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แนวทางการบริหารงบประมาณทางดานการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดขอนแกน.

The guidelines on educational budget management of sub-district
administrative organizations, Khon Kaen Province
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บทคัดยอ

 การศึกษาคร้ังนีม้วีตัถปุระสงค เพือ่ศกึษาสภาพ ปญหาและแนวทางการบริหารงบประมาณทางดานการศึกษา 

ขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดขอนแกน กลุมตัวอยาง คือ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 108 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา มีคาความเชื่อมั่น

ทั้งฉบับ .95 และวิธีการสัมภาษณเชิงลึก สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ

 ผลการศึกษาพบวา

 1.  สภาพการบริหารงบประมาณทางดานการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดขอนแกน โดยรวม

และรายดานอยูในระดับมาก คือดานวิธีการจัดทํางบประมาณ สวนดานท่ีปฏิบัติตํ่าสุด คือ ดานการโอนและแกไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

 2.  ปญหาการบริหารงบประมาณทางดานการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล จงัหวัดขอนแกน โดยรวม

อยูในระดับนอยที่สุด สวนดานการรายงานและดานการควบคุมงบประมาณ อยูในระดับนอย

 3.  แนวทางการบรหิารงบประมาณทางดานการศึกษา ขององคการบรหิารสวนตาํบล จงัหวดัขอนแกน มดีงันี้
  1. ตองจัดทํางบประมาณการรายรับ รายจาย และตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบ

  2. ตองดําเนินการโอนเงินงบประมาณรายจายใหเปนไปตามอํานาจของผูมีอํานาจ
  3. ผูบริหารตองรับผิดชอบการควบคุมงบประมาณตามกฎหมาย

  4. ตองจัดทํารายงานงบประมาณประจําปตามระเบียบราชการ อยางโปรงใส ตรวจสอบได

คําสําคัญ: การบริหารงบประมาณ

ABSTRACT

 The purposes of this research were to study the situation, problems and the guidelines on 
educational budget management of sub-district administrative organizations, Khon Kaen Province. 

The samples were 108 Tumbon Administrative Assistants in Khon Kaen. The instruments were the 

Questionnaire as 5 Level Rating Scale with Reliability of total issue = .95 and in-depth interview. The 
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statistics using for data analysis consisted of the Percentage, Mean, Standard Deviation and using 

content analysis for analyzing the qualitative dada.

 The results found that:

 1. The situation on educational budget management of sub-district administrative 

organizations, Khon Kaen province was at the “Much” level as a whole and each aspect. The aspect 

with the highest level of Practice was the budget.

 2.  The problems on educational budget management of sub-district administrative 

organizations, Khon Kaen Province was at the “Least” level as a whole. The reporting aspect and 

the budget controlling aspect were at the low level.

 3.  The guidelines on educational budget management of sub-district administrative 

organizations, Khon Kaen province were as followings:

  1)  There must be organized the revenue, the expenditure and the budget management 

checking according to the offi cial law.

  2)  There must be transferred the expenditure budget according to the power of the 

head offi cers.

  3)  The administrators must response the budget controlling following the law.

  4)  There must be reported the budget annual report following the red tape accountability.

keyword: budget management

1.  บทนํา
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (2550) 

มาตรา 80(4) บญัญตัใิหสงเสรมิและสนบัสนนุการกระจาย

อาํนาจเพือ่ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ชมุชน องคการ

ทางศาสนา และเอกชนเขามามสีวนรวมในการจดัการศกึษา
เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและ

สอดคลองกบัแนวนโยบายพืน้ฐานของรฐั และตามมาตรา 
283 วรรคสาม กฎหมายกําหนดใหมกีารกําหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอํานาจ ในการจัดสรรรายไดระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง โดยคํานึงถึง
ระดับความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

แตละรูปแบบ และตามนัยมาตรา 78 (3) ไดกาํหนดใหการ

กระจายอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง

สามารถพ่ึงตนเองและตัดสนิใจในกิจกรรมของทองถิน่ไดเอง 

สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการ
ดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจของทองถ่ินและระบบ

สาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศใน

ทองถิ่น ใหทั่วถึงและเทาเทียมกันท่ัวประเทศ รวมทั้ง
พัฒนาจังหวัดท่ีมีความพรอมใหเปนองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นขนาดใหญ  โดยคํานึงถึ ง เจตนารมณ

