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Education Area 3 in Pharnakhon Si Ayutthaya province. The sample group
consisted of 116 school administrators and teachers who worked on
budgets and 5 experts in school budget management. The questionnaires
and the semi-structured interviews were upon as the research instruments.
The percentage, mean, and standard deviation were used to analyze the
data. The results revealed that the school administrators and teachers who
worked on the budget had performed overall and individual budget
management at a high level. There are 22 guidelines for managing the
budget of educational institutions, divided into 7 aspects: 1) A budget
preparation and proposal of the budget which included four approaches
related to strategy analysis, the appointment of the board of directors,
mission review, and environmental analysis, 2) A budget allocation, which
had four approaches related to budget auditing, off-budget checks, activity
analysis, and prioritizing and setting a budget, 3) An audit, monitoring,
evaluation, and reporting, consisting of two approaches related to the
preparation of the audit plan, follow-up, and supervision, and the creation
of an annual strategy assessment tool and action plan, 4) A resource
mobilization and investment for education, which also included four
approaches related to data registration or guidelines for earning income,
stakeholder resources analysis, honoring, and reporting, 5) A financial
management, consisting of three approaches related to the formulation of
financial management policies and budget control, training, meetings to
clarify and enhance the personnel's potential, and planning to receive
money for disbursement over the years, 6) An accounting management,
which consists of three approaches related to recording and summarizing
daily accounts, the preparation of financial reports and financial statements,

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)

and the preparation of statements of financial position and assets, and 7) A
management of supplies and assets, including two approaches related to
asset utilization and procurement regulations.
Keywords: Budget Management, Secondary School, Pharnakhon Si Ayutthaya
Province

