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การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิ งผสมผสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงาน
งบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนขยายโอกาสกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ทั้ง 6 หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิ ดชอบและหลักความคุ้มค่า โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม เก็บจากแหล่งข้อมูล
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน รวมทั้งสิ้น 7 คน ผลการศึกษาพบว่า
แนวทางการบริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนขยายโอกาสกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์อย่างเคร่ งครัด มีการประชุมวาง
แผนการใช้งบประมาณโดยให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงขับเคลื่อนกระบวนการประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกาหนดผู้รับผิดชอบและมอบหมายงานอย่างชัดเจน
ตามคาสั่ง ทั้งนี้ยังมีการควบคุมภายในโรงเรียนที่มีประสิทธิ ภาพ เปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนรวมถึงผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ รวมทั้งมีการนิเทศ กากับ ติดตาม ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ที่เกิดจากการบริหารงบประมาณอย่างจริงจัง ทั้งนี้บุคลากรสามารถเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ แนวทางการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและนาผลการประเมินมาการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกาหนด
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Abstract
This research study It is a mixed research. The objective of this study was to study
the guidelines for budget management according to the school's good governance principles,
expanding opportunities for the Huaichomphu School Network under the Office of Chiang Rai
Primary Educational Service Area 1, all 6 principles are rule of law, principle of morality,
principle of transparency. principle of participation Principles of responsibility and principles
of value. using the focus group discussion from sources including school administrators,
Teachers and the director of the internal audit administrators, a total of 7 people. Guidelines
for budget management according to school governance principles, expanding opportunities
for Huaichomphu School Network under the Office of Chiang Rai Primary Educational Service
Area 1 as follows; Educational institution administrators must encourage workers to perform
their duties strictly according to the laws, rules, regulations and rules. There is a meeting to
plan the use of the budget with the participation of personnel. Including impel ITA (Integrity
and Transparency Assessment) in the operation of government agencies by defining the
responsible person and assigning tasks clearly according to the order. There is also effective
control within the school. Provide opportunities for school personnel and other stakeholders
to examine each other. In addition, there is a serious supervision, supervision, monitoring,
improvement and correction of deficiencies arising from budget management. In this regard,
personnel are able to offer their opinions on solutions to problems that arise and use the
results of the assessment to improve and develop operations. To be able to work properly
and in accordance with the regulations set by the government.
Keyword: Budget Management, Good Governance Principles, Schools Expanding Opportunities

for Huaichomphu School Network

บทนา
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต
ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่
21 โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการคือ 1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ 3) เพื่อ
พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4) เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มี
รายได้ปานกลางและความเลื่อมล้าภายในประเทศลดลง นอกจากนี้การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีดุลยภาพภายใน
3 ด้าน ได้แก่ สังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉันท์ ซึ่งมุ่งพัฒนาคนไทยให้
