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บทคัดย่อ 

  การศึกษาครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดสรรงบประมาณด้านโครงสร้าง

พืน้ฐานของเทศบาลตําบลรังกาใหญ่  โดยวิธีการสมัภาษณ์แบบเชิงลกึและแบบสอบถามซึ่งกลุ่มตวัอย่างได้แก่ 

กลุม่บคุลากรภายในเทศบาลตําบลรังกาใหญ่ จํานวน 10 คนและกลุม่ผู้ รับบริการในเขตเทศบาลตําบลรังกาใหญ่

จํานวน 60 คน 

   ผลการศกึษาพบวา่ แนวทางการพฒันาการจดัสรรงบประมาณด้านโครงสร้างพืน้ฐานให้มีประสิทธิภาพ 

ได้แก่ 1) บคุลากรควรได้รับการสง่เสริมให้ได้รับการฝึกอบรมสมัมนา 2) เพ่ิมช่องทางในการประชาสมัพนัธ์การให้

ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้มากย่ิงขึน้ 3) การจดัสรรงบประมาณในลกัษณะท่ีเป็นโควต้าหมู่บ้าน ถ่ือว่า

เหมาะสมดีแล้ว เพราะเป็นการกระจายอํานาจในการบริหารงบประมาณ สําหรับโครงการท่ีเกินศกัยภาพ 4) 

ผู้บริหารมีนโยบายให้จัดทําโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องมา

ดําเนินการพฒันาท้องถ่ินตอ่ไป 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to study the process and the budget allocation for 

infrastructure development of Rungkayai Sub-district.  The primary data collected by surveying from 

participants and secondary data studied from related literature. The samples were 10 staff from 

Rungkayai Sub-district Administration Organization and 50 customers. The findings were: 1) Staff 

should get support to attend training and seminar, 2) The organization should make more public 

relations to promote better understanding among people, 3) The quota budget allocation for village is 

appropriate practice because it was the decentralization of budget allocation management through 

community for the project with outstanding capacity, 4) The administration should maintain a policy of 

projects development in order to be ready to request budget allocation from related government 

sector to develop the community. 
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คาํนํา 

  การจัดสรรงบประมาณของเทศบาลตําบลรังกาใหญ่มีลักษณะท่ีเป็นการให้โควต้าเพ่ือการพัฒนา

หมูบ้่านทัง้ 20 หมูบ้่าน ปีละเท่าๆกนั โดยไมใ่ช้หลกัเกณฑ์ลกัษณะขนาดพืน้ท่ีของจํานวนประชากร สภาพปัญหา

หรือความต้องการของหมู่บ้านมาพิจารณาในการจดัสรร ทําให้งบประมาณท่ีถูกจัดสรรให้บางหมู่บ้านยังไม่ตรง

กบัสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้และได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด ยกตวัอย่างเช่น  หมู่ท่ี 10 บ้านนิคมพฒันาและหมู่ท่ี 11 

บ้านนิคมสามคัคี มีประชากรรวมกนั 1,393 คนจํานวน 470 ครัวเรือน มีพืน้ท่ีประมาณ 1,840 ไร่ ซึง่มีพืน้ท่ีมาก

เป็นอนัดบัหนึง่ของตําบล พืน้ท่ีสว่นใหญ่ทําการเพาะปลกูพืชไร่พืชสวน เช่น มนัสําปะหลงั อ้อย ยางพารา เป็นต้น 

แตปั่ญหาท่ีเกิดของทัง้สองหมูบ้่านคือ เร่ืองขาดแคลนนํา้สําหรับอปุโภค บริโภค ไม่ได้รับนํา้อย่างทัว่ถึงกนั ปัญหา

ดงักล่าวปัจจุบันยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง เน่ืองจากงบประมาณท่ีได้รับการไม่เพียงพอต่อโครงการท่ีมี

ขนาดใหญ่ ซึง่ต้องใช้เงินงบประมาณสงูกวา่ท่ีได้รับ 

   การศึกษาครัง้นีมี้วัตถุประสงค์ท่ีทําการศึกษาถึงกระบวนการและแนวทางการพัฒนาการจัดสรร

