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 การศึกษาเรื่องนี้มีว ัตถุประสงค์3 ประการ ประการแรก คือ เพื่อศึกษาถึงระเบียบ 
กระบวนการ และขัน้ตอนที่เกี่ยวข้องกบัการกู้เงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปจัจุบนั 
ประการต่อมา คอื เพื่อศกึษาถงึสถานภาพปจัจบุนัของการกู้เงนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
ในประเทศไทย และกรณีศึกษาเฉพาะจงัหวัดอุตรดิตถ์  และประการสุดท้าย เพื่อแสวงหา
กระบวนการในการปฏบิตัิ และระเบยีบที่เกี่ยวกบัการกู้เงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เหมาะสมกับสถานภาพการคลงัในปจัจุบัน โดยการศึกษาครัง้น้ีใช้ระเบียบวิธีการวิจยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยเน้นการศกึษาด้วยวธิกีารวจิยัเอกสาร (Documentary 
Research) เป็นหลกั ประกอบกบัการสมัภาษณ์เพิม่เตมิเพื่อประกอบการศกึษาวจิยั 
 จากการศกึษา พบว่า ในช่วงก่อนการกูเ้งนิ ไมม่ขี ัน้ตอนในการใหค้ าแนะน าปรกึษา และ
พจิารณาความเสีย่งของโครงการที่องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ขอกู้เงนิอย่างเป็นระบบ ในส่วน
ขัน้ตอนการกูเ้งนิหรอืหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาการขอกู้เงนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใน
ปจัจุบนัค่อนขา้งชดัเจนแล้ว และในส่วนขัน้ตอนหลงัการกู้เงนิพบว่า กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่นไม่มกีารจดัเก็บข้อมูลการกู้เงนิอย่างเป็นระบบ กล่าวคอืไม่มกีารสรุปข้อมูลที่ถูกต้อง
ชดัเจน และทนัสมยั อีกทัง้ระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมนิผลการกู้เงนิขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยงัไม่มคีวามชดัเจน กล่าวคอืมเีพยีงการตรวจสอบเป็นบางโครงการจาก
ส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเท่านัน้ 
 นอกจากน้ีในส่วนของสถานภาพการกูเ้งนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในปจัจบุนั พบว่า 

1)  ผูอ้นุมตักิารกู้เงนิส่งผลต่อการกู้เงนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ กล่าวคอื ใน 
ช่วงปี พ.ศ. 2540 ถงึปี พ.ศ. 2553 มแีนวโน้มในการกู้เงนิเพิม่มากขึน้เรื่อยๆ แต่ลดลงอย่างมาก
ในปี พ.ศ. 2554 ซึง่ผูศ้กึษาตัง้ขอ้สงัเกตว่าเป็นเพราะ มกีารเปลีย่นแปลงผูใ้หค้วามเหน็ชอบหรอื
อนุมตัใิหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กูเ้งนิ จากเดมิคอืผูว้่าราชการจงัหวดัมาเป็นรฐัมนตรวี่าการ
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กระทรวงมหาดไทย 
2)  ธนาคารกรุงไทยเป็นสถาบนัการเงนิทีป่ล่อยกู้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

มากทีสุ่ด รองลงมาคอืธนาคารออมสนิ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
3)  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มแีนวโน้มทีจ่ะกู้เงนิเพื่อด าเนินโครงการ 3 ประเภท

หลกั ได้แก่ (1) โครงการจดัซื้อที่ดนิและก่อสร้างอาคารส านักงานและอาคารต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ (2) โครงการปรบัปรุงและพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน และ (3) โครงการจดัซื้อ
ครภุณัฑ ์

4)  การน าเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิมาบรรจุไวใ้นหมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุนนัน้
ไม่เหมาะสม เพราะส่งผลใหง้บประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนนัน้ไม่คงที่ และไม่สะทอ้นการใช้
จา่ยงบประมาณทีแ่ทจ้รงิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

5)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มแีนวโน้มในการกู้เงนิจากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ 
อาจเนื่องมาจาก ในอดตีกระทรวงมหาดไทยควบคุมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเรื่องการก่อ
หนี้และการจดัท างบประมาณขาดดุลอย่างเข้มงวด และส่วนใหญ่จะเป็นหนี้ที่ขอกู้จากกองทุน
พฒันาทอ้งถิน่ โดยทีก่รมส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นผูก้ ากบัดแูล 

6)  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่บางแห่งในจงัหวดัอุตรดติถ์มภีาระหนี้ต่อประชากร
สูง แต่หากพจิารณาถงึสดัส่วนรายจ่ายเพื่อการช าระคนืหนี้เงนิกู้พรอ้มดอกเบีย้กบังบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีจะไมม่ากเกนิไปนกั และไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

ในส่วนของสภาพการกูเ้งนิในปจัจบุนัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัอุตรดติถ์
จะพบว่า ประเภทโครงการที่กู้ยมืเงนิค่อนข้างมคีวามจ าเป็นและมคีวามเหมาะสม เนื่องจาก
โครงการต่างๆ จะเกี่ยวข้องกบัการจดับรกิารสาธารณะ และการบรหิารงานของท้องถิ่น ส่วน
สาเหตุในการกู้ยมืเงนิค่อนขา้งเหมาะสม เนื่องจากถ้าพจิารณาจ านวนรายจ่ายประจ าปีจะพบว่า 
งบประมาณหรือรายจ่ายเพื่อการลงทุนอาจไม่เพียงพอ เพราะงบประมาณส่วนใหญ่จะเป็น
รายจ่ายประจ า และหากพิจารณาถึงอัตราการช าระคนืเงนิต้นและดอกเบี้ยจะพบว่าสดัส่วน
รายจ่ายเพื่อการช าระคนืหนี้เงนิกู้พรอ้มดอกเบี้ยกบังบประมาณรายจ่ายประจ าปีมสีดัส่วนการ
ช าระคนืหน้ีเงนิตน้และดอกเบีย้ไมส่งูมาก และไมก่ระทบต่องบประมาณรายจา่ยดา้นอื่นๆ 

เพราะฉะนัน้จงึอาจกล่าวไดว้่า การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มงีบประมาณเพื่อการ
ลงทุนน้อย จงึจ าเป็นต้องกู้เงนิมาจดับรกิารสาธารณะหรอืด าเนินภารกจิบางอย่าง โดยจะต้อง
ค านึงถึงสถานภาพทางการคลงั ประโยชน์ที่จะได้รบัจากการลงทุน และความสามารถในการ
ช าระหนี้คืน เพราะหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดวินัยทางการคลงั หรอืกู้เงนิโดยไม่
ค านึงถงึสถานภาพทางการคลงัหรอืความสามารถทางการคลงั อาจส่งผลกระทบต่อความมัน่คง
ทางการคลงัในระยะยาว 
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This study has three objectives: the first is to study the regulations, processes 
and procedures relating to local governmental borrowing in Thailand; the second is to 
study the current status of local governmental borrowing in Thailand and includes a 
case study of Uttaradit province; and the third is to explore the best practices and most 
appropriate processes for guiding and regulating local governmental borrowing as it 
exists today. The methodology employed in this study is qualitative research relying on 
documentary research along with structured interviews to obtain additional information. 

The study found that there is a lack of adequate and appropriate consultation for 
local governments that are considering borrowing. However, the existing regulations 
governing local governmental borrowing are mostly clear. Moreover, the study found that 
there is no centralized database for governmental borrowing data. In other words, there is 
no system in place for centralized monitoring, tracking, and evaluation of local governmental 
borrowing in Thailand; there is only random verification by the central government.  

Furthermore, in studying the current status of local governmental borrowing, it 
was found that:  

1) Lender approval affects the ability of local governments to borrow. 
From 1997 to 2010, local governments had an increasing rate of borrowing from 
financial institutions but this trend decreased significantly in 2011. The hypothesis for 
this decrease is that it was caused by a change in the governmental approval process. 
Prior to 2011, the Provincial Governor could grant approval but this has changed and now the 
final approval for local governmental borrowing is granted by the Minister of the Interior. 
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2) Krung Thai Bank is the most active financial institution in lending to local 
governments. The next two most active financial institutions in lending to local governments 
are Savings Bank and Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives in that order.  

3) Local governments borrow money to implement three main types of 
projects: (1) Purchase of land and/or construction of governmental buildings, (2) 
Projects to improve and/or develop infrastructure, and (3) Purchase of durable goods 

4) Specific grants are sometimes placed into inappropriate investment 
and expenditure categories. This causes an uncertainty in the budget for investment 
and prevents local governments from seeing the actual budget for the investment.  

5) Local governments are borrowing from financial institutions at an 
increasing rate. The most likely reason is that in the past, the Minister of the Interior did 
not allow local governments to borrow from financial institutions; therefore, their primary 
debts were borrowing from the Local Development Fund which is strictly controlled by 
the Minister of the Interior who also gives approval to how much budget deficit a local 
government can carry.  

6) Some local governments in Uttaradit have a high ratio of debt per 
capita but the annual expenditure required to service these debts, including interest, 
remains a relatively small portion of the entire annual budget. 

Moreover, this study found that local governmental units in Uttaradit reported 
borrowing funds was essential to their operations and appropriate because it was 
directly related to public services and local administration. In addition, the most 
commonly reported reason for borrowing was that there were not enough funds 
remaining for investment projects after meeting projected annual expenses, which is a 
reasonable rationale for borrowing. Moreover, the annual expenditure required to 
service these debts, including interest, remains a relatively small portion of the entire 
annual budget and does not negatively impact other budget categories.  

Therefore, it can be concluded that since local governments have smaller 
budgets for investment, many of them will need to continue borrowing money to 
complete their public services. However, local governments have to consider their 
financial status, benefits from the investment, and their ability to pay off the debt in a 
timely manner because if they lack financial discipline and/or don’t have access to 
appropriate consultation and guidance when they borrow, it may negatively affect their 
long-term fiscal stability. 



กิตติกรรมประกาศ 
 

 วทิยานิพนธเ์ล่มนี้ส าเรจ็ลุล่วงมาไดเ้นื่องจากผูเ้ขยีนไดร้บัความช่วยเหลอืในการใหข้อ้มลู 
ค าปรกึษา ขอ้แนะน า และความคดิเหน็จากบุคคลหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส านักบรหิาร
การคลงัท้องถิน่ กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, ดร.ฐติิเทพ สทิธยิศ 
ส านักบรหิารหนี้สาธารณะ, กลุ่มงานการเงนิ บญัช ีและการตรวจสอบ ส านักงานส่งเสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอุตรดติถ์, คุณสุภทัรา ภู่ระหงษ์ ส านักงานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่
จงัหวดัอ่างทอง และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดัอุตรดติถ์ที่มกีารกู้เง ิน ที่
กรณุาสละเวลาใหค้วามรว่มมอืในการสมัภาษณ์ และใหข้อ้มลูต่างๆ 
 ผู้เขยีนขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. อชักรณ์ วงศ์ปรดี ีผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ที่
ปรกึษาและอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธข์องผูเ้ขยีน ทีไ่ดก้รุณาสละเวลาใหค้ าปรกึษา ขอ้ชีแ้นะ 
ข้อแนะน า และข้อคิดเห็นที่ เ ป็นประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์ในทุกขัน้ตอน และ
ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์ดร.ดเิรก ปทัมสริวิฒัน์, ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พชิญ์ พงษ์สวสัดิ ์
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จนัทรานุช มหากาญจนะ ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าในการศึกษา 
รวมทัง้กรณุาพจิารณาและตรวจสอบวทิยานิพนธใ์หถู้กตอ้งยิง่ขึน้ 
 ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พจนา พชิติปจัจา, อาจารย ์
ดร.รววีรรณ แพทย์สมาน และ อาจารย์ภาวณิี ช่วยประคอง ที่ได้ให้ก าลงัใจ ค าแนะน า และ
ค าปรกึษาต่างๆ ตลอดจนถ่ายทอดและสรา้งความรูใ้หแ้ก่ผูเ้ขยีน และขอขอบพระคุณเจา้หน้าที่
ของคณะทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลอืในเรื่องต่างๆเป็นอย่างด ีขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ และ
น้องๆทีร่กัทุกคนของผูเ้ขยีน ส าหรบัก าลงัใจและความช่วยเหลอืทีม่ใีห้กนัมาตลอด และทีส่ าคญั
ขอขอบคุณ คุณอภสิทิธิ ์มณีราม ผู้ซึ่งเป็นก าลงัใจและแรงใจส าคญั คอยผลกัดนั ใหค้ าปรกึษา 
อยูเ่คยีงขา้ง และใหค้วามช่วยเหลอืมาโดยตลอด ตัง้แต่เริม่ศกึษาจนถงึเวลานี้ 
 สุดทา้ยน้ี ผูเ้ขยีนขอมอบความส าเรจ็ทัง้หมดจากการศกึษาและการท าวทิยานิพนธฉ์บบั
นี้แด่ คุณจ าปี อยู่อ้น คุณธวัชชยัและคุณบังอร กิ่งพวง ผู้ซึ่งเป็นคุณตา คุณพ่อ และคุณแม ่
รวมทัง้ครอบครวัของผู้เขยีนที่เป็นผู้ช่วยส่งเสรมิ สนับสนุน และเป็นแรงใจ จนท าให้การศกึษา
ครัง้นี้ส าเรจ็ไดต้ามทีต่ ัง้ใจ 
 

พชิติชยั กิง่พวง 
ตุลาคม 2556 
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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 
1.1  ควำมส ำคญัและท่ีมำของปัญหำ 

 
 การปกครองทอ้งถิน่เป็นการปกครองของประชาชนในระดบัทอ้งถิน่ อนัเป็นผลสบืเนื่อง
มากจากการกระจายอ านาจทางการปกครองของรฐับาลกลาง โดยจะเกิดมอีงค์การท าหน้าที่
ปกครองท้องถิน่โดยคนในท้องถิน่นัน้ที่จะต้องเลอืกตัง้ผู้มอี านาจปกครองขึน้มา และมอี านาจ
เพยีงพอในการก าหนดนโยบายและด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของตวัเองได้ (ประทาน 
คงฤทธศิกึษากร, 2534: 11) โดยรฐับาลไดม้อบอ านาจใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ใดทอ้งถิน่หนึ่ง
จดัการปกครองและด าเนินกจิการบางอย่าง โดยด าเนินกนัเองเพื่อบ าบดัความต้องการของตน 
การบรหิารงานของทอ้งถิน่มกีารจดัเป็นองคก์าร มเีจา้หน้าทีซ่ึง่ประชาชนเลอืกตัง้ขึน้มาทัง้หมด
หรอืบางส่วน ทัง้นี้มคีวามเป็นอสิระในการบรหิารงาน แต่รฐับาลจะควบคุมด้วยวธิต่ีางๆ ตาม
ความเหมาะสม (อุทยั หริญัโต, 2523: 2)  
 โดยในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 78 (3) ไดบ้ญัญตัไิวว้่า 
“การกระจายอ านาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่พึง่ตนเองและตดัสนิใจในกจิการของท้องถิน่
ได้เอง ส่งเสรมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมสี่วนร่วมในการด าเนินการตามแนวนโยบาย
พืน้ฐานแห่งรฐั พฒันาเศรษฐกจิของทอ้งถิน่และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอด
ทัง้โครงสรา้งพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิน่ ให้ทัว่ถงึและเท่าเทยีมกนัทัว่ประเทศ รวมทัง้พฒันา
จงัหวดัที่มคีวามพรอ้มให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ขนาดใหญ่ โดยค านึงถงึเจตนารมณ์
ของประชาชนในจงัหวดันัน้” เพราะฉะนัน้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่จงึถอืไดว้่าเป็นหน่วยการ
ปกครองหน่วยหนึ่งของรฐั ซึ่งจดัตัง้ขึน้มาเพื่อที่จะด าเนินการบรหิาร การด าเนินภารกจิ การ
จดับรกิารสาธารณะ และการแก้ไขปญัหาต่างๆ ภายในทอ้งถิน่ ตลอดจนสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จรงิ โดยมกีารเลือกตัง้บุคคลขึ้นมาท าหน้าที่บรหิาร 
องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ของตน นอกจากนี้ยงัเป็นการส่งเสรมิใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วม
และเขา้ใจกลไกของการปกครองในระบอบประชาธปิไตยไดม้ากยิง่ขึน้ 

โดยปจัจยัที่ส าคญัอย่างยิง่ในการขบัเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็คอืการคลงั
ของทอ้งถิน่ และเพื่อใหก้ารบรหิารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มคีวามเป็นอสิระ และ 
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เป็นไปเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จรงิของประชาชน เพราะฉะนัน้รฐับาลจงึควร
กระจายอ านาจทางการคลงัให้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถจดัการ
ทรพัยากรไดอ้ยา่งเหมาะสม สรา้งสนิคา้สาธารณะในระดบัทอ้งถิน่ทีต่อบสนองความต้องการของ
ประชาชนในทอ้งถิน่ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ โดยการกระจายอ านาจทางการคลงัใหก้บัทอ้งถิน่นัน้ สกนธ ์
วรญัญูวฒันา (2550) ได้ให้ความหมายว่า เป็นการถ่ายโอนอ านาจการตดัสนิใจทางการคลงัแก่
ท้องถิ่นอย่างอิสระตามกรอบที่ก าหนด สร้างความรบัผดิชอบทางการคลงัของท้องถิ่น มอบ
อ านาจการหารายไดแ้ก่ทอ้งถิน่ ทอ้งถิน่สามารถก าหนดการใชจ้่ายทัง้ขนาดและประเภทไดด้ว้ย
ตวัเอง และท้องถิ่นยงัก าหนดและจดัท างบประมาณเป็นของตนเอง เพราะถ้าหากไม่มกีาร
กระจาย อ านาจทางการคลงัให้แก่ท้องถิ่นแล้ว คงไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นการกระจายอ านาจที่
แทจ้รงิ 
 นอกจากนี้การกระจายอ านาจทางการคลงัแก่องค์กรปกครองท้องถิน่ยงัมวีตัถุประสงค ์
เพื่อสรา้งความเขม้แขง็ให้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้มอี านาจในการตดัสนิใจ อกีทัง้ยงั
เป็นเครื่องมอืที่แสดงให้เหน็ถงึความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิน่ และก่อให้เกดิการ
จดับรกิารสาธารณะที่มปีระสิทธิภาพ  ถึงแม้ว่าการกระจายอ านาจทางการคลงัจะเป็นเพียง
รปูแบบหนึ่งของการกระจายอ านาจจากรฐับาลไปสู่หน่วยงานอื่นๆ ในระดบัรองลงไป และไปสู่
หน่วยการปกครองท้องถิ่น  แต่หากพิจารณาในด้านการกระจายอ านาจทางการปกครองสู่
ภมูภิาคและทอ้งถิน่นัน้  จะถอืไดว้่าการกระจายอ านาจทางการคลงัถอืเป็นปจัจยัทีม่คีวามส าคญั
ในการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน  เพราะการคลังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยท าให้
ประชาชนมสี่วนร่วมคดิ  และร่วมท า  (สกนธ ์วรญัญูวฒันา, 2552: 29-31) ซึง่จะช่วยเสรมิพลงั
และความเขม้แขง็ใหก้บัการเมอืงภาคประชาชนทางหนึ่งดว้ย 
 นอกจากนี้  สกนธ ์ วรญัญูวฒันา (2552: 26-27)  ยงัเหน็ว่าการกระจายอ านาจทางการ
คลงัมหีวัใจส าคญั  คอื  ความรบัผดิชอบทางการคลงั หากรฐับาลสามารถกระจายอ านาจใหแ้ก่
ท้องถิ่นได้อย่างมปีระสทิธภิาพจะช่วยให้รายได้เพิม่ขึ้น และส่งผลให้งบประมาณของท้องถิ่น
เพิม่ขึน้จนเพยีงพอในการจดับรกิารสาธารณะ  โดยทีก่ารกระจายอ านาจทางการคลงัสามารถท า
ไดห้ลายรปูแบบ ดงันี้  ประการแรก  การเพิม่รายไดด้ว้ยตนเอง (Self–Financing)  หรอืการเกบ็
ค่าธรรมเนียมจากผูใ้ชบ้รกิารเพื่อให้ครอบคลุมกบัรายจ่าย  ประการทีส่อง  การร่วมมอืทางการ
คลงัหรอืการร่วมมอืในการผลติ โดยผู้ใช้บรกิารหรอืประชาชนมสี่วนร่วมในการให้บรกิารด้วย
วธิกีารสนับสนุนทางการเงนิหรอืการอุทศิแรงงาน  (Labor Contribution)  ประการทีส่าม  การ
เพิม่รายไดข้องทอ้งถิน่ผ่านการจดัเกบ็ภาษทีรพัยส์นิ และภาษกีารคา้ หรอืการเกบ็ค่าธรรมเนียม
ทางอ้อม  ประการทีส่ ี่ การถ่ายโอนรายรบัปกตซิึง่รฐับาลเป็นผู้จดัเกบ็ภาษีแลว้จดัสรรหรอืถ่าย
โอนมาใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ และประการที่หา้ การอนุญาตให้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่กูย้มืเงนิ เพราะฉะนัน้จะเหน็ไดว้่าการกู้ยมืเงนินัน้เป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถเพิม่รายได้
ใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 



3 
 

 ตามกฎหมายแลว้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทุกประเภทสามารถกู้ยมืเงนิได้ กล่าวคอื 
กรณีองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ในพระราชบญัญตัิองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั พ .ศ. 2540 
มาตรา 73(7) ไดบ้ญัญตัไิวว้่า องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัอาจมรีายไดจ้าก "เงนิกู้จากกระทรวง 
ทบวง กรม องค์การ หรอืนิติบุคคลต่างๆ ซึ่งได้รบัความเห็นชอบจากรฐัมนตร ี ” ส่วนกรณี
เทศบาล พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่เตมิฉบบัที ่12 พ.ศ.2546 ส่วนที ่5 การ
คลงัและทรพัยส์นิทางเทศบาล มาตรา 66 ไดบ้ญัญตัไิวว้่า "เทศบาลอาจมรีายไดด้งัต่อไปนี้ (6) 
เงนิกูจ้ากกระทรวงทบวงกรม องคก์าร หรอืนิตบิุคคลต่างๆ" และ "การกู้เงนิตาม (6) เทศบาลจะ
กระท าได้ต่อเมื่อได้ร ับอนุญาตจากสภาเทศบาล และได้ร ับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยแลว้" นอกจากนี้จะตอ้งด าเนินการตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด 
ที ่มท 0808.3/ว 4715 ลงวนัที ่23 พฤศจกิายน 2554 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาการขอกู้
เงนิขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และเมอืงพทัยา ซึ่งในการขอกู้เงนิขององค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และเมอืงพทัยาจะต้องผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการระดบั
จงัหวดัก่อน โดยมผีูว้่าราชการจงัหวดัหรอืรองผูว้่าราชการจงัหวดัทีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นประธาน
และมที้องถิน่จงัหวดัเป็นกรรมการและเลขานุการ ในขณะที่การกู้เงนิขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลปรากฏใน มาตรา 83 แห่งพระราชบญัญตัิสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 ซึ่งได้บญัญตัไิว้ว่า "องค์การบรหิารส่วนต าบลอาจกู้เงนิจากกระทรวง ทบวง กรม 
องคก์าร หรอืนิตบิุคคลต่างๆ ได ้เมื่อไดร้บัอนุญาตจากสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล การกู้เงนิ
ตามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตามระเบยีบของกระทรวงมหาดไทย" (สุนทรชยั ชอบยศ, 2555: 59) 
 แต่ในปจัจุบนัน้ียงัพบปญัหาเกี่ยวกบัการกู้เงนิขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่อยู่หลาย
กรณี ตัวอย่างเช่น กรณีปญัหาการกู้เง ินขององค์การบริหารส่วนต าบลน ้ าก ่ า พบว่า มี
ขอ้บกพร่องหรอืขอ้จ ากดัของระบบบรหิารการคลงัทอ้งถิน่และระบบตรวจสอบก ากบัดูแลหลาย
ประการ ซึ่งจ าเป็นต้องได้รบัการแก้ไขเร่งด่วน นับตัง้แต่ระบบงบประมาณและมาตรฐานการ
บญัชทีอ้งถิน่ทีย่งัไม่เป็นไปตามหลกัสากล จงึเปิดโอกาสใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่สามารถ
น าเงนิกู้มาบรหิารนอกระบบงบประมาณได้ และไม่สามารถตรวจสอบขอ้มลูเรื่องการกู้เงนิหรอื
ภาระหนี้ระยะยาวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างชดัเจน นอกจากน้ียงัมีปญัหาที่
ผูบ้รหิาร อบต.ในขณะนัน้มไิดย้ดึหลกัธรรมาภบิาลในการจดัท าและบรหิารโครงการพฒันาอย่าง
เคร่งครดั จงึมกีารใช้จ่ายและก่อหนี้อย่างเกินตวัจนขาดวนิัยทางการเงนิการคลงั ในประเด็น
ต่อมา กลไกการก ากบัดแูลฝา่ยบรหิาร ทัง้จากสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล และจากทางอ าเภอ
ธาตุพนมทีย่งัไมท่ าหน้าทีข่องตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม อกีทัง้การตรวจสอบองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบล โดยส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิทีย่งัไมท่ัว่ถงึ จงึเปิดโอกาสให้มกีารกู้เงนิไดโ้ดยที่
ไม่พบถงึความผดิปกตดิงักล่าวในทนัท ีนอกจากนี้ น่าจะมสีาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความหย่อน
ยานในการปล่อยเงนิกูข้องสถาบนัการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง (วรีะศกัดิ ์เครอืเทพ, 2555) 
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 นอกจากน้ีในปจัจุบันน้ี การก่อหน้ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยงัมีปญัหาและ
ขอ้จ ากดัอกีมาก โดยเฉพาะการก่อหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพื่อน าไปท าโครงการที่
ไม่เกดิประโยชน์อย่างเป็นรปูธรรม ใชจ้่ายเงนิกู้อย่างสุรุ่ยสุร่าย หรอืแมแ้ต่ปญัหาการก่อหน้ีเกนิ
ตวัจนสุ่มเสี่ยงต่อการขาดวนิัยทางการคลงัหรอืขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงจนไม่มเีงนิมาก
พอทีจ่ะจ่ายเงนิเดอืนพนักงาน ดงันี้เป็นต้น (วรีะศกัดิ ์เครอืเทพ, 2555) นอกจากนี้รฐับาลของ
ประเทศต่างๆ มกัจะมมีาตรการก ากบัดูแลการกู้เงนิของส่วนท้องถิน่ให้อยู่ในกรอบทีเ่หมาะสม 
การควบคุมการกู้เงนิที่เขม้งวดมากที่สุด คอืการให้ส่วนท้องถิ่นเสนอขออนุมตักิู้เงนิต่อรฐับาล
เป็นรายการๆ ไป รฐับาลอาจอนุญาตให้ส่วนท้องถิน่กู้เงนิโดยรฐับาล (กระทรวงการคลงั) ค ้า
ประกันหรือไม่ก็ได้ วิธีการนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยม มีเพียงบางประเทศเท่านัน้ที่ยงัใช้อยู่ เช่น 
ประเทศไทย เป็นต้น โดยวิธีการควบคุมการกู้เงนิของส่วนท้องถิ่นที่นิยมใช้กันมากคือการ
ควบคุมโดยการก ากบัดูแลเพดานเงนิกู้และ/หรอืภาระการใช้คนืเงนิต้นและดอกเบี้ยเงนิกู้ให้มี
สดัส่วนที่ไม่เสี่ยง หรอืไม่สูงเกนิไป ทัง้นี้เพื่อให้ส่วนท้องถิน่รกัษาวนิัยทางการคลงัเป็นส าคญั 
นอกจากนี้บางประเทศอาจเลอืกใช้ “กลไกตลาด” ควบคุมการกู้เงนิของส่วนท้องถิ่น ในกรณี
เช่นนี้ส่วนท้องถิ่นจะกู้เงนิในตลาดการเงนิและตลาดเงนิทุนหลกัทรพัย์ โดยรฐับาลไม่เข้าไป
แทรกแซงหรอืตรวจสอบใดๆ กรณีนี้ผู้ให้กู้จะต้องรบัผิดชอบตัวเอง โดยมกีลไกการเปิดเผย
ขอ้มูล การค ้าประกนัและประเมนิความเสี่ยงของหลกัทรพัย ์ฯลฯ เป็นตวัควบคุมวนิัยทางการ
คลงัส่วนท้องถิ่น วธิกีารนี้อาจเหมาะส าหรบัประเทศที่มกีารพฒันาด้านการตลาดการเงนิและ
ตลาดหลกัทรพัยไ์ปมากแลว้เท่านัน้ 
 เพราะฉะนัน้ผู้วิจยัจงึมีความสนใจที่ต้องการจะศึกษาถึงระเบียบ กระบวนการ และ
ขัน้ตอนที่เกี่ยวขอ้งกบัการกู้เงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในปจัจุบนั รวมถึงสถานภาพ
ปจัจุบนัของการกู้เงนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในประเทศไทย เพื่อแสวงหากระบวนการ
ในการปฏบิตั ิและระเบยีบที่เกี่ยวกบัการกู้เงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่เหมาะสมกบั
สถานภาพการคลงัในปจัจุบัน โดยผลของการศึกษาจะช่วยให้ทราบถึงแนวทางการกู้เงนิที่
เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนสามารถน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทาง
ประยกุตใ์ชใ้นการกูเ้งนิ เพื่อใหก้ารกูเ้งนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 
1.2  ปัญหำน ำกำรศึกษำ 
 

1.2.1 ระเบยีบ กระบวนการ และขัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกูเ้งนิขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ในปจัจบุนัเป็นอยา่งไร 

1.2.2 สถานภาพปจัจบุนัของการกู้เงนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดั
อุตรดติถเ์ป็นอยา่งไร 
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1.2.3 กระบวนการในการปฏบิตั ิ และระเบยีบทีเ่กี่ยวกบัการกูเ้งนิขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ทีเ่หมาะสมกบัสถานภาพการคลงัในปจัจบุนัควรเป็นอย่างไร 
 
1.3  วตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำ 
 

1.3.1 เพื่อศึกษาถึงระเบยีบ กระบวนการ และขัน้ตอนที่เกี่ยวข้องกบัการกู้เงนิของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในปจัจบุนั 

1.3.2 เพื่อศกึษาถงึสถานภาพปจัจุบนัของการกู้เงนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใน
ประเทศไทย และกรณศีกึษาเฉพาะจงัหวดัอุตรดติถ ์

1.3.3 เพื่อแสวงหากระบวนการในการปฏบิตัิ และระเบยีบที่เกี่ยวกบัการกู้เงนิของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีเ่หมาะสมกบัสถานภาพการคลงัในปจัจุบนั 
 
1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

1.4.1  ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
 ศกึษาถงึระเบยีบ กระบวนการ และขัน้ตอนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการกู้เงนิขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ รวมทัง้สถานภาพการกูเ้งนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในประเทศไทย 
 

1.4.2  ขอบเขตด้ำนพื้นท่ีท่ีใช้ในกำรวิจยั 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยที่มีการกู้ยมืเงิน และกรณีศึกษาเฉพาะ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัอุตรดติถท์ีม่กีารกูย้มืเงนิ 
 

1.4.3  ขอบเขตด้ำนเวลำ 
 การวจิยัน้ีผูว้จิยัมกี าหนดของขอบเขตเวลาทีต่อ้งการท าการศกึษาวจิยั ภายในระยะเวลา
ทัง้หมด 4 เดอืน ตัง้แต่เดอืนมถุินายนถงึเดอืนกนัยายน 
 
1.5  ระเบยีบวิธีกำรวิจยั 
 
 การวิจยัครัง้นี้ใช้ระเบียบวธิีการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเน้น
การศกึษาด้วยวธิกีารวจิยัเอกสาร (Documentary Research) เป็นหลกั โดยใชก้ารศกึษาจาก
ขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary Data) เป็นเครื่องมอืส าคญัในการด าเนินการศกึษาวจิยั ดว้ยการใช้
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วธิกีารเกบ็ขอ้มลูจากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
 1.5.1  ขอ้มูลระดบัทุตยิภูม ิ(secondary sources) ไดแ้ก่ สถติกิารคลงัขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถิติการกู้เง ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อมูลข่าวสาร บท
สมัภาษณ์ บทวเิคราะห ์เอกสารงานประชุมสมัมนาทางวชิาการ และเอกสารงานศกึษาวจิยัต่างๆ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกูเ้งนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 1.5.2  กฎหมาย กฎระเบยีบ หนังสอืกระทรวงมหาดไทย และค าสัง่กระทรวงมหาดไทย
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการกู้เงนิขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ อนัไดแ้ก่ พระราชบญัญตักิ าหนดแผน
และขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ .ศ. 2542, พระราชบญัญตัิ
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540, พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496, พระราชบญัญตัิ
ระเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา พ.ศ. 2542, หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 
0808.3/ว 4715 ลงวนัที ่23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2554, หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่
มท 0808.3/ว 628 ลงวนัที ่14 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2555 และค าสัง่กระทรวงมหาดไทยที ่64/2555 
ลงวนัที ่31 มกราคม พ.ศ. 2555 
 รวมทัง้การสมัภาษณ์เพิม่เตมิเพื่อประกอบการศกึษาวจิยัเพื่อให้ได้ขอ้มูลที่ถูกต้องและ
ครบถ้วนมากยิง่ขึน้จาก ส านักบรหิารการคลงัทอ้งถิน่ กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่, ส านัก
บรหิารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลงั, ส านักงานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอุตรดติถ ์
และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัอุตรดติถท์ีม่กีารกูเ้งนิ 
 
1.6 นิยำมศพัทส์ ำคญั 
 
 1.6.1  การก่อหนี้สาธารณะ หมายถงึ หนี้ที่รฐับาล กระทรวงการคลงั หน่วยงานของรฐั 
หรอืรฐัวสิาหกจิกู ้เป็นผูกู้ย้มืโดยตรง รวมทัง้หนี้ทีร่ฐับาลหรอืกระทรวงการคลงัค ้าประกนั 
 1.6.2  หนี้ หมายถึง ข้อผูกพนัทางกฎหมายที่ต้องช าระคืนเป็นเงนิ หรอืสิ่งของ หรอื
บรกิารต่างๆ ไมว่่าจะเกดิจากการกูย้มื การค ้าประกนั การซือ้ หรอืการจา้งใดๆ กต็าม 
 1.6.3  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบรกิารส่วนจงัหวดั เทศบาล 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมอืงพทัยา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่นทีม่ ี
กฎหมายจดัตัง้ 
 1.6.4  การกู้เงนิขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ หมายถงึ การที่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่กู้เงนิโดยการออกพนัธบตัร การกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์กรหรอืนิตบิุคคลต่างๆ 
หรอืเงนิกูจ้ากต่างประเทศ องคก์รต่างประเทศ หรอืองคก์รระหว่างประเทศ 
 1.6.5  คณะกรรมการพจิารณากลัน่กรองการกูเ้งนิระดบัจงัหวดั หมายถงึ คณะกรรมการ
ที่มหีน้าที่พจิารณากลัน่กรองการขอกู้เงนิของ องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และเมอืง
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พทัยา ซึง่ประกอบดว้ย ผูว้่าราชการจงัหวดัหรอืรองผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นประธาน ปลดัจงัหวดั 
คลงัจงัหวดั สรรพากรพื้นที่ พาณิชย์จงัหวดั โยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั เจ้าพนักงานที่ดนิ
จงัหวดั หวัหน้าส านกังานจงัหวดั ผูแ้ทนส่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้งทีผู่ว้่าราชการจงัหวดัเหน็สมควร
อกีไม่เกนิ 3 หน่วยงาน และผู้ทรงคุณวุฒ ิจ านวนไม่เกนิ 3 คน เป็นกรรมการ โดยมทีอ้งถิน่
จงัหวดัเป็นกรรมการและเลขานุการ และเจา้หน้าที่ของส านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น
จงัหวดัเป็นผูช้่วยเลขานุการ 
 
1.7 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 
 
 1.7.1  เพื่อทราบถงึแนวทางการกูเ้งนิทีเ่หมาะสมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 1.7.2  สามารถน าผลการศกึษาไปเป็นแนวทางประยุกต์ใชใ้นการกู้เงนิ เพื่อใหก้ารกู้เงนิ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
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บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ขา้พเจา้ไดท้ าการศกึษาวจิยั เรื่อง ระบบเงนิกู้ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ กรณีศกึษาจงัหวดัอุตรดติถ์ ซึ่งการวจิยันี้มวีตัถุประสงค์ 3 ประการ ประการแรก คอื 
เพื่อศกึษาถงึระเบยีบ กระบวนการ และขัน้ตอนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการกู้เงนิขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ในปจัจุบนั ประการต่อมา คอื เพื่อศกึษาถงึสถานภาพปจัจุบนัของการกู้เงนิขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในประเทศไทย และกรณีศกึษาเฉพาะจงัหวดัอุตรดติถ์ และประการสุดทา้ย 
เพื่อแสวงหากระบวนการในการปฏบิตั ิและระเบยีบทีเ่กี่ยวกบัการกู้เงนิขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ทีเ่หมาะสมกบัสถานภาพการคลงัในปจัจุบนั โดยมุ่งหวงัเพื่อทีจ่ะน าผลการศกึษาไปเป็น
แนวทางประยกุตใ์ชใ้นการกูเ้งนิ เพื่อใหก้ารกูเ้งนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มปีระสทิธภิาพ
มากขึ้น เพราะฉะนัน้เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการจะศึกษามากยิ่งขึ้น 
ขา้พเจา้จงึไดท้บทวนวรรณกรรมเกี่ยวกบัแนวคดิเกี่ยวกบัการก่อหนี้สาธารณะ แนวคดิเกี่ยวกบั
การก่อหนี้ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แนวทางในการกู้เงนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
ในประเทศไทย และวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกูเ้งนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 
2.1  แนวคิดการก่อหน้ีสาธารณะ 
 
 การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาครฐัในการพฒันาประเทศ รฐัจ าเป็นต้องหา
รายได ้(Public Revenue) ใหเ้พยีงพอกบัรายจ่าย (Public Expenditure) ซึง่รายไดข้องรฐัอาจ
เป็นรายได้ที่มาจากภาษีอากร (Tax Revenue) หรอือาจเป็นรายได้อื่นที่มใิช่ภาษี (Non-tax 
Revenue) แต่ในกรณีทีร่ฐัมรีายไดไ้ม่เพยีงพอ เพื่อใหก้ารบรหิารและการพฒันาประเทศเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง รฐับาลจงึมคีวามจ าเป็นต้องก่อหนี้สาธารณะ ซึ่งหนี้สาธารณะถือเป็นเครื่องมอื
ทางการคลงัประเภทหนึ่งทีเ่ป็นรายรบัของรฐั (Public Receipt) ซึง่จะต้องมกีารช าระหนี้คนืใน
ภายหลงัและมขีอ้พจิารณาว่าในการด าเนินงานของรฐัทีจ่ะต้องมกีารใชจ้่ายซึง่จะต้องมกีารก่อหนี้ 
ผกูพนัตามกฎหมายท าใหเ้กดิหนี้สนิของรฐับาลขึน้และตอ้งช าระหน้ีคนืใหแ้ก่เจา้หนี้ในภายหลงั 

โดยหน้ีสาธารณะ หมายถงึ ขอ้ผกูพนัของรฐับาลซึง่เกดิจากการกูย้มืโดยตรง และการค ้า
ประกนัเงนิกู้โดยรฐับาล รวมทัง้เงนิปรวิรรตทิีร่ฐับาลรบัรอง (ส านักนายกรฐัมนตร,ี 2543: 107) 
ซึง่สอดคลอ้งกบัการใหค้วามหมายของ พนม ทนิกร ณ อยธุยา (2532: 151) ทีไ่ดไ้ดก้ล่าวว่า 
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หนี้สาธารณะ (Public Debt) หมายถงึ หนี้ที่รฐับาลของประเทศต่างๆ เป็นผูกู้้ นอกจากนี้ใน
พระราชบญัญตักิารบรหิารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2551 ไดร้ะบุไว้
ในมาตรา 4 ว่า หนี้สาธารณะ หมายถึง "หนี้ที่กระทรวงการคลงั หน่วยงานของรฐั หรือ
รฐัวสิาหกจิกู ้หรอืหนี้ทีก่ระทรวงการคลงัค ้าประกนั แต่ไมร่วมถงึหนี้ของรฐัวสิาหกจิทีท่ าธุรกจิให้
กู้ยมืเงนิโดยกระทรวงการคลงัมไิดค้ ้าประกนั" นอกจากนี้เงนิกู้ยงัหมายถงึ การกู้เงนิของรฐับาล
ในแต่ละปีงบประมาณเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 9 ทว ิ
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ .ศ. 2502 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 ของ 
พระราชบญัญตัวิธิกีารงบประมาณ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2517 ซึง่ก าหนดใหกู้้ไดร้อ้ยละ 20 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี กบัอกีรอ้ยละ 80 ของงบประมาณรายจ่ายทีไ่ด้ตัง้ไวส้ าหรบัช าระ
คนืต้นเงนิกู้ การกู้เงนิดงักล่าวนี้จะใช้วธิีออกตัว๋เงนิคลงั พนัธบตัร ตราสาร หรอืท าสญัญากู ้
(ส านกันายกรฐัมนตร,ี 2542: 100) 
 โดยที่การก่อหนี้สาธารณะนัน้ รฐับาลเป็นผู้ก่อขึ้นเพื่อหาเงนิมาใช้จ่าย หรอืเพื่อเป็น
แหล่งรายรบัอย่างหนึ่งนอกเหนือจากภาษีอากร การขายสิ่งของและบริการ รายได้จากรฐั
พาณิชย ์และเงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ ถงึแมร้ฐับาลจะเป็นผู้ก่อหนี้แต่ไม่นิยมเรยีกว่าหนี้
ของรฐับาล (Government Debt) ทัง้นี้เพราะผูม้หีน้าทีใ่ชค้นืเงนิต้น และดอกเบีย้กค็อืประชาชน 
โดยทีร่ฐับาลจะตัง้งบประมาณรายจ่ายเพื่อช าระคนืเงนิต้นและดอกเบีย้เอาไว ้และอาศยัการเกบ็
ภาษอีากรจากประชาชนเพื่อจา่ยคนืหนี้สนิทีเ่กดิขึน้ (จรีพรรณ ชรีานนท,์ 2548: 212)  
 

2.1.1  แนวทางการพิจารณาแนวคิดการคลงัเก่ียวกบัหน้ีสาธารณะ 
 แนวคดิทางการคลงัเกี่ยวกบัหนี้สาธารณะนัน้ ปรชีา สุวรรณทตั (2554: 181-184) ได้
สรุปภาพรวมในการก่อหนี้สาธารณะว่าสามารถจ าแนกการพจิารณาได้ 2 แนวทางหลกั โดย
ประการแรกคอืแนวคดิทางเศรษฐศาสตรก์ารคลงัเกี่ยวกบัการก่อหนี้สาธารณะ และประการที่
สองคอืลกัษณะทางกฎหมายของหนี้สาธารณะซึง่สามารถบรรยายรายละเอยีดเพิม่เตมิ ไดด้งันี้ 
 ประการทีห่นึ่ง แนวคดินโยบายการคลงัเกี่ยวกบัหนี้สาธารณะ แบ่งออกได ้3 แนวคดิ 
ดงันี้ 

1)  แนวคดิ Classic ซึง่โดยรวมแลว้นักวชิาการกลุ่มนี้มคีวามคดิเหน็ค่อนขา้ง
ไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอืคดัคา้นการก่อหนี้สาธารณะอย่างสุดโต่ง โดยสามารถสรุปเหตุผล
สนับสนุน ดงันี้ (1) การก่อหนี้สาธารณะมาใช้เป็นวธิกีารหาเงนิที่ง่าย อาจส่งผลให้รฐับาลใช้
จา่ยเงนิเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็โดยขาดความรบัผดิชอบ (2) การกู้ยมืเงนิย่อมส่งผลใหเ้กดิภาระใน
การใชเ้งนิต้นและดอกเบีย้ในภายหน้า ภาระหนี้ก็จะตกอยู่ทีป่ระชาชน ซึ่งจะต้องมกีารเก็บภาษี
มาช าระหนี้สาธารณะคนือนัจะก่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นต่อประชาชน (3) การสะสมหนี้ก่อใหเ้กดิ
ภาระการช าระหนี้ดอกเบีย้สูงในอนาคต (4) ก่อใหเ้กดิการขาดเสถยีรภาพทางการคลงัและทาง
เศรษฐกจิ และก่อให้เกดิปญัหาเงนิเฟ้อ (Inflation) และปญัหาการลดค่าค่าเงนิตราตามมาได ้
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และ (5) การกูเ้งนิของรฐัยอ่มส่งผลกระทบต่อการลงทุนต่างๆ ในภาคเอกชน อนัเนื่องมาจากเงนิ
ทีร่ฐับาลกูไ้ปยอ่มเป็นเงนิทีเ่อกชนจะน าไปลงทุนอยูบ่า้งไม่มากกน้็อย 

