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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง ความส าเร็จในการบริหารงานคลังท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอ่างศิลา 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวน ความส าเร็จ และ
ปัจจัยท่ีเอ้ือต่อความส าเร็จในการบริหารงานคลังท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอ่างศิลา อ าเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยศึกษารูปแบบและ
กระบวนการ ผลการด าเนินงาน และปัจจัยการบริหารงานคลังท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอ่าง-
ศิลาประกอบไปด้วย การวางแผน การจัดการองค์กร การบริหารบุคคล การประสานงาน 
งบประมาณ เทคโนโลยี และการเมืองท้องถิ่น ใหส้ าเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานคลังท้องถิ่น 
ซึ่งเมื่อการบริหารงานคลังท้องถิ่นของเทศบาลมีประสิทธิภาพก็จะยิ่งส่งเสริมและสนับสนุน
การท างานของส่วนงานอื่น ๆ อาทิ การเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อพัสดุ 
ครุภัณฑ์ ฯลฯ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ค าส าคญั : การคลังท้องถิ่น เทศบาล การบริหารงาน 

 

ความเป็นมา 

  การปกครองส่วนท้องถิ่นมีขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของรัฐ และเป็นหน่วยการปกครองท่ีมีความใกล้ชิดประชาชน โดยรับผิดชอบ
และให้ความเป็นอิสระในการบริหารงาน เพื่อรักษาความมั่นคงในชุมชน จัดบริการ
สาธารณะ รักษาผลประโยชน์และประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นเป็นส าคัญ โดยยึด
หลักความเป็นอิสระในการบริหารงานท้องถิ่นโดยมีการคลังเป็นของตนเองนั้น ตาม
หลักการ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีรายได้เพียงพอท่ีสามารถบริหารจัดการ
ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองได้เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระอย่างแท้จริง 
เนื่องจากภารกิจส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือการจัดบริการสาธารณะ ดังนั้น 

 



2 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีเงินเพื่อใช้จ่ายและด าเนินการ ซึ่งหากไม่มี
รายได้เป็นของตนเองหรือไม่สามารถจัดหารายได้เองได้ ก็ต้องรอรับการจัดสรรงบประมาณ
จากส่วนกลางเท่านั้น ก็จะส่งผลให้ความเป็นอิสระด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่เกิดขึ้น  

 จากความส าคัญของการคลังท้องถิ่น เทศบาลเมืองอ่างศิลา อ าเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ท้ังประชากรเดิมและประชากรท่ีแฝงท่ีมาใน
รูปแบบการเข้ามาเป็นแรงงานและพักอาศัยอยู่ในพื้นท่ี นอกจากนี้เทศบาลเมืองอ่างศิลายัง
มีขอบเขตติดต่อกับเทศบาลเมืองแสนสุข และทะเลบางแสน มีแหล่งท่องเ ท่ียว 
โบราณสถาน เอกลักษณ์ของชุมนุม ด้วยเหตุท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าให้เทศบาลเมืองอ่างศิลา
เป็นท่ีน่าสนใจ การพัฒนาในพื้นท่ีของท้องถิ่นท่ีมีอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดบริการสาธารณะ
ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาพักผ่อน และ
การใช้งบประมารเพื่อจัดการบริการสาธารณะต่าง ๆ จึงส าคัญ ท าให้แนวคิดการ
บริหารงานคลังท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอ่างศิลาให้ประสบความส าเร็จเป็นประเด็นท่ี
น่าสนใจศึกษาค้นคว้า เพื่อแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาและการด าเนินงานของ
การคลังท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด 

ค าถามการวิจัย 

 1. รูปแบบและกระบวนการบริหารการคลังท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอ่างศิลา 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรีเป็นอย่างไร 

 2. ความส าเร็จของการบริหารการคลังท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอ่างศิลา อ าเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรีมีอะไรบ้าง 

