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บทที่  1 
บทนํา 

 
  

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 การปฏิรูปการศึกษามีความมุงหมายที่จะจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย
ที่สมบูรณ  เปนคนดีมีความสามารถ  และมีความสุข  การดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลัง 
และมีประสิทธิภาพ  จําเปนที่จะตองมีการกระจายอํานาจและใหทุกฝายมีสวนรวม  ซ่ึงสอดคลองกับ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  และเปนไปตามหลักการ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545  
ซ่ึงใหมีการจัดระบบโครงสราง  และกระบวนการจัดการศึกษาของไทย  มีเอกภาพเชิงนโยบายและ
มีความหลากหลายในทางปฏิบัติ  มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษา  
ดังบทบัญญัติในมาตรา  39  กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา  ทั้งดานการบริหารวิชาการ  ดานการบริหารงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล  และ
ดานการบริหารทั่วไป  ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
และโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  (รุง  แกวแดง, 2546, หนา  13-15) 

 บทบัญญัติ  มาตรา  8 (2) กําหนดใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  และมาตรา  10 
ระบุใหการจัดการศึกษา  ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไมนอยกวา  12  ป  ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  โดยไมเก็บคาใชจาย  มาตรา 22   
กําหนดไววาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 
และเชื่อวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  นอกจากนี้  ในดานบริหารจัดการตามมาตรา  58  ที่กําหนดไววา  
ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางดานงบประมาณ  การเงิน  ทรัพยสินจากทุกสวนราชการมาใช  
ใหสถานศึกษามีอิสระในการบริหารงบประมาณ  และทรัพยากรทางการศึกษาควบคูกับการบริหาร
การเงินและบัญชีอยางโปรงใส  ตรวจสอบความรับผิดชอบได  รวมถึงการจัดตั้งงบประมาณ  
การจัดสรรงบประมาณ  และการใชงบประมาณ 
 จากการที่ประเทศไทยไดมีการปฏิรูปการศึกษา  มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน  
การบริหารงานในรูปแบบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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เปนหนวยงานในภูมิภาค  ใหเปนหนวยงานราชการสวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค  ที่ทําหนาที่ประสาน 
สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกสถานศึกษา  แทนสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการดานงบประมาณ  โดยจะใหความสําคัญ
กับระบบการจัดซื้อจัดจางใหมีขั้นตอนรัดกุมและโปรงใส  ปรับระบบการบัญชี  และการเงิน
เปนแบบพึงรับพึงจาย  (Accrual  Basis)  ใหเชื่อมโยงกับการคํานวณความคุมคาของงบประมาณที่ใชไป  
เทียบกับผลผลิตที่เกิดขึ้นเนนการรายงานทางการเงิน  และผลการดําเนินงาน  เพื่อแสดงความโปรงใส  
และมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ในการใชจายงบประมาณ  กําหนดใหมีการบริหารสินทรัพยที่มีอยู
ใหคุมคาเกิดประโยชนสูงสุด  และการตรวจสอบภายในจะปรับเปลี่ยนไป  ไมเนนการตรวจสอบ
ใหถูกตองตามระเบียบเพียงอยางเดียว  แตจะรวมถึงการตรวจผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน  
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2548, หนา 5)   
 ผลจากการปฏิรูปการศึกษาดังกลาว  กอใหเกิดการกระจายอํานาจการบริหารลงสู
เขตพื้นที่การศึกษา  ซึ่งมีการจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา  สงผลใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาแตละเขตจะตองจัดระเบียบการบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา  ออกเปน  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนโรงเรียนมีฐานะ
เปนนิติบุคคล  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 34)  โดยกระทรวงศึกษาธิการไดออกระเบียบวา
ดวยการบริหารจัดการและขอบเขต  การปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ. 2546  สวนที่เกี่ยวของกับการบริหารงบประมาณ
ในสถานศึกษา  คือ  ใหสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณของที่ตั้งไวสําหรับ
สถานศึกษาตามที่ไดรับ  มีอิสระในการบริหารจัดการเกี่ยวกับพัสดุตามที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ
หรืออยูในวงเงินงบประมาณที่ไดรับมอบ  มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคตามระเบียบ
การคลังวาดวย  การรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ  มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การเงินและบัญชีของสถานศึกษาใหเปนไปตามระเบียบที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กําหนด  และใหสถานศึกษาจัดทําบัญชีแสดงรายการรับจายเงินและทรัพยสิน  ที่มีผูอุทิศใหไว
เปนหลักฐานโดยใหสรุปรายงานใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศกึษานัน้สงักดัทราบ  
ทุกสิ้นปงบประมาณและใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดใหมีการตรวจสอบความถูกตอง

ของบัญชีทรัพยสินดังกลาวแลวรายงานใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบโดยเร็ว  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 32) 

 จากการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณดังกลาว  ผูบริหารการศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษา  
รวมทั้งครู  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หรือผูมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
ตองปรับแนวทางการปฏิบัติตั้งแตขั้นตอนการวางแผน  การบริหารงบประมาณ  และการรายงานผล  
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โดยมุงเนนผลสําเร็จของงาน  และมีการใชทรัพยากรอยางคุมคา  เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  ภายใตงบประมาณที่จํากัด  ตามระบบการบริหาร
งบประมาณในสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล  จํานวน  7  ดาน  ไดแก  การดําเนินการจัดทําและเสนอ
ของบประมาณ  การจัดสรรงบประมาณ  การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล  และรายงานผลการใชเงิน
ผลการดําเนินงาน  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  การบริหารการเงิน  การบริหารบัญชี  
และการบริหารพัสดุและสินทรัพย  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 19-23)  จึงเห็นไดวา  
การบริหารจัดการดานงบประมาณดังกลาวเปนภาระความรับผิดชอบที่ทางสถานศึกษาตองปฏิบัติ   
ซ่ึงทําใหสงผลตอระบบการบริหารจัดการ  การสรางความเขาใจและการจัดวางตัวบุคคลใหรับผิดชอบ
งานดานงบประมาณ  แตในปจจุบันสถานศึกษายังพบปญหาในการบริหารบริหารงบประมาณ
อยูหลายประการ  ไมวาจะเปนในดานบุคลากรผูปฏิบัติงานดานการเงิน  บัญชี  พัสดุ  เนื่องจากสถานศึกษา
ตองใหครูรับภาระในการปฏิบัติงานดังกลาวดวย ซ่ึงครูยังขาดความรู  ความสามารถและประสบการณ 
เพราะไมไดมีวุฒิโดยตรง  อาศัยเพียงประสบการณการทํางานจากการอบรมเพียงเทานั้น  โดยเฉพาะ
สภาพโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน  มีบุคลากรขาดแคลน  ยอมสงผลกระทบเปนอยางยิ่ง 

 จากสภาพและปญหาที่กลาวมาแลวขางตน จะเห็นไดวาการบริหารงบประมาณไดสงผลกระทบ
ตอประสิทธิภาพประสิทธิผล  ในการบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล  ผูศึกษา
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานงบประมาณตามขอบขาย ภารกิจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เปนนิติบุคคลในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  เพื่อนําเสนอผลงานวิจัย 
เปนแนวทางและเปนขอมูลใหผูมีสวนเกี่ยวของนําไปใชในการวางแผนพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็ง

ใหแกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล  เพื่อรองรับการกระจายอํานาจใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอการจัดการศึกษาตอไป 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.2.1 เพื่อศึกษาการบริหารงบประมาณของโรงเรียนที่เปนนิติบุคคล  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2 
 1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณของโรงเรียนที่เปนนิติบุคคล  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  จําแนกตามตําแหนงและขนาดโรงเรียน 
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1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 

 ผลการวิจัยครั้งนี้  จะเปนประโยชนตอผูบริหาร  และครูการเงิน  ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่สามารถจะนําไปประยุกตใชในการปรับปรุงการบริหารระบบการบริหารงบประมาณในโรงเรียน

ที่เปนนิติบุคคล  และนําไปเปนประโยชนในการวางแผนพัฒนา  ปรับปรุงระบบการบริหารงบประมาณ
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  นอกจากนี้แลวยังเปนขอมูลใหกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และกระทรวงศึกษาธิการ  ในการปรับปรุงระบบการบริหาร
งบประมาณของโรงเรียนที่เปนนิติบุคคล 
 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย   
  
 การดําเนนิการวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจยัไวดังนี้ 
   1.4.1  ขอบเขตดานเนื้อหา   
  การวิจัยคร้ังนี้  เพื่อศึกษาการบริหารงบประมาณของโรงเรียนที่เปนนิติบุคคล  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ปการศึกษา  2550  จํานวน  7  ดาน  ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ  (2546, หนา 32)  ไดแก 

1)   การดําเนินการจัดทําและเสนอของบประมาณ   
2)   การจัดสรรงบประมาณ   
3)   การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผลและรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน      

   4)  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
5)  การบริหารการเงิน 
6)  การบริหารบัญชี 
7)  การบริหารพัสดุและสินทรัพย 

