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ค ำน ำ 
 คู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือให้ความรู้และแนวทางเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการ
จัดท าแผนและการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารงบประมาณแผ่นดิน  ที่ได้รับอุดหนุนจาก
รัฐบาล โดยหลักเกณฑ์การจัดท าแผนและการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีนั้น มี
ความเชื่อมโยง ประสานงานหลายส่วนงาน เพ่ือให้เกิดกระบวนการได้มาซึ่งความคุ้มค่าของ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   

 ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผนและการจัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีคู่มือปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่าง
เป็นรูปธรรมและเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และเพ่ือเป็นองค์
ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  หรือผู้ที่มีความสนใจในด้านการจัดท าแผนและ
การจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ให้ผู้เข้ามาปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง  รวมทั้งเพ่ือให้เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม นโยบาย  
ขั้นตอน  แบบฟอร์ม และหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เป็นแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน  ใช้เป็นคู่มือ
อ้างอิงการจัดท าแผนและการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  ที่สมบูรณ์  ชัดเจน  
ถูกต้องตามขั้นตอน  แบบฟอร์ม  มีรายละเอียดครบถ้วน ด้วยเหตุนี้ การจัดท าแผนและการจัดท า
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จึงต้องมี
การวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดอย่างรอบคอบ  เพ่ือให้การจัดท าแผนและการจัดท ารายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี  มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ในการนี้  ผู้จัดท าคู่มือนี้ ขอขอบพระคุณ  พระมหาบัณฑิต  ปณฺฑิตเมธี  ผู้อ านวยการกอง
แผนงาน  ดร.ทักษิณ  ประชามอญ  รองผู้อ านวยการกองแผนงาน  ที่ได้สนับสนุนให้ด าเนินการจัดท า
คู่มือนี้ขึ้นมา    นางสาวนวลทิพย์  โกมลเมศ  ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านงบประมาณ คอยให้ค าปรึกษา
แนวหลักวิชาการของคู่มือ  นางสาวสุภัทรา  ทองดี  ผู้คอยตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานแผนและงบประมาณทุกรูป/คน ที่คอยสนับสนุน เป็นกัลยาณมิตรที่ดี 
ช่วยตรวจขั้นตอนและวิพากษ์ถึงประเด็นข้ันตอนการปฏิบัติงาน จนกระท่ังผลงานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการบริหารแผ่นดินเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ
นโยบายของรัฐบาลให้ประสบผลส าเร็จและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยรับงบประมาณ พิจารณาล าดับความส าคัญของภารกิจ ความจ าเป็นเร่งด่วน ความพร้อมในการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้สามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด เมื่อรัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยรับ
งบประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยรับงบประมาณบันทึก
ระบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  ใช้ระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณ ให้
เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด และกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้วางแผนไว้ 
เพ่ือการติดตาม ประเมินผล และการรายงานผล ให้การบริหารจัดการงบประมาณ มีความโปร่ งใส 
ตรวจสอบได้ คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ 

 ด้วยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 
2561 โดยมาตรา 47  ก าหนดให้หน่วยรับงบประมาณ  จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายในหน่วยรับงบประมาณตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อ านวยการส านักงบประมาณก าหนด  เพ่ือรวบรวมจัดท าเป็นเอกสาร
ประกอบการพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจากรัฐบาล  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ และขอรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจากรัฐบาล จึงต้องจัดท าแผนและการจัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทาง
ในการบริหารงานและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร  ซึ่งที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดท าแผนและการจัดท ารายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี ตามนโยบายของรัฐบาล  แต่ในทุก ๆ ปี มหาวิทยาลัยเกิดปัญหาการบันทึก
ข้อมูลในระบบล่าช้า  ปิดระบบไม่ทันเวลา ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยไม่สามารถส่งข้อมูลการจัดท า
แผนและการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และขาดแบบฟอร์ม
ในการกรอกฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  เจ้าหน้าที่ไม่สามารถน าข้อมูลไปบันทึกในระบบได้
ครบถ้วน สมบูรณ์ และทันเวลาได้ ท าให้เกิดปัญหาการรายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
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ล่าช้ากว่าก าหนด ส่งผลกระทบต่อกระบวนการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย  เพ่ือให้การบริหารและการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และทันเวลาที่ก าหนด จึง
ควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดท าแผนและการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฉบับนี้ เพ่ือให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานภายใต้
มาตรฐานเดียวกัน 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพ่ือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานในการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
1.2.2 เพ่ือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
1.2.3 เพ่ือพัฒนาคู่มือในการจัดท าแผนและการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจ าปี  เป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน 
 

1.3 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.3.1 ส่วนงานมีคู่มือการจัดท าแผนและการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน 

1.3.2 การจัดท าแผนและการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานน้อยที่สุด 
 
1.4 ขอบเขตของคู่มือ 

การจัดท าแผนและการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฉบับนี้ มีความเชื่อมโยงถึงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 
การจัดท างบประมาณ และการควบคุมงบประมาณ เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของรัฐบาล และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน ซึ่งบุคลากรกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ กองแผนงาน 
ส านักงานอธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และจัดท าแผนและการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  โดยประสานงานบุคลากร
ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย  ได้แก่  ส่วนกลาง  วิทยาเขต  และวิทยาลัยสงฆ์   ภายในระยะเวลา     
 1 ปีงบประมาณ คือ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึง เดือน กันยายน ของปีถัดไป ซึ่งกระบวนการจะเริ่ม
ภายหลังสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติกรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแก่ทุกส่วนงาน  ได้แก่
การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส่วนงานภายใน พร้อมทั้งส่งให้กองแผนงาน
เพ่ือรวบรวมจัดท าเป็นแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัย และด าเนินการ
จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายประจ าปีเป็นรายไตรมาสของส่วนงานภายใน พร้อมทั้งส่งให้กองแผนงาน
เพ่ือรวบรวมจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
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1.5  นิยำมศัพท์เฉพำะ/ค ำจ ำกัดควำม 
มหำวิทยำลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  ส่วนงำนของมหำวิทยำลัย หมายถึง ส านักงานอธิการบดี, วิทยาเขต, คณะ, สถาบัน, ส านัก, 
ศูนย์, วิทยาลัย, หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 
 งบประมำณรำยจ่ำย  หมายความว่า  จ านวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้
ผูกพันได้ ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 
 ปีงบประมำณ  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง  ถึงวันที่ 30 
กันยายนของปีถัดไป  และให้ใช้ปี  พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณนั้น 
 หน่วยรับงบประมำณ  หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ขอรับหรือได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย  และให้หมายความรวมถึงสภากาชาดไทยด้วย 
 แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ หมายความว่า แผนที่ต้องแสดงถึง
วัตถุประสงค์ ความเชื่อมโยง แผน/ผลการปฏิบัติ งานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับ
งบประมาณ กับผลผลิต/โครงการ เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน เป้าหมายการให้บริการของ
กระทรวงแผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บท แผนปฏิรู ปประเทศ อัน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพ่ือแสดงถึงผลสัมฤทธิ์หรือ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 



บทที่ 2  
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

2.1 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  
 มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 
        ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่มีอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
วิเคราะห์และจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ วิเคราะห์อัตราก าลังเพ่ือจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ จัดท า
แผนการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งานระบบงบประมาณ งานรายงานผลการวิเคราะห์
ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ งานด้านพัฒนาบุคลากรภายในส่วน
งานและปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือได้รับมอบหมาย  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ซึ่งในบาง
ภาระงานต้องปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

 
2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ตารางท่ี 2.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาตรฐานก าหนดต าแหน่งและภาระงาน 
 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ภาระงาน 
1. ด้านการปฏิบัติการ 1. ด้านการปฏิบัติการ 

1. ศึกษา วิเคราะห์และจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ 
จัดท า รวบรวมข้อมูล รายละเอียดค าของบประมาณจาก
ส่วนงานของมหาวิทยาลัย  และวิเคราะห์ ตรวจสอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล รายละเอียดของส่วนงาน  เพื่อให้
เอกสาร รายละเอียดในการจัดท าค าของบประมาณ มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด   

1. วิเคราะห์แบบฟอร์มค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี 
2. รวบรวมข้อมูลค าขอตั้งงบประมาณจากส่วนงาน 
3. ตรวจสอบข้อมูลค าขอตั้งงบประมาณจากส่วนงาน 
ภาระงานเด่ียว: รับผิดชอบตามส่วนงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

2. ศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบเอกสารการจัดท าแผน
และการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี ให้ถูกต้องตามแบบฟอร์ม  เพื่อให้เอกสารมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

1. วิเคราะห์ข้อมูลการจัดท าแผนและการจัดท า
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
2. ศึกษานโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดท าแผนและ
การจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณ 
3. รวบรวมข้อมูลการจัดท าแผนและการจัดท า
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
4. ตรวจสอบความถูกต้อง เกี่ยวกับเอกสารการจัดท า
แผนและการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 
ภาระงานเด่ียว: รับผิดชอบตามส่วนงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
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มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ภาระงาน 
4. ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง เพื่อวางแผนก าหนดนโยบาย แผนงาน แผน
งบประมาณ หรือโครงการให้บรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้
และเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด 

1. จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
3. จัดท าแผนการใช้จ่ายประจ าปี 
4. ติดตามผลการด าเนินงานรายไตรมาส 
ภาระงานร่วม : ร่วมรับผิดชอบกับเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง 

5.  ดูแล ให้ค าแนะน า  ระบบการบริหารจั ดการ
งบ ปร ะ มา ณ ( MIS)  ใ น ขั้ น ต อน ก า ร ก รอก ค า ข อ
งบประมาณ การขอใช้งบประมาณ รวมไปถึงการใช้
งบประมาณ ในส่วนของงบกลาง 
 

1. ให้ค าแนะน างบประมาณในระบบการบริหาร
จัดการงบประมาณ (MIS) 
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้ระบบการบริหาร
จัดการงบประมาณ (MIS 
3. ใช้ระบบการบริหารจัดการงบประมาณ(MIS) ใน
ส่วนของงบกลาง 
ภาระงานเด่ียว: ให้ค าแนะน าแก่บุคลากรทั่วไป 

6. ให้บริการด้านข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าแผนและการ
จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ให้
ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในส่วน
งาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติ งานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

1. ให้ค าแนะน า ขั้นตอนการจัดท าค าของบประมาณ 
2. ให้ค าแนะน า ข้ันตอน กระบวนการการจดัท าแผน
และการจัดท ารายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณ
ประจ าป ี
3. ให้ค าแนะน า ข้ันตอน กระบวนการ การบรหิาร
จัดการงบประมาณ(MIS) 
4. ให้ค าแนะน า การจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลยั
แผนงานปฏิบัติการประจ าป ี
ภาระงานเด่ียว: ให้ค าแนะน าแก่บคุลากรทั่วไป 

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อ
สนับสนุนให้ภารกิจของมหาวิทยาลัยในภาพรวมบรรจุ
ผลตามที่ก าหนดไว้ 

ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานงบประมาณกับบุคคล
ทั้งภายในและส่วนงานอื่นของมหาวิทยาลัย เช่น 
ประสานงานการ เอกสารเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาในการ
ด าเนินการด้านงบประมาณ เป็นต้น 

ภาระงานร่วม : ร่วมรับผิดชอบกับเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง 

2. ด้านการวางแผน 2. ด้านการวางแผน 

1. วางแผนการท างานท่ีรับผดิชอบ ร่วมด าเนินการวาง
แผนการท างานของหน่วยงาน เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีก าหนด 

1. จัดท าแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายมหาวิทยาลัย และนโยบายรัฐ 
2. จัดท าแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
ภาระงานร่วม : ร่วมรับผิดชอบกับเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง 

3. ด้านการประสานงาน 3. ด้านการประสานงาน 
1.ประสานการท างานร่วมกันภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามที่ก าหนด 
 

1. ประสาน ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน
ในการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
2. ประสาน ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะในการการจัดท า
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
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มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ภาระงาน 
ภาระงานเด่ียว: รับผิดชอบตามส่วนงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

4. ด้านการให้บริการ 4. ด้านการให้บริการ 
1. ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น ถ่ายทอดความรู้
ทางด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน รวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีเพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่ เป็น
ประโยชน์ 

1. ให้ค าแนะน าปรึกษา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาในการ
การจัดท าแผนและการจัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี   ส่วนงานที่ เกี่ยวข้องทั้งใน
ส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์  
2. ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนและการ
จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
- จัดท าคู่มือโดยย่อเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
- จัดท าเว็บไซต์ฐานข้อมูลเพื่อให้บริการและเผยแพร่
ข้อมูล เพื่อสร้างองค์ความรู้ร่วมกันในการปฏิบัติงาน 
ภาระงานเด่ียว: ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ น า
เอกสาร ข้อมูล เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ 
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2.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ 
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหน่วยงานการสนับสนุนการ

เรียน การสอน การวิจัย ส่งเสริมและและให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณร
และคฤหัสถ์ รวมทั้งการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้รับการจัดตั้ งและประกาศในหนังสือ 
ราชกิจจานุเบกษา ให้เป็นส่วนงานระดับกอง ในส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 แบ่งกลุ่มงานตามภารกิจหลัก 3 กลุ่ม ประกอบด้วย  
กลุ่มงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ และกลุ่มงานวิจัยสถาบัน
และสารสนเทศ 

 

 
ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการบริหารและภาระงาน กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 
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2.4 โครงสร้างการบริหารงานกองแผนงาน 
การบริหารงานตามโครงสร้างกองแผนงาน จัดท าตามทฤษฎีระบบราชการ (Burcaucracy) 

ของ Max Weber โดยมีการสั่งการจากรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาลงมาตามล าดับ ผู้อ านวยการ 
กองแผนงานก็พิจารณาสั่งการมอบหมายให้แต่ละกลุ่มงานด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ภาพที่ 2.2 โครงสร้างการบริหารและอัตราก าลัง กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 
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2.5 โครงสร้างบุคลากร : กลุ่มงาน แผนงานและงบประมาณ  

 

*นายธนิศร์  มีชื่อ  ผู้จัดท าคู่มือ 

ภาพที่ 2.3 โครงสร้างบุคลากรและภาระงานของกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 



บทที่ 3 
หลักเกณฑ์วิธกีารปฏิบัติงานและเงื่อนไข 

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนและการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีกรอบแนวทางการจัดท าภายใต้แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยระยะท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงต่อการบริหารงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่ก าหนดไว้ของส านักงบประมาณ จึงก าหนดแนวทางการจัดท าแผนและการจัดท า
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ดังนี้ 

3.1  หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
1. ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
2. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
3. หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ  ส านักงบประมาณ 
4. หลักเกณฑ์และวิธีการการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 ส านักงบประมาณ 
5. หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 

 
3.2  วิธีการปฏิบัติงาน 
 การจัดท าแผนและการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  จ าเป็นต้องได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้รูปแบบกระบวนการบริหาร
แบบ POSDCORB เริ่มจากการปรึกษาหารือ วางแผนปฏิบัติงาน การจัดวางผังองค์กร สรรหา
บุคลากรที่มีคุณภาพ ก ากับดูแลติดตามผลการปฏิบัติงานที่วางไว้ ด้วยการบริหารด้านงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งได้วิเคราะห์งานไว้ดังนี้ 
ล าดับที่ วงจรบริหารงาน

คุณภาพ 
การวิเคราะห์งาน ผู้รับผิดชอบ/หน้าที่ 

1 การวางแผนปฏิบัติงาน 
(Planning) 

วิเคราะห์แผนให้เป็นไปตามประเด็นดังนี้ 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราช วิ ทย าลั ย  ร ะ ยะที่  12 เ ช่ื อม โ ย ง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการ
กร ะ ทร ว ง  เ ป้ า หม า ยก า ร ให้ บ ริ ก า ร
หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ ตัวช้ีวัด และ
กิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้วางแผนไว้ 

ผู้ บ ริ ห า ร ทุ ก ร ะ ดั บ /
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
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ล าดับที่ วงจรบริหารงาน
คุณภาพ 

การวิเคราะห์งาน ผู้รับผิดชอบ/หน้าที่ 

2 กา รจั ด ว า งผั ง อ งค์ ก ร 
(Organizing) 

วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน ตามแผน
ปฏิบัติงาน โดยวางกรอบแนวทาง การแบ่ง
งาน การก าหนดส่วนงาน โครงสร้างของ
ส่วน การก าหนดต าแหน่งงานต่างๆ พร้อม
กับอ านาจหน้าที่ ในการจัดท าแผนและการ
จัดท าผลการใช้จ่ายประจ าปี 

ผู้ บ ริ ห า ร ทุ ก ร ะ ดั บ /
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

3 ก ลุ่ ม บุ ค ค ล ที่ ร่ ว ม
ปฏิบัติงาน  (Staffing) 

