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บทคัดยอ 

  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1)การบริหารงบประมาณสถานศึกษา        

ขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  2)แนวการบริหาร

งบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 9 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 9 จํานวน 52 แหงผูตอบแบบสอบถามสถานศึกษาละ 4 คน คือ ผูบริหาร

สถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษา ครูปฏิบัติหนาท่ีการเงิน และครูผูปฏิบัติงานสอนเครื่องมือท่ี

ใชเปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงบประมาณสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล ตาม

แนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ  และการสนทนากลุม  ( focus group discussion)                  

โดยผูเชี่ยวชาญดานการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาสถิติท่ีใชคือ คาความถ่ี 3 4(frequency)      

คารอยละ(percentage) คามัชฌิมเลขคณิต ( Χ ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ         

การวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 

    ผลการวิจัย พบวา           

   1. การบริหารงบประมาณสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล โดยภาพรวมอยู

ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมาก 5 ดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจาก

มากไปนอยดังน้ี การตรวจสอบภายใน การบริหารสินทรัพย การกําหนดผลผลิตและการคํานวณ

ตนทุนและการวางแผนงบประมาณ การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน และพบวาอยู

ง 
 



ในระดับปานกลาง 2 ดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังน้ี การจัดระบบจัดซื้อจัดจาง และ

การบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ      

  2. แนวทางการบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล พบวา

สถานศึกษาควรมีบุคลากรท่ีมีความรู  ความสามารถทําหนาท่ีโดยตรงดานการจัดทําบัญช ี       

การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน การบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ และ

ดานกฎหมายเก่ียวกับการจัดระบบจัดซื้อจัดจาง กรณีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลขนาด

เล็ก  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรจัดระบบโดยกําหนดเครือขายการใหบริการความรูดาน  

การจัดทําบัญชี การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน การบริหารการเงินและควบคุม

งบประมาณ ดานกฎหมายเก่ียวกับการจัดระบบจัดซื้อจัดจาง หรือจัดทําเปนโรงเรียนคูพัฒนากับ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลขนาดใหญเพื่อใหการชวยเหลือ หรือจัดทํากลุมเครือขาย

ระหวางสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนิติบุคคลขนาดเล็กดวยกันเอง และมีศูนยท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนาการ

บริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคลใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

คําสําคัญ  :  การบริหารงบประมาณ, สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล 
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 This research aimed to identify 1) the budgeting management of juristic basic 

education schools under the Secondary Educational Service Area Office 9 and 2) guidelines 

for budgeting management of juristic basic education schools under the Secondary 

Educational Service Area Office 9. The research samples were 52 schools under the 

Jurisdiction of Secondary Educational Service Area Office 9. The 4 respondents of each 

school consisted of school administrator, deputy director, teacher in charge of finances, and 

teaching staff. The instruments were a questionnaire regarding the budgeting management of 

juristic basic education schools, according to the requirement of the Ministry of Education and 

a focus group discussion of school finance experts were used in this research. The statistics 

employed for data analysis comprised frequency, percentage, arithmetic mean, standard 

deviation and content analysis. 

 The research revealed that 

1. The budgeting management of  juristic basic education schools, overall, was found 

at a high level; when each aspect was considered individually; 4 aspects were found at a high 

level, ranking from the highest arithmetic mean to the lowest arithmetic mean as follow: internal 

auditing, asset management, cost and production control, and budget planning; and 3 

aspects were found at a moderate level as follow: financial and performance report, 

procurement system, financial management and budget control.  

2. Guidelines for budgeting management of juristic basic education schools were as 

follows : schools should employ staff with accounting knowledge and ability to perform the 

following tasks : accounting, financial and performance reporting, financial management and 

budget controlling , and legal issues related to the procuring systems. Small juristic schools 

should work together with the Secondary Educational Service Area Office to set up a network 

ฉ 
 



to help in accounting, financial and performance reporting, financial management and budget 

controlling, legal issue related to procuring system. Small juristic schools should have a 

partnership with the larger schools to get support on budgeting management, or small schools 

could create a network get support on and set up an information center to help improve each 

other on budgeting management more effectively.   
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คํานํา 

 

  การบ ริหารง บประ ม าณ ส ถานศึกษา ข้ันพื้ นฐ าน ท่ี เ ป น นิ ติ บุคคล  ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 

มาตรา 35 กําหนดใหสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานมีสถานะเปนนิติบุคคล เพื่อใหมีความ

เขมแข็ง คลองตัว และสามารถบริหารจัดการศึกษาไดอยางอิสระดวยการกระจายอํานาจในการ

บริหารไปยังสถานศึกษาแตโดยท่ีสถานศึกษาตองบริหารงานหลากหลายประเภท ประกอบกับตอง

เก่ียวของกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ตลอดจนหนังสือเวียนของหลายหนวยงาน สงผลให

การบริหารงบประมาณการเงินและบัญชีของสถานศึกษาจําเปนตองอาศัยบุคคลากรท่ีมีความรู

ความเขาใจ แตในปจจุบัน พบวาการบริหารจัดการยังคงอยูภายใตหลักเกณฑท่ีกําหนดโดย

กระทรวงศึกษาธิการ การบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคลจึงประสบกับ

ปญหาและอุปสรรค ขาดความคลองตัวและอุปสรรคในการบริหาร ผูวิจัยจึงไดดําเนินการวิจัยเร่ือง 

“การบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมเขต 9”  เพื่อเปนสารสนเทศทางวิชาการและการบริหารการศึกษาดานการบริหาร

งบประมาณสถานศึกษา ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวาผลการวิจัยฉบับนี้ จะเปนประโยชนและมีคุณคา

แกการบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลตอไป 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

                การปฏิรูปการศึกษาเปนการสรางคุณภาพ สรางโอกาสและการเขาถึงการศึกษาโดย

ใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งท่ีดีข้ึนอยางตอเน่ือง

เพื่อใหไดคนไทยไดเรียนรูอยางมีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงคคือ การเปนคนดี เกงและ

มีความสุข มีโอกาสไดเรียนรูดวยตนเองและแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง ท้ังในและนอกระบบ 

เพื่อเอ้ือใหผูเรียนไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ในทุกระดับการศึกษา ต้ังแต ระดับปฐมวัย 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งตองอาศัยการจัดกระบวนการ

เรียนรูที่มีคุณภาพ การไดรับการสนับสนุนสงเสริมดวยระบบบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  

คือ  มีการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเต็มศักยภาพ ลดขั้นตอนการบริหาร  ครูและบุคลากรทาง 

การศึกษามีความเปนมืออาชีพ มีระบบการบริหารงบประมาณดวยความโปรงใสและใชเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย ในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาวจําเปนตองมีการกระจายอํานาจ

และใหทุกฝายการมีสวนรวม สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

เปนไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม  

พ.ศ.25451 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552 – 2561) ซึ่งมีการจัดระบบโครงสรางและ

กระบวนการจัดการศึกษาของประเทศไทยใหมีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความหลากหลาย

ในทางปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจไปสูสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ดังปรากฏ

ในบทบัญญัติมาตรา  39 กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด

การศึกษาท้ัง ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารท่ัวไป ไปยัง

สํานักงานเขตพื้นการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง การกระจายอํานาจ ดังกลาว สงผลให

สถานศึกษามีความคลองตัว บริหารอยางอิสระและมีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของ

ผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ินและประเทศชาติเปนการสรางรากฐานและความเขมแข็งใหกับ

สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 

1กระทรวงศึกษาธิการ, “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542,”    

ราชกิจจานุเบกษา เลม 116, ตอนท่ี 74 ก. (19 สิงหาคม 2542) : 24.     
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มีมาตรฐานและสามารถพัฒนาไดอยางตอเน่ือง นอกจากน้ีในพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ในมาตรา 35 ดังนี้ วา “สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา       

ข้ันพื้นฐานตามมาตรา 34(2) เฉพาะท่ีเปนโรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล” มีผลใหการบริหาร

สถานศึกษามีความเปนอิสระ มคีวามคลองตัวมากขึ้น2  

  การบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีขอบขายและภารกิจการบริหารและจัด

สถานศึกษา แบงออกเปน  4 ดาน ดังน้ี  1) การบริหารวิชาการ เปนการบริหารกิจกรรมทุกชนิดท่ี

เก่ียวของการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 2) การบริหาร

งบประมาณ เปนการบริหารเก่ียวกับการจัดทําและเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ 

การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารบัญชี การบริหาร

พัสดุและสินทรัพย  3) การบริหารงานบุคคล เปนการบริหารทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพ เปนการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง       

การเสริมสรางประสิทธิภาพบุคลกรในการปฏิบัติราชการ การักษาวินัยและการออกจากราชการ        

4) การบริหารท่ัวไป เปนการดําเนินงานดานธุรการ ขอมูลดานสารสนเทศ อาคารสถานท่ี 

สภาพแวดลอม งานสงเสริมกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธการประสานงานกับหนวยงานอ่ืน 

              ความสําคัญของการบริหารและจัดการสถานศึกษาใหเกิดความคลองตัว คือ        

การบริหารจัดการดานงบประมาณ ซึ่งประกอบดวยวิธีการจัดทําและเสนอของบประมาณ        

การจัดสรรงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงินและ

บัญชีการบริหารพัสดุและสินทรัพย ภารกิจดานการบริหารดานงบประมาณ จึงมีความสําคัญกับ

การพัฒนาสถานศึกษาและเปนปจจัยท่ีผลักดันใหการจัดการศึกษาประสบความสําเร็จตาม

เปาหมาย          

 กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดกําหนดวิธีการบริหารงานงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน

มาปฏิบัติต้ังแตปงบประมาณ 2543  โดยมีจุดมุงหมายในการจัดทําแผนงบประมาณท่ีมุงเนน

ผลงานและผลลัพธ เพื่อใหเชื่อมโยงกับกลยุทธภาครัฐ เปนการพัฒนาระบบรายงานผลดาน

การเงิน ที่ตองการใหการดําเนินงานเกิดความโปรงใสตรวจสอบไดและเปนการสงเสริม          

ความรับผิดชอบในการตัดสินใจและเปนจุดเร่ิมตนของการพัฒนาระบบการกระจายอํานาจ      

 2สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,accessed 3 April, 2013. Available from 

http://www.onec.go.th/onec_administrator/uploaded/Newseducation//Seminar- 

announce2011 eduReformSecondDecade-24-may-2011.pdf. 
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การจัดสรรงบประมาณสําหรับหนวยงานโดยครอบคลุมถึงความสามารถในการจัดสรรงบประมาณ

ของหนวยงาน ระบบรายงานท่ีเปรียบเทียบกับแผนงาน ท้ังน้ีการใหอํานาจการจัดการทางการเงิน

และงบประมาณข้ึนอยูกับลักษณะของมาตรฐานการควบคุมทางการเงินและระบบการรายงานผล   

การปฏิบัติของสถานศึกษาที่กําหนดไว   

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 การพัฒนาคุณภาพคนดวยการปฏิรูปการศึกษา  เปนภารกิจท่ีทุกหนวยงานทาง  

การศึกษาถือเปนนโยบายที่ตองเรงดําเนินการและพยายามที่จะพัฒนาโดยที่มุงหมายเพื่อปรับปรุง

การจัดการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงกับเศรษฐกิจและสังคม การปฎิรูปการศึกษามี

จุดมุงหมายเพื่อพัฒนาคนไทยทุกคน ใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  เปนคนดี  มีความสามารถและมี

ความสุข  การศึกษาเปนกลไกสําคัญในการเตรียมความพรอมและสรางความเขมแข็งทางปญญา 

ใหเกิดขึ้นกับผูเรียนทั้งดานความรู ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค ในชวงแหงเวลาของการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมโลก  สงผลกระทบตอแนวโนมดาน

การบริหารจัดการศึกษา  ซึ่งเปนไปในลักษณะเชนเดียวกับการบริหารธุรกิจอ่ืนๆ ที่มุงประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลอยางจริงจังเนนการแขงขันทุกรูปแบบ การปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางท่ีกําหนดใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  ยอมสงผลกระทบกับคนจํานวนมาก  จากเอกสาร

และงานวิจัยที่เก่ียวของแสดงใหเห็นวาการการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังไมบรรลุเปาหมาย

และหลักการตามท่ีกลาวมา แตกลับพบปญหาท่ีไมลงตัวดานการบริหารสถานศึกษาในหลาย

ประการ เพราะการบริหารคือกระบวนการทํางานกับคนและวัตถุเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร 

เปนความหมายที่เนนการใชทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรวัตถุใหบังเกิดผลประโยชนตอองคกร  

ความหมายของการบริหารที่สําคัญที่สุด ไดแก “การบริหารคือกระบวนการทํางานกับคนโดยอาศัย

คน  เพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคกรภายใตสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง”3 สอดคลองกับ

สํานักงานปฏิรูปการศึกษาภายใตโครงสรางการกระจายอํานาจที่ทําใหกระบวนการตัดสินใจใน

การบริหารระบบงบประมาณเปลี่ยนจากระบบท่ีกํากับควบคุมและตัดสินใจโดยสวนกลางมาเปน

การดําเนินงานและตัดสินใจโดยผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูปฏิบัติท่ีใกลชิดผูเรียนมากท่ีสุด   

 3เสนาะ ติเยาว, รูปแบบการบริหารและจัดการวิจัยทางการศึกษาและท่ี

เกี่ยวของขององคกรระดับชาติ (กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548),6. 
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จึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณใหสอดคลองกับโครงสรางการบริหารจัดการ โดยมี

ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (PBB) เปนระบบการบริหารงบประมาณโดยเนนให

สถานศึกษามีการบริหารงานเชิงระบบ โดยการรวมคิด รวมวิเคราะห รวมทํา มีการกําหนด

เปาหมาย แผนกลยุทธ (strategic planning) การประเมินผลอยางเปนระบบและสามารถ

ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและประเมินผล มีประเด็นท่ีสําคัญดังน้ี 1) ผลผลิต คือ ผลท่ีเกิดข้ึน

จากการดําเนินงานของหนวยงาน 2) ผลลัพธ คือ ผลประโยชนหรือผลกระทบที่ไดจากผลผลิตที่

เกิดขึ้น 3) ความรับผิดชอบ ความโปรงใสและการรายงาน จะตองกําหนดผูรับผิดชอบตามภารกิจ 

หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ตองมีระบบขอมูลท่ีถูกตอง 

โปรงใสและสามารถเปดเผย และรายงานใหสาธารณชนทราบ4 

ปญหาของการวิจัย 

 ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคลยังขาด

ความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานดานการบริหารงบประมาณ โดยเฉพาะอยางย่ิงการบริหาร

จัดทํางบประมาณ การจัดทําบัญชี งบดุล งบแสดงฐานะทางการเงิน การระดมทรัพยากรเพื่อใช

ในทางการศึกษา มีสาเหตุมาจากการตรากฎหมายใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคลเปนคร้ังแรกของ

ประเทศไทย และภาระงานของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน  มีกรอบภาระงานท่ีสําคัญหลาย

เรื่องที่ตองรับผิดชอบ เชน งานวิชาการ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป การบริหาร

งบประมาณ เปนงานท่ีสําคัญและสอดคลองกับงานอ่ืน ๆ หากผูบริหารและครูปฏิบัติการไมม ี

ความชํานาญงานดานน้ีเพียงพอยอมสงผลตอผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนได อีกประการ

สําคัญ ผูวิจัยเห็นวา ควรเปนภาระหนาท่ีของผูมีความชํานาญโดยตรง เชน นักบัญชี ซึ่งไดรับใบ

ประกอบวิชาชีพและผูสอบบัญชีรับอนุญาตเขามามีสวนรวมในการทํางานกับผูบริหารสถานศึกษา 

เพื่อใหการจัดทําบัญชีและการบริหารงบประมาณเปนไปอยางถูกตอง ตามระบบการจัดการศึกษา

ในประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สิงคโปร เขตบริหารงานพิเศษฮองกง 

สอดคลองกับผลการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพดานการบริหารการเงินการคลังและ

 4สํานักปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, (ราง) ขอเสนอแนะทางการบริหาร

จัดการศึกษาในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย

,2545),52. 
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พัฒนาเครือขายผูตรวจสอบภายใน ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 95  และ

สถานศึกษาในสังกัด ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ตามแผนและปฏิทินการตรวจสอบ

สถานศึกษาในสังกัดจํานวน 20 แหงระหวางวันท่ี 21 มกราคม 2556 ถึงวันท่ี 28  กุมภาพันธ 2556   

โดยกําหนดกรอบการตรวจสอบ 2 ประเด็น  ไดแก 1) การตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหาร

งบประมาณดวยแผนปฏิบัติราชการประจําป 2) การตรวจสอบความถูกตอง รัดกุมของการควบคุม

ดานการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ซึ่งหนวยตรวจสอบภายใน พบวาสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  มีความเสี่ยงในการบริหารงานงบประมาณ สรุป

เปนประเด็นปญหาท่ีโรงเรียนไมไดดําเนินการตามระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีกําหนด เชน 

สถานศึกษาสวนใหญจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปเปนปการศึกษาและปงบประมาณ  พบวา  

การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาจํานวน 20 แหง สรุปภาพรวมได ดังน้ี 1) วงเงิน

ที่ใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปมาจากแหลงเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐาน(อุดหนุนรายหัว)เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป และเงินรายไดสถานศึกษา เปนหลัก               

2) โครงการหรือกิจกรรมท่ีกําหนดตามแผนปฏิบัติการประจําปจะมีเฉพาะครูในสถานศึกษาท่ีเปน

ผูรับผิดชอบเก่ียวกับโครงการเขามามีสวนรวมในการจัดทํา 3) ในการประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปจะมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขามามีสวนรวม และใหความเห็นชอบ และ

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานลงลายมือชื่อใหความเห็นชอบทุกโครงการใน

แผนปฏิบัติการ  4) การเผยแพรประชาสัมพันธแผนปฏิบัติการประจําป โรงเรียนจะแจงบุคลากรท่ี

เปนเจาของโครงการในโรงเรียนไดรับทราบ และมีแผนปฏิบัติการเก็บไวท่ีกองกลางสําหรับทุกคนท่ี

เก่ียวของไดดูและใชประโยชนจากแผนปฏิบัติการประจําป 5) ไมมีการจัดทําทะเบียนคุมการใช

จายเงินโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป ทําใหไมทราบวาโครงการใดใชจายเงินแลวเทาไรและ

คงเหลือเทาไร 6) สุมตรวจสอบโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา บางโครงการ

ไมเปนไปตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป และการเปลี่ยนแปลงคาใชจายในโครงการไม

นําเสนอผูอํานวยการโรงเรียนกอนดําเนินการ จะเห็นวาขอมูลดังกลาวเกิดจากสถานศึกษามีความ

จําเปนตองใหขาราชการครูในสถานศึกษาปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีได รับมอบหมายตามคําสั่ง          

ดานการเงิน การบัญชี และพัสดุ ท้ังท่ีกรอบตําแหนงอัตรากําลังกําหนดใหมีภารกิจหลัก คือ      

 5หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, “รายงาน

ผลการตรวจสอบภายใน,”  28  มีนาคม  2556 (บันทึกขอความ)   

 

 

                                                           



 

6 

 

การสอน ขาราชการครูสวนใหญมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานไมเทากันทุกโรงเรียน     

ในภาพรวมพบวาหากเปนครูท่ีปฏิบัติงานดานการเงินการบัญชี และพัสดุ มานานจะมีทักษะ 

ความรู ความเขาใจดีมาก แตถาเปนครูที่เริ่มปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชีและพัสดุ จําเปนตอง

เรียนรูและศึกษาระเบียบวิธีการจัดทํา จึงจําเปนตองมีการอบรมใหความรู  ใหขอเสนอแนะ          

ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ท่ีมีวัตถุประสงคตองการใหระบบบัญชีของหนวยราชการ

ทั้งหมดใชหลักการปฏิบัติแนวเดียวกัน มีขอมูลที่ถูกตองและเปนปจจุบัน สามารถสืบคนขอมูลเพื่อ           

การปรับปรุง แกไข และใชในการพัฒนาประเทศไทยได  ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของปญหา

ดังกลาวเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานดานงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนเพื่อสง

ผลสัมฤทธิ์ตอคุณภาพของเด็กนักเรียนของประเทศไทย ท่ีมีผลจากการบริหารงบประมาณท่ีขาด

ความรู ความชํานาญของผูบริหารและครูปฏิบัติการ ที่ตองทําหนาท่ีตามกรอบกฎหมายที่กําหนด 

ไมสามารถเปลี่ยนแปลงภาระงานดานน้ีไปยังบุคคลท่ีมีความชํานาญมาทําหนาท่ีภายใน

สถานศึกษาได   

         จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน เนื่องจากผูวิจัยดํารง

ตําแหนงอาจารยประจําภาควิชาการบริหารการศึกษา ซึ่งทําหนาที่สอนวิชาการบริหารงบประมาณ 

นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต อีกท้ังยังเปนคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9    

จึงกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษาการบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่

เปนนิติบุคคลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจยั  ผูวิจัยจึงกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังนี้ 

                                   1. เพื่อทราบการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   

       2. เพื่อนําเสนอแนวทางการบริหารงบประมาณสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปนนิติ

บุคคล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่เหมาะสม  

ขอคําถามของการวิจัย 

      เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจยั  ผูวิจัยจึงกําหนดขอคําถามของการวิจัยไวดังนี้ 

  1. การบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยูในระดับใด  

  
                     
 
2  
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  2. แนวทางการบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่เหมาะสมควรเปนอยางไร 

 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยคร้ัง น้ี   ผู วิจัยได ศึกษาวิจัยโดยไดประมวลแนวการบริหาร

งบประมาณสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 หมวด 5 วาดวยการบริหารจัดการ มาตรา 39 กําหนดให

กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การ

บริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยังสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา

โดยตรง จึงทําใหสถานศึกษามีอิสระและมีความคลองตัวในการบริหารจัดการ  

 การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา มาตรา 55 กําหนดใหสถานศึกษาของรัฐ

ท่ีเปนนิติบุคคลมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน  

โดยใหสถานศึกษาสามารถจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาน้ันๆ ไดตาม

ระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด นอกจากน้ีในมาตรา 60 (4) รัฐจัดสรรงบประมาณเปน

คาใชจายในการดําเนินการและงบลงทุนใหสถานศึกษาของรัฐตามนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา

แหงชาติและภารกิจของสถานศึกษาโดยใหมีอิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากร

ทางการศึกษา ท้ังนี้ใหคํานึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา และในมาตรา 

62 ใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การใชจายงบประมาณการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับหลักการจัดการศึกษา แนวการจัด

การศึกษาและคุณภาพการศึกษา โดยใหหนวยงานภายในและหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ี

ตรวจสอบภายนอกใชหลักเกณฑและวิธีการในการตรวจสอบติดตามและประเมินใหเปนไปตาม

กฎกระทรวง โดยกําหนดใหสถานศึกษาการบริหารงานงบประมาณโดยมุงเนนความเปนอิสระใน

การบริหารจัดการใหมีความคลองตัว  โปรงใส  ตรวจสอบได โดยยึดหลักการบริหารมุงเนน

ผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  จึงสรุปเปนกรอบแนวคิดของการวิจัยเพื่อ

เสนอแนวทางการบริหารงบประมาณสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคลสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต  9  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1) การวางแผนงบประมาณ (budget 

planning)  2)การคํานวณตนทุนผลผลิต (output costing)  3)การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง 

(procurement management)  4)การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ (financial 

management and budgeting control)  5)การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน 

  
                     
 
2  
 
3  
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(financial and performance reporting)  6)การบริหารสินทรัพย (asset management)  7)การ

ตรวจสอบภายใน (internal audit) 
 

 กรอบแนวคิดที่กลาวมานี้สรุปไดในแผนภูมิตอไปน้ี 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา  :  “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542,” ราชกิจจานุเบกษา เลม 116, 

ตอนท่ี 74 ก. (19 สิงหาคม 2542) : 24. 

         : “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวง

แบงสวนราชการ,”  ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 120, ตอนท่ี 62 ก. (6 กรกฎาคม 2546) : 20 - 25. 

         :  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, มาตรฐานการศึกษาของชาติ (กรุงเทพฯ : หาง

หุนสวนจํากัด สหายบล็อกการพิมพ, 2548), 5.          

         :  ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 Hurdles กับการจัดทํา

งบประมาณระบบใหม (กรุงเทพฯ : ธีระฟลม แอน ไซเท็กซ, 2544), 19 - 20. 

 

           

 

การบริหารสถานศึกษานิติบุคคลตามแนวทางแหง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 

ศึกษาธิการ พ.ศ.2546  (มาตรา 35 ) 

 

การบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ท่ีเปนนิติบุคคลสังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษาเขต  9 

 

การบริหารสถานศึกษาแบบกระจายอํานาจตาม

แนวทางแหงพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2542 (มาตรา 39) 

 

 

การบริหารสถานศึกษาเปนฐาน 

(School   Based  Management: SBM)  

 

การบริหารงบประมาณแบบ

มุงเนนผลงาน (PBB) 

 

หลักธรรมาภิบาล 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา  :  “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542,” ราชกิจจานุเบกษา เลม 116, 

ตอนท่ี 74 ก. (19 สิงหาคม 2542) : 24. 

         : “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวง

แบงสวนราชการ,”  ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 120, ตอนท่ี 62 ก. (6 กรกฎาคม 2546) : 20 - 25. 

        :  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, มาตรฐานการศึกษาของชาติ (กรุงเทพฯ : หาง

หุนสวนจํากัด สหายบล็อกการพิมพ, 2548), 5.          

        :  ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 Hurdles กับการจัดทํา

งบประมาณระบบใหม (กรุงเทพฯ : ธีระฟลม แอน ไซเท็กซ, 2544), 19 - 20. 

           

 

 

 

การบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปน 

นิติบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา เขต  9 

 

1. การวางแผนงบประมาณ (budget planning) 

2. การคํานวณตนทุนผลผลิต (output costing) 

3. การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง (procurement 

management) 

4. การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ 

(financial management and budgeting 

control) 

5. การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน 

(financial and performance reporting) 

6. การบริหารสินทรัพย (asset management) 

7. การตรวจสอบภายใน (internal audit) 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน  ผูวิจัยจึงไดนิยามศัพทที่ใชในการวิจัยดังนี้ 

การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา  หมายถึง  การบริหารสถานศึกษาโดยใช

งบประมาณเปนเครื่องมือในการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ของสถานศึกษา ใหสามารถดําเนินการไปได

อยางตอเนื่อง      มีการจัดทําแผนงาน โครงการรองรับโดยใหทุกฝายมีสวนรวม มีการจัดสรร

ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดนํามาใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุงเนนความเปนอิสระใน

การบริหารจัดการ มีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารงบประมาณแบบ

มุงเนนผลงาน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน  ยึดหลักความเทาเทียม ความเสมอภาคและ

โอกาสทางการศึกษาของนักเรียน โดยมุงเนนการเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

ระบบการจัดการบริหารงบประมาณโดยสถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจ มีความคลองตัว 

โปรงใสและรับผิดชอบสามารถตรวจสอบไดจากผลสัมฤทธิ์ของงาน ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร  

การกระจายอํานาจในการบริหารงานงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ

ในการบริหารงานงบประมาณตามมาตรฐานท้ัง 7 ดาน คือ 1) การวางแผนงบประมาณ              

2) การคํานวณตนทุนผลผลิต  3) การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง 4) การบริหารทางการเงินและ

ควบคุมงบประมาณ 5) การรายงานทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 6) การบริหาร

สินทรัพย         7) การตรวจสอบภายใน  

การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานหมายถึง หมายถึง การดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการบริหาร

จัดการตลอดถึงการพัฒนา ปรับปรุงสถานศึกษาใหมีคุณภาพย่ิงข้ึนตามแนวทางการกระจาย

อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากสวนกลางไปสูสถานศึกษาโดยตรง ในดานการบริหาร

วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป  

สถานศึกษานิติบุคคล  หมายถึง การบริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  ท่ีมีจุดมุงหมายเพื่อใหสถานศึกษามีอิสระ คลองตัว 

สะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการ 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมเขต 9 หมายถึง 

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีมีการบริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 35 มีผลใหการบริหาร มีความเปนอิสระ มีความคลองตัว 

สะดวกรวดเร็ว ซึ่งอยูในความดูแลของสํานักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษาเขต 9 จํานวน 2 จังหวัด 

ไดแก จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี 



 

 

บทท่ี 2 

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง  “แนวทางการบริหารงบประมาณสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปน

นิติบุคคลสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ”  ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและ

งานวิจัยที่เก่ียวของ ซึ่งประกอบดวยเน้ือหาในเรื่องเก่ียวกับหลักการแนวคิดแนวทางการบริหาร

งบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลและงานวิจัยที่เก่ียวของ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. หลักการและแนวคิดการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล 

     1.1 หลักและทฤษฎีการบริหารสถานศึกษา 

     1.2 อํานาจหนาท่ีของโรงเรียนท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล 

 2. การบริหารงานงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล 

     2.1 การบริหารงบประมาณ 

     2.2 การแบงประเภทตามนโยบายงบประมาณ 

     2.3 การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 

  2.4 การบริหารงบประมาณประเภทตาง ๆ  

       2.5 ขอบขายภารกิจการบริหารงานงบประมาณ 

 3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 9 
 3.1ประวัติความเปนมาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 3.2 สภาพการจัดการศึกษา 

 3.3 วิสัยทัศน (Vision) 

 4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานงบประมาณ 

  4.1 งานวิจัยในประเทศ 

  4.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 5. สรุป 
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หลักการและแนวคิดบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล 

 เมื่อมีการปฏิรูปโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ ทําใหสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาประถมศึกษาแหงชาติและกรมสามัญศึกษาถูกยุบรวม โดยมีการกําหนดหนวยงานข้ึน

ใหม คือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังน้ัน ขอบขายภารกิจในการบริหาร

โรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติและ          

กรมสามัญศึกษาที่ใชอยูเดิมจึงไมสามารถนํามาใชในการบริหารของโรงเรียนตามโครงสรางใหมได 

และนอกจากน้ีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดใหโรงเรียนท่ี

จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานมีฐานะเปนนิติบุคคล  

 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2545 จะเห็นไดวารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

คือ กระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิดในการกระจายอํานาจการบริหารการจัดการศึกษาไปสู

คณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง (มาตรา 39) และ

กําหนดใหมีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อทําหนาท่ีกํากับสงเสริมและสนับสนุนกิจการ

ของสถานศึกษาประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคการบริหาร

สวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุสงฆหรือผูแทนองคกรศาสนาอ่ืนใน

พื้นที่และผูทรงคุณวุฒิโดยเพื่อกําหนดใหโรงเรียนท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล นับเปนเร่ืองท่ีเกิดขึ้นใหม

ในการบริหารจัดการศึกษาของประเทศไทย 
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซึ่ง เปนกฎหมายเอกชนท่ีไดบัญญัติไววา          

นิติบุคคลจะมีข้ึนไดก็แตดวยอาศัยอํานาจแหงประมวลกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืน นิติบุคคลยอม

มีสิทธิและหนาท่ีตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอ่ืน ภายในขอบแหงอํานาจ

หนาท่ี หรือวัตถุประสงคดังไดบัญญัติหรือกําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับ หรือตราสารจัดต้ัง     

นิติบุคคลยอมมีสิทธิและหนาท่ีเชนเดียวกับบุคคลธรรมดา  เวนแตสิทธิและหนาท่ีซึ่งโดยสภาพจะ

พึงมีพึงไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดาเทาน้ัน6 จากบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

แสดงใหเห็นวาการเปนนิติบุคคลจะเกิดข้ึนไดจะตองอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย  

ถาไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายสนับสนุนใหอํานาจ คณะบุคคล มูลนิธิ ก็จะเปนนิติบุคคลไมได 

 6พิชัย นิลทองคํา, ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (กรุงเทพฯ : บริษัท อฑตยามิ

เล็นเนียม จํากัด, 2551), 52 – 53. 
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เชน ครอบครัวเปนคณะบุคคล คณะแรกของมนุษย แตไมมีความจําเปนหรือประโยชนอยางใดท่ีจะ

เปนนิติบุคคลและกฎหมายไมไดรับรองใหอํานาจไว ครอบครัวจึงไมมีสภาพเปนนิติบุคคล           

นิติบุคคลจึงมีลักษณะผิดไปจากบุคคลธรรมดาในขอที่วา เมื่อบุคคลธรรมดาเกิดมาเปนมนุษยแลว

ตองมีสภาพบุคคลทั้งนั้น สวนคณะบุคคล มูลนิธิ โดยลักษณะเพียงเทานี้ยังหาเปนนิติบุคคลไม ยัง

จะตองมีกฎหมายรับรองใหอํานาจ จึงจะมีสภาพบุคคลได  

 เมื่อพิจารณาการเปนนิติบุคคลของโรงเรียน จะเห็นไดวา เกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ซึ่งเปนกฎหมายมหาชนและกฎหมายอ่ืน

ตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดกําหนดใหโรงเรียนท่ีจัดการศึกษา ขั้น

พื้นฐาน มีฐานะเปนนิติบุคคล เมื่อมีการยุบเลิกโรงเรียนใหความเปนนิติบุคคลสิ้นสุดลง ดังน้ัน   

การเปนนิติบุคคลของโรงเรียนจึงเกิดข้ึนตามบทบัญญัติของกฎหมาย การกําหนดใหโรงเรียน  มี

ฐานะเปนนิติบุคคลน้ี เปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 และยังเปนไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เพื่อใหโรงเรียนมีความ

คลองตัวและมีอิสระในการบริหารจัดการ 

 ดังนั้น โรงเรียนที่มีฐานะเปนนิติบุคคลจึงเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน สามารถ

กระทํากิจการตาง ๆ ไดดวยตนเองภายในขอบวัตถุประสงค มีสิทธิและหนาท่ีตามบทบัญญัติแหง

กฎหมาย เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและ

กฎหมายอ่ืน รวมท้ังกฎระเบียบซึ่งไดกําหนดสิทธิและหนาท่ีของโรงเรียนไวเปนการเฉพาะ  เชน 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาท่ีของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546  

 แมจะกําหนดใหสถานศึกษามีฐานะเปนนิติบุคคล แตความเปนนิติบุคคลของ

สถานศึกษาไมเหมือนกับนิติบุคคลของกระทรวง ทบวง กรม ท่ีมีอํานาจหนาท่ีกวางขวางกวาใน

กรณีของสถานศึกษา หากจะพิจารณาเปรียบเทียบสามารถเปรียบเทียบไดกับความเปนนิติบุคคล

ของจังหวัด ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินท่ีไมอาจบริหารราชการภายใน

จังหวัดไดอยางอิสระเหมือนอยางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หากแตยังตองรับนโยบาย จาก

สวนกลางมาปฏิบัติ อีกท้ังการจัดซื้อจัดจางก็ตองดําเนินการภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม เปนตน ดังน้ัน การเปนนิติบุคคลของสถานศึกษาจึง

มิใชวาสถานศึกษาจะใชอํานาจหนาท่ีไดเองโดยอิสระ ปราศจากขอบเขตของกฎหมาย เชน 

สถานศึกษาไมอาจจํานองที่ดินที่มีผูบริจาคใหสถานศึกษาได ไมสามารถกูยืมเงินจากธนาคารหรือ
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หนวยธุรกิจที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน หรือดําเนินการนอกจากอํานาจหนาท่ี   ท่ีกําหนดไว

ในกฎหมาย หรือนอกขอบวัตถุประสงคในการจัดต้ังสถานศึกษาหรือดําเนินการในเรื่องอ่ืนใดที่

กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะ เชน การจัดทํางบประมาณ ตองจัดทําตามกฎหมายวาดวยวิธีการ

งบประมาณ การเบิกจายตองเปนไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง เปนตน 

 กลาวโดยสรุป ถึงแมจะมีการกําหนดใหสถานศึกษามีฐานะเปนนิติบุคคล แตมิได

หมายความวาสถานศึกษาจะสามารถดําเนินการบริหารไดอยางอิสระ เพราะการกําหนดให

สถานศึกษาเปนนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการน้ัน 

กําหนดใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคลเพียงอยางเดียว โดยไมไดกําหนดขอบเขตและอํานาจหนาที่

ของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน แตเมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ โดยรวมแลวจะเห็นไดวา 

วัตถุประสงคของสถานศึกษาท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล บัญญัติข้ึนเพื่อใหจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ดังนั้นสถานศึกษาจะตองบริหารดําเนินการตามวัตถุประสงค  คือ จัดการศึกษาขั้น

พื้นฐาน วัตถุประสงคน้ียอมหมายรวมถึงกิจการใด ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ดวย ซึ่งการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวจะตองดําเนินใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย 

แนวทาง แผนปฏิบัติราชการกระทรวง รวมถึงมติของคณะรัฐมนตรีดวย เชน รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมาย

วาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 

กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวกับวิธีการงบประมาณ 

และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  

 จุดมุงหมายท่ีสําคัญในการกําหนดใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล  คือการให

สถานศึกษามีอิสระและมีความเขมแข็งในการบริหารใหเปนไปอยางคลองตัว รวดเร็วและ

สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ินและประเทศชาติ ดังน้ัน

สถานศึกษาจึงจําเปนตองจัดระบบการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ  มีการรวบรวมและจัดระบบ

ขอมูล วางแผนและดําเนินการ ตามแผน  ศึกษากฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ  ใชการบริหารท่ี

เนนการมีสวนรวมมีการจัดระบบบัญชีใหครบถวนถูกตอง  เน่ืองจากสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคลมี

สถานภาพที่เปนทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่อยูภายใตกฎหมายมากกวาสถานศึกษาที่ไมเปน

นิติบุคคล ดังน้ันในการบริหารงาน ผูอํานวยการสถานศึกษาในฐานะผูแทนนิติบุคคลจึงควร

ระมัดระวัง เพราะอาจถูกฟองรองกรณีไมปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายแลวทําใหผูอ่ืนเสียหาย 
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ตองระมัดระวังในการกระทํานิติกรรมสัญญาตองรับผิดชอบฐานละเมิด  โดยเฉพาะการละเมิด

ทรัพยสินทางปญญาหรือสื่อสิ่งประดิษฐท่ีเปนนวัตกรรมทางการศึกษา ในการบริหารงานการเงิน

และทรัพยสิน  ผูอํานวยการสถานศึกษาตองมีระบบการตรวจสอบและรายงานท่ีถูกตองเปน

ปจจุบันมีการควบคุมรักษาทรัพยสินใหอยูในสภาพท่ีใชการไดเสมอ รวมท้ังระมัดระวังการใช

ประโยชนจากเงินรายไดที่เกิดจากทรัพยสิน 

 ขอพึ ง ระ มัดระ วั งของส ถานศึกษา ท่ีมีสถานภาพ เปน นิ ติ บุคคลเ น่ือง จาก

พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กําหนดใหสถานศึกษา

ท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีฐานะเปนนิติบุคคลตามมาตรา 35  โดยมิไดกําหนดขอบเขต

วัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน  ผูอํานวยการสถานศึกษาในฐานะ

ตัวแทนนิติบุคคลจึงตองดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหาร

จัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาท่ีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นท่ี

การศึกษา พ.ศ.2546 โดยเครงครัดและควรระมัดระวังในเรื่องตอไปนี้7 

 1. ผูอํานวยการสถานศึกษาในฐานะท่ีเปนตัวแทนนิติบุคคล อาจถูกฟองเปนจําเลย

อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบทางราชการหรือตองปฏิบัติ

หนาที่ในฐานะของโจทยอันเนื่องมาจากการกระทําของบุคคลอ่ืนท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอ

สถานศึกษา 

 2. ผูอํานวยการสถานศึกษาในฐานะท่ีเปนตัวแทนนิติบุคคล จะกระทํานิติกรรม

สัญญาใดไดตอเมื่อกฎหมาย ระเบียบ หรือคําสั่งที่ผูบังคับบัญชามอบอํานาจใหกระทําหรือกระทํา

นิติกรรมสัญญาเกินวงเงินงบประมาณที่ไดรับมอบอํานาจ ผูอํานวยการสถานศึกษาตองรับผิดชอบ

ทางกฎหมายดวยตนเอง 

 3. ผูอํานวยการสถานศึกษา อาจถูกฟองใหรับผิดในฐานละเมิดได ถาการบริหารและ

การจัดการศึกษาของผูอํานวยการสถานศึกษาน้ันไปขัดแยงกับสิทธิของบุคคลอ่ืน หรือบริหารงาน

นอกขอบขายอํานาจหนาท่ีของสถานศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษาอาจรับผิดทางแพงตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งตองชดใชคาสินไหมทดแทนหรือถูกดําเนินการทางวินัยหรือ

อาจไดรับโทษทางอาญา 

 7กระทรวงศึกษาธิการ,  คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล  

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาพัสดุภัณฑ, 2545), 77. 
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 4. การบริหารทรัพยสินของสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายวาดวย

การศึกษาแหงชาติมาตรา 59 ผูอํานวยการสถานศึกษาตองมีความรอบรูและระมัดระวังในการทํา

นิติกรรมสัญญาของทรัพยสินแตละประเภทและวางแผนบริหารทรัพยสินของสถานศึกษาใหเปนไป

ตามระเบียบและกฎหมายท่ีทางราชการกําหนดดวยความรัดกุมและรอบคอบ มิฉะน้ันอาจถูก

ฟองรองดําเนินคดีได 

 5. ทรัพยสินทางปญญาหรือสื่อ สิ่งประดิษฐ ที่เปนนวัตกรรม ซึ่งสถานศึกษาประดิษฐ

คิดคนขึ้นมาถาไมมีขอยกเวนกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์แลวสถานศึกษาสามารถนําสิ่งประดิษฐนั้น ๆ 

ไปจดทะเบียนสิทธิบัตรใหเปนทรัพยสินของสถานศึกษาได 

 6. ในการปฏิบัติงานน้ันหากมีปญหาดานกฎหมายควรปรึกษานิติกรประจําเขตพื้นท่ี

การศึกษาหรือหนวยงานอ่ืนและอัยการจังหวัด เปนตน   

 7. ผูอํานวยการสถานศึกษา ควรเครงครัดตอการจัดระบบการเงินการบัญชีการพัสดุ 

ภายในสถานศึกษา โดยใหอยูบนพื้นฐานของหลักความถูกตอง โปรงใสและตรวจสอบไดเพราะใน

ปจจุ บันมีองคกรอิสระหรือหนวยตรวจสอบจากภายนอก ซึ่ งกฎหมายให อํานาจไว  เชน 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ซึ่งองคกรเหลาน้ีเมื่อตรวจพบ  การ

กระทําความผิดแลว สามารถระบุโทษใหผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจลงโทษได  โดยไมมีการสอบสวน

เหมือนกับกระบวนการดําเนินการทางวินัยขาราชการ 

 8. สถานศึกษาควรรวบรวมกฎหมายการศึกษาและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ

บริหารและการจัดการศึกษาไวในสถานศึกษา เพื่อใหสะดวกแกการศึกษาคนควาและนํามาใชได

อยางรวดเร็ว เชน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ทางราชการ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง เปนตน 

 9. ผูอํานวยการสถานศึกษาควรพัฒนาตนเองและบุคลากรในหนวยงานใหมีความรู

พื้นฐานดานกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให

สามารถนําไปปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หลักและทฤษฎีการบริหารสถานศึกษา 

 การบริหาร (administration) มีรากศัพทมาจากภาษาลาติน “administatrae” 

หมายถึง ชวยเหลือ (assist) หรืออํานวยการ (direct) การบริหารมีความสัมพันธหรือมีความหมาย
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ใกลเคียงกับคําวา “minister” ซึ่งหมายถึง การรับใชหรือผูรับใช หรือผูรับใชรัฐ คือ รัฐมนตรี สําหรับ

ความหมายด้ังเดิมของคําวาadminister หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งตาง ๆ สวนคําวา การจัดการ 

(management) นิยมใชในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงคในการจัดต้ังเพื่อมุงแสวงหา

กําไร (profits) หรือกําไรสูงสุด (maximum profits) สําหรับผลประโยชนท่ีจะตกแกสาธารณะถือ

เปนวัตถุประสงครองหรือเปนผลพลอยได (by product) เมื่อเปนเชนนี้ จึงแตกตางจาก

วัตถุประสงคในการจัดต้ังหนวยงานภาครัฐท่ีจัดต้ังข้ึนเพื่อใหบริการสาธารณะท้ังหลาย (public 

services) แกประชาชน การบริหารภาครัฐทุกวันน้ีหรืออาจเรียกวา การบริหารจัดการ 

(management administration) เก่ียวของกับภาคธุรกิจมากขึ้น เชน การนําแนวคิดผูบริหารสูงสุด 

(chief executive officer) มาปรับใชในวงราชการ การบริหารราชการดวย      ความรวดเร็ว การ

ลดพิธีการท่ีไมจําเปน การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และการจูงใจดวยการใหรางวัลตอบแทน 

เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ มีกระบวนการบริหารงานท่ีประกอบดวย 3 

ขั้นตอน คือ การคิด (thinking) หรือการวางแผน (planning) การดําเนินงาน (acting) และการ

ประเมินผล (evaluating) ซึ่งมีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางท่ีทําให

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น รวมท้ังประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาและมั่นคงเพิ่มข้ึน สวนท่ี

ตางกัน คือ การบริหารจัดการเนนเร่ืองการนําแนวคิดการจัดการของภาคเอกชนเขามาใชในการ

บริหารราชการ เชน การมุงหวังผลกําไร การแขงขัน ความรวดเร็ว การตลาด การประชาสัมพันธ 

การจูงใจดวยคาตอบแทน การลดข้ันตอน และการลดพิธีการ เปนตน ในขณะท่ีการบริหารการ

พัฒนาใหความสําคัญเร่ืองการบริหารรวมท้ังการพัฒนานโยบาย แผน แผนงาน โครงการ (policy, 

plan, program, project) หรือกิจกรรมของหนวยงานของรัฐ สวนการบริหารการบริการเนนเร่ือง

การอํานวยความสะดวกและการใหบริการแกประชาชน8 

 ปเตอร เอฟ ดรักเกอร (Peter F Drucker)  ใหความหมายวาการบริหาร คือ ศิลปะใน

การทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมกับผูอ่ืน9และ เฮอรเบริต เอ ไซมอน (Herbert A. Simon) ให

ความหมายวา คือ กิจกรรมที่บุคคลต้ังแตสอง คนขึ้นไป รวมมือกันดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค

อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางรวมกัน ดังน้ันการบริหาร จึงหมายถึง ศิลปะในการทําใหสิ่งตาง 

 8วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององคกร

ตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนิติธรรม, 2548), 5. 

