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สารนิพนธ์น้ีมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณ

ขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 2) เพ่ือเปรียบเทียบเก่ียวกับการปฏิบัติ 
งานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ของ
บุคลากรท้องถิ่นที่มีเพศ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง และประสบการณ์ทํางานต่างกัน 3) เพ่ือศึกษา
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรท้องถิ่น ประกอบด้วย 
ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในเขตอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
จํานวน 170 คน ซึ่งกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane แล้วไปหาสัดส่วน
ประชากร โดยใช้องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเกณฑ์ ทําการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการแบบบังเอิญ สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมี 2 ประเภท ได้แก่ สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานและสถิติเชิงอนุมาน คือ การทดสอบสมมติฐาน (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (ONE-WAY ANOVA) หรือ (F-test) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จะ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) โดยใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) การปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแก่น พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับปฏิบัติประจํา 
2)  ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วน

ตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ของบุคลากรท้องถิ่นที่มีเพศ ระดับการศึกษา ตําแหน่งและ
ประสบการณ์ทํางานต่างกัน พบว่าการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ที่มีเพศต่างกัน มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตําบลไม่แตกต่างกัน ส่วนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ของบุคลากรท้องถิ่นที่มี ระดับการศึกษา ตําแหน่ง 
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และประสบการณ์ทํางานต่างกัน มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานทั้งโดยรวมและราย
ด้าน เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 
พบว่ามี 3 คู่ที่แตกต่าง คู่แรกตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแตกต่างกับตําแหน่งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล, คู่ที่ 2 ประสบการณ์ทํางานตํ่ากว่า 4 ปี แตกต่างกันกับประสบการณ์
ทํางาน 4-8 ปี และคู่ที่ 3 ประสบการณ์ทํางาน ตํ่ากว่า 4 ปี แตกต่างกันกับประสบการณ์ทํางานมาก 
กว่า 8 ปีขึ้นไป  

3)  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พบว่ามีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธี
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล คือการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ต้องมีรูปแบบของการบริหารที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 
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The objectives of this thematic paper were as follows: 1) to study operations 

on budgeting procedres of subdistrict administrative organizations, chum phae district, 
khonkaen province. 2) To compare operations on budgeting procedres of subdistrict 
administrative organizations, chum phae district, khonkaen province of local staff 
classified according differences over their genders, level of education, position and 
experience of working. 3) to study suggestion concerning with the operation according 
to budgeting steps of tambon administration organizations, Chumphae district, 
Khonkaen province. The samples in this study were local staff, local administrators, 
Local personal and local members, Chumphae district, Khonkaen province as the 
numbers of 170 persons. That the sample size by using a Taro Yamane and technique 
of randomly selected by accidental sampling. Statistics used for data analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation; statistics used t-test One-Way 
ANOVA. If there were any difference, it was tested by means of Scheffe’s Method and 
analyzed by computing 

The results of study were found as follows: 
1) The operation according to budgeting steps of Tambon administration 

organizations, Chumphae district, Khonkaen province by whole were at the routine 
practice level.  

2) The comparative results of the operation according to budgeting steps of 
Tambon administration organizations, Chumphae district, Khonkaen province of local 
personnel officer differences over genders, level of education, position and experience 
of working found that the operation according to budgeting steps of Tambon 
administration organizations, Chumphae district, Khonkaen province of local personnel 
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officer differences over genders not different, but the operation according to budgeting 
steps of Tambon administration organizations, Chumphae district, Khonkaen province 
of local personnel officer differences over level of education, position and work 
experience were different at the significant statistic level 0.05 were proven to be the 
hypothesis in the overall aspect and single one and When testing the difference of 
Scheffe's method were found that 3 match difference, the first match were positions 
of chief administrator of the SAO with different position member of the Sub-district 
Administrative Organization, second match were less than 4 years work experience 
with different work experience 4-8 years and third match were less than 4 years work 
experience with different work than 8 years. 

3) Suggestions about the operation according to budgeting steps of Tambon 
administration organizations, Chumphae district, Khonkaen province were that should : 
Budget Management Administration of district must be have the form of administrative 
transparency, Can be checked, and Comply with strict regulations and laws. 
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หลายฝ่าย ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณสถาบัน องค์กร และบุคคลที่ได้ให้ความช่วยเหลือดังต่อไปน้ี   
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ค้นคว้า 
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อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม ที่กรุณารับหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และขอบคุณคณะ 
กรรมการสอบทุกท่าน ที่ได้สละเวลาในการช้ีแนะแนวทาง ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในการวิจัย ตลอดจน
ตรวจแก้ไขจนสําเร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสน้ี  

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของมหามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทุกท่านที่ได้อุทิศแรงกาย
และแรงใจให้บริการที่ดีเย่ียมในการสนับสนุนการทําสารนิพนธ์ ขอขอบคุณเพ่ือนๆ ที่ให้ความช่วย 
เหลือด้วยการเติมเต็มสิ่งที่ขาดแคลนและคอยให้กําลังใจด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณผู้ตอบแบบ 
สอบถามทุกท่านในเขตสถานีตํารวจภูธรชุมแพที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี 

ท้ายที่สุดขอขอบคุณพระคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ตลอดจนทุกท่าน ที่มีส่วนช่วย
ส่งเสริมให้สารนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลงได้ด้วยดีทุกประการ ประโยชน์และคุณค่าอันพึงมีจากสารนิพนธ์
ฉบับน้ี ผู้วิจัยขอมอบความดีทั้งหมดน้ีแด่บิดา มารดา และครู อาจารย์ อันเป็นที่เคารพสูงสุด ตลอดจน
ผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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สารบญัตาราง 
 

ตารางที่  หน้า 
2.1 แสดงปฏิทินงบประมาณ 20 
3.1 แสดงจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามรายช่ือองค์การบริหารส่วน

ตําบลของผู้ตอบแบบสอบถาม 39 
4.1 แสดงจํานวน และค่าร้อยละ ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบ 

สอบถาม จําแนกตามเพศ 47 
4.2 แสดงจํานวน และค่าร้อยละ ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบ 

สอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 47 
4.3 แสดงจํานวน และค่าร้อยละ ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบ 

สอบถาม จําแนกตามตําแหน่งปัจจุบัน 48 
4.4 แสดงจํานวน และค่าร้อยละ ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบ 

สอบถาม จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน 48 
4.5 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติงานตามขั้น 

ตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
โดยรวมท้ัง 3 ด้าน 49 

4.6 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติงานตามขั้น 
ตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณ 50 

4.7 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติงานตามขั้น 
ตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ด้านขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ 52 

4.8 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติงานตามขั้น 
ตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ด้านขั้นตอนการบริหารงบประมาณ 54 

4.9 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติงานตามขั้น 
ตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
โดยรวมท้ัง 3 ด้าน จําแนกตามเพศ 56 

4.10 แสดงผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตําบลอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ที่มีเพศต่างกัน 56 
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ตารางที่  หน้า 
4.11 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติงานตามขั้น 

ตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณ จําแนกตามเพศ 57 

4.12 แสดงผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตําบลอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบ 
ประมาณ ที่มีเพศต่างกัน 57 

4.13 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติงานตามขั้น 
ตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ด้านขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ จําแนกตามเพศ 58 

4.14 แสดงผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตําบลอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ 
ที่มีเพศต่างกัน 58 

4.15 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติงานตามขั้น 
ตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ด้านขั้นตอนการบริหารงบประมาณ จําแนกตามเพศ 59 

4.16 แสดงผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตําบลอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านขั้นตอนการบริหารงบประมาณ 
ที่มีเพศต่างกัน 59 

4.17 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติงานตามขั้น 
ตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
โดยรวมท้ัง 3 ด้าน จําแนกตามระดับการศึกษา 60 

4.18 แสดงผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตําบลอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ที่มีระดับการ 
ศึกษาต่างกัน 60 

4.19 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติงานตามขั้น 
ตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณ จําแนกตามระดับการศึกษา 61 
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สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 
4.20 แสดงผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การ

บริหารส่วนตําบลอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบ 
ประมาณ ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 61 

4.21 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติงานตามขั้น 
ตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ด้านขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ จําแนกตามระดับการศึกษา 62 

4.22 แสดงผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตําบลอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ 
ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 62 

4.23 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติงานตามขั้น 
ตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ด้านขั้นตอนการบริหารงบประมาณ จําแนกตามระดับการศึกษา 63 

4.24 แสดงผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตําบลอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านขั้นตอนการบริหารงบประมาณ 
ที่มีระดับการ ศึกษาต่างกัน 63 

4.25 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติงานตามขั้น 
ตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
โดยรวมท้ัง 3 ด้าน จําแนกตามตําแหน่ง  64 

4.26 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ที่
มีตําแหน่งต่างกัน 64 

4.27 แสดงผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
โดยรวมท้ัง 3 ด้าน จําแนกตามตําแหน่ง ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 65 

4.28 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติงานตามขั้น 
ตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณ จําแนกตามตําแหน่ง  66 
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ตารางที่  หน้า 
4.29 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณ

ขององค์การบริหารส่วนตําบลอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านขั้นตอนการ
เตรียมจัดทํางบประมาณ ที่มีตําแหน่งต่างกัน 66 

4.30 แสดงผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณ จําแนกตามตําแหน่ง ด้วยวิธีการของเชฟ
เฟ่ (Scheffé) 67 

4.31 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติงานตามขั้น 
ตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ด้านขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ จําแนกตามตําแหน่ง  68 

4.32 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านขั้นตอนการ
อนุมัติงบประมาณ ที่มีตําแหน่งต่างกัน 68 

4.33 แสดงผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ด้านขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ จําแนกตามตําแหน่ง ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffé) 69 

4.34 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติงานตามขั้น 
ตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ด้านขั้นตอนการบริหารงบประมาณ จําแนกตามตําแหน่ง  70 

4.35 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านขั้นตอนการ
บริหารงบประมาณ ที่มีตําแหน่งต่างกัน 70 

4.36 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติงานตามขั้น 
ตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
โดยรวมท้ัง 3 ด้าน จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน 71 

4.37 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ที่
มีประสบการณ์ทํางานต่างกัน 71 



ฏ 
 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 
4.38 แสดงผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่การปฏิบัติงานตาม

ขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
โดยรวมท้ัง 3 ด้าน จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffé) 72 

4.39 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติงานตามขั้น 
ตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณ จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน  73 

4.40 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านขั้นตอนการ
เตรียมจัดทํางบประมาณ ที่มีประสบการณ์ทํางานต่างกัน 73 

4.41 แสดงผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณ จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน ด้วยวิธี 
การของเชฟเฟ่ (Scheffé) 74 

4.42 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติงานตามขั้น 
ตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ด้านขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน  75 

4.43 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านขั้นตอนการ
อนุมัติงบประมาณ ที่มีประสบการณ์ทํางานต่างกัน 75 

4.44 แสดงผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ด้านขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน ด้วยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Scheffé) 76 

4.45 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติงานตามขั้น 
ตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ด้านขั้นตอนการบริหารงบประมาณ จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน 77 
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สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 
4.46 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณ

ขององค์การบริหารส่วนตําบลอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านขั้นตอนการ
บริหารงบประมาณ ที่มีประสบการณ์ทํางานต่างกัน 77 

4.47 แสดงผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ด้านขั้นตอนการบริหารงบประมาณ จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน ด้วยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Scheffé) 78 

4.48 แสดงค่าความถ่ีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 79 

 



ฑ 
 

สารบญัแผนภูมิ 
 

แผนภูมิที ่  หน้า 
2.1 แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ตาม

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิม 
เติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 24 

2.2 แสดงรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล 29 
2.3 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 37 
   
   

 

 



 

บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
การปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณ เป็นการดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจ่าย

ตามข้ันตอนวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งเป็นการจัดทําเอกสารฉบับหน่ึงเพ่ือ
แสดงความจํานงว่าจะนําเงินรายได้หรืองบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลไปทําในเรื่อง
อะไรบ้าง เป็นเงินเท่าไร และฝ่ายบริหารจะเป็นผู้จัดทําเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลให้ความ
เห็นชอบ โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ดําเนินการจัดทําให้เป็นไปตามนโยบายของฝ่าย
บริหารและให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลตลอดจนความต้องการของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ตามพระราชการบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 ได้กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล
ปฏิบัติตามขั้นตอนในการจัดทํางบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2, 3) พ.ศ. 2543 คือ 1) การเตรียมจัดทํางบ 
ประมาณ 2) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณ (Budget Adoption) 3) การบริหารงบประมาณ 
(Budget Execution) (องค์การบริหารสว่นตําบลศิลา, 2549, หน้า 539) 

การปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ยังมี
ปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นมากมาย เช่น การต้ังงบประมาณรายจ่ายโดยไม่ศึกษาถึงอํานาจหน้าที่ที่มี
อยู่ตามกฎหมาย จัดทํางบประมาณไม่ทันตามกําหนดเวลาตามปฏิทินงบประมาณ การต้ังงบประมาณ
รายจ่ายผิดหมวดรายจ่าย การละเลยการรายงานตามที่กําหนดไว้ในระเบียบ อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปีบ่อยคร้ัง เช่น การขอเพ่ิมเติมงบประมาณ การโอนงบประมาณทั้งระหว่างโครง 
การ และระหว่างหมวดการใช้จ่าย เป็นต้น ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเพราะ การวางแผนงบประมาณ
ที่ทําล่วงหน้าไม่ถูกต้อง หรือฝ่ายบริหารไม่เห็นความสําคัญของการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบล จึงไม่ได้ดําเนินการตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสภา การเปลี่ยนแปลงควรเกิดขึ้นเพราะ
สถานการณ์ที่ประมาณการไว้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมีสาระสําคัญเท่าน้ัน มิฉะน้ันการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณอาจจะนํามาซึ่งการไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และก่อให้เกิดการใช้จ่ายที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังทําให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างไร้ทิศทางด้วย (พูลศรี เหง้าพรหมมิ
นทร์, 2550, หน้า4) 

การปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นเคร่ืองมือ
ของผู้บริหารที่ใช้ในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ซึ่งมีอยู่ 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการ
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เตรียมจัดทํางบประมาณ 2) ขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ และ3) ขั้นตอนการบริหารงบประมาณ 
โดยต้องให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2, 3) พ.ศ. 2543  

ด้วยความสําคัญของดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การบริหารส่วน
ตําบล จึงสนใจที่จะทําการวิจัยเร่ืองการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณและศึกษา
ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอ 
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1  เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล 
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

1.2.2  เพ่ือเปรียบเทียบเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ของบุคลากรท้องถิ่นที่มีเพศ ระดับการศึกษา 
ตําแหน่งต่างกัน และประสบการณ์ทํางานต่างกัน 

1.2.3  เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

 
1.3 สมมติฐานการวิจัย 

1.3.1  บุคลากรท้องถิ่นที่มีเพศต่างกันมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแตกต่างกัน 

1.3.2  บุคลากรท้องถิ่นที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบ 
ประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตําบลแตกต่างกัน 

1.3.3  บุคลากรท้องถิ่นที่มีตําแหน่งต่างกันมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแตกต่างกัน 

1.3.4  บุคลากรท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ในการทํางานต่างกันมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
วิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลแตกต่างกัน 

 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร 
ได้แก่ บุคลากรท้องถิ่น ประกอบด้วย พนักงานส่วนตําบล สมาชิกสภาตําบลและนายก

องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จํานวน 295 คน  
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1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ได้แก่ การปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขต

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จํานวน 3 ด้าน คือ 1) ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณ  
2) ด้านขั้นตอนพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 3) ด้านขั้นตอนการบริหารงบประมาณ 

1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอชุมแพ จงัหวัดขอนแก่น 
 

1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.5.1 ทําให้ทราบการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
1.5.2  ทําให้ทราบผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การ

บริหารส่วนตําบลอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ของบุคลากรท้องถิ่น ที่มีเพศ ระดับการศึกษา 
ตําแหน่ง และประสบการณ์ทํางานแตกต่างกัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่น 

1.5.3  ทําให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่น 

1.5.4  นําผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูล เสนอผู้บริหารเพ่ือนําไปพัฒนาส่งเสริม ปรับปรุง
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น ให้ดีย่ิงขึ้น 

 

1.6 คํานิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย 
บุคลากรท้องถ่ิน หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขต

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สําหรับสารนิพนธ์ฉบับน้ี แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ พนักงานส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  

การปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณ หมายถึง การปฏิบัติงานตามขั้นตอนในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์  
กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2, 3) พ.ศ. 2543 กล่าวคือ การดําเนิน 
การเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ซึ่งมีขั้นตอนดําเนินการประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
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1) การเตรียมจัดทํางบประมาณ หมายถึง การกําหนดห้วงระยะเวลาการจัดทํางบประมาณ 
การประมาณการรายได้ และกําหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย การจัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
เสนอเจ้าหน้าที่งบประมาณ ทําการวิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญร่วมกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เสนอ
ต่อผู้บริหาร เพ่ือนําเสนอฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาอนุมัติงบประมาณ โดยความ
เห็นชอบของนายอําเภอ 

2) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณ หมายถึง กระบวนการพิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีของฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ที่ฝ่ายบริหารเสน 

3) การบริหารงบประมาณ หมายถึง การดําเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การควบคุม
งบประมาณ และการติดตามประเมินผลการใช้จ่าย  

เพศ หมายถึง เพศของบุคลากรท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วนตําบล เขตอําเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น สําหรับสารนิพนธ์ฉบับน้ี แบ่งเป็น 2 เพศ ได้แก่ 1) เพศชาย และ 2) เพศหญิง 

ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุด ของบุคลากรท้องถิ่นในองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เขตอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สําหรับสารนิพนธ์ฉบับน้ี แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่  
1) ตํ่ากว่าปริญญาตรี และ2) ปริญญาตรี  

ตําแหน่ง หมายถึง ตําแหน่งของบุคลากรท้องถิ่นที่ดํารงในองค์การบริหารส่วนตําบล  
ในเขตอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สําหรับสารนิพนธ์ฉบับน้ี แบ่งเป็น 4 ตําแหน่ง ได้แก่ 1) หัวหน้า
ส่วนราชการ, 2) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล, 3) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ 4) สมาชิก
องค์การบริหารส่วนตําบล 

ประสบการณ์ในการทํางาน หมายถึง ประสบการณ์การทํางานในองค์การบริหารส่วน
ตําบลสําหรับสารนิพนธ์ฉบับน้ี แบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 1) ตํ่ากว่า 4 ปี, 2) 4-8 ปี และ 3) มากกว่า 8 ปี
ขึ้นไป ของบุคลากรท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วนตําบล เขตอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
การศึกษาวิจัยเรื่องน้ี ผู้วิจัยได้ทําการค้นคว้าศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่

เก่ียวข้องต่าง ๆ เพ่ือนํามาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการดําเนินการวิจัย ดังต่อไปน้ี 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับงบประมาณ 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนตําบล 
2.4 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการกระจายอํานาจ 
2.5 บริบทพ้ืนที่ศึกษา 
2.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2.7 สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย  
 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับงบประมาณ 
2.1.1 ความหมายของงบประมาณ 
ความหมายของงบประมาณจะแตกต่างกันออกไปตามกาลเวลาและลักษณะการให้ความ 

หมายของนักวิชาการแต่ละด้าน ซึ่งมองงบประมาณแต่ละด้านไม่เหมือนกัน เช่น นักเศรษฐศาสตร์จะ
มองงบประมาณในลักษณะของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด นักบริหารจะมอง
งบประมาณในลักษณะของกระบวนการหรือการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย
บรรลุเป้าหมายของแผนงานที่วางไว้ นักการเมืองจะมองงบประมาณในลักษณะของการมุ่งให้รัฐสภา
ใช้อํานาจควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐบาล ฯลฯ 

ความหมายด้ังเดิม คําว่า “งบประมาณ” ซึ่งในภาษาอังกฤษใช้คําว่า “Budget” น้ันมี 
ผู้กล่าวว่ามีที่มาจากคําภาษาฝร่ังเศสโบราณว่า “Baguette” แต่ตามรากศัพท์เดิมในประเทศอังกฤษ 
Budget หมายถึง กระเป๋า หรือถุงของรัฐบาลซึ่งเสนาบดีคลัง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) ของ
กษัตริย์ใช้บรรจุเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงความต้องการของประเทศและทรัพยากรที่มีอยู่ และต่อ ๆ 
มา จนถึงในปัจจุบันความหมายของคําว่า Budget ก็ค่อยเปลี่ยนแปลงไปได้หลายความหมายแล้วแต่
จะให้ความหมายไปในลักษณะใด (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530, หน้า 456) 

ศุภรักษ์ หม่ืนยา (2534, หน้า 9) ให้ความหมายของงบประมาณว่า “เป็นแผนการเงินของ
รัฐบาลหรือหน่วยงาน ที่จัดทําขึ้นเพ่ือแสดงรายรับและรายจ่ายของแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ  
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ที่รัฐบาลกําหนดว่าจะกระทําในระยะเวลาที่กําหนด โดยกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายของแต่ละแผน 
งาน/โครงการ ว่าจะต้องใช้จ่ายเงินเป็นจํานวนเท่าใด และจะหาเงินจากทางใดเพ่ือนํามาใช้จ่ายตาม
โครงการน้ัน ๆ ”  

ไพศาล ชัยมงคล (2526, หน้า 20) ให้ความหมายของคําว่างบประมาณว่า “เป็นเอกสาร
อย่างหน่ึงประกอบด้วยข้อความและตัวเลขซึ่งเสนอขอรายจ่ายเพ่ือรายการและวัตถุประสงค์ต่าง ๆ 
ข้อความจะพรรณนาถึงรายการค่าใช้จ่าย (เช่น เงินเดือน ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย) หรือวัตถุประสงค์  
(เช่น การเศรษฐกิจ การศึกษา การป้องกันประเทศ และมีตัวเลขแนบอยู่ด้วยทุกรายการ หรือทุก
วัตถุประสงค์)”  

กล่าวโดยสรุป งบประมาณ หมายถึง แผนงานประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายที่ 
แสดงในรูปตัวเลขจํานวนเงิน ที่กําหนดไว้ล่วงหน้าว่าจะทําอะไร ต้องใช้จ่ายเงินเท่าใดสําหรับการ
ดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาท่ีกําหนด และแสดงให้เห็นถึงรายรับที่คาดว่าจะได้รับ
ในช่วงเวลาหน่ึง 

2.1.2 ความสําคัญและประโยชน์ของงบประมาณ 
ความสําคัญของงบประมาณแผ่นดินต่อการบริหารงานของรัฐบาลในปัจจุบันมีอยู่มากมาย 

เพราะรัฐบาลสามารถใช้งบประมาณ เป็นเคร่ืองมือสนองวัตถุประสงค์ต่าง ๆ จึงสามารถกล่าวได้ว่า
งบประมาณมีความสําคัญหลายประการ คือ 

1) รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการคลังของประเทศ งบประมาณเป็นเคร่ืองมือสําคัญที่ทําให้
แผนดําเนินงานต่าง ๆ ของรัฐบาลสอดคล้องสัมพันธ์กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และการเงิน  
การคลังของประเทศ 

2) ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลอาจใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือส่งเสริม
เร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างดีอีกด้วย โดยจัดสรรงบประมาณเพ่ือการลงทุนในโครง 
การต่าง ๆ ที่จะเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ 

3) ใช้ตรวจสอบและควบคุมการบริหาร งบประมาณเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญที่สุดที่ฝ่ายนิติ
บัญญัติมีอยู่ในการที่จะใช้ตรวจสอบและควบคุมการบริหารต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยศึกษาจากรายงาน
การคลังและรายงานผลการปฏิบัติงานของรัฐบาล อันจะเป็นผลทําให้ฝ่ายบริหารได้รับความเช่ือถือ
ไว้วางใจ และการสนับสนุนจากฝ่ายนิติบัญญัติมากขึ้นในการดําเนินงานตามนโยบายของตน 

