
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 

         

การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาในยุคปัจจุบันเน้นความเป็นอิสระในการบริหารให้มี
ความคล่องตัว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน  มีการจัดผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียน  รวมทั้งจัดหารรายได้จากาการบริการมาใช้
ในการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา  ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อผู้เรียน  การบริหาร
งบประมาณจึงให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบการจัดการศึกษาทั้งระบบ  ดังนั้น  การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ  มีประสิทธิผล  เท่าเทียมกัน  จึงส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งการติดตามประเมินผลก็
เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่ส่งผลให้การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา 

การงบประมาณเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานทุกชนิด ทุกหน่วยงานและทุกองค์การ  
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐหรือเอกชน  องค์กรการกุศลหรือฝ่ายธุรกิจ  ทุกหน่วยงานและทุกองค์การจะต้อง 
จัดท างบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้ง 
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่จะเพิ่มหรือลดในอนาคตด้วย   เพื่อสามารถ 
วางแผนแก้ปัญหาได้ทันการณ์และไม่เป็นเหตุให้การด าเนินงานต้องหยุดชะงักงบประมาณเป็นสิ่งชี้บ่ง
แนวความคิดในการบริหารงานตลอดจนวิธีการด าเนินงานงบประมาณ จึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ 
วัตถุประสงค์  นโยบาย วิธีด าเนินงานและโครงสร้างของหน่วยงาน การด าเนินการกับงบประมาณใน 
รูปแบบที่เหมาะสม  มีความจ าเป็นในการช่วยส่งเสริมการด าเนินงานของหน่วยงานองค์การให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

งบประมาณ  หมายถึง  แผนการเงินของรัฐบาล  ซึ่งประกอบด้วยตัวเลขแสดงรายรับว่ามาจากทางใด
และรายจ่ายที่จะต้องจ่ายตามแผน  โครงการที่ได้ก าหนดไว้ว่าจะด าเนินการในปีงบประมาณหนึ่งๆ แผนการ
เงินดังกล่าวฝ่ายบริหารเป็นผู้จัดท าขึ้นและฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ  เมื่อได้รับอนุมัติแล้วก็ตรา
เป็นกฎหมายใช้บังคับต่อไป  เรียกว่า พระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปี และการจัดท างบประมาณ
ประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ 3 ขั้นตอนด้วยกัน คือ การเตรียมงบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ และการ
บริหารงบประมาณ 



การบริหารงบประมาณ หมายถึงการวางแผนการใช้ทรัพยากรให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน
และโครงการที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ขอบข่ายในการบริหารการเงินโรงเรียน 

ควรจะประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ 

1. การวางแผนการเงินของโรงเรียน มีการคาดการล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้จ่ายและ 

ด าเนินการเกี่ยวกับการเงินของโรงเรียน ซึ่งผู้บริหารจะต้องพิจารณาถึงผลกระทบกระเทือนที่มีต่อการให้

ได้มาหรือการจ่ายไปซึ่งการเงินของโรงเรียน เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ รายได้ของประชาชนใน

ท้องถิ่น ฯลฯ เป็นต้น 

2. การจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของโรงเรียนโดยส่วนรวม  เช่น  ที่ดิน และสิ่งก่อ 

สร้าง  วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นต้น 

3. การควบคุมการด าเนินงานทาง ด้านการเงิน  เพื่อให้มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตาม 

มาตรฐานและกฎเกณฑ์เกี่ยวข้อง  ซึ่งประกอบไปด้วยระบบบัญชี และวิธีการต่าง ๆ ในการตรวจสอบเงิน

และทรัพย์สินของโรงเรียน 

4. การจัดการเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง 

กับหลักการทางเศรษฐศาสตร์  หลักการทางการบริหารและรวมทั้งหลักการคลังทั่วไป 

การบริหารงานมีความส าคัญต่อผู้บริหารมาเนื่องจากผลของการปฏิบัติงานกระทบ 

กระเทือนทั้งต่อหน่วยงานและประเทศชาติ  หน่วยงานจะพัฒนาได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการบริหาร

การเงินว่าดีหรือไม่เพียงใด  หากผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองการเงินของหน่วยงานของตนและ

หน่วยงานที่ต้องเกี่ยวข้องด้วยแล้ว   ผลก็จะท าให้หน่วยงานพัฒนาและได้ชื่อว่าเป็นผู้บริหารงานที่มี

ความสามารถ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวกับการศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องใช้เงินในการด าเนินงาน

และพัฒนาตนเอง  ผู้บริหารโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการเงินของโรงเรียนเป็น

อย่างดีด้วย  ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการจัดสรรเงินเพื่อการศึกษา แนวปฏิบัติในการบริหารการเงินในโรงเรียน 

ซึ่งประกอบด้วย งานการรับเงิน, การจ่ายเงิน, การเก็บรักษาเงิน, การน าส่ง, การซื้อ, การจ้าง, บัญชีพัสดุ, การ

ตรวจสอบและรายงานการเงินเป็นต้น 



 การเงินที่ผู้บริหารการศึกษาควรทราบเพื่อยึดเป็นแนวปฏิบัติตามระเบียบของราชการ  ซึ่งมีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามค าสั่งของทางราชการ  บางคร้ังก็เปลี่ยนไปตามฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ  บางคร้ัง

ก็เปลี่ยนไปตามความผันผวนทางการเมืองและบางคร้ังก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติและหลักการที่ผู้บริหารระดับสูง

ในส่วนกลางยึดถือตามแนวที่ตนคิดว่าดีหรือควรปฏิบัติ 

 ผู้บริหารการศึกษาระดับสูงควรจะท าหน้าที่หาเงินหรือจัดตั้งงบประมาณเพื่อการศึกษาด้วย  มิใช่มี

หน้าที่เพียงใช้เงินอย่างผู้บริหารระดับโรงเรียนส่วนมากท าอยู่เพียงอย่างเดียว 

 ความไม่ทราบทฤษฎีการเงินโรงเรียนท าให้ผู้บริหารการศึกษาในประเทศไทยจัดสรรงบประมาณ

และการเงินให้แก่โรงเรียนตามความพอใจของส่วนบุคคลและตามวิธีทางการเมืองตลอดมาทุกยุคทุกสมัย  

จะเห็นได้ว่าสภาพโรงเรียนปัจจุบันนี้โรงเรียนที่ดีอยู่แล้วกลับได้งบประมาณมากขึ้นทุกปี  แต่โรงเรียนที่ขาด

แคลนก็ยิ่งขาดแคลนลง  เพราะการให้เงินงบประมาณมักจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณที่ได้รับเดิม  

จึงท าให้ดูคล้ายกับว่าการได้รับงบประมาณของโรงเรียนมีสภาพเป็นโรงเรียนที่ต้องการเงินมากกลับได้น้อย

โรงเรียนที่ต้องการเงินน้อยกลับได้มาก 

 ผู้บริหารมีหน้าที่ในการบริหารการเงินให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์หน้าที่เกี่ยวกับ

การเงินพอสรุปได้ดังนี้ 

ก. งานเกี่ยวกับการเงิน 

- ท าการรับเงินค่าธรรมเนียม 

- รับเงินบริจาค 

- รับเงินผลประโยชน์อ่ืน ๆ  

- รับเงินทุนการศึกษา  ซึ่งมีผู้มอบให้เพื่อจ่ายเป็นทุนอุดหนุนการศึกษา 

- รับฝากเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัด 

- รับฝากเงินค่าประกันของเสียหาย และเงินประกันสัญญา 

- จ่ายเงินงบประมาณทุกหมวด 

- จ่ายเงินรายได้ ส าหรับการด าเนินงานของหน่วยงาน 

- จ่ายเงินบริจาคเพื่อกิจการของหน่วยงาน 

- จ่ายเงินอุดหนุนการศึกษา 

- จ่ายคืนเงินฝาก 

- ท าฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวด  และเงินนอกงบประมาณ 