ของประชาชนในจังหวัดนั้น 

 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล (2537) แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6 (2552) 

มาตรา 66 บัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจ

หน าที่ ใ นการพัฒนาตํ าบลทั้ ง ในด าน เศรษฐกิ จ 
และวัฒนธรรม มาตรา 67(5) บัญญัติให องคการบริหาร

สวนตําบล มีหนาที่ตองสงเสริมการศึกษา ศาสนา 

และวฒันธรรม ซึง่สอดคลองกบัพระราชบญัญตักิารศกึษา

แหงชาติ (2542) มาตรา 41 ไดบัญญัติใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือ

ทกุระดบัตามความพรอม ความเหมาะสมและความตองการ
ภายในทองถิ่น 



68

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2557

 ในสวนสํานกังานทองถ่ินจงัหวัดขอนแกน (2557) 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดโอนเงินจัดสรร

งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจาย

อํานาจใหแกองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดขอนแกน 

ปงบประมาณ 2555 เปนเงนิอดุหนนุคาอาหารเสริม (นม) 

จํานวนเงิน 296,964,551 บาท และคาอาหารกลางวัน 

จํานวนเงิน 443,153,154 บาท และปงบประมาณ 2556 

เปนเงินอุดหนุนคาอาหารเสริม (นม) จํานวนเงิน 

245,454,720 บาท และคาอาหารกลางวัน จํานวนเงิน 

701,299,200 บาท ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ไดแจงใหองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดขอนแกน 

ดําเนินการจัดตั้งงบประมาณรายจายในขอบัญญัติงบ

ประมาณรายจายประจําป ใหเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 

 จากการสัมภาษณปลัดองคการบริหารสวน
ตาํบลหนองกุงใหญ ปลดัองคการบรหิารสวนตาํบลหนองโก 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยโจด ปลัดองคการ

บริหารสวนตําบลดูนสาด ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

หัวนาคํา พบวา องคการบริหารสวนตําบล จังหวัด

ขอนแกน มีจํานวนมากท่ียังไมสามารถจัดการศึกษาได

อยางมีคุณภาพตามวิถีชีวิตของชุมชนใหเปนที่ยอมรับ
ของผูปกครองและชุมชน ซึ่งปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ

คือ ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลมีวิสัยทัศน

และเลง็เห็นความสําคญัของการศกึษานอยกวาการบริหาร

งบประมาณดานอื่นๆ ขาดการบริหารอยางตอเนื่อง 
ขาดบคุลากรทีม่คีวามรูความสามารถทางการศกึษาทีเ่พยีงพอ

ตอการบริหารงาน และขาดความคลองตัวในการบริหาร

งบประมาณซึ่งเปนปญหาหลักในการบริหารงบประมาณ

ทางการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล (สัมภาษณ
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 

2557) ปจจุบันผูศึกษาดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา 

สงักดั สวนการศกึษาองคการบริหารสวนตาํบล ปฏบิตังิาน

ในหนาที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการงบประมาณที่ได

รับการจัดสรรจากขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจํา

ป ขององคการบริหารสวนตําบล ไดแก การบริหารจัดการ

งบประมาณคาอาหารเสริม(นม) และคาอาหารกลางวัน 

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

คณะกร รมก า รก า รศึ กษ าขั้ นพื้ น ฐ าน  (สพฐ . ) 

ซึ่งเปนภารกิจที่ไดรับการถายโอนตามกฎหมาย และเปน

หนาที่ที่องคการบริหารสวนตําบลจะตองดําเนินการ

บริหารงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณ

จากสวนกลางทุกป โดยการอนุมัติงบประมาณทางดาน
การศึกษาขององคการบริหารสวนตาํบลในแตละปงบประมาณ
จะตองมีความสอดคลองกับจํานวนของนักเรียนในแตละ

ปการศึกษา และตองดําเนินการบริหารงบประมาณตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 และหนังสือสั่งการกระทรวง

