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บทคัดย่อ 

 กำรศึกษำครั้งนี้เป็นกำรศึกษำเชิงคุณภำพมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำสภำพกำรบริหำรงบประมำณ และศึกษำแนว
ทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเหล่ำบก อ ำเภอม่วงสำมสิบ จังหวัดอุบลรำชธำนี  โดยน ำ
กระบวนกำรบริหำรจัดงบประมำณมำใช้เป็นกรอบเนื้อหำของกำรศึกษำ ซึ่งกลุ่มเป้ำหมำยที่ใช้ในกำรศึกษำประกอบด้วย 
ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจ ำนวน  2  คน   ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนงบประมำณ   จ ำนวน  3  คน  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  จ ำนวน  
5  คน   รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 10 คน   โดยใช้แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (Structured Interview) เป็นเครื่องมือในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล แล้ววิเครำะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหำ 

 ผลการศึกษาพบว่า  
 1. สภำพกำรบริหำรงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเหล่ำบก อ ำเภอม่วงสำมสิบ จังหวัดอุบลรำชธำนี  
พบว่ำ  กำรจัดเตรียมงบประมำณสอดคล้องกับแผนพัฒนำต ำบลโดยมีเจ้ำหน้ำที่งบประมำณเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนกำรจัดท ำ
งบประมำณ กำรอนุมัติงบประมำณ เป็นหน้ำที่ของฝ่ำยนิติบัญญัติจะอนุมัติงบประมำณโดยพิจำรณำออกเป็นสำมวำระ ตำม
ระเบียบกฎหมำย   กำรบริหำรงบประมำณ ได้ก ำหนดให้มีแผนกำรด ำเนินงำน  แผนกำรจัดหำพัสดุ เป็นกรอบและแนวทำงใน
กำรบริหำรงบประมำณ  และกำรควบคุมตรวจสอบงบประมำณนั้น ได้ด ำเนินกำรปิดงบบัญชีและรำยงำนให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องทรำบรวมทั้งมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและประชำชนได้ทรำบอย่ำงน้อยปีละ 
2 ครั้ง  

2. แนวทำงในกำรพัฒนำกำรบริหำรงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเหล่ำบก  กระบวนกำรจัดท ำ
งบประมำณควรมีกำรประชุมช้ีแจงกรอบ ข้อกฎหมำยและสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมำยให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องได้ทรำบ  กระบวนกำรอนุมัติงบประมำณ ควรส่งเสริมควำมรู้ให้กับสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้สำมำรถ
ท ำหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่ งขึ้น   อีกทั้ งกำรประชุมควร ด ำเนินกำรตำมระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องมำกที่สุด   
กระบวนกำรบริหำรงบประมำณ ควรด ำเนินกำรภำยใต้แผนกำรด ำเนินงำนและแผนกำรจัดหำพัสดุอย่ำงรัดกุมมำกที่สุด  และ
กระบวนกำรควบคุมตรวจสอบงบประมำณ ควรส่งเสริมให้ภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม   ในกำรใช้จ่ำยงบประมำณใน
รูปแบบต่ำงๆ  ตำมควำมเหมำะสม และควรน ำระบบ E–LAAS เข้ำมำควบคุมกระบวนกำรด้ำนงบประมำณอย่ำงจริงจังกว่ำที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

 

ค าส าคัญ:  กำรบริหำร งบประมำณ 
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Abstract 

 This qualitative study aimed to investigate the condition of budget management and the 
pathways to develop the budget management of the sub-district administration organization in Lao Bok 
sub district, Muang Sam Sip district, Ubon Ratchathani province. The process of budget management was 
used as the main content of the study. The target populations were the administrators of a provincial 
administrative organization involved 10 related people including 2 administrat, 3 staff, and 5 involved 
bodies. The structured interview was employed as research instrument for collecting data. Content 
analysis was used in data analysis.  