 9Peter F Drucker, อางถึงใน  ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย โตวณะบุตร, หลัก

และทฤษฎีการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2542), 2. 
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ๆ ไดรับการกระทําจนเปน ผลสําเร็จ กลาวคือ ผูบริหารไมใชเปนผูปฏิบัติ แตเปนผูใชศิลปะทําใหผู

ปฏิบัติทํางานจนสําเร็จตามจุดมุงหมายท่ีผูบริหารตัดสินใจเลือกแลว10 สวน Sergiovanni กลาววา 

การบริหาร คือ กระบวนการทํางานรวมกับผู อ่ืนเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ11 เบอรนาดร (Barnard) ใหความหมายวาการบริหาร หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่

บุคคลต้ังแตสองคนข้ึนไปรวมมือกันดําเนินการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางหน่ึงอยางใดหรือ

หลายๆอยางที่บุคคลรวมกันกําหนดโดยใชกระบวนอยางมีระบบและใหทรัพยากรตลอดจนเทคนิค

ตางๆ อยางเหมาะสม12  

 สถานศึกษา หมายถึง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการศึกษาพิเศษศูนย

การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ศูนยการเรียน วิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน สถาบันหรือ

สถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนของรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีหรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาตาม

กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติและตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ13  

 การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินงานตาง ๆ  ของสถานศึกษาท่ี

ประกอบดวยผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จัดการศึกษาใหเปนไปตามจุดหมายของ

หลักสูตรโดยในการดําเนินงานท่ีตองอาศัยบุคลากรทางการศึกษา มืออาชีพ ท่ีจะทําใหการบริหาร

และการจัดการศึกษาประสบความสําเร็จเปนไปตามแนวทางท่ีพึงประสงคในการปฏิรูปการศึกษา

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติจึงจําเปนตองอาศัยองคกรในการปฏิบัติคือสถานศึกษาซึ่ง

หมายถึงการปฏิบัติภารกิจผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา14 

 

 

 10เรื่องเดียวกัน. 

 11เรื่องเดียวกัน. 

  12เรื่องเดียวกัน. 

 13กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทาง   

การศึกษา (กรุงเทพ : ครุสภาลาดพราว, 2547), 23.       

 14ธีระ รุญเจริญ, “รายงานวิจัยสภาพและปญหาการบริหารและการจัดการศึกษา      

ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย,” เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเร่ืองการกระจาย

อํานาจสูสถานศึกษา : บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ,8 – 9 กุมภาพันธ 2545. 
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อํานาจหนาท่ีของโรงเรียนท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล 

 สถานศึกษานิติบุคคลยอมมีสิทธิหนาท่ีหรืออํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบและ

ขอบเขตตามวัตถุประสงคของการจัดต้ังท่ีกําหนดไวในกฎหมายคือเปนสวนราชการท่ีมีสภาพเปน

นิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ สติปญญา  ความรูและคุณธรรม        

มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได สถานศึกษาหรือผูบริหาร

สถานศึกษารับผิดชอบตามท่ีกําหนดไวใหเปนอํานาจหนาท่ีของสถานศึกษาโดยตรง  เชนเดียวกับ

สถานศึกษาไมเปนนิติบุคคล สวนอํานาจหนาท่ีท่ีเพิ่มขึ้นในฐานะนิติบุคคล กําหนดไวในมาตรา  

59  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  2)        

พ.ศ. 2545  ท่ีกําหนดใหสถานศึกษาของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลมีอํานาจในการปกครองดูแลบํารุง 

รักษา ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษาท่ีเปนราชพัสดุ  ตามกฎหมายวา

ดวยท่ีราชพัสดุและท่ีเปนทรัพยสินอ่ืน  รวมท้ังจัดหารายไดจากการบริหารสถานศึกษาและเก็บ

คาธรรมเนียมสถานศึกษาท่ีไมขัดหรือแยงกับนโยบาย วัตถุประสงคและภารกิจของสถานศึกษา  

สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลตามเจตนารมณของกฎหมายดังกลาว นอกจากจะมีอํานาจหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบใหถือปฏิบัติแลว  จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีการดําเนินกิจการหรือบริหารงานท้ัง

งานวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไปใหมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการ

บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (school based management) และหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองและสังคมที่ดี (good governance) ท่ียึดหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีสวนรวม 

หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคาเปนเคร่ืองมือในการนําวิสัยทัศนและนโยบายไปสูการ

ปฏิบัติ 

 จุดมุงหมายท่ีสําคัญในการกําหนดใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล  คือการให

สถานศึกษามีอิสระและมีความเขมแข็งในการบริหารใหเปนไปอยางคลองตัว รวดเร็วและ

สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ินและประเทศชาติ ดังน้ัน

สถานศึกษาจึงจําเปนตองจัดระบบการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ  มีการรวบรวมและจัดระบบ

ขอมูล วางแผนและดําเนินการ ตามแผน  ศึกษากฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ  ใชการบริหารท่ี

เนนการมีสวนรวม  โรงเรียนท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคลจึงเปนหนวยงานใหบริการสาธารณะของรัฐ มี

อํานาจหนาที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยซึ่งเปนกฎหมายท่ีมีศักด์ิ

สูงท่ีสุด ไดกําหนดสิทธิหนาท่ีของปวงชาวไทยไวหลายประการ โรงเรียนท่ีมีฐานะเปน นิติบุคคล
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เปนหนวยงานใหบริการสาธารณะของรัฐ จะตองจัดการศึกษาและทํากิจกรรมตาง ๆ ตามหลักการ

ใหบริการสาธารณะของรัฐ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ สรุปไวดังนี้15 

 1. หลักความเสมอภาค เปนหลักสําคัญในการจัดทําบริการสาธารณะ ท้ังน้ีเน่ืองจาก

การจัดทําบริการสาธารณะ มิไดจัดทําข้ึนเพื่อประโยชนของผูหน่ึงผูใดโดยเฉพาะ แตกระทําเพื่อ

ประชาชนทุกคน ดังน้ันประชาชนทุกคนยอมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติหรือไดรับผลประโยชนจาก

บริการสาธารณะอยางเสมอภาคกัน การจัดการศึกษาก็เชนเดียวกัน หนวยงานทางการศึกษาและ

โรงเรียนทุกแหงตองคํานึงถึงหลักความเสมอภาคเสมอ 

 2. หลักความตอเน่ืองของบริการสาธารณะ เน่ืองจากบริการสาธารณะเปนกิจการท่ี

จําเปน หากหยุดชะงักประชาชนผูไดรับบริการยอมไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายไดการ

จัดบริการทางการศึกษาและกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนจึงจําเปนตองดําเนินการไปอยางตอเน่ือง 

 3.  หลักการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง บริการสาธารณะจะตองมีการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงใหทันกับความตองการของผูใชบริการอยูเสมอเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ

ประชาชนและประโยชนของประชาชน 

 อํานาจหนาท่ีของสถานศึกษา ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 ไดบัญญัติไวเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ซึ่งตองระมัดระวังมิใหมีการกระทําท่ี

เปนการละเมิดสิทธิและเสรีภาพในเรื่องดังตอไปนี้16 

 1. การดําเนินการใด ๆ ของโรงเรียน ตองคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษยสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคลตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ซึ่งประชาชนทุกคนยอมอางศักด์ิศรีความเปน

มนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนได เทาที่ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืนและไมเปน

ปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากน้ีบุคคลใดถูกละเมิด

สิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวสามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญขึ้น เพื่อใชสิทธิทาง

ศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได 

 2. โรงเรียนจะกระทําการใด ๆ ท่ีเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลที่

รัฐธรรมนูญรับรองไวมิได เวนแตอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อกิจการท่ี

 15กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล 

(กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), ก : 21 – 24. 

  16สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, accessed 30 January, 2013. 

Available from http://arit.chandra.ac.th/edu/Patiroob/education4.html. 
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รัฐธรรมนูญกําหนดไว และเทาท่ีจําเปนเทาน้ัน และการกระทําดังกลาวจะกระทบกระเทือน

สาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพมิได 

 3. รัฐธรรมนูญไดรับรองเรื่องความเสมอภาคไววา บุคคลทุกคนมีความเสมอภาคกัน

ในทางกฎหมาย และไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชาย หญิง มีสิทธิเทาเทียมกัน 

การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ 

ภาษา เพศ อายุ สภาพรางกายหรือสุขภาพ สถานะภาพของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 

ความเชื่อศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง อันไมขัดตอบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญจะกระทํามิได 

 4. บุคคลทุกคนยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการนับถือศาสนา นิกายของศาสนาหรือ

ลัทธินิยมในศาสนาและมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนาบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความ

เชื่อของตน เมื่อไมเปนปฏิปกษตอหนาท่ีพลเมือง และไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชนในการใชเสรีภาพดังกลาว ยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐกระทําการ

ใด ๆ อันเปนการริดรอนสิทธิหรือเสียประโยชนอันควรมีควรได เพราะเหตุท่ีนับถือศาสนา นิกาย

ของศาสนา ลัทธิในทางศาสนา หรือปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติตามพิธีกรรมตามความ

เชื่อแตกตางจากบุคคลอ่ืน 

 5. บุคคลทุกคนยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ

โฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน การจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะกระทํามิได เวนแตจะมี

บทบัญญัติแหงกฎหมายกําหนดไวเปนเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิ 

เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว หรือความเปนสวนตัวของบุคคลอ่ืน เพื่อรักษา    

ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันระงับความเสื่อมทรามทาง

จิตใจหรือสุขภาพของประชาชน 

 6. บุคคลทุกคนยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ รวมท้ังไดรับความคุมครองในเร่ือง

การศึกษา อบรม การเรียนการสอน การวิจัยการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการจากรัฐและ

หนวยงานของรัฐ เทาที่ไมขัดตอหนาที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 7. บุคคลยอมทีสิทธิเสมอกันในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมนอยกวาสิบสองปท่ี

รัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตอง

คํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญยังให

ความคุมครององคกรวิชาชีพที่จัดการศึกษา ภายใตการกํากับดูแลของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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 8. เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรับความคุมครองโดยรัฐจากการใช

ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม เด็กและเยาวชนซึ่งไมมีผูดูแล มีสิทธิไดรับการเลี้ยงดู

และการศึกษาอบรมจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 9. บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปน

สาธารณะและความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐ ทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 10. บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูล หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของ

หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน เวนแตการเปดเผยขอมูลน้ัน 

จะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความ

คุมครองบุคคลอ่ืน ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 11. บุคคลยอมมีสิทธิท่ีจะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ

สวนทองถ่ิน หรือองคกรอ่ืนของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลใหรับผิด เน่ืองจากการกระทําหรือการละเวน   

การกระทําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานน้ันยอมไดรับความคุมครอง ท้ังน้ี

ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 อํานาจหนาท่ีตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและประมวลกฎหมายอาญา 

กระทรวงศึกษาธิการ กลาวถึงสิทธิหนาที่ของโรงเรียนที่มีฐานะเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย และประมวลกฎหมายอาญาไววา โรงเรียนสามารถทํานิติกรรมตาง  ภายในขอบ

วัตถุประสงคไดเอง เชน การซื้อขาย แลกเปลี่ยนทรัพยสินตาง ๆ โดยเฉพาะทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศให 

รวมทั้งโจทกและจําเลยในอรรถคดีตาง ๆ ทั้งคดีแพงและคดีอาญา นอกจากนี้โรงเรียนยังตองรับผิด

ในทางแพง และรับผิดในทางอาญาภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย ภายใตขอบเขตวัตถุประสงค

ของตนดวย ดังนี้17 

 1. มีสิทธิและหนาท่ีเชนเดียวกับบุคคลธรรมดา เวนแตสิทธิและหนาท่ีท่ีจะพึงมี  พึง

เปนไดเฉพาะบุคคลธรรมดาเทาน้ัน ไดแก สิทธิในการหมั้น การสมรส การรับบุตรบุญธรรม สิทธิใน

ครอบครัว เชน การอุปการะเลี้ยงดู และการใหการศึกษาแกบุตรผู เยาว และสิทธิในการทํา

พินัยกรรม เปนตน 

 17กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล 

(กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), ก : 20 – 21. 
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 2. การแสดงเจตนา หรือความประสงคในการทํากิจการใด ๆ ของโรงเรียนท่ีมีฐานะ

เปนนิติบุคคล ยอมแสดงออกโดยผานทางผูแทนของนิติบุคคล ไดแก ผูบริหารโรงเรียน ดังนั้น  หาก

ผูบริหารโรงเรียนไดแสดงเจตนาเก่ียวกับการดําเนินกิจการของโรงเรียนไปอยางไรยอมมีผลผูกพัน

โรงเรียนที่มีฐานะเปนนิติบุคคล ไมผูกพันตัวผูบริหารโรงเรียนเปนการสวนตัว แตหากผูบริหาร

โรงเรียนกระทําการนอกเหนือขอบวัตถุประสงคของโรงเรียน ก็ตองถือวามิไดกระทําในฐานะเปน

ผูแทนของโรงเรียน โรงเรียนไมตองรับผิดชอบในผลการกระทําของผูบริหารโรงเรียนสําหรับกรณีนั้น 

 สําหรับการกระทําของผูบ ริหารโรง เ รียน หากกอให เ กิดความเสียหายแก

บุคคลภายนอกและเปนการกระทําตามอํานาจหนาท่ีภายในขอบวัตถุประสงคแลวเปนเหตุใหเกิด

ความเสียหายแกบุคคลอ่ืน โรงเรียนจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายน้ัน

ใหแกผูท่ีไดรับความเสียหาย และยังสามารถใชสิทธิไลเบ้ียเอาแกผูบริหารโรงเรียนหรือเจาหนาท่ี

คนอ่ืนท่ีกอใหเกิดความเสียหายได ซึ่งจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง

ละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 แตหากการกระทํา ทําใหเกิดความเสียหายแกบุคคลภายนอกเกิด

จากการกระทําท่ีไมอยูในขอบวัตถุประสงค หรือไมอยูในอํานาจหนาท่ีของโรงเรียน ผูบริหาร

โรงเรียนน้ันจะตองรับชดใชคาสินไหมใหแกผูที่ไดรับความเสียหายเอง 

 3. ถาประโยชนไดเสียของโรงเรียนท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคลขัดกันกับประโยชนไดเสีย

ของผูบริหารโรงเรียน ซึ่งเปนตัวแทนนิติบุคคลในกิจการอันใดอันหน่ึงก็ตามผูบริหารโรงเรียนจะทํา

หนาท่ีเปนผูแทนของโรงเรียนในกิจการอันน้ันไมไดอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายการศึกษาแหงชาติ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545  นับวา

เปนกฎหมายหลักที่เก่ียวของกับโรงเรียนมากท่ีสุด โรงเรียนมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการในเรื่องตาง ๆ 

ที่เก่ียวของดังตอไปนี้18 

 1. จัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยโดย

สามารถจัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือทั้งสามรูปแบบ 

 2. จัดกระบวนการเรียนรู โดยการจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ    

ความสนใจ และความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล รวมท้ังการ

ประสานความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนา

ผูเรียนตามศักยภาพ 

 18กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 พรอมกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวของและพระราชบัญญัติ

การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2546 (กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), ข : 8 – 9. 
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 3. การประเมินผูเรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียนความประพฤติการ

สังเกต พฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม และการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียน การ

สอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา 

 4. การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ 

การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอในสวนท่ีเก่ียวกับสภาพปญหาใน

ชุมชน สังคมภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 

ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

 5. การรวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรของชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชนเพื่อใหชุมชนมีการจัด

การศึกษา อบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการ

ตาง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการรวมท้ังหาการสนับสนุนให

มีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน 

 6. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสงเสริมใหผูสอน

สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน ในแตละระดับการศึกษา 

 7. การบริหารตามหลักการกระจายอํานาจ ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจ  

การบริหารและการจัดการศึกษามายังโรงเรียนท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล 

และการบริหารทั่วไป 

 8. การบริหารโดยรูปแบบคณะกรรมการ เพื่อหนาท่ีกํากับและสงเสริมสนับสนุน

กิจการของโรงเรียนจํานวน 9 คน สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก และจํานวน 15 คน สําหรับโรงเรียน

ขนาดใหญ ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของโรงเรียน ผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอ่ืนใน

พื้นท่ีและผูทรงคุณวุฒิ โดยผูบริหารโรงเรียนเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

 9. การจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภาพในโรงเรียนและการจัดทํา

รายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของและเปดเผยตอสาธารณชน 

 10. การใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานหรือขอมูลท่ีเก่ียวของกับ

โรงเรียน ตามคํารองขอของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคล 

หรือหนวยงานภายนอก ท่ีทําการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียน 
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 11. การระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชน ใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดย

นําประสบการณ ความรอบรู ความชํานาญและภูมิปญญาทองถ่ินของบุคคลดังกลาวมาใช เพื่อให

เกิดประโยชนทางการศึกษา และยกยองเชิดชูผูท่ีสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 

 12. การปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของ

โรงเรียนท้ังท่ีเปนท่ีราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยท่ีราชพัสดุ และท่ีเปนทรัพยสินอ่ืน รวมท้ังจัดหา

รายไดจากการบริการของโรงเรียน และเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีไมขัด หรือแยงกับนโยบาย 

วัตถุประสงคและภารกิจหลักของโรงเรียน 

 13. การพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาส

แรกท่ีทําได เพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอท่ีจะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหา

ความรูดวยตนเองไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ 

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 กําหนดใหโรงเรียนมีอํานาจหนาที่ดังนี้19 

 1. การผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอน หรือหลังอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 

 2. จัดการศึกษาเปนพิ เศษ สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ 

สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการหรือทุพพลภาพ หรือเด็ก

ซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแล หรือดอยโอกาส หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษใหไดรับ

การศึกษาภาคบังคับ ดวยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม 

 อํานาจหนา ท่ีตามกฎหมายระ เ บียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 นับเปนกฎหมายหลักใน

การปฏิรูปโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ มีการกําหนดสวนท่ีเก่ียวของกับโรงเรียนไวดังนี้20 

 1. การกําหนดใหผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

 19กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 พรอมกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวของและพระราชบัญญัติ

การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2546 (กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), ข :  71 – 73. 

 20ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร ,  พ ระร า ช บั ญ ญั ติ ร ะ เ บี ยบ บ ริ หา ร ร า ช ก า ร

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ  (กรุงเทพฯ : 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), ค : 23 – 25.  
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 2. การบริหารกิจการของโรงเรียนใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับของ

ทางราชการและของโรงเรียน รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของโรงเรียน 

 3. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมท้ังควบคุมดูแลบุคลากร การพัสดุ 

การเงิน สถานท่ี และทรัพยสินของโรงเรียนใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับของทาง

ราชการ 

 4. การกําหนดใหผูอํานวยการสถานศึกษา เปนผูแทนของโรงเรียนในกิจการท่ัวไป 

รวมทั้งการจัดทํานิติกรรมสัญญาของโรงเรียน ตามวงเงินงบประมาณที่โรงเรียนไดรับตามที่ไดรับ

มอบอํานาจ 

 5. ทํารายงานประจําปท่ีเก่ียวกับกิจการของโรงเรียนเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

 6. อนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของโรงเรียนตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 

 7. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งงานอ่ืนที่กระทรวงมอบหมาย 

 8. ดําเนินงานตามท่ีไดรับการกระจายอํานาจและมอบอํานาจ 

 อํานาจหนาท่ีตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหการบริหารการจัดการศึกษา

ของโรง เ รียน ท่ีมีฐานะเปน นิ ติ บุคคลเ กิดความชัด เจนและเปนไปในทิศทาง เ ดียว กัน

กระทรวงศึกษาธิการไดออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการบริหารจัดการและขอบเขต

การปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 

โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้21 

 21กระทรวงศึกษาธิการ, ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการบริหารจัดการ

และขอบเขตการปฏิบัติหนาท่ีของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคลในสังกัดเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา(กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), ง : 1 – 4. 
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 1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติ

หนาท่ีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล ในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ.2546 มีผล

บังคับต้ังแต วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 

 2. ใหโรงเรียนมีวัตถุประสงค และอํานาจหนาท่ีเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม

กฎ ห ม าย ว าด วย การ ศึกษ าแห ง ช า ติ  แล ะ กฎ ห ม า ยว า ด วย ระ เ บีย บบ ริ หาร ราช กา ร

กระทรวงศึกษาธิการ 

 3. ผูอํานวยการสถานศึกษา เปนผูแทนของโรงเรียนท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคลในกิจการ

ทั่วไปของโรงเรียนที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก 

 4. ใหโรงเรียนมีอํานาจปกครอง ดูแล บํารุง รักษา ใชและจัดหาประโยชนจาก

ทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศใหแกโรงเรียน เวนแตการจําหนายอสังหาริมทรัพยท่ีมีผูอุทิศใหโรงเรียนตอง

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล เมื่อจําหนาย

อสังหาริมทรัพยแลวใหโรงเรียนรายงานผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบโดยเร็วใน

กรณีท่ีมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา เลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจวางระเบียบเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยสินที่มีผูอุทิศ

ก็ได 

 5. ในกรณีท่ีจะตองมีการจดทะเบียนสิทธิ ข้ึนทะเบียนหรือดําเนินการทางทะเบียน    

ใด ๆ เก่ียวกับทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศใหแกโรงเรียน ใหโรงเรียนสามารถดําเนินการทางทะเบียน

ดังกลาวไดในนามของโรงเรียนที่มีฐานะเปนนิติบุคคล 

 6. ในกรณีโรงเรียนที่มีฐานะเปนนิติบุคคลถูกฟองคดี ใหโรงเรียนรายงานใหสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทราบเพื่อดําเนินการ

แตงต้ังผูรับผิดชอบดําเนินคดีโดยเร็ว 

 7. โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ ในสวนท่ีต้ังไวสําหรับโรงเรียน

ตามท่ีไดรับการกําหนดวงเงิน และไดรับมอบอํานาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา      

ข้ันพื้นฐานและผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามหลักเกณฑ ท่ี เลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด ทั้งนี้ยกเวนงบประมาณในหมวดเงินเดือน 

 8. โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการเก่ียวกับการพัสดุ ในสวนทีต้ังไวสําหรับ

โรงเรียนตามท่ีไดรับการกําหนดวงเงิน และไดรับมอบอํานาจจากเลขานุการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานและผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามหลักเกณฑท่ีเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด ทั้งน้ียกเวนงบประมาณในหมวดเงินเดือน 
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 9. การบริหารจัดการเก่ียวกับการเงินและบัญชีของโรงเรียน ใหเปนไปตามระเบียบท่ี

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศกําหนด 

 10. ใหโรงเรียนจัดทําบัญชีแสดงรายการรับจายเงิน ทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหตามขอ 6.4 

ไวเปนหลักฐานและใหสรุปรายการบัญชีทรัพยสินดังกลาวรายงานใหผูอํานวยการสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนนั้นสังกัดทราบทุกสิ้นปงบประมาณ ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้น 3 8ท่ี 3 8

การศึกษา จัดใหมีการตรวจสอบความถูกตองของบัญชีทรัพยสินดังกลาวแลวรายงานใหเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบโดยเร็ว 

 ในการบริหารสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานมีฐานะเปนนิติบุคคลตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กําหนดให น้ัน 

ผูอํานวยการสถานศึกษาในฐานะตัวแทนของนิติบุคคลควรระมัดระวังในเรื่องตอไปนี้22 

 1. ผูอํานวยการสถานศึกษาในฐานะท่ีเปนตัวแทนนิติบุคคล อาจถูกฟองเปนจําเลย

อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหนาที่ที่ไมเปนไปตามกฎหมาย หรือระเบียบทางราชการหรือตองปฏิบัติ

หนาท่ีในฐานะของโจทก อันเน่ืองมาจากการกระทําของบุคคลอ่ืนท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอ

โรงเรียน 

 2. ผูอํานวยการสถานศึกษาในฐานะท่ีเปนตัวแทนนิติบุคคล จะกระทํานิติกรรม

สัญญาใด ๆ ได ก็ตอเมื่อกฎหมาย ระเบียบ หรือคําสั่งท่ีผูบังคับบัญชามอบอํานาจใหกระทําได  

การกระทํานิติกรรมสัญญาใด ๆ ที่ไมมีกฎหมาย ระเบียบ หรือคําสั่งที่ผูบังคับบัญชามอบอํานาจให

กระทํา หรือกระทํานิติกรรมสัญญาเกินวงเงินงบประมาณท่ีไดรับมอบอํานาจผู อํานวยการ

สถานศึกษาตองรับผิดชอบทางกฎหมายดวยตัวเอง 

 3. ผูอํานวยการสถานศึกษาอาจถูกฟองใหรับผิดในฐานละเมิดได ถาการบริหารและ

การจัดการศึกษาของผูอํานวยการสถานศึกษาไปขัดแยงกับสิทธิของบุคคลอ่ืน หรือบริหารงานนอก

ขอบอํานาจหนาท่ีของโรงเรียน ผูอํานวยการสถานศึกษาอาจรับผิดทางแพงตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย ซึ่งตองชดใชคาสินไหมทดแทน หรือถูกดําเนินการทางวินัย หรืออาจไดรับโทษ

ทางอาญาก็ได 

 4. การบริหารทรัพยสินของโรงเรียนท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล ตามกฎหมายวาดวย

การศึกษาแหงชาติ มาตรา 59 ผูอํานวยการสถานศึกษาตองมีความรอบรูและระมัดระวังในการทํา

 22กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล 

(กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), 58. 
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นิติกรรมสัญญาของทรัพยสินแตละประเภท และวางแผนบริหารทรัพยสินของโรงเรียนใหเปนไป

ตามระเบียบ และกฎหมายที่ทางราชการกําหนดดวยความรัดกุมรอบคอบ มิฉะนั้นอาจถูกฟองรอง

ได 

 5. ทรัพยสินทางปญญา หรือสื่อ สิ่งประดิษฐท่ีเปนนวัตกรรม ซึ่งโรงเรียนประดิษฐ

คิดคนข้ึนมา ถาไมมีขอยกเวนกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์แลว โรงเรียนสามารถจดทะเบียนสิทธิบัตร

ใหเปนทรัพยสินของโรงเรียนได 

 6. ในการปฏิบัติงาน หากมีปญหาทางดานกฎหมาย ควรปรึกษานิติกรประจําเขต

พื้นที่การศึกษา หรือหนวยงานอ่ืนและอัยการจังหวัด เปนตน 

 7. ผูอํานวยการสถานศึกษา พึงใหความสําคัญและเครงครัดตอการจัดระบบการเงิน

การบัญชี การพัสดุภายในโรงเรียน โดยใหอยูบนพื้นฐานของหลักความถูกตอง โปรงใสและ

ตรวจสอบไดเพราะในปจจุบันมีองคกรอิสระหรือหนวยตรวจสอบจากภายนอก ซึ่งกฎหมายให

อํานาจไว เชน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ซึ่งองคกรเหลาน้ีเมื่อตรวจ

พบการกระทําความผิดแลว สามารถระบุโทษใหผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจลงโทษไดโดยไมม ี     

การสอบสวนเหมือนกับกระบวนการดําเนินการทางวินัยขาราชการ 

 8. โรงเรียนควรรวบรวมกฎหมายการศึกษา และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหาร

และการจัดการศึกษาไวในโรงเรียน เพื่อใหสะดวกแกการศึกษาคนควา และนํามาใชไดอยาง

รวดเร็ว เชน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พระราชบัญญัติ    

ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เปนตน 

 รุง  แกวแดง ไดกลาวถึงสิทธิและหนาท่ีของสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล โดยอางจาก 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาท่ีของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล ในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ.2546 มีสาระสําคัญ

เก่ียวกับความเปนนิติบุคคลของสถานศึกษา ดังนี้23 

 23รุง  แกวแดง, โรงเรียนนิติบคุคล (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2546), 

22 – 25. 
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 1. ใหสถานศึกษามีวัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีเพื่อจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตาม

กฎหมายว าด วยการ ศึกษาแห งชา ติและกฎหมายว าดวยระ เ บียบการบริหาราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ 

 2. ในกิจการท่ัวไปของสถานศึกษาเก่ียวกับบุคคลภายนอกใหผู อํานวยการ

สถานศึกษาเปนผูแทนของนิติบุคคลสถานศึกษา 

 3. ใหสถานศึกษามีอํานาจปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชนจาก

ทรัพยสินท่ีมีผู อุทิศใหแกสถานศึกษา เวนแตการจําหนายอสังหาริมทรัพยท่ีมีผู อุทิศใหแก

สถานศึกษาตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เมื่อจําหนายอสังหาริมทรัพยตามวรรค

หน่ึงแลว ใหสถานศึกษารายงานใหผูอํานวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบโดยเร็ว 

 ในกรณีท่ีมีความจําเปน เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานอาจวางระเบียบเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยสิน

ที่มีผูบริจาคตามวรรคหน่ึงก็ได 

 4. ในกรณีท่ีจะตองมีการจดทะเบียนสิทธิ ขึ้นทะเบียน หรือดําเนินการทางทะเบียน 

เก่ียวกับทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศใหแกสถานศึกษา ใหสถานศึกษาสามารถดําเนินการทางทะเบียน

ดังกลาวในนิติบุคคลสถานศึกษา 

 5. ในกรณีนิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟองคดี ใหสถานศึกษารายงานใหสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา เพื่อแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทราบเพื่อดําเนินการ

แตงต้ังผูรับผิดชอบดําเนินคดีโดยเร็ว 

 ในกรณีที่นิติบุคคลสถานศึกษาจะเปนโจทยฟองคดีในนามของตนใหกระทําไดเฉพาะ

ในสวนท่ีเก่ียวกับทรัพยสินท่ีมีผู อุทิศใหสถานศึกษา โดยจะตองได รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการและผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษานั้นสังกัด 

 6. สถานศึกษาจะมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณในสวนที่ของที่ต้ังไวสําหรับ

สถานศึกษาตามท่ีไดรับการกําหนดวงเงิน และไดรับมอบอํานาจจากเลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามหลักเกณฑท่ีเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด ทั้งน้ี ยกเวนงบประมาณในหมวดเงินเดือน          

 7. สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการเก่ียวกับพัสดุในสวนท่ีอยูในความดูแล

รับผิดชอบ หรืออยูในวงเงินงบประมาณท่ีไดรับมอบตามหลักเกณฑท่ีระบุในขอ 9 ท้ังน้ี ตาม

หลักเกณฑท่ีเลขาธิการคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศกําหนด 
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 8. การรับบริจาคเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศใหแกสถานศึกษาใหสถานศึกษารับ

บริจาค ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทางราชการ

และตามหลักเกณฑที่เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 

 9. การบริหารจัดการเก่ียวกับการเงิน และบัญชีของสถานศึกษาใหเปนไปตาม

ระเบียบท่ีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศกําหนด 

 10. ใหสถานศึกษาจัดทําบัญชีแสดงรายการรับจายเงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหตาม

ขอ 8 ไวเปนหลักฐานและใหสรุปรายการบัญชีทรัพยสินดังกลาวรายงานใหผูอํานวยการสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีสถานศึกษาน้ันสังกัดทราบทุกสิ้นปงบประมาณ ใหผูอํานวยการสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาจัดใหมีการตรวจสอบความถูกตองของบัญชีทรัพยสินดังกลาวแลวรายงานให

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบโดยเร็ว 

 11. การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดใน

กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 12. เมื่อมีประกาศยุบ รวม เลิก สถานศึกษาใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดใหมี

การตรวจสอบทรัพยสินท่ียังคงเหลืออยูตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานกําหนด  

 อํานาจหนาท่ีของโรงเรียนที่ เปนนิติบุคคล จึงหมายถึง อํานาจหนาท่ีจะตอง

ดําเนินการตามวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา มีสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ

กับการจัดการศึกษา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และกฎหมายอ่ืนตลอดจนมีอํานาจใน  

การปกครอง ดูแล บํารุง รักษา ใช และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษาได ดวย

เหตุน้ี กระทรวงศึกษาธิการ24 จึงไดกําหนดขอบขายและภารกิจการบริหารจัดการในโรงเรียนท่ีมี

ฐานะเปนนิติบุคคลในสังกัด จํานวน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงาน

บุคคล และดานการบริหารท่ัวไป  

ขอบขายภารกิจการบริหารวิชาการ มีดังนี้   

 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

 24กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล 

(กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), 76 – 77. 
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 3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

 4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 6. การพัฒนาแหลงเรียนรู 

 7. การนิเทศการศึกษา 

 8. การแนะแนวการศึกษา 

 9. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

 10. การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 

 11. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียนอ่ืน 

 12. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและ

สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

ขอบขายภารกิจการบริหารงบประมาณ ดังนี้ 

 1. การจัดทําและเสนอของบประมาณ 

   1.1 การวิเคราะห พัฒนานโยบายทางการศึกษา 

   1.2 การจัดแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษา 

  1.3 การวิเคราะหความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

 2. การจัดสรรงบประมาณ 

  2.1 การจัดสรรงบประมาณภายในโรงเรียน 

  2.2 การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ 

  2.3 การดอนเงินงบประมาณ 

 3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชเงินและผลการ

ดําเนินงาน 

     3.1 การตรวจสอบ ติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน 

  3.2 การประเมินผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 

 4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

  4.1 การจัดการทรัพยากร 

  4.2 การระดมทรัพยากร 

  4.3 การจัดหารายไดและผลประโยชน 

  4.4 กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
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  4.5 กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา 

 5. การบริหารการเงิน 

  5.1 การเบิกเงินจากคลัง 

  5.2 การรับเงิน 

  5.3 การเก็บรักษาเงิน 

  5.4 การจายเงิน 

   5.5 การนําสงเงิน 

   5.6 การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป 

 6. การบริหารบัญชี 

  6.1 การจัดทําบัญชีการเงิน 

  6.2 การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 

  6.3 การจัดทําและการจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียนและรายงาน 

 7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย 

  7.1 การจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของโรงเรียน 

  7.2 การจัดหาพัสดุ 

  7.3 การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจาง 

  7.4 การควบคุม ดูแล บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุ 

ขอบขายภารกิจการบริหารงานบุคคล มีดังน้ี 

 1. การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 

 2. การสรรหาและการบรรจุแตงต้ัง 

 3. การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 4. วินัยและการรักษาวินัย 

 5. การออกจากราชการ 

ขอบขายภารกิจการบริหารงานทั่วไป มีดังน้ี 

 1. การดําเนินงานธุรการ 

 2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 3. การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 

 4. การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
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 จากขอบขายภารกิจท้ัง 4 ดาน ดังกลาวจะเห็นไดวา ขอบขายภารกิจการบริหาร

งบประมาณหรือเงิน จึงนับวาเปนการบริหารทรัพยากรท่ีสําคัญและจําเปนท่ีจะชวยสนับสนุน

สงเสริมใหการบริหารงานดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ หากขาดงบประมาณหรือขาดสภาพ

คลองในการบริหารงบประมาณแลว โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษายอมไมสามารถ

ดําเนินการได ดังน้ันการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาจึงมุงเนนใหเกิดความคลองตัวอิสระ

ในการบริหารจัดการโปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และการบริหาร

งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน สามารถจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา รวมท้ัง

จัดหารายไดจากการบริการมาใชบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพท่ี

ดีขึ้นตอนักเรียน25  

การบริหารงานงบประมาณสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล 

 กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดใหสถานศึกษาการบริหารงานงบประมาณโดยมุงเนน

ความเปนอิสระในการบริหารจัดการใหมีความคลองตัว  โปรงใส  ตรวจสอบได โดยยึดหลักการ

บริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหาระดมทรัพยากร

แบบมีสวนรวมและสามารถหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา  รวมท้ังรายไดจาก

บริการมาใชบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษาและสงผลตอผูเรียนใหเกิดคุณภาพตาม

วัตถุประสงคและขอบขายดังนี้26 

 1. เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานงบประมาณมีความเปนอิสระ คลองตัว โปรงใส 

ตรวจสอบได 

 2. เพื่อใหไดผลผลิต ผลลัพธเปนไปตามขอตกลงการใหบริการ 

 3. เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีไดอยางเพียงพอและ              

มีประสิทธิภาพ 

 25กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล 

(กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), 39 - 40. 

