รายงานการวิจัย
เรื่อง
รูปแบบการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โดย

กองแผนงาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๑

ก
ชื่อรายงานการวิจัย
ผู้วิจัย
ส่วนงาน
ปีงบประมาณ
ทุนอุดหนุนการวิจัย

รูปแบบการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิจัยสถาบัน กองแผนงาน
กองแผนงาน
๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทคัดย่อ
การศึกษารูปแบบการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาปัญหาการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ๒) เพื่อศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ๓) เพื่อนาเสนอรูปแบบการบริหารงานงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยทาการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามรูปแบบการบริหารงานงบประมาณของ
มหาวิท ยาลั ย มหาจุ ฬาลงกรณราชวิท ยาลั ย จากผู้ บริห ารมหาวิท ยาลั ย ซึ่ง ผลการวิจั ยพบว่า การ
บริ ห ารงานงบประมาณของมหาวิทยาลั ยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิ ทยาลั ย อยู่ ในเกณฑ์ดี ทุกด้า น ทั้ ง
ทางด้าน ๑) ด้านวิธีการดาเนินการ ๒) ด้านความต้องการของส่วนงาน ๓) ด้านขั้นตอนในการนาเสนอ
๔) ด้านการใช้งบประมาณ และ ๕) ด้านประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ และมีข้อเสนอแนะให้
ปรับปรุงการพัฒนารูปแบบการบริหารงานงบประมาณ คือ ๑) การดาเนินการตามกระบวนการมี
ความล่าช้าในการดาเนินงาน เนื่องจากมีขั้นตอนในการดาเนินงานที่ซับซ้อนและมากเกินไป ควรลด
ขั้นตอนในกระบวนการดาเนินงาน ๒) ควรจัดลาดับความสาคัญในการดาเนินงานและขั้นตอนต่าง ๆ
เพื่อการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามระยะเวลาที่กาหนด ๓) ควรมีการจัดให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนรวมในการจัดทางบประมาณ มีบทบาทในกระบวนการเพื่อให้คลอบคลุมทั่วถึง ๔) การกาหนด
ระยะเวลาในการใช้งบประมาณที่ชัดเจน และมีมาตรการควบคุมการใช้งบประมาณในกรอบระยะเวลา
ที่ จั ด สรร ๕) การด าเนิ น งานแผนที่ มี ยุ ท ธศาสตร์ เ ป็ น ตั ว ก าหนดทิ ศ ทางการปฏิ บั ติ ง านบริ ห าร
งบประมาณ ตามลาดับ

ข

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
และผู้บริหารกองแผนงาน กองวิทยาเขตทุกท่าน ผู้อานวยการกองแผนงาน และบุคลากรหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้อานวยความสะดวก และให้ความร่วมมืออย่างดีในการ
ดาเนินการวิจัย จึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ ที่นี้
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้คาปรึกษาและตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อให้
งานวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ผู้วิจัยขอขอบคุณ บุคลากรกองแผนงานและกองกิจการวิทยาเขตที่เป็นกาลังใจในการทา
วิจัยเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จด้วยดีเสมอมา
ในการวิจัยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากกองแผนงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กองแผนงาน
๒๕๖๑

ค

สารบัญ
บทคัดย่อภาษาไทย
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
๑.๒ วัตถุประสงค์การวิจัย
๑.๓ ขอบเขตของการวิจัย
๑.๔ นิยามศัพท์
๑.๕ ความสาคัญของการวิจัย
๑.๖ ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
๑.๗ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน้า
ก
ข
ค
จ
๑
๑
๒
๒
๔
๕
๖
๖

บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ การบริหารจัดการงบประมาณของประเทศไทย
๒.๒ รูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณแบบเพิ่มประสิทธิภาพ
๒.๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

๗
๗
๑๓
๒๔
๓๐

บทที่ ๓ วิธีดาเนินการวิจัย
๓.๑ รูปแบบการวิจัย
๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
๓.๓ เครื่องมือการวิจัย
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล
๓.๖ สูตรสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

๔๐
๔๐
๔๐
๔๑
๔๒
๔๒
๔๓

บทที่ ๔ ผลการวิจัย
๔.๑ การนาเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูล
๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

๔๔
๔๔
๔๕

บทที่ ๕ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
๕.๑ สรุปผลการวิจัย
๕.๒ อภิปรายผล
๕.๓ ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม

๕๓
๕๓
๕๔
๕๘
๕๙

ง

สารบัญ(ต่อ)
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก แบบสอบถาม
ผู้จัดทา

๖๓
๖๙

จ

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่
๔.๑ จานวนและค่าร้อยละของผู้บริหารที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามตัวแปรที่ศึกษาดังนี้
๔๕
๔.๒ ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการบริหารงานงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน ๕ ด้าน โดยรวมและรายด้าน
๔๖
๔.๓ ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการบริหารงานงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านวิธีการดาเนินการ
๔๗
๔.๔ ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการบริหารงานงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านความต้องการของส่วนงาน
๔๘
๔.๕ ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการบริหารงานงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านขั้นตอนในการนาเสนอ
๔๙
๔.๖ ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการบริหารงานงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการใช้งบประมาณ
๕๐
๔.๗ ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการบริหารงานงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ
๕๑

บทที่ ๑
บทนำ
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการพัฒนา ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีได้ก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว และมีความสลับซับซ้อน ผู้บริหารจาเป็นต้องมีการพัฒนา แนวความคิดและเทคนิคให้
ทันสมัยอยู่เสมอ ดังนั้น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงจาเป็นต้องวางแผนการบริหาร งานงบประมาณ
ไว้ล่วงหน้าอย่างระมัดระวังและรอบคอบ แผนงานงบประมาณที่วางไว้อย่างดีย่อมเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่นาไปสู่ความสาเร็จในอนาคต งบประมาณ จึงนับว่ามีบทบาทสาคัญอย่างมากต่อความ
เจริญก้าวหน้า หรือความสาเร็ จของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาค เอกชน งบประมาณจะ
บอกวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ นาผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนให้หน่วยงานมองเห็น ภาพของ
หน่วยงานในอนาคตว่าจะเป็นเช่นใด รัฐบาลใช้ งบประมาณเป็นเครื่องมือในการดาเนินนโยบายการ
บริหาร ประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง หากการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมย่อมเป็น ประโยชน์ต่อประเทศชาติ แค่หากดาเนินการผิดพลาด ก็อาจสร้างความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจ และความมั่น คงของ ประเทศชาติ งบประมาณที่ ใช้ ก้ นอยู่ มีห ลายประเภท แค่ ล ะ
ประเภทมีลักษณะการใช้และการดาเนินงานที่มีข้อดี ข้อเสีย แตกต่างก้น งบประมาณแต่ละประเภท
จะมีความเหมาะสม หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และปัจจัยหลายด้าน ไม่ว่าปัจจัยด้านการบริหาร
ด้านสังคม และด้านการเมือง๑
ตามที่รั ฐบาลมีน โยบายปฏิรูประบบราชการ โดยจัดทาแผนปฏิรูประบบบริห ารภาครัฐ
ประกอบด้วยแผนการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจและวิธีการบริหารของภาครัฐดาเนินการปรับเปลี่ยน
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและผลลัพธ์ รวมถึงตาเนินการปรับเปลี่ยนระบบบริหารบุคคล
แผนการปรับเปลี่ยนกฎหมาย และแผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม เพื่อปรับเปลี่ยน ระบบ
บริหารภาครัฐไปสู่ระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยเฉพาะแผนการปรับเปลี่ยน ระบบ
งบประมาณการเงินการบัญชีและพัสดุที่มุงเน้นการทางานที่ให้ความสาคัญกับผลผลิต ผลลัพธ์ ความ
คุ้มค่าการใช้จ่ายเงิน และกระจายความรับผิดชอบในการบริหารงบประมาณให้สวนราชการ เพื่อให้มี
ความอิสระและคลองตัวที่จะใช้เงินงบประมาณในการผลิตผลผลิตและบริการตามพันธกิจ เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับการบริหารงบประมาณของประเทศไทย ก่อนที่จะเกิดวิ กฤตทางเศรษฐกิจ มีระบบ
การบริหาร แบบแผนงาน (Planning Programming Budgeting System—PPBS) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๒๕ เป็นระบบที่มุ่งให้มีการจัดสรรงบประมาณของแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
๑ อารีลักษณ์ พงษ์โสภา, กระบวนการงบประมาณที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ผลของการบริหารงบประมาณ : กรณี

สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ. รายงานการศึกษาอิสระศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต , มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ๒๕๔๕, หน้า
๗.

๒
สู งสุ ดต่อการพัฒ นาประเทศในภาพรวม แค่ การบริห ารงบประมาณระบบนี้ท าให้ เกิดปั ญหาและ
อุป สรรคหลายประการ คือ มีการรวมอานาจการตัดสิ นใจ ไว้ที่ส่ ว นกลาง การให้ ความส าคัญ กับ
ทรัพยากรที่นามาใช้ มากกว่าปั จจัยนาเข้า (input) ผลผลิตและผลลัพธ์ (output and outcome) มี
การควบคุมการจัดสรรงบประมาณอย่าง เข้มงวด มีความเคร่งครัดในการเบิกจ่ายเน้นการควบคุม
(control) มากกว่าผลผลิ ตและผลลั พธ์ ทั้งไม่ เอื้อต่อ ระบบการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ต้องการกระจายอานาจสู่เขตพื้นที่ การศึกษาและสถานศึกษา
ต่อมาจึงมีการประกาศใช้กฎกระทรวงกาหนด หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการ
บริหารและ การจัดการศึกษา พุทธคักราช ๒๕๕๐ ให้เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิจารณากระจายอานาจ ทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหาร งานบุคคล และ
ด้านการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ เขตพื้นที่การศึกษา สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา หรือ
สถานศึกษาในอานาจหน้าที่ของตน๒ โดยจะกระจายอานาจทั้ง ๔ ด้าน ไปยังสถานศึกษาที่มีจานวน
นักเรี ย นตั้งแต่ ๕๐๐ คน ขึ้น ไป หรือเรียกสถานศึกษาประเภทที่ ๑ และสถานศึกษาที่มี จานวน
นั ก เรี ย นน้ อ ยกว่ า ๕๐๐ คนหรื อ เรี ย กว่ า สถานศึ ก ษา ประเภทที่ ๒ ซึ่ ง ในระยะเริ่ ม ต้ น ได้ เ ลื อ ก
สถานศึกษาประเภท ที่ ๑ เป็นกลุ่มเป้าหมายในการดาเนินการกระจายอานาจ และการประเมินผล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหาร งบประมาณนั้นได้ถูกเลือกให้เบิกตรงจากกระทรวงการคลัง และ
เปลี่ยนมาใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System —
GFMIS)
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของรั ฐ มีการปรั บ เปลี่ ย นไปจากเดิม แต่มีปัญหาที่ตามมาคือ ความพร้อมของสถานศึกษาในการ
บริหารงบประมาณยัง ไม่ได้ก้าวไปในระดับที่ใกล้เคียงกับความก้าวหน้าด้าน วิชาการ ปัญหากา ร
บริหารงบประมาณของสถานศึกษา ในปั จจุบัน พบว่า สถานศึกษายังประสบปั ญหาอุปสรรค จาก
กฎระเบียบที่ส่วนกลางกาหนดมาก ทาให้ผู้บริหาร สถานศึกษาไม่สามารถใช้เงินงบประมาณบางอย่าง
ได้อย่าง รวดเร็วปลอดภัย และหากได้ผลงานก็จะมีประสิทธิภาพ ในการบริหาร แต่หากพลาดพลั้งผล
ก็จะตกอยู่กับผู้บริหาร นอกจากนี้ปัญหาส่วนหนึ่งยังเกิดจากความเคยชินใน วัฒนธรรมการรวมอานาจ
และการสั่งการมานานทาให้ ความคิดสร้างสรรค์ด้วยตนเองไม่เป็น ซึ่งปั ญหา ในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น
จึงทาให้ผู้บริหารงบประมาณต้อง ประสบปั ญหามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาอย่างไรให้การ ใช้จ่ายเงิน
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้เงิน จานวนน้อยได้งานมาก ประหยัดเวลา และไม่ผิดระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่า แม้จะมีการ
กาหนด นโยบายและมีการปฏิบัติในเรื่องการบริหารงบประมาณ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่หลาย
ประการ แต่ก็ไม่มีรูปแบบ ที่สมบูรณ์ สามารถนาไปปฏิบัติได้จริงอย่างเห็นผลลัพธ์ กับการจัดการศึกษา
๒

ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน, ๒๕๕๐, การกระจายอ านาจการบริ ห ารและจั ด การการศึ ก ษาให้
คณะกรรมการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานที่ตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและ
จัดการศึกษา, กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.

๓
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้งนั้น ผู้วิจัยจึง สนใจที่จะศึกษารูปแบบการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แบบเพิ่มประสิทธิภาพตามนโยบายการกระจายอานาจสู่มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) (วิทยาเขต) (วิทยาลัยสงฆ์) แสดงให้เห็น รายละเอียดชัดเจน
และเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติมากขึ้น เพื่ อสร้างเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์และเหมาะสมกับ สถานการณ์
ปัจจุ บัน สาหรับ การบริ หารงบประมาณที่ ต้องคานึงถึงความ ลูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ความ
ยุติธ รรม การตรวจสอบได้ การมีส่ว นร่ว ม การกาหนด เป้าหมายได้ชัดเจน และกระบวนการนา
นโยบายไปปฏิบัติ ได้ต่อไปในอนาคต

๑.๒ วัตถุประสงค์
๑.๒.๑ เพื่อ ศึกษาปั ญ หาการบริห ารงบประมาณของมหาวิท ยาลั ยมหาจุฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย
๑.๒.๒ เพื่อศึกษาแนวทางแก้ ปัญหาการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
๑.๒.๓ เพื่อนาเสนอรูปแบบการบริหารงานงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย

๑.๓ ขอบเขตของกำรวิจัย
๑.๓.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
การศึกษามุ่งศึกษารูปแบบการบริหารงานงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิ ท ยาลั ย โดยก าหนดประเด็ น การศึ ก ษาตามขอบข่ า ยการบริ ห ารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. การจัดทาและเสนอของบประมาณ
๒. การจัดสรรงบประมาณ
๓. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน
๔. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพือ่ การศึกษา
๕. การบริหารการเงิน
๖. การบริหารบัญชี
๗. การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน
๑.๓.๒ ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งได้จานวนประชากรทั้งหมดใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีจานวนทั้งหมด ๒๗๕ รูป/คน

๔
(๑) ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๑ จานวน ๒๗๕ รูป/คน โดยการหาจานวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมด้วยวิธี ทาโร ยามาเน่ (Taro
Tayamane) นั ก เศรษฐศาสตร์ แ ละสถิ ติ ช าวญี่ปุ่ น ได้ คิ ดค้ น ทฤษฎี ก ารค านวณ หรื อสู ต รคานวณ
สาหรับการกาหนดขนาดกลุ่มจานวนประชากรตัวอย่างขึ้น ซึ่งทฤษฎีคานวณของ ทาโร ยามาเน่ จะ
เหมาะสมสาหรับการวิจัยที่สนใจประชากรและทราบจานวนประชากรทั้งหมดที่ต้องการศึกษา โดยมี
สมการดังนี้
สูตรของ ทาโร ยามาเน่๓ (Yamane, ๑๙๗๓ อ้างใน ธีรวุฒิเอกะกุล, ๒๕๔๓)
n=

𝑁
(๑+𝑁(𝑒 ๒ ))

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
N = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างทีย่ อมรับได
เมื่อพิจารณาตามสูตรของ ทาโร ยามาเน่ พบกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม จานวน
๑๖๓ รูป/คน

๑.๔ นิยำมศัพท์
รูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณแบบเพิ่มประสิทธิภาพ หมายถึงวิธีการกระบวนการ
ดาเนินงาน กระบวนการจัดทางบประมาณและบริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณอย่างต่อเนื่องและ
เพิ่มประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณปัจจุบันสาหรับการบริหารงบประมาณที่ต้องคานึงถึงความ
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายความยุติธรรม การตรวจสอบไดการมีส่วนร่วม การกาหนดเป้าหมาย
ชัดเจน และกระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติต่อไปในอนาคต ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้น คือ (๑) การ
วางแผนและจัดทางบประมาณ (๒) การอนุมัติงบประมาณ (๓) การบริหารงบประมาณ และ (๔) การ
ตดตามประเมินผลงบประมาณ ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละขั้น ดังนี้
๑. การวางแผนและจัดทางบประมาณ หมายถึงการดาเนินงานของสถานศึกษาใน
การจัดทาแผนกลยุทธ์โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าประสงค์กลยุทธ ์
โครงสร้ างแผนงาน ผลงาน และตัว บ่ งชี้ความส าเร็ จ ของผลงาน รวมถึงการประมาณการใช้จ่า ย
ล่วงหน้าสาหรับการดาเนินงานอีก ๓ ปงบประมาณ เป็นการประกันว่าสถานศึกษาจะสามารถดาเนิน
กิจกรรมไดอย่างต่อเนื่องและทาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดและยังหมายรวมถึงการดาเนินงานใน
การคิ ด ค านวณค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ดขึ้ น จากการใช้ เ งิน งบประมาณหรื อสิ น ทรัพ ย์ ข องสถานศึ ก ษาเพื่ อ
ดาเนินการให้เกิดผลผลิต โดยตนทุนกิจกรรมหรือผลผลิตที่คิดเป็นต้นทุนนั้น ไดแก่ต้นทุนทางตรงและ
๓

ธีรวุฒิ เอกะกุล, ๒๕๔๓, ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. อุบลราชธานี :
สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี.

๕
ต้นทุนทางออม โดยการคานวณต้นทุนกิจกรรมจะต้องมีระบบบัญชีพึงจ่ายของผลผลิตหรือกิจกรรมที่
ถูกต้อง เพื่อสถานศึกษาจะสามารถหาค่าใช้จ่ายหรือทุนได้ถูกต้องครอบคลุมทรัพยากรที่ใช้ซึ่งต้นทุน
กิจ กรรมนี้ จ ะเป็ น ตั ว แสดงค่า ใช้จ่ า ยของผลผลิ ตหรื อบริก ารและเป็ นตั ว ชี้ วั ดอย่ างหนึ่ ง ในการวั ด
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ต้นทุนกิจกรรมแบบมุ่งเน้นผลงานจะคานวณค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดผลผลิตนั้น ๆ
๒. การอนุ มั ติ ง บประมาณ หมายถึง การที่ส ถานศึ กษาขออนุมั ติ ง บประมาณต่ อ
หน่วยงานและหรือผู้ที่มีอานาจในการอนุมัติงบประมาณตามที่กาหนดไวโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ
ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน
ประกอบการอนุมัติงบประมาณ มีการกาหนดเกณฑ์ในการอนุมัติงบประมาณการดาเนินการที่ชัดเจน
เป็นมาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติและระดับกระทรวง สามารถตอบสนองต่อนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด ทาให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา โดยคานึงถึงผลงานทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างรวดเร็วภายใต้กรอบเวลาที่กาหนด
๓. การบริ ห ารงบประมาณ หมายถึ ง การด าเนิน งานจั ด ซื้อ จั ด จ้า งที่ถู ก ต้ องตาม
ระเบี ย บโปร่ งใส ยุ ติธ รรม และตรวจสอบไดการดาเนิ นงานจัดหาสิ นทรัพย์ และใช้ ประโยชน์ จาก
สินทรัพย์อย่างคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพในการทางาน ตามมาตรฐานการควบคุมงบประมาณ และการ
กาหนดความรั บผิ ดชอบ เรื่องการเงินและการบัญชี ที่ต้องแสดงถึงรายการที่จาเป็นเหมาะสมเพื่อ
ประโยชน์ ใ นการควบคุ ม งบประมาณ และค านวณต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยส าหรั บ การรายงานผลการ
ดาเนินงาน รวมถึงมีระบบการอนุมัติตรวจสอบ เช็ คกระทบยอด และการบันทกเพื่อควบคุมการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ
๔. การติดตามประเมินผลงบประมาณ หมายถึงการดาเนินงานติดตามและประเมิน
ซึ่งเป็นการแสดงความโปร่งใส ยุติธรรม และมีมาตรฐานชั ดเจนของการใช้จ่ายเงิน ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติเป็นเครื่องมือที่ใช้กากับ การดาเนินงานของสถานศึกษาเพื่อจะบ่งชี้ถึงผล
การดาเนินการและการใช้จ่ายในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ในการตัดสินใจของ
สถานศึกษาว่าควรจะดาเนินกิจกรรมต่อไปหรือไมอย่างไร และยังหมายรวมถึงการสอบทานและการ
ประเมินการดาเนินงานความสาเร็จของผลการดาเนินงานประสิทธิผล ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
และต้นทุนของการดาเนินงานตามกิจกรรม เพื่อ การวิเคราะห์ประเมินผล ข้อแนะนา สาเหตุและ
แนวทางปรับปรุงแกไข เพื่อนาเสนอความคิดเห็น ข้อแนะนาฝ่ายบริหารของสถานศึกษาตอบคาถาม
ที่ว่าจะไดรับอะไรจากการดาเนินกิจกรรมของสถานศึกษา

๑.๕ ควำมสำคัญของกำรวิจัย
ผลงานวิจัยในครั้งนี้จะเป็นผลประโยชน์ต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยเฉพาะจะเป็นตัว กาหนดให้มหาวิทยาลัยได้พัฒนา วางแผนพัฒนา ตลอดจนกาหนด
นโยบายต่างๆ ขึ้น เพื่อการบริห ารบริห ารจั ดการงบประมาณแบบเพิ่ม ประสิ ทธิภ าพ และพัฒ นา
รูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณ

๖

๑.๖ ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ
ผู้ วิจั ย ได้กาหนดตัว แปรในการวิจัย โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกั บ
รูปแบบการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดังนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือปัจจัยที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์ กับรูปแบบ
การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ตัวแปรอิสระในการประเมินในครั้งนี้ได้แก่
- เพศ
- ระดับชั้นการศึกษา
- สถานะ
- สังกัดส่วนงาน
- ความสาคัญของการพัฒนาต่อรูปแบบการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕
ด้าน ได้แก่
๑. ด้านวิธีการดาเนินการ
๒. ด้านความต้องการของส่วนงาน
๓. ด้านขั้นตอนในการนาเสนอ
๔. ด้านการใช้งบประมาณ
๕. ด้านประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ รูปแบบการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑.๗ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑.๘.๑ ทาให้ ทราบถึงสภาพการบริห ารจัด การงบประมาณแบบเพิ่ มประสิ ทธิภ าพของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑.๘.๒ ไดขอมูล พื้ น ฐานในการพัฒ นารู ปแบบการบริ ห ารจัด การงบประมาณแบบเพิ่ ม
ประสิทธิภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑.๘.๓ ได้ทราบข้อ เสนอแนะต่อ การพัฒ นารูปแบบการบริห ารจัดการงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑.๘.๔ ได้ น าผลที่ ไ ด้ ไ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข และพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทที่ ๒
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครั้งนี้ผู้วิจัย
ได้นาเสนอแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามลาดับ ดังนี้

