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บทคัดย่อภาษาไทย 

58252351 : การบริหารการศึกษา แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : การบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน 

นางสาว ศิริพร สิทธิวงศ์: การบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ 

  
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) การบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  ในกลุ่ม

โรงเรียนบูรพาศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1 2)  ข้อคิดเห็นอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับ
การบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน   ในกลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม  เขต  1 ประชากร  ได้แก่  โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จ านวน 14  โรง  ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน  คือผู้บริหารหรือผู้รักษา
ราชการแทน  ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่งานด้านงบประมาณ  และครูผู้ปฏิบัติงานสอน  รวมทั้งสิ้น 42 คน  ทั้งน้ีผู้วิจัยใช้ผู้ให้
ข้อมูลเป็นหน่วยวิเคราะห์  (unit  of  analysis)  เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานด้าน
งบประมาณของโรงเรียน   ในกลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม  เขต  1  ตามคู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล  ของส านักนโยบาย
และแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ความถ่ี(frequencies)  ร้อย
ละ(percentage)  มัชฌิมเลขคณิต(Arithmetic mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard deviation)   และการ
วิเคราะห์เน้ือหา(content analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1)  การบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา  สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน  พบว่า  อยู่
ในระดับมากที่สุดจ านวน  6  ด้าน  อยู่ในระดับมากจ านวน  15  ด้าน  และอยู่ในระดับน้อยจ านวน  1   ด้าน  

2)ข้อคิดเห็นอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับการบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพา
ศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1  ได้แก่ การจัดท าแผนงบประมาณ  ค าขอ
ต้ังงบประมาณและจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรควรมีการแจ้งประมาณการงบประมาณ
ล่วงหน้าเพ่ือจะได้จัดท าแผนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ควรมีการตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผลและรายงานผลการ
ใช้งบประมาณอย่างต่อเน่ือง  ควรมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกและการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ  การเงิน  บัญชี  ควรจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือสร้างความมั่นใจและความถูกต้อง
แม่นย าในการปฏิบัติงาน 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

58252351 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : SCHOOL  BUDGET  MANAGEMENT 

MISS SIRIPORN SITTIWONG : THE SCHOOL BUDGET MANAGEMENT OF BURAPA 
SUKSA SCHOOL GROUPNAKHONPATHOM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 
OFFICE 1 THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR SAKDIPAN TONWIMONRAT, Ph.D. 

This independent study aims to study 1) the school budget management of Burapa 
Suksa School Group, Nakhonpathom Primary Educational Service Area Office 1 and 2) other 
suggestions on the school budget management of Burapa Suksa School Group, Nakhonpathom 
Primary Educational Service Area Office 1. The population consists of 14 schools in Burapa Suksa 
School Group, Nakhonpathom Primary Educational Service Area Office 1. Three people who 
answered the questionnaire from each school are a director or an acting director, a teacher who 
is in charge of budget management, and a teacher, 42 persons in total. The subjects are used as 
the unit of analysis. The instrument is a questionnaire on the topic of school budget 
management of Burapa Suksa School Group, Nakhonpathom Primary Educational Service Area 
Office 1 according to the school administration manual of the Juristic Administration 
Development Project, Bureau of Policy and Planning, Ministry of Education. The statistics 
employed in the study consist of frequencies, percentage, arithmetic mean, standard deviation, 
and content analysis. 

The findings of the study are as follows: 
1)  The school budget management of Burapa Suksa School Group, Nakhonpathom 

Primary Educational Service Area Office 1 in general is good. When considered each aspect 
individually, there are six aspects which are excellent, 15 aspects which are good, and one aspect 
which is fair. 

2) Other suggestions on the school budget management of Burapa Suksa School 
Group, Nakhonpathom Primary Educational Service Area Office 1, are budget planning, budget 
request, and budget plans establishment based on the allocation which should be informed in 
advance in order for appropriate planning. Budget should be checked, tracked, evaluated, and 
reported constantly. Educational resources and investment should be funded by external 
organizations, and courses should be provided for personnel from depot, finance, and account 
section, to boost their confidence and accuracy of their performance. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศักดิ
พันธ์  ตันวิมลรัตน์ ประธานท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  ดร.สาคร  ช่วยด ารงค์  ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ว่าท่ีพันตรี  ดร.นพดล  เจนอักษร  ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ท่ีได้กรุณาให้
ค าปรึกษาแนะน า และข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้วิจัย ส่งผลให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้
ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเป็นอย่าง
ดี จนท าให้งานวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา  ญาติพี่น้อง สมาชิกในครอบครัว และเพื่อนๆ สาขาวิชา
การบริหารการศึกษารุ่น 35/1 ท่ีคอยช่วยเหลือให้ค าแนะน าด้วยดีเสมอมา 

ความดีท่ีปรากฏจากการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่บิดา มารดา ท่ีให้ก าเนิด อบรม
เล้ียงดูให้ได้รับการศึกษา ครู อาจารย์ ท่ีให้ความรู้ อบรมส่ังสอน และผู้มีพระคุณทุกท่านท่ีให้ความ
ช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา 
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บทที่  1 

บทน า 

 
 การศึกษาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคน  เพื่อให้คนท่ีได้รับการพัฒนามีคุณภาพ  มีการศึกษา  
ท่ีดีและเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
ฉบับท่ี  12 (พ.ศ. 2560-2564)  ถือเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศท่ีได้ประกาศใน          
ราชกิจจานุเบกษา  บังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  2559  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2564  นั้น        
มีหลักการส าคัญคือ  “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”  มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีส าหรับคนไทย  
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์  มีวินัย  ใฝ่รู้  มีความรู้  มีทักษะ  มีความคิดสร้างสรรค์           
มีทัศนคติท่ีดี  รับผิดชอบต่อสังคม  มีคุณธรรมและจริยธรรม  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงาน
หลักในภาคการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับท่ี  12  (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564)  โดยมีวิสัยทัศน์คือ  “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
มีความรู้คู่คุณธรรม  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความสุขในสังคม”  และมีการก าหนดยุทธศาสตร์และ
วางเป้าหมายท่ีสามารถตอบสนองการพัฒนาท่ีส าคัญในด้านต่างๆ คือ  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์
พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล  ท่ีมุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม  
จริยธรรม  มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต  ยุทธศาสตร์ท่ี  2  
ยุทธศาสตร์ผลิต  พัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  ท่ีมุ่งหวังให้มีการผลิตครูได้
สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทและมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มท่ี  ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนา
ก าลังคน  รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ  ท่ีมุ่งหวังให้ก าลังคน
ได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศและมีองค์ความรู้เทคโนโลยี  
นวัตกรรม  สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตท่ีมุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่
ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับ    ท่ีเหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นท่ี  ยุทศาสตร์ท่ี   5  
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  ท่ีมุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาส
ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์
พัฒนาระบบบริหารจัดการ  และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีมุ่งหวังให้มี
การใช้ทรัพยากรท้ังด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า  ไม่เกิดการสูญเปล่าและมีความ
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คล่องตัว  จากแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับท่ี 12  นั้นได้ไปสู่การปฏิ บัติ 
(Implement)  จะเน้นให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการของทุกองค์กรหลักและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน  ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการด้วย  ซึ่งการบริหารงานในโรงเรียนแบ่งออกเป็น  4  ด้าน  ดังนี้  1)  ด้าน
วิชาการ  เป็นการบริหารในทุกกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
มากท่ีสุด  2)  ด้านงบประมาณ  เป็นการบริหารท่ีเกี่ยวกับการจัดท า  เสนอของบประมาณ  การ
จัดสรรงบประมาณ  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน  การบริหาร
การบัญชี  การบริหารพัสดุสินทรัพย์  3)  ด้านการบริหารงานบุคคล เป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เป็นการวางแผนอัตราก าลัง  ก าหนดต าแหน่ง  การสรรหาและบรรจุ
แต่งต้ังการเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรการปฏิบัติราชการ  การรักษาวินัยและการออกจาก
ราชการ  4)  ด้านการบริหารท่ัวไป เป็นการด าเนินงานด้านธุรการ  ข้อมูลด้านสารสนเทศ  อาคาร
สถานท่ี  สภาพแวดล้อม งานส่งเสริมกิจการนักเรียน  การประชาสัมพันธ์การประสานงานกับ
หน่วยงานอื่น  เพื่อให้โรงเรียนสามารถด าเนินงานต่างๆ  ได้ตรงตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ผู้บริหาร
จ าต้องบริหารโรงเรียนอย่างเป็นระบบจึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
 การบริหารและการจัดการโรงเรียนจะเกิดประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวได้นั้น  โรงเรียน
ต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการด้านงบประมาณ  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี  6 ของ
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับท่ี  12  (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564)  ภารกิจการ
บริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียนจึงเป็นหัวใจหลักท่ีจะท าให้การด าเนินงานภายในโรงเรียน
ประสบความส าเร็จ  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  

การท่ีจะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง  มั่นค่ัง  และยั่งยืน  ให้เกิดขึ้นในอนาคตได้นั้น  
จะต้องให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศท่ีมีความเข้มแข็ง  และมีพลังเพียงพอในการ
ขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาท้ังในระยะกลางและระยะยาว  โดยเฉพาะ  “การพัฒนาคน”  ให้มีการ
เตรียมความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี  21  ซึ่งมีส่ิงส าคัญท่ีสุด  คือทักษะการ
เรียนรู้และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของคน  โดยน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มาประยุกต์ใช้ท้ังในเชิง
ระบบและโครงสร้างของสังคมไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น 
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การศึกษาจะช่วยพัฒนาคนให้เกิดคุณภาพได้  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ       
พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติมได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและหน้าท่ีทางการศึกษา  มาตรา  10  วรรค
หนึ่ง  ได้บัญญัติไว้ว่า  “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการได้รับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”   
โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 - พ.ศ.2574  
เพื่อใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ  ท้ังท่ีอยู่
ในกระทรวงศึกษาธิการและนอกกระทรวงศึกษาธิการ  ได้น ากรอบความคิดตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติม  และแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้
ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยต้ังแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต  โดยจุดมุ่งหมายของแผนคือ  การมุ่งเน้นการ
ประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  และการศึกษาเพื่อมีงานท าและสร้างงานได้  ภายใต้
บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  
รวมท้ังความเป็นพลวัตร  เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2560 - พ.ศ.2574  ได้ก าหนด
สาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน  5  ประการ  ได้แก่  การเข้าถึง  
(Access)  ความเท่าเทียม (Equity)  คุณภาพ (Quality)  ประสิทธิภาพ (Efficiency)  และตอบโจทย์
บริบทการเปล่ียนแปลง(Relevancy)  ในระยะ  15  ปีข้างหน้า  โดยมีวิสัยทัศน์  คือ  ให้ความส าคัญ
กับการสร้างระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพื่อเป็นกลไกหลักของการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์และรองรับการศึกษา  การเรียนรู้  และความท้าทายท่ี
เป็นพลวัตรของโลกศตวรรษท่ี  21  และมียุทธศาสตร์  ดังนี้  1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร  
การเรียนการสอน  กระบวนการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล  2)  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพ  
มาตรฐานวิชาชีพครู  คณาจารย์  และบุคลกรทางการศึกษา  3)  ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน  
การวิจัย  และนวัตกรรมรองรับความต้องการของตลาดงาน  และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ  4)  ยุทธศาสตร์ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ  และเทคโนโลยีดิจิทัล  5)  ยุทธศาสตร์
พัฒนาคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  6)  ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน  7)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเงินเพื่อ
การศึกษา1 

                                                             
1 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับท่ี  

12 (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) (กรุงเทพฯ: ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2559), 15-16. 
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จากยุทธศาสตร์ของแผนการการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2560 - พ.ศ.2574  ข้อท่ี 7 การพัฒนา
ระบบการเงินเพื่อการศึกษา  โดยภาคการศึกษาจะต้องมีทุนอย่างเพียงพอส าหรับการจัดการศึกษาท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐาน  จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  มีการระดมทุนและสนองทุนเพื่อ
การศึกษา  ผ่านการเสียภาษีตามสิทธิและหน้าท่ีของพลเมือง  การบริจาค  การร่วมรับภาระค่าใช้จ่าย
ทางการศึกษา  ซึ่งทางรัฐบาลได้มีส่วนในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา  จากค าส่ังหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี 28/2559  เรื่อง  ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  15  ปี  โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย  มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี  15  มิถุนายน  2559  โดยระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับการให้จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  15  ปี  โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  ดังนี้   “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ
และโอกาสเสมอกันในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึง
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  รัฐบาลท่ีผ่านมามีนโยบายจัดการศึกษาดังกล่าวโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่ายเป็นเวลา  15  ปี  ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันท่ี  13  มกราคม  2552  โดยขออนุมัติต้ัง
งบประมาณเป็นรายปีและขยายขอบเขตการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลแต่ละคณะเป็นล าดับ  
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า  เรื่องนี้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษา
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล  ท้ังยังสามารถลดความ
เหล่ือมล้ า  สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมในสังคม  แก้ปัญหาความยากจน  ตลอดจน
ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  จึงเห็นควรยืนยัน
แนวทางดังกล่าวและพัฒนาต่อไปด้วยการยกระดับจากการเป็นโครงการตามนโยบายของแต่ละ
รัฐบาลให้เป็นหน้าท่ีของรัฐและมาตรการตามกฎหมาย  เพื่อเป็นหลักประกันความยั่งยืน  มั่นคง  และ
เพื่อให้การจัดงบประมาณสนับสนุนได้อย่างต่อเนื่อง”2  

จากการสนับสนุนงบประมาณของทุกภาคส่วนเพื่อน ามาใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในระดับโรงเรียน  ผู้บริหารโรงเรียนจึงควรตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารงานด้าน
งบประมาณ  โดยต้องศึกษาระเบียบและแนวปฏิบัติให้ครบถ้วน  แม่นย า  เพื่อให้สามารถบริหารงาน
ด้านงบประมาณ ได้อย่ างมีป ระ สิทธิภ าพและ เกิ ดประ สิทธิผล ต่ อ ผู้ เรียนมาก ท่ี สุด   โดย
กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ก าหนดวิธีการบริหารงบประมาณโดยใช้ระบบการบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic  Performance  Base  Budgeting : SPBB )  และระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government  Fiscal  Management  
Information  System  : GFMIS)  ท้ังนี้  ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ าเป็นต้องด าเนินการตาม

                                                             
2 ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน , แนวทางการด าเนินโครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2560 (กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2560), 1-2. 
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ขอบข่ายภารกิจการบริหารงานด้านงบประมาณท้ัง  22 ด้านอีกด้วย  โดยเน้นความซื่อสัตย์  โปร่งใส  
ทันสมัย  มีความรับผิดชอบ  สามารถตรวจสอบได้   

 

ปัญหาของการวิจัย 
  

 โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา  14  โรง  อยู่ภายใต้การดูแลของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1  ได้รับการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ.2558  จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1  จากรายงานการ
ตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ท่ี ศธ 04058/ว16  
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1  ลงวันท่ี  4  มกราคม  2560      
เรื่อง  การสังเคราะห์รายงานการตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประ จ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2558  สรุปข้อตรวจพบจากการสังเคราะห์รายงานการตรวจสอบในระดับโรงเรียน
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ดังนี้ 
 1.  การเงินและการบัญช ี

สถานศึกษามีการบริหารการเงินและการบัญชียังไม่รัดกุม  มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีแต่การบริหารเงินด้วยแผนปฏิบัติการประจ าปียังไม่มีประสิทธิภาพ  โดยพบว่า  การใช้
จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนและการจัดท าแผนไม่ครอบคลุมเงินทุกประเภทท่ีสถานศึกษาได้รับ  ส่วน
เรื่องของหลักฐานการรับและจ่ายเงินยังไม่ถูกต้อง  ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  ตามท่ีระเบียบก าหนด  การ
บันทึกบัญชี/ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณไม่ถูกต้อง  โดยจัดท าทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ  
เงินอุดหนุนไม่แยกเป็นแต่ละประเภทของเงินท่ีได้รับ  ไม่มีการตรวจรับและจ่ายประจ าวัน  เนื่องจาก
ไม่มีการแต่งต้ังผู้ตรวจสอบรับและจ่ายเงินประจ าวัน  หรือมีการแต่งต้ังแต่ไม่มีการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี
ได้รับมอบหมาย  อีกท้ังไม่ได้จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  หรือจัดท าไม่ถูกต้อง  ไม่เป็น
ปัจจุบัน  ท าให้ไม่สามารถควบคุมเงินคงเหลือได้ถูกต้องครบถ้วน  และไม่มีการจัดท ารายการรับและ
จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาเสนอต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โดยข้อตรวจพบด้านการเงินและการบัญชีนั้นมี
สาเหตุมาจาก  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้านการเงินและการบัญชี  ไม่มีความรู้และประสบการณ์
เกี่ยวกับงานด้านการเงินและการบัญชี  อีกท้ังภาระหน้าท่ีในการสอนเป็นหลัก  และบางแห่งมีการ
เปล่ียนผู้ปฏิบัติหน้าท่ีบ่อยครั้ง  ประกอบกับไม่มีการตรวจสอบการรับและจ่ายเงินประจ าวัน  ส่งผลให้
การจัดท าบัญชี/ทะเบียนไม่ถูกต้อง  ไม่เป็นปัจจุบัน  จึงไม่สามารถควบคุมเงินท่ีมีอยู่ได้  อีกท้ังยังขาด
การควบคุม  ก ากับดูแล  และติดตามการปฏิบัติงานจากผู้บริหารสถานศึกษา  จึงมีข้อเสนอแนะด้าน
การเงินและการบัญชี  โดยให้สถานศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
โดยจะต้องระบุกิจกรรม  วงเงินและระยะเวลาด าเนินการท่ีชัดเจน  และต้องมีการควบคุม  ก ากับ  
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ติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมท่ีก าหนดไว้  โดยจะต้องจัดท า
ทะเบียนคุมโครงการ/กิจกรรมให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  เพื่อเป็นการควบคุมการบริหารงานให้เป็นไป
ตามแผนท่ีก าหนด  การรับช าระเงิน  สถานศึกษาต้องออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ช าระเงินทุกครั้ง  โดย
เจ้าหน้าท่ีต้องลงลายมือช่ือผู้รับเงิน  และใบเสร็จรับเงินเล่มใดใช้ส าหรับรับเงินของปีงบประมาณใดให้
รับเงินภายในงบประมาณนั้นเท่านั้น  เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ก็ให้ใช้ใบเสร็จเล่มใหม่  ใบเสร็จรับเงิน
ฉบับใดยังไม่ใช้ให้คงติดไว้กับเล่มแต่ให้ปรุ  เจาะรู  หรือประทับตราเลิกใช้  เพื่อให้เป็นท่ีสังเกตมิให้
น ามาใช้รับเงินอีกต่อไป  ท้ังนี้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียนการเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลังใน
หน้าท่ีของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ  พ.ศ. 2520  ข้อ 12, 13  และ  16  ก่อนการจ่ายเงินทุกครั้งให้
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหลักฐานการจ่ายเงินก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินจากผู้มี
อ านาจ  และให้เก็บหลักฐานการจ่ายเงินไว้เพื่อรอการตรวจสอบ  ตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน  และ
การน าเงินส่งคลังในหน้าท่ีของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ  พ.ศ. 2520  ข้อ  32  และ 33 กรณีการจ่ายเงิน
ยืมจะจ่ายได้เฉพาะท่ีผู้ยืมได้ท าสัญญายืมเงินตามแบบกระทรวงการคลังก าหนดและผู้มีอ านาจได้
อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญายืมเงินนั้นแล้วเท่านั้น  ตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน  และการน าเงิน
ส่งคลังในหน้าท่ีของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ  พ.ศ. 2520  ข้อ  40  การบันทึกบัญชี/ทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน  โดยเงินอุดหนุนให้แยกประเภทแต่ละประเภทเงินท่ีได้รับ  เพื่อ
ควบคุมคุมการรับ-จ่ายเงินให้ถูกต้องครบถ้วน  และให้สถานศึกษาแต่งต้ังผู้ตรวจสอบการรับและ
จ่ายเงินประจ าวัน  ตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลังในหน้าท่ีของอ าเภอและกิ่ง
อ าเภอ  พ.ศ. 2520  ข้อ  20  และ  37  และก าชับผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด  
ให้มีการจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันเป็นประจ าทุกวัน  หากวันใดไม่มีการรับและจ่ายเงินจะไม่
ท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันก็ได้  แต่จะต้องระบุหมายเหตุในการรายงานเงินคงเหลือประจ าวันท่ี
มีการรับและจ่ายเงินในวันถัดไปให้ทราบด้วย  โดยถือให้ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการ
น าเงินส่งคลังในหน้าท่ีของอ าเภอและกิ่ งอ าเภอ  พ.ศ . 2520  ข้อ  57  นอกจากนั้นทุกส้ิน
ปีงบประมาณ  สถานศึกษาต้องจัดท ารายงานการรับ-จ่ายรายได้สถานศึกษาตามแบบท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด  และเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทราบ 

2.  การพัสดุ   
สถานศึกษามีการควบคุมพัสดุไม่ถูกต้อง  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  

พ.ศ. 2535  และแก้ไขเพิ่มเติม  มีข้อตรวจพบดังนี้  การจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน/บัญชีวัสดุ  ยังท า
ไม่ถูกต้องตามแนวทางท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด  ไม่มีการแต่งต้ังผู้ตรวจสอบพัสดุประจ าปี  หรือมีการ
แต่งต้ัง  แต่ไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  ประกอบกับทุกส้ินปี  ไม่มีรายงานผลการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปีเสนอต่อผู้บริหารและไม่ได้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปีให้กับ
ส านักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคโดยข้อตรวจพบด้านการพัสดุนั้นมีสาเหตุ  เนื่องจากเจ้าหน้าท่ี
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ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในการจัดท าระเบียบคุมทรัพย์สินไม่ชัดเจน  ประกอบกับมีการเปล่ียน
เจ้าหน้าท่ีบ่อยครั้ง  ท าให้การด าเนินงานด้านพัสดุไม่ต่อเนื่องและไม่เป็นปัจจุบัน  จึงมีข้อเสนอแนะ
ด้านพัสดุ  โดยให้สถานศึกษาจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน/บัญชีวัสดุ  ตามแบบท่ี กวพ. ก าหนด  โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และแก้ไขเพิ่มเติม  ข้อ  152  
และบันทึกรายการให้ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน  จากนั้นให้สถานศึกษาแต่งต้ังผู้ตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี  พร้อมก าชับผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ตรวจสอบพัสดุประจ าปี  ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบท่ี
ก าหนดอย่างเคร่งครัดให้เสร็จเรียบร้อยภายใน  30  วันท าการนับจากวันส้ินปีงบประมาณ  เพื่อ
ตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ  งวดต้ังแต่เดือนตุลาคมปีก่อนถึง  30  กันยายนปีปัจจุบัน  และตรวจนับ
พัสดุคงเหลือท่ีมีอยู่จริง  ณ  วันส้ินงวด  30  กันยายน  และเสนอรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปีต่อหน้าหน่วยงาน  พร้อมส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปีให้ส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดินหรือส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535  และแก้ไขเพิ่มเติม  ข้อ  155   

3.  การจัดซ้ือจัดจ้าง 
สถานศึกษาด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างท่ัวไป  ไม่ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การพัสดุ  พ.ศ. 2535  และแก้ไขเพิ่มเติม  มีข้อตรวจพบคือ หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง      
ไม่ครบถ้วน  เช่น  ไม่จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง/รายงานขอซื้อขอจ้างกรอกข้อมูลรายละเอียดไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์  ผู้มีอ านาจลงนามในเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน  สัญญาจ้างไม่ติดอากร
แสตมป์  หรือติดอากรแสตมป์ไม่ครบ  ไม่มีใบส่งมอบงานจ้าง  ไม่จัดท าใบส่ังซื้อส่ังจ้างกรณีวงเงินเกิน  
10,000  บาท  รายงานขอซื้อขอจ้าง  รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติส่ังซื้อส่ังจ้างในระบบจัดซื้อจัด
จ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์(ระบบ e-GP)  ไม่ผ่านหัวหน้าพัสดุ  และผู้บริการไม่ลงนามอนุมัติใน
รายงานระบบ e-GP  กรณีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณท่ีมีวงเงินต้ังแต่  5,000  บาท  
ไม่ได้ด าเนินการในระบบ e-GP  และหลักฐานการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องสมบูรณ์  เช่น  ใบเสร็จรับเงิน
มีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด  หรือไม่มีใบเสร็จรับเงินประกอบการ
เบิกจ่าย  มีเพียงใบส่งของแทน  โดยข้อตรวจพบด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีสาเหตุเนื่องจากมีการเปล่ียน
เจ้าหน้าท่ีบ่อยครั้ง  โดยไม่มีการสอนงานให้กับเจ้าหน้าท่ีใหม่  เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความเข้าใจ  
ประกอบกับเจ้าหน้าท่ีพัสดุเป็นครู  มีภาระงานสอนเป็นหลัก  จึงมีข้อเสนอแนะด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
คือ  การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  
2535  และแก้ไขเพิ่มเติม  ข้อ  27  กล่าวคือ  ก่อนการด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุ
ท ารายงานขอซื้อขอจ้างเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา  เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะด าเนินการตาม
วิธีการซื้อหรือจ้างต่อไป  การซื้อหรือจ้างท่ีมีวงเงินเกิน  10,000  บาทขึ้นไป  ต้องจัดท าสัญญาใบส่ัง
ซื้อส่ังจ้าง(ยกเว้นการซื้อตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  ข้อ  39  วรรคสอง)  โดย
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ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  และแก้ไขเพิ่มเติม  ข้อ  
133  อย่างเคร่งครัด  การซื้อหรือจ้างท่ีมีวงเงินเกิน  5,000  บาทขึ้นไป  ต้องด าเนินการบันทึกข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP  รวมท้ังจะต้องพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP  เสนอ
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุและผู้บริหารสถานศึกษาลงนามอนุมัติ  ท้ังนี้ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการ
ปฏิบัติงานในระบบ e-GP  ตามหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี  กค 0421.4/ว294  ลงวันท่ี  31  กรกฎาคม  
2555  เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ  e-GP  ระยะ  2 

4.  เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(โครงการอาหารกลางวัน) 
สถานศึกษามีการจ่ายเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(โครงการอาหารกลางวัน)  

ไม่ เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบั ติ ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด  มีข้อตรวจสอบพบว่า               
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ  กล่าวคือ  กรณีการจ้างเหมาท าอาหาร
ไม่ได้จัดจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ .ศ.  2535  และแก้ไขเพิ่มเติม       
และกรณีการจัดซื้อวัตถุดิบส าหรับประกอบอาหาร  จัดท าเอกสารการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคไม่
ถูกต้องตามแบบท่ีก าหนด  และการใช้เงินไม่ตรงกับวัตถุประสงค์  โดยน าเงินท่ีเหลือจากการ
ด าเนินการไปปรับปรุงโรงอาหารและซื้อครุภัณฑ์งานครัว  จึงมีข้อเสนอแนะการใช้เงินอุดหนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (โครงการอาหารกลางวัน)  คือ  การจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และแก้ไขเพิ่มเติม  และหลักเกณฑ์วิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับเงินท่ีส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแนบท้ายหนังสือ
กระทรวงการคลัง  ท่ี กค  0406.3/ว59  ลงวันท่ี  22  กรกฎาคม  2552  ข้อ 7  เงินอุดหนุนท่ีได้รับ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อด าเนินการในโครงการใดให้น าไปจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้เฉพาะ
โครงการนั้น  และเมื่อการด าเนินการในโครงการได้เสร็จส้ินลง  ให้น าเงินท่ีเหลือจ่ายในแต่ละโครงการ
ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินประเภทรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น  เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะก าหนดไว้
เป็นอย่างอื่น  กอปรกับหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทยก าหนดให้เมื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์
ของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้หน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนรายงานผลด าเนินงานให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบภายใน  30  วันนับแต่โครงการแล้วเสร็จ  และหากมีเงินเหลือจ่ายซึ่งเข้า
ลักษณะลาภมิควรได้ตามกฎหมาย  ให้ ส่งคืนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท้ังนี้ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง  ท่ี  กค  0406.3/ว59  ลงวันท่ี  22  กรกฎาคม  2552  ข้อ 6  และข้อ  11  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ท่ี  มท  0808.2/ว74  ลงวันท่ี  8  มกราคม  2553  ข้อ  8 

5.  เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานยากจน  ไม่เป็นไปตามระเบียบและ

แนวปฏิบัติส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด  มีข้อตรวจพบว่า  มีการจ่ายเงินให้
นักเรียนล่าช้าการใช้เงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์  โดยน าเงินท่ีจัดสรรให้กับนักเรียนไปจัดซื้อวัสดุ
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ส านักงาน  ครุภัณฑ์งานครัว  และค่าประกันชีวิตนักเรียน  จึงมีข้อเสนอแนะการใช้เงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน  คือ  การจ่ายเงินให้กับนักเรียนโดยตรง  กรณีค่าอาหารกลางวัน  
ค่าพาหนะในการเดินทางมาสถานศึกษา  ควรมีการเตรียมการเพื่อสามารถด าเนินการจ่ายเงินได้ทัน
เปิดภาคเรียน  โดยมิให้มีผลกระทบต่อผู้ปกครองท่ีจะต้องส ารองเงินจ่ายไปก่อน  ท้ังนี้การจ่ายเงินให้
สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการอย่างน้อย  3  คนร่วมกันจ่ายเงินโดยใช้ใบส าคัญรับเงินเป็นหลักฐาน  
การใช้จ่ายเงินให้ใช้ในลักษณะแบบถัวจ่าย  4  รายการ  คือ  ค่าหนังสือและค่าอุปกรณ์การเรียน      
ค่าเส้ือผ้า  และค่าเครื่องแต่งกายนักเรียน  ค่าอาหารกลางวันและค่าพาหนะในการเดินทาง 

6.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

สถานศึกษาปฏิบัติไม่เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบประมาณ  พ.ศ. 2558  มีข้อตรวจพบว่า
ค่าจัดการเรียนการสอนใช้จ่ายเงินงบประมาณส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อการบริหารจัดการ  มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี  แต่การใช้จ่ายไม่ตรงตามแผนท่ีก าหนด   ค่าหนังสือเรียนไม่ได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียนและการคัดเลือกหนังสือเรียนไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ประกอบกับไม่มีการตรวจสอบว่าหนังสือท่ีคัดเลือกได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการหรือเป็น
หนังสือท่ีผ่านการประกันคุณภาพหรือไม่ การด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนไม่เป็นไปตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และแก้ไขเพิ่มเติม  เช่น  กรณีวงเงินการจัดซื้อเกิน  
100,000  บาท  มีการด าเนินการโดยวิธีตกลงราคาและกรณีจัดซื้อโดยวิธีพิเศษไม่มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ  การจัดซื้อหนังสือเรียน  แจกให้กับนักเรียนไม่ทันเปิดภาคเรียน  
และไม่ครบทุกคน  รวมท้ังไม่บันทึกบัญชีวัสดุเพื่อควบคุมการรับและจ่ายหนังสือเรียน  ค่าเครื่องแบบ/
ค่าอุปกรณ์การเรียนไม่ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบ/อุปกรณ์การเรียน  และมีการ
เรียกหลักฐานการจ่ายเงินท่ีเรียกเก็บจากนักเรียนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  รวมท้ังการจัดเก็บหลักฐานไม่
เป็นระบบยากต่อการตรวจสอบ  สถานศึกษาบางแห่งจ่ายเงินไม่ทันเปิดภาคเรียน  และการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีการก าหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไม่ครอบคลุมท้ัง  4  
กิจกรรมตามแนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แก่  กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม/ลูกเสือ/
เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมทัศนศึกษาและกิจกรรมการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร(ICT)  ท้ังนี้กิจกรรมบริการเทคโนโลยีสถานศึกษาบางแห่งน าเงินไปใช้จ่าย
ในการจ้างวิทยากรสอนคอมพิวเตอร์และซื้อบทเรียนคอมพิวเตอร์  จึงมีข้อเสนอแนะการใช้เงิน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คือ  
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  สถานศึกษาควรก าหนดโครงการ/กิจกรรม  โดยเน้นเพื่อการเรียน
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การสอนเป็นส าคัญ  และควรก ากับ  ติดตาม  ให้มีการด าเนินการในโครงการ/กิจกรรม  รวมทั้งการใช้
จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด  วิธีการด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน  ให้พิจารณาตามวงเงินท่ี
จัดซื้อ  กรณีซื้อโดยวิธีพิเศษให้แต่งต้ังกรรมการโดยวิธีพิเศษ  ท้ังนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และแก้ไขเพิ่มเติม  ให้สถานศึกษาเตรียมการจัดซื้อ
หนังสือเรียนให้ทันเปิดภาคเรียน  และลงบัญชีวัสดุหนังสือเรียนการแจกหนังสือเรียนให้แจกนักเรียน
ให้ครบทุกคน  โดยให้นักเรียนลงช่ือรับหนังสือเรียนไว้ เป็นหลักฐานเพื่อรอการตรวจสอบต่อไป  ค่า
เครื่องแบบ/ค่าอุปกรณ์การเรียน  ให้สถานศึกษาแต่งต้ังผู้จ่ายเงินอย่างน้อย  2  คน  โดยให้นักเรียน
และ/หรือผู้ปกครองลงลายมือช่ือรับเงินไว้เป็นหลักฐาน  เพื่อควบคุมการรับ -จ่าย  พร้อมท้ังให้
สถานศึกษาติดตามใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจัดหาอุปกรณ์การเรียนจากนักเรียน  กรณีไม่มี
ใบเสร็จรับเงินให้ใช้แบบหลักฐานยืนยันการจัดหาแทน  ท้ังนี้หลักฐานการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบ/ค่า
อุปกรณ์การเรียนและหลักฐานการจ่ายท่ีเรียกจากนักเรียน/ผู้ปกครอง  ให้สถานศึกษารวบรวมจัดเก็บ
ให้เป็นระบบเพื่อรอการตรวจสอบต่อไป  และการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ให้สถานศึกษา
ก าหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในแผนปฏิบัติการประจ าปี  ให้ครอบคลุมท้ัง  4  กิจกรรม  ตาม
แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ท้ังนี้กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)  เป็นกิจกรรรมท่ี
ให้บริการ ICT/บริการคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนเพิ่มเติมจากการเรียนคอมพิวเตอร์พื้นฐานตามหลักสูตร
ปกติ3 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  การบริหารงานด้านงบประมาณมีความส าคัญ
ในการด าเนินงานต่างๆ  ของโรงเรียน  โดยการบริหารงานด้านงบประมาณต้องใช้ความพยายาม  
ความรู้  ความรอบคอบ  ละเอียดถี่ถ้วน  ตลอดจนความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานของผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง  และยังต้องปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงการคลังและระเบียบภายในท่ีวางไว้  ตลอดจน
การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ของงานด้าน
งบประมาณ  ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญและมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารงานด้านงบประมาณ
ของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 
1  ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  ในกลุ่ม
โรงเรียนบูรพาศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1  ต่อไป 
 

                                                             
3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1, "การสังเคราะห์รายงานการ

ตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558," (4  มกราคม  
2560). 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย  ผู้วิจัยจึงก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1.  เพื่อทราบการบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1 
 2.  เพื่อทราบข้อคิดเห็นอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  ในกลุ่ม
โรงเรียนบูรพาศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1 
  

ข้อค าถามของการวิจัย 
 

 เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย  ผู้วิจัยจึงก าหนดข้อค าถามของการวิจัยดังนี้ 
 1.  การบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา  ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1  อยู่ในระดับใด 
 2.  ข้อคิดเห็นอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียน
บูรพาศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1  เป็นอย่างไร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 

เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยจึงก าหนดสมมติฐานเป็นพื้นฐานในการวิจัย
ไว้ดังนี้   

1.  การบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา  ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1  อยู่ในระดับปานกลาง 
 2.  ข้อคิดเห็นอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียน
บูรพาศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1  ประกอบด้วยหลาย
ข้อคิดเห็น 
 

ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย 
 

 เพื่อให้การวิจัยในครั้งนี้มีคุณภาพและเป็นมาตรฐาน  ผู้วิจัยได้น าเสนอขอบข่ายเชิงอ้างอิงของ
งานวิจัยตามทฤษฎีองค์การเชิงระบบของ  ลูเนนเบิร์ก (Lunenburg)  และออนสไตน์ (Ornstein)  
โดยทฤษฎีนี้มีความสอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของไทย ซึ่งการบริหารการศึกษาด าเนินงาน
ในลักษณะขององค์การเชิงระบบท่ีประกอบด้วยส่วนท่ีส าคัญ 3 ส่วน คือ 1) ปัจจัยน าเข้า (input) เป็น
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ทรัพยากรท่ีจัดเตรียมไว้ส าหรับการด าเนินงาน ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการ
จัดการ 2) กระบวนการ (process) เป็นการบริหารจัดการให้งานด าเนินไปได้จนบรรลุวัตถุประสงค์ 
ประกอบด้วยการบริหารงาน การจัดการเรียนการสอน และการนิเทศการศึกษา 3) ผลผลิต (output) 
ได้แก่คุณภาพการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประสิทธิผลของการจัดการศึกษา โดยมีสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ สภาพสังคม และสภาพทางเศรษฐกิจ และข้อมูลย้อนกลับ  (Feedback)  เป็นปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กับองค์ประกอบท้ัง 3 ด้าน4  
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย  ต้องการศึกษาการบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  ในกลุ่ม
โรงเรียนบูรพาศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1  โดยได้พัฒนามา
จากขอบข่ายภารกิจการบริหารงานด้านงบประมาณตามคู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการ
พัฒ นาการบริหารรูปแบบนิ ติบุ คคล  ของส านั กน โยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้ น ฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นขอบเขตของการวิจัยท้ังหมด  22  ด้าน  ได้แก่  ด้านการจัดท าแผน
งบประมาณและค าขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ด้าน
การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง  การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  ด้านการขอโอนและ
ขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ  ด้านการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ด้านการตรวจสอบ  
ติดตาม  และรายงานการใช้งบประมาณ  ด้านการตรวจสอบ  ติดตาม  และรายงานการใช้ผลผลิตจาก
งบประมาณ  ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  ด้านการปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ี
ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ด้าน
การวางแผนพัสดุ  ด้านการก าหนดแบบรูปรายการ  หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์  หรือ
ส่ิงก่อสร้างท่ีใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านการ
พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ  ด้านการจัดหาพัสดุ  ด้านการ
ควบคุม  ดูแล  บ ารุงรักษา  และจ าหน่ายพัสดุ  ด้านการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  ด้านการ
เบิกเงินจากคลัง  ด้านการรับเงิน  ด้านการเก็บรักษาเงิน  และการจ่ายเงิน  ด้านการน าเงินส่งคลัง  
ด้านการจัดท าบัญชีการเงิน  การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน  และด้านการจัดท าและ
จัดหาแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน  และรายงาน5 

                                                             

 4Fred C Lunenburg and Allan V Ornstein, Educational Administration: 
Concepts and Practices, 6 ed. (CA: Wadsworth Publishing, 2012), 20-22. 

5  ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน , คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการ
พัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล ((กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  
จ ากัด, 2556), 57-59. 
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จากแนวคิดท่ีกล่าวมาแล้ว  ผู้วิจัยมีความเช่ือว่า  การบริหารงานด้านงบประมาณท่ีดีย่อม
ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินการด้านอื่นๆ  ในโรงเรียนให้มีคุณภาพ  เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนวคิดดังกล่าวข้างต้น  เป็นขอบข่ายเชิงอ้างอิงของ
การวิจัย  ดังแผนภูมิท่ี 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่  1  ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย 
 
ที่มา   :       Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration: 
Concepts and Practices, 6𝑡ℎ ed. (CA: Wadworth Publishing, 2012), 21-22. 
         :      ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน,  คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการ
พัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล, (กรุงเทพฯ :ชุมชุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2556), 
59. 
 
 
 
 

 

 

                                                        

ปัจจัยน ำเข้ำ  
(Inputs) 

 บุคลำกร 

 งบประมำณ 

 วัสดุอุปกรณ์  

 กำรจัดกำร 

กระบวนกำร 
 (Transformation Process) 

 กำรบริหำรงำน  
 
 
 

 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

 กำรนิเทศกำรศึกษำ 

ผลผลิต  

(Outputs) 

 ครูมีพัฒนำกำรในด้ำน
กำรเรียนกำรสอน 

 มำตรฐำนคุณภำพ
กำรศึกษำ 

 ผลสัมฤทธ์ิทำงกำร
เรียนสูงข้ึน  

 

กำรบริหำรงำนด้ำน
งบประมำณ 

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 

สภำพแวดล้อม (Environment) 

องค์กำร (Organization) 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 

 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  ในกลุ่ม
โรงเรียนบูรพาศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  โดยได้พัฒนามา
จากคู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล  ซึ่งมีขอบข่ายภารกิจใน
ส่วนของการบริหารงานด้านงบประมาณ  22  ด้าน  ดังแผนภูมิท่ี 2 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน 

1. ด้ำนกำรจัดท ำแผนงบประมำณและค ำขอต้ังงบประมำณเพื่อเสนอต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

2. ด้ำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรใช้จ่ำยเงิน  ตำมท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนโดยตรง 

3. ด้ำนกำรอนุมัติกำรใช้จ่ำยงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 
4. ด้ำนกำรขอโอนและขอเปล่ียนแปลงงบประมำณ 
5. ด้ำนกำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
6. ด้ำนกำรตรวจสอบ  ติดตำม  และรำยงำนกำรใช้งบประมำณ 
7. ด้ำนกำรตรวจสอบ  ติดตำม  และรำยงำนกำรใช้ผลผลิตจำกงบประมำณ 
8. ด้ำนกำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ 
9. ด้ำนกำรปฏิบัติงำนอื่นใดตำมท่ีได้รับมอบหมำยเกี่ยวกับกองทุนเพื่อกำรศึกษำ 
10. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 
11. ด้ำนกำรวำงแผนพัสดุ 
12. ด้ำนกำรก ำหนดแบบรูปรำยกำร  หรือคุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์  หรือส่ิงก่อสร้ำงท่ีใช้

เงินงบประมำณเพื่อเสนอต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน 
13. ด้ำนกำรพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อกำรจัดท ำและจัดหำพัสดุ 
14. ด้ำนกำรจัดหำพัสดุ 
15. ด้ำนกำรควบคุม  ดูแล  บ ำรุงรักษำ  และจ ำหน่ำยพัสดุ 
16. ด้ำนกำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สิน 
17. ด้ำนกำรเบิกเงินจำกคลัง 
18. ด้ำนกำรรับเงิน  กำรเก็บรักษำเงิน  และกำรจ่ำยเงิน 
19. ด้ำนกำรน ำเงินส่งคลัง 
20. ด้ำนกำรจัดท ำบัญชีกำรเงิน 
21. ด้ำนกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและงบกำรเงิน 
22. ด้ำนกำรจัดท ำและจัดหำแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน  และรำยงำน 
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แผนภูมิที่  2  ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา     :      ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน,  คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการ
พัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล,  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 
2556), 59. 
 

นิยามศัพท์เฉพะ 
 

 การบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  หมายถึง   ขอบข่ายภารกิจการบริหารงาน
ด้านงบประมาณ  ได้พัฒนามาจากคู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติ
บุคคล  ของส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยปรับภารกิจบาง
ด้านให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  เป็นขอบเขตของการวิจัยท้ังหมด  22  ด้าน  ได้แก่  ด้าน
การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง  การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  ด้าน
การขอโอนและขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ  ด้านการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ด้านการ
ตรวจสอบ  ติดตาม  และรายงานการใช้งบประมาณ  ด้านการตรวจสอบ  ติดตาม  และรายงานการ
ใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  ด้านการปฏิบัติงาน
อื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา  ด้านการวางแผนพัสดุ  ด้านการก าหนดแบบรูปรายการ  หรือคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์  หรือส่ิงก่อสร้างท่ีใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ  ด้านการจัดหา
พัสดุ  ด้านการควบคุม  ดูแล  บ ารุงรักษา  และจ าหน่ายพัสดุ  ด้านการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน  ด้านการเบิกเงินจากคลัง  ด้านการรับเงิน  ด้านการเก็บรักษาเงิน  และการจ่ายเงิน  ด้าน
การน าเงินส่งคลัง  ด้านการจัดท าบัญชีการเงิน  การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน  และ
ด้านการจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน  และรายงาน 

โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1  หมายถึง โรงเรียนท่ีมีหน้าท่ีจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา  และ
มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา  อ าเภอเมืองนครปฐม  
จังหวัดนครปฐม  จ านวน 14  โรง 
  



 
 

 

บทที่  2 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง  “การบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1”  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งประกอบไปด้วยหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับงบประมาณ  การบริหารงาน
ด้านงบประมาณของโรงเรียนซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับงบประมาณ 
1.1 ประวัติความเป็นมาของงบประมาณ 
1.2 ความหมายของงบประมาณ 
1.3 ประเภทของระบบงบประมาณ 
1.4 ความหมายของการบริหารงบประมาณ 
1.5 ความส าคัญของการบริหารงบประมาณ 
1.6 ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) 
1.7 สรุปสาระส าคัญในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 

1.8 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government  
Procurement : e-GP) 

2. การบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน 
2.1 หลักการและแนวคิดการบริหารงานด้านงบประมาณ 
2.2 ขอบข่ายภารกิจการบริหารงานด้านงบประมาณ 

3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
3.1 ข้อมูลพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
3.2 กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 
4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

4.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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หลักการและแนวคิดเก่ียวกับงบประมาณ 

 

ประวัติความเป็นมาของงบประมาณ 
 

 การจัดท างบประมาณได้เริ่มขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ  ราวศริสต์ศตวรรษท่ี 16-17  ซึ่ง
เป็นสมัยท่ีสภาผู้แทนราษฎรประสบความส าเร็จในการสงวนอ านาจท่ีจะได้อนุมัติรายได้และรายจ่าย
ของรัฐบาล  ในการจัดท างบประมาณมีความสัมพันธ์กับวิวัฒนาการของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  เพระในการปกครองระบอบนี้  ประชาชนต้องการควบคุมการรับและใช้จ่ายเงินของ
รัฐบาล  กล่าวคือ  ต้องการทราบว่ารัฐบาลจะเรียกเก็บภาษีอะไรบ้าง  เป็นจ านวนเงินเท่าไร  และจะ
น าเงินท่ีได้จากการเก็บภาษีอากรไปใช้จ่ายในเรื่องใดบ้าง  คุ้มค่ามากน้อยเพียงใด 
 ต่อมาในคริสต์ศตวรรษท่ี  18  จึงได้มีการจัดท างบประมาณแผ่นดินขึ้นในประเทศต่างๆ  
แถบยุโรป  ซึ่งในปัจจุบันประเทศต่างๆท่ัวโลกได้มีการจัดท างบประมาณแผ่นดินเช่นกัน  การจัดท า
งบประมาณนั้น  รัฐบาลจะเป็นผู้จัดท าขึ้นก่อนและขยายขอบเขตไปองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานธุรกิจใหญ่ๆของเอกชน 
 เริ่มแรกนั้นการจัดท างบประมาณแผ่นดินมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองและการคลัง
เท่านั้น  กล่าวคือ  เพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นเครื่องมือควบคุมการบริหารงาน
ของรัฐบาลและเพื่อจัดระเบียบการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล  แต่ในปัจจุบันนี้ได้เป็นท่ียอมรับกันว่า  
นอกจากวัตถุประสงค์ทางการเมืองและการคลังแล้ว  การจัดท างบประมาณแผ่นดินยังมีวัตถุประสงค์
ทางเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย6 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น  งบประมาณเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2475  หลังจากมีการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย  และในเวลาถัดมาได้ประกาศ
ให้มีพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ  พ.ศ. 2476  เพื่อจัดวิธีการงบประมาณให้สอดคล้องกับระบอบ
การปกครองใหม่  รัฐสภาได้รับมอบอ านาจให้เป็นฝ่ายอนุมัติงบประมาณท่ีเสนอขอโดยฝ่ายบริหาร  
ในช่วง พ.ศ. 2476 ถึง 2498  การจัดท างบประมาณเป็นหน้าท่ีของรัฐมนตรีคลังและหลังจากนั้นก็
กลายเป็นหน้าท่ีของคณะรัฐมนตรี  ในปี  พ.ศ. 2502  ได้ประกาศใช้ระบบงบประมาณแบบแสดง
รายการ  (Line item Budget)  ขึ้น เป็นครั้ งแรก  จนกระท่ั งในปี งบประมาณ  พ .ศ. 2525             
ส านักงบประมาณได้น าระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน (Program Budgeting) มาใช้และในปี  

                                                             
6 กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , แนวทางการปฏิบัติ

ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมชุนสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย  จ ากัด, 2551), 9. 
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พ.ศ. 2546  ได้น าระบบงบประมาณท่ีเรียกว่าระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน(Performance 
Base Budget: PBB)  ซึ่งให้ความส าคัญกับการก าหนดพันธกิจ  เป้าหมาย  วัตถุประสงค์   แผนงาน 
โครงการ  งาน  อย่างเป็นระบบและมีการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ  ต่อมารัฐบาลได้
ด าเนินการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจของชาติ  ซึ่งในเวลา
นั้นได้มีการปรับเปล่ียนระบบงบประมาณการเงินและการพัสดุ  โดยเร่งรัดการปรับเปล่ียน
กระบวนการการจัดท าและการจัดสรรงบประมาณให้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมี
ประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศและส่งเสริมให้กระทรวง  
ทบวง  กรม     มีบทบาทในการตัดสินใจมากยิ่งขึ้น  ในการปฏิรูประบบงบประมาณดังกล่าว  รัฐบาล
ได้ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่ งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based 
Budgeting: SPBB)  ในการขับเคล่ือน  เป็นการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดผลผลิต (Outputs)  และ
ผลลัพธ์ (Outcomes) อย่างชัดเจน  มีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการงบประมาณให้กับ
หน่วยงานได้น าไปใช้อย่างมีอิสระ  มีความยืดหยุ่น  ความคล่องตัว  และคุ้มค่าในการบริหาร   
  

ความหมายของงบประมาณ 

 

 งบประมาณมาจากภาษาฝรั่งเศสโบราณว่า  Bougette  ในภาษาอังกฤษเดิมนั้นใช้ค าว่า  
Budget  หมายถึง  กระเป๋าหนังสือใบใหญ่ซึ่งเสนาบดีคลังกษัตริย์ใช้บรรจุเอกสารต่างๆ  ท่ีแสดงถึง
ความต้องการของประเทศ  และทรัพยากรท่ีมีอยู่เพื่อน าเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในสมัยนั้น  
ปัจจุบันมีผู้ให้ความหมายค าว่า  งบประมาณแตกต่างกันตามลักษณะของสายงาน เช่น 
 นักเศรษฐศาสตร์ได้ให้ความหมายของงบประมาณ  คือ  ลักษณะของการมุ่งใช้ทรัพยากรท่ีมี
อยู่อย่างจ ากัดใหไ้ด้อรรถประโยชน์สูงสุด  โดยมุ่งเป้าหมายของแผนงานท่ีวางไว้   
 นักปกครองได้ให้ความหมายของงบประมาณ  คือ  แผนส าหรับการใช้จ่ายเงินในวิสาหกิจ
หรือรัฐบาลในช่ัวระยะเวลาหนึ่งอันแน่นอน  ซึ่งฝ่ายบริหารจะเป็นผู้จัดเตรียมและน าเสนอต่อนิติ
บัญญัติเพื่อขออนุมัติก่อนท่ีจะด าเนินการตามแผนนั้น 
 นักการบัญชีได้ให้ความหมายของงบประมาณ  คือ  เอกสารอย่างหนึ่งประกอบด้วยข้อความ
และตัวเลข  ซึ่งน าเสนอขอรายจ่ายเพื่อรายการและวัตถุประสงค์ต่างๆ  ข้อความจะพรรณนาถึง
รายการค่าใช้จ่าย เช่น  เงินเดือน  ครุภัณฑ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  หรือเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ  เช่น  ทาง
การศึกษา   เศรษฐกิจ   การป้องกันประเทศ  ฯลฯ   และมีตัวเลขแนบอยู่ด้วยทุกรายการหรือทุก 
วัตถุประสงค์
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นักบริหารได้ให้ความหมายของงบประมาณ  คือ  แผนท่ีแสดงออกมาในรูปของตัวเงินส าหรับ
ระยะเวลาหนึ่งอันแน่นอนเกี่ยวกับโครงการด าเนินงานของรัฐบาล7 
 เชอร์วูด (Frank P. Sherwood)  ได้ให้ความหมายของงบประมาณไว้ว่า  งบประมาณ  คือ  
แผนเบ็ดเสร็จซึ่งแสดงออกมาในรูปของตัวเงิน  แสดงโครงการ  ด าเนินงานท้ังหมดในระยะเวลาหนึ่ง  
แผนนี้จะรวมถึงการประมาณการบริหารกิจกรรม  โครงการ  และค่าใช้จ่าย  ตลอดจนทรัพยากรท่ี
จ าเป็นในการสนับสนุนในการด าเนินงานให้บรรลุตามแผนนี้ย่อมประกอบด้วยการกระท า  3  ขั้นตอน  
ได้แก่  1) การจัดเตรียม  2) การอนุมัติ  3) การบริหาร8 

กูลิค (Gulick)  ได้ให้ความหมายของงบประมาณ  คือ  การจัดท างบประมาณการเงิน  การ
วางแผนหรือโครงการใช้จ่ายเงิน  การบัญชีและการควบคุมและใช้จ่ายเงินหรือตรวจสอบบัญชีโดยรอบ
คอบและรัดกุม9 
 ออกัสต์ บี เทอร์นโบล (Augusts B. Turnboll)  อ้างถึงใน  ทวี  วงศ์พุฒ  ได้ให้ความหมาย
ของงบประมาณไว้ว่า  เป็นแผนทางการเงินขององค์การท่ีก าหนดขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ  ดังนั้นงบประมาณจึงมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างมาก  ซึ่งในแง่ของงบประมาณแผ่นดิน
นั้นยิ่งมีความส าคัญมากยิ่งขึ้น  เพราะถือเป็นพระราชบัญญัติทางการเงินในมุมมองของเอกชน  
งบประมาณก็มีความส าคัญมากเช่นกันเพราะงบประมาณต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  รวม
ไปถึงการใช้งบประมาณจะต้องสอดคล้องกับสายงาน10 

กิตติพงษ์  แสนพงษ์  ได้สรุปว่างบประมาณหมายถึง  การวางแผนในการจัดท างบประมาณ
รายรับรายจ่าย  การท าบัญชี  การตรวจสอบและการควบคุมดูแลการใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างรอบคอบ  
โดยมีหลักการท่ีว่า  ให้จ่ายอย่างประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และจะต้องมีการวางแผนการใช้

                                                             
7 กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , แนวทางการปฏิบัติ

ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ.2548 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย  จ ากัด, 2551), 10. 

8 Frank P.  Sherwood, The Management Approach to Budgeting (Brusseles: 
International of Administrative Science, 1954), 10-11. 