 26กระทรวงศึกษาธิการ , พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

องคกรรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ), 23 - 24.            
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 ในการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา มาตรา 55 กําหนดใหสถานศึกษาของ

รัฐท่ีเปนนิติบุคคลมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน  

โดยใหสถานศึกษาสามารถจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาน้ันๆ ไดตาม

ระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด นอกจากน้ีในมาตรา 60 (4) รัฐจัดสรรงบประมาณเปน

คาใชจายในการดําเนินการและงบลงทุนใหสถานศึกษาของรัฐตามนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา

แหงชาติและภารกิจของสถานศึกษาโดยใหมีอิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากร

ทางการศึกษา ท้ังนี้ใหคํานึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา และในมาตรา 

62 ใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การใชจายงบประมาณการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับหลักการจัดการศึกษา แนวการจัด

การศึกษาและคุณภาพการศึกษา โดยใหหนวยงานภายในและหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ี

ตรวจสอบภายนอกใชหลักเกณฑและวิธีการในการตรวจสอบติดตามและประเมินใหเปนไปตาม

กฎกระทรวง27ดังนี้ 

 1. การบริหารการจัดทําและเสนอของบประมาณการวิเคราะหและพัฒนานโยบาย

ทางการศึกษา การจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษาและการวิเคราะหความเหมาะสม

การเสนอของบประมาณ 

 2. การบริหารการจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษาไดแก   การเบิกจายและ         

การอนุมัติงบประมาณ  การโอนเงินงบประมาณ  การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล

การใชเงินและผลการดําเนินงาน   

 3. การตรวจสอบติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงานและ การประเมินผลการใช

เงินและผลการดําเนินงาน 

 4. การบริหารการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การจัดการทรัพยากร 

การระดมทรัพยากร การจัดหารายไดและผลประโยชน กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา กองทุน

สวัสดิการเพื่อการศึกษา 

 5. การบริหารการเงินและงบประมาณการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษา

เงิน การจายเงิน การนําสงเงิน การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป  

 6. การบริหารการงานบัญชี การจัดทําบัญชีการเงิน การจัดทํารายงานทางการเงิน

และงบประมาณการเงิน การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน 

 27เรื่องเดียวกัน. 
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 7. การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย โดยการจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของ

สถานศึกษา การจัดหาพัสดุ การกําหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจาง

การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ  

 การบริหารจัดการตามมาตรฐานทางการเงิน 7 ดาน ดังกลาวเปนภารกิจและขอบขาย

การบริหารงบประมาณในสถานศึกษา  ท่ีบุคลากรท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนตองมีสวน

รวมกัน   ในการกําหนดภารกิจและผลผลิตการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไวลวงหนา 5 ป เพื่อเปน

เงื่อนไขในการใชจายงบประมาณแบบเงินกอน (block grant) ซึ่งกําหนดใหเปนระบบ              

การบริหารงานงบประมาณแบบใหมที่สถานศึกษาตองปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ 

 สรุปวา การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาเปนการวางแผนการใชงบประมาณ

และสินทรัพย โดยการบริหารจัดการและวางแผนรวมทั้งการระดมทรัพยากร การรายงานผลการใช

งบประมาณ เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได เพื่อบรรลุวัตถุประสงคตามกิจกรรม แผนงาน 

โครงการท่ีสถานศึกษาและผูเก่ียวของรวมกันกําหนดใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและยัง

ประโยชนสูงสุดตอนักเรียน 

การบริหารงบประมาณ 

 การบริหารงบประมาณ หมายถึง การจัดทํางบประมาณ การดําเนินงานดาน

แผนพัฒนาการศึกษาและคําขอต้ังงบประมาณรายจายประจําปการจัดสรรงบประมาณ           

การบริหาร การใชจายงบประมาณและการควบคุมงบประมาณท่ีไดรับใหเปนไปตามวัตถุประสงค

และเปาหมายท่ีต้ังไวใหเกิดประโยชนสูงสุดถูกตองตามระเยียบทันเวลา อยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลไดทั้งผลผลิตและผลลัพธ ตลอดจนติดตามรายงานประเมินผลและรายงาน28      

 สวนการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (performance – based budgeting) 

สืบเน่ืองมาจากแนวคิดในการบริหารงานท่ีเนนผลสัมฤทธิ์ หรือท่ีเรียกวา RBM (Result-Based 

Management) ซึ่งภาครัฐไดนํามาใชปรับปรุง ปรับเปลี่ยน ภารกิจและวิธีการ บริหารงานของ

ภาครัฐ ตามแผนการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจและวิธีการบริหารงานของภาครัฐในสวนของ    

การปฏิรูประบบงบประมาณ ซึ่งเปนกลไกขับเคลื่อน RBM ใหสัมฤทธิผล รัฐบาลไดเลือกใชระบบ

งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (performance – based budgeting) เปนแกนหลักในการปฏิรูป

คร้ังน้ี โดยระบบบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานหรือ PBB จะกระจายอํานาจการบริหาร

 28สํานักงานนโยบายแผนและงบประมาณ, “แนวทางการบริหารงบประมาณรายจาย

ประจําป พ.ศ.2546,” 2546, 5. (อัดสําเนา)    
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จัดการงบประมาณใหหนวยอิสระ คลองตัวในการใชงบประมาณใหคุมคาแตตองรับผิดชอบผลงาน

ตามภารกิจ29 

 ระบบงบประมาณมีการเปลี่ยนแนวทางการบริหารไปสูการบริหารที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์

มีการกําหนดเปาหมายการทํางานเปนระบบ มีแผนกลยุทธท่ีชัดเจน สอดคลองกับสถาบันพัฒนา

ขาราชการพลเรือน ไดกลาววา การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานใหอิสระแกผูบริหารใน

การบริหารจัดการและตองเปนผูรับผิดชอบตอความสําเร็จของงาน ซึ่งพิจารณาไดจากผลงานท่ี

เกิดขึ้นในลักษณะที่เปนผลผลิต (output) และผลลพัธ (outcome) 

 ผลผลิต (output) เปนผลท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากกิจกรรมท่ีหนวยงานดําเนินการหรือจัด

กิจกรรม เชน จํานวนหนังสือท่ีจัดซื้อ จํานวนครูท่ีเขารับการอบรม เปนตน ผลผลิตอาจจะเปน

สิ่งของหรือการใหบริการท่ีปรากฏชัดเจนและท่ีสําคัญกลุมเปาหมายท่ีไดรับการจัดกิจกรรมจะเปน

ผูท่ีไดรับประโยชนจากผลผลิตโดยตรง และผลลัพธ (outcome) เปนผลท่ีเกิดจากการนําผลผลิตท่ี

ไดไปใชใหเกิดประโยชนจนเกิดผลตามเปาหมายหรือนโยบายท่ีไดกําหนดไว เชน ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน การมีงานทําของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา สภาพสังคมท่ีเปนสังคมแหง   

การเรียนรู เปนตน ซึ่งผลงานท่ีเกิดขึ้นดังกลาว จะตองสอดคลองกับนโยบายและจุดหมายของ

หนวยงานหรือสถานศึกษาท่ีไดกําหนดไว30 

 ชัยสิทธิ์  เฉลิมมีประเสริฐ 31 ไดกลาวถึง ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 

(performance – based budgeting) คือการปรับปรุงระบบงบประมาณ เพื่อมุงเนนใหการจัดสรร

ทรัพยากรภาครัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ พอสรุปไดดังนี้ 

 29กันตทัช  บุตรคํา, “สภาพและปญหาการบริหารงบประมาณตามระบบงบประมาณ

แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ชลบุรี เขต 3,” (วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร, 2549), 25. 

 30สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, การปฏิรูประบบราชการ : 

ทางออกของการแกปญหาและฟนฝาวิกฤต (กรุงเทพฯ : กราฟฟคฟอรแมท ไทยแลนด จํากัด, 

2544), 14. 

 31ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 Hurdles กับ         

การจัดทํางบประมาณระบบใหม (กรุงเทพฯ : ธีระฟลม แอน ไซเท็กซ, 2544), 13 – 15. 
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 1. พัฒนาระบบงบประมาณท่ีมุงเนนผลงานและผลลัพธสําหรับหนวยงานนํารอง 

จัดทําแผนการปรับเปลี่ยนขั้นตน เพื่อไปสูระบบงบประมาณที่มุงเนนผลงานและผลลัพธซึ่งจะ

เชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผนกลยุทธของภาครัฐโดยจะเร่ิมจากหนวยงานทางดานเศรษฐกิจ

และสังคมที่มีความพรอมกอน 

 2. พัฒนาระบบการรายงานผลทั้งดานการเงินและผลการดําเนินงานที่โปรงใสสําหรับ

หนวยงานนํารองเพื่อสงเสริมใหเกิดระบบความรับผิดชอบในการตัดสินใจและสนับสนุนใหมีโอกาส

ตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ 

 3. พัฒนาระบบกระจายอํานาจการจัดการงบประมาณสําหรับหนวยงานนํารอง      

โดยจะครอบคลุมถึงการเสริมสรางความสามารถในการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานนํารอง 

ระบบรายงานผลท่ีเปรียบเทียบกับแผนงานและการท่ีสํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลางจะให    

ความยืดหยุนในการจัดการงบประมาณแกหนวยงานมากนอยเพียงใดน้ัน จะขึ้นอยูกับลักษณะ

และความเขมของมาตรฐานการควบคุมทางการเงินและระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของ

หนวยงานนั้น ๆ ขอกําหนดดังกลาวจะถูกระบุไวในขอตกลงการใชทรัพยากรระหวางหนวยงานและ

สํานักงบประมาณ 

 4. เพิ่มขอบเขตความครอบคลุมของงบประมาณ เปนการดําเนินการจัดระบบรายงาน

คาใชจายการดําเนินงานของภาครัฐใหม ใหแสดงถึงคาใชจายในการดําเนินงานท้ังสิ้นของรัฐบาล 

ท้ังน้ีกิจกรรมของหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับ การสนับสนุนจากเงินกู

และเงินชวยเหลือท้ังหมด จะตองรายงานไวในแผนการเงินของภาครัฐดวยโดยเร่ิมแสดงขอมูล

เบ้ืองตนเปนตัวอยางภายในปงบประมาณ 2543 

 5. พัฒนาระบบบัญชีการเงินภาครัฐท่ีเทียบเทามาตรฐานนานาชาติท่ีกําหนดให 

International Federation of Accountants ท้ังน้ีระบบดังกลาวจะรวมคาใชจายซึ่งจะเปนภาระ

ของรัฐที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไวในเอกสารงบประมาณดวย 

 6. พัฒนาระบบการจัดทํางบประมาณการงบประมาณรายจายลวงหนาสําหรับ

หนวยงานนํารอง ซึ่งเปนการพัฒนาประมาณการงบประมาณรายจายลวงหนาท่ีสามารถแสดงให

เห็นถึงคาใชจายในอนาคตภายใตแผนงานโครงการตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจในปจจุบัน 

การพัฒนาประมาณการรายจายลวงหนานี้จะเชื่อมโยงเขากับแผนการคลังระยะปานกลางท่ีจัดทํา

โดยสํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติและธนาคารแหงประเทศไทย 
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 7. กระจายอํานาจงบประมาณและการบริหารงบประมาณสูองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ซึ่งจะเปนการออกแบบวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนในรูปแบบใหม รวมท้ังการกําหนด

มาตรการท่ีจะเสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการทางการเงินใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมากย่ิงขึ้น 

 8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการทางการเงินในระดับมหภาค

ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารการเงินในระดับมหภาคตลอดจนพัฒนาระบบบริหารการเงิน          

ในระดับหนวยงานเพื่อสรางความโปรงใสใหแกการจัดสรรงบประมาณ โดยพัฒนาระบบฐานขอมูล

ที่เชื่อมโยงขอมูลทางดานการจัดการและทางดานการเงินเขาดวยกัน เพื่อทําใหการตัดสินใจของ

หนวยงานอยูบนฐานขอมูลที่ทันสมัยสมบูรณ ครบถวนและเชื่อถือได 

 9. ทบทวน ปรับปรุง แกไข เพิ่มเติมกฎหมายท่ีเก่ียวของกับระบบงบประมาณ 

รายงานทางการเงินและการคลัง 

 10. ปรับปรุงระบบการบริหารงานพัสดุ โดยพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานพัสดุ

และเนนใหหนวยงานภาครัฐมีระบบการจัดซื้อจัดจาง ในราคาท่ีเหมาะสมและทันเวลาท่ีจะใช 

รวมทั้งใหมีการดูแลบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ดีและใชงานไดอยางคุมคา 

 11. ขยายผลการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ การเงินและการพัสดุตอจากโครงการ

นํารองใหครอบคลุมทั่วท้ังภาครัฐ 

 สํานักงบประมาณมีกลยุทธในการดําเนินการปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณ

โดยเร่ิมจากการดําเนินโครงการนํารอง (pilot project) ในสวนราชการท่ีมีความพรอมโดยคัดเลือก

จากความสมัครใจของหนวยงานและผูนําท่ีมีความต้ังใจ หลังจากสํานักงบประมาณไดคัดเลือก

หนวยงานนํารองตามโครงการปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณแลว กลยุทธตอไป คือ การใช

วิธีแบบมีเงื่อนไข (hurdle approach) คือ การกําหนดเงื่อนไขใหหนวยงานนํารองดําเนินการ 

กอนท่ีหนวยงานนํารองจะไดรับความคลองตัวทางการเงิน ท้ังน้ีเพื่อเปนการประกันความเสี่ยงท่ี

อาจเกิดข้ึนจากการนํางบประมาณไปใชอยางไมมีประสิทธิภาพและไมมีประสิทธิผล เงื่อนไขดัง

กลาวคือ การลงนามบันทึกความเขาใจ (memorandum of understanding) ระหวางสํานัก

งบประมาณและหนวยงานนํารองเก่ียวกับมาตรฐานการจัดการทางการเงินและการลงนามใน

ขอตกลงการใชทรัพยากร (resource agreement หรือ output agreement) โดยในป 2542 สํานัก

งบประมาณไดคัดเลือกสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติและกรมสามัญศึกษา 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปจจุบัน) เปนหนวยงานนํารองในการปรับปรุง

ระบบงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการและไดรวมลงนามบันทึกความเขาใจ (memorandum 
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of understanding) การปรับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (PBB) โดยไดมีการใช

ทรัพยากรรวมกันในการเตรียมความพรอมทางดานการเงิน การบริหารและการรายงานผลการใช

จายงบประมาณในแตละป บนกรอบพื้นฐานการพัฒนามาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ดาน 

ประกอบไปดวย การวางแผนงบประมาณ การคํานวณตนทุนผลผลิต การจัดระบบการจัดซื้อจัด

จาง การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ การรายงานทางการเงินและผลการ

ดําเนินงาน การบริหารสินทรัพยและการตรวจสอบภายในโดยไดเร่ิมโครงการในปงบประมาณ 

2545 และไดรวมมือกับสถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ จัดทําแผนกลยุทธ ของสํานักงาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้ังแตป 2545 – 2549 สําหรับคุณลักษณะของการจัดทํางบประมาณระบบ

เดิมและการจัดทํางบประมาณระบบใหม (งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน) 

 จากทัศนะตาง ๆ สรุปไดวา การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง การดําเนินการใช

เงินงบประมาณที่ไดรับอยางเปนระบบ ตรงตามวัตถุประสงค ถูกตองตามระเบียบ ทันเวลาและเพื่อ

ประโยชนสูงสุดในการพัฒนานักเรียน 

การแบงประเภทตามนโยบายงบประมาณ 

 การแบงประเภทของงบประมาณมีเกณฑในการแบง 2 ลักษณะ คือแบงตามนโยบาย

งบประมาณ (budget policy) และแบงตามบทบาทของงบประมาณ (budget roles) งบประมาณ

แตละประเภทมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. การแบงประเภทตามนโยบายงบประมาณ (budget policy) แบงไดเปน 3 ประเภท 

คือ  

  1.1 งบประมาณเกินดุล (surplus budget) ไดแก งบประมาณท่ีมีรายไดสูงกวา

รายจาย การเลือกใชนโยบายเกินดุลน้ีเน่ืองจากรัฐตองแกปญหาดวยการเก็บภาษีอากรเขาคลังให

ไดมากกวางบประมาณท่ีรัฐจายออกไป 

  1.2 งบประมาณขาดดุล (deficit budget) ไดแก งบประมาณท่ีมีรายจายสูงกวา

รายได งบประมาณประเภทน้ีเน่ืองจากรัฐใชนโยบายแกปญหาเศรษฐกิจตกตํ่าหรือภาวะที่รัฐ

จําตองใชจายเงินเปนจํานวนมาก เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รัฐจึงจําเปนตอง

ยอมใชจายเงินมากกวาจํานวนภาษีอากรท่ีเก็บได สวนเงินท่ีขาดรัฐอาจใชวิธีกูยืมจากสถาบัน

การเงินระหวางประเทศหรือในประเทศก็ได 

  1.3 งบประมาณสมดุล (balance budget) ไดแก งบประมาณท่ีมีรายไดกับ

รายจายเทากัน งบประมาณประเภทน้ีเปนงบประมาณท่ีรัฐใชนโยบายประหยัด ใชจายเทาท่ีมีเงิน 

ใชจายเทาที่ภาษีอากรเก็บได 
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 2. การแบงตามบทบาทของงบประมาณ (budget roles)   

 เมื่อป พ.ศ. 2502 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 

ข้ึน ซึ่งมีสาระสําคัญคือ การกําหนดหนาท่ีการจัดการงบประมาณใหอยูในความรับผิดชอบของ

สํานักงบประมาณ โดยใชระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ (lime-item budgeting) ซึ่งเปน

ระบบงบประมาณท่ีแสดงการใชจายเงินเปนรายการวัตถุประสงคของการใชจายเงินและให

ความสําคัญกับการควบคุมปจจัยนําเขา (input) แตละรายการ โดยแสดงใหเห็นแตเพียงวา         

ในการบริหารงานน้ันจะมีการใชจายงบประมาณรายการประเภทใด เชน จายเปนรายเดือน        

คาสิ่งของคาบริการอยางละเทาใด ซึ่งระบบงบประมาณแบบแสดงรายการน้ี ขอดีคือ ชวยใน     

การควบคุมการใชจายของหนวยงานไดดี เพราะมีการแสดงคาใชจายไวอยางชัดเจน จึงงายตอ   

การปฏิบัติในการปรับ เพิ่มหรือลดรายการ แตมีขอบกพรองท่ีไมสามารถวัดผลสําเร็จของงานได 

เพราะการอนุมัติเงินประจํางวดจะอนุมัติตามหมวดรายจาย มิไดอนุมัติตามแผนงาน งานหรือ

โครงการ ทําใหไมสามารถมองเห็นความเชื่อมโยงระหวางทรัพยากรท่ีจัดสรรใหแกงานหรือ

โครงการหน่ึง ๆ กับผลท่ีตองการใหเกิดขึ้นหรือวัตถุประสงคของงานหรือโครงการน้ัน ๆ ซึ่งเปน

อุปสรรคในการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินการ นอกจากนี้การควบคุมรายละเอียดของการใช

จายเงินทําใหผูบริหารงานเทาท่ีควร จึงไมสามารถใชงบประมาณเปนเคร่ืองมือในการควบคุม     

การดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไวได  

 จากขอบกพรองของระบบงบประมาณดังกลาว ในปงบประมาณ 2525 สํานัก

งบประมาณไดปรับปรุงระบบงบประมาณ โดยนําหลักการและแนวทางการจัดทํางบประมาณแบบ

แผนงาน (program budgeting) มาใชผสมผสานกับระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ ซึ่ง

ระบบท่ีมีความมุงหมายใหมีการเชื่อมโยง การจัดสรรงบประมาณเขากับการวางแผนและเพื่อการ

จัดสรรงบประมาณเปนไปอยางสมเหตุสมผล จึงไดแสดงงบประมาณในลักษณะแผนงานไวในราง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ในขณะเดียวกันไดจําแนกงบประมาณรายจายของ

งานหรือโครงการ ออกเปนหมวดรายจายตาง ๆ ในเอกสารงบประมารฉบับรายละเอียดประกอบ

งบประมาณรายจาย 

 อยางไรก็ตาม แมวาระบบงบประมาณแบบแผนงานจะเปนระบบท่ีสงเสริมการพัฒนา

ประเทศท่ีมีแผนรองรับ มีการวิเคราะหการใชทรัพยากรท่ีมีอยางจํากัดให เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด แตในทางปฏิบัติยังมีเงื่อนไขและขอจํากัดเก่ียวกับเทคนิคท่ี

นําใชในการวิเคราะหขอมูลท่ีใชตัดสินใจ ปจจัยทางการเมือง ทักษะของเจาหนาท่ีตลอดจนการวัด

มาตรฐานของผลงาน 
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 จากวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2540 รัฐบาลจําเปนตองมีการปฏิรูประบบ

ราชการในลักษณะองครวมเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบบริหารภาครัฐไปสู “รูปแบบการบริหารภาครัฐ

แนวใหม” ซึ่งเนนการทํางานท่ียึดผลลัพธเปนหลัก มีการวัดผลอยางเปนรูปธรรม มีความโปรงใส

และมอบความรับผิดชอบตอผูปฏิบัติ โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง การปฏิรูประบบบริหาร

ภาครัฐตามแนวทางดังกลาว ครอบคลุมถึงแผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ การเงินและ

พัสดุ เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณ ใหสามารถจัดสรรงบประมาณไดอยางมี

ประสิทธิภาพมีความโปรงใสและเปนธรรม จึงนับเปนการเปลี่ยนระบบงบประมาณ จากแบบเดิมท่ี

มุงเนนการควบคุมการใชทรัพยากร มาเปนระบบงบประมาณท่ีมุงเนนผลงาน (performance 

based budgeting) ซึ่งมุงเนนผลสําเร็จของผลผลิตและผลลัพธ มีการกําหนดเปาหมายท่ีเปน

รูปธรรมมีแผนกลยุทธท่ีชัดเจน มีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานและสามารถวัดประเมินผลการทํางาน

ได โดยมีความยืดหยุนในกระบวนการทํางาน เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป

และเนนความรับผิดชอบของผูบริหารแทนการควบคุมแบบรายละเอียดในการเบิกจายแบบ

ปจจุบัน 

 สรุปวา ระบบงบประมาณมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจากระบบงบประมาณท่ีเนนการ

ควบคุมการใชทรัพยากรมาเปนระบบงบประมาณท่ีมุงเนนผลงาน เพื่อใหการบริหารงบประมาณมี

ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม เนนการควบคุมการใชทรัพยากร มุงผลสําเร็จของผลผลิตและ

กําหนดเปาหมายอยางชัดเจนมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานและสามารถวัดประเมินผลการทํางานได 

 3. การแบงตามประเภทของงบประมาณ 

 ณรงค สัจพันโรจน  กลาววางบประมาณท่ีประเทศตาง ๆ ใชกันอยูในขณะน้ีมีหลาย

ประเภท แตท่ีสําคัญ ๆ และรูจักกันโดยท่ัวไปมีอยูประมาณ 5 – 6 ประเภท ดวยกัน แตละประเภท

จะมีลักษณะการใชและการดําเนินการตาง ๆ ท่ีแตกตางกันออกไปและมีขอดีขอเสียแตกตางกัน 

แตละประเภทจะเหมาะสมกับประเทศใดประเทศหน่ึงน้ันข้ึนอยูกับปจจัยหลายดานไมวาจะเปน

ปจจัยทางการบริหาร ความรูความสามารถ ปจจัยดานการเมือง กลุมประโยชนและปจจัยอ่ืน ๆ 

เชน ปจจัยดานสังคม เปนตน สําหรับงบประมาณแตละรูปแบบ38มีดั38งนี้32 

  3.1 งบประมาณแบบแสดงรายการ (line – item budgeting) ระบบงบประมาณน้ี 

มีวัตถุประสงคท่ีจะใชเปนเคร่ืองมือในการควบคุม มีรายการตาง ๆ มากมายและกําหนดเอาไว

  32ณรงค สัจพันโรจน, การจัดทําอนุมัติและบริหารงบประมาณแผนดิน 

ทฤษฎีและปฏิบัติ (กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ, 2541), 36. 
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ตายตัว จะจายเปนรายการอ่ืนผิดจากท่ีกําหนดไวไมได ถาจะผันแปรหรือจายเกินวงเงินอยางหน่ึง

จะตองทําความตกลงกับสํานักงบประมารหรือกระทรวงการคลังและหาเงินรายจายมาเพิ่มใหพอ

จายเสียกอน ระบบงบประมาณน้ี ไมเนนการวางแผน วัตถุประสงคและเปาหมายตลอดจน

ประสิทธิภาพของการบริหารงานเทาใดนัก 

   ในชวงกอนป พ.ศ.2525 ระบบงบประมาณของไทย เปนระบบงบประมาณแบบ

แสดงรายการ ซึ่งการจัดทํางบประมาณในระบบดังกลาวไมสามารถแสดงถึงผลสําเร็จของงานได 

อีกท้ังมีความเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการตาง ๆ ของรัฐบาลและเนนประเภทรายจายเปนสําคัญ

และมีการควบคุมรายละเอียดของการใชจายมาก สงผลใหผูบริหารทุกระดับไมมีความคลองตัวใน

การบริหารงาน ดวยเหตุผลน้ีรัฐบาลจึงไมสามารถใชงบประมาณเปนเคร่ืองมือในการบริหารและ

ควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนดได สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.33 

  3.2 งบประมาณแบบแสดงผลงาน (performance udgeting) เปนระบบ

งบประมาณที่ใชเครื่องมือในการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงาน ใหไดผลตามความมุงหมาย

ที่ต้ังงบประมาณรายจายไว โดยมีการติดตามและประเมินผลโครงการตาง ๆ อยางใกลชิดและมี

การวัดผลงานในลักษณะวัดประสิทธิภาพในการทํางานวางานท่ีไดแตละหนวยงานน้ันจะตองเสีย

คาใชจายเทาไหร เชน นักเรียนเสียคาใชจายในการใหการศึกษาเทาไรตอหัว เปนตน 

  3.3 งบประมาณแบบแผนงาน (planning programming budgeting) เพื่อแกไข 

ขอบกพรองของระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ (line – item budgeting) ในปงบประมาณ 

พ.ศ.2525 สํานักงบประมาณจึงไดปรับปรุงงบประมาณเปนระบบงบประมาณแบบแผนงาน 

(planning programming budgeting) โดยนํามาใชผสมผสานกับระบบงบประมาณแบบแสดง

รายการ (line – item budgeting) ท้ังน้ีสํานักงบประมาณไดปรับปรุงกระบวนการงบประมาณให

สอดคลองกับแนวคิดของระบบงบประมาณแบบแผนงานและมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ คือ 

ในดานการจัดทํางบประมาณ ไดมีการกําหนดแนวทางและหลักเกณฑการจัดทํางบประมาณแบบ

กําหนดสัดสวนของวงเงินงบประมาณรายจายแตละดานและแตละกระทรวงในลักษณะของ      

การวางแผนมหภาค ผสมผสานกับการวิเคราะหรายละเอียดคําขอต้ังงบประมาณขององคกร

ภาครัฐโดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ในดาน        

การบริหารงบประมาณไดเปลี่ยนแปลงระบบอนุมัติเงินประจํางวดใหมีความคลองตัวมากย่ิงขึ้น

  33สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.,Accessed 2 April, 2013. 

Available from http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/uploads/file/intcgration.pdf 
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โดยไดจัดสรรเงินงบประมาณไปต้ังจายในสวนภูมิภาค ต้ังแตการอนุมัติเงินประจํางวดและให

หัวหนาองคกรภาครัฐ เจาของงบประมาณ ไดรับมอบอํานาจในการบริหารงบประมาณมากข้ึน 

รวมท้ังการมอบอํานาจการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุใหแก

ผูวาราชการจังหวัดดําเนินการแทน 34 

  ลักษณะของงบประมาณน้ีคือ 1) เลิกการควบคุมรายละเอียด 2) ใหกระทรวง 

ทบวง กรม กําหนดแผนงาน 3) สํานักงบประมาณจะอนุมัติงบประมาณรายจายใหแตละแผนงาน

โดยอิสระ 4) สํานักงบประมาณจะควบคุมโดยการตรวจสอบและประเมินผลของงานแตละ

แผนงานวาจะบรรลุเปาหมายตามแผนงานเพียงใด  

   กระบวนการในการดําเนินการ ดังนี้ 1) ใหมีการจัดแผนงาน งานหรือโครงการเปน

ระบบข้ึนมา โดยจัดเปนโครงสรางแผนงาน งานหรือโครงงาน 2) ใหมีการระบุเปาหมายหรือ

วัตถุประสงคของแผนงานใหมีความชัดเจน 3) ใหแสดงคาใชจายท้ังหมดของแผนงาน งานหรือ

โครงการ 4)ใหแสดงถึงผลท่ีไดรับจากแผนงาน งานหรือโครงการเมื่อสําเร็จเสร็จเรียบรอย5) ใหมี

การวิเคราะหเลือกแผนงาน งานหรือโครงการใดวาจะมีความเหมาะสม ท่ีจะดําเนินการกอนหรือ

หลังอยางไร 

  ในทางปฏิบัติของระบบงบประมาณแบบแผนงาน มีขอจํากัดซึ่งเปนอุปสรรคอยู

หลายประการ ไมวาจะเปนกระบวนการจัดทํางบประมาณ ซึ่งตองเก่ียวของกับกระบวนการ

ทางการเมือง ทักษะของเจาหนาท่ีสํานักงบประมาณและหนวยงานท่ีมีสวนเก่ียวของอยางมาก 

หากไมเขาแนวคิดและกระบวนการวิเคราะหเชิงระบบ (system analysis) จะเปนอุปสรรคที่สําคัญ 

ในการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งการปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบแผนงานท่ีผานมามี

ปญหาสําคัญ คือ 1) เนนรายการการใชจายมากกวามุงความสําเร็จของงาน 2) ขาดความเชื่อมโยง

ในการวางแผนทุกระดับ 3) ขาดความเชื่อมโยงระหวางแผนปฏิบัติงานกับการจัดสรรงบประมาณ 

4) ขาดการวางแผนการเงินลวงหนา 5) ขาดความครอบคลุมครบถวนทุกแหลงเงิน6) ขาดความ

คลองตัวในการบริหารจัดการดานงบประมาณ 7) ไมคํานึงถึงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย 

   ดังน้ัน จึงมีแรงผลักดันใหมีการปฏิรูประบบงบประมาณของประเทศอยางจริงจัง

เพื่อใหงบประมาณเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร เทคโนโลยี 

สิ่งแวดลอม ฯลฯ โดยสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลท่ีตองการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐไปสู

รูปแบบการบริหารการจัดการภาครัฐแนวใหม ที่เนนการทํางานโดยยึดหลักผลผลิตและผลลัพธเปน

  34เรื่องเดียวกัน. 
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หลัก รัฐจึงปรับเปลี่ยนงบประมาณ จากระบบงบประมาณแบบแผนงาน (planning programming 

Budgeting) เปนระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (performance – based budgeting)  

   3.4 งบประมาณแบบฐานศูนย (zero – based budgeting system) เปนระบบ

งบประมาณท่ีจะพิจารณางบประมาณทุกปอยางละเอียดทุกประการ โดยไมคํานึงวารายการหรือ

แผนน้ันจะเปนรายการหรือแผนงานเดิมหรือไม ถึงแมรายการหรือแผนงานเดิมจะได รับ

งบประมาณไปแลวในปท่ีแลว แตอาจจะถูกพิจารณาอีกคร้ังและอาจเปนไดวาในปน้ีอาจจะถูกตัด

งบประมาณลงก็ได 

   3.5 ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (performance – based budgeting 

system)ใหความสําคัญกับผลผลิต (outcoms) ของการดําเนินงานผลผลิตท่ีเกิดขึ้น จะตองเปน

ระบบท่ีแสดงความเชื่อมโยงระหวางทรัพยากรที่ใชไปกับผลตอบแทนที่จะไดรับ ระบบงบประมาณ

นี้มีความเชื่อวา การใชระบบงบประมาณเปนเงื่อนไขในการบริหารจัดการโดยใหมุงเนนผลงาน จะ

ทําใหผูบริหารของหนวยงานนําทีมงานปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเ ร็จ ตามนโยบายระบบ

งบประมาณแบบมุงเนนผลงานน้ี จะมีการเชื่อมโยงกับผลลัพธและผลลัพธจะตองมีการสอดคลอง

กับเปาหมายและนโยบายของรัฐบาล โดยการใหอํานาจผูบริหารของหนวยงานในการตัดสินใจและ

มีความยืดหยุนมากขึ้น ในการใชจายงบประมาณ เนนเร่ืองประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

ดําเนินงาน ซึ่งประสิทธิภาพน้ันจะพิจารณาจากผลผลิตท่ีไดรับจาก การดําเนินงานเทียบกับ

ทรัพยากรที่ใชไป การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพนั้นจะตองไดผลผลิตที่มากที่สุด โดยใชทรัพยากร

ที่นอยที่สุด สวนประสิทธิผลน้ันมุงเนนผลตามท่ีตองการซึ่งกําหนดไวในนโยบายและจุดหมายโดย

ผลที่เกิดขึ้นตองสอดคลองกับนโยบายและจุดมุงหมายของรัฐบาล 

   3.6 ระ บ บง บ ประ ม าณ แบบ มุ ง เ น นผ ล ง าน ตาม ยุทธ ศาส ตร  (strategic 

performance – based budgeting system) ในการนําระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตาม

ยุทธศาสตรมาใช มีความเปนมาดังน้ี 1) ใ 3 8นระยะเร่ิมแรกของการจัดการทํางบประมาณน้ัน สํานัก

งบประมาณ ไดใชระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ (line – item budgeting) จนถึง

ปงบประมาณ 2524  2) ในปงบประมาณ 2525 สํานักงบประมาณ ไดนําระบบงบประมาณแบบ

แผนงาน  (planning programming budgeting system) มาใชโดยไมไดนํามาใชอยางเต็ม

รูปแบบ แตไดผสมผสานกับระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ (line item budgeting) ซึ่งไดใช

ตลอดมาจนถึงปงบประมาณ 2545 ซึ่งมีขอจํากัด คือ เนนการใชจายมากกวามุงความสําเร็จของ

งาน มีกฎระเบียบควบคุมคอนขางเครงครัด ขาดความคลองตัวในการบริหารจัดการขาดการ

วางแผนงบประมาณลวงหนา 3) ดวยขอจํากัดขางตันสํานักงบประมาณจึงดําเนินการพัฒนาระบบ
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งบประมาณมาเปนรูปแบบการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (performance – based 

budgeting system) ใชในปงบประมาณ 2546 แตยังไมเต็มรูปแบบ 4) ในปงบประมาณ 2547 

รัฐบาลมีนโยบายใหปรับปรุงระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ไปเปนระบบงบประมาณแบบ

มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (strategic performance - based budgeting system)  

  ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน มีองคประกอบท่ีสําคัญ ดังน้ี 1) มุงเนน

ผลสําเร็จตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตร 2) เนนหลักธรรมาภิบาล 3) เนนการมอบอํานาจการบริหาร

การจัดงบประมาณ 4) เพิ่มขอบเขต ความครอบคลุมของงบประมาณ 5) จัดทํากรอบงบประมาณ

รายจายลวงหนาระยะปานกลาง (medium terms expenditure framework) 

  ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร มีแนวคิดและหลักการสําคัญ 3 

ประการ คือ 1) การปรับปรุงใหรัฐบาลสามารถใชวิธีการและกระบวนการงบประมาณใหเปน

เครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรใหเกิดผลสําเร็จตามนโยบายและเห็นผลที่ประชาชนจะไดรับจาก

รัฐบาล 2) การมุงเนนใหเกิดการใชงบประมาณ โดยคํานึงความโปรงใสมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 3) การตรวจสอบความคลองตัวในการจัดทําและบริหารงบประมาณใหกับผูปฎิบัติ 

(Devolution) ในขณะเดียวกันหนวยปฏิบัติจะตองแสดงถึงความรับผิดชอบ (accountability) จาก

การนํางบประมาณไปใชใหเกิดผลงานตามยุทธศาสตรและสอดคลองกับความตองการของ

ประชาชน โดยผานกระบวนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและผลทางการเงินท่ีรวดเร็ว ทันสมัย 

 กลาวโดยสรุป งบประมาณเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมือง 

ดังน้ันเพื่อใหการบริหารงบประมาณเกิดประโยชนสูงสุด เกิดประสิทธิภาพตามเปาหมายตอ      

การบริหารประเทศ จึงเปนเหตุใหประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเร่ือยมา โดยเนน

ผลผลิตและผลลัพธเปนหลักต้ังแตปงบประมาณ 2546 ไดใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน

ตามยุทธศาสตร 

การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กําหนดให

สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานมีฐานะเปนนิติบุคคลมีอํานาจหนาท่ี ในการปกครองดูแล 

บํารุงรักษาใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษาท่ีไมขัดหรือแยงกับนโยบาย 

วัตถุประสงคและภารกิจหลักของสถานศึกษา ตลอดท้ังใหมีระบบ ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใชจายงบประมาณการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับหลัก

การศึกษา แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหนวยงานภายในและ

หนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบภายนอกการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาใหยึดหลัก 
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ดังน้ี35 1) ตรงตามวัตถุประสงค กลาวคือ ตองบริหารงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 2) ตรงตามเงื่อนไขและ

หลักเกณฑท่ีกําหนดมีความโปรงใส ตรวจสอบไดมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุด

แกนักเรียน 3) ใชงบประมาณไดทันตามเวลาในแตละงานโครงการ โดยใชหลักการบริหารแบบ

มุงเนนผลงาน 4) ใชงบประมาณถูกตองตามระเบียบ 

 การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา มุงเนนความเปนอิสระในการบริหาร

จัดการ มีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารการมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหาร

แบบมุงเนนผลงาน เพื่อใหเกิดประโยชนตอการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพท่ีดีตอผูเรียนดังน้ันการ

บริหารงานงบประมาณ ควรยึดหลักการและแนวคิดตอไปน้ี36 1) ยึดหลักความเทาเทียมกันและ

ความเสมอภาคโอกาสทางการศึกษาของผูเรียนในการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน โดยรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนเปนคาใชจายรายบุคคลสําหรับผูเรียนในระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐานใหแกสถานศึกษาของรัฐและเอกชนอยางเทาเทียมกันและจัดสรรเพิ่มเติมใหแกผูเรียนท่ีมี

ลักษณะพิเศษตามความจําเปน 2) มุงเนนการเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ 

การจัดการงบประมาณ โดยใหเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีความเปนอิสระในการ

ตัดสินใจ มีความคลองตัว ควบคูกับความโปรงใสและความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดจากผลสําเร็จ

ของงานและทรัพยากรท่ีใช 3) ยึดหลักการกระจายอํานาจในการบริหารการจัด  การงบประมาณ

โดยจัดสรรงบประมาณใหเงินวงเงินรวมแกเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา    4) มุงพัฒนาขีด

ความสามารถในการบริหารการจัดงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 5) มุง

เสริมสรางการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณการเงินและทรัพยสินจากทุกสวนของ

สังคมมาใชเพื่อการจัดการพัฒนาการศึกษา 

 ตามหลักการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบตองรายงานผลการดําเนินงานเพื่อการตรวจสอบ

เพื่อแสดงความโปรงใสและความรับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบได ประกอบดวย การรายงานผล

 35กระทรวงศึกษาธิการ, “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระกรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ,” ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 120, ตอนท่ี 62 ก.(6 

กรกฎาคม 2546) : 30. 