- ตรวจสอบใบส าคัญและหลักฐานรับ - จ่ายเงินทุกประเภท 

- ค านวณ และเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อแจ้งและส่งสรรพากร 

- ดูแลรักษา เงินสดให้ถูกต้อง เพื่อส่งมอบกรรมการรักษาเงิน 

- จัดเตรียมใบเสร็จรับเงิน เมื่อรับเงินประเภทต่าง ๆ 

- เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ 

- เบิกเงินและน าเงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ 

- เก็บหลักฐานการเงิน 

- จัดท าหลักฐานจ่ายเงินเดือนและลูกจ้าง 

- ท าใบส่งเงิน กระทรวงการคลัง 

ข. งานเกี่ยวกับบัญชี 

- จัดท าบัญชีการเงินประเภทต่าง ๆ ตามหลักบัญชีส่วนราชการ ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอก

งบประมาณ 

- ท าบัญชีลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ และเงินยืมนอกงบประมาณ 

- ลงทะเบียนรายจ่ายย่อยตามงบประมาณ 

- ลงทะเบียนรายจ่ายเงินรับฝากต่าง ๆ 

- จัดท ารายงานการเงินทุกประเภท 

- จัดท างบเดือนเงินงบประมาณทุกหมวด 

- จัดท างบเดือนรายได้ของหน่วยงาน 

- จัดท าทะเบียนการช าระเงินค่าบ ารุงของนิสิต 

- ด าเนินการรวบรวมรายละเอียด ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของหน่วยงาน 

- รวบรวมรายละเอียดเสนอตั้งงบประมาณประจ าปี 

- ด าเนินการจัดท ารายละเอียดของเงินประจ างวดจากส านักงบประมาณส าหรับหน่วยงาน 

- ด าเนินการจัดสรรเงินไปตั้งจ่ายทางจังหวัดส าหรับหน่วยงานในสังกัด 

- ด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 

- ด าเนินการขอโอน เปลี่ยนแปลงหมวดเงินงบประมาณ เมื่อจ าเป็น 

- ด าเนินการขออนุมัติกันเงิน ตัดฝาก ขยายเวลาตัดฝาก เงินงบประมาณ 

- ด าเนินการ ขออนุมัติจัดซื้อ จ้างท า วัสดุ ครุภัณฑ์ ตลอดจนการจัดสร้างอาคารต่าง ๆ 

- ด าเนินการ จัดท าสัญญาซื้อขาย จ้างท าวัสดุครุภัณฑ์ ตลอดจนสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง 

ค. งานเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ 



- ด าเนินการ จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ แบบพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในกิจการของหน่วยงาน 

- ดูแลรักษา ซ่อมแซม เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ต่าง ๆ เพื่อใช้ในกิจการของหน่วยงาน 

- ดูแลรักษาซ่อมแซมยานพาหนะ 

- ดูแลรักษาและซ่อมแซมอาคารต่าง ๆ 

- จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ 

- จัดท าบัญชีพัสดุ 

- เขียนหมายเลขประจ าครุภัณฑ์ 

- จ่ายพัสดุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

- เก็บรักษาทะเบียนยานพาหนะ 

- ส ารวจวัสดุครุภัณฑ์คงเหลือ 

- จัดท ารายงานการส ารวจทรัพย์สิน 

- จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

ง. งานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

- ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจ าวันที่ท าการตรวจสอบ 

- ตรวจหลักฐานการรับเงิน 

- ตรวจหลักฐานและใบส าคัญการจ่ายเงิน 

- ตรวจสอบการลงบัญชีต่าง ๆ  

- ตรวจสอบทะเบียนต่าง ๆ 

- ตรวจสอบบัญชีพัสดุครุภัณฑ์ 

- ตรวจสอบหลักฐานการฝากเงินกับธนาคาร 

- รายงานการตรวจสอบและเสนอแนะวิธีการแก้ไข 

ในการปฏิบัติ อาจจะมีเปลี่ยนแปลงแนวการจัดงานต่างไปจากข้างต้นที่กล่าวมาบ้างทั้งนี้แล้วแต่