9 Luther Gulick, Papers on the Science of Administration (New York: Institute 
of Public Administration, 1973), 13. 

10 ทวี  วงศ์พุฒ, "การบริหารงบประมาณท่ีดีต้องท าให้มีประสิทธิภาพ," วารสารเพิ่มผลผลิต 
36, no. 7: 30. 
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จ่ายเงินล่วงหน้าพร้อมท้ังมีการคาดการณ์ถึงสภาพการเงินเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายว่าจะสูงขึ้นหรือ
ลดลงอย่างไร  เพื่อให้การบริหารมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง11 

ทวีพร  แก้วบัวดี  ได้สรุปความหมายของงบประมาณว่า  งบประมาณ  หมายถึง  แผนงาน  
โครงการ  กิจกรรมต่างๆ  ท่ีมีการประเมินการค่าใช้จ่ายล่วงหน้า  และระยะเวลาใช้จ่ายงบประมาณ  
1  ปี  หรือท่ีเรียกว่า  ปีงบประมาณ  โดยต้องมีการควบคุมดูแล  และตรวจสอบการใช้จ่ายเงินให้
เป็นไปอย่างรอบคอบ  บริหารจัดการทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการลงทุนเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์  ตามแผนงาน  โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ  ท่ีวางไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และ
การบริหารมีประสิทธิภาพ12  

จากความหมายของงบประมาณดังกล่าว  สามารถสรุปได้ว่า  งบประมาณ  หมายถึง  การ
วางแผนการใช้จ่ายเงินล่วงหน้า  โดยจ าเป็นต้องมีการควบคุม  ก ากับดูแลการรับและการจ่ายเงินให้
ถูกต้อง  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  และเป็นไปตามแผนท่ีต้ังไว้  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ประเภทของระบบงบประมาณ 

 

ทวีพร  แก้วบัวดี  ได้กล่าวถึงระบบงบประมาณ (Budget)  หมายถึง กระบวนการวางแผน
เกี่ยวกับตัวเลขทางการเงินอย่างมี ระเบียบในระยะเวลาหนึ่ง  โดยจะต้องค านึงถึงทรัพยากรท่ีมีอยู่
อย่างจ ากัด  เพื่อให้องค์กรได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  การจัดท า
งบประมาณของประเทศไทยส าหรับส่วนราชการมีแนวคิดในการจัดท ามาแล้วหลายรูปแบบ  มีการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบการจัดท างบประมาณมาอย่างต่อเนื่องในอดีตมีการใช้ระบบงบประมาณท่ี
มีลักษณะการรวมอ านาจไม่สามารถสนองตอบการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของ สภาพแวดล้อม  จึงเป็น
แรงผลักดันให้มีการปรับปรุงระบบงบประมาณเพื่อให้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
เศรษฐกิจและเอื้อต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ   รวมท้ังเพื่อเสริมสร้างให้มีกล
ยุทธ์ในการจัดสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสม   

                                                             
11 กิตติพงษ์  แสนพงษ์, "การควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี  เขต  3" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 45. 

12 ทวีพร  แก้วบัวดี, "สมรรถนะผู้บริหารและการบริหารงบประมาณในโรงเรียน  ส ากัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 29. 
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ระบบงบประมาณท่ีน ามาใช้ ในประเทศไทยต้ังแต่เริ่มมีการจัดท างบประมาณจนถึงปัจจุบัน
จ าแนกได้เป็น 7 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  

1. งบประมาณแบบแสดงรายการ (Line - Item Budgeting) งบประมาณแบบแสดง
รายการ มีวัตถุประสงค์ท่ีจะใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการใช้จ่ายเงินไม่ให้มีการใช้จ่ายเงินเกินไป
จากท่ีก าหนดหรือแตกต่างไปจากท่ีก าหนดไว้  ให้ความส าคัญกับการควบคุมปัจจัยน าเข้า( Input) แต่
ละรายการ  ลักษณะของระบบงบประมาณแบบนี้ คือ มุ่งเน้นในเรื่องการควบคุมและตรวจสอบ Input 
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด (Control Orientation) จ าแนกค่าใช้จ่ายตามหมวดค่าใช้จ่ายและรายการใช้
จ่ายในการของบประมาณจะต้องก าหนดรายการ ตามหมวดค่าใช้จ่ายให้ชัดเจนและใช้งบประมาณ
ตามรายการท่ีก าหนดไว้  จะใช้งบประมาณผิดหมวดหรือต่างไปจากรายการท่ีก าหนดไม่ได้  ประเมิน
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของงบประมาณจากความสามารถท่ีจะใช้งบประมาณท่ีได้รับให้หมดไป  
ไม่ได้ให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพการบริหารและ ผลงานท่ีเกิดจากการใช้งบประมาณ  ขาดการ
ยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  

ข้อดี ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ ช่วยในการควบคุมการใช้จ่ายของ
หน่วยงานได้ดีเพราะมีการแสดงค่าใช้จ่ายไว้อย่างชัดเจน  จึงง่ายต่อการปฏิบัติในการปรับเพิ่ม/ ลด
รายการไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งมากนัก 

ข้อเสีย ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ คือ  ไม่สามารถวัดผลส าเร็จของงานได้ 
เพราะการอนุมัติเงินประจ างวดจะอนุมัติตามหมวดรายจ่าย  ไม่ได้อนุมัติตามแผนงาน/โครงการ  ท า
ให้ไม่สามารถมองเห็นความเช่ือมโยงระหว่างทรัพยากรท่ีจัดสรรให้แก่งาน/โครงการหนึ่ง ๆ กับผลท่ี
ต้องการให้เกิดข้ึน อันเป็นอุปสรรคต่อการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
 จากข้อเสียดังกล่าว  จึงได้มีการปฏิรูประบบงบประมาณท้ังในอุตสาหกรรมและประเทศก าลัง
พัฒนา  มีการน าระบบงบประมาณแบบแสดงผลงานมาใช้  โดยมุ่งหวังท่ีจะแก้ไขข้อบกพร่องของ
ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ 

2. งบประมาณแบบแสดงผลงาน ( Performance  Budgeting )  งบประมาณแบบ
แสดงผลงาน   ( Performance  Budgeting )  เป็นระบบงบประมาณท่ีมุ่งเน้นด้านประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน  โดยได้รับอิทธิพลแนวความคิดมาจากการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Management)  ซึ่งมีแนวคิดว่า "การบริหารงานต้องท าโดยมีหลักเกณฑ์  ซึ่งก าหนดขึ้นจากการศึกษา
วิเคราะห์โดยรอบคอบเพื่อให้มีวิธีท่ีดีท่ีสุด (The one best way)  ในอันท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการผลิตมากขึ้น"  เป็นระบบท่ีมุ่งให้มีการเช่ือมโยงการจัดสรรงบประมาณเข้ากับการวางแผนอันจะ
ท าให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล  ระบบงบประมาณแบบนี้ริเริ่มขึ้นครั้งแรกใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา  ลักษณะของงบประมาณแบบนี้ คือ  
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2.1  จ าแนกงบประมาณตามลักษณะงาน (Functional Classification )  หรือ
วัตถุประสงค์ของงาน ( Objective Classification ) เช่น จ าแนกงบประมาณเป็น  ด้านเศรษฐกิจ  
ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ฯลฯ  

2.2  มีการวัดประสิทธิภาพของการด าเนินงาน (เปรียบเทียบ Output กับ Input) 
เพื่อหาวิถีทางท่ีดีท่ีสุดในการปฏิบัติงาน Output จะเป็นตัวชี้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

2.3  ก าหนดมาตรการในการวัดงาน (Work Measurement) และระบบบัญชีแสดง
ราคาต่อหน่วย ( Cost Accounting System ) ส าหรับค านวณค่าใช้จ่ายของงานต่าง ๆ 

ข้อดี  ระบบงบประมาณแบบแสดงผลงาน  คือ  ช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า  อีกท้ังยังช่วยให้ฝ่ายบริการเกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีมุ่งต่อการผลิตผลงาน  

ข้อเสีย  ระบบงบประมาณแบบแสดงผลงาน  คือ  ต้องใช้ข้อมูลท่ีแสดงถึงผลการ
ด าเนินงานในอดีต  ซึ่งอาจจะหาข้อมูลค่อนข้างยากการพิจารณา “ความคุ้มค่า” อาจกระท าได้
ล าบาก  

จากข้อเสียดังกล่าว ท าให้ได้มีการพยายามท่ีจะพัฒนาระบบงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น จึงได้มีการน าเอาระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงานมาใช้ร่วมกับระบบงบประมาณแบบ
แสดงรายการ  

3. งบประมาณแบบแสดงแผนงาน (Planning - Programming - Budgeting System 
: PPBS) เริ่ม ใช้ครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1964  PPB หรือ PPBS มีลักษณะส าคัญ 
คือ  

3.1 น าเอาการวางแผนระยะยาว ( 3 - 5 ปี ) มาใช้ในการก าหนดวงเงินงบประมาณ
การวางแผนจะเช่ือมโยงกับนโยบายเป้าหมายของรัฐบาล  และเห็นภาพการด าเนินงานท่ีต่อเนื่องไปใน
อนาคต  

3.2 จัดท าแผนงานแยกตามนโยบายของรัฐบาลในแต่ละด้าน เช่น นโยบายด้าน
เศรษฐกิจ การศึกษา ฯลฯ 

3.3 จ าแนกแผนงานเป็นแผนงานหลัก  แผนงานรอง  โครงการหลัก  โครงการรอง  
และกิจกรรม และจ าแนกงบประมาณตามแผนงาน / โครงการ 

3.4 ต้องก าหนดและวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของโครงการผลลัพธ์และผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นของโครงการ  วิเคราะห์ทางเลือกต่าง ๆ เพื่อเลือกวิถีทางท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดในการบรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการ  
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3.5 พิจารณาค่าใช้จ่ายท้ังหมดของโครงการ  เน้นการวิเคราะห์  ซึ่งมีเทคนิคการ
วิเคราะห์การเสนอของบประมาณต้องจัดท าเอกสาร 3 ชุด คือ 

3.5.1 Program Memorandum (PM) เป็ น เอ ก ส าร ท่ี แ ส ด ง ให้ เห็ น
โครงสร้างของสายงานความสัมพันธ์ของแผนงานโครงการ  วัตถุประสงค์  ผลงาน  และผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากโครงการ  

3.5.2 Program Financial Plan (PFP) เป็นแผนการใช้จ่ายของโครงการท่ี
ต้องการเงินงบประมาณในระยะยาว เพื่อเป็นหลักประกันว่าโครงการจะด าเนินต่อไปได้ในปีต่อ ๆ ไป  

3.5.3 Special Study (SS) เป็นเอกสารท่ีแสดงให้ เห็นถึงการวิเคราะห์
โครงการและทางเลือกโครงการต่าง ๆ  

ข้อดี  ระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน  คือ  สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของแผนงานในระยะยาว  ส่งเสริมการพัฒนาประเทศโดยมีแผนรองรับ  สามารถวิเคราะห์การใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ข้อเสีย  ระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน  คือ 
1.  ขาดการเช่ือมโยงระหว่างโครงสร้างของงบประมาณกับโครงสร้าง

องค์การ  ซึ่งเป็นปัญหาท่ีส าคัญประการหนึ่งซึ่งส่งผลให้ขาดความรู้สึกเป็นเจ้าของ (ownership)  และ
ขาดความรับผิดชอบ (accountability) 

2.  การใช้ประโยชน์ จาก เทคนิควิ ธีก ารท่ี เป็น เห ตุ เป็นผล (rational  
methods)  เช่น  การคิดต้นทุนและผลประโยชน์เป็นส่ิงท่ีไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และกิจกรรม
ของรัฐบาล  เพราะวัตถุประสงค์และกิจกรรมท่ีด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่ยังขาดความ
เช่ือมโยงกัน  และมีลักษณะท่ีไม่ได้มุ่งเน้นก าไรแบบธุรกิจ 

3.  มีการพิจารณาเฉพาะมิติด้านเศรษฐศาสตร์ของงบประมาณ  แต่ไม่ได้มี
การค านึงถึงมิติทางการเมือง  ในกระบวนการงบประมาณจากมุมมองทางด้านการเมือง (political 
perspective) การก าหนดวัตถุประสงค์ท่ีมีเหตุมีผลและความสมบูรณ์ขององค์การโดยไม่มีการโต้แย้ง
เลย  เป็นส่ิงท่ีท าได้ยากและเป็นเพียงภาพมายาเท่านั้น  วัตถุประสงค์กิจกรรมของรัฐบาลเป็นเรื่องของ
การประนีประนอมระหว่างค่านิยมท่ีแตกต่างกัน  ซึ่งส่ิงนี้ไม่ได้มีการกล่าวถึงความพอเพียงในแนวคิด
ของระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน 

4.  เทคนิคการวิเคราะห์ด้านต้นทุนและผลประโยชน์ต้องอาศัยข้อมูล
จ านวนมาก  ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ  มีการปรับข้อมูลให้ถูกต้องและทันเวลา  ซึ่งเป็น
ภาระแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก  ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่จะสามาระเข้ามาช่วย
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จัดการกับข้อมูลท่ีมีปริมาณมากได้  แต่หลายประเทศก็ยังประสบปัญหาการบริหารจัดการกับข้อมูล  
โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลต้องมาจากหลากหลายหน่วยงาน 
 ประเทศไทยได้น าระบบงานประมาณแบบแสดงแผนงานมาใช้ ต้ังแต่ปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2525  และเนื่องจากเป็นช่วงเวลาของการเปล่ียนแปลงประกอบกับการพิจารณางบประมาณ
ของประเทศไทย  ฝ่ายการเมืองในอดีตยังให้ความสนใจรายละเอียดรายการใช้จ่าย  ดังนั้น  ประเทศ
จึงยังคงใช้ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการผสมผสานกับระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน
จนถึงปีงบประมาณ  พ.ศ. 2546 ได้เริ่มน าระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ผสมผสานกับ
ระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน 

4. งบประมาณแบบเพิ่มยอดเงิน  (Incremental  Budgeting)  เป็นระบบงบประมาณท่ี
ต้องอาศัยงบประมาณและรายจ่ายของปีก่อนหน้าเป็นเกณฑ์ในการขอและพิจารณางบประมาณเพิ่ม  
ในการขอและการจัดสรรงบประมาณจะพิจารณาแต่ในการเพิ่มงบประมาณเท่านั้น   

ข้อดี  ระบบงบประมาณแบบเพิ่มยอด  คือ  ระบบนี้จัดท าได้ง่าย 
ข้อเสีย ระบบงบประมาณแบบเพิ่มยอด คือ   

1.  เป็นเหตุให้วงเงินงบประมาณท่ีขอและได้รับการจัดสรรมีแนวโน้มสูงเกินควร  
เพราะขาดการพิจารณาโดยถ่องแท้ว่างบประมาณท่ีเคยได้รับนั้นมากหรือน้อยเกินไปส าหรับการ
ปฏิบัติงานจริง  การด าเนินงานท่ีแล้วมาได้ผลดีหรือไม่  สมควรต่อการสนับสนุนงบประมาณมากขึ้น
หรือลดน้อยลงจากปีก่อน 

2.  ไม่ให้ความส าคัญในการพิจารณาตัดงานหรือโครงการท่ีไม่ได้ผลตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์หรือหมดความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการต่อไป  ท าให้มีงานหรือโครงการจ านวน
มากท่ีสมควรจะยกเลิกแต่กลับยังได้รับงบประมาณต่อไปเรื่อยๆ  ระบบงบประมาณนี้จึงไม่ได้รับความ
นิยมเท่าท่ีควร 

5.  ระบบงบประมาณแบบฐานศูนย์  (Zero-based Budgeting)  ในปลายทศวรรษท่ี
1970  ได้มีการทดลองน าระบบงบประมาณนี้มาใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา  เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง
ของระบบงบประมาณแบบเพิ่มยอดเงิน  (Incremental  Budgeting)  ระบบงบประมาณนี้จะ
พิจารณางบประมาณจากฐานศูนย์  โดยไม่ได้ยึดถือจากงบประมาณปีท่ีแล้ว  แต่จะพิจารณาจากความ
จ าเป็นและความเหมาะสมท่ีปฏิบัติงานจริง  หลักการของระบบงบประมาณนี้เป็นการผสมผสานระบบ
งบประมาณแบบการวางแผนและการจัดการงบประมาณ  เพื่อช่วยให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลในการจัดท างบประมาณท่ีไม่ได้ให้ความส าคัญเพียงแต่รายการหรือแผนงานท่ีเคย
ได้รับในปีท่ีผ่านมาเท่านั้น  แต่ยังพิจารณาแผนงานทุกแผนงานท่ีของบประมาณอย่างละเอียดเพื่อ
พิจารณาตามความเหมาะสมในกรจัดท างบประมาณทุกปี  โดยการด าเนินงานภายใต้ ระบบ
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งบประมาณแบบฐานศูนย์  จะต้องมีการก าหนดงานท่ีจะต้องท าหรือกิจกรรมหลักของหน่วยงาน  แล้ว
ด าเนินตามข้ันตอน  2  ขั้นตอน  ดังนี้ 

 5.1  จัดท าชุดงานเพื่อตัดสินใจ (Decision package)  ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์  เพื่อ
ตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณ  โดยมีข้อมูล  คือ  วัตถุประสงค์ของงานหรือโครงการกิจกรรมท่ีจะ
ท า  และแนวทางการด าเนินงาน  โดยเลือกทางท่ีเหมาะสม  ประหยัดและสามารถปฏิบัติได้ 

 5.2  จัดล าดับความส าคัญของชุดงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจ  เพื่อจะให้การสนับสนุน
งบประมาณ  โดยพิจารณาเปรียบเทียบชุดงานเพื่อตัดสินใจท่ีได้จัดท าและเสนอผู้บังคับบัญชาขึ้นไป
ตามล าดับขั้น   งบประมาณฐาน ศูนย์สอดคล้องกับแนวทางการบริหารตามวัตถุประสงค์ 
(Management  by  objective)  และมีประโยชน์ในการตัดงานหรือโครงการท่ีหมดความจ าเป็น  
ซึ่งเป็นการแก้ไขจุดอ่อนขอระบบงานแบบเพิ่มยอดเงิน  แต่อย่างไรก็ตาม  ระบบงบประมาณฐานศูนย์  
เจ้าหน้าท่ีต้องใช้เวลามากในการท างาน  ต้ังแต่ระดับล่างจนไปถึงระดับสูง  ท้ังด้านการเก็บข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูล  และการพิจารณาตัดสิน  ซึ่งยากกว่าการท างบประมาณแบบเพิ่มยอดเงิน   
 ข้อดี  ระบบงบประมาณแบบฐานศูนย์  คือ  ช่วยให้การวางแผนและการควบคุมมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เพราะทุกกิจกรรมจะมีขั้นตอนท่ีชัดเจน  มีการจัดล าดับความส าคัญของ
กิจกรรม  ซึ่งท าให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นระบบ  รวมทั้งยังช่วยใน
การพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าท่ี  ตลอดจนความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารระดับต่างๆอีกด้วย 
 ข้อเสีย  ระบบงบประมาณแบบฐานศูนย์  คือ  เวลาท่ีใช้ในการจัดท างบประมาณตามแนวคิด
ขอระบบงบประมาณฐานศูนย์ไม่น่าจะคุ้มกับประโยชน์ ท่ีได้รับ  นอกจากนี้การจัดท าระบบ
งบประมาณดังกล่าวยังใช้เอกสารจ านวนมหาศาล  และเอกสารก็มีความซับซ้อนมากเกินไป  ในทาง
ปฏิบัติจึงเป็นไปไม่ได้ท่ีจะน าระบบงบประมาณนี้มาใช้ในการจัดเตรียมงบประมาณใหม่ทุกปี  ระบบ
งบประมาณแบบฐานศูนย์จึงได้น ามาเสริมในการใช้วิเคราะห์กับแผนงานเพียงไม่กี่แผนเท่านั้น  ดังนั้น  
รัฐบาของประเทศสหรัฐอมริกาจึงต้องยกเลิกระบบงบประมาณแบบฐานศูนย์ไปในท่ีสุด 

6.  งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ( Performance Based Budgeting : PBB ) เป็น
ระบบงบประมาณท่ีแสดงถึงความเช่ือมโยงระหว่างทรัพยากรท่ีใช้กับผลงานท่ีเกิดขึ้ นว่ามีความ
เช่ือมโยง  สัมพันธ์กันอย่างไร คุ้มค่ามากน้อยเพียงไร  นอกจากนี้ระบบแบบมุ่งเน้นผลงานเป็นระบบท่ี
ผสมผสานระหว่างการวางแผนการจัดท างบประมาณ  การตรวจสอบ  ติดตาม  ทบทวนผลงาน  
ดังนั้นหัวใจของระบบงบประมาณนี้จึงเป็นการเช่ือมโยงทรัพยากรต่างๆท่ีใช้  และผลงานท่ี เกิดขึ้น  
โดยมีระบบการประเมินทบทวนตรวจสอบผลงานท่ีเป็นระบบรูปธรรมและท่ีส าคัญหน่วยงานต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบต่อผลงานท่ีได้สร้างสรรค์ขึ้นมา  ส าหรับผลงานในความหมายของงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานคือ  ผลลัพธ์(Outcomes)  และผลผลิต (output) 
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ผลลัพธ์  (Outcomes)  เป็นผลงาน  ผลกระทบท่ีมีต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อมจากการได้ใช้
ประโยชน์จากสินค้าหรือบริการ(ผลผลิต)ท่ีเกิดจากการด าเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐ  ผลลัพธ์จะ
ตอบค าถามว่า  ท าไมจึงมีการด าเนินการผลิตหรือให้บริการเช่นนั้น  เช่น  การมีงานท าหรือการเรียน
ต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนภายหลังท่ีจบ
การศึกษาจากโรงเรียนไปแล้ว  เป็นต้น  การก าหนดผลลัพธ์  เป็นการบ่งบอกผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้น
เนื่องจากการน าผลผลิตไปใช้  ในการก าหนดผลลัพธ์ระดับประเทศเป็นหน้าท่ีของรัฐบาลในการจัดท า
นโยบายงบประมาณหรือเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic delivery target)  ท าหน้าท่ีกล่ันกรอง
การจัดสรรทรัพยากรสู่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์  โดยจัดท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวงและ
คณะกรรมการนโยบายงบประมาณ  เพื่อเป็นพันธะ  ความรับผิดชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ต่างๆ  เพื่อให้รัฐบาลสามารถรับผิดชอบต่อเป้าหมายท่ีสามารถเปิดเผยเป็นข้อมูลสาธารณะ  โดย
จัดล าดับความส าคัญของเป้าหมายเชิงยุทศาสตร์  และกล่ันกรองการจัดสรรทรัพยากรสู้เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์  ส าหรับ  แนวทางน าไปสู่การปฏิบัติหน่วยงานระดับกระทรวง  และกรมต้องแปลง
ผลลัพธ์ท่ีได้ให้เป็นผลผลิตท่ีสอดคล้องกับผลลัพธ์นั้น  ในต่างประเทศ  คือ  ประเทศออสเตรเลียได้
ก าหนดผลลัพธ์ทางด้านการศึกษาไว้ดังนี้  หลังจบการศึกษาจากระบบโรงเรียน  ผู้จบการศึกษาแต่ละ
คนมีทักษะและผลการเรียนท่ีพึงประสงค์สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพและด ารงชีวิต
ประจ าวันได้ 

ผลผลิต (Output)  คือส่ิงของหรือบริการท่ีเป็นรูปธรรมหรือรับรู้ได้หรือผลิตได้จากหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อให้บุคคลภายนอกได้ใช้ประโยชน์  ผลผลิตคือค าตอบของการด าเนินงานผลิตหรือบริการ  
ซึ่งผลลิตของสถานศึกษาจะเน้นการให้บริการแก่นักเรียนในทุกระดับ  ซึ่งสถานศึกษาต้องผลิตหรือ
สร้างสรรค์ผลผลิตเหล่านี้เพื่อส่งต่อไปยังบุคคลภายนอก 

การเช่ือมโยงระหว่างผลลิตและผลลัพธ์  หน่วยท่ีเสนอของบประมาณควรอธิบายความ
เช่ือมโยงให้เห็นว่า  ผลผลิตนั้นจะน าไปสู่ผลลัพธ์ได้อย่างไร  เพราะผลลัพธ์นั้นเป็นส่ิงท่ีคาดหวังสูงสุด
ของรัฐบาลท่ีจะปฏิบัติต่อสังคมและชุมชน  ซึ่งเป็นส่ิงท่ีค่อนข้างเป็นนามธรรม  ดังนั้นรัฐจึงให้
หน่วยงานสร้างผลผลิต  ซึ่งเป็นส่ิงท่ีเห็นเป็นรูปธรรมเช่ือมโยงไปสู่ผลลัพธ์ท่ีต้องการ  นอกจากกร
ก าหนดผลผลิตท่ีต้องเช่ือมโยงกับผลลัพธ์ของรัฐบาลแล้ว  ผลผลิตควรจะระบุต้นทุน  ราคา  และ
ผลงานของเป้าหมายผลผลิตควบคู่กันไปด้วย  ซึ่งท าให้การก ากับติดตามและรายงานผลเกิดความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  อันจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของรัฐบาล  เมื่อหน่วยงานน าส่งผลลิต  ใน
การวัดผลผลิตว่ามีผลผลิตใดบ้างท่ีท าให้เกิดผลลัพธ์นั้นจึงเป็นเรื่องยุ่งยากและซับซ้อน  เพราะปัจจัย
ต่างๆ  ท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องจ านวนมาก  ดังนั้นในระยะแรกขอการน าระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
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ผลงานมาใช้จึงต้องมุ้งเน้นการวัดผลผลิตให้ชัดเจนก่อน  ซึ่งลักษณะของการจัดท างบประมาณแบบนี้
จะมีขอบเขตการด าเนินงานดังนี้ 

1.  เน้นพันธกิจ  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภาครัฐมีการก าหนดผลผลิตและ
ผลลัพธ์  รวมถึงตัวชี้วัดผลการด าเนินงานท่ีชัดเจน 

2.  มีการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปยังหน่วยงานภาครัฐจนถึงหน่วยงานปฏิบัติ 
3.  เพิ่มขอบเขตความครอบคลุมของงบประมาณ 
4.  มีการวาแผนงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลางอย่างเป็นระบบ 
5.  มีระบบการจัดการทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
หน่วยงานของรัฐต่างๆ  จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงระบบและกระบวนการการปฏิบัติงานให้

สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณ  เพื่อให้เห็นถึงขีดความสามารถในการตอบสนองต่อภารกิจของ
ภาครัฐ  ภายใต้ระบบการบริหารจัดการท่ีโปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้  โดยหน่วยงานของรัฐ
จะต้องจัดท าระบบมาตรฐานของการจัดการทางการเงิน 7 Hurdles  คือ 

1.  การวางแผนงบประมาณ 
2.  การก าหนดผลผลิตและการค านวณต้นทุน 
3.  การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
4.  การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ 
5.  การบริหารสินทรัพย์ 
6.  การรายงานทางการเงินและผลด าเนินงาน 
7.  การตรวจสอบภายใน 
ในการจัดท าระบบมาตรฐานการจัดการทางการเงินดังกล่าวควรด าเนินการของทุก Hurdles 

ไปพร้อมๆกัน  เพื่อช่วยให้การบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผลประสบความส าเร็จซึ่ง
อธิบายรายละเอียดดังนี้13 

1.  การวางแผนงบประมาณ (Budget  Planning)   
ชัยสิทธิ์  เฉลิมมีประเสริฐ  ได้กล่าวถึงการวางแผนงบประมาณ  หมายถึง  กระบวนการ

บริหารเชิงกลยุทธ์ซึ่งจะต้องมีการก าหนดพันธกิจ  ผลผลิต  และผลลัพธ์ของหน่วยงานท่ีคาดหวังว่าจะ
ให้เกิดขึ้น  พร้อมท้ังก าหนดเป้าหมายและวิธีในการบรรลุถึงเป้าหมายอย่างชัดเจนเพื่อเป็นกรอบใน
                                                             

13 ทวีพร   แก้วบัวดี, "สมรรถนะผู้บริหารและการบริหารงบประมาณในโรงเรียน  ส ากัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 33-42. 
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การก าหนดพันธสัญญาระหว่างหน่วยปฏิบัติและหน่วยงานผู้ดูแลทรัพยากรของชาติ  นอกจากนั้นใน
ระบบการวางแผนท่ีดีจะต้องมีกระบวนการจัดล าดับความส าคัญในแต่ละระดับต้ังแต่กลยุทธ์  
แผนงาน  งาน  โครงการ  กิจกรรม  ผลผลิตและผลลัพธ์  เพราะข้อมูลเหล่านี้จะช่วยในการตัดสินใจ
ในการบริการงานและการจัดสรรทรัพยากร 

2.  การก าหนดผลผลิตและค านวณต้นทุน (Activity  Costing) 
ชัยสิทธิ์  เฉลิมมีประเสริฐ  ได้กล่าวถึงระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเป็นระบบท่ีให้

ความส าคัญกับผลผลิตและผลลัพธ์จากการด าเนินของหน่วยงาน  โดยเช่ือมโยงกับงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร  ซึ่งความผูกพันดังกล่าวจะแสดงให้เห็นในข้อตกลงการใช้ทรัพยากรระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
กับส านักงบประมาณ  หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการผลิตส่ิงของหรือบริการจ านวนเท่าไร  และ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นอย่างไร  จ าเป็นต้องอาศัยต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเป็นปัจจัยส า คัญในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ  ติดตามผลและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน  ตัวช้ีวัด
ประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีส าคัญอย่างหนึ่ง  คือ  ต้นทุนต่อหน่วยผลิต  ซึ่งเป็นส่ิงส าคัญมากเพราะ
เกี่ยวข้องกับ 

 1.  การพิจารณาทางเลือกในการจัดการผลผลิตหรือผู้จัดท าผลผลิตรายอื่น 
 2.  ตัวเงินท่ีมีโอกาสประหยัดได้จากการเปล่ียนแปลงผลผลิต  กระบวนการผลิตหรือ

การไม่ด าเนินการผลิต 
 3.  การค านวณเงินท่ีต้องใช้ในการจัดท าโครงการใหม่ 
 4.  การคิดราคาของผลผลิตเพื่อการค านวณผลการตอบแทนจากการลงทุน 
 5.  การคิดต้นทุนของโครงการหรือกิจกรรม  เพื่อการวิเคราะห์งบลงทุนและการ

จัดสรรรายจ่ายประจ าหรือรายจ่ายอื่นๆ ให้กับผลผลิตโครงการหรือผลลัพธ์ 
 3.  การจัดระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง (Procurement  Management) 
 ชัยสิทธิ์  เฉลิมมีประเสริฐ  ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อท าให้การซื้อพัสดุ
และบริการมีคุณภาพท่ีประสงค์ในปริมาณและราคาท่ีเหมาะสมจากแหล่งขายท่ีน่าเช่ือถือและอยู่ใน
เวลาท่ีเหมาะสม  และในปัจจุบันวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อไม่ได้จ ากัดเพียงการจัดหาพัสดุหรือบริการ
เท่านั้น  แต่รวมถึงการบริหารงานพัสดุและบริการด้วย ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อ  จัดจ้าง
โดยท่ัวไปมีดังนี้ 
  1.  เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรด้วยการจัดหาพัสดุและบริการให้
ต่อเนื่อง  เพื่อไม่ให้การด าเนินงานต้องหยุดชะงักจากการขาดพัสดุ 
  2.  เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีต้นทุนต่ าสุด 
  3.  รักษาคุณภาพของพัสดุท่ีท าการซื้อแล้วให้อยู่ในมาตรฐานท่ีดีส าหรับการใช้งาน 
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  4.  เพื่อลดความสูญเสียอันเกิดจากการลงทุนในพัสดุให้น้อยท่ีสุด 
  5.  เพื่อสร้างแหล่งซื้อสินค้าท่ีเช่ือถือได้ในการซื้อหาวัสดุ 
  6.  เพื่อรักษาฐานะในการแข่งขันให้กับองค์กร 
  7.  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ขายสินค้าและจะท าให้การจัดซื้อส่ิงของได้ใน
ราคาท่ีต่ ากว่าผู้ซื้อรายอื่นๆ 
  8.  เพื่อแสวงหาความร่วมมือกับแผนกอื่นๆ  ในองค์กร  ซึ่งจะให้ทราบวัตถุประสงค์
ท่ีแท้จริงในการใช้งานพัสดุ 
  9.  เพื่อพัฒนาบุคลากรฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดขวัญก าลังใจในการท างานเพื่อให้
องค์กรประสบความส าเร็จ  เพื่อจัดท านโยบายและวิธีการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
ในต้นทุนท่ีเหมาะสม 
 กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง  มีดังนี้ 
 1.  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ  มีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องคือ 

-  กระทรวงการคลัง  ได้แก่   กรมบัญชีกลางซึ่ งถือหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

-  ส านักงบประมาณ  ท าหน้าท่ีจัดสรรงบประมาณ  การบริหารสินทรัพย์  การ
ติดตามประเมินผล 

-  ส านักตรวจเงินแผ่นดิน  มีหน้าท่ีตรวจสอบและรายงาน 
-  ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
-  หน่วยงานเอกชน  เป็นผู้ผลิตสินค้า  ขายสินค้าและให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐ 

     สามารถสรุปกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ดังนี้ 
  1.1  การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement  Plan) 
  1.2  การเลือกแหล่งขาย  (Selection  of  Source) 
  1.3  การออกแบบค าส่ัง  (Placing  the  Order) 
  1.4  การตรวจสอบใบส่งของและตรวจรับพัสดุ  (Follow  up  of  the  Order) 
  1.5  การแจกจ่ายพัสดุ  (Distribution  of  Supplies) 
  1.6  การติดตามและประเมินผล  (Monitoring  and  Evaluation) 
 2.  กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง (Methods  of  Procurement)  กล่าวว่า  กลยุทธ์การ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีความชัดเจน  ท้ังนี้เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถสรุปขั้นตอนการสร้างกลยุทธ์จัดซื้อจัดจ้างได้
ดังนี้ 
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  2.1  การมีส่วนร่วมภายใน (internal  participation)  บทบาทในขั้นตอนนี้ของฝ่าย
จัดซื้อจัดจ้าง  คือ  การยกระดับการมีส่วนร่วมและอิทธิพลให้มีมาตรฐานของการปฏิบัติการท่ีสูงขึ้น  
โดยก าหนดต าแหน่งผู้บริหารด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นต าแหน่งท่ีส าคัญขององค์กรและให้มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจเชิง  กลยุทธ์ขององค์กร  ขยายขอบเขตการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและจัดแบ่ง
โครงสร้างอ านาจหน้าท่ีให้ชัดเจน 
  2.2  การจัดซื้อจัดจ้างและขอบเขตของการตรวจสอบ  (purchasing  and  audit  
framework)  กลยุทธ์ส่วนนี้  คือ  การก าหนดขอบเขตและกฎเกณฑ์ท่ีองค์กรต้องการให้กระบวนการ
จัดซื้อปฏิบัติการได้  การด าเนินการในส่วนนี้จะประกอบด้วยการก าหนดและประกาศถึงบทบาท
นโยบาย  คู่มือปฏิบัติการ  โดยมุ่งหมายให้ทุกฝ่ายยอมรับและเข้าใจตรงกัน  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความ
คล่องตัวในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
  2.3  การจัดหน่วยงานในฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง  (organization)  การจัดหน่วยงานท่ี
จัดซื้อจัดจ้างท่ีเหมาะสมมักเป็นรูปเครือข่ายท่ีจะให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นศูนย์กลาง (center  action  
network)  มีระดับสูงกว่าผู้ซื้อกับหน่วยงานจัดซื้อ  วิธีการท่ีจะด าเนินการจัดสรรภาระงานขอการ
จัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความสมดุล  จะต้องมีการวางต าแหน่งให้เช่ือมต่อกับกิจกรรมการผลิตในแต่ละ
ระดับขององค์มากยิ่งขึ้น  และต้องให้ความส าคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร 
  2.4  การบรรจุบุคคลและการฝึกอบรม (staffing  and  training)  การปฏิบัติงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างจะมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อมีการบรรจุเจ้าหน้าท่ีระดับมืออาชีพท่ีมีคุณภาพสูง  
เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมในองค์กรและต้องจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงให้
การพิจารณาให้ผลตอบแทนเป็นพิเศษกับบุคลกรท่ีมีคุณภาพสูง  เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

3.  ระบบข้อมูลข่าวสารส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง  เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการ
ด าเนินการท่ีตอบสนองต่อข้อมูลท่ีส่งเข้ามาจากนอกฝ่ายจัดซื้อ  เนื่องจากฝ่ายจัดซื้อเป็นฝ่ายท่ีมีโอกาส
ได้ติดต่อท้ังหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร  จึงจ าเป็นต้องพัฒนาให้เป็นระบบ  เพื่อให้ การ
ด าเนินการของฝ่ายจัดซื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

กล่าวโดยสรุป  การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง  หมายถึง  การปฏิบัติงานขององค์กรท่ี
เกี่ยวข้องกับการก าหนดวัตถุประสงค์  การด าเนินงาน  การก าหนดกลยุทธ์และระบบข้อมูลข่าวสาร
ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง14 

4.  การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  (Financial  Management  
and  Budget  Control)   
                                                             

14 ชัยสิทธิ์  เฉลิมมีประเสริฐ, มาตรฐานการจัดการทางการเงิน  7 Hurdles  กับการจัดท า
งบประมาณระบบใหม่, พิมพ์ครั้งท่ี  4 ed. (กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์, 2544), 1-3. 
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การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณนั้น  หน่วยงานจ าเป็นต้องก าหนดรายการ
และโครงสร้างทางการบัญชี  เอกสารหลักฐานท่ีจ าเป็น  มีระบบการควบคุมการเบิกจ่ายและการ
บริหารจัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ  มีท่ีก าหนดความรับผิดชอบในการลงบันทึกรายการทาง
บัญชี  แยกความรับผิดชอบในการอนุมัติ  ส่ังจ่าย  เบิกจ่ายและรายงานทางการเงิน  มีการแยกหน้าท่ี
ด้านการบัญชี  การคลังและการตรวจสอบแยกความรับผิดชอบในการดูแลการลงบัญชีแยกประเภท
ท่ัวไปและบัญชีแยกประเภทมีระบบการอนุมัติ  ตรวจสอบ  กระทบยอดและบันทึกเพื่อควบคุมการ
เบิกจ่ายงบประมาณ  มีการแบ่งระดับช้ันการเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและบัญชี  ส าหรับส่ิงท่ี
ปรับเปล่ียนไปอย่างเด่นชัดของการบริหารการเงิน  คือการปรับระบบบัญชีเกณฑ์เงินสดไปสู่ระบบ
บัญชีเกณฑ์คงค้าง  ท าให้รัฐบาลทราบประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณมากขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจและสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารและจัดทรัพยากรท่ีเป็น
ธรรมและชัดเจนมากขึ้น  เงื่อนไขความส าเร็จในการบริหารจัดการและควบคุมทางการเงิน  คือ  การ
บริหารจัดการภายในองค์กรท่ีมีกลไกในการควบคุมภายในท่ีดีในการบริหารการเงิน  ในส่วนของระบบ
บัญชีมีการปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  คือ  ระบบบัญชีเกณฑ์
พึงรับ-พึงจ่าย (Accural  Basis)  เป็นการบันทึกการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานท่ียังไม่
เกิดขึ้นจริงเข้าเป็นรายได้และรายจ่ายของหน่วยงาน  รวมท้ังมีการปรับปรุงค่าใช้จ่าย  ค้างจ่าย  
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า  รายได้ค้างรับ  รายได้รับล่วงหน้า  การตัดจ าหน่าย  ค่าใช้จ่ายรอตัด  และการ
บันทึกตัดราคาค่าเส่ือมราคาในมูลค่าทรัพย์สินถาวรให้ถูกต้องตามรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเสนอในงบ
การเงินนั้นๆ  วิธีนี้จะท าให้ทราบถึงรายได้และค่าใช้จ่ายท่ีแท้จริงของสถานศึกษาหรือหน่วยงาน  ส่วน
การควบคุมงบประมาณเป็นกลไกท่ีจ าเป็นส าหรับการประกันว่าความคล่องตัวของงบประมาณท่ีส่วน
ราชการได้รับ(จากการกระจายอ านาจและผ่อนคลายการควบคุม)  จากหน่วยงานกลางจะน าไปสู่การ
กระจายงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังนั้นภายในส่วนราชการแต่ละระดับต้องมี
มาตรฐานในการควบคุมงบประมาณ  รวมถึงการก าหนดความรับผิดชอบเรื่องการบัญชีและการเงิน15 

5.  การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน (Financial  and  Performance  
Report) 

ในกระบวนการงบประมาณ  การประเมินผลจะมีส่วนส าคัญในการตัดสินใจ  นั่นคือ  จะมี
กระประเมินผลก่อนเริ่มโครงการระหว่างการด าเนินการและหลังส้ินสุดโครงการ  โดยท่ีการ
ประเมินผลระหว่างด าเนินการจะมีผลเช่ือมโยงไปสู่การเร่งรัด  ตัดทอน  ชะลอหรือยกเลิกงานหรือ
โครงการของหน่วยงานภาครัฐและแนวทางท่ีส าคัญในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
                                                             

15 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, การวางแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน Hurdle 1 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 2545), 15-16. 
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องค์กรต่างๆ  ภายใต้ระบบการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเนินผลงาน  ได้แก่  1)  การรายงานทาง
การเงิน  2)  การรายงานผลการด าเนินงานเพื่อเป็นส่ิงยืนยันถึงผลส าเร็จของงานตามท่ีได้ท าข้อตกลง
ไว้  เป็นการแสดงให้เห็นว่าเงินงบประมาณท่ีได้รับนั้น  หน่วยงานภาครัฐน าไปใช้จ่ายอย่างไร  ต้นทุน
ในการผลิตและการบริการเป็นอย่างไร  รวมถึงการแสดงผลการด าเนินงานของงานหรือโครงการในแต่
ละช่วงเวลาเป็นไปตามข้อตกลงท่ีได้ท าสัญญาไว้หรือไม่  ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่  3  การรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน 
ที่มา  :  กรมสามัญศึกษา, กองแผนงาน, แนวทางการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  ตาม
มาตรฐานการจัดการทางการเงิน  7  ด้าน, (กรุงเทพฯ :คลังนานาวิทยา, 2545), 137. 

 

จากแผนภูมิสามารถอธิบายประกอบได้ดังนี้ 
การรายงานต้นทุนผลผลิต  คือ  การรายงานต้นทุนผลผลิตเป็นข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ในแต่ละผลผลิต 
งบแสดงฐานะการเงิน  คือ  งบท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์  หนี้สินและ

ทุนหรือส่วนของเจ้าของ  ต้ังแต่วันท่ีเริ่มด าเนินการจนถึงวันท่ีระบุในรายงานฐานะการเงินนั้นสามารถ
แสดงในรูปของสมการทางบัญชี  คือ  สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน  และรายงานท่ีปรากฏในงบแสดง
ฐานะทางการเงินนั้นจะต้องแสดงให้ทราบถึงการจ าแนกความแตกต่างระหว่างรายการหมุนเวียนกับไม่

กำรรำยงำนทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

กำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

รำยงำนต้นทุนผลิต กำรรำยงำนติดตำม 
ผลงบประมำณ 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
กำรรำยงำนผล 

แผนงำนหรือโครงกำร 
งบแสดงผลกำรด ำเนินงำน 

งบกระแสเงินสด 
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หมุนเวียนตามสภาพคล่องของแต่ละรายการให้ชัดเจนและควรจ าแนกสินทรัพย์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
ผลประโยชน์ภายใน  12  เดือน  นับต้ังแต่วันท่ีแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินต้องระบุรอบ
ระยะเวลาบัญชีส้ินสุดท่ีชัดเจน 

งบแสดงผลการด าเนินงาน  คือ  รายงานทางการเงินท่ีแสดงผลการด าเนินงานในรอบ
ระยะเวลาบัญชีให้ทราบถึงผลผลิต  ผลลัพธ์  ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย
งบประมาณหรือไม่  ซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้   1)  รายได้  2)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  3)  
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  4)  ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  5)  ค่าใช้จ่ายทางภาษี  6)  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  7)  
รายได้สูงกว่า(ต่ ากว่า)  ค่าใช้จ่าย 

งบกระแสเงินสด  คือ  งบท่ีแสดงถึงการได้มาและใช้ไปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด  ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลส าคัญท่ีผู้ใช้งบการเงินเป็นเครื่องมือในการประเมินการเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพย์สุทธิขององค์กร  การเปล่ียนแปลงในโครงสร้างทางการเงิน  รวมถึงสภาพคล่องและ
ความสามารถในการช าระหนี้  เป็นรายงานทางการเงินท่ีทุกองค์กรต้องน าเสนอแต่ละรอบระยะเวลา
บัญช ี
  5.1  ความส าคัญของการจัดท ารายการทางการเงินเป็นการน าเสนอข้อมูลทาง
การเงินเพื่อแสดงฐานะการเงินให้แก่บุคคลภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวข้องได้ทราบถึงผลการ
ด าเนินงานว่าบรรลุเป้าประสงค์หรือมีความสามารถในการบริหารการเงินให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างไรและข้อมูลเหล่านี้มีความหมายต่อการตัดสินใจของผู้ใช้รายงานทางการเงิน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  ซึ่งรายงานทางการเงินจะเป็นตัวช้ีวัด
ความสามารถของผู้บริหารว่า  มีความสามารถน าพาองค์กรให้บรรลุเป้าประสงค์หรือไม่และชัยสิทธิ์  
เฉลิมมีประเสริฐ  กล่าวว่า  การรายงานทางการเงินท่ีน าเสนอบุคคลภายนอกหรือบุคคลผู้ใช้รายงาน
ทางการเงินนั้น  จ าเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบต่องบการเงินนั้น  โดยท่ัวไปผู้บริหารขององค์กรจะมีหน้าท่ี
รับผิดชอบต่อการจัดท าและการน าเสนอรายงานทางการเงินขององค์กรนั้น 
  5.2  การรายงานผลการด าเนินงาน  สามารถแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  สรุปได้ดังนี้ 
   5.2.1  การรายงานติดตามผลงบประมาณ  โดยท่ัวไปเมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว  หน่วยงานภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจ  จ าจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบท่ีส านักงบประมาณ
ก าหนดให้แล้วเสร็จ  และรวบรวมส่งส านักงบประมาณภายในงบประมาณรายจ่ายต่อไป  ซึ่ง
หลักเกณฑ์และแนวทางสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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   1)  ในการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินนั้น  ขอให้พิจารณา
ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมท้ังให้สามารถเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณได้เสร็จภายในปีงบประมาณนั้น 
   2)  การจัดซื้อครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้างให้ด าเนินการดังนี้ 
    -  การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้างตามมาตรฐานท่ีส านัก
งบประมาณเคยให้ความเห็นชอบให้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จภายใน  3  เดือนนับแต่วันเริ่ม
ปีงบประมาณ 
    -  การจัดซื้อครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้างท่ีนอกเหนือจากข้างต้นให้
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน  6  เดือนนับแต่วันเริ่มต้นงบประมาณ 
   3)  ส านักงบประมาณจะรวบรวมแผนการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ  เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีเจ้าสังกัดส าหรับใช้ก ากับดูแล  การด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนและจะรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจให้
คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบทุก  3  เดือน 
   4)  ส านักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับ
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจได้ส่งให้ส านัก
งบประมาณ 
   5)  ให้หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้โดย
เคร่งครัด  และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ส านักงบประมาณทราบทุก  3  เดือน  โดยรูปแบบในการ
รายงานผลให้ด าเนินตามแบบท่ีส านักงบประมาณก าหนด 
   5.2.2  การประเมินผลแผนงานและโครงการ  ในการประเมินผลแผนงาน
และโครงการนั้น  E.Suchman  ได้จ าแนกกรประเมินออกเป็น  4  ลักษณะ 
   1)  การประเมินผลคุณสมบัติของตัวแผนงานและโครงการ 
   2)  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อแผนงานและ
โครงการ 
   3)  การประเมินผลสถานการณ์ตามบริบทแผนงานและโครงการท่ีน าไปสู่
การปฏิบัติ 
   4)  การประเมินผลต่างๆ  ท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของแผนงาน
และโครงการ 
 ในส่วนของการประเมินผลตามแผนงานและโครงการอย่างเป็นระบบ D.Stufflebeam  ได้
เสนอตัวแบบ Model  ไว้โดยมีช่ือย่อว่า  “CIPP  Model”  ซึ่งประกอบด้วย  4  องค์ประกอบ  ดังนี้ 
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  1.  การประเมินผลตามบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (context  evaluation)  เป็น
การประเมินผลแผนงานและโครงการในภาพกว้างเป็นรูปแบบพื้นฐานของการประเมินผลโดยท่ัวๆไป  
เพื่อให้ได้ข้อมูลน ามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการ  โดยเน้นในด้านความสัมพันธ์ท่ี
แผนงานและโครงการเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม  ท้ังด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  
เทคโนโลยี  ส่ิงแวดล้อม  ระบบนิเวศน์ ฯลฯ 
  2.  การประเมินผลปัจจัยเบื้องต้น (input  evaluation)  การประเมินผลปัจจัย
เบ้ืองต้นเป็นการประเมินผลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า  ได้แก่  การประเมินในด้านอัตราก าลัง  งบประมาณ  
วัสดุ  อุปกรณ์  วิธีการจัดการ  เวลา  ว่ามีเพียงพอหรือไม่  การประเมินผลปัจจัยเบ้ืองต้นนี้จะช่วยให้
ได้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจว่าควรปรับปรุงวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติอย่างไร  ใช้อัตราก าลังเท่าใด  
วางแผนและด าเนินการอย่างไร 
  3.  การประเมินผลกระบวนการ  (process  evaluation)  เป็นการประเมินผลเพื่อ
หาข้อบกพร่องของการด าเนินงานตามขั้นตอนของแผนงานและโครงการท่ีได้ก าหนดไว้  เพื่อเป็น
ข้อมูลสารสนเทศส าหรับนักประเมิน  ตลอดจนเป็นการบันทึกสะสมข้อมูลในระหว่างปฏิบัติงาน  ซึ่ง
เป็นการประเมินผลกระบวนการเป็นการค้นหาค าตอบท่ีว่าระบบการท างาน  กลไกและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน  ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรบุคคล  วิธีการติดต่อส่ือสารมีประสิทธิภาพหรือไม่  จะ
ปรับปรุงอย่างไร 
  4.  ประเมินผลผลิต(product  evaluation)  การประเมินผลผลิตท่ีมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อวัดผลและแปลความหมายความส าเร็จของแผนงานและโครงการ  โดยท่ัวไปการประเมินผลผลิต
จะเป็นการเปรียบเทียบผลงานท่ีท าได้กับเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนงานและโครงการ16 
 6.  การบริหารสินทรัพย์  (Asset  Management) 
 การบริหารสินทรัพย์  คือ  การจัดหาและใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่าและป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสียหายและส้ินเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์  การใช้อย่างผิดวิธีหรือขาดการบ ารุงรักษาท่ี
เหมาะสม  การควบคุมท่ีดีต้องมีการบันทึกควบคุมอย่างครบถ้วนถูกต้องมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน  มีการดูแลการใช้งาน  การป้องกันและจัดเก็บอย่างปลอดภัยและถูกวิธี  รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์แต่ละประเภท  เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนของสินทรัพย์(ราคาซื้อ  
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ  เพื่อให้ได้ซึ่งสินทรัพย์  เช่น  ค่าติดต้ัง  ค่าขนส่ง  เป็นต้น)  ข้อมูล
อายุการใช้งานและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้นๆ  
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารสินทรัพย์ของหน่วยงานท้ังในด้านการวางแผนการจัดซื้อ
                                                             

16 เพ ช รี   ขุ น ท รั พ ย์ , ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น  (ก รุ ง เท พ ฯ : ส า นั ก พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544), 122-24. 
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การวางแผนบ ารุงรักษา  การวางแผนการใช้เงิน  และติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพย์ว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่เพียงใด   
 
 ประเด็นการพิจารณาการบริหารสินทรัพย์ 
 1.  ผู้บริหารระดับสูงต้องตระหนักถึงคามส าคัญของการบริหารสินทรัพย์ 
 2.  มีการก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินอย่างชัดเจน 
 3.  มีการลงทะเบียนควบคุมสินทรัพย์อย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 4.  มีการคิดค่าบริการท่ีเกิดขึ้นจากการใช้สินทรัพย์อย่างเหมาะสม 

5.  มีระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีสนับสนุนให้เกิดการใช้สินทรัพย์อย่างคุ้มค่าในทุกพื้นท่ีของ  
หน่วยงาน   

6.  ค านึงถึงทางเลือกในการเช่าสินทรัพย์แทนการซื้อสินทรัพย์ 
7.  มีการวางแผนล่วงหน้าในการจัดหาสินทรัพย์และการทดแทนสินทรัพย์เดิม  โดยค านึงถึง 

กรอบการประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า 
การเตรียมความพร้อมในด้านการบริหารสินทรัพย์ 
การจัดการในด้านการบริหารสินทรัพย์  กระทรวงการคลังได้แจ้งในส่วนราชการเตรียมความ

พร้อมเกี่ยวกับข้อมูลทรัพย์สินของทางราชการเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงระบบงบประมาณจาก
ระบบปัจจุบันเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  โดยสรุปได้ดังนี้ 

1.  ทรัพย์สินถาวรเป็นครุภัณฑ์  ให้ด าเนินการส ารวจและจัดท าทะเบียนคุม
ทรัพย์สินถาวร  ท้ังท่ีจัดซื้อหรือจัดหามาโดยใช้เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตลอดจน
ทรัพย์สินท่ีได้จากการบริจาคท่ียังไม่ได้บันทึกควบคุมไว้ในทะเบียนครุภัณฑ์ให้มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง
ทุกรายการโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับราคาและวันท่ีได้รับทรัพย์สิน  เพื่อประโยชน์ในการตีราคา
สินทรัพย์เพื่อบันทึกบัญชีตามเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายท่ีต้องปรับเปล่ียนตามแผนดังกล่าวข้างต้น  ครุภัณฑ์
รายการใดไม่สามารถค้นหาหรือระบุราคาซื้อหรือได้มาก็บันทึกควบคุมตัวทรัพย์สินไว้ในทะเบียนให้
ครบถ้วน  เพื่อประโยชน์ในการตีราคาตามสภาพของตัวทรัพย์สินต่อไป  ซึ่งในการตีราคาทรัพย์สินอาจ
จ าเป็นต้องใช้ผู้เช่ียวชาญและต้อมีค่าใช้จ่ายในการตีราคา  จึงควรค้นหาข้อมูลท่ียังไม่สมบูรณ์ให้ได้มาก
ท่ีสุดก่อน 
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2.  ทรัพย์สินท่ีเป็นท่ีดิน  อาคารและส่ิงก่อสร้าง  โดยปกติต้องจดทะเบียนเป็นที่ราช
พัสดุ  หากส่วนราชการมิได้จดทะเบียนไว้หรือมีข้อมูลไม่สมบูรณ์ก็อาจจะประสานกับกรมธนารักษ์
หรือส านักงานธนารักษ์จังหวัด  เพื่อขอข้อมูลจากระบบทะเบียนท่ีราชพัสดุไว้17 

7.  การตรวจสอบภายใน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  มาตรา  62  บัญญัติว่า  ให้มีระบบการ

ตรวจสอบ  ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การใช้จ่ายงบประมาณการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา  แนวทางจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดย
หน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีตรวจสอบภายนอก  การตรวจสอบ  หมายถึง  การติดตามการด าเนินงาน
โดยท าการตรวจสอบและทดสอบเหตุการณ์  เอกสาร  หลักฐาน  บันทึก  แล้วท าการประมวลผลและ
รายงาน  เพื่อให้มีความมั่นใจเกี่ยวกับการด าเนินงานว่าเป็นไปตามแผนงานและระเบียบ  ข้อบังคับ  
รวมท้ังการพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลในรายงานท่ีแสดงผลการด าเนินงานและฐานะ
ทางการเงินว่าถูกต้องเหมาะสมและเช่ือถือได้เพียงใด  กรมสามัญศึกษาได้ให้ความหมายของการ
ตรวจสอบภายในว่า  เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานท่ีเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  
การบริหารการเงิน  การบริหารพัสดุและสินทรัพย์  การบริหารงานด้านอื่นๆ  ตลอดจนการตรวจสอบ
บัญชี  การิเคราะห์ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน  รวมท้ังการรายงาน
ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ  และชัยสิทธิ์  เฉลิมมีประเสริฐ  กล่าวว่า  โดยท่ัวไปการตรวจสอบ
ภายในแบ่งออกเป็น  2  ลักษณะ  คือ  1)  การตรวจสอบ  ควบคุมด้านการบริหารงาน  2)  การ
ตรวจสอบ  ควบคุมทางการบัญชีและการเงิน 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในสามารถแบ่งออกเป็น  3  ประการ  คือ 
1.  ประสิทธิผล  คือ  การตรวจสอบว่าผลงานท่ีได้รับนั้นบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้หรือไม่ 
2.  ประสิทธิภาพ  คือ  การตรวจสอบว่าผลงานท่ีได้เมื่อเปรียบเทียบกับทรัพยากรท่ีใช้ไปเป็น