ผู้บริหารควรวิเคราะห์บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถด้านการจัดท าแผน  ตั้งแต่ 
การจัดอัตราก าลัง การสรรหา การคัดเลือก 
การบรรจุแต่งตั้งบุคคล การพัฒนาบุคลากร
ในองค์เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

4 การอ านวยการปฏิบัติงาน 
(Directing) 

ผู้บริหารคอยก ากับดูแล และติดตาม  หรือ
สั่งการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้
งานด าเนินไปตามแผนหรือเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้

ผู้ บ ริ ห า ร ทุ ก ร ะ ดั บ /
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

5 ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น 
(Coordinating) 

กองแผนงาน มีหน้าที่ในการประสานงาน 
เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถท างานประสาน
สอดคล้องกัน และมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 

กองแผนงาน/นักวิเคราะห์
น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น /
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

6 การท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงาน(Reporting) 

การรายงานการจัดท าแผนและการจัดท า
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ให้จัดท าเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
และส่วนงานภายใน  ถือเป็นมาตรการใน
การตรวจสอบและควบคุมงานด้วย 

กองแผนงาน/นักวิเคราะห์
น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น /
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

7 วิ ธี ก า ร ง บ ป ร ะ ม า ณ 
(Budgeting) 

การงบประมาณ ได้แก่ หน้าท่ีที่เกี่ยวกับการ
จัดท างบประมาณ การจัดท าบัญชีการใช้
จ่ายเงินและการตรวจสอบควบคุมด้าน
การเงิน การบัญชีของส่วนงาน 

กองแผนงาน/นักวิเคราะห์
น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น /
นักวิชาการการเงินและ
บัญชี/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
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ภาพที่ 3.1 กระบวนปฏิบัติงานแบบ POSDCORB 

3.3  เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีต้องค านึงในการปฏิบัติงาน 
 การจัดท าแผนและการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  มีสิ่งที่พึงระวังไว้
ดังนี้ 
 3.3.1 ผู้จัดท าแผนปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  มักท าแผนจาก
ความรู้สึก หรือท าตามๆ กันมา  โดยไม่ได้ยึดหลักแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  ระยะท่ี 12 เป็นเกณฑ์ ส่งผลต่อการใช้งบประมาณท่ีไม่สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 
 3.3.2 การรายงานแผนปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ต่อกองแผนงาน 
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  เนื่องด้วยยังไม่มีข้อปฏิบัติต่อส่วนงาน
ที่ส่งรายงานล่าช้า 
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3.4  แนวคิด/ทฤษฎี/งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การจัดท าแผนและการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี   มีทฤษฎีที่น ามา
ประกอบแนวคิดเพ่ือใช้ประกอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้ 

ลูเธอร์ กูลิค และ ลินดอลล์ เออร์วิค (Luther Gulick and Lyndall Urwick อ้างถึงใน 
ปกรณ์ บูรณูปกรณ์, 2541, หน้า 29) ได้ให้แนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎี POSDCORB ว่า หลักการ
บริหารจะต้องประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ 

P (Planning)  หมายถึง การวางแผนปฏิบัติงาน 
O (Organizing) หมายถึง การจัดวางผังองค์กร 
S (Staffing) หมายถึง กลุ่มบุคคลทีร่่วมปฏิบัติงาน 
D (Directing) หมายถึง การอ านวยการปฏิบัติงาน 
CO (Coordinating) หมายถึง การประสานงาน 
R (Reporting) หมายถึง การท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 
B (Budgeting) หมายถึง วิธีการงบประมาณ ซึ่งจะประกอบไปด้วย ขั้นตอนในการจัดท า 

งบประมาณ วงจรงบประมาณ การบริหารงบประมาณ เป็นต้น 
ธงชัย สันติวงศ์ (2539, หน้า 13) กล่าวว่า ตามหลักการบริหารงานสมัยใหม่นั้น ไม่ว่าเป็น

หน่วยงานราชการหรือองค์การธุรกิจก็ตาม ย่อมมีความจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรหรือเป็นเครื่องมือใน
การบริหารเป็นปัจจัยส าคัญ ซึ่งทรัพยากรในการบริหาร (Management resources) ที่ส าคัญมี
องค์ประกอบ 4 ประการ (4M) คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุ (Materials) การบริหารงาน 
(Management) 
 

3.4.1. แนวคิดเกี่ยวการบริหารงานคลัง 
ความหมายการบริหารงานคลัง 

 การบริหารงานคลัง หมายถึง การบริหารหรือการจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมทางการคลังในด้าน
การจัดหารายได้ การก าหนดรายจ่าย การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อการจัดจ้าง การบัญชี และการ
ตรวจบัญชี เป็นต้น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
มากที่สุด โดยจะต้องวิเคราะห์ถึงประเด็นหรือตัวแปรทางการบริหารต่าง ๆ เช่น การจัดองค์การ การ
วางแผนงาน การก าหนดนโยบาย การอ านวยการ การประสานงาน ระบบการรายงาน การตรวจสอบ
ควบคุม และ ติดตามประเมินผล รวมถึงกระบวนการตัดสินใจ และระบบข้อมูลของหน่วยงานที่
รับผิดชอบในด้านต่างๆ เพ่ือหาข้อสรุปในประเด็นปัญหาแต่ละเรื่อง และหาแนวทางในการแก้ปัญหา 
ได้แก่ การบริหารงบประมาณแผ่นดิน การบริหารการจัดเก็บภาษี การบริหารหนี้สาธารณะ การ
บริหารเงินคงคลัง การบริหารเงินนอกงบประมาณ การบริหาร เงินทุนหมุนเวียน และกองทุนพิเศษ 
การบริหารการประเมินผล การบริหารทรัพย์สินและการบริหารพัสดุ เป็นต้น (พนม ทินกร ณ อยุธยา, 
2539 หน้า 34) 
 นอกจากนั้นยังมีความหมายของค าที่เกี่ยวข้องอีก คือ การกระจายอ านาจทางการคลัง  ซึ่งมี
มาจากค าว่า การกระจายอ านาจและการคลัง การกระจายอ านาจ หมายถึง การกระจายอ านาจและ
หน้าที่ส่วนกลางไปยังหน่วยการปกครองท้องถิ่น โดยความหมายเป็น 2 นัยที่แตกต่างกัน คือ การ
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กระจายอ านาจทางการบริหาร และการกระจายอ านาจทางการปกครอง ส่วนความหมายของการคลัง 
หมายถึง การก าหนดนโยบายและการด าเนินงานทางการเงินของรัฐบาล ซึ่งในทางปฏิบัติเกี่ยวข้องกับ
รายได้ของรัฐบาลซึ่งมาจากภาษีอากร และแหล่งเงินอ่ืน ๆ รายจ่ายของรัฐบาล หนี้สาธารณะ และ
นโยบายการคลัง ดังนั้นการกระจายอ านาจทางการคลัง หมายถึง การที่รัฐบาลกลางมอบอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบทางการคลังให้กับหน่วยการปกครองท้องถิ่น ให้มีอิสระในการตัดสินใจในทางการคลัง 
ได้แก่ การจัดหารายได้ การใช้จ่าย การก่อหนี้ และการบริหารการคลัง โดยไม่ต้องอยู่ในการบังคับ
บัญชาของรัฐบาลกลาง เพียงแต่อยู่ในการควบคุมบางเรื่องที่จ าเป็นเท่านั้น (จรัส สุวรรณมาลา, 2538, 
หน้า 25) 
  

แนวความคิดการบริหารงานคลัง 
 ได้มีนักทฤษฎีการคลังได้ให้แนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายการจัดท างบประมาณ รายจ่ายของ
รัฐบาลที่แตกต่างกันตามแต่ละยุคสมัย และบริบทของสังคมที่ต่างกัน ดังนี้ (ไพรัช ตระการศิริ-นันท์, 
2544, หน้า 43) 

1. นโยบายงบประมาณตามแนวคิดนักทฤษฎีการคลังสมัยเก่า (Classical Theory of 
Public Exprnditure) 

อดัม สมิธ (Adam Smith) นักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การคลัง ส านักทุนนิยม (Capitalism) มี
ความเชื่อเกี่ยวกับนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลว่า รูปแบบงบประมาณแบบสมดุล
เป็นรูปแบบการจัดท างบประมาณที่ดีที่สุด เนื่องจากรัฐบาลมีการจัดท างบประมาณรายจ่ายเพ่ือใช้ใน
การบริหารประเทศตามความสามารถในการหารายได้ของรัฐบาล หรือตามภาษีอากรที่รัฐบาลคาดว่า
จะจดัเก็บได้ โดยมีความเห็นว่ารัฐบาลไม่ควรก่อหนี้สาธารณะ ทั้งนี้เนื่องจากถ้ารัฐบาลต้องการใช้จ่าย
เพ่ิมข้ึนโดยไม่ก่อหนี้ รัฐบาลก็จ าเป็นต้องเก็บภาษีเพ่ิมข้ึนเพื่อให้ได้รายได้ตามประมาณการที่ต้องการ 

2. นโยบายงบประมาณตามแนวความคิดนักทฤษฎีการคลังสมัยใหม่ (Neoclassi cal 
Theory of Public Finance) 

จอห์น เมนาธ เลย์ (John Maynard Keynes) เชื่อว่างบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล  ถึงแม้
จะใช้ในรูปแบบหรือนโยบายงบประมาณแบบสมดุล แบบขาดดุลหรือแบบเกินดุลก็ตาม ทุกรูปแบบ
ต่างก็มีผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศและผลกระทบดังกล่าวจะเกิด ในลักษณะใด
ย่อมขึ้นอยู่กับวิธีการหารายได้ และรูปแบบการใช้จ่ายของรัฐบาลเป็นส าคัญ โดยปกติภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศมีแนวโน้มที่จะตกต่ า มีการว่างงานเกิดขึ้นตลอดเวลา จึงจ าเป็นต้องมีการก่อหนี้สาธารณะ 
การตั้งงบประมาณแบบขาดดุลจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 

3.4.2. แนวความคิด และทฤษฎีงบประมาณ 
ความเป็นมางบประมาณ 

 งบประมาณ (Budget) ได้มีผู้กล่าวว่า มีที่มาจากค าภาษาฝรั่งเศสโบราณว่า “bougette” แต่
ตามรากศัพท์เดิมในประเทศอังกฤษ Budget หมายถึง “ถุงหนังหรือกระเป๋าของรัฐบาล ซึ่งเสนาบดี
คลัง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) ของกษัตริย์ใช้ใส่เอกสารบัญชีแสดงฐานะทางการเงินของ 
รัฐบาล” ต่อมาความหมายได้เปลี่ยนแปลงไป โดยมีความหมายเกี่ยวข้องกับแผนการณ์ทางการเงิน 
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และธุรกิจของรัฐบาล งบประมาณของรัฐบาลที่มีการจัดท ารูปแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ ได้ เริ่มขึ้นเป็น
ครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษใน ค.ศ. 1689 (พ.ศ. 2232) แก่ราษฎรเป็นทางการ โดยตรากฎหมาย
ออกมารับรองสิทธิของพลเมือง ที่มีชื่อว่า Bill of Rights เนื่องจากการเรียกร้องสิทธิ รายได้ของ
แผ่นดินกับการรายจ่ายของกษัตริย์มิได้แยกจากกัน เพราะผลจากงบประมาณเป็นแบบรายจ่าย
ก าหนดรายได้ รายจ่ายของแผ่นดินจะอยู่ในรูปการจัดเก็บภาษีจากราษฎร ต่อมาเมื่อต้นปีศตวรรษที่ 
20 ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการปรับปรุงจนมีระบบงบประมาณ ที่ก้าวหน้า (ปัทมา เปลี่ยนประมุข, 
2542, หน้า 22) 

ประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ ได้เริ่มมีการวางรากฐานด้านการคลังและการงบประมาณของประเทศไทยเป็นครั้งแรก 
โดยในปีพ.ศ. 2418 พระองค์ได้โปรดให้ตราพระราชบัญญัติกรมพระคลังมหาสมบัติและกรมต่างๆ 
เพ่ือท าหน้าที่ เบิกเงินส่งเงิน และได้มีการแยกรายได้ของประเทศออกเป็น 2 ส่วน คือ รายได้ส่วน
พระมหากษัตริย์ และรายได้ของแผ่นดิน ต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
6 ได้มีการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2456 ซึ่งถือเป็นกฎหมายเกี่ยวกับ
วิธีการงบประมาณแผ่นดิน ครั้งแรกในประเทศไทย (ไพรัช ตระการศิรินนท์, 2544, หน้า 14) 

ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ประเทศไทยได้มีการปรับปรุงระบบ
งบประมาณในด้านวิธีการและหน่วยงาน โดยในด้านวิธีการได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2476 และปรับปรุงแบบของงบประมาณให้มีความทันสมัยมากขึ้น ในด้าน
หน่วยงาน งบประมาณได้มีการปฏิรูปองค์กรรับผิดชอบเกี่ยวกับงบประมาณทั้งองค์กรในส่วนกลาง 
และองค์กรราชการบริหารส่วนภูมิภาค ต่อมา พ.ศ. 2502 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติจัด
ระเบียบราชการส านักนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งส านักงบประมาณขึ้น ท าหน้าที่เกี่ยวกับงบประมาณ
ของประเทศ และได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ซึ่งถือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการงบประมาณครั้งส าคัญ เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ และการบริหารงบประมาณ
ของประเทศไทย (ไพรัช ตระการศิรินนท์, 2544, หน้า 14) 

 
ความหมายงบประมาณ 
“งบประมาณ” ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “Budget” มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศสโบราณว่า 

“Bougette” ตามรากศัพท์เดิมของค าว่า “Budget” ในประเทศอังกฤษ หมายถึง กระเป๋าหรือถุงของ
รัฐบาล ซึ่งเสนาบดีการคลังของกษัตริย์ใช้บรรจุเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงความต้องการของประเทศ 
และทรัพยากรที่ มีอยู่ในการแถลงต่อรัฐสภา ต่อมาความหมายของค าว่า “Budget” ได้ค่อยๆ เปลี่ยน
จากตัวกระเป๋ามาเป็นเอกสารต่างๆ ที่บรรจุในกระเป๋านั้น ในระยะต่อๆ มา ความหมายของค าว่า 
Budget เปลี่ยนแปลงไปได้หลายความหมาย โดยแบ่งความหมายได้เป็น 3 ความหมาย ดังนี้ (ไพรัช 
ตระการศิรินนท์, 2544, หน้า 4-5) 

1. งบประมาณในฐานะท่ีเป็นเครื่องมือของรัฐบาล พิจารณาความหมายนี้ได้ใน 2 กรณี คือ 
1.1 งบประมาณท่ีเป็นเครื่องมือทางการบริหารของประเทศ 
ในความหมายนี้ งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารประเทศ ทั้งในด้าน 

การวางแผน และการควบคุมการบริหาร ความหมายนี้ได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้หลายคน เช่น 
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โธมัส ดี ลินซ (Thomas D. Lynch) ได้ให้ความหมายของงบประมาณในทัศนะนี้ว่า  
“งบประมาณเป็นแผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้โครงการ (Program) ต่างๆ ที่ก าหนดขึ้นมีการประมาณการ
ทรัพยากรที่มีค่าและต้องการที่จะน ามาใช้มีการเปรียบเทียบการกระท าในอดีต และสิ่งที่ต้องการจะ
กระท าในอนาคต” 

เบิรนสไตน และโอฮารา (Burntein & O’Hara) ให้ความหมายของ งบประมาณใน 
ทัศนะนี้ว่า “งบประมาณเป็นสิ่งที่ส าคัญเนื่องจากเป็นเครื่องมือที่จะท าให้แผน และนโยบาย
เปลี่ยนเป็นการกระท าหรือกิจกรรม งบประมาณยังเป็นทั้งเทคนิค (nut & Bolts) ของนโยบายรัฐบาล 
และงบประมาณเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงที่แจกจ่ายไปยังส่วนต่าง ๆ ของระบบ” 

งบประมาณจึงเป็นเครื่องมือส าคัญ ที่จะส่งผลให้การบริหารประเทศตามแผนงาน  
และนโยบายของรัฐบาลเกิดการกระท า ที่จะน าไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการบริหารงานได้ 

1.2 งบประมาณเป็นเครื่องมือทางการคลังของประเทศ 
งบประมาณ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคลังที่รัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม 

เศรษฐกิจของประเทศ ความหมายนี้จะเป็นความหมายที่แคบกว่าความหมายแรก นักวิชาการแนวนี้ 
เช่น 

แฟรงค์ พี เชอร์วูด (Frank P. Sherwood) ให้ความหมายค าว่า งบประมาณใน 
ทัศนะนี้ว่า “งบประมาณ คือ แผนเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงิน แสดงโครงการด าเนินงาน
ทั้งหมดในระยะเวลาหนึ่ง แผนนี้จะรวมไปถึงการคาดประมาณการให้บริการ กิจกรรม โครงการ และ
ค่าใช้จ่ายตลอดจนทรัพยากรที่จ าเป็นในการสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุตามแผน ซึ่ ง
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การจัดเตรียม การอนุมัติ และการบริหาร” 

