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การปฏบิัตงิานตามอ านาจหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีสุข อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

Work Performance of Sri Suk Sub-District Administrative 
Organization Members Based on the Authority, Kantarawichai 

District, Maha Sarakham Province 
 

รุ่งทิพย์ ศรีดี 1 
        
บทคัดย่อ 
 การค้นคว้าอิสระนี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัการปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าท่ีของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เปรียบเทียบระดับการ
ปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข อ าเภอกันทรวิชัย  จงัหวัด
มหาสารคาม จ าแนกตามขนาดหมู่บ้าน และศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าท่ี
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประชากรท่ีใช้ในครัง้นีเ้ป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีสขุ จ านวน 48 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.96  สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ร้อยละ คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา่ 
 1. ระดบัความคิดเห็นต่อการปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าท่ีของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 

อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (μ = 3.56, σ = 0.19) และเม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน อยู่ในระดบัมาก 2 ด้าน คือ ด้านการให้ความเห็นชอบแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบล    

(μ = 3.72, σ = 0.25) และด้านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีและร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(μ = 3.58, σ = 0.32) และอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2 ด้าน คือ ด้านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบญัญัติองค์การบริหารสว่นต าบล (μ = 3.47, σ 

= 0.43) และด้านการควบคมุการปฏิบตังิานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (μ = 3.45, σ = 0.28) 
 

                                                                 
1 นกับริหารงานสวสัดิการสงัคม องค์การบริหารสว่นต าบลศรีสขุ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 44150 
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 2. เปรียบเทียบระดบัการปฏิบตังิานตามอ านาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรี
สุข อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จ าแนกตามขนาดหมู่บ้าน พิจารณาจากการแปลผล พบว่า  
โดยรวม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข ท่ีอาศยัอยู่ในหมู่บ้านขนาดเล็ก และหมู่บ้านขนาด
กลาง มีระดบัการปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่แตกต่างกัน 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน มีระดบัการปฏิบตัิงานแตกต่าง 1 ด้าน และไม่แตกตา่งกัน 3 ด้าน แต่พิจารณา
จากค่าเฉล่ีย พบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข ท่ีอาศยัอยู่ในหมู่บ้านขนาดกลาง มีระดบั
การปฏิบตังิานสงูกวา่สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบล ท่ีอาศยัอยู่ในหมู่บ้านขนาดเล็ก ทัง้โดยรวมและ
รายด้าน 

3. ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบล
ศรีสุข อ าเภอกันทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม โดยพิจารณาความถ่ีสูงสุด 3 ล าดบัแรก ได้แก่ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลควรตัง้กระทู้ ถามฝ่ายบริหารเก่ียวกับการบริหารงานในช่วงสิน้ปีงบประมาณ
เน่ืองจากภายในเดือนธันวาคมของทุกปีผู้บริหารจะต้องรายงานผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในปีงบประมาณท่ีผา่นมา ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ ในส่วนของกระบวนการจดัท าแผน
องค์การบริหารสว่นต าบลจะตัง้งบประมาณเพื่อใช้จา่ยงบประมาณในการพฒันาต าบล องค์การบริหารสว่น
ต าบลจะต้องจัดท าประชาคมระดบัหมู่บ้านเพ่ือน าปัญหาและความต้องการของประชาชนและแผนของ
ชมุชน มาประกอบการพิจารณาจดัท าแผนและเรียงล าดบัปัญหาและความเร่งด่วนของประชาชน ในการ
จดัท าร่างข้อบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
 
ค ำส ำคัญ:  การปฏิบติังาน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
Abstract 
 The objectives of the independent study were to investigate performance levels of Sri 
Suk Sub-District Administrative Organization members based on the authority, Kantarawichai 
District, Maha Sarakham Province, to compare the performance levels of the members 
regarding size of the villages, and to find some useful suggestions for the performance. The 
target population was forty eight members of the Sri Suk Sub-District Administrative 
Organization. The instrument was a questionnaire with .96 reliability index and .56 - 1.25 
discrimination indices. The data were analyzed by the computer program. The statistics used 
were percentage, mean and standard deviation. Results of the research were as follows: 
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1. The performance were the regulations (µ = 3.47, σ = .43), and work control (µ = 3.45, 
σ  = .28). The findings showed that the average level of the work performance of the members 
of Sri Suk Sub-District Administrative Organization was high (µ  =  3.56,  σ  =  0.19) . Two high 