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาระดั บ ในการปฏิ บั ติ ง านด้ า น
งบประมาณของสถานศึกษา และ 2) สร้างแนวทางในการบริหารงานงบประมาณของ
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 3 ในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ป ฏิบั ติง านด้ า น
งบประมาณ จานวน 116 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา
จานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่ าผู้ บริ หารสถานศึ กษาและครูผู้ ปฏิ บั ติ งานด้ านงบประมาณมี การปฏิ บั ติ งานด้าน
บริหารงานงบประมาณโดยรวมและรายด้านในระดับมาก โดยมีแนวทางในการบริหารงาน
งบประมาณของสถานศึกษาแบ่งเป็น 7 ด้าน 22 แนวทาง ได้แก่ 1) ด้านการจัดทาและ
เสนอของบประมาณ มี 4 แนวทางที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บการวิ เ คราะห์ กลยุ ท ธ์ การแต่ง ตั้ง
คณะกรรมการ การทบทวนภารกิจ และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 2) ด้านการจัดสรร
งบประมาณ มี 4 แนวทางที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบวงเงินงบประมาณ การตรวจสอบ
เงินนอกงบประมาณ การวิเคราะห์กิจกรรม และการจัดลาดับความสาคัญและกาหนด
งบประมาณ 3) ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล มี 2 แนวทาง
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนการตรวจสอบ ติดตามผลและนิเทศ และการสร้างเครื่องมือ
ประเมิ น กลยุ ท ธ์ แ ละแผนการปฏิบั ติ ง านประจ าปี 4) ด้ า นการระดมทรัพ ยากรและ
การลงทุ น เพื่ อการศึก ษา มี 4 แนวทางที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การจัด ท าทะเบี ย นข้ อมูล หรือ
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แนวปฏิ บั ติ ใ นการจั ด หารายได้ การวิ เ คราะห์ แ หล่ ง ทรั พ ยากรที่ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
การยกย่องเชิดชูเกียรติ และการรายงานผล 5) ด้านการบริหารการเงิน มี 3 แนวทางที่
เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายการบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ การอบรม
ประชุมชี้แจงและส่งเสริมศักยภาพแก่บุคลากร และการวางแผนรับเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
6) ด้านการบริหารบัญชี มี 3 แนวทางที่เกี่ยวข้องกับ การบันทึกและสรุปบัญชีประจาวัน
การจัดทารายงานทางการเงิ นและงบการเงิ น และการจัดทางบแสดงฐานะการเงิ น
และทรัพย์สิน และ 7) ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ มี 2 แนวทางที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทาระเบียบการใช้สินทรัพย์และการจัดหาพัสดุ
คาสาคัญ: การบริหารงบประมาณ, สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บทนา
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานมีภ ารกิจ หลักในการจั ด และ
ส่ง เสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานไปในทิศทางที่ส อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อกาหนดนโยบาย วิสัยทัศ น์ พันธกิจ และ
เป้าหมายโดยมีนโยบาย 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง (2) ด้าน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน (3) ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (4) ด้านโอกาส
ความเสมอภาคและความเท่าเทียม การเข้าถึง บริการทางการศึกษา (5) ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิ ตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560: 3)
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ในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาเป็นการดาเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ
ที่สถานศึกษาได้รับให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ถูกต้องตามระเบียบ ทันเวลาและทันเหตุการณ์ งบประมาณจึงเป็นปัจจัยสาคัญ
ต่อการบริหารสถานศึกษา เป็นเครื่องมือในการบริหารงานสถานศึกษาตามนโยบายหรือ
เป้ า หมายของสถานศึ กษาที่ จ าเป็ น ต้ องใช้ ง บประมาณเป็น เครื่ องมือ ในการควบคุม
นโยบายในการดาเนินงานของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัด (ฐิรกานต์ กองคา, 2555: 37) ซึ่งการบริหารงบประมาณของสถานศึกษานั้น มีการ
จั ด ท าแผนปฏิ บัติ ก ารประจ าปี มี เ ป้ า หมายที่ ส อดคล้อ งกั บนโยบายและจุด เน้ นของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีเป้าหมายที่สอดรับกับแผนกลยุทธ์
หรือแผนพัฒนาการศึกษา มีการรายงานผลการดาเนินงานของสถานศึกษา แต่การใช้จ่าย
งบประมาณยังขาดความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา เนื่องจาก
ขาดการติดตามตรวจสอบที่เป็นระบบ และการจัดทารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ อีกทั้งการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ ยังมีสถานศึกษาที่ปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามระเบียบ (สุรวุฒิ ตั้งดี, 2558: 4)
รูปแบบด้านการบริหารงบประมาณมีแนวทางการดาเนินงาน คื อ มีการจัดทา
และวิเคราะห์ต้นทุนของกิจกรรมหรือโครงการ จัดทาระบบที่มีคุณภาพเพื่อดาเนินงาน
เกี่ยวกับการเงิน การควบคุมภายใน จัดให้มีการตรวจสอบและติดตามผล การมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ การรายงานทางการเงินต่อผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประจาทุกเดือน
อีกทั้ง มีการจัดส่ง ให้ตรงตามเวลาที่กาหนด ถูกต้อง รัดกุม และตรวจสอบได้ ซึ่ง การ
บริหารงบประมาณเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่ทาให้องค์กรสามารถดาเนินกิจกรรมภายใต้
ข้อจากัดทางเศรษฐกิจได้ ทั้งนี้ เนื่องจากการวางแผนงบประมาณมีส่วนช่วยประกอบการ
ตั ด สิ น ใจของสถานศึก ษา ดั ง นั้ น การบริ หารงบประมาณจึ ง เป็น หัว ใจส าคัญ ต่อการ
บริ ห ารงานในสถานศึก ษา เพื่ อ ให้ ก ารใช้ ท รั พ ยากรเกิ ด ประโยชน์ สูง สุด บรรลุ ต าม
เป้าหมาย วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติง าน
ด้ า นงบประมาณเป็ น ส าคั ญ หากมี ก ารใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งไม่ ว างแผนจะท าให้ ข าด
ประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ (เกริกฤทธิ์ พ่วงสมจิตร, 2555: 11)
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ส าหรับ ระบบงบประมาณแบบมุ่ง เน้นผลงานตามยุทธศาสตร์มีแนวคิดและ
หลักการที่สาคัญ 3 ประการ คือ (1) การปรับปรุงให้สถานศึกษาสามารถใช้วิธีการและ
กระบวนการงบประมาณเป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดผลสาเร็จตามนโยบาย
(2) การมุ่งเน้นให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณโดยคานึงถึงความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และ (3) การมอบความคล่องตัวในการจัดทาและบริหารงบประมาณ
ให้กับผู้ปฏิบัติตามกระบวนการงบประมาณ 4 ขั้นตอน คือ (1) การวางแผนและจัดทา
งบประมาณ (2) การอนุมัติงบประมาณ (3) การบริหารงบประมาณ และ (4) การติดตาม
และประเมินผล ซึ่ง การวางแผนถือเป็นหัวใจหลักของการบริหารจัดการงบประมาณ
โดยเฉพาะการบริหารเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นกระบวนการในการกาหนดทิศทางหรือเป้าหมาย
ของสถานศึกษา ก่อนการวางแผนสถานศึกษาจะต้ องวิเคราะห์ส ภาพแวดล้ อมของ
สถานศึกษาและประเมินสภาพภายในสถานศึกษา มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค (SWOT analysis) มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาโดยการมีส่วน
ร่ ว มจากภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ในการจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ จ ะต้ อ งแสดงพั น ธกิ จ วิ สั ย ทั ศ น์
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่ชัดเจน ในการกาหนดแผนกลยุทธ์นั้นต้องสอดคล้องกับนโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัด อีกทั้งควรพิจารณาถึงต้นทุนการผลิต ความคุ้มค่าของผลผลิต
และมีการบูรณาการที่เชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการ โดยมีการนาแผน
ไปปฏิบัติตามหลักการติดตามประเมินผลด้วยเครื่องมือ PART นอกจากนี้ ในส่วนของ
การจัดทางบประมาณจะต้องวางแผนและเก็บค่าใช้จ่ายในสถานศึกษาคู่ขนานไปกับ
การเก็บข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (GFMIS) และในการคานวณต้นทุน
การผลิตจะต้องให้ครอบคลุมทุกเงินงบประมาณ มีการควบคุมติดตามและประเมิ นผล
ของแผนงาน/โครงการเป็นระยะ ๆ และนาผลการประเมินมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงใน
การจัดทางบประมาณในปีต่อไป (สานักงบประมาณ, 2547: 14)
จากการศึกษาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 3 พบว่ า สถานศึ ก ษามี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การจั ด ท า
งบประมาณหลายด้าน เช่น การวางแผนสถานศึกษาทุกขนาดมีความพร้อมและสามารถ
วางแผนและจัดทางบประมาณได้เอง แต่งบประมาณที่ได้รับอนุมัติมีจานวนน้อย หรือ
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จานวนไม่แน่นอน ส่งผลให้งานไม่เป็นไปตามแผนงาน หรือด้านการจัดทางบประมาณ
ไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับภาระรายจ่ายที่เกิดขึ้นในภาพรวม และมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับ
วงเงินในการจัดทางบประมาณล่วงหน้า ซึ่งปัญหาที่พบในโครงการตรวจสอบการบริหาร
การเงินและการดาเนินการของสถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ได้กาหนดออกตรวจสอบสถานศึกษาในสัง กัด
พบว่า (1) ระบบการเงิน มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินที่เป็นกรรมการเก็บเงิน ซึ่งทาให้
การสอบทานความถูกต้องมีโ อกาสที่จ ะผิดพลาดได้ (2) ระบบบัญชี การบันทึกบัญชี
ไม่เป็นปัจ จุบัน เนื่องจากครูที่รับผิดชอบมีภาระงานการสอนมากและงานรับผิดชอบ
ด้านอื่น ๆ และ (3) บุค ลากรที่มาช่วยปฏิบัติง านด้า นการเงิน บัญชีและพัส ดุ มีการ
เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากมีการขอย้ายและเกษียณอายุราชการของ
บุคลากรด้านงบประมาณ จึงเป็นเหตุให้การทางานไม่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะบางสถานศึกษา
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดทางบประมาณที่ทาให้
การบริหารงานงบประมาณไม่ตรงกับนโยบายและตัวชี้วัดที่กาหนด อีกทั้งยังขาดความ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และยังขาดงบประมาณที่จาเป็นต่อการพัฒนาการศึกษาใน
สถานศึกษาด้านการบริหารจัดการอีกด้วย (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา
เขต 3, 2563)
ดังนั้น การดาเนินงานวางแผนด้านงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และการจัดทา
รายงานผลการใช้จ่ายเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ด้านความถูกต้องรัดกุมและเชื่อถือทางด้าน
การเงินการบัญชี ด้านการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ให้เกิดความคุ้มค่า รวมทั้งการได้รับการ
สนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคมในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
การศึกษาในลักษณะต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณของผู้บริหาร
การศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าการบริหารงานงบประมาณที่ดีและมีประสิทธิภาพ
นั้น ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความสาคัญยิ่งในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะ
การบริหารงบประมาณ ซึ่งนับเป็นปัจจัยหลักของสถานศึกษาทุกระดับ ผู้วิจัยจึงสนใจ
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ที่ จ ะศึ ก ษาระดั บ การปฏิ บั ติ ง านของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า น
งบประมาณในสถานศึกษา สัง กัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
ต่อการจัดการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อสร้างแนวทางในการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สัง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาที่ใช้ในการศึกษานี้ จัดแบ่ง
เป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดทาและเสนอของบประมาณ ด้านการจัดสรรงบประมาณ
ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน ด้านการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ด้านการบริหารการเงิน ด้านการบริหารบัญชี
และด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์
ตัวแปรอิสระ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การบริหารงานงบประมาณ
ด้านการจัดทาและเสนอของบประมาณ
ด้านการจัดสรรงบประมาณ
ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการดาเนินงาน
ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา
ด้านการบริหารการเงิน
ด้านการบริหารบัญชี
ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์