 The research results were as follows: 
  1. Referring to the budget management condition, it is found that the budget preparation is 
consistent to the sub district development plan, and this is run by the budget officers.  The budget 
approval is driven by the legislature considering the three terms under the shade of laws.  According to 
the budget management, the working and supplies plans supplies were set as the framework of budget 
management, and the budget monitoring were proceeded by account closing and reporting to the related 
authorities as well as reporting the operational result to the sub district administration organization and 
including citizens at least twice a year. 
  2. For pathways to develop the budget management of Lao Bok sub-district administration 
organization, There should be a discussion for clarifying framework, laws, regulations, Knowledge and 
mutual understanding of the laws to those who are involved in the budget procedures. Further, to the 
budget approval process, there should be the reinforcement of knowledge to members in the 
organization which can lead to the more effective work. In addit ion, the discuss ion should be 
s ign i f icantly conducted according to the laws and concisely be under the plans and 
procurement.  Moreover, there should be an appropriate participation from local individuals in the 
budget monitoring process and the E-LAAS should also be intensively implemented to control the budget 
process more than what it is done today. 
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บทน า 

 กำรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกกำรบริหำรรำชกำร
ของรัฐอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งนับวันจะมีควำมส ำคัญและมี
บทบำทอย่ำงมำกในกำรพัฒนำชีวิตและควำมเป็นอยู่ของ
ประชำชนในพื้นที่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบ
ต่ำงๆ ได้รับกำรกระจำยอ ำนำจในด้ำนต่ำงๆ จำกภำครัฐไม่ว่ำ
จะเป็นด้ำนกำรเงินกำรคลัง ด้ำนบริหำรงำนบุคคล ด้ำน
นโยบำย ฯลฯ ซึ่งในกำรด ำเนินกำรในด้ำนต่ำงๆ ล้วนแล้วแต่
ได้รับกำรสนับสนุนและส่งเสริมจำกรัฐบำลกลำงผ่ำนกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำร 

ด ำเนินกำร  ส ำหรับกำรบริหำรทำงด้ำนกำรเงินกำรคลังนับได้
ว่ำรัฐบำลได้ให้ควำมส ำคัญและมุ่งที่จะให้ควำมเป็นอิสระ
ทำงด้ำนกำรเงินกำรคลังแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
อย่ ำงมำก ซึ่ งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้จัดท ำ
งบประมำณเป็นของตนเอง โดยงบประมำณดังกล่ำวจะเป็น
งบประมำณรำยจ่ำยตลอดทั้งปีงบประมำณและจะต้องน ำ
งบประมำณดังกล่ำวไปใช้เป็นกรอบและทิศทำงในกำรบริหำร
ภำยในท้องถิ่นของตนเอง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
รูปแบบต่ำงๆ เรียกงบประมำณที่ตนเองได้บัญญัติขึ้น
แตกต่ำงกันออกไปตำมกฎหมำย โดยองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลจะเรียกงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีว่ำ ข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ซึ่งงบประมำณ
ดังกล่ำวจะมีกำรเริ่มจัดท ำร่ำงรำยจ่ำยงบประมำณตั้งแต่
เดือนกรกฎำคมของทุกๆ ปี  จำกนั้นก็จะน ำเข้ำเสนอต่อที่
ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประมำณเดือนสิงหำคม
เพื่อให้ที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ให้ควำม
เห็นชอบและส่งต่อให้นำยอ ำเภออนุมัติก่อนประกำศใช้บังคับ
ต่อไป กำรจัดท ำงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมี
ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกทุกรำยจ่ำย
ที่จะด ำเนินกำรนั้นจะต้องบรรจุหรือตรำไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีก่อน ดังนั้นจึงมีควำมส ำคัญต่อ
กำรพัฒนำท้องถิ่นเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีจะก่อให้เกิดกำรพัฒนำและกำรแก้ไขปัญหำของ
ประชำชนในพื้นที่และอำจเรียกได้ว่ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีเป็นเครื่องมือที่ส ำคัญที่สุดของกำรพัฒนำก็ว่ำได้  
(องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเหล่ำบก 2557) 

กำรบริหำรงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เหล่ำบก ประสบปัญหำในกำรด ำเนินกำรในทกุขั้นตอน 