๒.๑ การบริหารจัดการงบประมาณของประเทศไทย
๒.๑.๑ ความหมายของงบประมาณ
คาว่า “งบประมาณ” ความหมายที่แตกต่างกันไปตามเวลาสถานการณและ
ลักษณะการให้ความหมายของนักวิชาการ ซึ่งมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปโดยนักเศรษฐศาสตร์จะ
มองในลั ก ษณะการมุ่ ง ใช้ ท รั พ ยากรที่ จ ากั ด ให้ ไ ด้ ป ระโยชน สู ง สุ ด นั ก บริ ห ารจะมองในลั ก ษณะ
กระบวนการหรือการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแผนงานที่
วางไว้ส่วนการเมืองจะมุ่งให้รัฐสภาใชอานาจควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐบาลเป็นต้น “งบประมาณ”
เป็นคาที่เข้าใจกันทั่วไปมีความหมายได้หลายดังนี้
สานักงบประมาณ๔ ได้กล่าวถึง งบประมาณในคู มือการปฏิบัติงบประมาณ
ของกองจัด วางระบบงานของสานักงบประมาณว่า งบประมาณ หมายถึงแผนงาน หรืองานสาหรับ
ประมาณด้าน รายรับ รายจ่าย แสดงในรูปตัวเลขจานวนเงิน การตั้งงบประมาณคือการแสดงแผนการ
ดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช๕ ได้กล่าวถึงความหมายของงบประมาณว่า
เป็นแผนการเงินที่จัดทาขึ้นโดยการกาหนดรายรับและรายจ่ายของงานโครงการต่าง ๆ ที่จะดาเนินการ
ไวลวงหนา เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน ๖ ให้ ค วามหมายงบประมาณคื อ บั ญ ชี ห รือ จ านวนเงิ น ที่
กาหนดไวเป็นรายรับและรายจ่ายและในแงของแผน งบประมาณคือแผนการใช้จ่ายของทรัพยากรของ
รั ฐ ในการดาเนิ น การใด ๆ เพื่อให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่กาหนดไวในช่ว งระยะเวลาหนึ่งสรุปไดวา
งบประมาณ หมายถึง เครื่องมือในการบริหารงานมีองค์ประกอบสาคัญ อย่างน้อย ๔ ประการคือ สรุป
ไดวา งบประมาณ หมายถึง เครื่องมือในการบริหารงานมีองค์ประกอบสาคัญอย่างน้อย ๔ ประการคือ
๑. การวางแผน
๒. การประมาณรายรับ
๓. การประมาณรายจ่าย
๔. วิธีการประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
๔

สานักงบประมาณ, ๒๕๔๒, คู่มือการปฏิบัติงานงบประมาณ, กรุงเทพฯ: สานักงบประมาณ.
ม ห า วิ ท ย า ลั ย สุ โ ข ทั ย ธ ร ร ม า ธิ ร า ช , ๒ ๕ ๔ ๕ , ก า ร ว า ง แ ผ น พั ฒ น า โ ร ง เ รี ย น , น น ท บุ รี : โ ร ง พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
๖ ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๒, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, กรุงเทพฯ: นามมีบุ๊คพับลิเคชั่น, หน้า ๒๗๕.
๕

๘
ทั้ง ๔ องค์ระกอบนี้ใช้ดาเนินการในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อดาเนินการให้มีประสิทธิภาพโดยมีกระบวนการ
๓ ขั้นตอน คือการจัดเตรียมงบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ และการบริหารงบประมาณ
๒.๑.๒ ความเป็นมาเกี่ยวกับงบประมาณ
การจั ด ท างบประมาณในรู ป แบบปั จ จุ บั น มี ก ารพั ฒ นาและมี ค วามสั ม พั น ธ์
เชื่อมโยงกับ การปกครองในระบบประชาธิปไตยโดยเริ่มจัดทาครั้งแรกในประเทศอังกฤษ ในราว
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ ซึ่งเป็นสมัยที่สภาผู้แทนราษฎรประสบความสาเร็จในการสงวนอานาจที่จะ
อนุมัติรายไดและรายจ่ายของรัฐบาล ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ ประเทศต่าง ๆ ใน ยุโรป ไดมีการ
จัดทางบประมาณแผ่นดินและแพร่หลายไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
ส าหรั บ ประเทศไทยนั้ น มี ก ารจั ด ท าและแกไข้ ป รั บ ปรุ ง ให้ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์ของประเทศเริ่มตั้งแต่ยังไมมีการใช้ระบบงบประมาณที่ แน่นอน เป็นเพียงการรวมตัวเลข
ค่าใช้จ่ ายต่าง ๆ โดยกอง ๆ หนึ่ งในกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ได้
ประกาศใช้ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ (หมวดเงิน ) ขึ้นเป็นครั้งแรกและเปลี่ยนเป็นระบบ
ง บ ป ร ะ ม า ณ แ บ บ แ ส ด ง ผ ล ง า น โ ค ร ง ก า ร ๗ ( planning programming budgeting system)
ในปีงบประมาณ ๒๕๒๖ เป็นต้นมา
๒.๑.๓ ประเภทของงบประมาณ
การจั ดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีจะคานึงถึงประเภทของงบประมาณ
(type of budget) ซึ่งงบประมาณอาจแบ่งได้หลายลักษณะขึ้นอยู่กับว่าจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการ
จัดแบ่งสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา แบ่งประเภทของงบประมาณได้ ๒ ลักษณะ คือ
๑. แบ่งตามนโยบายงบประมาณ (budgeting policy) เป็น ๓ ประเภท ตามดุลย
ภาพ ดังนี้
๑.๑ งบประมาณสมดุ ล ( balanced budget) เป็ น การจั ด ท า
งบประมาณรายรับเท่ากับงบประมาณที่ต้องจ่ายออกไป ใช้ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจกาลังมีเสถียรภาพ
ไมมีปัญหาเงินเฟ้อ
๑. ๒ งบ ป ระ มา ณเ กิ นดุ ล ( surplus budget) เ ป็ นก าร จั ด ท า
งบประมาณรายรับมากกว่างบประมาณที่ต้องจ่าย ซึ่งจะมีผลให้มีเงินเหลือ (เงินคงคลัง) ใช้ในกรณีเกิด
ภาวะเงินเฟ้อ
๑.๓ งบประมาณขาดดุล (deficit budget) เป็นการจัดทางบประมาณ
ที่มีงบประมาณรายรับน้อยกว่างบประมาณรายจ่ายเป็นเหตุให้ มีปริมาณเงินในท้องตลาดมากขึ้น เป็น
การกระตุ้นการซื้อขายการผลิต สินคา บริการการจ้างงานเพิ่มขึ้นใช้ในภาวะเศรษฐกิจตกต่า (ภาคเงิน
ฝืด)
๒. แบ่งตามบทบาทงบประมาณ (budget roles) แบ่งไดเป็น ๕ ประเภท ดังนี้
๒.๑ งบประมาณแสดงรายการ (line item budget) เป็นงบประมาณ
ที่แสดงรายการจะใช้จ่ายมีรายการต่าง ๆ กาหนดเอาไวตายตัวและมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นเครื่องมือ
ในการควบคุม
๗

สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา, ๒๕๔๑, ชุดฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง, กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาผู้บริหาร
การศึกษา, หน้า ๔.

๙
๒.๒ งบประมาณแบบแสดงผลงาน (performance budget) เป็ น
งบประมาณที่แสดงรายการใช้จ่ายและผลงานที่ไดรับ เป็นเครื่องมือในการควบคุมและตรวจสอบการ
ดาเนินงานไดผลงานตามที่ตั้งงบประมาณไวโดยการติดตามผล และมีการวัดผลงานในลักษณะ “วัด
ประสิทธิภาพในการทางาน”
๒.๓ งบประมาณแสดงแผนงานโครงการ (Planning Programming
and Budgeting System) หรือเรียกว่า PPBS เป็นงบประมาณที่ประเทศไทยใช้ตั้ง แต่ปงบประมาณ
๒๕๒๖ เป็ น ต้ น มา โดยมี ห ลั ก ส าคั ญ ให้ มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรหรื อ งบประมาณที่มี อ ยู่ จ ากัด อยู่ อ ย่ า ง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการวางแผน ซึ่งมีลักษณะสาคัญคือ ให้กระทรวง ทบวง
กรมกาหนดแผนงาน งาน/โครงการ สานักงบประมาณอนุมัติงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานโดย
อิสระและควบคุมโดยการตรวจสอบและประเมินแผนงาน งาน/โครงการว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือไม
๒.๔ งบประมาณแบบฐานศูนย์ (conventional Budget) หรือเรียก
ย่ อ ว่ า ระบบ ZBB (Zero-Based Budget) เป็ น ระบบงบประมาณที่ จ ะพิ จ ารณางบประมาณทุ ก
ปีงบประมาณอย่ างละเอีย ดทกรายการ โดยไมคานึงถึงฐานงบประมาณเดิม หรือจะเป็นรายการ
แผนงานเดิ ม หรื อ ไม โดยเน้ น กระบวนการวางแผนปฏิ บั ติ ก ารและงบประมาณที่ จ ะต้ อ งแสดง
รายละเอียดของสิ่งที่จะทา ซึ่งจะถูกประเมินด้วยการวิเคราะห์อย่างมีระบบ และจัดลาดับความสาคัญ
๒.๕ งบประมาณแบบสะสม (incremental budget) เนื่องจากการ
จั ด ท างบประมาณเป็ น ภารกิ จ ที่ ห นั ก ต้ อ งใช้ ข้ อ มู ล เวลาและประสานในหลายหน่ ว ยงานระบบ
งบประมาณนี้จะพิจารณาเฉพาะงบประมาณส่วนที่เพิ่มขึ้นใหม่ ที่ยังไมได้รับการพิจารณา สวนวงเงิน
งบประมาณเดิมจะยกยอดมาตั้งใหม่โดยไม่ ตองพิจารณานอกจากนี้ประเภทของงบประมาณที่ ใช้
บทบาท (roles) หรือหน้าที่ (functions) ของงบประมาณเป็นเกณฑ์ในการจัดแบง สามารถแบงได้ ๓
ประเภท คื อ งบประมาณที่ เ น้ น ในเรื่ อ งการควบคุ ม งบประมาณที่ เ น้ น ในเรื่ องการจั ด การและ
งบประมาณที่เน้นในเรื่องการวางแผนดังนี้๘
๑. งบประมาณที่เน้นในเรื่องการควบคุม (control orientation) งบประมาณที่
เน้นในเรื่องการควบคุมเป็นระบบงบประมาณแบบดั้งเดิมและเก่าแก่ที่สุดเริ่มขึ้นในศตวรรษที่ ๑๙ โดย
ในระบบนี้ ป ระเทศต่าง ๆ มีความเชื่อว่า การใช้จ่ายเงิ นของรัฐ บาลจะนามาซึ่ง ความเสี ยหายต่ อ
เศรษฐกิจของชาติ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่ต้องควบคุมการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลให้มีจานวนน้อยที่สุด
เท่าที่จาเป็น ระบบของงบประมาณประเภทนี้จะเน้นถึงสิ่งที่เป็นค่าใช้จ่ายมากกว่าทีจ่ ะเน้นถึงงานที่จะ
ทาหรือวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงาน การจัดทางบประมาณแบบนี้ เรียกว่าเป็นงบประมาณแบบ
แสดงรายการ (line–item budget) หรืองบประมาณแบบเกา (conventional budget) ซึ่งประเทศ
ไทยก็ได้ใช้ มาจนถึงปี ๒๕๐๒ งบประมาณแบบนี้ได้แสดงถึงรายละเอียดการใช้จ่ายอย่างชัดเจนและ
เป็นระเบียบ ง่ายต่อการจัดทา สามารถใช้ระบบบัญชีงบประมาณรูปแบบเดียวกันไดทกหน่วยงาน แต่
งบประมาณแบบนี้มักขาดความยืดหยุ น เพราะไมสามารถโอนเงินไปใช้ระหว่างหมวดไดนอกจากนั้น
ยังยากตอการประเมินผลงานทั้งนี้เพราะเป้าหมายไมชัดเจน
๒. งบประมาณแบบเน้ น การจั ด การ (management oriented budget)
งบประมาณแบบเน้นการจัดการมีความเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของผลงานและกิจกรรมที่ไดกาหนด
๘

อ้างแล้ว, สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา, ๒๕๔๑, หน้า ๘.

๑๐
ไวแล้วงบประมาณแบบนี้เคยเรียกกันว่างบประมาณแบบลักษณะงาน (functional budget) หรือ
งบประมาณแบบกิ จ กรรม (activity budget) ต่ อ มานิ ย มเรี ย กว่า งบประมาณแบบแสดงผลงาน
(program budget) ข้อดีของการจัดทางบประมาณแบบนี้คือ สามารถแสดงความเกี่ยวข้องสัมพัน ธ์
ระหว่างผลงานที่ไดรับและค่าใชที่จ่ายไปสาหรับโครงการแผนงานหรือกิจกรรมไดซึ่งความสัมพันธ์นี้ไม
อาจเห็ น ได้ จ ากงบประมาณแบบแสดงรายการ นอกจากนั้ น ยั ง ช่ ว ยให้ ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ จั ด ท า
งบประมาณไดง่ายขึ้น มีความคลองตัวในการใช้จ่ายและสามารถประเมินผลการดาเนินงานไดทุกระยะ
และทุกระดับงานของรัฐแต่งบประมาณที่เน้นหนักในเรื่องการจัดการก็มีข้อเสียที่ว่ากิจกรรมหรืองาน
ของรัฐบาลบางอย่างไม่สามารถวัดผลงานต่อหน่วยไดชัดเจนในเชิงปริมาณ การกาหนดค่าใช้จ่ายต่อ
หน่วยจึงเป็นไปไดยาก นอกจากนั้น ยังต้องมีระบบบัญชีที่แสดงราคาต่อหน่วย (cost accounting
system) สาหรับคานวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของงานได้อย่างถูกต้องและแน่นอนด้วย
๓. งบประมาณที่เน้นในเรื่องการวางแผน (planning orientation) งบประมาณ
ที่เ น้ น ในเรื่ อ งการวางแผน เรี ย กกั น โดยทั่ ว ไปว่า งบประมาณแบบวางแผน–แผนงาน (Planning
Programming Budget: PPBห รื อ Planning–Programming Budgeting System: PPBS) เ ป็ น
รูปแบบงบประมาณที่นามาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ และประเทศไทย
ได้นามาใช้ในปี งบประมาณ ๒๕๒๕ ระบบงบประมาณแบบนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะแกไขจุดอ่อนของ
ระบบงบประมาณที่เน้นในเรื่องการควบคุมและเน้นการบริหารโดยมีการจัดเตรียมการวางแผนงานไว้
ล่วงหน้าเป็นโครงการและงานต่าง ๆ และเชื่อมโยงงบประมาณประจาปีเข้ากับแต่ละโครงการจะต้อง
ใช้จ่ายเงิน เท่าใดจึงจะสาเร็จตามแผนงานที่ กาหนดไว้เพื่อให้ผู้พิจารณาอนุมัติงบประมาณทราบว่า
แผนงานที่เสนอมานั้นเป็นการสมควรและประหยัดหรือไมโดยปกติงบประมาณแบบ PPBS จะเป็น
แผนระยะยาวของประเทศ เช่น แผนระยะ ๕ ปซึ่งแตกต่างกับงบประมาณที่เน้นในเรื่องการควบคุม
และเน้นการบริหารที่ใช้ช่วงเวลาเพียงปีเดียวเท่านั้น ข้อดีของแผนระยะยาวคือ ทาให้มองเห็นภาพ
สืบเนื่องไปจากงาน/โครงการในปีงบประมาณปัจจุบัน สามารถพิจารณาเตรียมการสาหรับอนาคตไว้
ล่ว งหน้า นอกจากนั้น แผนระยะยาวยังช่ว ยให้ ส ามารถคานวณค่าใช้จ่ายในระยะยาวทั้งหมดของ
โครงการได้ด้วย
สรุปไดวาการจัดแบ่งประเภทของงบประมาณอาจแบ่งได้หลายลักษณะขึ้นอยู่กับ
ว่าจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ ในการจัดแบง เช่น แบ่งตามนโยบายแบ่งตามบทบาท แบ่งตามการควบคุม
แบ่งตามการจัดการ และแบ่งตามการวางแผน เป็นต้น
๒.๑.๔ วงจรงบประมาณ
ระบบงบประมาณแบบแผนงานโครงการซึ่ ง ใช้ อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น เป็ น ระบบ
งบประมาณรายปีมีลักษณะเป็นวงจร ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ไปจนถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ของถัดไป โดยแบ่งกระบวนการในวงจรงบประมาณออกเป็น ๒ สวน คือการจัดทา
งบประมาณและการบริหารงานงบประมาณ มีรายละเอียดดังนี้๙

๙

อ้างแล้ว, สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา, ๒๕๔๑, หน้า ๙.

๑๑
๑. การจัดทางบประมาณ มีขั้นตอนที่สาคัญ ๑๔ ขั้นตอน๑๐ ไดแก
๑.๑ การประมาณรายรับและรายจ่าย ซึ่งจะมีการปรึกษาหารือกัน
ระหว่าง ๔ หน่วยงานคือ สานักงบประมาณ สานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กระทรวงการคลังและธนาคาร แห่งประเทศไทย
๑.๒ สานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเสนอแนวนโยบายงบประมาณต่อรัฐบาล ซึ่งนโยบายงบประมาณ (budgeting
policy) มี ๓ ประการคือ
๑.๒.๑ นโยบายงบประมาณเกิ น ดุ ล (surplus budget)
ได้แก่งบประมาณที่มีรายไดสูงกว่ารายจ่าย
๑.๒.๒ นโยบายงบประมาณขาดดุ ล (deficit budget)
ได้แก่งบประมาณที่มีรายจ่ายสูงกว่ารายได
๑.๒.๓ นโยบายงบประมาณสมดุ ล (balance budget)
ได้แก่งบประมาณที่มีรายไดกับรายจ่ายเท่ากัน
๑.๓ คณะรัฐมนตรี แนวนโยบายงบประมาณ โดยคานึงความเป็นไป
ไดของรายไดเสถียรภาพด้วยด้านการเงินการคลังสอดคล้องต่อนโยบายของรัฐบาล ปัจจัยทางการเมือง
ผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศแล้วจึงกาหนดว่านโยบายงบประมาณเกินดุลขาดดุล
หรือสมดุล ตามความเหมาะสม
๑.๔ ส านั ก งบประมาณก าหนดวงเงิ น รายกระทรวง เมื่ อ รั ฐ มนตรี
กาหนดนโยบายงบประมาณและวงเงินงบประมาณ สานักงบประมาณจะนามาพิ จารณากาหนดวงเงิน
ของกระทรวง เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
๑.๕ คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติวงเงินรายกระทรวง
๑.๖ ส านั ก งบประมาณ แจ งวงเงิ น และนโยบายงบประมาณให้
กระทรวงพิจารณาจัดสรรวงเงินงบประมาณ
๑.๗ กระทรวงพิ จ ารณาจดสรรวงเงิ น รายกรม โดยแจ้ ง ยอดเงิ น
นโยบายงบประมาณของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงให้กรมนาไปจัดทารายละเอียด
๑.๘ กรมจัดทาแผนพัฒนาประจาปีและคาขอตั้งงบประมาณประจาปี
เสนอใหกระทรวงและสานักงบประมาณพิจารณา
๑.๙ กระทรวงพิจารณาคาของบประมาณของกรม
๑.๑๐ ส านั ก งบประมาณพิ จ ารณารายละเอี ย ดงบประมาณของ
กระทรวงทบวงและกรม
๑.๑๑ ส านั ก งบประมาณจั ด ท าร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ่ายประจาปีและเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๑๒ คณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี โ ดยพิ จ ารณา ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ละรายละเอี ย ดของแผนงาน /โครงการและค าขอ
๑๐

อ้างแล้ว, สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา, ๒๕๔๑, หน้า ๑๐.

๑๒
งบประมาณที่ แ ต่ ล ะกรมเสนอพร อมปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขให้ เ หมาะสมเพื่ อ น าเสนอต่ อ รั ฐ สภา ทั้ ง นี้
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แกไขเพิ่มเติมได้กาหนดว่า
๑.๑๒.๑ ให้รัฐมนตรีเสนองบประมาณต่อรัฐสภาเป็น เวลา
อย่างน้อย ๒ เดือน ก่อนเริ่มปีงบประมาณนั้น
๑.๑๒.๒ งบประมาณที่เสนอโดยปกติให้ประกอบด้วย
(๑) ค าแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะ
และนโยบายการเงินการคลัง สาระสาคัญของงบประมาณ และความสัมพันธ์ปัจจุบัน และปีที่ขอตั้ง
(๒) รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วง
มาแลว ปีปัจจุบัน และปีที่ขอตั้ง
(๓) ค าชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ ประมาณรายรบและ
งบประมาณรายจ่าย ที่ขอตั้งคาอธิบายเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่และที่จะขอกู้เพิ่ม
(๔) รายงานเกี่ยวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจ การ
รับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มผี ู้มอบให้ช่วยเหลือราชการ
๑.๑๓ รัฐสภาอนุมัติโดยแบ่งพิจารณาเป็น ๓ วาระ
วาระที่ ๑ เป็ น การพิ จ ารณาว่ า จะรั บ หลั ก การร่ างพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณที่รัฐบาลเสนอหรือ ไม่ถ้ารับรัฐสภาจะแต่งตั้งกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
วาระที่ ๒ เป็นการพิจารณาในรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณเป็นรายมาตรา
วาระที่ ๓ เป็นการพิจารณาร่างอนุมัติว่าให้ร่างพระราชบัญญัตินี้ผ่าน
เป็นกฎหมายหรือไม
๑.๑๔ ส านั กงบประมาณแจ้งพระราชบัญญั ติงบประมาณรายจ่า ย
ประจาปี และรายละเอีย ดที่แนบให้กระทรวง ทบวงกรม ถือปฏิบัติ ทั้งด้านแผนงาน โครงการและ
งบประมาณ
๒. การบริหารงบประมาณ มีขั้นตอนที่สาคัญ ๗ ขั้นตอน๑๑ ไดแก
๒.๑ ส วนราชการของบประมาณประจ างวดไปยั ง ส านั ก งาน
งบประมาณ
๒.๒ สานักงานงบประมาณพิจารณาอนุมัติเงินประจางวด
๒.๓ สวนราชการวางฎี กาขอเบิก เงิ นจากกรมบัญ ชีก ลางหรื อคลั ง
จังหวัด/อาเภอ แล้วแต่กรณีตามหลักฐานที่ไดกอหนี้ผูกพัน
๒.๔ กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด/อาเภอ พิจารณาอนุมัติฎีกา
๒.๕ สวนราชการเบิกเงินประจางวดมาจ่ายตามรายการที่เสนอ
๒.๖ สานักงานตรวจเงินแผ่นดินติดตามตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน

๑๑

อ้างแล้ว, สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา, ๒๕๔๑, หน้า ๑๑.

๑๓
๒.๗ สวนราชการรายงานการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ

๒.๒ รูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณแบบเพิ่มประสิทธิภาพ
๒.๒.๑ การบริหารงบประมาณ
แนวความคิดทางการบริหารมีมานานแล้วในสมัยโบราณมีความพยายามในการ
แสวงหาวิธีการในการบริหารให้ไดผลตามที่องค์การต้องการการบริหารเกิดขึ้นในทุกส่วนของสังคม
เช่น ในการบริหารงานของกองทัพ การบริหารประเทศและการบริหารองค์การการบริหารจึงเป็น
แนวความคิดกว้าง ๆ ที่จะนาไปใช้ในองค์การต่างชนิดกันได
๑) ความหมายของการบริหาร
ค าว่ า การบริ ห าร ๑๒ (administration) มี ร ากศั พ ท์ ม าจากภาษาลาติ น
“administatrae” หมายถึง ช่วยเหลือ (assist) หรืออานวยการ (direct) การบริหารมีความสัมพันธ์
หรือมีความหมายใกล้เคียงกับคาว่า “minister” ซึ่งหมายถึงการรับใช้หรือผู้รับใช้หรือผู้รับใช้รัฐคือ
รั ฐ มนตรี ส าหรั บ ความหมายดั้ ง เดิ ม ของค าว่ า administer หมายถึ ง การติ ด ตามดู แ ลสิ่ ง ต่ า ง ๆ
นอกจากนี้นักการศึกษาและนักวิชาการไดให้ความหมายของการบริหารไว้ดังนี้
ชาญชัย อาจินสมาจาร๑๓ กล่าวว่าการบริหาร หมายถึงความพยายามที่จะ
สั่ ง แนะผสมผสานความพยายามของมนุ ษ ย์ ซึ่ ง มีจุ ด รวมที่ มุ่ ง สู่ จุ ด หมายปลายทางหรื อ เป้ า หมาย
บางอย่างการบริ หาร เป็นกิจกรรมที่ จาเป็นสาหรับผู้ บริห ารในองค์การ ซึ่งมีหน้าที่สั่งการให้ความ
สะดวกในการทางานของกลุ่มคนที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน
เยาวพา เดชะคุ ป ต์ ๑๔ กล่ า วว่า การบริ ห าร หมายถึ ง ความหมายที่ จ ะใช้
ทรัพยากรให้มีประโยชนมากที่สุดและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีระสิทธิภาพเมื่อพิจารณา
ในเชิงระบบแลวจะเห็นว่าการบริหารเป็นเรื่องของขั้นตอนระหว่างจัดการ สวนผลผลิตนั้นย่อมมุ่งตรง
ไปที่ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลคุณภาพหรือกาไร ทั้งนี้ผลผลิตจะเป็นไปไดตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไวยอม
ขึ้นอยู่กับกระบวนการหรือวิธีการที่จะนามาใช้ในการบริหาร
สมาน อัศวภูมิ๑๕ กล่าวว่าการบริหาร หมายถึงการจัดการของสถาบันต่าง ๆ
ซึ่งออกแบบไว้เพื่ออานวยการให้เกิดการสอนและการเรียน ทาหน้าที่เป็นเครื่องมือในการดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนแต่มิใช่ดาเนินการเอง ดังนั้นบุคลากรทุกคนที่อยู่ในระบบของโรงเรียนต้องร่วมมือ
กัน เพื่อการบรรลุจุดประสงค์กิจกรรมการบริหารต่าง ๆ ตองออกแบบให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการ
สอนด้วย
Shermerthorn๑๖ ให้ความหมายการบริห ารไววา การบริหารเป็นศิลปะ
ของการทางานให้สาเร็จโดยใช้บุคคลอื่นให้เป็นผู้กระทา ส่วนอีกความหมายหนึ่ง หมายถึงกระบวนการ
๑๒

สวัสดิ์ กาญจนสุวรรณ, ๒๕๔๒, หลักการบริหารการศึกษา, สงขลา: สถาบันราชภัฏสงขลา.
ชาญชัย อาจินสมาจาร, ๒๕๔๒, การวางแผนบทเรียน, วารสารวิชาการ, ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๒. หน้า ๑๐.
๑๔ เยาวพา เดชะคุปต์, ๒๕๔๒, การบริหารและการนิเทศการศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เจ้าพระยาการพิมพ์. หน้า
๑๓

๑๐.
๑๕

สมาน อัศวภูมิ , ๒๕๔๕, การบริหารการศึกษาใหม่ แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติ , อุบลราชธานี : คณะครุศาสตร์
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, หนา ๕๒.
๑๖ Shermerthorn, J.R., 1996, Management for Productivity. New York: Willey.

