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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็น การอธิบายเกี่ยวกับหลักการบริห ารงบประมาณตามระเบียบบริหารงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 4 กระบวนการ คือ 1) การจัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณและ
การปรับแผน 2) การใช้งบประมาณรายจ่าย 3) การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
และ 4) การประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน และหลักธรรมาภิบาลตามเกณฑ์การสำรวจและประเมิน
ระดับธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ใช้ในการจัด
ระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งประกอบด้วย
1) หลักประสิทธิผล 2) หลักประสิทธิภาพ 3) หลักการตอบสนอง 4) หลักภาระรับผิดชอบ 5) หลักความโปร่งใส
6) หลักการมีส่วนร่วม 7) หลักการกระจายอำนาจ 8) หลักนิติธรรม 9) หลักความเสมอภาค และ 10) หลักมุ่งเน้น
ฉันทามติ พร้อมทั้ง เสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลของสถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ การบริหารงบประมาณที่ดี โดยการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้อย่างจริงจัง
มีผลโดยตรงต่อหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากการจัดทำงบประมาณในปัจจุบันสำนักงบประมาณได้ ใช้ระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) ที่เน้น
ให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละระดับที่ชัดเจน
มีระบบติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมอบอำนาจในการบริหาร
จัดการงบประมาณให้แก่กระทรวงและหน่วยงานเป็น ผู้กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการให้บริการที่มี
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ในแต่ละระดับเพื่อบรรลุผลสำเร็จของเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ
รวมถึงบริหารงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในทุกกระบวนงานด้วยความโปร่งใส
คุ้มค่า ประหยัด คำนึงถึงประโยชน์ ที่จ ะได้รับ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดำเนินการเป็นสำคัญ
ซึ ่ งผลของการบริ หารงบประมาณที ่ ดี โดยนำหลั กธรรมาภิ บาลเข้ ามาใช้ จะเป็ นส่ วนหนึ ่ งในการเพิ ่ มโอกาส
ให้หน่วยงานได้ร ับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่ มมากขึ้นในปีงบประมาณถัด ไปเพื่ อสามารถขยาย
การดำเนินงานให้ครอบคลุมบทบาทและภารกิจของหน่วยงานยิ่งขึ้น
คำสำคัญ : งบประมาณ การบริหารงบประมาณ หลักธรรมาภิบาล
บทนำ
งบประมาณ (Public Budget) มีความสำคัญต่อการบริหารประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศ
ที่มีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ประชาชนสามารถใช้สิทธิในการควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล
และรัฐบาลสามารถใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการบริหารงานโดยการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน
งานและโครงการต่าง ๆ ที่รัฐบาลต้องการจะทำเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้กับประชาชน รัฐบาล
สามารถใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ให้ดำเนินงานเป็นไป
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ตามความต้องการของรัฐบาล จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พัฒนาเศรษฐกิจ
ให้มีความเจริญเติบโต กระจายรายได้ให้กับประชาชนเพื่อลดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน รวมถึง ใช้เป็น
เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ และวัดผลงานของรัฐบาลได้ และหน่วยงานภาครัฐก็สามารถใช้งบประมาณ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรในหลาย ๆ ด้านตามลักษณะของงานของแต่ละองค์กร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการควบคุมต้นทุนในการดำเนินงานตั้งแต่ระดับแผนงาน โครงการ กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานได้ และประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของหน่วยงานได้ งบประมาณที่ดีจะต้องเป็นศูนย์รวมของเงินงบประมาณทั้งหมดโดยต้องมีการพิจารณา
เปรียบเทียบการใช้จ่ายในแต่ละรายการหรือทุกโครงการ ว่ ารายการใด มีความสำคัญจำเป็นมากน้อยกว่ากัน
มีลักษณะของการนำไปพัฒนาเป็นหลัก การกำหนดวงเงินที่สอดคล้องกับปัจจัยในการทำงานเพื่อให้สามารถ
จัดกิจกรรมได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ มีความพอเพียงและเกิดผลเป็น
รูปธรรม สามารถตรวจสอบได้ มีระยะเวลาการดำเนินงานที่เหมาะสมช่วยให้เกิดการประหยัดและใช้จ่ายเงิน
ตามโครงการต่าง ๆ ให้ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่ให้มีการใช้จ่ายเกินความจำเป็น ฟุ่มเฟือยหรือใช้จ่ายเงิน
โดยสูญเปล่า มีความชัดเจนเข้า ใจง่ ายเน้น ถึง ความสำคัญ ของแต่ล ะโครงการได้ด ี ไม่ คลุ ม เครื อ ง่ายต่ อ
การพิจ ารณาวิเคราะห์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้น ำไปปฏิบัติ มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ มีความยืดหยุ่นได้
ตามความจำเป็น รวมถึงสามารถเปิดเผยต่อสาธารณะหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้1
ประเทศไทยมีการนำระบบงบประมาณมาใช้หลากหลายรูปแบบโดยเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม
ในแต่ละยุคสมัย เริ่มตั้งแต่ 1) ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ (Line – item Budgeting) เป็นระบบ
ที่มุ่งเน้น ในเรื่องของการควบคุมและตรวจสอบปัจจัยนำเข้า (Input) ให้เป็นไปตามที่กำหนด (Control
Orientation) จำแนกค่าใช้จ่ายตามหมวดค่าใช้จ่ายและรายการค่าใช้จ่าย โดยในการของบประมาณต้ อง
กำหนดรายการที่ชัดเจนและใช้จ่ายงบประมาณตามรายการที่กำหนดไว้ รวมถึงประเมินความสำเร็จและความ
ล้มเหลวของงบประมาณจากความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับให้หมดไป โดยไม่ได้ให้ความสำคัญ
กับประสิทธิภาพการบริหารและผลงานที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณ 2) งบประมาณแบบแสดงผลงาน
