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บทคัดย่อภาษาไทย 

56252925 : การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
ค าส าคัญ : แนวปฏิบัติที่เป็นเลศิในการบริหารจัดการงานงบประมาณ 

นางสาว เสาวนี เรวัตโต: แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ : รองศาสตราจารย ์ดร. ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ ์

  
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร 2) ข้อสรุปแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
3) ผลการยืนยันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาเป็นโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ขนาดกลาง จ านวน 6 โรง ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ฝ่ายงบประมาณ และข้าราชการครูหรือเจ้าพนักงานธุรการหรือผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ รวม 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบส ารวจเอกสาร และแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และการจ าแนกประเภทข้อมูล 

ผลการวิจัย พบว่า 

1. แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด าเนินการ
บริหารงานงบประมาณตามรูปแบบของวงจรการบริหารที่เป็นระบบของเดมมิ่ง  (Deming Cycle : PDCA) ดังนี้ 1) การบริหารงาน
งบประมาณ 1.1) การจัดท าแผนการบริหารงานงบประมาณ  1.2) การด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณ  2) การบริหารการเงิน 
และการบัญชี 2.1) การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการเงิน 2.2) การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการบัญชี 3) การบริหารพัสดุ 
3.1) การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3.2) การควบคุมการเบิกจ่ายและการบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ 3.3) การตรวจรับ 
และรายงาน 3.4) การจ าหน่ายวัสด ุครุภัณฑ์ 4) การประเมินและรายงานงบประมาณ 

2. ข้อสรุปแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  มีดังนี้ 
1) การบริหารงบประมาณ ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้หลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วม 2) การบริหารการเงิน
และการบัญชี ให้ด าเนินการตามระเบียบ ข้อบัญญัติอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการซ้ าซ้อน ก ากับ ติดตามดูแลให้มีความถูกต้อง พร้อมทั้ง
ส่งเสริม สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่บัญชีได้รับความรู้ด้านการบัญชีอยู่เสมอ 3) การบริหารพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โดยให้
ข้าราชการครูและบุคลากรแจ้งความต้องการ และด าเนินการตามระเบียบพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ โดยจัดท าบัญชีพัสดุ ตรวจรับ
พัสดุ ครุภัณฑ์ให้ตรงตามที่ก าหนด และจ าหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ทุกปีงบประมาณ 4) การประเมินและการรายงานงบประมาณ ให้ติดตาม
การประเมินผลการใช้เงิน กระจายอ านาจในการด าเนินการ ควรลดขั้นตอนต่าง ๆ ให้น้อยลง และด าเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้มากขึ้น รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

3. ผลการยืนยันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สรุปว่า 
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศมีความเหมาะสม สอดคล้อง มีประโยชน์ และสามารถน าไปใช้ได้ และควรศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติต่าง ๆ 
เพื่อให้การด าเนินงานด้านงบประมาณมีความถูกต้อง ตลอดจนเป็นแนวทางในการบริหารจัดการงานงบประมาณต่อไปได้ สิ่งส าคัญที่จะ
ท าให้การด าเนินงานด้านงบประมาณประสบความส าเร็จตามเป้าหมายและมีความเป็นเลิศ มี 3 ประการ คือ การมีส่วนร่วมของบุคลากร 
การด าเนินการให้ทันก าหนดเวลา และมีหลักฐานสามารถตรวจสอบได้ 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

56252925 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : BEST PRACTICE IN FINANCIAL MANAGEMENT 

MISS SAOWANEE REWATTO : BEST PRACTICE IN FINANCIAL MANAGEMENT OF 
SCHOOL UNDER BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION THESIS ADVISOR : 
ASSOCIATE PROFESSOR CHOOMSAK INTARAK, Ed.D. 

The objectives of this research aimed to identify; 1) the best practices in financial management of school 
under Bangkok Metropolitan Administration, 2) the summary of the best practices in financial management of school under 
Bangkok Metropolitan Administration and 3) the result of the confirmed excellence in financial management of school under 
Bangkok Metropolitan Administration. Case studies of this research were 6 medium size of schools under Bangkok Metropolitan. 
The informants included the school principals, and teachers responsible for finance in school under Bangkok Metropolitan 
totally 18 persons. The research instrument was divided into two components as documentary survey, and semi structural 
interview. For data analyzing, it was done by contents analysis and information classification. 

The research findings: 

1. The excellent practice in financial management in school under the jurisdiction of Bangkok Metropolitan 
Administration proceeded the financial management on the Deming cycle (PDCA) as follows: 1) Financial management 
1.1) Financial Management Plan 1.2) Financial Implementation 2) Financial and Accounting Management 2.1) Financial 
Management Operations 2.2) Accounting Management Operations 3) Inventory Management 3.1) Procurement of Materials, 
Land and Construction 3.2) Disbursement Control 3.3) Receiving and reporting 3.4) Disposing of materials 4) Evaluation and 
reporting of budgets. 

2. The conclusions of best practice guidelines for financial management in school under the Bangkok 
Metropolitan Administration were seen as follows: 1) Financial Management must have the knowledge of procurement 
regulations with good governance and participation 2) Financial and Accounting Management strictly follow the rules and 
regulations, avoid duplication, and follow up to ensure operating in the correct functions. It also encourages accountants to 
keep their accounting knowledge up to date. 3) Supplying Management (materials, equipment, land and constructions), the 
government officials, teachers and personnel inform requirements, follow material regulations, and control the material 
disbursement by Making sure that you have the right information, and distribution of materials. 4) Financial evaluating and 
reporting, it recommended to keep following up regularly, decentralized of decision making, reduced the red tape 
management process, used the new technology that provide the management more convenient and transparency and also 
could be properly inspected. 

3. The results of the best practice guideline for financial management in schools under Bangkok Metropolitan 
Administration concluded that the best practices were appropriate, consistent, useful and applicable. The persons involving 
financial management should study the rules and regulations to ensure that budgetary operations are accurate. This is a 
guideline for financial management. It is important to make the budgeting achieve the goal and the excellence in three ways: 
participation of personnel, timely implementation and verified evidence. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้  ส า เร็จลุล่วงไปด้วยดี  ด้วยความกรุณาของคณะกรรมการที่ปรึกษา                                             
ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ ที่ปรึกษาหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ                               
อินทร์รักษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร ที่ปรึกษาร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์                         
ดร .วรกาญจน์  สุขสดเขียว  ประธานสอบวิทยานิพนธ์  และอาจารย์  ดร .สมบัติ เดชบ ารุง  กรรมการ                           
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนคณาจารย์ประจ าภาควิชา                                        
การบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่าน  ที่ได้อบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาและ                                  
ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ เชี่ ยวชาญทุกท่านที่ ให้ความอนุ เคราะห์ตรวจสอบ                                                                  
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ พร้อมทั้งให้ค าแนะน าในการปรับปรุงพัฒนางานวิจัย  และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ/                                            
ผู้ เชี่ยวชาญทุกท่านที่ ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลการวิจัย  ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา                                                         
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายงบประมาณ และเจ้าพนักงานธุรการของโรงเรียนทั้ง 6 แห่ง 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อประสม - คุณแม่เกษร เรวัตโต บิดา – มารดาอันเป็นที่รักและ                                          
มีพระคุณยิ่ง ขอขอบพระคุณ ดร.สมใจ เดชบ ารุง ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้วิจัยมีโอกาสได้ศึกษาต่อ                                    
และเป็นก าลังใจให้ผู้วิจัยตลอดมา ขอขอบคุณ ดร.จันทรัตน์ ภคมาศ ที่ให้ค าแนะน าปรึกษา ขอขอบคุณ                                             
ดร.วิภา ทองหง า ผู้อ านวยการสถานศึกษา นางอัญชลี ก าลังบุญ ผู้อ านวยการสถานศึกษา นางสาวรจนา                                                 
ตันติวิชิตเวช ผู้อ านวยการสถานศึกษา นางสาวชนาลัย เลิศประพฤติ ผู้อ านวยการสถานศึกษา คณะครู                                                   
และบุคลากรโรงเรียนวัดศาลาแดง โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีทุกท่าน ที่เป็นก าลังใจให้กับผู้วิจัย ขอขอบคุณ                                             
ดร .นพดล ฤทธิโสม ดร .ณัฐมน พันธุ์ชาตรี ดร .บุญทิพย์ ลิขิตพงษ์วิทย์  ดร .พิชชุดา น่วมนองบุญ และ                                               
เพื่ อน  ๆ  รุ่น  11/1 ทุกท่าน  ที่คอยช่วยเหลือและเป็นก าลั ง ใจจนงานวิจัยส า เร็จลุล่วง  ขอขอบคุณ                                                         
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บทที่ 1 
บทน า 

 
สภาพในปัจจุบันองค์การจะได้รับผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ 

สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ประกอบด้วย เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง จึงมีผลให้องค์การอยู่ในสภาวะที่มี 
อุปสรรคในการด าเนินการ เพื่อให้องค์กรด ารงอยู่ได้ประกอบกับสภาวะของการแข่งขันขององค์การ
ต่าง ๆ จะเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งในรูปแบบของสินค้า การบริการ ด้านคุณภาพ ความประหยัด 
ในการด าเนินงาน ซึ่งสภาพดังกล่าวท าให้เป็นภาระต่อการบริหารองค์การที่จะต้องพยายามแสวงหา 
แนวทางปรับองค์การเพื่อให้ก้าวไปสู่ “ความเป็นเลิศ” โดยผู้บริหารจะต้องตระหนักและให้ความส าคัญ 
ต่อการแสวงหายุทธวิธีการบริหารเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก1 เห็นได้จาก ภาพอนาคตของสังคมโลกและสังคมไทยที่มีผลกระทบต่อการศึกษาไทยโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง เศรษฐกิจโลก ประเทศไทยต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลก2 
สถานศึกษาซึ่งเป็นองค์การหนึ่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เช่นเดียวกัน ดังนั้น 
สถานศึกษาจึงต้องให้ความส าคัญในการปรับเปลี่ยนวิธีการในการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารงบประมาณเป็นมิติหนึ่ง
ของภารกิจขององค์การการศึกษาที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับบริบทของการศึกษา 
ที่เหมาะสม เห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) มาตรา 28  
ได้ก าหนดให้มีการจัดการศึกษาเป็นการศึกษาที่มีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาการวิชาการและ
วิชาชีพ และการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาสังคม3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

                                                            
1พฤทธิ์  เทศจีบ, “การถดถอยขององค์การและแนวทางปรับตัวสู่ความเป็นเลิศ  

(Organizational Decline and Turn Around to Excellence),” วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย 
หอการค้าไทย 2, 9 (มีนาคม 2552): 206-218. 

2ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย
เรื่องการก าหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่  21,  
เข้าถึงเมื่อ 2 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก http:/www.onec.go.th 

3พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ  พ .ศ . 2542 มาตรา 28 “พระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553,”  
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116, ตอนที่ 74 ก (22 กรกฎาคม 2553): 122. 
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และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ให้อ านาจสถานศึกษาในการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ 
การศึกษา ตลอดจนจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งการจัดหารายได้จาก
บริการ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาที่ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อผู้เรียนได้4 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
การบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ 
ความต้องการของท้องถิ่น จ าเป็นต้องมีการปฏิรูปเพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุกด้าน สถานศึกษาจึงต้อง 
ปรับระบบการบริหารให้มีคุณภาพมากขึ้นทั้งในด้านบุคคล ทรัพย์สิน การเงินและงบประมาณ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณที่ดี ส่งผลให้องค์กรของตนเองเป็นองค์กร 
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา แต่ปัจจุบันสถานศึกษายังพบสภาพ
ปัญหาของการจัดการทรัพยากรการเงินและการบริหารงบประมาณที่ยังไม่สะท้อนคุณภาพการศึกษา  
และยังไม่ได้ใช้เป็นกลไกก ากับเชิงนโยบายอย่างเต็มที่ทั้งในส่วนของงบประมาณเพื่อการเรียนการสอน 
งบประมาณการวิจัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากสภาพปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารของ
สถานศึกษา ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการและมีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีน าไปปรับใช้ในการบริหารงบประมาณให้มีความโดดเด่น เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ  

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

สถานศึกษาในประเทศไทยมีการด าเนินการตามหน้าที่ในการบริหารและจัดการศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ได้ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจ 
การบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ   
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง5 ซึ่งการบริหารงาน 
งบประมาณเป็นภารกิจที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกัน ซึ่งการบริหารโรงเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษา  
จ าเป็นต้องบริหารงานงบประมาณให้สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ

                                                            
4พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ . 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม  พ .ศ . 2545  

“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116, ตอนที่ 74 ก (22 กรกฎาคม 2553): 122. 

5ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร , แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียน  
สังกัดกรุงเทพมหานคร การบริหารงานงบประมาณ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนา 
แห่งชาติ, 2554), 10-11. 
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ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็นงานหนึ่งที่ส าคัญในการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา   
ซึ่งกระบวนการบริหารจัดการงบประมาณที่มุ่งใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้คุ้มค่ามากที่สุด  
เป็นแผนงานที่แสดงออกมาในรูปของจ านวนเงินและโครงการต่าง ๆ ซึ่งในการบริหารงานงบประมาณ
จ าเป็นต้องมีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามรายการ โครงการและแผนงานหรืองาน  
ที่โรงเรียนได้รับงบประมาณ ดังนั้น การบริหารงานงบประมาณเป็นขอบข่ายภารกิจของงานที่ส าคัญ  
จึงจ าเป็นต้องมีขั้นตอนที่รัดกุม โปร่งใส มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล แต่จากการด าเนินงานในอดีตถึงปัจจุบัน ยังพบ 
ปัญหาด้านการบริหารงบประมาณ เห็นได้จากรายงานการวิจัย สภาพปัญหาการบริหารและการจัด 
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2556 พบว่า การบริหาร
งบประมาณในด้านการจัดสรรงบประมาณยังไม่สอดคล้องกับสภาพจริง จากปัญหาดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อการบริหารคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา6 และจากรายงานการศึกษาวิจัยใน 
โครงการวิจัยและพัฒนากฎหมายเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า การบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชีของสถานศึกษา 
ในปัจจุบัน แม้โดยหลักการกระทรวงศึกษาธิการจะประสงค์ให้มีความคล่องตัว  และเป็นอิสระ  
ด้วยการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปยังสถานศึกษาก็ตาม แต่โดยที่สถานศึกษามีลักษณะ 
เงินที่ต้องบริหารหลายประเภท ประกอบกับต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง  
ตลอดจนหนังสือเวียน ท าให้ในการบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชีของสถานศึกษาต้อง
อาศัยผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจทางด้านการบริหารการเงินพอสมควร  จึงจะท าให้การบริหาร 
งบประมาณ  การเงินและการบัญชีของสถานศึกษามีความคล่องตัวได้  นอกจากนี้  การที่ 
กระทรวงศึกษาธิการพยายามวางแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงินเพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่ง  
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เป็น
ข้อจ ากัดของสถานศึกษาบางแห่งในการบริหารจัดการเงินของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ  
ความต้องการและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา7 ดังนั้น สถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา 

                                                            
6ธีระ รุญเจริญ, รายงานการวิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น,  
2545), 126. 

7สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , “รายงานการศึกษาวิจัย  
ในโครงการวิจัยและพัฒนากฎหมายเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคลระดับการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน สั งกัดกระทรวงศึกษาธิการ ” ( เสนอต่อส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ, 2555), 189. 
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ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการท างานใหม่ ๆ ที่สถานศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในการพัฒนา 
คุณภาพงานให้มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานหรือเหนือกว่ามาตรฐาน ซึ่งน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 
ที่ตอบสนองความคาดหวังของชุมชน ผู้ปกครอง และเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ท าให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จ ก้าวสู่ความเป็นเลิศ8 ซึ่งวิธีการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเพิ่ม 
ผลผลิตอย่างต่อเนื่องมีหลายวิธี แต่วิธีที่สามารถท าให้สถานศึกษาพัฒนาแบบก้าวกระโดด สามารถย่น
ระยะเวลาในการปรับปรุงประสิทธิภาพของสถานศึกษาและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง คือ  
การศึกษาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือ  Best Practice ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ 
ผู้ที่ประสบความส าเร็จแล้วน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาให้ดีกว่าเดิม 9 ส าหรับสถานศึกษา 
ในประเทศไทย แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เริ่มเข้ามาในวงการการศึกษา พ.ศ. 2546  
พร้อมกับโครงการ “โรงเรียนในฝัน” ที่มุ่งให้เกิดการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดเป็น มีทักษะ 
ชีวิต มีความเป็นไทย และมั่นใจในตนเอง โดยจัดให้มีการประกวด แนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศ  
(Best Practices) ทั้งในส่วนของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดกระแส
การสร้าง Best practice ในวงการการศึกษาไทยจนถึงทุกวันนี1้0 

กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นนครหลวงรูปแบบพิเศษ มีส านักการศึกษา  
กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสถานศึกษาใน
สังกัดกรุงเทพมหานครทั้งหมด 437 โรงเรียน ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติด้านการศึกษาและทิศทางการศึกษาของประเทศ โดยเน้นการกระจายอ านาจ 
การบริหารไปสู่โรงเรียน สนับสนุนให้โรงเรียนได้ใช้การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School  
Based Management) เต็มตามศักยภาพ และยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล11 มีนโยบาย
ด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยส านักการศึกษามีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการก าหนด
นโยบาย เป้าหมาย การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ  

                                                            
8เรื่องเดียวกัน. 
9สมพร เพชรสงค์, "Best Practices," วารสารด ารงราชานุภาพ (ศูนย์การจัดการเรียนรู้ 

ส านักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1), 2552. 
10คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส านักงาน, "แนวปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมระดับประเทศ 

Best of the Best Practice (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2554). 
11ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร, 40 ปี ส านักการศึกษา กทม. 22 มีนาคม 2557 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2557), 9-10. 
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การสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางเครือข่ายสารสนเทศด้านการศึกษา  
ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง12 ในส่วนของการพัฒนามีการปรับปรุงการบริหารจัดการในโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อต้องการให้ผู้บริหารโรงเรียนมีการบูรณาการประยุกต์แนวทางการบริหาร 
จัดการคุณภาพโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ที่ระบุในแนวการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน  
สังกัดกรุงเทพมหานคร เรื่องการบริหารจัดการงบประมาณไว้ 3 ข้อ คือ 1) เพื่อให้โรงเรียนมีความ 
เท่าเทียมและมีความเสมอภาคของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการบริหารงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการทางการเงินให้ได้มาตรฐานการบริหารงบประมาณ 
แบบมุ่งเน้นผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และ 3) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การจัดการงบประมาณของโรงเรียนให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคุ้มค่า13 การบริหารงาน 
งบประมาณเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้น  
ความเท่าเทียมกันและความเสมอภาคทางโอกาสด้านการศึกษา โดยใช้กลยุทธ์การบริหารงบประมาณ
ที่มุ่งเน้นผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ มีความคล่องตัว โปร่งใส และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้จาก 
ผลส าเร็จของงานและทรัพยากรที่ต้องใช้ ปัจจุบันการใช้ทรัพยากรของโรงเรียนเป็นการจัดสรร 
งบประมาณที่ให้ความส าคัญกับผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) มากกว่าทรัพยากร 
ที่ใช้ไป โดยผลผลิตเป็นผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการด าเนินกิจกรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเสร็จกิจกรรมนั้น ๆ ส่วนผลลัพธ์เป็นผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายไว้  
ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากการด าเนินกิจกรรมแล้วเสร็จเป็นเวลาอันสมควร ไม่เกิดขึ้นทันทีทันใด14 ดังนั้น  
การบริหารงบประมาณจ าเป็นต้องมีการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามรายการและแผนงาน
หรือโครงการที่สถานศึกษาได้รับอนุมัติงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรายงานผลที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณนั้น  ๆ ด้วย15 แต่จาก 
ผลการด าเนินงานการบริหารงบประมาณก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันในระดับประเทศ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบในภาพรวมต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างมาก จากความส าคัญของปัญหา

                                                            
12ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร  

พ.ศ. 2556-2559 (กรุงเทพ: ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม), 17. 
13ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียน 

สังกัดกรุงเทพมหานคร การบริหารงานงบประมาณ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, 2554), 17. 

14เรื่องเดียวกัน, 16. 
15เรื่องเดียวกัน, 18. 
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ดังกล่าวจึงท าให้เกิดการแสวงหาแนวทางกระบวนการวิธีการที่ดีกว่าเพื่อให้ได้ผลส าเร็จสูงสุด  และ 
เกิดจากแรงขับเคลื่อนการพัฒนาค้นหาวิธีการใหม่สร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพขององค์กร เพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการท างานที่ช่วยเพิ่มผลผลิตทั้งในด้าน 
คุณภาพและปริมาณ ซึ่งการมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และบุคลากรด าเนินการปฏิบัติ
ตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง จะท าให้ผลงานหรือสถานศึกษานั้นประสบความส าเร็จ  
หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายระดับสูงสุด เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐาน 
ของความส าเร็จปรากฏชัดเจน ซึ่งเป็นผลมาจากการน าความรู้ไปปฏิบัติจริงแล้วสรุปความรู้และ  
ประสบการณ์นั้นเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของตนเอง 
 
ปัญหาของการวิจัย 

การด าเนินงานด้านงบประมาณ เป็นกระบวนการบริหารจัดการที่มุ่งใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ 
อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด งบประมาณจึงเป็นแผนงานที่แสดงออกในรูปของจ านวนเงิน และ
โครงการต่าง ๆ ที่จะด าเนินการทั้งหมดในระยะเวลาหนึ่งแผนนี้จะรวมถึงการประมาณการ กิจกรรม
และค่าใช้จ่าย ตลอดจนทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการสนับสนุนให้การด าเนินงานบรรลุตามแผน  
ซึ่งโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร แผนพัฒนากรุงเทพมหานครฯ มุ่งเน้นให้หน่วยงาน
และส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครตามภารกิจที่รับผิดชอบ16  
แต่การด าเนินการสู่การปฏิบัติยังประสบปัญหาการบริหารงบประมาณหลายประการ เห็นได้ จาก
รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (14 ธันวาคม 2559) ของส านักงานตรวจเงิน 
แผ่นดิน สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ พบว่า ผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จ านวน 8,065 หน่วย  
มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบ จ านวน 5,812 หน่วย ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยรับตรวจหนึ่ง 
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พบว่า สาเหตุความเสียหายเกิดจากหน่วยรับตรวจไม่ปฏิบัติตาม  
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการ ระบบการควบคุม
ภายในไม่รัดกุม ขาดหลักการบริหารจัดการที่ดี ความไม่ซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
การใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน และการกระท าหรือละเว้นกระท าโดย  
เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น17 นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการเบิกจ่ายในภาพรวม และจากรายงาน 

                                                            
16ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2556-2559 (กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม), 1-2. 
17ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, “รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558,” 

OAGReport58_draft_100y_full_0.pdf. 
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การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2557-31  
มีนาคม 2558) ของกรุงเทพมหานคร พบว่า ส านักที่เบิกจ่ายภาพรวมต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 45  
มีจ านวน 16 ส านัก ส่วนส านักงานเขต เบิกจ่ายภาพรวมงบกรุงเทพมหานครต่ ากว่าเป้าหมาย  
32 ส านักงานเขต จากจ านวน 50 ส านักงานเขต โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  
(1 ตุลาคม 2557-31 มีนาคม 2558) คือร้อยละ 45 นอกจากนี้ จากผลการเปรียบเทียบเป้าหมายและ 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557 และปี 2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2557- 
31 มีนาคม 2558) นั้น งบกรุงเทพมหานคร ปี 2557 เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 ร้อยละ  
40.00 เบิกจ่าย 40.65 สูงกว่าเป้าหมาย 0.65 ส่วนปี 2558 เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 ร้อยละ  
45 เบิกจ่าย 39.06 ต่ ากว่าเป้าหมาย 5.94 ผลต่างปี 2557 กับ ปี 2558 คือ -1.5918 จะเห็นได้ว่า  
จากสภาพปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณในสถานศึกษาข้างต้น ถึงแม้ว่าจะมีคู่มือในการบริหาร
จัดการงบประมาณ แต่ก็ยังด าเนินการไม่ถูกต้อง เนื่องจากการด าเนินการด้านงบประมาณมีทั้ง  
ด าเนินการด้านเอกสาร ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น ระบบ MIS ระบบ e-GP ระบบ e-market  
ระบบ e-bidding เป็นต้น ส่วนปัญหาการบริหารงานงบประมาณโครงการตามนโยบาย จ าเป็นต้องมี
การวางแผนของบประมาณล่วงหน้า จึงควรมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และสอดคล้องกับแนวทางการจัดท า 
งบประมาณในรอบปีที่ผ่านมาโดยแจ้งแนวทางปฏิบัติมาพร้อมกับโครงการ 19 จากความส าคัญของ
ปัญหาดังกล่าว จึงควรท าให้เกิดการแสวงหาแนวทางกระบวนการวิธีการที่ดีกว่าเพื่อให้ได้ผลส าเร็จ
สูงสุด และเกิดจากแรงขับเคลื่อนการพัฒนาค้นหาวิธีการใหม่สร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ 
บริหารจัดการงบประมาณมีกระบวนการท างานและขั้นตอนการปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบทที่แท้จริง 
จะท าให้ช่วยเพิ่มผลผลิต เกิดผลลัพธ์ทางด้านการศึกษาทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ ดังนั้น ผู้วิจัย 
จึงสนใจท าการวิจัยเรื่องแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียน  
สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาแนวทางในการด าเนินงานและขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้อง ชัดเจน  
เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของการบริหารงานงบประมาณ และเพื่อให้โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร 
ได้รับการพัฒนาด้านการบริหารงบประมาณซึ่งเป็นขอบข่ายภารกิจที่ส าคัญ และน าแนวทางปฏิบัติที่ดี 
น าไปประยุกต์ใช้และพัฒนาในการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศต่อไป 

                                                            
18ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, “รายงานการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที ่2” (1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558). 
19ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร , แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียน 

สังกัดกรุงเทพมหานคร การบริหารงานงบประมาณ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, 2554), 63. 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
จากสภาพความเป็นมาและปัญหาของการวิจัยดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ก าหนด

วัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ ดังนี ้
1. เพื่อทราบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียน  

สังกัดกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อทราบข้อสรุปแนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณ 

ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อทราบผลการยืนยันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณ   

ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
ค าถามในการวิจัย 

เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดข้อค าถามของการวิจัย  
ดังนี้ 

1. แนวปฏิบั ติที่ เป็น เลิ ศ ในการบริหารจั ดการ งานงบประมาณของ โร ง เ รี ยน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ควรมีลักษณะอย่างไร 

2. ข้อสรุปแนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สร้างขึ้นตามขั้นตอนที่ก าหนดมีความเหมาะสมและเป็นไปได้เพียงใด 

3. ผลการยืนยันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร มีวิธีการอย่างไร และมีความเหมาะสมถูกต้องสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 
ของกรุงเทพมหานคร น่าเช่ือถือและเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

เพี่อให้เป็นแนวทางในการวิจัย และเป็นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ผู้วิจัยก าหนด 
สมมติฐานการวิจัย ดังนี ้

1. แนวปฏิบั ติที่ เป็น เลิ ศ ในการบริหารจั ดการ งานงบประมาณของ โรง เรี ยน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและมีประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัต ิ

2. ข้อสรุปแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สร้างขึ้นตามขั้นตอนที่ก าหนด มีลักษณะเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของ 
ทางราชการและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัต ิ
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3. ผลการยืนยันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร มีวิธีการที่เหมาะสมถูกต้อง สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร 
น่าเช่ือถือและเป็นไปได้ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการทราบถึงแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงาน 
งบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครก าหนด   
แนวทางการบริหารงานงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ
งบประมาณ 3 ข้อ คือ 1) เพื่อให้โรงเรียนมีความเท่าเทียมและมีความเสมอภาคของการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการ 
ทางการเงินให้ได้มาตรฐานการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และ  
3) เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการงบประมาณของโรงเรียนให้มีความคล่องตัว 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคุ้มค่า อีกทั้งสถานศึกษาควรมีการบริหารงบประมาณโดยยึดหลักการและ
แนวคิดทฤษฎีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ คือ การบริหารที่มีการก าหนดมาตรฐานการท างาน 
ที่ชัดเจน มีเอกภาพในการบังคับบัญชา มีการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบให้แก่ผู้ร่วมงาน  
เปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ในองค์กร สามารถท าให้คนในองค์กรเกิดความรู้สึกอบอุ่นและ 
ปลอดภัย มีการยอมรับนโยบายส่วนบุคคลที่มีความสามารถ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งส่ วน
บุคคลและองค์กร ซึ่งการบริหารงานงบประมาณ เป็นส่วนส าคัญอีกส่วนหนึ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องให้ความส าคัญและตระหนักถึงความถูกต้องและต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับอย่าง  
เคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานงบประมาณมีประสิทธิภาพตรงวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ได้ รับ
จัดสรรและเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด โดยด าเนินการบริหารจัดการภายใต้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร   
เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2553 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่ง 
เงินและการตรวจเงิน พ.ศ. 2530 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2555 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2557 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบ ารุงการศึกษา พ.ศ. 2555  
และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ในการบริหารจัดการงบประมาณ หากปฏิบัติตามข้อบัญญัติและระเบียบอย่างเคร่งครัดจะท าให้เกิด  
ข้อผิดพลาดน้อยลงหรือไม่เกิดข้อผิดพลาดเลย    
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ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ น าขอบข่ายและ 
ภารกิจการบริหารจัดการงบประมาณ มาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานงบประมาณให้ประสบ  
ความส าเร็จ ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี ้

1. การบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย ภารกิจการบริหารจัดการงบประมาณ ได้แก่  
1) การจัดท าแผนการบริหารงบประมาณ 2) การด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณ 2.1) การขอตั้ง 
งบประมาณ ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงและซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้าง 2.2) การจัดสรรงบประมาณ (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ได้แก่ เงินอุดหนุน 
รัฐบาล และงบกรุงเทพมหานคร และ 2.3) การจัดซื้อจัดจ้าง 

2. การบริหารการเงินการบัญชี ประกอบด้วย การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการเงิน  
ได้แก่ เงินโครงการอาหารกลางวัน เงินบ ารุงการศึกษา เงินลูกเสือโรงเรียน เงินยุวกาชาดโรงเรียน  
และการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารบัญช ี

3. การบริหารพัสดุ ประกอบด้วย 1) การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
2) การควบคุม การเบิกจ่าย และการบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ 3) การตรวจรับและรายงาน และ  
4) การจ าหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ ์

4. การประเมินผลและรายงานงบประมาณ ประกอบด้วย 1) การประเมินผล และ  
2) รายงานงบประมาณ 
 

การศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศ 
ในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร การศึกษาเอกสารที่ 
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นกรณีศึกษา 
ใน 6 โรง การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานงบประมาณ และความคิดเห็น 
ของผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณ 
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จากแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวผู้วิจัยบูรณาการเป็นกรอบแนวคิด 
ในการวิจัย ดังแผนภาพที่ 1 

 
  



 11 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ 
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหาร

จัดการ 
งานงบประมาณของโรงเรียน 

สังกัดกรุงเทพมหานคร 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

งานงบประมาณของโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างใน 6 โรงเรยีน 
ได้แก ่

      - แผนการจัดท างบประมาณ 
      - แผนยุทธศาสตร ์
      - ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
      - รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

การสัมภาษณบ์ุคคลที่เกี่ยวขอ้งกับ 
การบริหารจัดการงานงบประมาณ 

ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ข้าราชการครูหรือเจ้าพนักงานธุรการ 

หรือบุคลากรทีร่ับผิดชอบงาน
งบประมาณ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ 
ยืนยันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

ในการบริหารจัดการงานงบประมาณ 
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ที่มา : คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , ส านักงาน, "แนวปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมระดับประเทศ  
Best of the Best Practice (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2554). 

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบรหิารจัดการ 
งานงบประมาณของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 

1) การบริหารงบประมาณ  
   1.1 การจัดท าแผนการบริหารงานงบประมาณ 
   1.2 การด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณ 
        1.2.1 การขอตั้งงบประมาณ 
                1.2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 
                1.2.1.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
                1.2.1.3 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                1.2.1.4 ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
        1.2.2 การจัดสรรงบประมาณ 
                1.2.2.1 เงินอุดหนุนรัฐบาล 
                1.2.2.2 เงินงบกรุงเทพมหานคร 
        1.2.3 การจัดซื้อจัดจ้าง  
2) การบริหารการเงินและการบัญชี  
    2.1 การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการเงิน 
         2.1.1 เงินโครงการอาหารกลางวัน 
         2.1.2 เงินบ ารุงการศึกษา 
         2.1.3 เงินลูกเสือโรงเรียน 
         2.1.4 เงินยุวกาชาดโรงเรียน  
    2.2 การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการบัญชี 
3) การบริหารพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) 
    3.1 การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 
    3.2 การควบคุม การเบิกจ่าย และการบ ารุงรักษาวัสดุ

ครุภัณฑ์  
    3.3 การตรวจรับและรายงาน 
    3.4 การจ าหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ 
4) การประเมินผลและรายงานงบประมาณ 
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: ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร , แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร การบริหารงานงบประมาณ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, 2554), 63. 

: ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร, 40 ปี ส านักการศึกษา กทม. 22 มีนาคม 2557 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2557), 9-10. 

: ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 แก้ไข
เพิ่ม เติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2548 และแก้ ไขเพิ่ม เติม  (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2553 และระเบียบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงินและการตรวจเงิน 
พ.ศ. 2530 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2548. 
 
ข้อตกลงเบื้องต้น 

ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อตกลงเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ในการวิจัย 

ครั้งนี้ เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับว่า มีความรู้ในเรื่อง แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงาน  
งบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างแท้จริง แม้จะไม่ใช่ผู้ปฏิบัติทุกคน แต่ได้รับ 
การคัดสรรจากกระบวนการ Snow ball 

2. การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) ดังนั้น การตีความ 
ของข้อมูลและภาษาจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ ประสบการณ์ หรือทัศนคติ เป็นต้น 

3. การเก็บข้อมูลเกิดขึ้นในช่วงเวลา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 ถึงเดือนเมษายน 2560 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่ประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 แต่จะน าเสนอไว้ในวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจความหมายที่ 
ถูกต้องตรงกัน ดังต่อไปนี้ 

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณ หมายถึง วิธีการหรือแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผลมาจากการน าความรู้
ไปปฏิบัติจริง แล้วสรุปความรู้และประสบการณ์นั้น ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานงบประมาณของ 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 4 งาน ดังนี้ 1) การบริหารงบประมาณ 2) การบริหาร
การเงินและการบัญชี 3) การบริหารพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 4) การประเมินผลและ 
รายงานงบประมาณ 
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โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร หมายถึง สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา และตั้งอยู่ใน 
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและอยู่ภายใต้การก ากับดูแลและการบริหารจัดการของส านักการศึกษา  
กรุงเทพมหานคร จ านวน 437 โรง ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

 



 
 

14 

 
บทที่ 2 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 
 

การวิจัยเรื่อง "แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร" นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงาน
งบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2) ข้อสรุปแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ
งานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 3) ผลการยืนยันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ
บริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) หลักการและแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบริหารจัดการงาน
งบประมาณ การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กฎหมาย ข้อบัญญัติ 
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านงบประมาณ ข้อมูลของโรงเรียนที่เป็นกรณีศึกษา และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เริ่มต้นมาจากวงการแพทย์ เป็นวิธีการปฏิบัติงาน 
ที่ดีไม่ว่าจะน าไปปฏิบัติที่ไหนก็ตาม ซึ่งผลงานที่ปฏิบัตินั้นน าไปสู่ผลส าเร็จ หน่วยงานจ าเป็นต้องมี 
การแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานที่ดีกับหน่วยงานย่อยและมีการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานต่าง  ๆ  
ทั้งภายในและภายนอก และน าแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) นั้นไปใช้จนเป็นมาตรฐาน20 

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า Best practice เป็นที่นิยมในวงการ 
การศึกษาของประเทศไทย องค์กรทางการศึกษาก าหนดให้มีการประกวด Best practice ในด้านต่าง ๆ  
เช่น การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต้น ทั้งในระดับกลุ่มโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ภาค และประเทศ โรงเรียนจึงส่งเสริม 
และสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดจัดท า Best practice21 

                                                            
20ธีระพร อายุวัฒน์, "แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก" (ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 21. 

21คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส านักงาน, "แนวปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมระดับประเทศ 
Best of the Best Practice (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2554). 
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ส าหรับประเทศไทย แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เริ่มเข้ามาในวงการการศึกษา 
พ.ศ. 2546 พร้อมกับโครงการ “โรงเรียนในฝัน” ที่มุ่งให้เกิดการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน ยกระดับ 
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดเป็น  
มีทักษะชีวิต มีความเป็นไทย และมั่นใจในตนเอง โดยจัดให้มีการประกวดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
(Best Practices) ทั้งในส่วนของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดกระแส 
การสร้าง Best practice ในวงการการศึกษาไทยจนถึงทุกวันนี2้2 

ความหมายของแนวปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ (Best Practices) 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้รวบรวมความหมายของแนวปฏิบัติ 

ที่เป็นเลิศ (Best Practices) ได้ดังนี ้
กัญญดา อนุวงศ์ และพิชญ์ญาภัค เจียมจรัสโชค ได้ให้ความหมายว่า แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

(Best Practices) หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ หรือ 
สู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความส าเร็จ 
ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีการปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้ และประสบการณ์ 
บันทึกเป็นเอกสารเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได2้3 

เจตนา เมืองมูล ได้กล่าวว่า รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา ประกอบด้วย  
1) พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 2) การจัดองค์การ 3) การบริหารงานวิชาการ  
4) การบริหารงบประมาณ 5) การบริหารงานบุคคลและ 6) การบริหารทั่วไป24 

ธีระพร อายุวัฒน์ ได้กล่าวว่า สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ให้ความหมายว่า แนวปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) หมายถึง การปฏิบัติที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จหรือการปฏิบัติที่ 
ท าให้องค์กรสู่ความเป็นเลิศ และอีกความหมายหนึ่ง คือ แนวทางหรือวิธีการปฏิบัติในเรื่องต่าง  ๆ  
ที่น าองค์กรสู่ความส าเร็จและบรรลุจุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล25 

                                                            
22คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส านักงาน, "แนวปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมระดับประเทศ  

Best of the Best Practice (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2554). 
23กัญญดา อนุวงศ์ และพิชญ์ญาภัค เจียมจรัสโชค, คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา  

ปีการศึกษา 2553 (กรุงเทพฯ: คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ, 2553), 209. 
24เจตนา เมืองมูล , "รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขนาดเล็ก", บทคัดย่อ. 
25ธีระพร อายุวัฒน์, "แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก" (ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 24. 
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บุญทิพย์ ลิขิตพงษ์วิทย์ ได้กล่าวว่า ความเป็นเลิศ หมายถึง ระดับความส าเร็จที่มีผลงาน 
ยอดเยี่ยม มีคุณภาพโดดเด่น บรรลุเป้าหมาย และเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้26 

บูรชัย ศิริมหาสาคร ให้นิยามค าว่า แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) คือ วิธีปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จ ซึ่งเป็นผลมาจากการน าความรู้ไปปฏิบัติจริงแล้วสรุปความรู้
และประสบการณ์น้ันเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของตนเอง27 

สมพร เพชรสงค์ ได้ให้ความหมายว่า แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เป็นวิธีการ 
ท างานที่ดีที่สุดในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งอาจจะเป็นระบบบริหาร เทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่ท าให้ผลงานบรรลุ 
เป้าหมายระดับสูงสุด แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจึงไม่ได้เป็นวิธีการท างานที่ดีเท่านั้น แต่เป็นการท างานที่
ดีกว่าหรือดีที่สุด ซึ่งมีทั้งการท างานในเชิงระบบบริหารและเทคนิควิธีการต่าง ๆ ท าให้ผลงานบรรลุ 
เป้าหมายสูงสุด ผลสุดท้ายของแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ คือการน าไปใช้จนเป็นมาตรฐาน28 

Wikipedia ได้กล่าวว่า แนวปฏิบัติที่ที่เป็นเลิศ คือ วิธีการหรือเทคนิคที่ได้รับการยอมรับ 
โดยทั่วไปว่าเหนือกว่าทางเลือกใด ๆ เนื่องจากมีผลลัพธ์ที่ดีกว่าวิธีอื่นหรือเพราะเป็นวิธีมาตรฐาน 
ในการท าสิ่งต่าง ๆ เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐาน การรักษาสมดุลของคุณภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของ
องค์กร29 

Edward Lee Thorndike เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกันผู้ค้นพบทฤษฎีความต่อเนื่อง  
(Connectionism) ทฤษฎีนี้มีความเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจากการลองผิดลองถูก เช่น เมื่อให้ผู้เรียนท า
กิจกรรมอะไรอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นมาก่อน ผู้เรียนจะท าแบบลองผิดลองถูกเพื่อเลือก 
ที่จริงทิ้งที่เท็จ จนกระทั่งสรุปได้ว่าควรท าอย่างไรจึงจะถูกต้องและรวดเร็วก็จะเลือกท าด้วยวิธีนั้น 
ในครั้งต่อไป นั่นคือ ผู้เรียนได้สร้าง Best Practices ในการท างานของตนเอง  ซึ่ง Best Practices  
ของผู้เรียนแต่ละคนอาจจะเหมือนหรือต่างกันก็ได้ เพราะเป็นข้อสรุปวิธีการท างานที่ต่างคนต่างค้นพบ 
ตามแนวทางของตนเองเมื่อน ามาเปรียบเทียบกันจึงจะรู้ว่าวิธีการของใครดีที่สุด 

                                                            
26บุญทิพย์ ลิขิตพงษ์วิทย์, “การบริหารทรัพยากรการเงินเพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษา 

สู่ความเป็นเลิศ.” 
27บูรชัย ศิริมหาสาคร, จัดการความรู้ สู่ความเป็นเลิศ (กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2553), 320. 
28สมพร เพชรสงค์, "Best Practices", วารสารด ารงราชานุภาพ, (ศูนย์การจัดการเรียนรู้ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1), 2552. 
29Wikipedia, Best practice, the free encyclopedia, เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 2560, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Best_practice. 
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UNESCO ได้อธิบายถึง แนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practices) ว่ามี 4 ลักษณะ คือ  
1) เป็นนวัตกรรมใหม่ 2) เป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างเดิม 3) มีผลกระทบอย่างยั่งยืน 4) มีศักยภาพ 
ที่จะจ าลองเป็นแบบอย่างที่ดีและใช้เป็นรูปแบบในการสร้างความคิดริเริม่อื่น ๆ 30 

หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา 
ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมต้องฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษาต้นแบบเพื่อศึกษา Best Practices ของ
สถานศึกษานั้นว่า มีวิธีการบริหารงานอย่างไรจึงประสบความส าเร็จแล้วจัดท าเป็นเอกสารการสัมมนา 
เพื่อน าเสนอในห้องอบรมเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ท าให้ได้แนวทางปฏิบัติที่จะน าไปใช้บริหาร
โรงเรียนของตนไม่ต้องบริหารแบบลองผิดลองถูก ตัวอย่าง ประเทศนิวซีแลนด์ผู้บริหารสถานศึกษา 
ที่มีชื่อแห่งหนึ่งคือ Rutherford College พบว่า ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาของนิวซีแลนด์จะให้บุคคลนั้นน าเสนอ  Best Practices ด้านการบริหารของตนเอง 
ให้คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่ 

การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนควรจะเริ่มต้นจากการค้นหารวบรวม  
Best Practices ด้านการสอนในกลุ่มสาระต่าง ๆ จากครูที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ  
ครูแกนน าหรือครูดีเด่นในวิชาต่าง ๆ ได้ถ่ายทอดความเชี่ยวชาญไปสู่ครูคนอื่น ๆ เพื่อเป็นเครือข่าย
แตกสาขาออกไปคล้ายดาวกระจายโดยใช้ฐานความรู้และประสบการณ์ของครูที่ประสบความส าเร็จ 
ด้านการสอนเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาครูให้ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง 

การท างานแบบ Best Practice คือ วิธีการท างานที่เกิดผลงานในลักษณะที่มีผลสัมฤทธิ์ 
ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ สถานศึกษาต้องหา Best Practice ด้าน 
การเรียนการสอนของครูต้นแบบแล้วน ามาก าหนดเป็นมาตรฐานในการท างานของครูในโรงเรียน  
จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูต้นแบบที่ เป็น  Best Practice กับครูผู้สอนคนอื่น ๆ  
เพื่อพัฒนาให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานตามที่ก าหนดไว ้

วิธีการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องมีหลายวิธี แต่วิธีที่สามารถท าให้องค์กร 
พัฒนาแบบก้าวกระโดด สามารถย่นระยะเวลาในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรและได้รับ 
การยอมรับอย่างกว้างขวาง คือ การศึกษาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือ Best Practice ซึ่งเป็น 
การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความส าเร็จแล้วน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาให้ดี 
กว่าเดิม เช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่นหลังพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นใช้นโยบายฟื้นฟูประเทศ
แบบก้าวกระโดดคือเลียนแบบเพื่อการเรียนรู้และเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ดีกว่า  ญี่ปุ่นจึงเป็นประเทศที่ 

                                                            
30วิภาพร นิธิปรีชานนท์ ,  "แนวปฏิบัติที่ดี ในการบริหารงานวิจัยของส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน" (ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
การศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 29. 
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พัฒนาได้อย่างรวดเร็วทัดเทียมกับยุโรปและอเมริกาทั้งที่เป็นประเทศแพ้สงครามเพราะได้ศึกษา   
Best Practice ด้านอุตสาหกรรมของประเทศที่เจริญแล้วในยุโรปและอเมริกาท าให้สินค้าอุตสาหกรรม 
ของญี่ปุ่นเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก 

ผู้บริหารต้องส่งเสริมให้มีการพัฒนา  Best Practice ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ให้ได้วิธีการที่ดีกว่าเดิมยิ่ง ๆ ขึ้นไปเป็นวงจรที่ก้าวหน้าอย่างไม่สิ้นสุดและน า Best Practice นั้นเขียน
เป็นเอกสารหรือเผยแพร่ใน Intranet หรือ Website ของสถานศึกษาเพื่ออ านวยความสะดวกให้ครู 
ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนเกิดเป็น CoP (Community of Practice) หรือชุมชน 
นักปฏิบัต ิ

แนวปฏิบัติที่ดี  หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบ 
ความส าเร็จหรือน าไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ และ
มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ หรือการสรุปวิธีปฏิบัติ ตลอดจน 
ความรู้และประสบการณ์ ที่ได้บันทึกเป็นเอกสาร และเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอก
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้

ในการวิจัยครั้งนี้ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน
การปฏิบัติเทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่ท าให้ผลงานหรือองค์กรประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศ 
ตามเป้าหมายระดับสูงสุด เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความส าเร็จ
ปรากฏชัดเจน ซึ่งเป็นผลมาจากการน าความรู้ไปปฏิบัติจริงแล้วสรุปความรู้และประสบการณ์นั้นเป็น 
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของตนเอง 

ความส าคัญของการปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ (Best Practices) 
จากหลักการที่ว่า “ถ้าได้น าความรู้ไปใช้ ความรู้นั้นก็ยิ่งเพิ่มคุณค่า เพราะท าให้เกิดการ 

ต่อยอดความรู้ให้แตกแขนงออกไปอย่างกว้างขวาง” ดังนั้นเป้าหมายส าคัญประการหนึ่งของ 
การจัดการความรู้ในองค์กรคือเพื่อให้คนในองค์กรมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการท างานที่ช่วยเพิ่ม  
ผลผลิตทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณดังค ากล่าวของ Peter Senge ที่ว่าความรู้คือความสามารถ 
ในการท าอะไรก็ตามอย่างมีประสิทธิผล (Knowledge is the capacity for effective actions) 

การน าแนวคิดของการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ไปประยุกต์ใช้กับการบริหาร
การศึกษา 

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในหน่วยงานเกิดจากปัญหาอุปสรรคในการ 
ปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ความกดดันของผู้รับบริการ การแข่งขันการขับเคลื่อนนโยบาย
ขององค์กร ภาวะข้อจ ากัดของทรัพยากร ภาวะวิกฤติ จึงท าให้เกิดการแสวงหาแนวทางกระบวนการ 
วิธีการที่ดีกว่าเพื่อให้ได้ผลส าเร็จสูงสุด และเกิดจากแรงขับเคลื่อนการพัฒนาค้นหาวิธีการใหม่สร้าง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร 
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ขั้นตอนการด าเนนิงานของ Best Practices 
การด าเนินงาน Best Practices หน่วยงานสามารถจะด าเนินการได้หลายกระบวนการ   

เช่น ตามแนวทางวงจรเดมมิ่ง (Demming Circle) ซึ่งประกอบด้วย P : การวางแผน D : การปฏิบัติ  
C : การตรวจสอบประเมินผล A : การปรับปรุงพัฒนาก าหนดกิจกรรมใหม่และอาจน าเทคนิคต่าง ๆ  
ที่สามารถเลือกมาใช้ให้เหมาะสมกับบริบทงานของหน่วยงาน ดังแผนภาพที่ 2 ดังนี ้

 

 

แผนภาพที่ 2 วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle : PDCA) 
ที่มา: ทรงพล เจริญค า, หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: โอ เอส พริ้นติ้งเฮาส์, 
2559), 187. 
 
หลักการและแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบริหารจัดการงานงบประมาณ 

การบริหารจัดการงานงบประมาณ ผู้บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจอ านาจหน้าที่ ระบบ 
การบริหารจัดการงานงบประมาณ และระเบียบ ข้อบัญญัติต่าง ๆ มีความละเอียดรอบคอบในการ 
ด าเนินงาน มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล หมั่นตรวจสอบการใช้
งบประมาณอยู่เสมอ และรายงานงบประมาณอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลาที่ก าหนด 
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม  
หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส และหลักความคุ้มค่า 

ปัจจุบันประเทศไทยพบปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ หรือการเมือง  
จึงต้องปรับตัวให้ทันกับสภาวการณ์ดังกล่าว โดยการน ารูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  
ที่เรียกว่า การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Management for Results) มาใช้ในการบริหาร เพื่อปรับปรุง 
กระบวนการท างานให้ดีขึ้น และน าเสนอผลงานต่อสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงระบบบริหารงบประมาณการเงินและการพัสดุ ซึ่งครอบคลุม  5 ด้าน คือ แผนการ 

Plan 

Do 

Check 

Act 
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ปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจและวิธีการบริหารงานภาครัฐ แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณการเงนิ 
และการพัสดุ แผนการปรับเปลี่ยนระบบบริหารบุคคล แผนการปรับเปลี่ยนกฎหมาย และแผนการ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม31 

ความหมายของการบริหารจัดการงานงบประมาณ 
เมื่อพิจารณาความหมายของการบริหารจัดการงานงบประมาณ นักทฤษฎีได้กล่าวว่า  

มีความหมายแตกต่างกันไปตามเวลา สถานการณ์ และลักษณะการให้ความหมายของนักวิชาการ  
ซึ่งมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไป และมีความหมายได้หลายนัย ดังนี ้

ทรงพล เจริญค า กล่าวว่า การบริหาร คือ การมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารและบุคลากร  
เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยการใช้ศาสตร์และศิลป์ ทรัพยากร  
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการ และเทคโนโลยี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์กรอย่างมีประสิทธภิาพ32 

ภารดี อนันต์นาวี กล่าวว่า การบริหาร เป็นกิจกรรมของคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกัน 
ด าเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยใช้กระบวนการ และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ร่วมกัน33 

เกทเซลส์และกูบา (Getzels and Guba) กล่าวว่า การบริหาร เป็นกระบวนการทางด้าน 
สังคม ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านโครงสร้าง ด้านหน้าที่ และด้านปฏิบัติ34 

                                                            
31ฉันทนา รัตนพลแสน, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สรุปรายงานการ

ประชุมเรื่อง “การใช้คู่มือการปฏิบัติงานที่ครบวงจรงบประมาณ” (โครงการศึกษาแนวทางการ
ปรับปรุงระบบงบประมาณ โดยส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2551). 

32ทรงพล เจริญค า, หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: โอ เอส พริ้นติ้ง 
เฮาส์, 2559), 2. 

33ภารดี อนันต์นาวี, หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา  (บริษัท 
ส านักพิมพ์มนตรี จ ากัด, 2552), 1. 

34Jacob Getzels W., & Others, Educational Administration as a Social  
Process: Theory Research and Practice (New York: Harper and Row Publishers, 1968),  
216. 

http://www.gotoknow.org/user/pat_1402/profile
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เฮอร์เซย์ บลันชาร์ด และจอห์นสัน (Hersey, Blanchard and Johnson) กล่าวว่า  
การบริหาร เป็นกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคล และปัจจัยทางการบริหาร  
เพื่อน าองค์กรสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย35 

ดูบริน และไอร์แลนด์ (Dubrinand Ireland) กล่าวว่า การจัดการ เป็นกระบวนการ 
ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการใช้ทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมาย ในด้านการวางแผน  
การจัดองค์กร การช้ีน า และการควบคุม36 

ภารดี อนันต์นาวี กล่าวว่า การจัดการ คือ เทคนิควิธีการเฉพาะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น ๆ  
ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การจัดการองค์การ และการควบคุมงาน37 

สมหวัง ว่องไวไพศาล กล่าวว่า การจัดการ (Management) หมายถึง กระบวนการที่ให้ 
การด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ส าเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ด้วยคนและ
ทรัพยากรภายในองค์การ38 

เฮนรี่ ฟาโยล (Henri Fayol) นักทฤษฏีการจัดการสมัยใหม่ ศึกษาองค์การโดยรวม 
และมุ่งเน้นกิจกรรมการจัดการ (Managerial Activities) ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 5 อย่าง คือ  
1.การวางแผน (Planning) 2.การจัดองค์การ (Organizing) 3.การบังคับบัญชา หรือการสั่งการ  
(Commanding) 4.การประสานงาน (Coordinating) 5.การควบคุม (Controlling) 

แฟรงค์ บี. และ ลิเลียน เอ็ม. กิลเบร็ทส์ (Frank B. and Lilian M. Gilbreth) กล่าวว่า  
การบริหารจัดการ คือ การท างานให้มีคุณภาพ เน้นการก าจัดความสิ้นเปลือง และความไม่มี  
ประสิทธิภาพในการท างานโดยการหาวิธีท างานที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง (The one best way to do work)  

                                                            
35H. Paul Hersey, Kenneth Blanchard, and E. Johnson Dawey,  Management 

of Organizational Behavior: Leading Human Resources, Eight editions (New Jersey: 
Prentice Hall, 2001), 134. 

36 Dubrin A. J., & R. D. Ireland, Management & Organization, 2nd ed.  
(Ohio: South-Western Publishing Co., 1993). 

37ภารดี อนันต์นาวี, หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา  (บริษัท 
ส านักพิมพ์มนตรี จ ากัด, 2552), 1. 

38สมหวัง ว่องไวไพศาล, "การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21" 
(ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559), 45. 
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การลดระยะเวลาการท างานเพื่อให้ได้งานเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม การลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจาก 
การท างาน39 

มณเฑียร น้อยบุดดี ได้ให้ความหมายของงบประมาณว่า หมายถึง แผนที่แสดงให้เห็น 
รายรับและรายจ่ายของรัฐบาล อันเป็นการประมาณหรือคาดคะเนกิจกรรม โครงการ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรที่จ าเป็นในการสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  
ในระยะเวลาหนึ่ง40 

อ านวย ทองโปร่ง และศิริพงษ์ เศาภายน ได้ให้ความหมายของงบประมาณว่า หมายถึง  
แผนการปฏิบัติงานของรัฐบาลที่แสดงในรูปตัวเงินที่เสนอต่อรัฐสภาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง กล่าวคือ  
รัฐบาลจะเสนองบประมาณในรูปของร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อขออนุมัติด าเนินการต่าง  ๆ  
ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งแต่ละประเทศจะมีกฎหมายก าหนดไว้ว่ารัฐบาลจะต้องท าหรือเสนอ
งบประมาณอย่างไร41 

งบประมาณ หมายถึง แผนงานที่เบ็ดเสร็จแสดงในรูปตัวเงินของโครงการทั้งหมด  
ในระยะเวลาหนึ่ง รวมทั้งทรัพยากรที่ใช้ด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามแผน42 

เงินงบประมาณ หมายถึง เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณ เงินที่หน่วยงานของ
รัฐได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ซึ่งไม่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมาย และเงินภาษีอากร  
ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการ43 

การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ส่วนราชการหรือ  

                                                            
39ธัญญารัตน์ แสงสว่าง, ทฤษฎีการบริหารการศึกษา , เข้าถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2558,  

เข้าถึงได้จาก http://www.l3nr.org/posts/356649. 
40มณเฑียร น้อยบุดดี , "การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1” (2549). 
41อ านวย ทองโปร่ง และศิริพงษ์ เศาภายน, "การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1. 
42FRANK P. SHERWOOD, University Of Southern California. 
43พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560. 
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รัฐวิสหกิจใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน โดยใช้การอนุมัติเงินประจ างวดหรือวิธีการอื่นใดตามที่ส านัก
งบประมาณก าหนด44 

สรุปได้ว่า การบริหารจัดการงานงบประมาณ คือ กระบวนการท างานร่วมกันระหว่าง
บุคคลและกลุ่มบุคคล โดยมีองค์ประกอบส าคัญ คือ การวางแผน การบริหารงบประมาณ การ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงิน และการควบคุม เพื่อให้การบริหารงบประมาณส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

ความส าคัญของงบประมาณ 
งบประมาณ เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และสามารถเชื่อมความสัมพันธ์

ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติให้สามารถด าเนินการด้านการบริหารจัดการงบประมาณได้
ส าเร็จบรรลุเป้าหมาย45 ลักษณะของงบประมาณที่ดี ประกอบด้วย 

1. มุ่งเน้นหลักการพัฒนา 
2. ถือหลักความประหยัด 
3. มีระยะเวลาที่เหมาะสม 
4. มีความชัดเจน 
5. มีความถูกต้องและเช่ือถือได้ 
6. ต้องเปิดเผย 
7. ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสุจริตใจ 
8. มีความยืดหยุ่น 
9. ปรากฏแต่เรื่องงบประมาณเท่านั้น 

 
รูปแบบการบริหาร  

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management : SBM) 
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management : SBM) เป็นแนวคิด 

ในการบริหารโรงเรียนที่ริเริ่มในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษที่ 1980 และแพร่หลาย 
ไปยังประเทศอื่น แนวความคิดนี้มีความเชื่อมโยงกับการปฏิรูปการศึกษาและการกระจายอ านาจ 
การบริหารจัดการ ปัจจุบันการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานครอบคลุมทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา  

                                                            
44ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  

ข้อ 4. 
45กองวิชาการและแผนงาน ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร, ตุลาคม. 2559. 
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แพร่หลายไปยังประเทศอื่น ๆ รวมทั้งได้น ามาใช้ในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 ตามมาตรา 40 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2545 เป็นต้นมา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 39 ได้บัญญัติให้กระทรวงกระจาย 
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และ 
การบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่ 
การศึกษาโดยตรง46 โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นองค์คณะบุคคลท าหน้าที่ในการบริหาร  
โดยท าให้โรงเรียนเป็นฐานหรือศูนย์กลางของการบริหาร และจัดการศึกษาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนที่จะ
สร้างคุณค่า ความรับผิดชอบ ความผูกพัน ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกคน ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนจะมีบทบาทส าคัญในกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 
สถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการตัดสินใจบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน
ไปสู่ทิศทางเป้าหมายที่ต้องการ คือ คุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นการกระจายอ านาจการจัดการศึกษาจาก 
ส่วนกลางไปยังสถานศึกษาโดยตรง โดยให้สถานศึกษามีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ มีอิสระและ
ความคล่องตัวในการตัดสินใจการบริหารจัดการทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและการบริหาร 
ทั่วไป โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครองและ
ชุมชน ตัวแทนครู ผู้ทรงคุณวุฒิ มีส่วนร่วมกันบริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของ
ผู้เรียนและผู้ปกครองให้มากที่สุด ทั้งนี้การบริหารจัดการที่รับผิดชอบร่วมกันตามภาระงานของ  
สถานศึกษานั้น จะท าให้เกิดความเป็นเจ้าของและท าให้ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นที่
ยอมรับได้ 

นายนิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ กล่าวว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based  
Management : SBM) คือ แนวคิดทางการบริหารและการจัดการศึกษาที่มุ่งให้สถานศึกษาที่มุ่งให้
สถานศึกษาเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ( Efficiency & Effectiveness   
School) ภายใต้กรอบของกฎหมายที่ก าหนด โดยมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจที่จะพัฒนา
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษาและร่วมมือด าเนินการ ทั้งด้านวิชาการ   
งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป โดยบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยมุ่งเน้น
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดกับผู้เรียนเป็นส าคัญ ภายใต้การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย47 

                                                            
46ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐาน เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2546), บทน า. 
47นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี. 
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รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management : SBM) นั้น  
เป็นการบริหารที่มุ่งผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในการบริหารจัดการแบบกระจายอ านาจ 
โดยให้อิสระแก่ผู้บริหารในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

จากการศึกษาพบว่า มีรูปแบบที่ส าคัญอย่างน้อย 4 รูปแบบ ได้แก่ 
1) รูปแบบที่มีผู้บริหารโรงเรียนเป็นหลัก (Administration Control SBM) ผู้บริหารเป็น 

ประธานคณะกรรมการ ส่วนกรรมการอื่น ๆ ได้จากการเลือกตั้งหรือคัดเลือกจากกลุ่มผู้ปกครอง ครู  
และชุมชน คณะกรรมการมีบทบาทให้ค าปรึกษา แต่อ านาจการตัดสินใจยังคงอยู่ที่ผู้บริหารโรงเรียน 

2) รูปแบบที่มีครูเป็นหลัก (Professional Control SBM) เกิดจากแนวคิดที่ว่า ครูเป็นผู้ 
ใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุด ย่อมรู้ปัญหาได้ดีกว่าและสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด ตัวแทนคณะครูจะมี
สัดส่วนมากที่สุดในคณะกรรมการโรงเรียน ผู้บริหารยังเป็นประธานคณะกรรมการโรงเรียนบทบาท  
ของคณะกรรมการโรงเรียนเป็นคณะกรรมการบริหาร 

3) รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทหลัก (Community Control SBM) แนวคิดส าคัญ คือ   
การจัดการศึกษาควรตอบสนองความต้องการและค่านิยมของผู้ปกครองและชุมชนมากที่สุด ตัวแทน  
ของผู้ปกครอง และชุมชนจึงมีสัดส่วนในคณะกรรมการโรงเรียนมากที่สุด ตัวแทนผู้ปกครองและชุมชน
เป็นประธานคณะกรรมการ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเป็นกรรมการและเลขานุการ บทบาท หน้าที่ของ
คณะกรรมการโรงเรียนเป็นคณะกรรมการบริหาร 

4) รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทหลัก (Professional Community Control SBM)  
แนวคิดเรื่องนี้เชื่อว่า ทั้งครูและผู้ปกครองต่างมีความส าคัญในการจัดการศึกษาให้แก่เด็ก เนื่องจากทั้ง 
2 กลุ่มต่างอยู่ใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุด รับรู้ปัญหาและความต้องการได้ดีที่สุดสัดส่วนของครูและ  
ผู้ปกครอง (ชุมชน) ในคณะกรรมการโรงเรียนจะมีเท่า ๆ กัน แต่มากกว่าตัวแทนกลุ่มอื่น ๆ ผู้บริหาร
โรงเรียนเป็นประธาน บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการโรงเรียนเป็นคณะกรรมการบริหาร48 

หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
หลักการส าคัญในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management :  

SBM) มีดังน้ี 
1) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) ซึ่งเป็นการกระจายอ านาจการจัดการศึกษา 

จากกระทรวงและส่วนกลางไปยังสถานศึกษาให้มากที่สุด โดยมีความเชื่อว่าโรงเรียนเป็นหน่วยส าคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาเด็ก 

2) หลักการมีส่วนร่วม (Participation or Collaboration or Involvement) เปิดโอกาส 
ให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการบริหาร ตัดสินใจ และร่วมจัดการศึกษา ทั้งครู  

                                                            
48นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี. 
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ผู้ปกครอง ตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนนักเรียน การที่บุคคลมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจะเกิด  
ความรู้สึกเป็นเจ้าของและจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้น 

3) หลักการคืนอ านาจจัดการศึกษาให้ประชาชน (Return Power to People) ในอดีต 
การจัดการศึกษาจะท าหลากหลายทั้งวัดและองค์กรในท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ ต่อมามีการร่วมการจัด 
การศึกษาไปให้กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดเอกภาพและมาตรฐานทางการศึกษา แต่เมื่อ  
ประชากรเพ่ิมขึ้น ความเจริญต่าง ๆ ก้าวไปอย่างรวดเร็ว การจัดการศึกษาโดยส่วนกลางเริ่มมีข้อจ ากัด   
เกิดความล่าช้าและไม่สนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชนอย่างแท้จริง จึงต้องมีการคืนอ านาจ  
ให้ท้องถิ่นและประชาชนได้จัดการศึกษาเองอีกครั้ง 

4) หลักการบริหารตนเอง (Self-managing) ในระบบการศึกษาทั่วไป มักจะก าหนดให้
โรงเรียนเป็นหน่วยปฏิบัติตามนโยบายของส่วนกลาง โรงเรียนไม่มีอ านาจอย่างแท้จริง ส าหรับ  
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้น ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการท างานให้บรรลุเป้าหมาย และนโยบาย  
ของส่วนรวม แต่มีความเชื่อว่าวิธีการท างานให้บรรลุเป้าหมายนั้นท าได้หลายวิธีการที่ส่วนกลางท า
หน้าที่เพียงก าหนดนโยบายและเป้าหมายแล้วปล่อยให้โรงเรียนมีระบบการบริหารด้วยตนเอง โดยให้ 
โรงเรียนมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินงาน ซึ่งอาจด าเนินการได้หลากหลาย 
ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน แล้วแต่ความพร้อมและสถานการณ์ของโรงเรียน ผลที่ ได้น่าจะมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม ที่ทุกอย่างก าหนดมาจากส่วนกลางไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

5) หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ส่วนกลางมีหน้าที่ก าหนด 
นโยบายและควบคุมมาตราฐาน มีองค์กรอิสระท าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการจัด 
การศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามก าหนดและมาตรฐานเป็นไปตามก าหนด และ
เป็นไปตามนโยบายของชาติ จากหลักการดังกล่าวท าให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียน 
เป็นฐาน จะเป็นการบริหารงานที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่ารูปแบบการจัด 
การศึกษาที่ผ่านมา 

การบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management : RBM) 
การบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์เป็นการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ 

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างชัดเจน สามารถวัดผลการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี
การก าหนดปัจจัยหลักและตัวชี้วัด เพื่อประเมินและปรับปรุงผลการด าเนินงานขององค์กรโดยทุกคน  
มีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา49 

                                                            
49ศักดิ์ดา แดงเถิน, “การบริหารงานโรงเรียนโดยใช้หลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ

ผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครู ในส านักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร” วารสารวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 4 (2555). 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
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ขั้นตอนการวางระบบการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (RBM) ประกอบด้วย 
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ 
ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก 
ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดแหล่งข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 5 ผู้บริหารก าหนดเป้าหมายของตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก 
ขั้นตอนที่ 6 การรวบรวมข้อมูล องค์กรด าเนินการรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม 

ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักในรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
ขั้นตอนที่ 7 การบันทึกและการอนุมัติข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 8 การวิเคราะห์ผล เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับ 

เป้าหมายที่ก าหนด และวิเคราะห์หาสาเหตุที่ผลการปฏิบัติงานต่ าหรือสูงกว่าเป้าหมายเกินไป  
เพื่อเสนอทางเลือกต่อผู้บริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพของงาน 

ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบน าผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 8  
เสนอผู้บริหาร โดยผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลผลการปฏิบัติงานขององค์กรผ่านอินเตอร์เน็ตได้ 
ด้วยตนเอง โดยใช้รายงานระบบงานประยุกต์ของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

การบรหิารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance-based budgeting : pbb) 
การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance-based budgeting : pbb) 

หมายถึง ระบบงบประมาณที่ให้ความส าคัญกับการก าหนดพันธกิจขององค์กรเป้าหมายและ 
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน งาน/โครงการอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ   
เพื่อวัดผลส าเร็จของงาน เป็นระบบที่เชื่อมโยงการบริหารจัดการทรัพยากรการเงินและพัสดุ ที่สะท้อน 
ให้เห็นถึงผลส าเร็จของงานหรือพันธกิจต่าง ๆ ขององค์กรหรือของรัฐภายใต้ระบบการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองและสังคมที่ด5ี0 

การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance - based budgeting : pbb)  
เป็นระบบการบริหารงบประมาณที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรที่ใช้กับผลงานที่เกิดขึ้ น  
หรือความเชื่อมโยงของผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) และเป็นระบบการท างานที่ 
ผสมผสานระหว่างการวางแผนการจัดงบประมาณ การตรวจสอบติดตามทบทวนผลงาน ซึ่งหน่วยงาน 

                                                            
50ฉันทนา รัตนพลแสน, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สรุปรายงานการ

ประชุมเรื่อง “การใช้คู่มือการปฏิบัติงานที่ครบวงจรงบประมาณ” (โครงการศึกษาแนวทางการ
ปรับปรุงระบบงบประมาณ โดยส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2551). 

http://miza-eprocurement.blogspot.com/2012/08/performance-based-budgeting-pbb.html
http://www.gotoknow.org/user/pat_1402/profile
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ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรต้องรับผิดชอบผลงานที่เกิดขึ้น51 การตัดสินใจในการจัดสรร 
ทรัพยากรจึงอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลด้านผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดหมาย
ของหน่วยงาน 

ผลผลิตหรือผลผลิตหลัก (Outputs) คือ สิ่งของหรือบริการที่เป็นรูปธรรมหรือรับรู้ได้ที่ 
จัดท าหรือผลิตโดยหน่วยงานของรัฐเพื่อให้บุคคลภายนอกได้ใช้ประโยชน์  ส าหรับผลผลิตของ 
สถานศึกษานั้น ได้แก่ การจัดบริการการศึกษาให้นักเรียนประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้ผลผลิตยังรวมถึง
ผลผลิตที่เกิดจากการจัดกิจกรรมที่หน่วยงานนั้นได้จัดขึ้นโดยตรงและเกิดขึ้นทันทีทันใดหลังเสร็จสิ้น
กิจกรรม เรียกผลผลิตประเภทนี้ว่า ผลผลิตภายใน (Intermediate outputs) เป็นผลผลิตที่เกิดขึ้น 
ในระหว่างการด าเนินงาน โดยผลผลิตภายในจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดผลผลิตหลัก52 

การก าหนดผลผลิต เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตซึ่งช่วยให้รัฐบาลตัดสินใจได้ว่า   
ผลผลิตหรือการให้บริการใดที่ควรจะให้สังคมชุมชน เพื่อให้บังเกิดผลลัพธ์สูงสุดตามที่ได้ตั้งเจตนารมณ์ไว้  
ดังนั้นรัฐบาลจ าเป็นต้องแปลงผลลัพธ์ซึ่งเป็นสิงที่คาดหวังเชิงนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นในรูปของ 
ผลผลิต 

ผลลัพธ์ (Outcomes) เป็นผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งเกิดขึ้น 
ภายหลังจากการด าเนินกิจกรรมแล้วเสร็จเป็นเวลาพอสมควร ไม่ได้เกิดขึ้นทันที ทันใด53 และ 
เป็นผลงาน ผลกระทบที่มีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากการได้ใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการ  
(ผลผลิต) ที่เกิดจากการด าเนินงานโดยหน่วยงาน ผลลัพธ์จะตอบค าถามว่าเพราะเหตุใดจึงมีการ 
ด าเนินการผลิตหรือให้บริการนั้น การก าหนดผลลัพธ ์รัฐบาลและหน่วยงานทางด้านนโยบายเป็นผู้ร่วม
ก าหนดแล้วมอบหมายให้หน่วยงานระดับรองลงมาแปลงเป็นผลผลิตต่อไป 

การก าหนดผลลัพธ์  เป็นการบ่งบอกผลประโยชน์ที่ เกิดขึ้น  การก าหนดผลลัพธ์ 
ระดับประเทศเป็นหน้าที่ของรัฐบาล ซึ่งมีคณะกรรมการนโยบายงบประมาณเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรี
ในการจัดท านโยบายงบประมาณ หรือที่เรียกว่า เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  (Strategic delivery  
target) ท าหน้าที่กลั่นกรอง การจัดสรรทรัพยากรสู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ โดยจัดท าข้อตกลง  
ร่วมกันระหว่างกระทรวงกับคณะกรรมการนโยบายเพื่อเป็นพันธะความรับผิดชอบของรัฐมนตรี  
เจ้ากระทรวง เรียกว่า Public service agreement หรือ PSA เพื่อให้รัฐบาล สามารถรับผิดชอบต่อ

                                                            
51ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร , แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียน 

สังกัดกรุงเทพมหานคร การบริหารงานงบประมาณ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนา 
แห่งชาติ, 2554), 17. 

52เรื่องเดียวกัน. 
53เรื่องเดียวกัน. 



 29 

 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  (Strategic delivery target) และกลั่นกรองการจัดสรรทรัพยากร 
สู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ส าหรับแนวการน าไปสู่การปฏิบัติหน่วยงานระดับกระทรวง และกรมต้อง
แปลงผลลัพธ์ที่ได้ให้เป็นผลผลิตที่สอดคล้องกับผลลัพธ์นั้น 

ความเชื่อมโยงระหว่างผลผลิตและผลลัพธ์ หน่วยงานที่เสนอของงบประมาณ ควรอธิบาย 
ความเชื่อมโยงให้เห็นว่า ผลผลิตนั้นจะน าไปสู่ผลลัพธ์ได้อย่างไร เพราะผลลัพธ์เป็นสิ่งที่คาดหวังสูงสุด
ของรัฐบาลที่จะปฏิบัติต่อสังคมชุมชนและยังเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม ดังนั้นรัฐบาลจึงให้หน่วยงาน 
สร้างผลผลิตที่ต้องเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ที่ต้องการ และผลผลิตควรจะระบุต้นทุน ราคา และผลงานของ 
เป้าหมายผลผลิตควบคู่ไปด้วย ซึ่งท าให้การก ากับติดตามและรายงานผลเกิดความชัดเจนมากขึ้น  
อันจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของรัฐบาล 

การจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานจะให้ความส าคัญกับผลผลิต (Outputs) และ 
ผลลัพธ์ (Outcomes) ของการด าเนินงาน โดยผลผลิตที่เกิดขึ้นจะต้องมีความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์   
และผลลัพธ์จะต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของหน่วยงาน โดยการให้อ านาจ 
ผู้บริหารของหน่วยงานในการตัดสินใจและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการใช้จ่ายงบประมาณ 

การจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน จะมุ่งเน้นเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ของการด าเนินงาน ซึ่งประสิทธิภาพนั้นจะพิจารณาผลที่ได้รับจากการด าเนินงานเทียบกับทรัพยากรที่
ใช้ การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพจะต้องได้ผลผลิตที่มากที่สุดโดยใช้ทรัพยากรที่น้อยที่สุด  
ส่วนประสิทธิผลนั้นมุ่งเน้นว่าจะได้ผลตามที่ต้องการ ซึ่งก าหนดไว้ในนโยบายและจุดหมายของ
หน่วยงาน 

การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานโดยใช้มาตรฐานทางการเงิน (7 Hurdles) 
การจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน เป็นระบบหนึ่งที่ช่วยในการจัดสรรงบประมาณ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์ สถานศึกษาต้องมีกลไกขับเคลื่อนไปในทิศทาง 
ที่ถูกต้องโดยอาศัยแนวทางการพัฒนาตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ด้าน หรือที่เรียกว่า   
“7 Hurdles” ดังนี5้4 

1. การวางแผนงบประมาณ (Budgeting Planning) เริ่มต้นจากการวางแผนกลยุทธ์ 
ของหน่วยงานประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ผลผลิตหลัก กลยุทธ์ โครงสร้างแผนงาน  
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ของผลงานและการวางแผนงบประมาณระยะปานกลาง  (Medium Term  

                                                            
54ฉันทนา รัตนพลแสน, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สรุปรายงานการ

ประชุมเรื่อง “การใช้คู่มือการปฏิบัติงานที่ครบวงจรงบประมาณ” (โครงการศึกษาแนวทางการ
ปรับปรุงระบบงบประมาณ โดยส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2551). 

http://www.gotoknow.org/user/pat_1402/profile


 30 

 

Expenditure Framework) ซึ่งจะเป็นการบ่งบอกถึงงบประมาณที่ใช้ในอนาคต การวางแผน
งบประมาณมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานหรือไม่นั้น พิจารณาได้จาก 

1.1 ข้อมูลงบประมาณที่ครอบคลุม การวางแผนงบประมาณจ าเป็นต้องมีข้อมูล 
สารสนเทศครอบคลุมถูกต้องทั้งงบประมาณภายนอกและงบประมาณปกติ เพื่อที่หน่วยงานสามารถ
บริหารควบคุมบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 แผนงบประมาณระยะปานกลาง หน่วยงานจ าเป็นต้องมีการวางแผนงบประมาณ 
ระยะปานกลาง หรือการก าหนดกรอบวงเงินล่วงหน้าระยะปานกลาง โดยก าหนดในปีงบประมาณที่
ขอตั้งและล่วงหน้าอีก 3 ปี รวมทั้งสิ้น 4 ปี ส าหรับข้อดีของการวางแผนงบประมาณระยะปานกลาง  
คือ หน่วยงานเห็นภาพรวมของงบประมาณทั้งหมดที่จ าเป็นต้องใช้ในอนาคตที่เกิดจากนโยบาย 
ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน โดยเฉพาะเมื่อมีการวางแผนกลยุทธ์   
ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่ต้องใช้เวลาและทรัพยากรมากในส่วนของการจัดท าก าหนดกรอบวงเงิน
ล่วงหน้าระยะปานกลาง จ าเป็นต้องมีการทบทวนและปรับปรุงทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
สภาพแวดล้อมและนโยบายที่เปลี่ยนไปในแต่ละป ี

1.3 การจัดสรรงบประมาณมีความเหมาะสม หน่วยงานต้องมีกระบวนการจัดสรร 
งบประมาณให้กับหน่วยงานภายในสังกัดที่ชัดเจนและเหมาะสม กล่าวคือการจัดสรรงบประมาณต้อง
เชื่อมโยงไปสู่ผลผลิตและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่ชัดเจน มีการติดตาม  
ทบทวนผลงานกระบวนการจัดสรรงบประมาณทุกปี 

1.4 มีการจัดท างบประมาณมุ่งเน้นผลงาน กระบวนการจัดท างบประมาณควรสะท้อน
ให้เห็นถึงแนวคิดในการบริหารงบประมาณที่เน้นผลผลิต มีการวัดความส าเร็ จผลงาน พร้อมทั้ง
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผลงานและการทรัพยากรที่ใช้ ต้องครอบคลุมทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ  
ต้นทุน และเวลา ดังนั้นจุดเด่นของการวางแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน คือการจัดสรร 
ทรัพยากรไดส้อดคล้องกับผลงานหรือผลผลิต 

1.5 การจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรม หน่วยงานต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหรือ 
วิธีการเดียวกันในการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมาย โครงสร้าง
ของหน่วยงานหรือสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน 

1.6 ข้อมูลที่ใช้ในการควบคุมมีความเพียงพอ เอกสารงบประมาณควรระบุรายละเอียด 
เพื่อใช้ในการก ากับติดตามและควบคุมการท างานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น การมีรายละเอียด
งบประมาณ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการวัดผลงาน 

1.7 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินงาน ความสามารถในการเปรียบเทียบ 
ผลงานที่ปรากฏในแผนและผลงานที่เกิดขึ้นจริง บ่งบอกถึงความรับผิดชอบและความสามารถในการ
บริหาร ซึ่งต้องมีการวัดผลงาน แต่สิ่งส าคัญในการเปรียบเทียบผลงานได้นั้น ผู้วัดต้องใช้ฐานข้อมูล 
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สารสนเทศและช่วงเวลาเดียวกัน ส าหรับช่วงเวลาที่รายงานผลนั้นมีรูปแบบการรายงานผลได้  
4 ช่วงเวลา คือ 

1) การรายงานระยะปานกลาง คือ รายงานผล 4 ปี คือ ปีงบประมาณที่ผ่านมา
และ 3 ปีย้อนหลัง 

2) การรายงานผลรายปี เป็นการรายงานผลตามปีงบประมาณ 
3) การรายงานผลเป็นช่วงระยะเวลา 4 ครั้ง ครั้งละ 3 เดือน 
4) การายงานผลประจ าเดือน 

1.8 ความรับผิดชอบในการจัดสรรงบประมาณ ผู้บริหารควรจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งใน 
ด้านการวางแผนและบริหารงบประมาณ การส่งมอบผลผลิต การก ากับติดตามผลงานตามที่ได้
วางแผนกลยุทธ์ไว้ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิตที่ต้องการ โดยการกระจายอ านาจความรับผิดชอบ 

1.9 การบริหารจัดการเชิงรุก หน่วยงานควรมีรูปแบบการบริหารเชิงรุกโดยเฉพาะ 
การจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้แน่ใจว่าใช้ต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ต้นทุนต่ าที่สุด 
การบริหารเชิงรุกต้องมีมุมมองที่ไกลและลงมือปฏิบัติให้เกิดผลหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต 
ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง 

2. การก าหนดผลผลิตและการค านวณต้นทุน (Output Specification and Costing) 
เป็นการค านวณต้นทุนในแต่ละผลผลิตที่ได้ก าหนดมาแล้ว ส าหรับผลผลิตหลักของสถานศึกษานั้นต้อง
ก าหนดให้ชัดเจนทั้งในด้านปริมาณคุณภาพเวลาและต้นทุน ซึ่งเป็นข้อมูลน าไปสู่การคิดค่าใช้จ่ายเพื่อ
การวางแผนงบประมาณและได้รับการยอมรับจากส่วนกลาง 

3. การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Management) เป็นการพัฒนา
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส คุ้มค่า และสามารถตรวจสอบได ้

4. การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ (Financial Management / 
Fund Control) หน่วยงานจ าเป็นต้องก าหนดรายการและโครงสร้างทางบัญชี เอกสารหลักฐานที่
จ าเป็น มีระบบการควบคุมการเบิกจ่าย มีการก าหนดความรับผิดชอบในการลงบันทึกรายการทาง
บัญชี แยกความรับผิดชอบในการอนุมัติ สั่งจ่ายเบิกจ่ายและการรายงานทางการเงิน ดังนั้นในส่วน
ราชการแต่ละระดับต้องมีมาตรฐานในการควบคุมงบประมาณรวมถึง การก าหนดความรับผิดชอบใน
เรื่องการบัญชีและการเงิน และบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 

5. การรายงานทางการเงินและผลด าเนินงาน  (Financial and Performance  
Reporting) ต้องมีการก าหนดดัชนีชี้วัด กรอบและโครงสร้างการประเมิน มีระยะเวลาในการ  
ตรวจสอบที่แน่นอน ตลอดจนการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการด าเนินงาน ซึ่งจะเป็นข้อมูลเพื่อ 
การวางแผนในขั้นต่อไป 
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6. การบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) หน่วยงานมีระบบบริหารสินทรัพย์ 
ที่มีประสิทธิภาพ เช่น จัดท าคู่มือการด าเนินงานบริหารทรัพย์สิน การจัดท าทะเบียนสินทรัพย์  
การประเมินราคาสินทรัพย์ที่คุ้มค่า 

7. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) หน่วยงานต้องมีฝ่ายที่รับผิดชอบในการ 
ตรวจสอบภายใน มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในที่เหมาะสมกับขนาดของหน่วยงาน มีการจัดท ามาตรฐานการตรวจสอบภายในที่โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ครอบคลุมทั้งด้านการเงินและผลการด าเนินงาน 

การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องให้ความส าคัญ โดยเฉพาะ 
เรื่องการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม การพิจารณาเลือกกิจกรรมที่มีความส าคัญก่อนกลัง  
การก าหนดระบบการปฏิบัติงานและระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการควบคุมดูแล 
และการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน จะช่วยให้กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แนวคิดในการบริหารจัดการงบประมาณได้เปลี่ยนจากระบบควบคุม
การเบิกจ่ายที่เข้มงวดมาเป็นการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  (PBB) ซึ่งเน้นพันธกิจและ 
วัตถุประสงค์ มีการก าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดในการด าเนินงาน การจัดท างบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน "7 Hurdles" จึงเป็นเข็มทิศน าทางให้การปฏิรูป 
ระบบงบประมาณไปสู่ความส าเร็จและเป็นแนวทางที่จะช่วยให้การบริหารจัดการงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

กา รบริ ห า ร งบประมาณแบบมุ่ ง เ น้ นผล ง านตามยุ ท ธศ าสตร์  (Strategic 
Performance-Based Budgeting : SPBB) 

การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ คือ การปรับเปลี่ยนระบบ 
งบประมาณจากเดิมที่มุ่งเน้นการควบคุมการใช้ทรัพยากรมาเป็นระบบที่มุ่งเน้นผลผลิต  (Outputs)  
และผลลัพธ์ (Outcomes) ของงาน เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม เป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  (Strategy  
Performance Based Budgeting - SPBB) หรือเรียกอีกอย่างว่า งบประมาณแบบแสดงแผนงาน   
(Program Budgeting) เริ่มใช้ครั้งแรกในประเทศสหรัสอเมริกาในปี ค.ศ.1964 มีจุดเริ่มต้นการพัฒนา 
จากบริษัท (General Motors ในป ี1924) PPB หรือ PPBS มีลักษณะส าคัญ คือ เน้นการวิเคราะห5์5  

                                                            
55นภัสกร ชาญณรงค์ ,  SPBB, เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/ 

233355, http://klang.cgd.go.th/sti/p.3.12.48.doc. 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
https://www.gotoknow.org/posts/tags/ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
http://www.gotoknow.org/user/naputsagoncha/profile
https://www.gotoknow.org/posts/233355
https://www.gotoknow.org/posts/233355
http://klang.cgd.go.th/sti/p.3.12.48.doc
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แนวคิดของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยทุธศาสตร์  
1. วิธีการและกระบวนการงบประมาณเป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดผล 

ส าเร็จตามนโยบาย 
2. มุ่งเน้นให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยค านึงถึง 

ความโปร่งใส 
3. มอบความคล่องตัวในการจัดท าและบริหารงบประมาณให้กับผู้ปฏิบัติในขณะเดียวกัน 

หน่วยปฏิบัติจะต้องแสดงถึงความรับผิดชอบจากการน างบประมาณไปใช้ให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์
และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยผ่านระบบตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและผลทาง 
การเงินที่รวดเร็ว ทันสมัย 

กระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์   
ประกอบด้วย 3 ขั้น คือ การจัดท างบประมาณ การบริหารงบประมาณ การติดตามประเมินผล 

การวางแผนงบประมาณ 
การที่จะให้หน่วยงานมีอิสระในการบริหารในขั้นต้นหน่วยงานจะต้องมีการวางแผนที่ดี    

และสามารถท าให้รัฐบาลมองเห็นภาพรวมของผลิตผล กิจกรรมที่จะต้องจัดเตรียมงบประมาณให้   
ตามต้นทุนที่ประหยัด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระบวนการการวางแผนงบประมาณที่จะต้อง 
ด าเนินการคือ 

1. การจัดท าแผนกลยุทธ์ 
2. การจัดท าประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า 
3. มีเกณฑ์จัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานปฏิบัติอย่างโปร่งใส 
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategy Performance Based  

Budgeting - SPBB) เป็นการวางแผนที่ใช้กันมากในภาคของรัฐบาลหรือตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่มี 
ความเกี่ยวข้องกับการวางแผนเรื่องงบประมาณ ซึ่งจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และระบบการท างานที่ชัดเจน ซึ่งจะมีผลต่อการท าตามแผน 
และการติดตามผลแผนการจัดสรรงบประมาณต่าง ๆ 

ปัจจุบันการน าระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ยังไม่ประสบ 
ความส าเร็จเท่าที่ควร มักพบปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน อันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์  
ความเหมาะสมของกระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่าย ไม่ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงระบบ
งบประมาณ บุคลากรที่รับผิดชอบมีความรู้ด้านการจัดท างบประมาณแตกต่างกัน ผู้ปฏิบัติให้ 
ความส าคัญกับงบประมาณและปฏิบัติตามภารกิจของโครงการ กิจกรรม แต่ไม่ได้ติดตามประเมินผล
การท างาน เมื่อได้รับเอกสาร คู่มือ แบบฟอร์ม กระบวนการ ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับวิธีงบประมาณ 
ขาดระบบการให้ความช่วยเหลือ ขาดแผนและเป้าหมายความส าเร็จในการปรับปรุงกระบวนการ  
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ปฏิบัติงานเพื่อรองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  ท าให้ไม่สามารถเปลี่ยน
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์สู่ผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ56 

การบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์มีความเชื่อมโยงกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ องค์กรใช้ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์เป็นกรอบในการก าหนดปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จและ
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นเครื่องมือช่วยประเมินความส าเร็จของ 
การด าเนินการตามกลยุทธ์ สามารถใช้ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก
เป็นกรอบวัดผลการปฏิบัติงานขององค์กรเทียบกับเป้าหมาย เพื่อให้รู้ถึงความก้าวหน้าของการบรรลุ  
วิสัยทัศน์ หากผลงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผู้บริหารองค์กรควรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสม57 
 
การบริหารงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
มาตรา 39 ได้ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพื้นฐานและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง 
ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนต้องบริหารและจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และ 
มีคุณภาพได้มาตรฐาน58 

กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นนครหลวงรูปแบบพิเศษที่มีฐานะเป็น 
นิติบุคคลมีระเบียบการปกครองตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 

                                                            
56ฉันทนา รัตนพลแสน , วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  สรุปรายงาน 

การประชุมเรื่อง “การใช้คู่มือการปฏิบัติงานที่ครบวงจรงบประมาณ” (โครงการศึกษาแนวทาง 
การปรับปรุงระบบงบประมาณ โดยส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2551). 

57สมหวัง ว่องไวไพศาล, "การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 ."  
ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559, 81. 

58ธีระพร อายุวัฒน์, "แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา    
ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก" (ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 62. 

http://www.gotoknow.org/user/pat_1402/profile
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กรุงเทพมหานคร59 จัดรูปการบริหาร และการปกครองที่มีส่วนราชการพิเศษ แตกต่างจากจังหวัด 
อื่น ๆ ของประเทศ  

ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งนอกจากการสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ มีผลการประเมินที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับนานาชาติ   
และยังต้องสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกได้อย่าง
มั่นใจ มีศักยภาพในการแข่งขัน พร้อมเข้าสู่สังคมอาเซียนได้อย่างภาคภูมิ และสนับสนุนให้ผู้มี  
ส่วนเกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายช่วยสนับสนุนให้เกิดการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เกิดความหลากหลาย
ต่อเนื่อง ร่วมสร้างประสบการณ์ตรงเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง60 

การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร มีล าดับความเป็นมาโดยสรุป ดังน้ี 
พ.ศ.2414 พระพุทธเจ้าหลวง (ร.5) ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียนแผนปัจจุบันขึ้น 

ในพระบรมมหาราชวัง เดิมเรียกว่า โรงสอนหรือโรงสคูล 
พ.ศ.2427 จัดตั้งโรงเรียนส าหรับทวยราษฎร์แห่งแรกที่วัดมหรรณพาราม ซึ่งปัจจุบันคือ  

โรงเรียนวัดมหรรณพ์ ส านักงานเขตพระนคร 
พ.ศ.2428 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแสดงพระราชปณิธานดัง 

พระบรมราโชวาท ความว่า "...เจ้านายราชตระกูลตั้งแต่ลูกฉันเป็นต้นไป ตลอดจนราษฎรต่ าสุดจะได้มี
โอกาสเล่าเรียนเสมอกัน ไม่ว่าเจ้า ว่าขุนนาง ว่าไพร่ เพราะฉะนั้นจึงขอบอกได้ว่าการเล่าเรียน  
ในบ้านเมืองเรานี้จะเป็นข้อส าคัญที่หนึ่ง ซึ่งฉันจะอุตส่าห์จัดให้เจริญขึ้นจงได้..." 

พ.ศ.2430 จัดตั้งหน่วยงานของประเทศดูแลการจัดการศึกษา คือ กรมศึกษาธิการ 
พ.ศ.2435 ยกฐานะกรมศึกษาธิการขึ้นเป็นกระทรวงธรรมการ 
พ.ศ.2441 จัดท าโครงการศึกษาฉบับแรก 
พ.ศ.2464 ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาฉบับแรก โดยโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  

อยู่ในกรมประชาศึกษา (ต่อมาเป็นกรมสามัญศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ ปัจจุบันคือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) เรียกว่า โรงเรียนประชาบาล 

                                                            
59วิภา ทองหง า, "รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร"   

(ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 118. 

60ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2556-2559 (กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม), 15. 