๑๔
วางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ และการควบคุม ความพยายามของสมาชิกในองค์การและใช้
ทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อความสาเร็จของเป้าหมายขององค์การที่ไดกาหนดไว
สรุปไดวาการบริหารเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่ไมมีกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์
ที่ตายตัวสามารถยืดหยุ่นและประยุกต์ใช้ตามสถานการณในการบริหารคนและการบริหารงาน เพื่อ
มุ่งหวังผลสาเร็จของงานนั้น ตองอาศัยศิลปะของนักบริหารมืออาชีพ ไมมีเทคนิคหรือหลักการบริหาร
ใดดีที่สุดไมมีหลักการบริหารใดที่เป็นแบบสาเร็จรูปสาหรับการบริหาร
๒) การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ประเทศไทยไดใช้ ร ะบบบริ ห ารงบประมาณแบบแผนงาน (Planning
Programming Budgeting System: PPBS) มาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๒๖ ซึ่งระบบดังกล่าวมีการ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้เกิดประสิทธิและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพัฒนาประเทศในภาพรวมอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม แต่มีข้อจากัดบางประการในการบริหารงานคือ๑๗
๑. เป็นระบบผสมผสานที่เน้นไปทางระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ (line
item budgeting)
๒. มีการรวบรวมอานาจการตัดสินใจไวที่ส่วนกลาง
๓. ให้ความสาคัญกับทรัพยากรที่ใชไปหรือปัจจัยนาเขามากกว่าผลผลิตและ
ผลลัพธ์
๔. มีการควบคุมการจดสรรงบประมาณอย่างเข้มงวด
๕. มีความเคร่งครัด ในการเบิกจ่ายเน้นการควบคุมมากกว่า ผลผลิ ตและ
ผลลัพธ์
๖. ไม่เอื้อต่อระบบการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ต้องการกระจายอานาจทางการศึกษาลงสูเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
นอกจากนั้น ในสภาวะวกฤตทางเศรษฐกิจ ในปัจจุบัน สงผลกระทบต่อการ
ทางานของภาครัฐอย่างชัดเจน จึงจาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารและการปฏิบัติงาน
เพื่อให้มีผลงานเป็นรูปธรรม คุ้มค่ากับงบประมาณ เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบไดโดยปฏิบัติหน้าที่ได
อย่างถูกต้องรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและยุติธรรม มีผลงานเป็นที่ยอมรับของประชาชน จึงต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารภาครัฐไปสู “รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่” ในการปฏิรูป
ระบบการบริหารภาครัฐ ๕ ด้านคือ๑๘
๑. แผนปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจและวิธีการบริหารงานของภาครัฐ
๒. แผนปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและผลลัพธ์
๓. แผนปรับเปลี่ยนระบบบริหารบุคคล
๔. แผนปรับเปลี่ยนกฎหมาย
๕. แผนปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารภาครัฐ

๑๗
๑๘

หน้า ๓๔-๓๗.

อ้างแล้ว, สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา, ๒๕๔๑, หน้า ๑๒.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๔, การบริหารภาครัฐแนวใหม่, กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน,

๑๕
๓) ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ระบบงบประมาณแบบมุ่ ง เน้ น ผลงาน หรื อ performance based
budgeting เกิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบแผนแม่บทในการปฏิรูปราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐๒๕๔๔๑๙ ซึ่งหลักสาคัญในการจัดทางบประมาณระบบใหม่คือ การกระจายอานาจทางการเงิน โดย
การจั ด สรรงบประมาณแบบวงเงิ น รวม หรื อ Block Grant ให้ ห น่ ว ยงานปฏิ บั ติ ไ ปใช้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพในเงื่ อ นไขการบริ ห ารงบประมาณไว โดยก าหนดให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งมี ขี ด
ความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงิน หรือแนวปฏิบัติในการจัดทาและบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน ไว ๗ ประการเรียกว่า ๗ Hurdles ดังนี้
๑. การวางแผนงบประมาณ (budget planning)
๒. การคานวณต้นทุนผลผลิต (output costing)
๓. การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (procurement management)
๔. การบริ ห ารการเงิ น และการคว บคุ ม งบประมาณ ( financial
management and budget control)
๕. การรายงานทางการเงิ น และผลการด าเนิ น งาน ( financial and
performance reporting)
๖. การบริหารสินทรัพย์ (asset management)
๗. การตรวจสอบภายใน (internal audit)
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBB) เป็นระบบงบประมาณที่แสดง
ความเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรหรืองบประมาณที่ใช้ไปกับผลิตหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น โดยมีเงื่อนไขใน
การบริหารจัดการที่จะทาให้ผู้บริหารครู อาจารย์ และบุคลากรในโรงเรียน ตลอดทั้งการสร้างความ
ร่ ว มมือ กั บ ชุมชน องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ในการร่ว มคิดร่ว มทาและรับผิ ดชอบงานให้ บรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายของโรงเรียนไดอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลความสาเร็จของผลงาน
แบ่งได้ ๒ ลักษณะคือ ผลลัพธ์ (outcomes) ผลผลิต (output)
ผลลั พ ธ์ เ ป็ น ผลงาน ผลกระทบที่ มี ต่ อ ชุ ม ชนและสิ่ ง แวดล้ อ ม (ลู ก ค้ า
เป้าหมาย) จากการได้ใช้ป ระโยชนจากสินคาและบริการ (ผลผลิต) ที่เกิดจากการดาเนินงานโดย
หน่วยงานของรัฐ ผลลัพธ์จะตอบคาถามว่าทาไมจึงมีการดาเนินการผลิตหรือให้บริการนี้ เช่น การมี
งานท าหรื อ เรี ย นต่อของผู้ ส าเร็ จ การศึก ษาความสามารถในการพัฒ นาตนเอง เพื่อให้ เรียนรู ของ
นักเรียนภายหลังที่จบการศึกษาจากโรงเรียนไปและการกาหนดผลลัพธ์ของรัฐบาลและหน่วยงาน
ทางด้านโยบายเป็นผู้ร่วมกาหนดแล้วมอบหมายให้หน่วยงานระดับรองลงมาแปลงเป็นผลผลิตต่อไป
ผลผลิตหรือผลผลิตหลักคือ สิ่งของหรือบริการที่ เป็นรูปธรรมหรือรับรู ไดที่
จัดทาหรือผลิตโดยหน่วยงานของรัฐเพื่อให้บุคคลภายนอกไดใช้ประโยชนผลผลิตคือการตอบคาถามได
รับอะไรจากการดาเนินงานผลิตหรือให้บริการ หรือจัดซื้อสาหรับผลผลิตของสถานศึกษานั้นไดแกการ
จัดบริการการศึกษาให้นักเรียนประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้ผลผลิตยังรวมถึงผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการจัด
กิจกรรมที่หน่วยงานนั้นไดทาขึ้นโดยตรงและเกิดขึ้นทันทีทันใดหลงเสร็จสิ้น กิจกรรม เช่น ครูที่ผ่าน
๑๙

ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, ๒๕๔๔, มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 Hurdle กับการจัดทางบประมาณระบบใหม่ ,
กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์, หน้า ๑๐.

๑๖
อบรม หนังสือและเครื่องเขีย น แบบเรียนที่จัดซื้อและนักเรียนที่ไดรับอาหารเสริม เป็นต้ น เรียก
ผลผลิ ต ประเภทนี้ ว่ า ผลผลิ ตภายใน (intermediate outputs) เป็ น ผลผลิ ต ที่เ กิ ดขึ้ น ระหว่ า งการ
ดาเนินงาน (intermediate outputs) จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดผลผลิตหลัก
การดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพจะเนินการดาเนินงานที่ได้ผลผลิตมากที่สุด
โดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดการดาเนินงานให้มีประสิทธิผลมุ่งเน้นให้เกิดผลตามที่กาหนดไวในนโยบาย
และเป้าหมายของโรงเรียน ทั้งนี้ต้องสอดคลองกับนโยบายและเป้าหมายของรัฐบาลเป็นสาคัญ
สรุปไดวาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานอย่างเป็นระบบการบริหาร
งบประมาณโดยเน้นให้ โรงเรีย นมีการบริหารเชิงระบบ โดยการร่ว มคิดร่วมวิเคราะห์ร่วมทามีการ
กาหนดเป้าหมายแผนกลยุ ทธ์ (strategic planning) การประเมินผลของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ
และสามารถตรวจสอบได โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียนในการกาหนด
ภารกิ จ และผลผลิ ตการปฏิ บั ติ ง านที่ ก าหนดไว ล่ ว งหน้ า ๓-๕ ป เพื่ อ เป็ น เงื่อ นไขในการใช้ จ่ า ย
งบประมาณแบบเงินก้อน (block grant)
๔) การจัดทาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
การปรับเปลี่ยนการจัดทางบประมาณจากระบบเดิมเป็นระบบใหม่ จึงเป็น
การเปลี่ยนแนวคิดจากการจัดทางบประมาณที่ ให้ความสาคัญกับทรัพยากรที่ใช้ไป (inputs) ควบคุม
การจัดสรรงบประมาณอย่างเข้มงวดและมีความเคร่งครัดในการเบิกจ่ายงบประมาณมาเป็นระบบการ
จัดทางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (performance-based budgeting)
การจัดทางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเป็นแนวทางที่ครบวงจรตั้งแต่การ
วางแผนการจัดสรรงบประมาณ การจัดการที่เน้นผลผลิต (outputs) และผลลัพธ์ (outcomes) ที่
เกิดขึ้นโดยที่ผลผลิตคือ สิ่งของหรือบริการที่เป็นรูปธรรม หรือรับรู ไดจากการดาเนินงานขององค์กร
ภาครั ฐ ในขณะที่ ผ ลลั พ ธ์ ห มายถึ ง ผลประโยชน์ ที่ ไ ด้ จ ากผลผลิ ต และผลกระทบที่ มี ต่ อ ชุ ม ชนและ
สิ่ ง แวดล้ อ มสิ่ ง ส าคั ญ ในการจั ด ท างบประมาณแบบมุ่ ง เน้ น ผลงานคื อ การวั ด ผลด าเนิ น งาน
(performance measures) โดยการกาหนดหน่วยวัดและประเมินผลการดาเนินงานที่ชัดเจนสมบูรณ
สามารถนามาใช้ไดจริงและเหมาะสมกับเวลาโดยทั่วไปหน่วยในการวัดจะต้องครอบคลุมทั้งปริมาณ
คุณภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย มีประสิทธิผลและทันเวลาที่ต้องการ
สรุปไดวาการจัดทาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเป็นระบบที่จะทา
ให้รัฐบาลมั่นใจไดวาผลผลิตที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์และผลลัพธ์สอดคลองกับเป้าหมาย
และนโยบายรั ฐ บาล ผลผลิ ต ที่ต้อ งการมีปริม าณ ราคาและคุณ ภาพเหมาะสมสอดคล องกั นและ
ประชาชนจะไดรับผลประโยชนภายในเวลาที่กาหนด๒๐
๕) การพัฒนาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
กระทรวงศึกษาธิการไดลงนามร่วมกับสานักงานงบประมาณเมื่อวันที่ ๑๔
กั น ยายน ๒๕๔๒ ในการก าหนดข้ อ ตกลงเพื่ อ ด าเนิ น งานตามโครงการปรั บ ปรุ ง ระบบบริ ห าร
งบประมาณด้านการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์คือ
๑. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ เพื่อนาไปสู การเพิ่มผลตอบแทนในการใช้
จ่าย
๒๐

อ้างแล้ว, ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, ๒๕๔๔, หน้า ๑๕.

๑๗
๒. เพิ่ ม บทบาทและการกระจายอ านาจไปยั ง ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อให้สามารถรับผิดชอบในการจัดบริหารการศึกษาไดอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ
๓. พัฒ นารู ปแบบในการจดงบประมาณด้านการศึกษาที่เหมาะสม โดย
มุ่งเน้นเรื่องประสิทธิผลในการใช้จ่าย ให้ตรวจสอบต่อวัตถุประสงค์ของรัฐบาล
ในการพัฒ นาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงานในโรงเรีย นให้ บ รรลุ
เป้าหมายจะต้องมีการสร้างความรูความเข้าใจและแนวปฏิบัติให้ถูกต้องให้แก่ครูอาจารย์และบุคลากร
ในโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียน ไปสูในทิศทางที่ถูกต้อง
โดยอาศัยแนวทางการพัฒนาตามาตรฐานการจัดการทางการเงิน ๗ ประการ๒๑ หรือที่เรียกกันว่า “๗
Hurdles” คื อ การวางแผนงบประมาณ (budget planning) การค านวณต้ น ทุ น ผลผลิ ต (output
costing) การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (procurement management) การบริหารการเงินและการ
ควบคุมงบประมาณ (financial management and budget control) การรายงานทางการเงินและ
ผลการด าเนิ น งาน ( financial and performance reporting) การบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ( asset
management) และการตรวจสอบภายใน (internal audit)
๒.๒.๒ การวางแผนงบประมาณ (budget planning)
การจัดการงบประมาณของประเทศที่อยู่อย่างจากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สถานศึกษาจาเป็นต้องดาเนินในสิ่งที่ เป็นพันธกิจหลักเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร และ
เป้าหมายในการพัฒนาประเทศการวางแผนคือกระบวนการในการคิดล่วงหน้าเพราะควบคุมการ
กระท า หรื อ การด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามสิ่ ง ต่ า ง ๆ ที่ คิ ด ไว้ ๒๒ ซึ่ ง การวางแผนและการจั ด ท า
งบประมาณคือความสัมพันธ์ระหว่างการจัดทางบประมาณและขบวนการวางแผนกลยุทธ์การวางแผน
งบประมาณเป็นการสร้างระบบที่จะก่อให้เกิดความมั่นใจว่าทรัพยากรที่จัดสรรให้กับกิจกรรมที่สาคัญ
มีความครอบคลุมและครบถ้วน มีการวางแผนไวลวงหน้าโดยปกติเป็นระยะ ๓ ปมีเกณฑ์ที่เหมาะสม
สาหรับใช้ในการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งมีกระบวนการที่เป็นระบบรายละเอียดคาของบประมาณที่มี
เหตุผล มีระบบจัดลาดับความสาคัญ มีการจัดสรรลงถึงหน่วยปฏิบัติอย่างมีหลักเกณฑ์และสอดคลอง
กับแผนการดาเนินงาน มีรายละเอียดเพียงพอสาหรับการควบคุม มีการจัดทางบประมาณภายในให้
สอดคลองกับแผนการดาเนินงาน มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแผนงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ซึ่งจะเห็นไดวารากฐานของการจัดทางบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
สิ่งสาคัญคือ ต้องตั้งอยู่บนระบบของการวางแผนที่ดี๒๓ ซึ่งระบบการวางแผนที่ดีหมายถึงกระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ซึ่งจะต้องมีการกาหนดพันธกิจ ภารกิจหลักของหน่วยงาน และผลลัพธ์ที่คาดหวังว่า
จะให้เกิดขึ้นจากผลผลิตที่ไดวางแผนไวทั้งในแง่ปริมาณงาน เวลาคุณภาพ และต้นทุนพรอมทั้งกาหนด
วัตถุประสงค์และวิธีการในการบรรลุถึงวัตถุ ประสงค์อย่างชัดเจนในขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อ
จะเป็นกรอบในการกาหนดพันธะสัญญาระหว่างหน่วยปฏิบัติ (ผู้ใช้เงินเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงาน) และ
๒๑
๒๒

อ้างแล้ว, ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, ๒๕๔๔, หน้า ๑๖.
กระทรวงศึก ษาธิก าร, ๒๕๔๖, ขอบข่ า ยและภารกิจ การบริหารและจัดสถานศึกษา, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา

ลาดพร้าว.
๒๓

กรมสามัญศึกษา, ๒๕๔๔, เปิดประตูสู่ PBB ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน, กรุงเทพฯ: กรมสามัญศึกษา.

๑๘
หน่วยงานผู้ดูแลทรัพยากรของชาติ (แทนประชาชน) นอกจากนั้นในระบบการวางแผนที่ดี จะต้องมี
กระบวนการจั ดล าดับ ความส าคัญ ในแต่ ล ะระดับ ตั้งแต่ กลยุทธ์แผนงาน งาน/โครงการกิจกรรม
ผลผลิ ต และผลลั พธ์ เ พระข้อ มู ล เหล่ า นี้ จะช่ ว ยในการตั ด สนใจในการบริ ห ารงานและการจั ดสรร
ทรัพยากร๒๔
ดังนั้น ในการวางแผนงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน จึงมี
๒๕
องค์ประกอบดังนี้
๑) การวางแผนกลยุ ท ธ์ (strategic planning) เป็ น การวางแผนที่ ค านึ ง ถึ ง
ศักยภาพและผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายในที่มีต่อหน่วยงานและสถานศึกษาโดยการวิเคราะห์
ว่าจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) คืออะไรและภายใต้สภาพแวดล้อมมีสิ่งใดที่เป็นโอกาส
(opportunities) สิ่งใดที่เป็นภาวะคุกคามหรืออุปสรรค (threats) เรียกว่า SWOT Analysis โดยนา
ผลการวิ เ คราะห์ ม าเป็ น กรอบความคิ ด ในการก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ (vision) พั น ธกิ จ (mission)
เป้ า ประสงค์ กลยุ ท ธ์ รวมทั้ ง ผลผลิ ต (output) และผลลั พ ธ์ (outcome) ของหน่ ว ยงานและ
สถานศึกษาและมีการกาหนดตัวชีวัดผลสาเร็จของงาน (key performance indicator)
๒) การจัดทาประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Term
Expenditure Framework: MTEF) เป็นการประมาณการค่าใช้จ่า ยของงานโครงการที่ คากว่าจะ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องจากปีที่ขอตั้งงบประมาณลวงหน้าไปอีก ๓ ป จากปีที่ขอตั้งงบประมาณ เพื่อ
น ามาบรรจุ ไ ว ในแผนกลยุ ท ธ์ ที่ ห น่ ว ยงานและสถานศึ ก ษาจั ด ท าเสนอเพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณ
๓) การจัดทาแผนการปฏิบัติการประจาปี (operational planning) หลังจากที่
หน่วยงานและสถานศึกษาไดรับแจ้งจานวนงบประมาณที่จะไดรับ ซึ่งสอดคลองกับแผนกลยุทธ์ที่เสนอ
แลว หน่วยงานและสถานศึกษาจะต้องจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ซึง่ เป็นการแปลงแผนกลยุทธ์ไป
สูการปฏิบัติจริง
ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ๒๖ ผู้นาแนวคิดการวางแผนกลยุทธ์ มาใช้ในวงการอุดมศึกษา
ไดแบงกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ไว ๕ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ
ขั้นตอนที่ ๒ การกาหนดวัตถุประสงค์ (goal formulation)
ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทาแผนกลยุทธ์ (strategy formulation)
ขั้นตอนที่ ๔ การออกแบบองค์การ (organization design)
ขั้นตอนที่ ๕ การออกแบบระบบปฏิบัติงาน (system design)
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และจินตนา บุญบงการ ๒๗ กล่าวว่าผู้บริหารจะนาข้อมูล
ต่าง ๆ ที่ไดรับจากการวิเคราะห์โอกาสและข้อจากัดมาทาการประมวลผลเพื่อ ใช้กาหนดทิศทางเชิง
๒๔

อ้างแล้ว, ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, ๒๕๔๔, หน้า ๑๖.
กรมการศึก ษานอกโรงเรี ย น, ๒๕๔๕, ระบบงบประมาณแบบมุ่ง เน้น ผลงาน มาตรฐานการจั ด การทางการเงิน ,
กรุงเทพฯ: กรมการศึกษานอกโรงเรียน.
๒๖ ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ, ๒๕๔๓, การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทางครุศาสตร์ในสถาบันราชภัฏ , วิทยานิพนธ์ปริญญา
ครุศาสตรดดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
๒๗ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และจินตนา บุญบงการ, ๒๕๔๕, การจัดการเชิงกลยุทธ์, กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
๒๕

๑๙
กลยุทธ์ขององค์การโดยที่การกาหนดทิศทางขององค์การสามารถกระทาไดในลักษณะของการกาหนด
ภารกิจและตั้งเป้าหมาย (mission and goal establishment) ขององค์การซึ่งมีความเห็นตรงกันกับ
รังสรรค์ มณีเล็ก๒๘ ที่กล่าวไว้ว่า การกาหนดทิศทางของสถานศึกษา ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ (vision)
พันธกิจ (mission) และเป้าหมาย (goal)
สรุปไดวาการจัดวางทิศทางหรือการกาหนดทิศทางขององค์การเป็นการกาหนด
วิ สั ย ทั ศ น์ (vision) พั น ธกิ จ (mission) และเป้ า หมาย (goal) โดยพิ จ ารณาจากผลการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อม และการประเมินสถานภาพขององค์การ ดังนั้นสิ่งที่จาเป็นต้องดาเนินการเป็นสิ่งแรก
คือการจัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไวและจะต้องบอกได้
ว่าผลผลิตและผลลัพธ์จากการดาเนินงานคืออะไรจะใช้สิ่งใดเป็นตัวชี้วัดในการดาเนินงานกลยุทธ์ที่ได้
จากการดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์ ดังกล่าวจะต้องมาแปลงสูแผนการดาเนินงานหรือกลยุทธ์ในการ
ปฏิบัติงาน พรอมจัดทางบประมาณใช้จ่ายในแต่ละแผนงาน โครงการ ตามค่าใช้จ่ายที่กาหนดและ
ครอบคลุ ม แหล่ ง งบประมาณ รวมทั้ ง การประมาณการค่ า ใช้ จ่ ายที่ ก าหนดและครอบคลุ ม แหล่ ง
งบประมาณ รวมทั้งการประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสาหรับการดาเนินงานอีก ๓-๕ ปงบประมาณ
เพื่อเป็นการประกันได้ว่า หากสถานการณไมมีการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนจะสามารถดาเนินกิจกรรม
ไดอย่างต่อเนื่องและทาให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
๒.๒.๓ การคานวณต้นทุนผลผลิต (activity-based costing)
การคานวณต้นทุนผลผลิต (activity-based costing)
ระบบการคิดต้นทุนกิจกรรมการ หรือ ABC เป็นระบบการบริหารต้นทุนที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถ
เข้าใจถึงพฤติกรรมของต้นทุนที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ซึ่งระบบดังกล่าวจะเน้นการบริหารต้นทุนโดย
แบ่ งการดาเนิ น งานขององค์กรออกเป็น กิจกรรมต่าง ๆ การระบุกิจกรรมจะชวยให้ ทราบว่า การ
ดาเนินงานขององค์กรประกอบด้วยกิจกรรมอะไรบ้าง ตลอดจนเวลาที่ใช้ไปในแต่ละกิจกรรมรวมทั้ง
ผลได้การประกอบกิจ กรรมเหล่ านั้น ขั้นตอนง่าย ๆ ของระบบ ABC จึง ประกอบด้ว ยการกาหนด
กิจกรรม การคิดต้นทุนกิจกรรม และการวัดผลการปฏิบัติงานทั้งในรูปของเวลาและคุณภาพ
ความหมายของคาว่าต้นทุน ต้นทุน หมายถึงรายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ไดมาซึ่งสินคาหรือ
บริการ ต้นทุนที่คาดหวังและต้นทุนจริงส่วนสาคัญ ในการจัดทาและบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน เพราะต้นทุนผลผลิต เป็นต้น ที่แสดงค่าใช้จ่ายของผลผลิต และเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งในการวัด
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน ต้นทุนผลผลิตแบบมุ่งเน้นผลงานจะคานวณค่าใช้จ่ายจากกิจกรรม ที่
ก่อให้เกิดผลผลิตนั้น ๆ
กระบวนการคานวณต้นทุนกิจกรรม กระบวนการของ ABC มี ๗ ขั้นตอน๒๙ ดังนี้
๑. กาหนดตัวผลผลิตและบริหารขององค์กร
๒. วิเคราะห์กิจกรรมเพื่อที่จะกาหนดชุดของกิจกรรมที่ จาเป็นต้องใช้เพื่อให้เกิด
ตัวผลผลิตหรือบริหาร
๓. กาหนดตัวผลักดันต้นทุน ซึ่งเป็นตัวกาหนดต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการประกอบ
กิจกรรมในระดับนั้น ๆ
๒๘
๒๙

รังสรรค์ มณีเล็ก, ๒๕๔๕, การวางแผนกลยุทธ์และการจัดทางบประมาณในสถานศึกษา, กรุงเทพฯ: เมธีทิปส์.
อ้างแล้ว, ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, ๒๕๔๔, หน้า ๑๗.