อย่างไร  อัตราส่วนของผลท่ีได้ต่อผลเสียสูงหรือต่ า 
3.  ประหยัด  คือ  การตรวจสอบถึงผลงานท่ีเกิดขึ้นจากกรใช้ทรัพยากรอย่างน้อยท่ีสุด

หรือไม่ 
คุณสมบัติที่ดีของผู้ตรวจสอบภายในควรมีดังนี้  คือ 
1.  มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารท่ัวไป  การบริหารการศึกษา  การเงิน  บัญชีและ

คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 
                                                             

17 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, การวางแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน  Hurdle 1 (โรงพมพ์การศาสนา: กรุงเทพฯ, 2545), 18-19. 
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2.  มีความช านาญในการตรวจสอบ 
3.  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  เท่ียงธรรมและมีจริยธรรม 
4.  มีความคิดริเริ่ม  ช่างสังเกตและมีไหวพริบดี 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
6.  มีความอิสระ  ท้ังในการปฏิบัติงานและในการแสดงความคิดเห็น  โดยไม่ตกอยู่ภายใต้

อิทธิพลใดๆ 
7.  มีความรู้  ความเข้าใจด้านกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับเป็นอย่างดี 
8.  มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ได้ดี 
9.  มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล  เพื่อเสนอแนะแนวทางไปในทิศทางท่ีเหมาะสมและถูกต้อง 
10.แสวงหาความรู้เพื่อให้ผลการตรวจสอบภายในมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจภายในมีดังต่อไปนี้ 
1.  การพัฒนางานให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการและวัตถุประสงค์ของฝ่ายบริหาร  โดย

จะเน้นการตรวจสอบท่ีเรียกว่า  การตรวจสอบเพื่อการบริหาร  ซึ่งการตรวจสอบดังกล่าวเป็นการ
ตรวจสอบเพื่อเสนอข้อมูลให้ส าหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการวิเคราะห์หรือสอบทานงาน 

2.  การตรวจสอบโดยใช้แนวความเส่ียง  โดยผู้ตรวจสอบต้องมีความเข้าใจโครงสร้างการ
ควบคุมและปัจจัยความเส่ียงท่ีอาจะเกิดขึ้นต่อกิจกรรมอย่างเพียงพอ  เพื่อเลือกกิจกรรมการ
ตรวจสอบท่ีลดความเส่ียงและโอกาสท่ีจะเกิดข้อผิดพลาดให้น้อยท่ีสุด 

3.  การตรวจสอบแบบมีส่วนร่วม  เป็นการตรวจสอบโดยเน้นการประสานงานระหว่าง
ผู้บริหาร  ผู้ปฏิบัติงาน  และผู้ตรวจสอบ  เพื่อแก้ไขปัญหาขององค์กรร่วมกัน 

4.  การตรวจสอบภายในเชิงรุกแบบก้าวหน้าและสร้างสรรค์  โดยท าหน้าท่ีในการส่งเสริม
หรือกระตุ้นให้เกิดการด าเนินงานในส่ิงท่ีถูกต้อง  รวมท้ังการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในระหว่างการ
ด าเนินงาน 

5.  การติดตามแนวความคิดของการบริหารสมัยใหม่  ผู้ตรวจสอบต้องมีความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารสมัยใหม่  เช่น  แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ  การรื้อปรับกระบวนการท างานของ
องค์กร  การบริหารแบบทันเวลา  การประเมินผลการควบคุมตนเอง  การหาวิธีปฏิบัติ เชิง
เปรียบเทียบกับองค์กรท่ีประสบความส าเร็จ  ฯลฯ  เพื่อเสนอแนะกิจกรรมท่ีเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร 

6.  การใช้เครื่องมือท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน  เช่น  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สืบค้น  ติดตามข่าวสาร  รวมทั้งการจัดท าฐานข้อมูลท่ีใช้ในการเปรียบเทียบอ้างอิง 

ความส าคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน  การตรวจสอบภายในเป็นการช่วยเหลือ
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีของตนให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
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มากยิ่งขึ้น  และการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ยังช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานในองค์กรให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้ังไว้ขององค์กร  โดยเสนอรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าให้กับ
องค์กร  เพื่อให้องค์กรรับผลตอบแทนสูงสุดท้ังในระยะส้ันและระยะยาว  เนื่องจากการตรวจสอบ
ภายในส่งเสริมให้การด าเนินงานของฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

1.  ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการการบริหารจัดการท่ีดี  มีความโปร่งใส  ในการปฏิบัติงาน 
2.  ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ  โดยก าหนดว่า

รายจ่ายทุกรายการต้องมีเอกสารหลักฐานท่ีถูกต้อง  และต้องได้รับการบันทึกทางบัญชี  ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานของหลักความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

3.  ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  เพราะการตรวจสอบเป็น
การประเมิน  วิเคราะห์  เปรียบเทียบข้อมูลทุกอย่างในการปฏิบัติงาน  ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติงาน  
ระบบบัญชี  ระบบสารสนเทศ  นอกจากนั้นยังเป็นส่ือกลางระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการ
ลดปัญหาความไม่เข้าใจในนโยบาย  อันจะท าให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และความ
ต้องการของผู้บริหาร 

4.  เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ  ซึ่งจะส่งเสริมให้การจัดสรรและการใช้ทรัพยากรของ
องค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ  เพื่อให้ได้ผลงานท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

5.  ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าของการประพฤติมิชอบในองค์กร  จึงลดโอกาสความ
เสียหายร้ายแรงและความเส่ียงต่างๆท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

หลักการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน( Performance Based Budgeting : 
PBB ) มีหลักการส าคัญดังนี้ 

1.  ลดการควบคุมจากหน่วยงานส่วนกลาง  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารท่ีคล่องตัว  ตอบสนอง
ต่อความต้องการของหน่วยงานท่ีได้รับงบประมาณ 

2.  ลดขั้นตอนในการขออนุมัติเบิกจ่าย 
3.  ให้ความส าคัญกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
4.  กระตุ้นเรื่องประสิทธิผลของหน่วยงานให้เป็นไปตามผลลัพธ์ที่ก าหนดไว้ 
5.  กระตุ้นเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุผลลัพธ์  โดยเสีย

ค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุดหรือปรับปรุงผลลัพธ์ให้สูงขึ้นแต่เสียค่าใช้จ่ายเท่าเดิม 
6.  ปรับเปล่ียนงบประมาณจากแผนงานท่ีไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ไปสู่แผนงานท่ีก่อให้เกิด

ผลลัพธ์ 
7.  เน้นผลผลิตมากกว่าทรัพยากรท่ีใช้ไป 
8.  ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นตัวชี้วัดน าเป้าหมายนโยบายของหน่วยงาน 
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9.  ก าหนอทิศทางกลยุทธ์มากกว่า  1  ปีงบประมาณ  โดยท่ัวไปนิยมใช้  3  ปีงบประมาณ 
10. เลือกและระบุผลผลิตท่ีท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ 
11. เน้นผลผลิต  ผลลัพธ์ของการด าเนินงาน  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
12. การก าจัดรายจ่ายภายในวงเงินท่ีจ ากัด 
13. การเปล่ียนแปลงการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการได้รับผลตอบแทนท่ีสูงกว่า 
14. เปล่ียนวัฒนธรรมจากการท างานตามข้อบังคับเป็นการท างานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
15. ลดกระบวนการท างานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ  แต่เพิ่มความ

รับผิดชอบต่อผลผลิตและผลลัพธ์18 
7.  งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ( Strategic  Performance Based 

Budgeting  System : SPBB )  เริ่มใช้ในปีงบประมาณ  2547  โดยมีแนวคิดและหลักส าคัญ  3  
ประการ  คือ  1)  การปรับปรุงให้รัฐบาลสามารถใช้วิธีการและกระบวนการงบประมาณให้เป็น
เครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดผลส าเร็จตามนโยบายและประชาชนเห็นผลท่ีได้รับจากรัฐบาล  
2)  การมุ่ งเน้นให้ เกิดการใช้งบประมาณ  โดยค านึงถึงความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  3)  การตรวจสอบความคล่องตัวในการจัดและบริหารงบประมาณให้กับผู้ปฏิบัติ ใน
ขณะเดียวกันหน่วยการต้องแสดงถึงความรับผิดชอบ จากการน างบประมาณไปใช้ให้เกิดผลงานตาม
ยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  โดนผ่านกระบวนการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานและผลทางการเงินท่ีรวดเร็วและทันสมัย  ซึ่งระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์  ส านักงบประมาณได้ก าหนดมาตรฐานขึ้น  เพื่อประกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น  ท้ังนี้
เพราะระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  เป็นระบบในการกระจายอ านาจในการ
จัดการระบบงบประมาณไปสู่หน่วยปฏิบัติ  เพื่อให้หน่วยปฏิบัติมีความคล่องตัวในการด าเนินงาน  ซึ่ง
มาตรฐานท่ีก าหนดขึ้นนั้น  เรียกว่า  “มาตรฐานการจัดการทางการเงิน  7  ด้าน ( 7 Hurdles)”  ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับการจัดท าระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  ดังนี้19 

 
 

 
                                                             

18 ชัย สิทธิ์  เฉลิมมีประเสริฐ., "ระบบงบประมาณแบบมุ่ งเน้นผลงาน ," in เอกสาร
ประกอบการสัมมนาเชิงประสบการณ์ของสถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ  คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544). 

19 สุนา  สิทธิเลิศประสิทธิ์, "การจัดท าระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  
ของกรุงเทพมหานคร," การจัดการสมัยใหม่  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2546): 75-76. 
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แผนภูมิที่  4  ความสัมพันธ์ของระบบงบประมาณและมาตรฐานการจัดการทางการเงิน  7 ด้าน        
(7 Hurdles) 
ที่มา   : สุนา  สิทธิเลิศประสิทธิ์,  “การจัดการระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
ของกรุงเทพ,”  การจัดการสมัยใหม่  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2546): 75-76. 
 

สรุป  จากอดีตต้ังแต่ปี  พ.ศ. 2502  ประเทศไทยใช้ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ 
(Line-Item Budgeting)  และได้ปรับปรุงระบบงบประมาณมาเรื่อยๆ  จนกระท่ัง  พ.ศ. 2546  
รัฐบาลได้ปรับปรุงงบประมาณไปสู่ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์( Strategic  
Performance Based Budgeting  System : SPBB )  ซึ่งส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้น าระบบดังกล่าวมาใช้ในปี  พ.ศ. 2547  เป็นต้นมา  โดยสถานศึกษาจะต้องจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อ
เป็นเงื่อนไขในการใช้จ่ายงบประมาณแบบเงินก้อน (block  grant)  และมีหลักประกันความเส่ียงท่ี

ระบบงบประมาณ 

ความสัมพันธ์ของระบบงบประมาณและมาตรฐานการจัดการทางการเงิน  7 ด้าน  ( 7 Hurdles) 

การจัดท างบประมาณ 

การอนุมัต-ิการบริหารงบประมาณ 

การติดตามผล 

1.  กำรวำงแผนงบประมำณ  

2.  กำรก ำหนดผลผลิตและค ำนวณต้นทุน  

3.  กำรจัดระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
 4.  กำรบริหำรทำงกำรเงินและกำรควบคุมงบประมำณ 

5.  กำรรำยงำนทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

6.  กำรบริหำรสินทรัพย์ 

7.  กำรตรวจสอบภำยใน   
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อาจเกิดจากการน างบประมาณไปใช้จ่ายอย่างไม่มีประสิทธิภาพและไม่เกิดประสิทธิผล  โดยต้อง
ด าเนินการในการบริหารจัดการตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ด้าน  (7 Hurdles)20 
 

ความหมายของการบริหารงบประมาณ 

 

 ชัยสิทธิ์  เฉลิมมีประเสริฐ  ได้สรุปความหมายของการบริหารงบประมาณว่า การบริหาร
งบประมาณเป็นการวางแผนงบประมาณ  การก าหนดผลผลิตและค านวณต้นทุน  การจัดระบบการ
จัดซื้อจัดจ้าง  การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  การรายงานทางการเงินและผล
การด าเนินงาน  การบริหารสินทรัพย์  การตรวจสอบภายใน21   ซึ่งสอดคล้องกับระบบการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  ตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน  7  ด้าน  ท าให้
การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ส านักนโยบายแผนและงบประมาณ  ได้ให้ความหมายว่าการบริหารงานงบประมาณ  
หมายถึง  การจัดท างบประมาณ  การด าเนินงานด้านแผนพัฒนาการศึกษาและค าขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  การจัดสรรงบประมาณการบริหาร  การใช้จ่ายงบประมาณและการควบคุม
งบประมาณท่ีได้รับให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้ังไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ถูกต้องตาม
ระเบียบ  ทันเวลา  อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ได้ท้ังผลผลิตและผลลัพธ์  ตลอดจน
ติดตามรายงานประเมินผลและรายงาน22  

พุทธา  โพธิ์มะฮาด  ได้สรุปความหมายของการบริหารงบประมาณว่า  การมีส่วนร่วมในการ
จัดหาทรัพยากร  การจัดท างบประมาณ  การจัดท าบัญชีและการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับให้เป็นไป

                                                             
20 ปาริตา  สุภการก าจร, "การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของ

สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  35," วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ล าปาง, no. 3. 

21 ชัยสิทธิ์  เฉลิมมีประเสริฐ, มาตรฐานการจัดการทางการเงิน  7 Hurdles  กับการจัดท า
งบประมาณระบบใหม่, พิมพ์ครั้งท่ี  4 ed. (กรุงเทพฯ ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์, 2544). 

22 ส านักนโยบายแผนและงบประมาณ, "แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2546," (2546). 
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ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนการพิจารณาให้ความเป็นชอบ  การตรวจติดตามและ
ประเมินผล23 

กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ให้ความหมายว่าการบริหารงบประมาณ  หมายถึง  ภารกิจงาน
เกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์การจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  มีการวางแผนกลยุทธ์  
จัดท าข้อมูลทรัพยากร  จัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์  และจัดต้ังกองทุนเพื่อการศึกษา  มีการ
ก ากับ  ตรวจสอบติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการใช้งบประมาณของสถานศึกษา24 

กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ  การบริหารงบประมาณ(Budget  Execution)  หมายถึง  การ
ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ  ผลผลิต  โครงการ  งบรายจ่าย  และ
รายการต่างๆ  ตามท่ีรัฐสภาได้พิจารณาและอนุมัติงบประมาณลงมา  เพื่อให้แผนงบประมาณ  
ผลผลิต  โครงการ  งบรายจ่าย  และรายการท่ีก าหนดไว้  ได้ปฏิบัติตามเป้าหมาย  ผลลัพธ์  ผลผลิต
ตามยุทศาสตร์ส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้ปีงบประมาณนั้นๆ  และเพื่อให้การใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ  ประหยัด  คุ้มค่าและไม่รั่วไหล  โดยใช้
กระบวนการบริหารงบประมาณในรูปแบบต่างๆ  ตามข้ันตอนของกระบวนการบริหารงบประมาณ25 

ศิลป์ชัย  อวงตระกูล  ได้สรุปความหมายของการบริหารงบประมาณว่า  การจัดท าและเสนอ
ของบประมาณ  การจัดสรรงบประมาณ  การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผลและรายงานการใช้เงิน  
การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  การบริหารการเงิน  การบริหารบัญชี  การบริหาร
พัสดุและสินทรัพย์26 

                                                             
23 พุทธา  โพธิ์มะฮาด, "สภาพและปัญหาการมีสวนร่วมในการบริหารสถานศึกษา  ตาม

บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี" 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2548), 8. 

24 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545  พร้อมกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. 
2545 ((กรุงเทพฯ: องค์การรับส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2550), 40-51. 

25 กระทรวงศึกษาธิการ   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการปฏิบัติ
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมชุนสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย  จ ากัด, 2551), 19. 

26 ศิลป์ชัย  อวงตระกูล, "การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียน
ร่วม  สังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย  เขต 4" (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต , 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2553), 6. 
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ทวีพร  แก้วบัวดี  ได้สรุปความหมายของการบริหารงบประมาณว่า  ความสามารถของ
ผู้บริหารในการจัดระบบการใช้จ่ายงบประมาณ  เริ่มต้ังแต่การจัดต้ังงบประมาณ  การบริหาร
งบประมาณ  การใช้จ่ายงบประมาณ  การรายงานงบประมาณ  ท่ีด าเนินการไปตามแผนงาน/
โครงการ  ตรงตามวัตถุประสงค์  ถูกต้องตามระเบียบ  ทันเวลาท่ีหน่วยงานได้ก าหนดไว้โดยยึด
หลักการใช้งบประมาณอย่างประหยัด  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้รับบริการและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด27 

จากความหมายของการบริหารงบประมาณดังกล่าว  สามารถสรุปได้ว่า  การบริหาร
งบประมาณหมายถึง  การจัดระบบการรับและการจ่ายงบประมาณ  โดยเริ่มจากการจัดท าแผน
งบประมาณ  ขอต้ังงบประมาณ  การจัดสรรงบประมาณ  การใช้จ่ายงบประมาณโดยต้องมีการ
ควบคุมการใช้จ่ายให้ถูกต้อง  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  มีการก ากับ  ติดตาม  ประเมินและ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงตามแผนท่ีต้ังไว้  เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการและองค์กร 
 

ความส าคัญของการบริหารงานงบประมาณ 
 

 งบประมาณมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร  หน่วยงานสามารถน าเอา
งบประมาณมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้า  ซึ่งความส าคัญและ
ประโยชน์ดังนี้ 
 1.  ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงาน ตามแผนงานและก าลังเงินท่ีมีอยู่โดยให้มีการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานท่ีวางไว้  เพื่อป้องกันการรั่วไหลและการปฏิบัติงานท่ีไม่จ าเป็นของ
หน่วยงานให้ลดลง 
 2. เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหน่วยงาน  ถ้าหน่วยงานจัดงบประมาณการใช้จ่ายอย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ  จะสามารถพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่หน่วยงานและสังคม  โดย
หน่วยงานต้องพยายามใช้จ่ายและจัดสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิผลไปสู่โครงการท่ีจ าเป็น   
 3.  เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้มีประสิทธิภาพ  โดยมีการ
วางแผนปฏิบัติงานในการใช้จ่ายและจัดสรรงบประมาณในแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้
ทรัพยากรน้อยท่ีสุด 

                                                             
27 ทวีพร  แก้วบัวดี, "สมรรถนะผู้บริหารและการบริหารงบประมาณในโรงเรียน  ส ากัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 31. 



 45 
 

 4.  เป็นเครื่องมือกระจายทรัพยากรและเงินงบประมาณท่ีเป็นธรรมไปสู่ด้านท่ีมีความจ าเป็น
และท่ัวถึง  ท าให้หน่วยงานสามารถด าเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.  เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์งานและผลงานของหน่วยงาน  เนื่องจากงบประมาณเป็น
การรวมแผนงานและผลการด าเนินงานี่เกิดขึ้น  ดังนั้นหน่วยงานสามารถใช้งบประมาณหรือเอกสาร
ประกอบงบประมาณท่ีแสดงถึงงานต่างๆ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ 
 ลักษณะงบประมาณที่ดี 
 งบประมาณท่ีดีและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน  ควรมีลักษณะดังนี้ 
 1.  เป็นศูนย์รวมของงบประมาณท้ังหมด  ปกติการใช้จ่ายเงินงบประมาณควรจะใช้จ่ายและ
พิจารณาจากศูนย์หรือแหล่งรวมเดียวกันท้ังหมด  ท้ังนี้เพื่อจะได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบการใช้จ่าย
ในแต่ละรายการหรือทุกโครงการว่ารายการใดมีความส าคัญ  จ าเป็นมากน้อยกว่ากัน  หากรายการใด
มีความส าคัญและจ าเป็นมากก็ควรได้รับจัดสรรงบปราณรายจ่ายมาก  ท้ังนี้เพื่อความยุติธรรมในการ
จัดสรรเงินงบประมาณทุกโครงการควรมีสิทธิเท่าๆกันในการเสนอเข้ารับการพิจารณาในการจัดสรร
งบประมาณพร้อมกัน  เพื่อจะได้มีการประมาณงานและโครงการเข้าด้วยกัน  ป้องกันมิให้มีการท างาน
หรือโครงการซ้ าซ้อนอันจะเป็นการส้ินเปลืองงบประมาณ  ดังนั้นจึงไม่ควรแก่การพิจารณา
งบประมาณไว้ในหลายๆ จุด  หรือหลายครั้ง  ซึ่งจะก่อให้เกิดการพิจารณาท่ีต่างกันและไม่ยุติธรรม 
 แต่อย่างไรก็ตาม  ในบางโอกาสก็ยังมีความจ าเป็นท่ีต้องแยกต้ังเงินไว้ต่างหากเป็นงบพิเศษ
นอกเหนือจากงบปราณ  เช่น  งบกลาง  งบราชการลับ  ซึ่งถ้ามีจ านวนไม่มากเกินไปก็มักจะไม่เป็นภัย  
ท้ังยังช่วยให้เกิดความสะดวกบางอย่างด้วย  แต่ถ้าการต้ังงบพิเศษมีมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อการ
บริหารงบประมาณ  เพราะจะท าให้เกิดโอกาสแยกเงินมาใช้จ่ายง่ายขึ้นและยังท าให้การบริหาร
งบประมาณเป็นไปแบบไม่มีแผนและไม่มีเป้าหมายท่ีชัดเจน 
 2.  มีลักษณะของการพัฒนาเป็นหลัก  งบประมาณท่ีดีควรจะด าเนินการจัดสรรโดยยึด
หลักการพัฒนาเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าเป็นหลัก  ท้ังนี้เนื่องจากมีงบประมาณจ ากัด  จึงควรมีการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามหลักการพัฒนาท่ีดีตามล าดับความส าคัญ  ตามสถานการณ์และความ
จ าเป็น 
 3.  การก าหนดเงินต้องสอดคล้องกับปัจจัยในการท างาน  การจัดงบประมาณในแผนงานต้อง
มีความเหมาะสม  โดยให้งานนั้นๆ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามท่ีต้ังไว้ 
 4.  มีลักษณะท่ีสามารถตรวจสอบได้  หรือเป็นเครื่องมือท่ีจะใช้ตรวจสอบการบริหารงานของ
หน่วยงาน  การจัดงบประมาณในแผนงานต่างๆควรมีรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ  อย่างพอเพียง
และเกิดผลเป็นรูปธรรม 
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 5.  ระยะเวลาในการด าเนินงานท่ีเหมาะสม  ตามปกติงบประมาณท่ีดีควรมีระยะเวลาท่ี
เหมาะสมตามสถานการณ์  ไม่ส้ันไม่ยาวเกินไป  โดยท่ัวไปจะใช้ระยะเวลาประมา  1  ปี  การเริ่มต้น
ใช้งบประมาณจะเริ่มในเดือนใดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน  เช่น  งบประมาณ
แผ่นดิน  เริ่มเดือนตุลาคมถึงกันยายนของปีต่อไป  งบประมาณรายได้ของสถานศึกษาใช้ตามปี
การศึกษา  เป็นต้น 
 6.  มีลักษณะช่วยให้เกิดความประหยัด  ในการใช้จ่ายงบประมาณควรพยายามให้การใช้จ่าย
ตามโครงการต่างๆ  ได้ผลเต็มท่ี  โดยพยายามไม่ให้ใช้จ่ายเกินความจ าเป็น  ฟุ่มเฟือยหรือเป็นการใช้
จ่ายท่ีสูญเปล่า  ไม่เกิดประโยชน์คุ้มค่า 
 7.  มีลักษณะชัดเจน  งบประมาณท่ีดีควรมีความชัดเจน  เข้าใจง่าย  เน้นถึงความส าคัญของ
แต่ละโครงการ  ไม่คลุมเครือ  ง่ายต่อการพิจารณาวิเคราะห์และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร 
 8.  มีความถูกต้องและเช่ือถือได้  งบประมาณท่ีดีจะต้องเป็นงบประมาณท่ีมีความถูกต้อง  ท้ัง
จ านวนเงินและรายละเอียดของโครงการท่ีถูกต้อง  หากงบประมาณมีข้อบกพร่องในด้านความถูกต้อง  
ซึ่งจะก่อให้เกิดความผิดพลาดและเกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน  จะท าให้งบประมาณขาดความน่า
ความเช่ือถือได้ 
 9.  เปิดเผยได้  งบประมาณท่ีดีต้องสามารถเปิดเผยแก่สาธารณชนหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้ทราบ
ได้  ไม่ถือเป็นความลับ  เพราะการเปิดเผยเป็นการแสดงถึงความบริสุทธิ์และโปร่งใสในการบริหาร
หน่วยงาน 
 10. มีความยืดหยุ่น  งบประมาณท่ีดีต้องมีความยืดหยุ่นได้ตามความจ าเป็น  หากมีการจัด
วางงบประมาณไว้อย่างเคร่งครัดเกินไป  อาจก่อให้เกิดความไม่คล่องตัวในการท างาน  เพราะลักษณะ
ของการท างบประมาณเป็นการวางแผนการท างานล่วงหน้า  ซึ่งอาจมีเหตุการณ์อื่นเข้ามากระทบท า
ให้ต้องมีการปรับเปล่ียนจ านวนงบประมาณท่ีได้วางแผนไว้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับงานนั้นๆ  แต่
อย่างไรก็ตาม  ถ้ามีความยืดหยุ่นมากก็อาจจะเกิดปัญหาการใช้งบประมาณท่ีไม่เพียงพอและขาด
ประสิทธิภาพ 
 11. มีความน่าเช่ือถือ  โปร่งใส  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  และสามารถตรวจสอบได้ 
 บทบาทของผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องกับงบประมาณ 
 1.  ผู้บริหารต้องตระหนักและเห็นความส าคัญของงบประมาณว่าเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญท่ีใช้
ในการบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2.  ผู้บริหารจะต้องจัดองค์กรและวางแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีเป็นอยู่
และให้มีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานในองค์กร  โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีเป็นหน่วยข้อมูล
กลางในการบริหารงบประมาณขององค์กร 
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 3.  ผู้บริหารต้องจัดบุคลากร  ท่ีรับผิดชอบเกี่ยวข้องงานงบประมาณท่ีต่อเนื่องและมีข้อมูลใน
ด้านต่างๆไว้พร้อม 
 4.  ผู้บริหารต้องจัดเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีจะเป็นในการบริหารงานงบประมาณไว้ครบถ้วน  
เพื่อให้การจัดงบประมาณเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
 บทบาทของบุคลากรที่เก่ียวข้องกับงบประมาณ 
 1.  ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับงบประมาณต้องเข้าใจบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของตนเองเป็นอย่างดี
และมีเหตุผล 
 2.  ผู้เกี่ยวข้องกับงบประมาณ  ต้องจัดระบบการบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
 บทบาทขององค์กรที่เก่ียวข้องกับงบประมาณ 
 1.  จัดระบบงานและองค์กรให้มีสายการบังคับบัญชาในองค์กรท่ีแน่นอน  พร้อมท้ังมอบ
อ านาจและความรับผิดชอบให้ไว้เพื่อให้งานงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  จัดให้มีการประสานงานกับหน่วยงานขององค์กรในการบริหารงานงบประมาณโดย
เฉพาะงานงบประมาณและงานการเงิน  การบัญชี 
 3.  จัดให้มีองค์กรกลางเป็นศูนย์รวมข้อมูลงบประมาณขององค์กร  เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนงาน  การบริหารงบประมาณ  งานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกันในด้านข้อมูลท่ีใช้28 
 

ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) 

 จากนโยบายภาครัฐมีการปรับเปล่ียนปฏิรูประบบการบริหาร  และปฏิบัติงานด้านการเงิน  
การคลังให้มุ่งไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยเป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ  
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ  รัฐบาลจึงได้ด าเนินการจัดท า  
“โครงการเปล่ียนระบบการบริหารงานทางการเงิน  การคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์”  หรือ  
GFMIS (Government  Financial  Management  Information  System)  ขึ้น   
 GFMIS  หมายถึง  ระบบการบริหรการเงิน  การคลังของภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่ง
เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลังภาครัฐ  และสามารถใช้ข้อมูลในการ
ตัดสินใจกับนโยบายการคลัง  และการปรับเปล่ียนทิศทางของประเทศได้ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน  โดย
น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นกระบวนการด าเนินงานและการจัดการ

                                                             
28 ทิชเชอร์  ติวเตอร์, เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา  การบริหารงบประมาณ  การเงินใน

สถานศึกษา (2557), 5-9. 
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ภาครัฐ  ด้านการงบประมาณ  การบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้าง  การเบิกจ่าย  งบประมาณและการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายการปฏิรูประบบราชการท่ีเนิน
ประสิทธิภาพ  และความคล่องตัวในการด าเนินงาน  ท าให้การใช้ทรัพยากรภายในองค์กรเป็นไปอย่าง
คุ้มค่า  พร้อมกับการได้ข้อมูลสถานภาพการคลังของรัฐท่ีถูกต้อง  รวดเร็ว  และทันการณ์  เพื่อการ
บริหารนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ 
 
 ความเป็นมาและความส าคัญของระบบ  GFMIS   
 กระทรวงศึกษำธิกำรได้กล่าวถึงการด าเนินการงานด้านการปฏิรูประบบราชการไทย  มี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับเปล่ียนแนวทางการด าเนินงานของภาครัฐให้มีความโปร่งใสในการตัดสินใจ  
รวมท้ังมีวิธีการท างานท่ีรวดเร็วและคล่องตัวเพิ่มมากขึ้น  เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม  
ตลอดจนตอบสนองการบริหารประเทศท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  โดยมุ่งเน้นกระจายอ านาจจาก
ส่วนกลางไปสู่ระดับล่างและท้องถิ่น  ในภาพรวมของการบริหารประเทศ  รัฐบาลได้มีนโยบาย
พัฒนาการบริหารงานให้ก้าวสู่แนวทางรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)  เพื่อให้รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ในอนาคต 
 ส าหรับการบริหารงานด้านการคลัง  รัฐบาลมีนโยบายด าเนินการปรับปรุงการบริหารงาน
ด้านการคลังของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขึ้น  โดนมุ่งเน้นท่ีเป้าหมายและผลลัพธ์ของ
การด าเนินงาน  เพื่อให้สามารถแปลงนโยบายและวิสัยทัศน์ของรัฐไปสู่การปฏิบัติจริง  รวมถึงสามารถ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อความโปร่งใสในการด าเนินงานจากแนวนโยบายดังกล่าว  รัฐบาลจึงได้
เร่งปฏิรูประบบการบริหารและการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน  การคลังให้มุ่งสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยได้ริเริ่มให้มี  “ระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิ เล็กทรอนิก ส์ ” GFMIS (Government  Financial  
Management  Information  System)  เพื่อให้สอดคล้องกันโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ประเทศ 
 จากแนวคิดดังกล่าว  วันท่ี  22  กรกฎาคม  2546  คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบ  ให้มี
การออกแบบระบบการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์  โดนจัดสร้างเป็น  National  System  เพื่อ
เป็นลิขสิทธิ์ของรัฐบาล  ซึ่งทุกส่วนราชการท่ัวประเทศได้เริ่มน าระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาปฏิบัติงานแบบ  Online  Real Time  ต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  2547  
โดยเริ่มเบิกจ่ายตรงในระบบ  GFMIS  เพียงระบบเดียว  ต้ังแต่วันท่ี  1  มีนาคม  2548 
 หลักการและขอบเขตการด าเนินงาน  ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบ GFMIS  เป็นการด าเนินงานปรับปรุงระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง
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ของภาครัฐให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
เพื่อปรับกระบวนการด าเนินงานและการจัดการภาครัฐด้านงบประมาณ  การบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้าง  
การเบิกจ่าย  และการบริหารทรัพยากร  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายปฏิรูปราชการท่ีเน้น
ประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการด าเนินงาน  รวมท้ังมุ่งหวังให้เกิดการใช้ทรัพยากรภายใน
องค์กรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสถานภาพการคลังภาครัฐท่ีถูกต้องรวดเร็ว  สามารถตอบสนอง
นโยบายการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ 
 ขอบเขตของระบบ  GFMIS  จะประกอบด้วย  2  ด้านคือ 

1. ระบบด้านปฏิบัติการ   (Operation  System)  ซึ่งรองรับโดย  Software  SAP  R/3  
ประกอบด้วยงานด้านระบบการบริหารงบประมาณการรับ-จ่ายและติดตามการใช้งบประมาณ  บัญชี
แบบเกณฑ์คงค้าง  บัญชีทรัพย์สินถาวร  บัญชีต้นทุน  บัญชีบริหาร  การจัดซื้อจัดจ้าง  การบริหารเงิน
สดและเงินคงคลัง  ตลอดจนข้อมูลบุคคล 

2. ระบบข้อมูลด้านการบริหาร  (Business  Warehouse)  ซึ่งรองรับโดย  Software  
SAP  EW  ประกอบด้วยข้อมูลท่ีใช้ในการวาแผนและการตัดสินใจ  ได้แก่  ข้อมูลเพื่อการบริหารด้าน
การเงินการคลังแบบ  Online  Real  Time  ส าหรับนายกรัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  
ปลัดกระทรวง  อธิบดีกรม  ผู้ว่าราชการจังหวัด  และผู้บริหารด้านการเงิน 

วัตถุประสงค์หลักของระบบ  GFMIS  คือ  เพื่อออกแบบและจัดสร้างระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์แบบ  ท้ังในด้าน 

1. ราบรับ-รายจ่าย 
2. เงินคงคลัง 
3. บัญชีการเงินตามเกณฑ์คงค้าง 
4. บัญชีทรัพย์สินถาวร 
5. บัญชีต้นทุน 
6. บัญชีบริหาร 

รวมท้ังการจัดซื้อจัดจ้าง  การจัดท า  การอนุมัติ  การเบิกจ่าย  การปรับปรุง  และการติดตามการใช้
งบประมาณท่ีเน้นการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแบบ  Output-Outcome  เพื่อให้เกิด
ฐานข้อมูลกลางด้านการเงินการคลังภาครัฐแบบ  Matrix  และ  Online  Real  Time  ตาม
โครงสร้างกระทรวง  ทบวง  กรม  และพื้นท่ีจังหวัด  โดยให้ทุกส่วนราชการเริ่มใช้งานระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบ GFMIS  ได้ต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  
2547 
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 ท้ังนี้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบ GFMIS  จะ
แบ่งออกเป็น  5  ระบบงาน  ดังนี้ 

1. ระบบบริหารงบประมาณ  เป็นการรับข้อมูลการอนุมัติงบประมาณจากระบบ  BIS  
ของส านักงบประมาณ  แต่การเปล่ียนแปลงหรือการจัดสรรเงินจะท าในระบบ  GFMIS  โดยข้อมูล
ดังกล่าวจะเช่ือมโยงกับระบบอื่นๆ  เช่น  ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง  ระบบการเบิกจ่ายเงิน  ระบบบัญชี 

2. ระบบจัดซื้อจัดจ้าง  เป็นการบันทึกการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยระบบจะเช่ือมโยงกับ
ระบบงบประมาณ  เพื่อตรวจสอบวงเงินงบประมาณ  และเช่ือมโยงกับระบบสินทรัพย์ถาวร  กรณีท่ี
เป็นการจัดซื้อสินทรัพย์ถาวรมูลค่าต้ังแต่  5,000  บาทขึ้นไป 

3. ระบบการเงินและบัญชี  ประกอบด้วย    ระบบย่อย  คือ  ระบบการเบิกจ่ายเงิน  
ระบบการรับและน าส่งเงิน  ระบบบริหารเงินสด  ระบบบัญชีแยกประเภท  และระบบสินทรัพย์ถาวร 

4. ระบบบัญชีต้นทุน  เป็นระบบท่ีจะให้ข้อมูลเพื่อการบริหาร  โดยหน่วยงานต้อง
ก าหนดโครงสร้างภายในหน่วยงานเป็นศูนย์ต้นทุน  ศูนย์ก าไร  งานหลัก  งานสนับสนุน  และกิจกรรม  
เพื่อรองรับข้อมูลในส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่าย  และก าหนดเกณฑ์การปันส่วนต้นทุน  เพื่อใช้เป็นหลักในการ
ปันส่วนต้นทุนให้แต่ละผลผลิตท่ีเกี่ยวข้อง 

5. ระบบบริหารบุคคล  เป็นระบบท่ีรับข้อมูลบุคลากรส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ  
โดยรับข้อมูลการเปล่ียนแปลงข้าราชการ  การฝึกอบรม  และการปรับโครงสร้างองค์กร  จากส่วน
ราชการและรับข้อมูลเงินบัญชีถือจ่ายจากกรมบัญชีกลาง29 
 

สรุปสาระส าคัญในพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 และ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ได้ดังนี้ 
 

นิยามศัพท์ส าคัญ(มาตรา  4) 
 “การจัดซื้อจัดจ้าง”  หมายความว่า  การด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ  จ้าง  
เช่าแลกเปล่ียนหรือโดยนิติกรรมอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 “พัสดุ”  หมายความว่า  สินค้า  งานบริการ  งานก่อสร้าง  งานจ้างท่ีปรึกษา  และงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  รวมทั้งการด าเนินการอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

                                                             
29 กระทรวงศึกษาธิการ   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการปฏิบัติ

ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมชุนสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย  จ ากัด, 2551), 34-38. 
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 “การบริหารพัสดุ”  หมายความว่า  การเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย  การยืม  การ
ตรวจสอบ  การบ ารุงรักษา  และการจ าหน่ายพัสดุ 
 “ราคากลาง”  หมายความว่า  ราคาท่ีใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาท่ีผู้ยื่นข้อเสนอได้
ยื่นเสนอไว้  ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง  โดยเรียกล าดับความส าคัญ  มีดังนี้ 

1. ราคาท่ีได้จากการค านวณ  ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคากลางก าหนด 
2. ราคาท่ีได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงท่ีกรมบัญชีกลางจัดท า 
3. ราคามาตรฐานท่ีส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นก าหนด 
4. ราคาท่ีได้จากการสืบราคาจากท้องตลาด 
5. ราคาท่ีเคยซื้อหรือจ้างครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา  2  ปีงบประมาณ 
6. ราคาอื่นตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วน

ท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  องค์การมหาชน  องค์กรอิสระ  องค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ  หน่วยธุรการของศาล  มหาวิทยาลัยในก ากับการดูแลของรัฐ  หน่วยงานสังกัด
รัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา  หน่วยงานอิสระของรัฐ  และหน่วยงานอื่นตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

“เจ้าหน้าท่ี”  หมายความว่า  ผู้ท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  หรือ
ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหาร
พัสดุของหน่วยงานของรัฐ 

หลักการจัดซ้ือจัดจ้าง(มาตรา  8) 
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ  และต้องสอดคล้องกับหลักการ  ดังนี้ 
1. คุ้มค่า  คือ  ต้องมีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม  และมีแผนบริหารพัสดุท่ีเหมาะสมและ

ชัดเจน 
2. โปร่งใส  คือ  ต้องกระท าอย่างเปิดเผย  แข่งขันอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน  มี

ระยะเวลาเหมาะสมต่อการยื่นข้อเสนอ  มีหลักฐานการด าเนินงานชัดเจน  และเปิดเผย
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอน 

3. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  คือ  ต้องมีการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า 
4. ตรวจสอบได้ 
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แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี(มาตรา  11) 
 ให้หน่วยงานของรัฐ  จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  และประกาศเผยแพร่ในระบบ
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐ  ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด  และให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผย  ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยภาครัฐ 
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต (มาตรา  16-18) 
 ก าหนดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  ในลักษณะของการ
ท าข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง
หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ  ผู้เข้ายื่นข้อเสนอ  และผู้สังเกตการณ์ โดยต้องตกลงกันว่าจะไม่
กระท าการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยผู้สังเกตการณ์ต้องมีความรู้ความช านาญและประสบการณ์
ท่ีจ าเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้นๆ  เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  ต้ังแต่การ
ท าร่าง TOR  จนถึงส้ินสุดโครงการ  โดยผู้สังเกตการณ์ต้องมีความเป็นกลาง  และไม่ เป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น 
องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ(มาตรา  46-50) 
 ก าหนดให้กรมบัญชีกลางเป็นองค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  มีหน้าท่ี 

1. ดูแลและจัดหาระบบการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. จัดท าฐานข้อมูลราคาอ้างงอิง 
3. รวบรวมวิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบัติตาม  พรบ.  นี้ 
4. จัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีตามหลักสูตรวิชาชีพ 
5. ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการในคณะกรรมการตาม  พรบ.  นี้ 

กรณีเจ้าหน้าท่ีซึ่งผ่านการอบรมจากกรมบัญชีกลางและได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ีมี
หน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มหรือเงินอื่นท านองเดียวกัน 
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง(มาตรา  54-68) 
 ก าหนดให้มีวิธี  3  วิธี  ดังนี้ 

1. วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป  คือ  การเชิญชวนผู้ประกอบการท่ัวไปท่ีมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขท่ีก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ  โดยกระท าได้  3  วิธีตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 ดังนี้ 

1.1. วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) คือ การซื้อหรือจ้างท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุท่ีไม่ซับซ้อน หรือเป็นสินค้าหรืองานบริการท่ีมีมาตรฐาน และได้ก าหนดไว้ในระบบ
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ข้อมูลสินค้า (e-catalog) โดยให้ด าเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market :       
e-market) ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด ซึ่งสามารถกระท าได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1.1.1.   การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 
500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 

1.1.2.   การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง 
ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท 

1.2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงิน
เกิน 500,000 บาท  และเป็นสินค้าหรืองานบริการท่ีไม่ได้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) โดยให้ด าเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding :e-bidding) ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 

1.3. วิธีสอบราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 
5,000,000 บาท  ให้กระท าได้ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐนั้นต้ังอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีข้อจ ากัดในการใช้
สัญญาณอินเตอร์เน็ต ท าให้ไม่สามารถด าเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ท้ังนี้ ให้เจ้าหน้าท่ีระบุเหตุผลความจ าเป็นท่ีไม่อาจด าเนินการซื้อหรือจ้างด้วย
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ 22 
ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 ด้วย 

2. วิธีการคัดเลือก  คือ  การเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด  ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า  3  รายให้เข้ามายื่นข้อเสนอ  เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการท่ีมี
คุณสมบัติตรงตามท่ีก าหนดน้อยกว่า  3  ราย  โดยให้ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 

2.1. ประกาศเชิญชวนแล้ว  แต่ไม่มีผู้เสนอหรือไม่ได้รับการคัดเลือก 
2.2.  เป็นพัสดุท่ีมีคุณลักษณะพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิต  ก่อสร้าง  หรือจากช่างผู้มี

ฝีมือโดยเฉพาะ  หรือมีความช านาญพิเศษ  หรือมีทักษะสูง  และผู้ประกอบการมีจ านวนจ ากัด 
2.3. มีความจ าเป็น  เร่งด่วน  หากใช้วิธีการประกาศเชิญชวนแล้วไม่ได้ผล 
2.4. มีข้อจ ากัดท่ีจ าเป็นต้องระบุยี่ห้อ 
2.5. จ าเป็นต้องซื้อจากต่างประเทศ 
2.6. พัสดุท่ีต้องปกปิดหรือใช้ในราชการลับ 
2.7. งานซ่อมท่ีจ าเป็นต้องถอดตรวจ 
2.8. กรณีอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

3. วิธีเฉพาะเจาะจง  คือ  การเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา  ให้ใช้ได้กรณีต่อไปนี้ 
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3.1.  ใช้ท้ังวิธีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือกแล้ว  แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอ  หรือข้อเสนอ
ไม่ได้รับการคัดเลือก 

3.2. การจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
3.3. มีผู้ประกอบท่ีมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว  หรือเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยชอบ

ด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศและไม่มีพัสดุอื่นใดท่ีจะใช้ทดแทนได้ 
3.4.   มีความจ าเป็นเร่งด่วน  เนื่องจากภัยธรรมชาติ  หรือเกิดโรคติดต่อร้ายแรง  และใช้

วิธีประกาศเชิญชวนหรือวิธีคัดเลือกอาจล่าช้าก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง 
3.5. เป็นพัสดุท่ีเกี่ยวพันกับพัสดุท่ีซื้อจ้างก่อนหน้านี้และมีความจ าเป็นต้องเพิ่มเติม โดย

มูลค่าพัสดุท่ีเพิ่มเติม  ต้องไม่สูงกว่ามูลค่าพัสดุท่ีได้ซื้อจ้างไว้ก่อนแล้ว 
3.6. เป็นพัสดุท่ีขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของภาครัฐ 
3.7. เป็นท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างซึ่งจ าเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง 
3.8. กรณีอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

4. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ(มาตรา 100-105) 
การตรวจรับพัสดุให้ผู้มีอ านาจแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบการ

บริหารสัญญาหรือข้อตกลงหรือการตรวจรับพัสดุ  โดยองค์ประกอบ  องค์ประชุม  และหน้าท่ีของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

5. การบริหารพัสดุ (มาตรา  112-113) 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุให้มีการใช้และการบริหารพัสดุท่ี

เหมาะสม  คุ้มค่า  และเกิดประโยชน์มากท่ีสุด  ซึ่งรวมถึงการเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย  การยืม  
การตรวจสอบ  การบ ารุงรักษา  และการจ าหน่ายพัสดุ 
 

ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement : e-GP) 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ความหมายของ

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement : e-GP)  

ว่า  เป็นงานท่ีจัดท าเพื่อให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

และพัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง  ครบถ้วน  ท่ัวถึง  เป็นศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐท่ี

มีระบบบริหารจัดการรหัสสินค้าและบริการภาครัฐ  เก็บข้อมูลของหน่วยจัดซื้อและข้อมูลผู้ค้า  

ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบต่างๆ  เช่ือมต่อข้อมูลกับแหล่งข้อมูลภายนอกท่ีเกี่ยวข้องและเป็น
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ต้นแบบการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ท่ีครบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  โดยมีเป้าหมายเพื่อ

เพิ่มความโปร่งใส  ลดปัญหาทุจริต  คอร์รับช่ัน  ลดความผิดพลาดในการในการปฏิบัติงานตาม

ระเบียบ  ลดความซ้ าซ้อนการบันทึกข้อมูล  ซึ่งฝ่ายบริหารสามารถติดตามข้อมูลได้แบบ Online  

Real  time  ในระบบ  รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้30 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  มีผลบังคับใช้

ในวันท่ี  24  กุมภาพันธ์  2560  เป็นต้นไป  โดยมาตรา  57  ก าหนดให้  รายละเอียดของวิธีการ

จัดซื้อจัดจ้างพัสดุในหมวดนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง  ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด  ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่า

ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ข้อ  9  ก าหนดว่า  การด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบนี้ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์  ให้หน่วยงานของรัฐ

ด าเนินการในเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement : e-GP)  โดยให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารท่ี

จัดพิมพ์จากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบการ

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด  และข้อ  10  ก าหนดให้กรมบัญชีกลาง

จัดท าแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการ 

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement : e-GP)  
นั้น  กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาถึงระยะท่ี  4  โดยมีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  2)  เพื่อความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง  และส่งเสริมให้
เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  3)  เป็นแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างท่ีให้หน่วยงานกลางหรือ
หน่วยงานภาครัฐน าข้อมูลไปอ้างอิงในการก าหนดราคากลางหรือการของบประมาณต่อไปได้  4)  เพื่อ
ลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  5)  เพื่อลดต้นทุนของท้ังภาครัฐและ
เอกชนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

                                                             
30 หน่วยตรวจสอบภายใน  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, "แนวทางการ

ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Government  Procurement : E-Gp),"  
เข้าถึงได้จาก  http://audit.obec.go.th/e-GP.pdf. 
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การบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน 
 

 ส ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้กล่ำวถึงการบริหารงานด้านงบประมาณของ
โรงเรียน  มีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานมีอิสระในการจัดการทรัพยากรได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น  
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2546  ได้ก าหนดให้สถานศึกษามีอ านาจในการบริหาร
จัดการด้านงบประมาณ  อาทิ  กระปกครอง  ดูแล  บ ารุงรักษา  ใช้และจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน  การจดทะเบียนสิทธิ์เกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้  การมีอิสระในการบริหารจัดการ
งบประมาณตามท่ีได้รับวงเงินและได้รับมอบอ านาจ  การมีอิสระในการบริหารจัดการเกี่ยวกับพัสดุ  
การรับบริจาคหรือสินทรัพย์ท่ีมีผู้บริจาคให้  ดังนั้นการบริหารงบประมาณของโรงเรียนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการแสวงหา  การระดมทุนและทรัพยากรเพื่อใช้ในการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ให้
เป็นไปตามเป้าหมายอย่างคุ้มค่าและประหยัด 
 ปัจจุบันสถานศึกษามีฐานะเป็นหน่วยงบประมาณและหน่วยบริหารงบประมาณของตนเอง  
แต่ยังมีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาดูแลแม้ว่าจะมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย  ส่งผลให้
สถานศึกษายังขาดความอิสระในการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง  
ท้ังนี้การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล  ได้ก าหนดให้สถานศึกษาสามารถจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษารวมท้ังการจัดหารายได้จากการให้บริการท่ีต้องน ามาใช้ใน
การบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา  ท่ีส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีต่อผู้เรียน  เพื่อให้การ
บริหารงบประมาณ  การเงินและบัญชีของสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลสอดคล้องกับหลักการดังกล่าว  
ประกอบกับเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  โดย
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี  ต้อง
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจของตนไปยัง
สถานศึกษา  ผ่านกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา  พ.ศ.2550  ประกอบกับประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง  
การกระจายอ านาจ  การบริหารและการจัดการการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. 2550  จะเห็นได้ว่ากฎกระทรวง  ระเบียบ  กฎหมาย  และ
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการได้มอบอ านาจให้สถานศึกษามีอ านาจในการบริหารจัดการ
งบประมาณภายใต้กรอบการด าเนินการท่ีก าหนดให้อย่างอิสระ  รวดเร็ว  มีความคล่องตัวมากขึ้น  
และมุ่งกระจายอ านาจในการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้กับสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  
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เพื่อให้สถานศึกษานิติบุคคลสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด  ภายใต้ระเบียบและกฎหมายรองรับ  โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการ  ดังนี้ 
 

หลักการและแนวคิดการบริหารงานด้านงบประมาณ 

 

1. ยึดหลักความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียนในการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. มุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการทาง
การเงิน  ท้ัง  7  ด้าน  เพื่อรองรับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  ดังนี้ 

2.1 การวางแผนงบประมาณ 
2.2 การค านวณต้นทุนผลผลิต 
2.3 การจัดท าระบบการจัดหาพัสดุ 
2.4 การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 
2.5 การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
2.6 การบริหารสินทรัพย์ 
2.7 การตรวจสอบภายใน 

3. ยึดหลักการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการงบประมาณ  โดยจัดสรรงบประมาณให้
เป็นไปในลักษณะของวงเงินรวมแก่สถานศึกษา 

4. มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการงบประมาณของ
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ  มีความคล่องตัวควบคู่กับความโปร่งใส  และความ
รับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้จากผลส าเร็จของงานและทรัพยากรท่ีใช้ 
 

ขอบข่ายภารกิจการบริหารงานด้านงบประมาณ 

1. ด้านการจัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. ด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง 

3. ด้านการอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
4. ด้านการขอโอนและขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
5. ด้านการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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6. ด้านการตรวจสอบ  ติดตาม  และรายงานการใช้งบประมาณ 
7. ด้านการตรวจสอบ  ติดตาม  และรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
8. ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
9. ด้านการปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
10. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
11. ด้านการวางแผนพัสดุ 
12. ด้านการก าหนดแบบรูปรายการ  หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์  หรือส่ิงก่อสร้างท่ี

ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพื้นฐาน 
13. ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ 
14. ด้านการจัดหาพัสดุ 
15. ด้านการควบคุม  ดูแล  บ ารุงรักษา  และจ าหน่ายพัสดุ 
16. ด้านการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
17. ด้านการเบิกเงินจากคลัง 
18. ด้านการรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการจ่ายเงิน 
19. ด้านการน าเงินส่งคลัง 
20. ด้านการจัดท าบัญชีการเงิน 
21. ด้านการจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
22. ด้านการจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน  และรายงาน31 
ขอบข่ายภารกิจการด าเนินการบริหารงานด้านงบประมาณของสถานศึกษาตามระบบการ

พัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล  โดยมีการปรับรายละเอียดบางด้านให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ใน
ปัจจุบัน  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ด้านการจัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1.1   วิ เคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน (SWOT Analysis) โดยเช่ือมโยงกับ
แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  กลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  กลยุทธ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

                                                             
31  ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันฐาน, คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการ

บริหารรูปแบบนิติบุคคล (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จ ากัด , 
2556), 57-59. 
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1.2   จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา  เพื่อจัดสรรงบประมาณประจ าปีท่ีได้รับให้กับหน่วยงานภายในสถานศึกษา  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   

1.3   จัดท าข้อมูลสารนเทศทางการเงินของสถานศึกษา  ได้แก่  แผนการจัดช้ันเรียน  
ข้อมูลครูและบุคลากร  ข้อมูลนักเรียน  ทรัพยากรและส่ิงอ านวยความสะดวกของสถานศึกษา  เพื่อใช้
ก าหนดเป้าหมาย  ผลผลิต เป้าหมายกิจกรรมหลักและการสนับสนุน 

1.4   ทบทวนประสิทธิภาพการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการในปีท่ีผ่านมา  เพื่อจัดท า
ประมาณการค่าใช้จ่ายปีท่ีขอต้ังงบประมาณและค่าใช้จ่ายล่วงหน้า  3 ปีของงบบุคลากร  งบ
ด าเนินงาน  งบเงินอุดหนุน  งบลงทุน  และงบรายจ่ายอื่นท่ีสอดคล้องกับประเด็นกลยุทธ์ตาม
แผนพัฒนา 

1.5   ประมาณการและก าหนดวงเงินค่าใช้จ่ายกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนของ
แต่ละผลผลิต  เพื่อก าหนดกรอบวงเงินท่ีใช้จ่ายแต่ละปี  และจัดต้ังงบประมาณเสนอต่อส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1.6   วิเคราะห์ผลกระทบของการประกันคุณภาพภายใน  ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก     กลยุทธ์ของโรงเรียนและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อตรวจสอบ  
ทบทวนภารกิจ  และจัดท ากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTFF)  เป็น
รายละเอียดของแผนงบประมาณ 

1.7   ขอความเห็นชอบแผนงบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อ
ใช้เป็นค าขอต้ังงบประมาณต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. ด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง 

2.1 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
2.2   ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. ด้านการอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

3.1   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณตามงาน/โครงการท่ีก าหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนการใช้งบประมาณ 

4. ด้านการขอโอนและขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
4.1   ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณท่ีจ าเป็นต้องขอโอนและเปล่ียนแปลง  

เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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4.2   ขอโอน/เปล่ียนแปลงงบประมาณท่ีไม่ต้องท าความตกลงกับส านักงบประมาณให้
เสนอต่อส่วนกลาง/เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแล้วแต่กรณี 

5. ด้านการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
5.1   รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีไปยังส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 
6. ด้านการตรวจสอบ  ติดตาม  และรายงานการใช้งบประมาณ 

6.1   จัดให้มีการตรวจสอบและติดตามให้กลุ่ม  ฝ่าย  งานในสถานศึกษา  รายงานผล
การปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ  เพื่อสถานศึกษาจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผล
การใช้จ่ายงบประมาณต่อส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกไตรมาส  ภายในระยะเวลาท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 

6.2   จัดท ารายงานประจ าปีท่ีแสดงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติงานทุกส้ินปีงบประมาณ  
แล้วจัดส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภายในระยะเวลาท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 

7. ด้านการตรวจสอบ  ติดตาม  และรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
7.1 ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
7.2 วางแผนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
7.3   วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ  ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้

ทรัพยากรของหน่วยงานในสถานศึกษา 
8. ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

8.1   ประสานและรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยากรท่ีสนับสนุนการจัด
การศึกษาท้ังภาครัฐ  เอกชน  และประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นระบบ 

8.2   ศึกษาแนวทางหรือระเบียบท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทรัพยากรทุก
ประเภท  ตลอดจนเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุน 