ตัวแปรตาม

แนวทางการบริหารงานงบประมาณ
ของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยดาเนินการเป็น 2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 ศึ ก ษาระดั บ ในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นบริ ห ารงานงบประมาณ
ของสถานศึ กษา สั ง กั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษามั ธ ยมศึ กษาเขต 3 ในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ
ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 39 คน และครูผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ จานวน 1,420
คน ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 ในจัง หวัดพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2563 รวมเป็นประชากร 1,459 คน
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3, 2563: 29-30) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติง านด้านงบประมาณ จ านวน 116 คน
กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan,
1970) จากนั้นใช้วิธี การสุ่ มแบบแบ่งชั้ นตามสั ดส่ วน (Proportional Stratified Random
Sampling) ตามขนาดโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนขนาดใหญ่
โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งข้อคาถามเป็น 2 ตอน
ได้แก่ ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ ได้แก่ เพศ ตาแหน่งในสถานศึกษา ระดับการศึกษา ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานด้านงบประมาณ และขนาดของสถานศึกษา ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับ
ระดั บ ในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นบริ ห ารงานงบประมาณของสถานศึ ก ษาของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ ประกอบด้วยข้อค าถามตามกรอบการ
บริหารงบประมาณ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดทาและเสนอของบประมาณ ด้านการจัดสรร
งบประมาณ ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนิ น งาน
ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ด้านการบริหารการเงิน ด้าน
การบริหารบัญชี และด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
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ประมาณค่า 5 ระดับตามแนวทางของลิเคิร์ ท โดยกาหนดค่าคะแนนของช่วงน้าหนัก
ได้แก่ 5 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติง านงบประมาณอยู่ในระดับมากที่สุด 4 หมายถึง
มีระดับการปฏิบัติงานงบประมาณอยู่ในระดับมาก 3 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติง าน
งบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง 2 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติงานงบประมาณอยู่ใน
ระดับน้อย และ 1 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติงานงบประมาณอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามโดยศึกษาแนวคิด และทฤษฎี จ ากเอกสาร ตารา
บทความ รายงานการประชุมสัมมนา รายงานผลการดาเนินงานประจาปีของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 รายงานผลด้านงบประมาณ รวมถึง งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และสร้าง
แบบสอบถามที่มีเนื้อหาตามกรอบการบริหารงบประมาณ 7 ด้าน เป็นข้อคาถามจ านวน
50 ข้อ จากนั้นนาแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) แล้วนามาคานวณค่าความสอดคล้อง โดยมีค่าดัชนี
ความสอดคล้ อ ง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) อยู่ ร ะหว่ า ง 0.801.00 จากนั้นจึงนาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติง าน
ด้านงบประมาณในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 30 คน แล้ ว น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ค่ า ความเชื่ อ มั่น
(Reliability) โดยค านวณค่า สัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 จากนั้นปรับปรุง
แบบสอบถามและนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
3. การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยแจกแบบสอบถามจานวน 116 ฉบับ ได้กลับคืนมาจานวน 96 ฉบับ (ร้อยละ
82.75) ของแบบสอบถามที่แจกไปทั้งหมด
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในตอนที่ 1
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยคานวณค่าร้อยละ และวิเคราะห์ข้อมูลในตอนที่
2 ระดับในการปฏิบัติง านด้ านบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาของผู้บริ ห าร
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สถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ โดยคานวณค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 2 สร้างแนวทางในการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา โดยผู้วิจัยใช้วิธีเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) จากสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 1 คน สถานศึกษา
ขนาดใหญ่ 1 คน สถานศึกษาขนาดกลาง 1 คน และสถานศึกษาขนาดเล็ ก 2 คน รวม
5 คน ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ (1) มีตาแหน่งเป็นผู้อานวยการโรงเรียน
(2) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และ (3) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารการศึกษา 5 ปีขึ้นไป
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ผู้วิจัยนาประเด็น
ที่มีระดับในการปฏิบัติงานด้านบริหารงานงบประมาณซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่าสุดในแต่ละด้านที่
ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 นามาสร้างเป็นแนวคาถามในการสัมภาษณ์
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักตามแนว
คาถามในการสัมภาษณ์ที่กาหนดไว้
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยสัง เคราะห์ ข้อมูล ที่ได้จ ากการสัมภาษณ์โ ดย
กาหนดเป็นแนวทางในการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ระดับในการปฏิบัติงานด้านบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.83) เป็นเพศหญิง โดยเป็นผู้ที่ปฏิบัติง านในต าแหน่ง ผู้บริ ห าร
สถานศึกษา จานวน 28 คน (ร้อยละ 29.27) และครูผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ จานวน
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68 คน (ร้อยละ 70.83) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 54.20) มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี โดยผู้ตอบแบบสอบถามจานวนสูงสุด 28 คน (ร้อยละ 29.16) เท่ากัน
มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณต่ากว่า 5 ปี, 5-10 ปี, และ 11-20 ปี และเป็น
ผู้ที่ปฏิบัติง านในสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางจ านวนสูง สุด 40 คน (ร้อยละ
41.66) เท่ากัน ดังรายละเอียดในตาราง 1
ตาราง 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

