บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาของปัญหาและปัญหา
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล มีหน้าที่บริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพและศักยภาพคนในสถานศึกษาให้มีคุณลักษณะที่สามารถบูรณวิถีชีวิตให้สอดคล้อง
กับสภาพและความต้องการของสังคมและประเทศชาติ โดยมุ่งพัฒนาให้เกิดความสมดุลทั้งทางด้าน
ปัญญา จิตใจ ร่างกาย สังคม ระดับความคิด ค่านิยม และพฤติกรรมซึ่งเน้นวิธีการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ความหลากหลายและให้ผู้เรียนเป็นสาคัญ สอดคล้องกับที่รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนา
การศึกษาทุกระดับ และส่งเสริมการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท และหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้กับประชาชนในท้องถิ่น
ได้ทุกรูปแบบขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น, ม.ป.ป. : 17) ซึ่งสอดคล้องกับการปรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9
พุทธศักราช 2546 – 2549 (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ, 2546)
เพื่อให้การดาเนินการต่างๆในการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 และกระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษา คือ
1. การปฏิรูปสถานศึกษา
2. การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. การปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
4. การปฏิรูประบบการบริหารการศึกษา
โดยในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ได้กาหนดโครงสร้าง
ในการบริหารสถานศึกษาไว้ 4 งาน คือ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงานงบประมาณ
3) การบริหารงานบุคลากร 4) การบริหารงานทั่วไป
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ในการบริหารสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช
2542 ในบทบัญญัติ หมวด 8 ได้ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษา
อย่างมาก กล่าวคือ กาหนดให้รัฐจัดสรรงบประมาณแก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมและ
เท่าเทียมกัน ในขณะเดียวกันก็ต้องจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายดาเนินการและ งบลงทุนให้
สถานศึกษาตามนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและภารกิจที่จาเป็น โดยให้สถานศึกษา
มีอิสระในการบริหารงบประมาณของตนเอง
นอกจากเงินงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้สถานศึกษาดังกล่าวแล้ว กฎหมายยังให้
อานาจสถานศึกษาจัดหาและเก็บรายได้และผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับ และรายได้
จากการให้บริการทางศึกษาไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้ตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบบริหาร
จัดการงบประมาณของสถานศึกษา
อย่างไรก็ตามการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดเทศบาล ได้กาหนด
ขอบข่ายใน การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาประกอบด้วย 7 งาน คือ
1. การจัดทาและเสนองบประมาณ
2. การจัดสรรงบประมาณ
3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลดาเนินงาน
4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
5. การบริหารการเงิน
6. การบริหารบัญชี
7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
จากที่กล่าวมาแล้วขอบข่ายของการบริหารงานในโรงเรียนทั้ง 4 งานนั้นงานที่
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งานบริหารบุคคลโรงเรียนสังกัดเทศบาล ให้การสนับสนุนอย่าง
เพียงพอ ทั้งด้านงบประมาณ และบุคลากรที่ให้ความรู้แก่สถานศึกษา ส่วนงานบริหารงบประมาณ
นั้น มีความสาคัญต่อผู้บริหาร ตามสัดส่วน ขนาดและปริมาณงานในโรงเรียน งานงบประมาณของ
แต่ละสถานศึกษามีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของสถานศึกษา ความสามารถของ
ผู้บริหาร ถ้าสถานศึกษาขนาดเล็ก งานงบประมาณย่อมมีน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่หรือใน
สถานศึกษาที่มีบุคลากรจานวนมาก ทรัพย์สินงบประมาณตลอดจนองค์ประกอบอื่น ๆ ก็มีมากขึ้น
ซ้ายังมีวิธีการที่เป็นระบบและซับซ้อนมากขึ้นแต่ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาขนาดใดก็ตามผู้บริหาร
จะต้องรับผิดชอบต่องานงบประมาณของสถานศึกษาด้วยกัน
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นับได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาล จะให้ความสาคัญต่อการ
บริหารงานงบประมาณ มากเพราะว่างานงบประมาณเป็นงานที่ช่วย สนับสนุนงานอื่นๆ ให้
