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      ส่วนที่ 1 : บทนำ 
 
 

1. ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างนวัตกรรม 
  จากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคติจิตอล มีการ
แข่งขันสูงและมีการใช้เครื่องจักรกลแทนแรงงานคนมากขึ้นจนส่งผลให้  เศรษฐกิจประเทศไทยและอาเซียน
ต้องมีการปรับตัวและเน้นการพัฒนาคุณภาพของคนอย่างจริงจัง ประเทศไทยจึงได้เกิดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
เพื่อพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศมีความมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน   ทำให้ประเทศมีความสำมารถในการ
แข่งขันในระบบเศรษฐกิจได้ในยุค Thailand 4.0  ที่ต้องใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศ 
โดยมีการลงทุนน้อยแต่ได้กำไรมาก  เพื่อให้พ้นในการติดกับดักรายได้ปานกลางของประเทศ  จึงเกิดการจัด
การศึกษา 4.0  เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพประชาชนในประเทศไทย  ให้มีความสำมารถในการ
สร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการเชื่อมโยงจากองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในระดับต่างๆ และให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ในโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มีความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาโดย
ระบุไว้ในมาตรา 6 ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สำมารถอยู่ร่วมกับผู้ อื่นได้อย่างมีความสุข  
มาตรา 8(2) ว่าการจัดการศึกษาให้ยึดหลักสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  มาตรา 9(6) การจัดระบบ 
โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ  สถาบันการศึกษา  สถานประกอบการและ
สถาบันสังคมอ่ืน  ส่วนหลักการจัดการศึกษากำหนดไว้ในมาตรา 22  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า “ผู้เรียน
ทุกคนมีความสำมารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด” กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  และจากแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560-2579 มีความต้องการให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยมี
เป้าหมายการจัดการศึกษา คือ 1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง  2) 
ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม   3) ระบบ
การศึกษาที่มีคุณภาพ สำมารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสำมารถเต็มตามศักยภาพ  4) ระบบการบริหาร
จัดการศึกษาที ่มีประสิทธิภาพ เพื ่อการลงทุนทางการศึกษาที ่คุ ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย และ 5) ระบบ
การศึกษาที ่สนองตอบและก้าวทันการเปลี ่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี ่ยนแปลง ส่วน
เป้าหมายด้านผู้เรียนนั้นมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  (3Rs 
8Cs) ประกอบด้วย  3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้(Writing)  และการคิดเลขเป็น 
(Arithmetics)  8Cs ได้แก่  ทักษะด้านการคิดอย่างมีว ิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา(Critical 
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Thinking and Problem  Solving)   ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม(Creativity and Innovation)    
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์( Cross– cultural Understanding)   ทักษะด้าน
ความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and  Leadership)   ทักษะด้าน
การสื ่อสารสารสนเทศและการรู ้เท่าทันสื ่อ (Communications, Information  and  Media  Literacy)    
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and  ICT  Literacy)  ทักษะ
อาชีพและทักษะการเรียนรู้  (Career  and  Learning  Skills)  และความมีเมตตากรุณา มีวินัยคุณธรรม
จริยธรรม (Compassion) นอกจากนี้ได้กล่าวถึงหลักการจัดการศึกษาด้วยว่าต้องใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนของสังคมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพให้กับประชาชนทุกคน จะเห็ นได้ว่า
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-
2579 มีความสอดคล้องกัน คือ การจัดการศึกษาต้องอาศัยหลักการมีส่วนร่วมโดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ตามต้องการในศตวรรษที่ 21 โดยผู้เรียนจะต้องสำมารถสร้าง องค์ความรู้ด้วยตนเองนำไปสู่
การสร้างสรรค์นวัตกรรมตามศักยภาพของผู้เรียน 
  การนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการเรียนรู้เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ดังเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งประสบปัญหาเรื่องประชากรในประเทศขาดคุณภาพทำให้ขีด
ความสำมารถของประเทศไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งในหลายๆ ด้านดังที่เคยเป็นมา  โดยประเมินจากผลการทดสอบ 
PISA ได้คะแนนต่ำ จึงนำนวัตกรรมการเรียนรู้ STEM   Education  ซึ่งเปน็นวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่
บูรณาการข้ามสำขาวิชา ด้วยการนำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์มา
บูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงองค์รู้ด้วยตนเอง แล้วนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง 
รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ผ่าน
ประสบการณ์ในการทำ กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) หรือ กิจกรรม
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) จนกระทั่งผู้เรียนสำมารถออกแบบและสร้าง
นวัตกรรมได้ตามความสำมารถและศักยภาพของตนเอง  เพื่อใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว และพบว่า
นวัตกรรมการเรียนรู้ STEM   Education ช่วยยกระดับผลการทดสอบต่าง ๆ ได้ เช่น ผลการทดสอบ PISA ซ่ึง
เป็นการทดสอบระดับนานาชาติวัดคุณภาพประชากรของประเทศในกลุ่ม OECD เกี่ยวกับการรู้เรื่องการอ่าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ได้คะแนนสูงขึ้น ส่งผลให้ประชากรมีคุณภาพและสำมารถแก้ปัญหาของชาตใิน
ด้านอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ยังทำให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการด้านต่าง ๆ  อย่างครบถ้วน และสอดคล้องกับแนวการ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21  เช่น  ด้านปัญญา ทำให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาวิชา  ด้านทักษะการคิด  
ทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้นสูง  เช่น การคิดวิเคราะห์  การคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น  
ด้านคุณลักษณะ  ทำให้ผู ้เรียนมีทักษะการทำงานกลุ่ม  ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  การเป็นผู้นำ
ตลอดจนการน้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่น (พรทิพย์   ศิริภัทราชัย,2556)  ส่วนการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารนั้นจะต้องใช้กระบวนการการบริหารแบบมีส่วนร่วมเข้ามาขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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เนื ่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู ้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องได้เข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมในการ บริหารมากขึ้น 
สอดคล้องกับ พิณสุดา (2556) ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการบริหารร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครู และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม 8 ร่วม คือ ร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจ   ร่วมวางแผน   ร่วมดำเนินการ 
ร่วมรับผิดชอบ ร่วมแก้ปัญหา  ร่วมติดตามประเมินผล  และร่วมชื่นชมผลสำเร็จ ส่งผลให้สถานศึกษาสำมารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานศึกษาทุกขนาด 
      ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2559  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 
5 กลุ่มสาระต่ำกว่าร้อยละ 50  กลุ่มสาระที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด 3 อันดับ ได้แก่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  28.49   กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.93  และกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 34.27  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 กลุ่มสาระ
ต่ำกว่าร้อยละ 50 เช่นเดียวกัน โดยกลุ่มสาระที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด 3 อันดับ ได้แก่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ มี
คะแนนเฉลี ่ยเท่ากับ 22.32  กลุ ่มสาระภาษาต่างประเทศมีคะแนนเฉลี ่ยเท่ากับ 24.45  และกลุ ่มสาระ
วิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.74 (ออนไลน์ 2560, http://home.sesao30.go.th/phl-kar-sxb-o-
net ) จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30   
ย ังจ ัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานไม่ได้ค ุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในกลุ ่มสาระการเร ียนร ู ้คณิตศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ และ วิทยาศาสตร์  จึงทำให้เกิดทิศทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30  ที่ต้องมีจุดเน้น 3 จุด ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ด้านผู้เรียนที่สำคัญ คือ 1) นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญาที่สมดุล เหมาะสม
กับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข  2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น  3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มี
ความสำมารถด้านภาษา อ่านคล่อง เขียนคล่อง ด้านคำนวณ และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม 4) นักเรียนมี
ทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา  
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เหมาะสมตามช่วงวัย  และ 5) นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม   ส่วน
ที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำคัญ คือ 1) ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการ
สื่อสาร มีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และ 2) ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสำมารถในการ
บริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ส่วนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการที่สำคัญ คือ 1) 
สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการ
กระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน และ 2) สถานศึกษาและสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน (เอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 4 ปี 
พ.ศ.2559 – 2562 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30) ซึ่งจุดเน้นทั้ง 3 ส่วนนี้มีความสัมพันธ์กับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 มีความต้องการให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอด
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ชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที ่ 21  และทิศทางในการสร้างเด็กยุคไทยแลนด์ 4.0 สร้างเยาวชนไทยให้มีความรู้
ความสามารถ   มีทักษะในการประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างความคิดของเด็กและ
เยาวชนไปสู่ที่ยากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ การพัฒนาเด็กต้อง
พัฒนาทั้งด้านความรู้ และทักษะการเรียนรู้ที่ดีที่สุด    ดังนั้นการบริหารจัดการสถานศึกษาที่จะต้องเปิดโอกาส
ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดที่หลากหลาย  เพ่ือ
ค้นหาวิธีการหรือร่วมกันกำหนดเป้าหมาย  หาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ตลอดจนจะต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานร่วมกัน  ซึ่งถือว่าผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ที่มีความสำคัญมากในดำเนินการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยที่ครูจะต้องมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ที่นำศาสตร์หรือความรู้วิชาต่าง ๆ  ที่สัมพันธ์กันนำมาเข้าด้วยกันหรือผสมผสานได้อย่างกลมกลืน   เชื่อมโยง
กันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยมีการเน้นองค์รวมของเนื้อหามากกว่าองค์ความรู้ของแต่ละรายวิชา  และ
เน้นการสร้างองค์ความรู้ของผู้เรียนที่มากกว่า การให้เนื้อหาโดยครูเป็นผู้กำหนด เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
ความคิดเชื่อมโยง จนเกิดองค์ความรู้จนสำมารถมีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดข้ึนได้ขึ้น      
 จากความสำคัญและสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาดังที่กล่าวมาข้างต้น  และจากการที่ผู้วิจัยได้
ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรม  แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม  
และแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลนั้น  ผู้วิจัยเห็นว่าแนวคิดเหล่านี้เป็นแนวคิดที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา เพ่ือที่จะนำมาใช้สร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  อันจะส่งผลต่อการ
พัฒนาประเทศไทยในยุค Thailand 4.0 ซึ่งสอดคล้องกับแผนการการศึกษาแห่งชาติ 20 ปีด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา  เพื ่อเป็นแนวทางให้กับผู ้บ ริหารสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาได้นำใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพทำให้ตอบสนองของ แผนการศึกษา
แห่งชาติ  20 ปี  โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 2ในเรื่องการผลิตและพัฒนากำลังคน  การวิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือ
สร้างขีดความสำมารถในการแข่งขันของประเทศ  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และมีคุณธรรมจริยธรรม  ส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีภูมิคุ้มกันที่ดีในการใช้ชีวิตอยู่ในยุคศตวรรษที่ 21 มีความคิด
สร้างสรรค์จนสำมารถสร้างนวัตกรรม  เพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าในยุค 
Thailland 4.0 มุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

2. จุดประสงค์ของนวัตกรรม 
  2.1 เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
งานวิชาการ 
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  2.2  เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  โดยร่วมกันกำหนด
เป้าหมาย หรือความตอ้งการในการพัฒนา แล้วร่วมกันดำเนินการตามขั้นตอนแบบมีส่วนร่วมให้บรรลุเป้าหมาย 
ความต้องการที่กำหนดไว้ร่วมกัน 
  2.3  เพื่อให้ครูผู้สอนได้ร่วมกันออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่นำไปใช้
ทำการสอนในชั้นเรียน 
  2.4 เพื่อให้นักเรียนสำมารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่างๆจากการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ จากสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัวในลักษณะองค์รวม  เกิดการ
เรียนรู้ที่ลึกซึ้ง สำมารถเชื่อมโยงความรู้ที่เกิดจาการบูรณาการในรายวิชาต่างๆ ส่งผลให้ให้ผู้เรียนเกิดองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง แล้วนำความรู้ไปสู่การสร้างผลงานต่อไปได้ 
  2.5 เพื่อนำกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาใช้เป็นกระบวนการวิจัยพัฒนาแบบมีส่วน
ร่วม ได้แก่ ร่วมระดมความคิด  ร่วมวางแผน  ร่วมดำเนินงาน  ร่วมติดตามประเมินผล  ร่วมพัฒนา  และ 
ร่วมชื่นชมผลสำเร็จ  นำมาใช้เป็นการพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
3. ทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้มีบทบัญญัติที ่เกี ่ยวข้องกับเทคโนโลยี
การศึกษาและนวัตกรรมการศึกษาไว้หลายมาตรา มาตราที่สำคัญ คือ มาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัย
และพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทยและใน
มาตรา 22 "การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสำมารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ" การดำเนินการปฏิรูป
การศึกษาให้สำเร็จได้ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังกล่าว จำเป็นต้อง
ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาใหม่ๆ ที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาทางการศึกษาทั้งในรูปแบบ
ของการศึกษาวิจัย การทดลองและการประเมินผลนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่นำมาใช้ว่ามีความเหมาะสมมาก
น้อยเพียงใด นวัตกรรมที่นำมาใช้ทั้งที่ผ่านมาแล้วและที่จะมีในอนาคตมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในด้านต่างๆ  
  การสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมที ่มีประสิทธิผลของ
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาครั้งนี้ผู ้วิจั ยได้ทำการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี 
หลักการหรือแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ทำการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์จากแนวคิด  ทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม จึงสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม 
  นวัตกรรม หมายถึง  สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสังคม  หมายรวมถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่ยัง
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ไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น  เมื่อ
นำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย
ประหยัดเวลาและแรงงาน  (นพดล กำญจนางกูร ,2560) 
 3.1.1 ความสำคัญของนวัตกรรม 
  นวัตกรรมเป็นกลไกที่ขับเคลื่อนให้องค์กรเกิดความก้าวหน้า ผู้บริหารองค์กรจำเป็นจะต้องมี
การนำนวัตกรรมมาเป็นเรื่องหนึ่งในการจัดลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีการพัฒนา
ความสำมารถด้านนวัตกรรม  โดยการนำความรู้ความสำมารถทางด้านความคิดสร้างสรรค์และสำมารถพัฒนา
เทคโนโลยีให้เจริญรุดหน้า ส่งผลให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ ผลผลิต ผลงานและการบริการใหม่ๆที่ตรงตามความ
ต้องการของตลาด โดยการส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาให้มีคุณค่ามากขึ้น  ทำให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีสิ่ง
อำนวยความสะดวกที่เหมาะสมตามความต้องการเป็นกำพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติในระยะ
ยาว ซึ่งจะทำให้ประเทศได้เปรียบในการแข่งขันกับประเทศอ่ืน 
          3.1.2 ลักษณะขององค์กรที่มีการสร้างนวัตกรรม 
                    นพดล กำญจนางกูร (2560) กล่าวถึงลักษณะองค์กรที่มีการสร้างนวัตกรรม มีดังนี้ 
               3.1.2.1 ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วยเกี่ยวข้องได้มีการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน  
เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมนั้นในองค์กร โดยจัดลำดับความสำคัญของนวัตกรรมที่จำเป็นหรือมี
ความสำคัญตามลำดับก่อนหลัง ทั้งนี้เพื่อให้นวัตกรรมนั้นตอบสนองความต้องการขององค์กร โดยการกำหนด
แผนงานและกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร มีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายขององค์กรในการสร้างนวัตกรรม 
  3.1.2.2  มีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกันการยอมรับความล้มเหลวหรือข้อผิดพลาด
อันเป็นผลมาจากความกล้าเสี่ยงที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม   บุคคลจะเกิดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมไดน้ั้น
ขึ้นอยู่กับการที่องค์กรมีการสนับสนุนให้กล้าทำสิ่งที่มีโอกาสเสี่ยง  โดยเฉพาะผู้บริหารที่ต้องกล้าเสี่ยงในการ
ตัดสินใจใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาองค์กร  จะต้องมีข้อมูลที่มากพอในการตัดสินใจดำเนินงานต่างๆ  
เพื่อลดความเสี่ยงในการใช้นวัตกรรมในการดำเนินงานขึ้น  ดังนั้นองค์กรจะอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง 
เมื่อมีการเรียนรู้เรื่องความเสี่ยง 
           3.1.2.3  มีการใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด  
ทรัพยากรที่สำคัญในการสร้างนวัตกรรมขององค์กร คือ งบประมาณ  บุคลากร  เวลา และข้อมูลสารสนเทศ  
ปัจจัยด้านทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรม  คือ ระบบของการบริหารองค์กรที่มีส่วนสนับสนุน 
เอื้อต่อการทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนเวลาในกระบวนการสร้างนวัตกรรม  เพื่อจะสารวจความคิด  
โอกาสทางเลือกใหม่ๆ  จัดให้มีการอบรมในการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อการสร้างนวัตกรรม  มีการ
วางแผนในด้านงบประมาณอย่างยืดหยุ่นในการสารวจ ตรวจสอบพัฒนาและนำนวัตกรรมสู่การปฏิบัติขยาย
ความคิดในกลุ่มผู้บริหาร  จากนั้นให้บุคลากรได้มีความเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและ
พัฒนาหน่วยงานด้านการสร้างนวัตกรรม 
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           3.1.2.4 ความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุจุดสูงสุดขององค์กร  ในการสร้างนวัตกรรมขึ้นในองค์กร สิ่ง
ที่สำคัญก็คือ เน้นสิ่งที่ตรงตามความต้องการของบุคลากร และจุดมุ่งหมายของหน่วยงาน  ผู้บริหารจะต้องสร้าง
บรรยากาศในการทำงานที่สนับสนุนการทำงานเป็นทีม  เช่น เปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นมีการวางแผนระยะยาว  มีการยอมรับความคิดสร้างสรรค์และสนับสนุนโดยการให้รางวัล  เพื่อเป็น
แรงจูงใจในการคิดค้นและสร้างนวัตกรรม 
ใหม่ๆ  ที่จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อองกร 
          3.1.3 ความหมายของนวัตกรรมการศึกษา   
                  นวัตกรรมทางการศึกษา  หมายถึงการนำเอาแนวความคิด  วิธีปฏิบัติทางการศึกษา หรือ
สิ่งประดิษฐ์ขึ้นใหม่ๆ หรือนำสิ่งเก่ามาปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสม เพ่ือช่วยให้การจัดศึกษาและการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสำมารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม   (นพดล กำญ
จนางกูร,2560) 
  3.1.4 ประเภทของนวัตกรรมการศึกษา   
          นพดล กำญจนางกูร (2560)นวัตกรรมทางการศึกษาสำมารถจำแนกประเภทของไว้ 5 ด้าน  
ดังนี้   
     3.1.4.1 นวัตกรรมด้านกระบวนการบริหารจัดการการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้นำในองค์การ
ทางการศึกษาคิดค้นวิธีการแนวทางการบริหารการจัดการศึกษาใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลใน
การดำเนินงาน โดยนวัตกรรมทางการบริหารนี้จะกลายเป็นเป็นตัวแปรต้นหรือกลไกที่ สำคัญในการขับเคลื่อน
ในเกิดนวัตกรรมอ่ืน ๆ ในองค์การทางการศึกษา  เช่น การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม   เป็นต้น    
     3.1.4.2 นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน  เป็นนวัตกรรมที่ครูผู้สอนออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จนสำมารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  เช่น การสอนแบบโมดูล  
การสอนแบบจุลภาค  การสอนซ่อมเสริม  การให้เพื ่อสอนเพื ่อน (Peers Teaching)  การสอนแบบกลุ่ม
สัมพันธ์  การปรับพฤติกรรม (Behavioral  Modification)     
     3.1.4.3 นวัตกรรมด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูผู้สอนได้
ใช้ประกอบการออกแบบการจัดการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้อย่างรวดเรว็ขึ้น 
เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เทปเสียง  สไลด์  วิดีโอ และวิทยุโทรทัศน์    
              3.1.4.4 นวัตกรรมด้านหลักสูตรสถานศึกษา  เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน เพื่อทำให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตามศักยภาพของตนเองอย่างสูงสุด   เช่น การจัด
หลักสูตรแบบบูรณาการ หลักสูตรการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ  หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง   การจัดหลักสูตรให้
ผู้เรียนตามลำดับขั้นจนบรรลุแหมาย (Mastery  Learning)    หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่     
              3.1.4.5 นวัตกรรมด้านการวัดผล และประเมินผล   เป็นการตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียน

หลักจากที่มีการจัดการเรียนการสอน  โดยต้องมีการวัดผลจะทำให้ได้ตัวเลข ปริมาณ หรือรายละเอียดของ

คุณลักษณะหรือพฤติกรรมของบุคคล จากนั้นจะนำเอาผลการวัดนี้ไปพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด
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ไว้เพ่ือตัดสิน หรือลงสรุปเกี่ยวกับสิ่งนั้น ซึ่งเรียกว่าการประเมินผล เช่น การวัดผู้เรียนแบบอิงกลุ่มและแบบอิง

เกณฑ์  การประเมินผลระหว่างเรียนและหลังเรียน  การวิเคราะห์ข้อสอบ   

3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
 3.2.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษา 
   การบริหารสถานศึกษาเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาของสังคมและ
ประเทศชาติทั้งนี้หากสถานศึกษามีความสำมารถที่จะบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพเกิดประสิทธิผลได้ย่อม
ส่งผลถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติด้วยในการบริหารสถานศึกษา  ผู ้บริหารควรมีหลักและ
กระบวนการบริหารการศึกษา หลักการแนวคิดในการบริหารภาพรวมของการบริหารทั้ งนี้เพื่อให้การจัดการ
บริหารสถานศึกษามีความเหมาะสมผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเข้าใจและมุมมองใน
การบริหารสถานศึกษายิ่งข้ึนต่อไป 
                  คำจำกัดความคำว่า “การบริหาร” (Administration) ใช้ในความหมายกว้างๆ เช่น การบริหาร
ราชการอีกคำหนึ่ง คือ “การจัดการ” (Management) ใช้แทนกันได้กับคำว่า การบริหารส่วนมากหมายถึง 
การจัดการทางธุรกิจมากกว่าโดยมีผู้กำหนดความหมายหลายท่านได้ระบุไว้ดังนี้ 
         Peter F Drucker ( อ้างถึงใน ภาวิดา ธาราศรีวิสุทธิและวิบูลย์ โตวณะบุตร, 2542) กล่าวว่า การ
บริหาร คือ ศิลปะในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อื่น 
                   Herbert A. Simon ( อ้างถึงใน ภาวิดา ธาราศรีวิสุทธิและวิบูลย์ โตวณะบุตร , 2542)  กล่าวว่า 
การบริหาร คือ กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมมือกันดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างร่วมกัน   การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทำให้สิ่งต่างๆ ได้รับการกระทำจนเป็น ผลสำเร็จ 
กล่าวคือ ผู้บริหารไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติ แต่เป็นผู้ใช้ศิลปะทำให้ผู้ปฏิบัติทำงานจนสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ผู้บริหาร
ตัดสินใจเลือกแล้ว  
                  Simon ( อ้างถึงใน ภาวิดา ธาราศรีวิสุทธิและวิบูลย์ โตวณะบุตร, 2542) กล่าวว่าการบริหาร คือ 
กระบวนการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
     Sergiovanni ( อ้างถึงใน ภาวิดา ธาราศรีวิสุทธิและวิบูลย์ โตวณะบุตร , 2542) กล่าวว่า การ
บริหาร คือ การทำงานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ที่รวมปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
    Barnard ( อ้างถึงใน ภาวิดา ธาราศรีว ิส ุทธ ิและวิบ ูลย์ โตวณะบุตร , 2542) กล่าวว่าการ
บริหาร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกันดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายๆอย่างที่บุคคลร่วมกันกำหนดโดยใช้กระบวนอย่างมีระบบและให้ทรัพยากร
ตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม 
    ภาว ิดา  ธาราศร ีว ิส ุทธ ิและว ิบ ูลย ์   โตวณะบ ุตร (2542) สร ุปไว ้ ว ่ า  “การบร ิหาร
การศึกษา” หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมกันดำเนินการเพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ  
ด้าน นับแต่ บุคลิกภาพ ความรู้ ความสำมารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกันกับความ
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ต้องการของสังคม โดยกระบวนการต่างๆ ที่อาศัยควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล และอาศัยทรัพยากร 
ตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม เพ่ือให้บุคคลพัฒนาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมที่ตนดำเนินชีวิตอยู่ 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2547)     ให้ความหมายคำ
ว่า “สถานศึกษา” หมายถึง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย ศูนย์การเรียน วิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน สถาบันหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของรัฐที่มี
อำนาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและตามประกาศ
กระทรวง  
     การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ การบริหารเป็นสำขาวิชาที่มีการจัดการระเบียบอย่างเป็นระบบ 
คือมีหลักเกณฑ์และทฤษฎีที่พึงเชื่อถือได้ อันเกิดจาการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการบริหาร 
โดยลักษณะนี้การบริหารจึงเป็นศาสตร์ (Science) เป็นศาสตร์สังคม ซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคม
วิทยา และรัฐศาสตร์แต่ถ้าพิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติที่ต้องอาศัยความรู้ ความสำมารถ 
ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารแต่ละคน ที่จะ ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้ 
หลักการและทฤษฎีไปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อม การบริหารก็จะมี
ลักษณะเป็นศิลป์(Arts) ปัจจัยสำคัญการบริหารที่สำคัญมี 4 อย่าง ที่เรียกว่า 4Ms ได้แก่ คน (Man)  เงิน (Money) 
วัสดุสิ่งของ(Materials) และการจัดการ(Management) เพราะฉะนั้นการบริหารสถานศึกษา เป็นเรื่องที่มี
ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องการจัดระบบการศึกษาเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคคลที่เกี่ยวข้องในองค์การที่มุ่งไปสุ่ความสำเร็จของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ยุกตนันท์ หวานฉ่ำ, 2555) 
               จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้ว่า การบริหารสถานศึกษา  หมายถึง เป็นกระบวนการดำเนินงาน
ในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมไปถึงผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในทุกๆฝ่ายได้มามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายหรือความต้องการที่จะพัฒนา สถานศึกษา
ร่วมกัน  มีการวางแผนการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา  จนสำมารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ
ตามมาตรฐานและคุณภาพ  เกิดการพัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้ผู้เรยีน
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และสำมารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
           3.2.2 การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
          3.2.2.1 ความหมายการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
                การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
แสดงความคิดเห็นในการกำหนดเป้าหมาย  วัตถุประสงค์หรือความต้องการที่จะพัฒนา เริ่มตั้งแต่มีก ารร่วม
วางแผน  ร่วมกันดำเนินงานเป็นทีม   ร่วมกันรับผิดชอบและชื่นชมในผลที่เกิดจากการทำงาน  ซึ่งจะส่งผลให้
การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  วัตถุประสงค์หรือความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ (นพดล กำญจนางกูร
,2560) 
                  3.2.2.2 ความสำคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 