 3. ปัจจัยท่ีเอื้อต่อความส าเร็จในการบริหารการคลังท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอ่าง
ศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรีประกอบด้วยอะไรบ้าง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษารูปแบบและกระบวนการการบริหารงานคลังท้องถิ่นของเทศบาลเมือง
อ่างศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
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 2. เพื่อศึกษาความส าเร็จในการบริหารงานคลังท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอ่างศิลา 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

 3. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีเอื้อต่อความส าเร็จในการบริหารงานคลังท้องถิ่นของเทศบาล
เมืองอ่างศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษา ความส าเร็จในการบริหารการคลังท้องถิ่นของเทศบาล
เมืองอ่างศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

 1. ขอบเขตด้านพื้นท่ี 

     ก าหนดพื้นท่ีท าการวิจัยคร้ังนี้ คือ เทศบาลเมืองอ่างศิลา จ.ชลบุรี  

 2. ขอบเขตด้านประชากร 

     ประชากรในการท าวิจัยครั้งนี้ คือ  คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองอ่างศิลา 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี คือ รองปลัดเทศบาล (รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลปฏิบัติ
หน้าท่ีแทนนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา) เจ้าหน้าท่ีผู้มีความเกี่ยวข้องด้านการคลังท้องถิ่น 
8 คน และประชาชนในพื้นท่ี 30,538 คน (ส ารวจเมื่อ เมษายน 2555) 

 3. ขอบเขตด้านเนื้อหา  

     เนื้อหาท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ประกอบด้วย 

  3.1 รูปแบบและกระบวนการบริหารการคลังท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอ่าง
ศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้แก่ 1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่าง 2) การจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 3) การจัดเก็บและหารายได้ 4) การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
พัสดุ 5) การบันทึกระบบบัญชี และ 6) การตรวจสอบการคลัง 

  3.2 ความส าเร็จในการบริหารการคลังท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอ่างศิลา 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย การบริหารการจัดเก็บรายได้ การบริหารการใช้
จ่ายงบประมาณ และสถานะทางการเงิน 

  3.3 ปัจจัยท่ีเอื้อต่อความส าเร็จในการบริหารการคลังท้องถิ่นของเทศบาล
เมืองอ่างศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์กร 

ด้านการบริหารบุคคล ด้านการประสานงาน  ด้านงบประมาณ 
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  3.4 ข้อเสนอแนะต่อการบริหารการคลังท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอ่างศิลา 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ให้ประสบความส าเร็จ 

 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา  

     ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.2563 ถึง ตุลาคม 
พ.ศ. 2563 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ท าให้ทราบถึงรูปแบบและกระบวนการบริหารการคลังท้องถิ่น 

 2. ท าให้ทราบถึงบริบทของการคลังท้องถิ่นต่อการบริหารงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

 3. ท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีเอื้อต่อการบริหารการคลังท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอ่างศิลา 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการปกครองรูปแบบการปกครองตนเอง ภายใน
แนวคิดทฤษฎีการกระจายอ านาจ (Decentralization) ซึ่งเป็นการกระจายอ านาจจาก
รัฐบาลส่วนกลางไปยังท้องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งด าเนินการพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.2534 ท่ีได้ก าหนดระเบียบบริหารราชการท้องถิ่นเอาไว้ เพื่อบริหารท้องถิ่นท่ี
เห็นสมควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในปกครอง 

 Wit (1967) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การปกครองท่ีรัฐบาลกลางให้อ านาจหรือ
กระจายอ านาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีอ านาจในการ
ปกครองร่วมกันท้ังหมดในท้องถิ่นท่ีตนเองอาศัยอยู่ ท าให้การปกครองส่วนท้องถิ่น
จ าเป็นต้องมีองค์เป็นของตนเอง โดยเกิดจากการกระจายอ านาจของรัฐบาลกลาง แต่ไม่ได้
เป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนเดียวกับรัฐบาลกลางแต่อย่างใด รวมถึงมีอ านาจตัดสินใจและ
บริหารงานในท้องถิ่นในเขตของตนเองอีกด้วย 
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 นอกจากนี้ ประทาน คงฤทธิศึกษากร (อ้างถึงใน โกวิทย์ พวงงาม, 2549) กล่าวว่า 
การปกครองท้องถิ่นเป็นระบบการปกครองรูปแบบการกระจายอ านาจทางการปกครอง
ของรัฐ และต้องมีองค์กรท่ีท าหน้าท่ีปกครองท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งองค์การ
ดังกล่าวจะถูกจัดตั้งขึ้นและถูกควบคุมโดยรัฐบาล แต่ก็ยังมีอ านาจในการบริหารงาน 
ก าหนดนโยบาย และควบคุมให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของตนเอง 