ออกัสต์ บี เทอร์นบุล (Augustus B. Turnbull) ให้ความหมาย ค าว่า งบประมาณ 
ในทัศนะนี้ว่า “งบประมาณเป็นแผนทางการเงินขององค์การที่ก าหนดขึ้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์การ ในเรื่องการเงินโดยเฉพาะการวางแผนล่วงหน้าส าหรับการใช้จ่ายเงิน การบอกให้ทราบว่า
จ าเป็นต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินเป็นจ านวนเท่าใด การก าหนดเวลาการใช้จ่ายเงิน การบอก
จุดมุ่งหมายของการใช้จ่ายเงิน และการก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

อีริค โคห์เลอร์ (Eric Kohler) ให้ทัศนะว่างบประมาณในความหมายทั่วไปหมายถึง  
“แผนการคลัง ที่จะน ามาใช้ในการควบคุมการปฏิบัติ และต้องมีการประมาณการต้นทุนในอนาคต” 
เขากล่าวว่า “แผนการคลังนั้น ต้องมีลักษณะเป็นระบบ เพ่ือต้องการให้การใช้ก าลังคน วัตถุประสงค์ 
และทรัพยากรอื่น ๆ เกิดอรรถประโยชน์” 

2. งบประมาณในฐานะท่ีเป็นเรื่องทางการเมือง ที่มีผู้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
เจสลี เบอร์คเฮค (Jesse Burkhead) ให้ความหมายค าว่างบประมาณใน ทัศนะนี้ว่า  

“งบประมาณเป็นมากกว่าแผนส าหรับการบริหารของภาครัฐบาล งบประมาณจะสะท้อนให้เห็นถึง 
การกระจายความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจทางเศรษฐกิจ และการเมืองภายในประเทศ” และกล่าวว่า 
“งบประมาณ คือ แนวทางพิจารณา และช่วงเวลาของงบประมาณ ซึ่งแสดงให้เห็นรูปแบบความ
รับผิดชอบที่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของอ านาจทางการเมือง” 
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อารอน วินดาฟสกี้ (Aaron Wildavsky) ให้ความหมายค าว่างบประมาณในทัศนะนี้ 
ว่า “งบประมาณ เป็นเรื่องของการเมืองที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร และอ านาจให้แก่กลุ่ม
การเมืองต่างๆ หากถือว่าการเมือง คือ การขัดแย้งกันระหว่างผู้ที่ต้องการให้สิ่งที่ตนชอบปรากฏใน
นโยบายแห่งชาติ ผลของการขัดแย้งหรือต่อสู้นั้น ก็จะปรากฏในงบประมาณนั่นเอง งบประมาณจึง
เป็นหัวใจของกระบวนการ ทางการ เรื่องในแง่สัญญาทางการเมือง งบประมาณเป็นสัญญาระหว่าง
ฝ่ายนิติบัญญัติ กับฝ่ายบริหาร” 

3. งบประมาณในฐานะที่เป็นเอกสารแสดงความต้องการของรัฐบาล หรือหน่วยงานของ
รัฐบาล 

ลี และจอหนสัน (Lee and Johnson) ให้ความหมายค าว่างบประมาณใน ทัศนะนี้ 
ว่า “งบประมาณเป็นเอกสารหรือที่รวมเอกสาร ซึ่งแสดงถึงฐานะทางการคลังขององค์การ รวมถึง
ข่าวสารเกี่ยวกับรายรับ รายจ่าย กิจกรรม และเป้าหมาย เอกสารงบประมาณเป็นผลผลิตขั้นสุดท้าย
ในขั้นการจัดเตรียมงบประมาณ ซึ่งเอกสารประกอบด้วยการตัดสินใจของหน่วยงานต่างๆ งบประมาณ
อาจจะประกอบไปด้วยเอกสาร 1 ชิ้น หรือมากกว่า 1 ชิ้นก็ได้” 

อารอน วินดาฟสกี้ (Aaron Wildavsky) ให้ความหมายค าว่างบประมาณในทัศนะนี้ 
ว่า “งบประมาณ เป็นเอกสารประกอบด้วยถ้อยค าและสถิติตัวเลข ซึ่งแสดงถึงการใช้ปัจจัยส าหรับแต่
ละรายการ และเป้าประสงค์ต่างๆ ข้อความจะพรรณาถึงรายการค่าใช้จ่าย หรือเป้าประสงค์” 

ออตโต เอคสไตน (Otto Eckstein) ให้ความหมายค าว่างบประมาณในทัศนะ นี้ว่า 
คือ “ค ากล่าวในรายละเอียดที่รัฐบาลคาดหวังว่าจะใช้จ่ายอะไรบ้าง และสามารถหารายได้จากอะไรใน
ระยะเวลา 1 ปี” 

งบประมาณมีความส าคัญ เพราะเป็นสิ่งจ าเป็นมีประโยชน์ต่อการบริหารราชการ 
ของประเทศ นอกจากนี้รัฐบาลยังสามารถน างบประมาณไปใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน ตาม
นโยบาย และการบริหารประเทศในลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (ไพรัช ตระการศิรินนท์, 2544, หน้า 2) 

1.งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารราชการแผ่นดินในด้านต่างๆ เช่น  
การจัดให้งานต่างๆ ที่หน่วยงานประสงค์จะด าเนินการ ได้รับการก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี โดยด าเนินการตามนโยบาย แผนงาน ตลอดจนงาน/โครงการต่างๆ ให้เป็นไปตาม
งบประมาณที่ได้รับบรรจุไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของรัฐบาล ป้องกันการรั่วไหล และการ
ปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อน และไม่จ าเป็น 

2. ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และมีบทบาทต่อการพัฒนา 
ประเทศ และสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนได้มากที่สุด งบประมาณรายจ่ายประจ าปีสามารถ
น าไปใช้ในโครงการลงทุน เพ่ือก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ 

3. เป็นเครื่องมือในการจัดสรรการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด เพ่ือก่อให้เกิด  
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการอาศัยกลไกการวางแผนการจัดสรรเงินงบประมาณไปในด้านต่างๆ ที่
เหมาะสม สอดคล้องกับแผนพัฒนา วางแผนการปฏิบัติงานในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในเวลารวดเร็วที่สุด และใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงที่สุด 

4. เป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้ ในการก่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่าง 
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ประชาชนในรูปแบบต่างๆ เช่น โดยการจัดสรรงบประมาณไปสู่งานที่สามารถช่วยยกฐานะ และสภาพ
ความเป็นอยู่ของประชาชนที่ยากจนให้สูงขึ้น เช่น โครงการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อัน
ได้แก่ การสร้างถนน ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตที่
สูงขึ้น 

5. เป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการคลังของประเทศ 
โดยการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจแต่ละภาวะ เช่น การใช้มาตรการภาษีอากร
ในภาวะเงินเฟ้อ หรือภาวะเงินฝืด รัฐบาลอาจใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือทางการคลัง โดยการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ ให้มากขึ้น และอาจจะมากกว่ารายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บได้จากภาษีอากร เพ่ือเป็น
การเพ่ิมปริมาณเงินในระบบให้มากขึ้น เพ่ือเป็นการแก้ไขภาวะเงินฝืด ฯลฯ 

6. เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์งาน และผลงานที่แสดงถึงการด าเนินการ 
ให้แก่ประชาชนและประเทศ 
                   ความหมายโดยสรุปของค าว่างบประมาณจึงอาจสรุปได้ว่า งบประมาณ หมายถึง 
เครื่องมืออย่างหนึ่งของรัฐบาล ที่เป็นเอกสารแสดงถึงความต้องการของรัฐบาลหรือหน่วยงานต่างๆ 
ของรัฐบาล ซึ่งแสดงออกมาในลักษณะแผนทางการเงิน และโครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ
หนึ่งๆ โดยที่รัฐบาลได้สัญญาต่อรัฐสภาและประชาชนที่จะใช้เงินภายใต้เงื่อนไขที่ได้ตกลงกันแล้ว 
 

แนวความคิดเกี่ยวกับงบประมาณ 
ไพรัช ตระการศิรินนท์ (2544, หน้า 1) ได้ให้แนวความคิดเกี่ยวกับงบประมาณไว้ หลาย

แนวความคิด ดังนี้ 
1.งบประมาณเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของรัฐบาลที่เป็นเอกสารแสดงความต้องการของ

รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ที่แสดงออกมาในลักษณะของแผนทางการเงินและโครงการ ต่างๆ 
ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณหนึ่งๆ ที่รัฐบาลได้ให้สัญญาไว้ต่อรัฐสภา และต่อประชาชนที่จะหา
และใช้เงินภายใต้เงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน 

2. รัฐบาลสามารถใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในบทบาทต่างๆ กันได้หลาย บทบาท เช่น 
น ามาใช้เป็นเครื่องมือในบทบาททางเศรษฐกิจ บทบาททางการเมือง หรือสามารถน างบประมาณ มา
ใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหาร 

3. การขยายขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐบาล ตลอดจนการเพ่ิมขึ้นของรายจ่ายของ
รัฐบาล เป็นปัจจัยที่ท าให้งบประมาณมีความส าคัญเพ่ิมมากข้ึน 
 

ทฤษฎีเกี่ยวกับงบประมาณ 
เป็นที่ทราบกันดีว่าจ านวนเงินงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลในทุกประเทศได้เพ่ิมพูนขึ้น

อย่างมากมาย และจะใช้แนวทางใดบ้างที่จะช่วยในการตัดสินใจของนักบริหาร ซึ่งจะมีนักวิชาการได้
เสนอทฤษฎีและข้อเสนอเกี่ยวกับงบประมาณ ดังต่อไปนี้ (อ้างถึงใน สิรินทร อินทร์สวาท, 2542, หน้า 
14) 

วี โอ คี (V.O. Key) เป็นคนแรกท่ีกล่าวถึงปัญหา ซึ่งนักวิชาการงบประมาณ ทั้งหลายประสบ
กล่าวว่า “ในด้านที่ส าคัญที่สุดของงบประมาณแผ่นดิน คือ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตาม
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วัตถุประสงค์ต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนที่ดีที่สุด” ประเด็นที่เขาสนใจมากที่สุดมีอยู่ว่า “เราจะ
ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการตัดสินใจว่าจะจัดสรรเงินให้แก่กิจกรรม A แทนกิจกรรม B โดยใช้วิธีการใด” 

โจเซฟ พี ฮารี่ (Joseph P. Harris) ได้เสนอให้ใช้ “ทฤษฎีการตัดสินใจ (decisionmaking 
theory)” เป็นหลักเกณฑ์ไปการพิจารณาจัดสรรเงินในกิจกรรมต่างๆ โดยชี้ให้เห็นถึงความต้องการ 
และความจ าเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูประบบงบประมาณของรัฐบาลกลางแห่งสหรัฐอเมริกา 

วีม บี เลย์วิท (Verne B. Lewis) ได้เสนอ “ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการ 
งบประมาณ (An Economic Theory of Budgeting)” โดยมีหลักการ 3 ประการ ดังนี้ 

1. ทรัพยากรย่อมขาดแคลน เมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการ ดังนั้น เกณฑ์ทาง 
เศรษฐศาสตร์ขั้นต้นที่จะน าเข้าไปประยุกต์คือ การใช้จ่ายเงินทุกอย่างต้องให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับ
ต้นทุน จึงควรเปรียบเทียบว่าจะเอาไปใช้เพื่อท าอะไรจึงจะได้ประโยชน์มากกว่ากัน 

2. การวิเคราะห์ในส่วนที่เพ่ิมข้ึน (incremental analysis) จ านวนเงินส่วนที่เพ่ิมข้ึนจาก 
จ านวนที่ได้ก าหนดไว้เดิม โดยคาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นนั้น จะต้องวิเคราะห์ให้ดี เพราะอาจจะ
ต้องประสบกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการลดน้อยถอยลงของอรรถประโยชน์สุดท้าย (diminishing 
marginal utility) 

3. การเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ นั้น จะกระท าด้วยการเปรียบเทียบถึงประสิทธิผลของ 
ทางเลือกแต่ละทางในอันที่จะส่งผลให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายร่วมกัน (common objective) เท่ากัน 

แอนโทนี ดาวน์ (Anthony Downs) เป็นผู้สร้าง “ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เพื่อประชาธิปไตย 
(Economic Theory of Democracy)” โดยได้ให้ประเด็นว่า เนื่องจากพรรคการเมืองทั้งหลายต่างมี
ความปรารถนาที่จะมีเสียงข้างมากในสภาเพ่ือที่จะจัดตั้งรัฐบาล จึงพยายามก าหนดนโยบายที่จะท าให้
ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด นโยบายดังกล่าวนี้จึงต้องก าหนดขึ้นในลักษณะที่จะเกิดประโยชน์แก่คน
ส่วนใหญ่ วัตถุประสงค์ของรัฐบาล ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณทั้งหมดไปในทางที่จะท าให้ได้คะแนน
เสียง หากรัฐบาลใดไม่สามารถจะปฏิบัติได้เช่นนั้น ก็ต้องพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งคราวต่อไป ซึ่งแนวคิด
ของ Downs ได้ก าหนดปัจจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณ 2 ประการ คือ ความต้องการที่จะ
วิเคราะห์งบประมาณส่วนที่เพ่ิมข้ึน และความสับสนที่เพ่ิมข้ึนของกระบวนการงบประมาณ 

อารอน วิลดาฟสกี้ (Aaron Wildavsky) ได้ก าหนด “แนวทางแบบปฏิฐาน (a positive 
approach)” ให้ความหมายของงบประมาณไว้ในแง่การเมืองว่า “งบประมาณเป็นเรื่องของการเมือง
ที่เก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากร และอ านาจให้แก่กลุ่มทางการเมืองต่าง ๆ หากถือว่าการเมือง คือ การ 
ขัดแย้งกันระหว่างผู้ที่ต้องการให้สิ่งที่ตนชอบปรากฏในนโยบายแห่งชาติ ผลของการขัดแย้งหรือการ
ต่อสู้กันนั้นก็จะปรากฏในงบประมาณนั่นเอง งบประมาณจึงเป็นหัวใจของกระบวนการทางการเมือง” 
นอกจากนี้ยังได้อธิบายถึง งบประมาณในสัญญาทางการเมืองว่า “งบประมาณเป็นสัญญาระหว่างฝ่าย
นิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร โดยที่ฝ่ายบริหารสัญญาที่จะจ่ายเงินงบประมาณภายใต้เงื่อนไขบางประการ 
ตามพันธสัญญาที่ตกลงกันไว้ ความสัมพันธ์ประกอบด้วยสองฝ่าย ซึ่งทั้งสองฝ่ายย่อมมีความสัมพันธ์
ต่อกันและกัน” 
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ลักษณะงบประมาณที่ดี 
ต้องประกอบด้วยหลักการที่ส าคัญ 6 ประการ ดังนี้ (ไพรัช ตระการศรินนท์, 2544, หน้า 39) 
1. หลักการคาดการณ์ไกล (Forsight) หมายความว่า จะท าอะไร จะใช้เงินในปีใด เท่าใด 

ต้องคิดวางแผนไว้ มิใช่นึกจะท าก็ท า ต้องการใช้เงินเท่าใดก็เพียงหาเงินโดยไม่ค านึงถึงว่ามี อนุญาตไว้
ใน งบประมาณหรือไม่ 

2. หลักประชาธิปไตย (Democracy) คือ จะต้องให้ราษฎรเจ้าของเงินได้รู้เห็นและให้ความ 
เห็นชอบด้วยทั้งเงินได้และเงินจ่าย 

3. หลักดุลยภาพ (Balance) งบประมาณจะต้องสมดุลกัน แต่ไม่ได้หมายความว่า รายได้  
รายจ่ายจะต้องเท่ากันทุกปี บางปีก็อาจขาดดุล แต่ก็ต้องพยายามให้มีการเกินดุลบ้าง มิฉะนั้นจะมีหนี้-
สินล้นพ้นตัว 

4. หลักสารัตถประโยชน์ (Utility) ต้องค านึงถึงประโยชน์ปัจจุบันและอนาคต จึงต้องให้ม ี
รายจ่ายลงทุนไว้ให้มากพอเป็นส่วนสัดเหมาะสมกับรายจ่ายประจ าปี 

5. หลักความยุติธรรม (Equity) ต้องให้มีความยุติธรรมทั้งในด้านรายได้ และ รายจ่าย เช่น  
กรณีในส่วนรายได้จากการจัดเก็บภาษีต้องให้ยุติธรรมที่สุด 

6. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) เกี่ยวกับการควบคุมงบประมาณรายได้ และรายจ่าย 
ส่วนราชการ ผู้มีหน้าที่จะต้องระมัดระวังสอดส่องให้เกิดสมรรถภาพขึ้น 

นอกจากลักษณะส าคัญของงบประมาณที่ดีดังกล่าวแล้ว งบประมาณควรจะประกอบด้วย
คุณลักษณะต่างๆ คือ 