8.3 วางแผน  รณรงค์  ส่งเสริมการระดมทุนการศึกษา  และทุนเพื่อการพัฒนาโรงเรียน 
8.4   จัดท าข้อมูลสารสนเทศและระบบการรับ   จ่ายทุนการศึกษา  และทุนเพื่อการ

พัฒนาการศึกษาให้ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  คุ่มค่า  และมีความโปร่งใส 
8.5   ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของโรงเรียน  โดยให้เป็นไปตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
8.6   ให้บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กร

วิชาชีพ  สถานบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น  ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
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โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรให้แก่โรงเรียนและมี
ส่วนร่วมกับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 

9. ด้านการปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
9.1 ส ารวจความต้องการของผู้เรียนและคัดเลือกผู้เสนอกู้ยืมเงินตามหลักเกณฑ์ 
9.2 ประสานการกู้ยืมเพื่อการศึกษากับหน่วยปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
9.3 สร้างความตระหนักแก่ผู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 
9.4 ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และรายงานผลการด าเนินงาน 

10. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
10.1  จัดท ารายการทรัพยากรเป็นสารสนเทศ  ได้แก่  แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นท้ังท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและภูมิปัญญา  แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นสถาน
ประกอบการ  เพื่อการรับรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียนและบุคคลท่ัวไป  เพื่อใช้ทรัพยากร
ร่วมกันในการจัดการศึกษา 

10.2  วางระบบและก าหนดแนวปฏิบัติการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับบุคคลและหน่วยงาน
รัฐบาลและเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

10.3   กระตุ้นให้บุคคลในสถานศึกษาร่วมใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก  รวมท้ัง
ให้บริการการใช้ทรัพยากรภายในเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้และส่งเสริมการศึกษาในชุมชน 

10.4   ประสานความร่วมมือกับผู้รับผิดชอบแหล่งทรัพยากรภายในและภายนอก  ท้ัง
ทรัพยากรท่ีเกิดจากธรรมชาติ  ทรัพยากรท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  ทรัพยากรบุคคลท่ีมีศักยภาพให้การ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

10.5 ด าเนินการเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีสนับสนุนการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 

10.6 อ านาจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรและการได้รับการสนับสนุนจาก
ภาคส่วนต่างๆ ต้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของสถานศึกษา 

11. ด้านการวางแผนพัสดุ 
11.1   วางแผนพัสดุล่วงหน้า  3  ปี  โดยด าเนินการตามกระบวนการของการวางแผน 

งบประมาณ 
11.2 จัดท าแผนการจัดหาพัสดุ  ฝ่ายท่ีท าหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ด าเนินการ  โดยให้

ฝ่ายท่ีต้องการใช้พัสดุจัดท ารายละเอียดพัสดุท่ีต้องการ  คือ  รายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ  ราคา  
คุณลักษณะเฉพาะ  หรือรูปแบบรายการและระยะเวลาท่ีต้องการใช้พัสดุ(รวมท้ังรายละเอียดพัสดุท่ี
ต้องการนี้  ต้องเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี(แผนปฏิบัติงาน)  และตามท่ีระบุไว้ในเอกสาร
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ประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี)  ส่งให้ฝ่ายท่ีท าหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดท า
แผนการจัดหาพัสดุ 

11.3   จัดท าแผนการจัดหาพัสดุท าการส ารวจข้อมูลรายะเอียดจากฝ่ายท่ีต้องการใช้
พัสดุ  โดยมีการสอบทานกับแผนปฏิบัติงานและเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีและความเหมาะสมของวิธีการจัดหาว่าควรเป็นการซื้อ  การเช่า  หรือการจัดท าเอง  แล้วจึง
น าข้อมูลท่ีสอบทานแล้วมาจัดท าแผนการจัดหาพัสดุในภาพรวมของสถานศึกษา  โดยในส่วนท่ีจัดส่ง
ให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินให้รายงานเฉพาะครุภัณฑ์ท่ีมีราคาเกินหนึ่งแสนบาท  และท่ีดิน
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาเกินหนึ่งล้านบาท(รายละเอียดส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ท่ี ตผ 0004/ว97  ลง
วันท่ี  19  มีนาคม  2546) 

12. ด้านการก าหนดแบบรูปรายการ  หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์  หรือส่ิงก่อสร้างท่ี
ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพื้นฐาน 

12.1   ก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะเพื่ อประกอบการขอต้ัง
งบประมาณส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

12.2 การจัดหาจากเงินนอกงบประมาณให้ก าหนดแบบรูปรายการหรือ คุณ
ลักษณะเฉพาะได้โดยให้พิจารณาจากแบบมาตรฐานก่อน  หากไม่เหมาะสมให้ก าหนดตามความ
ต้องการโดยยึดหลักความโปร่งใส  เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 

13. ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ 
13.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดหาพัสดุ  เช่น  สมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง  

การจัดท าบัญชีผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  เพื่อส าหรับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการประเมินผลผู้ขาย
และผู้รับจ้าง  เป็นต้น 

14. ด้านการจัดหาพัสดุ 
14.1 จัดหาพัสดุปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของส่วนราชการและค าส่ังมอบ

อ านาจของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
14.2 จัดท าพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้โรงเรียน  รับ

จัดท า  รับบริการ  รับจ้าง  ผลิตเพื่อจ าหน่าย  พ.ศ.2533  (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2541)  
14.3 จัดหาพัสดุด้วยเงินงบประมาณต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.2560  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.2549 โดยก าหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือองค์กรอื่นมี
ส่วนร่วมในการจัดหาโดยประเภทของพัสดุท่ีจัดหาต้องเป็นไปตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
งบประมาณและค าส่ังมอบอ านาจของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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14.4 จัดหาพัสดุด้วยเงินนอกงบประมาณต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2560  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2549 และให้เป็นไปตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกัดเขต
พื้นท่ีการศึกษา  พ.ศ.2549  และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วย
หลักเกณฑ์  อัตรา  และวิธีการน าเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา 

15. ด้านการควบคุม  ดูแล  บ ารุงรักษา  และจ าหน่ายพัสดุ 
15.1 จัดท าทะเบียนคุมบัญชีทรัพย์สินและบัญชีวัสดุ  ไม่ว่าจะได้มาด้วยการจัดหาหรือ

การรับบริจาค 
15.2   ควบคุมพัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
15.3 ตรวจสอบพัสดุประจ าปีและให้มีการจ าหน่ายพัสดุท่ีช ารุดเส่ือมสภาพหรือไม่ใช้ใน

ราชการอีกต่อไป 
15.4 พัสดุท่ีเป็นท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้าง  กรณีท่ีได้มาด้วยเงินงบประมาณให้ด าเนินการ

ขึ้นทะเบียนเป็นท่ีราชพัสดุ  กรณีท่ีได้มาจากการบริจาคหรือจากเงินรายได้สถานศึกษาให้ขึ้นทะเบียน
เป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา 

16. ด้านการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
16.1 จัดท าแนวปฏิบัติหรือระเบียบของโรงเรียนในการด าเนินการหารายได้  โดยไม่ขัด

ต่อกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
16.2 จัดหาผลประโยชน์ เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ  และอสังหาริมทรัพย์ ท่ีอยู่ ในการ

ครอบครองของสถานศึกษาภายในวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา  และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย  
วัตถุประสงค์และภารกิจของสถานศึกษา 

16.3   เงินรายได้ท่ีเกิดขึ้นถือเป็นเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้สถานศึกษา 
16.4   การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตามข้อ 1-3 ในส่วนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ

ของสถานศึกษา ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
17. ด้านการเบิกเงินจากคลัง 

17.1 โรงเรียนได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง/กรมบัญชีกลางโดยตรง  โดย
จัดท าและตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอเบิกให้ถูกต้องตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  แล้วด าเนินการเบิก
เงินจากส านักงานคลังจังหวัด ณ อ าเภอ แล้วแต่กรณี  ตามระบบ GFMIS 

18. ด้านการรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการจ่ายเงิน 
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18.1 โรงเรียนได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง  โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  คือ  การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการ
จ่ายเงิน  ต้องปฏิบัติตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด   คือ  ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงิน
ส่งคลังของส่วนราชการ  พ.ศ. 2551  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

19. ด้านการน าเงินส่งคลัง 
19.1 น าเงินส่งคลังภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการ

น าเงินส่งคลังของส่วนราชการ  พ.ศ. 2551  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
19.2   ขั้นตอนและวิธีการน าเงินส่งคลังเป็นไปตามระบบ GFMIS  ก าหนด 

20. ด้านการจัดท าบัญชีการเงิน 
20.1 โรงเรียนท่ีได้รับการอนุมัติเป็นผู้เบิกเงินจากคลัง/กรมบัญชีกลาง  จัดท าบัญชี

การเงินให้บันทึกบัญชีและทะเบียนท่ีเกี่ยวข้องตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง  และระบบ GMIS  ท่ี
กระทรวงการคลังก าหนด 

21. ด้านการจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
21.1 จัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงินเป็นไปตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง  

และระบบ GFMIS  ตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
21.2 จัดท ารายงานการรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด  คือ  ตามประกาศส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วย
หลักเกณฑ์อัตรา  และวิธีการน าเงินรายได้สานศึกษาไปจ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็น
นิติบุคคลในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

22. ด้านการจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน  และรายงาน 
22.1 โรงเรียนท่ีได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง/กรมบัญชีกลาง  แบบพิมพ์

บัญชี  ทะเบียน  และแบบรายงานให้จัดท าตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง  และระบบ GFMIS  ตามท่ี
กระทรวงการคลังก าหนด32 

ปัจจุบันสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้ด าเนินการในการบริหารงบประมาณท่ีได้รับมี 3 ประเภท ดังนี้ 1)  เงินงบประมาณ  2)  
เงินนอกงบประมาณ 3)  เงินรายได้แผ่นดิน หลักในการบริหารงบประมาณการเงินของสถานศึกษาท่ี
ผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ของการเงิน
แต่ละประเภท ดังนี้  
เงินนอกงบประมาณ 
                                                             

32  ibid., 67-72. 
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เงินนอกงบประมาณ หมายถึง เงินท่ีมีกฎหมายก าหนดไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  ได้แก่  
1.  เงินรายได้สถานศึกษา 
เงินรายได้สถานศึกษา หมายถึง  รายได้ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ การศึกษา

แห่งชาติพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเกิดจาก  
1.1  การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีเป็นท่ีราชพัสดุ  ตาม

กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและท่ีเป็นทรัพย์สินอื่น  
1.2  การบริการทางการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับ

นโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจหลักของสถานศึกษา  
1.3  เบี้ยปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษาและเบ้ียปรับท่ีเกิดจากผิดสัญญาการ

ซื้อทรัพย์สินหรือจ้างท าของท่ีด าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ  
1.4  เงินอื่นๆ ท่ีสถานศึกษารับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ เช่น รายได้จากการขายอาหาร เงิน

บ ารุงการศึกษา  เงินผ้าป่า  เงินจากการจัดงานเล้ียงศิษย์เก่า เงินท่ีเรียกเก็บ จากนักเรียนเป็นต้น  
1.5  เงินท่ีมีผู้มอบให้ ได้แก่ เงินบริจาคท่ีระบุวัตถุประสงค์  เงินบริจาคท่ีไม่ได้ระบุ

วัตถุประสงค์  
1.6  ค่าขายแบบรูปรายการแยกพิจารณาได้ 2 กรณี  1)  เงินท่ีได้รับจากการขาย

แบบรูปรายการท่ีจัดท าขึ้นโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดินหรือได้รับจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานถือว่าเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน  ต้องน าส่งคลังเป็นได้แผ่นดิน  2)  เงินท่ีได้รับ
จากการขายแบบรูปรายการท่ีจัดท าขึ้นโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษาถือเป็นรายได้สถานศึกษาท่ีได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  

1.7  เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.8 เงินหลักประกันสัญญาท่ีผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่รับคืนเมื่อพ้นก าหนด ผูกพันตาม

สัญญา คู่มือการเบิกจ่ายเงินสถานศึกษา  
การรับเงิน  สถานศึกษาต้องออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ช าระเงินทุกครั้ง  โดยใช้ใบเสร็จรับเงิน

ตามแบบของทางราชการ  ซึ่งเป็นใบเสร็จรับเงินท่ีสถานศึกษาเบิกจากส่วนราชการผู้เบิก  
การมอบอ านาจ  
1. ผอ.สถานศึกษา/ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ   ครั้งละไม่เกิน  15 ล้านบาท  
2. ผอ.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งละไม่เกิน  20 ล้านบาท 
3. ผอ.ส านักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ.  ครั้งละไม่เกิน  20 ล้านบาท  
4. ท่ีปรึกษารับผิดชอบการปฏิบัติราชการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งละไม่เกิน 30 

ล้านบาท  
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5. ผู้ว่าราชการจังหวัด  ครั้งละไม่เกิน  25 ล้านบาท  
6. รองเลขาธิการ กพฐ.ท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของส านักการคลังและสินทรัพย์  

    ครั้งละไม่เกิน 40 ล้านบาท  
7. นอกเหนือจากนี้ให้เป็นอ านาจของเลขาธิการ กพฐ.  
การเก็บรักษาเงิน  
1. เก็บเป็นเงินสด/เงินฝากธนาคาร เพื่อส ารองใช้จ่ายได้ภายในวงเงินท่ี สพฐ. ก าหนดโดย

ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  
2. ฝากส่วนราชการผู้เบิก (ส่วนท่ีเกินวงเงินเก็บรักษา)  
3. ส าหรับดอกผลท่ีเกิดจากเงินฝากธนาคาร ถือเป็นผลประโยชน์ท่ีสถานศึกษาสามารถเก็บ 

เป็นกรรมสิทธิ์ได้ไม่ต้องน าส่งคลัง 
อ านาจการเก็บรักษาเงิน  
1)  นักเรียนไม่เกิน 120 คน  สามารถส ารองจ่าย  ณ  โรงเรียนไม่เกินวันละ  20,000  บาท   

และสามารถเก็บเงินไว้ในธนาคารได้  30,000  บาท 
2)  นักเรียน  120 คนขึ้นไป  สามารถส ารองจ่าย  ณ  โรงเรียนไม่เกินวันละ  30,000  บาท   

และสามารถเก็บเงินไว้ในธนาคารได้  1,000,000  บาท  ส่วนท่ีเกินน าฝากส านักงานเขตต้นสังกัด 
3)  สพป./สพม.  สามารถส ารองจ่ายไม่เกินวันละ  100,000  บาท   และสามารถเก็บเงินไว้

ในธนาคารได้  5,000,000  บาท  ส่วนท่ีเกินน าฝากส านักงานคลังจังหวัด 
2. เงินบริจาค 
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้ทาง

ราชการ พ.ศ. 2526 
3. เงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 
เงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย คือเงินท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหักจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง

เพื่อน าส่งกรมสรรพากร  กรณีการซื้อหรือจ้างมีหลักเกณฑ์การหักภาษี  ณ  ท่ีจ่าย ดังนี้ 
3.1 ซื้อหรือจ้างบุคคลธรรมดา ต้ังแต่ 10,000 บาทขึ้นไปหักร้อยละ 1 ของ มูลค่าสินค้า/

บริการก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 
3.2 ซื้อหรือจ้างนิติบุคคล ต้ังแต่ 500 บาทขึ้นไปหักร้อยละ 1 ของมูลค่าสินค้า/ บริการก่อน

บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม  
การรับเงิน  สถานศึกษาเป็นผู้หักภาษี ณ ท่ีจ่าย  ให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่   ผู้ช าระเงิน 

การน าส่ง ให้สถานศึกษารวบรวมเงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย น าส่งสรรพากร ในท้องท่ีท่ีสถานศึกษาต้ังอยู่
ภายในวันท่ี 7 ของเดือนถัดจากเดือนท่ีจ่ายเงิน  หากไม่น าส่งภายในก าหนดเวลา  ผู้จ่ายเงินต้อง
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รับผิดชอบช าระเงินเพิ่มเองร้อยละ  1.5  ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของภาษีท่ีน าส่งและอาจได้รับ
โทษทางอาญาปรับไม่เกิน  2,000  บาท  

4.  เงินลูกเสือ 
ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ  ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ

ลูกเสือ  พ.ศ. 2509  ข้อ 18-35 
เงินบ ารุงลูกเสือ  คือ  เงินบ ารุงประจ าปีท่ีเก็บจากลูกเสือคนหนึ่งไม่เกินปีละ  5  บาท  และ

การรับเงินให้ใช้ใบเสร็จรับเงินตามแบบท่ีก าหนด(ใบเสร็จรับเงินลูกเสือ)  หลักฐานการจ่ายเงินให้ถือ
ปฏิบัติเช่นเดียวกับขั้นตอนการจ่ายเงินทางราชการและให้รวบรวมหลักฐานการจ่ายเงินไว้ที่โรงเรียน  
โดยไม่ต้องน าส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  แต่จะต้องจัดเก็บให้ครบถ้วน  เพื่อการตรวจสอบได้
เสมอ 

5. เงินเนตรนารี 
ให้ใช้ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ  ว่าด้วยการปกครอง  หลักสูตรวิชาชีพพิเศษและ

เครื่องแบบของเนตรนารี  ฉบับช่ัวคราว  พ.ศ. 2545 
เงินบ ารุงเนตรนารี  คือ  เงินบ ารุงประจ าปีท่ีเก็บจากเนตรนารีคนหนึ่งไม่เกินปีละ  5  บาท  

และการรับเงินให้ใช้ใบเสร็จรับเงินตามแบบท่ีก าหนด(ใบเสร็จรับเงินลูกเสือ)  การเก็บรักษาเงินให้น า
ฝากธนาคารตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ  หลักฐานการจ่ายเงินให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับข้ันตอน
การจ่ายเงินทางราชการและให้รวบรวมหลักฐานการจ่ายเงินไว้ท่ีโรงเรียน  โดยไม่ต้องน าส่งส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน  แต่จะต้องจัดเก็บให้ครบถ้วน  เพื่อการตรวจสอบได้เสมอ 

6. เงินยุวกาชาด 
ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด  เรื่องระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับยุว

กาชาด  พ.ศ. 2550 
เงินบ ารุงยุวกาชาด  คือ  เงินบ ารุงประจ าปีท่ีเก็บจากยุวกาชาดคนหนึ่งไม่เกินปีละ  10  

บาท  และการรับเงินให้ใช้ใบเสร็จรับเงินตามแบบท่ีก าหนด(ใบเสร็จรับเงินยุวกาชาด)  หลักฐานการ
จ่ายเงินให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับข้ันตอนการจ่ายเงินทางราชการและให้รวบรวมหลักฐานการจ่ายเงิน
ไว้ที่โรงเรียน  โดยไม่ต้องน าส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  แต่จะต้องจัดเก็บให้ครบถ้วน  เพื่อการ
ตรวจสอบได้เสมอ 

7. เงินประกันสัญญา 
เงินประกันสัญญา  เป็นเงินนอกงบประมาณประเภทหนึ่งท่ีโรงเรียนรับจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  

เมื่อท าสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง  ในอัตราร้อยละ  5  ของวงเงินในสัญญา  เพื่อเป็นการประกันความ
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เสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการขายหรือผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา  เงินประกันสัญญาใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังนี้ 

 7.1  เงินสด 
 7.2  เช็คท่ีธนาคารส่ังจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีใช้เช็คนั้น  ช าระต่อเจ้าหน้าท่ีหรือ

ก่อนวันนั้นไม่เกิน  3  วันท าการ 
 7.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามตัวอย่างท่ี กวพ.  ก าหนด 
 เมื่อสถานศึกษารับเงินประกันสัญญา  จะต้องน าฝากส่วนราชการผู้เบิกและเมื่อพ้น

ก าหนดข้อผูกพันตามสัญญา  สถานศึกษาต้องจ่ายคืนผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยเร็ว  อย่างช้าไม่เกิน  15  
วัน  นับแต่วันท่ีพ้นข้อผูกพันตามสัญญา(ส าหรับหลักประกันสัญญาท่ีเป็นพันธบัตรหรือสัญญาค้ า
ประกันของธนาคารไม่ต้องปฏิบัติตามข้ันตอนข้างล่าง) 

ขั้นตอนการรับเงินประกันสัญญา  ให้ออกใบเสร็จรับเงินโดยใช้ใบเสร็จรับเงินตาม
แบบของทางราชการแล้วบันทึกรายการรับเงินในสมุดเงินสดและทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ประเภทเงินประกันสัญญา  

8.  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงิน
อุดหนุนทั่วไป)  

8.1  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงิน
อุดหนุนท่ัวไป) มีดังนี้  

8.1.1  ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว/ปัจจัยพื้นฐาน ส าหรับนักเรียน
ยากจน/ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน  

8.1.2  ค่าหนังสือเรียน  
8.1.3  ค่าอุปกรณ์การเรียน  
8.1.4  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
8.1.5  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน  

8.2  เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน 
(สอร.) การรับเงินเมื่อรับทราบว่ามีเงินโอนเข้าบัญ ชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษาให้ออก
ใบเสร็จรับเงินให้กับส่วนราชการผู้เบิก  

 
การใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าใช้จ่ายรายหัว)  เงิน

อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน  เงินอุดหนุน(ค่าอาหารนักเรียนประจ าหอพักและเงิน



 69 
 

อุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน  ให้ถือตามแนวทางด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีงบประมาณปัจจุบัน ระยะเวลา
ในการจ่ายเงินอุดหนุน ให้ด าเนินการจ่ายให้เสร็จส้ินอย่างช้าภายในปีงบประมาณถัดไป หากมีเงิน
เหลือหรือมีดอกผลจากการน าฝากธนาคารให้น าส่งคลังเป็นรายได้ แผ่นดิน  
 

เงินงบประมาณ 
เงินงบประมาณ หมายถึง เงินท่ีส่วนราชการได้รับตามพระราชบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี หรือเบิกจ่ายในรายจ่ายงบกลาง  รายจ่ายตามงบประมาณจ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ รายจ่างบกลาง  

1. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจ่ายซึ่งก าหนดไว้ส าหรับแต่ละ
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จ าแนกออกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ 1) งบบุคลากร  
2)  งบด าเนินงาน  3)  งบลงทุน  4)  งบเงินอุดหนุน  5)  งบรายจ่ายอื่น 

2. รายจ่ายงบกลาง หมายถึง รายจ่ายท่ีต้ังไว้เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  
โดยท่ัวไปใช้จ่าย ตามรายการดังต่อไปนี้  1)  เงินเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ  2)  เงินเล่ือนขั้นเล่ือน
อันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ  3)  เงินส ารอง เงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ  
4)  เงินสมทบของลูกจ้างประจ า5)  ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้าง 
 

เงินรายได้แผ่นดิน 
เงินรายได้แผ่นดิน หมายถึง เงินท่ีส่วนราชการจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย  

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ และไม่มีกฎหมายอื่นใดก าหนดให้ส่วนราชการเก็บไว้
หรือหักไว้เพื่อจ่าย โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1.  เงินรายได้แผ่นดินของสถานศึกษาท่ีมีการจัดเก็บมีประเภทต่าง ๆ ดังนี้  
1.1 ค่าขายของเบ็ดเตล็ด  ค่าขายส่ิงของเก่าช ารุดท่ีจัดหาจากเงินงบประมาณ  ค่า

ขายรูปรายการท่ีใช้เงินจากเงินงบประมาณ  
1.2 ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด  ค่าธรรมเนียมสอบแข่งขันลูกจ้างประจ า  
1.3 เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน (ส่วนใหญ่เป็นเงินท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา)  

2. ดอกเบ้ียจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของเงินอุดหนุนท่ัวไป 
การจัดเก็บ 
เงินรายได้แผ่นดินท่ีสถานศึกษาจัดเก็บตาม ข้อ 1 ให้สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงิน ให้แก่ผู้

ช าระเงินรายได้แผ่นดินทุกรายและน าลงบัญชีทุกวันเมื่อส้ินระยะเวลารับจ่ายเงิน  ส าหรับเงินรายได้
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แผ่นดินตาม ข้อ 2 ให้สถานศึกษาน ามาบันทึกบัญชีรับในสมุดเงินสดและอ้างเลขท่ีบัญชีเงินฝาก
ธนาคารเป็นหลักฐานการรับโดยไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน 

การน าส่ง  
1. ให้สถานศึกษารวบรวมเงินรายได้แผ่นดินน าส่งอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เว้นแต่มีเงิน

รายได้แผ่นดินในขณะใดขณะหนึ่งเกินกว่า 10,000 บาท ให้น าส่งอย่างช้าภายใน 3 วันท าการ  
2. วิธีน าส่ง  น าเงินสดส่งส านักงานเขตพื้นท่ี  พร้อมหนังสือน าส่งและสถานศึกษาน า

ใบเสร็จรับเงินท่ีได้จากส านักงานเขตพื้นท่ีไปเป็นหลักฐานในการบันทึกทะเบียนคุมการรับและน าส่ง
เงินรายได้แผ่นดิน33 
 

หลักการจ าแนกงบประมาณรายจ่าย 
ส านักงบประมาณได้ก าหนดหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ตามระเบียบ

ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ  โดยแก้ไขปรับปรุงตามหนังสือส านักงบประมาณ  ท่ี  นร  0704/ว33  
และหนังสือส านักงบประมาณ  ด่วนท่ีสุดท่ี  นร. 0704/ว68 เป็น 2 ลักษณะ คือ 1)  รายจ่ายของส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ  2)  รายจ่ายงบกลาง  

รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  หมายถึง  รายจ่ายซึ่งก าหนดไว้ส าหรับแต่ละส่วน

ราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ  จ าแนกออกเป็น  5  ประเภทรายจ่าย  ได้แก่   
1.  งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ  ได้แก่  

รายจ่ายท่ีจ่ายในลักษณะเงินเดือน  ค่าจ้างประจ า  ค่าจ้างช่ัวคราว และค่าตอบแทนพนักงาน ราชการ  
รวมถึงรายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว ได้แก่  

1.1  เงินเดือน หมายถึง เงินท่ีจ่ายเดือน  โดยมีอัตราตามท่ีก าหนดไว้ในบัญชีถือจ่าย
เงินเดือนประจ าปี  รวมถึงเงินท่ีกระทรวงการคลังก าหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นท่ี
จ่ายควบกับเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกประเภทเป็นราย  

1.2 ค่าจ้างประจ า  หมายถึง  เงินท่ีจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการ  โดยมีอัตราตามท่ีก าหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายค่าจ้างประจ า  รวมถึงเงินท่ีกระทรวงการคลัง 
ก าหนดให้จ่ายในลักษณะค่าจ้างประจ าและเงินเพิ่มอื่นท่ีจ่ายควบกับค่าจ้างประจ า 

1.3 ค่าจ้างช่ัวคราว หมายถึง  เงินท่ีจ่ายเป็นค่าจ้างส าหรับการท างานปกติแก่ลูกจ้าง
ช่ัวคราว ของส่วนราชการ  รวมถึงเงินเพิ่มอื่นท่ีจ่ายควบกับค่าจ้างช่ัวคราว  
                                                             

33 จารุนันท์  โพธิ์ทอง, "คู่มือการเบิกจ่ายเงินสถานศึกษา,"  เข้าถึงได้จาก  
http://km.sec39.net/index.php?name=research&file=readresearch&id=25. 
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1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  หมายถึง เงินท่ีจ่ายเป็นค่าตอบแทน  การ
ปฏิบัติงานให้แก่พนักงานราชการตามอัตราท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการบริหาร   พนักงาน
ราชการ รวมถึงเงินท่ีก าหนดให้จ่ายในลักษณะดังกล่าว  และเงินเพิ่มอื่นท่ีจ่ายควบกับค่าตอบแทน
พนักงานราชการ  เช่น เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ เป็นต้น 

2. งบด าเนินงาน  หมายถึง  รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจ า  ได้แก่ 
รายจ่ายท่ีจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน  ค่าวัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่าย
จากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว ได้แก่  

2.1 ค่าตอบแทน  หมายถึง  เงินท่ีจ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ
ตามท่ี กระทรวงการคลังก าหนด  เช่น  เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ เงินรางวัลกรรมการสอบ  ค่า
พาหนะ  เหมาจ่าย  ค่าเบ้ียประชุมกรรมการค่าอาหารท าการนอกเวลา  

2.2 ค่ าใช้สอย   หมายถึ ง  รายจ่ายเพื่ อ ให้ ได้มาซึ่ งบ ริการ (ยก เว้นบริการ
สาธารณูปโภค ส่ือสารและโทรคมนาคม)  รายจ่ายท่ีเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการและรายจ่ายท่ี
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ  

2.3  ค่าวัสดุ  หมายถึง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันส้ัน  รวมถึงรายจ่ายต่อไปนี้ 

2.3.1  รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ 
2.3.2  รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อชุด ไม่เกิน 

20,000 บาท  
2.3.3  รายจ่ายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
2.3.4  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า

ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
2.4  ค่าสาธารณูปโภค  หมายถึง  รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค ส่ือสารและ 

โทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกัน  เช่น  ค่าบริการ  ค่าภาษี  เป็นต้น  ตามรายการ 
ดังนี้  

2.4.1  ค่าไฟฟ้า  
2.4.2  ค่าประปา  ค่าน้ าบาดาล  
2.4.3  ค่าโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน  ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  รวมถึง

บัตร โทรศัพท์ บัตรเติมเงินโทรศัพท์  
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2.4.4  ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข  เช่น  ค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่า
ธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคารเป็นต้น  

2.4.5 ค่าบริการส่ือสารและโทรเลขคมนาคม  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ ส่ือสารและโทรคมนาคม  เช่น  โทรภาพ (โทรสาร) ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุส่ือสาร ค่า
ส่ือสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่า
ส่ือสารอื่น ๆ  เช่น  ค่าเคเบ้ิลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น  

3. งบลงทุน  หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน  ได้แก่  รายจ่ายท่ีจ่ายใน
ลักษณะค่าครุภัณฑ์  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  รวมถึงรายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดใน
ลักษณะรายจ่ายดังกล่าว  

3.1 ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงขิงท่ีมีลักษณะโดยสภาพคงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน  ไม่ส้ินเปลือง  หมดไปหรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา
อันส้ัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้  

3.1.1 รายจ่ายเพื่อการประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงครุภัณฑ์  
3.1.2  รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อชุดเกิน 

20,000 บาท  
3.1.3 รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  

เช่น  เครื่องบิน  เครื่องจักรกลยานพาหนะ  เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง  
3.1.4 รายจ่ายเพื่อจ้างท่ีปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์  
3.1.5 รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี   

ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
3.2  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  หมายถึง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งท่ีดินและหรือ

ส่ิงก่อสร้าง รวมถึงส่ิงต่าง ๆ ซึ่งติดตรึงกับท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้าง  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้  
3.2.1  ค่าติดต้ังระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา  รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่ง

เป็นการติดต้ังครั้งแรกในอาคาร  ท้ังท่ีเป็นการด าเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร  
รวมถึงการติดต้ังแรกในสถานท่ีราชการ  

3.2.2  รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ  จ้างควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชนหรือ
นิติบุคคล  

4. งบเงินอุดหนุน  หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพื่อช่วยเหลือ  
สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งมิใช่ราชการ
ส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  หน่วยงานในก ากับของรัฐ   องค์กร
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มหาชน  รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาต าบล องค์การระหว่างประเทศ   นิติบุคคล
เอกชน หรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์  รวมถึงเงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์  เงินอุดหนุนการ
ศาสนา และรายจ่ายท่ีส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้   งบเงินอุดหนุน มี 2 
ประเภท ได้แก่  

4.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป  หมายถึง  เงินท่ีก าหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ  
เช่น  ค่าบ ารุงสมาชิกองค์การอุตอนิยมวิทยาโลก  ค่าบ ารุงสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสียง   แห่ง
เอเชีย  เงินอุดหนุนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด  เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะท้องถิ่น  เป็นต้น  

4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  หมายถึง  เงินท่ีก าหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของ
รายการและตามรายละเอียดท่ีส านักงบประมาณก าหนด  เช่น  รายการค่าครุภัณฑ์หรือค่าส่ิงก่อสร้าง  
เป็นต้น รายจ่ายงบเงินอุดหนุนรายการใดจะเป็นรายจ่ายประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป  หรือ  เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจให้เป็นไปตามท่ีส านักงบประมาณก าหนด  

5. งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายท่ีไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง  
หรือรายจ่ายท่ีส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น  

5.1 เงินราชการลับ  
5.2 เงินค่าปรับท่ีจ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
5.3 ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อการศึกษาวิจัย  ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่

เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์  ท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้าง  
5.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว  
5.5 ค่าใช้จ่ายส าหรับหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ(ส่วนราชการ)  
5.6 รายจ่ายเพื่อช าระหนี้เงินกู้  
5.7 ค่าใช้จ่ายส าหรับกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน 
 

รายจ่ายงบกลาง  
รายจ่ายงบกลาง  หมายถึง  รายจ่ายท่ีต้ังไว้เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  

โดยท่ัวไปใช้จ่ายตามรายการ  ดังต่อไปนี้ 
1.  เบี้ยหวัด  บ าเหน็จบ านาญ  หมายความว่า  รายจ่ายท่ีต้ังไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จ

บ านาญข้าราชการเงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ าเงินท าขวัญข้าราชการและลูกจ้าง  เงินทดแทน  
ข้าราชการวิสามัญ เงินทดแทนส าหรับผู้ได้รับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ  เงินช่วย
พิเศษข้าราชการบ านาญเสียชีวิต เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ  การ
ปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าท่ีมนุษยธรรมและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ  
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2.  เงินช่วยเหลือข้าราชการ  ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ  หมายความว่า  รายจ่าย  ท่ีต้ังไว้
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ  ให้แก่ข้าราชการ  ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ  
ได้แก่  เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร  เงินช่วยเหลือบุตรและเงินพิเศษในกรณีตายในระหว่างรับ
ราชการ  

3.  เงินเล่ือนขั้นเล่ือนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ  หมายความว่า  รายจ่าย
ท่ีต้ังไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเล่ือนขั้นเล่ือนอันดับเงินเดือนข้าราชการประจ าปี  เงินเล่ือนขั้น  เล่ือนอันดับ
เงินเดือนข้าราชการท่ีได้รับเล่ือนระดับและหรือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งระหว่างปีและเงินปรับวุฒิ
ข้าราชการ  

4.  เงินส ารอง  เงินสมทบและเงินชดเชยข้าราชการ  หมายความว่า  รายจ่ายท่ีต้ังไว้เพื่อจ่าย
เป็นเงินส ารอง  เงินสมทบและเงินชดเชยท่ีรัฐบาลน าส่งเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  

5.  เงินสมทบของลูกจ้างประจ า  หมายความว่า  รายจ่ายท่ีต้ังไว้เพื่อเป็นเงินสมทบท่ีรัฐบาล
น าส่งเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพลูกจ้างประจ า  

6.  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชด าเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ   หมายถึง  
รายจ่ายท่ีต้ังไว้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชด าเนินภายในประเทศ
และหรือต่างประเทศ  และค่าใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศท่ีมาเยือนประเทศไทย  

7.   เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น   หมายความว่า รายจ่ายท่ีต้ังส ารองไว้เพื่อ
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  

8. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  หมายความว่า  รายจ่าย ท่ีต้ังไว้เพื่อ
เบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

9.  ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ   หมายความว่า  
รายจ่ายท่ีต้ังไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และ
พนักงานของรัฐ   

อนึ่ง นอกจากรายจ่ายรายการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นรายการหลักแล้ว พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ยังอาจต้ังรายจ่ายรายการอื่น ๆ  ไว้ในรายจ่ายงบกลางตามความ
เหมาะสมในแต่ละ 

 
แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ  
แนวทางการใช้งบประมาณ สถานศึกษาต้องวิเคราะห์ว่ากิจกรรม/โครงการท่ีก าหนดไว้ใน

แผนฯ  มีความสอดคล้องกับนโยบาย  กลยุทธ์  จุดเน้นของ สพฐ./สพม.และกลยุทธ์จุดเน้นของ
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โรงเรียน  พร้อมท้ังตรวจสอบรายละเอียดการด าเนินงานตามโครงการการใช้เงินอุดหนุนรายหัว  ว่า
เป็นการใช้งบประมาณในด้านการเรียนการสอนหรือด้านการบริหารจัดการ ดังนี้  

1.  ด้านการเรียนการสอน  เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนโดยตรง เช่น  
1.1  รายจ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูผู้สอน  
1.2  รายจ่ายค่าวัสดุการศึกษา ส่ือ หลักสูตร ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียน  การ

สอน  
1.3  ค่าจ้างครูสอน  

2. ด้านการบริหาร เป็นรายจ่ายอื่น ๆ ท่ีไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยตรง  เช่น  
2.1  รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจ า  ได้แก่  ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้าง  

ลูกจ้าง  ค่าซ่อมแซมพัสดุ ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง  ค่าวัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
2.2  รายจ่ายเพื่อการก่อสร้าง  ปรับปรุง  ตกแต่งอาคารสถานท่ีแหล่งเรียนรู้  ระบบ

โสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม  
2.3  รายจ่ายประเภทค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุเพื่อการปรับระบบการบริหาร

จัดการตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารจัดการโรงเรียนในรูปแบบพิเศษต่าง ๆ 
(โรงเรียนประเภท SBM  โรงเรียนโครงการในฝัน)  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม  คณะกรรมการ
โรงเรียน/พัฒนาความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน  ค่าใช้จ่ายการจัดท าข้อมูล  สาระสนเทศ  ค่าใช้จ่าย
ในการจัดระบบงานภายในให้มีความคล่องตัวสูง 

วัตถุประสงค์การจัดสรร 
เงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดสรรเพื่อให้โรงเรียนได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนได้มากท่ีสุด  โดยเฉพาะได้ประโยชน์ โดยตรงแก่ เ ด็กนักเรียนตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
งบประมาณท่ีสถานศึกษาได้รับจัดสรร เป็นงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ  แผน

งบประมาณสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม  งบ
เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวให้สถานศึกษา  ซึ่งก าหนดเป็นผลผลิต 3 ผลผลิต ดังนี้  

1.  ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
2.  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
3.  ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
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สถานศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
(Strategic Performance Base Budgeting – SPPB) ท าให้ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงินก้อน 
(Block Grant) ในลักษณะของเงินอุดหนุนรายหัว  งบเงินอุดหนุนท่ัวไปรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
ในการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้อนุมัติค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนให้สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง โดยอนุมัติงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนรายหัวการจัดการศึกษานักเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีโรงเรียนต่าง ๆได้รับ  และจะติดตามผลการด าเนิ นงานเพื่อให้มั่นใจว่าเงิน
อุดหนุนส่งผลต่อคุณภาพทางการศึกษาอย่างแท้จริง  ดังนั้น  สถานศึกษาจึงต้องบริหาร  จัดการ
งบประมาณและทรัพยากรท้ังหมดท่ีได้รับให้ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา  โดยในระดับก่อน
ประถมศึกษา จะได้รับจัดสรรคนละ 1,700 บาท  ระดับประถมศึกษา จะได้รับจัดสรรคนละ 1,900 
บาท  ระดับ ม.ต้น จะได้รับจัดสรรคนละ 3,500 บาท  ระดับ ม.ปลาย  จะได้รับจัดสรรคนละ 3,800 
บาท และจัดสรรเพิ่มเติมให้แก่สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนักเรียนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 120 คน  ระดับ
ประถมศึกษา  คนละ 500  บาท  ระดับมัธยมศึกษา  คนละ 1,000  บาท  จ านวนนักเรียนจริงของ
ภาคเรียนท่ีแล้ว  จะจัดสรรเพิ่มเติมตามจ านวนจริง  และจะตัดโอนเงินงบประมาณให้แก่สถานศึกษา
โดยตรงต่อไป 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด าเนินโครงการจ่ายเงินอุดหนุน
ให้กับ สถานศึกษาโดยตรง (ค่าใช้จ่ายรายหัว) ทุกโรงในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  โดยวิธี
โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียน  เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการเบิกเงิน  ลดภาระของ
ส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา  ส่งผลให้โรงเรียนได้รับเงินส าหรับการบริหารจัดการเร็วขึ้น  เมื่อ
โรงเรียนได้รับ แจ้งการโอนเงินอุดหนุน(ค่าใช้จ่ายรายหัว)  เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารแล้วให้ด าเนินการ 
ดังนี้  

1.  ให้สถานศึกษาตรวจสอบจ านวนเงินท่ีได้รับโอนตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานโอนผ่านธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน)  ให้มีจ านวนเงินถูกต้อง 

 2.  ออกใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา  ลงวันท่ีท่ีได้รับโอนเงินหรือวันท่ีได้รับทราบ
การโอนเงิน ส่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภายใน  5  วันท าการนับแต่วันท่ีได้รับโอนหรือวันท่ีได้
รับทราบ  

3.  ให้สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี  สถานศึกษาควรมีการจัดท าแผน  
เพื่อให้การบริหารจัดการท่ีสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาด าเนินงานภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ชัดเจน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  การจัดท าแผนของโรงเรียนประกอบด้วย  
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3.1  มีรายละเอียดแสดงแหล่งเงิน  ทรัพย์สินท้ังหมดท่ีใช้ในการด าเนินงาน
ตามแผน ไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรหรือเงินนอกงบประมาณท่ีโรงเรียนหาหรือได้รับ
การสนับสนุนท้ังจากภาครัฐและเอกชนเพื่อให้มีฐานข้อมูลในการค านวณต้นทุนกิจกรรมซึ่งเป็นตัวชี้วัด
อย่างหนึ่งในการวัดประสิทธิภาพความคุ้มค่าของการด าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม  

3.2  มีรายละเอียดการด าเนินงานท่ีชัดเจนได้แก่  วัตถุประสงค์ของโครงการ
ท่ีระบุเป้าหมายผลผลิตหรือผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา 
จ านวนเงินและแหล่งเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน  

3.3  กิจกรรม/โครงการต่าง ๆท่ีก าหนด  ได้มีการพิจารณาจากจุดอ่อน จุด
แข็ง ของโรงเรียนและสะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปในทาง
ใด  เป็นไปตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษาและ
สอดคล้องกับนโยบาย  จุดเน้นท้ังระดับ สพฐ.และสพม.  หรือไม่  

3.4  งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวส่วนใหญ่น าไปใช้ในกิจกรรม/โครงการ
ต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนโดยตรง  

3.5  มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือบุคคลภายนอกอื่นๆ เข้าร่วม
พิจารณาก าหนด แผนหรือให้แนวทางในการพัฒนาโรงเรียนหรือให้การสนับสนุนท้ังในด้านเงิน
สนับสนุน  วัสดุครุภัณฑ์  อุปกรณ์การศึกษาหรือการเป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ แก่ผู้บริหาร 
ครู นักเรียนหรือการสนับสนุนให้เป็นสถานประกอบการ  แหล่งเรียนรู้หรือแหล่งฝึกงานต่าง ๆ  

3.6  เสนอแผนปฏิบัติงานประจ าปี  ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการ
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน  

3.7  มีการเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  แผนและผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีของสถานศึกษาให้แก่  ครู  บุคลากรภายในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  
หรือสาธารณชนท่ัวไปได้รับทราบ  เพื่อให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจท่ีดีระหว่างโรงเรียนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง  ท้ังภายในและภายนอก 

4.  การใช้จ่ายงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา
และควบคุมการใช้เงินตามแผน  เป็นการสอบทานการปฏิบัติของโรงเรียนว่ามีระบบการควบคุม
ภายในเพื่อควบคุมการใช้เงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานท่ีก าหนด  

5.  จัดท าบัญชีให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ดังนี้  
5.1  รายงานคงเหลือประจ าวันถูกต้องตรงกับสมุดเงินสด/ทะเบียน  
5.2  รายการบันทึกรับครบถ้วนถูกต้องตามหลักฐาน  
5.3  รายการบันทึกจ่ายครบถ้วนถูกต้องตามหลักฐาน  
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5.4  หลักฐานการจ่ายมีล าดับหมายเลขเรียงตามวันท่ีเกิดรายการ  
5.5  หลักฐานการจ่ายท่ีจัดเก็บเรียงล าดับหมายเลขตามประเภทเงิน  

6.  รวบรวมหลักฐานการเบิก-จ่ายเงิน เก็บไว้ที่สถานศึกษาเพื่อตรวจสอบและให้ง่าย
ต่อการสืบค้น 

การใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
1.  การก่อหนี้ผูกพันต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  
2.  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนท่ีสถานศึกษาก าหนด  
3.  ต้องเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายเงินของแผ่นดิน  
4.  การใช้จ่ายเงินต้องปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 

การเบิกเงิน 
1. ต้องชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าส่ัง  มติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง

ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีจะน าเงินไปจ่าย  
2. ต้องถึงก าหนดหรือใกล้ก าหนดจ่ายเงิน  
3.  ต้องเป็นรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นในปีปัจจุบัน  เว้นแต่ค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี  ค่าใช้จ่าย

ท่ีได้รับแจ้งให้ช าระหนี้  
4.  ผู้มีอ านาจได้อนุมัติการเบิกจ่ายแล้ว  
5. มีหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายถูกต้อง 

การเก็บรักษาเงิน 
ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง 

พ.ศ. 2551  
วิธีการจ่ายเงิน 

สถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้ ดังนี้  
1.  จ่ายเงินสดให้ผู้ขาย  ผู้รับจ้าง  สถานศึกษาจะต้องเขียนใบถอนเงินจากบัญชีเงิน

ฝากประเภทออมทรัพย์  แล้วจ่ายให้ผู้ขาย  ผู้รับจ้าง  
2. จ่ายเงินด้วยเช็ค  สถานศึกษาจะต้องขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแส

รายวันท่ีธนาคารเดียวกับการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์  แล้วถอนเงินจากบัญชี
ประเภทออมทรัพย์และน าเข้าบัญชีประเภทกระแสรายวันเท่าจ านวนท่ีส่ังจ่าย  

3. จ่ายเงินด้วยแคชเชียร์เช็ค  สถานศึกษาจะต้องเขียนใบถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก
ธนาคารประเภทออมทรัพย์ตามจ านวนท่ีส่ังจ่าย  แล้วแลกเป็นแคชเชียร์เช็ค  โดยส่ังจ่ายในนามผู้ขาย/ 
ผู้รับจ้าง  พร้อมระบุ “ห้ามเปล่ียนมือ”  
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การหักภาษี  ณ  ที่จ่าย  
เมื่อมีการจ่ายเงินให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  สถานศึกษามีหน้าท่ีต้องหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายเพื่อ

น าส่งสรรพกรอ าเภอ  ภายในวันท่ี 7 ของเดือนถัดไป  โดยจัดท าหนังสือรับรองการหักเงิน ณ ท่ีจ่าย
(บก.28)  มอบให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ  และส่วนราชการเก็บไว้ 1 ฉบับ  เพื่อเป็นหลักฐาน  หาก
มิได้หักภาษี ณ ท่ีจ่ายและน าส่ง  ผู้มีหน้าท่ีจ่ายเงินต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้มีเงินได้โดยการเสียเงินเพิ่ม
ร้อยละ 1.5 ต่อเดือน  ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร  

การติดตาม ก ากับและนิเทศ  
1.  สถานศึกษาต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบว่าสถานศึกษาได้รับ 

งบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเป็นค่าอะไรบ้าง  จ านวนเงินท่ีได้รับและนักเรียนท่ี
ได้มาเรียนจะได้รับการดูแลในเรื่องใดบ้าง  

2.  สถานศึกษารายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  เพื่อให้ทราบว่างบประมาณท่ีสถานศึกษาได้รับนั้น  ด าเนินการ
ผูกพันแล้วจ านวนเท่าใด  จ านวนเงินคงเหลือท่ียังไม่ได้ด าเนินการจ านวนเท่าใด มีปัญหา  อุปสรรคใน
การด าเนินการอย่างไร  

3. คณะท างานตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ออกนิเทศ 
ติดตามให้ความช่วยเหลือแนะน าเพื่อให้สถานศึกษาใช้จ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลการ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างแท้จริง  งบประมาณเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป  รายการ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าใช้จ่ายรายหัว) เป็นเงินท่ีรัฐจัดสรรให้
สถานศึกษาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  
โดยให้ใช้จ่ายได้ภายใน 2 ปีงบประมาณ  ส าหรับดอกเบี้ยให้น าส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน  และเงินต้น
คงเหลือหลังส้ินปีงบประมาณท่ี 2  ให้น าส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดินเช่นกัน 
 

การจัดสรรค่าจัดการเรียนการสอนรายการค่าใช้จ่ายรายหัว 
ก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณในแต่ละปี  สถานศึกษาต้องด าเนินการจัดท าแผนการใช้

จ่าย งบประมาณประจ าปี  โดยใช้ข้อมูลนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายนของทุกปี (โปรแกรม Obec)  
เพื่อให้ การใช้งบประมาณได้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้มากท่ีสุด  โดยเฉพาะได้ประโยชน์
ต่อการ เรียนการสอนมากท่ีสุด  ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  
และแก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดให้ สถานศึกษาแบ่ง
สัดส่วนการใช้เงินงบประมาณ  ดังนี้  

1. งบด้านวิชาการ ร้อยละ 60 – 70 ของวงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรายการนี้ 
2. งบด้านบริหารท่ัวไป ร้อยละ 20–30 ของวงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรายการนี้  
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3. งบส ารองจ่าย  ร้อยละ 10 – 20 ของวงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรายการนี้  
ท้ังนี้  งบประมาณท้ัง 3 ส่วน  ต้องรวมกันได้ 100 % ของวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ  

การจัดสรรท้ังหมด ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา นโยบายและจุดเน้น
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้เป็นอ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
พิจารณา  แต่ท้ังนี้ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและประกาศใน
สถานท่ีเปิดเผย  เพื่อให้ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครอง   และสาธารณชนได้รับ
ทราบ  

แผนภูมิการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิที่  5  แผนภูมิการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสถานศึกษา 
ท่ีมา  :  จารุนันท์  โพธิ์ทอง, คู่มือการเบิกจ่ายเงินสถานศึกษา, เข้าถึงวันท่ี  19  มิถุนายน  

2561, เข้าถึงได้จาก http://km.sec39.net/index.php?name=research&file=readresearch&id=25 

เงินอุดหนุนสถำนศึกษำ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำจัดสรร ผ่ำนควำมเห็นชอบ 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

ด้ำนบริหำรท่ัวไป  20-30% งบส ำรองจ่ำย  10-20 % ด้ำนวิชำกำร  60-70% 

งบด ำเนินงำน งบลงทุน งบบุคลำกร 

ประกำศเปิดเผยใน

สถำนศึกษำ 

ตรวจสอบภำยใน 
ติดตำมกำรใช้งบประมำณ 

http://km.sec39.net/index.php?name=research&file=readresearch&id=25
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ลักษณะการใช้งบประมาณ 
รายการเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) 
เมื่อสถานศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณจะต้องด าเนินการบริหารงบประมาณท่ี

ได้รับ  เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนานักเรียนและให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการท่ีเกี่ยวข้อง  โดยให้ใช้ในลักษณะ 3 ประเภทงบรายจ่าย ดังนี้  

1. งบบุคลากร  
1.1 ค่าจ้างช่ัวคราว  เช่น  จ้างครูอัตราจ้างรายเดือนพนักงานขับรถ ฯลฯ 

2. งบด าเนินงาน  
2.1  ค่าตอบแทน  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าตอบแทนวิทยากร

วิชาชีพ  ท้องถิ่น  
2.2  ค่าใช้สอย  เช่น  ค่าเบี้ยเล้ียง  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าพาหนะ  ค่าจ้าง

ซ่อมแซม ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าพาหนะพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  ฯลฯ  
2.3 ค่าวัสดุ  เช่น  ค่าวัสดุการศึกษา  ค่าเครื่องเขียน  ค่าวัสดุเวชภัณฑ์  ค่า

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ  
3. งบลงทุน  

3.1 ค่าครุภัณฑ์  เช่น  จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ  
3.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง  ต่อเติม  หรือ

ปรับปรุงท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้างท่ีมีวงเงินเกินกว่า  50,000  บาท  เช่น  ค่าจัดสวน  ค่าถมดิน  ถนน 
รั้ว  สะพาน  บ่อน้ า ฯลฯ   

 
รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน

ส าหรับนักเรียนยากจน) 
งบประมาณงบเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป  รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน)  คือ  เงินงบประมาณท่ี
จัดสรรให้แก่สถานศึกษาท่ีมีนักเรียนยากจน  เพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาเป็นการช่วยเหลือนักเรียนท่ียากจนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1  ถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  3  ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น   

นักเรียนยากจน  หมายถึง นักเรียนท่ีมีผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท 
ต่อป ี 
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เกณฑ์การจัดสรร 
จัดสรรให้นักเรียนท่ียากจนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ของ 

สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ยกเว้นสถานศึกษาสังกัดส านัก 
บริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ลักษณะการใช้งบประมาณ  
ให้ใช้ในลักษณะแบบถัวจ่าย  ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน  ค่าเส้ือผ้าและเครื่อง

แต่งกาย นักเรียน  ค่าอาหารกลางวัน  และค่าพาหนะในการเดินทาง 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
สถานศึกษาสามารถเลือกวิธีด าเนินการจ่ายหรือจัดหาปัจจัยพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการ

ด ารงชีวิต และเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจนได้ตามความเหมาะสม ดังนี้  
1. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน  จัดซื้อแจกจ่ายให้แก่นักเรียนหรือให้ยืม  
2. ค่าเส้ือผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน   จัดซื้อหรือจัดจ้างผลิต

แจกจ่ายให้แก่นักเรียน  
3. ค่าอาหารกลางวัน   จัดซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารหรือจ้างเหมา

ท าอาหารหรือจ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง  
4. ค่าพาหนะในการเดินทาง  จ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรงหรือจ้าง

เหมารถรับ-ส่งนักเรียน  กรณีการด าเนินการจัดซื้อ  จัดจ้าง  จัดหาต้องด าเนินการตามระเบียบส านัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2560  กรณีจ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง  ให้สถานศึกษา
แต่งต้ังคณะกรรมการอย่างน้อย  3  คน  ร่วมกันจ่าย  โดยใช้ใบส าคัญรับเงินเป็นหลักฐาน 

แนวทางการด าเนินงาน  
1.  ระดับสถานศึกษา  

1.1  ส ารวจข้อมูลนักเรียนยากจนและรายงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  

1.2  จัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
1.3  ด าเนินการจัดกิจกรรมและควบคุมดูแลนักเรียนยากจน  
1.4  รายงานผลการด าเนินงาน 

2.  ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
2.1  รวบรวมข้อมูลนักเรียนยากจนจากสถานศึกษาและรายงานส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
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2.2  แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรอง  ตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ  ประกอบด้วยผู้บริหาร  เจ้าหน้าท่ีหรือผู้แทนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษาหรือผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนแต่ละช่วงช้ันตามความเหมาะสม  

2.3 ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และรายงานผลการด าเนินงาน 
 

รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอาหารนักเรียนประจ า
หอพักนอน)  

งบประมาณงบเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่าย  ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน)  คือ  เงินงบประมาณท่ี
จัดสรร  ให้แก่สถานศึกษาท่ีได้ด าเนินการจัดท่ีพักให้แก่นักเรียน  ซึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ไม่สะดวก  ห่างไกล  
กันดารไว้ส าหรับพักอาศัย  ท้ังท่ีจัดในและนอกสถานศึกษา โดยสถานศึกษาได้ด าเนินการควบคุมดูแล
และจัดระบบแบบเต็มเวลา 

เกณฑ์การจัดสรร  
จัดสรรให้แก่นักเรียนท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ไม่สะดวก  ห่างไกล  กันดาร  ท าให้เป็นอุปสรรคต่อ

การเดินทางไป – กลับระหว่างถิ่นท่ีอยู่กับสถานศึกษา  จ าเป็นต้องพักอาศัยในสถานท่ีท่ีสถานศึกษา
จัดให้ หรือท่ีอื่นท่ีสถานศึกษาสามารถด าเนินการควบคุมดูแลได้ในระดับช้ัน ป.1 - ม.3  

ยกเว้น  
1.  นักเรียนในสถานศึกษาท่ัวไปแบบประจ า ได้แก่  โรงเรียน  ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย  

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย  โรงเรียนประชามงคล  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัด
น่าน ฯลฯ  

2. นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดส ากงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ได้แก่  โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์  โรงเรียนการศึกษาพิเศษ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  

3. สถานศึกษาท่ีได้ด าเนินการจัดหอพักในสถานศึกษาและได้เรียกเก็บเงินค่าอาหาร  
นักเรียนประจ าพักนอนทุกคนแล้ว  กรณีท่ีได้เรียกเก็บเงินไม่ครบทุกคน สามารถจัดสรรให้ได้
เฉพาะ จ านวนนักเรียนส่วนท่ีเหลือและต้องเป็นนักเรียนท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ลักษณะการใช้งบประมาณ  
ใช้เป็นค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน 
การใช้จ่ายงบประมาณ  
1.  ให้สถานศึกษาจ่ายหรือจัดหาอาหารให้แก่นักเรียนประจ าพักนอน  โดยสามารถ

เลือกวิธีด าเนินการได้ ดังนี้  
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1.1 จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารหรือจ้างเหมาท าอาหารโดยให้ด าเนินการ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2560  

1.2 จ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียน โดยให้สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการ
อย่างน้อย 3 คนร่วมกันจ่ายเงิน  โดยใช้ใบส าคัญรับเงินเป็นหลักฐาน  

2. หากมีเงินงบประมาณคงเหลือ  สามารถน าไปใช้จ่ายในรายการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดหาอาหารให้แก่นักเรียนได้ 

แนวทางการด าเนินงาน  
1. ระดับสถานศึกษา  

1.1  ส ารวจข้อมูลจากโครงการนักเรียนประจ าพักนอนและรายงาน
ส านักงานเขต พื้นท่ีการศึกษา  เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  

1.2  จัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
1.3  ด าเนินการจัดกิจกรรมและควบคุมดูแลนักเรียนประจ าพักนอน  
1.4  รายงานผลการด าเนินงาน  

2. ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
2.1  รวบรวมข้อมูลนักเรียนประจ าพักนอนจากสถานศึกษาและรายงาน

ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
2.2  แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรอง   ตรวจสอบข้อมูลและพิจารณา

จัดสรร งบประมาณ  
2.3 ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบและรายงานผลการ 
 

แนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ด าเนินการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับ

สถานศึกษาโดยตรง (ค่าใช้จ่ายรายหัว) ทุกโรง   โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
สถานศึกษา  เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการเบิกจ่าย – เงิน  ลดภาระของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับเงินส าหรับบริหารจัดการได้เร็วขึ้น  เมื่อโรงเรียนได้รับแจ้งการโอนเงิน
อุดหนุน (ค่าใช้จ่ายรายหัว)  เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารแล้ว ให้ด าเนินการดังนี้  

1. ให้สถานศึกษาตรวจสอบจ านวนเงินท่ีได้รับโอนตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โอนผ่านธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน)  ให้มีจ านวนเงินถูกต้องตรงกัน  

2. ออกใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา  ลงวันท่ีท่ีได้รับโอนเงินหรือวันท่ีได้รับทราบการโอน
เงินส่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ภายใน 5 วันท าการ  นับแต่วันท่ีได้รับโอนหรือวันท่ีได้รับทราบ  
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3. ให้สถานศึกษาจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  

4. เสนอแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษาผ่านความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

5. รายงานผลการด าเนินการของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ  
6. การใช้จ่ายงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา  
7. จัดท าบัญชีให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  
8. รวบรวมหลักฐานการเบิก-จ่ายเงินเก็บไว้ที่สถานศึกษาเพื่อตรวจสอบ34 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 

ข้อมูลพื้นฐาน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1   
 

สภาพทั่วไป 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ต้ังอยู่เลขท่ี 161/4 ถนนเพชร
เกษม ต าบลพระประโทน อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 อยู่ในบริเวณของวัดพระประ
โทนเจดีย์ ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาในเขตอ าเภอ เมืองนครปฐม ก าแพงแสน และดอนตูม  
เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แบ่งส่วน
ราชการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาพุทธศักราช  2546  และ  2553  เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจการกระจายอ านาจการ
บริหารจัดการศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และกระทรวงศึกษาธิการ  มี
เอกภาพในการบริหารจัดการยืดหยุ่นพร้อมรับการเปล่ียนแปลง  และการบริหารงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
โดยแบ่งส่วนราชการภายในตามโครงสร้างการบริหารงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม  เขต  1  ดังนี้ 

1. กลุ่มอ านวยการ 
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. กลุ่มนโยบายและแผน 
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
5. กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

                                                             
34 Ibid. 
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6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
7. หน่วยตรวจสอบภายใน 
8. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1  มีโรงเรียนในสังกัดจ านวน  
121  โรงเรียน  โดยแบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนท้ังหมด  10  กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษาจ านวน  
14  โรง กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์จ านวน  10  โรง  กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐมจ านวน  14  โรง  
กลุ่มโรงเรียนปฐมนครจ านวน  10  โรง  กลุ่มโรงเรียนก าแพงแสน  1  จ านวน  12  โรง  กลุ่ม
โรงเรียนก าแพงแสน  2  จ านวน  15  โรง  กลุ่มโรงเรียนก าแพงแสน  3  จ านวน  12  โรง  กลุ่ม
โรงเรียนก าแพงแสน  4  จ านวน  12  โรง  กลุ่มโรงเรียนดอนตูม  12  โรงและกลุ่มโรงเรียนบ้านหลวง
จ านวน  10  โรง   

 

วิสัยทัศน์(Vision) 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1  เป็นนครแห่งคุณภาพการศึกษา    
ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ 
 

พันธกิจ(Mission) 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค  
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร   และ
ค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ  เป็นผู้เรียนแห่งศตวรรษท่ี 21 
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพสามารถจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา 
นโยบาย 
 นครแห่งคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วยนโยบาย  3  ประการ  ได้แก่ 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะส าคัญในศตวรรษท่ี 21  
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขและก้าวสู่สากลได้อย่างมีคุณภาพ 

2. พัฒนาคุณภาพโรงเรียน  เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพและได้รับการรับรองจากการประเมิน
คุณภาพภายนอกท้ังในระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน 

3. พัฒนาคุณภาพส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็น
เลิศ  มีผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี  ผลการประเมินตาม
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แผนปฏิบัติการประจ าปีและผลการประเมินการบริหารจัดการตามเกณฑ์ของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาอยู่ในระดับสูง 

 

ค่านิยม(Value) 
 Q : Quickness งานว่องไว  
 U : Unity ร่วมใจสามัคคี  
 A : Accountability มีความรับผิดชอบ  
 L : Learning รอบรู้ในงาน  
 I : Information ใช้สารสนเทศ  
 T : Teamwork ทีมเขตเช่ียวชาญ  
 Y : Yield ผลงานเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ 

1. สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสู่ศตวรรษท่ี 21 
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 

เป้าประสงค์ 
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 
2. นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการสมวัย  มีคุณภาพ  มีคุณธรรมและมีคุณลักษณะผู้เรียนใน

ศตวรรษท่ี  21 
3. ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีสมรรถนะ

ตรงตามสายงาน  มีความเป็นมืออาชีพสู่การเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี  21 
4. สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีความเข้มแข็งได้มาตรฐาน  มีเครือข่าย

การบริหารจัดการ  และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ทางการศึกษา 

1. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 
2. ส่งเสริมการจัดระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  มีคุณธรรมและมีคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษท่ี  21 
4. ส่งเสริมการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน 
5. พัฒนาผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้เป็นมืออาชีพ  และยึดมั่นใน

จรรยาบรรณวิชาชีพสู่ศตวรรษท่ี  21 
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6. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร  38 ค(2)  ให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถนศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษาและการน าหลักธรรมาภิ

บาลบริหารจัดการท่ัวทั้งองค์กร 
9. ส่งเสริม  สนับสนุนการใช้  ICT  เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ35 

กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา  มีจ านวนโรงเรียนท้ังส้ิน  14  โรงเรียน  มีรายละเอียดดังนี้ 
1. โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  ครู/บุคลากรทางการศึกษาจ านวน  126  คน                                          

มีนักเรียนจ านวน  3,057  คน 
2. โรงเรียนวัดพะเนียงแตก  ครู/บุคลากรทางการศึกษาจ านวน  14  คน  

มีนักเรียนจ านวน 232  คน 
3. โรงเรียนวัดดอนขนาก     ครู/บุคลากรทางการศึกษาจ านวน  7  คน   

มีนักเรียนจ านวน  92  คน 
4. โรงเรียนวัดดอนยายหอม ครู/บุคลากรทางการศึกษาจ านวน  23  คน 

มีนักเรียนจ านวน 542  คน 
5. โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย      ครู/บุคลากรทางการศึกษาจ านวน  5  คน   

มีนักเรียนจ านวน  111  คน 
6. โรงเรียนบ้านล าท่าโพ     ครู/บุคลากรทางการศึกษาจ านวน  7  คน   

มีนักเรียนจ านวน  49  คน 
7. โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์  ครู/บุคลากรทางการศึกษาจ านวน  23  คน                                     

มีนักเรียนจ านวน  228  คน 
8. โรงเรียนวัดธรรมศาลา   ครู/บุคลากรทางการศึกษาจ านวน  38  คน   

มีนักเรียนจ านวน 752  คน 
 

                                                             
35 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1  กลุ่มนโยบายและแผน, 

"รายงานการจัดการศึกษาประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560,"  เข้าถึงได้จาก  
http://www.nptedu.go.th/area1/index.php?name=download&file=readdownload&id=
25. 



 89 
 

9. โรงเรียนบ้านต้นส าโรง   ครู/บุคลากรทางการศึกษาจ านวน  6  คน   
มีนักเรียนจ านวน  100  คน 

10. โรงเรียนบ้านรางมะเด่ือ  ครู/บุคลากรทางการศึกษาจ านวน  7  คน   
มีนักเรียนจ านวน  157  คน 

11. โรงเรียนวัดสามควายเผือก ครู/บุคลากรทางการศึกษาจ านวน 25 คน  
มีนักเรียนจ านวน 504  คน 

12. โรงเรียนวัดตาก้อง      ครู/บุคลากรทางการศึกษาจ านวน  23  คน   
มีนักเรียนจ านวน  486  คน 

13. โรงเรียนบ้านมาบแค    ครู/บุคลากรทางการศึกษาจ านวน  11  คน   
มีนักเรียนจ านวน  113  คน 

14. โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์  ครู/บุคลากรทางการศึกษาจ านวน  14  คน                 
มีนักเรียนจ านวน  304  คน36 

 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

งานวิจัยในประเทศ 

  

สมศักด์ิ  กรอบสูงเนิน  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหางาน
งบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา  เขต  1  
พบว่า  1)  ปัญหาการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครราชสีมา  เขต  1  โดยภาพรวม  มีปัญหาอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบว่า  ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  การบริหารการเงิน  รองลงมา  คือ  การบริหารงานบัญชีและการ
ตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงานตามล าดับ  2)  
เปรียบเทียบการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครราชสีมา  เขต  1  จ าแนกตามขนาด  โดยภาพรวมพบว่า  สถานศึกษาขนาดใหญ่  สถานศึกษา
ขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดเล็ก  มีปัญหาในการบริหารงานงบประมาณ  7  ภารกิจ  แตกต่าง

                                                             
36 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1, " ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการศึกษา, ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  
เขต  1,"  เข้าถึงได้จาก  http://data.bopp-obec.info/emis/school.php?Area_CODE=7301. 
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กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  3)  การแก้ไขปัญหาการบริหารงานงบประมาณใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา  เขต  1  การจัดท าและเสนอ
ของบประมาณ  คือ  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
เป้าประสงค์ของสถานศึกษาโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  การจัดสรรงบประมาณ  คือ  สถานศึกษาต้อง
จัดสรรงบประมาณให้ตามกลุ่มสาระวิชาท่ีเสนอขอตามความจ าเป็น  การตรวจสอบ  ติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน  คือ  จัดท าแผนตรวจสอบ  ติดตามการ
ใช้เงินและผลการด าเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  การ
ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  คือ  จัดหารายได้ผลประโยชน์และจัดท าทะเบียนคุม  
การเก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย  การบริหารงานการเงิน  คือ  การเก็บ
รักษาเงินและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  การบริหารงานบัญชี  คือ  มีการ
ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคาร  ตรงตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวันและ
งบพิสูจน์ยอดฝากธนาคารถูกต้องตรงกับยอดบัญชีย่อยและทะเบียนคุมเงิน  การบริหารงานพัสดุและ
สินทรัพย์  คือ  มีแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง  มีการตรวจสอบงบประมาณ  รายละเอียดเกณฑ์
คุณลักษณะเป็นไปตามระเบียบ37 

มานัส  ผิวพรรณ์  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การศึกษารูปแบบการบริหารงานงบประมาณเพื่อ
รองรับการกระจายอ านาจของโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัด
พิษณุโลก  พบว่า  1)  สภาพปัจจุบันรูปแบบการบริหารงานงบประมาณ  เพื่อรองรับการกระจาย
อ านาจ  ของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัด
พิษณุโลก  ท้ัง  7  ด้าน  ส่วนใหญ่เป็นการกระจายอ านาจแบบแบ่งอ านาจให้คณะครู  เจ้าหน้าท่ี
การเงิน  เจ้าหน้าท่ีแผน  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ  หัวหน้ากลุ่มงาน  และผู้บริหารด าเนินการเองไม่กระจาย
อ านาจ  2)  การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงบประมาณ  เพื่อรองรับการ
กระจายอ านาจของโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกท้ัง  7  
ด้านส่วนใหญ่มีความเหมาะสมระดับมาก  โดยด้านท่ีมีความเหมาะสมสูงสุด  คือ  การบริหารหารเงิน  

                                                             
37 สมศักดิ์  กรอบสูงเนิน, "เรื่อง  การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหางานงบประมาณ

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา  เขต  1" (วิทยานิพนธ์
ปริญญาครุศาสตร  มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา, 2552), ง. 
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รองลงมา  คือ  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  และล าดับสุดท้ายการบริหารพัสดุ
และสินทรัพย์38  

วรกาญจน์  สุขสดเขียว  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
เป็นนิติบุคคล  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมเขต  9  พบว่า  1)  การบริหารงบประมาณ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบว่าอยู่ในระดับมาก  5  ด้าน  โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยดังนี้  การตรวจสอบภายใน  การ
บริหารสินทรัพย์  การก าหนดผลผลิต  และพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง  2  ด้าน  โดยเรียงค่าเฉล่ีย
จากมากไปน้อยดังนี้  การจัดระบบจัดซื้อจัดจ้าง  และการบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ  2)  
แนวทางการบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล  พบว่า  สถานศึกษาควรมี
บุคลากรท่ีมีความรู้  ความสามารถท าหน้าท่ีโดยตรงด้านการจัดท าบัญชี  การรายงานทางการเงินและ
ผลการด าเนินงาน  การบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณและด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจัดระบบ
จัดซื้อจัดจ้าง  กรณีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลขนาดเล็ก  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ควรจัดระบบโดยก าหนดเครือข่ายการให้บริการความรู้ด้านการจัดท าบัญชี  การรายงานทางการเงิน
และผลการด าเนินงาน  การบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ  ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง  หรือจัดท าเป็นโรงเรียนคู่พัฒนากับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลขนาดใหญ่  เพื่อให้
การช่วยเหลือ  หรือจัดท ากลุ่มเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนิติบุคคลขนาดเล็กกันเอง  
และศูนย์ท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนาการบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น39 

ณิฐชานันท์  รุจิราภัทรสิทธิ์  ได้ท าวิจัยเรื่อง  บทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับการด าเนินการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  5   พบว่า  1)  
บทบาทของผู้บริหาร  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  5  ท้ังโดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก  เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย  ดังนี้  ด้านการตัดสินใจ  ด้าน

                                                             
38 มานัส  ผิวพรรณ์, "เรื่อง  การศึกษารูปแบบการบริหารงานงบประมาณเพื่อรองรับการ

กระจายอ านาจของโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก" 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย , 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2553), ง. 

39 วรกาญจน์  สุขสดเขียว, "การบริหารงบประมาณสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมเขต  9" (คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 
ง. 
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สารสนเทศและด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  2)  การด าเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  5    ท้ังโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก  เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย  ดังนี้  การใช้จ่ายทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นท่ี
ได้รับจากการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  การระดมทรัพยากรต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ  ตาม
ความเหมาะสมและความจ าเป็น  สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรได้ตามมาตร  58  สถานศึกษา
ต้องรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากรต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สถานศึกษาต้องแต่งต้ังคณะกรรมการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา  และสถานศึกษาต้องเสนอ
แผนและโครงการในการระดมทรัพยากรต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  3)  บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการด าเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา   เขต  5  มีความสัมพันธ์กันโดยภาพรวมในระดับสูง  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ  .0140 

ชลณิการ์ วงศ์ษา  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา  กรณีศึกษา  
3  โรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  พบว่า  1) การบริหารงบประมาณ  ในการ
จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนโดยการจัดสรรตามจ านวนรายหัวนักเรียนท้ังสามโรงเรียนได้รับเงิน
งบประมาณจากแหล่งเดียวกัน  คือ  จากงบประมาณกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
บางโรงเรียนจะมีงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรเอกชนท่ีอยู่ใกล้เคียง  เช่น  โรงเรียน B ต้ังอยู่ใกล้
บริษัทขนาดใหญ่จึงมีงบประมาณสนับสนุนจากส่วนนี้มาบริหารโรงเรียนแต่อีกสองโรงเรียนไม่มี
งบประมาณสนับสนุนในส่วนนี้ถือเป็นจุดแข็งของโรงเรียน B ซึ่งเป็นแบบอย่างให้สองโรงเรียนสามารถ
หาแหล่งสนับสนุนได้  2) การด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณโรงเรียนมีการขอต้ังงบประมาณและส่ง
การขอต้ังงบประมาณไปต้นสังกัดเพื่อจะได้มาซึ่งงบประมาณท่ีต้องการโดยส ารวจ  รวบรวม  
วิเคราะห์สภาพปัญหาการบริหารงานสถานศึกษาด้านงบประมาณในการพัฒนา  ปรับปรุง  แก้ไข  ใน

                                                             
40 ณิฐชานันท์  รุจิราภัทรสิทธิ์, "บทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับการด าเนินการระดม

ทรัพยากรเพื่อการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  5" (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2556), ง. 
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การบริหารท่ีใช้งบประมาณในการบริหารงานแต่ละด้าน มีการจัดท ากรอบงบประมาณรายจ่ายในการ
บริหารงานของโรงเรียน  โดยจัดอันดับความส าคัญและจัดสรรตามงบประมาณท่ีได้รับ41 

ทวีพร  แก้วบัวดี  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  สมรรถนะผู้บริหารและการบริหารงบประมาณใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  9  มีวัตถุประสงค์   เพื่อทราบ  1 )  
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  9  2)  การ
บริหารงบประมาณในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  9  3)  
สมรรถนะผู้บริหารท่ีสัมพันธ์กับการบริหารงบประมาณในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  9  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  9  จ านวน  56  โรงเรียน  ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ  4  คน  รวมผู้ให้ข้อมูลจ านวน  
224  คน  เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะผู้บริหารตามมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  และการบริหารงบประมาณในโรงเรียนตามแนวทางการ
จัดท างบประมาณและบริหารงบประมาณของสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  สถิติท่ี
ใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย  ความถี่  ร้อยละ  มัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  ผลการวิจัย  พบว่า  1)   สมรรถนะผู้บริหาร  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  9  โดยภาพรวมและแบบรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ยกเว้น
ด้านการบริหารธุรการ  การเงิน  พัสดุ  และอาคารสถานท่ีอยู่ในระดับมาก  2)   การบริหาร
งบประมาณในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  9  โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด  3)  สมรรถนะผู้บริหารงบประมาณในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  9  โดยภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ  .0142 
 เบญจา  ศิริผล  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  รูปแบบการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ   มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหาร งบประมาณและสินทรัพย์ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  เป็น

                                                             
41 ชลณิการ์  วงศ์ษา, "การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา  กรณีศึกษา  3  โรงเรียน  

สังกัดส านักงานเขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557), ง. 

42  ทวีพร    แก้วบัวดี, "สมรรถนะผู้บริหารและการบริหารงบประมาณในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  9" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), ง. 
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การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)  โดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR)  ในการพัฒนา
รูปแบบและเทคนิคการศึกษาพหุลักษณะเพื่อหา ฉันทามติ (MACR) ในการหาความเหมาะสมของ
รูปแบบ ผลการวิจัยพบว่าการศึกษาหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
สินทรัพย์ของสถานศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  พบว่า  ประเทศไทยใช้
ระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  กระบวนการงบประมาณท่ีน ามา
เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ส าหรับสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาในครั้งนี้ใช้  กระบวนการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ซึ่งมีขั้นตอนท่ี
ส าคัญ 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน และจัดท างบประมาณ พบแนวทางในการปฏิบัติ 23 ข้อ 2) 
การอนุมัติงบประมาณ พบแนวทางในการปฏิบัติ 7 ข้อ 3) การบริหารงบประมาณ พบแนวทางในการ
ปฏิบัติ 43 ข้อ และ 4) การติดตามประเมินผล พบแนวทางในการ ปฏิบัติ 14 ข้อ รูปแบบท่ีได้มี
คุณสมบัติของความเป็นองค์กรท่ีเป็นเลิศ แนวทางท่ีส าคัญคือ จะต้องมีการบริหารรายได้ คิดค านวณ
ต้นทุนทุกขั้นตอน สร้างความหลากหลายในการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ เพื่อลดการผูกขาด  แยก
ภารกิจ ประจ ากับภารกิจตามนโยบายหลักของต้นสังกัดให้ชัดเจนและสร้างความเช่ือมโยงระหว่างกัน 
ลดการระดมทุน ลดการใช้ดุลยพินิจ บริหารด้วยความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีเหตุผล มี
แผนงานบ ารุงรักษาสินทรัพย์ให้ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีการตรวจสอบภายใน ในเชิงรุกและเชิ ง
สร้างสรรค์ รายงานผลการด าเนินงานด้วยรูปแบบท่ีง่าย ต่อการเข้าใจ นอกจากนี้จะต้องปฏิบัติและยึด
ตามกฎระเบียบท่ีราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด แนวทางในการบริหาร งบประมาณของสถานศึกษา
ในรูปแบบการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สู่ความ เป็นเลิศ ท้ัง 
86 ประการได้รับการยืนยันความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจากผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน จากโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จด้านการบริหารจัดการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา43 

เศกสันต์  รุ่งกะทึก  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การบริหารงบประมาณของโรงเรียนท่ีเป็นนิติบุคคล  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  พบว่า  1)  ค่าเฉล่ียการบริหารงบประมาณ
ของโรงเรียนท่ีเป็นนิติบุคคล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน  ด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดเรียงตามล าดับ  คือ  ด้านการจัดสรรงบประมาณด้านการจัดท าและเสนอของบประมาณและ
ด้านการตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน  ส่วนด้านท่ี
มีค่าเฉล่ียต่ าสุด  คือ  ด้านการบริหารการเงิน  2)  ผลการเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณของ

                                                             
43 เบญจา  ศิริผล , "รูปแบบการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ในโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ," การศึกษาและการพัฒนาสังคม 10, no. 1  ปีการศึกษา 2557: 223. 
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โรงเรียนท่ีเป็นนิติบุคคล  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีจ าแนกตามขนาด
โรงเรียน  โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้44 

ซุบรี  ม่วงกุ้ง  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
ในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  พบว่า  1)  ระดับการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ในสถานศึกษา   สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต   ภาพรวมอยู่ในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน   พบว่า   การบริหารทาง
การเงินและควบคุมงบประมาณ   การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง  การวางแผนงบประมาณ   การ
รายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน   การบริหารสินทรัพย์   การค านวณต้นทุน   ผลผลิตและ
การตรวจสอบภายใน   การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์อยู่ในระดับมาก   
2) ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต  จ าแนกตามตัวแปรต าแหน่ง   พบว่า   แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
.05  ส่วนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและขนาดของสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ .05  3) ผลการประมวลปัญหา ได้แก่   ไม่มีเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน  บัญชีและ
พัสดุโดยตรง  ขาดความรู้ความเข้าใจ  มีภาระงานมาก  ขาดความต่อเนื่องและข้อเสนอแนะ  ได้แก่  
ควรจัดให้มีการส่งเสริมบุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้ด้านการบริหารงานงบประมาณ  การเงิน 
บัญชีและพัสดุ  โดยการส่งบุคลากรเข้าอบรม  ประชุม  เพื่อให้มีความรู้  ซึ่งสามารถรับมอบหมายงาน
ได้ทันทีหากโรงเรียนมีการเปล่ียนแปลงผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ  โดยให้ข้าราชการครูเป็น
ผู้รับผิดชอบงานมากกว่าครูท่ีเป็นอัตราจ้าง  เพื่อความต่อเนื่องของงานงบประมาณ เจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้พร้อม ๆ กับผู้บริหาร  ควรจัดสรรเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเงิน  บัญชีและพัสดุโดยตรง  เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชีไม่ควรใช้บุคลากรคนเดียวกัน 
เพื่อป้องกันการทุจริต  เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบการตรวจสอบภายใน  สถานศึกษาควรตรวจสอบให้ครบ
ทุกด้าน45  

                                                             
44 เศกสันต์  รุ่งกะทึก, "เรื่อง  การบริหารงบประมาณของโรงเรียนท่ีเป็นนิติบุคคล  สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี," วไลยลงกรณ์ปริทัศน์ 4, no. 2(กรกฎาคม-
ธันวาคม 2557) (2557): 65-73. 

45 ซุบรี  ม่วงกุ้ง, "การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ในสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต" ((วิทยานิพนธ์  ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, 2558), ง. 
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 นงลักษณ์  พรหมพา ได้ท าการสารนิพนธ์เรื่อง  การบริหารงานงบประมาณในถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สหวิทยาเขต  3  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29  พบว่า  1)  
สภาพการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สหวิทยาเขต 3  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 29  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้าน
ท่ีมีการปฏิบัติสูงสุด  คือ  ด้านการวางแผนงบประมาณ  ด้านท่ีมีการปฏิบัติต่ าสุด  ได้แก่  ด้านการ
จัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 2) เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สหวิทยาเขต 3  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29  ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกันพบว่า  ใน  ภาพรวมมีการปฏิบัติแตกต่างกันแต่ไม่มี
นัยส าคัญ  เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า  ด้านการบริหารสินทรัพย์มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  3) เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สหวิทยาเขต 3  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา  พบว่า  ในภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติแตกต่างกันแต่ไม่มีนัยส าคัญ  ยกเว้นด้าน
การก าหนดผลผลิตและการค านวณต้นทุน  มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายขนาด  พบว่า  สถานศึกษาทุกขนาดมีการปฏิบัติแตกต่างกัน  4) ผล
การศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการพัฒนาการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สห
วิทยาเขต 3 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 29  พบว่า ควรมีการวางแผน
งบประมาณให้เช่ือมโยงกับกิจกรรมของหน่วยงาน  ควรมีการค านวณเงินงบประมาณท่ีต้องใช้ในการ
จัดท าแผน/โครงการ  ควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจน  ควรมีระบบ
บัญชีและการควบคุมบัญชีอย่างชัดเจน  ควรมีการ จัดแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณล่วงหน้า  ควรมีการวางแผนก าหนดความต้องการในการใช้สินทรัพย์  ควรมีการวาง
แผนการตรวจสอบภายใน46   
 นันทนา  สมิงไพร  ได้ท าวิจัยเรื่อง  การศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  9  จังหวัดสุพรรณบุรี  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี  2) เปรียบเทียบการบริหาร
                                                             

46 นงลักษณ์  พรหมพา, "การบริหารงานงบประมาณในถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สหวิทยาเขต  
3  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29" (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา, วิทยาลัยนครราชสีมา, 2558), ง. 
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งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับความคิดเห็นของครูใน
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างท่ี
ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จ านวน 120 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล  
ได้แก่  แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 47 ข้อ  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่  ค่าเฉล่ียส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที  ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นว่าการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9  จังหวัดสุพรรณบุรี  ในภาพรวมสามารถด าเนินการ
ได้ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่าสามารถด าเนินการได้ในระดับมากท่ีสุด  ได้แก่  
ด้านการ วางแผนและจัดท างบประมาณและสามารถด าเนินการได้ในระดับมาก  ได้แก่  ด้านการ
ติดตามประเมินผลงบประมาณและด้านการบริหารงบประมาณ  2) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมี
ความคิดเห็นว่าการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษาในภาพรวมสามารถ
ด าเนินการได้  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบว่า  ด้านการบริหารงบประมาณและด้านการติดตามประเมินผลมีความสามารถในการด าเนินการ
แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และด้านการวางแผนและจัดท างบประมาณ  มี
ความสามารถในการด าเนินการได้ไม่แตกต่างกัน47 

วันเฉลิม  ไพรศิลป์  ได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาใน
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี  6  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต  
1  พบว่า  1)  การแสดงความคิดเห็นของผู้บริหารและครูท่ีมีต่อสภาพสภาพการบริหารงบประมาณ
ของสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 6 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี  เขต  1  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ  มาก  และเมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า  
ด้านการบริหารการเงินมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์และด้านการบริหาร
บัญชี  เนื่องจากผู้บริหารและครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้านงบประมาณตระหนักและเห็นความส าคัญในการ
บริหารงบประมาณเพราะงบประมาณเป็นปัจจัยในการด าเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ  ของ
สถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีต้ังไว้ในการ ใช้จ่ายงบประมาณนั้นผู้บริหารและครูต้องค านึงถึง
ระเบียบ  วิธีการในการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง  ตามกฎ  ระเบียบตามท่ีกระทรวงการคลัง
ก าหนด  ถ้าด าเนินการผิดพลาดอาจมีผลทางวินัย  2) จากผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหาร
                                                             

47 นันทนา  สมิงไพร, "การศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  
9" (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ส านักคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2558), ง. 
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งบประมาณของสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี  6  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต  1  ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูท่ีมีต่อสภาพการจากผลการ
เปรียบเทียบสภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี  6  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต  1  จ าแนกตามสภาพต าแหน่งและ
ประสบการณ์  พบว่า  โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 
ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐาน  เนื่องจากในการปฎิบัติหน้าท่ีในด้านการบริหารงบประมาณนั้น  ผู้บริหาร
และครูผู้รับผิดชอบด้านการบริหารงบประมาณนั้น  ต้องมีความรอบครอบในการปฏิบัติงานในด้าน
ต่างๆ  ในการเบิกจ่ายงบประมาณเพราะมีกฎ  ระเบียบต่างๆ  ท่ีกระทรวงการคลังก าหนดให้
หน่วยงานราชการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามระเบียบ  จึงท าให้ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีต้องมีความ
ระมัดระวังอย่างมากท่ีสุดเพื่อให้ด าเนินการได้อยางถูกต้อง โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลัก
ธรรมาภิบาล  ถ้าด าเนินการผิดพลาดอาจมีโทษทางวินัยได้ซึ่งอาจส่งผลกับผู้บริหารและครูผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีด้านงบประมาณมีความคิดเห็นในรายด้านไม่แตกต่างกัน48 

ธัญญาลักษณ์  สิงห์แก้ว  ได้ท าการค้นคว้าอิสระเรื่อง  การบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษาท่ีสังกัดส านักงานเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร  พบว่า  1)  ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น
บุคลากรท่ีสังกัดในสถานศึกษาขนาดกลางจ านวน  100  คน  คิดเป็นร้อยละ  71.4  เป็นบุคลากรท่ี
สังกัดอยู่สถานศึกษาขนาดใหญ่  40  คน  คิดเป็นร้อยละ  28.6  เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน  พบว่า  บุคลากรท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงานน้อยกว่า  10  ปี  จ านวนสูงสุด  102  
คน  คิดเป็นร้อยละ  72.9  รองลงมา  คือ  บุคลากรท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน  11 -20  ปี  
จ านวน  26  คน  คิดเป็นร้อยละ  18.6  และบุคลากรท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงานมากกว่า  20  
ปี  จ านวนน้อยท่ีสุด  คือ  12  คน  คิดเป็นร้อยละ  8.6  ตามล าดับ  2)  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน  พบว่า  ทุกด้านอยู่ในระดับมาก  เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย  ได้แก่  ด้านการบริหาร
ทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  ด้านการวางแผนงบประมาณ  ตามมล าดับ  3)  ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสงการณ์ในการท างานแตกต่างกัน  มีความ

                                                             
48 วันเฉลิม  ไพรศิลป์, "เรื่อง  สภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในเครือข่าย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี  6  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต  1" 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย , 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2559), ง. 
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คิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาท่ีสังกัดในส านักงานเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.0549 

 

งานวิจัยในต่างประเทศ 

  

วิทนีย์ (Whitney)  ได้ท าการศึกษา  เรื่อง  การบริหารการเงินในสถานศึกษาต่อผลกระทบท่ี
เกิดจากความคิดเห็นของประชาชน  โดยศึกษาปัญหาการใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีเกิดจากความ
คิดเห็นของประชาชน  โดยได้ท าการศึกษาปัญหาดังกล่าวในโรงเรียนระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  
และในระดับอุดมศึกษา  มุ่งเน้นไปท่ีความพึงพอใจในการใช้จ่ายค่าเล่าเรียนของประชาชน  พบว่า  
ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเงินของสถานศึกษา  เนื่องจากความล่าช้าของรัฐบาลท่ีออก
กฎหมายไม่ทันกับข้อก าหนดทางการเงินของสถานศึกษา  การออกกฎหมายของรัฐจะมุ่งเน้นในการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและเครื่องมือการประเมินผลสัมฤทธิ์  และพบว่าการจัดการทาง
การเงินด้านการศึกษานั้นจะประสบผลส าเร็จมากขึ้นเมื่อค่าใช้จ่ายได้น าไปพัฒนาด้านการเรียนการ
สอนอย่างโปร่งใส  ซึ่งเป็นท่ีต้องการของท้องถิ่น50 
 สเปงเกลอร์ (Spengler)  ได้ศึกษาแนวทางส าหรับการบริหารงานด้านการเงินของโรงเรียน
(บริบทโรงเรียนในแถบแอฟริกาใต้)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางส าหรับการบริหารงานใน
ด้านการเงินของโรงเรียนการน าไปใช้ในโรงเรียน  เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย  ซึ่งเป็นส่ิง
ส าคัญท่ีผู้บริหารโรงเรียนทราบถึงจุดเริ่มต้นของการจัดการศึกษา  เพื่อก าหนดการจัดการศึกษา
ล่วงหน้า  ดังนั้น  จากสมมุติฐานท่ีกล่าวมา  จึงน าไปสู่การศึกษาการเปล่ียนแปลงการจัดการศึกษาใน
ประเทศแถบแอฟริกาใต้  ผู้บริหารโรงเรียนควรให้ความสนใจการบริหารการศึกษาและการบริหารงาน
ในด้านการเงินของโรงเรียนควบคู่กันไปด้วย  เพราะการบริหารงานท้ังสองด้านนี้ไม่สามารถแยกออก
จากกันได้  ผู้บริหารต้องมีทักษะในการบริหารงานและบริหารทรัพยากรด้วย  ดังนั้น  ความคาดหวัง

                                                             
49 ธัญญาลักษณ์  สิงห์แก้ว, "เรื่อง  การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาท่ีสังกัดส านักงาน

เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร" (ค้นคว้าอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2559), ง. 

50 T N Whitney, Voters  and  School  Finance  :  The  Impact  of  Public  
Opinion (Washington Educational  Resourecs  Information  Center, 2002). 
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ของการบริหารโรงเรียนในอนาคต คือ  ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีความรู้  ความสามารถในการบริหาร
การเงิน51   
 ราจ  เมสทรี (Raj Mestry)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง  การตรวจสอบและควบคุมงบประมาณใน

โรงเรียนเขตชุมชนของแอฟริกาใต้   ซึ่งมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนในปี ค.ศ.1996  ได้

ปฏิวัติการจัดการด้านการเงินในแอฟริกาใต้ ซึ่ งขับเคล่ือนการปกครองโรงเรียนตามระบอบ

ประชาธิปไตย  คณะผู้บริหารของโรงเรียนต้องได้รับการจัดต้ังขึ้นและรับผิดชอบด้านการเงินของ

โรงเรียน  โรงเรียนมีสิทธิ์ระดมทุนนอกเหนือไปจากท่ีรัฐบาลมอบให้  ซึ่ งจะท าให้โรงเรียนเขตชุมชน

สามารถแก้ไขปัญหาความไม่สมดุลด้านงบประมาณได้  อย่างไรก็ตาม  คณะผู้บริหารเหล่านี้  ส่วน

ใหญ่จะขาดความรู้  ทักษะและความสามารถด้านการเงิน  ซึ่งจ าเป็นต่อการจัดการงบประมาณจ านวน

มาก  จึงท าให้โรงเรียนประสบปัญหาด้านงบประมาณ  งานวิจัยนี้ศึกษาหนทางท่ีโรงเรียนในเขตชุมชน

ของแอฟริกาใต้สามารถใช้เพื่อตรวจสอบและควบคุมงบประมาณ ผลการวิจัยพบว่า ระดับของ

สถานศึกษามีส่วนส าคัญต่อมุมมองการตรวจสอบและควบคุมงบประมาณ หากใช้หนทางดังกล่าวอย่าง

รอบคอบ  โรงเรียนจะมีเงินหมุนเวียนและสามารถด าเนินการในกิจกรรมต่างๆของโรงเรี ยนได้ใน

งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ52 

 ออเดรย์  เทย์เลอร์ (Audrey Taylor)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง  การจัดสรรงบประมาณเชิงกล

ยุทธ์ของโรงเรียนรัฐบาล  การทดลองเปรียบเทียบรูปแบบต่าง ๆ ของงบประมาณ  ซึ่งข้อจ ากัดในการ

ใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ  ส่งผลให้เกิดความต้องการในการประเมินวิธีการจัดสรรงบประมาณ

ทางเลือกอื่น ๆ  โดยศึกษาจากคณะบริหารของโรงเรียนรัฐบาล  ซึ่งกระบวนการด้านงบประมาณเอื้อ

ต่อการปรับเป้าหมายของระบบให้เข้ากับการจัดสรรงบประมาณท่ีลดลง  วิธีการจัดสรรงบประมาณวิธี

หนึ่งซึ่งเรียกว่า  การจัดสรรงบประมาณเชิงกลยุทธ์  เน้นเรื่องสัดส่วนของข้อมูลและการตรวจสอบ

ร่วมกัน  การศึกษาวิธีนี้ในบริบทขององค์กรท่ีไม่หวังผลก าไร  โดยน าไปเปรียบเทียบกับวิธีการจัดสรร

งบประมาณท่ีใช้กันมาต้ังแต่อดีต  จากการทดลองพบว่า  การปรับลดรายจ่ายท่ีเคยเกิดขึ้นกับบริษัท
                                                             

51 Josephus  Johannes Spengler, "Guidelines  for  the  Financial  Management  
of  School (Afrikaans Text,  South  Africa),"  available  from  
http://www.education.gov.uk/school/adminandfinance/financialmanagement. 

52 Raj Mestry, " Budget Monitoring and Control in South African Township 
Schools,"  available  from  
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1741143208098166. 
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ต่าง ๆ  ก็เกิดขึ้นกับองค์กรท่ีไม่หวังผลก าไรเช่นกัน  ผลจากการวิจัยพบว่าการจัดสรรงบประมาณ

เชิงกลยุทธ์สามารถลดรายจ่ายไปได้ 25%  คณะบริหารของโรงเรียนรัฐบาลได้ทดลองตัดสินใจเรื่อง

รายจ่ายในงาน ๆ หนึ่ง ท่ีใช้ระยะเวลา 3 ปี และแสดงความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจนั้น 

ความคิดเห็นเหล่านี้ รวมไปถึงหลักฐานอื่น ๆ จากงานวิจัยท่ีผ่านมา บ่งช้ีว่ารูปแบบการจัดสรร

งบประมาณท่ีมีเกิดจากการร่วมมือกัน จะช่วยลดรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็นลงได้53 

 เดวิด  เอส  ไนท์  (David S. Knight)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง  มาตรการท่ีสมดุล  การจัดสรร

งบประมาณและทรัพยากรในโรงเรียนสองภาษา  หลักสูตรสองภาษาเป็นโอกาสส าคัญท่ีจะสร้าง

ส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนท่ีไม่ได้รับโอกาสและเป็นการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ของการเรียนให้

ดีขึ้น  อย่างไรก็ตาม  ผู้อ านวยการสถานศึกษามักเผชิญกับอุปสรรคในการน าหลักสูตรดังกล่าวมาใช้  

ปัญหาท่ีส าคัญคือการปรับทรัพยากรให้สมดุล เพื่อให้โรงเรียนมีครูท่ีมีคุณวุฒิในจ านวนท่ีเหมาะสม มี

การพัฒนาทางอาชีพส าหรับครู มีการจัดให้ครูท างานร่วมกับชุมชนและมีส่ือการเรียนการสอนท่ี

เพียงพอ  กรณีศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการน าหลักสูตรสองภาษามาใช้จ าเป็นต้องมีการจัดสรร

งบประมาณและทรัพยากรแบบใหม่ โดยท่ีไม่จ าเป็นต้องเพิ่มรายจ่ายของโรงเรียน54 

 เคอราโบ  แจ็คสัน (Kirabo Jackson)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง  ผลกระทบจากการใช้จ่ายของ

โรงเรียนเพื่อผลลัพธ์ด้านการศึกษาและด้านเศรษฐกิจ  หลักฐานจากการปฏิวัติด้านการเงินของ

โรงเรียน  ต้ังแต่ท่ีงานวิจัยของ Coleman ถูกตีพิมพ์ หลายคนเริ่มต้ังค าถามว่าการใช้จ่ายเงินของ

โรงเรียนรัฐบาลส่งผลต่อผลการเรียนของนักเรียนหรือไม่ การปฏิวัติด้านการเงินของโรงเรียนต้ังแต่ปี 

ค.ศ. 1970 ถึง ค.ศ. 1980 ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญต่อโครงสร้างการใช้จ่ายเงินในโรงเรียน

อนุบาลไปจนถึงมัธยมปลายของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาผลกระทบจากการปฏิวัตินี้   ได้

เช่ือมโยงข้อมูลการใช้จ่ายเงินของโรงเรียนเข้ากับข้อมูลตัวแทนของเด็กท่ีเกิดระหว่าง ค.ศ. 1955 - 

                                                             
53 Audrey Taylor, "Strategic Budgeting in Public Schools: An Experimental 

Comparison of Budget Formats,,"  available  from  
https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/S1474-
7871%282011%290000019012. 

54 David S Knight, "A Balancing Act: School Budgeting and Resource Allocation 
on a New Dual Language Campus,"  available  from  
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1555458916664766. 
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1985 และติดตามไปจนถึงปี ค.ศ. 2011 มีการก าหนดช่วงเวลาจากช่วงท่ีมีการปฏิวัติตามค าส่ังศาล 

และช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงสูตรการจัดสรรงบประมาณใหม่ โดยเปรียบเทียบข้อมูลของนักเรียนในแต่

ละรุ่นท่ีเกิดการปฏิวัติด้านการเงินท่ีต่างกัน จากตัวแปรตามเครื่องมือการวิจัยและการศึกษาจาก

เหตุการณ์พบว่า  การเพิ่มค่าใช้จ่าย 10% ต่อนักเรียนหนึ่งคนในหนึ่งปี ท าให้อัตราการเรียนจบเพิ่มข้ึน 

0.31% ในโรงเรียนรัฐบาล 12 แห่ง ท าให้ค่าจ้างเพิ่มขึ้น 7% และท าให้ปัญหาความยากจนในแต่ละปี

ลดลง 3.2% ผลกระทบเหล่านี้จะเห็นได้ชัดในเด็กท่ีมาจากครอบครัวที่มีรายได้ต่ า  การเพิ่มค่าใช้จ่าย

สอดคล้องกับการลดลงของอัตราส่วนระหว่างนักเรียนกับครู เงินเดือนครูท่ีเพิ่มขึ้นและปีการศึกษาท่ี

ยาวนานขึ้นอีกด้วย55 

  ลอเรนซ์ โอ พิคัส (Lawrence O. Picus)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง  การสร้างรูปแบบการเงิน

ของโรงเรียนขึ้นมาใหม่  โรงเรียนรัฐบาลก าลังเผชิญกับความกดดันด้านการเงินอย่างท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมา

ก่อน เนื่องจากเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาตกต่ าลง  งบประมาณท่ีขาดแคลนเพราะการเก็บภาษี

น้อยลงได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนสหพันธรัฐ  แต่รายได้เหล่านี้ก าลังจะหมดไปและยังไม่มี

แนวโน้มท่ีจะได้รับเพิ่มในอนาคตอันใกล้  โรงเรียนรัฐบาลจึงประสบกับการขาดแคลนงบประมาณ

อย่างยิ่ง  งานวิจัยนี้น าเสนอวิธีท่ีโรงเรียนจะสามารถลดค่าใช้จ่าย  แต่ยังคงเน้นย้ าเรื่องผลสัมฤทธิ์ของ

การศึกษาไปพร้อมกัน  วิธีดังกล่าวได้แก่  การน าทรัพยากรไปใช้กับวิชาหลัก การเพิ่มจ านวนนักเรียน

ในแต่ละช้ันเรียน แลกกับการพัฒนาทางวิชาชีพครู และการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่เพื่อสนับสนุนงานวิจัย

ในอนาคต 56 

 

 

                                                             
55 Kirabo  Jackson, "The Effects of School Spending on Educational and 

Economic Outcomes: Evidence from School Finance Reforms,"  available  from  
https://academic.oup.com/qje/article/131/1/157/2461148. 

56 Lawrence O Picus, "Reinventing School Finance: Falling Forward,"  available 
from https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0161956X.2011.578986. 
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สรุป 
 

โรงเรียนเป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ีมีความส าคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาของชาติ
ให้มีคุณภาพการบริหารงานในโรงเรียนจึงมีความจ าเป็นท่ีต้องมีท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพื่อให้โรงเรียนสามารถอยู่รอดได้  สามารถผลิตผู้เรียนท่ีมีคุณภาพ  ซึ่งการบริหารงานงบประมาณ
เป็นหัวใจส าคัญในการจัดการศึกษา  ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  
โดยโรงเรียนต้องยึดหลักการกระจายอ านาจในการบริหารงานด้านงบประมาณตามขอบข่ายภารกิจ
การบริหารงานด้านงบประมาณท้ัง  22  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านการจัดท าแผนงบประมาณและค าขอ
ต้ังงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2)  ด้านการจัดท า
แผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยตรง  3)  ด้านการอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  4)  ด้านการขอโอนและขอ
เปล่ียนแปลงงบประมาณ  5)  ด้านการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  6)  ด้านการตรวจสอบ  
ติดตาม  และรายงานการใช้งบประมาณ  7)  ด้านการตรวจสอบ  ติดตาม  และรายงานการใช้ผลผลิต
จากงบประมาณ   8)  ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  9)  ด้านการปฏิบัติงาน
อื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา  10)  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา  11)  ด้านการวางแผนพัสดุ  12)  ด้านการก าหนดแบบรูปรายการ  หรือคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์  หรือส่ิงก่อสร้างท่ีใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน  13)  ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ  
14)  ด้านการจัดหาพัสดุ  15)  ด้านการควบคุม  ดูแล  บ ารุงรักษา  และจ าหน่ายพัสดุ  16)  ด้านการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  17)  ด้านการเบิกเงินจากคลัง  18)  ด้านการรับเงิน  การเก็บรักษา
เงิน  และการจ่ายเงิน  19)  ด้านการน าเงินส่งคลัง  20)  ด้านการจัดท าบัญชีการเงิน  21)  ด้านการ
จัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน  22)  ด้านการจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน  
และรายงาน  เพื่อให้การบริหารงานด้านงบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ และในการด าเนินงาน
ด้านงบประมาณต้องมีความชัดเจน   ถูกต้อง   เป็นธรรม   โปร่งใส     สามารถตรวจสอบได้ และก่อ 
ประโยชน์ต่อผู้เรียนมากท่ีสุด



 
 

 

บทที่  3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบการบริหารงานด้านงบประมาณของ
โรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  
เขต  1  และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียน
บูรพาศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1  การวิจัยครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงพรรณา (descriptive  research)  โดยใช้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1  จ านวน  14  โรง  โดยมีผู้บริหาร
โรงเรียนหรือผู้รักษาการแทน  1  คน  ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีงานด้านงบประมาณ  1  คน  และครู
ผู้ปฏิบัติงานสอน  1  คนเป็นผู้ให้ข้อมูล  รวมผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ  3 คน  รวมท้ังส้ิน  42  คน  ท้ังนี้
ผู้วิจัยใช้ผู้ให้ข้อมูลเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit  of  analysis)  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต  1  ผู้วิจัยได้พัฒนามาจากคู่มือการ
บริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล  ของส านักนโยบายและแผนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยปรับภารกิจบางด้านให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  ซึ่ง
มีขอบข่ายภารกิจการบริหารงานด้านงบประมาณท้ังหมด  22  ด้าน  ในการด าเนินการวิจัย  ผู้วิจัยได้
ก าหนดรายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 

 เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการด าเนินการวิจัยเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ  ผู้วิจัย
จึงได้ก าหนดรายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินการวิจัยไว้เป็น  3  ขั้นตอน  ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย  ขั้นตอนนี้เป็นการจัดเตรียมโครงการเพื่อให้เกิด
เป็นกระบวนการของการด าเนินการตามโครงร่างงานวิจัย  โดยการศึกษาจากเอกสาร  ต ารา  ข้อมูล
สถิติ  ปัญหา  วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  ให้สมบูรณ์  
น าเสนอขอความเห็นชอบโครงการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ขั้นตอนที่  2  การด าเนินงานตามโครงการวิจัย  สร้างเครื่องมือ  และตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ  น าเครื่องมือมาใช้และเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอนที่  3  การรายงานผลการวิจัย  รายการผลการวิจัยเสนอคณะกรรมการผู้ควบคุมการ
ค้นคว้าอิสระ  ตรวจสอบความความถูกต้อง  ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามท่ีคณะกรรมการผู้ควบคุม
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การค้นคว้าอิสระเสนอแนะ  พิมพ์และรายงานผลการวิจัยสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ผู้วิจัยจึง
ได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย  ประกอบด้วย  แผนแบบการวิจัย  ประชากร  ตัวแปรท่ีศึกษา  เครื่องมือท่ี
ใช้ในการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย  มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 

แผนแบบการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบวิจัยเชิงพรรณนา(descriptive  research)  โดยใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่ม
เดียวศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง  (the  one  shot,  non-experimental  case  study  
design)  ซึ่งแสดงเป็นแผนแบบ  (diagram)  ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อ  S  หมายถึง  ประชากร 
 เมื่อ  X  หมายถึง  ตัวแปรท่ีศึกษา 
 เมื่อ  O  หมายถึง  ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา 
 
 
 
 
 

O 

X S 



 106 
 

ประชากร 
 

 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1  จ านวน  14  โรง   ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ  3  คน  
ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้รักษาราชการแทน  1  คน  ครู ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีงานด้าน
งบประมาณ  1  คน  และครูผู้ปฏิบัติงานสอน  1  คน  รวมท้ังส้ิน  42  คน ท้ังนี้ผู้วิจัยใช้ผู้ให้ข้อมูล
เป็นหน่วยวิเคราะห์(unit  of  analysis) 
 

ตารางท่ี  1  ประชากรและผู้ให้ข้อมูล 

โรงเรียน 

ผู้ให้ข้อมูล 

ผู้บริหาร/ 
ผู้รักษาราชการ

แทน 

ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ี 
งานด้าน

งบประมาณ 

ครูผู้ปฏิบัติ 
งานสอน 

รวม 

1. โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 1 1 3 
2. โรงเรียนวัดพะเนียงแตก 1 1 1 3 
3. โรงเรียนวัดดอนขนาก 1 1 1 3 
4. โรงเยนวัดดอนยายหอม 1 1 1 3 
5. โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1 1 1 3 
6. โรงเรียนบ้านล าท่าโพ 1 1 1 3 
7. โรงเรียนพระประโทนเจดีย์ 1 1 1 3 
8. โรงเรียนธรรมศาลา 1 1 1 3 
9. โรงเรียนบ้านต้นส าโรง 1 1 1 3 
10. โรงเรียน้านรางมะเดือ 1 1 1 3 
11. โรงเรียนวัดสามควายเผือก 1 1 1 3 
12. โรงเรียนวัดตาก้อง 1 1 1 3 
13. โรงเรียนบ้านมาบแค 1 1 1 3 
14. โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตา

ก้องอนุสรณ์ 
1 1 1 3 

รวมทั้งส้ิน 14 14 14 42 
 



 107 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย  ตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรท่ีศึกษามีรายละเอียด  
ดังนี้ 
 1.  ตัวแปรพื้นฐาน  เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับสถานะภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ได้แก่ 
  1.1  เพศ  หมายถึง  เพศชายหรือเพศหญิง 
  1.2  อายุ  หมายถึง  อายุตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น  4  กลุ่ม  คือ  
ไม่เกิน  30  ปี, 31-40  ปี, 41-50  ปี, 51  ขึ้นไป 
  1.3  ระดับการศึกษาสูงสุด  หมายถึง  ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม  
โดยแบ่งออกเป็น  4  กลุ่ม  คือ  ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก  และอื่นๆ(โปรดระบุ........) 
  1.4  ประสบการณ์ท างานในปัจจุบัน  หมายถึง  ระยะเวลาในการท างานในต าแหน่ง
หน้าท่ีหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยแบ่งออกเป็น  4  กลุ่ม  คือ  ไม่เกิน  10  ปี, 10 -20  ปี,      
21-30  ปี  และ 30  ปีข้ึนไป 
  1.5  ต าแหน่งหน้าท่ีหลักในโรงเรียน  หมายถึง  ต าแหน่งหน้าท่ีหลักของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  โดยแบ่งออกเป็น  3  กลุ่ม  คือ  ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้รักษาราชการแทน  ครูผู้
ปฏิบัติหน้าท่ีงานด้านงบประมาณ  ครูผู้ปฏิบัติงานสอน 
 2.  ตัวแปรที่ศึกษา  เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  ใน
กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1  โดย
ผู้วิจัยได้พัฒนานิยามจากขอบข่ายภารกิจการบริหารงานด้านงบประมาณตามคู่มือการบริหารโรงเรียน
ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล  ของส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ   โดยปรับภารกิจบางด้านให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  22  ด้าน  คือ 

2.1 ด้านการจัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
(SWOT Analysis)  โดยเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  กลยุทธ์ของส านักงานเขต
พื้น ท่ีการศึกษา  กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกลยุทธ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  จากนั้นจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา  เพื่อจัดสรรงบประมาณประจ าปีท่ีได้รับให้กับหน่วยงานภายในสถานศึกษา  โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดท าข้อมูลสารนเทศทางการเงินของ
สถานศึกษา  ได้แก่  แผนการจัดช้ันเรียน  ข้อมูลครูและบุคลากร  ข้อมูลนักเรียน  ทรัพยากรและส่ิง
อ านวยความสะดวกของสถานศึกษา  เพื่อใช้ก าหนดเป้าหมาย  ผลผลิต เป้าหมายกิจกรรมหลักและ
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การสนับสนุน  ทบทวนประสิทธิภาพการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการในปีท่ีผ่านมา  เพื่อจัดท าประมาณ
การค่าใช้จ่ายปีท่ีขอต้ังงบประมาณและค่าใช้จ่ายล่วงหน้า  3 ปีของงบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบเงิน
อุดหนุน  งบลงทุน  และงบรายจ่ายอื่นท่ีสอดคล้องกับประเด็นกลยุทธ์ตามแผนพัฒนา  ประมาณการ
และก าหนดวงเงินค่าใช้จ่ายกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนของแต่ละผลผลิต  เพื่อก าหนดกรอบ
วงเงินท่ีใช้จ่ายแต่ละปี  และจัดต้ังงบประมาณเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
วิเคราะห์ผลกระทบของการประกันคุณภาพภายใน  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  กลยุทธ์ของ
โรงเรียนและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อตรวจสอบ  ทบทวนภารกิจ  และ
จัดท ากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTFF)  เป็นรายละเอียดของแผน
งบประมาณ  และขอความเห็นชอบแผนงบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใช้
เป็นค าขอต้ังงบประมาณต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.2 ด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง  หมายถึง  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณและขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ต่อคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.3   ด้านการอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  หมายถึง  ผู้อ านวยการ
โรงเรียนอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณตามงาน/โครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีและ
แผนการใช้งบประมาณ 