rated areas of the performance were the annual development plan (µ  = 3.72, σ  = .25), and the 
annual budget allocation and policy (µ  = 3.58, σ  = .32). Two moderate rated areas of law 
consideration and approval ( μ = 3.47,  σ  =  0 . 4 3 ) and Chief Executive of Sub-District 
Administrative Organization’s work control (μ = 3.45, σ = 0.28). 

2. The findings indicated that the average levels of the work performance of the 
members regarding the small size village and medium size village were not different. However,   
the performance level of the members of the medium size villages was higher than that of the 
small size villages. 
 3 . In conclusion, the study suggests that the executive officers should be provided the 
opportunity for the personnel officers to monitor the annual budget allocation. The executive 
officers should report the annual development plan and annual budget allocation to the 
personnel officers accurately and publicly. The annual budget allocation plan of the Sri Suk 
Sub-District Administrative Organization should be managed based on needs and problems 
analysis through the public hearing process. 
 
Keywords:  Work Performance, Administrative Organization 
 
บทน า 
 องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบใหม่ท่ีเกิดขึน้ภายใน
ต าบล ซึ่งแต่เดิมมีสภาพเป็นสภาต าบลท่ีมีบทบาทและอ านาจหน้าท่ีในการพฒันาท้องถ่ินค่อนข้างจ ากัด 
ประกอบกบัมีจดุอ่อน คือการไม่มีงบประมาณและบคุลากรเป็นของตนเอง จึงมีผลท าให้การพฒันาท้องถ่ิน
ในต าบลเป็นไปด้วยความล่าช้าด้อยประสิทธิภาพไม่ทนัตอ่การเติบโตของชุมชนในเขตเมือง ซึ่งอยู่ภายใต้
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีอยู่เช่น เทศบาลกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ดงันัน้ 
รัฐบาลจึงได้ก าหนดนโยบายในการท่ีจะกระจายอ านาจการปกครองสูท้่องถ่ินใระดบัพืน้ฐาน คือ ต าบล เพ่ือ
เป็นการสร้างรากฐานของระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
บริหารงานระดบัต าบลและเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานในระดบัต าบลให้เกิดความคล่องตวั 
รวมทัง้สนบัสนนุให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินได้มีทรัพยากรในการบริหารงานไมว่า่จะเป็นการมี 
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งบประมาณ หรือบคุลากรเป็นของตนเองอย่างพอเพียงท่ีจะก่อให้เกิดการพฒันาท้องถ่ินได้อย่างทัว่ถึง จึง
ได้มีการจดัตัง้องค์การบริหารงานสว่นต าบลขึน้ทัว่ประเทศ (กรมการปกครอง, 2539) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าท่ีต้องพฒันาต าบลทัง้ในด้าน เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม 
ประเพณี และรวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  ตามพระราชบญัญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และพระราชบญัญัตกิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 กฎหมายได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีอ านาจหน้าท่ีดแูลความทกุข์สขุของประชาชนในหมู่บ้านและต าบล โดยได้วางขอบเขตอ านาจ
ความรับผิดชอบการบริหารการจัดการองค์กรไว้อย่างมากมายท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
หน่วยงานราชการส่วนท้องถ่ินท่ีใกล้ชิดและรับรู้ปัญหาของประชาชนได้มากท่ีสุด เพราะสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลของแต่ละหมู่บ้านท่ีได้รับเลือกตัง้ให้เป็นตวัแทนของประชาชนในหมู่บ้านนัน้ ๆ 
เป็นผู้น าเสนอปัญหาจากการประชมุของประชาคมในหมู่บ้านแบบมีส่วนร่วมแล้วน าเสนอปัญหาท่ีเกิดขึน้
นัน้  เข้าสู่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือวางแผนพัฒนาและคิดยุทธวิธีในการแก้ไขปัญหากับ
คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแบบมีส่วนร่วมคือ ร่วมคิด ร่วมจัดท าแผนร่วมกัน ร่วม
ปฏิบตั ิร่วมตดิตามผลและประเมินผล ร่วมรับผลประโยชน์ (โกวิทย์  พวงงาม, 2544) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมาจากการเลือกตัง้ของประชาชนมีบทบาทหน้าท่ีในการ
เข้าประชุมสภาตามก าหนดสมัย  ท าหน้าท่ีในการเลือกบุคคลท่ีท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนองค์การบริหารส่วน
ต าบล ลงมติการก าหนดประชุมสภา วางแผนพัฒนาต าบลและเป็นผู้ ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์
พฒันา แผนพฒันาสามปี  พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และข้อบญัญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เสนอร่างข้อบญัญัติต าบล  และพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบญัญัติ
ต าบล ตัง้กระทู้ถาม ย่ืนบญัญัติและการอภิปรายในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เสนอแนะ
แนวทางการบริหารให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ตรวจสอบการท างานของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จะเห็นได้ว่าบทบาทหน้าท่ีอ านาจหน้าท่ีและการกระท าหน้าท่ีของสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตัง้
ของประชาชนมีความส าคญัอยา่งยิ่งตอ่การพฒันาท้องถ่ิน 