๒๐
๔. ระบุต้นทุนทางตรง และปันส่วนต้นทุนทางอ้อมเข้าสู่กิจกรรม โดยพิจารณา
จากปริมาณการใช้ตัวผลักดันกิจกรรมของแต่ละผลผลิตหรือบริหาร
๕. เชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวผลผลิตหรือบริการที่ เกี่ยวข้องและปัด
ส่วนต้นทุนทรัพยากรที่ใช้ไปในกิจกรรมต่าง ๆ เข้าสู่ตัวผลผลิตหรือบริการนั้น ๆ
๖. กาหนดเป้ าหมายทั้งระยะสั้ นและระยะยาว ตลอดจนปัจจัย สาคัญ ที่ทาให้
องค์กรประสบความสาเร็จ
๗. บริหารและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางานที่ เป็นตัว
ก่อให้เกิดตัวผลผลิตหรือบริหารนั้น ๆ ตลอดจนประเมินความมีประสิทธิผลและความมีประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ในการคานวณต้นทุนกิจกรรมมีแนวคิดที่สาคัญ ดังนี้๓๐
๑. การค านวณต้ น ทุ น กิ จ กรรม ค านวณจากค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง จากการ
ปฏิบัติงานทุกรายการโดยนาค่าใช้จ่ายของผลผลิตมารวมกัน แล้วหารด้วยจานวนผลผลิตทั้งหมดจะ
ทราบต้นทุนกิจกรรมต่อหน่วย ในกรณีที่กิจกรรมมีตั้งแต่ ๒ กิจกรรมขึ้นไป และในแต่ละกิจกรรม หรือ
ขั้นตอนการผลิตที่มีลักษณะแตกต่างกัน การคานวณต้นทุนกิจกรรมจะต้องแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าค่าใช้จ่ายใดเป็นต้นทุนของกิจกรรมชนิดใด
๒. การคานวณต้นทุนกิจกรรม คานวณจากค่าใช้จ่ายทั้งหมดของผลผลิตรวมเป็น
ต้นทุนรวม (total cost or full cost)
การค านวณต้ น ทุ น ผลผลิ ต แบบมุ่ ง เน้ น ผลงาน ในการเสนอของบประมาณ
หน่ วยงานจะต้องมีร ะบบบัญชีพึงรับ -พึงจ่ายของผลผลิ ตหรือกิจกรรมที่ ถูกต้อง เพื่อหน่ว ยงานจะ
สามารถ หาค่าใช้จ่ายหรือทุนไดถูกต้อง ครอบคลุมทรัพยากรที่ใช้ไปในกระบวนการผลิต หรือการ
ดาเนินงานให้บริการ ปัจจุบันระบบบัญชี ที่ใช้อยู่เป็นระบบบัญชีเงินสด (cash basis) คือไดรับและ
เบิกจ่ายงบประมาณเท่าไรก็ลงบัญชีรับและเบิกจ่ายเต็มจานวน โดยไมคานึงว่ารายจ่ายนั้นใช้ ไปเพื่อ
กิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อให้เกิดผลผลิตที่กาหนดไวหรือไม หรือรายจ่ายรายการนั้นเป็นรายจ่ายระยะ
ยาว แต่น ามาลงบั ญชี เป็ น ค่าใช้จ่ ายในปี ที่เบิกจ่ายเพี ยงปีเดียว เช่น ค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้าง ซึ่ง
สิ่งก่อสร้างนั้ น จะมีอายุการใช้งานนานปลายปี แต่ใช้วิธีลงบัญชี เป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดีย ว ในปีที่เบิก
จ่ายเงิน เมื่อนาข้อมูลค่าใช้จ่ายจากระบบบัญชีไปคานวณเป็นต้นทุนในการดาเนินงานในปีนั้น ตัวเลข
ค่าใช้จ่ายจะสูงไม่ใช่ต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งปัญหานี้แกไขไดโดยการปรับมาใช้ระบบบัญชีแบบพึงรับ–พึง
จ่ายตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
สรุปไดวาการคานวณต้นทุนกิจกรรม จึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างหนึ่งสาหรับการจัดทา
และบริหารงบประมาณ โดยต้นทุนกิจกรรม จะเป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย หรือรายจ่ายที่เกิดขึ้นจาก
การจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินคาหรือบริการ และต้นทุนกิจกรรมจะเป็นตัวที่แสดงถึงราคาของผลผลิตหรือ
บริการและนับเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งในการวัดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน รวมถึงเป็นประโยชน์ใน
การพิจารณาทบทวนการดาเนินงานของสถานศึกษาว่างาน/โครงการจะดาเนินการต่อไป หรือหยุด
ดาเนินการ หากการดาเนินงานไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต้นทุนกิจกรรมแบบมุ่งเน้นผลงาน
จึงเป็นการคานวณค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลผลิตนั้น ๆ
๓๐

อ้างแล้ว, กรมการศึกษานอกโรงเรียน, ๒๕๔๕, หน้า ๑๘.

๒๑
๒.๒.๔ การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (procurement management)
การจั ดระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง (procurement management) เป้าหมาย
ของการบริหารงานพัสดุตามรูปแบบการบริหารภาครัฐแนวใหม่คือการบริหารงานจัดหาพัสดุให้ได้ของ
ที่ถูกต้อง ทั้งประเภท ชนิดจานวน คุณภาพ และมีความตรงต่อเวลา ในราคาที่เหมาะสม บริหารงาน
พัสดุให้เกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน มีการใช้ของอย่างคุมค่ามีขั้นตอนดังนี้๓๑
๑. วางแผน โดยกาหนดจากความต้องการที่ แท้จริงทั้งประเภท ชนิดและ
จานวนให้ สอดคลองกับ ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งจะทาให้การซื้อ การจัดหาพัสดุ เป็นไปอย่าง
เหมาะสมการลงทุนของรัฐบาลเกิดความคุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างประหยัด กาหนด
ขั้นตอนในการดาเนินการเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเร่งรัดการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สัมฤทธิ์
ผลในระยะเวลาที่กาหนด
๒. การปฏิบัติตามแผน และควรตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ
๓. การติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ ตามขั้นตอนการดาเนินการตาม
แผนงานว่าเป็นไปตามแผนหรือไมเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้าง เพื่อนาไปใช้ในการแก้ปัญหาครั้งต่อไป และ
จะช่ว ยให้ การตรวจสอบง่าย มีการดาเนินการตามแผนที่โ ปร่งใสถูกต้องตามระเบียบประเมินผล
เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพ และประเมินผลที่เกิดขึ้น เพื่อให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพไว้ใช้ในราชการราคา
เหมาะสม ผู้ขาย ผู้จ้างที่มีคุณภาพ การบริหารพัสดุ ไม่ใช่เรื่องของการจัดหาอย่างเดียวจะมีเรื่องของ
การควบคุม การบารุงรักษาและการจาหน่ายด้วย
ส าหรั บ การปฏิ รู ป ระบบงบประมาณแบบใหม่ ซึ่ ง เน้ น ผลผลิ ต /ผลลั พ ธ์
(output/outcome) การทาบั ญชีคุมวัสดุและบัญชีคุม คุรุภัณฑ์แลวเก็บ สถิติจากตัวเลขการใช้จ่าย
เพื่อนามาวิเคราะห์ความคุ้มค่าและเปรียบเทียบการใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน ที่มีภารกิจที่เหมือนกัน
หรือคล้ายกัน ทั้งนี้จะทาให้การคานวณความต้องการในการตั้งงบประมาณถูกต้องตรงกับความจาเป็น
ช่วยทาให้ประหยัดงบประมาณ
๒.๒.๕ การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ (financial management
and budgeting control)
การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ (financial management
and budgeting control) หมายถึงการจัดการระบบการเงินขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
หากเป็นภาคเอกชนก็คือการทาให้เจาของกิจกรรมมีความมั่งคั่งมากที่สุด แต่ในแงของการบริหาร
ภาครัฐ หมายถึงการบริหารเงินงบประมาณให้เกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุด๓๒
ในการจั ด ท าบริ ห ารงบประมาณระดั บ สถานศึ ก ษา ภารกิ จ ตามหมวด ๘
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
๑. ให้ มี ก ารระดมทรั พ ยากรและการลงทุ น ด้ ว ยงบประมาณ การเงิ น และ
ทรัพย์สินจากทุกส่วนของสังคมมาใช้

๓๑

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๓, แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ที่สอดคล้องกับการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ, กรุงเทพฯ: สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย.
๓๒ อ้างแล้ว, ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, ๒๕๔๔, หน้า ๑๙.

๒๒
๒. รั ฐ จั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น รายบุ ค คลให้ แ ก่ ผู้ เ รีย น การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ และ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ สถานศึกษาของรัฐและเอกชนอย่างเท่าเทียมกัน และจัดสรรเงินเพิ่มเติมแก
ผู้เรียนที่มคี วามต้องการพิเศษ
๓. จัดสรรงบดาเนินการและลงทุนให้แก่สถานศึกษาของรัฐโดยคานึงถึงคุณภาพ
และความเสมอภาคทางการศึกษา
๔. ให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษา
ควบคูกับระบบการบริหารการเงินและบัญชีระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพการใช้
จ่ายเพื่อความโปร่งใสและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
หลักการจัดสรรงบประมาณให้แกโรงเรียนหรือสถานศึกษา
๑. จัดสรรงบประมาณเป็นก้อนตามจานวนนักศึกษา ไดแก เงินอดหนุนทั่วไป เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจและเงินอุดหนุนเพื่อสร้างความเสมอภาค
๒. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา ๓ ป
๓. ให้อานาจแกสถานศึกษาในการจัดงบประมาณ และการบริหารงานบุคคลเต็ม
รูปแบบ
๔. กาหนดขั้นตอนและกระบวนการจัดทาและบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานหรือ PBB
๕. สนับสนุนการระดับทรัพยากรจากท้องถิ่นและชุมชน (เงินนอกงบประมาณ) ที่
สถานศึกษาจะไดรับ ไดแก
๑. งบบุคลากร (เงินเดือน และค่าจ้าง)
๒. งบดาเนินการ (ต่อหัวผู้เรียน )
๓. ตามมาตรฐานเท่ากันหมดทั่วประเทศ
๔. ตามจานวนผู้เรียนที่มคี วามต้องการพิเศษ เช่น ด้อยโอกาสหรือมีความสามารถ
พิเศษตามจานวนผู้เรียนที่พ้นวัยเรียน (๑๙ ปี) ตามความแตกต่างของแต่ละสถานศึกษา
๕. งบพัฒนา
๕.๑ งบดาเนินการ
๕.๒ งบลงทุน ด้านคุรุภัณฑ์ ด้านที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ เป็นเครื่องมือที่จาเป็นสาหรับ
การประกันว่าความคล่องตัวทางการงบประมาณที่จะมอบให้หน่วยงานต่าง ๆ มากขึ้น จะไมนาไปสู
การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงาน หรือถ้าจะอธิบาย
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือเป็นการจัดระบบการบริหารทางการเงินขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึง
จาเป็นต้องมีมาตรฐานในการบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ๓๓
๑. การบริหารทางการเงิน ในการบริหารทางการเงินสิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรให้ความสาคัญ มีดังนี้
๑.๑ การส่ งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ ปฏิบัติงานไดคิดสร้างสรรค์ในการเสนอ
แผนงาน/โครงการที่สอดคลองกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ขององค์กร
๓๓

อ้างแล้ว, กรมการศึกษานอกโรงเรียน, ๒๕๔๕, หน้า ๒๐.

๒๓
๑.๒ ความสามารถในการวิเคราะห์หาจุดแข็งขององค์กร ซึ่งถือว่าเป็นกล
ยุทธ์ที่สาคัญโดยปกติเรามักจะคุ้นเคยกับสภาพการตั้งงบประมาณที่เริ่มด้วยการหาปัญหา โดยทั่วไป
จะเรียกว่าการตั้งงบประมาณเชิงรับ
๑.๓ การสร้างศัก ยภาพของสถานศึ กษาให้ เ ป็นที่ เชื่อ ถือและศรัทธาจาก
สังคมภายนอกจะทาให้ไดรับการสนับสนุนด้านการเงินส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรได
๒. ระบบบัญชี ๓๔ กล่าวว่าการบัญชี หมายถึงการบันทึกรายการเงินทั้ง ในด้าน
รายรับรายจ่ายตลอดจนการโอนบัญชีการแยกประเภท การสรุปผลและการแปลความหมายจากข้อมูล
ดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสาคัญยิ่งส่วนหนึ่งในการบริหารการเงินขององค์กร๓๕ ส่วนการบัญชีหมายถึง
การเก็บรวบรวม บันทึกจาแนกและสรุปข้อมูลทางบัญชี ที่ผ่านมาในรูปของตัวเงินซึ่ง เราเรียกว่า งบ
การเงิน โดยงบการเงินนี้ต้องจัดทาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามข้อมูลสมมุติขั้น
มูลฐานทางการบัญชี
กรมสามัญศึกษา๓๖ การจัดทาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมีความจาเป็น
ที่ต้องทราบต้นทุนกิจกรรม ต้นทุนผลผลิต ดังนั้นระบบบัญชีจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคลองกับ
ระบบงบประมาณ บัญชีเกณฑ์พึงรับ -พึงจ่าย (accrual basis) เป็นการบันทึกการรับรู รายไดและ
ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานที่ยังไมเกิดขึ้นจริง เข้าเป็นรายได้และรายจ่ายของหน่วยงานเสมอรวมทั้งมีการ
ปรั บ ปรุ ง ค่า ใช้จ่ ายค่ าจ้ าง ค่าใช้ จ่ ายล่ ว งหน้า รายได้ ค้า งรับ รายได้รับ ล่ ว งหนา การตัด จาหน่า ย
ค่าใช้จ่ายรอตัด และการบันทึกตัดค่าเสื่อ มราคาในมูลค่าทรัพย์สินถาวรให้ถูกต้องตามรอบระยะเวลา
บัญชีที่เสนอในงบการเงินนั้น ๆ วิธีที่จะทาให้ทราบถึงรายไดและค่าใช้จ่ายที่แท้จริงขององค์กร การ
พัฒนาระบบการเงินการบั ญชีภาครัฐ จะต้องรับการพัฒนาระบบงบประมาณ และการพัฒนาหรือ
ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณไปสู่มุ่งเน้นผลงาน โดยกระจายอานาจในการบริหารงบประมาณไปให้
ส่วนราชการผู้ใช้เงิน และติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด โดยมีตัวชี้วัดผลงานที่ชัดเจน ตามแนวทางที่
ด าเนิ น การตามแผนการปฏิ รู ป ระบบงบประมาณในขณะนี้ เ ป็ น การพั ฒ นาในลั ก ษณะของการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบบริหารงานคลังของประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบไปยังระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทุกระบบ เช่นระบบการวางแผนและแผนการใช้เงินระบบบริหารเงินสดระบบรายงานและระบบการ
ติดตามประเมินผล ตลอดจนระบบบริหารงานบุคคล ซึ่ง เป็นตัวผลักดันให้เกิดผลสาเร็จของงานอย่าง
แท้จริงรวมอยู่ด้วย๓๗
ในการทาบัญชีผู้ทาบัญชีเริ่มต้นจากนาใบสาคัญ และหลักฐานต่าง ๆ มาวิเคราะห์
รายการเพื่อบันทึกบัญชีในสมุดขั้นต้น และผ่านรายการบัญชีลงสมุดบัญชีแยกประเภท แล้วจึงรวบรวม
ยอดคงเหลือของแต่ละบัญชีในสมุดแยกประเภทมาจัดทางบการเงิน เพื่อแสดงผลการดาเนินงาน และ
ฐานะการเงินของสถานศึกษา
๓. การควบคมงบประมาณ ในการควบคุม งบประมาณ เป็นกลไกที่จาเป็ น
สาหรับการประกันว่าความคลองตัวของงบประมารที่ส่วนราชการไดรับ (จากการกระจายอานาจและ
๓๔

อ้างแล้ว, ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, ๒๕๔๔, หน้า ๒๑.
อ้างแล้ว, กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๖, หน้า ๑๗.
๓๖ อ้างแล้ว, กรมสามัญศึกษา, ๒๕๔๔, หน้า ๑๗.
๓๗ กรมบัญชีกลาง, ๒๕๔๔, คู่มือระบบบัญชีส่วนราชการของกรมบัญชีกลาง, กรุงเทพฯ: สานักบัญชีและตรวจสอบภายใน.
๓๕

๒๔
ผ่ อ นคลายการควบคุม ) จากหน่ ว ยงานกลางไปสู การกระจายงบประมาณที่มี ป ระสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลดังนั้นภายในส่วนราชการแต่ละระดับจะต้องมีมาตรฐานในการควบคุมงบประมาณรวมถึง
การกาหนดความรับผิดชอบในเรื่องการบัญชีและการเงิน แต่เนื่องจากระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน สานักงบประมาณไดออกระเบียบว่าว
ด้ ว ยการบริ ห ารงบประมาณส าหรั บ หน่ ว ยงานน าร่ อ งตามโครงการปรั บ ปรุ ง ระบบการจั ด การ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓
สรุปไดวาการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ จึงเป็นเสมือน
กลไกที่จาเป็นสาหรับการประกันว่าความคลองตัวทางการงบประมาณที่หน่วยภาครัฐไดรับนั้นจะไม
น าไปสู การใช้จ่ ายงบประมาณที่ไม่ก่อ ให้ เกิดประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลในการดาเนินงาน ซึ่ ง
ผู้บริหารหน่วยงานและสถานศึกษาจะต้องจัดระบบการบริหารคุณภาพทางการเงินของหน่วยงาน และ
สถานศึกษาให้ เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุดการบริหารทางการเงินและการควบคมงบประมาณจะเป็น
เครื่องมือในการบริหารงบประมาณของโรงเรียนที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้จะต้อง
มีมาตรฐานในการควบคุมงบประมาณ รวมถึงการกาหนดความรับผิ ดชอบในเรื่องการบัญชี และ
การเงินโดยสถานศึกษาจะต้องมีการดาเนินงานทางด้านระบบบัญชีต้องแสดงถึงรายการและโครงสร้าง
ทางบัญชีที่จาเป็นและเหมาะสมเพื่อประโยชนในการควบคุมงบประมาณ รวมถึงมีระบบการอนุมัติ
ตรวจสอบ และการบันทึกเพื่อใช้จ่ายงบประมาณ

๒.๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒.๓.๑ ประวัติความเป็นมา
๑) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่สมเด็จพระ
บรมบพิ ต รพระราชสมภารเจ้ า พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาจุ ฬ าลงกรณ์ พ ระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงสถาปนาขึ้นได้ปฏิบัติภารกิจตามพระราชปณิธาณด้านการผลิตบัณฑิต
ทางด้านพระพุทธศาสนา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมมา
ยาวนานกว่า ๑ ศตวรรษ มีวิวัฒนาการโดยสังเขปดังนี้๓๘
พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๓๒ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาจุ ฬ าลงกรณ์ พ ระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ทรงสถาปนา “มหาธาตุวิทยาลัย” ขึ้นที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
และมีการใช้คาว่า “วิทยาลัย” เป็นครั้งแรกเปิดทาการสอนอย่างเป็นทางการในวันที่ ๘ พฤศจิกายน
โดยมีสมเด็จพระวันรัต (ฑิต อุทยมหาเถร) เป็นนายกสภามหาธาตุฯ วิทยาลัยรูปแรก
พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๓๙ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาจุ ฬ าลงกรณ์ พ ระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯให้สร้าง “สังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัย ” เป็นอาคารเรียนและโปรดฯ ให้
เปลี่ยนนาม “มหาธาตุวิทยาลัย” เป็น“มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ” เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎก
และวิชาชั้นสูงสาหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป
พุทธศักราช ๒๔๙๐ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร์เป็นคณะแรก
เมื่อวัน ที่ ๑๘ กรกฎาคม ใช้ชื่อปริญญาว่าพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) โดยมีพระพิมลธรรม (ช้อย
ฐานทตฺตมหาเถร) เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย
๓๘

รายงานประจาปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒๕
พุท ธศั ก ราช ๒๕๐๐ ปรั บ เปลี่ ยนระบบการวัด ผลมาเป็ น ระบบหน่ ว ยกิ ตโดย
กาหนดให้นิสิตต้องศึกษาอย่างน้อย ๑๒๖ หน่วยกิต
พุทธศักราช ๒๕๐๔ เปิดสอนคณะครุศาสตร์
พุทธศักราช ๒๕๐๖ เปิดสอนคณะเอเชียอาคเนย์ (ต่อมาเปลี่ยนเป็นคณะมานุษ
ยสงเคราะห์ศาสตร์ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๖)
พุทธศักราช ๒๕๑๑ ปรับหลักสูตรแผนกอบรมครูศาสนศึกษาเป็นวิทยาลัยครูศา
สนศึกษาและปรับเปลี่ยน หน่วยกิตเป็น ๒๐๐ หน่วยกิต
พุทธศักราช ๒๕๑๒ มหาเถรสมาคมออกคาสั่งเรื่อง “การศึกษาของมหาวิทยาลัย
สงฆ์พุทธศักราช ๒๕๑๒” และเรื่อง “สภาการศึกษาของคณะสงฆ์พุทธศักราช ๒๕๑๒” ส่งผลให้มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีสถานะเป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยโดยสมบูรณ์๓๙
สุภาษิต
ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
ปณิธาน
เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสาหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์
ปรัชญา
จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก
เอกลักษณ์
บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
อัตลักษณ์
ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม
อัตลักษณ์บัณฑิต
มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา

๓๙

อ้างแล้ว, รายงานประจาปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, หน้า ๒๔.