2.4 ด้านการขอโอนและขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ  หมายถึง  ตรวจสอบ
รายละเอียดรายการงบประมาณท่ีจ าเป็นต้องขอโอนและเปล่ียนแปลง  เสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และขอโอน/เปล่ียนแปลงงบประมาณท่ีไม่ต้องท าความตกลงกับ
ส านักงบประมาณให้เสนอต่อส่วนกลาง/เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแล้วแต่กรณี 

2.5 ด้านการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  หมายถึง  การรายงานผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 

2.6 ด้านการตรวจสอบ  ติดตาม  และรายงานการใช้งบประมาณ  หมายถึง  จัด
ให้มีการตรวจสอบและติดตามให้กลุ่ม  ฝ่าย  งานในสถานศึกษา  รายงานผลการปฏิบัติงานและผล
การใช้จ่ายงบประมาณ  เพื่อสถานศึกษาจัดท ารายงานผลการปฏิบั ติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณต่อส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกไตรมาส  ภายในระยะเวลาท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด  และจัดท ารายงานประจ าปีท่ีแสดงถึงความส าเร็จในการ
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ปฏิบัติงานทุกส้ินปีงบประมาณ  แล้วจัดส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภายใน
ระยะเวลาท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 

2.7 ด้านการตรวจสอบ  ติดตาม  และรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  
หมายถึง  ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  วางแผนประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  และวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ  
ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานในสถานศึกษา 

2.8 ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  หมายถึง  ประสาน
และรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยากรท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังภาครัฐ  เอกชน  
และประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นระบบ  ศึกษาแนวทางหรือระเบียบท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากแหล่ง
ทรัพยากรทุกประเภท  ตลอดจนเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุน    วางแผน  รณรงค์  ส่งเสริมการ
ระดมทุนการศึกษา  และทุนเพื่อการพัฒนาโรงเรียน  จัดท าข้อมูลสารสนเทศและระบบการรับจ่าย
ทุนการศึกษา  และทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาให้ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  คุ่มค่า  และมีความโปร่งใส  ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของโรงเรียน  โดยให้เป็นไป
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กร
เอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรวิชาชีพ  สถานบันศาสนา  สถานประกอบการ  และ
สถาบันสังคมอื่น  ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรให้แก่โรงเรียนและมีส่วนร่วมกับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตาม
ความเหมาะสมและความจ าเป็น 

2.9 ด้านการปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา  
หมายถึง  ส ารวจความต้องการของผู้เรียนและคัดเลือก   ผู้ เสนอกู้ยืมเงินตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  
ประสานการกู้ยืมเพื่อการศึกษากับหน่วยปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง  สร้างความตระหนักแก่ผู้ยืมเงินเพื่อ
การศึกษา  และติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และรายงานผลการด าเนินงาน 

2.10 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  หมายถึง  จัดท ารายการ
ทรัพยากรเป็นสารสนเทศ  ได้แก่  แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นท้ังท่ีเป็น
แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและภูมิปัญญา  แหล่งเรียนรู้ ท่ีเป็นสถานประกอบการ  เพื่อการรับรู้ของ
บุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียนและบุคคลท่ัวไป  เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันในการจัดการศึกษา  วาง
ระบบและก าหนดแนวปฏิบัติการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับบุคคลและหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  กระตุ้นให้บุคคลในสถานศึกษาร่วมใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก  รวมท้ัง
ให้บริการการใช้ทรัพยากรภายในเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้และส่งเสริมการศึกษาในชุมชน  
ประสานความร่วมมือกับผู้รับผิดชอบแหล่งทรัพยากรภายในและภายนอก  ท้ังทรัพยากรท่ีเกิดจาก
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ธรรมชาติ  ทรัพยากรท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  ทรัพยากรบุคคลท่ีมีศักยภาพให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ด าเนินการเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
เพื่อการศึกษาของสถานศึกษา  และอ านาจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรและการได้รับการ
สนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ต้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของสถานศึกษา 

2.11 ด้านการวางแผนพัสดุ  หมายถึง  วางแผนพัสดุล่วงหน้า  3  ปี   โดย
ด าเนินการตามกระบวนการของการวางแผนงบประมาณ  จัดท าแผนการจัดหาพัสดุ  ฝ่ายท่ีท าหน้าท่ี
จัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ด าเนินการ  โดยให้ฝ่ายท่ีต้องการใช้พัสดุจัดท ารายละเอียดพัสดุท่ีต้องการ  คือ  
รายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ  ราคา  คุณลักษณะเฉพาะ  หรือรูปแบบรายการและระยะเวลาท่ี
ต้องการใช้พัสดุ(รวมท้ังรายละเอียดพัสดุท่ีต้องการนี้   ต้องเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
(แผนปฏิบัติงาน)  และตามท่ีระบุไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี)  
ส่งให้ฝ่ายท่ีท าหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ  จัดท าแผนการจัดหาพัสดุท าการ
ส ารวจข้อมูลรายะเอียดจากฝ่ายท่ีต้องการใช้พัสดุ  โดยมีการสอบทานกับแผนปฏิบัติงานและเอกสาร
ประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและความเหมาะสมของวิธีการจัดหาว่าควรเป็น
การซื้อ  การเช่า  หรือการจัดท าเอง  แล้วจึงน าข้อมูลท่ีสอบทานแล้วมาจัดท าแผนการจัดหาพัสดุใน
ภาพรวมของสถานศึกษา  โดยในส่วนท่ีจัดส่งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินให้รายงานเฉพาะครุภัณฑ์ท่ี
มีราคาเกินหนึ่งแสนบาท  และท่ีดินส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาเกินหนึ่งล้านบาท 

2.12 ด้านการก าหนดแบบรูปรายการ  หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์  หรือ
ส่ิงก่อสร้างท่ีใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  หมายถึง  
ก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะเพื่อประกอบการขอต้ังงบประมาณส่งให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การจัดหาจากเงินนอกงบประมาณให้ก าหนดแบบรูปรายการ
หรือคุณลักษณะเฉพาะได้โดยให้พิจารณาจากแบบมาตรฐานก่อน  หากไม่เหมาะสมให้ก าหนดตาม
ความต้องการโดยยึดหลักความโปร่งใส  เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 

2.13 ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ  
หมายถึง  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดหาพัสดุ  เช่น  สมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง  การ
จัดท าบัญชีผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  เพื่อส าหรับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการประเมินผลผู้ขายและผู้
รับจ้าง  เป็นต้น 

2.14 ด้านการจัดหาพัสดุ  หมายถึง  จัดหาพัสดุปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
ของส่วนราชการและค าส่ังมอบอ านาจของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดท าพัสดุ
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้โรงเรียน  รับจัดท า  รับบริการ  รับจ้าง  
ผลิตเพื่อจ าหน่าย  พ.ศ.2533  (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2541)   จัดหาพัสดุด้วยเงินงบประมาณ
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ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2560  ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2549 โดยก าหนดให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือองค์กรอื่นมีส่วนร่วมในการจัดหาโดยประเภทของพัสดุท่ี
จัดหาต้องเป็นไปตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณและค าส่ังมอบอ านาจของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จัดหาพัสดุด้วยเงินนอกงบประมาณต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2560  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2549 และให้เป็นไปตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติ
บุคคลในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา  พ.ศ.2549  และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์  อัตรา  และวิธีการน าเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2.15 ด้านการควบคุม  ดูแล  บ ารุงรักษา  และจ าหน่ายพัสดุ  หมายถึง  การจัดท า
ทะเบียนคุมบัญชีทรัพย์สินและบัญชีวัสดุ  ไม่ว่าจะได้มาด้วยการจัดหาหรือการรับบริจาค  ควบคุม
พัสดุให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งาน  ตรวจสอบพัสดุประจ าปีและให้มีการจ าหน่ายพัสดุท่ีช ารุด
เส่ือมสภาพหรือไม่ใช้ในราชการอีกต่อไป  พัสดุท่ีเป็นท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้าง  กรณีท่ีได้มาด้วยเงิน
งบประมาณให้ด าเนินการขึ้นทะเบียนเป็นท่ีราชพัสดุ  กรณีท่ีได้มาจากการบริจาคหรือจากเงินรายได้
สถานศึกษาให้ข้ึนทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา 

2.16   ด้านการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  หมายถึง  การจัดท าแนวปฏิบัติ
หรือระเบียบของโรงเรียนในการด าเนินการหารายได้  โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
จัดหาผลประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ  และอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ในการครอบครองของสถานศึกษา
ภายในวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา  และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย  วัตถุประสงค์และภารกิจ
ของสถานศึกษา  เงินรายได้ท่ีเกิดขึ้นถือเป็นเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้สถานศึกษา  การ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตามข้อ 1-3 ในส่วนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของสถานศึกษา ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.17 ด้านการเบิกเงินจากคลัง  หมายถึง  โรงเรียนได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้เบิกเงิน
จากคลัง/กรมบัญชีกลางโดยตรง  โดยจัดท าและตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอเบิกให้ถูกต้องตาม
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  แล้วด าเนินการเบิกเงินจากส านักงานคลังจังหวัด ณ อ าเภอ แล้วแต่กรณี  ตาม
ระบบ GFMIS 

2.18 ด้านการรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการจ่ายเงิน  หมายถึง  โรงเรียน
ได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง  โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  คือ  
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การปฏิบั ติ เกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการจ่ายเงิน  ต้องปฏิบั ติตามท่ี
กระทรวงการคลังก าหนด   คือ  ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังของส่วนราชการ  
พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม 

2.19 ด้านการน าเงินส่งคลัง  หมายถึง  น าเงินส่งคลังภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังของส่วนราชการ  พ.ศ. 2551  และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม  ขั้นตอนและวิธีการน าเงินส่งคลังเป็นไปตามระบบ GFMIS  ก าหนด 

2.20 ด้านการจัดท าบัญชีการเงิน   หมายถึง  โรงเรียนท่ีได้รับการอนุมัติเป็นผู้เบิก
เงินจากคลัง/กรมบัญชีกลาง  จัดท าบัญชีการเงินให้บันทึกบัญชีและทะเบียนท่ีเกี่ยวข้องตามระบบ
บัญชีเกณฑ์คงค้าง  และระบบ GMIS  ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

2.21 ด้านการจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน  หมายถึง  จัดท ารายงาน
ทางการเงินและงบการเงินเป็นไปตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง  และระบบ GFMIS  ตามท่ี
กระทรวงการคลังก าหนด  จัดท ารายงานการรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา  ตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด  คือ  ตามประกาศส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์อัตรา  และวิธีการน าเงินรายได้สานศึกษาไปจ่ายในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2.22 ด้านการจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน  และรายงาน  หมายถึง
โรงเรียนท่ีได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง/กรมบัญชีกลาง  แบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน  และ
แบบรายงานให้จัดท าตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง  และระบบ GFMIS  ตามท่ีกระทรวงการคลัง
ก าหนด57 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม  จ านวน  1  ฉบับ  แบ่งออกเป็น  3  ส่วน  
มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 ตอนท่ี  1  เป็นแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่อง  เพศ  อายุ  
ระดับการศึกษาสูงสุด  ประสบการณ์การท างาน  ต าแหน่งหน้าท่ีหลักในโรงเรียน  เป็นแบบสอบถาม
แบบเลือกตอบ (forced  choice)  จ านวน  5  ข้อ 

                                                             
57 ส านักนโยบายแผนและงบประมาณ , คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการ

บริหารรูปแบบนิติบุคคล (กรุงเทพ ฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด , 
2556), 67-72. 
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 ตอนท่ี  2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  ในกลุ่ม
โรงเรียนบูรพาศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต  1  ซึ่งผู้วิจัยได้
พัฒนามาจากคู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล  ของส านัก
นโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยปรับภารกิจบางด้านให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  ขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานด้านงบประมาณ  22  ด้าน 
 แบบสอบถามในตอนท่ี  2  มีลักษณะเป็นแบบจัดอันดับคุณภาพ  5  ระดับ  ตามแนวคิดของ
ลิเคิร์ท (Likert’s  Five  Rating  scale)58  โดยผู้วิจัยก าหนดระดับค่าคะแนนของช่วงน้ าหนักเป็น  5  
ระดับ  ซึ่งมีความหมาย  ดังนี้ 
 ระดับ  1  หมายถึง  การบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด  มี
ค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ  1  คะแนน 
 ระดับ  2  หมายถึง  การบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  อยู่ในระดับน้อย  มีค่า
น้ าหนักคะแนนเท่ากับ  2  คะแนน 
 ระดับ  3  หมายถึง  การบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  อยู่ในระดับปานกลาง  มี
ค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ  3  คะแนน 
 ระดับ  4  หมายถึง  การบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  อยู่ในระดับมาก  มีค่า
น้ าหนักคะแนนเท่ากับ  4  คะแนน 
 ระดับ  5  หมายถึง  การบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  อยู่ในระดับมากท่ีสุด  มี
ค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ  5  คะแนน 
 ตอนท่ี  3  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด  ซึ่งเป็นข้อคิดเห็นอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวกับการบริหารงาน
ด้านงบประมาณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต  1 
 

การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 
 

 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือส าหรับการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  โดยมีข้ันตอนต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนท่ี  1  ศึกษา ต ารา เอกสาร วรรณกรรม ทฤษฎี หลักการ แนวคิด จากหนังสือ และ

งานวิจัยในประเทศและต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องการบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน 

                                                             
58 Rensis  Likert, New  Patterns  of  Management (Tokyo: McGraw - Hill  Book  

company, 1961). 
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 ขั้นตอนท่ี 2 สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหาเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบ
ภาษาท่ีใช้และปรับแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความสมบูรณ์และถูกต้องของแบบสอบถาม 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 เพื่อให้ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและได้ข้อมูลตามความเป็นจริง  ผู้วิจัยได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอน  ดังนี้ 
 1.  ผู้วิ จัยท าหนั งสือถึงหัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อท าหนังสือถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม  เขต  1  ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การตอบแบบสอบถามทราบ  และอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามนี้ 
 2.  ผู้วิจัยน าหนังสือท่ีบัณฑิตวิทยาลัยออกให้ไปส่งยังแต่ละโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบูรพา
ศึกษา  เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลแบบสอบถาม 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยเดินทางไปเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนเรียบร้อยแล้ว  ผู้วิจัยด าเนินการ  ดังนี้ 
 1.  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้ท้ังหมดมาตรวจหาความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 2.  จัดระเบียบข้อมูล  ลงรหัส  และท าการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 3.  เสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบค าบรรยาย 
   

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 

 1.  การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  ใช้การค านวณค่าความถี่ 
(frequencies) และค่าร้อยละ (percentage) 
 2.  การวิเคราะห์ระดับการบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  สถิติท่ีใช้คือ  มัชฌิมเลข
คณิต (Arithmetic mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  โดยน าค่ามัชฌิม
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เลขคณิต (Arithmetic mean)  ท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิด
ของเบสท์  (Best)59  รายละเอียดดังนี้ 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  1.00  ถึง  1.49  แสดงว่า  การบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน   

    อยู่ในระดับ  น้อยท่ีสุด 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  1.50  ถึง  2.49  แสดงว่า  การบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน   

    อยู่ในระดับ  น้อย 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  2.50  ถึง  3.49  แสดงว่า  การบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน     

    อยู่ในระดับ  ปานกลาง 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  3.50  ถึง  4.49  แสดงว่า  การบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน     

    อยู่ในระดับ  มาก 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  4.50  ถึง  5.00  แสดงว่า  การบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน     

    อยู่ในระดับ  มากท่ีสุด 
 3.  การวิเคราะห์ข้อคิดเห็นอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  
กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1  ใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (content  analysis)  
 

สรุป 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ  1)  การบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  ใน
กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต  1             
2)  ข้อคิดเห็นอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพา
ศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต  1  การวิจัยเป็นการวิจัยเชิง
พรรณนา (descriptive  research)  โดยใช้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต  1  จ านวน  14  โรง  ผู้ให้ข้อมูลคือ  ผู้บริหารหรือผู้รักษา
ราชการแทน  1  คน  ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีงานด้านงบประมาณ  1  คน  และครูผู้ปฏิบัติงานสอน  1  
รวมผู้ให้ข้อมูลท้ังส้ิน  42  คน  ท้ังนี้ ผู้วิจัยใช้ผู้ให้ข้อมูลเป็นหน่วยวิเคราะห์  (unit of  analysis)
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  ใน

                                                             

 59 John  W Best and James V Kahn, Research in Education,, 10th ed. (Boston: 
Mass : Allyn and Bacon, 2006), 310. 
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กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต  1  ผู้วิจัยได้
พัฒนามาจากคู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล  ของส านัก
นโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยปรับภารกิจบางด้านให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  ซึ่งมีขอบข่ายภารกิจท้ังหมด  22  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านการจัดท าแผน
งบประมาณและค าขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2 )  
ด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง  3)  ด้านการอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  4)  ด้านการ
ขอโอนและขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ  5)  ด้านการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  6)  ด้าน
การตรวจสอบ  ติดตาม  และรายงานการใช้งบประมาณ  7)  ด้านการตรวจสอบ  ติดตาม  และ
รายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  8)  ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  9)  
ด้านการปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา  10)  ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  11)  ด้านการวางแผนพัสดุ  12)  ด้านการก าหนดแบบรูปรายการ  
หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์  หรือส่ิงก่อสร้างท่ีใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  13)  ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท า
และจัดหาพัสดุ  14)  ด้านการจัดหาพัสดุ  15)  ด้านการควบคุม  ดูแล  บ ารุงรักษา  และจ าหน่าย
พัสดุ  16)  ด้านการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  17)  ด้านการเบิกเงินจากคลัง  18)  ด้านการ
รับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการจ่ายเงิน  19)  ด้านการน าเงินส่งคลัง  20)  ด้านการจัดท าบัญชี
การเงิน  21)  ด้านการจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน  22)  ด้านการจัดท าและจัดหาแบบ
พิมพ์บัญชี  ทะเบียน  และรายงาน  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ความถี่  (frequency) ร้อย
ละ(percentage)  มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean)  ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content  analysis)  



 
 

 

บทที่ 4 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
กำรน ำเสนอผลและกำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรวิจัยเรื่อง กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของ

โรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  
เขต  1  เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และตอบค ำถำมของกำรวิจัยในเรื่องนี้  ผู้วิจัยน ำข้อมูลจำกกำร
ตอบแบบสอบถำมของบุคลำกรในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 จ ำนวน  14  โรง  ซึ่งประกอบด้วย  ผู้บริหำรโรงเรียนหรือผู้รักษำ
รำชกำรแทน  1  ฉบับ  ครูผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีงำนด้ำนงบประมำณ  1  ฉบับ  และครูผู้ปฏิบัติงำนสอน  1  
ฉบับ  รวมท้ังหมด  42  ฉบับ  และได้รับกลับคืน  42  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 100  จำกนั้นน ำมำ
วิเครำะห์โดยใช้ผู้ให้ข้อมูลเป็นหน่วยวิเครำะห์(unit of  analysis)   และเสนอผลกำรวิเครำะห์โดยใช้
ตำรำงประกอบค ำบรรยำยจ ำแนกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1    สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 ตอนท่ี 2    กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1 
 ตอนท่ี 3    ข้อคิดเห็นอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่ม

โรงเรียนบูรพำศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1 

ตอนที่ 1    สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม ซึ่งได้จำกกำรตอบแบบสอบถำมของ ผู้บริหำรโรงเรียน
หรือผู้รักษำรำชกำรแทน  ครูผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีงำนด้ำนงบประมำณและครูผู้ปฏิบัติงำนสอน  จ ำนวน 42 
คน เมื่อแยกพิจำรณำตำม เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำสูงสุด ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน ต ำแหน่ง
หน้ำท่ีหลักในโรงเรียน  ปรำกฏผลดังตำรำงท่ี 2 
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ตารางท่ี  2  จ ำนวนร้อยละสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม  จ ำแนกตำม  เพศ  อำยุ  ระดับ
กำรศึกษำสูงสุด  ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนและต ำแหน่งหน้ำท่ีหลักในโรงเรียน 

สถำนภำพ จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ 
            (   ) ชำย 
            (   ) หญิง 

  
11 26.20 
31 73.80 

รวม 42 100.00 
อำยุ 
          (   ) ไม่เกิน 30 ปี 
          (   ) 31 – 40 ปี 
          (   ) 41 – 50 ปี 
          (   ) 51 ปีข้ึนไป 

  
6 14.30 
10 23.80 
5 11.90 
21 50.00 

รวม 42 100.00 
ระดับกำรศึกษำสูงสุด 
          (   ) ปริญญำตรี 
          (   ) ปริญญำโท 
          (   ) ปริญญำเอก 
          (   ) อื่นๆ โปรดระบุ……. 

  
24 57.10 
18 42.90 
0  0.00 
0  0.00 

รวม 42 100.00 
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
          (   ) ไม่เกิน  10 ปี 
          (   ) 10 – 20 ปี 
          (   ) 21 – 30 ปี 
          (   ) 30 ปีข้ึนไป 

  
13 31.00 
4  9.50 
14 33.30 
11 26.20 

รวม 42 100.00 
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ตำรำงท่ี 2 (ต่อ) 
สถำนภำพ จ ำนวน ร้อยละ 

ต าแหน่งหน้าท่ีหลักในสถานศึกษา 
          (   ) ผู้บริหารหรือผู้รักษาราชการแทน 
          (   ) ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีงานด้านงบประมาณ 
          (   ) ครูผู้ปฏิบัติงานสอน 

  
14 33.33 
14 33.33 
14 33.34 

รวม 42 100.00 
 

 จำกตำรำงท่ี 2 สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 31 คน คิด
เป็นร้อยละ 73.80  มีอำยุระหว่ำง 51  ปีขึ้นไป มำกท่ีสุด จ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
รองลงมำ 31-40 ปี จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 23.80 ระดับกำรศึกษำสูงสุด ปริญญำตรี มำกท่ีสุด 
จ ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 57.10 รองลงมำ ปริญญำโท จ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 42.90
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนอยู่ระหว่ำง  21-30  ปี  มำกท่ีสุด จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 
รองลงมำ  ไม่เกิน  10 ปี จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 ในขณะท่ีต ำแหน่งหน้ำท่ีหลักใน
โรงเรียน  ผู้บริหำรหรือผู้รักษำรำชกำรแทน  จ ำนวน  14  คน  คิดเป็นร้อยละ  33.33  ครูผู้ปฏิบัติ
หน้ำท่ีงำนด้ำนงบประมำณ  จ ำนวน  14  คน  คิดเป็นร้อยละ  33.33  และครูผู้ปฏิบัติงำนสอน
จ ำนวน  14  คน  คิดเป็นร้อยละ  33.34   
 
ตอนที่ 2     การวิเคราะห์ระดับการบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน   ในกลุ่มโรงเรียน
บูรพำศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1 
 

 ในกำรวิเครำะห์ระดับกำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำ
ศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1  ผู้วิจัยวิเครำะห์โดยใช้ค่ำ
มัชฌิมเลขคณิต (�̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (𝑆. 𝐷.) ดังรำยละเอียดในตำรำงท่ี 3-25 
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ตารางท่ี  3  ค่ำมัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน  และค่ำระดับของกำรบริหำรงำนด้ำน
งบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1  โดยภำพรวม  

(n=42) 
กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน �̅� 𝑆. 𝐷. ระดับ 

1.  ด้ำนกำรจัดท ำแผนงบประมำณและค ำขอต้ังงบประมำณ
เพื่อเสนอต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

4.14 
  

0.70 มำก 

2.  ด้ำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรใช้จ่ำยเงินตำมท่ีได้รับ
จัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนโดยตรง 

4.51 0.68 มำกท่ีสุด 

3.  ด้ำนกำรอนุมัติกำรใช้จ่ำยงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 4.69 0.71 มำกท่ีสุด 
4.  ด้ำนกำรขอโอนและขอเปล่ียนแปลงงบประมำณ 4.10 0.96 มำก 
5.  ด้ำนกำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 4.60 0.59 มำกท่ีสุด 
6.  ด้ำนกำรตรวจสอบ  ติดตำม  และรำยงำนกำรใช้
งบประมำณ 

4.54 0.63 มำกท่ีสุด 

7.  ด้ำนกำรตรวจสอบ  ติดตำมและรำยงำนกำรใช้ผลผลิต
จำกงบประมำณ 

4.38 0.63 มำก 

8.  ด้ำนกำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ 4.19 0.59 มำก 
9.  ด้ำนกำรปฏิบัติงำนอื่นใดตำมท่ีได้รับมอบหมำยเกี่ยวกับ
กองทุนเพื่อกำรศึกษำ 

1.66 0.85 น้อย 

10.  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 4.20 0.60 มำก 
11.  ด้ำนกำรวำงแผนพัสดุ 4.14 0.86 มำก 
12.  ด้ำนกำรก ำหนดแบบรูปรำยกำร  หรือคุณลักษณะ
เฉพำะของครุภัณฑ์  หรือส่ิงก่อสร้ำงท่ีใช้เงินงบประมำณเพื่อ
เสนอต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ึนพื้นฐำน 

4.27 0.71 มำก 

13.  ด้ำนกำรพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อกำร
จัดท ำและจัดหำพัสดุ 

4.33 0.69 มำก 

14.  ด้ำนกำรจัดหำพัสดุ 4.46 0.58 มำก 
15.  ด้ำนกำรควบคุม  ดูแล  บ ำรุงรักษำ  และจ ำหน่ำยพัสดุ 4.55 0.58 มำกท่ีสุด 
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ตำรำงท่ี 3 (ต่อ) 
กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน �̅� 𝑆. 𝐷. ระดับ 

16.  ด้ำนกำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สิน 4.08 0.74 มำก 
17.  ด้ำนกำรเบิกเงินจำกคลัง 4.14 0.78 มำก 
18.  ด้ำนกำรรับเงิน  กำรเก็บรักษำเงิน  และกำรจ่ำยเงิน 4.29 0.83 มำก 
19.  ด้ำนกำรน ำเงินส่งคลัง 4.39 0.69 มำก 
20.  ด้ำนกำรจัดท ำบัญชีกำรเงิน 4.31 0.75 มำก 
21.  ด้ำนกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและงบกำรเงิน 4.51 0.59 มำกท่ีสุด 
22.  ด้ำนกำรจัดท ำและจัดหำแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน  
และรำยงำน 

4.36 0.69 มำก 

รวม  4.22 0.47 มำก 
 

 จำกตำรำงท่ี 3 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1  โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก      
(�̅� = 4.22, 𝑆. 𝐷.= 0.47) เมื่อพิจำรณำตำมรำยด้ำน  พบว่ำ  อยู่ในระดับมำกท่ีสุดจ ำนวน  6  ด้ำน  
อยู่ในระดับมำกจ ำนวน  15  ด้ำน  และอยู่ในระดับน้อยจ ำนวน  1   ด้ำน  โดยเรียงตำมค่ำมัชฌิมเลข
คณิตจำกมำกไปน้อยดังนี้   ด้ำนกำรอนุมั ติกำรใช้จ่ำยงบประมำณท่ีได้รับ จัดสรร (�̅�= 4.69,       
𝑆. 𝐷.= 0.71)   ด้ำนกำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ(�̅� = 4.60, 𝑆. 𝐷.= 0.59)   ด้ำนกำร
ควบคุมดูแลบ ำรุงรักษำและจ ำหน่ำยพัสดุ (�̅� = 4.55, 𝑆. 𝐷.= 0.58)  ด้ำนกำรตรวจสอบ  ติดตำม
และรำยงำนกำรใช้งบประมำณ(�̅�= 4.54,𝑆. 𝐷.= 0.63)  ด้ำนกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและงบ
กำรเงิน(�̅� = 4.51, 𝑆. 𝐷.= 0.59)   ด้ำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรใช้จ่ำยเงินตำมท่ีได้รับจัดสรร
งบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยตรง (�̅� = 4.51, 𝑆. 𝐷.= 0.68)   
ด้ำนกำรจัดหำพัสดุ(�̅�= 4.46, 𝑆. 𝐷.= 0.58)   ด้ำนกำรน ำเงินส่งคลัง(�̅� = 4.39, 𝑆. 𝐷.= 0.69)   
ด้ำนกำรตรวจสอบ  ติดตำมและรำยงำนกำรใช้ผลผลิตจำกงบประมำณ (�̅� = 4.38, 𝑆. 𝐷.= 0.63)   
ด้ำนกำรจัดท ำและจัดหำแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียนและรำยงำน(�̅� = 4.36, 𝑆. 𝐷.= 0.69)   ด้ำนกำร
พัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อกำรจัดท ำและจัดหำพัสดุ(�̅� = 4.33, 𝑆. 𝐷.= 0.69)   ด้ำนกำร
จัดท ำบัญ ชีกำรเงิน (�̅� = 4.31, 𝑆. 𝐷.= 0.75)  กำรรับเงินกำรเก็บรักษำเงินและกำรจ่ำยเงิน            
(�̅� = 4.29, 𝑆. 𝐷.= 0.83)   ด้ำนกำรก ำหนดแบบรูปรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์หรือ
ส่ิงก่อสร้ำงท่ีใช้เงินงบประมำณเพื่อเสนอต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขึ้นพื้นฐำน(�̅� = 4.27, 
𝑆. 𝐷.= 0.71)   ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ(�̅�= 4.20,𝑆. 𝐷.= 0.60)  ด้ำนกำร
ระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่ อกำรศึกษำ (�̅� = 4.19, 𝑆. 𝐷.= 0.59)  ด้ำนกำรจัดท ำแผน
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งบประมำณและค ำขอต้ังงบประมำณเพื่อเสนอต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน     
(�̅� = 4.14, 𝑆. 𝐷.= 0.70)  ด้ำนกำรเบิกเงินจำกคลัง(�̅�= 4.14, 𝑆. 𝐷.= 0.78)  ด้ำนกำรวำงแผน
พัสดุ (�̅� = 4.14, 𝑆. 𝐷.= 0.86)  ด้ำนกำรขอโอนและขอเปล่ียนแปลงงบประมำณ (�̅� = 4.10,   
𝑆. 𝐷.= 0.96)  ด้ำนกำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สิน(�̅� = 4.08, 𝑆. 𝐷.= 0.74)    และด้ำนกำร
ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมท่ีได้รับมอบหมำยเกี่ยวกับกองทุนเพื่อกำรศึกษำ (�̅� = 1.66, 𝑆. 𝐷.= 0.85)   
ตำมล ำดับ  
 

ตารางท่ี   4  ค่ำมัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และค่ำระดับกำรบริหำรงำนด้ำน
งบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1 ด้ำนกำรจัดท ำแผนงบประมำณและค ำขอตั้งงบประมำณเพื่อเสนอ
ต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

(n=42) 
ด้ำนกำรจัดท ำแผนงบประมำณและค ำขอต้ัง

งบประมำณเพื่อเสนอต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

�̅� 𝑆. 𝐷. ระดับ 

1. วิเครำะห์สภำพแวดล้อมของโรงเรียน (SWOT 
Analysis) โดยเช่ือมโยงกับแผนพัฒนำกำรศึกษำของ
โรงเรียน  กลยุทธ์ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
กลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำนและกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษำธิกำร 

4.21 0.68 มำก 

2. จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีท่ีสอดคล้องกับ
แผนพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียน   

4.26 0.77 มำก 

3. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรเงินของโรงเรียน  
เพื่อใช้ก ำหนดเป้ำหมำย  ผลผลิต เป้ำหมำยกิจกรรม
หลักและกำรสนับสนุน 

4.17 0.88 มำก 

4. ทบทวนประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยตำมแผนปฏิบัติ
กำรในปีท่ีผ่ำนมำ  เพื่อจัดท ำประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยปี
ท่ีขอต้ังงบประมำณและค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ  3 ปีท่ี
สอดคล้องกับประเด็นกลยุทธ์ตำมแผนพัฒนำ 

3.98 0.98 มำก 
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ตำรำงท่ี 4 (ต่อ) 
ด้ำนกำรจัดท ำแผนงบประมำณและค ำขอต้ัง

งบประมำณเพื่อเสนอต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

�̅� 𝑆. 𝐷. ระดับ 

5.  ประมำณกำรและก ำหนดวงเงินค่ำใช้จ่ำยกิจกรรม
หลักและกิจกรรมสนับสนุนของแต่ละผลผลิต  เพื่อ
ก ำหนดกรอบวงเงินท่ีใช้จ่ำยแต่ละปี  และจัดต้ัง
งบประมำณเสนอต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

4.07 0.78 มำก 

6.  วิเครำะห์ผลกระทบของกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก     กลยุทธ์
ของโรงเรียนและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน  เพื่อตรวจสอบ  ทบทวนภำรกิจ  และ
จัดท ำกรอบงบประมำณรำยจ่ำยล่วงหน้ำระยะปำน
กลำง(MTFF)  เป็นรำยละเอียดของแผนงบประมำณ 

4.05 0.79 มำก 

7.  ขอควำมเห็นชอบแผนงบประมำณต่อ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน  เพื่อใช้เป็นค ำ
ขอต้ังงบประมำณต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

4.24 0.82 มำก 

รวม 4.14 0.70 มำก 
 

 จำกตำรำงท่ี  4  กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1  ด้ำนกำรจัดท ำแผนงบประมำณ
และค ำขอตั้งงบประมำณเพื่อเสนอต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  โดยภำพรวมท้ัง
รำยด้ำนและรำยข้ออยู่ในระดับมำก(�̅�= 4.14, 𝑆. 𝐷.= 0.70)   โดยเรียงค่ำมัชฌิมเลขคณิตจำกมำก
ไปน้อย  ดังนี้ กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียน 
(�̅�= 4.26, 𝑆. 𝐷.= 0.77)  กำรขอควำมเห็นชอบแผนงบประมำณต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำนเพื่อใช้เป็นค ำขอต้ังงบประมำณต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (�̅� = 4.24, 
𝑆. 𝐷.= 0.82)  วิเครำะห์สภำพแวดล้อมของโรงเรียน (SWOT Analysis) โดยเช่ือมโยงกับแผนพัฒนำ
กำรศึกษำของโรงเรียน  กลยุทธ์ ของส ำนักงำนเขตพื้น ท่ีกำรศึกษำ  กลยุทธ์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษำธิกำร(�̅� = 4.21, 𝑆. 𝐷.= 0.68)  
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จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรเงินของโรงเรียน  เพื่อใช้ก ำหนดเป้ำหมำย  ผลผลิต เป้ำหมำยกิจกรรม
หลักและกำรสนับสนุน  (�̅�= 4.17, 𝑆. 𝐷.= 0.88)  ประมำณกำรและก ำหนดวงเงินค่ำใช้จ่ำยกิจกรรม
หลักและกิจกรรมสนับสนุนของแต่ละผลผลิต  เพื่อก ำหนดกรอบวงเงินท่ีใช้จ่ำยแต่ละปี  และจัดต้ัง
งบประมำณเสนอต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (�̅� = 4.07, 𝑆. 𝐷.= 0.78)  
วิเครำะห์ผลกระทบของกำรประกันคุณภำพภำยใน  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  กลยุทธ์ของ
โรงเรียนและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  เพื่อตรวจสอบ  ทบทวนภำรกิจ           
(�̅� = 4.05,𝑆. 𝐷.= 0.79)  และจัดท ำกรอบงบประมำณรำยจ่ำยล่วงหน้ำระยะปำนกลำง (MTFF)  
เป็นรำยละเอียดของแผนงบประมำณ  และกำรทบทวนประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยตำมแผนปฏิบัติกำรใน
ปีท่ีผ่ำนมำ  เพื่อจัดท ำประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยปีท่ีขอต้ังงบประมำณและค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ  3 ปีท่ี
สอดคล้องกับประเด็นกลยุทธ์ตำมแผนพัฒนำ(�̅�= 3.98,  𝑆. 𝐷.= 0.98)  ตำมล ำดับ 
 

ตารางท่ี  5  ค่ำมัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน  และค่ำระดับกำรบริหำรงำนด้ำน
งบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม  เขต 1  ด้ำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรใช้จ่ำยเงิน  ตำมท่ีได้รับจัดสรร
งบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนโดยตรง  

(n=42) 
ด้ำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรใช้จ่ำยเงิน   

ตำมที่ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยตรง 

�̅� 𝑆. 𝐷. ระดับ 

1. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 

4.50 0.77 มำกท่ีสุด 

2. ขอควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณต่อคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำน 

4.52 0.67 มำกท่ีสุด 

รวม 4.51 0.68 มำกท่ีสุด 
 

 จำกตำรำงท่ี  5  กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1 ด้ำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรใช้
จ่ำยเงิน  ตำมท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยตรง   
โดยภำพรวมท้ังรำยด้ำนและรำยข้ออยู่ในระดับมำกท่ีสุด (�̅� = 4.51, 𝑆. 𝐷.= 0.68)  โดยเรียงค่ำ
มัชฌิมเลขคณิตจำกมำกไปน้อย  ดังนี้ กำรขอควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำย
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งบประมำณต่อคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (�̅� = 4.52, 𝑆. 𝐷.= 0.67)  กำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (�̅� = 4.50, 𝑆. 𝐷.= 0.77) ตำมล ำดับ 
 

ตารางท่ี  6  ค่ำมัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และค่ำระดับกำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ
ของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  
เขต  1  ด้ำนกำรอนุมัติกำรใช้จ่ำยงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 

(n=42) 
ด้ำนกำรอนุมัติกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ได้รับจัดสรร �̅� 𝑆. 𝐷. ระดับ 
1. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุมัติกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ตำมงำน/โครงกำร  ท่ีก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีและแผนกำรใช้งบประมำณ 

4.69 0.71 มำกท่ีสุด 

รวม 4.69 0.71 มำกท่ีสุด 
 

 จำกตำรำงท่ี 6 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้น ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต 1 ด้ำนกำรอนุมัติกำรใช้จ่ำย
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  โดยภำพรวมท้ังรำยด้ำนและรำยข้ออยู่ในระดับมำกท่ีสุด (�̅� = 4.69,      
𝑆. 𝐷.= 0.71)  
 

ตารางท่ี  7  ค่ำมัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และค่ำระดับกำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ
ของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  
เขต  1  ด้ำนกำรขอโอนและขอเปล่ียนแปลงงบประมำณ 

(n=42) 
ด้ำนกำรขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมำณ �̅� 𝑆. 𝐷. ระดับ 

1. ตรวจสอบรำยละเอียดรำยกำรงบประมำณท่ี
จ ำเป็นต้องขอโอนและเปล่ียนแปลง  เสนอขอควำม
เห็นชอบต่อคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

4.21 0.92 มำก 

2. ขอโอน/เปล่ียนแปลงงบประมำณท่ีไม่ต้องท ำควำม
ตกลงกับส ำนักงบประมำณให้เสนอต่อส่วนกลำง/
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนแล้วแต่
กรณี 

3.98 1.12 มำก 

รวม 4.10 0.96 มำก 
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จำกตำรำงท่ี 7 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต 1 ด้ำนกำรขอโอนและขอเปล่ียนแปลง
งบประมำณ  โดยภำพรวมท้ังรำยด้ำนและรำยข้ออยู่ในระดับมำก(�̅� = 4.10, 𝑆. 𝐷.= 0.96) โดยเรียง
ค่ำมัชฌิมเลขคณิตจำกมำกไปน้อย  ดังนี้  กำรตรวจสอบรำยละเอียดรำยกำรงบประมำณท่ีจ ำเป็นต้อง
ขอโอนและเปล่ียนแปลง  เสนอขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน(�̅� = 4.21,         
𝑆. 𝐷.= 0.92)  ขอโอน/เปล่ียนแปลงงบประมำณท่ีไม่ต้องท ำควำมตกลงกับส ำนักงบประมำณให้เสนอ
ต่อส่วนกลำง/เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนแล้วแต่กรณี (�̅� = 3.98,   𝑆. 𝐷.= 1.12)  
ตำมล ำดับ 
 

ตารางท่ี  8  ค่ำมัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และค่ำระดับกำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ
ของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  
เขต  1  ด้ำนกำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  

(n=42) 
ด้ำนกำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ �̅� 𝑆. 𝐷. ระดับ 

1. รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปี
ไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำนและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 

4.60 0.59 มำกท่ีสุด 

รวม 4.60 0.59 มำกท่ีสุด 
 

 จำกตำรำงท่ี 8 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต 1  ด้ำนกำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ  โดยภำพรวมท้ังรำยด้ำนและรำยข้ออยู่ในระดับมำกท่ีสุด(�̅�= 4.60, 𝑆. 𝐷.= 0.59)  
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ตารางท่ี   9  ค่ำมัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และค่ำระดับกำรบริหำรงำนด้ำน
งบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำร ศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1  ด้ำนกำรตรวจสอบ  ติดตำม  และรำยงำนกำรใช้งบประมำณ   

(n=42) 
ด้ำนกำรตรวจสอบ  ติดตำม   

และรำยงำนกำรใช้งบประมำณ 
�̅� 𝑆. 𝐷. ระดับ 

1. จัดให้มีกำรตรวจสอบและติดตำม  รำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำนและผลกำรใช้งบประมำณต่อส ำนัก
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน   ทุกไตรมำส  
ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 

4.50 0.67 มำกท่ีสุด 

2. จัดท ำรำยงำนประจ ำปีท่ีแสดงถึงควำมส ำเร็จใน
กำรปฏิบัติงำนทุกส้ินปีงบประมำณ  แล้วจัดส่งให้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  
ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 

4.57 0.67 มำกท่ีสุด 

รวม 4.54 0.63 มำกท่ีสุด 
 

 จำกตำรำงท่ี 9 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1    ด้ำนกำรตรวจสอบ  ติดตำม  
และรำยงำนกำรใช้งบประมำณ  โดยภำพรวมท้ังรำยด้ำนและรำยข้ออยู่ในระดับมำกท่ีสุด(�̅�= 4.54,  
𝑆. 𝐷.= 0.63) โดยเรียงค่ำมัชฌิมเลขคณิตจำกมำกไปน้อย  ดังนี้  จัดท ำรำยงำนประจ ำปีท่ีแสดงถึง
ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนทุกส้ินปีงบประมำณ  แล้วจัดส่งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำน  ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด(�̅�= 4.57, 𝑆. 𝐷.= 0.67)  จัดให้มีกำรตรวจสอบและติดตำม  
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรใช้งบประมำณต่อส ำนักคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   ทุก
ไตรมำส  ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด(�̅�= 4.50, 𝑆. 𝐷.= 0.67)  ตำมล ำดับ 
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ตารางท่ี  10  ค่ำมัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และค่ำระดับกำรบริหำรงำนด้ำน
งบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1  ด้ำนกำรตรวจสอบ  ติดตำม  และรำยงำนกำรใช้ผลผลิตจำก
งบประมำณ  

(n=42) 
ด้ำนกำรตรวจสอบ  ติดตำม  และรำยงำนกำรใช้

ผลผลิตจำกงบประมำณ 
�̅� 𝑆. 𝐷. ระดับ 

1. ประเมินคุณภำพกำรปฏิบัติงำนตำมท่ีได้รับ
มอบหมำย 

4.43 0.67 มำก 

2. วำงแผนประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผล
กำรด ำเนินงำนของโรงเรียน 

4.43 0.70 มำก 

3. วิเครำะห์และประเมินควำมมีประสิทธิภำพ  
ประหยัดและคุ้มค่ำในกำรใช้ทรัพยำกรของ
หน่วยงำนในโรงเรียน 

4.29 0.67 มำก 

รวม 4.38 0.63 มำก 
 

 จำกตำรำงท่ี 10 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1  ด้ำนกำรตรวจสอบ  ติดตำมและ
รำยงำนกำรใช้ผลผลิตจำกงบประมำณ   โดยภำพรวมท้ังรำยด้ำนและรำยข้ออยู่ในระดับมำก            
(�̅�= 4.38, 𝑆. 𝐷.= 0.63) โดยเรียงค่ำมัชฌิมเลขคณิตจำกมำกไปน้อย  ดังนี้  กำรประเมินคุณภำพ
กำรปฏิบัติงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำย (�̅�= 4.43, 𝑆. 𝐷.= 0.67)  กำรวำงแผนประเมินประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน (�̅�= 4.43, 𝑆. 𝐷.= 0.67 กำรวิเครำะห์และประเมิน
ควำมมีประสิทธิภำพ  ประหยัดและคุ้มค่ำในกำรใช้ทรัพยำกรของหน่วยงำนในโรงเรียน  (�̅� = 4.29, 
𝑆. 𝐷.= 0.67) ตำมล ำดับ 
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ตารางท่ี  11  ค่ำมัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และค่ำระดับกำรบริหำรงำนด้ำน
งบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีก ำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1  ด้ำนกำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ  

(n=42) 
ด้ำนกำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อ

กำรศึกษำ 
�̅� 𝑆. 𝐷. ระดับ 

1. ประสำนและรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่ง
ทรัพยำกรท่ีสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำท้ังภำครัฐ  
เอกชนและประชำชนในท้องถิ่นให้เป็นระบบ 

4.00 0.66 มำก 

2. ศึกษำแนวทำงหรือระเบียบท่ีจะขอรับกำร
สนับสนุนจำกแหล่งทรัพยำกรทุกประเภท  
ตลอดจนเงื่อนไขกำรขอรับกำรสนับสนุน 

4.12 0.80 มำก 

3. วำงแผน  รณรงค์  ส่งเสริมกำรระดม
ทุนกำรศึกษำ  และทุนเพื่อกำรพัฒนำโรงเรียน 

4.21 0.72 มำก 

4. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศและระบบกำรรับ   จ่ำย
ทุนกำรศึกษำ  และทุนเพื่อกำรพัฒนำกำรศึกษำให้
ด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล  คุ้มค่ำ  และมีควำมโปร่งใส 

4.33 0.82 มำก 

5. ระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำของโรงเรียน  
โดยให้เป็นไปตำมควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 

4.43 0.70 มำก 

6. บุคคลภำยนอกและองค์กรต่ำงๆมีกำรระดม
ทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ  โดยเป็นผู้จัดและมีส่วน
ร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ  บริจำคทรัพย์สินและ
ทรัพยำกรให้แก่โรงเรียนและมีส่วนร่วมกับภำระ
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรศึกษำตำมควำมเหมำะสมและ
ควำมจ ำเป็น 

4.07 0.68 มำก 

รวม 4.19 0.59 มำก 
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 จำกตำรำงท่ี 11 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1  ด้ำนกำรระดมทรัพยำกรและกำร
ลงทุนเพื่อกำรศึกษำ  โดยภำพรวมท้ังรำยด้ำนและรำยข้ออยู่ในระดับมำก(�̅� = 4.19, 𝑆. 𝐷.= 0.49  
โดยเรียงค่ำมัชฌิมเลขคณิตจำกมำกไปน้อย  ดังนี้  กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำของโรงเรียน  
โดยให้เป็นไปตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน(�̅� = 4.43, 𝑆. 𝐷.= 0.70)            
กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศและระบบกำรรับจ่ำยทุนกำรศึกษำและทุนเพื่อกำรพัฒนำกำรศึกษำให้
ด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล  คุ้มค่ำ  และมีควำมโปร่งใส(�̅�= 4.33,         
𝑆. 𝐷.= 0.82)  วำงแผน  รณรงค์  ส่งเสริมกำรระดมทุนกำรศึกษำ  และทุนเพื่อกำรพัฒนำโรงเรียน      
(�̅�= 4.21, 𝑆. 𝐷.= 0.72)  ศึกษำแนวทำงหรือระเบียบท่ีจะขอรับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทรัพยำกร
ทุกประเภท  ตลอดจนเงื่อนไขกำรขอรับกำรสนับสนุน(�̅�= 4.12, 𝑆. 𝐷.= 0.80)  บุคคลภำยนอกและ
องค์กรต่ำงๆมีกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ  โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ  
บริจำคทรัพย์สินและทรัพยำกรให้แก่โรงเรียนและมีส่วนร่วมกับภำระค่ำใช้จ่ำยทำงกำรศึกษำตำม
ควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็น(�̅� = 4.07, 𝑆. 𝐷.= 0.68)  และ กำรประสำนและรวบรวมข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยำกรท่ีสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำท้ังภำครัฐ  เอกชนและประชำชนในท้องถิ่น
ให้เป็นระบบ(�̅�= 4.00, 𝑆. 𝐷.= 0.66)  ตำมล ำดับ 
 

ตารางท่ี  12  ค่ำมัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และค่ำระดับกำรบริหำรงำนด้ำน
งบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1  ด้ำนกำรปฏิบัติงำนอื่นใดตำมท่ีได้รับมอบหมำยเกี่ยวกับกองทุนเพื่อ
กำรศึกษำ  

(n=42) 
ด้ำนกำรปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำย

เก่ียวกับกองทุนเพื่อกำรศึกษำ 
�̅� 𝑆. 𝐷. ระดับ 

1. ส ำรวจควำมต้องกำรของผู้เรียนและคัดเลือก   
ผู้เสนอกู้ยืมเงินตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

1.57 0.80 น้อย 

2. ประสำนกำรกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำกับหน่วยปฏิบัติ
ท่ีเกี่ยวข้อง 

1.70 0.87 น้อย 

3. สร้ำงควำมตระหนักแก่ผู้ยืมเงินเพื่อกำรศึกษำ 1.67 0.87 น้อย 
4. ติดตำม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำน 

1.71 0.92 น้อย 

รวม 1.66 0.85 น้อย 
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จำกตำรำงท่ี 12 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1  ด้ำนกำรปฏิบัติงำนอื่นใดตำมท่ี
ได้รับมอบหมำยเกี่ยวกับกองทุนเพื่อกำรศึกษำ  โดยภำพรวมท้ังรำยด้ำนและรำยข้ออยู่ในระดับน้อย
(�̅�= 1.66, 𝑆. 𝐷.= 0.85) โดยเรียงค่ำมัชฌิ มเลขคณิตจำกมำกไปน้อย  ดังนี้    กำรติดตำม  
ตรวจสอบ  ประเมินผล  และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน(�̅� = 1.71, 𝑆. 𝐷.= 0.92)  กำรประสำนกำร
กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำกับหน่วยปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง (�̅�= 1.70,𝑆. 𝐷.= 0.87)  สร้ำงควำมตระหนักแก่ผู้ยืม
เงินเพื่อกำรศึกษำ(�̅�= 1.67, 𝑆. 𝐷.= 0.87)  และกำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้เรียนและคัดเลือก   
ผู้เสนอกู้ยืมเงินตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด(�̅�= 1.57, 𝑆. 𝐷.= 0.80)  ตำมล ำดับ 
 

ตารางท่ี  13  ค่ำมัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และค่ำระดับกำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ
ของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  
เขต  1  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 

(n=42) 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ �̅� 𝑆. 𝐷. ระดับ 

1. จัดท ำรำยกำรทรัพยำกรเป็นสำรสนเทศ  เพื่อ
กำรรับรู้ของบุคลำกรในโรงเรียน  ผู้เรียนและ
บุคคลท่ัวไป  เพื่อใช้ทรัพยำกรร่วมกันในกำรจัด
กำรศึกษำ 

4.07 0.75 มำก 

2. วำงระบบและก ำหนดแนวปฏิบัติกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกันกับบุคคลและหน่วยงำนรัฐบำล
และเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4.14 0.68 มำก 

3. กระตุ้นให้บุคคลในสถำนศึกษำร่วมใช้ทรัพยำกร
ภำยในและภำยนอก  รวมทั้งให้บริกำรกำรใช้
ทรัพยำกรภำยในเพื่อประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้และ
ส่งเสริมกำรศึกษำในชุมชน 

4.26 0.66 มำก 

4. ประสำนควำมร่วมมือกับผู้รับผิดชอบแหล่ง
ทรัพยำกรภำยในและภำยนอก  ท้ังทรัพยำกรท่ี
เกิดจำกธรรมชำติ  ทรัพยำกรท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น  
ทรัพยำกรบุคคลท่ีมีศักยภำพให้กำรสนับสนุนกำร
จัดกำรศึกษำ 

4.19 0.74 มำก 
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ตำรำงท่ี 13  (ต่อ) 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ �̅� 𝑆. 𝐷. ระดับ 

5. ด ำเนินกำรเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงำนท้ัง
ภำครัฐและเอกชนท่ีสนับสนุนกำรใช้ทรัพยำกร
ร่วมกันเพื่อกำรศึกษำของโรงเรียน 

4.17 0.73 มำก 

6. อ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับทรัพยำกร
และกำรได้รับกำรสนับสนุนจำกภำคส่วนต่ำงๆ 
ต้องอยู่ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียน 

4.36 0.66 มำก 

รวม 4.20 0.60 มำก 
 

 จำกตำรำงท่ี 13 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต 1  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
เพื่อกำรศึกษำ  โดยภำพรวมท้ังรำยด้ำนและรำยข้ออยู่ในระดับมำก(�̅� = 4.20, 𝑆. 𝐷.= 0.60) โดย
เรียงค่ำมัชฌิมเลขคณิตจำกมำกไปน้อย  ดังนี้  อ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับทรัพยำกรและกำร
ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำคส่วนต่ำงๆ ต้องอยู่ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียน (�̅� = 4.36, 
𝑆. 𝐷.= 0.66) กำรกระตุ้นให้บุคคลในสถำนศึกษำร่วมใช้ทรัพยำกรภำยในและภำยนอก  รวมท้ัง
ให้บริกำรกำรใช้ทรัพยำกรภำยในเพื่อประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้และส่งเสริมกำรศึกษำในชุมชน   (�̅�= 
4.26, 𝑆. 𝐷.= 0.66) ประสำนควำมร่วมมือกับผู้รับผิดชอบแหล่งทรัพยำกรภำยในและภำยนอก  ท้ัง
ทรัพยำกรท่ีเกิดจำกธรรมชำติ  ทรัพยำกรท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น  ทรัพยำกรบุคคลท่ีมีศักยภำพให้กำร
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ(�̅�= 4.19, 𝑆. 𝐷.= 0.74)  ด ำเนินกำรเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงำนท้ัง
ภำครัฐและเอกชนท่ีสนับสนุนกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันเพื่อกำรศึกษำของโรงเรียน (�̅�= 4.17,    
𝑆. 𝐷.= 0.73)  วำงระบบและก ำหนดแนวปฏิบัติกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันกับบุคคลและหน่วยงำน
รัฐบำลและเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด(�̅�= 4.14, 𝑆. 𝐷.= 0.68)  และจัดท ำรำยกำรทรัพยำกรเป็น
สำรสนเทศเพื่อกำรรับรู้ของบุคลำกรในโรงเรียน  ผู้เรียนและบุคคลท่ัวไป  เพื่อใช้ทรัพยำกรร่วมกันใน
กำรจัดกำรศึกษำ(�̅�= 4.07, 𝑆. 𝐷.= 0.75)  ตำมล ำดับ 
 
 
 
 



 133 
 

ตารางท่ี  14  ค่ำมัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และค่ำระดับกำรบริหำรงำนด้ำน
งบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีก ำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1  ด้ำนกำรวำงแผนพัสดุ  

(n=42) 
ด้ำนกำรวำงแผนพัสดุ �̅� 𝑆. 𝐷. ระดับ 

1. วำงแผนพัสดุล่วงหน้ำ  3  ปี  โดยด ำเนินกำร
ตำมกระบวนกำรของกำรวำงแผนงบประมำณ 

4.12 0.94 มำก 

2. จัดท ำแผนกำรจัดหำพัสดุ  ฝ่ำยท่ีท ำหน้ำท่ี
จัดซื้อจัดจ้ำงเป็นผู้ด ำเนินกำร  โดยให้ฝ่ำยท่ี
ต้องกำรใช้พัสดุจัดท ำรำยละเอียดพัสดุท่ีต้องกำร
ส่งต่อฝ่ำยท่ีท ำหน้ำท่ีจัดซื้อจัดจ้ำงเพื่อจัดท ำ
แผนกำรจัดหำพัสดุ 