แนวคิดการบริหารการคลังท้องถิ่น 

 ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2539) ได้ให้ความหมายของการบริหารการคลังท้องถิ่นว่า เป็น
กระบวนการบริหารท่ีเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ การหารายได้ และการใช้จ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอน ดังนี้ 

  (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่าง ๆ โดยจัดท าแผนพัฒนาระยะสั้น
ประจ าปี และระยะยาวประจ า 5 ปี เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน และน าไปสู่การ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป 

  (2) การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี การบริหารงานคลังของท้องถิ่น
ในแต่ละปี จะต้องจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อวางแผนการจัดหาและใช้จ่ายเงิน
ในปีนั้น ๆ โดยประมาณการรายรับท่ีคาดว่าจะได้รับ และประมาณการรายจ่ายที่คาดว่าจะ
ด าเนินการภายในปีงบประมาณนั้น ๆ ภายในวงเงินประมาณการรายรับท่ีก าหนดไว้ ซึ่ง
โครงการท่ีก าหนดในงบประมาณรายจ่ายจะต้องเป็นโครงการท่ีอยู่ในแผนพัฒนาประจ าปี 
เพื่อสอดประสานระหว่างการวางแผนกับการจัดท างบประมาณเพื่อให้การบริหารงานของ
ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ 

  (3) การจัดเก็บและหารายได้ เมื่อจัดท างบประมาณรายจ่ายแล้ว องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดเก็บและจัดหารายได้ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บเอง รวมกับท่ีได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอื่นเพื่อนพไปใช้
จ่ายต่อไป 

  (4) การจัดซื้อจัดจ้างหรือการพัสดุ และการเบิกจ่ายเงิน เมื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้แล้ว ก็จะต้องจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุเพื่อด าเนินการตาม
โครงการต่าง ๆ ท่ีได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่าย รวมท้ังการเบิกจ่ายเพ่ือการนั้นด้วย 
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  (5) การบันทึกระบบบัญชี เป็นการประมวลการด าเนินงานด้านการรับ-
จ่ายเงิน ท่ีแสดงให้ทราบถึงสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นว่าเป็นอย่างไร มีรายได้
เท่าใด เพียงพอต่อการเบิกจ่ายจามงบประมาณรายจ่ายได้หรือไม่ ท้ังยังเป็นการช่วย
ผู้บริหารตรวจสอบ และควบคุมการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

  (6) การตรวจสอบการคลัง เมื่อการบริหารงานคลังผ่านไปจนครบทุก
ขั้นตอน ก็จะต้องมีการตรวจการด าเนินงานเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและ
น าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกเพื่อสามารถเข้าถึงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติต่าง ๆ ของผู้ให้ข้อมูล โดย
แบบสัมภาษณ์ก าหนดเป็นค าถามปลายเปิด ซึ่งใช้การพูดคุยกับผู้ให้ข้อมูลแบบล้วงลึกจาก
ค าถามไปยังข้อมูลท่ีต้องการ 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และการวิจัยเอกสาร 
ผู้วิจัยสามารถสรุปรูปแบบและกระบวนการแนวคิดการบริหารงานคลังท้องถิ่นของเทศบาล
เมืองอ่างศิลา โดยแบ่งออกเป็นขั้นตอนหลัก ๆ จ านวน 6 ขั้นตอน 1) การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในระยะ 5 ปี ท างบประมาณ และจัดท าเทศบัญญัติ 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณท่ีจะถึงโดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยประมาณการรายรับและรายจ่ายของงบประมาณ จัดเก็บและหารายได้ โดย
ด าเนินการจัดเก็บรายได้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ท่ีเป็นรายได้ท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บและจัดสรรให้ และเงินงบอุดหนุน
จากรัฐบาล และจัดซื้อจัดจ้างและการบัญชี โดยด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และตามแผน
รายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปี โดยต้องบันทึกบัญชี บันทึกบัญชีด้วยมือ และ
บันทึกผ่านคอมพิวเตอร์ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือท่ี
เรียกว่า e-LAAS และสุดท้ายตรวจสอบการคลังโดยเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจากส่วนกลาง 