2)  แนวคดิกลุ่ม Keynesian ซึง่นักวชิาการกลุ่มนี้มคีวามคดิเหน็ว่า โดยปกติ
ภาวะเศรษฐกิจมแีนวโน้มที่จะตกต ่า มกีารว่างงานเกิดขึ้นตลอดเวลา ดงันัน้งบประมาณของ
รฐับาลจงึต้องขาดดุลตลอดเวลา จ าเป็นต้องมกีารก่อหนี้สาธารณะมาเพื่อชดเชยการขาดดุล ใน
ความเหน็ของนกัวชิาการกลุ่มนี้ หนี้สาธารณะเป็นสิง่จ าเป็นทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด้ 

3)  นักเศรษฐศาสตร์ยุคปจัจุบนั (Post-Keynesian) มคีวามคดิเหน็กลางๆ 
เกีย่วกบัการก่อหนี้สาธารณะ โดยเหน็ว่าถา้หากมคีวามจ าเป็นในการลงทุนหรอืเพื่อแก้ไขสภาวะ
เศรษฐกิจที่ผนัผวนก็ต้องก่อหนี้สาธารณะ กล่าวคอืดูตามสถานการณ์และความจ าเป็นในการ
ลงทุนเพื่อกระตุน้หรอืแกป้ญัหาเศรษฐกจิตกต ่า 

ประการที่สอง ลกัษณะทางกฎหมายของหนี้สาธารณะ เนื่องจากหนี้สาธารณะเป็น
เครือ่งมอืในทางการคลงัของรฐัอย่างหนึ่งทีร่ฐัใชใ้นการหารายรบัใหแ้ก่รฐั โดยวธิกีารกู้เงนิและมี
การช าระดอกเบีย้และใชค้นืเงนิตน้ เพราะฉะนัน้ในทางกฎหมายหนี้สาธารณะจงึมลีกัษณะส าคญั 
2 ประการ กล่าวคอื ประการแรก มลีกัษณะสมคัรใจและตกลง และประการที่สองมลีกัษณะ
ส าคญัมผีลประโยชน์ตอบแทนและมขีอ้ยกเวน้ต่างๆ  โดยมสีาระส าคญั ดงันี้ 

1)  ลกัษณะสมคัรใจและตกลงสองฝา่ย 
หนี้สาธารณะเป็นการหารายไดข้องรฐัโดยไม่ไดใ้ชว้ธิกีารบงัคบัและเอกชนหรอื

ผูท้ีใ่หกู้ก้ไ็มม่คีวามจ าเป็นทางกฎหมายทีต่อ้งใหร้ฐักู ้ซึง่แตกต่างจากการหารายไดผ้่านมาตรการ
ทางภาษ ีซึ่งเป็นลกัษณะทีร่ฐัใช้อ านาจมหาชนเพื่อบงัคบัให้ประชาชนเสยีสละรายไดห้รอืความ
มัง่คัง่ส่วนหนึ่งของตนให้รฐั เพื่อให้รฐัน าไปใช้จดับรกิารสาธารณะ ดงันัน้นิตสิมัพนัธ์ที่เกิดขึ้น
ระหว่างรฐัในฐานะผูกู้้กบัเอกชนในฐานะผูใ้ห้กู้ จงึเกดิขึน้โดยความสมคัรใจ โดยรฐัมเีจตนาทีจ่ะ
ไดเ้งนิจากเอกชน ส่วนเอกชนกม็เีจตนาทีจ่ะไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทน 

นอกจากนี้เมื่อพจิารณามาตรการดา้นหนี้สาธารณะ โดยส่วนใหญ่รฐัจะเป็นฝ่าย
ทีก่ าหนดเงื่อนไขต่างๆ ฝ่ายเดยีว ทัง้ในเรื่องอตัราดอกเบีย้ รปูแบบการกู้เงนิ และระยะเวลาใน
การคนืเงนิตน้ เป็นตน้ เอกชนในฐานะคู่สญัญาจงึมสีทิธเิพยีงแต่จะรบัหรอืปฏเิสธเงื่อนไขเท่านัน้ 
ไม่มสีทิธทิีจ่ะท าขอ้ตกลงย่อยกบัรฐัเพื่อใหไ้ดเ้งื่อนไขที่ดกีว่าเดมิ เพราะฉะนัน้สญัญาลกัษณะนี้
จงึมลีกัษณะพเิศษทีเ่รยีกว่า “สญัญาทางปกครอง (Administrative Contract)” หรอื “สญัญา
ส าเรจ็รปู (Adhesion Contract)” ซึง่ไม่ไดต้ัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเสมอภาคของทัง้สองฝ่าย
อีกต่อไป  แต่ตัง้อยู่บนพื้นฐานที่รฐัมสีถานะสูงกว่าเอกชน  ดงันัน้นอกเหนือจากที่กล่าวมา
ขา้งต้นแล้ว  ลกัษณะของหน้ีสาธารณะที่เป็นการตกลงของทัง้สองฝ่ายน้ียงัปรากฏขอ้ยกเว้น  
กล่าวคอื  ในบางกรณีหน้ีสาธารณะก็ไม่มลีกัษณะเป็นการตกลงสองฝ่ายเลย  เพราะรฐัใช้วธิน้ีี
บงัคบัเพื่อการกู้ยมืเงนิ  อนัได้แก่ ประการแรก คือ การกู้โดยบงัคบั เป็นวิธีการที่รฐับาลได้
ก าหนดใหพ้ลเมอืงจ าต้องออกเงนิใหร้ฐับาลในพฤตกิารณ์อนัรา้ยแรง  การกู้โดยบงัคบันี้มกัไม่มี
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ดอกเบีย้  มลีกัษณะบงัคบัเหมอืนภาษ ี ต่างกนัในขอ้ทีว่่ารฐับาลผูกพนัจะช าระคนืใหเ้มื่อรฐับาล
มัง่มขีึ้น และประการที่สอง คอื การกู้กึ่งบงัคบั  การกู้ประเภทนี้มกัจะมขีึ้นพร้อมๆ  กบัการ
โฆษณาให้รกัชาติโดยรฐับาลจะร้องขอความช่วยเหลือต่อผู้รกัชาติให้รฐับาลกู้เง ินและรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นจ านวนน้อยทีสุ่ดเพื่อเหน็แก่ชาต ิ แต่ในทางปฏบิตักิารกู้เงนิโดยวธินีี้ก็
มกัไม่ได้รบัผลเต็มที  การกู้เง ินกึ่งบังคับโดยการใช้ความรกัชาตินี้ไม่เคยมีการน ามาใช้ใน
ประเทศไทย  มีตัวอย่างในต่างประเทศ  เช่น  ประเทศฝรัง่เศส  อังกฤษ  และประเทศ
สหรฐัอเมรกิามกัจะไมป่ระสบความส าเรจ็เพราะจะมผีูเ้สนอใหกู้น้้อยมาก 

2)  ลกัษณะมผีลประโยชน์ตอบแทน 
การก่อหนี้สาธารณะมพีนัธะที่จะต้องชดใช้คนืต้นเงนิและดอกเบี้ยให้แก่บุคคล

ผู้ให้กู้ในฐานะเจ้าหนี้  ซึ่งในประเด็นดงักล่าวหากพจิารณาจากภาษีพบว่าภาษีนัน้เมื่อรฐับาล
จดัเก็บจากประชาชนแล้วรฐัจะไม่ใช้คนื  แต่อย่างไรก็ดอีาจมขีอ้ยกเว้น  2  ประการ ดงันี้ 
ประการแรก คอื รฐับาลขอระงบัการใช้หนี้  กรณีโดยทัว่ไปแล้วกรณีนี้มกัจะไม่เกดิขึ้น  เพราะ
โดยหลกัแลว้รฐัจะไม่ลม้ละลายเหมอืนเอกชน  เมื่อไรก็ตามทีร่ฐัต้องการคนืเงนิต้นและดอกเบี้ย
รฐักอ็าจเกบ็ภาษปีระชาชนเพื่อน ามาใชค้นืได ้ อย่างไรกต็ามการระงบัการใชห้นี้ก็อาจเกดิขึน้ได้
ในกรณทีีค่่าของเงนิในบางประเทศมคี่าเท่ากบัศูนย์ และประการทีส่อง คอื การลดหนี้กบัเจา้หนี้  
วธิกีารนี้เป็นวธิกีารที่มกีารใช้เมื่อรฐับาลเลง็เหน็ว่าไม่สามารถช าระหนี้ได้โดยรฐับาลตกลงกบั
ประชาชนขอลดดอกเบีย้ส่วนทีป่ระชาชนควรจะไดล้ง  แต่การลดหนี้โดยทีไ่ม่ไดเ้กดิจาการตกลง
ใจนัน้กเ็กดิขึน้ได ้

 
2.1.2  วตัถปุระสงคใ์นการก่อหน้ีสาธารณะ 
วธิกีารกู้เงนิเป็นทางเลอืกทางหนึ่งในการหาเงนิมาใช้จ่ายของรฐับาลแทนวธิกีารเก็บ

ภาษีอากร แต่การกู้เงนิอาจมผีลกระทบต่อการขยายเครดติ หรอืมแีนวโน้มก่อให้เกดิเงนิเฟ้อ
มากกว่าการเกบ็ภาษอีากร และอาจมผีลทางอ้อมท าใหร้ฐับาลใชจ้่ายเงนิเกนิตวั เพราะโดยปกติ
ในระบบประชาธปิไตย รฐับาลก็มแีนวโน้มที่จะเพิม่การใช้จ่ายเพื่อเอาใจประชาชนอยู่แล้ว ถ้า
สามารถกู้เงนิมาใชไ้ดไ้ม่เพิม่ภาระภาษแีก่ประชาชนในปจัจุบนั รฐับาลกค็งพรอ้มทีจ่ะใชจ้่ายเงนิ
เพิม่ขึน้ ประชาชนกค็งไม่ตระหนักถงึภาระภาษทีีต่นต้องรบัในอนาคต แต่สิง่ทีค่วรตระหนักและ
ระวงัในเรื่องการก่อหนี้กค็อื ภาระในการช าระต้นเงนิและดอกเบีย้ในอนาคต ถ้าหากมกีารสะสม
หนี้สาธารณะเป็นจ านวนมากขึน้เรื่อยๆ ภาระในการช าระหนี้คนืก็จะมากจนอาจท าให้รฐับาลใน
อนาคตไม่สามารถปฏบิตัภิารกจิที่จ าเป็นได้ และโดยปกตปิระเทศที่มหีนี้สาธารณะมากจนเกนิ
เหมาะสม กจ็ะไดร้บัการจดัอนัดบัเครดติต ่าลง กระทบถงึความสามารถในการหาแหล่งเงนิกู้และ
เพิม่ตน้ทุนในการกูเ้งนิใหส้งูขึน้  ดงันัน้ รฐับาลจงึควรเลอืกวธิกีารก่อหนี้สาธารณะมาใช้เฉพาะ
เพื่อวตัถุประสงคท์ีส่ าคญั 4 ประการ ต่อไปนี้ (อรญั ธรรมโน, 2548: 221-223) โดยมสีาระส าคญั 
ดงัต่อไปนี้ 
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  2.1.2.1  การสงครามหรอืการป้องกนัประเทศ   
  การสงครามจ าเป็นจะต้องมกีารระดมทรพัยากรต่างๆ มาใชจ้ านวนมาก โดยไม่
มทีางหลีกเลี่ยงประโยชน์ของการรกัษาเอกราชอธิปไตยของประเทศชาติให้คงอยู่ก็เป็นสิ่ง
ชดัเจน ถ้ารฐับาลจะเก็บภาษีอากรมาใช้อย่างเดยีวก็คงจะไม่พอ และถ้าจะเก็บภาษีอากรมาใช้
มากไปในยามทีป่ระชาชนก าลงัประสบความยากล าบากขาดแคลน กอ็าจจะเป็นการท าลายขวญั
และก าลงัใจของคนในชาตจิงึจ าเป็นที่จะต้องหนัไปพึง่วธิกีารกู้เงนิมาใชด้้วย แมบ้างครัง้อาจจะ
ตอ้งใชว้ธิกีารบงัคบัจากประชาชนกต็าม  ส่วนการป้องกนัประเทศกเ็ป็นภารกจิปกต ิทีร่ฐับาลทุก
รฐับาลจ าเป็นจะต้องให้ความส าคญัในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีอยู่แล้ว แต่การเตรยีมสรรพ
ก าลงัและการพฒันาอาวุธที่ทนัสมยับางครัง้กต็้องใชเ้งนิเป็นจ านวนมาก รฐับาลอาจจ าเป็นต้อง
ใชเ้งนิกูม้าเพื่อเตรยีมความพรอ้มดว้ย เพยีงแต่ตอ้งระมดัระวงัเรือ่งค่าใชจ้่ายที่ค่อนขา้งสูง เพราะ
โดยปกติค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศมลีกัษณะเป็นการลบัจ านวนหน่ึงซึ่งยากแก่การ
ตดิตามตรวจสอบใหเ้หมาะสมได ้
  2.1.2.2  โครงการลงทุนขนาดใหญ่   
  โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อาท ิโครงการชลประทาน โครงการการคมนาคม 
หรอืโครงการสาธารณูปโภคต่างๆ มกัจะต้องใช้เงนิลงทุนจ านวนมหาศาล ผลประโยชน์จาก
โครงการเหล่านี้ก็เป็นประโยชน์ในระยะยาว อาจจะหลายสบิปี จะใช้วธิกีารเก็บภาษีอากรมา
ด าเนินการกค็งจะไมส่ามารถท าไดเ้พยีงพอ จงึจ าเป็นและเหมาะสมทีจ่ะใชว้ธิกีารกู้เงนิมาใชต้าม
ระยะเวลาของโครงการ  
  2.1.2.3  การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม  
  ส าหรบัประเทศก าลงัพฒันา ภารกจิดา้นการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมเพื่อสรา้ง
ความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ยกระดบัความเป็นอยู่ของประชาชนและการสรา้งความมัน่คง
และยตุธิรรมทางสงัคมถอืไดว้่าเป็นภารกจิทีห่ลกัทรีฐับาลต้องท า การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ในระยะยาวและจะตอ้งใชจ้า่ยเงนิจ านวนมากและต่อเนื่อง ความสามารถของ
การเกบ็ภาษขีองประเทศก าลงัพฒันาเหล่านี้ไม่เพยีงพอทีจ่ะรบัภาระได ้รฐับาลจงึจ าเป็นจะต้อง
กูเ้งนิทัง้จากภายในและต่างประเทศ ในระยะแรกๆ ของการพฒันาประเทศจ าเป็นทีจ่ะต้องพึง่พา
แหล่งเงนิกูจ้ากต่างประเทศมากกว่า  
  2.1.2.4  การรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ 
  การรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิเป็นจุดมุ่งหมายส าคญัของระบบเศรษฐกิจ
ทุกระบบ เพื่อรกัษาแนวโน้มความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิระยะยาวใหม้ัน่คง ยัง่ยนืและเป็นที่
ยอมรบักนัว่าการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของวงจรธุรกจิมคีวามรุนแรงและความถี่มากขึน้ และ
ภาวะเศรษฐกิจตกต ่ามกัจะมรีะยะเวลายาวกว่าและรุนแรงกว่าภาวะเศรษฐกิจที่เจรญิรุ่งเรอืง 
ภาวะวกิฤตเศรษฐกจิในประเทศต่างๆ กร็นุแรงขึน้  ในภาวะเศรษฐกจิตกต ่าหรอืเกดิวกิฤต
เศรษฐกจิ รฐับาลไมส่ามารถทีจ่ะเกบ็ภาษอีากรไดเ้พยีงพอกบัความต้องการในการใชจ้่ายซึง่เพิม่
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มากยิง่ขึน้ จงึจ าเป็นจะต้องหนัไปหาวธิกีารกู้เงนิมาช่วยดว้ยและแมแ้ต่ในภาวะเศรษฐกจิรุ่งเรอืง 
รฐับาลกอ็าจจะใชเ้ทคนิคการกูเ้งนิเขา้มาช่วยรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิดว้ย 
 นอกจากนี้ยงัอาจกู้เงนิมาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ  เนื่องจากรฐับาลย่อมมี
ค่าใชจ้่ายในงบประมาณรายจ่ายปีหนึ่งๆ เป็นจ านวนมหาศาล เมื่อรายจ่ายมากกว่ารายไดท้ าให้
มกีารขาดดุลงบประมาณเกิดขึ้น การกู้เงนิเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยให้มเีงนิเพียงพอไปจ่ายได ้
ส าหรบัประเทศไทยนัน้พระราชบญัญตัวิธิกีารงบประมาณ  พ .ศ.  2517  ได้ก าหนดให้
กระทรวงการคลงัชดเชยงบประมาณขาดดุลในแต่ละปีดว้ยการกู้ภายในประเทศ หากเงนิกู้จาก
ภายในประเทศไมเ่พยีงพอ อนัเน่ืองมาจากรฐัไดกู้เ้งนิจนเตม็วงเงนิกู้ตามอ านาจทีก่ฎหมายใหไ้ด ้
หรอืเนื่องจากสภาวะเศรษฐกจิไม่เอื้ออ านวยใหร้ฐับาลระดมเงนิออมจากภายในประเทศได้ตาม
เป้าหมาย รฐับาลกอ็าจใชเ้งนิคงคลงัและเงนิกู้จากต่างประเทศมาชดเชยการขาดดลงบประมาณ
เป็นส่วนใหญ่ และอาศยัเงนิคงคลงับ้างเป็นบางส่วน การกู้เงนิภายในประเทศนัน้มทีัง้การกู้เงนิ
ระยะสัน้และระยะยาวในรูปของตัว๋เงนิคลงัและพนัธบตัรรฐับาล รวมทัง้การส่งเสรมิการพฒันา
ตลาดเงนิและตลาดทุนภายในประเทศ ในบางประเทศแมร้ัฐบาลอาจไม่มคีวามจ าเป็นต้องกู้เงนิ
เพื่อน ามาใชจ้า่ย เพราะมรีายไดเ้พยีงพออยูแ่ลว้ แต่รฐับาลอาจมกีารออกหลกัทรพัยเ์พื่อส่งเสรมิ
ตลาดเงนิและตลาดทุนภายในประเทศ (จรีพรรณ  ชรีานนท,์ 2548: 219-220) 
 ในการทีร่ฐับาลจะหนัไปใชว้ธิกีารกู้เงนิเพื่อน ามาใชจ้่ายในโครงการหรอืกจิการใดๆ ควร
ยดึหลกัการ 2 ประการ ดงันี้ ประการแรก โครงการหรอืกจิการนัน้ก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ระยะ
ยาว และประการทีส่อง รฐับาลเกบ็ภาษอีากรไดไ้ม่เพยีงพอทีจ่ะใชจ้่ายหรอืไม่เหมาะสมทีจ่ะเกบ็
ภาษมีาใชจ้่ายเพื่อโครงการหรอืกจิการนัน้ (อรญั ธรรมโน, 2548: 223) โดยการจะตดัสนิว่าการ
มหีนี้สาธารณะเป็นสิง่จ าเป็นหรอืไม ่ควรพจิารณาจากวตัถุประสงคใ์นการก่อหนี้ กล่าวคอื เมื่อมี
หนี้สนิข้อผูกพนัขึ้นแล้วนัน้ควรน าไปใช้ในทางใดให้คุ้มค่ากบัดอกเบี้ยที่ช าระไป โดยหลกัการ
แลว้การก่อหนี้สาธารณะควรเป็นไปเพื่อใชจ้า่ยในการลงทุนเป็นโครงการระยะยาว เช่น การสรา้ง
ถนน ระบบชลประทาน เป็นตน้ เพราะเป็นการกระจายภาระหนี้สนิไปยงัอนาคต เพราะโครงการ
ดงักล่าวจะก่อให้เกดิประโยชน์กบัทัง้ประชาชนรุ่นปจัจุบนั และรุ่นหลงัต่อไป หากรฐับาลอาศยั
การเก็บภาษีอากรจากประชาชนในปจัจุบนัเพื่อใช้จ่ายในโครงการ ลกัษณะการลงทุนดงักล่าว
ย่อมไม่เป็นการยุตธิรรม ทัง้น้ีเพราะผู้เสยีภาษคีอืประชาชนในปจัจุบนั แต่ประโยชน์จะตกทอด
ไปถงึประชาชนรุ่นหลงัด้วย โดยไม่ต้องเสยีภาษีอากรส าหรบัโครงการดงักล่าวนัน้ (จรีพรรณ    
ชรีานนท,์ 2548: 214) 
 

2.1.3  หลกัการก าหนดขอบเขตและความเหมาะสมในการก่อหน้ี 
 ไพรชั ตระการศรินินท ์(2550: 315-317) ไดก้ล่าวว่า ในการพจิารณาถงึความเหมาะสม
ในการก าหนดขนาดของวงเงนิในการก่อหนี้สาธารณะโดยทัว่ไปจะยดึถอืหลกัการทางสงัคม 5 
ประการ ดงันี้ 
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2.1.3.1  หลกัผลประโยชน์ 
แนวคดิเกี่ยวกบัหลกัผลประโยชน์ของนักเศรษฐศาสตรค์ลาสสคิเหน็ว่าการก่อ

หนี้สาธารณะนัน้ควรกู้มาใช้เพื่อกิจการที่เกี่ยวกบัการลงทุนเท่านัน้  เพราะเป็นโครงการที่มี
ผลประโยชน์ตอบแทน  ไม่ควรกู้เงนิมาใชใ้นกจิการที่เป็นรายจ่ายประจ าทีม่กีารใช้จ่ายหมดสิ้น
ไป เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าวัสดุสิ้นเปลืองเหล่านี้ เป็นต้น  ส าหรบัความคิดของนัก
เศรษฐศาสตรส์ านักเคนท ์  ไดข้ยายความเกี่ยวกบัหลกัผลประโยชน์เพิม่เตมิว่า การกู้เงนิมาใช้
เพื่อการลงทุนนัน้จะต้องพจิารณารายละเอยีดลงไปอกีถงึอตัราผลตอบแทนหรอืต้นทุน โดยต้อง
เป็นกจิการลงทุนทีใ่หอ้ตัราผลตอบแทนแก่ส่วนรวมไม่น้อยกว่าอตัราดอกเบีย้หรอืต้นทุนในการ
กู้ยมื ดงันัน้ในทางปฏบิตัจิงึต้องมกีารประเมนิโครงการเพื่อหาอตัราผลตอบแทนต่อส่วนรวมไม่
น้อยกว่าอตัราดอกเบี้ยหรอืต้นทุนในการกู้ยมื เพราะฉะนัน้ในการปฏบิตัิจงึต้องมกีารประเมนิ
โครงการเพื่อหาอตัราผลตอบแทนต่อต้นทุน ประกอบการพจิารณา (จรีพรรณ ชรีานนท์, 2548: 
217) เช่น พจิารณาจากผลตอบแทนของการใช้เงนิเป็นเกณฑเ์มื่อเทยีบกบัค่าใชจ้่ายหรอือตัรา
ดอกเบีย้ทีต่อ้งจา่ยในการก่อหนี้ เช่น ถา้ผลตอบแทนเท่ากบัรอ้ยละ 12 โดยมอีตัราดอกเบีย้เงนิกู้
จากธนาคารเท่ากบัรอ้ยละ 10 เป็นตน้ (ไพรชั ตระการศรินินท,์ 2550: 315)  

2.1.3.2  หลกัความสามารถในการใหกู้ข้องแหล่งเงนิกู ้
โดยหลกัการนี้จะใชไ้ดผ้ลกต่็อเมือ่  เป็นแหล่งเงนิกูท้ีร่ฐับาลสามารถหาวธิบีงัคบั

ได ้ คอืรฐับาลจะต้องพจิารณาว่าในแต่ละปีนัน้  แหล่งเงนิกู้ทีร่ฐับาลบงัคบัไดน้ัน้สามารถจดัสรร
เงินกู้ให้แก่รฐับาลมากน้อยเพียงใด จึงจะไม่ประทบกระเทือนต่อระบบการเงินมากเกินไป 
ตวัอย่างเช่น ธนาคารออมสินเป็นแหล่งเงนิกู้ที่ส าคญัที่รฐับาลสามารถกู้ได้ในลกัษณะบงัคบั
เพราะเป็นธนาคารทีเ่ปิดขึน้โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อจดัสรรเงนิทุนแก่รฐับาล (จรีพรรณ   
ชรีานนท,์  2548: 218) 

ซึ่งแหล่งเงนิกู้ภายในประเทศจะประกอบไปด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ธนาคารพาณิชย ์ธนาคารออมสนิ และเอกชนอื่นๆ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยมขีอ้จ ากดัใน
การใหร้ฐับาลกู ้เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยต้องรกัษาระดบัของหลกัทรพัยป์ระเภทต่างๆ
เป็นสดัส่วนกบัธนบตัรที่พมิพ์ออกมาใช้ ส่วนธนาคารพาณิชยต์้องด ารงหลกัทรพัยห์รอืถอืเป็น
พนัธบตัรรฐับาลตามจ านวนรอ้ยละของเงนิฝากทีร่ะดมได้ในสดัส่วนทีธ่นาคารพาณิชยส์ามารถ
น าออกให้กู้ตามเงื่อนไขที่ถูกก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้เพียงใด  ในส่วน
ความสามารถในการใหกู้้ของธนาคารออมสนินัน้จะขึน้อยู่กบัความสามารถในการระดมเงนิฝาก
ของธนาคารออมสนิว่ามคีวามสามารถในการระดมเงินออมเพื่อด ารงสดัส่วนจ านวนเงนิที่จะน า
ออกใหกู้ไ้ดต้ามเงือ่นไขทีถู่กก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยไดเ้พยีงใด โดยความสามารถ
ในการกูเ้งนิจากแหล่งเงนิกูเ้อกชนจะมขีอ้จ ากดัในการประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบในเวลาที่
ต้องการ การอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้กู้ การปรบัปรุงอตัราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดบัที่น่าพึง
พอใจ แต่ความสามารถในการกูเ้งนิจากต่างประเทศนัน้อาจจะพบปญัหาอตัราดอกเบีย้สูง (ไพรชั 
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ตระการศรินินท,์ 2550: 315-316)  
  2.1.3.3  การใชเ้ป็นเครือ่งมอืรกัษาเสถยีรภาพของเศรษฐกจิ 

โดยจะเป็นการใชน้โยบายการคลงั โดยวธิกีารจดัท างบประมาณแบบขาดดุล ซึง่
ต้องอาศยัการกู้เงนิเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ รฐัอาจก่อหนี้โดยการขยายการใชจ้่ายใน
ภาวะทีเ่ศรษฐกจิตกต ่า มกีารว่างงาน อ านาจซือ้ลดลง เพื่อชะลอการใชจ้า่ยในภาวะเศรษฐกจิฟ้ืน
ตวั (ไพรชั ตระการศรินินท,์ 2550: 316)  

โดยหลกัการนี้มุ่งใหก้ารก่อหนี้และการใช้จ่ายเงนิกู้ของรฐับาลเป็นไปในทศิทาง
ทีไ่มก่ระทบกระเทอืนต่อเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ ทัง้นี้จะต้องมกีารค านวณหาระดบัของอุปสงค์
รวมและผลติภณัฑป์ระชาชาตทิี่เป็นอยู่ว่ามคี่าเท่าใด และหากรฐับาลจะต้องกู้เงนิมาและใช้จ่าย
ในทอ้งตลาดโดยผ่านการท างานของตวัทวแีลว้ จะตอ้งกูเ้งนิมาเท่าใดเพื่อใหร้ะบบเศรษฐกจิเขา้สู่
ระดบัทีพ่งึประสงค ์ผลต่างของค่าอุปสงคร์วมทัง้  2  ระดบั  และค่าของตวัทวจีะเป็นตวัก าหนด
ขนาดของการกู้ยมือย่างถูกต้องแม่นย านัน้   ขึน้อยู่กบัระดบัการพฒันาของระบบเศรษฐกจิและ
ระบบขอ้มลู ดงันัน้หลกัการนี้จงึค่อนขา้งปฏบิตัไิดย้ากในประเทศส่วนใหญ่ (จรีพรรณ  ชรีานนท์, 
2548: 217) 

2.1.3.4  หลกัการก าหนดจากภาระการชดใช ้
เพื่อมใิห้การก่อหนี้ของรฐับาลมขีอบเขตมากเกินไป  หลกัการหนึ่งที่จะต้อง

น ามาค านึงถงึเพื่อก าหนดขนาดของการก่อหนี้  คอื  ต้องก าหนดภาระหนี้เป็นสดัส่วนกบัตวัแปร
ทางเศรษฐกจิทีเ่ป็นเครือ่งชีถ้งึความสามารถในการช าระหนี้  ตวัอยา่ง  เช่น  ก าหนดสดัส่วนของ
ภาระหนี้ทีต่้องใชค้นื  ทัง้เงนิต้นและดอกเบีย้ต่อรายไดจ้ากการส่งออก หรอืก าหนดสดัส่วนของ
ภาระหนี้ต่องบประมาณรายไดเ้หล่านี้เป็นต้น ในกรณีของประเทศไทยนัน้ มกีารน าหลกัการนี้มา
ใชก้บัการก่อหนี้ต่างประเทศ ส่วนการก่อหนี้ภายในประเทศนัน้ ไมไ่ดม้กีารก าหนดขอบเขตภาระ
หนี้แต่อยา่งใด (จรีพรรณ  ชรีานนท,์ 2548: 217-218) 

โดยจะยดึปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายทีอ่าจมกีารก าหนดว่าอนุญาตให้
ก่อหนี้ประเภทต่างๆ ในประเทศไดไ้ม่เกนิจ านวนรอ้ยละของประมาณการรายไดข้องประเทศใน
แต่ละปี และตามขอ้ก าหนดของการก่อหนี้ต่างประเทศไดโ้ดยใหม้ภีาระไม่เกนิจ านวนรอ้ยละของ
รายได้จากการส่งออกในแต่ละปี ซึ่งวธิกีารนี้เป็นวธิกีารที่ดดีทีี่สุดเพราะท าให้สามารถควบคุม
ภาระหนี้โดยตรง เพราะเป็นจ านวนทีส่ามารถค านวณไดล้่วงหน้า เนื่องจากมกีารเซน็และระบุไว้
ในสญัญาอยา่งชดัเจน (ไพรชั ตระการศรินินท,์ 2550: 316)  

2.1.3.5  ก่อหนี้ภายในกรอบของกฎหมาย 
โดยพจิารณาบทบญัญตัขิองกฎหมาย เช่น ผูม้อี านาจลงนาม การอาศยัอ านาจ

ตามกฎหมาย และวงเงนิสูงสุดตามกฎหมาย เป็นต้น โดยอาจก าหนดกรอบวงเงนิกู้สูงสุดตาม
กฎหมาย (ไพรชั ตระการศรินินท,์ 2550: 316-317) เช่น 

1)  การกูเ้พื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณตามพระราชบญัญตัวิธิกีาร
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งบประมาณ โดยในแต่ละปีตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของจ านวนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กบัอกี
รอ้ยละ 80 ของงบประมาณรายจา่ยทีต่ ัง้ไวส้ าหรบัช าระคนืตอ้นเงนิกู้ 

2)  การกู้เงนิเพื่อพฒันาเศรษฐกจิและสังคมในประเทศไม่เกนิ 10% 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

3)  ตามพระราชบญัญตักิู้ป้องกนัประเทศ 2519 กู้ได้ไม่เกนิ 20,000 
ลา้นบาท และไมเ่กนิ 10% ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

เพราะฉะนัน้การมีหนี้สาธารณะจ านวนมากหรอืน้อยเพียงใดนัน้ ไม่ใช่สิ่งที่
ส าคญัทีสุ่ดทีต่อ้งพจิารณา แต่ควรพจิารณาก่อนว่าการก่อหนี้สาธารณะนัน้น าไปใชใ้นกจิกรรมที่
เป็นประโยชน์แก่สงัคมและคุ้มค่ากบัเงนิทุน และดอกเบี้ยที่ต้องเสยีไปหรอืไม่ ซึ่งถ้ารฐับาลน า
เงนิไปใชด้ าเนินโครงการหรอืจดับรกิารสาธารณะทีไ่ม่มปีระโยชน์ย่อมก่อให้เกดิภาระแก่คนรุ่น
หลงั แต่ถ้าหากรฐับาลน าเงินที่ได้จากการก่อหนี้นัน้ไปใช้ลงทุนในโครงการระยะยาว เช่น
โครงการสรา้งถนน ระบบไฟฟ้า และระบบชลประทาน เป็นต้น กจ็ะเป็นการกระจายภาระหน้ีสนิ
ไปยงัอนาคต โดยที่โครงการนัน้ๆ จะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อประชาชนทัง้ในรุ่นปจัจุบนัและรุ่น
ต่อไป (อรญั ธรรมโน, 2529: 2) 
 
2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการก่อหน้ีขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 การยมืเป็นวธิกีารหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถท าได้ เพื่อน าเอาเงนิใน
อนาคตมาลงทุนในกจิกรรมหนึ่งกจิกรรมใดๆ ทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เหน็ว่ามคีวามจ าเป็น
และไม่สามารถรอได้ โดยการยมืที่ดตี้องค านึงถึงความสามารถในการใชค้นืด้วย เพราะถ้าหาก
ไม่สามารถใชค้นืได ้การยมืนัน้กจ็ะท าลายฐานะทางการเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใน
อนาคตได้ ในทางตรงกันข้ามถ้าการยมืนัน้น าไปสู่การเพิ่มพูนรายได้ ฐานะทางการเงนิของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะดขีึน้ในอนาคต (อุดม ทุมโฆสติ, 2552: 461) 
 โสภณ ตะตโิชตพินัธ์, ภกัด ีศวิะพรชยั และณรงคเ์ดช สภานุชาต (2556) เงนิกู้ยมื ตาม
บทบญัญตัใินมาตรา 28 (9) และ (10) แห่งพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 ไดก้ าหนดว่าองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่
อาจจะมรีายรบั ดงัต่อไปนี้ 
  1)  เงนิกูจ้ากกระทรวง ทบวง กรม องคก์าร หรอืนิตบิุคคลต่างๆ 
  2)  เงนิกูจ้ากต่างประเทศ องคก์ารต่างประเทศ หรอืองคก์ารระหว่างประเทศ 
 แต่อยา่งไรกต็าม การกู้เงนิจากองคก์ารหรอืนิตบิุคคลต่างๆ ตามมาตรา 28 (9) และการ 
กู้เงนิตามมาตรา 28 (10) ให้ออกเป็นข้อบญัญัติท้องถิ่นโดยได้รบัความเห็นชอบจาก
คณะรฐัมนตร ี
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 สถาบนัพฒันาสยาม (2556) พบว่า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ส่วนใหญ่ไม่สามารถหา
รายไดไ้ดเ้พยีงพอทีจ่ะน าไปใชใ้นการลงทุนในดา้นต่างๆ ตามความต้องการไดท้ัง้หมด ดงันัน้จงึ
เสนอว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะต้องมกีารพจิารณาแหล่งเงนิต่างๆ เพื่อใช้ในการลงทุน
ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ทัง้ในปจัจบุนัและอนาคตใหเ้หมาะสมกบัทอ้งถิน่ของตนเอง ซึง่แหล่งทีม่า
ของเงนิอาจจะมาจาก 
  1)  รายไดข้องตนเอง คอื มกีารใชจ้า่ยในขอบเขตรายไดท้ีห่าได ้การด าเนินการ
เช่นนี้มผีลดีในแง่ที่ว่าสามารถรกัษาวินัยทางการคลงัไว้ได้และไม่เป็นปญัหาเรื่องหน้ีสินใน
ภายหลงั แต่กอ็าจเกดิผลเสยีต่อทอ้งถิน่ทีไ่ม่สามารถจดัสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานทางเศรษฐกจิให้
เพยีงพอต่อความตอ้งการของชุมชน ซึง่จะเป็นปญัหาต่อการพฒันาในระยะยาวได ้
  2)  การกู้ยมื มขีอ้ดคีอื จะท าให้ทอ้งถิน่สามารถลงทุนในโครงสรา้งพื้นฐานได้
ในทนัท ีและภาระที่เกดิจากการกู้เงนิจะกระจายไปถงึคนรุ่นหลงั ที่ได้รบัประโยชน์จากการใช้
บรกิาร (ดว้ยการช าระภาษซีึง่น าไปช าระหนี้) แต่มขีอ้เสยี คอื มภีาระค่าดอกเบีย้ส าหรบัการใช้
เงนิ รายไดใ้นอนาคตทีต่อ้งน าไปช าระหนี้ และขอ้จ ากดัในจ านวนหน้ีที่จะกู ้
  3)  การลงทุนร่วมระหว่างทอ้งถิน่และเอกชน (รวมทัง้การใหเ้อกชนด าเนินการ) 
ซึง่อยู่ในรปูการใหเ้อกชนท าสญัญาเพื่อใหบ้รกิารแก่ประชาชนในทอ้งถิน่ ซึง่จะเป็นการลดภาระ
ทางด้านการเงนิของท้องถิ่น แต่จะต้องเป็นโครงการที่ให้ผลตอบแทนที่จูงใจแก่ผู้ลงทุน ทัง้นี้ 
ประชาชนตอ้งรบัภาระในการจ่ายค่าบรกิารเอง 
 ถงึแมว้่าโดยทัว่ไปแล้วองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในฐานะเป็นนิตบิุคคลมอี านาจทีจ่ะกู้
เงนิมาใช้ในการด าเนินกิจกรรมของส่วนท้องถิ่นได้ อย่างไรก็ตาม รฐับาลของประเทศต่างๆ 
มกัจะมมีาตรการก ากบัดูแลการกู้เงนิของส่วนทอ้งถิน่ใหอ้ยู่ในกรอบทีเ่หมาะสม การควบคุมการ
กู้เงนิทีเ่ขม้งวดมากทีสุ่ด คอืการใหส้่วนทอ้งถิน่เสนอขออนุมตักิู้เงนิต่อรฐับาลเป็นรายการๆ ไป 
รฐับาลอาจอนุญาตให้ส่วนท้องถิน่กู้เงนิโดยรฐับาล (กระทรวงการคลงั) ค ้าประกนัหรอืไม่ก็ได ้
วธิกีารนี้ไม่ค่อยเป็นทีน่ิยม มเีพยีงบางประเทศเท่านัน้ทีย่งัใชอ้ยู่ เช่น ประเทศไทย เป็นต้น โดย
วธิีการควบคุมการกู้เงนิของส่วนท้องถิ่นที่นิยมใช้กันมากคือการควบคุมโดยการก ากับดูแล
เพดานเงนิกู้และ/หรอืภาระการใช้คนืเงนิต้นและดอกเบี้ยเงนิกู้ใหม้สีดัส่วนที่ไม่เสี่ยง หรอืไม่สูง
เกินไป ทัง้นี้เพื่อให้ส่วนท้องถิ่นรกัษาวินัยทางการคลงัเป็นส าคญั นอกจากนี้บางประเทศอาจ
เลอืกใช้ “กลไกตลาด” ควบคุมการกู้เงนิของส่วนท้องถิน่ ในกรณีเช่นนี้ส่วนท้องถิน่จะกู้เงนิใน
ตลาดการเงนิและตลาดเงนิทุนหลกัทรพัย์ โดยรฐับาลไม่เข้าไปแทรกแซงหรอืตรวจสอบใดๆ 
กรณีนี้ผู้ให้กู้จะต้องรบัผดิชอบตวัเอง โดยมกีลไกการเปิดเผยขอ้มลู การค ้าประกนัและประเมนิ
ความเสีย่งของหลกัทรพัย ์ฯลฯ เป็นตวัควบคุมวนิัยทางการคลงัส่วนทอ้งถิน่ วธิกีารนี้อาจเหมาะ
ส าหรบัประเทศที่มกีารพฒันาด้านการตลาดการเงนิและตลาดหลกัทรพัย์ไปมากแล้วเท่านัน้ 
(โสภณ ตะตโิชตพินัธ,์ ภกัด ีศวิะพรชยั และณรงคเ์ดช สภานุชาต, 2556) 
 แต่ในความเป็นจรงิแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยไม่นิยมกู้เงนิ ในอดีต
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กระทรวงมหาดไทยควบคุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องการก่อหนี้และการจดัท า
งบประมาณขาดดุลอยา่งเขม้งวด แมก้ระทัง่การจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี การประมาณ
การรายไดแ้ละรายจ่ายทอ้งถิน่กต็้องด าเนินการตามหลกัเกณฑท์ีก่ระทรวงมหาดไทย (โดยกรม
ส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิน่) ก าหนดไวใ้นหนังสอืสัง่การ โดยทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
ของไทยจะมภีาระหนี้ต ่า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหนี้ที่ขอกู้จากกองทุนพฒันาท้องถิ่น โดยที่กรม
ส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ก ากับดูแล ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่กูเ้งนิจากสถาบนัการเงนิมากขึน้ เช่น กู้จากธนาคารออมสนิ และธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น ซึง่ส่วนใหญ่เป็นการกู้เงนิเพื่อใชจ้่ายในการบรหิารสภาพคล่อง
ในโครงการลงทุน และการบรหิารงานประจ าวนัซึง่มนัจะเป็นการกู้ระยะสัน้ (จรสั สุวรรณมาลา, 
2553: 304-305)  
 

2.2.1  วินัยทางการคลงัขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 สถาบนัพฒันาสยาม (2556) ได้เสนอว่า การด าเนินนโยบายดุลการคลงัขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ควรยดึหลกัการมวีนิัยการคลงั 3 ประการ ไดแ้ก่ วนิัยการคลงัดา้นดุลการ
คลงั วนิยัการคลงัดา้นการก่อหนี้ และวนิยัการคลงัดา้นการลงทุน โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 
  2.2.1.1  วนิยัการคลงัดา้นดุลการคลงั 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรคงรักษาวินัยด้านดุลการคลัง โดยควรยึด
หลกัการมดีุลการคลงัเกินดุลหรอืสมดุลเป็นเบื้องต้น แต่เมื่อมกีารกระจายอ านาจทางการคลงั
เพื่อให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มบีทบาทภารกจิในการพฒันาทอ้งถิน่ของตนเองมากขึน้ ซึ่ง
หมายถงึความจ าเป็นในการใช้จ่ายเงนิจะมสีูงขึน้ตามไปด้วย และอาจเกนิความสามารถในการ
หารายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เอง ซึง่จะมผีลใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มดีุลการ
คลงัขาดดุลได ้
  การทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะมดีุลการคลงัขาดดุลไดน้ัน้ ควรทีจ่ะไดม้กีาร
วางกรอบวนิัยในเรื่องน้ีไว ้โดยพจิารณาจากปจัจยัทางดา้นรายได้และรายจ่ายของทอ้งถิน่ โดย
ในส่วนของรายจ่าย จะมกีารแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื รายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) 
ซึง่ถอืว่าเป็นรายจ่ายทีก่่อใหเ้กดิผลผลติโดยตรง (Productive Expenditure) รายจ่ายประเภทนี้
จะก่อใหเ้กดิสนิคา้ทุน (Capital Stock) และความสามารถในการขยายการผลติเพิม่ขึน้ในอนาคต 
ซึง่จะเป็นส่วนส าคญัทีจ่ะท าใหเ้ศรษฐกจิและความเป็นอยู่ของประชาชนในทอ้งถิน่ดขีึน้ ตวัอย่าง
รายจ่ายลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในโครงสรา้งพื้นฐานต่างๆ เช่น การสรา้งถนนหนทาง การสรา้ง
ระบบชลประทาน เป็นต้น ส่วนรายจ่ายอีกประเภทหนึ่ ง  คือ รายจ่ายประจ า (Current 
Expenditure) ซึ่งเป็นรายจ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลติโดยตรง (Unproductive Expenditure)
รายจ่ายประเภทนี้ส่วนใหญ่จะมลีกัษณะเป็นรายจ่ายเพื่อการบรโิภค (Consumption) เช่น 
รายจา่ยทีเ่กีย่วกบัการบรหิารงาน เป็นตน้ 
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  ทัง้นี้ หากทอ้งถิน่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชจ้่ายเพื่อการลงทุน และไม่สามารถใชจ้่าย
จากรายได้ของตนเองได้ ก็อาจหาเงนิจากแหล่งอื่นๆ เช่น การกู้เงนิมาสนับสนุนการลงทุนได ้
เนื่องจากการลงทุนดงักล่าวจะมปีระโยชน์ในแง่ที่จะก่อใหผ้ลผลติแก่ทอ้งถิน่ได้ แต่ทัง้นี้ทอ้งถิน่
จะต้องไม่กู้เงนิมาเพื่อใชจ้่ายในรายจ่ายประจ า หรอืรายจ่ายเพื่อการบรโิภค ดงันัน้ งานวจิยันี้จงึ
ได้ก าหนดกรอบของวนิัยด้านดุลการคลงัไว้ คอื รายจ่ายประจ าจะต้องไม่สูงกว่ารายได้ หรอื
กล่าวอกีนยัหน่ึง การขาดดุลการคลงัควรจะเกดิจากการใชจ้่ายเพื่อการลงทุนเท่านัน้ 
  2.2.1.2  วนิยัการคลงัดา้นการก่อหนี้ 
  สถาบนัพฒันาสยาม (2556) ได้เสนอว่า การก่อหนี้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องด าเนินการโดยมกีารออกกฎหมายเฉพาะเพื่อรองรบัให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่สามารถที่จะกู้เงนิมาใช้จ่ายได้ ซึ่งปจัจุบนัอ านาจในการกู้เงนิขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ ไดม้ขีอ้ก าหนดตามกฎหมายไวแ้ลว้อย่างกวา้ง คอื องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่สามารถ
กูเ้งนิไดจ้ากการออกพนัธบตัร การกู้จากกระทรวง ทบวงกรม องคก์รหรอืนิตบิุคคลต่างๆ หรอืกู้
จากต่างประเทศ องค์กรต่างประเทศ หรอืองคก์รระหว่างประเทศ แต่ในทางปฏบิตัแิลว้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ยงัมกีารกูเ้งนิน้อยมาก และยงัจ ากดัแหล่งทีกู่เ้พยีงไมก่ีแ่ห่ง คอื จากกองทุน
เงนิสะสมขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่เอง และการกู้จากสถาบนัการเงนิในลกัษณะการเบกิ
เงนิเกนิบญัช ีดงันัน้ หากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มคีวามจ าเป็นต้องกู้เงนิกจ็ะต้องมกีารสรา้ง
วนิัยในด้านการก่อหนี้ขึน้ โดยงานวจิยัไดเ้สนอใหม้กีารก าหนดนิยามการก่อหนี้ เพดานการก่อ
หนี้ ตลอดจนรปูแบบของการก่อหนี้ไวใ้นกฎหมายและระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึง่ควรก าหนดนิยาม
ในเรือ่งดงักล่าว ดงันี้ 

