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การบริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก  
อําเภอเมือง จงัหวัดอุทัยธาน ี

Budget Administrations with Good Governance of Nongkae Subdistrict 
Administrative Organization, Mueang District, UthaiThani Province 

 
อิทธิยาคลํ่าเงิน1 

 
1 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแกอําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้เก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานีและเพื่อ
เปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองแก อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี จําแนกตามสถานภาพของประชากร ประสบการณ์ 
รายได้ และ ระดับการศึกษาผลการวิจัยพบว่า  
 1. การรับรู้เก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองแก อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานีในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าด้านท่ีมีการรับรู้สูงท่ีสุด ได้แก่ด้านการตรวจสอบการใช้งบประมาณ รองลงมาด้านการ
บริหารการเงิน ด้านการบริหารงานบัญชี ด้านการจัดสรรงบประมาณและด้านการจัดทํางบประมาณ 
 2. การเปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี จําแนกตามสถานภาพของประชากร 
ประสบการณ์ รายได้ และ ระดับการศึกษาพบว่า บุคลากรผู้ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองแกท่ีมีสถานภาพของประชากร ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการรับรู้เก่ียวกับการบริหารงาน
งบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน และบุคลากรผู้ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองแกท่ีมีประสบการณ์ รายได้ แตกต่างกันมีการรับรู้เก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณตาม
หลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน 
คําสําคัญ: การบริหารงานงบประมาณหลกัธรรมาภิบาล 
 
Abstract 
 The purposes of the research were to studyrelatebudget administrations with 
good governance of Nongkaesubdistrict administrative organization, Mueang district, 
UthaiThani provinceand compare relatebudget administrations with good governance 
of Nongkaesubdistrict administrative organization, Mueang district, UthaiThani 
provinceby status, experience, income, and education level. The results showed as 
follows: 
 1. Relate budget administrations with good governance of Nongkaesubdistrict 
administrative organization, Mueang district, UthaiThani province are at the meddle 
level. When looking at each item, it was found that the items which the highest level 
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relate are monitor budgets, financial management, management accounting, budget 
allocation and budgeting. 
 2.Compare relatebudget administrations with good governance of 
Nongkaesubdistrict administrative organization, Mueang district, UthaiThani 
provinceby status, experience, income, and education levelwere personnel of 
Nongkaesubdistrict administrative organizationdifferent by statusand education 
levelperception budget administrations with good governancenot differentand 
personnel of Nongkaesubdistrict administrative organizationdifferentby experience 
and incomeperception budget administrations with good governance different. 
Keywords: Budget administrations, Good governance 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานีเป็นหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเป็นการบริหารท่ีรัฐบาลกลางมอบหมายภารกิจบางส่วน ให้ไปดําเนินการตาม
หลักการกระจายอํานาจมีฐานะเป็นนิติบุคคล กล่าวคือ มีอิสระในการบริหารจัดการ มีสิทธิตาม
กฎหมาย มีงบประมาณและเจ้าหน้าที่เป็นของตนเอง มีองค์กรตามกฎหมายและมีอํานาจหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542เพ่ือให้การดําเนินการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเพื่อให้
การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพให้มากท่ีสุด โดยเฉพาะการบริหารงานด้านงบประมาณ ซ่ึงเป็นงานท่ีสําคัญอันจะ
ช่วยสนับสนุนให้การบริหารงาน การดําเนินการด้านอ่ืนๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปด้วยดี 
ทําให้การบริหารงบประมาณในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแกเปน็ไปตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุ้มค่า งานงบประมาณหรืองานการเงินต้องอ้างอิงอาศัยกฎระเบียบและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง
จํานวนมากมาใช้ควบคุมการบริหารงาน ดังน้ัน การบริหารการเงินท่ีนอกกรอบย่อมเสี่ยงต่ออันตราย
สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลอย่างย่ิง หากการบริหารการเงินมีข้อบกพร่องจะส่งผลกระทบต่อการ
บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลท้ังระบบ (จรัญ สุวรรณมาลา,2548, น.21) 
 ดังน้ัน การบริหารจัดการในองค์การบริหารส่วนตําบลจะประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมาย
เพียงไรนั้น จําเป็นท่ีจะต้องได้รับความร่วมมือจากท้ังผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล 
และประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลที่จะต้องมีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลให้การบริหาร
งบประมาณเป็นตามตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ก่อให้เกิดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมายท่ีองค์การ
บริหารส่วนตําบลได้วางเป้าหมายไว้ (สัมฤทธ์ิ ยศสมศักด์ิ,2548, น.37)จึงทําให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองแกมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เช่น ปัญหาประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ
กฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตําบล ปัญหาสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลขาดวิธี
ปฏิบัติในการบริหารจัดการภายในองค์กรให้ชัดเจนทําให้ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ปัญหาการเปิดโอกาส
ให้กับประชาชนกลุ่มองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมใน การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างเปิดเผย 
ปัญหาประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารและให้ข้อเสนอแนะ ปัญหาประชาชนมองว่าการ
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เป็นนักการเมืองท้องถ่ินเข้าไปแสวงหากําไร และปัญหาการใช้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจํากัดในการ
ดําเนินการพัฒนา  
 จากสภาพการณ์ข้างต้น ทําให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะการบริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิ
บาลขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ในการวิจัยคร้ังนี้จึงเลือก
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแกเป็นตัวอย่าง เนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตําบล
หนองแกมีปัญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลค่อนข้างมาก จึงดําเนินการศึกษาการรับรู้
เก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก 
อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานีและเปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี จําแนกตาม
สถานภาพของประชากร ประสบการณ์ รายได้ และ ระดับการศึกษาเพ่ือนําข้อมูลท่ีได้รับไปปรับปรุง
การบริหารงานให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ อันจะส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการรับรู้เก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองแก อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
 2.เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี จําแนกตามสถานภาพของประชากร 
ประสบการณ์ รายได้ และ ระดับการศึกษา 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. บุคลากรผู้ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแกที่มีสถานภาพของประชากร
แตกต่างกันมีการรับรู้เก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน 