4) เป็นเครื่องมือการบริหารที่มีประสิทธิภาพ งบประมาณเป็นเคร่ืองมือที่ทรงพลังและมี
ประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารในการจัดการและควบคุมการบริหารของรัฐ งบประมาณเป็นเคร่ืองมือ 
ในการประสานงานต่าง ๆ ของรัฐบาลให้สอดคล้องกัน และยังทําให้แผนงานทั้งหลายของรัฐบาล
เป็นไปตามทรัพยากรท่ีมีอยู่ของประเทศด้วย 
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5) การประชาสัมพันธ์ งบประมาณสะท้อนให้เห็นถึงแผนงานและบริการต่าง ๆ ของรัฐบาล 
ค่าใช้จ่ายและผลที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งผลก็คือทําให้ประชาชนเข้าใจถึงกระบวนการและความก้าวหน้า
ของการดําเนินงานของรัฐบาล และให้ความสนับสนุนต่อรัฐบาล สิ่งน้ีเป็นเรื่องที่สําคัญในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย (เกรียงศักด์ิ เขียวย่ิง, 2535, หน้า 191) 

งบประมาณมีความสําคัญต่อการบริหารงานของรัฐบาลท้ังในทางเศรษฐกิจและทางการ
เมือง ซึ่ง เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม ได้สรุปโดยสังเขป ดังน้ี 

ประการแรก รัฐบาลให้งบประมาณเป็นเคร่ืองมือในการบริหารราชการแผ่นดินตามที่
รัฐบาลแถลงนโยบายไว้ กล่าวคือ นโยบายและสิ่งต่าง ๆ ที่รัฐบาลต้ังใจที่จะทําเพ่ือพัฒนาหรือเพ่ือ
แก้ไขปัญหาของประเทศจะถูกกําหนดเป็นแผนงานและโครงการต่าง ๆ ในแผนการใช้จ่ายของรัฐบาล 
เพ่ือที่จะพิจารณาว่าหน่วยงานต่าง ๆ สามารถทํางานบรรลุเป้าหมายได้มากน้อยแค่ไหนและมีประสิทธิ 
ภาพในการทํางานอย่างไร 

ประการที่สอง ในทางเศรษฐกิจ รัฐบาลสามารถใช้งบประมาณทั้งในด้านการหารายได้และ
การใช้จ่ายของรัฐบาลทํางานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในทางเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น ในเร่ืองการ
พัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาการกระจาย
รายได้ของสังคม หรือการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เป็นต้น 

ประการที่สาม ในทางการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถใช้งบประมาณเป็น 
เครื่องมือควบคุมและตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล ต้ังแต่ในขั้นของการอนุมัติงบประมาณการแปร
ญัตติ และการตรวจสอบการใช้จ่ายของรัฐบาล กล่าวคือ ถ้าร่างงบประมาณที่รัฐบาลเสนอไม่ได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐสภา เท่ากับรัฐสภาไม่ให้ความไว้วางใจรัฐบาลในการบริหาร ซึ่งจะมีผลทําให้
รัฐบาลจะต้องลาออกหรือทําการยุบสภาเพ่ือให้มีการเลือกต้ังใหม่ หรือเพ่ือให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินว่า
สิ่งที่รัฐบาลทําหรืองบประมาณที่เสนอนั้นถูกต้องหรือไม่ (เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, 2538, หน้า 
383)  

โดยสรุป งบประมาณมีความสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการการดําเนิน
กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้ังไว้ในระยะเวลา 
หน่ึง ๆ โดยให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้ ไม่ซ้ําซ้อน และป้องกันการรั่วไหลในการใช้จ่าย 
พัฒนาและสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ท้องถิ่น โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพบริหารให้ทั่วถึง
และเป็นธรรม และเป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และสร้างกระบวนการการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและการปกครองแบบประชาธิปไตย 

2.1.3 ระบบงบประมาณ 
ระบบงบประมาณที่ไทยนํามาใช้ต้ังแต่เริ่มมีการจัดทํางบประมาณจนถึงปัจจุบันอาจจําแนก

ได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
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1) งบประมาณแบบแสดงรายการ (Line–Item Budgeting) 
2) งบประมาณแบบแสดงผลงาน (Performance Budgeting) 
3) งบประมาณแบบการวางแผน การวางโครงการ และการทํางบประมาณ (Planning– 

Programming-Budgeting System: PPBS) 
4) งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Based Budgeting: PBB) 
 สําหรับงบประมาณในการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนตําบลได้จัดทํางบประมาณ

แบบแผนงาน (Planning-Programming-Budgeting System : PPBS) และมีนโยบายงบประมาณ
แบบสมดุล (Balanced Budget Policy) กล่าวคือ รายได้และรายจ่ายมีจํานวนเท่ากัน 

การจัดทํางบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยกําหนดประมาณการรายรับมาจัด 
สรรเป็นงบประมาณรายจ่าย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2, 3) พ.ศ. 2543 (สิทธิเดช ศรี
สุวรรณดี, 2545, หน้า 6) 

จากแนวคิดเร่ืองงบประมาณ สามารถสรุปได้ว่า งบประมาณ คือ แผนงานที่ประมาณการ
ด้านรายรับที่คาดว่าจะได้รับ และรายจ่ายที่คาดว่าจะใช้จ่ายสําหรับดําเนินงานให้บรรลุผลในช่วงเวลา
หน่ึง ที่แสดงในรูปตัวเลขจํานวนเงิน โดยงบประมาณมีความสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจ 
กรรมขององค์กร เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบและควบคุมการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงานท่ี
กําหนดไว้ เป็นเคร่ืองมือในการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดผลสําเร็จตามนโยบาย โดยการจัดทํางบ 
ประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลจะเป็นแบบแผนงาน (การวางโครงการ) (Program Budge-
ting) และมีนโยบายงบประมาณแบบสมดุล (Balanced Budget Policy) กล่าวคือ รายได้และราย 
จ่ายมีจํานวนเท่ากัน และในการจัดทํางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ต้องจัดทําให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาจังหวัด และสอดคล้องกับความต้องการและความ
เดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 

 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2.2.1 วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
การดําเนินการตามวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกขั้นตอนจะถูก

กําหนดโดยกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ใต้การดูแลและกํากับโดยกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงาน
เจ้าของสงักัด มีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานตัวแทน 

เพ่ือความเข้าใจในเร่ืองของงบประมาณ จึงควรศึกษาระเบียบของกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อันเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทํางบประมาณ สําหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวมถึงองค์การบริหารส่วนตําบลด้วย ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2, 3) พ.ศ. 2543 ได้กําหนดสาระสําคัญเก่ียวกับงบประมาณ 
ไว้ดังน้ี 

งบประมาณ หมายความว่า แผนงานหรืองานสําหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย 
แสดงในรูปตัวเลขจํานวนเงิน การต้ังงบประมาณ คือ การแสดงแผนดําเนินงานออกเป็นตัวเลขจํานวน
เงิน 

แผนงาน หมายความว่า ภารกิจแต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

งาน หมายความว่า กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กําหนดไว้ในแต่ละแผนงาน 
งบประมาณรายจ่าย หมายความว่า งบประมาณท่ีสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบและผู้ว่า

ราชการหรือนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภออนุมัติ ตามท่ีกําหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ทั้งน้ี รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม
และการโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณด้วย 

ปีงบประมาณ หมายความว่า ระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีหน่ึงถึงวันที่ 30 
กันยายน ของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปน้ันเป็นช่ือสําหรับปีงบประมาณน้ัน 

หน่วยงาน หมายความว่า สํานัก กอง ส่วน ฝ่าย ตามโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

เจ้าหน้าที่งบประมาณ หมายความว่า ปลัดองค์การริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาลและ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

งบประมาณรายจ่าย จะดําเนินการเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้ตราขึ้นเป็นข้อบัญญัติแล้ว แต่ถ้ามี
ความจําเป็นโดยการพิจารณางบประมาณไม่ทันก็ดี หรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายปีที่ล่วงมาแล้วไปพลางก่อนได้ 

การเบิกจ่ายเงินโดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ล่วงมาแล้วน้ัน ให้นําเงินงบ 
ประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและที่ได้มีการโอนเพ่ิมหรือโอนลดรวมเข้าไปด้วย โดยให้ถือเป็นยอเงินสูงสุด
จะพึงถือจ่ายได้ และให้กระทําได้เฉพาะรายจ่ายในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา หมวดค่าจ้าง
ช่ัวคราว หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค (งานวิชาการกรมส่งเสริมการ
ปกครองถิ่น, 2548, หน้า 125) 

กล่าวโดยสรุป วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะถูกกําหนดโดย
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรายละเอียด
ของงบประมาณ โดยสรุป ประกอบด้วย แผนงาน ภารกิจงานแต่ละด้าน โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ของ
หน่วยงานที่กําหนดไว้ ซึ่งแสดงแผนดําเนินงานออกมาเป็นตัวเลขจํานวนเงิน ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
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สภาท้องถิ่น และนายอําเภออนุมัติแล้ว รวมท้ังงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และการโอน การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณด้วย 

2.2.2 ลักษณะของงบประมาณรายจ่าย 
รายจ่ายประจําปีขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยหลักการต้องจัดทําเป็นข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี และให้มีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีด้วย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์การบริหารส่วนตําบล อาจจําแนกเป็นงบประมาณ

รายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
องค์การบริหารส่วนตําบล อาจจัดทํางบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับความ

เห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ อาจต้ังจ่ายเงินช่วยเหลือ

ระหว่างกันได้ 
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2, 
3) พ.ศ. 2543 ประกอบด้วย รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน 

รายจ่ายตามแผนงาน จําเป็น 2 ลักษณะ คือ 
1) รายจ่ายประจํา ประกอบด้วย 
 (1) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 
 (2) หมวดค่าจ้างช่ัวคราว 
 (3) หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
 (4) หมวดค่าสาธารณูปโภค 
 (5) หมวดเงินอุดหนุน 
 (6) หมวดรายจ่ายอ่ืน 
2) รายจ่ายเพ่ือการลงทุน ประกอบด้วย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กรม

ส่งเสริมการปกครองถิ่น, 2548, เรื่องเดียวกัน หน้า 126-127) 
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามรูปแบบระบบบัญชีคอมพิว-

เตอร์ (e-laas) ประกอบด้วย  
(1) รายจ่ายงบกลาง 
(2) งบบุคลากร 
(3) งบดําเนินการ 
(4) งบลงทุน 
(5) งบรายจ่ายอ่ืน 
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(6) งบเงินอุดหนุน 
ซึ่งการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือจัดทํา
งบประมาณตามรูปแบบของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ก็ได้ ทั้งน้ี รายละเอียดตามท่ีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกําหนด(กรมการปกครอง,2553 จากเว็บไซด์<http://www.thailocaladmin.go.th/ 
upload/document/type2/2552/6/3481_1.pdf>) 

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมให้ตราเป็นงบประมาณรายจ่ายเช่นเดียวกับงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี การตรางบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม จะกระทําได้ต่อเมื่องบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่ได้รับอนุมัติแล้วไม่พอแก่การใช้จ่าย หรือมีความจําเป็นต้องต้ังรายจ่ายขึ้นใหม่ ทั้งน้ีต้อง
แสดงให้ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวด้วยว่า จะจ่ายจากเงินรายได้ที่มิได้ต้ังรับไว้ในประมาณ
การรายรับหรือจากเงินรายได้ที่เกินยอดรวมท้ังสิ้นของประมาณการรายรับประจําปี (งานวิชาการกรม
ส่งเสริมการปกครองถิ่น, 2548, เรื่องเดียวกัน หน้า 127) 

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล จะต้องเป็นไปตามที่ได้มีกฎหมายกําหนด
หรือบัญญัติไว้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลในการบริหารงาน 
จะต้องเป็นไปตามท่ีได้มีการอนุมัติใช้จ่ายเงิน ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรืองบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม แต่ถ้าหากว่าองค์การบริหารส่วนตําบลต้องการที่จะใช้เงินตามรายการที่ไม่มีกําหนด
ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีจะต้องมีกฎหมายระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องว่าให้สามารถ
ที่จะดําเนินการหรือให้ปฏิบัติได้ จึงจะสามารถนําเงินน้ันไปใช้จ่ายได้ 

สรุปคือ การที่องค์การบริหารส่วนตําบลจะจ่ายเงินเพ่ือการใดก็ตาม จะต้องมีรายการใช้
จ่ายน้ันปรากฏอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเท่าน้ัน หากรายการใดไม่มีปรากฏในงบประมาณรายจ่ายจะต้องมีกฎหมายหรือหนังสือ 
สั่งการที่เก่ียวข้องว่าให้สามารถใช้จ่ายเพ่ือการนั้นได้ จึงจะใช้ได้ ดังน้ันในทุกปีงบประมาณ องค์การ
บริหารส่วนตําบลจะต้องมีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีของตนขึ้น เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การบริหารเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่องค์กรของตนเองด้วย 

2.2.3 ขั้นตอนการจัดทํางบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล 
การจัดทํางบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล จะเป็นขั้นตอนในการปฏิบัติจริง  

ซึ่งกฎหมายกําหนดให้กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบเพ่ือวางแนวปฏิบัติให้ชัดเจน ปัจจุบันมีระเบียบ
และข้อบัญญัติกําหนดวิธีปฏิบัติแยกต่างหากกัน แต่สามารถสรุปได้ว่าโดยทั่วไปแล้วการจัดทํา
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล มีลักษณะของกระบวนการซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติที่สําคัญ 
4 ขั้นตอน ดังน้ี 
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1) ขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณ  
เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการจัดทํางบประมาณ ได้แก่ หน่วยงานที่ทําหน้าที่ประมาณการ

รายได้ และการกําหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย การกําหนดโครงสร้างแผนงาน จัดทําคําขอ
งบประมาณรายจ่าย เสนอต่อฝ่ายบริหาร จัดทําร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพ่ือเตรียมนําเสนอ
ฝ่ายนิติบัญญัติ โดยการจัดเตรียมงบประมาณเป็นหน้าที่หลักของฝ่ายบริหาร  

การจัดทํางบประมาณต้องจัดทําตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล คือ แผนพัฒนา 
สามปี เป็นหลัก ซึ่งแผนดังกล่าวมาจากนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและความต้องการ
ของประชาชนผ่านมาทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผน
จะรวบรวมเสนอคณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือขอความ
เห็นชอบอนุมัติแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

ในการจัดทํางบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจํา
ของหน่วยงาน โดยเฉพาะปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2,3) พ.ศ. 
2543 มีขั้นตอนดังน้ี 

(1) ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทําประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้
หัวหน้าส่วนการคลังรวบรวมงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการคํานวณ
ขอต้ังประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ  

(2) ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณใน
ช้ันต้น แล้วให้เสนอต่อผู้บริหาร เมื่อผู้บริหารได้พิจารณาอนุมัติให้ต้ังเงินงบประมาณยอดใดเป็น
งบประมาณประจําปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทําเป็นร่างงบประมาณรายจ่าย
เสนอต่อผู้บริหารอีกคร้ัง(องค์การบริหารส่วนตําบลศิลา, 2549, หน้า 539) 

2) ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ (Budget Adoption) 
การอนุมัติงบประมาณ คือ กระบวนการพิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีของฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ที่ฝ่ายบริหารเสนอ ซึ่งดําเนินการตามหลักเกณฑ์ 
ต่าง ๆ ที่กําหนดในกฎหมาย 

เมื่อผู้บริหารได้พิจารณาอนุมัติให้ต้ังเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจําปีแล้ว 
ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทําเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้บริหารอีกคร้ัง เพ่ือ
ผู้บริหารจะได้นําเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ภายในวันที่ 15 สิงหาคม ของทุกปี 

ในกรณีที่ผู้บริหารพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถท่ีจะนําร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี
เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลได้ทันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ให้เสนอขออนุมัติต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล แล้วรายงานให้นายอําเภอทราบ 
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ในขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณน้ี ฝ่ายนิติบัญญัติจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม โดยจะพิจารณาเป็น 3 วาระ และ
พิจารณารวมกัน 3 วาระในคร้ังเดียวไม่ได้ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

วาระที่ 1 ซึ่งเป็นขั้นรับหลักการ โดยฝ่ายบริหารได้แถลงถึงความจําเป็นต่าง ๆ ในการต้ังงบ 
ประมาณรายจ่ายประจําปี หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ต่อสภาท้องถิ่นที่ประชุม 
จะปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายน้ันหรือไม่ หากมีสมาชิกประสงค์จะอภิปราย ห้ามมิให้ลงมติก่อนที่
สมาชิกได้อภิปรายในเร่ืองน้ันพอสมควรแล้ว หากสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว สภาท้องถิ่นก็จะ
แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือทําหน้าที่พิจารณาในขั้นแปรญัตติต่อไป 

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นย่ืนต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและวิธีการ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  

ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้ประธาน 
สภาท้องถิ่นนําปรึกษาที่ประชุมสภาเพ่ือเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อ
ยุติตามจํานวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด โดยให้นําวิธีการเลือกในข้อ 12 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายช่ือกรรรมการหาข้อยุติฝ่าย
สภาท้องถิ่น แล้วแจ้งให้นายอําเภอทราบ ทั้งน้ี ให้ดําเนินการภายใน 3 วันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติ
ไม่รับหลักการ 

ให้ประธานสภาท้องถิ่น ทําหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวัน
ถัดจากสภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ(องค์การบริหารส่วนตําบลศิลา, 2549, เรื่องเดียวกัน หน้า 337) 

ให้นายอําเภอต้ังคณะกรรมการคณะหน่ึงประกอบด้วยกรรมการจํานวน 7 คนเพ่ือ 
พิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งโดยแก้ไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระสําคัญที่บัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัติ
น้ัน ทั้งน้ี ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่น
และประชาชนเป็นสําคัญ 

คณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติ ให้ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งสภาท้องถิ่นเสนอ
จํานวน 3 คน และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ จํานวน 3 คน 
โดยให้แต่งต้ังภายใน 7 วันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ และให้กรรมการท้ัง 6 คนร่วมกัน
ปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็นผู้บริหารท้องถิ่น และมิได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหน่ึงทําหน้าที่
เป็นประธานกรรมการดังกล่าวภายใน 7 วัน นับแต่วันที่กรรมการครบจํานวน 6 คน 

ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นกรรมการและประธานกรรมการได้ภาย 
ในกําหนดเวลา หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ปฏิบัติหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นาย 
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อําเภอต้ังบุคคลซึ่งมิได้เป็นผู้บริหารท้องถิ่น และมิได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นทําหน้าที่กรรมการหรือ
ประธานกรรมการดังกล่าวให้ครบตามจํานวน 

ให้คณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับต้ังแต่
วันที่ได้แต่งต้ังประธานกรรมการในคราวแรกแล้วรายงานต่อนายอําเภอ ในกรณีที่คณะกรรมการไม่
สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้ประธานกรรมการรวบรวมผลการ
พิจารณาแล้ววินิจฉัยช้ีขาดโดยเร็วแล้วรายงานต่อนายอําเภอ 

ให้นายอําเภอส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรม 
การหรือประธานกรรมการให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็ว แล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายดังกล่าวต่อสภาท้องถิ่นตามมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 ภายใน 7 วันนับแต่
วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจากนายอําเภอ หากผู้บริหารท้องถิ่นไม่เสนอร่างข้อ 
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายต่อสภาท้องถิ่นภายในเวลาที่กําหนด ให้นายอําเภอรายงานต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพ่ือสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตําแหน่ง (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2456, หน้า  
29-30) 

ให้สภาท้องถิ่นพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 87/1วรรคห้า แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2546 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น หากสภาท้องถิ่นพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนด หรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายน้ัน ให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายน้ันตกไปและให้ใช้ข้อบัญญัติงบ 
ประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่แล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่าน้ีให้นายอําเภอเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้มีคําสั่งยุบสภาท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, เรื่องเดียวกัน, หน้า 30) 

วาระที่ 2 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ง
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติน้ันไปให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกําหนด ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายก็ให้เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้า
เป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  

การเสนอคําแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อ 
บังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
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เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณราย 
จ่ายน้ันตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นต่อประธาน 
สภาท้องถิ่น รายงานน้ันอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง 
การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวด้วยการแปรญัตติน้ันเป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง
รายงานน้ันแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือ
ช้ีแจงข้อสงสัยต่าง ๆ เก่ียวกับรายงานน้ัน 

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายวาระที่ 2 ให้ปรึกษาเรียงตามลําดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่าน้ัน เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้
ลงมติเป็นอย่างอ่ืนถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขใน
ข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมติน้ันอีก 

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสําคัญ ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่อง
ก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อน้ัน ๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่
จะพิจารณาข้ออ่ืน ๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติงบประมาณราย 
จ่ายก็ได้ 

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคข้างต้นเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดําเนินการตามวรรคข้างต้นก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ย่ืนรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้น้ันตามวรรคข้างต้น
แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานน้ันให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมงก่อนวันนัด
ประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ในการประชุมต่อวาระที่ 2 ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 
การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทําได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือขอลด

จํานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย และต้องมีจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปล่ียนแปลงความประสงค์

ของจํานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคํารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคําแปรญัตติน้ัน
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจํานวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
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(1) ดอกเบ้ียหรือเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(2) รายจ่ายซึ่งเป็นจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามกฎหมายหรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิ่น

เป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด(องค์การบริหารส่วนตําบลศิลา, 2549, หน้า 337-340) 
เมื่อเสร็จสิ้นในวาระที่ 2 คือการแปรญัตติแล้ว ก็จะไปสู่การพิจารณาในวาระที่ 3 
วาระที่ 3 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่

ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
ในการพิจารณาวาระน้ี ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายหรือไม่ (องค์การบริหารส่วนตําบลศิลา, 2549, เรื่องเดียวกัน, หน้า 338) 
เมื่อสภาท้องถิ่นเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมแล้ว ให้เสนอนายอําเภอเพ่ือขออนุมัติ และให้นายอําเภอพิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 

ถ้านายอําเภอไม่อนุมัติต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภาท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาทบทวนร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณน้ันใหม่ หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้วนายอําเภอพิจารณาไม่แล้วเสร็จ  
ให้ถือว่านายอําเภออนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว 

ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ให้นายอําเภอส่งร่างข้อบัญญัติน้ันไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
ภายในกําหนดเวลา 15 วันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นแจ้งมติยืนยันเพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
ภายใน 15 วัน ถ้าผู้ว่าราชการเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติน้ัน ให้ผู้ว่าราชการส่งไปยังนายอําเภอ
เพ่ือสงช่ืออนุมัติ ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติน้ันให้ร่างข้อบัญญัติน้ันเป็น
อันตกไป หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็น
ด้วยกับร่างข้อบัญญัติน้ัน 

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม สภาท้องถิ่นต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติ
น้ัน เพ่ือพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาท้องถิ่นพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าสภาท้องถิ่นให้
ความเห็นชอบตามท่ีผู้บริหารเสนอและให้ดําเนินการเสนอนายอําเภอเพ่ือขออนุมัติต่อไป (กรมส่ง 
เสริมการปกครองท้องถิ่น, 2546, หน้า 28-29) 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะใช้บังคับได้เมื่อนายอําเภออนุมัติและประกาศไว้ให้
ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัด 
ส่งสําเนางบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมที่ได้รับการอนุมัติให้นาย 
อําเภอทราบภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศให้ประชาชนทราบองค์การ
บริหารส่วนตําบลศิลา, 2549, หน้า 542) 
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การจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องถือปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังน้ี 

(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 

(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2,3 พ.ศ. 2543 

(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
3) ขั้นตอนการบริหารงบประมาณ (Budget Execution) 
การบริหารงบประมาณ เป็นภาระหน้าที่ที่สําคัญอีกประการหน่ึง ของผู้บริหารทุกระดับ  

ซึ่งการบริหารงบประมาณนั้น หมายถึง การดําเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ที่ได้รับให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้ังไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยถูกต้องตามระเบียบ ทันต่อเวลาหรือ
เหตุการณ์ (ธรรมรส โชติกุญชร, 2537, หน้า 361) 