กระบวนกำรไม่ว่ำในขั้นตอนกำรจัดท ำงบประมำณซึ่งมักจะ
ประสบปัญหำเกี่ยวกับควำมล่ำช้ำในกำรด ำเนินกำร รวมทั้ง
ในกำรจัดท ำอำจไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กฎหมำยต่ำงๆ ใน
ขั้นตอนอนุมัติงบประมำณก็มักประสบปัญหำเกี่ยวกับกำรตัด
ลดงบประมำณรำยจ่ำย กำรแก้ไขเพิ่มเติมในรำยละเอียดของ
งบประมำณ ส่วนกำรใช้จ่ำยงบประมำณมักประสบปัญหำเกิด
ควำมสิ้นเปลืองและรั่วไหลในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปัญหำ
กำรขำดแคลนงบประมำณในบำงช่วงของกำรด ำเนินกำร เป็น
ต้น ส ำหรับในขั้นตอนกำรติดตำมและตรวจสอบงบประมำณ
นั้ นมั กพบปั ญหำกำรใช้ งบประมำณ ไม่ เป็ น ไปตำม
วัตถุประสงค์ ไม่มีกำรควบคุมตรวจสอบ  ซึ่งปัญหำที่เกิดขึ้น
มักมีควำมคล้ำยคลึงกันกับงำนวิจัยหรือกำรศึกษำเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงบประมำณที่ผ่ำนมำ เช่นปัญหำควำมล่ำช้ำ 
ปัญหำกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินกำรทำงด้ ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน ขำดควำมรอบคอบในกำรอนุมัติ เป็นต้น 

ด้วยสำเหตุต่ำงๆ ที่ได้กล่ำวมำผู้วิจัยจึงเห็นว่ำหำก
ปล่อยให้กระบวนกำรบริหำรงบประมำณเป็นอยู่อย่ำงเดิม ไม่
มีกำรหำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำก็จะส่งผลให้กำรใช้จ่ำย
งบประมำณไม่มีประสิทธิภำพ เกิดควำมคุ้มค่ำค่อนข้ำงน้อย 
กำรพัฒนำก็จะล่ำช้ำไม่มีประสิทธิภำพ  ส่งผลกระทบต่อกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมในภำพรวมของประเทศ ดังนั้น 
จำกสำเหตุดังกล่ำว ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจท่ีจะศึกษำเรื่อง  
แนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรงบประมำณขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเหล่ำบก อ ำเภอม่วงสำมสิบ จังหวัด
อุบลรำชธำนี  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษำสภำพกำรบริหำรงบประมำณของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเหล่ำบก   อ ำเภอม่วงสำมสิบ 
จังหวัดอุบลรำชธำนี  

2. เพื่อศึกษำแนวทำงในกำรพัฒนำกำรบริหำร
งบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเหล่ำบก อ ำเภอ
ม่วงสำมสิบ จังหวัดอุบลรำชธำนี  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  เก็บรวบรวมข้อมูลภำคสนำมจำกกลุ่มเป้ำหมำย ที่
เป็น ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจ ำนวน 2  คน    
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนงบประมำณ  จ ำนวน 3 คน  พนักงำนส่วน
ต ำบลที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 5 คน    รวมทั้งสิ้น 10 คน เก็บ
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รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมำวิเครำะห์ตำมประเด็นของปัญหำ
วิจัย แล้วน ำผลวิเครำะห์แต่ละตอนมำจัดท ำเป็นผลกำร
ศึกษำวิจัยโดยใช้วิธีพรรณนำกำร (Descriptive) โดยหน่วยใน
กำรวิเครำะห์ ได้แก่  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเหล่ำบก  
อ ำเภอม่วงสำมสิบ  จังหวัดอุบลรำชธำนี  เครื่องมือที่ใช้ใน
กำรศึกษำครั้ งนี้  ใช้แบบส ำรวจกำรปฏิบัติกำรบริหำร
งบประมำณ   และแบบสั มภำษณ์ แบบมี โครงสร้ ำง 
(Structured Interview)   น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ 
กำรสังเกต กำรจดบันทึกภำคสนำม จัดหมวดหมู่เพื่อหำควำม
แตกต่ำงและควำมเหมือน ควำมเช่ือมโยงภำยในหมวดหมู่
และระหว่ำงหมวดหมู่ กำรวิเครำะห์จึงใช้วิธีกำรวิเครำะห์
เนื้อหำ 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล   
กำรศึกษำ แนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำร

งบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเหล่ำบก อ ำเภอ
ม่วงสำมสิบ จังหวัดอุบลรำชธำนี   เมื่อพิจำรณำผล
กำรศึกษำแล้วสำมำรถอภิปรำยผลได้  ดังนี้ 

1. สภำพกำรบริหำรงบประมำณขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเหล่ำบก   อ ำเภอม่วงสำมสิบ จังหวัด
อุบลรำชธำนี   กำรจัดเตรียมงบประมำณ  พบว่ำ ในกำร
จัดเตรียมงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเหล่ำบกนั้น  โครงกำรที่น ำมำจัดท ำงบประมำณ
เป็นโครงกำรที่มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำสำมปี หำก
ไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนำก็จะมีกำรปรับปรุงแผนก่อนเสมอ  
ทั้งนี้เนื่องจำกโครงกำรใดที่ไม่อยู่ในแผน  องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลก็ไม่ได้จัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินกำรให้  
ดังนั้นโครงกำรที่ไม่อยู่ในแผนก็จะไม่สำมำรถเบิกจ่ำย
งบประมำณในกำรด ำเนินกำร   เจ้ำหน้ำที่งบประมำณจะ
เป็นผู้ที่มีบทบำทส ำคัญในกำรรวบรวมแผนงำนโครงกำร
จำกส่วนรำชกำรต่ำงๆ ตำมที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรได้จัดท ำ
รำยละเอียดเสนอ  จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่งบประมำณจะ
ด ำเนินกำรพิจำรณำตรวจสอบ วิเครำะห์ และแก้ไข
งบประมำณให้ถูกต้อง ก่อนที่จะเสนอต่อคณะผู้บริหำร
ต่ อ ไป   กำรอนุ มั ติ งบประมำณ  พบว่ำ  กำรอนุ มั ติ
งบประมำณเป็นหน้ำที่ของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ซึ่งจะด ำเนินกำรในเดือนสิงหำคมของทุกปี กำร
พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี จะ
แบ่งกำรพิจำรณำออกเป็นสำมวำระ ประกอบด้วย วำระ

กำรรับหลักกำร  ซึ่งหำกผ่ำนวำระกำรรับหลักกำรแล้วจะ
มีกำรแต่งตั้ งคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย  ส่วนวำระที่ 2 เป็นวำระของกำร
แปรญัตติ  โดยคณะกรรมกำรแปร ญัตติจะเป็นผู้รวบรวม 
สรุปค ำแปรญัตติเสนอให้ประธำนสภำก่อนท่ีจะด ำเนินกำร
แปรญัตติ จำกนั้นประธำนสภำฯก็จะเปิดโอกำสให้ผู้ที่
เสนอค ำแปรญัตติได้ท ำกำรแปรญัตติต่อที่ประชุม และ
วำระที่ 3 เป็นวำระกำรลงมติ ฝ่ำยเลขำนุกำรสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลจะต้องสรุปรำยละเอียดและแผนงำน
ตำมที่ได้มีกำรแปรญัตติไว้แล้ว ให้สมำชิกสภำฯ ได้รับ
ทรำบอีกครั้ ง  ก่อนที่จะมีกำรลงมติ เห็นชอบในร่ำง
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ซึ่งในขั้นตอนกำรอนุมัติ
งบประมำณนี้ไม่พบผลกระทบจำกกำรด ำเนินนโยบำยของ
รัฐบำลแต่อย่ำงใด  กำรบริหำรงบประมำณ พบว่ำ เมื่อ
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำได้ประกำศใช้แล้ว  
งำนนโยบำยและแผนจะด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี  งำนพัสดุ ก็ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรจัดหำ
พัสดุ   จำกนั้นก็จะแจ้งให้ส่วนงำนต่ำงๆน ำไปใช้เป็น
แนวทำงในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ส ำหรับกำรบริหำร
งบประมำณนั้น จะต้องด ำเนินกำรไปภำยใต้กรอบ
กฎหมำยและระเบียบแนวทำงกำรเบิกจ่ำยของทำง
รำชกำร และในระหว่ำงปีงบประมำณหำกมีควำมจ ำเป็นก็
จะมีกำรโอนงบประมำณ/แก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจง
งบประมำณรำยจ่ำย สอดคล้องกับกำรศึกษำของ ปกรณ์ 
บูรณปกรณ์  (2541) เรื่องปัญหำและแนวทำงในกำร
บริหำรงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อ ำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ควรจัดล ำดับควำมจ ำเป็นในกำรใช้งบประมำณไว้ล่วงหน้ำ 
ตลอดจนตรวจสอบรำยได้ รำยจ่ำยว่ำเป็นไปตำมแผนและ
เป้ำหมำยเพียงใด กำรควบคุมตรวจสอบงบประมำณ  
พบว่ำกำรควบคุมตรวจสอบงบประมำณขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเหล่ำบกจะมีหัวหน้ำส่วนกำรคลัง และ
ปลัด  อบต.ท ำหน้ำที่ ควบคุมตรวจสอบกำรบริหำร
งบประมำณและจะมีกำรจัดท ำรำยงำนงบแสดงฐำนะทำง
กำรเงินเมื่อถึงสิ้นปีงบประมำณ ซึ่งจะต้องส่งงบแสดง
ฐำนะทำงกำรเงินให้กับส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน และ
ท้ อ งถิ่ น จั งห วั ด  ให้ ท รำบ ภ ำย ใน  90  วั น ห ลั งสิ้ น
ปีงบประมำณ ส ำหรับกำรตรวจสอบจำกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลนั้นจะมกีำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตอ่
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สภำเป็นประจ ำทุกๆ ปีๆ ละสองครั้ง ซึ่งสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส่วนใหญ่ยังไม่เข้ำใจในบทบำท
หน้ำท่ีในกำรตรวจสอบ   