2. บุคลากรผู้ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแกท่ีมีประสบการณ์แตกต่างกันมี
การรับรู้เก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน 

3. บุคลากรผู้ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแกท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีการ
รับรู้เก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน 

4.  บุคลากรผู้ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแกท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่าง
กันมีการรับรู้เก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรได้แก่ บุคลากรผู้ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก อําเภอเมือง 
จังหวัดอุทัยธานี ในปีงบประมาณ 2558 จํานวน 139 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองแก จํานวน 5 คน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก จํานวน 36 คน 
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก จํานวน 26 คน และคณะกรรมการ
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก จํานวน 72 คน เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ี 
ประชากรมีจํานวนเพียง 139 คน ผู้วิจัยจึงใช้ประชากรท้ังหมดเป็นหน่วยในการศึกษา 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามซ่ึงประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยสถานภาพของประชากร 
ประสบการณ์ รายได้ และ ระดับการศึกษาซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ตอนท่ี 2การรับรู้เก่ียวกับการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองแก อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานีโดยใช้แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ประกอบด้วย การจัดทํางบประมาณการจัดสรร
งบประมาณการตรวจสอบการใช้งบประมาณการบริหารการเงิน และการบริหารงานบัญชี 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
 2. วิเคราะห์การรับรู้เก่ียวกับการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองแก อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3.วิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกับการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี จําแนกตาม สถานภาพของ
ประชากร ประสบการณ์ รายได้ และ ระดับการศึกษา ผู้ศึกษาวิจัยใช้ค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์หาความแปรปรวน (ANOVA) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. การรับรู้เก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองแก อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานีในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าด้านท่ีมีการรับรู้สูงที่สุด ได้แก่ด้านการตรวจสอบการใช้งบประมาณ รองลงมาด้านการ
บริหารการเงิน ด้านการบริหารงานบัญชี ด้านการจัดสรรงบประมาณและด้านการจัดทํางบประมาณมี
รายละเอียดดังน้ี 

1.1 การรับรู้เก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณด้านการจัดทํางบประมาณตามหลักธรร
มาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานีอยู่ในระดับปานกลาง
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีการรับรู้สูงท่ีสุด ได้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลมีการจัดทํา
งบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน รองลงมาองค์การบริหารส่วนตําบลมีการจัดทําแผนงานงบประมาณประจําปีจนเป็นท่ียอมรับ
ของสมาชิกสภา และองค์การบริหารส่วนตําบลยินดีให้ประชาชนซักถามถึงขบวนการจัดทํา
งบประมาณ 