4.07 0.89 มำก 

3. จัดท ำแผนกำรจัดหำพัสดุท ำกำรส ำรวจข้อมูล
รำยละเอียดจำกฝ่ำยท่ีต้องกำรใช้พัสดุ  โดยมีกำร
สอบทำนกับแผนปฏิบัติงำนและเอกสำรประกอบ
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีและ
ควำมเหมำะสมของวิธีกำรจัดหำ  แล้วจึงน ำข้อมูล
ท่ีสอบทำนแล้วมำจัดท ำแผนกำรจัดหำพัสดุใน
ภำพรวมของโรงเรียน 

4.24 0.82 มำก 

รวม 4.14 0.86 มำก 
 

 จำกตำรำงท่ี 14 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1   ด้ำนกำรวำงแผนพัสดุ  โดย
ภำพรวมท้ังรำยด้ำนและรำยข้ออยู่ในระดับมำก(�̅�=4.14, 𝑆. 𝐷.= 0.86)  โดยเรียงค่ำมัชฌิมเลขคณิต
จำกมำกไปน้อย  ดังนี้  กำรจัดท ำแผนกำรจัดหำพัสดุท ำกำรส ำรวจข้อมูลรำยละเอียดจำกฝ่ำยท่ี
ต้องกำรใช้พัสดุ  โดยมีกำรสอบทำนกับแผนปฏิบัติงำนและเอกสำรประกอบพระรำชบัญญั ติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีและควำมเหมำะสมของวิธีกำรจัดหำ  แล้วจึงน ำข้อมูลท่ีสอบทำนแล้วมำ
จัดท ำแผนกำรจัดหำพัสดุในภำพรวมของโรงเรียน (�̅� = 4.24, 𝑆. 𝐷.= 0.82)  กำรวำงแผนพัสดุ
ล่วงหน้ำ  3  ปี   โดยด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรของกำรวำงแผนงบประมำณ (�̅� = 4.12,        
𝑆. 𝐷.= 0.94) และกำรจัดท ำแผนกำรจัดหำพัสดุ  ฝ่ำยท่ีท ำหน้ำท่ีจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นผู้ด ำเนินกำร  โดย
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ให้ฝ่ำยท่ีต้องกำรใช้พัสดุจัดท ำรำยละเอียดพัสดุท่ีต้องกำรส่งต่อฝ่ำยท่ีท ำหน้ำท่ีจัดซื้อจัดจ้ำงเพื่อจัดท ำ
แผนกำรจัดหำพัสดุ  (�̅�= 4.07, 𝑆. 𝐷.= 0.89)  ตำมล ำดับ 
 

ตารางท่ี  15  ค่ำมัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และค่ำระดับกำรบริหำรงำนด้ำน
งบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีก ำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1  ด้ำนกำรก ำหนดแบบรูปรำยกำร  หรือคุณลักษณะเฉพำะของ
ครุภัณฑ์  หรือส่ิงก่อสร้ำงท่ีใช้เงินงบประมำณเพื่อเสนอต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขึ้น
พื้นฐำน 

(n=42) 
ด้ำนกำรก ำหนดแบบรูปรำยกำร  หรือ

คุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์  หรือสิ่งก่อสร้ำง
ที่ใช้เงินงบประมำณเพื่อเสนอต่อเลขำธิกำร

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขึ้นพื้นฐำน 

�̅� 𝑆. 𝐷. ระดับ 

1. ก ำหนดรูปแบบรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะ
เพื่อประกอบกำรขอต้ังงบประมำณส่งให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

4.26 0.73 มำก 

2. กำรจัดหำจำกเงินนอกงบประมำณให้ก ำหนด
แบบรูปรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะได้โดยให้
พิจำรณำจำกแบบมำตรฐำนก่อน  หำกไม่
เหมำะสมให้ก ำหนดตำมควำมต้องกำรโดยยึดหลัก
ควำมโปร่งใส  เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทำง
รำชกำร 

4.29 0.74 มำก 

รวม 4.27 0.71 มำก 
 

 จำกตำรำงท่ี 15 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1  ด้ำนกำรก ำหนดแบบรูปรำยกำร
หรือคุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้ำงท่ีใช้เงินงบประมำณเพื่อเสนอต่อเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขึ้นพื้นฐำน  โดยภำพรวมท้ังรำยด้ำนและรำยข้ออยู่ในระดับมำก(�̅�= 4.27, 
𝑆. 𝐷.= 0.71)  โดยเรียงค่ำมัชฌิมเลขคณิตจำกมำกไปน้อย  ดังนี้  กำรจัดหำจำกเงินนอกงบประมำณ
ให้ก ำหนดแบบรูปรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะได้โดยให้พิจำรณำจำกแบบมำตรฐำนก่อน  หำกไม่
เหมำะสมให้ก ำหนดตำมควำมต้องกำรโดยยึดหลักควำมโปร่งใส  เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทำง
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รำชกำร(�̅�= 4.29, 𝑆. 𝐷.= 0.74)  ก ำหนดรูปแบบรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะเพื่อประกอบกำร
ขอต้ังงบประมำณส่งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (�̅�= 4.26, 𝑆. 𝐷.= 0.73)  
ตำมล ำดับ 
 

ตารางท่ี  16  ค่ำมัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และค่ำระดับกำรบริหำรงำนด้ำน
งบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีก ำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1  ด้ำนกำรพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อกำรจัดท ำและจัดหำ
พัสดุ 

(n=42) 
ด้ำนกำรพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพือ่

กำรจัดท ำและจัดหำพัสดุ 
�̅� 𝑆. 𝐷. ระดับ 

1. พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรจัดหำ
พัสดุ   

4.33 0.69 มำก 

รวม 4.33 0.69 มำก 
 

 จำกตำรำงท่ี  16  กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1  ด้ำนกำรพัฒนำระบบข้อมูลและ
สำรสนเทศเพื่อกำรจัดท ำและจัดหำพัสดุ  โดยภำพรวมท้ังรำยด้ำนและรำยข้ออยู่ในระดับมำก         
(�̅�= 4.33, 𝑆. 𝐷.= 0.69)  
 

ตารางท่ี  17  ค่ำมัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และค่ำระดับกำรบริหำรงำนด้ำน
งบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีก ำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1  ด้ำนกำรจัดหำพัสดุ 

(n=42) 
ด้ำนกำรจัดหำพัสดุ �̅� 𝑆. 𝐷. ระดับ 

1. จัดหำพัสดุปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรพัสดุ
ของส่วนรำชกำรและค ำส่ังมอบอ ำนำจของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

4.52 0.67 มำกท่ีสุด 

2. จัดท ำพัสดุถือปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรให้โรงเรียน  รับ
จัดท ำ  รับบริกำร  รับจ้ำง  ผลิตเพื่อจ ำหน่ำย  
พ.ศ.2533 

4.43 0.67 มำก 
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ตำรำงท่ี 17  (ต่อ) 
ด้ำนกำรจัดหำพัสดุ �̅� 𝑆. 𝐷. ระดับ 

3. จัดหำพัสดุด้วยเงินงบประมำณต้องด ำเนินกำร
ให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
กำรพัสดุ  พ.ศ.2560  ระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.2549 โดยก ำหนดให้
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนหรือองค์กร
อื่นๆ มีส่วนร่วมในกำรจัดหำ 

4.50 0.55 มำกท่ีสุด 

4. จัดหำพัสดุด้วยเงินนอกงบประมำณต้อง
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ  พ.ศ. 2560  
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุด้วย
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2549 และให้
เป็นไปตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

4.40 0.66 มำก 

รวม 4.46 0.58 มำก 
 

 จำกตำรำงท่ี 17 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1  กำรจัดหำพัสดุ  โดยภำพรวมรำย
ด้ำนอยู่ในระดับมำก (�̅� = 4.46, 𝑆. 𝐷.= 0.58)  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ  พบว่ำ อยู่ในระดับมำก
ท่ีสุด  2  ข้อ  ระดับมำก  2  ข้อ  โดยเรียงค่ำมัชฌิมเลขคณิตจำกมำกไปน้อย  ดังนี้  กำรจัดหำพัสดุ
ปฏิบั ติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรพัสดุของส่วนรำชกำรและค ำ ส่ังมอบอ ำนำจของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  (�̅�= 4.52, 𝑆. 𝐷.= 0.67)  กำรจัดหำพัสดุด้วยเงินงบประมำณ
ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ  พ.ศ.2560  ระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.2549 โดยก ำหนดให้คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนหรือองค์กรอื่นๆ มีส่วนร่วมในกำรจัดหำ    (�̅�= 4.50, 𝑆. 𝐷.= 0.55)   จัดท ำ
พัสดุถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรให้โรงเรียน  รับจัดท ำ  รับบริกำร  รับจ้ำง  
ผลิตเพื่ อจ ำหน่ำย  พ .ศ.2533 (�̅�= 4.43, 𝑆. 𝐷.= 0.67)   และกำรจัดหำพั สดุ ด้วยเงินนอก
งบประมำณต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ  พ.ศ. 2560  
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ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2549 และให้เป็นไป
ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (�̅�= 4.40,  𝑆. 𝐷.= 0.66)  ตำมล ำดับ 
 

ตารางท่ี  18  ค่ำมัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และค่ำระดับกำรบริหำรงำนด้ำน
งบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีก ำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1  ด้ำนกำรควบคุม  ดูแล  บ ำรุงรักษำ  และจ ำหน่ำยพัสดุ 

(n=42) 
ด้ำนกำรควบคุม  ดูแล  บ ำรุงรักษำ  และ

จ ำหน่ำยพัสดุ 
�̅� 𝑆. 𝐷. ระดับ 

1. จัดท ำทะเบียนคุมบัญชีทรัพย์สินและบัญชีวัสดุ  
ไม่ว่ำจะได้มำด้วยกำรจัดหำหรือกำรรับบริจำค 

4.60 0.54 มำกท่ีสุด 

2. ควบคุมพัสดุให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้และมีกำร
รำยงำนพัสดุประจ ำปี 

4.55 0.71 มำกท่ีสุด 

3. ตรวจสอบพัสดุประจ ำปีและให้มีกำรจ ำหน่ำย
พัสดุท่ีช ำรุดเส่ือมสภำพหรือไม่ใช้ในรำชกำรอีก
ต่อไป 

4.62 0.62 มำกท่ีสุด 

4. พัสดุท่ีเป็นที่ดินหรือส่ิงก่อสร้ำง  กรณีท่ีได้มำ
ด้วยเงินงบประมำณให้ด ำเนินกำรขึ้นทะเบียนเป็น
ท่ีรำชพัสดุ  กรณีท่ีได้มำจำกกำรบริจำคหรือจำก
เงินรำยได้สถำนศึกษำให้ข้ึนทะเบียนเป็น
กรรมสิทธิ์ของโรงเรียน 

4.45 0.80 มำก 

รวม 4.55 0.58 มำกท่ีสุด 
 

 จำกตำรำงท่ี 18 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้น ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1   ด้ำนกำรควบคุม  ดูแล  
บ ำรุงรักษำ  และจ ำหน่ำยพัสดุ  โดยภำพรวมรำยด้ำนอยู่ในระดับมำกท่ีสุด (�̅�= 4.55, 𝑆. 𝐷.= 0.58) 
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ อยู่ในระดับมำกท่ีสุด  3  ข้อ  ระดับมำก  1  ข้อ  โดยเรียง ค่ำมัชฌิม
เลขคณิตจำกมำกไปน้อย  ดังนี้   กำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปีและให้มีกำรจ ำหน่ำยพัสดุท่ีช ำรุด
เส่ือมสภำพหรือไม่ใช้ในรำชกำรอีกต่อไป  (�̅�= 4.62, 𝑆. 𝐷.= 0.62) กำรจัดท ำทะเบียนคุมบัญชี
ทรัพย์สินและบัญชีวัสดุ  ไม่ว่ำจะได้มำด้วยกำรจัดหำหรือกำรรับบริจำค (�̅�= 4.60, 𝑆. 𝐷.= 0.54)  
ควบคุมพัสดุให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้และมีกำรรำยงำนพัสดุประจ ำปี(�̅� = 4.55, 𝑆. 𝐷.= 0.71)  และ
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กำรพัสดุท่ีเป็นท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้ำง  กรณีท่ีได้มำด้วยเงินงบประมำณให้ด ำเนินกำรขึ้นทะเบียนเป็นท่ี
รำชพัสดุ  กรณีท่ีได้มำจำกกำรบริจำคหรือจำกเงินรำยได้สถำนศึกษำให้ข้ึนทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์ของ
โรงเรียน(�̅� = 4.45, 𝑆. 𝐷.= 0.80)  ตำมล ำดับ 
 

ตารางท่ี  19  ค่ำมัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และค่ำระดับกำรบริหำรงำนด้ำน
งบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีก ำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1  ด้ำนกำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สิน  

(n=42) 
ด้ำนกำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สิน �̅� 𝑆. 𝐷. ระดับ 

1. จัดท ำแนวปฏิบัติหรือระเบียบของโรงเรียนใน
กำรด ำเนินกำรหำรำยได้  โดยไม่ขัดต่อกฎหมำย
และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

4.29 0.94 มำก 

2. จัดหำผลประโยชน์เกี่ยวกับท่ีรำชพัสดุ  และ
อสังหำริมทรัพย์ท่ีอยู่ในกำรครอบครองของ
โรงเรียนภำยในวัตถุประสงค์ของโรงเรียน  และ
ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบำย  วัตถุประสงค์และ
ภำรกิจของโรงเรียน 

4.00 0.88 มำก 

3. จัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินในส่วนท่ีอยู่ใน
ควำมรับผิดชอบของโรงเรียน  ต้องได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 

3.95 0.85 มำก 

รวม 4.08 0.74 มำก 
 

 จำกตำรำงท่ี 19 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1  ด้ำนกำรจัดหำผลประโยชน์จำก
ทรัพย์สิน  ภำพรวมท้ังรำยด้ำนและรำยข้ออยู่ในระดับมำก(�̅�= 4.08, 𝑆. 𝐷.= 0.74)  โดยเรียงค่ำ
มัชฌิมเลขคณิตจำกมำกไปน้อย  ดังนี้   กำรจัดท ำแนวปฏิบัติหรือระเบียบของโรงเรียนในกำร
ด ำเนินกำรหำรำยได้  โดยไม่ขัดต่อกฎหมำยและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (�̅� = 4.29, 𝑆. 𝐷.= 0.94)  กำร
จัดหำผลประโยชน์เกี่ยวกับท่ีรำชพัสดุ  และอสังหำริมทรัพย์ท่ีอยู่ในกำรครอบครองของโรงเรียน
ภำยในวัตถุประสงค์ของโรงเรียน  และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบำย  วัตถุประสงค์และภำรกิจของ
โรงเรียน(�̅�= 4.00,  𝑆. 𝐷.= 0.88) และกำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินในส่วนท่ีอยู่ในควำม
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รับผิดชอบของโรงเรียน  ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน            
(�̅� = 3.95, 𝑆. 𝐷.= 0.85)  ตำมล ำดับ 
 

ตารางท่ี  20  ค่ำมัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และค่ำระดับกำรบริหำรงำนด้ำน
งบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีก ำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1  ด้ำนกำรเบิกเงินจำกคลัง  

(n=42) 
ด้ำนกำรเบิกเงินจำกคลัง �̅� 𝑆. 𝐷. ระดับ 

1. โรงเรียนได้รับกำรอนุมัติให้เป็นผู้เบิกเงินจำก
คลัง/กรมบัญชีกลำงโดยตรง  โดยจัดท ำและ
ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนขอเบิกให้ถูกต้องตำม
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  แล้วด ำเนินกำรเบิกเงินจำก
ส ำนักงำนคลังจังหวัด ณ อ ำเภอ แล้วแต่กรณี  
ตำมระบบ GFMIS 

4.14 0.78 มำก 

รวม 4.14 0.78 มำก 
 

 จำกตำรำงท่ี 20 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1  ด้ำนกำรเบิกเงินจำกคลัง  โดย
ภำพรวมท้ังรำยด้ำนและรำยข้ออยู่ในระดับมำก(�̅� = 4.14, 𝑆. 𝐷.= 0.78)  
 

ตารางท่ี  21  ค่ำมัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และค่ำระดับกำรบริหำรงำนด้ำน
งบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีก ำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1  ด้ำนกำรรับเงิน  กำรเก็บรักษำเงิน  และกำรจ่ำยเงิน 

(n=42) 
ด้ำนกำรรับเงิน  กำรเก็บรักษำเงิน   

และกำรจ่ำยเงิน 
�̅� 𝑆. 𝐷. ระดับ 

1. โรงเรียนได้รับกำรอนุมัติให้เป็นผู้เบิกเงินจำก
คลัง  โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ  ตำมระเบียบกำรเก็บรักษำเงินและกำร
น ำเงินส่งคลังของส่วนรำชกำร  พ.ศ.2551 

4.29 0.83 มำก 

รวม 4.29 0.83 มำก 
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จำกตำรำงท่ี 21 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1  ด้ำนกำรรับเงิน  กำรเก็บรักษำเงิน  
และกำรจ่ำยเงิน  โดยภำพรวมท้ังรำยด้ำนและรำยข้ออยู่ในระดับมำก (�̅�= 4.29, 𝑆. 𝐷.= 0.83) 
 

ตารางท่ี  22  ค่ำมัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และค่ำระดับกำรบริหำรงำนด้ำน
งบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีก ำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1  ด้ำนกำรน ำเงินส่งคลัง  

(n=42) 
ด้ำนกำรน ำเงินส่งคลัง �̅� 𝑆. 𝐷. ระดับ 

1. น ำเงินส่งคลังภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ตำม
ระเบียบกำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลัง
ของส่วนรำชกำร  พ.ศ.2551  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

4.48 0.67 มำก 

2. ขั้นตอนและวิธีกำรน ำเงินส่งคลังเป็นไปตำม
ระบบ GFMIS  ก ำหนด 

4.31 0.81 มำก 

รวม 4.39 0.69 มำก 
 

 จำกตำรำงท่ี  22  กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1   ด้ำนกำรน ำเงินส่งคลัง  โดย
ภำพรวมท้ังรำยด้ำนและรำยข้ออยู่ในระดับมำก(�̅�= 4.39, 𝑆. 𝐷.= 0.69) โดยเรียงค่ำมัชฌิมเลขคณิต
จำกมำกไปน้อย  ดังนี้  กำรน ำเงินส่งคลังภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ตำมระเบียบกำรเก็บรักษำเงิน
และกำรน ำเงินส่งคลังของส่วนรำชกำร  พ.ศ.2551  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (�̅�= 4.48, 𝑆. 𝐷.= 0.67)  
ขั้นตอนและวิธีกำรน ำเงินส่งคลังเป็นไปตำมระบบ GFMIS  ก ำหนด (�̅� = 4.31, 𝑆. 𝐷.= 0.81) 
ตำมล ำดับ 
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ตารางท่ี  23  ค่ำมัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และค่ำระดับกำรบริหำรงำนด้ำน
งบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีก ำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1  ด้ำนกำรจัดท ำบัญชีกำรเงิน  

(n=42) 
ด้ำนกำรจัดท ำบัญชีกำรเงิน �̅� 𝑆. 𝐷. ระดับ 

1. โรงเรียนท่ีได้รับกำรอนุมัติเป็นผู้เบิกเงินจำก
คลัง/กรมบัญชีกลำง  จัดท ำบัญชีกำรเงินให้บันทึก
บัญชีและทะเบียนท่ีเกี่ยวข้องตำมระบบบัญชี
เกณฑ์คงค้ำง  และระบบ GMIS  ท่ี
กระทรวงกำรคลังก ำหนด 

4.31 0.75 มำก 

รวม 4.31 0.75 มำก 
 

 จำกตำรำงท่ี 23 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1  ด้ำนกำรจัดท ำบัญชีกำรเงิน  โดย
ภำพรวมท้ังรำยด้ำนและรำยข้ออยู่ในระดับมำก(�̅�= 4.31, 𝑆. 𝐷.= 0.75)  
 

ตารางท่ี  24  ค่ำมัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และค่ำระดับกำรบริหำรงำนด้ำน
งบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีก ำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1  ด้ำนกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและงบกำรเงิน 

(n=42) 
ด้ำนกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน 

และงบกำรเงิน 
�̅� 𝑆. 𝐷. ระดับ 

1. จัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและงบกำรเงินเป็นไป
ตำมระบบบัญชีเกณฑ์คงค้ำง  และระบบ GFMIS  
ตำมท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด 

4.40 0.70 มำก 

2.  จัดท ำรำยงำนกำรรับจ่ำยเงินรำยได้
สถำนศึกษำ  ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำนก ำหนด 

4.62 0.58 มำกท่ีสุด 

รวม 4.51 0.59 มำกท่ีสุด 
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 จำกตำรำงท่ี 24 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1  ด้ำนกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน
และงบกำรเงิน  โดยภำพรวมรำยด้ำนอยู่ในระดับมำกท่ีสุด(�̅�= 4.51, 𝑆. 𝐷.= 0.59) เมื่อพิจำรณำ
เป็นรำยข้อ  พบว่ำ อยู่ในระดับมำกท่ีสุด 1  ข้อ  และระดับมำก  1  ข้อ  โดยเรียงค่ำมัชฌิมเลขคณิต
จำกมำกไปน้อย  ดังนี้   กำรจัดท ำรำยงำนกำรรับจ่ำยเงินรำยได้สถำนศึกษำ  ตำมท่ีส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนด (�̅�= 4.62, 𝑆. 𝐷.= 0.58)  กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน
และงบกำรเงินเป็นไปตำมระบบบัญชีเกณฑ์คงค้ำง  และระบบ GFMIS  ตำมท่ีกระทรวงกำรคลัง
ก ำหนด  (�̅�= 4.40, 𝑆. 𝐷.= 0.70)  ตำมล ำดับ 
 

ตารางท่ี  25  ค่ำมัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และค่ำระดับกำรบริหำรงำนด้ำน
งบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีก ำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1  ด้ำนกำรจัดท ำและจัดหำแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน  และรำยงำน  

(n=42) 
ด้ำนกำรจัดท ำและจัดหำแบบพิมพ์บัญชี  

ทะเบียน  และรำยงำน 
�̅� 𝑆. 𝐷. ระดับ 

1. โรงเรียนท่ีได้รับกำรอนุมัติให้เป็นผู้เบิกเงินจำก
คลัง/กรมบัญชีกลำง  แบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน  
และแบบรำยงำนให้จัดท ำตำมระบบบัญชีเกณฑ์คง
ค้ำง  และระบบ GFMIS  ตำมท่ีกระทรวงกำรคลัง
ก ำหนด 

4.36 0.69 มำก 

รวม 4.36 0.69 มำก 
 

 จำกตำรำงท่ี 25  กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1  ด้ำนกำรจัดท ำและจัดหำแบบ
พิมพ์บัญชี  ทะเบียน  และรำยงำน  กำรเงิน  โดยภำพรวมท้ังรำยด้ำนและรำยข้ออยู่ในระดับมำก           
(�̅� = 4.36, 𝑆. 𝐷.= 0.69) 
 
ตอนที่ 3  ข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่เก่ียวกับการบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียน
บูรพำศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต 1 
 

 ผู้วิจัยได้ท ำกำรรวบรวมข้อคิดเห็นอื่นๆ ของผู้ตอบแบบสอบถำมจำกผู้บริหำรหรือผู้รักษำ
รำชกำรแทน ครูผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีงำนด้ำนงบประมำณและครูผู้ปฏิบัติงำนสอน และท ำกำรวิเครำะห์
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เนื้อหำ (content analysis)  เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียน
บูรพำศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต 1  ซึ่งข้อคิดเห็นอื่นๆ ใน
ภำพรวมสรุปได้ดังนี้    
 กำรจัดท ำแผนงบประมำณและค ำขอต้ังงบประมำณ  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม  เขต 1  ควรด ำเนินกำรจัดอบรมแก่ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบเพื่อให้
มีควำมรู้ เกี่ยวกับข้อกฎหมำยต่ำงๆ  นโยบำยและทรำบแนวปฏิบั ติ ท่ีตรงกัน   ควรมีกำรต้ัง
คณะกรรมกำรออกส ำรวจควำมต้องกำรใช้งบประมำณท่ีแท้จริง  รวมท้ังมีกำรแจ้งประมำณ
กำรงบประมำณท่ีโรงเรียนจะได้รับเพื่อจะได้จัดท ำแผนงบประมำณและเสนอขอต้ังงบประมำณได้
อย่ำงถูกต้อง   

กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรใช้จ่ำยเงินตำมท่ีได้รับจัดสรร  ควรมีกำรประชุมเพื่อประมำณกำรใช้
งบประมำณตำมโครงกำรหรือกิจกรรมต่ำงๆของโรงเรียนตลอดปีกำรศึกษำ  และเมื่อมีกำรเสนอขอ
งบประมำณควรมีกำรตรวจสอบโครงกำรหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรของโรงเรียน  
จัดให้มีกำรบูรณำกำรโครงกำรหรือกิจกรรมให้สัมพันธ์กันกับงบประมำณท่ีได้รับและจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญ 

กำรตรวจสอบ  ติดตำม  ประเมินผลและรำยงำนผลกำรใช้งบประมำณ  พบว่ำ  บำงโครงกำร
หรือกิจกรรมไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย  เนื่องจำกผู้รับผิดชอบโครงกำรหรือกิจกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ครูผู้สอนมีภำระงำนสอนมำก  ท ำให้กำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรหรือกิจกรรมไม่ได้ปฏิบัติตำม
แผนปฏิบัติกำร  และบำงโรงเรียนยังขำดบุคลำกรตรวจสอบ  ติดตำม  ประเมินผลกำรใช้งบประมำณ  
ดังนั้นจึงควรแต่งต้ังคณะกรรมกำรกำรตรวจสอบ  ติดตำม  ประเมินผลกำรใช้งบประมำณของ
โรงเรียนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้กำรใช้งบประมำณเป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรของโรงเรียน  ควรมีกำรวำง
แผนกำรตรวจสอบกำรใช้งบประมำณของโรงเรียน  เพื่อให้งบประมำณท่ีได้รับมีกำรน ำมำใช้อย่ำง
ถูกต้อง  โปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
 กำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ  โรงเรียนขนำดเล็กและขนำดกลำงไม่
สำมำรถระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรศึกษำจำกผู้ปกครองได้  เนื่องจำกผู้ปกครองมีจ ำนวนน้อย  
และโรงเรียนอยู่ไกลจำกแหล่งชุมชน  สภำพเศรษฐกิจของผู้ปกครองและชุมชนมีฐำนะปำนกลำง  ไม่
สำมำรถบริจำคเงินสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนได้  ดังนั้นผู้บริหำรและคณะครู  ควรมีกำร
ประชุมพิจำรณำหำแหล่งเพื่อระดมทรัพยำกรและทุนเพื่อกำรศึกษำจำกแหล่งอื่น  เช่น  องค์กรอื่นๆ  
บริษัทหรือห้ำงร้ำนท่ีต้ังอยู่บริเวณโรงเรียน 
 กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ  เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุขำดควำมรู้ด้ำนกำรปฏิบัติงำน  ส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1  ควรมีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้แก่ผู้ปฏิบัติหน้ำท่ี
พัสดุ  เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติงำน     
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กำรจัดซื้อจัดจ้ำงล่ำช้ำ  ไม่ทันต่อเวลำและไม่ตรงต่อควำมต้องกำร  เนื่องจำกกำรโอนเงิน
งบประมำณล่ำช้ำ  เมื่อเงินงบประมำณมำถึงโรงเรียน  เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุต้องรีบเร่งในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงซึ่ง
อำจจะก่อให้เกิดควำมผิดพลำดได้  ดังนั้น  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนควรเร่งรัด
กำรโอนเงินงบประมำณ  เงินอุดหนุน  ค่ำใช้จ่ำยรำยหัวให้ก่อนเปิดภำคเรียนอย่ำงน้อย  1  เดือน  
เพื่อโรงเรียนจะได้ด ำเนินกำรจัดซื้อพัสดุให้ทันในช่วงเปิดเทอม  ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงควรจัดซื้อจัดจ้ำง
ตำมควำมจ ำเป็น  ไม่ให้มีวัสดุเหลือในคลังพัสดุ  และควรจัดท ำทะเบียนควบคุมกำรเบิกจ่ำยพัสดุให้
เป็นปัจจุบันด้วย  

กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน  ผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นครูสำยกำรสอน  
ท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีมำนำนหรือครูท่ีเพิ่งย้ำยหรือบรรจุใหม่  ซึ่งเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินส่วนใหญ่ขำดควำมรู้ในกำร
ปฏิบัติงำน  อีกท้ังระเบียบกำรเงินมีกำรเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ   ดังนั้นจึงควรจัดเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติหน้ำท่ี
กำรเงินโดยตรง  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1  ควรจัดอบรมให้ควำมรู้
แก่ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน  เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติงำนยิ่งขึ้น  และส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต  1  ควรจัดส่งเจ้ำหน้ำท่ีจำกหน่วยตรวจสอบภำยในมำ
ติดตำมกำรปฏิบัติงำนอย่ำงน้อยภำคเรียนละ  1  ครั้ง 
 กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีบัญชี  ผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีจัดท ำบัญชีไม่มีควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน  
ผู้ปฏิบัติงำนมีภำระกำรสอนมำก  ส่งผลให้กำรจัดท ำบัญชีผิดพลำด  ไม่เป็นปัจจุบัน  ท ำให้ไม่สำมำรถ
ตรวจสอบสภำพกำรเงินได้  ดังนั้น  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต  1  ควร
จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้แก่ครูผู้ปฏิบัติงำนด้ำนบัญชี  และควรจัดให้มีเจ้ำหน้ำท่ีจัดท ำบัญชี
โดยตรงเพื่อให้เกิดควำมถูกต้องในกำรท ำบัญชีและส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำควรจัดให้มีกำรนิเทศ   
ติดตำม  ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนด้วย



  
 

บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 

1) การบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1   2) ข้อคิดเห็นอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานด้าน
งบประมาณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม  เขต  1  จ านวน 14  โรง ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหารหรือผู้รักษาราชการแทน 1 คน 
ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีกลุ่มงานด้านงบประมาณ  1 คน  และครูผู้ปฏิบัติงานสอน  1  คน  โรงเรียนละ 3 
คน รวมท้ังส้ิน  42  คน  ท้ังนี้ผู้วิจัยใช้ผู้ให้ข้อมูลเป็นหน่วยวิเคราะห์(unit of  analysis)  เครื่องมือท่ี
ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียน
บูรพาศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1  ผู้วิจัยได้พัฒนามาจาก
คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล  ของส านักนโยบายและ
แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยปรับภารกิจบางด้านให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
ในปัจจุบัน    ซึ่งมีขอบข่ายภารกิจการบริหารงานด้านงบประมาณท้ังหมด  22  ด้าน  สถิติท่ีใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้คือ  ความถี่ (frequencies)  ร้อยละ (percentage)  มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean)  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผลของการวิจัยสรุปเป็นประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 
 1. การบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  อยู่ในระดับมากท่ีสุดจ านวน  6  ด้าน  อยู่ในระดับมากจ านวน  15  
ด้าน  และอยู่ในระดับน้อยจ านวน  1   ด้าน  โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้  
ด้านการอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  ด้านการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ด้านการควบคุมดูแลบ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ  ด้านการตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้
งบประมาณ การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน  ด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน
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ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง      ด้านการ
จัดหาพัสดุ  ด้านการน าเงินส่งคลัง  ด้านการตรวจสอบ  ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจาก
งบประมาณ  ด้านการจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชีทะเบียนและรายงาน  ด้านการพัฒนาระบบ
ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ  ด้านการจัดท าบัญชีการเงิน  ด้านการรับเงินการ
เก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน  ด้านการก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
หรือส่ิงก่อสร้างท่ีใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  ด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  
ด้านการจัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านการเบิกเงินจากคลัง  ด้านการวางแผนพัสดุ  ด้านการขอโอนและขอ
เปล่ียนแปลงงบประมาณ  ด้านการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  และด้านการปฏิบัติงานอื่นใด
ตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา  ตามล าดับ 

2. ข้อคิดเห็นอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียน
บูรพาศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1  ได้แก่  

2.1  การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ังงบประมาณ  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1  ควรด าเนินการจัดอบรมแก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆ  นโยบายและทราบแนวปฏิบัติท่ีตรงกัน  ควรมี
การต้ังคณะกรรมการออกส ารวจความต้องการใช้งบประมาณท่ีแท้จริง  รวมท้ังมีการแจ้งประมาณ
การงบประมาณท่ีโรงเรียนจะได้รับเพื่อจะได้จัดท าแผนงบประมาณและเสนอขอต้ังงบประมาณได้
อย่างถูกต้อง   

2.2  การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจัดสรร  ควรมีการประชุมเพื่อ
ประมาณการใช้งบประมาณตามโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา  และเมื่อ
มีการเสนอของบประมาณ  ควรมีการตรวจสอบโครงการหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ของโรงเรียน  จัดให้มีการบูรณาการโครงการหรือกิจกรรมให้สัมพันธ์กันกับงบประมาณท่ีได้รับและ
จัดล าดับความส าคัญ 

2.3  การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผลและรายงานผลการใช้งบประมาณ  พบว่า  
บางโครงการหรือกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นครูผู้สอนมีภาระงานสอนมาก  ท าให้การปฏิบัติงานตามโครงการหรือกิจกรรมไม่ได้ปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการ  และบางโรงเรียนยังขาดบุคลากรตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผลการใช้
งบประมาณ  ดังนั้น จึงควรแต่งต้ังคณะกรรมการการตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผลการใช้
งบประมาณของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบั ติการของ
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โรงเรียน  ควรมีการวางแผนการตรวจสอบการใช้งบประมาณของโรงเรียน  เพื่อให้งบประมาณท่ีได้รับ
มีการน ามาใช้อย่างถูกต้อง  โปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
  2.4  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  โรงเรียนขนาดเล็กและขนาด
กลางไม่สามารถระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาจากผู้ปกครองได้  เนื่องจากผู้ปกครองมีจ านวน
น้อย  และโรงเรียนอยู่ไกลจากแหล่งชุมชน  สภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครองและชุมชนมีฐานะปาน
กลาง  ไม่สามารถบริจาคเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้  ดังนั้นผู้บริหารและคณะครู  
ควรมีการประชุมพิจารณาหาแหล่งเพื่อระดมทรัพยากรและทุนเพื่อการศึกษาจากแหล่งอื่น  เช่น  
องค์กรอื่นๆ  บริษัทหรือห้างร้านท่ีต้ังอยู่บริเวณโรงเรียน 
  2.5  การปฏิบั ติงานของเจ้าหน้าท่ีพัสดุ  เจ้าหน้าท่ีพัสดุขาดความรู้ ด้านการ
ปฏิบัติงาน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1  ควรมีการจัดอบรมให้
ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีพัสดุ  เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน     

2.6  การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า  ไม่ทันต่อเวลาและไม่ตรงต่อความต้องการ  เนื่องจาก
การโอนเงินงบประมาณล่าช้า  เมื่อเงินงบประมาณมาถึงโรงเรียน  เจ้าหน้าท่ีพัสดุต้องรีบเร่งในการ
จัดซื้อจัดจ้างซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความผิดพลาดได้  ดังนั้น  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานควรเร่งรัดการโอนเงินงบประมาณ  เงินอุดหนุน  ค่าใช้จ่ายรายหัวให้ก่อนเปิดภาคเรียนอย่าง
น้อย  1  เดือน  เพื่อโรงเรียนจะได้ด าเนินการจัดซื้อพัสดุให้ทันในช่วงเปิดเทอม  ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ควรจัดซื้อจัดจ้างตามความจ าเป็น  ไม่ให้มีวัสดุเหลือในคลังพัสดุ  และควรจัดท าทะเบียนควบคุมการ
เบิกจ่ายพัสดุให้เป็นปัจจุบันด้วย  

2.7  การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีการเงิน  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นครู
สายการสอน  ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีมานานหรือครูท่ีเพิ่งย้ายหรือบรรจุใหม่  ซึ่งเจ้าหน้าท่ีการเงินส่วนใหญ่
ขาดความรู้ในการปฏิบัติงาน  อีกท้ังระเบียบการเงินมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ   ดังนั้นจึงควรจัด
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีการเงินโดยตรง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1  
ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีการเงิน  เพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น  
และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1  ควรจัดส่งเจ้าหน้าท่ีจากหน่วย
ตรวจสอบภายในมาติดตามการปฏิบัติงานอย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
  2.8  การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีบัญชี  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีจัดท าบัญชีไม่มีความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน  ผู้ปฏิบัติงานมีภาระการสอนมาก  ส่งผลให้การจัดท าบัญชีผิดพลาด  ไม่เป็นปัจจุบัน  ท า
ให้ไม่สามารถตรวจสอบสภาพการเงินได้  ดังนั้น  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต  1  ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ครูผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี  และควรจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี
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จัดท าบัญชีโดยตรงเพื่อให้เกิดความถูกต้องในการท าบัญชี  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรจัดให้
มีการนิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วย 
 

การอภิปรายผล 
 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง  การบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  ในกลุ่ม
โรงเรียนบูรพาศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1   สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยเรื่อง  การบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพา
ศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ว่าอยู่ในระดับปานกลาง  ท้ังนี้เนื่องจาก  ผู้บริหารหรือ
ผู้รักษาราชการแทน  ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีกลุ่มงานด้านงบประมาณและครูผู้ปฏิบั ติงานสอน  ในกลุ่ม
โรงเรียนบูรพาศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1  มีความรู้  
ความเข้าใจและให้ความส าคัญในการบริหารงานด้านงบประมาณเป็นอย่างดี  เพราะงบประมาณเป็น
ปัจจัยในการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้  โดย
การใช้จ่ายงบประมาณผู้บริหารและคณะครูต้องยึดถือตามกฎระเบียบของกระทรวงการคลังและคู่มือ
แนวปฏิบัติต่างๆ  มีการจัดท ารายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับวงเงินท่ีได้รับ
จัดสรร  มีการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  มีการเบิกจ่ายงบประมาณและมีการจัดท า
บัญชีท่ีถูกต้องเป็นปัจจุบัน  ตลอดจนมีการก ากับดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลอยู่เสมอ  ซึ่ง
สอดคล้องกับ วนัเฉลมิ  ไพรศิลป์  ได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาใน
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี  6  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต  
1  พบว่า  การแสดงความคิดเห็นของผู้บริหารและครูท่ีมีต่อสภาพการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 6 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี  เขต  1  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า  ด้านการบริหาร
การเงินมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์และด้านการบริหารบัญชี  เนื่องจาก
ผู้บริหารและครู ผู้ปฏิบั ติหน้าท่ีด้านงบประมาณตระหนักและเห็นความส าคัญในการบริหาร
งบประมาณเพราะงบประมาณเป็นปัจจัยในการด าเนินโครงการ  กิจกรรมต่างๆ  ของสถานศึกษาให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีต้ังไว้  ในการใช้จ่ายงบประมาณนั้นผู้บริหารและครูต้องค านึงถึงระเบียบ  
วิธีการ  ในการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง  ตามกฎ  ระเบียบตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด  ถ้า
ด าเนินการผิดพลาดอาจมีผลทางวินัย  จึงท าให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีต้องมีความระมัดระวังอย่างมากท่ีสุด
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เพื่อให้ด าเนินการได้อย่างถูกต้อง  โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  และ
สอดคล้องกับ  ธัญญาลักษณ์  สิงห์แก้ว  ซึ่งได้ท าการค้นคว้าอิสระเรื่อง  การบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษาท่ีสังกัดส านักงานเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน  พบว่า  ทุกด้านอยู่ในระดับมาก  เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย  ได้แก่  ด้านการบริหาร
ทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  ด้านการวางแผนงบประมาณ  และด้านการบริหารทาง
การเงินและการควบคุมงบประมาณ  และสอดคล้องกับทวีพร  แก้วบัวดี  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  
สมรรถนะผู้บริหารและการบริหารงบประมาณในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  9  พบว่า  การบริหารงบประมาณในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  9  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด และสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาวิจัยต่างประเทศของ  สเปนเลอร์ (Spengler)  ได้ศึกษาแนวทางส าหรับการบริหารงานด้าน
การเงินของโรงเรียน(บริบทโรงเรียนในแถบแอฟริกาใต้)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางส าหรับ
การบริหารงานในด้านการเงินของโรงเรียน  การน าไปใช้ในโรงเรียน  เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมาย  ซึ่งเป็นส่ิงส าคัญท่ีผู้บริหารโรงเรียนทราบถึงจุดเริ่มต้นของการจัดการศึกษา  เพื่อ
ก าหนดการจัดการศึกษาล่วงหน้า  ดังนั้น  จากสมมุติฐานท่ีกล่าวมา  จึงน าไปสู่การศึกษาการ
เปล่ียนแปลงการจัดการศึกษาในประเทศแถบแอฟริกาใต้  ผู้บริหารโรงเรียนควรให้ความสนใจการ
บริหารการศึกษาและการบริหารงานในด้านการเงินของโรงเรียนควบคู่กันไปด้วย  เพราะการ
บริหารงานท้ังสองด้านนี้ไม่สามารถแยกออกจากกันได้  ผู้บริหารต้องมีทักษะในการบริหารงานและ
บริหารทรัพยากรด้วย  ดังนั้น  ความคาดหวังของการบริหารโรงเรียนในอนาคต คือ  ผู้บริหาร
จ าเป็นต้องมีความรู้  ความสามารถในการบริหารการเงิน 
 
 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน ดังนี้  
  1.  ด้านการจัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่
ในระดับมากทุกข้อ  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
(SWOT Analysis)  โดยเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  กลยุทธ์ของส านักงานเขต
พื้น ท่ีการศึกษา  กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกลยุทธ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียน  มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของโรงเรียนเพื่อใช้ก าหนดเป้าหมาย  ผลผลิต 
เป้าหมายกิจกรรมหลักและการสนับสนุน  นอกจากนั้นยังมีการทบทวนประสิทธิภาพการใช้จ่ายตาม



 150 
 

แผนปฏิบัติการในปีท่ีผ่านมาเพื่อจัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายปีท่ีขอต้ังงบประมาณและค่าใช้จ่าย
ล่วงหน้า  3 ปีท่ีสอดคล้องกับประเด็นกลยุทธ์ตามแผนพัฒนา  มีการประมาณการและก าหนดวงเงิน
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนของแต่ละผลผลิตเพื่อก าหนดกรอบวงเงินท่ีใช้จ่ายในแต่
ละปีและจัดต้ังงบประมาณเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีการวิเคราะห์
ผลกระทบของการประกันคุณภาพภายใน  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  กลยุทธ์ของโรงเรียน
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อตรวจสอบ  ทบทวนภารกิจ  และจัดท ากรอบ
งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง(MTFF)  เป็นรายละเอียดของแผนงบประมาณ  และมี
การขอความเห็นชอบแผนงบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้เป็นค าขอต้ัง
งบประมาณต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ         
นงลักษณ์  พรหมพา  ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง  การบริหารงานงบประมาณในถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สหวิทยา
เขต  3  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29  พบว่า  สภาพการบริหารงาน
งบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สหวิทยาเขต 3  สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 29  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านท่ีมีการ
ปฏิบัติสูงสุด  คือ  ด้านการวางแผนงบประมาณ  และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  ชลณิการ์ วงศ์ษา  
ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา  กรณีศึกษา  3  โรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  พบว่า  การด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณโรงเรียนมีการขอต้ัง
งบประมาณและส่งการขอต้ังงบประมาณไปต้นสังกัดเพื่อจะได้มาซึ่งงบประมาณท่ีต้องการ  โดยส ารวจ  
รวบรวม  วิเคราะห์สภาพปัญหาการบริหารงานสถานศึกษาด้านงบประมาณในการพัฒนา  ปรับปรุง  
แก้ไข  ในการบริหารท่ีใช้งบประมาณในการบริหารงานแต่ละด้าน มีการจัดท ากรอบงบประมาณ
รายจ่ายในการบริหารงานของโรงเรียน  โดยจัดอันดับความส าคัญและจัดสรรตามงบประมาณท่ีได้รับ 
  2.  ด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน  ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ  อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก  ผู้บริหารเห็นความส าคัญใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ซึ่งต้องขอความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีการ
ประชุม  ปรึกษาหารือกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณให้สอดคล้องโครงการและกิจกรรมต่างๆ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน  ซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ ทวีพร  แก้วบัวดี  ได้ศึกษาเรื่อง  สมรรถนะผู้บริหารและการบริหารงบประมาณใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  9  พบว่า  การบริหารงบประมาณใน



 151 
 

โรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  9  โดยภาพรวมรายด้านอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด 
  3.  การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก  ผู้บริหารโรงเรียนมีการอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณตามงาน  โครงการ
และกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนการใช้งบประมาณ อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เบญจา  ศิริผล  ได้ศึกษาเรื่อง  รูปแบบการบริหาร
งบประมาณและสินทรัพย์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  พบว่า  ประเทศไทยใช้ระบบ
การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  กระบวนการงบประมาณท่ีน ามาเป็น
แนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ส าหรับสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาในครั้งนี้ใช้  กระบวนการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ซึ่งมีขั้นตอนท่ี
ส าคัญ 4 ขั้นตอน คือ  การวางแผนและจัดท างบประมาณ  การอนุมัติงบประมาณ  การบริหาร
งบประมาณและการติดตามประเมินผล  รูปแบบท่ีได้มีคุณสมบัติของความเป็นองค์กรท่ีเป็นเลิศ 
แนวทางท่ีส าคัญคือ จะต้องมีการบริหารรายได้ คิดค านวณต้นทุนทุกขั้นตอน สร้างความหลากหลาย
ในการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ เพื่อลดการผูกขาด แยกภารกิจประจ ากับภารกิจตามนโยบายหลักของ
ต้นสังกัดให้ชัดเจนและสร้างความเช่ือมโยงระหว่างกัน ลดการระดมทุน ลดการใช้ดุลยพินิจ บริหาร
ด้วยความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีเหตุผล มีแผนงานบ ารุงรักษาสินทรัพย์ให้พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ มีการตรวจสอบภายใน ท้ังเชิงรุกและเชิงสร้างสรรค์ รายงานผลการด าเนินงานด้วยรูปแบบท่ี
ง่าย ต่อการเข้าใจ นอกจากนี้จะต้องปฏิบัติและยึดตามกฎระเบียบท่ีราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด 
แนวทางในการบริการ งบประมาณของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สู่ความ เป็นเลิศ  ได้รับการยืนยันความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจาก
ผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน จากโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จด้านการบริหารจัดการ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
  4.  การขอโอนและขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  อยู่ในระดับมากทุกข้อ  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก  ผู้บริห ารและเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอโอนและขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ  
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  โดยค านึงถึงความประหยัด  ความคุ้มค่า  ความโปร่งใส  
รวมท้ังต้องสอดคล้องกับแผนงบประมาณและมีการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการท่ี
ได้รับจัดสรร  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เศกสันต์  รุ่งกะทึก  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การบริหาร
งบประมาณของโรงเรียนท่ีเป็นนิติบุคคล  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  
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พบว่า  ค่าเฉล่ียการบริหารงบประมาณของโรงเรียนท่ีเป็นนิ ติบุคคล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
  5.  การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้
อาจเนื่องมาจาก  ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณและผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและปฏิบัติตามขั้นตอน
กระบวนการเกี่ยวกับการรายงานผลการเบิกจ่ายโดยมีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจ าปีไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานผ่านส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามแบบ
รายงานท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด  นอกจากนั้นยังมีการรายงานต่อ
ผู้บริหารโรงเรียนในระหว่างด าเนินการเพื่อให้ทราบถึงการใช้เงินงบประมาณ  ปัญหาและอุปสรรค
และผลผลิตท่ีเกิดขึ้นตามเป้าหมายของโครงการหรือกิจกรรมนั้น  และเมื่อส้ินสุดโครงการหรือ
กิจกรรมแล้วมีการรายงานถึงผลความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีได้ต้ังไว้  ท้ายสุดมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อสาธารณะชนเมื่อส้ินสุดปีงบประมาณ  สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ซุบรี  ม่วงกุ้ง  ได้
ท าการวิจัยเรื่อง  การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ในสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  พบว่า  ระดับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ในสถานศึกษา   สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต   
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน   พบว่า    การบริหารทางการเงินและควบคุม
งบประมาณ  การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง  การวางแผนงบประมาณ   การรายงานทางการเงินและ
ผลการด าเนินงาน  การบริหารสินทรัพย์   การค านวณต้นทุน   ผลผลิตและการตรวจสอบภายใน   
การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์อยู่ในระดับมาก 
  6.  การตรวจสอบ  ติดตาม  และรายงานการใช้งบประมาณ  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก  
โรงเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญในการตรวจสอบ  ติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้
งบประมาณต่อส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกไตรมาสภายในระยะเวลาท่ีก าหนด   และ
มีการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีแสดงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติงานทุกส้ินปีงบประมาณแล้วจัดส่งให้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ ทวีพร  แก้วบัวดี  ได้ศึกษาเรื่อง  สมรรถนะผู้บริหารและการบริหารงบประมาณในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  9  พบว่า  การบริหารงบประมาณในโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  9  โดยภาพรวมรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  7.  การตรวจสอบ  ติดตาม  และรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  อยู่ในระดับมากทุกข้อ  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก  
โรงเรียนได้มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  มีการวางแผนประเมินอย่างมี
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ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  อีกท้ังได้มีการวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ  ประหยัด
และคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานในโรงเรียนอีกด้วย  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิ จัยของ 
เบญจา  ศิริผล  ได้ศึกษาเรื่อง  รูปแบบการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  พบว่า  ประเทศไทยใช้ระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์  กระบวนการงบประมาณท่ีน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหาร
งบประมาณและสินทรัพย์ส าหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในครั้งนี้ใช้  กระบวนการงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ซึ่งมีขั้นตอนท่ีส าคัญ 4 ขั้นตอน คือ  การวางแผนและจัดท า
งบประมาณ  การอนุมัติงบประมาณ  การบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผล  รูปแบบท่ี
ได้มีคุณสมบัติของความเป็นองค์กรท่ีเป็นเลิศ 
  8.  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  อยู่ในระดับมากทุกข้อ  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก  ผู้บริหารและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีการประสานงานกันและรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องจากแหล่งทรัพยากรท่ีสนับสนุนการจัด
การศึกษาท้ังภาครัฐ  เอกชนและประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ  มีการศึกษาแนวทางหรือ
ระเบียบท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทรัพยากรทุกประเภท  ตลอดจนเงื่อนไขการขอรับการ
สนับสนุน  อีกท้ังยังมีการวางแผน  รณรงค์  ส่งเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนา
โรงเรียน  มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศและระบบการรับจ่ายทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนา
การศึกษาให้ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  คุ้มค่า  และมีความโปร่งใส  มี
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของโรงเรียน  โดยให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  อีกท้ังบุคคลภายนอกและองค์กรต่างๆ มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรให้แก่โรงเรียนและมี
ส่วนร่วมกับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็น  ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ชลณิการ์ วงศ์ษา  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา  
กรณีศึกษา  3  โรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  พบว่า  การบริหารงบประมาณ  
ในการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนโดยการจัดสรรตามจ านวนรายหัวนักเรียนท้ังสามโรงเรียน
ได้รับเงินงบประมาณจากแหล่งเดียวกัน  คือ  จากงบประมาณกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล  บางโรงเรียนจะมีงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรเอกชนท่ีอยู่ใกล้เคียง  เช่น  โรงเรียน B 
ต้ังอยู่ใกล้บริษัทขนาดใหญ่จึงมีงบประมาณสนับสนุนจากส่วนนี้มาบริหารโรงเรียนแต่อีกสองโรงเรียน
ไม่มีงบประมาณสนับสนุนในส่วนนี้ถือเป็นจุดแข็งของโรงเรียน B ซึ่งเป็นแบบอย่างให้สองโรงเรียน
สามารถหาแหล่งสนับสนุนได้ 
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  9.  การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  อยู่ในระดับน้อยทุกข้อ  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติมได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและหน้าท่ี
ทางการศึกษา  มาตรา  10  วรรคหนึ่ง  ได้บัญญัติไว้ว่า  “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกันในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”   ท้ังนี้ในกลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษาจัดอยู่ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จึงไม่มีการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา  เพราะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพิ่มเติม  อีกท้ังยัง
มีเงินอุดหนุนท่ัวไป  ได้แก่  เงินค่าจัดการเรียนการสอน  เงินค่าหนังสือเรียน  เงินค่าอุปกรณ์การเรียน  
เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน  และเงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับนักเรียนทุกคน  ส าหรับนักเรียนท่ี
ยากจน  ทางรัฐบาลได้จัดเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจนให้อีกด้วย  ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวทางการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน   
  10.  การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  อยู่ในระดับมากทุกข้อ  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก  โรงเรียนได้มีการด าเนินจัดท า
รายการทรัพยากรเป็นสารสนเทศ  เพื่อการรับรู้ของบุคลากรในโรงเรียน  ผู้เรียนและบุคคลท่ัวไป  
เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันในการจัดการศึกษา  มีการวางระบบและก าหนดแนวปฏิบัติการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันกับบุคคลและหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มีการกระตุ้นให้บุคคลใน
สถานศึกษาร่วมใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก  รวมท้ังให้บริการการใช้ทรัพยากรภายในเพื่อ
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้และส่งเสริมการศึกษาในชุมชน  มีการประสานความร่วมมือกับผู้รับผิดชอบ
แหล่งทรัพยากรภายในและภายนอก  ท้ังทรัพยากรท่ีเกิดจากธรรมชาติ  ทรัพยากรท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีศักยภาพให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา  ด าเนินการเชิดชูเกียรติบุคคลและ
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อการศึกษาของโรงเรียน  โดย
อ านาจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรและการได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ต้องอยู่
ภายใต้การบริหารจัดการของโรงเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วรกาญจน์  สขุสดเขียว  ได้ท า
การวิจัยเรื่อง  การบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล  สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมเขต  9  พบว่า  การบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
  11.  การวางแผนพัสดุ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
อยู่ในระดับมากทุกข้อ  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก  โรงเรียนได้มีการวางแผนพัสดุล่วงหน้า  3  ปี  โดย
ด าเนินการตามกระบวนการของการวางแผนงบประมาณ  จัดท าแผนการจัดหาพัสดุ  ฝ่ายท่ีท าหน้าท่ี
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จัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ด าเนินการ  โดยให้ฝ่ายท่ีต้องการใช้พัสดุจัดท ารายละเอียดพัสดุท่ีต้องการส่งต่อฝ่าย
ท่ีท าหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ  อีกท้ังมีการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ  ท าการ
ส ารวจข้อมูลรายะเอียดจากฝ่ายท่ีต้องการใช้พัสดุ  โดยมีการสอบทานกับแผนปฏิบัติงานและเอกสาร
ประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและความเหมาะสมของวิธีการจัดหา  แล้วจึงน า
ข้อมูลท่ีสอบทานแล้วมาจัดท าแผนการจัดหาพัสดุในภาพรวมของโรงเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ซุบรี  ม่วงกุ้ง  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  พบว่า  ระดับการ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ในสถานศึกษา   สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต   ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน    พบว่า   การ
บริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ   การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง  การวางแผนงบประมาณ   
การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน   การบริหารสินทรัพย์   การค านวณต้นทุน   ผลผลิต
และการตรวจสอบภายใน   การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์อยู่ในระดับมาก      
  12.  การก าหนดแบบรูปรายการ  หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์  หรือ
ส่ิงก่อสร้างท่ีใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้ นฐาน  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  อยู่ในระดับมากทุกข้อ  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก  
โรงเรียนได้มีการก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะเพื่อประกอบการขอต้ังงบประมาณส่ง
ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้ันตอนและกระบวนการท่ีถูกต้อง  และในกรณีท่ี
ต้องใช้เงินนอกงบประมาณให้ก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะได้โดยให้พิจารณาจาก
แบบมาตรฐานก่อน  หากไม่เหมาะสมให้ก าหนดตามความต้องการโดยยึดหลักความโปร่งใส  เป็น
ธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วนัเฉลมิ  ไพรศลิป์  ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง สภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี  6  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต  1  พบว่า  การแสดงความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูท่ีมีต่อสภาพสภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ี 6 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต  1  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  และเมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า  ด้านการบริหารการเงินมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ด้าน
การบริหารพัสดุและสินทรัพย์และด้านการบริหารบัญชี  เนื่องจากผู้บริหารและครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้าน
งบประมาณตระหนักและเห็นความส าคัญในการบริหารงบประมาณเพราะงบประมาณเป็นปัจจัยใน
การด าเนินโครงการ  กิจกรรมต่างๆ  ของสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีต้ังไว้ในการ ใช้จ่าย
งบประมาณนั้นผู้บริหารและครูต้องค านึงถึงระเบียบ  วิธีการ  ในการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง  
ตามกฎ  ระเบียบตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด   
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  13.  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก  ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณมีความเข้าใจใน
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลของส่วนกลางอย่างชัดเจน  มีการวางแผนและจัดเก็บข้อมูลเป็นปัจจุบันโดย
มีการสอบทานความถูกต้องของข้อมูลอยู่เสมอ  และมีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
จัดหาพัสดุครอบคลุมรายการสารสนเทศท่ีวางแผนไว้  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วนัเฉลิม  ไพร