เป็นคนดี เก่งและมีความสุข คนดี คือคนที่มีจิตใจดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย เคารพสิทธ์และความคิดเห็น
ของผู้อื่น ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและการทุจริตในทุกด้าน
สิ่งสาคัญสิ่งหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาและเป็นตัวช่วยผลักดันให้การศึกษาประสบผลสาเร็จตาม
เป้าหมายที่ได้ว างไว้ คือ การบริห ารงานด้านงบประมาณ ซึ่งแผนการปรับเปลี่ยนระบบงานการบริหาร
งบประมาณ การเงิน และพัส ดุให้เป็นระบบมุ่งเน้นผลงานนั้น เป็นการปรับเปลี่ยนระบบการบริห ารงาน
งบประมาณให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้ เพราะ
การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานจะให้ความสาคัญกับการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กล
ยุทธ์แผนงาน/โครงการอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลอย่างสม่า เสมอ เพื่อวัดผล
สาเร็จของงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ทาให้มีความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่นได้ โดยสถานศึกษาจึง
ถือเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีความสาคัญที่สุด เพราะการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น มุ่งเน้นให้นักเรียน
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความกล้าแสดงออกทางความคิด และการที่สถานศึกษาจะสามารถขับเคลื่อน
องค์กรให้ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาก็ต้องมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงเข้ามามีบทบาทและหน้าที่ที่สาคัญในการกาหนดกรอบทิศทางของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ให้
บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด และการที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะสามารถบริหารงานในสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพนั้น จาเป็นต้องอาศัยปัจจัยที่จะนาพาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมาย ซึ่งคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่แสดงออกถึงความส าเร็จของการบริหารงานด้วยมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรม จริย ธรรม ช่วย
สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งคือ
การสร้างศรัทธาในตัวเองให้เกิดขึ้นกับผู้ร่วมงาน เกิดเป็นคุณลักษณะของผู้นา เป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่
สามารถทาให้การทางานประสบความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ (Chung and Magginson, 1981, p. 120)
ในขณะที่การบริห ารงานงบประมาณถื อเป็น ปัจจัยหนึ่ง ที่ผ ู้ บริห ารต้ องให้ความส าคัญ ในการ
ดาเนินการ เพราะไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐหรือเอกชนทุกหน่วยงานมีความต้องการและจาเป็นต้องใช้การ
บริหารงานด้านงบประมาณให้สามารถดาเนินงานได้อย่างคล่องตัวมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งใน

สถานศึกษาต้ อ งสามารถใช้ง บประมาณที่ มี อยู่ ให้ เ กิ ดประโยชน์และสามารถคาดการณ์ล ่ว งหน้ า ถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงทางการเงินที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอนาคต เพื่อเป็นการวางแผนแก้ปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์
และไม่ท าให้การด าเนิ น การหยุดชะงักลง การบริห ารงบประมาณจึงเครื่องที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดการ
บริหารงาน รวมถึงวิธีการดาเนินงานด้านงบประมาณจึงต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ วิธีการ
ดาเนินงานและโครงสร้างของหน่วยงานประสบความสาเร็จในการบริหารงาน เพื่อให้การบริหารงบประมาณ
ในโรงเรียนมีความถูกต้อง ตรงกับวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมี
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ มีความละเอียด รอบคอบ สามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสม และที่สาคัญ
ที่สุด การบริหารต้องมีความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยสิ่งเหล่านี้จะสอดคล้องกับพฤติกรรมการบริหาร
ของผู้บริหาร เพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานที่พัฒนามนุษย์อย่างแท้จริง
การบริหารงานงบประมาณภายในของสถานศึกษา จึงควรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและขอบเขต
ของการตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีหน้าที่ใน การตรวจสอบ
การดาเนินงานว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่กาหนดไว้หรือไม่ เพื่อให้เป็นไปตามาตรฐานเดียวกัน ทั้งยัง
เป็นการเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินผลและการตรวจสอบจากภายนอก ดังนั้นการ
บริหารงบประมาณจึงควรอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านงบประมาณเป็นอย่างดี มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรนารูปแบบการบริหารงาน
ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และให้ความสาคัญกับหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารงาน
ของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย เป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด
จากผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุโรงเรียนขยายโอกาสกลุ่มโรงเรียนบ้านห้วย
ชมภู จากหน่วยตรวจสอบภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พบว่า การบริหาร
งบประมาณบางโรงเรียนยังไม่ได้จัดทาแผนปฏิบัติการหรือแผนการใช้งบประมาณประจาปี บางสถานศึกษา
จัดทาประมาณการรับ – จ่ายไม่เท่ากัน ไม่มีหลักฐานคาสั่งหรือบันทึกมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทาแผนปฏิบตั ิ
การ ขาดเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขาดการเขียนใบเสร็จรับเงิน ผู้มีหน้าที่ในด้านการรับ – การจ่ายไม่ได้ลงนาม
ขาดการรายงานเงินคงเหลือประจาวัน ไม่มีการบันทึกเก็บรักษาเงินสด และขาดการตรวจสอบจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1, 2564)
จากความสาคัญและปัญหาดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของหลั กธรรมาภิบาลที่มีความสาคัญต่อ
กระบวนการบริหารงบประมาณในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา แนว
ทางการบริหารงบประมาณของโรงเรียนขยายโอกาสกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ว่าผู้บริหารสถานศึ กษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารงาน ก่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
งบประมาณในสถานศึกษาให้มีธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อโรงเรียนขยายโอกาสต่อไป

วัตถุประสงค
่ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนขยาย
โอกาสกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
2. เพื่อเสนอแนวทางการบริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนขยายโอกาส
กลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.1 การบริหารงานงบประมาณ
1.2 หลักธรรมาภิบาล
2. แหล่งข้อมูล
2.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหาร ครู โรงเรียนขยายโอกาสกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
3. ด้านพื้นที่ โรงเรียนขยายโอกาสกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงราย
เขต 1
4. ด้านระยะเวลา ปีการศึกษา 2564
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้ระเบียบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) เป็นวิธีการวิจัยผสม
ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ แล้วตามด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการบริหารงาน
งบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนขยายโอกาสกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 กลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหาร ครูที่ทาหน้าเกี่ยวกับงานด้านการเงิน – พัสดุ จานวน 3 โรงเรียน
จานวน 6 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จานวน 1 คน
รวมทั้งหมด 7 คนโดยการสนทนากลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยกาหนดซึ่งได้จากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้เป็นแบบสนทนากลุ่มที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง เพื่อการศึกษาหาแนว
ทางการการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนขยายโอกาสกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู สังกัด

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการสร้างเครื่องมือ
ตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
2.1 ศึกษาหลักการจากเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการบริหารงานงบประมาณ
ตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน ศึกษารายงานผลการตรวจสอบภายในจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.2 กาหนดกรอบเครื่องมือในการวิจัยจากข้อมูลที่ศึกษามาแล้วจึงรวบรวมองค์ความรู้ขึ้นมา
สร้างเป็นเอกสารสนทนากลุ่ม
2.3 กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการร่างเอกสารสนทนากลุ่ม ข้อคาถามเป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
แนวทางการบริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนขยายโอกาสกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
2.4 สร้างร่างเอกสารสนทนากลุ่มตามขอบเขตและโครงสร้างที่กาหนดไว้
2.5 นาร่างเอกสารสนทนากลุ่มที่สร้างเสร็จแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ เพื่อทา