1.2 การรับรู้เก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณด้านการจัดสรรงบประมาณตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานีอยู่ในระดับปาน
กลางเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีมีการรับรู้สูงท่ีสุด ได้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลให้
ความสําคัญกับการจัดสรรงบประมาณในการทําโครงการท่ีคุ้มค่า รองลงมาองค์การบริหารส่วนตําบล
จัดสรรงบประมาณตามท่ีประชาชนเสนอ และองค์การบริหารส่วนตําบลจัดสรรงบประมาณด้วยความ
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
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1.3 การรับรู้เก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณด้านการตรวจสอบการใช้งบประมาณ
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานีอยู่ในระดับ
ปานกลางเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีมีการรับรู้สูงท่ีสุด ได้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลให้
ความสําคัญกับการตรวจสอบงบประมาณอย่างเปิดเผย รองลงมาองค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการ
ตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานงบประมาณครบถ้วนตามขั้นตอนท่ีกฎหมายกําหนดไว้ 
และองค์การบริหารส่วนตําบลให้ความสําคัญกับการติดตามตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณอย่าง
ตรงไปตรงมา 

1.4 การรับรู้เก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณด้านการบริหารการเงินตามหลักธรร
มาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานีอยู่ในระดับปานกลาง
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีมีการรับรู้สูงท่ีสุด ได้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลยินดีให้มีการ
ตรวจสอบการบริหารเงินงบประมาณ รองลงมาองค์การบริหารส่วนตําบลให้ความสําคัญกับการใช้เงิน
งบประมาณอย่างคุ้มค่า และองค์การบริหารส่วนตําบลเปิดเผยการใช้เงินงบประมาณในแต่ละโครงการ
ให้ประชาชนได้รับรู้อย่างท่ัวถึง 

1.5 การรับรู้เก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณด้านการบริหารงานบัญชีตามหลักธรร
มาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานีอยู่ในระดับปานกลาง
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีมีการรับรู้สูงท่ีสุด ได้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลให้ความสําคัญ
กับการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามที่กฎหมายกําหนดไว้อย่างครบถ้วน รองลงมาองค์การ
บริหารส่วนตําบลตรวจสอบการทําบัญชีทะเบียนการเงินและพัสดุให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันเสมอสามารถ
ตรวจสอบได้ และองค์การบริหารส่วนตําบลให้ความสําคัญกับการทําบัญชีท่ีรัดกุม 

2. การเปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกับการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี จําแนกตาม สถานภาพของ
ประชากร ประสบการณ์ รายได้ และ ระดับการศึกษามีรายละเอียดดังน้ี 

2.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของสถานภาพของประชากรกับการรับรู้เก่ียวกับการ
บริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลพบว่า F Prob = .411มีค่ามากกว่านัยสําคัญทางสถิติท่ี
กําหนด คือ 0.05 แสดงว่า บุคลากรผู้ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแกที่มีสถานภาพ
ของประชากรแตกต่างกันมีการรับรู้เก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลไม่
แตกต่างกัน ดังน้ัน จึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ 1 

2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของประสบการณ์กับการรับรู้เก่ียวกับการบริหารงาน
งบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลพบว่า F Prob = .008มีค่าน้อยกกว่านัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนด 
คือ 0.05 แสดงว่า บุคลากรผู้ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแกท่ีมีประสบการณ์
แตกต่างกันมีการรับรู้เก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน ดังน้ัน จึง
เป็นไปตามสมมุติฐานที่ 2 