ศิลป์  ได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ี  6  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต  1  พบว่า  การแสดง
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูท่ีมีต่อสภาพสภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาใน
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 6 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต  
1  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
  14.  การจัดหาพัสดุ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่า  อยู่ในระดับมากท่ีสุดจ านวน  2  ข้อ  และอยู่ในระดับมากจ านวน  2  ข้อ  ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจาก  ผู้บริหาร  ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีงานด้านงบประมาณ  เจ้าหน้าท่ีพัสดุมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดหา  จัดท าพัสดุ  โดยยึดตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้สถานศึกษารับ
จัดท า รับบริการ รับ จ้าง ผ ลิต เพื่ อจ าหน่ าย พ .ศ . 2533 (แก้ ไขเพิ่ ม เติม  (ฉบั บ ท่ี  2) พ .ศ .
2541)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2560  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.2549  และค าส่ังมอบอ านาจของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเคร่งครัด  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วนัเฉลมิ  ไพรศลิป์  
ได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ท่ี  6  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต  1  พบว่า  การแสดงความ
คิดเห็นของผู้บริหารและครูท่ีมีต่อสภาพสภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 6 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต  1  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า  ด้านการบริหารการเงินมากท่ีสุด  
รองลงมาคือ ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์และด้านการบริหารบัญชี  เนื่องจากผู้บริหารและครูผู้
ปฏิบัติหน้าท่ีด้านงบประมาณตระหนักและเห็นความส าคัญในการบริหารงบประมาณเพราะ
งบประมาณเป็นปัจจัยในการด าเนินโครงการ  กิจกรรมต่างๆ  ของสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามท่ีต้ังไว้ในการ ใช้จ่ายงบประมาณนั้นผู้บริหารและครูต้องค านึงถึงระเบียบ  วิธีการ  ในการใช้จ่าย
งบประมาณให้ถูกต้อง  ตามกฎ  ระเบียบตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
  15.  การควบคุม  ดูแล  บ ารุงรักษา  และจ าหน่ายพัสดุ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  อยู่ในระดับมากท่ีสุดจ านวน  3  ข้อ  อยู่ในระดับมาก
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จ านวน  1  ข้อ  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก  ผู้บริหาร  ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีงานด้านงบประมาณ  เจ้าหน้าท่ี
พัสดุให้ความส าคัญในการจัดท าทะเบียนคุมบัญชีทรัพย์สินและบัญชีวัสดุเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะได้มา
ด้วยการจัดหาหรือการรับบริจาค  มีการควบคุมพัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้และมีการรายงานพัสดุ
ประจ าปีทุกปี  ตลอดจนมีการตรวจสอบพัสดุประจ าปีและให้มีการจ าหน่ายพัสดุท่ีช ารุดเส่ือมสภาพ
หรือไม่ได้ใช้  ส่วนพัสดุท่ีเป็นท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้าง  กรณีท่ีได้มาด้วยเงินงบประมาณได้ด าเนินการขึ้น
ทะเบียนเป็นท่ีราชพัสดุ  ในกรณีท่ีได้มาจากการบริจาคหรือจากเงินรายได้สถานศึกษาให้ขึ้นทะเบียน
เป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียน  โดยเจ้าหน้าท่ีพัสดุมีความรู้ความเข้าใจจึงสามารถปฏิบัติงานออกมาได้
อย่างดีเยี่ยม  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ทวีพร  แก้วบัวดี  ได้ศึกษาเรื่อง  สมรรถนะผู้บริหาร
และการบริหารงบประมาณในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  9  
พบว่า  การบริหารงบประมาณในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  9  
โดยภาพรวมรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  16.  การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ  อยู่ในระดับมากทุกข้อ  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก  โรงเรียนมีการจัดท าแนวปฏิบัติ
หรือระเบียบของโรงเรียนในการด าเนินการหารายได้  โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
มีการจัดหาผลประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุและอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ในการครอบครองของโรงเรียน
ภายในวัตถุประสงค์ของโรงเรียน  และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย  วัตถุประสงค์และภารกิจของ
โรงเรียน  โดยจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินในส่วนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียน  ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอีกด้วย  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ    
วนัเฉลมิ  ไพรศลิป์  ได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาท่ี  6  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต  1  พบว่า  การ
แสดงความคิดเห็นของผู้บริหารและครูท่ีมีต่อสภาพสภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาใน
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 6 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต  
1  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า  ด้านการบริหารการเงินมากท่ีสุด  
รองลงมาคือ ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์และด้านการบริหารบัญชี  เนื่องจากผู้บริหารและครูผู้
ปฏิบัติหน้าท่ีด้านงบประมาณตระหนักและเห็นความส าคัญในการบริหารงบประมาณเพราะ
งบประมาณเป็นปัจจัยในการด าเนินโครงการ  กิจกรรมต่างๆ  ของสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามท่ีต้ังไว้ในการ ใช้จ่ายงบประมาณนั้นผู้บริหารและครูต้องค านึงถึงระเบียบ  วิธีการ  ในการใช้จ่าย
งบประมาณให้ถูกต้อง  ตามกฎ  ระเบียบตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
  17.  การเบิกเงินจากคลัง  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก  
ผู้บริหารให้ความส าคัญเกี่ยวกับการเบิกเงินจากคลัง/กรมบัญชีกลางโดยตรง  โดยจัดท าและมีการ
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ตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอเบิกท่ีถูกต้องตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  แล้วด าเนินการเบิก
เงินจากส านักงานคลังจังหวัด ณ อ าเภอ แล้วแต่กรณี  ตามระบบ GFMIS  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ    นงลักษณ์  พรหมพา ได้ท าการสารนิพนธ์เรื่อง  การบริหารงานงบประมาณในถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน       สหวิทยาเขต  3  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29  พบว่า  
สภาพการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สหวิทยาเขต 3  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 29  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
  18.  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการจ่ายเงิน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก  ผู้บริหารและครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้านงบประมาณ  เจ้าหน้าท่ีการเงินตระหนักถึง
ความส าคัญในการรับเงิน  การเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน  โดยได้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังของส่วนราชการ  พ.ศ.2551 และแก้ไข
เพิ่มเติม อย่างคร่งครัด  รัดกุม  ถูกต้องและโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ วนัเฉลิม  ไพรศิลป์  ได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
ในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี  6  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  
เขต  1  พบว่า  การแสดงความคิดเห็นของผู้บริหารและครูท่ีมีต่อสภาพสภาพการบริหารงบประมาณ
ของสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 6 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี  เขต  1  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า  ด้าน
การบริหารการเงินมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด   
  19.  การน าเงินส่งคลัง  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
อยู่ในระดับมากทุกข้อ  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก  ผู้บริหารและครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้านงบประมาณ  
เจ้าหน้าท่ีการเงินตระหนักถึงความส าคัญในการน าเงินส่งคลังให้ตรงระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตาม
ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังของส่วนราชการ  พ.ศ.2551  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติ ม  
และมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติขั้นตอนและวิธีการน าเงินส่งคลังเป็นไปตามระบบ GFMIS  
ก าหนดได้อย่างถูกต้อง  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธญัญาลกัษณ์  สิงห์แก้ว  ได้ศึกษาเรื่อง  การ
บริหารงบประมาณของสถานศึกษาท่ีสังกัดส านักงานเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร  พบว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ทุกด้านอยู่ในระดับมาก  เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย  
ได้แก่  ด้านการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  ด้านการวางแผนงบประมาณ 
  20.  การจัดท าบัญชีการเงิน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก  
เนื่องมาจาก  ผู้บริหารและครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้านงบประมาณ  เจ้าหน้าท่ีบัญชีมีความรู้ความ เข้าใจ
เกี่ยวกับระบบบัญชีของโรงเรียนอย่างชัดเจน  มีการลงรายการรับ-จ่ายสมุดบัญชีเงินสดเป็นปัจจุบัน  
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มีการจัดท าทะเบียนหลักฐานการเบิก  ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน  ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ  
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ  ทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน  ทะเบียนแยกประเภท  มีการสรุป
และจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันส่งต่อเขตพื้นท่ีเป็นประจ าทุกเดือน  ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ นงลักษณ์  พรหมพา ได้ท าการสารนิพนธ์เรื่อง  การบริหารงานงบประมาณในถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน  สหวิทยาเขต  3  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29  พบว่า  
สภาพการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สหวิทยาเขต 3  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 29  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
  21.  การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  อยู่ในระดับมากท่ีสุดจ านวน  1  ข้อ  อยู่ในระดับมาก
จ านวน  1  ข้อ  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก  โรงเรียนได้มีการจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน
เป็นไปตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง  และระบบ GFMIS  ตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด  และมีการ
จัดท ารายงานการรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก าหนดได้อย่างถูกต้อง  ครบถ้วน  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ทวีพร  แก้วบัวดี  ได้ศึกษาเรื่อง  
สมรรถนะผู้บริหารและการบริหารงบประมาณในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  9  พบว่า  การบริหารงบประมาณในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  9  โดยภาพรวมรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  22.  การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน  และรายงาน  โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก  ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องให้ความส าคัญและ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกเงินจากคลัง/กรมบัญชีกลาง  แบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน  และมีแบบ
รายงานตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง   และระบบ GFMIS  ตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนดได้อย่าง
ถูกต้อง  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  นงลักษณ์  พรหมพา ได้ท าการสารนิพนธ์เรื่ อง  การ
บริหารงานงบประมาณในถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สหวิทยาเขต  3  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  29  พบว่า  สภาพการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สหวิทยา
เขต 3  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 29  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

2.  ข้อคิดเห็นอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียน
บูรพาศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1  สอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีต้ังไว้ว่าข้อคิดเห็นท่ีพบมีหลายข้อ  สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้คือ  

2.1  การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ังงบประมาณ  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพา
ศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1  บางโรงเรียนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ังงบประมาณ  ดังนั้นควรมีการด าเนินการจัด
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อบรมให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆ  นโยบาย
และทราบแนวปฏิบัติท่ีตรงกันและเป็นปัจจุบัน  และควรมีการต้ังคณะกรรมการจากส านักงานเขต
พื้นท่ีออกส ารวจความต้องการงบประมาณของโรงเรียนท่ีแท้จริง  รวมท้ังมีการแจ้งประมาณ
การงบประมาณท่ีโรงเรียนจะได้รับล่วงหน้า  เพื่อจะได้จัดท าแผนงบประมาณและเสนอขอต้ัง
งบประมาณได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  สมศกัดิ ์ กรอบสงูเนิน  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  
การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหางานงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา  เขต  1  พบว่า  ปัญหาการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา  เขต  1  โดยภาพรวม  มีปัญหาอยู่ในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  การบริหารการเงิน  รองลงมา  คือ  
การบริหารงานบัญชีและการตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการใช้เงินและผลการ
ด าเนินงานตามล าดับ  วิธีการแก้ไขปัญหาการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา  เขต  1  มีดังนี้  1)  การจัดท าและเสนอของบประมาณ  
คือ  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ของ
สถานศึกษาโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  2)  การจัดสรรงบประมาณ  คือ  สถานศึกษาต้องจัดสรร
งบประมาณให้ตามกลุ่มสาระวิชาท่ีเสนอขอตามความจ าเป็น  3)  การตรวจสอบ  ติดตามประเมินผล
และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน  คือ  จัดท าแผนตรวจสอบ  ติดตามการใช้เงินและผล
การด าเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  4)  การระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  คือ  จัดหารายได้ผลประโยชน์และจัดท าทะเบียนคุม  การ
เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย  5)  การบริหารงานการเงิน  คือ  การเก็บ
รักษาเงินและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  6)  การบริหารงานบัญชี  คือ  มีการ
ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคาร  ตรงตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวันและ
งบพิสูจน์ยอดฝากธนาคารถูกต้องตรงกับยอดบัญชีย่อยและทะเบียนคุมเงิน  7)  การบริหารงานพัสดุ
และสินทรัพย์  คือ  มีแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง  มีการตรวจสอบงบประมาณ  รายละเอียด
เกณฑ์คุณลักษณะเป็นไปตามระเบียบ  

2.2  การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจัดสรร  ควรมีการประชุมเพื่อ
ประมาณการใช้งบประมาณตามโครงการหรือกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา  และเมื่อมี
การเสนอของบประมาณควรมีการตรวจสอบโครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน  จัดให้มีการบูรณาการโครงการหรือกิจกรรมให้สัมพันธ์กันกับงบประมาณท่ีได้รับและ
จัดล าดับความส าคัญ  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  ชลณิการ์ วงศ์ษา  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การ
บริหารงบประมาณของสถาน ศึกษา  กรณี ศึกษา  3  โรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตดุสิต  
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กรุงเทพมหานคร  พบว่า  การด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณโรงเรียนต้องมีการขอต้ังงบประมาณ
และส่งการขอต้ังงบประมาณไปต้นสังกัดเพื่อจะได้มาซึ่งงบประมาณท่ีต้องการ  โดยส ารวจ  รวบรวม  
วิเคราะห์สภาพปัญหาการบริหารงานสถานศึกษาด้านงบประมาณ  และมีการพัฒนา  ปรับปรุง  แก้ไข  
การบริหารท่ีใช้งบประมาณในการบริหารงานแต่ละด้าน จัดท ากรอบงบประมาณรายจ่ายในการ
บริหารงานของโรงเรียน  โดยจัดอันดับความส าคัญแล้วจึงจัดสรรตามงบประมาณท่ีได้รับให้เหมาะสม 

2.3  การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผลและรายงานผลการใช้งบประมาณ  
พบว่า  บางโครงการหรือกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการหรือ
กิจกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอนมีภาระงานสอนมาก  ท าให้การปฏิบัติงานตามโครงการหรือกิจกรรม
ไม่ได้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ  และบางโรงเรียนยังขาดบุคลากรตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผลการ
ใช้งบประมาณ  ดังนั้นจึงควรแต่งต้ังคณะกรรมการการตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผลการใช้
งบประมาณของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิ บัติการของ
โรงเรียน  ควรมีการวางแผนการตรวจสอบการใช้งบประมาณของโรงเรียน  เพื่อให้งบประมาณท่ีได้รับ
มีการน ามาใช้อย่างถูกต้อง  โปร่งใสและก่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน   ซึ่งสอดคล้องผลการวิจัยของ  
วรกาญจน์  สขุสดเขียว  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติ
บุคคล  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมเขต  9  พบว่า  สถานศึกษาควรมีบุคลากรท่ีมีความรู้  
ความสามารถท าหน้าท่ีโดยตรงด้านการจัดท าบัญชี  การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน  
การบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณและด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจัดระบบจัดซื้อจัดจ้าง  กรณี
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลขนาดเล็ก  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ควรจัดระบบโดย
ก าหนดเครือข่ายการให้บริการความรู้ด้านการจัดท าบัญชี  การรายงานทางการเงินและผลการ
ด าเนินงาน  การบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ  ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
หรือจัดท าเป็นโรงเรียนคู่พัฒนากับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลขนาดใหญ่  เพื่อให้การ
ช่วยเหลือ  หรือจัดท ากลุ่มเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนิติบุคคลขนาดเล็กกันเอง  และ
ศูนย์ ท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนาการบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานท่ีเป็นนิ ติบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  2.4  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  โรงเรียนขนาดเล็กและขนาด
กลางไม่สามารถระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาจากผู้ปกครองได้  เนื่องจากผู้ปกครองมีจ านวน
น้อย  และโรงเรียนอยู่ไกลจากแหล่งชุมชน  สภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครองและชุมชนมีฐานะปาน
กลาง  ไม่สามารถบริจาคเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้  ดังนั้นผู้บริหารและคณะครู  
ควรมีการประชุมพิจารณาหาแหล่งเพื่อระดมทรัพยากรและทุนเพื่อการศึกษาจากแหล่งอื่น  เช่น  
องค์กรอื่นๆ  บริษัทหรือห้างร้านท่ีต้ังอยู่บริเวณโรงเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  ชลณิการ์  
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วงศ์ษา  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา  กรณีศึกษา  3  โรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  พบว่า  การบริหารงบประมาณ  ในการจัดสรรงบประมาณ
ให้กับโรงเรียนโดยการจัดสรรตามจ านวนรายหัวนักเรียนท้ังสามโรงเรียนได้รับเงินงบประมาณจาก
แหล่งเดียวกัน  คือ  จากงบประมาณกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  บางโรงเรียนจะมี
งบประมาณสนับสนุนจากองค์กรเอกชนท่ีอยู่ใกล้เคียง  เช่น  โรงเรียน B ต้ังอยู่ใกล้บริษัทขนาดใหญ่จึง
มีงบประมาณสนับสนุนจากส่วนนี้มาบริหารโรงเรียนแต่อีกสองโรงเรียนไม่มีงบประมาณสนับสนุนใน
ส่วนนี้ถือเป็นจุดแข็งของโรงเรียน B ซึ่งเป็นแบบอย่างให้สองโรงเรียนสามารถหาแหล่งสนับสนุนได้  
และการด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณโรงเรียนมีการขอตั้งงบประมาณและส่งการขอตั้งงบประมาณ
ไปต้นสังกัดเพื่อจะได้มาซึ่งงบประมาณท่ีต้องการ  โดยส ารวจ  รวบรวม  วิเคราะห์สภาพปัญหาการ
บริหารงานสถานศึกษาด้านงบประมาณ  ในการพัฒนา  ปรับปรุง  แก้ไข  การบริหารท่ีใช้งบประมาณ
ในการบริหารงานแต่ละด้าน  จัดท ากรอบงบประมาณรายจ่ายในการบริหารงานของโรงเรียน  โดยจัด
อันดับความส าคัญและจัดสรรตามงบประมาณท่ีได้รับให้เหมาะสม 
  2.5  การปฏิบั ติงานของเจ้าหน้าท่ีพัสดุ  เจ้าหน้าท่ีพัสดุขาดความรู้ ด้านการ
ปฏิบัติงาน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1  ควรมีการจัดอบรมให้
ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีพัสดุ  เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ซุบรี  ม่วงกุ้ง  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ใน
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตพบว่า  ผลการประมวลปัญหาของ
งานวิจัยนี้  ได้แก่   ไม่มีเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุโดยตรง  ขาดความรู้ความเข้าใจ  มี
ภาระงานมาก  ขาดความต่อเนื่อง  ข้อเสนอแนะคือ  ควรจัดให้มีการส่งเสริมบุคลากรของโรงเรียนให้
มีความรู้ด้านการบริหารงานงบประมาณเกี่ยวกับพัสดุ  โดยการส่งบุคลากรเข้าอบรม  ประชุม  เพื่อให้
มีความรู้  ซึ่งสามารถรับมอบหมายงานได้ทันทีหากโรงเรียนมีการเปล่ียนแปลงผู้รับผิดชอบงาน
งบประมาณ  โดยให้ข้าราชการครูเป็นผู้รับผิดชอบงานมากกว่าครูท่ีเป็นอัตราจ้าง  เพื่อความต่อเนื่อง
ของงานงบประมาณ เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้พร้อม ๆ กับผู้บริหาร  ควร
จัดสรรเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุโดยตรง  เพื่อให้งานพัสดุไม่เกิดความผิดพลาด  ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

2.6  การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า  ไม่ทันต่อเวลาและไม่ตรงต่อความต้องการ  เนื่องจาก
การโอนเงินงบประมาณล่าช้า  เมื่อเงินงบประมาณมาถึงโรงเรียน  เจ้าหน้าท่ีพัสดุต้องรีบเร่งในการ
จัดซื้อจัดจ้างซึ่งอาจะก่อให้เกิดความผิดพลาดได้  ดังนั้น  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานควรเร่งรัดการโอนเงินงบประมาณ  เงินอุดหนุน  ค่าใช้จ่ายรายหัวให้ก่อนเปิดภาคเรียน  เพื่อ
โรงเรียนจะได้ด าเนินการจัดซื้อพัสดุให้ทันในช่วงเปิดเทอม  ในการจัดซื้อจัดจ้างควรจัดซื้อจัดจ้างตาม



 163 
 

ความจ าเป็น  ไม่ให้มีวัสดุเหลือในคลังพัสดุ  และควรจัดท าทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุให้เป็น
ปัจจุบันด้วย   ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  นงลักษณ์  พรหมพา ได้ท าการสารนิพนธ์เรื่อง  การ
บริหารงานงบประมาณในถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สหวิทยาเขต  3  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  29  พบว่า  สภาพการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สหวิทยา
เขต 3  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 29  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านท่ีมีการปฏิบัติสูงสุด  คือ  ด้านการวางแผนงบประมาณ  ด้านท่ีมี
การปฏิบัติต่ าสุด  ได้แก่  ด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัด   ผลการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา  คือ
ควรมีการวางแผนงบประมาณให้เช่ือมโยงกับกิจกรรมของหน่วยงาน  ควรมีการค านวณเงิน
งบประมาณท่ีต้องใช้ในการจัดท าแผน/โครงการ   ควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างชัดเจน  ควรมีระบบบัญชีและการควบคุมบัญชีอย่างชัดเจน  ควรมีการ จัดแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณล่วงหน้า  ควรมีการวางแผนก าหนดความต้องการในการใช้สินทรัพย์  
ควรมีการวางแผนการตรวจสอบภายใน 

2.7  การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีการเงิน  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นครู
สายการสอน  ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีมานานหรือครูท่ีเพิ่งย้ายหรือบรรจุใหม่  ซึ่งเจ้าหน้าท่ีการเงินส่วนใหญ่
ขาดความรู้ในการปฏิบัติงาน  อีกท้ังระเบียบการเงินมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ   ดังนั้นจึงควรจัด
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีการเงินโดยตรง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1  
ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีการเงิน  เพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น  
และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1  ควรจัดส่งเจ้าหน้าท่ีจากหน่ วย
ตรวจสอบภายในมาติดตามการปฏิบัติงานอย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง  ซึ่งสอดคล้องผลการวิจัย
ของ  ซุบรี  ม่วงกุ้ง  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ใน
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  พบว่า  ผลการประมวลปัญหา
ของงานวิจัยนี้  ได้แก่   ไม่มีเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน  ขาดความรู้ความเข้าใจ  มีภาระ
งานมาก  ขาดความต่อเนื่อง  ข้อเสนอแนะคือ  ควรจัดให้มีการส่งเสริมบุคลากรของโรงเรียนให้มี
ความรู้ด้านการบริหารงานงบประมาณ  การเงิน  โดยการส่งบุคลากรเข้าอบรม  ประชุม  เพื่อให้มี
ความรู้  ซึ่งสามารถรับมอบหมายงานได้ทันทีหากโรงเรียนมีการเปล่ียนแปลงผู้รับผิดชอบงาน
งบประมาณ  โดยให้ข้าราชการครูเป็นผู้รับผิดชอบงานมากกว่าครูท่ีเป็นอัตราจ้าง  เพื่อความต่อเนื่อง
ของงานงบประมาณ เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้พร้อม ๆ กับผู้บริหาร  ควร
จัดสรรเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินโดยตรง  เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชีไม่ควรใช้บุคลากร
คนเดียวกัน เพื่อป้องกันการทุจริต  เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบการตรวจสอบภายใน   สถานศึกษาควร
ตรวจสอบให้ครบทุกด้าน 
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  2.8  การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีบัญชี  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีจัดท าบัญชีไม่มีความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน  ผู้ปฏิบัติงานมีภาระการสอนมาก  ส่งผลให้การจัดท าบัญชีผิดพลาด  ไม่เป็นปัจจุบัน  ท า
ให้ไม่สามารถตรวจสอบสภาพการเงินได้  ดังนั้น  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต  1  ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ครูผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี  และควรจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี
จัดท าบัญชีโดยตรงเพื่อให้เกิดความถูกต้องในการท าบัญชี  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรจัดให้
มีการนิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วย  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  ซุบรี  ม่วงกุ้ง  
ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ในสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตพบว่า  ผลการประมวลปัญหาของงานวิจัยนี้  ได้แก่   
ไม่มีเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัญชีโดยตรง  เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความเข้าใจในการท าบัญชี  มี
ภาระงานมาก  ขาดความต่อเนื่อง  ข้อเสนอแนะคือ  ควรจัดให้มีการส่งเสริมบุคลากรของโรงเรียนให้
มีความรู้ด้านการบริหารงานงบประมาณ  บัญชี  โดยการส่งบุคลากรเข้าอบรม  ประชุม  เพื่อให้มี
ความรู้  ซึ่งสามารถรับมอบหมายงานได้ทันทีหากโรงเรียนมีการเปล่ียนแปลงผู้รับผิดชอบงาน
งบประมาณ  โดยให้ข้าราชการครูเป็นผู้รับผิดชอบงานมากกว่าครูท่ีเป็นอัตราจ้าง  เพื่อความต่อเนื่อง
ของงานงบประมาณ เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้พร้อม ๆ กับผู้บริหาร  ควร
จัดสรรเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัญชีโดยตรง  เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชีไม่ควรใช้บุคลากรคน
เดียวกัน เพื่อป้องกันการทุจริต  เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบการตรวจสอบภายใน   สถานศึกษาควร
ตรวจสอบให้ครบทุกด้าน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 จากผลการวิจัยการบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  แต่
มีบางประเด็นท่ีมีผลการด าเนินงานต่ าในแต่ละด้านท่ีควรปรับปรุงการปฏิบัติ  เพื่อเป็นแนวทางในการ
การบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

 

1. ด้านการจัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ังงบประมาณ ควรมีการด าเนินการจัดอบรม
ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆ  นโยบายและ
ทราบแนวปฏิบัติท่ีตรงกันและเป็นปัจจุบัน  และควรมีการต้ังคณะกรรมการจากส านักงานเขตพื้นท่ี
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ออกส ารวจความต้องการงบประมาณของโรงเรียน ท่ีแท้จริง  รวมท้ั งมีการแจ้งประมาณ
การงบประมาณท่ีโรงเรียนจะได้รับล่วงหน้า  เพื่อจะได้จัดท าแผนงบประมาณและเสนอขอต้ัง
งบประมาณได้อย่างถูกต้อง  

2. ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  เนื่องจากงบประมาณท่ีได้การ
จัดสรรนั้นอาจไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน  ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนควร
แสวงหาความร่วมมือจากชุมชน  องค์กรภายนอกในการระดมทรัพยากรมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

3. ผู้บริหารโรงเรียนต้องให้ความส าคัญเกี่ยวกับงานด้านพัสดุ  โดยต้องสรรหาผู้ท่ีมีความรู้
ความสามารถในการท าหน้าท่ีเกี่ยวกับพัสดุ  เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการท างาน  โดยผู้ท่ี
เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องศึกษากฎระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆ  ให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนลงมือปฏิบัติงาน 

4. ด้านการจัดผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญในการจัดท าแนว
ปฏิบัติหรือระเบียบของโรงเรียนในการด าเนินการหารายได้  โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง  มีการจัดหาผลประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุและอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ในการครอบครองของ
โรงเรียนภายในวัตถุประสงค์ของโรงเรียน  และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย  วัตถุประสงค์และ
ภารกิจของโรงเรียน  โดยจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินในส่วนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียน  
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอีกด้วย 

5. ด้านการเบิกเงินจากคลัง   ผู้บริหารให้ความส าคัญเกี่ยวกับการเบิกเงินจากคลัง/
กรมบัญชีกลางโดยตรง  โดยจัดท าและมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอเบิกท่ีถูกต้องตามระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  และต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเงินจากคลังให้มากยิ่งขึ้น 

6. ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
รับผิดชอบงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง
และชัดเจน 

7. หน่วยงานระดับสูงควรตรวจสอบการด าเนินงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้โรงเรียนจัดท าเอกสาร  หลักฐานให้เป็นปัจจุบัน  รวมท้ังเป็นการตรวจสอบความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของโรงเรียน  ว่าใช้จ่ายเงินเพื่อประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

 

 จากผลการวิจัยพบว่าตามท่ีผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว เพื่อให้งานวิจัยเป็น
ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าต่อผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ท่ีสนใจ จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้ง
ต่อไป ดังนี้ 

1. ควรมีการศึกษาการบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  สังกัดอื่น 
2. ควรมีการศึกษาการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  การบริหารงานด้านงบประมาณใน

โรงเรียน 
3. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคและข้อจ ากัดในการบริหารงานด้านงบประมาณ

ของโรงเรียน



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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รายชื่อโรงเรียนที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

โรงเรียน 

ผู้ให้ข้อมูล 

ผู้บริหำร/ 
ผู้รักษำรำชกำร

แทน 

ครูผู้ปฏิบัติหน้ำที่ 
งำนด้ำน

งบประมำณ 

ครูผู้ปฏิบัติ 
งำนสอน 

รวม 

1. โรงเรียนอนุบำลนครปฐม 1 1 1 3 
2. โรงเรียนวัดพะเนียงแตก 1 1 1 3 
3. โรงเรียนวัดดอนขนำก 1 1 1 3 
4. โรงเยนวัดดอนยำยหอม 1 1 1 3 
5. โรงเรียนบ้ำนทุ่งน้อย 1 1 1 3 
6. โรงเรียนบ้ำนล ำท่ำโพ 1 1 1 3 
7. โรงเรียนพระประโทนเจดีย์ 1 1 1 3 
8. โรงเรียนธรรมศำลำ 1 1 1 3 
9. โรงเรียนบ้ำนต้นส ำโรง 1 1 1 3 
10. โรงเรียน้ำนรำงมะเดือ 1 1 1 3 
11. โรงเรียนวัดสำมควำยเผือก 1 1 1 3 
12. โรงเรียนวัดตำก้อง 1 1 1 3 
13. โรงเรียนบ้ำนมำบแค 1 1 1 3 
14. โรงเรียนหลวงพ่อแช่ม 

วัดตำก้องอนุสรณ์ 1 1 1 3 

รวมทั้งส้ิน 14 14 14 42 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามเพือ่การค้นคว้าอิสระ
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 แบบสอบถำมเพือ่กำรค้นคว้ำอิสระ 

เร่ือง 
กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 
 
 

1. แบบสอบถำมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกำรท ำกำรค้นคว้ำอิสระหลักสูตรปริญญำศึกษำศำสตร
มหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ ภำควิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

2. แบบสอบถำมนี้ส ำหรับสอบถำมผู้บริหำรหรือผู้รักษำรำชกำรแทน  ครูผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีงำนด้ำน
งบประมำณ  และครูผู้ปฏิบัติงำนสอน 

3. แบบสอบถำมฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทรำบกำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่ม
โรงเรียนบูรพำศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต 1  ข้อมูลท่ี
ได้รับจำกท่ำนมีค่ำอย่ำงยิ่งในกำรท ำสำรนิพนธ์ครั้งนี้  โดยข้อมูลท่ีท่ำนตอบถือเป็นควำมลับ  และ
ผู้วิจัย      ขอรับรองว่ำจะไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนของท่ำนแต่อย่ำงใด  จึงขอควำมกรุณำ
โปรดตอบแบบสอบถำมให้ครบทุกข้อตำมควำมเป็นจริง 

4. แบบสอบถำมฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1  เกี่ยวกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 ตอนท่ี 2  เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียน 
  บูรพำศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต 1  

  ตอนท่ี 3 ข้อคิดเห็นอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน  
ในกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต 1 
 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะได้รับควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนด้วยดีในกำรตอบแบบสอบถำม   
จึงขอขอบพระคุณอย่ำงสูงมำ ณ โอกำสนี้ 
 
 
 

นำงสำวศิริพร  สิทธิวงศ์ 
นักศึกษำปริญญำโท สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ 

ภำควิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
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ตอนที่  1  ข้อมูลเก่ียวกับสถำนภำพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ค ำช้ีแจง  ให้ท่ำนตอบค ำถำมตำมควำมเป็นจริงโดยท ำเครื่องหมำย ✔ ลงใน (  )  เพียงค ำตอบเดียว  
ข้อท่ี สถำนภำพผู้ตอบแบบสอบถำม ส ำหรับผู้วิจัย 
1 เพศ 

            (   ) ชำย 
            (   ) หญิง 

 

2 อำยุ 
            (   ) ไม่เกิน 30 ปี 
            (   ) 31 – 40 ปี 
            (   ) 41 – 50 ปี 
            (   ) 51 ปีข้ึนไป 

 

3 ระดับกำรศึกษำสูงสุด 
          (   ) ปริญญำตรี 
          (   ) ปริญญำโท 
          (   ) ปริญญำเอก 
          (   ) อื่นๆ โปรดระบ…ุ…. 

 

4 ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
          (   ) ไม่เกิน  10 ปี 
          (   ) 10 – 20 ปี 
          (   ) 21 – 30 ปี 
          (   ) 30 ปีข้ึนไป 

 

5 ต ำแหน่งหน้ำท่ีหลักในโรงเรียน 
          (   ) ผู้บริหำรหรือผู้รักษำรำชกำรแทน 
          (   ) ครูผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีงำนด้ำนงบประมำณ   
          (   ) ครูผู้ปฏิบัติงำนสอน 
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ตอนที่ 2  กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน 

ค ำช้ีแจง  โปรดพิจำรณำตอบค ำถำมแต่ละข้อ แล้วเขียนเครื่องหมำย ✔ ลงในช่องท่ีแสดงระดับ   
กำรบริหำรดังกล่ำว  โรงเรียนได้บริหำรในระดับมำก – น้อยเพียงใด  ซึ่งแต่ละช่องมีควำมหมำยดังนี้ 

  5  หมำยถึง  กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน  อยู่ในระดับมำกท่ีสุด 

4  หมำยถึง  กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน  อยู่ในระดับมำก 

3  หมำยถึง  กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน  อยู่ในระดับปำนกลำง 

2  หมำยถึง  กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน  อยู่ในระดับน้อย 

1  หมำยถึง  กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน  อยู่ในระดับน้อยที่สุด   

ข้อที่ 
กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ 

ของโรงเรียน 

ระดับกำรปฏิบัติ ส ำหรับ
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

 
ด้ำนกำรจัดท ำแผนงบประมำณและค ำขอต้ังงบประมำณเพื่อเสนอต่อเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

1 วิเครำะห์สภำพแวดล้อมของโรงเรียน (SWOT 
Analysis) โดย เช่ื อ ม โย งกั บ แผน พั ฒ น ำ
กำรศึกษำของโรงเรียน  กลยุทธ์ของส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  กลยุทธ์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและ      
กลยุทธ์ของกระทรวงศึกษำธิกำร 

      

2 จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีท่ีสอดคล้อง
กับแผนพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียน   

      

3 จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรเงินของ
โรงเรียน  เพื่อใช้ก ำหนดเป้ำหมำย  ผลผลิต 
เป้ำหมำยกิจกรรมหลักและกำรสนับสนุน 

      

4 ทบ ท วน ป ระ สิท ธิ ภ ำพ ก ำร ใช้ จ่ ำยต ำม
แผนปฏิบั ติกำรในปี ท่ี ผ่ำนมำ  เพื่อจัดท ำ
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยปีท่ีขอต้ังงบประมำณ
และค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ  3 ปีท่ีสอดคล้องกับ
ประเด็นกลยุทธ์ตำมแผนพัฒนำ 
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ข้อที่ 
ด้ำนกำรบริหำรกลุ่มงำนงบประมำณ 

ของโรงเรียน 
ระดับกำรปฏิบัติ ส ำหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
5 ประมำณกำรและก ำหนดวงเงินค่ำใช้จ่ำย

กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนของแต่ละ
ผลผลิต  เพื่อก ำหนดกรอบวงเงินท่ีใช้จ่ำย     
แต่ละปี   และจัดต้ังงบประมำณเสนอต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

     

 

6 วิเครำะห์ผลกระทบของกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก     
ก ล ยุ ท ธ์ ข อ ง โร ง เรี ย น แ ล ะ ส ำ นั ก ง ำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  เพื่อ
ตรวจสอบ  ทบทวนภำรกิจ  และจัดท ำกรอบ
งบประมำณรำยจ่ำยล่วงหน้ำระยะปำนกลำง
(MTFF)  เป็ น ร ำ ย ล ะ เอี ย ด ข อ ง แ ผ น
งบประมำณ 

      

7 ขอควำม เห็ น ชอบแผน งบประมำณ ต่อ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  เพื่อใช้
เป็ น ค ำขอ ต้ั งงบประมำณ ต่อส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

      

 ด้ำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรใช้จ่ำยเงิน  ตำมที่ได้รับจัดสรรงบประมำณจำก            
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยตรง 

8 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและแผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ 

      

9 ขอควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติงำนและแผน    
กำรใช้จ่ำยงบประมำณต่อคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

      

 ด้ำนกำรอนุมัติกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 
10 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุมั ติ กำรใช้ จ่ำย

งบประมำณตำมงำน/โครงกำร  ท่ีก ำหนดไว้
ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและแผนกำรใช้
งบประมำณ 
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ข้อที่ 
กำรบริหำรกลุ่มงำนงบประมำณ 

ของโรงเรียน 
ระดับกำรปฏิบัติ ส ำหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
 ด้ำนกำรขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมำณ 

11 ตรวจสอบรำยละเอียดรำยกำรงบประมำณท่ี
จ ำเป็นต้องขอโอนและเปล่ียนแปลง  เสนอขอ
ควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 
 

     

 

12 ขอโอน/เปล่ียนแปลงงบประมำณท่ีไม่ต้องท ำ
ควำมตกลงกับส ำนักงบประมำณให้เสนอต่อ
ส่วนกลำง/เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนแล้วแต่กรณี 

     

 

 ด้ำนกำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
13 รำย งำนผลกำรใช้ จ่ ำย เงิน งบป ระมำณ

ประจ ำปี ไปยั งส ำนั กงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษ ำขั้ น พื้ น ฐำน และหน่ วยงำน ท่ี
เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 

      

 ด้ำนกำรตรวจสอบ  ติดตำม  และรำยงำนกำรใช้งบประมำณ 
14 จัดให้มีกำรตรวจสอบและติดตำม  รำยงำนผล

กำรปฏิบัติงำนและผลกำรใช้งบประมำณต่อ
ส ำนักคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   
ทุกไตรมำส  ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 

      

15 จัดท ำรำยงำนประจ ำปีท่ีแสดงถึงควำมส ำเร็จ
ในกำรปฏิบัติงำนทุกส้ินปีงบประมำณ  แล้ว
จัดส่งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน  ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 

      

 ด้ำนกำรตรวจสอบ  ติดตำม  และรำยงำนกำรใช้ผลผลิตจำกงบประมำณ 
16 ประเมินคุณภำพกำรปฏิบัติงำนตำมท่ีได้รับ

มอบหมำย 
      

17 ว ำ ง แ ผ น ป ร ะ เมิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำพ แ ล ะ
ประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน 
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ข้อที่ 
กำรบริหำรกลุ่มงำนงบประมำณ 

ของโรงเรียน 
ระดับกำรปฏิบัติ ส ำหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
18 วิเครำะห์และประเมินควำมมีประสิทธิภำพ  

ประหยัดและคุ้มค่ำในกำรใช้ทรัพยำกรของ
หน่วยงำนในโรงเรียน 

     
 

 ด้ำนกำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ 
19 ประสำนและรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ

แหล่งทรัพยำกรท่ีสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
ท้ังภำครัฐ  เอกชนและประชำชนในท้องถิ่นให้
เป็นระบบ 

     

 

20 ศึกษำแนวทำงหรือระเบียบท่ีจะขอรับกำร
สนับสนุนจำกแหล่งทรัพยำกรทุกประเภท  
ตลอดจนเงื่อนไขกำรขอรับกำรสนับสนุน 

     
 

21 วำงแผน   รณ รง ค์   ส่ ง เสริ มก ำรระดม
ทุนกำรศึกษำ  และ ทุน เพื่ อกำรพั ฒ นำ
โรงเรียน 

     
 

22 จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศและระบบกำรรับ   
จ่ำยทุนกำรศึกษำ  และทุนเพื่อกำรพัฒนำ
ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ให้ ด ำ เนิ น ง ำ น ไ ด้ อ ย่ ำ ง มี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล  คุ้มค่ำ  
และมีควำมโปร่งใส 

      

23 ระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำของโรงเรียน  
โด ย ให้ เป็ น ไป ต ำม ควำม เห็ น ชอ บ ข อ ง
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 

      

24 บุคคลภำยนอกและองค์กรต่ำงๆมีกำรระดม
ทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ  โดยเป็นผู้จัดและมี
ส่ วน ร่วม ใน กำร จัดก ำร ศึกษำ  บ ริ จำค
ทรัพย์สินและทรัพยำกรให้แก่โรงเรียนและมี
ส่วนร่วมกับภำระค่ำใช้จ่ำยทำงกำรศึกษำตำม
ควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็น 
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ข้อที่ 
กำรบริหำรกลุ่มงำนงบประมำณ 

ของโรงเรียน 
ระดับกำรปฏิบัติ ส ำหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
 ด้ำนกำรปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยเก่ียวกับกองทุนเพื่อกำรศึกษำ 

25 ส ำรวจควำมต้องกำรของผู้เรียนและคัดเลือก   
ผู้เสนอกู้ยืมเงินตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

     
 

26 ประสำนกำรกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำกับหน่วย
ปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 

     
 

27 สร้ำงควำมตระหนักแก่ผู้ยืมเงินเพื่อกำรศึกษำ       
28 ติดตำม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
     

 

 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 
29 จัดท ำรำยกำรทรัพยำกรเป็นสำรสนเทศ  เพื่อ

กำรรับรู้ของบุคลำกรในโรงเรียน  ผู้เรียนและ
บุคคลท่ัวไป  เพื่อใช้ทรัพยำกรร่วมกันในกำร
จัดกำรศึกษำ 

     

 

30 วำงระบบและก ำหนดแนวปฏิบั ติกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกันกับบุคคลและหน่วยงำน
รัฐบำลและเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

     
 

31 กระ ตุ้น ให้ บุ คคลในสถำน ศึกษ ำร่วม ใช้
ทรัพยำกรภำยในและภำยนอก  รวมท้ัง
ให้ บ ริก ำรก ำร ใช้ทรัพ ย ำกรภำย ใน เพื่ อ
ประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้และส่งเสริมกำรศึกษำ
ในชุมชน 

     

 

32 ประสำนควำมร่วมมือกับผู้รับผิดชอบแหล่ง
ทรัพยำกรภำยในและภำยนอก  ท้ังทรัพยำกร
ท่ีเกิดจำกธรรมชำติ  ทรัพยำกรท่ีมนุษย์สร้ำง
ขึ้น  ทรัพยำกรบุคคลท่ีมี ศักยภำพให้กำร
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 

      

33 ด ำเนินกำรเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงำน
ท้ังภำครัฐและเอกชน ท่ีสนับสนุนกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกันเพื่อกำรศึกษำของโรงเรียน 
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ข้อที่ 
กำรบริหำรกลุ่มงำนงบประมำณ 

ของโรงเรียน 

ระดับกำรปฏิบัติ ส ำหรับ
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

34 อ ำน ำจ ใน ก ำรบ ริ ห ำร จั ด ก ำร เกี่ ย ว กั บ
ทรัพยำกรและกำรได้รับกำรสนับสนุนจำก
ภำคส่วนต่ำงๆ ต้องอยู่ภำยใต้กำรบริหำร
จัดกำรของโรงเรียน 

     

 

 ด้ำนกำรวำงแผนพัสดุ 

35 วำงแผนพัสดุล่วงหน้ำ  3  ปี  โดยด ำเนินกำร
ตำมกระบวนกำรของกำรวำงแผนงบประมำณ 

     
 

36 จัดท ำแผนกำรจัดหำพัสดุ  ฝ่ำยท่ีท ำหน้ำท่ี
จัดซื้อจัดจ้ำงเป็นผู้ด ำเนินกำร  โดยให้ฝ่ำยท่ี
ต้องกำรใช้พัสดุจัดท ำรำยละเอียดพัสดุ ท่ี
ต้องกำรส่งต่อฝ่ำยท่ีท ำหน้ำท่ีจัดซื้อจัดจ้ำงเพื่อ
จัดท ำแผนกำรจัดหำพัสดุ 

     

 

37 จัดท ำแผนกำรจัดหำพัสดุท ำกำรส ำรวจข้อมูล
รำยะเอียดจำกฝ่ำยท่ีต้องกำรใช้พัสดุ  โดยมี
กำรสอบทำนกับแผนปฏิบัติงำนและเอกสำร
ประกอบพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีและควำมเหมำะสมของวิธีกำรจัดหำ  
แล้วจึงน ำข้อมูลท่ีสอบทำนแล้วมำจัดท ำ
แผนกำรจัดหำพัสดุในภำพรวมของโรงเรียน 

     

 

 ด้ำนกำรก ำหนดแบบรูปรำยกำร  หรือคุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์  หรือสิ่งก่อสร้ำงที่ใช้
เงินงบประมำณเพื่อเสนอต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขึ้นพื้นฐำน 

38 ก ำ ห น ด รู ป แ บ บ ร ำ ย ก ำ ร ห รื อ คุ ณ
ลักษณ ะเฉพำะ เพื่ อประกอบกำรขอ ต้ั ง
งบประมำณส่งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
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ข้อที่ 
กำรบริหำรกลุ่มงำนงบประมำณ 

ของโรงเรียน 
ระดับกำรปฏิบัติ ส ำหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
39 กำรจัดหำจำกเงินนอกงบประมำณให้ก ำหนด

แบบรูปรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะได้โดย
ให้พิจำรณำจำกแบบมำตรฐำนก่อน  หำกไม่
เหมำะสมให้ก ำหนดตำมควำมต้องกำรโดยยึด
ห ลักควำม โปร่ ง ใส   เป็ น ธรรมและ เป็ น
ประโยชน์ต่อทำงรำชกำร 

     

 

 ด้ำนกำรพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพือ่กำรจัดท ำและจัดหำพัสดุ 
40 พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรจัดหำ

พัสดุ   
     

 

 ด้ำนกำรจัดหำพัสดุ 
41 จัดหำพัสดุปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรพัสดุ

ของส่วนรำชกำรและค ำส่ังมอบอ ำนำจของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

     
 

42 จั ด ท ำ พั ส ดุ ถื อ ป ฏิ บั ติ ต ำ ม ร ะ เบี ย บ
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ ำ ธิ ก ำ ร ว่ ำ ด้ ว ย ก ำ ร ให้
สถำนศึกษำรับจัดท ำ รับบริกำร รับจ้ำง ผลิต
เพื่ อจ ำหน่ำย พ .ศ. 2533 (แก้ ไขเพิ่ ม เติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2541) 

     

 

43 จัดหำพัสดุด้วยเงินงบประมำณต้องด ำเนินกำร
ให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำ
ด้วยกำรพัสดุ  พ.ศ.2560  ระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.2549 โดยก ำหนดให้
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนหรือ
องค์กรอื่นๆ มีส่วนร่วมในกำรจัดหำ 
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 ข้อที่ 

กำรบริหำรกลุ่มงำนงบประมำณ 
ของโรงเรียน 

ระดับกำรปฏิบัติ ส ำหรับ
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

44 จัดหำพัสดุ ด้วยเงินนอกงบประมำณต้อง
ด ำเนินกำรให้ เป็น ไปตำมระเบี ยบส ำนั ก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ  พ.ศ. 2560  
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2549 
และ ให้ เป็ น ไป ต ำม ระ เบี ย บ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

     

 

 ด้ำนกำรควบคุม  ดูแล  บ ำรุงรักษำ  และจ ำหน่ำยพัสดุ 
45 จัดท ำทะเบียนคุมบัญชีทรัพย์สินและบัญชี

วัสดุ  ไม่ว่ำจะได้มำด้วยกำรจัดหำหรือกำรรับ
บริจำค 

     
 

46 ควบคุมพัสดุให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้และมีกำร
รำยงำนพัสดุประจ ำปี 

     
 

47 ตรวจสอบพัสดุประจ ำปีและให้มีกำรจ ำหน่ำย
พัสดุท่ีช ำรุดเส่ือมสภำพหรือไม่ใช้ในรำชกำร
อีกต่อไป 

     
 

48 พัสดุท่ีเป็นท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้ำง  กรณีท่ีได้มำ
ด้วยเงินงบประมำณให้ด ำเนินกำรขึ้นทะเบียน
เป็นท่ีรำชพัสดุ  กรณีท่ีได้มำจำกกำรบริจำค
หรือจำกเงินรำยได้สถำนศึกษำให้ขึ้นทะเบียน
เป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียน 

     

 

 ด้ำนกำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สิน 
49 จัดท ำแนวปฏิบัติหรือระเบียบของโรงเรียนใน

กำรด ำเนินกำรหำรำยได้   โดยไม่ ขัด ต่อ
กฎหมำยและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

     
 

50 จัดหำผลประโยชน์เกี่ยวกับท่ีรำชพัสดุ  และ
อสังหำริมทรัพย์ท่ีอยู่ในกำรครอบครองของ
โรงเรียนภำยในวัตถุประสงค์ของโรงเรียน  
แ ล ะ ต้ อ ง ไม่ ขั ด ห รื อ แ ย้ ง กั บ น โย บ ำย  
วัตถุประสงค์และภำรกิจของโรงเรียน 
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ข้อที่ 
กำรบริหำรกลุ่มงำนงบประมำณ 

ของโรงเรียน 

ระดับกำรปฏิบัติ ส ำหรับ
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

51 จัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินในส่วนท่ีอยู่
ในควำมรับผิดชอบของโรงเรียน  ต้องได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

      

 ด้ำนกำรเบิกเงินจำกคลัง 

52 โรงเรียนได้รับกำรอนุมัติให้เป็นผู้เบิกเงินจำก
คลัง/กรมบัญชีกลำงโดยตรง  โดยจัดท ำและ
ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนขอเบิกให้ถูกต้อง
ตำมระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  แล้วด ำเนินกำรเบิก
เงินจำกส ำนักงำนคลังจังหวัด ณ  อ ำเภอ 
แล้วแต่กรณี  ตำมระบบ GFMIS 

      

 ด้ำนกำรรับเงิน  กำรเก็บรักษำเงิน  และกำร
จ่ำยเงิน 

      

53 โรงเรียนได้รับกำรอนุมัติให้เป็นผู้เบิกเงินจำก
คลัง  โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำ  ตำมระเบียบกำรเก็บรักษำ
เงินและกำรน ำเงินส่งคลังของส่วนรำชกำร  
พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม 

      

 ด้ำนกำรน ำเงินส่งคลัง       

54 น ำเงินส่งคลังภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้
ตำมระเบียบกำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงิน
ส่งคลังของส่วนรำชกำร  พ.ศ.2551 และ
แก้ไขเพิ่มเติม   

      

55 ขั้นตอนและวิธีกำรน ำเงินส่งคลังเป็นไปตำม
ระบบ GFMIS  ก ำหนด 
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ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นอื่นๆ  ที่เก่ียวกับกำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียน
บูรพำศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต 1 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 

ขอขอบคุณท่ีกรุณำตอบแบบสอบถำมและให้ข้อคิดเห็น 

ข้อที่ 
กำรบริหำรกลุ่มงำนงบประมำณ 

ของโรงเรียน 
ระดับกำรปฏิบัติ ส ำหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
 ด้ำนกำรจัดท ำบัญชีกำรเงิน 

56 โรงเรียนท่ีได้รับกำรอนุมัติเป็นผู้เบิกเงินจำก
คลัง/กรมบัญชีกลำง  จัดท ำบัญชีกำรเงินให้
บันทึกบัญ ชีและทะเบียนท่ีเกี่ยวข้องตำม
ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้ำง  และระบบ GMIS  
ท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด 

      

 ด้ำนกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและงบกำรเงิน 
57 จัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและงบกำรเงิน

เป็นไปตำมระบบบัญชีเกณฑ์คงค้ำง  และ
ระบบ GFMIS  ตำม ท่ีกระทรวงกำรคลัง
ก ำหนด 

      

58 จั ด ท ำ ร ำย ง ำน ก ำร รั บ จ่ ำย เงิ น ร ำย ไ ด้
สถำนศึกษำ  ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำนก ำหนด 

      

 ด้ำนกำรจัดท ำและจัดหำแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบยีน  และรำยงำน 
59 โรงเรียนท่ีได้รับกำรอนุมัติให้เป็นผู้เบิกเงินจำก

คลั ง/ก รมบั ญ ชีกลำง   แบ บ พิ มพ์ บั ญ ชี  
ทะเบียน  และแบบรำยงำนให้ จัดท ำตำม
ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้ำง  และระบบ GFMIS  
ตำมท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด 
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สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา  เขต  1." วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร  มหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2552. 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1. " ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา, ข้อมูลพ้ืนฐาน

โรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1."  เข้าถึงได้จาก  

http://data.bopp-obec.info/emis/school.php?Area_CODE=7301. 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1. "การสังเคราะห์รายงานการตรวจสอบภายในของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558." 4  มกราคม  2560. 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1  กลุ่มนโยบายและแผน. "รายงานการจัดการศึกษา

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560."  เข้าถึงได้จาก  

http://www.nptedu.go.th/area1/index.php?name=download&file=readdownload
&id=25. 

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. การวางแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  Hurdle 1.  
โรงพมพ์การศาสนา: กรุงเทพฯ, 2545. 

———. การวางแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน Hurdle 1.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 2545. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร

งบประมาณ  พ.ศ.2548.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จ ากัด, 2551. 

 

http://data.bopp-obec.info/emis/school.php?Area_CODE=7301
http://www.nptedu.go.th/area1/index.php?name=download&file=readdownload&id=25
http://www.nptedu.go.th/area1/index.php?name=download&file=readdownload&id=25
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ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. แผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564).  
กรุงเทพฯ: ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2559. 

ส านักนโยบายแผนและงบประมาณ. คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล.  กรุงเทพ 

ฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2556. 
———. "แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2546." 2546. 
ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันฐาน. คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล.  

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จ ากัด, 2556. 
ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล.  

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จ ากัด, 2556. 
———. แนวทางการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560.  กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2560. 
สุนา  สิทธิเลิศประสิทธ์ิ. "การจัดท าระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  ของกรุงเทพมหานคร." การ

จัดการสมัยใหม่  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2546). 
หน่วยตรวจสอบภายใน  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. "แนวทางการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Government  Procurement : E-Gp)."  เข้าถึงได้จาก  

http://audit.obec.go.th/e-GP.pdf. 
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ประว ัติผู้เขียน 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวศิริพร  สิทธิวงศ์ 
วัน เดือน ปี เกิด 16  ธันวาคม  2528 
สถานที่เกิด จังหวัดกาญจนบุรี 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2546  ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  จากโรงเรียนราชินีบูรณะ  

พ.ศ. 2550  ส าเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)   
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 67  หมู่ 3  ต าบลเกาะส าโรง  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุร ี 
71000                              
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