10 
 

                การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นแนวทางการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมที่จะทำให้เกิด
ประสิทธิภาพได้นั้น  ผู้บริหารจะต้องสร้างความผูกพันในองค์กรให้มีความไว้วางใจซึ่งกัน  มีทัศนคติในการ
ปฏิบัติงานและการกระตุ้นสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีการเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมกันทำงานที่
มีทิศทางเดียวกัน มีความรับผิดชอบร่วมกัน จนทำให้บรรลุเป้าหมาย  วัตถุประสงค์หรือความต้องการที่กำหนด
ไว้ร่วมกัน (นพดล กำญจนางกูร,2560) 
        3.2.2.3 กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
          นพดล กำญจนางก ูร (2560) กล ่าวว ่า กระบวนการบร ิหารแบบมีส ่วนร ่วม 
ประกอบด้วย 6 ร่วม ได้แก่ ร่วมระดมความคิด  ร่วมวางแผน  ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล  ร่วม
พัฒนา  และ ร่วมชื่นชมผลสำเร็จ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้                                                                                                                                                
                1) ร่วมระดมความคิด  หมายถึง การปรึกษาหารือ เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันทำการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพปัญหาและสิ่งที่ต้องการแก้ไข  พัฒนา  โดยมีการ
กำหนด  เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหา และความต้องการเดียวกัน 
  2) ร่วมวางแผน  หมายถึง การร่วมปรึกษาหารือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการหาแนวทางการ
แก้ปัญหา หรือความต้องการโดยมีการจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกัน รวมทั้งมีการกำหนดรายละเอียด หรือ
วิธีดำเนินงานที่เหมาะสมชัดเจนเพื่อให้สำมารถนำลงสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้บ รรลุเป้าหมาย  
วัตถุประสงค์ และความต้องการที่กำหนดไว้ 
  3) ร่วมดำเนินงาน หมายถึง การปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยมีการมอบหมายงาน
ตามหน้าที่ที ่กำหนดไว้ร่วมกัน มีการนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน  และมีการสะท้อนผลการทำงาน มีการ
ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้ดีขึ้น โดยการช่วยเหลือ  ร่วมมือและประสานงาน เพ่ือให้เกิดผลสำเร็จตาม
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และความต้องการที่กำหนดไว้ 
  4) ร่วมติดตามประเมินผล  หมายถึง การร่วมกันเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิเคราะห์การ
ดำเนินการว่าได้บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และความต้องการที ่กำหนดไว้หรื อไม่ โดยมีการวัดและ
ประเมินผลระหว่างและหลังการดำเนินกิจกรรม เพ่ือทำการแก้ไข ปรับปรุง ข้อบกพร่อง ในแต่ละกิจกรรม  ซึ่ง
จะเป็นแนวทางในการประเมินผลโครงการของผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นำมาสรุปผลการดำเนินการ
โดยใช้วิธีการประเมินกิจกรรมที่หลากหลาย 
  5) ร่วมพัฒนา  หมายถึง การที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นำผลการดำเนินกิจกรรมที่ได้จากการ
สะท้อน ผล จุดเด่นและจุดด้อย โดยนำจุดเด่นมาพัฒนาให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และนำจุดด้อย
ร่วมกันแก้ไข ปรับปรุงให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมาย วัตถุประสงค์และความต้องการที่กำหนดไว้ร่วมกัน 
  6) ร่วมชื่นชมผลสำเร็จ  หมายถึง ความพึงพอใจ การร่วมแสดงความยินดี  การยกย่อง ชื่นชม
ในผลสำเร็จที่เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และความต้องการหรือความสำเร็จอันเกิดจากการบริหาร
จัดการร่วมกัน ของผู้บริหาร  ครู  กรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
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     สรุปได้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง  การที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทำงานร่วมกัน              
เริ่มตั้งแต่ ร่วมระดมความคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินงาน ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมพัฒนา และร่วมชื่นชม
ผลสำเร็จ เพ่ือนำไปสู่การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดและเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 
  3.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ         

         3.2.3.1 ความหมายของการบริหารงบประมาณ  
                    ความหมายของงบประมาณจะแตกต่างกันออกไปตามกาลเวลาและลักษณะการให้ 

ความหมายของนักวิชาการแต่ละด้าน ซึ่งมองงบประมาณแต่ละด้านไม่เหมือนกัน เช่น นักเศรษฐศาสตร์มอง
งบประมาณในลักษณะของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์ 41 สูงสุด นักบริหารจะมอง
งบประมาณในลักษณะของกระบวนการหรือการบริหารงบประมาณให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด โดยบรรลุ
เป้าหมายของแผนงานที่วางไว้ นักการเมืองจะมองงบประมาณใน ลักษณะของการมุ่งให้รัฐสภาใช้อำนาจ
ควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐบาล  

Sherwood (1965 อ้างถึงใน ไพศาล ชัยมงคล, 2526, หน้า18) กล่าวว่า “งบประมาณ” คือ แผน
เบ็ดเสร็จซึ่งแสดงออกมาในรูปตัวเงิน แสดงโดยการดำเนินงานทั้งหมดในระยะเวลาหนึ่ง แผนนี้จะรวมถึงการ
คาดประมาณการให้บริการกิจกรรม โครงการและค่าใช้จ่าย ตลอดจน ทรัพยากรที่จำเป็นในการสนับสนุนการ
ดำเนินการให้บรรลุตามแผนเบ็ดเสร็จย่อมประกอบด้วย การกระทำ 3 ขั้นตอน 

1. การจัดเตรียมงบประมาณ (Budget Preparation)  
2. การอนุมัติงบประมาณ (Budget Approval)  
3. การบริหารงบประมาณ (Budget Execution)  
เทียนฉาย กีระนันทน์ (2530) อธิบายว่างบประมาณเป็นรูปแบบที่แสดงถึงแผนการใช้เงิน ในอนาคต 

โดยมีการคาดประมาณเก่ียวกับค่าใช้จ่ายของกิจกรรมต่าง ๆ ที่พึงจะเกิดขึ้น ควบคู่ไปกับ รายรับที่คาดว่าจะ
ได้รับจากกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเวลานั้น ๆ  

ยุพดี ศิริวรรณ (2543) ได้กล่าวว่า งบประมาณหมายถึง แผนงานของฝ่ายบริหารที่แสดง ตัวเลขใน
รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การไปสู่ เป้าหมายที่กำหนดไว้   

เพชรี ขุมทรัพย์ (2544) ได้ให้ความหมายว่า งบประมาณ คือ แผนงานทางการเงินใน ช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่งที่เขียนขึ้น เพ่ืออธิบายแผนงานในรูปของหน่วยหรือในรูปของตัวเงินหรือทั้ง สองอย่าง  

ไพรัช ตระการศิรินนท์ (2544) ได้กล่าวว่า งบประมาณ หมายถึง เครื่องมืออย่างหนึ่งของ รัฐบาลที่
เป็นเอกสารแสดงถึงความต้องการของรับบาลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล ซึ่งแสดง ออกมาในลักษณะ
แผนทางการเงินและโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณหนึ่ง ๆ โดยที่ รัฐบาลได้สัญญาต่อรัฐสภาและ
ประชาชนที่จะใช้เงินภายใต้เงื่อนไขท่ีได้ตกลงกัน  

สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (2544) กล่าวว่างบประมาณ คือ แผนงานที่แสดงการใช้ ทรัพยากรต่าง ๆ 
ขององค์กรในลักษณะที่เป็นตัวเลข ทั้งที่เป็นจำนวนเงินและไม่ใช่จำนวนเงิน แต่ โดยปกติจะมุ่งเน้นไปที่ตัวเงิน
เป็นหลัก ซึ่งการจัดทำงบประมาณจะกำหนดขึ้นตามแผนงานในรอบ ระยะเวลาหนึ่ง ๆ  
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พัลลภ ศักดิ์โสภณกุล (2547) ได้สรุปความหมายของงบประมาณไว้ว่า หมายถึงจำนวน เงินอย่างสูง ที่
รัฐสภาอนุญาตให้ฝ่ายบริหารใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการที่รัฐบาลมีแผนการใช้  จ่ายงบประมาณในรอบ
ระยะเวลาหนึ่งปีงบประมาณ โดยแสดงให้รัฐสภาทราบด้วยว่ารัฐบาลมี รายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายจากกิจการ
ใดบ้าง เป็นจำนวนเท่าใด มีวิธีการได้เงินมาอย่างไร เพ่ือให้รัฐสภา รับทราบประกอบการพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณด้วย  

ณรงค์ สัจพันโรจน์ (2539, หน้า 2) กล่าวว่า การบริหารงบประมาณ หมายถึงแผน เบ็ดเสร็จที่
แสดงออกในรูปตัวเงินที่แสดงโครงการดำเนินงานทั้งหมด ในระยะเวลาหนึ่ง แผนนี้จะ รวมถึงการกระจาย
งบประมาณบริหารกิจกรรม โครงการและค่าใช้จ่ายตลอดจนทรัพยากรที่จำเป็น ในการสนับสนุน การ
ดำเนินงาน ให้บรรลุตามแผน ประกอบด้วยการกระทำ 3 ขั้นคือ1) การจัดเตรียม 2) การอนุมัติ 3) การบริหาร  

วิศิษฎ์ กมลานนท์ (2540, หน้า 13) กล่าวว่า การบริหารงบประมาณ หมายถึงการจัดทำ งบประมาณ 
การจัดทำบัญชี การใช้จ่ายเงิน และการควบคุมตรวจสอบ ทางด้านการเงินและ ทรัพย์สิน  

สรุปความหมายของงบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงินแสดง โครงการการ
ดำเนินงานทั้งหมดในระยะหนึ่ง รวมถึงการกะประมาณการบริหารกิจกรรมโครงการและค่าใช้จ่าย ตลอดจน
ทรัพยากรที่จำเป็นในการสนับสนุน การดำเนินงานให้บรรลุตามแผนนี้ย่อม ประกอบไปด้วยการทำงาน 3 
ขั้นตอน คือ 1) การจัดเตรียม 2) การอนุมัติและ 3)การบริหาร งบประมาณ เป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐบาลใน
การบริหารจัดการประเทศเพ่ือให้นโยบาย ของรัฐบาลบรรลุผลสำเร็จ การจัดทำงบประมาณเป็นไปตามระบบ
ซึ่งมีความเหมาะสมในแต่ละยุค สมัย ในอดีตภารกิจและวงเงินงบประมาณของประเทศ ยังมีน้อยอยู่จึงใช้ระบบ
งบประมาณแบบ แสดงรายการต่อมาเมื่อภารกิจของประเทศมีมากข้ึนและมีความซับซ้อน จึงพัฒนาไปสู่ระบบ 
งบประมาณแบบแผนงาน จนกระทั่งเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจจำเป็นต้องมีการปฏิรูประบบ งบประมาณ โดยนำ
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ และต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนระบบ งบประมาณเป็นระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ จะเห็นได้ว่าระบบ งบประมาณมีการปรับปรุงเรื่อยมาเป็นระยะ 
ๆ ระบบงบประมาณในอดีตเมื่อสภาพแวดล้อม เปลี่ยนแปลงไปก็จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันสมัย
และเพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์ สูงสุด  

งบประมาณ มีความสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กร และต่อการพัฒนาประเทศ และ ถ้าขาดซึ่ง
งบประมาณ การบริหารจัดการก็ไม่สำมารถนำพาประเทศไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้นในการบริหารงบประมาณ 
ต้องยึดหลักของความโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัดและมีประสิทธิภาพ (ณรงค์ สัจพันโรจน์, 2539, หน้า 3) 

Wildavsky (1964 อ้างถึงใน วัฒนา ชัยสวสัดิ์, 2541, หน้า 24-25)โดยเฉพาะในส่วนที่ กล่าวถึง 
บทบาททางการเมืองของงบประมาณที่ได้อธิบายถึงการจัดทำงบประมาณแบบ Program Budgeting ว่าใน
ระบอบประชาธิปไตย จะมีกลุ่มต่าง ๆ ที่จะมีประโยชน์ได้เสียเข้ามาเกี่ยวข้องใน กระบวนการจัดทำ
งบประมาณในประเทศสหรัฐอเมริกำกลุ่มต่าง ๆ ประกอบด้วยกรรมาธิการพิจารณางบประมาณของรัฐสภา 
ประธานาธิบดีและกลุ่มผลประโยชน์ ภาคเอกชน ฯลฯเป็นต้น ดังนั้นเมื่อมีบุคคลหลาย ๆ กลุ่ม หลายฝ่ายเข้ามา
เกี่ยวข้องเช่นนี้ การตัดสินใจจัดสรรงบประมาณโดย อาศัยหลักเศรษฐศาสตร์เพียงอย่างเดียวจึงกระทำมิได้ 
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เพราะจะทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่าย ต่าง ๆ จนทำให้กฎหมายงบประมาณอาจไม่ได้รับการอนุมัติจาก
รัฐสภา ดังนั้นทางออกก็คือว่าการจัดทำงบประมาณไม่จำเป็นต้องเกิดจากความเห็นพ้องกันหมดของทุกฝ่ายแต่
อาจจัดทำงบประมาณ โดยการประนีประนอมกันและต่อรองทางการเมืองโดยอธิบายได้ด้วยเหตุผล 3 ประการ
คือ  

1. แม้จะมีทางเลือกหลายทางในการตัดสินใจจัดสรรงบประมาณก็ตาม แต่ทางที่จะเลือก ได้จริง ๆ มี
อยู่เพียงไม่กี่ทาง  

2. แม้จะมีความเห็นที่แตกต่างกัน แต่ก็ไม่แตกต่างจากนโยบายงบประมาณเดิมมากนัก  
3. ผู้ที่มีอำนาจต่อรองทางการเมือง มักจะพิจารณาเฉพาะในส่วนที่ตนต้องการและ ขัดขวางในส่วนที่

ขัดแย้งกับความต้องการของตน  
ตามความคิดเห็นของ วิลเดฟสกี้ จึงไม่ปรากฏว่าจะมีทฤษฎีใดที่สำมารถยึดเป็นหลักใน การจัดสรร

งบประมาณได้ เพราะถ้ามีทฤษฎีที่ว่าจริง งบประมาณรายจ่ายที่ผ่านสภานิติบัญญัติก็ควร จะสอดคล้องกับหลัก
วิชาการกิจกรรมของรัฐบาลก็ควรจะกำหนดขึ้นตามแนวทฤษฎีที่อธิบายได้ว่า รัฐบาลควรใช้งบประมาณเท่าใด 
ในรายการใดบ้าง และรัฐบาลจะสำมารถจัดทำงบประมาณได้ ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด ขณะเดียวกันก็ไม่ควร
จะเกิดความขัดแย้งในการบริหาร แต่ในทางปฏิบัติ นั้น ปัญหาการจัดทำงบประมาณมิได้อยู่ที่ว่า “จัดอย่างไร
จึงจะได้ประโยชน์สูงสุด” แต่อยู่ที่ว่า “ใคร จะได้รับประโยชน์จากการจัดทำงบประมาณนั้น และได้เท่าไหร่” 
ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะสร้าง ทฤษฎีมาใช้กับการจัดทำงบประมาณ และในกรณีท่ีกระบวนการงบประมาณท่ี
เป็นอยู่นั้นไม่ถูกต้อง ความพยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือให้การจัดทำงบประมาณสมบูรณ์ขึ้นนั้น วิลเดฟส
กี้เห็นว่า จะทำไม่สำเร็จ ถ้าหากไม่มีการแก้ไขระบบการเมือง วิลเดฟสกี้ มีความเห็นว่าการจัดทำงบประมาณ 
เป็นเรื่องของการเมืองมากกว่าการใช้หลักการหรือทฤษฎีใด ๆ เข้ามาพิจารณา เพราะเป็นเรื่องของ การต่อรอง
และแสวงหาผลประโยชน์จากงบประมาณ โดยบุคคลหรือกลุ่มคน วิลเดฟสกี้ได้นำหลัก ทางเศรษฐศาสตร์กับ
หลักสูตรรัฐศาสตร์มาเทียบเคียงกันในการจัดทำงบประมาณ โดยชี้ให้เห็นว่า การใช้หลักการวิเคราะห์ต้นทุน
และประโยชน์ที่ได้รับ (Cost/benefit Analysis) มาใช้ในการจัดทำ งบประมาณ ของรัฐอย่างเดียวนั้นไม่อาจ
กระทำได้ เพราะการจัดทำงบประมาณของรัฐบาลมิใช่เลือกโครงการที่ดีที่สุดแต่เป็นการตัดสินโครงการที่เลว
ที่สุดออกไป มากกว่า ดังนั้นความถูกต้องในการจัดทำงบประมาณจึงมิได้คิดเฉพาะเรื่องของต้นทุนและ
ค่าใช้จ่าย (Cost/ Benefit) อย่างเดียวหากต้อง คิดถึงในทางการเมือง (Political Rationality) เป็นสำคัญอีก
ด้วย เพราะถ้าไม่คิดถึงทางการเมืองแต่ จัดทำงบประมาณ โดยคิดเฉพาะหลักการทางเศรษฐศาสตร์อาจทำให้
เกิดผลเสียทางการเมือง (Political Cost) ขึ้นได้ วิลเดฟสกี้ มีความคิดเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินกับการเมือง
ว่าการเสนอขอ งบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ นั้น สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของหน่วยงานต่อเงิน 
งบประมาณท่ีหน่วยงานนั้น ๆ จะได้รับเพ่ือใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ด้วย เหตุนี้การเสนอขอ งบประมาณมักจะ
ต้องใช้กลยุทธ์ (Strategy) เพ่ือให้เป้าหมายของส่วนราชการนั้น ๆ ได้รับการสนับสนุน โดยอาศัยเครือข่าย 
(Network) ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับความพึงพอใจในประเด็นที่มี ต่อโครงการที่หน่วยงานนั้น ๆ 
ดำเนินการและงบประมาณที่ประกาศใช้จึงมักมีลักษณะที่ว่าอะไรก็ ตามที่เคยทำมาแล้วก็มักมีโอกาสที่จะได้ทำ
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ต่อไปอีก ส่วนโครงการใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อย่างมากนั้น ก็มักจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน 
ฉะนั้นเมื่อพิจารณาในแง่นี้จะเห็นได้ว่า งบประมาณจึงเป็นเรื่องการเมืองนั่นเอง เพราะกระบวนการงบประมาณ
จะเป็นปรากฏการณ์ของ พฤติกรรมของบุคคลต่าง ๆ ในวงการรัฐบาล ถ้าหากถือว่าการเมืองคือการขัดแย้ง
ระหว่างผู้ที ่ต้องการให้สิ่งที่ตนชอบ ปรากฏในนโยบายของชาติ(National Policy) แล้ว ผลของการขัดแย้ง
หรือ การต่อสู้(Struggle) กันนั้นก็จะปรากฎอยู่ในงบประมาณนั่นเอง ดังนั้นหากมีคำถามว่า “ใครได ้อะไรจาก
สิ่งที่รัฐบาลต้องให้” (Who Gets What the Government Has to Give) แล้ว คำตอบก็คือสิ่ง ที่ ปรากฏอยู่
ในงบประมาณนั่นเอง และหากพิจารณาว่าการเมืองคือกระบวนการที่รัฐบาลพยายาม ระดมทรัพยากรต่าง ๆ 
เพ่ือบำบัดความต้องการหรือปัญหาที่มีอยู่แล้ว งบประมาณก็คือศูนย์รวมของ ความพยายามเหล่านั้น  

Wildavsky (1976 อ้างถึงใน ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์, 2534, หน้า 457) ให้ความหมายของ 
งบประมาณในแง่การเมืองว่า งบประมาณเป็นเรื่องของการเมืองที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและ อำนาจ
ให้แก่กลุ่มทางการเมืองต่าง ๆ หากถือว่าการเมืองคือการขัดแย้งกันระหว่างผู้ที่ต้องการให้สิ่ง ที่ตนเองชอบ
ปรากฏในนโยบายแห่งชาติ ผลของการขัดแย้งหรือต่อสู้กันนั้นก็จะปรากฏใน งบประมาณนั่นเอง งบประมาณ
จึงเป็นหัวใจของกระบวนการทางการเมือง นอกจากนี้ยังได้อธิบาย ถึงงบประมาณในแง่สัญญาทางการเมืองว่า
งบประมาณเป็นสัญญาระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่าย บริหาร โดยที่ฝ่ายบริหารสัญญาที่จะจ่ายเงินงบประมาณ
ภายใต้เงื่อนไข บางประการตามพันธสัญญา ที่ตกลงกันไว้ ความสัมพันธ์ประกอบด้วยสองฝ่าย ซึ่งทั้งสองฝ่าย
ย่อมมีความสัมพันธ์ต่อกันและกัน  

ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ (2534, หน้า 458) กล่าวถึงแนวคิดในการจัดทำงบประมาณว่า งบประมาณ
เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของรัฐบาลที่เป็นเอกสารแสดงถึงความต้องการของรัฐบาลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่ง
แสดงออกมาในลักษณะแผนทางการเงิน และโครงการที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณหนึ่ง ๆ โดยที่รัฐบาลได้
สัญญาต่อรัฐสภา และประชาชนที่จะใช้เงินภายใต้เงื่อนไขท่ี ตกลงกันโดยคำนึงถึงหลักการดังนี้  

1. หลักประหยัด หมายความว่า การใช้จ่ายเงินตามโครงการต่าง ๆ ให้ได้ผลอย่างเต็มที่มิ ให้มีการใช้
จ่ายเกินความจำเป็น ซึ่งก่อให้เกิดความฟุ่มเฟือยได้ การประหยัดจะต้องเป็นไปทั้งด้าน รายรับและรายจ่าย  

2. หลักประสิทธิภาพ หมายถึง การควบคุมงบประมาณรายจ่ายและรายได้ ซึ่งส่วน ราชการผู้ที่
เกี่ยวข้องจะต้องระมัดระวังสอดส่องให้เกิดสมรรถภาพไม่ให้เกิดการรั่วไหลขึ้นได้  

3. หลักความเสมอภาค จะต้องให้มีความชอบธรรมทั้งในด้านรายได้ และรายจ่าย เช่น เงินเดือน
ข้าราชการผู้น้อย ถ้าได้รับต่ ามากก็ไม่ยุติธรรมและการจัดเก็บภาษีต้องไม่ให้มีการหลีกเลี่ยง การเสียภาษีข้ึนได้  

4. หลักดุลยภาพ ไม่ได้หมายความว่ารายได้และรายจ่ายของรัฐบาลจะต้องเสมอกันทุกปี แต่
หมายความว่าบางปีรายได้อาจจะน้อยกว่ารายจ่าย (ขาดดุล) ก็จะต้องมีบางปีที่รายจ่ายจะต้องน้อย กว่ารายได้ 
(เกินดุล) พอหลาย ๆ ปี รวมกันก็จะเกิดการสมดุลขึ้นได้  