 2. ศึกษำแนวทำงในกำรพัฒนำกำรบริหำร
งบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเหล่ำบก อ ำเภอ
ม่วงสำมสิบ จังหวัดอุบลรำชธำนี พบว่ำ กำรจัดเตรียม
งบประมำณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเหล่ำบก ควร
ส่งเสริมควำมรู้เกี่ยวกับแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ
ให้กับบุคลำกรที่ เกี่ยวข้อง ควรมีกำรประชุมช้ีแจงให้
รับทรำบเกี่ยวกับแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณของกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ควรมีกำรจัดท ำงบประมำณ
ผ่ำนระบบ E-LAAS  ทั้งนี้เนื่องจำกหำกบุคลำกรได้ทรำบ
แนวทำงกำรจัดท ำท่ีถูกต้องก็จะสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำม
ระเบียบ  กำรอนุมัติงบประมำณ  ควรจัดประชุมชี้แจงให้ 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับสมำชิกสภำเพื่อให้มีควำมเข้ำใจ
ในกำรพิ จ ำรณ ำและสำมำรถท ำหน้ ำที่ ได้ อย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ  เจ้ำหน้ำที่งบประมำณหรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องควรเข้ำร่วมในกำรประชุมของสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพื่อให้สมำชิกไดซ้ักถำมข้อสงสยั
ต่ำงๆ เพรำะจะท ำให้กำรพิจำรณำนั้นเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว 
มีประสิทธิภำพและไม่ไปตัดทอนงบประมำณบำงรำยกำร
ที่มีควำมจ ำเป็น กำรบ ริ ห ำร งบ ป ระม ำณ  ค วรมี
แนวทำงในกำรบริหำรงบประมำณ ให้เป็นไปตำมแผนงำน  
โครงกำรที่ ได้รับกำรอนุมัติงบประมำณ   ควรมีกำร
ส่งเสริมควำมรู้ให้กับบุคลำกรเพื่อให้เกิดควำมรู้ควำม
เข้ำใจในระเบียบกฎหมำยที่ เกี่ยวข้องในกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ  ซึ่งจะท ำให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำง
ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ  สอดคล้องกับกำรศึกษำของ 
พรทิพย์   พิชำติพงษ์พิบูลย์  (2554)  เรื่อง ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
อุดหนุนงบประมำณให้แก่หน่วยงำนอื่นและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่ำควรมีกำรจัดอบรมควำมรู้
ควำมเข้ำใจให้แก่เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดท ำ
งบประมำณ ควรมีกำรออกระเบียบหรือให้อ ำนำจในกำร
บริหำรงบประมำณให้คล่องตัวยิ่งขึ้นกว่ำที่ เป็นอยู่ ใน
ปัจจุบัน เช่นอ ำนำจในกำรโอนงบประมำณ อ ำนำจในกำร
สั่งซื้อสั่งจ้ำง เป็นต้น  กำรควบคุมตรวจสอบงบประมำณ  
ควรมีกำรส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำมีบทบำทในกำร
ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้มำกยิ่งขึ้น ควรมีกำร