(Performance Budgeting) เป็ น ระบบงบประมาณที ่ จ ำแนกงบประมาณตามลัก ษณะงาน (Functional
Classification) หรือวัตถุประสงค์ของงาน (Objective classification) ออกเป็นด้าน มีการกำหนดมาตรฐาน
ในการวัดงาน และระบบบัญชีแสดงราคาต่อหน่วย (Accounting System) เพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายของงาน
ต่าง ๆ มีการประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงาน เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยนำเข้า (Input) กับ ผลผลิต
(Output) เพื่อหาแนวทางที่ดีและเหมาะสมที่สุดในการปฏิบัติงาน โดยผลผลิต (Output) จะเป็นตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 3) ระบบงบประมาณแบบการวางแผน การวางโครงการและการทำงบประมาณ
(Planning Programming Budgeting System : PPBS) หรือ งบประมาณแบบแสดงแผนงาน (Program
Budgeting) เป็นการนำการวางแผนระยะยาว (3 – 5 ปี) มาใช้ในการกำหนดวงเงินงบประมาณ โดยการ
วางแผนต้องเชื่อมโยงกับนโยบายและเป้าหมายของรัฐบาล จำแนกตามนโยบายในแต่ละด้าน แบ่งเป็นแผนงานหลัก
แผนงานรอง โครงการหลัก โครงการรองและกิจกรรม จำแนกงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ วิเคราะห์
ทางเลือกต่าง ๆ เพื่อเลือกแนวทางที่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการบรรลุวัตถุประสงค์ ข อง
โครงการ พิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ เน้นการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ อาทิ Zero base
budget analysis, System analysis 4) ระบบงบประมาณแบบมุ ่ ง เน้ น ผลงาน (Performance Based
Budgeting : PBB) ให้ความสำคัญกับการกำหนดพันธกิจขององค์กร เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน
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งาน/โครงการอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อวัดผลสำเร็จของงานเป็นระบบ
ที่เชื่อมโยงการบริหารทรัพยากร การเงินและพัสดุที่สะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของงานหรือพันธกิจต่าง ๆ ของ
องค์กรหรือของรัฐภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2 และ 5) ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) ซึ่งเป็นระบบงบประมาณที่ส ำนัก
งบประมาณนำมาใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบั น โดยหลักการสำคัญของระบบงบประมาณ
ดังกล่าวเน้นการใช้ยุทธศาสตร์ระดับชาติและนโยบายของรัฐบาลเป็นหลักในการจัดการทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิผล คุ้มค่าและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เน้นผลสำเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ระดับชาติจนถึงเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงและหน่วยงาน รวมถึงการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
ที่มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละระดับที่ชัดเจน มีระบบติดตามประเมินผลและการรายงานผล
การดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมอบอำนาจในการบริหารจัดการงบประมาณให้แก่กระทรวงและ
หน่วยงานเป็นผู้กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการให้บริการที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันในแต่ละ
ระดับเพื่อบรรลุผลสำเร็จ ของเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ 3 จากความสำคัญของงบประมาณและ
หลักการของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการบริหาร
งบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่หน่วยงานจะต้องให้ความสำคัญ โดยควบคุมบริหาร
จัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้มีการใช้จ่ายที่เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
หรือโครงการนั้น ๆ ภายใต้เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติและการให้บริการของกระทรวงอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ประหยัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน ประเทศชาติและประชาชน
วัตถุประสงค์
เพื่อรวบรวมหลักการบริหารงบประมาณ หลักธรรมาภิบาล และเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหาร
งบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
หลักการบริหารงบประมาณ
การบริห ารงบประมาณเป็น การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน งานและ
โครงการที่ได้ร ับ อนุมัติงบประมาณ เพื่อป้องกันการรั่ว ไหลของงบประมาณและลดความซ้ำซ้อนในการ
ดำเนิ น งาน เป็ น ขั ้ น ตอนที ่ ต ่ อ เนื ่ อ งมาจากการอนุ ม ั ต ิ ง บประมาณโดยรั ฐ สภาเพื ่ อ ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ
นำงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปใช้จ่ายให้เป็นไปด้วยความ
เรีย บร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ที่ก ำหนดไว้ 4 ซึ่งตามระเบียบว่าด้ว ยการบริ ห าร
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้กำหนดหลักการบริหารงบประมาณที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็น
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในสังกัดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องดำเนินการ ซึ่งสามารถสรุปได้ 4
กระบวนการ ได้แก่ 1) การจัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณและการปรับแผน 2) การใช้จ่าย
งบประมาณ 3) การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ 4) การประเมินผลและรายงานผล
การดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้5
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อาภรณ์ แก้วสลับศรี. “ระบบงบประมาณ : จากแบบแสดงรายการสู่แบบมุ่งเน้นผลงาน” อ้างถึงในนันทนิตย์ นวลมณี.
การเปลี่ยนแปลงของระบบงบประมาณ. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 2560.
3 ไพรัช ตระการศิรินนท์. การคลังภาครัฐ. พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่ : คะนึงนิจการพิมพ์. 2548. หน้า 182 – 183.
4 สมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ. หลักนิติธรรมกับการบริหารงบประมาณ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. ม.ป.ป. หน้า 10.
