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บทคัดยอ
การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรค รวมถึงประสิทธิภาพของการบริหารงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเสนอเปนกลยุทธการบริหารงบประมาณขององคกร พบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนใหญมีการพึ่งพิงโครงสรางรายไดจากภาครัฐในสัดสวนที่สูงและจัดสรรเปนรายจายประจําสูงดวยเชนกัน ดาน
ศักยภาพในการจัดเก็บรายไดไดในพื้นที่มีต่ํา สงผลตอการจัดสรรรายจายสําหรับการพัฒนาในพื้นที่หรือการ
จัดบริการสาธารณทําไดนอย ปญหาดานการปฏิบัติงานพบความไมชัดเจนในการปฏิบตั ิและการอนุมตั ิมีความ
ลาชาและเกิดความเขาใจไมถูกตองตรงกัน ดานประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณทั้งในมิติของ
คาใชจายหรือตนทุน (input) กระบวนการบริหาร (process)และมิติของผลผลิตและผลลัพธ(output) มีแผนการ
ใชจายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเกิดความยั่งยืนทางงบประมาณในการจัดหาใหมีทรัพยากรที่เพียงพอสําหรับ
การบริหารงานและตอยอดไดการบริหารงบประมาณเนนยึดหลักธรรมาภิบาลความโปรงใส ตรวจสอบได และ
เกิดประโยชนสูงสุดในระดับของความเปนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับเขาขาย (เปนองคกรแหงความยัง่ ยืน) และ
เขาใจ (เปนองคกรแหงความสุข)มีการบริหารงบประมาณดวยหลักปฏิบัติที่ดี 7 ประการดังนี้ 1) สรางการใช
เหตุผลและเปาหมายของการสรางประโยชนและความสุขของสวนรวม 2)การสรางจิตสํานึกตอตานการฉอฉล
หรือคอรรัปชัน3) ใชการสื่อสารและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดคุมคาเหมาะสมกับงานและคน

*อาจารยประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
Department of Economics Professor Faculty of Management Science Chiang Mai Rajabhat University
**อาจารยประจําภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
Lecturer of Accounting and Finance Department Faculty of Management Science Chiang Mai Rajabhat
University

สักทอง : วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (สทมส.)
ปที่ 27 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564

ISSN 2408-0845 (Print) ISSN 2651-1487 (Online)