2.3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของรายได้กับการรับรู้เก่ียวกับการบริหารงาน
งบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลพบว่า F Prob = .001มีค่าน้อยกกว่านัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนด 
คือ 0.05 แสดงว่า บุคลากรผู้ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแกที่มีรายได้แตกต่างกันมี
การรับรู้เก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ 3  
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2.4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับการศึกษากับการรับรู้เ ก่ียวกับการ
บริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลพบว่า F Prob = .490มีค่ามากกว่านัยสําคัญทางสถิติท่ี
กําหนด คือ 0.05 แสดงว่า บุคลากรผู้ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแกที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีการรับรู้เก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่าง
กัน ดังน้ัน จึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ 4 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1.การรับรู้เก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองแก อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานีในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าด้านที่มีการรับรู้สูงท่ีสุด ได้แก่ด้านการตรวจสอบการใช้งบประมาณ รองลงมาด้านการ
บริหารการเงิน ด้านการบริหารงานบัญชี ด้านการจัดสรรงบประมาณและด้านการจัดทํางบประมาณ 
ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่าการบริหารงานงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก เจ้าหน้าท่ี
งบประมาณต้องทําบันทึกแจ้งให้แต่ละหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ของข้อมูล เพ่ือ
ประมาณค่าใช้จ่ายท่ีเป็นรายจ่ายตามแผนพัฒนาในส่วนท่ีงานของตนรับผิดชอบประมาณการค่าใช้จ่าย
ประจํา รายจ่ายเพ่ือการลงทุน และให้ผู้อํานวยการกองคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ 
ได้แก่ รับจริง-จ่ายจริง ย้อนหลัง 3 ปี งบแสดงฐานะทางการคลังของ ทุกหน่วยงานให้เจ้าหน้าท่ี
งบประมาณ เพ่ือรวบรวมรายละเอียดจัดทําขอต้ังงบประมาณรายจ่าย เสนอผู้บริหารพิจารณาแล้วให้
เจ้าหน้าที่งบประมาณจัดทําเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้บริหารท้องถ่ินอีกคร้ังเพ่ือคณะ
ผู้บริหารท้องถ่ินนําเสนอต่อสภาท้องถ่ินภายในวันท่ี 15 สิงหาคมของทุกปีงบประมาณ เม่ือสภา
เห็นชอบแล้ว ให้นําเสนอนายอําเภออนุมัติ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแกลงนาม
ประกาศใช้และสําเนาส่งให้กระทรวงมหาดไทยทราบตลอดจนประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบโดยท่ัวกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของทศพลอะทาโส(2552) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลสันทรายอําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ผลการศึกษาพบว่าการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย
อําเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับปานกลาง 
 2. การรับรู้เก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณด้านการจัดทํางบประมาณตามหลักธรรมาภิ
บาลขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานีอยู่ในระดับปานกลางเม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีมีการรับรู้สูงท่ีสุด ได้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลมีการจัดทํา
งบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน รองลงมาองค์การบริหารส่วนตําบลมีการจัดทําแผนงานงบประมาณประจําปีจนเป็นท่ียอมรับ
ของสมาชิกสภา และองค์การบริหารส่วนตําบลยินดีให้ประชาชนซักถามถึงขบวนการจัดทํา
งบประมาณทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าการจัดทํางบประมาณเป็นการกําหนดระเบียบ ข้อปฏิบัติและ
ขั้นตอนในการจัดทําแผนงบประมาณประจําปีมีการวิเคราะห์และจัดทําแผนงบประมาณให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการอย่างเหมาะสมการวิเคราะห์และจัดทําแผน
งบประมาณเป็นไปด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ใช้ข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงอย่างเท่ียงตรงและเป็น
ธรรมผู้บริหารมีการวางแผน การตัดสินใจกําหนด กลยุทธ์แนวทางในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ด้วยความรอบคอบมีการเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นจริงด้านงบประมาณในการดําเนินการวิเคราะห์
ข้อมูล และการใช้ข้อมูลในการวางแผนจัดทําการเสนอของบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
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ตรวจสอบได้ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภัทรมาศ จริยเวชช์วัฒนา (2547) ได้ศึกษาเร่ืองการบริหาร
จัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาเทศบาลบ้านฉาง พบว่า เทศบาลบ้านฉางมีการ
จัดทํางบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง 
 3. การรับรู้เก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณด้านการจัดสรรงบประมาณตามหลักธรรมาภิ
บาลขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานีอยู่ในระดับปานกลางเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีมีการรับรู้สูงท่ีสุด ได้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลให้ความสําคัญกับ
การจัดสรรงบประมาณในการทําโครงการท่ีคุ้มค่า รองลงมาองค์การบริหารส่วนตําบลจัดสรร
งบประมาณตามที่ประชาชนเสนอ และองค์การบริหารส่วนตําบลจัดสรรงบประมาณด้วยความเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่าย ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่าการจัดสรรงบประมาณเป็นการที่ผู้บริหารมีการกําหนดกฎ
ข้อบังคับและแนวปฏิบัติในการจัดสรรงบประมาณการดําเนินการจัดสรรงบประมาณ การอนุมัติและ
เบิกจ่ายงบประมาณในการบริหารงานฝ่ายต่างๆ ถูกต้องและเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎระเบียบท่ี