 ความส าเร็จในการบริหารงานคลังจะวิเคราะห์จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี รายงายงบแสดงฐานะการเงิน และสรุปรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ (แสดงใน
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ภาคผนวก) ผู้วิจัยสามารถสรุปเกี่ยวกับความส าเร็จของการบริหารงานคลัง โดยจะ
พิจารณาจากผลการด าเนินงานท่ีท าไปตลอดเวลางบประมาณ เช่น จ านวนรายได้ท่ีจัดเก็บ 
และการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ โดยต้องเป็นไปตามแผนงานงบประมาณประจ าปี
งบประมาณนั้นท่ีได้ก าหนดเอาไว้ พบว่าเทศบาลเมืองอ่างศิลาสามารถจัดเก็บและหารายได้
ตามเป้าท่ีตั้งไว้ และ เช่น ในปีงบประมาณ 2561 ประมาณการรายรับท่ี 222,490,600 บาท 
จัดเก็บและหาได้จริง 267,017,202.40 บาท และประมาณการรายจ่าย 222,490,600 บาท 
และรายจ่าจริง 128,667,409.90 บาท และเมื่อพิจารณางบแสดงฐานะทางการเมือง
เทศบาลเมืองอ่างศิลายังคงมีสินทรัพย์มากกว่าหนี้สิน แต่ในมุมมองของประชาชนกลุ่ม
ตัวอย่างมีความเห็นว่ากองคลังของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ยังไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าท่ีควรเพราะไม่สามารถด าเนินโครงการสร้างอาคารส านักงานของเทศบาลเองได้ เพราะ
เทศบาลเมืองอ่างศิลายังคงเช่าตึกเพื่อให้เป็นอาคารส านักงานอยู่ ซึ่งตั้งข้อสงสัยว่าการท่ียัง
ไม่มีนายกเทศมนตรีและในห้วงท่ียังไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นอาจจะมีส่วนท าให้เทศบาล
เมืองอ่างศิลาไม่ตัดสินใจด าเนินโครงการท่ีต้องใช้งบประมาณสูงก็เป็นได้ รวมการประมาณ
การรายรับไว้ต่ าอย่างไรเสียก็สามารถจัดเก็บได้ตามเป้าหมาย 

