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I 

ประกาศคุณูปการ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ส าเร็จลุล่วงลงได้ดว้ยความกรุณาและความช่วยเหลือจาก  

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพศิ  ธรรมรัตน์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

และ ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน กรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ ที่ให้ความกรุณาเอาใจใส่  

ดูแล ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ตลอดจนให้ความช่วยเหลือตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข

ข้อบกพร่องส่งผลใหว้ิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผูว้ิจัยรูส้ึกซาบซึง้ ในความ

อนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์  นางนันทนา พิมพ์สมแดง  นายไพโรจน ์กิตศิรวีรพันธุ์  

นางสาวใยรัก  ประจักษ์วงศ์  ดร.พิศุทธิ์  กิตศิรวีรพันธุ์   ดร.พรนภา  เอกนิพนธ์    

นางเพชรา  กิติศรีวรพันธุ์  นางผกามาศ  ช่างถม  และ นางลัดดา  สริิพัฒน์   ที่กรุณาเป็น

ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมอืวิจัย ตลอดจนเป็นผูเ้ชี่ยวชาญในการเสนอแนวทางการ

พัฒนางานวิจัยครั้งนีใ้ห้ส าเร็จลุล่วง  

 ขอขอบคุณ คณาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ทุกท่าน ที่ได้ให้ความรูใ้นหลักการและประสบการณท์ี่เป็นประโยชน์ อีกทั้งให้การ

สนับสนุนและเป็นก าลังใจใหก้ับผูว้ิจัย 

 ขอขอบคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการงบประมาณหรอืหัวหน้า

งานงบประมาณ  และครูผู้สอน ในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

ทุกท่าน ที่ได้ให้ความกรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยและอ านวยความสะดวกในการ

เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้  

 และที่ส าคัญที่สุด ขอขอบคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ รวมทั้งนักศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา รุน่ที่ 19 ที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ     

ในทุก ๆ ด้าน ทั้งคอยให้ก าลังใจแก่ผู้วจิัยตลอดมา คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์

ฉบับนี ้ขอนอ้มถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และขอบูชาพระคุณของบิดามารดา 

ครูอาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนและสนับสนุนข้าพเจา้ตั้งแตต่้น จนถึงปัจจุบัน 

 

รักษณาลี  สุริหาร 
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ชื่อเรื่อง  สภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน    

   สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 22 

ผู้วิจัย   รักษณาลี  สุริหาร 

กรรมการที่ปรกึษา ผศ.ดร.เพลินพิศ  ธรมมรัตน์ 

   ดร.วรกัญญาพิไล  แกระหัน 

ปริญญา  ค.ม. (การบริหารการศกึษา) 

สถาบัน   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปีที่พิมพ์  2563 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุง่หมายเพื่อศึกษา เปรียบเทียบ สภาพและประสิทธิผล

การบริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา        

เขต 22  ตามความคดิเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

งบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน จ าแนกตามสถานภาพ

การด ารงต าแหน่ง ขนาดโรงเรียน ประสบการณ์ในการท างาน และจังหวัดที่ตัง้ของโรงเรียน 

และหาแนวทางยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างใน

การวิจัยครั้งนีเ้ป็นกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่ม

บริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผู้สอน  สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  จ านวน 360 คน ปีการศกึษา 2562 

ได้มาโดยวิธีสุม่แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัยเป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิตทิี่ใชว้ิเคราะหข์้อมูลได้แก่ รอ้ยละ  ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test ) แบบ Independent Samples และการ

วิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  

 ผลการวิจัยพบว่า 

  1. สภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 22  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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  2. สภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรยีน ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 22  ที่มสีถานภาพการด ารงต าแหนง่แตกต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

   3. สภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรยีน ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 22  ที่มขีนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

  4. สภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา  

เขต 22  ที่มปีระสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน  

  5.  สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ

ผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่ม

บริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 22 ที่มจีังหวัดที่ตั้งของโรงเรยีนต่างกัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05  ส่วนด้านประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกัน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

  6. แนวทางยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณโรงเรียน      

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 มี 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการจัดท า

แผนงบประมาณ ควรมีการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียนด้วยการ SWOT Analysis 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชีว้ัดอย่างชัดเจน 

2) ด้านการรายงานผลการด าเนนิการ ควรมีรูปแบบที่ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ 

งบประมาณที่ได้รับ ปัญหา อุปสรรค และผลการด าเนินงาน 3) ด้านการตรวจสอบภายใน  

ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของโรงเรียน ใช้หลักการการมีสว่นร่วม  

มีความโปร่งใส มีหลักฐานตรวจสอบได้ และ 4) ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุน

เพื่อการศกึษา ควรให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมีสว่นร่วมในการด าเนินงาน 

ค าส าคัญ : การบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณ 

               โรงเรียน 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to investigate and compare conditions 

and effectiveness of school budget administration under Secondary Educational Service 

Area Office 22 (SESAO 22) as perceived by school directors, vice-directors or heads 

of the budget management group and teachers classified by positions, school sizes, 

work experiences and provincial location. The guidelines for developing school budget 

management were also examined. The samples, obtained through multi-stage random 

sampling, were 360 participants, including school directors, vice-directors or heads of 

the budget management group and teachers from 81 schools under the SESAO 22 in 

the academic year of 2019. The instruments for data collection were a set of 

questionnaires and interview forms. Statistics for data analysis included percentage, 

mean, standard deviation, t-test for Independent Samples, and One-Way ANOVA. 

 The findings were as follows: 

  1. Conditions and effectiveness of school budget administration as 

perceived by participants as a whole were at a high level. 

  2. Conditions and effectiveness of school budget administration as 

perceived by participants classified by positions as a whole and each aspect showed 

no difference.  
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V 

  3. Conditions and effectiveness of school budget administration as 

perceived by participants from different school sizes as a whole and each aspect 

showed no difference. 

  4. Conditions and effectiveness of school budget administration as 

perceived by participants with different work experiences as a whole showed no 

difference. 

  5. Conditions of school budget administration as perceived by 

participants from different provincial location as a whole were different at the .05  

level of significance, whereas the effectiveness of school budget management  

as a whole was different at the .01 level of significance. 

  6. The guidelines for improving the effectiveness of school budget 

management consisted of four aspects: 1) Budgeting Planning. School budgeting 

planning should involve SWOT analysis, and the establishment of clear vision and 

mission statements, objectives, strategies, productivities, outcomes, and indicators;  

2) Operation Report. The school operation report should be consistent with the 

evaluation formats covering objectives, budget allocation, problems and constraints of 

school operations; 3) Internal Auditing. The school internal audit committee should be 

appointed. The audit practices should base on principles of participation, transparency, 

and verified evidences; 4) Education Resource Mobilization and Investment. Schools 

should offer stakeholders opportunities for participation in school operations.  

 

Keywords : School Budget Management, Effectiveness of School Budget  
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บทที่ 1  

บทน า 

ภูมิหลัง 

 แผนการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้จัดท าขึ้น เพื่อวางกรอบเป้าหมาย

และทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศกึษาให้คนไทยทุกคนสามารถ

เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศกึษาที่มคีุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัด

การศกึษาที่มปีระสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศกึษาตามแผนการ

ศกึษาแหง่ชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศกึษาประกอบด้วย หลักการจัดการศกึษาเพื่อ

ปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศกึษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive 

Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมสี่วน

ร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goal : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพ

ของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการ

กระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิด

ส าคัญในการจัดท าแผนการศกึษาแหง่ชาติ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2560, 

หนา้ จ-ฉ)  

 โรงเรียนเป็นหนว่ยงานงบประมาณ มีการบริหารการเงินของและมีส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาดูแล แม้ว่าจะมีฐานะนิตบิุคคลตามกฎหมาย สง่ผลให้โรงเรียนยังขาด

ความเป็นอิสระในการบริหารงานงบประมาณให้เป็นไปตามความตอ้งการอย่างแท้จรงิ 

ทั้งนีก้ารบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคล ได้ก าหนดให้โรงเรียนสามารถ

จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียน รวมทั้งการจัดหารายได้จากการให้บริการที่

ต้องน ามาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศกึษา ที่ส่งผลใหเ้กิดคุณภาพที่ดตี่อ

ผูเ้รียน เพื่อให้การบริหารงานงบประมาณ การเงิน และบัญชขีองโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคล

สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวประกอบกับเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการศกึษา

แหง่ชาติ กระทรวงศกึษาธิการ โดยปลัดกระทรวงศกึษาธิการหรอืเลขาธิการ
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2 

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานแล้วแตก่รณี ตอ้งกระจายอ านาจการบริหารและการ

จัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจของตนไปยังโรงเรียน ผ่านกฎกระทรวง

ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศกึษา พ.ศ. 2550 

ประกอบกับประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการกระจาย

อ านาจ การบริหารและการจัดการการศกึษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขั้น

พืน้ฐานไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา และโรงเรียนในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ.2550  จะเห็นได้ว่ากฎกระทรวง ระเบียบ 

กฎหมาย และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการได้มอบอ านาจให้โรงเรียนมีอ านาจในการ

บริหารจัดการงบประมาณภายใต้กรอบการด าเนินการที่ก าหนดให้อย่างมอีิสระรวดเร็ว    

มีความคล่องตัวมากขึ้น และมุ่งกระจายอ านาจในการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้กับ

โรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้โรงเรียนนิตบิุคคลสามารถบริหารจัดการศกึษาได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดภายใต้ระเบียบและกฎหมายรองรับ                     

(ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน , 2556 , หนา้ 57-58) 

 การบริหารงานงบประมาณ เป็นกลุ่มงานส าคัญของหน่วยงานภาครัฐซึ่งรวมถึง

ส านักงานการศกึษาเขตพื้นที่การศกึษาและโรงเรียนที่จะท าให้การบริหารการจัดการของ

หนว่ยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ เนื่องจากระบบการควบคุมภายใน

เป็นเครื่องมอืที่ช่วยในการป้องกันและรักษาทรัพย์สินของหน่วยงาน ช่วยใหก้ารใช้

ทรัพยากรของหน่วยงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ และช่วยใหก้ารปฏิบัติงานในขั้นตอน

ต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม  ดังเช่นวรกาญจน์ สุขสดเขียว (2556, หนา้ 107-110) 

ได้ศึกษาการบริหารงบประมาณโรงเรียนขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 9  ซึ่งพบว่าการบริหารงบประมาณโรงเรียนขั้นพืน้ฐานที่เป็นนิติ

บุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก 

5 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ การตรวจสอบภายใน การบริหารสินทรัพย์ 

การก าหนดผลผลติและการค านวณตน้ทุนและการวางแผนงบประมาณ การรายงานทาง

การเงนิและผลการด าเนินงาน และพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ย

จากมากไปน้อยดังนี ้การจัดระบบจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารการเงนิและควบคุม

งบประมาณ นอกจากนี้ บุญยวีร ์พัฒนธ์นกิตตโิชค (2559, หน้า 37-51)  ได้ศึกษาและ

เปรียบเทียบการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์ สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู  
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พบว่าความคิดเห็นของผูบ้ริหารและของครูตอ่การบริหารงบประมาณของโรงเรียนใน      

สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 32 โดยรวม

มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  และรายด้านมกีารปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 1) ดา้นการ

จัดท าและเสนอของบประมาณ  2)ด้านการจัดสรรงบประมาณ   3)ด้านการตรวจสอบ 

ติดตาม ประเมนิผล และรายงานผลการใชเ้งนิและผลการด าาเนินงาน  4)ด้านการระดม

ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา 5)ด้านการบริหารการเงิน 6)ด้านการบริหารบัญชี  

และ 7)ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ และนงลักษณ์ พรหมพา (2558, หน้า 37-51)  

ได้ศึกษาการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนขัน้พืน้ฐาน ในโรงเรียนขั้นพื้นฐาน สหวิทยา

เขต 3 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 29  พบว่าการบริหารงาน

งบประมาณในโรงเรยีนขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขต 3 สังกัดสานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 29 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นที่มี

การปฏิบัติสูงสุด คือ ดา้นการวางแผนงบประมาณ ดา้นที่มีการปฏิบัติต่ าสุด ได้แก่          

ด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจา้ง 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 เป็นส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาที่ครอบคลุม 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร โดย

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

ประกอบด้วยโรงเรยีนมัธยมศกึษา จ านวนทั้งหมด 81 โรงเรียน (ราชกิจจานุเบกษา, 2553, 

หนา้ 62-64) ซึ่งจ านวนโรงเรียนในจังหวัดนครพนมมีจ านวน 50 โรงเรยีน และโรงเรียนใน

จังหวัดมุกดาหารมจี านวน 31 โรงเรียน บริบทของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  มีการแบ่งการบริหารงานออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย   

1)ด้านวิชาการ 2)ด้านงบประมาณ 3)ด้านการบริหารงานบุคคล และ 4)ด้านการบริหาร

ทั่วไป จากการศกึษาข้อมูลพบว่าการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนยังมคีวามล่าช้า

ในหลายเรื่องทั้งในการควบคุมภายใน  ตรวจสอบครุภัณฑ์ในโรงเรยีน รวมถึงการใช้ระบบ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-gp) ที่มรีะเบียบกฎเกณฑ์ที่เพิ่มขึ้น และการบริหารงานงบประมาณ 

บุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่บุคคลในกลุ่มงานงบประมาณมักจะขาดความรูค้วามเข้าใจในระบบ

ระเบียบของงานพัสดุและงานการเงนิ ทั้งการล้างหนี ้การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อ

จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ  นอกจากนี้ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 ได้

ด าเนนิงานตามภารกิจหลักในการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานให้กับผูเ้รียนในเขตพืน้ที่บริการ  

การบริหารงบประมาณมีประโยชน์และมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการบริหารงาน 
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ในโรงเรยีน เป็นปัจจัยหลักที่ช่วยสนับสนุนปัจจัยด้านอื่น ๆ ในการบริหารงานและเครื่องมอื

ในการตรวจสอบ ก ากับ ตดิตาม และประเมินผลการปฏิบัติดา้นอื่น ๆ  ฉะนั้นหากโรงเรยีน

ใดมีระบบการบริหารงบประมาณที่มปีระสิทธิภาพ ก็จะส่งผลต่อความมปีระสิทธิภาพใน

การบริหารงานในโรงเรยีนนั้น ๆ ด้วย (วีระพงษ์  ก้านกิ่ง,2560 , หนา้ 34)   

 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผูว้ิจัยในฐานะเป็น

ครูผูส้อนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22              

จงึมคีวามสนใจที่จะศกึษาสภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  ซึ่งผลการวิจัยจะน าไปใช้เพื่อเป็น

ประโยชน์และเป็นแนวทางในการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนใหบ้ริหารงาน

งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหารและครูผู้สอน 

เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายและประสบความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนต่อไป 

 

ค าถามของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ก าหนดค าถามการวิจัย  ไว้ดังนี้ 

  1.  สภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรยีน ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 22 อยู่ระดับใด   

  2.  สภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรยีน ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 22 แตกต่างกันหรอืไม่  อย่างไร 

  3.  สภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรยีน ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 22 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน แตกต่างกันหรือไม่  อย่างไร 

  4.  สภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรยีน ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 
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 เขต 22 จ าแนกตามประสบการณใ์นการท างาน แตกต่างกันหรือไม่  อย่างไร 

  5.  สภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรยีน ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 22 จ าแนกตามจังหวัดที่ตัง้ของโรงเรียน  แตกต่างกันหรือไม ่ อย่างไร 

 6.  แนวทางยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณโรงเรียน          

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  เป็นอย่างไร 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ก าหนดความมุ่งหมายของการวิจัย  ไว้ดังนี้ 

  1.  เพื่อศกึษาสภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 

ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

หรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 

  2.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของ

โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

งบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง 

  3.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของ

โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

งบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน  

  4.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของ

โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

งบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 จ าแนกตามประสบการณใ์นการท างาน  

  5.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของ

โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

งบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  จ าแนกตามจังหวัดที่ตัง้ 
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ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

  6.  เพื่อหาแนวทางยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 
 

สมมตฐิานของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ก าหนดสมมตฐิานของการวิจัย  ไว้ดังนี้ 

  1.  สภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรยีน ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 22  อยู่ในระดับมาก 

  2.  สภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรยีน ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 22  แตกต่างกัน 

  3.  สภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรยีน ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 22  จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนต่างกัน แตกต่างกัน 

  4.  สภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรยีน ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 22  จ าแนกตามประสบการณใ์นการท างานต่างกัน แตกต่างกัน 

  5. สภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรยีน ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 22  จ าแนกตามจังหวัดที่ตัง้ของโรงเรียนต่างกัน แตกต่างกัน 
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ความส าคัญของการวจิัย 

 ผลของการวิจัยในครั้งนีม้ีความส าคัญต่อผูอ้ านวยการโรงเรียน รอง

ผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและ

ครูผูส้อน ดังนี้ 

  1.  ท าให้ทราบถึงสภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22   

  2.  ได้แนวทางยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย  ไว้ดังนี้ 

  1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

   การวิจัย เรื่อง สภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของ

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  ตามการสังเคราะห์

ขอบข่ายและภารกิจงานที่ก าหนดในกฎกระทรวงทั้ง 22 งาน มี 7 ด้าน ดังนี้ 

    1.1 ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ  

     1.1.1 การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพื่อ

เสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

     1.1.2 การจัดท าแผนปฏิบัติการใชจ้่ายเงนิ ตามที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานโดยตรง 

     1.1.3 การอนุมัตกิารใชจ้่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

     1.1.4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

    1.2 ด้านการรายงานผลการด าเนนิการ  

     1.2.1 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

    1.3 ด้านการตรวจสอบภายใน  

     1.3.1 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 

     1.3.2  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจาก 
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งบประมาณ 

    1.4 ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา  

     1.4.1 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา 

     1.4.2 การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุน

เพื่อการศกึษา 

     1.4.3 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

    1.5 ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์  

     1.5.1 การวางแผนพัสดุ 

     1.5.2  การก าหนดรูปแบบรายการ หรอืคุณลักษณะเฉพาะของ

ครุภัณฑ ์หรอืสิ่งก่อสรา้งที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี 

     1.5.3  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและ

จัดหาพัสดุ 

     1.5.4  การจัดหาพัสดุ 

     1.5.5  การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 

     1.5.6  การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

    1.6 ด้านการบริหารการเงนิ  

     1.6.1  การเบิกเงินจากคลัง 

     1.6.2  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจา่ยเงนิ 

     1.6.3  การน าเงนิส่งคลัง 

    1.7 ด้านการบริหารบัญชี  

     1.7.1 การจัดท าบัญชีการเงิน 

     1.7.2  การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 

     1.7.3 การจัดท าหรอืจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน  

 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   2.1 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ ผูอ้ านวยการโรงเรียน รอง

ผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและ

ครูผูส้อน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  ปีการศกึษา 2562 

จ านวน 3,334 คน จ าแนกเป็น ผูอ้ านวยการโรงเรียน  81 คน  รองผูอ้ านวยการกลุ่ม
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บริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  81 คน และครูผู้สอน  

3,172 คน  จาก  81 โรงเรียน 

   2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผูอ้ านวยการโรงเรียน รอง

ผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและ

ครูผูส้อน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  ปีการศกึษา 2562 

ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) โดยผู้วจิัยได้ก าหนด

ขนาดโดยใช้ตารางของ Krejcie และ Morgan (บุญชม ศรีสะอาด,2556,หนา้ 45) ได้กลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 345  คน ซึ่งผู้วจิัยจะเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจ านวน 360 คน จ าแนกเป็น 

ผูอ้ านวยการโรงเรียน  50 คน  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรือหัวหน้า

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  50 คน และครูผู้สอน  260 คน 

  3. ตัวแปรที่ศึกษา 

   การวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ก าหนดขอบเขตของตัวแปรที่ศึกษา  ดังนี้ 

    3.1 ตัวแปรอิสระ 

     3.1.1  สถานภาพการด ารงต าแหน่ง  จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

      3.1.1.1  ผูอ้ านวยการโรงเรียน  

      3.1.1.2  รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอื

หัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

      3.1.1.3  ครูผูส้อน  

          3.1.2  ขนาดของโรงเรียน จ าแนกเป็น 3 ขนาด ได้แก่ 

      3.1.2.1  โรงเรียนขนาดเล็ก  

  3.1.2.2  โรงเรียนขนาดกลาง 

  3.1.2.3  โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 

         3.1.3  ประสบการณใ์นการท างาน จ าแนกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

  3.1.3.1  น้อยกว่า 10  ปี  

  3.1.3.2  10 - 20 ปี 

  3.1.3.3  มากกว่า 20 ปี   

     3.1.4  จังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน จ าแนกเป็น 2 จังหวัด ได้แก่ 

  3.1.4.1  นครพนม  

  3.1.4.2  มุกดาหาร 
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    3.2 ตัวแปรตาม  ได้แก่  สภาพและประสิทธิผลการบริหาร

งบประมาณของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  ตามการ

สังเคราะหข์อบข่ายและภารกิจงานที่ก าหนดในกฎกระทรวงทั้ง 22 งาน มี 7 ด้าน ดังนี้ 

     3.2.1 ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ  

      3.2.1.1 การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณ

เพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

      3.2.1.2 การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงนิ ตามที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานโดยตรง 

      3.2.1.3 การอนุมัตกิารใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

      3.2.1.4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

     3.2.2 ด้านการรายงานผลการด าเนินการ  

      3.2.2.1 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

     3.2.3 ด้านการตรวจสอบภายใน  

      3.2.3.1 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 

      3.2.3.2  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจาก

งบประมาณ 

     3.2.4 ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  

      3.2.4.1 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา 

      3.2.4.2 การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับ

กองทุนเพื่อการศึกษา 

      3.2.4.3 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

     3.2.5 ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์  

      3.2.5.1 การวางแผนพัสดุ 

      3.2.5.2  การก าหนดรูปแบบรายการ หรอืคุณลักษณะเฉพาะของ

ครุภัณฑ ์หรอืสิ่งก่อสรา้งที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี 

      3.2.5.3  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท า

และจัดหาพัสดุ 

      3.2.5.4  การจัดหาพัสดุ 
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      3.2.5.5  การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 

      3.2.5.6  การจัดหาผลประโยชนจ์ากทรัพย์สิน 

     3.2.6 ด้านการบริหารการเงนิ  

      3.2.6.1  การเบิกเงินจากคลัง 

      3.2.6.2  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจา่ยเงนิ 

      3.2.6.3  การน าเงินส่งคลัง 

     3.2.7 ด้านการบริหารบัญชี  

      3.2.7.1 การจัดท าบัญชีการเงิน 

      3.2.7.2  การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 

      3.2.7.3 การจัดท าหรอืจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และ

รายงาน  
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 ในการวิจัย เรื่อง สภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  ตามการสังเคราะหข์อบข่ายและ

ภารกิจงานที่ก าหนดในกฎกระทรวงทั้ง 22 งาน ม ี7 ด้าน และน ามาก าหนดเป็นกรอบ

แนวคิดการวจิัยตามนิยามศัพท์เฉพาะ   ปรากฏดังภาพประกอบ 1 
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 ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้นิยามศัพท์  ไว้ดังนี้ 

  1.  การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง การจัดท าแผนงบประมาณ ในการ

ค านวณค่าใช้จ่ายและจัดสรรทรัพยากรตามโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ที่หนว่ยงานได้ก าหนดไว้ รวมถึงการบริหารกิจกรรมขององค์กรให้ถูกต้องตาม

ระเบียบ และได้ประโยชน์สูงสุด ตามขอบข่ายและภารกิจ ทั้ง 7 ด้าน ดังนี้ 

1.  สถานภาพการด ารงต าแหนง่  

    1.1  ผูอ้ านวยการโรงเรียน  

    1.2  รองผูอ้ านวยการกลุ่ม

บริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

    1.3  ครูผูส้อน  

2.  ขนาดของโรงเรียน  

    2.1  โรงเรียนขนาดเล็ก  

    2.2  โรงเรียนขนาดกลาง 

    2.3  โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่

พิเศษ 

3.  ประสบการณ์ในการท างาน  

    3.1  น้อยกว่า 10  ปี  

    3.2  10 - 20 ปี 

    3.3  มากกว่า 20 ปี   

4.  จังหวัดที่ตัง้ของโรงเรียน 

จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

     4.1  นครพนม  

 สภาพและประสิทธิผลการ

บริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 22  ทั้ง 7 ด้าน  

 1. ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ  

 2. ด้านการรายงานผลการ

ด าเนนิการ  

 3. ด้านการตรวจสอบภายใน  

 4. ด้านการระดมทรัพยากรและ

การลงทุนเพื่อการศกึษา  

 5. ด้านการบริหารพัสดุและ

สินทรัพย์  

 6. ด้านการบริหารการเงนิ  

 7. ด้านการบริหารบัญชี 

   

แนวทางยกระดับประสิทธิผลการบริหารงาน

งบประมาณโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 
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   1.1 ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ หมายถึง การจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีโดยมีการวางแผนการด าเนนิงาน มกีารวางแผนกลยุทธ์ มกีารจัดสรร

งบประมาณของโรงเรียนให้กับโครงการหรอืกิจกรรม ที่ส าคัญมีการควบคุม ตดิตาม และ

ประเมินผลอย่างชัดเจน ม ี4 ภารกิจงาน ดังนี้ 

    1.1.1 การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอ

ตอ่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน หมายถึง กระบวนการจัดท าแผน

งบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

(SWOT Analysis) โดยเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาการศกึษาของสถานศกึษา กลยุทธ์ของ

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ  จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาการศกึษาของสถานศกึษา จัดท าขอ้มูลสารสนเทศทางการเงนิของสถานศกึษา 

ประมาณการและก าหนดวงเงินคา่ใช้จา่ยกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนของแต่ละ

ผลผลิต และจัดตั้งงบประมาณเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

    1.1.2 การจัดท าแผนปฏิบัติการใชจ้่ายเงนิ ตามที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานโดยตรง หมายถึง 

กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ และขอความ

เห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการการศกึษาขั้น

พืน้ฐาน 

    1.1.3 การอนุมัตกิารใชจ้่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึง 

กระบวนการที่ผูอ้ านวยการสถานศกึษาอนุมัตกิารใช้จ่ายงบประมาณตามงาน/โครงการที่

ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ 

    1.1.4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ หมายถึง 

กระบวนการตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณที่จ าเป็นต้องขอโอนและ

เปลี่ยนแปลงเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน และขอโอน/

เปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไม่ตอ้งท าความตกลงกับส านักงบประมาณให้เสนอต่อ

ส่วนกลาง/เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

   1.2 ด้านการรายงานผลการด าเนนิการ  หมายถึง  กระบวนการรายงาน

ผลทางการเงินและผลการด าเนินการ ตามนโยบาย แนวปฏิบัติดา้นการรายงานการเงิน        

ที่กระทรวงการคลังก าหนด โดยจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศรายงานการเงนิและผลการ
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ด าเนนิงานตามแผนงาน/โครงการ ครบถ้วน ชัดเจน มีการก ากับ ตดิตาม การใช้จา่ยเงนิ

ของโรงเรียนตามที่ได้จัดสรรให้แต่ละกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษา มี 1 ภารกิจงาน ดังนี้ 

    1.2.1 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ หมายถึง กระบวนการ

รายงานผลการใชจ้่ายเงนิงบประมาณประจ าปีไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        

ขั้นพื้นฐานและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

   1.3 ด้านการตรวจสอบภายใน  หมายถึง  การวิเคราะห์ ตรวจสอบ และ

การประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจ้่ายงบประมาณทางการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน มกีารแตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบใหค้ าปรึกษาและ

รายงานผลการด าเนินงานโรงเรยีนมี 2 ภารกิจงาน ดังนี้ 

    1.3.1 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ หมายถึง 

กระบวนการตรวจสอบและติดตามให้กลุ่ม ฝ่าย งาน ในสถานศกึษา รายงานผลการ

ปฏิบัติงานและผลการใช้จา่ยงบประมาณ และจัดท ารายงานประจ าปีที่แสดงถึงความส าเร็จ

ในการปฏิบัติงานทุกสิน้ปีงบประมาณ 

    1.3.2  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจาก

งบประมาณ หมายถึง กระบวนการประเมนิคุณภาพการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

วางแผนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศกึษา รวมถึง

วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใชท้รัพยากรของ

หนว่ยงานในสถานศกึษา 

   1.4 ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา  หมายถึง 

กระบวนการแสวงหาทรัพยากรทางการศกึษา โดยการระดมงบประมาณ การเงิน และ

ทรัพย์สิน มาใช้ในการจัดการศกึษา ตลอดจนเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนหรอืพัฒนาคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนรวมถึงการรวบรวมข้อมูล

สารสนเทศ ให้เป็นแหลง่ของทรัพยากรของโรงเรียน มี 3 ภารกิจงาน ดังนี้ 

    1.4.1 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา หมายถึง 

กระบวนการประสานและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหลง่ทรัพยากรที่สนับสนุนการจัด

การศกึษาทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นระบบ  ศกึษาแนวทางหรอื

ระเบียบที่จะขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทรัพยากรทุกประเภทตลอดจนเงื่อนไขการขอรับ
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การสนับสนุน  วางแผน รณรงค ์สง่เสริมการระดมทุนการศกึษา และทุนเพื่อการพัฒนา

สถานศกึษา  จัดท าข้อมูลสารสนเทศและระบบการรับจา่ยทุนการศกึษา และทุนเพื่อการ

พัฒนาการศกึษาให้ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และมี

ความโปร่งใส  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศกึษา โดยให้เป็นไปตามความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  และให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร

เอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ

สถาบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษาโดยเป็นผูจ้ัดและมีสว่นร่วมในการจัด

การศกึษา บริจาคทรัพย์สินหรอืทรัพยากรใหแ้ก่สถานศึกษาและมีสว่นรว่มกับภาระ

ค่าใช้จ่ายทางการศกึษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 

    1.4.2 การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อ

การศกึษา หมายถึง  กระบวนการส ารวจความตอ้งการของผู้เรยีนและคัดเลือกผู้เสนอกู้ยืม

ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดประสานการกู้ยืมเพื่อการศกึษากับหนว่ยปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง สร้าง

ความตระหนักแก่ผูกู้้ยืมเงนิเพื่อการศกึษา และติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงาน

ผลการด าเนินงาน 

    1.4.3 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา หมายถึง กระบวน

จัดท ารายการทรัพยากรเพื่อเป็นสารสนเทศ ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศกึษาและ

แหลง่เรียนรูใ้นท้องถิ่นทั้งที่เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ที่เป็น

สถานประกอบการเพื่อการรับรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรยีน และบุคลากรทั่วไปจะ

ได้เกิดการใชท้รัพยากรร่วมกันในการจัดการศกึษา   

   1.5 ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์  หมายถึง  กระบวนการก าหนด

ความตอ้งการ การจัดหา การควบคุม การเก็บรักษา การควบคุมดูแล  การบ ารุงรักษา 

และการจ าหน่ายออกจากทะเบียน ในการจัดซือ้จัดจ้างต้องมีหลักฐานในการเบิกจ่าย ซึ่ง

รายการในการจัดซื้อจัดจา้งที่ราคาตั้งแต่ 5,000 บาทขึน้ไป จะมีการลงทะเบียนในระบบ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government. Procurement)  ส่วนครุภัณฑม์ี

ลงทะเบียนหมายเลขและคิดค่าเสื่อมราคา ทั้งหมดนีก้ระบวนการในการจัดหารายได้และ

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียน ใหเ้ป็นไปตามระเบียบแนวปฏิบัติและข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง มี 6 ภารกิจงาน ดังนี้ 
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    1.5.1 การวางแผนพัสดุ หมายถึง  กระบวนการจัดท าแผนการจัดหา

พัสดุ ใหฝ้่ายที่ท าหน้าที่จัดซือ้จัดจา้งเป็นผู้ด าเนินการโดยให้ฝ่ายที่ตอ้งการใชพ้ัสดุจัดท า

รายละเอียดพัสดุที่ตอ้งการ คือรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ ราคาคุณลักษณะเฉพาะ หรือ 

แบบรูปรายการและระยะเวลาที่ตอ้งการใชพ้ัสดุ ส่งให้ฝ่ายที่ท าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเพื่อ

จัดท าแผนการจัดหาพัสดุและฝ่ายที่จัดท าแผนการจัดหาพัสดุท าการส ารวจขอ้มูล

รายละเอียดจากฝ่ายที่ตอ้งการใชพ้ัสดุ โดยมีการตรวจสอบกับแผนปฏิบัติงานและเอกสาร

ประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและความเหมาะสมของวิธีการจัดหา

ว่าควรเป็นการซือ้ การเช่า หรอืการจัดท าเอง แล้วจึงน าข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วมาจัดท า

แผนการจัดหาพัสดุในภาพรวมของสถานศกึษา  

    1.5.2  การก าหนดรูปแบบรายการ หรอืคุณลักษณะเฉพาะของ

ครุภัณฑ ์หรอืสิ่งก่อสรา้งที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง กระบวนการก าหนดรูปแบบรายการหรอืคุณลักษณะเฉพาะ

เพื่อประกอบการขอตั้งงบประมาณส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     

ในกรณีที่เป็นการจัดหาจากเงินนอกงบประมาณให้ก าหนดแบบรูปรายการหรอืคุณ

ลักษณะเฉพาะได้โดยให้พิจารณาจากแบบมาตรฐานก่อน หากไม่เหมาะสมก็ใหก้ าหนดตาม

ความตอ้งการโดยยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นประโยชน์กับทางราชการ 

    1.5.3  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและ

จัดหาพัสดุ หมายถึง กระบวนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดหาพัสดุ เชน่ 

สมุดโทรศัพท์หนา้เหลือง การจัดท าบัญชีผู้ขายหรือผูร้ับจา้ง เพื่อส าหรับการด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้างและการประเมินผลผูข้ายและผู้รับจา้ง 

    1.5.4  การจัดหาพัสดุ หมายถึง กระบวนการเพื่อได้มาซึ่งพัสดุ เชน่ 

การจัดซือ้ จัดจา้งหรอืจัดท าเอง 

    1.5.5  การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ หมายถึง 

กระบวนการจัดท าทะเบียนคุมบัญชทีรัพย์สินและบัญชีวัสดุ ไม่ว่าจะได้มาด้วยการจัดหา

หรอืการรับบริจาค   

    1.5.6  การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน หมายถึง กระบวนการ

จัดท าแนวปฏิบัติหรอืระเบียบของสถานศึกษาในการด าเนินการหารายได้ โดยไม่ขัดต่อ

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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   1.6 ด้านการบริหารการเงนิ  หมายถึง กระบวนการการบริหารการเงิน

ขององค์กรใหเ้กิดประสทิธิภาพสูงสุด มกีารควบคุมทางการเงินและการจัดวางการเงิน       

ที่มคีวามสอดคล้องนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ลักษณะ

โครงสรา้งการด าเนินงาน ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในการบริหารระบบบัญชโีดย

ลงรายการแยกประเภทของรายได้ และค่าใช้จ่าย ใชก้ระบวนการมสี่วนรว่มในการการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารการเงิน และการควบคุมงบประมาณเป็นระบบที่โปร่งใส มี 3 

ภารกิจงาน ดังนี้ 

    1.6.1  การเบิกเงนิจากคลัง หมายถึง กระบวนการที่สถานศกึษาได้รับ

การอนุมัตใิห้เป็นผูเ้บิกเงินจากคลัง/กรมบัญชีกลางโดยตรงโดยจัดท าและตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานขอเบิกใหถู้กต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง แล้วด าเนินการเบิกเงินจาก

ส านักงานคลังจังหวัด ตามระบบ GFMIS 

    1.6.2  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจา่ยเงนิ หมายถึง 

กระบวนการที่สถานศกึษาได้รับการอนุมัตใิห้เป็นผูเ้บิกเงินจากคลัง การปฏิบัติเกี่ยวกับการ

รับเงนิ การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงนิ ตอ้งปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง

ก าหนด คือ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังของสว่นราชการพ.ศ. 2551 

    1.6.3  การน าเงนิส่งคลัง หมายถึง กระบวนการน าเงินส่งคลังให้น าส่ง

ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินสง่คลังของสว่น

ราชการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ขั้นตอนและวิธีการน าเงินส่งคลังให้เป็นไปตามที่

ระบบ GFMIS ก าหนด 

   1.7 ด้านการบริหารบัญชี  หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลหลักฐานเอกสาร

ทางการเงินและการบันทึกรายการบัญชีที่เกิดขึ้นใหเ้ป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ

ตรวจสอบงบประมาณของโรงเรยีน มี 3 ภารกิจงาน ดังนี ้

    1.7.1 การจัดท าบัญชีการเงิน หมายถึง กระบวนการจัดท าบัญชี

การเงนิให้บันทึกบัญชแีละทะเบียนที่เกี่ยวข้อง 

    1.7.2  การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน หมายถึง 

กระบวนการจัดท ารายการต่าง ๆ ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด เช่น รายงานเงิน

คงเหลือประจ าวัน รายงานประเภทเงนิคงเหลือ เป็นต้น 

    1.7.3 การจัดท าหรอืจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน  

หมายถึง กระบวนการจัดท าทะเบียนต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการควบคุมตามที่ 
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กระทรวงการคลังก าหนด 

  2.  สภาพการบริหารงานงบประมาณ หมายถึง ลักษณะที่เป็นอยู่ หรอื

ปรากฏ ของการบริหารงานงบประมาณทั้งที่เป็นสภาพที่เป็นจริงทั้งในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ ซึ่งในการท าวิจัยครั้งนีว้ัดสภาพการบริหารงานงบประมาณจากแบบสอบถามตาม

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน  รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอื

หัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณ และครูผูส้อนชนิดประเมินค่า 5 ระดับ 

ทีผู่ว้ิจัยได้จัดท าขึน้ 

  3.  ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณ หมายถึง ผลส าเร็จของการ

ด าเนนิงานบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ในส่วนของผลผลติและผลลัพธ์เป็นกระบวนการเปรียบเทียบของ

ผลงานจริงกับเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ในการวิจัยครั้งนีว้ัดประสิทธิผลการบริหารงาน

งบประมาณได้จากแบบสอบถามตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน  รอง

ผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ และ

ครูผูส้อนชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ผูว้ิจัยได้จัดท าขึ้น 

  4.  สถานภาพการด ารงต าแหนง่ หมายถึง ต าแหน่งของผูป้ฏิบัติหน้าที่ใน

โรงเรียน ประกอบด้วย 

   4.1  ผูอ้ านวยการโรงเรียน  หมายถึง  ข้าราชการครูผูท้ี่ด ารงต าแหนง่

ผูอ้ านวยการโรงเรียนหรอืผู้รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

   4.2  รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้กลุ่ม

บริหารงานงบประมาณ หมายถึง ข้าราชการครูผู้ที่ด ารงต าแหนง่รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ หรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ  สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

   4.3  ครูผูส้อน หมายถึง ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง ครูผูส้อนในโรงเรยีน  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

  5.  ขนาดของโรงเรียน หมายถึง ขนาดของโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  จ าแนกเป็น 3 ขนาด ได้แก่ 

   5.1  โรงเรียนขนาดเล็ก   หมายถึง โรงเรียนที่มจี านวนนักเรียน             

1 – 499 คน 
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   5.2  โรงเรียนขนาดกลาง  หมายถึง โรงเรียนที่มจี านวนนักเรียน  500 – 

1,499 คน 

   5.3  โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ  หมายถึง โรงเรียนขนาดใหญ่ ที่มี

จ านวนนักเรียน 500– 2,499 คน หรือ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  โรงเรียนที่มจี านวน

นักเรียน 2,500 คนขึน้ไป 

  6.  ประสบการณ์ในการท างาน หมายถึง  ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง

ผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่ม

บริหารงานงบประมาณ และครูผูส้อน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา      

เขต 22  ซึ่งผูว้ิจัยจ าแนกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

   6.1  ประสบการณ์ในการท างาน น้อยกว่า 10  ปี  

   6.2  ประสบการณ์ในการท างาน 10 - 20 ปี 

   6.3  ประสบการณ์ในการท างาน มากกว่า 20 ปี   

  7.  จังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน หมายถึง  ที่อยู่ของโรงเรียนตามจังหวัด        

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22   จ าแนกเป็น 2 จังหวัด ได้แก่ 

   7.1  นครพนม  

   7.2  มุกดาหาร 

  8.  แนวทางยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณ หมายถึง   

การก าหนดวิธีการในการพัฒนาการบริหารงานงบประมาณ  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  ซึ่งผูว้ิจัยน าผลการวิจัยสภาพและประสิทธิผลการ

บริหารงานงบประมาณ ด้านที่มคี่าต่ ากว่าค่าเฉลี่ยรวม  มาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์

แนวทางยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณ แล้วด าเนินการสัมภาษณ์

ผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อให้ขอ้เสนอแนะแนวทางยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณ

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ต่อไป 
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บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในการวิจัยเรื่องสภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  ผูว้ิจัยได้ศกึษาเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามล าดับ  ดังนี้ 

  1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล 

   1.1 ความหมายของประสทิธิผล 

   1.2 การประเมินประสิทธิผล 

  2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ 

   2.1 ความหมายของการบริหารงานงบประมาณ 

   2.2 ความส าคัญของการบริหารงานงบประมาณ 

   2.3 ขอบข่ายการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน 

  3. บริบทส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

   3.1 ขอบข่ายและภารกิจทั่วไป 

   3.2 นโยบายด้านงบประมาณ 

  4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   4.1 งานวิจัยในประเทศ 

   4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล 

 1. ความหมายของประสิทธิผล 

  มีนักวิชาการหลายท่านได้ใหค้วามหมายของประสทิธิผล  ดังนี้ 

   ธงชัย สันตวิงษ์ (2535, หน้า 3 อ้างถึงใน สมหมาย นาควิเชยีร, 2548, 

หนา้ 21) ให้ความหมายของประสิทธิผล หมายถึง การท างานที่ได้ผลโดยสามารถบรรลุผล

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

   ราชบัณฑติยสถาน (2546, หนา้ 667 อ้างถึงใน กิตติพร  พรงาม ,2560, 

หนา้ 22) ให้ความหมายของประสิทธิผล หมายถึง ผลส าเร็จผลที่เกิดขึน้ 

   ประชุม รอดประเสริฐ (2548, หนา้ 203 อ้างถึงใน กิตติพร  พรงาม 

,2560, หนา้ 22) ให้ความหมายของประสิทธิผล หมายถึง การท างานที่ได้ผลโดยสามารถ

บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้งการวัดผลงานที่ท าได้เทียบกับเป้าหมายหาก

สามารถท าได้ตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ก็แสดงว่าการท างานมปีระสิทธิภาพสูง 

   ภรณ ีกีรต์ิบุตร (2549, หนา้ 207 อ้างถึงใน กิตตพิร  พรงาม ,2560, 

หนา้ 22) ได้ให้ความหมายว่าประสทิธิผล หมายถึง ความสามารถในการเลือกเป้าหมาย 

นั้น ๆ ประสิทธิผลจงึวัดกันที่การตอบสนองผูบ้ริโภค และบรรลุในสิ่งที่ต้องการ 

   อรสา  นาชัยลาน (2555, หน้า 10)  ให้ความหมายของประสิทธิผล 

หมายถึง ความสามารถในการใชท้รัพยากรการบริหาร และแนวทางที่มอียู่อย่างคุ้มค่า  

และใช้ประโยชน์สูงสุด  

   กิตติพร  พรงาม (2560, หนา้ 22) ให้ความหมายของประสิทธิผล 

หมายถึง ความส าเร็จของการศกึษาที่สามารถด าเนินงานจนบรรลุเป้าหมายหรอื

วัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยอาศัยความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ของผูบ้ริหารเพื่อให้

เกิดประสทิธิภาพสูงสุด 

   ฉัตรกมล  ตันชุน (2560, หน้า 24) ให้ความหมายของประสทิธิผล 

หมายถึง ผลส าเร็จที่เกิดขึ้นขององค์การที่สามารถด าเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์

หรอืเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และใชท้รัพยากรที่มอียู่อย่างจ ากัดโดยความสามารถของผู้น า 

ในการจูงใจและประสานงาน ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานอย่างเสียสละ จนเกิดผลส าเร็จ 

   พระภัทรพงศ ์ธมฺมทีโป (วงค์ศรลีา) (2562, หนา้ 21) ให้ความหมายของ

ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถของบุคคลหรือองค์การในการบรรลุเป้าหมาย 

ความส าเร็จของการด าเนินงานในกิจกรรมนัน้ ๆ ให้เป็นไปด้วยดี ตามแผนงาน โครงการ 
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และเป้าหมาย ภายใต้ทรัพยากรที่มอียู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเกิดความพึงพอใจ

ของบุคลากรภายในองค์การ ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดนโยบายและเป้าหมาย

ไว้ ทั้งที่เป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในองค์การ 

ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับถือเป็นแนวทางในการด าเนินงานน าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตอง

อาศัยปัจจัยน าเขา (Inputs) กระบวนการด าเนินงาน (Process) และน าไปสู่ผลลัพธ์ 

(Outcomes) ของการด าเนนิงานที่พึงพอใจของทุกฝ่ายภายในองค์การ 

   ระเบียบ สุวรรณมาโจ (2562, หนา้ 24) ให้ความหมายของประสทิธิผล 

หมายถึง การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ ผลส าเร็จของการ

ด าเนนิงาน มีเกณฑ์การวัดประสิทธิผลทั้งนีเ้กิดจาก ประสิทธิภาพของผู้บริหารที่สามารถใช้

ความรู ้ความสามารถและประสบการณใ์นการที่จะโน้มนา้วให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาปฏิบัติงาน

ให้เกิดผลตามเป้าหมายที่วางไว้ 

   Fiedler (1967, p. 9 อ้างถึงใน สมหมาย นาควิเชยีร,2548, หน้า 21)    

ให้ความหมายของประสทิธิผล หมายถึง การที่กลุ่มสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายให้

บรรลุวัตถุประสงค์ได้ ซึ่งถอืว่าเป็นประสิทธิผลของกลุ่ม 

   Steers (1977, p. 55 อ้างถึงใน สมหมาย นาควิเชยีร,2548, หนา้ 22)  

ให้ความหมายของประสทิธิผล หมายถึง การที่ผูน้ าได้ใช้ความสามารถในการแยกแยะ          

การบริหารและการใชท้รัพยากรใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

   Pham Thanhphuc (2017, p. 64-65) ให้ความหมายของประสทิธิผล 

หมายถึง ผลของการปฏิบัติงานที่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์  โดยวัตถุประสงค์ที่

ก าหนดนัน้อยู่ภายใต้การก าหนดของผูบ้ริหารและทีมงานในการด าเนินการกิจกรรม         

ทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง 

 สรุปความหมายของประสิทธิผล หมายถึง ผลส าเร็จในการบริหารงานตาม

ขอบข่ายและภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

 2. การประเมินประสิทธิผล 

  มีนักวิชาการหลายท่านได้ใหแ้นวทางในการประเมินประสิทธิผล ดังนี้ 

   ภรณ ีมหานนท์ (2529, หนา้ 185  อา้งถึงใน สมหมาย นาควิเชยีร 

,2548, หนา้ 23) ให้แนวทางการประเมินประสิทธิผล  ม ี 3 แนวทาง ดังนี้ 

    แนวทางที่ 1 การประเมินประสิทธิผลในแง่เป้าหมาย (The Goal 

Approach) เป็นการพิจารณาว่าองค์การมปีระสิทธิผลหรอืไม่ โดยใช้เป้าหมายองค์การเป็น
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เกณฑ ์เช่น วัดความส าเร็จและความสามารถในด้านการผลิต วัดความส าเร็จจากผลก าไร 