ผู้บริหารที่จะพิจารณาตามขนาด และงานที่ต้องปฏิบัติ 

การจัดบุคลาการการเงิน 

 บุคลากรที่ท างานเกี่ยวกับการเงิน จะมาจากสายงานฝ่ายธุรการซึ่งควบคุมโดย 

ผู้บริหารบุคลากรการเงินอีกทีหนึ่ง ปริมาณบุคลากรการเงิน จะแตกต่างกันไปตามขนาดของโรงเรียน  โดย

ปกติแล้วมักนิยมจัดเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 3 คน ซึ่งงานที่ได้รับมอบหมายจะเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับงบประมาณ 



พนักงานบัญชี และพนักงานเบิกจ่าย เป็นต้น ส าหรับโรงเรียนเล็ก ๆ การจัดท าการเงินนั้น ส่วนมากจะมีคน

เดียว แต่ต้องมีกรรมการเงินครบ 3 คน ตามระเบียบดังผังการบริหารการเงินดังนี้ 

 

ผู้บริหาร 

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายธุรการ 

 

 

 

เจ้าหน้าที่งบประมาณ           หัวหน้าฝ่ายบัญชี      เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงิน 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารในเร่ืองเกี่ยวกับการเงินของโรงเรียน  ก็คือ ควบคุมสั่งการ และ

ตรวจสอบ 

 ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายธุรการ มีหน้าที่ปฏิบัติตามค าสั่ง  เสนอปัญหาหรือรับค าปรึกษาจากครูใหญ่ สั่งการ

เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงาน และควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่และผู้ร่วมงานปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ 

 เจ้าหน้าที่บัญชี  มีหน้าที่จัดท าบัญชีทุกประเภทให้ถูกต้องตามระเบียบ เสนอผู้ช่วยครูใหญ่ หรือ

ครูใหญ่ตรวจสอบได้ทุกเวลา 

 เจ้าหน้าที่งบประมาณ มีหน้าที่จัดท า และเสนอของบประมาณ โดยอยู่ในความดูแลขอค า

ปรึกษาหารือจากผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายธุรการ หรือครูใหญ่ 



 เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงิน มีหน้าที่ท าการเบิกเงิน จ่ายเงินทุกอย่างของโรงเรียนทั้งนี้อยู่ในความ

ควบคุมดูแลของผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายธุรการ และครูใหญ่เช่นกัน 

 เป็นที่น่าสังเกตว่า ตามโรงเรียนระดับต่ า เช่นโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนมากไม่

ว่าจะเป็นโรงเรียนใหญ่หรือเล็ก มักจะแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ทางการเงินขึ้นครบ 3 คน  ตามระเบียบ  แต่ในทาง

ปฏิบัติจริง ๆ ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายธุรการจะท าหน้าที่ทั้งหมด เช่น ท าบัญชี ท าการเบิกจ่าย และท างบประมาณ 

ส าหรับ โรงเรียนเล็กจริง ๆ ปริมาณนักเรียนและครูมีน้อย  หน้าที่การเงินทั้งหมดจะเป็นหน้าที่ครูใหญ่คน

เดียว ไม่จ าเป็นต้องตั้งเจ้าหน้าที่การเงินฝ่ายต่าง ๆ  เพราะปริมาณงานมีน้อย 

หลักในการบริหารการเงินโรงเรียน 

 ในการบริหารการเงินโรงเรียนนั้น  ย่อมต้องอาศัยหลักการมากมายเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพใน

การบริหาร หลักการบริหารการเงินโรงเรียนที่ผู้บริหารทุกระดับจะต้องค านึงถึงมีดังต่อไปนี้ 

1. หลักสารัตถประโยชน์ (Utility Principle ) ในการบริหารการเงินโรงเรียนนั้น  จะต้อง 

ค านึงถึงการใช้เงินให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งจัดว่าเป็นประเทศที่

ยากจน มีงบประมาณในการจัดการศึกษาอยู่ในขอบเขตอันจ ากัด ดังนั้นการใช้จ่ายเงินต่าง ๆ ควรเป็นไปเพื่อ

ก่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุด 

2. หลักแห่งเอกภาพ (Unity Principle )  ใน การบริหารงานการคลังทั่วไปนิยมการ 

แยกรายการต่าง ๆ ออกจากกันและรวมกันไว้เป็นหมวดหมู่เดียวกัน ให้เป็นเอกภาพ เช่นเป็นหมวดรายจ่าย 

หมวดรายรับ หมวดหน้ีสิน เป็นต้น  นอกจากนี้เอกสารและบัญชีต่าง ๆ มักจะแยกประเภทเพื่อให้ง่ายต่อการ

ตรวจสอบ 

3. หลักแห่งความสมดุลย์ (Balance Principle ) เน่ืองจากหน้าที่รับผิดชอบของรัฐนั้นมี 

มากมาย  ดังนั้นการทุ่มเงินส่วนใหญ่มาใช้ทางการศึกษา  โดยไม่สมดุลย์กับรายจ่ายด้านอ่ืน ๆ ย่อมไม่เกิด

ผลดีอย่างแน่นอน  ดังนั้นผู้บริหารการศึกษาจะต้องพิจารณาในแง่ของประเทศโดยส่วนรวมด้วย 

4. หลักความเป็นธรรม (Equity Principle )  ในการพิจารณาจัดสรรเงินใช้ในโรงเรียน 

ควรพิจารณาตามความจ าเป็นและความเหมาะสม  ตามหลักการแห่งเหตุผลอันแท้จริง  มิควรพิจารณาจัดสรร

เงินตามความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นหลัก 

5. หลักแห่งความชัดเจน  แจ่มแจ้ง (Clarity Principle )  ในการจัดการเกี่ยวกับการเงิน 



ของโรงเรียนจะต้องท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจทุกอย่าง เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน เช่น 

เกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ การปฏิบัติ การจัดรายการ จ านวนเงินที่ใช้จ่ายหรือได้มาเป็นต้น ซึ่งจะ

ก่อให้เกิดความสะดวกในการพิจารณาการก าหนดแยกรายการเป็นหมวดหมู่เพื่อให้เข้าใจง่าย  และการ

ค านวณตัวเลขให้แน่นอนเป็นการสนับสนุนหลักการนี้เช่นเดียวกัน 

6. หลักจารีตประเพณีนิยม (Conservative Principle )  ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน 

นั้น เรามักจะประพฤติปฏิบัติไปในท านองเดียวกัน และสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตและปัจจุบัน เป็นการท าให้

เกิดความเข้าใจและง่ายต่อการปฏิบัติ 

7. หลักสมานฉันท์ ( Harmony Principle )  การบริหารงานคลังจะต้องค านึงถึงการ 

ขจัดข้อแย้งระหว่างบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกิจการทุกอย่างเกี่ยวกับการคลังของโรงเรียนจะต้อง

ได้รับการยอมรับจากทุกคน และไม่ขัดแย้งซึ่งกันและกัน และพยายามก่อให้เกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและ

กันด้วย 

8. หลักความถูกต้องกับความเป็นจริง (Accuracy Principle )  ในการบริหารการเงิน  

โรงเรียน จะต้องมีลักษณะเปิดเผย สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ทุกเวลาและทุกรายการ 