4) สรางคานิยมในการทํางานดวยความเพียรความซื่อสัตยสุจริต การยอมรับฟงความเห็นที่แตกตาง 5) พัฒนา
ทรัพยากรบุคคลใหมีความรูและเสริมสรางปลูกฝงแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางสมํ่าเสมอ 6) สราง
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนกับองคกรทั้งในขั้นตอนการทํางานและผลลัพธ 7) มีระบบการตรวจสอบและ
การควบคุมผานการมีสวนรวมของประชาชนหรือ
คําสําคัญ : การบริหารงบประมาณ / องคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคเหนือ
ABSTRACT
This research has the aims as to study the problems, the threats and the potential of the
budget management in line with self-sufficiency economy of local administration
organizations. This study will submit to be the organization’s budget management strategy.
The result had found that most of them have to rely on the government income and pay on
high current expenditure. As their low potential in income collection cause their low allocate
expenses or low in public services. The operation problems had found that there were not
clearly, approve slowly and unclear understanding. The potential of the budget management
in input, process and output had efficiency budget plan, sufficient budget in resources
management and to be continue in the future. The budget management emphasized on good
government, transparency, accountability and high advantage in the level of the selfsufficiency economy network (sustainable organization) and understanding (happiness
organization). They have 7 good budget management principles as 1) reasonable creating,
advantage targeting and public happiness 2) creating conscious mind in corruption resistance
3) Using the efficiency communication and technology, saving, break even, appropriate for
both man and work 4) Creating the values in work with perseverance, honesty, accept the
other opinions 5) Developing the human resource to have knowledge and always creating
their self-sufficiency economy 6) Creating the community and organization participations in
both work process and output 7) Having the investigate and control systems by using public
participation.
Keywords : The Budget Management /
Local Administration Organizations in Northern Region
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทยไดมบี ทบาทที่สําคัญมากขึ้นในปจจุบัน เพราะเปนองคกรที่รับ
นโยบายจากสวนกลางมาปฏิบัตลิ งสูในระดับทองถิ่น เนื่องจากศักยภาพของรัฐบาลที่บริหารประเทศเพียงองคกร
เดียวไมอาจตอบสนองแกประชาชนไดอยางทั่วถึง อีกทั้งในแตละสภาพพื้นที่มีบริบทพื้นที่ สภาพปญหาความ
ตองการและศิลปวัฒนธรรมที่แตกตางกัน สงผลใหการดําเนินงานดานการบริหารจัดการพื้นที่มีรูปแบบแตกตาง
กันออกไป จึงจําเปนตองอาศัยทักษะ ความรูและเทคนิคการบริหารงานและความเขาใจ เขาถึงพื้นที่ใหมากที่สุด
รวมทั้งเปนการกระจายอํานาจและใหอิสระแกทองถิ่นเพื่อการปกครองตนเอง ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
หมวดที่ 9 มาตรา 282-290 ของรัฐธรรมนูญซึ่งแสดงเจตนารมณใหมีการกระจายอํานาจใหกับทองถิ่น โดยเนน
ใหทองถิ่นมีสิทธิในการปกครองตนเอง มีอิสระในการกําหนดทิศทางในการบริหารทองถิ่นของตนเอง รวมทั้งมี
อิสระในการบริหารงาน ทั้งทางดานการบริหาร กําลังคน และงบประมาณ ทั้งนี้เนนใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ปกครองทองถิ่นและเปนที่มาของการตราพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 (Srikaew, 2000, p.7)
การบริหารจัดการงบประมาณจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการบริหารงานทุกชนิด ทุกหนวยงานและทุก
องคกรที่เกี่ยวของกับงบประมาณจึงมีคํานึงถึงขอจํากัดของงบประมาณที่ไดรับ และบริหารงบประมาณใหเกิดผล
ประโยชนมากที่สุด จึงมีความจําเปนที่จะตองใชและบริหารงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด
การใชเครื่องมือ และกลไกทางงบประมาณในทุกๆ ดานเพื่อกํากับการใชจายงบประมาณ ใหเปนไปอยางคุมคา
ปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น ในทุกกระบวนการขั้นตอนของงบประมาณ (Thitimotree, 2015, p.9)
เชนเดียวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะตองใชงบประมาณในการบริหารจัดการทองถิ่น เพื่อการดําเนินงาน
และพัฒนาทองถิ่นใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตร และพันธกิจขององคกร ดังนั้น ผูบริหารจึงตองเปนผูท ี่มคี วามรู
ความสามารถ ในการดําเนินงานใหเกิดประโยชนไดอยางสูงสุด หรือตามเปาหมายทีไ่ ดกําหนดไวจากขอนําเสนอ
ดังกลาวสะทอนเห็นถึงความสําคัญในการบริหารจัดการที่เปนระบบ สามารถนําไปเปนแนวทางในการบริหารให
เกิดการเปลี่ยนไดอยางเหมาะสม (Meksawan, 1995; Muagmanee, 2011, p.4) ชี้ใหเห็นวาประสิทธิภาพใน
ระบบราชการ มีความหมายรวมถึงผลิตภาพ และประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเปนสิ่งที่วัดไดหลายมิติตามแต
วัตถุประสงคที่ตองการพิจารณาคือ 1) ประสิทธิภาพในมิติของคาใชจายหรือตนทุนของการผลิต (input) ไดแก
การใชทรัพยากรการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุเทคโนโลยีที่มีอยางประหยัด คุมคาและเกิดการสูญเสียนอยที่สุด
2) ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการการบริหาร (process) ไดแกการทํางานที่ถูกตองไดมาตรฐาน รวดเร็ว
และใชเทคโนโลยีทสี่ ะดวกกวาเดิม 3) ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ (output) ไดแกการทํางานที่มี
คุณภาพเกิดประโยชนตอสังคม เกิดผลกําไร ทันเวลาผูปฏิบตั ิงานมีจติ สํานึกที่ดตี อการทํางานและบริการเปนที่
พอใจของลูกคา หรือผูมารับบริการ
อีกทั้งการปรับประยุกตใชแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบตางๆ ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นลวนแลวแตมคี วามหลากหลาย รวมถึงการดําเนินการวางแผนและจัดสรรงบประมาณอยาง
สมเหตุสมผล โดยทุกสวนมีสวนรับรูรับทราบในการใชงบประมาณ และกํากับติดตามเพื่อใหการดําเนินการเกิด
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ประโยชนสูงสุด พรอมทั้งคํานึงถึงการใชประโยชนของทรัพยากรทีม่ อี ยูอยางคุมคา มุงเนนใหมีการเบิกจาย
งบประมาณใหสอดคลองกับความจําเปนอยางเหมาะสม พรอมทั้งมีความซื่อสัตยสุจริตในการบริหารงบประมาณ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเขากับการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองเริ่มจากอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีตามกฎหมาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับตําบล ซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐในทองถิ่นที่มี
ความใกลชิดกับประชาชนฐานรากมากที่สุด ซึ่งเริ่มจากพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และไดแกไขเพิม่ เติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 โดยมาตรา 15หนาที่ที่สําคัญขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในระดับตําบล คือ สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ขณะที่มาตรา
16 กําหนดใหสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น บทบาทหนาที่ดังกลาวมีผลทําใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองจัดทําแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาทองถิ่น จํานวน 7 ยุทธศาสตร ตามที่ไดกลาวมาแลว
และจากการศึกษาของ (Somyana, 2016) พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําเอาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชได 7 ดาน ไดแก 1) ดานการบริหารจัดการองคกร 2) ดานเกษตร 3) ดานธุรกิจ
ชุมชน 4) ดานสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดลอม 5) ดานสังคมและวัฒนธรรม 6) ดานทรัพยากรชุมชน และ
7) ดานการทําแผนพัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวม
จากบริบทดังกลาวขางตนเพื่อใหเกิดการตอยอดของการวิจัยเกี่ยวกับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งไดศกึ ษาในจังหวัดเชียงใหมมาอยางตอเนื่องขยายใหครอบคลุมบริบทขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในภาคเหนือทั้งหมด ซึ่งประกอบไปดวยภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนลางที่อาจมี
บริบทแตกตางกันไปบาง โดยภาคเหนือตอนบนไดกําหนดเมืองหลักคือ จังหวัดเชียงใหม และเมืองรองคือ จังหวัด
ลําพูน ตามหลักแนวคิดของการกระจายอํานาจ สวนภาคเหนือตอนลางไดกําหนดเมืองหลักคือ จังหวัดพิษณุโลก
และเมืองรองคือ จังหวัดอุตรดิตถ เปนตัวแทนโดยกําหนดความสําคัญของการบริหารราชการทองถิ่นดังกลาว
แสดงไดดวยจํานวนหนวยงานในทองถิ่นใน 4 จังหวัดที่เปนเมืองหลักและเมืองรองตอจํานวนผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัด (GPP) ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคนั้นๆทั้งนี้การบริหารงาน
ขององคกรจะตองเปนไปตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีการแบงออกเปนสามระดับ คือ เขาขาย (เปน
องคกรแหงความยั่งยืน) เขาใจ (เปนองคกรแหงความสุข) เขาถึง (เปนองคกรแหงประโยชนสุข) ขั้นตอนในการ
ดําเนินงานของแตละยุทธศาสตรจะตองเปนไปตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวย คือตองประกอบไปดวย
การใชสติปญญาและคุณธรรม การมีภมู ิคุมกัน ความพอประมาณ และความมีเหตุผลดวยและเนื่องจากในการ
ประเมินความเปนเศรษฐกิจพอเพียงนั้น กอนที่จะพัฒนาในระดับที่สงู ขึ้นไปจะตองผานเงื่อนไขที่ต่ํากวาเสียกอน
ดังภาพที่ 1 (Puntasaen, 2007)