การตรวจสอบให้ข้อคิดเห็น หลังจากนั้นนามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
2.6 นาแบบร่างเอกสารสนทนากลุ่มที่สมบูรณ์แล้วไปเก็บข้อมูล
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนาจากกลุ่มตัวอย่าง(Focus Group Discussion)ที่ผู้วิจัยกาหนด
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีขั้นตอนดังนี้
3.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เพื่อส่งจดหมายอย่างเป็นทางการ
ในการขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2 เตรียมเอกสารประกอบการสนทนากลุ่ม ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ไปให้กลุ่ ม
ตัวอย่างได้ศึกษาก่อนที่จะสนทนากลุ่ม
3.3 เตรียมอุปกรณ์ประกอบการสนทนากลุ่มให้มีความพร้อมในการใช้งาน ได้แก่ กล้อง
ถ่ายรูป เครื่องบันทึกเสียง แบบบันทึกการสัมภาษณ์ กระดาษ ดินสอ และปากกา เป็นต้น
3.4. ผู้ศึกษาเป็นผู้ร่วมสนทนาดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกั บกลุ่มตัวอย่างโดยมี
นางสาวจันทิวา เตจ๊ะเป็นผู้ดาเนินการสนทนากลุ่ม (Moderator) ซึ่งต้องเดินทางให้ถึงที่นัดหมายอย่างตรง
เวลาและแต่งกายให้เหมาะสม
3.5 ดาเนินการสนทนากลุ่มตัวอย่าง (Focus Group Discussion)
3.6 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มมาสรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่ อ
สรุปผลข้อมูล ที่ได้จากการสนทนากลุ่ม
สรุปผลการวิจัย
การศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารงานงบประมาณตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของโรงเรี ย นขยายโอกาส
กลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ผู้ศึกษา ใช้วิธีการ

สนทนากับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้จากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 1 ผู้อานวยการโรงเรียนขยายโอกาสและครูปฏิบัติหน้าที่ด้ านการเงิน โรงเรียนขยายโอกาสกลุ่มโรงเรียน
ห้วยชมภู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยใช้แบบสนทนากลุ่ม (Focus
Group Discussion) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
1. หลักนิติธรรม
1.1 ผู้บ ริห ารควรส่งเสริมให้ผ ู้ปฏิบัติงานท าหน้ าที ่โ ดยค านึง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคั บ
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเป็นธรรม และยังสร้างความตระหนักในเรื่องการบริหารงบประมาณ
ในโรงเรียน เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความรู้และความสามารถ
1.2 ผู้บริหารมีการสรรหาและมีคาสั่งแต่งบุคลากรในการปฏิบัติงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
หรืองานที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบของทางราชการที่ชัดเจน โดยใช้กระบวนการ PDCD สร้างองค์ความรู้
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ
1.3 ผู้บริหารมีการกากับ ตรวจสอบการจัดทารายผลการปฏิบั ติงานด้านงบประมาณทั้งการเงิน
การบัญชีและพัสดุ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและต้นสังกัดทราบ
1.4 ผู้บ ริห ารจัดให้มี การประเมินผลการปฏิบ ัติ งานเป็ นระยะและน าผลการปฏิบ ัติ ง านไป
พัฒนาการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาต่อไป
2. หลักคุณธรรม
2.1 ผู้บริหารมีการประชุมวางแผนการใช้งบประมาณ โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม ในการ
พิจารณาหรือเห็นชอบขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติงานภายใต้กรอบคุณภาพและประสิทธิภาพ
2.2 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการด้วยความรับผิดชอบ โดยกาหนดผู้รับผิดชอบและมอบหมาย
งานที่ได้ร ับ ผิดชอบอย่ างชัด เจน มีการเบิกจ่ ายงบประมาณเป็ น ไปตามแผนปฏิบ ัต ิก ารหรื อ แผนการใช้
งบประมาณประจาปี
2.3 ผู้บริหารมีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ การเบิกงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ/
แผนการใช้งบประมาณประจาปี
2.4 ผู้บริหารมีนาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ/แผนการใช้งบประมาณประจาปีต่อไป
3. หลักความโปร่งใส
3.1 ผู้บริหารมีเจตคติที่ดี มีทัศนะคติเชิงบวกต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ มีการเปิดเผยข้อมูลหรือระบบการท างาน มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผล
ที่มี
ประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารงบประมาณที่รัดกุมเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมในการตรวจสอบอย่างเป็น
ระบบ สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

3.2 ผู้บริหารมีการควบคุมภายในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียน
รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ มีการขับเคลื่อนกระบวนการประเมินคุณธรรมความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และมี
ระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อยที่มีประสิทธิภาพ
3.3 ผู้บริหารควรกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมจากเอกสาร
การจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
3.4 ผู้บริหารน าผลการประเมินมาการปรับปรุงและพัฒนาการการด าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
4. หลักการมีส่วนร่วม
4.1 ผู้บ ริห ารมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ เกิดจากการบริ ห าร
งบประมาณอย่างจริงจัง เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือเสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
4.2 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย/แผนงาน/ปฏิทินการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน มีการมอบอ านาจในการด าเนินงานในแต่ละงานของฝ่ายงานอย่างเหมาะสมและ
คล่องตัว ทั้งยังจัดโครงสร้างการบริหารงานงบประมาณระบุหน้าที่ของบุคลากรให้รู้และเข้าใจหน้าที่อย่าง
ชัดเจน
4.3 ผู ้ บ ริ ห ารมี ก ารก ากั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบการบริ ห ารงานงบประมาณตามโครงสร้ า ง
วัตถุประสงค์และภาระกิจหลัก
4.4 ผู้บริหารน าผลการประเมินมาการปรับปรุงพัฒ นาและแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดจากการ
บริหารงานงบประมาณให้เป็นไปได้อย่างถูกต้อง
5. หลักความรับผิดชอบ
5.1 ผู้บริหารมีการบริหารงานงบประมาณตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ สอดคล้อง
กับภาระกิจของโรงเรียน โดยมุ่ง ให้บริการแก่ผู้ที่มารับบริการ อานวยความสะดวกต่าง ๆรับผิดชอบต่อความ
บกพร่องในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ
5.2 ผู้บริหารสามารถบริหารทรัพยากรบุคคล ภาระงานและงบประมาณตามความรับผิดชอบ
ของแต่ละฝ่ายงาน และยังมีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ ยวข้อง
ได้รับทราบ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพและความรับผิดชอบ
5.3 ผู้บริหารมีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสถานศึกษา
5.4 ผู้บริหารนาผลการประเมินมาการปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสถานศึกษาให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีการรายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน
6. หลักความคุ้มค่า

6.1 ผู้บริหารมีการกาหนดกระบวนการดาเนินงานที่ยึดถือประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นหลัก ไม่
สิ้นเปลื้องระยะเวลาหรือทรัพยากร จนทาให้เกิดผลกระทบต่อผู้รับบริการ
6.2 ผู้บริหารมีแผนการดาเนินการในการเบิกจ่ายงบประมาณที่ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบ
ของทางราชการ ทาให้เกิดความเชื่อมั่นและคาดหวังความสาเร็จได้
6.3 ผู้บริหารมีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไป
ตามขั้นตอนและถูกต้อง
6.4 ผู้บริหารนาผลการประเมินมาการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกาหนด
อภิปรายผล(2หน
่า)
จากผลการศึกษาแนวทางการบริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนขยายโอกาส
กลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 สามารถอภิปรายผล
การศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.1 หลักนิติธรรม ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้บุ คลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา
อย่างเคร่งครัด ต้องมีการลงโทษผู้ที่กระท าผิดระเบียบ ข้อบังคับอย่างจริงจัง อีกทั้งปรับปรุงกฎระเบียบที่
ก าหนดขึ้น ให้เหมาะสมกับ บริบ ทของสถานศึกษา ควรศึกษากฎระเบียบว่าด้ว ยเรื่องการบริห ารจัดการ
งบประมาณให้เข้าใจและทาตามอย่างเคร่ง ครัดเพื่อป้องกันความผิดพลาด ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (2550, น.
27-31) ได้ระบุไว้ในคู่มือการดาเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถึงเป้าหมายที่แท้จริง
ในการส่งเสริมให้ครูมีวินัยนั้นมิใช่อยู่ที่ครู แต่อยู่ที่ตัวนักเรียน หากครูมีวินัยจะส่งผลไปถึงนัก เรียนด้ว ย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางจิตวิทยาถือว่าวัยเด็กเป็นวัยที่สามารถจดจาและเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ที่ใกล้ชิด
และผู้ที่ตนเคารพนับถือ หากเด็กได้ครูมีระเบียบวินัยก็จะลอกเลียนพฤติกรรมที่ดีของครู อาจจะจาให้เป็นเด็กที่
มีระเบียบวินัยเช่นเดียวกับครูด้วย ซึ่งนั่นย่อ มหมายถึงความสาเร็จในการจัดการศึกษาของชาติ โดยลักษณะ
ความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น หากผู้ใต้บังคับบัญชาทาผิดวินัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา ควรมีการดาเนินการทางวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรินทร์รดี พิทักษ์