 36ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 Hurdles กับ         

การจัดทํางบประมาณระบบใหม (กรุงเทพฯ : ธีระฟลม แอน ไซเท็กซ, 2544), 19 - 20. 
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การดําเนินงาน รายงานดานการบริหารจัดการและรายงานดานการเงิน ซึ่งประกอบดวย งบกระแส

เงินสด งบรายไดรายจายและงบดุลดวยระบบบัญชีตามเกณฑพึงรับพึงจาย 

 ทั้งนี้หนวยงานท่ีจะไดรับการจัดสรรงบประมาณแบบวงเงินรวม จะตองจัดทําระบบ

งบประมาณแบบมุงผลงาน พรอมกับการปรับปรุงความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงิน

และการรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ประการไดแก  

 1. การวางแผนงบประมาณ (budget planning) การจัดการงบประมาณของประเทศ

ท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด โรงเรียนจําเปนตองดําเนินการในสิ่งท่ีเปนพันธกิจหลัก 

เพื่อตอบสนองตอเปาหมายขององคกรและเปาหมายในการพัฒนาประเทศ ดังน้ันสิ่งท่ีจําเปนตอง

ดําเนินการเปนสิ่งแรก คือ การจัดทําแผนกลยุทธ เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงานใหบรรลุ

วัตถุประสงคที่วางไวและจะตองบอกไดวาผลผลิตและผลลัพธจากการดําเนินงานคืออะไร จะใชสิ่ง

ใดเปนตัวชี้วัดในการดําเนินงาน กลยุทธที่ไดจากการดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธดังกลาว จะตอง

มาแปลงสูแผนการดําเนินงานหรือกลยุทธในการปฏิบัติงาน พรอมจัดทํางบประมาณใชจายใน

แผนงาน โครงการ จัดแบงตามประเภทคาใชจายท่ีกําหนดและครอบคลุมแหลงงบประมาณ 

รวมท้ังการประมาณการคาใชจายลวงหนาสําหรับการดําเนินงานอีก  3 ถึง 5 ปงบประมาณ เพื่อ

เปนการประกันไดวาหากสถานการณไมมีการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาจะสามารถดําเนินกิจกรรม

ไดอยางตอเนื่องและทําใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 

 2. การคํานวณตนทุนผลผลิต (output costing) การคํานวณตนทุนผลผลิต เปน

สิ่งจําเปนอยางหน่ึงสําหรับการจัดทําและบริหารงบประมาณ ท้ังน้ีเพราะตนทุนผลผลิตเปนตัวท่ี

แสดงถึงราคาของผลผลิตท่ีรัฐบาลจะตองซื้อจากหนวยงาน เปนตัวชี้วัดอยางหน่ึงในการวัด

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึงประโยชนในการพิจารณาทบทวนการดําเนินงานของ

โรงเรียนวา งานหรือโครงการ จะดําเนินการตอไป หรือหยุดการดําเนินการ  หากการดําเนินงานไม

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังน้ันโรงเรียนจําเปนตองวางระบบในการคิดตนทุนผลผลิต เพื่อ

สามารถใชในการกําหนดราคาท่ีเหมาะสมและสามารถแสดงผลไดรวดเร็ว เพื่อประโยชนในการ

ควบคุมการดําเนินงานและการติดตามตรวจสอบ นอกจากน้ันจะตองมีระบบการบริหารตนทุนท่ีจะ

แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพ ในการดําเนินงาน 

 3. การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง (procurement management) กระบวนการจัดซื้อ

จัดจางเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่ง ที่กอใหเกิดการประหยัดในการใชจายงบประมาณแผนดินและจะมี

ผลกระทบโดยตรงตอตนทุนของการผลิต กระบวนการจัดซื้อจัดจางท่ีดี ตองโปรงใส ยุติธรรมและ

ตรวจสอบได จะชวยลดการสูญเสียเงินงบประมาณ ดังน้ันโรงเรียนจะตองจัดระบบการจัดซื้อจัด
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จางท่ีดี มีแผนในการจัดซื้อจัดจางท่ีจะบงบอกวาจะจัดซื้อจัดจางพัสดุชนิดไหน จํานวนเทาใด       

ในเวลาใด และจัดซื้อจัดจาง อยางไร เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินงานไดทันเวลา       

มีปริมาณคุณภาพ มีราคาท่ีเหมาะสมและมีประโยชนในการใช โรงเรียนควรมีการสรางความรู 

ความเขาใจและทักษะในการบริหารงานของบุคลากรดานการเงิน ตลอดท้ังการพัฒนาดาน

อุปกรณและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกในการบริหารงาน  ปจจุบันระบบการ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐไดดําเนินการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-procurement) ซึ่งเปนระบบ

สารสนเทศท่ีสนับสนุนการใหบริการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ เชน การตกลงราคา การสอบราคา      

การประกวดราคาและการจัดซื้อรวมแบบออนไลน (online) รวมถึงการลงทะเบียนบริษัทผูขาย การ

ทํา e-catalog และกระบวนการจัดซื้อท่ีเปน web based application เพื่อใหระบบจัดซื้อจัดจางมี

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

               4. การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ (financial management and 

budgeting control) การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ เปนเคร่ืองมือในการบริหาร

งบประมาณของโรงเรียน ท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังน้ีจะตองมีมาตรฐานในการ

ควบคุมงบประมาณ รวมถึงกําหนดความรับผิดชอบในเรื่องการบัญชีและการเงิน โดยมีแนวทางใน

การดําเนินงาน 3 กระบวนการ คือ 1) การบริหารทางการเงิน ผูบริหารควรใหความสําคัญในการ

สงเสริมสนับสนุนในการวิเคราะหสถานภาพโรงเรียน รวมท้ังการนิเทศติดตามแผนงานหรือ

โครงการใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและเปาประสงคของโรงเรียน 2) ระบบบัญชีและการ

ควบคุมบัญชี ตองแสดงถึงรายการท่ีจําเปนเหมาะสม เพื่อประโยชนในการควบคุมงบประมาณ

และคํานวณตนทุนตอหนวยสําหรับการรายงานผล การดําเนินงานรวมถึงมีระบบการอนุมัติ 

ตรวจสอบและการบันทึกเพื่อใชจายงบประมาณ 3) การควบคุมงบประมาณจะตองมีมาตรฐานใน

การควบคุมงบประมาณและการกําหนดความรับผิดชอบในเรื่องบัญชีและการเงิน 

               5. การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน (financial and performance 

reporting) การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานเปนสวนหน่ึงของกระบวนการติดตาม

และประเมินผล เปนการแสดงความโปรงใสของการใชจายเงิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงานและเปนเคร่ืองมือท่ีใชกํากับการดําเนินงานของโรงเรียน เพื่อบงชี้ ถึงผลการ

ดําเนินงานการใชจายในแตละชวงเวลา โรงเรียนตองทํารายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน 

คือ การรายงานทางการเงิน เปนการเสนอขอมูลทางการเงินของโรงเรียน เพื่อแสดงฐานะทาง

การเงินของโรงเรียนใหหนวยงานภายนอกไดรับทราบและการรายงานผลการดําเนินงาน ซึ่ง
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โรงเรียนตองรายงานผลเปน 2 สวน คือ การรายงานติดตามผลงบประมาณและการประเมินผล

แผนงานหรือโครงการ 

               6. การบริหารสินทรัพย (asset management) สินทรัพยนับเปนปจจัยท่ีสําคัญย่ิงใน

การดําเนินงานของโรงเรียน หากโรงเรียนใชสินทรัพยไมคุมคา หรือไมมีประสิทธิภาพก็จะเปนผลให

ตนทุนในการดําเนินการสูงกวาท่ีควรจะเปน สาเหตุท่ัวไปของการสิ้นเปลืองงบประมาณอัน

เนื่องมาจากการใชสินทรัพย ไดแก ไมมีการบํารุงรักษาสินทรัพย ความสูญเสีย การจัดซื้อสินทรัพย

ใหมในขณะท่ีสินทรัพยเดิมยังสามารถใชงานได การขาดความชัดเจนในกฎระเบียบ ในการขาย

สินทรัพยเดิมท่ีกอใหเกิดผลผลิต รวมถึงการขาดการบริหารสินทรัพยท่ีมีอยูใหบังเกิดประโยชน

สูงสุด โรงเรียนตองมีการบริหารสินทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ น่ันคือ มีการจัดหาและใชประโยชน

จากสินทรัพยอยางคุมคาท้ังน้ีผูบริหารโรงเรียนควรตระหนักในการบริหารสินทรัพย ตลอดท้ังการ

มอบหมายหนาท่ี ภารกิจของ ครู อาจารย การวางแผนลวงหนาตามแนวปฏิบัติในการบริหาร

สินทรัพย โรงเรียนควรมีการวางแผนกําหนดความตองการของสินทรัพย การจัดการเพื่อใหไดมาซึ่ง

สินทรัพย วิธีการใชสินทรัพยใหเกิดประโยชนสูงสุด การบํารุงรักษา การซอมแซมสินทรัพย การ

จําหนายสินทรัพยและการจัดหาแทน 

              7. การตรวจสอบภายใน (internal audit) ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน เปน

การลดบทบาทของหนวยงานสวนกลาง ทําใหโรงเรียนมีความคลองตัวในการบริหารงบประมาณ 

แตอาจสงผลใหมีการใชงบประมาณอยางไมมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการตรวจสอบภายในจึงถือเปน

กลไกท่ีสําคัญในการควบคุมการใชงบประมาณและเปนพื้นฐานในการวางแผน ตัดสินใจ ควบคุม

และติดตามผลการดําเนินงานของผูบริหารโรงเรียน ท้ังน้ีมีการตรวจสอบอยู 4 ลักษณะ คือ การ

ตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย การตรวจสอบภายในโรงเรียน 

โรงเรียนควรจัดใหการตรวจสอบภายในเปนสวนหน่ึงของการบริหารจัดการ โดยการแตงต้ัง

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบใหคําปรึกษาและรายงานผลการดําเนินงาน

โรงเรียน  

 กลาวโดยสรุป การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ท่ีจะกอใหเกิดประโยชนตอ

การจัดการศึกษา ตองยึดหลักการบริหารจัดการ มีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบไดยึดหลักการ

มุงผลสัมฤทธิ์และการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรท่ีกําหนด รวมท้ังมี

การจัดผลประโยชนจากทรัพยสินของโรงเรียน รวมท้ังจัดหารายไดจากการใหบริการมาใชในการ

บริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษา 
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ขอบขายภารกิจการบริหารงานงบประมาณ 

 การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระในการบริหาร

จัดการมีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหาร

งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหาผลประโยชน จากทรัพยสินของสถานศึกษา สงผล

ใหเกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตอผูเรียน 37 

 วัตถุประสงค 1) เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานงบประมาณ มีความเปนอิสระ 

คลองตัว โปรงใสตรวจสอบได 2) เพื่อใหไดผลผลิต ผลลัพธเปนไปตามขอตกลงการใหบริการ         

3) เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ไดอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

 1.  การจัดทําและเสนอของบประมาณ  

   1.1 การวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา  

   1.2 การจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษา  

   1.3 การวิเคราะหความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ  

 2.  การจัดสรรงบประมาณ  

   2.1 การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา  

   2.2 การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ  

   2.3 การโอนเงินงบประมาณ  

 3.  ก า ร ต ร ว จ ส อ บ  ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ใ ช เ งิ น แ ล ะ                       

  ผลการดําเนินงาน     

   3.1 การตรวจสอบติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน  

   3.2 การประเมินผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน  

 4.  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  

   4.1 การจัดการทรัพยากร          

   4.2 การระดมทรัพยากร  

   4.3 การจัดหารายไดและผลประโยชน  

   4.4 กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา      

   4.5 กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา 

 37ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร ,  พ ระร า ช บั ญ ญั ติ ร ะ เ บี ยบ บ ริ หา ร ร า ช ก า ร

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

องคกรรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 39 – 50. 
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 5.  การบริหารการเงิน  

   5.1 การเบิกเงินคงคลัง  

   5.2 การรับเงิน  

   5.3 การเก็บรักษาเงิน  

   5.4 การจายเงิน  

   5.5 การนําสงเงิน  

   5.6 การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป 

  6.  การบริหารบัญชี   

   6.1 การจัดทําบัญชีการเงิน  

   6.2 การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน  

   6.3 การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียนและรายงาน 

 7.  การบริหารพัสดุและสินทรัพย  

   7.1 การจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา  

   7.2 การจัดหาพัสดุ  

   7.3 การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจาง  

   7.4 การควบคุมดูแล บํารุงและจําหนายพัสดุ  

การบริหารงบประมาณประเภทตาง ๆ 

 แหลงที่มาของงบประมาณในการบริหารสถานศึกษา มี 2 แหลงคือ เงินงบประมาณท่ี

รัฐบาลสนับสนุน ซึ่งเปนกฎหมายเรียกวา พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและเงิน

นอกงบประมาณท่ีสถานศึกษาหามาไดจากผูมีจิตศรัทธาบริจาค หรือการจัดกิจกรรมของ

การศึกษามีรายละเอียด ดังน้ี 

  1. เงินงบประมาณ เงินงบประมาณของสถานศึกษา หมายถึง เงินงบประมาณตาม

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปท่ีสถานศึกษาไดรับการพิจารณาจากหนวยงานตน

สังกัดจัดสรรให ซึ่งจะตองใชจายใหเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณนั้น ๆ ยกเวน ครุภัณฑ สิ่งกอสราง 

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ วงเงินสัญญาคร้ังหน่ึงต้ังแต 5,000 บาทข้ึนไป สามารถขอกันเงินไว

เบิกจายเหลื่อมปไดอีก 6 เดือนจนถึงเดือนมีนาคมและหากยังไมเสร็จก็ขอขยายเวลาเบิกจายอีก 6 

เดือนจนถึงเดือนกันยายน รวมทั้งสิ้นไมเกิน 2 ป 

  งบประมาณรายจายประจําป ของทุกสวนราชการ ตามหลักการจําแนกประเภท

รายจายตามงบประมาณท่ีสํานักงบประมาณกําหนดใหใชต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2545 เปนตนไป 
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ตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2545 ไดจําแนกเปน 5 ประเภทดังน้ี 1) งบ

บุคลากร 2) งบดําเนินการ 3) งบเงินอุดหนุน 4) งบลงทุน 5) งบรายจายอ่ืน 

  งบประมาณที่จัดสรรใหแกสถานศึกษาและสถานศึกษามีสวนในการเบิกจายในฐานะ

หนวยงานยอยมีดังนี้ 

  1.  งบบุคลากร ไดแก เงินเดือน คาจางประจําและคาจางชั่วคราว 

   1.1 เงินเดือน ไดแก เงินเดือนและเงินเพิ่มพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีจายควบกับเงินเดือน     

เชนเงินเบ้ียกันดาร เงินเบ้ียเสี่ยงภัย เงินเพิ่มพิเศษภาษามลายู (พ.ภ.ม.) และเงินเพิ่มพิเศษสําหรับ

ครูการศึกษา (พ.ค.ศ.) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) และเงินประจําตําแหนง เปนตน 

   1.2 คาจางประจํา ไดแก คาจางลูกจางประจําประเภทตาง ๆ เชน คาจางนักการ

ภารโรง ยาม คนครัว คนงาน พนักงานขับรถยนตและเงินเพิ่มพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีจายควบกับคาจาง

ประจํา เชน เงินเบ้ียกันดาร เงินเบ้ียเสี่ยงภัย เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) เปนตน 

   1.3 คาจางชั่วคราว เปนเงินท่ีจายเปนคาจางชั่วคราวครูรายเดือนซึ่งจัดใหสําหรับ

โรงเรียนที่ขาดแคลนครู ซึ่งไมสามารถต้ังอัตราเงินเดือนใหมสําหรับบรรจุขาราชการครูไดจึง

แกปญหาโดยจางเปนลูกจางชั่วคราวครูรายเดือนหรือครูอัตราจางชั่วคราว 

 2.  งบดําเนินการ ไดแก คาตอบแทนใชสอยและวัสดุและคาสาธารณูปโภค 

   2.1 คาตอบแทน ไดแก คาเชาบาน คาตอบแทนวิทยากรสอนกลุมวิชาตาง ๆ

คาตอบแทนวิทยากรสอนวิชาชีพ เปนตน 

   2.2 คาใชสอย ไดแก คาซอมแซมครุภัณฑ คาซอมแซมสิ่งกอสราง คาเบ้ียเลี้ยงท่ี

พักและคาพาหนะในการเดินทางไปราชการ คาพาหนะนักเรียนเดินทางไปแหลงเรียนรู คาใชจาย

ในการแขงขันกีฬา คาใชจายในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนตน 

   2.3 คาวัสดุ ไดแก คาวัสดุประจําหองเรียน คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น คาวัสดุกีฬา คาวัสดุฝกทักษะพัฒนาอาชีพ คาหนังสือหองสมุด คาวัสดุสื่อการสอนตาม

หลักสูตร คาวัสดุโปรแกรมกลุมประสบการณ คาวัสดุคอมพิวเตอร คาหนังสือแบบเรียน คาหนังสือ 

สื่อวัสดุหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน คาวัสดุจัดทําระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา คาวัสดุ

เวชภัณฑ คาวัสดุซอมแซมสิ่งกอสรางและกําจัดปลวก 

   2.4 คาสาธารณูปโภค ไดแก คานํ้าประปา คากระแสไฟฟา คาโทรศัพท ไปรษณีย

และคาเชาเวลาอินเตอรเน็ตเปนตน 

 3.  งบเงินอุดหนุน ไดแก เงินอุดหนุนชวยเหลือคาใชจายในการศึกษาของนักเรียน

หางไกลและขาดแคลน เงินอุดหนุนเปนคาเคร่ืองแบบสําหรับนักเรียนขาดแคลน เงินอุดหนุน
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ใหบริการสุขภาพนักเรียน (คาพาหนะ) เงินอุดหนุนคาอาหารสําหรับนักเรียนประจํา เงินอุดหนุน

เปนคาเคร่ืองเขียน เงินอุดหนุนคาวัสดุการศึกษา เงินอุดหนุนชดเชยบํารุงการศึกษา เงินอุดหนุน

การวิจัย เงินทุนสงเสริมการศึกษา เปนตน 

 4.  งบลงทุน ไดแก คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง รายการตาง ๆ ท่ีสถานศึกษา

ไดรับการกระจายอํานาจใหเปนผูจัดจางไดเอง 

 เงินงบประมาณ หมายถึง เงินทุกประเภทท่ีเปนรายไดของสถานศึกษา ซึ่ง

สถานศึกษาใชความสามารถหามาได นอกเหนือจากการไดรับจัดสรรตามพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป เงินนอกระบบงบประมาณน้ีมีกฎหมายและระเบียบปฏิบัติตาง ๆ 

รองรับ เพื่อใหสามารถใชในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนตามวัตถุประสงคของเงินแตละประเภท 

โดยไมตองนําสงรายไดแผนดิน เงินนอกงบประมาณของสถานศึกษามีดังน้ี 1) เงินรายได

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 2) เงินจากภาคเอกชนผูมีศรัทธาบริจาค ทีมีวัตถุประสงคแนนอน  3) เงิน

ลูกเสือ 4) เงินยุวกาชาด 5) เงินเนตรนารี 6) เงินผูบําเพ็ญประโยชน 7) เงินโครงการอาหารกลางวัน 

8) เงินการจัดกิจกรรมของโรงเรียน เชน การขายผลผลิตของโรงเรียน จัดงานศิษยเกา  เปนตน 9) 

เงินรายไดอ่ืน ๆ เชน คาเชาสถานท่ีขายอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม คาเชาสถานท่ีจัดงานตาง ๆ 

คาถายเอกสาร คาสวนลดจากการขายอุปกรณการศึกษาใหนักเรียน คาสวนลดจากการประกัน

อุบัติเหตุใหนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน 

 กลาวโดยสรุป งบประมาณของสถานศึกษาไดแก เงินงบประมาณท่ีจัดสรรใหและเงิน

นอกงบประมาณซึ่งสถานศึกษา สามารถใชเงินไดตามประเภทของเงินและการระดมทรัพยากร

จากชุมชนหรือรายอ่ืน ๆ มาใชในการจัดการศึกษา 

หลักเกณฑการใชจายงบประมาณงบเงินอุดหนุน  

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดจัดทําหลักเกณฑและแนว

ปฏิบัติการใชจายงบประมาณงบเงินอุดหนุน เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการและการ

ใชจายงบประมาณ งบเงินอุดหนุนของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหสอดคลองกับระเบียบของกระทรวงการคลังและ

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําป ของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน38 

 38กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการใชจายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา (กรุงเทพฯ :

โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2552), 6 – 7. 
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 1. เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน (คาใชจายรายหัว) 

งบประมาณงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาใชจายรายหัว) จัดสรรใหสถานศึกษาเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน

ใหไดประโยชนสูงสุดในการพัฒนานักเรียน ใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 โดยกําหนดวิธีการและแนวปฏิบัติดังนี้  

  1.1 แนวทางการใชงบประมาณ เพื่อใหการใชจายงบประมาณงบเงินอุดหนุน

ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาใชจาย

รายหัว) เกิดประโยชนตอการเรียนการสอนไดมากท่ีสุด จึงกําหนดแนวปฏิบัติ ดังน้ี 1.1.1) ใหเสนอ

ศึกษาจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับนโยบายและจุดเนนของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1.2) เสนอแผนการปฏิบัติงานประจําปของ

สถานศึกษาผานความเห็นชอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ึนพื้นฐาน 1.1.3) รายงานผล       

การดําเนินงานของสถานศึกษาใหสาธารณชนไดรับทราบ 1.1.4) การใชจายงบประมาณตอง

สอดคลองกับแผนการปฏิบัติงานประจําปของสถานศึกษา  

    นอกจากน้ี ไดกําหนดใหสถานศึกษาแบงสัดสวนการใชเงินงบประมาณเงิน

อุดหนุน ดังน้ี 39 1) งบดานวิชาการ รอยละ 60 – 70 ของวงเงินงบประมาณเงินอุดหนุน 2) งบดาน

บริหารทั่วไป รอยละ 20 – 30 ของวงเงินงบประมาณเงินอุดหนุน 3) งบสํารอง รอยละ 10 – 20 ของ

วงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนท้ังน้ี งบประมาณท้ัง 3 สวน ตองรวมกันได 100% ของวงเงิน

งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรสอดคลองกับแผนปฏิบัติงานประจําปของสถานศึกษา นโยบายและ

จุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใหอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา

ในการพิจารณาผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

  1.2 ลักษณะการใชงบประมาณ การใชงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงิน

อุดหนุนท่ัวไปรายการเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาใชจายรายหัว) ให

ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวของ โดยใหใชในลักษณะ 3 ประเภทงบรายจาย ดังน้ี 

1.2.1 งบบุคลากร ไดแก คาจางชั่วคราว เชน จางครูอัตราจางรายเดือน พนักงานขับรถ เปนตน 

1.2.2 งบดําเนินงาน ไดแก คาตอบแทน เชน คาตอบแทนวิทยากร คาตอบแทนวิทยากรวิชาชีพ

ทองถ่ิน เปนตน คาใชสอย เชน คาเบ้ียเลี้ยง คาเชาท่ีพัก คาพาหนะ คาจางซอมแซม คาจางเหมา

 39เรื่องเดียวกัน.  
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บริการ คาพาหนะพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรู เปนตน คาวัสดุ เชน คาวัสดุการศึกษา    

คาเคร่ืองเขียน คาวัสดุเวชภัณฑ คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เปนตนและคาสาธารณูปโภค 

เชน คานํ้า คาไฟฟา คาโทรศัพท เปนตน 1.2.3 งบลงทุน ไดแก คาครุภัณฑ เชน จัดซื้ออุปกรณ

คอมพิวเตอร เคร่ืองถายเอกสาร เปนตน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รายจายเพื่อประกอบดัดแปลงตอ

เติมหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งกอสรางที่มีวงเงินมากกวา 50,000 บาท เชน คาจัดสวน คาถมดิน 

ถนน รั้ว สะพาน บอนํ้า เปนตน 

 2. เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐาน

สําหรับนักเรียนยากจน) งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุน

คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน) คือ 

เงินงบประมาณที่จัดสรรใหแกสถานศึกษาที่มีนักเรียนยากจน เพื่อจัดหาปจจัยพื้นฐานท่ีจําเปนตอ

การดํารงชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เปนการชวยเหลือนักเรียนท่ียากจน ระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใหมีโอกาสไดรับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 

 นักเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนท่ีผูปกครองมีรายได ตอครัวเรือนไมเกิน 40,000 

บาท ตอป กําหนดวิธีการและแนวปฏิบัติ ดังน้ี 1) เกณฑจัดสรร จัดสรรใหนักเรียนท่ียากจนใน     

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเวนสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2) ลักษณะ     

การใชงบประมาณ ใชในลักษณะแบบถัวจาย คาหนังสือและอุปกรณการเรียน คาเสื้อผาและเครื่อง

แตงกายนักเรียน คาอาหารกลางวันและคาพาหนะในการเดินทาง 3) การใชจายงบประมาณ 

สถานศึกษาสามารถเลอืกวิธีดําเนินการจายหรือจัดหาปจจัยพื้นฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตและ

เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแกนักเรียนยากจนไดตามความเหมาะสมดังน้ี คาหนังสือและอุปกรณ

การเรียน ใหดําเนินการจัดซื้อแจกจายใหแกนักเรียนหรือใหยืมใช คาเสื้อผาและวัสดุเครื่องแตงกาย

นักเรียน ใหดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจางผลิตแจกจายใหแกนักเรียน คาอาหารกลางวัน ใหจัดซื้อ

วัตถุดิบมาประกอบอาหารหรือจางเหมาทําอาหารหรือจายเปนเงินสดใหแกนักเรียนโดยตรง       

คาพาหนะในการเดินทาง ใหจายเปนเงินสดใหแกนักเรียนโดยตรงหรือจางเหมารถรับสงนักเรียน 

กรณีการดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง จัดหาตองดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย

การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม กรณีจายเปนเงินสดใหแกนักเรียนโดยตรงใหสถานศึกษา

แตงต้ังคณะกรรมการอยางนอย 3 คน รวมกันจายเงิน โดยใชใบสําคัญรับเงินเปนหลักฐาน4) แนว

ทางการดําเนินงาน สถานศึกษาสํารวจขอมูลนักเรียนยากจนและรายงานสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ดําเนินการจัดสรรและใชจายงบประมาณให
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เปนไปตามวัตถุประสงค จัดกิจกรรมและควบคุมดูแลนักเรียนยากจนและรายงานผลการ

ดําเนินงานตอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามลําดับ 

 สรุปไดวา การบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน คาใชจายรายหัวและเงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน สถานศึกษาตอง

ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติใหเกิดประโยชนในการพัฒนานักเรียน 

การจัดทําและเสนองบประมาณ  

 การจัดทําและเสนองบประมาณแบงออกเปน 1) การวิเคราะหและพัฒนานโยบาย

ทางการศึกษา 2) การจัดสรรงบประมาณ 3) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล

การใชเงินและผลการดําเนินงาน 4) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 5) การ

บริหารการเงิน 6) การบริหารบัญชี 7) การบริหารพัสดุและสินทรัพย 

                    1.  การวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

     1.1 วิเคราะหทิศทางและยุทธศาสตรของหนวยงานระดับเหนือโรงเรียน ไดแก 

เปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ 

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการและแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   1.2 ศึกษาขอตกลงผลการปฏิบัติงานและเปาหมายการใหบริการสาธารณะทุก

ระดับ ไดแกเปาหมายการใหบริการสาธารณะ (public service agreement) ขอตกลงการจัดทํา

ผลผลิต (service delivery agreement) ขอตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นท่ีและผลการ

ดําเนินงานของโรงเรียนท่ีตองดําเนินการ เพื่อใหบรรลุขอตกลงที่โรงเรียนทํากับเขตพื้นที่การศึกษา 

   1.3 ศึกษาวิเคราะห วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตามกรอบ

ทิศทางของเขตพื้นท่ีการศึกษาและตามความตองการของโรงเรียน 

   1.4 วิเคราะหผลการดําเนินงานของโรงเรียนตามขอตกลง ท่ีทํากับเขตพื้นท่ี

การศึกษาดานปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนตนทุน ซึ่งตองคํานวณตนทุนผลผลิตขององคกร

และผลผลิต งานและโครงการ 

   1.5 จัดทําขอมูลสารสนเทศผลการวิเคราะห วิจัย เพื่อใชในการวิเคราะห

สภาพแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

   1.6 เผยแพรขอมูลขาวสารสนเทศในเขตพื้นที่การศึกษาและสาธารณชนรับทราบ 

 2.  การจัดสรรงบประมาณ 

   2.1 การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 
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     2.1.1 จัดทําขอตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

เมื่อไดรับงบประมาณ 

     2.1.2 ศึกษาขอมูลการจัดสรรงบประมาณท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานแจงผานเขตพื้นที่การศึกษาแจงใหโรงเรียนทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการจัดสรรงบประมาณ 

    2.1.3 ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ จากหลักเกณฑและวิธีการ

จัดสรรที่เขตพื้นที่การศึกษาแจง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณท่ีไดจากแผนการระดม

ทรัพยากร 

     2.1.4 วิเคราะหกิจกรรมตามภารกิจ ท่ีจะตองดําเนินการตามมาตรฐาน

โครงสรางสายงานและตามแผนงาน งาน โครงการของโรงเรียน เพื่อจัดลําดับความสําคัญและ

กําหนดงบประมาณ ทรัพยากรของแตละสายงาน งาน โครงการ ใหเปนไปตามกรอบวงเงิน

งบประมาณที่ไดรับและวงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร 

     2 . 1 . 5  ป รั บ ป รุ ง ก ร อ บ ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ า ย ร ะ ย ะ ป า น ก ล า ง

ใหสอดคลองกับกรอบวงเงินที่ไดรับ 

     2.1.6 จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณซึ่งระบุแผนงาน 

งาน โครงการท่ีสอดคลองวงเงินงบประมาณท่ีไดรับและวงเงินนอกงบประมาณท่ีตามแผนระดม

ทรัพยากร 

     2.1.7 จัดทําขอรางตกลงผลผลิตของหนวยงานภายในโรงเรียนและกําหนด

ผูรับผิดชอบ 

     2.1.8 นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณและรางขอตกลงผลผลิต

ขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา 

     2.1.9 แจงจัดสรรวงเงินและจัดทําขอตกลงผลผลิตใหหนวยงานภายใน

โรงเรียนรับไปดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

   2.2  การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ 

    2.2.1 จัดทําแผนการใชงบประมาณไตรมาสโดยกําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน   

รายเดือน ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ แลวสรุปแยกเปนรายไตรมาสเปนงบ

บุคลากร งบอุดหนุน งบลงทุน (แยกเปนคาครุภัณฑและคากอสราง) และงบดําเนินการ(ตาม

นโยบายพิเศษ) 
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    2.2.2 เสนอแผนการใชงบประมาณวงเงินรวม เพื่อขออนุมัติเงินประจํางวด

เปนไตรมาส ผานเขตพื้นท่ีการศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานรวบรวมเสนอตอ

สํานักงบประมาณ 

    2.2.3 เบิกจายงบประมาณประเภทตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปและอนุมัติการใชงบประมาณของโรงเรียนตามประเภทและรายการตามท่ีได รับ

งบประมาณ 

   2.3 การโอนเงินงบประมาณ การโอนเงินใหเปนไปตามข้ันตอนและวิธีการท่ี

กระทรวงการคลังกําหนด 

 

 3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 

   3.1 การตรวจสอบ ติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน 

    3.1.1 จัดทําแผนการตรวจสอบติดตามการใชเงินท้ังเงินงบประมาณและเงิน

นอกงบประมาณของโรงเรียน ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณและแผนการใช

งบประมาณรายไตรมาส      

    3.1.2  จัดทําแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานตามขอตกลง      

การใหบริการผลผลิตของโรงเรียนใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณและแผนการ

ใชงบประมาณรายไตรมาส 

    3.1.3 จัดทําแผนการกํากับตรวจสอบติดตามและปองกันความเสี่ยงสําหรับ

โครงการที่มีความเสี่ยงสูง 

    3.1.4 ประสานแผนและดําเนินการตรวจสอบ ติดตามและนิเทศใหเปนไปตาม

แผนการตรวจสอบ ติดตามโรงเรียน โดยเฉพาะโครงการท่ีมีความเสี่ยงสูง 

    3.1.5 จัดทําขอสรุปผลการตรวจสอบ ติดตามและนิเทศ พรอมท้ังเสนอขอ

ปญหาท่ีอาจทําใหการดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จ เพื่อใหโรงเรียนเรงแกปญหาทันสถานการณ 

    3.1.6 รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

    3.1.7 สรุปขอมูลสารสนเทศและจัดรายงานขอมูลการใชงบประมาณผลการ

ดําเนินงานของโรงเรียนเปนรายไตรมาสตอเขตพื้นที่การศึกษา 
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   3.2 การประเมินผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 

    3.2.1 กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ (key performance indicators) ของ

สถานศึกษา 

    3.2.2 จัดทําตัวชี้ วัดความสําเร็จของผลผลิตท่ีกําหนดตามขอตกลงการ

ใหบริการผลผลิตของโรงเรียน 

    3.3.3 สรางเคร่ืองมือเพื่อการประเมินผลผลผลิต ตามตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี

กําหนดไวตามขอตกลงการใหบริการผลผลิตของสถานศึกษา 

    3.3.4 ประเมินแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียนและจัดทํา

รายงานประจําป 

    3.3.5 รายงาผลการประเมินตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเขต

พื้นที่การศึกษา 

 4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

   4.1 การจัดทรัพยากร 

    4.1.1 ประชาสัมพันธใหหนวยงานภายในโรงเรียนและโรงเรียนในเขตพื้นท่ี

การศึกษาทราบรายการสินทรัพยของโรงเรียน เพื่อใชทรัพยากรรวมกัน 

    4.1.2 วางระบบการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ รวมกับบุคคลหนวยงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชน 

    4.1.3 สนับสนุนใหบุคลากรและโรงเรียน รวมมือกันใชทรัพยากรในชุมชนให

เกิดประโยชนตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

   4.2 การระดมทรัพยากร 

    4.2.1 ศึกษาวิเคราะหกิจกรรมและภารกิจงานหรือโครงการตามกรอบ

งบประมาณการระยะปานกลางและแผนปฏิบัติการประจําป ที่มีความจําเปนตองใชวงเงินเพิ่มเติม

จากงบประมาณการรายไดเพื่อจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมใหเปนไปตามความเรงดวน 

    4.2.2 สํารวจขอมูลนักเรียน ที่มีความตองการไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษา

ตามเกณฑการรับทุนทุกประเภท ต้ังกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนไดรับทุนการศึกษาโดย

ตรวจสอบขอมูลเชิงลึกพรอมกับใหมีการจัดทําขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบัน 

    4.2.3 ศึกษา วิเคราะหแหลงทรัพยากร บุคคล หนวยงาน องคกรและทองถ่ินท่ี

มีศักยภาพใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจนติดตอประสานความรวมมืออยางเปน

รูปธรรม 
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    4.2.4 จัดทําแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาโดย

กําหนดวิธีการ แหลงการสนับสนุน เปาหมาย เวลาดําเนินการและผูรับผิดชอบ 

    4.2.5 เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาตอ

คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบและดําเนินการในรูปคณะกรรมการ 

    4.2.6 เก็บรักษาเงินและเบิกจายไปใชตามแผนปฏิบัติการประจําปท่ีตองใช

วงเงินเพิ่มเติมใหเปนไปตามระเบียบเชิงทุนการศึกษาและระเบียบวาดวยเงินนอกงบประมาณท้ัง

ตามวัตถุประสงคและไมกําหนดวัตถุประสงค 

  4.3  การจัดหารายไดและผลประโยชน 

    4.3.1 วิเคราะหศักยภาพของโรงเรียนท่ีดําเนินการจัดหารายไดและสินทรัพย

ในสวนที่จะนํามาซึ่งรายไดและผลประโยชนของโรงเรียน เพื่อจัดทําทะเบียนขอมูล 

    4.3.2 จัดทําแนวปฏิบัติหรือระเบียบของโรงเรียนเพื่อจัดหารายไดและบริหาร

รายไดและผลประโยชน ตามแตสภาพของโรงเรียน โดยไมขัดตอกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ 

    4.3.3 จัดหารายได ผลประโยชนและจัดทําทะเบียนคุม เก็บรักษาเงินและ

เบิกจายใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ 

   4.4 กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 

    4.4.1 สํารวจประเภทกองทุนและจัดทําขอมูลยอดวงเงินและหลักเกณฑของ

แตละกองทุน 

    4.4.2 สํารวจความตองการของนักเรียนและคัดเลือกเสนอกูยืมตามหลักเกณฑ

ที่กําหนด 

    4.4.3 ประสานการกูยืมกับหนวยปฏิบัติที่เก่ียวของ 

    4.4.4 สรางความตระหนักแกผูกูยืม 

    4.4.5 ติดตามตรวจสอบประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

   4.5 กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา 

       4.5.1 จัดระบบสวัสดิการเพื่อการศึกษาของโรงเรียนใหสอดคลองและเปนไป

ตามกฎหมายทั้งการจัดหาและการใชสวัสดิการเพื่อการศึกษา 

    4.5.2 วางระเบียบการใชเงินสวัสดิการ 

    4.5.3 ดําเนินการจัดสวัสดิการใหเปนไปตามระเบียบ 

    4.5.4 กํากับ ติดตาม ตรวจสอบใหเปนไปตามระเบียบ 
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 5. การบริหารการเงิน การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน 

การนําสงเงิน การโอนเงิน การกันเงินไวเบิกเหลื่อมปใหเปนไปตามขั้นตอนและวิธีการท่ี

กระทรวงการคลังกําหนด 

 6. การบริหารบัญชี 

   6.1 การจัดทําบัญชีการเงิน 

    6.1.1 ต้ังยอดบัญชีระหวางปงบประมาณ ทั้งการต้ังยอดภายหลัง การปดบัญชี

งบประมาณปกอนและการต้ังยอดกอนปดบัญชีปงบประมาณปกอน 

    6.1.2 จัดทํากระดาษทําการ โดยปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณโอนปดบัญชี

นอกงบประมาณเขาบัญชีทุนและบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน ต้ังยอดบัญชีสินทรัพยท่ีเปน

บัญชีวัสดุหรือ (บัญชีสินคาคงเหลือ) และบัญชีสินทรัพยไมหมุนเวียนพรอมท้ังจัดทําใบสําคัญ    

การลงบัญชีทั่วไปโดยใชจํานวนเงินตามรายการหลังการปรับปรุง 

    6.1.3 บันทึกเปดบัญชีคงคาง (พึง รับพึงจาย : accrual basis) 

โดยบันทึกรายการดานเดบิดในบัญชีแยกประเภท (สินทรัพยและคาใชจาย) และบันทึกรายการ

ดานเครดิตในบัญชีแยกประเภท (หนี้สิน ทุน รายได) 

    6.1.4 บันทึกบัญชีประจําวันใหครอบคลุมการรับเงินงบประมาณการรับรายได

จากการขายสินคาหรือการใหบริการ การรับเงินรายได การจายเงินงบประมาณ การจายเงิน

งบประมาณใหยืม การซื้อวัสดุหรือสินคาคงเหลือ เงินทดรองจาย เงินมัดจําและคาปรับ รายได  

จากเงินกูของรัฐ สินทรัพยไมหมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงินรายไดแผนดิน การถอนเงิน

รายไดแผนดิน การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน การจายเงินใหหนวยงานท่ีปฏิบัติตามระบบ

ควบคุมการเงิน การรับเงินความรับผิดทางละเมิด 

    6.1.5 สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทําการ สรุปรายการรับหรือจายเงินผาน

ไปบัญชีแยกประเภทเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคงคลัง สําหรับรายการอ่ืนและรายการใน

สมุดรายวันทั่วไปใหผานรายการเขาบัญชีแยกประเภท ณ วันทําการสุดทายของเดือน 

    6.1.6 ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายไดจาก

งบประมาณคางรับ คาใชจายหรือรับที่ไดลวงหนา คาใชจายลวงหนาหรือรายไดคางรับ วัสดุหรือ

สินคาท่ีใชไประหวางงวดบัญชี คาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 

    6.1.7 ปดบัญชีรายไดและคาใชจาย เพื่อบันทึกบัญชีรายไดสูงกวา (ตํ่ากวา) 

คาใชจายในงวดบัญชีและปดรายการรายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายงวดบัญชี เขาบัญชีรายไดสูง 
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(ตํ่า) กวาคาใชจายสะสม แลวใหโอนบัญชีรายไดแผนดินนําสงคลัง เขาบัญชีรายไดแผนดิน หากมี