37

38

The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.)
Vol.27 No.3 July - September 2021

ISSN 2408-0845 (Print) ISSN 2651-1487 (Online)

ภาพที่ 1ระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียง
จึงนําไปสูการนําเสนอแนวคิดการศึกษาในเรื่อง“การบริหารงบประมาณตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงขององคกรปกครองทองถิ่นภาคเหนือ” จึงเปนการชวยใหทราบวา องคการปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว
สามารถประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดหรือไมและมีความเหมาะสมกับการบริหารจัดการ
งบประมาณในการใหบริการสาธารณะมากนอยอยางไรทั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาถึง ปญหา อุปสรรคในการบริหาร
จัดการงบประมาณ ประสิทธิภาพและกลยุทธในการการบริหารจัดการงบประมาณภาคเหนือ ซึ่งจําแนก
สาระสําคัญเปนประเด็นที่นํามาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยนี้ โดยตัวชี้วัดความสําเร็จของการบริหาร
งบประมาณในการใหบริการสาธารณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สงผลใหการพัฒนาทองถิ่นในเขต
ภาคเหนือมีความเปนอยูด ีมสี ุขตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจะทําใหทราบถึงวิธีการหรือ
กระบวนการบริหารงบประมาณทีถ่ ือไดวามีความเปนเศรษฐกิจพอเพียงที่สมบูรณแบบ ซึ่งจะเปนตนแบบให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับภูมิภาคทีย่ ังไมไดเขารวมในการวิจัยครั้งนี้ตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคเหนือ
2.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ และเพื่อเสนอกลยุทธการบริหารจัดการงบประมาณ
เขตภาคเหนือ เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางพิจารณาไดจากวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจงตาม
วัตถุประสงค (Purposive Selection) หมายถึง องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และเทศบาลตําบล (ทต.) ที่มี
คุณสมบัตสิ ําคัญสําหรับการเลือกครั้งนี้ คือ 1) เปนองคกรที่เคยไดรบั รางวัลจากหนวยงานทั้งภาครัฐ และองคกร
อิสระที่เกีย่ วของใน 7 ดาน คือ ดานที่ 1 ดานการบริหารจัดการองคกร ดานที่ 2 ดานเกษตร ดานที่ 3 ดานธุรกิจ
ชุมชน ดานที่ 4 ดานสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดลอม ดานที่ 5 ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานที่ 6 ดาน
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ทรัพยากรชุมชนชุมชน และดานที่ 7 ดานการทําแผนพัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวม 2) ผูบริหารองคกรมีวิสัยทัศน
การพัฒนาที่ยั่งยืน 3) มีองคกรชุมชนที่เขมแข็ง ทั้งนี้อปท. ตองมีความตองการเขารวมในงานวิจัยครั้งนีด้ วยความ
สมัครใจและเต็มใจ การศึกษาครั้งนี้พบวามี อปท. ที่มีคุณสมบัติ และความสนใจเขารวมงานวิจยั ในแตละจังหวัด
ทั้ง 4 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ โดยคัดเลือกจังหวัดละ 12 แหง และ
จังหวัดลําพูน จํานวน 13 แหง รายละเอียดแบงเปน องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) จํานวน 25 แหง และ
เทศบาลตําบล (ทต.) จํานวน 24 แหง รวมทั้งสิ้น 49 อปท. โดยการสัมภาษณกลุม เปาหมายที่มสี วนเกีย่ วของกับ
การบริหารจัดการงบประมาณของกลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ใน
ระดับตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือ ผูรักษาราชการแทนนายก) แหงละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 49 คน
1) จังหวัดเชียงใหม จํานวน 12 แหง ประกอบไปดวย
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) จํานวน 6 แหง
(1) องคการบริหารสวนตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสันปาตอง
(2) องคการบริหารสวนตําบลกึด้ ชาง อําเภอแมแตง
(3) องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย อําเภอแมริม
(4) องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง
(5) องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง อําเภอแมอาย
(6) องคการบริหารสวนตําบลแมทา อําเภอแมออน

เทศบาลตําบล (ทต.) จํานวน 6 แหง
(1) เทศบาลตําบลปาไผ อําเภอสันทราย
(2) เทศบาลตําบลบานปง อําเภอหางดง
(3) เทศบาลตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง
(4) เทศบาลตําบลแมทาชาง อําเภอหางดง
(5) เทศบาลตําบลน้าํ แพรพัฒนา อําเภอหางดง
(6) เทศบาลตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง

2) จังหวัดลําพูน จํานวน 13 แหง ประกอบไปดวย
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) จํานวน 7 แหง
(1) องคการบริหารสวนตําบลหนองหนาม อําเภอเมือง
(2) องคการบริหารสวนตําบลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง
(3) องคการบริหารสวนตําบลเวียงแกว อําเภอลี้
(4) องคการบริหารสวนตําบลเวียงกานต อําเภอบานโฮง
(5) องคการบริหารสวนตําบลบานปวง อําเภอทุงหัวชาง
(6) องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาสะวาย อําเภอบานโฮง
(7) องคการบริหารสวนตําบลแมลาน อําเภอลี้