1)  นิยามการก่อหนี้ ไดน้ิยามว่า การก่อหนี้ หมายถงึ การกู้เงนิของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จากแหล่งเงนิกู้ในประเทศและต่างประเทศ การเช่าซื้อ และการใช้
สนิเชื่อดว้ยการผ่อนช าระ รวมทัง้การกูเ้งนิเพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงาน 

2)  เพดานการก่อหนี้ กล่าวคอื การก่อหนี้จะต้องมกีารก าหนดเพดาน
หรอืขอบเขตการก่อหนี้ไวเ้พื่อไมใ่หม้ภีาระหนี้สนิสงูเกนิกว่าทีจ่ะบรหิารได ้โดยมกีารก าหนดเป็น
อตัราส่วนทางการเงนิ ได้แก่ อตัราส่วนรายจ่ายดอกเบี้ยต่อรายได้ที่จ าเป็นต่อการด าเนินการ 
รายจา่ยช าระหนี้ (เงนิต้นและดอกเบีย้) ต่อรายไดร้วม หรอืต่องบประมาณรายจ่าย ยอดหนี้สุทธ ิ
(หนี้-ทุนส ารองพเิศษเพื่อช าระคนืเงนิต้น) ต่อรายได้รวม และยอดหนี้สุทธต่ิอทุน เพื่อใช้เป็น
มาตรฐานส าหรบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ต่างๆ 

3)  รปูแบบการก่อหนี้ กล่าวคอื การก่อหนี้อาจเพื่อใชใ้นการชดเชยการ
ขาดดุลงบประมาณ (ทัง้นี้การกูเ้พื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจะต้องไม่สูงกว่ารายจ่ายลงทุน 
หรอืไมก่่อหนี้เพื่อมาใชจ้า่ยในรายจา่ยประจ า ตามทีก่ล่าวมาแลว้) นอกจากนี้ทอ้งถิน่อาจกู้เงนิมา
เพื่อใชล้งทุนในโครงการใดโครงการหน่ึงโดยเฉพาะ หรอืกูเ้พื่อเป็นเงนิทุนหมนุเวยีน 
  ส าหรบัเครื่องมอืในการกู้อาจเป็นพนัธบตัร หรอืการท าสญัญาเงนิกู้ ทัง้นี้ขึน้อยู่
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กบัวตัถุประสงคแ์ละระยะเวลาของการกู้ 
2.2.1.3  วนิยัการคลงัดา้นการลงทุน 

  สถาบนัพฒันาสยาม (2556) พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปจัจุบนัยงั
ขาดหลกัเกณฑท์ีเ่หมาะสมในการชีน้ าการใชง้บประมาณหรอืเงนิสะสมในการลงทุน ซึ่งสถาบนั
พฒันาสยามได้มกีารก าหนดประเภทของการลงทุน โดยในการลงทุนในทรพัย์สนิถาวรควรมี
หลกัเกณฑห์รอืขัน้ตอนในการพจิารณา ดงันี้ 

1)  ควรพจิารณาสถานะของทรพัยส์นิถาวรและโครงการต่างๆ ทีม่อียู่
แล้วว่าพอเพียงและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นแล้วหรอืไม่ แล้วจงึจะพิจารณา
โครงการต่างๆ ที่จ าเป็นที่จะต้องลงทุนเพิ่มขึ้น โดยควรที่จะมีการรบัฟงัความคิดเห็นจาก
ประชาชนในท้องถิ่น หากมคีวามต้องการหลายโครงการ ก็จะต้องก าหนดล าดบัความส าคญั
ก่อนหลงั 

2)  พจิารณาประมาณการค่าใชจ้า่ยในการลงทุน รวมทัง้การบ ารุงรกัษา
ทีจ่ะตดิตามมาจากโครงการลงทุน เพื่อใชใ้นการจดัท าแผนดา้นงบประมาณในปีต่อๆ ไป 

3)  พจิารณาหาแหล่งเงนิทีจ่ะช่วยสนับสนุนโครงการลงทุน โดยมกีาร
วิเคราะห์ด้านการเงนิ โดยมกีารประมาณการรายได้ รายจ่าย หรอืการก่อหนี้เพื่อใช้จ่ายใน
โครงการลงทุน 

4)  แผนของโครงการลงทุนจะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากฝ่ายนิติ
บญัญตั ิและหลงัจากนัน้ควรมกีารประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนได้รบัทราบถงึการลงทุน เพื่อให้
ประชาชนเขา้ใจและใหค้วามเหน็ชอบต่อไป 
  ส าหรบัการลงทุนในการซือ้ทรพัยส์นิทางการเงนิ (Financial Investment) นัน้
ปจัจุบนัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยงัไม่มกีารลงทุนในลกัษณะน้ี งานวจิยัน้ีจงึเห็นควรให้มี
กฎหมายรองรบัธุรกรรมทีอ่นุญาตใหท้อ้งถิน่น าเงนิออมทีม่อียู่ในรปูเงนิสะสม น าไปลงทุนในตรา
สารทางการเงนิ โดยเฉพาะตราสารทางการเงนิที่ไม่มคีวามเสี่ยงหรอืมคีวามเสี่ยงน้อย เช่น 
พนัธบตัรรฐับาล พนัธบตัรรฐัวิสาหกิจ สลากออมสิน หรอืสลากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร เป็นตน้ 
 

2.2.2  วตัถปุระสงค ์เหตุผลในการกู้เงินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน รปูแบบ 
ระยะเวลา และความสามารถของการก่อหน้ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

 สถาบันพัฒนาสยาม (2556) ได้สรุปวัตถุประสงค์ เหตุผลในการกู้เง ินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบ ระยะเวลา และความสามารถของการก่อหนี้ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ ทีค่วรใชเ้ป็นหลกัเกณฑเ์บือ้งตน้ ดงันี้ 
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  2.2.2.1  วตัถุประสงคข์องการก่อหนี้ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มคีวามจ าเป็นในการก่อหนี้ดว้ยวตัถุประสงค ์ดงันี้ 
   1)  เพื่อชดเชยการขาดสภาพคล่องดา้นเงนิสดระยะสัน้ 
   การกู้ยมืเพื่อชดเชยการขาดสภาพคล่องด้านเงนิสดระยะสัน้ถอืว่าเป็น
เรื่องปกตสิ าหรบัรฐับาลท้องถิน่ทัว่โลก เนื่องจากความไม่สม ่าเสมอของแบบแผนกระแสรายรบั
ของรฐับาล การเบกิเงนิเกินบญัชจีากธนาคารถอืว่าเป็นรูปแบบปกตขิองการกู้ยมื แต่อย่างไรก็
ตามองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ควรทีจ่ะสามารถระดมเงนิโดยการออกตัว๋เงนิระยะสัน้ประมาณ 
1 ถงึ 3 เดอืนได ้
   2)  เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 
   การกู้ยมืเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณนัน้เป็นเรื่องปกติส าหรับ
รฐับาล และงานวจิยัน้ีไดเ้สนอให ้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ควรทีจ่ะด าเนินการกู้ไดเ้องโดยไม่
ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากรฐับาล 
   3)  เพื่อใชใ้นการซือ้โรงงานและเครือ่งมอืซึง่มอีายกุารใชง้านระยะยาว 
   การซือ้โรงงานและเครื่องมอืเครื่องจกัรก่อใหเ้กดิปญัหาเสมอ เน่ืองจาก
เกี่ยวข้องกบักระแสค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถก าหนดได้หรอืไม่สม ่าเสมอ เพราะว่าจะผูกพนักับ
ค่าใช้จ่ายจ านวนมากที่ต้องใช้ไปในส่วนเครื่องมอืเครื่องจกัรที่มกีารเสื่อมหรอืสกึหรอ การกู้ยมื
เงนิเพื่อการนี้ควรจะมกีารกระจายตลอดอายุการใช้งานของเครื่องมอื อย่างไรก็ตามองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่อาจใชว้ธิเีช่าซื้อแทนกจ็ะเป็นทางเลอืกทีด่อีกีทางหนึ่งได ้ซึง่เริม่ทีจ่ะเป็นที่
นิยมมากขึ้นเนื่องจากเป็นการเลี่ยงการซื้อเครื่องจกัรที่อาจจะล้าสมยัในยุคที่เทคโนโลยีมี
ความกา้วหน้าและเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ 
   4)  เพื่อใชใ้นการลงทุนซึง่ไดผ้ลตอบแทนในรปูของรายรบัจากโครงการ 
   การกู้ยมืเงนิ (Loan Finance) เพื่อใช้ในโครงการลงทุนที่ก่อให้เกิด
รายได้เป็นที่นิยมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มกีารด าเนินโครงการด้านการพฒันา หรอื
โครงการดา้นสาธารณูปโภคควรจะกูย้มืเงนิมาเพื่อใชล้งทุนในโครงการประเภทดงักล่าว 
   5)  เพื่อใชใ้นโครงการลงทุนเพื่อการพฒันาระยะยาว  
   การใช้เงนิกู้เพื่อสนับสนุนโครงการลงทุนเพื่อการพฒันาระยะยาวของ
ท้องถิ่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้โดยตรงนัน้มีลักษณะแตกต่างกันส าหรบัท้องถิ่นทัว่โลก จาก
การศกึษาพบว่า ในปี พ.ศ. 2512 สดัส่วนของค่าใชจ้่ายดา้นการลงทุนของรฐับาลทอ้งถิน่ทีเ่กดิ
มาจากการกู้ยมืเงนินัน้ แตกต่างกนัโดยเท่ากบัรอ้ยละ 86 ในคานาดา เท่ากบัรอ้ยละ 80 ในเบล
เยีย่ม เท่ากบัรอ้ยละ 16 ในสวเีดน และเท่ากบัรอ้ยละ 17.5 ในญี่ปุ่น งานวจิยัน้ีมคีวามเหน็ว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาการกู้ยืมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
หลกัเกณฑท์ีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้เป็นกรณีๆ  ไป 
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  2.2.2.2  เหตุผลในการกูเ้งนิของรฐับาลทอ้งถิน่  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะกู้หรอืไม่ขึ้นอยู่กบัความจ าเป็นที่จะต้องมี
โครงการลงทุนหรอืรายจ่ายเพื่อการลงทุนหรอืไม่ ซึง่โครงการลงทุนเหล่านัน้เมื่อสรา้งเสรจ็จะให้
ผลตอบแทนระยะยาว ในระบบเศรษฐกิจที่มีเงินออมอย่างเพียงพอ ระบบการเมืองที่มี
เสถยีรภาพ สถาบนัการเงนิที่แขง็แกร่งและแนวโน้มของการเจรญิเตบิโตด ีต้นทุนในการกู้หรอื
ก่อหนี้จะต ่า สาเหตุส าคญั 3 ประการทีส่นับสนุนใหม้กีารกู้หรอืก่อหนี้ไดแ้ก่ ประการแรก ในทาง
ปฏบิตัิรายจ่ายเพื่อใช้ในโครงการลงทุนมกัจะมจี านวนสูง ซึ่งการระดมเงนิทุนเพื่อการนี้จาก
ทรพัยากรทีท่อ้งถิน่มอียูไ่มเ่พยีงพอ ประการทีส่อง โครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัการเตบิโต
ทางเศรษฐกจิในอนาคตนัน้มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งด าเนินการในปจัจุบนั การชะลอการลงทุนดา้น
นี้จะส่งผลต่อการขยายตวัของเศรษฐกจิและความสามารถในการช าระหนี้คนืในอนาคต อย่างไร
กต็าม สิง่ส าคญัไดแ้ก่ การก่อหนี้นัน้จะตอ้งสนบัสนุนการเพิม่ผลติภาพ และต้องไม่ถูกน าไปใชใ้น
สิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น ประการที่สาม การกู้หรือก่อหนี้จะเป็นธรรมและมี
ประสทิธภิาพถา้ผูท้ีไ่ดร้บัประโยชน์จากการลงทุนในปจัจุบนัเป็นผูร้บัภาระช าระหน้ี 
  2.2.2.3  รปูแบบของการก่อหนี้  
  การกูเ้งนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และรฐับาลทอ้งถิน่ทัว่ไปจะมลีกัษณะ
และประเดน็พเิศษหลายประการ ได้แก่ รฐับาลท้องถิน่ส่วนใหญ่จะท าธุรกรรมด้านรายรบัและ
รายจ่ายต่างๆ ในรูปสกุลเงนิของประเทศเป็นหลกั ดงันัน้ ยกเว้นส าหรบัธุรกรรมบางประเภท 
(เช่น ไฟฟ้า ท่าเรอื สนามบนิ โทรคมนาคม) รฐับาลท้องถิน่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเกี่ยวขอ้งกบั
ธุรกรรมที่ใช้เงนิตราต่างประเทศ นอกจากนี้ รฐับาลทอ้งถิน่มขีอ้จ ากดัดา้นการยา้ยท้องถิน่หรอื
ธุรกจิ ซึง่ไมเ่หมอืนการท าธุรกจิของภาคเอกชนทัว่ไป และนอกจากนี้ รฐับาลทอ้งถิน่ไม่สามารถ
ที่จะล่มสลายถาวรได้เหมือนกับการล่มสลายของธุรกิจเอกชน ดงันัน้ การกู้เง ินโดยรฐับาล
ท้องถิน่จงึมลีกัษณะที่แตกต่างจากการกู้เงนิโดยภาคธุรกจิเอกชนในประเดน็ที่กล่าวมาขา้งต้น 
สถาบนัพฒันาสยามจงึไดเ้สนอใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่สามารถกู้เงนิโดยอาศยัอ านาจใน
การเกบ็ภาษแีละรายไดอ้ื่นๆ เป็นหลกัประกนัการกู้ยมืเงนิ (General Government Borrower) 
หรอื องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อาจกู้เงนิโดยก าหนดใหร้ายรบับางประเภทเท่านัน้ (A Limited 
or Non-guarantee Obligation) เป็นหลกัประกนัการช าระหนี้ 
  2.2.2.4  ระยะเวลาของการกูย้มื 
  ระยะเวลาเงนิกูข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อาจจะเริม่จาก 24 ชัว่โมง จนถงึ 
60 ปี ส าหรบัรายจ่ายเพื่อการลงทุนปกตริะยะเวลาของเงนิกู้จะเท่ากบัระยะเวลาของโครงการ 
อยา่งไรกต็าม ระยะเวลาของการกู้ยมืเงนิจะขึน้อยู่กบัสภาพของตลาดและประเภทของผูใ้หกู้้ยมื
ด้วย เช่น เงนิกู้จากรฐับาลหรอืจากต่างประเทศมกัจะมนีโยบายให้มกีารหมุนเวยีนของเงนิทุน
เร็ว เพื่อกระจายและเพิ่มขนาดและระดับของการพัฒนาที่จะสามารถให้การสนับสนุนได ้
นอกจากนี้ ผูกู้เ้อกชนหรอืนักลงทุนสถาบนัจะค านึงถงึปจัจยั 2 ประการในการก าหนดระยะเวลา
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ของเงนิกู้ ได้แก่ ส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบี้ยระยะสัน้ กลาง ยาว ของตลาด และระยะเวลา
ของภาระผูกพนัหรอืหนี้สนิที่จะต้องไดร้บัการชดเชยโดยเงนิทุนทีป่ล่อยกู้ให้กบัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 
  2.2.2.5  ความสามารถในการกูย้มื 
  ความสามารถในการกูย้มืเงนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ควรจะถูกก าหนด
โดยความสามารถของทอ้งถิน่ในการช าระหนี้ ในกรณีโครงการทีก่่อใหเ้กดิรายได ้ความสามารถ
ในการกูย้มืจะขึน้อยูก่บัความเป็นไปไดข้องแผนการด าเนินงานและผลตอบแทนทีค่าดว่าจะได้รบั
จากโครงการ ส าหรบัโครงการทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายไดโ้ดยตรง ความสามารถในการกู้ยมืควรจะถูก
ก าหนดโดยสดัส่วนระหว่างเงนิกูก้บัขนาดของหนี้คงคา้ง หรอืสดัส่วนของหนี้ต่อรายรบัแต่ละปี 
  การก าหนดความสามารถในการกู้ยมืส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
โครงการที่ไม่ก่อใหเ้กิดรายได้โดยตรงนัน้ ในทางปฏบิตันิัน้ด าเนินการได้ยากล าบากมาก ทัง้นี้ 
ต้องค านึงถึงค าถามดังต่อไปนี้ด้วย เช่น การลงทุนดังกล่าวจะก่อให้เกิดการขยายตัวทาง
เศรษฐกจิในอนาคตหรอืไม ่จะใชร้ะยะเวลาเท่าไหรใ่นการส่งผลใหเ้กดิการขยายตวัของเศรษฐกจิ 
การขยายตวัของเศรษฐกจิดงักล่าวจะก่อให้เกดิการสรา้งสิง่ปลูกสรา้งต่างๆ ขึน้ ซึง่อาจจะเพิม่
รายไดจ้ากภาษทีรพัยส์นิได ้  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยงัสามารถขอกู้เง ินจากกระทรวงการคลังตาม
พระราชบญัญตักิารบรหิารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ไดด้ว้ย โดยพระราชบญัญตัฉิบบัดงักล่าว
ไดใ้หอ้ านาจแก่กระทรวงการคลงัในการกู้เงนิมาใหส้่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ และองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิน่กู้ต่อได ้เพราะฉะนัน้กระทรวงการคลงัจะสามารถควบคุมการก่อหนี้ของท้องถิน่ให้
อยู่ในระดบัที่เหมาะสม และไม่เป็นอนัตรายต่อวนิัยทางการคลงัของท้องถิน่และต่อรฐับาลได้
โดยตรง อย่างไรก็ตาม ยังไม่ปรากฏว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดขอกู้ เง ินจาก
กระทรวงการคลงัแต่อยา่งใด (จรสั สุวรรณมาลา, 2553: 304-305) 

สถาบนัพฒันาสยาม (2556) ไดส้รุปว่า การบรหิารการขาดดุลการคลงันับเป็นเรื่องใหม่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย เพราะยงัไม่มีประสบการณ์มาก่อน ซึ่งเกิดจาก
กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่ท าให้มีการจดัท างบประมาณแบบเกินดุลหรือสมดุลเท่านัน้ 
ในขณะทีป่ระเทศต่างๆ มปีระสบการณ์ในการก่อหนี้ในรปูแบบต่างๆ เช่น การกู้ในระยะสัน้เพื่อ
เสรมิสภาพคล่อง การกู้เพื่อใชซ้ื้อโรงงานหรอืเครื่องจกัรที่มอีายุการใชง้านยาว การกู้ระยะยาว 
เพื่อใชใ้นโครงการลงทุนเพื่อการพฒันา เป็นต้น โดยมกีารกู้จากแหล่งต่างๆ อย่างหลากหลาย 
เช่น จากรฐับาล จากองคก์รระหว่างประเทศ จากสถาบนัการเงนิ ตลอดจนการออกพนัธบตัรและ
ตราสารทางการเงนิ 
 นอกจากนี้องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ของไทยยงัไม่มปีระสบการณ์ในการกู้เงนิเพื่อใช้
ลงทุนในการพฒันาทอ้งถิน่ของตนเอง เนื่องจากในอดตีทีผ่่านมา รฐับาลไดส้นับสนุนการพฒันา
ทอ้งถิน่โดยการจดัท าบรกิารโครงสรา้งพืน้ฐานโดยด าเนินการผ่านส่วนราชการต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
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หรอืผ่านเงนิอุดหนุนให้แก่ทอ้งถิน่โดยตรง โดยทอ้งถิน่ไม่ค่อยมโีอกาสมสี่วนร่วมในการพฒันา
ท้องถิ่นของตนเองเท่าที่ควร ดงันัน้เมื่อมกีารกระจายอ านาจการคลงัเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถ
พึง่ตนเองได ้และมศีกัยภาพเพยีงพอทีจ่ะจดัหาบรกิารโครงสรา้งพืน้ฐาน ตลอดจนโครงการการ
ลงทุนต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง จงึควรสนับสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่สามารถระดมทุนเพื่อ
ใชใ้นการลงทุนไดเ้อง ทัง้น้ีในปจัจุบนักฎหมายไดใ้หอ้ านาจทอ้งถิน่สามารถระดมทุนโดยการก่อ
หนี้ได ้โดยอาจออกพนัธบตัร หรอืการกู้เงนิจากองคก์รทัง้ในและต่างประเทศได ้นอกจากนี้ยงัมี
กฎหมายทีใ่หอ้ านาจกระทรวงการคลงัค ้าประกนัหนี้ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อกีดว้ย ส่วน
เรื่องการค ้าประกันหนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของรฐับาลนัน้ รฐับาลไม่ควรเข้าไปค ้า
ประกนัหนี้ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ควรปล่อยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เขา้สู่ตลาด
เงนิและตลาดทุนเองตามศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความเป็นไปได้ของ
โครงการลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ยงัมีความจ าเป็นที่จะต้องมกีาร
ปรบัปรงุกระบวนการทีจ่ะท าใหท้อ้งถิน่มศีกัยภาพในการหาแหล่งเงนิทุนไดเ้พิม่ขึน้โดยอสิระและ
ไม่ต้องอาศยัอ านาจจากรฐับาล เช่น ในการอนุมตักิารก่อหนี้ หรอืการค ้าประกนัหนี้ เนื่องจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แต่ละแห่งมฐีานะเป็นนิตบิุคคลที่มอีสิระในการบรหิารการเงนิการ
คลงัของตนเองได้ ทัง้นี้การระดมทุนของท้องถิน่อาจด าเนินการโดยออกตราสารทางการเงนิ 
ไดแ้ก่ พนัธบตัรเพื่อระดมเงนิทุนจากประชาชนหรอืการกู้เงนิจากสถาบนัการเงนิต่างๆ ได้ และ
เหน็ควรให้มกีฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการก่อหนี้ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ขึน้เพื่อก าหนด
กรอบและหลกัเกณฑใ์นการก่อหนี้ เพื่อใหท้อ้งถิน่มวีนิัยในการก่อหนี้ นอกจากนี้เพื่อสรา้งความ
เชื่อมัน่ให้แก่ผู้ให้กู้จงึเห็นควรสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจดัตัง้องค์การค ้า
ประกนัสนิเชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ขึน้ โดยมกีารบรหิารงานที่เป็นอสิระ และมกีาร
ด าเนินงานเยีย่งสถาบนัเอกชนทัว่ไป (สถาบนัพฒันาสยาม, 2556) 
 
2.3  แนวทางในการกู้เงินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในประเทศไทย 
 

2.3.1  พระราชบญัญติั หนังสือกระทรวงมหาดไทย และค าสัง่กระทรวงมหาดไทย
ท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้เงินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 ในการพจิารณาถงึแนวทางในการกู้เงนิขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในประเทศไทย
นัน้ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งศกึษาถงึอ านาจในการกูเ้งนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ซึง่จะปรากฏอยู่
ในกฎหมาย กฎระเบยีบ ประกาศ และค าสัง่ต่างๆ ซึ่งในที่นี้จะพจิารณาจาก พระราชบญัญตัิ
ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542, 
พระราชบญัญัติที่จดัตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท (พระราชบญัญตัิองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540, พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบญัญตัิ
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ระเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา พ.ศ. 2542), หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 
0808.3/ว 4715 ลงวนัที ่23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2554, หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่
มท 0808.3/ว 628 ลงวนัที ่14 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2555 และค าสัง่กระทรวงมหาดไทยที ่64/2555 
ลงวนัที ่31 มกราคม พ.ศ. 2555 ซึง่มสีาระส าคญั ดงัต่อไปนี้ 

2.3.1.1  พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 

  ได้มบีทบญัญตัิเกี่ยวกับการกู้เงนิไว้ใน มาตรา 28 (9) และ (10) แห่ง
พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ารปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. 2542 ว่าองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่อาจจะมรีายรบั ดงัต่อไปนี้ 
   1)  เงนิกูจ้ากกระทรวง ทบวง กรม องคก์าร หรอืนิตบิุคคลต่างๆ 
   2)  เงนิกูจ้ากต่างประเทศ องคก์ารต่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศ 
  ซึ่งค าว่าการปกครองท้องถิน่ตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้ก่องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542 หมายถงึ องคก์ารบรกิารส่วน
จงัหวดั เทศบาล องคก์ารบรหิารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมอืงพทัยา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่อื่นที่มกีฎหมายจดัตัง้ แต่อย่างไรก็ตาม การกู้เงนิจากองคก์ารหรอืนิตบิุคคลต่างๆ 
ตามมาตรา 28 (9) และการกู้เงนิตามมาตรา 28 (10) ใหอ้อกเป็นขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่โดยไดร้บั
ความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ีนัน่หมายความว่า  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลกส็ามารถกู้เงนิได้
ตามเงื่อนไขที่บญัญัติไว้ในพระราชบญัญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 หากแต่จ าเป็นต้องไดร้บัการอนุมตัจิากคณะรฐัมนตรี
เท่านัน้ จงึจะสามารถด าเนินการขอกูเ้งนิจากองคก์รหรอืหน่วยงานทีใ่หกู้เ้งนิได ้(สุนทรชยั ชอบยศ, 
2555: 67) 
  นอกจากนี้หลกัเกณฑก์ารกู้เงนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ โดยทัว่ไปแล้ว
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในฐานะเป็นนิตบิุคคลมอี านาจทีจ่ะกู้เงนิมาใชใ้นการด าเนินกจิกรรม
ของส่วนทอ้งถิน่ได้ อย่างไรก็ตาม รฐับาลของประเทศต่างๆ มกัจะมมีาตรการก ากบัดูแลการกู้
เงนิของส่วนทอ้งถิน่ใหอ้ยู่ในกรอบที่เหมาะสม การควบคุมการกู้เงนิทีเ่ขม้งวดมากทีสุ่ด คอืการ
ให้ส่วนท้องถิ่นเสนอขออนุมตัิกู้เงนิต่อรฐับาลเป็นรายการๆ ไป รฐับาลอาจอนุญาตให้ส่วน
ทอ้งถิน่กูเ้งนิโดยรฐับาล (กระทรวงการคลงั) ค ้าประกนัหรอืไม่กไ็ด ้วธิกีารนี้ไม่ค่อยเป็นทีน่ิยม มี
เพยีงบางประเทศเท่านัน้ทีย่งัใช้อยู่ เช่น ประเทศไทย เป็นต้น โดยวธิกีารควบคุมการกู้เงนิของ
ส่วนทอ้งถิน่ทีน่ิยมใชก้นัมากคอืการควบคุมโดยการก ากบัดูแลเพดานเงนิกู้และ/หรอืภาระการใช้
คนืเงนิต้นและดอกเบี้ยเงนิกู้ให้มสีดัส่วนที่ไม่เสี่ยง หรอืไม่สูงเกินไป ทัง้นี้เพื่อให้ส่วนท้องถิ่น
รกัษาวนิยัทางการคลงัเป็นส าคญั นอกจากนี้บางประเทศอาจเลอืกใช ้“กลไกตลาด” ควบคุมการ
กู้เงนิของส่วนท้องถิ่น ในกรณีเช่นนี้ส่วนท้องถิ่นจะกู้เงนิในตลาดการเงนิและตลาดเงนิทุน
หลกัทรพัย์ โดยรฐับาลไม่เขา้ไปแทรกแซงหรอืตรวจสอบใดๆ กรณีนี้ผู้ให้กู้จะต้องรบัผดิชอบ
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ตวัเอง โดยมกีลไกการเปิดเผยขอ้มลู การค ้าประกนัและประเมนิความเสีย่งของหลกัทรพัย ์ฯลฯ 
เป็นตวัควบคุมวนิยัทางการคลงัส่วนทอ้งถิน่ ซึง่วธิกีารนี้อาจเหมาะส าหรบัประเทศทีม่กีารพฒันา
ดา้นการตลาดการเงนิและตลาดหลกัทรพัยไ์ปมากแลว้เท่านัน้ (โสภณ ตะตโิชตพินัธ,์ ภกัด ี 
ศวิะพรชยั และณรงคเ์ดช สภานุชาต, 2556) 
  2.3.1.2  พระราชบญัญตัทิีจ่ดัตัง้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่ละประเภท 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา สามารถกู้เง ินจาก
กระทรวง ทบวง กรม และองค์การหรือนิติบุคคลต่างๆ  ตามที่ได้มีการบัญญัติไว้ใน
พระราชบญัญตัทิีจ่ดัตัง้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่ละประเภท ดงันี้ 
   1)  ในพระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 มาตรา 
73(7) ซึง่ไดบ้ญัญตัไิวว้่า องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัอาจมรีายไดจ้าก "เงนิกู้จากกระทรวง ทบวง 
กรม องคก์าร หรอืนิตบิุคคลต่างๆ ซึง่ไดร้บัความเหน็ชอบจากรฐัมนตร”ี  
   2)  ในพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่เตมิฉบบัที ่12 
พ.ศ.2546 สว่นที ่5 การคลงัและทรพัยส์นิทางเทศบาล มาตรา 66 ไดบ้ญัญตัไิวว้่า "เทศบาลอาจ
มรีายไดด้งัต่อไปนี้ (6) เงนิกู้จากกระทรวงทบวงกรม องคก์าร หรอืนิตบิุคคลต่างๆ" และ "การกู้
เงนิตาม (6) เทศบาลจะกระท าไดต่้อเมื่อได้รบัอนุญาตจากสภาเทศบาล และได้รบัอนุมตัจิาก
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยแลว้"  
   3)  ในพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา พ.ศ. 2542 
มาตรา 89(6) ซึ่งได้บญัญตัไิว้ว่า "เมอืงพทัยาอาจมรีายไดอ้ื่นดงัต่อไปนี้ (6) เงนิกู้ เมื่อได้รบั
ความเหน็ชอบจากกระทรวงมหาดไทย และตราเป็นขอ้บญัญตัแิลว้ ถ้าเป็นเงนิกู้จากต่างประเทศ
ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากกระทรวงการคลงัดว้ย" 
  ซึ่งเงื่อนไขที่ส าคัญในการขอกู้เง ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้มี 2 
ประการดว้ยกนั ไดแ้ก่ ประการแรก ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสภาทอ้งถิน่นัน้ และ ประการที่
สอง คือ กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด คือ ได้ร ับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย, กรณีเทศบาล คอื ไดร้บัการอนุมตัจิากรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย 
และ กรณีเมอืงพทัยา คอื ได้รบัความเหน็ชอบจากกระทรวงมหาดไทยและตราเป็นขอ้บญัญตัิ
แลว้ ส่วนกรณเีงนิกูจ้ากต่างประเทศนัน้ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากกระทรวงการคลงัดว้ย 
  ทัง้นี้ ในส่วนของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.2528 มาตรา 117 (11) ไดบ้ญัญตัวิ่ากรุงเทพมหานครสามารถกู้เงนิจากต่างประเทศ หรอื
องคก์ารระหว่างประเทศซึง่ได้รบัความเหน็ชอบจากสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการปกครอง
ทอ้งถิน่รปูแบบพเิศษทีม่คีวามเป็นอสิระสูงอย่างมาก เพราะไม่ต้องขอความเหน็ชอบหรอือนุมตัิ
จากรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ประการใด มเีพยีงเงือ่นไขว่าหากสภาทอ้งถิน่ใหค้วาม
เหน็ชอบกส็ามารถด าเนินการกูเ้งนิจากองคก์รต่างๆ ไดเ้ลย (สุนทรชยั ชอบยศ, 2555: 67) 
 



27 

2.3.1.3  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.3/ว 4715 ลงวนัที ่ 
23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2554 

  เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการพจิารณาการขอกู้เงนิขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 
เทศบาล และเมอืงพทัยา เพื่อใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัใชเ้ป็นแนวทางการพจิารณาในการใหค้วาม
เหน็ชอบหรอือนุมตัใิหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั และเทศบาลกู้เงนิจากสถาบนัการเงนิ เพื่อให้
เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั มคีวามเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาทอ้งถิน่ 
  โดยมใีห้จงัหวดัแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณากลัน่กรองการกู้เงนิระดบัจงัหวดั
ขึน้ (ประกอบดว้ย ผูว้่าราชการจงัหวดัหรอืรองผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นประธาน ปลดัจงัหวดั คลงั
จงัหวดั สรรพากรพืน้ที ่พาณชิยจ์งัหวดั โยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั เจา้พนักงานทีด่นิจงัหวดั 
หวัหน้าส านักงานจงัหวดั ผูแ้ทนส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้งที่ผูว้่าราชการจงัหวดัเหน็สมควรอกีไม่
เกนิ 3 หน่วยงาน และผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวนไมเ่กนิ 3 คน เป็นกรรมการ โดยมทีอ้งถิน่จงัหวดัเป็น
กรรมการและเลขานุการ และเจา้หน้าที่ของส านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่จงัหวดัเป็น
ผูช้่วยเลขานุการ) โดยใหค้ณะกรรมการดงักล่าวท าหน้าที่พจิารณากลัน่กรองการขอกู้เงนิของ 
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และเมอืงพทัยา (โดยจะมกีารพิจารณาความสามารถ
ทางดา้นการคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ประกอบดว้ย โดยระยะเวลาการช าระหนี้เงนิกู้
ต้องไม่เกิน 10 ปี) ก่อนที่จะเสนอให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัให้ความเห็นชอบ และส่งเรื่องให้
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยท าการพจิารณาต่อไป 

2.3.1.4  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.3/ว 628 ลงวนัที ่
14 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2555 

  เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาการขอกู้เงนิของเทศบาลและเมอืงพทัยาจาก
สถาบนัการเงนิเพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนของสถานธนานุบาล เพื่อใหก้ารขอกู้เงนิของเทศบาลและ
เมอืงพทัยา จากสถาบนัการเงนิเพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของสถานธนานุบาลเป็นไปในแนวทาง
เดยีวกนั มคีวามคล่องตวั และมคีวามเหมาะสมกบัการบรหิารเงนิทุนหมนุเวยีนของสถานธนานุบาล 
  โดยจะต้องด าเนินการตามมาตรา 66(6) และมาตรา 66 วรรคสอง แห่ง
พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัเิทศบาล (ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ.2498 และ มาตรา 89(6) แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา พ .ศ. 
2542 โดยการกู้เงนิของเทศบาลจะต้องได้รบัอนุญาตจากสภาเทศบาล และได้รบัอนุมตัิจาก
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย และการกูเ้งนิของเมอืงพทัยาจะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจาก
กระทรวงมหาดไทย และตราเป็นขอ้บญัญตัแิลว้ 
  ซึง่วงเงนิทีส่ามารถกู้ไดสู้งสุดในแต่ละครัง้เท่ากบัจ านวนทรพัยร์บัจ าน าคงเหลอื 
(Stock) หรอื 100% ของ ทรพัยร์บัจ าน าคงเหลอื (Stock) เวน้แต่สถานธนานุบาลทีม่ทีรพัยร์บั
จ าน าคงเหลอื (Stock) ต ่ากว่า 10 ล้านบาท ให้กู้ได้ในวงเงนิไม่เกนิ 10 ล้านบาท และเมื่อ
เทศบาลและเมอืงพทัยาได้ด าเนินการท าสญัญาเงนิกู้กบัสถาบนัการเงนิแล้ว ใหร้ายงานผลการ
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ด าเนินการดงักล่าวใหก้รมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ทราบดว้ย 
  2.3.1.5  ค าสัง่กระทรวงมหาดไทยที ่64/2555 ลงวนัที ่31 มกราคม พ.ศ. 2555 
  เรื่องการมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัปฏบิตัริาชการแทนรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงมหาดไทย ในการใหค้วามเหน็ชอบหรอือนุมตัใิหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล 
และเมอืงพทัยา กู้เงนิ เพื่อให้การพจิารณาให้ความเห็นชอบหรอือนุมตัใิห้องค์การบรหิารส่วน
จงัหวดั เทศบาล และเมอืงพัทยา สามารถตอบสนองต่อความจ าเป็นและความต้องการใช้
จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยลดขัน้ตอนในการ
ด าเนินการและสามารถก ากบัดูแลการใช้จ่ายเงนิให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการพฒันาท้องถิ่น
อยา่งชดัเจน รวมทัง้รกัษาวนิยัทางการเงนิการคลงัขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และ
เมอืงพทัยาในภาพรวม 
  โดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยมอบอ านาจใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัปฏบิตัิ
ราชการแทนในการใหค้วามเหน็ชอบหรอือนุมตัใิหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัและเทศบาล กู้เงนิ
จากกระทรวง ทบวง กรม องคก์าร หรอืนิตบิุคคลต่างๆ รวมทัง้การใหค้วามเหน็ชอบในการกู้เงนิ
ของเมอืงพทัยา ภายใตก้รอบวงเงนิไมเ่กนิจ านวน 50 ลา้นบาท 
 

2.3.2  หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั 
เทศบาล และเมืองพทัยา 

 กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงนิของ องค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และเมอืงพทัยา แยกไดด้งันี้ 

2.3.2.1  การกูเ้งนิเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่ในปจัจุบนัใหถ้อืปฏบิตัติาม
หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.3/ว 4715 ลงวนัที่ 23 พฤศจกิายน พ.ศ. 
2554 สรุปไดว้่า ใหจ้งัหวดัแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณากลัน่กรองการกู้เงนิระดบัจงัหวดัเพื่อ
พจิารณากลัน่กรองการขอกูเ้งนิของ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และเมอืงพทัยา เสนอ
ผู้ว่าราชการจงัหวดัให้ความเหน็ชอบเพื่อเสนอให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความ
เหน็ชอบหรอือนุมตั ิโดยต้องผ่านการพจิารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการระดบัจงัหวดั ซึ่งมี
ผู้ว่าราชการจงัหวดัหรอืรองผู้ว่าราชการจงัหวดัเป็นประธาน มสี่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็น
กรรมการ โดยพจิารณาภายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงันี้ 
   1)  โครงการที่จะขอกู้เงนิจะต้องเป็นโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วน และ
ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ หนังสอืสัง่การทีเ่กี่ยวขอ้ง และเป็นโครงการตามอ านาจหน้าทีข่อง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

2)  ให้น ายอดหนี้ที่ก่อขึน้ไว้เดมิ และก าลงัจะขอกู้มาประกอบการ
วเิคราะห ์โดยหน้ีเดมิทีต่อ้งช าระและหน้ีเงนิกู้ทีจ่ะก่อขึน้ใหม่ จะต้องมยีอดหนี้ทีต่้องช าระรวมกนั
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ไมเ่กนิรอ้ยละ 35 ของงบประมาณรายจา่ย เพื่อการลงทุนหรอืงบเพื่อการพฒันา 
3)  ระยะเวลาการช าระหนี้คนืสถาบนัการเงนิจะตอ้งไมเ่กนิ 10 ปี 

  2.3.2.2  การกู้เงนิเพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนในกจิการของสถานธนานุบาล ใน
ปจัจบุนัใหถ้อืปฏบิตัติามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.3/ว 628 ลงวนัที ่14 
กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2555 สรปุไดด้งันี้ 
   1)  การเสนอเรือ่งเพื่อขออนุมตัหิรอืขอความเหน็ชอบใหร้ะบุสาระส าคญั
ประกอบการพจิารณา ดงันี้ 

(1)  เหตุผลความจ าเป็น 
(2)  สถาบนัการเงนิและสาขาทีข่อกู ้
(3)  ประเภทของสญัญาและวงเงนิทีข่อกู้ 
(4)  ค่าธรรมเนียมและดอกเบีย้ 
(5)  เงือ่นไขการช าระหนี้ 
(6)  การค ้าประกนัเงนิกู ้
(7)  รายงานสถติริบัจ าน า - ไถ่ถอน (จ านวนราย/จ านวนเงนิ) และ

รายได ้(ดอกเบีย้รบัจ าน าและก าไรทรพัยห์ลุดจ าน า) ยอ้นหลงั 3 ปี 
(8)  ขอ้มลูทรพัยร์บัจ าน าคงเหลอื (Stock) ในวนัทีส่ถานธนานุบาล

จดัท าค าขอกูเ้งนิเสนอต่อนายกเทศมนตรหีรอืนายกเมอืงพทัยา 
(9)  เงนิสดคงเหลอื 
(10)  ภาระหนี้สนิคา้งช าระ 

   2)  วงเงนิทีส่ามารถกูไ้ดส้งูสุดในแต่ละครัง้เท่ากบัจ านวนทรพัยร์บัจ าน า
คงเหลอื (Stock) หรอื 100% ของ ทรพัยร์บัจ าน าคงเหลอื (Stock) เวน้แต่สถานธนานุบาลทีม่ ี
ทรพัยร์บัจ าน าคงเหลอื (Stock) ต ่ากว่า 10 ลา้นบาท ใหกู้ไ้ดใ้นวงเงนิไมเ่กนิ 10 ลา้นบาท 
  2.3.2.3  ผูม้อี านาจใหค้วามเหน็ชอบหรอือนุมตัใิหกู้้เงนิดงักล่าว รฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงมหาดไทยไดม้กีารมอบอ านาจตามค าสัง่ มท. ที ่64/2555 ลงวนัที ่31 มกราคม พ.ศ. 
2555 เรื่อง การมอบอ านาจให้ผูว้่าราชการจงัหวดัปฏบิตัริาชการแทนในการให้ความเหน็ชอบ
หรอือนุมตัใิหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และเมอืงพทัยา กู้เงนิ ภายใต้กรอบวงเงนิไม่
เกนิจ านวน 50 ลา้นบาท 
 นอกจากนี้ยงัมกีารก าหนดหลกัเกณฑใ์นการก ากบัดูแลการกู้เงนิขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ไว้ว่า กระทรวงมหาดไทยมนีโยบายและมาตรการในการก ากบัดูแลการกู้เงนิของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น (องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และเมอืงพทัยา) เพื่อไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อการบรหิารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทัว่ประเทศ ดงันี้ 

1)  การกูเ้งนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะตอ้งปฏบิตัใิหถู้กต้องตามทีก่ฎหมาย
ก าหนดและจะตอ้งส่งเรือ่งใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัพจิารณาตามหลกัเกณฑท์ีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด 
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โดยให้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการระดบัจงัหวดัพจิารณารายละเอยีดตามความเหมาะสมของโครงการ
และวงเงนิทีจ่ะกูก่้อนทีจ่ะมกีารอนุมตัใิหกู้เ้งนิ 

2)  โครงการทีจ่ะด าเนินการโดยใชเ้งนิกู้ต้องอยู่ในอ านาจหน้าทีข่ององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ และเกดิประโยชน์ต่อประชาชน 

3)  ระยะเวลาทีกู่้และเงนิทีต่้องช าระหนี้ไม่เป็นภาระต่องบประมาณขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่มากเกนิไป จนไมม่เีงนิพอทีจ่ะพฒันาทอ้งถิน่ในอนาคต 