5. หลักคาดการณ์ไกล หมายความว่า หน่วยราชการใดจะต้องทำงานและใช้จ่ายเองเพ่ือ การนั้น ๆ 
เท่าใดในปีใด ต้องคิดและคาดคะเนไว้ล่วงหน้าเนื่องจากงบประมาณของรัฐเกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม  
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6. หลักประชาธิปไตย หมายความว่า การคลังและงบประมาณจะต้องเปิดเผยให้ ประชาชนรู้เห็น
โดยทั่วไป เพราะเงินได้ของรัฐบาลทั้งหมดเป็นเงินจากประชาชน ดังนั้น ประชาชน จะต้องให้ความเห็นชอบ 
เพ่ือให้ประโยชน์ตกกับประชาชนส่วนใหญ่โดยสภาผู้แทนราษฎร  

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2544) กล่าวถึงงบประมาณ คือ จำนวนเงินที่
ประมาณการว่าจะได้รับ (รายรับ) และจะใช้จ่าย (รายจ่าย) เพ่ือการต่าง ๆ ภายใน ระยะเวลาหนึ่งเงินรายได้
จากทุกแหล่ง จะเป็นตัวกำหนดขีดจำกัดการจัดสรรรายจ่ายไปเพื่อการบริหารและการจัดหลักสูตรการเรียน
การสอนต่าง ๆ ในปีการศึกษานั้น ๆ  

ความสำคัญของงบประมาณ  
งบประมาณมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอยู่หลายประการรัฐบาล สำมารถนำเอา

งบประมาณแผ่นดินมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้า และ เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนดังต่อไปนี้ (ณรงค์ สัจพันโรจน์, 2539, หน้า 3-4)  

1. ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศ รัฐบาลสำมารถจัดงานต่าง ๆ ทุกงานที่รัฐบาล ประสงค์จะ
ดำเนินการไว้ในงบประมาณตามท่ีรัฐบาลเห็นว่าจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและตามกำลังเงินที่มีอยู่ 
และให้ทุกส่วนราชการดำเนินงานตามท่ีได้กำหนดไว้ในงบประมาณนั้น ๆ โดยให้มีการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กันตามแผนงานที่วางไว้ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลและการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็นของหน่วยงานลดลง  

2. ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ งบประมาณเป็นรายจ่ายจำนวน มหาศาล การ
ใช้จ่ายของรัฐบาลหากใช้จ่ายให้ดีและถูกต้องจะสำมารถพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของ ประชาชนและเศรษฐกิจ
ของประเทศได้อย่างมหาศาล โดยรัฐบาลต้องพยายามใช้จ่ายและจัดสรร งบประมาณให้เกิดประสิทธิผลและ
ไปสู่โครงการที่จำเป็น และเป็นโครงการในด้านการลงทุนเพ่ือ ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่าง
แท้จริง  

3. เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก ทรัพยากรหรือ
งบประมาณของประเทศมีจำกัด ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณให้เป็น เครื่องมือในการจัดสรรหรือใช้
จ่ายทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีการวางแผนในการจะ จัดสรรทรัพยากรเงินงบประมาณไปในแต่ละ
ด้าน ว่าจะจัดสรรไปด้านใดเท่าไร และนานเท่าไร และ มีการวางแผนการปฏิบัติงานในการใช้จ่ายทรัพยากรนั้น 
ด้วย  

4. เป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้ประชาชาติที่เป็นธรรม งบประมาณสำมารถใช้เป็น เครื่องมือใน
การก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ของประชาชน โดยรัฐบาลจะจัดสรร เงินงบประมาณไปสู่จุด
ที่ช่วยยกฐานะของประชาชนที่ยากจนให้มีรายได้สูงขึ้น เช่น จัดสรร งบประมาณให้มีการสร้างสำธารณูปโภค 
ถนนหนทาง ไปสู่ประชาชนที่ยากจนในชนบทให้มากข้ึน เพ่ือให้ประชาชนที่ยากจนสำมารถใช้ขนส่งผลิตผลของ
ตนเองออกขายสู่ตลาดภายนอกได้ เพื่อจะได้ ราคาผลผลิตดีขึ้น ทำให้มีรายได้สูงขึ้น เป็นต้น  

5. เป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการเงินการคลังของประเทศ รัฐบาลสำมา
รถใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินการคลังของ ประเทศได้โดยรัฐบาล
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จัดสรรเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ เช่น เมื่อเศรษฐกิจมี ภาวะเงินเฟ้ออยู่ รัฐบาลก็ควร
จัดสรรงบประมาณโดยใช้นโยบายการเก็บเงินภาษีอากรและรายได้อ่ืน ๆ ของรัฐบาล ให้มีรายรับงบประมาณ
ให้มาก และให้มากกว่ารายจ่ายงบประมาณท่ีรัฐบาลจะใช้จ่าย ออกไป เพ่ือให้ปริมาณเงินในท้องตลาดใน
ประเทศมีปริมาณเงินน้อยลง ซึ่งจะเป็นวิธีขจัดปัญหา ภาวะเงินเฟ้อลงได้ทางหนึ่ง และในทางตรงข้ามในขณะที่
เศรษฐกิจของประเทศมีภาวะเงินฝืดอยู่ รัฐบาลก็สำมารถใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือจัดสรรเงินงบประมาณ 
โดยจัดเงินงบประมาณท่ีจะใช้ จ่ายให้มีการใช้จ่ายที่สูงและให้สูงกว่า  

6. เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์งานและผลงานที่รัฐบาลจะดำเนินการให้แก่ประชาชน และ
ประเทศชาติ เนื่องจากงบประมาณเป็นที่รวมทั้ง หมดของงานและแผนงานที่รัฐบาลจะดำเนินการในแต่ละปี 
ด้านสังคม ด้านอุตสำหกรรม ด้านเกษตร ฯลฯ ว่ามีงานอะไรบ้างที่รัฐบาลจะ ดำเนินงานในแต่ละด้าน ดังนั้น 
รัฐบาลสำมารถใช้งบประมาณหรือเอกสารประกอบงบประมาณท่ี แสดงถึงงานต่าง ๆ ที่รัฐบาลทำให้แก่
ประชาชนและประเทศชาติ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพ่ือ ประชาชนจะได้ทราบว่าเงินภาษีอากรต่าง ๆ ที่
ประชาชนได้เสียให้แก่รัฐนั้น รัฐได้นำมาทำ ประโยชน์อะไรให้แก่ประชาชนบ้างประชาชนจะได้มีส่วนร่วมใน
การบริหารประเทศร่วมกับ รัฐบาล ด้วยการเสียภาษีอากรด้วยความเห็นใจและศรัทธาในผลงานของรัฐบาล
ต่อไป องค์ประกอบของงบประมาณ งบประมาณมีองค์ประกอบที่สำคัญ 3องค์ประกอบ ซึ่งแสดงเป็นรูปสำมเห
ลี่ยม สำมเหลี่ยมนี้แสดงให้เห็นองค์ประกอบสำคัญของงบประมาณ 3องค์ประกอบ คือ แผนงานรายรับ 
รายจ่าย โดยให้แผนงานเป็นฐานของสำมเหลี่ยมทั้งนี้เพราะถ้าไม่มีความชัดเจนในเรื่องการจัดล าดับ 
ความสำคัญของการศึกษา ก็จะไม่มีหลักการพื้นฐานที่ใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับจำนวนค่าใช้จ่ายที่ จะ
ดำเนินงาน รายจ่ายและรายรับแทนด้านข้างสองข้างของสำมเหลี่ยม แสดงให้เห็นว่า รายจ่าย จะต้องน้อยกว่า
หรือเท่ากับรายรับ งบประมาณจึงจะสมดุล (Odden & Picus, 2004, p. 250 อ้างถึงใน พรจันทร์ พรศักดิ์กุล, 
2550)  

 
  
 
 
 
 
 
ภาพที2่ องค์ประกอบของงบประมาณ  
 

การจัดทำงบประมาณค่อนข้างยุ่งยาก เพราะต้องทำให้องค์ประกอบสำมด้านมีความ สมดุลกัน 
องค์ประกอบทั้งสำมด้านนั้นประกอบด้วย 1) แผนงานทางการศึกษา 2) ค่าใช้จ่ายทั้งหมด และ 3) รายได้
ทั้งหมด หากถามว่าองค์ประกอบใดที่เป็นตัวขับเคลื่อนในการจัดทำงบประมาณ บาง คนอาจจะบอกว่า 
แผนงานทางการศึกษาสำคัญที่สุด แต่บางคนบอกว่า ค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือรายได้ ที่มีอยู่อย่างจำกัด แต่จริง ๆ 

รายรับ รายจ่าย 

แผนงาน 
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แล้ว ตัวขับเคลื่อนกระบวนการงบประมาณคือทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ ต้อง มีความสมดุลกับในแผนงบประมาณ 
นอกจากนี้มีองค์ประกอบหลายอย่าง มีผลกระทบต่อการตัดสินใจด้านงบประมาณ เช่น จำนวนนักเรียน 
จำนวน และระดับการศึกษาของบุคคล ความ ต้องการด้านอาคาร และสิ่งก่อสร้าง ค่าพาหนะของนักเรียน 
โครงการการศึกษาพิเศษและสุขภาพ งบประมาณจะต้องนำองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้มารวมไว้ในแผนที่มี
การเชื่อมโยงกัน จะต้องมีการตัดสินใจเลือก ระหว่างความต้องการทางการศึกษากับงบประมาณที่มีอยู่ 
(Pennsylvania Department of Education, 2004อ้างถึงใน พรจันทร์ พรศักดิ์กุล, 2550 )องค์ประกอบที่มี
ผลต่อ รายได้ ได้แก่ จำนวนผู้เสียภาษี การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และความสำมารถในการเก็บภาษีอ่ืน ๆ 
การกำหนดอัตราภาษีทรัพย์สินในปัจจุบัน และอนาคต มูลค่าของการลงทุนงบอุดหนุนจากมลรัฐ และรัฐบาล
กลาง องค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจด้านงบประมาณทางด้านค่าใช้จ่าย ได้แก่ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
และขนาดทางภูมิศาสตร์ จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนและแนวโน้มนักเรียน ที่จะเข้าเรียนในอนาคต (ไม่ว่าจะ
เพ่ิมข้ึนหรือลดลง) บุคลากร ขอบเขตของการให้บริการและระดับ การศึกษา นโยบายเกี่ยวกับขนาดของชั้น
เรียนอายุขององค์การประสิทธิภาพของพลังงานและความ ต้องการสถานที่ โครงการเก่ียวกับการศึกษาพิเศษ 
รถรับส่งนักเรียน โครงสร้างพื้นฐานด้าน เทคโนโลยี กิจกรรมเสริมหลักสูตรกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ต้องการ 

สามเหลี่ยมข้างต้นได้แสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับนิยามของคำว่า งบประมาณดังนี้ 1) งบประมาณ
คือการอธิบายแผนงานที่เป็นความต้องการด้านการศึกษา 2) งบประมาณ คือ การคิด คำนวณรายจ่ายที่
จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานตามแผนงาน 3) งบประมาณ คือการคำนวณรายได้ ที่ต้องหามาเพ่ือให้เพียงพอ
ถึงรายจ่าย ดังนั้น การนิยามงบประมาณจะมี 3 ด้าน แม้ว่าในแง่ของนัก บัญชีจะดูเพียงรายได้และรายจ่าย แต่
การดูทั้งสามด้านเป็นการแสดงถึงปรัชญาด้านงบประมาณท่ี กำหนดไว้ว่า แผนงานจะต้องเป็นตัวขับเคลื่อน
รายได้และรายจ่ายโดยแผนงานทางการศึกษาจะเป็น ฐานของสามเหลี่ยมงบประมาณ แม้ว่า ปัญหาทางด้าน
การเงินเป็นสำเหตุให้ด้านรายได้และด้าน แผนงานต้องกลับข้างกัน โดยแผนงานจะถูกกำหนดโดยงบประมาณ
ที่มีอยู่ แต่ชุมชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการผู้บริหาร และครู และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายต้องไม่ลืมที่จะต้องยึด
จุดมุ่งหมายที่ว่า งบประมาณควรจัดทำข้ึนบนฐานของความต้องการของแผนงาน จากภาพองค์ประกอบของ 
งบประมาณ แสดงให้เห็นว่า การจัดทำงบประมาณข้ันแรกจะเริ่มท่ีการจัดทำแผนงานที่มีคุณภาพ และได้รับ
การสนับสนุนจากแผนรายรับ และรายจ่าย ซึ่งจะทำให้วิสัยทัศน์ที่กำหนดเกิดขึ้นจริงได้ (Thompson & 
Wood, 1998, p. 107อ้างถึงใน พรจันทร์ พรศักดิ์กุล, 2550)  

แผนงานทางการศึกษาจะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการงบประมาณ งบประมาณของ สถานศึกษา 
คือ แผนทางการศึกษาที่แปลเป็นเงินงบประมาณของสถานศึกษา สำมารถแสดงถึง ความคิดรวบยอดเป็นรูป
สามเหลี่ยมที่มีด้านข้างเท่ากัน ซึ่งหมายถึงมีแผนงานทางด้านการศึกษาเป็น ฐาน ค่าใช้จ่ายและรายรับเป็น
ด้านข้างอีก 2 ด้าน ถ้าด้านหนึ่งสั้นอีกด้านหนึ่งก็ต้องสั้นด้วย เมื่อ 3 ด้านนี้บรรจบพบกันได้นั้นก็คือ เอกสาร
งบประมาณ (Hack, Candoli & Ray, 1995, p. 14 อ้างถึงใน พรจันทร์พรศักดิ์กุล, 2550)  

ในขณะที่ Jarvis, Gentry and Stephens (1967, p. 111-125 อ้างถึงใน พรจันทร์ พรศักดิ์กุล, 
2550) มีความเห็นสอดคล้องกันว่า งบประมาณประจำปีของสถานศึกษา ประกอบด้วย 4 ส่วน  
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  1) ความสมดุลของงบประมาณ  
  2) การได้มาของงบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ  

3) ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้  
4) แผนงานพัฒนาการศึกษา 
งบประมาณประจำปีของสถานศึกษาจะแสดงค่าใช้จ่ายและที่ได้รับอนุญาตให้จ่ายได้ตาม กฎหมาย

ภายใน 1 ปีงบประมาณ โดยอาจจะมีแผนงบประมาณระยะยาว ซึ่งแสดงถึงค่าใช้จ่ายและ รายรับ ในช่วง 5 ปี 
หรือมากที่สุดไม่เกิน 10 ปี และมีการทบทวนทุกปี การมีแผนงบประมาณระยะ ยาว เพื่อเป็นฐานในการ
คาดคะเนความต้องการในอนาคต 1. แผนงานพัฒนาการศึกษา ก่อนที่จะทำงบประมาณประจำปีต้องจัดทำ
แผนงานพัฒนา การศึกษาก่อน ซึ่งเป็นการกำหนดว่า ต้องการพัฒนาการศึกษาไปในทิศทางใดและมี
จุดมุ่งหมาย อย่างไร สิ่งสำคัญอันหนึ่งที่จะต้องจัดทำก่อนที่จะทำแผนพัฒนาการศึกษา คือการคาดคะเนจำนวน 
นักเรียน ที่จะได้รับการศึกษา เพราะจำนวนนักเรียนจะเป็นตัวกำหนดจำนวนครู จำนวนอาคาร สื่อ การเรียน
การสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การคาดคะเน จำนวนที่ถูกต้องจะ
เป็นพื้นฐานที่ดีในการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีและแผนงบประมาณระยะ ปานกลาง 5 ปี วิธีที่ดีที่สุดใน
การคาดคะเนจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียน คือ การทำสำมะโน เมื่อได้ จำนวนนักเรียนเข้าเรียนแล้ว สิ่งที่ต้อง
คาดคะเนอีกอย่างหนึ่ง คือ จำนวนนักเรียนที่คงอยู่ โดยจัดทำ ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนที่คงอยู่ในแต่ละ
ชั้นในรอบปีที่ผ่านมา แล้วใช้เป็นฐานคาดคะเนการคงอยู่ในปีถัดไป ข้อมูลทั้ง 2 ตัวดังกล่าวข้างต้นจะทำให้สำ
มารถคาดคะเนจำนวนนักเรียนทุกชั้นได้ ถูกต้อง และทำให้จัดทำงบประมาณได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมาก
ขึ้น  

2. การกำหนดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้ เมื่อจัดทำแผนงานพัฒนาการศึกษาเพ่ือพัฒนา การศึกษา
ตามท่ีต้องการและทราบจำนวนนักเรียนที่จะต้องจัดการศึกษาแล้ว ก็ต้องมาคิดค่าใช้จ่ายที่ จำเป็นต้องใช้ตาม
แผน การดำเนินการในขั้นนี้เป็นการแปลงแผนพัฒนาการศึกษาให้เป็นค่าใช้จ่าย และแบ่งประเภทค่าใช้จ่าย
ตามหมวดหมู่ตามระบบบัญชีเพ่ือความสะดวกในการบริหาร ในการนำเสนอของแผนงานต่าง ๆ ควรมีข้อมูล
ค่าใช้จ่ายของปีที่ผ่านมา ปีปัจจุบันและงบประมาณที่เสนอ ซึ่งจะทำให้มีความชัดเจนมากขึ้น  

3. การวิเคราะห์แหล่งรายได้ เป็นการจัดแผนประมาณรายได้ที่จะได้รับ เพ่ือนำไปใช้จ่าย ตาม
แผนพัฒนาการศึกษา การจัดทำ กระบวนการจัดทำงบประมาณที่ดีนั้น ต้องเริ่มมีการจัดทำ แผนพัฒนา
การศึกษา การกำหนดค่าใช้จ่ายจำเป็นต้องใช้ และสุดท้ายคือ การวิเคราะห์รายได้ การทำ การวิเคราะห์รายได้
เป็นขั้นสุดท้าย จะทำให้มีความสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่าย เป็นไปได้ง่าย กว่าการวิเคราะห์รายได้ก่อนแล้ว
จึงมากำหนดรายจ่าย การทีจ่ะทำแผนประมาณการรายได้ให้ ถูกต้องและเพียงพอกับค่าใช้จ่าย จะต้องมีการ
วิเคราะห์แหล่งรายได้ต่าง ๆ ซึ่งมีท้ังรายได้จากรัฐบาล กลาง รัฐบาลมลรัฐ และที่ไม่ใช่เงินงบประมาณ และควร
มีข้อมูลเปรียบเทียบรายได้จากแหล่งต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมาปีปัจจุบัน และคาดคะเนปีที่จะมาถึงกล่าวโดยสรุป
องค์ประกอบสำคัญของ งบประมาณมี 3 องค์ประกอบ คือ1) แผนงานเป็นการกำหนดจุดมุ่งหมาย ทิศทาง 
และความต้องการด้านการศึกษา 2) รายจ่ายแสดงถึงค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินการตามแผนทางการศึกษา 
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และ 3) รายได้ แสดงถึงรายได้และแหล่งรายได้ที่ต้องจัดหามาให้เพียงพอกับรายจ่าย ซึ่งทั้งสาม องค์ประกอบนี้
ต้องมีความสมดุลกัน  

ลักษณะที่ดีของงบประมาณ  
ไพรัช ตระการศิรินนท์ (2544, หน้า8-12) ได้กล่าวว่างบประมาณที่ดีควรมีคุณลักษณะที่ สำคัญๆ 

ดังนี้คือ  
1. เป็นศูนย์รวมของเงินงบประมาณทั้งหมดของแผ่นดิน การใช้จ่ายเงินงบประมาณของ ประเทศควร

เป็นการใช้จ่ายจากศูนย์หรือแหล่งรวมแห่งเดียวเพื่อประโยชน์ทำให้สำมารถพิจารณา เปรียบเทียบการใช้จ่าย
ต่าง ๆ ทั้ง หมดให้เห็นถึงลำดับความสำคัญมาก-น้อย ก่อน-หลัง เพื่อให้เกิด ความเป็นธรรมในการจัดสรร
งบประมาณ และเพ่ือเป็นการประสานระหว่างแผนงาน-งานโครงการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และเพ่ือเป็นการ
ป้องกันซ้ำซ้อน  

2. มีลักษณะยึดหลักการพัฒนาประเทศเป็นสำคัญ งบประมาณท่ีดีต้องยึดหลักการพัฒนา ประเทศใน
ทุก ๆ ด้าน ทั้ง ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านความมั่นคงให้เกิดความก้าวหน้ามีเสถียรภาพและ
ประสานสอดคล้องกัน การที่งบประมาณมีจำกัด ไม่สำมารถดำเนินการได้ทุกเรื่อง จึงควรมีการพิจารณาจัดสรร
ตามหลักเกณฑ์ให้เกิดการพัฒนาประเทศงบประมาณที่ดีควร ประกอบด้วยแผนงาน-งาน/โครงการต่าง ๆ ซึ่ง
รวมกันเป็นแผนการดำเนินงานของรัฐงบประมาณ รายจ่ายของรัฐบาลต้องไม่เป็นการแย่งงานของภาคเอกชน 
แต่สำมารถเสริมสร้างให้เกิดความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศงบประมาณที่ดีนอกจากเป็นเครื่องมือ
ในการเสริมสร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว ยังอาจใช้เป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพและความ
มั่นคง ทางการเงินของระบบเศรษฐกิจ  

3. มีลักษณะช่วยกำหนดวงเงินของรัฐบาลให้สอดคล้องกับปัจจัยในการทำงานต่าง ๆ การใช้
งบประมาณรายจ่ายเป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยและควบคุมมาตรการต่าง ๆ ย่อมทำให้การกำหนดนโยบาย
การคลังในระยะต่อ ๆ ไปดีขึ้น และนโยบายการคลังมีเป้ าหมายที่กำหนดได้ แน่นอนดีพอ แผนก็ย่อมจะใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารให้ได้ผลตามนโยบายการคลังได้ดีขึ้นการใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยงาน 
จะต้องมีปัจจัยและทรัพยากรอ่ืน ๆ ก่อนที่จะจัดสรร งบประมาณ เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ผลและ
ไม่สิ้น เปลืองงบประมาณเม่ือพิจารณาใน ด้านงบประมาณรายรับ ต้องมีการวินิจฉัยให้แน่นอนระหว่างการ
แบ่งปันทรัพยากรที่จะใช้ในการพัฒนาระหว่างส่วนของภาครัฐกับส่วนของภาคเอกชนหรือระหว่างงานแขนง
ต่าง ๆ ในระบบ เศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล มีอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างส่วนของรัฐและส่วน
ของ เอกชน รวมทั้ง การเก็บภาษีซึ่งเป็นการแบ่งปันเงินจากส่วนของเอกชน  

4. มีลักษณะเป็นเครื่องมือของรัฐบาลและประชาชนในการสอดส่องดูแลการบริหารงาน ของฝ่าย
บริหาร โดยการพิจารณาได้จากแผนงบประมาณประจำปีที่แยกให้เห็นว่ามีรายละเอียดของ งานสำขาต่าง ๆ 
ของรัฐบาล พร้อมด้วยการนำเงินของแผ่นดินไปใช้จ่ายตามรายการต่าง ๆ ที่ได้สรุป ไว้ในแผนงบประมาณใน
กรณีประเทศที่ประชาชนยังไม่คุ้นเคยกับการมีส่วนร่วมในการปกครอง ตนเองอย่างแท้จริงแล้ว งบประมาณ
อาจเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการที่จะแสดงให้ประชาชนของ รัฐสภาได้ทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้
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ประชาชนเข้าใจและสนใจที่จะช่วยเหลือดูแลผลประโยชน์ ของส่วนรวมและเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเห็น
ความสำคัญและเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องกระทำ  

5. มีลักษณะเป็นงบประมาณที่มีระยะการดำเนินการเหมาะสม งบประมาณควรมี ระยะเวลาของ
งบประมาณคือรอบปีงบประมาณท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์แต่ละประเทศ โดย คำนึงถึงดุลการผลิต การ
หมุนเวียน และผลทางด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ ของประเทศ  

6. มีลักษณะช่วยให้เกิดการประหยัด คือการมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน/ ในโครงการต่าง ๆ ที่ได้ผล
เต็มที่ ไม่ฟุ่มเฟือยและไม่เกินความจำเป็น ทั้งด้านรายรับและรายจ่าย 
7. มีลักษณะชัดเจน เข้าใจง่าย เน้นความสำคัญของแต่ละโครงการได้ดี ง่ายต่อการพิจารณาวิเคราะห์ และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้นำโครงการไปปฏิบัติด้วย  

8. มีความถูกต้องและเชื่อถือได้มีความถูกต้องในรายละเอียดทั้งในด้านตัวเลขและ รายละเอียด
โครงการ 

9. เปิดเผยได้งบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องมีลักษณะที่สำมารถเปิดเผยให้แก่ สำธารณชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง การหารายได้ ไม่เป็นความลับ  

10. ความยืดหยุ่น ควรยืดหยุ่นได้ตามความจำเป็น เพราะงบประมาณมีลักษณะเป็น แผนการทำงาน
ในอนาคต การจัดเตรียมและศึกษาข้อมูลจึงอาจมีความคลาดเคลื่อนได้ ดังนั้น เมื่อ สถานการณ์หรือปัจจัย
สำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจพิจารณาจัดทำงบประมาณเปลี่ยนแปลงไป งบประมาณก็ควรเปลี่ยนแปลงได้
ด้วย  