เทศบาลตําบล (ทต.) จํานวน 6 แหง
(1) เทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมือง
(2) เทศบาลตําบลอุโมงค อําเภอเมือง
(3) เทศบาลตําบลตนธง อําเภอเมือง
(4) เทศบาลตําบลริมปง อําเภอเมือง
(5) เทศบาลตําบลปาสัก อําเภอเมือง
(6) เทศบาลตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนองลอง
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3) จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 12 แหง ประกอบไปดวย
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) จํานวน 6 แหง
(1) องคการบริหารสวนตําบลวังทอง อําเภอวังทอง
(2) องคการบริหารสวนตําบลโคกสลุด อําเภอบางกระทุม
(3) องคการบริหารสวนตําบลนครชุม อําเภอนครไทย
(4) องคการบริหารสวนตําบลเนินมะปราง อําเภอเนินมะปราง
(5) องคการบริหารสวนตําบลมะตูม อําเภอพรหมพิราม
(6) องคการบริหารสวนตําบลบานกราง อําเภอเมือง

เทศบาลตําบล (ทต.) จํานวน 6 แหง
(1) เทศบาลตําบลวังทอง อําเภอวังทอง
(2) เทศบาลตําบลไทรยอย อําเภอเนินมะปราง
(3) เทศบาลตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา
(4) เทศบาลตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง
(5) เทศบาลตําบลพันเสา อําเภอบางระกํา
(6) เทศบาลตําบลบานคลอง อําเภอเมือง

4) จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 12 แหง ประกอบไปดวย
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) จํานวน 6 แหง
(1) องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน
(2) องคการบริหารสวนตําบลวังแดง อําเภอตรอน
(3) องคการบริหารสวนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย
(4) องคการบริหารสวนตําบลนางพญา อําเภอทาปลา
(5) องคการบริหารสวนตําบลแมพูล อําเภอลับแล
(6) องคการบริหารสวนตําบลไผลอ ม อําเภอลับแล

เทศบาลตําบล (ทต.) จํานวน 6 แหง
(1) เทศบาลตําบลหาดกรวด อําเภอเมือง
(2) เทศบาลตําบลจริม อําเภอทาปลา
(3) เทศบาลตําบลหัวดง อําเภอลับแล
(4) เทศบาลตําบลปาเซา อําเภอเมือง
(5) เทศบาลตําบลฟากทา อําเภอฟากทา
(6) เทศบาลตําบลบานแกง อําเภอตรอน