งบประมาณด้านโครงสร้างพืน้ฐานของเทศบาลตําบลรังกาใหญ่ อําเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา ท่ีประสบพบ

มาและสภาพท่ีเป็นอยู่ ตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบนั มา ให้มีประสิทธิภาพ  เกิดความคุ้มค่าด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

แผ่นดินและเกิดประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชน อีกทัง้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพปัญหา ความเดือน

ร้อนหรือความต้องการของท้องถ่ินให้มากท่ีสดุ 

  

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1  เพ่ือศกึษากระบวนการจดัสรรงบประมาณด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ของเทศบาลตําบล 

รังกาใหญ่ อําเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา 

 2  เพ่ือศกึษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในแนวทางพฒันาการจดัสรรงบประมาณด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ของเทศบาลตําบลรังกาใหญ่ อําเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา 

 3  เพ่ือศกึษาแนวทางการพฒันาการจดัสรรงบประมาณด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ของเทศบาลตําบลรังกาใหญ่ 

อําเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา 

 

เคร่ืองมือและวิธีการศึกษา 

  ผู้ศกึษาทําการเก็บข้อมลูด้วยการสมัภาษณ์กลุม่ตวัอย่างผู้บริหาร,บคุลากรของเทศบาลตําบลรังกาใหญ่

ท่ีทําหน้าท่ีบริหารงานและปฏิบติังานหน้าท่ีเก่ียวกบักระบวนการและแนวทางการพฒันาการจดัสรรงบประมาณ  

10 คนและกลุม่ผู้ รับบริการท่ีได้รับประโยชน์โดยตรงจากการพฒันาท้องถ่ินด้านโครงสร้างพืน้ฐานและมีส่วนร่วม

ในการเสนอแนวทางการพฒันาการจดัสรรงบประมาณด้านโครงสร้างพืน้ฐานของเทศบาลตําบลรังกาใหญ่ รวม 

60  คน โดยการลงพืน้ท่ีทําการสมัภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมลูในชมุชน ระหวา่งเดือน มิถุนายน 2555 ถึง เดือน 

สิงหาคม 2555  รวบรวมข้อมลูเชิงเนือ้หา และวิเคราะห์ข้อมลูแบบอรรถาธิบายและพรรณนาความ โดยอาศยั

แนวคิดเก่ียวกับการปกครองท้องถ่ิน  ความสําคัญของแผนพัฒนาสามปี  แนวคิดในการจัดและการบริหาร

งบประมาณภาครัฐ  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการมีส่วนร่วม  นโยบายการบริหารงานของผู้ บริหารท้องถ่ิน  

กระบวนการจดัสรรงบประมาณ งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
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ผลท่ีผู้วิจัยได้ทาํการสัมภาษณ์และสอบถามผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

พบวา่แนวทางการจดัสรรงบประมาณด้านโครงสร้างพืน้ฐานของเทศบาลตําบลรังกาใหญ่ อําเภอพิมาย 

จงัหวดันครราชสีมา ให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มคา่ด้านการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ทําให้

ประชาชนได้รับประโยชน์สงูสดุจากโครงการ  มีคณุภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ ผลการศกึษาท่ีได้มีดงันี ้

 

การจัดทาํแผนพัฒนาสามปี  

    เทศบาลมีการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดพัฒนาท้องถ่ิน จํานวน 20 คน  โดยมีนายกเทศมนตรี 

เป็นประธาน รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ แทนจากภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ

ผู้แทนจากภาคประชาชน เป็นกรรมการ มีปลดัเทศบาลเป็นกรรมการและเลขานกุาร และมีหวัหน้าสํานกัปลดั เป็น

ผู้ ช่วยกรรมการเลขานุการ มาประชุมร่วมกันเพ่ือกําหนดประเด็นหลักในการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสยัทัศน์ 

พนัธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน โดยมีการประชุมประชาคมเป็นประจําทุกต้นปีงบประมาณ มา

พิจารณาประกอบการจดัทําแผนพฒันาสามปี และมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุสนบัสนุนการจดัทําแผนพฒันา  