ยอดคงเหลือใหถอนเขาบัญชีรายไดแผนดินรอนําสงคลัง 

   6.1.8 ตรวจสอบความถูกตองของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงาน

คงเหลือประจําวันและงบพิสูจนยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองของบัญชีแยก

ประเภทท่ัวไปและการตรวจสอบความถูกตองของบัญชียอยและทะเบียน 

   6.1.9 แกไขขอผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชีจากการเขียนขอความ

ผิดหรือตัวเลขผิด จากการบันทึกตัวเลขผิดชองบัญชียอยแตยอดรวมถูกโดยการขีดฆาขอความหรือ

ตัวเลขผิด ลงลายมือชื่อยอกํากับพรอมวันเดือนปแลวเขียนขอความหรือตัวเลขที่ถูกตอง 

  6.2 การจัดทํารายงานทางการเงินและงบประมาณ 

   6.2.1 จัดทํารายงานประจําเดือนสงหนวยงานตนสังกัด สํานักงานตรวจเงิน

แผนดินและกรมบัญชีกลาง ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป โดยจัดทํารายงานรายไดแผนดิน 

รายงานรายไดและคาใชจาย รายงานเงินประจํางวด 

   6.2.2 จัดทํารายงานประจําป โดยจัดทํางบแสดงฐานะการเงินจัดทํางบ

แสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน งบกระแสเงินสดจัดทําโดยวิธีตรง จัดทําหมายเหตุประกอบงบ

การเงินและจัดสงรายงานประจําปใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานผานเขตพื้นท่ี

การศึกษาและจัดสงสํานักงานตรวจเงินแผนดินและกรมบัญชีกลางตามกําหนดระยะเวลาท่ี

กําหนด 

  6.3 การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียนและรายงานจัดทําและจัดหา

แบบพิมพขึ้นใชเอง เวนแตเปนแบบพิมพกลางท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัด หรือ

สวนราชการที่เก่ียวของจัดทําขึ้นเพื่อจําหนายจายแจก 

 7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย 

   7.1 การจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของโรงเรียน   

    7.1.1 ต้ังคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นสํารวจวัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดิน อาคารและ

สิ่งกอสรางทั้งหมดเพื่อทราบสภาพการใชงาน 

    7.1.2 จําหนาย บริจาคหรือขายทอดตลาดใหเปนไปตามระเบียบในกรณีที่

หมดสภาพหรือไมไดใชประโยชน 

    7.1.3 จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินท่ีเปนวัสดุครุภัณฑใหเปนปจจุบันท้ังท่ีซื้อ

หรือจัดหาจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนท่ีไดจากการบริจาคท่ียังไมได

บันทึกคุมไว โดยบันทึกทะเบียนคุมราคา วันเวลาที่ไดรับสินทรัพย   
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   7.1.4 จดทะเบียนเปนท่ีราชพัสดุสําหรับท่ีดิน อาคารและสิ่งกอสรางในกรณีท่ี

ยังไมดําเนินการและท่ียังไมสมบูรณใหประสานกับกรมธนารักษ หรือสํานักงานธนารักษจังหวัด

เพื่อดําเนินการใหเปนปจจุบันและใหจัดทําทะเบียนคุมในสวนของโรงเรียนใหเปนปจจุบัน 

    7.1.5 จัดระบบฐานขอมูลทรัพยสินของโรงเรียน ซึ่งอาจใชโปรแกรมระบบ

ทะเบียนคุมสินทรัพยก็ได ถาโรงเรียนมีความพรอม 

    7.1.6 จัดทําระเบียบการใชทรัพยสินท่ีไดจากการจัดหาของโรงเรียนโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   7.2 การจัดหาพัสดุ 

    7.2.1 วิเคราะหแผนงาน งานและโครงการ ท่ีจัดทํากรอบรายจายลวงหนา

ระยะปานกลาง เพื่อตรวจดูกิจกรรมท่ีตองใชพัสดุท่ียังไมมีตามทะเบียนคุมทรัพยสินและเปนไป

ตามเกณฑความขาดท่ีกําหนดตามมาตรฐานกลาง 

    7.2.2 จัดทําแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุท้ังในสวนท่ีโรงเรียนจัดหาเอง

และท่ีรวมมือกับโรงเรียนหรือหนวยงานอ่ืนจัดหา 

   7.3 การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจาง 

    7.3.1 จัดทําเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ 

 สิ่งกอสรางในกรณีที่เปนแบบมาตรฐาน 

    7.3.2 ต้ังคณะกรรมการข้ึนกําหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการใน

กรณีท่ีไมเปนแบบมาตรฐานโดยดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ 

    7.3.3 จัดซื้อจัดจาง โดยการตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียดเกณฑ 

คุณลักษณะ ประกาศจายหรือขายแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดย

คณะกรรมการ จัดทําสัญญาและเมื่อตรวจรับงานใหมอบเรื่องแกเจาหนาท่ีการเงินวางฎีกาเบิกเงิน

เพื่อจายแกผูขายหรือผูจาง 

   7.4 การควบคุม  ดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ 

    7.4.1 จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินใหเปนปจจุบัน 

    7.4.2 กําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสิน 

    7.4.3 กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุมและเบิกจายใหเปนไป

ตามระบบและแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปอยางสม่ําเสมอทุกป 
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    7.4.4 ตรวจสอบสภาพและบํารุงรักษาและซอมแซมท้ังกอนและหลังการใช

งาน สําหรับทรัพยสินท่ีมีสภาพไมสามารถใชงานไดใหต้ังคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและทํา

จําหนายหรือขอรื้อถอนกรณีเปนสิ่งกอสราง 

 สรุป ขอบขายภารกิจดานงบประมาณท่ีกําหนดขึ้นใหมกับขอบขายภารกิจเดิมพบวา 

ขอบขายภารกิจท่ีกําหนดขึ้นใหมคือ การจัดทําและเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ 

การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินการระดมทรัพยากร

และการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารสินทรัพย    

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

ประวัติความเปนมาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จัดต้ังข้ึนตามมติท่ีประชุมสภา

การศึกษา ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2552 เห็นชอบหลักการใหมีเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา ใหดําเนินการเสนอแกไขกฎหมายที่เก่ียวของในการประกาศจัดต้ังเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน แบบกลุมจังหวัด 

จํานวน 18 กลุม และกรุงเทพมหานคร 1 กลุม โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานไปดําเนินการท่ีไมขัดกับกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึง

กําหนดมาตรการระยะสั้นในการดําเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพมัธยมศึกษาและการบริหารงาน

บุคคล โดยมาตรการระยะสั้นดังกลาวกําหนดใหจัดต้ังศูนยประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ให

มีเครือขายการนิเทศการมัธยมศึกษาและกําหนดตัวบงชี้ คุณภาพความสําเร็จ การจัดการ

มัธยมศึกษา ซึ่ งกระทรวง ศึกษาธิการเ ห็นชอบในมาตรการระยะสั้นและไดประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กําหนดศูนยประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 

2552 และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดจัดทําแนวทางการบริหารจัดการศูนย

ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกําหนดเปนเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ.2553 

 

สภาพการจัดการศึกษา 

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจในการ

สงเสริม สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา ในเขตพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี และ
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จังหวัดนครปฐม มีสถานศึกษาในความรับผิดชอบ จํานวน 61 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 32 โรงเรียน และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน

จังหวัดนครปฐม จํานวน 29 โรงเรียน 

 โรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดวย 1)โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 2)โรงเรียน

สงวนหญิง 3)โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ 4)โรงเรียนสวนแตงวิทยา 5)โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 

6)โรงเรียนบางปลามาฯ 7)โรงเรียนหรรษาสุจิตตวิทยา2 8)โรงเรียนบางแมหมายฯ 9)โรงเรียนศรี

ประจันตฯ 10)โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 11)โรงเรียนวังหวาราษฎรสามัคคี 12)โรงเรียนบรรหาร

แจมใสวิทยา 1 13)โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 14)โรงเรียนอูทอง 15)โรงเรียนอูทองศึกษาลัย 

16)โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 17)โรงเรียนดอนคาวิทยา 18)โรงเรียนบางลี่วิทยา 19)โรงเรียนสอง

พี่นองวิทยา 20)โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 21)โรงเรียนบอสุพรรณวิทยา 22)โรงเรียนหนอง

วัลยเปรียงวิทยา 23)โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 24)โรงเรียนทุงแฝกพิทยาคม 25)โรงเรียน

บรรหารแจมใสวิทยา 6 26)โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 27)โรงเรียนบอกรุวิทยา 28)โรงเรียนทุงคลี

โคกชางวิทยา 29)โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 7 30)โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 3 31)โรงเรียน

ดานชางวิทยา และ 32)โรงเรียนหนองหญาไซวิทยา 

 โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม ประกอบดวย 1)โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2)โรงเรียน

ราชินีบูรณะ 3)โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 4)โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 5)โรงเรียนสระกะเทียม

วิทยาคม 6)โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม 7)โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม 8)โรงเรียนสิรินธรราช

วิทยาลัย 9)โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 10)โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน 11)โรงเรียนศาลาตึก

วิทยา 12)โรงเรียนคงทองวิทยา 13)โรงเรียนบานหลวงวิทยา 14)โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ   

15)โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 16)โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 17)โรงเรียนพลอยจา

ตุรจินดา 18)โรงเรียนแหลมบัววิทยา 19)โรงเรียนเพิ่มวิทยา 20)โรงเรียนบางเลนวิทยา 21)โรงเรียน

บางหลวงวิทยา 22)โรงเรียนสถาพรวิทยา 23)โรงเรียนบัวปากทาวิทยา 24)โรงเรียนสามพราน

วิทยา 25)โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 26)โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา 27)โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 

28)โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชฯ และ 29)โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
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วิสัยทัศน (Vision) 

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เปนองคกรขับเคลื่อนการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงสรางคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล40 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

งานวจิัยในประเทศ 

 ชูศักด์ิ  นอยทา ศึกษาความรู ความเขาใจและความตองการในการพัฒนาการบริหาร

งบประมาณแบบมุงเนนผลงานในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของผูบริหาร สถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการศึกษาพบวา 1) ผูบริหารมีความรู ความเขาใจ

แบบมุงเนนผลงานโดยเฉลี่ยคอนขางตํ่าและแนวโนมของการกระจายคอนขางมาก 2) ผูบริหารมี

ความตองการในการพัฒนาการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ภาพรวมอยูในระดับมาก 

โดยตองการพัฒนาดานความรูความเขาใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานทักษะพื้นฐานการบริหาร

งบประมาณและที่นอยท่ีสุด คือ ดานศักยภาพในการบริหารงบประมาณ 3) ขอมูลท่ัวไปของ

ผูบริหารสถานศึกษาพบวา เพศ วุฒิการศึกษา การอบรมและขนาดโรงเรียนที่แตกตางกัน มีความรู

ความเขาใจการบริหารงานแบบมุงเนนผลงานไมตางกัน41 

 ดิเรก วรรณเศียร จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาแบบจําลองแบบสมบูรณโดยใชโรงเรียนเปน

ฐานสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยในงานวิจัยไดศึกษาสภาพปญหาการบริหารงบประมาณ 

โดยสอบถามผูบริหารจํานวน 374 คน พบวา ผูบริหารสามารถปฏิบัติงานไดในระดับนอยถึง 9 

รายการ และปฏิบัติไดนอยท่ีสุด 3 รายการ มีความตองการในการพัฒนาดานงบประมาณในระดับ

มากถึง 10 รายการ คือ 1) การจัดการผลประโยชนจากสินทรัพย 2)การบริหารพัสดุ 3) การ

ตรวจสอบติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 4) การบริหารบัญชี 5) การ

 40สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, งานขอมูลสารสนเทศกลุม

นโยบายและแผน, “รายงานขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 9 ประจําปงบประมาณ 2554” (ม.ป.ท.,2554), 2-7. 

 41ชูศักด์ิ  นอยทา, “ศึกษาความรูความเขาใจและความตองการในการพัฒนาการ

บริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3,” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543), บทคัดยอ. 
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โอนงบประมาณขามหมวด 6) การรายงานผลการดําเนินงานใชจายงบประมาณ 7) การจัดต้ัง

งบประมาณโดยการจัดทําแผนกลยุทธ 8) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 9) การ

เบิกจายและอนุมัติงบประมาณ 10) การบริหารการเงิน42 

 ศิริญญา  แกวเงินลาด ไดศึกษา ปจจัยท่ีสงผลตอความพรอมของการดําเนินการตาม

ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แหงชาติ ในจังหวัดปทุมธานี พบวาปจจัยการบริหารท่ีคาดวาจะสงผลตอความพรอมของการ

ดําเนินการตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนโดยรวมทุกดานอยูในระดับดีมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานโครงสรางองคกร ดานลักษณะสภาพแวดลอม ดานลักษณะ

บุคลากร ดานนโยบายและการปฏิบัติอยูในระดับมาก สวนดานทรัพยากรสนับสนุนและดานการ

ฝกอบรมและพัฒนาอยูในระดับปานกลางและเมื่อจําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวาโรงเรียนขนาด

ท่ี 1  มีปจจัยการบริหารปานกลางนอยกวาโรงเรียนขนาดท่ี 2 ขนาดท่ี 3 และขนาดท่ี 4 – 7 ซึ่งมี

ปจจัยการบริหารอยูในระดับมาก สภาพปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการตามระบบ

งบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียน พบวาสวนใหญงบประมาณมีจํากัด บุคลากรมีไม

เพียงพอ การใหความรูเก่ียวกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานยังไมชัดเจน การกระจาย

อํานาจการบริหารยังไมถึงโรงเรียนอยางแทจริง การดําเนินการตามระบบงบประมาณแบบมุงเนน

ผลงานของโรงเรียน พบวา ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญตองการใหจัดบุคลากรใหโรงเรียนอยาง

ครบถวนหรือครบชั้นเรียน จัดบุคลากรเพื่อรองรับงานอ่ืน ๆ ท่ีไมเก่ียวของกับการเรียนการสอน

เรงใหมีการกระจายอํานาจการใชจายเงินตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน การจัด 

งบประมาณใหจัดเผื่อเหลือเผื่อขาด43 

  วิทินี ตันติวีระวงศ  ไดศึกษาความรูและการดําเนินงานเก่ียวกับการวางแผน

งบประมาณแบบมุงผลงานของผูบริหารและครูโรงเรียนนํารองในโครงการนํารอง การปรับปรุง

 42ดิเรก วรรณเศียร, “การพัฒนาแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียน

เปนฐาน สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 19. 

 43ศิริญญา  แกวเงินลาด, “ปจจัยท่ีสงผลตอความพรอมของการดําเนินการตามระบบ

งบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แหงชาติ ในจังหวัดปทุมธานี,” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546), 20. 
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ระบบการจัดการงบประมาณ พบวา ความรูเก่ียวกับการวางแผน งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 

ผูบริหารโรงเรียนและครู มีความรูระดับปานกลางในภาพรวมทุกดานและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา มีความรูปานกลางในดานการวางแผนกลยุทธสถานศึกษาและดานการวางแผน

งบประมาณระยะปานกลาง แตมีความรูนอยในดานการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป การ

เปรียบเทียบความรูเก่ียวกับการวางแผนงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ผูบริหาร โรงเรียนและครู

จําแนกตามตําแหนง พบวา โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.5 และเมื่อเปรียบเทียบตามวุฒิการศึกษา พบวาผูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

ตํ่ากวาและผูท่ีมีวุฒิการศึกษา พบวาผูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือตํ่ากวาและผูท่ีมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกวา มีความรูแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 

0.05 สภาพการดําเนินงานเก่ียวกับการวางแผนงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาท้ังดานการวางแผนกลยุทธระดับสถานศึกษาดาน

การวางแผนงบประมาณระยะปานกลางและดานการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปอยูในระดับ

มาก การเปรียบเทียบสภาพ การดําเนินงานเก่ียวกับการวางแผนงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน

ตามขนาดโรงเรียน พบวาท้ังโดยภาพรวมและรายดาน ผูบริหารและครูในโรงเรียนท่ีมีขนาดเล็ก 

ขนาดกลางและขนาดใหญ มีการดําเนินงานเก่ียวกับการวางแผนงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน

ตามขนาดโรงเรียน พบวา ท้ังโดยภาพรวมและรายดานผูบริหารและครูในโรงเรียนท่ีมีขนาดเล็ก 

ขนาดกลางและขนาดใหญ มีการดําเนินงานเก่ียวกับการวางแผนงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.0544 

 ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ  วิจัยเร่ืองความพรอมของหนวยงานภาครัฐในการบริหาร

จัดการระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรระดับชาติ SPBB โดยศึกษา ความ

พรอมโดยภาครวมของหนวยงานภาครัฐจากองคความรูและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ซึ่งไดกําหนด

กรอบการศึกษา เปนสองมิติ คือ การจัดการตามมาตรฐานการจัดการทางการเงินเจ็ดมาตรฐาน

และความพรอมของหนวยงานภาครัฐเจ็ดดาน ผลการศึกษา พบวาหนวยงานภาครับมีระดับความ

 44วิทินี ตันติวีระวงศ, “ความรูและการดําเนินงานเก่ียวกับการวางแผนงบประมาณ

แบบมุงเนนผลงานของผูบริหารและครูโรงเรียนนํารอง ในโครงการนํารองปรับปรุงระบบการจัดสรร

งบประมาณ,” (วิทยานิพนธการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546), 16. 

                                                           



  

70 

พรอมหรือการปฏิบัติในดานการวางแผนงบประมาณสูงสุด ในขณะท่ีความพรอมดานการคํานวณ

ตนทุนผลผลิตอยูในระดับตํ่าและดานการบริหารทรัพยสินอยูในระดับตํ่าเชนกัน 

 เมื่อวิเคราะหแตละประเด็นศึกษา พบวามีเจ็ดคําถามท่ีคาเฉลี่ยตํ่ากวา 3.00 คือ 

ประเด็น หนวยงานมีการจัดทําคูมือหรือแนวปฏิบัติในการดําเนินงานตาม SPBB นอยท่ีสุดและ

ประเด็น หนวยงานกลางท่ีรับผิดชอบ เชน สํานักงานประมาณ กรมบัญชีกลางสํานักงานตรวจเงิน

แผนดิน ใหการปรึกษาและใหสนับสนุนหนวยงานภาครัฐเก่ียวกับการดําเนินงานตามระบบ SPBB 

คอนขางนอยและอีกหาประเด็นท่ีคาเฉลี่ยตํ่ากวา 3.00 คือ ประเด็น ซึ่งเก่ียวของกับการที่มี      

ความพรอมหรือการปฏิบัตินอยในการจัดสรรอัตรากําลัง การเตรียมบุคลากรท่ีมีความรู ทักษะใน

การถายทอดความรู ตลอดจนการกระตุนใหบุคลากรท่ัวท้ังองคกรไดมีสวนรวมในการดําเนินงาน

ตามระบบ SPBB45 

 สมหวัง ขอเอ้ือนกลาง ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและ

แนวทางในการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและ

ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ผลการวิจัยพบวา 1) ผล

การศึกษาเก่ียวกับสภาพในการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานโรงเรียนไดดําเนินการจัดทํา

งบประมาณแบบมุงเนนผลงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยดําเนินการดานการบริหาร

จัดการอยูในระดับมาก สวนดานศักยภาพบุคคล ดานทรัพยากรหรือปจจัยการผลิตอ่ืนและดาน

งบประมาณสนับสนุนอยูในระดับปานกลาง  2) ผลการศึกษาเก่ียวกับปญหาในการจัดทํา

งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน โรงเรียนประสบปญหาในการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 

ท้ังโดยภาพรวมและรายดาน ซึ่งไดแก ดานศักยภาพบุคคล ดานงบประมาณสนับสนุน ดานการ

บริหารจัดการ และดานทรัพยากรหรือปจจัยการผลิตอ่ืน อยูในระดับปานกลาง46  

 45ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, ความพรอมของหนวยงานภาครัฐในการบริหาร

จัดการระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรระดับชาติ SPBB (กรุงเทพฯ :

บริษัทธนธัช การพิมพ, 2546),17 - 18. 

 46สมหวัง ขอเอ้ือนกลาง, “การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและแนวทางในการจัดทํา

งบประมาณ แบบมุงเนนผลงาน ตามความเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนมัธยม สังกัด

สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย,” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล, 2546), บทคัดยอ. 
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 นิรุตต  เข็มเงิน ศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของหนวย

ปฏิบัติในสวนภูมิภาค : กรณีศึกษาจังหวัดนครนายก ผลการวิจัยพบวา กรณีศึกษามีการบริหาร

จัดการงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ดาน แตกาน

ดําเนินการยังไมครบทั้ง 7 ดาน กลาวคือ47 

 1. การวางแผนงบประมาณ กรณีศึกษาไดมีการวางแผนกลยุทธ มีการจัดทํา

แผนปฏิบัติการสวนการวางแผนงบประมาณระยะปานกลางน้ันมีเพียงโรงเรียนเดียวท่ีจัดทําโดยมี

แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม คือ จะตองเห็นความสําคัญของการใชแผนเปนเคร่ืองมือในการบริหาร 

การวางแผน ตองใชการวิเคราะหสภาพจริงของโรงเรียน ผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการวางแผน

และพิจารณามีการกํากับติดตามประเมินผลในการปฏิบัติจริง 

 2. การกําหนดผลผลิตและการคํานวณตนทุน กรณีศึกษาไดดําเนินการเฉพาะการ

กําหนดผลผลิตเทาน้ัน ยังไมมีการคํานวณตนทุน โดยมีแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม คือตองกําหนด

ผลผลิตใหครอบคลุมการจัดการศึกษาของโรงเรียนพรอมทั้งระบุตัวชี้วัด 

 3. การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง กรณีศึกษายังไมมีการเปลี่ยนแปลง โดยยังจัดซื้อจัด

จางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม โดยมีความ

จําเปนใหเหมาะสมกับงบประมาณ มีการตรวจรับและการจัดทําเอกสารใหถูกตองตามระเบียบ 

 4. การบริหารทาวการเงินและการควบคุมงบประมาณ กรณีศึกษายังไมมีการ

เปลี่ยนแปลงโดยการจัดสรรงบประมาณเปนวงเงินรวมในบางหมวดเทาน้ัน สวนระบบบัญชียังไม

เปนแบบพึงรับพึงจาย โดยมีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม คือ นําขอมูลทางการเงินปท่ีผานมาใชเปน

ขอมูลพื้นฐานจัดสรรงบประมาณตามแผนโดยใหเกิดประโยชนสูงสุด จัดทําเอกสารหลักฐานให

ถูกตองตามระเบียบ ผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการบริหาร รับรูและตรวจสอบการใชจาย

งบประมาณอยางโปรงใส 

 5. การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน กรณีศึกษาไดจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานของโรงเรียน สวนการรายงานทางการเงินยังขาดรูปแบบการรายงานท่ีชัดเจน โดยมี

แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม คือ ตองมีการรายงานใหผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบและหนวยงานตน

สังกัดตองทําปฏิทินกํากับติดตามการรายงาน 

 47 นิรุตต  เข็มเงิน, “การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของหนวยปฏิบัติในสวน

ภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษาจังหวัดนครนายก,” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา

การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), บทคัดยอ. 
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 6. การบริหารสินทรัพย กรณีศึกษาไดดําเนินการเฉพาะการตีราคาสินทรัพยเทาน้ัน 

โดยมีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม คือ ตองใชความรูความเขาใจและความรวมมือของบุคลากร ตอง

ตีราคาทรัพยสินตามแนวปฏิบัติในการตีราคาสินทรัพย 

 7. การตรวจสอบภายใน กรณีศึกษาไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และ

กําหนดกรอบในการตรวจสอบภายในยังไมมีการดําเนินการตรวจสอบภายใน โดยมีแนวทางปฏิบัติ

ท่ีเหมาะสม คือ ผูมีสวนเก่ียวของเห็นความสําคัญของการตรวจสอบภายใน กําหนดแผนในการ

ตรวจสอบภายในใหชัดเจนและแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

 ชาญเลิศ อําไพวรรณ ศึกษาการวางแผนงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบวา 1)การวางแผนงบประมาณ

แบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงครามอยูในระดับ

มาก  2) ปญหาและขอเสนอในการวางแผนงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม ปญหาเกิดจากบุคลากรขาดความรู โรงเรียนขาด

บุคลากร บุคลากรทํางานหลายหนาที ่ขอเสนอแนะ คือ จัดใหมีการประชุม อบรมสัมมนาและมีการ

นิเทศติดตามการดําเนินงาน48 

 ธวัช  เตียวเจริญ ศึกษาการจัดการงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว ผลการศึกษาพบวา 1) ปญหาการจัดการ

งบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

สระแกว โดยรวมและรายดาน พบวามีปญหาอยูในระดับปานกลางโดยดานท่ีเปนปญหามากเปน

อันดับแรก คือ การคํานวณตนทุนผลผลิต รองลงมาคือ การวางแผนงบประมาณ การจัดระบบ    

การจัดซื้อจัดจาง  การบริหารสินทรัพย การตรวจสอบภายใน การรายงานทางการเงินและ             

ผลการดําเนินงาน และการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ ตามลําดับ  2) ปญหา

การจัดการงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

 48ชาญเลิศ อําไพวรรณ, “การวางแผนงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียน

สังกัดสํานักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม,” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), บทคัดยอ. 
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การศึกษาสระแกว แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อจําแนกตามประสบการณใน      

การทํางานของเจาหนาที่และขนาดโรงเรียน49 

 ปญญา  เ ท่ียงธรรม ได วิจัยการบริหารการเงินและการบริหารการบัญชีใน

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 

การบริหารการเงินในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาราย

ดาน พบวา 1) การจายเงินอยูในระดับมากท่ีสุด นอกนั้นอยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมาก

ไปนอยดังนี้ การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การนําสง

เงิน การบริหารการบัญชีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณา

รายดาน พบวาอยูในระดับมากท่ีสุดคือการจัดทําบัญชีการเงิน นอกน้ันอยูในระดับมากคือการ

จัดทํารายงานทางการเงินและงบประมาณ การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียนและแบบ

รายงาน 2) แนวทางการบริหารการเงินในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา ควรมีบุคลากรในการ

ปฏิบัติหนาท่ีโดยเฉพาะและพัฒนาใหมีความรูเก่ียวกับการเงินเปนระยะ มีเคร่ืองมือในการ

ดําเนินการอยางทันสมัยและเพียงพอ มีการประสานงานกับหนวยงานตนสังกัดตลอดเวลา วาง

แผนการใชจายเงินมีการตรวจสอบ การใชจายตลอดเวลาใหมีระบบควบคุมภายใน แนวทางการ

บริหารการบัญชีในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา ควรมีบุคลากรท่ีทําหนาท่ีการบัญชีโดยตรงและ

พัฒนาใหมีความรูดานการบัญชีตลอดเวลา มีคณะกรรมการตรวจสอบบัญชี มีการพัฒนาและ

ปรับปรุงการบัญชีอยูตลอดเวลา ใชการบัญชีเปนแนวทางในการวางแผนใชจายและมีการประสาน

กับฝายการเงินตลอดเวลา50 

 ดวงเพ็ชร นาคเกษม  ทําการวิจัยเร่ือง สภาพการบริหารการจัดการเงิน งบประมาณ 

หมวดเงินอุดหนุนของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 2 สรุป

ผลการวิจัยไดวา ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารเงินอุดหนุนรายหัว สถานศึกษาปฏิบัติใน

ระดับมากทุกดาน คือ การใชจายอุดหนุน (รายหัว) ใชตามวัตถุประสงคทุกรายการและเสนอ

 49ธวัช  เตียวเจริญ, “การจัดการงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว,”  (วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547), บทคัดยอ. 

 50ปญญา  เท่ียงธรรม,  “การบริหารการเงินและการบริหารการบัญชีในสถานศึกษา   

ข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1,” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษา

ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), บทคัดยอ. 
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แผนการใชจายเงินใหกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในดานการจายเงินมีการอนุมัติจาก  

ผูมีอํานาจทุกรายการ กําหนดผูรับผิดชอบในการรับจายเงินไวเปนลายลักษณอักษร การเก็บรักษา

เงินใหเก็บในธนาคารและเสนอรายงานเงินคงเหลือตอผูบริหารทุกสิ้นวันทําการ รวมท้ังไดมีการ

จัดทําบันทึกในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนรายหัวอยางถูกตองและเปน

ปจจุบัน นอกจากน้ียังใหขอเสนอแนะวา การโอนเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนรายหัวใหแก

สถานศึกษาควรดําเนินการในชวงตนปงบประมาณ เพื่อสถานศึกษาจะไดกําหนดแผนการใช

จายเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงคและควรมีการอบรมเจาหนาท่ีการเงินของสถานศึกษาอยาง

สม่ําเสมอ ควรจัดหาบุคลากรดานการเงินใหโดยเฉพาะเพราะสถานศึกษามีภาระงานสอนมาก ไม

ควรเรงรัดการใช51 

 ดารา  ชินชัย ไดศึกษาการบริหารงบประมาณของโรงเรียนท่ีเปนนิติบุคคล สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5 ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการบริหารงบประมาณ

ของโรงเรียนนิติบุคคล โดยภาพรวมและรายดานพบวา อยูในระดับปานกลาง ยกเวนดานการ

บริหารพัสดุหรือสินทรัพยอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดาน

การจัดสรรงบประมาณ ดานการบริหารการเงินและบัญชี ดานการจัดทําและเสนอของบประมาณ 

ดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา และดานการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 

รายงานการใชเงินและผลการดําเนินงานตามลําดับ  2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับ

สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียนที่เปนนิติบุคคล จําแนกตามตําแหนงหนาที่โดยภาพรวม

และรายดาน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 เมื่อผลการเปรียบเทียบ

รายคู โดยวิธีการของเชฟเฟ (Sheffe’) พบวาสภาพการบริหารงบประมาณตามความคิดเห็นของ

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาแตกตางจากผูบริหารและหัวหนางานการเงินโรงเรียนอยางมี

 51ดวงเพ็ชร นาคเกษม,  “สภาพการบริหารจัดการการเงินงบประมาณ หมวดเงิน

อุดหนุนของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2,” (วิทยานิพนธ

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 

2548), 17. 
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นัยสําคัญที่ระดับ .001  3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารงบประมาณ

ของโรงเรียนที่เปนนิติบุคคลตามขนาดโรงเรียน พบวา ไมแตกตางกันทั้งในภาพรวมและรายดาน52 

 อุทัย  บุญประเสริฐ53 ไดทําการวิจัยเก่ียวกับการสังเคราะหรายงานการวิจัยการ

กระจายอํานาจทางการศึกษาใน 8 ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย ญี่ปุน สหราช

อาณาจักร (อังกฤษ) นิวซีแลนด ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกาและฝร่ังเศส มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

การกระจายอํานาจทางการศึกษาของประเทศตาง ๆ รวม 8 ประเทศและเพื่อสังเคราะหรายงาน

เสนอรูปแบบหรือแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษาท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

การศึกษาคร้ังน้ีเนนการวิจัยเชิงเอกสารดําเนินการในขอบเขตของระบบบริหารและการบริหาร

การศึกษาระดับตาง ๆ ระบบดานการเงินการงบประมาณการศึกษา ระบบบริหารงานบุคคลทาง

ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ร ะ บ บ บ ริ ห า ร วิ ช า ก า ร แ ล ะ คุ ณ ภ า พ ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า  ผ ล วิ จั ย  พ บ ว า 

กระทรวงศึกษาธิการเปนกระทรวงหลักกระทรวงเดียวท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของ

ประเทศ ซึ่งในประเทศตาง ๆ สวนใหญแลวสวนกลางจะมีบทบาทสําคัญในการควบคุมหลักสูตร 

นโยบาย มาตรฐานคุณภาพและการสนับสนุนทรัพยากร สวนการกระจายอํานาจการบริหาร     

การจัดการศึกษามี 2 แนวทางใหญ ๆ คือ กระจายไปใหองคกรการศึกษาในระดับทองถ่ิน เชน 

สหรัฐอเมริกา เกาหลี ญี่ ปุน และการกระจายไปใหสถานศึกษาโดยตรง เชน ออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด อังกฤษ  

 การกระจายอํานาจการบริหารการศึกษาท่ีปฏิบัติกันในประเทศตาง ๆ น้ันเปนการ

กระจายไปใหกับคณะกรรมการการศึกษา (Board of Education) ท้ังในระดับทองถ่ินและระดับ

สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาจะเปนอิสระจากฝายปกครองโดยมีกฎหมายรองรับดัง

กรณีท่ีเห็นไดชัดเจนจากการปฏิบัติของสาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุน เปนตน โดยคณะกรรมการ

การศึกษาจะมีอํานาจครอบคลุมท้ังดานวิชาการ การบริหารงานบุคคลและงบประมาณ ในการจัด

การศึกษาทุกประเภท โดยอํานาจการตัดสินใจในดานงบประมาณและการบริหารงานบุคคล จะอยู

 52ดารา  ชินชัย,  “การบริหารงบประมาณของโรงเรียนท่ีเปนนิติบุคคล สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5,” วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร

การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2549), บทคัดยอ. 

 53อุทัย  บุญประเสริฐ, การสังเคราะหรายงานการวิจัย การกระจายอํานาจทาง

การศึกษาใน 8 ประเทศ (กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

,2549), 26. 
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ท่ีคณะกรรมการการศึกษาทองถ่ินหรือคณะกรรมการสถานศึกษาแลวแตกรณี สถานศึกษามีอิสระ

แตกตางกันในการบริหาร ในการปรับหลักสูตรใหเหมาะสมกับบริบทชุมชนและความตองการของ

ผูเรียน ดานการบริหารงานบุคคล ปรากฏวาครูเปนบุคลากรท่ีมีสังกัดท้ังในแบบท่ีสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและคณะกรรมการสถานศึกษามีแนวโนมของอํานาจในการบริหารงานบุคคล

เปนแบบเบ็ดเสร็จ ท้ังการสรรหา คัดเลือก แตงต้ัง พิจารณาความดีความชอบและการดําเนินงาน

ทางวินัย ดานการงบประมาณ การศึกษา ปรากฏวาสวนใหญกระทรวงศึกษาธิการยังคงมีบทบาท

สําคัญในการดูแลการเงินและการงบประมาณทางการศึกษาโดยรวมของประเทศ แตในบาง

ประเทศมีบทบาทสนับสนุนงบประมาณบงสวน เชน สนับสนุนเงินเดือนครูและโครงการพิเศษอ่ืน ๆ 

ดังเชน กรณีในญี่ปุนและบางแหลงเชนในออสเตรเลีย เกาหลี สหรัฐอเมริกาและนิวซีแลนด เนน

การกระจายสูสถานศึกษาโดยตรง โดยจัดสรรงบประมาณใหกับสถานศึกษาโดยตรง ในอัตราท่ี

คอนขางสูงมากและใหอิสระในการจัดการไดอยางเต็มท่ี นอกจากน้ัน คณะกรรมการการศึกษา

ทองถ่ินยังอาจมีรายไดจากการจัดเก็บภาษีทองถ่ิน เพื่อนํามาจัดการศึกษาไดดวยในอังกฤษ 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด  ญี่ ปุน มีระบบการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนดวยระบบแบบ              

fair funding ท่ีคํานึงถึงธรรมชาติของผูเรียนลักษณะโรงเรียนท่ีมีความแตกตางกันคํานึงถึง 

ผูดอยโอกาสและคุณภาพทางการศึกษา สวนใหญจะเนนเร่ืองการกระจายอํานาจจากสวนกลางสู

องคการบริหารการศึกษาในระดับทองถ่ินและสูสถานศึกษา เนนการบริหารการศึกษาโดยมืออาชีพ

และการมีความเปนกลางทางการเมือง ความเปนอิสระจากฝายปกครอง ปลอดจากการแทรกแซง

ทางการเมือง ในการบริหารเนนหลักการมีสวนรวมและหลักความเปนประชาธิปไตย หลักคุณภาพ

และประสิทธิภาพและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

 ภูมิภาคิณศม  อิสสระยางกูล ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงบประมาณ

และการเงินในอนาคตสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพท่ีพึง

ประสงคของการบริหารงบประมาณและการเงินของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และศึกษาการพัฒนา

รูปแบบการบริหารงบประมาณและการเงินในอนาคตสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัย

พบวา  เมื่อพิจารณาความตองการจําเปนของการบริหารงบประมาณและการเงินของโรงเรียน 

พบวา มีความจําเปนตองลดการบริหารงบประมาณและการเงินของโรงเรียนโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มากท่ีสุด รองลงไป คือ การบริหารงบประมาณและการเงิน

ของโรงเรียนโดยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และเพิ่มการบริหารงบประมาณและการเงินของ

โรงเรียนโดยโรงเรียน สําหรับรูปแบบการบริหารงบประมาณและการเงินในอนาคตสําหรับ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีความเหมาะสมและเปนประโยชน ซึ่งประกอบดวย ลักษณะสําคัญ คือ 
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1) เพิ่มระดับการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณและการเงินของโรงเรียน และมอบหมายใหรอง

ผูอํานวยการโรงเรียนมีบทบาทชัดเจนในการบริหารงบประมาณและการเงิน  2) ลดระดับการ

ปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ และการเงินของโรงเรียนโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน และจัดบุคลากรทําหนาท่ีการบริหารงบประมาณและการเงิน เพื่อลดการใชครูในหนาท่ี

ดังกลาว  3) ลดระดับการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณและการเงินของโรงเรียนโดยสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา และจัดบุคลากรทําหนาท่ีการบริหารงบประมาณและการเงิน เพื่อลดการใชครู

ในหนาท่ีดังกลาว  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช มีดังน้ี 1) ควรแกไขกฎระเบียบตางๆ ท่ี

เก่ียวของกับการบริหารงบประมาณและการเงินของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหสอดคลองกับ

รูปแบบการบริหารงบประมาณและการเงินสําหรับสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

2) ควรกําหนดเกณฑการประเมินความพรอมท้ังกอนและหลังการนํารูปแบบการบริหาร

งบประมาณและการเงินสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใชเพื่อติดตาม

ประเมินผล54 

 สมนึก สุมานัส ไดวิจัยศึกษาปญหาและแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานการเงิน

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรีหาดาน ผลการวิจัยพบวา 

ปญหาการปฏิบัติงานการเงินของโรงเรียนประถมศึกษา ในภาพรวมทุกดาน พบวา อยูในระดับ

นอยและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาปญหาดานการนําสงเงินเปนอันดับหน่ึง อยูในระดับ  

ปานกลางเรียงลําดับ คือ ดานการนําสงเงิน ดานการเก็บรักษาเงิน ดานการจายเงินและดาน      

การรับเงิน55 

 พิสมัย สุนนทนาม  ไดศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของ

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 ผลการวิจัยพบวา จากการเปรียบเทียบ

การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาท่ีมีขนาดตางกันมีประสิทธิภาพ

แตกตางกัน โดยพบวาสถานศึกษาใหญมีประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณมากกวาเพราะ

                      54ภูมิภาคิณศม อิสสระยางกูล,“การพัฒนารูปแบบการบริหารงบประมาณและการเงิน

ในอนาคตสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,”(ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554), บทคัดยอ. 