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล เปนการสัมภาษณเกี่ยวกับประเด็นดังตอไปนี้
1. แบบสัมภาษณ
1) ขอมูลสวนบุคคลเบื้องตนของกลุมเปาหมาย ประกอบดวย ชื่อ-สกุล ตําแหนง วันเวลาในการให
สัมภาษณ
2) สัมภาษณ โดยการซักถามพูดคุยกันระหวางผูส ัมภาษณกับผูใหสมั ภาษณ โดยมีการเตรียม
คําถามไวลวงหนา และควบคุมคําตอบไมใหตอบนอกประเด็น ประกอบดวย ปญหาและอุปสรรคในการบริหาร
จัดการงบประมาณ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณและเสนอกลยุทธในการบริหารจัดการ
งบประมาณเขตภาคเหนือ
2. การหาคุณภาพเครื่องมือโดยใชผูเชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบเครื่องมือและหาความเชื่อมั่น จํานวน
3 ทาน คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนินท เครือไทย อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถนายเสถียร
ใจคํา อดีตนายกองคการปกครองสวนทองถิ่นตําบลกื้ดชาง จังหวัดเชียงใหม นางสาวจันทิมาทร ทองนาค ปลัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบลน้ําบอหลวง จังหวัดเชียงใหม ไดตรวจสอบสามเสาเพื่อวิเคราะหวา ขอมูลนั้น
ถูกตองหรือไมดวยวิธีการรวบรวมขอมูลในเรื่องเดียวกัน ใชการสัมภาษณพรอมกับการศึกษาขอมูลจากเอกสาร
ประกอบ
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การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
1. ศึกษาเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ
2. วิเคราะห สังเคราะหขอมูลจากเอกสารที่เกีย่ วของกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ
3. การสัมภาษณผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณในสามมิติ ปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการงบประมาณและนํากลยุทธในการบริหารจัดการ
งบประมาณของแตละแหง เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ
สรุปผลการวิจัย
1. ปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการงบประมาณพบวา ดานโครงสรางรายไดที่มีการพึ่งพารายไดที่
ไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลในสัดสวนที่สูง จากรายไดทรี่ ัฐจัดเก็บและแบงใหโดยเฉลีย่ ถึงรอยละ 45-48% และ
เงินอุดหนุนโดยเฉลีย่ รอยละ 35-42% มีสัดสวนของรายไดจดั เก็บไดในสัดสวนที่นอย โดยเฉลี่ยทีร่ อยละ 8-16%
จะสงผลตอความเปนอิสระและสภาพคลองในการบริหารงบประมาณที่เกิดจากนโยบายเรงดวนหรือการขับ
เคลื่อนที่สั่งการตรงมาจากภาครัฐและสวนกลาง ทําใหเปนขอจํากัดภายนอกที่ไมสามารถวางแผนไดลว งหนาแต
ตองนํามาพิจารณาปรับแกไขตามสถานการณจริง ดานโครงสรางรายจาย พบวามีแผนงานรายจาย 3 ประเภท
คือ แผนงานประจํา แผนงานเพื่อการลงทุน และแผนงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ทั้งนี้ในแตละองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดมีการจัดสรรงบประมาณรายจายไปในแผนงานประจํามากที่สุดเปนสัดสวนที่รอ ยละ 60
รองลงมาเปนรายจายเพื่อการลงทุนรอยละ 30 และจัดสรรเปนรายจายในแผนงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ในสัดสวนที่ต่ําสุดเฉลีย่ รอยละ 10 ของงบประมาณอีกทั้งเมื่อไดรับเงินอุดหนุนกับรายไดจากการจัดเก็บในพื้นที่มี
นอย สงผลตองบประมาณที่จํากัดตอการนํามาวางแผนจัดสรรงบประมาณโดยตองสัมพันธกับพันธกิจและ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงปญหาจากการจัดลําดับกอนหลังของความสําคัญในการ
บริหารจัดการแผนงานและโครงการเพื่อพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิต การปรับแผนใหเปนไปตามสภาพ
ปจจุบันใหเพียงพอตอความตองการของการทํางานในทองถิ่นดานการปฏิบัติงาน พบปญหาความไมสมดุลกัน
ระหวางจํานวนบุคลากรกับปริมาณงานของฝายการคลังมีภาระงานมากเกินไป รวมทั้งการจัดทําฐานขอมูลใน
อิเลคทรอนิคสของระบบงบประมาณเพื่อนําสงภาครัฐมีหลายรูปแบบ และการถูกกํากับโดยระเบียบทีก่ ําหนดมา
จากสวนกลางและถูกควบคุมการบริหารจากหลายหนวยงาน สงผลทําใหความชัดเจนในการปฏิบัติและการ
อนุมัติมีความลาชาและเกิดความเขาใจไมถูกตองตรงกันหลายประการนอกจากนี้ยังขาดการพัฒนาความรูและ
ทักษะใหมในการจัดทําขอมูลของบุคลากรดานการคลังใหเหมาะกับตําแหนงงานและภาระหนาที่
2. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณพบวา 1) ดานประสิทธิภาพในมิติของคาใชจายหรือ
ตนทุนของการผลิต (input)พบวา ผูบริหารสวนใหญรอยละ 70 มีการวางแผนใชทรัพยากรการบริหาร คือ คน
เงิน วัสดุเทคโนโลยี โดยไดใหความสําคัญในหลักการพิจารณารายจาย ใหเปนไปอยางประหยัด คุมคาและเกิด
การสูญเสียนอยที่สุด2) ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการการบริหาร (process)พบวาผูบริหารไดใชหลักการ
บริหารใหมีประสิทธิภาพ ดานการวางแผนในการใชงบประมาณ มีการวิเคราะหปญ
 หาอุปสรรค จุดแข็งจุดออน
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ในการจัดการงบประมาณ มีการทบทวน ประเมินผล ดานการบริหารงบประมาณและขอมูลดานการคลัง
ผูบริหารไดนําไปใชในกระบวนการตัดสินใจของผูบริหารมากทีส่ ุด ชวยใหผูบริหารทราบวาจะทําอะไรและเมื่อใด
ใชทรัพยากรอยางไรใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีประสิทธิภาพเปนเครื่องชี้ทางการดําเนินงานซึ่งจะชวยใหการ
บริหารจัดการราบรื่นหากมีปญ
 หาอุปสรรคสามารถแกไขไดทันทีชวยลดตนทุนการปฏิบตั ิงานลดการทํางานที่ไม
สัมพันธกัน ทั้งนีย้ ังพบวารอยละ 33 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังพบกับปญหาในดานการปฏิบัตงิ านที่ถูก