เม่ือพิจารณาถึงการปฏิบตังิานตามอ านาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีเป็นผู้
ก าหนดแนวทางการพฒันา และการควบคมุการปฏิบตัิงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไป
ตามแนวทางท่ีก าหนด ซึ่งเป็นการถ่วงดลุอ านาจระหว่างฝ่ายบริหาร คือ ผู้บริหารและฝ่ายนิติบญัญัติ คือ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล จะเห็นได้ว่า ทัง้ฝ่ายนิติบญัญัติ และฝ่ายบริหารมีอ านาจหน้าท่ีอันส าคญั
อย่างยิ่งในการด าเนินงานขององค์การบริหารสว่นต าบล ซึ่งความส าเร็จหรือความล้มเลวยอ่มขึน้อยู่กบัการ
ปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในการควบคมุการปฏิบตัิงานของ
ฝ่ายบริหารเป็นส าคญั แตภ่าพรวมในปัจจบุนัองค์การบริหารสว่นต าบลต้องพบกบัปัญหาซึง่สว่นใหญ่จะ 
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เป็นปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ียังไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
ประชาชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดความสามารถ ขาดความ  
สามคัคี  ขาดการประสานงานท่ีดี และขาดการประชาสมัพนัธ์ จงึส่งผลให้ประชาชนในท้องถ่ินขาดจิตส านึก
ในการปกครองตนเอง  และขาดความศรัทธาตอ่การบริหารหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีเกิดขึน้
จากการขดัแย้งระหว่างฝ่ายนิติบญัญัติและฝ่ายบริหารท่ีขาดความรู้ และประสบการณ์ทางการบริหาร ซึ่ง
ในการปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่เป็นไปตามขัน้ตอนต่างๆ 
ตามระเบียบท่ีกฎหมายก าหนดไว้ เช่น การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินการจัดท าข้อบญัญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ท่ีไม่ตรงกบัการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน การจดัท าโครงการพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานโดยวิธีตกลงราคา ตลอดจนการควบคมุการปฏิบตัิงานของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลก็ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ขาดการปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าท่ีท่ีมีศกัยภาพอย่างแท้จริง ดงันัน้ การปฏิบตังิานตามอ านาจหน้าท่ีของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะเป็นอย่างไร จึงเป็นปัจจยัส าคญัในการศึกษาถึงการปฏิบตัิงาน
ตามอ านาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าผลท่ีได้จากการศกึษาไปใช้เป็นแนวทาง
ในการพฒันาการปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของกฎหมาย และความคาดหวงัของชมุชนสงัคมตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศกึษาระดบัการปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรี
สขุ อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรี
สขุ อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม จ าแนกตามขนาดหมูบ้่าน 
 3. เพ่ือศกึษาข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
สว่นต าบลศรีสขุ อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1) ขอบเขตด้านเนือ้หา ศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารสว่นต าบลศรีสขุ อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 4 ด้าน 
   (1) ด้านการให้ความเห็นชอบแผนพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบล 
   (2) ด้านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบญัญัตติ าบล 
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   (3) ด้านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายและร่าง
ข้อบญัญตังิบประมาณร่ายจา่ยเพิ่มเตมิ 