และทําหนังสือเชิญคณะกรรมการ ซึ่งแต่งตัง้บุคลากรภายในสํานักงานเทศบาลจํานวน 9 คน  มีปลดัเทศบาล 

เป็นประธาน  มีผู้ อํานวยการกอง หัวหน้ากองและประชาคมหมู่บ้าน เป็นกรรมการ มีหัวหน้าสํานักปลัดเป็น

กรรมการและเลขานุการ และผู้ ช่วยเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบาลและแผน เป็นผู้ ช่วยกรรมการเลขานุการ มีการ

ประชุมรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปัญหา ความต้องการในการพัฒนาท้องถ่ินด้านต่างๆตามนโยบาย

วิสัยทัศน์และพันธกิจของผู้บริหาร  แล้วนําข้อมูล มาจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี เสนอคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถ่ินเพ่ือรับทราบ  มีการประชุมคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพฒันาสามปี  มีการนําผลการ

ประชมุเสนอผู้บริหารท้องถ่ินให้ความเห็นชอบ  ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาและลงนามอนุมติัร่างแผนพฒันาสามปี 

ในประกาศใช้แผนพฒันาสามปี และได้มีการประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทัว่ถึงกนั เทศบาลมีการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจติดตาม และประเมินผลการใช้แผนพฒันาสามปี ตามระเบียบการใช้แผนพฒันาสามปี  

จํานวน 11 คน มีสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงคณุวฒิุ ผู้ อํานวยการกองและหวัหน้ากองเป็นกรรมการ  

 

การจัดทาํเทศบัญญัต ิ

   มีเจ้าหน้าท่ีเทศบาลท่ีมีหน้ารับผิดชอบเก่ียวกบัการจดัทําเทศบญัญัติตําบล จดัทําบญัทึกเหตผุลการ

จัดทําเทศบัญญัติตําบลเสนอนายกเทศมนตรีเพ่ือลงนามอนุมัติ มีการออกคําสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการยกร่าง

พิจารณาจดัทําเทศบญัญติัตําบล มีการทําหนงัสือเชิญผู้ มีสว่นได้เสียและประชาชนหรือผู้ ท่ีมีผลกระทบ และมีการ

ประชุมพิจารณาร่างเทศบญัญัติ เพ่ือเสนอร่างเทศบญัญัติต่อนายกเทศมนตรีลงนาม นายกเทศมนตรีลงนามใน

เทศบญัญัติตําบลแล้ว  จดัประชุมสภาเทศบาลตําบลให้ความเห็นชอบในเทศบญัญัติ  เทศบาลได้ทําหนงัสือส่ง

เทศบัญญัติตําบลอําเภอได้ตรวจสอบและลงนามให้ความเห็นชอบ เม่ือผ่านการเห็นชอบจากนายอําเภอพิมาย

แล้ว อําเภอจึงส่งกลบั  เทศบาลมีการประกาศใช้และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา และทําหนงัสือส่งสําเนา

เทศบญัญติักลบัอําเภอพิมาย 

 

การดาํเนินโครงการตามเทศบัญญัต ิ 



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

2036 

  หลงัจากเทศบาลได้ประกาศใช้เทศบญัญติัตําบลแล้ว  เจ้าหน้าท่ีกองช่างจดัทําบนัทึกขออนุมติัจดัซือ้จดั

จ้างตามโครงการท่ีปรากฏในเทศบญัญัติเสนอต่อนายเทศมนตรีเพ่ืออนุมติั    มีการจัดทําคําสัง่แต่งตัง้ชุดต่างๆ

ได้แก่ คณะกรรมการกําหนดราคากลาง คณะกรรมการรับซอง เปิดซอง คณะกรรมการตรวจรับการซือ้ การจ้าง 

จากนัน้จดัส่งเอกสารโครงการให้กองคลงัจดัทําประกาศจดัซือ้จัดจ้าง เม่ือได้ผู้ รับจ้างแล้ว เทศบาลจึงมีหนงัสือ