- ชัดเจน 
- เปิดเผยได ้
- มีพ้ืนฐานอยู่บนความสุจริตใจ 
- มีความยืดหยุ่น 
- จะต้องปรากฏแต่เฉพาะเรื่องเก่ียวกับเงินงบประมาณเท่านั้น 

 
นโยบายงบประมาณ (Budget Policy) 
นโยบายงบประมาณโดยทั่วไปมีอยู่ 3 รูปแบบ แต่ละรูปแบบมีความหมายสรุปดังนี้ (ไพรัช 

ตระการศิรินนท์, 2544, หน้า 28) 
1. งบประมาณแบบสมดุล (Balanced Budget Policy) งบประมาณแบบสมดุล หมายถึง 

การจัดท างบประมาณที่อยู่ในลักษณะงบประมาณรายรับมีจ านวนเท่ากับงบประมาณรายจ่ายพอดี 
2. งบประมาณแบบเกินดุล (Surplus Budget Policy) งบประมาณแบบเกินดุล หมายถึง 

การประมาณการรายได้ (income) มากกว่าประมาณการรายจ่าย (expenditures) กล่าวคือ มีการ
ประมาณการรายรับในจ านวนที่มากกว่าประมาณการค่าใช้จ่าย 

3. งบประมาณแบบขาดดุล (Deficit Budget Policy) งบประมาณแบบขาดดุล หมายถึง 
การประมาณการรายจ่ายสูงกว่าประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดหาได้ 
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รูปแบบงบประมาณ 
การจัดท างบประมาณของประเทศต่างๆ ได้มีรูปแบบและการวิวัฒนาการมาเป็นเวลาหลาย 

ร้อยปี โดยเริ่มต้นจากรูปแบบง่ายๆ ที่มีเพียงรายการรายรับและการใช้จ่ายของรัฐบาล จนถึงรูปแบบที่
มีความสลับซับซ้อน เพ่ือใช้ประเมินประสิทธิผลงบประมาณของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม รูปแบบ
งบประมาณที่ประเทศต่างๆ ใช้นั้น พอสรุปรูปแบบที่ส าคัญได้ดังนี้ (เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม , 
2543, หน้า 44) 

1. งบประมาณแบบแสดงรายการ (Line Item Budgeting) 
รูปแบบงบประมาณแบบแสดงรายการ เป็นแบบที่ได้มีการใช้มาเป็นเวลาช้านาน โดยจะแสดง

รายการใช้จ่ายต่างๆ เป็นรายการและจ านวนเงินงบประมาณที่ก าหนดไว้ เป็นรูปแบบที่ใช้ควบคุม
รายการใช้จ่ายตามที่ได้ก าหนดไว้ หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจะน าเงินงบประมาณไปใช้จ่ายใน
รายการอ่ืนไม่ได้ ในกรณีที่จะเปลี่ยนแปลงรายการใช้จ่ายจะต้องท าความตกลงกับหน่วยงานที่ท า
หน้าที่ควบคุมหรือส านักงบประมาณ 

งบประมาณแบบแสดงรายการจะเน้นด้านการควบคุมรายการใช้จ่าย แต่จะขาดความยืดหยุ่น 
และไม่ได้เน้นในเรื่องของประสิทธิภาพการบริหารงาน หรือการท างานตามแผนงานมากนัก ตัวอย่าง
ของรูปแบบงบประมาณแบบแสดงรายการนั้น จะพิจารณาได้จากการแสดงรายการในหมวดเงินเดือน
และค่าจ้าง ค่าตอบแทน และค่าสาธารณูปโภค ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลในแต่ละปี 

2. งบประมาณแบบแสดงผลงาน (Performance Budgeting) 
งบประมาณแบบแสดงผลงาน เป็นงบประมาณที่ได้พัฒนารูปแบบจากงบ -ประมาณแบบ

แสดงรายการ รูปแบบงบประมาณแบบแสดงผลงานนั้นจะแสดงแผนงานของการใช้จ่ายต่างๆ ว่าจะท า
อะไร มีแผนการท างานอย่างไร โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการใช้จ่ายของแต่ละแผนงาน
และ โครงการ 

รัฐบาลสามารถใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือควบคุมและตรวจสอบการท างานของ 
หน่วยงานในส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ได้รับงบประมาณว่าท างานได้ผลหรือไม่ และประสิทธิภาพ
ในการท างานเป็นอย่างไร เช่น การสร้างถนนขนาดสี่ช่องทางจราจรจะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตร
เท่าใด เป็นต้น 

3. งบประมาณแบบแสดงแผนงาน (Planning Budgeting) 
งบประมาณแบบแสดงแผนงาน เป็นรูปแบบงบประมาณที่ เน้นความส าคัญในเรื่อง

ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรหรือเงินงบประมาณแผ่นดิน การจัดท างบประมาณแบบแสดงแผนงาน 
จะมีการก าหนดวัตถุประสงค์หรือ เป้าหมายของแผนงานต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยหน่วยงานที่ขอ
งบประมาณจะจัดโครงสร้างของแผนงานหรือโครงการขึ้นมา ในแต่ละแผนงานหรือโครงการจะแสดง
ค่าใช้จ่ายและผลที่จะได้รับจากแผนงานหรือโครงการ ดังกล่าวไว้ด้วย 

ในการจัดสรรงบประมาณ จะมีการวิเคราะห์การเลือกแผนงาน หรือโครงการที่มี 
ความเหมาะสมตามล าดับก่อนหลัง ซึ่งจะท าให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การจัดท างบประมาณนั้น จะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม เป็นผู้ก าหนดแผนงาน ส านักงาน
จะไม่ควบคุมรายละเอียด แต่จะเป็นผู้อนุมัติเงินงบประมาณให้แก่แผนงานหรือโครงการที่เลือก และ
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จะควบคุมตรวจสอบและประเมินผลงานของแต่ละแผนงานและโครงการว่าสามารถท างานบรรลุ
เป้าหมายของแผนงานหรือโครงการอย่างไร 

4. งบประมาณแบบการวางแผนการและการก าหนดโครงการ (Planning Programming 
Budgeting System : PPBS) 

งบประมาณแบบการวางแผนการและการก าหนดโครงการรูปแบบของ งบประมาณ 
โดยทั่วไปมักจะจัดท ารูปแบบของแสดงรายการ ที่จะแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยได้รับ เงิน
งบประมาณเป็นจ านวนเท่าใด และใช้จ่ายในรายการใดบ้าง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมและการ
ลงบัญชี อย่างไรกต็ามในด้านของการบริหารและการวางแผนจะไม่ค่อยได้รับประโยชน์เท่าใดนัก 

ในการจัดท างบประมาณเพ่ือเน้นในด้านของการบริหารและการวางแผน เพ่ือให้การใช้
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาในสมัย
ของประธานาธิบดี จอห์น เอฟ. เคนเนดี จึงได้เริ่มจัดท างบประมาณแบบการวางแผน และการก าหนด
โครงการ (PPBS) ขึ้น ส่วนประกอบส าคัญของงบประมาณแบบ PPBS นั้น ได้แก่ 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ กล่าวคือ หน่วยงานที่ของบประมาณจะต้องก าหนด 
วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ชัดแจ้งของโครงการหรือแผนงานที่จะท า 

2. ก าหนดแผนการทางด้านการเงิน หน่วยงานจะต้องก าหนดแผนการใช้จ่ายเงินในการ 
ท างาน หรือการพัฒนาโครงการที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต 

3. การวิเคราะห์การเลือกแผนการหน่วยงานจะต้องท าการวิเคราะห์ทางเลือกและการใช้จ่าย 
แบบต่างๆ ในการท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ในด้านการบริหารและประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรหรือเงินงบประมาณนั้น แนวคิดการ
จัดท างบประมาณแบบ PPBS นั้นเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดในหลักวิชาการทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ อย่างไร
ก็ตาม ในด้านของการปฏิบัติจัดท างบประมาณนั้นมีปัญหายุ่งยากมากมาย เช่น ในการตัดสินใจเลือก
โครงการนั้น ก็จะต้องเลือกทั้งโครงการ จะเลือกท าแต่เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ ในด้านของการเลือก
โครงการนั้น จะใช้หลักเกณฑ์อะไรในการเลือก หรือจะจัดล าดับความส าคัญของแต่ละโครงการ
อย่างไร และมีการ-ก าหนดขั้นตอนในการเลือกหรือการตัดสินใจอย่างไร ความยุ่งยากสลับซับซ้อน
ดังกล่าวท าให้เกิดข้อโต้แย้งมากมายทั้งในด้านเศรษฐกิจและในด้านการเมือง 

5. งบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Base Budgeting) 
งบประมาณแบบฐานศูนย์ เป็นแนวความคิดในการจัดท างบประมาณโดยไม่ให้ความส าคัญแก่

รายการหรือแผนงานที่เคยได้รับงบประมาณในปีที่ผ่านมาแล้ว แต่จะพิจารณาแผนงานทุกแผนงานที่
ของบประมาณอย่างละเอียดเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการจัดงบประมาณ แผนงานที่เคยได้รับ 
งบประมาณแล้วอาจจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอีก ถ้าหากแผนงานนั้นมีความเหมาะสมสู้
แผนงานอ่ืน ไม่ได้ การจัดงบประมาณในแนวคิดดังกล่าวจะช่วยให้ส านักงบประมาณหรือฝ่ายจัด
งบประมาณไม่ต้องเพ่ิม งบประมาณให้แก่หน่วยงานที่เคยได้งบประมาณมาแล้วทุกปี 

โดยทั่วไปการจัดท างบประมาณแบบฐานศูนย์ (ZBB) จะต้องมีการเตรียม รายละเอียดการใช้
จ่ายของแต่ละแผนงานในระดับต่าง ๆ ที่ช่วยให้ท าการตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณที่ เรียกว่า 
“decision packages” หรือ “ชุดงานเพ่ือการตัดสินใจ” ชุดงานเพ่ือการตัดสินใจดังกล่าวจะถูกใช้
เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณตามล าดับความส าคัญก่อนหลัง โดยที่ชุดงาน
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เพ่ือการตัดสิน-ใจแต่ละชุดจะมีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ พร้อมทั้ง
แสดงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายหรือทรัพยากรที่ต้องใช้ในแต่ละโครงการด้วย 

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติการจัดท าชุดงานเพ่ือการตัดสินใจแต่ละชุดต้องใช้ ข้อมูล และ
เจ้าหน้าที่มากมาย ท าให้การจัดท างบประมาณแบบฐานศูนย์มีอุปสรรคมากมาย ซึ่งท าให้การจัดท า
งบประมาณแบบฐานศูนย์ไม่ประสบความส าเร็จในภาคปฏิบัติ 

5. งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based 
Budgeting) 

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ เป็นระบบที่เน้นที่ผลผลิต (Outputs) และ
ผลลัพธ์(Outcomes) มากกว่าทรัพยากรที่ใช้ไป (Input) เพ่ือปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐในอัน
ที่จะสนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินภารกิจต่างๆ ที่หลากหลายโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

ลักษณะส าคัญของงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน มีดังนี้ 
1. เป็นระบบที่มุ่งเน้น ผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ซึ่งจะ เชื่อมโยงกับ 

กระบวนการวางกลยุทธ์ของภาครัฐ ผลผลิตที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงกับผลผลลัพธ์ และผลลัพธ์
สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของรัฐบาล โดยสามารถที่จะระบุสิ่งที่รัฐบาลต้องการจะบรรลุ 
หรือผลลัพธ์ที่ต้องการ 

2. เป็นระบบที่เน้นการวัดผลการด าเนินงาน (performance measures) ผลผลิตที่ต้องการ 
มีปริมาณ ราคา และคุณภาพ เหมาะสมสอดคล้องกัน เนื่องจากสามารถระบุ หรือก าหนดมาตรฐาน
การวัด เช่น ค่าใช้จ่าย ปริมาณ และสิ่งที่รัฐควรกระท า 

3. เป็นระบบที่สนับสนุนการกระจายอ านาจ การมอบอ านาจจากหน่วยงานกลางสู่หน่วยงาน 
ด้านการจัดการที่แสดงถึงผลผลิต และต้นทุนค่าใช้จ่าย ในการสร้างความรับผิดชอบและความ โปร่งใส 
ที่จะสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
 

กระบวนการงบประมาณ (Budgeting Process) 
กระบวนการงบประมาณหรือบางครั้งก็เรียกว่า วงจรงบประมาณ (BudgetCycle) หมายถึง 

กระบวนการเพ่ือให้รัฐบาลได้มาซึ่งงบประมาณ ที่จะใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ โดยทั่วไปจะประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ 4 ขั้นตอน (ณรงค์ สัจพันโรจน์ , 2540, หน้า 25)
 1. การจัดเตรียมงบประมาณ (Budget Preparation) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.1 การแจ้งให้หน่วยงานจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
1.2 การก าหนดนโยบายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
1.3 จัดท างบประมาณการรายรับ และค าของบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน 
1.4 ส านักงบประมาณพิจารณาประมาณการรายรับ และค าของบประมาณรายจ่าย 
1.5 เสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภา 
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2. การอนุมัติงบประมาณ (Budget Adoption) ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
2.1 การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร 
2.2 การพิจารณาของวุฒิสภา 

3. การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) 
การบริหารงบประมาณ หมายถึง การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามรายการ

และแผนงานหรืองาน ที่ฝ่ายบริหารได้รับอนุมัติงบประมาณมาใช้จ่าย เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของเงิน
งบประมาณ โดยวิธีการอนุมัติเงินประจ างวด การเบิกจ่ายเงิน รวมตลอดถึงการรายงานผลงานต่างๆ ที่
ได้ใช้ งบประมาณเพ่ือด าเนินงานนั้นๆ 

กระบวนการบริหารงบประมาณมี 5 เรื่อง ดังนี้ 
1. การขอใช้เงินประจ างวด 
2. การวางฎีกา 
3. การจัดซื้อจัดจ้าง 
4. การตรวจสอบ 
5. การประเมินผล 

ขั้นตอนการบริหารงบประมาณของฝ่ายบริหาร 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขั้นตอนของส่วนราชการที่ใช้งบประมาณ 
2. ขั้นตอนของส านักงบประมาณ 

4. การควบคุมงบประมาณ (Budget Control) ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ 3 เรื่อง ดังนี้ 
4.1 การติดตามผลการน าเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปใช้ในการปฏิบัติงาน  

โดยการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานแต่ละเดือน หรือแต่ละไตรมาส ตลอดจนการรายงานผลการใช้เงิน 
1.1 การประเมินผลงานและโครงการเมื่อกระท าเสร็จเพ่ือพิจารณา  

ประสิทธิภาพ 
1.2 ของการปฏิบัติงาน และประสิทธิผลในการบรรลุนโยบายและเป้าหมายที่ 

ต้องการ 
1.3 การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนข้อ 

ก าหนดต่างๆ ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ 
 

หลักการและทฤษฎีการบริหาร 
แนวความคิดเรื่องการจัดระบบบริหารอย่างมีหลักเกณฑ์  ก าเนิดขึ้นครั้งแรกในสมัยการ

ปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยน าพื้นฐานแนวความคิดในเชิงวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ในการท างาน  เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและวิธีการท างานที่ดีที่สุด (ธงชัย  สันติวงษ์ 2533 : 45) การปรับและพัฒนาเกี่ยวกับ
การจัดระบบบริหารในปัจจุบันก็ล้วนได้รับแนวคิดดั้งเดิมมาจากนักวิชาการในยุคก่อนทั้งสิ้น  เมื่อ
พิจารณาความสอดคล้องของแนวคิดจะพบว่า  มีความคล้ายคลึงกันในการจัดระบบบริหาร  
นับตั้งแต่ฟาโยล (Henri Fayol)  ให้ค านิยามของการบริหารไว้ 5 ประการ คือ การวางแผน การ
จัดการ  การสั่งการ การร่วมมือ และการควบคุม (เจริญผล  สุวรรณโชติ 2530 : 180 ; อ้างอิงมาจาก 
Fayol. 1949) กูลิค และเออวิค (Gulick and Urwick. 1837 :13) ได้พัฒนาแนวคิดนี้เป็น 7 ประการ 
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ได้แก่ การวางแผน การจัดการ  การจัดบุคลากร  การวินิจฉัย  สั่งการ  การประสานงาน  การรายงาน
และการจัดงบประมาณ 
 ในสมัยต่อมา มีผู้น ามาปรับและพัฒนาอีกจ านวนมาก เช่น เซียร์ส (Sears.1950 : 10 
จัดระบบบริหารไว้ 5 ประการ คือ การวางแผนหรือโครงการ  การจัดรูปการบริหาร  การอ านวยการ  
การประสานงาน และการควบคุมการปฏิบัติงาน เกรก (Gregg. 1957:273-274) จัดระบบของการ
บริหารไว้ 7 ประการ ประกอบด้วย การตัดสินใจ  การวางแผน  การจัดการติดต่อสื่อสาร  การใช้
อิทธิพล  การประสานงาน  และการประเมินผลงาน  ส่วนเซอจิโอวานนี (Sergiovanni.1987: 66-67) 
สรุปการจัดระบบบริหาร  ซึ่งสังเคราะห์มาจากนักคิดหลายคน  โดยแบ่งออกเป็นกระบวนการ 4 
ประการ คือ การวางแผน  การจัดการ  การน า และการควบคุม 
 จากแนวคิดของนักวิชาการดังกล่าวมาแล้วนี้ กล่าวได้ว่า  การจัดระบบบริหารที่นักวิชาการมี
ความเห็นที่สอดคล้องกันและครอบคลุมกระบวนการทางการบริหารบนหลักการที่ส าคัญมี  3 
ประการ ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดการ (Organizing) และการควบคุม (Controlling) 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของคาสท์  และโรเซนไวก์  (Kast and Rosenzweig.1974: 357) ในการ
จัดท าคู่มือนี้ จึงน าแนวคิดจากนักวิชาการซึ่งมีความเห็นสอดคล้องกันส่วนใหญ่ทั้ง 3 ประการนี้มาใช้ 
โดยมีรายละเอียดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดระบบบริหารดังนี้ 
 