 36 

 

พ.ศ.2480 โอนโรงเรียนในเขตเทศบาลให้เทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรี  
เรียกว่า โรงเรียนเทศบาล 

พ.ศ.2509 โอนโรงเรียนนอกเขตเทศบาลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครและ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดธนบุรี 

พ.ศ.2514 จัดตั้งนครหลวงกรุงธนบุรี  โดยรวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี 
เข้าด้วยกัน ซึ่งรวมโรงเรียนในพื้นที่อยู่ในสังกัดเทศบาลนครหลวง และรวมโรงเรียนอยู่ในพื้นที่  
สังกัดองค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเข้าด้วยกัน 

พ.ศ.2515 จัดตั้ง "กรุงเทพมหานคร" ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 ลงวันที่ 13   
ธันวาคม 2515 โดยรวมการปกครองทุกรูปแบบเข้าด้วยกัน และโรงเรียนได้รวมอยู่ในสังกัดเดียวกัน61 

ต่อมาได้มีการยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 335 และประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ก าหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นทบวงการเมือง  
มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และให้แบ่งพื้นที่การปกครองกรุงเทพมหานครออกเป็นเขต 
และแขวง มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร และสภากรุงเทพมหานคร 
ท าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน 

กรุงเทพมหานครมีนโยบายด้านการศึกษา โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้การ 
สนับสนุน และให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้จะมี
การเปลี่ยนตัวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แต่นโยบายด้านการศึกษายังคงมีความสอดคล้องกัน  
ท าให้การด าเนินงานภายใต้นโยบายการจัดการศึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีความต่อเนื่อง  
สามารถพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครไปในทิศทางเดียวกัน62 

นโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครโดยส านักการศึกษาที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
เกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร   
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการน า 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการเรียนรู้เป็นศูนย์กลางเครือข่าย

                                                            
61ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร, 40 ปี ส านักการศึกษา กทม. 22 มีนาคม 2557 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด), 8-9. 
62ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กรุงเทพมหานคร  

พ.ศ. 2556-2559 (กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม), 17. 



 37 

 

สารสนเทศด้านการศึกษา ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อน าไปสู่การพัฒนา 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง63 

กองคลัง ส านักการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการคลัง  
ตรวจสอบฎีกาทุกหมวดรายจ่ายของเงินอุดหนุนรัฐบาล เงินกรุงเทพมหานคร เงินงบประมาณของ
โรงเรียนและส านักการศึกษา ควบคุมการเบิกจ่ายเงินประเภทต่าง  ๆ ด้านงบประมาณของ 
กรุงเทพมหานคร การด าเนินงานด้านบ าเหน็จข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ข้าราชการและลูกจ้าง 
ของส านักการศึกษา ร่างค าของบประมาณรายปี ประสานงานด้านเงินอุดหนุนรัฐบาลและ 
กรมบัญชีกลาง รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดท าพัสดุ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  
ให้โรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานคร64 

ส่วนส านักงานเขตของกรุงเทพมหานคร มีผู้อ านวยการเขตเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน 
ของเขตภายในขอบเขตพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันแบ่งออกเป็น 50 เขต โดยมีสภาเขต ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชน มีอ านาจหน้าที่ให้ค าปรึกษาตามที่ผู้อ านวยการเขตร้องขอ ตั้งคณะกรรมการศึกษา 
เกี่ยวกับงานของสภาเขต ให้ข้อคิดข้อสังเกตแผนพัฒนาเขต ติดตามดูแลการด าเนินงานของส านักงาน
เขต ให้ค าแนะน าแก่ผู้อ านวยการเขตในการให้บริการแก่ประชาชน และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมาย 
ก าหนดหรือที่สภากรุงเทพมหานครมอบหมาย หน่วยงานราชการของกรุงเทพมหานครที่มีส่วน 
เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ ได้แก่ ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร  
ส านักการคลัง และส านักการศึกษา 

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน จ านวน 437 โรง อยู่ภายใต้การบริหารงาน 
ของส านักการศึกษา โดยส านักการศึกษาเป็นฝ่ายอ านวยการหรือหน่วยงานที่ปรึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนก ากับดูแลในระดับกรุงเทพมหานคร และส านักงานเขต ซึ่งแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  
50 เขต โดยจัดเป็น 6 กลุ่มโซน เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการและการพัฒนาให้สอดคล้อง 
กับทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมในแต่ละกลุ่ม โดยมีฝ่ายการศึกษาเป็นส่วนราชการที่ท าหน้าที่ 
เช่นเดียวกันในระดับส านักงานเขต ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของผู้อ านวยการเขต โดยมี 
ศูนย์วิชาการเขต กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นส่วนช่วย  
ส่งเสริมให้การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายและบรรลุเป้าหมาย 

                                                            
63วิภา ทองหง า, "รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร" 

(ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 119. 

64อ านาจหน้าที่ส านักการศึกษา , เข้าถึงเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://www.bangkokeducation.in.th/authority.php. 



 38 

 

หลักการและแนวคิดทฤษฎกีารบริหารงบประมาณ 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา 
ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหางานบุคคล และการบริหารทั่วไปสู่สถานศึกษา สถานศึกษา  
จึงมีหน้าที่จัดการบริหารงานเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพ โดยที่การบริหารงบประมาณมุ่งเน้นความ  
เท่าเทียมกันและความเสมอภาคทางโอกาสด้านการศึกษา ซึ่งสามารถบริหารจัดการตามมาตรฐาน  
โดยใช้กลยุทธ์การบริหารงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ (Strategies Performance  
Based Budgeting : SPBB) มีความคล่องตัวโปร่งใส และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้จากผลส าเร็จ
ของงานและทรัพยากรที่ต้องใช้ 

ปัจจุบันการใช้งบประมาณของโรงเรียน เป็นการจัดสรรงบประมาณที่ให้ความส าคัญกับ  
ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) มากกว่าทรัพยากรที่ใช้ไป โดยผลผลิตเป็นผลที่เกิดขึ้น 
โดยตรงจากการด าเนินกิจกรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเสร็จกิจกรรมนั้น  ๆ  
ส่วนผลลัพธ์เป็นผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากการด าเนิน
กิจกรรมแล้วเสร็จเป็นเวลาอันสมควร ไม่เกิดขึ้นทันทีทันใด65 

การบริหารที่มีประสิทธิภาพ คือ การบริหารที่มีผู้บริหารเพียงคนเดียวในองค์กร มีการ 
ก าหนดมาตรฐานท างานที่ชัดเจน มีเอกภาพในการบังคับบัญชา มีการกระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบให้แก่ผู้ร่วมงาน มีการแบ่งฝ่ายงานและบุคลากรผู้รับผิดชอบให้แก่ผู้ร่วมงาน มีการก าหนด  
มาตรฐานการท างานที่ชัดเจน มีการมอบหมายการควบคุมดูแลที่เหมาะสม เปิดโอกาสให้มีการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ในองค์กรได้ สามารถท าให้คนในองค์กรเกิดความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย มีการ 
ยอมรับนโยบายส่วนบุคคลที่มีความสามารถ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งส่วนบุคคลและองค์กร
การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศหรือการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษา  
เพราะฉะนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องทบทวนบทบาทและพัฒนาสมรรถนะ  ดังนี้ เป็นผู้ก าหนด 
ทิศทางการบริหาร มีความสามารถกระตุ้นคน ต้องเป็นนักวางแผน ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการ 
ตัดสินใจ ต้องมีความสามารถในการจัดองค์กร ต้องเป็นผู้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ต้องเป็นผู้ให้ 
ความร่วมมือ ต้องเป็นผู้ติดต่อสื่อสารที่ดี ต้องเป็นผู้แก้ปัญหาขัดแย้งในองค์กรได้ ต้องสามารถบริหาร
ปัญหาต่าง ๆ ได้ ต้องรู้จักวิเคราะห์และจัดระบบงาน ต้องมีความสามารถในด้านวิชาการทั้งการเรียน 
และการสอน ต้องมีความสามารถบริหารงานบุคคล ต้องมีความสามารถบริหารทรัพยากร ต้องมี  

                                                            
65ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียน 

สังกัดกรุงเทพมหานคร การบริหารงานงบประมาณ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, 2554), 16. 
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ความสามารถในการประเมินผลงาน ต้องมีความสามารถในการประชาสัมพันธ์ ต้องสามารถเป็นผู้น า 
ในสังคมได้66 

การด าเนินงานด้านงบประมาณ เป็นกระบวนการบริหารจัดการที่มุ่งใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ 
อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด งบประมาณจึงเป็นแผนงานที่แสดงออกในรูปของจ านวนเงิน และ
โครงการต่าง ๆ ที่จะด าเนินการทั้งหมดในระยะเวลาหนึ่งแผนนี้จะรวมถึงการประมาณการ กิจกรรม
และค่าใช้จ่าย ตลอดจนทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการสนับสนุนให้การด าเนินงานบรรลุตามแผน   
ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การจัดเตรียม การอนุมัติ และการบริหาร 

ดังนั้น การบริหารงบประมาณจ าเป็นต้องมีการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณตาม 
รายการและแผนงานหรือโครงการที่โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบการใช้
จ่ายเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรายงานผลที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณ  
น้ัน ๆ ด้วย 

วัตถุประสงค์ของการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
1. เพื่อให้โรงเรียนมีความเท่าเทียมและมีความเสมอภาคของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการทาง

การเงิน ให้ได้มาตรฐานการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามแผนยุทธศาสตร ์
3. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการงบประมาณของโรงเรียนให้มี

ความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคุ้มค่า67 
การจัดท างบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร ได้รับงบประมาณในการบริหารจัดการ 2 ส่วน คือ งบกรุงเทพมหานคร  

ได้แก่ รายจ่ายประจ า และรายจ่ายพิเศษ และงบอุดหนุนจากรัฐบาล ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป คือ เงิน 
ที่ก าหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ คือ เงินที่ก าหนดให้จ่ายตาม
วัตถุประสงค์ของรายการและตามรายละเอียดที่ส านักงบประมาณก าหนด เช่น รายการค่าครุภัณฑ์  
หรือค่าสิ่งก่อสร้างเป็นต้น การจัดท างบประมาณ มีวงจรงบประมาณ (Budgeting Cycle) ดังนี6้8  

                                                            
66จรูญ วัฒนา, หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสู่ความเป็นเลิศ, เข้าถึงได้

จาก: https://www.gotoknow.org/posts/320364. 
67ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียน 

สังกัดกรุงเทพมหานคร การบริหารงานงบประมาณ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, 2554), 17. 

68กองวิชาการและแผนงาน ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร, ตุลาคม. 2559. 

https://www.gotoknow.org/posts/320364
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วงจรงบประมาณ (Budgeting Cycle) 
 

 

แผนภาพที่ 3 วงจรงบประมาณ (Budgeting Cycle) 
ที่มา: กองวิชาการและแผนงาน ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร, ตุลาคม. 2559. 
 

การจัดท างบประมาณของกรุงเทพมหานคร มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การจัดท างบประมาณ 
1. ก าหนดปฏิทินงบประมาณ 
2. ประมาณการรายรับประจ าปี 
3. หน่วยงานผู้ใช้งบประมาณจัดท าค าของบประมาณ 
4. ส านักงบประมาณพิจารณาและวิเคราะห์ค าของบประมาณ 
5. คณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
6. จัดท าเอกสารงบประมาณ 
ขั้นตอนที่ 2 การอนุมัติงบประมาณ 
การพิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ

สภากรุงเทพมหานคร ซึ่งสภากรุงเทพมหานครจะพิจารณา 3 วาระ ดังนี้ 
วาระที่ 1 รับหลักการแห่งร่างบัญญัติฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ พิจารณา

อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ เมื่อคณะกรรมการวิสามัญฯ พิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ แล้วเสร็จจะเสนอต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระที่ 2 

วาระที่ 2 เป็นการประชุมเรียงล าดับตามมาตราและมีการอภิปราย 
วาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย แต่จะเป็นการพิจารณาว่าจะผ่านร่างข้อบัญญัติฯ หรือไม่

เท่านั้น 
ขั้นตอนที่ 3 การบริหารงบประมาณ 
การบริหารเป็นการน าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไปด าเนินการเพื่อให้เกิดผลทาง

ปฏิบัติ ประกอบด้วย 

จัดท า
งบประมาณ 

อนุมัติ
งบประมาณ 

บริหาร
งบประมาณ 

ติดตามฯ
งบประมาณ 

ผลสะท้อนกลับ 
(Feedback) 



 41 

 

1. การขออนุมัติเงินประจ างวด ซึ่งในต่ละปี จะมีเงินประจ างวด 3 งวด ๆ ละ 4 เดือน 
2. การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ไปยังงานหรือโครงการหรือรายการอ่ืน 
3. การขออนุมัติจัดสรร เงินงบกลาง โดยหน่ายงานต้องแจ้งเหตุผลความจ าเป็น 
ขั้นตอนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
1. การติดตามงบประมาณกรุงเทพมหานคร ติดตามการเบิกจ่ายทุกหมวดรายจ่าย และ

ติดตามการก่อหนี้งบลงทุนทั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบกลาง 
2. การติดตามงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ติดตามการเบิกจ่ายทุกผลผลิต  

ทุกรายการ/โครงการ และติดตามการก่อหนี้งบลงทุนที่เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินอุดหนุนทั่วไป
ที่เป็นรายจ่ายลงทุน 

การจัดสรรงบประมาณประจ าปีของโรงเรยีนในสังกัดกรงุเทพมหานคร 
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเป็นค่าใช้จ่ายในการ 

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาจาก 2 ส่วน คือ งบเงินอุดหนุนรัฐบาล และเงินกรุงเทพมหานคร  
โดยเริ่มจากส านักการศึกษาขอความเห็นชอบบัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาประจ าปี 
งบประมาณต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งขออนุมัติให้ส านักงานเขตเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
ทั่วไป เพื่อน าฝากเป็นเงินนอกงบประมาณของส านักงานเขต ประมาณปลายเดือนกันยายนและ  
เดือนตุลาคมของทุกปี 

หลักเกณฑ์แนวทางการใช้จา่ยงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา 
1. ให้ส านักงานเขตและโรงเรียนใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2. เมื่อได้รับแจ้งการอนุมัติหลักเกณฑ์ และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายด้าน 

การศึกษาจากส านักการศึกษา ให้ส านักงานเขตจัดท าบัญชีจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์ข้อ 1 
โดยใช้สถิตินักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี และแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบ 

3. ส านักงานเขตวางฎีกาเบิกเงินกับกองตรวจจ่าย ส านักการคลัง โดยถือปฏิบัติตาม 
หนังสือที่ กท 1308/5445 ลงวันที่ 2 กันยายนของทุกปี เรื่อง ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาล และเงินงบประมาณเบิกแทนกัน งบเงินอุดหนุน และงบกลางประเภท
เงินอุดหนุนทั่วไป 

4. โรงเรียนจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียน  
การสอน และค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบตามจ านวนงบประมาณที่ได้รับและขออนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ต่อผู้อ านวยการเขต 
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5. ส านักงานเขตหรือโรงเรียนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย ตามกฎหมายระเบียบ 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

6. ในกรณีมีจ านวนนักเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากวันที่ 10 มิถุนายน ในปีปัจจุบัน ให้ส านักงาน
เขตพิจารณาถัวจ่ายจากงบประมาณภายในส านักงานเขตก่อน หากไม่เพียงพอจึงขอจัดสรร  
งบประมาณเพ่ิมเติม 

ขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร 
การบริหารงานงบประมาณหรือที่เรียกว่า การบริหารงานการเงินและพัสดุของโรงเรียน   

เป็นการด าเนินงานโดยยึดหลักกฎหมาย ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538   
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2553 ระเบียบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงินและการตรวจเงิน 
พ.ศ. 2530 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2548 รวมทั้งค าสั่งและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง   
ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้การบริหารงาน 
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ที่ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการบริหาร 
และการจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษา ซึ่งในปัจจุบันเน้นการบริหารงานงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน โดยสถานศึกษาจะต้องก าหนดภารกิจ ผลผลิตและผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน   
และเมื่อด าเนินการจนบรรลุเป้าหมายแล้ว สถานศึกษาจะต้องรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อแสดงถึง
ความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบวิธีการงบประมาณอย่างรัดกุม  
สามารถตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า 

การบริหารงบประมาณ หมายถึง แผนการด าเนินงานเกี่ยวกับรายรับและรายจ่าย เพื่อมา 
ใช้ในการด าเนินงาน โดยมีการควบคุมการด าเนินงานทางการเงินตามกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้เกิด 
ประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งประกอบด้วยตัวเลขแสดงรายรับว่ามาจากทางใด และรายจ่ายที่จะต้องจ่าย 
ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และค่าใช้จ่ายทรัพยากรที่จ าเป็น 

ขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานงบประมาณ 
ขอบข่ายของการบริหารงานงบประมาณ หมายถึง การด าเนินงานต่าง ๆ ดังนี ้
1. การบริหารงบประมาณ 

1.1 การจัดท าแผนการบริหารงบประมาณ คือ การวางแผนงบประมาณให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ได้รับจัดสรร โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1.1.1 มีการส ารวจ รวบรวมข้อมูล จัดท าสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา  
การแก้ไข การใช้งบประมาณแต่ละด้าน 

1.1.2 จัดท ากรอบงบประมาณรายจ่าย ล าดับความส าคัญและจัดสรรงบตามที่ได้รับ 
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1.1.3 เสนอแผนการจัดท างบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ 

1.1.4 เสนอต่อผู้อ านวยการเขตให้อนุมัติแผนงบประมาณ 
1.1.5 ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 

1.2 การด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณ ให้ด าเนินการตามกฎหมาย ระบียบ   
ข้อบังคับ มีความโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ มีระบบแผนการใช้จ่ายที่ดี เพื่อให้ได้มา
ซึ่งทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงานได้ทันเวลา มีคุณภาพ และคุ้มค่า 

1.2.1 การขอต้ังงบประมาณ ประกอบด้วย การจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศและ 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ การวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ จัดท าแผนงบประมาณให้เชื่อมโยงกับดัชนีชี้วัด  
ความส าเร็จ การวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญ และการจัดท าค าขอจัดตั้งงบประมาณในเรื่อง  
ดังต่อไปนี ้

1) ค่าครุภัณฑ ์
2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
3) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
4) ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมสิง่ก่อสร้าง 

1.2.2 การจัดสรรงบประมาณ (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
1) เงินอุดหนุนรัฐบาล ค่าจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2) งบกรุงเทพมหานคร โครงการเรียนฟรีเรียนดีอย่างมีคุณภาพและรายจ่ายอื่น 

1.2.3 การจัดซื้อจัดจ้าง 
1) ตกลงราคา ไม่เกิน 100,000 บาท ด าเนินการโดย ตรวจสอบความ 

ต้องการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ก าหนดรายละเอียดที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบราคา  
มาตรฐาน ขอเห็นชอบ อนุมัติ ท าใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ตรวจรับ รายงานผลการ ตรวจรับ วางฎีกา และ 
ท าทะเบียบคุม 

2) สอบราคา เกิน 100,000 บาท ไม่เกิน 2,000,000 บาท ตรวจสอบ 
ความต้องการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จัดท ารายละเอียด ขอเห็นชอบ พร้อมตั้งกรรมการเปิด  
ซอง ท าประกาศ รับซอง/เก็บรักษา เปิดซอง ขออนุมัติ/ร่างสัญญา แต่งตั้งกรรมการตรวจรับ ลงนาม
สัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง ส่งส าเนาสัญญาให้ สตง. ตรวจรับ รายงาน ส่งใบขอเบิก และท าทะเบียนคุม 

3) การด าเนินงานทุกขั้นตอนต้องลงระบบ MIS และระบบ e-GP 
2. การบริหารการเงนิและการบัญช ี

การบริหารการเงินและการบัญชีในโรงเรียน หมายถึง การวางแผนจัดสรรเงินให้แก่ 
งานฝ่ายต่าง ๆ ตามความเหมาะสมอย่างเพียงพอ ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถรับผิดชอบ 
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การขับเคลื่อนงานนั้น ๆ ให้ไปสู่เป้าหมายตามที่ก าหนด โดยมีการจัดท าบัญชีไว้เป็นหลักฐานส าหรับ 
ตรวจสอบ นอกจากนี้ ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีข้อมูลในการตัดสินใจที่ดีส าหรับการบริหารจัดการ 
งบประมาณที่โรงเรียนได้รับด้วยการจัดท างบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. การวางแผนจัดท างบประมาณ ด้วยการจัดท าแผนใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรให้เกิด 
ประโยชน์ และคุ้มค่าต่อการจัดการศึกษา โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาว่าแผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีประสบความส าเร็จมากน้อย 
เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคใดที่จะต้องได้รับการแก้ไขในปีต่อไป รวมทั้งพิจารณาถึงนโยบายของ  
กรุงเทพมหานครและความต้องการของท้องถิ่นประกอบการจัดสรรงบประมาณด้วยความยุติธรรม 
เพียงพอและเหมาะสม 

2. การด าเนินการตามแผนการจัดท างบประมาณ ให้ด าเนินการด้วยความรับผิดชอบ  
และโปร่งใสทุกโครงการ/กิจกรรม ตามกฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติ และค าสั่งที่เกี่ยวข้องจะท าให้แผนการ
ใช้จ่ายเงินเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธภิาพ 

3. การบริหารและควบคุมการใช้จ่ายเงิน ผู้บริหารโรงเรียนต้องรับผิดชอบเงิน 
งบประมาณอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และได้ผลตามเป้าหมาย ทั้งงบลงทุน งบด าเนินการ และ  
งบรายหัวตามกฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติ และค าสั่งที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน ต้องตระหนักเสมอว่าบทบาท 
ของผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารงบประมาณและการเงินจะอยู่ภายใต้การบริหารในรูปแบบ 
คณะกรรมการเสมอ เช่น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินต่าง  ๆ คณะกรรมการจัดท าบัญชี  
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับ เป็นต้น 

4. การติดตาม ตรวจสอบ และรายงาน ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีความสามารถสูง 
ในการติดตามตรวจสอบ และรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ จากข้อมูลตามระบบบัญชีของโรงเรียน 

การบริหารการเงินและการบัญชี ผู้บริหารสถานศึกษาอาจน าหลักวงจรคุณภาพ PDCA  
มาใช้ตามความเหมาะสม คือ การวางแผน การด าเนินการ การตรวจสอบ/ประเมินตน เอง และ 
การปรับปรุง ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมอบหมายให้บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ  
รับผิดชอบงานการเงินและการบัญชีโดยตรง โดยแยกออกจากผู้ที่ท าหน้าที่สอน ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติ
และการบริหารงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

การเงิน หมายถึง จ านวนหรือปริมาณของตัวเงินที่ใช้สนับสนุนการบริหารงานและ 
การปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมให้มีปริมาณเพียงพอที่จะสามารถท าให้กิจกรรมตามวัตถุประสงค์และ 
มีระดับคุณภาพของงานตามมาตรฐาน 

การเงินจะต้องจัดสรรให้อยู่ในรูปของงบประมาณ โดยแบ่งตามกิจกรรมในแต่ละ 
พันธกิจของโรงเรียน น้ าหนักของการจัดสรรให้เป็นไปตามความส าคัญและความจ าเป็นของแต่ละ 
กิจกรรมหรือเป็นไปตามจุดเน้นที่ตกลงร่วมกัน การจัดการด้านการเงินของโรงเรียนต้องมีสถานะ  
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ทางการเงินที่เชื่อถือได้ มีการใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมเหตุสมผล มีความประหยัดคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ  
มีวิธีการใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบัญญัติที่ก าหนด ทั้งนี้ ระบบการเงินในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครมีรายรับจากหลายส่วน เช่น งบจัดสรรจากรัฐบาลและงบเงินกรุงเทพมหานคร   
รายได้จากการบริจาค ค่าเช่า การบริการ ทุนนักเรียนและการจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ในโรงเรียน ซึ่งเงินทุกประเภทต้องด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ และเป็นตามระเบียบ 
การใช้จ่ายเงินของกรุงเทพมหานคร 

การบัญชี หมายถึง การรวบรวมข้อมูลทางการเงิน การจดบันทึกรายการต่าง  ๆ  
ในรูปแบบของจ านวนเงิน โดยจัดประเภทเป็นหมวดหมู่และสรุปผลเพื่อจัดท ารายงานทางการเงิน 

การจัดท าบัญชีเป็นการจัดท าหลักฐานแสดงการรับเงินและจ่ายเงิน โดยการน าเอกสาร 
ข้อมูลต่าง ๆ มารวบรวมเพื่อลงบันทึกในบัญชีให้เกิดความชัดเจน ถูกต้อง เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่มีการ
เคลื่อนไหวในการรับและจ่ายเกี่ยวกับการเงิน 

2.1 การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการเงิน 
2.1.1 เงินโครงการอาหารกลางวัน 
2.1.2 เงินบ ารงุการศึกษา 
2.1.3 เงินลูกเสือโรงเรียน 
2.1.4 เงินยุวกาชาดโรงเรียน 

2.2 การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารบัญช ี
2.2.1 บัญชีเงินสด 
2.2.2 บัญชีแยกประเภท 

3. การบริหารพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง)  
การบริหารพัสดุ หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับพัสดุที่โรงเรียนได้รับหรือจัดหามาใช้ใน 

โรงเรียน ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน และเป็นไปอย่างถูกต้อง   
รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องศึกษาระเบียบ กฎหมาย  
มติคณะรัฐมนตรี และค าสั่งที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจ เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มตั้งแต่  
การวางแผน การก าหนดความต้องการ การจัดหา การแจกจ่าย การบ ารุงรักษา การจ าหน่าย และ  
การตรวจสอบรายงาน โดยตระหนักถึงความประหยัดและความคุ้มค่าเป็นองค์ประกอบส าคัญ 

พัสดุ เป็นทรัพย์สินส่วนหนึ่งของโรงเรียน ซึ่งในแนวปฏิบัติอาจใช้ค าว่า การบริหาร 
ทรัพย์สินของโรงเรียนได้เช่นกัน โรงเรียนจึงต้องมีการจัดการและใช้ประโยชน์ที่คุ้มค่า มีการบ ารุงรักษา 
ซ่อมแซมให้คงสภาพดีอยู่เสมอ มีการควบคุมที่เหมาะสม มีการจ าหน่ายและมีข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับความต้องการและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ การจัดหามีความโปร่งใสและ 
มีวิธีการควบคุมภายในที่ด ี
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3.1 การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
3.2 การควบคุม การเบิกจ่ายและการบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ 
3.3  การตรวจรับและรายงาน 
3.4 การจ าหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ ์

4. การประเมนิและการรายงานงบประมาณ 
การประเมิน หมายถึง กระบวนการที่ได้มาซึ่งข้อมูลส าหรับพิจารณาตัดสินผลการ 

ปฏิบัติงานจริงกับผลที่คาดว่าจะได้รับในการด าเนินงานว่ามีความสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด โดยมี 
เป้าหมายที่จะให้ทราบถึงความส าเร็จและความล้มเหลว รวมทั้งสาเหตุของความส าเร็จและความล้มเหลว  
สิ่งที่จะบอกให้รู้ได้ คือตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ซึ่งต้องมีการก าหนดไว้  
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) เป็นดัชนีชี้วัดหรือหน่วยวัดความส าเร็จของ 
การปฏิบัติงานที่ถูกก าหนดขึ้น ซึ่งควรเป็นหน่วยวัดที่มีผลเป็นตัวเลขที่นับได้จริง และต้องสื่อถึง
เป้าหมายในการปฏิบัติงานส าคัญ ทั้งนี้เพื่อสร้างความชัดเจนในการก าหนด ติดตามและประเมินผล  
การปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ โดยอาจพิจารณาจากด้านปริมาณ เช่น จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่ 
ท าแล้วเสร็จ ด้านคุณภาพ เช่น ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้านเวลา เช่น จ านวนวันที่ใช้ใน
การด าเนินการ และด้านงบประมาณ เช่น ร้อยละของจ านวนวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานลดลง เป็นต้น 

การประเมินการบริหารงานงบประมาณ มีการด าเนินงานดังนี้ 
1. จัดท าตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
2. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ รายงานความก้าวหน้าการใช้

งบประมาณ การจัดท าฎีกาทุกรายการในช่วงเวลาที่แต่ละส านักงานเขตก าหนด 
3. ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดท าและการใช้งบประมาณ ได้แก่ 

3.1 รายงานงบประมาณและวงเงินที่ได้รับในแต่ละรายการ 
3.2 วิธีการและขั้นตอนในการด าเนินการ 
3.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ 

4. ติดตามความก้าวหน้าการใช้งบประมาณ การจัดท าฎีกาให้เป็นไปตามปฏิทิน 
ปฏิบัติงาน 

การรายงาน หมายถึงการเสนอรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ผู้บังคับบัญชา 
ทราบถึงความก้าวหน้าของงานทุกระยะ สะดวกแก่การประสานงานกับหน่วยงานอื่น รวมทั้งผลผลิต 
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีความคุมทุนหรือไม่ ในขณะเดียวกันควรเสนอรายงานให้ผู้ร่วมงานทราบด้วย 
การเสนอรายงานจ าเป็นต้องมีการบันทึกหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานไว้เป็นระยะ ๆ มีการวิจัย   
ประเมินผล การตรวจสอบเป็นระยะ ๆ 
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การด าเนินการเกี่ยวกับรายงานการบริหารงบประมาณ เช่น 
1. เงินบ ารุงการศึกษา จัดท าดังนี ้
รายงานการรับจ่ายเงิน ส่งผู้อ านวยการเขตเป็นประจ าทุกระยะ 3 เดือน และเมื่อสิ้น

งบประมาณ (ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบ ารุงการศึกษา พ.ศ. 2544 ข้อ 12) 
2. เงินทุนหมุนเวียนโครงการอาหารกลางวัน จัดท าดังนี้ 

2.1 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และยอดเงินคงเหลือประจ าเดือน ส่งส านักงาน 
เขต ส านักการศึกษาภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

2.2 จัดท างบเงินรับ-จ่าย แสดงยอดการรับและการจ่ายทั้งปี ส่งส านักการศึกษา 
ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน ของทุกป ี

2.3 รายงานการรับ-การจ่ายเงิน พร้อมปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตาม
โครงการอาหารกลางวัน ภายในวันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายน ของทุกปี ส่งส านักงานเขตและ
ส านักการศึกษา 

2.4 ส่งเงินโครงการอาหารกลางวันคืนเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ระยะเวลาในการรายงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามหนังสือสั่งการหรือระเบียบ 

ปฏิบัติของหน่วยงานต้นสังกัด 
การประเมินและการรายงานงบประมาณ จัดท าตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ รายงานความก้าวหน้าการใช้  
งบประมาณ ทุก 3 เดือน สรุปทุกสิ้นปีงบประมาณ การจัดท าฏีกาทุกรายการ แต่ละโรงเรียนสามารถ
ด าเนินการจัดท าภารกิจที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ และสอดคล้องกับบริบทของแต่ละ
โรงเรียนได้ตามความเหมาะสม 

การบริหารงานงบประมาณ มีขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานงบประมาณ   
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และระยะเวลาในการด าเนินการก าหนดไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทาง  
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด69 

สรุป 
แนวโน้มการบริหารงบประมาณในอนาคตขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้ คือ นโยบายของรัฐ 

และผู้น าท้องถิ่น ความต้องการในคุณภาพการบริการ การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล  
กรอบงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของกรุงเทพมหานคร การอพยพเคลื่อนย้ายประชากรโดยเสรี  

                                                            
69ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร , แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียน 

สังกัดกรุงเทพมหานคร การบริหารงานงบประมาณ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, 2554), 35. 
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และการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายงบประมาณ70 ซึ่งผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการรับรู้ 
ข่าวสารและติดตามการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้การบริหารงบประมาณทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
และควรยึดหลักค่านิยมของกรุงเทพมหานคร "SMILE"71 มาใช้ในการด าเนินการ เพื่อให้การบริหาร 
งบประมาณบรรลุเป้าหมาย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้ 

S = Standard (มาตรฐาน) ปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานสากล มุ่งให้บริการที่เป็นธรรม  
ถูกต้อง โปร่งใส และรวดเร็ว โดยค านึงถึงความพึงพอใจของประชาชน 

M = Modern (ความทันสมัย) มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และนวัตกรรมด้านการให้บริการ 

I = Integration (ท างานแบบบูรณาการ) มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการท างานร่วมกัน  
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เกิดเป็นภาคีเครือข่ายอย่างกลมกลืน 

L = Learning (เรียนรู้เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง) มุ่งมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่  ๆ อย่างเท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

E = Empowerment (มอบอ านาจตัดสินใจ) มุ่งมั่นตั้งใจท างานและพัฒนาตนเองให้
พร้อมต่อการได้รับมอบอ านาจการตัดสินใจ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการท างานและเปิดโอกาสให้ 
บุคลากรได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ 

การบริหารงานงบประมาณ เป็นสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องให้ความส าคัญกับ  
ผู้ด าเนินงานด้านงบประมาณ โดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง   
เพื่อให้การบริหารงานมีความถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของการบริหารงานงบประมาณ   
และด าเนินการให้ทันก าหนดเวลา นอกจากนี้ เทคนิควิธีการและประสบการณ์ในการด าเนินงานด้าน
งบประมาณก็มีความส าคัญด้วยเช่นกัน ควรเลือกใช้การบริหารงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับบริบทของ 
โรงเรียนหรือหน่วยงาน เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBB) การบริหารงานแบบมุ่งเน้น 
ผลงานโดยใช้มาตรฐานทางการเงิน (7 Hurdles) ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  
(SPBB) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงาน 
งบประมาณเป็นของตนเอง เป็นที่ยอมรับและสามารถตรวจสอบได ้  

                                                            
70กองวิชาการและแผนงาน ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร, ตุลาคม. 2559. 
71เรื่องเดียวกัน. 
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กฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนนิงานด้านงบประมาณ 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
3. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2511 แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 203  
พ.ศ. 2515 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2517 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534 และแก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 

4. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
5. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  

และ ฉบับที่ 3 
6. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 
7. ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการก าหนดประเภท รายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติ

เกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533 
8. ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  

การน าส่งเงินและการตรวจเงิน พ.ศ. 2530 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2555 

9. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2557 

10. ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบ ารุงการศึกษา พ.ศ. 2555 
กฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านงบประมาณ  

เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ด าเนินการด้านงบประมาณควรรู้และควรศึกษาให้เข้าใจ
อย่างถ่องแท้ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงบประมาณมีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
และประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 
ข้อมูลของโรงเรียนที่เป็นกรณีศึกษา 

การศึกษาแนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศในการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัด 
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน 
ขนาดกลาง จ านวน 6 โรง โดยแบ่งเป็นโซนละ 1 โรง ซึ่งมีลักษณะตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้แก่  
1) โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม ส านักงานเขตพระนคร กลุ่มกรุงเทพกลาง 2) โรงเรียนสุเหร่าสามอิน  
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ส านักงานเขตวัฒนา กลุ่มกรุงเทพใต้ 3) โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม ส านักงานเขตบางซื่อ กลุ่มกรุงเทพ 
เหนือ 4) โรงเรียนวัดสังฆราชา ส านักงานเขตลาดกระบัง กลุ่มกรุงเทพตะวันออก  5) โรงเรียน 
วัดกระจับพินิจ ส านักงานเขตธนบุรี กลุ่มกรุงธนเหนือ และ 6) โรงเรียนวัดศาลาแดง ส านักงานเขต 
บางแค กลุ่มกรุงธนใต้ ซึ่งในการน าเสนอข้อมูลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงาน 
งบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจะน าเสนอเป็นรายโรง และน าเสนอเป็นหัวข้อ 
โดยไม่ได้เป็นไปตามล าดับในภาคผนวก และข้อมูลของโรงเรียนที่เป็นกรณีศึกษา ผู้ให้ข้อมูลในแต่ละ 
โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ฝ่ายงบประมาณหรือหัวหน้างานงบประมาณ จ านวน 1 คน และข้าราชการครูหรือเจ้าพนักงานธุรการ 
หรือผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ จ านวน 1 คน รวมโรงเรียนละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 18 คน โรงเรียน
ด าเนินการบริหารงานงบประมาณตามรูปแบบของวงจรการบริหารที่เป็นระบบของเดมมิ่ง (Deming  
Cycle : PDCA) ทั้ง 6 โรงเรียน ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี ้
 
1. กรณีศึกษา โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม ส านักงานเขตพระนคร กลุ่มกรุงเทพกลาง 
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โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม ตั้งอยู่เลขที่ 330/2 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม  

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10200 โทรศัพท์/โทรสาร 0-2281-2570 อีเมล์  
makutkasat@gmail.com 

โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม เปิดท าการสอนเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2476 ตั้งแต่ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 เป็นโรงเรียนประชาบาล บนที่ดินของวัดมกุฏกษัตริยาราม อาคารเรียน 
หลังแรกเป็นแบบ ป.2 ของกระทรวงศึกษาธิการ ครูใหญ่คนแรก คือ นายดาบทองหล่อ ไชยวัต  
พ.ศ.2478 เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา แขนงวิชาช่างเย็บหนัง พ.ศ.2480 ได้โอนเป็นโรงเรียนเทศบาล  
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ใช้ชื่อว่า โรงเรียน 16 (วัดมกุฏกษัตริยาราม) พ.ศ.2481 ทางจังหวัดสั่งยุบเลิกการสอนวิชาช่างเย็บหนัง 
คงเปิดสอนเฉพาะวิชาสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 พ.ศ.2487 เทศบาลนครกรุงเทพ ได้โอน 
โรงเรียนและครูขึ้นตรงต่อจังหวัดพระนคร พ.ศ.2498 ได้โอนกลับไปขึ้นกับเทศบาลนครกรุงเทพ  
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2498 พ.ศ.2505 ได้ขยายช้ันเรียนถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 7 พ.ศ.2506 ได้เปิดสอน  
2 ผลัด พ.ศ.2507 ได้รับงบประมาณ 3,800,000 บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียน  
เป็นตึกทรงไทย 3 ชั้น เปิดใช้เมื่อ 2 สิงหาคม 2508 และเป็นอาคารเรียนที่คงอยู่ถึงปัจจุบัน 13 มกราคม  
2515 มีการรวมกรุงเทพและธนบุรี เป็นจังหวัดเดียวกัน เรียกว่า  กรุงเทพมหานคร โรงเรียน 
วัดมกุฏกษัตริยาราม จึงโอนเข้าสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2521 ยกเลิกการสอน 2 ผลัด 

ปัจจุบัน โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีพื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน ปีการศึกษา 2559 มีนักเรียน 467 คน เป็นชาย 260 คน  
เป็นหญิง 207 คน มีข้าราชการครู  24 คน ประกอบด้วยผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 2 คน ครูสายปฏิบัติการสอน 21 คน ข้าราชการสามัญ ต าแหน่ง  
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 1 คน พนักงานสถานที่ 3 คน และพี่เลี้ยง 5 คน 

ลักษณะชุมชนโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม 
สภาพทั่วไป ชุมชนรอบ ๆ บริเวณโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม ได้แก่ ชุมชนซอยนาม 

บัญญัติ ชุมชนเทเวศร์ และชุมชนตลาดมหานาค คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป  
ค้าขาย และรับราชการ นักเรียนส่วนใหญ่มาจากพื้นที่บริเวณใกล้เคียงโรงเรียน และมาจากผู้ปกครอง
ที่รับราชการรอบ ๆ บริเวณโรงเรียนที่เป็นหน่วยราชการ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ และกรมทหาร  
รวมทั้งผู้ปกครองที่อยู่แถวตลาดมหานาค 

แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์  
องค์การสหประชาชาติ คลองผดุงกรุงเกษม กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์เยาวชนเทเวศร์ และตลาดเทเวศร์ 

โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม 
โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น 4 ฝ่าย โดยมี 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 2 คน รับผิดชอบการบริหารงานคนละ 2 ฝ่าย ดังนี้ การบริหารงาน 
วิชาการคู่กับการบริหารงานบุคคล และการบริหารงานงบประมาณคู่กับการบริหารงานทั่วไป  
โดยผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมาย  
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2. กรณีศึกษา โรงเรียนสุเหร่าสามอิน ส านักงานเขตวัฒนา กลุ่มกรุงเทพใต้  
 

 

 
 
โรงเรียนสุเหร่าสามอิน ส านักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร สถานที่ตั้ง เลขที่ 780  

ถนนปรีดีพนมยงค์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110  
โทรศัพท์ 0–2392–571 

โรงเรียนสุเหร่าสามอิน ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2476 โดยฮัจยะซัยหนับ   
บุญมาเลิศ  และฮัจยีอิบรอเฮม บุญมาเลิศ ได้บริจาคที่ดิน และให้เป็นที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการของ
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สุเหร่าสามอิน การจัดการเรียนการสอนในตอนแรกได้อาศัยศาลาของสุเหร่าเป็นสถานที่เล่าเรียน   
และยกให้อยู่ในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ขณะนั้นสุเหร่าสามอินอยู่ลึกเข้าไปในหมู่ บ้าน   
ห่างจากถนนประมาณ 500 เมตร การคมนานาคมยังใช้ล าคลองสัญจรไปมา 

ปี พ.ศ. 2492 คณะกรรมการของสุเหร่าได้ลงมติเห็นชอบให้ย้ายสุเหร่ามาตั้งที่ใหม่  
ซึ่งเป็นที่อยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นเหตุให้โรงเรียนต้องย้ายตามมาด้วย และคณะกรรมการได้แบ่งที่ให้สร้าง
โรงเรียนเป็นเอกเทศ ในเนื้อที่ 350 ตารางวา โรงเรียนที่สร้างหลังแรกมีขนาดกว้าง 9 เมตร  
ยาว 9 เมตร ชั้นเดียว ไม่มีผา หลังคามุงสังกะสี ต่อมานักเรียนมีจ านวนมากขึ้นทุกปี ท าให้สถานที่  
ไม่เพียงพอ จึงต้องอาศัยสุเหร่าเรียนอีกครั้ง 

ปี พ.ศ. 2506 โรงเรียนสุเหร่าสามอิน ได้โอนขึ้นกับเทศบาลนครกรุงเทพ จึงได้ชื่อว่า  
“โรงเรียนเทศบาลสุเหร่าสามอิน” 

ปี พ.ศ. 2507 เทศบาลได้โอนงบประมาณ 295,000 บาท ให้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่   
โดยรื้อหลังเก่าเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น และต่อเติมในปี พ.ศ. 2508  ได้อาคารขนาดกว้าง 9 เมตร  
ยาว 46 เมตร 10 ห้องเรียน ห้องเก็บพัสดุและห้องครูใหญ่ อย่างละ 1 ห้อง 

ปี พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเป็นตึก 4 ชั้น ขนาด 9 x 32 เมตร  
เป็นอาคารเดียว 15 ห้องเรียนกับ 3 ห้องเล็ก โดยได้รบงบประมาณจากเงินอุดหนุนของกรุงเทพมหานคร  
เป็นเงินทั้งสิ้น 2,995,000 บาท 

โรงเรียนสุเหร่าสามอิน มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียน  
และโครงสร้างการบริหารงาน ดังน้ี 

วิสัยทัศน์ (VISION) คือ "การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน เป็นคนดี  
มีความรู้ สู่สากล" 

พันธกิจ (MISSION) 
1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร และส่งเสริม

การเรียนรู้สู่ความเป็นสากล 
2. ส่งเสริมและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4. ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เป้าหมาย (SCHOOL GOALS) 
1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. ครูมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และส่งเสริมให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
3. นักเรียนทกุคนมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ มคุีณภาพ 
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ตามเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด 
4. นักเรียนมสุีขภาพกาย สขุภาพจิตท่ีดี ปลอดจากยาเสพติด 
5. นักเรียนมคีวามรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ปีการศึกษา 2556 – 2560 
1. ส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
2. พัฒนาครูตามาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการศึกษา 
4. พัฒนาการเรียนรู้สู่สากล 
5. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนสุเหร่าสามอิน 
โรงเรียนสุเหร่าสามอิน แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น 4 ฝ่าย โดยมีรอง 1 คน  

รับผิดชอบการบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย ดังนี้ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน 
งบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป โดยผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมาย 
 
3. กรณีศึกษา โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม ส านักงานเขตบางซื่อ กลุ่มกรุงเทพเหนือ 
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โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม สังกัดส านักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (ส านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาที่ 1 สังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนเครือข่ายที่ 9 กลุ่มกรุงเทพเหนือ) ตั้งอยู่เลขที่ 
203 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10800 
โทรศัพท์ /โทรสาร 0–2585–2201 e–mail:matchanschool@gmail.com Website:www.matchan 
school.ac.th เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน  
60 ตารางวา  

mailto:matchanschool@gmail.com
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โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล เปิดเรียนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม  
พ.ศ.2435 มีครู 2 คน คือ นายปลั่ง ป้ันลายนาค ครูใหญ่ และนายส าราญ มหากายนันท์ เป็นครูน้อย  
มีนักเรียนชาย 31 คน หญิง 43 คน รวม 74 คน ใช้ศาลาวัดเป็นที่เรียน โรงเรียนซึ่งมีชื่อเดิมว่า 
“โรงเรียนประชาบาลต าบลบางซ่อน 2”  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนประชาบาลต าบลบางซื่อ 1 
วัดมัชฌันติการาม” 

ในป ีพ.ศ. 2497 ท่านเจ้าคุณพรหมมุนี เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ได้ร่วมมือกับชาวบ้าน 
ตัดถนนเข้าวัดและสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ พร้อมทั้งอนุญาตให้กระทรวงศึกษาธิการสร้าง 
อาคารเรียนแบบถาวรขึ้นภายในพื้นที่ของวัด จึงได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนใหม่ ซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียว 
มี 7 ห้องเรียน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 เทศบาลนครกรุงเทพได้ขยายเขตมาถึงต าบลบางซื่อ โรงเรียนจึง 
โอนไปสังกัดเทศบาลนครกรุงเทพ ตามมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2508 และในปีนี้
กระทรวงศึกษาธิการได้สร้างอาคารเรียนแบบ 004 ของกรมสามัญศึกษาให้ 1 หลัง เป็นอาคารไม้  
2 ชั้น (อาคาร 1) 8 ห้องเรียน สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2508 ด้วยเงินการประถมศึกษา 
ซึ่งจัดสรรไว้ก่อนโอนโรงเรียนมาสังกัดเทศบาล 

 
แผนที่โรงเรียน 
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สภาพชุมชนโดยรวม 
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะเป็นชุมชนแออัด บริเวณใกล้เคียงโรงเรียน  

ได้แก่ วัดมัชฌันติการาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หอพักนักศึกษา ชุมชน 
วัดมัชฌันติการาม ชุมชนซอยวัดหลวง ร้านค้า อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพรับจ้าง เนื่องจากอพยพ
มาจากต่างจังหวัด ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 
คือ ประเพณีแห่เรือ-ชักพระ ของวัดเวตวันธรรมาวาส หรือ วัดเซิงหวาย 

ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพหลักคือรับจ้าง ส่วนใหญ่ 
นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 6,000 – 9,000 บาท  
จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน 

โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม 
โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น 4 ฝ่าย โดยมีรอง 2 คน  

รับผิดชอบการบริหารงานคนละ 2 ฝ่าย  ดังนี้ การบริหารงานวิชาการคู่กับการบริหารงานบุคคล  
และการบริหารงานงบประมาณคู่กับการบริหารงานทั่วไป โดยผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบ 
มีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมาย 
 
4. กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสังฆราชา ส านักงานเขตลาดกระบัง กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 
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โรงเรียนวัดสังฆราชา ที่ตั้งเลขที่ 336  ซอยลาดกระบัง 3 ถนนลาดกระบัง แขวง

ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2181-2213 โทรสาร 0-2181-2213  
e-Mail watsangkarachaschool@gmail.com Websitewww.watsangkaracha.com  
เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล1 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื้อที่ 9 ไร่ - งาน 8 ตารางวา เขตพื้นที่
บริการ แขวงลาดกระบัง, แขวงคลองสองต้นนุ่น 

โรงเรียนวัดสังฆราชา  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2471 เริ่มเปิดท าการสอน
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2471 โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดสังฆราชาเป็นสถานที่เรียน โดยเริ่มสอน

http://www.watsangkaracha.com/
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ในชั้นเตรียมประถม ในปีการศึกษา 2481 เริ่มเปิดท าการสอนในชั้นประถม 1 ถึงชั้นประถม 4  ตลอด
เรื่อยมาจนถึงปีการศึกษา 2510 อ าเภอลาดกระบัง ได้ขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 7 โรงเรียนวัดสังฆราชา จึงได้เปิดท าการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 7 ตั้งแต่บัดนั้นเป็น
ต้นมา และได้ปรับตามการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 โดยเปิดท าการสอน
มาเป็นระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 

ในปีการศึกษา 2539 กรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติให้โรงเรียนวัดสังฆราชา เปิดท าการสอน
ในระดับชั้นขยายโอกาสทางการศึกษา จึงได้ขยายการสอนเป็นระดับชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 มาจนถึงปัจจุบัน 

 
แผนที่โรงเรียน 

 
 

โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนวัดสังฆราชา 
โรงเรียนวัดสังฆราชา  แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น 4 ฝ่าย โดยมีรองผู้อ านวยการ 

สถานศึกษา 1 คน รับผิดชอบการบริหารงาน 4 ฝ่าย ดังนี้ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน 
บุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป โดยผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบมี 
ส่วนร่วม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมาย 
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5. กรณีศึกษา โรงเรียนวัดกระจับพินิจ ส านักงานเขตธนบุรี กลุ่มกรุงธนเหนือ 
 

 

 
 
โรงเรียนวัดกระจับพินิจ ตั้งอยู่ที่ 300/1 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 22 ถนนสมเด็จ 

พระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600 โทรศัพท์ 0-2477-9158  
โทรสาร 0-2477-9158 e-mail : kajupinit@hotmail .com Facebook : โรงเรียนวัดกระจับพินิจ 

คติพจน์ : สุวิชชาโน ภว โหติ    -ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ- 
ค าขวัญ : เรียนดี กีฬาเด่น คิดเป็น ท าได้ แก้ปัญหา รักษาวินัย 
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สีประจ าโรงเรียน : แสด – ขาว    หมายถึง สดใสมีสติปัญญา และ คุณธรรม 
ปรัชญาโรงเรียน : รอบรู้วิชาการ รักสถานศึกษา จรรยาเป็นเลิศ เทิดคุณธรรม 
ตราประจ าโรงเรียน ก ธร.วจ.  ดอกไม้ประจ าโรงเรียน  ดอกประดู ่
โรงเรียนวัดกระจับพินิจ ส านักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  

ได้ก่อตั้งขึ้นเพราะประชาชนในบริเวณท้องที่วัดกระจับพินิจ (วัดใหม่กลางคลองเดิม) และใช้ศาลา 
โรงทึมของวัดเป็นโรงเรียนและ ได้เปิดเป็นโรงเรียนประชาบาล ช่ือโรงเรียนวัดกระจับพินิจ เมื่อวันที่  
17 พฤษภาคม 2479 โดยเปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –3 และได้ขยายชั้นเรียนถึง  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในปี พ.ศ. 2480 ต่อมานายจุลินท์ ล่ าซ า คหบดีชาวบุคคโล ได้มีจิตศรัทธา 
ซื้อที่ดินของชาวบ้าน และสร้างเป็นอาคารเรียนเป็นอาคาร 2 ชั้น โดยสิ้นเงินในการก่อสร้าง  
20,000 บาท มอบให้แก่ทางข้าราชการ เพื่อใช้เป็นที่เรียนของนักเรียนจึงย้ายจากศาลาโรงทึม  
มาเรียนที่อาคารหลังนี ้

ต่อมา พ.ศ. 2523 กรุงเทพมหานคร ได้จัดสรรงบประมาณ 4,111,000 บาท ต่อเติม 
อาคาร 4 ชั้นออกไปอีก 12 ห้องเรียน พร้อมทั้งสร้างรั้วอิฐบล็อก รั้วเหล็กโปร่ง สนามบาสเกตบอล  
สนามวอลเลย์บอล พร้อมอุปกรณ์ การสร้างอาคารเรียนหลังที่ต่อเติมนี้ ได้สร้างบนเนื้อที่ซึ่งเป็นของวัด 
และมีสิ่งก่อสร้างของวัดอยู่คือ ศาลาการเปรียญและเมรุ ท่านพระครูพินิจสิกขการ เจ้าอาวาส  
วัดกระจับพินิจซึ่งเป็นผู้ให้ความอุปการะต่อโรงเรียนมาโดยตลอด ยินดีรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของวัดออกไป 
สร้างใหม่ กรุงเทพมหานคร อนุมัติเงินก่อสร้าง เป็นจ านวนเงิน 6,000,000 บาท การสร้างอาคารใหม่ 
แล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 22 มีนาคม 2524 โดยทางคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดกระจับพินิจ  
ได้พร้อมกันจัดงานฉลองครบรอบ 45 ปี และฉลองอาคารใหม่เปิดป้ายมูลนิธิโรงเรียน ในวันที่  
11 กรกฎาคม 2524 

สถานภาพของโรงเรียน 
เป็นโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่เขตธนบุรี สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนวัดกระจับพินิจ มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ สู่มาตรฐานการศึกษา วิชาการเป็นเลิศ  

เทิดคุณธรรม ก้าวน าเทคโนโลยี มีสุขภาวะที่ดี สืบสานประเพณีวิถีไทย ก้าวไกลในสากล ด ารงตนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงยาเสพติด มีทักษะชีวิตที่ดี โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

พันธกิจ 
1. พัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  

ตามหลักสูตรสถานศึกษาแกนกลางพุทธศักราช 2551 
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะชีวิต พร้อมสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยมที่พึงประสงค ์
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3. พัฒนาการบริหารและการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
4. ส่งเสริมอรุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย มีจิตสาธารณะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. ดูแล ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้ห่างไกลยาเสพติด 
6. พัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  

ตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู 
7. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
8. ประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษาเพื่อสร้างเครือข่าย  

ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน โดยยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1) รักชาติ  ศาสตร์  กษัตริย์ 
2) ซื่อสัตย์สุจริต 
3) มีวินัย 
4) ใฝ่เรียนรู้ 
5) อยู่อย่างพอเพียง 
6) มุ่งมั่นในการท างาน 
7) รักในความเป็นไทย 
8) มีจิตสาธารณะ 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน  การสวดมนต์ท านองสรภัญญะ 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  คุณธรรม  จริยธรรม 
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนวัดกระจับพินิจ 
โรงเรียนวัดกระจับพินิจ  แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น 4 ฝ่าย โดยมีรอง 2 คน 

รับผิดชอบการบริหารงานคนละ 2 ฝ่าย ดังนี้  การบริหารงานวิชาการคู่กับการบริหารงานบุคคล การ
บริหารงานงบประมาณคู่กับการบริหารงานทั่ วไป โดยผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบ  
มีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมาย 
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6. กรณีศึกษา โรงเรียนวัดศาลาแดง ส านกังานเขตบางแค กลุ่มกรุงธนใต ้
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โรงเรียนวัดศาลาแดง ตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2475 โดยขุนนนทรักษ์ (นายอ าเภอ 

ภาษีเจริญในสมัยนั้น) กับนายดาบวิเชียร จูฑะพุฒิ (ธรรมการอ าเภอภาษีเจริญ) ท าพิธีเปิดเมื่อวันที่  
9 มีนาคม พ.ศ. 2478 เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลต าบลบางไผ่ (วัดศาลาแดง) ต่อมาทางราชการ 
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนวัดศาลาแดง เริ่มแรกอาศัยศาลาการเปรียญของวัดศาลาแดง เป็นสถานที่ 
เรียน ต่อมาได้ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร จึงแยกมาอยู่ในบริเวณใกล้วัดศาลาแดงจนถึงปัจจุบัน 

โรงเรียนวัดศาลาแดง สังกัดกรุงเทพมหานคร เปิดสอนชั้นอนุบาล 1, 2 และชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมจ านวน 22 ห้องเรียน บนเนื้อที่ 3 ไร่ 239 ตารางวา ที่ดินเป็น 
กรรมสิทธิ์ของวัด 3 ไร ่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร 239 ตารางวา 

ที่ตั้ง  โรงเรียนวัดศาลาแดง ตั้งอยู่เลขที่ 136 ซอยบางแวก 158 แขวงบางไผ่ เขตบางแค  
กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท ์0 2421 0681 โทรสาร  0 2421 0681 

อาณาเขต  ทิศเหนือ จรดวัดศาลาแดง ทิศใต้ จรดที่ดินส่วนบุคคล ทิศตะวันออก  
จรดถนนทางเข้าวัดศาลาแดง ทิศตะวันตก จรดคลองทวีวัฒนา 

อาคาร  ประกอบด้วย 
1. อาคารเรียนตึก  3  ชั้น  แบบ  สนศ. 800  1  หลัง  (อาคารภูมิสถิตย์) 
2. อาคารเรียนตึก  4  ชั้น  แบบ  สนศ. 4  1 หลัง (อาคารอรุณเบิกฟ้า) 
3. อาคารเรียนตึก  4  ชั้น  แบบ  สนศ. 384 1    หลัง (อาคารธารารักษ์) 
4. อาคารเรียนตึก  5  ชั้น  แบบ  สนศ. 505 1    หลัง (อาคารเทพผดุงพร) 
5. อาคารตึก  2  ชั้น  บ้านพักคร ู 1    หลัง 
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6. ซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป 1    หลัง 
7. ห้องเรียนธรรมชาติ  1 หลัง 
โรงเรียนวัดศาลาแดง มีผู้บริหาร 3 คน ครู 30 คน ธุรการ 1 คน พี่เลี้ยง 4 คน และ

พนักงานสถานที่ 4 คน รวมทั้งสิ้น 42 คน และมีนักเรียน จ านวน 690 คน 
 

แผนที่การเดนิทางโรงเรียนวัดศาลาแดง 

 
 

วิสัยทัศน์ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ คู่คุณธรรม น าเทคโนโลยี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชน 
พันธกิจ 
1. มุ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดศาลาแดงตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
2. พัฒนาคุณภาพวิชาการ ส่งเสริมความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน       

เป็นส าคัญ 
3. ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงคแ์ก่เด็ก 
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งเสริมการใช้ระบบ

อินเตอร์เน็ตแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
5. ส่งเสริมค่านิยมในการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
7. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8. ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนวัดศาลาแดง 
โรงเรียนวัดศาลาแดง แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น 4 ฝ่าย โดยมีรอง 2 คน  

รับผิดชอบการบริหารงานคนละ 2 ฝ่าย ดังนี้ การบริหารงานวิชาการคู่กับการบริหารงานบุคคล และ 
การบริหารงานงบประมาณคู่กับการบริหารงานทั่วไป โดยผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
มุ่งเน้นผลงานควบคู่กับบุคคล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่บรรลุ
เป้าหมาย 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 
เกศินี พันธุมจินดา ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด าเนินงานด้านงบประมาณแบบมุ่งเน้น

ผลงานมีปัญหาการด าเนินงานน้อย การด าเนินงานของผู้บริหารที่มีประสบการณ์ต่างกัน 
มีความสอดคล้องกัน72 

นงลักษณ์ เรือนทอง ได้ศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล พบว่า  
การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ส าเร็จของประเทศไทยนั้นต้องบูรณาการองค์ประกอบ  
การบริหารจัดการ 8 องค์ประกอบอย่างกลมกลืน โดยมีองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ คือ 1) การเป็น 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 2) ผู้บริหารและครูเป็นมืออาชีพ 3) การประกันคุณภาพ การตรวจสอบได้และ
ความน่าเชื่อถือ 4) สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 5) การมีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน  
6) เน้นการเรียนการสอน 7) การสอนที่มีวัตถุประสงค์ 8) มีความคาดหวังของนักเรียนสูง 9) มีความ 
เหมาะสมถูกต้อง เป็นไปได้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของ
การวิจัย73 

บัณฑิตาภรณ์ ศรีค าภา จากผลการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับ 
การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี พบว่า ด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านบริหารทางการเงินการควบคุม 

                                                            
72เกศินี พันธุมจินดา, “การด าเนินงานตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี” (2554). 
73นงลักษณ์ เรือนทอง, “รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล” (ดุษฎีนิพนธ์

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 179-180. 
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งบประมาณ ด้านการตรวจสอบภายใน และปัจจัยทางการบริหารมีความสัมพันธ์กันทางบวก กับการ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา74 

เบญจา ศิริผล และธร สุนทรายุทธ จากผลการวิจัยรูปแบบการบริหารงบประมาณและ 
สินทรัพย์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ประเทศไทย 
ใช้ระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ซึ่งมีขั้นตอนที่ส าคัญ 4 ขั้นตอน 
คือ 1) การวางแผนและจัดท างบประมาณ 2) การอนุมัติงบประมาณ 3) การบริหารงบประมาณ และ  
4) การติดตามประเมินผล รูปแบบที่ได้มีคุณสมบัติของความเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ คือ จะต้องมี  
การบริหารรายได้ คิดค านวณต้นทุนทุกขั้นตอน สร้างความหลากหลายในการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ  
เพื่อลดการผูกขาด แยกภารกิจประจ ากับภารกิจตามนโยบายหลักของต้นสังกัดให้ชัดเจน และสร้ าง
ความเชื่อมโยงระหว่างกัน ลดการระดมทุน ลดการใช้ดุลยพินิจ บริหารด้วยความชัดเจน โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ และมีเหตุผล มีแผนงานบ ารุงรักษาสินทรัพย์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีการตรวจสอบ
ภายใน ในเชิงรุกและเชิงสร้างสรรค์ รายงานผลการด าเนินงานด้วยรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ 
นอกจากนี้ จะต้องปฏิบัติและยึดตามกฎระเบียบที่ราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด75 

ประจวบ จันทร ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเพื่อความเป็น 
เลิศ กรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  
เพื่อความเป็นเลิศ พบว่า มีองค์ประกอบหลัก 9 ด้าน คือ 1) ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  
มี 6 องค์ประกอบย่อย 2) การวางแผนกลยุทธ์มี 4 องค์ประกอบย่อย 3) ด้านการบริหารความสัมพันธ์ 
กับผู้รับบริการมี 3 องค์ประกอบย่อย 4) ด้านการจัดสารสนเทศ มี 3 องค์ประกอบย่อย 5) ด้านการ 
บริหารงานบุคคล มี 6 องค์ประกอบย่อย 6) ด้านโครงสร้างองค์กรมี 3 องค์ประกอบย่อย 7) ด้านการ
บริหารงานวิชาการมี 8 องค์ประกอบย่อย 8) ด้านการบริหารทั่วไป มี 4 องค์ประกอบย่อย และ  
9) ด้านการบริหารงานการเงิน มี 1 องค์ประกอบย่อย76 

                                                            
74บัณฑิตาภรณ์ ศรีค าภา, “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับการบริหาร

งบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี” (2556). 

75เบญจา ศิริผล, ธร สุนทรายุทธ, “รูปแบบการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ,” วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัย
บูรพา. 

76ประจวบ จันทร, รูปแบบการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 
(กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, 2556). 
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ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ และคณะ จากผลการวิจัย การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 
ระบบงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการประเมินผลการด าเนินงาน พบว่า ต้องมีการเชื่อมโยงกับการตั้งเป้าหมาย  
โดยมีจุดหมายที่มีเหตุผลสามารถชี้แจงได้ ด้านระบบฐานข้อมูล พบว่า ได้พัฒนาให้ครบถ้วนทั้งด้าน
การใช้ไปและการคงเหลือของเงิน การควบคุมฐานข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล77 

เรวดี รัตนะมาลา ได้กล่าวไว้ว่า จากผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหา 
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 พบว่า  
ผู้ที่มีประสบการณ์ท างานด้านงบประมาณต่างกันมีสภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณที่แตกต่าง
กัน สถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกันมีสภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณที่แตกต่างกัน  
โดยสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดกลางมีสภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณ  
ที่แตกต่างกันกับสถานศึกษาขนาดใหญ่และสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ78 

การวิจัยการปฏิบัติที่ เป็นเลิศในระบบการจัดการทางการเงินของบริษัทฝึกอบรม  
ผลการวิจัยระบุได้ว่า การจัดบริหารจัดการลูกหนี้และเงินทุนหมุนเวียน เป็นตัวชี้วัดส าคัญของ  
การปฏิบัติขององค์กร ต้องการเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่มีมาตรฐานทางการด้านการจัดการการเงินที่แตกต่าง 
กับบริษัทฝึกอบรมอื่น ๆ ด้วยเป้าประสงค์ที่จะระบุและทดลองแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
เพื่อพัฒนาแนวทางให้บริษัทอื่น ๆ ประสบความส าเร็จตามแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
วิธีการน าไปสู่ข้อปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของระบบการจัดการการเงินของบริษัทฝึกอบรม 
1) การจัดการกลยุทธ 2) ระบบการจัดการการเงิน 3) ตัวบ่งชี้การปฏิบัติและเกณฑ์การวัดองค์กร  
4) รายการตรวจสอบและกระบวนการ79 

การปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการทางการเงินของรัฐบาล ผลการวิจัย สรุปว่า ระบบ 
การจัดการทางการเงินที่ส่งเสริมให้รัฐบาลดี และธุรกิจดี ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน 
และภายนอก ที่สามารถเข้าใจและควบคุมการวางแผนองค์กรที่ดีได้และใช้แหล่งทรัพยากรทางการเงิน 

                                                            
77ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ และคณะ, “การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการระบบ

งบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” (โดยงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาต)ิ. 

78เรวดี รัตนะมาลา, “การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานราธิวาส เขต 1” (2551). 

79Best Practice in the Financial Management Systems of Group Training 
Companies, เข้าถึงเมื่อ 24 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.training.nsw.gov.au/ 
businesses/gto/gtobestpractice.html,. 
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อย่างถูกต้อง ถูกเวลา และถูกคน การจัดการทางการเงินมี 4 หลัก ดังนี้ 1) การจัดการงบประมาณ  
2) การควบคุมทางการเงิน 3) การจัดการมูลค่า 4) การก ากับดูแลและความรับผิดชอบ80 

จากงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาจะเห็นได้ว่า  
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน มีการควบคุมการใช้เงิน 
งบประมาณ มีการตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจในการ 
บริหารงบประมาณและต้องพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและพัสดุให้มีความรู้ความสามารถไปพร้อมกัน   
เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีความถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ ด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ หรือมีความผิดพลาดน้อยที่สุด 

งานวิจัยต่างประเทศ 
การวิจัย เรื่อง การจัดการคุณภาพทั้งหมดในบริการทางการเงิน : การศึกษาเชิงประจักษ์ 

เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ด าเนินการเพื่อการจัดการคุณภาพ TQM ของ University of  
Bradford ในยุโรป และตรวจสอบสถานะ TQM ในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินในสหราช
อาณาจักร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการให้บริการทางการเงินอยู่ในภาวะที่มีการ 
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและมีการแข่งขันรุนแรง กลุ่มผู้น าได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพที่โดดเด่น 
และยังแสดงให้เห็นว่าการใช้งานบางอย่างล้มเหลวในการส่งมอบผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและ  
ในบางกรณีค่าใช้จ่ายก็สูงมาก81 

การวิจัย เรื่อง การปฏิบัติที่เป็นเลิศในงบประมาณของโรงเรียน "การพัฒนาหลักการและ 
นโยบายเป็นแนวทางสู่กระบวนการทางการเงิน" ผลการวิจัยพบว่า หลักการทางการเงิน/งบประมาณ 
คือ แนวทางที่จะมุ่งไปสู่การให้เกียรติกับกระบวนการทางการเงิน/งบประมาณ ใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ใน
การตัดสินใจของท้องถิ่น สามารถสร้างสรรค์คุณค่าเป็นกรอบเพื่อช่วยเหลือและเป็นแนวทาง  
การปรึกษากันเรื่องงบประมาณ เช่น เป้าหมายความส าเร็จของนักเรียน ควรขับเคลื่อนด้วย 
กระบวนการทางการเงิน/งบประมาณ หรือบนพื้นฐานของการตัดสินใจด้วยแหล่งทรัพยากร  
“การสร้างคุณค่าทั้งหมดให้แก่เด็ก” นโยบายทางการเงินมักจะเป็นเทคนิคธรรมชาติ วิธีการพัฒนา
งบประมาณที่ดีที่สุด จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงของหลักการและนโยบาย สิ่งที่ส าคัญที่สุด  
ในกระบวนการงบประมาณ คือ การสร้างสรรค์การเรียนรู้ของนักเรียนส่วนใหญ่กับเงินที่หามาได้  

                                                            
80Best practice financial management in government, เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 

2561, เข้าถึงได้จาก https://www.oag.govt.nz/2012/financial-management/part2.htm,. 
81Total quality management in financial services: An empirical study of 

best practice “การจัดการคุณภาพทั้งหมดในบริการทางการเงิน: การศึกษาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด” (บทความ). 

https://www.oag.govt.nz/2012/financial-management/part2.htm
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หลักการงบประมาณและนโยบายควรได้รับการพัฒนาโดยหัวหน้าโรงเรียนท้องถิ่น ส่วนเจ้าหน้าที่ 
ผู้ซึ่งพัฒนาและแนะน างบประมาณ มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา การน ามาใช้ 

การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประกอบด้วย 1) หลักการสู่การพัฒนา ได้แก่ 1.1) ภูมิหลัง แนวโน้ม 
ที่น าไปสู่อุดมการณ์ระยะสั้นในเรื่องการตัดสินใจมีผลสืบเนื่องระยะยาว  1.2) ข้อเสนอแนะ  
1.3)  เป้าหมายส าหรับความส าเร็จของนักเรียนควรน าไปสู่กระบวนการทางงบประมาณ  
1.4) การตัดสินใจควรขับเคลื่อนโดยข้อมูล โดยเลือกโปรแกรมและตัวจัดการบริการบนพื้นฐานผลลัพธ์ 
และเกาะติดหลักฐานพื้นฐานการตัดสินใจ 1.5) พื้นฐานของการตัดสินใจทรัพยากรคือคุณค่าทั้งหมด 
ที่ถูกสร้างเพื่อเด็ก ๆ โดยจัดล าดับก่อนหลังของกลยุทธ์และโปรแกรมกับประสิทธิภาพของราคา 
ที่พิสูจน์ได้ ท าให้การตัดสินใจของนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ยืดหยุ่นเกี่ยวกับขนาดของห้องเรียน  
มีแหล่งทรัพยากรเพียงพอส าหรับการสนับสนุนบุคลากร และมีแหล่งทรัพยากรที่มีผลกระทบที่สุด  
1.6) พิจารณารูปแบบของการใช้จ่ายอีกครั้ง  โดยพัฒนาและทบทวนการน าโปรแกรมไปใช้   
1.7) คุณภาพโอกาสส าหรับนักเรียน 1.8) มีทัศนคติที่ยาวไกล 1.9) เน้นวัสดุโปร่งใส 1.10) แก้ไขข้อมูล
ให้พร้อมและใช้ได้ 1.11) พิจารณาราคามูลค่าทั้งหมดในการประเมินมูลค่าทางการศึกษาของนักเรียน  
1.12) ใช้งบประมาณให้มั่นคง 1.13) ท าให้กระจ่างชัดเจนในเรื่องของเงินทุน  2) นโยบายสู่ 
การพิจารณา 2.1) ภูมิหลัง 2.2) ค าแนะน า 2.3) การส ารวจกองทุนทั่วไป 2.4) นโยบายการเงินฉุกเฉิน  
2.5) การคาดการณ์ระยะยาว2.6) การคงไว้ซึ่งทรัพย์สินและการแทนที่  2.7) งบประมาณและ 
การจัดการกองทุนที่ชัดเจน 2.8) งบประมาณของค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 2.9) การทบทวนโปรแกรม 
และทางเลือก การน ามาซึ่งการบริหาร 2.10) การจัดการของกองทุนสมดุล 2.11) การเก็บเงินสิ้นปี  
2.12) โปรแกรมกองทุนใหม่82 

งานวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์งานวิจัยบนพื้นฐานของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการตนเองของโรงเรียน คือ การมอบหมายหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จาก
ท้องถิ่นไปสู่โรงเรียน การวิเคราะห์การบริหารจัดการตนเองของโรงเรียน มีอิส ระการตัดสินใจ 
ด้วยตนเอง 3 เรื่อง คือ งบประมาณ เจ้าหน้าที่ และหลักสูตร การเงินภายใต้การบริหารจัดการตนเอง 
ของโรงเรียน อ านาจทางการเงิน เป็นข้อบ่งชี้ส าคัญของการมีอิสระกับโรงเรียน เพราะไม่ว่างบประมาณ 
โรงเรียนจะเท่ากันหรือไม่ มันก็ขึ้นอยู่กับอิสระของข้อจ ากัดที่ได้รับอนุญาต เช่น โรงเรียนสามารถได้รับ
งบประมาณเป็นก้อนส าหรับการใช้จ่ายทั้งหมด รวมทั้งบุคลากร แต่ไม่มีการตัดสินใจที่เป็นอิสระ  

                                                            
82Best Practices in School Budgeting, “Develop Principles and Policies to 

Guide the Budget Process Plan and Prepare Phase,” 1. 
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เนื่องจากกฎการจ ากัดขนาดห้องเรียน สิทธิในการจ้าง การให้ออก การมอบหมาย วั สดุ อุปกรณ์ 
เกี่ยวกับหลักสูตรและหนังสือเรียน83 

งานวิจัย เรื่อง ความคาดหวัง/โอกาสการด าเนินการจัดการทางการเงินโดยโรงเรียนเป็น
ฐาน ผลการวิจัยพบว่า การบริหารการเงินโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีประสิทธิภาพกับประเทศตะวันตก 
สามารถน ามาใช้กับโรงเรียนในประเทศไต้หวันได้ และรัฐบาลไต้หวันควรใช้การบริหารการเงิน  
โดยโรงเรียนเป็นฐานปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 

การบริหารการเงินโดยโรงเรียนเป็นฐาน คือ 1 ใน 3 องค์ประกอบหลักของรูปแบบ 
การบริหารโรงเรียนเป็นฐาน กล่าวคือ การบริหารหลักสูตรแบบโรงเรียนเป็นฐาน การบริหารบุคคล 
แบบโรงเรียนเป็นฐาน และการบริหารการเงินแบบโรงเรียนเป็นฐาน เช่น การจัดการเงินโรงเรียนเป็น
ฐาน รวมถึงการกระจายอ านาจ การบริหารจัดการการเงินโดยโรงเรียนเป็นฐานอย่างเดียวไม่สามารถ  
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ แต่เมื่องบประมาณที่กระจายอ านาจควรประกอบไปกับ
การปฏิรูปโรงเรียน พร้อมกับโรงเรียนอื่น จะเพิ่มคุณภาพทางการศึกษา ข้อดีของการบริหารจัดการ  
โดยโรงเรียนเป็นฐาน คือ ความหลากหลายของปัญหาสังคมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โรงเรียนควรได้รับ 
ความมีอิสระ ความรับผิดชอบ ที่ยืดหยุ่นและแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ และทันต่อเวลา84 

งานวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการการเงินโดยโรงเรียนเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า  
การกระจายอ านาจงบประมาณแผ่นดินและอ านาจในการจัดการไปสู่ระดับโรงเรียน  ประกอบด้วย  
1) การให้ความยืดหยุ่นกับโรงเรียนกับการใช้กองทุนจะจัดให้ในแต่ละรัฐ 2) การจัดการและการให้ 
อ านาจคณะกรรมการโรงเรียนเพื่อพัฒนานโยบายโรงเรียนโดยรูปแบบการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
3) การส่งกองทุนไปสู่โรงเรียนโดยพิจารณาจากรายหัวนักเรียน  4) การให้การปกครองตนเอง 
อย่างเต็มที่ เหมือนโรงเรียนในก ากับของรัฐ85 

งานวิจัย เรื่อง โรงเรียนมีประสิทธิภาพจะจัดการทางการเงินของพวกเขาอย่างไร  
ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนโดยทั่วไปจะมีแนวคิดอนุรักษ์นิยมเรื่องการจัดการทางการเงิน โดยการเน้น
ความมีเสถียรภาพ การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาทีละเล็กทีละน้อย หลีกเลี่ยงการตัดงบประมาณ 
เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะเกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณประจ าปีถูกพัฒนาจากกระบวนการประมาณ

                                                            
83Jane L. David, “Synthesis of Research on School-Based Management”  

(May 1989). 
84International Education Studies, “The Prospects for the Implementation of 

School-Based Financial Management in Taiwan,” 3, 1 (February 2010): 145-146. 
85REL WEST WestEd, “School-based budgeting and management,” (August 

2009): 1. 
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การรายได้ โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ มีเหตุผลต่อความมีเสถียรภาพต่อบุคลากร ให้เงินเพื่อดึงดูด
บุคลากรที่ดี น ามาซึ่งสภาพการท างานที่ดี สนับสนุนพฤติกรรมนักเรียน การพัฒนาทางวิชาชีพที่มี
ประโยชน์ เพื่อใช้เงินอย่างมีคุณค่า โรงเรียนทุกโรงเรียนจ้างบุคลากรทางการสอน โดยใช้งบค่าด าเนินการ 
หรือการจัดสรรบุคลากรเพื่อเพิ่มจากการจัดสรรบุคลากรของทางรัฐบาล ต้องการต าแหน่งที่ถาวร 
เพื่อที่จะได้บุคลากรที่ดี บางโรงเรียนทบทวนงบประมาณในการใช้จ่ายกลางปี และถ้าจัดการค่าใช้จ่าย
น้อย หรือได้รับเงินมากกว่างบประมาณ จะต้องด าเนินการสิ่งที่ต้องท าก่อนที่ยังไม่ได้ท าในงบประมาณ 
รายปีนั้น โรงเรียนควรหาผู้อุปถัมภ์ และการบริจาคจากชุมชน รวมถึงนักธุรกิจโดยไม่ต้องใช้
งบประมาณของโรงเรียน โดยทั่วไปโรงเรียนด าเนินการงบประมาณตามขอบเขตของโรงเรียน ดังนั้น 
จึงจ าเป็นที่จะต้องน าแนวคิดอนุรักษ์นิยมมาใช้ เจ้าหน้าที่ผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารการเงินมีบทบาทที่
ส าคัญต่อการจัดการทางการเงิน โรงเรียนทุกโรงเรียนมีความพยายามหารายได้เพิ่มเติม โรงเรียน  
นานาชาติในระดับมัธยม ได้รับความไว้วางใจจากชุมชนและการสนับสนุนจากนักธุรกิจ การบริจาคเงิน
ของผู้ปกครองมีบทบาทส าคัญกับโครงการของโรงเรียน แต่โรงเรียนพยายามที่จะจัดกิจกรรมและ  
ดึงดูดผู้ปกครอง รวมทั้งแจ้งการใช้จ่ายเงินให้ผู้ปกครองทราบ86  

การศึกษา 3 ปีของ 18 โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพในประเทศนิวซีแลนด์ ขนาดสังคม  
เศรษฐกิจ การศึกษานี้มุ่งไปที่การจัดการทางการเงิน การตัดสินใจทางการเงิน และปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจทางการเงิน และการใช้เงินของรัฐบาล เพิ่มกองทุนความต้องการของนักเรียน  
ผลการศึกษาพบว่า สิ่งที่ต้องการให้ประสบความส าเร็จ คือ 1) มีระบบการพัฒนางบประมาณที่
เข้มแข็ง ผู้น าโรงเรียนและผู้จัดการโรงเรียนท างานดี โดยการแบ่งปันขอบข่ายงานจากกลยุทธ์และ  
แผนงาน 2) โรงเรียนด าเนินงบประมาณและต้องการแนวคิดที่อนุรักษ์นิยมไปสู่การจัดการทางการเงิน 
และการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม 3) มุ่งไปที่เงินที่เหลือ หลังจากด าเนินการตามกลยุทธ์และแผนงาน  
4) ท างานที่ส าคัญก่อน 5) รายชื่อเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อสุขภาพทางการเงินของรัฐ เพียง 3 ใน 9 โรงเรียน 
ประถมที่ท าการศึกษามีประวัติในรายชื่อในอุดมคติ โรงเรียนมัธยมขนาดเล็กสามารถด าเนินการกับ  
สิ่งที่จัดให้ได้อย่างเพียงพอ และโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่จะพบกับปัญหานักเรียนหนาแน่น 6) โรงเรียน 
ทุกโรงเรียนจ้างครูมากกว่าสิทธิที่โรงเรียนตนจะได้รับ ทั้งนี้จะมูลค่าเป็นล าดับ 3 ของการบริหาร
จัดการ มูลค่ามากกว่าอื่น ๆ คือ ค่าบ ารุงรักษาเงินสนับสนุนบุคลากร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
7) ขนาดที่ใช้เวลากับสิ่งอื่น แสดงให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่ขณะที่ใช้เวลากับ 
การพัฒนาทางวิชาชีพยังคงมั่นคง 8) การทดแทนทรัพย์สินที่เสื่อมคุณภาพ กลายเป็นสิ่งที่ส าคัญ 
มากกว่ากับการเงินของโรงเรียน เนื่องจากการเพิ่มค่าใช้จ่ายของโรงเรียนกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) 

                                                            
86Cathy Wylie & Julian King, How do effective schools manage thier 

finances? (New Zealand Council for Educational Research, 2004). 
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บุคลากรฝ่ายบริหารที่ดีจะถูกเห็นว่าเป็นสิ่งส าคัญกับการจัดการทางการเงินที่ดี 10) ความกดดันของ 
งบประมาณโรงเรียนก าลังเป็นสิ่งส าคัญจากมูลค่าที่เป็นของการสนับสนุนบุคลากร การเตรียม  
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบ ารุงรักษา และทรัพย์สิน การจัดเวลาที่ไม่ประสานกับครู 11) โรงเรียน
ที่มีประสิทธิภาพส่วนใหญ่ไม่สามารถคงไว้ซึ่งโปรแกรม โดยปราศจากงบประมาณจากภาคเอกชน 

การวิจัยที่เกี่ยวข้อง ล้วนแต่ให้ความส าคัญกับการบริหารงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากร 
ให้มีความรู้ความเข้าใจและด าเนินงานด้านงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า  
โดยค านึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นส าคัญ และการด าเนินการมีความสอดคล้องไปในทิศทาง  
เดียวกัน ซึ่งปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของการการบริหารงานงบประมาณตามที่ก าหนด
อยา่งเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรอื่น ๆ ต่อไปได้ 
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บทที่ 3 

การด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง "แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร" นี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
1) ทราบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
2) ทราบข้อสรุปแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัด 
กรุงเทพมหานคร 3) ทราบผลการยืนยันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีด าเนินการวิจัย 
ออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้

 
ขั้นตอนการด าเนนิการวิจัย 

 
เพื่อให้การวิจัยด าเนินการเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

ของการวิจัยที่ก าหนดไว ้ผู้วิจัยจึงก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี ้
 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงรา่งการวจิัย 
ผู้วิจัยจัดเตรียมโครงร่างการวิจัยอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีการด าเนินการวิจัย  

โดยเริ่มจากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
งานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขอบข่ายและภารกิจการบริหารจัดการงานงบประมาณ และวรรณกรรม 
ที่เกี่ยวข้อง ต าราเอกสารด้านงบประมาณ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยและการก าหนดกรณีศึกษาในการวิจัย ด าเนินการ 
จัดท าโครงร่างการวิจัย น าเสนออาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์และสอบโครงร่างการวิจัย ปรับแก้ไข 
โครงร่างการวิจัยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบโครงร่างการวิจัย และขออนุมัติบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ตามขั้นตอนต่อไป  
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ขั้นตอนที่ 2 การด าเนนิการวิจัย 
เพื่อตอบค าถามการวิจัยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยก าหนดขั้นตอน 

และวิธีการด าเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของ 

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
การศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัด 

กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาข้อมูลภาคสนาม เพื่อหาร่องรอยหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1. เลือกโรงเรียนโดยวิธเีจาะจงตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ 
1.1 คัดเลือกโรงเรียนขนาดกลางสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถเป็นตัวแทนของ 

ประชากรได้ โดยใช้กระบวนการ Snow ball คัดเลือกกลุ่มโซนละ 1 โรง กลุ่มโซน คือ การแบ่งกลุ่ม
เขตพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานครจาก 50 เขต แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ 
 

 

แผนภาพที่ 4 การแบ่งกลุ่มเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร 
ที่มา: กรุงเทพมหานคร, หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2558, กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผล. 
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1.1.1 กลุ่มกรุงเทพกลาง ประกอบด้วย ส านักงานเขตพระนคร ส านักงานเขต 
ป้อมปราบศัตรูพ่าย ส านักงานเขตสัมพันธวงศ ์ส านักงานเขตดุสติ ส านักงานเขตพญาไท ส านักงานเขต 
ห้วยขวาง ส านักงานเขตราชเทว ีส านักงานเขตดินแดง และส านักงานเขตวังทองหลาง 

1.1.2 กลุ่มกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย ส านักงานเขตบางรัก ส านักงานเขตปทุมวัน  
ส านักงานเขตยานนาวา ส านักงานเขตพระโขนง ส านักงานเขตสาทร ส านักงานเขตคลองเตย 
ส านักงานเขตบางคอแหลม ส านักงานเขตสวนหลวง ส านักงานเขตวัฒนา และส านักงานเขตบางนา 

1.1.3 กลุ่มกรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย ส านักงานเขตบางเขน ส านักงานเขต 
ดอนเมือง ส านักงานเขตจตุจักร ส านักงานเขตลาดพร้าว ส านักงานเขตบางซื่อ ส านักงานเขตหลักสี่  
และส านักงานเขตสายไหม 

1.1.4 กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วย ส านักงานเขตบางกะปิส านักงานเขต 
มีนบุรี ส านักงานเขตลาดกระบัง ส านักงานเขตหนองจอก ส านักงานเขตคันนายาวส านักงานเขตบึงกุ่ม  
ส านักงานเขตประเวศ ส านักงานเขตสะพานสูง และส านักงานเขตคลองสามวา 

1.1.5 กลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย ส านักงานเขตธนบุรี ส านักงานเขต 
คลองสาน ส านักงานเขตบางกอกใหญ่ ส านักงานเขตบางกอกน้อย ส านักงานเขตตลิ่งชัน ส านักงานเขต 
บางพลัด ส านักงานเขตจอมทอง และส านักงานเขตทวีวัฒนา 

1.1.6 กลุ่มกรุงธนใต้ ประกอบด้วย ส านักงานเขตภาษีเจริญ ส านักงานเขต 
หนองแขม ส านักงานเขตบางขุนเทียน ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ ส านักงานเขตบางแค ส านักงานเขต 
ทุ่งครุ และส านักงานเขตบางบอน 

1.2 โรงเรียนที่ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับด้านงบประมาณอย่างถูกต้องเคร่งครัด 
1.3 โรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานงบประมาณด้านใดด้านหนึ่ง   

ประกอบด้วย 1) การบริหารงบประมาณ 2) การบริหารการเงินและการบัญชี 3) การบริหารพัสดุ   
(วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 4) การประเมินผลและรายงานงบประมาณ 

1.4 โรงเรียนที่ผู้บริหารมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานงบประมาณ อย่างน้อย 5 ปี 
1.5 โรงเรียนขนาดกลางที่ได้รับการยอมรับและได้รับการกล่าวถึงเป็นอันดับต้น ๆ  

ของส านักงานเขต 
2. การศึกษาร่องรอยหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียนที่คัดเลือก 

2.1 แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการงานงบประมาณ 

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบส ารวจเอกสาร และแบบสัมภาษณ์ โดยจ าแนก 
ตามประเด็นความส าเร็จของการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้การจดบันทึกหรือถ่ายเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นการวิจัย เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 
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3. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลร่องรอยหลักฐานและเอกสารต่าง  ๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการงานงบประมาณมาวิเคราะห์  
เนื้อหา (Content Analysis) ที่จ าแนกตามประเด็นของกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อสร้างข้อสรุป 
เบื้องต้นจากข้อมูลที่เป็นร่องรอยหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

4. สรุปเนื้อหา 
สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของ 

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
5. ลักษณะแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียน 

สังกัดกรุงเทพมหานคร จากโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 6 โรง โดยมีผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายงบประมาณ จ านวน 1 คน  
และข้าราชการครูหรือเจ้าพนักงานธุรการหรือผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ จ านวน 1 คน รวม 18 คน 

ขั้นตอนที่ 2 การร่างข้อสรุปแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณ
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

การร่างข้อสรุปแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นการน าข้อมูลมาสังเคราะห์ ก าหนดกรอบเนื้อหาและรายละเอียดประเด็น 
ที่ศึกษา และร่างข้อสรุปแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยมีรายละเอียด 3 ส่วน ดังนี ้

ข้อมูลส่วนที่ 1 การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักการ แนวคิดและ 
ทฤษฎีในการบริหารจัดการงานงบประมาณ ทักษะที่จ าเป็นในการบริหารจัดการสถานศึกษา และ
แนวคิดเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 

ข้อมูลส่วนที่ 2 ข้อมูลจากภาคสนามที่ได้จากการศึกษาเอกสารของโรงเรียนที่ผู้วิจัย 
เก็บข้อมูล ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ข้อมูลสารสนเทศ รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) แผนการจัดท างบประมาณ รายงานผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ โครงการหรือกิจกรรม  
ที่เกี่ยวข้อง และเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ 

ข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลที่ได้จากภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายงบประมาณ และข้าราชการครูหรือเจ้าพนักงานธุรการหรือ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มาร่างเป็นข้อสรุปแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงาน 
งบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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ผู้วิจัยน าข้อมูลทั้ง 3 ส่วนมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ แล้วน ามาร่างข้อสรุปแนวปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ขั้นตอนที่ 3 การยืนยันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

การยืนยันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยด าเนินการโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญยืนยันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี ้

1. การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยมีแนวด าเนินการ ดังนี ้
1.1 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความคิดเห็นในการตรวจสอบแนวปฏิบัติ 

ที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย  
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ 3 กลุ่ม จ านวน 5 ท่าน โดยผู้วิจัยได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 

1) ผู้บริหารของส านักการศึกษาหรือหัวหน้ากองคลัง จ านวน 1 ท่าน โดยมี 
คุณสมบัติที่ก าหนด ดังนี้ เป็นผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการส านักการศึกษาหรือหัวหน้ากองคลัง  
ซึ่งมีความรู้ ความช านาญและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการงานงบประมาณของส านักการศึกษา 
อย่างน้อย 5 ปี และเป็นที่ยอมรับของส านักการศึกษา 

2) ผู้บริหารหรือหัวหน้าฝ่ายการคลังของส านักงานเขต จ านวน 1 ท่าน โดยมี 
คุณสมบัติที่ก าหนด ดังนี้ ผู้อ านวยการเขตหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตหรือหัวหน้าฝ่ายการคลัง หรือผู้ที่ 
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านงบประมาณของส านักงานเขต  ซึ่งมีความรู้ ความช านาญและ 
มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการงานงบประมาณ อย่างน้อย 5 ปี และเป็นที่ยอมรับของส านักงานเขต 

3) ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้เคยด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน  
3 ท่าน โดยมีคุณสมบัติที่ก าหนด ดังนี้ ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้เคยด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีความรู้ ความช านาญ และมีประสบการณ์ในการ
บริหารจัดการงานงบประมาณอย่างน้อย 5 ปี และเป็นที่ยอมรับของผู้บริหารสถานศึกษา 

1.2 การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
น ารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 กลุ่ม เสนออาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์  

เพื่อคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน และติดต่อขอความร่วมมือให้ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือก ยืนยันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงาน 
งบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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2. การยืนยันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศโดยผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยน าเสนอความ 
เป็นมาและความส าคัญของแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครและน าเสนอประเด็นให้ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ประกอบด้วย 

2.1 ส่วนน า (Introduction) เป็นส่วนที่กล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญของ 
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และ 
สรุปหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ที่ปรากฏ 

2.2 ร่างข้อสรุปแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย แนวคิดและหลักการจากผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 6 โรง 

2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ 
บริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการตรวจสอบความถูกต้อง 
เหมาะสมสอดคล้อง ครอบคลุม และสามารถน าไปใช้ได้จริง 

2.4 น าข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญมาสรุปเป็นแนวปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการด าเนินการวิจัย มีขั้นตอน 
ดังแผนภาพที่ 5 ดังนี ้
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แผนภาพที่ 5 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  

ขั้นตอนการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ผลลัพธ ์

ขั้นตอนที่ 2 

การร่างข้อสรุป        
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ    

ในการบริหารจัดการงาน
งบประมาณของโรงเรียน               
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

1. สังเคราะห์ข้อมูล 
2. ก าหนดกรอบเนื้อหาและ

รายละเอียดประเด็นที่ศึกษา 
   2.1 การบริหารงบประมาณ       
   2.2 การบริหารการเงินและการบัญชี 
   2.3 การบริหารพัสดุ 
   2.4 การประเมินและรายงาน

งบประมาณ 

ร่างข้อสรุปแนวปฏิบัติ        
ที่เป็นเลิศในการบริหาร
จัดการงานงบประมาณ       

ของโรงเรียน          
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ขั้นตอนที่ 3 

การยืนยันแนวปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศในการบริหาร
จัดการงานงบประมาณ

ของโรงเรียน          
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

1. คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชาญ 

2. น าร่างข้อสรุปแนวปฏิบัติ      
ที่เป็นเลิศให้ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านยืนยัน 

3. สรุปผลการยืนยัน 

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ    
ในการบริหารจัดการ      

งานงบประมาณ        
ของโรงเรียน          

สังกัดกรุงเทพมหานคร         
ที่สมบูรณ์ 

ขั้นตอนที่ 1 
 

การศึกษาแนวปฏิบัติที่
เป็นเลิศในการบริหาร
จัดการงานงบประมาณ

ของโรงเรียน           
สังกัดกรุงเทพมหานคร  

 

1. เลือกโรงเรียนโดยวิธีเจาะจงตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด ใช้กระบวนการ 
Snow ball 

2. ศึกษาร่องรอยหลักฐานเอกสารต่าง ๆ 
โดยใช้แบบส ารวจเอกสาร และแบบ
สัมภาษณ์ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ และเจ้าพนักงานธุรการ 

3. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
4. สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็น

เลิศในการบริหารจัดการงาน
งบประมาณของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ในการบริหารจัดการงาน
งบประมาณของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
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ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย 
ผู้วิจัยจัดท าเป็นรายงานการวิจัยฉบับร่างเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 

ตรวจสอบความถูกต้อง และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ และส่งรายงานการผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 

 
ระเบยีบวิธีวิจยั 

 
เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลสูงสุด ผู้วิจัยจึงก าหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วยแผนแบบการวิจัย กรณีศึกษา  
ตัวแปรที่ศึกษา แหล่งข้อมูลในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ  
การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
แผนแบบการวิจัย (Research design) 
 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) โดยมีแผนแบบการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (The One - Shot , Non - Experimental, 
Case Study Design) สามารถแสดงเป็นแผนภาพ ได้ดังนี ้

 

 
เมื่อ  S หมายถึง ตัวอย่างที่ได้จากการเลือก 

X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 
O หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 

แผนภาพที่ 6 ภาพแสดงแผนแบบในการวิจัย 
  

O 

 

S X 
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กรณีศึกษา 
กรณีศึกษา ได้แก่ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 6 กลุ่มโซน จ านวน 437 โรง ผู้วิจัย 

คัดเลือกโรงเรียนขนาดกลาง โดยใช้กระบวนการ Snow ball ซึ่งสามารถเป็นตัวแทนของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครได้ จ านวน 6 โรง กลุ่มโซนละ 1 โรง ซึ่งคัดเลือกโดยวิธีเจาะจงตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด ดังนี ้

เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนกรณีศึกษา 
1. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ขนาดกลาง 6 กลุ่มโซน คัดเลือกกลุ่มโซนละ 1 โรง 
2. โรงเรียนที่ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับด้านงบประมาณอย่างถูกต้องเคร่งครัด 
3. โรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานงบประมาณด้านใดด้านหนึ่ง  

ประกอบด้วย 1) การบริหารงบประมาณ 2) การบริหารการเงินและการบัญชี 3) การบริหารพัสดุ  
(วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 4) การประเมินผลและรายงานงบประมาณ 

4. โรงเรียนที่ผู้บริหารมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานงบประมาณ อย่างน้อย 5 ปี 
5. โรงเรียนขนาดกลางที่ได้รับการยอมรับและได้รับการกล่าวถึงเป็นอันดับต้น  ๆ  

ของส านักงานเขต 
 
ผู้ให้ข้อมลู 

ผู้ให้ข้อมูล เป็นผู้ที่มีความรู้ ความช านาญ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
งานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก ่

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด ดังนี้ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ที่มีความรู้ ความช านาญ และมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานงบประมาณ ในโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 5 ปี 

2. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด ดังนี้ รองผู้อ านวยการ 
สถานศึกษาฝ่ายงบประมาณ ที่มีความรู้ ความช านาญ และมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงาน
งบประมาณในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 5 ปี 

3. ข้าราชการครูหรือเจ้าพนักงานธุรการหรือผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ มีคุณสมบัติ 
ที่ก าหนด ดังนี้ ข้าราชการครูที่ท าหน้าที่ด้านงบประมาณ หรือเจ้าพนักงานธุรการ หรือผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านงบประมาณ ที่มีความรู้ ความช านาญและมีประสบการณ์ด้านงบประมาณ อย่างน้อย 2 ปี 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ 

บริหารจัดการงานงบประมาณโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
ขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานงบประมาณ ประกอบด้วย 1) การบริหารงบประมาณ 

2) การบริหารการเงินและการบัญชี 3) การบริหารพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  
4) การประเมินผลและรายงานงบประมาณ 
 
แหล่งข้อมูลในการวิจัย 

ผู้วิจัยจ าแนกแหล่งข้อมูลในการวิจัยออกเป็น 2 ด้าน ดังนี ้
1. แหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสาร 

แหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานงบประมาณ เช่น   
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนการบริหารงานงบประมาณ ข้อบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานงบประมาณ คู่มือการบริหารงานงบประมาณ ข้อมูลสารสนเทศ ค าสั่ง และเอกสาร  
การจัดท าฎีกา เป็นตน้ 

2. แหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคล 
2.1 ผู้ ให้ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากโรงเรียนที่ เก็บข้อมูล ได้แก่ ผู้อ านวยการ 

สถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายงบประมาณ ข้าราชการครูหรือเจ้าพนักงานธุรการหรือ
ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ 

2.2 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญระดับส านักที่ให้ความคิดเห็นในการตรวจสอบ 
ความถูกต้องสอดคล้องของแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียน  
สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผู้อ านวยการกองคลัง 

2.3 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ เชี่ยวชาญระดับส านักงานเขต ได้แก่ ผู้อ านวยการเขต  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต หัวหน้าฝ่ายการคลังหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านงบประมาณ 

2.4 ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญระดับสถานศึกษา ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือ
อดีตผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1. แบบส ารวจเอกสาร เป็นการตรวจสอบรายการ (Checklist) ที่มีโครงสร้าง เพื่อให้ 

ทราบข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับการด าเนินการแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณ
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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2. แบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง (Semi structured  
Interview) เพื่อให้ทราบข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงาน
งบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อน าไปศึกษาวิจัยในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด  
ดังต่อไปนี ้

1. แบบส ารวจเอกสาร มีวิธีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ดังน้ี 
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานงบประมาณ 
2. ก าหนดกรอบแนวคิด ขอบเขต ของการส ารวจเอกสารให้ครอบคลุมเนื้อหาของ 

การวิจัย ประกอบด้วย แนวปฏิบัติเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียน  
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

3. สร้างแบบส ารวจเอกสารตามขอบข่ายและภารกิจของการบริหารงานงบประมาณ 
4. น าแบบส ารวจเอกสารที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ

ประเด็นการสัมภาษณ์ว่าครอบคลุมหรือไม่ 
5. น าแบบส ารวจเอกสารที่ได้ มาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
6. น าแบบส ารวจเอกสารที่สมบูรณ์ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

2. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ทราบข้อมูล
ในเชิงลึกเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร มีวิธีการสร้าง ดังนี ้

1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานงบประมาณ 
2. ก าหนดกรอบแนวคิด ขอบเขต ของการสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย 

ประกอบด้วย แนวปฏิบัติ เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

3. สร้างแบบสัมภาษณ์ตามขอบข่ายและภารกิจของการบริหารงานงบประมาณ 
4. น าแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบประเด็น

การสัมภาษณ์ว่าครอบคลุมหรือไม่ และปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นตามข้อเสนอแนะของอาจารย์  
ที่ปรึกษา 

5. น าแบบสัมภาษณ์ที่ได้ มาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
6. น าเครื่องมือที่สมบูรณ์ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน มีความชัดเจน

เพียงพอส าหรับการตอบปัญหาการวิจัย ซึ่งมีแนวการด าเนินการ ดังนี้ 
1. การเก็บข้อมูลภาคสนาม 

หลังจากการคัดเลือกสถานศึกษาที่เป็นกรณีศึกษาแล้ว ผู้วิจัยได้ขอหนังสือจากบัณฑิต 
วิทยาลัยเพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลถึงผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยก าหนดเวลา 
ในการเก็บข้อมูลในสถานศึกษาแต่ละแห่ง เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 ถึงเดือนเมษายน 2560  
โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นที่ 1 ขั้นตอนการแนะน าตัว ผู้วิจัยแนะน าตัวว่าเป็นนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาการบริหารการศึกษา และก าลังท าวิจัยเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร  
เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาไม่รู้สึกกังวลใจต่อผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาหลายวิธี ได้แก่ การศึกษาจาก 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ 

ขั้นที่ 3 ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
งานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงลึกด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่   
การสัมภาษณ์ และการส ารวจเอกสาร ข้อมูลส่วนนี้ได้น ามาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับข้อมูลพื้นฐานของ
โรงเรียน ในขั้นนี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูล โดยใช้วิธีการ 1) การส ารวจเอกสาร เป็นการตรวจสอบรายการ  
(Checklist) ที่มีโครงสร้าง และ 2) แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง (Semi structured Interview) 
เพื่อให้ทราบข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของ  
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครของผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และ  
เจ้าพนักงานธุรการ 

หลังจากที่ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การลดทอนข้อมูล  
ซึ่งผู้วิจัยได้จัดท าควบคู่ไปกับการเก็บรวบรวมข้อมูล และขั้นตอนสุดท้ายคือ การน าข้อมูลที่ได้จาก  
การวิเคราะห์และน าเสนอเป็นร่างข้อสรุปแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณ
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และเขียนเป็นรายงานการวิจัย 
 
การวิเคราะหข์้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) ขณะที่ผู้วิจัย 
เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ทั้งการส ารวจเอกสารและการสัมภาษณ์นั้น ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูล  
ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนามควบคู่กันไป โดยมีการตรวจสอบและตีความข้อมูล  
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ไปพร้อมกัน เพื่อตอบปัญหาการวิจัย ส าหรับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร ผู้วิจัยใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จ าแนกตามประเด็นของขอบข่ายและ 

ภารกิจของการบริหารงานงบประมาณ เพื่อสร้างข้อสรุปเบื้องต้นจากข้อมูลที่เป็นเอกสาร 
2. การวิเคราะห์โดยการจ าแนกประเภทข้อมูล (Typological Analysis) โดยใช้เกณฑ์

ขอบข่ายและภารกิจของการบริหารงานงบประมาณ 
หลังจากผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลและน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ เพื่อสร้างเป็นร่าง  

ข้อสรุปแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
หลังจากนั้น จึงน าร่างข้อสรุปแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศให้ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญยืนยัน และน าผลจาก
การยืนยันมาเขียนเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียน  
สังกัดกรุงเทพมหานคร และเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อไป 
 
สรุป 

การวิจัยเรื่อง "แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร" นี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ    
1) ทราบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
2)  ทราบข้อสรุปแนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร 3)  ทราบผลการยืนยันแนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
งานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวิธีการด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1   
การศึกษาแนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัด 
กรุงเทพมหานคร ขั้นที่ 2 การร่างข้อสรุปแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณ
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และขั้นที่ 3 การยืนยันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
งานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส ารวจ
เอกสาร และการสัมภาษณ์ จากผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู 
หรือเจ้าพนักงานธุรการหรือผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณของโรงเรียนขนาดกลางสังกัดกรุงเทพมหานคร  
ใน 6 กลุ่มโซน กลุ่มโซนละ 1 โรง รวม 6 โรง  
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเรื่อง "แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร" นี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) ผู้วิจัยใช้วิธีลงภาคสนาม
เพื่อเก็บข้อมูลในโรงเรียนที่เป็นกรณีศึกษา จ านวน 6 โรง โดยแบ่งเป็นโซนละ 1 โรง ได้แก่ 1) โรงเรียน 
วัดมกุฏกษัตริยาราม ส านักงานเขตพระนคร กลุ่มกรุงเทพกลาง 2) โรงเรียนสุเหร่าสามอิน ส านักงาน
เขตวัฒนา กลุ่มกรุงเทพใต้ 3) โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม ส านักงานเขตบางซื่อ กลุ่มกรุงเทพเหนือ 4) 
โรงเรียนวัดสังฆราชา ส านักงานเขตลาดกระบัง กลุ่มกรุงเทพตะวันออก  5) โรงเรียนวัดกระจับพินิจ 
ส านักงานเขตธนบุร ีกลุ่มกรุงธนเหนือ และ 6) โรงเรียนวัดศาลาแดง ส านักงานเขตบางแค กลุ่มกรุงธน
ใต ้โดยน าเสนอผลการศึกษาภาคสนามเป็น 4 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 แนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียน  
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ตอนที่ 2 ข้อสรุปแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ตอนที่ 3 ผลการยืนยันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
ตอนที่ 1 แนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร 
การน าเสนอข้อมูลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียน 

สังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจะน าเสนอเป็นรายโรง แต่ล าดับการน าเสนอไม่เป็นไปตามล าดับ 
ในวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
 
1. กรณีศึกษา โรงเรียนที่ 1 

จากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการสถานศึกษา เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานงบประมาณ 
ของสถานศึกษา ซึ่งผู้อ านวยการสถานศึกษามีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการบริหาร
โรงเรียน จึงได้ข้อสรุปการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการงานงบประมาณและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ดังนี ้



 89 

 

1. การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงบประมาณของโรงเรียน ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับ 

การบริหารงานงบประมาณโดยละเอียด พบว่า มีเอกสารครบถ้วนตามระบบการบริหารงานงบประมาณ  
การบริหารงานงบประมาณ มีขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานงบประมาณ 2 ด้าน ได้แก ่

1.1 การจัดท าแผนการบริหารงบประมาณ งบประมาณเป็นหัวใจส าคัญ ถ้าบริหารงาน 
งบประมาณดี งานวิชาการก็จะดีไปด้วย ประเด็นที่ 1 แผนการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 1) แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 2) ศึกษาแผนปฏิบัติราชการ 3) จัดท า 
แผนงาน/โครงการ 4) ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 5) ประเมินแผนงาน/โครงการ ประเด็นที่ 2  
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 1) แต่งต้ังคณะกรรมการในแต่ละฝ่าย 2) จัดล าดับความส าคัญ 3) เมื่อ 
ได้รับบัญชีจัดสรร ด าเนินการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินตามที่ได้จัดล าดับความส าคัญ 4) จัดท าแผน 
การใช้จ่ายเงิน 5) ส่งแผนการใช้จ่ายเงินให้ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบ  
6) ส่งแผนการใช้จ่ายเงินให้ผู้อ านวยการเขตอนุมัติ 7) จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินตามระเบียบงบประมาณ 
ซึ่งแผนที่ดีที่สุดได้มาจากการร่วมคิดร่วมท าของข้าราชการครูทุกคน รองผู้อ านวยการสถานศึกษามี  
หน้าที่ก ากับติดตามดูแลรับผิดชอบแต่งตั้งผู้ช่วย หัวหน้างาน และแบ่งงานตามกรอบกรุงเทพมหานคร 
โดยมีเจ้าพนักงานธุรการด าเนินงานในการจัดท าฎีกางบประมาณ มีข้าราชการครูจัดท าบัญชี 
ผู้รับผิดชอบไม่ซ้ าซ้อนกัน โดยผู้อ านวยการสถานศึกษาให้ความรู้แก่ข้าราชการครูที่มาปฏิบัติงานด้าน 
งบประมาณด้วยตนเอง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ หากไม่ทราบรายละเอียด
ควรปรึกษาโรงเรียนเครือข่าย หัวใจหลักมี 2 งาน คือ งานวิชาการ หากเกิดความผิดพลาด ความก้าวหน้า 
ของตนเองอยู่กับที่ มีผลเสียแต่ไม่กระทบกับเสถียรภาพบางอย่าง หากบริหารงบประมาณผิดพลาด 
สามารถท าให้ผู้บริหารหลายท่านมีมลทิน หากบริหารงบประมาณดี งานวิชาการก็จะด าเนินไปได้ดี 

1.2 การด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณ 
1.2.1 การขอตั้งงบประมาณ ประกอบด้วย ค่าครุภัณฑ์ 1) ส ารวจความต้องการ  

2) จัดท าแบบค าขอ (แบบ ง.108) 3) บันทึกส่งเขตเพื่อด าเนินการ 4) ตรวจรับเมื่อได้รับจัดสรร  
5) จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ 6) บ ารุงรักษา 7) จ าหน่ายครุภัณฑ์เมื่อช ารุด ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  
1) ส ารวจความต้องการ 2) จัดท าแบบค าขอ (แบบ ง.108) 3) ได้รับบัญชีจัดสรรงบประมาณ  
4) ด าเนินการตามระเบียบวิธีพัสดุ (จัดจ้าง) 5) จัดท าฎีกาเบิกเงินให้ร้านค้า ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
1) ส ารวจความต้องการและจัดล าดับความส าคัญ 2) จัดท าแบบค าขอ (แบบ ง.109) โดยระบุ 
รายละเอียด เหตุผล ความจ าเป็นส่งผ่านฝ่ายโยธา 3) ด าเนินการตามระเบียบวิธีพัสดุ 4) ตรวจรับ  
5) บ ารุงรักษา ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 1) ส ารวจความต้องการปรับปรุงและซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้าง 2) จัดท าแบบค าขอ (แบบ ง.109) โดยระบรุายละเอียด เหตุผล ความจ าเป็น 3) ด าเนินการ 
ตามระเบียบวิธีพัสด ุ4) ตรวจรับ 5) บ ารุงรักษา 
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1.2.2 การจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย 
- เงินอุดหนุนรัฐบาล โรงเรียนจะได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจาก 

รัฐบาล 60% ตามจ านวนนักเรียน ณ 10 มิถุนายน ของปีที่ผ่านมา โดยโรงเรียนส่งยอดจ านวนนักเรียน
ไปยังฝ่ายการศึกษา เพื่อขอตั้งงบประมาณ เมื่อได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาล โรงเรียน 
ด าเนินการ ดังนี้ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากโรงเรียน ลงนามรับเช็คจากส านักงานเขต 
โรงเรียนออกใบส าคัญรับเงินกรุงเทพมหานคร (บ.11) น าเช็คฝากธนาคาร เพื่อเบิกเงินสด และ 
น ามาใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจ างวดและบัญชีจัดสรร ผู้อ านวยการ 
สถานศึกษาจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินและน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อรับทราบและร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการตามข้อบัญญัติการพัสดุต่อไป 

- เงินงบกรุงเทพมหานคร โรงเรียนจะได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ 
กรุงเทพมหานคร 40% ตามจ านวนนักเรียน ณ 10 มิถุนายน ของปีที่ผ่านมา โดยโรงเรียนส่งยอด 
จ านวนนักเรียนไปยังฝ่ายการศึกษา เพื่อขอตั้งงบประมาณ เมื่อได้รับบัญชีจัดสรรจะด าเนินการจัดท า
ฎีกาตามระเบียบวิธีพัสดุ ภายในก าหนดเวลาของปีงบประมาณ ผู้อ านวยการสถานศึกษากล่าวว่า  
การจัดสรรงบประมาณเพียงพอส าหรับโรงเรียนขนาดกลางขึ้นไป แต่ไม่พอส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  
ไม่ควรตัดงบค่าสาธารณูปโภคในงบรายหัวเด็ก 

1.2.3 การจัดซื้อจัดจ้าง ผู้อ านวยการสถานศึกษา ต้องมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุมก ากับติดตามให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อบัญญัติ เรื่องการพัสดุ 
พ.ศ.2538 อย่างเคร่งครัด และด าเนินการให้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด จัดท าทะเบียนควบคุม 
การด าเนินการ เพื่อติดตามตรวจสอบให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามก าหนดเวลา และ 
ครบถ้วนไม่ตกหล่น ผู้อ านวยการสถานศึกษา ควรหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ สามารถให้ความรู้กับ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ และผู้ปฏิบัติงานได้ 

2. การบริหารการเงินและการบัญชี 
การบริหารการเงินและการบัญชี มีขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานการเงินและ 

การบัญชี 2 ด้าน ได้แก่ การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการเงิน และการด าเนินการเกี่ยวกับ 
การบริหารการบัญช ี

2.1 การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ประกอบด้วย 
2.1.1 เงินโครงการอาหารกลางวันและอาหารเช้า  ด าเนินการโดย แต่งตั้ง 

คณะกรรมการการเงินการบัญชีของโครงการอาหารกลางวันและอาหารเช้าตามระเบียบ โรงเรียน
จัดท าฎีกาเบิกเงินงบประมาณเป็นรายภาคเรียน เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ คณะกรรมการลงนาม 
รับเช็คจากส านักงานเขต โรงเรียนออกใบส าคัญรับเงินของกรุงเทพมหานคร (บ.11) น าเช็คฝากเข้า 
บัญชีโครงการอาหารกลางวันและอาหารเช้า และด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายตามรายการ 
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ที่ด าเนินการประกอบอาหารให้กับนักเรียนในแต่ละวัน มีหลักฐานการจ่ายเงินในการด าเนินการ 
จัดท าอาหารกลางวัน ทั้งวัสดุบริโภค ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ โดยควบคุมการเบิกจ่ายให้อยู่
ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
คณะกรรมการเบิกเงินจากบัญชี จัดท าบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท โรงเรียนสามารถเก็บรักษา  
เงินสดไว้ใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ 3,000 บาท ส่งคืนเงินคงเหลือเมื่อสิ้นปีภาคเรียน 

2.1.2 เงินบ ารุงการศึกษา เป็นเงินนอกงบประมาณ ด าเนินการโดย แต่งตั้ง 
คณะกรรมการการเงินการบัญชีตามระเบียบ เมื่อได้รับเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ หรือเงินรายได้
อื่น ๆ น าเข้าบัญชีบ ารุงการศึกษา โดยการออกใบส าคัญรับเงินของกรุงเทพมหานคร (บ.11) ทุกครั้ง  
เมื่อมีการใช้เงินบ ารุงการศึกษา ให้จัดท าฎีกาการเบิกจ่ายเงิน พร้อมทั้งจัดท าบัญชีเงินสด บัญชีแยก
ประเภทให้เป็นปัจจุบัน คณะกรรมการสามารถเก็บรักษาเงินสดไว้ใช้จ่ายได้ไม่เกิน 20,000 บาท  
ผู้อ านวยการสถานศึกษามีอ านาจอนุมัติได้ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ รายงานสรุปการรับ -จ่ายเงินประจ าปี และเงินคงเหลือ 
ต่อผู้อ านวยการส านักการศึกษาทุกสิ้นปีงบประมาณ 

2.1.3 เงินลูกเสือโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินการบัญชีตามระเบียบ  
ในภาคเรียนที่ 1 ของทุกปีการศึกษา โรงเรียนด าเนินการเก็บเงินบ ารุงลูกเสือจากนักเรียน คนละ  
5 บาท ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คนละ 10 บาท ตลอดชีพ 100 บาท ออกใบเสร็จรับเงินลูกเสือเป็น
รายบุคคล จัดท าบัญชีแยกส่งหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ ส่งส านักงานลูกเสือโลก 0.50 บาท ลูกเสือ 
แห่งชาติ 0.27 บาท กรุงเทพมหานคร 0.36 บาท และส านักงานเขต 0.36 บาท โดยส่งผ่านฝ่าย
การศึกษาเพื่อน าส่งกองลูกเสือ ส่วนเงินบ ารุงลูกเสือที่แยกเข้ากองลูกเสือโรงเรียน 3.51 บาท  
จะน าเข้าบัญชี และจัดท าบัญชีรับ-จ่ายให้เป็นปัจจุบัน หากมีความจ าเป็นการจัดซื้ออุปกรณ์ลูกเสือ  
จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่นเดียวกับเงินงบประมาณรายปี โดยอ านาจการเบิกจ่ายของผู้อ านวยการ
ลูกเสือโรงเรียน ครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท รองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท  
ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท 

2.1.4 เงินยุวกาชาดโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินการบัญชีตาม
ระเบียบ ในภาคเรียนที่ 1 ของทุกปีการศึกษา โรงเรียนด าเนินการเก็บเงินบ ารุงยุวกาชาดจากนักเรียน 
คนละไม่เกิน 10 บาท แต่ส่วนใหญ่จะเก็บ 5 บาท เท่ากับลูกเสือ ออกใบเสร็จรับเงินยุวกาชาดเป็น 
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ น าเงินเข้าบัญชียุวกาชาด และจัดท าบัญชีรับ-จ่ายให้เป็นปัจจุบัน หากมี
ความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อกิจการยุวกาชาด จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่นเดียวกับเงินงบประมาณ 
รายปี โดยอ านาจการเบิกจ่ายของนายกหมู่โรงเรียน ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท หากต้องการใช้เกิน 
5,000 บาท จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการยุวกาชาดในโรงเรียน 
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2.2 การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการบัญชี จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
และเจ้าหน้าที่บัญชีรับผิดชอบในแต่ละบัญชี โดยหลีกเลี่ยงการซ้ าซ้อนกับเจ้าหน้าที่บัญชีเงินสด บัญชี 
แยกประเภท หรือบัญชีอื่น ๆ จัดท าบัญชีตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมทั้งให้ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบและลงนามในแต่ละบัญชี โดยด าเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ ก ากับ ติดตาม ดู แล 
การด าเนินงานด้านบัญชีให้มีความถูกต้อง พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่บัญชีได้รับความรู้  
ด้านการบัญชีอย่างสม่ าเสมอ 

3. การบริหารพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
การบริหารพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  มีขอบข่ายและภารกิจ 

การบริหารพัสด ุ4 ด้าน ได้แก ่
3.1 การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การจัดหาวัสดุ ด าเนินการโดยให้ 

ข้าราชการครูและบุคลากรแจ้งความต้องการ หลังจากนั้นด าเนินการตามระเบียบพัสดุ และจัดสรรให้ 
ตามรายการที่แจ้งไว้ วัสดุที่ไม่สิ้นเปลืองให้บริการในปีแรก เนื่องจากเป็นวัสดุที่อยู่ได้หลายปี ส่วนวัสดุ
สิ้นเปลืองสามารถเบิกได้ตามกิจกรรมหรือโครงการที่ด าเนินการ และขอความร่วมมือในการใช้วัสดุ  
อย่างประหยัดและคุ้มค่า การจัดหาครุภัณฑ์ ส านักการศึกษาจะส ารวจความต้องการของโรงเรียน 
และจัดสรรให้ตามความเหมาะสม แต่ต้องด าเนินการจ าหน่ายครุภัณฑ์เก่าก่อน หรือได้จากการระดม 
ทุน การรับบริจาค ด าเนินการตามระเบียบการพัสดุ เมื่อได้ครุภัณฑ์แล้ว ด าเนินการรับโอนครุภัณฑ์ 
ลงบัญชีครุภัณฑ์ และเขียนรหัสครุภัณฑ์ การจัดหาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด าเนินการเช่นเดียวกับ 
ครุภัณฑ ์

3.2 การควบคุม การเบิกจ่ายและการบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์  การควบคุม 
การเบิกจ่ายและการบ ารุงรักษาวัสดุ ด าเนินการโดยจัดท าบัญชีพัสดุ แยกประเภทวัสดุต่าง ๆ  
โดยเจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดูแล เมื่อมีผู้ประสงค์ขอเบิกวัสดุ ให้เขียนบันทึกขอเบิกตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนดโดยระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องการใช้วัสดุ เพื่อเป็นการควบคุมจ านวนวัสดุที่ใช้ 
ไป ติดตามการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด การควบคุมการเบิกจ่ายและการบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ จัดท าบัญชีครุภัณฑ์ ลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ ท าทะเบียนควบคุมเพื่อทราบว่าครุภัณฑ์ 
แต่ละชนิดอยู่บริเวณใดในโรงเรียน หากมีการเคลื่อนย้ายจะต้องแจ้งผู้รับผิดชอบทราบ และระบ ุ
การเปลี่ยนแปลงที่จัดเก็บให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ ติดตาม ส่วนการบ ารุงรักษา 
ครุภัณฑ์แต่ละชิ้น ผู้รับผิดชอบจะต้องจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ประจ าห้อง และตรวจสอบความพร้อม 
ในการใช้งานเสมอ หากมีการช ารุด หรือเสื่อมสภาพ ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อท าการซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาให้สามารถใช้งานต่อไปได้อย่างคุ้มค่า หากซ่อมไม่ได้ให้ท าจ าหน่าย 
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3.3 การตรวจรับและรายงาน เมื่อได้รับจัดสรร เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น 
ผู้ตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบสภาพพัสดุ ครุภัณฑ์ให้ตรงตามที่ก าหนด เจ้าหน้าที่พัสดุจะด าเนินการจัดท า
รายงานการตรวจรับพัสดุ 

3.4 การจ าหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ด าเนินการโดย ส ารวจครุภัณฑ์ที่ช ารุด ถ่ายภาพ และ 
ตรวจสอบข้อมูลในระบบ MIS จัดท ารายงานจ านวนครุภัณฑ์ที่จ าหน่ายส่งส านักงานเขต ส านักงานเขต 
ด าเนินการตามระเบียบ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจ าหน่าย ซึ่งเป็นกรรมการระดับส านักงาน
เขต ต้นสังกัดประกาศขายทอดตลอด โดยเปิดให้ร้านค้ามาประมูลครุภัณฑ์ที่จะจ าหน่าย และจะต้อง 
จ าหน่ายให้แล้วเสร็จจึงจะขอครุภัณฑ์ใหม่ได้ 

4. การประเมินและรายงานงบประมาณ 
การประเมินและรายงานงบประมาณ มีการรายงานประจ าเดือน ประจ าไตรมาส และ 

ประจ าปี ซึ่งการรายงานภายในเดือนตุลาคมของทุกปี พร้อมทั้งส่งคืนเงินคงเหลือของโครงการอาหาร
เช้าและอาหารกลางวันทุกสิ้นภาคเรียน 
 
2. กรณีศึกษา โรงเรียนที่ 2 

จากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการสถานศึกษา เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานงบประมาณ 
ของสถานศึกษา ซึ่งผู้อ านวยการสถานศึกษามีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการบริหาร
โรงเรียน จึงได้ข้อสรุปการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการงานงบประมาณและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ดังนี ้

1. การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงบประมาณของโรงเรียน ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน 

งบประมาณโดยละเอียด พบว่า มีเอกสารครบถ้วนตามระบบการบริหารงานงบประมาณ โดยมี  
ขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานงบประมาณ 2 ด้าน ได้แก ่

1.1 การจัดท าแผนการบริหารงบประมาณ  เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้าราชการครู เจ้าพนักงานธุรการ 
มาประชุม เพื่อรับทราบและวางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณร่วมกัน ผู้อ านวยการ
สถานศึกษามอบหมายให้เจ้าพนักงานธุรการด าเนินการจัดท าแผนงบประมาณ และจัดท าฎีกาจัดซื้อ 
จัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ

1.2 การด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณ โรงเรียนด าเนินงานด้านงบประมาณตาม
ระเบียบ ข้อบัญญัติ แนวทางด้านการพัสดุอย่างเคร่งครัด 

1.2.1 การขอตั้งงบประมาณ ประกอบด้วย ค่าครุภัณฑ์ ฝ่ายการศึกษาด าเนินการ 
ขอตั้งงบประมาณ โดยโรงเรียนส่งยอดนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายนของทุกปีให้กับฝ่ายการศึกษา 
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ส ารวจความต้องการ จัดท าค าขอจัดสรรครุภัณฑ์ ส่งส านักงานเขต โดยระบุเหตุผลความจ าเป็น  
อาจได้รับจัดสรรหรืออาจไม่ได้รับจัดสรรก็ได้ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ โรงเรียนด าเนินการตาม 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยส ารวจครุภัณฑ์ที่ต้องการซ่อมแซม และด าเนินการตามระเบียบวิธีพัสดุ 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส ารวจความต้องการ จัดท าค าของบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
(แบบ ง.109) โดยแจ้งรายละเอียด เหตุผล ความจ าเป็นทั้งหมด ส่งผ่านฝ่ายโยธา เพื่อด าเนินการต่อไป  
หากสร้างทดแทน จะต้องท าการจ าหน่ายอาคารเดิมก่อน ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
ส ารวจ ตรวจสอบบริเวณที่ช ารุด เสื่อมสภาพ อาจเสี่ยงอันตรายในระยะยาว จัดท าค าของบประมาณ 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (แบบ ง.109) โดยแจ้งรายละเอียด เหตุผล ความจ าเป็นทั้งหมด ส่งผ่าน 
ฝ่ายโยธา เพื่อด าเนินการต่อไป 

1.2.2 การจัดสรรงบประมาณ การจัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล   
ด าเนินการโดยโรงเรียนส่งยอดจ านวนนักเรียนให้ฝ่ายการศึกษา เพื่อน าไปขอตั้งเงินงบประมาณ  
เมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล คณะกรรมการรับเงินจากส านักงานเขต  
ออกใบส าคัญรับเงิน (บ.11) และน าเงินมาจัดสรร การจัดสรรเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร กรณีที่ 
ไม่ใช่เงินสด จะด าเนินการตามรายการ และโครงการต่าง  ๆ ที่จัดสรร ภายในก าหนดเวลาของ 
ปีงบประมาณ ซึ่งไม่เกินเดือนสิงหาคมของทุกปี โดยด าเนินการตามข้อบัญญัติเรื่องการพัสดุ กรณีที่ 
เป็นเงินสด ได้แก่ โครงการเด็กยิ้มอิ่มท้อง (อาหารเช้า) ด าเนินการเช่นเดียวกับอาหารกลางวัน 

1.2.3 การจัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินการตามข้อบัญญัติ เรื่องการพัสดุ พ.ศ.2538  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด โดยก าหนดระยะเวลาด าเนินการ เจ้าหน้าที่พัสดุเป็น 
ผู้ด าเนินการ จัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อติดตาม ตรวจสอบให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
ตามก าหนดเวลา และด าเนินการครบถ้วน และสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ด้านการด าเนินการจัดซื้อ  
จัดจ้าง 

2. การบริหารการเงินและการบัญชี 
2.1 การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการเงิน มีขอบข่ายและภารกิจการบริหารงาน 

งบประมาณ 2 ด้าน ได้แก ่
2.1.1 เงินโครงการอาหารกลางวันและอาหารเช้า แต่งตั้งคณะกรรมการด้าน 

การเงิน การบัญชีของโครงการอาหารกลางวันและอาหารเช้าตามระเบียบ โดยเป็นข้าราชการครู 
คนละชุด จัดท าฎีกาเบิกเงินงบประมาณเป็นรายภาคเรียน เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ  
ออกใบเสร็จรับเงินของกรุงเทพมหานคร (บ .11) คณะกรรมการน าเงินเข้าบัญชีโครงการอาหาร 
กลางวันและอาหารเช้าของโรงเรียน และท าการเบิกจ่ายตามค่าใช้จ่ายของแต่ละวัน มีหลักฐาน 
การจ่ายเงินในการด าเนินการจัดท าอาหาร โดยควบคุมการเบิกจ่ายให้อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ  
เมื่อสิ้นภาคเรียน ตรวจสอบ ค านวณ และด าเนินการจัดส่งเงินคงเหลือคืน 
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2.1.2 เงินบ ารุงการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ  
เงินรายได้ที่เกิดในสถานศึกษา น าเข้าบัญชีบ ารุงการศึกษา โดยการออกใบส าคัญรับเงิน (บ .11)  
ทุกครั้ง พร้อมทั้งจัดท าบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภทเป็นปัจจุบัน 

2.1.3 เงินลูกเสือโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ  
เก็บเงินบ ารุงประจ าปีน าส่งกองลูกเสือ ส าหรับเงินคงเหลือจากการน าส่ง จะน าเข้าบัญชี และท าบัญชี 
รับ – จ่าย เป็นปัจจุบัน หากมีความจ าเป็นการจัดซื้ออุปกรณ์ลูกเสือ จะด าเนินการจัดท าฎีกาเบิกจ่าย  
เช่นเดียวกับเงินงบประมาณรายป ี

2.1.4 เงินยุวกาชาดโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการเบิกจ่ายเงิน เก็บเงินบ ารุง 
ประจ าปี และน าเงินเข้าบัญชียุวกาชาดโรงเรียน หากจ าเป็นต้องมีการเบิกจ่าย ให้จัดท าฎีกาตาม  
ระเบียบงบประมาณ 

2.2 การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการบัญชี จัดท าค าสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่การเงิน 
ในแต่ละบัญชี คณะกรรมการจัดท าบัญชีตามกรอบเวลา ผู้บริหารลงนาม ก ากับ ดูแล ติดตาม  
การด าเนินงานด้านบัญชีอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่บัญชีได้รับความรู้  
ด้านการบัญชีอยู่เสมอ 

3. การบริหารพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
การบริหารพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) มีขอบข่ายและภารกิจการพัสดุ  

4 ด้าน ได้แก่ 
3.1 การจัดหาวัสดุ ส ารวจความต้องการวัสดุ จัดท าบัญชีคุมวัสดุ ด าเนินการตาม 

วิธีการพัสดุอย่างเคร่งครัด การจัดหาครุภัณฑ์ จัดหาโดย 2 วิธี คือ จากเงินงบประมาณ ซึ่งด าเนินการ
โดยฝ่ายการศึกษาของส านักงานเขต และจากการระดมทุน การรับบริจาค ด าเนินการตามระเบียบ 
การพัสดุ เมื่อได้ครุภัณฑ์แล้ว ด าเนินการลงบัญชีพัสดุ การจัดหาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด าเนินการ  
เช่นเดียวกับครุภัณฑ ์

3.2 การควบคุม การเบิกจ่ายและการบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์  การควบคุม  
การเบิกจ่ายวัสดุ ดูแลโดยเจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย เมื่อมีผู้ประสงค์ขอเบิกวัสดุ ต้องเขียน  
บันทึกขอเบิกตามแบบที่โรงเรียนก าหนด เพื่อเป็นการควบคุมจ านวนวัสดุที่ใช้ไปและคงเหลือให้
เพียงพอตลอดปีงบประมาณ และใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์  
จัดท าบัญชีพัสดุ ลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ ท าทะเบียนควบคุมเพื่อทราบว่าครุภัณฑ์แต่ละชนิดอยู่
บริเวณใด หากมีการเคลื่อนย้าย จะต้องระบุการเปลี่ยนแปลงที่จัดเก็บให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสะดวกต่อ  
การตรวจสอบ ติดตาม ผู้รับผิดชอบจะต้องจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ประจ าห้อง และตรวจสอบ 
ความพร้อมในการใช้งานเสมอ หากมีการช ารุด หรือเสื่อมสภาพ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อท าการ
ซ่อมแซม บ ารุงรักษาให้สามารถใช้งานต่อไปได้อย่างคุ้มค่า 
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3.3 การตรวจรับและรายงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุต่าง ๆ เมื่อตรวจรับ 
พัสดุ ครุภัณฑ์ตามที่ก าหนด เจ้าหน้าที่พัสดุจะด าเนินการจัดท ารายงานการตรวจรับพัสดุให้ผู้มีอ านาจ
ในการจัดซื้อทราบ 

3.4 การจ าหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ด าเนินการเดือนตุลาคมของทุกปีงบประมาณ ส ารวจ
สภาพวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในโรงเรียน หากมีการช ารุด ให้ท าการซ่อมแซม หากซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 
จะด าเนินการจ าหน่ายต่อไป โดยส ารวจถ่ายภาพ จัดท าเอกสารวัสดุเพื่อจ าหน่าย รวบรวมส่งผ่าน  
ฝ่ายการคลังของส านักงานเขต 

4. การประเมินและรายงานงบประมาณ 
โรงเรียนสรุปรายงานการรับ - จ่ายเงินประเภทต่าง  ๆ ให้ต้นสังกัดทราบเป็นรายเดือน /  

รายไตรมาส และรายปีทุกสิ้นปีงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนสุเหร่าสามอินด าเนินการได้ 
เร็วรวด เป็นอันดับ 1 ของโรงเรียนในส านักงานเขตวัฒนา 
 
3. กรณีศึกษา โรงเรียนที่ 3 

จากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการสถานศึกษา เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานงบประมาณ 
ของสถานศึกษา ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการบริหารโรงเรียน  ได้ข้อสรุป 
การด าเนินงานด้านงบประมาณและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ดังนี้ 

1. การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงบประมาณของโรงเรียน ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน 

งบประมาณโดยละเอียด พบว่า มีเอกสารครบถ้วนตามระบบการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงาน
งบประมาณ มีขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานงบประมาณ 2 ด้าน ได้แก ่

1.1 การจัดท าแผนการบริหารงบประมาณ การจัดท าแผนการบริหารงบประมาณ  
เมื่อได้รับงบประมาณตามจัดสรร ต้องพิจารณาว่าจะด าเนินการเรื่องใดก่อน พิจารณาความจ าเป็น 
จ านวนนักเรียน ค่าใช้จ่ายประจ าวัน ประชุมข้าราชการครูและบุคลากร สอบถามรายละเอียด 
การจัดกิจกรรม ต่าง ๆ เช่น สื่อ พัฒนาห้องเรียน หนังสือเรียน อาหารเช้า อาหารกลางวัน สหกรณ์  
โรงอาหารเล็ก นักเรียนนั่งไม่พอ พิจารณาเรื่องสถานที่ว่าปีถัดไปจะของบประมาณเรื่องใด  
ใช้งบประมาณให้คุ้มค่า  

1.2 การด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณ โรงเรียนด าเนินงานด้านงบประมาณ 
ตามระเบียบ ข้อบัญญัติ แนวทางด้านการพัสดุอย่างเคร่งครัด 

1.2.1 การขอตั้งงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ส ารวจความต้องการ จัดท าค าขอ  
(ง.108) บันทึกส่งส านักงานเขตเพื่อด าเนินการ ตรวจรับเมื่อได้รับการจัดสรร จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ 
บ ารุงรักษา จ าหน่ายเมื่อช ารุด การจัดซื้อครุภัณฑ์ จะต้องด าเนินการผ่านฝ่ายการศึกษา โรงเรียน 
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ไม่สามารถด าเนินการเองได้ กรณีมีครุภัณฑ์นั้นอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถใช้งานได้ โรงเรียนด าเนินการ  
จ าหน่ายครุภัณฑ์ ดังกล่าวก่อน จึงขอจัดสรรครุภัณฑ์ผ่านฝ่ายการศึกษาได้ กรณีที่ไม่มีครุภัณฑ์ 
ที่ต้องการ โรงเรียนท าค าขอจัดสรรครุภัณฑ์ โดยระบุเหตุผลความจ าเป็น ส่งค าขอผ่านฝ่ายการศึกษา
เพื่อรวบรวมทั้งส านักงานเขต ทั้งนี้ อาจได้รับจัดสรรหรืออาจไม่ได้รับจัดสรรก็ได้ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  
ส ารวจความตอ้งการ จัดท าค าขอ บันทึกส่งส านักงานเขตเพื่อด าเนินการ ตรวจรับเมื่อได้รับการจัดสรร 
การซ่อมแซมครุภัณฑ์ โรงเรียนสามารถด าเนินการเองได้ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยการ  
ส ารวจครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ที่ต้องการซ่อมแซม จากนั้น จึงด าเนินการตามระเบียบวิธีพัสดุ ค่าที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ส ารวจความต้องการ จัดล าดับความส าคัญ จัดท าค าของบประมาณค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (แบบ ง.109) ด าเนินการทางวิธีพัสดุ ตรวจรับ และบ ารุงรักษา ค่าปรับปรุงและซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้าง ส ารวจความต้องการค่าปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จัดท าค าของบประมาณค่า 
ปรบัปรุงและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (แบบ ง.109) ด าเนินการทางวิธีพัสดุ ตรวจรับ และบ ารุงรักษา 

1.2.2 การจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาล ได้รับบัญชีจัดสรร จัดท า 
แผนการใช้จ่ายเงินเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ เสนอผู้อ านวยการเขต 
อนุมัติ จัดท าฎีกาเบิกเงิน และตรวจรับ เงินงบกรุงเทพมหานคร ได้รับบัญชีจัดสรร จัดท าฎีกาเบิกเงิน
ตามวิธีการทางพัสดุ ตรวจรับและบ ารุงรักษา 

1.2.3 การจัดซื้อจัดจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง  
โดยมอบหมายให้เจ้าพนักงานธุรการด าเนินการจัดท าฎีกาจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับ จัดท าบัญชีควบคุม 
การเบิกจ่าย 

2. การบริหารการเงินและการบัญชี 
การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการบัญชี มีขอบข่ายและภารกิจ 2 ด้าน  

ได้แก่ 
2.1 การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ประกอบด้วย 

2.1.1 เงินโครงการอาหารกลางวันและอาหารเช้า แต่งตั้งคณะกรรมการอาหาร 
กลางวันและอาหารเช้า คณะกรรมการรับเช็คเงินสด โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินของกรุงเทพมหานคร 
(บ.11) คณะกรรมการน าเช็คเงินสดเข้าบัญชี ด าเนินการจัดท าอาหารให้นักเรียน โดยควบคุม 
การเบิกจ่ายให้อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ เมื่อสิ้นภาคเรียนด าเนินการจัดส่งเงินคงเหลือคืน 

2.1.2 เงินบ ารุงการศึกษา เป็นเงินนอกงบประมาณ เมื่อได้รับบริจาคแบบ 
มีวัตถุประสงค์ ออกใบส าคัญรับเงินของกรุงเทพมหานคร (บ.11) น าเงินเข้าบัญชี จัดท าบัญชี รายงาน 
ประจ าเดือน เมื่อมีการใช้เงินบ ารุงการศึกษา จัดท าฎีกาเบิกเงิน บันทึกบัญชี 

2.1.3 เงินลูกเสือโรงเรียน ในแต่ละปีการศึกษาเก็บเงินบ ารุงลูกเสือ คนละ  
5 บาท ผู้ก ากับ คนละ 10 บาท จัดแบ่งตามสัดส่วนที่ก าหนดตามระเบียบ ส่งเงินในส่วนของ 



 98 

 

กรุงเทพมหานครและส านักงานเขตส่วนของโรงเรียนให้น าเงินเข้าบัญชีลูกเสือโรงเรียน จัดท าบัญชี 
ตรวจสอบ จัดท ารายงาน 

2.1.4 เงินยุวกาชาดโรงเรียน ในแต่ละปีการศึกษาเก็บเงินบ ารุงยุวกาชาด  
คนละ 5 บาท แต่ไม่เกิน 10 บาท น าเงินเข้าบัญชียุวกาชาดโรงเรียน ถ้ามีการเบิกจ่ายให้จัดท าบัญชี 
ตรวจสอบ จัดท ารายงาน 

2.2 การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการบัญชี จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
รับผิดชอบในแต่ละบัญชี โดยจัดท าบัญชีตามกรอบเวลา คณะกรรมการและผู้บริหารลงนามในแต่ละ
บัญชีตามกรอบเวลา ก ากับดูแลให้มีความถูกต้อง 

3. การบริหารพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
การบริหารพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) มีขอบข่ายและภารกิจการพัสดุ  

4 ด้าน ได้แก่ 
3.1 การจัดหาวัสดุ ส ารวจความต้องการวัสดุ ส ารวจความต้องการ จัดท าค าขอ  

แบบ ง.108 ส าหรับพัสดุ และ แบบ ง .109 ส าหรับค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานต้นสังกัด
ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ ครุภัณฑ์ ตรวจรับ และรายงาน บ ารุงรักษา และจัดท ารายงาน 

3.2 การควบคุม การเบิกจ่ายและการบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์  เมื่อได้รับวัสดุ  
ครุภัณฑ์ จัดท าทะเบียนควบคุมวัสดุ (การ์ดขาว) ครุภัณฑ์ ลงทะเบียนครุภัณฑ์ แต่งตั้งคณะกรรมการ
โดยต้นสังกัด ตรวจรับครุภัณฑ์ เพื่อจัดท ารายงาน เบิกจ่าย และสรุปรายงาน การเบิกจ่ายและ  
การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ จัดท าบัญชีพัสดุ ลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ ท าทะเบียนควบคุม หากมี 
การเคลื่อนย้ายต้องระบุการเปลี่ยนแปลงที่จัดเก็บให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ ติดตาม  
ในส่วนการบ ารุงรักษา ตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานเสมอ หากมีการช ารุด หรือเสื่อมสภาพ  
ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพ่ือท าการซ่อมแซม บ ารุงรักษาให้สามารถใช้งานต่อไปได้อย่างคุ้มค่า 