คล่องตัว หากผิดพลาดจะมีผลเสียที่เห็นเด่นชัดกว่างานอื่นๆ และอาจเป็นเพราะผู้บริหารมีปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณภายในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาล (2547 : รายงานผลการปฏิบัติงานหน่วย
ตรวจสอบภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาล) พบว่า การบริหารงานงบประมาณและการเงินของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล มีปัญหาในการบริหาร คือ การบริหารงานงบประมาณและการเงินใน
สถานศึกษาไม่เป็นระบบ ขาดแผนที่ชัดเจนในการกาหนดทิศทางการบริหารงาน ไม่สามารถ
คานวณต้นทุน เพื่อนามาลงในแผนการใช้จ่ายเงิน แผนการจัดซื้อจัดจ้างและใช้จ่ายเงินให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ คาสั่งแบ่งแยกหน้าที่ การเงิน บัญชี พัสดุ ไม่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ การเงิน
บัญชี พัสดุ ไม่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่าต้องรับผิดชอบหน้าที่ แค่ไหน อย่างไร เจ้าหน้าที่ขาด
ความต่อเนื่องในการทางาน จึงไม่ได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ไม่ทราบระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้จัดทาแผนบารุง ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ การดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า การส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินล่าช้า ไม่เป็นไปตามงวดที่กาหนด งานไม่แล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ
จากปัญหาดังกล่าว ผู้อานวยการสถานศึกษานับว่าเป็นผู้นาที่มีความสาคัญต่อ
การบริหารงบประมาณของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกาหนดแนวทาง การวางแผน และ
การปฏิบัติเพื่อให้งานสาเร็จ และมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยในฐานะบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณ มีความสนใจศึกษา ปัญหาและแนวทางการบริหารงบประมาณ ของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี โดยการศึกษาระดับปัญหาการบริหารงบประมาณจาก
ผู้เกี่ยวข้อง และเสนอแนะแนวทางการบริหารงบประมาณ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี
จากการสัมภาษณ์ผู้อานวยการสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้คือ
1. เพื่อศึกษาระดับปัญหาการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ปัตตานี ตามขอบข่ายงานบริหารงบประมาณ 7 งานคือ การจัดทาและเสนอของบประมาณ การ
จัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการ
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ดาเนินงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารงานการเงิน การบริหาร
บัญชี การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการบริหารงบประมาณของ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ปัตตานี
ความสาคัญและประโยชน์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Rescarch) ซึ่งผลการวิจัยมี
ความสาคัญและประโยชน์คือ
1. ผลการวิจัยครั้งนี้จะทาให้ทราบปัญหาและแนวทางของการบริหารงาน
งบประมาณไปเป็นข้อมูลสาหรับผู้อานวยการโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี ผู้อานวยการ
กองการศึกษาและผู้บริหารเทศบาลเมืองปัตตานี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหาร
งานงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพภาพสูงขึ้น
2. การวิจัยครั้งนี้จะทาให้ได้ข้อเสนอแนะแนวทางในการการบริหารงาน
งบประมาณ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาปัญหาการบริหารงานงบประมาณและการเงินของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมือง ปัตตานี โดยใช้กรอบแนวคิด ดังนี้
1. การจัดและเสนองบประมาณ
2. การจัดสรรงบประมาณ
3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและ
ผลการดาเนินงาน
4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
5. การบริหารเงิน
6. การบริหารบัญชี
7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
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2. ขอบเขตของประชากร
ประชากร
2.1 ประชากรศึกษาจากผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารงานงบประมาณ ได้แก่ ได้แก่
ผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 5 คน รองผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 5 คน หัวหน้างาน
บริหารงบประมาณ จานวน 5 คน รองหัวหน้างานงบประมาณ จานวน 5 คน ครูพัสดุ จานวน 5 คน
และครูการเงิน จานวน 5 คน และเจ้าหน้าที่การเงิน จานวน 5 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน 5 คน
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ปีการศึกษา 2553 รวมทั้งสิ้น จานวน 40 คน
2.2 ประชากรจากการสัมภาษณ์ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองปัตตานี จานวน 5 คน จาก 5 โรงเรียน