การบริหารงบประมาณ หมายถึง การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณตามที่กําหนดไว้ให้
เกิดผลตามที่หวัง หรือเป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
ตามรายการและแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณมาให้ใช้จ่ายเพ่ือให้
เกิดผลในทางปฏิบัติตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และการควบคุมไม่ให้เกิดการร่ัวไหลของเงิน
งบประมาณ บางครั้งจึงเรียกว่า “การควบคุมงบประมาณ” เมื่อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจํา 
ปีได้ประกาศบังคับใช้แล้ว ต่อมาถือว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะต้องหาหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารการใช้จ่ายเงินและการควบคุมงบประมาณ ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดย
การปฏิบัติงานจะมีกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องให้
เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด (ชลธาร วิศรุตวงศ์และคนอ่ืน ๆ , 2545, หน้า 4-15) 

จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า การบริหารงบประมาณ หมายถึงการดําเนินการใช้จ่ายเงินงบ 
ประมาณ การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามประเมินผลการใช้จ่าย เพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ที่ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดโดยถูกต้องตามระเบียบ 

การบริหารและการควบคุมงบประมาณ มีรายละเอียดตามข้ันตอน ดังน้ี 
(1) การจัดเก็บรายได้ 
(2) การใช้จ่ายงบประมาณ 
(3) การโอนเงินงบประมาณและการแก้ไขงบประมาณ 
การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล ส่วนหน่ึงที่มีความสําคัญต่อการ

บริหารงบประมาณ คือ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ การควบคุมงบประมาณ ให้เป็นไปตาแผนงาน และ
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รายการต่าง ๆ เพ่ือให้แผนงาน งานท่ีกําหนดไว้ ได้ปฏิบัติสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ในการดําเนิน 
งานภายในปีงบประมาณ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด ไม่มีการร่ัวไหล หรือเกิดการ
ทุจริตขึ้น โดยต้องอาศัยกระบวนการของงบประมาณในรูปแบบต่าง ๆ ตามข้ันตอนของการไหลของ
เงินงบประมาณ 

การเบิกจ่ายและการตรวจสอบเป็นขั้นตอนที่ผู้บริหารต้องควบคุมทั้งด้านการจัดเก็บรายได้
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลกําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบลสําหรับขั้นตอนในการบริหารการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี 

(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2,3 พ.ศ. 2543 

(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นระเบียบที่องค์การบริหารส่วนตําบลให้ถือปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือดําเนิน 
การตามโครงการท่ีกําหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นระเบียบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบใช้ถือปฏิบัติในการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน โดยหลังจากดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างเสร็จเรียบร้อย 
ก็ต้องรวบรวมหลักฐานการจัดซื้อหรือจัดจ้างนําไปวางฎีกาเพ่ือขอเบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้ีต่อไป 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเจ้าหน้าที่งบประมาณ รับผิดชอบร่วมกันในการควบ 
คุมงบประมาณรายจ่าย เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าส่วนการคลัง เป็นผู้ช่วยเหลือและให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี คือ 

(1) ควบคุมการรับและการเบิกจ่ายเงิน 
(2) ควบคุมบัญชี รายงาน และเอกสารอ่ืนเก่ียวกับการรับจ่ายเงินและหน้ี 
(3) ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน การขอเบิกจ่ายเงิน และการก่อหน้ีผูกพัน 
ทั้งน้ี องค์การบริหารส่วนตําบล จะจ่ายเงินหรือก่อหน้ีผูกพันได้ตามรายการที่กําหนดไว้ใน

งบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยต้องมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จ่ายและมีเงินรายได้เพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ 

เมื่อหน่วยงานได้เบิกและใช้จ่ายเงินไปแล้ว ระบบควบคุมภายในขององค์กรจะมีระบบ
ตรวจสอบไว้เพ่ือตรวจเช็คว่ามีการใช้จ่ายเงินจริงตามที่เบิกหรือไม่ และได้จ่ายไปในงานตามที่กําหนด
ไว้หรือไม่ โดยดําเนินการภายในระยะเวลา และวิธีการที่กําหนด เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปโดยไม่
รั่วไหล และถูกต้องตามระเบียบการเงิน 
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การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละส่วนราชการ จะต้องคํานึงว่ามีการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่เพียงใด ซึ่งการควบคุมการบริหารงบประมาณ
รายจ่าย แบ่งออกได้ตามหน่วยงานผู้ควบคุม 3 ประเภท ได้แก่ 

(1) การควบคุมโดยฝ่ายบริหาร 
(2) การควบคุมโดยฝ่ายนิติบัญญัติ 
(3) การควบคุมโดยประชาชน 
การควบคุมจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จะมีการดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือ การควบคุม

ก่อนจ่าย (Pre audit) และควบคุมหลังจ่าย (Post audit)  
1) การควบคุมก่อนจ่าย จะต้องควบคุมการจัดเตรียมงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ

แบบแผนที่กําหนดไว้ การพิจารณาความเหมาะสมของการประมาณการรายรับ การประมาณการ
รายจ่าย กิจกรรม/โครงการ/แผนงานต่าง ๆ ที่จะจัดทํา รวมถึงประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับอีก
ด้วย การควบคุมโดยกําหนดให้หน่วยงานที่จะใช้จ่ายเงินจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินเพ่ือขออนุมัติเงิน
ประจํางวดก่อน เมื่อได้รับเงินประจํางวดแล้วจึงจะก่อหน้ีผูกพันได้ มิใช่ว่าได้รับยอดเงินไปแล้วจะจ่าย
ได้ตามความพอใจ 

2) การควบคุมหลังจ่าย ภายหลังที่ได้บริหารงบประมาณไปแล้ว ซึ่งมีลักษณะผสมผสาน
ระหว่างการควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยจะต้องมีการพิจารณาตรวจ 
สอบถึงความถูกต้องและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานเพ่ือนําไปสู่การ ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
เหมาะสม สําหรับการบริหารงบประมาณรายจ่ายในปีต่อไป โดยปกติจะเป็นการควบคุมโดยส่วนการ
คลัง องค์การบริหารส่วนตําบล หน่วยตรวจสอบภายใน สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือหน่วยสําหรับการควบคุมหลังการจ่าย จะเป็นการควบคุมการเบิกเงิน 
โดยการตรวจฎีกาหรืออนุมัติฎีกา ตรวจสอบใบสําคัญคู่จ่าย ตรวจสอบบัญชีและรายงานทางการเงิน 
ทั้งน้ี โดยเน้นหนักไปในแนวทางของการใช้จ่ายตามเป้าหมายของงาน โครงการ เป็นหลักมากกว่าที่จะ
มุ่งไปในเรื่องรายละเอียดของแต่ละรายการ ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ต้องควบคุม
โดยละเอียด 

สําหรับการควบคุมการบริหารงบประมาณนั้น หน่วยงานที่ทําหน้าที่ตรวจสอบและติดตาม
ผล แบ่งตามหน่วยงานได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

1) การตรวจสอบภายใน ได้แก่ หน่วยงานภายในของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ที่ทํา
หน้าที่ในการตรวจสอบภายใน สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล มีหน่วยตรวจสอบภายในทําหน้าที่ใน
การตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 

2) การตรวจสอบภายนอก ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน คณะ 
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ปปช.) ศาล เป็นต้น 
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2.2.4 การรายงานการรายงานเป็นส่วนสําคัญที่ประชาชนจะสามารถตรวจสอบการปฏิบัติ 
งานขององค์การบริหารส่วนตําบลได้ กระทรวงมหาดไทยจึงกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้ต้ังงบประมาณไว้ ดังน้ี 

 1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งสําเนางบประมาณรายจ่ายประจําปีและ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังนายอําเภอเพ่ือทรายภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ สํานักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปกติต้องประกาศให้ประชาชนทราบอย่างน้อย 7 วัน 

 2) การโอนงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณการ
รายรับหรืองบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้
ประชาชนทราบแล้วแจ้งการประกาศให้นายอําเภอเพ่ือทราบ ภายใน 15 วัน 

 3) เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายงานการรับจ่าย 
เงินประจําปีงบประมาณที่สิ้นสุดน้ันทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ 
สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทราบ ภายในกําหนด 30 วันตามแบบที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แล้วส่งสําเนารายงานการรายรับ-จ่าย ดังกล่าวไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เพ่ือทราบและเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัด ภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากน้ัน แล้วให้จังหวัด
รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ (องค์การบริหารส่วนตําบลศิลา, 2549 หน้า 540-542)  
 
ตารางที่ 2.1 แสดงปฏิทินงบประมาณ 

 

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ 
เวลาที่ควร 
แล้วเสร็จ 

1. การจัดเตรียมจัดทํางบประมาณ 
- การทบทวนแผน 3 ปี 
- ทบทวนผลการดําเนินงานในรอบ 5 ปี 
- จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี และกําหนดนโยบาย
และแนวทางงบประมาณ 
- ประมาณการรายจ่าย 
- เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี และประมาณการ
รายรับ 
- พิจารณาวิเคราะห์ช้ันต้นเสนอคณะผู้บริหาร 
- อนุมัติแผนพัฒนาสามปีและจัดทําร่างงบประมาณ 
เสนอคณะผู้บริหาร 

 
คณะผู้บริหาร-ปลัด 
คณะผู้บริหาร-ปลัด 
คณะผู้บริหาร-ปลัด 

 
หน่วยงานต่าง ๆ 

ส่วนแผนและงบประมาณ 
ส่วนการคลัง 

ปลัด 
สภาท้องถิ่น-ปลัด 

 

 
ก.พ. 
มี.ค. 

 
 

15 มี.ค. 
15 เม.ย. 
15 พ.ค. 
30 พ.ค. 
30 มิ.ย. 

 



21 

ตารางที่ 2.1 (ต่อ)  
 

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ 
เวลาที่ควร 
แล้วเสร็จ 

- เตรียมเอกสารงบประมาณ 
- คณะผู้บริหารเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายต่อ
สภาท้องถิ่น 

2. การอนุมัติงบประมาณ 
- คณะผู้บริหารนําร่างงบประมาณเสนอสภาท้องถิ่น 
- พิจารณาเห็นชอบร่างงบประมาณ 
- พิจารณาอนุมัติ 
 
 

3. การบริหารงบประมาณ 
- การจัดเก็บรายได้ 
- การใช้จ่าย 
- การโอน 
- การแก้ไข 
- การจัดทํางบประมาณเพ่ิมเติม 

คณะผู้บริหาร-ปลัด 
คณะผู้บริหาร-สภา

ท้องถิ่น 
 

คณะผู้บริหาร 
สภาท้องถิ่น 
นายอําเภอ 

 
 

ส่วนการคลัง 
หน่วยงานต่าง ๆ 

เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
สภาท้องถิ่น 
คณะผู้บริหาร 

งานจัดทํางบประมาณ 
ปลัด และคณะผู้บริหาร 
ส่วนแผนและงบประมาณ 

ก.ค. 
ภายใน 
15 ส.ค. 

 
15 ส.ค. 

30 ส.ค. (หรือ
เวลาที่สภา 

ท้องถิ่นอนุมัติ 
ให้ขยายเวลา) 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 
 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 
จากการศึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีการงบประมาณขององค์การบริหาร

ส่วนตําบล พอจะสรุปได้ว่า การปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตําบล มีขั้นตอนดําเนินการประกอบด้วย ขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณ ขั้นตอนการพิจารณา
อนุมัติงบประมาณ และขั้นตอนการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี 
การงบประมาณ พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2,3) พ.ศ. 2543 หมวด 3 วิธีการจัดทํางบ 
ประมาณ กําหนดว่างบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลให้จัดทําเป็นข้อบัญญัติ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทําประมาณการรายรับ และประมาณการ
รายจ่าย และให้หัวหน้าส่วนการคลังรวบรวมรายงานทางการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงาน
เพ่ือใช้ประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ เจ้าหน้าที่งบ 
ประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในช้ันต้นแล้วเสนอต่อผู้บริหาร
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ท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นนําเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติ จนกระทั้งฝ่ายบริหารดําเนินการตามงบ 
ประมาณที่ได้รับอนุมัติ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ภายในระยะเวลาและวิธีการท่ี
กําหนด และถูกต้องตามระเบียบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

 

2.3 ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
2.3.1 โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
องค์การบริหารส่วนตําบลมีโครงสร้างการบริหารงานตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 มีโครงสร้างการ
บริหารงาน ประกอบด้วย 

1) สภาองค์การบริหารส่วนตําบล ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
ที่มาจากการเลือกต้ังโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
จํานวนหมู่บ้านละ 2 คน ถ้าองค์การบริหารส่วนตําบลใดมีเพียง 1 หมู่บ้าน ให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลน้ันมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 6 คน และถ้าองค์การบริหารส่วนตําบลใดมีเพียง 2 
หมู่บ้าน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ันมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 3 คน ประธาน 
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเลือกจากสมาชิกสภา
ท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น เลือกจากพนักงานส่วนท้องถิ่น (กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลให้
หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล) หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 1 คน ตามมติของสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล 

สภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ 3 ประการ คือ 
(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบลเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การ

บริหารส่วนตําบล 
(2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติตําบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาตําบล 

กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
2) ผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคนหน่ึง ซึ่งมาจากการ

เลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น และอาจแต่งต้ังรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งมิใช่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้ช่วยเหลือ
ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย
ได้ไม่เกินสองคน และอาจแต่งต้ังเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคนหน่ึงซึ่งมิได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2546, หน้า 12-19) 
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ผู้บริหารท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ 6 ประการ ดังน้ี 
(1) กําหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์ 

การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลข้อบัญญัติ 
ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 

(2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
(3) แต่งต้ังและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการนายกองค์การ

บริหารส่วนตําบล 
(4) วางระเบียบเพ่ือให้งานขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล 
(6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอ่ืน(กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น,2546 หน้า12-19) 
3) โครงสร้างองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบล มีโครงสร้างองค์กรดังน้ี 
 (1) สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ทําหน้าที่เก่ียวกับงานบริหารทั่วไป งาน

ธุรการ งานพิมพ์ดีด งานการเจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการ งานการประชุม งานเก่ียวกับการตราข้อบัญญัติ
ตําบล งานนิติการ งานการพาณิชย์ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานจัดทําแผนพัฒนาตําบล งาน
นโยบายและแผน งานตรวจสอบภายใน งานข้อมูลประชาสัมพันธ์ งานจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งานสวัสดิการ พัฒนาชุมชนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี งานส่งเสริมการเกษตร 
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 (2) ส่วนการคลัง ทําหน้าที่เก่ียวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน การตรวจเงิน งานบัญชี การหักภาษีรายได้และการนําส่งภาษี งานทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

  (3) ส่วนโยธา ทําหน้าที่เก่ียวกับงานสํารวจ ออกแบบ งานก่อสร้างและควบคุมอาคาร 
งานสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ งานประมาณราคา งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

 (4) ส่วนการศึกษา ทําหน้าที่เก่ียวกับงานงานส่งเสริมการศึกษา งานเทคโนโลยีทาง
การศึกษา งานการกีฬาและนันทนาการ งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 
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แผนภูมิที่ 2.1 แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล  
ตามพระราชบญัญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 
  
4) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
 (1) บุคลากรฝ่ายสภาท้องถิ่น ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการเลือกต้ังโดย

ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาและรอง
ประธานสภาเลือกจากสมาชิกสภาท้องถิ่นตามมติที่ประชุมของสภาท้องถิ่นโดยนายอําเภอแต่งต้ัง ส่วน
เลขานุการสภาท้องถิ่น จํานวน 1 คน เลือกจากเลือกจากพนักงานส่วนท้องถิ่น (กรณีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล) หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 1 คน  

สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาท้องถิ่นมาจากการเลือกต้ังโดย
ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังในแต่ละหมู่บ้าน มี
หลัก เกณฑ์ ดังน้ี 
- หมู่บ้านละ 2 คน 
- ถ้าเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ใดมี 2  
หมู่ บ้านให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นหมู่บ้านละ  
3 คน 
- ถ้าเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ใดมี 1 
หมู่บ้านให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่น 6 คน 
- วาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี 
- ประธานสภา 1 คน  
และรองประธานสภา 1 คน 
- เลขา นุการสภาท้องถิ่ น  เลื อกจาก
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล) หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มาจา
การเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน 
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล อาจแต่ง 
ต้ังรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ได้ 2 คน 
ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาท้องถิ่น 
- เลขานุการนายกนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ได้ 1 คน ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาท้องถิ่น 

- วาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี 

พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง 

- สํานักงานปลดั 
- ส่วนการคลัง 
- ส่วนโยธา 
- ส่วนการศึกษา 
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 (2) บุคลากรฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 1 คน ซึ่ง
มิใช่สมาชิกสภาท้องถิ่น 

 (3) บุคลากรฝ่ายประจํา ประกอบด้วย พนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่ง 
ต้ัง ให้ปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตําบล โดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือน
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งแบ่งเป็นตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หัวหน้าส่วน
ราชการ และเจ้าหน้าสายผู้ปฏิบัติ 

2.3.2 ภารกิจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม นอกจากน้ีภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล 
ยังต้องมีภารกิจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ภารกิจและหน้าที่ที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารบริหารส่วนตําบล 
ได้แก่ 

1) ภารกิจและหน้าที่ที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่ 
 (1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก 
 (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 
 (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 (7) คุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 (8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 (9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้

ตามความจําเป็นและสมควร(องค์การบริหารส่วนตําบลศิลา,2549,เรื่องเดียวกันหน้า 22-23) 
2) ภารกิจและหน้าที่ที่อาจจัดทํากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่ 
 (1) ให้มีนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
 (2) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
 (3) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายนํ้า 
 (4) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
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 (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
 (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
  (7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
 (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
 (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
 (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
 (12) การท่องเที่ยว 
 (13) การผังเมือง (องค์การบริหารส่วนตําบลศิลา, 2549, เรื่องเดียวกัน, หน้า 23)  
นอกจากน้ีพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ยังบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีภารกิจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นอีก 31 ประการ ได้แก่ 

1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายนํ้า  
3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ  
4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
5) การสาธารณูปการ  
6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ  
7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน  
8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
9) การจัดการศึกษา  
10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
14) การส่งเสริมกีฬา  
15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  
17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย  
19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
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20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  
21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  
22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์  
23) การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพและ

สาธารณสถานอ่ืน ๆ  
24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  
25) การผังเมือง  
26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร  
27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ  
28) การควบคุมอาคาร  
29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
31) กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ

กําหนด (มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2543, หน้า 8-10)  
2.3.3 รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
องค์การบริหารส่วนตําบล มีรายได้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ดังน้ี 
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลจัดเก็บเองตามกฎหมาย 
1) ภาษีอากร 
  (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
  (2) ภาษีบํารุงท้องที่  
  (3) ภาษีป้าย 
  (4) อากรการฆ่าสัตว์ 
  (5) อากรรังนกอีแอ่น 
2) ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
 (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเน้ือสัตว์ 
  (2) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จําหน่ายเน้ือสัตว์ 
  (3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
  (4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 
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 (5) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 
  (6) ค่าปรับการผิดสัญญา 
  (7) ใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 
3) รายได้จากทรัพย์สิน 
 (1) ดอกเบ้ีย 
 (2) รายได้จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ  
4) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
5) รายได้เบ็ดเตล็ด 
 (1) ค่าขายแบบแปลน 
  (2) ค่าเขียนแบบแปลน 
 (3) รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ  
6) รายได้จากทุน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2546, หน้า 25-27) 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
2) ภาษีสุรา 
3) ภาษีสรรพสามิต 
4) ภาษีมูลเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผน ฯ 
5) ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9 
6) ค่าภาคหลวงแร่ 
7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 
8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1) เงินอุดหนุนทั่วไป (ช่ือการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.) 
เงินกู้ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1) กู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การหรือนิติบุคคลต่าง ๆ ได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากสภา

องค์การบริหารส่วนตําบล และไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย(กรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่น, 2546 เรื่องเดียวกัน, หน้า 25-27) เราจะเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตําบล มีแหล่งที่มาของ
รายได้จากหลาย ๆ ทาง โดยเฉพาะรายได้ที่มาจากแหล่งรายได้ของตนเอง ซึ่งขึ้นอยู่กับพ้ืนที่และ
ทรัพยากรต่าง ๆ ในแต่ละองค์การบริหารส่วนตําบล น้ันเป็นสําคัญ บางองค์การบริหารส่วนตําบลมี
ทรัพยากรในพ้ืนที่มาก ก็จะมีแหล่งที่มาของรายได้มาก บางแหล่งมีทรัพยากรในพ้ืนที่น้อยก็มีแหล่งที่มา
ของรายได้น้อย การมีรายได้น้อยย่อมส่งผลต่อการดําเนินกิจการพัฒนาในท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนา
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลไม่มากก็น้อย 
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แผนภูมิที่ 2.2 แสดงรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 
2.3.4 รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบล 
องค์การบริหารส่วนตําบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปน้ี 
  1) เงินเดือน 
  2) ค่าจ้าง 
  3) เงินค่าตอบแทนอ่ืน ๆ  
  4) ค่าใช้สอย 
  5) ค่าวัสดุ 
  6) ค่าครุภัณฑ์ 
  7) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอ่ืน ๆ  
  8) ค่าสาธารณูปโภค 
  9) เงินอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน 
  10) รายจ่ายอ่ืนใดตามข้อผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวง 

มหาดไทยกําหนดไว้ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, เรื่องเดียวกัน, หน้า 27-28) 
องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นของรัฐบาลที่เกิดขึ้นตาม

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2546 มาตรา 40 สภาตําบลท่ีมีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี
เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทหรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยวรรคสองอาจจัดต้ังเป็นองค์การ
บริหารส่วนตําบลได้ โดยทําเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ในประกาศน้ันให้ระบุช่ือและเขตขององค์การบริหารส่วนตําบลไว้ด้วย 

งบประมาณองค์การบริหารส่วนตําบล 

รายได้ 
อบต. 

รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลจัดเก็บเองตามกฎหมาย 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เงินกู้ 
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การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์รายได้เฉลี่ยของสภาตําบลตามวรรคหน่ึง ให้ทําเป็นประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 43 องค์การบริหารส่วนตําบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น, เรื่องเดียวกัน, หน้า 9-12) 

ดังน้ัน การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายหรือข้อบังคับต่าง ๆ ทั้งในด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงินการคลังและการบัญชี งานบริหารด้านพัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงการจัดทําแผนพัฒนาภายใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้เจริญและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กําหนด 

 

2.4 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการกระจายอํานาจ 
2.4.1 ความหมายของการกระจายอํานาจ 
โดยทั่วไปหลักการปกครองประเทศนิยมแบ่งเป็น 3 หลัก คือ หลักการรวมอํานาจ ปกครอง 

(Centralization) หลักการแบ่งอํานาจการปกครอง (Deconcentration) และหลักการกระจาย
อํานาจปกครอง (Decentralization) หลักการรวมอํานาจปกครอง (Centralization) ลักษณะสําคัญ
ของหลักการกระจายอํานาจปกครองได้รับการจัดต้ังขึ้นโดยผลแห่งกฎหมาย ให้มีส่วนเป็นนิติบุคคล
หน่วยการปกครองท้องถิ่นเหล่าน้ีมีหน้าที่ งบประมาณ และทรัพย์สินเป็นของตนเองต่างหาก และไม่
ขึ้นตรงต่อหน่วยการปกครองส่วนกลางส่วนกลางเพียงแต่กํากับดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น ไปตาม
กฎหมายเท่าน้ันมีการเลือกต้ังสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งหมดเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองมีอํานาจอิสระในการบริหารงานจัดทํากิจกรรมและ
วินิจฉัยสั่งการ ได้เองพอสมควรด้วยงบประมาณและเจ้าหน้าที่ของตนเองหน่วยการปกครองท้องถิ่น 
ต้องมีอํานาจในการจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามท่ีรัฐอนุญาตเพ่ือเป็นค่าใช้ 
จ่ายในการดําเนินกิจการต่าง ๆ จุดแข็งของหลักการกระจายอํานาจปกครอง ทําให้มีการสนองความ
ต้องการของ แต่ละท้องถิ่นได้ดีขึ้นเพราะผู้บริหาร ที่มาจากการเลือกต้ังในท้องถิ่นจะรู้ปัญหาและความ
ต้องการของท้องถิ่นได้ดีกว่าเป็นการแบ่งเบาภาระของหน่วยการบริหารราชการส่วนกลางเป็นการ
ส่งเสริมและพัฒนาการเมืองในระดับท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตยเพราะการกระจายอํานาจทําให้
ประชาชนในท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตย เพราะการกระจายอํานาจทําให้ประชาชนในท้องถิ่น
รู้จักรับผิดชอบในการปกครองท้องถิ่นของตนเองมากข้ึนจุดอ่อนของหลักการ กระจายอํานาจปกครอง 
อาจก่อให้เกิดการแก่งแย่งแข่งขัน ระหว่างท้องถิ่นซึ่งมีผลกระทบต่อเอกภาพทางการปกครองและ
ความมั่นคงของประเทศประชาชนในแต่ละท้องถิ่นอาจมุ่งแต่ประโยชน์ของท้องถิ่นตนไม่ให้ความ 
สําคัญกับส่วนร่วมผู้ที่ได้รับเลือกต้ังอาจใช้อํานาจบังคับกดขี่คู่แข่งหรือประชาชนที่ ไม่ได้อยู่ฝ่ายตนเอง
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ทําให้เกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณเพราะต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรประจําอยู่ทุกหน่วย
การปกครองท้องถิ่นไม่มี การสับเปลี่ยนหมุนเวียนเหมือนการบริหารราชการส่วนกลาง (ชูวงศ์ ฉายะ
บุตร, จาก http://www.onec.go.th/publication/4010003/p0201.htm.) 