4)  ก าหนดวงเงนิทีเ่หมาะสมในการมองอ านาจใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัอนุมตัหิรอืเหน็ชอบ
ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กูเ้งนิแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย (ปจัจุบนัก าหนดไวไ้ม่เกนิ 
50 ลา้นบาท) 

5)  เมือ่ไดม้กีารอนุมตัใิหกู้เ้งนิแลว้ ในการจดัซือ้จดัจา้ง เพื่อด าเนินการตามโครงการ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั (โดยเฉพาะ
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพสัดุ) ซึง่ผูว้่าราชการจงัหวดั และนายอ าเภอมอี านาจหน้าทีใ่น
การก ากบัดแูล 
 
2.4  วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้เงินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการกู้เงนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จะ
พบว่ามวีรรณกรรมทีเ่กี่ยวขอ้ง ดงันี้ วรีะศกัดิ ์เครอืเทพ (2551: 69-75) ไดก้ล่าวว่า การลงทุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นกรณีตัวอย่างส่วนใหญ่เกิดขึ้นในด้านการให้บริการ
สาธารณะพืน้ฐานของทอ้งถิน่ และรองรบัการพฒันาเมอืง เช่น การก่อสรา้งตลาดสด โรงฆ่าสตัว ์
โรงผลติน ้าประปา สถานธนานุบาล การก่อสรา้งหอ้งสมดุหรอืหอ้งเรยีน เป็นต้น ซึง่เป็นโครงการ
ที่มคีวามเป็นไปทางการเงนิ เช่น มผีลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อที่จะสามารถช าระคนืเงนิกู้
และดอกเบีย้ หรอืเป็นโครงการทีม่แีหล่งรายไดอ้ื่นสนับสนุนทีเ่พยีงพอต่อการช าระคนืเงนิกู้ เป็น
ตน้ และเป็นโครงการทีต่อ้งไดร้บัความเหน็ชอบหรอืยนิยอมจากประชาชนส่วนใหญ่ 

นอกจากนี้โครงการลงทุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ยอ่มก่อใหเ้กดิผลกระทบต่างๆ
ทัง้ทางบวกและลบ ผูบ้รหิารทอ้งถิน่จงึตอ้งชัง่น ้าหนกัระหว่างผลดแีละผลเสยีทีจ่ะเกดิขึน้จากการ
ลงทุนในโครงการต่างๆ  ทัง้ผลกระทบในระยะสัน้และผลกระทบในระยะยาว เพราะฉะนัน้การ
ลงทุนจงึควรท าไปดว้ยความรอบคอบ มกีารออกแบบโครงการหรอืการก่อสรา้งทีส่อดคลอ้งกบั
ความต้องการของประชาชน และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการใชง้านและสภาพของทอ้งถิน่ 
มแีผนรองรบัทัง้ทางด้านเทคนิค ดา้นความต่อเนื่องของนโยบายของฝ่ายการเมอืงท้องถิน่ และ
ดา้นการเงนิที่ชดัเจน อกีทัง้ควรมกีารจดัสรรผลประโยชน์ของประชาชนที่ควรจะได้รบัจากการ
ลงทุนอย่างเหมาะสม ซึ่งปจัจยัเหล่าน้ีจะส าเรจ็ได้ต้องอาศยัการสื่อสารทางการเมอืงร่วมกับ
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ประชาชนในพื้นที่ๆ ได้รบัผลกระทบจากการลงทุนในโครงการต่างๆ ของท้องถิ่นเป็นอย่างด ี
เมื่อนัน้โครงการต่างๆ ของท้องถิ่นถงึจะได้รบัการยอมรบัและมคีวามยัง่ยนืในการด าเนินการ 
รวมทัง้ยงัมสี่วนเสรมิสรา้งขดีความสามารถในการใหบ้รกิารสาธารณะและความเขม้แขง็ทางการ
คลงัของทอ้งถิน่ในระยะยาว 

ซึง่การกู้เงนิขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจะมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัวนิัยทางการคลงัใน
การกู้ยมืเงนิ ซึง่ ดเิรก ปทัมสริวิฒัน์ (2551: 131-134) ไดก้ล่าวว่า วนิัยทางการคลงัเป็นเรื่องที่
ส าคญัซึ่งหน่วยงานภาครฐัต้องรกัษา เพราะเกี่ยวข้องกบัความเชื่อถือ หากรฐับาลขาดความ
เชื่อถอื ปญัหาต่างๆ จะตามมา แต่ค าว่าวนิยัทางการคลงัไม่ควรถูกตคีวามแบบสุดโต่งว่าองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรจะกู้ยืมเงินหรือจะต้องจดัท างบประมาณสมดุลตลอดเวลา ใน
บทความนี้แสดงการวเิคราะหว์่าการเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กู้ยมืเงนิ โดยยดึ
หลกัวนิัยทางการคลงัและน าเงนิมาพฒันาโครงการลงทุนน่าจะเป็นสิง่ที่เหมาะสม และช่วยให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มคีวามรูแ้ละทกัษาการบรหิารการเงนิการคลงัดกีว่าวธิไีฟแนนซก์าร
ลงทุนดว้ยการวิง่เตน้ขอเงนิอุดหนุนจากรฐับาล ดงัขยายความต่อไปนี้ 

1)  การหา้มไม่ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กู้ยมื หมายถงึการสนับสนุนใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่หนัมาลอ้บบี้ขอรบัเงนิอุดหนุนจากรฐับาล (ส่วนใหญ่จะอยู่ในรปูของเงนิอุดหนุน
เฉพาะกจิ) 

2)  งบประมาณทีอุ่ดหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มจี ากดั ดงันัน้องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ส่วนน้อยจะได้รบัเงนิอุดหนุนจากโครงการลงทุน ในขณะที่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ส่วนใหญ่จะไม่ไดร้บัการสนับสนุน เพราะฉะนัน้หน่วยงานทอ้งถิน่จงึพยายามวิง่เต้น
ทางการเมอืงและหน่วยราชการทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหไ้ดร้บัการจดัสรรเงนิอุดหนุน 

3)  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่หลายแห่งประสบปญัหาการดอ้ยบรกิาร เพราะฉะนัน้
การเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กู้ยมืเงนิและลงทุนด้วยตนเองจะสามารถบรรเทา
ปญัหาของประชาชนได ้

4)  การทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ลงทุนดว้ยตนเองจะส่งเสรมิใหเ้กดิกระบวนการ
เรยีนรูใ้นขัน้ตอนต่างๆ ของการด าเนินโครงการ ซึง่จะช่วยเพิม่ขดีความสามารถเชงิสถาบนัของ
องคก์ารและตวับุคคลดา้นการบรหืารการเงนิการคลงั 

5)  การสรา้งกตกิาเพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีจ่ะกู้ยมืเงนิ เชญิชวนใหภ้าค
ประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมและตดัสนิใจว่าจะกู้เงนิหรอืไม่ เป็นการสรา้งประชาธปิไตยในทอ้งถิน่ดกีว่า
การวิง่เตน้ขอรบัเงนิอุดหนุนจากรฐับาล 

นอกจากนี้ยงัอภปิรายว่าพฒันาการในขัน้ต่อไปคอื การพฒันาตลาดเงนิตลาดทุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยการออกพนัธบตัร ซึ่งเป็นการระดมทุนจากประชาชนผู้ออม
โดยตรงแทนทีก่ารกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ และธนาคารพาณิชย ์ซึง่ขอ้ดขีองการออกพนัธบตัร
คอื ตน้ทุนของเงนิจะต ่ากว่า เพราะไม่ต้องอาศยัสถาบนัการเงนิเป็นตวักลาง ในขณะเดยีวกนัยงั
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ช่วยใหผู้อ้อมเงนิมทีางเลอืกในการออมเพิม่ขึน้ ซึง่วธิกีารนี้เป็นสิง่ทีม่มีานานแลว้ในต่างประเทศ 
แต่เป็นของใหมส่ าหรบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในประเทศไทย ซึง่นบัเป็นอกีมติหินึ่งทีค่วรจะ
ศกึษาและขบัเคลื่อนใหเ้ป็นรปูธรรม 

ในส่วนของปญัหาของระบบการกูเ้งนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ สุนทรชยั  
ชอบยศ (2555: 80) พบว่า การกู้ยมืเงนิขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และเมอืง
พทัยา กฎหมายจดัตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แต่ละประเภทนัน้ ก าหนดว่าต้องผ่านความ
เห็นชอบของสภาท้องถิ่นและต้องได้ร ับการอนุมัติหรือ เห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย จงึจะสามารถขอเสนอกู้เงนิจากแหล่งเงนิกู้ของท้องถิน่ได้ แต่ในส่วนของ
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลนัน้ ฝ่ายบรหิารทีจ่ะกู้เงนิต้องด าเนินการขอความเหน้จากสภาทอ้งถิน่
และต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้ เงนิขององค์การ
บรหิารส่วนต าบล ซึง่พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบลประกาศใชต้ัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2537 และใหอ้ านาจแก่องคก์ารบรหิารส่วนต าบลในการกู้เงนิเชงิหลกัการ แต่ในทางปฏบิตั ิ
องค์การบรหิารส่วนต าบลไม่สามารถกู้เงนิได้ เพราะระยะเวลาจะเข้าสู่สองทศวรรษแห่งการ
เกดิขึน้ขององค์การบรหิารส่วนต าบล ก็ไม่ได้มกีารตราระเบยีบกระทรวงมหาดไทยที่ใหอ้ านาจ
องค์การบรหิารส่วนต าบลในการกู้ยมืเงนิแต่อย่างใด และไม่มแีม้แต่แนวทางที่จะส่งเสรมิให้
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลแสวงหารายไดจ้ากการกู้เงนิ เพราะฉะนัน้ในเชงิโครงสรา้งแลว้จงึเป็น
เพยีงการก าหนดหลกัการทีไ่มไ่ดม้กีารด าเนินการต่อ จงึเป็นการปิดกัน้องคก์ารบรหิารส่วนต าบล
ทางออ้มนัน่เอง 

นอกจากนี้ยงัมกีารกล่าวถงึวธิกีารควบคุมการก่อหนี้ไว้โดย จรสั สุวรรณมาลา (2553: 
269) ไดก้ล่าวว่า รฐับาลประเทศต่างๆ เลอืกวธิกีารควบคุมการก่อหนี้และการรกัษาวนิัยการคลงั
ของทอ้งถิน่แตกต่างกนัไป ซึง่อาจแบ่งออกเป็น 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1)  ปล่อยใหก้ลไกตลาดเป็นตวัควบคุม เช่น แคนาดา สหรฐัอเมรกิา เป็นตน้ 
2)  รฐับาลทุกระดบัร่วมกนัก าหนดมาตรฐานและก ากบัดูแล (โดยองค์กร

คณะกรรมการรว่ม) เช่น ประเทศแถบสแกนดเินเวยี ออสเตรเลยี และเยอรมนี เป็นตน้ 
3)  รฐับาลออกกฎหมาย และระเบยีบก าหนดภาระหนี้ วตัถุประสงคข์องการกู้

เงนิของทอ้งถิน่ เช่น ออสเตรเลยี สหรฐัอเมรกิา สเปน เป็นตน้ 
4)  รฐับาลควบคุมโดยการใชก้ระบวนการบรหิาร การอนุมตั ิหรอืการค ้าประกนั

เงนิกู้ให้แก่ท้องถิ่น และการตรวจสอบสถานะการเงนิและการใช้ เงนิกู้ของท้องถิ่น เช่น ไทย 
องักฤษ ฝรัง่เศส ญีปุ่น่ เกาหล ีและอนิเดยี เป็นตน้ 

ซึ่งเป็นที่น่าสงัเกตว่า เมื่อประเทศต่างๆ มกีารกระจายอ านาจมากขึ้น วธิกีารควบคุม
แบบที ่1 และ 4 ไดเ้ริม่ลดความนิยมลงมา และวธิกีารควบคุมแบบที ่2 และ 3 ไดร้บัความนิยม
เพิม่มากขึน้ และพบว่าการควบคุมทัง้ 2 วธิหีลงันี้สามารถน ามาใชร้ว่มกนัไดเ้ป็นอยา่งด ี

นอกจากนี้การก่อหนี้ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ โดยเฉพาะการก่อหนี้ระยะยาว จะ
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มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัความยัง่ยนื หรอืความมัน่คงทางการคลงัในระยะยาว เนื่องจากภาระหนี้ที่
ก่อขึน้จะส่งผลต่อการบรหิารการคลงัของทอ้งถิน่ซึง่ วรีะศกัดิ ์เครอืเทพ (2554: 71-88) ไดม้กีาร
วเิคราะหค์วามยัง่ยนืทางการเงนิในระยะยาวขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อประเมนิว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ก่อภาระหนี้ในระยะยาวในสดัส่วนที่เหมาะสมมาก
น้อยเพียงใด จะมีขีดความสามารถในการก่อหนี้ เพิ่มขึ้นเพื่อน าไปสู่การเพิ่มขอบเขตการ
ให้บรกิารแก่ประชาชนได้มากน้อยเช่นใด โดยทีไ่ม่ก่อให้เกดิภาระในการช าระหนี้เงนิกู้ในระยะ
ยาวมากเกนิตวั ซึง่ในการตอบค าถามดงักล่าวนี้ไดใ้ชอ้ตัราส่วนทางการเงนิ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

1)  อตัราส่วนสนิทรพัทส์ุทธ ิ(เท่า) เป็นการประเมนิว่าถ้าหากองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่จะต้องน าสนิทรพัยท์ัง้หมดทีม่อียู่มาช าระหนี้ทัง้หมดในทนัท ีจะมสีนิทรพัยเ์หลอือยู่
เป็นมูลค่าเท่าใด หากมคี่ามากกว่าศูนยจ์ะหมายความว่า องค์กรนัน้ๆ มสีนิทรพัยร์วมมากกว่า
หนี้สนิรวม ซึง่ค านวณโดยน ามลูค่าสนิทรพัยส์ุทธหิารด้วยมลูค่าสนิทรพัยร์วม ซึง่พบว่า ค่าเฉลีย่
จากเทศบาลกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 0.85 เท่า 

2)  ระดบัหนี้สนิต่อเงนิสะสม (เท่า) เป็นการประเมนิว่าเงนิสะสมที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมอียู่นัน้สามารถน ามาใช้จ่ายในการช าระหนี้ (กรณีที่จ าเป็น) ได้มากน้อย
เท่าใด ซึง่ค านวณโดยน าหนี้สนิรวมทัง้หมดหารดว้ยเงนิสะสมของทอ้งถิน่ ซึง่พบว่า ค่าเฉลีย่จาก
เทศบาลกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 1.78 เท่า 

3)  ระดบัหนี้ระยะยาวต่อรายไดร้วม (%) เป็นการประเมนิขนาดของหนี้ระยะ
ยาวเมือ่เทยีบกบัขนาดของรายรบัรวมของทอ้งถิน่ ซึง่ค านวณโดยน าภาระหนี้ระยะยาวหารดว้ย
รายไดร้วมของทอ้งถิน่ ซึง่พบว่า ค่าเฉลีย่จากเทศบาลกลุ่มตวัอย่าง (เฉพาะเทศบาลทีม่ภีาระ
หนี้) เท่ากบั รอ้ยละ 20.55 

4)  ภาระหนี้ระยะยาวต่อประชากร (บาท) เป็นการประเมนิขนาดของหนี้ระยะ
ยาวเมื่อเทียบกับจ านวนประชากรในท้องถิ่น ซึ่งค านวณโดยน าภาระหนี้ระยะยาวหารด้วย
จ านวนประชากร ซึ่งพบว่า ค่าเฉลี่ยจากเทศบาลกลุ่มตวัอย่าง (เฉพาะเทศบาลที่มภีาระหนี้) 
เท่ากบั 1,690.36 บาท 

5)  สดัส่วนของรายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ (%) เป็นการประเมนิว่ารายจ่ายเพื่อ
การช าระคนืหน้ีเงนิกูพ้รอ้มดอกเบีย้คดิเป็นสดัส่วนเท่าใดของขนาดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หากมสีดัส่วนของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการช าระหนี้สูง ย่อม
หมายความว่างบประมาณที่เหลือส าหรบัการพฒันาชุมชนท้องถิ่นในด้านอื่นลดน้อยลง ซึ่ง
ค านวณโดยน ารายจา่ยเพื่อการช าระหนี้หารดว้ยรายจ่ายรวมของทอ้งถิน่ ซึง่พบว่า ค่าเฉลีย่จาก
เทศบาลกลุ่มตวัอยา่ง (เฉพาะเทศบาลทีม่ภีาระหนี้) เท่ากบั รอ้ยละ 3.88 

กล่าวโดยสรุปว่า ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องพิจารณาถึงภาระหนี้และความยัง่ยืนทาง
การเงนิในระยะยาวขององค์การอย่างจรงิจงั ซึ่งการก่อหนี้ในระยะยาวนัน้ ไม่ใช่สิง่เลวร้ายใน
ตวัเอง ขึ้นอยู่กับวตัถุประสงค์ของการก่อหนี้ และภาระหนี้ โดยรวมเป็นส าคญั ดงันัน้ค าถาม
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ทางการบรหิารทีส่ าคญัในเรือ่งนี้กค็อื 1) ระดบัหนี้สนิทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวมากหรอืน้อยไป
หรอืไม่ 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะก้อหนี้เพื่อน ามาลงทุนในโครงการพฒันาด้านต่างๆ 
เพื่อรองรบัการเจรญิเตบิโตของเมอืงมากขึน้ไดห้รอืไม่ และ 3) การก่อหนี้เพิม่ขึน้จะก่อใหเ้กดิ
ภาระในการช าระคนืหนี้เงนิกู้ในแต่ละปีมากหรอืน้อยเพยีงใด อยู่ในวสิยัที่ท้องถิ่นจะสามารถ
จดัสรรงบประมาณเพื่อการดงักล่าว โดยไม่ก่อใหเ้กดิความตงึตวัในการจดัสรรงบประมาณต่อไป
ในระยะยาวได้หรอืไม่ หากทอ้งถิน่สามารถสรา้งความสมดุลระหว่างขนาดของการก่อหนี้ระยะ
ยาวภายใต้ขดีความสามารถในการแบกรบัภาระหนี้ที่เหมาะสมกับขนาดของการจดับรกิาร
สาธารณะและการลงทุนพฒันาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรบัเมอืงและต่อความ
ต้องการเร่งด่วนของประชาชนได้แล้ว ในกรณีเช่นนี้ ฐานะทางการเงนิที่เข้มแข็งย่อมมสี่วน
เกือ้หนุนใหชุ้มชนทอ้งถิน่เจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนืต่อไป 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งขา้งต้นพบว่า จากหนังสอืเรื่อง การเสรมิสรา้ง
สุขภาพทางการคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จะพบว่า เป็นการศกึษาเกี่ยวกบัดูปจัจยัที่
ส่งผลต่อการไดร้บัการอนุมตัสินิเชื่อเพื่อการลงทุน อกีทัง้ขอ้มลูยงัเป็นเฉพาะขอ้มลูโครงการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ได้รบัการอนุมตัสินิเชื่อจากกองทุนพฒันาเมอืงในภูมภิาคเท่านัน้  
และจ านวนกลุ่มตวัอยา่งน้อย ประมาณ 40 แห่งเท่านัน้ เพราะฉะนัน้ขอ้มลูจงึไมห่ลากหลาย 

นอกจากนี้จากหนังสือเรื่อง การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ คู่มอืส าหรบันักบรหิารงานทอ้งถิน่ในยุคใหม่ พบว่า มกีารใช้ตวัชีว้ดัการวเิคราะหค์วาม
ยัง่ยนืทางการเงนิในระยะยาวตวัชีว้ดัหนึ่งคอืตวัชีว้ดัที ่3 โดยเป็นการประเมนิภาระหนี้ระยะยาว
เมื่อเทยีบกบัขนาดรายรบัรวมของท้องถิ่น แต่ในการศึกษานี้ผู้ศึกษาจะค านวณภาระหนี้เมื่อ
เทยีบกบัรายรบัรวมซึง่ไมร่วมเงนิอุดหนุน เพราะมคีวามคดิเหน็ว่าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะ
ไดร้บัการจดัสรรเงนิอุดหนุนในจ านวนทีไ่ม่แน่นอน อาจจะไดร้บัมากหรอืน้อยไม่เท่ากนัในแต่ละ
ปี เพราะฉะนัน้การค านวณรายรบัรวมจงึอาจจะไม่สามารถสะท้อนภาพของภาระหนี้ทีแ่ทจ้รงิได ้
เพราะฉะนัน้ผูศ้กึษาจงึมคีามคดิเหน็ว่าควรใชจ้ านวนเงนิกู้มาเทยีบกบัรายรบัรวมซึ่งไม่รวมเงนิ
อุดหนุน เพื่อประเมนิภาระหนี้ หรอืความยัง่ยนืทางการเงนิระยะยาว 

อีกทัง้ยังพบว่า วรรณกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการกล่าวถึงความสามารถ และความ
เหมาะสม หรอืความจ าเป็นและสาเหตุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่สามารถกู้เงนิได้ รวมทัง้
กล่าวถงึถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่ละแห่ง เช่น กรณีปญัหาการกู้เงนิ
ขององค์การบรหิารส่วนต าบลน ้าก ่า เป็นต้น มากกว่าการวเิคราะห์ หรอืศึกษาเกี่ยวกบัสภาพ
การกูเ้งนิทัง้หมด หรอืระบบการกูเ้งนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

เพราะฉะนัน้ในการศกึษาครัง้นี้จะเน้นศกึษาทีร่ะบบและสภาพการกู้เงนิเป็นหลกั เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาระบบการกูเ้งนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และอาจช่วยใหป้ญัหา
การกู้เงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง เพราะหากมรีะบบที่ดกี็อาจส่งผลให้การกู้เงนิ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มปีระสทิธภิาพ รดักุม และประสบความส าเรจ็มากขึน้ 
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บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจยั 
  
 ระเบยีบวธิวีจิยัเรื่อง "ระบบเงนิกู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาจงัหวดั
อุตรดติถ"์ ไดใ้ชร้ะเบยีบวธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเน้นการศกึษาดว้ย
วธิกีารวจิยัเอกสาร (Documentary Research) เป็นหลกั โดยใช้การศกึษาจากขอ้มลูทุตยิภูม ิ
(Secondary Data) เป็นเครือ่งมอืส าคญัในการด าเนินการศกึษาวจิยั ซึง่การวจิยันี้มวีตัถุประสงค ์
3 ประการ ประการแรก คอื เพื่อศกึษาถงึระเบยีบ กระบวนการ และขัน้ตอนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการกู้
เงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปจัจุบนั ประการต่อมา คือ เพื่อศึกษาถึงสถานภาพ
ปจัจุบนัของการกู้เงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย และกรณีศึกษาเฉพาะ
จงัหวดัอุตรดติถ์ และประการสุดท้าย เพื่อแสวงหากระบวนการในการปฏบิตัิ และระเบยีบที่
เกี่ยวกบัการกู้เงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีเ่หมาะสมกบัสถานภาพการคลงัในปจัจุบนั 
โดยมุง่หวงัเพื่อทีจ่ะน าผลการศกึษาไปเป็นแนวทางประยุกต์ใชใ้นการกู้เงนิ เพื่อใหก้ารกู้เงนิของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 
3.1  ระเบยีบวิธีการวิจยั 
 
 ระเบยีบวธิวีจิยัเรื่อง "ระบบเงนิกู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาจงัหวดั
อุตรดติถ"์ ไดใ้ชร้ะเบยีบวธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเน้นการศกึษาดว้ย
วธิกีารวจิยัเอกสาร (Documentary Research) เป็นหลกั โดยใช้การศกึษาจากขอ้มลูทุตยิภูม ิ
(Secondary Data) เป็นเครื่องมอืส าคญัในการด าเนินการศกึษาวจิยั ประกอบกบัการสมัภาษณ์
เพิม่เตมิเพื่อประกอบการศกึษาวจิยัเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีถู่กต้องและครบถ้วนมากยิง่ขึน้จาก ส านัก
บริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , ส านักบริหารหนี้สาธารณะ 
กระทรวงการคลงั, ส านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่จงัหวดัอุตรดติถ์ และองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัอุตรดติถท์ีม่กีารกูเ้งนิ โดยมจีดุมุง่หมายเพื่อทราบถงึระเบยีบ กระบวนการ 
และขัน้ตอนที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปจัจุบนั สถานภาพ
ปจัจุบนัของการกู้เงนิขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในประเทศไทย ตลอดจนกระบวนการใน
การปฏบิตั ิและระเบยีบทีเ่กีย่วกบัการกูเ้งนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีเ่หมาะสมกบั
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สถานภาพการคลงัในปจัจบุนั เพื่อทีจ่ะไดน้ าผลการศกึษาไปเป็นแนวทางประยุกต์ใชใ้นการกู้เงนิ 
เพื่อให้การกู้เงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยมทีัง้การวจิยัแบบ
พรรณนา (Descriptive Research) และการวจิยัแบบอธบิาย (Explanatory Research) โดยจะ
ใชว้ธิกีารในการหาขอ้มลู และท าการวจิยัดว้ยวธิกีาร ดงัต่อไปนี้ 

1)  การส ารวจเอกสาร (Documentary Research) 
  โดยการศึกษารวบรวมข้อมูลและแนวคิดต่างๆ  ที่ได้มีผู้ศึกษาไว้แล้ว 
(Secondary Sources) จากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกู้เงนิขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ สถติกิารกู้เงนิขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ ขอ้มลูข่าวสาร บทสมัภาษณ์ บท
วเิคราะห ์เอกสารงานประชุมสมัมนาทางวชิาการ และเอกสารงานศกึษาวจิยัต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการกูเ้งนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
  และรวบรวมขอ้มูลจากกฎหมาย กฎระเบยีบ หนังสอืกระทรวงมหาดไทย และ
ค าสัง่กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกบัการกู้เงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อนัได้แก่ 
พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542, พระราชบญัญตัอิงค์การบรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540, พระราชบญัญตัเิทศบาล 
พ.ศ. 2496, พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา พ .ศ. 2542, หนังสอื
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.3/ว 4715 ลงวนัที ่23 พฤศจกิายน 2554, หนังสอื
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.3/ว 628 ลงวนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2555 และค าสัง่
กระทรวงมหาดไทยที ่64/2555 ลงวนัที ่31 มกราคม 2555 
  2)  การสมัภาษณ์ 
  การสมัภาษณ์เพิม่เตมิเพื่อประกอบการศกึษาวจิยัเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีถู่กต้องและ
ครบถ้วนมากยิง่ขึน้จาก ส านักบรหิารการคลงัทอ้งถิน่ กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ , ส านัก
บรหิารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลงั, ส านักงานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอุตรดติถ ์
และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัอุตรดติถท์ีม่กีารกูเ้งนิ 
  3)  การประมวลผลขอ้มลู (Data Processing) 
  โดยการน าขอ้มลูที่ได้จากการส ารวจเอกสารมาประมวลผลออกมาเป็นขอ้มูลที่
ต้องการ แล้วน าข้อมูลนัน้มาวิเคราะห์รวมกับข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ เพื่อตรวจสอบ
สมมตฐิาน และตอบปญัหาการวจิยัทีไ่ดก้ าหนดไวต้ัง้แต่แรก 
 
3.2  หน่วยท่ีใช้ในการวิจยั 
 
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
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3.3  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 
 ประชากร คอื องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในในประเทศไทยทีม่กีารกู้ยมืเงนิ  

กลุ่มตวัอยา่ง คอื องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัอุตรดติถ์ทีม่กีารกูย้มืเงนิ 
 
3.4  ขอบเขตของการวิจยั 

 
3.4.1  ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 ศกึษาถงึระเบยีบ กระบวนการ และขัน้ตอนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการกู้เงนิขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ในปจัจุบนั รวมทัง้สถานภาพปจัจุบนัของการกู้เงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในประเทศไทย 

 
3.4.2  ขอบเขตด้านพื้นท่ีท่ีใช้ในการวิจยั 

 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัอุตรดติถท์ีม่กีารกูเ้งนิ 
 
3.4.3  ขอบเขตด้านเวลา 

 การวจิยัน้ีผูว้จิยัมกี าหนดของขอบเขตเวลาทีต่อ้งการท าการศกึษาวจิยั ภายในระยะเวลา
ทัง้หมด 4 เดอืน ตัง้แต่เดอืนมถุินายนถงึเดอืนกนัยายน 2556 
 

3.5  วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยัครัง้นี้ จะอาศัยการเก็บข้อมูลจากเอกสารและ
งานวจิยัต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นหลกั โดยด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตวัผูว้จิยัในช่วงเดอืน
มถุินายน - เดอืนกนัยายน 2556 เป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดอืน 
 
3.6  วิธีการวิเคราะหข้์อมลู 
 
 การวเิคราะหข์อ้มลูจากขอ้มลูและเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้การสมัภาษณ์เพิม่เตมิ โดย
สามารถแบ่งวเิคราะห ์ไดด้งันี้ 
  3.6.1  น าขอ้มูลจากกฎหมาย กฎระเบยีบ หนังสอืกระทรวงมหาดไทย และ
ค าสัง่กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกบัการกู้เงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อนัได้แก่ 
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พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542, พระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540, พระราชบญัญตัเิทศบาล 
พ.ศ. 2496, พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา พ .ศ. 2542, หนังสอื
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.3/ว 4715 ลงวนัที ่23 พฤศจกิายน 2554, หนังสอื
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.3/ว 628 ลงวนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2555 และค าสัง่
กระทรวงมหาดไทยที ่64/2555 ลงวนัที ่31 มกราคม 2555 มาท าการวเิคราะหเ์พื่อใหท้ราบถงึ
หลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และกระบวนการต่างๆ ในการกู้เงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปจัจบุนั ตลอดจนน าไปวเิคราะหเ์พิม่เตมิกบัสถานภาพการกูเ้งนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
เพื่อแสวงหากระบวนการในการปฏบิตั ิและระเบยีบทีเ่กี่ยวกบัการกู้เงนิขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ทีเ่หมาะสมกบัสถานภาพการคลงัในปจัจบุนั 
  3.6.2  น าสถติกิารกู้เงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มาวเิคราะหร์่วมกบั
ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือ บทความ วารสาร ข่าว และงานวจิยัที่
เกี่ยวข้องกับการวจิยัชิ้นนี้ รวมทัง้การสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตโดยเข้าถึงเว็บไซต์ของ
หน่วยงานระบบราชการทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการสมัภาษณ์และตรวจสอบขอ้มลูจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มาท าการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการกู้เงนิขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ในปจัจบุนั 
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บทท่ี 4 
 

การวิเคราะหแ์ละผลการศึกษา 
 
 ผลการศึกษาวิจยัเรื่อง ระบบการกู้เงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา 
จงัหวดัอุตรดติถ์ ซึ่งได้ท าการศกึษาและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้การศึกษาด้วยวธิกีารวจิยั
เอกสาร (Documentary Research) เป็นหลกั โดยใชก้ารศกึษาจากขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary 
Data) เป็นเครื่องมอืส าคญัในการด าเนินการศึกษาวิจยั ด้วยการใช้วิธีการเก็บข้อมูลจาก
การศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง (Document Research) ซึง่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันี้ 
ส่วนแรก คอื ข้อมูลระดบัทุติยภูม ิ(Secondary Sources) ได้แก่ สถิติการคลงัขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถิติการกู้เง ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลข่าวสาร บท
สมัภาษณ์ บทวเิคราะห ์เอกสารงานประชุมสมัมนาทางวชิาการ และเอกสารงานศกึษาวจิยัต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการกู้เง ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และส่วนที่สอง คือ กฎหมาย 
กฎระเบยีบ หนังสอืกระทรวงมหาดไทย และค าสัง่กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวขอ้งกบัการกู้เงนิ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ อนัไดแ้ก่ พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542, พระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 
พ.ศ. 2540, พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496, พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการเมอืง
พทัยา พ.ศ. 2542, หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.3/ว 4715 ลงวนัที ่23 
พฤศจกิายน พ.ศ. 2554, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.3/ว 628 ลงวนัที ่14 
กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2555 และค าสัง่กระทรวงมหาดไทยที ่64/2555 ลงวนัที ่31 มกราคม พ.ศ. 2555 

รวมทัง้การสมัภาษณ์เพิม่เตมิเพื่อประกอบการศกึษาวจิยัเพื่อให้ไดข้อ้มูลที่ถูกต้องและ
ครบถว้นมากยิง่ขึน้จาก  

1)  คุณปิตภิณ โพธิใ์ต้ ผูอ้ านายการส่วนนโยบายการคลงัและพฒันารายได ้ส านัก
บรหิารการคลงัทอ้งถิน่ กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

2)  คุณวษิณุ วาสานนท์ หวัหน้ากลุ่มนโยบายการคลงัและโครงสรา้งรายได ้ส านัก
บรหิารการคลงัทอ้งถิน่ กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

3)  ดร.ฐติเิทพ สทิธยิศ ส านกับรหิารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลงั 
4)  คุณจ าลอง ต๊ะกาบโพธิ ์หวัหน้ากลุ่มงานการเงนิ บญัช ีและการตรวจสอบ ส านักงาน

ส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอุตรดติถ์ 
5)  ผูอ้ านวยการกองคลงั องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัอุตรดติถ์ 
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6)  ผูอ้ านวยการกองคลงั เทศบาลต าบลท่าปลา 
และการโทรศพัทเ์พื่อตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มลูจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

ในจงัหวดัอุตรดติถท์ีม่กีารกูเ้งนิ 
 โดยผลจากศกึษานี้ ผู้วจิยัน ามาวเิคราะห์ตามระเบยีบวธิวีจิยัที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อตอบ
ค าถามวตัถุประสงคใ์นการศกึษาวจิยั ดงันี้ 

1)  เพื่อศกึษาถงึกฎหมาย ระเบยีบ กระบวนการ และขัน้ตอนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการกู้
เงนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในปจัจบุนั 

2) เพื่อศึกษาถงึสถานภาพปจัจุบนัของการกู้เงนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใน
ประเทศไทย และกรณศีกึษาเฉพาะจงัหวดัอุตรดติถ์ 

3)  เพื่อแสวงหากระบวนการในการปฏบิตั ิและระเบยีบทีเ่กี่ยวกบัการกู้เงนิขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีเ่หมาะสมกบัสถานภาพการคลงัในปจัจบุนั 

โดยผลการศกึษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื 
  ส่วนที ่1 กฎหมาย ระเบยีบ กระบวนการ และขัน้ตอนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการกู้เงนิของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในปจัจบุนั 

ส่วนท ี2  สถานภาพการกูเ้งนิขององคก์รปกครองส่วนในประเทศไทย 
  ส่วนที ่3 สถานภาพปจัจุบันของการกู้เงนิขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ใน
จงัหวดัอุตรดติถ ์
 และจากการคน้ควา้ขอ้มลู เกบ็ขอ้มลู ตลอดจนการสมัภาษณ์เพื่อประกอบการศกึษาวจิยั
ดงักล่าว พบว่ามผีลการศกึษา ดงัต่อไปนี้ 
 
4.1  กฎหมาย ระเบยีบ กระบวนการ และขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้เงินของ 

องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 4.1.1  กฎหมาย ประกาศ และระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้เงินขององคก์ร 

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ในการพจิารณาถงึแนวทางในการกู้เงนิขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในประเทศไทย
นัน้ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งศกึษาถงึอ านาจในการกูเ้งนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ซึง่จะปรากฏอยู่
ในกฎหมาย กฎระเบยีบ ประกาศ และค าสัง่ต่างๆ ซึ่งในที่นี้จะพจิารณาจาก พระราชบญัญตัิ
ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542, 
พระราชบญัญัติที่จดัตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท (พระราชบญัญตัิองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540, พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบญัญตัิ
ระเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา พ.ศ. 2542), หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 



41 
 

41 

0808.3/ว 4715 ลงวนัที ่23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2554, หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่
มท 0808.3/ว 628 ลงวนัที ่14 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2555 และค าสัง่กระทรวงมหาดไทยที ่64/2555 
ลงวนัที ่31 มกราคม พ.ศ. 2555 ซึง่มสีาระส าคญั ดงัต่อไปนี้ 

 4.1.1.1  พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 

  ได้มบีทบญัญตัิเกี่ยวกับการกู้เงนิไว้ใน มาตรา 28 (9) และ (10) แห่ง
พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ารปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. 2542 ว่าองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่อาจจะมรีายรบั ดงัต่อไปนี้ 
   1)  เงนิกูจ้ากกระทรวง ทบวง กรม องคก์าร หรอืนิตบิุคคลต่างๆ 
   2)  เงนิกูจ้ากต่างประเทศ องคก์ารต่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศ 
  ซึ่งค าว่าการปกครองท้องถิน่ตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้ก่องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542 หมายถงึ องคก์ารบรกิารส่วน
จงัหวดั เทศบาล องคก์ารบรหิารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมอืงพทัยา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่อื่นที่มกีฎหมายจดัตัง้ แต่อย่างไรก็ตาม การกู้เงนิจากองคก์ารหรอืนิตบิุคคลต่างๆ 
ตามมาตรา 28 (9) และการกู้เงนิตามมาตรา 28 (10) ใหอ้อกเป็นขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่โดยไดร้บั
ความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ี(สุนทรชยั ชอบยศ, 2555: 67) แต่อย่างไรกต็ามในความเป็น
จรงิแลว้การกู้เงนิขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลยงัไม่มกีฎหมายหรอืระเบยีบทีช่ดัเจนมารองรบั 
กล่าวคอื แมว้่าในมาตรา 83 แห่งพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ .ศ. 
2537 จะได้ก าหนดให้องค์การบรหิารส่วนต าบลอาจกู้เงนิจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ 
หรอืนิตบิุคคลต่างๆ ได ้เมือ่ไดร้บัอนุญาตจากสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล และการกู้เงนินัน้ให้
เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย แต่ปจัจุบนัยงัไม่มรีะเบยีบกระทรวงมหาดไทย
ก าหนดแนวทางในเรือ่งดงักล่าว องคก์ารบรหิารส่วนต าบลจงึไมส่ามารถกู้เงนิได ้(วรีะศกัดิ ์เครอื
เทพ, 2555) กล่าวคอื การด าเนินการใดๆ ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลย่อมต้องเป็นไปตามที่
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลให้อ านาจไว้ และต้องเป็นไปตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย หากยงัไม่มกีารออกระเบยีบกระทรวงมหาดไทยเพื่อก าหนดเรื่อง
การกู้เงนิขององค์การบรหิารส่วนต าบลไว้ องค์การบรหิารส่วนต าบลจงึไม่อาจกู้เงนิได้ และ
เป็นไปไมไ่ดท้ีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลซึง่เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ขนาดเลก็จะมอี านาจ
กูเ้งนิไดโ้ดยล าพงั โดยไมอ่ยูใ่นก ากบัดแูลของหน่วยงานใด (มตชิน, 2555) 
  นอกจากนี้หลกัเกณฑก์ารกู้เงนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ โดยทัว่ไปแล้ว
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในฐานะเป็นนิตบิุคคลมอี านาจทีจ่ะกู้เงนิมาใชใ้นการด าเนินกจิกรรม
ของส่วนทอ้งถิน่ได้ อย่างไรก็ตาม รฐับาลของประเทศต่างๆ มกัจะมมีาตรการก ากบัดูแลการกู้
เงนิของส่วนทอ้งถิน่ใหอ้ยู่ในกรอบที่เหมาะสม การควบคุมการกู้เงนิทีเ่ขม้งวดมากทีสุ่ด คอืการ
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ให้ส่วนท้องถิ่นเสนอขออนุมตัิกู้เงนิต่อรฐับาลเป็นรายการๆ ไป รฐับาลอาจอนุญาตให้ส่วน
ทอ้งถิน่กูเ้งนิโดยรฐับาล (กระทรวงการคลงั) ค ้าประกนัหรอืไม่กไ็ด ้วธิกีารนี้ไม่ค่อยเป็นทีน่ิยม มี
เพยีงบางประเทศเท่านัน้ทีย่งัใช้อยู่ เช่น ประเทศไทย เป็นต้น โดยวธิกีารควบคุมการกู้เงนิของ
ส่วนทอ้งถิน่ทีน่ิยมใชก้นัมากคอืการควบคุมโดยการก ากบัดูแลเพดานเงนิกู้และ/หรอืภาระการใช้
คนืเงนิต้นและดอกเบี้ยเงนิกู้ให้มสีดัส่วนที่ไม่เสี่ยง หรอืไม่สูงเกินไป ทัง้นี้เพื่อให้ส่วนท้องถิ่น
รกัษาวนิยัทางการคลงัเป็นส าคญั นอกจากนี้บางประเทศอาจเลอืกใช ้“กลไกตลาด” ควบคุมการ
กู้เงนิของส่วนท้องถิ่น ในกรณีเช่นนี้ส่วนท้องถิ่นจะกู้เงนิในตลาดการเงนิและตลาดเงนิทุน
หลกัทรพัย์ โดยรฐับาลไม่เขา้ไปแทรกแซงหรอืตรวจสอบใดๆ กรณีนี้ผู้ให้กู้จะต้องรบัผดิชอบ
ตวัเอง โดยมกีลไกการเปิดเผยขอ้มลู การค ้าประกนัและประเมนิความเสีย่งของหลกัทรพัย ์ฯลฯ 
เป็นตวัควบคุมวนิยัทางการคลงัส่วนทอ้งถิน่ ซึง่วธิกีารนี้อาจเหมาะส าหรบัประเทศทีม่กีารพฒันา
ดา้นการตลาดการเงนิและตลาดหลกัทรพัยไ์ปมากแลว้เท่านัน้ (โสภณ ตะตโิชตพินัธ์, ภกัด ีศวิะ
พรชยั และณรงคเ์ดช สภานุชาต, 2556) 
   4.1.1.2  พระราชบญัญตัทิีจ่ดัตัง้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่ละประเภท 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา สามารถกู้เง ินจาก
กระทรวง ทบวง กรม และองค์การหรือนิติบุคคลต่างๆ  ตามที่ได้มีการบัญญัติไว้ใน
พระราชบญัญตัทิีจ่ดัตัง้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่ละประเภท ดงันี้ 
   1)  ในพระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 มาตรา 
73(7) ซึง่ไดบ้ญัญตัไิวว้่า องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัอาจมรีายไดจ้าก เงนิกู้จากกระทรวง ทบวง 
กรม องคก์าร หรอืนิตบิุคคลต่างๆ ซึง่ไดร้บัความเหน็ชอบจากรฐัมนตร ี
   2)  ในพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่เตมิฉบบัที ่12 
พ.ศ. 2546 ส่วนที ่5 การคลงัและทรพัยส์นิทางเทศบาล มาตรา 66 ไดบ้ญัญตัไิวว้่า เทศบาลอาจ
มรีายไดด้งัต่อไปนี้ (6) เงนิกู้จากกระทรวงทบวงกรม องคก์าร หรอืนิตบิุคคลต่างๆ และ การกู้
เงนิตาม (6) เทศบาลจะกระท าไดต่้อเมื่อได้รบัอนุญาตจากสภาเทศบาล และได้รบัอนุมตัจิาก
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยแลว้ 
   3)  ในพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา พ.ศ. 2542 
มาตรา 89(6) ซึง่ไดบ้ญัญตัไิวว้่า เมอืงพทัยาอาจมรีายไดอ้ื่นดงัต่อไปนี้ (6) เงนิกู้ เมื่อไดร้บัความ
เหน็ชอบจากกระทรวงมหาดไทย และตราเป็นขอ้บญัญตัแิล้ว ถ้าเป็นเงนิกู้จากต่างประเทศต้อง
ไดร้บัความเหน็ชอบจากกระทรวงการคลงัดว้ย 
  ซึ่งเงื่อนไขที่ส าคัญในการขอกู้เง ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้มี 2 
ประการดว้ยกนั ไดแ้ก่ ประการแรก ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสภาทอ้งถิน่นัน้ และ ประการที่
สอง คือ กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด คือ ได้ร ับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย, กรณีเทศบาล คอื ไดร้บัการอนุมตัจิากรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย 
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และ กรณีเมอืงพทัยา คอื ได้รบัความเหน็ชอบจากกระทรวงมหาดไทยและตราเป็นขอ้บญัญตัิ
แลว้ ส่วนกรณเีงนิกูจ้ากต่างประเทศนัน้ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากกระทรวงการคลงัดว้ย 
  ทัง้นี้ในส่วนของพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 
2528 มาตรา 117 (11) ได้บญัญตัวิ่ากรุงเทพมหานครสามารถกู้เงนิจากต่างประเทศ หรอื
องคก์ารระหว่างประเทศซึง่ได้รบัความเหน็ชอบจากสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการปกครอง
ทอ้งถิน่รปูแบบพเิศษทีม่คีวามเป็นอสิระสูงอย่างมาก เพราะไม่ต้องขอความเหน็ชอบหรอือนุมตัิ
จากรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ประการใด มเีพยีงเงือ่นไขว่าหากสภาทอ้งถิน่ใหค้วาม
เหน็ชอบกส็ามารถด าเนินการกูเ้งนิจากองคก์รต่างๆ ไดเ้ลย (สุนทรชยั ชอบยศ, 2555: 67) 

4.1.1.3  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.3/ว 4715 ลงวนัที ่
23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2554 

  เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการพจิารณาการขอกู้เงนิขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 
เทศบาล และเมอืงพทัยา เพื่อใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัใชเ้ป็นแนวทางการพจิารณาในการใหค้วาม
เหน็ชอบหรอือนุมตัใิหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั และเทศบาลกู้เงนิจากสถาบนัการเงนิ เพื่อให้
เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั มคีวามเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาทอ้งถิน่ 
  โดยมใีห้จงัหวดัแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณากลัน่กรองการกู้เงนิระดบัจงัหวดั
ขึน้ (ประกอบดว้ย ผูว้่าราชการจงัหวดัหรอืรองผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นประธาน ปลดัจงัหวดั คลงั
จงัหวดั สรรพากรพืน้ที ่พาณชิยจ์งัหวดั โยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั เจา้พนักงานทีด่นิจงัหวดั 
หวัหน้าส านักงานจงัหวดั ผูแ้ทนส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้งที่ผูว้่าราชการจงัหวดัเหน็สมควรอกีไม่
เกนิ 3 หน่วยงาน และผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวนไมเ่กนิ 3 คน เป็นกรรมการ โดยมทีอ้งถิน่จงัหวดัเป็น
กรรมการและเลขานุการ และเจา้หน้าที่ของส านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่จงัหวดัเป็น
ผูช้่วยเลขานุการ) โดยใหค้ณะกรรมการดงักล่าวท าหน้าที่พจิารณากลัน่กรองการขอกู้เงนิของ 
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และเมอืงพทัยา (โดยจะมกีารพิจารณาความสามารถ
ทางดา้นการคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ประกอบดว้ย โดยระยะเวลาการช าระหนี้เงนิกู้
ต้องไม่เกิน 10 ปี) ก่อนที่จะเสนอให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัให้ความเห็นชอบ และส่งเรื่องให้
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยท าการพจิารณาต่อไป 

4.1.1.4  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.3/ว 628 ลงวนัที ่
14 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2555 

  เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาการขอกู้เงนิของเทศบาลและเมอืงพทัยาจาก
สถาบนัการเงนิเพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนของสถานธนานุบาล เพื่อใหก้ารขอกู้เงนิของเทศบาลและ
เมอืงพทัยา จากสถาบนัการเงนิเพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาลเป็นไปใน
แนวทางเดยีวกนั มคีวามคล่องตวั และมคีวามเหมาะสมกบัการบรหิารเงนิทุนหมุนเวยีนภายใน
สถานธนานุบาล 
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  โดยจะต้องด าเนินการตามมาตรา 66(6) และมาตรา 66 วรรคสอง แห่ง
พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัเิทศบาล (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 
2498 และ มาตรา 89(6) แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา พ.ศ. 2542 
โดยการกู้เง ินของเทศบาลจะต้องได้ร ับอนุญาตจากสภาเทศบาล และได้ร ับอนุมัติจาก
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย และการกูเ้งนิของเมอืงพทัยาจะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจาก
กระทรวงมหาดไทย และตราเป็นขอ้บญัญตัแิลว้ 
  ซึง่วงเงนิทีส่ามารถกู้ไดสู้งสุดในแต่ละครัง้เท่ากบัจ านวนทรพัยร์บัจ าน าคงเหลอื 
(Stock) หรอื 100% ของ ทรพัยร์บัจ าน าคงเหลอื (Stock) เวน้แต่สถานธนานุบาลทีม่ทีรพัยร์บั
จ าน าคงเหลอื (Stock) ต ่ากว่า 10 ล้านบาท ให้กู้ได้ในวงเงนิไม่เกนิ 10 ล้านบาท และเมื่อ
เทศบาลและเมอืงพทัยาได้ด าเนินการท าสญัญาเงนิกู้กบัสถาบนัการเงนิแล้ว ใหร้ายงานผลการ
ด าเนินการดงักล่าวใหก้รมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ทราบดว้ย 
        4.1.1.5  ค าสัง่กระทรวงมหาดไทยที ่64/2555 ลงวนัที ่31 มกราคม พ.ศ. 2555 
  เรื่องการมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัปฏบิตัริาชการแทนรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงมหาดไทย ในการใหค้วามเหน็ชอบหรอือนุมตัใิหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล 
และเมอืงพทัยา กู้เงนิ เพื่อให้การพจิารณาให้ความเห็นชอบหรอือนุมตัใิห้องค์การบรหิารส่วน
จงัหวดั เทศบาล และเมอืงพัทยา สามารถตอบสนองต่อความจ าเป็นและความต้องการใช้
จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยลดขัน้ตอนในการ
ด าเนินการและสามารถก ากบัดูแลการใช้จ่ายเงนิให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการพฒันาท้องถิ่น
อยา่งชดัเจน รวมทัง้รกัษาวนิยัทางการเงนิการคลงัขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และ
เมอืงพทัยาในภาพรวม 
  โดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยมอบอ านาจใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัปฏบิตัิ
ราชการแทนในการใหค้วามเหน็ชอบหรอือนุมตัใิหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัและเทศบาล กู้เงนิ
จากกระทรวง ทบวง กรม องคก์าร หรอืนิตบิุคคลต่างๆ รวมทัง้การใหค้วามเหน็ชอบในการกู้เงนิ
ของเมอืงพทัยา ภายใต้กรอบวงเงนิไมเ่กนิจ านวน 50 ลา้นบาท 
 

4.1.2  หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาการขอกู้เงินขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
เทศบาล และเมืองพทัยา 

 กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงนิของ องค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และเมอืงพทัยา ไว้ว่า การกู้เงนิเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่
ในปจัจบุนัใหถ้อืปฏบิตัติามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.3/ว 4715 ลงวนัที ่
23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2554 สรปุไดด้งันี้ 
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1)  การกู้เงนิขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และเมอืงพทัยา จะต้อง
ด าเนินการตาม มาตรา 73(7) แห่งพระราชบญัญตัอิงค์การบรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540, 
มาตรา 66(6) และมาตรา 66 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่เตมิ
โดยพระราชบญัญตัเิทศบาล (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2498 และมาตรา 89(6) แห่งพระราชบญัญตัิ
ระเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา พ.ศ. 2542 ซึง่ก าหนดใหก้ารกู้เงนิขององคก์ารบรหิารส่วน
จงัหวดัจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย การกู้เงนิของเทศบาล
จะต้องได้รบัอนุญาตจากสภาเทศบาล และได้รบัอนุมตัจิากรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย 
และการกู้เงนิของเมอืงพทัยาจะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากกระทรวงมหาดไทยและตรา เป็น
ขอ้บญัญตัแิลว้ 

2)  การขอกู้เงนิขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และเมอืงพทัยา ต้อง
ผ่านการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการระดับจงัหวดัก่อน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ว่า
ราชการจงัหวดัหรอืรองผู้ว่าราชการจงัหวดั เป็นประธาน ปลดัจงัหวดั คลงัจงัหวดั สรรพากร
พืน้ที ่พาณชิยจ์งัหวดั โยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั เจา้พนกังานทีด่นิจงัหวดั หวัหน้าส านักงาน
จงัหวดั ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้งที่ผู้ว่าฯเหน็สมควร ไม่เกนิ 3 หน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
จ านวนไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ โดยมที้องถิน่จงัหวดั เป็นกรรมการและเลขานุการ และ
เจ้าหน้าที่ของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดย
คณะกรรมการดงักล่าวมอี านาจหน้าที่ในการพจิารณาความเหมาะสมของโครงการกู้เงนิของ
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และเมอืงพทัยา ก่อนที่ผู้ว่าราชการจงัหวดัจะให้ความ
เหน็ชอบและส่งเรือ่งใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยพจิารณาต่อไป 

3)  โครงการทีจ่ะขอกู้เงนิจะต้องเป็นโครงการทีจ่ าเป็นเร่งด่วน และปฏบิตัติาม
กฎหมาย ระเบยีบ และหนงัสอืสัง่การทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ ดงันี้ 

(1)  เป็นโครงการตามอ านาจหน้าทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ซึง่จะต้องไม่
เป็นการสนบัสนุนหรอืด าเนินการในภารกจิของหน่วยงานอื่น 

(2)  โครงการทีข่อกู้เงนิควรเป็นโครงการทีม่เีป้าหมายในการทีจ่ะท าใหเ้กดิ
การพฒันาทางด้านเศรษฐกจิ สงัคม คุณภาพชวีติ ส่งเสรมิการประกอบอาชพีและสรา้งรายได้
ใหแ้ก่ประชาชน การเพิม่พนูรายไดใ้หแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ การป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั ไม่ควรเป็นโครงการเกี่ยวกบัการศึกษาวจิยั ทศันศึกษา ดูงาน หรอืการจดัซื้อวสัดุ
ครภุณัฑท์ีไ่มก่่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวม 

(3)  เป็นโครงการทีอ่ยู่ในแผนพฒันาทอ้งถิน่ โดยไม่ใช่โครงการทีเ่กดิจากการปรบั
แผนพฒันาทอ้งถิน่เพื่อการขอกูเ้งนิ 

(4)  เป็นโครงการทีไ่มก่่อใหเ้กดิผลกระทบต่อชุมชนทัง้ทางดา้นสงัคมหรอืสิง่แวดลอ้ม 
ซึ่งหากก่อให้เกดิผลกระทบในเรื่องดงักล่าว จะต้องให้ชุมชนมสี่วนร่วมในการพจิารณาหรอืให้
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ความเหน็ในเรือ่งดงักล่าว และมกีารศกึษาผลกระทบทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้ไดด้ าเนินการตามระเบยีบ
และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 

4)  การจดัท าโครงการเพื่อขอความเหน็ชอบหรอืขออนุมตัใินการกู้เงนิใหแ้สดง
ใหเ้หน็ถงึโครงการหรอืกจิกรรม และผลทีจ่ะเกดิขึน้เมื่อโครงการแลว้เสรจ็ รวมทัง้จะต้องแสดงถงึ
ผลส าเรจ็ของโครงการ และวงเงนิทีจ่ะขอ้กูไ้ปใชใ้นการด าเนินการทัง้หมดอยา่งครบถว้นและชดัเจน 

5)  การพจิารณาเกีย่วกบัความสามารถทางการคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ดงันี้ 
(1)  ควรพจิารณาจากขอ้มลูรายรบัจรงิและรายจ่ายจรงิยอ้นหลงั 3 ปี ตามงบ 

ประมาณว่ามรีายได้เพยีงพอที่จะช าระหนี้เงนิกู้ไดห้รอืไม่ โดยพจิารณาจากงบการเงนิที่ได้ผ่าน
การรบัรองความถูกตอ้งแลว้ 

(2)  ใหม้กีารวเิคราะหข์อ้มลูรายรบัและรายจ่ายทีค่าดการณ์ในอนาคตไม่น้อยกว่า 
3 ปี และให้มกีารจดัท าแผนการช าระหนี้เงนิกู้ในแต่ละปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกบัรายรบัและ
รายจา่ยทีค่าดการณ์ไวด้ว้ย 

(3)  ใหน้ ายอดหนี้ทีก่่อขึน้ไวเ้ดมิ (ทัง้หนี้เงนิกู้สถาบนัการเงนิ และหนี้เงนิกู้
กองทุนส่งเสรมิกจิการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัหรอืกองทุนส่งเสรมิกจิการเทศบาล) และก าลงั
จะขอกู้มาประกอบการวเิคราะห์ โดยหนี้เดมิที่ต้องช าระและหนี้เงนิกู้ที่จะก่อขึ้นใหม่ จะต้องมี
ยอดหนี้ทีต่้องช าระรวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 35 ของงบประมาณรายจ่าย เพื่อการลงทุนหรอืงบเพื่อ
การพฒันา 

(4)  ระยะเวลาการช าระหนี้เงนิกู้คนืสถาบนัการเงนิขององคก์ารบรหิารส่วน
จงัหวดั เทศบาล และเมอืงพทัยา จะตอ้งไมเ่กนิ 10 ปี 

(5)  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีจ่ะขอกู้เงนิควรมจี านวนเงนิสะสมทีเ่หมาะสม 
เพยีงพอส าหรบัการใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินและจ าเป็น เช่น กรณีเกิดเหตุสาธารณภยั การจ่าย
เงนิเดอืน ค่าจ้าง หรอืสทิธปิระโยชน์ที่พนักงานส่วนท้องถิน่ตลอดจนลูกจา้งควรจะได้รบั และ
เพยีงพอส าหรบัเป็นเงนิทุนหมุนเวียนในช่วงต้นปีงบประมาณ โดยจ านวนเงนิทุนส ารองเงนิ
สะสมจะตอ้งเป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจ่ายเงนิ การฝาก
เงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ และการตรวจเงนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ .ศ. 2547 ทีก่ าหนด
ไว ้ส าหรบัเมอืงพทัยาใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญตัทิีเ่มอืงพทัยาก าหนด 

6)  แนวทางอื่นๆ เพื่อประกอบการพจิารณา เช่น 
(1)  ผลตอบแทนทีไ่ดร้บัหรอืความคุม้ค่าของการกู้เงนิทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคมหรอื 

ประโยชน์ทีป่ระชาชนและทอ้งถิน่จะไดร้บั 
(2)  ผลกระทบต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีอ่าจจะเกดิขึน้ต่อการพฒันา

หรอืการบรหิารงานในระยะสัน้และระยะยาวอนัเนื่องมาจาการกูเ้งนิ เป็นตน้ 
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นอกจากนี้ ย ังมีการก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ ยวกับการมอบอ านาจของรัฐ มนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทยใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัปฏบิตัริาชการแทนในการใหค้วามเหน็ชอบหรอือนุมตัิ
ให้องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และเมอืงพทัยา กู้เงนิจากสถาบนัการเงนิ ในวงเงนิไม่
เกนิ 50 ลา้นบาท ไวด้งันี้ 
   1)  การกูเ้งนิของ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และเมอืงพทัยา ต้องเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยเหน็ชอบ ซึง่มหีลกัการส าคญั ดงันี้ 

(1)  การกู้เงนิต้องผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการพจิารณากลัน่กรองการกู้
เงนิของจงัหวดั ซึ่งมผีูว้่าราชการจงัหวดัหรอืรองผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นประธาน มหีน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง เช่น ปลดัจงัหวดั คลงัจงัหวดั สรรพากรพืน้ที ่พาณิชยจ์งัหวดั โยธาธกิารและผงัเมอืง
จงัหวดั เจา้พนกังานทีด่นิจงัหวดั หวัหน้าส านกังานจงัหวดั เป็นตน้ เป็นกรรมการ 

(2)  การช าระหนี้เงนิกู ้ซึง่รวมทัง้หนี้เดมิทีต่้องช าระและหนี้เงนิกู้ทีจ่ะก่อขึน้
ใหม ่ในแต่ละปีตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 35 ของงบลงทุนโดยเฉลีย่ยอ้นหลงั 3 ปี 

(3)  การช าระหนี้เงนิกูค้นืสถาบนัการเงนิตอ้งไมเ่กนิ 10 ปี 
   2)  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และเมอืงพทัยา ขอใหม้กีารมอบอ านาจใน
เรื่องดงักล่าวให้กบัผู้ว่าราชการปฏบิตัริาชการแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยดงัเช่นที่
ผ่านมา เพื่อความคล่องตวัและมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน โดยที่ผู้ว่าราชการจงัหวดัเป็น
ผู้รบัผิดชอบในพื้นที่ ซึ่งจะทราบปญัหาและความจ าเป็นของ องค์การบริหารส่วนจงัหวัด 
เทศบาล และเมอืงพทัยา ในพืน้ที ่
   3)  เพื่อลดขัน้ตอนการขอกู้เงนิ และระยะเวลาในการเสนอเรื่องมายงัส่วนกลาง 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยจงึมคี าสัง่มอบอ านาจในการให้ความเหน็ชอบหรอือนุมตัใิห้
การขอกู้เงนิขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และเมอืงพทัยา ให้ผู้ว่าราชการจงัหวดั
ปฏบิตัริาชการแทน 
   4)  การขอกู้เงนิขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และเมอืงพทัยา กรณี
การกูเ้งนิเพื่อด าเนินโครงการตามอ านาจหน้าที ่และกรณกีารกู้เงนิเพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของ
สถานธนานุบาล โดยจากสถติขิอ้มลูพบว่ารอ้ยละ 90 เป็นการขอกู้เงนิไม่เกนิ 50 ลา้นบาท จงึ
เหน็ว่า เป็นจ านวนเงนิทีเ่หมาะสมและสมควรมอบใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัเป็นผูพ้จิารณาเหน็ชอบ
หรอือนุมตัใินการกูเ้งนิดงักล่าว 
 โดยสามารถสรปุหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาการขอกูเ้งนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
(องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และเมอืงพทัยา) ไดต้ามภาพดา้นล่างน้ี 
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ภาพท่ี 4.1 หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาการขอกูเ้งนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (องคก์าร 

บรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และเมอืงพทัยา) 
หมายเหต:ุ สรปุจากหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.3/ว 4715 ลงวนัที ่23  

พฤศจกิายน พ.ศ. 2554 
 

โดยมตีวัอย่างรปูแบบการเขยีนรายละเอยีดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาการขอกู้เงนิของ
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และเมอืงพทัยา ดงัรปูแบบดา้นล่างน้ี 
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จากตัวอย่างข้างต้นเป็นตัวอย่างรูปแบบการเขียนรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการ
พจิารณาการขอกู้เงนิขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และเมอืงพทัยา ซึ่งเป็นลกัษณะ
ของการกู้เงนิตามอ านาจหน้าที่ ส่วนการกู้เงนิเพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนในกจิการของสถานธนานุ
บาล ในปจัจุบนัใหถ้อืปฏบิตัติามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.3/ว 628 ลง
วนัที ่14 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2555 ซึง่สามารถสรุปสาระส าคญัของหลกัเกณฑท์ีใ่ชใ้นการพจิารณา
การกูเ้งนิเพื่อเป็นทุนหมนุเวยีนในกจิการของสถานธนานุบาล ไดด้งันี้ 
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  1)  การขอกูเ้งนิของเทศบาล และเมอืงพทัยาจากสถาบนัการเงนิเพื่อเป็นเงนิทุน
หมุนเวยีนของสถานธนานุบาลจะต้องด าเนินการตาม มาตรา 66(6) และมาตรา 66 วรรคสอง 
แห่งพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัเิทศบาล (ฉบบัที ่2) 
พ.ศ. 2498 และมาตรา 89(6) แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา พ .ศ. 
2542 โดยการกู้เงนิของเทศบาลจะต้องได้รบัอนุญาตจากสภาเทศบาล และได้ร ับอนุมตัิจาก
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย และการกูเ้งนิของเมอืงพทัยาจะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจาก
กระทรวงมหาดไทยและตราเป็นขอ้บญัญตัแิลว้ โดยด าเนินการตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

(1)  การเสนอเรือ่งเพื่อขออนุมตัหิรอืขอความเหน็ชอบในการกู้เงนิเพื่อใชเ้ป็นเงนิทุน
หมุนเวยีนของสถานธนานุบาล ให้ระบุสาระส าคญัประกอบการพจิารณา อนัได้แก่ 1) เหตุผล
ความจ าเป็น 2) สถาบนัการเงนิและสาขาที่ขอกู้ 3) ประเภทของสญัญาและวงเงนิที่ขอกู้ 4) 
ค่าธรรมเนียมและดอกเบีย้ 5) เงื่อนไขการช าระหนี้ 6) การค ้าประกนัเงนิกู้ 7) รายงานสถติริบั
จ าน า-ไถ่ถอน (จ านวนราย/จ านวนเงนิ) และรายได ้(ดอกเบีย้รบัจ าน าและก าไรทรพัยห์ลุดจ าน า) 
ยอ้นหลงั 3 ปี 8) ขอ้มลูทรพัยร์บัจ าน าคงเหลอื (Stock) ในวนัทีส่ถานธนานุบาลจดัท าค าขอกู้เงนิ
เสนอต่อนายกเทศมนตรหีรอืนายกเมอืงพทัยา 9) เงนิสดคงเหลอื และ 10) ภาระหนี้สนิคา้งช าระ 

(2)  วงเงนิทีส่ามารถกูไ้ดส้งูสุดทีเ่ทศบาลและเมอืงพทัยาสามารถกู้เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุน
หมุนเวยีนของสถานธนานุบาลในแต่ละครัง้เท่ากบัจ านวนทรพัยร์บัจ าน าคงเหลอื (Stock) ใน
วนัที่สถานธนานุบาลจดัท าค าขอกู้เงนิเสนอต่อนายกเทศมนตรหีรอืนายกเมอืงพทัยา (100% 
ของทรพัยร์บัจ าน าคงเหลอื (Stock)) เวน้แต่สถานธนานุบาลทีม่ทีรพัยร์บัจ าน าคงเหลอื (Stock) 
ต ่ากว่า 10 ลา้นบาท ใหกู้ไ้ดใ้นวงเงนิไมเ่กนิ 10 ลา้นบาท ซึง่การก าหนดวงเงนิทีจ่ะขอกู้ต้องค านึงถงึ
ความเหมาะสมและความจ าเป็น โดยพจิารณาจากสถติกิารรบัจ าน า การไถ่ถอน ภาระค่าธรรมเนียม 
และดอกเบีย้ รวมถงึค่าใชจ้า่ยอื่นๆ เพื่อไมใ่หก้ระทบกระเทอืนต่อความมัน่คงของกจิการ 

(3)  เมือ่เทศบาลและเมอืงพทัยาด าเนินการท าสญัญากู้เงนิกบัสถาบนัการเงนิแลว้ให้
รายงานผลการด าเนินการดงักล่าวให้กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ทราบ ตามแบบรายงาน
การกู้เงนิของเทศบาลและเมืองพทัยาจากสถาบันการเงนิเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ
สถานธนานุบาล 

2)  การขอกูเ้งนิของเทศบาลและเมอืงพทัยาจากสถาบนัการเงนิเพื่อเป็นเงนิทุน
หมนุเวยีนของสถานธนานุบาลมวีตัถุประสงคท์ีแ่ตกต่างจากการขอกู้เงนิเพื่อจดับรกิารสาธารณะ 
ซึ่งเป็นโครงการตามอ านาจหน้าที่ ประกอบกับการด าเนินกิจการสถานธนานุบาลเป็นการ
ให้บรกิารเพื่อช่วยเหลอืสงเคราะห์ประชาชนและสามารถสร้างรายได้ให้แก่เทศบาลและเมอืง
พทัยาได้ เพราะฉะนัน้จึงไม่ต้องน าหลกัเกณฑ์หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงนิของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และเมอืงพทัยา) ตามหนังสอื
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.3/ว 4715 ลงวนัที ่23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2554 มาใช้
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ประกอบการพจิารณาตามขอ้ 1) 
  3)  กรณกีารขอกูเ้งนิของเทศบาลเพื่อเป็นเงนิทุนหมนุเวยีนของสถานธนานุบาล
จากกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ (กบท.) ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารกู้เงนิที่
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนท้องถิน่ (กบท.) ก าหนด และเป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งดงักล่าว 
  4)  ผูท้ีม่อี านาจใหค้วามเหน็ชอบหรอือนุมตัใิหกู้เ้งนิดงักล่าวนัน้ รฐัมนตรวี่าการกระทรวง 
มหาดไทยไดม้กีารมอบอ านาจตามค าสัง่ มท. ที ่64/2555 ลงวนัที ่31 มกราคม พ.ศ. 2555 เรื่อง 
การมอบอ านาจให้ผูว้่าราชการจงัหวดัปฏบิตัริาชการแทนในการใหค้วามเหน็ชอบหรอือนุมตัใิห้
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และเมอืงพทัยา กู้เงนิ โดยให้ผู้ว่าอนุมตัิการกู้เงนิของ
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และเมอืงพทัยา ภายใตก้รอบวงเงนิไมเ่กนิจ านวน 50 ลา้นบาท 
 โดยสามารถสรปุหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาการขอกูเ้งนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
เพื่อเป็นเงนิทุนหมนุเวยีนของสถานธนานุบาล (เทศบาล และเมอืงพทัยา) ไดต้ามภาพดา้นล่างน้ี 
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ภาพท่ี 4.2 หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาการขอกูเ้งนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เพื่อเป็น 

เงนิทุนหมนุเวยีนของสถานธนานุบาล (เทศบาล และเมอืงพทัยา) 
หมายเหต:ุ สรปุจากหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.3/ว 628 ลงวนัที ่14  

กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2555 
 
 โดยมตีวัอยา่งรปูแบบค าขอกูเ้งนิจากสถาบนัการเงนิเพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนของสถานธ
นานุบาล ของเทศบาลและเมอืงพทัยา ดงัรปูแบบดา้นล่างนี้ 
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 นอกจากนี้ยงัมกีารก าหนดหลกัเกณฑใ์นการก ากบัดูแลการกู้เงนิขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ ไวด้งันี้ 
 กระทรวงมหาดไทยมนีโยบายและมาตรการในการก ากับดูแลการกู้เง ินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ (องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และเมอืงพทัยา) เพื่อไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อการบรหิารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทัว่ประเทศ ดงันี้ 

1)  การกู้เงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะต้องปฏบิตัใิห้ถูกต้องตามที่
กฎหมายก าหนดและจะต้องส่งเรื่องให้ผู้ว่ าราชการจังหวัดพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด โดยใหม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการระดบัจงัหวดัพจิารณารายละเอยีด
ตามความเหมาะสมของโครงการและวงเงนิทีจ่ะกูก่้อนทีจ่ะมกีารอนุมตัใิหกู้เ้งนิ 

2)  โครงการที่จะด าเนินการโดยใช้เงนิกู้ต้องอยู่ในอ านาจหน้าทีข่ององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ และเกดิประโยชน์ต่อประชาชน 
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3)  ระยะเวลาทีกู่้และเงนิทีต่้องช าระหนี้ไม่เป็นภาระต่องบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่มากเกนิไป จนไมม่เีงนิพอทีจ่ะพฒันาทอ้งถิน่ในอนาคต 

4)  ก าหนดวงเงนิทีเ่หมาะสมในการมองอ านาจใหผู้้ว่าราชการจงัหวดัอนุมตัิ
หรือเห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้เง ินแทนรฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
(ปจัจบุนัก าหนดไวไ้มเ่กนิ 50 ลา้นบาท) 

5)  เมื่อไดม้กีารอนุมตัใิห้กู้เงนิแล้ว ในการจดัซือ้ จดัจา้ง เพื่อด าเนินการตาม
โครงการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครดั (โดยเฉพาะระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพสัดุ) ซึง่ผูว้่าราชการจงัหวดั และ
นายอ าเภอมอี านาจหน้าทีใ่นการก ากบัดแูล 
 
4.2  สถานภาพการกู้เงินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในประเทศไทย 
 
 ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวเิคราะหใ์นส่วนนี้ทัง้หมด เป็นขอ้มลูการกู้เงนิขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ในประเทศไทย (องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล เมอืงพทัยา และกรุงเทพมหานคร) 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2541 – วนัที ่30 กนัยายน 2555 โดยเป็นจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิและเป็น
กรณกีารกูเ้งนิจากสถาบนัการเงนิเท่านัน้ โดยเป็นขอ้มลูทีไ่ดม้าจากส านักบรหิารการคลงัทอ้งถิน่ 
กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย
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ตารางท่ี 4.1  การกูเ้งนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จ าแนกตามตามประเภท อปท. และจดุประสงคใ์นการกูเ้งนิ ระหว่างปี พ.ศ. 2541 – วนัที ่30 
กนัยายน พ.ศ. 2555 (โดยเป็นจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิและเป็นกรณกีารกูเ้งนิจากสถาบนัการเงนิเท่านัน้) 

 
ล าดบั
ท่ี 

ประเภท  
อปท. 

จ านวน  
อปท. 
ท่ีกู้เงิน 

จ านวน 
อปท. 
ทัง้หมด 

ร้อยละ 
ของ 
อปท. 
ท่ีกู้เงิน 

เงินกูเ้พ่ือด าเนินการ 
ตามอ านาจหน้าท่ี 

เงินกู้เพ่ือเป็นทุนหมนุเวียน 
ของสถานธนานุบาล 

 รวม 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงนิ 
(ลา้นบาท) 

จ านวนเงนิ 
ต่อโครงการ 
 (ลา้นบาท) 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงนิ 
(ลา้นบาท) 

จ านวนเงนิ 
ต่อโครงการ 
 (ลา้นบาท) 

 จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงนิ 
(ลา้นบาท) 

จ านวนเงนิ 
ต่อโครงการ 
(ลา้นบาท) 

1) อบจ. 38 76 50.00 94 
(10.3%) 

11,197.90 
(38.8%) 

119.13 0.00 
(0.0%) 

0.00 
(0.0%) 

0.00  94 
(6.7%) 

11,197,90 
(26.4%) 

119.13 

2) เทศบาล 633 2,283 27.73 814 
(89.4) 

16,586.24 
(57.4%) 

20.38 496 
(99.4%) 

13,498.93 
(99.3%) 

27.22  1,310 
(92.9%) 

30,085,18 
(70.8%)  

22.97 

3) กรุงเทพ 
มหานคร 

1 1 100.00 2 
(0.2%) 

936.96 
(3.2%) 

468.48 0.00 
(0.0%) 

0.00 
(0.0%) 

0.00  2 
(0.1%) 

936,96 
(2.2%) 

468.48 

4) เมอืงพทัยา 1 1 100.00 1 
(0.1%) 

155.86 
(0.5%) 

155.86 3 
(0.6%) 

95..00 
(0.7%) 

31.67  4 
(0.3%) 

250.86 
(0.6%) 

62.72 

 รวม 673 2,361 28.50 911 
(100.0%) 

28,876.96 
(100.0%) 

31.70 499 
(100.0%) 

13,593.93 
(100.0%) 

27.24  1,410 
(100.0%) 

42,470.89 
(100.0%) 

30.12 

 
หมายเหตุ: จ านวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เมือ่วนัที ่27 กรกฎาคม 2556 
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จากตารางที่ 4.1 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในประเทศไทยมจี านวนองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ที่กู้เงนิทัง้สนิ 673 แห่ง โดยองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั และเทศบาล มอีงค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีกู่เ้งนิจ านวน 38 และ 633 แห่ง ตามล าดบั โดยคดิเป็นรอ้ยละ 50.00 และ 
27.73 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในแต่ละประเภท โดยสามารถแบ่งวตัถุประสงคใ์นการกู้
เงนิออกเป็น 2 ประการ คอื เงนิกู้เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ และเงนิกู้เพื่อเป็นทุน
หมนุเวยีนของสถานธนานุบาล โดยมจี านวนเงนิกูท้ ัง้หมด 42,470.89 ลา้นบาท 
 ส าหรบัเงนิกู้เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าทีม่ที ัง้หมด 911 โครงการ  รวมจ านวนเงนิ
ทัง้หมด 28,876.96 ลา้นบาท โดยองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล กรุงเทพมหานคร และ
เมอืงพทัยา มจี านวนโครงการทีกู่้เงนิจ านวน 94, 814, 2 และ 1 โครงการ ตามล าดบั หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 10.3, 89.4, 0.2 และ 0.1 ของโครงการทัง้หมด และมจี านวนเงนิทีกู่้เพื่อด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าทีจ่ านวน 11,197.90, 16,586.24, 936.96 และ 155.86 ล้านบาท ตามล าดบั 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 38.8, 57.4, 3.2 และ 0.5 ของจ านวนเงนิกู้เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
ทัง้หมด ตามล าดบั และมจี านวนเงนิเฉลีย่ต่อหนึ่งโครงการเท่ากบั 119.13, 20.38, 468.48 และ 
155.86 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 ส่วนเงนิกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนของสถานธนานุบาลมทีัง้หมด 499 โครงการ รวมเป็น
เงนิทัง้หมด 13,593.93 ลา้นบาท โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีม่กีารกู้เงนิเพื่อด าเนินกจิการ
สถานธนานุบาลคอื เทศบาล และเมอืงพทัยา โดยมจี านวนโครงการทีกู่้เงนิจ านวน 496 และ 3 
โครงการ ตามล าดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 99.4 และ 0.6 ของโครงการทัง้หมด ตามล าดบั และมี
จ านวนเงนิที่กู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนของสถานธนานุบาลจ านวน 13,498.93 และ 95 ล้านบาท 
ตามล าดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 99.3 และ 0.7 ของจ านวนเงนิกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนของสถานธ
นานุบาลทัง้หมด ตามล าดบั และมจี านวนเงนิเฉลี่ยต่อหนึ่งโครงการเท่ากบั 27.22 และ 31.67 
ลา้นบาท ตามล าดบั 
 ดงันัน้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มกีารกูเ้งนิทัง้หมด 1,410 โครงการ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 
42,470.89 ลา้นบาท และมจี านวนเงนิเฉลีย่ต่อหนึ่งโครงการเท่ากบั 30.12 ลา้นบาท โดยองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มจี านวนโครงการกู้เงนิจ านวนมากที่สุดคือ เทศบาล จ านวน 1,310 
โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 92.9 ของโครงการทัง้หมด เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 30,085.18 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 70.8 ของจ านวนเงนิกูท้ ัง้หมด และมจี านวนเงนิเฉลีย่ต่อหนึ่งโครงการเท่ากบั 
22.97 ลา้นบาท ล าดบัต่อมาคอื องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั จ านวน 94 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 
6.7 ของโครงการทัง้หมด เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 11,197.90 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 26.4 
ของจ านวนเงนิกูท้ ัง้หมด และมจี านวนเงนิเฉลีย่ต่อหนึ่งโครงการเท่ากบั 119.13 ลา้นบาท ล าดบั
ต่อมาคอื เมอืงพทัยา จ านวน 4 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 0.3 ของโครงการทัง้หมด เป็นจ านวน
เงนิทัง้สิน้ 250.86 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.6 ของจ านวนเงนิกู้ทัง้หมด และมจี านวนเงนิ
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เฉลี่ยต่อหนึ่งโครงการเท่ากบั 62.72 ล้านบาท และสุดท้ายคือกรุงเทพมหานคร จ านวน 2 
โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 0.1 ของโครงการทัง้หมด เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 936.96 ลา้นบาท หรอื
คดิเป็นร้อยละ 2.2 ของจ านวนเงนิกู้ทัง้หมด และมจี านวนเงนิเฉลี่ยต่อหนึ่งโครงการเท่ากบั 
468.48 ลา้นบาท 
 ถึงแม้ว่าเทศบาลจะมจี านวนโครงการและจ านวนเงนิกู้มากที่สุด แต่ถ้าหากพจิารณา
จ านวนเงนิเฉลีย่ต่อหนึ่งโครงการจะพบว่า เทศบาลมจี านวนเงนิเฉลีย่ต่อหนึ่งโครงการน้อยทีสุ่ด 
เท่ากบั 22.97 ล้านบาท ส่วนกรุงเทพมหานครมจี านวนเงนิเฉลี่ยต่อหนึ่งโครงการมากที่สุด
เท่ากบั 468.48 ล้านบาท รองลงมาคอื องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมจี านวนเงนิเฉลี่ยต่อหนึ่ง
โครงการเท่ากบั 119.13 ล้านบาท และเมอืงพทัยามจี านวนเงนิเฉลี่ยต่อหนึ่งโครงการเท่ากบั 
62.72 ลา้นบาท แสดงใหเ้หน็ว่า ขนาดขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เช่น องคก์ารบรหิารส่วน
จงัหวดัซึ่งมพีื้นที่ขนาดใหญ่ครอบคลุมทัง้จงัหวดัจะมกีารกู้เงนิต่อโครงการมากกว่าเทศบาล 
เพราะขอบเขตในการจดับรกิารสาธารณะหรือด าเนินโครงการจะมีขนาดใหญ่กว่า รวมทัง้
กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมอืงที่มรีะดบัความเติบโตทางเศรษฐกจิสูงและมปีระชากรมากก็จะมี
การกู้เงนิต่อโครงการมากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อื่นๆ เพราะมภีารกจิ โครงการ หรอื
การจดัการบรกิารสาธารณะทีห่ลากหลายกว่า 
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ตารางท่ี 4.2  การกูเ้งนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จ าแนกตามภาค และจดุประสงคใ์นการกูเ้งนิ ระหว่างปี พ.ศ. 2541 – วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ.  
2555 (โดยเป็นจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิและเป็นกรณกีารกูเ้งนิจากสถาบนัการเงนิเท่านัน้) 

 
ล าดบั
ท่ี 

ภาค จ านวน  
โครงการ 
(ทัง้หมด) 

เพ่ือด าเนินการ 
ตามอ านาจหน้าท่ี 

เพ่ือเป็นทุนหมนุเวียน 
ของสถานธนานุบาล 

จ านวน 
เงินกู้รวม 
(ล้านบาท) 

จ านวน
ประชากร 
(ล้านคน) 

จ านวนเงินกู้
ต่อประชากร 
(บาท/คน) จ านวน โครงการ จ านวนเงินกู้ (ล้านบาท) จ านวน โครงการ จ านวนเงินกู้ (ล้านบาท) 

1) เหนือ 318 
(22.6%) 

230 
(25.2%) 

5,153.64 
(17.8%) 

88 
(17.6%) 

2,376.12 
(17.5%) 

7,529.76 
(17.7%) 

11.80 637.98 
 

2) กลาง 145 
(10.3%) 

73 
(8.0%) 

2,463.35 
(8.5%) 

72 
(14.4%) 

1,962.62 
(14.4%) 

4,425.97 
(10.4%) 

5.18 853.93 

3) ตะวนัออก 
เฉยีงเหนือ 

460 
(32.6%) 

342 
(37.5%) 

10,081.19 
(34.9%) 

118 
(23.6%) 

3,391.00 
(24.9%) 

13,472.19 
(31.7%) 

21.70 620.91 

4) ตะวนัออก 150 
(10.6%) 

93 
(10.2%) 

4,446.82 
(15.4%) 

57 
(11.4%) 

1,633.20 
(12.0%) 

6,080.02 
(14.3%) 

5.94 1,022.84 

5) ตะวนัตก 121 
(8.6%) 

63 
(6.9%) 

1,862.24 
(6.4%) 

58 
(11.6%) 

1,594.00 
(11.7%) 

3,456.24 
(8.1%) 

5.10 678.28 

6) ใต ้ 214 
(15.2%) 

108 
(11.9%) 

3,932.75 
(13.6%) 

106 
(21.2%) 

2,637.00 
(19.4%) 

6,569.75 
(15.5%) 

9.06 725.12 

7) กรุงเทพมหานคร 2 
(0.1%) 

2 
(0.2%) 

936.96 
(3.2%) 

0 
(0.0%) 

0.00 
(0.0%) 

936.96 
(2.2%) 

5.67 165.14 

 รวม 1,410 911 28,876.96 499 13,593.93 42,470.89 64.46 658.91 

 
หมายเหตุ: จ านวนประชากร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ขอ้มลูจาก ส านกัทะเบยีนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
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จากตารางที่ 4.2 ผู้ศึกษาได้แบ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็นภาค ได้แก่ 
ภาคเหนือ กลาง ตะวนัออกเฉียงเหนือ ตะวนัออก ตะวนัตก ใต้ และกรุงเทพมหานคร โดยแต่ละ
แห่งมโีครงการกู้จ านวน 318, 145, 460, 150, 121, 214 และ 2 โครงการ ตามล าดบั หรอืคดิ
เป็น 22.6, 10.3, 32.6, 10.6, 8.6, 15.2 และ 0.1 ของโครงการทัง้หมด ตามล าดบั โดยสามารถ
แบ่งวตัถุประสงค์ในการกู้เงนิออกเป็น 2 ประการ คอื เงนิกู้เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่
และเงนิกูเ้พื่อเป็นทุนหมนุเวยีนของสถานธนานุบาล โดยมจี านวนเงนิกูท้ ัง้หมด 42,470.89 ลา้นบาท 
 ส าหรบัเงนิกู้เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าทีม่ที ัง้หมด 911 โครงการ  โดยภาคเหนือ 
กลาง ตะวนัออกเฉียงเหนือ ตะวนัออก ตะวนัตก ใต ้และกรงุเทพมหานคร มจี านวนโครงการทีกู่้
เงนิจ านวน 230, 73, 342, 93, 63, 108 และ 2 โครงการ ตามล าดบั และคดิเป็นรอ้ยละ 25.2, 
8.0, 37.5, 10.2, 6.9, 11.9 และ 0.2 ของโครงการทัง้หมด ตามล าดบั โดยภาคเหนือ กลาง 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ตะวันออก ตะวันตก ใต้ และกรุงเทพมหานคร มีจ านวนเงนิที่กู้เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าทีจ่ านวน 5,153.64, 2,463.35, 10,081.19, 4,446.82, 1,862.24, 
3,932.75 และ 936.96 ลา้นบาท ตามล าดบั รวมทัง้สิน้ 28,876.96 ลา้นบาท และคดิเป็นรอ้ยละ 
17.8, 8.5, 34.9, 15.4, 6.4, 13.6 และ 3.2 ของจ านวนเงนิกู้เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
ทัง้หมด ตามล าดบั 
 ส่วนเงนิกูเ้พื่อเป็นทุนหมนุเวยีนของสถานธนานุบาลมทีัง้หมด 499 โครงการ โดยองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีส่ามารถด าเนินกจิการสถานธนานุบาลคอื เทศบาล และเมอืงพทัยา โดย
ภาคเหนือ กลาง ตะวนัออกเฉียงเหนือ ตะวนัออก ตะวนัตก และใต้ มจี านวนโครงการที่กู้เงนิ
จ านวน 88, 72, 118, 57, 58 และ 106 โครงการ ตามล าดบั และคดิเป็นรอ้ยละ 17.6, 14.4, 
23.6, 11.4, 11.6 และ 21.2 ของโครงการทัง้หมด ตามล าดบั โดยภาคเหนือ กลาง 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ตะวนัออก ตะวนัตก และใต้ มจี านวนเงนิที่กู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนของ
สถานธนานุบาลจ านวน 2,376.12, 1,962.62, 3,391.00, 1,633.20, 1,594.00 และ 2,637.00 
ล้านบาท ตามล าดบั รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 13,593.93 ล้านบาท และคดิเป็นรอ้ยละ 17.5, 14.4, 
24.9, 12.0, 11.7 และ 19.4 ของจ านวนเงนิกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนของสถานธนานุบาลทัง้หมด 
ตามล าดบั 
 ดงันัน้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มกีารกูเ้งนิทัง้หมด 1,410 โครงการ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 
42,470.89 ล้านบาท โดยภูมิภาคที่มีจ านวนโครงการกู้ เ ง ินจ านวนมากที่สุดคือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 460 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 32.6 ของโครงการทัง้หมด และเป็น
จ านวนเงนิทัง้สิ้น 13,472.19 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 31.7 ของจ านวนเงนิกู้ทัง้หมด ล าดบั
ต่อมาคอื ภาคเหนือ จ านวน 318 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 22.6 ของโครงการทัง้หมด และเป็น
จ านวนเงนิทัง้สิน้ 7,529.76 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 17.7 ของจ านวนเงนิกู้ทัง้หมด ล าดบัต่อมา
คอื ภาคใต ้จ านวน 214 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 15.2 ของโครงการทัง้หมด และเป็นจ านวนเงนิ



65 
 

65 

ทัง้สิน้ 6,569.75 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 15.5 ของจ านวนเงนิกู้ทัง้หมด ล าดบัต่อมาคอื ภาค
ตะวนัออก จ านวน 150 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 10.6 ของโครงการทัง้หมด และเป็นจ านวนเงนิ
ทัง้สิน้ 6,080.02 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 14.3 ของจ านวนเงนิกู้ทัง้หมด ล าดบัต่อมาคอื ภาค
กลาง จ านวน 145 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 10.3 ของโครงการทัง้หมด และเป็นจ านวนเงนิ
ทัง้สิน้ 4,425.97 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 10.4 ของจ านวนเงนิกู้ทัง้หมด ล าดบัต่อมาคอื ภาค
ตะวนัตก จ านวน 121 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 8.6 ของโครงการทัง้หมด และเป็นจ านวนเงนิ
ทัง้สิ้น 3,456.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.1 ของจ านวนเงินกู้ทัง้หมด และสุดท้ายคือ
กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 0.1 ของโครงการทัง้หมด และเป็นจ านวน
เงนิทัง้สิน้ 936.96 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 2.2 ของจ านวนเงนิกูท้ ัง้หมด 
 ถา้หากพจิารณาถงึอตัราส่วนระหว่างจ านวนเงนิกู้ต่อประชากรหนึ่งคนจะพบว่า ภูมภิาค
ทีม่ภีาระหนี้ต่อประชากรสูงสุดไดแ้ก่ ภาคตะวนัออก จ านวน 1,022.84 บาทต่อคน อนัดบัต่อมา
คอื ภาคกลาง จ านวน 853.93 บาทต่อคน อนัดบัต่อมาคอื ภาคใต้ จ านวน 725.12 บาทต่อคน 
อนัดบัต่อมาคอื ภาคตะวนัตก จ านวน 678.28 บาทต่อคน อนัดบัต่อมาคอื ภาคเหนือ จ านวน 
637.98 บาทต่อคน อนัดบัต่อมาคอื ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 620.91 บาทต่อคน และ
กรุงเทพมหานคร จ านวน 165.14 บาทต่อคน เพราะฉะนั ้นแสดงให้เห็นว่าการที่ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือมกีารกู้เงนิเยอะกว่าภูมภิาคอื่นนัน้ ไม่ได้หมายความว่ามี
ภาระหนี้หรอืภาระการคลงัสูง แต่เป็นเพราะสองภาคนี้มจี านวนจงัหวดัและองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่มากกว่าภาคอื่นๆ จงึส่งผลใหจ้ านวนโครงการและจ านวนเงนิทีข่อกู้มจี านวนมาก ซึง่เมื่อ
พิจารณาถึงอัตราส่วนระหว่างจ านวนเงนิกู้ต่อประชากรหนึ่งคนกลับพบว่า ภาคตะวนัออก
กลายเป็นภาคทีม่ภีาระหนี้ต่อประชากรมากทีสุ่ด จ านวน 1,022.84 บาทต่อคน  
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ตารางท่ี 4.3  จงัหวดัทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มจี านวนเงนิกู้มากทีสุ่ด 10 อนัดบัแรก ระหว่างปี พ.ศ. 2541 – วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2555  
(โดยเป็นจ านวนเงนิทีไ่ด้รบัการอนุมตั ิและเป็นกรณกีารกูเ้งนิจากสถาบนัการเงนิเท่านัน้) 

 
ล าดบัท่ี จงัหวดั จ านวน  

อปท. ท่ีกู้เงิน 
(แห่ง) 

เงินกู้เพื่อ 
ด าเนินการตาม 
อ านาจหน้าท่ี 

(ล้านบาท) 

เงินกู้เพื่อเพื่อ 
เป็นทุนหมุนเวียน 

ของสถานธนานุบาล 
(ล้านบาท) 

รวมจ านวน 
เงินกู้ 

(ล้านบาท) 

จ านวน 
ประชากร 
(ล้านคน) 

จ านวนเงินกู้
ต่อประชากร 
(บาท/คน) 

1) ขอนแก่น 33 1,641.95 323.00 1,964.95 1.77 1,107.13 
2) นครราชสมีา 18 805.16 843.00 1,648.16 2.60 633.62 
3) ชลบุร ี 15 1,197.34 360.00 1,557.34 1.36 1,141.74 
4) ระยอง 10 1,168.58 324.20 1,492.78 0.65 2,299.15 
5) สระบุร ี 11 998.68 326.52 1,325.20 0.63 2,117.98 
6) อุบลราชธาน ี 23 815.67 508.00 1,323.67 1.83 724.53 
7) สงขลา 16 930.71 239.00 1,169.71 1.38 848.49 
8) เพชรบรูณ์ 12 1,000.20 120.00 1,120.20 0.99 1,127.30 
9) นครศรธีรรมราช 11 642.88 419.00 1,061.88 1.53 691.83 
10) รอ้ยเอด็ 9 952.22 92.00 1,044.22 1.31 797.99 

 
หมายเหต:ุ จ านวนประชากร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ขอ้มลูจาก ส านกัทะเบยีนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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จากตารางที่ 4.3 แสดงให้เหน็ถงึจงัหวดัทีม่จี านวนเงนิกู้เงนิมากที่สุด 10 อนัดบัแรก 
โดยมวีตัถุประสงคใ์นการกู้เงนิ 2 ประการ คอื เงนิกู้เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่และเงนิกู้
เพื่อเป็นทุนหมนุเวยีนของสถานธนานุบาล โดยสามารถเรยีงตามอนัดบัจากมากไปน้อย ไดด้งันี้  

จงัหวดัขอนแก่น มอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้เงนิจ านวน 33 แห่ง โดยมี
เงินกู้เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่จ านวน 1,641.95 ล้านบาท และเงินกู้เพื่อเป็นทุน
หมุนเวยีนของสถานธนานุบาลจ านวน 323.00 ล้านบาท รวมจ านวนเงนิกู้ทัง้หมด 1,964.95 
ลา้นบาท และมภีาระหนี้ต่อประชากรจ านวน 1,107.13 บาทต่อคน 

จงัหวดันครราชสมีา มอีงคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กู้เงนิจ านวน 18 แห่ง โดยมี
เงนิกูเ้พื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าทีจ่ านวน 805.16 ลา้นบาท และเงนิกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวยีน
ของสถานธนานุบาลจ านวน 843.00 ลา้นบาท รวมจ านวนเงนิกู้ทัง้หมด 1,648.16 ลา้นบาท และ
มภีาระหนี้ต่อประชากรจ านวน 633.62 บาทต่อคน 

จงัหวดัชลบุร ีมอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กู้เงนิจ านวน 15 แห่ง โดยมเีงนิกู้
เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่จ านวน 1,197.34 ล้านบาท และเงนิกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวยีน
ของสถานธนานุบาลจ านวน 360.00 ลา้นบาท รวมจ านวนเงนิกู้ทัง้หมด 1,557.34 ลา้นบาท และ
มภีาระหนี้ต่อประชากรจ านวน 1,141.74 บาทต่อคน 

จงัหวดัระยอง มอีงค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่กู้เงนิจ านวน 10 แห่ง โดยมเีงนิกู้
เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่จ านวน 1,168.58 ล้านบาท และเงนิกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวยีน
ของสถานธนานุบาลจ านวน 324.20 ล้านบาท รวมจ านวนเงนิกู้ทัง้หมด 1,492.78 บาท และมี
ภาระหนี้ต่อประชากรจ านวน 2,299.15 บาทต่อคน 

จงัหวดัสระบุร ีมอีงคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กู้เงนิจ านวน 11 แห่ง โดยมเีงนิกู้
เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่จ านวน 998.68 ลา้นบาท และเงนิกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนของ
สถานธนานุบาลจ านวน 326.52 ลา้นบาท รวมจ านวนเงนิกู้ทัง้หมด 1,325.20 ล้านบาท และมี
ภาระหนี้ต่อประชากรจ านวน 2,117.98 บาทต่อคน 

จงัหวดัอุบลราชธานี มอีงคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กู้เงนิจ านวน 23 แห่ง โดยมี
เงนิกูเ้พื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าทีจ่ านวน 815.67 ลา้นบาท และเงนิกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวยีน
ของสถานธนานุบาลจ านวน 508.00 ลา้นบาท รวมจ านวนเงนิกู้ทัง้หมด 1,323.67 ลา้นบาท และ
มภีาระหนี้ต่อประชากรจ านวน 742.53 บาทต่อคน 

จงัหวดัสงขลา มอีงค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่กู้เงนิจ านวน 16 แห่ง โดยมเีงนิกู้
เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่จ านวน 930.71 ลา้นบาท และเงนิกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนของ
สถานธนานุบาลจ านวน 239.00 ลา้นบาท รวมจ านวนเงนิกู้ทัง้หมด 1,169.71 ลา้นบาท และมี
ภาระหนี้ต่อประชากรจ านวน 848.49 บาทต่อคน 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ มอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กู้เงนิจ านวน 12 แห่ง โดยมี
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เงินกู้เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่จ านวน 1,000.20 ล้านบาท และเงินกู้เพื่อเป็นทุน
หมุนเวยีนของสถานธนานุบาลจ านวน 120.00 ล้านบาท รวมจ านวนเงนิกู้ทัง้หมด 1,120.20 
ลา้นบาท และมภีาระหนี้ต่อประชากรจ านวน 1,127.30 บาทต่อคน 

จงัหวดันครศรธีรรมราช มอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กู้เงนิจ านวน 11 แห่ง 
โดยมเีงนิกู้เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่จ านวน 642.88 ล้านบาท และเงนิกู้เพื่อเป็นทุน
หมุนเวยีนของสถานธนานุบาลจ านวน 419.00 ล้านบาท รวมจ านวนเงนิกู้ทัง้หมด 1,061.88 
ลา้นบาท และมภีาระหนี้ต่อประชากรจ านวน 691.83 บาทต่อคน 

จงัหวดัรอ้ยเอด็ มอีงคก์รปกครองส่วนท้องถิน่กู้เงนิจ านวน 9 แห่ง โดยมเีงนิกู้
เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่จ านวน 952.22 ลา้นบาท และเงนิกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนของ
สถานธนานุบาลจ านวน 92.00 ล้านบาท รวมจ านวนเงนิกู้ทัง้หมด 1,044.22 ล้านบาท และมี
ภาระหนี้ต่อประชากรจ านวน 797.99 บาทต่อคน 

ถ้าหากกล่าวถงึการก่อหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นัน้ ไม่ไดห้มายความว่าไม่ด ี
เพราะถ้าเป็นการก่อหนี้เพื่อการลงทุน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสรมิการ
ประกอบอาชพี หรอืปรบัปรุงความเป็นอยู่ให้ดขีึน้ และถ้าไม่ได้เป็นการก่อหนี้สนิที่มากเกนิตวั
แล้ว การมหีนี้ในกรณีนี้จดัได้ว่าเป็นสิ่งที่มคีวามจ าเป็นส าหรบัการวางรากฐานชีวิตที่ม ัน่คง 
เพราะฉะนัน้ประเดน็ส าคญัในการก่อหนี้จงึอยู่ที่วตัถุประสงค์ในการก่อหนี้ ถ้าหากไม่มเีหตุอนั
ควรในการกู้ ถงึจะมภีาระหนี้ไม่มากนักกถ็อืว่าเป็นพฤตกิรรมทีไ่ม่ควรปฏบิตัิ (วรีะศกัดิ ์เครอืเทพ, 
2554: 73) นอกจากนี้ยงัตอ้งค านึงถงึวนิัยทางการคลงัดว้ย เพราะการจดัท างบประมาณและการ
กู้ที่คาดความระมดัระวงั อาจท าให้เกิดผลเสียหายต่อส่วนรวมมหาศาล เนื่องจากเมื่อผู้กู้ไม่
สามารถช าระเงนิคนืจะถูกสถานการณ์บงัคบัให้จ าเป็นต้องปรบัตวัตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่
ให้กู้ยมื เกดิปญัหาความไม่น่าเชื่อถอืและภาวะเศรษฐกิจตกต ่า ในท้ายที่สุดจะกลายเป็นภาระ
ของรฐับาลทีต่อ้งเขา้มาแทรกแซงไมว่่าทางใดทางหนึ่ง (ดเิรก ปทัมสริวิฒัน์, 2551: 95)  

นอกจากนี้ ถ้าหากพจิารณาถงึอตัราส่วนจ านวนเงนิกู้ต่อจ านวนประชากรหรอืภาระหนี้
ต่อประชากร ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ถ้าอตัราส่วนระหว่างจ านวนเงนิกู้กบัจ านวนประชากรอยู่ใน
ระดบัสูง แสดงว่าหน้ีต่อประชากรสูง ซึ่งอาจมโีอกาสที่จะเกดิปญัหาความมัน่คงทางการคลงัใน
ระยะยาวสูง หรอือาจกล่าวไดว้่ามคีวามเสีย่งทางการคลงัสูงนัน่เอง เพราะในระยะยาว ถ้าหาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถช าระหนี้ได้ หนี้ เหล่านี้ไม่ใช่หนี้ รวมของประเทศ 
เพราะฉะนัน้ภาระหนี้จะตกมาอยูก่บัประชากรในพืน้ที ่ซึง่ถ้ามมีาก ความสามารถในการช าระหนี้
ก็จะน้อยลงไป ซึ่งถ้าน าไปเทยีบกบัค่าเฉลี่ยของทัง้ประเทศซึ่งเท่ากบั 658.91 บาทต่อคน 
(อ้างองิจากตารางที ่4.2) จะพบว่า จงัหวดัระยองและสระบุร ีจะมภีาระหนี้ต่อประชากรมากกว่า
ค่าเฉลี่ยทัง้ประเทศมาก คอืประมาณ 3 เท่า กล่าวคอื จงัหวดัระยอง มภีาระหนี้ต่อประชากร
จ านวน 2,299.15 บาทต่อคน และจงัหวดัสระบุร ีมภีาระหนี้ต่อประชากรจ านวน 2,117.98 บาท
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ต่อคน เพราะฉะนัน้ทัง้สองจงัหวดันี้อาจเกดิปญัหาความมัน่คงทางการคลงัในระยะยาว หรอืมคีวาม
เสีย่งทางการคลงัในอนาคต ถา้หากขาดวนิยัทางการคลงั และการบรหิารการเงนิการคลงัทีด่ ี

 
ตารางท่ี 4.4  การกูเ้งนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จ าแนกเป็นรายปี และจดุประสงคใ์นการ 

กูเ้งนิ ระหว่างปี พ.ศ. 2541 – วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2555 (โดยเป็นจ านวนเงนิ
ทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิและเป็นกรณกีารกูเ้งนิจากสถาบนัการเงนิเท่านัน้) 

 
ล าดบั
ท่ี 

พ.ศ. เงินกู้เพ่ือด าเนินการ 
ตามอ านาจหน้าท่ี 

เงินกู้เพ่ือเพ่ือเป็นทุน
หมนุเวียนของ 
สถานธนานุบาล 

รวม 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

1) 2540 1 27.15 1 4.00 2 31.15 
2) 2543 5 49.64 2 20.00 7 69.64 
3) 2544 11 101.80 1 25.00 12 126.80 
4) 2545 31 303.64 3 84.00 34 387.64 
5) 2546 28 1,095.01 4 96.00 32 1,191.01 
6) 2547 9 262.27 1 10.00 10 272.27 
7) 2548 21 846.65 11 120.00 32 966.65 
8) 2549 33 1,646.12 36 748.00 69 2,394.12 
9) 2550 62 2,086.59 36 573.80 98 2,660.39 
10) 2551 78 2,121.80 60 1,973.70 138 4,095.49 
11) 2552 166 5,998.21 81 2,037.82 247 8,036.03 
12) 2553 249 8,456.24 78 2,696.10 327 11,152.34 
13) 2554 51 1,051.24 54 1,633.32 105 2,684.56 
14) 2555 84 999.39 46 1,349.00 130 2,348.39 
15) ไมร่ะบุ 

พ.ศ. 
82 3,831.22 85 2,223.20 167 6,054.42 

 รวมทัง้ส้ิน 911 28,876.96 499 13,593.93 1,410 42,470.89 

 
 จากตารางที ่ 4.4 แสดงถงึจ านวนโครงการและจ านวนเงนิทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
ไดร้บัอนุมตักิารกูเ้งนิ ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2555 โดยในแต่ละปีมรีายละเอยีดการกูเ้งนิดงัต่อไปนี้ 

ปี พ.ศ. 2540 มโีครงการกู้ยมืเงนิทัง้หมด 2 โครงการ เป็นเงนิรวม 31.15 ลา้น
บาท โดยแบ่งเป็นการกูเ้งนิเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่จ านวน 1 โครงการ เป็นเงนิ 27.15 
ลา้นบาท และเป็นการกู้เงนิเพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนของสถานธนานุบาลจ านวน 1 โครงการ เป็น
เงนิ 4.00 ลา้นบาท 

ปี พ.ศ. 2541 และ 2542 ไมม่สีถติกิารกูเ้งนิ 
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ปี พ.ศ. 2543 มโีครงการกู้ยมืเงนิทัง้หมด 7 โครงการ เป็นเงนิรวม 69.64 ลา้น
บาท โดยแบ่งเป็นการกูเ้งนิเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่จ านวน 5 โครงการ เป็นเงนิ 49.64 
ลา้นบาท และเป็นการกู้เงนิเพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนของสถานธนานุบาลจ านวน 2 โครงการ เป็น
เงนิ 20.00 ลา้นบาท 

ปี พ.ศ. 2544 มโีครงการกู้ยมืเงนิทัง้หมด 12 โครงการ เป็นเงนิรวม 126.80 
ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นการกู้เงนิเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่จ านวน 11 โครงการ เป็นเงนิ 
101.80 ล้านบาท และเป็นการกู้เง ินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาลจ านวน 1 
โครงการ เป็นเงนิ 25.00 ลา้นบาท 

ปี พ.ศ. 2545 มโีครงการกู้ยมืเงนิทัง้หมด 34 โครงการ เป็นเงนิรวม 387.64 
ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นการกู้เงนิเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่จ านวน 31 โครงการ เป็นเงนิ 
303.64 ล้านบาท และเป็นการกู้เงนิเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาลจ านวน 3 
โครงการ เป็นเงนิ 84.00 ลา้นบาท 

ปี พ.ศ. 2546 มโีครงการกู้ยมืเงนิทัง้หมด 32 โครงการ เป็นเงนิรวม 1,191.01 
ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นการกู้เงนิเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่จ านวน 28 โครงการ เป็นเงนิ 
1,095.01 ล้านบาท และเป็นการกู้เงนิเพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนของสถานธนานุบาลจ านวน 4 
โครงการ เป็นเงนิ 96.00 ลา้นบาท 

ปี พ.ศ. 2547 มโีครงการกู้ยมืเงนิทัง้หมด 10 โครงการ เป็นเงนิรวม 272.27 
ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นการกู้เงนิเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่จ านวน 9 โครงการ เป็นเงนิ 
262.27ล้านบาท และเป็นการกู้เง ินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาลจ านวน 1 
โครงการ เป็นเงนิ 10.00 ลา้นบาท 

ปี พ.ศ. 2548 มโีครงการกู้ยมืเงนิทัง้หมด 32 โครงการ เป็นเงนิรวม 966.65 
ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นการกู้เงนิเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่จ านวน 21 โครงการ เป็นเงนิ 
846.65 ล้านบาท และเป็นการกู้เงนิเพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนของสถานธนานุบาลจ านวน 11 
โครงการ เป็นเงนิ 120.00 ลา้นบาท 

ปี พ.ศ. 2549 มโีครงการกู้ยมืเงนิทัง้หมด 69 โครงการ เป็นเงนิรวม 2,394.12 
ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นการกู้เงนิเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่จ านวน 33 โครงการ เป็นเงนิ 
1,646.12 ล้านบาท และเป็นการกู้เงนิเพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนของสถานธนานุบาลจ านวน 36 
โครงการ เป็นเงนิ 748.00 ลา้นบาท 

ปี พ.ศ. 2550 มโีครงการกู้ยมืเงนิทัง้หมด 98 โครงการ เป็นเงนิรวม 2,660.39 
ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นการกู้เงนิเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่จ านวน 62 โครงการ เป็นเงนิ 
2,086.59 ล้านบาท และเป็นการกู้เงนิเพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนของสถานธนานุบาลจ านวน 36 
โครงการ เป็นเงนิ 573.80 ลา้นบาท 
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ปี พ.ศ. 2551 มโีครงการกู้ยมืเงนิทัง้หมด 138 โครงการ เป็นเงนิรวม 4,095.49 
ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นการกู้เงนิเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่จ านวน 78 โครงการ เป็นเงนิ 
2,121.79 ล้านบาท และเป็นการกู้เงนิเพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนของสถานธนานุบาลจ านวน 60 
โครงการ เป็นเงนิ 1,973.70 ลา้นบาท 

ปี พ.ศ. 2552 มโีครงการกู้ยมืเงนิทัง้หมด 247 โครงการ เป็นเงนิรวม 8,036.03 
ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นการกูเ้งนิเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่จ านวน 166 โครงการ เป็นเงนิ 
5,998.21 ล้านบาท และเป็นการกู้เงนิเพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนของสถานธนานุบาลจ านวน 81 
โครงการ เป็นเงนิ 2,037.82 ลา้นบาท 

ปี พ.ศ. 2553 มโีครงการกู้ยมืเงนิทัง้หมด 327 โครงการ เป็นเงนิรวม 
11,152.34 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการกู้เงนิเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 249 
โครงการ เป็นเงนิ 8,456.24 ล้านบาท และเป็นการกู้เงนิเพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนของสถานธนานุ
บาลจ านวน 78 โครงการ เป็นเงนิ 2,696.10 ลา้นบาท 

ปี พ.ศ. 2554 มโีครงการกู้ยมืเงนิทัง้หมด 105 โครงการ เป็นเงนิรวม 2,684.56 
ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นการกู้เงนิเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่จ านวน 51 โครงการ เป็นเงนิ 
1,051.24  ลา้นบาท และเป็นการกู้เงนิเพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนของสถานธนานุบาลจ านวน 54 
โครงการ เป็นเงนิ 1,633.32 ลา้นบาท 

ปี พ.ศ. 2555 มโีครงการกู้ยมืเงนิทัง้หมด 130 โครงการ เป็นเงนิรวม 2,348.39 
ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นการกู้เงนิเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่จ านวน 84 โครงการ เป็นเงนิ 
999.39 ล้านบาท และเป็นการกู้เงนิเพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนของสถานธนานุบาลจ านวน 46 
โครงการ เป็นเงนิ 1,349.00 ลา้นบาท 

ไม่ระบุปี พ.ศ. จ านวนทัง้หมด 167 โครงการ เป็นเงนิรวม 6,054.42 ลา้นบาท 
โดยแบ่งเป็นการกู้เงนิเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่จ านวน 82 โครงการ เป็นเงนิ 3,831.22 
ลา้นบาท และเป็นการกู้เงนิเพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนของสถานธนานุบาลจ านวน 85 โครงการ เป็น
เงนิ 2,223.20 ลา้นบาท 

สรปุไดว้่า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในประเทศไทยมียอดอนุมตัเิงนิกู้ทัง้หมด จ านวน 
1,410 โครงการ เป็นเงนิรวม 42,470.89 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการกู้เงนิเพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที ่จ านวน 911 โครงการ เป็นเงนิ 28,876.96 ลา้นบาท และเป็นการกู้เงนิเพื่อเป็นทุน
หมนุเวยีนของสถานธนานุบาลจ านวน 499 โครงการ เป็นเงนิ 13,593.93 ลา้นบาท 
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ภาพท่ี 4.3  กราฟแสดงจ านวนโครงการการกูเ้งนิขององคก์รปกครองทอ้งถิน่ระหว่างปี พ.ศ.    
2541-2555 (เป็นจ านวนโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตั ิและเป็นกรณีการกู้เงนิจากสถาบนั
การเงนิเท่านัน้) 
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ภาพท่ี 4.4  กราฟแสดงจ านวนเงนิในการกูเ้งนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระหว่างปี พ.ศ.  
2541-2555 (เป็นจ านวนเงนิที่ได้รบัการอนุมตั ิและเป็นกรณีการกู้เงนิจากสถาบนั
การเงนิเท่านัน้) 

 
 หากดูแนวโน้มจากภาพที ่4.3 และ 4.4 จะพบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2540 ถงึปี พ.ศ. 2553 
จะมแีนวโน้มในการกู้เงนิเพิม่มากขึน้เรื่อยๆ (ลดลงเลก็น้อยในช่วงปี พ.ศ. 2547 และในช่วงปี 
พ.ศ. 2541-2542 ไม่มสีถติขิอ้มลูการกู้เงนิ) ซึง่ผูศ้กึษาไดใ้หข้อ้สงัเกตว่าการทีก่ารขอกู้เงนิในปี 
พ.ศ. 2554 ลดลงอย่างมากจากปี พ.ศ. 2553 คอืจาก 327 โครงการ มาเป็น 105 โครงการ 
เพราะเกดิจากการมกีารประกาศใชค้ าสัง่กระทรวงมหาดไทย ที ่449/2553 ลงวนัที ่13 ตุลาคม 
พ.ศ. 2553 ส่งผลให้การกู้เงนิมจี านวนลดลง กล่าวคอื ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2541 ไดย้ดึปฏบิตัติาม
ค าสัง่กระทรวงมหาดไทย ที ่252/2541 ลงวนัที ่26 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ไดม้อบอ านาจให้
ผู้ว่าราชการจงัหวัดปฏิบัติราชการแทนรฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการให้ความ
เหน็ชอบหรอือนุมตัใิหอ้งค์การบรหิารส่วนจงัหวดัและเทศบาลกู้เงนิ เพราะฉะนัน้ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 
2541 อ านาจในการอนุมตัเิงนิกู้ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัและเทศบาลจะอยู่ทีผู่ว้่าราชการ
จงัหวดั ต่อมาไดม้คี าสัง่กระทรวงมหาดไทย ที่ 449/2553 ลงวนัที ่13 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ได้
ยกเลกิค าสัง่กระทรวงมหาดไทย ที ่252/2541 ลงวนัที ่26 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 และไดม้กีาร
ก าหนดว่า การให้ความเห็นชอบหรอือนุมตัิให้องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัและเทศบาลกู้เงนิ 
รวมทัง้การให้ความเห็นชอบให้เมอืงพทัยาจ าหน่ายพันธบตัรหรอืกู้เงนิ เป็นอ านาจหน้าที่ของ
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย เพราะฉะนัน้อ านาจในการอนุมตัหิรอืเหน็ชอบการกู้เงนิของ
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องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เปลีย่นมาอยูท่ีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยแทน โดยต่อมาได้
มหีนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 4715 ลงวนัที ่23 พฤศจกิายน พ.ศ. 
2554 ก าหนดให้มคีณะกรรมการกลัน่กรองการกู้เงนิของจงัหวดัเป็นผู้พจิารณาการกู้เงนิใน
เบือ้งตน้  

เพราะฉะนัน้ผูอ้นุมตัเิงนิกู้ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในช่วงปี พ.ศ. 2554 จะเป็น
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งผู้ศึกษาได้ตัง้ข้อสงัเกตว่าการเปลี่ยนให้อ านาจในการ
อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้เง ินมาอยู่ที่ร ัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยนัน้ มขี ัน้ตอนหรอืมคีวามยากกว่าการอนุมตัหิรอืใหค้วามเหน็ชอบการกู้เงนิ
โดยผู้ว่าราชการจงัหวดั จงึส่งผลให้จ านวนโครงการการกู้เงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลดลง ซึ่งสอดคล้องกบัจุดประสงค์ที่กระทรวงมหาดไทยยกเลกิค าสัง่กระทรวงมหาดไทย ที ่
252/2541 ลงวนัที ่26 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ารกู้เงนิขององคก์าร
บรหิารส่วนจงัหวดัและเทศบาล รวมทัง้การจ าหน่ายพนัธบตัรหรอืกู้เงนิของเมอืงพทัยาเป็นไป
ดว้ยความรอบคอบ เป็นไปในทางเดยีวกนั และการใชจ้า่ยเงนิเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการพฒันา
ทอ้งถิน่อย่างชดัเจน รวมทัง้การรกัษาวนิัยทางการเงนิการคลงัขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 
เทศบาล และเมอืงพทัยาในภาพรวม (จงัหวดัสระบุร,ี 2553) 
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ตารางท่ี 4.5  การกูเ้งนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จ าแนกตามตามสถาบนัการเงนิทีป่ล่อย  
กู้และจุดประสงค์ในการกู้เงนิ ระหว่างปี พ.ศ. 2541 – วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 
2555 (โดยเป็นจ านวนเงนิทีไ่ด้รบัการอนุมตั ิและเป็นกรณีการกู้เงนิจากสถาบนั
การเงนิเท่านัน้) 

 
ล าดบั
ท่ี 

สถาบนัการเงิน เงินกู้เพ่ือด าเนินการ 
ตามอ านาจหน้าท่ี 

เงินกู้เพ่ือเป็นทุนหมนุเวียน 
ของสถานธนานุบาล 

รวม 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1) ธนาคารกรุงไทย 449 
(49.3%) 

14,456.98 
(50.1%) 

230 
(46.1%) 

6,572.42 
(48.3%) 

679 
(48.2%) 

21,029.40 
(49.5%) 

2) ธนาคารออมสนิ 232 
(25.5%) 

9,862.22 
(34.2%) 

218 
(43.7%) 

5,056.52 
(37.2%) 

450 
(31.9%) 

14,928.50 
(35.1%) 

3) ธนาคารเพือ่
การเกษตร และ
สหกรณ์
การเกษตร 

103 
(11.3%) 

2,109.75 
(7.3%) 

44 
(8.8%) 

1,809.00 
(13.3%) 

147 
(10.4%) 

3,918.75 
(9.2%) 

4) ธนาคารธนชาต 0 
(0%) 

0 
(0%) 

5 
(1.0%) 

96.00 
(0.7%) 

5 
(0.4%) 

96.00 
(0.2%) 

5) กองทุนพฒันา
เมอืงในภมูภิาค 

122 
(13.4%) 

1,610.74 
(5.6%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

122 
(8.7%) 

1,610.74 
(3.8%) 

6) กองทุนรวมเพือ่
ช่วยเหลอื
เกษตรกร 

1 
(0.1%) 

15.00 
(0.1%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

1 
(0.1%) 

15.00 
(0%) 

7) รฐับาลเดนมารก์ 1 
(0.1%) 

786.96 
(2.7%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

1 
(0.1%) 

786.96 
(1.9%) 

8) SME Bank 2 
(0.2%) 

17.54 
(0.1%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

2 
(0.1%) 

17.54 
(0%) 

9) ธนาคารนครหลวง
ไทย 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

2 
(0.4%) 

60.00 
(0.4%) 

2 
(0.1%) 

60.00 
(0.1%) 

10) ไมร่ะบ ุ 1 
(0.1%) 

8.00 
(0.0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

1 
(0.1%) 

8.00 
(0%) 

 รวมทัง้ส้ิน 911 28,876.96 499 13,593.93 1,410 42,470.89 

 
 จากตารางที่ 4.5 จากการศกึษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้มกีารกู้เงนิกบั
สถาบนัการเงนิจ านวน 9 แห่ง ไดแ้ก่ ธนาคารกรงุไทย, ธนาคารออมสนิ, ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารธนชาต, กองทุนพฒันาเมอืงในภูมภิาค, กองทุนรวมเพื่อ
ช่วยเหลอืเกษตรกร, รฐับาลเดนมารก์, ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (SME Bank) และธนาคารนครหลวงไทย โดยสถาบนัการเงนิแต่ละแห่งมจี านวน
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โครงการและจ านวนเงนิทีป่ล่อยกู้โดยแบ่งตามวตัถุประสงคใ์นการกู้เงนิคอื เงนิกู้เพื่อด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที ่และเงนิกูเ้พื่อเป็นทุนหมนุเวยีนของสถานธนานุบาล ดงันี้ 

ธนาคารกรุงไทย มกีารปล่อยเงนิกู้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทัง้หมด 
679 โครงการ เป็นเงนิรวม 21,029.40 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการกู้เงนิเพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที ่จ านวน 449 โครงการ เป็นเงนิ 14,456.98 ลา้นบาท และเป็นการกู้เงนิเพื่อเป็นทุน
หมนุเวยีนของสถานธนานุบาลจ านวน 230 โครงการ เป็นเงนิ 6,572.42 ลา้นบาท 

ธนาคารออมสนิ มกีารปล่อยเงนิกู้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทัง้หมด 
450 โครงการ เป็นเงนิรวม  14,928.50 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการกู้เงนิเพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที ่จ านวน 232 โครงการ เป็นเงนิ 9,862.22 ลา้นบาท และเป็นการกู้เงนิเพื่อเป็นทุน
หมนุเวยีนของสถานธนานุบาลจ านวน 218 โครงการ เป็นเงนิ 5,056.52 ลา้นบาท 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มกีารปล่อยเงนิกู้ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ทัง้หมด 147 โครงการ เป็นเงนิรวม 3,918.75 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นการกู้
เงนิเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่จ านวน 103 โครงการ เป็นเงนิ 2,109.75 ลา้นบาท และ
เป็นการกูเ้งนิเพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนของสถานธนานุบาลจ านวน 44 โครงการ เป็นเงนิ 1,809.00 
ลา้นบาท 

ธนาคารธนชาต มกีารปล่อยเงนิกู้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทัง้หมด 5 
โครงการ เป็นเงนิรวม 96.00 ลา้นบาท โดยเป็นการกู้เงนิเพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนของสถานธนานุ
บาลทัง้หมด 5 โครงการ เป็นเงนิ 96.00 ลา้นบาท และไม่มกีารกู้เงนิเพื่อด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที ่

กองทุนพัฒนาเมอืงในภูมภิาค มีการปล่อยเงินกู้ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทัง้หมด 122 โครงการ เป็นเงนิรวม 1,610.74 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงนิเพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าทีท่ ัง้หมด 122 โครงการ เป็นเงนิ 1,610.74 ลา้นบาท และไม่มกีารกู้
เงนิเพื่อเป็นทุนหมนุเวยีนของสถานธนานุบาล 

กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลอืเกษตรกร มกีารปล่อยเงนิกู้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ทัง้หมด 1 โครงการ เป็นเงนิรวม 15.00 ลา้นบาท โดยเป็นการกู้เงนิเพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ทัง้หมด 1 โครงการ เป็นเงนิ 15.00 ล้านบาท และไม่มกีารกู้เงนิเพื่อเป็นทุน
หมนุเวยีนของสถานธนานุบาล 

รฐับาลเดนมารก์ มกีารปล่อยเงนิกู้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ทัง้หมด 1 
โครงการ เป็นเงนิรวม 786.96 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงนิเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
ทัง้หมด 1 โครงการ เป็นเงนิ 786.96 ลา้นบาท โดยเป็นการกู้เงนิของกรุงเทพมหานคร และไม่มี
การกูเ้งนิเพื่อเป็นทุนหมนุเวยีนของสถานธนานุบาล 

ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME 
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Bank) มกีารปล่อยเงนิกู้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทัง้หมด 2 โครงการ เป็นเงนิรวม 
17.54 ลา้นบาท โดยเป็นการกู้เงนิเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าทีท่ ัง้หมด 2 โครงการ เป็นเงนิ 
17.54 ลา้นบาท และไมม่กีารกูเ้งนิเพื่อเป็นทุนหมนุเวยีนของสถานธนานุบาล 

ธนาคารนครหลวงไทย มกีารปล่อยเงนิกู้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทัง้หมด 2 โครงการ เป็นเงนิรวม 60.00 ลา้นบาท โดยเป็นการกู้เงนิเพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนของ
สถานธนานุบาลทัง้หมด 2 โครงการ เป็นเงนิ 60.00 ลา้นบาท และไม่มกีารกู้เงนิเพื่อด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที ่

โดยสามารถสรุปไดว้่าสถาบนัการเงนิที่มจี านวนโครงการปล่อยกู้ให้แก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ เรยีงตามอนัดบัจากมากทีสุ่ดไปน้อยทีสุ่ด ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสนิ, 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, กองทุนพฒันาเมอืงในภูมภิาค, ธนาคารธนชาต, 
ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank), ธนาคารนคร
หลวงไทย, กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลอืเกษตรกร และรฐับาลเดนมารก์ โดยมจี านวนโครงการ 
ดงันี้ 679, 450, 147, 122, 5, 2, 2, 1, และ 1 ตามล าดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 48.2, 31.9, 10.4, 
8.7, 0.4, 0.1, 0.1, 0.1 และ 0.1 ตามล าดบั และคดิเป็นจ านวนเงนิจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ 
ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสนิ, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, กองทุน
พฒันาเมอืงในภูมภิาค, รฐับาลเดนมารก์, ธนาคารธนชาต, ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคาร
พฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) เป็นจ านวนเงนิ ดงันี้ 
21,029.40, 14,928.50, 3,918.75, 1,610.74, 786.96, 96.00, 60.00 และ 17.54 ลา้นบาท  
ตามล าดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 49.5, 35.1, 9.2, 3.8, 1.9, 0.2 และ 0.1 ตามล าดบั โดยกองทุน
รวมเพื่อช่วยเหลอืเกษตรกร และธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย (SME Bank) มจี านวนเงนิทีป่ล่อยกู้ไม่ถงึรอ้ยละ 0.1 ของจ านวนเงนิกู้ทัง้หมด และไม่ระบุ
แหล่งเงนิกู ้1 โครงการ คอื โครงการก่อสรา้งสถานธนานุบาล ของเทศบาลเมอืงกะทู ้จ.ภเูกต็ 

กรณีของรฐับาลเดนมารก์นัน้ กรุงเทพมหานครมอี านาจในการกู้เงนิจากต่างประเทศได ้
ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2528 มาตรา 117 (11) ซึง่
ไดบ้ญัญตัไิวว้่า “กรงุเทพมหานครอาจมรีายไดด้งัต่อไปนี้ ... (11) เงนิกูจ้ากต่างประเทศ องคก์าร
ต่างประเทศ หรอืองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งได้รบัความเหน็ชอบจากสภากรุงเทพมหานคร )” 
เพราะฉะนัน้กรุงเทพมหานครจงึมอี านาจในการกู้เงนิจากต่างประเทศได้โดยต้องได้รบัความ
เหน็ชอบจากสภากรงุเทพมหานครก่อน 

นอกจากนี้จากการศกึษาพบว่า การกู้เงนิจากธนาคารกรุงไทยมจี านวนมากที่สุดเกอืบ
รอ้ยละ 50 ของการกู้เงนิทัง้หมด กล่าวคอื มกีารปล่อยเงนิกู้ให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
ทัง้หมด 679 โครงการ หรอืคดิเป็น 48.2 ของโครงการทัง้หมด และเป็นจ านวนเงนิรวม 
21,029.40 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 49.5 ของจ านวนเงนิกู้ทัง้หมด ซึ่งสอดคล้องกบั
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แนวนโยบายของธนาคารกรุงไทยที่มแีนวนโยบายในการสนับสนุนการด าเนินงานภาครฐั ซึ่ง
หมายรวมถงึสนิเชื่อเพื่อการพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ดว้ย ซึง่ไดถู้กกล่าวไวใ้นรายงาน
การพฒันาเพื่อความยัง่ยนื ประจ าปี พ.ศ. 2552 ส่วนที ่2 ว่า “ธนาคารให้บรกิารเพื่อตอบสนอง
ความต้องการแก่ลูกค้าหน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงานในสงักดั รวมทัง้อ านวย
ความสะดวกให้กบัหน่วยงานภาครฐั และประชาชนในการลดภาระการเดนิทางไปช าระเงนิที่
หน่วยงาน หรอืรบัเงนิค่าสนิคา้และบรกิารจากหน่วยงานภาครฐั ตวัอย่างผลติภณัฑแ์ละบรกิารที่
ธนาคารมไีว้รองรบัหน่วยงานภาครฐั เช่น สนิเชื่อเพื่อการพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท .) เพื่อใช้ลงทุนในระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” 
(ธนาคารกรงุไทย, 2552: 38) 
 
ตารางท่ี 4.6  การกูเ้งนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จ าแนกตามประเภทของโครงการ  

ระหว่างปี พ.ศ. 2541 – วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 (โดยเป็นจ านวนเงนิที่
ไดร้บัการอนุมตั ิและเป็นกรณกีารกูเ้งนิจากสถาบนัการเงนิเท่านัน้) 

 
ล าดบั
ท่ี 

ประเภทโครงการ จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

1) โครงการจดัซื้อทีด่นิและก่อสรา้งอาคารส านกังานและอาคารต่างๆ ของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

254 
(18.01%) 

6,631.28 
(15.61%) 

2) โครงการปรบัปรุงและพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 243 
(17.23%) 

9,545.26 
(22.47%) 

3) โครงการเพือ่ด าเนินการตามภารกจิและอ านาจหน้าทีแ่ละการพฒันา
คุณภาพบรกิารสาธารณะ 

15 
(1.06%) 

1,806.93 
(4.25%) 

4) โครงการดา้นการพาณชิย ์ 10 
(0.71%) 

309.98 
(0.73%) 

5) โครงการจดัซื้อครุภณัฑ ์ 140 
(9.93%) 

1,872.96 
(4.41%) 

6) โครงการเพือ่ด าเนินการเกีย่วกบัตลาดสด 57 
(4.04%) 

1,171.48 
(2.76%) 

7) โครงการก่อสรา้งสถานธนานุบาล 19 
(1.35%) 

805.30 
(1.90%) 

8) โครงการก่อสรา้งโรงฆา่สตัว ์ 43 
(3.05%) 

829.43 
(1.95%) 

9) โครงการก่อสรา้งโรงงาน 2 
(0.14%) 

96.00 
(0.23%) 

10) โครงการก าจดัขยะมลูฝอย สิง่ปฏกิลู และน ้าเสยี 15 
(1.06%) 

430.33 
(1.01%) 

11) การจดัใหม้แีละควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 11 
(0.78%) 

709.53 
(1.67%) 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 
 
ล าดบั
ท่ี 

ประเภทโครงการ จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

12) การสงัคมสงเคราะหแ์ละการพฒันาคณุภาพชวีติเดก็ สตร ีคนชรา และ
ผูด้อ้ยโอกาส 

26 
(1.84%) 

457.35 
(1.08%) 

13) การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย การส่งเสรมิและสนบัสนุนและรกัษาความ
ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

6 
(0.43%) 

606.71 
(1.43%) 

14) การรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง 16 
(1.13%) 

308.02 
(0.73%) 

15) โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาในทอ้งถิน่ 10 
(0.71%) 

1,261.86 
(2.97%) 

16) โครงการค ้าประกนัการใชพ้ืน้ทีธ่นารกัษ์ 1 
(0.07%) 

150.00 
(0.35%) 

17) โครงการสนิเชือ่เพือ่การพฒันา อปท. 5 
(0.35%) 

61.39 
(0.14%) 

18) โครงการอ านวยความสุขใหป้ระชาชน 1 
(0.07%) 

40.05 
(0.09%) 

19) โครงการช าระหนี้เงนิกู ้ 1 
(0.07%) 

6.00 
(0.01%) 

20) เงนิกูเ้พือ่เป็นทุนหมนุเวยีนในสถานธนานุบาล 499 
(35.39%) 

13,593.93 
(32.01%) 

21) โครงการทีม่หีลายวตัถุประสงค ์ 36 
(2.55%) 

1,777.10 
(4.18%) 

 รวม 1,410 42,470.89 

 
 จากตารางที่ 4.6 แสดงให้เหน็ถงึประเภทของโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กูย้มืเงนิ ซึง่ถา้หากพจิารณาเป็นรายโครงการจะพบว่า 

โครงการจดัซื้อทีด่นิและก่อสรา้งอาคารส านักงานและอาคารต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ มจี านวน 254 โครงการ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 18.01 ของโครงการทัง้หมด 
และเป็นจ านวนเงนิทัง้หมด 6,631.28 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 15.61 ของจ านวนเงนิกู้
ทัง้หมด 

โครงการปรบัปรงุและพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน มจี านวน 243 โครงการ หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 17.23 ของโครงการทัง้หมด และเป็นจ านวนเงนิทัง้หมด 9,545.26 ลา้นบาท หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 22.47 ของจ านวนเงนิกูท้ ัง้หมด 

โครงการเพื่อด าเนินการตามภารกจิและอ านาจหน้าที่และการพฒันาคุณภาพ
บรกิารสาธารณะ มจี านวน 15 โครงการ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.06 ของโครงการทัง้หมด และเป็น
จ านวนเงนิทัง้หมด 1,806.93 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.25 ของจ านวนเงนิกูท้ ัง้หมด 
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โครงการดา้นการพาณิชย ์มจี านวน 10 โครงการ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.71 ของ
โครงการทัง้หมด และเป็นจ านวนเงนิทัง้หมด 309.98 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.73 ของ
จ านวนเงนิกูท้ ัง้หมด 

โครงการจดัซือ้ครุภณัฑ ์มจี านวน 140 โครงการ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 9.93 ของ
โครงการทัง้หมด และเป็นจ านวนเงนิทัง้หมด 1,872.96 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.41 ของ
จ านวนเงนิกูท้ ัง้หมด 

โครงการเพื่อด าเนินการเกี่ยวกบัตลาดสด มจี านวน 57 โครงการ หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 4.04 ของโครงการทัง้หมด และเป็นจ านวนเงนิทัง้หมด 1,171.48 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 2.76 ของจ านวนเงนิกูท้ ัง้หมด 

โครงการก่อสรา้งสถานธนานุบาล มจี านวน 19 โครงการ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
1.35 ของโครงการทัง้หมด และเป็นจ านวนเงนิทัง้หมด 805.31 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
1.90 ของจ านวนเงนิกูท้ ัง้หมด 

โครงการก่อสรา้งโรงฆ่าสตัว ์มจี านวน 43 โครงการ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.05 
ของโครงการทัง้หมด และเป็นจ านวนเงนิทัง้หมด 829.43 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 1.95 
ของจ านวนเงนิกูท้ ัง้หมด 

โครงการก่อสรา้งโรงงาน มจี านวน 2 โครงการ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.14 ของ
โครงการทัง้หมด และเป็นจ านวนเงนิทัง้หมด 96.00 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.23 ของ
จ านวนเงนิกูท้ ัง้หมด 

โครงการก าจดัขยะมลูฝอย สิง่ปฏกิูล และน ้าเสยี มจี านวน 15 โครงการ หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 1.06 ของโครงการทัง้หมด และเป็นจ านวนเงนิทัง้หมด 430.33 ลา้นบาท หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 1.01 ของจ านวนเงนิกูท้ ัง้หมด 

การจดัใหม้แีละควบคุมสุสานและฌาปนสถาน มจี านวน 11 โครงการ หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 0.78 ของโครงการทัง้หมด และเป็นจ านวนเงนิทัง้หมด 709.53 ลา้นบาท หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 1.67 ของจ านวนเงนิกูท้ ัง้หมด 

การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูด้อ้ยโอกาส มจี านวน 26 โครงการ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.84 ของโครงการทัง้หมด และเป็น
จ านวนเงนิทัง้หมด 457.35 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.08 ของจ านวนเงนิกูท้ ัง้หมด 

การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนและรักษาความ
ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ มจี านวน 6 โครงการ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.43 ของโครงการ
ทัง้หมด และเป็นจ านวนเงนิทัง้หมด 606.71 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.43 ของจ านวนเงนิกู้
ทัง้หมด 
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การรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง มจี านวน 
16 โครงการ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.13 ของโครงการทัง้หมด และเป็นจ านวนเงนิทัง้หมด 308.02 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.73 ของจ านวนเงนิกูท้ ัง้หมด 

โครงการป้องกนัและแก้ไขปญัหาในทอ้งถิน่ มจี านวน 10 โครงการ หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 0.71 ของโครงการทัง้หมด และเป็นจ านวนเงนิทัง้หมด 1,261.86 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 2.97 ของจ านวนเงนิกูท้ ัง้หมด 

โครงการสนิเชื่อเพื่อการพฒันา อปท. มจี านวน 5 โครงการ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
0.35 ของโครงการทัง้หมด และเป็นจ านวนเงนิทัง้หมด 61.39 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.14 
ของจ านวนเงนิกูท้ ัง้หมด 

เงนิกูเ้พื่อเป็นทุนหมุนเวยีนในสถานธนานุบาล มจี านวน 499 โครงการ หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 35.39 ของโครงการทัง้หมด และเป็นจ านวนเงนิทัง้หมด 13,593.93 ลา้นบาท หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 32.01 ของจ านวนเงนิกูท้ ัง้หมด 

โครงการค ้าประกนัการใชพ้ืน้ทีธ่นารกัษ์, โครงการอ านวยความสุขใหป้ระชาชน 
และ โครงการช าระหนี้เงนิกู ้อยา่งละ 1 โครงการ เป็นจ านวนเงนิ 150.00, 40.05 และ 6.00 ลา้น
บาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.35, 0.09 และ 0.01 ของจ านวนเงนิกูท้ ัง้หมด ตามล าดบั 

โครงการทีม่หีลายวตัถุประสงค ์มจี านวน 36 โครงการ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.55 
ของโครงการทัง้หมด และเป็นจ านวนเงนิทัง้หมด 1,777.10 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.18 
ของจ านวนเงนิกูท้ ัง้หมด 
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ตารางท่ี 4.7  การกูเ้งนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จ าแนกตามประเภทของโครงการ (ไม ่
รวมเงนิกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนของสถานธนานุบาล ) ระหว่างปี พ.ศ. 2541 – 
วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 (โดยเป็นจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิและเป็น
กรณกีารกูเ้งนิจากสถาบนัการเงนิเท่านัน้) 

 
ล าดบั
ท่ี 

ประเภทโครงการ จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

1) โครงการจดัซื้อทีด่นิและก่อสรา้งอาคารส านกังานและอาคารต่างๆ ของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

254 
(27.88%) 

6,631.28 
(22.96%) 

2) โครงการปรบัปรุงและพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 243 
(26.67%) 

9,545.26 
(33.05%) 

3) โครงการเพือ่ด าเนินการตามภารกจิและอ านาจหน้าที ่และการพฒันา
คุณภาพบรกิารสาธารณะ 

15 
(1.65%) 

1,806.93 
(6.26%) 

4) โครงการดา้นการพาณชิย ์ 10 
(1.10%) 

309.98 
(1.07%) 

5) โครงการจดัซื้อครุภณัฑ ์ 140 
(15.37%) 

1,872.96 
(6.49%) 

6) โครงการเพือ่ด าเนินการเกีย่วกบัตลาดสด 57 
(6.26%) 

1,171.48 
(4.06%) 

7) โครงการก่อสรา้งสถานธนานุบาล 19 
(2.09%) 

805.31 
(2.79%) 

8) โครงการก่อสรา้งโรงฆา่สตัว ์ 43 
(4.72%) 

829.43 
(2.87%) 

9) โครงการก่อสรา้งโรงงาน 2 
(0.22%) 

96.00 
(0.33%) 

10) โครงการก าจดัขยะมลูฝอย สิง่ปฏกิลู และน ้าเสยี 15 
(1.65%) 

430.33 
(1.49%) 

11) การจดัใหม้แีละควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 11 
(1.21%) 

709.53 
(2.46%) 

12) การสงัคมสงเคราะหแ์ละการพฒันาคณุภาพชวีติเดก็ สตร ีคนชรา และ
ผูด้อ้ยโอกาส 

26 
(2.85%) 

457.35 
(1.58%) 

13) การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย การส่งเสรมิและสนบัสนุนและรกัษาความ
ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

6 
(0.66%) 

606.71 
(2.10%) 

14) การรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง 16 
(1.76%) 

308.02 
(1.07%) 

15) โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาในทอ้งถิน่ 10 
(1.10%) 

1,261.86 
(4.37%) 

16) โครงการค ้าประกนัการใชพ้ื้นทีธ่นารกัษ์ 1 
(0.11%) 

150.00 
(0.52%) 

17) โครงการสนิเชือ่เพือ่การพฒันา อปท. 5 
(0.55%) 

61.39 
(0.21%) 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 
 
 
ล าดบั
ท่ี 

ประเภทโครงการ จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

18) โครงการอ านวยความสุขใหป้ระชาชน 1 
(0.11%) 

40.05 
(0.14%) 

19) โครงการช าระหนี้เงนิกู ้ 1 
(0.11%) 

6.00 
(0.02%) 

20) โครงการทีม่หีลายวตัถุประสงค ์ 36 
(3.95%) 

1,777.10 
(6.15%) 

 รวม 911 28,876.96 

 
 จากตารางที่ 4.7 แสดงให้เหน็ถงึประเภทของโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กู้ยมืเงนิ โดยไม่รวมโครงการกู้เงนิเพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนของสถานธนานุบาล เนื่องจากผูศ้กึษา
มคีวามคดิเหน็ว่า ถา้พจิารณาประเภทโครงการเฉพาะการกูเ้งนิเพื่อด าเนินงานตามอ านาจหน้าที ่
จะช่วยใหเ้หน็ขนาด สดัส่วน และจุดประสงคใ์นการกู้เงนิไปด าเนินโครงการต่างๆ ทีช่ดัเจนมาก
ขึน้ เนื่องจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่บางประเภทไม่ไดม้อี านาจหน้าที่ในการด าเนินกจิการ
สถานธนานุบาล และเทศบาลบางแห่งก็ไม่ได้ด าเนินกิจการสถานธนานุบาล เพราะฉะนัน้ถ้า
พจิารณาเฉพาะการกู้เงนิเพื่อด าเนินงานตามอ านาจหน้าทีเ่พยีงอย่างเดยีว ย่อมแสดงใหเ้หน็ถงึ
ขนาดและสดัส่วนของการกู้เงนิในแต่ละประเภทโครงการที่ชดัเจนกว่า ซึง่ถ้าหากพจิารณาตาม
ประเภทโครงการจะพบว่า 

โครงการจดัซื้อทีด่นิและก่อสรา้งอาคารส านักงานและอาคารต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ มจี านวน 254 โครงการ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 27.88 ของโครงการกู้เงนิเพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ทัง้หมด และเป็นจ านวนเงนิทัง้หมด 6,631.28 ล้านบาท หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 22.96 ของจ านวนเงนิกูเ้พื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าทีท่ ัง้หมด 

โครงการปรบัปรงุและพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน มจี านวน 243 โครงการ หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 26.67 ของโครงการกู้เงนิเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ทัง้หมด และเป็นจ านวน
เงนิทัง้หมด 9,545.26 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 33.05 ของจ านวนเงนิกู้เพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าทีท่ ัง้หมด 

โครงการเพื่อด าเนินการตามภารกจิและอ านาจหน้าที่และการพฒันาคุณภาพ
บรกิารสาธารณะ มจี านวน 15 โครงการ หรอืคดิเป็นร้อยละ 1.65 ของโครงการกู้เงนิเพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ทัง้หมด และเป็นจ านวนเงนิทัง้หมด 1,806.93 ลา้นบาท หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 6.26 ของจ านวนเงนิกูเ้พื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าทีท่ ัง้หมด 
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โครงการดา้นการพาณิชย ์มจี านวน 10 โครงการ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.10 ของ
โครงการกู้เงนิเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ทัง้หมด และเป็นจ านวนเงนิทัง้หมด 309.98  
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.07 ของจ านวนเงนิกูเ้พื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าทีท่ ัง้หมด 

โครงการจดัซือ้ครภุณัฑ ์มจี านวน 140 โครงการ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 15.37 ของ
โครงการกู้เงนิเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ทัง้หมด และเป็นจ านวนเงนิทัง้หมด 1,872.96 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.49 ของจ านวนเงนิกูเ้พื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าทีท่ ัง้หมด 

โครงการเพื่อด าเนินการเกี่ยวกบัตลาดสด มจี านวน 57 โครงการ หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 6.26 ของโครงการกู้เงนิเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ทัง้หมด และเป็นจ านวนเงนิ
ทัง้หมด 1,171.48 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.06 ของจ านวนเงนิกู้เพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าทีท่ ัง้หมด 

โครงการก่อสรา้งสถานธนานุบาล มจี านวน 19 โครงการ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
2.09 ของโครงการกู้เงนิเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ทัง้หมด และเป็นจ านวนเงนิทัง้หมด 
805.31 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.79 ของจ านวนเงนิกู้เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
ทัง้หมด 

โครงการก่อสรา้งโรงฆ่าสตัว ์มจี านวน 43 โครงการ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.72 
ของโครงการกู้เงนิเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ทัง้หมด และเป็นจ านวนเงนิทัง้หมด 829.43 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.87 ของจ านวนเงนิกูเ้พื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าทีท่ ัง้หมด 

โครงการก่อสรา้งโรงงาน มจี านวน 2 โครงการ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.22 ของ
โครงการกู้เงนิเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ทัง้หมด และเป็นจ านวนเงนิทัง้หมด 96.00 ลา้น
บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.33 ของจ านวนเงนิกูเ้พื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าทีท่ ัง้หมด 

โครงการก าจดัขยะมลูฝอย สิง่ปฏกิูล และน ้าเสยี มจี านวน 15 โครงการ หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 1.65 ของโครงการกู้เงนิเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ทัง้หมด และเป็นจ านวน
เงนิทัง้หมด 430.33 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.49 ของจ านวนเงนิกู้เพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าทีท่ ัง้หมด 

การจดัใหม้แีละควบคุมสุสานและฌาปนสถาน มจี านวน 11 โครงการ หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 1.21 ของโครงการกู้เงนิเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ทัง้หมด และเป็นจ านวน
เงนิทัง้หมด 709.53 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.46 ของจ านวนเงนิกู้เพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าทีท่ ัง้หมด 

การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูด้อ้ยโอกาส มจี านวน 26 โครงการ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.85 ของโครงการกู้เงนิเพื่อด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าทีท่ ัง้หมด และเป็นจ านวนเงนิทัง้หมด 457.35 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.58 
ของจ านวนเงนิกูเ้พื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าทีท่ ัง้หมด 
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การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนและรักษาความ
ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ มจี านวน 6 โครงการ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.66 ของโครงการกู้เงนิ
เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ทัง้หมด และเป็นจ านวนเงนิทัง้หมด 606.71 ลา้นบาท หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 2.10 ของจ านวนเงนิกูเ้พื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าทีท่ ัง้หมด 

การรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง มจี านวน 
16 โครงการ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.76 ของโครงการกู้เงนิเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
ทัง้หมด และเป็นจ านวนเงนิทัง้หมด 308.02 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.07 ของจ านวนเงนิกู้
เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าทีท่ ัง้หมด 

โครงการป้องกนัและแก้ไขปญัหาในทอ้งถิน่ มจี านวน 10 โครงการ หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 1.10 ของโครงการกู้เงนิเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ทัง้หมด และเป็นจ านวนเงนิ
ทัง้หมด 1,261.86 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.37 ของจ านวนเงนิกู้เพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าทีท่ ัง้หมด 

โครงการสนิเชื่อเพื่อการพฒันา อปท. มจี านวน 5 โครงการ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
0.55 ของโครงการกู้เงนิเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ทัง้หมด และเป็นจ านวนเงนิทัง้หมด 
61.39 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.21 ของจ านวนเงนิกู้เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
ทัง้หมด 

โครงการค ้าประกนัการใชพ้ืน้ทีธ่นารกัษ์, โครงการอ านวยความสุขใหป้ระชาชน 
และ โครงการช าระหนี้เงนิกู ้อยา่งละ 1 โครงการ เป็นจ านวนเงนิ 150.00, 40.05 และ 6.00 ลา้น
บาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.52, 0.14 และ 0.02 ของจ านวนเงนิกู้เพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าทีท่ ัง้หมด ตามล าดบั 

โครงการทีม่หีลายวตัถุประสงค ์มจี านวน 36 โครงการ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.95 
ของโครงการกู้เง ินเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ทัง้หมด และเป็นจ านวนเงินทัง้หมด 
1,777.10 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.15 ของจ านวนเงนิกู้เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
ทัง้หมด 
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ตารางท่ี 4.8  ประเภทของโครงการทีม่กีารกูเ้งนิมากทีสุ่ด 5 อนัดบั (ไมร่วมเงนิกูเ้พื่อเป็นทุน 
หมุนเวยีนของสถานธนานุบาล) ระหว่างปี พ.ศ. 2541 – วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2555 
(โดยเป็นจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิและเป็นกรณกีารกูเ้งนิจากสถาบนัการเงนิเท่านัน้) 

 
ล าดบั
ท่ี 

ประเภทโครงการ จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

จ านวนเงินต่อ
โครงการ  
(ล้านบาท) 

1) โครงการจดัซือ้ทีด่นิและก่อสรา้งอาคาร
ส านกังานและอาคารต่างๆ ขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

254 
(27.88%) 

6,631.28 
(22.96%) 

26.11 

2) โครงการปรบัปรงุและพฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

243 
(26.67%) 

9,545.26 
(33.05%) 

39.28 

3) โครงการจดัซือ้ครุภณัฑ ์ 140 
(15.37%) 

1,872.96 
(6.49%) 

13.38 

4) โครงการเพื่อด าเนินการเกีย่วกบัตลาดสด 57 
(6.26%) 

1,171.48 
(4.06%) 

20.55 

5) โครงการก่อสรา้งโรงฆา่สตัว ์ 43 
(4.72%) 

829.43 
(2.87%) 

19.29 

 
จากตารางที ่4.8 แสดงใหเ้หน็ถงึประเภทของโครงการที่มโีครงการกู้มากทีสุ่ด 5 อนัดบั 

ซึง่เรยีงอนัดบัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ โครงการจดัซือ้ที่ดนิและก่อสรา้งอาคารส านักงานและ
อาคารต่างๆ ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่, โครงการปรบัปรุงและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน, 
โครงการจดัซือ้ครภุณัฑ,์ โครงการเพื่อด าเนินการเกี่ยวกบัตลาดสด และโครงการก่อสรา้งโรงฆ่า
สตัว์ โดยแต่ละโครงการแต่ละประเภทมจี านวนโครงการ ดงันี้ 254, 243, 140, 57 และ 43 
ตามล าดบั  
 นอกจากนี้ ถ้าหากน าประเภทโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมกีารกู้เงนิมาก
ที่สุด 5 อันดบั มาพิจารณาถึงหลกัการก่อหนี้สาธารณะ หลกัความจ าเป็นในการก่อหนี้ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จะพบว่า โครงการปรบัปรุงและพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน, โครงการ
จดัซื้อครุภณัฑ์, โครงการเพื่อด าเนินการเกี่ยวกบัตลาดสด และโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสตัว์ 
ค่อนขา้งสอดคลอ้งกบัหลกัการของการก่อหนี้สาธารณะ กล่าวคอืควรเป็นโครงการลงทุนระยะ
ยาว และในส่วนของครุภณัฑน์ัน้กค็วรเป็นเครื่องมอืที่มอีายุการใชง้านยาวนาน อย่างเช่นกรณี
โรงฆ่าสตัว์และตลาดสด ค่อนข้างเป็นโครงการที่มผีลตอบแทนหรอืมรีายรบัเข้ามาจากการ
ด าเนินงาน เช่น ค่าเช่า เป็นต้น แต่อย่างไรกต็ามกย็งัมโีครงการจดัซือ้ครุภณัฑบ์างอย่างทีไ่ม่ได้
เป็นไปตามหลกัการก่อหนี้สาธารณะ เช่น การจดัซือ้รถตู้ เป็นต้น เพราะถงึแมจ้ะมปีระโยชน์ต่อ
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การจัดบริการสาธารณะ หรือการด าเนินภารกิจต่างๆ แต่ครุภัณฑ์เหล่านี้มีค่าบ ารุงรกัษา
ค่อนขา้งมาก และไมไ่ดก่้อใหเ้กดิรายได ้เพราะฉะนัน้กต็อ้งค านึงถงึความเหมาะสม ความจ าเป็น 
และความคุม้ทุนดว้ย 
 ส่วนกรณกีารกู้เงนิเพื่อด าเนินโครงการประเภท โครงการจดัซือ้ทีด่นิและก่อสรา้งอาคาร
ส านักงานและอาคารต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ศึกษามองว่าเป็นสิง่ที่มคีวาม
จ าเป็น เนื่องจากเป็นสถานที่ๆ  ใชใ้นการบรหิารงาน และใหบ้รกิารแก่ประชาชน แต่กต็้องมองถงึ
ความเหมาะสมในการสรา้งด้วยว่าควรมงีบประมาณเท่าไรที่จะเพยีงพอในการสรา้ง เพราะถ้า
หากกู้มาใช้ในส่วนนี้มากเกนิไปอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการคลงัในระยะยาว เพราะโครงการ
ก่อสร้างเหล่านี้มกัไม่ก่อให้เกิดรายได้ แต่มคี่าใช้จ่ายในการบ ารุงรกัษาและดูแลค่อนข้างมาก 
เช่นเดยีวกบัโครงการจดัซือ้ครภุณัฑ ์
 ถงึแมว้่าโครงการจดัซื้อทีด่นิและก่อสรา้งอาคารส านักงานและอาคารต่างๆ ขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีจ านวนโครงการมากที่สุด แต่ถ้าพิจารณาถึงจ านวนเงินต่อหนึ่ง
โครงการจะพบว่า โครงการปรบัปรุงและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานจะมจี านวนเงนิต่อโครงการ
มากกว่าคอืจ านวน 39.28 ล้านบาทต่อโครงการ แสดงให้เหน็ว่าโครงการปรบัปรุงและพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐานจะใชจ้ านวนเงนิต่อโครงการมากกว่าโครงการประเภทอื่นๆ ซึง่น่าจะส่งผลดต่ีอ
ประชาชนในพืน้ที ่ทีจ่ะมโีครงสรา้งพืน้ฐานทีม่คีุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชพี เพราะ
การปรบัปรงุและพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานจะครอบคลุมถงึ ระบบคมนาคม ระบบไฟฟ้า ระบบการ
จดัการน ้า ระบบการสื่อสาร รวมทัง้สาธารณูปโภคต่างๆ 
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ตารางท่ี 4.9  ประเภทของโครงการทีม่กีารกูน้้อยทีสุ่ด 5 อนัดบั (ไมร่วมเงนิกูเ้พื่อเป็นทุน 
หมุนเวยีนของสถานธนานุบาล) ระหว่างปี พ.ศ. 2541 – วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2555 
(โดยเป็นจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิและเป็นกรณกีารกูเ้งนิจากสถาบนัการเงนิเท่านัน้) 

 
ล าดบั
ท่ี 

ประเภทโครงการ จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

จ านวนเงินต่อ
โครงการ 
(ล้านบาท) 

1) โครงการค ้าประกนัการใชพ้ืน้ทีธ่นารกัษ์ 1 
(0.11%) 

150.00 
(0.52%) 

150.00 

2) โครงการอ านวยความสขุใหป้ระชาชน 1 
(0.11%) 

40,05 
(0.14%) 

40.05 

3) โครงการช าระหนี้เงนิกู ้ 1 
(0.11%) 

6.00 
(0.02%) 

6.00 

4) โครงการก่อสรา้งโรงงาน 2 
(0.22%) 

96.00 
(0.33%) 

48.00 

5) โครงการสนิเชื่อเพื่อการพฒันา อปท. 5 
(0.55%) 

61,39 
(0.21%) 

12.28 

 
 จากตารางที ่4.9 แสดงใหเ้หน็ถงึประเภทของโครงการทีม่โีครงการกู้น้อยทีสุ่ด 5 อนัดบั 
ซึ่งโครงการเหล่านี้ ได้แก่ โครงการค ้าประกันการใช้พื้นที่ธนารกัษ์ จ านวน 1 โครงการ คือ
โครงการของกรุงเทพมหานคร ต่อมาคือ โครงการอ านวยความสุขให้ประชาชน จ านวน 1 
โครงการ คอืโครงการชื่อ “โครงการเพื่ออ านวยความสุขให้กบัประชาชน จ านวน 10 โครงการ” 
เป็นโครงการของเทศบาลเมอืงสะเดา จงัหวดัสงขลา ล าดบัต่อมาคอื โครงการช าระหนี้เงนิกู้ คอื
โครงการชื่อ “โครงการกูเ้งนิเพื่อน าไปช าระหนี้เงนิกูแ้ก่ธนาคาร SME” เป็นโครงการของเทศบาล
ต าบลศรเีชียงใหม่ จงัหวดัหนองคาย อันดบัต่อมาคือ โครงการก่อสร้างโรงงาน จ านวน 2 
โครงการ ไดแ้ก่ “โรงผสมแอสฟลัทแ์บบเคลื่อนยา้ยไดพ้รอ้มอุปกรณ์” เป็นโครงการขององคก์าร
บรหิารส่วนจงัหวดัเลย และ “โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชวีมวล” เป็นโครงการขององค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดันครพนม และสุดทา้ยคอื โครงการสนิเชื่อเพื่อการพฒันาองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ จ านวน 5 โครงการ  



89 
 

89 

ตารางท่ี 4.10  การกูเ้งนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จ าแนกตามภาค และประเภทของโครงการ (ไมร่วมเงนิกูเ้พื่อเป็นทุนหมนุเวยีนของสถานธนานุ 
บาล) ระหว่างปี พ.ศ. 2541 – วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2555 (โดยเป็นจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิและเป็นกรณกีารกูเ้งนิจากสถาบนัการเงนิเท่านัน้) 

 
ล าดบั
ท่ี 

ประเภทโครงการ ภาค 
เหนือ กลาง ตะวนัออก 

เฉียงเหนือ 
ตะวนัออก ตะวนัตก ใต้ กทม. 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
โครงการ 

1) โครงการจดัซื้อทีด่นิและก่อสรา้งอาคาร
ส านกังานและอาคารต่างๆ ของ อปท. 

71 
(30.87%) 

21 
(28.77%) 

71 
(20.76%) 

36 
(38.71%) 

28 
(44.44%) 

27 
(25.00%) 

0 
(0.00%) 

2) โครงการปรบัปรุงและพฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

65 
(28.26%) 

23 
(31.51%) 

91 
(26.61%) 

27 
(29.03%) 

16 
(25.40%) 

21 
(19.44%) 

0 
(0.00%) 

3) โครงการเพือ่ด าเนินการตามภารกจิและ
อ านาจหน้าที ่และการพฒันาคุณภาพบรกิาร
สาธารณะ 

7 
(3.04%) 

0 
(0.00%) 

6 
(1.75%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

1 
(0.93%) 

1 
(50.00%) 

4) โครงการดา้นการพาณชิย ์ 1 
(0.43%) 

0 
(0.00%) 

3 
(0.88%) 

6 
(6.45%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

5) โครงการจดัซื้อครุภณัฑ ์ 38 
(16.52%) 

10 
(13.70%) 

63 
(18.42%) 

9 
(9.68%) 

5 
(7.94%) 

15 
(13.89%) 

0 
(0.00%) 

6) โครงการเพือ่ด าเนินการเกีย่วกบัตลาดสด 5 
(2.17%) 

1 
(1.37%) 

28 
(8.19%) 

2 
(2.15%) 

6 
(9.52%) 

15 
(13.89%) 

0 
(0.00%) 

7) โครงการก่อสรา้งสถานธนานุบาล 2 
(0.87%) 

4 
(5.48%) 

8 
(2.34%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

5 
(4.63%) 

0 
(0.00%) 

8) โครงการก่อสรา้งโรงฆา่สตัว ์ 14 
(6.09%) 

1 
(1.37%) 

20 
(5.85%) 

3 
(3.23%) 

2 
(3.17%) 

3 
(2.78%) 

0 
(0.00%) 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 
 
ล าดบัท่ี ประเภทโครงการ ภาค 

เหนือ กลาง ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ตะวนัออก ตะวนัตก ใต้ กทม. 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
โครงการ 

9) โครงการก่อสรา้งโรงงาน 0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

2 
(0.58%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

10) โครงการก าจดัขยะมลูฝอย สิง่ปฏกิลู 
น ้าเสยี 

3 
(1.30%) 

2 
(2.74%) 

4 
(1.17%) 

2 
(2.15%) 

1 
(1.59%) 

3 
(2.78%) 

0 
(0.00%) 

11) การจดัใหม้แีละควบคุมสุสานและฌา
ปนสถาน 

3 
(1.30%) 

0 
(0.00%) 

3 
(0.88%) 

1 
(1.08%) 

2 
(3.17%) 

2 
(1.85%) 

0 
(0.00%) 

12) การสงัคมสงเคราะหแ์ละการพฒันา
คุณภาพชวีติเดก็ สตร ีคนชรา และ
ผูด้อ้ยโอกาส 

8 
(3.48%) 

3 
(4.11%) 

10 
(2.92%) 

0 
(0.00%) 

2 
(3.17%) 

3 
(2.78%) 

0 
(0.00%) 

13) การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย การ
ส่งเสรมิและสนบัสนุนและรกัษาความ
ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

0 
(0.00%) 

1 
(1.37%) 

1 
(0.29%) 

3 
(3.23%) 

0 
(0.00%) 

1 
(0.93%) 

0 
(0.00%) 

14) การรกัษาความสะอาดและความเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง 

1 
(0.43%) 

4 
(5.48%) 

6 
(1.75%) 

2 
(2.15%) 

0 
(0.00%) 

3 
(2.78%) 

0 
(0.00%) 

15) โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาใน
ทอ้งถิน่ 

4 
(1.74%) 

1 
(1.37%) 

3 
(0.88%) 

1 
(1.08%) 

1 
(1.59%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

16) โครงการค ้าประกนัการใชพ้ืน้ทีธ่นา
รกัษ์ 

0 
(0%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

1 
(50.00%) 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 
 
ล าดบัท่ี ประเภทโครงการ ภาค 

เหนือ กลาง ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ตะวนัออก ตะวนัตก ใต้ กทม. 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
โครงการ 

17) โครงการสนิเชือ่เพือ่การพฒันา อปท. 1 
(0.43%) 

1 
(1.37%) 

3 
(0.88%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

18) โครงการอ านวยความสุขใหป้ระชาชน 0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

1 
(0.93%) 

0 
(0.00%) 

19) โครงการช าระหนี้เงนิกู ้ 0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

1 
(0.29%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

20) โครงการทีม่หีลายวตัถุประสงค ์ 7 
(3.04%) 

1 
(1.37%) 

19 
(5.56%) 

1 
(1.08%) 

0 
(0.00%) 

8 
(7.41%) 

0 
(0.00%) 

 รวม 230 
(100.00%) 

73 
(100.00%) 

342 
(100.00%) 

93 
(100.00%) 

63 
(100.00%) 

108 
(100.00%) 

2 
(100.00%) 
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 จากตารางที่ 4.10 พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือ, ภาคตะวนัออก, 
ภาคตะวนัตก และภาคใต ้จะมกีารกู้เงนิในโครงการจดัซือ้ทีด่นิและก่อสรา้งอาคารส านักงานและ
อาคารต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุด โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 25-45 ของ
โครงการทัง้หมด รองลงมาคอืโครงการปรบัปรุงและพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน โดยจะอยู่ในช่วง
รอ้ยละ 20-30 ของโครงการทัง้หมด ส่วนภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จะมกีารกู้เงนิ
ในโครงการปรบัปรุงและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานมากที่สุด โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 26-32 ของ
โครงการทัง้หมด รองลงมาคอืโครงการจดัซือ้ทีด่นิและก่อสรา้งอาคารส านักงานและอาคารต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 20-29 ของโครงการทัง้หมด ส่วน
โครงการทีม่กีารกู้เงนิมากทีสุ่ดเป็นอนัดบัที ่3 ของทุกภาค คอื โครงการจดัซือ้ครุภณัฑ ์โดยอยู่
ในช่วงร้อยละ 7-17 ของโครงการทัง้หมด นอกจากนี้ยงัพบว่าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและ
ภาคใตจ้ะมกีารกูเ้งนิในโครงการเพื่อด าเนินการเกี่ยวกบัตลาดสดมากกว่าภาคอื่นๆ คอืมจี านวน 
28 และ 15 โครงการตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 8.19 และ 13.89 ของโครงการทัง้หมด
ตามล าดบั ส่วนโครงการอื่นๆ ในแต่ละภาคมสีดัส่วนไม่แตกต่างกนัมาก ส่วนกรุงเทพมหานครมี
การกูเ้งนิจ านวน 2 โครงการ คอื โครงการเพื่อด าเนินการตามภารกจิและอ านาจหน้าที ่และการ
พฒันาคุณภาพบรกิารสาธารณะ และโครงการค ้าประกนัการใชพ้ืน้ทีธ่นารกัษ์ โดยในแต่ละภาคมี
โครงการทีม่วีงเงนิกูม้ากทีสุ่ด ดงันี้  

ภาคเหนือ คอื โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่และดนิป้องกนัน ้าท่วมตาม
แนวแม่น ้าเจา้พระยา ช่วงที ่2 ของเทศบาลนครนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ เป็นเงนิ 143.00 
ลา้นบาท 

ภาคกลาง คอื โครงการจดัซื้อครุภณัฑใ์นกจิการสถานธนานุบาล ของเทศบาล
ต าบลมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุร ีเป็นเงนิ 700.00 ลา้นบาท 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คอื โครงการกู้เงนิเพื่อสมทบโครงการแก้ไขปญัหา
การขาดแคนน ้าอุปโภคบรโิภค ของเทศบาลนครนครราชสมีา จงัหวดันครราชสีมา เป็นเงนิ 
500.00 ลา้นบาท 

ภาคตะวนัออก คอื โครงการก่อสรา้งอาคารบรกิารประชาชนและทีจ่อดรถ ของ
เมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุร ีเป็นเงนิ 155.86 ลา้นบาท 

ภาคตะวนัตก คอื โครงการก่อสรา้งระบบผลติประปาแบบผวิดนิ ของเทศบาล
นครสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เป็นเงนิ 415.30 ลา้นบาท 

ภาคใต้ คอื โครงการจดัซื้อที่ดนิบรเิวณถนนกรุงแสง และบรเิวณถนนวภิากุล 
ของเทศบาลนครยะลา จงัหวดัยะลา เป็นเงนิ 400.00 ลา้นบาท 

กรุงเทพมหานคร คือ โครงการกู้เง ินเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณะ 
จ านวน 786.96 ลา้นบาท 
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ตารางท่ี 4.11  การกูเ้งนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จ าแนกตามประเภทขององคก์ร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประเภทของโครงการ (ไม่รวมเงินกู้เพื่อเป็นทุน
หมุนเวยีนของสถานธนานุบาล) ระหว่างปี พ.ศ. 2541 – วนัที่ 30 กนัยายน 
พ.ศ. 2555 (โดยเป็นจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิและเป็นกรณีการกู้เงนิจาก
สถาบนัการเงนิเท่านัน้) 

 
ล าดบั
ท่ี 

ประเภทโครงการ ประเภท อปท. 
อบจ. เทศบาล กทม. เมืองพทัยา 
จ านวน
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

1) โครงการจดัซื้อทีด่นิและก่อสรา้งอาคาร
ส านกังานและอาคารต่างๆ ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

18 
(19.15%) 

235 
(28.87%) 

0 
(0.00%) 

1 
(100%) 

2) โครงการปรบัปรุงและพฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

32 
(34.04%) 

211 
(25.92%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

3) โครงการเพือ่ด าเนินการตามภารกจิและ
อ านาจหน้าที ่และการพฒันาคุณภาพบรกิาร
สาธารณะ 

3 
(3.19%) 

11 
(1.35%) 

1 
(50.00%) 

0 
(0.00%) 

4) โครงการดา้นการพาณชิย ์ 5 
(5.32%) 

5 
(0.61%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

5) โครงการจดัซื้อครุภณัฑ ์ 20 
(21.28%) 

120 
(14.74%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

6) โครงการเพือ่ด าเนินการเกีย่วกบัตลาดสด 0 
(0.00%) 

57 
(7.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

7) โครงการก่อสรา้งสถานธนานุบาล 0 
(0.00%) 

19 
(2.33%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

8) โครงการก่อสรา้งโรงฆา่สตัว ์ 0 
(0.00%) 

43 
(5.28%) 

0 
(0%) 

0 
(0.00%) 

9) โครงการก่อสรา้งโรงงาน 2 
(2.13%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

10) โครงการก าจดัขยะมลูฝอย สิง่ปฏกิลู และน ้า
เสยี 

0 
(0.00%) 

15 
(1.84%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

11) การจดัใหม้แีละควบคุมสุสานและฌาปน
สถาน 

3 
(3.19%) 

8 
(0.98%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

12) การสงัคมสงเคราะหแ์ละการพฒันาคณุภาพ
ชวีติเดก็ สตร ีคนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 

1 
(1.06%) 

25 
(3.07%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

13) การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย การส่งเสรมิ
และสนบัสนุนและรกัษาความปลอดภยัใน
ชวีติและทรพัยส์นิ 

2 
(2.13%) 

4 
(0.49%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 
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ตารางท่ี 4.11 (ต่อ) 
 
ล าดบั
ท่ี 

ประเภทโครงการ ประเภท อปท. 
อบจ. เทศบาล กทม. เมืองพทัยา 
จ านวน
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

14) การรกัษาความสะอาดและความเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง 

1 
(1.06%) 

15 
(1.84%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

15) โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาในทอ้งถิน่ 3 
(3.19%) 

7 
(0.86%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

16) โครงการค ้าประกนัการใชพ้ืน้ทีธ่นารกัษ์ 0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

1 
(50.00%) 

0 
(0.00%) 

17) โครงการสนิเชือ่เพือ่การพฒันา อปท. 0 
(0.00%) 

5 
(0.61%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

18) โครงการอ านวยความสุขใหป้ระชาชน 0 
(0.00%) 

1 
(0.12%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

19) โครงการช าระหนี้เงนิกู ้ 0 
(0.00%) 

1 
(0.12%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

20) โครงการทีม่หีลายวตัถุประสงค ์ 4 
(4.26%) 

32 
(3.93%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

 รวม 94 
(100.00%) 

814 
(100.00%) 

2 
(100.00%) 

1 
(100.00%) 

  
จากตารางที่ 4.11 พบว่า เทศบาลจะมกีารกู้เงนิในโครงการจดัซื้อที่ดนิและก่อสร้าง

อาคารส านักงานและอาคารต่างๆ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มากทีสุ่ด โดยคดิเป็นรอ้ยละ 
28.87  ของโครงการทัง้หมด รองลงมาคอืโครงการปรบัปรงุและพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน โดยคดิ
เป็นร้อยละ 25.92 ของโครงการทัง้หมด ส่วนองค์การบริหารส่วนจงัหวัดจะมีการกู้เง ินใน
โครงการปรบัปรงุและพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานมากทีสุ่ด โดยคดิเป็นรอ้ยละ 34.04 ของโครงการ
ทัง้หมด รองลงมาคอืโครงการจดัซื้อที่ดนิและก่อสรา้งอาคารส านักงานและอาคารต่างๆ ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ โดยอยู่คดิเป็นรอ้ยละ 19.15 ของโครงการทัง้หมด ส่วนโครงการทีม่ ี
การกู้เงนิมากที่สุดเป็นอนัดบัที่ 3 ของทัง้เทศบาลและองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั คอื โครงการ
จดัซื้อครุภณัฑ์ โดยคิดเป็นร้อยละ 14.74 และ 21.28 ของโครงการทัง้หมด ตามล าดบั ส่วน
กรุงเทพมหานคร มกีารกู้เงนิ 2 โครงการ คอื โครงการเพื่อด าเนินการตามภารกจิและอ านาจ
หน้าที่ และการพฒันาคุณภาพบรกิารสาธารณะ และโครงการค ้าประกนัการใช้พื้นที่ธนารกัษ์ 
และเมอืงพทัยามโีครงการกู้จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการจดัซื้อที่ดนิและก่อสร้างอาคาร
ส านกังานและอาคารต่างๆ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

นอกจากนี้จะสังเกตได้ว่าเทศบาลมีการด าเนินโครงการที่หลากหลายกว่าองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นๆ อาจจะเนื่องมากจากเทศบาลมีจ านวนมากกว่า มีอ านาจ
หน้าที่หลากหลายกว่า และใกล้ชดิกบัประชาชนมากกว่า ท าให้เหน็ปญัหาและความต้องการที่
หลากหลายของประชาชนในพืน้ที ่โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่ละประเภท มโีครงการทีม่ ี
จ านวนเงนิกูม้ากทีสุ่ด ดงันี้  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด คือ โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของ 
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่น จ านวน 755.96 ลา้นบาท  

เทศบาล คอื โครงการจดัซื้อครุภณัฑใ์นกิจการสถานธนานุบาล ของเทศบาล
ต าบลมวกเหลก็ จ.สระบุร ีจ านวน 700.00 ลา้นบาท 

เมอืงพทัยา คอื โครงการก่อสรา้งอาคารบรกิารประชาชนและทีจ่อดรถ จ านวน 
155.86 ลา้นบาท  

กรุงเทพมหานคร คือ โครงการกู้เง ินเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณะ 
จ านวน 786.96 ลา้นบาท 
 

4.3  สถานภาพการกู้เงินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัอตุรดิตถ ์
 
 ขอ้มลูทัง้หมดทีน่ ามาวเิคราะหใ์นส่วนนี้ เป็นขอ้มลูจากแบบรายงานการกู้เงนิขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดัอุตรดติถ์ และสถติิการคลงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใน
จงัหวดัอุตรดติถ์ ปีงบประมาณ 2553-2555 และขอ้มลูการกู้เงนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
ในประเทศไทย (องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล เมอืงพทัยา และกรุงเทพมหานคร) ตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2541 – วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2555 
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ตารางท่ี 4.12  งบประมาณรายจา่ยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัอุตรดติถ์ จ าแนกตามหมวดรายจา่ย (เฉพาะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีม่ ี
การกูเ้งนิ) ระหว่างปีงบประมาณ 2553-2555 

 

ล าดบั
ท่ี 

อปท. 
ปี 

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
งบกลาง 
(ล้านบาท) 

หมวดรายจ่าย 
ประจ า 

(ล้านบาท) 

หมวดรายจ่าย 
เพ่ือการลงทุน 
(ล้านบาท) 

รายจ่ายรวม 
(ล้านบาท) 

รายจ่ายจาก 
เงินอดุหนุน 
เฉพาะกิจ 
(ล้านบาท) 

1) องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 
อุตรดติถ ์
 

2553 6.74 
(1.81%) 

232.78 
(62.58%) 

132.46 
(35.61%) 

371.99 
(100.00%) 

0.00 

2554 5.26 
(1.52%) 

216.45 
(62.53%) 

124.47 
(35.96%) 

346.18 
(100.00%) 

0.00 

2555 14.70 
(3.81%) 

287.04 
(74.35%) 

84.34 
(21.85%) 

386.08 
(100.00%) 

6.41 

เฉลีย่ 8.90 
(2.42%) 

245.42 
(66.68%) 

113.76 
(30.91%) 

368.08 
(100.00%) 

2.14 

2) เทศบาลเมอืงอุตรดติถ ์ 2553 51.49 
(16.13%) 

239.46 
(74.99%) 

28.36 
(8.88%) 

319.31 
(100.00%) 

14.34 

  2554 48.90 
(15.98%) 

253.28 
(82.78%) 

3.78 
(1.24%) 

305.96 
(100.00%) 

0.41 

  2555 66.28 
(16.15%) 

271.52 
(66.15%) 

72.66 
(17.70%) 

410.46 
(100.00%) 

20.00 

  เฉลีย่ 33.33 
(16.09%) 

152.85 
(73.79%) 

20.96 
(10.12%) 

207.15 
(100.00%) 

11.58 
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ตารางท่ี 4.12 (ต่อ) 
 

ล าดบั
ท่ี 

อปท. 
ปี 

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
งบกลาง 
(ล้านบาท) 

หมวดรายจ่าย 
ประจ า 

(ล้านบาท) 

หมวดรายจ่าย 
เพ่ือการลงทุน 
(ล้านบาท) 

รายจ่ายรวม 
(ล้านบาท) 

รายจ่ายจาก 
เงินอดุหนุน 
เฉพาะกิจ 
(ล้านบาท) 

3) เทศบาลต าบลด่านนาขาม 
 

2553 3.68 
(11.57%) 

14.23 
(44.73%) 

13.90 
(43.70%) 

31.81 
(100.00%) 

7.72 

2554 2.20 
(11.34%) 

12.91 
(66.66%) 

4.26 
(22.00%) 

19.37 
(100.00%) 

0.00 

2555 1.38 
(5.27%) 

13.89 
(52.97%) 

10.95 
(41.76%) 

26.23 
(100.00%) 

7.09 

เฉลีย่ 2.42 
(9.38%) 

13.68 
(53.01%) 

9.71 
(37.61%) 

25.80 
(100.00%) 

4.94 

4) เทศบาลต าบลวงักะพี ้
 
 

2553 7.41 
(9.97%) 

17.59 
(23.67%) 

49.33 
(66.37%) 

74.33 
(100.00%) 

37.99 

2554 3.75 
(6.37%) 

20.04 
(34.08%) 

35.02 
(59.55%) 

58.80 
(100.00%) 

21.02 

2555 17.64 
(21.84%) 

25.47 
(31.54%) 

37.64 
(46.62%) 

80.75 
(100.00%) 

24.89 

เฉลีย่ 9.60 
(13.31%) 

21.03 
(29.18%) 

40.66 
(56.41%) 

71.29 
(100.00%) 

27.97 
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ตารางท่ี 4.12 (ต่อ) 
 

ล าดบั
ท่ี 

อปท. 
ปี 

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
งบกลาง 
(ล้านบาท) 

หมวดรายจ่าย 
ประจ า 

(ล้านบาท) 

หมวดรายจ่าย 
เพ่ือการลงทุน 
(ล้านบาท) 

รายจ่ายรวม 
(ล้านบาท) 

รายจ่ายจาก 
เงินอดุหนุน 
เฉพาะกิจ 
(ล้านบาท) 

5) เทศบาลต าบลท่าปลา 
 

2553 3.30 
(16.44%) 

13.83 
(68.89%) 

2.95 
(14.67%) 

20.08 
(100.00%) 

0.00 

2554 4.07 
(17.42%) 

17.30 
(74.10%) 

1.98 
(8.48%) 

23.35 
(100.00%) 

0.00 

2555 4.90 
(9.69%) 

17.25 
(34.12%) 

28.40 
(56.18%) 

50.56 
(100.00%) 

23.72 

เฉลีย่ 4.09 
(13.05%) 

16.13 
(51.48%) 

11.11 
(35.47%) 