เป็นต้น 

    แนวทางที่ 2  การประเมินประสิทธิผลในแงข่องระบบทรัพยากร  

(The System Resource Approach) เป็นการประเมินประสิทธิผลขององค์การโดยอาศัย

แนวคิดว่าองค์การเป็นระบบเปิด ซึ่งมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในการแลกเปลี่ยน 

และแข่งขันกันจึงประเมินโดยพิจารณาความสามารถขององค์การในการแสวงหา

ผลประโยชน์จากสภาพแวดล้อมเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งทรัพยากรที่ตอ้งการ 

    แนวทางที่ 3  การประเมินประสิทธิผลโดยใช้หลายเกณฑ ์(The Multi 

of Effectiveness)เป็นการวัดประสิทธิผลขององค์การโดยใช้หลายเกณฑ์ ซึ่งพิจารณาจาก

ตัวแปรหลักที่มผีลส าเร็จต่อ 

องค์การและพยายามให้เห็นว่าตัวแปรต่าง ๆ มคีวามสัมพันธ์กัน 

   พิมพ์มาดา สุรยิาราช (2562, หน้า 35-36) ให้แนวทางการประเมนิ

ประสิทธิผลโดยค านวณจากความสามารถขององค์การในการบรรลุเป้าหมาย  ซึ่งประเมิน

ประสิทธิผลขององค์การในรูปแบบต่าง ๆ  

    1. การประเมินประสิทธิผลขององค์การโดยใช้ความคิดระบบ (The 

system approach) การใช้หลักการวัดประสิทธิผลขององค์การจากเป้าหมายขององค์การ

นั้นท าให้นักวิชาการเพ่งความสนใจไปที่ปัจจัยน าออก (Outputs) ขององค์การการน าเอา

ความคิดระบบมาอธิบายองค์การท าให้เราตระหนักว่ายังมสี่วนอื่น ขององค์การนอกจาก

ปัจจัยน าออกที่มคีวามส าคัญต่อองคก์าร และถ้าเราหันมาวัดประสิทธิผลขององค์การจาก

ส่วน อื่น ๆ ขององค์การ เช่น ปัจจัยน าเข้า กระบวนการแปรปัจจัยน าเข้ามาปัจจัยน าออก

แล้ว จะท าให้เราสามารถสร้างเกณฑ์การวัดประสิทธิผลเกณฑใ์หม่ขึ้น  

    2. วิธีประเมินประสิทธิผลขององค์การโดยดูจากความสามารถของ

องค์การในการชนะใจผู้มีอทิธิพล (The strategic-constituencies approach) ข้อสมมติฐานมี

ว่าองค์การได้รับความกดดันและข้อเรยีกร้อง จากกลุ่มผลประโยชน์บุคคลต่าง ๆ ใน

สภาพแวดล้อมตลอดเวลาในจ านวนบุคคลและกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี้มีเฉพาะ

บางสว่นเท่านั้นที่มคีวามส าคัญยิ่งต่อองค์การ เพราะเป็นบุคคลและกลุ่มที่มอีิทธิพล

สามารถ ก าหนดความเป็นความตายขององค์การได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าบุคคลและกลุ่ม

ดังกล่าวสามารถควบคุมทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการอยู่รอดขององค์การ องค์การที่

เอาตัวรอดอยู่ได้จะเป็นองค์การที่ก าหนดเป้าหมายขององค์การให้สอดคล้องกับความ
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ต้องการของบุคคลและกลุ่มผลประโยชน์ ซึ่งมอี านาจควบคุมทรัพยากรที่จ าเป็นต่อความ

อยู่รอดขององค์การ 

    3. การประเมนิประสิทธิผลขององค์การจากค่านิยมที่แตกต่างกันของ

สมาชิกองค์การ (The computing – values approach) นักวิชาการเชื่อว่าประสิทธิผลของ

องค์การเป็นเรื่องของนานาจติตัง เกณฑว์ัดประสิทธิผลขององค์การที่จะใช้ขึ้นอยู่กับว่าใคร

เป็นใครมตี าแหน่งอะไร และมีผลประโยชน์อย่างไรนั้น ดังนัน้จงึเป็นเรื่องธรรมดาที่องค์การ

จะมีเป้าหมายหลายเป้าหมายซึ่งขัดแย้งกัน เพราะบุคคลทั้งหลายที่ก าหนดเป้าหมายของ

องค์การนัน้ต่างมีคา่นิยมที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้การวัดประสิทธิผลขององค์การจงึต้อง

พิจารณาค่านิยมตา่ง ๆ ของผูป้ระเมินผล องค์การซึ่งจะเป็นผู้เลือกว่าจะใช้มาตรวัด

ประสิทธิผลขององค์การ แบบไหน ตัวอย่างเช่น สมาชิกองค์การสาธารณะที่อยู่ในฝา่ย

ต่างกัน (ฝา่ยนักบริหารงานระดับสูง ฝา่ยนักบริหารงานระดับกลาง ฝ่ายปฏิบัติงานหลัก 

ฝา่ยสนับสนุน ฝ่ายเสนาธิการ) จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เกี่ยวกับการใชเ้กณฑว์ัด

ประสิทธิผลขององค์การ 

   Gibson (1979, p. 27 อ้างถึงใน ฉัตรกมล  ตันชุน,2560, หนา้ 27)         

ให้แนวทางการประเมินประสิทธิผล  และก าหนดเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิผลของ

องค์การโดยใช้หลายเกณฑ์ คือ ความสามารถในการผลิต ประสิทธิภาพความพึงพอใจ 

ความสามารถในการปรับตัว การพัฒนาและการอยู่รอด 

   Parsons (1975, อ้างถึงใน ลมัย ทองเรือง, 2543, หนา้ 43) ให้แนวคิด

ความเป็นระบบขององค์การเป็นเครื่องวัดประสิทธิผลขององค์การ ซึ่งองค์การตอ้งกระท า

เพื่อรักษาความเป็นอยู่ขององค์การโดยระบุถึงกิจกรรม 4 ประเภท ดังนี้ 

    1. การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม (Adaptation to environment) 

    2. การบรรลุเป้าหมาย (Goal attainment) 

    3. การประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งน าไปสู่ความมั่นคงทาง

สังคม (Integrationsocial stabiliy) 

    4. การรักษารูปแบบซึ่งสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการกระตุ้น       

จูงใจ (Latency) 

   สรุปการประเมนิประสิทธิผล หมายถึง การใช้เกณฑ์วัดความสามารถใน

การปฏิบัติงานงบประมาณทีม่กีารท างานอย่างเป็นระบบ บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ตัง้

ไว้ บุคลากรในองค์การท างานตรงตามหน้าที่ 
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การบริหารงบประมาณ 

 1. ความหมายของการบริหารงบประมาณ 

  มีนักวิชาการหลายท่านได้ใหค้วามหมายของการบริหารงบประมาณ ดังนี้ 

   สายบัว  กล้วยดี  (2556, หนา้ 16) ให้ความหมายของการบริหาร

งบประมาณ หมายถึง การควบคุมการใชจ้่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน งาน และ

โครงการทีไ่ด้รับอนุมัตงิบประมาณ หลังจากงบประมาณได้รับการอนุมัติแล้ว กิจการก็จะ

แจกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัตไิปยังหัวหน้าหนว่ยงานทุกหน่วยงานเพื่อน าไปปฏิบัติใน

ส่วนที่ตนรับผดิชอบ 

   ซูบรี  มว่งกุ้ง (2558, หนา้ 14) ใหค้วามหมายของการบริหาร

งบประมาณ หมายถึง การด าเนินงาน การของบประมาณตามแผนที่วางไว้ในด้านใช้จ่าย

งบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ รวมถึงการกะ

ประมาณการบริหารกิจการขององค์กรและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพตรงตาม

วัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบ ทันเวลาและเพื่อประโยชน์สูงสุด 

   บุญยวีร ์ พัฒน์ธนกิตติโชค  (2559, หนา้ 26) ให้ความหมายของการ

บริหารงบประมาณ หมายถึง การจัดการระบบการใช้จ่ายงบประมาณให้บรรลุเป้าหมาย

และวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานได้ก าหนดไว้  อีกทั้งยังตอ้งแสวงหาแหล่งเงินทุน การจัดสรร

เงินทุนและตัดสินใจในนโยบายการเงินอย่างมีเหตุผลและมีประโยชน์ตอ่ผูร้ับบริการและ

องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

   วีระพงษ์  ก้านกิ่ง (2560, หน้า 34) ให้ความหมายของการบริหาร

งบประมาณ หมายถึง กิจกรรมที่ผูบ้ริหารและหนว่ยงาน ตลอดจนผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องได้

ด าเนนิการอย่างมีระบบในการใชจ้่ายเงนิหรอืก่อหนี้ผูกพันใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

หนว่ยงานอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

  สรุปการบริหารงบประมาณ หมายถึง การจัดท าแผนงบประมาณ ในการ

ค านวณค่าใช้จ่ายและจัดสรรทรัพยากรตามโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ที่หนว่ยงานได้ก าหนดไว้ รวมถึงการบริหารกิจกรรมขององค์กรให้ถูกต้องตาม

ระเบียบ และได้ประโยชน์สูงสุด 
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 2. ความส าคัญของการบรหิารงานงบประมาณ 

  มีนักวิชาการหลายท่านได้ใหค้วามส าคัญของการบริหารงานงบประมาณ 

ดังนี้ 

   สายบัว  กล้วยดี  (2556, หนา้16) ให้ความส าคัญของการบริหารงาน

งบประมาณ เป็น การสร้างประสิทธิภาพของงาน การท าให้เกิดการปฏิบัติงานเกิดการ

เลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ความส าเร็จของการใช้จา่ยงบประมาณที่มปีระสิทธิภาพส่งผล

ให้การขับเคลือ่นองค์กรเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพมากขึน้ 

   ซูบรี  มว่งกุ้ง (2558, หนา้ 16) ให้ความส าคัญของการบริหารงาน

งบประมาณ เป็นเครื่องมอืในการบริหารโรงเรียน ครอบคลุมกลุ่มงานทั้งหมด ทั้งงาน

วิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ผูบ้ริหารตอ้งบริหารองค์กรให้มปีระสิทธิภาพภายใต้ความโปร่งใส จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่

จ ากัดให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการวางแผนในการใชแ้ละจัดสรรเงนิ

งบประมาณไปในแต่ละด้าน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเวลาที่เร็วที่สุด ใช้ทรัพยากร

น้อยที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

   บุญยวีร ์ พัฒน์ธนกิตตโิชค  (2559, หนา้ 29) ให้ความส าคัญของการ

บริหารงานงบประมาณ ในการบริหารโรงเรียนให้ไปสู่สู่ความส าเร็จ โดยยึดหลักความ

โปร่งใส  เป็นธรรม  ประหยัด  และมีประสิทธิภาพ 

  สรุปความส าคัญของการบริหารงานงบประมาณ คือความส าเร็จของการ

จัดท าแผนงบประมาณ ในการค านวณค่าใช้จ่ายและจัดสรรทรัพยากรตามโครงการเพื่อให้

บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่หนว่ยงานได้ก าหนดไว้ ส่งผลใหก้ารขับเคลื่อนองค์กร

เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 3. ขอบข่ายการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน 

  มีหน่วยงานและนักวิชาการหลายท่านได้ใหข้อบข่ายและภารกิจงานของการ

บริหารงบประมาณ ดังนี้ 

   กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 39–50) กระทรวงศึกษาธิการได้

ก าหนดขอบข่าย การบริหารงานงบประมาณ ในหน่วยงานราชการไว้ 7 ด้าน ดังนี ้ 

    1) การจัดท าและเสนอของบประมาณ  

    2) การจัดสรรงบประมาณ  
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    3) การตรวจสอบ ตดิตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเ้งินและ 

ผลการด าเนินงาน  

    4) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา  

    5) การบริหารการเงิน  

    6) การบริหารบัญช ี 

    7) การบริหารพัสดุและสนิทรัพย์  

   ยุพิน  บุญวิเศษ (2555, หน้า 26) ได้ก าหนดการด าเนินงานการ

บริหารงานงบประมาณของโรงเรียน ออกเป็น 4 ดา้น คือ 1)การระดมทรัพยากรและการ

บริหารสินทรัพย์  2)การงบประมาณ  3)การพัสดุ  และ  4)การบัญชี 

   ส านักนโยบายและแผนการศกึษาขั้นพื้นฐาน (2556, หน้า 56-59)  

ก าหนดการด าเนนิงานการบริหารงบประมาณของโรงเรียนตามมาตรฐานการจัดการทาง

การเงนิ  7 ด้าน ดังนี้ 

    1) การวางแผนงบประมาณ 

    2) การค านวณต้นทุนผลผลิต 

    3) การจัดระบบการจัดหาพัสดุ 

    4) การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 

    5) การรายงานทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 

    6) การบริหารสินทรัพย์ 

    7) การตรวจสอบภายใน 

   กระทรวงศึกษาธิการ (2556, หนา้ 59)  การบริหารงานงบประมาณของ

โรงเรียนนิตบิุคคล ตามขอบข่ายและภารกิจงานที่ก าหนดในกฎกระทรวงมี 22 งาน ดังนี้ 

    1)  การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อ

ปลัดกระทรวงศกึษาธิการ หรอืเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน แล้วแตก่รณี 

    2) การจัดท าแผนปฏิบัติการใชจ้า่ยเงิน ตามที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานโดยตรง 

    3) การอนุมตัิการใช้จา่ยงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

    4) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

    5) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

    6) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชง้บประมาณ 
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    7)  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 

    8) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา 

    9) การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อ

การศกึษา 

    10) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

    11) การวางแผนพัสดุ 

    12)  การก าหนดรูปแบบรายการ หรอืคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ ์

หรอืสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศกึษาธิการ หรือเลขาธิการ

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน แล้วแต่กรณี 

    13)  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหา

พัสดุ 

    14)  การจัดหาพัสดุ 

    15)  การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 

    16)  การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

    17)  การเบิกเงินจากคลัง 

    18)  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจา่ยเงิน 

    19)  การน าเงินสง่คลัง 

    20) การจัดท าบัญชีการเงิน 

    21)  การจัดท ารายงานทางการเงนิและงบการเงิน 

    22) การจัดท าหรอืจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

   ซึ่งผูว้ิจัยจะแบ่งภารกิจงานตามหน้าที่การด าเนินงานการบริหาร

งบประมาณของโรงเรียน ออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้ 

    1. การจัดท าแผนงบประมาณ มี 4 ภารกิจงาน 

     1.1 การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอ

ต่อปลัดกระทรวงศกึษาธิการ หรอืเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่

กรณี 

     1.2 การจัดท าแผนปฏิบัติการใชจ้า่ยเงิน ตามที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานโดยตรง 

     1.3 การอนุมัตกิารใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
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     1.4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

    2. การรายงานผลการด าเนินการ มี 1 ภารกิจงาน 

     2.1 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

    3. การตรวจสอบภายใน มี 2 ภารกิจงาน 

     3.1 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชง้บประมาณ 

     3.2 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจาก

งบประมาณ 

    4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา มี 3 ภารกิจงาน 

     4.1 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา 

     4.2 การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุน

เพื่อการศกึษา 

     4.3 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

    5. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ มี 6 ภารกิจงาน 

     5.1 การวางแผนพัสดุ 

     5.2 การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของ

ครุภัณฑ ์หรอืสิ่งก่อสรา้งที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศกึษาธิการ หรอื

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี 

     5.3 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและ

จัดหาพัสดุ 

     5.4 การจัดหาพัสดุ 

     5.5 การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 

     5.6 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

    6. การบริหารการเงิน มี 3 ภารกิจงาน 

     6.1 การเบิกเงินจากคลัง 

     6.2 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจา่ยเงิน 

     6.3 การน าเงินส่งคลัง 

    7. การบริหารบัญชี มี 3 ภารกิจงาน 

     7.1 การจัดท าบัญชีการเงิน 

     7.2 การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
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     7.3 การจัดท าหรอืจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

  ดังนัน้ การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน ตามขอบข่ายและภารกิจ

งานที่ก าหนดในกฎกระทรวงม ี22 ภารกิจงาน แบ่งภารกิจงานตามหนา้ที่การด าเนินงาน

การบริหารงบประมาณของโรงเรียน ออกเป็น 7 ด้าน คือ 1) ด้านการจัดท าแผน

งบประมาณ 2) ด้านการรายงานผลการด าเนินการ 3) ด้านการตรวจสอบภายใน 4) ด้าน

การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา  5) ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์  

6) ด้านการบริหารการเงิน และ 7) ด้านการบริหารบัญชี 

   สายบัว กล้วยดี (2556, หน้า 21)  ได้ก าหนดการด าเนินงานการ

บริหารงานงบประมาณของโรงเรียน ออกเป็น 6 ด้าน คือ 1)การจัดท าและเสนอขอ

งบประมาณ 2)การจัดสรรงบประมาณ  3)การตรวจสอบ ตดิตาม ประเมินผล และรายงาน

ผลการใช้เงนิและผลการด าเนินงานการบริหารงบประมาณ  และ 4) การระดมทรัพยากร

และการลงทุนเพื่อ การศกึษา 5) การบริหารการเงินและสนิทรัพย์ และ 6) การบริหาร

บัญช ี

   เบญจา  ศิริผล (2557, หน้า 225)  ได้ก าหนดการด าเนินงานการ

บริหารงานงบประมาณของโรงเรียน ออกเป็น 4 ดา้น คือ 1) การวางแผนและจัดท า

งบประมาณ 2) การอนุมัตงิบประมาณ 3) การบริหารงบประมาณ  และ 4) การตดิตาม

ประเมินผล 

   นันทนา สมิงไพร (2558, หน้า 44)  ได้ก าหนดการด าเนินงานการ

บริหารงานงบประมาณของโรงเรียน ออกเป็น 3 ด้าน คือ 1)ด้านการวางแผนและจัดท า

งบประมาณ  2)ด้านการบริหารงบประมาณ และ 3)ด้านการตดิตามประเมินผล

งบประมาณ 

   ประมุข  ตฐิิโต (2558, หน้า 279)  ได้ก าหนดการด าเนินงานการ

บริหารงานงบประมาณของโรงเรียน ออกเป็น 6 ด้าน คือ 1)ด้านการวางแผนจัดท า

งบประมาณ  2)ด้านการตดิตามและประเมินผล 3)ด้านการตรวจสอบภายใน) 4)ด้านการ

บริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ  5)ด้านการรายงานผลการด าเนินงานด้าน

การเงนิ  และ 6) ด้านการค านวณต้นทุนผลผลิต 

   สุมาลี  ไหลหาโคตร (2559, หนา้ 91)  ได้ก าหนดการด าเนินงานการ

บริหารงานงบประมาณของโรงเรียน ออกเป็น 7 ดา้น คือ 1) ด้านการวางแผน  2) ด้านการ

จัดองคก์ร  3) ด้านการจัดบุคคลเข้าท างาน  4) ด้านการอ านวยการ 5)ด้านการ 
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ประสานงาน  6) ด้านการรายงาน และ 7) ด้านการงบประมาณ 

   Frank P. Sherwood (1954, p. 10-11) ได้ก าหนดการด าเนินงานการ

บริหารงานงบประมาณของโรงเรียน ออกเป็น 3 ขั้นตอน คอื 1)การจัดเตรียม  2)การอนุมัติ  

3)การบริหาร 

 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผูว้ิจัยได้สังเคราะหข์อบข่ายการ

ด าเนนิงานการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน  ดังตาราง 1 

ตาราง 1  การสังเคราะหข์อบข่ายการด าเนินงานการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน 

 

        หนว่ยงาน/ 

    นักวิชาการ/นักวิจัย 

 

 

 

 

 

 

การด าเนินงาน 

การบริหารงบประมาณ 
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)  
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ึกษ
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ิกา
ร 
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54

6)
 

ยุพ
ิน 
 บ
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วิเ
ศษ
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55
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ส า
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นโ
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าย
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ะแ
ผน
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รศ

กึษ
าข
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ื้นฐ

าน
  (
25

56
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ยบ
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ผน
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รศ

กึษ
าข

ั้นพ
ื้นฐ
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- - - - - กร
ะท
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ึกษ
าธ

ิกา
ร 

 (2
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สา
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เบ
ญ
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ิริผ
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นัน
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ปร
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ิฐิโ
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25
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สุม
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โค
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55
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สร
ุปก

าร
สัง

เค
รา

ะห
์ 

1.การจัดท าแผนงบประมาณ   -        9* 

2.การรายงานผลการ

ด าเนนิการ 
-  -        8* 

3.การตรวจสอบภายใน -     - - - - - 3* 

4.การระดมทรัพยากรและการ

ลงทุนเพื่อการศึกษา 
-   -   - - - - 4* 

5.การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ -      - - - - 5* 

6.การบริหารการเงิน           10* 

7.การบริหารบัญชี -   -   - - - - 4* 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



33 

ตาราง 1  (ต่อ) 

 

        หนว่ยงาน/ 

    นักวิชาการ/นักวิจัย 

 

 

 

 

 

 

การด าเนินงาน 

การบริหารงบประมาณ 
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w
oo

d 
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65
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ึกษ
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สร
ุปก

าร
สัง

เค
รา

ะห
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8.การจัดองค์กร - - - - - - - - -  1 

9.การจัดบุคคล - - - - - - - - -  1 

10.การอ านวยการ - - - - - - - - -  1 

11.การประสานงาน - - - - - - - - -  1 

* หมายถึง ขอบข่ายการด าเนินงานการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 

                           ที่ผู้วิจัยน ามาศึกษา ครั้งนี้ได้ใชเ้กณฑร์้อยละ 30 ขึน้ไป   

                           ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 3 ขึน้ไป 

 จากตาราง 1 ขอบข่ายการด าเนินงานการบริหารงบประมาณของโรงเรียนที่มี

ค่าความถี่ตั้งแต่ 3 ขึน้ไป  มี 7 ด้าน  ดังนี้  1) ดา้นการจัดท าแผนงบประมาณ 2) ด้านการ

รายงานผลการด าเนินการ 3) ด้านการตรวจสอบภายใน 4) ด้านการระดมทรัพยากรและ

การลงทุนเพื่อการศกึษา  5) ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์  6) ด้านการบริหาร

การเงนิ และ 7) ด้านการบริหารบัญชี  

 สรุปผูว้ิจัยใชข้อบข่ายการด าเนินงานการบริหารงบประมาณของโรงเรียนมี  7 

ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ 2) ด้านการรายงานผลการด าเนินการ           

3)  ด้านการตรวจสอบภายใน 4) ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา   
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5) ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์  6) ด้านการบริหารการเงิน และ 7) ด้านการบริหาร

บัญช ี  

  และผูว้ิจัยจะน าภารกิจงานที่ก าหนดในกฎกระทรวง 22 งาน มาแบ่งตาม

หนา้ที่ของแตล่ะด้านการด าเนินงานการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ที่ม ี7 ด้าน ดังนี้ 

   1. การจัดท าแผนงบประมาณ มี 4 ภารกิจงาน 

    1) การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี 

    2) การจัดท าแผนปฏิบัติการใชจ้า่ยเงิน ตามที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานโดยตรง 

    3) การอนุมัตกิารใช้จา่ยงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

    4) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

   2. การรายงานผลการด าเนินการ มี 1 ภารกิจงาน 

    1) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

   3. การตรวจสอบภายใน มี 2 ภารกิจงาน 

    1) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชง้บประมาณ 

    2)  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 

   4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา มี 3 ภารกิจงาน 

    1) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา 

    2) การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อ

การศกึษา 

    3) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

   5. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ มี 6 ภารกิจงาน 

    1) การวางแผนพัสดุ 

    2)  การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 

หรอืสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขั้น

พืน้ฐาน แล้วแต่กรณี 

    3)  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหา

พัสดุ 

    4)  การจัดหาพัสดุ 
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    5)  การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 

    6)  การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

   6. การบริหารการเงิน มี 3 ภารกิจงาน 

    1)  การเบิกเงินจากคลัง 

    2)  การรับเงนิ การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงนิ 

    3)  การน าเงินส่งคลัง 

   7. การบริหารบัญชี มี 3 ภารกิจงาน 

    1) การจัดท าบัญชีการเงิน 

    2)  การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 

    3) การจัดท าหรอืจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

 ขอบข่ายการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในแต่ละดา้น มรีายละเอียด

ดังตอ่ไปนี ้ 
 

  3.1 ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ 

   3.1.1 ความหมายของการจัดท าแผนงบประมาณ  

    มีหน่วยงานและนักวิชาการหลายท่านได้ใหค้วามหมายของการจัดท า

แผนงบประมาณ ดังนี้ 

    ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสรฐิ (2544, หนา้ 1-3) ให้ความหมายของการ

จัดท าแผนงบประมาณ หมายถึง กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ มกีารก าหนดพันธกิจ 

ภารกิจหลักของหน่วยงาน และผลลัพธ์ที่คาดหวังว่าจะให้เกิดขึ้นจากผลผลติที่ได้วางแผนไว้

ทั้งในแงป่ริมาณงานเวลา คุณภาพ และต้นทุน 

    สายบัว กล้วยดี (2556, หน้า 20)  ให้ความหมายของการจัดท าแผน

งบประมาณ หมายถึง การสร้างระบบให้ครอบคลุมกระบวนการจัดสรรทรัพยากร มกีาร

ก าหนดพันธกิจ ภารกิจหลักและภารกิจรองของหนว่ยงานย่อย ๆ รวมถึงผลผลิตและ

ผลลัพธ์ มกีารก าหนดตัวชี้วัดในการตดิตามประเมินผลและการรายงาน เพื่อประโยชน์ใน

การตัดสินใจในการปฏิบัติงานและจัดสรรงบประมาณ 

    ซูบรี  มว่งกุ้ง (2558, หนา้ 27) ให้ความหมายของการจัดท าแผน

งบประมาณ หมายถึง การก าหนดนโยบายตามมาตรฐานทางการเงินด้านการวางแผน

งบประมาณ เพื่อเป็นเครื่องมอืในการบริหารงบประมาณ โดยพิจารณาบทบาท หน้าที่ 

ก าหนดโครงสร้าง แผนงาน/โครงการ การก าหนดขั้นตอนเกี่ยวกับกระบวนการจัดท า
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แผนปฏิบัติการ ก ากับ ตดิตาม และประเมินผล ในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงใหส้อดคล้องกับสถานการณแ์ละยุทธศาสตร์ 

     บุญยวีร ์ พัฒน์ธนกิตตโิชค  (2559, หนา้ 29)ให้ความหมายของ

การจัดท าแผนงบประมาณ หมายถึง กระบวนการและขั้นตอนการขอรับงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีของโรงเรยีน โดยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูล ปัญหา  อุปสรรค  วิเคราะห์

จุดอ่อน จุดแข็ง ก าหนดตัวชีว้ัด  การจัดท าแผนราชการประจ าปี แผลกลยุทธ์  แผนพัฒนา

การศกึษาของโรงเรียน  เพื่อเสนอขอรับงบประมาณต่อส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

     วีระพงษ์  ก้านกิ่ง (2560, หน้า 45-46) ใหค้วามหมายการจัดท า

แผนงบประมาณ หมายถึง กระบวนการด าเนินการอย่างครบวงจร โดยมีการก าหนด

เป้าหมายการท างานอย่างเป็นระบบ สามารถวัดและประเมินผลการท างานได้ โดยผู้มีสว่น

ร่วมทั้งภายในและภายนอกหนว่ยงานมีสว่นร่วมในการจัดท าแผน มีการก าหนดภารกิจและ

ผลผลิต ผลลัพธ์การปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนถือเป็นเงื่อนไขสัญญาในการได้รับและใช้จ่าย

งบประมาณ กรมจัดสรรให้เป็นเงินก้อน ความเหมาะสมและความจ าเป็น เพื่อใหส้อดรับกับ

ภารกิจและเกิดผลผลิตที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้าตามแผนกลยุทธ์ โดยจะมีการตดิตาม 

ตรวจสอบผลการด าเนินงานอย่างตอ่เนื่อง 

    สรุปได้วา่ การจัดท าแผนงบประมาณ หมายถึง การจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีโดยมีการวางแผนการด าเนนิงาน มกีารวางแผนกลยุทธ์ มกีารจัดสรร

งบประมาณของโรงเรียนให้กับโครงการหรอืกิจกรรม ที่ส าคัญมีการควบคุม ตดิตาม และ

ประเมินผลอย่างชัดเจน 

   3.1.2 ภารกิจงานของการจัดท าแผนงบประมาณ 

    ภารกิจงานของการจัดท าแผนงบประมาณ มีทั้งหมด 4 ภารกิจ ดังนี ้

(ส านักนโยบายและแผนการศกึษาขั้นพื้นฐาน, 2556, หน้า 67 - 68) 

     3.1.2.1 การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพื่อ

เสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ม ี7 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

      1)  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศกึษา (SWOT Analysis) 

โดยเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาการศกึษาของสถานศกึษา กลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษา กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน และกลยุทธ์ของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
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      2) จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาการศกึษาของสถานศกึษา เพื่อจัดสรรงบประมาณประจ าปีที่ได้รับใหก้ับ

หนว่ยงานภายในสถานศกึษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

      3) จัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการเงนิของสถานศกึษา ได้แก่ 

แผนการจัดช้ันเรยีนข้อมูลครูและบุคลากร ขอ้มูลผูเ้รียน ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความ

สะดวกของสถานศกึษา เพื่อใช้ก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต เป้าหมายกิจกรรมหลักและการ

สนับสนุน 

      4) ทบทวนประสิทธิภาพการใช้จา่ยตามแผนปฏิบัติการในปีที่

ผา่นมา เพื่อจัดท าประมาณการค่าใช้จา่ยปีที่ขอตั้งงบประมาณและค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 3 ปี 

ของงบบุคลากร งบด าเนินงานงบเงินอุดหนุน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่นที่สอดคล้องกับ

ประเด็นกลยุทธ์ตามแผนพัฒนา 

      5) ประมาณการและก าหนดวงเงินคา่ใช้จ่ายกิจกรรมหลักและ

กิจกรรมสนับสนุนของแต่ละผลผลติ เพื่อก าหนดกรอบวงเงินที่ใชจ้่ายแต่ละปี และจัดตัง้

งบประมาณเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      6) วเิคราะห์ผลการประกันคุณภาพภายใน ผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกกลยุทธ์ของสถานศกึษาและส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้น

พืน้ฐาน เพื่อตรวจสอบทบทวนภารกิจ และจัดท ากรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหน้าระยะ

ปานกลาง (MTEF) เป็นรายละเอียดของแผนงบประมาณ 

      7)  ขอความเห็นชอบแผนงบประมาณต่อคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นค าขอตั้งงบประมาณต่อส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

     3.1.2.2 การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงนิ ตามที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานโดยตรง มี 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

      1) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนการใช้จา่ย

งบประมาณ 

      2) ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจ้่าย

งบประมาณต่อคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

     3.1.2.3 การอนุมัตกิารใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ม ี1 

ตัวชี้วัด ดังนี้ 
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      1)  ผูอ้ านวยการสถานศกึษาอนุมัตกิารใช้จา่ยงบประมาณตาม

งาน/โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ 

     3.1.2.4  การขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ มี 2 ตัวช้ีวัด 

ดังนี้ 

      1) ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณที่จ าเป็นต้องขอ

โอนและเปลี่ยนแปลงเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

      2) ขอโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไม่ตอ้งท าความตกลงกับ

ส านักงบประมาณให้เสนอต่อส่วนกลาง/เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน

แล้วแต่กรณี 

  3.2 ด้านการรายงานผลการด าเนินงานงบประมาณ 

   3.2.1 ความหมายของการรายงานผลการด าเนินงานงบประมาณ 

    มีหน่วยงานและนักวิชาการหลายท่านได้ใหค้วามหมายของการ

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณ ดังนี้ 

     ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสรฐิ (2544, หนา้ 4-8) ให้ความหมายของ

การรายงานผลการด าเนินงานงบประมาณ หมายถึง กระบวนการตดิตามและประเมินผล

แสดงถึงความโปร่งใสในการใชจ้า่ยเงินอย่างมปีระสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานเป็นเครื่องมอืที่ใช้ในการด าเนินงานของโรงเรียน เพื่อชีใ้ห้เห็นถึงผลการ

ด าเนนิงานการใช้จ่ายเงนิในแตล่ะช่วงเวลา โรงเรียนต้องท ารายงานการเงินและผลการ

ด าเนนิงานเพื่อยืนยันความส าเร็จของการด าเนินงาน 

     สายบัว กล้วยดี (2556, หน้า 20-21)  ให้ความหมายของการ

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณ หมายถึง เป็นการยืนยันผลส าเร็จหรือล้มเหลว

แสดงการใช้จ่ายงบประมาณ ตน้ทุนในการผลติและการให้บริการ และแสดงผลการ

ด าเนนิงาน/โครงการเพื่อใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าจะด าเนินโครงการต่อหรอืไม่  

     ซูบรี  มว่งกุ้ง (2558, หน้า 37) ให้ความหมายของการรายงานผล

การด าเนินงานงบประมาณ หมายถึง การก าหนดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานทางการเงินดา้น

การรายงานผลการด าเนินงานงบประมาณ เป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณ        

โดยการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งาน/โครงการ ของโรงเรียนที่ได้ด าเนินการ ตลอดจนการ

จัดท าโครงสร้างการมอบหมายงาน แสดงผลการด าเนินงานและการรายงานผลการ เพื่อ

เป็นตัวก าหนดตัวชีว้ัด กรอบการประเมนิและรายงานผล มรีะยะเวลาในการตรวจสอบที่ 
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แนน่อนและมีประสิทธิภาพ 

     บุญยวีร ์ พัฒน์ธนกิตตโิชค  (2559, หนา้ 41-42)ให้ความหมาย

ของการรายงานผลการด าเนินงานงบประมาณ  หมายถึง กระบวนการในการควบคุม  

ก ากับ ตดิตาม การใช้จ่ายเงินของโรงเรียนตามที่ได้จัดสรรให้แต่ละกิจกรรม ตาม

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมปีระสิทธิภาพ ตลอดจน

รายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

   สรุปได้วา่ การรายงานผลการด าเนินงานงบประมาณ หมายถึง  การ

รายงานผลทางการเงนิและผลการด าเนินการ ตามนโยบาย แนวปฏิบัติด้านการรายงาน

การเงนิ ที่กระทรวงการคลังก าหนด โดยจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศรายงานการเงินและ

ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ครบถ้วน ชัดเจน มีการก ากับ ตดิตาม การใช้

จา่ยเงนิของโรงเรียนตามที่ได้จัดสรรให้แต่ละกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้อย่างมปีระสิทธิภาพ ตลอดจนรายงานผลการด าเนินงานต่อ

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา  

   3.2.2 ภารกิจงานของการรายงานผลการด าเนินงานงบประมาณ 

    ภารกิจงานของการรายงานผลการด าเนินงานงบประมาณ มีทั้งหมด 

1 ภารกิจ ดังนี ้(ส านักนโยบายและแผนการศกึษาขั้นพื้นฐาน, 2556, หน้า 68) 

     3.2.2.1 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มี 1 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

      1)  รายงานผลการใช้จา่ยเงินงบประมาณประจ าปีไปยัง

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแตก่รณี 

  3.3 ด้านการตรวจสอบภายใน 

   3.3.1 ความหมายของการตรวจสอบภายใน 

    มีหน่วยงานและนักวิชาการหลายท่านได้ใหค้วามหมายของการ

ตรวจสอบภายใน ดังนี้ 

     วรกาญจน์ สุขสดเขียว (2556, หนา้ 50) ให้ความหมายของการ

ตรวจสอบภายใน หมายถึง การควบคุมการใช้งบประมาณและเป็นพืน้ฐานในการวางแผน 

ตัดสินใจ ควบคุมและติดตามผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารโรงเรียน มีการตรวจสอบอยู่ 4 

ลักษณะ คอื การตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย การ

ตรวจสอบภายในโรงเรียนโรงเรียนควรจัดให้การตรวจสอบภายในเป็นส่วนหน่ึงของการ

บริหารจัดการ โดยการแตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบใหค้ าปรึกษา 
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และรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียน 

     ซุบรี ม่วงกุ้ง  (2558, หนา้ 39) ให้ความหมายของการตรวจสอบ

ภายใน หมายถึง  การจัดท าโครงสรา้งการมอบหมายงาน การรวบรวม วเิคราะห์ และการ

ควบคุมการปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานศกึษาในด้านการ

ด าเนินงาน และการใชจ้่ายงบประมาณ เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากที่สุด 

     ชัยรัตน์ เงนิเนือ้ดี (2560, หน้า 62) ให้ความหมายของการการ

ตรวจสอบภายในหมายถึง การตรวจสอบการด าเนินงานของโรงเรียนซึ่งเป็นการให้

มูลค่าเพิ่มแก่องค์กรและเป็นระบบการตรวจสอบ การติดตาม การประเมินประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลการใช้จา่ยงบประมาณทางการจัดการศึกษา 

   สรุปได้วา่ การตรวจสอบภายใน หมายถึง การวิเคราะห์ ตรวจสอบ และ

การประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจ้่ายงบประมาณทางการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน มกีารแตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบใหค้ าปรึกษาและ

รายงานผลการด าเนินงานโรงเรยีน 

   3.3.2 ภารกิจงานของการตรวจสอบภายใน 

    ภารกิจงานของการตรวจสอบภายใน มีทั้งหมด 2 ภารกิจ ดังนี ้

(ส านักนโยบายและแผนการศกึษาขั้นพื้นฐาน, 2556, หน้า 68) 

     3.3.2.1 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ      

มี 2 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

      1) จัดใหม้ีการตรวจสอบและติดตามให้กลุ่ม ฝา่ย งาน ใน

สถานศกึษา รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อสถานศึกษา

จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใชจ้่ายงบประมาณต่อส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานทุกไตรมาส ภายในระยะเวลาที่ส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานก าหนด 

      2) จัดท ารายงานประจ าปีที่แสดงถึงความส าเร็จในการ

ปฏิบัติงานทุกสิน้ปีงบประมาณแล้วจัดส่งใหส้ านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

ภายในระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานก าหนด 

     3.3.2.2 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจาก

งบประมาณ มี 3 ตัวชีว้ัด ดังนี้ 
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      1)  ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

      2)  วางแผนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ด าเนนิงานของสถานศกึษา 

      3)  วิเคราะหแ์ละประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและ

คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานในสถานศกึษา 

  3.4 ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

   3.4.1 ความหมายของการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ

การศึกษา 

    มีหน่วยงานและนักวิชาการหลายท่านได้ใหค้วามหมายของการระดม

ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา ดังนี้ 

     สายบัว กล้วยดี (2556, หน้า 39-40) ให้ความหมายของการ

ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา หมายถึง การระดมงบประมาณ การเงนิ และ

ทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 

เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น

ทังในประเทศและต่างประเทศมาใช้ในการจัดการศกึษา โดยให้รัฐและองค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น ใช้มาตรการภาษีสง่เสริมและให้แรงจูงใจ รวมทั้งใชม้าตรการลดหย่อน หรอืยกเว้น

ภาษีตามความเหมาะสม โดยจัดสรรใหผู้เ้รียนและโรงเรียน ทั้งของรัฐและเอกชน ในรูปแบบ

ต่าง ๆ 

     ปิยะดา อรยิะวงศ ์(2557, หนา้ 50) ให้ความหมายของการระดม

ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา หมายถึง กระบวนการในการรวบรวมการค้นหา 

แสวงหาทรัพยากรทางการศกึษาอันประกอบด้วยทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรบุคคล 

ทรัพยากรกายภาพ ตลอดจนเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรอื

พัฒนาคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนรวมถึงการจัดท าข้อมูลสาระสนเทศของแหล่ง

ทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน 

     บุญยวีร ์ พัฒน์ธนกิตตโิชค  (2559, หนา้ 44)ให้ความหมายของ

การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา หมายถึง  กระบวนการแสวงหา

ทรัพยากรทางการศกึษาเพื่อน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรอืพัฒนา

คุณภาพการศกึษาของโรงเรียน และต้องรวบรวมเป็นข้อมูลสารสนเทศ เป็นแหล่งของ

ทรัพยากรของโรงเรียน 
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   สรุปได้วา่ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา หมายถึง 

การแสวงหาทรัพยากรทางการศกึษา โดยการระดมงบประมาณ การเงนิ และทรัพย์สิน มา

ใช้ในการจัดการศกึษา ตลอดจนเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน

หรอืพัฒนาคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนรวมถึงการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็น

แหลง่ของทรัพยากรของโรงเรียน 

   3.4.2 ภารกิจงานของการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ

การศึกษา 

    ภารกิจงานของการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา มี

ทั้งหมด 3 ภารกิจ ดังนี้ (ส านักนโยบายและแผนการศกึษาขั้นพื้นฐาน, 2556, หนา้ 69-70) 

     3.4.2.1 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา ม ี6 

ตัวชี้วัด ดังนี้ 

      1)  ประสานและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยากรที่

สนับสนุนการจัดการศกึษาทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นระบบ 

      2) ศกึษาแนวทางหรอืระเบียบที่จะขอรับการสนับสนุนจาก

แหลง่ทรัพยากรทุกประเภทตลอดจนเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุน 

      3) วางแผน รณรงค์ สง่เสริมการระดมทุนการศกึษา และทุน

เพื่อการพัฒนาสถานศกึษา 

      4) จัดท าขอ้มูลสารสนเทศและระบบการรับจ่ายทุนการศกึษา 

และทุนเพื่อการพัฒนาการศกึษาให้ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

คุ้มค่า และมีความโปร่งใส 

      5) การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษาของสถานศกึษา โดยให้

เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

      6) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ระดม

ทรัพยากรเพื่อการศกึษาโดยเป็นผู้จัดและมีสว่นร่วมในการจัดการศกึษา บริจาคทรัพย์สิน

หรอืทรัพยากรใหแ้ก่สถานศึกษาและมีสว่นรว่มกับภาระค่าใช้จ่ายทางการศกึษาตามความ

เหมาะสมและความจ าเป็น 

     3.4.2.2 การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับ

กองทุนเพื่อการศึกษามี 4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
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      1)  ส ารวจความต้องการของผู้เรยีนและคัดเลือกผูเ้สนอกู้ยืม

ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนด 

      2) ประสานการกู้ยืมเพื่อการศกึษากับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

      3) สร้างความตระหนักแก่ผู้กู้ยืมเงนิเพื่อการศึกษา 

      4) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการ

ด าเนนิงาน 

     3.4.2.3 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศกึษา ม ี6 ตัวช้ีวัด 

ดังนี้ 

      1)  จัดท ารายการทรัพยากรเพื่อเป็นสารสนเทศ ได้แก่ แหล่ง

เรียนรู้ภายในสถานศกึษาและแหล่งเรียนรูใ้นท้องถิ่นทั้งที่เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและ  

ภูมปิัญญา แหลง่เรียนรูท้ี่เป็นสถานประกอบการเพื่อการรับรู้ของบุคลากรในสถานศกึษา 

ผูเ้รียน และบุคลากรทั่วไปจะได้เกิดการใชท้รัพยากรร่วมกันในการจัดการศกึษา 

      2) วางระบบหรอืก าหนดแนวปฏิบัติการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับ

บุคคลและหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

      3) กระตุ้นใหบุ้คคลในสถานศกึษาร่วมใช้ทรัพยากรภายในและ

ภายนอก รวมทั้งให้บริการการใชท้รัพยากรภายในเพื่อประโยชน์ตอ่การเรียนรู้ และส่งเสริม

การศกึษาในชุมชน 

      4) ประสานความร่วมมือกับผูร้ับผิดชอบแหล่งทรัพยากร

ภายในและภายนอกทั้งทรัพยากรและธรรมชาติ ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น ทรัพยากร

บุคคลที่มศีักยภาพใหก้ารสนับสนุนการจัดการศกึษา 

      5) ด าเนินการเชิดชูเกียรตบิุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชน ที่สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อการศกึษาของสถานศกึษา 

      6) อ านาจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรและได้รับ

การสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ จะต้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของสถานศึกษา 

  3.5 ด้านการบรหิารพัสดุและสินทรัพย์ 

   3.5.1 ความหมายของการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

    มีหน่วยงานและนักวิชาการหลายท่านได้ใหค้วามหมายของการ

บริหารพัสดุและสนิทรัพย์ ดังนี้ 
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     ปิยะดา อรยิะวงศ ์(2557,  หนา้ 52) ให้ความหมายของการ

บริหารพัสดุและสนิทรัพย์ หมายถึง การบริหารพัสดุและสินทรัพย์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ

ด าเนนิงานเกี่ยวกับพัสดุและทรัพย์สินของโรงเรียน เริ่มตั้งแตก่ารก าหนดความต้องการ 

การจัดหา การควบคุม การเก็บรักษา การบ ารุงรักษากระทั่งถึงการจ าหน่ายออกจาก

ทะเบียน ทั้งนีใ้ห้รวมถึงกระบวนการในการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ

โรงเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบแนวปฏิบัติและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

     บุญยวีร ์ พัฒน์ธนกิตตโิชค  (2559, หนา้ 75-76)ให้ความหมาย

ของการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ หมายถึง การควบคุมดูแล  บ ารุงรักษา  และจ าหนา่ย

พัสดุทรัพย์สินทางราชการ ต้องมีหลักฐานในการเบิกจ่าย เพื่อป้องกันการสูญหาย และ

ครุภัณฑม์ีการคิดค่าเสื่อมราคา 

   สรุปได้วา่ การบริหารพัสดุและสนิทรัพย์ หมายถึง  การก าหนดความ

ต้องการ การจัดหา การควบคุม การเก็บรักษา การควบคุมดูแล  การบ ารุงรักษา และการ

จ าหน่ายออกจากทะเบียน ในการจัดซือ้จัดจา้งตอ้งมีหลักฐานในการเบิกจ่าย ซึ่งรายการใน

การจัดซือ้จัดจ้างที่ราคาตั้งแต ่5,000 บาทขึ้นไป จะมีการลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government. Procurement)  ส่วนครุภัณฑม์ีลงทะเบียน

หมายเลขและคิดค่าเสื่อมราคา ทั้งหมดนีก้ระบวนการในการจัดหารายได้และผลประโยชน์

จากทรัพย์สินของโรงเรียน ใหเ้ป็นไปตามระเบียบแนวปฏิบัติและขอ้บังคับที่เกี่ยวข้อง  

   3.5.2 ภารกิจงานของการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

    ภารกิจงานของการบริหารพัสดุและสนิทรัพย์ มีทั้งหมด 6 ภารกิจ 

ดังนี้ (ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน, 2556, หนา้ 70-71) 

     3.5.2.1 การวางแผนพัสดุ มี 3 ตัวชีว้ัด ดังนี้ 

      1)  การวางแผนพัสดุล่วงหน้า 3 ปี ใหด้ าเนินการตาม

กระบวนการของการวางแผนงบประมาณ     

      2) การจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ ใหฝ้่ายที่ท าหน้าที่จัดซือ้จัด

จา้งเป็นผูด้ าเนนิการโดยให้ฝา่ยที่ตอ้งการใชพ้ัสดุจัดท ารายละเอียดพัสดุที่ตอ้งการ คือ

รายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ ราคาคุณลักษณะเฉพาะ หรอืแบบรูปรายการและระยะเวลาที่

ต้องการใชพ้ัสดุ (ทั้งนีร้ายละเอียดพัสดุที่ตอ้งการนี้ตอ้งเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

(แผนปฏิบัติงาน) และตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี) ส่งใหฝ้่ายที่ท าหน้าที่จัดซือ้จัดจ้างเพื่อจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ  
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      3) ฝ่ายที่จัดท าแผนการจัดหาพัสดุท าการส ารวจขอ้มูล

รายละเอียดจากฝ่ายที่ตอ้งการใชพ้ัสดุ โดยมีการสอบทานกับแผนปฏิบัติงานและเอกสาร

ประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและความเหมาะสมของวิธีการจัดหา