จานวน

ร้อยละ

28
68
96

29.27
70.83
100

ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ
รวม

28
68
96

29.27
70.83
100

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

52
44
96

54.20
45.80
100

28
28
28
12
96

29.16
29.16
29.16
12.50
100

40
40

41.66
41.66

1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. ตาแหน่งในสถานศึกษา

3. ระดับการศึกษา

รวม
4. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ
ต่ากว่า 5 ปี
5 – 10 ปี
11 – 20 ปี
21 ปีขึ้นไป
รวม
5. ขนาดของสถานศึกษา
สถานศึกษาขนาดเล็ก
สถานศึกษาขนาดกลาง
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สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานศึกษาขนาดใหญ่
สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
รวม

จานวน
12
4
96

ร้อยละ
12.50
4.16
100

2. ระดับในการปฏิบัติง านด้านบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณมีการปฏิบัติ
งานด้านบริ หารงานงบประมาณโดยรวมอยู่ ใ นระดั บมาก ( x = 4.42) เมื่อพิจ ารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติงานดังกล่าวทุกด้านในระดับมาก
โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ( x = 4.50)
ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนิ นงาน ( x = 4.49)
ด้ า นการบริ หารการเงิน ( x = 4.48) ด้ านการบริ หารบัญชี ( x = 4.47) ด้ านการจั ดสรร
งบประมาณ ( x = 4.45) ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ( x = 4.30)
และด้านการจัดทาและเสนอของบประมาณ ( x = 4.29) ดังรายละเอียดในตาราง 2
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับในการปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานงบประมาณโดยรวมของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. ด้านการจัดทาและเสนอของบประมาณ

ระดับในการปฏิบัติงาน
S.D. แปลความ
x
4.29
.628
มาก

2. ด้านการจัดสรรงบประมาณ

4.45

.611

มาก

5

3. ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการดาเนินงาน
4. ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา
5. ด้านการบริหารการเงิน

4.49

.536

มาก

2

4.30

.695

มาก

6

4.48

.601

มาก

3

การบริหารงานงบประมาณ

อันดับ
7
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6. ด้านการบริหารบัญชี

ระดับในการปฏิบัติงาน
S.D. แปลความ
x
4.47
.617
มาก

7. ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์

4.50

.510

มาก

4.42

.599

มาก

การบริหารงานงบประมาณ

รวม

อันดับ
4
1

เมื่อพิจารณาระดับในการปฏิบัติงานด้านบริหารงานงบประมาณของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดในแต่ละด้าน
ผลการศึกษาพบว่า
1. ด้านการจัดทาและเสนอของบประมาณ สถานศึกษามีการวางแผนในการ
กาหนดกลยุทธ์และแผนพัฒนาการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในลักษณะบูรณาการ ( x = 4.16)
2. ด้านการจัดสรรงบประมาณ สถานศึกษามีการพิจารณาการจ่ายเงินนอก
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา ( x = 4.37)
3. ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนิ น งาน
สถานศึกษามี การนิเทศการดาเนินงานด้า นงบประมาณประจ าปี และการจัดท าสรุ ป
รายงานผลการด าเนิ น งานเสนอต่ อ คณะกรรมการสถานศึกษา ส านั ก งานเขตพื้ นที่
การศึกษาและสาธารณชน ( x = 4.25)
4. ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา สถานศึกษามีการ
รายงานผลการด าเนิ นงานประจ าปี ในการจัด หารายได้ แ ละผลประโยชน์ จ ากแหล่ง
ทรั พ ยากรเสนอต่ อ คณะกรรมการสถานศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
สาธารณชน รวมทั้งเผยแพร่เชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนทุนเพื่อการศึกษา ( x = 4.25)
5. ด้านการบริหารการเงิน สถานศึกษามีการวางแผนการขอใช้เงินเหลือจ่าย
และกันเงินเหลื่อมปีส่งหน่วยงานที่รับผิดชอบตามระยะเวลาที่กระทรวงการคลังและต้น
สังกัดกาหนด ( x = 4.37)
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6. ด้านการบริหารบัญชี สถานศึกษามีการแสดงถึงฐานะทางการเงิน การคลัง
และทรัพย์สินของสถานศึกษาที่แสดงให้เห็นได้จ ากทะเบียนบัญชีประเภทต่าง ๆ และ
สถานศึกษามีการควบคุมทางบัญชี และรายงานทางการเงินที่เป็นปัจจุบันของสถานศึกษา
ตามระยะเวลาที่ต้นสังกัดกาหนด ( x = 4.41)
7. ด้านการบริหารพัส ดุและสินทรัพย์ สถานศึกษามีการวางแผนการจัดหา
สิ น ทรั พ ย์ ใ นการทดแทนสิ น ทรั พ ย์ เ ดิ ม โดยผ่ า นความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ( x = 4.33)
ตอนที่ 2 แนวทางในการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จากการสัม ภาษณ์ผู้ ทรงคุณวุ ฒิ ที่ มีค วามรู้ค วามเข้ า ใจเกี่ ยวกั บ การบริหาร
งบประมาณในสถานศึกษา โดยนาประเด็นจากผลการวิจัยในตอนที่ 1 ซึ่ง มีค่าเฉลี่ย
ของระดับในการปฏิบัติงานด้านบริหารงานงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณอยู่ในระดับต่าสุดมากาหนดเป็นข้อคาถาม สรุป แนวทาง
ในการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาจัดแบ่งเป็น 7 ด้าน 22 แนวทาง ดังนี้
1. ด้านการจัดทาและเสนอของบประมาณ มี 4 แนวทาง คือ
แนวทางที่ 1 สถานศึกษาต้องวิเคราะห์กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาว่าต้องการผลลัพธ์หรือผลผลิตใด เพื่อนามา
วางแผนล่วงหน้าด้านงบประมาณ
แนวทางที่ 2 สถานศึกษาควรแต่ง ตั้งคณะกรรมการในการดาเนินงาน
รับผิดชอบและทาข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แนวทางที่ 3 สถานศึกษาควรมีการทบทวนภารกิจด้านการจั ดการศึกษา
ของสถานศึกษาและมีการประเมินสภาพของสถานศึกษา เพื่อกาหนดวิสัยทัศ น์ และ
พันธกิจของสถานศึกษา
แนวทางที่ 4 สถานศึกษาควรศึกษาข้อมูล สารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อ
นามาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
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2. ด้านการจัดสรรงบประมาณ มี 4 แนวทาง คือ
แนวทางที่ 5 สถานศึกษาควรตรวจสอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรตามระเบียบเงินงบประมาณ
แนวทางที่ 6 สถานศึกษามีการตรวจสอบเงินนอกงบประมาณที่ ได้รับ
จากการระดมทรัพยากร โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและ
รายงานผลการใช้เงิน รวมถึงทาแผนการตรวจสอบติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ
แนวทางที่ 7 สถานศึกษาควรวิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจที่ต้องดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
แนวทางที่ 8 สถานศึกษาควรจัดลาดับความสาคัญและกาหนดงบประมาณ
ของแต่ละแผนงาน หรืองานเร่งด่วนตามนโยบายให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่
ได้รับและเงินนอกงบประมาณที่ได้จากการระดมทรัพยากร
3. ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน มี 2
แนวทาง คือ
แนวทางที่ 9 สถานศึกษาควรมีการจัดทาแผนการตรวจสอบ ติดตามผล
และนิเทศผลการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ
แนวทางที่ 10 สถานศึกษาควรสร้างเครื่องมือเพื่อประเมินผล/ประเมิน
กลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานประจาปี โดยรายงานผลต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสาธารณชน
4. ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มี 4 แนวทาง คือ
แนวทางที่ 11 สถานศึกษาควรจัดทาทะเบียนข้อมูลหรือแนวปฏิบัติใน
การจัดหารายได้และผลประโยชน์อื่นให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
แนวทางที่ 12 สถานศึกษาควรวิเคราะห์แหล่งทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน
ภายนอกสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมศิษย์เก่า หรือสมาคมผู้ปกครอง
ของสถานศึกษาในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)