๒๖
พันธกิจ
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย มุ่ ง ปฏิ บั ติ พั น ธกิ จ ส าคั ญ ในฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลโดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการนา
ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่นาไปสู่การพัฒนา
จิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนซึ่งมีสาระสาคัญ ๕ ด้านดังนี้๔๐
๑) มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตและบุคลากรที่ผ่านการศึกษาอบรมเป็นผู้มีคุณธรรมนา
ความรู้ มี ป ฏิ ป ทาน่ า เลื่ อ มใส ใฝ่ รู้ ใฝ่ คิ ด เป็ น ผู้ น าทางจิ ต ใจและปั ญ ญา มี โ ลกทั ศ น์ ก ว้ า งไกล มี
ความสามารถและทักษะในการแก้ปัญหามีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม
๒) มุ่งส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกันได้
อย่างสมดุลและสันติสุขรวมทั้งการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้นาไปสู่ความเป็นสากล
๓) มุ่งเน้นการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมีการบริการหรือ
บริหารเพื่อให้พัฒนาพระพุทธศาสนา พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน มีความ
มุ่งมั่นในการให้การบริการวิชาการด้านพระพุ ทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคมรวมทั้งส่งเสริมการ
เรียนรู้และความร่วมมืออันดีระหว่างพระพุทธ-ศาสนิกชนในระดับชาติและนานาชาติ
๔) มุ่งส่งเสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในประชาคม
โลกด้านพระพุทธศาสนาโดยการทะนุบารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย เป็ นรากฐานของ
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพเพื่อนาไปสู่การรักษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันใน
ประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้
เกิดขึ้นกับบุคคล องค์กร และสังคม
๕) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกฎระเบียบการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เกิด
การบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

๔๐

อ้างแล้ว, รายงานประจาปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, หน้า ๒๕.

๒๗

สัญลักษณ์ตราประจามหาวิทยาลัย

พระจุลมงกุฏ (พระเกี้ยว) พระราชลัญจกรประจาพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ตรงฐานของพระเกี้ยวมีอักษรย่อว่า“ม จ ร”
และมีรูปธรรมจักรวางเป็นฉากเบื้องหลัง

รูปวงกลมครอบธรรมจักรส่วนกลางเป็นพระเกี้ยวซึ่งเป็นพระราชลัญจกรประจาพระองค์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ รอบกรอบด้านบนมีอักษรภาษาบาลีซึ่งเป็น
สุภาษิตประจามหาวิทยาลัยว่า “ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต” รอบกรอบด้านล่างมีอักษรว่า
“มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”
เป็นชื่อของมหาวิทยาลัยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

๒๘

องค์สถาปนา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒

๒๙
สีและต้นไม้ประจามหาวิทยาลัย
สีชมพู เป็นสีตามวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ต้นอโศก มีดอกสีแดงสดเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายทนทาน
มีทรงพุ่มกว้างสื่อความหมายถึงความสดใสความเข้มแข็ง
ความคงทนความเรียบง่ายและความร่มเย็น

๓๐

๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒.๔.๑ งานวิจัยภายในประเทศ
๑) จิ ต รา เตมี ย์ ๔๑ ได ศึ ก ษา เรื่ อ งการ น าเสนอรู ป แบบงบประมาณ
สถาบันอุดมศึกษา ของรัฐผลการวิจัย พบว่า
๑. สภาพปั จ จุ บั น ของการงบประมาณสถานบั น อุ ด มศึ ก ษาแม้ ว่ า จะมี
วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งแตกต่างกัน แต่การพัฒนาในปัจจุบันมีทิศทางที่จะเป็นสถาบันอุดมศึกษา สม
บูร ณแบบการขยายตัว ของงบประมาณจึงมีทิศทางทีเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดนับตั้งแต่ปี งบประมาณ
๒๕๓๖-๒๕๔๐ งบประมาณอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๘๕.๔ เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินเดือนงบดาเนินการอื่น งบลงทุน เป็นร้อยละ ๔๒.๓๕ ของงบประมาณรายจ่าย
ทั้งหมด
๒. การเปรียบเทียบรูปแบบงบประมาณสาหรับสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ
อังกฤษ และออสเตรเลีย พบว่า มีความแตกต่างของลักษณะหน่วยงานที่ทาหน้าที่จักสรรงบประมาณ
ให้กับ สถาบันอุดมศึกษาในอังกฤษ คณะบุคคลที่ เป็นองค์กรอิสระเรียกย่อว่า HEFCE ในออสเตรเลีย
เป็ น คณะบุ ค คลในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษา เรี ย กย่ อ ว่ า DEETYA ส าหรั บ ในประเทศไทยคื อ ส านั ก
งบประมาณ ส่ ว นวิธีการจั ดสรรงบประมาณนั้น ทั้งอังกฤษและออสเตรเลียจัดสรรในรูปแบบเงิน
อุดหนุนทั่วไปมีสูตรในการคานวณเงินอุดหนุนการสอน สวนประเทศไทยใช้การจัดสรรในรูปแบบ
งบประมาณที่เน้นการควบคุมการใช้ทรัพยากรแบบรายการตามโครงการที่ สถาบันอุดมศึกษาเสนอใน
การใช้งบประมาณนั้นสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศมีอิสระที่จะนางบประมาณไปใช้ไดโดยไมตอง
เคร่งครัดเรื่องรายการใช้จ่ายแคควบคุมโดยระบบตรวจสอบ ด้วยอิเล็กทรอนิคส์ เน้นการตรวจสอบที่
ผลการด าเนิ น การซึ่ ง เป็ น ไปตามเงื่ อ นไขที่ ต กลงไว กั บ รั ฐ ในขณะที่ ก าร ใช้ ง บประมาณของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยต้องใช้จ่ายตามระเบียบ ที่กระทรวงการคลังกาหนดโดยเคร่งครัด
รวมทั้งการประเมินผลการใช้งบประมาณด้วย
๓. การน าเสนอรู ป แบบงบประมาณส าหรั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทย
ประกอบด้วย
๓.๑ หลั กการอุดมศึกษา ๔ ประการคือความเป็นเลิ ศ ทางวิช าการ
ความสามารถ ตอบสนองความต้องการของสังคม ความรับผิดชอบและให้สังคมตรวจสอบไดความมี
อิสระใน การดาเนินงาน โดยมีหลักการงบประมาณคือรัฐจะจัดสรรงบประมาณให้สถาบันอุดมศึกษา
ใน ฐานะที่การอุดมศึกษาเป็นบริการของรัฐโดยผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
การจั ด สรรงบประมาณต้ อ งเพี ย งพอที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษารั ก ษามาตรฐานทางวิ ชาการ
สถาบั น อุ ดมศึ ก ษาสามารถบริ ห ารงานไดอย่ างมี อิส ระแต่ ต้ องมี ร ะบบที่ต รวจสอบไดการจัด สรร
งบประมาณและการตรวจสอบพิ จ ารณาที่ ผ ลการปฏิ บั ติ ง าน และเป็ น การตรวจสอบหลั ง การ
ดาเนินการ
๓.๒ สวนประกอบของรูปแบบประมาณ แยกเป็นรายรับจากรัฐบาล
เป็นเงินอุดหนุน ที่ดิน สินทรัพย์อื่น ๆ และรายจ่ายแยกเป็นแหล่งกองทุน โครงการและกิจกรรม
๔๑

จิตรา เตมีย์, ๒๕๔๐, การนาเสนอรูปแบบงบประมาณสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ , วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรดุษฏี
บัณฑิต, จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๑
๓.๓ กระบวนการจัดสรรงบประมาณ
๓.๓.๑ กาหนดสูตรในการคานวณเงินสนับสนุน ให้ชัดเจน
และมีองค์กรที่รับผิดชอบเรื่องการจัดสรรสบประมาณให้กับสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะซึ่งควรมี
ลั กษณะเป็ น องค์ กรอิส ระทาหน้ าที่ จัด สรรงบประมาณพิ จารณาตามแผนความต้ องการก าลั งคน
นโยบาย การอุดมศึกษาอนุมัติวงเงินให้สถาบันอุดมศึกษาตามสูตรและโครงการในรูปแบบเงินอุดหนุน
ทั่วไป
๓.๓.๒ การบริหารงบประมาณ สถาบันอุดมศึกษาจัดระบบ
สารสนเทศทาง การเงินและการบัญชีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน สวนการติดตามตรวจสอบ
การใช้ ง บประมาณจากภายนอกหลั ง การด าเนิ น งานจากรายงานที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแสดงตอ
สาธารณชน
๓.๔ การนารูปแบบงบประมาณที่พัฒนานี้นาไปใช้จะต้องมีการกาหนด
นโยบายส่งเสริมการศึกษา ปรับแกกฎหมายทั้งที่เกี่ยวกับการใช้งบประมาณ การจัดตั้งองค์กรอิสระ
เพื่อ รองรับการจัดสรรงบประมาณและการประกันคุณภาพ มีการปรับบทบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น สานักงบประมาณ ทบวงมหาวิทยาลัยรวมทั้งโครงสร้างการริหารการเงินและด้านวิชาการ ภายใน
สถาบันอุดมศึกษาด้วย
๒) มยุรี ทิพย์สิงห์๔๒ (๒๕๔๑) ไดศึกษาระบบการบริหารงบประมาณแผ่นดินโดย
ใช้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นกรณีศึกษา มีวัตถุประสงค์ ๒ ประการคือ (๑) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และ
ปัญหาการบริหารงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ (๒) หาแนวทางพัฒนา ระบบ
บริหารงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ขา
ราชการที่ป ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตาแหน่งรองคณบดีฝ่ ายบริห าร หัว หนาส านักงาน
คณบดีหัวหนางานคลังและพัสดุหัวหน้าหน่วยการเงินบัญชีและงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานกองคลังที่ เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แผ่นดินกลุ่มตัวอย่างไดจากการสุ่ม
หน่วยงาน ๖ หน่วยงาน จานวน ๒๓ คน ผลการศึกษา พบว่า
๑ . ส ภ า พ ปั จ จุ บั น แ ล ะ ปั ญ ห า ก า ร บ ริ ห า ร ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ผ่ น ดิ น ข อ ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑.๑ จากการศึก ษาโครงสร้างการบริห ารงบประมาณ พบว่ าโครงสร้างการ
บริหาร เป็นการบริหารตามสายบังคับ บัญชาของระบบราชการเป็นลาดับ ชั้น มีการกาหนดหน้าที่
รับผิดชอบอย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งโครงสร้างที่ มีอยู่ไม่สามารถช่วยงานข้ามสายงานกันไดทาให้งาน
ล่าช้าในบางช่วงเวลา
๑.๒ จากการศึกษากระบวนการบริห ารงบประมาณ พบว่า กระบวนการเบิ ก
จ่ายเงินที่คณะใช้เวลาโดยเฉลี่ย ๒๒.๓๐ วัน และเบิกจ่ายงบประมาณที่กองคลังใช้เวลาโดย เฉลี่ย
๒๖.๑๔ วัน รวมทั้งกระบวนการเฉลี่ย ๔๘.๔๔ วัน ซึ่งเป็นเวลาค่อนข้างมากเนื่องจากมีงานบางขั้นตอน
ซ้าซ้อนกัน
๔๒

มยุรี ทิพย์สิงห์, ๒๕๔๑, การพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

๓๒
๑.๓ จากการศึกษาพฤติกรรมของบุคลากรในการบริหารงบประมาณพบว่าผู้
ปฏิบัติ บางส่วนไมมีคุณภาพ และระบบการบริหารงานไมสามารถเอาผิดหรือคัดคนออกจากงานไดจึง
ทาให้งานโดยรวมล่าช้าและบุคลากรที่ดีมีคุณภาพเกิดความท้อแท้
๒ . แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ห า ร ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ผ่ น ดิ น ข อ ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากการศึกษา พบว่าโครงสร้างการบริหารงบประมาณที่มีขนาดเล็กจะทาให้
เกิดความคลองตัวไดมากกว่าการวิเคราะห์ ภาระงานใหม่ที่จะช่วยลดการซ้าซ้อนของงานลงไดรวมทั้ง
การจัด โครงสร้ างที่ส ามารถเกลี่ย กาลังคนให้ เลื่ อนไหลและสับเปลี่ ยนหน้าที่ กันได้ จะช่ว ยทาให้ล ะ
ระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณลงไดมากดังนั้น แนวทางการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณจึง
ควรใช้โครงสร้างทางการบริหารขนาดเล็กลดขั้นตอนและสามารถเกลี่ยกาลังคนได
๓) กิตติ สมนึก๔๓ ไดทาการศึกษาค้นคว้า เรื่องการศึกษาระบบการควบคุม
ภายใน ด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดกรมสามัญศึกษา
พบว่ า ปั จ จั ย การบริ ห ารงานด้ า นการเงิ น การบั ญ ชี ก ารพั ส ดุ โ รงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา คื อ บุ ค ลากร
สถานศึกษาได้จัดบุคลากรสมดุลกับปริมาณงานตรงกับความรู ความสามารถทาให้การจัดทาบัญชี
การเงิน และการพัส ดุ เป็ นปั จ จุ บัน การตรวจสอบเป็นปัจจุบัน ตามระเบียบและแนวปฏิบัติ วัส ดุ
อุป กรณ์มีการควบคุมรัดกุมทุกขั้น ตอนและได้นาคอมพิวเตอร์ เข้านามาใช้ ในการปฏิบัติงานทาให้
การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเป็นระบบ ตรวจสอบได้
๔) ประวิตร นิลสุ ว รรณกุล ๔๔ ไดทาต้นแบบระบบงบประมาณ พัส ดุการเงิน
บัญชี กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ ๓ มิติ สาหรับผู้ปฏิบัติในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ
๑๑๗ พบว่า สถาบันอุดมศึกษาจัดตั้งขึ้นเพื่อการศึกษาวิจัย บริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และปรั บ แปลงถ่า ยทอดและพัฒ นาเทคโนโลยี เช่ นนี้ ท าให้ ส ถาบัน อุด มศึ กษามี พั นธกิจ หลั ก ๕
ประการคื อ (๑) การเรี ย นการสอน (๒) การวิ จั ย (๓) การบริ ก ารวิ ช าการ (๔) การท านุ บ ารุ ง
ศิล ปวั ฒ นธรรมและ (๕) การปรั บ แปลงถ่ า ยทอดและพั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ ให้ การด าเนิ น งานมี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัด ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาควรนาเอาหลักการบริหาร มา
ประยุกต์ใช้กับงานของตน และบริหารอย่างครบวงจรบริหารรวมทั้งดาเนินการตาม แนวความคิดของ
ระบบนั่นคือ พิจารณาถึงทรัพยากร ที่ใช้ (input) กระบวนการของงาน (process of operating) และ
ผลได (output) อย่ างเป็น ระบบด้ว ย ตามหลั กการดังกล่ าวระบบงานส าหรับ สถาบันอุดมศึกษา
ประกอบด้วยระบบงบประมาณ ระบบพัสดุระบบการเงิน ระบบบัญชีระบบ ตรวจสอบประเมินผล
ระบบดั ง กล่ า ว จะต้ อ งสอดคล้ อ งกั น โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารวางแผนงานในระบบงบประมาณ เมื่ อ
งบประมาณประจาปีไดรับอนุมัติแล้วงบประมาณจะเป็นตัวตั้งสาหรับการ ควบคุมดาเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนงานและงบประมาณนั้น รวมทั้งตรวจสอบและประเมินผล โดยเทียบกับงบประมาณที่ไดรับ
อนุมัตินั้น การพิจารณางานของสถาบันอุดมศึกษาสามารถพิจารณาไดเป็น ๓ มิติคือ (๑) มิติแผนงานที่
แสดงกิจกรรมที่ดาเนินการ (๒) มิติหน่วยงาน ซึ่งแสดงผู้ปฏิบัติและ (๓) มติกองทุนซึ่งแสดงทรัพยากร
๔๓

กิตติ สมนึก, ๒๕๔๑, ปัจจัยและกระบวนการบริหารงานธุรการ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดรวมสามัญศึกษา : ศึกษา
กรณีโรงเรียนเลยพิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดเลย. รายงานการค้นคว้าอิสระปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
๔๔ ประวิตร นิลสุวรรณกุล, ๒๕๔๔, ต้นแบบระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ -พึงจ่าย
ลักษณะ ๓ มิติ สาหรับผู้ปฏิบัติในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ, กรุงเทพฯ: สานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.

๓๓
ทีใ่ ช้ในการดาเนินการลักษณะ ๓ มิตินี้ เป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องใช้ประกอบการตัดสินใจดังนั้นระบบบัญชี
ส าหรั บ สถาบั น อุดมศึกษา จึ งจั ดวางขึ้น เป็นลั กษณะ ๓ มิติเพื่อสอนงความต้องการของผู้ บริห าร
นอกจากนี้ระบบบัญชีดังกล่าวเป็นระบบบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ -พึงจ่าย (accrual basis) ตาม
หลักการบัญชีที่ ยอมรับกันโดยทั่วไปสาหรับสถานบัน การศึกษาอย่างไรก็ตาม ระบบบัญชีที่จัดวางขึ้น
นี้ยังมีระบบบัญชีต้นทุนที่สามารถรายงานต้นทุนต่อหน่วยงานสาหรับสถาบันอุดมศึกษาด้วย
๕) นิภาเพ็ญ เสมรสุต๔๕ ไดประเมินผลการวางแผนงบประมาณภายใต้ ระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน: ศึกษากรณีกรมทะเบียนการค้า และสานักงานคณะกรรมการ ขา
ราชการพลเรือน ผลการวิจัยว่า ในแต่ละขั้นตอนของการวางแผนงบประมาณของส่วนราชการยังต้อง
ประสบปัญหาต่าง ๆ ดังนี้หน่วยงานราชการยังไมสามารถวางแผนกลยุทธ์ ที่ สมบูรณตามหลักเกณฑ์
วิชาการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังขาดความรูความเข้าใจและประสบการณ ที่เพียงพอและหลักเกณฑ์การ
วางแผนกลยุทธ์บางส่วนนั้นไมสามารถนามาใช้ได้จริงกับ หน่วยงานราชการของไทยการจัดโครงสร้าง
แผนงาน โครงการของหน่วยราชการบางส่วนยังไมไดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการจัดโครงสร้างแผน
ทาให้ ยั งมีปั ญหาความซับซ้อน ความแตกแยกของโครงสร้างแผนงาน และยังทาให้ แผนงานเป็น
เครื่องมือในการจัดสรรควบคุมและประเมินผลการดาเนินงานในหน่วยงานได้อย่างสมบูรณ์และปัญหา
ที่เกิดจากการประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางนั้นสืบเนื่องมาจากการกาหนดผลผลิต
ของหน่วยราชการที่มีจานวนมาก มีความซ้าซ้อน และบางส่วนไมมีลักษณะเป็นการผลิตที่ดีส่งผลให้
เป็นการประเมินการรายจ่ายตามผลผลิตที่มคี วามล่าช้าและยังไมสมบูรณ์มากนัก
๖) สมนิตย์ ทองลิ่ม๔๖ ไดการปฏิบัติงานตามกระบวนการวางแผนการปฏิบัติการ
โรงเรี ยนของผู้บริหารและบุ คลากรฝ่ายแผนงานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขต
การศึกษา ๕ ผลการวิจัย พบว่าผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางมีปัญหามากกว่า ผู้บริหารโรงเรียนขนาด
ใหญ่และบุคลากรฝ่ายแผนงานโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหามากกว่าบุคลากรฝ่ายแผนงานโรงเรียนขนาด
กลางและขนาดใหญ่ เมื่อจาแนกรายด้าน พบว่าผู้บริหาร โรงเรียนขนาดเล็ก มีปัญหามากว่าผู้ บริหาร
โรงเรียนขนาดใหญ่ในด้านการปฏิบัติตามแผน และด้านการติดตามและประเมินผล และผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดกลางมีปัญหามากกว่าผู้บริหาร โรงเรียนขนาดใหญ่ในด้านการปฏิบัติตามแผน ด้านการ
ติดตามและประเมินผล และด้านการปรับแผนหรือจัดทาแผนใหญ่ส่วนบุคลากรฝ่ายแผนงานขนาดเล็ก
มีปัญหามากกว่าบุคลากรฝ่าย แผนงานโรงเรียนขนาดกลางในด้านการเตรียมการวางแผนด้านการ
จัดทา ด้านการปฏิบัติตามแผน และด้านการติดตามและประเมินผล บุคลากรฝ่ายแผนงานขนาดเล็กมี
ปัญหามากกว่าบุคลากรฝ่ายแผนงานโรงเรียนขนาดใหญ่ในทุกด้าน และบุคลากรฝ่ายแผนงานโรงเรียน
ขนาด กลาง มีปัญหามากกว่าบุคลากรฝ่ายแผนงานโรงเรียนขนาดใหญ่ในทุกด้านการปฏิบัติตามแผน
และด้านการปรับแผนหรือจัดทาแผนใหม่
๔๕

นิภาเพ็ญ เสมรสุต , ๒๕๔๔, การประเมินผลการวางแผนงบประมาณภายใต้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน:
กรณีศึกษากรมทะเบียนการค้าและสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย.
๔๖ สมนิตย์ ทองลิ่ม , ๒๕๔๕, ปัญหาการปฏิบัติงานตามกระบวนการวางแผนปฏิบัติการโรงเรียนของผู้บริหารและบุคคล
ฝ่ายแผนงานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา ๕, วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์บัณฑิต , สถาบันราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง.

๓๔
๗) อมรา รัตตากรและคณะ๔๗ ไดศึกษาการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม สภาพปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอผลการวิจัยสรุปผลไดดังนี้
๑. สภาพความพรอมในการเตรี ยมการจดการงบประมาณแบบมุ่ ง เน้ น
ผลงานตาม มาตรฐานการเงิน ๗ ประการ พบว่า (๑) ด้านการจัดทางบประมาณซึ่ง ประกอบด้วย การ
วางแผน งบประมาณ และการคานวณต้น ทุนการผลิ ต มีความพร อมในระดับมากและปานกลาง
(๗๗.๕% และ ๕๐%) (๒) ด้านการบริหารงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย การบริหารการจั ดซื้อจัดจ้าง
การบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณและการบริหารสินทรัพย์มีความพรอมในระดับ ปาน
กลางและน้ อ ยที่ สุ ด (๕๐% ๓๗.๕% และ ๒.๕% ตามลาดั บ ) และ (๓) ด้ า นการตดตามและ
ประเมินผล ซึ่งประกอบด้วย การรายงานผลการเงินและผลการดาเนินงานมีความพรอมในระดับน้อย
ทั้งสองด้าน (๓๕% และ ๑๗.๕% ตามลาดับ) ซึ่งสรุปไดว่าความพร้อมด้านการจัดทางบประมาณอยู่ใน
ระดับปานกลาง (๖๓.๗๕% ด้านการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับน้อย ๓๐%) และด้านการติดตาม
และประเมินผลอยูระดับน้อยด้วย (๒๖.๒๕%)
๒. ปัญหาและอุปสรรคโดยภาพรวมของการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน ไดแกนโยบายและกลยุทธ์ด้านการจัดการงบประมาณของสถาบันยังไม่ชัดเจน ขาดการมีส่วน
ร่วมและการยอมรับของงบประชาคมชาดระบบฐานข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศ
ในการจัดการงบประมาณ ไมมีซอฟแวร์ ใช้ในการจัดการงบประมาณและไมมีเครือข่ายเชื่อมโยงเพื่อ
การจัดตั้งงบประมาณอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน ภาพที่ทางานของหน่วยงานหลักได้แก่ฝ่ ายการเงินและ
ฝ่ายวางแผนคับแคบ และไม่เหมาะสมกับภารหน้าที่ที่จะต้องดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคสุดท้าย
คือ บุคลากร พบว่าบุคลากรทุกระดับทั้งระดับบริหาร ระดับปฏิบัติการและผู้เกี่ยวข้องยังขาดความรู
ความเข้าใจและการจดการงบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงานที่สามารถนาไปปฏิบัติไดขาดบุคลากรที่มี
ความรู เฉพาะด้านมาปฏิบัติในด้ านการเงิน การวางแผน และพัสดุการแต่งตั้งผู้ บริหารของฝ่ ายงบ
ปฏิบัติงานหลักยังเป็นไปตามระบบของ สภาสถาบันราชภัฏคือแต่งตั้งมาดารงตาแหน่งคราวละ ๔ ป
ซึ่งสภาสถาบันคัดเลือกและสรรหาจากอาจารย์ ผู้สอนมาดารงตาแหนง ทาให้ขาดความต่อเนื่องในการ
พัฒนางานและการพัฒนาต่อผู้บริหารในตาแหน่งนั้น ๆ นอกจากนี้ยัง พบว่าบางงานที่ดาเนินการโดย
คณะกรรมการที่แต่งตั้ง เช่ น กรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการตรวจสอบภายในงานเหล่านี้ ที่
ต้องการบุคลากรที่มีความรู ในด้านนั้น ๆ ปัญหาที่พบคือการต้องเป็นกรรมการหลายชุดการต้องใช้
เวลาในการทางานนั้น ๆ แต่ไมสามารถปฏิบัติไดเต็มศักยภาพ เพราะมีภาระเต็มด้านการสอน ซึ่ง เป็น
ภารกิจหลักและการ ไมสามารถหาเวลาว่างมาปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างพรอมเพียง
๓. ขอเสนอแนะผลการศึกษาสรุปข้อเสนอแนะไว้ดังนี้ (๑) ร่วมปรับปรุงการ
บริหาร งบประมาณและการติดตามประเมินผล (๒) มีการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์งานงบประมาณ
ของสถาบั นที่ชัดเจนและเกิดจากการมีส่ว นร่วมและการยอมรับของประชาชน (๓) ปรับปรุงและ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ นาซอฟแวร์ที่เหมาะสมและไดมาตรฐาน และ (๕) มีการ
พัฒนาและให้ความรูด้านการจัดงบประมาณแกบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
๔๗

อมรา รัตตากรและคณะ, ๒๕๔๕, การขัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม: สภาพ
ปัญหา อุปสรรค, กรุงเทพฯ: ราชภัฏจันทรเกษม.