ว่าควรเป็นการซือ้ การเช่า หรอืการจัดท าเอง แล้วจึงน าข้อมูลที่สอบทานแล้วมาจัดท า

แผนการจัดหาพัสดุในภาพรวมของสถานศกึษา โดยในส่วนที่จัดส่งใหส้ านักงานการตรวจ

เงินแผน่ดินให้รายงานเฉพาะครุภัณฑท์ี่มรีาคาเกินหนึ่งแสนบาท และที่ดนิสิ่งก่อสร้างที่มี

ราคาเกินหนึ่งล้านบาท (รายละเอียดส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ 0004/ว 97 ลงวันที่ 

16 มนีาคม 2546) 

     3.5.2.2 การก าหนดแบบรูปรายการ หรอืคุณลักษณะเฉพาะของ

ครุภัณฑ ์หรอืสิ่งก่อสรา้งที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน ม ี2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

      1) ก าหนดรูปแบบรายการหรอืคุณลักษณะเฉพาะเพื่อ

ประกอบการขอตั้งงบประมาณส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

      2) กรณีที่เป็นการจัดหาจากเงินนอกงบประมาณให้ก าหนด

แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะได้โดยให้พิจารณาจากแบบมาตรฐานก่อน หากไม่

เหมาะสมก็ใหก้ าหนดตามความต้องการโดยยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็น

ประโยชน์กับทางราชการ 

     3.5.2.3 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและ

จัดหาพัสดุ ม ี1 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

      1)  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดหาพัสดุ เช่น สมุด

โทรศัพท์หนา้เหลือง การจัดท าบัญชผีูข้ายหรือผูร้ับจ้าง เพื่อส าหรับการด าเนนิการจัดซือ้

จัดจา้งและการประเมินผลผูข้ายและผูร้ับจ้าง เป็นต้น 

     3.5.2.4  การจัดหาพัสดุ มี 4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

      1) การจัดหาพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของ

ส่วนราชการและค าสั่งมอบอ านาจของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

      2) การจัดท าพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ว่าด้วยการให้สถานศกึษา รับจัดท า รับบริการ รับจ้าง ผลติเพื่อจ าหน่าย พ.ศ. 2533 

      3) การจัดหาพัสดุด้วยเงินงบประมาณต้องด าเนินการใหเ้ป็นไป

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบ
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ส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 โดย

ก าหนดให้คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานหรอืองค์กรอื่นมสี่วนรว่มในการจัดหาโดย

ประเภทของพัสดุที่จัดหาต้องเป็นไปตามหลักจ าแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณและค าสั่ง

มอบอ านาจของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

      4) การจัดหาพัสดุด้วยเงินนอกงบประมาณจะต้องด าเนินการ

ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 

และให้เป็นไปตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหาร

จัดการเกี่ยวกับเงินรายได้ สถานศกึษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิตบิุคคลในสังกัดเขตพืน้ที่

การศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานว่าด้วย

หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการน าเงนิรายได้สถานศึกษาไปจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

การศกึษาของสถานศกึษาขั้นพืน้ฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพืน้ที่การศกึษา 

     3.5.2.5 การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ ม ี4 

ตัวชี้วัด ดังนี้ 

      1)  จัดท าทะเบียนคุมบัญชีทรัพย์สนิและบัญชีวัสดุ ไม่ว่าจะ

ได้มาด้วยการจัดหาหรอืการรับบริจาค 

      2) ควบคุมพัสดุใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมใชง้าน 

      3) ตรวจสอบพัสดุประจ าปี และให้มกีารจ าหนว่ยพัสดุที่ช ารุด

เสื่อมสภาพหรอืไม่ใช้ในราชการอกีต่อไป 

      4) พัสดุที่เป็นที่ดนิหรอืสิ่งก่อสร้างกรณีที่ได้มาด้วยเงนิ

งบประมาณให้ด าเนินการขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ กรณีที่ได้มาจากการรับบริจาคหรอื

จากเงนิรายได้สถานศึกษาให้ขึน้ทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศกึษา 

     3.5.2.6  การจัดหาผลประโยชนจ์ากทรัพย์สิน ม ี4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

      1)  จัดท าแนวปฏิบัติหรอืระเบียบของสถานศึกษาในการ

ด าเนนิการหารายได้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

      2) การจัดหาผลประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และ

อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในความครอบครองของสถานศกึษาภายในวัตถุประสงค์ของ

สถานศกึษา และต้องไม่ขัดหรอืแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจของสถานศกึษา 

      3) เงินรายได้ที่เกิดขึ้นถือเป็นเงินนอกงบประมาณประเภทเงิน 
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รายได้สถานศึกษา 

      4) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตามข้อ 1-3 ในส่วนที่

อยู่ในความรับผิดชอบของสถานศกึษา ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

  3.6 ด้านการบริหารการเงิน 

   3.6.1 ความหมายของการบริหารการเงิน  

    มีหน่วยงานและนักวิชาการหลายท่านได้ใหค้วามหมายของการ

บริหารการเงิน ดังนี้ 

     ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสรฐิ (2544, หนา้ 1-4) ให้ความหมายของ

การบริหารการเงิน หมายถึง การจัดการระบบการเงนิขององค์กรใหเ้กิดประสทิธิภาพ

สูงสุด คอื การบริหารเงนิงบประมาณให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

     สายบัว กล้วยดี (2556, หน้า 20)  ให้ความหมายของการบริหาร

การเงนิ หมายถึง หลักประกันใหห้นว่ยงานสามารถใช้จ่าย งบประมาณได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพโดยการเก็บข้อมูล จักท ารายงานทางงบประมาณ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถ

ก าหนดแนวทางให้สอดคล้องกับงบประมาณทีได้รับ 

     ซูบรี  มว่งกุ้ง (2558, หน้า34) ให้ความหมายของการบริหาร

การเงนิ หมายถึง การก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติตามมาตรฐานทางการเงิน เพื่อเป็น

เครื่องมือในการบริหารงบประมาณ โดยก าหนดความรับผดิชอบ การให้ความรู้ จัดท า

โครงสรา้งการมอบหมายงาน การจัดท าบัญช ีมีระบบการอนุมัติ ตรวจสอบ รายงาน และ

บันทึก เพื่อควบคุมงบประมาณของโรงเรียนให้ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

สอดคล้องกับการกระจายอ านาจและการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

     บุญยวีร ์ พัฒน์ธนกิตตโิชค  (2559, หนา้ 44)ให้ความหมายของ

การบริหารการเงิน หมายถึง เป็นการปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาการเงนิและการน า

เงินสง่คลัง พ.ศ. 2551 

   สรุปได้วา่ การบริหารการเงิน หมายถึง กระบวนการการบริหารการเงิน

ขององค์กรใหเ้กิดประสทิธิภาพสูงสุด มกีารควบคุมทางการเงินและการจัดวางการเงิน      

ที่มคีวามสอดคล้องนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ลักษณะ

โครงสรา้งการด าเนินงาน ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในการบริหารระบบบัญชี      

โดยลงรายการแยกประเภทของรายได้ และค่าใช้จ่าย ใช้กระบวนการมสี่วนรว่มในการการ 
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ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารการเงิน และการควบคุมงบประมาณเป็นระบบที่โปร่งใส  

   3.6.2 ภารกิจงานของการบริหารการเงิน 

    ภารกิจงานของการบริหารการเงนิ มีทั้งหมด 3 ภารกิจ ดังนี้            

(ส านักนโยบายและแผนการศกึษาขั้นพื้นฐาน, 2556, หน้า 71-72) 

     3.6.2.1 การเบิกเงินจากคลัง มี 1 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

      1)  สถานศกึษาได้รับการอนุมัตใิห้เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง/

กรมบัญชกีลางโดยตรงโดยจัดท าและตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอเบิกใหถู้กต้องตาม

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง แล้วด าเนินการเบิกเงินจากส านักงานคลังจังหวัด ณ อ าเภอ แล้วแต่

กรณี ตามระบบ GFMIS 

     3.6.2.2 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจา่ยเงิน มี 1 

ตัวชี้วัด ดังนี้ 

      1) สถานศกึษาได้รับการอนุมัตใิห้เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง        

ให้ปฏิบัติเชน่เดียวกับส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา คอื การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน           

การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงนิ ตอ้งปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนด คอื 

ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังของสว่นราชการพ.ศ. 2551 

     3.6.2.3 การน าเงินส่งคลัง มี 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

      1)  การน าเงินสง่คลังให้น าส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตาม

ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังของสว่นราชการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม 

      2) ขัน้ตอนและวิธีการน าเงินส่งคลังให้เป็นไปตามที่ระบบ 

GFMIS ก าหนด 

  3.7 ด้านการบรหิารบัญชี 

   3.7.1 ความหมายของการบริหารบัญชี 

    มีหน่วยงานและนักวิชาการหลายท่านได้ใหค้วามหมายของการ

บริหารบัญชี ดังนี้ 

     สายบัว กล้วยดี (2556, หน้า 59-60) ให้ความหมายของการ

บริหารบัญชี  หมายถึงการปฏิบัติงานด้านงานบัญชี ตามงบประมาณทีได้รับมา ซึงจะต้อง

จัดท าบัญชีตามรายการทางบัญชี ได้แก่ งบดุล งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงนิสด ใหถู้กต้อง 

และด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา  
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     ปิยะดา อรยิะวงศ ์(2557, หนา้ 51) ให้ความหมายของการบริหาร

บัญช ีหมายถึงกระบวนการในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลทางการเงินและการบันทึก

รายการบัญชีที่เกิดขึ้นใหเ้ป็นปัจจุบันและถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

สามารถจัดท าข้อมูลและรายงานทางการเงินได้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็น

เครื่องมือในการตรวจสอบงบประมาณการเงินของโรงเรียน 

     บุญยวีร ์ พัฒน์ธนกิตตโิชค  (2559 , หนา้ 58) ให้ความหมายของ

การบริหารบัญช ีหมายถึง การจัดท าทะเบียนคุมเงนิงบประมาณ  ทะเบียนคุมรายได้

แผ่นดนิ สมุดเงินสด เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบกับเอกสารต่าง ๆ และต้องท าเป็น

ปัจจุบัน 

   สรุปได้วา่ การบริหารบัญชี หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลหลักฐานเอกสาร

ทางการเงินและการบันทึกรายการบัญชีที่เกิดขึ้นใหเ้ป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ

ตรวจสอบงบประมาณของโรงเรยีน   

   3.7.2 ภารกิจงานของการบริหารบัญชี 

    ภารกิจงานของการบริหารบัญชี มีทั้งหมด 3 ภารกิจ ดังนี้ (ส านัก

นโยบายและแผนการศกึษาขั้นพื้นฐาน, 2556, หนา้ 72) 

     3.6.2.1 การจัดท าบัญชกีารเงิน มี 1 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

      1)  สถานศกึษาที่ได้รับการอนุมัตใิห้เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง/

กรมบัญชกีลางการจัดท าบัญชกีารเงนิใหบ้ันทึกบัญชแีละทะเบียนที่เกี่ยวข้องตามระบบ

บัญชเีกณฑค์งค้าง และระบบ GFMISที่กระทรวงการคลังก าหนด 

     3.7.2.2 การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน มี 2 ตัวช้ีวัด 

ดังนี้ 

      1) จัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงินเป็นไปตามระบบ

บัญชเีกณฑค์งค้างและระบบ GFMIS ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

      2) จัดท ารายงานการรับจ่ายเงินรายได้สถานศกึษา ตามที่

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานก าหนด คือ ตามประกาศส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์อัตรา และวิธีการน าเงนิรายได้

สถานศกึษาไปจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดการศกึษาของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลใน

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

     3.7.2.3 การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
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 มี 1 ตัวชีว้ัด ดังนี้ 

      1)  แบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และแบบรายงานให้จัดท าตาม

ระบบบัญชเีกณฑค์งค้าง และระบบ GFMIS ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

  จากที่กล่าวมาทั้ง 7 ด้าน สรุปได้ว่า การบริหารงบประมาณของโรงเรียน 

ต้องยึดหลักความโปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ มีการวางแผนจัดท าแผนงบประมาณ

ประจ าปี เพื่อใหเ้กิดความคล่องตัว รวดเร็ว ในการจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจา่ย จัดท าเอกสาร

บัญชใีห้เป็นปัจจุบัน มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา เพื่อเกิดประโยชน์

สูงสุดต่อผู้เรยีน สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  

ซึ่งประกอบด้วย การบริหารงบประมาณโรงเรียน 7ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดท าแผน

งบประมาณ 2) ด้านการรายงานผลการด าเนินการ 3) ด้านการตรวจสอบภายใน 4) ด้าน

การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา  5) ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์  

6) ด้านการบริหารการเงิน และ 7) ด้านการบริหารบัญชี 

 

บริบทส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 

 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 มีบริบททั่วไปดังนี้  

(แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สพม. 22, หนา้ 1-3) 

  1. ขอบข่ายภารกิจทั่วไป 

   1.1 สถานที่ตั้ง 

    ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 22  ตั้งอยู่เลขที่ 42  ถนนปิ

ยะมหาราชาลัย  อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เป็นอาคารโรงฝึกงานแบบคอนกรีต

เสริมเหล็ก 2 ช้ัน พื้นที่ 547.20 ตารางเมตร 

   1.2 อาณาเขต 

    จังหวัดนครพนม 

     ทิศเหนือ ติดตอ่กับเขตอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  

     ทิศใต้  ติดตอ่กับเขตอ าเภอดงหลวง และอ าเภอหว้านใหญ่ 

จังหวัดมุกดาหาร  

     ทิศตะวันออก   ติดต่อกับแขวงค าม่วน และแขวงบอลิค าไซ  

สาธารณรัฐประชาธิปไตย-ประชาชนลาว   โดยมีแม่น้ าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน 
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     ทิศตะวันตก  ตดิต่อกับเขตอ าเภอกุสุมาลย์ และอ าเภออากาศ

อ านวย จังหวัดสกลนคร  

    จังหวัดมุกดาหาร 

     ทิศเหนือ  ติดตอ่กับอ าเภอนาแก อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  

และอ าเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร 

     ทิศใต   ติดตอ่กับอ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  

อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจรญิ และอ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 

     ทิศตะวันออก  ติดตอ่กับแขวงสะหวันนะเขต   สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยมีแม่น้ าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน 

     ทิศตะวันตก  ติดตอ่กับอ าเภอเขาวง  อ าเภอกฉุินารายณ      

จังหวัดกาฬสินธุ์และอ าเภอเมยวดี   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 2  พืน้ที่ครอบคลุมจังหวัดของสพม.22 

(แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สพม. 22, หนา้ 2) 

แม่น้ าโขง 

สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว       

จังหวัดบึงกาฬ     

จังหวัดสกลนคร     

จังหวัดกาฬสินธุ์    

จังหวัดร้อยเอ็ด    

จังหวัดยโสธร   

แขวงสะหวันนะเขต    

แขวงค าม่วน 

แขวงบอลคิ าไซ 
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  1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 

   จังหวัดนครพนม 

    มีลักษณะภูมปิระเทศทั่วไปเป็นที่ราบสูง ความสูงของพื้นที่โดยเฉลี่ย

สูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 140 เมตร สภาพภูมปิระเทศแบ่งออกได้เป็น 2 เขต ดังนี้ 

เขตตอนเหนอื สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินสูงและที่ดอนมีป่าไม้สลับกับพืน้ที่ราบที่ใชท้ านา  

ทางเหนอืสุดของจังหวัดในเขตอ าเภอบ้านแพงมเีทือกเขาภูลังกาทอดผ่าน นอกจากนีย้ังมี

แมน่้ าสายส าคัญไหลผ่าน คือ แม่น้ าสงครามและแมน่้ าอูน  ส าหรับอ าเภอในเขตนี้ ได้แก่ 

อ าเภอบ้านแพง อ าเภอศรสีงคราม อ าเภอท่าอุเทน  อ าเภอนาหว้า อ าเภอโพนสวรรค์ และ

อ าเภอนาทม 

    เขตตอนใต้ พื้นที่บริเวณใกล้แมน่้ าโขงทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม 

ส่วนทางทิศตะวันตก ซึ่งอยู่หา่งจากแม่น้ าโขงออกไปมีพื้นที่ดอนมสีภาพเป็นป่าเต็งรัง   

พืน้ดินสว่นมากมีลักษณะเป็นหนิลูกรัง บางแหง่มลีักษณะเป็นที่เนินและที่ราบสลับกันมี

แมน่้ าก่ าไหลผ่าน  พื้นที่ทางใต้สุดของจังหวัด ในเขตอ าเภอนาแกมีเทือกเขาภูพานทอดเป็น

แนวกั้นเขตระหว่างจังหวัดนครพนมกับจังหวัดมุกดาหาร ส าหรับอ าเภอที่อยู่ในเขตนี ้ได้แก่ 

อ าเภอเมืองนครพนม  อ าเภอเรณูนคร อ าเภอธาตุพนม อ าเภอปลาปาก  อ าเภอนาแก และ 

อ าเภอวังยาง 

   จังหวัดมุกดาหาร 

    ทิศเหนือและทิศใตของจังหวัดเป็นที่ราบสูง ทิศตะวันตกมีเทือกเขา      

ภูพาน มีลักษณะเป็นป่าไม้  บางแหงเป็นป่าทึบ  สวนทิศตะวันออกเป็นที่ราบสลับปาไม ้        

มีพื้นที่ราบ รอ้ยละ 20 ของพืน้ที่ ทั้งจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติมคีวามอุดมสมบูรณ            

มีพื้นที่ปาไม้ ประมาณ 953,300 ไร คิดเป็นร้อยละ 35.15 ของพื้นที่จังหวัด 

  1.4 เขตพื้นที่บริการ 

   ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 มีบทบาทและภารกิจ

หลักในการจัดการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ในระดับช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่ 1 - 6  มีเขตพื้นที่บริการดา้นการศกึษาครอบคลุมพืน้ที่ 2 จังหวัด คือ 

จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร  ประกอบด้วย โรงเรยีนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัด

นครพนม จ านวน  51 โรงเรียน และจังหวัดมุกดาหาร  จ านวน 30 โรงเรียน รวมทั้งสิน้ 81 

โรงเรียน    
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  1.5  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

   1.5.1 ข้อมูลจ านวนนักเรยีนและจ านวนครูผู้สอน 

ตาราง 2  แสดงข้อมูลจ านวนครูผูส้อน จ านวนนักเรียน ในสังกัด ตามรายชื่อโรงเรยีน 

 

ที่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จ านวนครูผู้สอน 

จ านวน

นักเรยีน 

1 ปิยะมหาราชาลัย เมืองนครพนม 128 2,204 

2 ค าเตยอุปถัมภ์ เมืองนครพนม 35 468 

3 นครพนมวิทยาคม เมืองนครพนม 177 2,369 

4 ศรโีคตรบูรณ์ เมืองนครพนม 38 489 

5 บ้านผึง้วิทยาคม เมืองนครพนม 38 507 

6 ศรบีัวบานวิทยาคม เมืองนครพนม 35 450 

7 วังกระแสวิทยาคม เมืองนครพนม 21 246 

8 ปลาปากวิทยา ปลาปาก 51 898 

9 กุตาไก้วทิยาคม ปลาปาก 33 420 

10 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ 

นครพนม 

ปลาปาก 47 525 

11 ธรรมโฆษิตวทิยา ปลาปาก 16 101 

12 โคกสว่างประชาสรรค์ ปลาปาก 23 232 

13 มหาชัยวิทยาคม ปลาปาก 19 240 

14 ธาตุพนม ธาตุพนม 123 2,248 

15 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ ธาตุพนม 43 656 

16 โพนแพงพทิยาคม ธาตุพนม 21 173 

17 กุดฉิมวิทยาคม ธาตุพนม 17 143 

18 วัดบึงเหล็ก ในพระบรมรา

ชานุเคราะห์ 

ธาตุพนม 20 204 

19 นาถ่อนพัฒนา ธาตุพนม 24 466 

20 เรณูนครวิทยานุกูล เรณูนคร 117 2,073 
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https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190456&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190457&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190458&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190459&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190460&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190461&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190462&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190463&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190464&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190465&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190465&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190466&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190467&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190468&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190478&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190480&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190481&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190482&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190506&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190506&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190479&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190483&Area_CODE=101722
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ตาราง 2  (ต่อ) 

 

ที่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จ านวนครูผู้สอน 

จ านวน

นักเรยีน 

21 ดงดาวแจง้พัฒนศกึษา เรณูนคร 24 217 

22 นาแกพิทยาคม นาแก 58 729 

23 พระซองสามัคคีวิทยา นาแก 32 484 

24 หนองบ่อวทิยานุกูล นาแก 16 163 

25 ธรรมากรวิทยานุกูล นาแก 19 145 

26 นาแกสามัคคีวิทยา นาแก 106 1,965 

27 วังยางวิทยาคม วังยาง 19 167 

28 หนองโพธิ์พิทยาคม วังยาง 17 202 

29 อุเทนพัฒนา ท่าอุเทน 94 1,320 

30 ไชยบุรีวทิยาคม ท่าอุเทน 26 339 

31 พะทายพิทยาคม ท่าอุเทน 39 588 

32 รามราชพิทยาคม ท่าอุเทน 28 287 

33 ท่าจ าปาวิทยา ท่าอุเทน 16 128 

34 เชยีงยืนวิทยา ท่าอุเทน 13 147 

35 บ้านแพงพทิยาคม บ้านแพง 61 1,109 

36 ภูลังกาพิทยาคม บ้านแพง 20 221 

37 หนองแวงวิทยานุกูล บ้านแพง 21 239 

38 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ ศรสีงคราม 88 1,421 

39 สามผงวิทยาคม ศรสีงคราม 19 200 

40 สนธิราษฎรว์ิทยา ศรสีงคราม 31 402 

41 นาค าราษฎรร์ังสรรค์ ศรสีงคราม 18 174 

42 นาเดื่อพิทยาคม ศรสีงคราม 21 258 

43 บ้านข่าพิทยาคม ศรสีงคราม 29 285 

44 นาหว้าพิทยาคม(ธาตุ

ประสิทธิ์ประชานุเคราะห)์ 

นาหว้า 62 1,049 
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https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190484&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190485&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190487&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190488&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190489&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190486&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190504&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190505&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190469&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190470&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190471&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190472&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190473&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190474&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190475&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190477&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190507&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190490&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190491&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190492&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190494&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190495&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190493&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190496&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190496&Area_CODE=101722
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ตาราง 2  (ต่อ) 

 

ที่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จ านวนครูผู้สอน 

จ านวน

นักเรยีน 

45 นางัวราษฎรร์ังสรรค์ นาหว้า 20 208 

46 ดอนเสียวแดงพทิยาคม นาหว้า 12 221 

47 อุดมพัฒนศกึษา นาหว้า 18 224 

48 โพนสวรรค์ราษฎรพ์ัฒนา โพนสวรรค์ 58 1,066 

49 ค้อวิทยาคม โพนสวรรค์ 31 356 

50 นาทมวิทยา นาทม 37 532 

51 หนองซนพิทยาคม นาทม 18 247 

52 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 133 2,304 

53 นาโสกวิทยาคาร เมืองมุกดาหาร 22 208 

54 ผึ่งแดดวิทยาคาร เมืองมุกดาหาร 38 591 

55 นวมินทราชูทิศ อสีาน เมืองมุกดาหาร 44 573 

56 ค าป่าหลายสรรพวิทย์ เมืองมุกดาหาร 23 281 

57 ดงเย็นวิทยาคม เมืองมุกดาหาร 27 443 

58 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ เมืองมุกดาหาร 24 247 

59 มุกดาวิทยานุกูล เมืองมุกดาหาร 60 907 

60 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย มุกดาหาร 

เมืองมุกดาหาร 121 876 

61 ดงมอนวทิยาคม เมืองมุกดาหาร 26 321 

62 เมืองมุกวิทยาคม เมืองมุกดาหาร 23 228 

63 ค าสรอ้ยพิทยาสรรค์ นิคมค าสร้อย 70 1,107 

64 อุดมวิทย์ นิคมค าสร้อย 23 309 

65 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ นิคมค าสร้อย 19 189 

66 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ นิคมค าสร้อย 16 110 

67 โชคชัยวิทยา นิคมค าสร้อย 20 156 

68 ดอนตาลวิทยา ดอนตาล 51 1,068 
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https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190497&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190498&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190499&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190500&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190501&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190502&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1048190503&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1049730247&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1049730248&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1049730249&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1049730250&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1049730251&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1049730252&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1049730253&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1049730254&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1049730255&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1049730255&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1049730256&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1049730257&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1049730259&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1049730260&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1049730261&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1049730262&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1049730263&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1049730264&Area_CODE=101722
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ตาราง 2  (ต่อ) 

 

ที่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จ านวนครูผู้สอน 

จ านวน

นักเรยีน 

69 โพธิ์ไทรวิทยา ดอนตาล 17 181 

70 ผาเทิบวิทยา ดอนตาล 34 339 

71 ดงหลวงวทิยา ดงหลวง 49 738 

72 กกตูมประชาสรรค์ รัชมัง

คลาภิเษก 

ดงหลวง 17 121 

73 ค าชะอีวทิยาคาร ค าชะอี 43 887 

74 ค าบกวิทยาคาร ค าชะอี 18 243 

75 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ ค าชะอี 27 261 

76 ค าชะอีพทิยาคม ค าชะอี 21 232 

77 เหล่าประชาอุทิศ ค าชะอี 13 134 

78 หว้านใหญ่วิทยา หว้านใหญ่ 18 374 

79 หนองสูงสามัคคีวิทยา หนองสูง 49 752 

80 พลังราษฎรพ์ิทยาสรรพ์ หนองสูง 14 156 

81 หนองแวงวิทยาคม หนองสูง 15 193 

รวม 3,172 1,545 
 

ที่มา : กลุ่มสารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

                      (ณ วันที่ 10 มถิุนายน 2562) 
 

   1.5.2 รายชื่อโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 22 

              ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  มีพื้นที่เขตบริการ

ด้านการศกึษาครอบคลุม 2 จังหวัด คอื จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร มโีรงเรยีน

ในสังกัดจ านวน 81 โรงเรียน ตัง้อยู่ในจังหวัดนครพนม 51 โรงเรียน และจังหวัดมุกดาหาร 

30 โรงเรียน จัดการศกึษาตั้งแต่ระดับมัธยมศกึษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 
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https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1049730265&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1049730266&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1049730267&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1049730268&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1049730268&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1049730269&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1049730270&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1049730271&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1049730272&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1049730273&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1049730274&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1049730275&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1049730276&Area_CODE=101722
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1049730277&Area_CODE=101722
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ตาราง 3  รายชื่อโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 22  

 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน และจังหวัดของที่ตัง้โรงเรียน   

 

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง 
โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่

พิเศษ 

จังหวัดนครพนม 

1. ค าเตยอุปถัมภ์ 

2. ศรีโคตรบูรณ์ 

3. ศรีบัวบานวิทยาคม 

4. กุตาไก้วทิยาคม 

5. วังกระแสวิทยาคม 

6. ธรรมโฆษิตวทิยา 

7. โคกสว่างประชาสรรค์ 

8. มหาชัยวิทยาคม 

9. โพนแพงพทิยาคม 

10. กุดฉิมวิทยาคม 

11. วัดบึงเหล็ก ในพระบรมรา

ชานุเคราะห์ 

12. นาถ่อนพัฒนา 

13. ดงดาวแจ้งพัฒนศกึษา 

14 . หนองบ่อวทิยานุกูล 

15. ธรรมากรวิทยานุกูล 

16. วังยางวิทยาคม 

17. หนองโพธิ์พิทยาคม 

18. ไชยบุรีวทิยาคม 

19. รามราชพิทยาคม 

20. ท่าจ าปาวิทยา 

21. เชยีงยืนวิทยา 

22. ภูลังกาพิทยาคม 

1. บ้านผึ้งวิทยาคม 

2. ปลาปากวิทยา 

3. มัธยมพัชรกิตยิาภา 1 

นครพนม 

4. อุ่มเหม้าประชาสรรค์ 

5. นาแกพิทยาคม 

6. อุเทนพัฒนา 

7. พะทายพิทยาคม 

8. บ้านแพงพทิยาคม 

9. สหราษฎรร์ังสฤษฏ์ 

10. นาหว้าพิทยาคม (ธาตุ

ประสิทธิ์ประชานุเคราะห์ 

11. โพนสวรรค์ราษฎร์

พัฒนา 

12. นาทมวิทยา 

 

1. ปิยะมหาราชาลัย 

2. นครพนมวทิยาคม 

3. ธาตุพนม 

4. เรณูนครวิทยานุกูล 

5. นาแกสามัคคีวิทยา 
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ตาราง  3  (ต่อ)  

  

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง 
โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่

พิเศษ 

23. สามผงวิทยาคม 

24. สนธิราษฎรว์ิทยา 

25. นาค าราษฎร์รังสรรค์ 

26. นาเดื่อพิทยาคม 

27. บ้านข่าพิทยาคม 

28. นางัวราษฎร์รังสรรค์ 

29. ดอนเสียวแดงพทิยาคม 

30. อุดมพัฒนศกึษา 

31. หนองซนพิทยาคม 

32. หนองแวงวทิยานุกูล 

33. ค้อวิทยาคม 

34 พระซองสามัคคีวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดมุกดาหาร 

1. นาโสกวิทยาคาร 

2. ค าป่าหลายสรรพวิทย์ 

3. ดงเย็นวิทยาคม 

4. นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 

5. ดงมอนวทิยาคม 

6. เมืองมุกวิทยาคม 

7. อุดมวิทย์ 

8. ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 

9. แวงใหญ่พิทยาสรรค์ 

10. โชคชัยวิทยา 

11. โพธิ์ไทรวิทยา 

12. ผาเทิบวิทยา 

1. ผ่ึงแดดวิทยาคาร 

2. นวมนิทราชูทิศ อสีาน 

3. มุกดาวทิยานุกูล 

4. จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

มุกดาหาร 

5. ค าสร้อยพิทยาสรรค์ 

6. ดอนตาลวิทยา 

7. ดงหลวงวิทยา 

8. ค าชะอีวทิยาคาร 

9. หนองสูงสามัคคีวิทยา 

 

 

1. มุกดาหาร 
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ตาราง  3  (ต่อ) 

  

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง 
โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่

พิเศษ 

จังหวัดมุกดาหาร (ต่อ) 

13. กกตูมประชาสรรค์ 

 รัชมังคลาภเิษก 

14. ค าบกวิทยาคาร 

15. ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 

16. ค าชะอีพิทยาคม 

17. เหล่าประชาอุทิศ 

18. หว้านใหญ่วิทยา 

19. พลังราษฎรพ์ทยาสรรพ์ 

20. หนองแวงวทิยาคม 

  

54  โรงเรียน 21  โรงเรียน 6  โรงเรยีน 

 

 รวมจ านวนโรงเรียนใน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา มัธยมศึกษา เขต 22 

มีทั้งหมด 81 โรงเรียน 

 2.  นโยบายด้านงบประมาณ 

  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศกึษา ของเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 นัน้ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนนิการศกึษา 

วิเคราะห์ ทิศทางการพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐานหรอืนโยบายในทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับ

ด้านการศกึษา   ทั้งนี้ เพื่อใหเ้กิดการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติไปจนถึงระดับพืน้ที่

อย่างแท้จริง  มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกัน เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณภาพทาง

การศกึษา  โดยนโยบายดังกล่าว ประกอบด้วย 

   1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

   2. นโยบายรัฐบาล  

   3. ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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  2.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

   2.1.1 วิสัยทัศน์ 

    “ประเทศมคีวามมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

   2.1.2 กรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 

    (1) ดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

                    1. การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้

มีขนาดที่เหมาะสม 

          2. การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

          3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากร

ภาครัฐ 

          4. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

          5. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม

และเป็นสากล 

          6. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

          7. ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

  2.2 นโยบายของรัฐบาล 

    คณะรัฐมนตร ีโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตร ี ได้

แถลงนโยบาย 11 ด้าน ต่อ  สภานิตบิัญญัติแหง่ชาติ (สนช.)  ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 

2557  ดังนี้  

     (1)   การปกป้องเชดิชูสถาบันพระมหากษัตรยิ์   

      (2)   การรักษาความมั่นคงของประเทศ  

      (3)   การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึง

บริการของรัฐ  

      (4)   การศกึษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม  

      (5)   การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของ

ประชาชน  
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     (6)   การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  

     (7)   การส่งเสริมบทบาทและใชโ้อกาสในประชาคมอาเซียน  

    (8)   การพัฒนาและส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา  และนวัตกรรม  

     (9)   การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล

ระหว่างการอนุรักษ์กับการใชป้ระโยชน์อย่างยั่งยืน  

     (10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผน่ดินที่มธีรรมาภิบาลและการ

ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

    (11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

   นโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา  

    ข้อ (4) การศกึษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศลิปะและ

วัฒนธรรมรัฐบาลจะน าการศกึษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมใิจใน

ประวัติศาสตร์ และความเป็นไทยมาใชส้ร้างสังคมใหเ้ข้มแข็งอย่างมคีุณภาพและคุณธรรม

ควบคู่กัน ดังนี้ 

     -  ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนการศกึษาใหส้อดคล้องกับความจ าเป็นของผูเ้รียนและลักษณะพืน้ที่ของ

สถานศกึษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงนิเพื่อการศกึษาให้มี

ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรอืด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชน

และประชาชนทั่วไปมีสทิธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

โดยจะพจิารณาจัดให้มคีูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 

  2.3 แผนนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

    วิสัยท ัศน์  

     “ สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน ” 

   พันธก ิจ 

     1. จัดการศกึษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข  

     2. พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแขง่ขันโดย

พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนใหม้ีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวติ ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะใน 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



62 

ศตวรรษที่ 21  

     3. สง่เสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นมอือาชีพ  

     4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ าให้ผูเ้รียนทุกคน

ได้รับบริการทางการ  ศกึษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  

     5. สง่เสริมการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตที่เป็นมติรกับ

สิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน (SDGs)  

     6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสง่เสริมให้ทุกภาค

ส่วนมสี่วนรว่มในการจัดการศกึษา  

   เป้าหมาย 

     1. ผูเ้รียน เป็นบุคคลแหง่การเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์

นวัตกรรม มคีวามรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่

เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ พึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและ

พลโลกที่ด ี  

     2. ผู้เรยีนที่มคีวามตอ้งการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม

ผูด้้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพืน้ที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศกึษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม

และมีคุณภาพ พรอ้มก้าวสู่สากลตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

     3. ครู เป็นผู้เรยีนรู ้มีจิตวิญญาณความเป็นครู มคีวามแม่นย าทาง

วิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรูท้ี่หลากหลายตอบสนองผู้เรยีนเป็นรายบุคคล           

เป็นผู้สรา้งสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี  

     4. ผูบ้ริหารสถานศกึษา มคีวามเป็นเลิศสว่นบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์

และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทางวิชาการ มสี านึกความรับผดิชอบ (Accountability) และการ

บริหารแบบร่วมมอื  

     5. สถานศึกษา มคีวามเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรยีนรู้ 

ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศกึษาระดับพืน้ที่ จัด

สภาพแวดล้อมในโรงเรยีนเพื่อการเรยีนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม  

     6. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มกีารบริหารงานเชิงบูรณาการ        

เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม ่ใชข้้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการ

ขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ  
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     7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดย

กระจายอ านาจการบริหารงานและการจัดการศกึษาให้สถานศกึษา บริหารเชิงบูรณาการ 

มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ก ากับ ตดิตาม ประเมินผล และการรายงานผล

อย่างเป็นระบบ  ใชว้ิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ   

    นโยบาย  

    นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบรกิารการศึกษาที่มี

คุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

    เป้าประสงค์  

     สร้างโอกาสใหป้ระชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรูท้ี่

มีคุณภาพ มมีาตรฐานเสมอกัน และลดความเหลื่อมล้ าด้านการศกึษา 

   ประเด็นกลยุทธ์ 4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเ้รียน และ

สถานศกึษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ   

    ตัวชี้วัด  

     1. มรีูปแบบหรอืแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผูเ้รียน และ

สถานศกึษา โดยตรงอย่างเหมาะสม  

     2. ผู้เรยีนทุกคน และสถานศกึษาได้รับการจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศกึษา  

     3. จ านวนโครงการ/กิจกรรม  ที่ได้รับความรว่มมอืจากกองทุนความ

เสมอภาคทางการศกึษา  

    นโยบายที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

    เป้าประสงค์ 

     สถานศกึษาและหน่วยงานระดับภูมภิาคมีความอิสระในการจัด

การศกึษา เพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้มคีุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่   

   ประเด็นกลยุทธ์ 4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรยีน

และสถานศกึษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  

    ตัวชี้วัด  

     1. มรีูปแบบหรอืแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผูเ้รียน และ

สถานศกึษา โดยตรงอย่างเหมาะสม  
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     2. ผู้เรยีนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศกึษา  

     3. จ านวนโครงการ/กิจกรรม  ที่ได้รับความร่วมมอืจากกองทุนความ

เสมอภาคทางการศกึษา  

    ประเด็นกลยุทธ์ 5 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศกึษา หนว่ยงานทุก

ระดับน า Digital Technology มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ 

น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงขอ้มูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผูเ้รียน 

ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศกึษา ขอ้มูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์

เพื่อให้สถานศกึษา สามารถจัดการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาผูเ้รียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ

และความถนัด และสามารถวิเคราะหเ์ป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ของประเทศต่อไป  

     ตัวชี้วัด  

     1. สถานศึกษาทุกแหง่มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการ

วางแผนการจัดการศกึษาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

     2. สถานศึกษาทุกแห่งมขี้อมูลผู้เรยีนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับ

ข้อมูลตา่ง ๆ น าไปสู่การวเิคราะหเ์พื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

  สรุปได้วา่การบริหารงบประมาณทางการศกึษามีความส าคัญต่อตัวผูเ้รียน

ในการจัดสรรงบประมาณใหก้ับผูเ้รียนและสถานศกึษาอย่างเหมาะสม ผูเ้รียนทุกคนและ

สถานศกึษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรูอ้ย่างเหมาะสมและเพียงพอ

ต่อการพัฒนาคุณภาพการศกึษา ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทาง

การศกึษา  ผูเ้รียนเข้าถึงการบริการการเรยีนรู้ที่มคีุณภาพ มมีาตรฐานเสมอกัน และ         

ลดความเหลื่อมล้ าทางการศกึษา 

 

งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 1. งานวิจัยในประเทศ 

  อรสา นาชัยลาน (2555, หนา้ 106-114) ได้ศึกษา เปรียบเทียบ ประสิทธิผล

การบริหารงานงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลกรณีศึกษาจังหวัดบึงกาฬ  โดย

พบว่าค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสทิธิผลการบริหารงานงบประมาณของ
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ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่าอยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน  คอื 1)ด้านการจัดท างบประมาณ  2)ด้านการอนุมัติ

งบประมาณ 3)ด้านการบริหารงบประมาณ  และ 4)ด้านการควบคุมงบประมาณ  ผลการ

เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล

กรณีศกึษาจังหวัดบึงกาฬที่มีสถานภาพการด ารงต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่าง

กันอย่างมนีัยส าคัญที่สถิต ิ.01 และมีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

  วรกาญจน์ สุขสดเขียว (2556, หนา้ 107-110) ได้ศึกษาการบริหาร

งบประมาณสถานศกึษาขั้นพืน้ฐานที่เป็นนิติบุคคล สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษาเขต 9 และหาแนวการบริหารงบประมาณสถานศกึษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติ

บุคคลสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 9  ซึ่งพบว่า การบริหาร

งบประมาณสถานศกึษาขั้นพืน้ฐานที่เป็นนิติบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ 

การตรวจสอบภายใน การบริหารสินทรัพย์ การก าหนดผลผลิตและการค านวณต้นทุนและ

การวางแผนงบประมาณ การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน และพบว่าอยู่ใน

ระดับปานกลาง 2 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี ้การจัดระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

และการบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ  และแนวทางการบริหารงบประมาณ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล พบว่าสถานศกึษาควรมีบุคลากรที่มคีวามรู้ 

ความสามารถท าหน้าที่โดยตรงดา้นการจัดท าบัญชกีารรายงานทางการเงินและผลการ

ด าเนนิงาน การบริหารการเงนิและควบคุมงบประมาณ และด้านกฎหมายเกี่ยวกับการ

จัดระบบจัดซื้อจัดจา้ง กรณีสถานศกึษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลขนาดเล็ก ส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษา ควรจัดระบบโดยก าหนดเครือขา่ยการให้บริการความรูด้้านการจัดท าบัญช ี

การรายงานทางการเงนิและผลการด าเนินงาน การบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ 

ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจัดระบบจัดซื้อจัดจ้าง หรอืจัดท าเป็นโรงเรียนคู่พัฒนากับ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลขนาดใหญ่เพื่อให้การช่วยเหลือ หรอืจัดท ากลุ่ม

เครือขา่ยระหว่างสถานศกึษาขั้นพื้นฐานนิติบุคคลขนาดเล็กด้วยกันเอง และมีศูนย์ที่ปรึกษา

เพื่อพัฒนาการบริหารงบประมาณสถานศกึษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลใหม้ีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

  นันทนา สมิงไพร (2558, หนา้ 44-45)  ได้ศึกษา เปรียบเทียบ การบริหาร

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครูใน
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สถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 9 จังหวัด ผลการวิจัย

พบว่า ผู้บริหารสถานศกึษาและครูมีความคิดเห็นว่าการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น

ผลงานในสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 9 จังหวัด

สุพรรณบุรี ในภาพรวมสามารถด าเนินการได้ในระดับมาก และ ผู้บริหารสถานศกึษาและ

ครู มคีวามคิดเห็นว่าการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศกึษาในภาพรวม

สามารถด าเนินการได้ มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นการบริหารงบประมาณและด้านการตดิตามประเมินผล 

มีความสามารถในการด าเนินการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ

ด้านการวางแผนและจัดท างบประมาณ มคีวามสามารถในการด าเนินการได้ไม่แตกต่างกัน 

  นงลักษณ์ พรหมพา (2558, หน้า 37-51)  ได้ศึกษาสภาพการบริหารงาน

งบประมาณในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน และเปรียบเทียบสภาพการบริหารงบประมาณใน

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขต 3 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 29  พบว่า สภาพการบริหารงานงบประมาณในสถานศกึษาขั้นพื้นฐานสหวิทยา เขต 3 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 29 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการวางแผนงบประมาณ 

ด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุด ได้แก่ ด้านการจัดระบบการจัดซือ้จัดจา้ง  การเปรียบเทียบสภาพ

การบริหารงานงบประมาณในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขต 3 สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 29 ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่มปีระสบการณ์การ

ท างานต่างกันพบว่า ในภาพรวมมกีารปฏิบัติแตกต่างกันแตไ่ม่มนีัยส าคัญ เมื่อพิจารณา

รายด้าน พบว่า ด้านการบริหารสินทรัพย์ มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .05  การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานงบประมาณในสถานศกึษาขั้น

พืน้ฐาน สหวิทยา เขต 3 สังกัดสานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 29 จ าแนก

ตามขนาดสถานศกึษา พบว่า ในภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติแตกต่างกันแตไ่ม่มี

นัยส าคัญ ยกเว้นด้านการก าหนดผลผลิตและการค านวณต้นทุน มกีารปฏิบัติแตกต่างกัน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายขนาด พบว่า สถานศกึษา

ทุกขนาดมกีารปฏิบัติแตกต่างกัน  และแนวทางการแก้ปัญหาการพัฒนาการบริหารงาน

งบประมาณในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน สหวทิยาเขต 3 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 29 พบว่า ควรมีการวางแผนงบประมาณให้เชื่อมโยงกับกิจกรรมของ

หนว่ยงาน ควรมกีารค านวณเงินงบประมาณที่ตอ้งใชใ้นการจัดทาแผน/โครงการ ควรมีการ
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ก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจน ควรมี ระบบบัญชแีละการควบคุม

บัญชอีย่างชัดเจน ควรมกีารจัดแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจ้่ายเงนิงบประมาณล่วงหน้า 

ควรมีการวางแผนก าหนดความต้องการในการใชส้ินทรัพย์ ควรมีการวางแผนการ

ตรวจสอบภายใน 

  ปาริตา ศุภการก าจร (2558, หนา้ 37-51)  ได้ศึกษาการบริหารงบประมาณ

แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียน เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและข้อเสนอแนะ

แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของ

โรงเรียน และเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม

ยุทธศาสตรข์องโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 35 ตาม

มาตรฐานการเงนิ 7 ด้าน พบว่าสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม

ยุทธศาสตรข์องโรงเรียน โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน        

ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ย คือ การบริหารทางการเงินและการควบคุม

งบประมาณ การวางแผนงบประมาณ การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การรายงานทาง

การเงนิและผลการด าเนินงาน และการตรวจสอบภายใน การบริหารสินทรัพย์และการ

ค านวณตน้ทุนผลผลิต ส่วนการหาแนวทางพัฒนาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น

ผลงานตามยุทธศาสตร์ของสถานศกึษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 35 พบว่า ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและสถานศกึษาควรก าหนดมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานให้ชัดเจนผูเ้กี่ยวข้องรับทราบ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชใ้นการ

ด าเนนิงาน ส่งเสริมการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สร้างและพัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยน

เรียนรู้เพื่อใหค้วามช่วยเหลือสนับสนุน สง่เสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี

ความรูค้วามเข้าใจและสร้างความตระหนักใหเ้ห็นความส าคัญของการบริหารงบประมาณ

แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 

  วิยะดา โพธิ์ทะโสม (2559, หน้า 200-205)ได้ศกึษา เปรียบเทียบ ปัจจัย

การควบคุมภายในที่ส่งผลต่อการบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  ผลการวิจัย พบว่า การบริหารงาน

งบประมาณ โรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ครูผู้ปฏิบัติหนา้ที่

การเงนิ  ครูผู้ปฏิบัติหนา้ที่พัสดุ  ครูผูป้ฏิบัติหน้าที่ควบคุมภายใน อยู่ในระดับมาก  และผล

การเปรียบเทียบพบว่า การบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดส านักงาน
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เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม

บริหารงานงบประมาณ ครูผูป้ฏิบัติหน้าที่การเงิน  ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ  ครูผู้ปฏิบัติ

หนา้ที่ควบคุมภายใน ที่มสีถานภาพการด ารงต าแหนง่ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

มีประสบการณใ์นการท างานและขนาดของโรงเรียนต่างกัน มคีวามคิดเห็นแตกต่างกัน

อย่างมนีัยส าคัญที่สถิต ิ.01 

  บุญยวีร ์พัฒนธ์นกิตตโิชค (2559, หนา้ 37-51) ได้ศกึษาและเปรียบเทียบ

สภาพการบริหารงบประมาณของสถานศกึษาในสหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์ สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู  พบว่าความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารตอ่สภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมือง

บุรีรัมย์ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 32 โดยรวมและรายด้านทุก

ด้านมกีารปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อ

สภาพการบริหารงบประมาณของสถานศกึษาในสหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์ สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 32 โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05  

  วราภรณ์ ธนากูลจรีวัฒน์ (2560, หนา้ 304-318)  ไดศ้กึษาระดับ

ประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณของสถานศกึษา   เปรียบเทียบประสิทธิภาพการ

บริหารงานงบประมาณของสถานศกึษา จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล และขนาดของ

สถานศกึษา และ แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณของ

สถานศกึษา ซึ่งพบว่า ประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณของสถานศกึษา โดย

ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารงาน

งบประมาณของสถานศกึษา จ าแนกตามเพศ ต าแหน่งหนา้ที่ ประสบการณก์ารท างาน 

และขนาดของสถานศกึษาแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนวุฒิ

การศกึษาไม่แตกต่างกัน และ แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณ 