9. หลักการก าหนดเวลา ( Annuality Principle )  ในการบริหารงานคลังโรงเรียนจ า 

เป็นต้องก าหนดเวลาไว้ให้แน่นอน เพื่อสะดวกในการติดตามและประเมินผลโดยทั่วไปจะก าหนดไว้เป็น

หนึ่งปี  โดยให้สอดคล้องกับปีงบประมาณ 

10. หลักการคาดการณ์ล่วงหน้า (Foresight Principle ) ในการบริหารการเงินผู้บริหาร 

จะต้องรู้จักคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้อง เพื่อความรอบคอบในการปฏิบัติงาน 

11. หลักความมีลักษณะเฉพาะอย่าง (Specification Principle ) การปฏิบัติงานใน 

หน่วยงานการเงินควรแบ่งงานรับผิดชอบระหว่างบุคลากรในหน่วยงานให้แน่นอนและเฉพาะบุคคลไม่ก้าว

ก่ายหน้าที่ซึ่งกันและกัน เช่น แยกฝ่ายปฏิบัติการกับฝ่ายตรวจสอบออกจากกัน เป็นต้น  การให้ผู้รับผิดชอบ

งานเฉพาะอย่างนั้นเป็นการท าให้คนได้ท างานเฉพาะอย่าง ซึ่งท าให้เกิดความแน่นอนในการปฏิบัติงาน 

ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ 

12. หลักการประหยัด (Economy Principle ) การใช้เงินทุกอย่างของโรงเรียนการเป็น 

ไปโดยความประหยัด พิจารณาถึงความจ าเป็นในการด าเนินการงานใดที่ต้องใช้เงินมากและเป็นงานที่ไม่

จ าเป็น  และไม่เป็นประโยชน์  ควรตัดรายการนั้นทิ้งไป 



 นอกจากหลักการบริหารการเงินโรงเรียนดังกล่าวข้างต้นแล้ว ฮันต์ และเพียซ (Hunt & Pierce)  ยัง

ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารการเงินดังนี้ 

1. การวางแผนการเงิน ควรวางแผนไว้เป็นระยะยาวที่สุด และแบ่งกระบวนการปฏิบัติ 

การเป็นช่วง ๆ ไป  ทั้งนี้ต้องคอยตรวจสอบและปรับปรุงให้เข้างกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการศึกษา

อยู่ตลอดเวลา 

2. ควรมีการสนับสนุนให้ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาส 

ร่วมในการก าหนดแผนงานการศึกษาไว้ล่วงหน้า  เพื่อให้การใช้เงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. งบประมาณของโรงเรียน ควรจะพิจารณาตามแผนงานของการศึกษาของโรงเรียน 

ในระยะ 5 ปี หรือ 1 ปี (ถ้าเป็นไปได้)  ไม่ควรก าหนดเพียงแต่พิจารณาเพื่อการใช้จ่ายโดยปราศจากการ

วางแผนเท่านั้น  และเงินของโรงเรียนควรจะเพิ่ม (หรือลด) ตามความต้องการทางการศึกษาของชุมชน 

4. โรงเรียน ควรมีอิสระอย่างเพียงพอในการตัดสินใจ  และไม่ให้มีข้อผูกมัดใดมาเกี่ยว 

ข้องกับ การบริหารการเงินโรงเรียน 

5. การบริหารการเงินโรงเรียน ควรเป็นไปเพื่อการพัฒนาทางการศึกษามากกว่าที่จะ 

มุ่งแข่งขันซึ่งกันและกัน 

ขอบข่ายเกี่ยวกับงานการเงินโรงเรียน 

 งานเกี่ยวกับการเงิน  ซึ่งผู้บริหารการศึกษา พึงกระท ามีพอสรุปดังนี้ 

1. การจ่ายเงินเดือน ( Salary Principle ) ผู้บริหารจะต้องจัดการเกี่ยวกับการวางแผน 

อัตราก าลังของครูอาจารย์ และบุคลากรอ่ืน ๆ ของโรงเรียน 

2. การใช้จ่ายทางด้านอ่ืน ๆ (Purchasing)  ของโรงเรียน ได้แก่การจัดการเกี่ยวกับ 

การใช้จ่ายทางด้านการบริหารอาหารกลางวันนักเรียน การจัดการเกี่ยวกับการบริการห้องสมุด 