กํากับโดยระเบียบที่กําหนดมาจากสวนกลางและถูกควบคุมการบริหารจากหลายหนวยงาน ทําใหเกิดความลาชา
และมีความขัดแยงกันระหวางการตรวจสอบของหนวยงานตางๆ ที่ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงิน
การคลัง 3)ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ (output) พบวา ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนใหญรอยละ72 ไดใหความสําคัญตอการทํางานที่มีคณ
ุ ภาพเกิดประโยชนตอสังคม เกิดผลกําไรและทันเวลา
เปนอันดับแรก รองลงมาไดแก เนนใหผูปฏิบัติงานมีจิตสํานึกที่ดีตอการทํางานและใหการบริการเปนที่พอใจของ
ชุมชนหรือผูมารับบริการและเนนการแกไขปญหาอุปสรรคโดยการ สรางการมีสวนรวมของประชาชนในการเขา
มามีสวนรวมวางแผน ตรวจสอบ รวมถึงบูรณาการโครงการตางๆ รวมกัน ซึ่งถือวาเปนการประหยัดงบประมาณ
ในการบริหารดําเนินงานและเพื่อใหการดําเนินงานมีความโปรงใสเกิดประสิทธิภาพและไดรับผลเปนทีน่ าพึงพอใจ
อีกทั้งผลลัพธที่เห็นเปนเชิงประจักษในดานการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ในดานการจัดการปญหา
สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต เชน การจัดการปญหาขยะ และการดูแลผูดอยโอกาสหรือครอบครัวบกพรองใน
พื้นที่ ที่แตละอปท.ไดมีการจัดการแบบบูรณาการรวมกับชุมชน เพื่อใหเกิดความยั่งยืนทางงบประมาณ สงผลให
อปท.มีทรัพยากรที่เพียงพอสําหรับการบริหารงานและการจัดบริการสาธารณะตามที่ประชาชนตองการภายใน
รอบปงบประมาณ
3. กลยุทธสําคัญในการบริหารจัดการงบประมาณ ผลการวิจัย พบวา กลยุทธสําคัญที่ผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น คือการบริหารจัดการงบประมาณจะตองผานกระบวนการ PDCA ไดแก การวางแผน
การลงมือทํา การตรวจเช็ค และการปรับปรุงแกไขในสวนของแผนการดําเนินงานที่มีปญ
 หา ดานการบริหารงาน
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่สําคัญ ผูบริหารสวนใหญดาํ เนินงานจากทรัพยากรที่สําคัญ คือ คน เงิน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งทรัพยากรเหลานี้จะมีอยูในแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่แตกตางกัน ผลการศึกษาในครั้งนี้
ไดสรุปภาพรวมของการบริหาจัดการงบประมาณของแตลองคการปกครองสวนทองถิ่นไวในภาพรวมตามลักษณะ
บริบทพื้นที่ คือ ในเขตพื้นที่ชนบท ในเขตพนที่กึ่งเมืองกึงชนบท และในเขตพื้นที่เมือง ดังนี้ 1) ในเขตพื้นที่ชนบท
พบวาจุดเดนของการบริหารงาน เงิน และคนใชการมีสวนรวมของชุมชนหรือพลังความเขมแข็งของชุมชน มาเปน
ทุนทีส่ ําคัญตอการสรางภูมิคมุ กันไดดีและเปนหลักในการวางแผน การมีสวนรวมในทํากิจกรรมและการพัฒนา
ทองถิ่น การแกไขปญหาการตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณ ทางสังคมไดดีกวาสะทอนมิติของการ
พัฒนาในดานที่ชุมชนรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ 2) ในเขตพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท พบวาการมีสวนรวมทาง
สังคมของคนในชุมชนมีนอยลง ลักษณะของสังคมและคนในพื้นที่มหี ลากหลายและตางคนตางอยู สงผลตอการ
บริหารงบประมาณในการพัฒนาพืน้ ที่ ที่จะทําใหเกิดประโยชนตอสวนรวมทําไดไมมีประสิทธิภาพมากนัก อีกทั้ง
และผลกระทบทางสังคมและการใชทรัพยากรในทองถิ่นไดมีความแตกแยกและไมสะทอนความตองการที่แทจริง
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ในพื้นที่ การบริหารงานและเงินงบประมาณจึงมีลักษณะ อปท.นําและนําปฎิบัติเปนสวนใหญ 3) ในเขตพื้นที่
เมือง การบริหารงบประมาณสวนใหญเนนไปทางการแกไขปญหาความเปนอยู ปญหาทางสังคม ทางเศรษฐกิจ
และการจัดการสิ่งแวดลอมเปนสวนใหญ การมีสวนรวมในการรวมในจัดทําแผนพัฒนาและวางแผนในพัฒนา
พื้นที่ การมีสวนรวมในการควบคุม และตรวจสอบงบประมาณมีนอยมาก การบริหารงบประมาณจึงเปนการตอบ
โจทยและตามนโยบายภาครัฐ และตามเงื่อนไขกฎระเบียนของภาครัฐ
ดังนั้นนอกเหนือจากการบริหารจัดการงบประมาณจะตองผานกระบวนการ PDCA แลวผูบริหารจะตอง
ใชความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูในอัตราสวนที่เหมาะสมใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกรโดยเนน
การสรางและพัฒนาคนเปนสําคัญ ควบคูไปกับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและบริหารงบประมาณ
เพราะคน เปนทรัพยากรที่มคี วามรู ความสามารถและมีศักยภาพในการใชปจจัยอื่นๆ ได อยางมีประสิทธิภาพ
ปลอดภัย และบรรลุความสําเร็จไดตามเปาหมาย และนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชควบคูการบริหารการเงิน
งบประมาณเนนการยึดถือตามระเบียบที่กําหนดไว เพื่อใหการใชจายงบประมาณโปรงใส ตรวจสอบไดและเปน
ธรรมสําหรับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่แตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดเสนอและนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการ
การบริหารจัดการงบประมาณที่ดตี ามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสวนใหญไดเนนในระดับความ
เปนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับเขาขาย (เปนองคกรแหงความยั่งยืน) และเขาใจ (เปนองคกรแหงความสุข) ดวย
หลักปฏิบตั ิที่ดี 7 ประการดังนี้ 1) มีการใชเหตุผลในการวิเคราะหการจัดสรรงบประมาณดานตางๆ โดยคํานึงถึง
ผลกระทบตอประชาชนสังคมและองคกรบนฐานความคิดที่มุงเปาหมายการสรางประโยชนและความสุขของ
สวนรวม 2) ตองชวยกันสรางคุณคา จิตสํานึกใหม ใหพนจากความเอารัดเอาเปรียบ การฉอฉลหรือคอรรัปชัน
3) การจัดสรรเลือกใชเทคโนโลยีระบบสื่อสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุม คาเหมาะสมกับงานและ