สถานศกึษาควรก ากับให้มกีารเบิกจ่ายตามโครงการ ตลอดจนมกีารตรวจสอบ ก ากับ

ติดตาม และประเมินผลการใช้งบประมาณ 

  วีระพงษ์ ก้านกิ่ง (2560, หนา้ 116-125)  ได้ศกึษา เปรียบเทียบ และปัญหา 

แนวทางการพัฒนาสภาพการบริหารงบประมาณของสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 29 พบว่า สภาพการบริหารงบประมาณของ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 29 ทั้ง 7 ด้าน 
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โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต าแหน่ง

และประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงบประมาณ 

โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศกึษาที่มีขนาด

ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ปัญหาและแนว

ทางการพัฒนาการบริหารงบประมาณของสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 7 ด้าน พบว่าปัญหา

ส่วนใหญ่ คอื การส่วนรว่มของชุมชนและการจัดทาแผนงบประมาณ แผนงาน/โครงการ          

ที่เช่ือมโยงกับผลผลิตและผลลัพธ์ การจัดท าแผนการใช้งบประมาณ ปฏิทินปฏิบัติงาน  

การประเมนิแผนกลยุทธ์ และการรายงานการด าเนินโครงการ การจัดท าแผนระดม

ทรัพยากรของสถานศกึษา ขาดบุคลากรที่มคีวามรู้โดยตรงทางด้านการเงิน การบัญช ีและ

พัสดุ บันทึกระบบบันชีไม่เป็นปัจจุบัน และทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ ์ไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้น

สถานศกึษาจึงควรประชุมคณะกรรมการสถานศกึษา คณะครู และผูท้ี่มสี่วนได้ส่วนเสียใน

สถานศกึษา จัดอบรมและด าเนินการจัดทารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน/

โครงการ ให้มีความเช่ือมโยงกันนโยบายของกระทรวงฯ ด าเนินการจัดเตรยีมประมาณการ

การใชจ้่ายงบประมาณล่วงหนา้ แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมินแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ

ประจาปี ทุกสิน้ปีการศกึษา แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทาแผนระดมทรัพยากรทั้งระยะ

สั้น และระยะยาวควรแตง่ตั้งบุคลากรที่มคีวามรู ้ความเข้าใจมาปฏิบัติงานและส่งเสริมให้

ครูผูร้ับผิดชอบเข้าร่วมอบรม สัมมนา จัดท าเอกสาร หลักฐานทางการบัญชีให้ สมบูรณ์ 

บันทึกบัญชใีห้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และแต่งตัง้บุคลากรที่มคีวามรู ้ความเข้าใจ ด้านการ

พัสดุมาปฏิบัติหน้าที่ จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สนิทุกประเภทใหค้รบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

  ภัสราวดี เกตุนะ(2560, หน้า 89)  ได้ศึกษา เปรียบเทียบ สภาพการ

บริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา       

เขต 36  จังหวัดเชียงราย จ าแนกตามต าแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ใน

การท างาน พบว่า สภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียง

ลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ

ด้านการวางแผนงบประมาณ ดา้นการจัดระบบจัดซื้อ จัดจา้ง ด้านการตรวจสอบภายใน 

ด้านการรายงานทางการเงิน และผลการด าเนินงาน ด้านการบริหารสินทรัพย์ และด้านการ

ค านวณตน้ทุนกิจกรรม  ผลเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนใน

สังกัดสานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย  พบว่า สภาพการ

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



70 

บริหารงานงบประมาณของโรงเรียน จ าแนกตามต าแหน่งงานไม่แตกต่างกัน สภาพการ

บริหารงานงบประมาณของโรงเรียน จ าแนกตามขนาดของสถานศกึษาไม่แตกต่างกัน เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นการวางแผนงบประมาณ และด้านการบริหารทาง

การเงนิและการควบคุมงบประมาณ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และสภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน จ าแนกตามประสบการณใ์นการท างาน 

ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการวางแผนงบประมาณ แตกต่างกัน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  

 2. งานวจิัยต่างประเทศ 

  Shelly (2005, pp. 1943 - A) ได้ศึกษาเรื่อง จุดเชื่อมโยงการเงินอ านาจและ

ความเสมอภาคในระบบบริหารงานการเงินในโรงเรยีน โดยท าการทดสอบในท้องถิ่นที่เป็น

อุปสรรคต่อการปฏิรูประบบการบริหารการเงินโรงเรียนแบบเน้นความเสมอภาคเป็นหลัก

ซึ่งเป็นการรวมอ านาจระบบการบริหารงานการเงินโรงเรียนไว้ส่วนกลาง ผลการวิจัยพบว่า 

การรวมอ านาจบริหารการเงนิไว้ระดับรัฐไม่มีผลตอ่การรวมอ านาจด้านการบริหาร

การศกึษาและลดระดับความมอีิสระในตนเอง ดา้นการจัดวางนโยบายท้องถิ่นแตอ่ย่างใด

และการพยายามแบบกระจายอ านาจในกระบวนการตัดสินใจสั่งการในสหรัฐอเมริกายังมี

ระดับน้อย 

  Fred C. Lunenburg (2010, Abstract) ได้ศึกษาระบบการบริหารงบประมาณ

โดยใช้แบบบรรทัดรายการเป็นรูปแบบที่พบมากที่สุดของการจัดท าระบบงบประมาณใน

การใชง้านในโรงเรยีน การจัดท างบประมาณ 3 ทางเลือก แนวทางคอืจัดท างบประมาณ

เป็นศูนย์ตามงบประมาณ การวางแผน เขียนโปรแกรมระบบงบประมาณ และการจัดท า

งบประมาณซึ่งงบประมาณเป็นกระบวนการของการค านวณค่าใช้จา่ยในการดาเนนิงาน 

โปรแกรมการศึกษา แล้วใช้บทบัญญัติตามกฎหมายของท้องถิ่นรัฐและกฎหมาย รัฐบาล

กลางและข้อจ ากัดในการตรวจสอบเพื่อสนองการจ่ายที่คาดการณ์ไว้ การพิจารณาจานวน

ของวิธีการที่แตกต่างกัน ในการพัฒนางบประมาณ 4 วิธี รว่มกันคือ 1) การจัดท า

งบประมาณ บรรทัดรายการ งบประมาณ 2) zero-based 3) ระบบการวางแผน การเขียน

โปรแกรม การจัดทางบประมาณและ 4) การจัดทางบประมาณตามเว็ปไซต์ 1) งบประมาณ

บรรทัดรายการ เป็นขั้นตอนแตล่ะบรรทัดจะใช้ในการอธิบายการจัดสรรส าหรับรายการ

ต่าง ๆ ของค่าใช้จ่าย เช่น เงินเดือน ตาราเรียน อุปกรณ์และวัสดุ บริการและค่าใช้จ่าย เป็น

รูปแบบที่พบมากที่สุดของการจัดท างบประมาณในการใช้งานในโรงเรียน ความส าคัญของ
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การจัดท างบประมาณ บรรทัดรายการ จงึเป็นสิ่งที่จะใช้งบประมาณ บรรทัดรายการ 

ส าหรับการวางแผน ระยะยาว ในเรื่องการจัดการเนื่องจากรายการที่คล้ายกัน เช่น 

เงินเดอืนครู ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้บรรทัดรายการเดียวกันก็เป็นเรื่องยากที่

จะตรวจสอบ เท่าไหร่ คอื การใชจ้่ายส าหรับครูผูส้อน 2) Zero-Base Budgeting มีใน

โรงเรียนมากที่สุดกระบวนการจัดท างบประมาณเริ่มต้นด้วยงบประมาณของปีก่อนหนา้  

ว่ามีผู้บริหารวางแผนค่าใช้จ่ายในอนาคต เช่น การเพิ่มขึ้น หรอืลดลงจากปีก่อนภายใต้

งบประมาณ (ZBB) ศูนย์ฐานผู้ดูแลระบบ กระบวนการจัดท างบประมาณที่ศูนย์ทุกปีจะต้อง

พิสูจนท์ุกค่าใช้จ่ายใหมแ่ละต่อเนื่อง (แม็คเคย์, 2010) ดังนัน้งบประมาณค่าใช้จา่ย ทั้งหมด

จะต้องเป็นธรรมมากกว่าเพียงการปรับเปลี่ยนเพื่อให้งบประมาณที่อยู่ได้รับการพัฒนาขึน้ 

ส าหรับใช้งานในองค์กรภาครัฐ 3) การวางแผน การเขียนโปรแกรม ระบบงบประมาณ 

PPBS เป็นที่นิยมโดยประธานาธิบดีลินดอน จอหน์สัน เมื่อเขาก ากับหนว่ยงานรัฐบาลกลาง

ทั้งหมดที่จะใช้เทคนิค การจัดท างบประมาณมีขอ้มูลวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการวางแผน 

โปรแกรมการศึกษาและทางเลือกในการจัดสรรเงินทุนให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 

(Brimley และการ์ฟิลด ์2008: Odden&Picus 2008) PPBS จะคล้ายกับ Zero-Base 

Budgeting แตก่็ไม่ได้คิดวา่โปรแกรมทั้งหมดจะต้องเป็นธรรม ตอ้งมีวธิีพิจารณาต่างหาก

เพื่อความเป็นธรรม 4) งบประมาณ ฐานเว็ปไซต์ งบประมาณที่ได้รับการจัดท าโดย

เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนด้วยความเห็นชอบของผูก้ ากับและจากนั้นก าหนดไว้วา่ผู้บริหาร

จะมีสว่นร่วมในกระบวนการของการก าหนดงบประมาณและการใชง้บประมาณเหล่านีเ้ป็น

คู่มอืท างานที่จะใช้แผนศกึษาของพวกเขา แม้ว่ากระบวนการจะเริ่มตน้ในเกือบทุกพืน้ที่ใด ๆ 

ที่โรงเรียนมักจะเริ่มต้นดว้ยงบประมาณรายได้ซึ่งได้มาจากสามแหล่งที่มาของท้องถิ่นรัฐ

และรัฐบาลกลาง ผู้บริหารอาคารจะเตรียมงบประมาณค่าใช้จ่ายในหนว่ยของตนเองและ

ขออนุมัตกิับผูบ้ริหารระดับบน 

  Jamie Frances Wagner (2015, Abstract) ได้ศกึษา การวิเคราะห์ผลของ

การศกึษาทางการเงินเกี่ยวกับความรู ้การเงนิและพฤติกรรมทางการเงิน การศกึษาครั้งนี้

เป็นการศึกษาทางการเงิน ส่งผลกระทบต่อความรูท้างการเงนิ ของบุคคลพฤติกรรมทาง

การเงนิระยะสั้นและระยะยาวโดยใช้ขอ้มูลจากการเงนิแหง่ชาติศกึษา (NFCS) เป็น

การศกึษาทางการเงิน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรูท้างการเงินของบุคคล คะแนน 

การแบ่งกลุ่มตัวอย่าง ออกเป็นกลุ่มอยู่บนพืน้ฐานของการศึกษาและรายได้เมื่อเทียบกับคน

ที่มกีารศกึษาสูงและรายได้การศกึษาทางการเงินที่มีผลต่อพฤติกรรมเหล่านีม้ีผลกระทบ

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



72 

ของการศึกษาทางการเงินสาหรับพฤติกรรมในระยะสั้น ส าหรับผูท้ี่มกีารศกึษาต่ าและมี

รายได้ ชีใ้ห้เห็นว่าการศกึษาทางการเงินที่มีประสทิธิภาพ ส าหรับการศกึษาทางการเงิน       

ดูเหมอืนจะมีผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมระยะยาว พฤติกรรมเหลา่นีไ้ม่ได้มีการตอบรับทันที 

ยกตัวอย่าง เช่น การเกษียณ ผลการวิจัยชี้ใหเ้ห็นว่ามีประโยชน์กับการศกึษาทางการเงนิ 

แตข่อบเขตของผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ ขึ้นอยู่กับเวลาส าหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ทางการเงิน ผลการวิจัยจะช่วยใหก้ารศกึษาทางการเงินมคีวามสัมพันธ์เชิงบวกกับความรู้

ทางการเงิน และพฤติกรรมในระยะยาวและความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในระยะสั้นอีก

ประการหนึ่งการค้นพบที่ส าคัญจากการวิจัยครั้งนีค้ือคนที่มีระดับต่ าของความรูท้าง

การเงนิจะได้รับประโยชน์มากขึ้น 

 จากการศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า การ

บริหารงานงบประมาณเป็นหัวใจส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งเป็น

การจัดระบบงบประมาณที่มุง่ผลผลติ ผลลัพธ์ บ่งบอกถึงความชัดเจนในการบริหารจัดการ

ในงานต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยการใชจ้่ายงบประมาณในการบริหารงานงบประมาณภายใต้

ระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบตามตามขอบข่ายการ

ด าเนนิงานการบริหารงบประมาณของโรงเรียนม ี 7 ด้าน ดังนี้  1) ดา้นการจัดท าแผน

งบประมาณ 2) ดา้นการรายงานผลการด าเนินการ 3) ด้านการตรวจสอบภายใน 4) ดา้น

การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา  5) ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์  

6) ดา้นการบริหารการเงิน และ 7) ด้านการบริหารบัญชี 
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บทที่  3 

วิธีด าเนินการวจิัย 

 การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาสภาพและ

ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22  โดยมีวิธีด าเนนิการดังนี้ 

  ตอนที่ 1  สภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน      

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22   

   1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   2.  เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

   3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   4.  การวิเคราะหข์้อมูล 

   5.  สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล 

  ตอนที่ 2  แนวทางยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22   

 

ตอนที่ 1  สภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 22   

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1 ประชากร 

   ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ ผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ

งบประมาณหรอืหัวหน้างานงบประมาณและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22  ปีการศกึษา 2562 จ านวน 3,334 คน แบ่งเป็น ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 

จ านวน  81 คน  รองผูอ้ านวยการงบประมาณหรอืหัวหนา้งานงบประมาณ  จ านวน 81 คน 

และครูผูส้อน  จ านวน 3,172 คน  จากทั้งหมด  81  โรงเรียน จ าแนกได้ดังนี้  
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    1.1.1  ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน  81 คน จ าแนกตามขนาด

โรงเรียนดังนี้ 

     1.1.1.1  โรงเรียนขนาดเล็ก  จ านวน 54  คน 

     1.1.1.2  โรงเรียนขนาดกลาง  จ านวน  21 คน 

     1.1.1.3  โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ  จ านวน 6 คน 

    1.1.2  รองผูอ้ านวยการงบประมาณหรอืหัวหน้างานงบประมาณ  

จ านวน 81 คน จ าแนกตามขนาดโรงเรยีนดังนี้ 

     1.1.2.1  โรงเรียนขนาดเล็ก  จ านวน  54 คน 

     1.1.2.2  โรงเรียนขนาดกลาง  จ านวน  21  คน 

     1.1.2.3  โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ จ านวน  6  คน 

    1.1.3  ครูผูส้อน  จ านวน 3,172 คน  จ าแนกตามขนาดโรงเรยีนดังนี้ 

     1.1.3.1  โรงเรียนขนาดเล็ก  จ านวน  1,187 คน 

     1.1.3.2  โรงเรียนขนาดกลาง  จ านวน 1,201  คน 

     1.1.3.3  โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ จ านวน 784  คน 

    1.1.4  จังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน จ าแนกเป็น 2 จังหวัด ได้แก่ 

     1.1.4.1  นครพนม  

     1.1.4.2  มุกดาหาร 

  1.2   กลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ ผูอ้ านวยการโรงเรียน รอง

ผูอ้ านวยการงบประมาณหรือหัวหน้างานงบประมาณและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  ปีการศึกษา 2562 ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน 

(Multi-Stage Random Sampling) โดยผู้วจิัยได้ก าหนดขนาดโดยใช้ตารางของ Krejcie และ 

Morgan (บุญชม ศรสีะอาด,2556,หนา้ 45) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 345  คน ซึ่งผูว้ิจัยจะ

เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจ านวน 360 คน จ าแนกเป็น ผูอ้ านวยการโรงเรียน  50 คน  รอง

ผูอ้ านวยการงบประมาณหรือหัวหน้างานงบประมาณ  50 คน และครูผู้สอน  260 คน โดย

จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน  ซึ่งวธิีการได้มาของกลุ่มตัวอย่างใช้วธิีการดังนี้ 

    1.2.1  เลือกโรงเรยีนแบบโควตา (Quota Sampling) ได้โรงเรยีนขนาด

เล็ก รอ้ยละ 50 โรงเรียนขนาดกลาง รอ้ยละ 80 และโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ       

ร้อยละ 100   ได้ โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 27 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 17  
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โรงเรียนและโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ จ านวน 6 โรงเรียน 

    1.2.2 เลือกโรงเรยีนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสุ่มอย่างงา่ย

จากโรงเรียนขนาดเล็ก 27 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 17  โรงเรียน และ

โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ ใช้ทุกโรงเรียนเป็นแหล่งข้อมูล 

    1.2.3 เลือกบุคลากรในโรงเรียน ดังนี้ 

     1.2.3.1 เจาะจงเลือกผูอ้ านวยการโรงเรียนที่ได้รับเลือกเป็น

โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างตามข้อ 1.2.2 ได้ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 50 คน 

     1.2.3.2 เจาะจงเลือกรองผู้อ านวยการงบประมาณหรอืหัวหน้างาน

งบประมาณที่ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างตามข้อ 1.2.2 ได้รองผูอ้ านวยการ

งบประมาณหรอืหัวหน้างานงบประมาณ จ านวน 50 คน 

     1.2.3.3  สุ่มอย่างง่ายเพื่อใหไ้ด้ครูผู้สอนในโรงเรียนที่ได้รับเลือก

เป็นกลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 3 คน โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 7 คน และ

โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ จ านวน 10 คน  

    1.2.4 แหลง่ขอ้มูล ผู้วจิัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรในโรงเรยีนที่

เป็นกลุ่มตัวอย่าง  

     1.2.4.1 โรงเรียนขนาดเล็ก เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูอ้ านวยการ

โรงเรียน 1 คน   รองผูอ้ านวยการงบประมาณหรอืหัวหน้างานงบประมาณ 1 คน และ        

สุ่มอย่างงา่ยใหไ้ด้ครูผูส้อน 3 คน 

     1.2.4.2  โรงเรียนขนาดกลาง เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูอ้ านวยการ

โรงเรียน 1 คน รองผูอ้ านวยการงบประมาณหรอืหัวหน้างานงบประมาณ 1 คน และสุ่ม

อย่างง่ายใหไ้ด้ ครูผูส้อน 7 คน 

     1.2.4.3  โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก

ผูอ้ านวยการโรงเรียน 1  คน รองผูอ้ านวยการงบประมาณหรอืหัวหนา้งานงบประมาณ           

1 คน  และสุ่มอย่างงา่ยใหไ้ด้ครูผู้สอน 10 คน 

 ดังนัน้ จะได้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างผูอ้ านวยการโรงเรียนจ านวน 50 

คน รองผูอ้ านวยการงบประมาณหรอืหัวหน้างานงบประมาณ จ านวน 50 คน ครูผู้สอน 

จ านวน 260 คน ดังรายละเอียดที่แสดงในตาราง 4 
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ตาราง 4  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  จ าแนกตามขนาดโรงเรยีน 

 

ขนาดโรงเรยีน   

โร
งเ
รีย

น 

ประชากร 

โร
งเ
รีย

น 

กลุ่มตัวอย่าง 

ผูอ้
 าน

วย
กา

รโ
รง

เร
ียน

 

รอ
งผู้

อ า
นว

ยก
าร

งบ
ปร

ะม
าณ

หร
อื

หัว
หน

า้ง
าน

งบ
ปร

ะม
าณ

 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูอ้
 าน

วย
กา

รโ
รง

เร
ียน

 

รอ
งผู้

อ า
นว

ยก
าร

งบ
ปร

ะม
าณ

หร
อื

หัว
หน

า้ง
าน

งบ
ปร

ะม
าณ

 

คร
ูผูส้

อน
 

รวม 

ขนาดเล็ก 54 54 54 1,187 1,295 27 27 27 81 135 

ขนาดกลาง 21 21 21 1,201 1,243 17 17 17 119 153 

ขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 6 6 6 784 796 6 6 6 60 72 

รวม 81 81 81 3,172 3,334 50 50 50 260 360 

  

 ดังนัน้จะได้โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

  1. โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 27 โรงเรยีน มกีลุ่มตัวอย่างผู้อ านวยการ

โรงเรียนจ านวน 27 คน รองผูอ้ านวยการงบประมาณหรือหัวหน้างานงบประมาณ        

จ านวน 27 คน ครูผู้สอน จ านวน 81 คน รวมทั้งสิน้ จ านวน 135 คน 

  2. โรงเรยีนขนาดกลาง จ านวน 17 โรงเรียน มีกลุ่มตัวอย่างผู้อ านวยการ

โรงเรียนจ านวน 17 คน รองผูอ้ านวยการงบประมาณหรือหัวหน้างานงบประมาณ          

จ านวน 17 คน ครูผูส้อน จ านวน 119 คน รวมทั้งสิน้ จ านวน 153 คน 

  3. โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 6 โรงเรยีน มกีลุ่มตัวอย่างผู้อ านวยการ

โรงเรียนจ านวน 6 คน รองผูอ้ านวยการงบประมาณหรือหัวหน้างานงบประมาณ                

จ านวน 6 คน ครูผู้สอน จ านวน 60 คน รวมทั้งสิน้ จ านวน 72 คน 

 ดังนัน้จะได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิน้ จ านวน 360 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตาราง 5 สรุปรายชื่อและจ านวนโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 

 

 

รายชื่อโรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้อ
 าน

วย
กา

รโ
รง
เร
ยีน

 

รอ
งผ

ู้อ า
นว

ยก
าร

งบ
ปร

ะม
าณ

หร
อื

หัว
หน้

าง
าน

งบ
ปร

ะม
าณ

 

ครู
ผู้ส

อน
 รว
ม 

โรงเรยีนขนาดเล็ก 

จังหวัดนครพนม 

1. กุตาไก้วิทยาคม 1 1 3 5 

2. วังกระแสวทิยาคม 1 1 3 5 

3. มหาชัยวิทยาคม 1 1 3 5 

4. โพนแพงพทิยาคม 1 1 3 5 

5. นาถ่อนพัฒนา 1 1 3 5 

6. ธรรมากรวิทยานุกูล 1 1 3 5 

7. ไชยบุรีวทิยาคม 1 1 3 5 

8. รามราชพิทยาคม 1 1 3 5 

9. เชียงยืนวิทยา 1 1 3 5 

10. สามผงวิทยาคม 1 1 3 5 

11. นาค าราษฎร์รังสรรค์ 1 1 3 5 

12. นางัวราษฎรร์ังสรรค์     1 1 3 5 

13. อุดมพัฒนศกึษา 1 1 3 5 

14. หนองซนพิทยาคม 1 1 3 5 

15. หนองแวงวิทยานุกูล 1 1 3 5 

16. ค้อวิทยาคม 1 1 3 5 

17. พระซองสามัคคีวิทยา 1 1 3 5 

จังหวัดมุกดาหาร 

18. นาโสกวิทยาคาร 1 1 3 5 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

 

 

รายชื่อโรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้อ
 าน

วย
กา

รโ
รง
เร
ยีน

 

รอ
งผ

ู้อ า
นว

ยก
าร

งบ
ปร

ะม
าณ

หร
อื

หัว
หน้

าง
าน

งบ
ปร

ะม
าณ

 

ครู
ผู้ส

อน
 รว
ม 

19. ค าป่าหลายสรรพวิทย์ 1 1 3 5 

20. นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1 1 3 5 

21. ดงมอนวิทยาคม 1 1 3 5 

22. อุดมวทิย์ 1 1 3 5 

23. โชคชัยวิทยา 1 1 3 5 

24. ผาเทิบวิทยา 1 1 3 5 

25. ค าชะอีพิทยาคม 1 1 3 5 

26. หวา้นใหญ่วิทยา 1 1 3 5 

27. หนองแวงวิทยาคม 1 1 3 5 

รวมขนาดเล็กทั้งหมด 27 27 81 135 

โรงเรยีนขนาดกลาง 

จังหวัดนครพนม 

1. บ้านผึ้งวิทยาคม 1 1 7 9 

2. ปลาปากวิทยา 1 1 7 9 

3. อุม่เหม้าประชาสรรค์ 1 1 7 9 

4. นาแกพิทยาคม 1 1 7 9 

5. อุเทนพัฒนา 1 1 7 9 

6. บ้านแพงพิทยาคม 1 1 7 9 

7. สหราษฎรร์ังสฤษฏ์ 

 

1 

 

1 

 

7 

 

9 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

 

 

รายชื่อโรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้อ
 าน

วย
กา

รโ
รง
เร
ยีน
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งผ

ู้อ า
นว

ยก
าร

งบ
ปร

ะม
าณ
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อื

หัว
หน้

าง
าน

งบ
ปร
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าณ

 

ครู
ผู้ส

อน
 รว
ม 

จังหวัดนครพนม (ต่อ) 

8. นาหว้าพิทยาคม(ธาตุ

ประสิทธิ์ประชานุเคราะห)์ 
1 1 7 9 

9. โพนสวรรค์ราษฎรพ์ัฒนา 1 1 7 9 

10. นาทมวิทยา 1 1 7 9 

จังหวัดมุกดาหาร 

11. ผ่ึงแดดวิทยาคาร 1 1 7 9 

12. วทิยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย มุกดาหาร 
1 1 7 9 

13. ค าสร้อยพิทยาสรรค์ 1 1 7 9 

14. ดอนตาลวิทยา 1 1 7 9 

15. ดงหลวงวิทยา 1 1 7 9 

16. ค าชะอีวทิยาคาร 1 1 7 9 

17. หนองสูงสามัคคีวิทยา 1 1 7 9 

รวมขนาดกลางท้ังหมด 17 17 119 153 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

 

 

รายชื่อโรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้อ
 าน

วย
กา

รโ
รง
เร
ยีน
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ู้อ า
นว
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าร

งบ
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หัว
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าง
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าณ

 

ครู
ผู้ส

อน
 รว
ม 

โรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 

จังหวัดนครพนม 

1. ปิยะมหาราชาลัย 1 1 10 12 

2. นครพนมวิทยาคม 1 1 10 12 

3. ธาตุพนม 1 1 10 12 

4. เรณูนครวิทยานุกูล 1 1 10 12 

5. นาแกสามัคคีวิทยา 1 1 10 12 

จังหวัดมุกดาหาร 

6. มุกดาหาร 1 1 10 12 

รวมขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ

ทั้งหมด 
6 6 60 72 

รวมทั้งหมด 3 ขนาด 50 50 260 360 

 

 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

  2.1 ลักษณะของเครื่องมือ 

   เครื่องมือที่ใชใ้นการรวบรวมข้อมูลครั้งนีเ้ป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วจิัยสร้าง

ขึน้เองจากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสรา้งตามวัตถุประสงค์และ

แนวคิดที่ก าหนดไว้ประกอบด้วย 

    ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของ

ผูต้อบแบบสอบถามประกอบด้วย สถานภาพการด ารงต าแหน่ง ขนาดของโรงเรียนและ
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ประสบการณใ์นการท างาน มลีักษณะเป็นแนวตรวจสอบรายการ (Check List) มี

รายละเอียดดังนี้  

   2.1  สถานภาพการด ารงต าแหนง่ จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

    2.1.1  ผูอ้ านวยการโรงเรียน  

    2.1.2  รองผู้อ านวยการงบประมาณหรอืหัวหน้างานงบประมาณ 

    2.1.3  ครูผูส้อน  

   2.2 ขนาดของโรงเรียน จ าแนกเป็น 3 ขนาด ได้แก่ 

    2.2.1  โรงเรียนขนาดเล็ก  

    2.2.2  โรงเรียนขนาดกลาง 

    2.2.3  โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ   

   2.3  ประสบการณ์ในการท างาน จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

    2.3.1  น้อยกว่า 10  ปี  

    2.3.2  10 - 20 ปี 

    2.3.3  มากกว่า 20 ปี   

   2.4  จังหวัดที่ตัง้ของโรงเรียน จ าแนกเป็น 2 จังหวัด ได้แก่ 

    2.4.1  นครพนม  

    2.4.2  มุกดาหาร 

    ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับเกี่ยวกบัสภาพการบริหาร

งบประมาณของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22            

จากมากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  และน้อยที่สุด  โดยแบบสอบถามการบริหาร

งบประมาณ มี 7 ด้าน ประกอบด้วย 

     1) ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ  

     2) ด้านการรายงานผลการด าเนนิการ  

     3) ด้านการตรวจสอบภายใน  

     4) ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา   

     5) ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์   

     6) ด้านการบริหารการเงิน  

      7) ด้านการบริหารบัญชี   
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    ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหาร

งบประมาณของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22             

จากมากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  และน้อยที่สุด  โดยแบบสอบถามการบริหาร

งบประมาณ มี 7 ด้าน ประกอบด้วย 

     1) ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ  

     2) ด้านการรายงานผลการด าเนนิการ  

     3) ด้านการตรวจสอบภายใน  

     4) ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา   

     5) ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์   

     6) ด้านการบริหารการเงิน  

      7) ด้านการบริหารบัญชี   

    ส าหรับแบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะเป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ  ตามวิธีของเรนซิสไล

เคอร์ท (Rensis Likert Method) มีความหมายและค่าน้ าหนักดังนี้ 

     ระดับ 5  หมายถึง  สภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณ

ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 22  อยู่ในระดับมากที่สุด  

ให้มคี่าน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 

     ระดับ 4  หมายถึง  สภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณ

ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  อยู่ในระดับมาก    

ให้มคี่าน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 

     ระดับ 3  หมายถึง  สภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณ

ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  อยู่ในระดับปาน

กลาง  ให้มีคา่น้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 

     ระดับ 2 หมายถึง  สภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณ

ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 22  อยู่ในระดับน้อย   

ให้มคี่าน้ าเท่ากับ 2 คะแนน 

     ระดับ 1 หมายถึง  สภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณ

ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  อยู่ในระดับน้อยที่สุด  

ให้มคี่าน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 
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   การแปลความหมายของคะแนนผู้วิจัยได้ก าหนดการวัดระดับความ

คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  โดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนเป็นตัวชีว้ัดซึ่งก าหนด

เกณฑด์ังนี้ (บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หน้า 121)  

    ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง  สภาพและประสิทธิผลการบริหาร

งบประมาณของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  อยู่ใน

ระดับมากที่สุด 

    ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง  สภาพและประสิทธิผลการบริหาร

งบประมาณของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  อยู่ใน

ระดับมาก 

    ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง สภาพและประสิทธิผลการบริหาร

งบประมาณของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  อยู่ใน

ระดับปานกลาง 

    ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง สภาพและประสิทธิผลการบริหาร

งบประมาณของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  อยู่ใน

ระดับน้อย 

    ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง  สภาพและประสิทธิผลการบริหาร

งบประมาณของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  อยู่ใน

ระดับน้อยที่สุด 

   ตอนที่ 4 เป็นข้อค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended) ที่ถามเกี่ยวกับ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของการบริหารงานงบประมาณ 

  2.2 การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ  

   ผูว้ิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย

ตามขั้นตอนตอ่ไปนี้ 

     2.2.1 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา บทความและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง  

    2.2.2 ศึกษาวิธีการสรา้งแบบสอบถามด้วยตนเองโดยอาศัยข้อมูล

จากการศกึษาตามข้อ 1   ซึ่งมเีนือ้หาครอบคลุมขอบข่ายการบริหารงานงบประมาณ   

แล้วก าหนดค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของ 
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เรนซิสโลเคอร์ท (Rensis Likert Method)  

    2.2.3 น าร่างแบบสอบถามที่สรา้งขึ้นเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบและใหค้ าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ

จุดมุง่หมายของการวิจัย  

    2.2.4 ปรับปรุงแก้ไขร่างแบบสอบถามตามค าแนะน าของ

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

    2.2.5 น าร่างแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วเสนอผูเ้ช่ียวชาญ

ตรวจสอบความถูกต้องทั้งความเที่ยงตรงด้านโครงสร้าง (Construct Validity) และด้าน

เนือ้หา (Content Validity) ด้านรูปแบบของแบบสอบถาม (Format) ด้านการใช้ภาษา 

(Wording) และด้านอื่น ๆ ของขอ้ค าถามแต่ละข้อที่เห็นสมควรใหป้รับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิด

ความสมบูรณ์ โดยมีรายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญดังนี้ 

     1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา  ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์

และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

     2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  สุวรรณไตรย์  

กรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร         

     3.  นางนันทนา  พิมพ์สมแดง  ผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารการเงนิ

และสินทรัพย์  ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22   

     4.  นายไพโรจน ์ กิติศรีวรพันธุ์   ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ   

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

     5.  นางสาวใยรัก  ประจักษ์วงศ์  รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหาร

งบประมาณ โรงเรยีนนครพนมวิทยาคม ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

    2.2.6 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแลว้ไปทดลองใช้ (Try-out) 

กับผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการงบประมาณหรอืหัวหน้างานงบประมาณและ

ครูผูส้อน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ที่ไม่เป็นกลุ่มตัวอย่าง         

ปีการศึกษา 2562  จ านวน 50 คน  จาก 6 โรงเรียน จ าแนกเป็น ผูอ้ านวยการโรงเรียน 6 

คน รองผูอ้ านวยการงบประมาณหรอืหัวหน้างานงบประมาณ 6 คน และครูผู้สอน 38 คน 
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    2.2.7 น าแบบสอบถามที่ทดลองใชไ้ปค านวณหาค่าอ านาจจ าแนกราย

ข้อโดยการหาค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total 

Correlation) ตามวิธีการของเพียร์สันโดยคัดเลือกข้อที่มคี่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา 

(α-Correlation) ตั้งแต ่0.23 ขึ้นไป และมาหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ง

ฉบับโดยใช้สัมประสทิธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach 's α Coefficient) (บุญชม ศรี

สะอาด, 2556, หนา้ 117) พบว่า ดา้นสภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 โดยรวมมีคา่อ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 

0.452 ถึง 0.796  ความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.985   และด้านประสิทธิผลการบริหาร

งบประมาณของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22            

โดยรวมมีคา่อ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.480 ถึง 0.833 ความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.987   

    2.2.8 น าร่างแบบสอบถามที่ได้เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์อีกครั้ง  

    2.2.9 จัดพมิพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตอ่ไป  

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  ผูว้ิจัยมีวธิีการเก็บรวบรวมดังนี้  

   3.1  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผูว้ิจัยเสนอค าร้องตอ่ส านักงานบัณฑิต

วิทยาลัยมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  ให้ออกหนังสือขอความรว่มมอืไปยังโรงเรียนเพื่อ

ขอความรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม  

   3.2  ผูว้ิจัยแจกแบบสอบถามและเก็บข้อมูลดว้ยตนเอง  

 4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
  การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับ

ดังนี้ 

   4.1 น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องและ

ความสมบูรณ์  ในการตอบแบบสอบถาม  แล้วคัดเลือกเอาเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์  

   4.2 น าแบบสอบถามที่คัดเลือกเอาไว้ไปตรวจคะแนนเป็นรายข้อตาม

เกณฑท์ี่ก าหนด 
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   4.3 น าคะแนนที่ได้จากข้อ 2 ไปวิเคราะห์หาค่าสถิตติ่างๆ  โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป ทั้งนีไ้ด้วิเคราะห์ตามสมมตฐิานการวิจัย  

 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  เพื่อใหก้ารวิเคราะหต์รงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  จึงได้วเิคราะหข์้อมูล

ตามล าดับขั้นตอนโดยใช้ค่าสถิตดิังนี้  

   1. สถิตพิืน้ฐาน  

    1.1 ค่าร้อยละ (Percentage)  

    1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)  

    1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

   2. สถิตทิี่ใชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื  

    2.1 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามโดยใช้วธิีหาค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total Correlation) ของเพียร์สัน 

(Pearson)  

    2.2 ค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach's Alpha coefficient)  

   3. สถิตทิี่ใชท้ดสอบสมมตฐิาน 

    3.1 สมมตฐิานข้อที่ 1  ทั้งในภาพรวมและรายด้านใช้ค่าเฉลี่ย ( ̅) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.)  

    3.2 สมมตฐิานข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4  ใชก้ารทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ

การเปรียบเทียบความแตกต่างจ าแนกตาม สถานภาพการด ารงต าแหน่ง  ขนาดของ

โรงเรียนและประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน ใช้การทดสดสอบค่าเอฟ (F-test) แบบการ

วิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยจะท าการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของ LSD วิเคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่

ตามความเหมาะสม  

    3.3  สมมตฐิานข้อ 5  ใช้การทดสอบสมมตฐิานเกี่ยวกับการ

เปรียบเทียบความแตกต่างจ าแนกตามจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน โดยใช้การทดสอบที (t-

test) แบบ Independent samples t-test 
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ตอนที่ 2 แนวทางยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของ

โรงเรียน สังกัดส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  

 ในการหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  ใช้หลักเกณฑใ์นการสร้างแนวทางการ

พัฒนา  หากพบว่าน าผลการวิจัยสภาพและประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณ ดา้นที่

มีคา่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยรวม มาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์แนวทางยกระดับประสิทธิผลการ

บริหารงานงบประมาณ  แล้วด าเนินการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเพื่อให้ขอ้เสนอแนะแนวทาง

ยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 โดยผูเ้ชี่ยวชาญ 10 คน ประกอบด้วยนักวิชาการใน

ระดับอุดมศกึษา จ านวน 2 คน ผู้บริหารการศกึษาระดับเขตพื้นที่ จ านวน 1 คน  

ผูอ้ านวยการโรงเรียน จ านวน 3 คน รองผู้อ านวยการงบประมาณหรอืหัวหน้างาน

งบประมาณ จ านวน 2 คน และครูผูส้อน 2 คน โดยมีรายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญ ดังนี้ 

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา  ภาวะบุตร  คณบดีคณะครุศาสตร์และ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  สุวรรณไตรย์  กรรมการบริหารหลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  3. นางนันทนา พิมพ์สมแดง  ผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสนิทรัพย์  

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22   

  4. นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์   ผูอ้ านวยการช านาญการพิเศษ  โรงเรียน

เรณูนครวิทยานุกูล  ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

  5. นางสาวใยรัก  ประจักษ์วงศ ์ รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

  6. ดร.พิศุทธิ์  กิติศรวีรพันธุ์   ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนไชยบุรี

วิทยาคม  ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

   7. ดร.พรนภา  เอกนิพนธ์   ผูอ้ านวยการช านาญการพิเศษ  โรงเรียนราม

ราชพิทยาคม  ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

  8. นางเพชรา  กิติศรีวรพันธุ์   รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  

โรงเรียนอุเทนพัฒนา  ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 22 
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  9. นางผกามาศ  ช่างถม  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

  10. นางลัดดา  สิรพิัฒน์  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนผ่ึงแดดวิทยาคาร  

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและประสิทธิผลการบริหาร

งบประมาณของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22  ผูว้ิจัยได้

ด าเนนิการเก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล และน าแบบสอบถาม

ที่ได้รับคืนมาวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปและน าเสนอข้อมูลใน

ประเด็นส าคัญดังนี้ 

  1. สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล 

  2. ขัน้ตอนการวิเคราะหข์้อมูล 

  3. ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การน าเสนอผลการวิจัยในครั้งนีเ้พื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ผูว้ิจัยได้

ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดังนี้ 

  N  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

   ̅  แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 

  S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

  F  แทน ค่าที่ใชใ้นการพิจารณาการแจกแจงแบบเอฟ (F - distribution) 

  t   แทน ค่าที่ใชใ้นการพิจารณาการแจกแจงแบบที (t - distribution) 

  f  แทน ความถี่ 

  SS  แทน ผลรวมก าลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 

  MS แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกก าลังสองของคะแนน (Mean of Squares) 

  df   แทน ช้ันแห่งความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 

  %  แทน ร้อยละ 

  *  แทน ความมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  **  แทน ความมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล 

การวิจัยในครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ด าเนินการวเิคราะหข์้อมูล และน าเสนอผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่ 

(Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

  ตอนที่ 2 วิเคราะหส์ภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 22 ทั้งโดยรวมและรายด้าน 

   2.1 สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ตามความคิดเห็นของ

ผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่ม

บริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 

22 ทั้งโดยรวมและรายด้าน โดยใช้สถิต ิค่าเฉลี่ย (  ̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

   2.2 ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ตามความคิดเห็น

ของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่ม

บริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 

22  ทั้งโดยรวมและรายด้าน โดยใช้สถิต ิค่าเฉลี่ย (  ̅ ) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  ตอนที่ 3 เปรียบเทียบสภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของ

โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

งบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง 

   3.1 เปรียบเทยีบสภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 22  จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง โดยใช้การทดสอบเอฟ (F-test) แบบ

การวิเคราะหแ์ปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 
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   3.2 เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตาม

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอื

หัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22  จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง โดยใช้การทดสอบเอฟ (F-

test) แบบการวิเคราะหแ์ปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 

  ตอนที่ 4 เปรียบเทียบสภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของ

โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

งบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 

   4.1 เปรียบเทียบสภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 22  จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน  โดยใช้การทดสอบเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะห์

แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 

   4.2 เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตาม

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอื

หัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22  จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน  โดยใช้การทดสอบเอฟ (F-test)  

แบบการวิเคราะหแ์ปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 

  ตอนที่ 5 เปรียบเทียบสภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของ

โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

งบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 จ าแนกตามประสบการณใ์นการท างาน 

   5.1 เปรียบเทยีบสภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 22  จ าแนกตามประสบการณใ์นการท างาน โดยใช้การทดสอบเอฟ (F-test) แบบการ

วิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะ

ท าการทดสอบรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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   5.2 เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน     

ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

หรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยใช้การทดสอบเอฟ       

(F-test) แบบการวิเคราะหแ์ปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีพบความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ยจะท าการทดสอบรายคู่โดยใช้วธิีของ LSD วิเคราะหค์วามแตกต่าง  

เป็นรายคู่ 

  ตอนที่ 6 เปรียบเทียบสภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของ

โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

งบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 จ าแนกตามจังหวัดที่ตัง้ของโรงเรียน 

   6.1 เปรียบเทียบสภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 22 จ าแนกตามจังหวัดที่ตัง้ของโรงเรียน โดยใช้การทดสอบที (t-test) แบบ 

Independent samples t-test 

   6.2 เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตาม

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอื

หัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 จ าแนกตามจังหวัดที่ตัง้ของโรงเรียน โดยใช้การทดสอบที (t-test) 

แบบ Independent samples t-test 

  ตอนที่ 7  แนวทางยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล จ านวน 360 ฉบับ        

จากโรงเรยีนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 81 โรงเรียน ได้แบบสอบถามกลับคืนมาและมีความสมบูรณ์ จ านวน 360 ฉบับ  

คิดเป็นรอ้ยละ 100 จากนั้นได้ตรวจความสมบูรณ์และความถูกต้องตามเกณฑก์ารให้

คะแนนของแบบสอบถามที่ก าหนดไว้ แล้วด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลและแปลความหมาย

การวิเคราะหต์ามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

  กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยประกอบด้วย ผูอ้ านวยการโรงเรยีน                    

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรือหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและ

ครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ปรากฏดังตาราง 6 
 

ตาราง 6  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง  

 ขนาดของโรงเรียน ประสบการณใ์นการท างานและจังหวัดที่ตัง้ของโรงเรียน 
 

ที ่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่าง 

N ร้อยละ 

1 สถานภาพการด ารงต าแหน่ง 

   ผูอ้ านวยการโรงเรียน 

   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

    หรอืหัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

   ครูผูส้อน 

 

50 

50 

 

260 

 

13.89 

13.89 

 

72.22 

 รวม 360 100 

2 ขนาดของโรงเรียน 

    เลก็  

   กลาง 

   ใหญ่/ใหญ่พิเศษ 

 

135 

153 

72 

 

37.50 

42.50 

20.00 

 รวม 360 100 
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ตาราง 6  (ต่อ) 

 

ที ่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่าง 

N ร้อยละ 

3 ประสบการณใ์นการท างาน 

     น้อยกว่า 10 ปี 

    10 – 20 ปี 

    มากกว่า 20 ปี 

 

148 

123 

89 

 

41.10 

34.20 

24.70 

 รวม 360 100 

4 จังหวัดที่ตัง้ของโรงเรียน 

    นครพนม 

    มุกดาหาร 

 

235 

125 

 

65.28 

34.72 

 รวม 360 100 
 

 จากตาราง 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม มีจ านวน 360 คน 

จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่งพบว่า เป็นครูผู้สอน จ านวน 297 คน คิดเป็น      

ร้อยละ 72.22 เป็นผูอ้ านวยการโรงเรียน  จ านวน 50 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.89 และเป็น

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรือหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

จ านวน 50 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.89 

 เมื่อจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นผู้อยู่ในโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 153 คน คิดเป็นรอ้ยละ 42.5 รองลงมา

อยู่ในโรงเรยีนขนาดเล็กจ านวน 135 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.50 และโรงเรียนขนาดใหญ่ 

จ านวน 72  คน  คิดเป็นรอ้ยละ 20.00 

 เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี จ านวน 148 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.1 

รองลงมาคือระหว่าง 10-20 ปี จ านวน 123 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.2และมากกว่า 20 ปี 

จ านวน 89 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.7  

  เมื่อจ าแนกตามจังหวัดที่ตัง้ของโรงเรียน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม 

อยู่ในจังหวัดนครพนม จ านวน 235 คน  คิดเป็นร้อยละ 65.28 และอยู่ในจังหวัดมุกดาหาร

จ านวน 125 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.72 
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 ตอนที่ 2 วิเคราะห์สภาพการบรหิารงบประมาณของโรงเรียน  ตามความ

คดิเห็นของผู้อ านวยการโรงเรยีน รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานงบประมาณหรอื

หัวหน้ากลุ่มบรหิารงานงบประมาณและครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 ทั้งโดยรวมและรายด้าน  

  2.1 สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ตามความคิดเห็นของ

ผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่ม

บริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา       

เขต 22 ทั้งโดยรวมและรายด้าน 

    2.1.1 วิเคราะห์สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 22  โดยรวม  โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (  ̅ ) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)            

ดังตาราง 7 

 

ตาราง 7  สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ตามความคิดเห็นของ 

 ผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้า 

 กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

 มัธยมศกึษา เขต 22  โดยรวม 
 

ด้าน สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ̅ S.D. แปลความหมาย 

1 ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ  4.39 0.48 มาก 

2 ด้านการรายงานผลการด าเนินการ 4.31 0.56 มาก 

3 ด้านการตรวจสอบภายใน 4.34 0.52 มาก 

4 ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุน

เพื่อการศกึษา 
4.29 0.55 มาก 

5 ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 4.43 0.48 มาก 

6 ด้านการบริหารการเงิน 4.54 0.47 มากที่สุด 

7 ด้านการบริหารบัญชี 4.51 0.51 มากที่สุด 

รวม  4.40 0.44 มาก 
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 จากตาราง 7 พบว่า สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 22 โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (  ̅ = 4.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับ

มากที่สุด จ านวน 2 ด้าน ระดับมาก จ านวน 5 ด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

3 ล าดับแรก ดังนี้ ด้านการบริหารการเงิน (  ̅ = 4.54) ด้านการบริหารบัญชี  (  ̅ = 4.51) 

และด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ (  ̅ = 4.43)  

     2.1.2 วิเคราะห์สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ตาม

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอื

หัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22  รายด้าน  โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (  ̅ ) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.)   