แจ้งให้ผู้ รับจ้างเข้าทําสญัญาและเข้าดําเนินการตามรายละเอียดในสญัญาจ้างจนครบถ้วน  เม่ืองานถูกต้องและ

ครบถ้วน  มีคณะกรรมการทําการตรวจรับงานจ้าง และลงนามในใบตรวจรับ เจ้าหน้าท่ีกองช่างจัดทําเอกสาร

สง่ไปยงักองคลงัเพ่ือทําการเบิกจ่ายให้ผู้ รับจ้างตอ่ไป  

 

การตดิตามและประเมินผล   

 หลงัจากท่ีโครงการตา่งๆในเทศบญัญติัได้ดําเนินการไปแล้วหนึง่ปี เทศบาลมีการแต่งตัง้แต่งตัง้

คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผล เพ่ือติดตามผลการใช้ประโยชน์ของโครงการจากประชาชน ว่าได้รับ

ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน หรือไม่  ถ้าโครงการไหนท่ีอยู่ในช่วงการรับประกันผลงาน  

เทศบาลจะมีการทําหนังสือแจ้งไปยังผู้ รับจ้างให้เข้ามาดําเนินการแก้ไขทันที แต่ถ้าไม่อยู่ในช่วงการรับประกัน

ผลงาน  เทศบาลมีการตัง้งบประมาณในเทศบญัญัติเพ่ือซ่อมบํารุงรักษาทุกปี  และมีการจดัทํารายงานผลการ

ตรวจสอบเสนอตอ่นายกเทศมนตรีเพ่ือทราบทกุโครงการ 

  

ปัญหาและอุปสรรคของการจัดสรรงบประมาณ 

   จากผลการศกึษาท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารท้องถ่ิน ปลดัเทศบาล ผู้ อํานวยการกองและ

หวัหน้ากองทกุกองพบวา่ ปัญหาและอปุสรรคของการจดัสรรงบประมาณของเทศบาลตําบลรังกาใหญ่มีดงันี ้

 1.ภายใต้งบประมาณท่ีถกูจดัสรรให้หมูบ้่านละเท่าๆกนัและจํากดั ทําให้การดําเนินโครงการบางโครงการเม่ือ

ได้ดําเนินการไปแล้วไมส่ามารถสิน้สดุโครงการตามสภาพพืน้ท่ีจริง จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจงัและ

เกิดประโยชน์น้อยท่ีสดุ 

 2.ประชาชนขาดความสนใจในการเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือเสนอโครงการท่ีเป็นความเดือดร้อน

และปัญหาของตนเอง ทําให้โครงการแต่ละโครงการท่ีถูกเสนอไม่ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของ

ประชาชนสว่นใหญ่อย่างแท้จริง 

 3.ขนาดของพืน้ท่ีรับผิดชอบของเทศบาลตําบลรังกาใหญ่มีมากกว่างบประมาณท่ีได้รับทําให้การพฒันาใน

บางพืน้ท่ีไมท่ัว่ถงึ 

 4.ความเหลื่อมลํา้ด้านความต้องการงบประมาณของบางหมูบ้่านท่ีมีพืน้ท่ีมากแตกตา่งกนัในการแก้ไขปัญหา

ของตนเองให้เจริญก้าวหน้าทดัเทียมกบัหมูบ้่านอ่ืนๆ 

 5.การประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารมีน้อย ทําให้ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ

เก่ียวกบักระบวนการจดัสรรงบประมาณของเทศบาลตําบลรังกาใหญ่ ไมเ่ห็นความสําคญัของประโยชน์ท่ีจะได้รับ

ของตนเอง 

 6.ระบบงานความรับผิดชอบภายในไมช่ดัเจนเช่น ระบบเอกสาร หน้าท่ีรับผิดชอบของบคุลากร ระบบควบคมุ

หน่วยงาน ปริมาณงาน แผนปฏิบติังานและคณุภาพของงาน 
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 7.เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบแตล่ะขัน้ตอนของกระบวนการจดัสรรงบประมาณขาดความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ทํา

ให้เกิดความล้าช้าและผิดพลาดอยู่เสมอ 

 8.จํานวนบคุลากรยงัมีไมเ่พียงพอตอ่การปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวกระบวนการจดัสรรงบประมาณ 