๓๕
๘) สมพร ทีหอคา ๔๘ ไดศึกษาความพร้อมในการดาเนินงานเพื่อรองรับระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของสถานศึกษาในจังหวัดหนองคาย ผลการวิจับพบว่า สถานศึกษามี
ความพร้อม โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการคานวณต้นทุนกิจกรรมอยู่ใน
ระดับ กลางและด้านอื่น ๆ มีความพร้อมกับ ระดับมากเมื่อ เปรียบเทียบระดับความพร้อมในการ
ดาเนินงานเพื่อรองรับระบบงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงาน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารเจ้าหน้าที่
การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุ/หัวหน้าวางแผน การศึกษาและงบประมาณ พบว่ามีความพรอมโดยรวม
ไมแตกต่ างกัน อย่ างมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ระดั บ .๐๕ โดยเจ้าหน้ าที่พัส ดุ/หั ว หนส่ ว น วางแผน
การศึกษาและงบประมาณ มีความพรอมมากกว่าผู้บริหารแต่เจ้าหน้าที่การเงินกับเจ้าหน้าที่พัสดุ/หัว
หนางานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ และผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษามีความ
พรอมในการดาเนินงานไม่แตกต่างกัน
๙) ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ และคณะ๔๙ ไดศึกษาผลการประเมินมหาวิทยาลัย
ในการกากับของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์ที่สาคัญ คือ (๑) ประเมินการดาเนินงาน มหาวิทยาลัยใน กากับ
ของรัฐใน ๓ ด้าน คือระบบบริหารงานบุคคลระบบบริหารงบประมาณและระบบบริหาร วิชาการ (๒)
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยในกากับของ รัฐและ (๓) เพอเส
นอแนะแนวทางในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลยิ่งขึ้นในส่วน
ของการศึกษาด้านระบบบริหารงบประมาณไดใช้แนวคิดกระบวนการ ของงบประมาณ ๔ ขั้นตอน คือ
การจัดเตรียมงบประมาณ อนุมัติงบประมาณ การบริหารงบ ประมาณ และการรายงานและติดตาม
ประเมินผลว่า มีความสอดคลองกับระบบงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานเพียงใดและมีประสิทธิภาพ
การใช้ เ งิ น เป็ น อย่ า งไรผลการประเมิ น ด้ า นบริ ก าร พบว่ า ในเรื่ อ งความก้ า วหน้ า ในการเตรี ย ม
งบประมาณแบบมุ่ ง เน้ น ผลงานเกี่ ย วกั บ การจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ พ บว่ า มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์
มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีไดดาเนินการเสร็จ แล้ว
นามามาใช้จัดทางบประมาณ สวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารีกาลังอยู่ระหว่างการดาเนินการ
สาหรับผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ต้นทุนการผลิต บัญชีต้นทุน กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จากข้ อ มู ล แบบสอบถามการสั ม ภาษณ์ พ บว่ า มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี พระจอมเกล้ าธนบุรีและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อยู่ระหว่างการจัดทา
งบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงาน เนื่องจากระบบงบประมาณแบบนี้ยังเป็นระบบใหม่และยังต้องอาศัย
การพัฒนาแนวคิดเทคนิคและวิธีการในการจัดทางบประมาณด้วย สวนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีการ
จัดเตรียมงบประมาณในการกาหนดผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดอยู่ในระดับดี ยกเว้นเรื่องต้นทุนกิจกรรม
และบัญชีต้นทุนอยู่ในระหว่างการจัดทาเช่นกัน
ด้านประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงาน เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
งบประมาณ อาจารย์และพนักงานทั่วไปในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีความเห็นว่า การจัดสรร
๔๘

สมพร ทีหอคา, ๒๕๔๕, ความพร้อมในการดาเนินงานเพื่อรองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา
ในจังหวัดหนองคาย, วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันราชภัฏสกลนคร.
๔๙ ทิพ วรรณ หล่อสุว รรณรัตน์ และคณะ, ๒๕๔๖, การประเมินมหาวิทยาลัย ในก ากับของรัฐ เล่มที่ ๑ การประเมินใน
ภาพรวม, กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

๓๖
งบประมาณลงสู หน่วยงานมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลางจากการสัมภาษณ์ พบว่าหลักเกณฑ์
การจัดสรรงบประมาณกาหนดจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารีค่อนของเป็นระบบ
ชัดเจน แต่ยังมีข้อจากัดในการทาความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วน มหาวิทยาลัยอื่นมีหลักเกณฑ์
การจัดสรรงบประมาณยังไม่ชัดเจนนัก
สวนประสิทธิภาพการเบิกจ่ายตามเห็นของเจ้า หน้าที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ
พนักงานทั่วไปและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารีและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อยู่ใน
ระดับสูงขณะที่บุคคลทั้ง ๓ กลุ่ม ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์มีความเห็นว่าประสิทธิภาพการเบิกจ่ายอยู่ในระดับปานกลางในด้านประสิทธิภาพในการใช้
งบประมาณ พบว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ พนักงานทั่วไป และอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง พบว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ พนักงาน ทั่วไป อาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความเห็นว่าประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงิน
อยูในระดับสูง สวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กลุ่มตัวอย่างทั้งสาม
กลุ่มมีความเห็นว่าประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง
นอกจากนี้ยัง พบว่า ตามความเห็นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณเห็น
ว่าความเหมาะสมของการรายงานและการติดตามผลของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อยู่ในระดับดี
ขณะที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อยู่ในระดับ
ปานกลาง ในขณะที่เ จ้ าหน้ า ที่ที่เ กี่ย วข้อ งกั บงบประมาณและหั ว หน้า ส่ ว นการเงิ นและบั ญชี ของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณะมีความเห็นว่าการจัดทารายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยมีการเปิดเผย
หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้น ตรงต่อมหาวิทยาลัยโดยทาหน้าที่ตรวจสอบด้านการเงิน และผลการ
ดาเนินงาน
งานวิจัยนี้ไดเสนอแนะด้านการบริหารงบประมาณ ความเสริม สร้างความเขาใจ
เกี่ยวกับ แนวคดและเทคนิควิธีการในการจัดทางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน โดยมีการกาหนด
เกณฑ์ การคิ ด ต้ น ทุ น กิ จ กรรมที่ เ หมาะสม มี ก ารหารื อ ร่ ว มกั บ กรมบั ญ ชี ก ลางเรื่ อ งการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณสร้างความคล่องตัวในการบริหารโดยการกระจายอานาจด้านงบประมาณลงไปยัง คณะ
หรือสานักวิชาการมากขึ้น เพิ่มกาลังคนและปรับปรุง หน่วยงานตรวจสอบภายในให้เข้มแข็งโดยให้ขึ้น
ตรงต่อสภามหาวิทยาลัย
๑๐) ชัยสิทธ์ เฉลิมมีประเสริฐ ๕๐ ไดศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุข พบว่าปัจจัยสาคัญที่เป็นแรง
ขับเคลื่อนใหม่การพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบและประสบผลสาเร็จนั้น ผู้บริหารจะต้องเป็นกลไก
สาคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลง และจัดให้มีกระบวนการติดต่อสื่อสารเพื่อ ให้ผู้ปฏิบัติงาน ไดมีความ
เข้าใจรับรูถึงความสาคัญและความจาเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทางานแบบมุ่งเน้นผลงาน
และผลลัพธ์ เพื่อให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมของความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนา มีการจัดสรร

๕๐

ชัยสิทธ์ เฉลิมมีประเสริฐ, ๒๕๔๖, ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการระบบงบประมาณมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (Strategic Performance Based Budgeting: PBB) และตัวอย่างกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ,
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ธนธัชการพิมพ์.

๓๗
ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอย่างต่อเนื่องและมีกลไกในการประสานการเรียนรู้ให้
บุคลากรสามารถนาประสบการณไปประยุกต์ใช้ในการทางานจริงได้
๑๑) นิ ต ยา เรื อ งศรีอ รั ญ ๕๑ ไดศึก ษาความรู้ แ ละความเข้ า ใจในการบริ ห าร
งบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๑
ผลการวิจัยพบว่าความพร้อมด้านความรู้ในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานโดย ภาพรวมมี
ความพรอมในเกณฑ์ดีโดยเรียงลาดับจากมากไปน้อยคือการบริหารสินทรัพย์การ รายงานทางการเงิน
และผลการดาเนินงาน ความรู ทั่วไปด้านการเงินและงบประมาณ ประโยชน ของงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานด้านการคานวณต้นทุนและกิจกรรม การจัดระบบการจัดซื้อ จัดจ้างการบริห ารเงินและ
ควบคุมงบประมาณ การวางแผนงบประมาณ การตรวจสอบภายใน ความแตกต่างของงบประมาณ
แบบเดิมกับงบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงาน ความพรอมด้านความเข้าใจในการบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้น ผลงาน โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ ดีเรียงล าดับจากมากไปน้อยคือความรู ทั่วไปในด้าน
การเงินและงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน การวางแผน งบประมาณ การบริหารสินทรัพย์และการ
ตรวจสอบภายใน ยกเว้นการรายงานทางการเงินและ ผลการดาเนินงาน การคานวณต้นทุนและกิ
กรรม และผลประโยชนของงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
๒.๔.๒ งานวิจัยต่างประเทศ
๑) บู๊ ค เคอร์ ๕๒ ได้ วิ เ คราะห์ น โยบายของการจั ด ท างบประมาณแบบมุ่ ง เน้ น
ผลงานในสถาบันอุดมศึกษาของ คาร์ คันซอ จุดมุ่งหมายเฉพาะของการวิจัยครั้งนี้คือเพื่อประเมินการ
ประยุกต์ใช้ระบบการจัดทาแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานที่ใช้อยู่ในหน่วยงาน อุดมศึกษาของรัฐ
อาคคันซอ (ADHE)
การวิจัยเรื่องนี้ทาให้ทราบถึงทฤษฎีพื้นฐานที่ไดจากข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึง
การสนับสนุนอย่างกว้างขวางสาหรับแนวคิดของงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในระดับอุดมศึกษา
ของรั ฐ อารคั น ซอ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามการวิ จั ย นี้ ยั ง ได รายงานถึ ง ข้ อ บกพร่ อ งในระบบดั้ ง เดิ ม ด้ ว ย
ข้อบกพร่องกล่าวนี้ไดมุ่งได้ที่ความซับซ้อนของระบบและการขาดแคลนซึ่งจิตสานึกที่จะ เปลี่ยนแปลง
ภารกิจของสถาบันข้อมูลแสดงให้เห็นว่านโยบายไดเกิดความล้มเหลวในที่สุด เมื่อข้อบกพร่องต่าง ๆ
ดัง กล่ าวในระบบได้ถู ก ท าให้ ขายใหญ่ ขึ้ น โดยการปฏิบั ติที่ ไมแน่ น อน โดย ADHE ในการจั ดสรร
งบประมาณบนพื้นฐานของทฤษฎีพื้นฐานข้างต้น และเป้าหมายที่กาหนดการวิเคราะห์นโยบายไดรับ
การสนับสนุน ความพยายามในปัจจุบันที่จะนาการจัดทางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ใหม่ใน
การอุดมศึกษาของรัฐ อาร์คันซอการวิจัยไดข้อสรุปว่า การทบทวนถึงระบบดั้งเดิมควรจะไดรับการ
รวมเข้าไปด้วยกันกับระบบใหม่ที่จะนามาใช้

๕๑

นิตยา เรืองศรีอรัญ, ๒๕๔๖, ความพร้อมด้านความรู้และความเข้าใจในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานใน
โรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๑ รายงานการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
๕๒ Booker, T.D. (1998). A policy analysis of performance-based budgeting in Arkansas higher education
(budgeting). Dissertation Abstracts International, 59(06).

๓๘
๒) ฟลาเวอร์๕๓ ไดวิจัยการประเมินผลกระทบด้านสภาพการดาเนินงานที่มีต่อ
การใชระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของรัฐฟลอริดา งานวิจัยนี้ไดพัฒนากรอบการทางานแบบ
ละเอียด (ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรในระดับองค์กรและตัวแปรด้านบริบทต่าง ๆ) เพื่อการวิเคราะห์การ
ดาเนินงานของการจัดหางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน และไดทดสอบประสิทธิผลของกรอบนี้โดย
การนาไปใช้ในการวิเคราะห์ความสาเร็จของการดาเนินงาน
งานวิ จั ย นี้ ไ ดท าการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบของ ๑๒ ตั ว แปรพยากรณ ที่
เชื่อมโยงกับบริบท การดาเนินงานและการกาหนดขององค์กรต่อการใช้งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ซึ่งรวมทั้ง ตัวแปรพยากรณในระดับใหญ่ (องค์ประกอบด้านบริบท เช่น การสนับสนุนด้านนโยบาย
การดาเนินงาน และผลกระทบของกลุ่มสนใจ และผู้ได้เสียต่างๆ) และตัวแปรพยากรณ์ ในระดับเล็ก
(องค์ประกอบในระดับองค์กรเป็นความสัมพันธ์ด้านการดาเนินงานและขอบเขตของความชัดเจนด้วย
เป้าหมาย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการงบประมาณส่วนใหญ่ เห็นด้วยที่ว่าการพัฒนาและการให้
ประโยชน ด้านการวัดผลผลิต (ตัวชี้วัดด้านผลประโยชน์ส่วนรวม) ในการตัดสนใจทางการบริหารเป็น
การทดสอบด้านความสาเร็จด้านการดาเนินงาน (ตัวแปรด้านเกณฑ์ ) ที่เป็นการพัฒนาและใช้การ
วัดผลผลิ ตในกระบวนการตัดสิ น ใจในการดาเนินงาน เช่น การวางแผนกลยุทธ์ข้อตกลงของการ
ดาเนินงาน การประเมินโครงการ และการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน จากนั้นได้พัฒนาดัชนีด้าน
ความสาเร็จของการดาเนินงานและเชื่อมโยงกับ ตัวแปรด้านองค์กรและบริบทเพื่อคาอธิบายสาหรับ
ความแปรผันในความสาเร็จของการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าการสนับสนุน จากส่วนบน
(การสนับสนุนภาวะผู้นาในการปฏิบัติงาน) ควบคูไปกับวัฒนธรรมการทางานเป็นเงื่อนไขที่เอื้อประโย
ชนต่อความสาเร็จของ การดาเนินงานการจัดทางบประมาณแบบมุง่ เน้นผลงาน นอกจากนี้
ผลการวิจั ย ยั ง แสดงให้ เ ห็ นอีกว่า กรอบการทางานแบบละเอีย ดส าหรั บ การ
วิเคราะห์การดาเนินงานด้านนโยบาย การงบประมาณควรจะรวมไปถึงทั้งตัวแปรในระดับองค์กรและ
ระดับบริบท ผลการวิจัยบ่งชี้ให้เห็นอีกว่าผู้นาในการดาเนินงานต้องการที่จะระบุอย่างชัดเจนถึงหน้าที่
ทางการบริ ห าร ๓ อย่ า ง เพื่ อ การปฏิ บั ติ ง านที่ ป ระสบผลส าเร็ จ ในความพยายามที่ จ ะปฏิ รู ป
งบประมาณ นั่ น คือ (๑) ผู้ น าต้องการที่จะบูรณาการด้านค่านิยมร่ว มในการปฏิบัติงาน (๒) ผู้ นา
ต้องการที่จะจัดการต่อหลักการและนโยบาย (๓) ผู้นาต้องการที่จะจัดการกับมุมมองในการพัฒนา
ความสามารถและ วัฒนธรรมในการบริหารโดยการเน้นเฉพาะลงไปที่การตัดสินใจบนฐานของความ
เป็นจริงของการดาเนินงาน ในการวิจัยทางบประมาณมุ่งเน้นผลงาน
๒) วิงแฮม๕๔ (Whingham, 2000) ไดทาการวิจัยเรื่อง ตัวชี้วัดทางบประมาณ
แบบมุ่งเน้น ผลงานของสถาบันอนุปริญญาการพัฒนาไปแบบการเพิ่มมูลค่าสาหรับการทางบประมาณ
ที่ ยุติธรรม สถาบันระดับอุดมศึกษาได้ ใช้การจัดทางบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงานเพิ่มมากขึ้นซึ่ง ทา
ให้สามารถเชื่อมโยงงบประมาณสู การปฏิบัติงานของสถาบัน มีเกณฑ์ของปริมาณและหรือคุณภาพที่
๕๓

Flowers, G.E. (1999). An evaluation of the effect of agency conditions on the implementation of
Florida, s performance-based program budgeting. Dissertation Abstracts International, 60(12).
๕๔ Whingham, 2000, Performance-funding indicators at two-year post secondary institutions: developing
a value-added model for equitable funding. Dissertation Abstracts International, 61(08).

๓๙
ประกอบด้ว ย ๒ ลักษณะคือการเลือกตัวชี้วัด การปฏิบัติงานที่เที่ยงตรงและการใช้ตัวชี้วัดเหล่านี้
สาหรับการเปรียบเทียบของสถาบันและการจัดทางบประมาณ การดาเนิ นงานของสถาบัน ซึ่งถูก
กาหนดให้อยู่ในส่วนของงบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงาน ไดวางอยูบนอัตราการเปลี่ยนถ่ายและอัตรา
การจบการศึกษาของสถาบันที่มีการจัดอย่างง่ าย ปัญหาของระบบการจัดทางบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน ซึ่ ง วางอยู บ นตั ว ชี้ วั ด การปฏิ บั ติ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น คื อ ความล้ ม เหลวต่ อ การประสานความ
หลากหลายด้านความสนใจของผู้เรียน ตลอดจนความสามารถบรรลุเป้าหมายและความรับผิดชอบต่อ
ภายนอก
งานวิจัยนี้ไดศึกษารูปแบบการเพิ่ม มูลค่า ซึ่งสะดวกที่จะจัดหาวิธีที่มีประสิทธิภาพ ด้าน
ต้นทุน เพื่อที่จะจัดหาและตอบสนองต่ ออัตราการขยายตัว และเป้าหมายของผู้เรียน ในขณะที่ยังคง
จั ดท างบประมาณขึ้น อยู่ กับ ผลผลิ ตที่ แสดงออกมาด้ว ยการแทนที่ ความน่ าเชื่อถื อต่อ ตัว ชี้วัด การ
ดาเนินงานของสถาบัน เช่น อัตราการเปลี่ยนแปลงและการให้การศึกษา แนวคิดการเพิ่มมูลค่าไดสร้าง
แบบแผนที่น่าพึงพอใจโดยการใสใจต่อความสนใจและภูมิหลังที่หลากหลายของผู้เรียน
การวิเคราะห์ การถดถอยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ไดแสดงในรูปแบบซึ่ง ประกอบด้วย ๒ ตัว
แปรพยากรณ์อิส ระตัวแปรด้านผลผลิต คือการเปลี่ยนแปลงและการให้ศึกษา รูปแบบดังกล่าวได้
พยากรณ์ อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงและหรื อ การจบการศึ ก ษาของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยความถู ก ต้ อ ง
ประมาณร้ อยละ ๖๒ ดังนั้ น รูป แบบที่เที่ยงตรงมากจึงควรได้รับการพัฒนา ก่อนที่จะถูกนามาใช้
สาหรับวัตถุประสงค์ด้านการจัดงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

๒.๕ กรอบแนวคิดการวิจัย
เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เพื่อศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการบริหาร
งบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
เพื่อนาเสนอรูปแบบการบริหารงานงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ความสาคัญของการพัฒนาต่อรูปแบบการ
บริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕
ด้าน ได้แก่
๑. ด้านวิธีการดาเนินการ
๒. ด้านความต้องการของส่วนงาน
๓. ด้านขั้นตอนในการนาเสนอ
๔. ด้านการใช้งบประมาณ
๕. ด้านประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ

รูปแบบการบริหารงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย

บทที่ ๓
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลั ย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหา แนวทางแก้ปัญหาเพื่อนาเสนอรูปแบบการบริหาร
งบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓.๑ รูปแบบการวิจัย
การศึกษาวิจัย รูปแบบการบริหารงานงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ผู้วิจัยได้ดาเนินตามขั้นตอนดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือในการดาเนินการวิจัย
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล

๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
๓.๒.๑ ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย นี้ ได้ แ ก่ ผู้ บริ ห ารระดับ สู ง ซึ่ งได้ จ านวนประชากร
ทั้งหมดใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีจานวนทั้งหมด ๒๗๕ รูป/คน
๓.๒.๒ กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ซึ่ ง ได้ จ านวน
ประชากรทั้งหมดใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีจานวนทั้งหมด ๒๗๕ รูป/คน โดยการกาหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง ตามวิธีของยามาเน่๕๕ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ ๙๕ (α=.๐๕) ดังนี้
n=

𝑁
(๑+𝑁(𝑒 ๒ ))

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
N = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างทีย่ อมรับได

๕๕

อ้างแล้ว, ธีรวุฒิ เอกะกุล, ๒๕๔๓, หน้า ๔.

๔๑
เมื่อพิจารณาตามสูตรของ ทาโร ยามาเน่ พบกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม จานวน
๑๖๓ รูป/คน

๓.๓ เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยนี้ได้แก่ คือ แบบสอบถามรูปแบบการ
บริหารงานงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามลาดับ
ขั้นตอนดังนี้
๓.๓.๑ ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร วารสาร และผลงานวิจัยที่เ กี่ยวข้องกับการใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ
๓.๓.๒ ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ๕
ระดับ ตามวิธีการของ ไลเคิร์ท (Likert. ๑๙๓๒: ๑-๕๕)๕๖
๓.๓.๓ ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ รูปแบบการบริหารงานงบประมาณของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นแนวในการสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย
๓.๓.๔ นาข้อมูลที่ได้จากข้อ ๑, ๒ และ๓ มาสร้างเป็นแบบสอบถามรูปแบบการบริหารงาน
งบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้
๑) ตอนที่ ๑ เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วยข้อ คาถามเกี่ยวกับ เพศ ระดับการศึกษา สถานะ และสังกัดส่วนงาน
๒) ตอนที่ ๒ เป็ น แบบสอบถามเกี่ยวกั บ รูปแบบการบริห ารงานงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านวิธีการดาเนินการ ๒) ด้านความ
ต้องการของส่ ว นงาน ๓) ด้ านขั้น ตอนในการน าเสนอ ๔) ด้า นการใช้งบประมาณ และ ๕) ด้า น
ประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ๕
ระดับ ตามวิธีการของไลเคิร์ท
๔.๕๐- ๕.๐๐
๓.๕๐- ๔.๔๙
๒.๕๐- ๓.๔๙
๑.๕๐-๒.๔๙
๑.๐- ๑.๔๙

๕๖

ผู้วิจัยกาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยดังนี้
หมายถึง รูปแบบการบริหารงานงบประมาณอยู่ในระดับมากที่สุด ดีมาก
หมายถึง รูปแบบการบริหารงานงบประมาณอยู่ในระดับมาก ดี
หมายถึง รูปแบบการบริหารงานงบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง
หมายถึง รูปแบบการบริหารงานงบประมาณอยู่ในระดับน้อย
หมายถึง รูปแบบการบริหารงานงบประมาณอยู่ในระดับน้อยที่สุด

Likert, R. A. (1932, May). Technique for the Measurement of Attitudes. Arch
Psychological, 25(140): 1-55.