     2.1.2.1 วิเคราะห์สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ตาม

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอื

หัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22  ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ  ดังตาราง 8 

 

ตาราง 8 สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ตามความคิดเห็นของ 

 ผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้า 

 กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

 มัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ 
 

ข้อ ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 

 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา (SWOT 

Analysis) 
4.25 0.73 มาก 

2 

 

จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาการศกึษาของสถานศกึษา 
4.42 0.59 มาก 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

 

ข้อ ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

3 

 

จัดท าขอ้มูลสารสนเทศ รายงานการเงนิและผลการ

ด าเนนิงานโครงการ 
4.32 0.63 มาก 

4 ประชุมสรุปโครงการในปีการศกึษาที่ผ่านมา 4.31 0.68 มาก 

5 มีการประมาณการและก าหนดวงเงินค่าใช้จ่ายของ

แตล่ะโครงการ 
4.43 0.70 มาก 

6 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 4.60 0.55 มากที่สุด 

7 จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 4.46 0.63 มาก 

8 ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีตอ่

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
4.49 0.65 มาก 

9 ผูอ้ านวยการโรงเรียนอนุมัติการใชจ้่ายงบประมาณ

ตาม โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี

และแผนการใชจ้่ายงบประมาณ 

4.48 0.63 มาก 

10 อนุมัตกิารใช้จ่ายเป็นไปตามขั้นตอน ตามระยะเวลาที่

ก าหนด 
4.39 0.65 มาก 

11 ตัวชี้วัดในโครงการและงานต่าง ๆ มีความละเอียด 

ชัดเจน 
4.31 0.64 มาก 

12 ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณที่

จ าเป็นต้องขอโอนเสนอขอความเห็นชอบต่อ

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

4.28 0.73 มาก 

13 ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณที่

จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเสนอขอความเห็นชอบต่อ

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

4.27 0.72 มาก 

รวม 4.39 0.48 มาก 
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 จากตาราง 8 พบว่า สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 22 ดา้นการจัดท าแผนงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.39) เมื่อพิจารณา 

เป็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุดจ านวน 1 ข้อ ส่วนขอ้ที่เหลืออยู่ในระดับมาก เรียงจากระดับ

มากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี ้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา (  ̅ = 4.60)               

ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีตอ่คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน                

(  ̅ = 4.49) และผูอ้ านวยการโรงเรียนอนุมัตกิารใช้จา่ยงบประมาณตาม โครงการที่

ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ   (  ̅ = 4.48) 

     2.1.2.2 วิเคราะหส์ภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน   

ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

หรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22  ด้านการรายงานผลการด าเนินการ ดังตาราง 9 

 

ตาราง 9 สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการ

โรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่ม

บริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการรายงานผลการด าเนินการ 

 

ข้อ ด้านการรายงานผลการด าเนินการ  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 

 

รายงานผลการใชจ้่ายเงนิงบประมาณของแต่ละ

โครงการ 
4.35 0.63 มาก 

2 

 

ผลการด าเนินงานทางการเงนิเป็นไปตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด 
4.26 0.68 มาก 

3 

 

ติดตามความก้าวหน้าและผลส าเร็จของ

โครงการ 
4.30 0.68 มาก 

4 

 

จัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
4.39 0.62 มาก 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

ข้อ ด้านการรายงานผลการด าเนินการ  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

5 มีการวิเคราะหค์วามคุ้มค่าของแผนงานโดย

ละเอียด เพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณ 
4.26 069 มาก 

รวม 4.31 0.56 มาก 
 

 จากตาราง 9 พบว่า สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 22 ดา้นการรายงานผลการด าเนินกา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.31) เมื่อ

พจิารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงจากระดับมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ คือ 

จัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (  ̅ = 4.39) รายงาน

ผลการใช้จา่ยเงินงบประมาณของแต่ละโครงการ (  ̅ = 4.35) และติดตามความก้าวหน้า

และผลส าเร็จของโครงการ (  ̅ = 4.30) 

     2.1.2.3 วิเคราะห์สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ตาม

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอื

หัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22  ด้านการตรวจสอบภายใน ดังตาราง 10 
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ตาราง 10 สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ตามความคิดเห็นของ 

 ผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้า 

 กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

 มัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการตรวจสอบภายใน 
 

ข้อ ด้านการตรวจสอบภายใน  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 รายงานผลการปฏิบัติงาน 4.44 0.63 มาก 

2 รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ 4.41 0.60 มาก 

3 รายงานความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 4.32 0.66 มาก 

4 ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
4.35 0.60 มาก 

5 วางแผนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การด าเนินงานของสถานศึกษา 
4.32 0.60 มาก 

6 วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ 4.26 0.66 มาก 

7 รายงานผลการตรวจสอบและประเมิน

แผนปฏิบัติการประจ าปีตอ่คณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

4.32 0.62 มาก 

รวม 4.34 0.52 มาก 
 

  

 จากตาราง 10 พบว่า สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 22 ดา้นการตรวจสอบภายใน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.34) เมื่อพิจารณา 

เป็นรายข้ออยู่ในระดับมากอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงจากระดับมากไปหาน้อย 3 ล าดับ 

ดังนี้ รายงานผลการปฏิบัติงาน (  ̅ = 4.44) รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ  

(  ̅ = 4.41) และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย (  ̅ = 4.35) 
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     2.1.2.4  วิเคราะหส์ภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  

ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

หรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22  ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ดังตาราง 11 

 

ตาราง 11 สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ตามความคิดเห็นของ 

 ผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้า 

 กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

 มัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

 

ข้อ 
ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ

การศกึษา 
 ̅ S.D. 

แปล 

ความหมาย 

1 มีการประสานและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กับแหลง่ทรัพยากรที่สนับสนุนการจัด

การศกึษาทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนใน

ท้องถิ่นให้เป็นระบบ 

4.22 0.69 มาก 

2 วางแผน รณรงค์ ส่งเสริมการระดมทุนการ 

ศกึษา และทุนเพื่อการพัฒนาสถานศกึษา 
4.30 0.66 มาก 

3 จัดท าขอ้มูลสารสนเทศและระบบการรับจ่าย

ทุนการศึกษา และทุนเพื่อการพัฒนา

การศกึษา 

4.24 0.65 มาก 

4 

 

การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษาของ

สถานศกึษา โดยใหเ้ป็นไปตามความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.26 0.67 มาก 

5 ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ

สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ

สถาบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากรเพื่อ

การศกึษาโดยเป็นผู้จัดและมีสว่นร่วมในการ

จัดการศึกษา 

4.25 0.70 มาก 
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ตาราง 11  (ต่อ) 
 

ข้อ 
ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ

การศกึษา 
 ̅ S.D. 

แปล 

ความหมาย 

6 ส ารวจความตอ้งการของผู้เรียนและคัดเลือก

ผูเ้สนอกู้ยืมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
4.31 0.71 มาก 

7 ประสานการกู้ยืมเพื่อการศึกษากับหนว่ยงาน

ที่เกี่ยวข้อง 
4.34 0.72 มาก 

8 สร้างความตระหนักแก่ผู้กู้ยืมเงนิเพื่อ

การศกึษา 
4.36 0.74 มาก 

9 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงาน

ผลการด าเนินงานกองทุนเพื่อการศกึษา 
4.35 0.68 มาก 

10 ก าหนดแนวปฏิบัติการใชท้รัพยากรร่วมกันกับ

บุคคลและหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุด 

4.31 0.66 มาก 

11 กระตุน้ให้บุคคลในสถานศกึษาร่วมใช้

ทรัพยากรภายในและภายนอก 
4.30 0.66 มาก 

12 ประสานความรว่มมอืกับผูร้ับผดิชอบแหล่ง

ทรัพยากรภายในและภายนอก 
4.29 0.67 มาก 

13 ด าเนนิการเชิดชูเกียรตบิุคคลและหน่วยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชน ที่สนับสนุนการใช้

ทรัพยากรร่วมกันเพื่อการศึกษาของ

สถานศกึษา 

4.32 0.71 มาก 

14 ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนตา่ง ๆ ในการ

บริหารจัดการทรัพยากร 
4.25 0.72 มาก 

รวม 4.29 0.55 มาก 
 

 จากตาราง 11 พบว่า สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 
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เขต 22 ดา้นการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก          

(  ̅ = 4.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงจากระดับมากไปหาน้อย 

3 ล าดับ ดังนี้ สร้างความตระหนักแก่ผูกู้้ยืมเงนิเพื่อการศกึษา (  ̅ = 4.36) ติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานกองทุนเพื่อการศกึษา (  ̅ = 4.35) 

และประสานการกู้ยืมเพื่อการศกึษากับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง (  ̅ = 4.34) 

     2.1.2.5  วิเคราะหส์ภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  

ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

หรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22  ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ดังตาราง 12 

ตาราง 12 สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ตามความคิดเห็นของ 

 ผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้า 

 กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

 มัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
 

ข้อ ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 

 

แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานในกลุ่มงาน

บริหารพัสดุและสนิทรัพย์ 
4.49 0.58 มาก 

2 จัดท าทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ ์ให้เป็นปัจจุบัน 4.43 0.61 มาก 

3 

 

งานบริหารสินทรัพย์ของสถานศกึษา มีระเบียบ

มาตรฐานการบริหารสินทรัพย์รวมทั้งฐานข้อมูล

สินทรัพย์ที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน 

สมบูรณ์ 

4.36 0.64 มาก 

4 

 

จัดท าระเบียบการใชท้รัพย์สินที่เกิดจากการ

จัดหาของสถานศกึษา โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

4.38 0.64 มาก 

5 

 

 

วางแผนการจัดหาพัสดุและก าหนดรูปแบบ

รายการ หรอืคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์

หรอืสิ่งก่อสร้าง ก่อนการจัดซือ้จัดจา้ง 

4.39 0.61 มาก 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
 

ข้อ ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

6 ก าหนดรูปแบบรายการเพื่อประกอบการขอตั้ง

งบประมาณ 
4.42 0.65 มาก 

7 ตั้งงบประมาณเสนอต่อส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

4.33 0.61 มาก 

8 กรณีที่เป็นการจัดหาจากเงินนอกงบประมาณ      

ให้ก าหนดแบบรูปรายการหรอืคุณลักษณะเฉพาะ

ได้โดยให้พิจารณาจากแบบมาตรฐาน 

4.38 0.67 มาก 

9 ก าหนดรูปแบบรายการโดยยึดหลักความโปร่งใส 

เป็นธรรม และเป็นประโยชน์กับทางราชการ 

4.43 0.58 มาก 

10 จัดท าขอ้มูลการจัดซื้อจัดจา้งอย่างเป็นระบบ  4.51 0.61 มากที่สุด 

11 จัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อ จัดจา้งไว้อย่างปลอดภัย 4.42 0.61 มาก 

12 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดหาพัสดุ 4.40 0.65 มาก 

13 ด าเนนิการจัดซื้อ จัดจา้งเป็นไปตาม พรบ.   

การจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 

4.59 0.58 มากที่สุด 

14 ด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 

4.58 0.59 มากที่สุด 

15 สถานศกึษาส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรูเ้รื่อง

การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ให้กับบุคลากรทุก

ระดับโดยจัดใหม้ีการฝึกอบรม สัมมนา ศกึษา ดู

งาน 

4.42 0.68 มาก 

16 การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามปฏิทินที่ 

ก าหนดไว้ 
4.41 0.66 มาก 
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ตาราง 12  (ต่อ) 
 

ข้อ ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

17 จัดท าเอกสารหลักฐานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

ถูกต้องตามระเบียบ 
4.52 0.62 มากที่สุด 

18 จัดท าทะเบียนคุมบัญชีทรัพย์สินและบัญชีวัสดุ 

ไม่ว่าจะได้มาด้วยการจัดหาหรอืการรับบริจาค 
4.46 0.61 มาก 

19 เก็บรักษาพัสดุใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมใชง้าน 4.42 0.65 มาก 

20 ตรวจสอบพัสดุประจ าปี  4.50 0.62 มาก 

21 จ าหน่ายพัสดุที่ช ารุดเสื่อมสภาพหรือไม่ใช้ใน

ราชการอีกต่อไป 
4.39 0.65 มาก 

22 จัดท าเอกสารหลักฐานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

ถูกต้องตามระเบียบ 
4.51 0.61 มากที่สุด 

23 จัดท าแนวปฏิบัติหรอืระเบียบของสถานศึกษาใน

การด าเนินการหารายได้ โดยไม่ขัดตอ่กฎหมาย

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4.38 0.72 มาก 

24 การจัดหาผลประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และ

อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในความครอบครองของ

สถานศกึษาภายในวัตถุประสงค์ของสถานศกึษา 

และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ 

และภารกิจของสถานศกึษา 

4.26 0.71 มาก 

25 เงินรายได้ที่เกิดขึ้นถือเป็นเงินนอกงบประมาณ

ประเภทเงนิรายได้สถานศึกษา 
4.39 0.68 มาก 

รวม 4.43 0.48 มาก 

 จากตาราง 12 พบว่า สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 
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เขต 22 ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.43) เมื่อ

พจิารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด 5 ขอ้ และข้อที่เหลอือยู่ในระดับมาก เรียงจาก

ระดับมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี ้ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อ

จัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (  ̅ = 4.59) ด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (  ̅ = 4.58) และจัดท าเอกสารหลักฐานจัดซื้อจัดจ้าง

พัสดุถูกต้องตามระเบียบ (  ̅ = 4.52) 

     2.1.2.6  วิเคราะหส์ภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  

ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

หรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22  ด้านการบริหารการเงนิ ดังตาราง 13 

ตาราง 13 สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ตามความคิดเห็นของ 

 ผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้า 

 กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

 มัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการบริหารการเงนิ 
 

ข้อ ด้านการบริหารการเงิน  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 

 

แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานในกลุ่มงาน

บริหารการเงิน 
4.62 0.57 มากที่สุด 

2 

 

สถานศกึษามีนโยบายการบริหารการเงินและ

ควบคุมงบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่า 

ประหยัดโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

4.55 0.56 มากที่สุด 

3 

 

การเบิกเงินจากคลัง เป็นไปตามขั้นตอนและ

วิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
4.60 0.54 มากที่สุด 

4 

 

การรับเงิน การเก็บรักษาเงินการจ่ายเงนิ การ

โอนเงนิ การรับเงนิไว้เบิกเหลื่อมปี เป็นไปตาม

ขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

4.55 0.61 มากที่สุด 
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ตาราง 13  (ต่อ) 
 

ข้อ ด้านการบริหารการเงิน  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

5 

 

 

ส่งเสริมการเรยีนรู้ เรื่องการบริหารการเงินและ

ควบคุมงบประมาณให้กับบุคลากรโดยจัดใหม้ี

การฝึกอบรมสัมมนา ทั้งในและนอกโรงเรียน 

4.44 0.59 มาก 

6 การจัดสรรงบประมาณ มีความสอดคล้องกับ

แผนงาน/โครงการ ที่ก าหนดไว้ 
4.51 0.56 มากที่สุด 

7 ออกใบเสร็จรับเงนิให้มคีวามถูกต้องและเป็น

ปัจจุบัน 
4.55 0.61 มากที่สุด 

8 การลงบัญชีในสมุดเงินสดเป็นปัจจุบัน 4.56 0.60 มากที่สุด 

9 การน าส่งเงนิ เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่

กระทรวงการคลังก าหนด 
4.57 0.57 มากที่สุด 

10 การโอนเงินเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่

กระทรวงการคลังก าหนด 
4.49 0.58 มากที่สุด 

11 การรับเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เป็นไปตามขั้นตอน

และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
4.50 0.60 มาก 

12 การน าเงินส่งคลังให้น าส่งภายในระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการ

น าเงินส่งคลังของสว่นราชการ 

4.51 0.57 มากที่สุด 

รวม 4.54 0.48 มากที่สุด 

 

 จากตาราง 13 พบว่า สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 22 ดา้นการบริหารการเงิน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  ̅ = 4.54) เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด 10 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 2 ขอ้ เรียงจากระดับมากไปหา

น้อย 3 ล าดับ ดังนี้ แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานในกลุ่มงานบริหารการเงิน               
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(  ̅ = 4.62) การเบิกเงินจากคลัง เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

(  ̅ = 4.60) และการน าส่งเงิน เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด         

(  ̅ = 4.57) 

     2.1.2.7  วิเคราะหส์ภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  

ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

หรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22  ด้านการบริหารการเงนิ ดังตาราง 14 

 

ตาราง 14 สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ตามความคิดเห็นของ 

 ผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้า 

 กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

 มัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการบริหารบัญชี 
 

ข้อ ด้านการบริหารบัญชี  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 

 

แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานในกลุ่มงาน

บริหารบัญชี 
4.59 0.56 มากที่สุด 

2 

 

จัดท าหลักฐานทางการเงินที่มคีวามละเอียด 

ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน 
4.52 0.57 มากที่สุด 

3 

 

จัดเก็บข้อมูลหลักฐานที่เป็นระบบระเบียบ 

ปลอดภัย 
4.51 0.61 มากที่สุด 

4 จัดท ารายงานการเงินและบัญชเีป็นประจ า 4.56 0.61 มากที่สุด 

5 

 

กรรมการตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงิน

คงเหลือในสมุดเงินสดกับรายงานเงินคงเหลอื 
4.53 0.60 มากที่สุด 

6 บันทึกและสรุปบัญชเีงินคงเหลอืประจ าวัน 

ครอบคลุมทั้งเงินงบงบประมาณและเงินนอก

งบประมาณ 

4.56 0.64 มากที่สุด 

7 สถานศกึษาจัดใหม้ีการประชุมช้ีแจงเพื่อ

เสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจถึงผลประโยชน์

ของการมีระบบการบริหารบัญชใีห้กับบุคลากร 

4.42 0.67 มาก 
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ตาราง 14 (ต่อ) 
 

ข้อ ด้านการบริหารบัญชี  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

8 ส่งเสริมการเรยีนรู้ เรื่องการบริหารบัญชีใหก้ับ

บุคลากรโดยจัดใหม้ีการฝกึอบรมสัมมนา ทั้งใน

และนอกโรงเรยีน 

4.45 0.67 มาก 

9 บุคลากรในสถานศกึษารับรู้หลักการ นโยบาย

การบริหารบัญช ีโดยแจง้แนวปฏิบัติไว้เป็นลาย

ลักษณ์อักษร 

4.46 0.61 มาก 

10 จัดท ารายงานทางการเงิน เสนอต่อส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษา 
4.49 0.64 มาก 

11 จัดท างบการเงนิ เสนอต่อส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา 
4.48 0.64 มาก 

รวม 4.51 0.51 มากที่สุด 
 

 จากตาราง 14 พบว่า สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 22 ด้านการบริหารบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  ̅ = 4.51) เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด 6 ข้อ และข้อที่เหลืออยู่ในระดับมาก เรียงจากระดับมากไปหา

น้อย 3 ล าดับ ดังนี้ แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานในกลุ่มงานบริหารบัญชี (  ̅ = 4.59) 

จัดท ารายงานการเงินและบัญชเีป็นประจ า (  ̅ = 4.56) และบันทึกและสรุปบัญชเีงนิ

คงเหลือประจ าวัน ครอบคลุมทั้งเงนิงบงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (  ̅ = 4.56) 

   2.2 ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ตามความคิดเห็น

ของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่ม

บริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา       

เขต 22  ทั้งโดยรวมและรายด้าน  

     2.2.1 วิเคราะหป์ระสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  

ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
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หรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22  โดยรวม  โดยใช้สถิต ิค่าเฉลี่ย (  ̅ ) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) ดังตาราง 15 
 

ตาราง 15  ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ตามความคิดเห็นของ 

 ผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้า 

 กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

 มัธยมศกึษา เขต 22  โดยรวม 
 

ด้าน ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของ

โรงเรียน 
 ̅ S.D. แปลความหมาย 

1 ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ  4.41 0.52 มาก 

2 ด้านการรายงานผลการด าเนินการ 4.38 0.60 มาก 

3 ด้านการตรวจสอบภายใน 4.38 0.58 มาก 

4 ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ

การศกึษา 
4.35 0.53 มาก 

5 ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 4.45 0.50 มาก 

6 ด้านการบริหารการเงิน 4.50 0.50 มาก 

7 ด้านการบริหารบัญชี 4.49 0.52 มาก 

รวม  4.42 0.49 มาก 

 

 จากตาราง 15 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ตาม

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอื

หัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (  ̅ = 4.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

อยู่ในระดับมาก จ านวน 7 ด้าน เรยีงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี ้

ด้านการบริหารการเงิน (  ̅ = 4.50) ดา้นการบริหารบัญชี  (  ̅ = 4.49) และด้านการ

บริหารพัสดุและสนิทรัพย์ (  ̅ = 4.45)  

     2.2.2 วิเคราะหป์ระสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  

ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
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หรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22  รายด้าน  โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (  ̅ ) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.)  

     2.2.2.1  วิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  

ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

หรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22  ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ ดังตาราง 16 

ตาราง 16 ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ตามความคิดเห็นของ 

 ผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้า 

 กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

 มัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ 
 

ข้อ ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 การจัดท าแผนงบประมาณอย่างมปีระสิทธิภาพ 4.47 0.65 มาก 

2 

 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้อง

กับแผนพัฒนาการศกึษาของสถานศึกษา 
4.46 0.60 มาก 

3 

 

ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของโรงเรียนมีความ

ละเอียด ชัดเจน 
4.43 0.68 มาก 

4 โรงเรียนมีการแตง่ตั้งคณะกรรมการสถานศกึษา 

ในการประชุมจัดท าแผนงบประมาณ 
4.47 0.66 มาก 

5 การจัดท าแผนงบประมาณเสร็จทันตามเวลาที่

ก าหนด 
4.40 0.64 มาก 

6 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีมคีวาม

สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ 
4.45 0.61 มาก 

7 การจัดท าแผนการใชจ้่ายงบประมาณมีความ

สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ 
4.50 0.61 มาก 

8 คณะกรรมการสถานศกึษามีสว่นร่วมในการ

จัดท าแผนงบประมาณ 
4.42 0.69 มาก 
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ตาราง 16  (ต่อ) 
 

ข้อ ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

9 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผน

งบประมาณ 
4.39 0.62 มาก 

10 ผูอ้ านวยการโรงเรียน มีความรูค้วามเข้าใจในการ

จัดท าแผนงบประมาณ 
4.49 0.56 มาก 

11 รองผู้อ านวยการ ครูปฏิบัติหน้าที่การเงนิ ครู

ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ มีความรู้ความเข้าใจในการ

จัดท าแผนงบประมาณ 

4.47 0.60 มาก 

12 ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณที่

จ าเป็นต้องขอโอนเสนอขอความเห็นชอบต่อ

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

4.38 0.79 มาก 

13 ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณที่

จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเสนอขอความเห็นชอบต่อ

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

4.30 0.78 มาก 

14 ขอโอนงบประมาณที่ไม่ตอ้งท าความตกลงกับ

ส านักงบประมาณให้เสนอต่อเลขาธิการ

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

4.27 0.83 มาก 

15 เปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไม่ตอ้งท าความตกลง

กับส านักงบประมาณให้เสนอต่อเลขาธิการ

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

4.29 0.80 มาก 

รวม 4.41 0.52 มาก 

 จากตาราง 16 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ตาม

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอื 

หัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.39) 

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงจากระดับมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี ้

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



113 

การจัดท าแผนการใชจ้่ายงบประมาณมีความสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ (  ̅ = 4.50) 

ผูอ้ านวยการโรงเรียน มคีวามรูค้วามเข้าใจในการจัดท าแผนงบประมาณ (  ̅ = 4.49) และ

การจัดท าแผนงบประมาณอย่างมปีระสิทธิภาพ   (  ̅ = 4.47) 

     2.2.2.2  วิเคราะหป์ระสิทธิผลการบริหารงบประมาณของ

โรงเรียน  ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

งบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  ด้านการรายงานผลการด าเนินการ ดังตาราง 17 

ตาราง 17 ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ตามความคิดเห็นของ 

 ผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้า 

 กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

 มัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการรายงานผลการด าเนินการ 
 

ข้อ ด้านการรายงานผลการด าเนินการ  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 

 

รายงานผลการใชจ้่ายเงนิงบประมาณของแต่ละ

โครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
4.43 0.66 มาก 

2 

 

สรุปโครงการประจ าปีการศึกษาเป็นไปตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด 
4.37 0.70 มาก 

3 

 

ผลการด าเนินงานทางการเงนิเป็นไปตามระยะเวลา

ที่ก าหนด 
4.37 0.68 มาก 

4 ผลส าเร็จของโครงการตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 4.40 0.61 มาก 

5 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
4.40 0.67 มาก 

6 วิเคราะหค์วามคุ้มค่าของแผนงานโดยละเอียด เพื่อ

ใช้ในการจัดสรรงบประมาณ 
4.32 0.77 มาก 

รวม 4.38 0.60 มาก 
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 จากตาราง 17 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ตาม

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอื

หัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการรายงานผลการด าเนินการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก              

(  ̅ = 4.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงจากระดับมากไปหาน้อย 

3 ล าดับ ดังนี้ คือ รายงานผลการใชจ้่ายเงนิงบประมาณของแต่ละโครงการเป็นไปตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด (  ̅ = 4.43) ผลส าเร็จของโครงการตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้         

(  ̅ = 4.40) และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเป็นไปตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด (  ̅ = 4.40) 

     2.2.2.3  วิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของ

โรงเรียน  ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

งบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  ด้านการตรวจสอบภายใน ดังตาราง 18 
 

ตาราง 18 ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ตามความคิดเห็นของ 

 ผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้า 

 กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

 มัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการตรวจสอบภายใน 
 

ข้อ ด้านการตรวจสอบภายใน  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 มีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 4.42 0.61 มาก 

2 รายงานผลการปฏิบัติงาน 4.45 0.64 มาก 

3 รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ 4.40 0.66 มาก 

4 รายงานความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 4.35 0.67 มาก 

5 การประเมนิคุณภาพการปฏิบัติงานตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
4.33 0.63 มาก 

6 ประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผลการ

ด าเนนิงานของโรงเรียน 
4.35 0.65 มาก 
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ตาราง 18 (ต่อ) 
 

ข้อ ด้านการตรวจสอบภายใน  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

7 รายงานผลการตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจ าปี

ต่อคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
4.36 0.70 มาก 

8 ประเมินแผนปฏิบัติการประจ าปีตอ่

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
4.36 0.71 มาก 

รวม 4.38 0.58 มาก 

 

 จากตาราง 18 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน            

ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

หรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการตรวจสอบภายใน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.38) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงจากระดับมากไปหาน้อย  

3 ล าดับ ดังนี้ รายงานผลการปฏิบัติงาน (  ̅ = 4.45) มีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน        

(  ̅ = 4.42) และรายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ  (  ̅ = 4.40) 

     2.2.2.4  วิเคราะหป์ระสิทธิผลการบริหารงบประมาณของ

โรงเรียน  ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

งบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา

ดังตาราง 19 
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ตาราง 19 ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ตามความคิดเห็นของ 

 ผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้า 

 กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

 มัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

 

ข้อ 
ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ

การศกึษา 
 ̅ S.D. 

แปล 

ความหมาย 

1 การประสานและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่ง

ทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดการศกึษาทั้งภาครัฐ 

เอกชนและประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นระบบ 

4.29 0.68 มาก 

2 การศกึษาแนวทางหรอืระเบียบที่จะขอรับการ

สนับสนุนจากแหล่งทรัพยากรทุกประเภท

ตลอดจนเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุน 

4.32 0.61 มาก 

3 การวางแผน รณรงค ์ส่งเสริมการระดม

ทุนการศึกษา และทุนเพื่อการพัฒนาสถานศกึษา 
4.34 0.64 มาก 

4 

 

การจัดท าขอ้มูลสารสนเทศและระบบการรับจ่าย

ทุนการศึกษา และทุนเพื่อการพัฒนาการศกึษา 
4.32 0.66 มาก 

5 การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษาของ

สถานศกึษา โดยใหเ้ป็นไปตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

4.37 0.65 มาก 

6 บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพสถาบัน

ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 

ระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษาโดยเป็นผู้จัดและมี

ส่วนรว่มในการจัดการศกึษา 

4.29 0.64 มาก 

7 การส ารวจความตอ้งการของผู้เรยีนและคัดเลือก

ผูเ้สนอกู้ยืมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
4.43 0.66 มาก 

8 การประสานการกู้ยืมเพื่อการศกึษากับหนว่ยงาน

ที่เกี่ยวข้อง 
4.35 0.68 มาก 
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ตาราง 19  (ต่อ) 
 

ข้อ 
ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ

การศกึษา 
 ̅ S.D. 

แปล 

ความหมาย 

9 สร้างความตระหนักแก่ผู้กู้ยืมเงนิเพื่อการศกึษา 4.41 0.62 มาก 

10 การตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงาน

ผลการด าเนินงานกองทุนเพื่อการศกึษา 
4.40 0.63 มาก 

11 การก าหนดแนวปฏิบัติการใชท้รัพยากรร่วมกันกับ

บุคคลและหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุด 

4.35 0.66 มาก 

12 การกระตุน้ใหบุ้คคลในโรงเรียนร่วมใชท้รัพยากร

ภายในและภายนอก 
4.35 0.64 มาก 

13 การประสานความรว่มมือกับผูร้ับผิดชอบแหลง่

ทรัพยากรภายในและภายนอก 
4.36 0.66 มาก 

14 การด าเนินการเชดิชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชน ที่สนับสนุนการใชท้รัพยากร

ร่วมกันเพื่อการศึกษาของสถานศกึษา 

4.33 0.68 มาก 

15 ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนตา่ง ๆ  ในการ

บริหารจัดการทรัพยากร 
4.33 0.69 มาก 

รวม 4.35 0.53 มาก 
 

 จากตาราง 19 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ตาม

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอื

หัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (  ̅ = 4.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงจากระดับมาก

ไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี ้การส ารวจความต้องการของผูเ้รียนและคัดเลือกผูเ้สนอกู้ยืมตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนด (  ̅ = 4.43) สร้างความตระหนักแก่ผูกู้้ยืมเงนิเพื่อการศกึษา                  

(  ̅ = 4.41) และการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานกองทุน

เพื่อการศกึษา (  ̅ = 4.40) 
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     2.2.2.5  วิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของ

โรงเรียน  ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

งบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  ด้านการบริหารพัสดุและสนิทรัพย์ ดังตาราง 20 

 

ตาราง 20 ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ตามความคิดเห็นของ 

 ผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้า 

 กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

 มัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
 

ข้อ ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 

 

แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานในกลุ่มงาน

บริหารพัสดุและสนิทรัพย์ 
4.56 0.57 มากที่สุด 

2 

 

เจ้าหน้าที่รับผดิชอบท าทะเบียนคุมวัสดุครุภัณฑ์ 

ให้เป็นปัจจุบันทั้งที่ซือ้จากเงนิงบประมาณและ  

เงินนอกงบประมาณตลอดจนที่ได้จากการบริจาค 

4.43 0.63 มาก 

3 

 

งานบริหารสินทรัพย์ของสถานศกึษา มีระเบียบ

มาตรฐานการบริหารสินทรัพย์รวมทั้งฐานขอ้มูล

สินทรัพย์ที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 

4.45 0.60 มาก 

4 

 

ระเบียบการใชท้รัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของ

สถานศกึษา โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

4.42 0.60 มาก 

5 

 

 

โรงเรียนวางแผนการจัดหาพัสดุและก าหนด

รูปแบบรายการ หรอืคุณลักษณะเฉพาะของ

ครุภัณฑห์รอืสิ่งก่อสร้าง ก่อนการจัดซือ้จัดจ้าง 

4.43 0.63 มาก 

6 ก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

เพื่อประกอบการขอตั้งงบประมาณส่งให้

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

4.44 0.62 มาก 
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ตาราง 20  (ต่อ) 
 

ข้อ ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

7 กรณีที่เป็นการจัดหาจากเงินนอกงบประมาณให้

ก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะได้

โดยใหพ้ิจารณาจากแบบมาตรฐานก่อน หากไม่

เหมาะสมก็ใหก้ าหนดตามความต้องการโดยยึด

หลักความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นประโยชน์

กับทางราชการ 

4.40 0.65 มาก 

8 โรงเรียนจัดท าฐานข้อมูลในการท าเอกสารการ

จัดหาพัสดุ 
4.40 0.64 มาก 

9 โรงเรียนจัดท าฐานข้อมูลในการท าเอกสารการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
4.42 0.63 มาก 

10 โรงเรียนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ

จัดหาพัสดุ 
4.40 0.65 มาก 

11 เจ้าหน้าที่รับผดิชอบด าเนนิการจัดซือ้ จัดจา้ง

เป็นไปตามพรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

4.55 0.53 มากที่สุด 

12 เจ้าหน้าที่รับผดิชอบด าเนนิการจัดซือ้จัดจ้าง

ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) 
4.57 0.57 มากที่สุด 

13 โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องการ

บริหารพัสดุและสนิทรัพย์ใหก้ับบุคลากรทุกระดับ

ในโรงเรยีนโดยจัดใหม้ีการฝึกอบรม สัมมนา 

ศกึษา ดูงาน 

4.43 0.64 มาก 

14 เจ้าหน้าที่รับผดิชอบจัดท าเอกสารหลักฐาน

จัดซื้อจัดจ้างพัสดุถูกต้องตามระเบียบ 
4.45 0.64 มาก 

15 จัดท าทะเบียนคุมบัญชีทรัพย์สินและบัญชีวัสดุ 

ไม่ว่าจะได้มาด้วยการจัดหาหรอืการรับบริจาค 

4.50 0.58 มาก 
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ตาราง 20  (ต่อ) 
 

ข้อ ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

16 เก็บรักษาพัสดุใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมใชง้าน 4.49 0.58 มาก 

17 กรรมการที่รับผดิชอบตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

และให้มกีารจ าหนว่ยพัสดุที่ช ารุดเสื่อมสภาพ

หรอืไม่ใช้ในราชการอีกต่อไป 

4.46 0.63 มาก 

18 พัสดุที่เป็นที่ดนิหรอืสิ่งก่อสร้างกรณีที่ได้มาด้วย

เงินงบประมาณให้ด าเนินการขึน้ทะเบียนเป็นที่

ราชพัสดุ  

4.44 0.66 มาก 

19 การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามปฏิทินที่ก าหนด

ไว้ 
4.41 0.67 มาก 

20 จัดท าเอกสารหลักฐานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

ถูกต้องตามระเบียบ 
4.52 0.59 มากที่สุด 

21 จัดท าแนวปฏิบัติหรอืระเบียบของสถานศึกษาใน

การด าเนินการหารายได้ โดยไม่ขัดตอ่กฎหมาย

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4.42 0.65 มาก 

22 การจัดหาผลประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และ

อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในความครอบครองของ

สถานศกึษาภายในวัตถุประสงค์ของสถานศกึษา 

และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ 

และภารกิจของสถานศกึษา 

4.35 0.63 มาก 

23 เงินรายได้ที่เกิดขึ้นถือเป็นเงินนอกงบประมาณ

ประเภทเงนิรายได้สถานศึกษา 
4.40 0.65 มาก 

รวม 4.45 0.50 มาก 
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 จากตาราง 20 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน         

ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

หรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก              

(  ̅ = 4.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ และข้อที่เหลอือยู่ในระดับ

มาก เรียงจากระดับมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ เจ้าหน้าที่รับผดิชอบด าเนนิการจัดซือ้จัด

จา้งภาครัฐ ดว้ยระบบ อเิล็กทรอนิกส์ (e-GP) (  ̅ = 4.57)  แต่งตัง้คณะกรรมการ

ด าเนนิงานในกลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ (  ̅ = 4.56) และ เจา้หน้าที่รับผดิชอบ

ด าเนนิการจัดซื้อ จัดจา้งเป็นไปตามพรบ. การจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 (  ̅ = 4.55) 

     2.2.2.6  วิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของ

โรงเรียน  ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

งบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  ด้านการบริหารการเงิน ดังตาราง 21 

ตาราง 21 ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ตามความคิดเห็นของ 

 ผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้า 

 กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

 มัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการบริหารการเงนิ 
 

ข้อ ด้านการบริหารการเงิน  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 

 

แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานในกลุ่มงาน

บริหารการเงิน 
4.47 0.57 มาก 

2 

 

โรงเรียนมีนโยบายการบริหารการเงินและ

ควบคุมงบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่า 

ประหยัดโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

4.50 0.58 มาก 

3 

 

เจ้าหน้าที่รับผดิชอบการเบิกเงนิจากคลัง เป็นไป

ตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลัง

ก าหนด 

4.49 0.62 มาก 
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ตาราง 21 (ต่อ) 
 

ข้อ ด้านการบริหารการเงิน  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

4 

 

โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องการบริหาร

การเงนิและควบคุมงบประมาณให้กับบุคลากร

โดยจัดใหม้ีการฝกึอบรมสัมมนา ทั้งในและนอก

โรงเรียน 

4.45 0.70 มาก 

5 

 

การจัดสรรงบประมาณ มีความสอดคล้องกับ

แผนงาน/โครงการ ที่ก าหนดไว้ 
4.47 0.63 มาก 

6 กรรมการที่รับผดิชอบเก็บรักษาเอกสารและ

หลักฐานการเบิกจ่าย 
4.48 0.59 มาก 

7 กรรมการผูร้ับผิดชอบออกใบเสร็จรับเงนิให้มี

ความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
4.46 0.61 มาก 

8 เจ้าหน้าที่รับผดิชอบการลงบัญชใีนสมุดเงนิสด 

ลงเป็นปัจจุบัน 
4.56 0.58 มากที่สุด 

9 
การจา่ยเงินมหีลักฐานการจ่ายทุกครั้ง 4.50 0.55 มาก 

10 กรรมการที่รับผดิชอบมีการตรวจสอบการใช้

จา่ยเงนิตามโครงการ 
4.51 0.55 มากที่สุด 

11 เจ้าหน้าที่รับผดิชอบการเบิกเงนิจากคลัง การ

รับเงนิ การเก็บรักษาเงินการจา่ยเงนิ การโอน

เงิน การรับเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เป็นไปตาม

ขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

4.53 0.56 มากที่สุด 

12 การน าส่งเงนิเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่

กระทรวงการคลังก าหนด 
4.56 0.60 มากที่สุด 

13 การโอนเงิน เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่

กระทรวงการคลังก าหนด 
4.50 0.61 มาก 
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ตาราง 21  (ต่อ) 
 

 

 

 จากตาราง 21 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ตาม

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอื

หัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการบริหารการเงนิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.50) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด 5 ข้อ และข้อที่เหลอือยู่ในระดับมาก เรียงจาก

ระดับมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี ้เจ้าหน้าที่รับผดิชอบการลงบัญชีในสมุดเงินสด ลงเป็น

ปัจจุบัน (  ̅ = 4.56) การน าส่งเงินเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลัง

ก าหนด (  ̅ = 4.56) และการรับเงนิไว้เบิกเหลื่อมปี เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่

กระทรวงการคลังก าหนด (  ̅ = 4.53) 

     2.2.2.7  วิเคราะหป์ระสิทธิผลการบริหารงบประมาณของ

โรงเรียน  ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

งบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  ด้านการบริหารบัญช ีดังตาราง 22 

 

 

 

 

 

ข้อ ด้านการบริหารการเงิน  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

14 การรับเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เป็นไปตามขั้นตอนและ

วิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
4.53 0.60 มากที่สุด 

15 การน าเงินส่งคลังให้น าส่งภายในระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการ

น าเงินส่งคลังของสว่นราชการ 

4.52 0.63 มากที่สุด 

รวม 4.50 0.50 มาก 
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ตาราง 22 ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ตามความคิดเห็นของ 

 ผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้า 

 กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

 มัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการบริหารบัญชี 
 

ข้อ ด้านการบริหารบัญชี  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 

 

แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานในกลุ่มงาน

บริหารบัญชี 
4.57 0.58 มากที่สุด 

2 

 

เจ้าหน้าที่รับผดิชอบจัดท าหลักฐานทางการเงิน

ที่มคีวามละเอียด ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน 
4.46 0.63 มาก 

3 

 

เจ้าหน้าที่รับผดิชอบจัดเก็บข้อมูลหลักฐานที่เป็น

ระบบ ระเบียบ ปลอดภัย 
4.53 0.62 มากที่สุด 

4 เจ้าหน้าที่รับผดิชอบจัดท ารายงานการเงินและ

บัญชเีป็นประจ า 
4.56 0.58 มากที่สุด 

5 กรรมการตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงิน

คงเหลือในสมุดเงินสดกับรายงานเงินคงเหลอื 

4.48 0.60 มาก 

6 เจ้าหน้าที่รับผดิชอบมีการบันทึกและสรุปบัญชี

เงินคงเหลือประจ าวัน ครอบคลุมทั้งเงินงบ

งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

4.47 0.62 มาก 

7 โรงเรียนจัดให้มกีารประชุมชีแ้จงเพื่อเสริมสร้าง

ความรูค้วามเข้าใจถึงผลประโยชน์ของการมี

ระบบการบริหารบัญชีให้กับบุคลากร 

4.36 0.69 มาก 

8 บุคลากรในโรงเรียนรับรู้หลักการ นโยบายการ

บริหารบัญชี โดยแจ้งแนวปฏิบัติไว้เป็นลาย

ลักษณ์อักษร 

4.42 0.63 มาก 

9 เจ้าหน้าที่รับผดิชอบจัดท ารายงานทางการเงิน 

เสนอต่อส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 
4.51 0.61 มากที่สุด 
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ตาราง 22  (ต่อ) 
 

ข้อ ด้านการบริหารบัญชี  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

10 เจ้าหน้าที่รับผดิชอบจัดท างบการเงนิ เสนอต่อ

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 
4.53 0.57 มากที่สุด 

รวม 4.49 0.52 มาก 
 

 จากตาราง 22 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ตาม

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอื

หัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการบริหารบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.49) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด 5 ข้อ และข้อที่เหลอือยู่ในระดับมาก เรยีงจาก

ระดับมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี ้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในกลุ่มงานบริหาร

บัญช ี(  ̅ = 4.57) เจ้าหน้าที่รับผดิชอบจัดท ารายงานการเงินและบัญชีเป็นประจ า                 

(  ̅ = 4.56) และเจ้าหน้าที่รับผดิชอบจัดเก็บข้อมูลหลักฐานที่เป็นระบบ ระเบียบ ปลอดภัย 

(  ̅ = 4.53) 
 

  ตอนที่ 3 เปรียบเทยีบสภาพและประสิทธิผลการบรหิารงบประมาณ

ของโรงเรยีน ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่ม

บริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่มบรหิารงานงบประมาณและครูผู้สอน         

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 จ าแนกตามสถานภาพการ

ด ารงต าแหน่ง  

   3.1 เปรียบเทยีบสภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 22  จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง โดยใช้การทดสอบเอฟ (F-test) แบบ

การวิเคราะหแ์ปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)  ดังตาราง 23 
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ตาราง 23  เปรียบเทียบสภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็น 

 ของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอื 

 หัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  ที่มสีถานภาพการด ารงต าแหน่งแตกต่างกัน  

 ทั้งโดยรวมและรายด้าน 

สภาพการบริหาร

งบประมาณของ

โรงเรียน 

แหลง่ความ

แปรปรวน 
SS Df MS F sig 

1. ดา้นการจัดท าแผน

งบประมาณ  

 

ระหว่างกลุ่ม .784 2 .392 1.669 .190 

ภายในกลุ่ม 83.849 357 .235   

รวม 84.633 359    

2. ดา้นการรายงานผล

การด าเนินการ 

ระหว่างกลุ่ม .441 2 .221 .688 .503 

ภายในกลุ่ม 114.512 357 .321   

รวม 114.953 359    

3. ดา้นการตรวจสอบ

ภายใน 

 

ระหว่างกลุ่ม .867 2 .433 1.588 .206 

ภายในกลุ่ม 97.394 357 .273   

รวม 98.261 359    

4. ด้านการระดม

ทรัพยากรและการ

ลงทุนเพื่อการศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม .897 2 .448 1.446 

 

.237 

 ภายในกลุ่ม 110.665 357 .310 

รวม 111.561 359  

5. ดา้นการบริหาร

พัสดุและสนิทรัพย์ 

ระหว่างกลุ่ม .954 2 .477 2.011 

 

.135 

 ภายในกลุ่ม 84.718 357 .237 

รวม 85.672 359  

6. ด้านการบริหาร

การเงนิ 

 

ระหว่างกลุ่ม .233 2 .117 .518 

 

.596 

 ภายในกลุ่ม 80.322 357 .225 

รวม 80.555 359  
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ตาราง 23  (ต่อ) 
 

สภาพการบริหาร

งบประมาณของ

โรงเรียน 

แหลง่ความ

แปรปรวน 
SS Df MS F sig 

7. ด้านการบริหาร

บัญช ี

ระหว่างกลุ่ม .245 2 .123 .460 .631 

ภายในกลุ่ม 95.004 357 .266   

รวม 95.249 359    

รวม ระหว่างกลุ่ม .503 2 .252 1.260 .285 

ภายในกลุ่ม 71.293 357 .200   

รวม 71.796 359    

 

 จากตาราง 23 พบว่า สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 22  ที่มสีถานภาพการด ารงต าแหนง่แตกต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

   3.2 เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตาม

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอื

หัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22  จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง โดยใช้การทดสอบเอฟ           

(F-test) แบบการวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)  ดังตาราง 24 
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ตาราง 24  เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความ 

 คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

 หรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขต 

 พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ที่มสีถานภาพการด ารงต าแหนง่แตกต่างกัน 

 

ประสิทธิผลการ

บริหารงบประมาณ

ของโรงเรียน 

แหลง่ความ

แปรปรวน 
SS Df MS F sig 

1. ดา้นการจัดท าแผน

งบประมาณ  

 

ระหว่างกลุ่ม 1.037 2 .518 1.873 .155 

ภายในกลุ่ม 98.787 357 .277   

รวม 99.824 359    

2. ดา้นการรายงานผล

การด าเนินการ 

ระหว่างกลุ่ม 1.471 2 .736 2.037 .132 

ภายในกลุ่ม 128.899 357 .361   

รวม 130.370 359    

3. ดา้นการตรวจสอบ

ภายใน 

 

ระหว่างกลุ่ม .662 2 .331 .970 .380 

ภายในกลุ่ม 121.900 357 .341   

รวม 122.562 359    

4. ด้านการระดม

ทรัพยากรและการ

ลงทุนเพื่อการศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม .766 2 .383 1.342 .263 

ภายในกลุ่ม 101.929 357 .286   

รวม 102.695 359    

5. ดา้นการบริหาร

พัสดุและสนิทรัพย์ 

ระหว่างกลุ่ม .388 2 .194 .760 .469 

ภายในกลุ่ม 91.227 357 .256   

รวม 91.616 359    

6. ด้านการบริหาร

การเงนิ 

 

ระหว่างกลุ่ม .198 2 .099 .384 .681 

ภายในกลุ่ม 91.851 357 .257   

รวม 92.049 359    
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ตาราง 24  (ต่อ) 
 

ประสิทธิผลการ

บริหารงบประมาณ

ของโรงเรียน 

แหลง่ความ

แปรปรวน 
SS Df MS F sig 

7. ด้านการบริหาร

บัญช ี

ระหว่างกลุ่ม .214 2 .107 .390 .677 

ภายในกลุ่ม 97.855 357 .274   

รวม 98.069 359    

รวม ระหว่างกลุ่ม .535 2 .267 1.102 .333 

ภายในกลุ่ม 86.570 357 .242   

รวม 87.104 359    

 

 จากตาราง 24 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตาม

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอื

หัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22  ที่มีสถานภาพการด ารงต าแหนง่แตกต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่

แตกต่างกัน  

 ตอนที่ 4 เปรียบเทยีบสภาพและประสิทธิผลการบรหิารงบประมาณของ

โรงเรยีน ตามความคดิเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่ม

บริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่มบรหิารงานงบประมาณและครูผู้สอน  สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 จ าแนกตามขนาดของโรงเรยีน  

   4.1 เปรียบเทียบสภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 22  จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน  โดยใช้การทดสอบเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะห์

แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)  ดังตาราง 25 
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ตาราง 25  เปรียบเทียบสภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็น 

 ของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอื 

 หัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ที่มขีนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน ทั้งโดยรวม 