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้กับทำงสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลได้ทรำบเป็นประจ ำทุกๆ 3 เดือน 6 เดือน เป็น
ต้น  ควรมีกำรก ำหนดแบบฟอร์มค ำร้องเกี่ยวกับกำร
ตรวจสอบกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ และกำรใช้จ่ำย
งบประมำณเพื่อให้ประชำชนน ำไปหย่อนในตู้รับเรื่อง
ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ควรน ำระบบ
ควบคุมตรวจสอบงบประมำณของระบบ  E-LAAS เข้ำมำ
ใช้งำนอย่ำงจริงจัง 
 
สรุปผลการวิจัย 

สภำพกำรบริหำรงบประมำณขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเหล่ำบก   อ ำเภอม่วงสำมสิบ จังหวัด
อุบลรำชธำนี   กำรจัดเตรียมงบประมำณ  พบว่ำ  มีกำร
ค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำสำมปีเป็นหลกั โดย
โครงกำร กิจกรรมต่ำงๆ ที่จะน ำมำบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีจะต้องเป็นโครงกำรที่อยู่ใน
แผนพัฒนำสำมปี หำกไม่มี  จะมีกำรปรับปรุงแผนก่อน
เสมอ โครงกำรกิจกรรมต่ำงๆเหล่ำนี้ ได้มำจำกกำร
ประชำคมของแต่ละหมู่บ้ำนท่ีได้เสนอโครงกำรตำมปัญหำ
และควำมต้องกำรของคนในหมู่บ้ำน  โดย เจ้ำหน้ำที่
งบประมำณจะเป็นผู้ที่มีบทบำทส ำคัญในกำรรวบรวม
แผนงำนโครงกำรจำกส่วนรำชกำรต่ำงๆ ตำมที่หัวหน้ำ
ส่ วน รำชกำรได้ จั ดท ำรำยละ เอี ยด เสนอ   กำรตั้ ง
งบประมำณจะต้องเป็นไปตำมแนวทำงที่กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นได้แจ้งมำเพื่อปฏิบัติ โดยมีงำนวิเครำะห์
นโยบำยและแผนจะเป็นผู้รวบรวมและจัดท ำข้อมูลร่ำง
ข้อบัญญัติงบประมำณ กำรอนุมัติงบประมำณ พบว่ำ กำร
อนุมัติงบประมำณเป็นหน้ำที่ของสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลที่จะต้องพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ซึ่ง
จะด ำเนินกำรในเดือนสิงหำคมของทุกปี ฝ่ำยเลขำนุกำร
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะต้องส่งร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยดังกล่ำวให้กับสมำชิกสภำทุกคนได้
ตรวจดูก่อนกำรประชุมไม่น้อยกว่ำสำมวัน ส ำหรับกำร
พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีก็จะ
แบ่งกำรพิจำรณำออกเป็นสำมวำระ ดังนี้ วำระที่ 1 เป็น
ขั้นรับหลักกำร วำระที่  2 เป็นวำระของกำรแปรญัตติ  
และวำระที่  3 เป็นขั้นตอนกำรลงมติ   กำรบริหำร
งบประมำณ พบว่ำ เมื่อมีกำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีแล้วเสร็จตำมกระบวนกำรแล้ว เจ้ำหน้ำที่
วิเครำะห์นโยบำยและแผนก็จะด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำร
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ด ำเนินงำนซึ่งสอดคล้องกับข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ ก็ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำร
จัดหำพัสดุ โดยมีกำรเรียงล ำดับควำมส ำคัญของแผนงำน/
โครงกำรไว้  จำกนั้นก็จะแจ้งให้ส่วนงำนต่ำงๆ น ำไปใช้
เป็นแนวทำงในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ส ำหรับกำรบริหำร
งบประมำณนั้น จะต้องด ำเนินกำรไปภำยใต้กรอบ
กฎหมำยและระเบียบแนวทำงกำรเบิกจ่ำยของทำง
รำชกำร กำรควบคุมตรวจสอบงบประมำณ พบว่ำกำร
ควบคุมตรวจสอบงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเหล่ำบกจะมีกำรจัดท ำรำยงำนงบแสดงฐำนะทำง
กำรเงินเมื่อถึงสิ้นปีงบประมำณ และจะมีกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร ให้ฝ่ำยสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเหล่ำบกและประชำชนในพื้นที่ได้รับ
ทรำบทุกๆ 6 เดือน  มีหน่วยตรวจสอบจำกส ำนักงำน
ท้องถิ่นอ ำเภอ ส ำนักงำนท้องถิ่นจังหวัดและส ำนักงำน
ตรวจเงินแผ่นดินเข้ำมำตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
เป็นประจ ำในทุกๆปี  