แนวทางที่ 13 สถานศึกษาควรยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้สนับสนุนการศึกษา
ผู้มอบทุนการศึกษา ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ผ่านระบบสารสนเทศ
แนวทางที่ 14 สถานศึกษาควรรายงานผลต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสาธารณชน
5. ด้านการบริหารการเงิน มี 3 แนวทาง คือ
แนวทางที่ 15 สถานศึกษามีนโยบายการบริหารการเงินและควบคุม
งบประมาณ โดยคานึงถึงความคุ้มค่า
แนวทางที่ 16 สถานศึกษาจัดให้มีการอบรม ประชุมชี้แจง และส่งเสริม
ศักยภาพให้บุคลากรด้านการเงินและการควบคุมเงินงบประมาณ
แนวทางที่ 17 สถานศึกษาควรมีการวางแผนรับเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เป็นไป
ตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
6. ด้านการบริหารบัญชี มี 3 แนวทาง คือ
แนวทางที่ 18 สถานศึกษามีการบันทึกและสรุปบัญชีประจ าวันอย่าง
เป็นปกติ โดยตรวจสอบความถูกต้องของเงินสดและเงินฝากธนาคารตรงตามเงินคงเหลือ
ประจาวัน
แนวทางที่ 19 สถานศึกษาควรจัดทารายงานทางการเงินและงบการเงิน
ส่งหน่วยสานักงานเขตพื้นที่ภายในระยะเวลาที่กาหนด
แนวทางที่ 20 สถานศึกษาควรจัดทางบแสดงฐานะการเงินและทรัพย์สิน
ของสถานศึกษารายงานต่อสานักงานเขตพื้นที่และสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยจัดทา
รายงานประจ าปีด้านงบประมาณ อีกทั้ง การส่ง เสริมให้บุคลากรของสถานศึกษาให้มี
ความรู้ความเข้าใจในงานด้านการเงินโดยการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเงิน
7. ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ มี 2 แนวทาง คือ
แนวทางที่ 21 สถานศึกษาควรจัดทาระเบียบการใช้สินทรัพย์ที่เกิดจาก
การจัดหาของสถานศึกษา ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
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แนวทางที่ 22 สถานศึกษาควรจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหา
ได้เองและประสานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น ๆ
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยระดับในการปฏิบัติงานด้านบริหารงานงบประมาณและแนวทาง
ในการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สัง กัดส านักงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 3 ในจัง หวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยนาข้อค้นพบที่ได้มาอภิ ป ราย
ผลการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ด้านการจัดทาและเสนอของบประมาณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครู
ปฏิบัติงานด้านการจัดทาและเสนอของบประมาณโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสถานศึกษา
มีการกาหนดนโยบายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
และกาหนดหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณของสถานศึกษาอย่างชัดเจน โดย
งบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงินแสดงโครงการดาเนินงาน
ทั้ ง หมดในระยะหนึ่ ง รวมถึ ง การบริ หารกิ จ กรรม โครงการและค่ าใช้ จ่ าย ตลอดจน
ทรั พยากรที่ จ าเป็ น ในการสนั บสนุ น การด าเนิ น งานให้ บรรลุ ต ามแผนประกอ บด้ ว ย
การทางาน 4 ขั้นตอนคือ (1) การจัดเตรียม (2) การอนุมัติ (3) การบริหาร และ (4) การ
ตรวจสอบและติดตามผล โดยการวางแผนงบประมาณเริ่มต้นจากการวางแผนกลยุ ทธ์
ของหน่วยงานประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ผลผลิตหลัก กลยุทธ์ โครงสร้าง
แผนงาน ตั วบ่ งชี้ ความส าเร็ จของผลงานและการวางแผนงบประมาณระยะปานกลาง
(MTEF) ไว้ล่วงหน้า ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพจน์ นันทะเทศ
(2559: 229) ที่พบว่า สถานศึกษาควรกาหนดทิศ ทางของสถานศึกษาให้ส อดคล้องกับ
หน่วยงานต้นสัง กัด เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้ าประสงค์ของสถานศึกษาใน
การกาหนดขั้นตอนและวิธีการจัดสรรงบประมาณตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุรวุฒิ ตั้งดี (2558: 141) ทีศ่ ึกษาการบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาชัยนาท ซึ่งกล่าวถึงการกาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่ส อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงและสานักงานเขตพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานศึกษา
2. ด้านการจัดสรรงบประมาณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูปฏิบัติง าน
ด้านการจัดสรรงบประมาณโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเพราะสถานศึกษามีบทบาท
และอานาจในการตัดสินใจผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข องสถานศึ ก ษา และสถานศึ ก ษามี ก ารอนุ มั ติ เ บิ ก จ่ า ย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบว่าด้วยการเบิกเงินจ่ายเงิน
ตามวัตถุประสงค์และนโยบายทางการศึกษาของสถานศึกษา การจัดสรรงบประมาณ
จึงหมายถึงแผนงานของผู้บริหารที่จัดทาขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรสาหรับงวดเวลาใดเวลา
หนึ่งในอนาคต โดยการจัดทาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณที่เป็นตัวเงิน
ให้ กั บ งานและหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานนั้ น ๆ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานตามที่กาหนดไว้ งบประมาณมีองค์ประกอบที่
สาคัญ 3 องค์ประกอบ คือ แผนงาน รายรับ และรายจ่าย โดยให้แผนงานเป็นฐานของ
สามเหลี่ยม ทั้งนี้เพราะถ้าไม่มีความชัดเจนในเรื่องการจัดลาดับความสาคัญของการศึกษา
ก็จะไม่มีหลักการพื้นฐานที่ใช้ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับจานวนค่าใช้จ่ายที่จะดาเนินงาน
(Poisel, 1998: 250) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกริกฤทธิ์ พ่วงสมจิตร (2555: 11)
ทีศ่ ึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 2 ซึ่งพบว่าการบริหารงบประมาณเป็นเครื่องมือสาคัญที่ ทาให้
องค์กรสามารถดาเนินกิจกรรมภายใต้ข้อจากัดทางเศรษฐกิจได้ ทั้งนี้ เนื่องจากการวางแผน
งบประมาณมี ส่ ว นช่ ว ยประกอบการตั ด สิ น ใจของสถานศึ ก ษา ดั ง นั้ น การบริ ห าร
งบประมาณจึงเป็นหัวใจสาคัญต่อการบริหารงานในสถานศึกษา เพื่อให้การใช้ทรัพยากร
เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด บรรลุ เ ป้ า หมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละตั ว ชี้ วั ด ซึ่ ง ขึ้ น กั บ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณเป็นสาคัญ หากมีการใช้ทรัพยากรอย่าง
ไม่วางแผนจะทาให้ขาดประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุพจน์ นันทะเทศ (2559: 229) ที่ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการ
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บริหารงบประมาณของสถานศึ กษาขั้ น พื้ นฐาน สัง กัดส านักงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 ซึ่งพบว่าการวิเคราะห์กลยุทธ์ของสถานศึกษาต้องสอดคล้อง
กั บ ต้ น สั ง กั ด และความเหมาะสมของงบประมาณที่ ส ถานศึ ก ษาได้ รั บ ตามกรอบ
งบประมาณโดยใช้ผ ลของการวิ เ คราะห์ วิ จั ย ผลผลิ ต ตั ว ชี้ วั ด และการจัด ท าข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษามาประกอบการจัดสรรงบประมาณ
3. ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมิ นผลและรายงานผลการดาเนินงาน
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการดาเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องด้วยสถานศึกษามีระบบ
ตรวจสอบภายใน โดยผู้ได้รับแต่ง ตั้ง ปฏิบัติง านอย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษาได้รับการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี และพัส ดุ
ประจ าปี โ ดยฝ่ายตรวจสอบภายในจากต้ นสั ง กั ดหรื อหน่ ว ยงานอื่ นที่ เ กี่ย วข้ องอย่ า ง
สม่ าเสมอ รวมทั้ ง สถานศึกษามี ก ารนิ เ ทศการด าเนิ น งานด้ า นงบประมาณประจ าปี
และการจั ด ท าสรุ ป รายงานผลการด าเนิ น งานเสนอต่ อ คณะกรรมการสถานศึ ก ษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้านการตรวจสอบภายใน หน่วยงานต้องมีฝ่ายที่รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบภายใน มีอิสระในการดาเนินงาน มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ชัดเจน การตรวจสอบเน้นการตรวจสอบทางการเงิน และการตรวจสอบผลการดาเนินงาน
ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพจน์ นันทะเทศ (2559: 230) ทีศ่ ึกษา
สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สัง กัดส านักงานเขตพื้น ที่ก ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ วเขต 2 ซึ่ง พบว่าการจั ด ท า
รายงานประจาปีและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน
คือ การสร้างเครื่องมือประเมินผลการใช้เงิน การประสานแผน การดาเนินการตรวจสอบ
ติดตาม นิเทศให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบติดตามของสถานศึกษา พร้อมทั้งเสนอข้อ
ปัญหาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
4. ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า
ผู้บริหารและครูปฏิบัติง านด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาโดย
รวมอยู่ในระดับมาก โดยคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการประชุมการจัดทา
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แผนระดมทุนและทรัพยากร เพื่อจัดหารายได้และผลประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรใน
สถานศึกษา และสถานศึกษามีการประมาณการทรัพยากรที่จาเป็นและจัดสรรทรัพยากร
อย่างเหมาะสมประกอบการวิเคราะห์กับความคุ้มค่าในการดาเนินงาน รวมทั้งสถานศึกษา
มีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยจัดทาข้อมูลตามบริบทและสภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษา และสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้ทรัพยากร
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภ าพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุพจน์ นันทะเทศ (2559: 230) ที่ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้วเขต 2 ซึ่งพบว่าการเก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายการใช้ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การประจาปี ระเบียบกองทุน จัดระบบสวัสดิการกองทุนเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา
จัดหารายได้และผลประโยชน์ วิเคราะห์แหล่งทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน องค์กรท้องถิ่น
ที่มีศักยภาพในการให้การสนับสนุนการจัดการศึก ษา ตลอดจนประสานความร่วมมือ
อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริตา ศุภการกาจร (2558: 49) ที่ศึกษา
การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษาเขต 35 ซึ่ง พบว่า สถานศึกษามีก ารจัดหารายได้ แ ละ
การให้บริการจากสินทรัพย์ และการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
5. ด้านการบริหารการเงิน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูปฏิบัติงานด้าน
การบริหารการเงินโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง อาจเป็นเพราะสถานศึกษามีหลักฐาน
การรับเงินและการจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและเงินรายสถานศึกษาตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง และสถานศึกษามีหลักฐานการจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
โดยชอบตามกฎหมายที่กระทรวงการคลังกาหนด รวมทั้งสถานศึกษามีรายงานการนาส่ง
เงินคลังประเภทต่าง ๆ พร้อมหลักฐานตามระเบียบกระทรวงการคลังกาหนด ซึ่งสถานศึกษา
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเงินคงเหลือประจาวันของสถานศึกษาในการเก็บ
รักษาเงินตามหลักฐานที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษามีการควบคุมทางการเงิน ทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการจ่ายเงินอย่างเป็นระบบ และสถานศึกษามีการรายงาน
เงินคงเหลือประจ าวัน และรายงานหมายเหตุประกอบทางการเงิ น ตามลักษณะ การ
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จ่ายเงินของสถานศึกษาต่อสานักงานตรวจเงินแผ่นดินและต้นสังกัด ในการรายงานทาง
การเงินและผลดาเนินงานในกระบวนการรายงานต้องมีการกาหนดดัชนีชี้วัด กรอบและ
โครงสร้างการประเมินและรายงานผลที่ชัดเจนและมีการรายงานทั้ง การเงินและผล
การดาเนินงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐกฤษ จันทร์ค ณา (2555: 206) ที่ศึกษา
การบริหารงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ด้านของโรงเรียนมัธยม
ศึกษา สัง กัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ในจัง หวัดสมุทรสาคร
ซึ่ง พบว่า การเงินเป็นปัจจัยหนึ่งในการบริหารองค์กรที่มีความสาคัญสูง หากพิจ ารณา
จะเห็นว่างบประมาณมีค วามส าคัญต่อการบริหารสถานศึกษา โดยเป็นทั้ง เครื่องมือ
ในการบริห ารและการควบคุม นโยบายของสถานศึก ษา ซึ่ ง ต้ อ งจัด ให้ ส อดคล้องกับ
นโยบายและเป้ า หมายของการศึ กษา อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น เครื่อ งมื อ ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาว่าได้ดาเนินการตามนโยบาย สถานศึกษามีแผนงาน/
โครงการใดตอบสนองต่อนโยบาย และเป็นการตรวจสอบผลงานหรือประสิท ธิ ภ าพ
การทางานของผู้บริหารและครูผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณว่าได้ดาเนินงานตามที่ได้รับ
อนุมัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขมากน้อยเพียงใด
6. ด้านการบริหารบัญชี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูปฏิบัติงานด้านการ
บริหารบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยสถานศึกษามีการจัดทาบัญชีและการรายงาน
ทางบั ญ ชี ข องสถานศึ ก ษาเป็ น ไปตามคู่ มื อ การบั ญ ชี ส าหรั บ หน่ ว ยงานย่ อ ยตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเงิน การคลังและบัญชี พ.ศ. 2515 อีกทั้งสถานศึกษามีการ
รายงานผลการดาเนินงานประจ าปีผ่านระบบสารสนเทศทางการเงินการคลัง ได้อ ย่ าง
ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ สถานศึกษามีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขในการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรายงานต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารมีความรู้และประสบการณ์จากการ
บริหารงบประมาณและด าเนิ นงานด้ า นบริห ารงบประมาณเป็ นไปตามขั้ น ตอนและ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก่อ ให้เ กิ ด การท างานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และการอบรมความรู้เ กี่ ยวกับ
กฎ ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด ส่วน
ครูมีค วามสามารถและความเข้าใจในการปฏิบัติง านด้านงบประมาณจากการปฏิบัติ
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หน้าที่ การอบรม การศึกษาด้วยตนเองและศึกษางานจากการปฏิบัติโดยตรงเกี่ยวกับงาน
งบประมาณ เพราะการปฏิบัติงานใด ๆ จะให้ได้รับความสาเร็จจาเป็นต้องเลือกบุคคลให้
เหมาะสมกับงาน ซึ่ง การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณนั้น หน่วยงาน
จาเป็นต้องกาหนดรายการและโครงสร้างทางบัญชี เอกสารหลักฐานที่จาเป็น การปรับ
ระบบบัญชีจากเกณฑ์เงินสดไปสู่ระบบเกณฑ์คงค้าง มีระบบการควบคุมการเบิกจ่ายและ
บริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภ าพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ซุบรี ม่วงกุ้ง
(2558: 224) ที่ ศึ ก ษาการบริ หารงบประมาณแบบมุ่ ง เน้ น ผลงานตามยุท ธศาสตร์ใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ซึ่งพบว่าการบริหาร
งบประมาณยั ง ประสบปั ญ หาหลายด้ า น อั น เกิ ด จากตั ว บุ ค คล เช่ น กรณี เ จ้ า หน้าที่
ผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณของสถานศึกษาได้รับการย้าย ส่งผลต่อความต่อเนื่องใน
การบริหารงานงบประมาณ ทั้งนี้เกิดจากการทางานไม่แล้วเสร็จและขาดความต่อเนื่อง
ของการปฏิบัติงาน
7. ด้ า นการบริ ห ารพั ส ดุ แ ละสิน ทรั พ ย์ ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ บ ริ ห ารและครู
ปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสถานศึกษาส่วน
ใหญ่มีการลงทะเบียนคุมทรัพย์สินที่อยู่ในครอบครองของสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนให้
เกิดการใช้สินทรัพย์อย่างคุ้มค่า อีกทั้งในภาพรวมทุกสถานศึกษามีระบบจัดซื้อจัดจ้างที่มี
ความถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
โดยการบริหารสินทรัพย์นั้น หน่วยงานที่มีระบบบริหารสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพแสดง
ให้เห็นถึงการบริหารสินทรัพย์ โดยการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรเป็นสิ่งที่ทุก
องค์กรต้องให้ความสาคัญ โดยเฉพาะเรื่องการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม การพิจารณา
เลือกกิจ กรรมที่มีค วามส าคัญ ก่อ นหลัง การกาหนดระบบการปฏิบั ติง านและระบบ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภ าพ รวมถึงการควบคุมดูแลและการตรวจสอบภายใน
ที่ชัดเจน จะช่วยให้กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด
และบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพจน์ นันทะเทศ (2559:
230) ที่ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สัง กัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 ซึ่ง พบว่า
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ผู้บริหารและบุคลากรที่เข้ามารับหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณบางส่วนต้องมีความรู้และ
ทักษะความชานาญในการปฏิบัติงาน และเนื่องจากกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวย่อมดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง แผนปฏิบัติราชการกระทรวงและ
นโยบาย เช่น กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซุบรี ม่วงกุ้ง (2558: 232)
ที่ศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ในสถานศึกษา สังกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาภู เ ก็ ต ซึ่ ง พบว่ า เนื่ อ งจากผู้ อ านวยการ
สถานศึ ก ษาและครู ฝ่ า ยงานบริ ห ารงบประมาณมี ก ารบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพนั่นคือมีการจัดหาและจัดซื้อจัดจ้างและใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่าง
คุ้มค่า ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักในการบริหารสินทรัพย์ ตลอดจนมอบหมาย
ภารกิจ ให้ค รูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษาล่วงหน้าตามแนวปฏิบัติในการบริหาร
สินทรัพย์ของสถานศึกษา