๔๒
๓) ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาการจัดทารูปแบบการ
บริหารงานงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓.๓.๑ น าแบบสอบถามที่ ส ร้างเสร็จ เรียบร้อยแล้ ว เสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขและพิจารณาครอบคลุมในด้านเนื้อหา ตลอดจนความถูกต้อง
เหมาะสมของภาษาที่ใช้
๓.๓.๒ น าแบบสอบถามไปให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ตรวจสอบความเที่ ย งตรง ของ
แบบสอบถามจากนั้นนามาปรับปรุงแก้ ไขให้สมบูรณ์ แล้วนาเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องชัดเจนอีกครั้ง ก่อนนาแบบทดสอบไปทดลองใช้
๓.๓.๓ ปรับปรุงแบบสอบถามก่อนนาไปใช้

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
๓.๔.๑ ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
๓.๔.๒ น าแบบสอบถาม ด าเนิน การเก็ บ ข้ อมู ล กลุ่ ม ตั ว อย่า งตอบแบบสอบถาม และ
รวบรวมเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
๓.๔.๓ รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
๓.๔.๔ นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาคานวณหาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
๓.๕.๑ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการหาค่าความถี่ (Frequency)
และค่าร้อยละ (Percentage)
๓.๕.๒ ตามความมุ่ง หมายของการวิจัย ข้อ ๑, ๒ และ ๓ เพื่ อศึก ษาปัญหา แนวทาง
แก้ปัญหาเพื่อนาเสนอรูปแบบการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

๔๓

๓.๖ สูตรสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
๓.๖.๑ สถิติพื้นฐานได้แก่
๑) ค่าความถี่
๒) ค่าร้อยละ
๓) ค่าคะแนนเฉลี่ย
๔) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

บทที่ ๔
ผลการวิจัย
ในบทนี้จะอธิบาย รูปแบบการบริหารงานงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน ๑๖๓ ชุด และนามาวิเคราะห์โดยใช้ ค่าสถิติ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .๐๕ ผลการวิจัย ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามนามาวิเคราะห์โดยวิธีแจกแจง ความถี่ หาค่า
ร้อยละ และนามาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
ส่ ว นที่ ๒ การวิ เคราะห์ แบบสอบถามเกี่ย วกับ รู ปแบบการบริห ารงานงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านวิธีการดาเนินการ ๒) ด้านความ
ต้องการของส่ ว นงาน ๓) ด้ านขั้น ตอนในการน าเสนอ ๔) ด้า นการใช้งบประมาณ และ ๕) ด้า น
ประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ นามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐานหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) และ
ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) โดยแปลความหมายตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ส่วนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดทารูปแบบการบริหารงาน
งบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นาข้อมูลมาเป็นข้อเสนอแนะ

๔.๑ การนาเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูล
๑. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
๒. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
๓. เพื่อนาเสนอรูปแบบการบริหารงานงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่องรูปแบบการบริหารงานงบประมาณของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้วิจัยได้ลาดับการนาเสนอดังนี้
๑. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
๒. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สัญลักษณ์ที่ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อการแปลความหมาย ผู้วิจัยขอกาหนดสัญลักษณ์ทใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
n แทน
จานวนของกลุ่มตัวอย่าง
× แทน
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
S.D. แทน
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
* แทน
ความมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .๐๕

๔๕

๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
๔.๒.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ ข้อมูล ทั่ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม จาแนกโดย เพศ ระดับ
การศึกษา สถานะ สังกัดส่วนงาน โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ ปรากฏดังตาราง
ตารางที่ ๔.๑ : จานวนและค่าร้อยละของผู้บริหารที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามตัวแปรที่ศึกษาดังนี้
ตัวแปรที่ศึกษา
จานวน (คน)
ร้อยละ
๑. เพศ
ชาย
๑๖๑
๙๘.๗๗
หญิง
๒
๑.๒๓
รวม
๑๖๓
๑๐๐.๐๐
๒. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
๕๓
๓๒.๕๒
ปริญญาเอก
๑๑๐
๖๗.๔๘
รวม
๑๖๓
๑๐๐.๐๐
๓. สถานะ
บรรพชิต
๑๑๔
๖๙.๙๔
คฤหัสถ์
๕๕
๓๓.๗๔
รวม
๑๖๓
๑๐๐.๐๐
๔. สังกัดส่วนงาน
ส่วนกลาง
๗๔
๔๕.๔๐
วิทยาเขต
๕๗
๓๔.๙๗
วิทยาลัยสงฆ์
๓๒
๑๙.๖๓
รวม
๑๖๓
๑๐๐.๐๐
จากตาราง พบว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นชาย (ร้อยละ ๙๘.๗๗) และหญิง (ร้อยละ ๑.๒๓) สาหรับระดับการศึกษานั้น ส่วนใหญ่
จบปริญญาเอก (ร้อยละ ๖๗.๔๘) และปริญญาโท (ร้อยละ ๓๒.๕๒)
เมื่อวิเคราะห์สถานะ พบว่าผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นบรรพชิต (ร้อยละ ๖๙.๙๔) รองลงมา
เป็นคฤหัสถ์ (ร้อยละ ๓๓.๗๔) ตามลาดับ ในส่วนสังกัดส่วนงาน พบว่าผู้บริหารส่วนใหญ่อยู่ส่วนกลาง
(ร้อยละ ๔๕.๔๐) และรองลงมาอยู่วิทยาเขต (ร้อยละ ๓๔.๙๗) ตามลาดับ

๔๖
๔.๒.๒ การวิเคราะห์รูปแบบการบริหารงานงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ใน ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านวิธีการดาเนินการ ๒) ด้านความต้องการของส่วนงาน ๓)
ด้ า นขั้ น ตอนในการน าเสนอ ๔) ด้ า นการใช้ ง บประมาณ และ ๕) ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้
งบประมาณ
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานงบประมาณของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน ๕ ด้าน โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ปรากฏดังตาราง
ตารางที่ ๔.๒ : ค่ า คะแนนเฉลี่ ย และค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐานของรู ป แบบการบริ ห ารงาน
งบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน ๕ ด้าน โดยรวมและรายด้าน
รูปแบบการบริหารงานงบประมาณ
๑. ด้านวิธีการดาเนินการ
๒. ด้านความต้องการของส่วนงาน
๓. ด้านขั้นตอนในการนาเสนอ
๔. ด้านการใช้งบประมาณ
๕. ด้านประสิทธิภาพในการใช้
งบประมาณ
รวม

̅
𝑿

๔.๐๗
๓.๙๙
๓.๘๙
๔.๐๙
๓.๙๖

S.D.
๐.๘๕
๐.๙๐
๐.๙๘
๐.๙๒
๐.๙๕

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

๓.๙๘

๐.๙๔

มาก

จากตาราง เมื่อวิเคราะห์รูปแบบการบริหารงานงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ใน ๕ ด้าน โดยรวมและรายด้าน พบว่ารูปแบบการบริหารงานงบประมาณโดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๓.๙๘, S.D. = ๐.๙๔) และรายด้าน พบว่าด้านการใช้งบประมาณอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( x̅ = ๔.๐๙, S.D. = ๐.๙๒) รองลงมาคือ ด้านวิธีการดาเนินการ ( x̅ = ๔.๐๗, S.D. =
๐.๘๕) และด้านความต้องการของส่วนงาน ( x̅ = ๓.๙๙, S.D. = ๐.๙๐) ด้านประสิทธิภาพในการใช้
งบประมาณ ( x̅ = ๓.๙๖, S.D. = ๐.๙๕) ด้านขั้นตอนในการนาเสนอ ( x̅ = ๓.๘๙, S.D. = ๐.๙๘)
ให้ผลเช่นเดียวกัน คืออยู่ในระดับมาก

๔๗
ตารางที่ ๔.๓ : ค่ า คะแนนเฉลี่ ย และค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐานของรู ป แบบการบริ ห ารงาน
งบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านวิธีการดาเนินการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ด้านวิธีการดาเนินการ
การประชุมหรือประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา
ของ ส่วนงานก่อนการจัดทางบประมาณ
การเปิ ดโอกาสให้ ส่ วนงานเข้าร่วมในการ
จัดทางบประมาณ
การจั ดท างบประมาณเน้น การตอบสนอง
ความต้องการความต้องการของ ส่ว นงาน
เป็นหลัก
การด าเนิ น การตามกระบวนการคื อ การ
จัดเตรียมงบประมาณการอนุมัติงบประมาณ
และบริหารงบประมาณ
ก า ร จั ด ท า ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณและการรายงานสถานะ
งบประมาณ
รวม

̅
𝑿

๔.๑๑

S.D.
๐.๗๗

ความหมาย
มาก

๔.๐๘

๐.๘๕

มาก

๔.๐๙

๐.๘๔

มาก

๓.๙๔

๐.๙๖

มาก

๔.๑๕

๐.๘๓

มาก

๔.๐๗

๐.๘๕

มาก

เมื่อพิจารณาจากตารางแสดงรูปแบบการบริหารงานงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ด้านวิธีการดาเนินการเป็นรายข้อ พบว่าวิธีการดาเนินการโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อวิเคราะห์ เป็ นรายข้อ พบว่า การจัดทาระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณและการ
รายงานสถานะงบประมาณ อยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๔.๑๕, S.D. = ๐.๘๓) รองลงมาคือการประชุม
หรือประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาของส่วนงานก่อนการจัดทางบประมาณ ( x̅ = ๔.๑๑, S.D. = ๐.๗๗)
และการจัดทางบประมาณเน้นการตอบสนองความต้องการความต้องการของส่วนงานเป็นหลัก ( x̅
= ๔.๐๙, S.D. = ๐.๘๔) นอกจากนี้การเปิดโอกาสให้ส่วนงานเข้าร่วมในการจัดทางบประมาณ ( x̅ =
๔.๐๘, S.D. = ๐.๘๕) และการดาเนินการตามกระบวนการคือ การจัดเตรียมงบประมาณการอนุมัติ
งบประมาณและบริหารงบประมาณ ( x̅ = ๓.๙๔, S.D. = ๐.๙๖) ตามลาดับ

๔๘
ตารางที่ ๔.๔ : ค่ า คะแนนเฉลี่ ย และค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐานของรู ป แบบการบริ ห ารงาน
งบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านความต้องการของส่วนงาน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ด้านความต้องการของส่วนงาน
การตัดสินใจกาหนดความต้องการของส่วน
งานมาจากเสียงข้างมาก
การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กแผนงาน/โครงการ
สอดคล้องกับความต้องการของส่วนงาน
การจั ด สรรงบประมาณเป็ น ไปตามความ
ต้องการเร่งด่วนของส่วนงาน
การแก้ ไ ขปั ญ หาของส่ ว นงาน ครอบคลุ ม
ทุกพื้นที่
การกาหนดแนวทางในการดาเนินการโดยใช้
ทรัพยากรในส่วนงาน
รวม

̅
𝑿

๓.๙๐

S.D.
๐.๙๔

ความหมาย
มาก

๓.๘๒

๑.๐๓

มาก

๔.๐๙

๐.๗๗

มาก

๔.๐๖

๐.๘๗

มาก

๔.๐๘

๐.๘๓

มาก

๓.๙๙

๐.๙๐

มาก

จากตารางพบว่ารูปแบบการบริหารงานงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ด้านความต้องการของส่วนงานเป็นรายข้อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามความต้องการเร่งด่วนของส่วนงาน( x̅ = ๔.๐๙, S.D.
= ๐.๗๗) และการกาหนดแนวทางในการดาเนินการโดยใช้ ทรัพยากรในส่วนงาน ( x̅ = ๔.๐๘, S.D.
= ๐.๘๓) รองลงมาการแก้ไขปัญหาของส่วนงาน ครอบคลุม ทุกพื้นที่ ( x̅ = ๔.๐๖, S.D. = ๐.๘๗)
และการตัดสินใจกาหนดความต้องการของส่วนงานมาจากเสียงข้างมาก ( x̅ = ๓.๙๐, S.D. = ๐.๙๔)
นอกจากนี้ การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการสอดคล้องกับความต้องการของส่วนงาน ( x̅ =
๓.๘๒, S.D. = ๑.๐๓) ตามลาดับ

๔๙
ตารางที่ ๔.๕ : ค่ า คะแนนเฉลี่ ย และค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐานของรู ป แบบการบริ ห ารงาน
งบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านขั้นตอนในการนาเสนอ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ด้านขั้นตอนในการนาเสนอ
คณะกรรมการในการร่ า งแผนการจั ด ท า
งบประมาณก่อนนาเสนองบประมาณ
การวางแผนการใช้ ง บประมาณล่ ว งหน้ า
๓-๕ ปี
การพิจารณารายละเอียดของงบประมาณ
การปฏิบัติตามข้อบัญญัติของงบประมาณ
การกลั่นกรองการนาเสนองบประมาณจาก
ผู้บริหาร
รวม

̅
𝑿

๓.๙๕

S.D.
๐.๘๖

ความหมาย
มาก

๔.๑๐

๐.๙๒

มาก

๓.๙๘
๓.๙๑
๓.๕๐

๐.๙๓
๐.๙๗
๑.๑๓

มาก
มาก
มาก

๓.๘๙

๐.๙๘

มาก

จากการวิเคราะห์ของรูปแบบการบริหารงานงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ด้านขั้นตอนในการนาเสนอรายข้อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าส่วนใหญ่ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการวางแผนการใช้งบประมาณล่วงหน้า ๓-๕ ( x̅ = ๔.๑๐,
S.D. = ๐.๙๒) รองลงมา การพิจารณารายละเอียดของงบประมาณ ( x̅ = ๓.๙๘, S.D. = ๐.๙๓) ถัด
มาคณะกรรมการในการร่างแผนการจัดทางบประมาณก่อนนาเสนองบประมาณ ( x̅ = ๓.๙๕, S.D.
= ๐.๘๖) และการปฏิบัติตามข้อบัญญัติของงบประมาณ ( x̅ = ๓.๙๑, S.D. = ๐.๙๗) รองลงมาการ
กลั่นกรองการนาเสนองบประมาณจากผู้บริหาร ( x̅ = ๓.๕๐, S.D. = ๑.๑๓) ตามลาดับ

ตารางที่ ๔.๖ : ค่ า คะแนนเฉลี่ ย และค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐานของรู ป แบบการบริ ห ารงาน
งบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการใช้งบประมาณ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ด้านการใช้งบประมาณ
การพิ จ ารณากิ จ กรรมต่ า งๆ ผ่ า นความ
เห็นชอบกรรมการบริหาร
การเงิ น การคลั ง และระบบบั ญ ชี จ าเป็ น
ปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้
การใช้งบประมาณเป็นไปตามหลักการและ
เหตุผลที่เหมาะสม
การชี้แจง ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการจ่าย
งบประมาณ
การกาหนดระยะเวลาและงบประมาณที่แน่
ชัดในแต่ละกิจกรรม/โครงการ
รวม

̅
𝑿

๔.๐๖

S.D.
๐.๙๒

ความหมาย
มาก

๔.๐๒

๐.๙๕

มาก

๔.๑๒

๐.๙๑

มาก

๔.๐๗

๐.๙๓
มาก

๔.๑๗
๔.๐๙

๐.๘๗
๐.๙๒

มาก
มาก

จากการวิเคราะห์รูปแบบการบริหารงานงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ด้านการใช้งบประมาณเป็นรายข้อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าส่วนใหญ่ผู้บริหารสนใจด้านการกาหนดระยะเวลาและงบประมาณที่แน่ชัดในแต่ละกิจกรรม/
โครงการ ( x̅ = ๔.๑๗, S.D. = ๐.๘๗) รองลงมาการใช้งบประมาณเป็นไปตามหลักการและเหตุผลที่
เหมาะสม ( x̅ = ๔.๑๒, S.D. = ๐.๙๑) ถัดมาการชี้แจง ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการจ่ายงบประมาณ
( x̅ = ๔.๐๗, S.D. = ๐.๙๓) และการพิจารณากิจกรรมต่างๆ ผ่านความเห็นชอบกรรมการบริหาร
( x̅ = ๔.๐๖, S.D. = ๐.๙๒) รองลงมา๒.การเงินการคลังและระบบบัญชีจาทาเป็นปัจจุบันสามารถ
ตรวจสอบได้ ( x̅ = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๙๕) ตามลาดับ

๕๑
ตารางที่ ๔.๗ : ค่ า คะแนนเฉลี่ ย และค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐานของรู ป แบบการบริ ห ารงาน
งบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ
ด้านประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ
๑. การทบทวนผลการดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการในรอบ ๕ ปี
๒. แผนงาน/โครงการสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
๓. การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนงาน/
โครงการ
๔. เกิดความคุ้มค่าและความเหมาะสมในการ
ใช้ประโยชน์จากแผนงาน/โครงการ
๕. แ ผ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
งบประมาณที่ได้รับ
รวม

̅
𝑿

๓.๙๑

S.D.
๐.๙๘

ความหมาย
มาก

๓.๗๙

๐.๙๘

มาก

๓.๙๓

๐.๙๓

มาก

๔.๑๙

๐.๘๖
มาก

๓.๙๖
๓.๙๖

๐.๙๘
๐.๙๕

มาก
มาก

จากการวิเคราะห์รูปแบบการบริหารงานงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลั ย ด้ านประสิ ทธิ ภ าพในการใช้ งบประมาณเป็ นรายข้ อ โดยรวมอยู่ ในระดั บมาก และเมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าส่วนใหญ่ ผู้บริหารให้ความสนใจการเกิดความคุ้มค่าและความเหมาะสมใน
การใช้ประโยชน์จากแผนงาน/โครงการ ( x̅ = ๔.๑๙, S.D. = ๐.๘๖) รองลงมา แผนงาน/โครงการ
สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ( x̅ = ๓.๙๖, S.D. = ๐.๙๘) ถัดมา การบรรลุวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน/โครงการ ( x̅ = ๓.๙๓, S.D. = ๐.๙๓) และการทบทวนผลการดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการในรอบ ๕ ปี ( x̅ = ๓.๙๑, S.D. = ๐.๙๘) รองลงมาแผนงาน/โครงการสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ( x̅ = ๓.๗๙, S.D. = ๐.๙๘) ตามลาดับ

๕๒
๔.๒.๓ ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดทารูปแบบการบริหารงานงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑) การดาเนินการตามกระบวนการมีความล่าช้าในการดาเนินงาน เนื่องจากมีขั้นตอนใน
การดาเนินงานที่ซับซ้อนและมากเกินไป ควรลดขั้นตอนในกระบวนการดาเนินงาน
๒) ควรจัดลาดับความสาคัญในการดาเนินงานและขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อการดาเนินงานอย่าง
มีประสิทธิภาพตามระยะเวลาที่กาหนด
๓) ควรมี ก ารจั ด ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นรวมในการจั ด ท างบประมาณ มี บ ทบาทใน
กระบวนการเพื่อให้คลอบคลุมทั่วถึง
๔) การกาหนดระยะเวลาในการใช้งบประมาณที่ชัดเจน และมีมาตรการในการกาหนดให้มี
การใช้งบประมาณในกรอบระยะเวลาที่จัดสรร
๕) การดาเนินงานแผนที่มียุทธศาสตร์เป็นตัวกาหนดทิศทางการปฏิบัติงานบริหารงาน
งบประมาณ

บทที่ ๕
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ความมุ่งหมายของการวิจัย
๑) เพื่อศึกษาปั ญหาการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
๒) เพื่อศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
๓) เพื่อนาเสนอรูปแบบการบริหารงานงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย

๕.๑ สรุปผลการวิจัย
๕.๑.๑ รูปแบบการบริหารงานงบประมาณ
จากการศึกษารูปแบบการบริหารงานงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ของผู้บริหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
๑) รูปแบบการบริหารงานงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ด้านวิธีการดาเนินการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน
๒) รูปแบบการบริหารงานงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ด้านความต้องการของส่วนงาน โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก
๓) รูปแบบการบริหารงานงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ด้านขั้นตอนในการนาเสนอ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
๔) รูปแบบการบริหารงานงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยด้านการใช้งบประมาณอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน
๕) รูปแบบการบริหารงานงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ด้านประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

๕๔

๕.๒ อภิปรายผล
๕.๒.๑ รูปแบบการบริหารงานงบประมาณ
ผลการศึกษารูปแบบการบริหารงานงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลง
กรณราชวิทยาลัย ใน ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านวิธีการดาเนินการ ๒) ด้านความต้องการของส่วนงาน ๓)
ด้ า นขั้ น ตอนในการน าเสนอ ๔) ด้ า นการใช้ ง บประมาณ และ ๕) ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้
งบประมาณอยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นเดียวกัน ผู้วิจัยขอนาเสนอการอภิปรายเป็นรายด้าน ดังนี้
๑) ด้านวิธีการดาเนินการ
ด้านวิธีการดาเนินการ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ให้ความสาคัญด้านวิธีการดาเนินการโดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ผู้บริหารเน้นวิธีการดาเนินการให้มีประสิทธิภาพทั้งทางด้าน การประชุมหรือประชาคมเพื่อรั บฟัง
ปั ญ หาของส่ ว นงานก่ อ นการจั ด ทางบประมาณ การเปิ ดโอกาสให้ ส่ ว นงานเข้ า ร่ว มในการจั ด ท า
งบประมาณ การจัดทางบประมาณเน้นการตอบสนองความต้องการความต้องการของส่วนงานเป็น
หลัก การดาเนินการตามกระบวนการคือการจัดเตรียมงบประมาณการอนุมัติงบประมาณและบริหาร
งบประมาณ การจัดทาระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณและการรายงานสถานะงบประมาณ ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักการบริหารสถาบันอุดมศึกษา รองศาสตราจารย์ดร. รุจิร์ ภู่สาระ๕๘ กล่าวว่าขั้นตอน
การจัดทาแผนประกอบด้วย การศึกษาวิเคราะห์นโยบาย กาหนดวัตถุประสงค์ของแผนการกาหนด
เป้าหมายของแผน การประมาณการค่าใช้จ่าย การกาหนดแผนงาน/โครงการ การกาหนดกิจกรรม
งาน และโครงการในแต่ล ะแผน การวิ เคราะห์ โ ครงการ การจัด ล าดับ ความส าคั ญ ของโครงการ
การนาแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลการพัฒนาโครงการ การประเมินแผนงานและ
โครงการ หมายถึ ง การพิ จ ารณาคุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพ คุ ณ ค่ า ของผลงานผลลั พ ธ์ โ ครงการ
กระบวนการ วัตถุประสงค์การประเมินผลจึงต้องใช้การสอบสวน และการตัดสินใจได้แก่ กาหนด
มาตรฐานการตั ด สิ น ใจด้ า นคุ ณ ภาพ แบบ มาตรฐานสั ม พั น ธ์ แ ละมาตรฐานสั ม บู ร ณ์ เ กณฑ์ ป กติ
(Norms) ตัวบ่งชี้สภาพปัจจุบันของสิ่งหนึ่งที่สร้างจากลุ่มมาตรฐาน มาตรฐาน (Standards) หมายถึง
สภาพที่ควรจะเป็นตามอุดมการณ์เกณฑ์ (Criteria) หมายถึงสิ่งที่นามาใช้ในการตัดสินคุณภาพของ
ผลลัพธ์ที่ได้ตามสภาพจริง เกณฑ์ที่เหมาะสมควรจะอยู่กึ่งกลางความสาคัญของการประเมิน มีบทบาท
สาคัญในกระบวนการพัฒนางาน กาหนดทิศทางการดาเนินงานขององค์กร สามารถปรับปรุงงานก่อน
นาไปปฏิบัติทาให้ทราบจุด เด่นจุดด้อยของงาน และทาให้ทราบว่าปฏิบัติการใด ๆ ลงทุนไปแล้วเกิด
ประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่ ประเภทของการประเมินสามารถจาแนกได้ตามจุดมุ่งหมายและการนาข้อมูล
มาใช้จาแนกตามวัตถุประสงค์การประเมินตามลาดับเวลาที่ประเมิน ตามวัตถุเกณฑ์ที่ใช้การประเมิน
การบริหารเชิงระบบ มีประเด็นสาคัญที่ควรประเมินดังนี้
๑) ประเมินสภาพปัจจุบัน/ปัญหา ความต้องการทางการศึกษา
๒) ประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรมหรือทางเลือกใหม่ในการจัดการศึกษา
๓) ประเมิน ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของนโยบาย แผนงาน โครงการ
หลักสูตร
๕๘

รุจิร์ ภู่สาระ, ๒๕๕๔, หลักการบริห ารสถาบั นอุดมศึกษา, รายงานผลการฝึกอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง”(สาหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ ๔.