11. ความเชื่อถือได้ในแง่ของความบริสุทธิ์ เที่ยงธรรม งบประมาณที่ดีจะต้องไม่มีการทุจริต ต้องมี
ความซื่อสัตย์และตรงตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการจัดทำงบประมาณ  

12. ไม่มีเรื่องอ่ืนที่ไม่ใช่เรื่องงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้อง งบประมาณท่ีดีจะต้องมี คุณลักษณะ
สอดคล้องกับองค์ประกอบของงบประมาณท่ีสำคัญประการหนึ่งคือ การเป็นเรื่องของ การเงินโดยเฉพาะ  

ข้อกำหนดและข้อจำกัดของงบประมาณ  
เนื่องจากงบประมาณเป็นแผนงานแสดงออกถึงความต้องการของรัฐบาล ส่วนราชการและองค์กรต่าง 

ๆ ในอนาคตในการใช้จ่ายเงินในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ และงบประมาณเป็น การประมาณการรายรับ
และรายจ่ายที่ได้มาและจ่ายไปในอนาคตของรัฐบาล ดังนั้น งบประมาณจึง ยังไม่สมบูรณ์แน่นอนร้อย
เปอร์เซ็นต์ว่าจะเป็นตามนั้น เป็นเรื่องของอนาคต ซึ่งการดำเนินงานใน เรื่องงบประมาณจึงต้องถูก
กระทบกระเทือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และมีข้อจำกัดจากเหตุการณ์ ต่าง ๆ ได้ในหลาย ๆ ด้านด้วยกัน สิ่งที่จะ
จำกัดและกำหนดการทำงบประมาณมีดังนี้ (ณรงค์ สัจพันโรจน์, 2539, หน้า 12-15)  

1. ด้านการบริหาร การบริหารงานของหน่วยงานในเรื่องงบประมาณนั้น มีความสำคัญและจะเป็น
ตัวการที่มากำหนดการบริหารงบประมาณว่าจะประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลว หากผู้บริหารเจ้าหน้าที่ 
งบประมาณและองค์กรที่เกี่ยวข้องมีความรอบรู้ และเข้าใจถึงระบบและกลไกงบประมาณดีแล้ว การจัดทำและ
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บริหารงบประมาณ เพื่อไปสู่เป้าหมายและไปสู่วัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้จะทำสำเร็จ และเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติเป็นส่วนรวม 

1.1 ผู้บริหาร  
     1.1.1 ผู้บริหารจะต้องตระหนัก และเห็นความสำคัญของงบประมาณว่าเป็น เครื่องมือสำคัญที่ใช้

ในการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูง  
     1.1.2 ผู้บริหารจะต้องจัดองค์กร และวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ งบประมาณที่

เป็นอยู่ และให้มีการประสานงานกันในระหว่างหน่วยงานในองค์กร โดยเฉพาะ หน่วยงานที่เป็นหน่วยข้อมูล
กลางในการบริหารงบประมาณขององค์กร  

     1.1.3 ผู้บริหารจะต้องจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับงานงบประมาณให้เป็นงาน ที่ต่อเนื่องและ
มีข้อมูลในด้านต่าง ๆ ไว้พร้อม  

     1.1.4 ผู้บริหารจะต้องจัดเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการบริหารงบประมาณไว้ ครบถ้วน เพ่ือให้
งบประมาณเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  

 
1.2 องค์กร  
     1.2.1 จัดระบบงานและองค์กรให้มีสายการบังคับบัญชาในองค์กรให้แน่นอน พร้อมทั้ง มอบ

อำนาจและความรับผิดชอบให้ไว้ เพ่ือให้งานงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
     1.2.2 จัดให้มีการประสานงานกันในหน่วยงานขององค์กร ในการบริหาร งบประมาณโดย

เฉพาะงานงบประมาณและงานบัญชี  
       1.2.3 จัดให้มีองค์กรกลางเป็นศูนย์รวมข้อมูลงบประมาณขององค์กร เพ่ือใช้ ประโยชน์ในการ
วางแผนงาน การบริหารงบประมาณ การงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกันใน ด้านข้อมูลที่ใช้  

1.3 เจ้าหน้าที ่ 
     1.3.1 เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับงบประมาณจะต้องรู้จักและเข้าใจบทบาทและ อำนาจหน้าที่ของ

ตนเองเป็นอย่างดี และเป็นคนมีเหตุผล  
     1.3.2 เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับงบประมาณจะต้องมีประสบการณ์และมีความรอบรู้ กว้างขวางใน

ด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านนโยบาย ด้านแผนงาน ด้านเศรษฐกิจ ฯลฯ ในการบริหาร งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  
     1.3.3 เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับงบประมาณจะต้องรู้จักปฏิบัติตัวต่อหน่วยงานและ ส่วนราชการที่

เกี่ยวข้องให้มีบรรยากาศในการบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล สูงสุด เป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติเป็นส่วนรวม  

2. ด้านนิติบัญญัติ  
   ก่อนที่งบประมาณจะนำมาใช้จ่ายได้ งบประมาณจะต้องผ่านฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา เพ่ือ

พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้เป็นพระราชบัญญัติรับรองการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล 
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ดังนั้น ฝ่ายนิติบัญญัติจึงมีส่วนในการกำหนดและจำกัดการใช้งบประมาณในแต่ละปีได้ ฝ่ายนิติ บัญญัติถือว่า
ตนเป็นฝ่ายที่ประชาชนได้เลือกตั้งเข้ามา เพ่ือทำหน้าที่แทนประชาชนในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง การควบคุมการใช้
เงินงบประมาณของรัฐบาลด้วยหากฝ่ายนิติบัญญัติมีบุคคลที่มีความรอบรู้ ในด้านงบประมาณและด้านต่าง ๆ 
อย่างกว้างขวางแล้ว ย่อมเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดในการคุมเงิน งบประมาณให้ใช้จ่ายไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ ไม่รั่วไหล และเป็นประโยชน์ต่อ ประเทศชาติให้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าหากฝ่าย
นิติบัญญัติมีบุคคลที่ไม่มีความรอบรู้ ในด้านงบประมาณและด้านอื่น ๆ อย่างกว้างขวางแล้ว งบประมาณย่อม
จะต้องถูกกำหนดและจำกัด ไปสู่จุดที่ไม่พึงปรารถนาหลายประการและเป็นผลเสียต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม  
  3. ด้านเศรษฐกิจ  
     งบประมาณย่อมถูกกำหนดและจำกัด โดยสภาพเศรษฐกิจของประเทศในขณะนั้น เป็น สำคัญ เงิน
รายรับงบประมาณท่ีจะนำมาใช้จ่ายเป็นงบประมาณรายจ่ายนั้น ย่อมข้ึนอยู่กับรายได้ ประชาชาติหรือภาวะ
เศรษฐกิจดีหรือเลว ภาวะประเทศชาติว่าร่ำรวยหรือยากจนเป็นสำคัญถ้ารายได้ ประชาชาติสูงหรือ
ประเทศชาติร ่ารวย การหางบประมาณรายรับมาใช้จ่ายเป็นงบประมาณรายจ่าย ย่อมจะหามาได้มากและ
ย่อมจะมีโอกาสที่จะนำเงินงบประมาณไปพัฒนาประเทศ หรือดำเนินการอย่างอ่ืนได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
ความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจจะเป็นตัวกำหนดให้รัฐบาล ต้องใช้จ่ายงบประมาณไปยังด้านนั้น ๆ อาทิ ในขณะ
นั้น เศรษฐกิจของประเทศกำลังตกต่ำ การว่างงานมีมาก รัฐบาลจำเป็นที่ต้องใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือใน
การสร้างงานให้มากขึ้น โดยต้อง ใช้จ่ายงบประมาณให้มากขึ้น อาจเป็นการใช้นโยบายงบประมาณแบบขาดดุล 
หากจำเป็นต้องนำเงิน มาใช้จ่ายหรือนำเงินคงคลังที่มีอยู่มาใช้จ่ายก็ต้องทำ เพื่อสร้างงานให้มากขึ้น ในด้าน
อุตสาหกรรม ให้ประชาชนมีงานทำ เพื่อแก้ไขภาวะเศรษฐกิจให้ดีขึ้น เป็นต้น    
  4. ด้านสังคม  
     ลักษณะของสังคมจะเป็นตัวกำหนดและจำกัดงบประมาณเช่นเดียวกัน อาทิอัตราการว่างงาน อัตรา
การอ่านออกเขียนได้ อัตราโจรผู้ร้าย การสำธารณสุข การสาธารณูปโภค การสวัสดิการและภาวะสิ่งแวดล้อม
ต่าง ๆ ย่อมเป็นตัวกำหนดให้รัฐบาลได้ตระหนักว่า ควรจะใช้ งบประมาณเพ่ือการนี้เป็นจำนวนเท่าไร เพ่ือให้
สอดคล้องความต้องการของสังคมในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีสิ่งต่าง ๆ อีกหลายประการที่สังคมยอมรับ และ
รัฐบาลจำเป็นต้องใช้ไปเพ่ือการนั้น อาทิ กระบวนการหรือพิธีการบางอย่างตามวัฒนธรรม ตามประเพณี  
  5. ด้านอื่น ๆ  
     นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดและข้อจำกัดอ่ืน ๆ ที่มีต่องบประมาณอีกหลายประการอาทิ 
ข้อกำหนดและข้อจำกัดทางด้านศาสนา การต่างประเทศ การเมือง กฎหมาย และประวัติศาสตร์ เป็นต้น  
  การบริหารงบประมาณ  
  การบริหารงานงบประมาณหรือท่ีเรียกว่า การบริหารงานการเงิน และพัสดุ สถานศึกษา ได้ดำเนินการ
โดยยึดหลักกฎหมายระเบียบ มติครม.และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการดำเนินการสำหรับราชการที่
เป็นสถานศึกษาในทุกสังกัด ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดขอบข่ายของเนื้อหา 
และแนวปฏิบัติในขอบข่ายของการบริหารงบประมาณ ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า39-50;ธีระ รุญ
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เจริญ, 2546, หน้า74-80; ปัญญา แก้วกียูร และสุภัทร พันธ์พัฒน์กุล, 2545, หน้า38-51; สำนักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า170-177; สำนักงานปฏิรูปการศึกษา. 2545, หน้า 19-
21) การบริหารงานงบประมาณของ สถานศึกษา มุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึด หลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management: RBM) และ
บริหารงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Based Budgeting:PBB) ให้มีการจัดหาผลประโยชน์ 
จาก ทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้ จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพ่ือประโยชน์ทาง 
การศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีข้ึนต่อผู้เรียน  
  เมื่อปี พ.ศ. 2542รัฐบาลได้กำหนดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ บริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 โดยมีหลักการสำคัญพ้ืนฐาน 6 ประการได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และ หลักความคุ้มค่า ต่อมาได้มีการยกเลิกไป
แล้ว โดยมีพระราชกฤษฎีกำว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546ออกมาแทน
แต่แนวคิดหลักการสำคัญพ้ืนฐาน 6 ประการก็ยัง ดำรงอยู่ หากพิจารณาตามหมวดต่าง ๆ ทั้ง 8 หมวดของพระ
ราชกฤษฎีกำดังกล่าวซึ่งได้แก่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี, การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน, การบริหาร ราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ, การบริหารราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด ความคุ้มค่าในเชิง ภารกิจภาครัฐการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน, การปรับปรุงภารกิจของ
ส่วน ราชการ, การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนและการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการก็จะครอบคลุมทั้ง 6 ประการโดยเฉพาะหมวด 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดความ คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ บทบัญญัติในส่วนนี้เป็นการกำหนด วิธีการทำงานของส่วนราชการทั้งใน
กรณีที่ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและสำมารถวัดความ คุ้มค่าในการปฏิบัติแต่ละภารกิจ โดยกำหนดให้
ส่วนราชการต้องปฏิบัติตามหลักการ(สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546) ดังนี้  
  1. หลักความโปร่งใส  
      การกำหนดให้ส่วนราชการต้องใช้หลักความโปร่งใสนั้น เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นถึง ความมี
ประสิทธิภาพในการบริหารงานที่สำมารถเปิดเผยให้บุคคลทั่วไปตรวจสอบประสิทธิภาพใน การทำงานได้ พระ
ราชกฤษฎีกำนี้จึงกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในมาตรา 20 ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ ส่วน ราชการต้องประกาศกำหนด
เป้าหมายและแผนการทำงาน ระยะเวลา แล้วเสร็จ และงบประมาณที่ ต้องใช้เพื่อให้ข้าราชการและประชาชน
ทราบ ซึ่งจะทำให้การทำงานมีความโปร่งใสสำมารถ ตรวจสอบแผนการทำงานได้  
  หลักความโปร่งใสนั้นเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีและเกิดการยอมรับผลการปฏิบัติ ราชการจาก
ประชาชน ซึ่งในการดำเนินการของรัฐนั้นมุ่งประสงค์จะให้บริการแก่ประชาชนเพื่อให้ เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนโดยทั่วถึง ส่วนราชการจึงควรที่จะสำมารถเปิดเผยแนวทางการปฏิบัติราชการในทุกเรื่อง ให้
ประชาชนสำมารถตรวจสอบได้ว่าภารกิจของภาครัฐมีจำนวนเรื่อง เท่าใดและจะดำเนินการในแต่ละเรื่อง
อย่างไร เว้น แต่เป็นเรื่องที่กระทบความม่ันคงที่จำเป็นต้อง กระทำเพ่ือคุ้มครองประชาชนส่วนใหญ่ของสังคม  
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  แนวทางการดำเนินการของส่วนราชการเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 20 ดังกล่าวข้างต้นส่วน ราชการ
จะต้องประกาศโดยเปิดเผยโดยวิธีการที่ส่วนราชการนั้นจะเห็นว่าข้าราชการของตนและ ประชาชนได้รับทราบ
ภารกิจที่จะดำเนินการในรอบปีซึ่งปรากฏตามแผนปฏิบัติราชการว่ามีภารกิจ ใดที่ส่วนราชการนี้จะจ้องกระทำ 
วิธีการทำงานในภารกิจนั้น เป้าหมายที่แสดงให้เห็นความสำเร็จ ของภารกิจว่าจะเกิดประโยชน์เรื่องใด 
ระยะเวลาที่จะทำภารกิจเสร็จสิ้นและงบประมาณที่จะใช้อัน เป็นการแสดงความคุ้มค่าของการปฏิบัติตาม
ภารกิจนั้น  
  2. หลักความคุ้มค่า  
     หลักความคุ้มค่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารราชการซึ่งสำมารถ วัดผลได้ 
และจะเป็นข้อมูลสำคัญในการนำมาใช้ปรับปรุงวิธีการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ ต่อไป หลักการในเรื่องนี้
จึงนำมาบัญญัติไว้ในมาตรา 21 มาตรา 22และมาตรา 23โดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้  
     2.1 ส่วนราชการต้องจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสำธารณะแต่ละประเภทและ รายจ่ายต่อหน่วย
ของบริการสำธารณะ เพ่ือการเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างปัจจัยนำเข้ากับ ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน ซึ่งหาก
รายจ่ายต่อหน่วยของงานบริหารสำธารณะของส่วนราชการใดสูงกว่า รายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสำ
ธารณะประเภทเดียวกันของส่วนราชการอ่ืน ส่วนราชการนั้น ต้องจัดทำแผนการลดรายจ่าย ต่อหน่วย เพื่อ
ดำเนินการปรับปรุงการทำงานต่อไป ซึ่งรายละเอียดใน การจัดทำบัญชีต้นทุนกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้กำหนด
ขึน้ (มาตรา 21) 
  2.2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะเป็นผู้ ตรวจสอบความคุ้มค่า
ในการปฏิบัติภารกิจแห่งรัฐ เพ่ือรายงานต่อคณะรัฐมนตรีประเมินว่าภารกิจใด สมควรทำต่อไปหรือยุบเลิก โดย
คำนึงถึงประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะพึงได้รับจากภารกิจนั้น และในการประเมินความคุ้มค่าจะต้องคำนึงถึง
ประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจ ความเป็นไปได้ ประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะได้รับ โดยเทียบกับ
รายจ่ายของรัฐ ทั้งนี้มิใช่คำนวณเป็นตัวเงิน เท่านั้นแต่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ได้เสียของสังคมด้วย (มาตรา 22)  
  2.3 การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องกระทำโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยจะต้องชั่งน้ำหนัก ถึงประโยชน์
และผลเสียต่อสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และ ประโยชน์ระยะยาวของส่วน
ราชการซึ่งมิใช่ถือราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์อย่างเดียว แต่คำนึงถึงการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในระยะยาวที่จะทำ
ให้ต้นทุนการบริการสาธารณะต่ำลงได้ โดยจะต้องมีการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการพัสดุ เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักการดังกล่าว (มาตรา 23)  
  ในการพิจารณาว่าการบริหารราชการหรือการดำเนินภารกิจใด ๆ จะมีประสิทธิภาพ หรือไม่นั้นจึงเป็น
ต้องมีการพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยนำเข้า กับผลลัพธ์ ที่เกิดข้ึน โดยต้องมีข้อมูลพื้นฐานของ
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงของส่วนราชการแต่ละหน่วยมาเทียบกับเป้าหมาย หรือประมาณการที่กำหนดไว้เทียบกับ
ต้นทุนค่าใช้จ่าย ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีหลักเกณฑ์ในการจัดทำ บัญชีต้นทุนในงานบริการสำธารณะขึ้นไว้ให้ชัดเจน 
โดยบัญชีต้นทุนต้องสำมารถแสดงให้เห็นถึง ต้นทุนตัวเงินและทรัพย์สินที่มีการนำไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจ
โดยตรง และต้นทุนอ่ืนที่มิใช่ตัวเงิน แต่แฝงอยู่ในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าจ้างของเจ้าหน้าที่ซึ่งสัมพันธ์กับ
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ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน แต่ละเรื่องการที่มีข้อมูลที่ครบถ้วนที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานที่แท้จริง จะ
เป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึง ประสิทธิภาพการทำงานในภาพรวม และเป็นเครื่องวัดถึงความคุ้มค่าของผลงานที่เกิดข้ึน
ได้ เมื่อ ทราบถึงต้นทุนการบริการสำธารณะที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมนำมาสู่การกำหนดเป้าหมายเพื่อการลด ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายของแต่ละส่วนราชการและการคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่ง จะนำไปสู่การ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพขึ้น  
  การจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสำธารณะตามที่บัญญัติในมาตรา 21 นี้ ส่วนราชการจะมีหน้าที่
ต้องปฏิบัติเมื่อกรมบัญชีกลางได้วิเคราะห์และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือให้ส่วน ราชการนำไปเป็นฐาน
ในการคำนวณกับภารกิจของส่วนราชการนั้นแล้ว เมื่อมีหลักเกณฑ์เกิดขึ้น ส่วนราชการต้องจัดทำรายงานการ
คำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสำธารณะของตนแจ้งให้ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบ นอกจากนี้ รายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสำธารณะยัง
สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของแต่ละส่วนราชการฉะนั้น การเปรียบเทียบรายจ่ายต่อ
หน่วยของงานบริการสำธารณะที่เป็นประเภทหรือมีคุณภาพหรือมีลักษณะคล้ายคลึงกันระหว่างส่วนราชการ
ต่าง ๆ จึงม ีความจำเป็นต้องดำเนินการเพ่ือทราบว่าต้นทุนที่แท้จริงของงานควรจะเป็นเท่าใด และถ้าส่วน 
ราชการใดมีรายจ่ายในงานเช่นเดียวกันนั้นสูงกว่าส่วนราชการอ่ืน ๆ ส่วนราชการนั้นมีหน้าที่ ดำเนินการลด
รายจ่ายลงโดยจัดทำเป็นแผนการลดรายจ่ายเพื่อให้สอดคล้องกับรายจ่ายมาตรฐาน  
  ในส่วนของการประเมินความคุ้มค่าตามท่ีกำหนดในมาตรา 22 นั้น เป็นการวิเคราะห์การดำเนิน
ภารกิจของแต่ละส่วนราชการที่ได้ดำเนินการไปว่า ประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการดำเนินการนั้น เทียบได้กับการใช้
ทรัพยากรในอัตราที่สมดุลกันหรือไม่ ทั้งนี้ในการประเมินนั้นต้องไม่คำนึงแต่ เฉพาะประโยชน์หรือรายจ่ายที่
คำนวณเป็นตัวเงินได้เท่านั้น แต่ต้องพิจารณาถึงประโยชน์ของสังคม ที่ได้รับจากภารกิจนั้นและประโยชน์ด้าน
อ่ืนที่ไม่อาจคำนวณเป็นตัวเงินด้วย เพราะภารกิจของ ภาครัฐนั้นมิใช่กระทำเพ่ือแสวงหากำไร แต่เป็นการ
ดำเนินการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน การวัด ความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจด้านเดียวจะไม่ครอบคลุมถึง
ภารกิจภาครัฐทั้งหมด ซึ่งแม้ว่าบางเรื่องจะ ไม่เกิดความคุ้มค่าแต่เป็นหน้าที่ของรัฐเพ่ือการรักษาความปกติสุข
ให้เกิดข้ึนในสังคม เช่นนี้ก็ยังเป็น ภารกิจที่ต้องกระทำต่อไป การประเมินความคุ้มค่าจึงเป็นข้อมูลในการ
กำหนดนโยบายและการวาง แผนการปฏิบัติงาน ถ้างานใดประโยชน์ได้รับมีเล็กน้อยหรือไม่มีก็อาจพิจารณา
ยกเลิกภารกิจนั้น หรือนำไปรวมกับภารกิจอ่ืนที่ได้ผลอย่างเดียวกัน หรืองานใดมีประโยชน์ควรจะดำเนินการ
ต่อไป แต่การลงทุนมีมูลค่าสูงมาก อาจแสดงให้เห็นถึงความไม่คุ้มค่า และสมควรต้องปรับเปลี่ยนวิธีการให้
เหมาะสมและยังรักษาประโยชน์ไว้อย่างเดิม  
  การดำเนินการในส่วนนี้กำหนดให้เป็นหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และสำนักงบประมาณที่จะรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและทำการประเมินความคุ้มค่าเพ่ือเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณากำหนดแนวทางการจัดทำภารกิจของส่วน ราชการต่อไป  
  สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในมาตรา 23 นั้น มุ่งหมายให้มีการเปลี่ยน แนวความคิดเดิมที่
มุ่งจัดซื้อจัดจ้างโดยคำนึงเฉพาะราคาต่ำสุดเป็นสำคัญ ซึ่งที่ผ่านมาหลายครั้งเป็น ปัญหาในการปฏิบัติราชการ
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เพราะการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้ราคาต่ำสุดอาจทำให้ได้ของที่มีคุณภาพต่ำหรือใช้ประโยชน์ได้เพียงในช่วงเวลา
หนึ่ง รวมตลอดถึงการละท้ิงงานเพราะปฏิบัติตามสัญญา ไม่ได้ ซึ่งทำให้ต้องเริ่มดำเนินการใหม่อันเป็นการ
สูญเสียเวลาในช่วงนั้นไป ฉะนั้นหลักการใหม่จึง กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าเป็นหลัก 
โดยต้องพิจารณาถึงการจัดซื้อจัดจ้างที่ มีกระบวนการที่ง่ายและรวดเร็วสำมารถนำของที่จัดซื้อจัดจ้างมา
ให้บริการได้ ไม่เกิดภาระแก ่ประชาชนที่ต้องรอคอยการได้รับบริการและจะต้องคำนึงถึงคุณภาพและ
ประโยชน์ระยะยาว รวมทั้งวัตถุประสงค์ท่ีจะนำสิ่งนั้นมาใช้ประโยชน์ด้วย ซึ่งอาจจะเทียบได้รับการซื้อของ
มาตรฐานทั่วไปที่มีราคาถูกแต่ต้องมีการซ่อมแซมบ่อยกับการซื้อของท่ีมีคุณภาพสูงกว่า แต่มีอายุใช้งานได้ ยาว
กว่าโดยไม่ต้องซ่อมแซมเช่นนี้การคำนวณความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรอย่างหลังจะมี ประสิทธิภาพสูงกว่า 
ก็ควรเลือกอย่างหลัง อย่างไรก็ตามความในมาตรา 23 นั้นมีข้ึนเพื่อให้เป็น หลักการและส่วนราชการที่มีหน้าที่
กำกับดูแลระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีหน้าที่ไป ปรับปรุงระเบียบให้สอดคล้องหลักการนี้ เพ่ือให้ 
ส่วนราชการต่าง ๆ นำไปปฏิบัติให้เป็นไปตาม หลักความคุ้มค่านี้ต่อไป  
  3. หลักความชัดเจนในการปฏิบัติราชการ (หลักความรับผิดชอบ) หลักความรับผิดชอบมี ขึ้นเพ่ือให้
การปฏิบัติราชการในระยะต่อไปมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานที่เกิดข้ึนจากความล่าช้าหรือ ละเลยไม่ยอมปฏิบัติ
หน้าที่ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายในการบริหารราชการและประชาชนได้รับ ความเดือดร้อน เพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในการปฏิบัติราชการที่ผ่านมา พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกำหนดหน้าที่ในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดความรับผิดชอบขึ้นในมาตรา 24 มาตรา 25และ มาตรา 26โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้  
     3.1 ในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ถ้าการปฏิบัติงานของส่วน ราชการหนึ่งต้อง
ได้รับความเห็นชอบ หรืออนุญาตจากอีกส่วนราชการหนึ่ง ส่วนราชการผู้เห็นชอบ หรืออนุญาตต้องดำเนินการ
ภายใน 15 วัน เว้นแต่จะได้ประกาศกำหนดเวลาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าต้อง เกินกว่า 15 วันเพราะต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย ถ้ามีการเห็นชอบหรืออนุมัติเกินเวลา ข้าราชการที่เก่ียวข้องต้องรับผิดชอบในความ
เสียหายที่เกิดข้ึน เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าความล่าช้ามิใช่ เป็นความผิดของตน  
  3.2 การวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาใด ๆ ส่วนราชการต้องเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยโดยเร็ว และหลีกเลี่ยงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดหลักที่ชัดเจนในการรับผิดชอบ ของส่วนราชการและมิให้ใช้
เวลานานในการพิจารณาในรูปแบบของคณะกรรมการ(มาตรา 25วรรคหนึ่ง)  
  3.3 ในกรณีที่เป็นการพิจารณาในรูปแบบคณะกรรมการให้มีผลผูกพันผู้แทนส่วน ราชการแม้จะมิได้
เข้าร่วมประชุม และจะต้องมีการบันทึกฝ่ายข้างน้อยไว้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดหลัก ที่ชัดเจนในความรับผิดชอบ
ของผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนส่วนราชการในคณะกรรมการอันจะก่อให้เกิด ผลสรุปของงานที่แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง
โดยส่วนราชการนั้นในภายหลงั (มาตรา 25วรรคสอง)  
  3.4 การสั่งราชการต้องเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้ามีการสั่งการด้วยวาจาต้องบันทึกคำสั่ง นั้นไว้ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการสั่งเพื่อปฏิบัติราชการที่ต้องมีหลักฐานยืนยันคำสั่งที่ แน่นอน มีความรับผิดชอบ
ทั้งผู้สั่งและผู้ปฏิบัติงาน (มาตรา 26) 