 และรายด้าน 
 

สภาพการบริหาร

งบประมาณของ

โรงเรียน 

แหลง่ความ

แปรปรวน 
SS Df MS F sig 

1. ดา้นการจัดท าแผน

งบประมาณ  

 

ระหว่างกลุ่ม .967 2 .484 2.064 .128 

ภายในกลุ่ม 83.666 357 .234   

รวม 84.633 359    

2. ด้านการรายงานผล

การด าเนินการ 

ระหว่างกลุ่ม .177 2 .089 .276 .759 

ภายในกลุ่ม 114.776 357 .322   

รวม 114.953 359    

3. ดา้นการตรวจสอบ

ภายใน 

 

ระหว่างกลุ่ม .035 2 .018 .064 .938 

ภายในกลุ่ม 98.225 357 .275   

รวม 98.261 359    

4. ด้านการระดม

ทรัพยากรและการ

ลงทุนเพื่อการศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม .414 2 .207 .665 .515 

ภายในกลุ่ม 111.147 357 .311   

รวม 111.561 359    

5. ดา้นการบริหาร

พัสดุและสนิทรัพย์ 

ระหว่างกลุ่ม .325 2 .163 .680 .507 

ภายในกลุ่ม 85.347 357 .239   

รวม 85.672 359    

6. ด้านการบริหาร

การเงนิ 

ระหว่างกลุ่ม .323 2 .162 .720 .488 

ภายในกลุ่ม 80.232 357 .225   

รวม 80.555 359    
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ตาราง 25  (ต่อ) 
 

สภาพการบริหาร

งบประมาณของ

โรงเรียน 

แหลง่ความ

แปรปรวน 
SS Df MS F sig 

7. ด้านการบริหาร

บัญช ี

ระหว่างกลุ่ม .755 2 .377 1.426 .242 

ภายในกลุ่ม 94.494 357 .265   

รวม 95.249 359    

รวม ระหว่างกลุ่ม .270 2 .135 .674 .510 

ภายในกลุ่ม 71.526 357 .200   

รวม 71.796 359    
 

 จากตาราง 25 พบว่า สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 22  ที่มขีนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

   4.2 เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตาม

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอื

หัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22  จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน  โดยใช้การทดสอบเอฟ (F-test) แบบ

การวิเคราะหแ์ปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)   ดังตาราง 26 
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ตาราง 26  เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความ 

 คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

 หรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขต 

 พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ที่มขีนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน ทั้ง 

 โดยรวมและรายด้าน 
 

ประสิทธิผลการ

บริหารงบประมาณ

ของโรงเรียน 

แหลง่ความ

แปรปรวน 
SS Df MS F sig 

1. ดา้นการจัดท าแผน

งบประมาณ  

 

ระหว่างกลุ่ม .461 2 .231 .829 .437 

ภายในกลุ่ม 99.363 357 .278   

รวม 99.824 359    

2. ดา้นการรายงานผล

การด าเนินการ 

ระหว่างกลุ่ม .227 2 .114 .312 .732 

ภายในกลุ่ม 130.143 357 .365   

รวม 130.370 359    

3. ดา้นการตรวจสอบ

ภายใน 

 

ระหว่างกลุ่ม .438 2 .219 .640 .528 

ภายในกลุ่ม 122.124 357 .342   

รวม 122.562 359    

4. ด้านการระดม

ทรัพยากรและการ

ลงทุนเพื่อการศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม .170 2 .085 .297 .744 

ภายในกลุ่ม 102.525 357 .287   

รวม 102.695 359    

5. ดา้นการบริหาร

พัสดุและสนิทรัพย์ 

ระหว่างกลุ่ม .366 2 .183 .716 .489 

ภายในกลุ่ม 91.249 357 .256   

รวม 91.616 359    

6. ด้านการบริหาร

การเงนิ 

ระหว่างกลุ่ม .321 2 .160 .624 .536 

ภายในกลุ่ม 91.728 357 .257   

รวม 92.049 359    
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ตาราง 26  (ต่อ) 
 

ประสิทธิผลการ

บริหารงบประมาณ

ของโรงเรียน 

แหลง่ความ

แปรปรวน 
SS Df MS F sig 

7. ด้านการบริหาร

บัญช ี

ระหว่างกลุ่ม .175 2 .087 .319 .727 

ภายในกลุ่ม 97.894 357 .274   

รวม 98.069 359    

รวม ระหว่างกลุ่ม .263 2 .131 .540 .583 

ภายในกลุ่ม 86.841 357 .243   

รวม 87.104 359    
 

 

 จากตาราง 26 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตาม

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอื

หัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22  ที่มีขนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง

กัน 

  ตอนที่ 5 เปรียบเทยีบสภาพและประสิทธิผลการบรหิารงบประมาณ

ของโรงเรยีน ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่ม

บริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่มบรหิารงานงบประมาณและครูผู้สอน  สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 จ าแนกตามประสบการณ์ในการ

ท างาน  

   5.1 เปรียบเทยีบสภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 22  จ าแนกตามประสบการณใ์นการท างาน โดยใช้การทดสอบเอฟ (F-test) แบบการ

วิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะ

ท าการทดสอบรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่  ดังตาราง 27 
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ตาราง 27  เปรียบเทียบสภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ

ผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้า

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ที่มปีระสบการณใ์นการท างานแตกต่างกัน 

 ทั้งโดยรวมและรายด้าน 
 

สภาพการบริหาร

งบประมาณของ

โรงเรียน 

แหลง่ความ

แปรปรวน 
SS df MS F sig 

1. ดา้นการจัดท าแผน

งบประมาณ  

 

ระหว่างกลุ่ม 1.709 2 .854 3.678* .026 

ภายในกลุ่ม 82.924 357 .232   

รวม 84.633 359    

2. ดา้นการรายงานผล

การด าเนินการ 

ระหว่างกลุ่ม 1.398 2 .699 2.197 .113 

ภายในกลุ่ม 113.555 357 .318   

รวม 114.953 359    

3. ดา้นการตรวจสอบ

ภายใน 

 

ระหว่างกลุ่ม .371 2 .185 .676 .509 

ภายในกลุ่ม 97.890 357 .274   

รวม 98.261 359    

4. ด้านการระดม

ทรัพยากรและการ

ลงทุนเพื่อการศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม .236 2 .118 .378 .685 

ภายในกลุ่ม 111.325 357 .312   

รวม 111.561 359    

5. ดา้นการบริหาร

พัสดุและสนิทรัพย์ 

ระหว่างกลุ่ม .945 2 .472 1.990 .138 

ภายในกลุ่ม 84.728 357 .237   

รวม 85.672 359    

6. ด้านการบริหาร

การเงนิ 

ระหว่างกลุ่ม 1.604 2 .802 3.626* .028 

ภายในกลุ่ม 78.951 357 .221   

รวม 80.555 359    
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ตาราง 27  (ต่อ) 
 

สภาพการบริหาร

งบประมาณของ

โรงเรียน 

แหลง่ความ

แปรปรวน 
SS df MS F sig 

7. ด้านการบริหาร

บัญช ี

ระหว่างกลุ่ม 1.339 2 .670 2.545 0.80 

ภายในกลุ่ม 93.910 357 .263   

รวม 95.249 359    

รวม ระหว่างกลุ่ม .907 2 .453 2.283 .103 

ภายในกลุ่ม 70.889 357 .199   

รวม 71.796 359    
 

     *  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

 จากตาราง 27 พบว่า สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 22  ที่มปีระสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา

รายด้าน พบว่า ด้านการจัดท าแผนงบประมาณและด้านการบริหารการเงนิมคีวามคิดเห็น

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ผูว้ิจัยท าการทดสอบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยท าการทดสอบรายคู่ โดยใช้วธิีของ LSD วิเคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่             

ดังตาราง 28 
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ตาราง 28 เปรียบเทียบรายคู่สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็น

ของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอื

หัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยใช้

วิธีของ LSD  
 

สภาพการบริหาร

งบประมาณของ

โรงเรียน 

ประสบการณ์

ในการท างาน 
 

ประสบการณใ์นการท างาน 

นอ้ยกว่า 10 ปี 10-20 ป ี มากกวา่ 20 ปี 

1. ดา้นการจัดท า

แผนงบประมาณ 

  ̅ 4.33 4.37 4.50 

น้อยกว่า 10 ปี 4.33 - -.036 -.172** 

10-20 ปี 4.37  - -.135* 

มากกว่า 20 ปี 4.50   - 

6. ด้านการบริหาร

การเงนิ 

  ̅ 4.38 4.43 4.51 

น้อยกว่า 10 ปี 4.38 - -.050 -.130* 

10-20 ปี 4.43  - -.080 

มากกว่า 20 ปี 4.51   - 

     *  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

     **  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

 จากตาราง 28 พบว่า การเปรียบเทียบรายคู่สภาพการบริหารงบประมาณของ

โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

งบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 จ าแนกตามประสบการณใ์นการท างาน โดยใช้วิธีของ 

LSD ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ พบว่าผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่ม

บริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผู้สอน ที่มี 

ประสบการณใ์นการท างานมากกว่า 20 ปี มคีวามคิดเห็นมากกว่าผูอ้ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรือหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและ

ครูผูส้อนทีม่ีประสบการณใ์นการท างาน น้อยกว่า 10 ปี และ 10 -20 ปี  อย่างมนีัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01  
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 ส่วนด้านการบริหารการเงิน พบว่าผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่ม

บริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผู้สอน ที่มี 

ประสบการณใ์นการท างานมากกว่า 20 ปี มคีวามคิดเห็นมากกว่าผูอ้ านวยการโรงเรียน  

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรือหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและ

ครูผูส้อนทีม่ีประสบการณใ์นการท างาน น้อยกว่า 10 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่         

ระดับ .05 

   5.2 เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตาม

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอื

หัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยใช้การทดสอบเอฟ (F-

test) แบบการวิเคราะหแ์ปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยจะท าการทดสอบรายคู่โดยใช้วธิีของ LSD วิเคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่  

ดังตาราง 29 

 

ตาราง 29 เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความ 

 คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

 หรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขต 

 พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ที่มปีระสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน 

 ทั้งโดยรวมและรายด้าน 
 

ประสิทธิผลการ

บริหารงบประมาณ

ของโรงเรียน 

แหลง่ความ

แปรปรวน 
SS Df MS F sig 

1. ดา้นการจัดท าแผน

งบประมาณ  

 

ระหว่างกลุ่ม 1.415 2 .708 2.567 .078 

ภายในกลุ่ม 98.409 357 .276   

รวม 99.824 359    

2. ดา้นการรายงานผล

การด าเนินการ 

ระหว่างกลุ่ม 3.066 2 1.533 4.299* .014 

ภายในกลุ่ม 127.304 357 .357   

รวม 130.370 359    
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ตาราง 29 (ต่อ) 
 

ประสิทธิผลการ

บริหารงบประมาณ

ของโรงเรียน 

แหลง่ความ

แปรปรวน 
SS Df MS F sig 

3. ดา้นการตรวจสอบ

ภายใน 

 

ระหว่างกลุ่ม 1.400 2 .700 2.063 .129 

ภายในกลุ่ม 121.162 357 .339   

รวม 122.562 359    

4. ด้านการระดม

ทรัพยากรและการ

ลงทุนเพื่อการศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม .619 2 .309 1.082 .340 

ภายในกลุ่ม 102.076 357 .286 

รวม 102.695 359  

5. ดา้นการบริหาร

พัสดุและสนิทรัพย์ 

ระหว่างกลุ่ม 1.154 2 .577 2.277 .104 

ภายในกลุ่ม 90.462 357 .253   

รวม 91.616 359    

6. ด้านการบริหาร

การเงนิ 

ระหว่างกลุ่ม .862 2 .431 1.688 .186 

ภายในกลุ่ม 91.187 357 .255   

รวม 92.049 359    

7. ด้านการบริหาร

บัญช ี

ระหว่างกลุ่ม .519 2 .259 .949 .388 

ภายในกลุ่ม 97.550 357 .273   

รวม 98.069 359    

รวม ระหว่างกลุ่ม 1.157 2 .578 2.403 .092 

ภายในกลุ่ม 85.947 357 .241   

รวม 87.104 359    
 

     *  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

     **  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 29 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตาม

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอื

หัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22  ที่มปีระสบการณใ์นการท างานแตกต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน  

เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ดา้นการรายงานผลการด าเนินการมีความคิดเห็นแตกต่างกัน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  ผูว้ิจัยท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยท า

การทดสอบรายคู่ โดยใช้วธิีของ LSD วิเคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่ ปรากฏดังตาราง 30 

 

ตาราง 30 เปรียบเทียบรายคู่ประสทิธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  

 ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน 

 งบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัด 

 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 จ าแนกตามประสบการณ์ใน 

 การท างาน โดยใช้วธิีของ LSD ด้านการรายงานผลการด าเนนิการ 
 

ประสิทธิผลการ

บริหารงบประมาณ

ของโรงเรียน 

ประสบการณ์

ในการท างาน 
 ̅ 

ประสบการณใ์นการท างาน 

น้อยกว่า 10 ปี 10-20 ปี มากกว่า 20 ปี 

4.34 4.32 4.54 

2. ดา้นการรายงาน

ผลการด าเนินการ 

น้อยกว่า 10 ปี 4.34 - -.013 -.207** 

10-20 ปี 4.32  - -.220** 

มากกว่า 20 ปี 4.54   - 

     **  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

 จากตาราง 30 พบว่า การเปรียบเทียบรายคู่ประสทิธิผลการบริหาร

งบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ

กลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

โดยใช้วธิีของ LSD ด้านการรายงานผลการด าเนินการ พบว่าผูอ้ านวยการโรงเรียน รอง

ผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและ

ครูผูส้อน ที่มี ประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่า

ผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่ม
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บริหารงานงบประมาณและครูผูส้อนที่มปีระสบการณใ์นการท างาน น้อยกว่า 10 ปี และ 

10 -20 ปี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 ตอนที่ 6 เปรียบเทยีบสภาพและประสิทธิผลการบรหิารงบประมาณของ

โรงเรยีน ตามความคดิเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่ม

บริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่มบรหิารงานงบประมาณและครูผู้สอน   

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 จ าแนกตามจังหวัดที่ตั้งของ

โรงเรยีน  

   6.1 เปรียบเทียบสภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 22 จ าแนกตามจังหวัดที่ตัง้ของโรงเรียน โดยใช้การทดสอบที (t-test) แบบ 

Independent samples t-test  ดังตาราง 31 

 

ตาราง 31 เปรียบเทียบสภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ

ผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้า

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ที่มจีังหวัดที่ตัง้ของโรงเรียนตา่งกันทั้งโดยรวมและรายด้าน 
 

สภาพการบริหารงบประมาณ

ของโรงเรียน 

จังหวัดที่ตัง้ของโรงเรียน 

t sig 
นครพนม 

(N = 235 ) 

มุกดาหาร 

(N = 125) 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

1. ดา้นการจัดท าแผนงบประมาณ  4.43 0.49 4.31 0.46 2.300* .022 

2. ดา้นการรายงานผลการ

ด าเนนิการ 

4.35 0.55 4.24 0.58 1.854 .065 

3. ด้านการตรวจสอบภายใน 4.38 0.52 4.28 0.51 1.826 .069 

4. ด้านการระดมทรัพยากรและ

การลงทุนเพื่อการศกึษา 

4.36 0.54 4.17 0.57 2.966** .003 
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ตาราง 31 (ต่อ) 
 

สภาพการบริหารงบประมาณ

ของโรงเรียน 

จังหวัดที่ตัง้ของโรงเรียน 

t sig 
นครพนม 

(N = 235 ) 

มุกดาหาร 

(N = 125) 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

5. ดา้นการบริหารพัสดุและ

สินทรัพย์ 

4.49 0.48 4.32 0.48 3.074** .002 

6. ด้านการบริหารการเงนิ 4.57 0.47 4.48 0.46 1.681 .094 

7. ด้านการบริหารบัญชี 4.54 0.51 4.44 0.51 1.825 .069 

รวม (X) 4.44 0.44 4.32 0.43 2.562* .011 

     *  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

     **  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

 จากตาราง 31 พบว่า สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 22 ที่มจีังหวัดที่ตั้งของโรงเรยีนต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ดา้นการจัดท าแผนงบประมาณ ผู้อ านวยการ

โรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน

งบประมาณและครูผูส้อนที่อยู่จังหวัดนครพนมมคีวามคิดเห็นมากกว่าผูอ้ านวยการ

โรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน

งบประมาณและครูผูส้อนที่อยู่จังหวัดมุกดาหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา และดา้นการบริหารพัสดุ

และสินทรัพย์  ผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอื

หัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผู้สอนที่อยู่จังหวัดนครพนมมคีวามคิดเห็น

มากกว่าผู้อ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรือหัวหน้า

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อนที่อยู่จังหวัดอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  
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   6.2 เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตาม

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอื

หัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 จ าแนกตามจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน โดยใช้การทดสอบที (t-test) 

แบบ Independent samples t-test ดังตาราง 32 

 

ตาราง 32 เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความ 

 คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

 หรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขต 

 พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ที่มจีังหวัดที่ตัง้ของโรงเรียนต่างกัน ทั้ง 

 โดยรวมและรายด้าน 
 

ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณ

ของโรงเรียน 

จังหวัดที่ตัง้ของโรงเรียน 

t sig 
นครพนม 

(N = 235 ) 

มุกดาหาร 

(N = 125) 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

1. ดา้นการจัดท าแผนงบประมาณ  4.48 .519 4.29 .419 3.384** .001 

2. ดา้นการรายงานผลการ

ด าเนนิการ 

4.45 .582 4.25 .619 3.129** .002 

3. ดา้นการตรวจสอบภายใน 4.42 .587 4.29 .569 2.108* .036 

4. ด้านการระดมทรัพยากรและการ

ลงทุนเพื่อการศึกษา 

4.40 .522 4.25 .545 2.675** .008 

5. ดา้นการบริหารพัสดุและ

สินทรัพย์ 

4.49 .508 4.36 .488 2.338* .020 

6. ด้านการบริหารการเงนิ 4.53 .501 4.44 .512 1.577 .116 

7. ด้านการบริหารบัญชี 4.54 .513 4.40 .529 2.432* .015 

รวม (X) 4.48 .492 4.32 .480 2.781** .006 

     *  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

     **  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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 จากตาราง 32 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตาม

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอื

หัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ที่มจีังหวัดที่ตัง้ของโรงเรียนตา่งกัน โดยรวมมคีวามคิดเห็นแตกต่างกัน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  

 เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ดา้นการจัดท าแผนงบประมาณ ด้านการรายงาน

ผลการด าเนินการ และด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา ผู้อ านวยการ

โรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน

งบประมาณและครูผูส้อนที่อยู่จังหวัดนครพนมมคีวามคิดเห็นมากกว่าผูอ้ านวยการ

โรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน

งบประมาณและครูผูส้อนที่อยู่จังหวัดมุกดาหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ และด้านการ

บริหารบัญชี พบว่าผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอื

หัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผู้สอนที่อยู่จังหวัดนครพนมมคีวามคิดเห็น

มากกว่าผู้อ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรือหัวหน้า

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อนที่อยู่จังหวัดมุกดาหารอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05  

 

 ตอนที่ 7  แนวทางยกระดับประสิทธิผลการบรหิารงานงบประมาณ

โรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 

  จากการหาแนวทางยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณ

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ผูว้ิจัยได้ด าเนินการน า

ด้านของสภาพและประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ที่มคี่าเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยรวม มาวิเคราะห์สัมภาษณ์

ผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อน าเสนอวิธีการแนวทางยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณ

โรงเรียน ดังตาราง 33 
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ตาราง 33 เปรียบเทียบเพื่อหาแนวทางยกระดับประสิทธิผลประสิทธิผลการบริหารงาน 

 งบประมาณโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

 

 

ด้าน 

สภาพ ประสิทธิผล 

 ̅ แปลผล สรุป  ̅ แปลผล สรุป 

1. ดา้นการจัดท าแผนงบประมาณ  4.39 ต่ ากว่า พัฒนา 4.41 ต่ ากว่า พัฒนา 

2. ดา้นการรายงานผลการ

ด าเนนิการ 
4.31 ต่ ากว่า พัฒนา 4.38 

ต่ ากว่า พัฒนา 

3. ดา้นการตรวจสอบภายใน 4.34 ต่ ากว่า พัฒนา 4.38 ต่ ากว่า พัฒนา 

4. ด้านการระดมทรัพยากรและ

การลงทุนเพื่อการศกึษา 
4.29 ต่ ากว่า พัฒนา 4.35 ต่ ากว่า พัฒนา 

5. ดา้นการบริหารพัสดุและ

สินทรัพย์ 
4.43 สูงกว่า - 4.45 สูงกว่า - 

6. ด้านการบริหารการเงนิ 4.54 สูงกว่า - 4.50 สูงกว่า - 

7. ด้านการบริหารบัญชี 4.51 สูงกว่า - 4.49 สูงกว่า - 

รวม (X) 4.40 - - 4.42 - - 

 

 จากตาราง 32 พบว่า ดา้นสภาพการบริหารงานงบประมาณโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  ที่มคี่าเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยรวมและควร

ที่จะได้รับพัฒนามีจ านวน 4 ดา้น คือ ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ  ด้านการรายงานผล

การด าเนินการ  ดา้นการตรวจสอบภายใน  และด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุน

เพื่อการศกึษา 

 ด้านประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  ที่มคี่าเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยรวมและควรที่จะได้รับพัฒนามี

จ านวน 4 ด้าน คือ ดา้นการจัดท าแผนงบประมาณ  ด้านการรายงานผลการด าเนินการ  

ด้านการตรวจสอบภายใน  และด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา 

 ดังนัน้ ผูว้ิจัยจึงน าประเด็นที่สัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ น าเสนอแนวทางยกระดับ

ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 มีรายละเอียด ดังนี้ 
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  1. ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ  

   จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ เกี่ยวกับแนวทางยกระดับประสิทธิผลด้าน

การจัดท าแผนงบประมาณ ดังตัวอย่างค าสัมภาษณ์ ดังนี้ 

      “มีการวิเคราะหส์ถานภาพของโรงเรียนด้วยการ SWOT 

Analysis ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด

อย่างชัดเจน” 

(เพชรา  กิติศรวีรพันธุ์, สัมภาษณ์, 25 มีนาคม 2563) 

 

      “มีการวางแผนร่วมกัน สร้างความเข้าใจใหบุ้คลากรทุกฝา่ยให้

ตรงกัน เพื่อหาทิศทางของสถานศกึษาที่ชัดเจน และการจัดท าโครงการให้สอดคล้องตอ่

การยกระดับคุณภาพของผู้เรียน” 

(พรนภา เอกนิพนธ์, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2563) 

 

      “การมสี่วนรว่มของบุคลากรภายในโรงเรียนรวมถึง

คณะกรรมการสถานศกึษาได้มสี่วนรว่มในการจัดท าแผนงบประมาณอย่างแท้จริง” 

(พิสุทธิ์  กิตศิรวีรพันธุ์, สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2563) 

 

      “ มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในปีการศกึษาที่ผ่านมา 

เพื่อเป็นการก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาและแผนงบประมาณประจ าปี” 

(วัฒนา  สุวรรณไตรย์, สัมภาษณ์, 31 มีนาคม 2563) 

 

      “วิเคราะหบ์ริบทของโรงเรียนด้วยการ SWOT Analysis และ

ตรวจสอบผลการด าเนินงานตามโครงการในปีการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อพิจารณาโครงการ  

ที่มผีลส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ น าไปสู่การจัดท าแผนงบประมาณในปีการศึกษาหน้าต่อไป” 

(ใยรัก  ประจักษ์วงศ์, สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2563) 
 

      “มีการประชุม  วางแผนการจัดท าแผนงบประมาณร่วมกันของ

บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน” 

(ลัดดา  สริิพัฒน์, สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2563) 
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      “ก าหนดให้กลุ่มบริหารงบประมาณ  งานแผนงานรับผดิชอบใน

การวางแผน  ก าหนดวิธีการโดยให้ทุกคนมีสว่นร่วมทบทวนและปรับปรุงสารสนเทศที่

เกี่ยวข้องอย่างตอ่เนื่อง” 

(ผกามาศ  ช่างถม, สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2563) 

 

      “จัดท าแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบาย สภาพ

ปัจจุบัน และความต้องการของโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ชัดเจน ค านึงถึง

ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ” 

(นันทนา  พิมพ์สมแดง, สัมภาษณ์, 3 เมษายน 2563) 

 

      “มีกรอบงบประมาณที่ชัดเจน ในการวางแผนจัดสรร

งบประมาณตามโครงการ โดยสอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้น และเป้าหมายของโรงเรียน” 

(ไชยา  ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2563) 

 

      “ มีการประชุมเพื่อวางแผนในการจัดท าแผนงบประมาณ

ร่วมกัน” 

(ไพโรจน์  กิตศิรวีรพันธุ์, สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2563) 

 

   แนวทางยกระดับประสิทธิผลด้านการจัดท าแผนงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

    1.1 มีการวิเคราะหส์ถานภาพของโรงเรียนด้วยการ SWOT Analysis 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชีว้ัดอย่างชัดเจน 

    1.2 จัดท าโครงการให้สอดคล้องต่อการยกระดับคุณภาพของผู้เรยีน 

    1.3 การมีสว่นรว่มของบุคลากรภายในโรงเรียนรวมถึงคณะกรรมการ

สถานศกึษาได้มสี่วนร่วมในการจัดท าแผนงบประมาณอย่างแท้จริง 

    1.4 มีกรอบงบประมาณที่ชัดเจน  

  2. ดา้นการรายงานผลการด าเนนิการ  

   จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ เกี่ยวกับแนวทางยกระดับประสิทธิผลด้าน

การรายงานผลการด าเนินการ ดังตัวอย่างค าสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



147 

      “มีการรายงานผลด าเนินการโครงการ/กิจกรรมตามขั้นตอน 

PDCA เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ รวมถึงรายงานการเงินและตรวจสอบพัสดุประจ าปี” 

(เพชรา  กิติศรวีรพันธุ์, สัมภาษณ์, 25 มีนาคม 2563) 

 

      “ใช้หลัก PDCA ในการจัดท ารูปแบบ และสร้างข้อตกลงให้เป็น

ในแนวเดียวกัน มีเป้าหมายเชิงปริมาณ และเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ชัดเจน รวมถึงน าผล

การรายงานไปพัฒนาเพื่อต่อยอดต่อไป” 

(พรนภา เอกนิพนธ์, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2563) 

 

      “ จัดท าปฏิทินการด าเนินงานอย่างชัดเจน มีการนเิทศ  ติดตาม 

ผลการด าเนินการ” 

(พิสุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์, สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2563) 

 

      “ ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานตามรูปแบบที่

ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ งบประมาณที่ได้รับ ปัญหา อุปสรรค และผลการด าเนินงาน 

และรายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม” 

(วัฒนา  สุวรรณไตรย์, สัมภาษณ์, 31 มีนาคม 2563) 

 

      “มีปฏิทินในการด าเนินงานตามแผนงบประมาณ มรีูปแบบการ

รายงานผลการด าเนินโครงการในแนวเดียวกัน และรายงานผลการด าเนินงานตาม

โครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม” 

(ใยรัก  ประจักษ์วงศ์, สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2563) 

 

      “มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามปฏิทินในการ

ด าเนนิงานตามแผนงบประมาณ ” 

(ลัดดา  สริิพัฒน์, สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2563) 
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      “โรงเรียนได้ก าหนดแนวทางการวัดผลการด าเนินงานของ

โรงเรียน  โดยมีการบริหารจัดการงบประมาณของโรงเรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย ให้

เป็นไปตามวิสัยทัศนอ์ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ และจัดท ารายงานผล

เบิกจ่ายงบประมาณ ตรวจสอบติดตามและรายงานการใชง้บประมาณ” 

(ผกามาศ  ช่างถม, สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2563) 

 

      “รายงานผลการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วธิีการ และ

ระยะเวลาที่ก าหนด พรอ้มทั้งระบุ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพื่อพจิารณาการ

จัดท างบประมาณในปีตอ่ไป” 

(นันทนา  พิมพ์สมแดง, สัมภาษณ์, 3 เมษายน 2563) 

 

      “รายงานผลการด าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ปัญหา 

และอุปสรรค เพื่อเป็นการวัดความส าเร็จที่เกิดขึ้น พิจารณาในการจัดท าโครงการในปี

การศกึษาต่อไป” 

(ไชยา  ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2563) 

 

      “รายงานผลการด าเนินงานโครงการเมื่อสิ้นปีการศกึษา และ

วิเคราะหป์ัญหา อุปสรรค จากปีการศึกษาที่ผ่านมา” 

(ไพโรจน์  กิตศิรวีรพันธุ์, สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2563) 

 

   แนวทางยกระดับประสิทธิผลด้านการรายงานผลการด าเนินการ สรุปได้

ดังนี้ 

    2.1 รายงานผลด าเนนิการโครงการ/กิจกรรมตามขั้นตอน PDCA  

    2.2 จัดท าปฏิทินการด าเนินงานอย่างชัดเจน  

    2.3 มรีูปแบบที่ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ งบประมาณที่ได้รับ ปัญหา 

อุปสรรค และผลการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิน้สุดโครงการ/

กิจกรรม 

 

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



149 

  3. ดา้นการตรวจสอบภายใน 

   จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ เกี่ยวกับแนวทางยกระดับประสิทธิผลด้าน

การตรวจสอบภายใน  ดังตัวอย่างค าสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 

      “มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของโรงเรียน  

ตามปฏิทินการด าเนินงาน และจัดท าข้อสรุปรายงานต่อคณะผู้บริหารโรงเรียน” 

(เพชรา  กิติศรวีรพันธุ์, สัมภาษณ์, 25 มีนาคม 2563) 

 

      “ใช้หลักการมีสว่นร่วมในการแตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายใน มีรูปแบบการตรวจสอบที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบพัสดุและการเงิน” 

(พรนภา เอกนิพนธ์, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2563) 

 

      “สร้างความเข้าใจตรงกันกับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

มีความโปร่งใส  มหีลักฐาน ตรวจสอบได้ และน าผลการด าเนนิงานมาพัฒนาต่อยอด

ต่อไป” 

(พิสุทธิ์  กิตศิรวีรพันธุ์, สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2563) 

 

      “ มีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน มีผูร้ับผิดชอบที่ชัดเจน มี

การพัฒนาบุคลากรด้านนีเ้พื่อสรา้งความรู้ ความเข้าใจในภารกิจอย่างดี รวมถึงด าเนินการ

ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานต่อผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวข้อง” 

(วัฒนา  สุวรรณไตรย์, สัมภาษณ์, 31 มีนาคม 2563) 

 

      “ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ในการตรวจสอบพัสดุ 

ครุภัณฑ ์และการเงิน ด้วยความโปร่งใส มีหลักฐาน ชัดเจน” 

(ใยรัก  ประจักษ์วงศ์, สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2563) 

 

      “มีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน มีผูร้ับผิดชอบเป็นหัวหนา้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์” 

(ลัดดา  สริิพัฒน์, สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2563) 
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      “โรงเรียนมีการก ากับดูแลตนเอง  มีฝ่ายบริหาร รวมถึง

คณะกรรมการสถานศกึษา ก ากับดูแล ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก โดยใช้ระบบ

บริหารคุณภาพ  PDCA ในการก ากับติดตามอย่างชัดเจน” 

(ผกามาศ  ช่างถม, สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2563) 

 

      “ระบบการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง ต้องมีความโปร่งใส 

สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี” 

(นันทนา  พิมพ์สมแดง, สัมภาษณ์, 3 เมษายน 2563) 

 

      “มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประเมินตาม

ระเบียบ ขอ้บังคับในการจัดซือ้จัดจา้ง และควรประเมินอย่างนอ้ย ปีละ 2 ครั้ง” 

(ไชยา  ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2563) 

 

      “มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน โดยมีการ

ตรวจสอบที่ชัดเจน มหีลักฐาน เป็นไปตามระเบียบพัสดุและการเงนิ” 

(ไพโรจน์  กิตศิรวีรพันธุ์, สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2563) 

 

   แนวทางยกระดับประสิทธิผลด้านการตรวจสอบภายใน สรุปได้ดังนี้ 

    3.1 มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของโรงเรียน   

    3.2 ใชห้ลักการมีสว่นร่วม  เกิดความเข้าใจตรงกันกับคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน  

    3.3 มีความโปร่งใส  มีหลักฐาน ตรวจสอบได้  

    3.4 มีการพัฒนาบุคลากร เพื่อสรา้งความรู้ ความเข้าใจในภารกิจ

อย่างด ีรวมถึงด าเนินการตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานต่อผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง 

    3.5 ระบบบริหารคุณภาพ  PDCA ในการก ากับติดตามอย่างชัดเจน” 

 

  4. ดา้นการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา 

   จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ เกี่ยวกับแนวทางยกระดับประสิทธิผลด้าน

การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา ดังตัวอย่างค าสัมภาษณ์ ดังนี้ 
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      “ใช้หลักการมีสว่นร่วมในการด าเนินงานกิจกรรมผ้าป่าเพื่อ

การศกึษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า นักเรียน คณะครู คณะผูบ้ริหาร มี

ส่วนรว่มในการด าเนินงาน” 

(เพชรา  กิติศรวีรพันธุ์, สัมภาษณ์, 25 มีนาคม 2563) 

      “สร้างความเชื่อม่ัน จูงใจ  ด้วยการรว่มคิดร่วมสร้างพัฒนา

ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และผูร้ับบริการ” 

(พรนภา เอกนิพนธ์, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2563) 

 

      “สร้างเครื่องมือในการตดิต่อ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย 

รวดเร็ว บุคคลภายนอกสามารถมีส่วนร่วมได้ เกิดการระดมทรัพยากรที่แปลกใหม่ ซึ่ง

น าไปสู่การปฏิบัติได้จรงิ” 

(พิสุทธิ์  กิตศิรวีรพันธุ์, สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2563) 

 

      “สร้างเครอืข่ายที่ดี ในการสนับสนุนงบประมาณทางการศกึษา 

ได้แก่  เครือขา่ยผูป้กครอง  คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  ชุมชน  องค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและตา่งประเทศ ซึ่งทางโรงเรียนจะ

พัฒนาผูเ้รียนที่มคีุณภาพ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน” 

(วัฒนา  สุวรรณไตรย์, สัมภาษณ์, 31 มีนาคม 2563) 

 

      “มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษาจาก

หอ้งเรียนพิเศษ โดยมีหลักฐานที่ชัดเจน เพื่อสร้างสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้าถึงแหล่ง

เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว  น าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ดยีิ่งขึ้น” 

(ใยรัก  ประจักษ์วงศ์, สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2563) 

      “มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษาจาก 

โครงการคืนสูเ่หย้าและหอ้งเรียนพิเศษ เพื่อจัดหาสื่อ เทคโนโลยี ที่สง่เสริมการเรียนรู้ของ

นักเรียน” 

(ลัดดา  สริิพัฒน์, สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2563) 
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      “จัดสรรทรัพยากรใหเ้หมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ และ

ระดมทุนตามความเหมาะสม” 

(ผกามาศ  ช่างถม, สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2563) 

 

      “โรงเรียนต้องมกีารส่งเสริม ให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากร  

เพื่อให้บุคลากร หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชนได้มีสว่นร่วมในการระดมทรัพยากรและการ

ลงทุนเพื่อการศึกษา” 

(นันทนา  พิมพ์สมแดง, สัมภาษณ์, 3 เมษายน 2563) 

 

      “ขอความรว่มมอืในการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ

การศกึษาจากสมาคมศษิย์เก่า ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรภาครัฐและเอกชน ในการจัดสรร

ทรัพยากรด้วยความเหมาะสม โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ” 

(ไชยา  ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2563) 

 

      “สร้างเครอืข่าย ในการสนับสนุนงบประมาณและกิจกรรมของ

โรงเรียน โดยการประชาสัมพันธ์ในทางศิษย์เก่า ชุมชน ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย และองค์กร

ต่างๆ” 

(ไพโรจน์  กิตศิรวีรพันธุ์, สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2563) 

 

   แนวทางยกระดับประสิทธิผลด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ

การศกึษา สรุปได้ดังนี้ 

    4.1 ใช้หลักการมสี่วนร่วมในการด าเนินงาน   

    4.2  มีเครอืข่ายที่ด ีในการสนับสนุนงบประมาณทางการศึกษา 

    4.3 สร้างความเชื่อมั่น จูงใจ  การยอมรับด้วยการรว่มคิดร่วมสรา้ง

พัฒนาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และผูร้ับบริการ       

    4.4 สร้างเครื่องมอืในการติดต่อ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย 

รวดเร็ว บุคคลภายนอกสามารถมีส่วนร่วม  
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บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยในครั้งนีเ้ป็นศกึษา สภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของ

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ซึ่งผูว้ิจัยได้สรุป

ผลการวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

  1. ความมุ่งหมายของการวจิัย 

  2. สมมติฐานการวิจัย 

  3. วธิีด าเนินการวิจัย 

  4. สรุปผลการวิจัย 

  5. อภิปรายผลการวิจัย 

  6. ขอ้เสนอแนะจากการวิจัย 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ก าหนดความมุ่งหมายของการวิจัย  ไว้ดังนี้ 

  1.  เพื่อศกึษาสภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 

ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

หรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 

  2.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของ

โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

งบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง 

  3.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของ

โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

งบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขต 
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พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน  

  4.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของ

โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

งบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 จ าแนกตามประสบการณใ์นการท างาน  

  5.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของ

โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

งบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  จ าแนกตามจังหวัดที่ตัง้

ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

  6.  เพื่อหาแนวทางยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

สมมตฐิานของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ก าหนดสมมตฐิานของการวิจัย  ไว้ดังนี้ 

  1.  สภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรยีน ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 22  อยู่ในระดับมาก 

  2.  สภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรยีน ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 22  แตกต่างกัน 

  3.  สภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรยีน ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 22  จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนต่างกัน แตกต่างกัน 

  4.  สภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรยีน ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 
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เขต 22  จ าแนกตามประสบการณใ์นการท างานต่างกัน แตกต่างกัน 

  5. สภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรยีน ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 22  จ าแนกตามจังหวัดที่ตัง้ของโรงเรียนต่างกัน แตกต่างกัน 

วธิีด าเนินการวจิัย 

 การวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้ 

  ตอนที่ 1  สภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22   

  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   1.1 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน รอง

ผูอ้ านวยการงบประมาณหรือหัวหน้างานงบประมาณและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  ปีการศึกษา 2562 จ านวน 3,334 คน แบ่งเป็น 

ผูอ้ านวยการโรงเรียน จ านวน  81 คน  รองผู้อ านวยการงบประมาณหรอืหัวหน้างาน

งบประมาณ  จ านวน 81 คน และครูผู้สอน  จ านวน 3,172 คน  จากทั้งหมด  81  โรงเรยีน  

   1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ ผูอ้ านวยการโรงเรียน รอง

ผูอ้ านวยการงบประมาณหรือหัวหน้างานงบประมาณและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  ปีการศึกษา 2562 ได้มาโดยวิธีสุม่แบบหลายขั้นตอน 

(Multi-Stage Random Sampling) โดยผู้วจิัยได้ก าหนดขนาดโดยใช้ตารางของ Krejcie และ 

Morgan (บุญชม ศรสีะอาด,2556,หนา้ 45) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 345  คน ซึ่งผูว้ิจัยจะ

เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจ านวน 360 คน จ าแนกเป็น ผูอ้ านวยการโรงเรียน  50 คน  รอง

ผูอ้ านวยการงบประมาณหรือหัวหน้างานงบประมาณ  50 คน และครูผู้สอน  260 คน  

  2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

   เครื่องมือที่ใชใ้นการรวบรวมข้อมูลครั้งนีเ้ป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วจิัยสร้าง

ขึน้เองจากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสรา้งตามวัตถุประสงค์และ

แนวคิดที่ก าหนดไว้ประกอบด้วย 4 ตอน  ดังนี้ 
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   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของ

ผูต้อบแบบสอบถามประกอบด้วย สถานภาพการด ารงต าแหน่ง ขนาดของโรงเรียนที่และ

ประสบการณใ์นการท างาน มลีักษณะเป็นแนวตรวจสอบรายการ (Check List)  

ลักษณะเป็นแนวตรวจสอบรายการ (Check List) มีรายละเอียดดังนี้  

   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับเกี่ยวกบัสภาพการบริหาร

งบประมาณของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22           

จากมากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  และน้อยที่สุด  โดยแบบสอบถามการบริหาร

งบประมาณ มี 7 ด้าน ประกอบด้วย 

    1) ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ  

    2) ด้านการรายงานผลการด าเนนิการ  

    3) ด้านการตรวจสอบภายใน  

    4) ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา   

    5) ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์   

    6) ด้านการบริหารการเงิน  

     7) ด้านการบริหารบัญชี   

   ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับเกี่ยวกบัประสิทธิผลการบริหาร

งบประมาณของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22              

จากมากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  และน้อยที่สุด  โดยแบบสอบถามการบริหาร

งบประมาณ มี 7 ด้าน ประกอบด้วย 

    1) ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ  

    2) ด้านการรายงานผลการด าเนนิการ  

    3) ด้านการตรวจสอบภายใน  

    4) ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา   

    5) ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์   

    6) ด้านการบริหารการเงิน  

     7) ด้านการบริหารบัญชี   

   ส าหรับแบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะเป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ  ตามวิธีของเรนซิสไล

เคอร์ท (Rensis Likert Method)  
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   ตอนที่ 4 เป็นข้อค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended) ที่ถามเกี่ยวกับ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของการบริหารงานงบประมาณ 

   การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา   

ความถูกต้อง ความเหมาะสมของภาษา โดยผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 คนได้ค่า IOC ตั้งแต่ 

0.80 – 1.00  และน าไปทดลองใชก้ับโรงเรียนในส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 23  จ านวน 9 โรงเรยีน จ านวน 50 ชุด  พบว่า ดา้นสภาพการบริหารงบประมาณของ

โรงเรียน โดยรวมมคี่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.452 ถึง 0.796  ความเชื่อม่ัน เท่ากับ 

0.985   และด้านประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน โดยรวมมีคา่อ านาจ

จ าแนก อยู่ระหว่าง 0.480 ถึง 0.833 ความเช่ือม่ัน เท่ากับ 0.987   

  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

    ผูว้ิจัยแจกแบบสอบถาม จ านวน 360 ฉบับ เก็บข้อมูลดว้ยตนเอง 

และทางไปรษณีย์ 

  4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

   การวิเคราะหข์้อมูล ผูว้ิจัยค านวณค่าสถิตโิดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ดังนี้ 

    4.1 น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนทั้งหมดมาวิเคราะหข์้อมูล เกี่ยวกับ

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จ าแนกตามสถานภาพการ

ด ารงต าแหนง่ ขนาดของโรงเรียนประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน และจังหวัดที่ตัง้ของ

โรงเรียนโดยหาใชค้่าร้อยละ (Percentage)   

    4.2 วิเคราะหส์ภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของ

โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

งบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  ทั้งในภาพรวมและรายด้านใช้ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.)  