 

อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

  จากผลการศกึษาแนวทางการจดัสรรงบประมาณด้านโครงสร้างพืน้ฐานของเทศบาลตําบลรังกาใหญ่ 

อําเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา   พบวา่  แนวทางการพฒันาการจดัสรรงบประมาณด้านโครงสร้างพืน้ฐานด้าน

การจดัสรรงบประมาณของเทศบาลตําบลรังกาใหญ่ อําเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์

โครงสร้างพืน้ฐาน ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ตามนโยบายท่ีนายกเทศมนตรีได้

แถลงตอ่สภาเทศบาลตําบลรังกาใหญ่ เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2552  เร่ืองการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน จดัระบบ

จราจรในชมุชน ปรับปรุงระบบคมนาคม เช่น ถนน ทางเท้า ทางระบายนํา้ ให้ได้มาตรฐานและครอบคลมุทุกพืน้ท่ี 

จัดระบบไฟฟ้า ระบบประปา ให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่ีพักอาศัยได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ในเขต

เทศบาล จดัหาพฒันาแหลง่นํา้ ทัง้ทางด้านการอปุโภค บริโภค และด้านการเกษตรให้เพียงพอ 

  แนวทางในการพัฒนาการจัดสรรงบประมาณด้านโครงสร้างพืน้ฐานของเทศบาลตําบลรังกาใหญ่ 

อําเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา  คือ การบริหารงานบุคคลในการปฏิบติัหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการ

สร้างความรู้และประสบการณ์อย่างสม่ําเสมอ รวมไปถงึการมีสว่นร่วมของภาคประชาชน สอดคล้องกบัสํานกังาน

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, สํานกังานสภาสถาบนัราชภฎั และทบวงมหาวิทยาลยั 

(2546) ได้ระบุว่า การมีส่วนร่วม คือ การท่ีประชาชนหรือชุมชนสามารถเข้าไปมีส่วนในการตดัสินใจ ในการ

กําหนด นโยบายพัฒนาท้องถ่ิน และมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากบริการ รวมทัง้มีส่วนใน การควบคุม

ประเมินผลโครงการต่าง ๆ ของท้องถ่ิน  โดยการมีส่วนร่วมในลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการของการพัฒนา ให้

ประชาชน มีส่วนร่วมในการพฒันาตัง้แต่เร่ิมต้นจนสิน้สดุโครงการ ได้แก่ การร่วมกนัค้นหาปัญหา การวางแผน 

การดดัสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถ่ิน การบริหารจัดการ การคิดตามประเมินผล รวมทัง้รับ

ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้จากโครงการ  สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์โครงสร้างพืน้ฐาน ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ตามนโยบายท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงตอ่สภาเทศบาลตําบลรังกาใหญ่ เม่ือวนัท่ี 16 

กมุภาพนัธ์ 2552  เร่ือง นโยบายสงัคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันา 

สร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ตัง้แต่ระดับ

บุคคลากร ครอบครัว ชุมชน สถานศกึษา สถานท่ีทํางาน ด้วยการเช่ือมโยงกบัหน่วยงาน  ท่ีเก่ียวข้อง แก้ปัญหา 

อบายมุข สิ่งเสพติด อาชญากรรม และภัยพิบัติต่างๆ โดยวางระบบกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขอย่าง

ตอ่เน่ือง และสนบัสนนุให้ประชาชน สว่นราชการ ภาคเอกชน เข้ามามีสว่นร่วมในการทํากิจกรรม 

  

สรุป 

  ควรเพ่ิมความสามารถของบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรงบประมาณด้านโครงสร้างพืน้ฐานของ

เทศบาลตําบลรังกาใหญ่ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา   ได้แก่ อบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ เพ่ิมทักษะ 

ประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติจริงและการศึกษาดูงานจากเทศบาลท่ีประสบความสําเร็จในการจัดสรร