มหาดไทยทุกประการ ดังนั้นผูศึกษาคนควาจึงมีความ

สนใจท่ีจะศึกษาคนควาเกี่ยวกับ สภาพปจจุบัน ปญหา 

และแนวทางการบริหารงบประมาณทางดานการศึกษา 

ขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดขอนแกน จํานวน 

149 แหง ทีเ่ก่ียวของกับการบริหารงบประมาณคาอาหาร

เสรมิ (นม) และคาอาหารกลางวนั ของศนูยพฒันาเดก็เลก็ 
และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบล

ทุกแห ง  จะตองได รับการตรวจสอบการบริหาร

งบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป เพื่อใหการเบิกจายเงินงบประมาณเปนไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยทุกประการ เปนประจําทกุป 
จากสาํนกังานตรวจเงนิแผนดนิ (สตง.) เพ่ือใหการบรหิาร

งบประมาณทางดานการศึกษาในแตละปงบประมาณ

เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบและกฎหมาย
ทุกประการ และเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง

ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณทางดานการศึกษา 

ขององคการบริหารสวนตําบล ที่ผูศึกษาคนควาสังกัดอยู 

ในลําดับตอไป 
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2.  วัตถุประสงคของการศึกษา

 1. เ พ่ื อศึ กษาสภาพป จ จุบั นการบ ริหาร

งบประมาณทางดานการศึกษา ขององคการบริหาร

สวนตําบล จังหวัดขอนแกน

 2.  เพือ่ศกึษาปญหาการบริหารงบประมาณทาง

ดานการศึกษา ขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัด

ขอนแกน

 3.  เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงบประมาณ

ทางดานการศึกษา ขององคการบริหารสวนตําบล จงัหวัด

ขอนแกน

3.  ขอบเขตการศึกษา

 ขอบเขตของเน้ือหา การศึกษาคร้ังนี้มุงศึกษา

สภาพปจจุบนั ปญหา และแนวทางการบริหารงบประมาณ
ทางดานการศึกษา ขององคการบริหารสวนตําบล จงัหวัด

ขอนแกน ครอบคลุมงานทั้ง 4 ดาน (ระเบียบกระทรวง

มหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 

พ.ศ. 2543) ดังนี้

 1. ดานวิธีการจัดทํางบประมาณ

 2. ด านการ โอนและแก ไข เป ล่ียนแปลง

งบประมาณ

 3.  ดานการควบคุมงบประมาณ
 4.  ดานการรายงาน

4.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

 1. ไดขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการบริหาร

งบประมาณทางดานการศกึษา ครอบคลุมงานดานวธิกีาร

จัดทํางบประมาณ ดานการโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ ดานการควบคุมงบประมาณ และดานการ
รายงาน เพ่ือใชเปนแนวทางกําหนดนโยบายในการบริหาร

งบประมาณทางดานการศึกษา สําหรับองคการบริหาร

สวนตําบล ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการตอไป
 2.  ไดขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหาร

งบประมาณทางดานการศกึษา ครอบคลุมงานดานวธิกีาร
จัดทํางบประมาณ ดานการโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ ดานการควบคุมงบประมาณ และดานการ

รายงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน สําหรับ

หวัหนาสวนการคลงั หวัหนาสวนโยธา หวัหนาสวนสาํนกัปลดั 

และหัวหนาสวนการศึกษา ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชน

สําหรับการบริหารงบประมาณที่ไดรับอนุมัติในแตละ
ปงบประมาณ ใหเกดิความคุมคา โปรงใส สามารถตรวจสอบได 

ขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดขอนแกน

 

5. วิธีดําเนินการศึกษา

 ในการศึกษาครั้งนี้ ไดศึกษาสภาพปญหาและ

แนวทางการบริหารงบประมาณทางการศึกษา ของ

องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดขอนแกน เปนการวิจัย

เชงิสาํรวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมขอมลูโดยใช

แบบสอบถามและวิธีการสัมภาษณเชิงลึก ไดดําเนินการ

ตามข้ันตอนดังนี้

 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง

  1.  ประชากร 

    ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควา ไดแก 

องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดขอนแกน จํานวน 149 

แหง (ขอมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2557)

  2.  กลุมตัวอยาง

    กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 

ครั้งนี้ไดแก ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัด

ขอนแกน โดยทําการสุมตัวอยางแบบสุมอยางงาย 

ใชเกณฑตารางการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดย
ใชตารางประมาณกลุมตัวอยางของ Krejcie & Morgan 