3.3 การตรวจรับและรายงาน เมื่อได้รับจัดสรร คณะกรรมการตรวจรับ จัดท า 
ทะเบียนควบคุมและเบิกจ่าย และจัดท ารายงานประจ าป ี

3.4 การจ าหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์  แต่งตั้งคณะกรรมการส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ 
เสื่อมสภาพ ถ่ายภาพ จัดท าเอกสาร รวบรวมส่งผ่านฝ่ายการคลังของส านักงานเขตเพื่อจ าหน่าย  
ต้นสังกัดประกาศขายทอดตลาด การจ าหน่ายด าเนินการทุกปีงบประมาณ 

4. การประเมินและรายงานงบประมาณ 
การประเมินและรายงานงบประมาณ สรุปรายงานการรับ – จ่ายเงินประเภทต่าง ๆ  

ให้ต้นสังกัดทราบเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี หากมีเงินโครงการอาหารเช้า อาหารกลางวัน
คงเหลือให้โรงเรียนด าเนินการจัดส่งคืนส านักงานเขตทุกสิ้นปีงบประมาณ  
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4. กรณีศึกษา โรงเรียนที่ 4 
จากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการสถานศึกษา เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานงบประมาณ 

ของสถานศึกษา ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการบริหารโรงเรียน ได้ข้อสรุปการด าเนินงาน 
ด้านงบประมาณและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ดังนี ้

1. การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงบประมาณของโรงเรียน ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน 

งบประมาณโดยละเอียด พบว่า มีเอกสารครบถ้วนตามระบบการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงาน 
งบประมาณ มีขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานงบประมาณ 2 ด้าน ได้แก ่

1.1 การจัดท าแผนการบริหารงบประมาณ ผู้อ านวยการสถานศึกษามีประสบการณ์ 
ด้านงบประมาณ ตั้งแต่ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา พยายามศึกษาค้นคว้า เรียนรู้กับ
เจ้าพนักงานธุรการ การวางแผนการจัดท างบประมาณ ต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม และใช้เงินงบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์ มีความละเอียด
รอบคอบ ถูกต้องตามระเบียบ และทันเวลา โดยด าเนินการตามระเบียบวิธีงบประมาณ ดังนี้  
(1) ส ารวจวัสดุคงเหลือจากปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อเตรียมจัดซื้อในปีต่อไป (2) ส ารวจความต้องการ 
ใช้วัสดุ เพื่อเตรียมจัดซื้อ (3) เมื่อได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณของโรงเรียนทั้งหมด น าเสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากร เพื่อทราบร่วมกัน และให้ความ
เห็นชอบ พร้อมก าหนดแนวทางด าเนินการ (4) ด าเนินการตามระเบียบวิธีพัสดุ เพื่อจัดซื้อ ซ่อมแซม  
ตามข้อมูลที่โรงเรียนส ารวจไว้ ผู้อ านวยการสถานศึกษาควบคุมการจัดท าฎีกางบประมาณด้วยตนเอง 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ มีส่วนร่วมในการวางแผน มีการจัดล าดับความส าคัญ
ก่อนหลัง เพื่อให้จัดท าฎีกาได้ทันเวลา หากบัญชีจัดสรรเงินงบประมาณมาล่าช้า การด าเนินการจัดท า 
ฎีกาก็จะล่าช้าไปด้วย และ ผู้อ านวยการจะตรวจสอบทุกครึ่งเดือน มีการรายงานเขตเป็นประจ า  
ทุกเดือน เพื่อเร่งรัดงบประมาณรายเดือน 

1.2 การด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณ โรงเรียนด าเนินงานด้านงบประมาณถูกต้อง 
ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ส าเร็จตามเวลา และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม ดังนี้ 

1.2.1 การขอตั้งงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ส ารวจครุภัณฑ์ที่มีอยู่ หากช ารุด 
สามารถซ่อมแซมได้ให้ท าเรื่องขอซ่อม หากซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าให้ด าเนินการจ าหน่าย และขอครุภัณฑ์
ใหม่ทดแทน กรณีที่ไม่มีครุภัณฑ์ โรงเรียนจัดท าค าขอจัดสรรครุภัณฑ์ โดยระบุเหตุผลความจ าเป็น  
ส่งค าขอผ่านฝ่ายการศึกษาเพื่อรวบรวมส่งส านักการศึกษา ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เมื่อโรงเรียนได้รับ 
จัดสรรงบประมาณ ให้ส ารวจครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ที่ต้องการซ่อมแซม แต่งตั้งผู้ประเมินราคา  
เมื่อทราบราคาประเมินแล้ว จึงด าเนินการตามระเบียบวิธีพัสดุ  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส ารวจ 
ความต้องการ แต่งตั้งกรรมการพิจารณาความจ าเป็น จัดท าค าของบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
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(แบบ ง.109) โดยแจงรายละเอียด เหตุผล ความจ าเป็นทั้งหมด ส่งผ่านฝ่ายโยธา เพื่อด าเนินการต่อไป 
หากสร้างทดแทน จะต้องท าการจ าหน่ายอาคารเดิมก่อน ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
แต่งตั้งคณะกรรมการและท าการส ารวจบริเวณที่ช ารุด เสื่อมสภาพที่อาจเสี่ยงอันตราย จัดท าค าขอ
งบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (แบบ ง.109) โดยแจงรายละเอียด เหตุผล ความจ าเป็นทั้งหมด 
ส่งผ่านฝ่ายโยธา เพื่อด าเนินการต่อไป 

1.2.2 การจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย เงินอุดหนุนรัฐบาล เมื่อได้รับ 
จัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล ด าเนินการ ดังนี้ (1) กรณีรับเช็ค ให้คณะกรรมการรับเงิน
ของโรงเรียนรับเช็คจากส านักงานเขต ออกใบส าคัญรับเงินของกรุงเทพมหานคร (บ.11) ในกรณีที่ต้อง
น าเงินมาจัดสรรให้ผู้ปกครอง เช่น ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน ให้น าเช็คเบิกเงิน 
ที่ธนาคาร แล้วน ามาจัดสรรให้ผู้ปกครอง ส่วนงบประมาณอาหารเช้า อาหารกลางวัน คณะกรรมการ 
รับเช็คที่ส านักงานเขต น าเช็คเงินสดเข้าบัญชี และเบิกจ่ายตามรายการที่ประกอบอาหารกลางวัน
ให้กับนักเรียนในแต่ละวัน และให้คณะกรรมการจัดท าบัญชีรับ-จ่ายให้เป็นปัจจุบัน (2) กรณี 
รับงบประมาณเป็นบัญชีจัดสรร เช่น งบประมาณด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน หนังสือเรียน เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจ างวดและบัญชีจัดสรรมาแล้ว จะเขียนแผน 
การใช้จ่ายเงิน เพื่อให้ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมพิจารณา รับทราบและ 
ให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการตามข้อบัญญัติการพัสดุ ส่วนงบประมาณหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 
จะแต่งตั้งข้าราชการครูเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการเรียน 
การสอน และเกิดประโยชน์แก่นักเรียนสูงสุด  เงินงบกรุงเทพมหานคร กรณีที่ ไม่ใช่เงินสด  
จะด าเนินการตามรายการที่จัดสรรให้ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งไม่เกินเดือนสิงหาคมของทุกปี  
โดยด าเนินการตามข้อบัญญัติ เรื่อง การพัสดุ กรณีที่เป็นเงินเช็คเงินสด ได้แก่ โครงการเด็กยิ้มอิ่มท้อง 
(อาหารเช้า) ด าเนินการเช่นเดียวกับอาหารกลางวัน 

1.2.3 การจัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินการตามระเบียบ ข้อบัญญัติต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด  
เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนไม่ตกหล่น และเป็นไปตามก าหนดเวลา ส่งเสริมสนับสนุน 
ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อน าความรูม้าใช้ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. การบริหารการเงินและการบัญชี 
การบริหารการเงินและการบัญชี มีขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานการเงินและ 

การบัญช ี2 ด้าน ได้แก ่
2.1 การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ประกอบด้วย 

2.1.1 เงินโครงการอาหารกลางวันและอาหารเช้า แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด้านการเงิน การบัญชีของโครงการอาหารกลางวันตามระเบียบ โดยเป็นข้าราชการครูคนละชุดกัน  
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โรงเรียนจัดท าฎีกาเบิกเงินงบประมาณค่าอาหารกลางวันเป็นรายภาคเรียน เมื่อได้รับจัดสรร  
งบประมาณ ให้คณะกรรมการรับเช็คจากส านักงานเขต โรงเรียนออกใบส าคัญรับเงินของ 
กรุงเทพมหานคร (บ.11) คณะกรรมการน าเช็คเงินสดเข้าบัญชีโครงการอาหารกลางวัน และท าการ 
เบิกจ่ายตามค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารของแต่ละวัน โดยควบคุมการเบิกจ่ายให้อยู่ภายในวงเงิน
งบประมาณ เก็บหลักฐานการจ่ายเงินไว้ด าเนินการจัดท าบัญชี ทั้งวัสดุบริโภค ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ เมื่อสิ้นภาคเรียนด าเนินการจัดส่งเงินคงเหลือคืน 

2.1.2 เงินบ ารุงการศึกษา โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินตาม 
ระเบียบ เงินรายได้ที่เกิดในสถานศึกษา เช่น การขอใช้สถานที่ ค่าใช้จ่ายตามที่ กทม. ก าหนด จะน า
เงินที่ได้เข้าบัญชีบ ารุงการศึกษา โดยการออกใบส าคัญรับเงินกรุงเทพมหานคร (บ.11) ทุกครั้ง และ 
หากมีความจ าเป็นที่ต้องใช้เงินบ ารุงการศึกษา ให้ด าเนินการจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ  
พร้อมทั้งจัดท าบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภทให้เป็นปัจจุบัน 

2.1.3 เงินลูกเสือโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ  
เก็บเงินบ ารุงประจ าปีน าส่งกองลูกเสือ โดยส่งผ่านส านักงานเขต ส าหรับเงินคงเหลือจากการน าส่ง  
จะน าเข้าบัญชี และมีกรรมการจัดท าบัญชีรับ – จ่าย ให้เป็นปัจจุบัน หากมีความจ าเป็นการจัดซื้อ
อุปกรณ์ลูกเสือ จะด าเนินการจัดท าฎีกาเบิกจ่าย เช่นเดียวกับเงินงบประมาณรายปี 

2.1.4 เงินยุวกาชาดโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ  
เก็บเงินบ ารุงประจ าปี แต่ไม่ต้องน าเงินส่งส านักงานเขต ให้น าเงินเข้าบัญชี และมีกรรมการจัดท าบัญช ี
รับ – จ่าย ให้เป็นปัจจุบัน หากมีความจ าเป็นการจัดซื้ออุปกรณ์ยุวกาชาด จะด าเนินการจัดท าฎีกา
เบิกจ่าย เช่นเดียวกับเงินงบประมาณรายป ี

2.2 การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการบัญชี ด าเนินการโดยจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 
เจ้าหน้าที่การเงินในแต่ละรายการ เช่น กรรมการเก็บรักษาเงินโครงการอาหารกลางวัน กรรมการ 
ตรวจรับ ตรวจสอบคุณภาพอาหาร เจ้าหน้าที่บัญชีอาหารเช้า อาหารกลางวัน โดยหลีกเลี่ยง 
การซ้ าซ้อนของคณะกรรมการ และต้องเป็นคนละชุดกับเจ้าหน้าที่จัดท าบัญชีเงินสด บัญชีแยก 
ประเภท ทั้ งนี้  ต้องด าเนินการตามระเบียบ  ผู้อ านวยการสถานศึกษาก ากับ ดูแล ติดตาม 
การด าเนินงานด้านบัญชีอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่บัญชีได้รับความรู้  
ด้านการบัญชีอยู่เสมอ หัวหน้าโครงการส่งบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ลงนามทุกวันหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละครัง้ 

3. การบริหารพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
การบริหารพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) มีขอบข่ายและภารกิจ 4 ด้าน ดังนี้ 
3.1 การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด าเนินการโดย (1) การจัดหาวัสดุ 

บุคลากรมีส่วนร่วมโดยการส ารวจความต้องการ เพื่อจัดหาวัสดุ กรณีจัดหาโดยเงินงบประมาณ  
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จะด าเนินการตามวิธีการพัสดุอย่างเคร่งครัด (2) การจัดหาครุภัณฑ์ ส านักการศึกษาส ารวจ 
ความต้องการ และจัดสรรให้กับโรงเรียน หากเป็นเงินงบประมาณ ด าเนินการโดยฝ่ายการศึกษาของ 
ส านักงานเขต หรือการระดมทุน การรับบริจาค ด าเนินการตามระเบียบการพัสดุ เมื่อได้ครุภัณฑ์แล้ว 
ด าเนินการลงบัญชีพัสดุ (3) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด าเนินการเช่นเดียวกับครุภัณฑ์ 

3.2 การควบคุม การเบิกจ่ายและการบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ ควบคุมการเบิกจ่าย 
วัสดุ โดยจัดท าบัญชีพัสดุ แยกชนิดวัสดุต่าง ๆ ที่ได้มา เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดูแล  
การขอเบิกวัสดุ ต้องเขียนบันทึกขอเบิกตามแบบที่ โรงเรียนก าหนดโดยระบุเหตุผลหรือเนื้องานที่ 
ต้องการใช้วัสดุนั้น ๆ เพื่อเป็นการควบคุมจ านวนวัสดุที่ ใช้ไปและคงเหลือให้เพียงพอตลอด 
ปีงบประมาณ และใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด การเบิกจ่ายและการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
จัดท าบัญชีพัสดุ ลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ MIS เขียนรหัสครุภัณฑ์ จัดท าทะเบียนควบคุมเพื่อ
ทราบว่าครุภัณฑ์แต่ละชนิดอยู่บริเวณใดของหน่วยงาน หากมีการเคลื่อนย้ายจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ 
พัสดุทราบและระบุการเปลี่ยนแปลงที่จัดเก็บให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ ติดตาม  
ในส่วนการบ ารุงรักษา ครุภัณฑ์แต่ละชิ้นที่จัดเก็บในห้องต่าง ๆ ผู้รับผิดชอบจะต้องจัดท าทะเบียน
ครุภัณฑ์ประจ าห้อง และตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานเสมอ หากมีการช ารุดหรือเสื่อมสภาพ
ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดทุราบ เพื่อท าการซ่อมแซม บ ารุงรักษาให้สามารถใช้งานต่อไปได้อย่างคุ้มค่า 

3.3 การตรวจรับและรายงาน เจ้าหน้าที่พัสดุหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นผู้ตรวจรับพัสดุต่าง ๆ โดยตรวจสอบสภาพพัสดุ ครุภัณฑ์ที่รับให้ตรงตามที่ก าหนด เจ้าหน้าที่พัสดุ
ด าเนินการจัดท ารายงานการตรวจรับพัสดุให้ผู้มีอ านาจในการจัดซื้อทราบ 

3.4 การจ าหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ทุกสิ้นปีงบประมาณ จะท าการส ารวจสภาพวัสดุ  
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในโรงเรียน หากมีการช ารุดจะท าการซ่อมแซม หากซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า จะด าเนินการ 
จ าหน่ายต่อไป โดยส ารวจพัสดุครุภัณฑ์ที่ต้องการจ าหน่าย ถ่ายภาพ จัดท าเอกสารพัสดุนั้น  ๆ  
ตามรายละเอียดในระบบ MIS รวบรวมส่งผ่านฝ่ายการคลังของส านักงานเขตเพื่อด าเนินการจ าหน่าย 

4. การประเมินและรายงานงบประมาณ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาด าเนินการติดตามประเมินผลการใช้เงินงบประมาณและ 

เงินนอกงบประมาณ เจ้าหน้าที่พัสดจุะท าการสรุปรายงานการรับ - จ่ายเงินประเภทต่าง ๆ ให้ต้นสังกัด
ทราบเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี การรายงานเป็นขั้นตอนที่โรงเรียนปฏิบัติได้ดีที่สุด  
ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา สตน. ยังไม่เคยเข้ามาตรวจสอบ การรายงานทุกโรงเรียนด าเนินการ 
เหมือนกัน ความพึงพอใจ ถือว่าประสบความส าเร็จตามที่วางแผนไว้  
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5. กรณีศึกษา โรงเรียนที่ 5 
จากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการสถานศึกษา เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานงบประมาณ 

ของสถานศึกษา ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการบริหารโรงเรียน ได้ข้อสรุปการด าเนินงาน 
ด้านงบประมาณและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ดังนี ้

1. การบริหารงบประมาณ มีขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานงบประมาณ 2 ด้าน 
ได้แก่ 

1.1 การจัดท าแผนการบริหารงบประมาณ ด าเนินการศึกษาแผนพัฒนาโรงเรียน  
ส ารวจความต้องการของบุคลากร ส ารวจวัสดุคงเหลือจากปีงบประมาณที่ผ่านมา เขียนแผนการใช้
งบประมาณน าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอความเห็นชอบ ด าเนินการตาม  
ระเบียบวิธีพัสดุ เพื่อจัดซื้อ ซ่อมแซม ตามข้อมูลที่โรงเรียนส ารวจไว้ 

1.2 การด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณ 
1.2.1 การขอตั้งงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ประชุมคณะครูและบุคลากรเพื่อ 

สอบถามความต้องการ และด าเนินการตามขั้นตอนการระเบียบพัสดุ การจัดซื้อครุภัณฑ์ กรณี 
มีครุภัณฑ์นั้นอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถใช้งานได้ โรงเรียนด าเนินการจ าหน่ายครุภัณฑ์ดังกล่าวก่อน 
จากนั้นจึงขอจัดสรรครุภัณฑ์ กรณีที่ไม่มีครุภัณฑ์ที่ต้องการ โรงเรียนจัดท าค าขอจัดสรรครุภัณฑ์  
โดยระบุเหตุผลความจ าเป็น ส่งค าขอผ่านฝ่ายการศึกษา ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ โรงเรียนด าเนินการ 
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยการส ารวจครุภัณฑ์ประเภทต่าง  ๆ จากปีที่ผ่านมาว่ามีการปรับปรุง 
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ใดบ้าง และค านวณงบประมาณ เพื่อขอตั้งงบในปีถัดไป โดยดูข้อมูลย้อนหลังว่า 
สมควรจะเพิ่มงบประมาณขึ้นหรือลดลง และส ารวจครุภัณฑ์ที่ต้องการซ่อมแซมในปัจจุบันควบคู่  
ไปด้วย จากนั้นแต่งตั้งผู้ประเมินราคาท าการประเมินราคาเบื้องต้น เมื่อทราบราคาประเมินแล้ว  
จึงด าเนินการตามระเบียบวิธีพัสดุ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แต่งตั้งกรรมการพิจารณาความจ าเป็น  
จัดท าค าของบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (แบบ ง.109) โดยแจงรายละเอียด เหตุผล  
ความจ าเป็นทั้งหมด ส่งผ่านฝ่ายโยธา เพื่อด าเนินการต่อไป หากสร้างทดแทน จะต้องท าการจ าหน่าย 
อาคารเดิมก่อน ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง แต่งตั้งกรรมการส ารวจ ตรวจสอบบริเวณที่
ช ารุด เสื่อมสภาพ อาจเสี่ยงอันตราย จัดท าค าของบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (แบบ ง.109)  
โดยแจงรายละเอียด เหตุผล ความจ าเป็นทั้งหมด ส่งผ่านฝ่ายโยธา เพื่อด าเนินการต่อไป 

1.2.2 การจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย เงินอุดหนุนรัฐบาล เมื่อได้รับจัดสรร 
เงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล ด าเนินการ ดังนี้ (1) กรณีเช็คเงินสด  คณะกรรมการรับเงิน  
รับเช็คจากส านักงานเขต ออกใบส าคัญรับเงิน (บ.11) เบิกเงินมาจัดสรรให้ผู้ปกครอง เช่น ค่าเครื่องแบบ 
นักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ส่วนอาหารกลางวัน คณะกรรมการจะน าเช็คเงินสดเข้าบัญชี  
และเบิกจ่ายตามรายการที่ด าเนินการในการประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในแต่ละวัน  
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(2) กรณีรับงบประมาณเป็นบัญชีจัดสรร เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจ างวดและบัญชีจัดสรรมาแล้ว  
จะน าเข้าที่ประชุม เพื่อร่วมพิจารณา รับทราบ ก่อนด าเนินการตามข้อบัญญัติการพัสดุ ส่วนหนังสือเรียน
และแบบฝึกหัด จะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการเรียน 
การสอน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน เงินงบกรุงเทพมหานคร การจัดสรรเงินงบประมาณ 
กรุงเทพมหานคร  กรณีที่ไม่ใช่เงินสด จะด าเนินการตามรายการที่ก าหนดมาให้ภายในก าหนดเวลา
ของปีงบประมาณ โดยด าเนินการตามข้อบัญญัติเรื่องการพัสดุ กรณีที่เป็นเงินสด ได้แก่ โครงการ 
เด็กยิ้มอ่ิมท้อง (อาหารเช้า) ด าเนินการเช่นเดียวกับอาหารกลางวัน 

1.2.3 การจัดซื้อจัดจ้าง ผู้อ านวยการสถานศึกษาชี้แจงการด าเนินงาน ข้อตกลง 
เงื่อนไข และมอบหมายให้รองผู้อ านวยการด าเนินการต่อไป โดยด าเนินการตามข้อบัญญัติ เรื่อง  
การพัสดุ พ.ศ.2538  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับต่าง  ๆ อย่างเคร่งครัด ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 
ให้ชัดเจน เจ้าพนักงานธุรการ (เจ้าหน้าที่พัสดุ) เป็นผู้ด าเนินการจัดท าฎีกาจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมากกว่า  
100 ฎีกา จัดท าทะเบียนควบคุมการด าเนินการ เพื่อติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปตามก าหนดเวลา และด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในต้นเดือนสิงหาคม ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นที่
ปรึกษาในการด าเนินงาน ช่วยแก้ไขปัญหาที่เจ้าหนา้ที่ด าเนินการผิดพลาดให้สามารถด าเนินการต่อได้ 

2. การบริหารการเงินและการบัญชี 
โรงเรียนด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการเงิน และการบัญชีเป็นลายลักษณ์อักษร 

และด าเนินการอย่างถูกต้องรัดกุม ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินการ โรงเรียนด าเนินการ
ด้านบัญชีดีที่สุด จัดท าบัญชีได้ละเอียด มีการควบคุมเป็นขั้นตอน โดยมิให้ใครมีอ านาจการถือเงิน 
เพียงคนเดียว เพื่อป้องกันการทุจริต การบริหารการเงินและการบัญช ีด าเนินการ ดังนี้ 

2.1 การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการเงิน 
2.1.1 เงินโครงการอาหารกลางวันและอาหารเช้า โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ 

การเงิน การบัญชีของโครงการอาหารกลางวันและอาหารเช้าตามระเบียบ โดยเป็นข้าราชการครูคน
ละชุด โรงเรียนจัดท าฎีกาเบิกเงินงบประมาณค่าอาหารกลางวันเป็นรายภาคเรียน เมื่อได้รับจัดสรร  
งบประมาณ คณะกรรมการไปรับเช็คจากส านักงานเขต โรงเรียนออกใบส าคัญรับเงินกรุงเทพมหานคร 
(บ.11) คณะกรรมการน าเช็คเข้าบัญชีโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน และท าการเบิกจ่ายตาม  
ค่าใช้จ่ายของแต่ละวัน โดยมีหลักฐานการจ่ายเงินในการจัดท าอาหาร ทั้งวัสดุบริโภค ค่าอุปกรณ์
เครื่องใช้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ควบคุมการเบิกจ่ายให้อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ เมื่อสิ้นภาคเรียน 
ตรวจสอบ และด าเนินการส่งเงินคงเหลือคืน 

2.1.2 เงินบ ารุงการศึกษา โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินตาม 
ระเบียบ เงินรายได้ที่เกิดในสถานศึกษา ได้มาจากการเช่าสถานที่ของโรงเรียนใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ  
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เนื่องจากเป็นจุดชุมชน วัด โรงพยาบาล และน าเข้าบัญชีบ ารุงการศึกษา โดยการออกใบส าคัญรับเงิน 
กรุงเทพมหานคร (บ.11) ทุกครั้ง พร้อมทั้งจัดท าบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภทเป็นปัจจุบัน  
หากจ าเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษา ให้จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเช่นเดียวกับเงินงบประมาณรายป ี

2.1.3 เงินลูกเสือโรงเรียน โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ  
เก็บเงินบ ารุงประจ าปีน าส่งกองลูกเสือ ส าหรับเงินคงเหลือจากการน าส่ง จะน าเข้าบัญชี และจัดท า
บัญชีรับ – จ่าย เป็นปัจจุบัน หากมีความจ าเป็นการจัดซื้ออุปกรณ์ลูกเสือ จะด าเนินการจัดท าฎีกา 
เบิกจ่าย เช่นเดียวกับเงินงบประมาณรายป ี

2.1.4 เงินยุวกาชาดโรงเรียน โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินตาม 
ระเบียบ เก็บเงินบ ารุงประจ าปี แต่ไม่ต้องน าเงินส่งส านักงานเขต ให้น าเงินเข้าบัญชี และมีกรรมการ 
จัดท าบัญชีรับ – จ่าย เป็นปัจจุบัน หากมีความจ าเป็นการจัดซื้ออุปกรณย์ุวกาชาด จะด าเนินการจัดท า
ฎีกาเบิกจ่าย เช่นเดียวกับเงินงบประมาณรายป ี

2.2 การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการบัญชี 
โรงเรียนจัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี โครงการอาหารเช้า  

โครงการอาหารกลางวัน โดยหลีกเลี่ยงการซ้ าซ้อนของคณะกรรมการ และเป็นคนละชุดกับเจ้าหน้าที่ 
จัดท าบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท ทั้งนี้ ยึดแนวทางด าเนินการตามระเบียบ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ก ากับ ดูแล ติดตามการด าเนินงานด้านบัญชีอย่างใกล้ชิด 

3. การบริหารพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
การบริหารพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอน  

ระเบียบงบประมาณ มีขอบข่ายและภารกิจ 4 ด้าน ได้แก ่
3.1 การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด าเนินการ ดังนี้ (1) การจัดหา 

วัสดุ ก่อนปิดภาคเรียนส ารวจความต้องการของครูและบุคลากรเป็นสายชั้น เพื่อด าเนินการจัดหาวัสดุ
ตามรายการที่ต้องการ นอกจากนั้นถ้าต้องการเพิ่มเติมให้ท าบันทึกขึ้นมาขอใหม่ กรณีจัดหาโดยเงิน 
งบประมาณ จะด าเนินการตามวิธีการพัสดุอย่างเคร่งครัด กรณีจัดหาโดยเงินนอกงบประมาณประเภท
เงินบ ารุงการศึกษา เงินลูกเสือ เงินยุวกาชาด ด าเนินการเช่นเดียวกับเงินงบประมาณ โดยพิจารณา 
จากวงเงินที่มี เงินที่ต้องเบิกจ่าย และอ านาจในการเบิกจ่ายเงิน (2) การจัดหาครุภัณฑ์ จัดหาโดย  
2 วิธี คือ จากเงินงบประมาณ และการรับบริจาค ด าเนินการตามระเบียบการพัสดุ เมื่อได้ครุภัณฑ์แล้ว 
ด าเนินการลงบัญชีพัสดุ (3) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด าเนินการเช่นเดียวกับครุภัณฑ ์

3.2 การควบคุม การเบิกจ่ายและการบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์  การควบคุม 
การเบิกจ่ายวัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าบัญชีพัสดุ เมื่อมีผู้ขอเบิกวัสดุ ให้เขียนบันทึกขอเบิกตามแบบที่  
ก าหนด โดยระบุเหตุผลที่ต้องการใช้วัสดุนั้น ๆ เพื่อเป็นการควบคุมจ านวนวัสดุที่ใช้ไปและคงเหลือ 
ให้เพียงพอตลอดปีงบประมาณ และใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด การเบิกจ่ายและ  
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การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ จัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ MIS หากมีการ 
เคลื่อนย้าย ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และระบุสถานที่จัดเก็บใหม่ เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ 
ติดตาม ส่วนการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานเสมอ หากช ารุดหรือ  
เสื่อมสภาพ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ เพ่ือท าการซ่อมแซม บ ารุงรักษาให้สามารถใช้งานต่อไป 

3.3 การตรวจรับและรายงาน 
เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจรับ โดยตรวจสอบ 

สภาพพัสดุ ครุภัณฑ์ที่รับให้ตรงตามที่ก าหนด เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจัดท ารายงานการตรวจรับ
พัสดุให้ผู้มีอ านาจทราบ 

3.4 การจ าหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ ์
การจ าหน่ายครุภัณฑ์ ด าเนินการทุกสิ้นปีงบประมาณ โดยข้าราชการครูที่เป็น 

เจ้าหน้าพัสดุด าเนินการส ารวจครุภัณฑ์ในเดือนกรกฎาคม ส ารวจสภาพวัสดุ ครุภัณฑ์ หากมีการช ารุด  
จะท าการซ่อมแซม หากซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า จะด าเนินการจ าหน่ายต่อไป โดยส ารวจพัสดุที่ต้องการ
จ าหน่าย ถ่ายภาพ จัดท าเอกสารพัสดุ รวบรวมส่งผ่านฝ่ายการคลังของส านักงานเขตเพื่อจ าหน่าย 

4. การประเมินและรายงานงบประมาณ 
การประเมินและการรายงานงบประมาณ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ควบคุมดูแล 

การด าเนินงานของเจ้าพนักงานธุรการ โดยยึดหลักต้องท าให้ดีที่สุด ทุกอย่างปฏิบัติได้ดี วางระบบได้ดี 
ครูปฏิบัติงานด้วยความสบายใจ โรงเรียนติดตามประเมินผลการใช้เงินงบประมาณและเงินนอก  
งบประเมินเป็นประจ า โดยคณะกรรมการบัญชีและการเงิน จะท าการสรุปรายงานการรับ – จ่ายเงิน 
ประเภทต่าง ๆ ให้ต้นสังกัดทราบเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี ตามแบบฟอร์มการรายงาน 

 
6. กรณีศึกษา โรงเรียนที่ 6 

จากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการสถานศึกษา เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานงบประมาณ 
ของสถานศึกษา ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการบริหารโรงเรียน ได้ข้อสรุปการ
ด าเนินงานด้านงบประมาณและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ดังนี้ 

1. การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงบประมาณของโรงเรียน มีขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานงบประมาณ 

2 ด้าน ได้แก่ การจัดท าแผนการบริหารงบประมาณ และการด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณ 
1.1 การจัดท าแผนการบริหารงบประมาณ จะด าเนินการตามระเบียบวิธีงบประมาณ  

ในส่วนที่มอบหมายให้โรงเรียนด าเนินการ เนื่องจากโรงเรียนไม่ได้เป็นนิติบุคคล เงินงบประมาณยังคง
อยู่ที่ต้นสังกัด ไม่ได้โอนให้โรงเรียนด าเนินการโดยตรง ดังนี้ (1) ส ารวจวัสดุคงเหลือจากปีงบประมาณ 
ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมจัดซื้อในปีต่อไป (2) ส ารวจความต้องการใช้วัสดุจากบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อเตรียม 
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จัดซื้อ (3) เมื่อได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณของโรงเรียนทั้งหมด  น าเสนอที่ประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากร เพื่อทราบร่วมกัน และให้ความเห็นชอบพร้อม
ก าหนดแนวทางด าเนินการ (4) ด าเนินการตามระเบียบวิธีพัสดุ เพื่อจัดซื้อ ซ่อมแซม ตามข้อมูลที่   
โรงเรียนส ารวจไว้ 

1.2 การด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณ โรงเรียนด าเนินงานด้านงบประมาณตาม
ระเบียบ ข้อบัญญัติ แนวทางด้านการพัสดุทุกรายการ ดังนี ้

1.2.1 การขอตั้งงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ การจัดซื้อครุภัณฑ์ จะต้องด าเนินการ 
ผ่านฝ่ายการศึกษา โรงเรียนไม่สามารถด าเนินการเองได้ โดยด าเนินการ ดังนี้ กรณีมีครุภัณฑ์นั้นอยู่
แล้ว แต่ไม่สามารถใช้งานได้ โรงเรียนด าเนินการจ าหน่ายครุภัณฑ์ดังกล่าวก่อน จากนั้นจึงขอจัดสรร 
ครุภัณฑ์ผ่านฝ่ายการศึกษา กรณีที่ไม่มีครุภัณฑ์ที่ต้องการ โรงเรียนท าค าขอจัดสรรครุภัณฑ์ โดยระบุ
เหตุผลความจ าเป็น ส่งค าขอผ่านฝ่ายการศึกษาเพื่อรวบรวมทั้งส านักงานเขต ทั้งนี้ อาจได้รับจัดสรร 
หรืออาจไม่ได้รับจัดสรรก็ได้ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ การซ่อมแซมครุภัณฑ์ โรงเรียนสามารถด าเนินการ
เองได้ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยการส ารวจครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ที่ต้องการซ่อมแซม  
จากนั้นแต่งตั้งผู้ประเมินราคาท าการประเมินราคาเบื้องต้น เมื่อทราบราคาประเมินแล้ว จึงด าเนินการ
ตามระเบียบวิธีพัสดุ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แต่งต้ังกรรมการพิจารณาความจ าเป็น และพร้อมในการ 
จัดหาที่ดิน หรือสร้างอาคารต่าง ๆ เพิ่มเติม ทั้งกรณีสร้างทดแทนและสร้างเพิ่มเติม จัดท าค าขอ
งบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (แบบ ง.109) โดยแจงรายละเอียด เหตุผล ความจ าเป็นทั้งหมด  
ส่งผ่านฝ่ายโยธา เพื่อด าเนินการต่อไปหากสร้างทดแทน จะต้องท าการจ าหน่ายอาคารเดิมก่อน  
ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง แต่งตั้งกรรมการดูแลอาคารสถานที่ และท าการส ารวจ 
ตรวจสอบบริเวณที่ช ารุด เสื่อมสภาพ อาจเสี่ยงอันตรายในระยะยาว โดยรายงานให้ทราบเป็นระยะ  
จัดท าค าของบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (แบบ ง.109) โดยแจงรายละเอียด เหตุผล  
ความจ าเป็นทั้งหมด ส่งผ่านฝ่ายโยธา เพื่อด าเนินการต่อไป 

1.2.2 การจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย เงินอุดหนุนรัฐบาล การจัดสรร 
เงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล ด าเนินการโดยฝ่ายการศึกษาของส านักงานเขต โรงเรียนส่งยอด
จ านวนนักเรียนให้ฝ่ายการศึกษา เพื่อน าไปขอตั้งเงินงบประมาณในแต่ละรายการ เมื่อได้รับจัดสรรเงิน 
งบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นเงินสด และส่วนที่เป็นบัญชีจัดสรรโรงเรียน
ด าเนินการ ดังนี้ (1) กรณีเงินสด คณะกรรมการรับเงิน รับเงินจากส านักงานเขต ออกใบส าคัญรับเงิน  
(บ.11) น าเงินมาจดัสรรให้ผู้ปกครองในส่วนค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ภายในไม่เกิน 
5 วัน ในส่วนอาหารกลางวัน คณะกรรมการจะน าเช็คเงินสดเข้าบัญชี และเบิกจ่ายตามรายการที ่
ด าเนินการในการประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในแต่ละวัน (2) กรณีรับงบประมาณเป็นบัญชี
จัดสรร เช่น งบประมาณด้านการจัดการเรียนการสอน/งบประมาณด้านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
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ผู้เรียน/งบหนังสือเรียน เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจ างวดและบัญชีจัดสรรมาแล้ว จะน าเข้าที่ประชุม  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมพิจารณา ร่วมรับทราบและให้ความเห็นชอบก่อน
ด าเนินการตามข้อบัญญัติการพัสดุต่อไป ในส่วนของหนังสือทุกชนิดและแบบฝึกหัด จะแต่งตั้ง 
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน และเกิดประโยชน์
แก่นักเรียนสูงสุดทุกครั้ง เงินงบกรุงเทพมหานคร การจัดสรรเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร กรณีที่ 
ไม่ใช่เงินสด จะด าเนินการตามรายการที่ก าหนดมาให้จัดซื้อ/ซ่อมแซม และโครงการต่าง  ๆ ภายใน
ก าหนดเวลาของปีงบประมาณ ซึ่งไม่เกินเดือนสิงหาคมของทุกปี โดยด าเนินการตามข้อบัญญัติ  เรื่อง 
การพัสดุ กรณีที่เป็นเงินสด ได้แก่ โครงการเด็กยิ้มอิ่มท้อง (อาหารเช้า) ด าเนินการเช่นเดียวกับอาหาร 
กลางวัน 

1.2.3 การจัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินการตามข้อบัญญัติ เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด โดยก าหนดระยะเวลาด าเนินการ บุคลากรผู้ด าเนินการ 
(เจ้าหนา้ที่พัสดุ) ทะเบียนควบคุมการด าเนินการ เพื่อติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นไปตามก าหนดเวลา และด าเนินการครบถ้วนไม่ตกหล่น ส่งเสริมบุคลากร ให้มีความรู้ด้านการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการสอนงาน มอบหมายงาน เป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาในการด าเนินงาน  
ช่วยแก้ไขปัญหาที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการผิดพลาดให้สามารถด าเนินการต่อได้ สนับสนุนให้ก าลังใจแก่
เจ้าหนา้ที่ทุกคน 

2. การบริหารการเงินและการบัญชี 
การบริหารการเงินและการบัญชี มีขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานการเงินและ 

การบัญชี 2 ด้าน ได้แก่ การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการเงิน และการด าเนินการเกี่ยวกับ 
การบริหารการบัญช ี

2.1 การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ประกอบด้วย 
2.1.1 เงินโครงการอาหารกลางวันและอาหารเช้า แต่งตั้งคณะกรรมการ 

บริหารงานด้านการเงิน การบัญชีของโครงการอาหารกลางวันและอาหารเช้าตามระเบียบ โดยเป็น
ข้าราชการครู คนละชุดกันโรงเรียนจัดท าฎีกาเบิกเงินงบประมาณค่าอาหารเป็นรายภาคเรียน  
เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ คณะกรรมการรับเช็คจากส านักงานเขต โรงเรียนออกใบส าคัญรับเงิน  
(บ.11) คณะกรรมการน าเช็คเงินสดเข้าบัญชีโครงการอาหารกลางวันและอาหารเช้าของโรงเรียน  
และท าการเบิกจ่ายตามค่าใช้จ่ายของแต่ละวัน มีหลักฐานการจ่ายเงินในการด าเนินการจัดท าอาหาร  
ทั้งวัสดุบริโภค ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ (ดูรายละเอียดในบัญชีแยกประเภท) โดยควบคุมการ
เบิกจ่ายให้อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ เมื่อสิ้นภาคเรียน ตรวจสอบ ค านวณ และด าเนินการจัดส่งเงิน 
คงเหลือคืน 
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2.1.2 เงินบ ารุงการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ  
เงินรายได้ที่เกิดในสถานศึกษา น าเข้าบัญชีบ ารุงการศึกษา โดยการออกใบส าคัญรับเงินทุกครั้ง  
พร้อมทั้งจัดท าบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภทเป็นปัจจุบัน 

2.1.3 เงินลูกเสือโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ  
เก็บเงินบ ารุงประจ าปีน าส่งกองลูกเสือ ส าหรับเงินคงเหลือจากการน าส่ง จะน าเข้าบัญชี และท าบัญชี 
รับ – จ่าย เป็นปัจจุบัน หากมีความจ าเป็นการจัดซื้ออุปกรณ์ลูกเสือ จะด าเนินการจัดท าฎีกาเบิกจ่าย 
เช่นเดียวกับเงินงบประมาณรายป ี

2.1.4 เงินยุวกาชาดโรงเรียน ด าเนินการเช่นเดียวกับเงินลูกเสือโรงเรียน 
2.2 การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการบัญชี ด าเนินการโดยจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 

เจ้าหน้าที่การเงินในแต่ละรายการ โดยหลีกเลี่ยงการซ้ าซ้อนของคณะกรรมการ และเป็นคนละชุดกับ
เจ้าหน้าที่บันทึกบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท ทั้งนี้ ยึดแนวทางด าเนินการตามระเบียบ ก ากับ ดูแล  
ติดตามการด าเนินงานด้านบัญชีอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่บัญชีได้รับ
ความรู้ด้านการบัญชีอยู่เสมอ 

3. การบริหารพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
การบริหารพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) มีขอบข่ายและภารกิจ 4 ด้าน  

ได้แก่ 
3.1 การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด าเนินการโดย (1) การจัดหาวัสดุ  

กรณีจัดหาโดยเงินงบประมาณ จะด าเนินการตามวิธีการพัสดุอย่างเคร่งครัด ตามข้อ 2.1.3 กรณีจัดหา
โดยเงินงบประมาณประเภทเงินบ ารุงการศึกษา/เงินโครงการอาหารกลางวัน  (อุปกรณ์ประกอบ
อาหาร)/เงินลูกเสือ เงินยุวกาชาด ด าเนินการเช่นเดียวกับเงินงบประมาณ โดยพิจารณาจากวงเงินที่มี  
เงินที่ต้องเบิกจ่าย และอ านาจในการเบิกจ่ายเงิน (2) การจัดหาครุภัณฑ์ จัดหาโดย 2 วิธี คือ จากเงิน
งบประมาณ ซึ่งด าเนินการโดยฝ่ายการศึกษาของส านักงานเขต และจากการระดมทุน การรับบริจาค   
ด าเนินการตามระเบียบการพัสดุ เมื่อได้ครุภัณฑ์แล้ว ด าเนินการลงบัญชีพัสดุ (3) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับครุภัณฑ ์

3.2 การควบคุม การเบิกจ่ายและการบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ ควบคุมการเบิกจ่าย 
วัสดุ โดยจัดท าบัญชีพัสดุ แยกชนิดวัสดุต่าง ๆ ที่ได้มา ดูแลโดยเจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย เมื่อมี 
ผู้ประสงค์ขอเบิกวัสดุ ต้องเขียนบันทึกขอเบิกตามแบบที่ก าหนดโดยระบุเหตุผลหรือเนื้องานที่ต้องการ
ใช้วัสดุนั้น ๆ เพื่อเป็นการควบคุมจ านวนวัสดุที่ใช้ไปและคงเหลือให้เพียงพอตลอดปีงบประมาณ และ
ใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด การเบิกจ่ายและการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ จัดท าบัญชีพัสดุ  
ลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ ท าทะเบียนควบคุมเพื่อทราบว่าครุภัณฑ์แต่ละชนิดอยู่บริเวณใดของ
องค์กร หากมีการเคลื่อนย้าย จะต้องระบุการเปลี่ยนแปลงที่จัดเก็บให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสะดวกต่อ  
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การตรวจสอบ ติดตาม ในส่วนการบ ารุงรักษา ครุภัณฑ์แต่ละชิ้นที่จัดเก็บในห้องต่าง ๆ ผู้รับผิดชอบ 
จะต้องจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ประจ าห้อง และตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานเสมอ หากมี  
การช ารุด หรือเสื่อมสภาพ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อท าการซ่อมแซม บ ารุงรักษาให้สามารถ  
ใช้งานต่อไปได้อย่างคุ้มค่า 

3.3 การตรวจรับและรายงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้รับพัสดุต่าง ๆ โดยมีข้าราชการคร ู
เป็นผู้ตรวจรับ เมื่อตรวจรับโดยตรวจสอบสภาพพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดีรับตรงตามที่ก าหนด เจ้าหน้าที่พัสดุ
จะด าเนินการจัดท ารายงานการตรวจรับพัสดุให้ผู้มีอ านาจในการจัดซื้อทราบ 

3.4 การจ าหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ทุกปีงบประมาณ จะท าการส ารวจสภาพวัสดุ  
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในโรงเรียน หากมีการช ารุด สึกหรอ จะท าการซ่อมแซม หากซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  
จะด าเนินการจ าหน่ายต่อไป โดยส ารวจพัสดุที่ต้องการจ าหน่าย ถ่ายภาพ จัดท าเอกสารพัสดุนั้น ๆ  
(รหัส) รวบรวมส่งผ่านฝ่ายการคลังของส านักงานเขตเพ่ือจ าหน่าย 

4. การประเมินและรายงานงบประมาณ 
โรงเรียนติดตามประเมินผลการใช้เงินงบประมาณและเงินนอกงบประเมินเป็นประจ า  

โดยคณะกรรมการบัญชีและการเงิน จะท าการสรุปรายงานการรับ - จ่ายเงินประเภทต่าง ๆ ให้ต้นสังกัด 
ทราบเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี 
 
ตอนที่ 2 ข้อสรุปแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร 
จากการเก็บข้อมูลทั้ง 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม โรงเรียนสุเหร่า 

สามอิน โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม โรงเรียนวัดสังฆราชา โรงเรียนวัดกระจับพินิจ และโรงเรียน 
วัดศาลาแดง ได้ข้อสรุปแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี ้

1. การบริหารงบประมาณ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถ 

ให้ความรู้กับรองผู้อ านวยการสถานศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ และผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณด้วย
ตนเอง หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ควบคุมก ากับติดตามให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อบัญญัติ  
เรื่องการพัสดุ พ.ศ.2538 อย่างเคร่งครัด ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานงบประมาณ ได้แก่  
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และ  
หลักความคุ้มค่า สิ่งส าคัญในการบริหารคือการพูดคุยกัน ครูและบุคลากรมีส่วนร่วม รับทราบขอบเขต 
จ านวนเงินงบประมาณร่วมกัน 
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การบริหารงบประมาณของโรงเรียน มีขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานงบประมาณ  
2 ด้าน ดังนี ้

1.1 การจัดท าแผนการบริหารงบประมาณ แผนที่ดีที่สุดได้มาจากการร่วมคิดร่วมท า
ของข้าราชการครูทุกคน เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณมายังสถานศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
น าเสนอเข้าที่ประชุมครูและบุคลากร เพื่อแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และก าหนดแนวทางด าเนินงาน  
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง  ๆ ของโรงเรียน โดยจัดอันดับ 
ความส าคัญและงบประมาณที่ได้รับ หลังจากนั้น ผู้อ านวยการด าเนินการเขียนแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเสนอต่อประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอความเห็นชอบ  
เสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อผู้อ านวยการเขต เพื่อขออนุมัติ และด าเนินการตามแผนที่ได้รับ  
อนุมัติ โดยด าเนินการตามระเบียบวิธีงบประมาณ ดังนี้ (1) ส ารวจวัสดุคงเหลือจากปีงบประมาณที่
ผ่านมา เพื่อเตรียมจัดซื้อในปีต่อไป (2) ส ารวจความต้องการใช้วัสดุจากบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อเตรียม 
จัดซื้อ (3) เมื่อได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณของโรงเรียนทั้งหมด (4) ด าเนินการตามระเบียบ
วิธีพัสดุ เพื่อจัดซื้อ ซ่อมแซม ตามข้อมูลที่โรงเรียนส ารวจไว้ เนื่องจากโรงเรียนไม่ได้เป็นนิติบุคคล  
เงินงบประมาณยังคงอยู่ที่ต้นสังกัด ไม่ได้โอนให้โรงเรียนด าเนินการโดยตรง ผู้อ านวยการสถานศึกษา
ก ากับ ติดตามการด าเนินงานด้านงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบัญญัติ และแนวทางด้าน  
การพัสดุอย่างเคร่งครัด และให้เสร็จทันก าหนดเวลา 