5 สำนักงบประมาณ. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562. กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ. 2562. หน้า 3 – 30.
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1. การจัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณและการปรับแผน
1.1 การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ภายหลังจากที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติงบประมาณตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีเรียบร้อยแล้ว จะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อเป็น กรอบแนวทางในการใช้จ ่ายหรือก่ อหนี้ผ ูกพันงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้ว ย
งบประมาณรายจ่าย เพื่อใช้ในการกำกับดูแล ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
โดยแผนดังกล่าวจะต้องแสดงถึงความเชื่อมโยงเป้าหมายการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด รายการและวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา เพื่อแสดงถึงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่าย
งบประมาณ ส่งให้สำนักงบประมาณไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเริ่มปีงบประมาณเพื่อขอความเห็นชอบ และ
เมือ่ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการต้องดำเนินการแจ้งรัฐมนตรี
เจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุมใช้ในการกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
หรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ ซึ่งในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ ายงบประมาณ สถาบัน
พัฒ นาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจะทำหน้าที่ในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผน
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือนและรายไตรมาสตามจำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจัดส่งให้กับ
สำนั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเพื ่ อ รวบรวมนำเสนอสำนั ก งบประมาณให้ ค วามเห็ น ชอบแผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดทำ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในแต่ละ
ไตรมาส กรณีที่เป็นรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนรายการปีเดีย ว จะต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ
ทุกรายการภายในไตรมาสที่ 2
1.2 การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจะดำเนินการได้ในกรณี 1) เมื่อมี
ความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเป้าหมายหรือตัวชี้วัดของแผนงาน ผลผลิตหรือโครงการแตกต่างไปจากที่สำนัก
งบประมาณได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว 2) เมื่อมีการโอนงบประมาณรายจ่ายให้กับหน่วยงานอื่นตามวิธีการ
ที่กฎหมายกำหนด และ 3) เมื่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุม
กิจการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายใหม่และมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเป้าหมายของ
แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดขึ้นใหม่ โดยจะต้องดำเนินการดังนี้
1.2.1 เสนอขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
หรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุมกิจการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือรัฐมนตรีผู้รักษาการ
ตามกฎหมายให้ความเห็นชอบในหลักการก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรี
ที่กำกับดูแลหรือควบคุมเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งแผนดังกล่าวให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ
1.2.2 กรณีมีการโอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงินจัดสรรและหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะต้อง
ขออนุมัติต่อสำนักงบประมาณพร้อมส่งแผนให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ
สำหรับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา หากมีความจำเป็นต้องปรับ
แผนการปฏิ บ ั ต ิ ง านและแผนการใช้ จ ่ า ยงบประมาณจะต้ อ งดำเนิ น การจั ด ทำรายละเอี ย ดเหตุ ผ ลและ
ความจำเป็นในการขอปรับแผนเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและรวบรวม
เสนอต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุมกิจการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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หรือรัฐมนตรี ผู้รักษาการตามกฎหมายให้ความเห็นชอบในหลักการก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
เจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุมเรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งแผนดังกล่าวให้สำนักงบประมาณพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ซึ่งการโอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงินจัดสรรและหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่ไม่มีผลทำ
ให้เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของแผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเปลี่ยนแปลงไป ไม่เป็นเหตุในการปรับ แผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
2. การใช้งบประมาณรายจ่าย
สำนั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและหน่ ว ยงานในสั ง กั ด จะต้ อ งใช้ ง บประมาณรายจ่ า ย
ตามที่ได้รับอนุมัติไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เป็นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้วยความโปร่งใส คุ้มค่า
ประหยัด และคำนึงถึงประโยชน์ ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดำเนินการ รับผิดชอบในการ
ควบคุม ดูแลให้การจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นไปตามความจำเป็น เหมาะสม โปร่งใส คุ้มค่าและ
ประหยัด รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของ
ทางราชการอย่ า งเคร่ ง ครั ด อาทิ มาตรการเร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณและการใช้ จ ่ า ยภาครั ฐ ของ
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งจะมีการกำหนดแนวทางในการ
เบิกจ่ายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี ซึ่งส่วนใหญ่
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 93 รายจ่ายประจำ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 98 รายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ
และรายจ่ายลงทุนร้อยละ 100 จำแนกเป็นรายไตรมาส ดังนี้6
รายการ

เบิกจ่าย
รายจ่ายภาพรวม 93.00
รายจ่ายประจำ
98.00
รายจ่ายลงทุน
75.00

รวม
ใช้จ่าย
100.00
100.00
100.00

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เบิกจ่าย ใช้จ่าย เบิกจ่าย ใช้จ่าย เบิกจ่าย ใช้จ่าย เบิกจ่าย ใช้จ่าย
30.00 34.08 21.00 22.16 21.00 25.50 21.00 18.26
34.00 35.33 23.00 20.45 22.00 25.98 19.00 18.24
13.00 28.96 16.00 29.19 17.00 23.50 29.00 18.35

โดยหน่วยงานจะต้องเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ข้างต้น อาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณต่อไป
3. การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี โอนเงิ น จั ด สรรหรื อ เปลี ่ ย นแปลงเงิน จั ดสรร จะต้ อ ง
ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี
โดยจะต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นหรือความเหมาะสม คำนึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด
ความคุ้มค่า ความโปร่งใส รวมทั้งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ และ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง การโอนงบประมาณรายจ่าย หรือการโอนเงินจัดสรรจากแผนงานหนึ่ง
ไปตั้งจ่ายแผนงานอื่นจะกระทำได้เฉพาะการโอนระหว่างแผนงานพื้นฐาน หรือระหว่างแผนงานยุทธศาสตร์
หรือระหว่างแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ขอ
ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ยกเว้น มีความจำเป็นเพื่อจัดทำผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่มิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