 1.4.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1)  ประชากร  ไดแก  ผูบริหารและครูการเงิน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ฉะเชิงเทรา  เขต  2  ปการศึกษา  2550  จํานวน  172  โรงเรียน  จําแนกเปน  ผูบริหารสถานศึกษา
จํานวน  172  คน  และครูการเงินจํานวน  172  คน   

 2)  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูบริหารและครูการเงิน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต  2  ปการศึกษา  2550  จํานวน  172  โรงเรียน  จําแนกเปน  ผูบริหารสถานศึกษา
จํานวน  172  คน  และครูการเงินจํานวน  172  คน  ซ่ึงใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง 
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  1.4.3  ตัวแปรที่ศึกษา 
 1)  ตัวแปรตน  ไดแก  

  (1)  ตําแหนง  แบงเปน   
  ก.  ผูบริหาร 
  ข.  ครูการเงิน     

  (2)  ขนาดโรงเรียน  แบงเปน 
  ก.  ขนาดเล็ก 
  ข.  ขนาดกลาง 
  ค.  ขนาดใหญ 

 2)  ตัวแปรตาม  ไดแก  การบริหารงบประมาณของโรงเรียนที่เปนนิติบคุคล  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  จํานวน  7  ดาน  ไดแก 

  (1)  การจัดทําและเสนอของบประมาณ   
  (2)  การจัดสรรงบประมาณ   

    (3)  การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผลและรายงานผลการใชเงินและ
ผลการดําเนินงาน   
   (4)  การระดมทรัพยากร  และการลงทุนเพื่อการศึกษา    
   (5)  การบริหารการเงิน    
   (6)  การบริหารบัญชี    
   (7)  การบริหารพัสดุและสินทรัพย 
 

1.5  กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 
  ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดในการบริหารงบประมาณของโรงเรยีนทีเ่ปนนติบิคุคล  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  จํานวน  7  ดาน  ของกระทรวงศึกษาธิการ  
(2546, หนา 32)  ไดแก  การจัดทําและเสนอของบประมาณ  การจัดสรรงบประมาณ  การตรวจสอบ 
ติดตาม  ประเมินผลและรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน  การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา  การบริหารการเงิน  การบริหารบัญชี  และการบริหารพัสดุและสินทรัพย  
และจากการศึกษางานวิจัยของดารา  ชินชัย  (2549, บทคัดยอ)  ไดศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณ
ของโรงเรียนที่เปนนิติบุคคลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน  เขต  5  เพื่อเปรียบเทียบ
สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียนที่เปนนิติบุคคลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน 
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เขต 5  ตามตําแหนงหนาที่ของบุคลากรและขนาดโรงเรียน  และธวัช  เตียวเจริญ  (2547, บทคัดยอ) 
ปญหาการจัดการงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสระแกว  จําแนกตามขนาดโรงเรียน  จึงนํามาเปนตัวแปรที่ศึกษา  คือ  ตําแหนง  
และขนาดโรงเรียน  สามารถแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย  ดังภาพ  1 
 

     ตัวแปรตน                                                                   ตัวแปรตาม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1.  ตําแหนง 
1.1  ผูบริหาร 
1.2  ครูการเงิน 

 2.  ขนาดโรงเรียน 
2.1  ขนาดเล็ก  
2.2  ขนาดกลาง 
2.3  ขนาดใหญ 

การบริหารงบประมาณของโรงเรียนที่เปนนิติบุคคล  
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  
จํานวน  7  ดาน  ไดแก 
1.  การจัดทําและเสนอของบประมาณ 
2.  การจัดสรรงบประมาณ 
3.  การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
     ผลการใชเงินและผลการดาํเนินงาน 
4.  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
5.  การบริหารการเงิน 
6.  การบริหารบัญชี 
7.  การบริหารพัสดุและสินทรัพย 

 
ภาพ  1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

1.6  สมมติฐานการวิจัย 
 

 1.6.1  ผูบริหารและครูการเงินมีการปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณของโรงเรียนที่เปน
นิติบุคคล  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  แตกตางกัน  

 1.6.2 ผูบริหารและครูการเงินที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน  มีการปฏิบัติงาน
การบริหารงบประมาณของโรงเรียนที่เปนนิติบุคคล  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา    
เขต  2  แตกตางกัน 
 

http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php?query=%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%20%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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1.7  คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 

 1.7.1  การบริหารงบประมาณ  หมายถึง  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
ของโรงเรียนนิติบุคคล  เพื่อสนับสนุนงานดานอื่นๆ ของสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  
เปนประโยชนแกสถานศึกษามากที่สุด  ตามภารกิจจํานวน  7  ดาน  คือ 