ธเนศวร์ เจริญเมือง (2537, หน้า5) ได้ให้ความหมาย การกระจายอํานาจ (Decentra-
lization) หมายถึงระบบการบริหารประเทศที่เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นต่าง ๆ มีอํานาจในการจัดการดูแล
กิจการหลาย ๆ ด้านของตนเองไม่ใช่ปล่อยให้รัฐบาลกลางรวมศูนย์อํานาจในการจัดการภารกิจแทบ
ทุกอย่างของท้องถิ่น กิจการที่ท้องถิ่นมีสิทธิจัดการดูแลมักจะได้แก่ ระบบสาธารณูปโภค การศึกษา 
และศิลปวัฒนธรรม การดูแลชีวิตและทรัพย์สิน และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ส่วนกิจการใหญ่ ๆ  
2 อย่างที่รัฐบาลกลางควบคุมไว้เด็ดขาดก็คือการทหาร และการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นหลักการ
บริหารจัดการด้านต่างของระบบโดยมีการแบ่งแยกอํานาจจากหน่วยงานส่วนกลางมายังส่วนภูมิภาค
โดยแบ่งอํานาจทางปกครองของระดับต่างให้เท่าเทียมกันโดยมีตัวบทกกหมายรองรับการกระจาย 
สู้ท้องถิ่นอย่าน้ันอย่างแท้จริงโดยการจําลองรูปแบบการปกครองระดับชาติมาส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้ระดับล่าง  

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2535, หน้า 25) ได้ให้ได้ความหมายการกระจายอํานาจตามหลัก 
การบริหาร หรือ ตามหลักรัฐประศาสนศาสตร์หมายถึง การมอบอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการตัดสินใจ
และการปฏิบัติให้แก่หน่วยงานรองลงมา หรือเจ้าหน้าที่ระดับตํ่าลงไปที่อยู่ในสายการบังคับบัญชา 
ภาษาอังกฤษมักใช้คําว่า delegation หรือ delegation of authority ซึ่งแปลกันว่าการมอบอํานาจ
หน้าที่ โดยไม่ได้เรียกว่าการกระจายอํานาจหน้าที่ แต่โดยเน้ือหาแล้ว ถือได้ว่าเป็นการกระจายอํานาจ
หน้าที่น่ันเอง หน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับการมอบอํานาจหน้าที่มีอํานาจตัดสินใจและปฏิบัติการใด ๆ ที่
ได้รับมอบอย่างอิสระ แต่ผู้มอบอํานาจหน้าที่มีข้อผูกพันที่จะต้องรับผิดชอบต่อผลงานน้ันด้วย 
กล่าวคือ ความรับผิดชอบสูงสุดยังอยู่ผู้ที่มอบอํานาจ 

ประหยัด หงษ์ทองคํา (2539, หน้า 45) ได้มีความเห็นเก่ียวกับการกระจายอํานาจเป็น
กิจกรรมท่ีประชาชนจะต้องมีบทบาทเข้ามารับหน้าที่บางประการของรัฐไปจัดทําเพ่ือสนองความต้อง 
การของตนเอง แต่ทั้งน้ีต้องพิจารณาตามความพร้อมของประชาชนในท้องถิ่นด้วยจะเห็นได้ว่าการ
กระจายอํานาจเป็นการเน้นให้ประชาชนมีบทบาทและหน้าที่ในการจัดกิจกรรมและ พัฒนาตําบล
อย่างเต็มรูปแบบทุกด้านซึ่งจะสอดคล้องอย่างเป็นระบบ 

ปรัชญา เวสารัชช์ (2534, หน้า 15) ให้ความเห็นกับการกระจายอํานาจสรุปได้ดังน้ี 
1. ประสิทธิภาพของหน่วยราชการในการบริหาร การจัดการ และให้บริการแก่ประชาชน 
2. ประสิทธิภาพของการทํางานองค์กรท้องถิ่น 
3. ช่วยพัฒนาบรรยากาศการทํางานของข้าราชการและพนักงานให้มีความกระตือรือร้น

และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แต่ในทางความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยน้ันการส่งเสริมให้มีการ
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กระจายอํานาจเป็นการสร้างปัญหาอย่างรุนแรงกับสังคมจะเห็นได้จากการเร่ิมต้ังแต่การลงสมัครรับ
เลืองต้ังใช้เงินสูงทั้งในการสมัครรับเลือกต้ังและการหาเสียงเลือกต้ังเพ่ือประชาสัมพันธ์ประกาศศักย 
ภาพจากผู้สมัครและที่มิอาจปฏิเสธคือการใช้อํานาจเพ่ือแลกกับเสียงที่จะได้มาทางครั้งกับใช้เงินเป็น
จํานวนมากเพ่ือแข่งขันกันผู้ต่อสู้เมื่อได้เข้ามาภายในองค์กรแล้วก็จะเข้ามากอบโกยเพ่ือใช้ในประโยชน์
ด้วยกลวิธีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการประมูลการก่อสร้างทางด้านสาธารณูปโภค เช่นการสร้างถนน
การสร้างประปาหมู่บ้านการยักยอกเงินพัฒนาเพ่ือเก็บเข้ากระเป๋าของตนเองนี้เป็นปัญหาขั้นแรก 
ปัญหาต่อมาที่เกิดขึ้นอาชญากรรมนับเป็นผลพวงที่เกิดจากการใช้อํานาจที่ผิดทางเมื่อประชาชนกลุ่ม
หน่ึง แสวงหาอํานาจ โดยผิดทํานองคลองธรรม ก็ยังคงมีประชาชนอีกกลุ่มหน่ึงซึ่งคอยขัดแย้งกันเมื่อ
การขัดแย้งมีมากขึ้นการใช้อาวุธเข้ามาประหัตประหารทําให้ ทรัพยากรมนุษย์ต้องสูญเสียไปอย่างไร้
มนุษย์ธรรมเขาเหล่าน้ันไม่สนใจว่าสภาวะบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรจนทําการกระจายอํานาจเกิดความ
หละหลวมทางการบริหารอย่างเห็นได้ชัด ประเด็นต่อมาต้องยอมรับว่าการ กระจายอํานาจให้
ประชาชนทางการบริหารเป็นเรื่องของการเมืองและท่ีสําคัญการเมืองเป็น เรื่องของ ผลประโยชน์
ถึงแม้จะเป็นแค่ระดับท้องถิ่นแต่การเมืองระดับน้ีทุกคนหวังเพ่ือเป็น การปูพ้ืนฐานทางการเมืองระดับ
จังหวัดและระดับประเทศต่อไป ทําให้ผู้นําแลผู้แทนของท้องถิ่นน้ัน ๆ ขาดสํานึกในการ มีส่วนร่วมเพ่ือ
การพัฒนาท้องที่คงแต่แสวงหาอํานาจองค์กร แต่นโยบายน้ัน ถูกกําหนดมาจากส่วนกลาง คือส่วน
ราชการตําบล กรมการปกครอง ประทรวงมหาดไทย ต้นสังกัด ของ การที่มีกําหนดนโยบาย ไม่มี
ข้อมูลอย่างชัดเจนแต่ละพ้ืนที่ ทําให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เห็นได้จากการเกิดปัญหาคอรัปช่ัน ของขณะ
กรรมการบริหารส่วนตําบลบาง ตําบล หรือแม้กระทั้ง ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบายบาง
ประเด็นขัดกับ ข้อบัญญัติของศาสนา ซึ่งยากต่อการ ปกครอง ทั้งน้ีน้ันกลัวสูญเสียอํานาจของตนเองที่
มีอยู่และสร้างข้อผูกมัด ไม่ยอมให้องค์การบริหารส่วน 

ดังน้ัน จึงสรุปสาระสําคัญของหลักกระจายอํานาจได้ว่า การกระจายอํานาจเป็นกรณี
รัฐบาลกลางมอบอํานาจในการปกครองตนเองในระดับหน่ึงแก่องค์กรปกครองท้องถิ่นโดยให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองมีอํานาจในการกําหนดนโยบายในการบริหารมี
อิสระในการบริหารงานบุคคล งบประมาณภายใต้การกํากับดูแลจกส่วนกลางตามท่ีกฎหมายกําหนด
ข้อดีของการกระจายอํานาจน้ัน จะเป็นสิ่งที่ทําให้สามารถตอบสนองความต้องการของราษฎรในแต่ละ
ท้องถิ่น ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งน้ีเพราะผู้ ดํารงตําแหน่ง
เป็น องค์กร หรือสมาชิกขององค์กรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมาจากการเลือกต้ังของราษฎร
ในท้องถิ่น ย่อมทราบปัญหาและความต้องการของราษฎร ตลอดจนกระตือรือร้นที่จะบําบัดทุกข์บํารุง
สุขของราษฎร ส่วนข้อเสียของการกระจายอํานาจก็มีเช่นกัน 

 



33 

2.5 บริบทพื้นท่ีศึกษา 
อําเภอชุมแพต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด อยู่ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่นประมาณ 82 

กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 520 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการ
ปกครองข้างเคียงดังต่อไปน้ี ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอภูผาม่าน อําเภอภูกระดึง (จังหวัดเลย) อําเภอสี
ชมพู และอําเภอเวียงเก่า ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอภูเวียงและอําเภอหนองเรือทิศใต้ ติดต่อกับ
อําเภอบ้านแท่น อําเภอภูเขียว และอําเภอคอนสาร (จังหวัดชัยภูมิ) ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอคอน
สาร (จังหวัดชัยภูมิ) และอําเภอภูผาม่าน มีพ้ืนที่ 510.9 ตารางกิโลเมตร ประชากรท้ังหมด 123,944 
คน (พ.ศ. 2559) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่ศึกษาในเร่ืองเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ 
เฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตําบล ในปัจจุบันยังไม่มีผู้ศึกษามากนัก ผู้วิจัยได้อาศัยงานวิจัยที่มีการ 
ศึกษาในส่วนที่เก่ียวข้อง และมีความใกล้เคียงกัน ดังน้ี 

ศิริรัตน์ สังข์สุวรรณ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง “การบริหารงบประมาณด้านการศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีงบประมาณรายจ่ายประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง” 
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สรุปได้ว่า กระบวนการบริหารงบประมาณ ด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร คือ การจัด 
ทํางบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ การบริหารงบประมาณ และการติดตามผล ไม่เป็นอุปสรรคแต่ 
อย่างใดเน่ืองจากมีความชัดเจนอยู่ในตัวเอง และมีเวลากําหนดที่แน่นอน แต่ปัญหาที่ประสบคือ ความ
ร่วมมือของหน่วยงานเองและขาดความชํานาญในการประมาณราคา จนไม่สามารถนํางบประมาณไป
ใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม 

สถาบันดํารงราชานุภาพ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล พบว่า ด้านการบริหารงานคลังและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลมีปัญหาใน
ด้านการไม่ให้ความสําคัญกับแผนพัฒนาตําบล การจัดทํางบประมาณที่เป็นลักษณะของเบ้ียหัวแตก 
เจ้าหน้าที่ขาดความแม่นยําในระเบียบ และเจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่าเงินที่ได้มาได้รับการจัดสรรจากหน่วย 
งานใด จํานวนเท่าใด และรายงานการวิจัยดังกล่าวยังเสนอแนะในเร่ืองการบริหารการคลังและงบ 
ประมาณในประเด็นสําคัญ 4 ประเด็น คือ (1) องค์การบริหารส่วนตําบลขาดฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ใน
การประมาณการ เพ่ือจัดทํางบประมาณการรายรับและร่างงบประมาณรายจ่าย ทําให้ไม่อาจคาด 
การณ์หรือพยากรณ์การจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ (2) การพัฒนาส่วนใหญ่เป็นโครง 
สร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) (3) การจัดทําร่างข้อบังคับงบประมาณล่าช้า เน่ืองจากคณะกรรมการ
บริหารยังไม่ค่อยเข้าใจในกระบวนการจัดทําร่างข้อบังคับงบประมาณ เจ้าหน้าที่ขาดความแม่นยําใน
ระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง 

นาฎชุดา อรัญนารถ (2556) ได้ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการบริหารงบประมาณ
แผ่นดิน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า มีสภาพปัญหาด้านระบบงบประมาณโดยมีปัญหา
เก่ียวกับการกําหนดนโยบาย การวานแผน ระบบข้อมูลและเครื่องมือ ปัญหาที่พบอยู่ในระดับมาก คือ 
ระบบข้อมูล ซึ่งต้องเก่ียวข้องต้ังแต่การจัดทําคําของบประมาณ การอนุมัติ การบริหารงบประมาณ ใน
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยไม่มีฐานข้อมูลรวม ขาดการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบอย่างต่อเน่ือง ผู้ปฏิบัติ
ยังขาดความชํานาญ และผู้บริหารยังไม่เห็นความสําคัญในการดําเนินการ การปรับปรุงการบริหารวิธี 
การงบประมาณแผ่นดิน ในด้านระบบข้อมูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควรวางแผนจัดทําระบบฐาน 
ข้อมูล จัดและพัฒนาระบบเครือข่ายให้เป็นระบบเช่ือมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทําให้การ
พัฒนาการบริหารและการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

สุวิทย์ ปานะชา (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของบุคลากรในการปฏิบัติ 
งานด้านงบประมาณ : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า การ 
ศึกษาเป็นปัจจัยที่ช่วยให้คนมีประสิทธิภาพ บุคคลท่ีได้รับการศึกษาสูงย่อมมีสติปัญญา ในการ
พิจารณาสิ่งต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล และ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องมากกว่า
ผู้ที่มีการศึกษาต่ํา ดังน้ันการศึกษาจึงมีส่วนช่วยให้บุคคลปฏิบัติงานได้ดี ซึ่งบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในจังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีย่อมมีความรู้ความเข้าใจ
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เก่ียวกับการศึกษามากกว่าคนที่จบการศึกษาในระดับที่ตํ่ากว่า โดยเฉพาะคุณสมบัติของตําแหน่งปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งมาจากการสอบคัดเลือกน้ัน ต้องมีพ้ืนฐานความรู้เก่ียวกับการบริหารการ
ปกครอง และมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นอย่างตํ่า และจากการแบ่งส่วนบริหารภายใน
องค์การบริหารส่วนตําบลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย กําหนดให้สํานักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล มีปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทําหน้าที่เป็นหัวหน้า ย่อมแสดงให้เห็นว่า บุคคลท่ี
มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณแตกต่างกัน 

ปกรณ์ บูรณ์ปกรณ์ (2557) ได้ศึกษาปัญหาในการบริหารงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า องค์การบริหารส่วนตําบลส่วนใหญ่มีความเข้าใจใน
เรื่องเกี่ยวกับบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่าย และระยะเวลาในการจัดทํา
งบประมาณ แต่กลุ่มตัวอย่างยังไม่มีความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องการบริหารงบประมาณประจําปี จึงได้มี
ข้อเสนอแนะว่า ควรปรับปรุงด้านการจัดเตรียมงบประมาณในการจัดทําแผน และโครงการพร้อม
ลําดับความสําคัญของโครงการเพ่ือประกอบงบประมาณ ควรตรวจสอบเอกสารร่างข้อบังคับงบ 
ประมาณและอนุมัติให้รวมเร็วกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจน ควรจัดให้มีการศึกษาอบรมแก่
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจ สําหรับการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปี ควรทําการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินว่าเป็นไปตามแผนพัฒนาตําบลหรือไม่และผู้ที่มีอํานาจที่
จะต้องเข้าตรวจสอบจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการตรวจสอบให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
และควรมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณผลการปฏิบัติงานตาม
แผน เพ่ือให้มีการตรวจสอบได้โดยง่าย  

ชําเลือง พุฒพรหม (2557) ได้วิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดอุบลราชธานี” พบว่า ระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบ 
ประมาณโดยรวมอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณในด้านการ
ปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์ ด้านการปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมาย และใน
ด้านของการปฏิบัติได้ทันตามกําหนดเวลา ก็มีระดับประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก  

สิทธิเดช สุวรรณดี (2557) ได้ศึกษาเรื่องความรู้ความเข้าใจในการบริหารงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ในขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบ 
ประมาณ และขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ คณะกรรมการบริหาร อบต. และพนักงานส่วน
ตําบลในเขตอําเภอเชียงใหม่ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในระดับปานกลาง จนเกือบตํ่า ซึ่งอาจเกิดจากความไม่สนใจ ประมาท เลินเล่อ ดังน้ันควรมี
การฝึกอบรมเก่ียวกับวิธีการบริหารงบประมาณ เพ่ือเป็นการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการบริหารงบประมาณ ให้กับคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงาน
ส่วนตําบล โดยการกําหนดให้มีการประเมินผลหลังจากการฝึกอบรมเป็นประจํา 



36 

กิตติมา แก้วกิตติ (2557) ได้ศึกษาปัญหาในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า โดยภาพรวมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดมีปัญหาในระดับปานกลาง ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
บริหารงบประมาณ โดยยึดระเบียบกระทรวงมหาดไทย เป็นแนวทางในการปฏิบัติซึ่งประกอบด้วย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
แต่ในบางขณะการตีความหรือวินิจฉัยข้อกฎหมายต่าง ๆ ยังไม่ถูกต้องและชัดเจน ประกอบกับต้องเร่ง
ดําเนินการเพ่ือให้ทันเวลาและขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญปฏิบัติงาน ทําให้การดําเนินงาน
ผิดพลาด ก่อให้เกิดปัญหาในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายในขั้นตอนต่าง ๆ โดยเฉพาะขั้นตอนการ
บริหารงบประมาณ 

พระมหาสมคิด คําผล (2557) ได้ศึกษาวิจัย “การบริหารงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ” พบว่า การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตําบล อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อจําแนกตามเพศ โดยรวมและเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการ
จัดเตรียมงบประมาณ ด้านอนุมัติงบประมาณ และด้านการบริหารงบประมาณ ที่มีเพศต่างกัน มีการ
บริหารงบประมาณ ไม่แตกต่างกัน และเมื่อจําแนกตามตําแหน่งหน้าที่และประสบการณ์ทํางาน โดย 
รวมและเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการจัดเตรียมงบประมาณ ด้านอนุมัติงบประมาณ และด้านการ
บริหารงบประมาณ ที่มีตําแหน่งหน้าที่และประสบการณ์ทํางานต่างกัน มีการบริหารงบประมาณ แตก 
ต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

พูลศรี เหง้าพรหมมินทร์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง “กระบวนการบริหารงบประมาณขององค์ 
การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น” กระบวนการบริหารงบประมาณ พบว่า มีการปฏิบัติตามกระบวน 
การบริหารงบประมาณโดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติประจํา ในรายข้ันตอนพบว่า ขั้นตอนการเตรียมจัด 
ทํางบประมาณ มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติประจํา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ องค์การบริหารส่วนตําบลใช้แผนพัฒนาฯ ขององค์กรเป็นแนวทางในการจัดทํา
งบประมาณ และข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือการจัดสรรงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตําบล มี
ความเป็นธรรมแก่ทุกชุมชน และครอบคลุมงานทุกด้าน ด้านการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ มีการ
ปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติประจํา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ผู้บริหารท้องถิ่นนําเสนอร่างงบประมาณต่อสภา องค์การบริหารส่วนตําบล ภายในกําหนด และข้อที่มี
ค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือองค์การบริหารส่วนตําบลแจ้งวาระการประชุมสภาให้ประชาชนทราบทุกครั้ง
และอํานวยความสะดวกในการให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุม และด้านการบริหารงบ 
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ประมาณ มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติประจํา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า และข้อที่มีค่า 
เฉลี่ยสูงสุด คือส่วนการคลัง ควบคุมการรับ-การเบิกจ่ายเงิน, บัญชีรายงานการเงินและเอกสารอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือหน่วยงานต่าง ๆ ได้ย่ืนแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงาน
คลัง เพ่ือรวบรวมการจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินรวมเสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินงบประมาณ ความคิดเห็น
ที่มีต่อข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาการจัดทําและการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น พบว่า มีความคิดเห็นต่อข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยแยก
เป็นรายข้อ ดังน้ี (1) ควรมีการประชาสัมพันธ์ (2) ควรมีการจัดทําฐานข้อมูล (3) ควรมีการฝึกอบรม  

 

2.7 สรุปกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
จากแนวคิดและผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง สามารถนํามาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยเพ่ือ

การศึกษาการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2, 3) พ.ศ. 2543 (องค์การบริหารส่วน
ตําบลศิลา, 2549, หน้า 533) เป็นเกณฑ์ในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยน้ี  

  
 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2.3 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

1) เพศ 
2) ระดับการศกึษา 
3) ตําแหน่ง 
4) ประสบการณ์ในการทํางาน 

 

การปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีการงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น มี 3 ด้านดังนี้ 
 

1) ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณ 
2) ด้านขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 
3) ด้านขั้นตอนการบริหารงบประมาณ 



 

บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเร่ือง การปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นการศึกษาเพ่ือให้การปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่น ซึ่งการวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีขั้นตอน
และวิธีดําเนินการวิจัย ดังต่อไปน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
3.4 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.7 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.1 ประชากร  
ได้แก่ บุคลากรท้องถิ่น ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จํานวน 295 คน 
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
ได้แก่ บุคลากรท้องถิ่น ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขต อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จํานวน 170 คน  
 

3.2 เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัยครั้งน้ี ได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง จํานวน  

295 คน โดยใช้สูตรคํานวณของ Taro Yamane ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 170 คน ตามสูตร 
(สุรพล พรมกุล, 2552, หน้า 69-70)  

n     =     2N(e)1
N
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เมื่อ n =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 N  =  ขนาดของประชากร 
 e =  ความคาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง 
ซึ่งกําหนดให้มีความคาดเคลื่อนร้อยละ 5 หรือ 0.05 
การคํานวณขนาดตัวอย่างจากประชากร มีจํานวนทั้งหมด 295 คน 

  แทนค่า  n    =     2295(0.05)1
295


  

                 

                = 169.78   170 
เมื่อได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 170 คน แล้วมาหาสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเกณฑ์ ตามสูตรน้ี (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548, หน้า 19) 

   n1     =     xnN
Ni  

เมื่อ n1 =  จํานวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละองค์การบริหารส่วนตําบล 
 Ni =  จํานวนประชากรแต่ละองค์การบริหารส่วนตําบล 
 n  =  จํานวนกลุ่มตัวอย่างรวมทุกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 N =  จํานวนประชากรท้ังหมด 
จึงทําให้ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตารางที่ 3.1 
 

ตารางที่ 3.1  แสดงจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามรายชื่อองค์การบริหารส่วน 
ตําบลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ลําดับ
ที่ 

องค์การบริหารส่วนตําบล ประชากร กลุ่ม
ตัวอย่าง 

1. องค์การบริหารส่วนตําบลนาหนองทุ่ม 46x170÷295 26 
2. องค์การบริหารส่วนตําบลโนนหัน 30x170÷295 17 
3. องค์การบริหารส่วนตําบลไชยสอ 33x170÷295 19 
4. องค์การบริหารส่วนตําบลขัวเรียง 33x170÷295 19 
5. องค์การบริหารส่วนตําบลโนนอุดม 36x170÷295 21 
6. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองเขียด 42x170÷295 24 
7. องค์การบริหารส่วนตําบลชุมแพ 41x170÷295 24 
8. องค์การบริหารส่วนตําบลวังหินลาด 34x170÷295 20 