    4.3 วิเคราะหเ์พื่อเปรียบเทียบสภาพและประสิทธิผลการบริหาร

งบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ

กลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  ใช้การทดสอบสมมตฐิานเกี่ยวกับการ

เปรียบเทียบความแตกต่าง จ าแนกตาม สถานภาพการด ารงต าแหนง่  ขนาดของโรงเรียน
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และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ใช้การทดสดสอบค่าเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะท า

การทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความ

เหมาะสม  

    4.4  วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบสภาพและประสิทธิผลการบริหาร

งบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ

กลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  ใช้การทดสอบสมมตฐิานเกี่ยวกับการ

เปรียบเทียบความแตกต่าง จ าแนกตามจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน โดยใช้การทดสอบที          

(t-test) แบบ Independent samples t-test 

 ตอนที่ 2  แนวทางยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  ใช้วธิีการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ

จ านวน 10 คน 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะหข์้อมูล  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

  1. สภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความ

คิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 22  พบว่า 

   1.1 สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ

ผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรือหัวหน้ากลุ่ม

บริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 

22  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 

2 ดา้น ระดับมาก จ านวน 5 ดา้น เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี ้

ด้านการบริหารการเงิน ดา้นการบริหารบัญชี  และด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์  

   1.2 ประสทิธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็น

ของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่ม

บริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 
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22  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก จ านวน 7

ด้าน เรยีงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี ้ด้านการบริหารการเงนิ  

ด้านการบริหารบัญชี   และด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์  

  2. เปรียบเทียบสภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 

ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

หรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ที่มีสถานภาพการด ารงต าแหนง่แตกต่างกัน  พบว่า 

   2.1 สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ

ผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่ม

บริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา         

เขต 22  ที่มสีถานภาพการด ารงต าแหนง่แตกต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

   2.2 ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็น

ของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่ม

บริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา       

เขต 22  ที่มสีถานภาพการด ารงต าแหนง่แตกต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

  3. เปรียบเทียบสภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 

ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

หรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ที่จ าแนกตามขนาดโรงเรยีน  พบว่า 

   3.1 สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ

ผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่ม

บริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา        

เขต 22  ที่มขีนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

   3.2 ประสทิธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็น

ของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่ม

บริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา   

เขต 22  ที่มขีนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

  4. เปรียบเทียบสภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 

ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
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หรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ที่มปีระสบการณใ์นการท างานแตกต่างกัน  พบว่า 

   4.1 สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ

ผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่ม

บริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา        

เขต 22  ที่มปีระสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา

รายด้าน พบว่า ด้านการจัดท าแผนงบประมาณและด้านการบริหารการเงนิมคีวามคิดเห็น

แตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนด้านการรายงานผลการด าเนินการ 

ด้านการตรวจสอบภายใน  ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา ด้านการ

บริหารพัสดุและสนิทรัพย์ และดา้นการบริหารบัญชีไม่แตกต่างกัน 

   4.2 ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็น

ของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่ม

บริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา        

เขต 22   ที่มปีระสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา

รายด้าน พบว่า ด้านการรายงานผลการด าเนินการมคีวามคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนด้านการจัดท าแผนงบประมาณ  ด้านการตรวจสอบ

ภายใน  ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา ด้านการบริหารพัสดุและ

สินทรัพย์  ดา้นการบริหารการเงนิ และด้านการบริหารบัญชไีม่แตกต่างกัน 

  5. เปรียบเทียบสภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 

ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

หรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ที่มจีังหวัดที่ตัง้ของโรงเรียนตา่งกัน  พบว่า 

   5.1 สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ

ผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่ม

บริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 

22 ที่มจีังหวัดที่ตัง้ของโรงเรียนต่างกัน โดยรวมมคีวามคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ มีความ

คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านการระดมทรัพยากรและการ

ลงทุนเพื่อการศึกษา และด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
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อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  ส่วนด้านการรายงานผลการด าเนินการ  ด้านการ

ตรวจสอบภายใน  ด้านการบริหารการเงินและด้านการบริหารบัญชีไม่แตกต่างกัน 

   5.2 ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็น

ของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่ม

บริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 

22 ที่มจีังหวัดที่ตัง้ของโรงเรียนต่างกัน โดยรวมมคีวามคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ ด้าน

การรายงานผลการด าเนินการ  และด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา 

มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ด้านการตรวจสอบภายใน 

ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ และด้านการบริหารบัญชมีีความคิดเห็นแตกต่างกัน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  ส่วนด้านการบริหารการเงินไม่แตกต่างกัน 

  6. แนวทางยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 พบวา่ด้านของสภาพที่มคี่าเฉลี่ยต่ ากว่า

ค่าเฉลี่ยรวม ที่จะได้รับการพัฒนา ได้แก่ ดา้นการจัดท าแผนงบประมาณ  ด้านการรายงาน

ผลการด าเนินการ  ด้านการตรวจสอบภายใน  และด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุน

เพื่อการศกึษา 

   ส่วนด้านของประสทิธิผลที่มีคา่เฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยรวม ที่จะได้รับการ

พัฒนา ได้แก่ ดา้นการจัดท าแผนงบประมาณ  ด้านการรายงานผลการด าเนินการ  ด้าน

การตรวจสอบภายใน  และด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา 

   ดังนัน้ แนวทางยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ม ี4 ดา้น ดังนี้ ดา้นการจัดท าแผน

งบประมาณ ควรมกีารวิเคราะหส์ถานภาพของโรงเรียนด้วยการ SWOT Analysis ก าหนด

วิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชีว้ัดอย่างชัดเจน 

ด้านการรายงานผลการด าเนินการ ควรมีรูปแบบที่ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ งบประมาณ

ที่ได้รับ ปัญหา อุปสรรค และผลการด าเนินงาน ด้านการตรวจสอบภายใน  ควรมีการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบภายในของโรงเรียน  ใช้หลักการมีสว่น มคีวามโปร่งใส         

มีหลักฐาน ตรวจสอบได้ และด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา          

ควรใหผู้ม้ีสว่นได้ส่วนเสียมีส่วนรว่มในการด าเนินงาน 
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อภิปรายผล 

 การวิจัย สภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  อภปิรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

  1. การวิเคราะห์สภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 

ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

หรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22  

   1.1 สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ

ผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่ม

บริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 

22  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานที่ตั้งไว้  อาจเป็นเพราะงานบริหาร

งบประมาณ จะมีกฎ ระเบียบ ตามกฎหมาย มรีูปแบบที่ชัดเจน เช่น ในงานพัสดุเป็นการ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ท าทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารการเงินเป็นรายงานผลทาง

การเงนิ  และการบริหารบัญชเีป็นการจัดท าบัญชตี่าง ๆ ซึ่งงานเหล่านีบุ้คลากรภายใน

โรงเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าความรู้ดว้ยตนเอง และจัดท าเอกสารหลักฐานให้สอดคล้อง

กับงานที่ได้รับมอบหมาย   สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ปาริตา ศุภการก าจร (2558, หน้า 

38) ได้ท าการวจิัย เรื่องการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตรข์อง

สถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 35 ผลการวิจัย พบว่า 

สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตรข์องสถานศกึษา โดยรวม

มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ

ค่าเฉลี่ย คือ การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ การวางแผนงบประมาณ 

การจัดระบบการจัดซือ้จัดจ้าง การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน และการ

ตรวจสอบภายใน การบริหารสินทรัพย์และการค านวณต้นทุนผลผลิต  สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ  นงลักษณ์ พรหมพา (2558, หนา้ 251) ได้ท าการวจิัย เรื่องการบริหารงาน

งบประมาณในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน สหวทิยาเขต 3 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 29 ผลการวิจัย พบว่า สภาพการบริหารงานงบประมาณในสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขต 3 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 29 ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นที่มีการปฏิบัติสูงสุด คอื 

ด้านการวางแผนงบประมาณ ดา้นที่มีการปฏิบัติต่ าสุด ได้แก่ ด้านการจัดระบบการจัดซื้อ
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จัดจา้ง  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  บุญยวีร์ พัฒนธ์นกิตติโชค(2559, หนา้ 37) ได้ท าการ

วิจัย เรื่องสภาพการบริหารงบประมาณของสถานศกึษาในสหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์ สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 32 ผลการวิจัย พบว่า   ความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารตอ่สภาพการบริหารงบประมาณของสถานศกึษาในสหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์ 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 32 โดยรวมและรายด้านทุกด้านมีการ

ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  วรีะพงษ์ ก้านกิ่ง (2560, หนา้ 116)      

ได้ท าการวิจัย เรื่องสภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณของสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 29 ผลการวิจัย พบว่า   สภาพการ

บริหารงบประมาณของสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 29 ทั้ง 7 ด้าน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ มาก และเมื่อพจิารณารายด้าน 

ด้านที่มีคา่เฉลี่ยมากที่สุด คือ ดา้นการจัดท าและเสนอของบประมาณ รองลงมา คือ ดา้น

การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา และด้านที่มีคา่เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้าน

การบริหารบัญชี 

   1.2 ประสทิธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็น

ของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่ม

บริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา       

เขต 22  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานที่ตัง้ไว้  อาจเป็นเพราะ

โรงเรียนมกีารท างานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนจัดท างบประมาณ มกีารรายงานผล

การด าเนินการที่สามารถ ติดตาม ตรวจสอบได้ มีการตรวจสอบภายในที่การจัดตัง้

คณะกรรมการตรวจสอบ โปร่งใส มหีลักฐาน การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษาได้มสี่วน

ร่วมกับชุมชน ผู้รับบริการ การจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ ์การเงินและบัญชี มีเอกสารที่ถูกต้อง

ตามระเบียบ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรสา  นาชัยลาน (2555, หนา้ 107) ได้ท าการ

วิจัย เรื่องประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลกรณีศึกษา

จังหวัดบึงกาฬ พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของผูบ้ริหารองค์การบริหาร

ส่วนต าบล โดยรวมและรายด้าน ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของผูบ้ริหาร

องคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า           

อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน 

  2. การเปรียบเทียบสภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของ

โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน
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งบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ที่มีสถานภาพการด ารงต าแหนง่แตกต่างกัน   

   2.1 สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ

ผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่ม

บริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา        

เขต 22  ที่มสีถานภาพการด ารงต าแหนง่แตกต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

ไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานที่ตัง้ไว้  อาจเป็นเพราะผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการ

กลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน มี

ความรูค้วามเข้าใจในการบริหารงบประมาณร่วมกัน  โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง

ชัดเจน ผูป้ฏิบัติงานจะต้องเข้าใจระเบียบ กฎเกณฑข์องการบริหารงบประมาณ  สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ    วิยะดา โพธิ์ทะโสม (2559, หนา้ 200) ได้ท าการวิจัย เรื่องปัจจัยการ

ควบคุมภายในที่ส่งผลต่อการบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  ผลการวิจัย พบว่า การบริหารงาน

งบประมาณ โรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ครูผู้ปฏิบัติหนา้ที่

การเงนิ  ครูผู้ปฏิบัติหนา้ที่พัสดุ  ครูผูป้ฏิบัติหน้าที่ควบคุมภายใน ที่มีสถานภาพการด ารง

ต าแหน่งต่างกัน ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่มีความแตกต่างกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

วีระพงษ์ ก้านกิ่ง (2560, หนา้ 116-117) ได้ท าการวจิัย เรื่องสภาพและปัญหาการบริหาร

งบประมาณของสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 29 ผลการวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต าแหน่ง

และประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงบประมาณ 

โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน   

   2.2 ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็น

ของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่ม

บริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา      

เขต 22  ที่มสีถานภาพการด ารงต าแหนง่แตกต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

ไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ อาจเป็นเพราะผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ

กลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน มีสว่น

เกี่ยวข้องในการด าเนินงานงบประมาณของโรงเรียน  มีความเข้าใจตรงกันในการ
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บริหารงานงบประมาณ  สอดคล้องกับแนวคิดของสุมน อมรวิวัฒน์ (2550, หนา้ 461)         

ที่ระบุว่า การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนามนุษย์ให้มีความเจริญงอกงามทั้งทางด้าน

สติปัญญา ความรู ้คุณธรรมความดงีามในจติใจ มคีวามสามารถที่จะท างาน และคิด

วิเคราะหไ์ด้อย่างถูกต้อง สามารถเรียนรู ้แสวงหาความรู ้ตลอดจนใชค้วามรูอ้ย่าง

สร้างสรรค์ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรงประกอบอาชีพได้ มวีิถีชีวติ

กลมกลืนธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสามารถปรับตนได้ในสังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลง         

อย่างรวดเร็ว  ซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณส์ าคัญของการจัดการศึกษา คอื การจัดใหม้ี

การศกึษาตลอดชีวติ และท าสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมแหง่การเรียนรู ้การศกึษาที่สร้าง

คุณภาพชีวติและสังคมบูรณาการอย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรม และ

วัฒนธรรม เป็นการศกึษาตลอดชวีิตเพื่อคนไทยทั้งปวง  

  3. เปรียบเทียบสภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 

ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

หรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ที่จ าแนกตามขนาดโรงเรยีน   

   3.1 สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ

ผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่ม

บริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 

22  ที่มขีนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  ไม่สอดคล้อง

กับสมมตฐิานที่ตัง้ไว้  อาจเป็นเพราะผู้อ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่ม

บริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผู้สอน อยู่ใน

โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ มีความเข้าใจความรู ้ในการ

ด าเนนิงานงบประมาณของโรงเรยีน  จากการศกึษาระเบียบการบริหารพัสดุ การบริหาร

การเงนิ สอดคล้องกับงานวิจัยของภัสราวดี เกตุนะ(2560, หนา้ 89) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 

การศกึษาสภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36  จังหวัดเชยีงราย ผลการวิจัย พบว่า สภาพการบริหารงาน

งบประมาณของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 จังหวัด

เชยีงราย จ าแนกตามขนาดของสถานศกึษาในภาพรวม ไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนงบประมาณ และด้านการบริหารทางการเงินและการ

ควบคุมงบประมาณ แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สว่นด้านการ
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ค านวณตน้ทุนกิจกรรม ด้านการจัดระบบจัดซื้อจัดจ้าง ดา้นการรายงานทางการเงินและ

ผลการดาเนินงาน ด้านการบริหารสินทรัพย์ และด้านการตรวจสอบภายใน ไม่แตกต่างกัน  

   3.2 ประสทิธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็น

ของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่ม

บริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา      

เขต 22  ที่มขีนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ไม่

สอดคล้องกับสมมตฐิานที่ตั้งไว้  อาจเป็นเพราะโรงเรียนเป็นนิติบุคคล มอีิสระในการ

บริหารจัดการ เพื่อความรวดเร็วและคล่องตัว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

ชุมชน ท้องถิ่น มีการกระจายอ านาจไปยังเขตพื้นที่การศกึษาและโรงเรียนโดยตรง ด้วยเหตุ

นีท้ าให้ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหนา้กลุ่ม

บริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน ที่มีขนาดโรงเรียนที่แตกต่างกัน  มคีวามคิดเห็นต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ

อรสา นาชัยลาน (2555, หนา้ 106-114) ได้ท าวจิัย เรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงาน

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลกรณีศึกษาจังหวัดบึงกาฬ  โดยพบว่า ผลการ

เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณที่มีขนาดแตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นไม่

แตกต่างกัน 

  4. เปรียบเทียบสภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 

ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

หรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ที่มปีระสบการณใ์นการท างานแตกต่างกัน   

   4.1 สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ

ผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่ม

บริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา     

เขต 22  ที่มปีระสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา

รายด้าน พบว่า ด้านการจัดท าแผนงบประมาณและด้านการบริหารการเงนิมคีวามคิดเห็น

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนด้านการรายงานผลการด าเนินการ 

ด้านการตรวจสอบภายใน  ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา ด้านการ

บริหารพัสดุและสนิทรัพย์ และดา้นการบริหารบัญชีไม่แตกต่างกัน ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจาก

ระเบียบส่วนใหญ่ของงานบริหารงบประมาณ จะเป็นการจัดท าเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบ 
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ตดิตาม ประเมนิ ซึ่งบุคลากรภายในโรงเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าความรูด้้วยตนเอง มี

ความเข้าใจตรงกัน และสามารถจัดท าเอกสารในงานบริหารงบประมาณได้ สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ วีระพงษ์ ก้านกิ่ง (2560, หน้า 116-117) ได้ท าการวจิัย เรื่องสภาพและปัญหา

การบริหารงบประมาณของสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 29 ผลการวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครู

ที่มตี าแหน่งและประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหาร

งบประมาณ โดยรวมและรายด้านไมแ่ตกต่างกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของภัสราวดี       

เกตุนะ(2560, หนา้ 89) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศกึษาสภาพการบริหารงานงบประมาณ

ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36  จังหวัดเชียงราย 

ผลการวิจัย พบว่า จ าแนกตามประสบการณ์ในการทางานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นการวางแผนงบประมาณ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการค านวณต้นทุนกิจกรรม ด้านการจัดระบบจัดซื้อจัดจา้ง 

ด้านการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ ดา้นการรายงานทางการเงินและ

ผลการดาเนินงาน ด้านการบริหารสินทรัพย์ และด้านการตรวจสอบภายในไม่แตกต่างกัน 

   4.2 ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็น

ของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่ม

บริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา     

เขต 22  ที่มปีระสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา

รายด้าน พบว่า ด้านการรายงานผลการด าเนินการมคีวามคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนด้านการจัดท าแผนงบประมาณ  ด้านการตรวจสอบ

ภายใน  ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา ด้านการบริหารพัสดุและ

สินทรัพย์  ดา้นการบริหารการเงนิ และด้านการบริหารบัญชไีม่แตกต่างกัน ทั้งนีไ้ม่

สอดคล้องกับสมมตฐิานที่ตั้งไว้  อาจเป็นเพราะว่าบุคลากรภายในโรงเรียนมกีารบริหาร

จัดการที่เป็นอิสระ  การบริหารงบประมาณมีหลักเกณฑ ์ระเบียบ กฎหมายที่ชัดเจน 

บุคลากรเข้าใจตรงกัน ท าใหก้ารจัดสรรงบประมาณได้งา่ย สอดคล้องกับแนวคิดของ 

ส านักนโยบายและแผนการศกึษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศกึษาธิการ (2556, หนา้ 17) 

สถานศกึษามีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณในส่วนของที่ตัง้ไว้ส าหรับสถานศกึษา

ตามที่ได้รับก าหนดวงเงนิ และได้รับมอบอ านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษา 

ขั้นพื้นฐานและผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาตามหลักเกณฑท์ี่เลขาธิการ
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คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานก าหนด และ สถานศกึษามีอสิระในการบริหารจัดการ

เกี่ยวกับการพัสดุในส่วนที่อยู่ในความดูแลรับผดิชอบหรืออยู่ในวงเงนิงบประมาณที่ได้รับ

มอบตามหลักเกณฑท์ี่เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานประกาศก าหนด 

  5. เปรียบเทียบสภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 

ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

หรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ที่มจีังหวัดที่ตัง้ของโรงเรียนตา่งกัน   

   5.1 สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ

ผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่ม

บริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา      

เขต 22 ที่มจีังหวัดที่ตั้งของโรงเรยีนต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ดา้นการจัดท าแผน

งบประมาณ มคีวามคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านการ

ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา และด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์             

มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ส่วนด้านการรายงานผล

การด าเนินการ  ดา้นการตรวจสอบภายใน  ดา้นการบริหารการเงินและด้านการบริหาร

บัญชไีม่แตกต่างกัน  ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจากบริบทของโรงเรียน มีสังคม ชุนชน ชนเผ่าที่

แตกต่างกัน การมีสว่นรวมในการด าเนินงานงบประมาณของโรงเรียนยิ่อมแตกต่างกัน 

สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ (2556, หนา้ 2) ที่พบว่า ความหลากหลายของสถานศกึษาที่มคีวาม

แตกต่างกันทั้งจ านวนนักเรียน จ านวนครู และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนลักษณะ

ภูมศิาสตร์และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ท าใหส้ถานศกึษาเกิดความไม่คล่องตัวในการ

บริหาร ส่งผลต่อคุณภาพในการจัดการศกึษา 

   5.2 ประสทิธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็น

ของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้ากลุ่ม

บริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 

22 ที่มจีังหวัดที่ตัง้ของโรงเรียนต่างกัน โดยรวมมคีวามคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ ด้าน

การรายงานผลการด าเนินการ  และด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา 
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มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ด้านการตรวจสอบภายใน 

ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ และด้านการบริหารบัญชมีีความคิดเห็นแตกต่างกัน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  ส่วนด้านการบริหารการเงินไม่แตกต่างกัน  ทั้งนี้

การที่กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดนครพนมมีความคิดเห็นสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างในจังหวัด

มุกดาหาร อาจเป็นเพราะบริบทของโรงเรียนที่แตกต่างกัน รวมถึงการมีสว่นร่วมกับชุมชน 

อ าเภอ และจังหวัด ส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการท างานที่ต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิด

ของ ส านักนโยบายและแผนการศกึษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศกึษาธิการ (2556, หน้า 2)     

ที่พบว่า ความหลากหลายของสถานศึกษาที่มคีวามแตกต่างกันทั้งจ านวนนักเรียน จ านวน

ครู และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนลักษณะภูมศิาสตร์และวัฒนธรรมของแต่ละ

ท้องถิ่น ท าให้สถานศกึษาเกิดความไม่คล่องตัวในการบริหาร ส่งผลต่อคุณภาพในการจัด

การศกึษา 

  6. แนวทางยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณโรงเรียน         

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  มีดังนี้ 

   6.1  ควรมีพัฒนาสภาพและประสิทธิผลด้านการจัดท าแผนงบประมาณ  

โดยวิธีตา่ง ๆ  ดังนี้  

    6.1.1 มีการวิเคราะหส์ถานภาพของโรงเรียนด้วยการ SWOT Analysis 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชีว้ัดอย่างชัดเจน 

    6.1.2 จัดท าโครงการให้สอดคล้องตอ่การยกระดับคุณภาพของ

ผูเ้รียน 

    6.1.3 การมีส่วนรว่มของบุคลากรภายในโรงเรียนรวมถึง

คณะกรรมการสถานศกึษาได้มสี่วนรว่มในการจัดท าแผนงบประมาณอย่างแท้จริง 

    6.1.4 มีกรอบงบประมาณที่ชัดเจน  

   6.2. ควรมีพัฒนาสภาพและประสิทธิผลด้านการรายงานผลการ

ด าเนินการ โดยวิธีตา่ง ๆ  ดังนี้  

    6.2.1 รายงานผลด าเนินการโครงการ/กิจกรรมตามขั้นตอน PDCA  

    6.2.2 จัดท าปฏิทินการด าเนินงานอย่างชัดเจน  

    6.2.3 มรีูปแบบที่ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ งบประมาณที่ได้รับ 

ปัญหา อุปสรรค และผลการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิน้สุดโครงการ/

กิจกรรม 
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   6.3. ควรมีพัฒนาสภาพและประสิทธิผลด้านการตรวจสอบภายใน           

โดยวิธีตา่ง ๆ  ดังนี้  

    6.3.1 มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของโรงเรยีน   

    6.3.2 ใชห้ลักการมีสว่นร่วม  เกิดความเข้าใจตรงกันกับ

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน  

    6.3.3 มคีวามโปร่งใส  มีหลักฐาน ตรวจสอบได้  

    6.3.4 มีการพัฒนาบุคลากร เพื่อสรา้งความรู้ ความเข้าใจในภารกิจ

อย่างด ีรวมถึงด าเนินการตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานต่อผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง 

    6.3.5 ระบบบริหารคุณภาพ  PDCA ในการก ากับติดตามอย่างชัดเจน 

   6.4. ควรมีพัฒนาสภาพและประสิทธิผลด้านการระดมทรัพยากรและ

การลงทุนเพื่อการศกึษา โดยวิธีตา่ง ๆ  ดังนี้  

    6.4.1 ใช้หลักการมสี่วนร่วมในการด าเนินงาน   

    6.4.2  มีเครอืข่ายที่ด ีในการสนับสนุนงบประมาณทางการศกึษา 

    6.4.3 สร้างความเชื่อมั่น จูงใจ  การยอมรับด้วยการรว่มคิดรว่มสร้าง

พัฒนาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และผูร้ับบริการ       

    6.4.4 สร้างเครื่องมอืในการติดตอ่ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย 

รวดเร็ว บุคคลภายนอกสามารถมีส่วนร่วม  

ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 

 1. ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 

  1.1 จากผลการวิจัยพบว่าสภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตาม

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอื

หัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ควรมีการส่งเสริมพัฒนาสภาพการบริหาร

งบประมาณของโรงเรียนในระดับดีมากกว่าเดิม โดยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ

บริหารงบประมาณแก่บุคลากรในโรงเรียน  และให้บุคลากรในโรงเรยีนมีส่วนรว่มในการ

การด าเนินงานบริหารงบประมาณ 

  1.2 จากผลการวิจัยพบว่าประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 

ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
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หรอืหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ควรมีการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิผลการ

บริหารงบประมาณของโรงเรียนในระดับดีมากกว่าเดิม โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใน

การจัดท าและเสนอของบประมาณให้บุคลากรในโรงเรียน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

การจัดท าและเสนอของบประมาณของแตล่ะกลุ่มงาน และศกึษาดูงานโรงเรยีนที่เป็นเลิศใน

การการบริหารงบประมาณ 

 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

  2.1 ควรศกึษา เรื่อง ปัญหาการบริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  เพิ่มเติม 

  2.2 ควรศกึษา สภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22  ในการหาความสัมพันธ์และ

อ านาจพยากรณ์ต่อไป 

   2.3 ในขอบข่ายงานที่กว้างขึ้น คอื การหาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 

ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป และ
การบริหารงานงบประมาณ 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวจิยั 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง สภาพและประสิทธผิลการบรหิารงบประมาณของโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22   

 

ค าชี้แจง 

 1. แบบสอบถามนี้มีจุดมุง่หมายเพื่อศึกษาสภาพและประสิทธิผลการบริหาร

งบประมาณของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22    

 2. แบบสอบถามประกอบไปด้วย ข้อค าถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ 

  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับเกี่ยวกบัสภาพการบริหารงบประมาณ

ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22     

  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับเกี่ยวกบัประสิทธิผลการบริหาร

งบประมาณของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22     

  ตอนที่ 4 เป็นข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเตมิ 

 3. กรุณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงที่สุด โดยขอความ

อนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อ ซึ่งค าตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อ

ต าแหน่งหน้าที่และหนว่ยงานของท่านแตป่ระการใด หวังว่าคงได้รับความอนุเคราะหจ์าก

ท่านด้วยดี 

 ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณท่านอย่างสูงที่ท่านกรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตอบ

แบบสอบถามครัง้นี้ 

 

นางสาวรักษณาลี  สุริหาร 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ค าช้ีแจง ให้ท่านท าเครื่องหมาย√ ลงใน  ที่เห็นวา่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน 

 1. สถานภาพการด ารงต าแหน่ง 

      ผูอ้ านวยการโรงเรียน 

      รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรอืหัวหน้างานงบประมาณ 

 ครูผูส้อน 

 

 2. ขนาดของโรงเรยีน 

      โรงเรียนขนาดเล็ก มีจ านวนนักเรียนตัง้แต่ 1 - 499 คน  

      โรงเรียนขนาดกลาง มีจ านวนนักเรียนตัง้แต่ 500 – 1499 คน 

      โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ มจี านวนนักเรียนตั้งแต่ 1500 คนขึน้ไป 

 

 3.ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

            น้อยกว่า 10 ปี 

  10 - 20 ปี 

  มากกว่า 20 ปี ขึน้ไป 

 

 4.จังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน 

            นครพนม 

  มุกดาหาร 

 

  

 

ตอนที่ 1 

สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ค าชี้แจง โปรดอ่านแบบสอบถามในแตล่ะข้ออย่างชัดเจน  แล้วท าเครื่องหมาย√ลงในชอ่ง 

ระดับ สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ที่ตรงกับความเป็นจริง / ความคิดเห็น 

ของท่านมากที่สุด  เพียงข้อละ  1  เครื่องหมาย  ตามเกณฑด์ังนี้ 

 5 หมายถึง สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  อยูใ่นระดับมากที่สุด 

 4 หมายถึง  สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  อยูใ่นระดับมาก 

  3 หมายถึง  สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 อยูใ่นระดับปานกลาง 

 2 หมายถึง  สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 อยูใ่นระดับน้อย 

  1 หมายถึง  สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 อยูใ่นระดับน้อยที่สุด 
 

ตัวอย่างแบบสอบถาม 

การบรหิารงบประมาณของโรงเรียน 

ระดับสภาพการด าเนินงาน 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

0.วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  √     
 

ค าอธิบาย  

 จากตัวอย่างขอ้  0 ผูต้อบค าถามเครื่องหมาย  √  ลงในช่องสภาพการ

ด าเนนิงานหมายเลข  5  แสดงว่าท่านมีความคิดเห็นสภาพการบริหารงบประมาณของ

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 “วิเคราะหส์ภาพแวดล้อม

ของสถานศกึษา” อยู่ในระดับมากที่สุด 

ตอนที่ 2 สภาพการบรหิารงบประมาณของโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 
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ข้อ การบรหิารงบประมาณของโรงเรียน 

ระดับสภาพการด าเนินงาน 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

1. ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ 

1.1 การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา (SWOT Analysis)           

2 จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาการศกึษาของสถานศกึษา 
          

3 จัดท าขอ้มูลสารสนเทศ รายงานการเงนิและผลการ

ด าเนนิงานโครงการ 
          

4 ประชุมสรุปโครงการในปีการศกึษาที่ผ่านมา           

5 มีการประมาณการและก าหนดวงเงินค่าใช้จ่ายของแตล่ะ

โครงการ 
          

1.2 การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 

6 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา           

7 จัดท าแแผนการใชจ้่ายงบประมาณ           

8 ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีตอ่คณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
          

1.3 การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

9 ผูอ้ านวยการโรงเรียนอนุมัติการใชจ้่ายงบประมาณตาม 

โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีและ

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ 

          

10 อนุมัตกิารใช้จ่ายเป็นไปตามขั้นตอน ตามระยะเวลาที่

ก าหนด 
     

11 ตัวชี้วัดในโครงการและงานต่าง ๆ มีความละเอียด ชัดเจน      
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ข้อ การบรหิารงบประมาณของโรงเรียน 

ระดับสภาพการด าเนินงาน 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

1. ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ(ต่อ) 

1.4 การขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

12 ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณที่จ าเป็นต้อง

ขอโอนเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

          

13 ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณที่จ าเป็นต้อง

เปลี่ยนแปลงเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

          

2. ด้านการรายงานผลการด าเนินงาน 

2.1 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

14 รายงานผลการใชจ้่ายเงนิงบประมาณของแต่ละโครงการ           

15 ผลการด าเนินงานทางการเงนิเป็นไปตามระยะเวลาที่

ก าหนด 
     

16 ติดตามความก้าวหน้าและผลส าเร็จของโครงการ      

17 จัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี 
     

18 มีการวิเคราะหค์วามคุ้มค่าของแผนงานโดยละเอียด เพื่อ

ใช้ในการจัดสรรงบประมาณ 
     

3. ด้านการตรวจสอบภายใน 

3.1 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 

19 รายงานผลการปฏิบัติงาน      

20 รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ      

21 รายงานความส าเร็จในการปฏิบัติงาน      
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ข้อ การบรหิารงบประมาณของโรงเรียน 

ระดับสภาพการด าเนินงาน 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

3. ด้านการตรวจสอบภายใน(ต่อ) 

3.2 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 

22 ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย      

23 วางแผนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ด าเนนิงานของสถานศกึษา 
     

24 วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ      

25 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีตอ่คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
     

4. ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

4.1 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

26 มีการประสานและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหลง่

ทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดการศกึษาทั้งภาครัฐ เอกชน 

และประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นระบบ 

     

27 วางแผน รณรงค์ ส่งเสริมการระดมทุนการศกึษา และทุน

เพื่อการพัฒนาสถานศกึษา 
     

28 จัดท าขอ้มูลสารสนเทศและระบบการรับจ่ายทุนการศึกษา 

และทุนเพื่อการพัฒนาการศกึษา 
     

29 การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษาของสถานศกึษา โดยให้

เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐาน 
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ข้อ การบรหิารงบประมาณของโรงเรียน 

ระดับสภาพการด าเนินงาน 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

4. ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา(ต่อ) 

4.1 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

30 ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา 

สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ระดม

ทรัพยากรเพื่อการศกึษาโดยเป็นผู้จัดและมีสว่นร่วมใน

การจัดการศกึษา 

     

4.2 การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 

31 ส ารวจความตอ้งการของผู้เรียนและคัดเลือกผูเ้สนอกู้ยืม

ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนด 
     

32 ประสานการกู้ยืมเพื่อการศึกษากับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง      

33 สร้างความตระหนักแก่ผู้กู้ยืมเงนิเพื่อการศกึษา      

34 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการ

ด าเนนิงานกองทุนเพื่อการศึกษา 
     

4.3 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

35 ก าหนดแนวปฏิบัติการใชท้รัพยากรร่วมกันกับบุคคลและ

หนว่ยงานรัฐบาลและเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
     

36 กระตุน้ให้บุคคลในสถานศกึษาร่วมใช้ทรัพยากรภายใน

และภายนอก 
     

37 ประสานความรว่มมอืกับผูร้ับผดิชอบแหล่งทรัพยากร

ภายในและภายนอก 
     

38 ด าเนนิการเชิดชูเกียรตบิุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐ

และเอกชน ที่สนับสนุนการใชท้รัพยากรร่วมกันเพื่อ

การศกึษาของสถานศกึษา 
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ข้อ การบรหิารงบประมาณของโรงเรียน 

ระดับสภาพการด าเนินงาน 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

4. ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา(ต่อ) 

4.3 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

39 ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนตา่ง ๆในการบริหาร

จัดการทรัพยากร 
     

5. ด้านการบรหิารพัสดุและสินทรัพย์ 

5.1 การวางแผนพัสดุ 

40 แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานในกลุ่มงานบริหารพัสดุ

และสินทรัพย์ 
     

41 จัดท าทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ ์ให้เป็นปัจจุบัน      

42 งานบริหารสินทรัพย์ของสถานศกึษา มีระเบียบมาตรฐาน

การบริหารสินทรัพย์  รวมทั้งฐานข้อมูลสินทรัพย์ที่เป็น

ปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

     

43 จัดท าระเบียบการใชท้รัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของ

สถานศกึษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

     

44 วางแผนการจัดหาพัสดุและก าหนดรูปแบบรายการ หรือ

คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑห์รอืสิ่งก่อสรา้ง ก่อนการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

     

5.2 การก าหนดแบบรูปรายการ หรอืคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรอืสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน

งบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

45 ก าหนดรูปแบบรายการเพื่อประกอบการขอตั้ง

งบประมาณ 
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ข้อ การบรหิารงบประมาณของโรงเรียน 

ระดับสภาพการด าเนินงาน 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

5. ด้านการบรหิารพัสดุและสินทรัพย์(ต่อ) 

5.2 การก าหนดแบบรูปรายการ หรอืคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรอืสิ่งก่อสร้างที่ใช้

เงนิงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

46 ตั้งงบประมาณเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 
     

47 กรณีที่เป็นการจัดหาจากเงินนอกงบประมาณให้

ก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะได้

โดยใหพ้ิจารณาจากแบบมาตรฐาน 

     

48 ก าหนดรูปแบบรายการโดยยึดหลักความโปร่งใส 

เป็นธรรม และเป็นประโยชน์กับทางราชการ 
     

5.3 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ 

49 จัดท าขอ้มูลการจัดซื้อจัดจา้งอย่างเป็นระบบ       

50 จัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อ จัดจา้งไว้อย่างปลอดภัย      

51 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดหาพัสดุ      

5.4 การจัดหาพัสดุ 

52 ด าเนนิการจัดซื้อ จัดจา้งเป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อ

จัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
     

53 ด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์       

54 สถานศกึษาส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรูเ้รื่องการ

บริหารพัสดุและสนิทรัพย์ใหก้ับบุคลากรทุกระดับโดย

จัดให้มกีารฝกึอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน 

     

55 การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามปฏิทินที่ก าหนดไว้      

56 จัดท าเอกสารหลักฐานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุถูกต้องตาม

ระเบียบ 
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ข้อ การบรหิารงบประมาณของโรงเรียน 

ระดับสภาพการด าเนินงาน 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

5. ด้านการบรหิารพัสดุและสินทรัพย์(ต่อ) 

5.5 การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ 

57 จัดท าทะเบียนคุมบัญชีทรัพย์สินและบัญชีวัสดุ ไม่ว่าจะ

ได้มาด้วยการจัดหาหรอืการรับบริจาค 
     

58 เก็บรักษาพัสดุใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมใชง้าน      

59 ตรวจสอบพัสดุประจ าปี       

60 จ าหน่ายพัสดุที่ช ารุดเสื่อมสภาพหรือไม่ใช้ในราชการอีก

ต่อไป 
     

61 จัดท าเอกสารหลักฐานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุถูกต้องตาม

ระเบียบ 
     

5.6 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

62 จัดท าแนวปฏิบัติหรอืระเบียบของสถานศึกษาในการ

ด าเนนิการหารายได้ โดยไม่ขัดตอ่กฎหมายและระเบียบที่

เกี่ยวข้อง 

     

63 การจัดหาผลประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และ

อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในความครอบครองของ

สถานศกึษาภายในวัตถุประสงค์ของสถานศกึษา และ

ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจ

ของสถานศกึษา 

     

64 เงินรายได้ที่เกิดขึ้นถือเป็นเงินนอกงบประมาณประเภท

เงินรายได้สถานศกึษา 
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ข้อ การบรหิารงบประมาณของโรงเรียน 

ระดับสภาพการด าเนินงาน 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

6. ด้านการบริหารการเงิน 

6.1 การเบิกเงนิจากคลัง 

65 แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานในกลุ่มงานบริหาร

การเงนิ 
     

66 สถานศกึษามีนโยบายการบริหารการเงินและควบคุม

งบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

     

67 การเบิกเงินจากคลัง เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่

กระทรวงการคลังก าหนด 
     

6.2 การรับเงนิ การเก็บรักษาเงนิ และการจ่ายเงนิ 

68 การรับเงิน การเก็บรักษาเงินการจ่ายเงนิ การโอนเงนิ 

การรับเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เป็นไปตามขั้นตอนและ

วิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

     

69 ส่งเสริมการเรยีนรู้ เรื่องการบริหารการเงินและ

ควบคุมงบประมาณให้กับบุคลากรโดยจัดใหม้ีการ

ฝกึอบรมสัมมนา ทั้งในและนอกโรงเรยีน 

     

70 การจัดสรรงบประมาณ มีความสอดคล้องกับ

แผนงาน/โครงการ ที่ก าหนดไว้ 
     

71 ออกใบเสร็จรับเงนิให้มคีวามถูกต้องและเป็นปัจจุบัน      

72 การลงบัญชีในสมุดเงินสดเป็นปัจจุบัน      

6.3 การน าเงินส่งคลัง 

73 การน าส่งเงนิ เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่

กระทรวงการคลังก าหนด 
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ข้อ การบรหิารงบประมาณของโรงเรียน 

ระดับสภาพการด าเนินงาน 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

6. ด้านการบริหารการเงิน(ต่อ) 

6.3 การน าเงินส่งคลัง 

74 การโอนเงินเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่

กระทรวงการคลังก าหนด 
     

75 การรับเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการ

ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
     

76 การน าเงินส่งคลังให้น าส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้

ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังของ

ส่วนราชการ 

     

7. ด้านการบริหารบัญชี 

7.1 การจัดท าบัญชีการเงิน 

77 แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานในกลุ่มงานบริหารบัญชี      

78 จัดท าหลักฐานทางการเงินที่มคีวามละเอียด ชัดเจน และ

เป็นปัจจุบัน 
     

79 จัดเก็บข้อมูลหลักฐานที่เป็นระบบ ระเบียบ ปลอดภัย      

7.2 การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 

80 จัดท ารายงานการเงินและบัญชเีป็นประจ า      

81 กรรมการตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินคงเหลอืใน

สมุดเงินสดกับรายงานเงินคงเหลอื 
     

82 บันทึกและสรุปบัญชเีงินคงเหลอืประจ าวัน ครอบคลุมทั้ง

เงินงบงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
     

83 สถานศกึษาจัดใหม้ีการประชุมช้ีแจงเพื่อเสริมสร้าง

ความรูค้วามเข้าใจถึงผลประโยชน์ของการมีระบบการ

บริหารบัญชีให้กับบุคลากร 
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ข้อ การบรหิารงบประมาณของโรงเรียน 

ระดับสภาพการด าเนินงาน 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

7. ด้านการบริหารบัญชี(ต่อ) 

7.2 การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 

84 ส่งเสริมการเรยีนรู้ เรื่องการบริหารบัญชีใหก้ับบุคลากร

โดยจัดใหม้ีการฝกึอบรมสัมมนา ทั้งในและนอกโรงเรยีน 
     

85 
บุคลากรในสถานศกึษารับรู้หลักการ นโยบายการ

บริหารบัญชี โดยแจ้งแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร      

7.3 การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

86 
จัดท ารายงานทางการเงิน เสนอต่อส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา      

87 จัดท างบการเงนิ เสนอต่อส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา      
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ค าชี้แจง โปรดอ่านแบบสอบถามในแตล่ะข้ออย่างชัดเจน  แล้วท าเครื่องหมาย√ลงในชอ่ง 

ระดับ ประสทิธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ที่ตรงกับความเป็นจริง / ความคิดเห็น 

ของท่านมากที่สุด  เพียงข้อละ  1  เครื่องหมาย  ตามเกณฑด์ังนี้ 

 5 หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  อยูใ่นระดับมากที่สุด 

 4 หมายถึง  ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  อยูใ่นระดับมาก 

  3 หมายถึง  ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 อยูใ่นระดับปานกลาง 

 2 หมายถึง  ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 อยูใ่นระดับน้อย 

  1 หมายถึง  ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 อยูใ่นระดับน้อยที่สุด 

ตัวอย่างแบบสอบถาม 

การบรหิารงบประมาณของโรงเรียน 

ระดับประสิทธิผล 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

0.ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสถานศกึษามี

ความละเอียด ชัดเจน 

√     

ค าอธิบาย  

 จากตัวอย่างขอ้  0 ผูต้อบค าถามเครื่องหมาย  √  ลงในช่องประสิทธิผลการ

ด าเนนิงานหมายเลข  5  แสดงว่าท่านมีความคิดเห็นประสิทธิผลการบริหารงบประมาณ

ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 “ข้อมูลสารสนเทศ 

ทางการเงินของสถานศกึษามีความละเอียด ชัดเจน” อยู่ในระดับมากที่สุด 

ตอนที่ 3  ประสิทธิผลการบรหิารงบประมาณของโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 
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ข้อ การบรหิารงบประมาณของโรงเรียน 

ระดับประสิทธิผลการด าเนินงาน 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

1. ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ 

1.1 การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1 การจัดท าแผนงบประมาณอย่างมปีระสิทธิภาพ           

2 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาการศกึษาของสถานศกึษา 
          

3 ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของโรงเรียนมีความ

ละเอียด ชัดเจน 
          

4 โรงเรียนมีการแตง่ตั้งคณะกรรมการสถานศกึษา ใน

การประชุมจัดท าแผนงบประมาณ 
          

5 การจัดท าแผนงบประมาณเสร็จทันตามเวลาที่ก าหนด           

1.2 การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 

6 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีมคีวามสอดคล้องกับ

งบประมาณที่ได้รับ 
          

7 การจัดท าแผนการใชจ้่ายงบประมาณมีความ

สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ 
          

8 คณะกรรมการสถานศกึษามีสว่นร่วมในการจัดท าแผน

งบประมาณ 
          

1.3 การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

9 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผน

งบประมาณ 

     

10 ผูอ้ านวยการโรงเรียน มีความรูค้วามเข้าใจในการจัดท า

แผนงบประมาณ 
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ข้อ การบรหิารงบประมาณของโรงเรียน 

ระดับประสิทธิผลการด าเนินงาน 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

1. ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ(ต่อ) 

1.3 การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

11 รองผู้อ านวยการ ครูปฏิบัติหน้าที่การเงนิ ครูปฏิบัติหน้าที่

พัสดุ มีความรูค้วามเข้าใจในการจัดท าแผนงบประมาณ 
          

1.4 การขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

12 ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณที่จ าเป็นต้องขอ

โอนเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศกึษาขั้น

พืน้ฐาน 

     

13 ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณที่จ าเป็นต้อง

เปลี่ยนแปลงเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

     

14 ขอโอนงบประมาณที่ไม่ตอ้งท าความตกลงกับส านัก

งบประมาณให้เสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

     

15 เปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไม่ตอ้งท าความตกลงกับส านัก

งบประมาณให้เสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

     

2. ด้านการรายงานผลการด าเนินงาน 

2.1 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

16 รายงานผลการใชจ้่ายเงนิงบประมาณของแต่ละโครงการ

เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
          

17 สรุปโครงการประจ าปีการศึกษาเป็นไปตามระยะเวลาที่

ก าหนด 
     

18 ผลการด าเนินงานทางการเงนิเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      
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ข้อ การบรหิารงบประมาณของโรงเรียน 

ระดับประสิทธิผลการด าเนินงาน 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

2. ด้านการรายงานผลการด าเนินงาน(ต่อ) 

2.1 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

19 ผลส าเร็จของโครงการตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้      

20 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     

21 วิเคราะหค์วามคุ้มค่าของแผนงานโดยละเอียด เพื่อใช้ในการ

จัดสรรงบประมาณ 
     

3. ด้านการตรวจสอบภายใน 

3.1 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 

22 มีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน      

23 รายงานผลการปฏิบัติงาน      

24 รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ      

25 รายงานความส าเร็จในการปฏิบัติงาน      

3.2 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 

26 การประเมนิคุณภาพการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย      

27 ประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผลการด าเนนิงานของ

โรงเรียน 
     

28 รายงานผลการตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจ าปีตอ่

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
     

29 ประเมินแผนปฏิบัติการประจ าปีตอ่คณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
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ข้อ การบรหิารงบประมาณของโรงเรียน 

ระดับประสิทธิผลการด าเนินงาน 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

4. ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

4.1 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

30 การประสานและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่ง

ทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดการศกึษาทั้งภาครัฐ เอกชน 

และประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นระบบ 

     

31 การศกึษาแนวทางหรอืระเบียบที่จะขอรับการสนับสนุนจาก

แหลง่ทรัพยากรทุกประเภทตลอดจนเงื่อนไขการขอรับการ

สนับสนุน 

     

32 การวางแผน รณรงค ์ส่งเสริมการระดมทุนการศกึษา และ

ทุนเพื่อการพัฒนาสถานศกึษา 
     

33 การจัดท าขอ้มูลสารสนเทศและระบบการรับจ่าย

ทุนการศึกษา และทุนเพื่อการพัฒนาการศกึษา 
     

34 การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษาของสถานศกึษา โดยให้

เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้น

พืน้ฐาน 

     

35 บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ 

และสถาบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษาโดยเป็น

ผูจ้ัดและมีสว่นร่วมในการจัดการศกึษา 

     

4.2 การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 

36 การส ารวจความตอ้งการของผู้เรยีนและคัดเลือกผูเ้สนอกู้ยืม

ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนด 
     

37 การประสานการกู้ยืมเพื่อการศกึษากับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง      

38 สร้างความตระหนักแก่ผู้กู้ยืมเงนิเพื่อการศกึษา      
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ข้อ การบรหิารงบประมาณของโรงเรียน 

ระดับประสิทธิผลการด าเนินงาน 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

4. ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา(ต่อ) 

4.2 การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 

39 การตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการ

ด าเนนิงานกองทุนเพื่อการศึกษา      

4.3 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

40 การก าหนดแนวปฏิบัติการใชท้รัพยากรร่วมกันกับบุคคลและ

หนว่ยงานรัฐบาลและเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
     

41 การกระตุน้ใหบุ้คคลในโรงเรียนร่วมใชท้รัพยากรภายในและ

ภายนอก 
     

42 การประสานความรว่มมือกับผูร้ับผิดชอบแหลง่ทรัพยากร

ภายในและภายนอก 
     

43 การด าเนินการเชดิชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐ

และเอกชน ที่สนับสนุนการใชท้รัพยากรร่วมกันเพื่อ

การศกึษาของสถานศกึษา 

     

44 ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนตา่ง ๆในการบริหารจัดการ

ทรัพยากร 
     

5. ด้านการบรหิารพัสดุและสินทรัพย์ 

5.1 การวางแผนพัสดุ 

45 แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานในกลุ่มงานบริหารพัสดุและ

สินทรัพย์ 
     

46 เจ้าหน้าที่รับผดิชอบท าทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ ์ให้เป็น

ปัจจุบันทั้งที่ซือ้จากเงนิงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

ตลอดจนที่ได้จากการบริจาค 
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ข้อ การบรหิารงบประมาณของโรงเรียน 

ระดับประสิทธิผลการด าเนินงาน 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

5. ด้านการบรหิารพัสดุและสินทรัพย์(ต่อ) 

5.1 การวางแผนพัสดุ 

47 งานบริหารสินทรัพย์ของสถานศกึษา มีระเบียบมาตรฐาน

การบริหารสินทรัพย์  รวมทั้งฐานข้อมูลสินทรัพย์ที่เป็น

ปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

     

48 ระเบียบการใชท้รัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
     

49 โรงเรียนวางแผนการจัดหาพัสดุและก าหนดรูปแบบรายการ 

หรอืคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑห์รอืสิ่งก่อสร้าง ก่อน

การจัดซือ้จัดจ้าง 

     

5.2 การก าหนดแบบรูปรายการ หรอืคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรอืสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน

งบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

50 ก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะเพื่อ

ประกอบการขอตั้งงบประมาณส่งให้ส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

     

51 กรณีที่เป็นการจัดหาจากเงินนอกงบประมาณให้ก าหนดแบบ

รูปรายการหรอืคุณลักษณะเฉพาะได้โดยให้พิจารณาจาก

แบบมาตรฐานก่อน หากไม่เหมาะสมก็ใหก้ าหนดตามความ

ต้องการโดยยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็น

ประโยชน์กับทางราชการ 
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ข้อ การบรหิารงบประมาณของโรงเรียน 

ระดับประสิทธิผลการด าเนินงาน 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

5. ด้านการบรหิารพัสดุและสินทรัพย์(ต่อ) 

5.3 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ 

52 โรงเรียนจัดท าฐานข้อมูลในการท าเอกสารการจัดหาพัสดุ      

53 โรงเรียนจัดท าฐานข้อมูลในการท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง      

54 โรงเรียนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดหาพัสดุ      

5.4 การจัดหาพัสดุ 

55 เจ้าหน้าที่รับผดิชอบด าเนนิการจัดซือ้ จัดจา้งเป็นไปตาม

พรบ. การจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 

     

56 เจ้าหน้าที่รับผดิชอบด าเนนิการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ ด้วย

ระบบ อเิล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
     

57 โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องการบริหารพัสดุ

และสินทรัพย์ให้กับบุคลากรทุกระดับในโรงเรยีนโดยจัดใหม้ี

การฝึกอบรม สัมมนา ศกึษา ดูงาน 

     

58 เจ้าหน้าที่รับผดิชอบจัดท าเอกสารหลักฐานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

ถูกต้องตามระเบียบ 
     

5.5 การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ 

59 จัดท าทะเบียนคุมบัญชีทรัพย์สินและบัญชีวัสดุ ไม่ว่าจะได้มา

ด้วยการจัดหาหรอืการรับบริจาค 
     

60 เก็บรักษาพัสดุใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมใชง้าน      

61 กรรมการที่รับผดิชอบตรวจสอบพัสดุประจ าปี และให้มีการ

จ าหนว่ยพัสดุที่ช ารุดเสื่อมสภาพหรือไม่ใช้ในราชการอีกต่อไป 
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ข้อ การบรหิารงบประมาณของโรงเรียน 

ระดับประสิทธิผลการด าเนินงาน 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

5. ด้านการบรหิารพัสดุและสินทรัพย์(ต่อ) 

5.5 การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ 

62 พัสดุที่เป็นที่ดนิหรอืสิ่งก่อสร้างกรณีที่ได้มาด้วยเงนิ

งบประมาณให้ด าเนินการขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ  
     

63 การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามปฏิทินที่ก าหนดไว้      

64 จัดท าเอกสารหลักฐานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุถูกต้องตามระเบียบ      

5.6 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

65 จัดท าแนวปฏิบัติหรอืระเบียบของสถานศึกษาในการ

ด าเนนิการหารายได้ โดยไม่ขัดตอ่กฎหมายและระเบียบที่

เกี่ยวข้อง 

     

66 การจัดหาผลประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และ

อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในความครอบครองของสถานศกึษา

ภายในวัตถุประสงค์ของสถานศกึษา และต้องไม่ขัดหรือแย้ง

กับนโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจของสถานศกึษา 

     

67 เงินรายได้ที่เกิดขึ้นถือเป็นเงินนอกงบประมาณประเภทเงิน

รายได้สถานศึกษา 
     

6. ด้านการบริหารการเงิน 

6.1 การเบิกเงนิจากคลัง 

68 แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานในกลุ่มงานบริหารการเงิน      

69 โรงเรียนมีนโยบายการบริหารการเงินและควบคุม

งบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่า ประหยัดโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 
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ข้อ การบรหิารงบประมาณของโรงเรียน 

ระดับประสิทธิผลการด าเนินงาน 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

6. ด้านการบริหารการเงิน(ต่อ) 

6.1 การเบิกเงนิจากคลัง 

70 เจ้าหน้าที่รับผดิชอบการเบิกเงนิจากคลัง เป็นไปตามขั้นตอน

และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
     

6.2 การรับเงนิ การเก็บรักษาเงนิ และการจ่ายเงนิ 

71 โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องการบริหารการเงินและ

ควบคุมงบประมาณให้กับบุคลากรโดยจัดใหม้ีการฝึกอบรม

สัมมนา ทั้งในและนอกโรงเรียน 

     

72 การจัดสรรงบประมาณ มีความสอดคล้องกับแผนงาน/

โครงการ ที่ก าหนดไว้ 
     

73 กรรมการที่รับผดิชอบเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการ

เบิกจ่าย 
     

74 กรรมการผูร้ับผิดชอบออกใบเสร็จรับเงนิให้มคีวามถูกต้อง

และเป็นปัจจุบัน 
     

75 เจ้าหน้าที่รับผดิชอบการลงบัญชใีนสมุดเงนิสด ลงเป็น

ปัจจุบัน 
     

76 การจา่ยเงินมหีลักฐานการจ่ายทุกครั้ง      

77 กรรมการที่รับผดิชอบมีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินตาม

โครงการ 
     

78 เจ้าหน้าที่รับผดิชอบการเบิกเงนิจากคลัง การรับเงิน การเก็บ

รักษาเงินการจา่ยเงนิ การโอนเงิน การรับเงนิไว้เบิกเหลื่อมปี 

เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
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ข้อ การบรหิารงบประมาณของโรงเรียน 

ระดับประสิทธิผลการด าเนินงาน 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

6. ด้านการบริหารการเงิน(ต่อ) 

6.3 การน าเงินส่งคลัง 

79 การน าส่งเงนิเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่

กระทรวงการคลังก าหนด 
     

80 การโอนเงิน เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่

กระทรวงการคลังก าหนด 
     

81 การรับเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่

กระทรวงการคลังก าหนด 
     

82 การน าเงินส่งคลังให้น าส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตาม

ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังของสว่น

ราชการ 

     

7. ด้านการบริหารบัญชี 

7.1 การจัดท าบัญชีการเงิน 

83 แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานในกลุ่มงานบริหารบัญชี      

84 เจ้าหน้าที่รับผดิชอบจัดท าหลักฐานทางการเงินที่มคีวาม

ละเอียด ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน 
     

85 เจ้าหน้าที่รับผดิชอบจัดเก็บข้อมูลหลักฐานที่เป็นระบบ 

ระเบียบ ปลอดภัย 
     

7.2 การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 

86 
เจ้าหน้าที่รับผดิชอบจัดท ารายงานการเงินและบัญชีเป็น

ประจ า 
     

87 
กรรมการตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินคงเหลอืใน

สมุดเงินสดกับรายงานเงินคงเหลอื 
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ข้อ การบรหิารงบประมาณของโรงเรียน 

ระดับประสิทธิผลการด าเนินงาน 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

7. ด้านการบริหารบัญชี(ต่อ) 

7.2 การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 

88 

เจ้าหน้าที่รับผดิชอบมีการบันทึกและสรุปบัญชเีงินคงเหลือ

ประจ าวัน ครอบคลุมทั้งเงินงบงบประมาณและเงินนอก

งบประมาณ 

     

89 

โรงเรียนจัดให้มกีารประชุมชีแ้จงเพื่อเสริมสร้างความรู้ความ

เข้าใจถึงผลประโยชน์ของการมรีะบบการบริหารบัญชีใหก้ับ

บุคลากร 

     

90 
บุคลากรในโรงเรียนรับรู้หลักการ นโยบายการบริหารบัญช ี

โดยแจง้แนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
     

7.3 การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

91 
เจ้าหน้าที่รับผดิชอบจัดท ารายงานทางการเงิน เสนอต่อ

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 
     

92 
เจ้าหน้าที่รับผดิชอบจัดท างบการเงนิ เสนอต่อส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษา 
     

 

 

ตอนที่ 4 เป็นข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม   
 

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

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

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

 

ขอขอบคุณที่ให้ความรว่มมือเป็นอย่างสูง 

ผูว้ิจัย 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวจิัย 

เรื่อง สภาพและประสทิธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 

ชื่อผู้วิจัย นางสาวรักษณาลี  สุรหิาร นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ประธานที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร. เพลินพิศ  ธรรมรัตน์ 

กรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์   ดร.วรกัญญาพิไล  แกระหัน 

ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์.............................................................................................................. 