การวางแผน (Planning) 
 การบริหารงานทั่วไป  การวางแผนนับว่ามีความส าคัญที่สุด  และเป็นกิจกรรมแรกที่นัก
บริหารจ าเป็นต้องท า  ในกระบวนการของการวางแผนมีขั้นตอนดังนี้ (Donnelly, Gibson and 
Ivancevich. 1984 : 129-130) 

1. การวางแผนที่ดี  จะต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับสิ่งแวดล้อม  มี 
การศึกษาสภาพแวดล้อมต่างๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนเทศอย่างเพียงพอ 

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ โดยพิจารณาเรื่องต่างๆ เช่นประวัติความ 
เป็นมาขององค์การ ความสามารถขององค์การ 

3. การก าหนดจุดมุ่งหมายขององค์การ หรือจุดหมายปลายทางขององค์การทั้งระยะสั้นและ 
ระยะยาว 

4. การก าหนดวิธีการปฏิบัติให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้  ซึ่งจะต้องเลือกวิธีการที่ดีท่ีสุด 
5. การจัดท าเอกสารการวางขององค์การเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
พุตตี (Putti. 1987 : 40) ให้ความเห็นว่ากระบวนการวางแผนควรประกอบด้วยขั้นตอน 

ส าคัญคือ  การก าหนดจุดมุ่งหมายของแผน การวิเคราะห์สถานการณ์  การประเมินสภาพแวดล้อม 
และแสวงหาโอกาส  การก าหนดวิธีปฏิบัติ  ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนได้แก่การส ารวจทางเลือก  
การประเมินทางเลือก และการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด  จากนั้นจะถึงขั้นตอนของการปฏิบัติ  การให้
การสนับสนุนและการจัดสรรงบประมาณ 
 เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2527: 37-38) ได้ให้กระบวนการของการวางแผนส าหรับนักบริหารไว้ 4 
ประการ ได้แก่ 

1. การก าหนดแผน  เพื่อให้รู้ว่าจะเป็นแผนงานที่เกี่ยวข้องกับอะไร  มีจุดมุ่งหมายและ 
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วิธีการด าเนินการอย่างไร ต้องใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานตามแผนมากน้อยเพียงใด ซึ่งการจะ
ก าหนดเป็นแผนขึ้นมาได้  ต้องอาศัยข้อมูลทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และการศึกษาเป็น
พ้ืนฐานด้วย 

2. การน าแผนไปปฏิบัติ เมื่อมีการก าหนดแผนเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องให้ทุกหน่วยงานมีส่วน 
ร่วมรับผิดชอบน าแผนนี้ไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

3. การติดตามผลการปฏิบัติตามแผน  ซึ่งอาจถือเป็นการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนก็ได้   
ทั้งนี้เพ่ือจะได้ทราบปัญหาที่เกิดข้ึนเนื่องจากการปฏิบัติตามแผนว่ามีอะไรเป็นอุปสรรคบ้าง 

4. การทบทวนหรือปรับแผน  แผนควรจะปรับปรุงได้ตลอดเวลา ถ้าได้มีการประเมินผลแล้ว 
พบว่ามีอุปสรรคหรือข้อบกพร่อง  ก็จะต้องมีการทบทวนหรือปรับปรุงแผนได้  เพ่ือประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน 
 

การจัดการ (Organizing)  
 การจัดการจะต้องประกอบด้วยงานที่ส าคัญ ได้แก่ การอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของงาน  
ความรับผิดชอบ อ านาจหน้าที่  ความสัมพันธ์ของงาน  เมื่อก าหนดสิ่งเหล่านี้แล้ว  ในการก าหนดงาน
แต่ละงานนั้น  แนวทางปฏิบัติที่ส าคัญจะต้องพิจารณาความรู้ความสามารถและศักยภาพของบุคคล  
การก าหนดปริมาณงานที่เหมาะสม  การอยู่ร่วมกันในสังคมและวัฒนธรรมเดียวกัน  การน าหลัก
จิตวิทยามาใช้เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรท างานได้อย่างมีความสุข (Anderson. 1988: 352-354) 
 ฟูลเมอร์ (Fulmer.1988 :115-123) ก าหนดองค์ประกอบของการจัดการไว้  3 ประการ 
ประกอบด้วย 

1. การแบ่งงาน  จะต้องยึดหลักการแบ่งงานให้เกิดความพึงพอใจการท างาน กระบวนการ 
ส าคัญที่ใช้คือ  การพิจารณาขอบเขตของงาน  การเพ่ิมหน้าที่ และความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน 
การหมุนเวียนงาน ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของแต่ละงานเป็นต้น 

2. หลักการยกเว้น กล่าวคือ การมอบหมายงานต่าง ๆ แก่บุคลากร ควรมอบเฉพาะงานที่ 
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ 

3. ขนาดของการควบคุม  จะต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของสายการบังคับบัญชาระหว่าง 
ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา  ขอบเขตความรับผิดชอบ  ความซับซ้อนและความมั่นคงขององค์การ  
ขนาดและขีดความสามารถของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 

คูนซ์และไวริช (Koontz and Weihrich. 1988: 174) ได้ให้ขั้นตอนของการจัดการไว้ 6 
ขั้นตอน ส าหรับการจัดองค์การโดยทั่วไป  ได้แก่ 

1. การสร้างหรือก าหนดจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติให้ชัดเจน 
2. การจัดระบบการสนับสนุนเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย นโยบายและแผน 
3. แบ่งงานและกิจกรรมที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
4. จัดกลุ่มกิจกรรม  บุคลากร  และทรัพยากรอ่ืนๆ และเลือกทางเลือกในการปฏิบัติงานที่ดี 

ที่สุด 
5. การกระจายงานหรือมอบหมายอ านาจให้หัวงานน าไปปฏิบัติงานให้เกิดผล 
6. พยายามให้เกิดความสัมพันธ์กันระหว่างงาน ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน เพ่ือให้งาน 

ด าเนินไปอย่างราบรื่น 
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การควบคุม (Controlling) 
 การจัดระบบของการควบคุมงาน  จ าเป็นต้องเข้าใจลักษณะของการควบคุมก่อนเป็นเบื้องต้น 
(Newman, Summer and Warren. 1967:676 กล่าวคือ 

1. การควบคุมจะต้องมีมาตรฐาน และจุดมุ่งหมาย ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติ 
2. การควบคุมจะต้องมีการวัดและประเมินการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
3. การควบคุมจะต้องเป็นการแก้ไขสิ่งบกพร่องต่างๆ อันเกิดจากการตัดสินใจของผู้บริหาร 
ค าถามที่ชี้ให้เห็นปัญหาของการควบคุมในการบริหารก็คือ เมื่อใดและที่ใดจะใช้การควบคุม  

ใครจะเป็นผู้ประเมิน  มาตรฐานอะไรที่จะใช้ในการประเมิน  จะรายงานผลการประเมินให้ใครทราบ  
และท าอย่างไรกระบวนการควบคุมจึงจะสมบูรณ์ 

มอคเลอร์ (Mockler.1972 : 2) ให้แนวคิดเรื่องการควบคุมว่า  เป็นความพยายามอย่างมี
ระบบที่จะก าหนดมาตรฐานของผลการปฏิบัติงาน  การออกแบบระบบข้อมูลป้อนกลับ  การ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า หากมีข้อแตกต่าง
ระหว่างผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน  ก็ต้องมีการแก้ไขเพ่ือเป็นหลักประกันว่าได้ใช้ทรัพยากรของ
องค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 

อีกทัศนะหนึ่งเกี่ยวกับการควบคุมของ ไฮแมน สก๊อต และคอนเนอร์ (Haimann, Scott and 
Connor. 1985: 485-488) เสนอกระบวนการควบคุมไว้ 4 ขั้นตอน ได้แก่  

1. การก าหนดมาตรฐานของงาน  จะพิจารณาจากจุดมุ่งหมายขององค์การเป็นหลักมีการ 
ก าหนดมาตรฐานแต่ละงานให้ชัดเจนในการวางแผนการท างาน 

2. การก าหนดวิธีการควบคุม โดยเลือกวิธีควบคุมท่ีดีที่สุดในการควบคุมมาตรฐานแต่ละงาน 
3. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน  จะต้องมีการตรวจสอบทั้งในระหว่างการปฏิบัติงานและ 

หลังการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะช่วยให้เกิดความชัดเจนในการตรวจสอบมากขึ้น 
4. การแก้ไขข้อบกพร่อง  เมื่อมีการเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่ก าหนด  ต้องมีการวิเคราะห์ 

ปัญหา และหาสาเหตุเพื่อการแก้ไขต่อไป 
 

แนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริการที่ดี 
พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ และปียะนุช เงินคล้าย กล่าวถึงหลักการบริการที่ดีมีดังนี้ 
หลักประสิทธิภาพ หมายถึง การให้บริการที่ได้ผลลัพธ์สูง แต่ใช้ทรัพยากรน้อยและคุ้มค่า  
หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การให้บริการได้ครบตามขอบข่ายของอ านาจหน้าที่  
หลักการตอบสนอง หมายถึงการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการของรัฐได้อย่างไม่

จ ากัด สามารถเลือกรับบริการได้สอดคล้องกับความพอใจ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธการ
ให้บริการที่ประชาชนร้องขอ อีกทั้งควรหาช่องทางหรือเพ่ิมโอกาสในการให้บริการประชาชนให้มาก
ที่สุด  

หลักความรวดเร็ว หมายถึง การลดขั้นตอนให้น้อยที่สุด งานใดที่ท าได้ทันทีควรจะท าถ้าไม่
สามารถท าได้ทันทีควรก าหนดระยะเวลาและควรท าให้เร็วที่สุด  

หลักความสอดคล้อง หมายถึง การจัดบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของปัจเจกบุคคล
และสภาพสังคม  
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หลักความเชื่อถือไว้วางใจ หมายถึงการท าให้ประชาชนมีความศรัทธาในหน่วยงานของรัฐ
ได้รับความพึงพอใจในบริการ  

หลักมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใสเป็นมิตร เอ้ืออาทรต่อ
ผู้รับบริการ มีความใส่ใจ สนใจเข้าใจปัญหาและให้ความประทับใจมีความสุขหลังจากรับบริการ  

หลักการให้เกียรติการยอมรับ หมายถึง การให้ความส าคัญ ไม่เลือกปฏิบัติ ต้อนรับด้วยความ
สุภาพ ไม่ดูถูกเหยียดหยามประชาชน ไม่ใช้อ านาจข่มขู่ 

หลักความเต็มใจ หมายถึง ท าทุกอย่างด้วยใจ ไม่แน่ใจหรือเสแสร้ง พยายามสร้างจิตใจในการ 
บริการ 

หลักการแข่งขัน หมายถึง การพัฒนาหน่วยงานที่ท าให้มีการบริการที่ดีกว่า หน่วยงานอื่น ใน 
ประเภทเดียวกัน และให้ประชาชนอยากมาใช้บริการอีก 

หลักความกระฉับกระเฉง หมายถึง การตื่นตัวในการท างานมีความกระตือรือร้น 
หลักภาพพจน์ที่ดี หมายถึง การที่ประชาชนมีความมั่นใจในการรับบริการ ยอมรับการบริการ 

และรับรู้หน่วยงานในทางท่ีดี 
 

เป้าหมายของการให้บริการ 
- ความสะดวกในการรับบริการ 
- ความรวดเร็ว 
- ความถูกต้อง 
- ความครบถ้วน 
- ความเสมอภาค 
- ความเป็นธรรม 
- ความทั่วถึง 
- การประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย 
- ความพอใจ 
- ปริมาณเพียงพอ 
- โปร่งใส 
- ตรวจสอบได้ 
- บริการหลากหลายให้เลือก 
- เป็นกันเอง 
- ไม่ซับซ้อน ไม่ยุ่งยาก 
- เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และท้องถิ่น 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผู้จัดท าได้ศึกษาแนวคิดและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ที่มีลักษณ์คล้ายและสอดคล้องกับแนว
ทางการจัดท าแผนและการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  ของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

พิชามญชุ์  กาหลง (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ความผูกพันในองค์การของบุคลากรกับประสิทธิผล
การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (SPBB) ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งพบว่า 
ความผูกพันในองค์การของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์ (SPBB) มหาวิทยาลัยมหิดลในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ประสิทธิผลการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (SPBB) ของมหาวิทยามหิดล ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง  เปรียบเทียบประสิทธิภาพผลการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 
(SPBB) ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมกับปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่ต าแหน่งงาน  อายุการท างาน  
ฐานเงินเดือน  ระดับการศึกษา  สถานภาพ  สงักัดหน่วยงาน ที่แต่งต่างกันไม่มีผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสาตร์ (SPBB) ของมหาวิทยาลัยมหิดล  และปัจจัย
ความผูกพันในองค์การด้านบรรทัดฐานทางสังคม  มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (SPBB) ของมหาวิทยาลัยมหดิล  
 จินดารัตน์ เปี่ยมพิบูลย์  (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ตัวแบบรางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพ
ปัจจุบันด้านรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภารัฐของส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ประกอบด้วย 1) ขาดความรู้ความเข้าใจ  2) ขาดนโยบายที่ชัดเจน 3) ขาดการสื่อสารที่ดี 4)
ขาดสิ่งกระตุ้นจูงใจ  5) ขาดการติดตามประเมินผล และ 6) ขาดระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสภาพ
ที่พึงประสงค์ด้านรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  องค์กรต้องมีนโยบายและการสื่อสารที่ชัดเจนให้กับผู้ปฏิบัติงาน  เพ่ือให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ  มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง มีสิ่งกระตุ้นจูงใจ  และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย (2) พัฒนา
ตัวแบบรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  พิจารณาได้ 3 ตัวแบบ ประกอบด้วย 1) ตัวแบบกระบวนการมี 5 ขั้นตอน  ได้แก่  ขั้นตอน
ที่ 1 สร้างองค์ความรู้  ขั้นตอนที่ 2 ถ่ายอดความรู้  ขั้นตอนที่ 3 เขาถึงข้อมูล  ขั้นตอนที่ 4 แบ่งปัน
และแสวงหาความรู้ และขั้นตอนที่ 5 ติดตามประเมินผล 2) ตัวแบบกลยุทธ์มี 6 กลยุทธ์ ได้แก่ กล
ยุทธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ กลยุทธ์จัดท าแผนปฏิบัติงาน  กลยุทธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้  กลยุทธ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การ  กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และการใช้เทคโนโลยี  และกลยุทธ์ท างาน
เป็นทีม 3) ตัวแบบปัจจัยแห่งความส าเร็จมี 5 ปัจจัย  ได้แก่  ปัจจัยด้านภาวะผู้น า  ปัจจัยด้าน
วัฒนธรรมองค์กร  ปัจจัยด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ปัจจัยด้านการสื่อสาร  และปัจจัยด้านการ
สร้างแรงจูงใจ 
 ธีระพล เพ็งจันทร์ (2552) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผลการวิจัยพบว่า  

1. ปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 1) ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง 2) ด้านกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง  
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3) ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 4) ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 5) ด้านการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 6) ด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7) ด้านการมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล  8) ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 9) ด้านคุณภาพวิชาการ 10) ด้านการ
พัฒนาบุคลากร  11) ด้านลักษณะส าคัญขององค์กร  12) ด้านระบบสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง  13) 
ด้านประสิทธิผลตามตัวชี้วัด   

2. แนวทางในการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  พบว่า ปัจจัยที่ค้นพบในการวิจัย  มีความถูกต้อง,
เป็นไปได้ และใช้ประโยชน์ได้จริง 
 อดิศักดิ์ สิงห์ทองไชย (2554) ได้วิจัยเรื่อง  การควบคุมภายในด้านการบริหารงบประมาณ
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1. 
กระบวนการพิจารณาและอนุมัติงบประมาณของรัฐสภาไทยในปัจจุบันเป็นการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสภาผู้แทนราษฎร  ซึ่งมีการพิจารณา 3 วาระ และ
การพิจารณาของวุฒิสภาเพ่ือลงมติเห็นชอบและเป็นกฎหมายประกาศใช้ต่อไป  ผลการศึกษาพบว่า  
กระบวนการที่ส าคัญและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณมากที่สุด คือ ขั้น
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ของสภาผู้แทนราษฎร  ที่มีกลุ่มต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้ได้ประโยชน์จากการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด ทั้งนี้ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณอยู่บน
พ้ืนฐานของการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบค่อยเป็นค่อยไป 2. ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการ
พิจารณาและอนุมัติงบประมาณของรัฐสภาไทย ได้แก่ ปัญหาด้านกฎระเบียบมีความล้าสมัยและขาด
ความยืดหยุ่น  และไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ  ปัญหาด้านนโยบายในความไม่มีเสถียรภาพของ
รัฐบาล ปัญหาด้านการเมืองและผลประโยชน์กลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะการเพ่ิมงบประมาณลงสู่พ้ืนที่
ตนเองและกลุ่มผลประโยชน์  หรือน าเงินงบประมาณไปลงพ้ืนที่ฐานเสียงของตนเอง ปัญหาด้านข้อมูล
ประกอบการพิจารณาที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจอนุมัติงบประมาณที่ขาดประสิทธิภาพ ปัญหาด้าน
โครงสร้างงบประมาณที่มีสัดส่วนของงบรายจ่ายประจ ามากเกินไป  ท าให้เป็นข้อจ ากัดในการจัดสรร
งบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาประเทศ  ปัญหาด้ายคุณสมบัติกรรมาธิการทั้งความรู้และ
ประสบการณ์ในด้านการพิจารณางบประมาณ  มีส่วนส าคัญในคุณภาพ  การพิจารณาและกลั่นกรอง
รายละเอียดงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  และปัญหาด้านข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาและ
อนุมัติงบประมาณ  มีสภาวะความไม่เท่าเทียมกันของข่าวสารข้อมูล 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มพลังอ านาจต่าง ๆ ในกระบวนการพิจารณาและอนุมัติ
งบประมาณของรัฐสภาไทย  เป็นลักษณะรูปแบบกลุ่ม  โดยมีการต่อรอง การประนีประนอมระหว่าง
กลุ่มอิทธิพลที่มีความต้องการทีแตกต่างกัน  ทั้งนี้ระบบการเมืองท าหน้าที่จัดการประสานความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่ม  การจัดการประนีประนอมและจัดสรรผลประโยชน์ของกลุ่มต่าง ๆ  
 4. แนวทางเพ่ือการพัฒนากระบวนการพิจารณาและการอนุมัติงบประมาณของรัฐสภาไทยให้
มีข้อเสนอแนะดังนี้   (1) การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการพิจารณาและอนุมัติ
งบประมาณของรัฐสภาไทยที่ ได้จากการวิจัย (2) การจัดตั้ งส านักงบประมาณของรัฐสภา 
(Parliamentary Budget Office-PBO) ในสังกัดรัฐสภา  โดยองค์กรที่ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลสนเทศ
การใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ วิเคราะห์และวิจัยด้านความคุ้มค่าของเงิน  และมีการ
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จัดการองค์ความรู้ให้กับสมาชิกรัฐสภา (3) การปรับปรุงการจัดท าเอกสารประกอบการพิจารณาที่
จ าแนกงบรายจ่ายประจ าและงบลงทุนให้ชัดเจน  เพ่ือให้การใช้ระยะเวลาการพิจารณารายละเอียด
งบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ (4) รูปแบบคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีควรก าหนดเป็นแบบผสมระหว่างคณะกรรมาธิการแบบคณะสามัญกับ
คณะวิสามัญ  ที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้แทนพรรคการเมือง หมุนเวียนกันเข้ามาเป็น
กรรมาธิการ  โดยมีการก าหนดสัดส่วนที่เหมาะสม 
 ประไพ ปรีชา (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การประเมินการใช้ระบบการวิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จ ในการด าเนินงานจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการศึกษา
สรุปได้ดังนี้ 
 1. ปัจจัยที่มีผลต่อระบบการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณ (PART) พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะข้อค าถาม  ปัจจัยด้านโครงสร้างการบริหารระบบ 
PART และ ปัจจัยด้านวิธีการปฏิบัติงานระบบ PART มีผลต่อระบบการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ส่วนปัจจัยด้านระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่มี
ความสัมพันธ์กับการใช้งานระบบ PART  ส าหรับผลสัมฤทธิ์ของระบบการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) พบว่าผลสัมฤทธิ์ของระบบอยู่ในระดับต่ า  
เนื่องมาจากผู้บริหารไม่ได้ให้ความส าคัญต่อการใช้งานระบบ PART ผู้ปฏิบัติงานระบบขาดความรู้
ความเข้าใจในการใช้งานระบบท าให้การรายงานผลขาดความสมบูรณ์  มหาวิทยาลัยขาดข้อมูลที่
สมบูรณ์ในการตอบค าถาม  ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์  แผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ  การจัดท าต้นทุนต่อหน่วย  และการประเมินความคุ้มค่า 
 2. ปัญหาและอุปสรรค ส่วนใหญ่ที่พบ คือ มหาวิทยาลัยยังขาดแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์กระทรวง  แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงานที่
สมบูรณ์  ซึ่งเป็นหัวใจหลักของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  ก าหนด
เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานยังไม่ชัดเจน  จึงไม่สามารถน าไปสู่การประเมินความคุ้มค่า  และ
การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของผลลัพธ์และผลกระทบได้  จึงท าให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถ
ตอบข้อค าถามในชุดต่าง ๆ ได้  ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้มหาวิทยาลัยได้คะแนนน้อยและไม่ได้คะแนน  
อีกทั้งการด าเนินการรายงานข้อมูลของมหาวิทยาลันส่วนใหญ่เป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน
เพียงกลุ่มเดียว  ไม่มีการกระจาคามรับผิดชอบไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีส่วน
ร่วมในการรายงานข้อมูลระบบ PART 
 3. ข้อเสนอแนะ  การด าเนินการรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏควรมีการด าเนินการตามแนวทาง
ของส านักงบประมาณก าหนด  เพื่อให้ผลการด าเนินงานของระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปใช้
ได้จริง  และส านักงบประมาณควรน าเสนอตัวอย่างของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบ  เพ่ือที่หน่วยงานจะได้น าไปเป็นแนวทางในการ าเนินงานจัดท ารายงาน
ผลการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้อย่างเป็นระบบ  
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การจัดสรรงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ 



บทที่ 4 
เทคนิคหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 

 
 เทคนิคหรือแนวทางการปฏิบัติการจัดท าแผนและการจัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีเทคนิคหรือแนวทางการ
ปฏิบัติงาน  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 4.1 แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 
 4.2 เทคนิคหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 

4.3 วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ 
 4.4 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 4.5 จรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
4.1 แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 
 การจัดท าแผนและการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้น  กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี  มีหน้าที่ด าเนินการจัดท าข้อมูล
ดังกล่าวโดยตรง เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ระบุในส่วนการขอ
ตั้งงบประมาณรายจ่าย ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด  มีหน้าที่ก ากับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับ
งบประมาณ  ในการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  อย่างน้อยต้องแสดงวัตถุประสงค์แผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และให้จัดส่งรายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณต่อส านัก
งบประมาณ ทั้งนี้ต้องเชื่อมโยงต่อยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
นโยบายของรัฐบาล อีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (2560-2564) ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการ  โดยมีแผนกลยุทธ์ให้มีการพัฒนาระบบและกลไก
การบริหารติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาตามพันธกิจและแผนสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร 
 โดยในคู่มือนี้  ผู้จัดท าจะได้กล่าวถึงเพียงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานกระบวนการการจัดท า
แผนและการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  ซ่ึงจะได้น าเสนอในหัวข้อต่อไป 
 
4.2 เทคนิคหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 
 ผู้จัดท า ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีหน้าที่รับผิดชอบ  จัดท า
ข้อมูล ประสานงานการบริหารงบประมาณแผ่นดินระหว่างส านักงบประมาณ กับมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ประสานงานขอความร่วมมือจากส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย  
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  เพ่ือจัดท าเป็นเอกสารเตรียมความพร้อม  เสนอต่อรัฐบาล ซึ่งเป็น
เอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณ  โดยพัฒนาขั้นตอน  รูปแบบหรือแบบฟอร์ม  ให้ผู้ปฏิบัติ
ทุกส่วนงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สะดวดและรวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ส่งผลกระทบต่อ
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ประสิทธิผลของงาน  น ามาซึ่งประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย  โดยมีกระบวนการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้ 

กระบวนการการจัดท าแผนและการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
ผู้จัดท าจะขอน าเสนอผังการไหลของงาน (Flow Chart) ประกอบการอธิบายสัญลักษณ์ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 ตารางท่ี 4.1  สัญลักษณ์  ค าอธิบาย และรายละเอียด มีดังนี้ 
ที ่ สัญลักษณ์ ค าอธิบาย รายละเอียด 
1  

 
 

จุดเริม่ต้น / สิ้นสดุ 
(Terminal) 

แทนจุดเริ่มต้นและลงท้ายของผัง
งาน 

2  
 
 

ข้อมูลน าเข้า / ส่งออก 
(Data Input / Output) 

แทนจุดที่มีการรับข้อมูล ส่งออก
ข้อมูล 

3  
 
 

การปฏิบัติงาน 
(Process) 

แทนจุดที่มีการปฏิบัติงาน 

4  
 
 

ตัดสินใจ 
(decision) 

แทนจุดที่ต้องเลือกปฏิบตัิอย่างใด
อย่างหนึ่ง 

 
 

5  ทิศทาง 
(Flow Chart) 

แทนทิศทางของขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะปฏบิัติ

ต่อเนื่องกันตามหัวลูกศรชี ้
6  จุดเช่ือมต่อ 

(Connection) 
แทนจุดเช่ือมต่อของผังงานในท่ีมี

เส้นมาบรรจบเพื่อจะไปสู่การ
ท างานท่ีเหมือนกัน 

7  
 
 

เอกสาร / รายงาน 
(Document) 

แทนเอกสารที่เป็นผลลัพท์จาก
กระบวนการ 
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อนุมัติ 

แก้ไข 

ตารางท่ี 4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
 

ล าดับ
ที ่

ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา 

ระดับสถาบัน ระดับส่วนงาน 

1     

2   ขั้นตอนท่ี 1 นักวิ เคราะห์
นโยบายและแผน กรอก
ข้ อ มู ล ก ร อ บ จั ด ส ร ร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของส่วนงานภายใน 

ตุลาคม 

3   ขั้นตอนท่ี 2 นักวิ เคราะห์
นโยบายและแผนตรวจสอบ
ข้อมูลตรงตามเอกสารกรอบ
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีหรือไม่ 
 

ตุลาคม 

4   ขั้นตอนท่ี 3 บันทึกข้อความ
แจ้งเรื่องให้ส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัย ด า เ นินการ
จั ด ท า แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณประจ าปี พร้อม
เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ 

ตุลาคม 

5   ขั้ น ต อ น ท่ี  4  เ จ้ า ห น้ า ท่ี
ผู้รับผิดชอบส่วนงานภายใน 
จั ด ท า แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณประจ าปี 

พฤศจิกายน 

6   ขั้ น ต อ น ท่ี  5  ส่ ว น ง า น
ด าเนินการน าส่งรายละเอียด
ข้ อ มู ล แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณประจ าปี ต่อกอง
แผนงาน พร้อมแบบฟอร์ม
ต่างๆ 

 

พฤศจิกายน 

 
 
 

Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี (ต่อ) 
 

กรอกข้อมูลกรอบจัดสรร
งบประมาณรายจา่ย 

ตรวจสอบ 

เร่ิม 

แจ้งส่วนงาน 

จัดท ารายละเอียด 

1 3 2 

น าส่งข้อมูล/
รายละเอียด 
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ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

ล าดับ
ที ่

ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา 

ระดับสถาบัน ระดับส่วนงาน 

   

 

ขั้นตอนท่ี 6 นักวิ เคราะห์
นโยบายและแผน ตรวจสอบ
ข้อมูลการจัดท าแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ของส่วนงานภายใน 
 
 

ธันวาคม 

   ขั้นตอนท่ี 7  นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน  รายงาน
ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
เพื่อเห็นชอบ 

ธันวาคม 

   ขั้นตอนท่ี 8 ผู้อ านวยการ
กองแผนงาน ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสาร 
และเสนอผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายแผนงบประมาณ 

1 วัน 

   ขั้นตอนท่ี 9 ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ า ย แ ผ น ง บ ป ร ะ ม า ณ 
ตรวจสอบความถูกต้องของ
เ อก สา ร  และ เ ส นอ รอ ง
อธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา เพื่ออนุมัต ิ

1 วัน 

   ขั้นตอนท่ี 10 รองอธิการบดี
ฝ่ าย วางแผนและพัฒนา 
ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสาร เพื่ออนุมัต ิ

1 วัน 

   ขั้นตอนท่ี 11 นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน จัดท า
รู ป เ ล่ ม แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย 

ธันวาคม 

     

 

ตรวจสอบ 

1 

จัดท ารายงานความ
เห็นชอบของเอกสาร 

เห็นชอบ 

สิ้นสุด 

จัดท ารูปเล่ม 

3 2 

เห็นชอบ 

อนุมตั ิ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
 ภายหลังจากท่ีสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติกรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว  กอง
แผนงาน ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการแจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อส่วน
งานภายใน วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ เพ่ือให้จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี โดยมี
กระบวนการดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรอกข้อมูลกรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของส่วนงานภายใน  
 การกรอกข้อมูลกรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของแต่ละส่วนงาน เป็นหน้าที่ของ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกลุ่มงานแผนและงบประมาณ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตาม
ภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร  แนวทางการปฏิบัติในขั้นตอนนี้ คือ 

1) กองแผนงาน ได้รับมติอนุมัติกรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จากสภา 
มหาวิทยาลัย 

2) ผู้บริหารกองแผนงาน เรียกประชุมเจ้าหน้าที่กองแผนงาน เพ่ือชี้แจงการแจ้งกรอบ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ที่รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานในแต่ละส่วนงาน  
ด าเนินการกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มที่ก าหนด 

4) แบบฟอร์มดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
4.1) แบบจัดท าแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.... (ส่วนงาน
จัดการศึกษา คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์) 
4.2) แบบจัดท าแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.... (ส่วน
สนับสนุนจัดการศึกษา) 

ช่วงระยะเวลา : เดือนตุลาคม 
ข้อควรระวัง : ในแต่ละปีมีการพัฒนารูปแบบฟอร์มอยู่เสมอ กองแผนงานอ้างอิงรูปแบบจากส านัก
งบประมาณเป็นหลัก  เมื่อส านักงบประมาณเปลี่ยนแปลงรูปแบบ กองแผนงานจึงต้องเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือให้สอดคล้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ต้องการ  ซึ่งกองแผนงานต้องชี้แจ้งเป็นข้อๆ ไป  
 
ตัวอย่างแบบฟอร์มแบบจัดท าแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2562 
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ภาพที่ 4.2 ปกการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.... 
 

 
ภาพที่ 4.3 แบบฟอร์มการจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.... 
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ภาพที่ 4.4 แบบฟอร์มการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.... 
 

ภาพที่ 4.5 แบบฟอร์มสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.... จ าแนกตามงบ
รายจ่าย 
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ภาพที่ 4.6 แบบฟอร์มการจัดท าแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.... 
 