แนวทำงในกำรพัฒนำกำรบริหำรงบประมำณ
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเหล่ำบก อ ำเภอม่วงสำมสิบ 
จังหวัดอุบลรำชธำนี  กำรจัดเตรียมงบประมำณ พบว่ำ  
ควรส่งเสริมควำมรู้เกี่ยวกับแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ
ให้กับบุคลำกรที่ เกี่ยวข้อง ควรมีกำรประชุมช้ีแจงให้
รับทรำบเกี่ยวกับแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณของกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  และควรมีกำรจัดท ำ
งบประมำณผ่ำนระบบ E-LAAS ตำมรูปแบบของกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กำรอนุมัติงบประมำณ  
พบว่ำ  ควรจัดประชุมช้ีแจงให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับ
สมำชิกสภำเพื่อให้มีควำมเข้ำใจในกำรพิจำรณำและ
สำมำรถท ำหน้ำที่ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  เจ้ำหน้ำที่
งบประมำณหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรเข้ำร่วมในกำร
ประชุมของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพื่อให้
สมำชิกได้ซักถำมข้อสงสัยต่ำงๆ เพรำะจะท ำให้กำร
พิจำรณำนั้นเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว มีประสิทธิภำพและไม่ไป
ตัดทอนงบประมำณบำงรำยกำรที่มีควำมจ ำเป็น ก ำ ร
บริหำรงบประมำณ พบว่ำ   ควรมีแนวทำงในกำรบริหำร
งบประมำณ ให้เป็นไปตำมแผนงำน  โครงกำรที่ได้รับกำร
อนุ มั ติ งบป ระมำณ   ควรยึ ด แนวทำงกำรบ ริห ำร
งบประมำณให้เป็นไปตำมแผนด ำเนินงำนเพื่อให้ทุกส่วน
รำชกำรยึดถือและน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง อีกท้ังควรมี

กำรส่งเสริมควำมรู้ให้กับบุคลำกรเพื่อให้เกิดควำมรู้ควำม
เข้ำใจในระเบียบกฎหมำยที่ เกี่ยวข้องในกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ  ซึ่งจะท ำให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำง
ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ กำรควบคุมตรวจสอบ
งบประมำณ  พบว่ำ  ควรมีกำรส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำ
มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้มำก
ยิ่งขึ้น ควรมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้กับทำงสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ทรำบเป็นประจ ำทุกๆ 3 
เดือน 6 เดือน เป็นต้น  ควรมีกำรก ำหนดแบบฟอร์มค ำ
ร้องเกี่ยวกับกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่และ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณเพื่อให้ประชำชนน ำไปหย่อนในตู้
รับเรื่องร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ควรน ำ
ระบบ E–LAAS เข้ำมำควบคุมกำรบริหำรงบประมำณ
อย่ำงจริงจัง 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเหล่ำบก ควร
จัดท ำแผนกำรบริหำรงบประมำณให้สอดคล้องกับ
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี   

2.   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเหล่ำบก ควรมี
แผนหรือแนวทำงในกำรบริหำรงบประมำณให้มีควำม
ยืดหยุ่นมำกยิ่งข้ึน     

3.   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเหล่ำบก ควร
ส่งเสริมให้มีกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณจำกภำค
ประชำชนให้มำกยิ่งข้ึน 
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