27 
 

  หลักปฏิบัติราชการที่กำหนดให้เกิดความชัดเจนของผู้รับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ นี้เป็นการแก้ไขสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เสมอในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการทั่วไป ซึ่งมีผลทำให้เป็น อุปสรรคสำคัญของการ
ปฏิบัติงานที่ล่าช้า ไม่สำมารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้และ เมื่อส่วนราชการหนึ่งเป็นผู้
ก่อให้เกิดเหตุแห่งความล่าช้าดังกล่าว ย่อมมีผลกระทบการดำเนินงาน ของส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องไม่อาจ
ดำเนินการต่อไปได้ด้วย จึงสมควรกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ราชการที่เป็นปัญหาในด้านต่าง ๆ ไว้ให้ชัดเจน 
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  
  ในส่วนแรกตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 24 เป็นการกำหนดหน้าที่ในระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ซึ่งเป็น
ปกติในการปฏิบัติราชการที่การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการหนึ่ง ต้องได้รับความเห็นชอบ
หรือการอนุญาตตามอำนาจหน้าที่ของอีกส่วนราชการหนึ่งเสียก่อน จึงจะ ดำเนินการต่อไปได้ โดยที่การทำงาน
ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องนั้นมีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันและผลลัพธ์ในท้ายที่สุดเป็นการให้บริการแก่
ประชาชนหรือปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ หากส่วนราชการที่มีอำนาจเห็นชอบหรืออนุญาตดำเนินการล่าช้า
ย่อมก่อให้เกิดผลเสียหายต่อรัฐใน ภาพรวมที่ทำให้การดำเนินกิจการต่าง ๆ ไม่อาจกระทำต่อไปได้ หลักการ
ตามพระราชกฤษฎีกำนี้จึง กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุญาตที่ส่วนราชการหนึ่ง
จะต้องพิจารณา ให้กับการดำเนินการของอีกส่วนราชการหนึ่งไว้ภายใน 15วัน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ส่วน
ราชการที ่มีอำนาจหน้าที่เห็นชอบหรืออนุญาตได้รับเรื่องที่ส่งมาจากส่วนราชการอ่ืนและนับเฉพาะวันทำการ
ของส่วนราชการนั้น เพื่อที่ส่วนราชการที่จะต้องมีหน้าที่ดำเนินการต่อไปที่ส่งเรื่องมาให้พิจารณาจะ ได้ทราบ
ผลและปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องรวดเร็ว และเพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานจึงกำหนดเป็นบท
บังคับว่า หากล่าช้าเกินกำหนดเวลาและมี ความเสียหายเกิดขึ้น ข้าราชการผู้รับผิดชอบในการพิจารณาเรื่อง
นั้นต้องรับผิดชอบกับความเสียหาย ที่เกิดขึ้น โดยถือว่าเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งต้องรับผิด
ชดใช้ค่าเสียหายเป็นการส่วนตัวและไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ และ เป็นหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้นจะต้องพิสูจน์เองว่าความล่าช้ามิใช่เกิดจากความผิดของตน เช่น 
การได้รับเอกสารไม่ครบถ้วนต้องทวงถามหลายครั้ง แนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้ส่วนราชการจึงควรวางระบบการ
พิจารณาเพ่ือให้สอดคล้องกับ การดำเนินการในระหว่างส่วนราชการด้วยกันขึ้นไว้ เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่า
เจ้าหน้าที่ของส่วน ราชการของตนสำมารถพิจารณาได้ทันตามกำหนดเวลา อย่างไรก็ตามการกำหนดเวลาใน 
ข้อนี้จะมี ข้อยกเว้นกรณีท่ีต้องมีการปฏิบัติตามข้ันตอนของกฎหมาย ซึ่งไม่อาจดำเนินการได้ทันภายใน 15 วัน 
กรณีเช่นนี้ ส่วนราชการดังกล่าวต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้าว่าการพิจารณาในเรื่องใดจำเป็นต้อง ใช้เวลาเกิน 
15 วัน โดยจะต้องใช้เวลาเป็นจำนวนเท่าใด เพ่ือให้ส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ทราบและวางแผนการ
ปฏิบัติงานในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้นได้ โดยไม่เกิดความเสียหาย  
  ข้อกำหนดในส่วนต่อมาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 25 เป็นการกำหนดเกี่ยวกับความ รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่จะต้องวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาตามอำนาจหน้าที่ของ ส่วนราชการนั้นซึ่ง
กำหนดให้ส่วนราชการต้องพิจารณาโดยเร็วโดยใช้อำนาจของตนเอง และ หลีกเลี่ยงการดำเนินการในรูป
คณะกรรมการเพราะสภาพปัญหาการปฏิบัติราชการที่ล่าช้าประการหนึ่งเกิดจากการที่ส่วนราชการจะตั้ง
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คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอยู่เสมอ ซึ่งการทำงานในรูปแบบ ของคณะกรรมการนั้นมีข้อจำกัดในการ
ดำเนินงานเพราะต้องกระทำในรูปองค์คณะ และต้องจัดให้ มีการประชุม ซึ่งไม่อาจทำได้โดยต่อเนื่อง รวมทั้งไม่
มีผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะและ ส่วนใหญ่ เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการจะได้เตรียมเรื่องจนมี
ข้อสรุปแล้ว หลายเรื่องจึงไม่ จำเป็นต้องมีคณะกรรมการให้เกิดข้ันตอนการทำงานที่ล่าช้าอีก แนวทางปฏิบัติใน
เรื่องนี้ส่วน ราชการจึงควรจัดวางระบบและพัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ของตนให้สำมารถพิจารณาตัดสินใจวินิจฉัย 
ชี้ขาดปัญหาในความรับผิดชอบได้โดยตรง  
  สำหรับในกรณีใดที่จำเป็นต้องดำเนินการในรูปคณะกรรมการนั้น การดำเนินการก็ควร ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการตั้งคณะกรรมการเพราะการดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการเป็น การปฏิบัติงานโดย
มุ่งหวังจะรับฟังความเห็นและหาข้อยุติในระหว่างผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ใน คณะกรรมการนั้นและสำมารถนำ
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการไปปฏิบัติได้โดยตรงและไม่มี ข้อขัดแย้งจากหน่วยงานที่มีผู้แทนเข้าร่วม
ประชุมในคณะกรรมการอีก ฉะนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงาน ในรูปแบบคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดความรวดเร็ว จึงกำหนดเป็นหลักการไว้ว่าเมื่อมีการตั้งคณะกรรมการแล้วผู้แทนส่วนราชการที่อยู่ใน
คณะกรรมการต้องมาร่วมประชุม การไม่มาร่วมประชุมจะถือเป็นเหตุโต้แย้งผลการประชุมในภายหลังมิได้ 
เพราะผลการประชุมนั้น จะผูกพันทุกส่วนราชการที่มีผู้แทนในคณะกรรมการเพ่ือมิให้มีการโต้แย้งในภายหลัง
อันเป็นเหตุ ให้ไม่อาจปฏิบัติราชการตามผลการประชุมต่อไปได้ แนวทางปฏิบัติของส่วนราชการในข้อนี้จึงควร 
พิจารณาแต่งตัง้ผู้ที่สำมารถรับผิดชอบแทนส่วนราชการได้และสำมารถเข้าร่วมประชุมใน คณะกรรมการที่มี
การแต่งตั้งได้ตลอดเวลา หากไม่อาจเข้าร่วมประชุมต้องแสดงความเห็นไว้ ล่วงหน้าเป็นข้อพิจารณาของ
คณะกรรมการ 
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     ส่วนที่ 2 : คำชี้แจง ขั้นตอนการใช้นวัตกรรม 
 
1. คำชี้แจงเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมการจัดการบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลของ
สถานศึกษา       
  1.1 คุณลักษณะสำคัญของนวัตกรรมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมที ่มี
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  เป็นการนำเอาการบริหารแบบมีส่วนร่วม  มาใช้พัฒนาคุณภาพการจัดบริหาร
งบประมาณ  ที่เน้นการขับเคลื่อนงานวิชาการการ  โดยที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มี
ส่วน ร่วมระดมความคิด   ร่วมวางแผน  ร่วมดำเนินงาน     ร่วมติดตามประเมินผล    ร่วมพัฒนา   และ
ร่วมชื่นชมผลสำเร็จ  ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งมีการนำวิชาหรือศาสตร์ต่าง ๆ 
เชื่อมโยงกันภายใต้หัวข้อเดียวกันและมีลักษณะใกล้เคียงกับชีวิตจริง   เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์หรือ
ความต้องการที่กำหนดไว้ร่วมกัน  
  1.2 นวัตกรรมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา 
หมายถึง  การที่ผู ้บริหารเปิดโอกาสให้บุคคลได้มีส่วนเกี ่ยวข้องในการปฏิบัติงานทั้งทางด้าน ร่วมระดม
ความคิด   ร่วมวางแผน  ร่วมดำเนินงาน     ร่วมติดตามประเมินผล    ร่วมพัฒนา   และร่วมชื่นชม
ผลสำเร็จ  โดยใช้ความรู้ ความสำมารถร่วมทั้งประสบการณ์ของผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมกัน
ทำงานและออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยการนำวิชาหรือศาสตร์ต่างๆ  มาเชื่อมโยงกัน  แล้ว
นำไปสอนให้กับผู้เรียน  เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์หรือความต้องการที่กำหนดไว้ร่วมกัน  
  1.3 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทำงาน
ร่วมกัน เริ่มตั้งแต่ ร่วมระดมความคิด   ร่วมวางแผน  ร่วมดำเนินงาน  ร่วมติดตามประเมินผล  ร่วมพัฒนา   
และร่วมชื่นชมผลสำเร็จ โดยมีการร่วมกันออกแบบและจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภายใต้เนื้อหาสาระของ
ศาสตร์ 
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน โดยการยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นหลักในการออกแบบและ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สำมารถนำความรู้ ทักษะ และเจตคติ
ไปสร้างนวัตกรรม  แก้ปัญหาและใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง  
  1.4 ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง  ความสำมารถของผู้บริหารที่ใช้ความสำมารถจูงใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มาทำงานอย่างเสียสละ  เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  และผู้บริหาร ครู 
มีความสำมารถใช้ความรู้  และประสบการณ์ในการบริหารจัดการในโรงเรียนที่ทำงานร่วมกัน   มีความสำมารถ
ในการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  จนทำให้โรงเรียนที่บรรลุ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์หรือความต้องการที่กำหนดไว้ร่วมกัน ส่งผลให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจและ
ยอมรับ   
  1.5 จุดมุ่งหมายของนวัตรกรรมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลของ
สถานศึกษา     
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   1.5.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
งานวิชาการ 
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ส่วนที่ 3  วิสัยทัศน์ / นวัตกรรมกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

วิสัยทัศน์ 
 กลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา มุ่งมั่นบริหารจัดการด้านงบประมาณ สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยนวัตกรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

พันธกิจ 
            1. ดำเนินการเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างมีคุณภาพ 
            2. ดำเนินการบริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน พัสดุ ด้วยนวัตกรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล           
            3. ดำเนินการควบคุม กำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ 
            1. มีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างมีคุณภาพ 
            2. มีการบริหารจัดการด้านงบประมาณ ด้วยนวัตกรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล           
            3. มีการควบคุม กำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

นวัตกรรมการบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผล 
 
 

 
 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 1 นวัตกรรมการบริหารงานงบประมาณ 
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ขั้นตอนการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ  ( Flow Chart ) 

      ผู้รับผิดชอบ                                      ขั้นตอนการดำเนินงาน                                   เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

                                                                                                                                               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               ภาพประกอบท่ี 2 ขั้นตอนการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ 

 

 

-หนังสือแจ้งจาก สพม.30 

 

 

-ความต้องการดำเนินงาน 

 
ตรวจสอบ/วิเคราะห์ความจำเป็น

ขาดแคลน 

พิจารณาให้ความเห็น 

- งานงบประมาณ 

จัดส่งสพม.30/ 
เก็บเอกสาร 
 

ไม่เห็นชอบ 

สมพ.30 แจ้งให้จัดทำ 
คำขอตั้งงบประมาณ 

 
 
 
 

จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ 
 
 

 

- งานงบประมาณ 

- คู่มือจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ     

  ประจำป ี

- ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
- สิ่งก่อสร้าง 
- แบบ ปร.4 , ปร.5 , ปร.6  
- แบบจัดตั้งงบประมาณ 

- คณะกรรมการสถาน 
  ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

- งานงบประมาณ 
- ผู้อำนวยการ 

- งานงบประมาณ 

 

 

- หนังสือนำส่ง  
- แบบ ปร.4 , ปร.5 , ปร.6  
- แบบจัดตั้งงบประมาณ 
- บันทึกเหตุผลความจำเป็น 
 
ง 

เห็นชอบ 

เสนอลงนาม / ลงนาม 

- แบบ ปร.4 , ปร.5 , ปร.6  
- แบบจัดตั้งงบประมาณ 
- บันทึกเหตุผลความจำเป็น 
- หนังสือนำส่ง 

- แบบ ปร.4 , ปร.5 , ปร.6  
- แบบจัดตั้งงบประมาณ 

- งานงบประมาณ 
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ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการ ( Flow Chart ) 

           ผู้รับผิดชอบ     ขั้นตอนดำเนนิงาน                  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

          

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ภาพประกอบท่ี 3 ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาการศกึษา/แผนปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 

พิจารณาให้ความเห็น 

ศึกษาสภาพปัจจุบัน 
และความต้องการ 

กำหนดกลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม 

  

ก ำหนดแหล่งวิทยำกำรสนบัสนนุ 

อนุมัติแผนพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม 

จัดทำแผนพัฒนา 
การศึกษา/แผนปฏิบตัิการ 

กําหนดทิศทางการจัดการศึกษา 

- ยุทธ์ศาสตร์ ศธ. 20 ป ี 
- นโยบาย/ จุดเน้น สพฐ. 
- มาตรฐานการศึกษา  
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

- งานแผนงาน 
- คณะกรรมการ 

- ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

- กลยุทธ์ 
- โครงการ/กิจกรรม 

- จัดสรรงบประมาณ
กรรมการ 

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
  เป้าประสงค์  

- คณะกรรมการ 

- กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

- คณะกรรมการ 

- ผู้อำนวยการ 

- คณะกรรมการ 
- ผู้รับผดิชอบ - นำแผนสู่การปฏิบัติ

ปฏิบัต ิ

- โครงการ/กิจกรรม 
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แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี   
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

 

ขั้นตอนที่ 1 สร้างความเข้าใจ 
               - แต่งตั้งคณะทำงาน 
      - ศึกษาแผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579) 
               - ศึกษายุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
              - ศึกษานโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
              - ศึกษามาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน               
ขั้นตอนที่ 2 สร้างกลุ่มแกนนำ 
            - ประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน   
            - วิเคราะห์โอกาส อุปสรรค สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกของสถานศึกษา 
            - กำหดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ระดับองค์กร            
ขั้นตอนที่ 3 จัดทำรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ4 ปี และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
               สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ขั้นตอนที่ 4 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี  
ขั้นตอนที่ 5 ผลิตเอกสารแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี  
ขั้นตอนที่ 7 การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล 
ขั้นตอนที ่8 รายงายผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี  

 

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี   
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

 

ขั้นตอนที่ 1 สร้างความเข้าใจ 
               - แต่งตั้งคณะทำงาน 
      - ทบทวนแผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
               - ทบทวนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
              - ทบทวนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
              - ทบทวนมาตรบานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
              - ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ระดับองค์กร     
ข้นตอนที่ 2 สร้างกลุ่มแกนนำ 
               - ประชุมชี้แจงหวัหน้ากลุ่มบริหารงาน   
               - มอบกลยุทธ์ที่เก่ียวข้องให้แต่ละกลุ่มบริหารงาน  
               - กลุ่มบริหารงานประชุมบุคลากรที่เก่ียวข้อง    
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ขั้นตอนที่ 3 จัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/จัดสรรงบประมาณ 
ขั้นตอนที่ 4 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
ขั้นตอนที่ 5 จัดทำปฏิทินปฏิบัติการประจำปี 
ขั้นตอนที่ 6 ผลิตเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปี 
ขั้นตอนที่ 7 การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 8 รายงายผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
 

หมายเหตุ  
         วิสัยทัศน์ (Vision)  แผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
                 “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต อย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ 21”  
          เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้ม ีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและ คุณลักษณะต่อไปนี้  

        ✥ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)  

      ✥ 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 
and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้าน
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ 
การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร 
สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และ
ทักษะ การเรียนรู้(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
(Compassion) 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ  ( Flow Chart ) 

        ผู้รับผิดชอบ                             ขั้นตอนการดำเนินงาน                         เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

                                                                                                                                               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                      

 

ภาพประกอบที ่4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ 

 

- บันทึกขอใช้งบประมาณ 

- แผนปฏิบัติการประจำปี 

 

ตรวจสอบงบประมาณ 

พิจารณาอนุมัติ 

- ผู้ประสานงานโครง/  
  กิจกรรม 

รายงานการตรวจสอบ 

ไมอ่นุมัติ 

ขอใช้งบประมาณ 

/แจ้งจัดสรร 

 

 

 

 

ดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างตาม 
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

 
 
 

- งานแผนงานและงบประมาณ 
- บันทึกขอใช้งบประมาณ 

- แผนปฏิบัติการประจำปี 

- บันทึกขอใช้งบประมาณ 
- ผู้มีอำนาจอนุมัติ 

- งานพัสด ุ

- งานพัสด ุ
- งานการเงิน 
 

- วันที่ 1-10 รวบรวมเอกสาร 
- วันที่ 11-15 จัดซื้อ/จัดจ้าง 

………………………………………… 
- วันที่ 16-25 รวบรวมเอกสาร 
- วันที่ 26-30 จัดซื้อ/จัดจ้าง 
 - ตรวจรับพัสดุ  

  (ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งมอบงาน) 
 
 
 
ง 

อนุมัติ 

ตรวจรับพัสดุ  
เบิก - จ่ายเงิน 

- เอกสารรายงานการ 

   ตรวจสอบพัสดุประจำปี 

ลงทะเบียนทรัพย์สิน/ 
ลงบัญชีพัสดุ 

- ทะเบียนทรัพย์สิน  
- บัญชีวัสด ุ
- .ใบเบิกพัสดุ 

ตรวจรับพัสดุประจำปี  

- งานพัสดุ 

 

 - งานพัสดุ 

 

 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

  ตรวจสอบพัสดุประจำปี 

 

 
- งานพัสดุ 

 

 



37 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเงิน  ( Flow Chart ) 

      ผู้รับผิดชอบ                               ขั้นตอนการดำเนินงาน                          เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

                                                                                                                                               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ภาพประกอบที ่5 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเงิน 

 

- รายงานจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 
ตรวจสอบงบประมาณ 

- งานพัสดุ 

- งานการเงิน 

 เก็บเอกสาร 

ขออนุมัติเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

 

 

 

เบิก - จ่ายเงิน 

 

 

 

- งานการเงิน 
- แผนปฏิบัติการประจำปี 
- การอนุมัติเงินประจำงวด 

- พิจารณาอนุมัติ 
- ผู้มีอำนาจอนุมัติ 

- งานการเงิน 

- งานการเงิน 

 

- บัญชีการเงิน 
 
 
ง 

ลงบัญชีการเงิน 

 

 

 

- เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน 

- ใบเสร็จรับเงิน 
- ใบส่งมอบงาน 
 

รายงานการใช้จ่าย
งบประมาณ  

 
 

- งานบัญชี 

  

 

 
- แบบฟอร์มรายงาน  
  การใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 
ง 
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ขอบข่ายและภารกิจการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 
 

การบริหารงบประมาณของโรงเรียน เป็นการดำเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งเงิน เพ่ือนำมาใช้จ่ายใน
การศึกษาของโรงเรียน การจัดการเก่ียวกับการใช้จ่ายตลอดจนการควบคุมการดำเนินงานด้านการเงินให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ในการบริหารงบประมาณของโรงเรียนนั้น อาจมีสิ่งที่เป็นอุปสรรคเข้ามาเกี่ยวข้อง
ได ้เช่น อิทธิพลของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม นโยบายของการเมืองและรัฐบาล เป็นต้น 
กระบวนการบริหารงบประมาณของโรงเรียนถ้าเป็นโรงเรียนของรัฐก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและกำหนดระยะเวลาของปีงบประมาณตามที่กำหนด แต่โรงเรียนเอกชนอาจกำหนดรายละเอียดการ
บริหารงบประมาณให้แตกต่างไปได้ตามความเหมาะสม ระเบียบ วิธีการในการปฏิบัติบางอย่างอาจนำ
แบบอย่างของทางราชการมาใช้ได้ ถ้าเห็นว่าจะกอ่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ในการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตาม
โครงการที่ตั้งไว้ งานงบประมาณเป็นงานที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่วาง
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และสำมารถใช้เป็นเครื่องมือควบคุมการดำเนินงานได้อีกด้วย การบริหารงานมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ และมุ่งเน้นผลงานให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จาก
การบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อเป็นประโยชน์ของการศึกษาส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน ซึ่งได้มี
นักวิชาการและนักการศึกษาให้ความหมายของขอบข่ายงานไว้ดังนี้ 

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545 : 7) กล่าวว่าระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน PBB เป็นระบบงบประมาณที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรที่ได้ใช้ไปกับผลงานที่เกิดขึ้นว่ามี
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไร คุ้มค่ามากน้อยเพียงไร การนำระบบงบประมาณไปใช้ให้ประสบผลสำเร็จ
หน่วยงานต้องพัฒนาการจัดการทางการเงินให้มีมาตรฐาน 7 ด้าน คือ การวางแผนงบประมาณ การกำหนด
ผลผลิต และการคำนวณต้นทุน การจัดระบบการจัดซื่อจัดจ้าง การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ 
การรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน การบริหารทรัพย์สินและการตรวจสอบภายใน  

กระทรวงศึกษาธิการ(2546 : 39-40) กล่าวถึงการบริหารงบประมาณว่าการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัวโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการ
บริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานได้กำหนดขอบข่ายภารกิจ ของการ
บริหารงบประมาณ ไว้ดังนี้ 

1) การจัดทำและเสนอของบประมาณ 
2) การจัดสรรงบประมาณ 
3) การตรวจสอ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 
4) การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
5) การบริหารการเงิน 
6) การบริหารบัญชี 
7) การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2549 : 34-50) ได้กำหนดการกระจายอำนาจ ภารกิจ
ของงานงบประมาณโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 