 ปัจจัยท่ีเอื้อต่อความส าเร็จในการบริหารงานคลังท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอ่างศิลา 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์กร ด้านการบริหาร
บุคคล ด้านการประสานงาน ด้านงบประมาณ และด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ ด้านการ
วางแผน เป็นปัจจัยท่ีส าคัญและเอ้ือต่อการบริหารงานคลังท้องถิ่น เนื่องจากระเบียบบังคับ
ให้ต้องมีแผนพัฒนาท้องถิ่นและเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปี เพื่อเป็นแผนการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ๆ ด้านการจัดการองค์กร เป็นปัจจัยท่ีจ าเป็นต่อการ
บริหารงานกองคลัง เพราะกองคลังมีภารกิจท่ีหลากหลาย ล้วนแล้วแต่มีความส าคัญเสริม
การท างานของกันละกัน และยังมีหน้าท่ีส าคัญคือการสนับสนุนภารกิจของส่วนงานอื่น ๆ 
ผ่านการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การพัสดุ ฯลฯ ด้านการบริหารบุคคล เป็น
ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการบริหารงานกองคลัง เพราะบุคคลเป็นปัจจัยหลักท่ีท าให้การปฏิบัติงาน
สามารถด าเนินไปได้ และจะต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความซื้อสัตย์สุจริต 
ขยัน ละเอียดรอบคอบ ถึงจะสามารถปฏิบัติงานภายในกองคลังได้อย่างราบรื่น เพราะต้อง
ท างานดูแลเงินงบประมาณจ านวนมาก ด้านการประสานงาน เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส าคัญ
รองลงมาจากปัจจัยด้านการวางแผนและการจัดการองค์กรและบุคลากร เพราะกองคลัง
เป็นส่วนงานท่ีท างานสนับสนุนการท าภารกิจของส่วนอื่น ๆ ด้านงบประมาณ เป็นปัจจัยท่ี
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ส าคัญต่อการบริหารงานกองคลังมากท่ีสุด เพราะกองคลังมีหน้าท่ีบริหารจัดการเงิน
งบประมาณเป็นหลัก โดยเฉพาะการหารายได้ การรับ การจัดเก็บ และการเบิกจ่ายกรณี
การจัดซื้อจัดจ้าง การเจ้าเหมาต่าง ๆ และจัดท าบัญชีเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
และ ด้านอื่น ๆ ผู้ให้ข้อมูลได้เสนอปัจจัยด้านเทคโนโลยี เนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทในการด ารงชีวิตและการท างานมากขึ้น รวมถึงระบบท่ีใช้บริหารงานเริ่มเปลี่ยนไป
ให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้แนวทาง
เกี่ยวกับการจ าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ นอกเหนือจาก
ระบบ e-bidding โดยเฉพาะการสั่งซื้อวัสดุต่าง ๆ ผ่านตัวแทนหรือผู้ท่ีเข้ามาประกวดราคา 
ให้มีแพลทฟอร์มหรือรูปแบบท่ีสามารถกรอกข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อซื้อสินค้าและ
บริหารจากเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตสิ้นค้านั้น ๆ โดยตรงไม่ผ่านผู้อื่นอีก
ทอดหนึ่ง โดยใช้ระบบเดียวกันท้ังประเทศ ซึ่งจะท าให้ราคาสิ้นค้าลดลง และป้องกันการ
ทุจริต สร้างมาตรฐานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน และโปรงใส่สามรถตรวจสอบผ่านระบบได้ 

อภิปรายผลการวิจัย 

 รูปแบบและกระบวนการบริหารงานกองคลังของเทศบาลเมืองอ่างศิลา เป็นไปตาม
ระเบียบการจัดท างบประมาณ และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการคลังอยู่แล้ว และเป็นไปตาม
แนวคิดการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดท าเทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ มีความสอดคล้องกันท้ังแนวคิดและวิธีการ
ของการบริหารงานท่ัวไปหรือการบริหารงานราชการ และรูปแบบและกระบวนการ
บริหารงานคลังท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอ่างศิลาก็เป็นไปตามแนวคิดการบริหารงานคลัง
ท้องถิ่น ท่ีท้องถิ่นต้องเป็นอิสระทางการคลัง โดยท้องถิ่นจะต้องมีงบประมาณในการใช้จ่าย 
จากการจัดการายได้และก าหนดรายจ่ายของงตนเอง 6 ขั้นตอน ซึ่งกองคลังเทศบาลเมือง
อ่างศิลาก็ปฏิบัติตามขั้นตอนการบริหารงานคลังท้องถิ่นท้ังหมด  

 ความส าเร็จการบริหารงานคลังท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอ่างศิลา อ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี เป็นการบริหารโดยปกติของการบริหารงานเทศบาล และการบริหารงานกอง
คลังของเทศบาล ท่ีด าเนินตามขั้นตอนการจัดท างบประมาณ การจัดเก็บและหารายได้ 
การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ ซึ่งกองคลังของเทศบาลเมืองอ่างศิลา สามารถบริหารงานให้เป็นไป
ได้โดยปกติ สามารถท าตามวัตถุประสงค์ได้ครบถ้วนก็ถือว่าประสบความส าเร็จในการ
บริหารงานคลัง ซึ่งสอดคล้องกับเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีนั้น ๆ ซึ่ง
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ตรงการแนวคิดในการวัดผลตามดัชนีวัดความส าเร็จ  ซึ่งการวัดผลโดยวัดจากรายรับและ
รายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ จะเป็นการวัดผลเชิงปริมาณ ซึ่งเป็น
การวัดผลทางตรงมีตัวเลขบ่งบอกความส าเร็จอย่างชัดเจน 