รวม 295 170 
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จากตารางที่ 3.1 พบว่า แสดงจํานวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอชุมแพ ซึ่งได้มาจากการหาสัดส่วน พบว่า ตําบลที่มีกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดคือ องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาหนองทุ่ม จํานวน 26 คน รองลงมาคือ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองเขียด มีกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 24 คน และน้อยที่สุดคือ องค์การบริหารส่วนตําบลโนนหัน มีกลุ่มตัวอย่างจํานวน 17 คน เมื่อ
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 170 คน ดังกล่าวแล้ว จากนั้นทําการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เฉพาะตําแหน่ง นายกองค์การบริการส่วนตําบล, ปลัดองค์การบริหาร ส่วนตําบล และหัว 
หน้าส่วนราชการ นอกนั้นทํางานสุ่มแบบง่าย (Sample Random Sampling) โดยการจับฉลากแบบ
งาน จนครบจํานวนกลุ่มตัวอย่างได้กําหนดไว้ 

 

3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบ สอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้ศึกษาวิจัยจัด 

สร้างขึ้น ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบสํารวจรายการ (Checklists) และแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Interval Scale) ซึ่งสร้างขั้นตามหลักการและวิธีการของลิเคอร์ท (Likert) เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ ลักษณะของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง
และประสบการณ์ในการทํางาน ลักษณะคําถามเป็นสํารวจรายการ (Checklists) จํานวน 4 ข้อ 

ตอนที่ 2 ศึกษาการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล 
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ลักษณะของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัย มีจํานวน 3 ด้าน คือ 

 1)  ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณ จํานวน 10 ข้อ 
 2)  ด้านขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติประมาณ  จํานวน 10 ข้อ 
 3)  ด้านขั้นตอนการบริหารงบประมาณ  จํานวน 10 ข้อ 
ในตอนที่ 2 น้ีมีจํานวน 30 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถาม มีระดับการวัดเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า (Interval Scale) แบ่งตามระดับการปฏิบัติ เป็น 4 ระดับ คือ ปฏิบัติประจํา (4) ปฏิบัติ
บางครั้ง (3) ปฏิบัติน้อย (2) ไม่ปฏิบัติ (1) (สําเริง จันทรสุวรรณ และสุวรรณ บัวทวน, 2547, หน้า 434) 

   ช่วงคะแนนเฉลี่ย การแปลผล 
  1.00 - 1.49 หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ  
  1.50 - 2.49 หมายถึง  ปฏิบัติน้อย 
  2.50 - 3.49 หมายถึง  ปฏิบัติบางครั้ง 
  3.50 - 4.00 หมายถึง  ปฏิบัติประจํา  
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด 

 

3.4 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้ดําเนินการตามลําดับขั้นตอน 

ดังน้ี  
3.4.1  ศึกษาค้นคว้าเอกสาร บทความ ตํารา หลักสูตร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยอ่ืน ๆ ที่

เก่ียวข้อง 
3.4.2  สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตการศึกษาวิจัย โดยใช้คําถาม 2 ประเภท 

คือ แบบปลายปิดและแบบปลายเปิด 
3.4.3 นําเคร่ืองมือที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์แก้ไข 

ปรับปรุงให้ถูกต้องและชัดเจนเหมาะสมทั้งเน้ือหาสาระและการใช้ถ้อยคําสํานวนภาษาแล้วนํามาจัด 
ทําเป็นแบบสอบถาม 

3.4.4 นําเคร่ืองมือที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 ท่าน คือ 
 1. พระนิทัศน์ ธีรปญฺโญ, ดร. อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 2. ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
   จังหวัดขอนแก่น 
 3. ดร.ทองแพ ไชยต้นเทือก อาจารย์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
   จังหวัดขอนแก่น 
 4. ดร.วินิจ ผาเจริญ อาจารย์มหาวิทยาลัยเแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
 5. ดร.พูลสวัสด์ิ นาทองคํา   นายกเทศมนตรีตําบลร่องคํา จ.กาฬสินธ์ุ 
เพ่ือตรวจสอบหรือปรับปรุงแก้ไขความถูกต้องสมบูรณ์ของเน้ือหาเพ่ือให้ได้แบบสอบถามที่

มีความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของคําถาม 
3.4.5  นําแบบสอบถามหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Con- 

gruence : IOC) ของแบบสอบถาม 

 สูตร  IOC = 
Ν
R  

 เมื่อ IOC =  แทนค่าดัชนีความสอดคล้อง 
  R  =  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ 
  N =  แทนจํานวนผู้เช่ียวชาญ 
  โดยที่ +1 แน่ใจว่าสอดคล้อง 
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   0  ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง 
   -1 แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง (สมนึก ภัททิยธนี และคณะ, 2548, หน้า 220-221) 
โดยเลือกข้อคําถามที่มีค่าต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป จากข้อคําถามทั้งหมด จํานวน 30 ข้อ ใช้ได้

จํานวน 30 ข้อ ซึ่งข้อคําถามที่ใช้ได้มีค่า IOC อยู่ในช่วง 0.67-1.00 
3.4.6  ปรับปรุงแบบสอบถาม ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

สารนิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง 
3.4.7  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับผู้ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

แต่มีลักษณะคล้ายกันกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยน้ี คือ ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตอําเภอภูผาม่าน จํานวน 30 คน แล้วนําผลการตอบแบบสอบถาม ไปหาค่า
ความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ ดังน้ี 

  1) หาค่าความเที่ยงตรงของข้อคําถามในแต่ละด้าน โดยวิธีหาค่าสหสัมพันธ์รายข้อ 
กับทุกข้อ (Item-total Correlation) เลือกข้อที่มีค่า r มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ทั้งสิ้น 30 
ข้อ ได้ (.105 ≤ r  

  2) หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของเคร่ืองมือทั้งฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (α- Coefficient) โดยใช้สูตรของ Cronbach คือ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 99) 
 

   α =  1k
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 เมื่อ  α =  ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น 
  K =  จํานวนข้อของเครื่องมือวัด 
   2

is  =  ผลรวมความแปรปรวนของแต่ละข้อ 

  
2
tS   =  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

  ผลจากการทดสอบ ได้ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือเท่ากับ 9.49 
3.4.8  นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แล้วไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริงในการวิจัยต่อไป 
  

3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี 
3.5.1  ผู้วิจัยมีหนังสือถึงอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เพ่ือขอให้มีหนังสือขอความร่วมมือ 

ถึงนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เพ่ือขอความร่วมมือให้ผู้วิจัย
ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย ได้ตอบแบบสอบถามในการ
วิจัยครั้งน้ี 
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3.5.2  จัดเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่จะตอบแบบสอบถาม 
ในแต่ละครั้ง โดยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ต้ังแต่วันที่ ธันวาคม 2559-พฤษภาคม 2560 ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จํานวน 170 ชุด 

3.5.3  ผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูล ด้วยตนเองเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ แบบสอบถามทั้ง 
หมด 170 ชุด ได้คืน 170 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้เวลา 10 วัน 

3.5.4  ผู้วิจัยนําแบบสอบถาม ที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้ มาตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของข้อมูล ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ 170 ชุด 

3.5.5  ผู้วิจัยนําแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ให้ไว้ จัดระบบข้อมูลตรวจ 
สอบ เพ่ือนําไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป และแปลความหมายค่า 
เฉลี่ย ของแบบสอบถามการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล 
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยใช้เกณฑ์ตามสูตร ดังน้ี (สุรพล พรมกุล, 2552, หน้า 101) 

 ระดับ ค่าเฉลี่ย การแปลผล 
  4 3.50- 4.00 ปฏิบัติประจํา 
  3 2.50- 3.49 ปฏิบัติบางครั้ง 
  2 1.50- 2.49 ปฏิบัติน้อย 
  1 1.00- 1.49 ไม่ปฏิบัติ 
   

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยน้ีได้ดําเนินการโดยนําข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม

สําเร็จรูป มีลําดับขั้นตอน ดังน้ี 
3.6.1 ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลโดยหาค่าสถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่า

ร้อยละ (Percentage)  
3.6.2 ศึกษาการปฏิบัติงานตามข้ันตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าเฉล่ีย ( ) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

3.6.3  ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
วิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กับปัจจัยส่วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่าง ด้านเพศ ระดับการศึกษา โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) ส่วนตัวแปรปรวนที่มีค่ามาก 
กว่า 2 ระดับ ได้แก่ ตําแหน่งและประสบการณ์ในการทํางานในองค์การบริหารส่วนตําบล ใช้ในการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé Method) 
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3.6.4  วิเคราะห์ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์ 
การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยการสรุปประเด็นและแจกแจงค่าความถี่ 
(Frequency) และนําเสนอในรูปตาราง 

 

3.7 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.7.1  สถิติในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  1)  หาค่าอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยใช้ Item-total Correlation 

  2)  หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) 
ของ Cronbach โดยใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 99) 

 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเร่ือง การปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ต้ังวัตถุประสงค์
ของการวิจัย (Research Objectives) 3 ประการคือ 

1)  เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล 
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

2)  เพ่ือเปรียบเทียบเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ของบุคลากรท้องถิ่นที่มีเพศ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง และ
ประสบการณ์ทํางานต่างกัน 

3)  เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

 ในการวิจัยครั้งน้ี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคลากรท้องถิ่น ประกอบด้วย นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น จํานวน 295 คน ใช้สูตรในการคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane แล้วนําไป
หาสัดส่วนของกลุ่มประชากร โดยใช้องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเกณฑ์ ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 170 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามจากน้ันนําแบบสอบถามที่รวบรวมได้ 
มาดําเนินการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือ
คํานวณหาค่าสถิติสําหรับตอบวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัยให้ครบถ้วนตามท่ีต้ังไว้ มีลําดับ
ขั้นตอนดังน้ี 

 4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมายข้อมูล จึงกําหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ

เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
  แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
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S.D. แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
n แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
t แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ   
  t (t-distribution) 
F แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ   

  F (F-distribution) 
df แทน ช้ันของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
SS แทน ผลบวกกําลังสอง (Sum of Squares) 
MS แทน ค่ากําลังสองเฉลี่ย (Mean Squares) 
Sig. แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significance) 
* แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง 

ประสบการณ์ในการทํางาน ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

ตอนที่ 2 การปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอ 
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ( ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ใช้การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจะทด 
สอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé Method) 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธี
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยการสรุปประเด็นและ
แจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย  
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4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ในการวิจัยเรื่องน้ีกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ บุคลากรท้องถิ่น ประกอบด้วย นายกองค์การ

บริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีคุณลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง คือ เพศ ระดับการศึกษา ตําแหน่งและ
ประสบการณ์ในการทํางาน ในการวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ และ
นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวน และค่าร้อยละ ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบ 

สอบถาม จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

116 
54 

68.2 
31.8 

รวม 170 100 
 

 จากตารางที่ 4.1 พบว่า บุคลากรท้องถิ่นที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 
116 คน คิดเป็นร้อยละ 68.2 และเพศหญิง จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวน และค่าร้อยละ ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบ 

สอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรีขึ้นไป 

105 
65 

61.8 
38.2 

รวม 170 100 
 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า บุคลากรท้องถิ่นที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8 และปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน 65 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.2 
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ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวน และค่าร้อยละ ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบ 
สอบถาม จําแนกตามตําแหน่งปัจจุบัน 

 

ตําแหน่งปัจจุบัน จํานวน ร้อยละ 
หัวหน้าส่วนราชการ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบล 

41 
11 
11 
107 

24.1 
6.5 
6.5 
62.9 

รวม 170 100 
 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า บุคลากรท้องถิ่นที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ดํารงตําแหน่งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 62.9 รองลงมาคือตําแหน่งหัวหน้าส่วน
ราชการ จํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1 และน้อยที่สุดคือตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 
 
ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวน และค่าร้อยละ ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบ 

สอบถาม จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน 
 

ประสบการณท์ํางาน จํานวน ร้อยละ 
ตํ่ากว่า 4 ปี  
4 - 8 ปี  
มากกว่า 8 ปีขึ้นไป 

50 
66 
54 

29.4 
38.8 
31.8 

รวม 170 100 
 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า บุคลากรท้องถิ่นที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีประสบการณ์
ทํางาน 4-8 ปี จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 รองลงมามีประสบการณ์ทํางานมากกว่า 8 ปีขึ้นไป 
จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 และน้อยที่สุดมีประสบการณ์ทํางานตํ่ากว่า 4 ปี จํานวน 50 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.4 
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ตอนท่ี 2 การปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

 การศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล 
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ( ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
แล้วนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย ( )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติงานตาม

ขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
โดยรวมทั้ง 3 ด้าน 

 

การปฏิบัติงานตามขัน้ตอน   S.D. การแปลผล 
ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณ 
ด้านขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 
ด้านขั้นตอนการบริหารงบประมาณ 

3.58 
3.65 
3.66 

0.46 
0.38 
0.46 

ปฏิบัติประจํา 
ปฏิบัติประจํา 
ปฏิบัติประจํา 

รวม 3.63 0.40 ปฏิบัติประจํา 
 

 จากตารางที่ 4.5 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตําบล โดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติประจํา  

เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือด้านขั้นตอนการบริหารงบ 
ประมาณ รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ และน้อยที่สุดคือด้านขั้นตอนการ
เตรียมจัดทํางบประมาณ  
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ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ( )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณ 

 

ข้อที ่ ด้านขัน้ตอนการเตรยีมจัดทาํงบประมาณ   S.D. การแปลผล 
1. จัดทํางบประมาณตามปฏิทินงบประมาณ 3.58 0.67 ปฏิบัติประจํา 
2. กําหนดยอดวงเงินงบประมาณรายรับ-รายจ่าย กับ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

3.55 
 

0.74 
 

ปฏิบัติประจํา 
3. หน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลจัดทํา

ร่างงบประมาณเสนอเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
 

3.62 
 

0.57 
 

ปฏิบัติประจํา 
4. เจ้าหน้าที่งบประมาณพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์และ

จัดลําดับความสําคัญของแต่ละรายการร่วมกับหน่วย 
งานต่าง ๆ  

 
 

3.52 

 
 

0.70 

 
 

ปฏิบัติประจํา 
5. องค์การบริหารส่วนตําบลใช้แผนพัฒนา ขององค์กรเป็น

แนวทางในการจัดทํางบประมาณ 
 

3.71 
 

0.53 
 

ปฏิบัติประจํา 
6. การจัดทํางบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล

เน้นการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย 
 

3.59 
 

0.59 
 

ปฏิบัติประจํา 
7. องค์การบริหารส่วนตําบลมีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา 

ทิศทาง การพัฒนา แล้วกําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์
ที่ต้องการอย่างชัดเจนและมีเหตุผล 

 
 

3.53 

 
 

0.63 

 
 

ปฏิบัติประจํา 
8. การจัดทํางบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลได้

คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสําคัญ 
 

3.56 
 

0.67 
 

ปฏิบัติประจํา 
9. การจัดสรรงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตําบล 

มีความเป็นธรรมแก่ทุกชุมชน และครอบคลุมงานทุก
ด้าน 

 
3.52 

 
0.69 

 
ปฏิบัติประจํา 

10. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณตรวจสอบความถูกต้อง
ของงบประมาณให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล 

 
 

3.57 

 
 

0.66 

 
 

ปฏิบัติประจํา 
รวม 3.58 0.46 ปฏิบัติประจํา 
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จากตารางที่ 4.6 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณของ
องค์ การบริหารส่วนตําบล โดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติประจํา  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ องค์การบริหารส่วนตําบลใช้ แผน 
พัฒนาขององค์กรเป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณ รองลงมาคือ หน่วยงานต่าง ๆ ขององค์ การ
บริหารส่วนตําบล จัดทําร่างงบประมาณเสนอเจ้าหน้าที่งบประมาณ และน้อยที่สุด คือการจัดสรรงบ 
ประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล มีความเป็นธรรมแก่ทุกชุมชน และครอบคลุมงานทุกด้าน  
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ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ( )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ด้านขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 

 

ข้อที ่ ด้านขัน้ตอนการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ   S.D. การแปลผล 
1. ผู้บริหารท้องถิ่นนําเสนอร่างงบประมาณต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนตําบลภายในกําหนด 
 

3.84 
 

0.43 
 

ปฏิบัติประจํา 
2. กรณีเสนอร่างงบประมาณต่อสภาไม่ทันภายในกําหนด ผู้ 

บริหารได้เสนอขออนุมัติขยายเวลาต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

 
 

3.66 

 
 

0.57 

 
 

ปฏิบัติประจํา 
3. องค์การบริหารส่วนตําบล แจ้งวาระการประชุมสภาให้

ประชาชนทราบทุกครั้งและอํานวยความสะดวกในการให้
ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุม 

 
 

3.51 

 
 

0.58 

 
 

ปฏิบัติประจํา 
4. ฝ่ายบริหารสามารถนําเสนอแผนงานที่บรรจุไว้ในร่างงบ 

ประมาณให้แก่ฝ่ายสภาพิจารณาได้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน 

 
 

3.64 

 
 

0.56 

 
 

ปฏิบัติประจํา 
5. การพิจารณาอนุมั ติแผนงาน/โครงการได้คํ านึงถึ ง

ประโยชน์สูงสุดและอาศัยข้อมูลในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ประกอบการพิจารณา 

 
 

3.68 

 
 

0.60 

 
 

ปฏิบัติประจํา 
6. ผู้บริหารท้องถิ่นนําเสนอร่างงบประมาณต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนตําบลภายในกําหนด 
 

3.84 
 

0.43 
 

ปฏิบัติประจํา 
7. สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตําบล ตระหนักในหน้าที่

ของตน พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ในสภาอย่างมีเหตุผลยึดหลัก 
ผลประโยชน์ส่วนรวมและถูกต้องตามกฎหมาย 

 
 

3.63 

 
 

0.57 

 
 

ปฏิบัติประจํา 
8. สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตําบล ตรวจสอบความ 

ถูกต้องของงบประมาณให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล 

 
 

3.72 

 
 

0.53 

 
 

ปฏิบัติประจํา 
9. การพิจารณางบประมาณเป็นไปตามที่กฎหมายให้อํานาจ 3.72 0.54 ปฏิบัติประจํา 
10. เมื่อร่างงบประมาณได้ผ่านการเห็นชอบจากสภาองค์การ

บริหารส่วนตําบลและนายกองค์การบริหารส่วนตําบลลง
นามแล้วองค์การบริหารส่วนตําบล ได้ส่งให้นายอําเภอ
พิจารณาอนุมัติ 

 
 
 

3.79 

 
 
 

0.50 

 
 
 

ปฏิบัติประจํา 
รวม 3.65 0.38 ปฏิบัติประจํา 
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 จากตารางที่ 4.7 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตําบล โดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติประจํา  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารท้องถิ่นนําเสนอร่างงบ 
ประมาณต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ภายในกําหนด รองลงมาคือ เมื่อร่างงบประมาณได้ผ่านการ 
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ลงนามแล้วองค์การ
บริหารส่วนตําบล ได้ส่งให้นายอําเภอพิจารณาอนุมัติ และน้อยที่สุด คือ องค์การบริหารส่วนตําบล แจ้ง
วาระการประชุมสภาให้ประชาชนทราบทุกคร้ังและอํานวยความสะดวกในการให้ประชาชนเข้าร่วม
สังเกตการณ์ประชุม  
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ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ด้านขั้นตอนการบริหารงบประมาณ 

 

ข้อที ่ ด้านขัน้ตอนการบริหารงบประมาณ   S.D. การแปลผล 
1. หน่วยงานต่าง ๆ ได้ย่ืนแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงาน

คลัง เพ่ือรวบรวมการจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินรวมเสนอ
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 
 

3.58 

 
 
0.64 

 
 

ปฏิบัติประจํา 
2. หน่วยงานที่เป็นเจ้าของงบประมาณมีการควบคุมการใช้

งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 

3.64 
 
0.63 

 
ปฏิบัติประจํา 

3. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เจ้าหน้าที่งบประมาณและ
หัวหน้าหน่วยงานร่วมกันรับผิดชอบควบคุมงบประมาณ 

 
3.74 

 
0.48 

 
ปฏิบัติประจํา 

4. องค์การบริหารส่วนตําบล มีแผนการดําเนินงาน และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าเพ่ือประชาชน
จะได้ติดตามตรวจสอบได้ 

 
 

3.63 

 
 
0.56 

 
 

ปฏิบัติประจํา 
5. องค์การบริหารส่วนตําบล ประกาศผลการดําเนินงานให้

ประชาชนรับรู้เพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
 

3.59 
 
0.64 

 
ปฏิบัติประจํา 

6. องค์การบริหารส่วนตําบล คัดเลือกผู้แทนชุมชนร่วมเป็น
กรรมการในการดําเนินงานให้เกิดความถูกต้องโปร่งใส เป็น
ธรรม 

 
 

3.60 

 
 
0.74 

 
 

ปฏิบัติประจํา 
7. การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณขององค์การ

บริหารส่วนตําบลเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วต้องประกาศ
โดยเปิดเผยให้ประชาชนได้ทราบ 

 
 

3.71 

 
 
0.56 

 
 

ปฏิบัติประจํา 
8. ส่วนการคลังควบคุมการรับ-การเบิกจ่ายเงิน,บัญชีรายงาน 

การเงิน และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

3.75 
 
0.55 

 
ปฏิบัติประจํา 

9. การบริหารงบประมาณองค์การบริหารส่วนตําบล เน้น
ความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก
และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบได้ 

 
 

3.66 

 
 
0.71 

 
 

ปฏิบัติประจํา 
10. เมื่อสิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตําบลได้ประกาศ 

รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจําปี ไว้โดยเปิดเผย ณ องค์ 
การบริหารส่วนตําบล เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบ 

 
 

3.67 

 
 
0.65 

 
 

ปฏิบัติประจํา 
รวม 3.66 0.46 ปฏิบัติประจํา 
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จากตารางที่ 4.8 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตําบล โดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติประจํา  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ส่วนการคลัง ควบคุมการรับ-การ
เบิกจ่ายเงิน, บัญชีรายงานการเงินและเอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง รองลงมาคือ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เจ้าหน้าที่งบประมาณและหัวหน้าหน่วยงานร่วมกันรับผิดชอบควบคุมงบประมาณ และ
น้อยที่สุดคือ หน่วยงานต่าง ๆ ได้ย่ืนแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลัง เพ่ือรวบรวมการจัดทํา
แผนการใช้จ่ายเงินรวมเสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
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ตอนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ต้ังสมมติฐานการวิจัยไว้ว่าบุคลากรท้องถิ่นที่มีเพศ ระดับการศึกษา ตําแหน่งและ

ประสบการณ์ในการทํางานต่างกันมีการปฏิบัติงานตามข้ันตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแตกต่างกัน ซึ่งผลการวิเคราะห์ปรากฏดังต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ( )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติงานตาม

ขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. การแปลผล 
ชาย 
หญิง 

116 
54 

3.60 
3.70 

0.43 
0.32 

ปฏิบัติประจํา 
ปฏิบัติประจํา 

รวม 170 3.65 0.38 ปฏิบัติประจํา 
 

 จากตารางที่ 4.9 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตําบล โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จําแนกตามเพศ อยู่ในระดับปฏิบัติประจํา และเมื่อแยก
ตามเพศ พบว่า ปฏิบัติประจํามากที่สุดคือ เพศหญิง 
 
ตารางที่ 4.10 แสดงผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การ

บริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ที่มีเพศต่างกัน 
 

เพศ n   S.D. t Sig.(2tailed) 
ชาย 
หญิง 

116 
54 

3.60 
3.70 

0.43 
0.32 

-1.791 0.076 

 

 จากตารางที่ 4.10 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น ที่มีเพศต่างกันมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน 
วิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณ จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. การแปลผล 
ชาย 
หญิง 

116 
54 

3.54 
3.66 

0.50 
0.37 

ปฏิบัติประจํา 
ปฏิบัติประจํา 

รวม 170 3.60 0.44 ปฏิบัติประจํา 
 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น มีการปฏิบัติงานตามข้ันตอนวิธีงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ด้านการเตรียมจัดทํางบประมาณ จําแนกตามเพศ อยู่ในระดับปฏิบัติประจํา 
และเมื่อแยกตามเพศ พบว่า ปฏิบัติประจํามากที่สุดคือ เพศหญิง 