3. การตรวจสอบบัญชีจ่ายเงินภายใน (Internal Auditing of Expenditure) ได้แก่การ 

ตั้งกรรมการตรวจสอบ การวางระเบียบกฎเกณฑ์การจ่ายเงินตลอดจนการก าหนดระบบการตรวจสอบ เป็น

ต้น 

4. การรายงานการเงิน (Preparation of Financial Report)  ในการบริหารงาน 



โรงเรียนนั้นย่อมมีหน่วยงานเหนือขึ้นไปตามล าดับ  ในประเทศไทยมีหน่วยงานควบคุมอยู่หลายหน่วย เช่น 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน  เป็นต้น  

ผู้บริหารงานโรงเรียนต้องรายงานหน่วยงานที่เหนือขึ้นไป 

5. บัญชีการเงินของโรงเรียน(Financial Accounting) เพื่อสะดวกในการควบคุมและ 

ตรวจสอบการบริหารการเงินโรงเรียน จึงจ าเป็นต้องมีระบบบัญชีการเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน เพื่อ

ป้องกันการร่ัวไหล และการใช้เงินที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ซึ่งหัวหน้าสถานศึกษาจะต้องท าตาม

ระบบบัญชีที่หน่วยงานที่เหนือขึ้นไปก าหนด 

 

รายได้รายจ่ายของรัฐ 

 ในการบริหารประเทศของแต่ละประเทศ รัฐบาลมีหน้าที่จัดด าเนินการต่างๆ  ซึ่งต้องใช้เงินและมี

หน้าที่หารายรับมาเพื่อใช้จ่ายภายในประเทศ การใช้จ่ายของรัฐจ าเป็นจะต้องท าอย่างรอบคอบมีหลักเกณฑ์

และมีความสมดุลย์  หรือไม่ท าให้ขาดดุลกับรายรับที่พึงจะได้ การหารายได้ของรัฐมีความสัมพันธ์กับ

รายจ่ายคือ รายได้ก าหนดรายจ่าย 

รายได้ของรัฐบาล 

 ไพศาล ชัยมงคล ให้ความหมายของค าว่ารายรับ (Receipt)  หมายถึง "รายได้" (Revenue)  กับ 

"เงินกู้" (Borrowing หรือ Loan) และเงินคงคลัง (Treasury Balance) แต่ส่วนใหญ่ของรายรับน้ันได้มาจาก

รายได้ และได้จ าแนกรายได้ของรัฐบาลออกเป็น 4 ทาง คือ 

1. รายได้จากภาษีอากร ประกอบด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัท ห้างหุ้นส่วน 

นิติบุคคล ภาษีการค้า อากรแสตมป์  ภาษีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อากรขาออก อากรขาเข้า ภาษีลักษณะการ

อนุญาตและการผูกขาด ภาษีจากทรัพย์สิน 

2. รายได้จากการขายสิ่งของและบริการ ได้แก่ค่าขายทรัพย์สินสิ่งของค่าขายผลิต 

ภัณฑ์ธรรมชาติ ค่าจ าหน่ายบริการสาธารณูปโภค ค่าขายหนังสือราชการค่าขายสิ่งของอ่ืน ๆ ค่าบริการและ