ศักยภาพของคนในองคกร อันจะนําไปสูการประหยัดงบประมาณคาใชจาย 4) การบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลมีการจัดสรรกําลังคนใหเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน การสรางบรรทัดฐาน คานิยมใน
หนวยงานยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน ดวยความเพียรความซื่อสัตยสุจริต ขันติการยอมรับฟง
ความเห็นที่แตกตาง 5) วางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความรูทกั ษะความสามารถสนับสนุนเพิ่มพูนความรู
ของคนในองคกรใหมีความสามารถที่หลากหลาย มีการถายทอดนโยบายใหความรูและเสริมสรางปลูกฝงแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางสมํ่าเสมอ 6) สรางกระบวนการมีสวนรวมของผูเกีย่ วของกับองคกร ทั้งใน
ขั้นตอนการทํางานและผลลัพธที่จะเกิดขึ้นในเชิงบวกและเชิงลบ 7) การตรวจสอบและการควบคุมผานการมีสวน
รวมของประชาชนหรือประชาคม หรือการประเมินผลความคุม คาและความสอดคลองของงบประมาณกับความ
ตองการของประชาชน
อภิปรายผลการวิจัย
1. ปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการงบประมาณของปญหาและอุปสรรคเกิดจากโครงสรางรายได
และรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีลักษณะพึ่งพารายไดจากรัฐบาลทีเ่ ปนสัดสวนที่สูงมาก ทําใหขาด
อิสระในการตัดสินใจในการจัดบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองตอความตองการของประชาชน เพราะความเจริญ
ในแตละทองถิ่น มีความแตกตางกันทั้งในดานประชาชน ดานเศรษฐกิจ การจางงาน ความเปนสังคมเมืองและ
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ชนบท มีผลตอการจัดเก็บรายไดในแตละพื้นที่ สวนโครงสรางรายจายนั้นมีการจัดสรรรายจายสวนใหญเพื่อ
รายจายประจําคอนขางสูง ทําใหงบประมาณในการพัฒนาทองถิ่นไมสมดุลกับความตองการของประชาชนที่ผาน
การทําแผนชุมชน ซึ่งสอดคลองกับ (DirekPattamasiriwat & KobkulRayanakorn, 2009, p.13) ที่พบวา
ปญหาดานงบประมาณรายไดขององคการบริหารสวนตําบลจํานวนมากมีรายไดนอยและมีปญหาดานการคลัง
โดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบลที่มีขนาดเล็ก มีประชากรนอย และไดรับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ
ในสัดสวนที่มากเกินไปและขาดความเปนอิสระ จึงทําใหการจัดสรรงบประมาณเปนไปไดยาก เกิดปญหาตอการ
วางแผนในการจัดสรรงบประมาณ ความไมเขาใจของบุคลากรในการดําเนินงาน การขาดสภาพคลองในการ
บริหารจัดการงบประมาณ ดานโครงสรางรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการพึ่งพิงรายไดสวนกลาง
เปนสัดสวนที่สูงในขณะทีม่ ีรายไดที่จัดเก็บเองในสัดสวนที่ต่ํา สอดคลองกับ (Warunyuwattana, 2010) ที่พบวา
ความเจริญและการพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น รายไดของประชากร ความเปนเมืองหรือชนบท การคา หรือการ
พาณิชย การจางงาน ความรับผิดชอบของประชาชนในการเสียภาษี การหารายไดของทองถิ่น สงผลตอรายไดที่
จัดเก็บเองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งในมิติของคาใชจาย
หรือตนทุนของการผลิต (input) กระบวนการการบริหาร (process) มิติของผลผลิตและผลลัพธ พบวา ผูบริหาร
สวนใหญไดนําหลักการบริหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพมาใชในการบริหารจัดการ โดยประยุกตใชกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ มีการวางแผน การใชงบประมาณ การบริหารจัดการ
งบประมาณ การวิเคราะหปญหาอุปสรรค จุดแข็งจุดออนในการบริหารจัดการงบประมาณ รวมถึงใชทรัพยากร
อยางไรใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับวิธีการบริหารจัดการของนายกองคการบริหาร
สวนตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม(12 มีนาคม 2561)ที่กลาวถึงความยั่งยืนทางงบประมาณ ดวย
ความสามารถขององคกรในการจัดหาใหมีทรัพยากรที่เพียงพอสําหรับการบริหารงานและการจัดบริการ
สาธารณะตามที่ประชาชนตองการภายในรอบปงบประมาณผานการรับรูและความรวมมือที่แทจริงของคนใน
ชุมชนผานทรัพยากรทีส่ ําคัญ คือ ทุนทางดานสังคม และจิตสํานึกที่ดีรวมกันนายกองคการบริหารสวนตําบลหาด
สองแคว อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ (2 มิถุนายน 2561)ที่กลาวถึงการทํางานดวยหลักธรรมและความเปน
กัลยาณมิตร ในการควบคุมกํากับดูแลผลการบริหารงบประมาณในทุกๆ ดาน ทั้งทรัพยากรคน เงิน และงาน การ
บริหารที่ดจี ะตองมีแนวปฏิบัติในการบริหาร หรือแผนปฏิบตั ิการประจําป และแผนกลยุทธทางการเงิน บูรณา
การการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพในทุกๆ สวนงาน บริหารจัดการงบประมาณการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
โปรงใส ตรวจสอบได มีแผนการใชจายเงินอยางมี ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดสอดคลองกับการศึกษา
ในดานความสําคัญของการบริหารจัดการงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพของ (Aungpakorn, 1979, p.13-17)
คือ“หลักการคาดการณไกล หลักประชาธิปไตย หลักดุลยภาพ หลักสารัตถประโยชน หลักยุติธรรม และหลัก
สมรรถภาพ หลักการเหลานีเ้ ปนหลักการใชจายเงินงบประมาณที่ถูกตอง” ซึ่งหากองคการปกครองสวนทองถิ่น
ปฏิบัติตามแผนงาน จัดสรรการใชจายงบประมาณอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาใหเกิดความ
เจริญกาวหนาใหกับสวนงานและตองพยายามใชจายเงินงบประมาณใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้นจึงตองมีการ