 
ตารางที่ 4.12 แสดงผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การ

บริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบ 
ประมาณ ที่มีเพศต่างกัน 

 

เพศ n   S.D. t Sig.(2tailed) 
ชาย 
หญิง 

116 
54 

3.54 
3.66 

0.50 
0.37 

-1.848 0.067 

 

จากตารางที่ 4.12 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น ที่มีเพศต่างกันมีการปฏิบัติงานตามข้ันตอนวิธี
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณ ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉลี่ย ( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ด้านขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. การแปลผล 
ชาย 
หญิง 

116 
54 

3.63 
3.70 

0.40 
0.34 

ปฏิบัติประจํา 
ปฏิบัติประจํา 

รวม 170 3.67 0.37 ปฏิบัติประจํา 
 

จากตารางที่ 4.13 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ด้านขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ จําแนกตามเพศ อยู่ในระดับปฏิบัติประจํา 
และเมื่อแยกตามเพศ พบว่า ปฏิบัติประจํามากที่สุดคือ เพศหญิง 

 
ตารางที่ 4.14 แสดงผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การ

บริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ 
ที่มีเพศต่างกัน 

 

เพศ n   S.D. t Sig.(2tailed) 
ชาย 
หญิง 

116 
54 

3.63 
3.70 

0.40 
0.34 

-1.126 0.262 

 

จากตารางที่ 4.14 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น ที่มีเพศต่างกันมีการปฏิบัติงานตามข้ันตอนวิธี
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉลี่ย ( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ด้านขั้นตอนการบริหารงบประมาณ จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. การแปลผล 
ชาย 
หญิง 

116 
54 

3.62 
3.74 

0.50 
0.35 

ปฏิบัติประจํา 
ปฏิบัติประจํา 

รวม 170 3.68 0.43 ปฏิบัติประจํา 
 

จากตารางที่ 4.15 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ด้านขั้นตอนการบริหารงบประมาณ จําแนกตามเพศ อยู่ในระดับปฏิบัติ
ประจํา และเมื่อแยกตามเพศ พบว่า ปฏิบัติประจํามากที่สุดคือ เพศหญิง 
 
ตารางที่ 4.16 แสดงผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การ

บริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านขั้นตอนการบริหารงบ 
ประมาณ ที่มีเพศต่างกัน 

 

เพศ n   S.D. t Sig.(2tailed) 
ชาย 
หญิง 

116 
54 

3.62 
3.74 

0.50 
0.35 

-1.828 0.070 

 

จากตารางที่ 4.16 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น ที่มีเพศต่างกันมีการปฏิบัติงานตามข้ันตอนวิธี
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านขั้นตอนการบริหารงบประมาณ ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.17 แสดงค่าเฉลี่ย ( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n   S.D. การแปลผล 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรีขึ้นไป 

105 
65 

3.56 
3.75 

0.45 
0.28 

ปฏิบัติประจํา 
ปฏิบัติประจํา 

รวม 170 3.66 0.37 ปฏิบัติประจํา 
 

จากตารางที่ 4.17 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตําบล โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จําแนกตามระดับการศึกษา อยู่ในระดับปฏิบัติประจํา 
และเมื่อแยกตามระดับการศึกษา พบว่า ปฏิบัติประจํามากที่สุด คือการศึกษาระดับปริญญาขึ้นไป 
 
ตารางที่ 4.18 แสดงผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การ

บริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ที่มีเพศ
ต่างกัน 

 

ระดับการศึกษา n   S.D. t Sig.(2tailed) 
ชาย 
หญิง 

105 
65 

3.56 
3.75 

0.45 
0.28 

-3.416 0.001* 

 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.18 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการปฏิบัติงานตาม

ขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยรวมทั้ง 3 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.19 แสดงค่าเฉลี่ย ( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณ จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n   S.D. การแปลผล 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรีขึ้นไป 

105 
65 

3.49 
3.70 

0.50 
0.36 

ปฏิบัติประจํา 
ปฏิบัติประจํา 

รวม 170 3.60 0.43 ปฏิบัติประจํา 
 

จากตารางที่ 4.19 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณ จําแนกตามระดับการศึกษา  
อยู่ในระดับปฏิบัติประจํา และเมื่อแยกระดับการศึกษา พบว่า ปฏิบัติประจํามากที่สุด คือการศึกษา
ระดับปริญญาขึ้นไป 
 
ตารางที่ 4.20 แสดงผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การ

บริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํา
งบประมาณ ที่มีเพศต่างกัน 

 

ระดับการศึกษา n   S.D. t Sig.(2tailed) 
ชาย 
หญิง 

105 
65 

3.49 
3.70 

0.50 
0.36 

-3.197 0.002* 

 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.20 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการปฏิบัติงานตาม

ขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณ แตก 
ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.21 แสดงค่าเฉลี่ย ( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ด้านขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n   S.D. การแปลผล 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรีขึ้นไป 

105 
65 

3.59 
3.75 

0.42 
0.28 

ปฏิบัติประจํา 
ปฏิบัติประจํา 

รวม 170 3.67 0.35 ปฏิบัติประจํา 
 

จากตารางที่ 4.21 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ด้านขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ จําแนกตามระดับการศึกษา อยู่ใน
ระดับปฏิบัติประจํา และเมื่อแยกตามเพศ พบว่า ปฏิบัติประจํามากที่สุด คือการศึกษาระดับปริญญา
ขึ้นไป 
 
ตารางที่ 4.22 แสดงผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การ

บริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านขั้นตอนการอนุมัติ
งบประมาณ ที่มีเพศต่างกัน 

 

ระดับการศึกษา n   S.D. t Sig.(2tailed) 
ชาย 
หญิง 

105 
65 

3.59 
3.75 

0.42 
0.28 

-2.870 0.005* 

 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.22 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการปฏิบัติงานตาม

ขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.23 แสดงค่าเฉลี่ย ( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ด้านขั้นตอนการบริหารงบประมาณ จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n   S.D. การแปลผล 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรีขึ้นไป 

105 
65 

3.58 
3.78 

0.53 
0.30 

ปฏิบัติประจํา 
ปฏิบัติประจํา 

รวม 170 3.68 0.42 ปฏิบัติประจํา 
 

จากตารางที่ 4.23 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ด้านขั้นตอนการบริหารงบประมาณ จําแนกตามระดับการศึกษา อยู่ใน
ระดับปฏิบัติประจํา และเมื่อแยกตามเพศ พบว่า ปฏิบัติประจํามากที่สุด คือการศึกษาระดับปริญญา
ขึ้นไป  
 
ตารางที่ 4.24 แสดงผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การ

บริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านขั้นตอนการบริหารงบ 
ประมาณ ที่มีเพศต่างกัน 

 

ระดับการศึกษา n   S.D. t Sig.(2tailed) 
ชาย 
หญิง 

105 
65 

3.58 
3.78 

0.53 
0.30 

-3.215 0.002* 

 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.24 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการปฏิบัติงานตาม

ขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านขั้นตอนการบริหารงบประมาณ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.25 แสดงค่าเฉลี่ย ( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จําแนกตามตําแหน่ง 

 

ตําแหน่ง n   S.D. การแปลผล 
หัวหน้าส่วนราชการ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบล 

41 
11 
11 
107 

3.71 
3.93 
3.76 
3.55 

0.29 
0.08 
0.20 
0.45 

ปฏิบัติประจํา 
ปฏิบัติประจํา 
ปฏิบัติประจํา 
ปฏิบัติประจํา 

รวม 170 3.63 0.40 ปฏิบัติประจํา 
 

จากตารางที่ 4.25 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น ที่มีตําแหน่งต่างกันมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
วิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จําแนกตามตําแหน่ง อยู่ในระดับ
ปฏิบัติประจํา และเมื่อแยกตามตําแหน่ง พบว่า ปฏิบัติประจํามากที่สุด คือตําแหน่งปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองลงมาคือตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และน้อยที่สุดคือตําแหน่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
 
ตารางที่ 4.26 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณ

ขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยรวมท้ัง 3 ด้าน 
ที่มีตําแหน่งต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.10 
25.25 

3 
166 

0.70 
0.15 

4.61 0.004* 

รวม 27.35 169    
 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.26 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น ที่มีตําแหน่งต่างกันมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน

วิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยรวมทั้ง 3 ด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จึงทําการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffé) ดังตารางที่ 4.27 
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ตารางที่ 4.27 แสดงผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างของคา่เฉลี่ยเป็นรายคูก่ารปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จําแนกตามตําแหน่ง ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

ตําแหน่ง 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ 

 
 

(=3.71) 

ปลัดองค์การ
บริหารส่วน

ตําบล 
 

(=3.93) 

นายกองค์การ
บริหารส่วน

ตําบล 
 

(=3.76) 

สมาชิกสภา
องค์การ

บริหารส่วน
ตําบล 

(=3.55) 
หัวหน้าส่วนราชการ  
(=3.71) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
(=3.93) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
(=3.76) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
(=3.55) 

 
- 

 
0.444 

 
- 

 
0.990 

 
0.782 

 
- 

 
0.172 

 
0.38* 

 
0.431 

 
- 

 

*นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
จากตารางที่ 4.27 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น ที่มีตําแหน่งต่างกันมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน

วิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยรวมทั้ง 3 ด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแตกต่างกับตําแหน่งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล นอกน้ันไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
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ตารางที่ 4.28 แสดงค่าเฉลี่ย ( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณ จําแนกตามตําแหน่ง 

 

ตําแหน่ง n   S.D. การแปลผล 
หัวหน้าส่วนราชการ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบล 

41 
11 
11 
107 

3.67 
3.96 
3.65 
3.49 

0.41 
0.05 
0.22 
0.50 

ปฏิบัติประจํา 
ปฏิบัติประจํา 
ปฏิบัติประจํา 
ปฏิบัติประจํา 

รวม 170 3.58 0.46 ปฏิบัติประจํา 
 

จากตารางที่ 4.28 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น ที่มีตําแหน่งต่างกันมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
วิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณ จําแนกตาม
ตําแหน่ง อยู่ในระดับปฏิบัติประจํา และเมื่อแยกตามตําแหน่ง พบว่า ปฏิบัติประจํามากที่สุด คือ
ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รองลงมาคือตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ และน้อยที่สุดคือ
ตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

 
ตารางที่ 4.29 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณ

ขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านขั้นตอนการ
เตรียมจัดทํางบประมาณ ที่มีตําแหน่งต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.83 
33.50 

3 
166 

0.94 
0.20 

4.68 0.004* 

รวม 36.34 169    
 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.29 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น ที่มีตําแหน่งต่างกันมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน

วิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณ แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทําการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วย
วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดังตารางที่ 4.30 
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ตารางที่ 4.30 แสดงผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่การปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณ จําแนกตามตําแหน่ง ด้วยวิธี 
การของเชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

ตําแหน่ง 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ 

 
 

(=3.67) 

ปลัดองค์การ
บริหารส่วน

ตําบล 
 

(=3.96) 

นายกองค์การ
บริหารส่วน

ตําบล 
 

(=3.65) 

สมาชิกสภา
องค์การ

บริหารส่วน
ตําบล 

(=3.49) 
หัวหน้าส่วนราชการ  
(=3.67) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
(=3.96) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
(=3.65) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
(=3.49) 

 
- 

 
0.294 

 
- 

 
1.000 

 
0.59 

 
- 

 
0.209 

 
0.47* 

 
0.726 

 
- 

 

*นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
จากตารางที่ 4.30 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น ที่มีตําแหน่งต่างกันมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน

วิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณ แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแตกต่างกับ
ตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล นอกน้ันไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
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ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉลี่ย ( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ด้านขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ จําแนกตามตําแหน่ง 

 

ตําแหน่ง n   S.D. การแปลผล 
หัวหน้าส่วนราชการ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบล 

41 
11 
11 
107 

3.71 
3.91 
3.85 
3.59 

0.28 
0.16 
0.14 
0.43 

ปฏิบัติประจํา 
ปฏิบัติประจํา 
ปฏิบัติประจํา 
ปฏิบัติประจํา 

รวม 170 3.65 0.38 ปฏิบัติประจํา 
 

จากตารางที่ 4.31 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น ที่มีตําแหน่งต่างกันมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
วิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ จําแนกตามตําแหน่ง 
อยู่ในระดับปฏิบัติประจํา และเมื่อแยกตามตําแหน่ง พบว่า ปฏิบัติประจํามากที่สุด คือตําแหน่งปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล รองลงมาคือตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและน้อยที่สุดคือ
ตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
 
ตารางที่ 4.32 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณ

ขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านขั้นตอนการ
อนุมัติงบประมาณ ที่มีตําแหน่งต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.79 
22.87 

3 
166 

0.60 
0.14 

4.34 0.006* 

รวม 24.66 169    
 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.32 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น ที่มีตําแหน่งต่างกันมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน

วิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทําการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดังตารางที่ 4.33 
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ตารางที่ 4.33 แสดงผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่การปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ด้านขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ จําแนกตามตําแหน่ง ด้วยวิธีการ 
ของเชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

ตําแหน่ง 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ 

 
 

(=3.70) 

ปลัดองค์การ
บริหารส่วน

ตําบล 
 

(=3.91) 

นายกองค์การ
บริหารส่วน

ตําบล 
 

(=3.85) 

สมาชิกสภา
องค์การ

บริหารส่วน
ตําบล 

(=3.59) 
หัวหน้าส่วนราชการ  
(=3.70) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
(=3.91) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
(=3.85) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
(=3.59) 

 
- 

 
0.477 

 
- 

 
0.725 

 
0.989 

 
- 

 
0.344 

 
0.32* 

 
0.158 

 
- 

 

*นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
จากตารางที่ 4.33 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น ที่มีตําแหน่งต่างกันมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน

วิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแตกต่างกับตําแหน่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล นอกน้ันไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
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ตารางที่ 4.34 แสดงค่าเฉลี่ย ( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ด้านขั้นตอนการบริหารงบประมาณ จําแนกตามตําแหน่ง 

 

ตําแหน่ง n   S.D. การแปลผล 
หัวหน้าส่วนราชการ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบล 

41 
11 
11 
107 

3.76 
3.92 
3.76 
3.58 

0.32 
0.09 
0.31 
0.53 

ปฏิบัติประจํา 
ปฏิบัติประจํา 
ปฏิบัติประจํา 
ปฏิบัติประจํา 

รวม 170 3.66 0.46 ปฏิบัติประจํา 
 

จากตารางที่ 4.34 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น ที่มีตําแหน่งต่างกันมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
วิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านขั้นตอนการบริหารงบประมาณ จําแนกตามตําแหน่ง 
อยู่ในระดับปฏิบัติประจํา และเมื่อแยกตามตําแหน่ง พบว่า ปฏิบัติประจํามากที่สุด คือตําแหน่งปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล รองลงมาคือตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและนายก องค์การบริหารส่วน
ตําบล และน้อยที่สุดคือตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
 
ตารางที่ 4.35 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณ

ขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านขั้นตอนการ
บริหารงบประมาณ ที่มีตําแหน่งต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.96 
34.43 

3 
166 

0.65 
0.21 

3.15 0.056 

รวม 36.40 169    
 

จากตารางที่ 4.35 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น ที่มีตําแหน่งต่างกันมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน 
วิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านขั้นตอนการบริหารงบประมาณ ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.36 แสดงค่าเฉลี่ย ( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน 

 

ประสบการณท์ํางาน n   S.D. การแปลผล 
ตํ่ากว่า 4 ปี 
4 - 8 ปี 
มากกว่า 8 ปีขึน้ไป 

50 
66 
54 

3.46 
3.65 
3.76 

0.53 
0.32 
0.30 

ปฏิบัติบางครั้ง 
ปฏิบัติประจํา 
ปฏิบัติประจํา 

รวม 170 3.63 0.40 ปฏิบัติประจํา 
 

จากตารางที่ 4.36 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น ที่มีตําแหน่งต่างกันมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
วิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน อยู่
ในระดับปฏิบัติประจํา และเมื่อแยกตามประสบการณ์ทํางาน พบว่า ปฏิบัติประจํามากที่สุด คือ
ประสบการณ์ทํางานมากกว่า 8 ปีขึ้นไป รองลงมาประสบการณ์ทํางาน 4-8 ปี และน้อยที่สุด ตํ่ากว่า 
4 ปี  
 
ตารางที่ 4.37 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณ

ขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยรวมท้ัง 3 ด้าน 
ที่มีประสบการณ์ทํางานต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.32 
25.03 

2 
167 

1.16 
0.15 

7.775 0.001* 

รวม 27.35 169    
 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.37 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น ที่มีประสบการณ์ทํางานต่างกันมีการปฏิบัติงาน

ตามข้ันตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยรวมทั้ง 3 ด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัย 
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทําการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ
เชฟเฟ่ (Scheffé) ดังตารางที่ 4.38 
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ตารางที่ 4.38 แสดงผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่การปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน ด้วยวิธีการของเชฟ
เฟ่ (Scheffé) 

 

ประสบการณท์ํางาน ตํ่ากว่า  
4 ปี 

(=3.46) 

4 - 8 ป ี
 

(=3.65) 

มากกว่า  
8 ปีขึ้นไป 
(=3.76) 

ตํ่ากว่า 4 ปี  
(=3.46) 
4 - 8 ปี  
(=3.65) 
มากกว่า 8 ปีขึ้นไป  
(=3.76) 

 
- 
 

 
0.034* 

 
- 

 
0.3* 

 
0.340 

 
- 

 

*นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
จากตารางที่ 4.38 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น ที่มีประสบการณ์ทํางานต่างกันมีการปฏิบัติงาน

ตามข้ันตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยรวมทั้ง 3 ด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัย 
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า ประสบการณ์ทํางานตํ่ากว่า 4 ปี แตกต่างกันกับประสบการณ์
ทํางาน 4-8 ปี และประสบการณ์ทํางาน ตํ่ากว่า 4 ปี แตกต่างกันกับประสบการณ์ทํางานมากกว่า 8 ปี
ขึ้นไป นอกน้ันไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉลี่ย ( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณ จําแนกตามประสบการณ์
ทํางาน 

 

ประสบการณท์ํางาน n   S.D. การแปลผล 
ตํ่ากว่า 4 ปี 
4 - 8 ปี 
มากกว่า 8 ปีขึน้ไป 

50 
66 
54 

3.39 
3.60 
3.72 

0.55 
0.40 
0.39 

ปฏิบัติบางครั้ง 
ปฏิบัติประจํา 
ปฏิบัติประจํา 

รวม 170 3.58 0.46 ปฏิบัติประจํา 
 

จากตารางที่ 4.39 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น ที่มีตําแหน่งต่างกันมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
วิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณ จําแนกตาม
ประสบการณ์ทํางาน อยู่ในระดับปฏิบัติประจํา และเมื่อแยกตามประสบการณ์ทํางาน พบว่า ปฏิบัติ
ประจํามากที่สุด คือประสบการณ์ทํางานมากกว่า 8 ปีขึ้นไป รองลงมาประสบการณ์ทํางาน 4-8 ปี และ
น้อยที่สุด ตํ่ากว่า 4 ปี  
 
ตารางที่ 4.40 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณ

ขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านขั้นตอนการ
เตรียมจัดทํางบประมาณ ที่มีประสบการณ์ทํางานต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.98 
33.36 

2 
167 

1.49 
0.20 

7.449 0.001* 

รวม 36.34 169    
 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.40 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น ที่มีประสบการณ์ทํางานต่างกันมีการปฏิบัติงาน

ตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทําการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็น
รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดังตารางที่ 4.41 
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ตารางที่ 4.41 แสดงผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่การปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณ จําแนกตามประสบการณ์
ทํางาน ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

ประสบการณท์ํางาน 
ตํ่ากว่า  
4 ปี 

(=3.39) 

4 - 8 ป ี
 

(=3.60) 

มากกว่า  
8 ปีขึ้นไป 
(=3.72) 

ตํ่ากว่า 4 ปี  
(=3.39) 
4 - 8 ปี  
(=3.60) 
มากกว่า 8 ปีขึ้นไป  
(=3.72) 

 
- 
 

 
0.049* 

 
- 

 
0.33* 

 
0.295 

 
- 

 

*นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
จากตารางที่ 4.41 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น ที่มีประสบการณ์ทํางานต่างกันมีการปฏิบัติงาน

ตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า ประสบการณ์ทํางานตํ่ากว่า 4 ปี 
แตกต่างกันกับประสบการณ์ทํางาน 4-8 ปี และประสบการณ์ทํางาน ตํ่ากว่า 4 ปี แตกต่างกันกับ
ประสบการณ์ทํางานมากกว่า 8 ปีขึ้นไป นอกน้ันไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่  
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ตารางที่ 4.42 แสดงค่าเฉลี่ย ( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ด้านขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน 

 

ประสบการณท์ํางาน n   S.D. การแปลผล 
ตํ่ากว่า 4 ปี 
4 - 8 ปี 
มากกว่า 8 ปีขึน้ไป 

50 
66 
54 

3.53 
3.65 
3.77 

0.50 
0.32 
0.27 

ปฏิบัติประจํา 
ปฏิบัติประจํา 
ปฏิบัติประจํา 

รวม 170 3.65 0.38 ปฏิบัติประจํา 
 

จากตารางที่ 4.42 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น ที่มีตําแหน่งต่างกันมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
วิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ จําแนกตาม
ประสบการณ์ทํางาน อยู่ในระดับปฏิบัติประจํา และเมื่อแยกตามประสบการณ์ทํางาน พบว่า ปฏิบัติ
ประจํามากที่สุด คือประสบการณ์ทํางานมากกว่า 8 ปีขึ้นไป รองลงมาประสบการณ์ทํางาน 4-8 ปี 
และน้อยที่สุด ตํ่ากว่า 4 ปี  
 
ตารางที่ 4.43 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณ

ขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านขั้นตอนการ
อนุมัติงบประมาณ ที่มีประสบการณ์ทํางานต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.48 
23.19 

2 
167 

0.74 
0.14 

5.317 0.006* 

รวม 24.66 169    
 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.43 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น ที่มีประสบการณ์ทํางานต่างกันมีการปฏิบัติงาน

ตามข้ันตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทําการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่
ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดังตารางที่ 4.44 
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ตารางที่ 4.44 แสดงผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่การปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ด้านขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน 
ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

ประสบการณท์ํางาน 
ตํ่ากว่า  
4 ปี 

(=3.53) 

4 - 8 ป ี
 

(=3.65) 

มากกว่า  
8 ปีขึ้นไป 
(=3.77) 

ตํ่ากว่า 4 ปี  
(=3.53) 
4 - 8 ปี  
(=3.65) 
มากกว่า 8 ปีขึ้นไป  
(=3.77) 

 
- 
 

 
0.243 

 
- 

 
0.24* 

 
0.215 

 
- 

 

*นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
จากตารางที่ 4.44 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น ที่มีประสบการณ์ทํางานต่างกันมีการปฏิบัติงาน

ตามข้ันตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า ประสบการณ์ทํางานตํ่ากว่า 4 ปี แตกต่างกัน
กับประสบการณ์ทํางานมากกว่า 8 ปีขึ้นไป นอกน้ันไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่  
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ตารางที่ 4.45 แสดงค่าเฉลี่ย ( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ด้านขั้นตอนการบริหารงบประมาณ จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน 

 

ประสบการณท์ํางาน n   S.D. การแปลผล 
ตํ่ากว่า 4 ปี 
4 - 8 ปี 
มากกว่า 8 ปีขึ้นไป 

50 
66 
54 

3.46 
3.71 
3.77 

0.63 
0.36 
0.33 

ปฏิบัติบางครั้ง 
ปฏิบัติประจํา 
ปฏิบัติประจํา 

รวม 170 3.66 0.46 ปฏิบัติประจํา 
 

จากตารางที่ 4.45 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น ที่มีตําแหน่งต่างกันมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
วิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านขั้นตอนการบริหารงบประมาณ จําแนกตามประสบ 
การณ์ทํางาน อยู่ในระดับปฏิบัติประจํา และเมื่อแยกตามประสบการณ์ทํางาน พบว่า ปฏิบัติประจํา
มากท่ีสุด คือประสบการณ์ทํางานมากกว่า 8 ปีขึ้นไป รองลงมาประสบการณ์ทํางาน 4-8 ปี และน้อย
ที่สุด ตํ่ากว่า 4 ปี  
 