1.2 การด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณ  ด าเนินการตามระเบียบ ข้อบัญญัติ   
กฎหมาย และข้อบังคับ ให้มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ส่งเสริมบุคลากร ให้มีความรู้  
ด้านการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการสอนงาน มอบหมายงาน เป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาในการ
ด าเนินงาน แก้ไขปัญหาเมื่อเจ้าหน้าที่ด าเนินการผิดพลาดให้สามารถด าเนินการต่อได้ สนับสนุนให้ 
ก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน การด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณ มีรายละเอียด ดังนี ้

1.2.1 การขอตั้งงบประมาณ 
- ค่าครุภัณฑ์ ฝ่ายการศึกษาด าเนินการขอตั้งงบประมาณ โดยโรงเรียน 

ส่งยอดนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายนของทุกปีให้กับฝ่ายการศึกษา โดยด าเนินการ ดังนี้ 1) ส ารวจ 
ความต้องการ 2) จัดท าแบบค าขอ (แบบ ง.108) 3) บันทึกส่งเขตเพื่อด าเนินการ 4) ตรวจรับเมื่อได้รับ
จัดสรร 5) จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ 6) บ ารุงรักษา 7) จ าหน่ายครุภัณฑ์เมื่อช ารุด กรณีมีครุภัณฑ์นั้น 
อยู่แล้ว แต่ไม่สามารถใช้งานได้ โรงเรียนด าเนินการขอซ่อมแซม หากซ่อมไม่ได้ให้ด าเนินการจ าหน่าย 
ครุภัณฑ์ดังกล่าวก่อน จากนั้น จึงขอจัดสรรครุภัณฑ์ผ่านฝ่ายการศึกษา กรณีที่ไม่มีครุภัณฑ์ที่ต้องการ 
โรงเรียนท าค าขอจัดสรรครุภัณฑ์ โดยระบุเหตุผลความจ าเป็น ส่งค าขอผ่านฝ่ายการศึกษา ทั้งนี้  
อาจได้รับจัดสรรหรืออาจไม่ได้รับจัดสรรก็ได้ 
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- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ โรงเรียนด าเนินการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
โดยส ารวจครุภัณฑ์ที่ต้องการซ่อมแซม จากนั้นแต่งตั้งผู้ประเมินราคาท าการประเมินราคาเบื้องต้น 
เมื่อทราบราคาประเมินแล้ว จึงด าเนินการตามระเบียบวิธีพัสดุ ดังนี้ 1) ส ารวจความต้องการ 2) จัดท า 
แบบค าขอ (แบบ ง.108) 3) ได้รับบัญชีจัดสรรงบประมาณ 4) ด าเนินการตามระเบียบวิธีพัสดุ  
(จัดจ้าง) 5) จัดท าฎีกาเบิกเงินให้ร้านค้า 

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แต่งตั้งกรรมการพิจารณาความจ าเป็น และ 
พร้อมในการจัดหาที่ดิน หรือสร้างอาคารต่าง ๆ เพิ่มเติม ทั้งกรณีสร้างทดแทนและสร้างเพิ่มเติม  
หากสร้างทดแทน จะต้องท าการจ าหน่ายอาคารเดิมก่อน การขอตั้งงบประมาณค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ด าเนินการ ดังนี้ 1) ส ารวจความต้องการและจัดล าดับความส าคัญ 2) จัดท าแบบค าขอ 
(แบบ ง.109) โดยระบรุายละเอียด เหตุผล ความจ าเป็นส่งผ่านฝ่ายโยธา 3) ด าเนินการตามระเบียบวิธี
พัสด ุ4) ตรวจรับ 5) บ ารุงรักษา 

- ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ด าเนินการ ดังนี้ 1) แต่งตั้ง 
กรรมการดูแลอาคารสถานที่ส ารวจความต้องการปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ตรวจสอบบริเวณ 
ที่ช ารุด เสื่อมสภาพ อาจเสี่ยงอันตรายในระยะยาว 2) จัดท าแบบค าขอ (แบบ ง.109) โดยระบุ
รายละเอียด เหตุผล ความจ าเป็น ส่งผ่านฝ่ายโยธา เพื่อด าเนินการต่อไป 3) ด าเนินการตามระเบียบวิธี
พัสด ุ4) ตรวจรับ 5) บ ารุงรักษา 

1.2.2 การจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย 
- เงินอุดหนุนรัฐบาล โรงเรียนจะได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจาก 

รัฐบาล 60% ตามจ านวนนักเรียน ณ 10 มิถุนายน ของปีที่ผ่านมา โดยโรงเรียนส่งยอดจ านวนนักเรียน
ไปยังฝ่ายการศึกษา เพื่อขอตั้งงบประมาณ เมื่อได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็น 
เงินสด และส่วนที่เป็นบัญชีจัดสรร โรงเรียนด าเนินการ ดังนี้ (1) กรณีเงินสด คณะกรรมการรับเงิน  
รับเงินจากส านักงานเขต ออกใบส าคัญรับเงินกรุงเทพมหานคร (บ.11) และน ามาใช้จ่ายตาม 
วัตถุประสงค์ เช่น น าเงินมาจัดสรรให้ผู้ปกครองในส่วนค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน 
ภายในไม่เกิน 5 วัน ในส่วนอาหารกลางวัน คณะกรรมการจะน าเช็คเงินสดเข้าบัญชี และเบิกจ่ าย 
ตามรายการที่ด าเนินการในการประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในแต่ละวัน (2) กรณีรับ 
งบประมาณเป็นบัญชีจัดสรร ผู้อ านวยการสถานศึกษาจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินและน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบและร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ
ตามข้อบัญญัติการพัสดุต่อไป เช่น งบประมาณด้านการจัดการเรียนการสอน/งบประมาณด้านกิจกรรม 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน/งบหนังสือเรียน เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจ างวดและบัญชีจัดสรรมาแล้ว  
จะน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมพิจารณา ร่วมรับทราบและให้ความ 
เห็นชอบก่อนด าเนินการตามข้อบัญญัติการพัสดุต่อไป ในส่วนของหนังสือทุกชนิดและแบบฝึกหัด  
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จะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน และ  
เกิดประโยชน์แก่นักเรียนสูงสุดทุกครั้ง 

- เงินงบกรุงเทพมหานคร โรงเรียนจะได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ 
กรุงเทพมหานคร 40% ตามจ านวนนักเรียน ณ 10 มิถุนายน ของปีที่ผ่านมา โดยโรงเรียนส่งยอด 
จ านวนนักเรียนไปยังฝ่ายการศึกษา เพื่อขอตั้งงบประมาณ การจัดสรรเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร  
กรณีที่ไม่ใช่เงินสด จะด าเนินการตามรายการที่ก าหนดมาให้จัดซื้อ/ซ่อมแซม และโครงการต่าง  ๆ  
ภายในก าหนดเวลาของปีงบประมาณ ซึ่งไม่เกินเดือนสิงหาคมของทุกปี โดยด าเนินการตามข้อบัญญัติ 
เรื่อง การพัสดุ กรณีที่เป็นเงินสด ได้แก่ โครงการเด็กยิ้มอิ่มท้อง (อาหารเช้า) ด าเนินการเช่นเดียวกับ
อาหารกลางวัน 

1.2.3 การจัดซื้อจัดจ้าง ผู้อ านวยการสถานศกึษา ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั 
การจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับ ศรัทธา ของบุคลากร ต้องมีความยืดหยุ่น ค านึงถึงความ
สบายใจในการปฏิบัติงานเป็นหลัก ควบคุมก ากับติดตามให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อบัญญัติ 
เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และด าเนินการให้เสร็จตาม 
ระยะเวลาที่ก าหนด โดย บุคลากรผู้ด าเนินการ (เจ้าหน้าที่พัสดุ) จัดท าทะเบียนควบคุมการด าเนินการ 
เพื่อติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามก าหนดเวลา ครบถ้วนไม่ตกหล่น  
ในการจัดท าฎีกา ควรแต่งตั้งบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการจัดท า หากด าเนินการเพียงคนเดียวเป็นสิ่ง
อันตราย ถ้ามีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงบุคลากร อาจจะมีผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ผู้อ านวยการสถานศึกษาอาจจะจัดท าฎีกางบประมาณด้วยตนเอง เพื่อแบ่งเบาภาระของครู 
ที่ต้องรับผิดชอบงานสอนให้เต็มที่ และเจ้าพนักงานธุรการด าเนินการลงระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ขั้นตอนต่อไป และที่ส าคัญที่สุดผู้อ านวยการสถานศึกษา ควรหาความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ต่าง ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ และสามารถให้ความรู้กับรองผู้อ านวยการสถานศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ 
และผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณได้ ต้องเป็นผู้ที่รู้กระบวนการด าเนินงาน ส่งเสริมบุคลากร ให้มี
ความรู้ด้านการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการสอนงาน มอบหมายงาน เป็นพี่เลี้ยง  และที่ปรึกษา 
ให้ค าแนะน าในการด าเนินงาน แก้ไขปัญหาหากเจ้าหน้าที่ด าเนินการผิดพลาดให้สามารถด าเนินการ 
ต่อได้ สนับสนุนให้ก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน ปัญหาส าคัญ คือ ท าอย่างไรให้บุคลากรพึงพอใจกับ 
การปฏิบัติงาน ทุกคนอยู่อย่างมีความสุข ส่วนที่ด าเนินการด้านเอกสารต้องมีความถูกต้อง แต่ปัญหาที่ 
พบ คือ การตรวจฎีกางบประมาณของเจ้าหน้าที่ฝ่ายคลัง เจ้าหน้าที่แต่ละคนมีประสบการณ์แตกต่างกัน  
บางครั้งจัดท าฎีกามีรายละเอียดเหมือนเดิม แต่เมื่อเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ตรวจก็อาจต้องมีแก้ไข 

2. การบริหารการเงินและการบัญชี 
การบริหารการเงินและการบัญชี ด าเนินการตามระเบียบ ข้อบัญญัติอย่างเคร่งครัด  

โดยจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและการบัญชีเป็นลายลักษณ์อักษร และหลีกเลี่ยง 
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การซ้ าซ้อนของคณะกรรมการ และเป็นคนละชุดกับเจ้าหน้าที่บันทึกบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ก ากับ ติดตาม ดูแลการด าเนินงานด้านการเงินและการบัญชีให้มีความ
ถูกต้อง พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่บัญชีได้รับความรู้ด้านการบัญชีอยู่เสมอ เพราะสิ่งที่ 
เราต้องดูแลสูงสุด คือ ผลประโยชน์ของเด็ก การบริหารการเงินและการบัญชี มีขอบข่ายและภารกิจ
การบริหารงานการเงินและการบัญช ี2 ด้าน ดังนี ้

2.1 การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ประกอบด้วย 
2.1.1 เงินโครงการอาหารกลางวันและอาหารเช้า แต่งตั้งคณะกรรมการ 

บริหารงานด้านการเงิน การบัญชีของโครงการอาหารกลางวันและอาหารเช้าตามระเบียบ โดยเป็น
ข้าราชการครู คนละชุดกันโรงเรียนจัดท าฎีกาเบิกเงินงบประมาณค่าอาหารกลางวันเป็นรายภาคเรียน   
เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ โรงเรียนออกใบส าคัญรับเงินกรุงเทพมหานคร (บ.11) คณะกรรมการน า
เงินเข้าบัญชีโครงการอาหารกลางวันและอาหารเช้าของโรงเรียน และด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่าย
ตามรายการที่ด าเนินการประกอบอาหารให้กับนักเรียนในแต่ละวัน มีหลักฐานการจ่ายเงินในการ 
ด าเนินการจัดท าอาหารกลางวันและอาหารเช้า ทั้งวัสดุบริโภค ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้  
โดยควบคุมการเบิกจ่ายให้อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ จัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา คณะกรรมการเบิกเงินจากบัญชี จัดท าบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท  
ส่งให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาและคณะกรรมการลงนามทุกวันหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง โรงเรียน 
สามารถเก็บรักษาเงินสดโครงการอาหารกลางวันไว้ใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ 3,000 บาท และโครงการ 
อาหารเช้าได้ไม่เกิน 20,000 บาท เมื่อสิ้นภาคเรียน ตรวจสอบ ค านวณ และด าเนินการจัดส่งเงิน 
คงเหลือคืน 

2.1.2 เงินบ ารุงการศึกษา เป็นเงินนอกงบประมาณ ด าเนินการโดย แต่งตั้ง 
คณะกรรมการการเงินการบัญชีตามระเบียบ เมื่อได้รับเงินรายได้ที่เกิดในสถานศึกษา เช่น การขอใช้
สถานที่ ค่าใช้จ่ายตามที่กทม.ก าหนด เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ หรือเงินรายได้อื่น ๆ ให้น าเข้า
บัญชีบ ารุงการศึกษา โดยการออกใบส าคัญรับเงินกรุงเทพมหานคร (บ.11) ทุกครั้ง เมื่อมีความ 
จ าเป็นต้องใช้เงินบ ารุงการศึกษา ให้จัดท าฎีกาการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบเช่นเดียวกับงบประมาณ
รายปี พร้อมทั้งจัดท าบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภทให้เป็นปัจจุบัน คณะกรรมการสามารถเก็บรักษา 
เงินสดไว้ใช้จ่ายได้ไม่เกิน 20,000 บาท ผู้อ านวยการสถานศึกษามีอ านาจอนุมัติได้ครั้งละไม่เกิน 
50,000 บาท ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ รายงานสรุป
การรับ-จ่ายเงินประจ าปี และเงินคงเหลือต่อผู้อ านวยการส านักการศึกษาทุกสิ้นปีงบประมาณ 

2.1.3 เงินลูกเสือโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินการบัญชีตามระเบียบ  
ในภาคเรียนที่ 1 ของทุกปีการศึกษา โรงเรียนด าเนินการเก็บเงินบ ารุงลูกเสือจากนักเรียน คนละ  
5 บาท ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คนละ 10 บาท ตลอดชีพ 100 บาท ออกใบเสร็จรับเงินลูกเสือ 
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เป็นรายบุคคล จัดท าบัญชีแยกส่งหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ ส่งส านักงานลูกเสือโลก 0.50 บาท ลูกเสือ 
แห่งชาติ 0.27 บาท กรุงเทพมหานคร 0.36 บาท และส านักงานเขต 0.36 บาท โดยส่งผ่าน 
ฝ่ายการศึกษาเพื่อน าส่งกองลูกเสือ ส่วนเงินบ ารุงลูกเสือที่แยกเข้ากองลูกเสือโรงเรียน 3.51 บาท  
จะน าเข้าบัญชี และจัดท าบัญชีรับ-จ่ายให้เป็นปัจจุบัน หากมีความจ าเป็นการจัดซื้ออุปกรณ์ลูกเสือ  
จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่นเดียวกับเงินงบประมาณรายปี โดยอ านาจการเบิกจ่ายของผู้อ านวยการ
ลูกเสือโรงเรียน ครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท รองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน ครั้งละไม่เกิน  
10,000 บาท ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท 

2.1.4 เงินยุวกาชาดโรงเรียน เงินยุวกาชาดโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการ 
การเงินการบัญชีตามระเบียบ ในภาคเรียนที่ 1 ของทุกปีการศึกษา โรงเรียนด าเนินการเก็บเงินบ ารุง 
ยุวกาชาดจากนักเรียนคนละไม่เกิน 10 บาท แต่ส่วนใหญ่จะเก็บ 5 บาท เท่ากับลูกเสือ ออก
ใบเสร็จรับเงินยุวกาชาดเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ น าเงินเข้าบัญชียุวกาชาด และจัดท าบัญชี 
รับ - จ่ายให้เป็นปัจจุบัน หากมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อกิจการยุวกาชาด จะด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างเช่นเดียวกับเงินงบประมาณรายปี โดยอ านาจการเบิกจ่ายของนายกหมู่โรงเรียน ครั้งละไม่เกิน  
5,000 บาท หากต้องการใช้เกิน 5,000 บาท จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการยุวกาชาด 
ในโรงเรียน 

2.2 การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการบัญชี ด าเนินการโดยจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บัญชีรับผิดชอบในแต่ละบัญชี โดยหลีกเลี่ยงการซ้ าซ้อนกับเจ้าหน้าที่
บัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท หรือบัญชีอื่น ๆ จัดท าบัญชีตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมทั้ง 
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา คณะกรรมการตรวจสอบและลงนามในแต่ละบัญชีทุกวันหรืออย่างน้อย
สัปดาห์ละครั้ง โดยด าเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ ก ากับ ติดตาม ดูแลการด าเนินงานด้านบัญชี  
ให้มีความถูกต้อง ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่บัญชีได้รับความรู้ด้านบัญชีอย่างสม่ าเสมอ 

3. การบริหารพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
การบริหารพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  มีขอบข่ายและภารกิจ 

การบริหารพัสด ุ4 ด้าน ได้แก ่
3.1 การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การจัดหาวัสดุ ด าเนินการโดย 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรแจ้งความต้องการ หลังจากนั้นด าเนินการตามระเบียบพัสดุ และจัดสรร 
ให้ตามรายการที่แจ้งไว้ วัสดุที่ไม่สิ้นเปลืองให้บริการในปีแรก เนื่องจากเป็นวัสดุที่อยู่ได้หลายปี  
ส่วนวัสดุสิ้นเปลืองสามารถเบิกได้ตามกิจกรรมหรือโครงการที่ด าเนินการ และขอความร่วมมือในการ
ใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า การจัดหาครุภัณฑ์ ส านักการศึกษาจะส ารวจความต้องการของ 
โรงเรียน และจัดสรรให้ตามความเหมาะสม แต่ต้องด าเนินการจ าหน่ายครุภัณฑ์เก่าก่อน หรือได้จาก 
การระดมทุน การรับบริจาค ด าเนินการตามระเบียบการพัสดุ เมื่อได้ครุภัณฑ์แล้ว ด าเนินการรับโอน
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ครุภัณฑ์ ลงบัญชคีรุภัณฑ ์และเขียนรหัสครุภัณฑ ์การจัดหาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด าเนินการเช่นเดียวกับ 
ครุภัณฑ ์

3.2 การควบคุม การเบิกจ่ายและการบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ ควบคุมการเบิกจ่าย 
วัสดุ โดยจัดท าบัญชีพัสดุ แยกชนิดวัสดุต่าง ๆ ที่ได้มา โดยเจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดูแล 
เมื่อมีผู้ประสงค์ขอเบิกวัสดุ ต้องเขียนบันทึกขอเบิกตามแบบที่ก าหนดโดยระบุเหตุผลหรือเนื้องานที่  
ต้องการใช้วัสดุนั้น ๆ เพื่อเป็นการควบคุมจ านวนวัสดุที่ ใช้ไปและคงเหลือให้เพียงพอตลอด 
ปีงบประมาณ และใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด การเบิกจ่ายและการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
จัดท าบัญชีพัสดุ ลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ ท าทะเบียนควบคุมเพื่อทราบว่าครุภัณฑ์แต่ละชนิด  
อยู่บริเวณใดของหน่วยงาน หากมีการเคลื่อนย้าย จะต้องแจ้งผู้รับผิดชอบทราบ ระบุการเปลี่ยนแปลง 
ที่จัดเก็บให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ ติดตาม ส่วนการบ ารุงรักษา ครุภัณฑ์แต่ละชิ้น 
ที่จัดเก็บในห้องต่าง ๆ ผู้รับผิดชอบจะต้องจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ประจ าห้อง และตรวจสอบ 
ความพร้อมในการใช้งานเสมอ หากมีการช ารุด หรือเสื่อมสภาพ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อท าการ
ซ่อมแซม บ ารุงรักษาให้สามารถใช้งานต่อไปได้อย่างคุ้มค่า หากซ่อมไม่ได้ให้ด าเนินการจ าหน่าย 

3.3 การตรวจรับและรายงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้รับพัสดุ โดยแต่งตั้งข้าราชการครู 
เป็นผู้ตรวจรับ โดยตรวจสอบสภาพพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ ได้รับให้ตรงตามที่ก าหนด เจ้าหน้าที่พัสดุจะ
ด าเนินการจัดท ารายงานการตรวจรับพัสดุให้ผู้มีอ านาจในการจัดซื้อทราบ 

3.4 การจ าหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ทุกปีงบประมาณ ส ารวจครุภัณฑ์ที่ช ารุด และท าการ 
ซ่อมแซม หากซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า จะด าเนินการจ าหน่ายต่อไป โดยถ่ายภาพ และตรวจสอบข้อมูล
ในระบบ MIS จัดท ารายงานจ านวนครุภัณฑ์ที่จ าหน่ายส่งส านักงานเขต ส านักงานเขตด าเนินการ 
ตามระเบียบ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจ าหน่าย ซึ่งเป็นกรรมการระดับส านักงานเขต  
ต้นสังกัดประกาศขายทอดตลอด โดยเปิดให้ร้านค้ามาประมูลครุภัณฑ์ที่จะจ าหน่าย และจะต้อง
จ าหน่ายให้แล้วเสร็จจึงจะขอครุภัณฑ์ใหม่ได้ 

4. การประเมินและรายงานงบประมาณ 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ติดตามประเมินผลการใช้เงิน 

งบประมาณและเงินนอกงบประเมิน  โดยคณะกรรมการบัญชีและการเงิน สรุปรายงานการ 
รับ - จ่ายเงินประเภทต่าง ๆ ให้ต้นสังกัดทราบเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี ผู้อ านวยการ 
สถานศึกษาก ากับติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ โดยดูความส าคัญเร่งด่วนของการด าเนินงาน และ
รายงานงบประมาณให้เป็นไปตามเอกสารและระยะเวลาที่ก าหนด กระจายอ านาจในการด าเนินงาน  
ด้านงบประมาณให้กับข้าราชการครู หรือเจ้าหน้าที่ธุรการ ควรมีบุคลากรด าเนินงานด้านงบประมาณ
หลาย ๆ คน หากมีการโยกย้ายจะได้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน เนื่องจากสามารถปฏิบัติงาน
ทดแทนกันได้ ถ้ามีงบประมาณคงเหลือจะด าเนินการจัดท าบันทึกส่งคืนส านักงานเขต แต่ควรลด  
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ขั้นตอนต่าง ๆ ให้น้อยลง และควรด าเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น ซึ่งสามารถท าได้ 
รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
 
ตอนที่ 3 ผลการยืนยันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ผู้วิจัยได้น าข้อสรุปแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียน 

สังกัดกรุงเทพมหานครให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยัน สรุปผลได้ดังนี ้
ด้านที่ 1 การบริหารงานงบประมาณ ประกอบด้วย 
1.1 การจัดท าแผนการบริหารงานงบประมาณ 
1.2 การด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณ 

1.2.1 การขอตั้งงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 

1.2.2 การจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินงบกรุงเทพมหานคร 
1.2.3 การจัดซื้อจัดจ้าง 

ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสม สอดคล้อง มีประโยชน์ และมีความเป็นไปได้  
เพราะสิ่งส าคัญคือ ผู้บริหารควรมีความรู้ในสิ่งที่ต้องด าเนินการและด าเนินการบริหารงบประมาณ  
ตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ระบุไว้ และต้องตรวจสอบยอดอนุมัติกับยอดการใช้จ่ายให้ตรงกันเพราะโรงเรียน
ไม่ได้ถือเงินงบประมาณไว้เอง ข้อควรระวังคือการปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อกฎหมาย เช่น พ.ร.บ.  
ระเบียบกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกัน  
และที่ส าคัญต้องยึดแนวทางปฏิบัติกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด ตามที่ส านักการศึกษาแจ้งให้ทราบและด าเนินการ 

ด้านที่ 2 การบริหารการเงินและการบัญชี ประกอบด้วย 
2.1 การด าเนินการเกีย่วกับการบริหารการเงิน 

2.1.1 เงินโครงการอาหารกลางวันและอาหารเช้า 
2.1.2 เงินบ ารุงการศึกษา 
2.1.3 เงินลูกเสือโรงเรียน 
2.1.4 เงินยุวกาชาดโรงเรียน 

2.2 การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการบัญชี 
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสม สอดคล้อง มีประโยชน์ และมีความเป็นไป 

ได้ เนื่องจากมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีขั้นตอนในการจัดท าบัญชี ตามระเบียบ
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ข้อบังคับ และสามารถตรวจสอบได้ จุดที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรระวัง คือ ความเป็นปัจจุบันและ  
ความถูกต้อง 

ด้านที่ 3 การบริหารพัสดุ ประกอบด้วย 
3.1 การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
3.2 การควบคุม การเบิกจ่าย และการบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ 
3.3 การตรวจรับและรายงาน 
3.4 การจ าหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ ์
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสม สอดคล้อง มีประโยชน์ และมีความเป็นไป 

ได้ มีขอบข่ายภารกิจการบริหารงานชัดเจน เน้นความประหยัดคุ้มค่า เป็นไปตามความต้องการ  
มีขั้นตอนการตรวจรับ การซ่อมแซมและการจ าหน่ายเป็นไปตามขั้นตอน จุดที่ควรระวัง คือ  
ในส่วนของที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพราะด าเนินการโดยฝ่ายโยธาของส านักงานเขต ซึ่งจะอ่อนแอในการ 
ประสานงานให้มีความคุ้มค่าและทันต่อเวลา เพราะกระบวนการแต่ละขั้นตอนต้องใช้เวลาพอสมควร 

ด้านที่ 4 การประเมินและรายงานงบประมาณ 
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสม สอดคล้อง มีประโยชน์ และมีความ 

เป็นไปได้ เพราะการด าเนินงานเรื่องงบประมาณควรต้องมีการติดตามประเมินผล และรายงานเพื่อ  
ความโปร่งใสของผู้ด าเนินการ จุดที่ควรระวัง คือ ความรอบคอบเพราะมีขั้นตอนและรายละเอียดมาก
พอสมควร นอกจากนั้น ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้เชี่ยวชาญ มีดังน้ี 
1. ในการบริหารงบประมาณนั้น ควรด าเนินการทุกอย่าง ๆ มีขั้นตอน โปร่งใส ตรวจสอบได้  

และมีคณะกรรมการด าเนินการที่ชัดเจน 
2. หากเป็นไปได้ การบริหารงานงบประมาณควรเพิ่มความรวดเร็ว ลดขั้นตอน ไม่ให้

ยุ่งยากกับการด าเนินงาน 
3. ตรวจสอบรายการการเงินและการบัญชีให้ครบถ้วน เพราะการบริหารงบประมาณของ 

กรุงเทพมหานครแตกต่างจากหน่วยงานอื่น เช่น โครงการอาหารกลางวัน และโครงการเด็กยิ้มอิ่มท้อง 
(อาหารเช้า) 

4. การวางแผนการท างานต้องรักษาเวลาให้ตรงตามระบบการจัดท างบประมาณของ
องค์กร โดยมีการตรวจสอบติดตาม 

5. ผู้บริหารต้องท างานน้อยแต่รับผิดชอบมาก เป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ จึงจะ
ถือว่าบริหารได้อย่างเป็นเลิศ 

6. การจัดท าแผนควรวางแผนให้ดี พิจารณาความจ าเป็นของงบประมาณ 
7. ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยด าเนินการ โดยพิจารณาเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ให้ทันสมัยรองรับ

งานงบประมาณการเงินได ้



 119 

 

8. การเก็บเอกสารต้องเป็นระบบ ปลอดภัย รองรับการตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
9. เอกสาร บัญชี ฎีกา ควรจัดเก็บ และควบคุมให้ดี ด าเนินการให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
10. ท าอย่างไรให้ได้ใจบุคลากร เพื่อให้งานประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
11. เนื่องจากเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีประกาศพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ดังนั้น  จึงเริ่มใช้เมื่อ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมี
รายละเอียดแตกต่างจากเดิมพอสมควร ผู้บริหารควรศึกษาให้ลึกซึ้งถึงอ านาจที่สามารถด าเนินการได้ 
โดยไม่ผิดระเบียบตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว 

12. การบริหารงบประมาณทั้ง 4 ด้าน ด าเนินการไปตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ และหนังสือ 
สั่งการต่าง ๆ แต่สิ่งส าคัญคือ ในการด าเนินงานแต่ละด้านเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ  
จึงจ าเป็นจะต้องด าเนินการด้วยความละเอียด รอบคอบ โปร่งใส โดยยึดประโยชน์ของนักเรียนเป็น
ที่ตั้ง และเพื่อมิให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นส านักงานตรวจสอบภายใน
หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตั้งข้อสังเกตต่าง ๆ ในการบริหารเงินงบประมาณของโรงเรียน 

จากการศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นกรณีศึกษา จ านวน 6 แห่ง ทั้งด้านเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และเจ้าพนักงานธุรการ ผู้วิจัยพบว่า โรงเรียนที่เป็นกรณีศึกษา 
มีความแตกต่างกันทั้งด้านบริบท และสิ่งแวดล้อม แต่มีบุคลากรที่มากด้วยความสามารถ และมีผู้บริหาร 
ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการบริหารที่เป็นเลิศ จึงส่งผลให้การด าเนินงานด้าน
การบริหารงบประมาณประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย และเป็นอันดับต้น ๆ ของส านักงานเขตนั้น ๆ  
ส่วนข้อมูลเอกสารการด าเนินงานด้านงบประมาณของทุกโรงเรียน ผู้วิจัย พบว่า เอกสารของ  
ทุกโรงเรียนมีความใกล้เคียงกัน และครบถ้วนตามระเบียบที่ก าหนด สามารถตรวจสอบได้ และ  
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนในสังกัดได้ ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์
มาสังเคราะห์และได้ข้อสรุปแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรี ยน
สังกัดกรุงเทพมหานคร และน าข้อสรุปแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของ 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยัน พร้อมทั้งได้แสดงความคิดเห็นว่า แนวปฏิบัติที่
เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความเหมาะสม  
สอดคล้อง มีประโยชน์ และมีความเป็นไปได้ แต่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ผู้วิจัยควรศึกษาระเบียบ 
ข้อบัญญัติ ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการงานงบประมาณมีความถูกต้อง  
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนเป็นแนวทางในการบริหารจัดการงานงบประมาณต่อไปได ้
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง "แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร" นี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ           
1) ทราบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
2) ทราบข้อสรุปแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัด 
กรุงเทพมหานคร 3) ทราบผลการยืนยันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานงบประมาณของ 
โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 6 โรง โดยแบ่งเป็นโซนละ 1 โรง ซึ่งมีลักษณะตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้แก่  
1) โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม ส านักงานเขตพระนคร กลุ่มกรุงเทพกลาง 2) โรงเรียนสุเหร่าสามอิน 
ส านักงานเขตวัฒนา กลุ่มกรุงเทพใต้  3) โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม ส านักงานเขตบางซื่อ  
กลุ่มกรุงเทพเหนือ 4) โรงเรียนวัดสังฆราชา ส านักงานเขตลาดกระบัง กลุ่มกรุงเทพตะวันออก  
5) โรงเรียนวัดกระจับพินิจ ส านักงานเขตธนบุรี  กลุ่มกรุงธนใต้ และ 6) โรงเรียนวัดศาลาแดง  
ส านักงานเขตบางแค กลุ่มกรุงธนเหนือ โดยผู้ให้ข้อมูลในแต่ละโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายงบประมาณหรือหัวหน้างานงบประมาณ และข้าราชการ
ครูหรือเจ้าพนักงานธุรการหรือผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง (Semi structured  Interview) และแบบส ารวจเอกสาร หลังจากนั้น  
ผู้เชี่ยวชาญยืนยันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัด 
กรุงเทพมหานคร 
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สรุปผลการวิจยั 
 

การวิจัยเรื่อง แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ข้อค้นพบ ดังนี ้

 
1. แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบว่า 
ด้านการบริหารงบประมาณ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

การจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุมก ากับติดตามการด าเนินงานด้านงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ  
ข้อบัญญัติ และแนวทางด้านการพัสดุอย่างเคร่งครัด และให้เสร็จทันก าหนดเวลา  โดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานงบประมาณ สิ่งส าคัญในการบริหารคือการมีส่วนร่วม ขอบข่ายและ
ภารกิจการบริหารงานงบประมาณ 2 ด้าน ดังนี้ 1) การจัดท าแผนการบริหารงบประมาณ เมื่อได้รับ 
จัดสรรงบประมาณมาแล้วและ เขียนแผนการใช้จ่ายงบประมาณเสนอต่อประธานคณะกรรมการ  
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอความเห็นชอบ เสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อผู้อ านวยการเขต 
เพื่อขออนุมัติ และด าเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ 2) การด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณ  
ด าเนินการตามระเบียบ ข้อบัญญัติ กฎหมาย และข้อบังคับ ให้มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
ส่งเสริมบุคลากร ให้มีความรู้ด้านการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณ 

ด้านการบริหารการเงินและการบัญชี ด าเนินการตามระเบียบ ข้อบัญญัติอย่างเคร่งครัด  
โดยจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและการบัญชีเป็นลายลักษณ์อักษร และหลีกเลี่ยง  
การซ้ าซ้อนของคณะกรรมการ และเป็นคนละชุดกับเจ้าหน้าที่บันทึกบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ก ากับ ติดตาม ดูแลการด าเนินงานด้านการเงินและการบัญชีให้มีความ  
ถูกต้อง พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่บัญชีได้รับความรู้ด้านการบัญชีอยู่เสมอ ขอบข่ายและ
ภารกิจการบริหารงานการเงินและการบัญชี 2 ด้าน ดังนี้ 1) การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหาร 
การเงิน ประกอบด้วย เงินโครงการอาหารกลางวันและอาหารเช้า แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบ 
เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ โรงเรียนออกใบส าคัญรับเงินกรุงเทพมหานคร 2) การด าเนินการเกี่ยวกับ 
การบริหารการบัญชี ด าเนินการโดยจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บัญชีรับผิดชอบ 
ในแต่ละบัญชี โดยหลีกเลี่ยงการซ้ าซ้อนกับเจ้าหน้าที่บัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท หรือบัญชีอ่ืน ๆ 

ด้านการบริหารพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) มีขอบข่ายและภารกิจการ 
บริหารพัสดุ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การจัดหาวัสดุ ด าเนินการ
โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรแจ้งความต้องการ หลังจากนั้นด าเนินการตามระเบียบพัสดุ และ
จัดสรรให้ตามรายการที่แจ้งไว้ วัสดุที่ไม่สิ้นเปลืองให้บริการในปีแรก 2) การควบคุม การเบิกจ่ายและ 
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การบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ จัดท าบัญชีพัสดุ แยกชนิดวัสดุต่าง ๆ ที่ได้มา โดยเจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับ 
มอบหมายเป็นผู้ดูแล เมื่อมีผู้ประสงค์ขอเบิกวัสดุ ต้องเขียนบันทึกขอเบิกตามแบบที่ก าหนดโดยระบุ
เหตุผลหรือเนื้องานที่ต้องการใช้วัสดุนั้น ๆ เพื่อเป็นการควบคุมจ านวนวัสดุที่ใช้ไปและคงเหลือ 
ให้เพียงพอตลอดปีงบประมาณ 3) การตรวจรับและรายงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้รับพัสดุ โดยแต่งตั้ง
ข้าราชการครูเป็นผู้ตรวจรับ โดยตรวจสอบสภาพพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ได้รับให้ตรงตามที่ก าหนด เจ้าหน้าที่ 
พัสดุจะด าเนินการจัดท ารายงานการตรวจรับพัสดุให้ผู้มีอ านาจในการจัดซื้อทราบ 4) การจ าหน่ายวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ทุกปีงบประมาณ ส ารวจครุภัณฑ์ที่ช ารุด และท าการซ่อมแซม หากซ่อมแซมแล้ว 
ไม่คุ้มค่า จะด าเนินการจ าหน่ายต่อไป และตรวจสอบข้อมูลในระบบ MIS จัดท ารายงานจ านวน 
ครุภัณฑ์ที่จ าหน่ายส่งส านักงานเขต 

ด้านการประเมินและรายงานงบประมาณ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ติดตามประเมินผลการใช้เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ โดยคณะกรรมการบัญชีและการเงิน 
สรุปรายงานการรับ–จ่ายเงินประเภทต่าง  ๆ ให้ต้นสังกัดทราบเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี  
โดยพิจารณาความส าคัญเร่งด่วนของการด าเนินงาน และรายงานงบประมาณให้เป็นไปตามเอกสาร
และระยะเวลาที่ก าหนด  
 
2. ข้อสรุปแนวปฏิบั ติที่ เป็น เลิศ ในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรง เรี ยน 

สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า  
ด้านการบริหารงานงบประมาณ   ประกอบด้วย การจัดท าแผนการบริหารงาน 

งบประมาณ และการด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณ ประกอบด้วย  1) การขอตั้งงบประมาณ  
ค่าครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง  
2) การจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินงบกรุงเทพมหานคร 3) การจัดซื้อจัดจ้าง 

ด้านการบริหารการเงินและการบัญชี ประกอบด้วย การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหาร 
การเงิน 1) เงินโครงการอาหารกลางวันและอาหารเช้า 2) เงินบ ารุงการศึกษา 3) เงินลูกเสือโรงเรียน  
4) เงินยุวกาชาดโรงเรียน และการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการบัญชี 

ด้านการบริหารพัสดุ ประกอบด้วย 1) การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
2) การควบคุม การเบิกจ่าย และการบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ 3) การตรวจรับและรายงาน  
4) การจ าหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ 

ด้านการประเมินและรายงานงบประมาณ เป็นการสรุปรายงานการรับ - จ่ายเงินประเภท 
ต่าง ๆ ให้ต้นสังกัดทราบเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายป ี  



 123 

 

3. ผลการยืนยันแนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
ด้านการบริหารงานงบประมาณ  ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อ 

การบริหารงานงบประมาณว่า มีความเหมาะสม สอดคล้อง มีประโยชน์ และมีความเป็นไปได้  
เพราะสิ่งส าคัญคือ ผู้บริหารควรมีความรู้ในสิ่งที่ต้องด าเนินการและด าเนินการบริหารงบประมาณตาม
ขั้นตอนตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ระบุไว้ และต้องตรวจสอบยอดอนุมัติกับยอดการใช้จ่ายให้ตรงกัน 
เพราะโรงเรียนไม่ได้ถือเงินงบประมาณไว้เอง ข้อควรระวังคือการปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อกฎหมาย  
เช่น พ.ร.บ. ระเบียบกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ซึ่งต้องมีความ
สอดคล้องกัน และที่ส าคัญต้องยึดแนวทางปฏิบัติกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียน  
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด ตามที่ส านักการศึกษาแจ้งให้ทราบและด าเนินการ 

ด้านการบริหารการเงินและการบัญชี ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อ 
การบริหารการเงินและการบัญชีว่า มีความเหมาะสม สอดคล้อง มีประโยชน์ และมีความเป็นไปได้ 
เนื่องจากมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีขั้นตอนในการจัดท าบัญชี ตามระเบียบข้อบังคับ  
และสามารถตรวจสอบได้ จุดที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรระวัง คือ ความเป็นปัจจุบันและความถูกต้อง 

ด้านการบริหารพัสดุ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อการบริหารพัสดุว่า 
มีความเหมาะสม สอดคล้อง มีประโยชน์ และมีความเป็นไปได้ มีขอบข่ายภารกิจการบริหารงาน 
ชัดเจน เน้นความประหยัดคุ้มค่า เป็นไปตามความต้องการ มีขั้นตอนการตรวจรับ การซ่อมแซม  
และการจ าหน่ายเป็นไปตามขั้นตอน จุดที่ควรระวัง คือ ในส่วนของที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  
เพราะด าเนินการโดยฝ่ายโยธาของส านักงานเขต ซึ่งจะอ่อนแอในการประสานงานให้มีความคุ้มค่า 
และทันต่อเวลา เพราะกระบวนการแต่ละขั้นตอนต้องใช้เวลาพอสมควร 

ด้านการประเมินและรายงานงบประมาณ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อ 
การประเมินและรายงานงบประมาณว่า มีความเหมาะสม สอดคล้อง มีประโยชน์ และมีความเป็นไปได้  
เพราะการด าเนินงานเรื่องงบประมาณควรต้องมีการติดตามประเมินผล และรายงานเพื่อความโปร่งใส
ของผู้ด าเนินการ จุดที่ควรระวัง คือ ความรอบคอบเพราะมีขั้นตอนและรายละเอียดมากพอสมควร  
นอกจากนั้น ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามช่วงเวลาที่ก าหนด  
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อภิปรายผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นส าคัญที่ค้นพบจากการวิจัยเรื่อง แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ
บริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และสามารถน ามาอภิปรายผลได้  
ดังนี้ 

ด้านการบริหารงบประมาณ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุมก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบัญญัติ กฎหมาย และ
ข้อบังคับ และแนวทางด้านการพัสดุอย่างเคร่งครัด และด าเนินการเสร็จทันก าหนดเวลา  โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานงบประมาณ สิ่งส าคัญในการบริหารคือการมีส่วนร่วมของบุคลากร  
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ที่ตั้งไว้ว่า แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณ
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและ  
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ และมีวิธีการที่เหมาะสมถูกต้อง ตามแนวปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร 
น่าเชื่อถือและเป็นไปได้ เนื่องจากผู้บริหารมีการบริหารจัดการด้านการบริหารงบประมาณที่ถูกต้อง
ตามระเบียบ ตามระยะเวลาที่ก าหนด และเป็นแบบอย่างที่ดีได้ ซึ่งตรงกับหลักการบริหารแบบมุ่งเน้น 
ผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างชัดเจน โดยมีการก าหนดปัจจัยหลักและ
ตัวชี้วัด เพื่อประเมินและปรับปรุงผลการด าเนินงานขององค์กรโดยทุกคนมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล และสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจา ศิริผล และธร สุนทรายุทธ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
รูปแบบการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัย พบว่า ประเทศไทยใช้ระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
ตามยุทธศาสตร์ ซึ่งมีขั้นตอนที่ส าคัญ 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผนและจัดท างบประมาณ 2) การอนุมัติ 
งบประมาณ 3) การบริหารงบประมาณ และ 4) การติดตามประเมินผล 

ด้านการบริหารการเงินและการบัญชี ด าเนินการตามระเบียบ ข้อบัญญัติอย่างเคร่งครัด  
โดยจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและการบัญชีเป็นลายลักษณ์อักษร และหลีกเลี่ยง  
การซ้ าซ้อนของคณะกรรมการ และเป็นคนละชุดกับเจ้าหน้าที่บันทึกบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ก ากับ ติดตาม ดูแลการด าเนินงานด้านการเงินและการบัญชีให้มีความ 
ถูกต้อง พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่บัญชีได้รับความรู้ด้านการบัญชีอยู่เสมอ ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า  แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียน  
สังกัดกรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติ มีวิธีการที่เหมาะสมถูกต้องตามแนวปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร น่าเชื่อถือและเป็นไปได้  
เนื่องจากการด าเนินงานด้านการบริหารการเงินการบัญชี ผู้บริหารต้องมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบที่
มีความละเอียดรอบคอบและสามารถด าเนินการด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งตรงกับ 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
https://www.gotoknow.org/posts/tags/ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์


 125 

 

หลักการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานโดยใช้มาตรฐานทางการเงิน (7 Hurdles) เป็นระบบที่ 
ช่วยในการจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์ สถานศึกษา 
ต้องมีกลไกขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง โดยอาศัยแนวทางการพัฒนาตามมาตรฐานการจัดการ
ทางการเงินในด้านการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ หน่วยงานจ าเป็นต้องก าหนด 
รายการและโครงสร้างทางบัญชี เอกสารหลักฐานที่จ าเป็น มีระบบการควบคุมการเบิกจ่าย มีการก าหนด 
ความรับผิดชอบในการลงบันทึกรายการทางบัญชี แยกความรับผิดชอบในการอนุมัติ สั่งจ่ายเบิกจ่าย
และการรายงานทางการเงิน ดังนั้นในส่วนราชการแต่ละระดับต้องมีมาตรฐานในการควบคุมงบประมาณ 
รวมถึงการก าหนดความรับผิดชอบในเรื่องการบัญชีและการเงิน และบริหารจัดการงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของบัณฑิตาภรณ์ ศรีค าภา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ 
ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา สังกัด  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ด้านการจัดระบบการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ด้านบริหารทางการเงินการควบคุมงบประมาณ ด้านการตรวจสอบภายใน และปัจจัยทาง  
การบริหารมีความสัมพันธ์กันทางบวก กับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา 

ด้านการบริหารพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) มีขอบข่ายและภารกิจ 
การบริหารพัสดุ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  2) การควบคุม  
การเบิกจ่ายและการบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ จัดท าบัญชีพัสดุ แยกชนิดวัสดุต่าง ๆ 3) การตรวจรับ 
และรายงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้รับพัสดุ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า แนวปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นไป  
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ มีวิธีการที่เหมาะสมถูกต้อง 
ตามแนวปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร น่าเชื่อถือและเป็นไปได้  เนื่องจากการบริหารพัสดุ ผู้ปฏิบัติ
จะต้องมีความรู้ ประสบการณ์ และสามารถด าเนินการตามระเบียบได้ถูกต้อง ซึ่งตรงกับหลัก  
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management : SBM) โดยมีการกระจายอ านาจ 
การตัดสินใจ ภายใต้การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหลักการบริหาร
งบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานตามแผนยุทธศาสตร์มีความคล่องตัวโปร่งใส และความรับผิดชอบที่  
ตรวจสอบได้จากผลส าเร็จของงานและทรัพยากรที่ต้องใช้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เรวดี   
รัตนะมาลา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่มีประสบการณ์ท างาน 
ด้านงบประมาณต่างกันมีสภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณที่แตกต่างกัน  สถานศึกษาที่มีขนาด 
แตกต่างกันมีสภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณที่แตกต่างกัน โดยสถานศึกษาขนาดเล็กและ
สถานศึกษาขนาดกลางมีสภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณที่แตกต่างกันกับสถานศึกษา  
ขนาดใหญ่และสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 
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ด้านการประเมินและรายงานงบประมาณ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ติดตามประเมินผลการใช้เงินงบประมาณและเงินนอกงบประเมิน โดยคณะกรรมการบัญชีและการเงิน 
สรุปรายงานการรับ - จ่ายเงินประเภทต่าง ๆ ให้ต้นสังกัดทราบเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี  
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณ 
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและ  
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ มีวิธีการที่เหมาะสมถูกต้อง ตามแนวปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร 
น่าเชื่อถือและเป็นไปได้ เนื่องจากการการประเมินและรายงานงบประมาณ ต้องด าเนินการตาม 
เอกสารการรายงานตามที่ก าหนดและให้ทันตามก าหนดเวลา ซึ่งตรงกับหลักการบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานโดยใช้มาตรฐานทางการเงิน (7 Hurdles) เป็นระบบที่ช่วยในการจัดสรรงบประมาณ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์ สถานศึกษาต้องมีกลไกขับเคลื่อนไปในทิศทาง
ที่ถูกต้องโดยอาศัยแนวทางการพัฒนาตามมาตรฐานการจัดการทางการเงินในด้านการรายงานทาง 
การเงินและผลด าเนินงาน ต้องมีการก าหนดดัชนีชี้วัด กรอบและโครงสร้างการประเมิน มีระยะเวลา
ในการ ตรวจสอบที่แน่นอน ตลอดจนการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการด าเนินงาน ซึ่งจะเป็นข้อมูลเพื่อ 
การวางแผนในขั้นต่อไป และสอดคล้องกับงานวิจัยของประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ และคณะได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการระบบงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โดยงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการประเมินผลการด าเนินงาน  
ผลการวิจัยพบว่า ต้องมีการเชื่อมโยงกับการตั้งเป้าหมายโดยมีจุดหมายที่มีเหตุผลสามารถชี้แจงได้ 
ด้านระบบฐานข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ได้พัฒนาให้ครบถ้วนทั้งด้านการใช้ไปและการคงเหลือของเงิน  
การควบคุมฐานข้อมูลที่เป็นความลับเพ่ือไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 

ข้อเสนอแนะทั่วไป  
1. ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ควรจัดสรรอัตราก าลังด้านการเงินการบัญชีให้กับ  

โรงเรียน เพื่อความคล่องตัวในการด าเนินงานด้านงบประมาณ และไม่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียน 
การสอน 

2. ควรพัฒนาบุคลากรที่ด าเนินงานด้านงบประมาณให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎ 
ระเบียบ ข้อบัญญัติต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานด้านงบประมาณมีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถ 
ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ 

3. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรพัฒนาทีมงานด้านงบประมาณให้เข้มแข็ง เมื่อมีเหตุจ าเป็น 
สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาวิจัยเรื่องการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการงบประมาณในแต่ละด้านของ 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

2. ควรศึกษาวิจัยเรื่องระเบียบและขั้นตอนการด าเนินงานด้านงบประมาณด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์
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รายการอ้างอิง 
 

รายการอ้างอิง 
 

 

ภาษาไทย 
กรุงเทพมหานคร. หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2558. กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล. 
กองวิชาการและแผนงาน ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร. ตุลาคม 2559. 
กัญญดา อนุวงศ์ และพิชญ์ญาภัค เจียมจรัสโชค. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  

2553. กรุงเทพฯ: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ, 2553. 
เกศินี  พันธุมจินดา. “การด าเนินงานตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียน 

มัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธาน,ี” 2554. 
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553. 
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3. 
จรูญ วัฒนา. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสู่ความเป็นเลิศ .  เข้าถึงได้จาก  

https://www.gotoknow.org/posts/320364. 
ฉันทนา รัตนพลแสน. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สรุปรายงานการประชุมเรื่อง “การใช้

คู่มือการปฏิบัติงานที่ครบวงจรงบประมาณ.” โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบ
งบประมาณ โดยส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2551. 