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วางแผนการใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความเขาใจและวางแผนการปฏิบัติการใชจาย
ทรัพยากรเพื่อใหเกิดประโยชนมากที่สุด ในเวลาที่เร็วที่สุดและใชทรัพยากรนอยที่สุด โดยวิธีการกระจาย
งบประมาณอยางเปนธรรมและครบทุกกิจกรรมโครงการ และครบทุกพันธกิจ สอดคลองกับยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น การจัดสรรงบประมาณภายใตเงื่อนไขดังกลาวจะเปนการใชทรัพยากรอยางประหยัด
และคุมคาเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงตองอาศัยความรูความ
ชํานาญ ทักษะความเขาใจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนประโยชนตอทองถิ่น
3. กลยุทธในการบริหารจัดการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคเหนือผูบริหารไดนํานํา
หลักการบริหารงบประมาณมาใชในการบริหารจัดการมาใช คือ หลักบริหารแบบ PDCA ไดแก การวางแผน การ
ลงมือทํา การตรวจสอบและการปรับปรุงแกไขสอดคลองกับรูปแบบการบริหารงบประมาณใหดําเนินการตาม
แผนยุทธศาสตรใหเปนไปตามกระบวนการบริหารนําแผนสูการปฏิบตั ิ 4 ขั้นตอน คือ 1)ขั้นตอนการวางแผน
(Planer Planning) 2) ขั้นตอนการนําแผนไปปฏิบตั ิ (Do or Implemental) 3) ขั้นตอนการติดตามประเมินผล
(Check or Evaluation) และ 4) ขั้นตอนปรับมาตรฐาน (Actor Standardization) กลยุทธที่สําคัญในการ
บริหารจัดการงบประมาณขององคการปกครองสวนทองถิ่นที่จะทําใหเกิดประสิทธิภาพจะตองคํานึงถึงปจจัย
ทรัพยากรที่สําคัญสิ่งเหลานี้ คือ คน เงิน ทรัพยากรสิ่งแวดลอม และหลักธรรมาภิบาล สอดคลองกับการศึกษา
ของ (Tiyao, 2006, p.1-2) ที่ใหหลักสําคัญของการบริหารไว 5 ประการคือ การทํางานรวมกับคนโดยอาศัยคน
กลุมคนที่ทํางานรวมกันจะตองเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน การทํางานเปนทีมถือเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหงานประสบ
ผลสําเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงคของงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยาง
จํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด การบริหารจะตองพรอมที่จะเผชิญความเปลีย่ นแปลงและสามารถปรับเปลี่ยน
แผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงนั้นไดอยางเหมาะสมและ (WittayaJitnupong, 2015)
ทีพ่ บวาการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณทองถิ่น ควรยึดตามระเบียบ ความโปรงใส มีการทํางาน
ตามขั้นตอนที่กําหนดไว มีการเปดเผยขอมูลใหประชาชนหรือผูมสี วนเกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลและสามารถ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช
1.การศึกษาปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการงบประมาณของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นภาคเหนือ ทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผูบริหารและบุคลากรทุก
สวนงานจะตองเรียนรูเพื่อสรางความเขาใจรวมกัน การเรียนรูถึงปญหาของสวนงานรวมกันเพื่อสรางความรวมมือ
รวมกันดวยเชนกัน
2.การศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณผูบริหารควรใหความสําคัญดานความ
ยั่งยืนทางงบประมาณ ของการมีทรัพยากรที่เพียงพอสําหรับการบริหารงานและการจัดบริการสาธารณะตามที่
ประชาชนตองการภายในรอบปงบประมาณ โดยทั่วไปมักจะประเมินจากดุลงบประมาณ การพึ่งพารายไดที่
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ทองถิ่นจัดเก็บเอง และระดับเงินสะสม หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีดุลงบประมาณในระดับที่ดี มีทรัพยากร
เพียงพอสําหรับความตองการงบประมาณในชวงเวลาหนึ่งๆ หรือมีระดับเงินสะสมเพียงพอสําหรับการใชจายเพื่อ
รับมือเหตุฉุกเฉินตางๆ ยอมเชื่อไดวา ความตองการของประชาชนที่มีตอบริการสาธารณะในระดับพื้นฐานจะ
ไดรับการตอบสนองอยางเพียงพอตลอดจนมีการสื่อสารสรางความเขาใจที่ชัดเจนใหกับบุคลากรอยางตอเนื่อง
รวมถึงใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจําปและใชเปนแนวทางใน
การจัดทํากรอบการจัดทํางบประมาณลวงหนาระยะสั้น ระยะยาว และระยะปานกลาง ตอไป
3.การกําหนดกลยุทธในการบริหารจัดการงบประมาณของผูบริหารเพื่อเปนแนวทางในการบริหาร
จัดการงบประมาณใหเปนไปตามกรอบและแนวทาง ตามพันธกิจ ยุทธศาสตรตองอาศัยผูนาํ ทีมงาน ชุมชนการมี
สวนรวม และการสื่อสารใหเกิดการับรูรวมกันและการใหความชวยเหลือแกชุมชนโดยรวมทั้งหมดและความเต็ม
ใจในการเสียภาษี เพื่อสามารถสรางความเขมแข็งใหกับองคกรดวยการมีสภาพคลองโครงสรางรายไดงบประมาณ
ที่เพิ่มขึ้นและจัดสรรเปนรายจายเพื่อการพัฒนาทองถิ่นใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ ภายใต
การมีสวนรวมและการบริหารจัดการที่โปรงใสตรวจสอบได
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1.ควรศึกษาประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการงบประมาณของแตละองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2.ควรศึกษารูปแบบที่ทําใหการบริหารจัดการงบประมาณประสบผลสําเร็จ การบริหารจัดการความ
เสี่ยงในการบริหารจัดการงบประมาณ
3.ศึกษากลยุทธที่จะบริหารจัดการงบประมาณใหประสบผลสําเร็จ เปรียบเทียบตนทุนคาใชจายตอ
การพัฒนาพื้นที่ของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อวิเคราะหหาจุดคุนทุนในการบริหารจัดการเพื่อเปน
แนวทางในการกําหนดนโยบายของผูบริหารไดอยางเหมาะสมตอไป
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