สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้ บริการ
ฝ่ ายบริหารงานงบประมาณ
ตารางแสดง ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของคณะครู และ
บุคคลากร นักเรี ยน และผูป้ กครองนักเรี ยนที่มีต่อการบริ หารงานด้านงบประมาณของโรงเรี ยน
สิ นปุนคุณวิชญ์ อาเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 13
การบริหารงบประมาณ
1. โรงเรี ยนมีการวิเคราะห์และจัดทาแผนกลยุทธ์สถานศึกษา
และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 3 ปี
2. มีการประชาสัมพันธ์การปรับแผนกลยุทธ์
สถานศึกษา และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า
ให้ผปู ้ กครอง และชุมชนทราบ
3. โรงเรี ยนใช้จ่ายเงินอย่างมีประโยชน์และคุม้ ค่าต่อ
การจัดการเรี ยนการสอน
4. โรงเรี ยนจัดทาเอกสาร หลักฐานการเงินต่างๆได้
อย่างถูกต้อง เรี ยบร้อย และรวดเร็วเป็ นปั จจุบนั
5. มีการใช้มาตรการ โดยมีคณะกรรมการควบคุมการ
ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิ ทธิภาพ
6. มีการบริ หารจัดการรายได้และผลประโยชน์ของ
โรงเรี ยนอย่างโปร่ งใส ตรวจสอบได้
7. มีการจัดทาระบบทะเบียนทรัพย์สินต่างๆของโรงเรี ยน
8. มีการจัดระบบจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดระบบและขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิ ทธิภาพ ถูกต้องรัดกุม โปร่ งใส
9. มีการรายงานผลด้านการเงิน และผลการดาเนินการ
ใช้งบประมาณ
10. การจัดทาบัญชีสรุ ปรายรับรายจ่ายเงินบริ จาคและ
รายงานให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบเป็ นระยะ
รวม

4.13

s.d.
0.70

ระดับ
มาก

4.18

0.66

มาก

4.20

0.78

มาก

4.19

0.68

มาก

4.40

0.74

มาก

4.16

0.70

มาก

4.11
4.16

0.76
0.76

มาก



4.18

0.76

มาก
มาก

4.11

0.81

มาก

4.18

0.44

มาก

จากตาราง พบว่ า ผู ้ป กครองมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การบริ ห ารงาน ด้า นการบริ ห าร
̅ = 4.18) และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ เรี ยง
งบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก (X
ตามลาดับ 3 ลาดับแรก ได้แก่ มีการใช้มาตรการ โดยมีคณะกรรมการควบคุ มการใช้จ่าย
̅ = 4.40) โรงเรี ยนใช้จ่ายเงินอย่างมีประโยชน์และคุม้ ค่าต่อ
งบประมาณอย่างมีประสิ ทธิภาพ (X
̅ = 4.20) และโรงเรี ยนจัดทาเอกสาร หลักฐานการเงินต่างๆได้อย่าง
การจัดการเรี ยนการสอน (X
̅ = 4.19)
ถูกต้อง เรี ยบร้อย และรวดเร็วเป็ นปัจจุบนั (X
สรุปผลการประเมิน
การบริ ห ารงบประมาณ พบว่ า ผู ป้ กครองนัก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การบริ ห าร
งบประมาณอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากสถานศึกษาได้มีการบริ หารงบประมาณในรู ปแบบ
คณะกรรมการ โดยมีคณะครู ผูบ้ ริ หาร ผูป้ กครองนักเรี ยนและชุ มชนเข้ามามีส่วนร่ วม การใช้
เงิ น อย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ มี ประโยชน์คุ ้ม ค่ า ต่ อ การจัด การเรี ยนการสอน การจัด ทาเอกสาร
หลักฐานการเงินต่างๆได้อย่างถูกต้อง ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต
ทางานอย่างโปร่ งใส ตรวจสอบได้ มีคณะกรรมการควบคุม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
เป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และรายงานผลการดาเนิ นงานการใช้งบประมาณให้ผูเ้ กี่ ย วข้อง
ทราบ นอกจากนี้ ยงั พบว่ายังมี การบริ หารจัดการรายได้และผลประโยชน์ของโรงเรี ยนอย่าง
โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ ท าให้ ผู ้ป กครองนัก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การบริ ห ารงานของ
สถานศึกษาอย่างมาก

ข้ อเสนอแนะ
ด้านการบริ หารงบประมาณ สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธ์การปรับ
แผนกลยุทธ์สถานศึกษา และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าให้ผปู ้ กครอง และชุมชนทราบ
อย่างต่อเนื่อง