ทรงพล เจริญค า. หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: โอ เอส พริ้นติ้งเฮาส์, 2559, 
187. 

ธีระพร อายุวัฒน์. “แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด
เล็ก.” ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552. 

น ภั ส ก ร  ช า ญ ณ ร ง ค์ .  SPBB. เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  https://www.gotoknow.org/posts/233355,  
http://klang.cgd.go.th/sti/p.3.12.48.doc. 

นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี. 
บัณฑิตาภรณ์ ศรีค าภา. “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับการบริหารงบประมาณแบบ 

มุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ,”  
2556. 

 

https://www.gotoknow.org/posts/233355


  

 

129 

 

บูรชัย ศิริมหาสาคร. จัดการความรู้ สู่ความเป็นเลิศ. กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2553. 
เบญจา ศิริผล และธร สุนทรายุทธ. “รูปแบบการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ในโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ.” วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา.  
ปาริชาต เทพารัตน์. “ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1,” 2550. 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560. 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528. 
ภารดี อนันต์นาวี. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา. บริษัท ส านักพิมพ์มนตรี  

จ ากัด, 2552. 
มณเฑียร น้อยบุดดี. “สภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธาน,ี” 2549. 
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน และ 

การตรวจเงิน พ.ศ. 2530 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2548. 
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบ ารุงการศึกษา พ.ศ. 2555. 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบับที่  3) พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  5)  
พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2557. 

ราชบัณฑิตยสถาน. การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1. 

เรวดี รัตนะมาลา. “การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานราธิวาส เขต 1,” 2551. 

วิภา ทองหง า. “รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร.” ดุษฎีนิพนธ์ 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554. 

วิภาพร นิธิปรีชานนท์. “แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานวิจัยของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน.” ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554. 

สมพร เพชรสงค์. “Best Practices.” วารสารด ารงราชานุภาพ. ศูนย์การจัดการเรียนรู้ ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, 2552. 

 



  

 

130 

 

สมหวัง ว่องไวไพศาล. “การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21.” ดุษฎีนิพนธ์ 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559. 

ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร. 40 ปี ส านักการศึกษา กทม. 22 มีนาคม 2557. กรุงเทพฯ:  
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2557. 

ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร. แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
การบริหารงานงบประมาณ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต,ิ 2554. 

ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ.  
2556-2559. กรุงเทพ: ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม. 

ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร. "รายงานการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ไตรมาสที่ 2." 1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558. 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 อีเมล: pisit@oag.go.th. 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. "ร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558." OAGReport 
58_draft_100y_full_0.pdf.  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. แนวปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมระดับประเทศ Best of the 
Best Practice. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2554. 

ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร. ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 เลขที่ 173 ถนนดินสอ แขวง 
เสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200. Email: bma.budget@gmail.com  

อ านวย ทองโปร่ง และศิริพงษ์ เศาภายน. “การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1.” 

อ า น า จ ห น้ า ที่ ส า นั ก ก า ร ศึ ก ษ า . เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก http://www.bangkokeducation.in.th/ 
authority.php, 21 พฤศจิกายน 2558. 

 
ภาษาต่างประเทศ 
Best practice financial management in government. เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ  24 ม ก ร าคม  2559.  

เข้าถึงได้จาก https://www.oag.govt.nz/2012/financial-management/part2.htm. 
Best Practices in School Budgeting. “Develop Principles and Policies to Guide the Budget 

Process Plan and Prepare Phase,” 1. 

 

https://www.oag.govt.nz/2012/financial-management/part2.htm


  

 

131 

 

Best Practice in the Financial Management Systems of Group Training Companies.  
เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ  24 ม ก ร า ค ม  2559. เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  http://www.training.nsw.gov.au/ 
businesses/gto/gto_bestpractice.html. 

David, J. L. “Synthesis of Research on School-Based Management” (May 1989). 
Financial Management Best Practice. เข้ าถึ ง ได้ จาก https://www.slideshare.net/Autotask/ 

financial-management-best-practices-27454485. 
Getzels, J. W., & Others. Educational Administration as a Social Process: Theory  

Research and Practice. New York: Harper and Row Publishers, 1968. 
Hersey, P., Blanchard, K. H., & Johnson, D. E. “Management of International Education 

Studies" The Prospects for the Implementation of School-Based Financial 
Management in Taiwan 3, 1 (February 2010): 145-146. 

Organizational Behavior: Leading Human Resources. Eight editions. New Jersey: 
Prentice Hall, 2001, 134.REL WEST WestEd, School-based budgeting and 
management. August 2009, 1. 

Sherwood, F. P. University Of Southern California. 
Tolley, S., & Guthrie, J. “Budgeting in New Zealand Secondary Schools in a Changing 

Devolved Financial Management Environment,” 2007. 
Wylie, C., & King, J. How do effective schools manage thier finances?. New Zealand 

Council for Educational Research, 2004. 
 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบส ารวจเอกสารและแบบสัมภาษณ ์

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจดัการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
 
  



  

 

134 

แบบส ารวจเอกสาร 
เรื่อง  แนวปฏบิัติที่เป็นเลศิในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียน 

สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

องค์ประกอบที่
ศึกษา 

ประเดน็วเิคราะห ์ รายการวิเคราะห ์ เอกสารที่ใช้ในการ
วิเคราะห ์

1. ภารกิจของ
สถานศึกษาที่ได้รับ
การกระจายอ านาจ
ตาม พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 

การบริหารงาน
งบประมาณ 

1. การบริหาร
งบประมาณ  
   1.1 การจัดท า
แผนการบริหาร
งบประมาณ 
   1.2 การด าเนินงาน
เกี่ยวกับงบประมาณ 
        1.2.1 การขอต้ัง
งบประมาณ 
        1.2.2 การจัดสรร
งบประมาณ 
        1.2.3 การจัดซื้อ  
จัดจ้าง 

 แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี
 รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) 

 รายงานการประชุมครู/ 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ 

 แฟ้มค าสั่งโรงเรียน 
 แผนงาน/โครงการ 
 สารสนเทศโรงเรียน 
 โครงสร้างการ
บริหารงาน 

 แผนการใช้จ่ายเงิน 
 แบบส ารวจความ
ต้องการ 

 บัญชีจัดสรร 
 
 
  



  

 

135 

องค์ประกอบที่
ศึกษา 

ประเดน็วเิคราะห ์ รายการวิเคราะห ์ เอกสารที่ใช้ในการ
วิเคราะห ์

1. ภารกิจของ
สถานศึกษาที่ได้รับ
การกระจายอ านาจ
ตาม พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 

การบริหารงาน
งบประมาณ 

2. การบริหารการเงิน
และการบัญช ี
   2.1 การด าเนินการ
เกี่ยวกับการบริหาร
การเงิน 
        2.1.1 เงิน
โครงการอาหารกลางวัน 
        2.1.2 เงินบ ารุง
การศึกษา 
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ในฐานะที่ท่านเป็นข้าราชการครูหรือเจ้าหน้าที่ธุรการที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการและ
รับผิดชอบงานด้านงบประมาณ ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานงบประมาณแต่ละด้านอย่างไร 
และมีวิธีการด าเนินงานอย่างไร ที่ท าให้โรงเรียนของท่านมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยมีประเด็นค าถาม
ในการสัมภาษณ์ดังต่อไปน้ี 

1. การบริหารงบประมาณ 
1.1 การจัดท าแผนการบริหารงบประมาณ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 

1.2 การด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
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1.2.1 การขอต้ังงบประมาณ 
1.2.1.1 ค่าครภุัณฑ ์ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 

1.2.1.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ ์
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

1.2.1.3 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

1.2.1.4 ค่าปรบัปรุงและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
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1.2.2 การจัดสรรงบประมาณ 
1.2.2.1 เงินอุดหนุนรัฐบาล 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 

1.2.2.2 เงินงบกรุงเทพมหานคร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

1.2.3 การจัดซื้อ จัดจ้าง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

2. การบริหารการเงินและการบัญช ี
2.1 การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการเงิน 

2.1.1 เงินโครงการอาหารกลางวัน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
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2.1.2 เงินบ ารงุการศึกษา 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

2.1.3 เงินลูกเสือ โรงเรียน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

2.1.4 เงินยุวกาชาดโรงเรียน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

2.2 การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการบัญชี 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  



  

 

152 

3. การบริหารพัสดุ (วัสดุ ครภุัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
3.1 การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 

3.2 การควบคมุ การเบิกจ่ายและการบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

3.3 การตรวจรับและรายงาน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

3.4 การจ าหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

4. การประเมินและรายงานงบประมาณ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะหข์อสัมภาษณผ์ู้ทรงคณุวุฒิ/ผูเ้ชี่ยวชาญ 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ/ผูเ้ชี่ยวชาญทีใ่ห้สัมภาษณ ์
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รายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญที่ให้สัมภาษณ ์
 
1. กลุ่มกรุงเทพกลาง   
 1.1 นายธงชัย  โคระทัต  
  ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
  โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม ส านักงานเขตพระนคร 
  เก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 
 1.2 นางศรีสุภางค์  พงษ์ศิริ   
  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ  
  โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม ส านักงานเขตพระนคร 
  เก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 
 1.3 นางสาวสกุัญญา  โพธ์ิน้อย     
  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม ส านักงานเขตพระนคร 
  เก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 
 
2. กลุ่มกรุงเทพใต้  
 2.1 นางพัชรี  ช านาญศิลป ์
  ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
  โรงเรียนสุเหร่าสามอิน ส านักงานเขตวัฒนา  
   เก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 
 2.2 นายราชัน  หาญเทพ  
  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
  โรงเรียนสุเหร่าสามอิน ส านักงานเขตวัฒนา 
  เก็บข้อมูลเมื่อวันที ่21 เมษายน 2560 
 2.3  นายณัฐพล  พันธจักร  
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โรงเรียนสุเหรา่สามอิน ส านกังานเขตวัฒนา   
  เก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 
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3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ   
 3.1 นางอุบลวรรณ  งามศิริ  
  ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ  
  โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม ส านักงานเขตบางซื่อ   
  เก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 
 3.2 นางสาวปวีณ์รดา  กรรณรัตน ์
  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ 
  โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม ส านักงานเขตบางซื่อ   
  เก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 
 3.3 นางสาวกาญจนา  สุขกากิจ 
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม ส านักงานเขตบางซื่อ   
  เก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 
 
4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก   
 4.1 นายบุญลอื  อุดมผล 
  ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
  โรงเรียนวัดสังฆราชา ส านักงานเขตลาดกระบัง   
  เก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 
 4.2 นายสมศักด์ิ  สมหวัง 
  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
  โรงเรียนวดัสังฆราชา ส านักงานเขตลาดกระบัง   
  เก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 
  4.3 นางสาวปราณี  อุดดอน 
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โรงเรียนวัดสังฆราชา ส านักงานเขตลาดกระบัง  
  เก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 
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5. กลุ่มกรุงธนใต ้  
 5.1 นางหทัยรชัฌ์  เปี่ยมวิทย์  
  ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
  โรงเรียนวัดกระจับพินิจ ส านักงานเขตธนบุรี 
  เก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 
 5.2 นางอัมภาภรณ์  ทัศวงษ ์
  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
  โรงเรียนวัดกระจับพินิจ ส านักงานเขตธนบุรี 
  เก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 
 5.3 นางนฤวรรณ  พันธ์สวัสดิ ์
  เจ้าพนักงานธุรการ 2 โรงเรียนวัดกระจับพินิจ ส านักงานเขตธนบุรี 
  เก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 
 
6. กลุ่มกรุงธนเหนือ   
 6.1 นางอัญชล ี ก าลังบุญ   
  ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ  
  โรงเรียนวัดศาลาแดง ส านักงานเขตบางแค 
  เก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 
 6.2 นางสาวชนาลัย  เลิศประพฤติ   
  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ  
  โรงเรียนวัดศาลาแดง ส านักงานเขตบางแค 
  เก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 
 6.3 นางสาริศา  ติยานุชิต   
  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน โรงเรียนวัดศาลาแดง ส านักงานเขตบางแค 
  เก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะหย์ืนยันแนวปฏิบัติที่เป็นเลศิ 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ/ผูเ้ชี่ยวชาญยนืยันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒ/ิผู้เชี่ยวชาญเพื่อยืนยันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
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รายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญยืนยันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 

1. นางสาวพันทิพา  สุขีกุล 
 ผู้อ านวยการส านักกองคลัง ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 
2. นางสาวรุ้งทอง  กลึงกลมเกลียว 
 หัวหน้าฝ่ายการคลัง ส านักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
 
3. ดร.สมใจ  เดชบ ารุง 
 อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี
 อดีตผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดศาลาแดง ส านักงานเขตบางแค 
 
4. ดร.กิ่งแก้ว  วานิชกุล 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดมะลิ ส านักงานเขตบางกอกน้อย สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
5. ดร.นพดล  ฤทธิโสม 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดไผ่ตัน ส านักงานเขตพญาไท สังกัดกรุงเทพมหานคร 
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แบบยืนยนัแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณ 

ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
------------------------------------------------------------------ 

 
ค าชี้แจง 

แบบยืนยันแนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ฉบับนี้ อยู่ในขั้นตอนที่มีความส าคัญยิ่งในการวิจัย ซึ่งเป็นการยืนยัน 
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
หลังจากที่ท่านได้ศึกษารายละเอียดประกอบการพิจารณาแล้ว การให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ 
ท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการยืนยันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณ 
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และให้ความมั่นใจต่อการน าเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ
บริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

แบบยืนยันแนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 ร่างแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีต่อแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหาร
จัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

ขอขอบพระคุณที่ท่านได้กรณุาให้ความอนุเคราะห์ในการวิจัยครั้งนี้ 
 
 
 

นางสาวเสาวนี  เรวัตโต 
นักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒ/ิผู้เชี่ยวชาญ 
 ชื่อ - สกุล.................................................................................................................................... 
 ต าแหน่ง...................................................................................................................................... 
 วุฒิการศึกษา............................................................................................................................... 
สถานที่ท างาน ...................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 1 ร่างแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร     

ค าชี้แจง ภายหลังจากที่ท่านได้พิจารณาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงาน
งบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครฉบับร่างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ในฐานะที่ท่านมีความ
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารด้านการบริหารจัดการงานงบประมาณ ท่านมีความคิดเห็น
ต่อแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
อย่างไรบ้าง 

โปรดพิจารณาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ที่ผู้วิจัยศึกษาและค้นพบจากการวิจัย จ านวน 4 ด้าน ดังนี ้

ด้านที่ 1 การบริหารงานงบประมาณ  ประกอบด้วย 
1.1 การจัดท าแผนการบริหารงานงบประมาณ 
1.2 การด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณ 

1.2.1 การขอตั้งงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 

1.2.2 การจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินงบกรุงเทพมหานคร 
1.2.3 การจัดซื้อจัดจ้าง 

ด้านที่ 2 การบริหารการเงินและการบัญชี ประกอบด้วย 
2.1 การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการเงิน 

2.1.1 เงินโครงการอาหารกลางวัน 
2.1.2 เงินบ ารุงการศึกษา 
2.1.3 เงินลูกเสือโรงเรียน 
2.1.4 เงินยุวกาชาดโรงเรียน 

2.2 การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการบัญชี 
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ด้านที่ 3 การบริหารพัสดุ ประกอบด้วย 
3.1 การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
3.2 การควบคุม การเบิกจ่าย และการบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ 
3.3 การตรวจรับและรายงาน 
3.4 การจ าหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ ์

ด้านที่ 4 การประเมินและรายงานงบประมาณ 
 
 

ร่างแนวปฏิบตัิที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณ 
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 
การศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

ผู้วิจัยศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 6 โรง  
โดยแบ่งเป็นโซนละ 1 โรง ซึ่งมีลักษณะตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม 
ส านักงานเขตพระนคร กลุ่มกรุงเทพกลาง 2) โรงเรียนสุเหร่าสามอิน ส านักงานเขตวัฒนา กลุ่มกรุงเทพใต ้ 
3) โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม ส านักงานเขตบางซื่อ กลุ่มกรุงเทพเหนือ  4) โรงเรียนวัดสังฆราชา  
ส านักงานเขตลาดกระบัง กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 5) โรงเรียนวัดกระจับพินิจ ส านักงานเขต ธนบุรี 
กลุ่มกรุงธนใต้ และ 6) โรงเรียนวัดศาลาแดง ส านักงานเขตบางแค กลุ่มกรุงธนเหนือ โดยผู้ให้ข้อมูล 
ในแต่ละโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
ฝ่ายงบประมาณหรือหัวหน้างานงบประมาณ จ านวน 1 คน และข้าราชการครูหรือเจ้าพนักงานธุรการ 
หรือผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ จ านวน 1 คน รวมโรงเรียนละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 18 คน โรงเรียน 
ทั้ง 6 โรง ด าเนินการบริหารงานงบประมาณตามรูปแบบของวงจรการบริหารที่เป็นระบบของเดมมิ่ง 
(Deming Cycle : PDCA) ได้ข้อสรุป ดังนี ้

1. การบริหารงบประมาณ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถให้ความรู้ 

กับรองผู้อ านวยการสถานศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ และผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณด้วยตนเอง  
หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ควบคุมก ากับติดตามให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อบัญญัติ เรื่องการพัสดุ  
พ.ศ.2538 อย่างเคร่งครัด ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานงบประมาณ ได้แก่ หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  
สิ่งส าคัญในการบริหารคือการพูดคุยกัน ครูและบุคลากรมีส่วนร่วม รับทราบขอบเขตจ านวนเงิน 
งบประมาณร่วมกัน 
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การบริหารงบประมาณของโรงเรียน มีขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานงบประมาณ  
2 ด้าน ดังนี้1.1 การจัดท าแผนการบริหารงบประมาณ แผนที่ดีที่สุดได้มาจากการร่วมคิดร่วมท าของ 
ข้าราชการครูทุกคน เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณมายังสถานศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษาน าเสนอ
เข้าที่ประชุมครูและบุคลากร เพื่อแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และก าหนดแนวทางด าเนินงานให้สอดคล้อง 
และเหมาะสมกับแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยจัดอันดับความส าคัญและ
งบประมาณที่ได้รับ หลังจากนั้น ผู้อ านวยการด าเนินการเขียนแผนการใช้จ่ายงบประมาณเสนอต่อ 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อขอความเห็นชอบ เสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ต่อผู้อ านวยการเขต เพื่อขออนุมัติ และด าเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ โดยด าเนินการตามระเบียบ
วิธีงบประมาณ ดังนี้ (1) ส ารวจวัสดุคงเหลือจากปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อเตรียมจัดซื้อในปีต่อไป  
(2) ส ารวจความต้องการใช้วัสดุจากบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อเตรียมจัดซื้อ  (3) เมื่อได้รับรายละเอียด
เกี่ยวกับงบประมาณของโรงเรียนทั้งหมด (4) ด าเนินการตามระเบียบวิธีพัสดุ เพื่อจัดซื้อ ซ่อมแซม  
ตามข้อมูลที่โรงเรียนส ารวจไว้ เนื่องจากโรงเรียนไม่ได้เป็นนิติบุคคล เงินงบประมาณยังคงอยู่ที่ต้น
สังกัด ไม่ได้โอนให้โรงเรียนด าเนินการโดยตรง ผู้อ านวยการสถานศึกษาก ากับ ติดตามการด าเนินงาน 
ด้านงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบัญญัติ และแนวทางด้านการพัสดุอย่างเคร่งครัด และ  
ให้เสร็จทันก าหนดเวลา 

1.2 การด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณ ด าเนินการตามระเบียบ ข้อบัญญัติ กฎหมาย  
และข้อบังคับ ให้มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ส่งเสริมบุคลากร ให้มีความรู้ด้ านการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการสอนงาน มอบหมายงาน เป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาในการด าเนินงาน  
แก้ไขปัญหาเมื่อเจ้าหน้าที่ด าเนินการผิดพลาดให้สามารถด าเนินการต่อได้ สนับสนุนให้ก าลังใจแก่ 
เจ้าหน้าที่ทุกคน การด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.2.1 การขอตั้งงบประมาณ 
- ค่าครุภัณฑ์ ฝ่ายการศึกษาด าเนินการขอตั้งงบประมาณ โดยโรงเรียนส่งยอด 

นักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายนของทุกปีให้กับฝ่ายการศึกษา โดยด าเนินการ ดังนี้  1) ส ารวจ 
ความต้องการ 2) จัดท าแบบค าขอ (แบบ ง.108) 3) บันทึกส่งเขตเพื่อด าเนินการ 4) ตรวจรับเมื่อได้รับ
จัดสรร 5) จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ 6) บ ารุงรักษา 7) จ าหน่ายครุภัณฑ์เมื่อช ารุด กรณีมีครุภัณฑ์นั้น 
อยู่แล้ว แต่ไม่สามารถใช้งานได้ โรงเรียนด าเนินการจ าหน่ายครุภัณฑ์ดังกล่าวก่อน จากนั้น จึงขอ 
จัดสรรครุภัณฑ์ผ่านฝ่ายการศึกษา กรณีที่ไม่มีครุภัณฑ์ที่ต้องการ โรงเรียนท าค าขอจัดสรรครุภัณฑ์ 
โดยระบุเหตุผลความจ าเป็น ส่งค าขอผ่านฝ่ายการศึกษา ทั้งนี้ อาจได้รับจัดสรรหรืออาจไม่ได้รับ 
จัดสรรก็ได ้

- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ โรงเรียนด าเนินการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
โดยส ารวจครุภัณฑ์ที่ต้องการซ่อมแซม จากนั้นแต่งตั้งผู้ประเมินราคาท าการประเมินราคาเบื้องต้น  
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เมื่อทราบราคาประเมินแล้ว จึงด าเนินการตามระเบียบวิธีพัสดุ ดังนี้ 1) ส ารวจความต้องการ 2) จัดท า 
แบบค าขอ (แบบ ง.108) 3) ได้รับบัญชีจัดสรรงบประมาณ 4) ด าเนินการตามระเบียบวิธีพัสดุ  
(จัดจ้าง) 5) จัดท าฎีกาเบิกเงินให้ร้านค้า 

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แต่งตั้งกรรมการพิจารณาความจ าเป็น และพร้อม 
ในการจัดหาที่ดิน หรือสร้างอาคารต่าง ๆ เพิ่มเติม ทั้งกรณีสร้างทดแทนและสร้างเพิ่มเติม หากสร้าง 
ทดแทน จะต้องท าการจ าหน่ายอาคารเดิมก่อน การขอตั้งงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ด าเนินการ ดังนี้ 1) ส ารวจความต้องการและจัดล าดับความส าคัญ 2) จัดท าแบบค าขอ (แบบ ง.109)  
โดยระบุรายละเอียด เหตุผล ความจ าเป็นส่งผ่านฝ่ายโยธา 3) ด าเนินการตามระเบียบวิธีพัสดุ   
4) ตรวจรับ 5) บ ารุงรักษา 

- ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ด าเนินการ ดังนี้ 1) แต่งตั้งกรรมการ
ดูแลอาคารสถานที่ส ารวจความต้องการปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ตรวจสอบบริเวณ 
ที่ช ารุด เสื่อมสภาพ อาจเสี่ยงอันตรายในระยะยาว 2) จัดท าแบบค าขอ (แบบ ง.109) โดยระบุ
รายละเอียด เหตุผล ความจ าเป็น ส่งผ่านฝ่ายโยธา เพื่อด าเนินการต่อไป 3) ด าเนินการตามระเบียบวิธี
พัสด ุ4) ตรวจรับ 5) บ ารุงรักษา 

1.2.2 การจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย 
- เงินอุดหนุนรัฐบาล โรงเรียนจะได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจาก 

รัฐบาล 60% ตามจ านวนนักเรียน ณ 10 มิถุนายน ของปีที่ผ่านมา โดยโรงเรียนส่งยอดจ านวนนักเรียน
ไปยังฝ่ายการศึกษา เพื่อขอตั้งงบประมาณ เมื่อได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็น
เงินสด และส่วนที่เป็นบัญชีจัดสรร โรงเรียนด าเนินการ ดังนี้ (1) กรณีเงินสด คณะกรรมการรับเงิน 
รับเงินจากส านักงานเขต ออกใบส าคัญรับเงินกรุงเทพมหานคร (บ.11) และน ามาใช้จ่ายตาม 
วัตถุประสงค์ เช่น น าเงินมาจัดสรรให้ผู้ปกครองในส่วนค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน 
ภายในไม่เกิน 5 วัน ในส่วนอาหารกลางวัน คณะกรรมการจะน าเช็คเงินสดเข้าบัญชี และเบิกจ่ายตาม 
รายการที่ด าเนินการในการประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในแต่ละวัน (2) กรณีรับงบประมาณ
เป็นบัญชีจัดสรร ผู้อ านวยการสถานศึกษาจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินและน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบและร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการตามข้อบัญญัติ
การพัสดุต่อไป เช่น งบประมาณด้านการจัดการเรียนการสอน/งบประมาณด้านกิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน/งบหนังสือเรียน เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจ างวดและบัญชีจัดสรรมาแล้ว จะน าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมพิจารณา ร่วมรับทราบและให้ความเห็นชอบ
ก่อนด าเนินการตามข้อบัญญัติการพัสดุต่อไป ในส่วนของหนังสือทุกชนิดและแบบฝึกหัด จะแต่งตั้ง  
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน และเกิดประโยชน์
แก่นักเรียนสูงสุดทุกครั้ง 
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- เงินงบกรุงเทพมหานคร โรงเรียนจะได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ 
กรุงเทพมหานคร 40% ตามจ านวนนักเรียน ณ 10 มิถุนายน ของปีที่ผ่านมา โดยโรงเรียนส่งยอด
จ านวนนักเรียนไปยังฝ่ายการศึกษา เพื่อขอตั้ งงบประมาณ การจัดสรรเงินงบประมาณ 
กรุงเทพมหานคร กรณีที่ไม่ใช่เงินสด จะด าเนินการตามรายการที่ก าหนดมาให้จัดซื้อ/ซ่อมแซม  
และโครงการต่าง ๆ ภายในก าหนดเวลาของปีงบประมาณ ซึ่งไม่เกินเดือนสิงหาคมของทุกปี  
โดยด าเนินการตามข้อบัญญัติ  เรื่อง การพัสดุ กรณีที่เป็นเงินสด ได้แก่ โครงการเด็กยิ้มอิ่มท้อง  
(อาหารเช้า) ด าเนินการเช่นเดียวกับอาหารกลางวัน 

1.2.3 การจัดซื้อจัดจ้าง ผู้อ านวยการสถานศึกษา ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับ ศรัทธา ของบุคลากร ต้องมีความยืดหยุ่น ค านึงถึงความ
สบายใจในการปฏิบัติงานเป็นหลัก ควบคุมก ากับติดตามให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อบัญญัติ  
เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และด าเนินการให้เสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด โดย บุคลากรผู้ด าเนินการ (เจ้าหน้าที่พัสดุ) จัดท าทะเบียนควบคุมการด าเนินการ 
เพื่อติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามก าหนดเวลา ครบถ้วนไม่ตกหล่น  
ในการจัดท าฎีกา ควรแต่งตั้งบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการจัดท า หากด าเนินการเพียงคนเดียวเป็นสิ่ง
อันตราย ถ้ามีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงบุคลากร อาจจะมีผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อ  
จัดจ้าง ผู้อ านวยการสถานศึกษาอาจจะจัดท าฎีกางบประมาณด้วยตนเอง เพื่อแบ่งเบาภาระของครู 
ที่ต้องรับผิดชอบงานสอนให้เต็มที่ และเจ้าพนักงานธุรการด าเนินการลงระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ขั้นตอนต่อไป และที่ส าคัญที่สุดผู้อ านวยการสถานศึกษา ควรหาความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ต่าง ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ และสามารถให้ความรู้กับรองผู้อ านวยการสถานศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ 
และผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณได้ ต้องเป็นผู้ที่รู้กระบวนการด าเนินงาน ส่งเสริมบุคลากร ให้มี 
ความรู้ด้านการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการสอนงาน มอบหมายงาน เป็นพี่เลี้ยง และที่ปรึกษาให้
ค าแนะน าในการด าเนินงาน แก้ไขปัญหาหากเจ้าหน้าที่ด าเนินการผิดพลาดให้สามารถด าเนินการต่อ 
ได้ สนับสนุนให้ก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน ปัญหาส าคัญ คือ ท าอย่างไรให้บุคลากรพึงพอใจกับ 
การปฏิบัติงาน ทุกคนอยู่อย่างมีความสุข ส่วนที่ด าเนินการด้านเอกสารต้องมีความถูกต้อง แต่ปัญหา  
ที่พบ คือ การตรวจฎีกางบประมาณของเจ้าหน้าที่ฝ่ายคลัง เจ้าหน้าที่แต่ละคนมีประสบการณ์ 
แตกต่างกัน บางครั้งจัดท าฎีกามีรายละเอียดเหมือนเดิม แต่เมื่อเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ตรวจก็อาจต้องมีแก้ไข 

2. การบริหารการเงินและการบัญชี 
การบริหารการเงินและการบัญชี ด าเนินการตามระเบียบ ข้อบัญญัติอย่างเคร่งครัด  

โดยจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและการบัญชีเป็นลายลักษณ์อักษร และหลีกเลี่ยง 
การซ้ าซ้อนของคณะกรรมการ และเป็นคนละชุดกับเจ้าหน้าที่บันทึกบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ก ากับ ติดตาม ดูแลการด า เนินงานด้านการเงินและการบัญชีให้มี 
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ความถูกต้อง พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่บัญชีได้รับความรู้ด้านการบัญชีอยู่เสมอ เพราะ 
สิ่งที่เราต้องดูแลสูงสุด คือ ผลประโยชน์ของเด็ก การบริหารการเงินและการบัญชี มีขอบข่ายและ
ภารกิจการบริหารงานการเงินและการบัญช ี2 ด้าน ดังนี ้

2.1 การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ประกอบด้วย 
2.1.1 เงินโครงการอาหารกลางวันและอาหารเช้า แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน 

ด้านการเงิน การบัญชีของโครงการอาหารกลางวันและอาหารเช้าตามระเบียบ โดยเป็นข้าราชการครู 
คนละชุดกันโรงเรียนจัดท าฎีกาเบิกเงินงบประมาณค่าอาหารกลางวันเป็นรายภาคเรียน เมื่อได้รับ
จัดสรรงบประมาณ โรงเรียนออกใบส าคัญรับเงินกรุงเทพมหานคร (บ.11) คณะกรรมการน าเงิน 
เข้าบัญชีโครงการอาหารกลางวันและอาหารเช้าของโรงเรียน และด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่าย 
ตามรายการที่ด าเนินการประกอบอาหารให้กับนักเรียนในแต่ละวัน มีหลักฐานการจ่ายเงินในการ
ด าเนินการจัดท าอาหารกลางวันและอาหารเช้า ทั้งวัสดุบริโภค ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้  
โดยควบคุมการเบิกจ่ายให้อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ จัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา คณะกรรมการเบิกเงินจากบัญชี จัดท าบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท  
ส่งให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาและคณะกรรมการลงนามทุกวันหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง โรงเรียน
สามารถเก็บรักษาเงินสดโครงการอาหารกลางวันไว้ใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ 3,000 บาท และโครงการ 
อาหารเช้าได้ไม่เกิน 20,000 บาท เมื่อสิ้นภาคเรียน ตรวจสอบ ค านวณ และด าเนินการจัดส่งเงิน 
คงเหลือคืน 

2.1.2 เงินบ ารุงการศึกษา เป็นเงินนอกงบประมาณ  ด าเนินการโดย แต่งตั้ง 
คณะกรรมการการเงินการบัญชีตามระเบียบ เมื่อได้รับเงินรายได้ที่เกิดในสถานศึกษา เช่น การขอใช้
สถานที่ ค่าใช้จ่ายตามที่กทม.ก าหนด เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ หรือเงินรายได้อื่น ๆ ให้น าเข้า 
บัญชีบ ารุงการศึกษา โดยการออกใบส าคัญรับเงินกรุงเทพมหานคร (บ.11) ทุกครั้ง เมื่อมีความจ าเป็น 
ต้องใช้เงินบ ารุงการศึกษา ให้จัดท าฎีกาการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบเช่นเดียวกับงบประมาณ  
รายปี พร้อมทั้งจัดท าบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภทให้เป็นปัจจุบัน คณะกรรมการสามารถเก็บรักษา
เงินสดไว้ใช้จ่ายได้ไม่เกิน 20,000 บาท ผู้อ านวยการสถานศึกษามีอ านาจอนุมัติได้ครั้งละไม่เกิน 
50,000 บาท ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ รายงานสรุป 
การรับ-จ่ายเงินประจ าปี และเงินคงเหลือต่อผู้อ านวยการส านักการศึกษาทุกสิ้นปีงบประมาณ 

2.1.3 เงินลูกเสือโรงเรียน แต่งต้ังคณะกรรมการการเงินการบัญชตีามระเบียบ ในภาค 
เรียนที่ 1 ของทุกปีการศึกษา โรงเรียนด าเนินการเก็บเงินบ ารุงลูกเสือจากนักเรียน คนละ 5 บาท 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คนละ 10 บาท ตลอดชีพ 100 บาท ออกใบเสร็จรับเงินลูกเสือเป็นรายบุคคล 
จัดท าบัญชีแยกส่งหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ ส่งส านักงานลูกเสือโลก 0.50 บาท ลูกเสือแห่งชาติ  
0.27 บาท กรุงเทพมหานคร 0.36 บาท และส านักงานเขต 0.36 บาท โดยส่งผ่านฝ่ายการศึกษา 
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เพื่อน าส่งกองลูกเสือ ส่วนเงินบ ารุงลูกเสือที่แยกเข้ากองลูกเสือโรงเรียน 3.51 บาท จะน าเข้าบัญชี  
และจัดท าบัญชีรับ-จ่ายให้เป็นปัจจุบัน หากมีความจ าเป็นการจัดซื้ออุปกรณ์ลูกเสือ จะด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างเช่นเดียวกับเงินงบประมาณรายปี โดยอ านาจการเบิกจ่ายของผู้อ านวยการลูกเสือ
โรงเรียน ครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท รองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท  
ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท 

2.1.4 เงินยุวกาชาดโรงเรียน เงินยุวกาชาดโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการการเงิน
การบัญชีตามระเบียบ ในภาคเรียนที่ 1 ของทุกปีการศึกษา โรงเรียนด าเนินการเก็บเงินบ ารุง 
ยุวกาชาดจากนักเรียนคนละไม่ เกิน 10 บาท แต่ส่วนใหญ่จะเก็บ 5 บาท เท่ากับลูกเสือ  
ออกใบเสร็จรับเงินยุวกาชาดเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ น าเงินเข้าบัญชียุวกาชาด และจัดท า 
บัญชีรับ-จ่ายให้เป็นปัจจุบัน หากมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อกิจการยุวกาชาด จะด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างเช่นเดียวกับเงินงบประมาณรายปี โดยอ านาจการเบิกจ่ายของนายกหมู่โรงเรียน ครั้งละไม่เกิน 
5,000 บาท หากต้องการใช้เกิน 5,000 บาท จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการยุวกาชาด 
ในโรงเรียน 

2.2 การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการบัญชี  ด าเนินการโดยจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บัญชีรับผิดชอบในแต่ละบัญชี โดยหลีกเลี่ยงการซ้ าซ้อนกับเจ้าหน้าที่
บัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท หรือบัญชีอื่น ๆ จัดท าบัญชีตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมทั้งให้ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา คณะกรรมการตรวจสอบและลงนามในแต่ละบัญชีทุกวันหรืออย่างน้อย
สัปดาห์ละครั้ง โดยด าเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ ก ากับ ติดตาม ดูแลการด าเนินงานด้านบัญชี  
ให้มีความถูกต้อง ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่บัญชีได้รับความรู้ด้านบัญชีอย่างสม่ าเสมอ 

3. การบริหารพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
การบริหารพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) มีขอบข่ายและภารกิจการบริหารพัสด ุ 

4 ด้าน ได้แก่ 
3.1 การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  การจัดหาวัสดุ ด าเนินการโดย 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรแจ้งความต้องการ หลังจากนั้นด าเนินการตามระเบียบพัสดุ และจัดสรร 
ให้ตามรายการที่แจ้งไว้ วัสดุที่ไม่สิ้นเปลืองให้บริการในปีแรก เนื่องจากเป็นวัสดุที่อยู่ได้หลายปี  
ส่วนวัสดุสิ้นเปลืองสามารถเบิกได้ตามกิจกรรมหรือโครงการที่ด าเนินการ และขอความร่วมมือในการ  
ใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า การจัดหาครุภัณฑ์ ส านักการศึกษาจะส ารวจความต้องการของ
โรงเรียน และจัดสรรให้ตามความเหมาะสม แต่ต้องด าเนินการจ าหน่ายครุภัณฑ์เก่าก่อน หรือได้จาก 
การระดมทุน การรับบริจาค ด าเนินการตามระเบียบการพัสดุ เมื่อได้ครุภัณฑ์แล้ว ด าเนินการรับโอน
ครุภัณฑ์ ลงบัญชีครุภัณฑ์ และเขียนรหัสครุภัณฑ์ การจัดหาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด าเนินการ 
เช่นเดียวกับครุภัณฑ ์
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3.2 การควบคุม การเบิกจ่ายและการบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  
โดยจัดท าบัญชีพัสดุ แยกชนิดวัสดุต่าง ๆ ที่ได้มา โดยเจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดูแล  
เมื่อมีผู้ประสงค์ขอเบิกวัสดุ ต้องเขียนบันทึกขอเบิกตามแบบที่ก าหนดโดยระบุเหตุผลหรือเนื้องานที่  
ต้องการใช้วัสดุนั้น ๆ เพื่อเป็นการควบคุมจ านวนวัสดุที่ใช้ไปและคงเหลือให้เพียงพอตลอดปีงบประมาณ  
และใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด การเบิกจ่ายและการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ จัดท าบัญชีพัสดุ 
ลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ ท าทะเบียนควบคุมเพื่อทราบว่าครุภัณฑ์แต่ละชนิดอยู่บริเวณใดของ  
หน่วยงาน หากมีการเคลื่อนย้าย จะต้องแจ้งผู้รับผิดชอบทราบ ระบุการเปลี่ยนแปลงที่จัดเก็บให้เป็น
ปัจจุบัน เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ ติดตาม ส่วนการบ ารุงรักษา ครุภัณฑ์แต่ละชิ้นที่จัดเก็บในห้อง 
ต่าง ๆ ผู้รับผิดชอบจะต้องจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ประจ าห้อง และตรวจสอบความพร้อมในการใช้งาน
เสมอ หากมีการช ารุด หรือเสื่อมสภาพ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อท าการซ่อมแซม บ ารุงรักษา  
ให้สามารถใช้งานต่อไปได้อย่างคุ้มค่า หากซ่อมไม่ได้ให้ด าเนินการจ าหน่าย 

3.3 การตรวจรับและรายงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้รับพัสดุ โดยแต่งตั้งข้าราชการครูเป็น 
ผู้ตรวจรับ โดยตรวจสอบสภาพพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไดร้ับให้ตรงตามที่ก าหนด เจ้าหน้าที่พัสดุจะด าเนินการ
จัดท ารายงานการตรวจรับพัสดุให้ผู้มีอ านาจในการจัดซื้อทราบ 

3.4 การจ าหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ทุกปีงบประมาณ ส ารวจครุภัณฑ์ที่ช ารุด และท าการ 
ซ่อมแซม หากซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า จะด าเนินการจ าหน่ายต่อไป โดยถ่ายภาพ และตรวจสอบข้อมูล
ในระบบ MIS จัดท ารายงานจ านวนครุภัณฑ์ที่จ าหน่ายส่งส านักงานเขต ส านักงานเขตด าเนินการตาม 
ระเบียบ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจ าหน่าย ซึ่งเป็นกรรมการระดับส านักงานเขต ต้นสังกัด
ประกาศขายทอดตลอด โดยเปิดให้ร้านค้ามาประมูลครุภัณฑ์ที่จะจ าหน่าย และจะต้องจ าหน่าย 
ให้แล้วเสร็จจึงจะขอครุภัณฑ์ใหม่ได้ 

4. การประเมินและรายงานงบประมาณ 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ติดตามประเมินผลการใช้เงินงบประมาณ 

และเงินนอกงบประเมิน โดยคณะกรรมการบัญชีและการเงิน สรุปรายงานการรับ – จ่ายเงินประเภท 
ต่าง ๆ ให้ต้นสังกัดทราบเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี ผู้อ านวยการสถานศึกษาก ากับติดตาม
การด าเนินงานเป็นระยะ โดยดูความส าคัญเร่งด่วนของการด าเนินงาน และรายงานงบประมาณให้  
เป็นไปตามเอกสารและระยะเวลาที่ก าหนด กระจายอ านาจในการด าเนินงานด้านงบประมาณให้กับ
ข้าราชการครู หรือเจ้าหน้าที่ธุรการ ควรมีบุคลากรด าเนินงานด้านงบประมาณหลาย ๆ คน หากมี 
การโยกย้ายจะได้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน เนื่องจากสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ ถ้ามี 
งบประมาณคงเหลือจะด าเนินการจัดท าบันทึกส่งคืนส านักงานเขต แต่ควรลดขั้นตอนต่าง ๆ ให้น้อยลง 
และควรด าเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น ซึ่งสามารถท าได้รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถ 
ตรวจสอบได้ 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีต่อร่างแนวปฏิบตัิที่เป็นเลิศในการบริหาร
จัดการงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร     
 1. ความคิดเห็นที่มีต่อร่างแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานงบประมาณของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ด้านที่ 1 การบริหารงานงบประมาณ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ด้านที่ 2 การบริหารการเงินและการบัญช ี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ด้านที่ 3 การบริหารพัสดุ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ด้านที่ 4 การประเมินและรายงานงบประมาณ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกรณีที่เห็นว่ายังมีด้านอื่น ๆ นอกเหนือจาก 4 ด้านน้ี  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวตัิผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวเสาวนี  เรวัตโต 
วัน เดือน ปี เกิด 27 ตุลาคม 2516 
สถานทีเ่กิด จังหวัดชุมพร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2539     ศิลปศาสตรบณัฑิต  (ศศ.บ.)  สาขาดนตรีไทย    

    คณะมนุษยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
พ.ศ. 2547     ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (ศษ.ม.)    
    สาขาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา    
    คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
พ.ศ. 2551     ประกาศนียบัตรบัณฑิต  (ป.บัณฑิต)    
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร ์   
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
พ.ศ. 2556     ศึกษาต่อ ระดับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร    
    วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
 
ประวัติการท างาน  
พ.ศ. 2541-2551       อาจารย ์1  รับเงินเดือนในระดับ 3    
      โรงเรียนวัดดาวคนอง  ส านักงานเขตธนบุร ี   
      สังกัดกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2551-2553       คร ูวิทยฐานะครูช านาญการ  โรงเรียนวัดดาวคนอง    
      ส านักงานเขตธนบุรี  สังกัดกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2553-2554       รองผู้อ านวยการสถานศึกษา    
      วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ    
      โรงเรียนวัดมะลิ  ส านักงานเขตบางกอกน้อย    
      สังกัดกรุงเทพมหานคร  
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พ.ศ. 2554-2561       รองผู้อ านวยการสถานศึกษา    
      วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ    
      โรงเรียนวัดศาลาแดง  ส านักงานเขตบางแค    
      สังกัดกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2561-ปจัจุบัน    ผู้อ านวยการสถานศึกษา    
      วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ    
      โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี  ส านักงานเขตบางกอกน้อย    
      สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 50/290  หมู่บา้นศศิธร  ถนนบางบอน 3  แขวงหนองแขม    
เขตหนองแขม  กรุงเทพฯ  10160   
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