เก่ียวข้องการจัดสรรงบประมาณให้แก่ฝ่ายต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแกมีความเสมอ
ภาคและยุติรรมเหมาะสมกับสภาพความต้องการและความจําเป็นในการปฏิบัติงานจริงการอนุมัติและ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณของผู้บริหารเป็นไปด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภัทร
มาศ จริยเวชช์วัฒนา (2547) ได้ศึกษาเร่ืองการบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล : 
กรณีศึกษาเทศบาลบ้านฉาง พบว่า เทศบาลบ้านฉางมีการจัดสรรงบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง 
 4. การรับรู้เก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณด้านการตรวจสอบการใช้งบประมาณตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานีอยู่ในระดับปาน
กลางเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีมีการรับรู้สูงท่ีสุด ได้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลให้
ความสําคัญกับการตรวจสอบงบประมาณอย่างเปิดเผย รองลงมาองค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการ
ตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานงบประมาณครบถ้วนตามขั้นตอนท่ีกฎหมายกําหนดไว้ 
และองค์การบริหารส่วนตําบลให้ความสําคัญกับการติดตามตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณอย่าง
ตรงไปตรงมา ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าการตรวจสอบการใช้งบประมาณเป็นการกําหนดแนวทางและ
ขั้นตอนในการกํากับ ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณไว้ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง
ดําเนินการตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานงบประมาณให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับมีการส่งเสริมให้บุคลากรและฝ่ายงานต่างๆ มีการรายงานผลการดําเนินการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานงบประมาณด้วยความซ่ือสัตย์ ซ่ือตรงการกํากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปด้วยความซ่ือตรง ยุติธรรมซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภัทรมาศ จริยเวชช์วัฒนา 
(2547) ได้ศึกษาเร่ืองการบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาเทศบาลบ้านฉาง 
พบว่า เทศบาลบ้านฉางมีการตรวจสอบการใช้งบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง 
 5. การรับรู้เก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณด้านการบริหารการเงินตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานีอยู่ในระดับปานกลางเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีมีการรับรู้สูงท่ีสุด ได้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลยินดีให้มีการ
ตรวจสอบการบริหารเงินงบประมาณ รองลงมาองค์การบริหารส่วนตําบลให้ความสําคัญกับการใช้เงิน
งบประมาณอย่างคุ้มค่า และองค์การบริหารส่วนตําบลเปิดเผยการใช้เงินงบประมาณในแต่ละโครงการ
ให้ประชาชนได้รับรู้อย่างท่ัวถึง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าการบริหารการเงิน เป็นการที่องค์กรส่งเสริมและ
ให้ความสําคัญกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังการรับเงิน, การเก็บรักษาเงิน, การจ่ายเงิน, การนําส่งเงิน, 
การกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีให้เป็นข้ันตอนและวิธีการกระทรวงการคลังกําหนดผู้บริหารประพฤติปฏิบัติ
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เป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่บุคลากรในด้านการบริหารการเงินให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับท่ี
เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของทศพลอะทาโส(2552) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลสันทรายอําเภอ
สารภีจังหวัดเชียงใหม่ผลการศึกษาพบว่าการบริหารการเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย
อําเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับปานกลาง 
 6. การรับรู้เก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณด้านการบริหารงานบัญชีตามหลักธรรมาภิ
บาลขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานีอยู่ในระดับปานกลางเม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีมีการรับรู้สูงที่สุด ได้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลให้ความสําคัญกับ
การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้อย่างครบถ้วน รองลงมาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลตรวจสอบการทําบัญชีทะเบียนการเงินและพัสดุให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันเสมอสามารถ
ตรวจสอบได้ และองค์การบริหารส่วนตําบลให้ความสําคัญกับการทําบัญชีท่ีรัดกุมทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่าการบริหารงานบัญชีเป็นการท่ีผู้บริหารได้กําหนดระเบียบและแนวทางในการบริหารบัญชี
การเงินการจัดทําบัญชี การทํารายงานการเงินและงบการเงินเป็นไปตามรูปแบบบัญชี ทะเบียน
การเงินหรือรูปแบบการรายงานที่กําหนดไว้ในกฎระเบียบและข้อบังคับทางราชการอย่างเคร่งครัด
ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรที่เก่ียวข้องมีความต้ังใจและมีการจัดทําบัญชี การทํารายงานการเงินและ
งบการเงินให้เป็นไปตามกําหนดเวลาซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของทศพลอะทาโส(2552) ได้ศึกษาการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลสัน
ทรายอําเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ผลการศึกษาพบว่าการบริหารงานบัญชีขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสันทรายอําเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับปานกลาง 
 7.บุคลากรผู้ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแกท่ีมีสถานภาพของประชากร
แตกต่างกันมีการรับรู้เก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ี
อาจเป็นเพราะว่าบุคลากรผู้ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแกมีบทบาทการบริหารงาน
งบประมาณในระดับตํ่า ส่วนมากผู้บริหารจะเป็นผู้ตัดสินใจเป็นหลัก ดังน้ัน ไม่ว่าบุคลากรผู้ปฏิบัติการ