(บุญชม ศรีสะอาด ,  2545) ไดกลุมตัวอยาง คือ 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่

เจาหนาท่ีงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล 

จังหวัดขอนแกน จํานวน 108 คน
  5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา

  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี 

เปนแบบสอบถามสภาพปจจุบัน ปญหาและแนวทางการ

บรหิารงบประมาณทางดานการศึกษา ขององคการบริหาร

สวนตําบล จังหวัดขอนแกน ซึ่งแบงออกเปน 2 ชุด ดังนี้
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 1.  แบบสอบถาม

  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 

แบบสอบถามท่ีผูศึกษาคนควาสรางข้ึนเพ่ือการศึกษา

สภาพปจจบุนั ปญหาและแนวทางการบรหิารงบประมาณ

ทางดานการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัด 

ครอบคลุมงาน 4 ดาน ไดแก 1) ดานวิธีการจัดทํางบ

ประมาณ 2) ดานการโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ 3) ดานการควบคุมงบประมาณ 4) ดานการ

รายงานแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของ Likert 

(ยุทธ ไกยวรรณ. 2545) แบบ 5 ระดับ

 2.  แบบสัมภาษณ 

  เครื่ องมือที่ ใชหาแนวทางการบริหาร

งบประมาณทางดานการศึกษา ขององคการบริหาร

สวนตําบล จังหวัดขอนแกน เปนแบบสัมภาษณลักษณะ

กึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interview) ซึ่งผูศึกษา

ไดสรปุจากการตอบแบบสอบถามของผูตอบแบบสอบถาม 

สภาพปจจบุนั ปญหาการบริหารงบประมาณทางดานการ

ศึกษา ขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดขอนแกน 

ใชเปนขอสัมภาษณเพื่อนํามาเปน แนวทางการบริหาร
งบประมาณทางดานการศกึษา ขององคการบรหิารสวนตาํบล
จังหวัดขอนแกน ตามแนวทางแบบสัมภาษณที่กําหนดไว 

แตละประเด็นคําถามโดยการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ 

(Key informants) จากผูใหขอมูล จํานวน 5 คน โดยใช

เกณฑการพิจารณาองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีระดับ

คะแนนตามแบบรายงานผลการประเมินมาตรฐานการ

ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป 
2556 ที่มีคะแนนรวมตั้งแตรอยละ 79.00 ขึ้นไป ซึ่งถือ

เปนมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร

สวนตําบลระดับดี 
  5.2.2 การสรางเครื่องมือและการหา

คุณภาพของเครื่องมือ

  1. แบบสอบถาม ผูศกึษาคนควาไดดาํเนนิ

การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาดังตอไปนี้ 

   1) ผูศึกษาคนควาไดศึกษาเอกสาร
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัทีเ่ก่ียวของท่ีมคีวามสัมพนัธ

เกีย่วของกบัหลกัการบรหิารการศกึษา การบรหิารสถานศกึษา 

ความหมายการบริหารงบประมาณทางดานการศึกษา 

ขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อศึกษาทฤษฎีที่จะนํา

มารองรับความถูกตองของการศึกษาคนควา รวมถึงการ

สรางแบบสอบถาม

   2) ศึกษาการสรางเครื่องมือท่ีใชในการ

เก็บรวบรวมขอมลูเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณ

คา (Rating Scale) 5 ระดบัตามแบบของ Likert’s Scale 

(ยุทธ ไกยวรรณ. 2545) 

   3)  สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด

ของการศึกษาคนควา แลวนาํไปเสนอตออาจารยทีป่รกึษา 

และปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของอาจารยที่

ปรึกษา 

   4)  ขอความอนุเคราะหจากบัณฑิต

วิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ออกหนังสือแตงตั้ง

ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

   5) นําแบบสอบถามเสนอผูเช่ียวชาญ 

จํานวน 3 ทาน เพื่อหาความเที่ยงตรง (Validity) 

ของขอคําถามแตละขอแลวนํามาหาดัชนีความสอดคลอง

ระหวางขอคําถาม กับนิยามศัพทเฉพาะ โดยหาคา IOC 
(Index of Item of Congruence) ของแบบสอบถาม