 
ภาพที่ 4.7 แบบจัดท าแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ... 
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ขั้นตอนที่ 2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนตรวจสอบข้อมูลตรงตามเอกสารกรอบจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือไม่ 

การกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มตามขั้นตอนที่ 1 นั้น เจ้าหน้าที่ผู้กรอกต้องใช้ความรอบคอบ
อย่างมาก เนื่องจากข้อมูลที่เป็นตัวเลข อันเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ต้องถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
ทุกหมวด ทั้งนี้ผู้กรอกข้อมูลสามารถอ้างข้อมูลได้จากเล่มกรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ประจ าปีนั้นๆ 

 

 
 

ภาพที่ 4.8 ภาพหนังสือกรอบจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่วนกลาง 
 



41 
 

 
ภาพที่ 4.9  ภาพหนังสือกรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วิทยาเขตและ
วิทยาลัยสงฆ์) 
 
 จากประสบการณ์ของผู้จัดท า ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองแผนงาน พบว่าความผิดพลาดมักพบจาก
การค านวณเองโดยไม่ใช้สูตรจากโปรแกรมส าเร็จรูป ส่งผลให้ยอดรวมไม่ตรงกับเอกสารอ้างอิง  
เสียเวลาในการตรวจสอบ ทั้งนี้ ความช านาญที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจ า จะท าให้ผลปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนที่จะเกิดข้อผิดพลาดได ้
ระยะเวลา : เดือนตุลาคม 
ข้อแนะน า : ผู้กรอกข้อมูล เมื่อถึงขั้นตอนการตรวจสอบ ให้ด าเนินการพิมพ์เอกสารออกมา โดย
แลกเปลี่ยนกับผู้ร่วมงานท่านอ่ืน เพ่ือตรวจสอบอีกครั้ง และยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติ
ร่วมกันในองค์กรอีกด้วย 

ขั้นตอนที่ 3 บันทึกข้อความแจ้งเรื่องให้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย  ด าเนินการจัดท า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พร้อมเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ 

กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี จัดท าบันทึกข้อความเป็นลายลักษณ์ ส่งเรื่องถึงส่วนงาน
ภายในให้ทราบถึงแนวทางการจัดท าข้อมูลอย่างละเอียด ในบันทึกข้อความจะต้องก าหนดกรอบ
ระยะเวลา แหล่งข้อมูลดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ซึ่งมีข้ันตอนปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ปฏิบัติจัดท าร่างบันทึกข้อความ แจ้งชื่อเรื่อง ระบุเนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย แจ้ง 
ความต้องการ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันขององค์กร 
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2) ผู้อ านวยการกองแผนงาน ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกข้อความ พร้อมลงนาม 
3) นักจัดการงานทั่วไป สแกนบันทึกข้อความ และเอกสารแนบ อัพโหลดเข้าระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส์ แจ้งทุกส่วนงาน 
4) นักจัดการงานทั่วไป ส าเนาบันทึกข้อความ และเอกสารแนบ ส่งให้นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน ในสังกัดกลุ่มงานแผนและงบประมาณ กรณีส่วนงานปลายทางไม่ได้รับบันทึก
ข้อความแจ้งเวียน 

5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกลุ่มงานวิจัยและสารสนเทศ น าเอกสารออนไลน์ 
ผ่านเว็บไซต์กองแผนงาน www.plandiv.mcu.ac.th และเฟสบุ๊คกองแผนงาน 

ระยะเวลา : เดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 
 

 
ภาพที่ 4.10 บันทึกข้อความแจ้งเวียนแจ้งให้ส่วนงานจัดท าแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
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ภาพที่ 4.11 เว็บไซต์กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี www.plandiv.mcu.ac.th 
 
 

 
ภาพที่ 4.12 เฟสบุ๊คกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี www.facebook.com/PlanMcu 
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ขั้นตอนที่ 4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่วนงานภายใน จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี  
 ในขั้นตอนนี้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สังกัดกองแผนงาน จะต้องอาศัยทักษะประสาน
ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ส่วนงานภายใน ถึงแม้จะมีบันทึกข้อความแจ้งไปถึงส่วนงานแล้วก็ตาม  โดย
จะต้องหมั่นติดต่อสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดท าข้อมูลโดยตรงอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ เพ่ือเป็น
การแสดงถึงความใส่ใจต่อผู้รับบริการ ให้ปฏิบัติงานตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด มีข้อปฏิบัติพอ
สังเขปดังนี้ 

1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประสานงานของแต่
ละส่วนงานภายใน จะต้องเป็นผู้มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี อดทน อธิบาย
แบบฟอร์มในแต่ละประเภทได้อย่างแม่นย า และเป็นที่ปรึกษาที่ดีได้ 

2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในขั้นตอนการจัดท าข้อมูลนี้ แต่ละส่วนงานจะมอบหมายภาระงาน
แตกต่างกัน ส่วนมากเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมกับ นักวิชาการการเงินและ
บัญชี ร่วมกันจัดท าข้อมูล 

3) ส่วนงานภายในจัดประชุม เพ่ือระดมความคิดจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ให้บุคลากรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมกับ นักวิชาการการเงินและบัญชี วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการจัดประชุม 

5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมกับ นักวิชาการการเงินและบัญชี ด าเนินการกรอก
ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว ลงในแบบฟอร์มที่ก าหนด มีรายละเอียดดังนี้ 
5.1) กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มในชีต “แผนปฏิบัติงาน” 
5.2) กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มในชีต “แผนการใช้จ่าย” 
5.3) กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มในชีต “สรุปแผนใช้จ่าย” 
5.4) กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มในชีต “แผนจัดซื้อจัดจ้าง” (เฉพาะส่วนงานจัดการศึกษา
เท่านั้น) 
5.5) กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มในชีต “เหตุผลค าชี้แจง” 

6) ในช่วงการจัดท าข้อมูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกองแผนงาน จะต้อง
ประสานความร่วมมือกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่
ละส่วนงาน ตรวจสอบความถูกต้องในแต่ละชีต พอสังเขปดังนี้ 
6.1) ส่ ว น ง านภ าย ใน  จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ า น จ ดหมาย อิ เ ล็ กท รอนิ ก ส์ 
mcubudget@gmail.com โดยที่ยังไม่ต้องท าบันทึกข้อความ 
6.2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร โดย
อ้างอิงข้อมูลจากกรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส่วนงานนั้นๆ 
6.3) เมื่อกระบวนการตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กอง
แผนงานจะแจ้งกลับไปยังส่วนงานภายใน ให้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

ระยะเวลา : เดือนพฤศจิกายน 
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ขั้นตอนที่ 5 ส่วนงานด าเนินการน าส่งรายละเอียดข้อมูลแผนการใช้จ่ ายงบประมาณ
ประจ าปี ต่อกองแผนงาน 
 ส่วนงานภายในต่างๆ ของมหาวิทยาลัย น าส่งข้อมูลแบบรูปเล่ม เสนอต่อกองแผนงาน โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 

1) ผู้จัดท าในแต่ละส่วนงาน จัดท ารูปเล่ม เสนอผู้บริหารส่วนงานนั้นๆ เพ่ือลงนามขออนุมัติ
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.... 

2) ผู้จัดท าในแต่ละส่วนงาน ท าบันทึกข้อความ พร้อมเล่มที่สมบูรณ์ ส่งถึงกองแผนงาน 
ส านักงานอธิการบดี 

 
ภาพที่ 4.13  แบบฟอร์มลงนามขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของผู้บริหารส่วนงานภายใน 
 

ขั้นตอนที่ 6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตรวจสอบข้อมูลการจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี ของส่วนงานภายใน  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลตามที่ได้รับจากส่วนงานน าส่ง 
ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยอ้างอิงข้อมูลจากกรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของแต่ละส่วนที่ได้รับการจัดสรร  
ระยะเวลา : เดือนพฤศจิกายน 
ข้อควรค านึง : 

1) เอกสารข้อมูลจากส่วนงาน จะต้องเป็นเอกสารต้นฉบับเท่านั้น ห้ามคัดลอกส าเนาโดย
เด็ดขาด  

2) ส่วนงานภายใน ควรน าส่งเอกสารภายในกรอบระยะเวลาที่กองแผนงานก าหนด 
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ขั้นตอนที่ 7  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  รายงานผู้อ านวยการกองแผนงาน เพื่อ
เห็นชอบ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  รวบรวมเอกสารของส่วนงานภายในที่ได้น าส่งมายังกอง
แผนงาน เพ่ือน าเสนอผู้อ านวยการกองแผนงาน เพ่ือเห็นชอบ  

 
ภาพที่ 4.14 ภาพแบบฟอร์มการลงนามเห็นชอบ ของผู้อ านวยการกองแผนงาน 
 

ขั้นตอนที่ 8 ผู้อ านวยการกองแผนงาน ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และเสนอ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ 

ผู้อ านวยการกองแผนงาน น าเสนอข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่แต่ละส่วนงานน าส่ง
ต่อผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ เพ่ือเห็นชอบ 

 
ภาพที่ 4.15 ภาพแบบฟอร์มการลงนามเห็นชอบ ของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ 
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ขั้นตอนที่ 9 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

และเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เพื่ออนุมัติ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ  น าเสนอข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่แต่ละ

ส่วนงานน าส่งต่อรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เพ่ืออนุมัติ 

 
ภาพที่ 4.16 ภาพแบบฟอร์มการลงนามอนุมัติ ของรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 

ขั้นตอนที่ 10 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
เพื่ออนุมัติ 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ในแต่ละ
ส่วนงาน 

 
ขั้นตอนที่ 11 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดท ารูปเล่มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน จัดท ารูปเล่มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี ที่ได้รับอนุมัติ ด าเนินการดังนี้ 

1) ด าเนินการรวบรวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จากทุกส่วนงานที่ได้รับ
อนุมัต ิ

2) ด าเนินการจัดท าเป็นรูปเล่ม 
3) กองแผนงานด าเนินการจัดส่งเล่มแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แก่ส่วนงานภายใน  

ระยะเวลา : เดือนพฤศจิกายน 
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ภาพที่ 4.17 ภาพปกแผนปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561 เล่มสมบูรณ์  
 

 
 
ภาพที่ 4.18 ภาพปกแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2557 เล่มสมบูรณ์  
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ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ตารางท่ี 4.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ล าดับ

ที ่

ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา 

ระดับสถาบัน ระดับส่วนงาน 

1     

2   ขั้นตอนท่ี 1 นักวิ เคราะห์
นโยบายและแผน แจ้งส่วน
งานรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี  

ไตรมาส1-
4 

5   ขั้ น ต อ น ท่ี  2 เ จ้ า ห น้ า ท่ี
ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูล
การเบิกจ่ายตามแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ภายในไตร
มาส  เพื่ อกรอกข้ อมู ล ใน
แบบฟอร์มรายงานผลการใช้
จ่าย 

ไตรมาส1-
4 

6   ขั้ น ต อ น ท่ี  3 ส่ ว น ง า น
ด าเนินการน าส่งรายละเอียด
ข้ อ มู ล ผ ล ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณรายไตรมาสต่อ
ก อ ง แ ผ น ง า น  พ ร้ อ ม
แบบฟอร์มต่างๆ 

ไตรมาส1-
4 

   ขั้นตอนท่ี 4 นักวิ เคราะห์
นโยบายและแผน ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลการ
จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณของส่วนงาน
ภายใน 

ไตรมาส1-
4 

   ขั้นตอนท่ี 5  นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน  รายงาน
ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
เพื่อเห็นชอบในผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

1 วัน 

   ขั้นตอนท่ี 6 ผู้อ านวยการ
กองแผนงาน  ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสาร 
เพื่อน าเสนอผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายแผนงบประมาณ ให้
ความเห็นชอบ 

1 วัน 

Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี (ต่อ) 

เร่ิม 

จัดท ารายละเอียด 

น าส่งข้อมูล/
รายละเอียด 

ตรวจสอบ 

จัดท ารายงานความ
เห็นชอบของเอกสาร 

2 

เห็นชอบ 

1 

รายงานผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
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ล าดับ

ที ่

ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา 

ระดับสถาบัน ระดับส่วนงาน 

   ขั้นตอนท่ี 7 ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ า ย แ ผ น ง บ ป ร ะ ม า ณ 
ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสาร เพื่อน า เสนอรอง
อธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา เพื่ออนุมัต ิ
 

1 วัน 

   ขั้นตอนท่ี 8 รองอธิการบดี
ฝ่ า ย ว า ง แผนและพัฒน า 
ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสาร เพื่ออนุมัต ิ

1 วัน 

   ขั้นตอนท่ี 9 นักวิ เคราะห์
นโยบายและแผน จั ดท า
รู ป เ ล่ ม ผ ล ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย 

5 วัน 

  

 

   

 
 ขั้นตอนที่  1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งส่วนงานรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งส่วนงานให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
 แนวทางการปฏิบัติในขั้นตอนนี้ คือ กองแผนงาน ท าบันทึกแจ้งส่วนงานให้ด าเนินการน าส่ง
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ช่วงระยะเวลา : เดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาส 
 
 ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ภายในไตรมาส เพื่อกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่าย 

โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 
1) ส่วนงานรวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่าย 

ระยะเวลา : เดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาส 
ข้อเสนอแนะ : ส่วนงานต้องด าเนินการใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อลดปัญหาการ
เบิกจ่ายไม่ทันปีงบประมาณ 

1 2 

เห็นชอบ 

จัดท ารูปเล่ม 

สิ้นสุด 

อนุมตั ิ
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ขั้นตอนที่ 3 ส่วนงานด าเนินการน าส่งรายละเอียดข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณราย
ไตรมาสต่อกองแผนงาน พร้อมแบบฟอร์มต่างๆ 

มีข้ันตอนปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
1) เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบ จัดท ารายงาน น าส่งรายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อกอง

แผนงาน 
2) ส่วนงานต้องจัดท ารายละเอียดตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ระยะเวลา : เดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาส 
ข้อแนะน า : ให้ส่วนงานจัดท าตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

ขั้นตอนที่ 4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการจัดท า
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนงานภายใน 
 ในขั้นตอนนี้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1) ตรวจสอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กับผลการใช้จ่ายของส่วน ถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ 

2) ตรวจสอบรูปแบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตรงตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

ระยะเวลา : เดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาส 
ข้อควรระวัง : ส่วนงานต้องท าการศึกษาข้อมูลรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบประมาณ 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่าย 
 

ขั้นตอนที่ 5  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  รายงานผู้อ านวยการกองแผนงาน เพื่อ
เห็นชอบในผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  รวบรวมการประเมินผลและการรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณของส่วนงานภายในที่ได้น าส่งมายังกองแผนงาน เพ่ือน าเสนอผู้อ านวยการกองแผนงาน 
เพ่ือเห็นชอบ 

 
ขั้นตอนที่ 6 ผู้อ านวยการกองแผนงาน ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อน าเสนอ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ ให้ความเห็นชอบ  
ผู้อ านวยการกองแผนงาน  รวบรวมการประเมินผลและการรายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณของส่วนงานภายในที่ได้น าส่งมายังกองแผนงาน เพ่ือน าเสนอผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผน
งบประมาณ เพ่ือเห็นชอบ 
ระยะเวลา : เดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาส 
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ขั้นตอนที่ 7 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
เพื่อน าเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เพื่ออนุมัติ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ  รวบรวมการประเมินผลและการรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณของส่วนงานภายในที่ได้น าส่งมายังกองแผนงาน เพ่ือน าเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา เพ่ืออนุมัติ 
ระยะเวลา : เดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาส 
 

ขั้นตอนที่ 8 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
เพื่ออนุมัติ 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา อนุมัติในการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของส่วนงานภายใน 

 
ขั้นตอนที่ 9 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดท ารูปเล่มผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน จัดท ารูปเล่มผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ที่ได้รับอนุมัติ ด าเนินการดังนี้ 

1) ด าเนินการรวบรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จากทุกส่วนงานที่ได้รับ
อนุมัต ิ

2) ด าเนินการจัดท าเป็นรูปเล่ม 
3) กองแผนงานด าเนินการจัดส่งเล่มผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แก่ส่วนงานภายใน  

ระยะเวลา : เดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาส 
 

 
ภาพที่ 4.19 ภาพตัวอย่างปกหน้าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2557 เล่มที่สมบูรณ์ 
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4.2.1 การจัดท ารายการตรวจสอบ (Check List) ส าหรับการจัดท าแผนและการจัดท า
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

การจัดท ารายการตรวจสอบ (Check List) ส าหรับการจัดท าแผนและการจัดท ารายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรายงานงบการ
จัดท าแผนและการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราช
วิทยาลัยเป็นผู้รายงานกับส านักงบประมาณ ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนและการจัดท า
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  ของกลุ่มงานแผนและงบประมาณเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน มีความรอบคอบรัดกุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพ่ือให้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ขัดต่อ
กฎระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เก่ียวข้อง รวมทั้งวัตถุประสงค์ ข้อก าหนดและเง่ือนไขในการจัดท าแผนและ
การจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ซ่ึงมีรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญท่ีจะต้องตรวจสอบ ดังนี้  

1. ตรวจสอบข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีจ าเป็นในการจัดท าแผนและการจัดท ารายงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และสามารถใช้
บังคับไดจ้ริงตามกฎหมาย 

2. ตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดท าแผนและการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี ของแต่ละส่วนงาน  ให้ถูกต้องตรงกับข้อก าหนดตามกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัย 

3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารการจัดท าแผน
และการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี   ให้ถูกต้องตรงกับรูปแบบที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  

4. ตรวจสอบรูปเล่มการจัดท าแผนและการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ของมหาวิทยาลัย ให้มีเนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานได้ 
 
ตารางที่ 4.4 สรุปตัวอย่างรายการตรวจสอบ (Check List) ส าหรับการจัดท าแผนและการจัดท า
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของกลุ่มงานแผนและงบประมาณ ดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการตรวจ ผลการตรวจ หมายเหตุ 

1 ตรวจสอบข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่จ าเป็นในการจัดท า
แผนและการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และสามารถใช้
บังคับได้จริงตามกฎหมาย 

  

2 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561   
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
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ล าดับที ่ รายการตรวจ ผลการตรวจ หมายเหตุ 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วง
แผนพฒันาการศึกษาระดับอดุมศกึษา ระยะที่ 12 (2560-2564) 

 

 

