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การศึกษาวิจัยปัญหาการคลงัทอ้งถ่ิน ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาทางการคลัง
ทอ้งถ่ินของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย  โดยใช้การศึกษาเอกสาร  การสังเกตการณ์ และการ
สมัภาษณ์ 

ผลการศึกษาพบว่า เทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย มีปัญหาทางการคลงัไดแ้ก่ 1)  ปัญหาดา้น
การจดัหารายไดท่ี้คลา้ยกบัเทศบาลอ่ืนๆจาการศึกษา พบว่า เทศบาลยงัมีการพึ่งพาเงินอุดหนุนจาก
รัฐอยูม่าก  เทศบาลไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจากรัฐนอ้ยลงแต่ไดรั้บภารกิจท่ีมากข้ึนส่งผลให้
งบประมาณไม่พอต่อรายจ่าย และไม่มีเงินเหลือเพื่อพฒันาเทศบาลในดา้นอ่ืน  ตลอดจนปัญหาอตัรา
การเก็บภาษีทอ้งถ่ินไม่มีการปรับปรุง ในส่วนของปัญหาการคลงัทอ้งถ่ินท่ีเกิดข้ึนเฉพาะเทศบาล
ตาํบลนิคมคาํสร้อย ไดแ้ก่ เงินงบประมาณในแต่ละงวดจากส่วนกลางล่าชา้  การจดัเก็บรายไดข้อง
เทศบาลไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ เทศบาลขาดการจดัการท่ีดีในการดาํเนินการจดัเก็บ และ
ปัญหาเทศบาลขาดแหล่งรายได้ใหม่ๆ  2) ปัญหาด้านการบริหารการคลงั พบว่า  สมาชิกสภา
เทศบาลยงัไม่เขา้ใจกระบวนการบริหารงบประมาณ การจดัทาํงบประมาณยงัเป็นรายจ่ายประจาํ ยงั
ไม่มีการใชจ่้ายในงบลงทุน ปัญหาการจดัการขยะท่ีส่งผลต่องบประมาณในการจดัการ  3)  ปัญหา
การขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารงานการคลงัทอ้งถ่ินและการเล่ียงภาษี  พบว่า ประชาชนขาด
ความเขา้ใจและขาดความสนใจต่อการเสียภาษีทอ้งถ่ินประจาํปี  การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบดา้นการบริหารการคลงัของเทศบาลเป็นเพียงการส่งผา่นตวัแทนเพียงแค่บางส่วน แต่
ประชาชนโดยทัว่ไปยงัขาดกระตือรือร้น  สาเหตุของปัญหาการคลงัทอ้งถ่ิน เกิดจากสาเหตุ 6 ดา้น 
คือ 1)  ดา้นกฎหมายในการจดัหารายไดท่ี้จาํกดัและการบริหารการคลงัทอ้งถ่ินท่ีไม่เอ้ือต่อการ
พฒันาแหล่งรายไดใ้หม่  2)  ดา้นการเมืองภายในทอ้งถ่ิน 3)  ดา้นบุคลากรและเคร่ืองมือในการ
อาํนวยความสะดวกในการบริหารการคลงัทอ้งถ่ิน 4) ดา้นสภาพภูมิประเทศ  5) ดา้นการประชาสัมพนัธ์
กบัประชาชนในพ้ืน  และ6) ดา้นนโยบายของรัฐบาล   
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จากการศึกษา ไดข้อ้เสนอแนะและพบขอ้สังเกตจากการศึกษา คือ การให้ขอ้มูลของฝ่าย
เทศบาลและฝ่ายประชาชน (ผูน้าํชุมชน) มีความแตกต่างกนัในจุดเน้น ฝ่ายเทศบาลจะแสดงถึง
ปัญหาทางการคลงัของเทศบาลว่าเกิดจากนโยบายของรัฐบาลและกฎระเบียบทางกฎหมายท่ีไม่เอ้ือ
ต่อการบริหารงานทางการคลงัท่ีดี เทศบาลถูกจดัสรรเงินอุดหนุนไดไ้ม่ถึงเป้าตามท่ีพระราชบญัญติั
การกระจายอาํนาจกาํหนด  และถูกกระจายหนา้ท่ีมากจนส่งผลต่องบประมาณท่ีเหลือสาํหรับการ
พฒันาในส่วนอ่ืนของเทศบาลท่ีน้อยลง รวมถึงขอ้จาํกดัของพื้นท่ีรับผิดชอบของเทศบาลท่ีสภาพ
เศรษฐกิจส่วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัการเกษตร ดงันั้นการจดัเก็บภาษีจึงทาํไดน้อ้ย และประชาชนก็ไม่ไดมี้
ความกระตือรือร้นในการเสียภาษี  ดงันั้นขอ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาในมุมของเทศบาล
จึงตอ้งการใหรั้ฐจดัสรรเงินใหค้รบตามสัดส่วนท่ีกฎหมายกาํหนด และเพิ่มแหล่งการจดัเก็บภาษีให้
ทอ้งถ่ินไดจ้ดัเก็บเองมากข้ึน เพื่อทอ้งถ่ินจะไดมี้รายไดเ้ป็นของตนเอง ไม่ตอ้งรอรับจากรัฐบาลจน
เสียอิสระในการบริหารทางการคลงั รวมทั้งประชาชนตอ้งมีความยินยอมและกระตือรือร้นในการ
เสียภาษีใหม้ากข้ึน  ส่วนในมุมของประชาชนกลบัมองปัญหาทางการบริหารทางการคลงัเนน้ในอีก
มุมหน่ึง คือ เทศบาลไม่ไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัรายรับรายจ่าย ดงันั้นประชาชนจึงไม่รับทราบขอ้มูล
ดงักล่าว จนทาํให้ขาดการตรวจสอบทางการคลงั  ดงันั้นทางแกไ้ขปัญหาในมุมของประชาชนจึง
ควรใหเ้ทศบาลไดป้ระชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัรายรับรายจ่ายและลงพื้นท่ีในชุมชนมากข้ึน  ช้ีแจงแสดง
รายละเอียดรายรับรายจ่ายแต่ละโครงการเพื่อประชาชนจะไดรั้บทราบถึงขอ้มูลทางการคลงัได ้
รวมถึงประชาชนตอ้งการใหแ้บ่งสรรงบประมาณมาพฒันาในพื้นท่ีท่ีประชาชนอยูใ่หท้ัว่ถึงมากข้ึนดว้ย  
จากจุดเน้นท่ีต่างกันมีความน่าสนใจคือ ระหว่างเทศบาลกับประชาชน ต่างฝ่ายต่างมองเน้นท่ี
ผลประโยชน์และขอ้เสียเปรียบท่ีตนเองไดรั้บ และมองขอ้เสียของตนเองน้อยมากทาํให้ขาดการ
ปรับปรุงตนเอง  ทาํใหเ้ห็นถึงภาวะต่างคนต่างทาํ ต่างคิด ต่างมอง สะทอ้นถึงการขาดการมีส่วนร่วม
ในการช่วยกนัแกปั้ญหาการคลงัทอ้งถ่ินท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงการปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีแตกต่างกนัเป็น
อุปสรรคหน่ึงท่ีขดัขวางการกระจายอาํนาจและระบอบประชาธิปไตยไทยใหเ้ดินชา้ลง 
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ABSTRACT 

 
Title of Thesis  Local Fiscal Problems: A Case Study of Nikhom Kham Soi Municipality 
Author   Miss Piyathida Kogpho 
Degree Master of Public Adminitration 
Year 2012 
  

 
 

This research, using documents, observation and interviews is aimed at understanding the 
fiscal problem of Nikhom Kham Soi municipality by studying the cause of the problem and 
providing the solution for it.  

The study shows that the Municipality Office of Nikhom Kham Soi has three main 
problems. Firstly, the municipality has insufficient income. The Government gives the 
municipality office too few and too late grants when compared to the tasks of the municipality 
office. The problem becomes more serious when combined with municipality’s outdated tax 
system and failure at generating income.  Secondly, the municipality has a bad fiscal management 
because the members of the municipality council don’t have sufficient knowledge in 
management.  Lastly, people lack enthusiasm about involving in the management and but don’t 
lack enthusiasm in tax avoiding.  

Regarding the causes of local fiscal problems, there  are six causes causing the fiscal 
problem: local fiscal ministration law, local politics, resource and personel, topography, public 
relations and policies of the central government.  

For the suggestions and the observations derived from this study, the information 
provided by the municipality differed from that received from local people. The municipality 
identifies that fiscal problems of the municipality arises from government policies and legal 
principles that don’t not support good governance for fiscal management. The municipality 
doesn’t receive the grants as specified in the decentralization act. Moreover, the municipality  has 
so many responsibilities decreasing budgets for developing other parts of the municipality. There  
are also limitations regarding the responsible areas of the municipality, which  are mostly farming 
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issues ,resulting in less tax collection. Lastly, the municipality indicates that people are inactive in 
paying tax. Therefore, the suggestions based on the opinions of the municipality are to provide 
sufficient grants according to the specified law, increase sources of collecting tax so that the 
municipality could collect by itself, and alert people to be more active in paying tax. In terms of 
the local people, they have different points of view from those of the municipality. They report 
that the municipality do not provide information about earnings and expenses and then cause 
them to have a lack of data and lack of fiscal inspection. The suggestions from them are to let the 
municipality provide proper public relations about earnings and expenses and visit people in local 
areas to show the details about earnings and expenses for each project. Besides, they require a 
development budget allocation covering all local areas. The interesting aspect derived from the 
differing points of view is that each of them focuses only on their own benefits and the 
disadvantages. They consider their disadvantages to be partially responsible for lack of self-
improvement. Such different actions, thought and points of view reflect disintegration of local 
government which is another obstacle to obstructing decentralization and a democratic system.  
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ประสานงาน การใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือดว้ยดีมาโดยตลอด และผูใ้หข้อ้มูลในการทาํวิจยัทุกท่าน   

สุดทา้ยน้ี ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อประยม โคกโพธ์ิ ผูท่ี้เป็นทั้งพ่อและครูคนแรกของ
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บทที ่1 

 

บทนํา 
 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 

การกระจายอาํนาจ (Decentralization) ถูกกล่าวถึงอย่างมาก นับจากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ท่ีบญัญติัถึงการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เป็นแนวนโยบายหลกัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 และต่อมาในปี 
พ.ศ. 2542 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานราชการตาม พ.ร.บ.
แผนและการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  

ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 แนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ มาตร 78 กําหนดว่า รัฐต้องดําเนินการตามแนวการบริหารราชการแผ่นดิน 
ดงัต่อไปน้ี  

รัฐตอ้งกระจายอาํนาจให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้สามารถพ่ึงตนเองไดโ้ดยการ
ตดัสินใจของทอ้งถ่ินเองและส่งเสริมให้องค์กรส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการดาํเนินการตาม
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐโดยพฒันาเศรษฐกิจของทอ้งถ่ินตนเอง ตลอดจน ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูประการ พฒันาโครงสร้างสารสนเทศในทอ้งถ่ินใหท้ัว่ถึงและเท่าเทียมกนัทัว่ประเทศ โดย
คาํนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนเป็นหลกั (อรทยั ก๊กผล, 2552ก: 47) 

เน่ืองจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีหลกัในการจดับริการสาธารณะให้เพียงพอ
พอแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี ตลอดจนการจัดบริการสาธารณะรูปแบบใหม่เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงตอ้งอาศยังบประมาณอนัประกอบไปดว้ยรายรับและรายจ่ายท่ี
สมดุลท่ีเพียงพอในการบาํรุงดูแลการบริการสาธารณะเดิมและการจดัหาบริการสาธารณะรูปแบบ
ใหม่ การปกครองทอ้งถ่ินจึงมิใช่เพียงการเป็นหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีตามคาํสั่งให้กบัการปกครองจาก
ส่วนกลางเท่านั้ นแต่ท้องถ่ินในปัจจุบนัยงัต้องรับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบมากข้ึนและ
หลากหลาย (Multi-Function Organization) เช่น การโอนยา้ยหน่วยงานทางการศึกษา สาธารณสุข
พื้นฐาน เบ้ียยงัชีพแก่ผูสู้งอาย ุการถ่ายโอนงานดา้นการศึกษาและศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรียน เป็นตน้ 
จากอาํนาจหนา้ท่ีๆ เพิ่มข้ึนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หากปราศจากความเขม้แขง็ทางการเงิน
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แลว้ นอกจากจะทาํให้องค์การรัฐบาลทอ้งถ่ินปราศจากความน่าเช่ือถือแลว้ยงัจะทาํให้รัฐบาล
ทอ้งถ่ินไม่สามารถทาํหน้าท่ีอนัสําคญับางประการของตนเองได ้เช่น ไม่สามารถให้บริการเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ย่างเต็มความสามารถและอาจเกิดความเสียหายหลาย
ประการตามมาเป็นตน้ว่าเกิดความขาดแคลนสินคา้และบริการสาธารณะท่ีจาํเป็นตอ้งจดัหาให้แก่
ประชาชน (Walzer and Chicione, 1985 อา้งถึงใน อุดม ทุมโฆสิต, 2545: 10) และเพื่อใหก้ารดาํเนินงาน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นไปอย่างสะดวกและราบร่ืน ทอ้งถ่ินสมยัใหม่จึงมีความจาํเป็น
อยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีอาํนาจและความสามารถในการจดัเก็บภาษี (Power and Ability of Taxation) อยา่ง
ชัดเจน เพราะภาษีเป็นแหล่งท่ีมาของรายไดส้ําคญัของทอ้งถ่ิน ถา้ทอ้งถ่ินปราศจากอาํนาจและ
ความสามารถในการบริหารการคลงัการจดัเก็บภาษีแลว้ทอ้งถ่ินก็ไม่มีเงินมาใชจ่้ายในการบริการ
ประชาชน ดงันั้นการจดัเก็บภาษีจึงเป็นเร่ืองสําคญัสําหรับทอ้งถ่ิน และเป็นท่ีมาของการเรียกร้อง
กระจายอาํนาจทางการคลงัทอ้งถ่ิน (Fiscal Decentralization) 

ปัจจุบนัการปกครองส่วนทอ้งถ่ินของไทยแบ่งออกเป็น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรวม 5 
รูปแบบ ดงัน้ี 

1)  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (Provincial Administration Organization) 
2)  เทศบาล (Municipality) 
3)  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (Sub District Administration Organization) 
4)  กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Administration) 
5)  เมืองพทัยา (Pataya City) 

แบ่งตามความเหมาะสมของพื้นท่ี จาํนวนประชากร และเกณฑใ์นการกาํหนดรูปแบบการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตการปกครองนั้นๆ แต่ถึงกระนั้นปัญหาในการบริหารงานขององคก์ร
ปกครองสวนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งกย็งัคงมีปัญหาทางการคลงัคลา้ยคลึงกนัอยูม่าก 

ซ่ึงหากยอ้นดูงานวิจยัท่ีผ่านมาเก่ียวกบัการบริหารงานทางดา้นการคลงัทอ้งถ่ินก็จะพบ
ปัญหาอยู่หลายประการท่ีทาํให้การบริหารการคลงัทอ้งถ่ินไม่สามารถจะนาํงบประมาณมาใชไ้ด้
สะดวก รวดเร็วและเพียงพอกบัความตอ้งการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น ดา้นกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัทางดา้นการเงินการคลงัทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การบริหารงานภายในท่ี
ผิดพลาดของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ความไม่ชาํนาญงานของเจา้หน้าท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง  และการขาดความ
ร่วมมือจากประชาชนในพื้นท่ีในการเสียภาษี เป็นตน้ ดงันั้นแลว้หากปัญหาดงักล่าวยงัคงดาํเนิน
ต่อไปและไม่ไดรั้บการแกไ้ขยอ่มส่งผลกระทบต่อการพฒันาทอ้งถ่ินเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากรายได้
ของเทศบาลถือเป็นหัวใจหลกั หรือจุดเร่ิมตน้ของการดาํเนินงานทุกดา้นดงัท่ีเราจะเคยไดย้ินกนั
เสมอว่า  “ข้ึนอยูท่ี่งบประมาณ”  ทั้งน้ีแลว้ในความเป็นจริงของการบริหารการคลงัทอ้งถ่ินกลบั
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พบว่า แหล่งท่ีมาของรายไดข้องทอ้งถ่ินยงัถูกจาํกดัและควบคุมโดยส่วนกลางเป็นอย่างมากเม่ือ
เทียบสัดส่วยรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเองกบัรายไดท่ี้ไดรั้บการจดัสรร จากรัฐบาล
จากปี พ.ศ. 2552-2554 ซ่ึงเป็นปีท่ีใชใ้นการศึกษาพบว่า ในปี พ.ศ. 2552 รายไดท่ี้ไดรั้บการจดัสรร
ทั้งหมด 414,382.23 บาท หรือ ร้อยละ 100.00 เม่ือเทียบสัดส่วนรายไดท่ี้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจดัเก็บเองทั้งส้ิน 38,745.96 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9.35 ของรายไดท้ั้งหมดท่ีไดรั้บจดัสรรปี 
พ.ศ. 2553 รายไดท่ี้ไดรั้บการจดัสรรทั้งหมด  340,995.18 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 100.00 เม่ือเทียบ
สดัส่วนรายไดท่ี้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัเก็บเองทั้งส้ิน 2,9110.41 ลา้นบาท หรือร้อยละ 8.54 
ปีและในปี พ.ศ. 2554 รายไดท่ี้ไดรั้บการจดัสรรทั้งหมด 431,255.00 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 100.00 
เม่ือเทียบสัดส่วนรายไดท่ี้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัเก็บเองทั้งส้ิน 38,745.96 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 8.98  (Holoway, 1951) เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงทาํใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเองยงัตอ้งพึ่งพา
เงินจากรัฐบาลเป็นหลกัอนัเช่ือมโยงไปถึงการท่ีรัฐบาลสามารถเขา้ควบคุมการบริหารการคลงัของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดโ้ดยลกัษณะของการสั่งการจากบนลงล่าง (Top-Down)ในรูปแบบ
ของการกาํหนดนโยบายของรัฐในภาพกวา้งและนาํลงสู่ประชาชนโดยผ่านองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินซ่ึงจะส่งผลให้ทอ้งถ่ินขาดความเป็นอิสระในการบริหารการคลงัตลอดจนการจดัหารายได้
ให้เพียงพอต่อการพฒันาทอ้งถ่ินตามความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะเทศบาลและ
อบต. เป็นหน่วยงานท่ีทาํงานใกลชิ้ดประชาชนอาจจะเรียกไดว้่าเป็นทอ้งถ่ินระนาบ (Lower-Tier 
Local Governments) ทาํหนา้ท่ีการใหบ้ริการประชาชน ซ่ึงลว้นเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตประจาํวนัและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น ด้านการศึกษา อนามยัและส่ิงแวดลอ้ม การบริการโครงสร้าง
พื้นฐาน การจดัระเบียบของสังคม การส่งเสริมศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน ส่งเสริมเศรษฐกิจ การ
พานิชยแ์ละการท่องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีบริเวณใกลเ้คียง (ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์, 2551: 4) จากภาพรวม
การทาํงานของเทศบาล ดงักล่าวผูว้ิจยั จึงเลือกพื้นท่ีการศึกษาวิจยัโดยตอ้งการศึกษาจากเทศบาล
ขนาดเล็กจึงเลือกใชพ้ื้นท่ีในการศึกษาเป็นเทศบาลตาํบล เพื่อให้เห็นภาพของการบริหารการคลงั
และปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารการคลงัทอ้งถ่ินจากหน่วยท่ีเล็กเพื่อขยายต่อเป็นภาพใหญ่เม่ือ
มองในภาพรวมของการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ประเทศ โดยเลือกกรณีศึกษาเฉพาะเทศบาล
ตาํบลนิคมคาํสร้อย ซ่ึงตั้ งอยู่ ตาํบลนิคมคาํสร้อย อาํเภอนิคมคาํสร้อย จังหวดัมุกดาหารเป็น
กรณีศึกษา เน่ืองจากเห็นว่า เทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย เป็นเทศบาลขนาดเลก็ท่ีเป็นชุมชนมีอตัรา
การขยายตวัของเศรฐษกิจในระดบัดี เทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย คลอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของ
ตาํบลนิคมคาํสร้อย ตาํบลนากอก และตาํบลโชคชยั เทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย  อาํเภอนิคมคาํสร้อย  
จงัหวดัมุกดาหาร ไดเ้ปล่ียนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลนิคมคาํสร้อย เป็นเทศบาล ตาม พระราชบญัญติั
เปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาล  พ.ศ.  2542  เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2542 (ประกาศในราชกิจจา
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นุเบกษา ฉบบัวนัท่ี  24  กุมภาพนัธ์  2542  เล่มท่ี  116  ตอนท่ี  9 ก.)  สภาพโดยทัว่ไปมีลกัษณะเป็น
ชุมชน ก่ึงเมืองก่ึงชนบท มีพื้นท่ีรับผิดชอบทั้งหมด 13 ชุมชน ในบางส่วนของตาํบลนิคมคาํสร้อย 
ตาํบลนากอก และตาํบลโชคชยั เทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย เป็นเทศบาลขนาดเล็ก ไดรั้บเงิน
งบประมาณจากรัฐบาลเพ่ิมข้ึนทุกปี จากเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2554 พบว่า หมวด
รายไดท่ี้สําคญัมากจาก รายไดข้องภาษีอากร และเงินช่วยเหลือ (เงินอุดหนุนทัว่ไป) รวมเป็นเงิน 
38,700,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.75 ของรายไดท้ั้งหมดแสดงให้เห็นว่าเทศบาลมีรายไดจ้าก
การพ่ึงตนเองในสัดส่วนท่ีนอ้ยมาก   จากปีงบประมาณท่ีผา่นมาแมจ้ะเป็นการตั้งงบประมาณแบบ
เกินดุลและสมดุล ใน ปี 2553-2554 แต่ส่ิงท่ีน่าสังเกตคือการลดลงของเงินสะสม ของเทศบาลท่ี
ลดลงตามลาํดบั  แสดงให้เห็นว่า ในการบริหารการคลงัของเทศบาล แมจ้ะไดรั้บงบประมาณเพ่ิม
มากข้ึนแต่ยงัมีขอ้จาํกัดในการใช้จ่ายเพื่อให้เพียงพอกับการบริหารงานภายในองค์กรและการ
ปฏิบติังานตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบจากรัฐบาลอยู่หลายประการ อนัเป็นท่ีมาให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษา
ปัญหาทางการคลงัทอ้งถ่ินของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย อาํเภอนิคมคาํสร้อย จงัหวดัมุกดาหารว่า 
มีปัญหาการคลงัทอ้งถ่ินอย่างไร และมีสาเหตุใดบา้งท่ีนาํไปสู่ปัญหาการคลงัทอ้งถ่ินของเทศบาล  
ตลอดจนแนวทางในการแกปั้ญหาการคลงัทอ้งถ่ิน ของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย อาํเภอนิคมคาํ
สร้อย จงัหวดัมุกดาหาร 
 

1.2  วตัถุประสงค์การวจิยั 
 

1.2.1  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการคลงัทอ้งถ่ินของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย  
1.2.2  เพื่อศึกษาถึงสาเหตุปัญหาการคลงัทอ้งถ่ินของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย  
1.2.3  เพื่อศึกษาแนวทางในแกไ้ขปัญหาการบริหารคลงัทอ้งถ่ินของเทศบาลตาํบลนิคม 

คาํสร้อย  
 

1.3  คาํถามการวจิยั  
 

1.3.1  เทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยมีปัญหาการคลงัทอ้งถ่ินอยา่งไร 
1.3.2  ปัญหาการคลงัทอ้งถ่ินของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยมาจากสาเหตุใดบา้ง 
1.3.3  แนวทางการแกไ้ขปัญหาการคลงัทอ้งถ่ินของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยควรมี

แนวทางเป็นอยา่งไร 



5 

1.4  ขอบเขตการศึกษา 

 
การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตของการศึกษาออกเป็น 3 ประเภท คือ  ขอบเขต

ดา้นประชากร ขอบเขตดา้นเน้ือหา และขอบเขตดา้นเวลา  ดงัน้ี 
 
1.4.1  ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรกลุ่มท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นายกเทศมนตรีตาํบลนิคมคาํสร้อย รองนายกเทศมนตรี

ตาํบลนิคมคาํสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย หวัหนา้กองการคลงัของเทศบาลตาํบล
นิคมคาํสร้อย ปลดัเทศบาลนิคมคาํสร้อย และผูน้าํชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย 

 
1.4.2  ขอบเขตด้านเนือ้หาในการศึกษา 
          1.4.2.1   ศึกษาถึงสภาพปัญหาการคลงัทอ้งถ่ินของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย 
          1.4.2.2   ศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาการคลงัทอ้งถ่ินของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย 
          1.4.2.3   ศึกษาถึงแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการคลงัทอ้งถ่ินของเทศบาลตาํบลนิคม

คาํสร้อย 
 
1.4.3  ขอบเขตด้านเวลาในการศึกษา 

 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกศึกษาในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 เท่านั้น  
 

1.5  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1.5.1  ไดท้ราบถึงสภาพปัญหาการคลงัทอ้งถ่ินของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย  
1.5.2  ไดท้ราบถึงสาเหตุของปัญหาการคลงัทอ้งถ่ินของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย  
1.5.3  ไดท้ราบถึงแนวทางในแกไ้ขปัญหาการคลงัทอ้งถ่ินของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย 

 

1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

1.6.1 การคลงัทอ้งถ่ิน หมายถึง การบริหารการคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ 
การจดัหารายได ้การกาํหนดรายจ่าย การจดัทาํงบประมาณ การจดัซ้ือ จดัจา้ง และการตรวจสอบ
ของหน่วยการปกครองทอ้งถ่ิน  
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1.6.2 ปัญหาการคลงัทอ้งถ่ิน หมายถึง ปัญหาในการบริหารการคลงัทอ้งถ่ินขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในส่วนของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย 

1.6.3   ตาํบล หมายถึง ตาํบลนิคมคาํสร้อย อาํเภอนิคมคาํสร้อย จงัหวดัมุกดาหาร 
1.6.4 เทศบาล หมายถึง เทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย 
1.6.5   ผูบ้ริหารเทศบาลและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการจัดเก็บและการงบประมาณ 

หมายถึง นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตาํบล
นิคมคาํสร้อย หวัหนา้ส่วนการคลงัของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย  

1.6.6   ฝ่ายตรวจสอบการใชจ่้ายของเทศบาล หมายถึง ปลดัเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย 
1.6.7   ประชาชน หมายถึง ผูน้าํชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย และบุคคลท่ีอาศยั

อยูใ่นเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย 
 



 
บทที ่2 

 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

จากการคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการคลงัทอ้งถ่ิน ศึกษาเฉพาะกรณี 
เทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย มีแนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

2.1  แนวคิดการปกครองทอ้งถ่ิน 
2.2  แนวคิดการกระจายอาํนาจทางการคลงัและการบริหารการคลงัทอ้งถ่ิน 
2.3  แนวคิดการปกครองทอ้งถ่ินในรูปแบบเทศบาล 
2.4  แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
2.5  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  แนวคดิการปกครองท้องถิน่ 
 

2.1.1  ความหมายการปกครองท้องถ่ิน  
แนวคิดการปกครองทอ้งถ่ินไดมี้นกัวิชาการใหค้วามหมายการปกครองทอ้งถ่ินไวด้งัน้ี                                    
เอนก เหล่าธรรมทศัน์ (2545: 37) กล่าวว่า การปกครองทอ้งถ่ินคือเคร่ืองมือท่ีรัฐบาลใหแ้ก่

ประชาชนเพื่อให้ประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นๆมีอาํนาจหน้าท่ี มีทรัพยากร มีกฎหมายเพียงพอท่ีจะ
สร้างบา้นสร้างเมืองของตนเองไดด้ว้ยตวัเอง                                                                                                                   

โกวิทย ์ พวงงาม (2552: 33) ไดใ้หค้วามหมายว่า การปกครองทอ้งถ่ิน คือ การท่ีประชาชน
ในทอ้งถ่ินไดรั้บมอบอาํนาจจากรัฐบาลกลางในการจดัการปกครองและดาํเนินการบริหารทอ้งถ่ิน
โดยมีการจดัการเป็นองค์การและมีบุคลากรท่ีมาจาการเลือกตั้งข้ึนมาทั้งหมดหรือบางส่วนเป็น
ตวัแทนในการบริหารทอ้งถ่ินนั้นๆ  

อุดม ทุมโฆสิต (2545: 4) ไดใ้หค้วามหมาย คือ รัฐบาลหรือองคก์ารบริหารราชการทอ้งถ่ิน 
หมายถึง องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดูแลความอยู่ดีกินดีของ
ประชาชนในขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีถูกกาํหนดแบ่ง มีอาํนาจในการปกครองภายใตก้ฎหมาย มี ผูบ้ริหารท่ี
ไดม้าจากการเลือกตั้งของประชาชนในทอ้งถ่ิน และมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
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อุทยั หิรัญโต (2523: 2) ไดใ้ห้ความหมายว่า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึงการมี
อิสระในการปกครองตนเองขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีการดาํเนินการตามภารกิจและ
หน้าท่ีภายใตข้อบเขตของกฎหมายท่ีกาํหนดไวโ้ดยมิตอ้งขออนุมติัหรืออนุญาตจากส่วนราชการ
ส่วนภูมิภาคและรัฐบาลกลางและไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของหน่วยงานราชการ ซ่ึงความเป็นอิสระ
นั้นจะตอ้งมีความเป็นอิสระทั้งทางดา้นการบริหาร การใชท้รัพยากรและทางการเมือง 

 Wit (1967: 101-103)  ไดใ้หค้วามหมายของการปกครองทอ้งถ่ิน หมายถึง การท่ีรัฐบาล
กลางให้อาํนาจหรือกระจายอาํนาจไปให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีอาํนาจร่วมกนัทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารทอ้งถ่ิน ตามหลกัการท่ีว่า ถา้อาํนาจ
ปกครองมาจากประชาชนในทอ้งถ่ินแลว้รัฐบาลทอ้งถ่ินก็ย่อมเป็นรัฐบาลของประชาชน โดย
ประชาชน เพื่อประชาชน ดงันั้นการบริหารการปกครองทอ้งถ่ินจึงจาํเป็นตอ้งมีองคก์รปกครองของ
ตนเองอนัเกิดจากการกระจายอาํนาจของรัฐบาลกลางอนัมิไดเ้ป็นส่วนหน่ึงรัฐบาลกลางแต่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเองมีอาํนาจในการตดัสินใจและบริหารภายในทอ้งถ่ินของตนในเขตอาํนาจ
ของตน 

 Holloway (1951: 398) อธิบายว่า การปกครองทอ้งถ่ิน หมายถึง การปกครองตนเองของ
ชุมชนแห่งใดแห่งหน่ึงท่ีมีการจดัตั้งองคก์ารข้ึน เพื่อทาํหนา้ท่ีในเขตพ้ืนท่ีท่ีกาํหนดให้โดยมีอาํนาจ
ในการบริหารงานคลงั การวินิจฉยั การตดัสินใจ และมีสภาทอ้งถ่ินเป็นองคก์รสาํคญัขององคก์าร 

Robson (1953: 574) ไดใ้ห้ความหมายว่า การปกครองทอ้งถ่ินมีท่ีมาจากการกระจาย
อาํนาจทางการปกครองของรัฐบาลกลางให้กบัองค์การหน่ึงซ่ึงตอ้งไม่เป็นองค์การตามสายการ
บงัคบับญัชาของส่วนกลาง แต่องคก์ารนั้นตอ้งมีอาํนาจในการกาํหนดนโยบาย การตดัสินใจและ
ดาํเนินการใดๆไดเ้ฉพาะภายในทอ้งถ่ินของตนเท่านั้น  

Montagu (1948: 574) อธิบายว่า การปกครองทอ้งถ่ิน หมายถึง การท่ีหน่วยการปกครอง
หน่ึงท่ีมีท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยอิสระ มีวตัถุปรสงค์เพื่อเลือกบุคคลให้เขา้มาทาํหน้าท่ีบริหาร
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยมีอาํนาจอิสระและความรับผิดชอบ โดยปราศจากการควบคุม
หน่วยการบริหารราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ทั้งน้ีหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินดงักล่าวตอ้ง
อยูภ่ายใตบ้ทบงัคบัวา่ดว้ยอาํนาจสูงสุดของประเทศ ไม่ไดก้ลายเป็นรัฐอิสระ 

จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า การปกครองทอ้งถ่ิน หมายถึง  การท่ีรัฐบาลกลางให้อาํนาจแก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในทอ้งถ่ินตามท่ีกฎหมาย
กาํหนดและมีการจดัการบริหารภายในทอ้งถ่ินภายใตผู้บ้ริหารท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
โดยการบริหารการคลังท่ีมีงบประมาณ บุคลากร ภูมิปัญญา และทรัพยากร ท่ีเป็นขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเองและสอดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศของรัฐบาลกลาง 
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2.1.2  ความสําคญัของการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จากความหมายของการปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงนาํมาซ่ึงความสาํคญัขอการปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินโดยมีนกัวิชาการใหค้วามสาํคญัของการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไวด้งัน้ี 
อรทยั ก๊กผล (2550: 3) ไดใ้หค้วามความคญักบัการปกครองทอ้งถ่ินเน่ืองจากการกปครอง

ส่วนทอ้งถ่ินมีความสาํคญันอกจากช่วยส่งเสริมการปกครองโดยตนเองของประชาชนในทอ้งถ่ินเอง
แลว้ยงัเป็นการแบ่งเบาภาระในการปกครองของรัฐบาลกลาง โดยส่งเสริมให้ทอ้งถ่ินไดส้นองตอบ
ความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินนั้ นได้เอง เ น่ืองจากแต่ละท้องถ่ินต่างมีทรัพยากร 
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีแตกต่างกนั ทาํให้รัฐบาลกลางไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนในทอ้งถ่ินไดอ้ย่างเตม็ท่ีเน่ืองจากภาระของรัฐบาลกลางเองมีมาก ตลอดจนรัฐบาลกลาง
จะไม่สามารถรู้ถึงลกัษณะเฉพาะของทอ้งถ่ินแต่ละแห่งท่ีมีความแตกต่างกนัไป ดงันั้น รัฐบาลกลาง
จึงจาํเป็นจะตอ้งกระจายอาํนาจใหแ้ก่ทอ้งถ่ิน โดยใหท้อ้งถ่ินสามารถบริหารงานไดด้ว้ยตนเอง โดย
ใช้ภูมิปัญญาและทรัพยากรของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน ดงันั้นการปกครองทอ้งถ่ินจึงมีความสาํคญัอย่างยิ่งเน่ืองจากเป็นพื้นฐานใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดบัชาติจนอาจกล่าวไดว้่า “หากประชาธิปไตยในทอ้งถ่ิน
เขม้แขง็แลว้ ประชาธิปไตยในระดบัชาติยอ่มมีความเขม้แขง็ไปดว้ย” 

อุดม ทุมโฆสิต (2551ก: 503) ไดก้ล่าวว่า การปกครองทอ้งถ่ิน เป็นส่วนหน่ึงของระบบการ
ปกครองประเทศอนัขาดมิไดเ้น่ืองจาก ระบบการปกครองทอ้งถ่ินท่ีดี จะทาํใหส้ามารถแกไ้ขปัญหา
พื้นฐานของทอ้งถ่ินเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถกระจายการพฒันาของประเทศออกไป
ไดอ้ยา่งทัว่ถึงและเสมอภาค ทั้งน้ีจุดเด่นของการปกครองทอ้งถ่ินอยูท่ี่การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ในทอ้งถ่ินสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการปกครอง เพื่อแกไ้ขปัญหาและพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 
ไปในทิศทางท่ีตนเองตอ้งการไดโ้ดยอิสระ โดยการปกครองทอ้งถ่ินท่ีดีตอ้งสอดรับกบัการปกครอง
ประเทศ และการปกครองทอ้งถ่ินอ่ืนๆในลกัษณะการพึ่งพาและเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั  

ธเนศวร์ เจริญเมือง (2540: 49) ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เน่ืองจากการ
ปกครองทอ้งถ่ินแบบประชาธิปไตยเป็นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยในระดบัชาติ โดยการ
ปกครองท้องถ่ินแบบประชาธิปไตยน้ีจะก่อให้เกิดผลบวกหลายด้านต่อการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยทั้งในระดบัชุมชนเองและขยายไปสู่ระดบัประเทศ  และเม่ือมองในเชิงเศรษฐศาสตร์ 
การปกครองทอ้งถ่ินแบบประชาธิปไตยจะช่วยใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินมีโอกาสในการเลิกใชสิ้นคา้
และบริการของเขตการปกครองทอ้งถ่ินในหลายๆทอ้งท่ีแลว้หันมามองทอ้งถ่ินของตนเองมากข้ึน
ตลอดจนโครงสร้างการปกครองส่วนทอ้งถ่ินน้ีจะเป็นการสร้างมาตรการให้เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนในทอ้งท่ีไดม้ากกวา่ 
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2.1.3  ขอบเขตของการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
เพื่อให้เกิดความชดัเจนของการปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงจาํเป็นตอ้งทราบถึงขอบเขตของ

การกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 
2.1.3.1 รัฐบาลจะกระจายอาํนาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ อาํนาจในการตดัสินใจ 

อาํนาจการบริหารการคลงั ทรัพยากรการเงินการคลงั ตลอดจนบุคลากรให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินประเภทต่างๆ โดยสร้างความพร้อมให้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมถึงส่งเสริมให้
ประชาชนและภาคประชาสงัคมเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

2.1.3.2  รัฐบาลจะดาํเนินการปรับบทบาทของราชการบริหารส่วนกลางและราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค ตลอดจนปรับโครงสร้างภายในขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกับการพฒันาโครงสร้างและกลไกเพ่ือสนับสนุนการกระจาย
อาํนาจให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรวมทั้งสร้างระบบการติดตามตรวจสอบ กาํกบัดูแล และ
ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ  

2.1.3.3  รัฐบาลจะตอ้งถ่ายโอนภารกิจและจดัแบ่งอาํนาจหนา้ท่ีระหว่างรัฐกบัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัเองเพ่ือสนองตอบต่อความ
ตอ้งการประชาชนในทอ้งถ่ิน (วฒิุสาร ตนัไชย, 2544: 34) 

โดยภารกิจการให้บริการสาธารณะท่ีจะตอ้งถ่ายโอน กาํหนดไว ้6 ดา้น (วุฒิสาร ตนัไชย, 
2544: 5) ไดแ้ก่   ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ดา้นการจดัระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
และการท่องเท่ียว ดา้นการบริหารการคลงั และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และ
สุดทา้ย ดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

ดังนั้ น องค์กรปกครองส่วนถ่ินจึงมีความสําคัญเป็นอย่างมากในการจัดบริการ
สาธารณะให้แก่ชุมชนของตนเพ่ือตอบสนองกบัความตอ้งการท่ีแตกต่างและหลากหลายในแต่ละ
ทอ้งถ่ิน  ดงัท่ี อรทยั ก๊กผล (2552ข: 3)  ไดก้ล่าวไว ้ “ยคุสมยัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
ประชาชนรู้เพียงว่าทาํงานกวาดถนน ดูดส้วม กวาดขยะหมดไปแลว้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
วนัน้ีถือว่าเป็นองคก์รท่ีมีบทบาทและความสาํคญัในการจดับริการสาธารณะแก่ประชาชนโดยการ
จดับริการหลากหลายตั้งแต่เร่ืองเลก็ๆ ไปจนเร่ืองใหญ่”  

เน่ืองจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (Local Self–Government) เป็นส่วนหน่ึงของ
ภาครัฐ โดยมีหนา้ท่ีใหบ้ริการประชาชนตามภารกิจท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินแต่ละประเภท รวมทั้งภารกิจท่ีรัฐบาลมอบหมายให้ทอ้งถ่ินดาํเนินการเองตลอดจนมี
อาํนาจการจดัเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม มีงบประมาณท่ีจะใชจ่้ายทาํกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
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ประชาชนในทอ้งถ่ินรวมทั้งการจดัทาํโครงการลงทุนเพื่ออนาคต มีอาํนาจกาํกบัดูแล (Enforcement 
and Regulary Power) ในเขตพื้นท่ีของตนเอง เช่น การอนุมติัพื้นท่ีก่อสร้าง การออกระเบียบ (เทศ
บญัญติั) ดา้นการรักษาความสะอาด ป้องกนัการรุกพื้นท่ีสาธารณะ มีอาํนาจเก็บค่าปรับ สําหรับ
ผูฝ่้าฝืนระเบียบของเทศบาล ฯลฯ (ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์, 2551: 3) 

 
2.1.4  ลกัษณะสําคญัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
นกัวิชาการดา้นการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัลกัษณะสาํคญัขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
อรทยั ก๊กผล (2552ก: 7) ไดใ้หท้ศันะถึงลกัษณะสาํคญัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไว้

ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นเป็นองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบหลากหลายหน้าท่ี (Multi-

Function agency) โดยมีผูป้กครองส่วนทอ้งถ่ินมีผูบ้ริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
(Local Election) ในการดาํนเนินงานภานในทอ้งถ่ินตอ้งมีความเป็นอิสระตามหลกัการความเป็น
อิสระทอ้งถ่ิน (Local Autonomy) ตลอดจนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีแหล่งท่ีมารายได้
ของตนเอง (Local Income)                                                                                                                                           

ส่วน ไพบูลย ์ช่างเรียน (2516: 3) ไดใ้หล้กัษณะสาํคญัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไว้
ดังน้ี องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นองค์กรนิติบุคคลท่ีมาจากองค์กรของรัฐบาลกลาง โดยมี
ทรัพยสิ์นและงบประมาณเป็นของตนเอง มีอาํนาจในการดาํเนินการบริการสาธารณะในทอ้งถ่ิน
ของตนตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากรัฐบาลกลางมีอาํนาจอิสระในการปฏิบติักิจการภายในขอบเขต
ของกฎหมายและกระทาํกิจกรรมนั้นๆโดยไม่ตอ้งขอคาํสั่งจากรัฐบาลตลอดจน มีอาํนาจอิสระใน
ดา้นการคลงั เช่น การจดัหารายได ้การจดัเก็บภาษี การทาํงบประมาณทอ้งถ่ิน รวมทั้งมีการกาํหนด
ไวใ้นกฎหมายถึงเขตการปกครอง มีการเลือกตั้งเพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินบริหารตนเองเพ่ือใหไ้ด้
ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ มีความเสียสละในการบริหารงานทอ้งถ่ิน 

 
2.1.5  การปกครองท้องถ่ินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ไดบ้ญัญติัถึงขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการปกครอง
ทอ้งถ่ินไว ้9 หมวด ในมาตรา 281-290  ดงัต่อไปน้ี 
 รัฐจะตอ้งให้ความเป็นอิสระแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามหลกัการปกครองตนเอง
และตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน ส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงาน
หลกัในการจดัทาํบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจแกปั้ญหาในพื้นท่ีหากทอ้งถ่ินใด
มีลกัษณะท่ีจะปกครองตนเองได ้ยอ่มมีสิทธิจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งน้ีตามท่ีกฎหมาย
บญัญติั 
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 ในการกาํกบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งทาํเท่าท่ีจาํเป็นและมีหลกัเกณฑ ์วิธีการ
กาํกบัดูแลเป็นมาตรฐานกลาง มีเง่ือนไขชดัเจนสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัรูปแบบองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินตามท่ีกฎหมายบญัญติัและตอ้งเป็นไปเพื่อการคุม้ครองประโยชน์ของประชาชนใน
ทอ้งถ่ินหรือประโยชน์ของประเทศส่วนรวม และจะกระทบถึงสาระสาํคญัแห่งหลกัการปกครอง
ตวัเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ินหรือนอกเหนือจากท่ีกฎหมายบญัญติัไวมิ้ไดแ้ละ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเองยอ่มมีอาํนาจโดยทัว่ไปในการดูแลและจดัทาํบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินโดยมีอิสระในการกาํหนดนโยบาย การบริหาร การจดัทาํบริการ
สาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินการคลงัและมีอาํนาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะและ
ทอ้งถ่ินเองสามารถพฒันาระบบการคลงัทอ้งถ่ินใหจ้ดับริการสาธารณะไดโ้ดยครบถว้นตามอาํนาจ
หนา้ท่ี โดยการกาํหนดใหมี้กฎหมายกาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจ เพื่อเป็นการแบ่ง
อาํนาจหนา้ท่ีและการจดัสรรรายไดร้ะหว่างราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคกบัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัเอง โดยตอ้งคาํนึงถึงการ
กระจายอาํนาจเพ่ิมข้ึนตามระดบัความสามารถองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละรูปแบบ ทั้งน้ีการ
กาํหนดระบบตรวจสอบและประเมิลผล ตอ้งมีคณะกรรมการอนัประกอบดว้ยผูแ้ทนหน่วยราชการ
ท่ีเก่ียวข้อง ผู ้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และผู ้ทรงคุณวุฒิ โดยมีจํานวนเท่ากันเป็น
ผูด้าํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย การกาํหนดรายไดท้อ้งถ่ิน เพื่อกาํหนดอาํนาจหน้าท่ีในการ
จดัเกบ็ภาษีและรายไดอ่ื้นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยมีหลกัเกณฑท่ี์เหมาะสมตามลกัษณะ
ของภาษีแต่ละชนิด การจดัสรรทรัพยากรในภาครัฐ การมีรายไดท่ี้เพียงพอกบัรายจ่ายตามอาํนาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีโดยคาํนึงถึงการกระจายอาํนาจเพ่ิมข้ึนแก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นสาํคญั 
 ทั้งน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีสภาทอ้งถ่ินและคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินสมาชิกสภาทอ้งถ่ินตอ้งมาจากการเลือกตั้ งโดยตรงของประชาชนโดยใช้วิธีออกเสียง
โดยตรงและลบั มีวาระคราวละส่ีปีหรือมาจากความเห็นชอบของสภาทอ้งถ่ิน โดยคณะผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน จะเป็นขา้ราชการซ่ึงมีตาํแหน่งหรือเงินเดือนประจาํพนักงานหรือ
ลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนทอ้งถ่ินและจะมี
ประโยชน์ขดักนักบัการดาํรงตาํแหน่งตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวมิ้ได ้
 การจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รูปแบบพิเศษท่ีมีโครงสร้างการบริหารท่ีแตกต่าง
จากท่ีบญัญติัไวใ้นมาตราน้ี ใหก้ระทาํตามท่ีกฎหมายบญัญติั แต่คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินตอ้งมาจากการเลือกตั้ง ใหน้าํบทบญัญติัมาตรา 265 มาตรา 266 มาตรา 267 และมาตรา 268 
มาบงัคบัใช้กบัสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินแลว้แต่กรณี โดย
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อนุโลมและหากประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความเห็นร่วมกนัว่า
สมาชิกสภาท้องถ่ิน คณะผูบ้ริหารท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ินผูใ้ดขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินนไม่สมควรดาํรงตาํแหน่งอีกต่อไป ใหป้ระชาชนในเขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินั้น
มีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินผูน้ั้น
พน้จากตาํแหน่ง ตลอดจนประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสิทธิเขา้ช่ือ
ร้องขอต่อประธานสภาทอ้งถ่ินเพื่อให้สภาทอ้งถ่ินพิจารณาออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินได ้จาํนวนผูมี้
สิทธิเขา้ช่ือ หลกัเกณฑ์และวิธีการเขา้ช่ือรวมทั้งการตรวจสอบการเขา้ช่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย
บญัญติั ตลอดจนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งรายงานการดาํเนินงานต่อประชาชนในเร่ืองการ
จดัทาํงบประมาณ การใชจ่้าย และผลการดาํเนินงานในรอบปีเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและกาํกบัการบริหารการคลงัขององคก์รปกครองส่วนถ่ินได ้ การแต่งตั้งและการให้
ขา้ราชการและการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีมาตรฐานสอดคลอ้งกนั
มีการพฒันาร่วมกนัหรือสับเปล่ียนบุคลากรระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัได ้รวมทั้ง
ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นองคก์รกลางบริหารงาน
บุคคลส่วนทอ้งถ่ินก่อน ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบญัญติั  
 ในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องมีองค์กรพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อสร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถ่ินก่อน ทั้ งน้ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยประกอบด้วยผูแ้ทนหน่วยราชการท่ี
เก่ียวขอ้ง ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินและผูท้รงคุณวุฒิ โดยมี
จาํนวนเท่ากนั ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 ในดา้น การบาํรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณีภูมิปัญญาวฒันธรรมทอ้งถ่ินและวฒันธรรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินย่อมมีสิทธิท่ีจะจัดการศึกษาอบรม และการฝึกอบรมตามความ
เหมาะสมและความตอ้งการภายในทอ้งถ่ินนั้น การเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอบรมของ
รัฐตอ้งคาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ 
 อาํนาจหน้าท่ีส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามท่ีกฎหมายบญัญติั หน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเองมีสาระสําคญัคือ  มีการการจดัการ การบาํรุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ี การเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
บาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูน่อกเขตพ้ืนท่ี เฉพาะในกรณีท่ีอาจมีผลกระทบ
ต่อการดาํรงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีของตน มีส่วนร่วมในการพิจารณาเพ่ือริเร่ิมโครงการหรือ
กิจกรรมใดนอกเขตพื้นท่ีเฉพาะในกรณีท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มหรือสุขภาพ
อนามยัของประชาชนในพ้ืนท่ี และจดัใหมี้ชุมชนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วม 
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2.1.6  รูปแบบองค์กรส่วนท้องถ่ินในการจัดทาํบริการสาธารณะ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัทาํบริการสาธารณะของไทย ตามความหมาย ของ 

อรทยั ก๊กผล (2552ก: 7) การจดับริการสาธารณะโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้งเปิดโอกาส
ใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินปกครองกนัเองเป็นไปตามหลกัการกระจายอาํนาจโดยองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอาํนาจในการจดัเก็บรายได ้ประกอบดว้ยสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหาร
ท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในทอ้งถ่ิน ปัจจุบนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกอบดว้ย
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนตาํบล กรุงเทพมหานครและเมืองพทัยา 
ภารกิจท่ีรัฐมอบหมายใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

 

2.2  แนวคดิการกระจายอาํนาจทางการคลงัและการบริหารการคลงัท้องถิน่ 
 

2.2.1  ความหมายของการกระจายอาํนาจทางการคลงัและการบริหารการคลงัท้องถ่ิน 
เพื่อให้ทราบถึงความหมายของการกระจายอาํนาจทางการคลงัและการบริหารการคลงั

ทอ้งถ่ิน จึงมีนีกวิชาการไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 
พรชยั ลิขิตธรรมโรจน์ (2550: 435) ไดใ้หค้วามหมายของ การกระจายอาํนาจทางการคลงั 

(Fiscal Decentralization ) วา่ เพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถทาํหนา้ท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ปัจจยัสาํคญัสาํหรับการกระจายอาํนาจสู่
ทอ้งถ่ินการโอนความรับผิดชอบในการตดัสินใจดา้นการเงินจากส่วนกลางสู่ทอ้งถ่ินจึงมีความ
จาํเป็นอยา่งมาก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีอาํนาจในการตดัสินใจเก่ียวกบัการใชจ่้ายเงินได้
ดว้ยตนเอง  โดยมีท่ีของงบประมาณทอ้งถ่ินจากการจดัเก็บภาษีในทอ้งถ่ินและเงินอุดหนุนของ
รัฐบาลกลาง ซ่ึงลกัษณะสาํคญัของการกระจายอาํนาจทางการคลงัคือ  

1)   บริการสาธารณะท่ีใหก้บัทอ้งถ่ินใด จะตอ้งจดัเกบ็เงินจากประชาชนในทอ้งถ่ิน
ท่ีไดรั้บบริการนั้น 

2)   ผูใ้ช้บริการท้องถ่ิน อาจจะต้องจ่ายค่าบริการบางส่วน โดยประชาชนใน
ทอ้งถ่ินอาจร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินผลิตบริการสาธารณะได ้

3)   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถท่ีจะหารายไดจ้ากภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
ภาษีบาํรุงทอ้งท่ี ภาษีป้ายและอากรฆ่าสตัวไ์ด ้

4)   มีการโอนรายไดจ้ากรัฐบาลกลางสําหรับการใชจ่้ายบางอย่างหรือการใชจ่้าย
ทัว่ไปแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

5) อนุญาตใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกูย้มืเงินไดต้ามความเหมาะสม 
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ส่วน อุดม ทุมโฆสิต (2551ข: 469-470) ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัการกระจายอาํนาจทางการ
คลงัทอ้งถ่ินวา่ การคลงัทอ้งถ่ินเป็นตวัช้ีวดัสถานะหลายประการในการปกครองทอ้งถ่ินได ้ดงัน้ี 

1) บ่งช้ีสถานะการกระจายอาํนาจ โดยหากอาํนาจในการจดัเก็บภาษีไดรั้บถ่าย
โอนไปให้ทอ้งถ่ินมากเพียงใดก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าการกระจายอาํนาจมีมากเพียงนั้นตรงขา้ม
หากมิไดก้ระจายอาํนาจทางภาษีให้ ก็แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลยงัสงวนอาํนาจไวอ้ยู่ ทั้งน้ีเพราะหาก
ทอ้งถ่ินมีอาํนาจในการจดัเก็บภาษีมากแสดงให้เห็นไดว้่าทอ้งถ่ินจะมีรายไดข้องตวัเองมาก มีความ
เป็นอิสระในการตดัสินใจใชเ้งินไปในกิจกรรมใดๆไดม้ากกว่าการใชเ้งินช่วยเหลือจากส่วนกลาง 
ดงันั้น จึงสรุปไดว้่า การกระจายอาํนาจท่ีแทจ้ริง ก็คือการถ่ายโอนอาํนาจในการจดัหารายไดไ้ปให้
นั้นเอง 

2) ฐานะทางการคลงัทอ้งถ่ินย่อมบ่งบอกถึงความเขม้แข็งของทอ้งถ่ิน กล่าวคือ
ทอ้งถ่ินใดมีฐานะทางการคลงัทอ้งถ่ินดี ก็จะสามารถทาํกิจกรรมต่างๆไดม้ากและมีความน่าเช่ือถือ
ทางการเงินมากอีกดว้ย ตรงกนัขา้มหากทอ้งถ่ินใดฐานะทางการคลงัทอ้งถ่ินไม่ดีย่อมไม่มีเงินไป
จดัทาํบริการต่างๆไดค้วามน่าเช่ือถือกจ็ะตํ่าตามไปดว้ย 

3) ประสิทธิภาพในการจดัเก็บรายไดบ่้งบอกถึงประสิทธิภาพในการทาํงานของ
ทอ้งถ่ินโดยปริยาย กล่าวคือ ทอ้งถ่ินใดสามารถจดัเก็บรายได้อย่างครบถว้น ภายใตต้น้ทุนการ
จดัเก็บท่ีตํ่า แสดงให้เห็นถึงความสามารถของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินนั้นและความร่วมมือของประชาชน 
เน่ืองจากงานจดัเกบ็ภาษีและหารายไดเ้ป็นงานท่ียากยิง่ท่ีประสิทธิภาพในการจดัเกบ็จะเกิดข้ึนได ้

4) รายไดข้องทอ้งถ่ินต่อหัวยอ่มบ่งช้ีถึงความมัง่คัง่ของทอ้งถ่ิน ดงันั้นทอ้งถ่ินท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อหวัสูงยอ่มบ่งบอกไดว้า่ประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นมีรายไดม้าก มีทรัพยสิ์นมาก อนัเป็น
ตวับ่งช้ีวา่เศรษฐกิจของทอ้งถ่ินนั้นดี 

5) อตัราเพิ่มของรายไดท้อ้งถ่ินในแต่ละรอบปี แสดงใหเ้ห็นถึงอตัราความมัง่คัง่ท่ี
เพิ่มข้ึนในรอบปีไดด้ว้ย อนัแสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารทอ้งถ่ินนั้นมีความสามารถในการบริหารงาน
ธุรกิจและเศรษฐกิจได้ผลดี เป็นตน้ ดงันั้น การบริหารงานคลงัทอ้งถิ่นจึงถือเป็นเร่ืองสําคญัท่ี
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตอ้งให้ความสนใจเป็นอยา่งมาก  

สกนธ์ วรัญญูวฒันา (2548) ไดใ้หค้วามหมายของการกระจายอาํนาจทางการคลงัทอ้งถ่ินสู่
ทอ้งถ่ินไว ้ดงัน้ี  

1) เป็นการถ่ายโอนอาํนาจการตดัสินใจทางการคลงัทอ้งถ่ินแก่ทอ้งถ่ินอยา่ง 
อิสระตามกรอบท่ีกาํหนด 

2)  สร้างความรับผดิชอบทางการคลงัทอ้งถ่ินใหเ้กิดข้ึนกบัทอ้งถ่ิน 
3)  มอบอาํนาจการหารายไดแ้ก่ทอ้งถ่ินดาํเนินการ 
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4)  ทอ้งถ่ินสามารถกาํหนดการใชจ่้ายทั้งขนาดและประเภทไดด้ว้ยตวัเอง 
5)  ทอ้งถ่ินกาํหนดและจดัทาํงบประมาณไดด้ว้ยตวัเอง  

จากความหมายของการคลงัทอ้งถ่ิน ไพรัช ตระการศิรินันท์ ได้ให้ความหมายการคลงั
ทอ้งถ่ินดงัน้ี การคลงัทอ้งถ่ินเป็นเคร่ืองมือหรือกระบวนการในการบริหารงานของทอ้งถ่ิน ไม่เพียง
เพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินแต่ยงัรวมถึงการกระจายอาํนาจทางการคลงั
ทอ้งถ่ินการบริหารการคลงัทอ้งถ่ิน (Financial Administration) อนัรวมไปถึงรายได ้การกาํหนด
รายจ่าย การจดัหางบประมาณ การจดัซ้ือจดัจา้ง การบญัชีและการตรวจบญัชี   

ดงันั้น การคลงัทอ้งถ่ินจึงหมายถึง การบริหารการคลงัทอ้งถ่ินขององคก์ารปกครองทอ้งถ่ิน
อนัประกอบดว้ย การจดัหารายได ้การกาํหนดรายจ่าย การจดัทาํงบประมาณ การจดัซ้ือจดัจา้ง การ
บญัชี การตรวจสอบบญัชีของหน่วยการปกครองทอ้งถ่ิน โดยกระบวนการงบประมาณของทอ้งถ่ินจะ
เป็นตวักลางในการเช่ือมความสัมพนัธ์ของแหล่งท่ีมาของรายรับกบัรูปแบบการใชจ่้ายของแต่ละหน่วย
ขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินนั้นๆ (ไพรัช 
ตระการศิรินนท,์ 2548: 301) 
 

2.2.2  ความสัมพนัธ์ระหว่างการกระจายอาํนาจทางการคลงักบัการจัดสรรและการกระจาย 
          สินค้าและบริการสาธารณะ 
โดยนกัวิชาการไดว้างหลกัการความสมัพนัธ์ระหวา่งการกระจายอาํนาจทางการคลงักบัการ

จดัสรรและการกระจายสินคา้และบริการสาธารณะ ไวด้งัน้ี 
 วรพิทย ์มีมาก (2535: 18) ไดอ้ธิบายว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างการกระจายอาํนาจทางการ
คลงักบัการจดัสรรและการกระจายสินคา้และบริการสาธารณะ โดยหลกัการของการคลงัทอ้งถ่ิน 
หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินควรมีอิสระในการจดัสรรและกระจายสินคา้และบริการสาธารณะ โดย
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนมีท่ีมาจากประชาชนในรูปแบบของภาษีหรือโดยคิดค่าบริการโดยตรงแก่ผูท่ี้ไดรั้บ
ประโยชน์หรือผูใ้ชบ้ริการ แต่ปัญญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได ้เช่น  

1)   อาณาเขตของทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสมควรเป็นอย่างไร เพื่อให้ทอ้งถ่ินสามารถ
บริหารงานคลงัสาํหรับการจดัสรรและกระจายสินคา้และบริการสาธารณะไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ินนั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2)   ความแตกต่างของประชาชนในดา้นรายไดแ้ละรสนิยม เช่น ถา้ประชาชนมี
รายไดไ้ม่เท่ากนัจะทาํให้เกิดปัญหาการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายท่ีไม่เท่ากนัเกิดข้ึนซ่ึงอาจนาํไปสู่
ความขดัแยง้หรือการแบ่งแยกชนชั้นในสงัคมได ้

3)   อาณาเขตของทอ้งถ่ินแต่ละแห่งควรจะไดรั้บสินคา้และบริการสาธารณะใน
ระดบัใดจึงถือไดว้่าเหมาะสมท่ีสุด หรือจะทาํให้การจดัสรรทรัพยากรเพื่อผลิตสินคา้และบริการ



17 

สาธารณะในทอ้งถ่ินนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดและในกรณีท่ีกาํหนดใหสิ้นคา้และบริการสาธารณะมี
ระดบัคงท่ี ทอ้งถ่ินจะดาํเนินการอยา่งไร เพื่อทาํใหก้ารประหยดัค่าใชจ่้ายส่วนเพิ่มต่อหัว (Marginal 
Savings In Per Capita Service Cost) เท่ากบัตน้ทุนความคบัคัง่ส่วนเพิ่มต่อหวั (Marginal Per Capita 
Crowding Cost) อยูเ่สมอ  

4)  สินคา้และบริการสาธารณะท่ีให้เกิดผลิตข้ึนโดยทอ้งถ่ินหน่ึง อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบภายนอกต่อทอ้งถ่ินอ่ืน โดยท่ีทอ้งถ่ินผูผ้ลิตไม่ได้นําเขา้มาพิจารณาประกอบในการ
ตดัสินใจและผลกระทบดงักล่าวไม่ไดน้าํไปรวมในราคาตลาด รวมทั้งไม่มีกฎหมายรองรับใหมี้การ
เรียกใชค่้าเสียหายหรือเรียกค่าตอบแทนจากผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํให้ผลประโยชน์
ไม่เท่ากบัผลประโยชน์ของสงัคมและตน้ทุนของสงัคมไม่เท่ากนัอนัอาจนาํมาสู่ปัญหาได ้

ในดา้นความแตกต่างของการคลงัทอ้งถ่ินและการคลงัทอ้งถ่ินของส่วนกลาง นอกจากจะมี
ความแตกต่างในดา้นขนาดของหน่วยงานและขอบเขตความรับผิดชอบแลว้ยงัมีความแตกต่างกนัใน
ดา้นสาระสาํคญัของวตัถุประสงคข์องการคลงัทอ้งถ่ินและการคลงัทอ้งถ่ินส่วนกลางกล่าวคือ 

วตัถุประสงคส์าํคญัของการคลงัทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ 
1)  การจดัหารายไดข้องหน่วยงานการปกครองทอ้งถ่ิน 
2)  การกาํหนดรายจ่ายและจดัทาํงบประมาณ 
3)  การบริหารรายได ้รายจ่ายและทรัพยสิ์นของทอ้งถ่ิน 

วตัถุประสงค์ของการคลงัทอ้งถ่ินส่วนกลาง คือ เป็นการคลงัทอ้งถ่ินเก่ียวกบัขอ้เท็จจริง 
ทฤษฎี วิธีการและผลกระทบของการรับและการจ่ายเงินของรัฐบาลและการบริหารหน้ีสาธารณะ 

ปัจจุบนัโครงสร้างการคลงัทอ้งถ่ินของไทย จึงสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 
1)   รายไดแ้ละรายรับของทอ้งถ่ิน กฎหมายสาํคญัท่ีกาํหนดรายได ้– รายรับหลกั

ของทอ้งถ่ินมาจากกฎหมาย 5 ฉบบั คือ  
(1)  พ.ร.บ. เทศบาล   
(2)  พ.ร.บ. องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
(3)  พ.ร.บ. สภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537  
(4)  พ.ร.บ. กรุงเทพมหานคร  
(5)  พ.ร.บ. เมืองพทัยา 

2)  ส่วนประเภทรายไดข้องทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่  
(1)  ภาษีอากรท่ีทอ้งถ่ินเป็นผูจ้ดัเกบ็เอง (Local Levied Taxes)    
(2)  ภาษีอากรท่ีรัฐบาลทอ้งถ่ินร่วมกบัรัฐบากลาง (Surcharged Taxes) หรือ 

ภาษีเสริมท่ีเกบ็เพิ่ม 
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(3)   ภาษีท่ีไดจ้ากการแบ่งหรือไดรั้บจดัสรรจากรัฐบาลกลาง (Share Taxes) 
และรายไดห้รือรายรับอ่ืนๆ (ไพรัช ตระการศิรินนท,์ 2548: 303-304) 

 
2.2.3  หลกัในการบริหารการเงินการคลงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
สาํหรับหลกัในการบริหารการคลงัทอ้งถ่ิน มีนกัวิชาการไดว้างหลกัการไว ้ดงัน้ี 

 อุดม ทุมโฆสิต (2545: 6-9) กล่าวถึง เกณฑใ์นการประเมินวตัถุประสงคข์องการบริหาร 
การเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในทางวิชาการเห็นวา่ ตอ้งประกอบไปดว้ยหลกั 4 ประการ 
คือ หลักประสิทธิภาพ หลักความเสมอภาค หลักสุขภาพของฐานะทางการเงิน และหลักการ
ตรวจสอบสาธารณะ โดยแต่ละหลกัมีรายละเอียด ดงัน้ี 

2.2.3.1 หลกัประสิทธิภาพ (Efficiency Principle)  หมายถึง การท่ีองคก์ารบริหาร
ส่วนทอ้งถ่ินตอ้งบริหารการเงินทั้งการบริหารจดัการรายไดแ้ละใชจ่้ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
โดยประสิทธิภาพ หมายถึง  การจดัการให้เกิดการผลิตสินคา้และบริการในอตัราตน้ทุนท่ีตํ่าท่ีสุด 
(Lowest Cost) หรือในอตัราท่ีไดผ้ลประโยชน์ตอบแทนและตน้ทุนแลว้ปรากฎว่ามีอตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อตน้ทุนสูงสุด (Maximum Benefit-Cost Ratio) ดว้ยเกณฑด์งักล่าวประสิทธิภาพของ
ท้องถ่ินหากมองในแง่เฉพาะของการจัดหารายได้หมายความว่า หากรัฐบาลท้องถ่ินนั้ นมี
ความสามารถทางการจดัการสูง รัฐบาลทอ้งถ่ินนั้นตอ้งพยายามหารายไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้
ส่วนวิธีหารายไดน้ั้นอาจจะมาจากการขยายฐานภาษี การเพิ่มอตัราภาษี รวมทั้งการพยายามแสวงหา
รายไดป้ระเภทอ่ืนๆท่ีไม่ใช่ภาษีเป็นตน้ หากมองประสิทธิภาพดา้นรายจ่าย องค์การทอ้งถ่ินท่ีมี
ประสิทธิภาพในการบริหารการใช้จ่ายจะต้องใช้จ่ายทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด นั้ น
หมายความวา่ตน้ทุนต่อหน่วยในการใชจ่้ายตอ้งลดถึงจุดตํ่าสุดหรือประหยดัท่ีสุดนัน่เอง 

หากมองประสิทธิภาพในแง่ของการลงทุน การลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพดา้นการเงิน 
หมายถึง การลงทุนท่ีก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด ซ่ึงผลตอบแทนสูงสุดน้ีควรคิดควบคู่ไปทั้งดา้น
ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ (Benefit) และตน้ทุนท่ีจ่ายไป (Cost) อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีไม่สามารถ
คาํนวณหาผลตอบแทนออกมาเป็นตวัเงินไดโ้ดยอาจใชต้น้ทุนต่อหน่วย (Unit Cost) เป็นหลกัใน
การกาํหนดประสิทธิภาพได ้

2.2.3.2  หลกัความเสมอภาค (Equitably Principle) หมายถึง การจดัเก็บรายไดแ้ละ
การใชจ่้ายเงินของรัฐบาลทอ้งถ่ินตอ้งคาํนึงถึงหลกัเกณฑส์ามประการ คือ หน่ึง ตอ้งคาํนึงถึงความ
ยติุธรรม (Fairly) ระหว่างกลุ่มคนต่างๆในสังคม กล่าวคือ การจดัเก็บภาษีจากประชาชนหรือการ
แจกจ่ายสินคา้และบริการให้แก่ประชาชนตอ้งไม่แบ่งแยกท่ีรักมกัท่ีชงั (Discriminate) ในความ
รับผดิชอบและผลประโยชน์ท่ีกลุ่มคนในสงัคมจะไดรั้บ รัฐบาลทอ้งถ่ินจะเลือกใหบ้ริการสาธารณะ
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เฉพาะบุคคลใกลชิ้ดของตวัเองไม่ได ้หรือจะงดเวน้เพิกเฉยไม่เกบ็ภาษีจากคนท่ีเป็นญาติมิตรและตวั
ผูน้าํทอ้งถ่ินเองไม่ได ้หลกัการท่ีกล่าวมาน้ีเรียกว่า “หลกัยติุธรรม”  สอง หลกัความเสมอภาค ตอ้ง
คาํนึงถึงหลกัความจาํเป็น (Needs) ของบุคคลในสังคม หมายความว่า กลุ่มบุคคลใดมีความ
จาํเป็นตอ้งไดรั้บบริการจากรัฐเพื่อให้เขาไดส้ามารถดาํรงชีพอยู่ในสังคมไดอ้ย่างปกติสุข บุคคล
กลุ่มนั้นอาจไดรั้บสิทธิพิเศษในการรับบริการตามความจาํเป็น ดงันั้น คนท่ีมีความจาํเป็นมากควร
ไดรั้บบริการจากรัฐมาก ตรงขา้มคนท่ีมีความจาํเป็นนอ้ยก็ควรจะไดรั้บบริการจากรัฐนอ้ยกว่าเป็น
ตน้  สาม ตอ้งคาํนึงถึงหลกัความสามารถในการจ่าย (The Ability-to-Pay Principle) หมายความว่า 
บุคคลท่ีมีความสามารถในการจ่ายภาษีให้รัฐมากก็ควรจะถูกจัดเก็บภาษีมากกว่าคนท่ีไม่มี
ความสามารถในการจ่าย หรือมีความสามารถในการจ่ายภาษีนอ้ยกวา่ 

จากหลกัเกณฑ์กล่าวมาขา้งตน้  รัฐบาลทอ้งถ่ินหรือองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน
จาํเป็นตอ้งนาํไปพิจารณาอยา่งรอบคอบว่าขอบเขตความยติุธรรม (Fairness) ขอบเขตความจาํเป็น 
(Needs) และขอบเขตความสามารถในการจ่าย (Ability-to-Pay) หมายถึงอะไร มีขอบเขตเพียงใด 
เพราะหากหลกัเกณฑ์ดงักล่าวขา้งตน้ไม่ชดัเจน ปัญหาความยุ่งยากในการให้บริการ หรือ ในการ
จดัเก็บรายไดก้็จะเกิดตามมาและส่งผลให้ประสิทธิภาพในการบริหารการเงินการคลงัของรัฐบาล
โดยรวมตกตํ่าไปดว้ย 

2.2.3.3 หลกัสุขภาพของฐานะทางการเงิน (Healthy Financial Condition Principle)  
หมายความว่า รัฐบาลท้องถ่ินต้องรักษาความสามารถทางด้านรายได้และรายจ่ายให้มีความ
น่าเช่ือถืออยูต่ลอดเวลา  ในดา้นรายไดรั้ฐบาลทอ้งถ่ินจะตอ้งสามารถจดัหารายไดม้าไดค้รบจาํนวน
ท่ีตอ้งการและตามเวลาท่ีกาํหนด ในดา้นรายจ่ายรัฐบาลทอ้งถ่ินตอ้งสามารถใชจ่้ายตามพนัธะท่ี
กาํหนดไว ้(Obligation) ไดค้รบถว้นตามเง่ือนไขเวลาทั้งระยะสั้นหรือระยะยาว ความรับผดิชอบต่อ
การจดัหารายไดข้องรัฐบาลทอ้งถ่ินควรจดัหารายไดใ้ห้มีจาํนวนมากพอท่ีจะนาํมาใชจ่้ายตามความ
จาํเป็นสาธารณะของทอ้งถ่ิน ในขณะเดียวกนัรัฐบาลทอ้งถ่ินไม่ควรมุ่งจดัหารายไดเ้พื่อหวงัผลกาํไร
หรือเพื่อหวงัให้เกิดวามมัง่คัง่ร่ํารวยขององคก์ารรัฐบาลทอ้งถ่ินเอง เพราะความมัง่คัง่ร่ํารวยของ
รัฐบาลทอ้งถ่ินไม่ใช่เป้าหมายในการบริหารการเงินทอ้งถ่ินนั้นเอง โดยเหตุดงักล่าวการจดัหารายได้
และการใชจ่้ายเงินของรัฐบาลทอ้งถ่ินจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงเป็นอย่างมากในขอ้ผกูพนัท่ีจะเกิดข้ึนใน
วนัขา้งหน้า เช่น การกูเ้งินมาใชใ้นโครงการใดๆจะตอ้งนึกถึงภาระภาษีท่ีจะตอ้งเรียกเก็บเพื่อคืน
เงินกูใ้นอนาคต หากรัฐบาลทอ้งถ่ินใชจ่้ายโดยมิไดค้าํนึงถึงขอ้ผูกพนัในอนาคต ความน่าเช่ือถือ 
(Creditability) ทางการเงินของรัฐบาลทอ้งถ่ินก็จะลดลง ดงันั้น ความเขม้แข็งทางการเงินของ
รัฐบาลทอ้งถ่ินจึงมีความสัมพนัธ์กบัความน่าเช่ือถือทางการเงินทอ้งถ่ินเองโดยอตัโนมติั และฐานะ
ทางการเงินในปัจจุบนัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัผกูพนัต่อเน่ืองไปยงัฐานะทางการเงินใน
อนาคต (Future Obligation) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอีกดว้ยเช่นกนั 
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2.2.3.4  หลกัการตรวจสอบสาธารณะ (Public Accountability Principle) หมายถึง 
การดาํเนินกิจกรรมต่างๆขององคก์ารรัฐบาลทอ้งถ่ินตอ้งเปิดเผยใหป้ระชาชนรับรู้และตรวจสอบได้
ตลอดเวลา การมีเจตนาซ่อนเร้นปิดบงักิจกรรมใดให้ถือว่ามีแนวโน้มส่อไปในทางทุจริตไม่น่า
ไวว้างใจ ดังนั้ น องค์การรัฐบาลท้องถ่ินเองมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการพฒันาเคร่ืองมือในการ
ประเมินและนําผลของการประเมินให้แก่สาธารณะชนทราบ หากประชาชนใดมีขอ้สงสัย จะ
สอบถามเพ่ือให้เกิดความกระจ่างชัดการขดัขวางไม่ให้ประชาชนตรวจสอบตอ้งถือว่าเป็นเร่ือง
กระทาํไม่ไดต้อ้งทราบวา่เป็นสิทธิโดยชอบธรรมของประชาชนกลุ่มนั้น 
 

2.2.4  หลกัการของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 หลักการของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในทัศนะของ
นกัวิชาการไดใ้หค้วามเห็นไวด้งัน้ี  

วรพิทย ์มีมาก (2545: 22-23) กล่าวว่า เงินอุดหนุน หมายถึง เงินท่ีรัฐบาลจดัสรรจากงบประมาณ
แผ่นดินไปให้แก่ทอ้งถ่ินแต่ละแห่งเพื่อใช้จ่ายในการผลิตสินคา้และบริการสาธารณะต่างๆเพื่อ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินอาจมีหรือไม่มีเง่ือนไขกไ็ด ้เป็นเงินจ่ายใหโ้ดย
ไม่ตอ้งมีภาระผูพ้นัธ์ใดๆทั้งส้ิน การให้เงินอุดหนุนของรัฐบาลจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระ
ของทอ้งถ่ินมากนอ้ยเพียงใดนั้นข้ึนอยูก่บัประเภทของเงินอุดหนุนเป็นสาํคญั ซ่ึง King ไดจ้าํแนก
ประเภทของเงินอุดหนุนไวต้ามภาพท่ี 2.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.1  แสดงประเภทของเงินอุดหนุนของ King 
แหล่งทีม่า:  วรพิทย ์มีมาก, 2535: 22. 

เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนทัว่ไป 

เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจเหมาจ่าย 

เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจสมทบ 

เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจสมทบแบบเปิด 

เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจสมทบแบบปิด 

เงินอุดหนุนทัว่ไป
เหมาจ่าย 

เงินอุดหนุนทัว่ไปท่ีมี
เง่ือนไขของความ
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เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นเงินท่ีรัฐบาลกาํหนดใหท้อ้งถ่ินเป็นผูรั้บเงินช่วยเหลือนาํเงินไปใช้
เฉพาะกิจการใดกิจการหน่ึงเท่านั้น จะนาํไปใชใ้นกิจการอ่ืนไม่ได ้ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจน้ีทาํให้
รัฐบาลบรรลุเป้าหมายได้ง่ายแต่อาจไม่สอดคลอ้งกับความตอ้งการของทอ้งถ่ินอาจกล่าวได้ว่า 
ทอ้งถ่ินไม่มีกรรมสิทธ์ิท่ีแทจ้ริงในวงเงินท่ีไดรั้บ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหมาจ่าย หมายถึงเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีรัฐบาลกาํหนดวงเงินท่ีแน่นอน
จาํนวนหน่ึงใหก้บัทอ้งถ่ินเพื่อใหท้อ้งถ่ินจดัทาํสินคา้และบริการสาธารณะท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ ส่วนเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจสมทบ หมายถึง เงินช่วยเหลือท่ีทอ้งถ่ินตอ้งออกเงินสมทบกับรัฐบาลเพื่อให้
ทอ้งถ่ินจดัทาํสินคา้และบริการสาธารณะท่ีกาํหนดไวไ้ด ้โดยเง่ือนไขตามค่าใชจ่้ายท่ีทอ้งถ่ินใชไ้ป
จากรายไดข้องตนเอง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสมทบจาํแนกออกไดอี้ก 2 ประเภท คือ เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจแบบปิด ซ่ึงจะกาํหนดเพดานความช่วยเหลือไวช้ดัเจนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสมทบ
แบบเปิดซ่ึงจะไม่กาํหนดเพดานความช่วยเหลือจากรัฐบาลเหมือนกรณีแรก 

เงินอุดหนุนทัว่ไป เป็นเงินช่วยเหลือท่ีรัฐบาลจ่ายให้แก่ทอ้งถ่ินโดยปราศจากเง่ือนไข 
ทอ้งถ่ินมีอิสระในการใช้จ่ายเงินจาํนวนน้ีได้ตามความตอ้งการของตน จึงกล่าวได้ว่าทอ้งถ่ินมี
กรรมสิทธ์ิท่ีแทจ้ริงในเงินจาํนวนน้ี ทั้งน้ี เงินอุดหนุนทัว่ไปแบ่งออกได ้ 2 ประเภท คือ เงินอุดหนุน
ทัว่ไปเหมาจ่าย หมายถึงเงินช่วยเหลือทีรัฐบาลกาํหนดจาํนวนเงินแน่นอนไวจ้าํนวนหน่ึงให้แก่
ทอ้งถ่ินโดยมีการจัดทาํสินคา้และบริการสาธารณะตามท่ีตนเองตอ้งการโดยไม่คาํนึงถึงฐานะ
ทางการคลงัของทอ้งถ่ิน และเงินอุดหนุนทัว่ไปท่ีมีเง่ือนไขของความพยายาม โดยจาํนวนเงินท่ี
รัฐบาลให้แก่ทอ้งถ่ินจะผนัแปรไปตามความพยายามในการจดัเก็บรายไดข้องทอ้งถ่ิน หากทอ้งถ่ิน
ใดท่ีมีความพยายามในการจดัเก็บสูงก็จะไดเ้งินอุดหนุนจาํนวนมากกว่าทอ้งถ่ินท่ีมีความพยายามตํ่า 
ซ่ึงแต่ละแห่งจะไดรั้บเงินอุดหนุนประเภทน้ีไม่เท่ากนั 

ส่วน ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์ (2551: 12) ไดก้ล่าวว่า  รัฐบาลทัว่โลกให้การสนบัสนุนรัฐบาล
ทอ้งถ่ินโดยให้เงินอุดหนุน ซ่ึงตรงกบัคาํศพัท์ว่า Intergovernmental Grand/Intergovernmental 
Transfer โดยมีหลกัการ เหตุผล และเบ้ืองหลงั ดงัน้ี 
 ประการแรก เพื่อเป็นหลกัประกนัว่า ประชาชนคนไทยทุกพื้นท่ีทุกภูมิภาคไดรั้บบริการขั้น
พื้นฐานจาก อปท. อยา่งเท่าเทียมกนัทัว่ประเทศ (Minimum Basic Requirements) ดงันั้นรัฐบาลจึง
ใหเ้งินอุดหนุนรายหวัแก่องคืกรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยไม่ตอ้งคาํนึงสถานะทางเศรษฐกิจของแต่ละ 
อปท.ท่ี ไม่เท่ากนั 

ประการท่ีสอง รัฐบาลใหก้ารอุดหนุนเพื่อความเสมอภาค (Equalization Grants) หมายความวา่ 
เดิมมีความไม่เท่าเทียมกนัของรายได ้(Income Inequalities) ระหว่างหน่วยงานทอ้งถ่ิน ดงันั้น
รัฐบาลจึงใช้เงินอุดหนุนเป็นเคร่ืองมือปรับสภาพ (เดิม-ซ่ึงไม่เท่าเทียม) ให้เกิดความเสมอภาค 
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โดยนัยน้ีสูตรของการจดัสรรเงินอุดหนุนจึงมีลกัษณะผกผนัเน่ืองจาก อปท.ท่ีมีฐานะการเงินการ
คลงันอ้ยจะไดรั้บเงินอุดหนุนมาก ส่วนอปท.ท่ีมีฐานะการเงินการคลงัดีไดรั้บเงินอุดหนุนนอ้ยกว่า
หรืออาจไม่ไดเ้ลย  

ประการท่ีสาม กิจกรรมท่ี อปท. ดาํเนินการ อาจจะเกิด “ผลลน้ออก” (Spillover Effect)  
เช่น องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีทาํบทบาทอนุรักษ์ตน้นํ้ าเป็นผลดีต่อ องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืนๆท่ีอยูป่ลายนํ้ า เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวม แต่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินน้ีอาจตอ้ง
แบกรับค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน  เช่น บางพ้ืนท่ีซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียว  มีประชากรแฝงมาใชบ้ริการจาก 
อปท. โดยไม่ไดเ้สียภาษีใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินน้ี ดงันั้นรัฐบาลจึงใหก้ารสนบัสนุน องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งน้ีเป็นพิเศษ เป็นตน้  

ประการท่ีส่ี ปัญหาการจดัการเน่ืองจากภยัพิบติัท่ีคาดไม่ถึงเช่น อุทกภยั วาตภยั ธรณีวิบติัภยั 
(สึนามิ) ฯลฯ เพื่อใหเ้กิดการบูรณะและพื้นฟูพื้นท่ีใหก้ลบัมาเป็นปกติ ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการท่ี
สูงเกินกาํลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งใดแห่งหน่ึงจะดาํเนินการได ้หรือจะตอ้งใชเ้วลา
ในการบูรณะและฟ้ืนฟยูาวนานมากอาจกินเวลาหลายสิบปีหากปล่อยใหด้าํเนินการตามลาํพงัรัฐบาล
จึงตอ้งใหเ้งินอุดหนุน 

 
2.2.5  กระบวนการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 เพื่อให้เกิดการจัดสรรงบประมาณไปในการบริหารการคลงัขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการจัดทาํงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย
นกัวิชาการไดใ้หแ้นวทางในการจดัทาํกระบวนการงบประมาณ ดงัน้ี ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์ (2551: 7) 
การทาํงานของอปท. จาํเป็นตอ้งมีงบประมาณของตนเอง การบริหารงบประมาณเป็นหวัใจของการ
ทาํงานของทอ้งถ่ิน ฝ่ายบริหารของอปท. มีหนา้ท่ีตอ้งเสนอขอ้บญัญติังบประมาณ ต่อสภาทอ้งถ่ิน
เพื่อขอความเห็นชอบมีขั้นตอนการทาํงานท่ีเรียกวา่ วงจรงบประมาณ (Budget Cycle)  
 วงจรงบประมาณ ของ อปท. ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัวงจร
งบประมาณของรัฐบาล เพียงแต่ขั้นตอนของ อปท.สั้นกวา่ขั้นตอนของงบประมาณแผน่ดิน 

1)  ขั้นตอนการเตรียมการงบประมาณ (Budget Preparation) 
2)  ขั้นตอนการทาํเป็นขอ้บญัญติังบประมาณ (Budget Legislation) 
3)  ขั้นตอนการริหารและเบิกจ่าย (Budget Execution, Budget Disbursement) 
4)  ขั้นตอนการตรวจสอบงบประมาณ (Budget Audit) 
 

2.2.6  แหล่งรายได้และการจัดสรรรายจ่ายของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 เพื่อใหก้ารบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถดาํเนินงานตามแผนพฒันา
งานของเทศบาลได ้เทศบาลจาํเป็นตอ้งมีแหล่งรายไดแ้ละการจดัสรรรายจ่ายท่ีมีความเหมาะสม 
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โดยนกัวิชาการไดใ้หห้ลกัในการจดัหาแหล่งรายไดแ้ละการจดัสรรรายจ่ายขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ดงัน้ี  

ศุภวฒัน์ ปภสัสรากาญน์ (2545: 89-90) กล่าวว่า การพิจารณาโครงสร้างรายไดจ้ากรัฐบาล
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 ส่วนดว้ยกนั คือ  

1)  รายไดท่ี้ทอ้งถ่ินจดัหาเองประกอบดว้ย 
(1) รายไดจ้ากภาษีอากร ไดแ้ก่ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบาํรุงทอ้งท่ี ภาษี

ป้ายและอากรฆ่าสตัว ์
(2) รายไดท่ี้ไม่ไดม้าจากภาษีอากรประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาตรายไดจ้ากทรัพยสิ์น รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและรายไดเ้บด็เตลด็ 
2) ภาษีท่ีรัฐบาลกลางจดัเก็บและแบ่งให้ทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ ภาษีสุราและเบียร์ ภาษีสรรพาสามิต ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตล์อ้เล่ือน ค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ ภาษีการพนัน ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม อากรรังนก
นางแอ่นและอ่ืนๆ 

3)  รายไดท่ี้รัฐบาลจดัสรรเพิ่มเติมใหห้รือเรียกวา่เงินอุดหนุน 
4)  รายรับจากเงินสะสมกูอ่ื้นๆ 

 ส่วน ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์ (2551: 10 -11) ให้ทศันะว่า รายไดข้อง อปท. จาํแนกออกเป็น
หมวดใหญ่ๆ 4 หมวด ดงัน้ี 

1)   ภาษีท่ีทอ้งถ่ินจดัเกบ็เอง (Local Taxes) 
2)   รายไดท่ี้ไม่ใช่ภาษี (Non Tax-Revenues) 
3)   ภาษีแบ่งหรือภาษีเสริม ซ่ึงรัฐบาลจดัเก็บให้หรือจดัเก็บแทนทอ้งถ่ิน (Shared 

Tax, Surcharge Tax) 
4)   เงินอุดหนุนใหท้อ้งถ่ิน (Intergovernmental Grant) ซ่ึงจาํแนกเป็นเงินอุดหนุน

ทัว่ไป (General Grand) และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือมีเง่ือนไข (Specific & Conditional Grand) 
ซ่ึงจะตอ้งเสนอโครงการเพ่ือรับการพิจารณา 

ในปี พ.ศ. 2551 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกประเภทรวมกนัมีทรัพยากรทางการคลงั
เท่ากบัคิดเป็นสัดส่วน 25% ของรายไดสุ้ทธิของรัฐบาล นอกเหนือไปจากทรัพยากรทางการคลงั 
อปท. ยงัสามารถระดมเงินทุน(โดยกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน) มาทาํโครงการลงทุนเป็นการเพิ่มเติม 
ทั้งน้ีโดยยดึหลกัวินยัทางการคลงั 

รายจ่ายของอปท. แบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ 7 หมวด จาํแนกเป็นหมวดหมู่มีเหตุผลหลาย
ประการ กล่าวคือ การกาํกบัดูแลมิให้รายจ่ายในหมวดหมู่ใดหมวดหน่ึงสูงเกินไป (ตวัอย่างเช่น 
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หลกัเกณฑก์าํหนดมิให้ค่าจา้งเงินเดือนของ อปท. เกินกว่าร้อยละ 40) การตั้งรายจ่ายงบกลาง มีเพื่อ
สะทอ้นว่ารายจ่ายท่ีไม่เขา้แผนงานใดแผนงานหน่ึง รายจ่ายฉุกเฉิน หรือรายจ่ายผกูพนั (Committed 
Expenditure เช่น รายจ่ายชาํระหน้ีเงินกู)้ จึงจาํเป็นตอ้งตั้งไว ้สะทอ้นหลกัการท่ีว่า อปท. จะตอ้ง
รักษาคาํมัน่สัญญากบัสถาบนัให้กูย้ืม เป็นส่วนหน่ึงของวินยัทางการคลงั การกาํหนดเกณฑร์ายจ่าย
ค่าจา้งชัว่คราว หรือรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค เพื่อเป็นแนวทางให้ผูบ้ริหาร อปท.นั้นๆระมดัระวงั 
ไม่จา้งบุคลากรชัว่คราวมากเกินไป การควบคุมรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค ซ่ึงมีความจาํเป็น แต่ก็ควร
จะคาํนึงถึงหลกัประหยดัและหลกัประสิทธิภาพ 

 จาํแนกประเภทของหมวดรายจ่าย 
1)  หมวดรายจ่ายงบกลาง 
2)  หมวดเงินเดือนและค่าจา้งประจาํ 
3)  หมวดค่าจา้งชัว่คราว 
4)  หมวดค่าตอบแทน ค่าใชส้อย และวสัดุ 
5)  หมวดสาธารณูปโภค 
6)  หมวดเงินอุดหนุน 
7)  หมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง 

นนัทวฒัน์ บรมานนัท ์(2552: 41-43) ไดก้ล่าวถึง การงบประมาณและการคลงัของเทศบาลว่า 
เทศบาลเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและมีฐานะเป็นนิติบุคคล จึงมีงบประมาณของตนเองและ
สามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สินและมีสิทธิท่ีจะจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของตนเองได้ โดย
งบประมาณประจาํปีตอ้งตราเป็นเทศบญัญติังบประมาณประจาํปี ในการจดัการเก่ียวกบัการเงินและ
ทรัพยสิ์นของเทศบาลนั้นใหเ้ป็นไปตามระเบียบหรือขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทย ท่ีว่าดว้ยการคลงั 
รวมตลอดถึงวิธีการงบประมาณ การรักษาทรัพยสิ์น การจดัหาพสัดุและการจา้งเหมาตามมาตรา 69 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะตอ้งจัดให้มีการตรวจสอบการคลงั การบญัชี หรือ
การเงินอ่ืนๆของเทศบาลปีละคร้ังตามมาตรา 70 แห่งกฎหมายวา่ดว้ยเทศบาล 

สาํหรับรายไดแ้ละรายจ่ายของเทศบาลนั้น พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 ไดก้าํหนด
ไว ้ดงัน้ี  

1)  รายได ้ เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 66 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติั
เทศบาล (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2498 คือ เทศบาลอาจมีรายไดจ้ากเงินดงัต่อไปน้ี 

(1)  รายไดจ้ากภาษีตามท่ีกฎหมายกาํหนด ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  
ประเภทท่ีหน่ึง ภาษีอาการท่ีเทศบาลตอ้งจดัเก็บเอง ไดแ้ก่ ภาษีโรงเรือน

และท่ีดิน  ภาษีบาํรุงทอ้งท่ี ภาษีป้าย และอากรฆ่าสตัว ์
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ประเภทท่ีสอง ภาษีท่ีรัฐจดัเก็บและแบ่งใหแ้ก่เทศบาลไดแ้ก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต และภาษีธุรกิจตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

ประเภทท่ีสาม ภาษีท่ีรัฐจดัเก็บและมอบใหเ้ทศบาลทั้งจาํนวน ไดแ้ก่ ภาษี
ค่าธรรมเนียมรถยนตแ์ละลอ้เล่ือน 

(2)  รายไดจ้ากค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามแต่จะมีกฎหมาย
กาํหนดไว ้

(3)   รายไดจ้ากทรัพยสิ์นของเทศบาล 
(4)  รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย ์
(5) รายไดจ้ากพนัธบตัรเงินกู ้หรือเงินกูต้ามแต่ท่ีกฎหมายจะกาํหนดไว ้
(6)  เงินกูจ้ากระทรวง ทบวง กรม องคก์ารและนิติบุคคลต่างๆซ่ึงกรณีการกู้

เงินน้ีแต่เดิมพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 ไดก้าํหนดใหกู้เ้งินไดแ้ต่เฉพาะกระทรวงทบวง กรม 
และองคก์ารต่างๆเท่านั้น แต่ต่อมาไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2498 ใหมี้การกูเ้งินจากนิติบุคคลไดด้ว้ย 

(7)  รายไดจ้ากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(8)  รายไดจ้ากเงินหรือทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนท่ีมีผูอุ้ทิศให ้
(9)  รายไดอ่ื้นตามแต่จะมีกฎหมายกาํหนดไว ้

2)  รายจ่าย เป็นไปตามมาตรา 67 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2496 คือ เทศบาลอาจมีรายจ่ายดงัต่อไปน้ี 

(1)  เงินเดือน 
(2)  ค่าจา้ง 
(3)  เ งินตอบแทนอ่ืนๆ เช่น  เ งินค่าป่วยการให้แก่นายกเทศมนตรี และ

เทศมนตรีซ่ึงเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยระเบียบพนักงานเทศบาล เงินค่าป่วยการให้แก่
ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล เงินค่าเบ้ียประชุมซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัท่ี
กระทรวงมหาดไทยกาํหนดตามฐานะของเทศบาลเป็นตน้ 

(4)  ค่าใชส้อย 
(5)  ค่าวสัดุ 
(6)  ค่าครุภณัฑ ์
(7)  ค่าท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง และทรัพยสิ์นอ่ืนๆ 
(8)  เงินอุดหนุน 
(9)  รายจ่ายอ่ืนใดท่ีมีผลผูกพันตามท่ีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวง 

มหาดไทยกาํหนดไว ้
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ในส่วนรายจ่ายเทศบาลนั้น แต่เดิมพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 ไดก้าํหนดไวเ้พียง   
7 ประเภท ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าใชส้อยรายจ่ายในการลงทุน การชาํระหน้ี การจ่ายตามขอ้ผกูพนั และ
รายจ่ายในกิจการอ่ืนใดตามแต่จะมีกฎหมายกาํหนด แต่โดยท่ีการกาํหนดรายจ่ายเช่นน้ีมิไดมี้การ
กาํหนดความรับผิดชอบผกูพนัการชาํระเงินกูท่ี้กระทรวงการคลงัคํ้าประกนัไวแ้น่นอน จึงไดมี้การ
ตราพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2498  แกไ้ขเพ่ิมเติมในส่วนรายจ่ายของเทศบาลให้
รัดกมุยิง่ข้ึนดงัท่ีปรากฎขา้งตน้ 

 
2.2.7  ปัญหาทางการบริหารและการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จากการศึกษาของปัญหาการคลงัทอ้งถ่ินทอ้งถ่ินของไทยพบว่าปัญหาการคลงัทอ้งถ่ินของ

ไทยมีทั้งปัจจยัจากภายในและภายนอกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเองโดยสามามารถแยกเป็น 
ปัจจยัภายนอกองคก์ร ไดแ้ก่ 

1)   ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม  ได้แก่ ความเจริญและการพฒันาเศรษฐกิจ
ทอ้งถ่ินท่ีไม่เติบโตเท่าท่ีควร  รายไดข้องประชากร ความเป็นเมืองหรือชนบท การคา้พาณิชย ์ การ
จา้งงาน ตลอดจนความรับผิดชอบของประชากรในการเสียภาษียอ่มส่งผลต่อความสามารถในการ
หารายไดข้องทอ้งถ่ิน 

2)  ปัจจยัทางการเมือง ไดแ้ก่ 
(1) ทอ้งถ่ินยงัถูกอาํนาจทางการเมืองส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ินแทรกแซง

เน่ืองจากมีผลประโยชน์ในกลุ่มผูน้าํทอ้งถ่ิน 
(2)  นโยบายท่ีเน้นการกระจายอาํนาจให้แก่หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินแต่

อาํนาจส่วนใหญ่ยงัอยูส่่วนกลางและส่วนภูมิภาคมากกวา่ 
(3) ขาดผูมี้ความรู้ความเขา้ใจปัญหาของทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง 
(4) ขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารการคลงัทอ้งถ่ินและการตรวจสอบการใช้

งบประมาณจากประชาชน 
     ในส่วนของปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ 

1)  การขาดความรับผิดชอบ ความรู้ ความเขา้ใจปัญหาท้องถ่ินของเจ้าหน้าท่ี
หน่วยงานการปกครองทอ้งถ่ิน จากฝ่ายบริหาร และสภาทอ้งถ่ิน 

2)   ทอ้งถ่ินขาดรายไดม้าเล้ียงตวัเอง 
3)   การบริหารงบประมาณของทอ้งถ่ินไม่มีประสิทธิภาพทาํให้ไม่สามารถใช้

ประโยชน์จากรายไดข้องทอ้งถ่ินได ้ (ไพรัช ตระการศิรินนท,์ 2548: 312-313)  
จากแนวคิดของ ไตรสิทธ์ิ สินสมบูรณ์ทอง (2552: 31-34) กล่าวว่า ปัญหาสาํคญัทางการ

บริการและการเงินของเทศบาล ไดแ้ก่ การขาดความเป็นอิสระในการบริหารงานเทศบาล รวมถึง 
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การขาดความเป็นอิสระทางการเมืองของเทศบาลเอง ต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆจาก
ส่วนกลาง เทศบาลตอ้งอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกระทรวงมหาดไทยโดยผ่านผูว้่าราชการจงัหวดั
และนายอาํเภอทุกชั้นทุกตอนรวมทั้ งการทาํงบประมาณก็ตอ้งขออนุมติั ดังท่ีปรากฎให้เห็นว่า
เทศบาลบางแห่งคณะเทศมนตรีไม่สามารถปฏิบติังานไดถึ้งกบัลาออก ดว้ยเหตุผลท่ีว่า เทศบาลไม่
อาจทาํอะไรตามหนา้ท่ีท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายไดอ้ยา่งสมบูรณ์ เพราะการบริหารงานท่ีถูกกาํหนด
โดยระเบียบต่างๆมากมายดังนั้นเทศบาลจึงทาํอะไรได้ไม่มากนัก เทศบาลพยายามปฏิบติังาน
ไดผ้ลดีท่ีสุดตามกาํลงัทรัพยแ์ละความสามารถแต่เม่ือเปล่ียนผูบ้ริหารประเทศ เทศบาลก็จะเป็นฝ่าย
เสียเปรียบเสมอ ปัจจุบนัเทศบาลตอ้งเพ่ิมบริการให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาประเทศแต่เทศบาลก็
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้มากนัก ทั้ งน้ีเน่ืองจาก กฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัต่างๆของกระทรวงมหาดไทยเคร่งครัดเกินไปและไม่ค่อยยืดหยุ่นให้เทศบาลสามารถ
ปรับตวัเขา้สภาวะแวดลอ้มได ้ ดา้นการบริหารการเงิน เทศบาลประสบปัญหาไม่สามารถหารายได้
ของเทศบาลสูงข้ึนตามความเจริญกา้วหน้าของประเทศ เน่ืองจากรายไดข้องเทศบาลเป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ดงันั้นรายไดพ้ื้นฐานของเทศบาลจึงค่อนขา้งตายตวัในการเก็บภาษีแต่
รายจ่ายกลบัเพิ่มข้ึนจนเทศบาลตอ้งลดบริการต่างๆลงเพื่อนาํเอาไปใช้จ่ายในกิจการประจาํ เช่น 
เงินเดือนของเจา้หนา้ท่ีเทศบาล จากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นเหตุใหเ้ทศบาลตอ้งพึ่งเงินช่วยเหลือ
จากรัฐบาลกลางมากข้ึน 
 ในขณะท่ี ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์ และกอบกุล รายะนคร (2552: 13) ไดช้ี้ใหเ้ห็นว่า  ปัญหาการ
คลงัท่ีกิดข้ึน มาจากปัญหาดา้นงบประมาณและรายได ้อบต.จาํนวนมากมีรายไดน้อ้ยและมีปัญหา
ดา้นการคลงัโดยเฉพาะของแต่ละแห่ง ซ่ึงอบต. ท่ีมีขนาดเล็กและประชากรน้อยตอ้งพึ่งพาเงิน
อุดหนุนและภาษีท่ีไดรั้บการจดัสรรจากรัฐในสัดส่วนท่ีสูงเกินไปและขาดความเป็นอิสระในการ
บริหารงานและตอ้งปฏิบติัตามระเบียบและเง่ือนไขท่ีมาพร้อมกับเงินอุดหนุนจากรัฐ เช่นมีขอ้
กาํหนดให้ใชเ้งินอุดหนุนทัว่ไปเพื่อการลงทุนเท่านั้น นอกจากน้ี อปท.ยงัตอ้งประสบกบัปัญหา
ความล่าชา้ในการเบิกจ่ายเงิน ทาํใหก้ารวางแผนและการทาํงานของทอ้งถ่ินตอ้งล่าชา้ตามไปดว้ย  
อนัส่งผลใหเ้กิดความอ่อนแอในการบริหารการคลงัทอ้งถ่ินเป็นอยา่งมาก 
 

2.3  แนวคดิการปกครองรูปแบบเทศบาล 
 

2.3.1  ประวตัิความเป็นมา 
หลงัจากท่ีมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง (พ.ศ.2475) แลว้ รัฐบาลของคณะราษฎร์มี

นโยบายชัดเจนท่ีจะกระจายอาํนาจให้กับทอ้งถ่ิน ได้มีการตราพระราชบญัญติัระเบียบราชการ
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บริหารแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2476 และกาํหนดให้เทศบาลเป็นองคก์ารบริหารรูปแบบหน่ึง
ของราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

ตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 และไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 12) พ.ศ. 
2546 การจดัตั้งเทศบาลกระทาํโดยประกาศของกระทรวงมหาดไทยไดมี้เกณฑก์ารแบ่งเทศบาลไว ้3 
ประการ (สนิท จรอนนัต,์ 2549: 38) คือ 

1)   จาํนวน และความหนาแน่นของประชากรในทอ้งถ่ินนั้น 
2)   ความเจริญทางเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน โดยพิจารณาจากการเก็บรายไดต้ามท่ี

กฎหมายกาํหนด และงบประมาณ รายจ่ายในการดาํเนินกิจการของทอ้งถ่ิน 
3)   ความสาํคญัทางการเมืองของทอ้งถ่ินโดยพิจารณาถึงศกัยภาพของทอ้งถ่ินนั้น

วา่จะสามารถพฒันาความเจริญไดร้วดเร็วมากนอ้ยเพียงใด 
จากหลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ กฎหมายไดก้าํหนดใหจ้ดัตั้งเทศบาลข้ึนได ้3 ประเภท ดงัน้ี 

1)   เทศบาลตาํบล กระทรวงมหาดไทยไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์การจดัตั้งเทศบาล
ตาํบลไวอ้ยา่งกวา้ง ๆ ดงัน้ี 

(1) มีรายได้จริงโดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีผ่านมาตั้ งแต่ 
12,000,000 บาท ข้ึนไป 

(2) มีประชากรตั้งแต่ 7,000 คน ข้ึนไป 
(3)  ความหนาแน่นของประชากรตั้งแต่ 1,500 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร ข้ึนไป 
(4)  ไดรั้บความเห็นชอบจากราษฎรในทอ้งถ่ินนั้น 
(5)  มีพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง หรือยกฐานะเป็นเทศบาลตาํบล 

สําหรับในกรณีท่ีมีความจาํเป็น เช่น การควบคุมการก่อสร้างอาคาร การแกปั้ญหา
ชุมชนแออดั การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การพฒันาทอ้งถ่ิน หรือการส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินในรูป
เทศบาล กระทรวงมหาดไทยจะสัง่ใหด้าํเนินการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตาํบลเฉพาะแห่งได ้
หรือกรณีท่ีจงัหวดัเห็นว่าสุขาภิบาลใดมีความเหมาะสม สมควรยกฐานะข้ึนเป็นเทศบาลตาํบลไดก้็
ให้จงัหวดัรายงานไปให้กระทรวง มหาดไทยพิจารณาสั่งให้ดาํเนินการยกฐานะสุขาภิบาลเป็น
เทศบาลตาํบลได ้โดยใหจ้งัหวดัช้ีแจงเหตุผล และความจาํเป็น พร้อมทั้งส่งขอ้มูลความเหมาะสมไป
ใหก้ระทรวงมหาดไทยพิจารณาดว้ย 

2)  เทศบาลเมือง มีหลกัเกณฑก์ารจดัตั้ง ดงัน้ี 
(1)   ทอ้งท่ีท่ีเป็นท่ีตั้งศาลากลางจงัหวดัทุกแห่ง ใหย้กฐานะเป็นเทศบาลเมืองได ้

โดยไม่ตอ้งพิจารณาถึงหลกัเกณฑอ่ื์นๆประกอบ 



29 

(2)   ส่วนทอ้งท่ีท่ีมิใช่ศาลากลางจงัหวดัจะยกฐานะมาเป็นเทศบาลเมืองตอ้ง
ประกอบดว้ยหลกัเกณฑ์ ดงัน้ี 1) เป็นทอ้งท่ีท่ีมีพลเมืองตั้งแต่ 10,000 คน ข้ึนไป 2) ราษฎรอยู่กนั
อยา่งหนาแน่นไม่ตํ่ากวา่ 3,000 คน ต่อตารางกิโลเมตร 3) มีรายไดพ้อแก่การปฏิบติัหนา้ท่ีอนัตอ้งทาํ
ตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้4) มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลเมือง 

3)  เทศบาลนคร มีหลกัเกณฑก์ารจดัตั้งดงัน้ี 
(1)  เป็นทอ้งท่ีท่ีมีพลเมืองตั้งแต่ 50,000 คน ข้ึนไป 
(2)  ราษฎรอยูก่นัอยา่งหนาแน่นไม่ตํ่ากวา่ 3,000 คน ต่อตารางกิโลเมตร 
(3)  มีรายไดพ้อแก่การปฏิบติัหนา้ท่ีอนัตอ้งทาํตามกฎหมาย 
(4)  มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะข้ึนเป็นเทศบาลนคร 

 
2.3.2  โครงสร้างของเทศบาล 
เทศบาลแบ่งโครงสร้างออกเป็น 2 ส่วน คือ สภาเทศบาล และคณะเทศมนตรี สาํหรับการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของเทศบาลจะมีโครงสร้างเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงส่วน คือ พนกังานเทศบาล 
1) สภาเทศบาล ทาํหน้าท่ีเป็นฝ่ายนิติบญัญติั ซ่ึงคอยควบคุม และตรวจสอบฝ่าย

บริหาร กาํหนดให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกมาจากการเลือกตั้ งของประชาชน อยู่ใน
ตาํแหน่งคราวละ 4 ปี สภาเทศบาลในระดบัต่าง ๆ มีจาํนวนสมาชิกมากนอ้ยข้ึนอยูก่บัประเภทของ
เทศบาล ดงัน้ี 

(1)  สภาเทศบาลตาํบล มีสมาชิกทั้งหมด 12 คน 
(2)  สภาเทศบาลเมือง   มีสมาชิกทั้งหมด 18 คน 
(3)  สภาเทศบาลนคร    มีสมาชิกทั้งหมด 24 คน 

2) คณะเทศมนตรี ฝ่ายบริหารกิจการของเทศบาล ไดแ้ก่ คณะเทศมนตรี ซ่ึงอาํนาจ
ในการบริหารงานอยูท่ี่คณะเทศมนตรี ซ่ึงประกอบดว้ย นายกเทศมนตรี และเทศมนตรีอีก 2-4 คน 
ตามฐานะเทศบาล กล่าวคือ 

(1)  กรณีท่ีเป็นเทศบาลเมือง และเทศบาลตาํบล ใหมี้เทศมนตรีได ้2 คน ซ่ึงเม่ือ
รวมนายกเทศมนตรีแลว้มีจาํนวน 3 คน 

(2) กรณีท่ีเป็นเทศบาลนคร ให้มีเทศมนตรีได ้4 คน ซ่ึงเม่ือรวมนายกเทศมนตรี
เป็นคณะเทศมนตรี มีจาํนวน 5 คน 

สําหรับเทศบาลเมืองท่ีมีรายไดจ้ากการจดัเก็บปีละ 20 ลา้นบาทข้ึนไป ให้มี
เทศมนตรีเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงคน 

นายกเทศมนตรี และเทศมนตรีมากจากการเลือกตั้ง อยูใ่นวาระคราวละ 4 ปี และ
ตามพระราชบญัญติัเทศบาลแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2546 ให้นายกเทศมนตรีมีอาํนาจแต่งตั้ง
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รองนายกเทศมนตรีซ่ึงมิใช่สมาชิกสภาเทศบาล เป็นผูช่้วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาล
ไดต้ามเกณฑด์งัน้ี เทศบาลตาํบลให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ไม่เกิน 2 คน เทศบาลเมืองไม่เกิน    
3 คน เทศบาลนครไม่เกิน 4 คน 

3) พนักงานเทศบาล นอกจากองคป์ระกอบท่ีสําคญัทั้ง 2 ดา้น คือ สภาเทศบาล 
และ คณะเทศมนตรีแลว้ ยงัมีอีกส่วนหน่ึงท่ีมีความสาํคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่องคป์ระกอบทั้ง 2 ก็คือ 
พนกังานเทศบาล 

พนักงานเทศบาลเป็นเจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ินของเทศบาล ท่ีปฏิบติังานอนัเป็นภารกิจ
ประจาํสํานักงาน หรืออาจจะนอกสํานักงานก็ได้ ซ่ึงมีความเก่ียวพนักับชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนอยา่งใกลชิ้ด เพราะหนา้ท่ีของเทศบาลนั้นจะตอ้งติดต่อ และใหบ้ริการแก่ประชาชนตั้งแต่
เกิดจนตาย ทั้งในเร่ืองงานทะเบียน การสาธารณูปโภค การศึกษา การรักษาความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น ซ่ึงนับว่าเป็นภาระหน้าท่ีท่ีใกลชิ้ดกับประชาชนในทอ้งถ่ินมาก ซ่ึงต่างกับคณะ
เทศมนตรีท่ีว่า คณะเทศมนตรีรับผิดชอบ และภารกิจในลกัษณะของการ “ทาํอะไร” จะเป็นหนา้ท่ี
ของพนกังานเทศบาล โดยปลดัเทศบาลเป็นผูรั้บผดิชอบ 

พนักงานเทศบาลจะมีมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัปริมาณ และคุณภาพของงาน ส่วน
การบรรจุแต่งตั้ง การให้ความดีความชอบ ตลอดจนการออกจากตาํแหน่ง เป็นไปตามพระราช
กฤษฎีการะเบียบพนกังานเทศบาล พ.ศ.2519 เป็นสาํคญั พนกังานเทศบาลนั้นมีฐานะเป็นเจา้หนา้ท่ี
ประจาํ มีการแบ่งหน่วยงานของเทศบาลออกเป็น 6 ส่วน (ระเบียบคณะกรรมการพนกังานเทศบาล )
(ก.ท.) ว่าดว้ยการกาํหนดส่วนบริหารของเทศบาล การกาํหนดตาํแหน่งและอตัราเงินเดือนของ
พนกังานเทศบาล พ.ศ. 2519) เพื่อท่ีจะใหบ้ริการแก่ประชาชน ดงัน้ี 

(1)  สาํนกัปลดัเทศบาล 
(2)  ส่วนคลงั 
(3)  สาธารณสุข 
(4)  ส่วนช่าง 
(5)  ส่วนการประปา 
(6)  ส่วนการศึกษา 

ส่วนต่างๆ เหล่าน้ี อาจจดัให้มีฐานะเป็นสาํนกั กอง ฝ่าย แผนก หรืองานก็ได ้โดย
คาํนึงถึงลกัษณะงานในหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ปริมาณ และคุณภาพของงานได้ตามความ
เหมาะสมของแต่ละเทศบาล แต่หากงานใดยงัไม่มีความจาํเป็นจะตอ้งแยกจดัเป็นส่วนราชการ
บริหารงานต่างหากก็ใหร้วมกิจการนั้นเขา้กบัส่วนอ่ืนท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัได ้หรือเทศบาลโดย
มีงานอ่ืนเพิ่มข้ึนจากท่ีกาํหนดไว ้และไม่อาจรวมไวก้บัส่วนใดได ้ก็อาจจดัเป็นส่วนต่างหากก็ได ้
ตามหลกัเกณฑข์า้งตน้โดยอนุโลม 
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ภาพที ่2.2  แสดงโครงสร้างเทศบาลตาํบล ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2546 (ฉบบัท่ี 12) 
แหล่งทีม่า:  โกวิทย ์พวงงาม, 2552: 207. 

 
กล่าวโดยสรุป โครงสร้างของเทศบาลประกอบดว้ย สภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และ

พนักงานเทศบาล โดยมีนายกเทศมนตรีทาํหน้าท่ีฝ่ายบริหาร และปลัดเทศบาลทาํหน้าท่ีฝ่าย
ปกครอง บงัคบับญัชาพนกังานเทศบาล ซ่ึงเป็นฝ่ายประจาํ 

 

สภาเทศบาล 
สมาชิกสภามากจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชน 
มีสมาชิกสภา 12 คน 
ประธานสภาเทศบาล 1 คน 
รองประธานสภาเทศบาล 

นายกเทศมนตรี 
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชน 

นายกเทศมนตรี 
อาจแต่งตั้งบุคคล ประกอบดว้ย 
   1) รองนายกเทศมนตรี แต่งตั้งได ้2 
คน 
   2) ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและ
เลขานุการนายกเทศมนตรีแต่งตั้ง
รวมกนัได ้2 คน 

พนกังานและลูกจา้งเทศบาล 

ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเป็นผูเ้ลือกตั้งทั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีโดยตรงโดยบตัรเลือกตั้งมี 2 ใบ ใบหน่ึงเลือกนายกเทศมนตรีได ้1 เบอร์ 

และอีกใบหน่ึงเลือกสมาชิกสภาเทศบาลได ้6 เบอร์ 



32 

2.3.3  อาํนาจหน้าทีข่องเทศบาล 
ตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496  และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2542 ได้

กาํหนดอาํนาจหน้าท่ีไวอ้ย่างชัดเจน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ หน้าท่ีบงัคบั หรือเจา้หน้าท่ีจะตอ้ง
ปฏิบติั และอาํนาจหนา้ท่ีท่ีจะเลือกปฏิบติั ทั้งยงัไดก้าํหนดอาํนาจหนา้ท่ีของเทศบาลในฐานะต่าง ๆ 
คือ เทศบาลตาํบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ไวแ้ตกต่างกนั ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะอาํนาจ
หนา้ท่ีของเทศบาลตาํบลเท่านั้น 

อาํนาจหนา้ท่ีของเทศบาลตาํบล ประกอบดว้ย 
1)  อาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย (อาํนาจหนา้ท่ีตอ้งทาํในเขตเทศบาล) ตามมาตรา 50 

ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย เทศบาลตาํบลมีหนา้ท่ีตอ้งทาํในเขตเทศบาล ดงัน้ี 
(1)  รักษาความสงบเรียบร้อย 
(2)  ใหมี้และบาํรุงทางบกและทางนํ้า 
(3)  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งการกาํจดั

ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 
(4)  ป้องกนั และระงบัโรคติดต่อ 
(5)  ใหมี้เคร่ืองใชใ้นการศึกษา อบรม 
(6)  ใหร้าษฎรไดรั้บการศึกษา อบรม 
(7)  ส่งเสริมการพฒันาสตรี เดก็ เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ 
(8)  บาํรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
(9)  หนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติัไวใ้หเ้ป็นหนา้ท่ีของเทศบาล 

2)  หนา้ท่ีเทศบาลตาํบลอาจกระทาํไดต้ามความจาํเป็น หรือมีศกัยภาพกระทาํไดเ้ป็น
การให้บริการแก่ราษฎรเพ่ิมข้ึนอีกคือ มาตราท่ี 51 ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายเทศบาล อาจจดัทาํ
กิจการใดๆ ได ้ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ใหมี้นํ้าสะอาดหรือการประปา 
(2)  ใหมี้โรงฆ่าสตัว ์
(3)  ใหมี้ตลาด ท่าเทียบเรือและท่าขา้ม 
(4)  ใหมี้สุสานและฌาปนสถาน 
(5)  บาํรุงและส่งเสริมการทาํมาหากินของราษฎร 
(6)  ใหมี้และบาํรุงสถานท่ีทาํการพทิกัษรั์กษาคนเจบ็ไข ้
(7)  ใหมี้และบาํรุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวิธีอ่ืน 
(8)  ใหมี้และบาํรุงทางระบายนํ้า 
(9)  เทศพาณิชย ์
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มาตรา 51 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ.2511  
3) อาํนาจหน้าท่ีตามกฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ นอกจากน้ีอาํนาจหน้าท่ีตามท่ีพระราช 

บญัญติัเทศบาล และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2542 กาํหนดไวแ้ลว้ ยงัมีกฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ 
กาํหนดให้เทศบาลมีอาํนาจหน้าท่ีดาํเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นๆ อีกเป็นจาํนวนมาก 
เช่น พระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พระราชบญัญติัทะเบียน
ราษฎร พระราชบญัญติัโรคพิษสุนขับา้ เป็นตน้ 
 

2.3.4 การบริหารงานของเทศบาล 
เพื่อให้เทศบาลสามารถบริหารงานให้เป็นไปตามอาํนาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายได้มี

นกัวิชาการวางหลกัการบริหารของเทศบาลไวด้งัน้ี 
โกวิทย ์พวงงาม (2552: 201) ไดก้ล่าวว่า การบริหารงานของเทศบาล ประกอบดว้ยคณะ

เทศมนตรี ทาํหน้าท่ีกาํหนดนโยบายแนวทางการปฏิบติังานในการพฒันาทอ้งถ่ินหน้าท่ีสาํคญัใน
การวางแผนดาํเนินงานตลอดจนเป็นผูรั้บผดิชอบควบคุมจดัทาํใหเ้ป็นไปตามแผนหรือ “นโยบาย” 
เม่ือเทียบกบัการบริหารงานของรัฐบาลแลว้คณะเทศมนตรีเปรียบไดก้บัคณะรัฐมนตรี ซ่ึงบริหาร
ราชการดา้นนโยบาย ส่วนงานประจาํทั้งหมดจะอยู่ในความรับผิดชอบของปลดัเทศบาลทาํหนา้ท่ี
กบัปลดักระทรวง โดยมีสภาเทศบาลทาํหนา้ท่ีใรการตราเทศบญัญติัโดยตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัตวั
บทกฎหมายซ่ึงใชบ้งัคบัแก่บุคคลทัว่ไปในเขตเทศบาล หรือปฏิบติัการให้เป็นไปตามอาํนาจหนา้ท่ี
ของเทศบาลตามท่ีกฎมายบญัญัติละให้อาํนาจ โดยจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้ให้อาํนาจแก่สภา
เทศบาลมากในการวางนโยบายและการควบคุมการบริหารงานของคณะเทศมนตรี การใชอ้าํนาจท่ี
นับว่าสําคญัท่ีสุดคือ การพิจารณาตราเทศบญัญติังบประมาณประจาํปี นับว่าสภาเทศบาลไดใ้ช้
อาํนาจสูงสุดในการบริหาร และควบคุมคณะเทศมนตรีเพื่อใหเ้กิดการคานอาํนาจระหว่างกนัในการ
บริหารงานเพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดการใชอ้าํนาจแต่เพียงฝ่ายเดียว 
 

2.3.5  การบริหารการคลงั  
โดยนกัวิชาการไดใ้หค้วามเห็นในการบริหารการคลงัไวด้งัน้ี 
กีรติพงศ ์แนวมาลี และวิน พรหมแพทย ์(2550: 21-22 อา้งถึงใน โกวิทย ์พวงงาม, 2552: 

202) ได ้สรุปการบริหารการคลงัไวว้่า การท่ีเทศบาลจะสามารถดาํเนินการต่างๆได ้ตามท่ีกฎหมาย
กาํหนดไวจ้าํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งท่ีจะตอ้งมีรายไดข้องตนเอง โดยการจดัเก็บรายไดแ้ละการใชจ่้าย
จะถูกควบคุมกาํหนดจากรัฐบาล โดยรัฐบาลจะกาํหนดกฎหมาย  ประเภทของรายไดแ้ละท่ีมาของ
รายได ้เช่น ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ฯลฯ และ อตัราในการจดัเก็บภาษี การแบ่งส่วน
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หน่ึงของรายไดป้ระเภทภาษีให้แก่เทศบาล รัฐบาลกลางเป็นผูก้าํหนดอีก เม่ือเทศบาลมีรายได ้จึง
จาํเป็นจะตอ้งกาํหนดแนวทางในการใชจ่้ายในรูปแบบเทศบญัญติังบประมาณประจาํปี โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและการควบคุมสุดท้ายเพื่อตรวจสอบความถูกต้องงผ่านการ
ตรวจสอบบญัชี 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.3  แสดงขั้นตอนกระบวนงบประมาณของเทศบาล 
แหล่งทีม่า:  โกวิทย ์พวงงาม, 2552: 203.  
 

2.4  แนวคดิการมีส่วนร่วมของของประชาชนและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 

2.4.1  ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
สาํหรับแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน นั้นไดมี้นกัวิชาการใหค้วามเห็นไวด้งัน้ี 
อรทยั ก๊กผล (2552ก: 17) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ว่า

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งเปิดให้ประชาชนเขา้ไปร่วมในการกาํหนดกฎเกณฑ์ นโยบาย 
กระบวนการบริหารและตดัสินใจของทอ้งถ่ิน เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเองและตอ้งอยู่บน
พื้นฐานของการท่ีประชาชนจะตอ้งมีอิสระทางความคิด มีความรู้ความสามารถในการกระทาํ และมี
ความเตม็ใจท่ีจะเขา้ร่วมต่อกิจกรรมนั้นๆ 

หน่วยงาน 

ปลดัเทศบาลจดัทาํงบประมาณท่ีหน่วยงานต่างๆเสนอมา 

พิจารณาโดยคณะเทศมนตรี 

เสนอสู่การพิจาณาขออนุมติัโดยสภาเทศบาลในรูปเทศบญัญติังบประมาณ

สภาเทศบาลอนุมติัและเสนอต่อ ผวจ. 

ฝ่ายบริหารนาํเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีมาบริหาร ภายใตร้ะเบียบของ

กระทรวงมหาดไทย 
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ส่วน สร้อยตระกลู (ติวนานนท)์ อรรถมานะ (2541: 127) อธิบายว่า การมีส่วนร่วมทางการ
เมือง หมายถึง  การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในภารกิจต่างๆขององคก์รโดยความสมคัรใจและเป็น
ความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง  

กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วมจึงไดแ้ก่ การท่ีประชาชนเขา้มาร่วมในการบริหารงานของ
ทอ้งถ่ินตั้งแต่ตน้จบจบกระบวนการบริหารงานทอ้งถ่ิน โดยความสมคัรใจของประชาชนและ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งเปิดโอกาสให้ประชานชนเขา้มาร่วมในการตดัสินใจอยา่งแทจ้ริง
บนพื้นฐานความตอ้งการของประชาชนเป็นหลกั 

 
2.4.2  หลกัการการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

 หลกัการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้น มีแนวคิดท่ีนกัวิชาการวางหลกัการไว ้ดงัน้ี  
 อรทยั ก๊กผล (2552ก: 18-22) โดยหลกัการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประชาชนจะตอ้งมี
ลกัษณะการมีส่วนร่วมอยา่งครบวงจรตั้งแต่ตน้จนถึงส้ินสุด ไม่ใช่เป็นการจดัเวทีการมีส่วนร่วมคร้ัง
เดียว ตวัอยา่งเช่น ในการแกไ้ขปัญหาของชุมชน ควรเปิดใหป้ระชาชนเขา้ร่วมตั้งแต่ตน้จนจบ ดงัน้ี 

1) เร่ิมตั้งแต่การเกิดจิตสาํนึกในตนเองและถือเป็นภาระหนา้ท่ีของตนในฐานะท่ี 
เป็นส่วนหน่ึงของสงัคมหรือชุมชนท่ีตนเองอยู ่

2) ร่วมคิดดว้ยกนัวา่อะไรคือปัญหาของชุมชน มีสาเหตุอยา่งไร และจะจดัลาํดบั 
ความสาํคญัของปัญหา เป้าหมายอยา่งไรและควรจะจดัการกบัปัญหาใดก่อนหลงั 

3) ร่วมกนัวางแผนดาํเนินงาน วา่จะจดักิจกรรมหรือโครงการอะไร จะแบ่งงาน 
กนัอย่างไร ใชง้บประมาณมากนอ้ยเพียงใด จะจดัหางบประมาณมาจากท่ีใดและใครจะเป็นผูดู้แล
รักษา 

4) ร่วมดําเนินงานประชาชนต้องเข้าร่วมด้วยความเต็มใจเต็มกําลังความรู้
ความสามารถของตนเอง 

5) ร่วมกนัติดตามประเมินผล ตลอดเวลาท่ีทาํงานร่วมกนัประชาชนตอ้งมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบถึงปัญหาอุปสรรคและร่วมกนัในการหาทางแกไ้ขปัญหาเพื่อให้งานหรือ
ภารกิจดงักล่าวสามารถสาํเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 

6) ร่วมรับผลประโยชน์ ประชาชนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนแลว้
ยอ่มท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนัซ่ึงอาจไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งอยูใ่นรูปของวงเงินวตัถุส่ิงของ แต่อาจ
เป็นความสุขสบายความพอใจในสภาพของความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนกไ็ด ้
 ทั้งน้ี ในการทาํงานเพ่ือให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมนั้น จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งคาํนึงถึง
เง่ือนไขหรือหลกัการสาํคญั 3 ประการ คือ 
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1)  การมีส่วนร่วมตอ้งเกิดจากความเตม็ใจและความตั้งใจท่ีจะเขา้ร่วม เพราะจะทาํ
ใหเ้กิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนในการแกไ้ขปัญหา/ ตดัสินใจในเร่ืองนั้นๆ 

2)   กระบวนการมีส่วนร่วมนั้นตอ้งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและขีด
ความสามารถของแต่ละบุคคลท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วม 

3)   การมีส่วนร่วมตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของเสรีภาพ/ อิสรภาพท่ีจะตดัสินใจว่าจะ
เลือกหรือจดัให้มีการมีส่วนร่วมหรือไม่ ขอ้สาํคญั คือ การมีส่วนร่วมนั้นตอ้งไม่เกิดจากการบงัคบั 
หรือขู่เขญ็จากผูท่ี้เหนือกวา่ 
 จากหลกัการท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่ากระบวนการมีส่วนร่วมนั้นไม่เพียงแต่เป็นการ
เขา้มามีส่วนร่วมในการปฏิบติัแต่จะประกอบดว้ยกระบวนการตั้งแต่การเร่ิมคิดเป็นระบบส่งต่อกนั
มาเร่ือยจากความเตม็ใจและก่อใหเ้กิดการเขา้มามีส่วนร่วมจากจิตสาํนึกของประชาชนเองอยา่งไม่มี
การแบ่งแยกชนชั้นอนัแสดงใหเ้ห็นถึงความเท่าเทียมและความมีเอกภาพในการเขา้มามีส่วนร่วมใน
การดาํเนินงานของทอ้งถ่ินกบัประชาชนอยา่งแทจ้ริง  
 

2.4.3  ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ในการมีส่วนร่วมของประชาชนไปสู่การปฏิบติัจะครอบคลุมการมีส่วนร่วมของประชาชน
หลากหลายระดบั ตั้งแต่การแจง้ให้ประชาชนรับทราบการดาํเนินโครงการของประชาชนหลงัจาก
ผูบ้ริหารตดัสินใจ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอาจไม่ไดเ้กิดข้ึนร่วมคิดเลยก็ไดด้งันั้น เพื่อ
ทาํให้เกิดความชดัเจนและสามารถพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนไดใ้นอนาคต การเขา้ใจใน
เร่ืองระดับการมีส่วนร่วมเป็นเร่ืองสําคญั มีนักวิชาเสนอตวัแบบการมีส่วนร่วม อาทิ “ตวัแบบ
ขั้นบนัไดการมีส่วนร่วมของพลเมือง” หรือ “ Ladder of Citizen Participation” ของ “Arnstein” ถือ
เป็นตวัแบบท่ีไดรั้บความนิยมอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ ค.ศ. 1969 โดยแบ่งบนัไดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนออกเป็น 8 ขั้น อนัประกอบดว้ย 

1)  ขั้นการควบคุม (Manipulation) 
2)  ขั้นการรักษา (Therapy) 
3)  ขั้นการใหข้อ้มูล (Information) 
4)  ขั้นการรับฟังความคิดเห็น (Consultation) 
5)  ขั้นการปรึกษาหารือ (Placation) 
6)  ขั้นการเป็นหุน้ส่วน (Partnership) 
7)  ขั้นมอบหมายอาํนาจ (Delegated Power) และ 
8)  ขั้นอาํนาจพลเมือง (Citizen Control) 

 โดยบนัไดการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง 8 ขั้นน้ี สามารถแสดงเป็นแผนภูมิได ้ตามภาพท่ี 2.4 
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8  Citizen Control  
  

7 Delegated  Power 
  

6 Partnership 
  

5 Placation 
  

4 Consultation 
  

3 Information 
  

2 Therapy 
  

1 Manipulation 
 
ภาพที ่2.4  แสดงแผนภูมิบนัไดการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง 8 ขั้น ของ Arnstein 
แหล่งทีม่า:  อรทยั ก๊กผล 2552ก: 19. 

 
ระดบัขั้นบนัไดท่ีสูงข้ึนสะทอ้นถึงอาํนาจของประชาชนท่ีมากข้ึนตามไปดว้ย ตามแผนภาพ

ของ Arnstein นั้น ขั้นบนัไดท่ี 1 และ 2 ถือว่ายงัไม่เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนเลย หรือท่ี
เรียกว่า “Nonparticipation” ส่วนขั้นท่ี 3 ถึงขั้นท่ี 5 เรียกว่า “Tokenism” หมายถึง ประชาชนมี
โอกาสในการให้ขอ้มูลความคิดเห็นแต่ยงัไม่มีอาํนาจในการตัดสินใจหรือท่ีเรียกว่า “Citizen 
Power”  ตวัแบบน้ีสะทอ้นให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมในระดบัเป็นภาคีหุน้ส่วน (Partnership) จึงจะ
เป็นจุดเร่ิมของบทบาทและอาํนาจของประชาชนอยา่งแทจ้ริงและเป็นจุดมุ่งหมายท่ีจะใหเ้กิดข้ึนกบั
การปกครองในทุกระดบัเป็นการพฒันาประชาชนธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจากประชาชน 
 

2.4.4  ปัญหาการมีส่วนร่วม 
นักวิชาการไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินไวด้งัน้ี 

Citizen Power 

Tokenism 

Nonparticipation 
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 วุฒิสาร ตนัติไชย (2543: 105-112 อา้งถึงใน เอกวิทย ์ธีระวิโรจน์, 2553: 51) กล่าวว่า การท่ี
ประชาชนไม่เขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองเท่าท่ีควรนั้น มีสาเหตุหลกัๆ ดงัน้ี 

1)   ทศันคติท่ีมีต่อการเมือง ประชาชนโดยทัว่ไปคิดว่าการเมืองเป็นเร่ืองไกลตวั 
ไม่ตอบสนองความตอ้งการของคนในทอ้งถ่ิน มองการเมืองเป็นเร่ืองนักการเมืองไม่ใช่เร่ืองของ
ประชาชน 

2)   ความรู้สึกท่ีมีทั้งทอ้งถ่ินละความเป็นทอ้งท่ี กล่าวคือ โดยทัว่ไปคนไทยขาด 
Civic Culture หรือความรู้สึกขาดความผกูพนักบัทอ้งถ่ินของตน ทาํให้เกิดความแปลกแยกไม่
สนใจท่ีจะเขา้ไปร่วมพฒันาทอ้งถ่ิน ไม่สนใจติดตามตรวจสอบกาํกับให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินทาํหนา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการและพฒันาทอ้งถ่ินใหก้า้วไกล  

3)   วิถีชีวิตของประชาชนแต่ละทอ้งถ่ิน ชาวบา้นมีความประนีประนอมสูงเพราะมี
ความสมัพนัธ์ในเครือญาติ และมีความเกรงใจ ประกอบกบัชาวบา้นมีการพดูคุยกนัเม่ือเกิดปัญหา 

4)   วัฒนธรรมยึดตัวบุคคล  ซ่ึงเป็นผลมาจากสังคมไทยเป็นระบบอุปถัมภ ์
ประชาชนขาดความรู้ท่ีแทจ้ริงทาํใหถู้กช้ีนาํและขาดอิสระในการตดัสินใจ 

คะนึงนิจ บวัศรีเอ่ียม และคณะ (2544: 13-14 อา้งถึงใน เอกวิทย ์ธีระวิโรจน์, 2553: 51) ได้
เสนอปัญหาและอุปสรรคท่ีไม่ส่งเสริมต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 8 ประการ คือ  

1)   ปัญหาด้านการรับรู้เก่ียวกับแนวคิดและความสําคัญของการมีส่วนของ
ประชาชน 

2)  ปัญหาดา้นกฎหมายและกระบวนการนโยบาย 
3)   ปัญหาการใชเ้คร่ืองมือและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
4)   ปัญหาเร่ืองกฎหมายและการปฏิรูปกฎหมายระดบัโครงสร้าง 
5)   ปัญหาเร่ืองมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการเสริมสร้างความเขม้แขง็ในการมี

ส่วนร่วมของประชาชน 
6)   ปัญหาเร่ืองวฒันธรรมทางการเมืองและความพร้อมของประชาชน 
7)   ปัญหาดา้นความพร้อมของภาครัฐ โดยเฉพาะความเคยชินของขา้ราชการท่ี

คอยรับฟังคาํสัง่ตามลาํดบัการบงัคบับญัชาการสนบัสนุนดน้งบประมาณ 
8)   ปัญหาเก่ียวกบัตวัช้ีวดัการมีส่วนร่วมของประชาชน 

จากปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่ในส่วนของประชาชนมี 
สาเหตุหลายประการท่ีขดัขวางการเขา้มามีส่วนร่วมทางดการเมืองของประชานชนในขณะเดียวกนั
ผูมี้ส่วนสาํคญัอยา่งยิ่งในการปกครองในระบบประชาธิปไตยหากไม่เกิดความตระหนกัรู้ในหนา้ท่ี
ของตนก็จะทาํใหก้ารเกิดข้ึนของการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนทอ้งถ่ินถอยห่างออกไปจากคาํ
วา่การมีส่วนร่วมจากประชาชนอยา่งแทจ้ริงออกไป 
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2.5  งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

ผลงานวิจยัท่ีผา่นมาเก่ียวกบัในเร่ืองเก่ียวกบัปัญหาการบริหารการคลงัดา้นงบประมาณของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นมกัเป็นการศึกษาวิจยัทางดา้นปริมาณ  

 ปกรณ์ บูรณุปกรณ์ (2541) ศึกษาเร่ือง ปัญหาในการบริหารงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตาํบล อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นชายอายุระหว่าง 
31-50 ปี การศึกษาตํ่ากว่าอนุปริญญา  ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีรายไดไ้ม่เกิน 5,000 บาทต่อ
เดือน ดาํรงตาํแหน่งในสภา อบต. ส่วนใหญ่ไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งใดๆ ในฐานะผูน้าํทอ้งถ่ินแต่ไดรั้บ
การเลือกตั้ งมีบางส่วนเคยดํารงตําแหน่งสมาชิกมาก่อน ในเร่ืองความรู้ความเข้าใจวิธีการ
งบประมาณ ส่วนใหญ่มีความเขา้ใจในเร่ืองเก่ียวกับบุคคลท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ร่างขอ้บังคบั
งบประมาณและระยะเวลาในการจดัทาํงบประมาณ แต่กลุ่มตวัอย่างไม่ค่อยเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองการ
บริหารงบประมาณประจําปี เช่นผู ้มีสิทธิอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  การใช้ข้อบังคับ
งบประมาณฉบบัก่อนหนา้ได ้หากขอ้บงัคบัปีปัจจุบนัยงัไม่อนุมติั   

อมัพร อิสสระวานิชย ์(2551) ศึกษาเร่ืองการจดัทาํงบประมาณรายจ่ายดา้นส่ิงแวดลอ้ม: 
กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า  การจดัทาํงบประมาณดา้นส่ิงแวดลอ้มของกรุงเทพมหานครมี
ความสอดคลอ้งกบัหลกัการงบประมาณท่ีดีในเร่ืองหลกัคาดการณ์ไกล และหลกัสารัตถประโยชน์ 
เน่ืองจากการจดัทาํงบประมาณของกรุงเทพมหานครมีการวางแผนล่วงหน้าในการใช้จ่ายด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม มีการใชน้โยบายแบบสมดุล และมีการตั้งงบประมาณเพ่ือการลงทุนดา้นส่ิงแวดลอ้มใน
ทุกปี การจดัทาํงบประมาณดา้นส่ิงแวดลอ้มของกรุงเทพมหานครไม่มีความสอดคลอ้งท่ีชดัเจนกบั
หลกัการงบประมาณท่ีดี ในเร่ืองหลกัประชาธิปไตย หลกัประสิทธิภาพและหลกัยติุธรรมเน่ืองจาก
การจดัทาํงบประมาณดา้นส่ิงแวดลอ้มของกรุงเทพมหานคร ยงัมีช่องว่างการมีส่วนร่วมรับรู้ของ
ประชาชนโดยทั่วไปอย่างจํากัด ในเร่ืองความสอดคล้องกับหลักประสิทธิภาพของการจัด
งบประมาณดา้นส่ิงแวดลอ้มยงัไม่สามารถควบคุมการใชจ่้ายอยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการใช้
จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพข้ึนอยู่กบัการใชจ่้ายของหน่วยงานและไม่มีความชดัเจนว่าสอดคลอ้งกบั
หลกัยุติธรรมเน่ืองจาการจดัลาํดบัความสําคญัของแผนงานดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัความ
จาํเป็นเร่งด่วนเพียงอย่างเดียว แต่ข้ึนอยู่กับแผนพฒันาของผูว้่ากรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจัยทาง
การเมืองเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย วิธีการพิจารณางบประมาณดา้นส่ิงแวดลอ้มมีลกัษณะตรงกบัแนวคิด
งบประมาณฐานศูนยเ์น่ืองจากการพิจารณางบประมาณพิจารณาทั้งรายจ่ายท่ีอยู่และส่วนเพ่ิมและ
จดัสรรงบประมาณโดยพิจารณาจากการจดัสรรงบประมาณปีก่อนๆ โดยแผนงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม
เป็นแผนงานท่ีไดรั้บการจดัสรรมากท่ีสุดของกรุงเทพมหานคร และงบประมาณขยะเป็นงบประมาณท่ี
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ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณมากท่ีสุด ความสัมพนัธ์ระหว่างสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มกบัการจดัทาํ
งบประมาณดา้นส่ิงแวดลอ้มของกรุงเทพมหานคร พบว่า สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มมิใช่ปัจจยัเดียวใน
การจัดสรรงบประมาณด้านส่ิงแวดลอ้ม แต่มีปัจจัยอ่ืน ๆ ประกอบด้วย เช่น เร่ืองของปริมาณ 
นโยบายในการพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครและนโยบายด้าน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีผูว้า่กรุงเทพมหานครใหค้วามสนใจ ค่าใชจ่้ายดา้นงานบุคลากรท่ีเพิ่มเงินเดือนข้ึนทุกปี 
รวมถึงค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าใชจ่้ายดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงสูงข้ึนจากค่าครองชีพท่ีสูงข้ึนและอตัราเงินเฟ้อ 
ปัญหาในการจดัสรรงบประมาณดา้นส่ิงแวดลอ้ม คือ การจดัทาํงบประมาณดา้นส่ิงแวดลอ้มทาํได้
ล่าช้าในกรณีท่ีหน่วยงานด้านส่ิงแวดลอ้มมีหน่วยงานในสังกัดมาก การจดัทาํงบประมาณด้าน
ส่ิงแวดล้อมก่อนล่วงหน้าทาํให้การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
หน่วยงานท่ีไดรั้บการจดัสรรงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคลอ้งกบัสภาพพ้ืนท่ีและภารกิจ 
และหน่วยงานผูใ้ชง้บประมาณมีอิสระนอ้ยในการกาํหนดแผนงานการใชจ่้ายดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 เสกสรร โกสียเ์ดชาพนัธ์ (2551) ศึกษาเร่ือง กระบวนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน: ศึกษาการจดัสรรรายไดใ้ห้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศไทย 
ผลการวิจยัพบว่า เหตุปัจจยัท่ีทาํให้รัฐบาลไม่สามารถจดัสรรรายไดใ้ห้แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 35 ต่อรายไดข้องรัฐบาล ภายในปี พ.ศ. 2549 ไดน้ั้นเกิดจาก
ผลกระทบภายนอกโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเช่ือมโยงกนัไปจนส่งผลกระทบต่อ
ทิศทางการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดย
ไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ซ่ึงปรากฎเป็น  3 มิติหลกั ดงัน้ี  มิติดา้นนโยบายรัฐบาล พบว่า การดาํเนิน
นโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร ทั้ง 2 สมยั โดยเร่ิมเขา้มาบริหารประเทศในช่วงตน้ พ.ศ. 
2544 ถึงปลาย พ.ศ. 2549 นั้นไดด้าํเนินการบริหารประเทศโดยการนาํนโยบายต่างๆท่ีไดห้าเสียงไว้
ไปสู่การปฏิบติัเป็นสาํคญัมุ่งเนน้การสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งผูน้าํกบัประชาชนโดยใชช้นชั้นล่าง
เป็นฐานเสียงและฐานนโยบาย ซ่ึงดาํเนินการหรือนาํไปบริหารจดัการแทนแต่อย่างใด  แต่จะเป็น
การนาํเงินงบประมาณท่ีจดัสรรไปยงัประชาชนพ้ืนท่ีต่างๆโดยตรงซ่ึงการดาํเนินโยบายในรูปแบบ
ประชานิยมอนัส่งผลใหส้ัดส่วนรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินถึงแมจ้ะไดรั้บการจดัสรรท่ี
เพิ่มข้ึนในแต่ละปี แต่ก็เป็นสัดส่วนท่ีไม่ถึงเป้าหมายตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย ส่ิงสําคญัอีก
ประการหน่ึง  คือบทบาทของฝ่ายการเมืองในฐานะตัวแทนของรัฐบาลท่ีเป็นผู ้แทนอยู่ใน
คณะกรรมการการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีอาํนาจหน้าท่ีหลกัในการ
กาํหนดทิศทางการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงท่ีผ่านมามีการเปล่ียน
ประธานกรรมการบ่อยคร้ัง รวมทั้งความจริงใจและตั้งใจของฝ่ายการเมืองต่อการพิจาณาแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าวท่ีปรากฎออกมาในลกัษณะการประชุมเพื่อพิจารณารวมแลว้นานหลายปี ส่งผลให้
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การตดัสินใจดาํเนินนโยบายของรัฐบาลดา้นการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
ทิศทางท่ีขาดความต่อเน่ืองและส่งผลต่อสัดส่วนรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ย  ใน
ส่วนของมิติดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบว่าบทบาทของหน่วย
ราชการต่างๆท่ีอยูใ่นส่วนกลางท่ีกฎหมายไดก้าํหนดใหต้อ้งมีการถ่ายโอนภารกิจท่ีไดเ้คยดาํเนินการ
อยู่ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินดาํเนินการแทนนั้น ยงัคงมีมุมมองต่อองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในลกัษณะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน” ยงัไม่มีความพร้อม” ในการรองรับภารกิจท่ีจะตอ้ง
ถ่ายโอน รวมทั้งผูบ้ริหารในหน่วยงานต่างๆยงัคง”หวงอาํนาจ” ของตนเองเพราะกลวัสูญเสียอาํนาจ
ในการบริหารไปเม่ือถ่ายโอนภารกิจท่ีตนเคยทาํอยู่ เห็นไดจ้ากการขอให้ทบทวน ปรับปรุงหรือ
ชะลอการถ่ายโอนภารกิจของตนเองบ่อยคร้ัง ซ่ึงหากมีการถ่ายโอนภารกิจต่างๆไปตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีไดก้าํหนดไวแ้ลว้จะมีงบประมาณท่ีจดัสรรใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพร้อมกบัถ่าย
โอนภารกิจดงักล่าวในสัดส่วนท่ีสูงมาก ซ่ึงจะทาํใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสัดส่วนรายไดท่ี้
เพิ่มข้ึนตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้นอกจากน้ีแลว้การสร้างความเขม้แขง็ให้กบัราชการส่วนภูมิภาค
ผา่นระบบการบริหารงานผูว้่าราชการแบบบูรณาการหรือผูว้่า CEO ก็เป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมให้การ
กระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและการปกครองส่วนทอ้งถ่ินถูกลดความสาํคญัลง 
เน่ืองจากการบริหารงานในรูปแบบน้ีผูว้า่ราชการจงัหวดัมีอาํนาจในการบริหารงานและแกไ้ขปัญหา
ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในจงัหวดัท่ีมากข้ึนและจาํเป็นตอ้งใชง้บประมาณในการสนบัสนุนการบริหารงานใน
สัดส่วนท่ีสูงมากในแต่ละปีงบประมาณ ซ่ึงงบประมาณดังกล่าวไม่ได้จดัสรรผ่านไปยงัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อนาํไปบริหารจดัการโครงการต่างๆ ในพื้นท่ีของจงัหวดัท่ีมีองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินอยู่เต็มพื้นท่ีจงัหวดัแต่อยา่งใด และสุดทา้ยในมิติดา้นภารกิจขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พบว่าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีขอบเขตภารกิจหน้าท่ีในการจดับริการสาธารณะ
อยา่งจาํกดั โดยเฉพาะขอบเขตภารกิจหนา้ท่ีท่ีถูกจาํกดัดว้ยกฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงหากองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดดาํเนินการจดัทาํภารกิจบางดา้นท่ีกฎหมายไม่ไดร้ะบุไว ้ก็จะถือว่าเป็นการ
กระทาํท่ีละเมิดขอบข่ายอาํนาจหน้าท่ีท่ีตนเองสามารถกระทาํได ้ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินไม่สามารถดาํเนินภารกิจใหม่ๆนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นกฎหมายต่างๆไดแ้ละงบประมาณ
ท่ีจะไดรั้บการจดัสรรเพิ่มเติมเพื่อนาํไปใชใ้นการดาํเนินงานในภารกิจใหม่ๆนั้น จีงไม่ไดรั้บการ
จดัสรรเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย ตลอดจนความซํ้ าซ้อนในภารกิจหน้าท่ีระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินดว้ยกนัเอง ท่ีอาจทาํให้แหล่งรายไดแ้ละขนาดรายไดท่ี้เหมาะสมขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินรวมทั้งการจดัสรรรายไดป้ระเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาษีแบ่งประเภทต่างๆและเงินอุดหนุน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจากรัฐบาลกลางขาดความชัดเจน ไม่สอดคลอ้งกับหลกัการ 
Revenue Approach (ท่ีเนน้อิสระในการตดัสินใจใชจ่้ายเงินในการบริหารงานและการจดบริการ
สาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) และหลกั Expenditure Approach (ท่ีเนน้การจดัสรร
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รายไดใ้ห้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามความจาํเป็นในการใชจ่้ายหรือตามขนาดของภารกิจ) 
เน่ืองจากการจดัสรรรายไดใ้ห้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งเป็นไปเพื่อให้เกิดความคุม้ค่า มี
ความเท่าเทียม มีความสมดุลและมีความเป็นธรรม รวมทั้งเกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดใน
การบริหารการคลงัรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเอง  
 นอกจากน้ีผลการศึกษายงัพบวา่ ส่ิงจาํเป็นท่ีจะตอ้งคาํนึงถึงในระยะปานกลางและระยะยาว
ต่อแนวทางการจดัสรรรายไดใ้หแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือการจดัสรรรายไดใ้หแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนและเหมาะสมแก่การพฒันา องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
สามารถดาํเนินกิจการบริการสาธารณะไดด้ว้ยตนเองและเป็นไปตามภารกิจท่ีถ่ายโอนใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเพิ่มข้ึน รวมทั้งเพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสัดส่วนรายไดเ้ม่ือเทียบ
กบัรายไดข้องรัฐบาลไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 35 ท่ีสัดส่วนดงักล่าวยงัคงบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติั
กาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2549  
 นิพนธ์ พูลชะโก (2545) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารการ
จดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน กรณีศึกษา สาํนกังานเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบวา่ ปัจจยัท่ีมีส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารการจดัเกบ็ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน: กรณีศึกษา 
สาํนกัเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร มี 3 ประการ คือ ประการแรก พระราชบญัญติัภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน พ.ศ. 2475 ซ่ึงใชบ้งัคบัสาํหรับการจดัเก็บภาษี โรงเรือนและท่ีดินถูกตราข้ึนและใชบ้งัคบั
มาเป็นเวลานาน จึงก่อใหเ้กิดปัญหาขอ้กฎหมายใน การจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ไดแ้ก่ ปัญหา
จากความไม่ชดัเจนของกฎหมาย การใชอ้าํนาจของพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีผลต่อการประเมินค่ารายปี 
และการลดค่ารายปี การกาํหนดอตัราภาษีให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ทั้งจาํนวน
อตัราภาษี ตลอดจนการจดัเก็บท่ีซํ้ าซอ้นกบัภาษีประเภทอ่ืน และบทกาํหนดโทษท่ีตํ่า ประการท่ี 2 
ความร่วมมือของประชาชนผูเ้สียภาษีประการท่ี 3 ระบบการบริหารการคลงั 
 ษฑัวสา ปริญญานิลกุล (2544) ศึกษาเร่ือง ความพยายามในการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดินของเทศบาล ผลการศึกษา พบว่า เทศบาลส่วนใหญ่มีแนวโนม้ท่ีจะเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน
ไดต้ ํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น สงัเกตไดจ้ากจาํนวนเทศบาลท่ีมีค่าความพยายามในการจดัเก็บภาษีโรงเรือน
และท่ีดินในระดบัตํ่ามีจาํนวนมากกว่าเทศบาลท่ีมีค่าความพยายามในการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดินในระดับสูง รวมทั้ งพบว่าเทศบาลขนาดใหญ่ซ่ึงมีศกัยภาพในด้านต่างๆสูงมิได้ดับความ
หมายความว่าจะมีความพยายามในการจดัเก็บภาษีสูงดว้ย และจากการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ระดับความพยายามในการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินของเทศบาล พบว่าเทศบาลท่ีประสบ
ความสาํเร็จในการจดัเก็บภาษีโรงเรือนท่ีท่ีดินในระดบัสูงนั้น มีการจดัทาํแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์นอยา่งสมบูรณ์และนาํมาใชอ้ยา่งจริงจงัรวมทั้งมีจาํนวนอตัรากาํลงัเจา้หนา้ท่ีอยา่งเพียงพอ 
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 พกัตร์พิมล เนียวกุล (2547) ศึกษาเร่ือง การบริหารการคลังท่ีดีของกรุงเทพมหานคร 
กรณีศึกษา การใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายประจาํปี รายการแปรญตัติ ผลการวิจยัพบว่า ประโยชน์
แทจ้ริงอนัเกิดจากการใชจ่้ายงบแปรญตัติ ไม่ไดต้กอยูก่บัประชาชน ส่วนรวมการดาํเนินการไม่ได้
เป็นไปด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ชอบธรรม และมีการคอรัปชันการทาํงานไม่เป็นระบบ การ
ดาํเนินการไม่เป็นไปอยา่งโปร่งใส ไม่สามารถตรวจสอบได ้การใชจ่้ายงบแปรญตัติท่ีดาํเนินอยูใ่น
ปัจจุบนัเป็นไปตามแบบอยา่งของการบริหารการคลงัท่ีไม่ดี (Bad Government) เน่ืองจากมีการใช้
อาํนาจเพ่ือจุดมุ่งหมายส่วนตวั ในการหาประโยชน์ให้กบัตนเองและพรรคพวก เพื่อให้ไดม้าซ่ึงส่ิง
ตอบแทนในเชิงนามธรรมท่ีไม่มีตวัตน หรือเพื่อสัมพนัธภาพเชิงแลกเปล่ียน หรือเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ท่ีเป็นเมด็เงินหรือทรัพยสิ์นตลอดจนมีการบริหารการคลงัท่ีผิดพลาด (Mismanagement) 
คือ การใชจ่้ายเงินไม่ไดต้ั้งอยู่บนพื้นฐานความจาํเป็น ลงทุนไปในส่ิงท่ีไดป้ระโยชน์ไม่คุม้ทุน ไม่
เหมาะสม ไม่มีผลท่ีคุม้ค่าอาจเพื่อให้ตนเองหรือพรรคพวกได้ประโยชน์ หรือ กระทาํตามผูท่ี้มี
อาํนาจเหนือสั่งให้ทาํ เพื่อให้มีผูไ้ดป้ระโยชน์จากการนั้น ใชจ่้ายงบประมาณอย่างฟุ่ มเฟือยในส่ิงท่ี
ไม่เกิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริง 
 บุญเก้ือ บุญเกิด (2545) ศึกษาเร่ือง การบริหารการเงินการคลงัขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน : ศึกษากรณี องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสมุทรสาคร ผลการวิจยัพบว่า การจดัการ
ดา้นรายได ้อบต.ชั้น 1 มีรายไดสู้ง รายไดห้ลกัมาจากค่าธรรมเนียมท่ีดินและภาษีโรงเรือนฯ อบต.
ชั้น 4 รายไดน้อ้ย รายไดห้ลกัมาจากค่าธรรมเนียมท่ีดินและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และอบต. 3 ใน 4 
แห่ง พึ่งพาเงินรายไดจ้ากรัฐบาลท่ีจดัเกบ็แลว้จดัสรรใหม้ากกวา่ร้อยละ 50 ของรายไดร้วม อบต. ชั้น 
1 มีรายไดจ้ากทรัพยากรภายในตาํบลมากกว่าทรัพยากรภายนอกตาํบล  ส่วน อบต.ชั้น 4 มีรายได้
จากทรัพยากรภายนอกตาํบลในปริมาณรายไดใ้กลเ้คียงกับภายนอกตาํบล และ อบต.ทั้งหมดมี
รายไดจ้ากแหล่งรายไดท่ี้มีความแน่นอนและส่วนใหญ่เป็นแหล่งรายไดท่ี้ไม่มีความแน่นอนสูง 
ไดแ้ก่ รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมท่ีดิน ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับ
ประสิทธิภาพและความพยายามในการจดัเก็บภาษี พบว่า อบต. 3 แห่ง มีรายไดจ้ากภาษีพียงร้อยละ 
3.5-31.5 ของรายไดร้วม และปริมาณรายไดจ้ากภาษีแต่ละประเภทของอบต.แต่ละอบต.แตกต่างกนั 
แมจ้ะอยู่ในระดบัชั้นเดียวกนัประสิทธิภาพการจดัเก็บรายไดอ่ื้นท่ีมิใช่ภาษีอากรของอบต.ชั้น 1 
จดัเก็บใกลเ้คียงกนั อบต.ชั้น 4 จดัเก็บไดแ้ตกต่างกนั การจดัการดา้นรายจ่าย อบต.ส่วนใหญ่มี
รายจ่ายในการดาํเนินการน้อยกว่ารายจ่ายลงทุนและเป็นรายจ่ายดาํเนินงานบริหารมากกว่าการ
จดับริการ อบต. ชั้น 4 มีรายจ่ายดาํเนินงานบริหารมากกว่าการจดับริการ 5-7 เท่า สัดส่วนรายจ่าย
ลงทุนของ อบต. 3ใน 4 แห่ง อยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนั คือ ประมาณร้อยละ 55-65 ของรายจ่ายรวม 
ส่วนรายใหญ่เป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนเพื่อบริการประชาชน รายจ่ายรวมเฉล่ียต่อหวัประชากรของ 
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อบต.แต่ละแห่งแตกต่างกนั การรักษาวินัยทางการคลงัในดา้ยรายจ่ายขาดเงินสะสม  รายจ่ายงบ
กลาง รายจ่ายเงินเดือนค่าจา้งแต่ละ อบต.แตกต่างกนั โดยสรุป การบริหารการเงินการคลงัของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสมุทรสาคร ยงัสามารถกระทาํไดค่้อนขา้งจาํกดั เน่ืองจากมีแหล่ง
รายไดน้อ้ย อีกทั้งทุก อบต. มีรายจ่ายประจาํค่อนขา้งสูงและมีการใชจ่้ายเงินยงัไม่ครอบคลุมภารกิจ  
 พีระ วชิรวรรณวงศ์ (2531) ศึกษาเร่ือง ความสามารถในการจดัหารายไดข้องหน่วยการ
ปกครองทอ้งถ่ิน ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาล ผลการวิจยัพบว่า เทศบาลมีความสามารถในการจดัหา
รายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย เน่ืองมาจากเหตุผล 3 ประการ คือ ประการแรก หลกัเกณฑ ์ระเบียบ 
กฎหมายท่ีเ ก่ียวข้องกับองค์ประกอบโครงสร้างรายได้เทศบาลเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิม
ความสามารถในการจดัเก็บรายไดข้องเทศบาล ประการท่ีสอง เทศบาลขาดประสิทธิภาพในการ
จดัเก็บรายไดแ้ละประการสุดทา้ย เทศบาลขาดการริเร่ิมในการจดัหารายไดใ้นลกัษณะของการ
ลงทุน 
 นภดล บุญมา (25554) ศึกษาเร่ือง ปัญหาการบริหารการคลงัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ในจงัหวดั เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า  คณะกรรมการบริหารส่วนใหญ่ขาดความพร้อมในดา้น
การศึกษาอบรมเก่ียวกบัความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในกฎหมายหรือระเบียบต่างๆของทางราชการทาํให้
เกิดปัญหาในการบริหารงาน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางแห่งมีแนวโนม้ว่ามีการช่วยเหลือกนัใน
หมู่พรรคพวก และการอุปถมัภ์กนัภายในกลุ่มเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลในทางท่ีไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนตาํบล 
นอกจากน้ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลส่วนใหญ่มีรายไดไ้ม่เพียงพอต่อการใชจ่้ายเน่ืองจากเงินรายได้
หรือภาษีต่างๆซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีอาํนาจในการจดัเก็บหรือไดรั้บส่วนแบ่งมาจากรัฐมีอยู่
อยา่งจาํกดั และอาํนาจในการจดัการดา้นการคลงัส่วนใหญ่ยงัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของรัฐส่งผลให้
องค์การบริหารส่วนตาํบลส่วนใหญ่ของจงัหวดัเชียงใหม่ตอ้งอาศยัเงินอุดหนุนจากรัฐเป็นหลกั
ประการสุดทา้ยระเบียบเก่ียวกบัการกูย้ืมขององค์การบริหารส่วนตาํบลไม่มีความชดัเจน ทาํให้
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุกแห่งในจงัหวดัเชียงใหม่ไม่สามารถกูย้มืเงินจากนิติบุคคลใดๆได ้
 ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ (2549) ศึกษาเร่ือง ทุนทางสังคมกบัการบริหารการคลงัขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรณีองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยกะปิ อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี  และ
องคก์ารบริการส่วนตาํบลเขาสามยอด จงัหวดัลพบุรี ผลการศึกษาพบวา่  1) ความสาํเร็จขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล ท่ีสามารถไดรั้บรางวลัธรรมาภิบาลจะตอ้งมีทุนทางสังคมสูงพอสมควร กล่าวคือ
จะตอ้งอาศยัผูน้าํและทีมงาน ทุนมนุษยแ์ละการมีส่วนร่วม การให้การรับรู้ร่วมกนัและการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ชุมชนโดยรวมทั้งหมด การพิจารณาจะตอ้งพิจารณาทุกมิติร่วมกนั โดยทั้ง 6 มิติไดแ้ก่ 
มิติทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม อยา่งเช่ือมโยงกนั ทั้งใน
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ระบบคิดและวิธีปฏิบติัซ่ึงจะทาํใหเ้กิดผลลพัธ์สุดทา้ยคือ ความเตม็ใจในการเสียภาษี ความพึงพอใจ
ในการบริการการเกบ็ภาษีมากข้ึนและการใชจ่้ายอยา่งโปร่งใส โดยมีเป้าหมายเพื่อการอยูดี่กินดีของ
ประชาชน  2)การนาํทุนทางสังคมมาใชน้ั้นจะช่วยสร้างพลงัอาํนาจของชุมชน การให้อาํนาจและ
การเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมจะทาํให้ประชาชนไดเ้กิดการรับรู้ มีวฒันธรรมการพ่ึงพาอาศยักนั 
ความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั ความเป็นเอกภาพ เหล่าน้ีเป็นตน้จะเป็นพลงัสร้างสรรคใ์ห้องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินมีความเขม้แขง็  3) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่งมีพฒันาการและบริบทท่ีแตกต่างกนั
การจดัการภายในของตนเองจึงตอ้งรู้จกัประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมให้เป็นประโยชน์ ดงันั้นคณะ
ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะตอ้งสนใจและเอาใจใส่อย่างจริงจงัเพื่อการ
ยกระดบัศกัยภาพขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลใหส้ามารถประสานพลงัใหเ้กิดการจดัการต่อเน่ือง
อย่างย ัง่ยืน 4) ฐานะการคลงัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะมีความมัน่คงและยัง่ยืนก็ข้ึนอยู่กบั
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดเ้รียนรู้การจดัการตนเอง การกระจายอาํนาจและให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นส่ิงท่ีมิอาจหลีกเล่ียงไดอ้นัจะทาํให้ประชาชน
ประชาชนไดเ้รียนรู้ในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยและเป็นรากฐานมัน่คงในการ
ปกครองประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง 
 เอกวิทย ์ ธีระวิโรจน์ (2553) ศึกษาเร่ือง ปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน: 
กรณีศึกษาเทศบาลเมืองนางรอง  ผลการศึกษาวิจยัพบว่า ในดา้นปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนางรอง ประชาชนส่วนมากไม่รับรู้ถึงอาํนาจท่ีตนเองไดรั้บ 
ประชาชนยงัไม่เห็นถึงความสาํคญัของการปกครองทอ้งถ่ินส่งผลใหป้ระชาชนในเขตเทศบาลเมือง
นางรองขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองไม่มากพอ ทั้งๆท่ีไดมี้
การกระจายอาํนาจให้แก่ทอ้งถ่ินนางรองอย่างต่อเน่ือง มีการประกาศใชก้ฎหมายหรือกฎระเบียบ
ต่างๆท่ีให้อาํนาจประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองหลายประการแต่การกระจายอาํนาจและ
ส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองดงักล่าวยงัไม่เกิดผลสัมฤทธ์ิเท่าท่ีควรจะเป็น 
ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุเน่ืองมาจาก การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนยงัมีนอ้ย วิธีการและ
ช่องทางการประชาสัมพนัธ์ยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ การให้ความรู้และสร้างทศันคติท่ีดีและ
ถูกตอ้งในดา้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองแก่ประชนยงัไม่ดีพอ เม่ือพิจารณาจากพฤติกรรมของ
ประชาชนดา้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองแลว้ อาจกล่าวไดว้่าการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชนดงักล่าว เป็นเพียงแค่การกระจายอาํนาจหรือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองแต่เพียงรูปแบบเท่านั้น 

 โดยสามารถสรุปงานวิจยัสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาการคลงัของเทศบาลไดด้งั
ตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่2.1  แสดงงานวิจยัสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาการคลงัของเทศบาล 
 

ผู้วจิัย สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหาการคลงัของเทศบาล 
 ปัญหาดา้น 

การจดัหา
รายได ้

ปัญหาดา้นการ
บริหารการ

คลงั 

ปัญหาดา้น
การมีส่วน

ของ
ประชาชน 

ดา้น
กฎหมายที่
ครอบคลุม
การใช้
จ่ายเงิน
อุดหนุน 
และการหา
รายไดท้ี่
จาํกดัของ
เทศบาล 

ดา้น
การเมือง 

ดา้น
บุคลากรใน
หน่วยงาน

และ
เครื่องมือใน
การอาํนวย
ความ

สะดวกใน
การ

บริหารงาน 

ดา้นสภาพ
ภมูิประเทศ 

ดา้นการ
ประชาสัมพั
นธ์ของ
เทศบาล 

และการให้
ความรู้ความ
เขา้ใจกบั
ประชาชน
ในพื้นที่ 

อื่นๆ 

ปกรณ์ บูรณุปกรณ์  /      /  
อมัพร อิสสระวานิชย ์  / /  /  /  / 
เสกสรร โกสียเ์ดชาพนัธ์ /   / /    / 
นิพนธ์ พลูชะโก  / / /  /   / 
ษฑัวสา ปริญญานิลกลุ      /    
พกัตร์พิมล เนียวกลุ  /   /     
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ตารางที ่2.1  (ต่อ)  
 

ผู้วจิัย สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหาการคลงัของเทศบาล 

 ปัญหาดา้น 
การจดัหา
รายได ้

ปัญหาดา้นการ
บริหารการ

คลงั 

ปัญหาดา้น
การมีส่วน

ของ
ประชาชน 

ดา้น
กฎหมายที่
ครอบคลุม
การใช้
จ่ายเงิน
อุดหนุน 
และการหา
รายไดท้ี่
จาํกดัของ
เทศบาล 

ดา้น
การเมือง 

ดา้น
บุคลากรใน
หน่วยงาน

และ
เครื่องมือใน
การอาํนวย
ความ

สะดวกใน
การ

บริหารงาน 

ดา้นสภาพ
ภมูิประเทศ 

ดา้นการ
ประชาสัมพั
นธ์ของ
เทศบาล 

และการให้
ความรู้ความ
เขา้ใจกบั
ประชาชน
ในพื้นที่ 

อื่นๆ 

พีระ วชิรวรรณวงศ ์ /   /     / 
นภดล บุญมา / /   /     
ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์   /     /  
เอกวทิย ์ ธีระวโิรจ   /     /  
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กล่าวโดยสรุปจากแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง 4 แนวคิดไดแ้ก่ แนวคิดการปกครอง
ทอ้งถ่ินทาํใหท้ราบถึง ความหมายของการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ความสาํคญัของการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน บทบาทหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตลอดจนการพฒันาประเทศอนัเกิดจากการ
กระจายอาํนาจการปกครองไปสู่ทอ้งถ่ินทั้งน้ีโดยอาศยั  แนวคิดการกระจายอาํนาจทางการคลงัและ
การบริหารการคลงัทอ้งถ่ินทาํใหท้ราบถึงความหมายการกระจายอาํนาจทางการคลงัและการบริหาร
การคลงัทอ้งถ่ิน ความสาํคญัของการกระจายอาํนาจทางการคลงัและการบริหารการคลงัทอ้งถ่ินการ
บริหารการคลงัท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการกระจายอาํนาจทางการคลงัเพื่อใหท้อ้งถ่ินสามารถดาํเนินการ
ดา้นสินคา้และบริการสาธารณะไดอ้ย่างครบถว้นตามความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินได้
ทั้งน้ีการบริหารการคลงัท่ีดีทาํให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้มีรายรับท่ีเพียงพอกบัรายจ่ายท่ี
เกิดข้ึนภายในกระบวนการจดัการบริหารการคลงัท่ีดีหรือการมีสุขภาพทางการคลงัท่ีดีและการ
พึ่งพาเงินอุดหนุนในจาํนวนท่ีไม่มากจนเกินไปแต่เน้นท่ีการหารายได้และพึ่งพาเงินท่ีทอ้งถ่ิน
สามารถหาไดด้ว้ยตนเองเป็นหลกั จึงจะสามารถนาํไปสู่การตอบสนองความตอ้งการของประชาชน
ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ แนวคิดการปกครองทอ้งถ่ินในรูปแบบเทศบาลเป็นหน่ึงในรูปแบบการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินของไทยท่ีทาํให้ทราบถึงแนวทางปฏิบติั ภาระหน้าท่ี ตลอดจนแหล่งท่ีมาและรายได้
ของเทศบาลและรายจ่ายท่ีเทศบาลใชใ้นแต่ละปีงบประมาณ และแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ทาํให้เห็นถึงความเก่ียวโยงของการบริหารงานของอคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินและการแสดงถึงความสัมพนัธ์ของทั้งหน่วยงานปกครองทอ้งถ่ินและประชาชนใน
พื้นท่ีในการร่วมบริหารงานและการร่วมพฒันาพื้นท่ีชุมชน แนวคิดทั้งหมดเก่ียวเน่ีองกนัไปใน
กระบวนการของการปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไม่สามารถจะมองขา้มไปได้และกลายมาเป็นตัว
กาํหนดการบริหารการคลังทอ้งถ่ิน อนัแสดงให้เห็นถึงท่ีมาของปัญหาในการบริหารการคลัง
ทอ้งถ่ิน 

จากผลงานวิจยัท่ีผา่นมาทาํให้ทราบถึงความสาํคญัและเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการคลงัทอ้งถ่ิน
โดยตรงทาํให้ทราบถึงถึงปัญหาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประสบในการคลังท้องถ่ินใน
ช่วงเวลาท่ีผ่านและนาํมาสู่การศึกษาปัญหาการทอ้งถ่ิน ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตาํบลนิคมคาํ
สร้อย ท่ีตอ้งการมุ่งศึกษาว่าเทศบาลมีปัญหาการคลงัอย่างไร ปัญหาดงักล่าวมีสาเหตุมาจากอะไร
และมีแนวทางแกไ้ขปัญหาอยา่งไร  
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จากการศึกษาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงไดแ้บ่ง ปัญหาการคลงัทอ้งถ่ินและสาเหตุของปัญหาการคลงั
ทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

1)  ปัญหาการคลงัทอ้งถ่ิน  
(1)  ปัญหาดา้นการจดัหารายได ้ 
(2)  ปัญหาดา้นการบริหารการคลงั 
(3)  ปัญหาดา้นการขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารงานการคลงัและการเล่ียงภาษี 

2)  สาเหตุของปัญหาการคลงัทอ้งถ่ิน  
(1)  ดา้นกฎหมายท่ีครอบคลุมการใชจ่้ายเงินอุดหนุน และการหารายไดท่ี้จาํกดั

ของเทศบาล 
(2)  ดา้นการเมือง  
(3)  ดา้นบุคลากรในหน่วยงานและเคร่ืองมือในการอาํนวยความสะดวกในการ

บริหารงาน 
(4)  ดา้นสภาพภูมิประเทศ  
(5)  ด้านการประชาสัมพนัธ์ของเทศบาลและการให้ความรู้ความเขา้ใจกับ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
(6)  ดา้นนโยบายของรัฐบาล 
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กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่2.5  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 

 

สภาพปัญหาการคลงัท้องถิ่น 
- ปัญหาดา้นการจดัหารายได ้ 
- ปัญหาดา้นการบริหารการคลงั 
- ปัญหาดา้นการขาดการมีส่วนร่วมในการ  
  บริหารงานการคลงัและการเล่ียงภาษี 
 

 

สาเหตุของปัญหาการคลงัท้องถิ่น 
-  ดา้นกฎหมาย  
- ดา้นการเมือง  
- ดา้นบุคลากรและเคร่ืองมือในการบริหารงาน 
- ดา้นสภาพภมิูประเทศ  
- ดา้นการประชาสัมพนัธ์และการใหค้วามรู้ความ    
  เขา้ใจกบัประชาชนในพ้ืนท่ี 
- ดา้นนโยบายของรัฐบาล 
 

 

ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข 
   -  แนวทางการแกปั้ญหาของเทศบาล 
   -  แนวทางการแกไ้ขปัญหาของผูว้จิยั 
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จากการทบทวนวรรณกรรม จึงทาํให้ไดก้รอบแนวคิดในการศึกษาดงัภาพ ซ่ึงกรอบใน
การศึกษาดงักล่าว อธิบายไดว้่าในการศึกษาปัญหาการคลงัทอ้งถ่ินของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย
จะเร่ิมศึกษาจากปัญหาทางการคลงัทั้งดา้นการจดัหารายได ้การบริหารงานการคลงั และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน จากนั้นก็วิเคราะห์ไปถึงสาเหตุของปัญหาดงักล่าว  อนัอาจมาจาก ดา้นกฎหมาย  
ด้านการเมือง ด้านบุคลากรและเคร่ืองมือในการบริหารงาน  ด้านสภาพภูมิประเทศ  ด้านการ
ประชาสมัพนัธ์ของเทศบาล  และดา้นนโยบายของรัฐบาล เม่ือทราบถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหา
แลว้ ก็จะศึกษาขอ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีกล่าวมา โดยขอ้เสนอแนะจะแบ่งเป็น
ขอ้เสนอแนะของทางเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย และขอ้เสนอแนะของผูว้ิจยั 



 
บทที ่3 

 

ระเบียบวธีิวจิัย 
 

การศึกษาเร่ืองปัญหาการคลงัทอ้งถ่ิน: ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยน้ี  
ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาปัญหาการคลงัทอ้งถ่ิน สาเหตุของปัญหาการคลงัทอ้งถ่ินของเทศบาลตาํบลนิคมคาํ
สร้อย  ในแง่มุมต่างๆและแนวทางแกไ้ขปัญหาการคลงัทอ้งถ่ินของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย 
การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาจาก
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยมีระเบียบ
วิธีวิจยัดงัน้ี 
 

3.1  แหล่งข้อมูล 
 
 การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้แหล่งขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิและแหล่งปฐมภูมิ  ซ่ึง
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

3.1.1  ข้อมูลทุติยภูมิ   
ไดจ้ากการวิจยัทางเอกสาร โดยไดข้อ้มูลจากแหล่งต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

3.1.1.1 ขอ้มูลจากเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย  เช่น ขอ้มูลทัว่ไปของเทศบาล 
แผนพฒันาตาํบล 3 ปี  รายงานประจาํปีของเทศบาล เอกสารรายละเอียดเก่ียวกับการคลงัของ
เทศบาลและสถิติการจดัเก็บรายไดข้องเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย ขอ้บญัญติัรายจ่ายประจาํปีของ
เทศบาล 

3.1.1.2 ขอ้มูลจากเอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กฎหมายการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน แผนการกระจายอาํนาจการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แผนการกระจายอาํนาจทางการคลงั
ทอ้งถ่ินและการการคลงัทอ้งถ่ิน การตรวจสอบการคลงัทอ้งถ่ินทอ้งถ่ิน  ข่าว บทความ งานวิจยัท่ี
เ ก่ียวข้องกับการกระจายอํานาจทางการคลังท้องถ่ิน  การบริหารการคลังท้องถ่ินท้องถ่ิน  
วิทยานิพนธ์ รวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากห้องสมุดสถาบนัการศึกษาต่างๆและสืบคน้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งทางอินเตอร์เน็ต 
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3.1.2  ข้อมูลปฐมภูมิ  
โดยการสังเกตการณ์ การประชุมเขา้ร่วมประชุมประจาํเดือนกบัชาวบา้นในเขตบริการของ

เทศบาล การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยสมัภาษณ์บุคคล 3 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 
   

3.2  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 
 ประชากรทั้ งหมดในเทศบาลตําบลนิคมคําสร้อย  มีทั้ ง ส้ิน  6,390 คน   (สํานักงาน
ปลดัเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย (พ.ศ.2554-2556), 2554ข) โดยเลือกสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั 
(Key Informant) ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองการบริหารการคลงัของเทศบาลตาํบลนิคมคาํ
สร้อย ดงัต่อไปน้ี 

3.2.1  ผูบ้ริหารเทศบาลและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเกบ็และการงบประมาณ 
          3.2.1.1  นายกเทศมนตรี จาํนวน 1 ท่าน 
          3.2.1.2  รองนายกเทศมนตรี จาํนวน 2 ท่าน 
          3.2.1.3  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี จาํนวน 1 ท่าน 
          3.2.1.4  สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย จาํนวน 4 ท่าน 
          3.2.1.5  หวัหนา้ส่วนการคลงัของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย จาํนวน 1 ท่าน 
3.2.2  ฝ่ายตรวจสอบการใชจ่้ายของเทศบาล คือ ปลดัเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย จาํนวน    

1 ท่าน 
3.2.3  ประชาชน คือ ผูน้าํชุมชนในเขตเทศบาล 13 หมู่บา้น จาํนวน 13 ท่าน 
 

3.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจัยคร้ังน้ี ใช้วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการคน้ควา้จาก
เอกสาร (Document Research) เช่น หนังสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคลงัทอ้งถ่ิน บทความ ส่ิงพิมพ ์
เอกสารวิชาการ งานวิจยัและวิทยานิพนธ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการคลงัทอ้งถ่ินของเทศบาล
ตาํบลนิคมคาํสร้อย การสังเกตการณ์ และใชว้ิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)  บุคคล 
3 กลุ่ม คือ 1) ผูบ้ริหารเทศบาล และเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัเก็บและการงบประมาณ   2) ฝ่าย
ตรวจสอบการใชจ่้ายของเทศบาล 3) ผูน้าํชุมชนท่ีอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตาํบลนิคมคาํ
สร้อยและประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 



54 

3.3.1  การค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Research)  
3.3.1.1 คน้ควา้ หนงัสือ บทความ ส่ิงพิมพต่์างๆ จากห้องสมุดสถาบนัการศึกษา

ต่างๆ เช่น ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หอ้งสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั หอ้งสมุดมหาวิทยารามคาํแหง เป็นตน้ 

3.3.1.2 สืบคน้ขอ้มูล บทความ เอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งทางอินเตอร์เน็ต 
3.3.1.3 นาํขอ้มูลดงักล่าวมาวิเคราะห์ 

 
 3.3.2  การสังเกตการณ์  

โดยการสังเกตการณ์ ถึงปัญหาการคลงัของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย ในรูปแบบการ
ประชุมร่วมของหน่วยงานเก่ียวกบัการบริหารงานดา้นการคลงัทอ้งถ่ิน       การประชุมประจาํเดือน
ของหมู่บา้นต่างๆ 
 

3.3.3  การสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth Interview) 
เป็นการสัมภาษณ์โดยหาคาํตอบอย่างถ่ีถว้น ภายใตค้าํถามแบบมีโครงสร้าง โดยแบ่งแนว

คาํถามออกเป็น 2 ส่วน คือ  
3.3.3.1 คาํถามสําหรับผูบ้ริหารเทศบาล และเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเก็บ

และการงบประมาณ ฝ่ายตรวจสอบการใชจ่้ายของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย โดยแบ่งแนวคาํถาม
ออกเป็น 5 ประเดน็หลกัๆ คือ 

ประเดน็ท่ี 1  ขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคล 
ประเดน็ท่ี 2  สภาพปัญหาทางดา้นการคลงัทอ้งถ่ินปัจจุบนั 
ประเดน็ท่ี 3  ความคิดเห็นเก่ียวกบัสาเหตุทางดา้นการคลงัทอ้งถ่ินปัจจุบนั 
ประเดน็ท่ี 4  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนกบัหน่วยงาน 

เทศบาล 
ประเดน็ที 5 ความคิดเห็นอ่ืน 
3.3.3.2 แนวคาํถามสําหรับผูน้าํชุมชนท่ีอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตาํบล

นิคมคาํสร้อย โดยแบ่งแนวคาํถามออกเป็น 3 ประเดน็หลกัๆ คือ 
ประเดน็ท่ี 1  ขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคล 
ประเดน็ท่ี 2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนดา้นการคลงั 

ทอ้งถ่ินกบัหน่วยงานเทศบาล 
ประเดน็ที 3  ความคิดเห็นอ่ืน 
รายละเอียดของแนวคาํถามสมัภาษณ์แสดงไวใ้นภาคผนวก 
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3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
  ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  จะอาศยัการพรรณนาและวิเคราะห์ (Descriptive and Analytical )  
โดยยดึทฤษฎีและกรอบแนวคิดท่ีไดศึ้กษาไว ้ ซ่ึงจะวิเคราะห์เรียงเป็นรายประเด็นตามวตัถุประสงค์
ของการศึกษา ไดแ้ก่ สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางแกไ้ขปัญหาการคลงัทอ้งถ่ิน ของ
เทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย 
 

 



 
บทที ่4 

 

ข้อมูลพืน้ฐานเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย 
 
 ในการศึกษาปัญหาการคลงัทอ้งถ่ินในเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้ง
ทราบขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัเทศบาลนิคมคาํสร้อย เพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ปัญหาทางการ
คลงัใหเ้ขา้ใจถึงบริบทมากข้ึน โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งเน้ือหาในการศึกษาไว ้ดงัน้ี 
 4.1  ประวติัของเทศบาลนิคมคาํสร้อย 
 4.2  ลกัษณะพ้ืนท่ีและเขตปกครอง 
 4.3  อาณาเขตติดต่อ 
 4.4  ลกัษณะทางภูมิประเทศ 
 4.5  ประชากร/ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 
 4.6  เศรษฐกิจ 
 4.7  โครงสร้างในการบริหารงานของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย 

4.8  การคลงัเทศบาล 
  

4.1  ประวตัขิองเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย 
 

เม่ือประมาณปี พ.ศ. 2499 คณะกรรมการการจดัท่ีดินแห่งชาติไดมี้มติให้จดัตั้งนิคมสร้าง
ตนเองคาํสร้อย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัสรรท่ีดินให้ราษฎรไดมี้ท่ีทาํกินของตนเอง อีกทั้งเพื่อ
ป้องกนัการบุกรุกทาํลายป่า ตลอดจนช่วยเหลือราษฎรอพยพภยัจากผูก่้อการร้ายท่ีตั้งของนิคมสร้าง
ตนเองอยูใ่นเขตทอ้งท่ีตาํบลนิคมคาํสร้อย ตาํบลนากอก ตาํบลโชคชยั และตาํบลกกแดง อาํเภอนิคม
คาํสร้อยมีท่ีดินอยู่สองขา้งถนนชยางกูร (สายอุบลราชธานี-นครพนม) เร่ิมตั้งแต่กิโลเมตรท่ี 132-
140, 700) มีขนาดเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 123,751 ไร่ 

ในปี พ.ศ.2522 คณะรัฐมนตรีไดพ้ิจารณาเห็นว่าก่ิงอาํเภอนิคมคาํสร้อย อาํเภอมุกดาหาร 
จงัหวดันครพนม แต่ก่อนมีเน้ือท่ีกวา้งขวางและชุมชนหนาแน่นมีความเจริญขยายตวัมากข้ึน จึงไดมี้
มติใหย้กฐานะข้ึนเป็นอาํเภอนิคมคาํสร้อยโดยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 96 ฉบบัพิเศษ 
หนา้ 25 ตอนท่ี 4 วนัท่ี 25 มีนาคม 2522  
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 ในปี พ.ศ.2542 เทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย อาํเภอนิคมคาํสร้อย จังหวดัมุกดาหาร ได้
เปล่ียนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลนิคมคาํสร้อย พ.ศ.2542 เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2542 (ประกาศใน
พระราชกิจจานุเบกษา ฉบบัวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2542 เล่มท่ี 116 ตอนท่ี 9 ก.) สภาพทัว่ไปมีลกัษณะ
เป็นชุมชน ก่ึงเมือง ก่ึงชนบท  
 

4.2  ลกัษณะพืน้ทีแ่ละเขตปกครอง 
 
 เทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย ตั้งอยูห่่างจากจงัหวดัมุกดาหาร ระยะทาง 27 กิโลเมตร มีพื้นท่ี 
13 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นเขตปกครอง จาํนวน 3 ตาํบล 13 ชุมชน ดงัน้ี 
 

4.2.1  ตําบลนิคมคาํสร้อย ประกอบ ด้วย 
ชุมชนคาํสร้อย      (พื้นท่ีหมู่ท่ี 1 ทั้งหมด) 
ชุมชนม่วงไข่     (พื้นท่ีหมู่ท่ี 2 ทั้งหมด) 
ชุมชนโคกกลาง     (พื้นท่ีหมู่ท่ี 3 ทั้งหมด) 
ชุมชนอุ่นคาํเจริญ    (พื้นท่ีหมู่ท่ี 5 ทั้งหมด) 
ชุมชนเดชจาํนงค ์    (พื้นท่ีหมู่ท่ี 6 บางส่วน) 
ชุมชนโนนเกษม     (พื้นท่ีหมู่ท่ี 8 บางส่วน) 
ชุมชนโนนสวา่ง     (พื้นท่ีหมู่ท่ี 9 บางส่วน) 
ชุมชนสุขสาํราญ     (พื้นท่ีหมู่ท่ี 11 บางส่วน) 
ชุมชนเรืองเจริญ     (พื้นท่ีหมู่ท่ี 12 ทั้งหมด) 
ชุมชนคาํแสนสุข     (พื้นท่ีหมู่ท่ี 13 บางส่วน) 
 
4.2.2  ตําบลโชคชัย ประกอบด้วย 

 ชุมชนชยัมงคล     (พื้นท่ีหมู่ท่ี 1 บางส่วน) 
ชุมชนคลองนํ้าใส    (พื้นท่ีหมู่ท่ี 2 ทั้งหมด) 
 
4.2.3  ตําบลนากอก ประกอบด้วย  

 ชุมชนเกษตรสมบูรณ์    (พื้นท่ีหมู่ท่ี 10 บางส่วน) 
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4.3  อาณาเขตตดิต่อ 
 

ทิศเหนือ ติดต่อกบั อบต. นากอก 
 ทิศใต ้  ติดต่อกบั อบต. โชคชยั 
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั อบต. นิคมคาํสร้อย 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั อบต. โชคชยัและ อบต. นากอก 
 

4.4  ลกัษณะทางภูมิประเทศ 
 
 สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่ของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยมีลักษณะเป็นม่ีราบสูง สูงกว่า
ระดบันํ้าทะเล ประมาณ 140 เมตร เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม โดยแบ่งลกัษณะภูมิประเทศเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนเหนือ  มีลกัษณะเป็นท่ีราบสูง มีลาํนํ้ าไหลผ่านหลายสาย มีป่าไมส้ักเป็นบางตอน
เหมาะสาํหรับการทาํนาและปลูกพืชไร่ต่างๆ ไดแ้ก่ ทอ้งท่ีตาํบลนากอก ตาํบลหนองแวงและตาํบล
กกแดงบางส่วน 
 ตอนกลาง  มีลกัษณะเป็นท่ีราบสูง พื้นท่ีบางส่วนเป็นป่าสงวนแห่งชาติ(ดงบงัอ่ี)และมีภูเขา
เป็นแนวยาว มีท่ีราบระหวา่งภูเขา ใชเ้ป็นท่ีเพาะปลูกไดซ่ึ้งไดแ้ก่พื้นท่ีตาํบลนาอุดม 
 ตอนใต ้ มีลกัษณะเป็นป่าโปร่ง ส่วนใหญ่เป็นป่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เน่ืองจากมี
ราษฎรเขา้ไปตั้งบา้นเรือนและทาํลายป่าไมเ้พื่อเป็นท่ีทาํไร่ทาํนา 
 

4.5  ประชากร/ผู้มีสิทธิเลอืกตั้ง 
 
 4.5.1  ประชากรในเขตเทศบาลตําบลนิคมคาํสร้อย  

จากฐานขอ้มูลการทะเบียนราษฎร์ ณ เดือน เมษายน 2553 แสดงจาํนวนประชากรในเขต
เทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยได ้ดงัตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่4.1  แสดงจาํนวนประชากรในเขตเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย 
 
หมู่
ที ่

ชุมชน ตาํบล ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ รวม ร้อยละ ครัว 
เรือน 

ร้อยละ 

1 
2 
3 
5 
6 
8 
9 
11 
12 
13 
1 
2 
10 

คาํสร้อย  
ม่วงไข่  
โคกกลาง 
อุ่นคาํเจริญ 
เดชจาํนงค ์
โนนเกษม 
โนนสวา่ง 
สุขสาํราญ 
เรืองเจริญ 
คาํแสนสุข 
ชยัมงคล 
คลองนํ้าใส 
เกษตรสมบูรณ์ 

นิคมคาํ
สร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
โชคชยั 
 
นากอก 

410 
281 
142 
489 
172 
48 
86 
388 
199 
238 
329 
99 
247 

60.00 
49.82 
50.90 
47.11 
47.48 
48.48 
48.04 
47.37 
47.38 
47.60 
51.33 
53.51 
49.20 

394 
283 
137 
549 
188 
51 
93 
431 
221 
262 
312 
86 
255 

40.00 
50.18 
49.10 
52.89 
52.52 
51.52 
51.96 
52.63 
52.62 
52.40 
48.67 
46.49 
50.80 

804 
564 
279 
1,038 
360 
99 
179 
819 
420 
500 
641 
185 
502 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

224 
147 
66 
455 
95 
26 
40 
223 
114 
143 
167 
37 
146 

11.90 
7.81 
3.51 
24.16 
5.10 
1.38 
2.12 
11.84 
6.05 
7.60 
8.87 
1.96 
7.75 

 รวม  3,128 100.00 3,262 100.00 6,390 100.00 1,883 100.00 

  
แหล่งทีม่า:  สาํนกัปลดัเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย (พ.ศ. 2554-2556), 2554ข. 
 

จากตารางท่ี 4.1  จะเห็นไดว้า่ ชุมชนท่ีมีจาํนวนประชากรมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ บา้น
อุ่นคาํเจริญ บา้นสุขสาํราญและบา้นคาํสร้อย ซ่ึงมีประชากร รวมกนักว่า 2,661 คน คิดเป็นร้อยละ  
41.64 ของจาํนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล และอยูใ่นเขตปกครองของเทศบาลทั้งหมดของ
ชุมชน  

ทั้งขนาดพ้ืนท่ีและลกัษณะพื้นท่ี ตลอดจนจาํนวนประชากรท่ีประชากรขา้งตน้ แสดงให้
เห็นถึงจาํนวนพื้นท่ีและจาํนวนประชากรท่ีเทศบาลจะต้องรับผิดชอบและนําไปบรรจุลงใน
แผนพฒันาตาํบล3ปี เพื่อพฒันาพื้นท่ีให้เกิดความเท่าเทียมกันในการพฒันาและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีในกรณีท่ีประชาชนร้องขอ หรือ ตอ้งการความช่วยเหลือในกรณี
เร่งด่วน เช่น ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ 
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4.6  เศรษฐกจิ 
 
 ลกัษณะการประกอบอาชีพ ประชากรประกอบอาชีพดา้นพานิชยกรรม และ เกษตรกรรม 
ไดแ้ก่การคา้ขาย การรับจา้งให้บริการขนาดเลก็ การเพาะปลูก การเล้ียงสัตว ์เช่น การทาํนา การทาํไร่ 
(การปลูกยางพารา) การเล้ียงหมู , การเล้ียงเป็ด, การเล้ียงไก่, นอกจากน้ียงัมีการรวมกลุ่มอาชีพ เช่น 
การสานตะกร้าดว้ยพลาสติก ซ่ึงสามารถเป็นรายไดห้ลกัใหก้บัครัวเรือนได ้ 

ซ่ึงขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจน้ีช้ีให้เห็นถึงฐานภาษีของคนในพ้ืนท่ีเทศบาลท่ีทอ้งถ่ินจะสามารถ
การจดัเก็บภาษีของทอ้งถ่ินและการคาดการณ์ของรายไดท่ี้ทอ้งถ่ินจากฐานการประกอบอาชีพของ
คนในทอ้งถ่ินและการดาํเนินการจดัการให้บริการประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลไดต้รงตามความ
ตอ้งการของคนในพื้นท่ีไดม้ากข้ึน 
 

4.7  โครงสร้างในการบริหารงานของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย  
 

โครงสร้างในการบริหารงานของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย ประกอบดว้ย 
4.7.1 ฝ่ายนิติบญัญติั ประกอบดว้ย สมาชิกสภาเทศบาลจาํนวน 12 คน อยูใ่นวาระคราวละ 

4 ปี 
4.7.2 ฝ่ายบริหารหรือคณะผูบ้ริหาร ประกอบไปด้วย นายกเทศมนตรี 1 คนและรอง

นายกเทศมนตรี จาํนวน 2 คน มีอาํนาจหน้าท่ีควบคุมรับผิดชอบในการบริหารงานเทศบาลตาม
กฎหมาย 

โดยสามารถอธิบายเป็นแผนภูมิโครงสร้างการบริหารเทศบาลของเทศบาลนิคมคาํสร้อยได้
ดงัภาพท่ี 4.1 
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ภาพที ่4.1  แผนภูมิโครงสร้างการบริหารเทศบาลของเทศบาลนิคมคาํสร้อย 
แหล่งทีม่า:  สาํนกัปลดัเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย, 2554ก. 
 
 

ฝ่ายนิติบญัญติั 

ประธานสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

ฝ่ายบริหาร 

นายกทศมนตรี เลขานุการ 

ท่ีปรึกษา 
รองนายกทศมนตรี 2 คน 

ขา้ราชการประจาํ 

ปลดัเทศบาล 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

สาํนกั

ปลดัเทศบาล

ฝ่ายวิชาการและ

แผนงาน 

กองคลงั กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดลอ้ม 

ฝ่ายสวสัดิการและสังคม 

เทศบาลตําบลนิคมคาํสร้อย 
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4.6.2  โครงสร้างอตัรากาํลงัและบุคลากร ประกอบดว้ย 
4.6.2.1  ระดบัชั้นเทศบาลขนาดเลก็ 
4.6.2.2  พนกังานเทศบาลรวมทั้งส้ิน จาํนวน 25 คน แยกไดด้งัน้ี 

1) พนกังานเทศบาลรวมทั้งส้ิน จาํนวน 25 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 
มิถุนายน 2553) 

(1)  ระดบั 7 จาํนวน 3 คน 
(2)  ระดบั 6 จาํนวน 6 คน 
(3)  ระดบั 5 จาํนวน 5 คน 
(4)  ระดบั 4 จาํนวน 2 คน 
(5)  ระดบั 3 จาํนวน 4 คน 
(6)  ระดบั 2 จาํนวน 4 คน 
(7)  ระดบั 1 จาํนวน - คน 

2)  ลูกจา้งประจาํ 3 คน 
3)  พนกังานจา้ง 41 คน (ครูถ่ายโอน จาํนวน 11 คน) 

เทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยมีการแบ่งส่วนการบริหารราชการออกเป็น 5 ส่วน 
ไดแ้ก่  

1) สํานักปลัดเทศบาล มีหน้าท่ีดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 
ระเบียบแบบแผนและนโยบายของเทศบาลและมีหนา้ท่ีเก่ียวกบั 

(1)  งานธุรการ 
(2)  งานการเจา้หนา้ท่ี 
(3)  งานทะเบียนราษฎร 
(4)  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(5)  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัง่คง 
(6)  งานนิติการ 

2)  กองคลงัมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
(1)  งานธุรการ 
(2)  งานการบญัชี 
(3)  งานพสัดุและทรัพยสิ์น 
(4)  งานพฒันารายได ้
(5)  งานผลประโยชน์และเร่งรัดรายได ้
(6)  งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 
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3)  กองช่าง มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
(1)  งานธุรการ 
(2)  งานผงัเมือง 
(3)  งานสาธารณูปโภค 
(4)  งานสวนสาธารณะ 
(5)  งานจดัสถานท่ีและการไฟฟ้าพื้นสาธารณะ 
(6)  งานโยธา 
(7)  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
(8)  งานประปา 

4)  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
(1)  งานธุรการ 
(2)  งานสุขาภิบาลอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 
(3)  งานรักษาความสะอาด 
(4)  งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
(5)  งานส่งเสริมสุขภาพ 
(6)  งานป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ 
(7)  งานสตัวแ์พทย ์
(8)  งานป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ 
(9)  งานสาธารณสุข 
(10)  งานดูแลสาธารณะและส่ิงแวดลอ้ม 

5)  กองการศึกษา มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
(1)   งานการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
(2)  งานกิจกรรมเดก็เยาวชน 
(3)  งานดูแลสถานศึกษา 
(4)  งานกีฬาและนนัทนาการ 
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4.8  การคลงัเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย 
  
 4.8.1  สถานการณ์คลงั    
 สถานการณ์ทางการคลงัของเทศบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2554  พิจารณาไดจ้ากขอ้มูลใน
ตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที ่4.2  แสดงสถานการณ์ทางการคลงัของเทศบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2554 
  

หมวด ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
เทศบาลมียอดเงินสะสมท่ีเก็บรักษาไว้
เองท่ีสามารถนาํมาใชไ้ด ้

5,200,00.00 2,559,625.00 1,000,000.00 

เงินสะสมไวท่ี้กองทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล(ก.ส.ท.) 

5,044,060.23 5,075,985.83 5,252,322.82 

ภาระส่งชาํระหน้ีเงินกู ้
 ก.ส.ท. 

376,534.70 
(เป็นงวดท่ี  

3/10) 

376,534.70 
(เป็นงวดท่ี  

4/10) 

376,534.70 
(เป็นงวดท่ี 

 5/10) 
ประมาณการรายรับ 42,188,500.00 

 
39,268,000.00 40,000,000.00 

งบประมาณรายจ่าย 42,173,640.00 
 

39,268,000.00 40,000,000.00 

การตั้งงบประมาณ เกินดุล 
 

สมดุล สมดุล 

 
แหล่งทีม่า:  สาํนกัปลดัเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย, 2554ข.  
 
 จากตารางขา้งตน้จะเห็นได้ว่า เทศบาลมียอดเงินสะสมท่ีเก็บรักษาไวเ้องท่ีสามารถ
นาํมาใชไ้ดล้ดนอ้ยลงเร่ือยๆ จากปี พ.ศ. 2552 มี 5,200,000 บาท ปี พ.ศ. 2553 ลดลงเหลือ 2,559,625 
บาท และในปี พ.ศ. 2554 เหลือเพียง 1,000,000 บาท รวมถึงประมาณการรายรับท่ีนอ้ยลงดว้ยเม่ือ
เทียบกบั ปี 2552 โดย ปี พ.ศ. 2553 มี 39,268,000 บาท และปี พ.ศ. 2554 มี 40,000,000 ซ่ึงถึงแมจ้ะ
เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2553 แต่กย็งันอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบั ปี พ.ศ. 2554  ขณะท่ีรายจ่ายกลบัเพิ่มข้ึนใน
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ปี พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีรายจ่าย 40,000,000 บาท เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2553 ซ่ึงมีรายจ่าย  39,268,000 บาท 
ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงสถานการณ์ทางการคลงัท่ีมัน่คงนอ้ยลง 
 
 4.7.2  การบริหารงบประมาณ 
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2554 มีการบริหารงบประมาณของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย เป็น 
ดงัน้ี
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ตารางที ่4.3  แสดงรายไดข้องเทศบาล จากการประมาณการเปรียบเทียบกบัรายรับจริงปี พ.ศ. 2552-2554 
 

รายรับ  ประมาณการ ปี 
2552 

รายรับจริง 
ปี 2552 

ประมาณการ ปี 
2553 

รายรับจริง 
ปี 2553 

ประมาณการ 
ปี 2554 

หมายเหตุ 

ก. รายได้ภาษีอากร (รวม) 
(ร้อยละ ของรายได้ทั้งหมด) 

1)  หมวดภาษีอากร (รวม) 
(ร้อยละของรายได้ทั้งหมด) 

1.1  ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน 

1.2 ภาษีบาํรุงทอ้งที่ 
1.3 ภาษีป้าย 
1.4 อากรฆ่าสตัว ์
1.5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม 

พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ 
1.6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน 9  
1.7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
1.8 ภาษีสุรา 

17,170,000.00 
(40.70) 

17,170,000.00 
(40.70) 

300,000.00 
 

27,000.00 
130,000.00 

- 
11,900,000.00 

 
1,500,000.00 

60,000.00 
600,000.00 

14,867,299.80 
(41.75) 

14,867,299.80 
(41.75) 

324,329.89 
 

26,661.50 
141,117.10 

- 
10,010,326.63 

 
1,127,898.90 

12,512.10 
824,913.08 

15,053000.00 
(38.33) 

15,053,000.00 
(38.33) 

300,00.00 
 

27,000.00 
130,000.00 
10,000.00 

10,000,000.00 
 

1,500,000.00 
60,000.00 
750,000.00 

19,263,063.01 
(54.84) 

19,263,063.01 
(54.84) 

359,408.50 
 

27,976.60 
186,488.00 
28,431.00 

13,066,780.46 
 

1,700,094.30 
8,206.59 

912,401.05 

15,672,000.00 
(39.18) 

15,672,000.00 
( 39.18) 

340,000.00 
 

25,000.00 
170,000.00 
150,000.00 

10,000,000.00 
 

1,500,000.00 
12,000.00 
850,000.00 

รายรับจริง

ของปี 2555

จะปรากฏใน

ปีงบประมาณ 

2556 ซึ่งยงัไม่

มีการจัดทาํ

การประมาณ

การ 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

รายรับ  ประมาณการ ปี 
2552 

รายรับจริง 
ปี 2552 

ประมาณการ ปี 
2553 

รายรับจริง 
ปี 2553 

ประมาณการ 
ปี 2554 

หมายเหตุ 

1.9 ภาษีสรรพสามิต 
1.10 ค่าธรรมเนียมจด

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 
1.11 ค่าภาคหลวงแร่ 

1.12 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 

2,000,000.00 
600,000.00 
8,000.00 
45,000.00 

1,619,768.76 
704,111.00 
20,768.40 
54,892.44 

1,500,000.00 
720,000.00 

 
9,000.00 
47,000.00 

2,474,004.40 
406,182.00 
48,071.05 
46,019.06 

1,850,000.00 
700,00.00 

 
20,000.00 
55,000.00 

 

ข. รายได้ทีม่ิใช่ภาษีอากร (รวม) 
(ร้อยละ ของรายได้ทั้งหมด) 

1)  หมวดค่าธรรมเนียม
ค่าปรับและใบอนุญาต (รวม) 

1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบั
กาควบคุมการฆ่าสตัวแ์ละ
จาํหน่ายเนื้อสตัว ์

1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบั
ใบอนุญาตการพนนั 

1,018,500.00 
(2.41) 

245,500.00 
 

5,000.00 
 
 
- 
 

1,370,689.59 
(3.84) 

1,370,689.59 
 
- 
 
 
- 
 

1,215,000.00 
(3.10) 

327,000.00 
 

20,000.00 
 
 

10,000.00 
 

618,140.00 
(1.76) 

618,140.00 
 

39,555.00 
 
 
- 
 

1,300.000.00 
(3.25) 

339,000.00 
 

25,000.00 
 
 

1,000.00 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

รายรับ  ประมาณการ ปี 
2552 

รายรับจริง 
ปี 2552 

ประมาณการ ปี 
2553 

รายรับจริง 
ปี 2553 

ประมาณการ 
ปี 2554 

หมายเหตุ 

1.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบั
ใบอนุญาตการขายสุรา 

1.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบั
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม
อาคาร 

1.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวเก็บ 
ขน มูลฝอย  

1.6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบั
การทะเบียนราษฎร์ 

1.7 ค่าธรรมเนียมการออก
หนงัสือรับรองการจดัตั้งสถานที่
จาํหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
ฯ 
1.8 ค่าปรับผูก้ระผดิกฎหมาย
จราจรทางบก 

2,500.00 
 

1,000.00 
 
 

80,000.00 
 

2,000.00 
 

10,000.00 
 
 
 

30,000.00 

- 
 
- 
 
 

108,595.00 
 

7,400.00 
 

6,000.00 
 
 
 

85,650.00 

2,000.00 
 

2,000.00 
 
 

80,000.00 
 

6,000.00 
 

10,000.00 
 
 
 

70,000.00 
 

- 
 
- 
 
 

110,465.00 
 

5,000.00 
 

7,2000.00 
 
 
 

100,150.00 
 

1,000.00 
 

1,000.00 
 
 

100,000.00 
 

6,000.00 
 

6,000.00 
 
 
 

70,000.00 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

รายรับ  ประมาณการ ปี 
2552 

รายรับจริง 
ปี 2552 

ประมาณการ ปี 
2553 

รายรับจริง 
ปี 2553 

ประมาณการ 
ปี 2554 

หมายเหตุ 

1.9 ค่าปรับผูก้ระทาํผิดกฎหมาย
ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 

1.10  ค่าปรับผูก้ระทาํผิด
กฎหมายละขอ้บญัญตัิทอ้งถิ่น 

1.11 ค่าปรับการผดิสญัญา 
1.12 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกบั

การควบคุมอาคาร 
1.13 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกบั

การโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย
เสียง 

1.14 ค่าใบอนุญาตตั้งแผง
ลอย 

1.15 ค่าใบอนุญาตใหเ้ป็น
ผูร้ับจา้งแต่งผม 
 

- 
 
 
- 

60,000.00 
10,000.00 

 

6,000.00 
 
 
- 
 

1,500 
 

- 
 
 
- 

52,193.50 
8755.00 

 

2760.00 
 
 
- 
 

600.00 
 

1,000.00 
 
 

2,000.00 
60,000.00 
10,000.00 

 
6,000.00 

 
 

 

5,000.00 
 

1,000.00 
 

- 
 
 
- 

265,731.80 
4,652.00 

 

2,975.00 
 
 

500.00 
 

600.00 
 

1,000.00 
 
 

2,000.00 
60,000.00 
10,000.00 

 
6,000.00 

 
 
 

1,000.00 
 

1,000.00 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

รายรับ  ประมาณการ ปี 
2552 

รายรับจริง 
ปี 2552 

ประมาณการ ปี 
2553 

รายรับจริง 
ปี 2553 

ประมาณการ 
ปี 2554 

หมายเหตุ 

 1.16 ค่าใบอนุญาตใช้
สถานที่แต่งผม 

1.17 ค่าใบอนุญาตใหเ้ขา้
ขายของในตลาด 

1.18 ค่าใบอนุญาต
ประกอบกิจการคา้ที่เป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพ 
1.19 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 

2)  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
(รวม)  

2.1 ค่าเช่าหรือค่าบริการ
สถานที่ 

2.2 ค่าดอกเบี้ย 
2.3 เงินปันผลหรือเงิน 

2,500.00 
 

1,000.00 
 

30,000.000 
 
 

4,000.00 
440,000.00 

 
320,000.00 

 
120,000.00 

- 

1,800.00 
 

8,700.00 
 

26,950.00 
 
 
- 

509,823.00 
 

382,420.00 
 

127,403.00 
-  

2,000.00 
 

6,000.00 
 

30,000.00 
 
 

4,000.00 
485,000.00 

 
345,000.00 

 
140,000.00 

-  

1,800.00 
 

26,800.00 
 

38,272.00 
 
 

14,440.00 
937,890.00 

 
831,220.00 

 
106,670.99 

- 

 2,000.00 
 

15,00.00 
 

26,000.00 
 
 

5,000.00 
480,000.00 

 
360,000.00 

 
12,000.00 

- 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

รายรับ  ประมาณการ ปี 
2552 

รายรับจริง 
ปี 2552 

ประมาณการ ปี 
2553 

รายรับจริง 
ปี 2553 

ประมาณการ 
ปี 2554 

หมายเหตุ 

 รางวลัต่างๆ 
3)  หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 

(รวม) 
3.1 ค่าขายแบบแปลน 
3.2 ค่าจาํหน่ายแบบพิมพ์

และคาํร้อง 
3.3 ค่าดูแลรักษาความ

สะอาด 
3 .4  ค่าสํา เนาและถ่าย

เอกสาร 
3.5 รายไดเ้บด็เตลด็อื่นๆ 

  
333,000.00 

 
150,000.00 

- 
 

145,000.00 
 
- 
 

38,000.00 

  
551,472.09 

 
393,400.00 

- 
 

134,538.00 
 
- 
 

23,534.09 

  
403,000.00 

 
210,000.00 

- 
 

152,000.00 
 

1,000.00 

 
40,000.00 

  
928,231.00 

 
724,700.00 

- 
 

133,310.00 
 
- 
 

70,221.00  

 
481,000 

 
300,000.00 

- 
 

130,000.00 
 

1,000.00 
 

50,000.00  

 

ค. เงินช่วยเหลอื (รวม) 
(ร้อยละของรายได้ทั้งหมด) 
 

24,000,000.00 
(56.89) 

  

19,376,005.04 
( 54.41) 

  

23,000,000.00 
(58.57 ) 

  

13,378,210.00 
(38.09) 

  

23,028,000.00 
( 57.57) 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

รายรับ  ประมาณการ ปี 
2552 

รายรับจริง 
ปี 2552 

ประมาณการ ปี 
2553 

รายรับจริง 
ปี 2553 

ประมาณการ 
ปี 2554 

หมายเหตุ 

1)  หมวดเงินอุดหนุน 
1.1 เงินอุดหนุนทัว่ไป 

24,000,000.00 
24,000,000.00 

19,376,005.04 
19,376,005.04 

23,000,000.00 
23,000,000.00 

13,378,210.00 
13,378,210.00 

23,028,000.00 
23,028,000.00 

 

รวมทั้งสิ้น  
(ร้อยละ ของรายได้ทั้งหมด) 

42,188,500.00 
(100.00) 

35,614,003.43 
(100.00) 

39,268,000.00 
(100.00) 

35,125,535.80 
(100.00) 

40,000,000.00 
(100.00 ) 

 

 
แหล่งทีม่า:  สาํนกัปลดัเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย, 2554ก: 1-3.
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จากตารางท่ี 4.3 จะเห็นไดว้่า รายไดข้องเทศบาลมีแนวโน้มลดลงตามลาํดบัจาก ปีพ.ศ. 
2552  (รายรับจริง 35,614,003.43) ปีพ.ศ. 2553 (รายรับจริง 35,125,535.80)และปีพ.ศ. 2554  
(ประมาณการ 40,000,000.00 ) ซ่ึงการประมาณการรายรับจะมีรายไดจ้ริงจาํนวนนอ้ยกว่าท่ีประมาณการ 
เช่น ในปี พ.ศ. 2552 ประมาณการไวท่ี้ 42,188,500.00 บาท แต่ไดรั้บจริงเพียง  35,614,003.43 บาท 
และปี พ.ศ. 2553 ประมาณการไวท่ี้ 39,268,000.00 แต่ไดรั้บจริงเพียง 35,125,535.80  ดงันั้นในปี 
พ.ศ. 2554 ซ่ึงประมาณการไวท่ี้  40,000,000.00 จึงมีแนวโนม้ว่า อาจไดน้อ้ยกว่าท่ีประมาณการ ซ่ึง
สามารถสรุปไดว้่าโดยรวมแลว้ รายไดข้องเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยมีรายไดท่ี้นอ้ยลงเร่ือยๆ จาก
การเกบ็ขอ้มูล  

แต่เม่ือเปรียบเทียบท่ีมาของรายไดข้องเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยในทั้ง 3 ปีท่ีผา่นมาจะ
เห็นไดว้า่รายไดห้ลกัมาจากรายไดภ้าษีอากรและเงินช่วยเหลือ หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป เปรียบเทียบ
รายรับจริงในปี พ.ศ.2552 มีสัดส่วนร้อยละ 96.16 (34,243,304.84) และในปี พ.ศ.2553มีสัดส่วน 
ร้อยละ 92.93 (32,641,273.01) ในขณะท่ีรายไดจ้ากรายไดที้มิใช่ภาษีอากรซ่ึงเป็นรายไดท่ี้เกิดจาก
การดาํเนินงานของเทศบาลมีสัดส่วนนอ้ยมากคือ ในปี พ.ศ.2552 มีรายไดท่ี้มิใช่ภาษีอากร เพียงร้อย
ละ 3.84 (1,370,689.59) ในปี พ.ศ.2553 ลดลงเหลือเพียง 1.76 (618,140.00) เท่านั้น ในขณะท่ี
ประมาณการรายรับจากปี พ.ศ.2554 ในส่วนน้ีมีเพียงร้อยละ 3.25 (1,300,000.00) เท่านั้น แสดงให้
เห็นว่าเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยมีสัดส่วนในการพ่ึงพิงเงินรายไดจ้ากรัฐบาลกลางอยูม่าก อนัเป็น
การแสดงให้เห็นถึงการพึ่งพาตวัเองไม่ไดท้างการคลงั และความห่างไกลจากการเป็นอิสรภาพ
ทางการคลงัของเทศบาล 
 

4.7.3  งบประมาณ การคลงัเทศบาล ข้อมูล ปี พ.ศ. 2552-2554 
รายจ่ายตามหมวดรายจ่ายของเทศบาล ปี พ.ศ. 2552-2554 แสดงไดด้งัตารางท่ี 4.4 และ

รายจ่ายจาํแนกตามแผนงาน ปี พ.ศ. 2552-2554 แสดงไดด้งัตารางท่ี 4.5 
 
ตารางที ่4.4  แสดงรายจ่ายตามหมวดรายจ่ายของเทศบาล ปี พ.ศ. 2552-2554 
 

หมวด รายจ่ายจริง ปี 
2552 

รายจ่ายจริง 
ปี 2553 

ประมาณการ ปี 
2554 

1)  รายจ่ายงบกลาง 
(ร้อยละของรายไดท้ั้งหมด) 

2,022,750.49 
(6.01) 

1,501,247.46 
(4.70) 

2,668,440.00 
(6.6) 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
 

หมวด รายจ่ายจริง ปี 
2552 

รายจ่ายจริง 
ปี 2553 

ประมาณการ ปี 
2554 

2)  หมวดเงินเดือนและค่าจา้งประจาํ 
(ร้อยละของรายไดท้ั้งหมด) 

3)  หมวดค่าจา้งชัว่คราว 
(ร้อยละของรายไดท้ั้งหมด) 

4)  หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 
(ร้อยละของรายไดท้ั้งหมด) 

5)  หมวดสาธารณูปโภค 
(ร้อยละของรายไดท้ั้งหมด) 

6)  หมวดเงินอุดหนุน 
(ร้อยละของรายไดท้ั้งหมด) 

7)  หมวดรายจ่ายอ่ืน 
(ร้อยละของรายไดท้ั้งหมด) 

8) หมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง 
(ร้อยละของรายไดท้ั้งหมด) 

5,451,072.30 
(16.20) 

3,423,054.00 
(10.18) 

9,853,439.45 
(29.29) 

537,911.10 
(1.60) 

2,887,86.90 
(8.59) 

2,724,500.00 
(8.10) 

6,738,764.00 
(20.03) 

4,879,012.00 
(15.26) 

2,974,040.00 
(12.22) 

11,193,660.00 
(28.51) 

637,836.22 
(2.00) 

4,328,566.63 
(13.54) 

3,002,116.00 
(9.39) 

3,087,449.35 
(9.66) 

7,621,530.00 
( 19.05) 

3,395,5270.00 
(8.49) 

11,282,780.00 
(28.20) 

570,000.00 
(1.43) 

3,447,800.00 
(8.62) 

3,666,680.00 
(9.17) 

7347,500.00 
(18.37) 

รวมทั้งส้ิน 
(ร้อยละของรายจ่ายทั้งหมด) 

33,639,378.24 
( 100.00) 

31,963,296.66 
(100.00) 

40,000,00.00 
(100.00) 

 
แหล่งทีม่า:  สาํนกัปลดัเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย, 2554ก: 19. 
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ตารางที ่4.5  แสดงรายจ่ายจาํแนกตามแผนงาน ปี พ.ศ. 2552-2554 
 

หมวด จ่ายจริง 
 ปี 2552 

จ่ายจริง 
ปี 2553 

ประมาณการ 
ปี 2554 

1)  ด้านบริหารทัว่ไป (รวม) 
(ร้อยละของรายได้ทั้งหมด) 

1.1  แผนงานบริหารทัว่ไป 
1.2 แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 
2)  ด้านบริการชุมชนและสังคม (รวม)  
(ร้อยละของรายได้ทั้งหมด) 

2.1  แผนงานการศึกษา  
2.2  แผนงานสาธารณสุข 
2.3  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
2.4  แผนงานเคหะและชุมชน 
2.5  แผนงานสร้างความเขม้แข็งของ

ชุมน  
2.6  แผนงานการศาสนาวฒันธรรม

และนนัทนาการ 
3)  ด้านเศรษฐกจิ  (รวม) 
(ร้อยละของรายได้ทั้งหมด) 

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

3.2  แผนงานการพาณิชย ์
4)  ด้านการดําเนินงานอืน่ (รวม) 
(ร้อยละของรายได้ทั้งหมด) 

4.1  แผนงานงบกลาง 

11,868,446.44 
33.33 

10,427,648.34 
1,440,798.10 

 
12,917,434.81 

36.27 
8,238,669.01 
2,344,978,80 

- 
252,928.00 
478,209.00 

 
1,602,650.00 

 
6,830,746.50 

19.18 
6,738,946.50 

 
91,800.00 

2,022,750.49 
5.68 

2,022,750.49 

12,075,678.91 
37.78 

11,094,648.91 
981,930.00 

 
15,090,380.94 

47.20 
7,328,646.98 
2,225,544.00 
2,609,000.00 
2,272,159.96 
159,200.00 

 
496,130.00 

 
3,301,089.35 

10.32 
3,301,089.35 

  
- 

1,501,247.46 
4.70 

1,501,247.46 

11,814,520.00 
29.54 

10,463,420.00 
1,351,100.00 

 
18,523,540.00 

46.31 
7,170,440.00 
2,326,100.00 
2,800,000.00 
4,642,000.00 
320,000.00 

 
1,265,000.00 

 
6,993500.00 

17.48 
6,913,500.00 

 
80,000.00 

2,668,440.00 
6.67 

2,668,440.00 

รวมทั้งส้ิน 
(ร้อยละของรายจ่ายทั้งหมด) 

33,639,378.24 
(94.46) 

31,963,296.66 
 (100.00) 

40,000,000.00 
(100.00) 

 
แหล่งทีม่า:  สาํนกัปลดัเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย, 2554ก: 4. 
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  จากตารางท่ี 4.5 เม่ือพิจารณารายรับและรายจ่ายในภาพรวมแลว้พบวา่ สถานการณ์การคลงั
ของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยมีปัญหาทั้งดา้นยอดเงินสะสม รายรับ และรายจ่าย 
 ในดา้นเงินสะสม เทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยมียอดเงินสะสมท่ีเก็บรักษาไวเ้องท่ีสามารถ
นาํมาใชไ้ดล้ดนอ้ยลงเร่ือยๆ จากปี พ.ศ. 2552 มี 5,200,000 .00บาท ปี พ.ศ. 2553 ลดลงเหลือ 
2,559,625.00 บาท และในปี พ.ศ. 2554 เหลือเพียง 1,000,000.00บาท รวมถึงประมาณการรายรับท่ี
นอ้ยลงดว้ยเม่ือเทียบกบั ปี 2552 โดย ปี พ.ศ. 2553 มี 39,268,000.00 บาท และปี พ.ศ. 2554 มี 
40,000,000.00 ซ่ึงถึงแมจ้ะเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2553 แต่ก็ยงันอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบั ปี พ.ศ. 2554  
ขณะท่ีรายจ่ายกลบัเพิ่มข้ึนในปี พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีรายจ่าย 40,000,000.00 บาท เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 
2553 ซ่ึงมีรายจ่าย  39,268,000.00 บาท ซ่ึงเม่ือเงินเก็บนอ้ยลงก็แสดงใหเ้ห็นถึงสถานการณ์ทางการ
คลงัท่ีมัน่คงนอ้ยลง 
 ดา้นรายได ้รายไดข้องเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยมีแนวโนม้ลดลงตามลาํดบัจาก ปี พ.ศ. 
2552  ซ่ึงมีรายรับจริง 35,614,003.43 บาท  ปี 2553 มีรายรับจริง 35,125,535.80 บาท  และ ปี 2554  
ประมาณการรายรับท่ี 40,000,000.00 บาท ซ่ึงการประมาณการรายรับจะมีรายไดจ้ริงจาํนวนนอ้ย
กว่าท่ีประมาณการ เช่น ในปี พ.ศ.2552 ประมาณการไวท่ี้ 42,188,500.00 บาท แต่ไดรั้บจริงเพียง  
35,614,003.43 บาท และปี พ.ศ.2553 ประมาณการไว้ท่ี 39,268,000.00 แต่ได้รับจริงเพียง 
35,125,535.80  ดงันั้นในปี พ.ศ.2554 ซ่ึงประมาณการไวท่ี้  40,000,000.00 จึงมีแนวโนม้ว่า อาจได้
นอ้ยกว่าท่ีประมาณการ ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่าโดยรวมแลว้ รายไดข้องเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยมี
รายไดท่ี้นอ้ยลงเร่ือยๆ ซ่ึงไม่เป็นผลดีต่อการคลงัของเทศบาล  นอกจากนั้นรายไดห้ลกัของเทศบาล
เม่ือวิเคราะห์แลว้มาจากรายไดภ้าษีอากรและเงินช่วยเหลือ หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป เปรียบเทียบ
รายรับจริงในปี พ.ศ.2552 มีสัดส่วนร้อยละ 96.16 (34,243,304.84) และในปี พ.ศ.2553มีสัดส่วน 
ร้อยละ 92.93 (32,641,273.01) ในขณะท่ีรายไดท่ี้มิใช่ภาษีอากรซ่ึงเป็นรายไดท่ี้เกิดจากการ
ดาํเนินงานของเทศบาลมีสัดส่วนนอ้ยมากคือ ในปี พ.ศ.2552 มีรายไดท่ี้มิใช่ภาษีอากร เพียงร้อยละ 
3.84 (1,370,689.59) ในปี พ.ศ.2553 ลดลงเหลือเพียง 1.76 (618,140.00) เท่านั้น ในขณะท่ีประมาณ
การรายรับจากปี พ.ศ.2554 ในส่วนน้ีมีเพียงร้อยละ 3.25 (1,300,000.00) เท่านั้น แสดงให้เห็นว่า
เทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยมีสัดส่วนในการพึ่งพิงเงินรายไดจ้ากรัฐบาลกลางอยู่มาก อนัเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงการพึ่งพาตวัเองไม่ไดท้างการคลงั และความห่างไกลจากการเป็นอิสรภาพทางการ
คลงัของเทศบาล 
 ดา้นรายจ่าย รายจ่ายของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย จะเป็นไปตามแผนงานและมีการปรับ
ลดเพิ่มตามงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรทาํให้การบริหารงานตอ้งเป็นไปตามจาํนวนเงินท่ีไดรั้บ
จดัสรรในแต่ละปีซ่ึงไม่คงท่ี  และเม่ือวิเคราะห์ถึงรายจ่ายต่างๆ แลว้ จะพบวา่โดยรวมจะเป็นรายจ่าย
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ในหมวดรายจ่ายประจาํและเป็นภาระกิจท่ีตอ้งทาํตามหนา้ท่ีของเทศบาลใหเ้พียงพอ เป็นผลทาํใหมี้
รายจ่ายในส่วนของการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจลดน้อย โดยจะสังเกตไดจ้ากหมวดรายจ่ายดา้น
เศรษฐกิจในปีงบประมาณ 2552 จ่ายจริง 6,830,746.50 หรือร้อยละ19.18 เม่ือเปรียบเทียบปีกบั
ปีงบประมาณ 2553 ลดลงเหลือ 3,301,089.35 หรือร้อยละ10.32 ของงบประมาณรวมทั้งหมด แสดง
ให้เห็นถึงการลดลงของการพฒันาดา้นเศรษฐกิจซ่ึงถือเป็นหัวใจหลกัของการพฒันาเพื่อให้เกิด
รายไดใ้นทอ้งถ่ิน 
 



 
บทที ่5 

 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ืองปัญหาการคลงัทอ้งถ่ิน ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย น้ี  
ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาปัญหาทางดา้นการคลงัทอ้งถ่ิน สาเหตุของปัญหาการคลงัทอ้งถ่ินของเทศบาลตาํบล
นิคมคาํสร้อย  ในแง่มุมต่างๆและแนวทางแกไ้ขปัญหาดา้นการคลงัทอ้งถ่ินของเทศบาลตาํบลนิคม
คาํสร้อย โดยผูว้ิจยัขอนาํเสนอ ผลการศึกษาตามลาํดบัดงัน้ี 

5.1  สภาพปัญหาการคลงัของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย  
5.1.1  ปัญหาดา้นการจดัหารายได ้ 
5.1.2  ปัญหาดา้นการบริหารการคลงั 
5.1.3  ปัญหาดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  

5.2  สาเหตุของปัญหาการคลงัของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย ไดแ้ก่ 
5.2.1  ดา้นกฎหมายท่ีครอบคลุมการใชจ่้ายเงินอุดหนุน และการหารายไดท่ี้จาํกดัของ

เทศบาล  
5.2.2  ดา้นการเมือง  
5.2.3  ด้านบุคลากรในหน่วยงานและเคร่ืองมือในการอาํนวยความสะดวกในการ

บริหารงาน 
5.2.4  ดา้นสภาพภูมิประเทศ  
5.2.5 ด้านการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล และ  การให้ความรู้ความเข้าใจกับ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
5.2.6  ดา้นนโยบายของรัฐบาล 

5.3  แนวทางในการแกปั้ญหา และขอ้เสนอแนะ 
 

5.1  สภาพปัญหาการคลงัของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย  
 

5.1.1  ปัญหาด้านการจัดหารายได้  
การจะพฒันาใหเ้กิดความมัน่คงทางการคลงัแก่หน่วยการปกครองส่วนทอ้งถ่ินจาํเป็นอยา่ง

ยิง่ท่ีจะตอ้งจดัใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีรายไดท่ี้มัน่คงสามารถพฒันาให้เกิดรายไดเ้พิ่มเพื่อ
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การใชจ่้ายในอนาคตและเป็นแหล่งสํารองเงินท่ีใชใ้นกิจการของหน่วยงาน จากพระราชบญัญติั
เทศบาล พ.ศ. 2496แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 ในส่วนของรายไดข้องเทศบาลตามพระราชบญัญติั
เทศบาล พ.ศ. 2496 ไดก้าํหนดไวด้งัน้ี  

รายได ้เป็นไปตามกาํหนด ไวใ้นมาตรา 66 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2498 คือ เทศบาลอาจมีรายไดจ้ากเงินดงัต่อไปน้ี 

1)  รายไดจ้ากภาษีตามท่ีกฎหมายกาํหนด ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  
(1) ภาษีอาการท่ีเทศบาลตอ้งจดัเก็บเอง ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษี

บาํรุงทอ้งท่ี ภาษีป้ายและอากรฆ่าสตัว ์
(2) ภาษีท่ีรัฐจดัเก็บและแบ่งให้แก่เทศบาลไดแ้ก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสุรา ภาษี

สรรพสามิต และภาษีธุรกิจตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
(3) ภาษีท่ีรัฐจดัเก็บและมอบให้เทศบาลทั้งจาํนวน ไดแ้ก่ ภาษีค่าธรรมเนียม

รถยนตแ์ละลอ้เล่ือน 
2)   รายไดจ้ากค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามแต่จะมีกฎหมายกาํหนดไว ้
3)  รายไดจ้ากทรัพยสิ์นของเทศบาล 
4)  รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย ์
5)  รายไดจ้ากพนัธบตัรเงินกู ้หรือเงินกูต้ามแต่ท่ีกฎหมายจะกาํหนดไว ้
6)  เงินกูจ้ากระทรวง ทบวง กรม องคก์ารและนิติบุคคลต่างๆ ซ่ึงกรณีการกูเ้งินน้ี

แต่เดิมพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 ไดก้าํหนดใหกู้เ้งินไดแ้ต่เฉพาะกระทรวงทบวง กรม และ
องคก์ารต่างๆ เท่านั้น แต่ต่อมาไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2498 ใหมี้การกูเ้งินจากนิติบุคคลไดด้ว้ย 

7)  รายไดจ้ากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
8)  รายไดจ้ากเงินหรือทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนท่ีมีผูอุ้ทิศให ้
9)  รายไดอ่ื้นตามแต่จะมีกฎหมายกาํหนดไว ้

โดยรายไดท้ั้งหมดหากสามารถจดัเก็บและจดัการหาไดอ้ย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็จะเป็น
รายไดใ้หเ้ทศบาลสามารถนาํมาใชใ้นการบริหารการคลงัภายในองคก์รเองและการบริการสาธารณะ
แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งเพียงพอสาํหรับเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย 

จากศึกษาพบว่าเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยยงัมีปัญหาในดา้นการจดัหารายไดข้องเทศบาล
ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

          5.1.1.1  เทศบาลพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐมากเกินไป 
          เม่ือเทียบกบัรายไดท่ี้เทศบาลจดัเกบ็เองกบัสัดส่วนของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในปีท่ี

ผ่านมาและปีประมาณการพบว่าเทศบาลมีรายไดจ้ากและมีแนวโนม้ในการพึ่งพาเงินอุดหนุนจาก
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รัฐบาลต่อเน่ืองไปในอนาคต และเม่ือศึกษาจากตารางรายไดข้องเทศบาลจาก ปี พ.ศ. 2552 -2554 
เปรียบเทียบท่ีมาของรายไดข้องเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยในทั้ง 3 ปีท่ีผา่นมาจะเห็นไดว้่ารายได้
หลกัมาจากรายไดภ้าษีอากรและเงินช่วยเหลือ หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป เปรียบเทียบรายรับจริงในปี 
พ.ศ. 2552 มีสัดส่วนร้อยละ 96.16 (34,243,304.84) และในปี พ.ศ. 2553 มีสัดส่วน ร้อยละ 92.93 
(32,641,273.01) ในขณะท่ีรายไดจ้ากรายไดที้มิใช่ภาษีอากรซ่ึงเป็นรายไดท่ี้เกิดจากการดาํเนินงาน
ของเทศบาลมีสัดส่วนนอ้ยมากคือ ในปี พ.ศ. 2552 มีรายไดท่ี้มิใช่ภาษีอากร เพียงร้อยละ 3.84 
(1,370,689.59) ในปี พ.ศ.2553 ลดลงเหลือเพียง 1.76 (618,140.00) เท่านั้น ในขณะท่ีประมาณการ
รายรับจากปี พ.ศ. 2554 ในส่วนน้ีมีเพียงร้อยละ 3.25 (1,300,000.00) เท่านั้น แสดงให้เห็นว่า
เทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยมีสัดส่วนในการพึ่งพิงเงินรายไดจ้ากรัฐบาลกลางอยู่มาก อนัเป็นการ
แสดงใหเ้ห็นถึงการยงัพึ่งพาตวัเองไม่ไดท้างการคลงั การพึ่งพาเงินอุดหนุนในสัดส่วนท่ีสูง และการ
ตอ้งรับภาระหนา้ท่ีตามเงินอุดหนุนท่ีพว่งมาดว้ยโครงการต่างๆของรัฐบาลอนัทาํใหเ้ทศบาลเองขาด
อาํนาจเด็ดขาดในการตดัสินใจทางการคลงัเพื่อนาํงบประมาณมาใช้ในการบริหารงานหรือการ
ลงทุนเพื่อใหเ้กิดผลทางการคลงัท่ีย ัง่ยนืของเทศบาลเอง 

            นอกจากนั้นปัญหาการพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมากเกินไป ยงัเกิดจากการท่ีรัฐ
ไม่กระจายอาํนาจในการจดัเก็บภาษีมาให้กบัทอ้งถ่ินดาํเนินการเอง ทอ้งถ่ินจึงไม่สามารถจดัเก็บ
ภาษีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย  ส่งผลต่อการพึ่ งพาตนเองไม่ได้ ดังท่ีนายคมเดช โสมรักษ ์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยไดก้ล่าวไวว้า่ (2554) 
 

การจดัเก็บรายไดใ้นปัจจุบนัทางเทศบาลยงัไม่ไดรั้บการกระจายอาํนาจอยา่งเตม็ท่ี 
คงรับเฉพาะบางส่วน โดยถูกแบ่งให้สรรพากรและ อบจ. ดาํเนินการบางส่วนทาํ
ให้การดาํเนินการจัดเก็บรายได้ไม่เต็มท่ีทั้ งๆท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
ความสามารถในการจดัเกบ็เป็นอยา่งดีและรู้จกัขอ้มูลของชุมชนดี 
 

          เม่ือทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นองค์กรท่ีรัฐตอ้งการให้เป็นองค์กรกระจายอาํนาจการปกครอง
ใหก้บัประชาชนในทอ้งถ่ินไดป้กครองบริหารงานเองตอ้งพึ่งพางบประมาณจากส่วนกลางเป็นอยา่ง
มาก จึงทาํใหไ้ม่อาจสะทอ้นหวัใจของการกระจายอาํนาจนัน่คือการเป็นอิสระในการบริหารงานได ้
ปัญหาน้ีจึงนบัวา่เป็นปัญหาใหญ่ซ่ึงไม่ใช่แค่ปัญหาของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยเพียงองคก์รเดียว 

         5.1.1.2  เทศบาลไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจากรัฐน้อยลง แต่ไดรั้บภารกิจท่ีมาก
ข้ึน ส่งผลใหง้บประมาณไม่พอต่อรายจ่าย และไม่มีเงินเหลือเพื่อพฒันาเทศบาล 

         ปัญหาน้ีเป็นความต่อเน่ืองจากปัญหาท่ีเทศบาลตอ้งพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมาก
เกินไปเม่ือเงินอุดหนุนนอ้ยลงทาํให้เกิดปัญหางบประมาณไม่เพียงพอและหากยิ่งรัฐบาลอุดหนุน
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นอ้ยลงและยงัเพิ่มภารกิจมากข้ึนกจ็ะยิง่ทาํใหเ้กิดปัญหารายไดไ้ม่สมดุลกบัรายจ่ายทาํใหเ้ทศบาลไม่
มีเงินเหลือพอท่ีจะไปพฒันาเทศบาลในดา้นท่ีเป็นปัญหาเฉพาะของเทศบาลนิคมคาํสร้อยเอง ดงั
ความเห็นของนายศุภวฒัน์ พิกุลศรี ปลดัเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย (2554) ท่ีกล่าวว่า “เทศบาลมี
ปัญหาดา้นการคลงัเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากการไดจ้ดัสรรงบประมาณจากรัฐไดน้อ้ยลง เงินอุดหนุน
จากเดิมไดล้ดลงและมีภาระงานเพิ่มข้ึน อยา่งปีน้ีกต็อ้งเอาส่วนหน่ึงไปจดัเป็นงบไทยเขม้แขง็”  

 
...รัฐบาลมอบหมายภารกิจกาํหนดให้ตอ้งทาํมากข้ึน รัฐมีรายได้ไม่เพียงพอจึง
จดัสรรงบประมาณให้น้อย เป็นไปตาม พ.ร.บ. กระจายอาํนาจเร่ืองการจดัสรร
รายไดใ้หเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้แต่รัฐบาลไม่สามารถจดัสรรรายไดใ้ห้
เพิ่มข้ึนไดเ้พราะมีพื้นท่ีและหน่วยงานจดัเก็บท่ีจาํกดั เทศบาลเองก็ไม่สามารถ
จัดเก็บรายได้ตามเป้าหมายเพราะแต่ละปีจะมีความไม่แน่นอนของสภาวะ
เศรษฐกิจ ฝนฟ้า ไม่ไดก้็ทาํให้ขายของไม่ได ้ร้านคา้มากบา้งนอ้ยบา้ง ไม่แน่นอน 
และกเ็ป็นผลกระทบพว่งกนัไป... 

 
           แมก้ารมอบหมายภารกิจใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพิ่มมากข้ึน เป็นหลกัการ
ทัว่ไปของการกระจายอาํนาจในอนาคตหากตอ้งการให้เกิดการกระจายอาํนาจจากส่วนกลางไปสู่
ทอ้งถ่ินการกระจายภารกิจจึงเป็นหลกัการท่ีถูกตอ้ง แต่ส่ิงท่ีไม่สมเหตุสมผลอย่างยิ่งท่ีเกิดการ
กระจายภารกิจ แต่ไม่กระจายงบประมาณให้สมเหตุสมผล หรือการไม่กระจายอาํนาจการเก็บภาษี
เพื่อท่ีทอ้งถ่ินจะมีเงินในการกระทาํตามภารกิจท่ีไดรั้บมา  จากปัญหาน้ีสะทอ้นให้เห็นว่าทอ้งถ่ิน
ไม่ไดรั้บการกระจายอาํนาจอยา่งแทจ้ริง แต่เป็นเพียงผูต้อ้งกระทาํตามคาํสั่งของส่วนกลาง และไม่มี
ความเป็นอิสระในการบริหารงานของทอ้งถ่ินเอง 

         5.1.1.3  เงินงบประมาณจากส่วนกลางล่าชา้ ตอ้งนาํเงินสะสมของเทศบาลมาใชก่้อน  
         ในกรณีน้ีเป็นปัญหาการบริหารงานของส่วนกลางท่ีล่าชา้และส่งผลให้เกิดปัญหาใน

การบริหารงานการคลงัของเทศบาล  ซ่ึง นายศุภวฒัน์ พิกุลศรี ปลดัเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย 
(2554) กล่าวถึงเร่ืองน้ีวา่ 

 
เทศบาลมีปัญหาดา้นการคลงัเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากการไดจ้ดัสรรงบประมาณจาก
รัฐไดน้อ้ยลง แต่รัฐบาลมอบหมายภารกิจกาํหนดใหต้อ้งทาํมากข้ึน รัฐมีรายไดไ้ม่
เพียงพอจึงจดัสรรงบประมาณให้น้อยเป็นไปตาม พรบ.กระจายอาํนาจเร่ืองการ
จดัสรรรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายกาํหนดไว  ้แต่รัฐบาลไม่สามารถจดัสรร



82 

รายไดใ้หเ้พิ่มข้ึนได ้เพราะมีพื้นท่ีและหน่วยงานจดัเก็บท่ีจาํกดั กูเ้งินจาก กสท. ให้
นอ้ย ไม่เพียงพอกบังานท่ีตอ้งทาํ ภารกิจตามนโยบายสาธารณะต่างๆกระจายให้
หมด กระจายงานแต่ไม่กระจายเงิน เงินงบประมาณจากส่วนกลางล่าช้า บางที
ประมาณการว่าจะมาเดือนน้ี ก็เล่ือน ทาํให้ตอ้งแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ เอาเงินสะสม
ออกมาใชก่้อน ไม่งั้นก็โดนว่า ก็กลายเป็นเทศบาลขาดเงินสะสมไป แต่ก็พยายาม
ใหเ้ป็นไปตามกรอบวินยัทางการคลงัใหม้ากท่ีสุด 

 
          การดาํเนินการโอนเงินงบประมาณท่ีล่าชา้ทาํใหเ้ทศบาลตอ้งแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้
โดยนาํเงินสะสมมาใชก่้อนถือเป็นปัญหาท่ีเส่ียงต่อความมัน่คงทางการคลงัของเทศบาลนิคมคาํ
สร้อยอย่างมากหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภยัธรรมชาติท่ีไม่อาจคาดการร์ล่วงหน้าไดเ้ทศบาลอาจมี
งบประมาณไม่เพียงพต่อการเยยีวยาผูเ้สียหายในเบ้ืองตน้ได ้ดงันั้นหากไม่ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนอาจส่งผลต่อเน่ืองไปสู่ปัญหาการบริหารการคลงัของเทศบาลในอนาคตได ้

          5.1.1.4  อตัราการเกบ็ภาษีทอ้งถ่ินไม่มีการปรับปรุง 
          ในการเก็บภาษีเทศบาลมีประเภทภาษีท่ีสามารถเก็บไดเ้อง ไดแ้ก่ ภาษีโรงเรือนและ

ท่ีดิน ภาษีบาํรุงทอ้งท่ี  อากรฆ่าสัตว ์ภาษีป้าย อากรรังนกอีแอ่น ซ่ึงรัฐจะกาํหนดอตัราภาษีให้ และ
เทศบาลเป็นผูเ้กบ็ภาษีเอง  อยา่งไรกต็ามกย็งัมีปัญหาการไม่ปรับปรุงอตัราการเก็บภาษี ซ่ึงเป็นอตัรา
ท่ีใชม้านานมากแลว้ และเอ้ือประโยชน์ต่อคนรวยหรือคนมีท่ีดินมาก โดยในกรณีของเทศบาลตาํบล
นิคมคาํสร้อย  นายประสาท สุภาชาติ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย (2554) 
กล่าวว่า  “ปัญหาการคลงัของเทศบาลปัจจุบนัมีปัญหาเร่ืองงบประมาณการพฒันาไม่เพียงพอ อตัรา
การจดัเก็บภาษี เช่น ค่าบาํรุงทอ้งท่ี ค่าป้าย โรงเรือน ฯลฯ ตลอดระยะเวลา 12 ปี ยงัคงเก็บอตัราเดิม 
ไม่กลา้เพิ่มอตัราภาษี เพราะเกรงวา่จะกระทบฐานคะแนนเสียง...”  ซ่ึงเม่ืออตัราการเก็บภาษีดงักล่าว
ไม่มีการปรับปรุงจึงเป็นอตัราท่ียงัตํ่าอยูม่าก ทาํให้เทศบาลขาดรายไดท่ี้พึงไดรั้บจากฐานภาษีท่ีเขา้
กบัภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั ซ่ึงรายไดน้ั้นสามารถนาํมาพฒันาเทศบาลในดา้นเศรษฐกิจหรือการ
พฒันาดา้นอ่ืนๆได ้

          5.1.1.5  การจดัเก็บรายไดข้องเทศบาลไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้เพราะบาง
กิจการเลิกกิจการโดยไม่แจง้ยกเลิกการจ่ายภาษี 

          เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมซบเซาลงทาํให้มีการเลิกกิจการไปของร้านคา้
ภายในเทศบาล เม่ือถึงรอบการจดัเก็บก็ทาํให้รายไดข้องเทศบาลลดลงไม่สามารถจดัเก็บไดต้ามท่ี
ประมาณการไว ้ดงัจะเห็นจากการให้สัมภาษณ์ของนางทองมาศ ขนัธะหันต ์ หัวหนา้ส่วนการคลงั
เทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย (2554) ซ่ึงกล่าวถึงเร่ืองน้ีไวว้า่  
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การจดัเก็บภาษีรายไดข้องเทศบาลไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพราะผูเ้สียภาษีบางราย
ท่ีเคยข้ึนทะเบียนปีท่ีแลว้ ปีน้ีไม่มา ร้านคา้บางร้านปีท่ีแลว้มา แต่พอปีปัจจุบนัเลิก
กิจการโดยไม่ไดบ้อกกล่าวเทศบาล ปีไหนเศรษฐกิจไม่ไดมี้กิจการปิดไปเทศบาลก็
มีรายไดล้ดลง ประชาชนบางส่วนยงัไม่เขา้ใจการเสียภาษีประจาํปี ทาํให้จดัเก็บ
ไม่ได ้ยา้ยท่ีอยู่โดยไม่ไดแ้จง้ตามเก็บไม่ได ้ทาํให้การจดัเก็บรายไดไ้ม่ตรงตาม
เป้าหมาย 
 
          ปัญหาดา้นการหารายไดท่ี้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของเทศบาลส่งผลกระทบต่อการ

คลงัของเทศบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งทาํให้การประมาณการแต่ละปีมีความคลาดเคล่ือนและการ
จดัเกบ็เองกไ็ม่สามารถจะทาํใหร้ายไดข้องเทศบาลเพ่ิมข้ึนจนมีความมัน่คงทางการคลงัได ้

          5.1.1.6  ขาดการจดัการท่ีดีในการดาํเนินการจดัเกบ็ 
          ในการท่ีทอ้งถ่ินสามารถมีอาํนาจหน้าท่ีจดัเก็บภาษีบางประเภทไดเ้องเพื่อบริหาร

จดัการในทอ้งถ่ิน ถือเป็นแนวทางท่ีดีตามหลกัการกระจายอาํนาจ อยา่งไรกต็ามทอ้งถ่ินจะตอ้งมีการ
จดัการท่ีดีในการจดัเก็บภาษีเพื่อให้ไดภ้าษีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ก่อให้เกิดรายไดก้บัทอ้งถ่ินใน
การนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อไป ในกรณีของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยยงัมีปัญหาในเร่ืองการบริหาร
จดัการการเก็บภาษีท่ีดี  ดงัท่ีนายเชษฐา ทรงประโคน สมาชิกสภาเทศมนตรีเทศบาลตาํบลนิคมคาํ
สร้อย (2554) ไดก้ล่าวไวว้า่ “การจดัเก็บรายไดท้างหน่วยงานเทศบาลจดัเก็บรายไดไ้ม่ตามเป้าหมาย 
เพราะขาดการจดัการท่ีดีในการดาํเนินการจดัเกบ็มีการตกหล่นบา้ง การบริหารท่ีผา่นมางบประมาณ
ไม่เพียงพอต่อการพฒันา เน่ืองจากเศรษฐกิจไม่ดี”  อยา่งไรก็ตาม นายสุทธิพงษ ์ลุนระวงษ ์สมาชิก
สภาเทศมนตรีเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย (2554) ยงักล่าวถึงประเดน็เร่ืองอาํนาจในการลงโทษกบัผู ้
ท่ีเล่ียงภาษีหรือฝ่าฝืนว่ายงัไม่เขม้แขง็พอท่ีจะเอาผิดกบัผูฝ่้าฝืนไดท้นัที ว่า “การจดัเก็บรายไดข้อง
เทศบาลไม่ไดต้ามเป้าหมายนกั เพราะไม่มีบทลงโทษท่ีสามารถดาํเนินการกบัผูฝ่้าฝืนไดท้นัที” 

          5.1.1.7  เทศบาลขาดแหล่งรายไดใ้หม่ๆ 
          การท่ีท้องถ่ินหรือเทศบาลจะมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการตนเองตาม

หลกัการกระจายอาํนาจนั้น ความมัน่คงทางการคลงัถือว่าเป็นหวัใจ เพราะถา้ทอ้งถ่ินสามารถพึ่งพา
ตนเองได ้ความเขม้แข็งก็จะเกิดข้ึนได ้อย่างไรก็ตามเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยยงัมีปัญหาการ
พึ่งพารายไดจ้ากรัฐ อีกทั้งยงัไม่มีรายไดใ้หม่ๆ ท่ีจะมาเพ่ิมพูนศกัยภาพตนเองในทางการคลงั ดงัท่ี
นายประสาท สุภาชาติ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย (2554) กล่าวเอาไวว้า่  

 
ปัญหาการคลงัของเทศบาลปัจจุบนัมีปัญหาเร่ืองงบประมาณการพฒันาไม่เพียงพอ
อตัราการจดัเกบ็ภาษี เช่นค่าบาํรุงทอ้งท่ี ค่าป้าย โรงเรือน ฯลฯ ตลอดระยะเวลา 12 ปี 
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ยงัคงเก็บอตัราเดิม ไม่กลา้เพิ่มอตัราภาษี เพราะเกรงว่าจะกระทบฐานคะแนนเสียง 
ภารกิจท่ีต้องจัดทาํและอาจจัดทาํมีอยู่มาก แต่ความต้องการของชุมชนท่ีง 13 
ชุมชน ตอ้งการเป็นร้อยกว่าลา้นบาท แต่มีงบประมาณท่ีไดรั้บประมาณ 40 กว่า
ลา้นบาท เทศบาลไม่มีแหล่งรายไดใ้หม่ๆเขา้มา 

 
          จากภาพรวมปัญหาดา้นการจดัหารายไดส้ามารถกล่าวสรุปไดว้่าเทศบาลตาํบลนิคม

คาํสร้อยมีปัญหาทางการคลงัในดา้นรายรับ ได้แก่ ปัญหาเทศบาลพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐมาก
เกินไป ปัญหาเทศบาลไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจากรัฐนอ้ยลง แต่ไดรั้บภารกิจท่ีมากข้ึน ส่งผล
ใหง้บประมาณไม่พอต่อรายจ่าย และไม่มีเงินเหลือเพื่อพฒันาเทศบาล  ปัญหาเงินงบประมาณจาก
ส่วนกลางล่าชา้ ตอ้งนาํเงินสะสมของเทศบาลมาใชก่้อน  ปัญหาอตัราการเก็บภาษีไม่มีการปรับปรุง  
ปัญหาการจดัเก็บรายไดข้องเทศบาลไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้เพราะบางกิจการเลิกกิจการ
โดยไม่แจง้ยกเลิกการจ่ายภาษี  ปัญหาการขาดการจดัการท่ีดีในการดาํเนินการจดัเก็บ  ปัญหาเทศบาล
ขาดแหล่งรายไดใ้หม่ๆ  ซ่ึงปัญหาท่ีเป็นปัญหาใหญ่ท่ีสุดคือปัญหาการพึ่งพารายไดจ้ากรัฐมาก
เกินไป โดยปัญหาน้ีทาํใหส้ถานะทางการคลงัของเทศบาลออ่นแอเป็นอยา่งมากและก่อใหเ้กิดความ
ไม่มีเสถียรภาพในการบริหารงานของเทศบาล และปัญหาการบริหารจดัการอ่ืนๆตามมา 

 
5.1.2  ปัญหาด้านการบริหารการคลงั 
การบริหารการคลังถือเป็นกระบวนการสําคัญเพื่อให้การบริหารรายรับและรายจ่าย

งบประมาณของเทศบาลประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามกรอบวินยัทางการคลงัท่ีดี อยา่งไรก็
ตามเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยยงัคงมีปัญหาทางดา้นการบริหารงานการคลงั ดงัต่อไปน้ี 

          5.1.2.1  สมาชิกสภาเทศบาลยงัไม่เขา้ใจกระบวนการบริหารงบประมาณเท่าท่ีควร 
          ในกระบวนการบริหารงบประมาณจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีสมาชิกสภาเทศบาลเองตอ้งให้

ความเห็นชอบเพ่ือให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของ
ประชาชน  การไม่เขา้ใจกระบวนการบริหารงบประมาณจะทาํใหก้ารใชจ่้ายไม่เป็นไปตามหลกัการ
ท่ีไดว้างไวอ้นัจะนาํมาสู่ปัญหาในการบริหารการคลงั ดงัความเห็นของนายกเทศมนตรีนายคมณ์เดช 
โสมรักษ ์นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย (2554) ท่ีไดก้ล่าวว่า “ สมาชิกฯเองมาจาก
หลายกลุ่ม มีหลายขั้นการศึกษา พอเขา้มาสู่กระบวนการบริหารงบประมาณจริงๆ บางคนก็ไม่เขา้ใจ 
ยงัติดในตวับุคคลมากกวา่ คนอ่ืนว่าไงก็เอาตามกนัไป ไม่ไดส้นใจว่า จะมีรายไดม้าจากไหนอะไร ”  
ดงันั้น เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลยงัไม่เขา้ใจกระบวนการงบประมาณก็เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการ
บริหารงบประมาณใหเ้กิดประสิทธิภาพได ้



85 

          5.1.2.2  การจดัทาํงบประมาณยงัเป็นรายจ่ายประจาํและการพฒันาทัว่ไปโดยยงัไม่มี
การใชจ่้ายในงบลงทุน 

          จากภารกิจท่ีเทศบาลตอ้งทาํมีมากและเพ่ือให้การใชจ่้ายในหมวดรายจ่ายประจาํไม่
เกิดการกระทบกระเทือนอนัจะก่อให้เกิดปัญหาการคลงัทอ้งถ่ินข้ึนไดจึ้งจาํเป็นท่ีจะตอ้งจดัสรร
งบประมาณให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของท้องถ่ิน ดังความเห็น ของนายศุภวฒัน์ พิกุลศรี 
ปลดัเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย (2554) ท่ีกล่าววา่  

 
 แต่ละปีกจ็ะไดรั้บงบประมาณไม่เท่ากนัมากบา้งนอ้ยบา้ง แต่เวลาทาํงบประมาณปี
หนา้เรากจ็ะเอางบแต่ละปีมาเทียบ ดูว่ามีโครงการต่อเน่ืองอะไรบา้งท่ีตอ้งทาํแลว้ก็
จดัการใหง้บมนัอยูใ่นส่วนท่ีเราตอ้งใช ้เงินกูจ้าก กสท. ใหน้อ้ยไม่เพียงพอกบังาน
ท่ีตอ้งทาํแต่ละปีงบประมาณตอ้งตั้งรับว่าปีน้ีจะไดเ้ท่าไหร่แต่ส่วนมากก็ไม่ได้
อยา่งท่ีเสนอไปตอ้งถูกปรับลดบา้ง พอไดม้าก็ตอ้งกนัเงินส่วนหน่ึงใหเ้ป็นรายจ่าย
ประจาํเงินเดือนผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี พนกังาน ขา้ราชการ ค่านํ้ าค่าไฟ ส่วนหน่ึงก็ใช้
หน้ีของเทศบาลแต่ละงวด อันน้ีต้องให้เพียงพอตรงน้ีไม่ให้มีปัญหาไม่งั้นจะ
กระทบทุกเดือนไปหมด เงินไดม้าก็ตอ้งทาํตามภารกิจ เหลือเป็นงบพฒันา เม่ือ
เทียบแลว้กเ็หลือนอ้ยนะแต่ตอ้งทาํใหพ้อพฒันาดว้ย...ส่วนของพฒันาส่วนไหนไม่
พอก็ขอให้ อบจ.ช่วยดูแลการพฒันาตรงนั้นบา้ง โครงการใหญ่ๆอยา่งการสร้างท่ี
ทาํการใหม่ของเทศบาลน้ีก็กู้จากออมสินแต่ก่อนทาํได้ให้ผูว้่าฯอนุมติัขอกู้กับ
ธนาคารของรัฐได ้ แต่ตอนน้ีก็ทาํไม่ไดแ้ลว้กฎหมายเปล่ียนไปเปล่ียนมา  แต่ก็
พยายามใหเ้ป็นไปตามกรอบวินยัทางการคลงัใหม้ากท่ีสุด 
           
          นายคมณ์เดช โสมรักษ ์นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย (2554) กล่าววา่ 
 
การจดัสรรปริมาณงานกับงบประมาณท่ีได้รับไม่มีความสมดุลกันเท่าไหร่นะ
เพราะภารกิจท่ีรัฐบาลให้ทาํมีมากแต่การจดัสรรงบประมาณตามเกณทข์องกรม
ส่งเสริมทอ้งถ่ินและกระทรวงมหาดไทยแบ่งให้ อปท.แต่ละทอ้งถ่ินไม่เท่ากนัแต่
ภาระงานในหน้าท่ีเท่ากันหมดนะทาํให้อปท.เล็กด้อยโอกาสแต่ชุมชนเมืองมี
รายไดสู้ง การดาํเนินงานตอ้งทาํตามแผนพฒันา 3 ปีตอ้งใชอ้ยา่งระมดัระวงั การ
บริหารงานทุกประการแต่จะครอบคลุมอยา่งเพียงพอคงเป็นไปไม่ไดแ้ต่ก็สามารถ
แกปั้ญหาของชุมชนไดดี้พอสมควร 
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          นายประสาท สุภาชาติ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย ( 2554) 
กล่าววา่  
 

ปัญหาเร่ืองงบประมาณการพฒันาไม่เพียงพองบประมาณท่ีไดรั้บจากกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ินปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายประเภทประจาํ เงินเดือน ค่าจา้ง 
ค่าตอบแทน ค่าส่งเสริมสนบัสนุนงานประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ินและสนบัสนุน
โครงการต่างๆทั้ง 13 ชุมชนอยา่งละเลก็ละนอ้ยเพื่อใหท้ัว่ถึง 
 
         นอกจากน้ีแลว้จากตารางแสดงรายจ่ายของเทศบาลจะเห็นไดว้่าการประมาณการ

รายจ่ายจะเป็นไปตามแผนงานและมีการปรับลดเพิ่มตามงบประมาณท่ีได้รับจดัสรรทาํให้การ
บริหารงานตอ้งเป็นไปตามจาํนวนเงินท่ีไดรั้บจดัสรรในแต่ละปีไม่คงท่ี ดงัรายจ่ายในปี 2552 ไดรั้บ
การจดัสรรทั้งส้ิน 33,639,378.24 บาท แต่ในปี 2553 ปรับลดลงเหลือ 31,963,296.66 เม่ือพิจารณา
รายจ่ายขา้งตน้โดยรวมจะเป็นรายจ่ายในหมวดรายจ่ายประจาํและภารกิจท่ีตอ้งทาํตามหนา้ท่ีของ
เทศบาลใหเ้พียงพอ จึงส่งผลใหต้อ้งมีการปรับลดรายจ่ายในบางรายการลงดงัปรากฏหมวดรายจ่าย
ดา้นเศรษฐกิจในปีงบประมาณ2552 จ่ายจริง6,830,746.50 หรือร้อยละ19.18 เม่ือเปรียบเทียบปีกบั
ปีงบประมาณ 2553 ลดลงเหลือ 3,301,089.35 หรือร้อยละ10.32 ของงบประมาณรวมทั้งหมดแสดง
ใหเ้ห็นถึงการลดลงของการพฒันาดา้นเศรษฐกิจซ่ึงถือเป็นหวัใจหลกัของการพฒันาเพื่อใหเ้กิดการ
ขยายตวัของรายไดใ้นทอ้งถ่ินอนัจะส่งผลต่อการจดัเกบ็ภาษีท่ีเพิ่มข้ึนในปีถดัไป 

          5.1.2.3  การโอนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลยงัมีความล่าชา้ 
          ในการบริหารของเทศบาลไดมี้การเทศบญัญติังบประมาณท่ีกล่าวถึงรายการใชจ่้าย

ของเทศบาลในแต่ละปีและให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาตาํบลสามปี โครงการท่ีจดัทาํจะมีทั้งท่ีเป็น
งานประจาํและงานโครงการต่อเน่ืองดงันั้นการใชเ้งินงบประมาณจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งทราบถึงท่ีมา
ของงบประมาณ การจ่ายงบประมาณในแต่ละงวดของรัฐบาล เพื่อให้สามารถบริหารการใชจ่้ายใน
แต่ละงวดท่ีไดรั้บจดัสรรงบประมาณเพ่ือให้การดาํเนินงานไม่สะดุด สาํหรับเทศบาลตาํบลนิคมคาํ
สร้อยพบว่าการโอนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลยงัมีความล่าชา้ ดงัความเห็นของนายศุภวฒัน์ พิกุลศรี 
ปลดัเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย (2554) กล่าววา่  
 

รัฐบาลไม่สามารถจดัสรรรายไดใ้ห้เพิ่มข้ึนได ้ช่วงหลงัเงินอุดหนุนตราเป็นเทศ
บญัญติัตีรวมไปในตวัเลขการจดัสรรเงิน 20 กว่า เปอร์เซ็น เงินไม่เขา้ตามเป้า    
ช่วงปี 46-47 โอนเงินประมาณ 4-6 งวดตอนน้ีเหลือ 3 งวด ปี 54 โอน 2 งวด เงิน
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งบประมาณจากส่วนกลางล่าชา้บางทีประมาณการว่าจะมาเดือนน้ี ก็เล่ือนทาํให้
ตอ้งแกปั้ญหาเฉพาะหนา้เอาเงินสะสมออกมาใชไ้ปก่อนไม่งั้นกโ็ดนวา่ กก็ลายเป็น
เทศบาลขาดเงินสะสมไป แต่ก็พยายามให้เป็นไปตามกรอบวินัยทางการคลงัให้
มากท่ีสุด 
 

นายสุรินทร์ งามขาํ สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย (2554) กล่าวว่า 
“ภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายกบัเงินไม่สมดุลกนั เน่ืองจากเงินอุดหนุนของรัฐไม่มาตามเป้าหมาย บาง
ทีกเ็ล่ือน” 

จากคาํกล่าวขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า การโอนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีความล่าชา้ ทาํ
ให้การบริหารการคลงัทอ้งถ่ินตอ้งมีความระมดัระวงัเป็นอย่างมากท่ีจะให้การดาํเนินงานมีความ
ราบร่ืนและในขณะดียวกนัก็ตอ้งให้อยู่ในกรอบวินยัทางการคลงัท่ีดี หากผูบ้ริหารของเทศบาลไม่
ตระหนกัในการใชจ่้ายงบประมาณอยา่งระมดัระวงักจ็ะทาํใหเ้กิดปัญหาการคลงัข้ึนได ้

5.1.2.4  ปัญหาการบริหารจดัการงบประมาณดา้นการกาํจดัขยะ 
การบริหารจัดการขยะของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยยงัเป็นปัญหา เพราะการ

จดัเก็บค่าขยะไม่ค่อยพอกบัค่าใชจ่้ายในการกาํจดัขยะ เพราะตอ้งจ่ายทั้งค่าคนงาน ค่านํ้ ามนัรถขน
ขยะ ค่าบาํรุงรักษารถขยะแต่ละเดือน  ซ่ึงค่านํ้ ามนัมีแนวโนม้ท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ แต่อตัราการเก็บค่าขยะ
ยงัเก็บไดเ้ท่าเดิม  อีกทั้งเทศบาลเองไม่มีสถานท่ีเก็บขยะเป็นของตนเอง ตอ้งไปใช้สถานท่ีของ
เทศบาลเมืองมุกดาหารในการท้ิงขยะ โดยระยะทางจากเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยไปถึงบริเวณท้ิง
ขยะของเทศบาลเมืองมุกดาหารเป็นระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ซ่ึงถือว่าเป็นระยะทางท่ี
ค่อนขา้งไกล และส้ินเปลืองงบประมาณในการขนส่งขยะ  เม่ือพิจารณางบประมาณท่ีตอ้งเสียไป  
ซ่ึงหากมองปัญหาน้ีในระยะยาวจะเป็นปัญหาต่อการบริหารจดัการงบประมาณดา้นขยะในอนาคต
เน่ืองจากตน้ทุนในการบริหารจดัการท่ีนบัวนัมีแต่จะเพิ่มข้ึนเป็นลาํดบั 

ดงันั้นจึงสามารถสรุปปัญหาดา้นการบริหารการคลงัของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยคือ
สมาชิกสภาเทศบาลยงัไม่เขา้ใจกระบวนการบริหารงบประมาณเท่าท่ีควร การจดัทาํงบประมาณยงั
เป็นรายจ่ายประจาํและการพฒันาทัว่ไปโดยยงัไม่มีการใชจ่้ายในงบลงทุน  การโอนเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลยงัมีความล่าชา้ และมีปัญหาในดา้นงบประมาณในการบริหารจดัการขยะ ซ่ึงเทศบาลเองยงั
ไม่มีสถานท่ีกาํจดัขยะเป็นของตนเอง 
 

5.1.3  การขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารงานการคลงัและการเลีย่งภาษี 
 การสร้างฐานะทางการคลังของเทศบาลให้มีความมั่นคงได้ต้องมีแหล่งรายได้ท่ีมี
ความสําคญั ไดแ้ก่ การเสียภาษีของประชาชนในพ้ืนท่ี การจ่ายค่าบาํรุง ค่าเช่าพื้นท่ีของเทศบาล 
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ดงันั้นการจ่ายภาษีของประชาชนในเขตเทศบาลจึงมีความสาํคญัอยา่งมาก อนัจะส่งผลต่อการพฒันา
ทอ้งถ่ินและชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีใหมี้ชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน อยา่งไรกต็ามประชาชนใน
เขตเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยยงัมีส่วนหน่ึงท่ีพยายามเล่ียงภาษี ส่งผลให้การจดัเก็บภาษีอนัเป็น
รายไดข้องเทศบาล เก็บไดไ้ม่เตม็เมด็เตม็หน่วย เงินรายไดจ้ากเทศบาลเองท่ีเพียงพอต่อการบริหาร
จดัการทอ้งถ่ินใหเ้กิดการพฒันาต่อไป  โดยสามารถจาํแนกปัญหาในการเล่ียงภาษีของประชาชนใน
เขตเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย ไดด้งัน้ี 
           5.1.3.1  ประชาชนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการเสียภาษี 
           ดงัความเห็นของ นางทองมาศ  ขนัธะหนัต ์ หวัหนา้ส่วนการคลงัเทศบาลตาํบลนิคม
คาํสร้อย (2554) ท่ีไดก้ล่าวว่า  “ ประชาชนบางส่วนไม่เขา้ใจการเสียภาษีก็ยงัตอ้งตามจดัเก็บ ไม่มา
ตามเวลาท่ีกาํหนด  ตอ้งตามเก็บภายหลงั บางกิจการปิดกิจการบา้งยา้ยท่ีอยู ่ก็ไม่มาแจง้ให้เทศบาล
ทราบเป็นปัญหาในการจดัเกบ็เงินรายได ้ความร่วมมือในส่วนน้ีกย็งันอ้ย” 

          5.1.3.2 ประชาชนขาดความต่ืนตวัในการเสียภาษีและเพิกเฉยต่อการปฏิบติัตามท่ี
กฎเกณฑก์าํหนด 

          ดงัท่ี นายศุภวฒัน์ พิกลุศรี ปลดัเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย (2554) ไดก้ล่าวไวว้า่ 
 

“ การจดัเกบ็รายไดข้องเทศบาลยงัไดไ้ม่ตามเป้า ส่วนหน่ึงประชาชนเองก็ไม่ไดใ้ห้
ความร่วมมือในการจะมาเสียภาษีอย่างจริงจงั เรียกไดว้่าเล่ียงไดก้็เล่ียง อย่างการ
เช่าบา้นน้ีถา้จะไปเก็บภาษี บางทีเคา้ก็บอกว่าให้ญาติมาอยู่ไม่ไดใ้ห้เช่า ทั้งๆท่ีก็รู้
กนัอยูว่า่ บา้นในตลาดกมี็แต่บา้นเช่าทั้งนั้น หรือเคา้กบ็อกวา่ปล่อยเช่ายงัไม่ถึงปี” 

 
           5.1.3.3  ประชาชนขาดการติดตามและตรวจสอบการใชง้บประมาณ 

          กล่าวคือประชาชนไม่ไดมี้ความสนใจหรือต่ืนตวัท่ีจะติดตามการใชจ่้ายงบประมาณ
ท่ีไดจ้ากเงินภาษี วา่นาํไปใชจ่้ายในเร่ืองใดบา้ง ซ่ึงตามกฎหมาย ในการกระบวนการบริหารการคลงั
ทอ้งถ่ินตอ้งมีการจดัทาํงบประมาณตามหมวดรายจ่ายเป็นไปตามมาตรา 67 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2496 คือ เทศบาลอาจมีรายจ่ายดงัต่อไปน้ี 

1)   เงินเดือน 
2)   ค่าจา้ง 
3)  เงินตอบแทนอ่ืนๆ เช่น เงินค่าป่วยการให้แก่นายกเทศมนตรี และ

เทศมนตรีซ่ึงเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยระเบียบพนักงานเทศบาล เงินค่าป่วยการให้แก่
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ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล เงินค่าเบ้ียประชุมซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัท่ี
กระทรวง มหาดไทยกาํหนดตามฐานะของเทศบาลเป็นตน้ 

4)   ค่าใชส้อย 
5)   ค่าวสัดุ 
6)   ค่าครุภณัฑ ์
7)   ค่าท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง และทรัพยสิ์นอ่ืนๆ 
8)   เงินอุดหนุน 
9)   ราย จ่ าย อ่ืนใด ท่ี มีผลผูกพันตาม ท่ีกฎหมายห รือระ เ บี ยบของ

กระทรวงมหาดไทยกาํหนดไว ้
อน่ึงในส่วนรายจ่ายเทศบาลนั้น แต่เดิมพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้

กาํหนดไวเ้พียง 7 ประเภท ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าใชส้อยรายจ่ายในการลงทุน การชาํระหน้ี การจ่ายตาม
ขอ้ผูกพนั และรายจ่ายในกิจการอ่ืนใดตามแต่จะมีกฎหมายกาํหนด แต่โดยท่ีการกาํหนดรายจ่าย
เช่นน้ีมิไดมี้การกาํหนดความรับผิดชอบผูกพนัการชาํระเงินกูท่ี้กระทรวงการคลงัคํ้ าประกันไว้
แน่นอน จึงไดมี้การตราพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2498  แกไ้ขเพิ่มเติมในส่วน
รายจ่ายของเทศบาลใหรั้ดกมุยิง่ข้ึนดงัท่ีปรากฏขา้งตน้  

         ซ่ึงตามหลกัการบริหารงานทางการคลงัท่ีดีนั้น เพื่อให้การบริหารการคลงัทอ้งถ่ินมี
ความโปร่งใสและก่อให้เกิดความเต็มใจในการเสียภาษีอนัเป็นท่ีมาหลกัของรายไดข้องเทศบาล
จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีจะตอ้งมีการติดตามและตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณของ
เทศบาลอยา่งใกลชิ้ด  แต่เม่ือสอบถามถึงขอ้มูลในการติดตามและตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณ
ของเทศบาลเองพบว่า ประชาชนยงัขาดความเข้าใจในการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณในแต่ละปีของเทศบาล  การติดตามตรวจสอบยงัไม่มีปรากฏเด่นชดั เม่ือกล่าวถึงการให้
ความสําคญัของการติดตามตรวจสอบเทศบาลจะออกมาในรูปแบบของการแจง้ปัญหาทัว่ไปใน
ชีวิตประจาํวนั อนัเน่ืองมาจากการไม่มัน่ใจในสิทธิของตนท่ีมี ตลอดจนการไม่ใส่ใจใหค้วามสาํคญั
กบัการบริหารการคลงัของทอ้งถ่ินอนัเน่ืองมาจากการมุ่งใหค้วามสาํคญักบัการทาํมาหากินมากกว่า
และเห็นว่าการบริหารการคลงัควรปล่อยให้เป็นอาํนาจหนา้ท่ีของเทศบาลจดัการเอง  ดงัความเห็น
ของนายคมเดชณ์ โสมรักษ ์นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย (2554) ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นกรณี
น้ีว่า  “ ประชาชนในในพื้นท่ียงัสนใจการทาํงานของเทศบาลนอ้ย ส่วนใหญ่จะเป็นการแจง้ปัญหา
ขยะ นํ้ าท่วม ปัญหาทัว่ไปท่ีพบนํ้ าไม่ไหล ไฟไม่มาแต่ไม่ได้สนใจว่างบประมาณจะมีมากน้อย
เท่าไหร่ เพียงพอกบังานพฒันาหรือไม่ ไม่รู้วา่เทศบาลมีงบประมาณอะไรยงัไง ตอ้งใชจ่้ายอะไร” 

          โดย นายนภาษิต นาโสก รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย (2554) ก็
ไดก้ล่าวเพิ่มเติมวา่  
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ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีของเทศบาลนอ้ยมากในส่วน
การตรวจสอบการทาํงานของเทศบาล ประชาชนยงัใหค้วามสนใจในจุดน้ีนอ้ยมาก 
ไม่มัน่ใจในอาํนาจหน้าท่ี สิทธิของตนเอง ขาดการอบรมให้ความรู้ดา้นกฎหมาย
สิทธิอนัพึงมีพึงไดไ้ม่มีใครอยากตรวจสอบ ประชาชนไม่ค่อยสนใจปล่อยให้เป็น
หนา้ท่ีของเขาจะบริหารกนัเอง  
 
         ดงันั้นนอกจากท่ีประชาชนจะขาดความสนใจในการบริหารงานทางดา้นการคลงัของ

เทศบาลแล้ว ประชาชนยงัขาดความรู้เก่ียวกับการบริหารงานคลัง ซ่ึงนายศุภวัฒน์ พิกุลศรี 
ปลดัเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย (2554) ไดก้ล่าวไวว้า่  

 
ประชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีของเทศบาลไม่มาก  เน่ืองจาก
ประชาชนส่วนมากท่ีอยู่ในเขตเทศบาลมกัจะขาดการเรียนรู้ในอาํนาจหน้าท่ีท่ี
เทศบาลตอ้งปฏิบติัหรือเลือกปฏิบติั ตามพ.ร.บ. ของเทศบาลท่ีให้อาํนาจหนา้ท่ีไว้
การตรวจสอบการทาํงานของเทศบาลหากพบขอ้ผิดพลาดประชาชนจึงจะแจง้ให้
เทศบาลทราบเพ่ือจะไดด้าํเนินการแกไ้ขต่อไป แต่บางทีเขาก็ไม่สนใจ ทาํมาหากิน
ดีกวา่ ปล่อยใหเ้ป็นหนา้ท่ีของเทศบาลตอ้งทาํกนัเอง อยา่งการจะปรับปรุงอะไรซกั
อย่างแลว้ขอความร่วมมือน้ีค่อนขา้งยากนะ อย่างท่ีจะทาํตลาดใหม่ให้มนัสะอาด 
จัดแผงใหม่ให้เป็นระเบียบบางอย่างก็ต้องบังคับเอา เคยจัดระเบียบแล้วก็
เหมือนเดิม  
 
          ส่วน นายประสาท สุภาชาติ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย  

(2554) ยงัได้ให้ขอ้มูลท่ีน่าสนใจว่าไม่ใช่แค่ประชาชนท่ีขาดความรู้และความสนใจ แต่ลูกจา้ง
ภายในเทศบาลเองกย็งัขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองน้ีดว้ย โดยไดก้ล่าวถึงรายละเอียดวา่  
 

ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีของเทศบาลนอ้ยมาก แมแ้ต่
ลูกจา้งทัว่ไปยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจดีพอ ยกเวน้ผูท่ี้เตรียมตวัสอบพนักงาน
องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินท่ีตอ้งอ่านหนังสือสอบ ประชาชนทัว่ไปไม่มีความ
สนใจในการตรวจสอบการทาํงานของของเทศบาลอย่างเป็นทางการเลย ทั้งท่ีมี
แบบประเมินผลงานการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีเป็นประจาํทุกปี ส่วนใหญ่จะ
เป็นการทว้งติงหรือเสนอแนะการทาํงานดว้ยวาจา 
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          ในส่วนของผูน้าํชุมชนกไ็ดมี้ผูใ้หค้วามเห็นไว ้  โดยนายเทียม  ผากา ผูน้าํชุมชน บา้น
เรืองเจริญ (2554) กล่าวว่า “ได้ทราบขอ้มูลข่าวสารของเทศบาล ประชาชนก็ให้ความสนใจดี 
ส่วนตวัเสียภาษีท่ีดินทาํกิน แต่แหล่งรายไดข้องเทศบาลไม่แน่ใจว่ามาจากไหนบา้ง รายจ่ายของ
เทศบาลไม่รู้ว่างบประมาณใชอ้ะไรบา้ง การตรวจสอบการใชอ้าํนาจไม่ทราบว่าตรวจสอบยงัไง”    
ส่วนนายลา คาํนนท์ ผูน้ําชุมชน บ้านโคกกลาง (2554) กล่าวว่า “เทศบาลไม่มีการประชาคม
โครงการต่างๆ โดยส่วนตวัขา้พเจ้าเสียภาษีท่ีดินโรงสี รายได้ของเทศบาลทราบว่ามาจากการ
อุดหนุนของรัฐและการเก็บภาษี แต่รายจ่ายของเทศบาลไม่ทราบจะตรวจสอบการทาํงานของ
หน่วยงานเทศบาล”   เช่นเดียวกบัท่ี นายเทวา ธนวาส ผูน้าํชุมชน บา้นโนนสวา่ง (2554) ไดก้ล่าวไวว้า่ 

 
เทศบาลไม่มีการประชาคมโครงการต่างๆ ผมเสียภาษีทุกปีเป็นภาษีท่ีดิน โรงสี 
การติดตามขอ้มูลข่าวสารได้ติดตามจากเอกสารและส่ิงพิมพ์ต่างๆ รายได้ของ
เทศบาลทราบว่ามาจากการเก็บภาษี แต่รายจ่ายไม่รู้ การตรวจสอบการทาํงานของ
หน่วยงานเทศบาลทาํอยา่งไรไม่ทราบ 

 
          จากความเห็นขา้งตน้ท่ีช้ีใหเ้ห็นว่าการท่ีประชาชนขาดความเขา้ใจในการติดตามและ

ตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณหากปล่อยให้เกิดข้ึนต่อไปย่อมส่งผลโดยตรงต่อปัญหาการคลงั
ทอ้งถ่ิน  การไม่ให้ความสําคญัในการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายของเทศบาลย่อมทาํให้ความ
เขา้ใจในการบริหารงานและการขาดความเขา้ใจในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
บริหารการคลงัของเทศบาลยิ่งทวีความห่างไกลออกไป อย่างไรก็ตามประชาชนยงัคาดหวงัให้
เทศบาลเป็นผูใ้หข้อ้มูลความรู้เก่ียวกบัการบริหารการคลงั ตลอดจนช้ีแจงเร่ืองรายรับรายจ่าย เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจมากข้ึน และทาํให้สามารถเขา้ไปตรวจสอบการทาํงานของเทศบาล
ไดด้ว้ยพื้นฐานความรู้ท่ีไดรั้บ 
                       5.1.3.4  การเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ียงัเป็นเพียงการผ่านตวัแทน
ชุมชน 

          ตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน  ประชาชนต้องเข้ามาร่วมในการ
บริหารงานของทอ้งถ่ินตั้งแต่ตน้จนจบกระบวนการบริหารงานทอ้งถ่ินโดยความสมคัรใจและ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มาร่วมในการตดัสินใจอย่างแทจ้ริง  
แต่เม่ือพิจารณาการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย พบว่า การเขา้
มามีส่วนร่วมของประชาชนยงัเป็นรูปแบบการผา่นตวัแทนของคนในกลุ่ม  ตลอดจนการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมยงัไม่สามารถทาํไดอ้ย่างกวา้งขวาง ดงัความเห็นของ นายสุรินทร์ งามขาํ 
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สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย (2554) ท่ีกล่าวถึงการมีส่วนร่วมโดยการส่งตวัแทนในการ
ตรวจสอบว่า  “ประชาชนมีการตรวจสอบการทาํงานเทศบาลเพราะเทศบาลให้ส่งรายช่ือผู ้
ตรวจสอบการทาํงานของเทศบาล ชุมชนละ 2 ท่าน”   โดย นายพงษสิ์นธ์ ธนหลา้ ผูน้าํชุมชนบา้น
โนนเกษม (2554) ยงักล่าวเพิ่มเติมว่า “อยากให้ประชาชนมีสวนร่วมมากกว่าน้ีในการประชาคม
โครงการต่างๆ อยากให้เทศบาลกระจายความเจริญไปทุกชุมชนไม่ว่าประชากรจะนอ้ยก็เถอะ”  ซ่ึง
จากการสัมภาษณ์จะเห็นไดว้่า ลกัษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ ยงัมีลกัษณะ
ท่ีเป็นทางการ คือ แต่ละชุมชน ส่งตวัแทนของตนเขา้ไปมีส่วนร่วม เขา้ไปมีส่วนร่วมตามหน้าท่ี 
ไม่ได้เขา้ไปมีส่วนร่วมตามเจตจาํนงเสรีของประชาชนเอง เม่ือมองในด้านความต่ืนตวัในการ
ตรวจสอบจึงถือวา่มีนอ้ยกวา่ท่ีประชาชนจะสนใจกระตือรือร้นเพื่อท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมตรวจสอบเอง 

          จากปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารงานการคลังและการเล่ียงภาษี  
สามารถสรุปไดว้า่ ประชาชนขาดความสนใจต่อการเสียภาษีประจาํปี  ประชาชนบางส่วนขาดความ
เขา้ใจในการเสียภาษีประจาํปี  การเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ียงัเป็นเพียงการส่งผ่าน
ตวัแทนเพียงประชาชนบางส่วนท่ีเป็นคณะกรรมร่วมกบังานโครงการของเทศบาลท่ีใหค้วามสนใจ
การทาํงานของเทศบาล แต่ประชาชนโดยทัว่ไปยงัขาดความเขา้ใจในบทบาทของตวัเองต่อการ
ตรวจสอบการทาํงานและใชอ้าํนาจไดต้ามกฎหมาย   

ดงันั้นจึงสรุปไดว้่าสภาพปัญหาการคลงัของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยสามารถแบ่งได้
เป็นสามปัญหา คือ  

1)   ปัญหาดา้นการจดัหารายได ้พบว่า เทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยยงั พบปัญหาท่ี
เป็นปัญหาร่วมเช่นเดียวกับองค์กรปครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน คือปัญหาเทศบาลได้รับการจดัสรร
งบประมาณจากรัฐนอ้ยลงแต่ไดรั้บภารกิจท่ีมากข้ึน ส่งผลใหง้บประมาณไม่พอต่อรายจ่าย และไม่มี
เงินเหลือเพื่อพฒันาเทศบาล ปัญหาเทศบาลพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐมากเกินไป ปัญหาอตัราการ
เก็บภาษีทอ้งถ่ินไม่มีการปรับปรุง   ปัญหาการจดัหารายไดเ้ฉพาะของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย
ไดแ้ก่ จดัหารายไดท่ี้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของเทศบาล  ปัญหาเงินงบประมาณจากส่วนกลาง
ล่าชา้ ตอ้งนาํเงินสะสมของเทศบาลมาใชก่้อน  ปัญหาการจดัเก็บรายไดข้องเทศบาลไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีวางไว ้เพราะบางกิจการเลิกกิจการโดยไม่แจง้ยกเลิกการจ่ายภาษี  ปัญหาการขาดการ
จดัการท่ีดีในการดาํเนินการจดัเก็บ  ปัญหาเทศบาลขาดแหล่งรายไดใ้หม่ๆ  ซ่ึงปัญหาท่ีเป็นปัญหา
ใหญ่ท่ีสุดคือปัญหาการพึ่งพารายไดจ้ากรัฐมากเกินไป โดยปัญหาน้ีก่อให้เกิดทั้งความอ่อนแอของ
ทอ้งถ่ิน และปัญหาการบริหารจดัการอ่ืนๆตามมา 

2)  ปัญหาดา้นการบริหารการคลงั พบว่า  สมาชิกสภาเทศบาลยงัไม่เขา้ใจกระบวน 
การบริหารงบประมาณเท่าท่ีควร การจดัทาํงบประมาณยงัเป็นรายจ่ายประจาํและการพฒันาทัว่ไป
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โดย ยงัไม่มีการใชจ่้ายในงบลงทุน  การโอนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลยงัมีความล่าชา้อนัส่งผลใหก้าร
บริหารการคลงัทอ้งถ่ินตอ้งมีความระมดัระวงัเป็นอย่างมากเพ่ือให้การดาํเนินงานพฒันาไดอ้ย่าง
ต่อเน่ือง และมีปัญหาในดา้นงบประมาณในการบริหารจดัการขยะ ซ่ึงเทศบาลเองยงัไม่มีสถานท่ี
กาํจดัขยะเป็นของตนเอง   

3)  ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารงานการคลงัและการเล่ียงภาษี  พบว่า 
ประชาชนขาดความสนใจต่อการเสียภาษีประจาํปี  ประชาชนบางส่วนขาดความเขา้ใจในการเสีย
ภาษีประจาํปี  การเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ียงัเป็นเพียงการส่งผ่านตวัแทนเพียง
ประชาชนบางส่วนท่ีเป็นคณะกรรมร่วมกบังานโครงการของเทศบาลท่ีให้ความสนใจการทาํงาน
ของเทศบาล แต่ประชาชนโดยทัว่ไปยงัขาดความเขา้ใจในบทบาทของตวัเองต่อการตรวจสอบการ
ทาํงานและใชอ้าํนาจไดต้ามกฎหมาย   

 

5.2  สาเหตุของปัญหาการคลงัของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย 
 

5.2.1  ด้านกฎหมายทีค่รอบคลุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนและการหารายได้ทีจํ่ากดัของ 
          เทศบาล 

 รัฐบาลไดก้าํหนดให้มีระเบียบกฎเกณฑ์การใชจ่้ายงบประมาณให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายและความโปร่งใสในการทาํงาน สาํหรับเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย พบปัจจยัท่ีเป็น
สาเหตุท่ีครอบคลุมการใชจ่้ายเงินอุดหนุนและการหารายไดท่ี้จาํกดัของเทศบาล  ดงัน้ี 

          5.2.1.1 การจดัเก็บภาษีท่ีมีความเหล่ือมลํ้ากนัระหว่างหน่วยงานจดัเก็บและเกณฑ์
การจดัสรรเงินอุดหนุนใหท้อ้งถ่ินไม่เป็นธรรม 
           นายคมเดช โสมรักษ ์นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย (2554) กล่าววา่ 
 

ปัจจุบนัสําหรับหน่วยงานเทศบาลเองพยายามตั้งงบประมาณแบบสมดุล ทาํให้มี
ปัญหาการคลงันอ้ยท่ีสุด แต่ปัญหาคือการตรวจสอบการใชจ่้ายเงินของ สตง.แต่ละ
คณะยงัมีความเห็นแตกต่างกันระหว่างสตง. เห็นไม่ตรงกันในการตีความการ
ทาํงานของเทศบาล การจดัเก็บรายไดข้องเทศบาลปัจจุบนัทางเทศบาลยงักระจาย
อาํนาจไม่เต็มท่ี คงได้รับเฉพาะบางส่วนโดยถูกแบ่งให้สรรพากรและอบจ.
ดาํเนินการบางส่วนทาํให้การจดัเก็บรายไดไ้ม่เต็มท่ีตรงน้ีเราก็เสียโอกาสไปนะ 
ทั้งๆท่ี อปท.อย่างเทศบาลเองมีสามารถในดา้นการเก็บภาษีเป็นอย่างดีและทราบ
ขอ้มูลของชุมชนในพ้ืนท่ีดี กฎหมายปัจจุบนั บงัคบัการจดัหารายไดอ้ย่างชดัเจน
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และการใชจ่้ายเงินเอ้ือให้พอสมควร เช่นทุกบาททุกสตางคถู์กควบคุมกาํกบัจาก
ฝ่ายสภาเทศบาลอย่างเต็มท่ีและเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการใชง้บประมาณ และ
การเขา้ตรวจสอบของ สตง. ในขณะท่ีภารกิจมีมากแต่เกณฑก์ารจดัสรรงบประมาณ
ขององคก์รส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินและกระทรวงมหาดไทยแต่การจดัสรรเงิน
รายได้ให้ อปท. ไม่เท่ากันแต่ภาระงานในหน้าท่ีเท่ากันทาํให้ อปท.ขนาดเล็ก
จดัเก็บรายไดไ้ดน้อ้ย ดอ้ยโอกาส แต่ อปท.ในเมืองมีรายไดสู้งมีเงินมากก็ทาํงาน
ไดเ้ยอะ 
 
          นายศุภวฒัน์ พิกลุศรี ปลดัเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย (2554) กล่าววา่ 

 
รัฐฯมีรายไดไ้ม่เพียงพอจึงจดัสรรงบประมาณน้อยไม่เป็นไปตาม พรบ. กระจาย
อาํนาจเร่ืองการจดัสรรรายไดใ้ห้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ว่าตอ้งโอนให ้
อปท. 35 เปอร์เซ็นต ์ภายในปี 54 น้ีนะยงัไม่ถึงเลยยงัไดแ้ค่ 20 กว่าเปอร์เซ็นต ์แต่
งานให้เยอะมากข้ึน ทรัพยสิ์นของเทศบาลก็มีจาํกัดเพราะเทศบาลมีท่ีน้อยจะ
พฒันาก็ทาํไดย้ากการจดัสรรรายไดใ้ห้รายหัวแต่พอทาํงานจริงบางทีมนัเป็นของ
ใช้ร่วมกันของคนทั้ งอาํเภออย่างตลาด แมจ้ะมีค่าตลาดเก็บได้ทุกวนัแต่แค่ค่า
จดัการจริงค่าขยะ ค่าคนงานเก็บขยะ ค่านํ้ ามนัรถข้ึนทุกวนั ออกเทศบาลเคล่ือนท่ี
ประชาชนก็มาหมดไม่รู้เขตไหนเป็นเขตไหน อย่างบา้นเดชจาํนงคน้ี์แบ่ง 2 เขต 
เขตเทศบาลกบั อบต.แบ่งกนั   
 

นางทองมาศ ขนัธะหันต ์ หัวหนา้ส่วนการคลงั เทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย ( 2554) 
กล่าววา่ 
 

การใช้จ่ายงบประมาณตามภาระหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายมีข้อจํากัดอยู่ ท่ี
งบประมาณ ตอ้งคาํนวณจากรายรับของเทศบาลเพ่ือเป็นตวักาํหนดรายจ่าย รายได้
ส่วนใหญ่จะมาจากรัฐบาลกลางเน่ืองจากเทศบาลจดัเก็บไดไ้ม่มากพอกบัรายจ่าย 
เทศบาลขนาดเลก็จะจดัเก็บไดน้อ้ยอยูแ่ลว้ เม่ือทางรัฐบาลกลางกาํหนดการใชจ่้าย
งานท่ีต้องทําให้มากข้ึนแต่แนวทางการพัฒนารายได้ของเทศบาลยังไม่
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมยงัคงใชเ้กณฑเ์ดิมในการจดัสรรงบประมาณ โดยคาํนวณ
จากจาํนวนประชากรเป็นรายหัว อตัราภาษีคงท่ีตลอดทุกปี การจะเพิ่มข้ึนของ
รายไดก้ย็งัเป็นไปไดย้าก 
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           จากการศึกษาเอกสารการจดัสรรเงินอุดหนุนของรัฐบาลต่อองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินพบว่า เกณฑก์ารจดัสรรในส่วนของเงินอุดหนุนทัว่ไปจะแบ่งเป็นเงินอุดหนุนทัว่ไป(ตาม
ภารกิจ) มีทั้งหมด 16 รายการดงัน้ี การบริการสาธารณสุข ศูนยเ์ด็กเล็ก คุณภาพชีวิตใน 5 จงัหวดั
ชายแดน ชดเชยรายได ้5 จงัหวดัชายแดน ค่าโดยสารรถไฟคร่ึงราคา อาหารเสริมนม อาหารกลางวนั 
ศึกษาปฐมวยั ศึกษาภาคบงัคบั  ศึกษามธัยมและศึกษาอาชีวะ บริหารสนามกีฬา เบ้ียยงัชีพคนชรา 
เบ้ียยงัชีพคนพิการ เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ ศูนยบ์ริการทางสงัคม สถานสงเคราะห์คนชรา 

 ส่วนเงินอุดหนุนตามอาํนาจหน้าท่ีแบ่ง เป็น 2 ส่วน คือ เงินอุดหนุนตามอาํนาจ
หนา้ท่ีและ เงินอุดหนุนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้า โดยเกณฑใ์นการแบ่งเงินอุดหนุนตามอาํนาจหนา้ท่ี
จะแบ่งให้อบจ. ร้อยละ 10 เทศบาลและ อบต. ร้อยละ 90 เทศบาลแต่ละแห่ง ร้อยละ 50 ตาม
ประชากร ร้อยละ 50 แบ่งเท่ากนั การจดัสรรเงินอุดหนุนเช่นน้ีจึงข้ึนอยู่กบัจาํนวนประชากรของ
เทศบาลเป็นหลกัหากเทศบาลใดมีจาํนวนประชากรนอ้ยก็จะไดรั้บเงินอุดหนุนท่ีนอ้ยตาม แต่ไม่ได้
คาํนึงถึงขอบข่ายของภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายหรือขนาดพ้ืนท่ีในการใหบ้ริการกรณีท่ีเทศบาลเองมี
พื้นท่ีขนาดใหญ่แต่มีจาํนวนประชากรนอ้ย หรือมีจาํนวนประชากรแฝงในพื้นท่ี เช่น การอพยพเขา้
มาของแรงงานต่างดา้วเป็นตน้ แต่เทศบาลยงัคงตอ้งจดัสรรบริการใหเ้ท่าเทียมกนัอนัสะทอ้นใหเ้ห็น
ถึงเกณฑใ์นการจดัสรรงบประมาณท่ีไม่เป็นธรรม  
                       5.2.1.2  การใช้อตัราภาษีทอ้งถ่ินคงท่ี ทาํให้รายไดมี้จาํกดัไม่ปรับตามยุค
สมยัและค่าเงินท่ีเปล่ียนไป ตลอดจนการจาํกดัของระเบียบการจดัหารายไดข้องทอ้งถ่ิน   

นายศุภวฒัน์ พิกุลศรี ปลดัเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย (2554) ไดก้ล่าวไวเ้ก่ียวกบั
เร่ืองน้ีวา่  

 
การจดัเกบ็ภาษีของเทศบาลกมี็ขอ้จาํกดัในบทบาทหนา้ท่ีในการจดัเก็บภาษีก็ไดใ้น
อตัราเดิมมาตลอด บางปีเคา้ไม่มาเสียภาษี ตามเก็บไม่ได ้ปิดกิจการรายไดก้็ลด จะ
ไปกูม้าทาํเพิ่มเกณทก์ารกูก้าํหนดจากรายไดอ้ย่าง กสท. น้ีก็ตอ้งสะสมเงินไปคํ้า
ประกนัเคา้ อย่างอาคารเทศบาลหลงัใหม่ก็ใชเ้งินกูแ้ต่เดิมกูอ้อมสินได ้ให้ผูว้่าฯ
เซ็นอนุมติัธนาคารของรัฐก็กูไ้ดแ้ต่ตอนน้ีก็ไม่ไดก้ฎหมายเปล่ียนไปเปล่ียนมา ใน
ภาวะท่ีจาํกดังบประมาณตอ้งใชจ่้ายอย่างประหยดั ให้บริหารสามารถดาํเนินงาน
ต่อไปไดไ้ม่ตอ้งหยดุอยูก่บัท่ี  

 
          นายประสาท สุภาชาติ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตาํบลนิคมคาํสร้อย (2554)  

กล่าววา่ 
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ระเบียบกฎหมายเอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารการคลงัมีอยูแ่ลว้แต่ผูบ้ริหารไม่กลา้
ตดัสินใจเพิ่มอตัราภาษี ปัญหาคือ อตัราการจดัเก็บภาษี เช่น ค่าบาํรุงทอ้งท่ี ค่าป้าย 
โรงเรือน ฯลฯ ตลอดระยะเวลา 12 ปียงัคงเก็บในอตัราเดิม ไม่กลา้ท่ีจะเพิ่มอตัรา
ภาษีเพราะเกรงวา่จะกระทบฐานคะแนนเสียง 

 
          ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาจากเอกสารแหล่งท่ีมาของรายไดข้องเทศบาลพบว่าการจดัเก็บ

ภาษีของเทศบาลท่ีใชพ้.ร.บ.รายไดเ้ทศบาล พ.ศ.2497  พ.ร.บ.โรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475  พ.ร.บ.
ภาษีบาํรุงทอ้งท่ี พ.ศ.2508 และพ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ยงัคงใชอ้ตัราเดิมทาํให้การจดัเก็บไม่
สามารถเพ่ิมรายไดใ้หท้อ้งถ่ินในส่วนน้ีได ้และส่งผลกระทบต่อปัญหาการคลงัทอ้งถ่ินในการจดัหา
รายไดข้องทอ้งถ่ินเพราะหากปีใดท่ีร้านคา้ปิดตวัลงการจดัเกบ็ภาษีป้ายกมี็อตัราการจดัเกบ็ลดลงตาม
ไปดว้ย 

          5.2.1.3  ระเบียบในการใชจ่้ายเงินของเทศบาลไม่มีความยดืหยุน่ 
          เน่ืองจากรัฐบาลเป็นผูก้าํหนดระเบียบการใชเ้งินของเทศบาลให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั ทาํให้ในบางกรณีทาํให้เกิดอุปสรรคจากระเบียบท่ีรัดกุม ดงัความเห็นของ นายศุภวฒัน์ 
พิกลุศรี ปลดัเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย (2554) ท่ีไดก้ล่าววา่ 
 

กฎหมายในปัจจุบันถือว่า เ อ้ือประโยชน์ ต่อการบริหารการคลังน้อยมาก 
กฎระเบียบบางอย่างรัดกุมมากเกินไปทาํให้เกิดขอ้จาํกดัตอ้งทาํตามนโยบายของ
รัฐบาลเท่านั้นไม่สามารถนาํไปใชจ่้ายอยา่งอ่ืนได ้งบพฒันาก็เอาไปช่วยชุมชนบา้ง 
จดังานตามท่ีอาํเภอกาํหนดอีก การจดัสรรเงินอุดหนุนก็มีขอ้กาํหนดตามมาดว้ยให้
ทาํตามนั้น  
 
          นอกจากนั้น นายสุบาล จูมแพง รองนายกเทศมนตรีตาํบลนิคมคาํสร้อย ( 2554) 

กล่าววา่  
 

กฎหมายปัจจุบนัมีการจดัเก็บภาษีเพื่อนาํมาพฒันาในชุมชนให้เกิดความเจริญ ถือ
ว่าเอ้ือประโยชน์ในการบริหารงานพอสมควร มีเสนอโครงการต่างๆต่อสภา
เทศบาลฯ ก่อนจะทาํ แต่มีขอ้จาํกดัในระเบียบของทอ้งถ่ิน กฎหมายมีความยุง่ยาก
อยูบ่า้ง จะทาํอะไรกต็อ้งรออนุมติั บางทีกท็าํไม่ไดล่้าชา้ออกไป 
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            จากการศึกษาเอกสารการจดัสรรเงินอุดหนุนของรัฐบาลต่อองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินพบว่า เกณฑก์ารจดัสรรในส่วนของเงินอุดหนุนทัว่ไปจะแบ่งเป็นเงินอุดหนุนทัว่ไป(ตาม
ภารกิจ) มีทั้งหมด 16 รายการดงัน้ี การบริการสาธารณสุข ศูนยเ์ด็กเล็ก คุณภาพชีวิตใน 5 จงัหวดั
ชายแดน ชดเชยรายได ้5 จงัหวดัชายแดน ค่าโดยสารรถไฟคร่ึงราคา อาหารเสริมนม อาหารกลางวนั 
ศึกษาปฐมวยั ศึกษาภาคบงัคบั  ศึกษามธัยมและศึกษาอาชีวะ บริหารสนามกีฬา เบ้ียยงัชีพคนชรา 
เบ้ียยงัชีพคนพิการ เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ ศูนยบ์ริการทางสังคม สถานสงเคราะห์คนชรา ซ่ึงการ
จดัสรรเงินอุดหนุนท่ีมาพร้อมภารหนา้ท่ีของทอ้งถ่ินท่ีตอ้งปฏิบติัแสดงให้เห็นถึงความไม่ยืดหยุ่น
ของเงินอุดหนุน การจาํกดัการใชจ่้ายของทอ้งถ่ินท่ีแมจ้ะมีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลใหแ้ก่ทอ้งถ่ิน ทาํ
ให้ทอ้งถ่ินขาดอิสรภาพในการบริหารการคลงัของตนเองเพื่อก่อให้การพฒันาตามความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ินนั้นๆอยา่งแทจ้ริง 
 

5.2.2  ด้านการเมือง 
 ในการบริหารงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย คณะ
ผูบ้ริหารคือผูท่ี้ไดรั้บเลือกมาจากประชาชนโดยตรงและเขา้มามีบทบาทในการบริหารงานการคลงั  
ดงันั้นในการบริหารงานจึงมกัมีเร่ืองการเมืองเขา้มาเก่ียวพนั และการเมืองก็เป็นหน่ึงในสาเหตุ
ปัญหาต่างๆทางการคลงัท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงสามารถสรุปสาเหตุทางการเมืองได ้ดงัต่อไปน้ี 
           5.2.2.1  การซ้ือสิทธิขายเสียง 
           อนัส่งผลต่อการการบริหารการคลงักล่าวคือ ถา้เกิดการซ้ือสิทธิขายเสียงเกิดข้ึนยอ่ม
เกิดผลกระทบในทางการคลงัต่อการถอนทุนคืนเม่ือไดรั้บการแต่งตั้งให้มาดาํรงตาํแหน่งในสภา
เทศบาล ตลอดจนปัญหาการบริหารการคลงัในเร่ืองพวกพอ้งต่างๆ ดงัความเห็นของ นายนภาษิต 
นาโสก รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย (2554) ท่ีไดก้ล่าววา่ 
 

โดยภาพรวมประชาชนในพื้นท่ีไม่ค่อยให้ความสนใจการทาํงานของเทศบาล 
เน่ืองจากเทศบาลตาํบลนิคมฯ นายกฯคนไหนสมคัรรับเลือกตั้งเขา้มาใชเ้งินซ้ือ
คะแนนทั้งนั้นคนท่ีมีความจริงใจกบัประชาชนเลยไม่มีโอกาสเขา้มาทาํงานซํ้ าเป็น
สาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้นิคมฯไม่เจริญในการพฒันาเท่าท่ีควร ครบวาระ 4 ปี นายทุน
ใหญ่นําเงินมาซ้ือเสียงประชาชนก็ไปตามอํานาจเงิน พอเข้าไปทํางานเอา
ผลประโยชน์อยา่งเดียว ถอนทุนนั้นหละ ประชาชนเลยไม่สนใจปล่อยเป็นหนา้ท่ี
ของเขาเพราะเขาหมดเงินเยอะแลว้แลว้แต่เขาจะทาํ อนาคตขา้งหน้าคิดว่าปัญหา
ดา้นการคลงัน่าจะมีปัญหา  
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          5.2.2.2 การบริหารงานภายในของฝ่ายบริหารโดยการใชเ้สียงขา้งมากในสภาเพ่ือ
อนุมติังบประมาณบางโครงการท่ีไม่มีความจาํเป็น   

          ในการใชจ่้ายงบประมาณของเทศบาลจาํเป็นอยา่ยิง่ท่ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
สภา ดงันั้นในเร่ืองการเมืองจึงมีผลอยา่งมากในการตดัสินใจยกมือเห็นดว้ยหรือไม่กบัการใชจ่้ายแต่
ละอย่าง ซ่ึงถา้หากการเมืองมีอิทธิพลมากเกินความพอดี ก็จะเกิดเผด็จการทางด้านการใช้เงิน
งบประมาณของเทศบาลได้ ทาํให้เกิดการใช้เงินได้อย่างไม่คุม้ค่า โดยจากความเห็นของ นาย
นภาษิต  นาโสก  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย (2554) กล่าววา่ 

 
เพราะผูบ้ริหารคือนายกฯมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ไม่ค่อยรับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิก พวกมากลากไป โครงการบางโครงการไม่จาํเป็นก็
จ่ายเงินสะสมไปทาํ ใชเ้สียงของสมาชิกเกินคร่ึงหน่ึงยกมือถือวา่เป็นเอกฉนัท ์  เงิน
สะสมจะจ่ายได้ก็ต่อเม่ือกรณีจาํเป็นเร่งด่วน นํ้ าท่วม อุทกภัย วาตภัย ไฟไหม้
เท่านั้ น  ใช้จ่ายไม่ตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชน  ทีมบริหาร 
ขา้ราชการไม่คาํนึงถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล 

 
                       5.2.2.3 การแข่งขนัในการใชน้โยบายลงสมคัรรับเลือกตั้งของนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล   
                       เม่ือความอยูร่อดของนกัการเมืองอยูท่ี่การเลือกตั้งของประชาชน  ดงันั้นการซ้ือใจจึง
เป็นส่ิงท่ีนกัการเมืองกระทาํเพื่อใหไ้ดรั้บเลือกอีกคร้ัง โดยอาจอาศยัอาํนาจการตดัสินในตอนท่ีเป็น
ผูบ้ริหารเพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อตนหรือกลุ่มตนผ่านนโยบายทางการคลงั  ดงัความเห็นของ นาย
ประสาท สุภาชาติ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตาํบลนิคมคาํสร้อย (2554) กล่าวว่า “บุคลากรของ
หน่วยงานเทศบาลมีความรู้ความเขา้ใจในกฎระเบียบการคลงัดีพอสมควร แต่การใชจ่้ายตอ้งเป็นไป
ตามนโยบายฝ่ายบริหารซ่ึงเน้นไปในเร่ืองประชานิยมเพ่ือให้ไดรั้บคะแนนเสียงมากข้ึนเพื่อเอ้ือ
ประโยชน์ในการเลือกตั้งคร้ังต่อไป” 
                       5.2.2.4  ความขดัแยง้ของขา้ราชการประจาํและฝ่ายการเมือง  
                       มีความขดัแยง้ระหวา่งขา้ราชการประจาํและฝ่ายการเมืองอนัส่งผลต่อการบริหารงาน
ท่ีมีความล่าชา้ในการบริหารงานทอ้งถ่ินใหเ้ป็นไปตามแผนงานและกระทบต่อการควบคุมใหก้ารใช้
จ่ายเป็นไปตามกรอบของการบริหารการคลังท้องถ่ิน ดังความเห็นของ นายศุภวฒัน์ พิกุลศรี 
ปลดัเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย (2554)  ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ 
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เทศบาลของเราน้ีก็จะมีกลุ่มนกัการเมืองใหญ่ๆอยูส่องกลุ่มคือกลุ่มนายกฯเก่า กบั
กลุ่มปัจจุบันน้ีหละ   การแข่งขันก็ค่อนข้างรุนแรงนะดูแล้วไม่เหมือนทาง
อาํนาจเจริญท่ีผมเคยอยู่มา อันนั้ นเค้าจะเป็นเครือญาติกันมาลงสมัครฯ เวลา
บริหารงานเคา้ก็ง่ายพูดกนัไดไ้ม่ค่อยขดัแยง้  แต่ของเราน้ีคนละกลุ่มกนั  แรกๆท่ี
ผมมาก็มีปัญหาตอนปี 40 -41  สมยันั้นยคุแรกๆนะเพิ่งเร่ิมตั้งเทศบาล นายกฯสมยั
นั้นก็มีเร่ืองร้องเรียนผมในการบริหารงานเทศบาลเน่ียหละ ฟ้องไปถึงกรมฯ ร้อง
ไป ผมก็โดนยา้ยนะ ผมก็ตอ้งไปคุยกบัผูใ้หญ่สมยันั้น โดนผูว้่าฯเรียกไปสอบตั้ง
กรรมการ มีผูใ้หญ่คุยกนัก็เลยไปอยูท่างอาํนาจเจริญ งานท่ีทาํอยูก่็ตอ้งหยดุ หลาย
โครงการกเ็ล่ือนงานออกไปก่อน  
 
          นายสุรินทร์ งามขาํ สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย ( 2554) กล่าววา่ 

 
ก่อนหนา้นั้น ดา้นการคลงัไม่มีปัญหา แต่หลงั 4 ปีมีปัญหามาก เน่ืองจากการใชเ้งิน
ของผูบ้ริหารไม่สอดคลอ้งกบัโครงการ ดูไดจ้าก สตง. มาตรวจแลว้มีขอ้มูลจึงส่ง
ให้ปปช .ดําเนินการ  การบริหารงานของฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
บริหารงานขาดคุณธรรม ขาดจรรยาบรรณ ยึดผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลกั
ขอ้จาํกดัในการทาํงานของพนกังานเทศบาลเขา้ใจแต่ไม่ทาํ 

 
จากความคิดเห็นขา้งตน้สามารถสรุปปัจจยัสาเหตุดา้นการเมืองของเทศบาลตาํบลนิคมคาํ

สร้อย  คือ  การซ้ือเสียงและการใช้นโยบายในการแข่งขันในการลงสมัครรับเลือกตั้ งของ
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลจนทาํใหเ้กิดการถอนทุนเม่ือมาบริหารงาน  การขดัแยง้ของ
ขา้ราชการประจาํและนักการเมืองในอดีตนําไปสู่การชะงักการบริหารงานท้องถ่ิน และการ
บริหารงานภายในของฝ่ายบริหารโดยการใช้เสียงขา้งมากในสภาเพ่ืออนุมัติงบประมาณบาง
โครงการท่ีไม่มีความจาํเป็น 
 

5.2.3  ด้านบุคลากรในหน่วยงานและเคร่ืองมือในการอาํนวยความสะดวกในการบริหารงาน 
 บุคลากรของหน่วยงานนับว่ามีความสําคญัอย่างมากเน่ืองจากเป็นผูด้าํเนินงานให้การ
บริหารเป็นไปอย่างราบร่ืนและเป็นหัวใจสําคัญในการขับเคล่ือนนโยบายทั้ งจากรัฐบาล 
นกัการเมืองทอ้งถ่ินและความตอ้งการของประชาชนให้เกิดผลสาํเร็จอนัจะนาํมาซ่ึงความเจริญใน
ท้องถ่ินนั้ นๆ  สําหรับเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยพบปัญหา ด้านบุคลากรในหน่วยงานและ
เคร่ืองมือในการอาํนวยความสะดวกในการบริหารงาน ดงัน้ี 



100 

          5.2.3.1  จาํนวนบุคลากรต่อการจดัเกบ็ยงัมีนอ้ยเม่ือเทียบกบัพื้นท่ีของการจดัเกบ็ภาษี 
          จากความคิดเห็นของ นายศุภวฒัน์ พิกุลศรี ปลดัเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย (2554) 

กล่าววา่ 
 

บุคลากรของหน่วยงาน เจา้หน้าท่ีของเทศบาลมีความรู้ความเขา้ใจในการจดัการ
ดา้นการคลงัของเทศบาลเพราะมีกรอบระเบียบอยูแ่ลว้แต่ขอ้จาํกดัดว้ยงบประมาณ
และกฎระเบียบท่ีมีอยู่ ยัง เปล่ียนไปเปล่ียนมาบางทีเคยทําอย่างน้ีพอเ ร่ิม
งบประมาณใหม่ทาํไม่ไดแ้ลว้ก็ตอ้งศึกษาก่อนทาํโครงการอะไรก็ตอ้งดูเป็นเร่ืองๆ
ไป บุคลากรของเราก็น้อยเพราะงบประมาณในการจดัจา้งก็น้อย อย่างลูกจา้งก็มี
เขา้ๆออกๆบา้งเป็นธรรมดาแลว้แต่งบประมาณในการจดัจา้งตามกรอบบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล เคร่ืองมือในการทํางานพวกคอมพิวเตอร์ก็เป็นไปตาม
งบประมาณท่ีจดัซ้ือจดัจา้งท่ีวางไวใ้นก่อนข้ึนปีงบประมาณ 

 
          ส่วน นางทองมาศ ขนัธะพนัธ์ หัวหน้ากองคลงัเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย (2554)  

กล่าววา่ 
 

เจา้หนา้ท่ีของเทศบาลมีความรู้ความเขา้ใจในระเบียบ กฎหมายท่ีตอ้งปฏิบติัดี การ
ท่ีกฎหมายมีขอ้กาํหนดให้ปฏิบติัถือว่าดีอยู่แลว้เพราะไม่ให้อาํนาจมากเกินไปไม่
ทําให้ระบบการทํางานภายในเสียหายได้ง่าย  ในงานการจัดเก็บรายได้มี
เปรียบเทียบกบัพื้นท่ีการจดัเก็บรายไดก้็ยงัถือไดว้่าเจา้หนา้ท่ีมีนอ้ยจะตามเก็บภาษี
แต่ในส่วนของรายไดป้ระจาํพวกค่าตลาดสดกจ็ะแบ่งหนา้ท่ีใหเ้จา้หนา้ท่ีนาํเงินเขา้
ธนาคารเป็นรายไดข้องเทศบาลทุกวนัเกบ็ไว ้

 
          5.2.3.2 ไม่มีการนําแผนท่ีภาษีมาใช้อย่างจริงจัง  ผูว้ิจัยตั้ งข้อสังเกตว่าการให้

เจา้หนา้ท่ีของเทศบาลใชแ้ละปรับปรุงแผนท่ีภาษีให้มีความทนัสมยัเป็นหน่ึงในแหล่งรายไดห้ลกั
ของเทศบาลสามารถประมาณการรายไดใ้นพื้นท่ีให้มีความแน่นอนไดย้งัไม่มีการกล่าวถึงจากผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้ง 

จากความคิดเห็นขา้งตน้ สามารถสรุปปัจจยัสาเหตุดา้นบุคลากรในหน่วยงานและเคร่ืองมือ
ในการอาํนวยความสะดวกในการบริหารงานของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยไดด้งัน้ี ขา้ราชการ
และลูกจา้งประจาํดา้นการทาํงานพบว่ามีความรู้ความเขา้ใจในการบริหารการคลงัและทราบถึง
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ระเบียบปฏิบติังานเป็นอย่างดี ทั้งน้ีปัญหาดา้นบุคลากรในหน่วยงานและเคร่ืองมือในการอาํนวย
ความสะดวกในการบริหารงานของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยท่ีพบคือ จาํนวนบุคลากรต่อการ
จดัเกบ็ยงัมีนอ้ยเม่ือเทียบกบัพื้นท่ีของการจดัเกบ็ภาษี ยงัไม่มีการนาํแผนท่ีภาษีมาใชอ้ยา่งจริงจงัและ
ปรับปรุงให้มีความทนัสมยัเพื่อให้ทราบถึงแหล่งท่ีมาของรายได้และเพื่อประมาณการรายได้ท่ี
แม่นยาํมากข้ึน  

 
5.2.4  ด้านสภาพภูมิประเทศ 

 จากการศึกษาการจดัเกบ็รายไดข้องทอ้งถ่ินพบวา่ เทศบาลท่ีมีการขยายตวัของเมืองจะทาํให้
การจดัเก็บรายไดเ้พิ่มข้ึนจากการลงทุนตลอดจนอุตสาหกรรม หรือการเป็นเมืองท่ีมีภูมิประเทศ
เหมาะสมในการท่องเท่ียวการพฒันาแหล่งรายไดใ้หม่ๆทาํไดง่้าย สําหรับเทศบาลตาํบลนิคมคาํ
สร้อยพบสาเหตุของปัญหาดา้นการคลงัจากปัจจยัดา้นสภาพภูมิประเทศ ดงัน้ี 

5.2.4.1 ประชาชนมีความตอ้งการหลากหลายตามความหลากหลายของพ้ืนท่ีของ
เขตรับผิดชอบเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย  เทศบาลมีพื้นท่ีในการให้บริการคาบเก่ียวประชาชน  3  
ตาํบล ทาํให้การบริหารงบประมาณเพ่ือให้เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชนในแต่ละพื้นท่ี 
ตอ้งจดัสรรงบประมาณแบบกระจายการพฒันาเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกนัในการพฒันา  ดงั
ความเห็นของนายวิทัศน์ ภาพยนตร์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนิคาํสร้อย (2554) กล่าวว่า 
“งบประมาณเท่าท่ีผา่นมาไม่เพียงพอเพราะความตอ้งการของชุมชนมีมาก งบประมาณพฒันามีนอ้ย
ไม่เพียงพอต่อการพฒันาในเขตเทศบาล”  และนายสุทธิพงษ ์ลุนระวงษ ์สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลนิ
คาํสร้อย (2554) ไดใ้ห้ความเห็นเพิ่มเติมว่า  “ประชาชนในพื้นท่ีให้ความสนใจการทาํงานของ
เทศบาลในฐานะหน่วยงานท่ีใกลชิ้ดประชาชนแต่งบประมาณท่ีไดรั้บจากรัฐบาลไม่เพียงพอกบั
ความตอ้งการของประชาชนต่างคนต่างกมี็ปัญหา ประชาชน 13หมู่บา้นกมี็ความตอ้งการต่างกนัไป” 

5.2.4.2 พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมทาํให้ไม่เกิดการลงทุนท่ีก่อให้เกิด
รายไดต่้อเทศบาลมาก  การพฒันาท่ีอยา่งย ัง่ยนืโดยเฉพาะทางดา้นการคลงั เทศบาลจาํเป็นท่ีจะตอ้ง
พฒันาใหเ้กิดการลงทุนในกิจการท่ีสามารถเพ่ิมรายไดก้บัหน่วยงานได ้ แต่เม่ือพิจารณาถึงรายจ่าย
ของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยกไ็ม่พบวา่มีการลงทุนในโครงการพฒันาขนาดใหญ่ หรือการลงทุน
ในกิจการเทศบาลไม่สามารถทาํไดเ้น่ืองจากงบประมาณไม่เพียงพอและลกัษณะของพื้นท่ีเองท่ีโดย
ส่วนมากมกัเป็นพื้นเกษตรกรรมจึงไม่อาํนวยในการขยายรายไดใ้หเ้พิ่มข้ึนได ้ดงัความเห็นของนาย
ประสาท สุภาชาติ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย (2554) ท่ีไดก้ล่าววา่  
 

“ปัญหาดา้นพื้นท่ีแนวทางในการพฒันารายไดเ้ก่ียวกบัพื้นท่ี 13 ชุมชนยงัพฒันาได้
ไม่มาก ปัญหาเร่ืองงบประมาณการพฒันาไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่เป็นประเภท
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รายจ่ายประจาํ และการสนบัสนุนโครงการต่างๆทั้ง 13 ชุมชนคนละเลก็คนละนอ้ย
เพื่อให้ทัว่ถึง เพราะมีจาํกดัเป็นพื้นท่ีของชาวบา้นทาํไร่ทาํนาเศรษฐกิจแบบพื้นท่ี
เกษตรกรรมทัว่ไปไม่เติบโตเร็วอยา่งในเมือง” 

 
จากความคิดเห็นขา้งตน้สามารถสรุปปัจจยัสาเหตุดา้นสภาพภูมิประเทศของเทศบาล

ตาํบลนิคมคาํสร้อย คือ สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไปเป็นพื้นท่ีการเกษตรกรรม จึงทาํไดเ้พียงการจดัเก็บ
ภาษีบาํรุงทอ้งท่ีซ่ึงเป็นอตัราคงท่ี และเป็นแหล่งรายไดท่ี้ไม่สามารถจะพฒันาให้เกิดรายไดเ้พิ่มได้
จากแหล่งรายไดน้ี้ เทศพาณิชยมี์เพียงตลาดสดเทศบาลเพียงแห่งเดียว สภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ไปของ
เขตเทศบาลจะเป็นสังคมเกษตรกรรมไม่มีการเพิ่มข้ึนหรือลดลงเท่าใดนักของร้านคา้พาณิชย ์ใน
บริหารตลาดของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความตอ้งการท่ีหลากหลายตาม
สภาพปัญหาท่ีพบในแต่ละชุมชน นอกจากน้ีแลว้งบประมาณท่ีจาํกดัทาํให้การทาํโครงการพฒันา
ขนาดใหญ่หรือการลงทุนในกิจการเทศบาลไม่สามารถทาํไดเ้น่ืองจากงบประมาณไม่เพียงพอเม่ือ
เทียบกบัสภาพพ้ืนท่ีรับผดิชอบท่ีมาก 
 

5.2.5  ด้านการประชาสัมพนัธ์ของเทศบาลและการให้ความรู้ความเข้าใจกบัประชาชนใน 
          พืน้ที ่ 

 ในการสร้างความเขา้ใจในการทาํงานและความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างหน่วยการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินและประชาชนในพื้นท่ี อนัจะนาํมาซ่ึงความร่วมมือและความเขา้ใจในการทาํงานของ
หน่วยงานเทศบาลซ่ึงถือว่ามีความใกลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสุด  จึงจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งทาํการ
ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีทราบถึงบทบาทและหน้าท่ีของหน่วยงานเทศบาล สําหรับ
สาเหตุของปัญหาการคลงัของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย จากปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ของ
เทศบาลและการให้ความรู้ความเขา้ใจกบัประชาชนในพ้ืนท่ีให้ทราบถึงอาํนาจหนา้ท่ีของเทศบาล
และการบริหารงบประมาณของเทศบาลพบสาเหตุของปัญหาดงัน้ี 

5.2.5.1 เทศบาลยงัไม่มีการให้ความรู้ความเขา้ใจกบัประชาชนถึงบทบาทหนา้ท่ี
ของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมทางการคลงัอย่างจริงจงั  กล่าวคือมีประชาชนเพียงส่วนน้อยท่ี
ได้รับความรู้เก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมทางการคลัง อันเก่ียว
เน่ืองมาจากการขาดการเรียนรู้และความไม่ใส่ใจในบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง โดยความเห็นเก่ียวกบั
การให้ความรู้ความเขา้ใจกบัประชาชนถึงบทบาทหน้าท่ีของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมทางการ
คลังอย่างจริงจัง  ซ่ึงผู ้ท่ี มีส่วนเก่ียวข้องได้ให้ความเห็นไว้ ดังน้ี  นายนภาษิต  นาโสก  รอง
นายกเทศมนตรีตาํบลนิคมคาํสร้อย (2554) กล่าววา่  
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การประชาสมัพนัธ์ของเทศบาลผา่นส่ือนอ้ยมาก ถึงแมเ้คยออกรายการวิทยกุ็ไม่ทาํ
ตลอดขาดความเอาใจใส่ของผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด ในส่วนการประมูลโครงการยงั
ไม่เปิดเผยเท่าท่ีควร ไม่โปรงใส การประชาสัมพนัธ์กบัคนในพื้นท่ี ปีงบประมาณ
ละ 1 คร้ัง ถือว่าน้อยมาก  การอบรมให้ความรู้กบัประชาชนยงัไม่เพียงพอให้มี
ความรู้ความเขา้ใจในหนา้ท่ีของเทศบาลและการบริหารงบประมาณไดเ้ขา้ใจ 

 
          ส่วน นายประสาท สุภาชาติ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย 

(2554) กล่าวเพิ่มเติมว่า  “เทศบาลไดมี้การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารผา่นส่ือต่างๆนอ้ยมากส่วน
ใหญ่จะเป็นการประชาสมัพนัธ์งานเพณีวฒันธรรมมากกวา่”  

อย่างไรก็ตามผูน้าํชุมชนไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์ของเทศบาล 
และ การใหค้วามรู้ความเขา้ใจกบัประชาชนในพ้ืนท่ี แบ่งไดค้วามเห็นเป็นสองความเห็นคือ 1) ส่วน
ท่ีได้รับการประชาสัมพนัธ์จากเทศบาล และ2)  ส่วนท่ีได้รับการประชาสัมพนัธ์ไม่ทัว่ถึงจาก
เทศบาลแสดงให้เห็นว่าการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยยงัทาํไดไ้ม่ทัว่ถึง
ประชาชนส่วนมากยงัไม่ทราบถึงอาํนาจหนา้ท่ี หรือข่าวสารของหน่วยงานเทศบาล นอกจากน้ีผูว้ิจยั
ไดท้าํการเขา้ร่วมประชุมประจาํเดือนของหมู่บา้นในเขตเทศบาลตวัอยา่งหมู่บา้นอุ่นคาํเจริญ ผูว้ิจยั
พบว่า ไม่มีประกาศจากหน่วยงานเทศบาลถึงชุมชนในเขตเทศบาลและไม่มีเจา้หน้าท่ีของทาง
เทศบาลเขา้มาร่วมประชุมแต่อยา่งใดมีเพียงการประกาศเร่ืองท่ีเขา้ร่วมประชุมประจาํเดือนจากทาง
อาํเภอ ในประกาศของป้ายประกาศประจาํหมู่บา้นจะพบเพียงประกาศจากหน่วยงานราชการ และ
แผ่นป้ายบอกเบอร์ผูส้มคัรรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และจากการสังเกตการณ์ประกาศประจาํ
หมู่บา้นเดชจาํนงคซ่ึ์งเป็นหมู่บา้นในเขตเทศบาลพบว่า ประกาศประจาํหมู่บา้นในช่วง 10  สัปดาห์ 
ท่ีผูว้ิจยัลงพ้ืนท่ีวิจยัพบว่า การประกาศจากเทศบาลจะมีเพียงการประกาศออกฉีดวคัซีนสัตว ์การ
ประกาศงานเทศกาลท่ีทางเทศบาลจดัข้ึน 

          ในส่วนของป้ายประกาศของหน่วยงานเทศบาลเองพบว่า มีป้ายประกาศของเทศบาล
เพียงแห่งเดียวท่ีหนา้สาํนกังานเทศบาล การติดประกาศของทางเทศบาลจะเป็นการประกาศรายงาน
ประจาํปี รายงานการใชง้บประมาณในปีท่ีผา่นมา  แต่ไม่มีรายละเอียดมีเพียงแผน่ประกาศเร่ืองการ
ใชจ่้ายของเทศบาลและเร่ืองประกาศทัว่ไป เช่น ประกาศรับสมคัรงาน การประกวดราคา เป็นตน้ 
แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานเทศบาลยงัไม่มีการประชาสัมพนัธ์งานของเทศบาลให้ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรั้บทราบเท่าท่ีควร   

          ดงันั้นจึงสามารถสรุปปัจจยัสาเหตุของการประชาสัมพนัธ์ของเทศบาล และ การให้
ความรู้ความเขา้ใจกบัประชาชนในพื้นท่ีเพื่อให้ทราบถึงอาํนาจหนา้ท่ีของเทศบาลและการบริหาร
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งบประมาณของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยว่า แมห้น่วยงานเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยจะมีการ
ประชาสมัพนัธ์หน่วยงานผา่นส่ือวิทย ุการออกพบประชาชนในพื้นท่ีตามโครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี
แต่ก็เพียงปีละ 1 คร้ังซ่ึงหน่วยงานเทศบาลยงัทาํการประชาสัมพนัธ์หน่วยงานไดไ้ม่ครอบคลุมทุก
พื้นท่ีของเขตบริการโดยเฉพาะดา้นการคลงัทอ้งถ่ินเองแทบจะไม่มีการกล่าวถึงซ่ึงเป็นหัวใจหลกั
เน่ืองจากเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีสาํคญัในการขบัเคล่ือนทอ้งถ่ินไปสู่การพฒันา  หากประชาชนใน
พื้นท่ีทราบถึงแหล่งท่ีมาของรายได ้การบริหารการคลงัท่ีไม่มีประสิทธิภาพยอ่มนาํมาสู่การขาดการ
มีส่วนร่วมทางการคลงั จากการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชนบางส่วนทาํให้ทราบว่า ประชาชนบางส่วนใน
พื้นท่ียงัขาดความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีของเทศบาลยงัมีความสับสนกบัการ
ปกครองส่วนภูมิภาคอยู ่ประชาชนโดยทัว่ไปยงัไม่ทราบถึงการบริหารงบประมาณของเทศบาล 

 
5.2.6  ด้านนโยบายของรัฐบาล 
          5.2.6.1 นโยบายรัฐบาลเองก็เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีก่อให้เกิดปัญหาการบริหารการคลงั

ทอ้งถ่ิน  นอกจากสาเหตุท่ีคน้พบท่ีเกิดข้ึนภายในเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยดงักล่าวขา้งตน้แลว้  
ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาจากนโยบายของรัฐบาลแต่ละสมยัมกัจะใชอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็น
เคร่ืองมือในการบริหารงานตามนโยบาย โดยเฉพาะนโยบายประชานิยม และการตดัตอนส่งตรง
นโยบายสู่ประชาชนโดยตรงทาํให้ประชาชนยึดท่ีตัวรัฐบาลมากกว่าความสําคัญขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ทั้ งน้ีจะกระทบต่อการคลังของเทศบาลเป็นอย่างมากเน่ืองจากการเพ่ิม
นโยบายแต่ไม่เพิ่มรายไดใ้หก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จากคาํแถงนโยบายของรัฐบาลนายอภิ
สิทธิเวชชาชีวะ เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2551 ไดก้ล่าวถึงนโยบายเร่งด่วนท่ีจะดาํเนินการในปีแรกใน
การสร้างหลกัประกนัรายไดแ้ก่ผูสู้งอายุ โดยการจดัสรรเบ้ียยงัชีพแก่ผูสู้งอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป      
การส่งเสริมบทบาทอาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บา้น (อสม.)ทัว่ประเทศเชิงรุกโดยจดัใหมี้สวสัดิการ
ตอบแทนให้เพื่อเป็นแรงจูงใจหนุนเสริมให้ทาํงานไดอ้ย่างคล่องตวัและมีประสิทธิภาพ การลด     
ค่าครองชีพของประชาชนให้ทุกคนไดมี้โอกาสรับการศึกษา 15 ปี โดยการสนบัสนุนตาํรา การจดั
ให้มีชุดนักเรียน  อุปกรณ์การศึกษาและสนับสนุนอ่ืนๆเพื่อชดเชยรายการเรียกเก็บต่างๆ                
จากผูป้กครอง (คาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีนายอภิสิทธิเวชชาชีวะ, 2551: 1-17)  และจากคาํ
แถลงนโยบายของรัฐบาลนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2554 ไดก้ล่าวถึงนโยบาย
ยกระดบัคุณภาพชีวิตชีวิตประชาชนในประเทศ สร้างความเขม้แขง็อยา่งมีคุณภาพให้แก่เศรษฐกิจ
มหภาค ในการจดัให้มีเบ้ียยงัชีพรายเดือนผูสู้งอายุแบบขั้นบนัได โดยผูท่ี้มีอายุ 60-69 ปี จะไดรั้บ 
600 บาท  อายุ 70-79 ปี จะไดรั้บ 700 บาท อายุ 80-89 ปีจะไดรับ 800 บาท และอายุ 90 ปีข้ึนไป     
จะไดรั้บ 1,000 บาท (คาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรียิ่งลกัษณ์ ชินวตัร, 2554: 1-26) จาก
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นโยบายท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นผลสืบเน่ืองของรัฐบาลท่ีลว้นกระทบต่อการคลงัขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเป็นอย่างมากเน่ืองจากรายไดแ้ละแหล่งท่ีมาของเงินงบประมาณยงัเป็นรายไดท่ี้จาํกดั
แต่ในส่วนของรายจ่ายตามนโยบายรัฐบาลกลบัตอ้งเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยในปี 2554 งบประมาณ           
ท่ีทอ้งถ่ินไดรั้บคิดเป็นร้อยละ 25.26  ซ่ึงยงัไม่สามารถจดัสรรไดค้รบตาม พรบ.กระจายอาํนาจท่ีตอ้ง
จดัสรรใหง้บประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ร้อยละ 35.0  

          แสดงให้เห็นว่านโยบายของรัฐบาลเองก็เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีมีความสาํคญัไม่ยิ่งหยอ่น
ไปกว่าสาเหตุอ่ืนทั้งยงัเขา้มาควบคุมการคลงัทอ้งถ่ินจนกระทบต่อความมัน่คงทางการคลงัของ
ทอ้งถ่ินอยา่งหลีกเล่ียงมิได ้ 
 

5.3  ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 
 

จากปัญหาการคลงัทอ้งถ่ินของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยและสาเหตุของปัญหาในดา้น
ต่างๆท่ีส่งผลต่อปัญหาการคลงัของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ มีขอ้เสนอแนะ
สองแนวทาง ในการแกไ้ขปัญหาทางดา้นการคลงัของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย ดงัต่อไปน้ี 

 
5.3.1  ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาของคณะผู้บริหารเทศบาลและเจ้าหน้าทีท่ี่

เกีย่วข้องกบัการจัดเกบ็และการงบประมาณ ฝ่ายตรวจสอบการใช้จ่ายของเทศบาล 
นายอาํเภอ ผู้นําชุมชนในเขตเทศบาล 13 หมู่บ้าน  

          5.3.1.1 รัฐบาลตอ้งกระจายอาํนาจดา้นการจดัเก็บและการพฒันารายไดใ้ห้องคก์ร
ปกครองส่วนถ่ินให้สามารถมีแหล่งรายไดท่ี้จดัเก็บเองเพ่ิมข้ึนเพื่อเพิ่มศกัยภาพทางการคลงัของ
ทอ้งถ่ิน ดงัความเห็นของ นายคมณ์เดช โสมรักษ ์นายกเทศมนตรีตาํบลนิคมคาํสร้อย (2554) กล่าววา่ 
 

ทางรัฐบาลควรจะกระจายอาํนาจทางดา้นการคลงัใหม้ากกกว่าปัจจุบนั การจดัเก็บ
รายได้ควรให้ อปท . สามารถจัดเก็บได้มากข้ึนในรายการจัดเก็บภาษี  ลด
งบประมาณท่ีจดัสรรให้หน่วยงานต่างๆของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้
ทอ้งถ่ินดาํเนินการจะดาํเนินการไดดี้กวา่เพราะอยูใ่กลชิ้ดประชาชนใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วมในการรับฟังปัญหา รับรู้งบประมาณของอปท.ทุกปีและการจัดสรร
งบประมาณใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการประชาคมอีกทางหน่ึง เสนอความตอ้งการ
ของชุมชนจะทาํใหเ้กิดความร่วมมือและความเขา้ใจกนัมากข้ึน 
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          5.3.1.2 เทศบาลเองตอ้งเพิ่มศกัยภาพของบุคลากรตลอดจนพฒันาเคร่ืองมือในการ
จดัหารายไดใ้ห้มีความหลากหลายและการเก็บภาษีให้มีความรัดกุม ชดัเจน รวมถึงให้มีการสาํรวจ
แหล่งภาษีใหม่ๆใหมี้ความทนัสมยัตลอดเวลา เพื่อใหก้ารใชจ่้ายใหเ้กิดความมีประสิทธิภาพในการ
ใชจ่้ายและคุม้ค่ากบัประชาชนในพ้ืนท่ี  ดงัท่ี นายศุภวฒัน์ พิกุลศรี ปลดัเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย 
(2554)  กล่าวไวว้า่  
 

เทศบาลตอ้งดาํเนินการหาแนวทางในการจดัเก็บรายไดใ้หม้ากข้ึนอยา่งจริงจงั  จดั
ตั้งสหกิจพาณิชย ์ตั้งป้ัมนํ้ามนั โรงรับจาํนาํขยายฐานการประกอบการของเทศบาล
ในภาวะท่ีงบประมาณมีจาํกดัก็ตอ้งใชจ่้ายอย่างระมดัระวงัไม่ให้งบประมาณขาด
ดุล จดัลาํดบัความสําคญัขอการใช้จ่ายให้ดี ตอ้งทาํความเขา้ใจกบัประชาชนใน
พื้นท่ีให้เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาในทุกดา้น โดยไม่หวงัรอแต่งบประมาณ
จากภาครัฐเพียงอย่างเดียวและให้ประชาชนช่วยเหลือตัวเองให้มากข้ึนและ
ประหยดัมากข้ึน ในส่วนของรัฐบาลตอ้งจดัสรรงบประมาณใหก้บัเทศบาลมากข้ึน
ตามภาระงานไม่ใช่มาแต่งานเงินไม่มี เทศบาลเองก็จดัหารายไดใ้ห้เพิ่มข้ึนเพื่อให้
เพียงพอกบัการใชจ่้าย 
   
          นอกจากนั้น นายประสาท สุภาชาติ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลนิคมคาํ

สร้อย (2554) ยงักล่าววา่ 
 

แนวทางในการพฒันาการจดัหารายได้ของเทศบาลควรจดักิจการเก่ียวกับการ
พาณิชย ์และการท่องเท่ียวใหม้ากข้ึน มีแนวทางใหม่ๆในการพฒันารายไดเ้พื่อลด
การพึ่ งพาเงินอุดหนุนเพียงอย่างเดียวเทศบาลควรพฒันาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถมากข้ึนเพื่อใหจ้ดัเกบ็ไดไ้ม่ตกหล่น 
 
         ส่วน นายวิทศัน์ ภาพยนต ์สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย (2554) กล่าวว่า 

“ในทางการพฒันาเทศบาลเอง ควรมีสถานท่ีท่องเท่ียวในเขตเทศบาล มีสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร เพื่อ
เพิ่มรายไดใ้หม้ากข้ึน”  

          5.3.1.3 เทศบาลต้องประชาสัมพนัธ์และให้ความสําคัญกับประชาชนในพ้ืนท่ี
เพื่อใหป้ระชาชนตระหนกัในหนา้ท่ีของตนเองต่อการเสียภาษีและการตรวจสอบควบคุมการใชจ่้าย
งบประมาณเพ่ือใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาการคลงัทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด
จากประชาชนในพื้นท่ีอยา่งแทจ้ริง  โดย นายสุบาล จูมแพง รองนายกเทศมนตรีตาํบลนิคมคาํสร้อย 
(2554) กล่าววา่ 
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การจดัเก็บภาษีควรจดัเก็บให้จริงจงัและมีประสิทธิภาพให้มากข้ึน ให้สอดคลอ้ง
กบัรายไดข้องประชาชนในส่วนของการมีส่วนร่วมของประชาชนแนวทางในการ
แกปั้ญหาควรจดัตั้งคณะกรรมการชุมชนใหเ้ขา้ร่วม แจง้ประชาชนใหเ้ขา้มามีส่วน
ร่วมมากข้ึนและประชาสัมพนัธ์การทาํงานในพ้ืนท่ีให้ชุมชนเขา้ใจการทาํงานของ
เทศบาลมากข้ึน 
 
          ส่วน นายประสาท สุภาชาติ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย 

(2554) กล่าววา่ 
 

การแกไ้ขปัญหาทางการมีส่วนร่วมของประชาชนตอ้งให้ประชาชนทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมและมีความรู้ความเขา้ใจในการพฒันาชุมชนจะตอ้งอาศยัปัจจยัอะไรบา้ง
เม่ือพฒันาแลว้ผลประโยชน์จะยอ้นกลบัมาสู่ประชาชนชุมชนอยา่งไรบา้งมิใช่ให้
แต่ผูน้าํชุมชนไม่ก่ีคน ซ่ึงลว้นแต่เป็นหนา้เดิมไดรั้บรู้รับทราบและมีความรู้ความ
เขา้ใจดา้นการเงินการคลงัของเทศบาล 

 
โดย นายวิทศัน์ ภาพยนต ์สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย (2554) กล่าวว่า 

“ส่วนท่ีจะให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน เทศบาลเองตอ้งลงพื้นท่ีพบปะประชาชน อธิบาย
ใหป้ระชาชนเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของประชาชนและหน่วยงานเทศบาล”  

นอกจากนั้น นายเชษฐา  ทรงประโคน  สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย  
(2554) ยงักล่าววา่ 
 

การจดัหารายไดข้องเทศบาลจะมีผลก็ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนในเขต
เทศบาลให้ประชาชนเห็นถึงความสาํคญัของการเสียภาษี ให้ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความรู้ความเขา้ใจในดา้นการคลงัให้มากข้ึน ให้ความรู้ประชาชนในการเสียภาษี
ต่างๆ เช่นภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมกบัเทศบาลใหม้ากข้ึนให้
ประชาชนเล็งเห็นถึงความสําคญัในการจดัเก็บรายได้ว่ารายได้จะนํามาพฒันา
ชุมชนได ้

 
กล่าวโดยสรุป แนวทางในการแกไ้ขปัญหาของคณะผูบ้ริหารเทศบาลและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการจดัเก็บและการงบประมาณ ฝ่ายตรวจสอบการใชจ่้ายของเทศบาล นายอาํเภอ ผูน้าํชุมชนใน



108 

เขตเทศบาล 13 หมู่บา้น มีดงัน้ี รัฐบาลควรมีการกระจายอาํนาจในการจดัเก็บให้กบัองคก์รส่วน
ทอ้งถ่ินมากข้ึน ในส่วนของเทศบาล ควรจดัให้มีการทาํเทศพาณิชยใ์นรูปแบบต่างๆเพื่อเพิ่มรายได ้
เช่น การเปิดโรงรับจาํนาํ การจดัทาํตึกพาณิชยใ์หเ้ช่า การจดัแผงตลาดใหเ้ป็นระเบียบ   การจดัตั้งป้ัม
นํ้ ามนัเพื่อบริการประชาชนตลอดจนการจดัหาสวสัดิการให้ร้านคา้ในตลาดเทศบาล  เป็นตน้และ
การลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็นลง สร้างความเขา้ใจระหว่างผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารเทศบาล   ในดา้น
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหน่วยงานเทศบาลตอ้งออกหน่วยประชาสัมพนัธ์งานของ
เทศบาลใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีไดรั้บทราบความเคล่ือนไหวเป็นระยะ โดยเฉพาะในเร่ืองทางการคลงั
เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในอาํนาจหน้าท่ีของเทศบาลและสร้างความเขา้ใจระหว่างกนัขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประชาชนในพ้ืนท่ี  รวมทั้งอาจทาํให้เกิดการตรวจสอบทางการคลงัท่ี
เขม้แขง็จากประชาชนได ้

 

5.3.2  ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาของผู้วจัิย 
            จากการศึกษาผูว้ิจยัสามารถสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาทางการคลงั ไดเ้ป็น 2 
ระดับ คือ ขอ้เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับรัฐบาล และขอ้เสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาในระดบัเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย  ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

5.3.2.1  ระดบัรัฐบาล 
1)  ปรับปรุงโครงสร้างกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเก็บรายได้

ของเทศบาลและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้ความสอดคลอ้งกบัพื้นท่ี  ใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีความสามารถในการหารายไดเ้อง ให้อาํนาจในการจดัเก็บภาษีมากข้ึน เพราะการกระจาย
แค่หน้าท่ี แต่ไม่กระจายอาํนาจในการจัดเก็บภาษี ส่งผลต่อการบริหารการคลังในทุกองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้มีความอ่อนแอและรอเงินอุดหนุนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ อีกทั้งการไม่เป็น
อิสระทางการเงินน้ี ยงัส่งผลต่อความไม่เป็นอิสระในการตดัสินใจดา้นอ่ืนๆ  ซ่ึงหากองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินไม่มีความเป็นอิสระในการบริหาร ก็สะทอ้นว่าการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทยไม่ได้
แสดงถึงการกระจายอาํนาจอยา่งแทจ้ริง  นอกจากนั้นควรปรับปรุงระเบียบการใชจ่้ายเงินใหมี้ความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีตอ้งมีความยืดหยุ่น  กรอบในการทาํงานไม่แน่นจนเกินไป         
เนน้ใหท้อ้งถ่ินมีความสามารถในการเล้ียงตวัเองไดม้ากกวา่การขอรายไดจ้ากรัฐบาล  

2)  ในการกระจายหนา้ท่ีของรัฐบาลกลางต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จะตอ้งพิจารณาถึงขอบเขตของการกระจายรายได้จะต้องพิจารณาถึงความพร้อมด้านการเงิน 
ความสามารถของคนในทอ้งถ่ินท่ีจะเขา้มารับหนา้ท่ีแทนหน่วยงานของรัฐบาลกลาง 

3)   ตอ้งเร่งให้เกิดการกระจายอาํนาจ ตามโครงสร้าง หนา้ท่ี และระบบการ
บริหารงานขององคก์รปกครองใหเ้กิดการกระจายอาํนาจอยา่งแทจ้ริงตามอาํนาจหนา้ท่ี  โดยจดัแบ่ง
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อาํนาจหนา้ท่ีระหว่างหน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และส่วนภูมิภาคให้มีความชดัเจนเพ่ือไม่ให้
เ กิดความสับสนของประชาชนในการบริหาร  และ  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                
เป็นหน่วยงานท่ีตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีอย่างแทจ้ริงมากกว่าการเป็นตวั
กระจายการดาํเนินนโยบายของรัฐบาล  เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจของประชาชนต่อการบริหารงานของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตลอดจนการเขา้มามีส่วนร่วมในการเป็นพลเมืองของทอ้งถ่ินนั้นๆให้
เกิดข้ึนอนัจะส่งผลดีต่อการบริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและส่งผลดีต่อการบริหารประเทศ
ภายใตร้ะบอบประชาธิปไตย 

5.3.2.2  ระดบัเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย 
1)   เทศบาลควรหาแหล่งรายไดใ้หม่ๆ เพื่อให้มีรายไดเ้พิ่มเติมและเพ่ือการ

พึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนืในอนาคต 
2)   ในการบริหารของเทศบาลเองตอ้งมีระบบการบริหารเงิน ระบบการ

จัดเก็บรายได้ท่ีเป็นระบบเพื่อการจัดเก็บท่ีทีประสิทธิภาพ โดยอาจไปศึกษาดูงานจากองค์กร
ปกครองทอ้งถ่ินท่ีมีระบบจดัเก็บภาษีท่ีดี หรือเชิญวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญจากภายนอกเขา้มา
อบรมให ้ และจากนั้นก็นาํมาวางระบบการจดัเก็บภาษีของตนใหม่ และมีความกระตือรือร้นในการ
ปรับปรุงพฒันางานเก็บภาษีให้ดียิ่งข้ึน  เช่น การพฒันาแผนท่ีภาษีทุกปี การออกสาํรวจกลุ่มธุรกิจ
ในพื้นท่ีวา่มีการขยายตวัของร้านคา้ กลุ่มพานิชยท่ี์เป็นรายไดข้องเทศบาลมากนอ้ยเพียงใด ตลอดถึง
การสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งเทศบาลและผูป้ระกอบการ  

3)   บุคลากรของเทศบาลตอ้งมีความเป็นกันเองไม่ทาํตวัเป็นขา้ราชการ
ทอ้งถ่ินท่ีทาํงานประจาํเพียงอยา่งเดียว แต่ตอ้งใหก้ารประชาสมัพนัธ์หน่วยงานเพ่ือสร้างความเขา้ใจ
อนัดีระหวา่งกนัของคนในเขตเทศบาลและเจา้หนา้ท่ีของเทศบาล ซ่ึงการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีอาจเป็น
ปัจจยัหน่ึงของความเตม็ใจในการเสียภาษีได ้

4)   ในระดับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด้วยกันเอง เทศบาลตอ้งสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีในระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือในโครงการท่ีมีพื้นท่ีคาบเก่ียวกบั
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใกลเ้คียงร่วมเป็นภาคีในการทาํงานร่วมกนัเพื่อช่วยกนัทาํงานและ
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ทั้งน้ีจะไดป้ระโยชน์ทั้งในแง่ของการบริหารโครงการและการ
จดัการบริหารการคลงัร่วมกนัทาํใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดม้าก
ข้ึน  และทาํใหป้ระหยดังบประมาณไดม้ากข้ึน 

5)   ผูน้าํหรือนายกเทศมนตรีตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัประชาชนในพ้ืนท่ี
ในการใชสิ้ทธิและอาํนาจท่ีประชาชนพึงมีในการตรวจสอบการทาํงานของเทศบาล 

6)   สร้างความเขา้ใจในกระบวนการงบประมาณกบัคณะผูบ้ริหารเทศบาล
และเจา้หนา้ท่ีเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในการจดัทาํงบประมาณและการบริหารงบประมาณร่วมกนั 
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7)   จัดทําแผนพบประชาชนในพื้นท่ีให้มากข้ึนเพื่อสร้างความเข้าใจ
กระบวนการบริหารงบประมาณกบัประชาชนในพ้ืนท่ี สร้างความเขา้ใจใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีไดรั้บ
ทราบขอ้มูลของเทศบาลและสร้างความร่วมมือเปิดพื้นท่ีในการเขา้ร่วมกิจกรรมของเทศบาลใหม้ากข้ึน 

8)   เทศบาลควรมีระบบการประเมินการปฏิบติังานของพนักงานเพื่อให้มี
ความกระตือรือร้นในการทาํหนา้ท่ีจดัเกบ็ภาษีใหไ้ดม้าก  
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บทที ่6 

 

สรุปผลการศึกษา ข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาปัญหาการคลังท้องถ่ิน: ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย 
ประเด็นเร่ืองปัญหาการคลงัทอ้งถ่ิน สาเหตุปัญหาการคลงัทอ้งถ่ินและแนวทางในการแกไ้ขปัญหา
การคลงัทอ้งถ่ิน: ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย สามารถสรุปผลการศึกษา ไดด้งัน้ี 
 6.1  สรุปผลการศึกษา 
 6.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 6.3  ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป 
 
6.1  สรุปผลการศึกษา 
 

6.1.1  สภาพปัญหาการคลงัของเทศบาลตําบลนิคมคาํสร้อย  
จากการศึกษาปัญหาการคลงัทอ้งถ่ิน กรณีศึกษาเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย ผูว้ิจยัพบว่า

เทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยประสบปัญหาการคลงัทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
6.1.1.1 ปัญหาด้านการจัดหารายได้ พบว่า เทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยยงั พบ

ปัญหาท่ีเป็นปัญหาร่วมเช่นเดียวกับองค์กรปครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน คือปัญหาเทศบาลไดรั้บการ
จดัสรรงบประมาณจากรัฐนอ้ยลงแต่ไดรั้บภารกิจท่ีมากข้ึน ส่งผลให้งบประมาณไม่พอต่อรายจ่าย 
และไม่มีเงินเหลือเพื่อพฒันาเทศบาล ปัญหาเทศบาลพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐมากเกินไป ปัญหา
อตัราการเก็บภาษีทอ้งถ่ินไม่มีการปรับปรุง   ปัญหาการจดัหารายไดเ้ฉพาะของเทศบาลตาํบลนิคม
คาํสร้อยไดแ้ก่ จดัหารายไดท่ี้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของเทศบาล  ปัญหาเงินงบประมาณจาก
ส่วนกลางล่าชา้ ตอ้งนาํเงินสะสมของเทศบาลมาใชก่้อน  ปัญหาการจดัเก็บรายไดข้องเทศบาลไม่
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้เพราะบางกิจการเลิกกิจการโดยไม่แจง้ยกเลิกการจ่ายภาษี  ปัญหาการ
ขาดการจดัการท่ีดีในการดาํเนินการจดัเก็บ  ปัญหาเทศบาลขาดแหล่งรายไดใ้หม่ๆ  ซ่ึงปัญหาท่ีเป็น
ปัญหาใหญ่ท่ีสุดคือปัญหาการพึ่ งพารายได้จากรัฐมากเกินไป โดยปัญหาน้ีก่อให้เกิดทั้ งความ
อ่อนแอของทอ้งถ่ิน และปัญหาการบริหารจดัการอ่ืนๆ ตามมา 

6.1.1.2  ปัญหาด้านการบริหารการคลงั พบว่า  สมาชิกสภาเทศบาลยงัไม่เขา้ใจ
กระบวนการบริหารงบประมาณเท่าท่ีควร การจดัทาํงบประมาณยงัเป็นรายจ่ายประจาํและการ
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พฒันาทัว่ไปโดย ยงัไม่มีการใชจ่้ายในงบลงทุน  การโอนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลยงัมีความล่าชา้อนั
ส่งผลให้การบริหารการคลงัทอ้งถ่ินตอ้งมีความระมดัระวงัเป็นอย่างมากเพื่อให้การดาํเนินงาน
พฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  และมีปัญหาในดา้นงบประมาณในการบริหารจดัการขยะ ซ่ึงเทศบาลเองยงั
ไม่มีสถานท่ีกาํจดัขยะเป็นของตนเองทาํให้ตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการกาํจดัขยะให้กบัเทศบาลเมือง
มุกดาหารทุกเดือนอนัเป็นการเพ่ิมภาระในการบริหารการคลงัเพื่อให้สามารถดาํเนินการบริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ีได ้

6.1.1.3  ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารงานการคลงัและการเล่ียงภาษี  
พบวา่ ประชาชนขาดความสนใจต่อการเสียภาษีประจาํปี  ประชาชนบางส่วนขาดความเขา้ใจในการ
เสียภาษีประจาํปี  การเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีในการตรวจสอบดา้นการบริหารการ
คลงัของเทศบาลยงัเป็นเพียงการส่งผ่านตวัแทนเพียงแค่บางส่วนท่ีเป็นคณะกรรมร่วมกับงาน
โครงการของเทศบาล  แต่ประชาชนโดยทัว่ไปยงัขาดความเขา้ใจและกระตือรือร้นในบทบาทของ
ตวัเองต่อการตรวจสอบการทาํงานและใชอ้าํนาจไดต้ามกฎหมาย   
 

6.1.2  สาเหตุของปัญหาการคลงัท้องถ่ิน  
 เพื่ อให้ทราบถึงสาเหตุปัญหาการคลังท้อง ถ่ินของเทศบาลตําบลนิคมคําสร้อย                

ผูว้ิจัยสามารถสรุปสาเหตุปัญหาการคลังท้องถ่ินของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย  ออกเป็น               
6 ประเดน็ดงัน้ี  

6.1.2.1 ดา้นกฎหมายท่ีครอบคลุมการบริหารการคลงัทอ้งถ่ิน  พบว่ากฎหมายท่ี
กาํจดัอนัจาํกดัการหารายไดข้องทอ้งถ่ินโดยอตัราภาษีในการจดัเก็บภาษีของทอ้งถ่ินยงัคงใช ้พ.ร.บ.
รายไดเ้ทศบาล พ.ศ. 2497, พ.ร.บ.โรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475, พ.ร.บ.ภาษีบาํรุงทอ้งท่ี พ.ศ.2508 
และพ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ซ่ึงยงัคงใชอ้ตัราเดิมท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลง
ไป ทาํให้การจดัเก็บไม่สามารถเพ่ิมรายไดใ้ห้ทอ้งถ่ินในส่วนน้ีไดแ้ละหากปีใดท่ีร้านคา้ปิดตวัลง
การจดัเกบ็ภาษีป้ายกมี็อตัราการจดัเกบ็ลดลงตามไปดว้ย  

6.1.2.2  ด้านการเมืองภายในท้องถ่ิน  พบว่าเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีกระทบต่อการ
บริหารงบประมาณเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากผูบ้ริหารเทศบาลและคณะเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนในทอ้งถ่ิน จึงปฏิเสธไม่ไดว้่า นโยบายของผูบ้ริหารเทศบาลจึงมาจากการหาเสียง
ก่อนไดรั้บการเลือกตั้งเขา้มาเป็นคณะผูบ้ริหารเทศบาล  ดงันั้นเม่ือเขา้มาดาํเนินงานของเทศบาลจึงมี
การดึงงบประมาณไปใชใ้นโครงการท่ีไดห้าเสียงไว ้ทาํให้เกิดการใชง้บประมาณท่ีเพิ่มข้ึนโดยท่ี
ไม่ไดก้าํหนดไวใ้นเทศบญัญติังบประมาณของเทศบาลทาํใหต้อ้งจดัหาแหล่งงบประมาณมาเพื่อให้
สามารถดาํเนินงานตามแผนท่ีกาํหนดไวใ้นเทศบญัญติังบประมาณของปีนั้นๆได ้ นอกจากนั้นยงัมี
เร่ืองของการถอนทุนจากการซ้ือเสียงของนกัการเมืองดว้ย 
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6.1.2.3  ดา้นบุคลากรและเคร่ืองมือในการอาํนวยความสะดวกในการบริหารการ
คลงัทอ้งถ่ิน  พบว่ายงัขาดแคลนบุคลากรในการติดตามจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งท่ีให้ไดเ้ต็มเม็ดเต็ม
หน่วยตามท่ีประมาณการไว ้สาํหรับเคร่ืองมือในการจดัเก็บพบว่า เคร่ืองมือในการจดัเก็บภาษีของ
เทศบาลมีเพียงการใชแ้ผนท่ีภาษีเดิมไม่มีการปรับปรุงใหเ้กิดความทนัสมยัทาํใหก้ารจดัเกบ็ยงัไม่เกิด
การพฒันาเท่าท่ีควร  

6.1.2.4  ดา้นสภาพภูมิประเทศ  พบว่าเทศบาลมีพื้นท่ีในการให้บริการคาบเก่ียว
ประชาชน 3 ตาํบล ซ่ึงการพฒันาพ้ืนท่ีจะมีความหลากหลายตามความตอ้งการของประชาชนใน
พื้นท่ีซ่ึงเป็นการกระจายการพฒันาไปในส่วนต่างท่ีไม่ใช่พื้นท่ีเดียวกนัทั้งหมดทาํให้การบริหาร
งบประมาณเพ่ือให้เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชนในแต่ละพื้นท่ี ตอ้งจดัสรรงบประมาณ
แบบกระจายการพฒันาเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกนัในการพฒันา หากมองในภาพรวมของการ
พฒันาพื้นท่ี การทาํโครงการพฒันาขนาดใหญ่หรือการลงทุนในกิจการเทศบาลไม่สามารถทาํได้
เน่ืองจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เพื่อใหเ้กิดรายไดคื้นสู่ทอ้งถ่ินได ้ 

6.1.2.5  ดา้นการประชาสมัพนัธ์กบัประชาชนในพื้น  พบว่าเทศบาลยงัไม่มีการให้
ความรู้ความเขา้ใจถึงบทบาทหนา้ท่ีของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมทางการคลงัอยา่งจริงจงั จึงทาํ
ใหป้ระชาชนไม่สนใจการบริหารการคลงัของเทศบาลและก่อใหเ้กิดปัญหาการไม่ร่วมมือในการเสีย
ภาษี หรือการจดัเก็บรายไดข้องเทศบาลอนัส่งผลกระทบต่อการหารายไดข้องทอ้งถ่ินเป็นอยา่งมาก 
จากการท่ีผูว้ิจยัเขา้ไปร่วมสังเกตการณ์การประชุมประจาํเดือนของหมูบา้นอุ่นคาํเจริญ ซ่ึงเป็น
หมู่บา้นท่ีตั้งอยู่ในเขตเทศบาล พบว่า เน้ือหาของการประชุมจะเป็นประกาศและการแจง้ให้ทราบ
จากหน่วยงานปกครองส่วนภูมิภาคหรือทางอาํเภอเท่านั้น การแจง้เร่ืองจากหน่วยงานเทศบาลมีเพียง
หนังสือเพื่อให้ผู ้ใหญ่บ้านประกาศวันและเวลาท่ีจะทําการเลือกตั้ งคณะเทศมนตรีและ
นายกเทศมนตรีชุดใหม่ ไม่มีเจ้าหน้าท่ีมาร่วมทาํการประชุมเพื่อรับฟังหรือช้ีแจงขอ้สงสัยของ
หน่วยงานเทศบาลร่วมกบัชาวบา้น ทั้งท่ีเป็นช่วงระยะเวลาของการกาํลงัจะเลือกตั้งคณะเทศมนตรี
ชุดใหม่  

6.1.2.6  ด้านนโยบายของรัฐบาล  ท่ีพบว่าเป็นสาเหตุหน่ึงของปัญหาการคลัง
ทอ้งถ่ินของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยมาจากนโยบายรัฐบาลซ่ึงส่งผลกระทบต่อการบริหารของ
เทศบาลโดยการศึกษานโยบายรัฐบาลของรัฐบาลแต่ละสมยัมกัจะใชอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานตามนโยบาย โดยเฉพาะนโยบายประชานิยม และการตดัตอนส่ง
ตรงนโยบายสู่ประชาชนโดยตรงทาํให้ประชาชนยึดท่ีตวัรัฐบาลมากกว่าความสําคญัขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ทั้ งน้ีจะกระทบต่อการคลังของเทศบาลเป็นอย่างมากเน่ืองจากการเพ่ิม
นโยบายหรือหน้าท่ี แต่ไม่เพิ่มรายไดใ้ห้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทาํให้เกิดปัญหาไม่เหลือ
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เงินเพื่อพฒันาปัญหาเฉพาะของทอ้งถ่ินนั้นๆ  จากคาํแถลงนโยบายของรัฐบาลนายอภิสิทธิ  เวชชาชีวะ 
เม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม 2551 ได้กล่าวถึงนโยบายเร่งด่วนท่ีจะดาํเนินการในปีแรกในการสร้าง
หลกัประกนัรายไดแ้ก่ผูสู้งอาย ุโดยการจดัสรรเบ้ียยงัชีพแก่ผูสู้งอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป  การส่งเสริม
บทบาทอาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บา้น (อสม.)ทัว่ประเทศเชิงรุก  โดยจดัให้มีสวสัดิการตอบแทน
ให้เพื่อเป็นแรงจูงใจหนุนเสริมให้ทาํงานไดอ้ย่างคล่องตวัและมีประสิทธิภาพ การลดค่าครองชีพ
ของประชาชนให้ทุกคนไดมี้โอกาสรับการศึกษา 15 ปีโดยการสนบัสนุนตาํรา จดัให้มีชุดนกัเรียน 
อุปกรณ์การศึกษาและสนับสนุนอ่ืนๆเพ่ือชดเชยรายการเรียกเก็บต่างๆจากผูป้กครอง (คาํแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ, 2551: 8)  และจากคาํแถลงนโยบายของรัฐบาล
นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2554 ไดก้ล่าวถึงนโยบายยกระดบัคุณภาพชีวิต
ประชาชนในประเทศ สร้างความเขม้แขง็อยา่งมีคุณภาพให้แก่เศรษฐกิจมหภาค ในการจดัให้มีเบ้ีย
ยงัชีพรายเดือนผูสู้งอายุแบบขั้นบนัได โดยผูท่ี้มีอายุ 60-69 ปี จะไดรั้บ 600 บาท  อายุ 70-79 ปี จะ
ไดรั้บ 700 บาท อาย ุ80-89 ปีจะไดรั้บ 800 บาท และอาย ุ90 ปีข้ึนไป จะไดรั้บ 1,000 บาท (คาํแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรียิ่งลกัษณ์ ชินวตัร, 2554: 7) จากนโยบายท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นผล
สืบเน่ืองของรัฐบาลท่ีล้วนกระทบต่อการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นอย่างมาก
เน่ืองจากรายไดแ้ละแหล่งท่ีมาของเงินงบประมาณยงัเป็นรายไดท่ี้จาํกดัแต่ในส่วนของรายจ่ายตาม
นโยบายรัฐบาลกลบัตอ้งเพิ่มข้ึนทุกปี โดยในปี 2554 งบประมาณท่ีทอ้งถ่ินไดรั้บ  คิดเป็น ร้อยละ 
25.26   ซ่ึงยงัไม่สามารถจดัสรรไดต้าม พรบ.กระจายอาํนาจท่ีตอ้งจดัสรรใหง้บประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ร้อยละ 35.00  จึงทาํใหท้อ้งถ่ินตอ้งจดัสรรงบประมาณตามท่ีรัฐกาํหนดซ่ึงทาํ
ให้เกิดขอ้จาํกดัในการควบคุมการบริหารงบประมาณจากส่วนกลางและเทศบาลเองก็ขาดอิสระใน
การบริหารการคลงัทอ้งถ่ิน 

 
 6.1.3  ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา 
 จากปัญหาการคลงัของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยและสาเหตุของปัญหาในดา้นต่างๆท่ี
ส่งผลต่อปัญหาการคลงัของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ มีขอ้เสนอแนะ  2 ส่วน 
ในการแกไ้ขปัญหาทางดา้นการคลงัของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย ดงัต่อไปน้ี 

6.1.3.1 ขอ้เสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาของคณะผูบ้ริหารเทศบาลและ
เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัเก็บและการงบประมาณ ฝ่ายตรวจสอบการใช้จ่ายของเทศบาล 
นายอาํเภอ ผูน้าํชุมชนในเขตเทศบาล 13 หมู่บา้น  

1)  รัฐบาลตอ้งกระจายอาํนาจดา้นการจดัเก็บและการพฒันารายไดใ้ห้
องคก์รปกครองส่วนถ่ินให้สามารถมีแหล่งรายไดท่ี้จดัเก็บเองเพ่ิมข้ึนเพื่อเพิ่มศกัยภาพทางการคลงั
ของทอ้งถ่ิน  
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2)   เทศบาลตอ้งเพิ่มศกัยภาพของบุคลากรตลอดจนพฒันาเคร่ืองมือใน
การจดัหารายไดใ้ห้มีความหลากหลายและการเก็บภาษีให้มีความรัดกุม ชดัเจน รวมถึงให้มีการ
สาํรวจแหล่งภาษีใหม่ๆให้มีความทนัสมยัตลอดเวลา เพื่อให้การใชจ่้ายให้เกิดความมีประสิทธิภาพ
ในการใชจ่้ายและคุม้ค่ากบัประชาชนในพ้ืนท่ี   

3)   เทศบาลตอ้งประชาสัมพนัธ์และให้ความสาํคญักบัประชาชนในพ้ืนท่ี
เพื่อใหป้ระชาชนตระหนกัในหนา้ท่ีของตนเองต่อการเสียภาษีและการตรวจสอบควบคุมการใชจ่้าย
งบประมาณเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาการคลงัทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด
จากประชาชนในพื้นท่ีอยา่งแทจ้ริง   

6.1.3.2  ขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาของผูว้ิจยั 
สามารถสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาทางการคลัง  ได้เ ป็น  2 ระดับ  คือ 

ขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาในระดบัรัฐบาล และขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาในระดบั
เทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย  ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

1)  ระดบัรัฐบาล 
(1) ปรับปรุงโครงสร้างกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัเก็บ

รายได้ของเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้มีความสอดคลอ้งกับพื้นท่ี  ให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความสามารถในการหารายไดเ้อง ใหอ้าํนาจในการจดัเกบ็ภาษีมากข้ึน เพราะ
การกระจายแค่หน้าท่ี แต่ไม่กระจายอาํนาจในการจดัเก็บภาษี ส่งผลต่อการบริหารการคลงัในทุก
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้มีความอ่อนแอและรอเงินอุดหนุนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้การไม่เป็น
อิสระทางการเงินน้ี ยงัส่งผลต่อความไม่เป็นอิสระในการตดัสินใจดา้นอ่ืนๆตามมา  ซ่ึงหากองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่มีความเป็นอิสระในการบริหาร ก็สะทอ้นให้เห็นว่าการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินไทยไม่ได้เกิดการกระจายอาํนาจอย่างแทจ้ริง  นอกจากน้ีควรปรับปรุงระเบียบการใช้
จ่ายเงินให้มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีตอ้งมีความยืดหยุ่น  กรอบในการทาํงานไม่
แน่นจนเกินไป เนน้ใหท้อ้งถ่ินมีความสามารถในการเล้ียงตวัเองไดม้ากกวา่การขอรายไดจ้ากรัฐบาล  

(2)   ในการกระจายหน้าท่ีของรัฐบาลกลางต่อองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจะตอ้งพิจารณาถึงขอบเขตของการกระจายรายไดจ้ะตอ้งพิจารณาถึงความพร้อมดา้นการเงิน 
ความสามารถของคนในทอ้งถ่ินท่ีจะเขา้มารับหนา้ท่ีแทนหน่วยงานของรัฐบาลกลาง 

(3)   ตอ้งเร่งให้เกิดการกระจายอาํนาจ ตามโครงสร้าง หน้าท่ี และ
ระบบการบริหารงานขององคก์รปกครองให้เกิดการกระจายอาํนาจอย่างแทจ้ริงตามอาํนาจหนา้ท่ี  
โดยจดัแบ่งอาํนาจหนา้ท่ีระหว่างหน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และส่วนภูมิภาคใหมี้ความชดัเจน
เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนของประชาชนในการบริหาร และ เพื่อให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
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เป็นหน่วยงานท่ีตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีอย่างแทจ้ริงมากกว่าการเป็น
เคร่ืองมือในกระจายการดาํเนินนโยบายของรัฐบาล  เพื่อให้เกิดความเขา้ใจของประชาชนต่อการ
บริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตลอดจนการเขา้มามีส่วนร่วมในการเป็นพลเมืองของ
ทอ้งถ่ินนั้นๆให้เกิดข้ึนอนัจะส่งผลดีต่อการบริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและส่งผลดีต่อการ
บริหารประเทศภายใตร้ะบอบประชาธิปไตย 

2)  ระดบัเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย 
(1)   เทศบาลควรหาแหล่งรายไดใ้หม่ๆ เพื่อให้มีรายไดเ้พิ่มเติมและ

เพื่อการพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนืในอนาคต 
(2)   ในการบริหารของเทศบาลเองตอ้งมีระบบการบริหารเงิน ระบบ

การจดัเก็บรายไดท่ี้เป็นระบบเพื่อการจดัเก็บท่ีทีประสิทธิภาพ โดยอาจไปศึกษาดูงานจากองคก์ร
ปกครองทอ้งถ่ินท่ีมีระบบจดัเก็บภาษีท่ีดี หรือเชิญวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญจากภายนอกเขา้มา
อบรมให ้ และจากนั้นก็นาํมาวางระบบการจดัเก็บภาษีของตนใหม่ และมีความกระตือรือร้นในการ
ปรับปรุงพฒันางานเก็บภาษีให้ดียิ่งข้ึน  เช่น การพฒันาแผนท่ีภาษีทุกปี การออกสาํรวจกลุ่มธุรกิจ
ในพื้นท่ีวา่มีการขยายตวัของร้านคา้ กลุ่มพานิชยท่ี์เป็นรายไดข้องเทศบาลมากนอ้ยเพียงใด ตลอดถึง
การสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งเทศบาลและผูป้ระกอบการ  

(3) บุคลากรของเทศบาลต้องมีความเป็นกันเองไม่ทําตัว เ ป็น
ขา้ราชการทอ้งถ่ินท่ีทาํงานประจาํเพียงอยา่งเดียว แต่ตอ้งใหก้ารประชาสัมพนัธ์หน่วยงานเพื่อสร้าง
ความเขา้ใจอนัดีระหวา่งกนัของคนในเขตเทศบาลและเจา้หนา้ท่ีของเทศบาล ซ่ึงการมีความสัมพนัธ์
ท่ีดีจะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีก่อใหเ้กิดความเตม็ใจในการเสียภาษีได ้

(4) ในระดับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด้วยกันเอง เทศบาลตอ้ง
สร้างความสัมพนัธ์อนัดีในระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือในโครงการท่ีมีพื้นท่ีคาบ
เก่ียวกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใกลเ้คียงร่วมเป็นภาคีในการทาํงานร่วมกนัเพื่อช่วยกนัทาํงาน
และแนวทางในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ทั้งน้ีจะไดป้ระโยชน์ทั้งในแง่ของการบริหารโครงการและ
การจดัการบริหารการคลงัร่วมกนัทาํให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดม้ากข้ึน  และทาํใหป้ระหยดังบประมาณไดม้ากข้ึน 

(5) ผูน้าํหรือนายกเทศมนตรีตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัประชาชน
ในพื้นท่ีในการใชสิ้ทธิและอาํนาจท่ีประชาชนพึงมีในการตรวจสอบการทาํงานของเทศบาล 

(6) สร้างความเขา้ใจในกระบวนการงบประมาณกับคณะผูบ้ริหาร
เทศบาลและเจา้หนา้ท่ีเพื่อให้เกิดความเขา้ใจในการจดัทาํงบประมาณและการบริหารงบประมาณ
ร่วมกนั 
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(7) จดัทาํแผนพบประชาชนในพ้ืนท่ีให้มากข้ึนเพื่อสร้างความเขา้ใจ
กระบวนการบริหารงบประมาณกบัประชาชนในพ้ืนท่ี สร้างความเขา้ใจใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีไดรั้บ
ทราบขอ้มูลของเทศบาลและสร้างความร่วมมือเปิดพื้นท่ีในการเขา้ร่วมกิจกรรมของเทศบาลใหม้ากข้ึน 

(8) เทศบาลควรมีระบบการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน
เพื่อใหเ้ขามีความกระตือรือร้นในการทาํหนา้ท่ีจดัเกบ็ภาษีใหไ้ดม้าก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่6.1  แสดงตวัแบบสรุปเก่ียวกบัปัญหาการคลงัทอ้งถ่ิน: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตาํบล 
                  นิคมสร้อย 
 

 6.2  อภปิรายผลการศึกษา 
 
 จากผลการวิจยัปัญหาการคลงัทอ้งถ่ินกรณีศึกษา เทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยจะเห็นไดว้่า
เทศบาลตาํนิคมคาํสร้อยซ่ึงเป็นเทศบาลขนาดเล็ก มีปัญหาการคลงัทอ้งถ่ินท่ีปรากฏเด่นชดั สาม
ปัญหาหลกัดงัน้ี  

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของปัญหาการคลังท้องถิ่น
ของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย ออกเป็น 
-  ด้านกฎหมายท่ีครอบคลมุการใช้จ่ายเงินอดุหนนุ 
และการหารายได้ท่ีจํากดัของเทศบาล  
- ด้านการเมือง  
- ด้านบุคลากรในหน่วยงานและเคร่ืองมือในการ
อํานวยความสะดวกในการบริหารงาน 
- ด้านสภาพภมิูประเทศ  
- ด้านความต้องการของประชาชน  
- ด้านการประชาสมัพนัธ์ของเทศบาล และ การให้
ความรู้ความเข้าใจกบัประชาชนในพืน้ท่ี 
- ด้านนโยบายของรัฐบาล 

ปัญหาการคลังท้องถิ่น : 
 เทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย 

 

- ปัญหาด้านการจดัหารายได้  
- ปัญหาด้านการบริหารการคลงั 
- ปัญหาการขาดการมีสว่นร่วมในการ
บริหารงานการคลงัและการเล่ียงภาษี   

แนวทางในการแก้ไขปัญหาการคลงัท้องถ่ิน 
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1)  ปัญหาดา้นการจดัหารายได้ เทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยท่ีพบว่ารายไดข้อง
เทศบาลหลกัมาจาก รายได้ของภาษีอากรและเงินอุดหนุน เม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดท่ี้เทศบาล
จดัเก็บและ หาไดเ้องและมีแนวโนม้ในการพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลต่อเน่ืองไปในอนาคต  ซ่ึง
สอดคล้องกับ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และกอบกุล รายะนคร (2552: 13) ท่ีกล่าวว่า ปัญหาด้าน
งบประมาณและรายได ้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํนวนมากมีรายไดน้อ้ยและมีปัญหาดา้นการคลงั 
โดยเฉพาะองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมีขนาดเลก็และประชากรนอ้ย ทาํให้ตอ้งพึ่งพาเงินอุดหนุน
และภาษีท่ีไดรั้บการจดัสรรจากรัฐในสดัส่วนท่ีสูงเกินไปและขาดความเป็นอิสระ  

2)   ปัญหาด้านการบริหารการคลงั พบว่า สมาชิกสภาเทศบาลเองยงัไม่เขา้ใจ
กระบวนการบริหารงบประมาณเท่าท่ีควร การจดัทาํงบประมาณยงัเป็นการใชจ่้ายในการบริหารงาน
ประจาํและการพฒันาทัว่ไป ยงัไม่มีการใชจ่้ายในงบลงทุน และการโอนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมี
ความล่าชา้กวา่กาํหนดส่งผลใหก้ารดาํเนินงานของเทศบาลการดาํเนินงานในรายการใชจ่้ายท่ีตอ้งใช้
งบประมาณต่อเน่ืองล่าชา้ตามไปดว้ย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์ และกอบกุล รายะนคร 
(2552: 13) ท่ี กล่าวว่า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัตอ้งประสบกบัปัญหาความล่าชา้ในการเบิก
จ่ายเงิน ทาํใหก้ารวางแผนและการทาํงานของทอ้งถ่ินตอ้งล่าชา้ตามไปดว้ย 

3)   ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารงานการคลงัและการเล่ียงภาษี  
พบว่าประชาชนบางส่วนยงัขาดความร่วมมือในการเสียภาษีและขาดการติดตามและตรวจสอบการ
ใชจ่้ายงบประมาณของเทศบาล ทาํให้เกิดปัญหาในดา้นรายไดข้องเทศบาล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัไตรรัตน์  
โภคพลากรณ์ (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง ทุนทางสังคมกบัการบริหารการคลงัขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน กรณีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยกะปิ อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี  และองคก์ารบริการ
ส่วนตาํบลเขาสามยอด จงัหวดัลพบุรี พบว่า ความสาํเร็จขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ท่ีสามารถ
ไดรั้บรางวลัธรรมาภิบาลจะตอ้งมีทุนทางสังคมสูงพอสมควร กล่าวคือจะตอ้งอาศยัผูน้าํและทีมงาน 
ทุนมนุษยแ์ละการมีส่วนร่วม การให้การรับรู้ร่วมกนัและการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนโดยรวม
ทั้งหมดและความเตม็ในในการเสียภาษีของประชาชน ดงันั้นหากประชาชนเตม็ใจในการเสียภาษี มี
ทุนทางสังคมในการมีส่วนร่วมก็ทาํให้เกิดความสําเร็จในการบริหารการคลงัในส่วนการจดัเก็บ
รายไดข้องเทศบาลได ้

ทั้งน้ีสาเหตุปัญหาการคลงัทอ้งถ่ินของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย มาจาก ดา้นกฎหมายท่ี
จาํกดัการหารายไดข้องทอ้งถ่ิน  โดยอตัราภาษีในการจดัเก็บภาษีของทอ้งถ่ินยงัคงใช ้พ.ร.บ. รายได้
เทศบาล พ.ศ. 2497, พ.ร.บ.โรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475, พ.ร.บ.บาํรุงทอ้งท่ี พ.ศ. 2508 และพ.ร.บ.
ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ยงัคงใชอ้ตัราเดิมทาํใหก้ารจดัเก็บไม่สามารถเพ่ิมรายไดใ้หท้อ้งถ่ินในส่วนน้ีได้
และหากปีใดท่ีร้านคา้ปิดตวัลงการจดัเก็บภาษีป้ายก็มีอตัราการจดัเก็บลดลงตามไปดว้ยทาํให้เกิด
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ความไม่แน่นอนของรายไดแ้ละตอ้งอาศยัเงินรายไดจ้ากรัฐบาลจดัเก็บให้และเงินอุดหนุนเป็นหลกั  
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ บุญเก้ือ บุญเกิด (2545) ท่ีศึกษาเร่ือง การบริหารการเงินการคลงัของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน : ศึกษากรณี องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสมุทรสาคร ผลการวิจยั
พบว่า การจดัการดา้นรายไดข้อง องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ชั้น 4 รายไดน้้อย รายไดห้ลกัมาจาก
ค่าธรรมเนียมท่ีดินและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 3 ใน 4 แห่ง พึ่งพา
เงินรายไดจ้ากรัฐบาลท่ีจดัเกบ็แลว้จดัสรรใหม้ากกว่าร้อยละ 50 ของรายไดร้วม ส่วนใหญ่เป็นแหล่ง
รายไดท่ี้ไม่มีความแน่นอนสูง ไดแ้ก่ รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมท่ีดิน ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับประสิทธิภาพ ทั้งด้านการเมืองภายในทอ้งถ่ินก็เป็นสาเหตุหน่ึงท่ี
กระทบต่อการบริหารงบประมาณเป็นอยา่งมากเน่ืองจากผูบ้ริหารเทศบาลและคณะเทศมนตรีมาจาก
การเลือกตั้งของประชาชนในทอ้งถ่ินจึงปฏิเสธไม่ไดว้่า นโยบายของผูบ้ริหารเทศบาลจึงมาจากการ
หาเสียงก่อนไดรั้บการเลือกตั้งเขา้มาเป็นคณะผูบ้ริหารเทศบาล ดงันั้นเม่ือเขา้มาดาํเนินงานของ
เทศบาลจึงมีการดึงงบประมาณไปใชใ้นโครงการท่ีไดห้าเสียงไว ้ทาํให้เกิดการใชง้บประมาณท่ี
เพิ่มข้ึนโดยท่ีไม่ไดก้าํหนดไวใ้นเทศบญัญติังบประมาณของเทศบาลตลอดจนการบริหารท่ีใชเ้สียง
ขา้งมากในสภาอนุมติัโครงการท่ีไม่มีความจาํเป็นทาํให้ตอ้งจดัหาแหล่งงบประมาณมาเพ่ือให้
สามารถดาํเนินงานตามแผนท่ีกาํหนดไวใ้นเทศบญัญติังบประมาณท่ีไดเ้สนอสภาเทศบาลไวก่้อน
การเขา้มาบริหารงานของคณะเทศมนตรี  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของพกัตร์พิมล เนียวกุล (2547) ท่ี
ศึกษาเร่ือง การบริหารการคลงัท่ีดีของกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา การใชจ่้ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปี รายการแปรญตัติ ผลการวิจยัพบว่า ประโยชน์แทจ้ริงอนัเกิดจากการใชจ่้ายงบแปรญตัติ 
ไม่ไดต้กอยู่กบัประชาชนส่วนรวมการดาํเนินการไม่ไดเ้ป็นไปดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ชอบธรรม 
และมีการคอรัปชันการทาํงานไม่เป็นระบบ การดาํเนินการไม่เป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่สามารถ
ตรวจสอบได ้การใชจ่้ายงบแปรญตัติท่ีดาํเนินอยู่ในปัจจุบนัเป็นไปตามแบบอย่างของการบริหาร
การคลงัท่ีไม่ดี (Bad Government) เน่ืองจากมีการใชอ้าํนาจเพื่อจุดมุ่งหมายส่วนตวั ในการหา
ประโยชน์ให้กบัตนเองและพรรคพวก เพื่อให้ไดม้าซ่ึงส่ิงตอบแทนในเชิงนามธรรมท่ีไม่มีตวัตน 
หรือเพื่อสัมพนัธภาพเชิงแลกเปล่ียน หรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นเม็ดเงินหรือทรัพยสิ์น
ตลอดจนมีการบริหารการคลงัท่ีผิดพลาด (Mismanagement) คือ การใชจ่้ายเงินไม่ไดต้ั้งอยู่บน
พื้นฐานความจาํเป็น ลงทุนไปในส่ิงท่ีได้ประโยชน์ไม่คุม้ทุน ไม่เหมาะสม ไม่มีผลท่ีคุม้ค่าอาจ
เพื่อใหต้นเองหรือพรรคพวกไดป้ระโยชน์ หรือ กระทาํตามผูท่ี้มีอาํนาจเหนือสั่งใหท้าํ เพื่อใหมี้ผูไ้ด้
ประโยชน์จากการนั้น ใชจ่้ายงบประมาณอยา่งฟุ่ มเฟือยในส่ิงท่ีไม่เกิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริง  

ในดา้นบุคลากรและเคร่ืองมือในการอาํนวยความสะดวกในการบริหารการคลงัทอ้งถ่ิน 
พบว่ายงัขาดแคลนบุคลากรในการติดตามจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งท่ีให้ไดเ้ต็มเม็ดเต็มหน่วยตามท่ี
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ประมาณการไว ้สําหรับเคร่ืองมือในการจดัเก็บพบว่า เคร่ืองมือในการจดัเก็บภาษีของเทศบาลมี
เพียงการใช้แผนท่ีภาษีเดิมไม่มีการปรับปรุงให้เกิดความทนัสมยัทาํให้การจดัเก็บยงัไม่เกิดการ
พฒันาเท่าท่ีควร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ษฑัวสา ปริญญานิลกุล (2544)   ศึกษาเร่ือง ความ
พยายามในการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินของเทศบาล ผลจากการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบั
ความพยายามในการจดัเกบ็ภาษีโรงเรือนและท่ีดินของเทศบาล พบว่าเทศบาลท่ีประสบความสาํเร็จ
ในการจดัเกบ็ภาษีโรงเรือนท่ีท่ีดินในระดบัสูงนั้น มีการจดัทาํแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นอยา่ง
สมบูรณ์และนาํมาใชอ้ย่างจริงจงัรวมทั้งมีจาํนวนอตัรากาํลงัเจา้หน้าท่ีอย่างเพียงพอ หากเทศบาล
ตาํบลนิคมคาํสร้อยมีการปรับปรุงเคร่ืองมือการจดัเก็บภาษี ก็จะส่งผลต่อความสาํเร็จในการจดัเก็บ
ภาษีได ้

ดา้นสภาพภูมิประเทศ เทศบาลมีพื้นท่ีในการใหบ้ริการคาบเก่ียวประชาชน 3 ตาํบล ซ่ึงการ
พฒันาพื้นท่ีจะมีความหลากหลายตามความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงเป็นการกระจายการ
พฒันาไปในส่วนต่างๆไม่ใช่พื้นท่ีเดียวกนัทั้งหมด ทาํให้การบริหารงบประมาณเพ่ือให้เพียงพอต่อ
ความตอ้งการของประชาชนในแต่ละพื้นท่ีตอ้งจดัสรรงบประมาณแบบกระจายการพฒันาเพื่อให้
เกิดความเท่าเทียมกนัในการพฒันา  แต่ในภาพรวมของการพฒันาพื้นท่ีการทาํโครงการพฒันาขนาด
ใหญ่หรือการลงทุนในกิจการเทศบาลไม่สามารถทาํไดเ้น่ืองจากงบประมาณไม่เพียงพอ และใน
บางคร้ังตอ้งนาํเงินสะสมออกมาใชเ้พื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในกรณีฉุกเฉินหรือภยั
ธรรมชาติ สอดคลอ้งกบับุญเก้ือ บุญเกิด (2545) ศึกษาเร่ือง การบริหารการเงินการคลงัขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน : ศึกษากรณี องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า องคก์าร
บริหารส่วนตาํบล ชั้น 4 มีรายจ่ายดาํเนินงานบริหารมากกว่าการจดับริการ 5-7 เท่า สัดส่วนรายจ่าย
ลงทุนของ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 3ใน 4 แห่ง อยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนั คือ ประมาณร้อยละ 55-
65 ของรายจ่ายรวม ส่วนรายใหญ่เป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนเพื่อให้บริการประชาชน รายจ่ายรวม
เฉล่ียต่อหัวประชากรของ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่งแตกต่างกนั การรักษาวินยัทางการ
คลงัในดา้ยรายจ่ายขาดเงินสะสม  รายจ่ายงบกลาง รายจ่ายเงินเดือนค่าจา้งแต่ละองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลแตกต่างกนั โดยการบริหารการเงินการคลงัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสมุทรสาคร 
ยงัสามารถกระทาํไดค่้อนขา้งจาํกดั เน่ืองจากมีแหล่งรายไดน้อ้ย อีกทั้งทุกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
มีรายจ่ายประจาํค่อนข้างสูงและมีการใช้จ่ายเงินยงัไม่ครอบคลุมภารกิจและสาเหตุด้านการ
ประชาสัมพนัธ์กบัประชาชนในพ้ืนเองเทศบาลยงัไม่มีการให้ความรู้ความเขา้ใจถึงบทบาทหนา้ท่ี
ของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมทางการคลงัอยา่งจริงจงั จึงทาํใหป้ระชาชนไม่สนใจการบริหารการ
คลงัของเทศบาลและก่อให้เกิดปัญหาการไม่ร่วมมือในการเสียภาษี หรือการจดัเก็บรายไดข้อง
เทศบาลอนัส่งผลกระทบต่อการหารายไดข้องทอ้งถ่ินเป็นอย่างมาก และจากการศึกษาสาเหตุดา้น
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นโยบายรัฐบาลเองกมี็ผลกระทบต่อการบริหารของเทศบาลโดยการศึกษานโยบายรัฐบาลแต่ละสมยั
มกัจะใช้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานตามนโยบาย โดยเฉพาะ
นโยบายประชานิยม และการตดัตอนส่งตรงนโยบายสู่ประชาชนโดยตรง  ทาํให้ประชาชนยึดท่ีตวั
รัฐบาลมากกวา่ความสาํคญัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีจะกระทบต่อการคลงัของเทศบาล
เป็นอยา่งมากเน่ืองจากการเพ่ิมนโยบายแต่ไม่เพิ่มรายไดใ้ห้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอนาคต  
ซ่ึงสอดคลอ้งกับ ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์ และกอบกุล รายะนคร (2552: 13)  ท่ีกล่าวว่า ปัญหาด้าน
งบประมาณและรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํนวนมากมีรายไดน้อ้ย และมีปัญหาดา้นการ
คลังในบางกรณีต้องปฏิบัติตามระเบียบและเง่ือนไขท่ีมาพร้อมกับเงินอุดหนุนจากรัฐ เช่น มี
ขอ้กาํหนดให้ใช้เงินอุดหนุนทัว่ไปเพื่อการลงทุนเท่านั้น  ดังน้ีแลว้จะเห็นไดว้่าแมก้ารกระจาย
อาํนาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะไดรั้บการรับรองจากรัฐธรรมนูญแลว้แต่เม่ือพิจารณาในแง่
การคลงัทอ้งถ่ินแลว้เทศบาลซ่ึงเป็นหน่ึงในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัตอ้งเผชิญกบัปัญหาการ
คลงัทอ้งถ่ิน ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้  ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงการท่ีทอ้งถ่ินเองจาํเป็นท่ีจะตอ้งปรับตวั
ใหเ้กิดการพฒันาตนเองใหส้ามรถจดัการกบัปัญหาการคลงัทอ้งถ่ินท่ีเกิดข้ึนและรัฐบาลเองต่อหนัมา
ใส่ใจกบัปัญหาการคลงัทอ้งถ่ินใหจ้ริงจงั 

จากแนวคิดการกระจายอาํนาจของ อุดม ทุมโฆสิต (2551ข: 469-470) ได้ให้ความเห็น
เก่ียวกบัการกระจายอาํนาจทางการคลงัทอ้งถ่ินเอาไวว้่าการคลงัทอ้งถ่ินเป็นตวัช้ีวดัสถานะหลาย
ประการในการปกครองทอ้งถ่ิน ซ่ึงเม่ือนาํมาวิเคราะห์จากผลการศึกษาตามตวัช้ีวดัต่างๆ สามารถ
อธิบายปัญหา ไดด้งัต่อไปน้ี 

1) บ่งช้ีสถานการณ์กระจายอาํนาจ โดยหากอาํนาจในการจดัเก็บภาษีไดรั้บถ่าย
โอนไปให้ทอ้งถ่ินมากเพียงใด ยอ่มแสดงให้เห็นว่าการกระจายอาํนาจมีมากเพียงนั้น  ตรงขา้มหาก
มิไดก้ระจายอาํนาจทางภาษีให ้แสดงว่ารัฐบาลยงัสงวนอาํนาจเอาไว ้ทั้งน้ีเพราะถา้ทอ้งถ่ินมีอาํนาจ
ในการจัดเก็บภาษีมาก ย่อมแสดงว่าทอ้งถ่ินจะมีรายได้ของตวัเองมาก ความเป็นอิสระในการ
ตดัสินใจใชเ้งินไปในกิจกรรมใดๆมากกว่าการใชเ้งินช่วยเหลือจากส่วนกลาง เม่ือพิจารณาจากกรณี
การบริหารการคลงัของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย พบว่าส่วนกลางกระจายอาํนาจในการจดัเก็บ
ภาษีนอ้ย ทาํให้เทศบาลตอ้งพึ่งพาเงินจากส่วนกลางมาก สะทอ้นปัญหาความไม่เป็นอิสระทางการ
คลงั และส่งผลใหเ้กิดความไม่เป็นอิสระในการบริหารงาน 

2)   ฐานะทางการคลงัทอ้งถ่ินย่อมบ่งบอกถึงความเขม้แข็งของทอ้งถ่ิน กล่าวคือ
ทอ้งถ่ินใดมีฐานะทางการคลงัทอ้งถ่ินดี ย่อมจัดทาํกิจกรรมต่างๆได้มากและมีความน่าเช่ือถือ
ทางการเงินมากอีกดว้ย ในทางตรงกนัขา้มทอ้งถ่ินใดฐานะทางการคลงัทอ้งถ่ินไม่ดียอ่มไม่มีเงินไป
จดัทาํบริการความน่าเช่ือถือก็จะตํ่า ในกรณีเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยมีฐานะทางการคลงัท่ีไม่ดี
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นกั เพราะมียอดเงินสะสมท่ีลดลงเร่ือยๆ  อีกทั้งเทศบาลเองมีรายไดท่ี้จดัเก็บเองนอ้ย ส่วนมากตอ้ง
รอรับเงินจากส่วนกลาง ส่วนกลางเองใหง้บประมาณมาพร้อมกบัภารกิจท่ีมอบหมายใหม้ากมาย ทาํ
ให้มีเงินเหลือน้อยในการไปพฒันาดา้นอ่ืนๆท่ีจาํเป็นกบัปัญหาเฉพาะของเทศบาล ไม่สามารถไป
ตอบสนองความตอ้งการเฉพาะของประชาชนในพ้ืนท่ีได้ ความน่าเช่ือถือของเทศบาลจึงน้อย 
เน่ืองจากไม่สามารถแกไ้ขปัญหาของประชาชนในพื้นท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองมาจากปัญหา
ความเขม้แขง็ทางการคลงั 

3)   ประสิทธิภาพในการจดัเก็บรายไดบ่้งบอกถึงประสิทธิภาพในการทาํงานของ
ทอ้งถ่ินโดยปริยาย กล่าวคือ ทอ้งถ่ินสามารถจดัเก็บรายไดอ้ยา่งครบถว้น ภายใตต้น้ทุนการจดัเก็บท่ี
ตํ่า แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารทอ้งถ่ินนั้นมีความสามารถ ประชาชนให้ความร่วมมือ ทั้งน้ีเพราะงาน
จดัเก็บภาษีและหารายไดเ้ป็นงานท่ียากยิ่งท่ีประสิทธิภาพในการจดัเก็บจะเกิดข้ึนได ้  ปัญหาการ
จดัเก็บภาษีของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยอีกประการคือ การจดัเก็บรายไดข้าดประสิทธิภาพ อนั
เน่ืองมาจากประชาชนขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษี เจา้หนา้ไม่มีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัภาษี ขาดความจริงจงัในการปฏิบติังาน อตัราการจดัเก็บภาษีไม่มีการปรับปรุง นาํมาสู่การ
จดัเกบ็รายไดท่ี้ไม่มีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อเน่ืองถึงความอ่อนแอทางการคลงั 

4)   รายไดข้องทอ้งถ่ินต่อหวัยอ่มบ่งช้ีถึงความมัง่คัง่ของทอ้งถ่ิน ทอ้งถ่ินท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อหัวสูง แสดงว่าประชาชนมีรายไดม้าก มีทรัพยสิ์นมาก อนัเป็นตวับ่งช้ีว่าเศรษฐกิจของ
ทอ้งถ่ินนั้นดี  ส่วนรายไดต่้อหัวของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยมีตํ่า เพราะประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้ถือว่าตํ่า เพราะเป็นพื้นท่ีท่ีเศรษฐกิจไม่ดีนักเม่ือเทียบกับ
ทอ้งถ่ินในเขตเมือง  ส่งผลต่อการจดัเกบ็ภาษีท่ีไดน้อ้ย 

5)   อตัราเพิ่มของรายไดท้อ้งถ่ินในแต่ละรอบปี แสดงใหเ้ห็นถึงอตัราความมัง่คัง่ท่ี
เพิ่มข้ึนในรอบปีด้วย ซ่ึงแสดงว่าผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีความสามารถในการบริหารงานธุรกิจและ
เศรษฐกิจไดผ้ลดี เป็นตน้ ดงันั้น การบริหารงานคลงัทอ้งถ่ินจึงถือเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
ควรใหค้วามสนใจใหม้าก  เทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อยมีรายไดท่ี้เพิ่มมากข้ึนจากการเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ แต่ไม่ถือว่าอยูใ่นอตัราท่ีสูง รายไดไ้ม่เพียงพอต่อความจาํเป็นในการใชจ่้ายของ
เทศบาล ดงันั้น ยงัถือเป็นปัญหาของเทศบาลอยูม่ากในการจดัหาแหล่งรายไดใ้หม่ๆ เพื่อเพิ่มความ
มัน่คงทางการเงินใหก้บัเทศบาล 
 จากการศึกษา พบว่าผลการศึกษาส่วนมากสอดคลอ้งกบัท่ีไดมี้การทบทวนเอกสารจาก
ผูว้ิจยัท่านอ่ืน แต่ขอ้สังเกตุและขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี คือ การให้ขอ้มูลของฝ่าย
เทศบาลและฝ่ายประชาชน (ผูน้าํชุมชน) มีความแตกต่างกนัในจุดเน้น ฝ่ายเทศบาลจะแสดงถึง
ปัญหาการคลงัทอ้งถ่ินของเทศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย เกิดจากนโยบายของรัฐบาลและกฎระเบียบ
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ทางกฎหมายท่ีไม่เอ้ือต่อการบริหารงานทางการคลงัท่ีดี เทศบาลถูกจดัสรรเงินอุดหนุนไดไ้ม่ถึงเป้า
ตามท่ีพระราชบญัญติัการกระจายอาํนาจกาํหนด  และถูกกระจายหนา้ท่ีมากจนส่งผลใหง้บประมาณ
ท่ีเหลือสาํหรับการพฒันาในส่วนอ่ืนของเทศบาลท่ีนอ้ยลง รวมถึงขอ้จาํกดัของพื้นท่ีรับผดิชอบของ
เทศบาลท่ีสภาพเศรษฐกิจส่วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัการเกษตรเป็นหลกั ดงันั้นการจดัเก็บภาษีจึงทาํไดน้อ้ย 
และประชาชนก็ไม่ไดมี้ความกระตือรือร้นในการเสียภาษี  ดงันั้นแนวทางการแกไ้ขปัญหาในมุม
ของเทศบาลจึงตอ้งการให้รัฐจดัสรรเงินให้ครบตามสัดส่วนท่ีกฎหมายกาํหนด และเพิ่มแหล่งการ
จดัเก็บภาษีให้ทอ้งถ่ินไดจ้ดัเก็บเองมากข้ึน เพื่อทอ้งถ่ินจะไดมี้รายไดเ้ป็นของตนเอง ไม่ตอ้งรอรับ
จากรัฐบาลจนเสียอิสระในการบริหารทางการคลัง รวมทั้ งประชาชนต้องมีความยินยอมและ
กระตือรือร้นในการเสียภาษีให้มากข้ึน  ส่วนในมุมของประชาชนกลบัมองปัญหาทางการคลงั
ทอ้งถ่ินของเศบาลตาํบลนิคมคาํสร้อย เนน้ในอีกมุมหน่ึง คือ เทศบาลไม่ไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัรายรับ
รายจ่าย ดงันั้นประชาชนจึงไม่รับทราบขอ้มูลดงักล่าว จนทาํให้ขาดการตรวจสอบทางการคลงั  
ดงันั้นทางแกไ้ขปัญหาในมุมของประชาชนจึงควรให้เทศบาลไดป้ระชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัรายรับ
รายจ่ายและลงพื้นท่ีในชุมชนมากข้ึน  ช้ีแจงแสดงรายละเอียดรายรับรายจ่ายแต่ละโครงการเพื่อ
ประชาชนจะไดรั้บทราบถึงขอ้มูลทางการคลงัได ้รวมถึงประชาชนตอ้งการใหแ้บ่งสรรงบประมาณ
มาพฒันาในพ้ืนท่ีของตนให้ทัว่ถึงมากข้ึนดว้ย  จากจุดเน้นท่ีต่างกนัมีความน่าสนใจคือ ระหว่าง
เทศบาลกบัประชาชน       แสดงใหเ้ห็นถึง การมองปัญหาท่ีเกิดข้ึนคนละดา้น ต่างฝ่ายต่างมองเนน้ท่ี
ผลประโยชน์และขอ้เสียเปรียบท่ีตนเองไดรั้บและมองขอ้เสียของตนเองน้อยมากทาํให้ขาดการ
ปรับปรุงตนเอง  ขาดความร่วมมือร่วมใจ ขาดการเติมเต็มส่วนท่ีขาดซ่ึงกนัและกนั   ทาํให้เห็นถึง
ภาวะต่างคนต่างทาํ ต่างคิด ต่างมอง สะทอ้นถึงความแตกแยกในการมองการปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงก็เป็นอีกหน่ึงในอุปสรรคท่ีขดัขวางการกระจายอาํนาจและระบอบประชาธิปไตย
ไทยใหเ้ดินไดช้า้ลง 
 

6.3  ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 
 

ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาวิจยัเปรียบเทียบการทาํงานระหว่างหน่วยงานเทศบาล
ขนาดใหญ่และเทศบาลขนาดเลก็ เพื่อใหท้ราบถึงปัญหาการคลงัของเทศบาลว่า มีความแตกต่างกนั
หรือไม่อย่างไร มีปัจจัยใดบ้างท่ีเป็นอุปสรรคในการบริหารการคลังของเทศบาล เพื่อศึกษา 
เปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคในการบริหารการคลงัของเทศบาล 
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 แนวสัมภาษณ์ 



 
แนวคาํถามสัมภาษณ์ 

 

การวจัิยเร่ือง ปัญหาการคลงัท้องถ่ิน ศึกษาเฉพาะกรณ ี เทศบาลตําบลนิคมคาํสร้อย 
 

ประเดน็ท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคล 
ประเดน็ท่ี 2 สภาพปัญหาทางดา้นการคลงัทอ้งถ่ินปัจจุบนั 
ประเดน็ท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัสาเหตุทางดา้นการคลงัทอ้งถ่ินปัจจุบนั 
ประเดน็ท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนกบัหน่วยงานเทศบาล 
ประเดน็ที 5 ความคิดเห็นอ่ืน 
 
คําถามสัมภาษณ์ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศมนตรี และหัวหน้ากองคลงัเทศบาล 
 
1)   ข้อมูลพืน้ฐานส่วนบุคคล 
ช่ือ- นามสกลุ...................................................................................................................................... 
เพศ............................. อาย.ุ................................ปี ระดบั การศึกษา................................................. 
** ประสบการณ์ในงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
ตาํแหน่ง............................................................................................................................................. 
อายงุาน..............................................ปี 
ตาํแหน่งงานปัจจุบนั........................................................ 
อายงุาน..............................................ปี 
 
 2)  สภาพปัญหาทางด้านการคลงัท้องถ่ินปัจจุบัน 

(1)  ท่านคิดวา่ปัจจุบนัหน่วยงานเทศบาลมีปัญหาทางดา้นการคลงัหรือไม่ อยา่งไร 
(2)  หน่วยงานของท่านจดัเกบ็รายไดไ้ดต้ามเป้าหมายหรือไม่ เพราะเหตุใด 
(3)  หน่วยงานของท่านสามารถวางแผนการบริหารงานไดเ้พียงพอกบังบประมาณหรือไม่เพราะ

เหตุใด 
(4)  ท่านคิดว่าภารกิจท่ีหน่วยงานเทศบาลไดรั้บมอบหมายกบังบประมาณท่ีไดรั้บมีความสมดุล

กนัหรือไม่ เพราะเหตุใด 
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3)  ความคดิเห็นเกีย่วกบัสาเหตุทางด้านการคลงัท้องถ่ินปัจจุบัน 
(5)  ท่านคิดวา่ปัญหาทางดา้นการคลงัดงักล่าวมีสาเหตุมากจากอะไรบา้ง 
(6)  ท่านคิดวา่จะมีแนวทางในการพฒันาการจดัหารายไดข้องเทศบาลใหเ้พิ่มข้ึนไดอ้ยา่งไร 
(7)  ท่านคิดว่ากฎหมายในปัจจุบนัท่ีบงัคบัเก่ียวกับระเบียบการจดัหารายได้ การใช้จ่ายเงิน

งบประมาณของเทศบาล เอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารการคลงัของเทศบาลมากนอ้ยเพียงใด 
(8)  ท่านคิดว่าบุคลากรของหน่วยงานเทศบาลมีความรู้ ความเขา้ใจ ในการจดัการดา้นการคลงั

ของเทศบาลมากนอ้ยเพียงใด และ มีขอ้จาํกดัใดบา้งในการทาํงานของพนกังานเทศบาล 
 
 4)  ความคดิเห็นเกีย่วกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนกบัหน่วยงานเทศบาล 

 (9)  ท่านคิดวา่ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีของเทศบาลมากนอ้ยเพียงใด 
เพราะอะไร 

(10)  เทศบาลไดมี้การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลผา่นส่ือต่างๆ เช่นการพบปะประชาชนในพ้ืนท่ี การ
ออกวิทยชุุมชน การออกหน่วยประชาสมัพนัธ์กบัคนในพ้ืนท่ีมากนอ้ยเพียงใด อยา่งไรบา้ง และท่าน
คิดวา่ประชาชนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากเทศบาลมากนอ้ยเพียงใด  

(11)  ประชาชนมีการตรวจสอบการทาํงานของเทศบาลหรือไม่ อยา่งไร 
(12)  โดยภาพรวมท่านคิดว่าประชาชนในพ้ืนท่ีให้ความสนใจการทาํงานของเทศบาลมากนอ้ย

เพียงใด อยา่งไร  ทาํไมถึงเป็นเช่นนั้น 
 

5) ความคดิเห็นอืน่ 
(13)  ท่านคิดวา่จะมีแนวทางในการแกไ้ขปัญหา การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีและ

ปัญหาทางดา้นการคลงัไดอ้ยา่งไร 
(14)  ขอ้เสนอแนะดา้นการคลงั 
(15)  ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
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แนวคาํถามสัมภาษณ์ 
 
การวจัิยเร่ือง ปัญหาการคลงัท้องถ่ิน ศึกษาเฉพาะกรณ ี เทศบาลตําบลนิคมคาํสร้อย  
ประเดน็ท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคล 
ประเดน็ท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนดา้นการคลงัทอ้งถ่ินกบัหน่วยงาน 
                    เทศบาล 
ประเดน็ที 3 ความคิดเห็นอ่ืน 
 
คาํถามสัมภาษณ์  ผู้นําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลนิคมคาํสร้อย  
 
 1)  ข้อมูลพืน้ฐานส่วนบุคคล 

 
ช่ือ- นามสกลุ...................................................................................................................................... 
เพศ............................. อาย.ุ................................ปี   ระดบั การศึกษา................................................ 
** ประสบการณ์ในงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ถ้ามี) 
ตาํแหน่ง............................................................................................................................................. 
อายงุาน..............................................ปี 
ตาํแหน่งงานปัจจุบนั.................................................................... 
อายงุาน..............................................ปี 
 2)  ความคดิเห็นเกีย่วกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการคลงัท้องถ่ินกบัหน่วยงานเทศบาล 
 

(1)  ท่านทราบถึง อาํนาจ หนา้ท่ี ของเทศบาลหรือไม่ อยา่งไร 
(2)  ท่านไดติ้ดตามข่าวสารของเทศบาล หรือไม่    อยา่งไร 
(3)  ท่านเป็นผูห้น่ึงท่ีเสียภาษีหรือไม่ ประเภทใด 
(4)  ท่านทราบถึงแหล่งท่ีมาของรายไดข้องเทศบาลหรือไม่ จากท่ีใดบา้ง 
(5)  ท่านทราบถึงรายจ่ายของเทศบาลในแต่ละปีงบประมาณหรือไม่  
(6)  ท่านทราบหรือไม่วา่ท่านสามารถตรวจสอบการทาํงานของหน่วยงานเทศบาลไดอ้ยา่งไร 
(7)  เทศบาลไดมี้การประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลผา่นส่ือต่างๆ เช่น การพบปะประชาชนในพื้นท่ี การ 

ออกวิทยชุุมชน การออกหน่วยประชาสมัพนัธ์ กบัคนในพ้ืนท่ีมากนอ้ยเพียงใด 
(8)  โดยภาพรวมท่านคิดว่าประชาชนในพื้นท่ีให้ความสนใจการทาํงานของเทศบาลมากน้อย

เพียงใด อยา่งไร ทาํไมถึงเป็นเช่นนั้น 
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 (9)  ท่านคิดวา่จะมีแนวทางในการแกไ้ขปัญหา การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีและ 
ไดอ้ยา่งไร 
 
3)  ความคดิเห็นอืน่ 

(10)  ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  

เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
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