เปนรายขอ ไดคา IOC = 1.00 และนําขอเสนอแนะจาก
ผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขเพื่อใหเกิดความสมบูรณ

   6)  นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนอ
ตออาจารยที่ปรึกษา และปรับปรุงแบบสอบถามตาม

คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา

   7) นําแบบสอบถามที่ ไดปรับปรุง
สมบูรณแลวไปทดลองใช (Try out) ที่องคการบริหาร
สวนตําบล ทีไ่มไดเปนกลุมตัวอยาง จาํนวน 30 แหง วเิคราะห

หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม

ทั้งฉบับ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - 

coeffi cient) ของ (Cronbach Alpha Coeffi cient) โดยใช

โปรแกรมคอมพวิเตอรสาํเร็จรปู ไดคาสมัประสิทธ์ิแอลฟา 
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ของแบบสอบถามท้ังฉบบัเทากบั 0.95 แลวนาํไปปรับปรงุ

แกไข 

   8)  จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ

เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป

  2.  แบบสัมภาษณ ผูศึกษาไดดําเนินการ

สรางเครื่องมือ ดังตอไปนี้
   1.  ศกึษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วของ

เพือ่กําหนดขอบเขตและกาํหนดแนวทางในการออกแบบ

สัมภาษณกึ่งโครงสราง

   2. นําผลสรุปจากแบบสอบถาม สภาพ

ปจจุบัน ปญหา และการบริหารงบประมาณทางดานการ

ศึกษา ขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดขอนแกน 

ครอบคลุมงานทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานวิธีการจัดทํา
งบประมาณ ดานการโอนและแกไขเปลีย่นแปลงงบประมาณ 
ดานการควบคุมงบประมาณ และดานการรายงาน นํามา

สรางเปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางหาแนวทางการ

บรหิารงบประมาณทางดานการศึกษา ขององคการบริหาร

สวนตําบล จังหวัดขอนแกน ใหครอบคลุมเนื้อหา

   3. นํารางแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง 

เสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อนํามาพิจารณาความถูกตอง

และนํามาปรับปรุงแกไข

   4.  จัดพิมพเคร่ืองมือใหเสร็จสมบูรณ

เพื่อนําไปใชในการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (Key 

Informants) ไดแก ปลดัองคการบรหิารสวนตาํบล จงัหวดั

ขอนแกน ซึ่งปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่งบประมาณ เปนผูมี

ความรูความสามารถ ความเชีย่วชาญ และมปีระสบการณ

ในการบริหารงบประมาณทางดานการศึกษา ขององคการ

บริหารสวนตําบล จังหวัดขอนแกน จํานวน 5 ทาน
  5.2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล

   3.1 ขอความอนเุคราะหจากบณัฑติวทิยาลยั 

วทิยาลยับัณฑิตเอเซีย ออกหนงัสอืแนะนาํผูศกึษาคนควา 

และขอความรวมมือไปยังองคการบริหารสวนตําบล 

จังหวัดขอนแกน
   3.2 นําหนังสือขอความรวมมือจากบัณฑิต

วิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ไปเสนอตอปลัดองคการ

บริหารสวนตําบล จังหวัดขอนแกน เพ่ือออกหนังสือ

ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลไปยัง

องคการบริหารสวนตําบล ที่ทําการเก็บขอมูล

  3.3 ประสานงานกับปลัดองคการบริหาร

สวนตําบล ทีเ่ปนกลุมตวัอยางเพ่ือขอความอนุเคราะหเกบ็

รวบรวมขอมูลจากปลัดองคการบริหารสวนตําบล โดย

แนบซองติดแสตมปถึงผูศึกษา เพื่อใหสงแบบสอบถาม

กลับคืนมา บางสวนไดจัดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง

  5.2.4 การวิเคราะหขอมูล

  1. นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความ

สมบูรณแลวคัดเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณไว

   2.  วิเคราะหขอมูลชุดท่ี 1 เกี่ยวกับ สภาพ

ปจจุบัน และปญหาการบริหารงบประมาณทางดาน

การศกึษา ขององคการบรหิารสวนตาํบล จงัหวดัขอนแกน 

วิเคราะหโดยการหาคาเฉล่ีย (Mean) และคาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