1) การจัดทำแผนงบประมาณ 
2) การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
3) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ 
4) การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
5) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
6) การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
7) การตรวจสอบติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน 
8) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
9) งานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
10) การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
11) การเบิกเงินจากคลัง 
12) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
13) การนำเงินส่งคลัง 
14) การจัดทำบัญชีการเงิน 
15) การจัดทำรายการทางการเงินและงบการเงิน 
16) การจัดทำและจัดหาแบบบัญชี ทะเบียน และรายงาน 
17) การวางแผนพัสดุ 
18) การกำหนดรูปแบบรายงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง 
19) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทำและจัดหาพัสดุ 
20) การจัดหาพัสดุ 
21) การควบคุมดูแลบำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ 
22) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
กิติมา ปรีดีดิลก (อ้างถึงใน เดช ดอนจันทร์โคตร, 2550 : 19) กล่าวถึงขอบข่ายการบริหาร

งบประมาณของโรงเรียน ไว้ดังนี้ 
1) การวางแผนการเงินในโรงเรียน การคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับการเงินโรงเรียน ซึ่งผู้บริหารจะต้อง

พิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อการได้มาหรือการจ่ายไปซึ่งเงินของโรงเรียน เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ 
รายได้ของประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น 

2) การจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของโรงเรียนโดยส่วนรวม เช่น ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ต่าง ๆ ของโรงเรียน เป็นต้น 
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3) การควบคุมการดำเนินการทางด้านการเงิน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน และ
กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยระบบบัญชีและวิธีการต่าง ๆ ในการตรวจสอบเงินและสินทรัพย์ของ
โรงเรียน 

4) การจัดการเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินของโรงเรียน อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักการ
เศรษฐศาสตร์ หลักการทางบริหารรวมทั้งหลักการคลังทั่วไป 

 

การบริหารงบประมาณตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาที่เป็นนิติ
บุคคล ของกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 ขอบข่ายการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล 
       ที่มา : ปรับปรุงจาก กระทรวงศึกษาธิการ(2546 : 39-40) 

 

แนวคิดในการบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา มุง่เน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการมีความ

คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษารวมทั่งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหาร
จัดการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีต่อผู้เรียน 

 

ขอบขา่ยและภารกจิการบรหิารงบประมาณของสถานศึกษาทเีปน็นิตบิคุคล 

การบรหิารวชิาการ การบรหิารงบประมาณ การบรหิารบคุคล การบรหิารทัว่ไป 

1. การจดัทำและเสนอของบประมาณ 
  2. การจดัสรรงบประมาณ 

3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
    ผลการใชเ้งนิ และผลการดำเนนิงาน 
4. การระดมทรัพยากร และการลงทนุเพือ่การศึกษา 
5. การบรหิารการเงนิ 
6. การบรหิารบญัช ี
7. การบรหิารพสัดแุละสนิทรพัย์ 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัวโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2. เพ่ือให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ 
3. เพ่ือให้สถานศึกษาสำมารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ 
       1. เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัวโปร่งใส ตรวจสอบ

ได้ 
       2. เพ่ือให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ 
       3. เพ่ือให้สถานศึกษาสำมารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

 

ขอบข่ายภารกิจของการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล มีดังนี้ 
1. การจัดทำและเสนอของบประมาณ 
   1.1 การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
   1.2 การจัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
   1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
2. การจัดสรรงบประมาณ 
    2.1 การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
    2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 
    2.3 การโอนเงินงบประมาณ 
3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 
   3.1 การตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 
   3.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 
4. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
    4.1 การจัดการทรัพยากร 
    4.2 การระดมทรัพยากร 
    4.3 การจัดหารายได้และผลประโยชน์ 
    4.4 กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
    4.5 กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา 
5. การบริหารการเงนิ 
   5.1 การเบิกเงินจากคลัง 
   5.2 การรับเงิน 
   5.3 การเก็บรักษาเงิน 
   5.4 การจ่ายเงิน 
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   5.5 การนำส่งเงิน 
   5.6 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
6. การบริหารบัญชี 
    6.1 การจัดทำบัญชีการเงิน 
    6.2 การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 
   6.3 การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
   7.1 การจัดทำระบบข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
   7.2 การจัดหาพัสดุ 
   7.3 การกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
   7.4 การควบคุมดูแล บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ 
ขอบข่ายการดำเนินงานของสถานศึกษา 
1. การจัดทำและเสนอของบประมาณ 
    1.1 การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาแนวทางการปฏิบัติงาน 
         1) วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่เป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติแผนปฏิบัติการของระ
ทรวงศึกษาธิการและแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

        2) ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสำธารณะทุกระดับ ได้แก่ 
เป้าหมายการให้บริการสำธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ข้อตกลงการจัดทำผลผลิต (Service 
Delivery Agreement : SDA) ข้อตกลงการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนที่และผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่
ต้องดำเนินการเพ่ือให้บรรลุข้อตกลงที่สถานศึกษาทำกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      3) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพ้ืน
ที่ีการศึกษาและความต้องการของสถานศึกษา 

      4) วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงที่ทำกับเขตพ้ืนที่การศึกษาด้าน
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องคำนวณต้นทุนผลผลิตขององค์กรและผลผลิตของงาน/โครงการ 

      5) จัดทำข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

      6) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสำธารณะชนรับทราบ 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 
3) หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
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1.2 การจัดทำแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนาการศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมดำเนินการดังนี้ 

1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 
2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา (SWOT) และประเมิน

สถานภาพของสถานศึกษา 
3) กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค(์Corporate Objective) ของ

สถานศึกษา 
4) กำหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
5) กำหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดความสำเร็จ(Key Performance 

Indicators : KPIS) โดยจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
6) กำหนดเป้ าหมายระยะปานกลางของผลผลติ ในเชิงปริมาณ คุณภาพและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับ

ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะทำร่างข้อตกลงกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7) จัดทำรายละเอียดโครงสร้าง แผนงาน/โครงการและกิจกรรมหลัก 
8) จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือปรับปรุงและนำเสนอขอความเห็นชอบต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
9) เผยแพร่ประกาศต่อสำธารณชนและผู้เกี่ยวข้องกฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 
1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณแนวทางการปฏิบัติงาน 
1) จัดทำรายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งานโครงการให้มีความเชื่อมโยงกับผลผลิตและ

ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของสถานศึกษา พร้อมกับวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน งาน
โครงการเมื่อเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอน
และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดำเนินการ 

2) จัดทำกรอบงบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง (Medium TermExpenditure Framework 
: MTEF) โดยวิเคราะห์ผ่านนโยบายหน่วยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วิเคราะห์ ผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมาของสถานศึกษา เพ่ือปรับเป้าหมายผลผลิตที่ต้องการดำเนินการใน 3 ปีข้างหน้า พร้อม
กับปรับแผนงาน งานโครงการและกิจกรรมหลักให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษา ทั้งจากเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

3) จัดทำคำขอรับงบประมาณของสถานศึกษาและกรอบประมาณการ 
รายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF เสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิง
นโยบาย 
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4) จัดทำร่างข้อตกลงบริการผลผลิต (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาที่จะต้องทำกับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายการให้บริการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษากฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 
2) ชุดปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และกรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง กอง

แผนงาน กรมสามัญศึกษา 
สรุปได้ว่า การจัดทำและเสนอของบประมาณ หมายถึง การดำเนินการจัดทำข้อมูลประกอบการขอตั้ง

งบประมาณประจำปีของโรงเรียน นับตั้งแต่การจัดเก็บและการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน ปัญหา อุปสรรค การ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน การกำหนดความต้องการและตัวชี้วัดการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนกล
ยุทธ์ เพ่ือเป็นข้อมูลขอรับงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

2. การจัดสรรงบประมาณ 
2.1 การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษาแนวทางการปฏิบัติงาน 
1) จัดทำข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพ้ืนที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ 
2) ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งผ่านเขต

พ้ืนที่การศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบายแผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หลักเกณฑ ์ขั้นตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ 

3) ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่เขตพ้ืนที่การศึกษา
แจ้ง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณที่ีได้รับจากแผนการระดมทรัพยากร 

4) วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่จะต้องดำเนินการตามมาตรฐานโครงสร้างสำยงานและตาม
แผนงาน งานโครงการสถานศึกษา เพ่ือจัดลำดับความสำคัญและกำหนดงบประมาณ ทรัพยากรของแต่ละสำย
งาน งานโครงการให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับและวงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดม
ทรัพยากร 

5) ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ให้สอดคล้องกับกรอบเงินที่ได้รับ 
6) จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำป ีงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงานงานโครงการที่สอดคล้อง

วงเงินงบประมาณท่ีได้รับ และวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้รับตามแผนระดมทรัพยากร 
7) จัดทำข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษาและกำหนดผู้รับผิดชอบ 
8) นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และร่างข้อตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
9) แจ้งจัดสรรเงินและจัดทำข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษารับไปดำเนินการตาม

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
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กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 

2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 
แนวทางการปฏิบัติงาน 
1) จัดทำแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส โดยกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตาม

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณแล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาสเป็นงบบุคลากร งบอุดหนุน งบลงทุน (แยก
เป็นค่าครุภัณฑ์และค่าก่อสร้าง) และงบดำเนินการ(ตามนโยบายพิเศษ) 

2) เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพ่ือขออนุมัติเงินประจำงวดเป็นรายไตรมาสผ่านเขตพ้ืนที่
ไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวบรวมเสนอต่อสำนักงบประมาณ 

3) เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีและอนุมัติการใช้
งบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ีได้รับงบประมาณ 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 

2.3 การโอนเงินงบประมาณ 
แนวทางการปฏิบัติงาน 
การโอนเงิน ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด 
สรุปได้ว่า การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การวิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่จะต้องดำเนินการ

ตามมาตรฐานโครงสร้างสำยงานและตามแผนงาน โดยมีการพิจารณาประมาณการรายจ่ายจากเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ ซึ่งจัดทำในรูปของแผนปฏิบัติการประจำปี ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 
3.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 

แนวทางการปฏิบัติงาน 
1) จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ

สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 
2) จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ

สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณและแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 
3) จัดทำแผนการกำกับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเสียงสำหรับโครงการที่มีความเสียงสูง 
4) ประสานแผนและดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ 

ติดตามสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 
5) จัดทำข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศพร้อมทั่งเสนอข้อ 

ปัญหาที่อาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ เพ่ือให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์ 
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6) รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
7) สรุปข้อมูลสารสนเทศที่ได้จัดและรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการดำเนินงานของ

สถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 
แนวทางการปฏิบัติงาน 
1) กำหนดปัจจัยหลักความสำเร็จและตัวชี้วัด (Key PerformanceIndicators : KPIs) ของ

สถานศึกษา 
2) จัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จของผลผลิตที่กำหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา 
3) สร้างเครื่องมือเพ่ือการประเมินผล ผลผลิตตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ตามข้อตกลงการ

ให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา 
4) ประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาและจัดทำรายงานประจำปี 
5) รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สรุปได้ว่า การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 

หมายถงึ กระบวนการในการสอดส่องดูแล ควบคุม และรายงานผลการใช้งบประมาณ ตามท่ีได้รับจัดสรรให้กับ
กิจกรรมตามโครงการและภารกิจของโรงเรียนตามแผนการปฏิบัติการประจำปี และแผนกลยุทธ์ทุกหมวด
รายจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนการรายงานผลการใช้งบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณทราบ 

4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
4.1 การจัดการทรัพยากร 
แนวทางการปฏิบัติงาน 
1) ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบรายการ

สินทรัพย์ของสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
2) วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
3) สนับสนุนให้บุคลากร และสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรใน 

ชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
4.2 การระดมทรัพยากร 
แนวทางการปฏิบัติงาน 
1) ศึกษา วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง (MIEF) 

และแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีความจำเป็นต้องใช้วงเงินเพ่ิมเติมจากประมาณการรายได้งบประมาณไว้ เพ่ือ
จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมให้เป็นไปตามความเร่งด่วนและช่วงเวลา 
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2) สารวจข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑ์การรับทุนทุก
ประเภท ตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนได้รับทุนการศึกษาโดยตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพร้อมกับให้มีการ
จัดทำข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 

3) ศึกษา วิเคราะห์แหล่งทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน องค์กรและท้องถิ่นท่ีมศีักยภาพให้การสนับสนุน
การจัดการศึกษา ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 

4) จัดทำแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาโดยกำหนดวิธีการแหล่งการ
สนับสนุน เป้าหมาย เวลาดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 

5) เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือ
ขอความเห็นชอบและดำเนินการในรูปคณะกรรมการ 

6) เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายไปใช้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่ต้องใช้วงเงินเพ่ิมเติมให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทุนการศึกษา และมีระเบียบว่าด้วยเงินนอกงบประมาณทั้งตามวัตถุประสงค์ และไม่กำหนด
วัตถุประสงค์ 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 
4.3 การจัดหารายได้และผลประโยชน์ 
แนวทางการปฏิบัติงาน 
1) วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษาที่ีดำเนินการจัดหารายได้ และสินทรัพย์ในส่วนที่จะนำมาซึ่ง

รายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษา เพ่ือจัดทำทะเบียนข้อมูล 
2) จัดทำแนวปฏิบัติ หรือระเบียบของสถานศึกษาเพ่ือจัดหารายได้และบริหารรายได้และผลประโยชน์

ตามแต่ละสภาพของสถานศึกษา โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3) จัดหารายได้และผลประโยชน์และจัดทำทะเบียนคุม เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เก่ียวข้องพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 

4.4 กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติงาน 
1) สำรวจประเภทกองทุน และจัดทำข้อมูลยอดวงเงินและหลักเกณฑ์ของแต่ละกองทุน 
2) สำรวจความต้องการของนักเรียนและคัดเลือกเสนอให้กู้ยืมตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 
3) ประสานการกู้ยืมกับหน่วยปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
4) สร้างความตระหนักแก่ผู้กู้ยืม 
5) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานการดำเนินงาน 
4.5 กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติงาน 
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1) จัดระบบสวัสดิการเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ทั่งการ
จัดหาและการใช้สวัสดิการเพื่อการศึกษา 

2) วางระเบียบการใช้เงินสวัสดิการ 
3) ดำเนินการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบ 
4) กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ 
สรุปได้ว่า การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา หมายถึงการดำเนินการวิเคราะห์แหล่ง

ทรัพยากร การจัดทำแผน การเสนอแผนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบและดำเนินการใน
รูปคณะกรรมการการวางระเบียบ การประชาสัมพันธ์การใช้งบประมาณ จัดทำทะเบียนคุม การใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำข้อมูลความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือเป็นข้อมูลในการสนับสนุน
ทุนการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และรายงานการดำเนินงาน 

5. การบริหารการเงิน 
5.1 การเบิกเงินจากคลัง 
แนวทางการปฏิบัติงาน 
สถานศึกษาเบิกเงินจากคลัง โดยยื่นหลักฐานขอเบิกเงินทุกรายการเบิกผ่านสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาตามระบบ GFMIS 
5.2 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
แนวทางการปฏิบัติงาน 
1) วิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและเงินรายได้

แผ่นดินให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและก่ิงอำเภอ พ.ศ. 
2520 

2) การรับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือ
กระทรวงการคลังเรื่อง การขออนุมัติวงเงินสารองและวงเงินนำฝากธนาคารของส่วนราชการและสถานศึกษา 
การมอบอำนาจเกี่ยวกับรายได้สถานศึกษา หลักเกณฑ์อัตราและวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
            3) การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ปฏิบัติตามระเบียบและ 
หนังสือกระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเรื่อง การรับเงิน 
หรือสินทรัพย์ที่มีผู้บริจาคในทางราชการหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุน การ
จ่ายเงินอุดหนุน ให้แก่โรงเรียนโดยตรง การเก็บรักษาเงินอุดหนุนไว้ในตู้นิรภัยของโรงเรียน 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและก่ิงอำเภอ พ.ศ. 2520 
2. หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0514/36019 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2549 เรื่อง ระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือสินทรัพย์ที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ 
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3. หนังสือกระทรวงการคลัง ที ่กค 0507/26 ลงวันที่ 3 มกราคม 2547เรื่อง การเก็บรักษาเงินบริจาค
ที่มีวัตถุประสงค์ให้ใช้ในด้านสวัสดิการ 

4. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0414/209 ลงวันที่ 7 มกราคม 2547 เรื่อง การขออนุมัติวงเงินสารอง
และวงเงินนำฝากธนาคารของส่วนราชการและสถานศึกษา 

5. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ศธ. 04001/2186 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2549 เรื่อง เงินรายได้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล 

6. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที ่สป. 429/2547 เรื่อง วงเงินสารองจ่ายและวงเงินนำฝากธนาคารของ
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่265/2549 เรื่อง การมอบอำนาจการรับบริจาคเงิน
หรือทรัพย์สิน ที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ 

8. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่161/2549 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับ
รายได้สถานศึกษา 

9. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2549 

10. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0414/07509 ลงวันที่ 5 มกราคม 2549 เรื่อง การสมทบเพ่ิมวงเงิน
รายไดส้ถานศึกษาเก็บไว้ ณ ที่ทำการ 

5.3 การนำเงินส่งคลัง 
แนวทางการปฏิบัติ 

          1) นำส่งเงินรายได้แผ่นดินผ่านธนาคารหรือส่งส่วนราชการผู้เบิกต้นสังกัดแยกตามประเภทของเงิน 
ได้แก่ เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน-เงินรายได้เบ็ดเตล็ด ค่าขายของเบ็ดเตล็ดค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด เพ่ือนำส่งคลัง
จังหวัดต่อไป 
         2) บันทึกการนำเงินส่งในทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน 
         3) สรุปยอดเงินคงเหลือจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำส่งเงินคงคลังในหน้าที่ของอำเภอและก่ิงอำเภอ พ.ศ. 2520 

สรุปได้ว่า การบริหารการเงิน หมายถึง กระบวนการในการวางแผนการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน และ
การควบคุมตรวจสอบเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการเงินของโรงเรียนทุกประเภททั้งเงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณ ซึ่งครอบคลุมการดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้ คือ การขอเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การ
เก็บรักษาและการนำส่งเงิน การตรวจสอบ และการรายงานความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและ
แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

6. การบริหารการบัญชี 
              6.1 การจัดทำบัญชีการเงิน 
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   แนวทางการปฏิบัติงาน 
             1) ตั้งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณท้ังการตั้งยอดภายหลังการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน และ
การตั้งยอดก่อนปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน 
             2) จัดทำกระดาษทำการโดยปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนปิดบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้า
บัญชีทุน และบัญชีเงินฝากและเงินประกันตั้งยอดบัญชีสินทรัพย์ที่เป็นบัญชีวัสดุ หรือ (บัญชีสินค้าคงเหลือ) 
และบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน พร้อมทั่งจัดทำใบสำคัญการลงบัญชีทั่วไปโดยใช้จำนวนเงินตามรายการหลัง
การปรับปรุง        
             3) บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย : Accrual Basis) โดยบันทึกรายการด้านเดบิตในบัญชีแยก
ประเภท (สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย) และบันทึกรายการด้านเครดิตในบัญชีแยกประเภท (หนี้สิน ทุน รายได)้ 
             4) บันทึกบัญชีประจำวัน ให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณการรับรายได้จากการขายสินค้าหรือ
การให้บริการการรับเงินรายได้ การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การจ่ายเงินนอก
งบประมาณให้ยืม การซื้อวัสดุหรือสินค้าคงเหลือ เงินทดรองจ่ายเงินมัดจำและค่าปรับ รายได้จากเงินกู้ของรัฐ 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การรับเงินบริจาคการรับเงินรายได้แผ่นดิน การถอนเงินรายได้แผ่นดิน การเบิกเงิน
งบประมาณแทนกัน การจ่ายเงินให้หน่วยงานที่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมเงิน การรับเงินความรับผิดทาง
ละเมิด 
             5) สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทำการสรุปรายการรับหรือจ่ายเงินผ่านไปบัญชีแยกประเภทเงิน
สด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง สำหรับรายการอ่ืนและรายการในสมุดรายวันทั่วไปให้ผ่านรายการเข้า
บัญชีแยกประเภท ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน 
             6) ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างรับ 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย / รายรับที่ได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า / รายได้ค้างรับวัสดุหรือสินค้าที่ใช้ไประหว่าง
งวดบัญชี ค่าเสื่อมราคา / ค่าตัดจำหน่าย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 
             7) ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเพ่ือบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี และ
ปิดรายการรายได้สูง (ต่ำ) ว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชีเข้าบัญชีรายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แล้วให้โอนบัญชี
รายได้แผ่นดินนำส่งคลังเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินหากมียอดคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง 
            8) ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน และ
งบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไปและการตรวจสอบ
ความถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน 
            9) แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการเขียนขอ้ความผิดหรือตัวเลขผิดจากการ
บันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูกโดยการขีดฆ่าข้อความหรือตัวเลขผิด ลงลายมือชื่อย่อกำกับพร้อม
วันเดือนปีแล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขท่ีถูกต้อง 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
         1) หลักการนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที ่2 
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         2) คู่มือแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีส่วนราชการจากเกณฑ์เงินสดเข้าสู่เกณฑ์คงค้าง 
6.2 การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงินแนวทางการปฏิบัติงาน 
        1) จัดทำรายงานประจำเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลาง
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยจัดทำรายงานรายได้แผ่นดินรายงานรายได้และค่าใช้จ่าย รายงานเงิน
ประจำงวด 
        2) จัดทำรายงานประจำปี โดยจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน 
งบกระแสเงินสดจัดทำโดยวิธีตรง จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินและจัดส่งรายงานประจำปีให้สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษาและจัดส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและ
กรมบัญชีกลางตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
หลักการนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที ่2 
          6.3 การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์ขึ้นเองเว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางที่เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้ึนเพ่ือจำหน่ายแจกจ่าย 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
หลักการนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที ่2 

สรุปได้ว่า การบริหารบัญชี หมายถึง การดำเนินการในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลทางการเงิน เพ่ือ
บันทึกรายการทางบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงินให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
ตรวจสอบระบบการเงินและงบประมาณของโรงเรียน 
   7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
            7.1 การจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติงาน 
           1) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือหรือบุคลากรขึ้นสารวจวัสดุ ครุภัณฑ ์ที่ดินอาคารและสิ่งก่อสร้างทั้งหมด
เพ่ือทราบสภาพการใช้งาน 
           2) จำหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบ ในกรณีท่ีหมดสภาพหรือไม่ได้ใช้
ประโยชน์ 
           3) จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ทัง้ที่ซื้อหรือจัดหาจากเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้จากการบริจาคท่ียังไม่ได้บันทึกคุมไว้ โดยบันทึกทะเบียน
คุมราคา วันเวลาที่ได้รับสินทรัพย์ 
          4) จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุสำหรับที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างในกรณีท่ียังไม่ดำเนินการและที่ยังไม่
สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์ หรือสำนักงานธนารักษ์จังหวัดเพ่ือดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน และให้จัดทำ
ทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
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          5) จัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุมสินทรัพย์ก็ได้ 
ถ้าสถานศึกษามคีวามพร้อม 
          6) จัดทำระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาพรัฐ พ.ศ. 2560  
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

         7.2  การจัดหาพัสดุ 
        แนวทางการปฏิบัติงาน 
        1) วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการที่จัดทำกรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง เพ่ือตรวจดูกิจกรรมที่
ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดท่ีกำหนดตามมาตรฐานกลาง 
        2) จัดทำแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเองและที่ร่วมมือกับ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนจัดหา 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาพรัฐ พ.ศ. 2560  
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
       7.3 การกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
            แนวทางการปฏิบัติงาน 
            1) จัดทำเอกสารรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 
สิ่งก่อสร้างในกรณีที่เป็นแบบมาตรฐาน 
           2) ตั้งคณะกรรมการขึ้นกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือรูปแบบรายการในกรณีท่ีไม่เป็นแบบมาตรฐาน 
โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 
          3) จัดซื้อ จัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะประกาศ จ่าย/ขาย
รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะพิจารณาซองโดยคณะกรรมการจัดทำสัญญาและเมื่อตรวจรับงานให้
มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินวางฎีกำเบิกเงินเพ่ือจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาพรัฐ พ.ศ. 2560  
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
       7.4 การควบคุม บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ 
            แนวทางการปฏิบัติงาน 
            1) จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
            2) กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
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            3) กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ ควบคุมและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี อย่างสม่ำเสมอทุกปี 
           4) ตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งานสำหรับทรัพย์สินที่มีสภาพ
ไม่สำมารถใช้งานได้ ให้ตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณาและทำจำหน่ายหรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งปลูกสร้าง 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาพรัฐ พ.ศ. 2560  
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

สรุปได้ว่า การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ หมายถึง การดำเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุและการบริหาร
ทรัพย์สินของโรงเรียน นับตั้งแต่การกำหนดความต้องการการจัดหา การควบคุม การจัดเก็บ การบำรุงรักษา 
การจำหน่าย ทั้งนี้ให้รวมถึงกระบวนการในการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียนและ
การใช้พัสดุให้เป็นไปตามระเบียบแนวปฏิบัติและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และ
แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากขอบข่ายและภารกิจการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษา  

สรุปได้ว่าการบริหารงบประมาณ คือ กระบวนการการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ ซึ่งเริ่มตั้งแต่
การกำหนดแผนการใช้จ่าย การควบคุม กำกับ ติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินผลและการรายงานผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ ตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาทั้ง 7 ด้าน 
 

ที่มา : http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/
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หลักการจำแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
 

 รายจ่ายตามงบประมาณจำแนกออกเป็น  2  ลักษณะ  ได้แก่ 
 1.  รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสำหกิจ   

2. รายจ่ายงบกลาง 
1.  รายจา่ยของสว่นราชการและรฐัวสิำหกจิ 
 รายจา่ยของสว่นราชการและรฐัวสิำหกจิ  หมายถึง  รายจ่ายซึ่งกำหนดไว้สำหรับ 
แต่ละส่วนราชการและรัฐวิสำหกิจโดยเฉพาะ  จำแนกออกเป็น  5  ประเภทงบรายจ่าย  ได้แก่ 
  1.1  งบบุคลากร 
  1.2  งบดำเนินงาน 
  1.3  งบลงทุน 

 1.4  งบเงินอุดหนุน 
 1.5  งบรายจ่ายอื่น 
1.1  งบบุคลากร  หมายถึง  รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคล 

ภาครัฐ  ได้แก่  รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน  ค่าจ้างประจำ  ค่าจ้างชั่วคราว  และคา่ตอบแทนพนักงาน
ราชการ รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว   
        1.1.1  เงนิเดอืน  หมายถึง  เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐ 
ทุกประเภทเป็นรายเดือน  โดยมีอัตราตามที่กำหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปี  รวมถึงเงินที่
กระทรวงการคลังกำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือนและเงินเพิ่มอ่ืนที่จ่ายควบกับเงินเดือน  เช่น 

(1) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพ่ิมของประธานรัฐสภา  ประธานวุฒิสภา  และ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

(2) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพ่ิมของรองประธานวุฒิสภา  รอง
ประธานสภา  ผู้แทนราษฎร  และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 

(3) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพ่ิมของสมาชิกวุฒิสภา  และ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(4) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพ่ิมของประธานศาลรัฐธรรมนูญ  และตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ 

(5) เงินประจำตำแหน่งขององคมนตรีและรัฐบุรุษ 
(6) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ  
(7) เงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่งข้าราชการการเมือง 
(8) เงินเพ่ิมค่าวิชา  (พ.ค.ว.) 
(9) เงินเพ่ิมพิเศษค่าภาษามลายู  (พ.ภ.ม.) 
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(10) เงินเพ่ิมพิเศษสำหรับผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งครูช่างอาชีวศึกษาตามโครงการ
เงินกู้เพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษา  (พ.ค.ช.) 