 ปัจจัยในท่ีเอื้อต่อความส าเร็จในการบริหารงานคลังท้องถิ่นของเทศบาลสอดคล่อง
กับแนวคิดของ Gulick and Urwick 22) ในขบวนการบริหารได้ 7 ขั้นตอน “POSDCORB” 
ซึ่งตรงตามหัวข้อ ได้แก่ การวางแผน (planning) การจัดการองค์กร (organizing) การ
จัดการบุคคลเข้าท างาน (staffing) การประสานงาน (coordinating) การรายผลการ
ปฏิบัติงาน (report) และการงบประมาณ (budgeting) และปัจจัยต่าง ๆ ยังเป็นปัจจัย
ส าคัญต่อการบริหารงานท่ัวไปและการบริหารงานการคลัง ซึ่งใน 6 ปัจจัยหลัก ซึ่งได้แก่ 
การวางแผน การจัดการองค์กร การบริหารบุคคล การประสานงาน และงบประมาณ เป็น
ปัจจัยท่ีส าคัญในการบริหารงานกองคลัง และการบริหารงานท่ัวไปในส่วนงานอื่นด้วย ดังนี้ 
ปัจจัยด้านการวางแผน เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการบริหารงานทุกส่วนงานตั้งแต่หน่วย
ระดับประเทศจนถึงระดับส่วนงานภายในเทศบาล เพราะการวางแผนเป็นการวางแนวทาง
และปัจจัยในการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ ปัจจัยด้านการจัดการองค์กร 
เป็นการบริหารจัดการองค์กรเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีองค์กรทุกองค์กรต้องจัดให้มีโดยเฉพาะ
องค์กรท่ีมีภารกิจหลากหลายด้านอย่างเทศบาล เพราะมีหลากหลายหน้าท่ีท่ีต้องจัดสรร
บริการสาธารณะให้แก่ประชาชน รวมถึงกองคลังท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุนงานของส่วนงานอ่ืน ๆ 
ปัจจัยด้านการบริหารบุคคล โดยบุคลากรเจ้าหน้าท่ีท าปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในกองคลังจะต้อง
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการเงินการบัญชีเป็นอย่างดี และต้องเป็นผู้ท่ีมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส ขยัน และละเอียดรอบคอบ ปัจจัยด้านการประสานงาน ต้อง
ประสานงานเป็นปัจจัยท่ีส าคัญส าหรับการบริหารงานในทุกส่วนงานท่ีจ าเป็นต้องติดต่อ
งานกับองค์กรอื่น ๆ โดยเฉพาะกองคลังท่ีมีบทบาทและหน้าท่ีหลากหลาย ปัจจัยด้าน
งบประมาณ มีความส าคัญต่อทุกส่วนงาน เพราะส่วนงานต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่จ าเป็นต้องใช้
งบประมาณในการด าเนินงานแทบท้ังสิ้น แต่ในปัจจัยด้านงบประมาณในส่วนงานกองคลัง
และในส่วนงานอื่นมีบริบทท่ีค่อนข้างต่างกัน โดยกองคลังจะมีหน้าท่ีการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นหลัก ในขณะท่ีส่วนงานอื่นใช้งบประมาณ ส่วนปัจจัยในการบริหารงาน
ด้านอื่นมีบริบทใกล้เคียงกัน ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ซึ่งปัจจัยท่ีอ านวยความสะดวกในการ
ท างานให้ สามารถท างานได้รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น และปัจจัยทางด้านการเมืองท้องถิ่น 
เพราะถ้าหากการเมืองท้องถิ่นดี การบริหารจัดการในภาพรวมก็จะดียิ่งขึ้นส่งผลดีต่อหน่วย
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ย่อย ๆ หรือส่วนงานท่ีรองลงมาก็จะมีการบริหารจัดการท่ีดีสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร
ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรท่ีมี
รูปแบบการปกครองตนเองภายในแนวคิดทฤษฎีการกระจายอ านาจ  