   3.  วิเคราะหขอมูลชุดที่ 2 ผูศึกษาเสนอ

ผลการ วิ เคราะหขอ มูลจากการสัมภาษณ เชิ งลึก 

ใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยนําเสนอ

แบบพรรณนา เพือ่เปนแนวทางในการบริหารงบประมาณ

ทางดานการศึกษา ขององคการบริหารสวนตําบล จงัหวัด

ขอนแกน ตอไป

  5.2.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

  1.  รอยละ ในการวิเคราะหขอมลูทัว่ไปของ

กลุมตัวอยาง

  2.  คาเฉล่ีย (x) ของสภาพปจจุบัน ปญหา 

และแนวทางการบริหารงบประมาณทางดานการศึกษา 

ขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดขอนแกน

  3. สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของสภาพ

ปจจุบัน ปญหา และแนวทางการบริหารงบประมาณ
ทางดานการศึกษา ขององคการบริหารสวนตําบล 

จังหวัดขอนแกน
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6.  สรุปผลการศึกษา

 ผูศึกษาขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตาม

วัตถุประสงค ของการศึกษาดังนี้

 1. สภาพการบริหารงบประมาณทางดานการ

ศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดขอนแกน 

โดยรวมอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดาน

วิธีการจัดทํางบประมาณ รองลงมา คือ ดานการควบคุม

งบประมาณ ดานการรายงาน และดานการโอนและ

แกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตามลําดับ 

 2. ปญหาการบริหารงบประมาณทางดานการ

ศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดขอนแกน
โดยรวมอยูในระดับนอยท่ีสดุ ดานทีม่คีาเฉล่ียสงูกวาทกุดาน 

คือ ดานการรายงาน และดานการควบคุมงบประมาณ 

อยูในระดับนอย 

 3.  แนวทางการบรหิารงบประมาณทางดานการ

ศึกษา ขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดขอนแกน 

1) ตองจดัทาํประมาณการรายรบั รายจาย และตรวจสอบ

การบ ริหารงบประมาณ  ตามระ เ บียบราชการ 

2) ตองดําเนินการโอนเงินงบประมาณรายจายใหเปนไป
ตามอาํนาจของผูมอีาํนาจอนมุตั ิ3) ผูบรหิารตองรบัผดิชอบ

การควบคุมงบประมาณตามกฎหมาย 4) ตองจัดทํา

รายงานงบประมาณประจําปตามระเบียบราชการ 
อยางโปรงใส ตรวจสอบได 

7.  อภิปรายผล
 1.  สภาพปจจุบันของการบริหารงบประมาณ

ทางดานการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัด

ขอนแกน โดยรวมพบวา อยูในระดับมาก เมือ่จาํแนกเปน

รายดานพบวา ดานที่มีสภาพปจจุบันในการปฏิบัติมาก

ทีส่ดุ คอื ดานวธิกีารจัดทาํงบประมาณ รองลงมาคือ ดาน
การควบคุมงบประมาณ และดานทีม่สีภาพปจจบุนัในการ

ปฏิบัตินอยกวาดานอ่ืน คือ ดานการโอนและแกไข

เปลีย่นแปลงงบประมาณ ซึง่อาจเปนเพราะการปฏบิตังิาน

ดานการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตาํบล 

จังหวัดขอนแกน ตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2543 และมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถิน่ กาํหนดไวอยางเครงครดั ทาํใหภาพ

รวมสภาพปจจุบันของการบริหารงบประมาณทางดาน

การศกึษา ขององคการบรหิารสวนตาํบล จงัหวดัขอนแกน 

อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จุฬาวรรณ 

เสาเวียง (2553) ไดศึกษาการบริหารงบประมาณของ

องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอโพนทอง 

จงัหวดัรอยเอด็ ผลการวจิยัพบวา 1. บคุลากรเกีย่วกบัการ

จัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล เห็นวา
ปญหาในการบรหิารงบประมาณ โดยรวม อยูในระดบัปานกลาง 