(2553, น. 50) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารในทัศนะของครู
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา ซึ่งครูได้ให้ข้อเสนอแนะด้านหลั กนิติธรรม เรียง
ลาดับคววามถี่สูงสุดคือ ควรส่งเสริมให้บุคลากรทาตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด รองลงมาคือ ผู้บริหารควรให้
ความใส่ใจในการปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับให้เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา
1.2 หลักคุณธรรม ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการสั่งการต่อผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเลื อกพิจารณาจาก
ความรู้ ความสามารถของบุคลากรเป็นหลัก ควรมีนโยบายยกย่องบุคลากรที่มีการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรม
จริย ธรรมที่ดีเด่น เพื่อเป็น ขวัญและก าลังใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ในส่ว นของการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและน่าเชื่อถือได้ และควรมี โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็น

รูป ธรรม ซึ่งสอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของริน ทร์ รดี พิทักษ์ (2553, น.50) ได้ศึกษาพฤติ กรรมการบริ ห าร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารในทัศนะของครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา ซึ่งครูได้ให้ข้อเสนอแนะด้านหลักคุณธรรม คือ ควรมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและรับฟังความคิดเห็น
ของบุคลากรอย่างไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ผู้บริหารยึดถือสัจจะ จริงใจต่อผู้ร่วมงานและมีคุณธรรมประจาใจ ใน
การสั่งการควรพิจารณาเรื่องต่าง ๆ อีกทั้งควรสั่งการเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยพิ จารณาจาก
ความรู้ความสามารถของบุคลากรเป็นหลัก ผู้บริหารควรจัดกิจกรรมเพื่อยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ดีเด่นเป็นประจา
1.3 หลักความโปร่งใส มีกระบวนการเปิดเผยตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในสถานศึกษาและได้รับการตรวจสอบภายในจากนอก
สถานศึกษา การบริหารงานตามแผนที่กาหนดเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังมีการรายงาน
ผลตามแผนบริหารงานของโรงเรียนเมื่อสิ้นสุดแผนงานในส่วนของการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดี
ความชอบนั้น ควรคัดเลือกจากบุคคลที่ทุกฝ่ายยอมรับว่ามีคุณธรรม จริยธรรม ทุกครั้งที่มีการพิจารณาความดี
ความชอบต้องกระท าด้วยความโปร่งใส โดยพิจารณาจากผลงานเป็นหลัก สอดคล้องกับงานวิจัยของสะรี
อาแวกือจิ (2551, น.83) ได้ศึกษาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 พบว่า ครูส่วนใหญ่ให้คาแนะนาว่าผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา มีความยุติธรรมและโปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของรินทร์รดี พิทักษ์ (2553, น.51) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลั ก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารในทัศนะของครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา ซึ่งครู
ได้ให้ข้อเสนอแนะด้านหลักความโปร่งใส คือ ผู้บริหารควรมีการตรวจสอบการใช้งบประมาณ โดยจะต้อง
จัดระบบการตรวจสอบงบประมาณให้ชัดเจนโปร่งใสและถูกต้อง
1.4 หลักการมีส่วนร่วม ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพิจารณาและเห็นชอบขั้นตอนหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ภายใต้กรอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีกระบวนการที่ผู้บริหาร คณะครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
กลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคั ญที่
เกี่ยวข้อง ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาใน
ทุกด้าน ผู้บริหารควรให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกับคณะครู เพื่อให้มีส่วนร่วมในการรับรู้ใน
การจัดกิจกรรมของสถานศึกษาและควรสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจานง แก้วเนื้ออ่อน (2552, น.63-71) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในอาเภอเมือง จังหวัดยะลา พบว่า
ภาพรวมยังอยู่ในระดับปานกลาง จึงต้องมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยสถานศึกษาต้องเป็นผู้นาใน
การพัฒนาอย่างเป็นนระบบและอย่างต่อเนื่องตามสภาพความจาเป็นของท้องถิ่น ทั้งนี้ต้องมีเป้าหมายในการ
พัฒนาที่ชัดเจน มีแนวทาง มีกลยุทธ์ในการพัฒนาและกลยุทธ์ในการป้องกันปัญหาที่ตามมาอย่างเหมาะสม
ประการสาคัญที่สุดคือ สถานศึกษาต้องมีความเชื่อมั่นว่าพลังสังคมและชุมชนคือส่วนสาคัญที่สุดในการผลักดัน