 (4) ด้านการควบคมุการปฏิบตังิานของนายกองค์การบริหารสว่นต าบล 
2) ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง คือ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลศรีสขุ อ าเภอ

กนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุปัจจบุนั จ านวน 48 คน โดยใช้ศกึษาทัง้หมด 
3) ขอบเขตด้านพืน้ท่ี องค์การบริหารสว่นต าบลศรีสขุ อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม 
4) ขอบเขตด้านระยะเวลา ภาคเรียนท่ี 2/2556 

 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาการปฏิบตัิตามอ านาจของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข อ าเภอกันทรวิชัย 
จงัหวดัมหาสารคาม ผู้ศกึษาได้ค้นคว้าเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงันี  ้

1. แนวคดิทฤษฎีเก่ียวกบัอ านาจหน้าท่ี การปฏิบตัหิน้าท่ีในฐานะฝ่ายนิติบญัญัต ิซึง่เป็นผู้ ท่ีจะต้อง
ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล (เป็นกฎหมายของท้องถ่ิน) ออกมาใช้ในการดูแลสวัสดิการ 
ตลอดจน “ทุกข์”  “สุข” ของประชาชนรวมทัง้มีอ านาจหน้าท่ีในการถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภา
องค์การบริหารสว่นต าบล 

2. การปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าท่ีของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล คือ ภารกิจหรืออ านาจ
หน้าท่ีของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารสว่น
ต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 มีหน้าท่ี 4 ด้าน ประกอบด้วย 
   1) ด้านการให้ความเห็นชอบแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบัติหน้าท่ีในการส ารวจ รับทราบปัญหาความต้องการของ
ประชาชนประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน น าเสนอความต้องการของ
ประชาชนในหมูบ้่าน 
   2) ด้านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจในการปฏิบตัิหน้าท่ีพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบญัญัติต่างๆ 
พิจารณาความสอดคล้องกบัปัญหาของประชาชนในพืน้ท่ี 
   3) ด้านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
และข้อบญัญตังิบประมาณรายจา่ยเพิ่มเตมิ 
           4) ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบัติหน้าท่ี ตรวจสอบการใช้จ่าย เงินประจ าปีของ
องค์การบริหารสว่นต าบล 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นกลุ่มเดียวกัน คือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  
อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุปัจจบุนั จ านวน 48 คน โดยใช้ศกึษาทัง้หมด 
 
เคร่ืองมือการวิจัย 
 1) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม แบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่  2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลศรีสุข อ าเภอกันทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม 4 ด้าน คือ ด้านการให้ความเห็นชอบแผนพฒันา
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ
พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบญัญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบร่างข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม และ
ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย 
แผนพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบล ข้อบญัญตั ิระเบียบ และข้อบงัคบัของทางราชการ 

ตอนที่  3 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
สว่นต าบลศรีสขุ อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม เป็นค าถามปลายเปิด 

2) ขัน้ตอนการสร้างและการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
   (1) ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
   (2) ร่างแบบสอบถามเสนอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบแก้ไข ข้อเสนอแนะ 
   (3) น าแบบสอบถาม มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้วน าเสนอ
ผู้ เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบภาษา  เนือ้หา  และสถิติ และใช้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขโดยมี
ผู้ เช่ียวชาญ 
   (4) ปรับปรุงแก้ไขตามท่ีผู้ เช่ียวชาญเสนอแนะ และน าแบบสอบถามไปทดลอง (Try Out) 
กบัสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพืน้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาสีนวน อ าเภอกนัทรวิชยั 
จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ได้ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง 
0.56 - 1.25 และค่าความเช่ือมั่น  (Reliability) โดยการค านวณหาค่าสัมประสิท ธิแอลฟ่ า (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.90 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