จะมีสถานภาพอย่างไร ก็จะมีการรับรู้เก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของอารีย์แสนสม (2550) ได้ศึกษาการรับรู้เก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณตามหลักธรร
มาภิบาลของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่ีมีสถานภาพ แตกต่างกันมีการรับรู้เก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณ
ตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน 
 8. บุคลากรผู้ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแกท่ีมีประสบการณ์แตกต่างกันมี
การรับรู้เก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า
บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานท่ีมากๆ ทําให้รับรู้ถึงการบริหารงานงบประมาณตามหลักธรร
มาภิบาลได้อย่างชัดเจน ดังน้ัน จึงทําให้บุคลากรผู้ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแกท่ี
มีประสบการณ์แตกต่างกันมีการรับรู้เก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล
แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของนพพล สุรนัคครินทร์ (2547) ได้วิจัยเร่ือง การรับรู้เก่ียวกับ
การนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตําบลตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ 
ผลการวิจัยพบว่าประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมีประสบการณ์ แตกต่างกันมีการรับรู้เก่ียวกับการนํา
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตําบลแตกต่างกัน 
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 9. บุคลากรผู้ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแกท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีการ
รับรู้เก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า
บุคลากรที่มีรายได้มาก ทําให้มีกําลังใจในการทํางาน จึงขยันทํางานมากกว่าบุคลากรที่มีรายได้น้อย 
ดังนั้น จึงทําให้บุคลากรผู้ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแกที่มีรายได้แตกต่างกันมีการ
รับรู้เก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของนพพล สุรนัคครินทร์ (2547) ได้วิจัยเร่ือง การรับรู้เก่ียวกับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
องค์การบริหารส่วนตําบลตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่าประชาชน
จังหวัดเชียงใหม่ท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีการรับรู้เก่ียวกับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การ
บริหารส่วนตําบลแตกต่างกัน 
 10. บุคลากรผู้ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแกท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่าง
กันมีการรับรู้เก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ีอาจเป็น
เพราะว่า บุคลากรผู้ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแกมีความสนิทสนมกันใกล้ชิดกัน
พบปะกันบ่อย ดังน้ัน ไม่ว่าบุคลากรผู้ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแกจะมีระดับ
การศึกษาอย่างไร ก็จะมีการรับรู้เก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอารีย์แสนสม (2550) ได้ศึกษาการรับรู้เก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณตามหลักธรรมาภิ
บาลของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการรับรู้เก่ียวกับการจัดสรร
งบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ด้านการจัดทํางบประมาณองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก ควรส่งเสริมให้มีการจัดทํา
งบประมาณโดยคํานึงถึงความถูกต้องเป็นสําคัญให้มากข้ึน 
 2. ด้านการจัดสรรงบประมาณองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก ควรส่งเสริมให้มีการช้ีแจง
การจัดสรรงบประมาณแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึงให้มากข้ึน 
 3. ด้านการตรวจสอบการใช้งบประมาณองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก ควรส่งเสริมให้มี
ความยินดีให้ประชาชนซักถามถึงกระบวนการตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณให้มากข้ึน 
 4. ด้านการบริหารการเงินองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก ควรส่งเสริมให้มีการบริหาร
การเงินงบประมาณอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบให้มากขึ้น 
 5. ด้านการบริหารงานบัญชีองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก ควรส่งเสริมให้มีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลทางบัญชีหรือการเงินให้มากข้ึน 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1. ด้านการจัดทํางบประมาณคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก ควรแต่งต้ัง
เจ้าหน้าท่ีสําหรับตรวจสอบการจัดทํางบประมาณโดยเฉพาะ 
 2. ด้านการจัดสรรงบประมาณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก ควรส่งข้อมูล
เก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณแก่ประชาชน 
 3. ด้านการตรวจสอบการใช้งบประมาณคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก 
ควรประกาศให้ประชาชนทราบถึงการซักถามถึงกระบวนการตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณได้ 
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 4. ด้านการบริหารการเงินเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก ควร
ปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงินงบประมาณอย่างเคร่งครัด 
 5. ด้านการบริหารงานบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก ควรเปิดโอกาสให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลทางการเงิน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัญหาการบริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองแก อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
 2. ควรศึกษาการจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก อําเภอเมือง 
จังหวัดอุทัยธานี 
 3. ควรศึกษาแนวทางการเพิ่มสมรรถนะในการบริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
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