 1)  การจัดทําและเสนอของบประมาณ  หมายถึง  การปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห
ทิศทางและยุทธศาสตร  ของหนวยงานหรือสถานศึกษา  การจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษา  
โดยใหผูเกี่ยวของทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม  การวิเคราะหสภาพแวดลอม  การกําหนดกลยุทธ  
กําหนดเปาหมายของสถานศึกษา  การจัดทํารายละเอียดแผนงบประมาณ  กรอบงบประมาณ  
โครงสราง  แผนงบประมาณ  งาน / โครงการและกิจกรรมหลัก 

 2)  การจัดสรรงบประมาณ  หมายถึง  การปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาขอมูลการจัดสรร
งบประมาณ  การตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณ  การวิเคราะหกิจกรรมตามภารกิจงาน  การปรับปรุง
กรอบงบประมาณระยะปานกลาง  (MTEF)  การจัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําป  การจัดทํา
แผนการใชงบประมาณ  การเบิกจายเงินและการอนุมัติงบประมาณ 

 3)  การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน  
หมายถึง  การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการตรวจสอบติดตามการใชเงิน  การติดตามผล
การดําเนินงานตามขอตกลง  การจัดทําสรุปขอมูลสารสนเทศ  การกําหนดปจจัยหลักความสําเร็จ
และตัวช้ีวัด  การจัดทําตัวช้ีวัดความสําเร็จของผลผลิต  การสรางเครื่องมือเพื่อประเมินผล  การประเมนิ
แผนกลยุทธ  การรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการสถานศึกษา 

  4)  การระดมทรัพยากร  และการลงทุนเพื่อการศึกษา  หมายถึง  การปฏิบัติเกีย่วกบั 
การวางแผนการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  การสนับสนุนใหบุคลากรทรัพยากรในชุมชน
ใหเกิดประโยชน  การสํารวจขอมูลนักเรียน  การศึกษาแหลงทรัพยากร  การจัดทําแผนระดมทรัพยากร
การเสนอแผนระดมทรัพยากร  การจัดหารายได  และผลประโยชน 

 5)  การบริหารการเงิน  หมายถึง  การปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  การจายเงิน  การนําสงเงิน  การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป  การปฏิบัติตามระเบียบ
ของกระทรวงการคลัง 

 6)  การบริหารบัญชี  หมายถึง  การปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งยอดบญัชรีะหวางปงบประมาณ  
การจัดทํากระดาษทําการ  การบันทึกบัญชีคงคาง  การบันทึกบัญชีประจําวัน การสรุปรายการบนัทกึ
บัญชีทุกวันทําการ  การปรับปรุงบัญชีเมื่อส้ินปงบประมาณ  การตรวจสอบความถูกตองของตัวเงินสด  
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และเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจําวัน  การจัดทํารายงานประจําเดือน  รายงานประจําป  
การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี  ทะเบียน  และรายงาน  

 7)  การบริหารพัสดุหรือสินทรัพย  หมายถึง  การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําแบบสํารวจ  
ขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา  การจัดหาพัสดุ  การกําหนดรูปแบบรายการ  หรือคุณลักษณะเฉพาะ  
และจัดซื้อจัดจาง  การควบคุมบํารุงรักษา  และจัดจําหนาย 

 1.7.2  โรงเรียนที่เปนนิติบุคคล  หมายถึง  สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ที่กฎหมายยอมรับใหสามารถกระทํา
กิจการตางๆ ไดดวยตนเอง  มีสิทธิและหนาที่ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยการบริหารจัดการและขอบเขต
การปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
และกฎหมายอื่นซึ่งกําหนดสิทธิและหนาที่ของสถานศึกษาไวเปนการเฉพาะ 

 1.7.3 ผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  ขาราชการครูผูที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน  
หรือบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหรักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนในกรณีที่ไมมีผูอํานวยการ

ในขณะนั้น  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2 
 1.7.4  ครูการเงิน  หมายถึง  ครูที่ไดรับแตงตั้งหรือรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา

ใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการเงินของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2   
  1.7.5  ขนาดโรงเรียน  หมายถึง  การกําหนดขนาดโรงเรียน  ตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจําป  2549 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,  
2549, หนา 13)  จําแนกเปน  3  ขนาด  ดังนี้ 
 1)  สถานศึกษาขนาดเล็ก      จํานวนนักเรียนไมเกิน  120  คน  
 2)  สถานศึกษาขนาดกลาง    จํานวนนักเรียนตั้งแต  121-300  คน   
 3)  สถานศึกษาขนาดใหญ     จํานวนนักเรียนตั้งแต  301  คนขึ้นไป  
 