(11) เงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสู้รบ  (พ.ส.ร.) 
(12) เงินเพ่ิมประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ 
(13) เงินเพ่ิมพิเศษผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียนตำรวจ (พ.ร.ต.) 
(14) เงินเพ่ิมพิเศษสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ใน

ต่างประเทศ  (พ.ข.ต.) 
(15) เงินเบี้ยกันดาร  (บ.ก.) 
(16) เงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนสำหรบัขา้ราชการ    
(17) เงนิชว่ยเหลอืการครองชีพขา้ราชการระดบัตน้ 

          1.1.2.  ค่าจา้งประจำ  หมายถึง  เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ 

ของส่วนราชการ โดยมีอัตราตามท่ีกำหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายค่าจ้างประจำ  รวมถึงเงินที่กระทรวง 

การคลังกำหนดให้จ่ายในลักษณะค่าจ้างประจำ  และเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจำ  เช่น   

(1) เงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)   
(2) เงินเบี้ยกันดาร  (บ.ก.) 
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดอืนสำหรบัลูกจ้างประจำ                                                        
(4) เงินชว่ยเหลอืการครองชีพพเิศษ   

           1.1.3.  คา่จา้งชัว่คราว  หมายถึง  เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับการทำงานปกติแก่

ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ รวมถงึเงนิเพิม่อืน่ทีจ่า่ยควบกบัคา่จา้งชัว่คราว  

  1.1.4  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ หมายถึง  เงินที ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานให้แก่พนักงานราชการ ตามอัตราที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการรวมถึง

เงินที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะดังกล่าว  และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ เช่น  เงิน

ช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ  เป็นต้น 

      1.2  งบดำเนินงาน  หมายถึง  รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจำ  ได้แก่  

รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  และค่าสำธารณูปโภค     รวมถึงรายจ่ายที่

กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว   

            1.2.1  คา่ตอบแทน  หมายถึง  เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ 
ทางราชการตามที่กระทรวงการคลังกำหนด  เช่น 
 (1)  เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
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 (2)  เงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอ่ืนๆ  ให้แก่  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์
ประจำตำบล  สารวัตรกำนัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่าย    ปกครอง  อาทิ  
เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  เงินช่วยเหลือในการทำศพ 
 (3)  ค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกอาสำรักษาดินแดน  ที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
 (4)  ค่าตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน กรรมการสารอง และเสมียนคะแนน
ในการเลือกตั้ง 
 (5)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้างที่มี
คำสั่งแต่งตัง้จากทางราชการ 
 (6)  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและ
ในวันหยุดราชการ 
 (7)  เงินรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน   และ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 (8)  เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย 
 (9)  เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ 
 (10)  เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการ 
 (11)  เงินสมนาคุณอาจารย์สำขาวิชาที่ขาดแคลนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
 (12)  เงินค่าฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว 
                                       (13)  เงินค่าท่ีพักผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 
                  (14)  เงินพิเศษท่ีจ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักราชการในต่างประเทศ ตาม
ประเพณีท้องถิ่น 
 (15)  ค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา 
                                   (16)  ค่าสอนพิเศษในสถานศึกษาของทางราชการ 
                                       (17)  เงินรางวัลกรรมการสอบ 
                                       (18)  ค่าพาหนะเหมาจ่าย 

(19)  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
 (20)  ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ใน
ต่างประเทศ 

 (21)  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่ง 
หน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ 
 (22)  เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ 
 (23)  เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง 
 (24)  เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 
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 (25)  เงินตอบแทนพเิศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่พิเศษ   
              1.2.2  ค่าใชส้อย  หมายถึง  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  (ยกเว้น 
บริการสำธารณูปโภค  สื่อสารและโทรคมนาคม)  รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่าย 
ที่เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืน ๆ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น 

(1)  ค่าปักเสำพาดสำยภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการ
ไฟฟ้า  รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า 

 (2)  ค่าจ้างเหมาเดินสำยไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม รวมถึงการ
ซ่อมแซม  บำรุงรักษาหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า  การเพ่ิมกำลังไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้า 

(3)  ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการ
น้ำประปา  รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปา  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา 

(4)  ค่าจ้างเหมาเดนิท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพ่ิมเติม รวมถึง
การซ่อมแซม  บำรุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา  

(5)  ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน 
(6)  ค่าเช่าทรัพย์สิน  รวมถงึเงนิทีต่อ้งจ่ายพรอ้มกับการเชา่ทรพัยส์นิ  เชน่  

ค่าเชา่รถยนต ์ คา่เชา่อาคารสิง่ปลกูสรา้ง  คา่เชา่ทีด่ิน  คา่เชา่รบัลว่งหนา้  ยกเว้นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ 

(7)  ค่าภาษี  เช่น  ค่าภาษีโรงเรือน  เป็นต้น 
(8)  ค่าธรรมเนียม  ยกเว้น  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร   
(9)  ค่าเบี้ยประกัน 
(10)  ค่าจ้างเหมาบริการ  เพ่ือให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอยู่ใน

ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  แต่มิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

(11)  ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน  เพื่อให้สำมารถใช้งานได้ตามปกติ 
  
 กรณเีปน็การจา้งเหมาทัง้คา่สิง่ของและคา่แรงงาน  ใหจ้า่ยจากค่าใชส้อย สว่นกรณทีีส่ว่น
ราชการเป็นผูด้ำเนินการซอ่มแซมบำรงุรักษาทรัพยส์นิเองใหป้ฏบิัต ิ ดงันี้ 
                                  1.  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย   
              2.  ค่าสิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่าย
จากค่าวัสดุ 
 

   รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ เช่น ค่ารับรอง หมายถึง  รายจ่ายในการเลี้ยงรบัรองของ
ทางราชการ                                     
   (1)  ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม 
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   (2)  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา 
 รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย  อืน่ ๆ  เช่น 

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ)  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ  เป็นต้น 

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร  หรือตำรวจ 
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน  หรือผู้ต้องหา 
(4) ค่าของขวัญ  ของรางวัล  หรือเงินรางวัล 
(5) ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  หรือพวงมาลา 
(6)  ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจาก

การปฏิบัติงานราชการ  
(7) เงินรางวัลตำรวจคุ้มกันทรัพย์สินของทางราชการ 
(8) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่   
(9) เงินประกันสังคม  (ในฐานะนายจ้าง) 
(10) ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา   
(11) ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา       
(12) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน 

 

              1.2.3  ค่าวสัด ุ หมายถึง  รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง  หมด

ไป  แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพเดิม  หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน  5,000  บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  
เป็นต้น 

(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000  บาท 

(3) รายจ่ายเพือ่ประกอบดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุง      ครุภัณฑ์ที่
มีวงเงินไม่เกิน  5,000  บาท  ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  ที่มีวงเงินไม่เกิน  50,000  บาท 

(4) รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม หรือปรับปรุง         
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ที่มีวงเงินไม่เกิน  5,000  บาท 

(5) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สำมารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ 

1.2.4 ค่าสำธารณปูโภค  หมายถึง  รายจ่ายคา่บริการสำธารณูปโภค   
สื่อสารและโทรคมนาคม  รวมถงึคา่ใชจ้า่ยที่ตอ้งชำระพรอ้มกนั  เช่น  ค่าบริการ ค่าภาษี  เป็นต้น 
ตามรายการ ดังนี้ 
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                         (1)  ค่าไฟฟ้า   
                         (2)  ค่าประปา  ค่าน้ำบาดาล   
                         (3)  ค่าโทรศัพท์  เช่น  ค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่  
รวมถึงบัตรโทรศัพท์  บัตรเติมเงินโทรศัพท์   
                                           (4)  ค่าบรกิารไปรษณีย์โทรเลข  เช่น  ค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข      ค่า
ธนาณัติ   ค่าดวงตราไปรษณียากร   ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนยีมการโอนเงนิผา่นธนาคาร  เป็นต้น 
   (5)  ค่าบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม  รวมถงึคา่ใชจ้า่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บริการ
สือ่สารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ  (โทรสาร)  ค่าเทเลกซ์   ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่า
สื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต        รวมถึงอินเทอร์เน็ตกำร์ด  และค่า
สื่อสารอ่ืนๆ  เชน่  ค่าเคเบิล้ทวี ี คา่เชา่ชอ่งสญัญาณดาวเทยีม    เปน็ตน้ 
 

 1.3  งบลงทนุ  หมายถึง  รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน  ได้แก่  รายจ่ายที่ 
จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่าย 
อ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
        1.3.1  คา่ครภุณัฑ ์ หมายถึง   รายจ่ายดังต่อไปนี้ 

          (1)  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคา 
ต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า  5,000  บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่น  ค่าขนส่ง    ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
                  (2)  รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือ 
ต่อชุดเกินกว่า  20,000  บาท 
                  (3)  รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์  รวมทั้ง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินเกินกว่า  5,000  บาท    
                               (4)  รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  เช่น  
เครื่องบิน   เครื่องจักรกลยานพาหนะ  เป็นต้น   ซึ่งไมร่วมถงึคา่ซอ่มบำรุงปกตหิรอืคา่ซอ่มกลาง 
 (5)  รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
       1.3.2.  ค่าทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง  หมายถึง  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือ      
สิ่งก่อสร้าง   รวมถึงสิ่งต่าง ๆ  ซึ่งติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น  อาคาร  บ้านพัก  สนามเด็กเล่น  
สนามกีฬา  สนามบิน  สระว่ายน้ำ  สะพาน  ถนน  รั้ว  บ่อน้ำ  อ่างเก็บน้ำ  เขื่อน  เป็นต้น   
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 

(1)  ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า  หรือระบบประปา  รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ   
ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ ทั้งที่เป็นการดำเนินการพร้อมการก่อสร้าง   
อาคารหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร 

(2)  รายจา่ยเพือ่ประกอบ  ดดัแปลง  ตอ่เติม  หรอืปรับปรงุที่ดนิและ 
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หรือสิง่กอ่สร้าง   ทีม่วีงเงนิเกนิกว่า  50,000  บาท  เชน่  คา่จดัสวน  ค่าถมดิน  เปน็ต้น   
                                    (3)  รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ  จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน  หรือนิติ
บุคคล 

 (4)  รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพ่ือการจัดหา  หรือปรับปรุง  ที่ดินและ 
หรือสิ่งก่อสร้าง 

            (5)  รายจ่ายที่เก่ียวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น  ค่าเวนคืน 
ที่ดิน  ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน  ค่าชดเชยผลอาสิน  เป็นต้น 
 

 1.4  งบเงินอุดหนุน  หมายถึง  รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื ่อช่วยเหลื อ  
สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลาง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   หน่วยงานในกำกับของรัฐ  องค์การมหาชน  รัฐวิสำหกิจ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาตำบล  องค์การระหว่างประเทศ  นิติบุคคล  เอกชนหรือกิจการอันเป็นสำ
ธารณประโยชน์  รวมถึง  เงินอุดหนุน งบพระมหากษัตริย์  เงินอุดหนุนการศาสนา  และรายจ่ายที่สำนัก
งบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 
       งบเงินอุดหนุนมี  2  ประเภท  ได้แก่   

       (1)  เงนิอดุหนนุทัว่ไป  หมายถึง  เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ 
เช่น  ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก  ค่าบำรุงสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งเอเชีย  เงิน
อุดหนุนเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด  เงินอุดหนุนเพ่ือบูรณะท้องถิ่น  เป็นต้น 
  (2)  เงนิอดุหนนุเฉพาะกจิ  หมายถึง  เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ
และตามรายละเอียดที่สำนักงบประมาณกำหนด  เช่น  รายการค่าครุภัณฑ์  หรือค่า สิ่งก่อสร้าง  เป็นต้น 
         รายจ่ายงบเงินอุดหนุนรายการใดจะเป็นรายจ่ายประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  หรือ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ให้เป็นไปตามที่สำนักงบประมาณกำหนด 
 

      หนว่ยงานอสิระตามรฐัธรรมนญูซึ่งมิใชร่าชการสว่นกลางตาม พระราชบัญญตัริะเบยีบ
บรหิารราชการแผน่ดนิ  เช่น 

         (1)  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
         (2)  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 

    หนว่ยงานในกำกับของรฐั   เชน่   
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(1) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(2) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
(3) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(4) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
(5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(6) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
(7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(8) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

 

   องค์การมหาชน  เช่น 
(1) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(2) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(3) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(4) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(5) สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 

 

   องค์การระหวา่งประเทศ  เช่น 
  (1)  องคก์ารการค้าโลก 
   (2)  องคก์ารพลังงานโลก 
  (3)  องคก์ารสหประชาชาติ   
   (4)  สถาบันทางสื่อสารมวลชนแห่งเอเชีย   

(5)  สมาคมไหมโลก 
  (6)  สถาบันสถิติระหว่างประเทศ 
                     (7)  กองทุนประชากรแห่งประชาชาติ 
  (8)  องคก์ารอนามัยโลก 
  (9)  กรรมการกำชาดระหว่างประเทศ 
  (10)  สมาคมมหาวิทยาลัยระหว่างชาติ 
  (11)  สมาคมระหว่างประเทศต่างๆ 
 

   องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  เช่น 
  (1)  องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 
  (2)  เทศบาล 
  (3)  องคก์ารบริหารส่วนตำบล 
  (4)  กรุงเทพมหานคร 
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   (5)  เมืองพัทยา 
 

    นติบิุคคล  เอกชน  หรอืกจิการอนัเปน็สำธารณประโยชน ์ เช่น 
  (1)  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา 

(2)  คณะกรรมการโอลิมปิก 
   (3)  สภาลูกเสือแห่งชาติ 
      (4)  โครงการวิจัย 
      (5)  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
   (6)  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 

  (7)  สภากำชาดไทย 
    (8)  สภาทนายความ 
   (9)  เนติบัณฑิตยสภา 
   (10)  สมาคม  หรือมูลนิธิต่างๆ 
 

     เงนิอดุหนนุงบพระมหากษตัรยิ ์ เช่น 
  (1)  ค่าใช้จ่ายในพระองค์ 
  (2)  ค่าใช้จ่ายในพระราชฐานที่ประทับ 
  (3)  เงินพระราชกุศล 
  (4)  เงินค่าข้าวพระแก้วและเครื่องสังเวยพระสยามเทวาธิราช 
  (5)  เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ 
   (6)  เงินเบี้ยหวัดข้าราชการฝ่ายใน 
 

     เงนิอดุหนนุการศาสนา  เช่น 
  (1)  ค่าใบเบิกของรถไฟของสังฆาธิการ 
  (2)  เงินอุดหนุนบูรณะวัด 
  (3)  เงินอุดหนุนการศึกษาปริยัติธรรม 
  (4)  เงินอุดหนุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ 
  (5)  เงินอุดหนุนคณะกรรมการกลางอิสลาม 

(6)  เงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรี 
  (7)  เงินอุดหนุนมิซซังต่างๆ 
  (8)  เงินอุดหนุนกิจกรรมของศาสนาอื่น 
  (9)  เงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถานของศาสนาอ่ืน 

(10)  เงินอุดหนุนยุวพุทธิกสมาคม 
(11)  เงินอุดหนุนพุทธสมาคม 
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(12)  เงินนิตยภัต 
(13)  เงินพระกฐิน 
(14)  เงินบูชากัณฑ์เทศน์ 

 

   รายจา่ยทีส่ำนักงบประมาณกำหนดใหใ้ชจ้า่ยในงบเงนิอดุหนนุ  เช่น 
  (1)  ค่าฌาปนกิจ 
  (2)  ค่าสินบน 
   (3)  ค่ารางวัลนำจับ 
 

1.5  งบรายจ่ายอืน่  หมายถึง  รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่าย 
หนึ่ง  หรือรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้  เช่น 
        (1)  เงินราชการลับ   
         (2)  เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
 (3)  ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา  วจิยั  ประเมนิผล  หรือพัฒนาระบบต่างๆ  
ซึ่งมิใชเ่พือ่การจดัหา  หรอืปรบัปรุงครภุัณฑ ์ ทีด่นิและหรอืสิง่กอ่สรา้ง 
        (4)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
        (5)  คา่ใชจ้า่ยสำหรบัหนว่ยงานอสิระตามรฐัธรรมนญู  (สว่นราชการ) 
        (7)  คา่ใชจ้า่ยสำหรบักองทนุ  หรอืเงนิทนุหมนุเวยีน 
        (6)  รายจ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้ 
         

            2.  รายจา่ยงบกลาง 
 รายจา่ยงบกลาง  หมายถึง  รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสำหกิจ
โดยทั่วไปใช้จ่าย  ตามรายการดังต่อไปนี้ 
                     (1)  "เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ"  หมายความว่า  รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ  เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง  เงินทดแทนข้าราชการ
วิสามัญ  เงินค่าทดแทนสำหรับผู้ได้รับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ 
เงินช่วยพิเศษข้าราชการบำนาญเสียชีวิต  เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ 
การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม  และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ   

(2)  "เงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ" หมายความว่า รายจ่าย 
ที่ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่างๆ  ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง  และพนักงานของรัฐ  ได้แก่  
เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร  เงินช่วยเหลือบุตร  และเงินพิเศษในกรณีตายในระหว่างรับราชการ 
 (3)  "เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ"  หมายความว่า 
รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนข้าราชการประจำปี  เงินเลื่อนขั้น 
เลื่อนอันดับเงินเดือนข้าราชการที่ได้รับเลื่อนระดับและหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระหว่างปี  และ 
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เงินปรับวุฒิข้าราชการ 
 (4)  "เงินสารองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ"  หมายความว่า  รายจ่ายที่ 
ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินสารอง  เงินสมทบ  และเงินชดเชยที่รัฐบาลนำส่งเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญ 
ข้าราชการ 

(5)  “เงินสมทบของลูกจ้างประจำ"  หมายความว่า  รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงิน  
สมทบที่รัฐบาลนำส่งเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ  
 (6)  "ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศหมายความ
ว่า  รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนิน 
ภายในประเทศและหรือต่างประเทศ  และค่าใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย 
 (7)  "เงินสารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น"  หมายความว่า  รายจ่ายที่ตั้งสารองไว้เพ่ือ
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 
 (8)  "ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรกัษาความม่ันคงของประเทศ"  หมายความว่า 
รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรักษาความม่ันคงของประเทศ 
 (9)  "เงินราชการลับในการรักษาความม่ันคงของประเทศ"  หมายความว่า 
รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือเบิกจ่ายเป็นเงินราชการลับ  ในการดำเนินงานเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ 
 (10)  "ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"  หมายความว่า 
รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 (11)  "ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ" 
หมายความว่า  รายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานของรัฐ 
 อนึ่ง  นอกจากรายจ่ายรายการต่างๆ  ดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นรายการหลักแล้ว 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปียังอาจตั้งรายจ่ายรายการอ่ืนๆ  ไว้ในรายจ่ายงบกลาง 
ตามความเหมาะสมในแต่ละปี  เช่น  ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ  ค่าใช้จ่าย 
ในการชำระหนี้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง   ค่าใชจ้า่ยเพือ่การเสรมิสรา้งศักยภาพการแขง่ขนัและการ
พัฒนาทีย่ัง่ยนืของประเทศ  และคา่ใชจ้า่ยการพฒันาจังหวดัชายแดนภาคใต้  เป็นต้น       
                                                         สำนกักฎหมายและระเบยีบ 
             สำนักงบประมาณ 

 
 
 
 

เอกสารแนบทา้ย 
หลักการจำแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
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ตวัอยา่งรายการสิง่ของทีจ่ัดเปน็ครภุณัฑโ์ดยสภาพ  เชน่ 
 

 ครภุณัฑส์ำนกังาน 
1. โต๊ะ  เช่น   โต๊ะทำงาน   โต๊ะพิมพ์ดีด    โต๊ะประชุม   โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์   โต๊ะ

วางเครื่องพิมพ์   โต๊ะเขียนแบบ    โต๊ะอเนกประสงค์    โต๊ะอาหาร 
2. โต๊ะหมู่บูชา   ชุดรับแขก  เป็นต้น 
3. เก้าอ้ี  เช่น   เก้าอ้ีทำงาน   เก้าอ้ีฟังคำบรรยาย  เก้าอ้ีเขียนแบบ 
4. เก้าอ้ีสำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  เก้าอ้ีผู้มาติดต่อ  เก้าอ้ีพักคอย  เป็นต้น 
5. ตู้  เช่น   ตู้ไม ้  ตู้เหล็ก  ตู้ดรรชนี    ตู้เก็บแผนที่  ตู้นิรภัย  ตู้เก็บแบบฟอร์ม   ตู้เสื้อผ้า  

ตู้ล็อกเกอร์  เป็นต้น 
6. เครื่องพิมพ์ดีด 
7. เครื่องโทรศัพท์    
8. เครื่องโทรสาร  
9. เครื่องถ่ายเอกสาร 
10. เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล 
11. เครื่องอัดสำเนา 
12. เครื่องทำลายเอกสาร 
13. เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม 
14. เครื่องบันทึกเงินสด 
15. เครื่องนับธนบัตร 
16. เครื่องปรับอากาศ 
17. พัดลม 
18. เครื่องฟอกอากาศ   
19. เครื่องดูดฝุ่น 
20. ลิฟท์ 
21. เครื่องปรุกระดาษไข 
22. เครื่องขัดพ้ืน 
23. ถังน้ำ 

 