๕๕
๔) ประเมินความก้าวหน้าของนโยบาย แผนงานโครงการ หลักสูตร
๕) ประเมินสรุปผลการดาเนินงาน การติดตามผล และประเมินผลกระทบต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้น
๖) ประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานขององค์กร หรือหน่วยงานทางการศึกษา
รูปแบบการประเมินแบ่งออกเป็น ๕ แบบ คือ
๑) แบบที่ยึดจุดมุ่งหมาย
๒) แบบที่ยึดการจัดการเป็นหลัก
๓ ) แ บ บ ที่ ยึ ด ผู้ บ ริ โ ภ ค เ ป็ น ห ลั ก ( Consumer Oriented Evaluation
Approaches)
๔) แบบที่ยึดผู้เชี่ยวชาญเป็นหลัก
๕) แบบที่ยึดผู้อยู่ในโครงการเป็นหลัก
๒) ด้านความต้องการของส่วนงาน
ด้านความต้องการของส่วนงาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้ความสาคัญด้านความต้องการของส่วนงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพต้องเริ่มจากความต้องการของแต่ละส่วน
งาน ทั้งการตัดสินใจกาหนดความต้องการของส่วนงานมาจากเสียงข้างมาก การพิจารณาคัดเลือก
แผนงาน/โครงการสอดคล้องกับความต้องการของส่วนงาน การจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามความ
ต้องการเร่งด่วนของส่วนงาน การแก้ไขปัญหาของส่วนงานครอบคลุมทุกพื้นที่การกาหนดแนวทางใน
การดาเนินการโดยใช้ทรัพยากรในส่วนงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายชล เพชรตระหง่าน๕๙ ที่
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของแผนงบประมาณรายจ่ายประจาขั้นพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ปัจจัย
ที่ ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาต่อการจัดสรรงบประมาณดังกล่า โดยนาเสนอแนะในกรณีศึกษาการ
คานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสานักแพทย์ และการคานวณรายจ่ายขั้นพื้นฐานของสานักงานเขต
คลองสาน ทั้งนี้เพื่อเสนอแนะเป็นแนวทางในการ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาขั้นพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์
๓) ด้านขั้นตอนในการนาเสนอ
ด้านขั้นตอนในการนาเสนอ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิท ยาลั ย ให้ ความส าคัญ ด้า นขั้น ตอนในการนาเสนอโดยรวมอยู่ ในระดั บมาก ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เห็นความสาคัญในการนาเสนอเป็น
ส่วนสาคัญ ทุกขั้นตอนการน าเสนอจะนามาซึ่งงบประมาณที่ถูกจัดสรรจากส านักงบประมาณ จึง
จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารแสดงรายละเอี ย ดในทุ ก ขั้ น ตอน ทั้ ง คณะกรรมการในการร่ า งแผนการจั ด ท า
งบประมาณก่อนนาเสนองบประมาณ การวางแผนการใช้งบประมาณล่วงหน้า ๓-๕ ปี การพิจารณา
๕๙

สายชล เพชรตระหง่ า น, ๒๕๕๓, “การนาระบบงบประมาณแบบมุ่ง เน้ น ผลงานตามยุ ท ธศาสตร์ ม าปรับ ใช้ กั บ
กรุงเทพมหานคร:กรณีศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาต่อการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสานักแพทย์ และ
สานักงานเขตคลองสาน, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

๕๖
รายละเอียดของงบประมาณ การปฏิบัติตามข้อบัญญัติของงบประมาณ การกลั่นกรองการนาเสนอ
งบประมาณจากผู้บ ริห าร ซึ่งสอดคล้องกับ สาระส าคัญ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑๖๐ โดยมีสาระสาคัญเกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณประกอบด้วย
ในการจัดสรรงบประมาณของแต่ละกระทรวง/หน่วยงาน จะต้องสามารถระบุผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้น
จากการใช้จ่ า ยงบประมาณ ไว้ ตั้ งแต่ ขั้ นตอนคาขอตั้ ง งบประมาณ โดยเป็น เงื่ อนไขที่ก ระทรวง/
หน่วยงานจะต้องกาหนดให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมว่าประชาชนจะได้อะไรจากการจัดทางบประมาณ
และจะมี ก ลไกในการติ ด ตามประเมิ น ผลรวมทั้ ง จะมี ก ารเปิ ด เผยต่ อ สาธารณชนด้ ว ย ๒. การให้
ความส าคั ญ เรื่ อ งความครอบคลุ ม งบประมาณ (Budget Coverage) โดยการวางแผนจั ด ท า
งบประมาณต้องนาข้อมูลรายรับและรายจ่ายจากทุกแหล่งเงินมาพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นรายได้ เงินกู้
เงินสะสม เงินทุนหมุนเวียน เงินอุดหนุน และเงินบริจาค เพื่อให้การจัดการงบประมาณ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ๓ .กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณได้โดยตรง โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็ นช่วงเปลี่ยนผ่านจึงให้ องค์การบริหารส่ วนจังหวัดเป็นหน่วยรับ
งบประมาณโดยตรง และให้เสนอคาขอตั้งงบประมาณผ่านรัฐมนตรีเจ้าสังกัดก่อนเสนอมาที่สานัก
งบประมาณ ทั้งนี้ สานักงบประมาณจะพิจารณาความพร้อมและกาหนดหลักเกณฑ์ / วิธีการ เพื่อให้
ครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดต่อไป ๔. หน่วยงานจะเบิกจ่ายงบประมาณได้เฉพาะใน
ปีงบประมาณนั้น หากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันจะกันเงินได้เฉพาะกรณีที่ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว และกัน
เงิ น ได้ เ พี ย ง ๖ เดื อ นเท่ า นั้ น ๕. ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การจั ด ท างบประมาณรายจ่ า ยบู ร ณาการ
โดยกาหนดให้มีการจัดทาหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทางบประมาณรายจ่ายบูรณาการ เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการดาเนินงานที่ชัดเจน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ ลดความซ้าซ้อนและใช้งบประมาณอย่าง
คุ้ ม ค่ า สามารถด าเนิ น การได้ อ ย่ า งชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น ๖. ในการจั ด ท างบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
หน่วยงานจะต้องจัดทากรอบประมาณการรายจ่าย เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ ปี เพื่อให้รัฐบาลมี
ข้อ มู ล ส าคั ญ ในการด าเนิ น มาตรการเพื่ อ รั ก ษาวิ นั ย ทางการเงิ น การคลั ง และช่ ว ยให้ ก ารจั ด สรร
งบประมาณมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๔) ด้านการใช้งบประมาณ
ด้านการใช้งบประมาณ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ให้ความสาคัญด้านการใช้งบประมาณ โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน อยู่ในระดับมาก
ซึ่งการใช้งบประมาณมีความสาคัญเป็นอย่างมาก ทั้งทางด้านการพิจารณากิจกรรมต่างๆ ผ่านความ
เห็นชอบกรรมการบริหาร การเงินการคลังและระบบบัญชีจาเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้การใช้
งบประมาณเป็นไปตามหลักการและเหตุผลที่เหมาะสม การชี้แจง ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการจ่าย
งบประมาณ การกาหนดระยะเวลาและงบประมาณที่แน่ชัดในแต่ละกิจกรรม/โครงการ ซึ่งการใช้
งบประมาณจะเป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๑๔
งบประมาณรายจ่ายที่ กาหนดในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม อาจจาแนกได้ดังต่อไปนี้
(๑) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
๖๐

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑.

๕๗
(๒) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
(๓) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
(๔) งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
(๕) งบประมาณรายจ่ายสาหรับทุนหมุนเวียน
(๖) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชาระหนี้ภาครัฐ
(๗) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
(๘) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสารองจ่าย
การจาแนกรายจ่ายใดเป็นงบประมาณรายจ่ายตามประเภทที่ กาหนดใน
วรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ผู้อานวยการกาหนด๖๑
มาตรา ๑๕ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้
เพื่อจัดสรรให้แก่หน่วยรับงบประมาณใช้จ่าย โดยแยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับ
งบประมาณ และให้มีรายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นด้วย
มาตรา ๑๖ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่ตั้ง
ไว้สาหรับแผนงานบูรณาการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยมีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยขึ้นไป
ร่วมกันรับผิดชอบดาเนินการงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สาหรับแผนงานบูรณาการตามวรรคหนึ่ง ต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
มาตรา ๑๗ งบประมาณรายจ่ายบุคลากร ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่
กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ
มาตรา ๑๘ งบประมาณรายจ่ า ยข้ า มปี จ ะมี ไ ด้ ใ นกรณี ที่ ค าดว่ า จะใช้
งบประมาณรายจ่ายให้เสร็จทันภายในปีงบประมาณไม่ได้ โดยต้องกาหนดเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย
การจัดทางบประมาณรายจ่ายข้ามปีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ผู้อานวยการกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
๕) ด้านประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ
ด้านประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ให้ความสาคัญด้านประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ อยู่ในระดับมากทุกด้านทั้ง การ
ทบทวนผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการในรอบ ๕ ปี แผนงาน/โครงการสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน การบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ เกิดความคุ้มค่าและความ
เหมาะสมในการใช้ประโยชน์จากแผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการสอดคล้องกับงบประมาณที่
ได้รับ ทั้งนี้ประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ว่าด้วยการประเมินผลมาตรา ๔๖ ให้ผู้อานวยการจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ โดย
ในระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานให้ประกอบด้วย การติดตามและประเมินผลก่อน
การจัดสรรงบประมาณระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ
๖๑

อ้างแล้ว, พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑.

๕๘
มาตรา ๔๗ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล การ
ดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตาม
หลั กเกณฑ์และวิธีการที่ ผู้ อานวยการ และให้ ถือว่ าการประเมินผลเป็นส่ วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารงบประมาณที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ของหน่ ว ยรั บ งบประมาณใดไม่ ไ ด้ ต ามเป้ า หมายหรื อ ตั ว ชี้ วั ด ที่ ก าหนด ให้ ผู้ อ านวยการจั ด ท า
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ กาหนด
และรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกาหนดให้มีหน้าที่กากับหรือควบคุมกิจการ
ของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย เพื่อทราบ
ในกรณีที่ ห น่ ว ยรั บงบประมาณไม่ ส ามารถปรั บ ปรุ งแก้ไ ขภายในระยะเวลาที่
กาหนดตามวรรคหนึ่งให้ผู้อานวยการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควร

๕.๓ ข้อเสนอแนะ
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนารูปแบบการบริหารงบประมาณ
๑) การดาเนินการตามกระบวนการมีความล่าช้าในการดาเนินงาน เนื่องจากมี
ขั้นตอนในการดาเนินงานที่ซับซ้อนและมากเกินไป ควรลดขั้นตอนในกระบวนการดาเนินงาน
๒) ควรจั ดลาดับความส าคัญในการดาเนินงานและขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อการ
ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามระยะเวลาที่กาหนด
๓) ควรมีการจัดให้ทุกภาคส่วนมีส่วนรวมในการจัดทางบประมาณ มีบทบาทใน
กระบวนการเพื่อให้คลอบคลุมทั่วถึง
๔) การก าหนดระยะเวลาในการใช้ ง บประมาณที่ ชั ด เจน และมี ม าตรการ
ควบคุมการใช้งบประมาณในกรอบระยะเวลาที่จัดสรร
๕) การดาเนินงานแผนที่มียุทธศาสตร์เป็นตัวกาหนดทิศทางการปฏิบัติงาน
บริหารงบประมาณ

๕๙

บรรณานุกรม

๖๐

บรรณานุกรม

กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๖, ขอบข่ายและภารกิจการบริหารและจัดสถานศึกษา, กรุงเทพฯ: โรง
พิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
กรมสามัญศึกษา, ๒๕๔๔, เปิดประตูสู่ PBB ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน, กรุงเทพฯ: กรม
สามัญศึกษา.
กรมการศึกษานอกโรงเรียน, ๒๕๔๕, ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน มาตรฐานการจัดการทาง
การเงิน, กรุงเทพฯ: กรมการศึกษานอกโรงเรียน.
กรมบัญชีกลาง, ๒๕๔๔, คู่มือระบบบัญชีส่วนราชการของกรมบัญชีกลาง, กรุงเทพฯ: สานักบัญชีและ
ตรวจสอบภายใน.
กิตติ สมนึก, ๒๕๔๑, ปัจจัยและกระบวนการบริหารงานธุรการ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดรวมสามัญ
ศึกษา : ศึกษากรณีโรงเรียนเลยพิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดเลย. รายงานการค้นคว้าอิสระ
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
จิตรา เตมีย,์ ๒๕๔๐, การนาเสนอรูปแบบงบประมาณสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ, วิทยานิพนธ์ ปริญญา
ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต, จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ชาญชัย อาจินสมาจาร, ๒๕๔๒, การวางแผนบทเรียน, วารสารวิชาการ, ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๒.
หน้า ๑๐.
ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, ๒๕๔๔, มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 Hurdle กับการจัดทา
งบประมาณระบบใหม่, กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์, หน้า ๑๐.
ชัยสิทธ์ เฉลิมมีประเสริฐ, ๒๕๔๖, ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการระบบ
งบประมาณมุ่ ง เน้ น ผลงานตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ( Strategic Performance Based
Budgeting: PBB) และตัวอย่างกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ธน
ธัชการพิมพ์.
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และจินตนา บุญบงการ, ๒๕๔๕, การจัดการเชิงกลยุทธ์, กรุงเทพฯ: ซีเอ็ด
ยูเคชั่น.
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ และคณะ, ๒๕๔๖, การประเมินมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ เล่มที่ ๑
การประเมินในภาพรวม, กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
ธีรวุฒิ เอกะกุล, ๒๕๔๓, ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. อุบลราชธานี :
สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี.
นิภาเพ็ญ เสมรสุต, ๒๕๔๔, การประเมินผลการวางแผนงบประมาณภายใต้ระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน: กรณีศึกษากรมทะเบียนการค้าและสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน, วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๖๑
นิตยา เรืองศรีอรัญ, ๒๕๔๖, ความพร้อมด้านความรู้และความเข้าใจในการบริหารงบประมาณแบบ
มุง่ เน้นผลงานในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๑ รายงาน
การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ประวิตร นิลสุวรรณกุล, ๒๕๔๔, ต้นแบบระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดย
เกณฑ์ พึ ง รั บ -พึ ง จ่ า ย ลั ก ษณะ ๓ มิ ติ ส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย /สถาบั น ของรั ฐ ,
กรุงเทพฯ: สานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑.
ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ, ๒๕๔๓, การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทางครุศาสตร์ในสถาบันราชภัฏ,
วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
มยุรี ทิพย์สิงห์, ๒๕๔๑, การพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ป ริ ญ ญ า ศิ ล ป ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต , ส า ข า วิ ช า บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า ,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๕, การวางแผนพัฒนาโรงเรียน, นนทบุรี: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
เยาวพา เดชะคุปต์, ๒๕๔๒, การบริหารและการนิเทศการศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
เจ้าพระยาการพิมพ์. หน้า ๑๐.
รังสรรค์ มณีเล็ก, ๒๕๔๕, การวางแผนกลยุทธ์และการจัดทางบประมาณในสถานศึกษา, กรุงเทพฯ:
เมธีทิปส์.
ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๒, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, กรุงเทพฯ: นามมีบุ๊คพับลิเคชั่น,
หน้า ๒๗๕.
รายงานประจาปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
รุจิร์ ภู่สาระ, ๒๕๕๔, หลักการบริหารสถาบันอุดมศึกษา, รายงานผลการฝึกอบรม โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับ สูง”(สาหรับผู้บริหารสายสนับสนุน)
รุ่นที่ ๔.
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา, ๒๕๔๑, ชุดฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง, กรุงเทพฯ:
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา, หน้า ๔.
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

๖๔

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง รูปแบบการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คาชี้แจง
๑.แบบสอบถามนี้สาหรับส่วนงานส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลาไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
๒. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ครั้ ง นี้ มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ การวิ จั ย เรื่ อ ง รู ป แบบการบริ ห าร
งบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๓ ตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List)
๓.๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับ รูปแบบการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านวิธีการดาเนินการ ๒) ด้านความต้องการของส่วนงาน
๓) ด้านขั้นตอนในการนาเสนอ ๔) ด้านการใช้งบประมาณ ๕) ด้านประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
๓.๓ แนวทางพัฒนาการจัดทารูปแบบการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยลักษณะแบบสอบถามเป็นคาถามปลายเปิด (Open-Ended Questionnaire)
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระตามสภาพความเป็นจริงครอบคลุมแนวทางพัฒนา
5 ประเด็น
๔. ในการตอบแบบสอบถามขอความกรุณาตอบคาถามทุกข้อและคาตอบของท่านจะถูกเก็บ
เป็นความลับ จะไม่มีผลเสียต่อตัวท่านและคณะ/ส่วนงานของท่านด้วยแต่ประการใด
๕. เมื่อท่านตอบแบบสอบถามเสร็จแล้ว กรุณาตรวจสอบอีกครั้งว่า ท่านได้ตอบครบทุกข้อ
แล้วหรือไม่ แบบสอบถามที่ท่านตอบครบทุกข้อเท่านั้น จะเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ และนามาใช้
วิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยหวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี และขอบพระคุณขอบใจในความร่วมมือจาก
ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน
พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี
ผู้อานวยการกองแผนงาน

๖๕
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List)
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงตามความเป็นจริง
๑.เพศ
 ชาย

 หญิง

๒.ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
๓. สถานะ
 บรรพชิต
๔. สังกัดส่วนงาน
ส่วนกลาง
วิทยาลัยสงฆ์

ปริญญาโท
 คฤหัสถ์
 วิทยาเขต

๖๖
ส่วนที่ ๒ แบบสอบถามรู ป แบบการบริ ห ารงบประมาณของมหาวิ ทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ๕ ด้าน
ได้แก่ ๑) ด้านวิธีการดาเนินการ ๒) ด้านความต้องการของส่วนงาน ๓) ด้านขั้นตอนในการนาเสนอ
๔) ด้านการใช้งบประมาณ ๕) ด้านประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ
คาชี้แจง
๑. โปรดอ่านรายการในแต่ละข้อ และใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ท่านมากที่สุด
๒. ความหมายระดับคะแนน
5 หมายถึง มากที่สุด ๔ หมายถึง มาก
๓ หมางถึง ปานกลาง
๒ หมายถึง น้อย
๑ หมายถึง น้อยที่สุด
ข้อ

รายการ

๑. ด้านวิธีการดาเนินการ
๑. การประชุมหรือประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา ของ ส่วนงานก่อนการจัดทา
๒.
๓.

งบประมาณ
การเปิดโอกาสให้ ส่วนงานเข้าร่วมในการจัดทางบประมาณ
การจัดทางบประมาณเน้นการตอบสนองความต้องการความต้องการของ
ส่วนงานเป็นหลัก

๔.

การดาเนินการตามกระบวนการคือ การจัดเตรียมงบประมาณ
การอนุมัติงบประมาณและบริหารงบประมาณ

๕.

การจัดทาระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณและการรายงานสถานะ
งบประมาณ

๒. ด้านความต้องการของส่วนงาน
๖. การตัดสินใจกาหนดความต้องการของส่วนงานมาจากเสียงข้าง
มาก
๗. การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กแผนงาน/โครงการสอดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของส่วนงาน
๘. การจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามความต้องการเร่งด่วนของส่วน
งาน
๙. การแก้ไขปัญหาของส่วนงาน ครอบคลุม ทุกพื้นที่
๑๐. การกาหนดแนวทางในการดาเนินการโดยใช้ ทรัพยากรในส่วน
งาน

ความคิดเห็น
๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๖๗
ข้อ

รายการ

๓. ด้านขั้นตอนในการนาเสนอ
๑๑. คณะกรรมการในการร่างแผนการจัดทางบประมาณก่อนนาเสนอ
งบประมาณ
๑๒. การวางแผนการใช้งบประมาณล่วงหน้า ๓-๕ ปี
๑๓. การพิจารณารายละเอียดของงบประมาณ
๑๔. การปฏิบัติตามข้อบัญญัติของงบประมาณ
๑๕. การกลั่นกรองการนาเสนองบประมาณจากผู้บริหาร
๔. ด้านการใช้งบประมาณ
๑๖. การพิจารณากิจกรรมต่างๆ ผ่านความเห็นชอบกรรมการบริหาร
๑๗. การเงิ น การคลั ง และระบบบั ญ ชี จ าท าเป็ น ปั จ จุ บั น สามารถ
ตรวจสอบได้
๑๘. การใช้งบประมาณเป็นไปตามหลักการและเหตุผลที่เหมาะสม
๑๙. การชี้แจง ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการจ่ายงบประมาณ
๒๐. การกาหนดระยะเวลาและงบประมาณที่แน่ชัดในแต่ละกิจกรรม/
โครงการ
๕. ด้านประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ
๒๑. การทบทวนผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการในรอบ ๕ ปี
๒๒. แผนงาน/โครงการสามารถตอบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชน
๒๓. การบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ
๒๔. เกิ ด ความคุ้ ม ค่ า และความเหมาะสมในการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
แผนงาน/โครงการ
๒๕. แผนงาน/โครงการสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ

ความคิดเห็น
๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๖๘
ส่ว นที่ ๓ แนวทางพัฒ นารู ป แบบการบริห ารงบประมาณของมหาวิ ทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราช
วิท ยาลั ย ลั ก ษณะแบบสอบถามเป็ น ค าถามปลายเปิ ด (Open-Ended Questionnaire) ให้ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็ นอย่างอิสระตามสภาพความเป็นจริงครอบคลุมแนวทางพัฒนา 5
ประเด็น
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........
................................................................................................................................................................
กองแผนงานขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้

๖๙

คณะผู้จัดทำ
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
คณะผู้จัดทำ
พระเมธีธรรมำจำรย์

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ

รศ.ดร. ธีรยุทธ พึ่งเทียร

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยแผนยุทธศำสตร์

ดร. ธวัชชัย สมอเนื้อ

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงบประมำณ

ผศ.ดร. อิทธิพล แก้วพิลำ

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรวิทยำเขต

พระมหำบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี

ผู้อำนวยกำรกองแผนงำน

พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม

ผู้อำนวยกำรกองกิจกำรวิทยำเขต

ดร. ทักษิณ ประชำมอญ

รองผู้อำนวยกำรกองแผนงำน

พระเฉลิมพงษ์ จรณสมฺปนฺโน

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

พระธีรวีร์ คุตฺตจิตฺโต

นักจัดกำรงำนทั่วไป

พระมหำฉัตรชัย ธมฺมวรเมธี

นักจัดกำรงำนทั่วไป

นำงสำวชฎำรัตน์ ไชยบุญตำ

นักจัดกำรงำนทั่วไป

นำยเสน่ห์ แซวรัมย์

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำยวีรวัฒก์ แก้วทองใหญ่

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำยธนิศร์ มีชื่อ

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวกิตฑำมำศ ศิริไชย

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวกำญจนำ นำรี

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวนำตยำ อินทร์กรุงเก่ำ

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