3 ตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดท าแผนและการจัดท ารายงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของแต่ละส่วนงาน  ให้
ถูกต้องตรงกับข้อก าหนดตามกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 

  

4 ตรวจสอบความสมบูรณข์องเอกสารตรวจสอบความสมบรูณข์อง
เอกสารการจัดท าแผนและการจัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี  ให้ถูกต้องตรงกับรูปแบบที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

  

5 ตรวจสอบรูปเล่มการจัดท าแผนและการจัดท ารายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี ของมหาวิทยาลัย ให้มีเนื้อหาถูกต้อง 
ครบถ้วน สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานได้ 

  

 

4.3 วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนต้องปฏิบัติงานให้บริการตามหลักธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือและมีประโยชน์ต่อผู้รับบริการ หลักของธรรมาภิบาลในภาครัฐ มี ดังนี้ 

1. การจัดท าแผนและการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และเชื่อใจกันระหว่างผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการด้วยกัน ยึดมั่นในหลักของวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้ที่มาใช้บริการ  

2. ท างานอย่างมีประสิทธิภาพในหน้าที่และบทบาทของตน ในการปฏิบัติงานนั้น 
ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังภายใต้กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติโดยสุจริต 

3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นประพฤติตนอยู่ในพระธรรมวินัย 
ศีลธรรมอันดีงาม มีค่านิยมที่ดีต่อองค์กร และแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของธรรมาภิบาลโดยการปฏิบัติ
หรือส่งมอบบริการให้ผู้รับบริการอย่างถูกต้อง และพึงพอใจ  

4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการว่าจะเป็นการบริการที่
ได้รับประโยชน์สูงสุด และต้องให้ความร่วมมือในการตอบสนองความต้องการมีการสื่อสารที่ดีกับ
ผู้รับบริการ มีการตัดสินใจอย่างโปร่งใส และมีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม  

5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เอาใจใส่การให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไม่แสดงออกอย่าง
เหนื่อยหน่ายเย็นชา และต้องรับผิดชอบต่อการท างานและผลจากการให้บริการอย่างจริงจัง  

จากหลักธรรมาภิบาลดังที่กล่าวมาข้างต้น ได้สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณ คุณธรรม และ
จริยธรรมในเรื่องของการมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์
มหาวิทยาลัยเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีและไม่เลือก
ปฏิบัติ ให้ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพของตนและของมหาวิทยาลัย 
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4.4 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น  กองแผนงานยึดถือหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการของบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 หมวด 3 มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ก าหนดไว้ว่า 
“ให้ส่วนราชการวางแผนปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้าก่อนจะท าภารกิจ  โดยมีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น” 
กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จึงมีวิธีการติดตามและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

1. จัดท าแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยการมีส่วนร่วมของ 
บุคลากรในส่วนงาน  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญา หรือปณิธาน หรือวิสัยทัศน์ของส่วนงาน 

2. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนงานที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดย 
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในส่วนงาน 

3. ถ่ายทอดแผนการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนงานไปสู่บุคลากร 
ภายในส่วนงาน 

4. มีตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจ าปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด  เพื่อวัด 
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

5. การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจ าปี  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

7. น าผลการพิจารณาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารส่วนงานไปปรับปรุง 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
4.5 จรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 จรรยาบรรณ  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  ผู้จัดท าคู่มือได้ยึดและปฏิบัติตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ.2555 ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องยึดมั่นในมาตรฐานอันเป็นค่านิยมหลัก 11 ประการ  
รายละเอียดดังนี้ 

1. ยึดมั่นในพระธรรมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบ 
3. ยึดถือประโยชน์ของสังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยเหนือกว่า 

ประโยชน์ส่วนตน 
4. ยืนหยัดในการท าสิ่งที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย ถูกต้องเป็นธรรม และถูกกฎหลาย 
5. ให้บริการแก่นิสิตและประชาชนทั่วไปด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีและไม่เลือก 

ปฏิบัติ 
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6. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตและประชาชนทั่วไปอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน 
ข้อเท็จจริง 

7. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
8. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพของตนและของมหาวิทยาลัย 
10. มีจิตสาธารณะ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
11. ใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัดและคุ้มค่า พร้อมกันนั้นมุ่งพัฒนาส่งเสริม 

และรักษา สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
 

 

  



บทที่ 5 
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ 

 
 ในปีงบประมาณพ.ศ.2561  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,699,790,300 บาท  
โดยได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแก่ส่วนงานต่างๆ แบ่งเป็นส่วนกลาง 
914,431,390 บาท  วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ 785,358,910 บาท 
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแก่ส่วนงานภายใน  มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการ
ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล  ก าหนดให้มีกระบวนการจัดท าแผนการใช้จ่ายและ
การจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  โดยให้รายงานกลับมายังกองแผนงานเป็นราย
ไตรมาส ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ส่วนงานภายในได้มีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี ครบสมบูรณ์ แต่ในส่วนของการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีนั้น ยังไม่
สามารถด าเนินการขอข้อมูลจากส่วนงานภายในได้ครบ จากข้อมูลที่กองกิจการวิทยาเขตได้รวบรวมไว้ 
พบว่า มีเพียง 5 ส่วนงานเท่านั้น ที่ส่งรายงานการจัดท าแผนและการจัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีครบถ้วนสมบูรณ์ ในขณะที่มีถึง 19 ส่วนงานที่ส่งข้อมูลมาไม่ตรงกับแบบฟอร์ม 
และส่วนงานที่ไม่รายงานมีถึง  4 ส่วนงานด้วยกัน   
 การจัดท าแผนและการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ผู้รับบริการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตลอดจนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้อย่าง
คล่องตัวทันตามก าหนดเวลา ไม่มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่มากเกินความจ าเป็น  ให้มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน ทันต่อความต้องการ มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติ ในการจัดท าแผนและการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ มีคู่มือการจัดท าแผนและการจัดท ารายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ที่มี Flow Chart เป็นแนวน าทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
 
5.1 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 การจัดท าแผนและการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ขอรับการประเมินได้วิเคราะห์และประมวลผลปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 5.1 แสดงปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขในระดับ มหาวิทยาลัย ส่วนงาน และบุคลากร 

ล าดับ
ที ่

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

1 งานแผนและ
งบประมาณ 

ผู้บริหาร / 
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

ด้านบุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
1.บุคลากรยังไม่ เข้าใจใน
การจัดแผน/ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
2.บุคลากรบางส่วนขาดการ
มีส่วนร่วมในการเข้าร่วม
ระบุปัญหาอุปสรรค เพื่อ
ก าหนด เป็ นแผนในการ
ด าเนินงานของส่วนงาน 
3. ข าด กา รค วบ คุ ม แล ะ
ติดตามหลังจากที่ส่วนงาน
ได้รายงานเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง และส่งกลับ
ส่ วนงานเพื่ อแก้ ไข อาจ
ส่งผลให้เกิดความล่าช้า 
4.ไม่มีคู่มือปฏิบัติงานการ
จั ด ท า แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณและการจัดท า
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณประจ าปี 
 

1.จัดอบรมปฏิบัติงานด้านการ
จัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณและการจดัท า
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี เพื่อ
เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ 
ในหลักกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ท่ีเป็นแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
2.ก าหนดมาตรการในการ
ควบคุมและติดตามงาน โดยให้
ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณและ
การจัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี ต้อง
ควบคุมติดตามงานอย่าง
ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ เพื่อไม่ให้
เกิดความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ทัน
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
3.จัดท าคู่มือปฏิบตัิงานการ
จัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณและการจดัท า
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าป ีเพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีได้ปฏิบตัิงานเป็นไป
ตามมาตรฐานเดียวกัน 
ข้อเสนอแนะ 
1.จัดให้มีการอบรมปฏิบตัิงาน
ด้านการจดัท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณและการจดัท า
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี อย่าง
สม่ าเสมอ  
2.จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
(KM) ภายในส่วนงาน 
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ล าดับ
ที ่

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

2 ขั้นตอนพิจารณา
เห็นชอบ 

ผู้บริหาร / 
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัต ิ

กฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการ
จั ด ท า แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณและการจัดท า
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณประจ าปี  มี
ค่ อ น ข้ า ง ม า ก  ก า ร
ปฏิบัติงานหรือศึกษา ต้อง
รัดกุม ดังนั้น อาจใช้เวลาใน
การท างานแต่ละขั้นตอน ใช้
เวลามาก และต้องปฏิบัติให้
รอบคอบ ละเอียด ถูกต้อง 
ในการปฏิบัติงานดังกล่าว 
 

แนวทางแก้ไข 
1.จัดอบรมโดยการ เ ชิญผู้ มี
ค ว า ม รู้  ผู้ ที่ เ กี่ ย ง ข้ อ ง กั บ
กฎหมาย กฎเกณฑ์ และวิธีการ
จั ด ท า แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณและการจัดท า
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณประจ าปี  มาให้
ความรู้แก่นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยงข้อง 
ให้มีความรู้ความเข้าใจอย่าง
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
2.นั ก วิ เ ค ร า ะ ห์ น โ ย บ า ย  / 
เจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้อง ต้องใฝ่
ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ เพื่อ
เพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
ให้มีทักษะรู้ทันสมัย 

3 การตรวจรูปแบบ
เอกสาร 

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน / 
เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง 

1.ด้านบุคลากร มีจ านวน
น้อยไม่เพียงต่อกับปริมาณ
งานที่มาก โดยเฉพาะช่วง
ต้นปีงบประมาณ และช่วง
ปลายเดือนแต่ละไตรมาส  
ซึ่งจะต้องเร่งด าเนินการให้
ได้ ซึ่ ง รายงานการจัดท า
แ ผ น /ผ ล ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณประจ าปี  ให้
แล้ ว เ ส ร็ จภาย ในกรอบ
ระยะเวลาที่ ก าหนด ซึ่ ง
เ กี่ ย วข้ อ งกั บหน่ ว ย งาน
ภ า ย น อ ก  ที่ จ ะ ต้ อ ง
ประเมินผลและรายงาน 
เช่นส านักงบประมาณ เป็น
ต้น 
 

แนวทางแก้ไข 
เพิ่มอัตราบุคลากรให้เพียงพอ
ต่อปริมาณงาน ในการจัดท า
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี ของมหาวิทยาลัย 
ข้อเสนอแนะ 
1.ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ บุ ค ล า ก ร มี
การศึกษาดูงาน  
2.นักวิ เคราะห์นโยบายและ
แ ผ น มี ก า ร ฝึ ก อบ ร ม อย่ า ง
สม่ าเสมอ เพื่อเปิดโอกาสให้มี
ความรู้ ที่ สู ง สุ ด  เสริ มสร้ า ง
ประสบการณ์ 3.แลกเปลี่ยน
ความรู้ (KM) น าความรู้ที่ได้รับ
จาการฝึกอบรม มาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อการพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้น  สามารถเข้าสู่ต าแหน่ง
งานที่สู งขึ้นได้  จัดหาระบบ
สารสนเทศเข้ามาในการจัดท า
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีประจ าปี  เพื่ อเพิ่ ม
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ล าดับ
ที ่

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

ช่องทางในการจัดท าแผน/ผล
การใช้จ่ายงบประมาณ ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

    4.ก าหนดมาตรการติดตาม 
ประมวลผลการจัดท าแผน/ผล
การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ของมหาวิทยาลัยเป็นรายไตร
มาส 
5.ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ท างาน 
ผ่านโซเซียลมีเดีย 

 

 จากปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดท าแผนและการจัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข้างต้น  เป็นไปตามขั้นตอนโดย
เริ่มต้นจากกองแผนงานออกหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนงานทราบ เพ่ือให้ส่วนงานด าเนินการจัดท า
แผนและการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี   เป็นการด าเนินการตามกฎ ข้อบังคับ 
ระเบียบ ที่สอดคล้องกับโครงสร้างหน้าที่นิยม (Structural functionalism) ซึ่งเชื่อว่าการปฏิบัติงาน
ในแต่ละฝ่ายขององค์กรมีทฤษฎีนี้ถือว่าสังคมและการปฏิบัติงานในสังคมในองค์กรซึ่งแต่ละส่วนงาน
ท าหน้าที่เสมือนกับสิ่งมีชีวิต (Biolical Organism) หรืออินทรีย์ซึ่งแต่ละระบบในร่างกายท างาน
สัมพันธ์กันเป็นขั้นตอนและมีระบบ สังคมในฐานะที่เป็นระบบก็ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกันและกันในแต่ละ
ฝ่าย หากฝ่ายใดเกิดข้อบกพร่องก็จะมีการแก้ไข  และท างานตามล าดับขั้นตอนต่อไปงานก็จะบรรลุผล
ได้ ร่างกายก็เช่นกัน หากส่วนใดบกพร่องก็ต้องมีการรักษาเยียวยา ระบบต่างๆ ที่สัมพันธ์กันจึงจะ
ท างานต่อไปได้ หากไม่รักษา  ระบบที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ก็จะยุติการท างาน  

นอกจากนี้ หลักการใช้หลักสุจริตธรรมมีความสอดคล้องกับการจัดท าแผนและการจัดท า
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ซึ่งมหีลักเกณฑ์ 3 ประการดังนี้ 

ประการแรก บุคคลชื่อว่าไม่บกพร่องต่อหน้าที่ เพราะเขาทุ่มเทอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ 
อย่างเตม็ก าลังความสามารถ เมื่อได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ใด เขาจะท าหน้าที่นั้นอย่างดีที่สุด  เพ่ือ
ไมใ่ห้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่งานในหน้าที่  เข้าท านองที่ว่า “ร้องให้สุดค า ร าให้สุดแขน แพนให้
สุดปีก” ดังที่นักปราชญ์จีนชื่อว่า ขงจื๊อกล่าวไว้ว่า “เมื่อได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ใด จงท าหน้าที่นั้น
ให้ดีที่สุด ถ้าเขาให้เลี้ยงม้า ม้าต้องอ้วน ถ้าเขาให้เป็นเสนาบดีกระทรวงการคลัง เงินจะต้องเต็มคลัง” 

ประการที่สอง บุคคลชื่อว่าไม่ละเว้นหน้าที่  เพราะเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เขาจึงไม่
ละทิ้งหน้าที่หรือผลักภาระหน้าที่ของตนไปให้คนอ่ืน เช่น เป็นทหารย่อมไม่หนีทัพ ผู้เป็นบิดามารดา
ย่อมไม่ทิ้งหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนบุตรธิดา  ในนิทานอีสปมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับมารดาที่ไม่ท าหน้าที่ว่า
กล่าวตักเตือนบุตรของตน เมื่อพบว่าเขาชอบลักขโมยในวัยเด็ก พอบุตรเติบโตก็กลายเป็นโจร อีสป
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สรุปว่า เมื่อบุตรเป็นโจร บิดามารดาย่อมมีส่วนในการสร้างความเป็นโจรให้กับบุตร เหตุเพราะละเว้น
ในการปฏิบัติหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนบุตรของตน 

ประการสุดท้าย บุคคลชื่อว่าไม่ทุจริตต่อหน้าที่  เพราะเขาไม่ปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่มิชอบ
ด้วยกฎหมายและหลักศีลธรรม หมายถึงเขาไม่ใช้อ านาจหน้าที่ไปในการแสวงหาประโยชน์ให้กับ
ตนเองหรือคนอ่ืนในทางที่ผิดกฎหมายและผิดท านองคลองธรรม ประโยชน์ในที่นี้ หมายรวมทั้ง
ทรัพย์สินเงินทอง ต าแหน่งหน้าที่ ชื่อเสียงเกียรติยศหรือสิทธิอ่ืนใดที่ไม่สมควรได้มาแต่ก็ใช้อ านาจ
หน้าที่ในทางมิชอบ  จนกระทั่งได้มาตามที่ต้องการ นี่เรียกว่าการทุจริตในหน้าที่ 

จากปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข การจัดท าแผนและการจัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีข้างต้น  ผู้จัดท าคู่มือมีข้อเสนอแนะ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นดังนี ้

1. ส่วนงานมีการส่งเสริม พัฒนา อบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ด้านการจัดท าแผนและการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

2. มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผนและการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี เพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3. เปิดอัตราก าลังบุคลากรเพ่ิม เพ่ือช่วยลดปัญหาบุคลากรที่มีไม่เพียงต่อปริมาณท่ีมีเป็น 
จ านวนมาก 

4. ควรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวทางในการด าเนินงาน  เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติที่ดี ที่
สามารถ 

ใช้ร่วมกันได้ท้ังมหาวิทยาลัย 
5. ควรมีการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการรายงานผลการด าเนินงานทั่วทั้งองค์กร  ทั้งนี้   

เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณในการซื้อกระดาษ  หมึกพิมพ์  สามารถเข้าถึงเข้ามูลได้ทุกเวลา 
6. ควรมีการจัดท าช่องทางให้ความรู้ให้กับบุคลากร เช่น เว็บไซต์ และมีการปรับปรุงข้อมูล 

อย่างเป็นปัจจุบัน 
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