 ครภุณัฑก์ารศึกษา 
1. จักร  เช่น  จักรธรรมดา  จักรทำลวดลาย   จักรพันริม  จักรอุตสำหกรรม  เป็นต้น 
2. โต๊ะนักเรียน 
3. เครื่องเขียนตัวอักษร 
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 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนสง่ 
 1.  รถยนต์  เช่น  รถยนต์นั่ง  รถยนต์โดยสาร  เป็นต้น 
 2.  รถบรรทุก  เช่น  รถบรรทุกน้ำ  รถบรรทุกน้ำมัน  รถบรรทุกขยะ  เป็นต้น 
 3.  รถจักรยานยนต์ 
 4.  รถจักรยาน 
 5.  รถอ่ืนๆ  เช่น  รถยกของ  รถปั้นจั่น  รถลากเครื่องบิน   รถเทรลเลอร์ 
รถดับเพลิง  รถเตาต้มยาง  รถพ่นยาง  รถตักดิน  รถบด  รถบดล้อเหล็ก  รถบดล้อเหล็กเรียบ  รถบดตีนแกะ   
รถบดอัดขยะ   รถตักล้อยาง  รถเข็น   รถเกรเดอร์  รถขุดตีนตะขาบ   รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ   รถอัดฉีด   
รถเกลี่ยดิน   รถตักหน้าขุดหลัง   รถกวาดถนน   เป็นต้น 
 6.  เรือ  เช่น  เรือยนต ์ เรือบด  เรือติดท้าย  เรือเร็ว  เรือพ่วง  เป็นต้น 
 7.  เครื่องบิน 
 8.  แม่แรงยกอากาศยาน 
 9.  เครื่องยนต์ 
 

  
ครภุณัฑก์ารเกษตร 

1. ปศุสัตว์  เช่น  ช้าง ม้า วัว ควาย  เป็นต้น 
   2.  รถไถ   รถฟาร์มแทรคเตอร์ 
   3.  เครื่องพ่นยา 
   4.  เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพด  
   5.  เครื่องตัดวัชพืช 
   6.  เครื่องหว่านปุ๋ย 
   7.  เครื่องยกร่อง 

8. เครื่องนวดธัญพืช 
   9.  เครื่องผสมยาคลุกเมล็ดพันธุ์ 

10. เครื่องนับเมล็ดพืช 
 11.  เครื่องรดน้ำ 
 12.  เครื่องสีข้าวโพด 
 13.  เครื่องสีฝัด 
 14.  เครื่องเกลี่ยหญ้า 
 15.  เครื่องคราดหญ้า 
  16.  เครื่องบดและผสมอาหารสัตว์ 
 17.  เครื่องสูบน้ำ 
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 18.  เครื่องขยายเกล็ดปลา 
 19.  เครื่องชั่งน้ำหนัก 
 

 ครภุณัฑก์อ่สรา้ง 
   1.  เครื่องกระทุ้งดิน  
   2.  เครื่องกลึง 
   3.  เครื่องเจาะหิน 
   4.  เครื่องเจาะเหล็ก 
   5.  สว่านเจาะแผ่นเหล็ก 
   6.  เครื่องเชื่อมโลหะ 
   7.  เครื่องพ่นสี 
   8.  เครื่องผสมยางแอสฟัลท์ 
   9.  เครื่องผสมคอนกรีต 
                    10.  เครื่องมือทดลองคอนกรีต 
 11.  เครื่องสั่นคอนกรีต 
 12.  เครื่องตบดิน 
 13.  เครื่องมือทดลองความลาดเท 
 14.  เครื่องมือไสไม้ไฟฟ้า 

15. เครื่องโม่หิน 
 16.  เครื่องตอกเข็ม 
 17.  เครื่องตีเส้น 
 18.  เครื่องอัดจารบี 
 19.  เครื่องอัดลม 

20.  เครื่องตัดกระเบื้อง 
 

 ครภุณัฑไ์ฟฟา้และวทิยุ 
   1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
   2. หม้อแปลงไฟฟ้า  
   3.  เครื่องขยายเสียง 
   4.  เครื่องบันทึกเสียง 
   5.  เครื่องเล่นแผ่นเสียง 
   6.  เครื่องรับส่งวิทยุ 
   7.  เครื่องวัดความถ่ีคลื่นวิทยุ 
   8.  เครื่องอัดสำเนาเทป 
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9. เครื่องถอดเทป 
 10.  เครื่องเล่นซีดี    
 11.  วิทยุ-เทป 
 12.  วิทยุ-เทป-ซีดี 
 

 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 
 1.  กล้อง  เช่น  กล้องถ่ายรูป  กล้องถ่ายภาพยนตร์  กล้องถ่ายวิดีโอ  เป็นต้น 

2. เครื่องฉาย  เช่น  เครื่องฉายภาพยนตร์  เครื่องฉายสไลด์  เครื่องฉายภาพ 
ทึบแสง  เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ  เป็นต้น 
 3.  เครื่องอัดและขยายภาพ   
 4.  เครื่องเทปซิงโครไนต์ 

5.  ไฟแวบ 
 6.  จอรับภาพ 
                   7.  เครื่องล้างฟิล์ม 
   8.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
                   9.  โทรทัศน์ 
                10.  เครื่องวิดีโอ  
                 11.  เครื่องตัดต่อภาพ 
                  12.  โคมไฟถ่ายภาพและวิดีโอ                   
 

 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์
1.  เตียง  เช่น  เตียงเฟาว์เลอร์   เตียงตรวจโรค  เตียงตรวจภายใน  เตียงเด็ก 

เตียงทำคลอด  เป็นต้น 
 2.  รถเข็น  เช่น  รถเข็นชนิดนั่ง  รถเข็นชนิดนอน  รถเข็นทำแผล   รถเข็นถาดแจกยา  
รถเข็นอาหาร  รถเข็นผ้าเปื้อน  เป็นต้น 
 3.  กล้องจุลทรรศน์    กล้องดูดาว 

4.  เครื่องวัด  เช่น  เครื่องวัดกำลังอัด   เครื่องวัดความถี่   เครื่องวัดความสูง 
เครื่องวัดอุณหภูมิโลหะเหลว  เครื่องวัดแสง  เครื่องวัดรังสี  เครื่องวัดพลังแสงแดด  เครื่องวัดความกดอากาศ  
เครื่องวัดอุณหภูมิน้ำ  เครื่องวัดความเป็นกรด  เครื่องวัดความชื้นในดิน 
เครื่องวัดความยึดและหดตัวของวัตถุ   เครื่องวัดตะกอน  เครื่องวัดประสำท  เครื่องวัดความดันโลหิต  
เครื่องวัดรัศมีการเห็นของลูกตา  เป็นต้น 
   5.  เครื่องตรวจ  เช่น  เครื่องตรวจหัวใจ  เครื่องตรวจไขมัน  เครื่องตรวจตา  เครื่องตรวจ
เม็ดเลือด  เครื่องตรวจหาเนื้อเยื่อมะเร็ง  เป็นต้น   
   6.  เครื่องจี้จมูก  เครื่องจี้คอ 
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   7.  เครื่องดูดเสมหะ  เครื่องดูดเลือดและหนอง 
    8.  เครื่องเจาะกระดูก  เครื่องเจาะไข   
   9.  หม้อต้มเครื่องมือไฟฟ้า 
                 10.  ตู้อบเด็ก 
                     11.  ยูนิตทำฟัน 

12.  ตู้ส่องดูฟิล์มเอกซเรย์  
 13.  เครื่องช่วยความสว่างของกล้องจุลทรรศน์  
 14.  เครื่องชั่งน้ำหนัก 
 15.  เครื่องดูดอากาศ 

16. เครื่องทดสอบความถ่วงจำเพาะของของเหลว 
 17.  เครื่องมือเทียบสีเคมี 

18. เครื่องลอกลวดลายจากภาพถ่าย 
 19.  เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน 
 20.  เครื่องตรวจสอบมาตรไฟฟ้า 
                    21.  เครื่องมือเติมน้ำยา 
                    22.  เครื่องมือทดลองหาลิควิดลิมิท  
                    23.  เครื่องจับความเร็ว 
                   24.  เครือ่งอัดลมขับด้วยเครื่องยนต์ 
                    25.  เครื่องกรองแสง 
                    26.  เครื่องทดสอบแสงสว่าง 
                    27.  เครื่องแปลงสภาพน้ำกระด้างให้เป็นน้ำอ่อน 
                    28.  เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำ 
                    29.  เครือ่งกลั่นน้ำ 
                    30.  เครื่องระเหยของเหลว 
                    31.  เครื่องมือวิเคราะห์ด้วยเปลวไฟ 
                    32.  เครื่องวิเคราะห์แยกขนาดของเม็ดดิน 

33. เครื่องกวนด้วยแม่เหล็ก 
 34.  โซเดียมแลมพ์ 
                    48.  เครื่องขบนิ่ว 

49. เครื่องตักตะกอน 
50. เครื่องกรอฟัน 

 51.  เครื่องอบแอมโมเนีย 
 52.  เครื่องให้ออกซิเจน   
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 53.  เครื่องเอกซเรย์ 
54. เครื่องดูฟิล์มเอกซเรย์ 
55. เครื่องล้างฟิล์มเอกซเรย์ 

 56.  ฉากกั้นแสงเอกซเรย์ 
57.  เครื่องช่วยหายใจ 
58.  เครื่องให้ยาสลบ 
59  เครื่องล้างเข็มฉีดยา 
60. โคมไฟผ่าตัด 
61.  เครื่องมือช่วยคลอด 
62.  เครื่องกรองเชื้อไวรัส 
63.  เครื่องมือสำหรับบดอาหารของเชื้อแบคทีเรีย 

 64.  เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน 
 

 ครภุณัฑง์านบ้านงานครวั 
    1.  เครื่องกรองน้ำ 
    2.  เครื่องดูดควัน 
    3.  เครื่องตัดหญ้า 
    4.  ตู้เย็น  ตู้แช่อาหาร 
       5.  ตู้ทำน้ำแข็ง 

   6.  เครื่องซักผ้า 
   7.  เครื่องอบผ้า 
   8.  เครื่องล้างชาม 

    9.  เครื่องทำน้ำเย็น 
  10.  เตาอบ  เตาแก๊ส 
  11.  เตียง  เช่น  เตียงไม ้ เตียงเหล็ก  เป็นต้น 
   12.  ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 
 

 ครภุณัฑโ์รงงาน 
   1.  เครือ่งพิมพ์ลายบนแก้ว 
   2.  แท่นพิมพ์ 
   3.  เครื่องพิมพ์แบบ 
   4.  เครื่องทำเหรียญกษาปณ์ 
     5.  เครื่องตีตราและอัดแบบ 
   6.  เครื่องปั๊มตราดุน 
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                       7.  เครื่องเขียนโลหะด้วยไฟฟ้า 
   8.  เครื่องเชื่อมโลหะ 
   9.  เครื่องชุบผิวโลหะ 
 10.  เตาเคลือบโลหะ  เตาหลอมโลหะ 
 11.  เตาอบ 
 12.  ตู้อบเครื่องรัก 
 13.  เครื่องเจียระไน 
 14.  เครื่องทอผ้า 
 15.  เครื่องดัดโลหะ 
 16.  เครื่องปั๊มและตัดโลหะ 
 17.  เครื่องตัดเหล็ก 
 18.  เครื่องพับและม้วนเหล็ก 
 19.  เครื่องจักรกล 

20. เครื่องจักรไอน้ำ 
 21.  เครื่องล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์ 
 22.  เครื่องตรวจสอบหัวฉีดเครื่องยนต์ 
 23.  เครื่องอัดฉีดเครื่องจักร 
 24.  เครื่องมือถอดสปริงลิ้น 

25. เครื่องสำหรับดูดบู๊ชและลูกปืน 
 26.  เครื่องตรวจทุ่นไดนาโม 
 27.  เครื่องดูดลม 
  28.  แท่นกลึง 
 29.  เครื่องคว้าน 
 30.  เครื่องทำเกลียว 
 31.  เครื่องทำเฟือง 
 32.  เครื่องดูดเฟือง 
 33.  เครื่องถอดและต่อโซ่ 
 34.  เครื่องปรับความถ่ีและกำลังดัน 

34. ทั่งระดับเหล็ก 
 36.  เครื่องกลั่น 
 37.  เครื่องกว้าน 
 39.  เครื่องโม่หิน 

40. เครื่องย่อยหิน 
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 41.  เครื่องอัดจารบี 
 42.  เครื่องปั๊มน้ำมันไฟฟ้า 
 43.  เครื่องหยอดน้ำมัน  
 44.  มอเตอร์หินเจีย 
 45.  เครื่องเจีย 

46.  เครื่องขัดกระดาษทราย 
47  เครื่องลอกบัว 
48.  เครื่องเป่าลม 
49.  เครื่องมือต่างๆ  เช่น  เลือ่ยวงเดือนไฟฟ้า   เลื่อยฉลุไฟฟ้า  ไขควงไฟฟ้า 

กบไฟฟ้า  สว่านไฟฟ้า  เป็นต้น 
  

 ครภุณัฑก์ีฬา 
   1.  แทรมโปลิน 
   2.  บ๊อกซ์สแตนด์ 
                  3.  โต๊ะเทเบิลเทนนิส 
                  4.  จักรยานออกกำลังกำย 
   5.  เหล็กยกน้ำหนัก 
   6.  บาร์คู ่
   7.  บาร์ต่างระดับ 
   8.  ม้าห ู
   9.  ม้าขวาง 
 

 ครภุณัฑส์ารวจ 
 1.  กล้องส่องทางไกล 
 2.  เครื่องเจาะสารวจ 
 3.  กล้องระดับ 
 4.  กลอ้งวัดมุม 
 5.  โซ่ลาน 
 6.  ไม้สตาฟฟ์ 
    

  
                    ครภุณัฑอ์าวธุ 
 1.  ปืน 
 2.  ปืนลูกซอง 
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 3.  ปืนพก 
  

 ครภุณัฑด์นตรีและนาฏศลิป์ 
   1.  ปี่คาลิเน็ท 
   2.  แตรทรัมเป็ท 
   3.  แตรทรัมโบน 
   4.  แตรบาริโทน 
   5.  แตรยูฟอร์เนียม 
   6.  แตรบาสซูน 
   7.  แซกโซโฟน 
   8.  ไวโอลิน 
   9.  วโิอล่า 
                    10.  เซลโล ่
 11.  เบส 
 12.  เปียโน 
 13.  ออร์แกนไฟฟ้า 
 14.  ระนาด 
 15.  ฆ้องวง 
 16.  ขิม 
 17.  ศีรษะโขนละคร 
 18.  เครื่องแต่งกำยชุดแสดงโขน-ละคร 
 

 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 
1.  มอนิเตอร์ 
1. เครื่องพิมพ์ 

 3.  พล็อตเตอร์  
 4.  เครื่องแปลงรหัสสัญญาณ  
                    5.  เครื่องถ่ายทอดสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ขึ้นจอภาพ  
                    6.  เครื่องปรับระดับกระแสไฟ 
                    7.  สแกนเนอร์  
 8.  ดิจิไทเซอร์  
 9.  เครื่องสารองกระแสไฟฟ้า  
                   10.  เครื่องแยกกระดาษ 
                   11.  เครื่องป้อนกระดาษ 
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                   12.  เครื่องอ่านข้อมูล 
                   13.  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล 
                   14.  โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งเกินกว่า  
20,000 บาท 
 

หมายเหต ุ
1. รายการสิ่งของที่กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น  เป็นเพียงตัวอยา่งรายการ 

สิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์เท่านั้น  ซึ่งในการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์ดังกล่าว  จะต้อง 
พิจารณาได้ว่าสิ่งของนั้นมีลักษณะคงทนถาวร  มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ  1  ปี 
ขึ้นไป   และให้หมายความรวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะทำนองเดียวกันด้วย 
 2.  การจัดประเภทของครุภัณฑ์  เป็นเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ   
ซึ่งส่วนราชการอาจพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมให้เหมาะสมเพ่ือประโยชน์แก่การบริหาร
จัดการทางพัสดุได้  ทั้งนี ้ การจัดประเภทของครุภัณฑ์ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการ 
ใช้งานของส่วนราชการแต่ละแห่ง   
 

 
ที่มา : https://www.google.co.th/search?q=การจําแนกประเภทงบประมาณ 
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ส่วนที่ 4  บทบาทของผู้มีส่วนร่วมในการนำนวัตกรรมไปทดลองใช้  

 

  
บทบาทของผู้มีส่วนร่วมในการนำนวัตกรรมไปทดลองใช้ 
   ปัจจัยที ่สำคัญในการนำนวัตกรรมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมที ่มี
ประสิทธิผลของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาไปใช้ให้เกิดประสบผลสำเร็จก็คือ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำนวัตกรรมไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากผู้บริหาร 
ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องอาศัยความร่วมมือกันในการปฏิบัติงานแบบมีส่วน
ร่วม ได้แก่  ร่วมระดมความคิด  ร่วมวางแผน  ร่วมดำเนินงาน  ร่วมติดตามประเมินผล  ร่วมพัฒนา  และ ร่วม
ชื่นชมผลสำเร็จ  ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องดำเนินงานตามบทบาทในการนำนวัตกรรมการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ดังต่อไปนี้ 
                1. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
   ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
แบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา และมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา มี
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารอย่างถ่องแท้และนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังแบบต่อเนื่อง จะช่วยให้การ
พัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมประสบผลสำเร็จได้อย่างมีคุณภาพ  ผู้บริหารสถานศึกษา
ในยุคปฏิรูปการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากการสั่งการมาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานในแต่ละ
ขั้นตอน คือ ร่วมระดมความคิด   ร่วมวางแผน   ร่วมดำเนินงาน ร่วมติดตามประเมินผล  ร่วมพัฒนา และร่วม
ชื่นชมผลสำเร็จ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรมีบทบาท ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 ร่วมระดมความคิด             
   ผู้บริหารสถานศึกษา  อธิบายให้กับผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ และความ
ตระหนักที่ต้องนำนวัตกรรมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา                      
  

   ขั้นตอนที่ 2  ร่วมวางแผน  
   มีขั ้นตอนของการร่วมวางแผน   เพื ่อให้สำมารถวางแผนกำหนดรายละเอียด หรือวิธี
ดำเนินงานที่เหมาะสมชัดเจน ทำให้นำลงสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง แบ่งการร่วมวางแผนออกเป็น  
      

   ขั้นตอนที่ 3 ร่วมดำเนินงาน 
   มีขั้นตอนที่ผู้บริหารต้องร่วมดำเนินงาน   เพื่อให้สำมารถปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้ร่วมกัน
วางแผนไว้ จนเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และความต้องการที่กำหนดไว้    
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   ขั้นตอนที่  4 ร่วมติดตามประเมินผล     
   มีข้ันตอนที่ผู้บริหารต้องมีส่วนร่วมร่วมติดตามประเมินผล   เพื่อทำการแก้ไข ปรับปรุง 
ข้อบกพร่อง  นำมาสรุปผลการดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และความต้องการที่กำหนดไว้   
โดยที่ผู้บริหารร่วมกับ  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย ทำการ
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการแล้วทำการสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของ
คณะครูผู้สอนบูรณาการเพ่ือค้นหาจุดเด่นและจุดด้อย ให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือแก่คณะครูผู้สอน
บูรณาการในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดผลดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการและพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน 
 

   ขั้นตอนที่ 5  ร่วมพัฒนา 
   กระบวนการร่วมพัฒนา ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องประชุม  เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมาสะท้อนจุดเด่นและจุดด้อยหลังการดำเนินการตามกำหนดการสอนแบบบูรณา
การและนิเทศติดตามการดำเนินการสอนแบบบูรณาการ 
    

   ขั้นตอนที่ 6  ร่วมชื่นชมผลสำเร็จ 
   ผู้บริหารอนุมัติโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการเพื่อให้การร่วมชื่นชมผลสำเร็จของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันชื่นชมผลสำเร็จหลังจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการ 
 

                2. บทบาทของหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
   หัวหน้ากลุ ่มบริหารงบประมาณจะต้องมีความเข้าใจเกี ่ยวกับนวัตกรรมการจัดการ
งบประมาณการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา และมีความตระหนักถึงความสำคัญของการ
จัดการงบประมาณ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างถ่องแท้และนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังแบบต่อเนื่อง จะ
ช่วยให้การพัฒนาการจัดการงบประมาณ ประสบผลสำเร็จได้อย่างมีคุณภาพ  เป็นผู้ประสานความร่วมมือ
ระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติ โดยจะต้องจะต้องมีความเข้าใจในกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ ร่วม
ระดมความคิด   ร่วมวางแผน   ร่วมดำเนินงาน ร่วมติดตามประเมินผล    ร่วมพัฒนา และร่วมชื่นชมผลสำเร็จ 
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการจึงควรมีบทบาท ดังนี้    
 

                3. บทบาทของคณะครู 
   คณะครูผู้สอนบูรณาการจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการศึกษาเชิงบูรณา
การแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา และมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา  
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างถ่องแท้และนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังแบบต่อเนื่อง จะช่วยให้การพัฒนาการ
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการประสบผลสำเร็จได้อย่างมีคุณภาพ  เป็นผู้ประสานความร่วมมือกับหัวหน้ากลุ่ม
สาระ และทำการสอน โดยจะต้องมีความเข้าใจในกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการออกแบบการ
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จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการคือ ร่วมระดมความคิด   ร่วมวางแผน   ร่วมดำเนินงาน ร่วมติดตามประเมินผล   
ร่วมพัฒนา และร่วมชื่นชมผลสำเร็จ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ หรือความต้องการที่กำหนดไว้
ร่วมกัน  
 

                 4. บทบาทของผู้เรียน 
   เนื่องจากผู้เรียนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจึงต้องพัฒนาขึ้นเพื่อสนอง
ต่อความต้องการของผู้เรียนโดยตรง ผู้เรียนควรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิด เห็นและให้ข้อมูลที่สะท้อนถึง
ความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียนให้แก่ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมได้ทราบ 
และเนื่องจากผู้เรียนเป็นผลผลิตของการจัดการศึกษาโดยตรง ผู้เรียนจะมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือเป็นคน
ดี มีปัญญา และมีความสุขได้ ผู้เรียนจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของตนจากการเป็นผู้รับมาเป็น
ผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และความสำมารถของตนเอง 
    

  1.6 ประโยชน์ของนวัตรกรรมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลของ
สถานศึกษา 
   1.6.1 ประโยชน์ต่อสถานศึกษา ทำให้ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามาช่วยในการพัฒนางาน
วิชาการ โดยมีการออกแบบและจัดการศึกษาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแก้ ปัญหา
ทางด้านงานวิชาการที่เกี่ยวกับการสอนบูรณาการของครู เริ่มตั้งแต่ ร่วมระดมความคิด   ร่วมวางแผน  ร่วม
ดำเนินงาน     ร่วมติดตามประเมินผล    และร่วมพัฒนา   เพื่อให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหา ความต้องการที่กำหนดไว้   มีการร่วมชื่นชมผลสำเร็จ  เมื่อได้ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย  
วัตถุประสงค์หรือความต้องการที่กำหนดไว้ร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้บรรยากาศและการสื่อสารในสถานศึกษาดี
ขึ้น  ลดความขัดแย้ง  และองค์การมีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น   
   1.6.2 ประโยชน์ต่อผู้บริหาร  ฝ่ายบริหารสถานศึกษาสำมารถบริหาร  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้ง่ายขึ้น  โดยการได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เริ่มตั้งแต่ร่วมระดมความคิด   ร่วม
วางแผน  ร่วมดำเนินงาน     ร่วมติดตามประเมินผล    ร่วมพัฒนา   และร่วมชื่นชมผลสำเร็จ  ในการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม ส่งผลให้การตัดสินใจของผู้บริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ขึ้น เนื่องจากได้รับข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ๆ ฝ่าย  
   1.6.3 ประโยชน์ต่อครู  เป็นแนวทางที่ช่วยให้ครูได้ทำงานร่วมกัน  ในการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการแบบมีส่วนร่วม ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างครูกับฝ่ายบริหาร  ร่วมไปถึงระหว่างครูด้วยกันดี
ขึ้น  มีความไว้วางใจกันสูง  มีความรับผิดชอบและผูกพันกับองค์กรมากขึ้น  โดยมีการประสานงานร่วมกัน
อย่างมีความสุข  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้คิดวิธีการหรือนำเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา  เพื่อให้ได้
บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์หรือความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน  
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   1.6.4 ประโยชน์ต่อผู้เรียน    ช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ จากสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่
รอบตัวในลักษณะองค์รวม  เกิดการเรียนรู้ที่ลึกซ้ึง  ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้จากจัดการศึกษาเชิงบูรณาการแบบมี
ส่วนร่วมของครู ที่ได้มีการนำวิชาหรือศาสตร์ต่าง ๆ เชื่อมโยงกันภายใต้หัวข้อเดียวกันและมีลักษณะใกล้เคียง
กับชีวิตจริง    
   1.6.5 ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการโดยการนำเอา
กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมนำมาใช้เป็นกระบวนการวิจัย โดยมีกระบวนการวิจัยเป็นแบบ 6 ร่วม ได้แก่ 
ร่วมระดมความคิด   ร่วมวางแผน  ร่วมดำเนินงาน  ร่วมติดตามประเมินผล  ร่วมพัฒนา   และร่วมชื่นชม 
ผลสำเร็จ  
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เอกสารอ้างอิง 
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