ในการจัดการศึกษาให้ประสบผลสาเร็จอย่างแท้จริง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของรินทร์รดี พิทักษ์ (2553,
น.51) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารในทัศนะของครู สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา ซึ่งครูได้ให้ข้อเสนอแนะ ด้านหลักการมีส่วนร่วม คือ
ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนให้มากขึ้น

1.5 หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการกาหนดหน้าที่รับผิดชอบงาน ต่าง ๆ ให้
เหมาะสมกับความสามารถและความถนัด ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการกาหนดขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากรอย่างชัดเจน ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้มีการนิเทศการสอนของครูอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
ทั้งนี้ความรับผิดชอบเป็นบทบาทภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องปฏิบัติโดยการจัดการองค์กร การกาหนดกฎเกณฑ์
ที่เน้นการด าเนินงานที่สนองต่อความต้องการขององค์กรทั้งยังต้องสามารถที่จะตรวจสอบและวัดผลการ
ดาเนินงานได้ทั้งในเชิงปริมาณ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของซอหมาด ใบหมาดปันจอ (2552, น.85) ที่ได้ศึกษา
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสสตูล พบว่า การใช้ธรร
มาภิบาลตามหลักความรับผิดชอบ โดยได้มุ่งเน้นในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายนโยบายของ
สถานศึกษา การวางแผน การประสานงานการบังคับบัญชาของสถานศึกษาทั้ งในและนอกสถานศึกษา รับฟัง
ข้ อ เสนอแนะของบุค ลากรร่ ว มแลกเปลี ่ย นความคิด เห็น เป็น ระยะ เน้ น ให้ บ ุค ลากรร่ ว มรั บผิ ด ชอบ ใน
กระบวนการเรียน รวมถึงการจัดทารายงานประจาปีซึ่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของสถานศึกษาที่ต้อง
ปฏิบัติ เนื่องจากจะเป็นตัวกาหนดทิศทางของสถานศึกษา ผู้บริหารจะเป็นผู้ขับเคลื่อนและจะต้องเป็นผู้นาที่จะ
รับผิดชอบคุณภาพของสถานศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัยของรินทร์รดี พิทักษ์ (2553, น.51) ได้ศึกษา
พฤติกรรมการบริห ารสถานศึ ก ษาตามหลั กธรรมาภิบ าลของผู ้บริ ห ารในทัศ นะของครู สังกัดส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา ซึ่งครูได้ให้ข้อเสนอแนะด้านหลักความรับผิดชอบ คือ ผู้บริหาร
ควรกาหนดแผนและขั้นตอนการรับผิดชอบงานต่าง ๆ โดยชี้แจงการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและมีการติดตาม
อย่างต่อเนื่องผู้บริหารควรกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรโดยพิจารณาจากความถนัดและความ
รับผิดชอบในงานของบุคคลเป็นหลัก ผู้บริหารต้องรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรก่อนที่จะสรุปและตัดสินใจ
ในเรื่องต่าง ๆ
1.6 หลักความคุ้มค่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการใช้งบประมาณในการจัดการศึกษาให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งควรมีวิสัยทัศน์ มีทักษะความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการใช้ ทรัพยากรในชุมชนมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า และควรมีการจัดการให้มีการรณรงค์การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นและน ามาบูรณาการใช้กับการจัดการศึกษา หลักการนี้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในการ
บริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด สิ่งเหล่านี้เป็นผลในการปฏิบัติอันเกิดจากการใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย การทางานและผลตอบแทนบุคลากรเป็นไปอย่างเหมาะสม
การไม่มีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ การมีผลผลิตหรือบริการได้มาตรฐาน การมีการตรวจสอบภายในและ
การจัดทารายงานการเงิน การมีการใช้ เงินอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรทางการศึกษาที่มีอยู่อย่าง
จากัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของรินทร์รดี พิทักษ์ (2553, น. 51) ได้ศึกษาพฤติ
กรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารในทัศนะของครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา ซึ่งครูได้ให้ข้อเสนอแนะด้านหลักความคุ้มค่า คือ การรณรงค์ให้ครู นักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช้น้า ไฟฟ้า ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด รวมทั้งรู้จักนาวัสดุกลับมา
ใช้ใหม่ รวมถึงส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อลดค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา

ทั้งนี้ในส่วนของการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในปัจจุบัน เน้นความเป็นอิสระในการบริหาร