และรายดาน อยูในระดับปานกลางท้ัง 4 ดาน โดยเรยีงลําดบั

คาเฉลีย่จากมากไปหานอย คอื ดานการควบคมุงบประมาณ
 ดานการเตรียมงบประมาณ ดานการบริหารงบประมาณ 

และดานการอนมุตังิบประมาณ ขอเสนอแนะเกีย่วกบัการ

บริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล คือ 

ควรสํารวจความตองการและปญหาของประชาชนใน

ทองถิ่นกอน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการนํา

งบประมาณไปใช ควรจัดใหมคีวามรูความเขาใจแกการใช

งบประมาณ และการอนุมัติงบประมาณในแตละดาน 

เพราะวาสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลสวนใหญ
ไมคอยมีความเขาใจดานการอนุมัติงบประมาณของ

ผูบริหาร ควรมีการแนะนําและเสนอแนะเก่ียวกับการ

เบกิจายงบประมาณเพือ่ไมใหเกดิขอผดิพลาดและเปนไป

ตามระเบียบของราชการ และจะเปนประโยชนสูงสุด

ตอชมุชน และควรมีภาคประชาชนเขามามสีวนรวมในการ
ควบคุมงบประมาณนอกจากฝายบริหาร เพื่อเปนการ

ปองกันปญหาการใชงบประมาณไมเปนไปตามนโยบาย 

และวัตถุประสงคของโครงการ
 2. ปญหาของการบริหารงานงบประมาณทาง

ดานการศึกษา ขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัด

ขอนแกน โดยรวมพบวา มีปญหานอยท่ีสุด เมื่อจําแนก
เปนรายดานพบวา ดานท่ีมีปญหามากท่ีสุด คือ ดานการ

รายงาน รองลงมา คือ ดานการควบคุมงบประมาณ ดาน
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วิธีการจัดทํางบประมาณ และดานท่ีมีปญหานอยกวา

ดานอืน่ คอื ดานการโอนและแกไขเปลีย่นแปลงงบประมาณ

ซึ่งอาจเปนเพราะในบางคร้ังการตีความหรือการวินิจฉัย

ขอกฎหมายตางๆ ยังไมมีความถูกตองชัดเจน ประกอบ

กบัตองเรงดาํเนนิการเพือ่ใหทนัเวลา และบคุลากรยงัขาด

ความรู ความเขาใจ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน

อาจทําใหการดําเนินการผิดพลาดไปบาง จึงกอใหเกิด

ปญหาในการบริหารงบประมาณในดานการรายงาน

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทรงสิทธิ์ ประสานศักด์ิ 

(2553) ไดศกึษาสภาพปญหาและการบรหิารงบประมาณ

ขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานี 

ศึกษาเฉพาะในเขตอําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ผลการ

วิจัยพบวา 1. บุคลากรองคการบริหารสวนตําบล

ทีเ่กีย่วของกบัการจดัทาํงบประมาณ โดยรวมและจาํแนก
ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดอืน ตาํแหนงงาน

ในองคการบริหารสวนตําบล และประสบการณในการ

ทํางาน เห็นวา มีปญหาการบริหารงบประมาณของ

องคการบริหารสวนตาํบล ในเขตอําเภอเพ็ญ จงัหวัดอดุรธานี 

อยูในระดับปานกลางทั้งโดยรวมและรายดานโดยดานท่ีมี

คาเฉลีย่สูงสดุ คอื ดานการควบคมุงบประมาณ รองลงมา 

คือ ดานการจัดเตรียมงบประมาณ ดานการอนุมัติ

งบประมาณ และดานการบรหิารงบประมาณ 2. บคุลากร

องคการบริหารสวนตาํบลทีม่อีายตุางกนั เหน็วา มปีญหา

การบริหารงบประมาณ โดยรวมและรายดาน 3 ดาน 

ไดแก ดานการจัดเตรียมงบประมาณ ดานการอนุมัติ
งบประมาณ และดานการบรหิารงบประมาณ แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และบุคลากร

องคการบริหารสวนตําบลที่มีรายไดตอเดือนตางกัน 
เห็นวา มปีญหาการบริหารงบประมาณ โดยรวมและรายดาน 