1) ตรวจสอบความถกูต้อง และความสมบรูณ์ ของการตอบแบบสอบถามทกุฉบบัท่ีได้รับคืนมา 
2) ตรวจและให้คะนนเป็นรายข้อแบบสอบถามตอนท่ี 2 
3) กรอกข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ

ประมวลผล   
4) วิเคราะห์ข้อมลู ตอนท่ี 2 เพ่ือหาคา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
5) ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของคา่เฉล่ีย 
6) วิเคราะห์ความสมัพนัธ์โดยวิธีหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 

 
สถติทิี่ใช้ในการวิจัย 

1) ร้อยละ โดยใช้สตูร (บญุชม  ศรีสะอาด.  2545 : 96) 
2) คา่เฉล่ีย โดยใช้สตูร (สมนึก  ภทัทิยธนี.  2544 : 238) 
3) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สตูร (บญุชม  ศรีสะอาด.  2545: 87-88) 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจยั พบวา่ 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านขนาดเล็ก 

จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 และอาศยัอยู่ในหมู่บ้านขนาดกลาง จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.00 

2. ผลการวิเคราะห์เระดบัการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลศรีสุข อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (μ = 3.56, σ = 0.19) และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมาก 2 ด้าน คือ ด้านการให้ความเห็นชอบแผนพฒันาองค์การ

บริหารส่วนต าบล (µ = 3.72, σ= 0.25 และด้านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและร่างข้อบญัญัตงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (µ = 3.58, σ =0.32) และ
อยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ด้าน คือ ด้านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบญัญัติองค์การบริหารสว่น

ต าบล (µ = 3.47, σ = 0.43) และด้านการควบคมุการปฏิบตังิานของนายกองค์การบริหารสว่นต าบล (µ = 
3.45, σ = 0.28) 

3. เปรียบเทียบระดบัการปฏิบตังิานตามอ านาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรี
สขุ อ าเภอกนัทรวิชยั  จงัหวดัมหาสารคาม  โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตามขนาดหมูบ้่าน พบวา่  
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โดยรวมสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลศรีสขุท่ีอาศยัอยู่ในหมู่บ้านขนาดเล็กและขนาดกลาง มีระดบั
การปฏิบตัิงานไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือแยกเป็นรายด้าน มีระดบัการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่าง
ข้อบญัญัตงิบประมาณรายจา่ย และด้านการควบคมุการปฏิบตัิงานของคณะผู้บริหารและไม่แตกตา่งกนั 1 
ด้าน ได้แก่ ด้านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติต าบล  แต่เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ีย 
พบวา่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุท่ีอาศยัอยู่ในหมู่บ้านขนาดกลาง มีระดบัการปฏิบตัิงาน
สงูกวา่สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลท่ีอาศยัอยูใ่นหมูบ้่านขนาดเล็ก ทัง้โดยรวมและรายด้าน 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปเสนอแนะในกับการปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าท่ีของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข
อ าเภอกันทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม เสนอแนะในกับการปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าท่ีของสมาชิกสภา
องค์การบริหารสว่นต าบล โดยมีผู้ เสนอแนะในกบัการปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 87 ประเด็น ซึ่งผู้ เสนอแนะส่วนใหญ่เห็นว่าด้านการควบคุมการปฏิบตัิงานของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควรตัง้กระทู้ถามฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการ
บริหารงานช่วงสิน้ปีงบประมาณ และด้านการให้ความเห็นชอบแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบล  การ
จดัท าแผน อบต ควรน าโครงการ หรือกิจกรรมในแผนชมุชนของแตล่ะหมูบ้่านมาบรรจไุว้ในแผนพฒันาของ
องค์การบริหารสว่นต าบล รองลงมาคือ ด้านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบญัญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ควรเรียงล าดบัปัญหาและความจ าเป็น
เร่งดว่นของประชาชนและน ามาจดัท าเป็นร่างข้อบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

ผลการวิจยัมีประเดน็ส าคญัน ามาอภิปรายผล ดงันี ้
1. ผลการศึกษาการปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข 

อ าเภอกนัทรวิชยัจงัหวดัมหาสารคาม มีประเดน็ท่ีส าคญัน ามาอภิปรายผล ดงันี ้
ระดบัการปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุมองการปฏิบตัิงานตามอ านาจ
หน้าท่ีของตนเองในภาพรวมว่าอยู่ในระดบัมาก ซึ่งถือเป็นความรู้สึกด้วยตนเองเม่ือเทียบกับงานท่ีปฏิบตั ิ
แต่ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่าอยู่ในระดบัมาก 2  ด้านและอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน ผล
การศกึษาเป็นเชน่นีอ้าจเป็นไปได้วา่ สมาชิกองค์การบริหารสว่นต าบลเห็นวา่ตนเองท าหน้าท่ีได้ดีใน 2 ด้าน 
แตอี่ก 2 ด้านก็ยงัมองว่า ตนเองยงัท าหน้าท่ียงัไม่ดีเท่าท่ีควร ย่ิงเม่ือพิจารณาลงลึกไปถึงรายข้อ ก็พบว่า มี
บางข้อท าได้คอ่นข้างดี โดยเฉพาะข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุในแตล่ะด้าน เชน่ สภา อบต. พิจารณาให้ความเห็น 
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ชอบร่างแผนพัฒนา อบต. อย่างเหมาะสม สภา อบต. ให้ความเห็นชอบร่างข้อบญัญัติ อบต. อย่างเป็น
ธรรม  ส.อบต. มีหน้าท่ีพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย ส.อบต. มีหน้าท่ีพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ มงคล ฤทธิทิศ(2550) ได้
ศึกษาบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในการพัฒนาท้องถ่ิน อ าเภอลืออ านาจ 
จงัหวดัอ านาจเจริญ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นในบทบาทหน้าท่ีด้านการวางแผนพฒันาท้องถ่ิน โดย
ภาพรวมอยู่ระดับมากกว่าร้อยละ 80 คือ สมาชิกสภา อบต. ได้ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถ่ินให้
ชาวบ้านทราบเป็นประจ าร้อยละ 95.9 และยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในบทบาทหน้าท่ีด้าน
งบประมาณท้องถ่ิน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยสมาชิกสภา อบต. มีการตรวจสอบร่างงบประมาณท่ีจะ
เสนอต่อสภาก่อนประชุมเห็นชอบทุกครัง้มากท่ีสุดร้อยละ 95.2 แต่ก็มีสมาชิกจ านวนสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไม่น้อยท่ีเห็นว่ายงัท าได้ไม่ดีนกั ยกตวัอย่างเช่น ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดในแต่ละด้านท่ีพบ คือ 
การจัดท าประชาคมหมู่บ้าน ส.อบต.ได้น าปัญหาและความต้องการของประชาชนมาจัดเรียงล าดับ
ความส าคญัอย่างเหมาะสม สมาชิกสภา อบต. มีการเสนอทบทวนข้อบญัญัติ อบต. ให้ทนัสมยัอยู่เสมอ 
ก่อนการพิจารณาร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย มีการน าปัญหาและความต้องการของประชาชนมา
ประกอบการพิจารณาอย่างเหมาะสม ส.อบต. ได้ตัง้กระทู้ถาม นายก อบต. เก่ียวกบัการบริหารงานทกุครัง้
ท่ีมีการประชุมสภาฯ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหน้าท่ีเหล่านี ้ยงัได้รับการน าไปปฏิบตัิคอ่นข้างน้อยเม่ือเทียบกับ
เร่ืองอ่ืนๆ 

2. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ศรีสขุ อ าเภอกันทรวิชยั  จงัหวดัมหาสารคาม จ าแนกตามขนาดหมู่บ้าน พิจารณาจากการแปลผล พบว่า 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข ท่ีอาศยัอยู่ในหมู่บ้านมีขนาดต่างกัน มีระดบัการปฏิบตัิงาน
ตามอ านาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยรวมไม่แตกตา่งกนั และพิจารณาเป็นราย
ด้าน ก็พบว่า ไม่แตกต่างกันเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้าน ท่ีพบว่าแตกตา่งกัน ทัง้นีอ้าจเป็นได้ว่า สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม้จะอาศยัอยู่ในหมู่บ้านท่ีมีขนาดตา่งกนั แตโ่ดยบทบาทหน้าท่ีจะต้องปฏิบตัิไม่
แตกต่างกันมากนัก ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับ แต่พิจารณาจากค่าเฉล่ีย กลับพบว่า สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่บ้านขนาดกลาง มีระดบัการปฏิบตัิงานสงูกว่าสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ีอาศยัอยู่ในหมู่บ้านขนาดเล็กทัง้โดยรวมและรายด้าน ซึง่ผลการศกึษาครัง้นี ้ได้
สะท้อนให้เห็นวา่ การปฏิบตังิานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีอาศยัอยูใ่นหมูบ้่านขนาดกลาง 
หากพิจารณาลงลึกในรายละเอียดสามารถปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าท่ีสงูกว่าสมาชิกสภาองค์การบริหาร
สว่นต าบลท่ีอาศยัอยูใ่นหมูบ้่านขนาดเล็ก 
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3. จากผลการศึกษาเก่ียวกับข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสขุ พบว่า

ข้อเสนอแนะท่ีมีความถ่ีสงูสดุ 3 อนัดบัแรก คือ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลควรตัง้กระทู้ถามถาม
ฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการบริหารงานในชว่งสิน้ปีงบประมาณ การจดัท าแผนองค์การบริหารส่วนต าบลควรน า
โครงการ/กิจกรรมในแผนชมุชนแตล่ะหมู่บ้านมาบรรจไุว้ในแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบล และควร
เรียงล าดบัปัญหาและความจ าเป็นเร่งด่วนของประชาชนมาจดัท าเป็นร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า บทบาทดงักล่าวนีข้องสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีผ่านมายัง
ปฏิบตัิยังปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าท่ีไม่เต็มท่ีนักซึ่งเป็นข้อเสนอแนะท่ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีสขุ จะต้องตระหนกัและให้ปฏิบตัหิน้าท่ีให้สมบรูณ์ตอ่ไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาค้นคว้าการปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ศรีสขุ อ าเภอกันทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานราชการส่วน
ท้องถ่ิน ท่ีมีอาณาเขตแน่นอน มีประชากรตามหลกัท่ีก าหนดไว้มีอ านาจการปกครองตนเอง ในรูปแบบนิติ
บคุคล ในการบริหารงานจึงต้องมีฝ่ายบริหารงาน และฝ่ายสภาบริหารคือ สมาชิกสภา อบต. ท่ีมาจากการ
เลือกตัง้จากประชาชนเพ่ือเป็นตวัแทนในการบริหารราชการมีบทบาทหน้าท่ีในการพัฒนาต าบลทัง้ด้าน
เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดไว้  
เช่นอ านาจหน้าท่ีด้านการให้ความเห็นชอบแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิสภา อบต. จะต้อง
จดัท าหรือ เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน มาจดั
เรียงล าดบัความส าคญัของโครงการท่ีจะพฒันาอย่างเหมาะสม เพ่ือใช้ประกอบเป็นข้อมลูของฝ่ายบริหาร
ในการจดัสรรงบประมาณท่ีจะไปแก้ไขปัญหาและพฒันาต าบลตอ่ไป ส่วนด้านการพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบร่างข้อบญัญัติต าบลให้ทนัสมยัอยู่เสมอและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในการปรับปรุงท้องถ่ินให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมและวฒันธรรมประเพณีใน
ปัจจบุนั ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ นัน้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องทบทวนและพิจารณาร่าง
ข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยต้องค านึงถึงปัญหาและความจ าเป็นเร่งดว่นของประชาชน ท่ี
ผา่นกระบวนการประชาคมระดบัหมู่บ้านมาประกอบการพิจารณาว่ามีความเหมาะสมและเร่งดว่นจริงและ
สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ตรงตามประเด็น และด้านการควบคมุการปฏิบตัิงาน
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา อบต. ควรตัง้กระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เก่ียวกบัการบริหารงานทกุครัง้ท่ีมีการประชมุสภา อบต. รวมทัง้ตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร 
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วา่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัและหนงัสือสัง่การหรือไม่และควรเสนอแนะเม่ือมีข้อบกพร่องใน
การบริหารงานของฝ่ายบริหาร 
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