งบประมาณด้านโครงสร้างพืน้ฐานของเทศบาลตําบลรังกาใหญ่ อําเภอ            พิมาย จงัหวดันครราชสีมา   
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   การบริหารบคุลากรเพ่ือรองรับการจดัสรรงบประมาณด้านโครงสร้างพืน้ฐานของเทศบาลตําบลรังกา

ใหญ่ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  ต้องมีการวางแผน จัดสรรบุคลากรให้ตรงกับงาน มีระบบควบคุม 

ตรวจสอบให้โปร่งใส ่

  การให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมมากท่ีสุดในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหาและความ

ต้องการของชุมชนในการจัดสรรงบประมาณด้านโครงสร้างพืน้ฐานของเทศบาลตําบลรังกาใหญ่ อําเภอพิมาย 

จงัหวดันครราชสีมา  โดยการประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบถึงความสําคญัในการมีส่วนร่วม  ให้ตระหนกัถึง

ผลประโยชน์ท่ีชมุชนจะได้รับ  

 

กิตตกิรรมประกาศ 

ขอบพระคุณดร.พรรณา  ไวคกุล ในการแนะนํา ตรวจแก้ ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามความก้าวหน้าใน

การศึกษา ขอขอบพระคุณ เ งินภาษีทุกบาททุกสตางค์ของพ่ีน้องประชาชนทุกคน ท่ีได้ให้ทุนศึกษา 

ขอขอบพระคณุ   บคุลากรและผู้ ท่ีเก่ียวข้องในเทศบาลตําบลรังกาใหญ่  ท่ีให้ความร่วมมือและเก็บรวบรวมข้อมลู 

ขอขอบคุณ เพ่ือนๆนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต รุ่น 7 ทุกท่าน ท่ีได้ให้ความช่วยเหลือ 

แบ่งปันข้อมูลข่าวสารและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการทําการศึกษาอิสระ ขอกราบขอบพระคุณ  คุณพ่อ

สมโภชน์   คณุอบุล   ศรีจนัทร์ ท่ีทําให้มีวนันี ้และเป็นกําลงัใจสําคญัย่ิงในการศกึษา ทกุท่านมอบสิ่งท่ีดีงามให้กบั

ชีวิตของผู้ วิจยัตลอดมา  

 

เอกสารอ้างอิง 

กิติพงษ์  นางมวศ์. 2544.  การจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจําปี 2544.  

เชียงใหม ่: มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ 

เกริกเกียรติ พิพฒัน์เสรีธรรม. 2546. การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

จรัส สวุรรณมาลา. 2546. ระบบงบประมาณและการจัดการแบบมุ่งผลสําเร็จในภาครัฐ: ความสัมพันธ์

ระหว่างรัฐและพลเมืองยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร : สํานกัพิมพ์ธนธชัการพิมพ์. 

ภมิู โชคเหมาะ. 2543. กฎหมายเก่ียวกับสถาบันทางการคลังของรัฐ. (พิมพ์ครัง้ท่ี 2 ปรับปรุง). 

กรุงเทพมหานคร: สํานกัพิมพ์มหาวิทยาลยัรามคําแหง. 

ไพรัช ตระการศิรินนท์. 2548. การคลังภาครัฐ. (พิมพ์ครัง้ท่ี 2).  เชียงใหม:่ คะนงึนิจการพิมพ์. 

พนูศรี สงวนชีพ และเฉลิมพล ศรีหงส์. 2542. การบริหารรัฐกจิเบือ้งต้น ใน การบริหารการคลังของรัฐบาล.  

กรุงเทพมหานคร: สํานกัพิมพ์มหาวิทยาลยัรามคําแหง. 

สํานกังานบริหารโครงการปรับปรุงระบบการจดัการงบประมาณ. 2550. ระบบงบประมาณของไทย. ค้นเม่ือ 25 

กนัยายน 2549, จาก http://www.bb.go.th สํานกังานเทศบาลตําบลรังกาใหญ่  อําเภอพิมาย  จงัหวดั

นครราชสีมา.  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555.  (อดัสําเนา). 

 

  

http://www.bb.go.th/

	Uยงยุทธ ศรีจันทร์UPU1 UP
	UYongyut SaichanUP1P