สถานท างาน ................................................................................................................... 

วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์ ................................................................................................... 

เริ่มการสัมภาษณ์เวลา............................น. สิ้นสุดการสัมภาษณ์เวลา...........................น.  

 

ประเด็นค าถามในการหาแนวทางยกระดับประสิทธิผลการบรหิารงานงบประมาณ

โรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 

1. ท่านมีแนวทางยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณโรงเรียน ใน ด้านการ

จัดท าแผนงบประมาณ อย่างไร  

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

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

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

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

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

.........................................................................................................................................  
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2. ท่านมแีนวทางยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณโรงเรียน ใน ด้านการ

รายงานผลการด าเนินการ อย่างไร

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

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

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

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

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

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

3. ท่านมีแนวทางยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณโรงเรียน ใน ด้านการ

ตรวจสอบภายใน อย่างไร  

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

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

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

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

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

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

4. ท่านมีแนวทางยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณโรงเรียน ใน ด้านการ

ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา อย่างไร 

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

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

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

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

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

.........................................................................................................................................  
ขอขอบพระคุณอยา่งสูงยิ่งท่ีท่านให้ความอนุเคราะห์เพื่อการวิจยัในคร้ังน้ี 

รักษณาล ี สุริหาร  

นักศกึษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ภาคผนวก ง 

คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวจิัย 
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ตาราง  34  สรุปการพิจารณาความสอดคล้องรายข้อของสภาพการบริหารงบประมาณ 

                ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

                    

ข้อ รายการประเมิน 

ความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 
สรุปผล 

1 2 3 4 5 

1. ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ 

1 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ

สถานศกึษา (SWOT Analysis) 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 

จัดท าแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีที่สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาการศกึษาของ

สถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 

จัดท าขอ้มูลสารสนเทศ 

รายงานการเงินและผลการ

ด าเนนิงานโครงการ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

4 
ประชุมสรุปโครงการในปี

การศกึษาที่ผ่านมา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 

มีการประมาณการและก าหนด

วงเงินค่าใช้จ่ายของแต่ละ

โครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

6 
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

การศกึษา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

7 
จัดท าแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

8 

ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติ

การประจ าปีตอ่คณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง  34  (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 

ความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 
สรุปผล 

1 2 3 4 5 

1. ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ 

9 

ผูอ้ านวยการโรงเรียนอนุมัติการใช้

จา่ยงบประมาณตาม โครงการที่

ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีและแผนการใชจ้่าย

งบประมาณ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

10 
อนุมัตกิารใช้จ่ายเป็นไปตามขั้น

ตอย ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

11 
ตัวชี้วัดในโครงการและงานต่างๆ มี

ความละเอียด ชัดเจน 
+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได้ 

12 

ตรวจสอบรายละเอียดรายการ

งบประมาณที่จ าเป็นต้องขอโอน

เสนอขอความเห็นชอบต่อ

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้น

พืน้ฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

13 

ตรวจสอบรายละเอียดรายการ

งบประมาณที่จ าเป็นต้อง

เปลี่ยนแปลงเสนอขอความ

เห็นชอบต่อคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2. ด้านการรายงานผลการด าเนินงาน 

14 
รายงานผลการใชจ้่ายเงนิ

งบประมาณของแตล่ะโครงการ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง  34  (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 

ความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 
สรุปผล 

1 2 3 4 5 

2. ด้านการรายงานผลการด าเนินงาน 

15 
ผลการด าเนินงานทางการเงนิ

เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

16 
ติดตามความก้าวหน้าและผลส าเร็จ

ของโครงการ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

17 

จัดท าแบบรายงานผลการ

ด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

18 

มีการวิเคราะหค์วามคุ้มค่าของ

แผนงานโดยละเอียด เพื่อใช้ในการ

จัดสรรงบประมาณ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3. ด้านการตรวจสอบภายใน 

19 รายงานผลการปฏิบัติงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

20 รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

21 
รายงานความส าเร็จในการ

ปฏิบัติงาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

22 
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน

ตามที่ได้รับมอบหมาย 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

23 

วางแผนประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการด าเนินงานของ

สถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

24 
วิเคราะห์และประเมินความมี

ประสิทธิภาพ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง  34  (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 

ความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 
สรุปผล 

1 2 3 4 5 

25 

รายงานผลการตรวจสอบและ

ประเมินแผนปฏิบัติการประจ าปีตอ่

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

4. ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

26 

มีการประสานและรวบรวมข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยากรที่

สนับสนุนการจัดการศกึษาทั้งภาครัฐ 

เอกชน และประชาชนในท้องถิ่นให้

เป็นระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

27 

วางแผน รณรงค์ สง่เสริมการระดม

ทุนการศึกษา และทุนเพื่อการพัฒนา

สถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

28 

จัดท าขอ้มูลสารสนเทศและระบบการ

รับจ่ายทุนการศกึษา และทุนเพื่อการ

พัฒนาการศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

29 

การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา

ของสถานศกึษา โดยใหเ้ป็นไปตาม

ความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

30 

ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร

เอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 

ระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษาโดยเป็น

ผูจ้ัดและมีสว่นร่วมในการจัดการศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง  34  (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 

ความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 
สรุปผล 

1 2 3 4 5 

4. ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

31 

ส ารวจความตอ้งการของผู้เรียนและ

คัดเลือกผูเ้สนอกู้ยืมตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

32 
ประสานการกู้ยืมเพื่อการศึกษากับ

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

33 
สร้างความตระหนักแก่ผู้กู้ยืมเงนิเพื่อ

การศกึษา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

34 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ

รายงานผลการด าเนินงานกองทุนเพื่อ

การศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

35 

ก าหนดแนวปฏิบัติการใชท้รัพยากร

ร่วมกันกับบุคคลและหน่วยงาน

รัฐบาลและเอกชนให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

36 
กระตุน้ให้บุคคลในสถานศกึษาร่วมใช้

ทรัพยากรภายในและภายนอก 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

37 
ประสานความรว่มมอืกับผูร้ับผดิชอบ

แหลง่ทรัพยากรภายในและภายนอก 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

38 

ด าเนนิการเชิดชูเกียรตบิุคคลและ

หนว่ยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่

สนับสนุนการใชท้รัพยากรร่วมกันเพื่อ

การศกึษาของสถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง  34  (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 

ความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 
สรุปผล 

1 2 3 4 5 

39 

ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วน    

ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ

ทรัพยากร 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได้ 

5. ด้านการบรหิารพัสดุและสินทรัพย์ 

40 
แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานใน

กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

41 

จัดท าทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ ์ให้

เป็นปัจจุบันทั้งที่ซือ้จากเงนิ

งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

ตลอดจนที่ได้จากการบริจาค 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

42 

งานบริหารสินทรัพย์ของสถานศกึษา 

มีระเบียบมาตรฐานการบริหาร

สินทรัพย์  รวมทั้งฐานข้อมูลสินทรัพย์

ที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน 

สมบูรณ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

43 

จัดท าระเบียบการใชท้รัพย์สินที่เกิด

จากการจัดหาของสถานศกึษา โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

44 

วางแผนการจัดหาพัสดุและก าหนด

รูปแบบรายการ หรอืคุณลักษณะ

เฉพาะของครุภัณฑห์รอืสิ่งก่อสร้าง 

ก่อนการจัดซือ้จัดจา้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง  34  (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 
ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
สรุปผล 

1 2 3 4 5 

5. ด้านการบรหิารพัสดุและสินทรัพย์ 

45 ก าหนดรูปแบบรายการเพื่อ

ประกอบการขอตั้งงบประมาณ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

46 ตั้งงบประมาณเสนอต่อส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

47 

กรณีที่เป็นการจัดหาจากเงินนอก

งบประมาณให้ก าหนดแบบรูป

รายการหรอืคุณลักษณะเฉพาะได้

โดยใหพ้ิจารณาจากแบบมาตรฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

48 

ก าหนดรูปแบบรายการโดยยึดหลัก

ความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็น

ประโยชน์กับทางราชการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

49 
จัดท าขอ้มูลการจัดซื้อจัดจา้งอย่าง

เป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

50 
จัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อ จัดจา้งไว้

อย่างปลอดภัย 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

51 
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ

การจัดหาพัสดุ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

52 

ด าเนนิการจัดซื้อ จัดจา้งเป็นไปตาม 

พรบ. การจัดซื้อจัดจา้งและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

53 
ด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ด้วยระบบ อเิล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง  34  (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 

ความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 
สรุปผล 

1 2 3 4 5 

5. ด้านการบรหิารพัสดุและสินทรัพย์ 

54 

สถานศกึษาส่งเสริมสนับสนุนการ

เรียนรู้เรื่องการบริหารพัสดุและ

สินทรัพย์ให้กับบุคลากรทุกระดับใน

สถานศกึษาโดยจัดใหม้ีการฝกึอบรม 

สัมมนา ศึกษา ดูงาน 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

55 
การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามปฏิทิน

ที่ก าหนดไว้ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

56 
จัดท าเอกสารหลักฐานจัดซื้อจัดจ้าง

พัสดุถูกต้องตามระเบียบ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

57 

จัดท าทะเบียนคุมบัญชีทรัพย์สินและ

บัญชวีัสดุ ไม่ว่าจะได้มาด้วยการจัดหา

หรอืการรับบริจาค 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

58 
เก็บรักษาพัสดุใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมใช้

งาน 
+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได้ 

59 ตรวจสอบพัสดุประจ าปี  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

60 
จ าหน่ายพัสดุที่ช ารุดเสื่อมสภาพหรือไม่

ใช้ในราชการอีกต่อไป 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

61 
จัดท าเอกสารหลักฐานจัดซื้อจัดจ้าง

พัสดุถูกต้องตามระเบียบ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

62 

จัดท าแนวปฏิบัติหรอืระเบียบของ

สถานศกึษาในการด าเนินการหารายได้ 

โดยไม่ขัดตอ่กฎหมายและระเบียบที่

เกี่ยวข้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง  34  (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 

ความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 
สรุปผล 

1 2 3 4 5 

5. ด้านการบรหิารพัสดุและสินทรัพย์ 

63 

การจัดหาผลประโยชน์เกี่ยวกับที่ราช

พัสดุ และอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในความ

ครอบครองของสถานศกึษาภายใน

วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา และต้อง

ไม่ขัดหรอืแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ 

และภารกิจของสถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

64 

เงินรายได้ที่เกิดขึ้นถือเป็นเงินนอก

งบประมาณประเภทเงนิรายได้

สถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได้ 

6. ด้านการบริหารการเงิน 

65 
แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานในกลุ่ม

งานบริหารการเงิน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

66 

สถานศกึษามีนโยบายการบริหาร

การเงนิและควบคุมงบประมาณ โดย

ค านงึถึงความคุ้มค่า ประหยัดโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

67 
การเบิกเงินจากคลัง เป็นไปตามขั้นตอน

และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

68 

การรับเงิน การเก็บรักษาเงินการ

จา่ยเงนิ การโอนเงิน การรับเงินไว้เบิก

เหลื่อมปี เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการ

ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



242 

ตาราง  34  (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 

ความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 
สรุปผล 

1 2 3 4 5 

6. ด้านการบริหารการเงิน 

69 

ส่งเสริมการเรยีนรู้ เรื่องการบริหาร

การเงนิและควบคุมงบประมาณให้กับ

บุคลากรโดยจัดใหม้ีการฝกึอบรม

สัมมนา ทั้งในและนอกโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

70 

การจัดสรรงบประมาณ มีความ

สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ ที่

ก าหนดไว้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

71 
ออกใบเสร็จรับเงนิให้มคีวามถูกต้อง

และเป็นปัจจุบัน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

72 การลงบัญชีในสมุดเงินสดเป็นปัจจุบัน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

73 
การน าส่งเงนิ เป็นไปตามขั้นตอนและ

วิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

74 
การโอนเงินเป็นไปตามขั้นตอนและ

วิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

75 

การรับเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เป็นไปตาม

ขั้นตอนและวิธีการที่

กระทรวงการคลังก าหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

76 

การน าเงินส่งคลังให้น าส่งภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามระเบียบ

การเก็บรักษาเงินและการน าเงินสง่

คลังของสว่นราชการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง  34  (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 

ความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 
สรุปผล 

1 2 3 4 5 

7. ด้านการบริหารบัญชี 

77 แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานใน

กลุ่มงานบริหารบัญชี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

78 จัดท าหลักฐานทางการเงินที่มคีวาม

ละเอียด ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

79 จัดเก็บข้อมูลหลักฐานที่เป็นระบบ 

ระเบียบ ปลอดภัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

80 จัดท ารายงานการเงินและบัญชเีป็น

ประจ า 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

81 

กรรมการตรวจสอบความถูกต้องของ

ยอดเงนิคงเหลอืในสมุดเงินสดกับ

รายงานเงินคงเหลอื 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

82 

บันทึกและสรุปบัญชเีงินคงเหลอื

ประจ าวัน ครอบคลุมทั้งเงินงบ

งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

83 

สถานศกึษาจัดใหม้ีการประชุมช้ีแจง

เพื่อเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจถึง

ผลประโยชน์ของการมรีะบบการ

บริหารบัญชีให้กับบุคลากร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

84 

ส่งเสริมการเรยีนรู้ เรื่องการบริหาร

บัญชใีห้กับบุคลากรโดยจัดใหม้ีการ

ฝกึอบรมสัมมนา ทั้งในและนอก

โรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง  34  (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 

ความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 
สรุปผล 

1 2 3 4 5 

7. ด้านการบริหารบัญชี 

85 

บุคลากรในสถานศกึษารับรู้หลักการ 

นโยบายการบริหารบัญช ีโดยแจ้ง

แนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

86 
จัดท ารายงานทางการเงิน เสนอต่อ

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

87 
จัดท างบการเงนิ เสนอต่อส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



245 

ตาราง 35  สรุปการพิจารณาความสอดคล้องรายข้อของประสทิธิผลการบริหารงบประมาณของ 

                 โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

                    

ข้อ รายการประเมิน 
ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
สรุปผล 

1 2 3 4 5 

1. ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ 

1 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมของ

สถานศกึษา (SWOT Analysis) ท า

ให้จัดท าแผนงบประมาณอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา

การศกึษาของสถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 
ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของ

โรงเรียนมีความละเอียด ชัดเจน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 

โรงเรียนมีการแตง่ตั้ง

คณะกรรมการสถานศกึษา ในการ

ประชุมจัดท าแผนงบประมาณ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 
การจัดท าแผนงบประมาณเสร็จทัน

ตามเวลาที่ก าหนด 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

6 

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีมี

ความสอดคล้องกับงบประมาณที่

ได้รับ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

7 

การจัดท าแผนการใชจ้่าย

งบประมาณมีความสอดคล้องกับ

งบประมาณที่ได้รับ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 35  (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 
ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
สรุปผล 

1 2 3 4 5 

1. ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ 

9 
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใน

การจัดท าแผนงบประมาณ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

10 

ผูอ้ านวยการโรงเรียน มีความรู้

ความเข้าใจในการจัดท าแผน

งบประมาณ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

11 

รองผู้อ านวยการ ครูปฏิบัติหน้าที่

การเงนิ ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุ มี

ความรูค้วามเข้าใจในการจัดท าแผน

งบประมาณ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

12 

ตรวจสอบรายละเอียดรายการ

งบประมาณที่จ าเป็นต้องขอโอน

เสนอขอความเห็นชอบต่อ

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้น

พืน้ฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

13 

ตรวจสอบรายละเอียดรายการ

งบประมาณที่จ าเป็นต้อง

เปลี่ยนแปลงเสนอขอความเห็นชอบ

ต่อคณะกรรมการสถานศกึษาขั้น

พืน้ฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

14 

ขอโอนงบประมาณที่ไม่ตอ้งท า

ความตกลงกับส านักงบประมาณให้

เสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได้ 
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ตาราง 35  (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 
ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
สรุปผล 

1 2 3 4 5 

1. ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ 

15 

เปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไม่ตอ้ง

ท าความตกลงกับส านัก

งบประมาณให้เสนอต่อเลขาธิการ

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได้ 

2. ด้านการรายงานผลการด าเนินงาน 

16 

รายงานผลการใชจ้่ายเงนิ

งบประมาณของแตล่ะโครงการ

เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

17 
สรุปโครงการประจ าปีการศึกษา

เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

18 
ผลการด าเนินงานทางการเงนิ

เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

19 
ผลส าเร็จของโครงการตรงตาม

วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

20 

รายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีเป็นไป

ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

21 

วิเคราะหค์วามคุ้มค่าของแผนงาน

โดยละเอียด เพื่อใช้ในการจัดสรร

งบประมาณ 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

3. ด้านการตรวจสอบภายใน 

22 มีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

23 รายงานผลการปฏิบัติงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

24 รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 35  (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 
ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
สรุปผล 

1 2 3 4 5 

3. ด้านการตรวจสอบภายใน 

25 
รายงานความส าเร็จในการ

ปฏิบัติงาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

26 
การประเมนิคุณภาพการปฏิบัติงาน

ตามที่ได้รับมอบหมาย 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

27 

ประเมินประสทิธิภาพและ

ประสิทธิผลการด าเนินงานของ

โรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

28 

รายงานผลการตรวจสอบ

แผนปฏิบัติการประจ าปีตอ่

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้น

พืน้ฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

29 

ประเมินแผนปฏิบัติการประจ าปีตอ่

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้น

พืน้ฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

4. ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

30 

การประสานและรวบรวมข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยากรที่

สนับสนุนการจัดการศกึษาทั้ง

ภาครัฐ เอกชน และประชาชนใน

ท้องถิ่นให้เป็นระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

31 

การศกึษาแนวทางหรอืระเบียบที่จะ

ขอรับการสนับสนุนจากแหล่ง

ทรัพยากรทุกประเภทตลอดจน

เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 35  (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 
ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
สรุปผล 

1 2 3 4 5 

4. ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

32 

การวางแผน รณรงค ์ส่งเสริมการ

ระดมทุนการศกึษา และทุนเพื่อการ

พัฒนาสถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

33 

การจัดท าขอ้มูลสารสนเทศและ

ระบบการรับจ่ายทุนการศึกษา และ

ทุนเพื่อการพัฒนาการศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

34 

การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา

ของสถานศกึษา โดยใหเ้ป็นไปตาม

ความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

36 

การส ารวจความตอ้งการของ

ผูเ้รียนและคัดเลือกผูเ้สนอกู้ยืมตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

37 
การประสานการกู้ยืมเพื่อการศกึษา

กับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

38 
สร้างความตระหนักแก่ผู้กู้ยืมเงนิ

เพื่อการศกึษา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

39 

การตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และรายงานผลการด าเนินงาน

กองทุนเพื่อการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

40 

การก าหนดแนวปฏิบัติการใช้

ทรัพยากรร่วมกันกับบุคคลและ

หนว่ยงานรัฐบาลและเอกชนให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 35  (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 
ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
สรุปผล 

1 2 3 4 5 

4. ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

41 
การกระตุน้ใหบุ้คคลในโรงเรียนร่วม

ใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก 
0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

42 

การประสานความรว่มมือกับ

ผูร้ับผิดชอบแหล่งทรัพยากรภายใน

และภายนอก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

43 

การด าเนินการเชดิชูเกียรติบุคคล

และหนว่ยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

ที่สนับสนุนการใชท้รัพยากรร่วมกัน

เพื่อการศกึษาของสถานศกึษา 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

44 

ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วน

ต่าง ๆในการบริหารจัดการ

ทรัพยากร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

5. ด้านการบรหิารพัสดุและสินทรัพย์ 

45 
แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานใน

กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

46 

เจ้าหน้าที่รับผดิชอบท าทะเบียนคุม

วัสดุ ครุภัณฑ ์ให้เป็นปัจจุบันทั้งที่

ซือ้จากเงนิงบประมาณและเงินนอก

งบประมาณ ตลอดจนที่ได้จากการ

บริจาค 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

47 

งานบริหารสินทรัพย์ของ

สถานศกึษา มีระเบียบมาตรฐาน

การบริหารสินทรัพย์  รวมทั้ง

ฐานขอ้มูลสินทรัพย์ที่เป็นปัจจุบัน 

ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 35  (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 
ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
สรุปผล 

1 2 3 4 5 

5. ด้านการบรหิารพัสดุและสินทรัพย์ 

48 

ระเบียบการใชท้รัพย์สินที่เกิดจาก

การจัดหาของสถานศกึษา โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

49 

โรงเรียนวางแผนการจัดหาพัสดุ

และก าหนดรูปแบบรายการ หรอื

คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์

หรอืสิ่งก่อสร้าง ก่อนการจัดซือ้จัด

จา้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

50 

ก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณ

ลักษณะเฉพาะเพื่อประกอบการขอ

ตั้งงบประมาณส่งให้ส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

51 

กรณีที่เป็นการจัดหาจากเงินนอก

งบประมาณให้ก าหนดแบบรูป

รายการหรอืคุณลักษณะเฉพาะได้

โดยใหพ้ิจารณาจากแบบมาตรฐาน

ก่อน หากไม่เหมาะสมก็ใหก้ าหนด

ตามความตอ้งการโดยยึดหลัก

ความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็น

ประโยชน์กับทางราชการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

52 
โรงเรียนจัดท าฐานข้อมูลในการท า

เอกสารการจัดหาพัสดุ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 35  (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 
ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
สรุปผล 

1 2 3 4 5 

5. ด้านการบรหิารพัสดุและสินทรัพย์ 

53 
โรงเรียนจัดท าฐานข้อมูลในการท า

เอกสารการจัดซือ้จัดจ้าง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

54 
โรงเรียนพัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศเพื่อการจัดหาพัสดุ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

55 

เจ้าหน้าที่รับผดิชอบด าเนนิการ

จัดซื้อ จัดจา้งเป็นไปตามพรบ. การ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

56 

เจ้าหน้าที่รับผดิชอบด าเนนิการ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

57 

โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนการ

เรียนรู้เรื่องการบริหารพัสดุและ

สินทรัพย์ให้กับบุคลากรทุกระดับใน

โรงเรียนโดยจัดใหม้ีการฝกึอบรม 

สัมมนา ศึกษา ดูงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

58 
เจ้าหน้าที่รับผดิชอบด าเนนิงาน

จัดซื้อจัดจ้างตามปฏิทินที่ก าหนดไว้ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

59 

เจ้าหน้าที่รับผดิชอบจัดท าเอกสาร

หลักฐานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุถูกต้อง

ตามระเบียบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

60 
เก็บรักษาพัสดุใหอ้ยู่ในสภาพพร้อม

ใช้งาน 
+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได้ 
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ตาราง 35  (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 

ความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 
สรุปผล 

1 2 3 4 5 

5. ด้านการบรหิารพัสดุและสินทรัพย์ 

61 

กรรมการที่รับผดิชอบตรวจสอบพัสดุ

ประจ าปี และให้มีการจ าหน่วยพัสดุที่

ช ารุดเสื่อมสภาพหรอืไม่ใช้ในราชการอีก

ต่อไป 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

62 

พัสดุที่เป็นที่ดนิหรอืสิ่งก่อสร้างกรณีที่

ได้มาด้วยเงนิงบประมาณให้ด าเนนิการ

ขึน้ทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ กรณีที่ได้มา

จากการรับบริจาคหรอืจากเงนิรายได้

สถานศกึษาให้ขึน้ทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์

ของสถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

63 
การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามปฏิทินที่

ก าหนดไว้ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

64 
จัดท าเอกสารหลักฐานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

ถูกต้องตามระเบียบ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

65 

จัดท าแนวปฏิบัติหรอืระเบียบของ

สถานศกึษาในการด าเนินการหารายได้ 

โดยไม่ขัดตอ่กฎหมายและระเบียบที่

เกี่ยวข้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

66 

การจัดหาผลประโยชน์เกี่ยวกับที่ราช

พัสดุ และอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในความ

ครอบครองของสถานศกึษาภายใน

วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา และต้องไม่

ขัดหรอืแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ 

และภารกิจของสถานศกึษา 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
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ตาราง 35 (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 

ความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 
สรุปผล 

1 2 3 4 5 

5. ด้านการบรหิารพัสดุและสินทรัพย์ 

67 

เงินรายได้ที่เกิดขึ้นถือเป็นเงินนอก

งบประมาณประเภทเงนิรายได้

สถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

6. ด้านการบริหารการเงิน 

68 
แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานใน

กลุ่มงานบริหารการเงิน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

69 

โรงเรียนมีนโยบายการบริหารการเงิน

และควบคุมงบประมาณ โดยค านึงถึง

ความคุ้มค่า ประหยัดโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

70 

เจ้าหน้าที่รับผดิชอบการเบิกเงนิจาก

คลัง เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่

กระทรวงการคลังก าหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

71 

โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องการ

บริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ

ให้กับบุคลากรโดยจัดใหม้ีการ

ฝกึอบรมสัมมนา ทั้งในและนอก

โรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

72 

การจัดสรรงบประมาณ มีความ

สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ ที่

ก าหนดไว้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

73 
กรรมการที่รับผดิชอบเก็บรักษา

เอกสารและหลักฐานการเบิกจ่าย 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 35  (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 
ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
สรุปผล 

1 2 3 4 5 

6. ด้านการบริหารการเงิน 

74 

กรรมการผูร้ับผิดชอบออก

ใบเสร็จรับเงนิให้มคีวามถูกต้องและ

เป็นปัจจุบัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

75 
เจ้าหน้าที่รับผดิชอบการลงบัญชใีน

สมุดเงินสด ลงเป็นปัจจุบัน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

76 
การจา่ยเงินมหีลักฐานการจ่ายทุก

ครั้ง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

77 

กรรมการที่รับผดิชอบมีการ

ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินตาม

โครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

78 

เจ้าหน้าที่รับผดิชอบการเบิกเงนิ

จากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษา

เงินการจ่ายเงนิ การโอนเงนิ การรับ

เงินไว้เบิกเหลื่อมปี เป็นไปตาม

ขั้นตอนและวิธีการที่

กระทรวงการคลังก าหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

79 

การน าส่งเงนิเป็นไปตามขั้นตอน

และวิธีการที่กระทรวงการคลัง

ก าหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

80 
การโอนเงิน เป็นไปตามขั้นตอนและ

วิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

81 

การรับเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เป็นไป

ตามขั้นตอนและวิธีการที่

กระทรวงการคลังก าหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 35  (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 
ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
สรุปผล 

1 2 3 4 5 

6. ด้านการบริหารการเงิน 

82 

การน าเงินส่งคลังให้น าส่งภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามระเบียบ

การเก็บรักษาเงินและการน าเงินสง่

คลังของสว่นราชการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

7. ด้านการบริหารบัญชี 

83 
แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานใน

กลุ่มงานบริหารบัญชี 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

84 

เจ้าหน้าที่รับผดิชอบจัดท าหลักฐาน

ทางการเงินที่มีความละเอียด 

ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

85 

เจ้าหน้าที่รับผดิชอบจัดเก็บข้อมูล

หลักฐานที่เป็นระบบ ระเบียบ 

ปลอดภัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

86 
เจ้าหน้าที่รับผดิชอบจัดท ารายงาน

การเงนิและบัญชเีป็นประจ า 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

87 

กรรมการตรวจสอบความถูกต้อง

ของยอดเงินคงเหลอืในสมุดเงินสด

กับรายงานเงินคงเหลอื 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

88 

เจ้าหน้าที่รับผดิชอบมีการบันทึก

และสรุปบัญชเีงินคงเหลอืประจ าวัน 

ครอบคลุมทั้งเงินงบงบประมาณ

และเงินนอกงบประมาณ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 35  (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 
ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
สรุปผล 

1 2 3 4 5 

7. ด้านการบริหารบัญชี 

89 

โรงเรียนจัดให้มกีารประชุมชีแ้จง

เพื่อเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจ

ถึงผลประโยชน์ของการมรีะบบการ

บริหารบัญชีให้กับบุคลากร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

90 

บุคลากรในโรงเรียนรับรู้หลักการ 

นโยบายการบริหารบัญช ีโดยแจ้ง

แนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

91 

เจ้าหน้าที่รับผดิชอบจัดท ารายงาน

ทางการเงิน เสนอต่อส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

92 

เจ้าหน้าที่รับผดิชอบจัดท างบ

การเงนิ เสนอต่อส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 36 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสภาพการ 

 บริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

 มัธยมศกึษา เขต 22 

 

สภาพการบรหิารงบประมาณของโรงเรยีน ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก (r) 

1. ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .934 

1 .601 

2 .716 

3 .610 

4 .620 

5 .763 

6 .614 

7 .759 

8 .572 

9 .643 

10 .750 

11 .669 

12 .617 

13 .660 

2. ดา้นการรายงานผลการด าเนนิงาน 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .889 

14 .785 

15 .763 

16 .729 

17 .794 

18 .701 
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ตาราง 36  (ต่อ) 

สภาพการบรหิารงบประมาณของโรงเรยีน ข้อที ่ ค่าอ านาจจ าแนก (r) 

3. ด้านการตรวจสอบภายใน 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .909 

19 .720 

20 .740 

21 .724 

22 .669 

23 .568 

24 .628 

25 .718 

4. ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ

การศกึษา 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .927 

26 .623 

27 .708 

28 .792 

29 .585 

30 .680 

31 .698 

32 .488 

33 .496 

34 .554 

35 .611 

36 .616 

37 .635 

38 .707 

39 .796 
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ตาราง 36  (ต่อ) 

สภาพการบรหิารงบประมาณของโรงเรยีน ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก (r) 

5. ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .959 

40 .616 

41 .614 

42 .584 

43 .657 

44 .732 

45 .704 

46 .682 

47 .529 

48 .771 

49 .791 

50 .744 

51 .729 

52 .689 

53 .683 

54 .752 

55 .765 

56 .748 

57 .602 

58 .648 

59 .688 

60 .622 

61 .566 

62 .672 

63 .514 

64 .619 
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ตาราง 36  (ต่อ) 

สภาพการบรหิารงบประมาณของโรงเรยีน ข้อที ่ ค่าอ านาจจ าแนก (r) 

6. ด้านการบริหารการเงนิ 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .926 

65 .511 

66 .637 

67 .713 

68 .568 

69 .689 

70 .649 

71 .452 

72 .547 

73 .485 

74 .636 

75 .687 

76 .641 

7. ด้านการบริหารบัญชี 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .920 

77 .684 

78 .539 

79 .514 

80 .671 

81 .764 

82 .673 

83 .631 

84 .676 

85 .744 

86 .655 

87 .630 

ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามสภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  เท่ากับ .985 
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 จากตาราง 36 พบว่าค่าอ านาจจ าแนกแบบสอบถามรายข้อ (r) มคี่าอยู่ 

ระหว่าง .452 - .796 และค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามสภาพการบริหารงบประมาณ

ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 เท่ากับ .985 

  1. ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .934 

  2. ด้านการรายงานผลการด าเนนิงาน ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .889 

  3. ด้านการตรวจสอบภายใน คา่ความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .909 

  4. ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา ค่าความเชื่อม่ัน

รายด้านเท่ากับ .927 

  5. ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .959 

  6. ด้านการบริหารการเงนิ ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .926 

  7. ด้านการบริหารบัญชี ค่าความเช่ือมั่นรายด้าน .920 
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ตาราง 37  ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามประสิทธิผลการ 

 บริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

 เขต 22 

 

ประสิทธิผลการบรหิารงบประมาณของ

โรงเรยีน 
ข้อที ่ ค่าอ านาจจ าแนก (r) 

1. ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .954 

1 .833 

2 .688 

3 .648 

4 .612 

5 .682 

6 .639 

7 .764 

8 .705 

9 .759 

10 .702 

11 .666 

12 .549 

13 .589 

14 .671 

15 .664 

2. ด้านการรายงานผลการด าเนนิงาน 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .914 

16 .650 

17 .794 

18 .749 

19 .606 

20 .795 

21 .722 
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ตาราง 37  (ต่อ) 

ประสิทธิผลการบรหิารงบประมาณของ

โรงเรยีน 
ข้อที ่ ค่าอ านาจจ าแนก (r) 

3. ด้านการตรวจสอบภายใน 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .919 

22 .658 

23 .731 

24 .697 

25 .767 

26 .636 

27 .600 

28 .670 

29 .653 

4. ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ

การศกึษา 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .953 

30 .594 

31 .741 

32 .780 

33 .596 

34 .610 

35 .616 

36 .480 

37 .551 

38 .628 

39 .734 

40 .590 

41 .723 

42 .745 

43 .673 

44 .526 
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ตาราง 37  (ต่อ) 

ประสิทธิผลการบรหิารงบประมาณของ

โรงเรยีน 
ข้อที ่ ค่าอ านาจจ าแนก (r) 

5. ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .958 

45 .728 

46 .582 

47 .590 

48 .736 

49 .816 

50 .772 

51 .693 

52 .668 

53 .750 

54 .654 

55 .685 

56 .709 

57 .729 

58 .745 

59 .756 

60 .575 

61 .718 

62 .802 

63 .531 

64 .692 

65 .629 

66 .746 

67 .646 

6. ด้านการบริหารการเงนิ 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .941 

68 .691 

69 .724 
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ตาราง 37  (ต่อ) 

ประสิทธิผลการบรหิารงบประมาณของ

โรงเรยีน 
ข้อที ่ ค่าอ านาจจ าแนก (r) 

6. ด้านการบริหารการเงนิ 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .941 

70 .590 

71 .682 

72 .668 

73 .802 

74 .700 

75 .558 

76 .527 

77 .698 

78 .729 

79 .562 

80 .797 

81 .777 

82 .646 

7. ด้านการบริหารบัญชี 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .913 

83 .726 

84 .724 

85 .562 

86 .613 

87 .686 

88 .644 

89 .663 

90 .625 

91 .729 

92 .678 

ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามประสทิธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 เท่ากับ .987 
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 จากตาราง 37 พบว่าค่าอ านาจจ าแนกแบบสอบถามรายข้อ (r) มีคา่อยู่ 

ระหว่าง .480 - .833 และค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามประสทิธิผลการบริหาร

งบประมาณของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 เท่ากับ 

.987 

  1. ด้านการจัดท าแผนงบประมาณ ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ . 954 

  2. ด้านการรายงานผลการด าเนินงาน ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ . 914 

  3. ด้านการตรวจสอบภายใน คา่ความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .919 

  4. ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา ค่าความเชื่อม่ัน

รายด้านเท่ากับ .953 

  5. ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .958 

  6. ด้านการบริหารการเงนิ ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .941 

  7. ด้านการบริหารบัญชี ค่าความเช่ือมั่นรายด้าน .913 
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ตัวอย่างการวเิคราะห์ข้อมูล 
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ตาราง 38 ผลการวิเคราะหข์องสภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  

 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 โดยรวมและรายด้าน 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Aall 360 2.92 5.00 4.3904 .48554 

Ball 360 2.80 5.00 4.3156 .56586 

Call 360 3.00 5.00 4.3488 .52317 

Dall 360 1.93 5.00 4.2976 .55745 

Eall 360 2.96 5.00 4.4359 .48851 

Fall 360 3.00 5.00 4.5407 .47370 

Gall 360 2.82 5.00 4.5106 .51509 

AGall 360 2.93 5.00 4.4057 .44720 

AFall 360 2.53 5.00 4.4178 .52732 

BFall 360 2.50 5.00 4.3880 .60262 

CFall 360 2.12 5.00 4.3816 .58429 

DFall 360 2.73 5.00 4.3537 .53484 

EFall 360 2.83 5.00 4.4539 .50517 

FFall 360 2.53 5.00 4.5061 .50636 

GFall 360 2.70 5.00 4.4944 .52266 

AGFall 360 2.72 5.00 4.4279 .49258 

Valid N (listwise) 360     
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ตาราง 39 ผลการเปรียบเทียบของสภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 จ าแนกตามที่ตั้งของ

จังหวัด 
 

Group Statistics 

 Province N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Aall Nakhonphanom 235 4.4331 .49030 .03198 

Mukdahan 125 4.3102 .46790 .04185 

Ball Nakhonphanom 235 4.3557 .55354 .03611 

Mukdahan 125 4.2400 .58310 .05215 

Call Nakhonphanom 235 4.3854 .52543 .03428 

Mukdahan 125 4.2800 .51393 .04597 

Dall Nakhonphanom 235 4.3605 .54106 .03529 

Mukdahan 125 4.1794 .57068 .05104 

Eall Nakhonphanom 235 4.4929 .48325 .03152 

Mukdahan 125 4.3286 .48213 .04312 

Fall Nakhonphanom 235 4.5713 .47576 .03104 

Mukdahan 125 4.4833 .46627 .04170 

Gall Nakhonphanom 235 4.5466 .51436 .03355 

Mukdahan 125 4.4429 .51166 .04576 

AGall Nakhonphanom 235 4.4494 .44940 .02932 

Mukdahan 125 4.3235 .43295 .03872 
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ตาราง 40 ผลการเปรียบเทียบของประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 จ าแนกตามที่ตั้งของ

จังหวัด 
 

Group Statistics 

 Province N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

AFall Nakhonphanom 235 4.4854 .51991 .03391 

Mukdahan 125 4.2907 .51961 .04648 

BFall Nakhonphanom 235 4.4596 .58218 .03798 

Mukdahan 125 4.2533 .61950 .05541 

CFall Nakhonphanom 235 4.4287 .58798 .03836 

Mukdahan 125 4.2930 .56909 .05090 

DFall Nakhonphanom 235 4.4082 .52235 .03407 

Mukdahan 125 4.2512 .54504 .04875 

EFall Nakhonphanom 235 4.4990 .50892 .03320 

Mukdahan 125 4.3690 .48884 .04372 

FFall Nakhonphanom 235 4.5367 .50138 .03271 

Mukdahan 125 4.4485 .51266 .04585 

GFall Nakhonphanom 235 4.5430 .51348 .03350 

Mukdahan 125 4.4032 .52960 .04737 

AGFall Nakhonphanom 235 4.4801 .49219 .03211 

Mukdahan 125 4.3299 .48005 .04294 
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ตาราง 41 ผลการเปรียบเทียบของสภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 จ าแนกตาม

ประสบการณใ์นการท างาน  
 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Aall Between Groups 1.709 2 .854 3.678 .026 

Within Groups 82.924 357 .232   

Total 84.633 359    

Ball Between Groups 1.398 2 .699 2.197 .113 

Within Groups 113.555 357 .318   

Total 114.953 359    

Call Between Groups .371 2 .185 .676 .509 

Within Groups 97.890 357 .274   

Total 98.261 359    

Dall Between Groups .236 2 .118 .378 .685 

Within Groups 111.325 357 .312   

Total 111.561 359    

Eall Between Groups .945 2 .472 1.990 .138 

Within Groups 84.728 357 .237   

Total 85.672 359    

Fall Between Groups 1.604 2 .802 3.626 .028 

Within Groups 78.951 357 .221   

Total 80.555 359    

Gall Between Groups 1.339 2 .670 2.545 .080 

Within Groups 93.910 357 .263   

Total 95.249 359    

AGall Between Groups .907 2 .453 2.283 .103 

Within Groups 70.889 357 .199   

Total 71.796 359    
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ตาราง 42 ผลการเปรียบเทียบของประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 จ าแนกตาม

ประสบการณใ์นการท างาน  
 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

AFall Between Groups 1.415 2 .708 2.567 .078 

Within Groups 98.409 357 .276   

Total 99.824 359    

BFall Between Groups 3.066 2 1.533 4.299 .014 

Within Groups 127.304 357 .357   

Total 130.370 359    

CFall Between Groups 1.400 2 .700 2.063 .129 

Within Groups 121.162 357 .339   

Total 122.562 359    

DFall Between Groups .619 2 .309 1.082 .340 

Within Groups 102.076 357 .286   

Total 102.695 359    

EFall Between Groups 1.154 2 .577 2.277 .104 

Within Groups 90.462 357 .253   

Total 91.616 359    

FFall Between Groups .862 2 .431 1.688 .186 

Within Groups 91.187 357 .255   

Total 92.049 359    

GFall Between Groups .519 2 .259 .949 .388 

Within Groups 97.550 357 .273   

Total 98.069 359    

AGFall Between Groups 1.157 2 .578 2.403 .092 

Within Groups 85.947 357 .241   

Total 87.104 359    
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ภาพประกอบการวิจัย 
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สัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา  ภาวะบุตร  ผูเ้ชี่ยวชาญหาแนวทางยกระดับ

ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



280 
 

 
 

 

สัมภาษณ์ ดร.พรนภา  เอกนิพนธ์ ผูเ้ชี่ยวชาญหาแนวทางยกระดับประสิทธิผลการบริหาร

งบประมาณของโรงเรียน 
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สัมภาษณ์นางนันทนา พิมพ์สมแดง ผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  ผูเ้ชี่ยวชาญหาแนวทางยกระดับ

ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 
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สัมภาษณ์ดร.พิศุทธิ์  กิตศิรีวรพันธุ์   ผูเ้ชี่ยวชาญหาแนวทางยกระดับประสิทธิผลการ

บริหารงบประมาณของโรงเรียน 
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   สัมภาษณ์นางเพชรา  กิติศรวีรพันธุ์  ผูเ้ชี่ยวชาญหาแนวทางยกระดับประสิทธิผลการ

บริหารงบประมาณของโรงเรียน 
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ประวัตยิ่อของผู้วิจัย 
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ประวัตยิ่อของผู้วิจัย  

ช่ือ - สกุล         นางสาวรักษณาลี   สุริหาร  

วัน เดือน ปี เกิด       วันที่ 12  เมษายน  พ.ศ. 2535 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน      30 หมู่ 6 ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอุเทน  

        จังหวัดนครพนม  

ต าแหน่งปัจจุบัน       ครู คศ.1 

สถานที่ท างาน       โรงเรียนอุเทนพัฒนา ต าบลโนนตาล  

        อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  

ประวัติการศกึษา  

 พ.ศ. 2547     ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์  

        ต าบลในเมอืง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 พ.ศ. 2550     ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนสตรีศึกษา  

        ต าบลในเมอืง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 พ.ศ. 2553     ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีศึกษา  

        ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 พ.ศ. 2558     ปริญญาการศกึษาบัณฑติ (กศ.บ.)  

        สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 พ.ศ. 2563    ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.)  

        สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  

        มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ประวัติการท างาน  

 พ.ศ. 2558    ครูผูช่้วย โรงเรียนอุเทนพัฒนา ต าบลโนนตาล  

        อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

 พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน  ครู คศ.1 โรงเรียนอุเทนพัฒนา ต าบลโนนตาล  

        อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
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