3. ตัวแปรที่จะศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ตาแหน่ง จาแนกเป็น 8 กลุ่ม คือ
1) ผู้อานวยการสถานศึกษา
2) รองผู้อานวยการสถานศึกษา
3) หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
4) รองหัวหน้างานงบประมาณ
5) ครูการเงิน
6) ครูพัสดุ
7) เจ้าหน้าที่การเงิน
8) เจ้าหน้าที่ธุรการ
3.2 ตัวแปรตาม(Dependent Variable)ได้แก่ ปัญหาการบริหารงานงบประมาณ
ประกอบด้วย 7 งาน ดังนี้
3.2.1 การจัดทาและเสนอของบประมาณ
3.2.2 การจัดสรรงบประมาณ
3.2.3 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและ
ผลการดาเนินงาน
3.2.4 การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา
3.2.5 การบริหารเงิน
3.2.6 การบริหารบัญชี
3.2.7 การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ปัญหาการบริหารงานงบประมาณ หมายถึง สถานการณ์ที่เป็นอุปสรรคหรือ
สภาพที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังด้านเอกสารและค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
2. แนวทางการบริหารงบประมาณ หมายถึง วิธีสาหรับการปฏิบัติและควบคุม
การบริหารงบประมาณ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
3. งบประมาณโรงเรียน หมายถึง เงินอุดหนุนที่สถานศึกษาใช้สาหรับการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายหัว) งบประมาณที่เทศบาลสนับสนุน และ งบประมาณที่โรงเรียนหาได้
เอง
4. การบริหารงบประมาณ หมายถึง การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและ
เสนอของบประมาณงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
รายงานผลและผลการดาเนินงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหาร
การเงินการบริหารบัญชี การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
5. การจัดทาและเสนอของบประมาณ หมายถึง กระบวนการที่สถานศึกษาเสนอ
เป้าหมายและความต้องการงบประมาณผ่านเทศบาลเมืองปัตตานี
6. การจัดสรรงบประมาณหมายถึง กระบวนการจัดสรรงบประมาณภายใน
สถานศึกษาการเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ
7. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลและผลการดาเนินงาน หมายถึง
กระบวนการติดตามตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา หมายถึง การจัดหาวัสดุและ
สินทรัพย์มาเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา
9. การบริหารการเงิน หมายถึง การเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงิน การโอนเงิน ตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
10. การบริหารบัญชีหมายถึง การจัดทาเอกสารทางบัญชีการเงิน การจัดทารายงาน
การเงินการจัดทาและจัดหาแบบพิมพ์บัญชีทะเบียนและรายงาน
11. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์หมายถึง กระบวนการที่สถานศึกษาจัดให้มีการ
จัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา การจัดหาวัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุม บารุง
รักษาและการจาหน่ายพัสดุ
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12. โรงเรียนสังกัดเทศบาล หมายถึง โรงเรียนเทศบาลที่สังกัดเทศบาลเมือง
ปัตตานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มี 5 โรง คือ โรงเรียนเทศบาล 1
บ้านจะบังติกอ, โรงเรียนเทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร, โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปากน้า,
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม และโรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
13. ผู้อานวยการสถานศึกษา หมายถึง ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองปัตตานี
14. รองผู้อานวยการสถานศึกษาหมายถึง ผู้อานวยการสถานศึกษา ฝ่าย
งบประมาณโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี
15. หัวหน้างานบริหารงบประมาณ หมายถึง ครูที่เป็นหัวหน้างานบริหาร
งบประมาณ ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี
16. รองหัวหน้างานงบประมาณ หมายถึง ครูที่เป็นรองหัวหน้างานงบประมาณ ใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี
17. ครูพัสดุ หมายถึง ครูที่รับผิดชอบงานพัสดุ ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ปัตตานี
18. ครูการเงิน หมายถึง ครูที่รับผิดชอบงานการเงิน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองปัตตานี
19. เจ้าหน้าที่การเงิน หมายถึง พนักงานจ้าง ตาแหน่ง เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน ของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี
20. เจ้าหน้าธุรการ หมายถึง พนักงานจ้าง ตาแหน่ง ธุรการ ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองปัตตานี

