บทที่ 4
ผลการวิจัย
รายละเอียดที่จะนาเสนอในบทนี้ เป็นผลของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ระดับปัญหาและแนวทางการบริหารงบประมาณ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี ซึ่งผู้วิจัย
นาเสนอผลการวิจัย เป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ระดับปัญหาการบริหารงบประมาณของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ การบริหารงบประมาณโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี
ตอนที่ 4 สร้างแนวทางการบริหารงบประมาณ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงจานวน และร้อยละ
จาแนกตามตาแหน่ง ของผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 40 คน สามารถสรุปผลได้ดังตาราง 2
ตาราง 2 จานวนและร้อยละของสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามตาแหน่ง
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
รองหัวหน้างานงบประมาณ
ครูพัสดุ
ครูการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
รวม

จานวน
5
5
5
5
5
5
5
5
40

ร้อยละ
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
100.0
47
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จากตาราง 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตาม ตาแหน่ง มีจานวนเท่ากัน
ทุกตาแหน่ง
ตอนที่ 2 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อมูล เพื่ อศึก ษาระดั บปั ญหาการบริหารงาน
งบประมาณของโรงเรีย นสั ง กั ด เทศบาลเมื อ งปั ต ตานี ใน 7 งาน คื อ การจั ด ทาและเสนอขอ
งบประมาณ การจั ด สรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงิน
และการดาเนินงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหาร
บัญชี การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี นาเสนอโดยภาพรวมและ
รายด้าน
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามระดับปัญหาการบริหารงานงบประมาณโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี โดยภาพรวม
ปัญหาการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี
1. การจัดทาและเสนอของบประมาณ
2. การจัดสรรงบประมาณ
3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการใช้เงินและผลการดาเนินการ
4. การระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา
5. การบริหารการเงิน
6. การบริหารบัญชี
7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
รวม





2.93
3.32

0.57
0.57

ระดับปัญหา
การบริหาร
ปานกลาง
ปานกลาง

3.15

0.77

ปานกลาง

3.73
3.14
3.27
3.45
3.28

0.61
0.79
0.72
0.66
0.67

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 3 พบว่า ปัญหาการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองปัตตานี โดยภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น ด้านการระดมทรัพยากรและการ
ลงทุน อยู่ในระดับมาก และ ด้านการจัดทาและเสนอของบประมาณ อยู่ในระดับที่ต่ากว่าด้านอื่น ๆ
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ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามระดับปัญหาการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองปัตตานี ด้านการจัดทาและการเสนอของบประมาณ
ข้อที่

การจัดทาและเสนอของบประมาณ

1.
2.

การศึกษากฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนขอตั้ง
งบประมาณประจาปี
การจัดทาแผนการใช้เงินงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรประจาปี
ความรู้เกี่ยวกับการจัดทางบประมาณสถานศึกษา
ของคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณประจาปี
การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
ของสถานศึกษา
การจัดทาแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา
การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอขอ
งบประมาณที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
การกาหนดผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด
ความสาเร็จเป็นข้อมูลสารสนเทศ
การจัดทารายละเอียดโครงสร้างแผนงาน งาน/
โครงการและกิจกรรมหลักในการบริหารงาน
งบประมาณ
การจัด ท าของบประมาณของสถานศึก ษาและ
กรอบประมาณการรายจ่ายเสนอต่อเทศบาล

2.40
2. 85

0.60
0.97

ระดับปัญหา
การบริหาร
น้อย
ปานกลาง

3.10

0.87

ปานกลาง

3.10

0.87

ปานกลาง

3.30

0.85

ปานกลาง

2.25

0.54

น้อย

3.23

0.83

ปานกลาง

2.45

0.64

น้อย

3.30

0.99

ปานกลาง

3.35

0.86

ปานกลาง

รวม

2.93

0.57

ปานกลาง

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.



จากตาราง 4 พบว่า ปัญหาการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองปัตตานี ด้า นการจัดทาและเสนอของบประมาณโดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า การจัดทาของบประมาณของสถานศึกษาและกรอบประมาณการรายจ่าย
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เสนอต่อเทศบาล มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ยกเว้น การจัดทาแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา และการกาหนดผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัดความสาเร็จเป็นข้อมูลสารสนเทศ อยู่ใน
ระดับน้อย
ตาราง 5 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามระดับปัญหาการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองปัตตานี ด้านการจัดสรรงบประมาณ
ด้านที่

การจัดสรรงบประมาณ

11.

การศึกษากฎหมาย ระเบียบ และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
การนาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.30

0.94

ระดับปัญหา
การบริหาร
ปานกลาง

3.08

0.99

ปานกลาง

การศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้กับ
เทศบาล
การตรวจสอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรจากเทศบาล
การปรับปรุงกรอบประมาณการรายจ่ายระยะ
ปานกลางให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่าง ๆ เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี
รวม

3.40

0.90

ปานกลาง

3.73

0.72

มาก

3.23

0.89

ปานกลาง

3.18

0.90

ปานกลาง

3.32

0.57

ปานกลาง

12.
13.

14.
15.
16



จากตาราง 5 พบว่ า ปัญหาการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองปัตตานี ด้ า นการจั ด สรรงบประมาณโดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า การตรวจสอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากเทศบาล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงรองลงมาคือ การศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้กับเทศบาล
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ตาราง 6 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามระดับปัญหาการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองปัตตานี ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและ
ผลการดาเนินการ
ด้านที่

การจัดสรรงบประมาณ

17.
18.

การจัดทาแผน ติดตาม การใช้จ่ายเงิน
การจัดทาตัวชี้วัดความสาเร็จของผลผลิต
ที่กาหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิต
ของสถานศึกษา
การประเมินผลการใช้เงินและผลการ
ดาเนินการ
การรายงานผลการดาเนินการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การสร้างเครื่องมือเพื่อการประเมินผล ผลิต
ตามตัวชี้วัดความสาเร็จที่กาหนดไว้
รวม

19.
20.
21.

3.23
3.25

0.97
0.92

ระดับปัญหา
การบริหาร
ปานกลาง
ปานกลาง

3.03

0.77

ปานกลาง

2.95

0.93

ปานกลาง

3.30

0.79

ปานกลาง

3.15

0.77

ปานกลาง



จากตาราง 6 พบว่ า ปัญหาการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองปัตตานี ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดาเนินการ
โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การสร้างเครื่องมือเพื่อ
การประเมินผล ผลิตตามตัวชี้วัดความสาเร็จที่กาหนดไว้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การจัดทา
ตัวชี้วัดความสาเร็จของผลผลิตที่กาหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา และ
การรายงานผลการดาเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
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ตาราง 7 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามระดับปัญหาการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองปัตตานี ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
ด้านที่

การจัดสรรงบประมาณ

22.

การศึกษากฎหมาย ระเบียบ เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิเคราะห์แหล่งทรัพยากร บุคคล
หน่วยงาน องค์การ ท้องถิ่นที่มีศักยภาพ
ในการให้การสนับสนุน การจัดการศึกษา
การจัดทาแผนการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาและทุนการศึกษาโดยการ
กาหนดวิธีการ แหล่งการสนับสนุน
เป้าหมาย เวลาดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ
การเสนอแผนการระดมทุนและทรัพยากร
ทางการศึกษาต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวม

23.

24.

25.

3.28

0.88

ระดับปัญหา
การบริหาร
ปานกลาง

3.25

0.84

ปานกลาง

4.43

0.64

มาก

3.95

0.64

มาก

3.73

0.61

มาก



จากตาราง 7 พบว่ า ปัญหาการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองปัตตานี ด้ า นการระดมทรั พ ยากรและการลงทุ น เพื่ อ การศึ ก ษาในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดทาแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา
โดยการกาหนดวิธีการ แหล่งการสนับสนุนเป้าหมาย เวลาดาเนินการผู้รับผิดชอบ และ การเสนอ
แผน การระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ส่วนการศึกษากฎหมาย ระเบียบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และ การศึกษาวิเคราะห์แหล่ง
ทรัพยากร บุคคล หน่วยงาน องค์การ ท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา
อยู่ในระดับปานกลาง
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ตาราง 8 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามระดับปัญหาการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองปัตตานี ด้านการบริหารการเงิน
ด้านที่

การจัดสรรงบประมาณ

26.

การจัดทาแผนการใช้เงินเมื่อได้รับ
งบประมาณ
แผนการใช้ เ งิ น ผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผน
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็น
ลายลักษณ์อักษร
การรับเงินของสถานศึกษาเป็นไปตาม
ระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
การเก็บรักษาเงินเป็นไปตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
การจัดทารายงานทางการเงินเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

2.93

1.05

ระดับปัญหา
การบริหาร
ปานกลาง

3.65

0.74

มาก

3.13
3.03

0.97
1.07

ปานกลาง
ปานกลาง

3.03

1.07

ปานกลาง

3.08

1.02

ปานกลาง

3.13

0.91

ปานกลาง

3.20

0.76

ปานกลาง

34.

การจัดทาเอกสารทางการเงินเป็นปัจจุบัน

3.05

0.96

ปานกลาง

35.

การนิเทศ ควบคุมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่การเงินจากผู้บริหารสถานศึกษา
รวม

3.15

1.00

ปานกลาง

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.



3.14

0.79

ปานกลาง

จากตาราง 8 พบว่ า ปัญหาการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองปัตตานี ด้านการบริหารการเงิน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น แผนการใช้เงินผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การ
จัดทารายงานทางการเงินเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยสูงรองลงมา
และการจัดทาแผนการใช้เงินเมื่อได้รับงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
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ตาราง 9 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามระดับปัญหาการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองปัตตานี ด้านการบริหารบัญชี
ด้านที่

การบริหารการบัญชี

36.
37.
38.

การจัดทาเอกสารทางบัญชีครบถ้วน
การจัดทาบัญชีเป็นปัจจุบัน
การจั ด เก็ บ เอกสารประกอบการเบิ ก จ่ า ย
ครบถ้วนเรียงตามลาดับการจ่าย
มี ก ารพิ สู จ น์ ห รื อ ตรวจสอบยอดเงิ น ฝาก
ธนาคารของส่วนราชการผู้เบิก
การจัดทาบัญชีรายงานทางการเงินถูกต้อง
และครบทุกแบบ
มีการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

3.30
3.28
3.33

0.76
0.82
0.83

ระดับปัญหา
การบริหาร
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.05

0.88

ปานกลาง

3.30

0.88

ปานกลาง

3.35

0.92

ปานกลาง

รวม

3.27

0.72

ปานกลาง

39.
40.
41.



จากตาราง 9 พบว่ า ปัญหาการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองปัตตานี ด้านการบริหารบัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การจัดเก็บเอกสารประกอบ
การเบิกจ่ายครบถ้วนเรียงตามลาดับการจ่าย และการจัดทาบัญชีเป็นปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
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ตาราง 10 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามระดับปัญหาการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองปัตตานี ด้านการบริหารพัสดุและทรัพย์สิน
ด้านที่

การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน

42.

การจัดหาพัสดุและสินทรัพย์เป็นไปตาม
ระเบียบ
การจัดทาบัญชีพัสดุและทะเบียนคุรุภัณฑ์
เป็นปัจจุบัน

3.40

0.81

ระดับปัญหาการ
บริหาร
ปานกลาง

3.35

0.89

ปานกลาง

44.

การรับจ่ายพัสดุมีการตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสาร

3.35

0.80

ปานกลาง

45.

การบันทึกรายการในบัญชีพัสดุและ
ทะเบียนคุรุภัณฑ์ถูกต้อง

3.33

0.83

ปานกลาง

46.

การจัดให้มีการบารุงรักษาทรัพย์สินมี
คาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแลพัสดุและทรัพย์สิน

3.35

0.77

ปานกลาง

3.45

0.66

ปานกลาง

43.

รวม



ตาราง 10 พบว่ า ปัญหาการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ปัตตานี ด้านการบริหารพัสดุและทรัพย์สินโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ การจัดหาพัสดุและสินทรัพย์เป็นไปตามระเบีย บ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และ การบันทึกรายการใน
บัญชีพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
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ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ แนวทางการปรับปรุงการบริหาร
งานงบประมาณและการเงินของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี ปรากฏผลตามตารางดังนี้
ตารางที่ 11 แสดงค่าร้อยละของจานวนผู้ตอบแบบสอบถามปลายเปิด
ผู้ตอบ/ไม่ตอบ แบบสอบถาม
ปลายเปิด
ตอบแบบสอบถามปลายเปิด
ผู้ไม่ตอบแบบสอบถามปลายเปิด
รวม

จานวน

ร้อยละ

13
27
40

32.50
67.50
100.00

จากตาราง 11 พบว่า ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามปลายเปิดในจานวนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 40 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามปลายเปิด คิดเป็นร้อยละ 67.50 ส่วนที่เหลือเป็นผู้ไม่ตอบ
แบบสอบถามปลายเปิด คิดเป็นร้อยละ 32.50
ผู้ตอบแบบสอบถามปลายเปิดในจานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 40 คน มีผู้ตอบ
แบบสอบถามปลายเปิดจานวน 13 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ แนวทางการปรับปรุงการบริหารงาน
งบประมาณและการเงินของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การจัดทาและเสนอของบประมาณ
ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดทาและเสนอของบประมาณ ควรมีการวางแผน
การดาเนินการเกี่ยวกับใช้จ่ายเงินให้มีความชัดเจนเหมาะสม สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้
จริง ไม่ล่าช้า พร้อมทั้งจัดหาบุคลากรเฉพาะทางและส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทา
และเสนอของบประมาณเพื่อให้การดาเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง
2. การจัดสรรงบประมาณ
ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดสรรงบประมาณควรจัดสรรงบประมาณตาม
ความเหมาะสมรวดเร็วทันท่วงทีและเป็นธรรมกับสถานศึกษา
3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการ
ดาเนินงาน
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ข้อเสนอแนะแนวทางการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การใช้เงินและผลการดาเนินงานควรมีการจัดหาเจ้าหน้าที่เฉพาะสาหรับการดาเนินการ และพัฒนา
ฝึกอบรมให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านพร้อมทั้งบรรจุตาแหน่งงานให้กับเจ้าหน้าที่โดยตรง รวมทั้ง
ตรวจสอบการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีการรายงานผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
ข้อเสนอแนะแนวทางการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาควรมี
การระดมทุนทางการศึกษาให้มีมากขึ้นและจัดทุนตามความต้องการของสถานศึกษา
5.การบริหารการเงิน
ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารการเงิน ในการใช้จ่ายเงินทุกประเภทให้กาหนด
เรื่อง และที่มาของเงินให้ชัดเจนเป็นระบบ
6.การบริหารการบัญชี
ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารการบัญชีควรจัดหาเจ้าหน้าที่บัญชีโดยเฉพาะ
เพื่อลดความผิดพลาดในการจัดทาบัญชีพร้อมทั้งบรรจุตาแหน่งงานให้กับเจ้าหน้าที่โดยตรง
7.การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารพัสดุและสินทรัพย์รหัสพัสดุให้เป็นปัจจุบันเพื่อ
มิให้การดาเนินงานเกิดความล่าช้า
ตอนที่ 4 สังเคราะห์แนวทางการบริหารงบประมาณโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี โดย
วิธีสังเคราะห์ระหว่างแบบสอบถามปลายเปิดและสัมภาษณ์
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ตาราง 12 สังเคราะห์แนวทางการบริหารงบประมาณโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี
การบริหารงานงบประมาณ

ปลายเปิด

สัมภาษณ์

เสนอแนะแนวทาง

1. การจัดทาและเสนอ
ของบประมาณ

- การวางแผนการ
ดาเนินการเกี่ยวกับใช้
จ่าย เงินให้มีความ
ชัดเจนเหมาะสม
- งบประมาณ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการได้จริง
- งบประมาณไม่ล่าช้า
- ควรจัดหาบุคลากร
เฉพาะทาง
- ส่งเสริมความรู้ด้าน
กฎหมายเกี่ยวกับการ
จัดทาและเสนอขอ
งบประมาณเพื่อให้การ
ดาเนินการเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง

- จัดประชุมให้ทุก
คนได้มีส่วนร่วม
- เทศบาลควรจัด
อบรมให้ความรู้เรื่อง
การจัดทา
งบประมาณโรงเรียน
รวมทั้งระเบียบ
กฎหมายและ
หนังสือ สั่งการใหม่
- งบประมาณไม่ได้
ตามเป้าประสงค์

- ควรจัดประชุมให้
ทุกคนได้มีส่วนร่วม
ในการวางแผนการ
ดาเนินการเกี่ยวกับใช้
จ่าย เงินให้มีความ
ชัดเจนเหมาะสม และ
งบประมาณควร
ตอบสนองต่อความ
ต้องการจริงไม่ล่าช้า
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้าน
งบประมาณต้อง
ได้รับการอบรม
พัฒนาให้มีความรู้ใน
เรื่อง ระเบียบ
กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการใหม่ ๆ

2. การจัดสรรงบประมาณ

- การจัดสรร
งบประมาณตามความ
เหมาะสมรวดเร็ว
ทันท่วงทีและเป็น
ธรรม

- ควรจัดสรรให้ตรง
ตามความต้องการ
ของโรงเรียน
- ปฏิบัติตาม
แผนงานที่วางไว้
ตั้งแต่ตอนที่ขอ
งบประมาณ

การจัดสรร
งบประมาณ เมื่อได้
งบประมาณไม่ตรง
ตามเป้าควรจัดลาดับ
ความสาคัญของ
โครงการในโรงเรียน
และดาเนินการตาม
ความจาเป็น
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ตาราง 12 (ต่อ)
การบริหารงานงบประมาณ

ปลายเปิด

สัมภาษณ์

- เมื่องบประมาณ
จัดสรรไม่ได้ตามเป้า
ต้องเรียงลาดับ
ความสาคัญของ
โครงการว่าจะ
ดาเนินการโครงการใด
ก่อน ตามความจาเป็น
3. การตรวจสอบ ติดตาม - ให้มีการจัดหา
- มีแผนการตรวจสอบ
ประเมินผลและรายงานผล เจ้าหน้าที่เฉพาะทาง ติดตามผลการ
การใช้เงินและผลการ
สาหรับการ
ดาเนินการให้เป็นไป
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ
- พัฒนาฝึกอบรมให้ ประจาปี
เกิดความเชี่ยวชาญ - เจ้าหน้าที่ต้องมีความ
เฉพาะด้านพร้อมทั้ง รับผิดชอบ และรู้
บรรจุตาแหน่งงาน ขอบเขตงาน
ให้กับเจ้าหน้าที่
- เทศบาลควรส่ง
โดยตรง
เจ้าหน้าที่ลงมา
- ตรวจสอบการ
ตรวจสอบที่โรงเรียน
ดาเนินงานอย่าง
บ้าง
ต่อเนื่องและมีการ
รายงานผลอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

เสนอแนะแนวทาง
- เทศบาลควรจัดสรร
ประมาณให้
เหมาะสม ตรงตาม
ความต้องการของ
โรงเรียน

- มีแผนการ
ตรวจสอบติดตามผล
การดาเนินการให้
เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี และควร
บรรจุแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรง และพัฒนา
ฝึกอบรมให้มีความ
เชี่ยวชาญ มีความ
รับผิดชอบ และ
เทศบาลควรส่ง
เจ้าหน้าที่มาตรวจ
สอบที่โรงเรียนบ้าง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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ตาราง 12 (ต่อ)
การบริหารงานงบประมาณ

ปลายเปิด

4. การระดมทรัพยากรและ - ควรมีการระดมทุน
การลงทุนเพื่อการศึกษา
ทางการศึกษาให้มีมาก
ขึ้นและจัดทุนตาม
ความต้องการของ
สถานศึกษา

5. การบริหารการเงิน

- การใช้จ่ายเงินทุก
ประเภทให้กาหนด
เรื่องและที่มาของเงิน
ให้ชัดเจนเป็นระบบ

สัมภาษณ์
- ทั้ง 5 โรงเรียนต้อง
มาประชุมกันเพื่อให้
สามารถใช้ทรัพยากร
ร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- การระดมทุนทาง
การศึกษา ควรให้
เทศบาลได้มีส่วน
ร่วมในการช่วย
ระดมทุนเพื่อให้ได้
ทุนตามความ
ต้องการของ
สถานศึกษา
- เทศบาลควรจัด
เจ้าหน้าที่การเงิน
โดยตรง ที่มีวุฒิตาง
และสามารถ
ปฏิบัติงานด้านนี้ได้
อย่างเต็มที่ ถูกต้อง
- ครูรับผิดชอบ
การเงินให้มีชั่วโมง
สอนน้อยลง

เสนอแนะแนวทาง
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลควรมีการ
ประชุม เพื่อใช้
ทรัพยากรร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และการระดมทุนทาง
การศึกษา เทศบาล
ควรเข้ามามีส่วนร่วม
เพื่อให้ได้ทุนมากตาม
ความต้องการของ
สถานศึกษา

- ควรจัดให้มี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรง ครูมีภาระ
การสอนทาให้ไม่
สามารถทาได้เต็มที่
และเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานด้าน
การเงินต้องมีวุฒิ
โดยตรง เพื่อให้งาน
เป็นระบบ
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ตาราง 12 (ต่อ)
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6. การบริหารบัญชี

ปลายเปิด

- มีการจัดหาเจ้าหน้าที่
เฉพาะทางเพื่อลดการ
ผิดพลาดในการจัดทา
บัญชีพร้อมทั้งบรรจุ
ตาแหน่งงานให้กับ
เจ้าหน้าที่โดยตรง

สัมภาษณ์

เสนอแนะแนวทาง

- เทศบาลควรให้
เจ้าหน้าที่ลงมา
ตรวจสอบการ
บริหารการเงิน
โรงเรียนเพื่อจะได้
แก้ไขได้ทันเมื่อเกิด
ผิดพลาด
- เทศบาลควรเร่ง
โอนเงินให้โรงเรียน
เพื่อจะได้ดาเนินการ
ได้ทันตามแผน

- เทศบาลควรส่ง
เจ้าหน้าที่มาช่วย
ตรวจสอบและเร่ง
โอนเงินให้โรงเรียน
เพื่อจะได้ดาเนินการ
ได้ทันตามแผน

- ควรรายงานทาง
บัญชีให้เป็นปัจจุบัน
ผู้ปฏิบัติต้องรู้หน้าที่
ขอบเขตภาระงาน
ของตนเอง
- เทศบาลควร
จัดสรร ตาแหน่ง
บรรจุ และไม่ควร
บรรจุพนักงานจ้าง
เพราะเมื่อมีงานอื่นๆ
ดีกว่าก็ออก ไป ทา
ให้งานไม่ต่อเนื่อง
ตรวจ สอบ ติดตาม
ยาก

- เทศบาลควรบรรจุ
ตาแหน่งพนังงาน
บัญชีโดยตรง เพื่อให้
การบริหารบัญชีของ
โรงเรียนมีความ
ต่อเนื่องไม่ผิดพลาด
เพราะครูมีภาระงาน
สอน ทางานได้ไม่
เต็มที่ และให้
เจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลลงมาช่วย
ตรวจสอบอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง
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7. การบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์