จากรายจ่ายในงบบุคลากร รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้ นไป รายการที่ดินและ
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สิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และ
ต้องไม่นำไปกำหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่ จัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดหาครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วย
ตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป จัดหาที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือนำไปเป็น
ค่าใช้จ่ายเพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผน
การใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ กรณีมีเงินจัดสรรเหลื อจ่ายจาก
การดำเนินงานจนบรรลุวัตถุประสงค์หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็สามารถโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลง
เงินจัดสรรดังกล่าวไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงาน ผลผลิตและโครงการเดียวกันได้ภายใต้เงื่อนไข
ดังกล่าวโดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ ซึ่ง หากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง
การศึ ก ษา มี ค วามจำเป็ น ต้ อ งขอโอนเงิ น จั ด สรรหรื อ เปลี ่ ย นแปลงเงิ น จั ด สรรจะต้ อ งดำเนิ น การจั ด ทำ
รายละเอียดเหตุผลและความจำเป็นพร้อมเอกสารประกอบการขอโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
เสนอไปยัง สำนัก งานปลัด กระทรวงศึ กษาธิก าร เพื่อพิจารณาอนุมั ติห รื อ นำเสนอต่ อสำนัก งบประมาณ
เพื่อพิจารณาอนุมัติภายใต้หลักการดังกล่าวข้างต้น
4. การประเมินผลและการรายงานผลดำเนินงาน
ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามกระบวนการที่ 1 – 3 เรียบร้อยแล้วเพื่อประโยชน์ในการติดตาม
และประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกำหนด ดังนี้
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามวัตถุประสงค์และป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้หรือตามที่ได้ตกลงกับสำนักงบประมาณ ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พร้อมทั้ง ระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันสิ้นไตรมาส
4.2 รายงานประจำปี ที่แสดงถึงความสำเร็จในการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณรายจ่าย
ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผน
ปฏิรูปประเทศ โดยมีค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน
4.3 รายงานการปรับ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การใช้งบประมาณ
รายจ่ายและการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจะต้องเร่งดำเนินการจัดทำรายงานผล
การปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการกำหนดเพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณต่อสำนักงบประมาณได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ สำนักงบประมาณจะนำผลการปฏิบัติงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ในปีงบประมาณต่อไป ดังนั้น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงควรให้ความสำคัญ
กับการจัดทำรายงานดังกล่าวและจัดส่งรายงานก่อนหรือภายในเวลาที่กำหนดเช่นเดียวกัน
หลักธรรมาภิบาล
1. ความเป็นมาของหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาลได้มีการเผยแพร่ในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2539 – 2540 โดยองค์การพัฒนา
ในประเทศไทย รวมถึงนักวิช าการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการที่ดีในการสนับสนุน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้หยิบยกปัญหาที่เป็นผลกระทบจากการมีระบบบริหารจัดการที่ไม่ดี และแนวทาง
การสร้างระบบที่ดีขึ้นมาเป็นประเด็นในการสร้างความเข้าใจและระดมความคิดเห็นจากประชาชนในภาค
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ส่ ว นต่ า ง ๆ ของสั ง คมไทย เป็ น ผลให้ ภ าคประชาชน ภาคประชาสั ง คมเกิ ด การตื่ น ตั ว ในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว
อย่ า งกว้ า งขวาง 7 เนื ่ อ งจากในปี พ.ศ. 2540 ภาคราชการเกิ ด ภาวะวิ ก ฤติ ท างเศรษฐกิ จ อย่ า งรุ น แรง
ภาควิชาการและผู้ได้รับผลกระทบเห็นว่า สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากความหย่อนประสิทธิภาพของการบริหาร
กิจการบ้านเมือง การบริหารราชการ การกำหนดนโยบายสาธารณะและการทุจริตมิชอบในวงราชการ อั นเป็น
ความรับผิดชอบของภาคราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ คณะรัฐมนตรีจึงได้มอบให้สถาบันวิจัย
เพื่อพัฒนาประเทศ (TDRI) ศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ
และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) นำผลการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะดังกล่าวมาจัดทำบัน ทึกเรื่องการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเสนอต่ อ
คณะรั ฐ มนตรี ซึ ่ ง คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ม ี ม ติ เ ห็ น ชอบข้ อ เสนอแนะดั ง กล่ า วโดยให้ อ อกเป็ น ระเบี ย บสำนั ก
นายกรัฐมนตรีเพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2542 และเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10
สิงหาคม 25428
หลั ก ธรรมาภิ บ าลตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งและสั ง คมที ่ ด ี ด ั ง กล่ า ว
มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างกฎเกณฑ์และกลไกที่ดีในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมเพื่อให้หน่วยงานที่มี
อำนาจหน้าที่โดยตรงสามารถส่งสัญญาณเตือนภัยและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องสามารถปรับเปลี่ยนกลไกและ
ฟันเฟืองการทำงานและการประสานงานในภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อรองรับได้อย่างทันท่วงทีในยามที่มี
ปัญหา พัฒนาศักยภาพของนักวิชาการให้สามารถศึกษา ค้นคว้าและเสนอแนวทางแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ
ที่จำเป็นต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมอย่างถูกต้อง กล้าหาญและมีจริยธรรม ปรับปรุงระบบ
การตัดสินใจและการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและเอกชนให้รวดเร็ว ชัดเจนและเป็นธรรม ขยายโอกาสของ
ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์บ้ านเมืองเพื่อร่วมกับภาครัฐในการ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบและการหลีกเลี่ยงกฎหมายเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตนหรือกิจการที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนเพื่อให้เกิดความสำนึกผิด
ชอบต่อส่วนรวมร่วมกัน การบริหารกิจการบ้านเมื องและสังคมที่ดีเป็นแนวทางสำคัญในการจัดระเบียบ
ให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมไปถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการ
และฝ่ายธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศเพื่อบรรเทา ป้องกันหรือเยียวยา
ภาวะวิกฤติภยันตรายที่อาจจะมีมาในอนาคต เนื่องจากสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส และ
ความมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะสำคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการปกครองแบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดคล้องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปัจจุบัน
โดยหลักสำคัญของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มีอยู่ด้วยกัน 6 ประการ ได้แก่
1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักความมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ และ
6) หลักความคุ้มค่า9 ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐก็ได้
ระบุให้รัฐพึงต้องพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และ
งานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและ
ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะและการใช้
7

เสน่ห์ จุ้ยโต. มิติใหม่การบริหารธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
2547. หน้า 12.
8 สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.“หลักธรรมาภิบาล” สารธรรม อภิบาล. 2556. หน้า 1.
9 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116, ตอนที่ 63ง
(ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2542). หน้า 2 – 3.
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จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี
ความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติและ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ10
2. องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีการศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมาภิบาล
ของสถาบันต่าง ๆ ในระดับสากลร่วมกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย โดยสรุปเป็น
หลักธรรมาภิบาลที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานภาครัฐ 10 องค์ประกอบ ดังนี้11
2.1 หลักประสิท ธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่ภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์ สุข
ต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจนมีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ
2.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุนแรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
2.3 หลั ก การตอบสนอง (Responsiveness) การให้ บ ริ ก ารที ่ ส ามารถดำเนิ น การได้ ภ ายใน
ระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
2.4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ
รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
2.5 หลักความโปร่งใส (Transparency) กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมี
ข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้
ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้
2.6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญ
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนา
ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
2.7 หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ
ภารกิจจากส่วนราชการกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่น (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน
ดำเนิน การแทนโดยมีอิส ระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ
การดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
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2.8 หลักนิติธรรม (Rule of Law) การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.9 หลักความเสมอภาค (Equity) การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเทียมกัน โดยไม่มีการ
แบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่น ๆ
2.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ไ ด้
ในประเด็นที่สำคัญ โดยฉันทามติไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
แนวทางการพัฒนาการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา
สืบเนื่องจากระบบงบประมาณของประเทศไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุ ท ธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) ซึ ่ ง มี ห ลั ก การสำคั ญ คื อ
เน้นการใช้ยุทธศาสตร์ระดับชาติและนโยบายของรัฐบาลเป็นหลักในการจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิผล
คุ้มค่าและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เน้นผลสำเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ
จนถึงเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงและหน่วยงาน รวมถึงการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มี
การแบ่งหน้าที่ความรั บ ผิดชอบในแต่ล ะระดั บที ่ช ัดเจน มีระบบติดตามประเมินผลและการรายงานผล
การดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมอบอำนาจในการบริหารจัดการงบประมาณให้แก่กระทรวงและ
หน่วยงานเป็นผู้กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการให้บริการที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันในแต่ละ
ระดับเพื่อบรรลุผลสำเร็จของเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ โดยในการบริหารงบประมาณตามระเบียบว่า
ด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 มักเน้นย้ำให้หน่วยงานต้องดำเนินการทุกอย่างด้วยความโปร่งใส
คุ้มค่า ประหยัด คำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดำเนินการเป็นสำคัญ ดังนั้น
การนำหลักธรรมาภิบาลเข้ามาใช้ในการบริหารงบประมาณจึงเป็นสิ่ง สำคัญที่หน่วยงานพึงต้องดำเนินการ
ซึ่งจากการศึกษาหลักการบริหารงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
หลักธรรมาภิบาลตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำขึ้นเพื่อใช้
ในการประเมินและจัดระดับหน่วยงานภาครั ฐที่มีการกำกับดูแลองค์การตามหลักธรรมภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบกับประสบการณ์ในการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีและ
การบริหารงบประมาณที่ได้ร่วมดำเนินงานกับบุคลากรของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้เขียนจึงเสนอแนวทางการบริหารงบประมาณที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาควรนำไปใช้ในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
1.1 การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การปรับแผน ควรดำเนินการ
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าหน่วยงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุก คน
เพื่อกำหนดหรื อทบทวนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่า ยงบประมาณที่ อยู่ใ นความ
รับผิดชอบของกลุ่มตนเอง 2) ระบุและจำแนกกลุ่มเป้าหมายที่หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการพัฒนาหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้ง ระบุให้เห็นถึงความต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่แท้จริงให้ครบถ้วน 3) วิเคราะห์ปัจจัยภายในทั้ งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน อาทิ สถานภาพของหน่วยงาน
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ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในช่วง 3 ปีย้อนหลัง ความต้องการของผู้มารับบริการ ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และ
ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อหน่วยงานทั้งด้านโอกาสและภาวะคุกคาม เช่น นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง
และนโยบายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ กฎหมาย สภาวะเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบัน 4) ประเมินความเป็นไปได้
และหรือความเหมาะสมของโครงการที่นำไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงาน 5) จัดให้มีการสื่อสารทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนปฏิบัติงาน โครงการ เป้าหมายและตัวชี้วัดต่าง ๆ ภายใต้แผนงานโครงการให้แก่บุคลา กรและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนได้ร ับ ทราบอย่างครบถ้ว นสมบูรณ์ และ 6) มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
หน่วยงานลงสู่ระดับรายบุคคลในทุกระดับ โดยมีการจัดทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความเข้าใจ
ที่ตรงกันและเพื่อการขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนงาน โครงการต่าง ๆ
1.2 มีการเทียบเคียง (Benchmark) การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานกับหน่วยงาน
ที่มีภารกิจลักษณะเดียวกัน โดยเน้นการเทีย บเคียงกับหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับที่เป็นเลิศ
หรือระดับชั้นนำของประเทศ เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน และใช้เป็น
แนวทางในการจัดทำแผนงานโครงการในปีถัดไป
1.3 จัดลำดับความสำคัญของโครงการก่อนนำไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
2.1 แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำหน่วยงานโดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะทำงานชุดดังกล่าวให้ช ัดเจน เพื่อความสะดวกและมีประสิทธิภาพในการควบคุม ดูแล ติดตามและ
ตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ กำหนดไว้ พร้อมทั้ง สื่อสารสร้างความเข้าใจ
ให้แก่บุคลากรได้รับทราบถึงอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานชุดดังกล่าว
2.2 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติง าน อาทิ มาตรฐานการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยกำหนดมาตรฐานของปริมาณงาน มาตรฐานคุณภาพของงาน และแผนผังกระบวนการ
ปฏิบัติงาน (Work flow) ให้บุคลากรได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นไปในรูปแบบ
และทิศทางเดียวกัน เพื่อสะดวกต่อการควบคุมและตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
2.3 กำหนดให้มีการประเมินความเหมาะสมและความคุ้มค่าของโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่า
อย่างสูงสุด หรือใช้ประกอบการพิจารณายุบเลิกโครงการกรณี ตรวจพบว่าดำเนินการแล้วไม่ความคุ้มค่ากับ
งบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการ หรือเป็นโครงการที่ไม่ตอบสนองต่ อ
วัตถุประสงค์หรือยุทธศาสตร์ของส่วนราชการอีกต่อไป โดยแต่งตั้งคณะทำงานเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ประเมิน
ความเหมาะสมและความคุ้มค่าในการดำเนิน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อร่วมกันกำหนด
กรอบแนวทางและแผนการประเมิน ดำเนินการประเมิน รายงานผลพร้อมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา
และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการในปีถัดไป
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3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
3.1 กำหนดให้มีการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานในทุกกระบวนงานที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับ
การบริหารงบประมาณ ได้แก่ กระบวนงานของงานการเงินและบัญชี กระบวนงานของงานจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนงานการฝึกอบรมและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และกระบวนการงานจัดทำ
แผนและงบประมาณ โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน ครบถ้วน
พร้อมทั้ง ชี้แจงประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรหรือผู้รับบริการได้รับทราบอย่างน้อย
3 ช่องทาง เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อเข้าถึงข้อมูลมาตรฐานการปฏิบัติงาน
3.2 กำชับ ให้ผ ู้ร ับ ผิดชอบในแต่ล ะกระบวนงานนำมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดไปใช้
ในปฏิบัติงานอย่างจริงจัง โดยให้หัวหน้าทำหน้าที่ในการติดตาม รายงานและประเมินผลการปฏิบัติ งาน
ตามมาตรฐานที่กำหนด
3.3 กำหนดให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนงานสำรวจความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการเพื่อนำมาใช้เป็น แนวทางในการปรับปรุงและพัฒ นาประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงานในแต่ล ะ
กระบวนงาน
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
4.1 ถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคลให้ครบถ้วนในทุกตำแหน่ง
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน อาทิ การบริหารงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนควรนำตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและ ประสิทธิภาพ
ในการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ ไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรมีการขับเคลื่อน
การดำเนินงานโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และสามารถเบิกจ่ายได้ภายในระยะเวลา
ที่กำหนดไว้ในกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ
4.2 ผู้บริหารทุกระดับควรกำชับ กำกับ ติดตามบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดและจริงจัง
4.3 หน่วยงานควรสร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้ในหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร
ที่มีต่อการบริหารงบประมาณของหน่วยงานทั้งในเรื่องของการจัดทำแผน การใช้จ่ายงบประมาณ การเปลี่ยนแปลง
รวมถึงผลกระทบที่หน่วยงานและตนเองจะได้รับเมื่อไม่สามารถบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
เป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด
4.4 บุคลากรที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณในทุกกระบวนการตั้งแต่การจัดทำแผน
การใช้จ ่ายงบประมาณ การโอนงบประมาณและการเปลี ่ย นแปลง การประเมินผลและการรายงานผล
ดำเนินงาน ต้องตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองต่อหน่วยงานอย่างจริงจัง ปฏิบัติงานภายใต้
กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับและมาตรการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
โดยไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและอยู่ในความรับผิดชอบ
4.5 หน่วยงานควรนำผลการประเมินรายบุคคลมาประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ที่สูงขึ้นให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบและมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงบประมาณ
ของหน่วยงานให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และระยะเวลา
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ที่กำหนดอย่างจริงจังโดยไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ กับบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเคร่งครัด
5. หลักความโปร่งใส (Transparency)
5.1 จัดทำช่องทางการเปิดเผยและให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของ
หน่วยงาน ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ การปรับแผนต่าง ๆ การใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง การโอนงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร และรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ซึ่งไม่มีข้อห้ามตามกฎหมาย ผ่านช่องทาง
การสื่อสารต่าง ๆ อย่างน้อย 3 ช่องทาง โดยมีการติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้เป็น
ปัจจุบันตลอดระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง
5.2 สำรวจความคิดเห็นของบุคลากรหรือผู้รับบริการที่มีต่อการเปิดเผยและให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้ตรงกับความต้องการผู้รับบริการ
5.3 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบข้อมูลก่อนดำเนินการเผยแพร่ ติดตาม ตรวจสอบ
ข้อมูลเพื่อให้การเปิดเผยเป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
5.4 แต่งตั้งและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจสอบโครงการ
ที่มีความสำคัญและใช้งบประมาณลงทุนสูง โดยจัดทำและเผยแพร่หลักการ แนวทาง/ขั้นตอนในการเข้าร่วม
ตรวจสอบให้บุคคลดังกล่าวรับทราบอย่างชัดเจนและครบถ้วน พร้อมทั้ง ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานโครงการ
ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ
5.5 จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมทั้ ง
แต่งตั้งคณะทำงานและผู้ ร ับ ผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในหน่ว ยงานที่ช ัดเจน
เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบให้บุคลากรดำเนินการให้เป็นไปตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในทุกกระบวนการ
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
6.1 จัดให้มีช ่องทางรับ ฟังความคิดเห็นในการบริห ารงบประมาณของหน่วยงานอย่างน้อย
3 ช่องทาง เพื่อให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องการวางแผนปฏิบัติงานหรือ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ การปรับแผน การใช้จ่ายงบประมาณ กา รโอน
งบประมาณและการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร การประเมินและรายงานผลการดำเนินงานตามแผน พร้อมทั้ง
ทบทวนและใช้ประโยชน์จากความคิดเห็นที่ได้รับมาปรับใช้ในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6.2 กำหนดให้บุคลากรในทุกกลุ่มมีส่วนร่วมเป็นคณะทำงานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานหรือแผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยไม่จำกัด
เฉพาะโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุม ดูแล ตรวจสอบโครงการและ
ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อให้โครงการสามารถ
ดำเนินไปได้อย่างมีป ระสิทธิภ าพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงใช้จ่ายงบประมาณให้เป็ น ไป
อย่างคุ้มค่า ประหยัดและเบิกจ่ายได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
6.3 สำรวจความคิดเห็น ของบุคลากรหรือผู้มีส ่ว นเกี่ยวข้องในการบริห ารงบประมาณของ
หน่วยงานในทุกกระบวนการเพื่อนำข้อมูลความคิดเห็นที่ได้รับมาใช้ในการบริหารงบประมาณในปัจจุบัน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงวางแผนการดำเนินงานด้านการบริหารงบประมาณในปีถัดไป
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7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
7.1 แต่งตั้งเครือข่ายเพื่อรับผิดชอบดำเนินโครงการและใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี แผนปฏิบ ัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันพัฒ นาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา พร้อมรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานให้หน่วยงานทราบอย่างต่อเนื่อง
โดยหน่วยงานทำหน้าที่ในการโอนเงินจัดสรรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าวให้แก่เครือข่าย
7.2 จัดทำคู่มือมาตรฐานการเป็น เครือ ข่ าย บทบาทหน้าที่ความรับผิด ขอบของเครื อ ข่ า ย
พร้อมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ให้เครือข่าย
ได้รับทราบและถือปฏิบัติ
7.3 ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เครือข่ายของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
7.4 ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดำเนิ น งานของเครื อ ข่ า ย พร้ อ มจั ด ทำรายงาน สรุ ป ผล
การดำเนินงานของเครือข่าย ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการพัฒนาเครือข่ายของสถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
8.1 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของบุคลากรภายในหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษรและปรับปรุง
แก้ไขให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของบุคลากรและเร่งรัดติดตามงานในการบริหารงบประมาณได้ชัดเจนตามกฎหมาย
8.2 บุคลากรที่หน้าที่ความรับผิดชอบและมีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการบริหารงบประมาณ
ทุกกระบวนการ ได้แก่ การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ การปรับแผน การใช้จ่าย
งบประมาณ การโอนงบประมาณและเปลี ่ ย นแปลงเงิ น จั ด สรร รวมถึ ง การประเมิ น ผลและรายงานผล
การดำเนินงาน ต้องดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ของทาง
ราชการอย่างเคร่งครัด โดยไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
8.3 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องควบคุม กำกับ ดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของบุคลากร
ที่อยู่ในการดูแลให้ดำเนินการบริหารงบประมาณในทุกกระบวนการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์
ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ของทางราชการอย่างเคร่งครัด หากตรวจพบการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ หรือละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ระดับเหนือขึ้นไป เพื่อว่ากล่าวตักเตือนหรือลงโทษด้วยวิธีการอื่นใด โดยไม่เลือกปฏิบัติในทุกกรณี