 55สมนึก สุมานัส, “ปญหาและแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานการเงินโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี,” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543), บทคัดยอ. 
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหลักการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน รายการ

คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(รายหัว) ท่ียึดจํานวนนักเรียนเปนหลักจึงสงผลตอการ

ได รับการสนับสนุนงบประมาณแตกตางกัน สถานศึกษาขนาดใหญจึงมีความพรอมกวา

สถานศึกษาขนาดเล็กท้ังในดานทรัพยากรและบุคลากร และใหขอเสนอแนะในดานทางการ

รายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน วาควรรายงานงบดุลสวนของหน้ีสินและสินทรัพยให

ชัดเจน โดยผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาตเปนผูตรวจสอบบัญชีทุกป56 

งานวจิัยในตางประเทศ 

  สเปนเลอร (Spengler) ไดศึกษาแนวทางสําหรับการบริหารงานดานการเงินของ

โรงเรียน (บริบทโรงเรียนในแถบแอฟริกาใต) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางสําหรับการ

บริหารงานในดานการเงินของโรงเรียนการนําไปใชในโรงเรียน เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตาม

จุดมุงหมายนับวาเปนสิ่งสําคัญมาก ท่ีผูบริหารโรงเรียนจะตองทราบถึงจุดเร่ิมตนของการจัด

การศึกษาเพื่อการกําหนดอนาคตในการจัดการศึกษา ดังนั้น จากสมมุติฐานที่กลาวมานี้ จึงนําไปสู

การศึกษาเร่ืองราวการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร การจัดการศึกษาของประเทศในแถบ

แอฟริกาใตเพื่อการนําไปประยุกตใชตอไป ผูบริหารโรงเรียนควรใหความสนใจการบริหาร

การศึกษาและการบริหารงานในดานการเงินของโรงเรียนควบคูกันไป เพราะการบริหารงานทั้งสอง

สวนน้ีไมอาจแยกออกจากกันได ผูบริหารไมไดใชเพียงแคทักษะดานการบริหารงานเทาน้ัน แตยัง

จําเปนตองใชทรัพยากรในการบริหารงานดวย ดังน้ันจึงเปนสิ่งท่ีไดรับการคาดหวังวาผูบริหารงาน

ของโรงเรียนในอนาคตจะตองมีความรู ความสามารถ โดยเฉพาะอยางย่ิงการบริหารงานในดาน

การเงิน แนวทางในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพข้ึนน้ัน จําเปนจะตองเอาใจใสกับทุก ๆ 

องคประกอบ รวมท้ังองคประกอบยอยในภาพรวมดวยและการจัดสรรงบประมาณนับเปน

องคประกอบยอยอยางหน่ึงของการบริหารงานเชนกัน โดยเฉพาะอยางย่ิง นับต้ังแตมี              

 56พิสมัย สุนนทนาม,  “การศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2,” วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547), บทคัดยอ.  
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การประกาศใชกฎหมาย school act of 1996 ก็อาจกลาวไดวาการบริหารงานในดานการเงินของ

โรงเรียน ไดกลายมาเปนองคประกอบที่สําคัญย่ิงของระบบการบริหารโรงเรียนในปจจุบัน57 

 ในสวนท่ี 1 ของรูปแบบการบริหารงานในดานการเงินของโรงเรียนก็คือการวางแผน

งาน โดยทําการสํารวจสิ่งตาง ๆ ท่ีโรงเรียนมีความตองการในอันดับแรก ๆ จากน้ันจึงกําหนด ภาระ

งานและวิสัยทัศน ศึกษานโยบาย วัตถุประสงคและวางแผนงานดานงบประมาณอยางระมัดระวัง 

นอกจากน้ี สิ่งที่มีความสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือกระบวนการตัดสินใจ 

 ในสวนท่ี 2 ของรูปแบบการบริหารงานในดานการเงินของโรงเรียนก็คือขั้นตอนของ

การควบคุม หมายถึง การทําบัญชีและจัดทําเปนเอกสารขอมูลท่ีนําไปใชได ซึ่งนับวาเปนขั้นตอน

สุดทาย 

  นอกจากน้ียังพบวาสภาพเศรษฐกิจคือสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารโรงเรียนเชนกัน

ดังน้ัน จึงควรมีการศึกษาและกําหนดสิ่งท่ีเปนอุปสรรคสําคัญในการจัดการศึกษาของภาครัฐและ

การบริหารโรงเรียนท่ีมีความเสี่ยงไวในอันดับแรก ๆ ของกิจกรรมการบริหารโรงเรียนดวย  

  อินแมน เฟรดทา ดีบอช (Inman – Freitas, Deborah) ไดศึกษาเก่ียวกับการจัด

การเงินท่ีมีประสิทธิภาพของโรงเรียนชนบท ปญหาและแนวทางแกไขมีดังน้ี 1) ปญหารายรับซึ่ง

เปนปญหาใหญท่ีสุดในการหมุนเวียนเงินสด ซึ่งเกิดจาก 2 เหตุหลัก คือ การไดรับเงินชวยเหลือ     

30 เปอรเซ็นต จากรัฐหลังจากสิ้นปงบประมาณและการไดรับภาษีชากวากําหนด ทําใหเขตพื้นท่ี

ตองยืมเงินเพื่อใหครอบคลุมกองทุนจนกวาจะไดรับเงินกองทุนมา 2) การอนุมัติงบประมาณลาชา

ทําใหไมทราบวาจะไดรับงบประมาณเทาไร ทําใหตองมีการปรับงบประมาณเสมอ ๆ 3) คาใชจาย

เพิ่มขึ้น 10 – 12เปอรเซ็นตทุกป ขณะที่รายรับเพิ่ม 2 – 4 เปอรเซ็นต 4) คาใชจายหลายรายการเปน

งบที่เพิ่มขึ้นมาก เชน คาใชจายการศึกษาพิเศษ ตนทุนคาประกันสุขภาพ รวมทั้งคาใชจายที่เกิดขึ้น

ใหมเพราะการออกกฎหมายใหม ๆ เปนตน 5) การจัดเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมท้ังตําราและ

 57Spengler,Josephus Johannes,Guidelines for the financial management of 

schools (Afrikaans text, South Africa) Accessed 1 April 2013. Available from 

http://www.education.gov.uk/schools /adminandfinance/ financialmanagement 
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อุปกรณ ในการจัดการศึกษา คาจางเพื่อใหครูอยูทํางานตอไป หลายโรงเรียนไดรับงบประมาณไม

เพียงพอทําใหไมสามารถจัดใหมีโปรแกรมการศึกษาที่มีคุณภาพได58 

 วิลเลี่ยม (Williams) ไดทําการศึกษาโดยการสํารวจวิทยาลัยชุมชนในรัฐแคลิฟอรเนีย 

จํานวน 107 แหงพบวา 1) มีการใชกรอบการวางแผน 2) มีขอบเขตการจัดสรรงบประมาณโดย

อาศัยพื้นฐานรูปแบบการจัดสรรท่ีเปนทางการ 3) การวางแผนและการจัดทํางบประมาณตลอดจน

กระบวนการจัดสรรดานการเงินมีการกระทําแบบประสมประสาน 4) มีระดับความไมสัมพันธกัน

ระหวางการปฏิบัติงานไมสอดคลองกับแผนท่ีวางไว รวมท้ังดานการจัดสรรทรัพยากรดานการเงิน 

วิธีการดําเนินการศึกษาในคร้ังน้ีใชแบบสํารวจและแบบสอบถามปรากฏผลดังน้ี 1) มีความ

เชื่อมโยงกันนอยมากระหวางการวางแผนและการจัดสรรงบประมาณและการจัดทําแผน

งบประมาณในวิทยาลัยชุมชนรัฐแคลิฟอรเนีย 2) การวางแผนระยะยาวมีการปฏิบัติอยูในระดับ

มากแตการจัดสรรการเงินมีระดับในการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 3) มีการบูรณาการระหวาง

การวางแผนในการจัดทํางบประมาณและการจัดสรรทรัพยากรดานการเงินมีการปฏิบัติในระดับ

นอย 4) มีการเชื่อมโยงระหวางประสิทธิผลดานการวางแผนเชิงกลยุทธ การจัดทํางบประมาณและ

การจัดสรรทรัพยากร พบวาประสิทธิผลขององคกรจะเพิ่มขึ้นเพราะใชกระบวนการที่บูรณาการโดย

การจัดทําแผนแบบใหม59 

 เมลเคอรส และ มารเตรอร (Melkers and Pratrik Mhatrer) ไดศึกษาการทําวิจัยเร่ือง

การวัดผลและการนําผลสะทอนมาวัดผลระดับปฏิบัติงานดานการบริหารงบประมาณและการเงิน

และรายงานผล กรณีศึกษารัฐวิสคอนซิน (case study state of Wisconsin) โดยใชวิธีการสนทนา

กลุมเก่ียวกับประเด็นการวัดผลและการจัดเอกสารการบริหารงบประมาณโดยรัฐ ผลการศึกษา

 58Inman – Freitas, Deborah,Efficient Financial Management in Rural School: 

Common Problems and Solutions from the Field, Accessed  1 April 2013. Available 

from http://www.ericdigests.org/pre-9221/common.htm 

 59William, James Edward, Linking Strategic Planning’ Budgeting, and 

Financial Resource Allocation in California Community Colleges, Accessed  10 April 

2013.Availablefromhttp://scholar.google.co.th/scholar?q=Linking+Strategic+Planning%E

2%80%99+Budgeting,and+Financial+Resource+Allocation+in+California+Community+

Colleges%E2%80%9D&hl=th&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ei=mluHUd7VOc

WrrAfvqoH4Dg&ved=0CCcQgQMwAA 

                                                           

http://www.ericdigests.org/pre-9221/common.htm
http://scholar.google.co.th/scholar?q=Linking+Strategic+
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งานวิจัยพบวาระดับความเขาใจในการวัดผลและการนําผลสะทอนมาวัดผลระดับปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1) ดานพัฒนาบุคลากรและบทบาทหนาท่ี  2) ดานการใชผลสะทอนเพื่อวัดผลระดับการปฏิบัติงาน 

3) ดานการสนับสนุนสงเสริมการนําผลสะทอนเพื่อใชวัดผลการปฏิบัติงาน ของรัฐวิสคอนซิน ซึ่งได

รายงานขอมูลพื้นฐานของรัฐท่ีประสบความสําเร็จในการวัดผลการปฏิบัติงานโดยนําผลสะทอนท่ี

ไดมารวบรวมเปนระเบียบการวัดผลภายใตกระบวนการงบประมาณพรอมทั้ งจัดใหมี               

การพัฒนาการวางแผนกลยุทธโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนากลยุทธทางธุรกิจเพื่อ

เตรียมรากฐานดานการบริหารงบประมาณและการเงิน60  

สรุป 

 การบริหารงบประมาณของสถานศึกษานิติบุคคลมีความสําคัญตอการบริหารจัดการ

และจากการกระจายอํานาจมาใหสถานศึกษา ทําใหการบริหารสถานศึกษานิติบุคคลมีความ

สะดวกคลองตัวมากขึ้น การบริหารงบประมาณ จําตองมีความคุมคา มีความโปรงใส สามารถ

ตรวจสอบได และปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานซึ่งเปนปจจัยท่ีจะสนับสนุนให

การบริหารสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคลประสบความสําเร็จ โดยใชกระบวนการบริหารงบประมาณ

แบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ ไดแก  การวางแผนงบประมาณ การกําหนดผลผลิตและการคํานวณตนทุน 

การจัดระบบจัดซื้อจัดจาง การบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณการรายงานทางการเงินและ

ผลการดําเนินงาน การบริหารสินทรัพย การตรวจสอบภายใน มาบริหารจัดการ เพื่อใหการจัดทํา

และเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน

ผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน การะดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหาร

การเงิน การจัดทําบัญชี  และการบริหารสินทรัพยของสถานศึกษานิติบุคคลมีคุณภาพอันจะสงผล

ตอการพัฒนาผูเรียนใหเปนไปนโยบายการศึกษาของรัฐ  

 

 60Julia  Melkers, and  Pratrik  Mhatre, Use and The Effects of Using 

Performance Measures for Budgeting Management and Reporting: Case Study State of 

Wisconsin, Accessed  3 April 2013. Available from http://www. Seagov.org./  

 

                                                           

http://www/


 

บทท่ี 3 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

 การดําเนินการวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอแนวทางการบริหารงบประมาณ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9    

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใชสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

สั ง กัด  สั ง กัดสํ า นักง าน เ ขตพื้ น ท่ีการ ศึกษามัธ ยม ศึกษา เขต  9 เป นหน วย วิ เคราะ ห                    

(unit of analysis) ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษา          

ครูปฏิบัติหนาท่ีการเงิน และครูผูปฏิบัติงานสอน รวมจํานวน 4 คน เปนผูตอบแบบสอบถาม 

เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามเก่ียวกับแนวทางในการบริหารงบประมาณสถานศึกษาท่ีเปน     

นิติบุคคล การดําเนินการวิจัยประกอบดวยกระบวนการ 3 ข้ันตอน คือ ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

และระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 

 เพื่อใหการวิจัยในครั้งนี้ดําเนินไปอยางมีระบบ มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค

ของการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการการศึกษาวิจัยออกเปน  3  ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนท่ี  1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย (research proposal)   

 ผูวิจัยจัดเตรียมโครงการวิจัย โดยการศึกษาวิเคราะหแนวคิด  ทฤษฎีและวรรณกรรม

ที่เก่ียวของจากเอกสาร งานวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล 

กรณีดานการบริหารงบประมาณ นํามากําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอ

อนุมัติโครงการวิจัย 

 ขั้นตอนท่ี 2 การดําเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยจัดสรางเคร่ืองมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอเพื่อขอรับคําแนะนํา

จาก คณะกรรมการผูควบคุมงานวิจัยและผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกตอง ผานกระบวนการ

ทดลอง ปรับปรุงเคร่ืองมือ และการตรวจสอบคุณภาพโดยวิธีการหาความเชื่อมั่นแลว นําไปเก็บ

ขอมูลจากสถานศึกษากลุมตัวอยางท่ีกําหนด แลวนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบ
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ความสมบูรณ วิเคราะห และแปลผล 

 ขั้นตอนท่ี 3  การรายงานผลการวิจัย      

 เพื่อนําเสนอแนวทางการบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล 

ผูวิจัยจดัทํารายงานผลการวิจัยเพื่อเสนอขอรับคําแนะนําจากคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ 

เพื่อทําการตรวจสอบความถูกตองแกไขปรับปรุงและจัดพิมพรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอ

ตอคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  ความสมบูรณ วิเคราะห และแปลผล 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 เพื่อใหการวิจัยคร้ังน้ีเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ผู วิจัยจึงไดกําหนด

รายละเอียดตาง ๆ  ประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยางและขนาดกลุม

ตัวอยาง ตัวแปรท่ีศึกษา เคร่ืองมือและการสรางเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะห

ขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

แผนแบบการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive  research) ที่มีแผนแบบ      

การวิจัยโดยใชกลุมตัวอยางกลุมเดียว ศึกษาสภาวการณมีการวัดผลเพียงคร้ังเดียวโดยไมม ี     

การทดลอง (the  one shot,  non-experimental, case  study design)  สามารถเขียนแสดงเปน

แผนแบบ  (diagram)  ดังนี้ 

 

 

                                                                     O 

 

                          R             X                                       
   

 

  R   หมายถึง ตัวอยางที่ไดจากการสุม 

  X   หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 

  O          หมายถึง ขอมูลท่ีไดจากการศึกษา                     
 
 

                      

83 

 



84 

ประชากร 

 ประชากรท่ีใช 2 7ใ 2 7นการวิจัยคร้ังน้ีคือ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 จํานวน 61 โรงเรียน  
 

กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จํานวน 61 โรงเรียน โดยเลือกกลุมตัวอยางจากหนวยงาน

ดังกลาว ผูวิจัยไดทําการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากการเปดตารางของเครซี่และมอรแกนด 

(Krejcie and Morgan) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 52 โรงเรียน 

สวนวิธีการไดมาซึ่งกลุมตัวอยาง ผูวิจัยทําการสุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น  (stratified  

random  sampling) 

ผูใหขอมูล 

ผูใหขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดวย  ผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหาร

สถานศึกษา ครูปฏิบัติหนาท่ีการเงิน และครูผูปฏิบัติงานสอน  สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จํานวน 52 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน รวมผูตอบแบบสอบถาม 

208 คน  
 

ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางผูใหขอมูลแบงตามภาคภูมิศาสตร  
 

 

 

เขตอําเภอ 

 

ประชากร 

(โรง) 

กลุม

ตัวอยาง 

(โรง) 

ผูใหขอมูล  (คน)  

รวม 

(คน) 

ผูบริหาร

สถานศึกษา 

รองผูบริหาร

สถานศึกษา 

ครู 

เมืองนครปฐม 8 7 7 7 14 28 

กําแพงแสน 3 3 3 3 6 12 

ดอนตูม 2 2 2 2 4 8 

บางเลน 4 3 3 3 6 12 

นครชัยศรี 6 5 5 5 10 20 

พุทธมณฑล 2 2 2 2 4 8 

สามพราน 4 3 3 3 6 12 

เมืองสุพรรณบุรี 5 4 4 4 8 16 

บางปลามา 3 3 3 3 6 12 
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางผูใหขอมูลแบงตามภาคภูมิศาสตร (ตอ) 
 

 

เขตอําเภอ 

 

ประชากร 

(โรง) 

กลุม

ตัวอยาง 

(โรง) 

ผูใหขอมูล  (คน)  

รวม 

(คน) 

ผูบริหาร

ศึกษา 

รองผูบริหาร

สถานศึกษา 

ครู 

ศรีประจันต 3 3 3 3 6 12 

อูทอง 4 3 3 3 6 12 

สองพี่นอง 5 4 4 4 8 16 

ดอนเจดีย 2 2 2 2 4 8 

ดานชาง 2 2 2 2 4 8 

สามชุก 3 3 3 3 6 12 

เดิมบางนางบวช 4 2 2 2 4 8 

หนองหญาไซ 1 1 1 1 2 4 

รวม 61 52 52 52 104 208 

 

ที่มา  :  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9, ขอมูลสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นท่ี

มัธยมศึกษา เขต 9 : กลุมนโยบายและแผน, 2554 (ขอมูล ณ วันที่  1  มกราคม  2554) 

 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

      ตัวแปรที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรศึกษามีรายละเอียด

ดังนี้ 

      1. ตัวแปรพื้นฐาน  เปนตัวแปรท่ีเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  

(personal data) ไดแก เพศ อายุ การดํารงตําแหนง ระดับการศึกษา และประสบการณในการ

ทํางาน              

                 2. ตัวแปรศึกษา ประกอบดวย ตัวแปรท่ีเก่ียวของกับแนวทางการบริหารงบประมาณ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล ผูวิจัยไดใชมาตรฐานการจัดการทางการเงินทั้ง 7 ดาน คือ 

   2.1 การวางแผนงบประมาณ (budget planning) หมายถึง การจัดการ

งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด ดําเนินการตามพันธกิจหลัก 

เพื่อตอบสนองตอเปาหมายของสถานศึกษาและเปาหมาย คือ การจัดทําแผนกลยุทธ เพื่อนําไปใช

ในการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวและกําหนดผลผลิตและผลลัพธ มีตัวชี้วัดในการ
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ดําเนินงาน กลยุทธท่ีไดจากการดําเนินการ จัดทําแผนกลยุทธดังกลาว มาแปลงสูแผนการ

ดําเนินงานหรือกลยุทธในการปฏิบัติงาน พรอมจัดทํางบประมาณใชจายในแผนงาน โครงการ 

จัดแบงตามประเภทคาใชจายท่ีกําหนดและครอบคลุมแหลงงบประมาณ รวมท้ังการประมาณการ

คาใชจายลวงหนาสําหรับการดําเนินงาน เพื่อเปนการประกันไดวาหากสถานการณไมมีการ

เปลี่ยนแปลงสถานศึกษาจะสามารถดําเนินกิจกรรมไดอยางตอเน่ืองและทําใหบรรลุเปาหมายท่ี

กําหนดไว 

   2.2 การคํานวณตนทุนผลผลิต (output costing) หมายถึง การกําหนดราคาท่ี

เหมาะสมและสามารถแสดงผลไดรวดเร็ว เพื่อประโยชนในการควบคุมการดําเนินงานและการ

ติดตามตรวจสอบ เปนตัวชี้วัดอยางหน่ึงในการวัดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึงประโยชน

ในการพิจารณาทบทวนการดําเนินงานของสถานศึกษาวา งานหรือโครงการ จะดําเนินการตอไป 

หรือหยุดการดําเนินการ  หากการดําเนินงานไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

   2.3 การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง (procurement management) หมายถึง 

กระบวนการหรือการจัดแผนในการจัดซื้อจัดจางท่ีจะบงบอกวาจัดซื้อหรือจางทําพัสดุชนิดไหน 

จํานวนเทาใด ในเวลาเทาใด และจะจัดซื้อจัดจางอยางไร เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรท่ีใชในการ

ดําเนินงานไดทันเวลา มีปริมาณคุณภาพและประโยชนในการใชงานเหมาะสมกับราคา มีความ

โปรงใส ยุติธรรมและตรวจสอบได และชวยลดการสูญเสียเงินงบประมาณ  

                 2.4 การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ (financial management 

and budgeting control)  หมายถึง การจัดระบบการบริหารทางการเงินของสถานศึกษาใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยสถานศึกษาตองจัดใหมีมาตรฐานในการควบคุมทางการเงินและการจัด

วางระบบการบัญชีและการเงินท่ีมีความสอดคลองกับลักษณะโครงสรางการดําเนินงานท่ีโปรงใส 

สามารถตรวจสอบได  

                 2.5 การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน (financial and performance 

reporting) หมายถึง การนําเสนอขอมูลทางการเงินเพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการ

ดําเนินงานของสถานศึกษาใหแกบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของกับสถานศึกษาทราบถึงผลการ

ดําเนินงานวาบรรลุวัตถุประสงคหรือมีความสามารถในการบริหารทางการเงินใหเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลอยางไร 

                 2.6 การบริหารสินทรัพย (asset management) หมายถึง กระบวนการในการ

จัดหาและใชประโยชนจากสินทรัพยของสถานศึกษาอยางคุมคา รวมท้ังปองกันมิใหสูญหาย 

เสียหาย ลาสมัยหมดเปลืองไปโดยไรประโยชนหรือขาดการบํารุงรักษาอยางเหมาะสม  
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               2.7 การตรวจสอบภายใน (internal audit) หมายถึง หมายถึง กลไกในการ

ควบคุมไมใหใชจายงบประมาณของสถานศึกษาในทางท่ีไมถูกตอง ซึ่งจะถูกตรวจสอบไดโดย

ระบบการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวยการดําเนินการตรวจสอบทางการเงินและ

การประเมินผลการใชงบประมาณ  
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก  แบบสอบถาม 

(questionnaire) และการจัดสนทนากลุม (focus group discussion)  

                   ประเภทท่ี 1 แบบสอบถามสําหรับกลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารสถานศึกษา            

รองผูบริหารสถานศึกษา ครูท่ีทําหนาท่ีฝายการเงิน และครูท่ีทําหนาที่ฝายปฏิบัติการสอน แบงเปน 

3 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ

ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาท่ีและประสบการณในการทํางาน  โดยแบบสอบถามเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (checklist)  

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเพื่อวัดระดับความคิดเห็น (rating scale) และแบบตรวจสอบ

รายการ (check list) เพื่อสอบถามระดับความคิดเห็นของการบริหารงบประมาณสถานศึกษา     

ขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล  

  แบบสอบถามในตอนท่ี 2 มีลักษณะเปนแบบจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ แบบ

มาตราสวนประมาณคา ของลิเคิรท (likert scale)53 โดยผูวิจัยกําหนดระดับคาคะแนนของชวง

น้ําหนักเปน 5 ระดับซึ่งมีความหมายดังน้ี 

 ระดับท่ี 1 หมายถึง มีความคิดเห็นของการบริหารงบประมาณสถานศึกษา         

ขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล อยูในระดับนอยที่สุด มีคาน้ําหนักเทากับ  1 คะแนน 

                      ระดับท่ี 2 หมายถึง มีความคิดเห็นของการบริหารงบประมาณสถานศึกษา         

ขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล อยูในระดับนอย มีคาน้ําหนักเทากับ  2 คะแนน 

                      ระดับที่ 3 หมายถึง มีความคิดเห็นของการบริหารงบประมาณสถานศึกษา         

ขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล อยูในระดับปานกลาง มีคาน้ําหนักเทากับ  3 คะแนน 

 53Rensis Likert, อางถึงในพวงรัตน  ทวีรัตน, วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร    

(กรุงเทพฯ  :  ฟริ้งเกอรปริ้น แอนดมีเดีย จํากัด, 2536), 114 - 115. 
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                      ระดับท่ี 4 หมายถึง มีความคิดเห็นของการบริหารงบประมาณสถานศึกษา          

ขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล อยูในระดับมาก มีคาน้ําหนักเทากับ  4 คะแนน 

                     ระดับท่ี 5 หมายถึง มีความคิดเห็นของการบริหารงบประมาณสถานศึกษา         

ขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล อยูในระดับมากที่สุด มีคาน้ําหนักเทากับ  5 คะแนน 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามแบบปลายเปด (open  ended) ใหผูตอบแบบสอบถามไดให

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 

                              ประเภทท่ี 2 การสนทนากลุม (focus group discussion) ประเด็นการสนทนากลุม

เก่ียวกับแนวทางการบริหารงบประมาณสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

มัธยมการศึกษา เขต 9 ผูวิจัยสรางขึ้นตามสภาพการการบริหารงบประมาณสถานศึกษาท่ีเปนนิติ

บุคคล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา เขต 9  คือ การวางแผนงบประมาณ (budget 

planning) การคํานวณตนทุนผลผลิต (output costing)  การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง              

(procurement management)  การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ (financial 

management and budgeting control) การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน 

(financial and performance reporting)  การบริหารสินทรัพย (asset management)             

การตรวจสอบภายใน (internal audit)  

 

การสรางเคร่ืองมือสําหรับการวิจัย 

                 เพื่อใหการดําเนินการวิจัยในคร้ังน้ีสามารถวัดไดตรงกับกรอบแนวคิดของการวิจัย

และบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือตามขั้นตอนการสราง

เครื่องมือตามขั้นตอนตอไปนี้ 

              ประเภทท่ี 1 การสรางแบบสอบถาม (questionnaire)           

      ขั้นตอนท่ี  1  ศึกษาวิเคราะหหลักการแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ

หลักการ    แนวคิดทฤษฎีของการบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล  

    ขั้นตอนที่  2  ศึกษาวิเคราะหแนวทางของการบริหารงบประมาณสถานศึกษา        

ขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล โดยพิจารณาแนวทางท่ีพึงประสงค (optimistic realistic ) และท่ีเปนไป

ไดมากท่ีสุด (most  probable : MP) นํามาวิเคราะหเน้ือหา (content  analysis) กําหนดเปน

กรอบแนวคิดตัวแปรทฤษฎีและตัวแปรการวิจัย  เพื่อสรางแบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นของ

ลิเคิรท (Likert) โดยการนําตัวแปรความคิดจากการวิเคราะหเอกสารมาสรางเปนขอกระทงคําถาม

ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย  เพื่อวัดระดับความคิดเห็นการบริหารงบประมาณสถานศึกษา    

ขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล แบบสอบถามในครั้งน้ีใชแบบสอบถาม (questionnaires)  
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                ขั้นตอนที่ 3 นําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน ซึ่งประกอบดวย

ผูบริหารการศึกษา นักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิดานการใชภาษาและดานการวัดและประเมินผล 

ทําการพิจารณาตรวจสอบแกไขความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) วิเคราะหดัชนี      

ความสอดคลองรายขอ IOC (item-objective congruence) เพื่อปรับปรุงเครื่องมือกอนนําไป

ทดลองใช  (try out)  โดยนําแบบสอบถามท่ีไดไปทดลองใชกับผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหาร

สถานศึกษา ครูปฏิบัติหนาท่ีการเงิน และครูผูปฏิบัติงานสอนจํานวน 2 คน จํานวน 32 คน          

จาก 8 โรงเรียนท่ีมิใชเปนกลุมตัวอยาง นําแบบสอบถามกลับคืนมาวิเคราะหหาคุณภาพ          

โดยหาคาความเชื่อมั่น (reliability)  โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา(α - coefficient) ของ      

ครอนบาค (Cronbach)54  ไดคาความเชือ่มั่นที่ .983 

                        ประเภทท่ี 2  การสรางประเด็นคําถามเพื่อสนทนากลุม (focus group discussion)   

                                           ขั้นตอนที่ 1 ศึกษารูปแบบ วิธีการและลักษณะของการสนทนากลุม ท่ีจะใชใน      

การวิจัยโดยศึกษาจากหนังสือ เอกสาร ตํารา และเคร่ืองมือในการวิจัย เพื่อเปนแนวทางในการจัด

สนทนากลุม 

                    ขั้นตอนที่ 2 นําผลที่ไดจากแบบสอบถามในขั้นตอนที่หน่ึงมาสรางเปนประเด็น

คําถามเพื่อใชในการสนทนากลุมเก่ียวกับแนวทางการบริหารงบประมาณสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี

เปนนิติบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และเสนออาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงทางดานเน้ือหา (content validity) และการวิเคราะห

ขอมูลแลวนํามาปรับปรุงแกไข 

                 ขั้นตอนที่ 3 นําประเด็นคําถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับผูบริหาร

สถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษา ครูท่ีทําหนาที่ฝายเงินและครูที่ทําหนาที่ปฏิบัติการสอน       

ที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อตรวจสอบคุณภาพของประเด็นคําถามและตรวจสอบข้ันตอนการ

ดําเนินการสนทนากลุม 

                 ขั้นตอนที่ 4 นําประเด็นคําถามมาปรับปรุงแกไขอีกครั้งเพื่อใชในการสนทนากลุมตาม

เนื้อหาที่สมบูรณ     

 

 

54Lee J. Cronbach, Coefficient alpha and the internal structure of tests. 

Psychometrika (New York : Harper & Row Publishers, 1951), 297 - 334. 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังน้ี  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยดําเนินการตามขั้นตอน

ตอไปนี้ 

1. ผูวิจัยทําหนังสือ ไปยังผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษา ครูปฏิบัติ

หนาท่ีการเงิน และครูผูปฏิบัติงานสอนรวมจํานวน 4 คน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 ที่เปนหนวยวิเคราะห  เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูล 

2. ผูวิจัยทําหนังสือ ไปยังผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญในดานการบริหาร

งบประมาณ รวมจํานวน 8 คน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตอ่ืน   เพื่อขอความรวมมือในการจัดสนทนากลุม 
 

การวิเคราะหขอมูล 

         ในการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีดังน้ี 

        1. การวิเคราะหสถานภาพผูตอบแบบสอบถามในตอนท่ี 1 คํานวณหาคาทางสถิติ

โดยโปรแกรมสําเร็จรูปใชคาสถิติคาความถ่ี (frequency) และรอยละ (percentage)                  

      2. การวิเคราะหคาระดับความเห็นการบริหารงบประมาณสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี

เปนนิติบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในตอนที่ 2 แบบ 2 7มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 2 7 โดยหา  

คารอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต ( Χ ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)           

นําคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดตรวจสอบมาเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best) 55 ดังน้ี                   

                       คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นการบริหารงบประมาณสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล ในระดับนอยที่สุด 

                       คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นการบริหารงบประมาณสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล ในระดับนอย 

                       คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นการบริหารงบประมาณสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล ในระดับปานกลาง 

                       คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นการบริหารงบประมาณสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล ในระดับมาก 

55Best, John W,  Research in Education, 2 nd. ed (New Jersey : Prentice Hall 

Date Published: 1981), 204 - 208.  

 

                                                           



91 

                       คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นการบริหารงบประมาณสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล ในระดับมากที่สุด 

       3.  การวิเคราะห 2 7 ขอมูลท่ีไดจากคําถามแบบปลายเปดและการสนทนากลุม           

(focus group discussion) เก่ียวกับขอเสนอแนะแนวทาง 2 7การบริหารงบประมาณสถานศึกษา     

ขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล 27ใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 

สถิติท่ีใชในการวิจัย 

 วิเคราะหสถิติเบ้ืองตนเพื่อใหรูลักษณะตาง ๆ ของกลุมตัวอยางรวมท้ังสภาพของตัว

แปร โดยโปรแกรมสําเร็จรูป ประกอบดวยการหาคาความถ่ี 2 7(frequency) คารอยละ(percentage) 

คาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.) การวิเคราะหเน้ือหา 

(content analysis) และการวิเคราะห การบริหารงบประมาณสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปน        

นิติบุคคล 

สรุป 

 การวิจัยครั้ งนี้มี วัตถุประสงค  เพื่อนําเสนอแนวทางการบริหารงบประมาณ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) กลุมตัวอยางที่ใชคือ 2 7สถานศึกษา   

ขั้นพื้นฐาน 2 7สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จํานวน 52 โรงเรียน ผูใหขอมูล

ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษา ครูปฏิบัติหนาท่ีการเงิน และครู

ผูปฏิบัติงานสอนรวมจํานวน 208 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มี 2 ประเภท คือ แบบสอบถาม

เก่ียวกับการบริหารงบประมาณสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคลและการสนทนากลุม   

(focus group discussion) 2 7กับผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการบริหาร

งบประมาณสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคลรวมจํานวน  8 คน 2 7เพื่อยืนยันความเหมาะสม

แนวทางใน การบริหารงบประมาณสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล สถิติท่ีใชในการวิจัย 

คาความถ่ี    คารอยละคามัชฌิมเลขคณิต (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห

เนื้อหา (content analysis)  
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บทท่ี 4 

 

  การวิเคราะหขอมูล  

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ท่ีเปนนิติบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยผู วิจัยไดลําดับ        

การนําเสนอผลการวิจัย แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงบประมาณสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล 

ตอนท่ี 3 การสนทนากลุม (focus group discussion) เพื่อหาแนวทางการบริหารงบประมาณ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่

เหมาะสม  

 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางที่ 2  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

(n=208) 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

  1.        เพศ   

1.1 ชาย 88 42.30 

1.2 หญิง 120 57.70 

รวม 208 100.00 

2.         อายุ   

2.1   ตํ่ากวา 26 ป - - 

2.2   26 – 35 ป 26 12.50 

2.3 36 – 45 ป 49 23.60 

2.4 46 ปขึ้นไป 133 63.90 

รวม 208 100.00 
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ตารางที่2ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ)  (n=208) 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

3.         ระดับการศึกษา   

         3.1   ปริญญาตรี 85 40.90 

         3.2   ปริญญาโท 113 54.30 

         3.3   ปริญญาเอก 10 4.80 

รวม 208 100.00 

4.         ตําแหนง   

         4.1   ผูอํานวยการสถานศึกษา 52 25.00 

         4.2   รองผูอํานวยการสถานศึกษา 52 25.00 

         4.3   ครูฝายการเงิน/งบประมาณ 52 25.00 

         4.4   ครูปฏิบัติการสอน 52 25.00 

รวม 208 100.00 

5.         ประสบการณการทํางานในตําแหนงตามขอ 4   

         5.1   ตํ่ากวา 11 ป 70 33.70 

         5.2   11 – 20 ป 60 28.80 

         5.3   21 – 30 ป 44 21.20 

         5.4   31 ปขึ้นไป 34 16.30 

รวม 208 100.00 

 

 จากตารางที่2 พบวาผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 208 คน เปนชาย รอยละ 

42.30 และเปนหญิงรอยละ 57.70 

 เมื่อจําแนกผูตอบแบบสอบถามตามอายุ พบวา เปนแบบสอบถามท่ีมีอายุต้ังแต 46 ป

ขึ้นไป รอยละ 63.90 รองลงมาเปนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหวาง 36-45 ป และอายุระหวาง 

26-35 ป รอยละ 23.60และรอยละ 12.50 ตามลําดับ 

 เมื่อจําแนกผูตอบแบบสอบถามตามระดับการศึกษา พบวา เปนผูตอบแบบสอบถามท่ี

จบการศึกษาระดับปริญญาโท รอยละ 54.30 รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับ

ปริญญาเอก รอยละ 40.90 และรอยละ 4.80 ตามลําดับ 
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 เม่ือจําแนกผูตอบแบบสอบถามตามตําแหนง พบวา เปนผูอํานวยการสถานศึกษา          

รองผูอํานวยการฝายการเงินและงบประมาณ ครูฝายการเงินและงบประมาณ และครูปฏิบัติการสอน 

รอยละ 25.00เทากันทั้ง 4 ตําแหนง 

  เมื่อจําแนกผูตอบแบบสอบถามตามประสบการณในตําแหนง พบวา เปนผูตอบ

แบบสอบถามที่มีประสบการณทํางานตํ่ากวา 11 ป รอยละ 33.70 รองลงมามีประสบการณทํางาน 

11 - 20 ป มีประสบการณทํางาน 21 - 30 ป และมีประสบการณทํางาน 31 ปขึ้นไป รอยละ 28.80 

รอยละ 21.20 และรอยละ 16.30 ตามลําดับ               

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหารงบประมาณสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล         

ตารางที่ 3 ความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหารงบประมาณสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล 

(n=52) 

การบริหารงบประมาณสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล 𝒙� S.D. ความหมาย 

      1. ดานการวางแผนงบประมาณ 4.22 0.63 มาก 

      2. ดานการกําหนดผลผลิตและการคํานวณตนทุน 4.24 0.58 มาก 

      3. ดานการจัดระบบจัดซื้อจัดจาง 3.19 0.40 ปานกลาง 

      4. 

      5. 

      6. 

      7.                           

ดานการบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ 

ดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน 

ดานการบริหารสินทรัพย 

ดานการตรวจสอบภายใน 

3.10 

3.61 

4.37 

4.41 

0.44 

0.46 

0.47 

0.55 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

มาก 

รวมทุกดาน 3.88 0.38 มาก 

 จากตารางท่ี 3พบวาการบริหารงบประมาณสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคลโดยภาพ

รวมอยูในระดับมาก  (Χ= 3.88,S.D. = 0.38)เมื่อแยกเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมาก5ดาน 

เ รียงตามลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอยดังน้ี   ดานการตรวจสอบภายใน ( Χ=4.41,              

S.D. = 0.55)  ดานการบริหารสินทรัพย (Χ= 4.37,S.D. = 0.47) ดานการกําหนดผลผลิตและ  

การคํานวณตนทุน ( Χ= 4.24,S.D. = 0.58) ดานการวางแผนงบประมาณ ( Χ= 4.22,               

S.D. = 0.63) ดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน (Χ= 3.61 ,S.D. = 0.46) และ

พบวาอยูในระดับปานกลาง 2 ดานคือ ดานการจัดระบบจัดซื้อจัดจาง (Χ= 3.19,S.D. = 0.40)  

และลําดับสุดทายคือดานการบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ (Χ= 3.10,S.D. = 0.44)   

ผลการวิเคราะหสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเปนไป

ในทิศทางเดียวกันไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4 ความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหารงบประมาณสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล  

                ดานการวางแผนงบประมาณ 

(n=52) 

การบริหารงบประมาณสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล 𝒙� S.D. ความหมาย 

1.  ดานการวางแผนงบประมาณ    

1.1 มีการวางแผนกลยุทธ โดยวิเคราะหสภาพการณทั้ง

ภายในและภายนอกของสถานศึกษา 

4.28 0.64 มาก 

1.2 มีการจัดทําแผนการใชจายเงินสอดคลองกับแผนกล

ยุทธ  แผนปฏิบัติราชการประจําปและแผนพัฒนา

การศึกษาของสถานศึกษา 

4.27 0.72 มาก 

1.3 มีการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน ปญหา และ

อุปสรรคท่ีเก่ียวของกับการจัดแผนงาน เพื่อใชเปน

ขอมูลประกอบการขอต้ังงบประมาณของ

สถานศึกษา 

4.07 0.80 มาก 

1.4 มีการวางแผนดานการติดตามตรวจสอบการ

จัดเตรียมงบประมาณ 

4.23 0.80 มาก 

รวม 4.22 0.63 มาก 

  

 จากตารางที่  4 พบวาการวางแผนงบประมาณอยูในระดับมาก  ( Χ= 4.22,            

S.D. = 0.63)เมื่อแยกเปนรายดานยอย พบวา อยูในระดับมากท้ัง 4 ดาน เรียงตามลําดับจาก

คาเฉลี่ยมากไปหานอยดังนี้  มีการวางแผนกลยุทธโดยวิเคราะหสภาพการณท้ังภายในและ

ภายนอกของสถานศึกษา (Χ= 4.28, S.D. = 0.64) มีการจัดทําแผนการใชจายเงินสอดคลองกับ

แผนกลยุทธ  แผนปฏิบัติราชการประจําปและแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา   (Χ= 4.27, 

S.D. = 0.72)มีการวางแผนดานการติดตาม ตรวจสอบการจัดเตรียมงบประมาณ(Χ= 4.23,       

S.D. = 0.80)มีการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน ปญหา และอุปสรรคท่ีเก่ียวของกับการจัด

แผนงาน เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการขอต้ังงบประมาณของสถานศึกษา(Χ= 4.07,S.D. = 0.80) 

ผลการวิเคราะหสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเปนไป

ในทิศทางเดียวกันไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 5 ความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงบประมาณสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล   

 ดานการกําหนดผลผลิตและการคํานวณตนทุน 

(n=52) 

การบริหารงบประมาณสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล 𝒙� S.D. ความหมาย 

2.  ดานการกําหนดผลผลิตและการคํานวณตนทุน    

2.1 มีการสํารวจและรวบรวมขอมูลพื้นฐาน เชน ขอมูล

เก่ียวกับสถานศึกษา,บุคลากรและชุมชน เพื่อใช ใน

การกําหนดงบประมาณ 

4.25 0.71 มาก 

2.2 มีการศึกษาวิเคราะหรายละเอียดของงบประมาณแต

ละแผนงาน/โครงการทั้งปที่ผานมาและปปจจุบัน 

4.21 0.65 มาก 

2.3 มีการจัดทําเอกสารงบประมาณที่แสดงความสัมพันธ

ระหวางวัตถุประสงค/เปาหมาย และวงเงิน

งบประมาณของแผนงาน/โครงการไวอยางชัดเจน 

4.26 0.72 มาก 

2.4 มีการปรับปรุงการกําหนดงบประมาณใหสอดคลอง               

กับนโยบายท่ีกําหนดไว 

4.26 0.74 มาก 

รวม 4.24 0.58 มาก 
  

 จากตารางท่ี 5พบวาดานการกําหนดผลผลิตและการคํานวณตนทุนอยูในระดับมาก       

(Χ= 4.24,S.D. = 0.58)  เมื่อแยกเปนรายดานยอย พบวา อยูในระดับมากท้ัง 4 ดาน              

เรียงตามลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอยดังน้ี  มีการจัดทําเอกสารงบประมาณท่ีแสดง

ความสัมพันธระหวางวัตถุประสงค/เปาหมาย และวงเงินงบประมาณของแผนงานหรือโครงการไว

อยางชัดเจน (Χ= 4.26,S.D.= 0.72) มีการปรับปรุงการกําหนดงบประมาณใหสอดคลองกับ

นโยบายท่ีกําหนดไว (Χ= 4.26,S.D. = 0.74)มีการสํารวจและรวบรวมขอมูลพื้นฐาน เชน ขอมูล

เก่ียวกับสถานศึกษา,บุคลากรและชุมชน เพื่อใชในการกําหนดงบประมาณ ( Χ= 4.25,            

S.D.= 0.71)มีการศึกษาวิเคราะหรายละเอียดของงบประมาณแตละแผนงานหรือโครงการท้ังปที่

ผานมาและปปจจุบัน (Χ= 4.21,S.D.= 0.65) ผลการวิเคราะหสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

พบวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเปนไปในทิศทางเดียวกันไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 6 ความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหารงบประมาณสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล   

 ดานการจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง 

(n=52) 

การบริหารงบประมาณสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล 𝒙� S.D. ความหมาย 

3.  ดานการจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง    

3.1 จัดบุคลากรที่มีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ

วาดวยงานพัสดุเปนผูปฏิบัติงาน 

2.62 0.49 ปานกลาง 

3.2 มีแผนการจัดซื้อจัดจางเปนไปตามแผนงานที่วางไว 4.31 0.66 มาก 

3.3 กําหนดใหมีการจัดทําบัญชีวัสดุและทะเบียน

ครุภัณฑถูกตองตามระเบียบและเปนปจจุบัน 

2.62 0.49 ปานกลาง 

 รวม 3.19 0.40 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่  6พบวา ดานการจัดระบบการจัดซื้อจัดจางอยูในระดับปานกลาง             

(Χ=3.19, S.D.=0.40) เมื่อแยกเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากท้ัง 1 ดาน คือ มีแผนการจัดซื้อ

จัดจางเปนไปตามแผนงานท่ีวางไว (Χ= 4.31,S.D. = 0.66) และพบวาอยูในระดับปานกลาง       

2 ดาน คือกําหนดใหมีการจัดทําบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑถูกตองตามระเบียบและเปน

ปจจุบัน (Χ= 2.62,S.D. = 0.49)จัดบุคลากรท่ีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบวาดวยงาน

พัสดุเปนผูปฏิบัติงาน (Χ= 2.62,S.D. = 0.49) ผลการวิเคราะหสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

พบวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเปนไปในทิศทางเดียวกันไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 7 ความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงบประมาณสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล   

 ดานการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 

(n=52) 

การบริหารงบประมาณสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล 𝒙� S.D. ความหมาย 

4.  ดานการบริหารทางการเงินและการควบคุม

งบประมาณ 

   

4.1 มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนนิการในเรื่องการ

บัญชีและการเงินและกําหนดความรับผิดชอบอยาง

ชัดเจน 

2.67 0.50 ปานกลาง 

4.2 มีการจัดทําเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกเงิน                           

การรับจายเงิน และการเก็บรักษาเงินครบถวนเปน

ปจจุบัน 

2.62 0.73 ปานกลาง 

4.3 มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานหรือโครงการ                       

อยางเหมาะสม 

4.35 0.66 มาก 

4.4 กําหนดใหจัดทําทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงิน

นอกงบประมาณและเงินรายไดสถานศึกษา 

ครอบคลุม ครบถวนและเปนปจจุบัน 

2.75 0.72 ปานกลาง 

รวม 3.10 0.44 ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 7พบวา  ดานการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณอยูใน

ระดับปานกลาง  (Χ= 3.10,S.D. = 0.44)  เมื่อแยกเปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก 1 ดาน คือ 

มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานหรือโครงการอยางเหมาะสม (Χ= 4.35,S.D. = 0.66) และ

พบวาอยูในระดับปานกลางอยู 3 ดาน เรียงตามลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอยดังน้ี  กําหนดให

จัดทําทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและเงินรายไดสถานศึกษา ครอบคลุม 

ครบถวนและเปนปจจุบัน (Χ= 2.75,S.D. = 0.72) มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการในเร่ือง

การบัญชีและการเงินและกําหนดความรับผิดชอบอยางชัดเจน   (Χ= 2.67,S.D. = 0.50) และมี

การจัดทําเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกเงิน การรับจายเงิน และการเก็บรักษาเงินครบถวนเปน

ปจจุบัน (Χ= 2.62,S.D. = 0.73) ผลการวิเคราะหสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวา        

ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเปนไปในทิศทางเดียวกันไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 8 ความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงบประมาณสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล   

 ดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน 

(n=52) 

การบริหารงบประมาณสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล 𝒙� S.D. ความหมาย 

5.  ดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน    

5.1 มีการกําหนดดัชนีชี้วัด กรอบและโครงสรางการ

ประเมินและการรายงานผลที่ชัดเจน 

3.43 0.60 ปานกลาง 

5.2 มีการวิเคราะหความคุมคาของการดําเนินงาน เพื่อ

เปนขอมูลในการวางแผนงาน/โครงการตอไป 

4.11 

 

0.68 มาก 

5.3 มีการจัดทํารายงานทางการเงินและผลการ

ดําเนินงานเสนอตอหนวยงานตนสังกัด 

3.29 0.10 ปานกลาง 

รวม 3.61 0.46 ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 8 พบวา  ดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานอยูในระดับ

ปานกลาง (Χ= 3.61,S.D. = 0.46)  เมื่อแยกเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก1ดาน คือ      

การวิเคราะหความคุมคาของการดําเนินงาน เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนงานหรือโครงการตอไป       

(Χ= 4.11,S.D. = 0.68) และพบวาอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน  เรียงตามลําดับจากคาเฉลี่ยมาก

ไปหานอยดังนี้  มีการกําหนดดัชนีชี้วัด กรอบและโครงสรางการประเมินและการรายงานผลท่ี

ชัดเจน  (Χ= 3.43,S.D. = 0.60) มีการจัดทํารายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานเสนอตอ

หนวยงานตนสังกัด (Χ= 3.29,S.D. = 0.10) ผลการวิเคราะหสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

พบวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเปนไปในทิศทางเดียวกันไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 9 ความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงบประมาณสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล   

 ดานการบริหารสินทรัพย 

(n=52) 

การบริหารงบประมาณสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล 𝒙� S.D. ความหมาย 

6.  ดานการบริหารสินทรัพย    

6.1 มีการแตงต้ังเจาหนาที่พัสดุและหัวหนาเจาหนาที่

พัสดุของโรงเรียน 

4.76 0.46 มากที่สุด 

6.2 มีการจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของ

สถานศึกษา 

4.27 0.60 มาก 

6.3 มีการจัดเก็บ บํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุครุภัณฑ                        

ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

4.18 0.70 มาก 

6.4 มีการดําเนินการจัดหาและใชประโยชนจากสินทรัพย

ของสถานศึกษาท่ีมีอยู ตามระเบียบและแนวปฏิบัติ

ที่เก่ียวของ 

4.23 0.75 มาก 

6.5 มีการตรวจสอบพัสดุประจําปแลวรายงานตนสังกัด

และผูเก่ียวของทันตามระยะเวลาที่กําหนด 

4.38 0.66 มาก 

 รวม 4.37 0.47 มาก 

 

 จากตารางท่ี 9พบวาดานการบริหารสินทรัพยอยูในระดับมาก (Χ= 4.37,S.D. = 0.47)  

เมื่อแยกเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากท่ีสุด 1 ดาน  มีการแตงต้ังเจาหนาท่ีพัสดุและหัวหนา

เจาหนาท่ีพัสดุของโรงเรียน (Χ= 4.76,S.D. = 0.46) และพบวาอยูในระดับมาก 4 ดาน           

เรียงตามลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอยดังนี้ มีการตรวจสอบพัสดุประจําปแลวรายงานตนสังกัด

และผูเก่ียวของทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด  (Χ= 4.38,S.D. = 0.66)มีการจัดทําระบบฐานขอมูล

สินทรัพยของสถานศึกษา (Χ= 4.27,S.D. = 0.60)มีการดําเนินการจัดหาและใชประโยชนจาก

สินทรัพยของสถานศึกษาท่ีมีอยู ตามระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ(Χ= 4.23,S.D. = 0.75)   

มีการจัดเก็บ บํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุครุภัณฑใหอยูในสภาพพรอมใชงาน( Χ= 4.18,        

S.D. = 0.70) ผลการวิเคราะหสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวาความคิดเห็นของผูตอบ

แบบสอบถามเปนไปในทิศทางเดียวกันไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 10 ความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหารงบประมาณสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล   

                 ดานการตรวจสอบภายใน 

(n=52) 

การบริหารงบประมาณสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล 𝒙� S.D. ความหมาย 

7. ดานการตรวจสอบภายใน    

7.1 มีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบงบประมาณ                        

ของโรงเรียนเมื่อสิ้นปงบประมาณ 

4.38 0.68 มาก 

7.2 มีการจัดทําแผนการตรวจสอบการดําเนินงานและ

การใชจายเงินของสถานศึกษาอยางชัดเจน 

4.45 0.62 มาก 

7.3 มีการจัดใหมีการกํากับ ติดตาม การใชจายเงิน                         

ของสถานศึกษาใหเปนไปตามระเบียบอยาง

สม่ําเสมอ 

4.44 0.67 มาก 

7.4 มีการจัดทําสรุปและรายงานผลการตรวจสอบ

งบประมาณเสนอตอหนวยงานตนสังกัด 

4.40 0.74 มาก 

7.5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการใชจาย

งบประมาณและการประเมินผลการใชงบประมาณ 

4.40 0.66 มาก 

รวม 4.41 0.55 มาก 
 

 จากตารางท่ี 10 พบวาดานการตรวจสอบภายใน อยูในระดับมาก ( Χ= 4.41,          

S.D. = 0.55)  เมื่อแยกเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากท้ัง 5 ดาน เรียงตามลําดับจากคาเฉลี่ย

มากไปหานอยดังนี้   มีการจัดทําแผนการตรวจสอบการดําเนินงานและการใชจายเงินของ

สถานศึกษาอยางชัดเจน   (Χ= 4.45,S.D. = 0.62) มีการจัดใหมีการกํากับ ติดตามการใชจายเงิน

ของสถานศึกษาใหเปนไปตามระเบียบอยางสม่ําเสมอ  (Χ= 4.44,S.D. = 0.67)มีการนําผล     

การประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการใชจายงบประมาณและการประเมินผลการใชงบประมาณ              

(Χ= 4.40,S.D. = 0.66)มีการจัดทําสรุปและรายงานผลการตรวจสอบงบประมาณเสนอตอ

หนวยงานตนสังกัด (Χ= 4.40,S.D. = 0.74)  มีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบงบประมาณ

ของโรงเรียนเมื่อสิ้นปงบประมาณ(Χ= 4.38,S.D. = 0.68) ผลการวิเคราะหสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) พบวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเปนไปในทิศทางเดียวกันไม    

แตกตางกัน 
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ตอนท่ี 3 การสนทนากลุม (focus group discussion) เพ่ือหาแนวทางการบริหาร

งบประมาณสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9  

 สรุปผลท่ีไดจากการสนทนากลุม (focus group discussion) จากผูเชี่ยวชาญดานการ

บริหารงบประมาณสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 ท่ีเหมาะสมผูเชี่ยวชาญจํานวน 8 คน ที่เขารวมสนทนากลุมมีความคิดเห็นที่

สอดคลองกันในเร่ืองการบริหารงบประมาณสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล โดยเรียงลําดับตาม

ผลการวิจัย จากนอยไปหามาก  ดังน้ี  

ดานท่ี 4 การบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ มีผลในระดบัปานกลาง (Χ= 3.10) 

 เน่ืองจากครูผูปฎิบัติหนาท่ีในดานการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  

มีความรู และความเขาใจในเร่ืองการจัดทําบัญชีและการเงิน การจัดทําเอกสารหลักฐาน

ประกอบการเบิกเงิน การรับจาย การเก็บรักษาเงิน และการจัดทําทะเบียนคุมเงินงบประมาณ    

เงินนอกงบประมาณและเงินรายไดสถานศึกษาไมเพียงพอ ทําใหผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

ไมเปนไปตามเปาหมาย ควรปรับปรุงดังนี้ 

  ควรประสานจัดหาบุคลากรท่ีมีความรูในดานการบริหารทางการเงินและการควบคุม

งบประมาณ ดานจัดทําบัญชี เขามาเปนท่ีปรึกษาชวยเหลือแนะนําในดานการบริหารทางการเงิน

และการควบคุมงบประมาณของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล เพื่อใหงานดานการบริหารทาง

การเงินและการควบคุมงบประมาณ ถูกตองตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  กรณีสถานศึกษา

นิติบุคคลขนาดใหญ ไมพบปญหาดานการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  เพราะ

กรณีสถานศึกษานิติบุคคลขนาดใหญ มีความพรอม มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถท้ังใน

องคกรและบุคลากรภายนอกเขามาใหความชวยเหลือ สถานศึกษานิติบุคคลขนาดใหญสวนมาก

ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการปฏิบัติดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ และประกอบกับมีกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สมาคมผูปกครอง ผูมีสวนไดเสีย (steak holder) ที่มีความรูในดานนี้เขา

มาใหความชวยเหลือ และใหคําปรึกษาไดเปนอยางดี  แตหากเปนสถานศึกษานิติบุคคลขนาดเล็ก  

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรจัดระบบเครือขายใหบริการดานการบริหารทางการเงินและ   

การควบคุมงบประมาณ  โดยจัดทําเปนโรงเรียนคูพัฒนากับสถานศึกษานิติบุคคลขนาดใหญ

เพื่อใหการชวยเหลือ หรือจัดทํากลุมเครือขายระหวางสถานศึกษานิติบุคคลขนาดเล็กดวยกันเอง 

และมีศูนยใหการบริการดานการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  โดยใหความรู 

เร่ืองการจัดทําบัญชีและการเงิน การจัดทําเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกเงิน การรับจาย     
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การเก็บรักษาเงิน และการจัดทําทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและเงินรายได

สถานศึกษาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป บริการใหแกสถานศึกษาในเครือขาย 

ดานท่ี 3 การจัดระบบจัดซื้อจัดจาง มีผลในระดับปานกลาง  (Χ= 3.19) 

เน่ืองจากครูผูปฎิบัติหนาท่ีในดานการจัดระบบจัดซื้อจัดจาง มีความรู และความ

เขาใจเรื่องกฎหมายในดานน้ีไมเพียงพอ ทําใหผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพไมเปนไปตาม

เปาหมาย ควรปรับปรุงดังนี้ 

  ควรประสานจัดหาบุคลากรท่ีมีความรูกฎหมายดานการจัดทําระบบจัดซื้อจัดจาง เขา

มาเปนที่ปรึกษาชวยเหลือแนะนํา แกบุคลากรที่รับผิดชอบงานดังกลาวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่

เปนนิติบุคคล เพื่อใหการทํางานระบบจัดซื้อจัดจาง และการทํานิติกรรมสัญญาตาง ๆ เปนไปอยาง

ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ  กรณีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคลขนาดใหญ ไมพบปญหา

เร่ืองระบบการจัดซื้อจัดจางเพราะสวนมากจะมีกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีสมาคม

ผูปกครอง และมีผูมีสวนไดเสีย (steak holder) ที่มีความรูกฎหมายดานระบบจัดซื้อจัดจาง เขามา

ใหความชวยเหลือ และใหคําปรึกษาในเรื่องดังกลาว แตหากเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก  สํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา ควรจัดระบบโดยกําหนดเครือขายการใหบริการความรูกฎหมายดานระบบ

จัดซื้อจัดจาง หรือจัดทําเปนโรงเรียนคูพัฒนากับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคลขนาดใหญ

เพื่อใหการชวยเหลือ หรือจัดทํากลุมเครือขายระหวางสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลขนาด

เล็กดวยกันเอง และมีศูนยท่ีปรึกษาใหความรูกฎหมายดานระบบจัดซื้อจัดจางการทํานิติกรรม

สัญญา ทําหนาที่ใหความชวยเหลือแนะนําแกสถานศึกษาในเครือขาย 

 

ดานท่ี 5 การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานมีผลในระดับมาก (Χ = 3.61) 

เน่ืองจากครูผูปฎิบัติหนาท่ีในดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน       

มีความรู และความเขาใจในเร่ืองการจัดทํารายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน ไมเพียงพอ 

ทําใหผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพไมเปนไปตามเปาหมาย ควรปรับปรุงดังนี้ 

  ควรประสานจัดหาบุคลากรท่ีมีความรูในดานเร่ืองการจัดทํารายงานทางการเงินและ

ผลการดําเนินงาน เขามาเปนท่ีปรึกษาชวยเหลือแนะนําแกบุคลากรท่ีรับผิดชอบในดานน้ีของ

สถานศึกษาขั้ นพื้ นฐาน ท่ี เปน นิ ติ บุคคล เพื่ อ ให การ ทํางานรายงานทางการ เงินแล ะ                     

ผลการดําเนินงาน ไดอยางถูกตองเปนไปตามมาตรฐานมีประสิทธิภาพ  กรณีสถานศึกษา         

ขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลขนาดใหญ ไมพบปญหาเร่ืองรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน  

เพราะสวนมากมีบุคลากรท่ีมีความรูมีความเขาใจท้ังในองคกรและมีบุคลากรภายนอกให       
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ความชวยเหลือ มีกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผูปกครอง ผูมีสวนไดเสีย (steak 

holder) ที่มีความรูเขามาใหความชวยเหลือ และใหคําปรึกษา ประกอบกับมีการใชโปรแกรมการ

สําเร็จรูปในการปฏิบัติงานดานน้ีไดเปนอยางดี  แตหากเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก  สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา ควรจัดระบบโดยกําหนดเครือขายการใหบริการดานการจัดทํารายงานทางการเงิน

และผลการดําเนินงานหรือจัดทําเปนโรงเรียนคูพัฒนากับสถานศึกษานิติบุคคลขั้นพื้นฐานขนาด

ใหญเพื่อใหการชวยเหลือ หรือจัดทํากลุมเครือขายระหวางสถานศึกษานิติบุคคลขั้นพื้นฐานขนาด

เล็กดวยกันเอง และมีศูนยรับจัดทําระบบรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป บริการใหแกสถานศึกษาในเครือขาย 

 

ดานท่ี 7 การตรวจสอบภายใน มีผลในระดับมาก( 𝒙� = 4.41) 

 เ น่ืองจากครูผูปฎิ บัติหนาท่ีในดานการ การตรวจสอบภายใน มีความรู  และ           

ความเขาใจในเร่ืองการดานกฎหมายและการจัดทําบัญชี ไมเพียงพอ ทําใหผลการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพไมเปนไปตามเปาหมาย ควรปรับปรุงดังน้ี 

 ควรประสานจัดหาบุคลากรท่ีมีความรูในดาน การตรวจสอบภายใน กฎหมายและ  

การจัดทําบัญชี เขามาเปนท่ีปรึกษาชวยเหลือแนะนําแกบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดังกลาวของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล  เพื่อใหระบบการตรวจสอบภายในเปนไปอยางถูกตองตาม

มาตรฐาน  กรณีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลขนาดใหญ ไมพบปญหาเรื่องการตรวจสอบ

ภายใน เพราะสวนมากสถานศึกษามีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายในท่ีมาจากกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผูปกครอง มีผูมีสวนไดเสีย (steak holder) ที่มีความรูในเรื่องระบบ

การตรวจสอบภายในเขามาใหความชวยเหลือ และใหคําปรึกษาในเร่ืองการตรวจสอบภายในแต

หากเปนสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคลขนาดเล็ก  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ควร

จัดระบบโดยกําหนดใหผูตรวจสอบภายในจากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขามาให              

การชวยเหลือ แนะนําใหแกสถานศึกษาขนาดเล็ก   
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ขอเสนอแนะดานอื่นๆ   

 แนวทางในการบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคลน้ันผูบริหาร

ตองนิเทศติดตามมากขึ้นโรงเรียนสามารถจัดหาพนักงานงบประมาณ การเงินหรือบัญชี โดยไม

ตองใหครูผูสอนตองมาปฏิบัติงานดานงบประมาณ การเงินหรือบัญชี ซึ่งครูผูสอนมีภาระงานดาน

การสอนเปนหลักไมไดจบมาโดยตรง จึงไมเกิดความเชี่ยวชาญดีพอในเร่ืองการงบประมาณ 

ประกอบกับระบบงบประมาณแบบใหมคือการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ไดถูกนํามาใชแลว ท้ังน้ี

เจตนารมณเพื่อลดภาระและสรางความคลองตัวในการปฏิบัติหรือเพื่อลดปญหาขอผิดพลาดซึ่ง

ชวยไดบางในบางเร่ืองแตบางเร่ืองกลับเปนปญหาท่ียุงยากเชนระบบการจัดซื้อจัดจางทาง

อิเลคทรอนิคสEPP online ท่ีตองการความโปรงใสตรวจสอบได บางคร้ังความอัตโนมัติมากๆ ก็ทํา

ใหงานดานการบริหารงบประมาณกลับติดขัดไปกับการใชเทคโนโลยี เชน ตองมี internet ความเร็ว

สูง ซึ่งบางพื้นท่ีอาจประสบปญหา อยางไรก็ตามการท่ีโรงเรียนเปนนิติบุคคลยอมมีอิสระใน

ขอบเขตท่ีกําหนดแตยังคงตองรับนโยบายจากสวนกลางมาปฏิบัติ อีกท้ังการจัดซื้อจัดจางก็ตอง

ดําเนินการภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

เปนตน นอกจากน้ีในการอบรมการใชโปรแกรมการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเจาหนาท่ีผูใหการอบรม 

ยังไมมีความรูความเชี่ยวชาญในการอบรม เอกสารการจัดซื้อจัดจางท่ีตองกรอกลงขอมูลเพื่อผาน

ระบบตามข้ันตอนเอกสารจากผูรับจางหรือผูขายไมครบทําใหกรอกขอมูลเขาระบบไมไดเน่ืองจาก

เกิดความเขาใจไมตรงกันวาทางราชการตองการเอกสารใดบางโรงเรียนจึงจําเปนตองมีบุคลากรที่

ปฏิบัติงานเฉพาะดาน ปญหาท่ีตามมาคือหากเปนพนักงานอัตราจาง ยอมเกิดการเปลี่ยนแปลง

โยกยายบอยคร้ังเพราะตําแหนงไมมีความมั่นคง  เห็นควรกําหนดตําแหนงใหเปนพนักงานของรัฐ 

เพื่อใหมีทางกาวหนาในระบบราชการและเกิดความมั่นคง 

 ท่ีสําคัญท่ีสุด ผูอํานวยการสถานศึกษาตองมีท่ีปรึกษาดานกฎหมายหรือกําหนดใหมี

นิติกร อัยการ เปนท่ีปรึกษาเมื่อมีขอสงสัยหรือการทําสัญญาผูกพันตาง ๆแนวทางในการบริหาร

งบประมาณสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล ท่ีคิดวาเปนแนวทางเหมาะสมท่ีสุด คือการบริหารทาง

การเงินและการควบคุมปริมาณ การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ เปนเคร่ืองมือท่ี

จําเปนสําหรับการประกันวา ความคลองตัวทางงบประมาณที่หนวยงานทางภาครัฐไดรับนั้น จะไม

นําไปสูการใชจายงบประมาณท่ีไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 ตามท่ีผลการวิจัยพบวา การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน (financial 

and performance reporting) ไมคอยมีผูปฏิบัติมากนัก แตเปนสิ่งสําคัญตองนําไปปฏิบัติเพื่อ

เผยแพรใหผูเก่ียวของและสาธารณชนทราบเพราะโรงเรียนเปนนิติบุคคล ตองทํางานอยางเปน
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ระบบระเบียบ มีการตรวจสอบรายงาน โดยใหทุกภาคสวนมีสวนรวมตัดสินใจบนขอมูลท่ีถูกตอง 

ผมวาเปนสิ่งที่โรงเรียนตองการเพราะรูสึกอิสระในการบริหารงบประมาณ   

 สวนในดานท่ี 6 การบริหารสินทรัพย มีผลในระดับมาก ( Χ= 4.37) ดานท่ี 2          

การกําหนดผลผลิตและการคํานวณตนทุนมีผลในระดับมาก(Χ= 4.24)  ดานที่1การวางแผน

งบประมาณ มีผลในระดับมาก(Χ= 4.22) ผูเชี่ยวชาญในการสนทนากลุมเห็นวาการปฏิบัติงานอยู

ในระดับมาก และมีประสิทธิภาพดีแลว จึงไมมีความคิดเห็นอ่ืนใด 
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บทท่ี 5 

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
  

 การวิจัยเรื่อง การบริหารงบประมาณสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1)การบริหาร

งบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9  2)แนวทางการบริหารงบประมาณสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคลสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยน้ีคือ สถานศึกษาที่สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จํานวน 52 แหง  ผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 4 คน

ประกอบดวยผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการฝายการเงินและงบประมาณ ครูฝายการเงิน

และงบประมาณ และครูปฏิบัติการสอน รวมทั้งสิ้น 208 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยน้ี เปน

แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล ตามแนวคิด

ของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล กระทรวงศึกษาธิการและนําผลการวิเคราะห

ทางสถิติท่ีไดมาสรางเปนประเด็นในการสนทนากลุม (focus group discussion) เพื่อรวบรวม

ขอเสนอแนะแนวทางในการบริหารงบประมาณสถานศึกษาข้ันพื้นทางท่ีเปนนิติบุคคลสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิเคราะหสามารถสรุปไดดังนี้ 

 สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยเปนประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

 1. การบริหารงบประมาณสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคลสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับ

มาก 5 ดาน คือ ดานการตรวจสอบภายใน  ดานการบริหารสินทรัพย  ดานการกําหนดผลผลิตและ

การคํานวณตนทุน ดานการวางแผนงบประมาณ การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน 

และพบวาอยูในระดับปานกลาง 2 ดานคือ ดาน ดานการจัดระบบจัดซื้อจัดจาง  และลําดับสุดทาย

คือ ดานการบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ  

 2. แนวทางการบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลสังกัดสํานัก 

งานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีแนวทางดังน้ี
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                 ดานการบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ ควรประสานจัดหาบุคลากรท่ีมีความรู

ความสามารถในดานการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ ดานจัดทําบัญชี เขามา

เปนท่ีปรึกษาชวยเหลือแนะนําในดานการบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล ไดอยางถูกตองเปนไปตามมาตรฐานมีประสิทธิภาพ  กรณีสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลขนาดเล็ก  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรจัดระบบโดยกําหนด

เครือขายการบริหารงบประมาณหรือจัดทําเปนโรงเรียนคูพัฒนากับสถานศึกษานิติบุคคลขนาด

ใหญเพื่อใหการชวยเหลือหรือจัดทํากลุมเครือขายระหวางสถานศึกษานิติบุคคลขนาดเล็กดวย

กันเองและมีศูนยการบริการดานการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ โดยใหความรู

เรื่องจัดทําระบบบัญชีและการเงิน การจัดทําเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกเงิน การรับจาย   

การเก็บรักษาเงิน และการจัดทําทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและเงินรายได

สถานศึกษาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป บริการใหแกสถานศึกษาในเครือขายดานการจัดระบบจัดซื้อ

จัดจางควรประสานจัดหาบุคลากรท่ีมีความรูในดานกฎหมายเขามาเปนท่ีปรึกษาชวยเหลือแนะนํา

ในดานการจัดทําระบบจัดซื้อจัดจางในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคลเพื่อใหการทํางาน

ระบบจัดซื้อจัดจางและการทํานิติกรรมสัญญาเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ กรณี

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคลขนาดเล็ก  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรจัดระบบโดย

กําหนดเครือขายการใหบริการความรูกฎหมายดานระบบจัดซื้อจัดจางหรือจัดทําเปนโรงเรียนคู

พัฒนากับสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคลขนาดใหญเพื่อใหการชวยเหลือ หรือจัดทํากลุม

เครือขายระหวางสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนิติบุคคลขนาดเล็กดวยกันเอง และมีศูนยท่ีปรึกษาดาน

กฎหมายโดยตรงทําหนาที่ใหความชวยเหลือแนะนําเรื่องการจัดซื้อจัดจางและการทํานิติกรรม

สัญญาแกสถานศึกษาในเครือขาย 

 ดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานควรประสานจัดหาบุคลากรท่ีมี

ความรูดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานเขามาเปนท่ีปรึกษาชวยเหลือแนะนําใน

ดานการจัดทํารายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติ

บุคคลเพื่อใหการทํางานรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานไดอยางถูกตองเปนไปตาม

มาตรฐานมีประสิทธิภาพ  กรณีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนิติบุคคลขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา ควรจัดระบบโดยกําหนดเครือขายการใหบริการดานการจัดทํารายงานทางการเงินและ

ผลการดําเนินงานหรือจัดทําเปนโรงเรียนคูพัฒนากับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนิติบุคคลขนาดใหญ

เพื่อใหการชวยเหลือ หรือจัดทํากลุมเครือขายระหวางสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนิติบุคคลขนาดเล็ก
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ดวยกันเอง และมีศูนยรับจัดทําระบบรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป บริการใหแกสถานศึกษาในเครือขาย 

 ดานการตรวจสอบภายใน ควรประสานจัดหาบุคลากรท่ีมีความรูในดานกฎหมายและ

การจัดทําบัญชี เขามาเปนที่ปรึกษาชวยเหลือแนะนําในดานการตรวจสอบภายในของสถานศึกษา

ท่ีเปนนิติบุคคล  เพื่อใหระบบการตรวจสอบภายในเปนไปอยางถูกตองตามมาตรฐาน กรณี

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานนิติบุคคลขนาดเล็กสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรจัดระบบโดย

กําหนดใหผูตรวจสอบภายในจากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขามาใหการชวยเหลือ แนะนํา

ใหแกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนิติบุคคลขนาดเล็ก   

 ขอเสนอแนะดานอ่ืนแนวทางในการบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนิติ

บุคคลนั้น ผูบริหารสถานศึกษาตองนิเทศติดตามมากขึ้น สถานศึกษาสามารถจัดหาพนักงาน

งบประมาณ การเงินหรือบัญชี โดยไมตองใหครูผูสอนตองมาปฏิบัติงานดานงบประมาณ การเงิน

หรือบัญชี ซึ่งครูผูสอนมีภาระงานดานการสอนเปนหลัก ไมไดจบการศึกษาในดานน้ีมาโดยตรง   

จึงไมเกิดความเชี่ยวชาญดีพอในเร่ืองการงบประมาณ ประกอบกับระบบงบประมาณแบบใหมคือ

การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ไดถูกนํามาใชแลว ท้ังน้ีเจตนารมณเพื่อลดภาระและสรางความคลองตัว

ในการปฏิบัติหรือเพื่อลดปญหาขอผิดพลาดซึ่งชวยไดบางในบางเรื่องแตบางเรื่องกลับเปนปญหาที่

ยุงยากเชนระบบการจัดซื้อจัดจางทางอิเลคทรอนิคส EPP online ที่ตองการความโปรงใส

ตรวจสอบได  บางคร้ังความอัตโนมัติและความทันสมัยอาจทําใหงานดานการบริหารงบประมาณ

กลับติดขัดไปกับการใชเทคโนโลยี เชน  ตองมี internet ความเร็วสูง ซึ่งบางพื้นที่อาจประสบปญหา  

อยางไรก็ตามการท่ีสถานศึกษาเปนนิติบุคคลยอมมีอิสระในขอบเขตท่ีกําหนด แตยังคงตองรับ

นโยบายจากสวนกลางมาปฏิบัติ อีกท้ังการจัดซื้อจัดจางยังตองดําเนินการภายใตระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม เปนตน นอกจากน้ีในการอบรม  

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเจาหนาท่ีผูใหการอบรมยังไมมีความรู              

ความเชี่ยวชาญในการอบรม เอกสารการจัดซื้อจัดจางท่ีตองกรอกลงขอมูลเพื่อผานระบบตาม

ขั้นตอน เอกสารจากผูรับจางหรือผูขายไมครบทําใหกรอกขอมูลเขาระบบไมไดเน่ืองจากเกิดความ

เขาใจไมตรงกันวาทางราชการตองการเอกสารใดบางสถานศึกษาจึงจําเปนตองมีบุคลากรที่

ปฏิบัติงานเฉพาะดาน ปญหาท่ีตามมาคือหากเปนพนักงานอัตราจาง ยอมเกิดการเปลี่ยนแปลง

โยกยายบอยคร้ังเพราะตําแหนงไมมีความมั่นคง  เห็นควรกําหนดตําแหนงใหเปนพนักงานของรัฐ 

เพื่อใหมีทางกาวหนาในระบบราชการและเกิดความมั่นคง 



 

110 
 

 ประเด็นที่สําคัญท่ีสุด ผู อํานวยการสถานศึกษาตองมีท่ีปรึกษาดานกฎหมายหรือ

กําหนดใหมีนิติกร อัยการ เปนท่ีปรึกษาเมื่อมีขอสงสัยหรือในการทํานิติกรรมสัญญาผูกพันตาง  ๆ

แนวทางในการบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล ท่ีคิดวาเปนแนวทาง

เหมาะสมท่ีสุด คือการบริหารทางการเงินและการควบคุมปริมาณ เพราะการบริหารทางการเงิน

และควบคุมงบประมาณ เปนเคร่ืองมือท่ีจําเปนสําหรับการประกันวา ความคลองตัวทาง

งบประมาณที่หนวยงานทางภาครัฐไดรับนั้น จะไมนําไปสูการใชจายงบประมาณท่ีไรประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ตามท่ีผลการวิจัยพบวา การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน   

(financial and performance reporting) พบวา ระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง แตสิ่ง

สําคัญคือการจัดทําและเสนอของบประมาณนั้น ผูอํานวยการจะตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตองนําไปเผยแพรใหผูเก่ียวของและสาธารณชนทราบ

เพราะสถานศึกษานิติบุคคล ตองทํางานอยางเปนระบบระเบียบ มีการตรวจสอบรายงาน โดยให

ทุกภาคสวนมีสวนรวมตัดสินใจบนขอมูลที่ถูกตอง เปนสิ่งที่สถานศึกษานิติบุคคลตองการเพราะมี

ความเปนอิสระในการบริหารงบประมาณ  

การอภิปรายผล 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัย มีประเด็นที่ควรนํามาพิจารณา เพื่อทราบการบริหาร

งบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคลท่ีแทจริง และสามารถนําไปใชใหเปน

ประโยชนไดดังนี้ 

  1. จากผลการวิจัย การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต9 มีประเด็นในการอภิปราย ดังนี้ 

  1.1 ระดับการบริหารงบประมาณสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคลสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต9 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้ เพราะ

กระทรวงศึกษาธิการไดทําการปฏิรูปการศึกษามีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด

การศึกษาทั้งดานวิชาการงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารท่ัวไป ไปยังสํานักงาน

เขตพื้นการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรงการกระจายอํานาจดังกลาว สงผลใหสถานศึกษามี

ความคลองตัว บริหารอยางอิสระและมีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของผู เ รียน 

สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ินโดยใหสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย อิสระ คลองตัว และ

มีความสามารถในการรับผิดชอบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ไดอยางเหมาะสม

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อุทัย บุญประเสริฐ ไดทําการสังเคราะหรายงานการวิจัยการกระจาย
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อํานาจทางการศึกษาใน 8 ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย ญี่ปุน สหราชอาณาจักร 

(อังกฤษ) นิวซีแลนด ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกาและฝร่ังเศส มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการกระจาย

อํานาจทางทางการศึกษาของประเทศตาง ๆ รวม 8 ประเทศ และเพื่อสังเคราะหรายงานเสนอ

รูปแบบหรือแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษาท่ีเหมาะสมของประเทศไทย เปนการวิจัย

เชิงเอกสารการดําเนินการในขอบเขตของระบบบริหารการศึกษาระดับตาง ๆคือระบบดานการเงิน

การงบประมาณการศึกษา ระบบบริหารงานบุคคลทางการศึกษา ระบบบริหารวิชาการและ

คุณภาพทางการศึกษา  ผลการวิจัย พบวา สวนใหญใน 8 ประเทศ กระทรวงศึกษาธิการเปน

กระทรวงหลักกระทรวงเดียวท่ีรับผิดชอบการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวนกลางจะมีบทบาทสําคัญใน  

การควบคุมหลักสูตร นโยบาย มาตรฐานคุณภาพและการสนับสนุนทรัพยากร สวนการกระจาย

อํานาจการบริหารการจัดการศึกษามี 2 แนวทางใหญ คือ กระจายไปใหองคกรการศึกษาในระดับ

ทองถ่ิน เชน สหรัฐอเมริกา เกาหลี ญี่ปุน และกระจายไปใหสถานศึกษาโดยตรง เชน ออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด อังกฤษ ในสวนเร่ืองการบริหารงบประมาณ ประเทศญี่ปุน ประเทศออสเตรเลีย เกาหลี 

สหรัฐอเมริกาและนิวซีแลนด เนนการจัดสรรงบประมาณใหสูสถานศึกษาโดยตรง และสอดคลอง

กับงานวิจัยของ วิทินี ตันติวีระวงศ ไดศึกษาความรูและการดําเนินงานเก่ียวกับการวางแผน

งบประมาณแบบมุงเนนผลงานของผูบริหารและครูโรงเรียนนํารองในโครงการนํารอง การปรับปรุง

ระบบการจัดการงบประมาณ พบวาสภาพการวางแผนงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของผูบริหาร

และครูโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ชาญเลิศ อําไพวรรณไดศึกษาการวางแผนงบประมาณแบบ

มุงเนนผลงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบวา 

การวางแผนงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

สมุทรสงครามอยูในระดับมาก 

 1.2 จากผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา    

ขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พบวาอยูในระดับ  

ปานกลาง 3 ดานคือ ดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานดานการจัดระบบจัดซื้อจัด

จาง และดานการบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณเนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถในดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานดานการจัดระบบจัดซื้อจัดจาง 

และดานการบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณเขามาทําหนาท่ีดังกลาว เนื่องจาก             

การปฏิบัติงานท้ัง 3 ดานน้ี ผูปฏิบัติงานตองมีความรู มีความชํานาญดานกฎหมายและบัญชี ซึ่ง

วิชาชีพท้ังสองตางก็เปนวิชาชีพชั้นสูง เชนเดียวกับวิชาชีพครู ตองใชความรูความสามารถเฉพาะ

ดานโดยตรง การมอบภาระงานใหครูตองจัดทําบัญชีเกณฑพึงรับพึงจายหรือเกณฑสิทธิ์ ซึ่งเปน
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งานท่ีสําคัญของดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน และดานการบริหารการเงิน

และควบคุมงบประมาณ การมอบภาระงานใหครูทํานิติกรรมสัญญาผูกพันกับคูสัญญาในกรณี

จัดซื้อจัดจางซึ่งเปนงานท่ีสําคัญของดานการจัดระบบจัดซื้อจัดจาง  จึงมีผลใหการทํางานเกิด

ความผิดพลาด ไมถูกตองและไมมีประสิทธิภาพ อีกท้ังเปนการเพิ่มภาระงานใหครูที่ตองทําหนาที่

ปฏิบัติการสอนและการวางแผนการเรียนการสอน หนาท่ีงานของวิชาชีพครูโดยตรงตองลดลงไป

สงผลตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใหมีคุณภาพลดลง สอดคลองกับงานวิจัยของ ดารา  ชินชัย ได

ศึกษาการบริหารงบประมาณของโรงเรียนท่ีเปนนิติบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ขอนแกน เขต 5 ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียนนิติบุคคล             

โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานการรายงานทางการเงินและ             

ผลการดําเนินงานดานการจัดระบบจัดซื้อจัดจาง และดานการบริหารการเงินและควบคุม

งบประมาณ และสอดคลองกับงานวิจัยของ ธวัช  เตียวเจริญ ไดศึกษาการจัดการงบประมาณแบบ

มุงเนนผลงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ผลการวิจัย

พบวาโดยภาพรวมและรายดานมีปญหาอยูในระดับปานกลาง โดยดานท่ีเปนปญหามากเปน

อันดับแรก  การคํานวณตนทุนผลผลิต รองลงมาคือ การวางแผนงบประมาณ การจัดระบบการ

จัดซื้อจัดจาง การบริหารสินทรัพย การตรวจสอบภายใน การรายงานทางการเงินและผลการ

ดําเนินงาน และ  การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ ตามลําดับ  และสอดคลอง

กับงานวิจัยของ   นิรุตต  เข็มเงิน ไดศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของหนวย

ปฏิบัติในสวนภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษาจังหวัดนครนายก ผลการวิจัยพบวา การบริหาร

งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ตามมาตรฐานการจัดการทางการเงินทั้ง 7 ดาน แตการดําเนินการ

ยังไมครบทั้ง 7 ดาน กลาวคือ ในดานระบบการจัดซื้อจัดจาง ยังไมมีการเปลี่ยนแปลง โดยยังจัดซื้อ

จัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 การบริหารทางการเงินและ

การควบคุมงบประมาณระบบบัญชียังไมเปนแบบพึงรับพึงจายการรายงานทางการเงินและผลการ

ดําเนินงานยังขาดรูปแบบการรายงานท่ีชัดเจนท่ีถูกตองและสมบูรณ สอดคลองกับงานวิจัยของ 

สมหวัง  ขอเอ้ือนกลาง ไดศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และแนวทางในการจัดทํางบประมาณแบบ

มุงเนนผลงาน ตามความเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนมัธยม สังกัดสํานักงานสามัญ

ศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ผลการวิจัยพบวา สภาพในการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน โดย

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยดานการบริหารจัดการอยูในระดับมาก สวนดานศักยภาพ

บุคคล ดานทรัพยากรหรือปจจัยการผลิตอ่ืนและดานงบประมาณสนับสนุน อยูในระดับปานกลาง 
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 2. แนวทางการบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคลสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  มีประเด็นอภิปรายดังนี้  

 2.1 แนวทางการบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณจากการวิจัยพบวาครูผูสอน

มีความรู และความเขาใจไมเพียงพอ ในดานการจัดทําบัญชีและการเงิน การจัดทําเอกสาร

หลักฐานประกอบการเบิกเงิน การรับจาย การเก็บรักษาเงิน และการจัดทําทะเบียนคุมเงิน

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณและเงินรายไดสถานศึกษา ทําใหผลการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพไมเปนไปตามเปาหมาย  โดยควรมีการประสานจัดหาบุคลากรท่ีมีความรูใน        

ดานการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ ดานจัดทําบัญชี เขามาเปนท่ีปรึกษา

ชวยเหลือแนะนําในดานการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณของสถานศึกษาท่ีเปน

นิติบุคคล เพื่อใหงานดานการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ ถูกตองตาม

มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ กรณีสถานศึกษานิติบุคคลขนาดใหญ ไมพบปญหาดานการบริหาร

ทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ เพราะกรณีสถานศึกษานิติบุคคลขนาดใหญมีความพรอม 

มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถท้ังในองคกรและบุคลากรภายนอกเขามาใหความชวยเหลือ 

สถานศึกษานิติบุคคลขนาดใหญสวนมากใชโปรแกรม สําเร็จรูปในการปฏิบัติดังกลาวไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สอดคลองกับ ปญญา เท่ียงธรรม ไดสรุปในงานวิจัยเร่ืองการบริหารการเงินและ    

การบริหารการบัญชีในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอําเภอทามวง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 วาเน่ืองจากการบริหารการเงินเปนเร่ืองท่ีควบคุมโดยการใชระเบียบกฎหมายท่ี

เครงครัด ควรจัดบุคลากรท่ีทําหนาท่ีการเงินโดยเฉพาะ รวมท้ังจัดใหมีการพัฒนาและอบรมใหมี

ความรูดานการเงิน มีเคร่ืองมือท่ีทันสมัยอยางเพียงพอ จัดระบบการควบคุมภายในการวาง

แผนการใชจายเงินและการตรวจสอบ พรอมท้ังมีการประสานกับหนวยงานตนสังกัดตลอดเวลา 

และจากการสนทนากลุม ผูทรงวุฒิไดเสนอแนะใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สมาคม

ผูปกครอง ผูมีสวนไดเสีย (steak holder)ท่ีมีความรูในดานน้ีเขามาใหความชวยเหลือและให

คําปรึกษาไดเปนอยางดี แตหากเปนสถานศึกษานิติบุคคลขนาดเล็ก  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ควรจัดระบบเครือขายใหบริการดานการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ           

โดยจัดทําเปนโรงเรียนคูพัฒนากับสถานศึกษานิติบุคคลขนาดใหญเพื่อใหการชวยเหลือ หรือจัดทํา

กลุมเครือขายระหวางสถานศึกษานิติบุคคลขนาดเล็กดวยกันเอง และมีศูนยการบริการดาน     

การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  โดยใหความรู เร่ืองการจัดทําบัญชีและ

การเงิน การจัดทําเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกเงิน การรับจาย การเก็บรักษาเงิน และ       

การจัดทําทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและเงินรายไดสถานศึกษาโดยใช
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โปรแกรมสําเร็จรูป บริการใหแกสถานศึกษาในเครือขาย     

    2.2 แนวทางการจัดระบบจัดซื้อจัดจาง จากผลการวิจัย พบวาครูผูปฎิบัติ

หนาท่ีในดานการจัดระบบจัดซื้อจัดจาง มีความรู และความเขาใจไมเพียงพอ เก่ียวกับกฎหมาย

ระเบียบวิธีการปฏิบัติ ระเบียบวาดวยงานพัสดุการวางแผนการจัดซื้อจัดจางการจัดทําครุภัณฑ

ถูกตองตามระเบียบและเปนปจจุบัน สงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพไมเปนไปตาม

เปาหมาย ควรปรับปรุงโดยประสานจัดหาบุคลากรท่ีมีความรูกฎหมายดานการจัดทําระบบจัดซื้อ

จัดจาง เขามาเปนท่ีปรึกษาชวยเหลือแนะนํา แกบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดังกลาว จัดหาคูมือ    

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติตางๆ ท่ีเก่ียวของมาประกอบการดําเนินงาน0 นําเทคโนโลยีและสารสนเทศ

มาใชในการดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง0 จัดทําเอกสารหลักฐานทางการเงินใหถูกตองและเปนปจจุบัน

0 เพื่อใหการทํางานระบบจัดซื้อจัดจาง และการทํานิติกรรมสัญญาตาง ๆ เปนไปอยางถูกตอง และ

มีประสิทธิภาพ  กรณีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคลขนาดใหญ ไมพบปญหาเร่ืองระบบ

การจัดซื้อจัดจางเพราะสวนมากจะมีกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสมาคมผูปกครอง และมีผู

มีสวนไดเสีย (steak holder) ท่ีมีความรูกฎหมายดานระบบจัดซื้อจัดจาง เขามาใหความชวยเหลือ 

และใหคําปรึกษาในเรื่องดังกลาว แตหากเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ควรจัดระบบโดยกําหนดเครือขายการใหบริการความรูกฎหมายดานระบบจัดซื้อจัดจาง หรือจัดทํา

เปนโรงเรียนคูพัฒนากับสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคลขนาดใหญเพื่อใหการชวยเหลือ 

หรือจัดทํากลุมเครือขายระหวางสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคลขนาดเล็กดวยกันเอง หรือ

จัดใหมีศูนยท่ีปรึกษาใหความรูกฎหมายดานระบบจัดซื้อจัดจางการทํานิติกรรมสัญญา ทําหนาที่

ใหความชวยเหลือแนะนํา แกสถานศึกษาในเครือขายซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ ภูมิภาคิณศม 

อิสสระยางกูล เ ร่ือง การพัฒนารูปแบบการบริหารงบประมาณการเงินในอนาคตสําหรับ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดเสนอแนะใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลดระดับ  

การบริหารการเงินและงบประมาณลงในสถานศึกษาพรอมท้ังจัดบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีการบริหาร

การเงินงบประมาณเพื่อลดการใชครูปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวและดําเนินการแกไขระเบียบดานการ

บริหารงบประมาณการเงินใหสอดคลองกับรูปแบบการบริหารการเงินและงบประมาณของ

สถานศึกษา ซึ่งขอเสนอแนะดังกลาวตรงกับผลการสนทนากลุมในการวิจัยเรื่อง การบริหาร

งบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล ในครั้งนี้ 

 2.3 แนวทางการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน จากการวิจัยพบวาครู

ผูปฎิบัติหนาท่ีดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานมีความรู และความเขาใจไม

เพียงพอ ในเร่ืองการจัดทํารายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน ทําใหผลการปฏิบัติงานมี
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ประสิทธิภาพไมเปนไปตามเปาหมายสอดคลองกับงานวิจัยของชาญเลิศ อําไพวรรณ ไดศึกษา 

การวางแผนงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีสมุทรสงคราม 

พบปญหาในการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน เกิดจากบุคลากรขาดความรู         

ขาดบุคลากรและบุคลากรท่ีมีปฏิบัติงานในหลายหนาท่ี จึงใหขอเสนอแนะวาควรจัดอบรมสัมมนา

และนิเทศติดตามการดําเนินการตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานและควรประสานจัดหา

บุคลากรท่ีมีความรูในดานการจัดทํารายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน เขามาเปนท่ี

ปรึกษาชวยเหลือแนะนําแกบุคลากรท่ีรับผิดชอบในดานน้ีของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปน        

นิติบุคคล เพื่อใหการทํางานรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน ไดอยางถูกตองเปนไปตาม

มาตรฐานมีประสิทธิภาพ  กรณีสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคลขนาดใหญ ไมพบปญหา

เรื่องรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน  เพราะสวนมากมีบุคลากรท่ีมีความรูมีความเขาใจ

ทั้งในองคกรและมีบุคลากรภายนอกใหความชวยเหลือ มีกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคม

ผูปกครอง ผูมีสวนไดเสีย (steak holder) ท่ีมีความรูเขามาใหความชวยเหลือ และใหคําปรึกษา 

ประกอบกับมีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการปฏิบัติงานดานน้ีไดเปนอยางดี แตหากเปน

สถานศึกษาขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรจัดระบบโดยกําหนดเครือขาย            

การใหบริการดานการจัดทํารายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานหรือจัดทําเปนโรงเรียนคู

พัฒนากับสถานศึกษานิติบุคคลขั้นพื้นฐานขนาดใหญเพื่อใหการชวยเหลือ หรือจัดทํากลุม

เครือขายระหวางสถานศึกษานิติบุคคลขั้นพื้นฐานขนาดเล็กดวยกันเอง โดยจัดมีศูนยรับจัดทํา

ระบบรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป บริการใหแก

สถานศึกษาในเครือขาย สอดคลองกับงานวิจัยของ พิสมัย สุนนทนาม เร่ืองการศึกษาสภาพ     

การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี      

เขต 2 พบวาจากการเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาท่ีมี

ขนาดตางกันมีประสิทธิภาพแตกตางกัน โดยพบวาสถานศึกษาขนาดใหญมีประสิทธิภาพ        

การบริหารงบประมาณมากกวาเพราะสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีหลักการ

จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน รายการคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายหัว) ที่ยึด

จํานวนนักเรียนเปนหลักจึงสงผลตอการไดรับการสนับสนุนงบประมาณแตกตางกัน สถานศึกษา

ขนาดใหญจึงมีความพรอมกวาสถานศึกษาขนาดเล็กท้ังในดานทรัพยากรและบุคลากร และให

ขอเสนอแนะในดานทางการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน วาควรรายงานงบดุลสวน

ของหน้ีสินและสินทรัพยใหชัดเจน โดยใหผูตรวจสอบบัญชีท่ีไดรับอนุญาตเปนผูตรวจสอบเปน

ประจําทุกป 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะของการวิจัย 

 จากผลการวิจัยพบวาการบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 4 ดานและอยู

ในระดับปานกลาง 3 ดาน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา การบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานที่เปนนิติบุคคลสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

 1. ดานการบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ ควรมีการพัฒนาการบริหาร

การเงินและการควบคุมงบประมาณ ซึ่งสามารถดําเนินการไดโดยสงเสริมอบรมพัฒนาความรูเรื่อง

การจัดบัญชี การนําโปรแกรมสําเร็จรูปเก่ียวกับการจัดทําบัญชี ความรูดานกฎหมายเก่ียวกับ

การเงินแกบุคลากร โดยจัดการอบรมพรอมท้ังไปศึกษาดูงานสถานศึกษาตนแบบท่ีมีประสิทธิภาพ

ในเขตพื้นที่การศึกษาและหรือจัดทําเปนรูปแบบโรงเรียนคูพัฒนาเพื่อใหโรงเรียนท่ีมีความสามารถ

ใหความชวยเหลือดานการพัฒนาบุคลากรและทรัพยากร ดานสารสนเทศโปรแกรมสําเร็จรูปดาน

บัญชีการเงินใหมีประสิทธิภาพ 

 2. ดานการจัดระบบจัดซื้อจัดจาง ตองมีการพัฒนาการจัดระบบจัดซื้อจัดจางซึ่ง

สามารถดําเนินการได โดยสงเสริมพัฒนาสรางความรูเก่ียวกับระเบียบวาดวยงานพัสดุการจัดทํา

บัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑใหถูกตองและเปนปจจุบัน ซึ่งสามารถดําเนินการไดโดยการ

สงเสริมพัฒนาสรางความรูในกฎหมายระเบียบงานพัสดุการจัดซื้อจัดจางการจัดทําทะเบียนพัสดุ 

ครุภัณฑแกบุคลากร โดยใหมีการอบรมพรอมท้ังไปศึกษาดูงานในดานน้ีและมีการวางแผนอบรม

อยางตอเน่ืองและมีการแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลบุคลากรอยางสม่ําเสมอและ

รายงานผลเปนประจําทุกเดือนเพื่อการนําผลไปปรับปรุงพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 

 3. ดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานตองมีการพัฒนาการรายงาน

ทางการเงินและผลการดําเนินงานบริหารการเงิน ซึ่งสามารถดําเนินการไดโดยสงเสริมพัฒนาสราง

ความรูเร่ืองการจัดบัญชีการนําโปรแกรมสําเร็จรูปเก่ียวกับการจัดทําบัญชี ความรูเร่ืองกฎหมาย

เก่ียวกับระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการเงินและการวิเคราะหความคุมคาของการดําเนินงานในการ

บริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานแกบุคลากร โดยใหมีการอบรมพรอมท้ังไปศึกษาดูงาน มี

การวางแผนอบรมอยางตอเน่ืองและมีการแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลบุคลากร

อยางสม่ําเสมอและรายงานผลเปนประจําทุกเดือนเพื่อการนําผลไปปรับปรุงพัฒนาบุคลากรใหมี

ประสิทธิภาพ และหรือทําเปนโรงเรียนคูพัฒนากับ สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในเขตพื้นท่ี

การศึกษาเพื่อใหความชวยเหลือดานการพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรดานสารสนเทศโปรแกรม
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สําเร็จรูปดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานการวิเคราะหความคุมคาของ         

การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 เพื่อใหงานวิจัยเก่ียวกับการบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ไดขยายผลในเชิงวิชาการเก่ียวกับ         

การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งเปนประโยชนในการศึกษาคนควาของผูบริหารการศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษา นักวิชาการศึกษาและผูสนใจท่ัวไป จึงขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

ดังนี้ 

 1. ควรศึกษารูปแบบการบริหารงบประมาณท่ีเหมาะสมกับสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน      

ที่เปนนิติบุคคล 

 2. ควรศึกษารูปแบบการบริหารงานธุรการและการเงินท่ีเหมาะสมกับสถานศึกษา     

ขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล 

 3. ควรศึกษารูปแบบการบริหารงานดานกฎหมายและนิติกรรมสัญญาที่เก่ียวของกับ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล 
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สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9. ขอมูลสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นท่ี
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 /Seminar- announce2011 eduReformSecondDecade-24-may-2011.pdf. 
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หนวยตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9. “รายงานผลการ

 ตรวจสอบภายใน.”28  มีนาคม2556 (บันทึกขอความ)   

http://arit.chandra.ac.th/edu/Patiroob/education4.html
http://www.onec.go.th/onec_administrator/uploaded/%20Newseducation/%20%09%09/Seminar-%20announce2011%20eduReformSecondDecade-24-may-2011.pdf
http://www.onec.go.th/onec_administrator/uploaded/%20Newseducation/%20%09%09/Seminar-%20announce2011%20eduReformSecondDecade-24-may-2011.pdf
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ภาคผนวก ก 
 

                    หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเคร่ืองมือวจิัย 

                    รายชื่อผูทรงคุณวุฒผิูตรวจสอบเคร่ืองมือ 

                    คา IOC ของแบบสอบถาม 
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 ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

                คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร นครปฐม

       

20    กุมภาพันธ  พ.ศ.2555 

 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย 

เรียน   ผศ.ดร.ศันสนีย  จะสุวรรณ 

สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ  

                        

                              ดวยขาพเจา อาจารย ดร.วรกาญจน  สุขสดเขียว อาจารยประจําภาควิชาการ

บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 ไดทําการวิจัยเร่ือง การบริหารงบประมาณสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปนนิติ

บุคคล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยใชทุนของคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อประโยชนในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปน        

นิติบุคคลและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  

 ในการนี้ใครขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของ

เครื่องมือเพื่อการวิจัย ที่แนบมาพรอมกับหนังสือนี้  

 

                              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุเคราะหดวย จักขอบพระคุณย่ิง 

                                                                               

                                                                                       ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                                                  (ดร.วรกาญจน  สุขสดเขียว) 

                                                                      อาจารยประจําภาควิชาการบริหารการศึกษา 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

โทร 034 219136 

มือถือ 081 8569139    
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิผูตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 

 

1.   รศ.ดร.นันทิยา   นอยจันทร 

 คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค 

2.  ผศ.ดร.ศันสนีย   จะสุวรรณ                  

ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3.  ดร.เกรียงศักด์ิ  บุญญา  

  หัวหนาภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

4.  ดร.พรพรรณ   อินทรประเสริฐ       

 ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 

5.  ดร.ประทีป   มากมิตร 

  อาจารยประจํา0คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร0 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 
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คา IOC ของแบบสอบถาม 

ขอท่ี 
ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

2 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

3 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

4 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

5 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

6 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

7 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

8 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

9 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

10 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

11 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

12 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

13 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

14 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

15 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

16 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

17 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

18 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

19 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

20 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

21 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

22 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

23 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

24 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

25 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

26 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

27 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

28 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
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ภาคผนวก ข 
 

                    หนังสือขอความอนุเคราะหในการทดลองเคร่ืองมือวิจัย. 

                      รายช่ือสถานศึกษาท่ีทําการทดลองเคร่ืองมือวิจัย 

                    คาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ 
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              ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
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๒๐ กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหในการทดลองเครื่องมือวิจัย 

เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี 

สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม จํานวน ๔ ฉบับ  

                              ดวยขาพเจา อาจารย ดร.วรกาญจน  สุขสดเขียว อาจารยประจําภาควิชาการ

บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ ไดทําการวิจัยเร่ือง การบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติ

บุคคล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ โดยใชทุนของคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อประโยชนในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล

และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  

 ในการน้ีกระผมใครขออนุญาตทดลองเคร่ืองมือในการวิจัยเร่ืองการบริหาร

งบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล  โดยมีผู อํานวยการสถานศึกษา รอง

ผูอํานวยการ ครูผูปฏิบัติหนาที่การเงินและงบประมาณ และครูผูปฏิบัติหนาที่งานสอน เปนผูตอบ

แบบสอบถาม 

                              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุเคราะห ขอขอบพระคุณเปนอยาง

สูง มา ณ โอกาสน้ี 

                                                                               

                                                                                       ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                                                  (ดร.วรกาญจน  สุขสดเขียว) 

                                                                      อาจารยประจําภาควิชาการบริหารการศึกษา 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

โทร ๐๓๔ ๒๑๙๑๓๖ 

มือถือ ๐๘๑ ๘๕๖๙๑๓๙    
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รายชื่อสถานศึกษาท่ีทําการทดลองเคร่ืองมือจํานวน ๘ โรง 

 

๑. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

๒. 16โรงเรียนบดินทรเดชา0 (สิงห0 สิงหเสน1ี6) 

๓. โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ 

๔. โรงเรียนเตรียมอุดมนอมเกลานนทบุรี 

๕.16 โรงเรียน16นวมินทราชินูทิศ0 หอวัง นนทบุรี 

๖. โรงเรียนบางบัวทอง 

๗. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

๘. โรงเรียนรัตนาธิเบศร 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     ก1                4.2188          .6591        32.0 
  2.     ก2                4.3125          .7378        32.0 
  3.     ก3                3.9688          .8608        32.0 
  4.     ก4                4.0938          .7771        32.0 
  5.     ข1                4.0625          .7156        32.0 
  6.     ข2                4.2500          .7620        32.0 
  7.     ข3                4.2500          .7620        32.0 
  8.     ข4                4.1875          .6927        32.0 
  9.     ค1                4.5000          .6720        32.0 
 10.     ค2                4.3750          .7071        32.0 
 11.     ค3                4.3438          .7453        32.0 
 12.     ง1                4.4688          .7177        32.0 
 13.     ง2                4.5000          .8424        32.0 
 14.     ง3                4.2813          .7719        32.0 
 15.     ง4                4.5000          .7184        32.0 
 16.     จ1                3.9063          .7771        32.0 
 17.     จ2                4.0000          .8032        32.0 
 18.     จ3                4.2188          .7925        32.0 
 19.     ฉ1                4.6250          .7513        32.0 
 20.     ฉ2                4.1250          .6091        32.0 
 21.     ฉ3                4.1875          .6927        32.0 
 22.     ฉ4                4.3750          .4919        32.0 
 23.     ฉ5                4.3438          .6530        32.0 
 24.     ช1                4.2500          .6720        32.0 
 25.     ช2                4.2188          .6082        32.0 
 26.     ช3                4.4688          .6214        32.0 
 27.     ช4                4.3125          .6927        32.0 
 28.     ช5                4.3125          .7378        32.0 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     32.0                    N of Items = 28 
 
Alpha =    .9830 
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ภาคผนวก ค 
 

                    หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลวิจัย 
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                                                                                                        ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

                                                                                  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร                                        

                                                                                  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร นครปฐม

       

๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหในการจัดเก็บขอมูลวิจัย 

เรียน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 

สิ่งที่สงมาดวย หนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม จํานวน ๕๓ ฉบับ  

                      

                              ดวยขาพเจา อาจารย ดร.วรกาญจน  สุขสดเขียว อาจารยประจําภาควิชาการ

บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต ๙ ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ โดยใชทุนของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากรเพื่อประโยชนในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลและพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  

 ในการนี้ใครขอความอนุเคราะหทานไดกรุณาลงนามในหนังสือถึงสถานศึกษา

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

จัดเก็บขอมูลกับสถานศึกษาในสังกัด โดยมีผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการ ครูผูปฏิบัติ

หนาที่การเงินและงบประมาณ และครูผูปฏิบัติหนาที่งานสอน เปนผูตอบแบบสอบถาม 

                              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุเคราะหลงนามในหนังสือที่แนบมา

พรอมนี้ จักขอบพระคุณย่ิง 

                                                                               

                                                                                       ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                                                  (ดร.วรกาญจน  สุขสดเขียว) 

                                                                      อาจารยประจําภาควิชาการบริหารการศึกษา 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

โทร ๐๓๔ ๒๑๙๑๓๖ 

มือถือ ๐๘๑ ๘๕๖๙๑๓๙    
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ภาคผนวก ง 
 

                    รายช่ือสถานศึกษาท่ีเก็บขอมูลวิจัย 
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รายชื่อสถานศึกษาท่ีเก็บขอมูลวิจัย 

โรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดวย  

1.  โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  

2.  โรงเรียนสงวนหญิง  

3.  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี  

4.  โรงเรียนสวนแตงวิทยา  

5.  โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา  

6.  โรงเรียนบางปลามา “สูงสุมารผดุงวิทย” 

7.  โรงเรียนหรรษาสุจิตตวิทยา 2  

8.  16โรงเรียนบางแมหมายรัฐราษฎรรังสฤษ16ด์ิ 

9.  โรงเรียนศรีประจันต "เมธีประมุข" 

10. โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา  

11. โรงเรียนวังหวาราษฎรสามัคคี  

12. โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 1  

13. โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา  

14. โรงเรียนอูทอง  

15. โรงเรียนอูทองศึกษาลัย  

16. โรงเรียนสระยายโสมวิทยา  

17. โรงเรียนดอนคาวิทยา  

18. โรงเรียนบางลี่วิทยา  

19. โรงเรียนสองพี่นองวิทยา  

20. โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5  

21. โรงเรียนบอสุพรรณวิทยา  

22. โรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยา  

23. โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม  

24. โรงเรียนทุงแฝกพิทยาคม  

25. โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 6  

26. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย  
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27. โรงเรียนบอกรุวิทยา 

28. โรงเรียนทุงคลีโคกชางวิทยา  

29. โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 7  

30. โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 3  

31. โรงเรียนดานชางวิทยา  

32. โรงเรียนหนองหญาไซวิทยา 

โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม ประกอบดวย 

1. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  

2. โรงเรียนราชินีบูรณะ  

3. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2  

4. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  

5. โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม  

6. โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม  

7. โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม  

8. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  

9. โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา  

10. โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน  

11. โรงเรียนศาลาตึกวิทยา  

12. โรงเรียนคงทองวิทยา  

13. โรงเรียนบานหลวงวิทยา  

14. โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ    

15. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา  

16. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  

17. โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา  

18. โรงเรียนแหลมบัววิทยา  

19. โรงเรียนเพิ่มวิทยา  

20. โรงเรียนบางเลนวิทยา  

21. โรงเรียนบางหลวงวิทยา  
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22. โรงเรียนสถาพรวิทยา  

23. โรงเรียนบัวปากทาวิทยา  

24. โรงเรียนสามพรานวิทยา  

25. โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  

26. โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา  

27. โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม  

28. โรงเรียน16รัตนโกสินทรสมโภช16บวรนิเวศ 
29. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
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ภาคผนวก จ 
 

                    หนังสือขอความอนุเคราะหเขารวมสนทนากลุม 

                       รายช่ือผูทรงคุณวุฒิเขารวมสนทนากลุม 
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                                                                                                   ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

                            คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

    วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร นครปฐม

       

21  มีนาคม  พ.ศ.2556 

 

เรื่อง   ขอเชิญประชุมเขารวมสนทนากลุม (Focus Group Decision) 

เรียน   ดร.ปรเมษฐ  โมฬ ี ผูอํานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร 

สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการประชุม   

                        

                              ดวยขาพเจา อาจารย ดร.วรกาญจน  สุขสดเขียว อาจารยประจําภาควิชาการบริหาร

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารงบประมาณสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยใชทุนของคณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อประโยชนในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติ

บุคคลและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  

 ในการน้ีใครขอความอนุเคราะหทานไดโปรดพิจารณาเขารวมประชุมเพื่อแสดงความ

คิดเห็นในเร่ืองการบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล ณ หองประชุมหลวงปูเอ่ียม 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นนทบุรี ในวันท่ี  30  มีนาคม พ.ศ.2556 

 

                              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุเคราะหเขารวมประชุมในวันและเวลา

ดังกลาวดวย จักขอบพระคุณย่ิง 

                                                                               

                                                                                       ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                                                  (ดร.วรกาญจน  สุขสดเขียว) 

                                                                      อาจารยประจําภาควิชาการบริหารการศึกษา 

 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

โทร 034 219136 

มือถือ 081 8569139    



 

141 

 
 

 

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิเขารวมสนทนากลุม (Focus Group Decision) จํานวน 8 คน 

 

1. ดร.ปรเมษฐ  โมลี   ผูอํานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร 

2. ดร.นงลักษณ เรือนทอง  ผูอํานวยการ16โรงเรียนบดินทรเดชา0 (สิงห สิงหเสน1ี6) สมุทรปราการ 

3. ดร.จตุรงค  อินทรรุง   ผูอํานวยการโรงเรียนศรีวิชัย 

4. ดร.พรพรรณ  อินทรประเสริฐ  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 

5. ดร.วิทยา ศรีชมภู   ผูอํานวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร  

6. นายชัยรัตน  เผดิมรอด  ผูอํานวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย (เชี่ยวชาญ) 

7. นางเฉลียว  ยาจันทร    ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมนอมเกลานนทบุรี (เชี่ยวชาญ) 

8. นายโพยม  จันทรนอย   ผูอํานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) นนทบุรี  

                 (เชี่ยวชาญ) 
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ภาคผนวก ฉ 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง การบริหารงบประมาณสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นมัธยมศึกษา เขต 9 

 

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

คําชี้แจง    

 แบบสอบถามฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามเร่ือง การบริหารงบประมาณ

สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลสังกัดสํานักงานเขตพื้นมัธยมศึกษา เขต 9 

 แบบสอบถามฉบับน้ีแบงออกเปน 3 ตอนดังน้ี  

 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกบัขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติงานงบประมาณสถานศึกษา 

 ตอนที่ 3 เปนคําถามแบบปลายเปดเพื่อสอบถามขอเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการ  

 บริหารงบประมาณสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล  

  ขอมูลจากการตอบแบบสอบของทานจะไมนําไปเปดเผยในที่ใดเปนรายบุคคล แต

จะนําไปใชเพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาการบริหารงบประมาณสถานศกึษาที่เปนนิติบุคคล และ

เพื่อการศึกษาของประเทศไทย 

  ผูวิจัยใครขอความกรุณาจากทานไดโปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ และทุก

ตอนตามความเปนจริงของทานมากที่สุด 

  ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน  จึงขอขอบคุณมา                

ณ  โอกาสน้ี 

                            

                                                                                                อาจารย ดร.วรกาญจน  สุขสดเขียว 

                                                                                                   ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

                                                                                              คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนท่ี 1  สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย   ลงใน   หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทาน 
 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับผูวิจัย 

1. เพศ 

        ชาย                 หญิง 

2. อายุ 

       ตํ่ากวา 26 ป                            

       26 - 35 ป         

       36 - 45 ป 

       46  ปขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 

       ปริญญาตรี 

       ปริญญาโท 

       ปริญญาเอก             

4. ตําแหนง 

     ผูอํานวยการสถานศึกษา  

    รองผูอํานวยการฯหรือผูทําการแทนฝายการเงิน/งบประมาณ 

                ครูฝายการเงิน/งบประมาณ  

                ครูปฏิบัติการสอน 

5. ประสบการณการทํางานในตําแหนงตามขอ 4  

       ตํ่ากวา 11  ป                                

       11 - 20 ป                            

       21 - 30 ป 

       31  ปขึ้นไป 
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ตอนท่ี 2   การบริหารงบประมาณสถานศึกษา 

คําชี้แจง โปรดพิจารณาการปฏิบัติการบริหารงบประมาณสถานศึกษาในสถานศึกษาแหงน้ีวามีการ

ปฏิบัติ อยูในระดับใด แลวทําเคร่ืองหมาย  ใหตรงสภาพจริงเพียงขอละ 1 คําตอบ 
 

 

 

ขอ 

 

 

การบริหารงบประมาณสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัต ิ  

สําหรับ

ผูวิจัย 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอย 

 

2 

นอย

ที่สุด 

1 
 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 
 

 
 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

ดานการวางแผนงบประมาณ 

สถานศึกษาของทานมีการวางแผนกลยุทธ โดย

วิเคราะหสภาพการณทั้งภายในและภายนอกของ

สถานศึกษา……………………………………. 

สถานศึกษาของทานมีการจัดทําแผนการใชจายเงนิ

สอดคลองกับแผนกลยุทธ  แผนปฏิบตัิราชการ

ประจําป และแผนพัฒนาการศึกษาของ

สถานศึกษา………....………………………….. 

สถานศึกษาของทานมีการรวบรวมและจัดเก็บขอมูล

พ้ืนฐาน  ปญหา และอุปสรรคที่เก่ียวของกับการจัด

แผนงาน เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการขอตั้ง

งบประมาณของสถานศึกษา...................................... 

สถานศึกษาของทานมีการวางแผนดานการติดตาม

ตรวจสอบการจัดเตรียมงบประมาณ………………… 

การกําหนดผลผลิตและการคํานวณตนทุน 

สถานศึกษาของทานมีการสํารวจและรวบรวมขอมูล

พ้ืนฐาน เชน ขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษา,บุคลากรและ

ชุมชน เพ่ือใชในการกําหนดงบประมาณ……………. 

สถานศึกษาของทานมีการศึกษาวิเคราะหรายละเอียด

ของงบประมาณแตละแผนงาน/โครงการทั้งปทีผ่าน

มาและปปจจบุัน……………………………………. 

สถานศึกษาของทานมีการจัดทําเอกสารงบประมาณที่

แสดงความสัมพันธระหวางวัตถุประสงค/เปาหมาย 

และวงเงินงบประมาณของแผนงาน/โครงการไวอยาง

ชัดเจน……………………………………………… 

สถานศึกษาของทานมีการปรับปรุงการกําหนด

งบประมาณใหสอดคลองกับนโยบายที่กําหนดไว 
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ขอ 

 

 

การบริหารงบประมาณสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัต ิ  

สําหรับ

ผูวิจัย 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอย 

 

2 

นอย

ที่สุด 

1 
 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

 

 
 

12. 

 

 

13. 

 

 

14. 

 

15. 

 

 

 

16. 

 
17. 

 

 

18. 

 

 

ดานการจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง 

สถานศึกษาของทานจดับคุลากรที่มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับระเบียบวาดวยงานพัสดุเปนผูปฏบิัติงาน…… 

สถานศึกษาของทานมีแผนการจดัซ้ือจัดจางเปนไป

ตามแผนงานที่วางไว….…………………………… 

สถานศึกษาของทานกําหนดใหมีการจัดทําบัญชีวัสดุ 

และทะเบียนครุภัณฑถูกตองตามระเบียบและเปน

ปจจุบนั…………………………………………. 
 

ดานการบรหิารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 

สถานศึกษาของทานมีการแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินการในเรื่องการบัญชีและการเงิน และกําหนด

ความรับผิดชอบอยางชัดเจน……………................. 

สถานศึกษาของทานมีการจัดทําเอกสารหลักฐาน

ประกอบการเบิกเงิน  การรับ-จายเงิน และการเก็บ

รักษาเงินครบถวนเปนปจจบุัน……………………… 

สถานศึกษาของทานมีการจัดสรรงบประมาณตาม

แผนงาน/โครงการอยางเหมาะสม.............................. 

สถานศึกษาของทานกําหนดใหจดัทําทะเบียนคุมเงิน

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณและเงินรายได

สถานศึกษา ครอบคลุม ครบถวนและเปนปจจบุัน..... 
 

ดานการรายงานทางการเงนิและผลการดําเนินงาน 

สถานศึกษาของทานมีการกําหนดดัชนีช้ีวัด กรอบและ

โครงสรางการประเมินและการรายงานผลที่ชัดเจน... 

สถานศึกษาของทานมีการวิเคราะหความคุมคาของ

การดําเนินงาน เพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนงาน/

โครงการตอไป…………………………………. 

สถานศึกษาของทานมีการจัดทํารายงานทางการเงิน

และผลการดําเนินงานเสนอตอหนวยงานตนสังกัด 
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ขอ 

 

 

การบริหารงบประมาณสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัต ิ  

สําหรับ

ผูวิจัย 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอย 

 

2 

นอย

ที่สุด 

1 
 

 

19. 

 

20. 

 

21. 

 

22. 

 

 

23. 

 
 

 

 

24. 

 

 

25. 

 

 

26. 

 

 

27. 

 

 

28. 

 

ดานการบรหิารสินทรพัย 

สถานศึกษาของทานมีการแตงตั้งเจาหนาที่พัสดุและหัวหนาเจาหนาที่พัสดุของ

โรงเรียน...…………… 

สถานศึกษาของทานมีการจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา

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

สถานศึกษาของทานมีการจัดเก็บ บํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุครภัุณฑใหอยูใน

สภาพพรอมใชงาน… 

สถานศึกษาของทานมีการดําเนนิการจัดหาและใชประโยชนจากสินทรัพยของ

สถานศึกษาที่มีอยู  ตามระเบียบและแนวปฏบิัติทีเ่ก่ียวของ…………………. 

สถานศึกษาของทานมีการตรวจสอบพัสดุประจําปแลวรายงานตนสังกัดและ

ผูเก่ียวของทันตามระยะเวลาที่กําหนด………………………………………….. 
 

ดานการตรวจสอบภายใน 

สถานศึกษาของทานมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบงบประมาณของ

โรงเรียนเม่ือส้ินปงบประมาณ.............................................................. 

สถานศึกษาของทานมีการจัดทําแผนการตรวจสอบการดําเนินงานและการใช

จายเงินของสถานศึกษาอยางชัดเจน................................................................ 

สถานศึกษาของทานมีการจัดใหมีการกํากับ ติดตาม การใชจายเงินของ

สถานศึกษาใหเปนไปตามระเบียบอยางสมํ่าเสมอ

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

สถานศึกษาของทานมีการจัดทําสรุปและรายงานผลการตรวจสอบงบประมาณ

เสนอตอหนวยงานตนสังกัด........................................................................ 

สถานศึกษาของทานมีการนําผลการประเมินไปปรบัปรงุพัฒนาการใชจาย

งบประมาณและการประเมินผลการใชงบประมาณ...................................... 
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ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิม่เติมในเรื่องการบริหารงบประมาณสถานศึกษา 
 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………            

ขอขอบคุณในความรวมมือเปนอยางสูง 
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ภาคผนวก ช 

หนังสือเผยแพรผลงาน 

แบบตอบรับการเผยแพรผลงาน 
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              ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

                                                                                  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร                                        

                                                                                  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร นครปฐม

       

๒๗  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหเผยแพรผลงาน 

เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร 

สิ่งที่สงมาดวย เอกสารเผยแพรงานวิจัยเรื่อง การบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปน

  นิติบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๙    จํานวน   ๑   ชุด 
                            

  ดวยขาพเจา อาจารย ดร.วรกาญจน  สุขสดเขียว อาจารยประจําภาควิชา        

การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ ไดทําการวิจัยเร่ือง การบริหารงบประมาณสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปน       

นิติบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ โดยใชทุนของคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อประโยชนในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล

และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  

  ในการน้ีกระผมใครขอความอนุเคราะหจากทานในการเผยแพรผลงานวิจัย

ดังกลาว  และไดโปรดตอบรับผลงานวิจัย ตามแบบตอบรับท่ีแนบมาพรอมน้ี และหวังเปนอยางย่ิง

วาผลงานวิจัยดังกลาว จะเปนประโยชนตอการบริหารและการพัฒนาการบริหารงบประมาณใน

สถานศึกษาของทาน  

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้  
   

                                                                                       ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                                                  (ดร.วรกาญจน  สุขสดเขียว) 

                                                                      อาจารยประจําภาควิชาการบริหารการศึกษา 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

โทร ๐๓๔ ๒๑๙๑๓๖ 
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ประวัติและผลงานของผูวิจัย 

 

  อาจารย ดร.วรกาญจน  สุขสดเขียว 

  เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย  ศาสนาพุทธ  เกิดเมื่อวันอังคารที่  24  กันยายน พ.ศ. 2503 อายุ 52 ป 

  อยูบานเลขที่ 96 ถนนรถไฟตะวันตก 3   ตําบลนครปฐม  อําเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม 

  ชื่อบิดา      นายประสิทธิ์   สุขสดเขียว     อาชีพ      ขาราชการบํานาญ     สังกัด กรมสรรพากร   

  ชื่อมารดา   นางสมศรี    สุขสดเขียว        อาชีพ       - 

 

  การศึกษา 

  จบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร   

  จบการศึกษาระดับมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ       

ผานการอบรม   สถาบันพระปกเกลา (ผูบริหารการเมือง รุน 3)  ปการศึกษา  2547  

   

  ตําแหนงหนาท่ีทางราชการและประสบการณการทํางาน 

     - อาจารยประจําภาควิชาการบริหารหารศึกษา   มหาวิทยาลัยศิลปากร  (ปจจุบัน) 

  - กรรมการสภาคณาจารย    มหาวิทยาลัยศิลปากร  (ปจจุบัน) 

      -  คณะกรรมาธิการการแรงงาน   สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  (ปจจุบัน) 

  - คณะทํางานศูนยชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม    (ปจจุบัน) 

  - คณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษา เขต 9 (ปจจุบัน)   

  -  ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ    มหาวิทยาลัยศิลปากร   

  - กรรมการโรงพยาบาลนครปฐม   (ปจจุบัน) 

  - กรรมการดูแลศูนยผูสูงอายุจังหวัดนครปฐม  (ปจจุบัน) 

  - เทศมนตรี   เทศบาลนครนครปฐม  (ฝายการศึกษา) 

  -  กรรมการหอการคาจังหวัดนครปฐม                                   
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