2 ดาน ไดแก ดานการอนุมัติงบประมาณ และดานการ

ควบคุมงบประมาณ แตกตางกันอยางมีนยัสําคญัทางสถิติ

ที่ระดับ .05 สําหรับ วีณารัตน คุณวุฒิ (2554) ไดศึกษา

ปญหาการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวน
ตาํบลในเขตอาํเภอภเูขยีว จงัหวดัชยัภมู ิผลการวจิยัพบวา

1. ปญหาการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวน

ตําบลในเขต อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยูใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขั้นตอน พบวา

ทุกขั้นตอนมีปญหาการบริหารงบประมาณอยูในระดับ

ปานกลาง และ 2. แนวทางในการแกไขปญหาการบริหาร

งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอ

ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ คือ ควรมีการทบทวนแผนพัฒนา

ทองถิ่นกอนการจัดทํางบประมาณทุกครั้ง การใหความ

เห็นชอบรางงบประมาณของสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบลควรยึดผลประโยชนสวนรวม มีการจัดทํา

แผนการดําเนินงานและการติดตามผลใหสอดคลองกับ
ประมาณรายรับ และใหหวัหนาหนวยงานรับผิดชอบตรวจสอบ

และควบคุมการใชงบประมาณอยางเปนรูปธรรม และ 

วัฒนชัย ระดาฤทธิ์ (2554) ไดศึกษาปญหาการบริหารงบ

ป ร ะ ม า ณ ข อ ง อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ่ิ น 

ในเขตพ้ืนที่อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัย

พบวา บคุลากรผูปฏบิตังิานในดานการบรหิารงบประมาณ

เห็นวามปีญหาการบริหารงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถิน่ โดยรวมดานการบรหิารงบประมาณดานการ
อนุมัติงบประมาณ และดานการจัดเตรียมงบประมาณ 

อยูในระดับปานกลาง

 3.  แนวทางการบรหิารงบประมาณทางดานการ

ศึกษา ขององคการบริหารสวนตําบลจังหวัดขอนแกน

1) ตองจดัทาํประมาณการรายรบั รายจาย และตรวจสอบ

การบริหารงบประมาณ ตามระเบียบราชการ 2) ตอง

ดําเนินการโอนเงินงบประมาณรายจายใหเปนไปตาม

อํานาจของผูมีอํานาจอนุมัติ 3) ผูบริหารตองรับผิดชอบ

การควบคุมงบประมาณตามกฎหมาย 4) ตองจัดทํา

รายงานงบประมาณประจําปตามระเบียบราชการ 

อยางโปรงใส ตรวจสอบได 

  จากผลการวจิยัดังกลาว แสดงใหเหน็วาการ
บรหิารงบประมาณทางดานการศึกษา ขององคการบริหาร

สวนตําบล ยงัคงมีปญหาทีต่องรอรับการแกไขอยางจริงจงั

และตอเนื่อง จากผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ 
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8.  ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช

 จากการศึกษาเร่ือง แนวทางการบริหารงบ

ประมาณทางดานการศึกษา ขององคการบริหารสวน

ตาํบล จงัหวัดขอนแกน โดยครอบคลุมงานท้ัง 4 ดาน สรปุ

ไดวา 1) ตองจัดทําประมาณการรายรับ รายจาย และ

ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบราชการ 

2) ตองดําเนินการโอนเงินงบประมาณรายจายใหเปนไป
ตามอาํนาจของผูมอีาํนาจอนมุตั ิ3) ผูบรหิารตองรบัผดิชอบ

การควบคุมงบประมาณตามกฎหมาย 4) ตองจัดทํา

รายงานงบประมาณประจําปตามระเบียบราชการ อยาง

โปรงใส ตรวจสอบได 5) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

หวัหนาสาํนักปลดั หวัหนาสวนการคลงั หวัหนาสวนโยธา 

และหัวหนาสวนการศึกษา สามารถนําขอมูลสารสนเทศ

ไปกําหนดนโยบายในการบริหารงบประมาณของ

แตละหนวยงานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร

9.  ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป

 การศึกษาคนควาคร้ังนี้ ผูศึกษาทําการศึกษา

คนควาเฉพาะดานบริหารงบประมาณทางดานการศึกษา

เทานั้น ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาวิจัยในดานการบริหาร

งบประมาณดานอ่ืนๆ ขององคการบรหิารสวนตาํบล เชน 
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