8.4 สื่อสารและสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณทุกกระบวนการ และบทลงโทษหรือความเสียหายที่จะได้รับหากไม่ปฏิบัติ
ละเลยหรือเพิกเฉยในการปฏิบ ัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคั บและมาตรการต่าง ๆ ที่ทางราชการกำหนด
โดยจัดฝึกอบรม จัดประชุมชี้แจงหรือจัดทำคู่มือแจกจ่ายให้กับบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบและ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
8.5 จัดทำช่องทางในการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคั บและ
มาตรการต่าง ๆ ในการบริหารงบประมาณ และข้อร้องเรียนถึงความไม่เท่าทียมในการบังคับใช้กฎ ระเบียบ
และข้อบังคับในการลงโทษผู้กระทำความผิด
8.6 จัดทำฐานข้อมูลการกระทำความผิดเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ
มาตรการต่าง ๆ ที่ทางราชการกำหนดและบทลงโทษที่ดำเนินการต่อผู้กระทำผิด เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง
ในการลงโทษมีผู้กระทำความผิดในลักษณะเดียวกัน
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9. หลักความเสมอภาค (Equity)
9.1 การจัดทำแผนปฏิบัติงานหรือแผนปฏิบัติราชการประจำปี ควรกำหนดสัดส่วนในการจัดสรร
งบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการตามลำดับความสำคัญของโครงการและความต้องการจำเป็นของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความต้องการจำเป็นของแต่ละกลุ่มงานอย่างเท่าเทียมกัน
9.2 ถ่ายทอดและสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและผู้มีส ่วนเกี่ยวข้องกับการบริห าร
งบประมาณในทุกกระบวนการตั้งแต่การจัดทำแผนการปฏิบัติงานหรือแผนการปฏิบัติราชการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ การโอนงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
การประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพื่ อความเสมอภาคในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินงานอย่างเท่าเทียมกัน
9.3 เปิ ด โอกาสให้ บ ุ ค ลากรและผู ้ ม ี ส ่ ว นเกี ่ ย วข้ อ งแสดงความคิ ด เห็ น เกี ่ย วกั บ การบริห าร
งบประมาณในทุกกระบวนการตั้งแต่การจัดทำแผนการปฏิบัติงานหรือแผนการปฏิบั ติราชการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ การโอนงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
การประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนดอย่างเท่าเทียมกัน
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
10.1 จัดทำประชาพิจารณ์ร่วมกับผู้บริหาร คณะทำงานและบุคลากรของหน่วยงานในการจัดทำ
แผนปฏิบัติงานหรือแผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณและการปรับแผนเพื่อร่วมกันเสนอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำและปรับแผนดังกล่าวเพื่อสร้างความเข้าใจสำหรับการนำไปใช้ในการปฏิบั ติงาน
ที่ตรงกัน
10.2 จัดประชุมพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายและเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรร่ว มกับ
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับและบุคลากรทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อสรุปและข้อตกลงร่วมกันในการ
โอนงบประมาณรายจ่ายและเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรของหน่วยงาน
ทั ้ ง นี ้ แนวทางการบริ ห ารงบประมาณตามหลั ก ธรรมาภิ บาลดั ง กล่ า วข้ างต้ นจะเกิ ดขึ ้ นไม่ได้
หากผู้บ ริห ารและบุคลากรในหน่วยงานไม่ให้สำคัญและไม่ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ มาตรการต่าง ๆ และแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลลงไปสู่การปฏิบัติ ผู้บริหารและ
ผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้นควรให้ความสำคัญในการกำกับ ดูแล ติดตามบุคลากรในสังกัดที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ให้ร ่ว มกัน บริห ารงบประมาณของหน่ว ยงานในทุ ก กระบวนการเริ่ มตั้ งแต่ ก ารจัด ทำแผ น การปรับ แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณ การโอนและเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร รวมถึงการประเมิน
และจัดทำรายงานต่ าง ๆ ให้เป็น ไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการต่าง ๆ และแนวทางดังกล่ า ว
ขณะเดียวกัน บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มควรทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ เพื่อให้การบริหาร
งบประมาณของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อทางราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างสูงสุด รวมถึงมีโอกาสได้ รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณถัดไป
เพื่อสามารถขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมบทบาทและภารกิจของหน่วยงานยิ่งขึ้น
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บทสรุป
การบริหารงบประมาณ เป็นกระบวนการและขั้นตอนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการ
งบประมาณเนื่องจากช่วยควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามแผนงาน งานและโครงการที่ได้รับอนุมัติจากรัฐสภา ควบคุมการดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใส คุ้มค่า ประหยัด คำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดำเนินงานเป็นสำคัญ
ซึ่งผลที่ได้รับจากการบริหารงบประมาณที่ดีมีประสิทธิภาพจะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มโอกาสให้หน่วยงานได้รับ
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้นในปีงบประมาณถัดไป ดังนั้น หากหน่วยงานนำแนวทางการบริหาร
งบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 10 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักประสิทธิผล 2) หลักประสิทธิภาพ
3) หลักการตอบสนอง 4) หลักภาระรับผิดชอบ 5) หลักความโปร่งใส 6) หลักการมีส่วนร่วม 7) หลักการ
กระจายอำนาจ 8) หลักนิติธรรม 9) หลักความเสมอภาค และ 10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ มาใช้ในการบริหาร
งบประมาณก็จะทำให้หน่วยงานสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา และเป็นระบบ สามารถ
ใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรได้อย่างประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีโอกาสได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีการจัดทำคำเสนอขอ
งบประมาณในปีงบประมาณถัดไป รวมถึงนำไปสู่การเป็นหน่วยงานที่มีการกำกับดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating) ด้านการบริหารงบประมาณอย่างยั่งยืนด้วย
เช่นเดียวกัน
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