ตารางที่ 4.46 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณ

ขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านขั้นตอนการ
บริหารงบประมาณ ที่มีประสบการณ์ทํางานต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.82 
33.58 

2 
167 

1.41 
0.20 

7.014 0.001* 

รวม 36.40 169    
 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.46 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น ที่มีประสบการณ์ทํางานต่างกันมีการปฏิบัติงาน

ตามข้ันตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านขั้นตอนการบริหารงบประมาณ แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทําการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วย
วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดังตารางที่ 4.47 
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ตารางที่ 4.47 แสดงผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่การปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ด้านขั้นตอนการบริหารงบประมาณ จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน 
ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

ประสบการณท์ํางาน 
ตํ่ากว่า  
4 ปี 

(=3.46) 

4 - 8 ป ี
 

(=3.71) 

มากกว่า  
8 ปีขึ้นไป 
(=3.77) 

ตํ่ากว่า 4 ปี  
(=3.46) 
4 - 8 ปี  
(=3.71) 
มากกว่า 8 ปีขึ้นไป  
(=3.77) 

 
- 
 

 
0.015* 

 
- 

 
0.31* 

 
0.732 

 
- 

 

*นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
จากตารางที่ 4.47 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น ที่มีประสบการณ์ทํางานต่างกันมีการปฏิบัติงาน

ตามข้ันตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านขั้นตอนการบริหารงบประมาณ แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า ประสบการณ์ทํางานตํ่ากว่า 4 ปี แตกต่างกันกับ
ประสบการณ์ทํางาน 4-8 ปี และประสบการณ์ทํางานตํ่ากว่า 4 ปี แตกต่างกันกับประสบการณ์ทํางาน
มากกว่า 8 ปีขึ้นไป นอกน้ันไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



79 
 

ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะของบุคลากรท้องถ่ินเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามขั้นตอน 
วิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

ผู้วิจัยได้ต้ังคําถามแบบปลายเปิด สําหรับให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนะเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยการสรุปประเด็น และ 
แจกแจงค่าความถี่ (Frequency) และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตาราง
ต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 4.48 แสดงค่าความถ่ีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณ

ขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  
 

ลําดับที ่ ข้อเสนอแนะ ความถ่ี 
1 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
4 
 
5 

การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล ต้องมีรูปแบบของการ
บริหารที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 
การจัดทํางบประมาณรายจ่าย ควรต้ังงบประมาณตามแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด และเป็นอันดับแรกก่อน ไม่ควรต้ังงบ 
ประมาณโดยท่ีไม่กําหนดภารกิจไว้ในแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ถ้าหากความต้องการของพ่ีน้องประชาชนหรือความเป็นเร่งด่วนเปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ์ ควรปรับปรุงแผนพัฒนาด้วย 
องค์การบริหารส่วนตําบลควรประกาศผลการดําเนินงานให้ประชาชนรับรู้เพ่ือ
ตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
การจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล ควรมีความเป็นธรรมแก่
ทุกชุมชน และครอบคลุมงานทุกด้าน 
เจ้าหน้าที่งบประมาณควรพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์และจัดลําดับความ 
สําคัญของแต่ละรายการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  

 
 

140 
 
 
 
 

138 
 

135 
 

65 
 

60 
รวม  538 

 

 จากตารางที่ 4.48 พบว่า บุคลากรท้องถิ่น มีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
ตามข้ันตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ต้องการให้
ปฏิบัติประจํามากที่สุดคือ การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล ต้องมีรูปแบบของการ
บริหารที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด รองลงมา 
คือการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ควรต้ังงบประมาณตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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อย่างเคร่งครัด และเป็นอันดับแรกก่อน ไม่ควรต้ังงบประมาณโดยที่ไม่กําหนดภารกิจไว้ในแผน 
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าหากความต้องการของพ่ีน้องประชาชนหรือความจําเป็นเร่ง 
ด่วน เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ควรปรับปรุงแผนพัฒนาด้วย และน้อยที่สุดคือเจ้าหน้าที่งบ 
ประมาณควรพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญของแต่ละรายการร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ  
 
 
 
 



 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานตามข้ันตอนวิธีงบ 
ประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เพ่ือเปรียบเทียบเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ของบุคลากรท้องถิ่นที่มีเพศ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง และประสบการณ์ทํางานต่างกันและเพ่ือศึกษา
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามข้ันตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ บุคลากรท้องถิ่น ประกอบด้วย นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น จํานวน 295 คน ใช้สูตรในการคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane แล้วนําไป
หาสัดส่วนของกลุ่มประชากร โดยใช้องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเกณฑ์ ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 170 คน ทําการสุ่มอย่างง่าย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็น 
3 ตอน ประกอบด้วย  

ตอนที่ 1 ด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ ระดับการ 
ศึกษา ตําแหน่งและประสบการณ์ทํางาน จํานวน 4 ข้อ ลักษณะคําถามเป็นแบบสํารวจรายการ 
(Checklists)  

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีการงบประมาณขององค์ 
การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 ด้าน ประกอบด้วยด้านขั้นตอนการเตรียมจัด 
ทํางบประมาณ จํานวน 10 ข้อ ด้านขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติประมาณ จํานวน 10 ข้อ และด้านขั้น 
ตอนการบริหารงบประมาณ จํานวน 10 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Interval Scale)  

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธี
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบปลายเปิด 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง คือ 
บุคลากรท้องถิ่น ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบลและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จํานวน 170 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การวิเคราะห์หาค่า 
ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

การปฏิบัติงานตามข้ันตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ( ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ใช้การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจะทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé Method) 

ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามข้ันตอนวิธีงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยการสรุปประเด็นและแจกแจงค่า 
ความถี่ (Frequency) 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 
5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคลของผู้ตอบแบบสอบถามของกลุ่มประชากรที่ศึกษา

จํานวน 170 คน พบว่า บุคลากรท้องถิ่นที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 116 คน 
คิดเป็นร้อยละ 68.2 และเพศหญิง จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 มีระดับการศึกษาตํ่ากว่า 
ปริญญาตรี จํานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8 และปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.2 ดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 62.9 
รองลงมาคือตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1 และน้อยที่สุดคือ
ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และนายกปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 11 คน  
คิดเป็นร้อยละ 6.5 และมีประสบการณ์ทํางาน 4-8 ปี จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 รองลงมามี
ประสบการณ์ทํางานมากกว่า 8 ปีขึ้นไป จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 และน้อยที่สุดมีประสบ 
การณ์ทํางานตํ่ากว่า 4 ปี จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 

5.1.2 ผลวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตําบลอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

ผลวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามข้ันตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล 
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยรวมทั้ง 3 ด้าน พบว่าการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณ
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ขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติประจํา ด้าน
ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านขั้นตอนการบริหารงบประมาณ มีค่าเฉล่ีย 3.66 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด 
คือ ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณ 3.58 และถ้าจําแนกในแต่ละด้าน มีผลดังต่อไปน้ี 

1) ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณ บุคลากรท้องถิ่นมีการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่
ในระดับปฏิบัติประจํา ข้อที่มี่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คือ องค์การบริหารส่วนตําบลใช้แผนพัฒนาของ
องค์กรเป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณ มีค่าเฉลี่ย 3.71 ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ คือการ
จัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล มีความเป็นธรรมแก่ทุกชุมชน และครอบคลุมงาน
ทุกด้าน มีค่าเฉล่ีย 3.52  

2) ด้านขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ บุคลากรท้องถิ่นมีการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับ
ปฏิบัติประจํา ข้อที่มี่ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การพิจารณางบประมาณเป็นไปตามท่ีกฎหมายให้อํานาจ  
มีค่าเฉลี่ย 3.84 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ กรณีเสนอร่างงบประมาณต่อสภาไม่ทันภายในกําหนด 
ผู้บริหารได้เสนอขออนุมัติขยายเวลาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีค่าเฉล่ีย 3.51 

3) ด้านขั้นตอนการบริหารงบประมาณ บุคลากรท้องถิ่นมีการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ใน
ระดับปฏิบัติประจํา ข้อที่มี่ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ส่วนการคลัง ควบคุมการรับ-การเบิกจ่ายเงิน, บัญชี
รายงานการเงินและเอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง มีค่าเฉล่ีย 3.75 ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสดุ คือ หน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้ย่ืนแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลัง เพ่ือรวบรวมการจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินรวมเสนอ
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินงบประมาณ มีค่าเฉล่ีย 3.58 

5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย คือ บุคลากรท้องถ่ินที่มีเพศ ระดับการศึกษา 
ตําแหน่ง และประสบการณ์ทํางาน แตกต่างกัน จะมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามขั้น 
ตอนวิธีการงบประมาณ โดยรวมทั้ง 3 ด้าน โดยจําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ตําแหน่งและ
ประสบการณ์ทํางาน พบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เพศแตกต่างกัน มีระดับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีการงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้  

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธี 
การงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยรวมทั้ง 3 ด้าน แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติ 
ฐานที่ต้ังไว้ 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีตําแหน่งแตกต่างกัน มีระดับการปฏิบัติงานตามข้ันตอนวิธีการ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยรวมทั้ง 3 ด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และเมื่อทําการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 



84 

(Scheffe’s Method) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล แตกต่าง
กับตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนอกน้ัน
ไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ และจําแนกในแต่ละด้าน มีรายละเอียดดังน้ี 

1) ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีตําแหน่งแตก 
ต่างกัน มีระดับการปฏิบัติงานตามข้ันตอนวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อทําการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็น
รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ตําแหน่งปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล แตกต่างกับตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และนอกน้ันไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่  

2) ด้านขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีตําแหน่งแตกต่างกัน  
มีระดับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล ไม่แตกต่างกัน  

3) ด้านขั้นตอนการบริหารงบประมาณ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีตําแหน่งแตกต่างกัน 
มีระดับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อทําการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วย
วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ตําแหน่งปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล แตกต่างกับตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และนอกน้ันไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ทํางานแตกต่างกัน มีระดับการปฏิบัติงานตามข้ันตอน
วิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยรวมทั้ง 3 ด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อทําการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’s Method) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ประสบการณ์ทํางานตํ่ากว่า 4 ปี แตกต่างกับ
ประสบการณ์ทํางาน 4-8 ปี และประสบการณ์ทํางาน ตํ่ากว่า 4 ปี แตกต่างกับประสบการณ์ทํางาน
มากกว่า 8 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนอกน้ันไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
และจําแนกในแต่ละด้าน มีรายละเอียดดังน้ี 

1) ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์
ทํางานแตกต่างกัน มีระดับการปฏิบัติงานตามข้ันตอนวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตําบล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อทําการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) พบว่า ประสบการณ์ทํางานตํ่ากว่า  
4 ปี แตกต่างกับประสบการณ์ทํางาน 4-8 ปี และประสบการณ์ทํางาน ตํ่ากว่า 4 ปี แตกต่างกับ
ประสบการณ์ทํางานมากกว่า 8 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนอกน้ันไม่พบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่  
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2) ด้านขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ทํางาน
แตกต่างกัน มีระดับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อทําการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) พบว่า ประสบการณ์ทํางานตํ่ากว่า 4 
ปี แตกต่างกับประสบการณ์ทํางานมากกว่า 8 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
นอกน้ันไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 

3) ด้านขั้นตอนการบริหารงบประมาณ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ทํางาน
แตกต่างกัน มีระดับการปฏิบัติงานตามข้ันตอนวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล แตก 
ต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อทําการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 
เป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) พบว่า ประสบการณ์ทํางานตํ่ากว่า 4 ปี 
แตกต่างกับประสบการณ์ทํางาน 4-8 ปี และประสบการณ์ทํางานตํ่ากว่า 4 ปี แตกต่างกับประสบการณ์
ทํางานมากกว่า 8 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนอกน้ันไม่พบความแตกต่าง 
เป็นรายคู่  

5.1.4 ด้านข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีการงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเก่ียวกับ การปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีการงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พบว่าบุคลากรท้องถิ่นได้เสนอแนะเก่ียวกับ
การพัฒนาการปฏิบัติงานข้ันตอนวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยเรียงลําดับจาก
ความถี่มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 3 อันดับ คือ 1) ด้านขั้นตอนการบริหารงบประมาณ ได้แก่ การ 
บริหารเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล ต้องบริหารแบบโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด 2) ด้านขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ ได้แก่ การ
จัดทํางบประมาณรายจ่าย ควรต้ังงบประมาณตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่ง 
ครัด และเป็นอันดับแรกก่อน ไม่ควรต้ังงบประมาณโดยท่ีไม่กําหนดภารกิจไว้ในแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าหากความต้องการของพ่ีน้องประชาชนหรือความจําเป็นเร่งด่วน เปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ์ ควรปรับปรุงแผนพัฒนาด้วย และ 3) ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณ 
ได้แก่ เจ้าหน้าที่งบประมาณควรพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์และจัด ลําดับความสําคัญของแต่ละ
รายการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และยังได้เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีการงบ 
ประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลไว้ คือ 1) ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณ ได้แก่ การ
จัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล ควรมีความเป็นธรรมแก่ทุกชุมชน และครอบคลุม
งานทุกด้าน 2) ด้านขั้นตอนการบริหารงบประมาณ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบล ควรประกาศผล
การดําเนินงานให้ประชาชนรับรู้เพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัย เรื่อง การปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีการงบประมาณขององค์การบริหาร

ส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยพบว่า บุคลากรท้องถิ่นมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
วิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อยู่ในระดับปฏิบัติประจํา จากการสรุปผลการวิจัย 
สามารถนํามาอภิปรายผล ได้ดังน้ี 

5.2.1 การปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล 
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล การปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีการงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยรวมทั้ง 3 ด้าน พบว่า ระดับปฏิบัติประจํา ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่าองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บริหารงบประมาณโดยยึด
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ยึดหลักธรรมาภิบาลและมีจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภาย 
ในเวลาที่กําหนดซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดระบบงบประมาณ ในการจัดทํางบประมาณแบบมุ่งเน้นผล 
งาน เป็นระบบงบประมาณที่ทําให้รัฐบาลมั่นใจได้ว่า ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์ภายในเวลาท่ี
กําหนด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริรัตน์ สังข์สุวรรณ ได้ศึกษาเรื่อง “การบริหารงบประมาณ
ด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีงบประมาณรายจ่ายประเภทที่ดินและสิ่ง 
ก่อสร้าง” พบว่า ปฏิบัติงานประจํา ไม่ว่ากระบวนการบริหารงบประมาณ ด้านการศึกษาของกรุงเทพ-
มหานคร คือ การจัดทํางบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ การบริหารงบประมาณ และการติดตาม
ผล ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดเน่ืองจากมีความชัดเจนอยู่ในตัวเองและมีกําหนดเวลาที่แน่นอน จึงได้
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

1) ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณ พบว่า โดยรวมการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
วิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น อยู่ในระดับปฏิบัติ
ประจํา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอชุมแพ มีการเตรียมการจัดทํางบ 
ประมาณโดยยึดระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ยึดหลักธรรมาภิบาลและมีจิตสํานึก
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการจัดทํางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณ ในการจัดทํางบประมาณของหน่วยงานท้องถิ่น รวมท้ังองค์การ
บริหารส่วนตําบล เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจําของหน่วยงาน โดยเฉพาะปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.
2541 เป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยให้เจ้าหน้าที่งบประมาณแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ 
เสนอข้อมูลที่จะต้องใช้ในการจัดทํางบประมาณ ซึ่งพิจารณาจากแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ที่ได้วางไว้ เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณทําการวิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล เพ่ือเสนอให้ผู้บริหาร
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ท้องถิ่นพิจารณา สอดคล้องกับงานวิจัยของ พูลศรี เหง้าพรหมมินทร์ ได้ศึกษาเรื่อง “กระบวนการ
บริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น” สรุปว่า ขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบ 
ประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติประจํา และซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พูลศรี เหง้าพรหมมินทร์ ได้ศึกษาเรื่อง “กระบวนการบริหารงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น” สรุปว่า ขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตําบล มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติประจํา  

2) ด้านขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ พบว่า โดยรวมการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีการ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น อยู่ในระดับปฏิบัติประจํา 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอชุมแพ มีการอนุมัติงบประมาณโดยยึด
ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ยึดหลักธรรมาภิบาลและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2546 ฉบับที่ 6 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2543 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ที่กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณา
งบประมาณเป็นไปตามท่ีกฎหมายให้อํานาจ นําเสนอร่างงบประมาณต่อสภาท้องถิ่น เมื่อร่างงบ 
ประมาณได้ผ่านการเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ลงนามแล้ว องค์การบริหารส่วนตําบล ได้ส่งให้นายอําเภอพิจารณาอนุมัติ ข้อบัญญัติงบประมาณที่
อนุมัติแล้ว ให้ องค์การบริหารส่วนตําบลติดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลและกรณีเสนอร่างงบประมาณต่อสภาไม่ทันภายในกําหนด ผู้บริหารได้เสนอขออนุมัติขยายเวลา
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชําเลือง พุฒพรหม ได้วิจัยเร่ือง 
“ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดอุบลราชธานี” 
พบว่า ระดับปฏิบัติประจํา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พูลศรี เหง้าพรหมมินทร์ ได้ศึกษาเรื่อง 
“กระบวนการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น” พบว่า ปฏิบัติประจํา และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พูลศรี เหง้าพรหม มินทร์ ได้ศึกษาเรื่อง “กระบวนการบริหารงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พบว่า มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติประจํา  

3) ด้านขั้นตอนการบริหารงบประมาณ พบว่า โดยรวมการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีการ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น อยู่ในระดับปฏิบัติประจํา 
ทั้งน้ีเป็นเพราะ องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอชุมแพ มีการบริหารงบประมาณโดยยึด
ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ยึดหลัก ธรรมาภิบาลและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งสอดคล้องกับการจัดทํางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขั้นตอนการบริหารงบ 
ประมาณ เมื่อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ประกาศบังคับใช้แล้ว นายกองค์การบริหาร
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ส่วนตําบลและเจ้าหน้าที่งบประมาณ รับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่าย เพ่ือปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้า
ส่วนการคลัง เป็นผู้ช่วยเหลือมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี คือควบคุมการรับและการเบิกจ่ายเงิน ควบคุม
บัญชี รายงาน และเอกสารอื่นเก่ียวกับการรับจ่ายเงินและหนี้ และตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน การ
ขอเบิกจ่ายเงิน และการก่อหน้ีผูกพันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พูลศรี เหง้าพรหม มินทร์ ได้ศึกษา
เรื่อง “กระบวนการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น” สรุปว่า ขั้นตอนการ
บริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติประจํา และ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พูลศรี เหง้าพรหมมินทร์ ได้ศึกษาเร่ือง “กระบวนการบริหารงบ 
ประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น” พบว่ามีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติ 

5.2.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามข้ันตอนวิธีการงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

 1) จากสมมติฐานของการวิจัยที่ว่า บุคลากรท้องถิ่นที่มีเพศต่างกันมีการปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่าบุคลากร
ท้องถิ่นที่มีเพศต่างกันมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลไม่
แตกต่างกัน ทั้งน้ีเป็นเพราะ เพศไม่ใช่ปัจจัยที่จะส่งผลให้การปฏิบัติงานแตกต่างกัน เน่ืองจากใน
ปัจจุบันสังคมของการทํางานได้เปิดกว้างในเรื่องเพศ ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ทั้งเพศชายและหญิง ต่างก็
สามารถปฏิบัติงานได้ในตําแหน่งงานเดียวกัน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสมคิด คําผล ได้ศึกษาวิจัย “การบริหาร
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ” พบว่า เพศ กับขั้นตอน
การปฏิบัติงานบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
โดยรวมและเป็นรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  

 2) จากสมมติฐานของการวิจัยที่ว่า บุคลากรท้องถิ่นที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบการประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 
บุคลากรท้องถิ่นที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบการประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแตกต่างกันแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการ
ปฏิบัติงานด้านงบประมาณที่แตกต่างกัน ผลดังกล่าวอาจสืบเน่ืองมาจากการที่บุคคลมีระดับการศึกษา
ต่างกัน อาจมีรูปแบบของการตัดสินใจหรือการคิดที่ไม่เหมือนกัน กล่าวคือผู้ที่มีการศึกษาในระดับที่สูง
กว่าได้มีความรู้ หรือวิธีการที่หลากหลายกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาที่ตํ่ากว่า ซึ่งหมายความรวมไปถึง
ประสิทธิภาพต่อการทํางานที่สูงกว่า ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ สุวิทย์ ปานะชา ศึกษาเร่ือง สภาพ
ปัญหาและอุปสรรคการบริหารงบประมาณแผ่นดิน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า ระดับ
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การศึกษากับการบริหารงบประมาณแผ่นดิน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น กับแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 3) จากสมมติฐานของการวิจัยที่ว่า บุคลากรท้องถิ่นที่มีตําแหน่งต่างกันมีการปฏิบัติ 
งานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า บุคลากร
ท้องถิ่นที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบการประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแตกต่างกันแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 จึงได้พิจารณาเป็นรายคู่ 
พบว่า ด้านตําแหน่งโดยรวมมีความแตกต่างกันอยู่ จํานวน 1 คู่ ได้แก่ ตําแหน่งปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล กับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล นอกน้ันไม่พบรายคู่ที่แตกต่าง 

  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะตําแหน่งที่ต่างกันมีรูปแบบของการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 
เน่ืองจากบุคลากรที่เป็นข้าราชการประจําจะมีรูปแบบของการปฏิบัติงานที่ต้องยึดระเบียบ ข้อบังคับ 
หนังสือสั่งการ การปฏิบัติงานต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามข้ันตอนที่กําหนดไว้ ส่วนที่เป็นข้าราชการการเมือง 
(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล) ซึ่งเป็นบุคลากรที่มาจากการเลือกต้ังอาจไม่มีความเข้าใจ 
ในระเบียบหลักการในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล จึง
อาจส่งผลให้มีทัศนะคติหรือรูปแบบของการปฏิบัติงานที่ไม่ยึดตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ 
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย พระมหาสมคิด คําผล ได้ศึกษาวิจัย “การบริหารงบ 
ประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ” พบว่า ตําแหน่งหน้าที่ต่างกัน 
มีการบริหารงบประมาณ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 4) จากสมมติฐานของการวิจัยที่ว่า บุคลากรท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ในการทํางาน
ต่างกันมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลแตกต่างกัน ผลการ 
วิจัยพบว่า บุคลากรท้องถิ่นที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบการประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแตกต่างกันแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 จึงได้
พิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า ด้านประสบการณ์ทํางาน โดยรวมมีความแตกต่างกันอยู่ จํานวน 1 คู่ ได้แก่ 
ประสบการณ์ทํางานตํ่ากว่า 4 ปี กับประสบการณ์ทํางาน มากกว่า 8 ปีขึ้นไป นอกนั้นไม่พบรายคู่ที่
แตกต่าง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะประสบการณ์ในการทํางานเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน บุคคลที่มี
ประสบการณ์ทํางานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณย่อมมีความรู้ความเข้าใจในระบบการบริหาร
งบประมาณ โดยเฉพาะงานบริหารงบประมาณท้องถิ่น เน่ืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดต้ังขึ้น
เพ่ือให้บริหารสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นทําให้บุคคลที่เคยมีประสบการณ์ทํางานเกี่ยวกับ
งบประมาณย่อมมีทักษะความรู้ความสามารถในการดําเนินงานมากกว่าคนที่ไม่มีประสบการณ์ ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหน่ง
มาปฏิบัติงานในส่วนน้ีอยู่แล้ว ดังน้ันบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีประสบการณ์ต่างกัน 
ย่อมมีความพร้อมในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสมคิด คําผล 
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ได้ศึกษาวิจัย “การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอ ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ” 
พบว่า ประสบการณ์ทํางาน มีการบริหารงบประมาณแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Finding) จาการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ

สรุปผล โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังน้ี 
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ผลการศึกษาการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติประจํา ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลใน
เขตอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ควรที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นเช่นน้ีตลอด และเพ่ือเป็นขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาควรให้กําลังใจ รางวัลหรือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือให้มีการปฏิบัติ 
งานต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับปฏิบัติประจําต่อไป 

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านขั้นตอนการบริหารงบประมาณ อยู่ในระดับปฏิบัติประจํา 
ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ควรที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นเช่น 
น้ีตลอด และเพ่ือเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาควรให้กําลังใจ รางวัลหรือพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือให้มีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับปฏิบัติประจําต่อไป 

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณ อยู่ในระดับปฏิบัติ
ประจํา ถึงแม้ว่าด้านน้ีจะมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด แต่ก็มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปฏิบัติประจํา ทั้งน้ีเป็น
เพราะองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธี
งบประมาณ โดยยึดระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด ดังน้ัน องค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ควรที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นเช่นน้ีตลอดไป 

และแบ่งเป็นรายด้านในการเสนอแนะเชิงนโยบายตามลําดับ ดังน้ี 
1) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 1 คือด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณ พบว่า

โดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติประจํา ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ควรท่ีจะต้องปฏิบัติให้เป็นเช่นน้ีตลอด และเพ่ือเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ผู้บังคับ 
บัญชาควรให้กําลังใจ รางวัลหรือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือให้มีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้อยู่ใน
ระดับปฏิบัติประจําต่อไป 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ องค์การบริหารส่วนตําบลใช้แผนพัฒนาขององค์กรเป็นแนวทาง
ในการจัดทํางบประมาณ อยู่ในระดับปฏิบัติประจํา ดังน้ันควรรักษาและปฏิบัติให้เป็นเช่นน้ีตลอด และ
เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาควรให้กําลังใจ รางวัลหรือพิจารณาเลื่อนขั้นเงิน 
เดือน เพ่ือให้มีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับปฏิบัติประจําต่อไป 
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ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล มีความ
เป็นธรรมแก่ทุกชุมชน และครอบคลุมงานทุกด้าน ถึงแม้ว่าข้อน้ีจะมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด แต่ก็มีระดับการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับปฏิบัติประจํา ทั้งน้ีเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณ โดยยึดระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่
เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ควรที่
จะต้องปฏิบัติให้เป็นเช่นน้ีตลอดไป 

2) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 2 คือด้านขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ พบว่าโดย 
รวมอยู่ในระดับปฏิบัติประจํา ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ควรท่ีจะต้องปฏิบัติให้เป็นเช่นน้ีตลอด และเพ่ือเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาควร
ให้กําลังใจ รางวัลหรือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือให้มีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับปฏิบัติ
ประจําต่อไป 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารท้องถิ่นนําเสนอร่างงบประมาณต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ภายในกําหนด อยู่ในระดับปฏิบัติประจํา ดังน้ันควรรักษาและปฏิบัติให้เป็นเช่นน้ีตลอด 
และเพ่ือเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาควรให้กําลังใจ รางวัลหรือพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน เพ่ือให้มีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับปฏิบัติประจําต่อไป 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ องค์การบริหารส่วนตําบลแจ้งวาระการประชุมสภาให้ประชาชน
ทราบทุกคร้ังและอํานวยความสะดวกในการให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุม ถึงแม้ว่าข้อน้ีจะ
มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด แต่ก็มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปฏิบัติประจํา ทั้งน้ีเป็นเพราะองค์การบริหารส่วน
ตําบลในเขตอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีการปฏิบัติงานตามข้ันตอนวิธีงบประมาณ โดยยึด
ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ควรที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นเช่นน้ีตลอดไป 

3) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 3 คือด้านขั้นตอนการบริหารงบประมาณ พบว่าโดย 
รวมอยู่ในระดับปฏิบัติประจํา ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ควรท่ีจะต้องปฏิบัติให้เป็นเช่นน้ีตลอด และเพ่ือเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาควร
ให้กําลังใจ รางวัลหรือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือให้มีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับปฏิบัติ
ประจําต่อไป 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ส่วนการคลัง ควบคุมการรับ-การเบิกจ่ายเงิน, บัญชีรายงานการ 
เงินและเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง อยู่ในระดับปฏิบัติประจํา ดังน้ันควรรักษาและปฏิบัติให้เป็นเช่นน้ี
ตลอด และเพ่ือเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาควรให้กําลังใจ รางวัลหรือพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือให้มีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับปฏิบัติประจําต่อไป 
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ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ หน่วยงานต่าง ๆ ได้ย่ืนแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังเพ่ือ 
รวบรวมการจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินรวมเสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินงบประมาณ ถึงแม้ว่าข้อน้ีจะมีค่า 
เฉลี่ยตํ่าสุด แต่ก็มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปฏิบัติประจํา ทั้งน้ีเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตําบล
ในเขตอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณ โดยยึดระเบียบ 
ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ควรที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นเช่นน้ีตลอดไป 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
จากข้อเสนอแนะของบุคลากรท้องถิ่นเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามข้ันตอนวิธีงบประมาณ

ขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้มีการทําวิจัย
ต่อเน่ืองในคร้ังต่อไป ดังน้ี 

1)  ควรทําการวิจัยเก่ียวกับปัญหาการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

2)  ควรทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เก่ียวกับการจัดทําและการบริหารงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ 

3)  ควรทําการวิจัยเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงบประมาณขององค์ 
การบริหารส่วนตําบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เชีย่วชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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รายนามผู้เชีย่วชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
 
1. ดร.วินิจ  ผาเจริญ  
 การศึกษา Ph.D.(A.I & A.S.)     
 ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แม่โจ้   
          
2. ดร.ทองแพ  ไชยต้นเชือก   
 การศึกษา Ph.D.(A.I & A.S.)     
 ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
3. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล 
 การศึกษา Ph.D.(Political Science)  
 ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
 
4. พระนิทัศน์ ธีระปญโญ (ดร.) 
 การศึกษา Ph.D.(Political Science) 
 ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
  วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
 
5. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์  
 การศึกษา Ph.D.(Political Science)   
 ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
  วิทยาเขตศรีล้านช้าง  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถาม 
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เลขที ่ID     
 

แบสอบถาม 
เรื่อง  

การปฏิบัติงานตามขัน้ตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล  
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

 
 แบบสอบถามนี้ เป็นแบบสอบถามเพ่ือการศึกษาการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณ

ขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
งานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วน

ตําบล  
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นที่มีต่อข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

ปัญหาการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล 
แบบสอบถามฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือการศึกษา ขอความกรุณาท่านผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้โปรดอ่านและตอบคําถาม
ทุกข้อตามความเป็นจริง ผลการตอบแบบสอบถามจะไม่กระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น ข้อมูลที่
ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และการพัฒนาการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีการงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตําบลให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นต่อไป 

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
 
 
 

นายธรรมรัตน์ จันทรา 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดขอนแก่น 
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ส่วนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง โปรดกรุณาตอบแบบสอบถาม โดยทําเครื่องหมาย  ลงใน (     ) หรือเติมข้อความลงใน

ช่องว่างตามข้อมูลที่เป็นจริงเก่ียวกับตัวท่านมากที่สุด 
 

สําหรับผู้วิจัย 
1. เพศ   Var0001 ( ) 
 (     ) ชาย   
 (     ) หญิง   
    
2. ระดับการศกึษา Var0002 ( ) 
  (     ) ตํ่ากว่าปริญญาตร ี
  (     ) ปริญญาตรีขึ้นไป 
 
3. ตําแหน่ง  Var0003 ( )  
 (     ) หัวหน้าส่วนราชการ  
 (     ) ปลัด อบต. 
 (     ) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 (     ) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
 
4. ประสบการณ์ในการทํางาน Var0004 ( )  
 (     ) ตํ่ากว่า 4 ปี  
 (     ) 4 - 8 ปี  
 (     ) มากกว่า 8 ปีขึ้นไป 
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ส่วนท่ี 2 การปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล  
 
คําชี้แจง ขอให้ท่านพิจารณาว่าผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ที่จะกล่าวดังต่อไปน้ีใน

ระดับใด แล้วกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท้ายข้อความเพียงข้อละ 1 ช่อง 
 

ข้อความ 
ระดับการปฏิบัติ 

สําหรบั
ผู้วิจัย 

ประจํา 
(4) 

บางครั้ง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ไม่ปฏิบัติ 
(1) 

ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณ      
1. จัดทํางบประมาณตามปฏิทินงบประมาณ     Var0005 
2. กําหนดยอดวงเงินงบประมาณรายรับ-
รายจ่าย กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

    
Var0006 

3. หน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลจัดทําร่างงบประมาณเสนอเจ้า 
หน้าที่งบประมาณ 

    

Var0007 
4. เจ้าหน้าที่งบประมาณพิจารณาตรวจ 
สอบวิเคราะห์ และจัดลําดับความสําคัญ
ของแต่ละรายการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  

    

Var0008 
5. องค์การบริหารส่ วนตําบลใช้แผน 
พัฒนาฯ ขององค์กรเป็นแนวทางในการ
จัดทํางบประมาณ 

    

Var0009 
6. การจัดทํางบประมาณของ องค์การ
บริหาร ส่วนตําบลเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้
มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย 

    

Var0010 
7. องค์การบริหารส่วนตําบลมีการวิเคราะห์ 
ประเด็นปัญหา ทิศทางการพัฒนา แล้ว
กําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ต้องการ
อย่างชัดเจนและมีเหตุผล 

    

Var0011 
8. การจัดทํางบประมาณของ องค์การ
บริหารส่วนตําบลได้คํานึงถึงประโยชน์สูง 
สุดของประชาชนเป็นสําคัญ 

    

Var0012 
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ข้อความ 
ระดับการปฏิบัติ 

สําหรบั
ผู้วิจัย 

ประจํา 
(4) 

บางครั้ง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ไม่ปฏิบัติ 
(1) 

9. การจัดสรรงบประมาณของ องค์การ
บริหารส่วนตําบลมีความเป็นธรรมแก่ทุก
ชุมชน และครอบคลุมงานทุกด้าน 

    

Var0013 
10. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณตรวจ 
สอบความถูกต้องของงบประมาณให้เป็น 
ไปตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

    

Var0014 
ด้านขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ     
1. ผู้บริหารท้องถิ่นนําเสนอร่างงบประมาณ 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลภายใน
กําหนด 

     
 

Var0015 
2. กรณีเสนอร่างงบประมาณต่อสภาไม่
ทันภายในกําหนด ผู้บริหารได้เสนอขอ
อนุมัติขยายเวลาต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

    

Var0016 
3. องค์การบริหารส่วนตําบลแจ้งวาระการ
ประชุมสภาให้ประชาชนทราบทุกครั้งและ
อํานวยความสะดวกในการให้ประชาชน
เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุม 

    

Var0017 
4. ฝ่ายบริหารสามารถนําเสนอแผนงานที่
บรรจุไว้ในร่างงบประมาณให้แก่ฝ่ายสภา
พิจารณาได้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน 

    

Var0018 
5. การพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ 
ได้คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดและอาศัยข้อมูล 
ในปีงบประมาณที่ผ่านมาประกอบการ
พิจารณา 

    

Var0019 
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ข้อความ 
ระดับการปฏิบัติ 

สําหรบั
ผู้วิจัย 

ประจํา 
(4) 

บางครั้ง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ไม่ปฏิบัติ 
(1) 

6. สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
ตระหนักในหน้าที่ของตน พิจารณาเร่ือง
ต่าง ๆ ในสภาอย่างมีเหตุผลยึดหลักผล 
ประโยชน์ส่วนรวมและถูกต้องตามกฎหมาย 

    

Var0020 
7. สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณให้
เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล 

    

Var0021 
8. การพิจารณางบประมาณเป็นไปตามที่
กฎหมายให้อํานาจ 

    
Var0022 

9. เมื่อร่างงบประมาณได้ผ่านการเห็น 
ชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ลง
นามแล้วองค์การบริหารส่วนตําบลได้ส่งให้
นายอําเภอพิจารณาอนุมัติ 

    

Var0023 
10. ข้อบัญญัติงบประมาณที่ได้รับการ
อนุมัติแล้วองค์องการบริหารส่วนตําบลได้
ติดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทําการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล 

    

Var0024 
ด้านขั้นตอนการบริหารงบประมาณ      
1. หน่วยงานต่าง ๆ ได้ย่ืนแผนการใช้จ่าย 
เงินต่อหน่วยงานคลัง เพ่ือรวบรวมการจัด 
ทําแผนการใช้จ่ายเงินรวมเสนอขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

     
 
 

Var0025 
2. หน่วยงานที่เป็นเจ้าของงบประมาณมี
การควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ 

    

Var0026 
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ข้อความ 
ระดับการปฏิบัติ 

สําหรบั
ผู้วิจัย 

ประจํา 
(4) 

บางครั้ง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ไม่ปฏิบัติ 
(1) 

3. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเจ้า 
หน้าที่งบประมาณและหัวหน้าหน่วยงาน
ร่วมกันรับผิดชอบควบคุมงบประมาณ 

    

Var0027 
4. องค์การบริหารส่วนตําบล มีแผนการ
ดําเนินงานและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
ได้ทราบล่วงหน้าเพ่ือประชาชนจะได้ติด 
ตามตรวจสอบได้ 

    

Var0028 
5. องค์การบริหารส่วนตําบลประกาศผล
การดําเนินงานให้ประชาชนรับรู้เพ่ือตรวจ 
สอบผลการดําเนินงาน 

    

Var0029 
6. องค์การบริหารส่วนตําบลคัดเลอืกผูแ้ทน 
ชุมชนร่วมเป็นกรรมการในการดําเนินงาน
ให้เกิดความถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรม 

    

Var0030 
7. การโอนและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงงบ 
ประมาณของ องค์การบริหารส่วนตําบล
เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วต้องประกาศโดย
เปิดเผยให้ประชาชนได้ทราบ 

    

Var0031 
8. ส่วนการคลัง ควบคุมการรับ-การเบิก
จ่ายเงิน, บัญชีรายงานการเงิน และเอก 
สารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

    
Var0032 

 
9. การบริหารงบประมาณ องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลเน้นความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูล
ใ ห้ประชาชนเข้ าถึ ง ไ ด้สะดวกและมี
กระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบได้ 

    

Var0033 
10. เมื่อสิ้นปีงบประมาณองค์การบริหาร
ส่วนตําบลได้ประกาศรายงานการรับ-จ่าย 
เงิน ประจําปี ไว้โดยเปิดเผย ณ องค์การ
บริหารส่วนตําบลเพ่ือให้ประชาชนได้ทราบ 

    

Var0034 
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ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตําบล 
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ขอขอบพระคณุเปน็อย่างสูง 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ   
ค่าดัชนคีวามสอดคล้องของข้อคําถาม (IOC) 
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ค่าดัชนคีวามสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  
ของแบบสอบถาม 

การปรับปรุงและแก้ไขแบบสอบถามการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ จํานวนรวม 5  ท่าน 
เมื่อให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณา จึงได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ทั้ง 5 ท่าน ดังน้ี 
 

ส่วนท่ี 2 การปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล 
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  
 

การปฏิบัติงานตามขัน้ตอนวิธีงบประมาณ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบล 

ระดับความคดิเห็น
ผู้เชีย่วชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

สรุป 
ผล 

1 2 3 4 5 
ด้านขั้นตอนการเตรียมจัดทํางบประมาณและเสนองบประมาณ      
1. จัดทํางบประมาณตามปฏิทินงบประมาณ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 วัดได้ 
2. กําหนดยอดวงเงินงบประมาณรายรับ-รายจ่าย  
กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 5 1 วัดได้ 

3. หน่วยงานต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วนตําบล 
จัดทําร่างงบประมาณเสนอเจ้าหน้าที่งบประมาณ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 วัดได้ 
4. เจ้าหน้าที่งบประมาณพิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์ 
และจัดลําดับความสําคัญของแต่ละรายการ ร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 วัดได้ 
5. องค์การบริหารส่วนตําบลใช้แผนพัฒนาฯ ของ
องค์กรเป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 วัดได้ 
6. การจัดทํางบประมาณของ องค์การบริหารส่วน
ตําบลเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุก
ฝ่าย +1 +1 +1 +1 +1 5 1 วัดได้ 
7. องค์การบริหารส่วนตําบลมีการวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหา ทิศทางการพัฒนา แล้วกําหนดเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ที่ต้องการอย่างชัดเจนและมีเหตุผล +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 1 วัดได้ 
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การปฏิบัติงานตามขัน้ตอนวิธีงบประมาณ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบล 

ระดับความคดิเห็น
ผู้เชีย่วชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

สรุป 
ผล 

1 2 3 4 5 
8. การจัดทํางบประมาณของ องค์การบริหารส่วน
ตําบลเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุก
ฝ่าย +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 1 วัดได้ 

9. การจัดสรรงบประมาณของ องค์การบริหารส่วน
ตําบลมีความเป็นธรรมแก่ทุกชุมชน และครอบคลุม
งานทุกด้าน +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 1 วัดได้ 

10. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณตรวจสอบความ
ถูกต้องของงบประมาณให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่
ของ องค์การบริหารส่วนตําบล +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 1 วัดได้ 

ด้านขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ         
1. ผู้บริหารท้องถิ่นนําเสนอร่างงบประมาณต่อสภา 
องค์การบริหารส่วนตําบล ภายในกําหนด +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 วัดได้ 

2. กรณีเสนอร่างงบประมาณต่อสภาไม่ทันภายใน
กําหนด ผู้บริหารได้เสนอขออนุมัติขยายเวลาต่อ
สภา องค์การบริหารส่วนตําบล  +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 1 วัดได้ 

3. องค์การบริหารส่วนตําบล แจ้งวาระการประชุม
สภาให้ประชาชนทราบทุกครั้งและอํานวยความ
สะดวกการให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุม +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 1 วัดได้ 

4. ฝ่ายบริหารสามารถนําเสนอแผนงานที่บรรจุไว้
ในร่างงบประมาณให้แก่ฝ่ายสภาพิจารณาได้ตรง
กับความต้องการของประชาชน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 วัดได้ 
5. การพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ ได้คํานึง 
ถึงประโยชน์สูงสุดและอาศัยข้อมูลในปีงบประมาณ
ที่ผ่านมาประกอบการพิจารณา +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 1 วัดได้ 

6.สมาชิก สภา องค์การบริหารส่วนตําบล ตระหนัก
ในหน้าที่ของตน พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ในสภาอย่าง
มีเหตุผลยึดหลักผลประโยชน์ส่วนรวมและถูกต้อง
ตามกฎหมาย +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
 
5 1 วัดได้ 
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การปฏิบัติงานตามขัน้ตอนวิธีงบประมาณ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบล 

ระดับความคดิเห็น
ผู้เชีย่วชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

สรุป 
ผล 

1 2 3 4 5 
7. การพิจารณางบประมาณเป็นไปตามท่ีกฎหมาย
ให้อํานาจและมุ่งให้เกิดความเป็นธรรมเพ่ือรักษา
ผล ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 1 วัดได้ 

8. เมื่อร่างงบประมาณได้ผ่านการเห็นชอบจาก 
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลและนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ลงนามแล้ว องค์การบริหารส่วน
ตําบล ได้ส่งให้นายอําเภอพิจารณาอนุมัติ +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
 
5 1 วัดได้ 

9. ข้อบัญญัติงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 
องค์การบริหารส่วนตําบล ได้ติดประกาศโดยเปิด 
เผย ณ ที่ทําการของ องค์การบริหารส่วนตําบล  +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 1 วัดได้ 

10. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณตรวจสอบความ
ถูกต้องของงบประมาณให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่
ของ องค์การบริหารส่วนตําบล +1 +1 +1 +1 +1 5 1 วัดได้ 
ด้านขั้นตอนการบริหารงบประมาณ         
1. หน่วยงานต่าง ๆ ได้ย่ืนแผนการใช้จ่ายเงินต่อ
หน่วยงานคลัง เพ่ือรวบรวมการจัดทําแผนการใช้
จ่ายเงินรวมเสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินงบประมาณ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 วัดได้ 
2. หน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของงบประมาณมีการควบ 
คุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 วัดได้ 
3. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เจ้าหน้าที่งบ 
ประมาณและหัวหน้าหน่วยงานร่วมกันรับผิดชอบ
ควบคุมงบประมาณ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 วัดได้ 
4. องค์การบริหารส่วนตําบล มีแผนการดําเนินงาน
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้า
เพ่ือประชาชนจะได้ติดตามตรวจสอบได้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 วัดได้ 
5. องค์การบริหารส่วนตําบลประกาศผลการดําเนิน 
งานให้ประชาชนรับรู้เพ่ือตรวจสอบผลการดําเนิน 
งาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 วัดได้ 
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การปฏิบัติงานตามขัน้ตอนวิธีงบประมาณ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบล 

ระดับความคดิเห็น
ผู้เชีย่วชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

สรุป 
ผล 

1 2 3 4 5 
6. องค์การบริหารส่วนตําบล แต่งต้ังผู้แทนชุมชน
ร่วมเป็นกรรมการในการดําเนินงานให้เกิดความถูก 
ต้องโปร่งใส เป็นธรรม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 วัดได้ 
7. การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณของ 
องค์การบริหารส่วนตําบล เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว
ต้องประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนได้ทราบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 วัดได้ 
8. ส่วนการคลัง ควบคุมการรับ-การเบิกจ่ายเงิน, 
บัญชีรายงานการเงิน และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 วัดได้ 
9. การบริหารงบประมาณ องค์การบริหารส่วน
ตําบล เน้นความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลให้ประชาชน
เข้าถึงได้สะดวกและมีกระบวนการให้ประชนตรวจ 
สอบได้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 วัดได้ 
10. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วน 
ตําบล ได้ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจําปี 
ไว้โดยเปิดเผย ณ องค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือ 
ให้ประชาชนได้ทราบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 วัดได้ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ   
ค่าความเท่ียงของแบบสอบถาม 
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Item-Total Statistics 
 

  

Scale Mean  
if Item 
Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
BudgetP1 98.53 88.602 .564 .948 
BudgetP2 98.50 89.569 .470 .948 
BudgetP3 99.73 84.478 .852 .945 
BudgetP4 98.87 85.223 .918 .944 
BudgetP5 98.80 86.166 .786 .945 
BudgetP6 99.27 92.340 .105 .952 
BudgetP7 99.20 91.821 .182 .951 
BudgetP8 98.77 87.013 .687 .946 
BudgetP9 98.80 85.752 .832 .945 
BudgetP10 99.17 92.351 .115 .952 
BudgetA1 98.53 88.533 .492 .948 
BudgetA2 98.47 91.292 .279 .950 
BudgetA3 99.33 78.920 .895 .944 
BudgetA4 98.87 85.982 .831 .945 
BudgetA5 98.90 85.403 .918 .944 
BudgetA6 98.63 92.102 .108 .953 
BudgetA7 98.47 89.775 .468 .948 
BudgetA8 98.90 85.403 .918 .944 
BudgetA9 98.47 89.568 .494 .948 
BudgetA10 98.87 85.982 .831 .945 
BudgetE1 99.17 92.351 .141 .951 
BudgetE2 98.83 86.144 .798 .945 
BudgetE3 98.83 85.385 .884 .945 
BudgetE4 98.47 89.775 .468 .948 
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Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
BudgetE5 98.80 85.752 .832 .945 
BudgetE6 98.90 86.852 .749 .946 
BudgetE7 98.87 85.982 .831 .945 
BudgetE8 98.50 89.155 .520 .948 
BudgetE9 98.47 89.775 .468 .948 
BudgetE10 98.87 85.913 .838 .945 

 
 

Scale Statistics 
 

Mean Variance 
Std. 

Deviation N of Items 
102.23 93.771 9.684 30 
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ประวตัิผู้วิจยั 
 
ชื่อ - สกุล  :  นายธรรมรัตน์ จันทรา ร้อยตํารวจโทณรงค์ สอนวงษ์ 
วัน เดือน ปี เกิด  :  16 มิถุนายน 2519วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 
ที่อยู่ปัจจุบัน  : 89 ม.1 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น  75/31 หมู่ที่  
 
การศึกษา  
 พ.ศ. 2552  : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย    ศ 
 
ประสบการณ์การทํางาน    
  : เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบลชุมแพ รอ ง
สารวัตรจราจร  

สถานีตํารวจภูธรชุมแพ 
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
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