ค่าเช่าเป็นต้น 

3. รายได้จากรัฐพาณิชย์ ได้แก่รายได้จากองค์การของรัฐบาลและหน่วยงานธุรกิจที่ 

รัฐบาลเป็นเจ้าของเงินส่วนแบ่งและเงินปันผล 

4. รายได้อื่น ๆ ได้แก่เงินค่าปรับ เงินส่งคืนและชดใช้ ตลอดจนรายได้เบ็ดเตล็ด 



เทเลอร์ (Taylor) ได้จ าแนกรายได้ออกเป็น 

1. รายรับที่ไม่เป็นรายได้ 

2. รายรับที่เป็นรายได้ 

รายรับที่ไม่เป็นรายได้ ได้แก่รายได้จากการกู้ยืม ซึ่งเป็นรายได้ที่รัฐมีภาระผูกพันต้องใช้ 

คืนในอนาคต 

 รายรับที่เป็นรายได้  ได้แก่รายได้จากการอุทิศให้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตค่าปรับ รายได้จาก

รัฐวิสาหกิจและจากการจัดเก็บภาษีอากร 

 รายได้เหล่านี้รัฐบาลจะน าไปจัดสรรให้หน่วยงานของราชการและรัฐวิสาหกิจทั้งหมด เรียกเงิน

งบประมาณแผ่นดิน หรือเงินงบประมาณประจ าปี จัดท าเป็นประจ าทุกปี 

 รายจ่ายของรัฐบาล 

 ตามที่กล่าวข้างต้นแล้วว่ารัฐบาลของทุกประเทศมีหน้าที่จัดด าเนินการต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้เงินเพื่อจะท า

ให้ประชาชนมีความสุข มีความเป็นอยู่ดี รัฐบาลรับผิดชอบในการป้องกันประเทศและภัยอันอาจจะเกิดแก่

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  มีหน้าที่จัดหาบริการต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน  เช่นจัดการศึกษา การ

รักษาพยาบาล  การคมนาคม  และการสื่อสารต่าง ๆ เป็นต้น   ดังนั้นรัฐบาลจึงมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงิน

หลายทางสุดแท้แต่วัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย บางอย่างใช้จ่ายเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ

สังคม  เช่น รายจ่ายในการลงทุนด้านอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม การศึกษาและสาธารณสุข เป็นต้น  

รายจ่ายเหล่านี้ไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นตัวเงิน แต่เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถ 

มีความเป็นอยู่ดี 

 จากสถิติรายจ่ายของรัฐบาลจะเห็นว่า รายจ่ายได้เพิ่มสูงขึ้นเร่ือย ๆ อาจจะเน่ืองจากประเทศเราก าลัง

พัฒนาและเน่ืองจากการเพิ่มของประชากร และมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้นของประชาชน  ตลอดจนการ

สงคราม  มีส่วนท าให้รายจ่ายของรัฐเพิ่มขึ้นด้วย 

แหล่งของเงินท่ีใช้เพื่อการศึกษา 

 เงินงบประมาณหรือเงินที่ใช้จ่ายในด้านการศึกษาของประเทศนั้น มิได้มีเฉพาะแต่งบประมาณของ

รัฐบาล เพียงอย่างเดียว  แต่ยังได้มาจากเอกชนด้วย  ในปีหนึ่ง ๆ ได้มีเอกชน บริษัท ห้างร้าน องค์การและ

มูลนิธิต่าง ๆ บริจาคให้แก่สถานศึกษาไม่ใช่น้อยซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถน าไปใช้จ่ายภายในระเบียบ

ข้อบังคับโดยมิต้องน าส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินเหมือนรายได้ประเภทอื่น ๆ  



 เงินที่ใช้จ่ายในการศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลมีที่มา 3 ทาง คือ 

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน 

2. เงินนอกงบประมาณ 

3. เงินรายได้แผ่นดิน 

ส าหรับเงินรายได้แผ่นดินนั้น  ส่วนมากเมื่อได้มาแล้วจะต้องน าส่งคลังทันที จึงไม่ค่อย 

จะมีผู้กล่าวถึงและในที่นี้จะกล่าวเฉพาะเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณเท่านั้น 

 