บทสรุป 

 อย่างไรก็ตาม การบริหารงานคลังท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอ่างศิลา อ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี ให้ประสบความส าเร็จได้นั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบและวิธีท่ี
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังก าหนดไว้เสมอ ซึ่งจะเป็นไปตามขั้นตอนของ
รูปแบบและกระบวนการท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น และสามารถประเมินและวัดผลได้ตามดัชนี
ความส าเร็จท่ีการคลังท้องถิ่นระบุไว้ โดยมีแผนงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็น
ตัวก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานเป็นต้น ซึ่งเป็นตามขั้นตอนการบริหารงานคลังท้องถิ่น
ของ ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2539) และในด้านปัจจัยท่ีเอื้อต่อการบริหารงานคลังท้องถิ่นก็
สอดคล้องกับการบริหารงานท่ัวไปท่ีต้องมีการวางแผนการด าเนินงาน จัดการองค์กร 
พัฒนาศักยภาพบุคลากร และต้องมีงบประมาณมาเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน เป็นต้น 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ประกอบ ประดิษฐ์ศิลป์ (2561) และ วารุณี ข าสวัสดิ์ (2558) 
ซึ่งจากปัจจัยตามแนวคิดที่กล่าวว่า ผู้ให้ข้อมูลได้เสนอแนวในการพัฒนางานคลังให้ประสบ
ความส าเร็จมากยิ่งขึ้นโดยการน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการบริหารงานมากขึ้น รวมถึง
ปัจจัยด้านการเมืองท้องถิ่นก็ส่งผลท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อการบริหารงานคลังผ่าน
นโยบายของผู้บริหาร 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 1. ควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบและขั้นตอนท่ียุ่งยากส าหรับประชาชนท่ีจะมาติดต่อ
ราชการกับเทศบาลหรือกองคลัง และให้ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีมาใช้กับการ
บริหารงาน และการปฏิบัติงาน ปรับปรุงแก้ไขและท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านช่องทาง
ท่ีง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมถึงการลดใช้กระดาษเพื่อพิมพ์เล่มงบประมาณจ านวนมาก
ให้ท่ีประชุมพิจารณาด้วย 

 2. ควรเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการจ่ายภาษีชนิดต่าง 
ๆ พร้อมท้ังอธิบายวิธีและขั้นตอนการช าระภาษีที่ถูกต้อง รวมถึงการเผยแพร่รายงายการใช้
จ่ายต่าง ๆ ให้ประชาชนรับทราบอย่างครบถ้วน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและ
ประโยชน์ของหน่วยงานกองคลังเองด้วย 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรท าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแนวทางการก าหนดงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีว่า ปัจจัยท่ีก าหนดรายจ่ายประเทศต่าง ๆ มีสาเหตุจากปัจจัยใด มากน้อยเพียงใด 
หรือมีความสอดคล้องกับนโยบายท่ีนายกเทศมนตรีตอนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เสนอ
เอาไว้บ้าง และการก าหนดจัดท างบประมาณประจ าปี มีความสอดคล้องกับสถานการณ์
ท้องถิ่นหรือสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในท้องถิ่นได้มากน้อยเพียงได้ 

 2. ควรท าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับท้องถิ่นในท้องถิ่นท่ีมีท้ังฝ่ายประจ าและฝ่าย
การเมืองเพื่อให้ได้ข้อมูลหลากหลายและมีมิติมากขึ้น เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ยังอยู่
ระหว่างช่วงท่ียังไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้น ก็จะท าให้ไม่สามารถทราบนโยบายหรือ
ทิศทางท่ีท้องถิ่นจะพัฒนาไปได้ในอนาคต หรือแนวทางการบริหารจัดการส่วนงานต่าง ๆ 
รวมถึงงานคลังก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป ถ้าหากมีนายกเทศมนตรี 
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