ปลายเปิด

สัมภาษณ์
- ควรให้เจ้าหน้าที่
กองคลังเทศบาลลง
มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงใน
การทาบัญชีให้ก่อน
และให้เจ้าหน้าที่ลง
มาช่วยตรวจสอบ
บัญชีอย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง เพื่อจะได้
แก้ปัญหาได้ทัน

เสนอแนะแนวทาง

- รหัสพัสดุให้เป็น
ปัจจุบันเพื่อมิให้
การดาเนินงานเกิดความ
ล่าช้าเทศบาลควรเร่ง
ดาเนินการ

- ควรให้รหัส
ครุภัณฑ์มาพร้อม
ครุภัณฑ์
- พัสดุที่เทศบาล
จัดซื้อให้ไม่ตรงตาม
ความต้องการ ควรให้
โรงเรียนดาเนินการ
จัดซื้อเอง

- พัสดุและครุภัณฑ์ที่
เทศบาลจัดซื้อให้กับ
โรงเรียนควรมี
คุณสมบัติตรงตาม
ความต้องการของ
โรงเรียนและให้มา
พร้อมกับเลขรหัส
ครุภัณฑ์ และควรให้
โรงเรียนได้จัดซื้อเอง
เพื่อให้ตรงตามความ
ต้องการและความ
จาเป็นของโรงเรียน
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สรุปแนวทางการบริหารงบประมาณของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี
1)การจัดทาและเสนอของบประมาณควรจัดประชุมให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ดาเนินการเกี่ยวกับใช้จ่าย เงินให้มีความชัดเจนเหมาะสม และงบประมาณควรตอบสนองต่อความ
ต้องการจริงไม่ล่าช้า รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้านงบประมาณต้องได้รับการอบรมพัฒนาให้มีความรู้ในเรื่อง
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการใหม่ ๆ 2) การจัดสรรงบประมาณ เทศบาลควรจัดสรรประมาณ
ให้เหมาะสม ตรงตาม ความต้องการของโรงเรียน เมื่อได้งบประมาณไม่ตรงตามเป้าควรจัดลาดับ
ความสาคัญของโครงการในโรงเรียนและดาเนินการตามความจาเป็น 3) การตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดาเนินการ ต้องมีแผนการตรวจสอบติดตามผลการ
ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปี และควรบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
และพัฒนาฝึกอบรมให้มีความเชี่ยวชาญ มีความรับผิดชอบ และเทศบาลควรส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
ที่โรงเรียนบ้างอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 4) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลควรมีการประชุม เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการระดมทุน
ทางการศึกษา เทศบาลควรเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้ได้ทุนมากตามความต้องการของสถานศึกษา
5)การบริหารการเงิน ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ครูมีภาระการสอนทาให้ไม่สามารถ
ทางานได้เต็มที่ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 5) ด้านการเงินต้องมีวุฒิโดยตรง เพื่อให้งานเป็นระบบ
เทศบาลควรส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยตรวจสอบและเร่งโอนเงินให้โรงเรียนเพื่อจะได้ดาเนินการได้ทัน
ตามแผน 6)การบริหารบัญชี เทศบาลควรบรรจุ ตาแหน่งพนังงานบัญชีโดยตรง เพื่อให้การบริหาร
บัญชีของโรงเรียนมีความต่อเนื่องไม่ผิดพลาด เพราะครูมีภาระงานสอน ทางานได้ไม่เต็มที่ และให้
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลลงมาช่วยตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละครั้ง 7) การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
พัสดุและครุภัณฑ์ที่เทศบาลจัดซื้อให้กับโรงเรียนควรมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของโรงเรียน
และให้มาพร้อมกับเลขรหัสครุภัณฑ์ และควรให้โรงเรียนได้จัดซื้อเองเพื่อให้ตรงตามความต้องการ
และความจาเป็นของโรงเรียน