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 สถานศึ ก ษาควรมี การวิ เ คราะห์ทิ ศ ทางและกลยุ ท ธ์ ข องสถานศึกษา
ให้ส อดคล้องกับหน่วยงานต้นสัง กั ด และหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อง และจัดทาฐานข้ อ มู ล
สารสนเทศและผลของการวิเคราะห์ผ ลผลิต และผลลัพ ธ์ รวมทั้ง ศึกษาข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานและเป้าหมายตามกลยุทธ์
1.2 สถานศึกษาควรมีบทบาทและอานาจในการตัดสินใจผ่านคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา
1.3 สถานศึกษาควรรายงานผลการดาเนินงานประจาปี ในการจัดหารายได้
และผลประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสาธารณชน รวมทั้งเผยแพร่เชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนทุนเพื่อการศึกษา
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1.4 ผู้บริหารควรให้คาปรึกษาแนะนา พร้อมทั้งกากับติดตามการปฏิบัติงาน
ของครูผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
1.5 ผู้บริหารควรส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและ
จัดอบรมให้ค วามรู้แก่ค รูและบุค ลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ ด้า นพัส ดุ และสิ นทรัพ ย์ เพื่อให้
มีความรู้อย่างถูกต้องและสามารถปฏิบัติง านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรรายงาน
ข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ในระบบสารสนเทศ M-OBEC และ B-OBEC ทีเ่ ป็นปัจจุบัน
1.6 ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินต้อ งมีความตระหนักและให้ความส าคัญใน
การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและคู่มือการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน
1.7 ครูผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีต้องให้ความสาคัญในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
และคู่มือการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนและเหมาะสมแก่เวลาใน
การรายงานทางบัญชี
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุดภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด
2.2 ศึกษาความสัมพันธ์ของการบริหารงบประมาณในยุคดิจิทัลกับคุณภาพ
ของการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา
2.3 ศึกษาหรือวางแผนการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณในยุค ดิจิทัล
สาหรับผู้บริหารและครูผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ
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