ให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และ การบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน มีการจัดผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดสรรรายได้จากการบริการมา
ใช้ในการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อผู้เรียน ดังนั้น การบริหาร
จัดการที่มีป ระสิทธิภ าพ มีป ระสิทธิผ ลเท่าเทียมกัน จึงส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการติดตาม
ประเมินผลก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่ส่งผลให้การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานตามเป้าหมายของการจัด
การศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย โดยพร้อมรับการกระจาย
อานาจสถานศึกษาจึงจาเป็นต้องมีการบริหารงานงบประมาณที่เข้มแข็ง มีการจัดทาแผนปฏิบัติราชการให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ตนสังกัด มีการควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนและจัดให้มีการควบคุมภายในที่เพีย งพอ
เหมาะสม เพื่อเป็นการสนับสนุนการดาเนินการดังกล่าว
่อเสนอแนะ
ข
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 ผลจากการศึกษาครั้งนี้ ทาให้ได้แนวทางการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนขยายโอกาสกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ควรนาแนวทางการพัฒนาเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เพื่อใช้ในการด าเนินการพัฒนาแนวทางการ
บริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล โดยกาหนดเป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการในการพัฒนา
ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึก ษาโรงเรี ย นขยายโอกาสกลุ่ ม โรงเรี ยนห้ ว ยชมภู สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
1.2 ควรมีการก าหนดแผนการบริห ารงานงบประมาณตามหลั กธรรมาภิบาลของผู้บริ ห าร
โรงเรียนขยายโอกาสกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
อย่างชัดเจนโดยอาศัยผลการศึกษาครั้งนี้เป็นแนวทางในการบริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล
ให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการต่อไป
1.3 ผู้บริหารควรน าผลการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูล เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน
งบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลของตนเอง และควรมีผลการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการบริหารงาน
งบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีที่หลากหลายเพื่อเป็นข้อมูลในการเสริมสร้างพัฒนา
ให้ดีขึ้นต่อไป
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
2.1 ควรทาการศึกษาเรื่อง การบริหารงบประมาณที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของสถานศึกษาใน
ด้านการดาเนินงานด้านอื่น ๆ เช่น การบริหารทรัพยากร การพัฒนากิจการนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส
กลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเพิ่มเติมในรายละเอียดของงบประมาณในแต่ละด้านว่า งบประมาณด้านใดบ้างก่อให้เกิด

ประโยชน์กับประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการด าเนินงานด้านนั้น ๆ และด้านใดก่อให้เกิดปัญหาในการ
ดาเนินงานเพิ่มเติมต่อไป
2.2 ควรศึกษาปัจ จัยด้านการบริหารที่ มีอิทธิพลในทางตรงและทางอ้อมในการบริหารงาน
งบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการดาเนินงานด้านวิชาการหรือ
ด้านอื่นๆ ของโรงเรียนขยายโอกาสกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู
2.3 ควรทาการวิจัยแบบเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณตาม
หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนขยายโอกาสกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
2.4 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับการบริหารงาน
งบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางที่จะนาไปปรับปรุงหรือสนับสนุนการเรียนการสอนภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี
รายการอ
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ชื่อ - นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา

่เขี
ผู ยนบทความ
นางอุทุมพร สนิทผล
14 กันยายน 2524
63 หมู่ 3 ตาบลสันสลี อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
พ.ศ.2547 ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ.2558 – พ.ศ.2564 ครูโรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป.ชร.1
พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน
ครูโรงเรียนป่างิ้ววิทยา สพป.ชร.2