31.33 
(100.00%) 

7.91 

6) เทศบาลต าบลร่วมจติ 
 

2553 3.57 
(11.96%) 

20.83 
(69.79%) 

5.45 
(18.25%) 

29.85 
(100.00%) 

5.09 

2554 3.08 
(11.33%) 

19.23 
(70.86%) 

4.83 
(17.80%) 

27.13 
(100.00%) 

3.52 

2555 3.36 
(13.68%) 

18.97 
(77.29%) 

2.22 
(9.03%) 

24.54 
(100.00%) 

0.00 

เฉลีย่ 2.00 
(12.27%) 

11.81 
(72.41%) 

2.50 
(15.33%) 

16.30 
(100.00%) 

2.87 
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ตารางท่ี 4.12 (ต่อ) 
 

ล าดบั
ท่ี 

อปท. 
ปี 

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
งบกลาง 
(ล้านบาท) 

หมวดรายจ่าย 
ประจ า 

(ล้านบาท) 

หมวดรายจ่าย 
เพ่ือการลงทุน 
(ล้านบาท) 

รายจ่ายรวม 
(ล้านบาท) 

รายจ่ายจาก 
เงินอดุหนุน 
เฉพาะกิจ 
(ล้านบาท) 

7) เทศบาลต าบลในเมอืง 2553 1.68 
(6.81%) 

18.15 
(73.67%) 

4.81 
(19.52%) 

24.64 
(100.00%) 

0.00 

2554 2.46 
(7.86%) 

17.32 
(56.33%) 

11.52 
(36.81%) 

31.29 
(100.00%) 

2.31 

2555 1.83 
(6.89%) 

20.62 
(77.74%) 

4.08 
(15.37%) 

26.53 
(100.00%) 

3.44 

เฉลีย่ 1.99 
(7.23%) 

18.70 
(68.02%) 

6.80 
(24.75%) 

27.49 
(100.00%) 

1.92 

8) เทศบาลต าบลทุ่งยัง้ 
 

2553 3.02 
(4.68%) 

20.63 
(32.03%) 

40.77 
(63.29%) 

64.41 
(100.00%) 

24.12 

2554 1.97 
(5.86%) 

22.06 
(65.66%) 

9.56 
(28.47%) 

33.59 
(100.00%) 

0.00 

2555 2.09 
(3.42%) 

19.66 
(32.14%) 

39.41 
(64.44%) 

61.16 
(100.00%) 

19.46 

เฉลีย่ 2.36 
(4.45%) 

20.78 
(39.17%) 

29.91 
(56.38%) 

53.06 
(100.00%) 

14.53 
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ตารางท่ี 4.12 (ต่อ) 
 

ล าดบั
ท่ี 

อปท. 
ปี 

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
งบกลาง 
(ล้านบาท) 

หมวดรายจ่าย 
ประจ า 

(ล้านบาท) 

หมวดรายจ่าย 
เพ่ือการลงทุน 
(ล้านบาท) 

รายจ่ายรวม 
(ล้านบาท) 

รายจ่ายจาก 
เงินอดุหนุน 
เฉพาะกิจ 
(ล้านบาท) 

9) เทศบาลต าบลศรพีนมมาศ 
 

2553 3.13 
(4.15%) 

29.87 
(39.66%) 

42.31 
(56.19%) 

75.30 
(100.00%) 

23.45 

2554 2.18 
(3.30%) 

27.96 
(42.39%) 

35.83 
(54.31%) 

65.96 
(100.00%) 

30.57 

2555 1.89 
(2.58%) 

66.80 
(91.04%) 

4.68 
(6.37%) 

73.37 
(100.00%) 

0.00 

เฉลีย่ 2.40 
(3.35%) 

41.54 
(58.06%) 

27.60 
(38.58%) 

71.54 
(100.00%) 

18.01 

10) เทศบาลต าบลบา้นแก่ง 2553 2.55 
(9.06%) 

21.51 
(76.50%) 

4.06 
(14.44%) 

28.11 
(100.00%) 

2.44 

2554 1.51 
(9.83%) 

13.84 
(90.13%) 

0.01 
(0.05%) 

15.35 
(100.00%) 

0.00 

2555 1.75 
(10.46%) 

14.90 
(89.22%) 

0.05 
(0.32%) 

16.70 
(100.00%) 

0.00 

เฉลีย่ 1.93 
(9.64%) 

16.75 
(83.51%) 

1.37 
(6.85%) 

20.05 
(100.00%) 

0.81 
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ตารางท่ี 4.12 (ต่อ) 
 

ล าดบั
ท่ี 

อปท. 
ปี 

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
งบกลาง 
(ล้านบาท) 

หมวดรายจ่าย 
ประจ า 

(ล้านบาท) 

หมวดรายจ่าย 
เพ่ือการลงทุน 
(ล้านบาท) 

รายจ่ายรวม 
(ล้านบาท) 

รายจ่ายจาก 
เงินอดุหนุน 
เฉพาะกิจ 
(ล้านบาท) 

11) เทศบาลต าบลน ้าปาด 2553 2.57 
(7.20%) 

13.97 
(39.17%) 

19.12 
(53.62%) 

35.65 
(100.00%) 

0.61 

2554 4.77 
(18.92%) 

16.12 
(63.86%) 

4.35 
(17.22%) 

25.24 
(100.00%) 

3.29 

2555 5.94 
(20.30%) 

16.64 
(56.88%) 

6.67 
(22.82%) 

29.25 
(100.00%) 

2.18 

เฉลีย่ 4.43 
(14.73%) 

15.57 
(51.83%) 

10.05 
(33.43%) 

30.05 
(100.00%) 

2.03 

12) เทศบาลต าบลฟากท่า 2553 2.86 
(17.88%) 

10.65 
(66.68%) 

2.47 
(15.44%) 

15.98 
(100.00%) 

0.00 

2554 2.94 
(18.14%) 

11.39 
(70.36%) 

1.86 
(11.51%) 

16.19 
(100.00%) 

0.61 

2555 2.45 
(13.84%) 

13.98 
(78.95%) 

1.28 
(7.22%) 

17.71 
(100.00%) 

1.19 

เฉลีย่ 2.75 
(16.53%) 

12.01 
(72.23%) 

1.87 
(11.24%) 

16.63 
(100.00%) 

0.60 
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จากตารางที่ 4.12 จะเหน็ได้ว่าการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
จงัหวดัอุตรดติถ์นัน้มกีารจดัสรรงบประมาณให้มกีารใช้จ่ายในหมวดรายจ่ายประจ ามากกว่า
รายจา่ยเพื่อการลงทุน ซึง่จะเหน็ไดจ้ากการใชจ้่ายโดยเฉลีย่ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2553-2555 นัน้
ส่วนมากเป็นรายจ่ายที่จดัอยู่ในหมวดรายจ่ายประจ า มากกว่ารายจ่ายเพื่อการลงทุน เช่น 
เทศบาลต าบลบา้นแก่ง มกีารใชจ้่ายในการลงทุนเฉลี่ยคดิเป็นรอ้ยละ 6.85 แต่รายจ่ายเพื่อการ
ลงทุนเฉลี่ยคดิเป็นรอ้ยละ 83.51 ซึง่การใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นรายจ่ายประจ ามากจนเกนิไป 
อาจส่งผลต่องบประมาณในระยะยาวขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ได้ เพราะทอ้งถิน่ไม่มกีาร
ลงทุน และมรีายได้ที่จดัเก็บเองน้อย อาจส่งผลต่อศกัยภาพในการพึ่งตนเองของรายได้ และ
ศกัยภาพในการจดับรกิารสาธารณะให้ประชาชนในพื้นที่ อกีทัง้หากเป็นองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ทีม่กีารกูเ้งนิอาจส่งผลต่อศกัยภาพในการผ่อนช าระหนี้ใหแ้ก่สถาบนัทางการเงนิทีป่ล่อย
กูข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ได ้

นอกจากนี้ย ังพบว่า การจัดสรรงบประมาณในหมวดงบลงทุนนั ้น มีการน าเงิน
งบประมาณเฉพาะกจิมาบรรจุไวใ้นหมวดงบเพื่อการลงทุนดว้ย ซึง่ส่งผลใหง้บเพื่อการลงทุนนัน้
ไม่คงที่และไม่ได้สะท้อนการใช้จ่ายงบประมาณที่แท้จรงิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
เทศบาลต าบลศรพีนมมาศ ในปีงบประมาณ 2553 และ 2554  มกีารจดัสรรงบประมาณไวใ้น
หมวดรายจา่ยเพื่อการลงทุนไวร้อ้ยละ 56.19 และ 54.31 ตามล าดบั เนื่องจากไดร้บังบประมาณ
สนับสนุนในส่วนของงบเฉพาะกจิ แต่ในปีงบประมาณ 2555 กลบัมกีารจดัสรรงบประมาณใน
หมวดของรายจ่ายเพื่อการลงทุนเพยีงแค่รอ้ยละ 6.37 เท่านัน้ ทัง้ที่งบประมาณโดยรวมของ
เทศบาลฯไดร้บัเพิม่มากขึน้ ทัง้นี้เป็นเพราะในปี พ.ศ. 2555 นัน้ ไม่ไดร้บังบประมาณในส่วนของ
งบเฉพาะกจิ ซึ่งสะทอ้นว่าการน าเงนิเฉพาะกจิมาบรรจุไวใ้นหมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุนนัน้จะ
ส่งผลต่อการไม่สะท้อนการใช้จ่ายงบประมาณที่แท้จรงิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ส่งผลใหง้บประมาณรายจ่ายในหมวดของการใชจ้่ายเพื่อการลงทุนนัน้ผนัผวนและไม่คงทีเ่พราะ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะไมส่ามารถคาดการณ์รายรบัทีเ่ป็นเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิได ้

เพราะฉะนัน้การที่มรีายจ่ายเพื่อการลงทุนน้อย แต่มรีายจ่ายประจ าเยอะ อาจส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่มคีวามต้องการขยายขอบเขตการจดับรกิารสาธารณะ 
พฒันาท้องถิน่ และลงทุนในโครงการต่างๆ แต่ไม่มงีบประมาณเพยีงพอหนัมาใช้วธิกีารกู้เงนิ
เพิม่มากขึน้เพื่อใชด้ าเนินภารกจิต่างๆ 



103 
 

103 

ตารางท่ี 4.13  สรปุขอ้มลูการกูเ้งนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัอุตรดติถ์ 

ล าดบั
ท่ี 

องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอ โครงการ/กิจกรรม 
แหล่ง
เงินกู้ 

ปีท่ี
อนุมติั
ให้กู้ 

วงเงินท่ี 
เหน็ชอบ/ 
อนุมติั 

(ล้านบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 
(ร้อยละ/ปี) 

ระยะ 
เวลาการ
กู้ (ปี) 

1) 
 

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัอุตรดติถ์ เมอืง 1.โครงการจดัซื้อครุภณัฑเ์ครือ่งจกัรกล จ านวน 4 
รายการ 

กสอ. 2554 20.15 0 10 

  
 

2.โครงการจดัซื้อครุภณัฑเ์ครือ่งจกัรกล จ านวน 7 
รายการ 

กรุงไทย 2556 49.04 1.5 10 

   รวม   69.19   
2) เทศบาลเมอืงอุตรดติถ ์ เมอืง 1.กูเ้งนิเพือ่เป็นทุนหมนุเวยีนของสถานธนานุบาล ออมสนิ 2552 40.00 ไมร่ะบ ุ 5 

   2.กูเ้งนิเพือ่เป็นทุนหมนุเวยีนของสถานธนานุบาล กรุงไทย 2553 5.50 ไมร่ะบ ุ 5 

   3.กูเ้งนิเพือ่เป็นทุนหมนุเวยีนของสถานธนานุบาล กรุงไทย 2554 9.50 ไมร่ะบ ุ 2 
   4.กูเ้งนิเพือ่เป็นทุนหมนุเวยีนของสถานธนานุบาล ออมสนิ 2555 50.00 ไมร่ะบ ุ - 

   รวม   105.00   
3) เทศบาลต าบลด่านนาขาม เมอืง 1.โครงการก่อสรา้งอาคารส านกังานเทศบาล กสท. 2550 5.83 3 10 
     2.โครงการจดัซื้อชุดครุภณัฑ ์ กสท. 2551 0.51 3 10 

   รวม   6.34   
4) เทศบาลต าบลวงักะพี ้ เมอืง 1.โครงการก่อสรา้งอาคารเอนกประสงคพ์รอ้มโรงจอดรถ

และโรงเกบ็พสัดุ 3 
กสท. 2555 8.87 3 10 

5) เทศบาลต าบลท่าปลา ท่าปลา 1.โครงการปรบัปรุงระบบผลติน ้าประปา กสท. 2548 4.08 3 10 

6) เทศบาลต าบลร่วมจติ ท่าปลา 1.โครงการปรบัปรุงระบบประปาผวิดนิ กรุงไทย 2552 16.86 ไมร่ะบ ุ 15 
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ตารางท่ี 4.13 (ต่อ) 
 

ล าดบั
ท่ี 

องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอ โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงินกู้ 
ปีท่ี

อนุมติั
ให้กู้ 

วงเงินท่ี
เหน็ชอบ/ 
อนุมติั 

(ล้านบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 
(ร้อยละ/ปี) 

ระยะเวลา
การกู้ (ปี) 

7) เทศบาลต าบลในเมอืง พชิยั 1.เพือ่ใชบ้รหิารงานตามอ านาจหน้าที ่ กสท. 2553 1.85 3 3 
    2.โครงการสรา้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ กสท. 2553 4.08 3 15 

   รวม   5.93   
8) เทศบาลต าบลทุ่งยัง้ ลบัแล 1.โครงการจดัซื้อรถบรรทุกขยะแบบอดัทา้ยจ านวน 2 คนั กสท. 2553 5.00 3 10 

9) เทศบาลต าบลศรพีนมมาศ ลบัแล 1.สมทบซื้อทีด่นิเพือ่กอ่สรา้งพพิธิภณัฑแ์ละศนูยจ์ าหน่าย
สนิคา้ OTOP 

กสท. 2553 6.13 3 15 

    2.โครงการสรา้งบา้นแปงเมอืงเชงิวถิเีมอืงลบัแล ออมสนิ 2555 10.00 เงนิฝากประจ า 
3 เดอืน + 1% 

10 

   รวม   16.13   

10) เทศบาลต าบลบา้นแก่ง ตรอน 1.โครงการก่อสรา้งศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ กสท. 2551 5.97 3 10 

    2.โครงการก่อสรา้งอาคารส านกังานเทศบาลต าบล 
บา้นแก่ง 

กสท. 2555 11.59 3 15 

   รวม   17.56   
11) เทศบาลต าบลน ้าปาด น ้าปาด 1.โครงการก่อสรา้งอาคารส านกังานเทศบาลต าบล 

น ้าปาด 
กสท. 2550 13.44 3 10 
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ตารางท่ี 4.13 (ต่อ) 
 

ล าดบั
ท่ี 

องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอ โครงการ/กิจกรรม 
แหล่ง
เงินกู้ 

ปีท่ี
อนุมติั
ให้กู้ 

วงเงินท่ีเหน็ชอบ/ 
อนุมติั  

(ล้านบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 
(ร้อยละ/ปี) 

ระยะเวลา
การกู้ (ปี) 

12) เทศบาลต าบลฟากท่า ฟากท่า 1.โครงการก่อสรา้งอาคารส านกังานเทศบาลต าบล 
ฟากท่า 

กสท. 2549 13.39 3 10 

      2.โครงการสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแมน่ ้าปาด กสท. 2554 5.00 3 15 

   รวม   18.39   

   รวมทัง้หมด   286.77   
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 จากตารางที่ 4.13 แสดงถึงสถานภาพการกู้เงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จงัหวดัอุตรดติถ์ ซึง่จงัหวดัอุตรดติถ์มอีงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัและเทศบาลรวม 27 แห่ง โดย
จากขอ้มูลขา้งต้นพบว่า มอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่กู้เงนิจ านวน 12 แห่ง คดิเป็นรอ้ยละ 
44.44 ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัและเทศบาลทัง้หมดในจงัหวดัอุตรดติถ์ โดยมกีารกู้เงนิ
ทัง้หมด 21 โครงการ เป็นเงนิทัง้หมด 286.77 ล้านบาท และถ้าหากพจิารณาถึงลกัษณะ
โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจงัหวัดอุตรดิตถ์กู้เง ินนัน้จะพบว่า เป็นโครงการ
ประเภทต่างๆ ดงันี้ 

1)  โครงการก่อสรา้งและพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน จ านวน 4 โครงการ เป็นเงนิ 
30.02 ลา้นบาท 

2)  โครงการก่อสรา้งอาคารส านักงาน และอาคารต่างๆ ของหน่วยงาน จ านวน 
6 โครงการ เป็นเงนิ 59.09 ลา้นบาท 

3)  เงนิกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนของสถานธนานุบาล จ านวน 4 โครงการ เป็น
เงนิ 105.00 ลา้นบาท 

4)  โครงการจดัซือ้ครภุณัฑ ์จ านวน 4 โครงการ เป็นเงนิ 74.69 ลา้นบาท 
5)  โครงการสรา้งบา้นแปงเมอืงเชงิวถิเีมอืงลบัแล จ านวน 1 โครงการ เป็นเงนิ 

10.00 ลา้นบาท 
6)  โครงการดา้นการพาณิชย ์(โครงการสมทบซือ้ทีด่นิเพื่อก่อสรา้งพพิธิภณัฑ์

และศูนยจ์ าหน่ายสนิคา้ OTOP) จ านวน 1 โครงการ เป็นเงนิ 6.13 ลา้นบาท 
7)  โครงการเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่จ านวน 1 โครงการ เป็นเงนิ

จ านวน 1.85 ลา้นบาท 
 ถ้าหากพจิารณาเฉพาะเงนิกู้เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่จะพบว่า จ านวนเงนิกู้ที่
มากที่สุดคอื โครงการจดัซื้อครุภณัฑ์ จ านวน 74.69 ล้านบาท รองลงมาคอื โครงการก่อสรา้ง
อาคารส านักงาน และอาคารต่างๆ ของหน่วยงาน จ านวน 59.09 ลา้นบาท และอนัดบัที่สามคอื 
โครงการก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 30.02 ล้านบาท โดยแนวโน้มของ
ประเภทโครงการทีม่กีารกูเ้งนินัน้ค่อนขา้งสอดคลอ้งกบัโครงการทีม่กีารกู้เงนิสูงสุด 3 อนัดบัแรก
ของทัง้ประเทศ อนัไดแ้ก่ โครงการจดัซือ้ทีด่นิและก่อสรา้งอาคารส านกังานและอาคารต่างๆ ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่, โครงการปรบัปรุงและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน และโครงการจดัซือ้
ครภุณัฑ ์
 นอกจากนี้  ถ้าหากพิจารณาถึงแหล่งเงินกู้จะพบว่า เทศบาลส่วนใหญ่จะกู้เง ินจาก
กองทุนส่งเสรมิกจิการเทศบาล (กสท.) โดยมดีอกเบีย้รอ้ยละ 3 ในส่วนขององคก์ารบรหิารส่วน
จงัหวดัจะมกีารกู้เงนิจากกองทุนเงนิสะสมองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั (กสอ.) นอกจากนี้ยงัมี
สถาบนัการเงนิอื่นๆ ทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัอุตรดติถ์กู้เงนิ คอื ธนาคารกรุงไทย 
จ านวน 4 โครงการ และธนาคารออมสนิ จ านวน 3 โครงการ นอกจากนี้ยงัพบว่า องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิน่มแีนวโน้มที่จะกู้เงนิจากสถาบนัการเงนิต่างๆ เพิม่ขึน้ นอกเหนือจากการ
กู้ยมืเงนิจากกองทุนของท้องถิน่เอง สอดคล้องกบัความคดิเหน็ของ จรสั สุวรรณมาลา (2553: 
304-305) ซึ่งกล่าวว่า ในอดตีกระทรวงมหาดไทยควบคุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเรื่อง
การก่อหนี้และการจดัท างบประมาณขาดดุลอย่างเข้มงวด แม้กระทัง่การจดัท างบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี การประมาณการรายไดแ้ละรายจ่ายทอ้งถิน่กต็้องด าเนินการตามหลกัเกณฑท์ี่
กระทรวงมหาดไทย (โดยกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิน่) ก าหนดไวใ้นหนังสอืสัง่การ โดย
ทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ของไทยจะมภีาระหนี้ต ่า ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นหนี้ทีข่อกู้จากกองทุน
พฒันาทอ้งถิน่ โดยทีก่รมส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นผูก้ ากบัดูแล ในช่วงหา้ปีทีผ่่านมา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กู้เงนิจากสถาบนัการเงนิมากขึ้น เช่น กู้จากธนาคารออมสนิ และ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น ซึง่ส่วนใหญ่เป็นการกู้เงนิเพื่อใชจ้่ายใน
การบรหิารสภาพคล่องในโครงการลงทุน และการบรหิารงานประจ าวนั ซึ่งมกัจะมลีกัษณะเป็น
การกูร้ะยะสัน้  

ส่วนระยะเวลาการช าระเงนิคนืในกรณเีงนิกูเ้พื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าทีส่่วนใหญ่จะ
อยู่ในช่วง 10 และ 15 ปี ส่วนเงนิกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนของสถานธนานุบาลนัน้จะมรีะยะเวลา
ช าระเงนิคนืน้อยกว่าคอื ไม่เกนิ 5 ปี นอกจากนี้การทีม่กีารก่อหนี้ระยะยาวมาก ถ้าไม่สามารถ
หาเงนิมาช าระคนืได ้ยอ่มส่งผลต่อความมัน่คงทางการคลงัในอนาคต 
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ตารางท่ี 4.14  อตัราส่วนจ านวนเงนิกูต่้อจ านวนประชากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใน 
จงัหวดัอุตรดติถ์ 

 
ล าดบั
ท่ี 

อปท. จ านวนเงินกู้ 
(ล้านบาท) 

จ านวน
ประชากร 
(คน) 

จ านวนเงินกู้ต่อ 
จ านวนประชากร 

(บาท / คน) 
1) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

อุตรดติถ ์
69.19 461,118 150.04 

2) เทศบาลเมอืงอุตรดติถ ์ 105.00 34,028 3,085.69 
3) เทศบาลต าบลด่านนาขาม 6.34 4,011 1,579.41 
4) เทศบาลต าบลวงักะพี ้ 8.87 10,132 875.44 
5) เทศบาลต าบลท่าปลา 4.08 2,476 1,648.22 
6) เทศบาลต าบลร่วมจติ 16.86 3,512 4,799.83 
7) เทศบาลต าบลในเมอืง 5.93 2,259 2,623.28 
8) เทศบาลต าบลทุ่งยัง้ 5.00 10,041 497.96 
9) เทศบาลต าบลศรพีนมมาศ 16.13 3,127 5,158.30 
10) เทศบาลต าบลบา้นแกง่ 17.55 2,276 7,711.34 
11) เทศบาลต าบลน ้าปาด 13.44 3,270 4,111.31 
12) เทศบาลต าบลฟากท่า 18.39 834 22,050.36 

 
 จากตารางที ่4.14 แสดงใหเ้หน็ถงึอตัราส่วนจ านวนเงนิกู้ต่อจ านวนประชากรหรอืภาระ
หนี้ต่อประชากร ถ้าอตัราส่วนระหว่างจ านวนเงนิกู้กบัจ านวนประชากรอยู่ในระดบัสูง แสดงว่า
หน้ีต่อประชากรสูง ซึง่อาจมโีอกาสทีจ่ะเกดิปญัหาความมัน่คงทางการคลงัในระยะยาวสูง หรอื
อาจกล่าวได้ว่ามคีวามเสี่ยงทางการคลงัสูงนัน่เอง เพราะในระยะยาว ถ้าหากองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ไมส่ามารถช าระหนี้ได ้หนี้เหล่านี้ไม่ใช่หนี้รวมของประเทศ เพราะฉะนัน้ภาระหนี้จะ
ตกมาอยูก่บัประชากรในพืน้ที ่ซึง่ถ้ามมีาก ความสามารถในการช าระหนี้กจ็ะน้อยลงไป โดยอาจ
ใชค้่าเฉลีย่ของตวัชี้วดัตวัที ่4 ของดชันีชีว้ดัความยัง่ยนืทางการเงนิในระยะยาว มาเป็นเกณฑ ์
ซึ่งมคี่าอตัราส่วนระหว่างภาระหนี้ระยะยาวต่อประชากรเฉลี่ย (เฉพาะเทศบาลที่มภีาระหนี้) 
เท่ากบั 1,690.36 บาทต่อคน (วรีะศกัดิ ์เครอืเทพ, 2554: 77) เพราะฉะนัน้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ในจงัหวดัอุตรดติถท์ีม่อีตัราส่วนมากกว่าค่าเฉลีย่ขา้งต้นถงึ 7 แห่ง  ไดแ้ก่ เทศบาลเมอืง
อุตรดติถ์, เทศบาลต าบลร่วมจติ, เทศบาลต าบลในเมอืง, เทศบาลต าบลศรพีนมมาศ, เทศบาล
ต าบลบ้านแก่ง, เทศบาลต าบลน ้าปาด และเทศบาลต าบลฟากท่า โดยมอีตัราส่วนระหว่าง
จ านวนเงนิกู้กบัจ านวนประชากร เท่ากบั 3,085.69, 4,799.83, 2,623.28, 5,158.30, 7,711.34, 
4,111.31 และ 22,050.36 บาทต่อคน ตามล าดบั แสดงให้เหน็ว่าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
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เหล่านี้มภีาระหน้ีต่อประชากรสงูมาก ซึง่อาจส่งผลใหเ้กดิปญัหาความมัน่คงทางการคลงัในระยะ
ยาวสูง หรือมีความเสี่ยงทางการคลังสูง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภาระหนี้ ต่อ
ประชากรสูงมากคอื เทศบาลต าบลฟากท่า ซึง่มภีาระหนี้สูงถงึ  22,050.36 บาทต่อคน ซึง่อาจ
ส่งผลกระทบต่อปญัหาความมัน่คงทางการคลงัในระยะยาวสูงมาก หรอืมคีวามเสีย่งทางการคลงั
สงูมากนัน้เอง 
 
ตารางท่ี 4.15  อตัราส่วนจ านวนเงนิกูต่้อรายไดท้ีไ่มร่วมเงนิอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วน 

ทอ้งถิน่ในจงัหวดัอุตรดติถ์ 
 
ล าดบั
ท่ี 

อปท. จ านวนเงินกู้ 
(ล้านบาท) 

รายรบัรวมท่ีไม่รวมเงิน

อดุหนุน (เฉล่ียปี พ.ศ. 
2553-2555) (ล้านบาท) 

อตัราส่วนจ านวนเงินกู้ 
ต่อรายได้ท่ีไม่รวม 

เงินอดุหนุน 

1) องคก์ารบรหิารสว่น
จงัหวดัอุตรดติถ ์

69.19 241.75 0.29 

2) เทศบาลเมอืงอุตรดติถ ์ 105.00 92.17 1.14 
3) เทศบาลต าบล 

ด่านนาขาม 
6.34 16.25 0.39 

4) เทศบาลต าบลวงักะพี ้ 8.87 28.97 0.31 
5) เทศบาลต าบลท่าปลา 4.08 13.35 0.31 
6) เทศบาลต าบลร่วมจติ 16.86 8.62 1.96 
7) เทศบาลต าบลในเมอืง 5.93 16.44 0.36 
8) เทศบาลต าบลทุ่งยัง้ 5.00 28.99 0.17 
9) เทศบาลต าบล 

ศรพีนมมาศ 
16.13 29.20 0.55 

10) เทศบาลต าบลบา้นแกง่ 17.55 12.23 1.44 
11) เทศบาลต าบลน ้าปาด 13.44 26.04 0.52 
12) เทศบาลต าบลฟากท่า 18.39 13.09 1.40 

 
 จากตารางที ่4.15 เป็นการประเมนิภาระหนี้ระยะยาวเมื่อเทยีบกบัขนาดของรายรบัรวม
ทีไ่มร่วมเงนิอุดหนุน ซึง่เป็นการประเมนิว่าถ้าหากเกดิกรณีจ าเป็นทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
ตอ้งช าระหนี้ทัง้หมด รายรบัรวมทีไ่มร่วมเงนิอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะเพยีงพอ
ต่อการช าระหนี้หรอืไม ่(ไมร่วมเงนิอุดหนุนทัว่ไปและเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ เนื่องจากเป็นรายได้
ทีไ่ม่แน่นอนขึน้อยู่กบัการจดัสรรและนโยบายของรฐับาล) ถ้าอตัราส่วนระหว่างภาระหนี้ระยะ
ยาวกบัขนาดของรายรบัรวมที่ไม่รวมเงนิอุดหนุนอยู่ในระดบัสูง แสดงว่าองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่นัน้มโีอกาสทีอ่าจจะเกดิปญัหาในการบรหิารงานและความมัน่คงทางการคลงัในระยะยาว
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ได้ หรอือาจจะกล่าวไดว้่ามคีวามเสีย่งทางการคลงัสูง เพราะถ้าจ าเป็นต้องช าระหนี้คนืทัง้หมด
โดยการน ารายรบัมาจ่ายอาจส่งผลให้ไม่มงีบประมาณเพยีงพอในการบรหิารงานหรอืด าเนิน
ภารกจิอื่นๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ถา้อตัราส่วนระหว่างภาระหนี้ระยะยาวกบัขนาดของรายรบัรวม
ทีไ่ม่รวมเงนิอุดหนุนมรีะดบัสูงเกนิกว่า 1 แสดงว่ายิง่มคีวามเสีย่งทางการคลงัมาก กล่าวคอื ถ้า
เกิดเหตุการณ์จ าเป็นที่จะต้องช าระหนี้คนืทัง้หมด งบประมาณรายรบัทัง้หมดในปีนัน้ๆ จะไม่
เพยีงพอที่จะช าระหนี้ทัง้หมดได้ เพราะฉะนัน้ยิง่อตัราส่วนระหว่างภาระหนี้ระยะยาวกบัขนาด
ของรายรบัรวมทีไ่มร่วมเงนิอุดหนุนยิง่สงูมาก แสดงว่าโอกาสทีจ่ะเกดิปญัหาความมัน่คงทางการ
คลงัในระยะยาวยิง่สงูมากตามไปดว้ย หรอือาจกล่าวไดว้่ามคีวามเสีย่งทางการคลงัสงูนัน่เอง 
 ในกรณีของจงัหวดัอุตรดติถ์จะพบว่า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ที่มอีตัราส่วนระหว่าง
ภาระหนี้ระยะยาวกบัขนาดของรายรบัรวมที่ไม่รวมเงนิอุดหนุนสูงมาก (ตัง้แต่ 1 ขึน้ไป) มี
จ านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลร่วมจติ, เทศบาลต าบลบ้านแก่ง และเทศบาลต าบลฟากท่า 
โดยมอีตัราส่วนเท่ากบั 1.96, 1.44 และ 1.40 ตามล าดบั แสดงว่าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทัง้ 
3 แห่งน้ีมโีอกาสทีจ่ะเกดิปญัหาความมัน่คงทางการคลงัในระยะยาวสงู เพราะมภีาระหน้ีมากกว่า
รายรบัทีไ่มร่วมเงนิอุดหนุนทัง้ปี โดยเฉพาะเทศบาลต าบลรว่มจติซึง่มอีตัราส่วนระหว่างภาระหนี้
ระยะยาวกบัขนาดของรายรบัรวมทีไ่ม่รวมเงนิอุดหนุนสูงมาก คอืมภีาระหนี้มากกว่ารายรบัทีไ่ม่
รวมเงนิอุดหนุนทัง้ปีเกอืบสองเท่า แสดงว่ามโีอกาสที่จะเกดิปญัหาความมัน่คงทางการคลงัใน
ระยะยาวสูงมาก หรอืมคีวามเสี่ยงทางการคลงัสูงนัน่เอง ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
อตัราส่วนระหว่างภาระหนี้ระยะยาวกบัขนาดของรายรบัรวมที่ไม่รวมเงนิอุดหนุนในระดบัปาน
กลาง (มากกว่า 0.50 แต่ไม่ถงึ 1) ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลศรพีนมมาศ และเทศบาลต าบลน ้าปาด 
โดยมอีตัราส่วนเท่ากบั 0.55 และ 0.52 ตามล าดบั กล่าวคอื มภีาระหนี้มากกว่าครึง่หนึ่งของ
รายรบัทีไ่มร่วมเงนิอุดหนุนทัง้ปี แสดงว่ามโีอกาสทีจ่ะเกดิปญัหาความมัน่คงทางการคลงัในระยะ
ยาวระดบัปานกลาง หรอืมคีวามเสีย่งทางการคลงัในระดบัปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.16  รอ้ยละของรายจา่ยเพื่อการช าระหนี้เงนิต้นและดอกเบีย้ต่อรายจา่ยรวมของ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ของในจงัหวดัอุตรดติถ์ ประจ าปีงบประมาณ 2555  

 
 

ล าดบั
ท่ี 

อปท. รายจา่ยเพื่อการ 
ช าระหน้ีเงินต้น
และดอกเบีย้ 
(ล้านบาท) 

รายจา่ยรวม 
(ล้านบาท) 

รอ้ยละของรายจา่ย 
เพื่อการช าระหน้ีต่อ

รายจา่ยรวม 

1) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
อุตรดติถ ์

0.00 386.08 0.00 

2) เทศบาลเมอืงอุตรดติถ ์ 0.00 410.46 0.00 
3) เทศบาลต าบลด่านนาขาม 0.67 26.23 2.55 
4) เทศบาลต าบลวงักะพ ี 0.00 80.75 0.00 
5) เทศบาลต าบลท่าปลา 0.00 50.56 0.00 
6) เทศบาลต าบลร่วมจติ 1.88 24.54 7.66 
7) เทศบาลต าบลในเมอืง 0.47 26.53 1.78 
8) เทศบาลต าบลทุ่งยัง้ 0.58 61.16 0.95 
9) เทศบาลต าบลศรพีนมมาศ 0.51 73.37 0.01 
10) เทศบาลต าบลบา้นแกง่ 0.93 80.75 1.15 
11) เทศบาลต าบลน ้าปาด 1.48 29.25 5.05 
12) เทศบาลต าบลฟากท่า 1.58 17.71 8.93 

 
  จากตารางที ่4.16 เป็นการประเมนิว่ารายจ่ายเพื่อการช าระคนืหนี้เงนิกู้พรอ้มดอกเบี้ย
คดิเป็นรอ้ยละเท่าใดของขนาดงบประมาณรายจา่ยประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หาก
มสีดัส่วนรายจ่ายเพื่อการช าระหนี้สูง ย่อมหมายความว่างบประมาณที่เหลอืส าหรบัการพฒันา
ชุมชนทอ้งถิน่ในดา้นอื่นๆ ลดน้อยลง ซึง่จากขอ้มลูขา้งต้นพบว่าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทุก
แห่งในจงัหวดัอุตรดติถ์มรีอ้ยละของรายจ่ายเพื่อการช าระหนี้เงนิต้นและดอกเบีย้ไม่เกนิรอ้ยละ 
10 ของงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
 นอกจากนี้หากใชก้รอบความยัง่ยนืทางการคลงั (Fiscal Sustainability Framework) 
ของรฐับาล เกีย่วกบัขนาดของรายจา่ยเพื่อการช าระหนี้ (Debt Service Ratio) ทีก่ าหนดไวว้่าไม่
ควรสูงเกนิกว่ารอ้ยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี อาจใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
ขนาดของภาระรายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ระยะยาวในระดบัทอ้งถิน่ไดต่้อไป (วรีะศกัดิ ์เครอืเทพ, 
2554: 78) ซึ่งถ้าใชก้รอบความยัง่ยนืทางการคลงั (Fiscal Sustainability Framework) มา
พจิารณาถึงการกู้เงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดัอุตรดติถ์ จะพบว่าไม่มอีงค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มรีายจ่ายเพื่อการช าระหนี้สูงเกินกว่าร้อยละ 15 ของงบประมาณ
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รายจ่ายประจ าปี โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่มรีายจ่ายเพื่อการช าระหนี้สูงสุดในจงัหวดั
อุตรดติถ์คอืเทศบาลต าบลฟากท่า โดยมรีายจ่ายเพื่อการช าระหนี้เงนิต้นและดอกเบี้ยคดิเป็น
รอ้ยละ 8.39 ของงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2555 
 ในส่วนขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาลเมอืงอุตรดติถ์ และเทศบาลต าบลท่า
ปลา ซึ่งไม่พบการผ่อนช าระหนี้เงนิกู้นัน้ กล่าวคอื องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเริม่ผ่อนช าระใน
ปีงบประมาณ 2556, เทศบาลเมอืงอุตรดติถ์ เป็นการกูเ้งนิเพื่อเป็นทุนหมนุเวยีนของสถานธนานุ
บาล ซึง่ผูผ้่อนช าระเงนิคอืสถานธนานุบาล เพราะฉะนัน้จงึไม่ปรากฏขอ้มลูการผ่อนช าระเงนิใน
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีของเทศบาล และกรณีของเทศบาลต าบลท่าปลา เป็นการกู้เงนิเพื่อ
ด าเนินโครงการปรบัปรงุระบบผลติน ้าประปา ในปี พ.ศ. 2549 โดยเป็นการกู้จากกองทุนส่งเสรมิ
กจิการเทศบาล เป็นจ านวนเงนิ 4,081,00.00 บาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3 บาทต่อปี ระยะเวลา
ช าระคนืเงนิกู้ 10 ปี โดยตามสญัญาก าหนดให้ผ่อนปีละ 441,340.80 บาท โดยก าหนดให้เริม่
ผ่อนตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550 ซึ่งในกรณีนี้การผ่อนช าระเงนิจะอยู่ในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
ของกจิการประปา ซึ่งมกีารผ่อนช าระเงนิเป็นประจ าทุกปี เพราะฉะนัน้จงึไม่ปรากฏข้อมูลการ
ผ่อนช าระเงนิในงบประมาณรายจา่ยประจ าปีของเทศบาล 

ดงันัน้ถ้าหากท้องถิน่สามารถสรา้งสมดุลระหว่างขนาดของการก่อหนี้ระยะยาวภายใต้
ขดีความสามารถในการแบกรบัหนี้ทีเ่หมาะสมกบัขนาดของการลงทุนพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานที่
จ าเป็นส าหรบัท้องถิน่ และเป็นความต้องการเร่งด่วนของประชาชนได้แล้ว ในกรณีเช่นนี้ฐานะ
ทางการเงนิทีเ่ขม้แขง็ยอ่มมสี่วนเกือ้หนุนใหท้อ้งถิน่เตบิโตไดอ้ย่างยัง่ยนืต่อไป (วรีะศกัดิ ์เครอืเทพ, 
2554: 79) 
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บทท่ี 5 
 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 วทิยานิพนธ์เรื่อง ระบบการกู้เงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศกึษา จงัหวดั
อุตรดิตถ์ เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใช้การศึกษาด้วยวธิีการวิจยัเอกสาร (Documentary 
Research) เป็นหลกั โดยใช้การศกึษาจากขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary Data) เป็นเครื่องมอื
ส าคญัในการด าเนินการศึกษาวิจยั ด้วยการใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและ
งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง (Document Research) ทัง้ขอ้มูลระดบัทุตยิภูม ิ(Secondary Sources) 
ได้แก่ สถิติการคลงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถิติการกู้เงนิขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ ขอ้มลูข่าวสาร บทสมัภาษณ์ บทวเิคราะห ์เอกสารงานประชุมสมัมนาทางวชิาการ และ
เอกสารงานศกึษาวจิยัต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการกู้เงนิขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ตลอดจน
กฎหมาย กฎระเบยีบ หนังสอืกระทรวงมหาดไทย และค าสัง่กระทรวงมหาดไทยทีเ่กี่ยวข้องกบั
การกู้เง ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทัง้การสัมภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
ศกึษาวจิยัเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนมากยิง่ขึ้นจาก ส านักบรหิารการคลงัท้องถิ่น 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่, ส านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่จงัหวดัอุตรดติถ์ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดัอุตรดติถ์ที่มกีารกู้เงนิ โดยการศกึษานี้มวีตัถุประสงค์ใน
การศกึษา 3 ประการ ไดแ้ก่ 

1)  เพื่อศกึษาถงึกฎหมาย ระเบยีบ กระบวนการ และขัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกูเ้งนิ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในปจัจบุนั 

2)  เพื่อศกึษาถงึสถานภาพปจัจบุนัของการกู้เงนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใน
ประเทศไทย และกรณศีกึษาเฉพาะจงัหวดัอุตรดติถ์ 

3)  เพื่อแสวงหากระบวนการในการปฏบิตั ิและระเบยีบทีเ่กี่ยวกบัการกู้เงนิของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีเ่หมาะสมกบัสถานภาพการคลงัในปจัจุบนั 
 
5.1  สรปุผลการศึกษา 
 
 จากการศกึษาเรื่อง ระบบการกู้เงนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ กรณีศกึษา จงัหวดั
อุตรดติถ์ สามารถสรุปประเดน็ส าคญัไดว้่า กฎหมาย ประกาศ และระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการกู้
เงนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในปจัจบุนั ไดแ้ก่ พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอน 
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การกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542, พระราชบญัญตัทิีจ่ดัตัง้องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิน่แต่ละประเภท (พระราชบญัญตัอิงค์การบรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540, 
พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา 
พ.ศ. 2542), หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 4715 ลงวนัที่ 23 
พฤศจกิายน พ.ศ. 2554, หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.3/ว 628 ลงวนัที ่
14 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2555 และค าสัง่กระทรวงมหาดไทยที ่64/2555 ลงวนัที ่31 มกราคม พ.ศ. 
2555 ซึง่มสีาระส าคญั ดงัต่อไปนี้ 

1)  พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน 
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 

ได้มบีทบญัญตัิเกี่ยวกับการกู้เงนิไว้ใน มาตรา 28 (9) และ (10) แห่ง
พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ารปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. 2542 ว่าองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่อาจจะมรีายรบั ดงัต่อไปนี้ 

(1)  เงนิกูจ้ากกระทรวง ทบวง กรม องคก์าร หรอืนิตบิุคคลต่างๆ 
(2)  เงนิกูจ้ากต่างประเทศ องคก์ารต่างประเทศ หรอืองคก์ารระหว่างประเทศ 

แต่ในส่วนของการกู้เงนิขององค์การบรหิารส่วนต าบลยงัไม่มกีฎหมายหรือ
ระเบยีบที่ชดัเจนมารองรบั กล่าวคอื แม้ว่าในมาตรา 83 แห่งพระราชบญัญตัสิภาต าบลและ
องค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 จะไดก้ าหนดให้องคก์ารบรหิารส่วนต าบลอาจกู้เงนิจาก
กระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรอืนิติบุคคลต่างๆ ได้ เมื่อได้รบัอนุญาตจากสภาองค์การ
บรหิารส่วนต าบล และการกูเ้งนินัน้ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบของกระทรวงมหาดไทย แต่ปจัจุบนัยงั
ไมม่รีะเบยีบกระทรวงมหาดไทยก าหนดแนวทางในเรือ่งดงักล่าว องคก์ารบรหิารส่วนต าบลจงึไม่
สามารถกูเ้งนิได ้(วรีะศกัดิ ์เครอืเทพ, 2555) 

2)  พระราชบญัญตัทิีจ่ดัตัง้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่ละประเภท 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา สามารถกู้เง ินจาก

กระทรวง ทบวง กรม และองค์การหรือนิติบุคคลต่างๆ  ตามที่ได้มีการบัญญัติไว้ใน
พระราชบญัญตัทิีจ่ดัตัง้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่ละประเภท ดงันี้ 

(1)  ในพระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 มาตรา 73(7) ซึง่
ได้บญัญตัิไว้ว่า องค์การบริหารส่วนจงัหวดัอาจมรีายได้จาก "เงนิกู้จากกระทรวง ทบวง กรม 
องคก์าร หรอืนิตบิุคคลต่างๆ ซึง่ไดร้บัความเหน็ชอบจากรฐัมนตร”ี  

(2)  ในพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่เตมิฉบบัที ่12 พ.ศ. 
2546 ส่วนที ่5 การคลงัและทรพัยส์นิทางเทศบาล มาตรา 66 ไดบ้ญัญตัไิวว้่า "เทศบาลอาจมี
รายไดด้งัต่อไปนี้ (6) เงนิกู้จากกระทรวงทบวงกรม องคก์าร หรอืนิตบิุคคลต่างๆ" และ "การกู้
เงนิตาม (6) เทศบาลจะกระท าไดต่้อเมื่อได้รบัอนุญาตจากสภาเทศบาล และได้รบัอนุมตัจิาก
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยแลว้"  
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(3)  ในพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา พ.ศ. 2542 มาตรา 89(6) 
ซึง่ไดบ้ญัญตัไิวว้่า "เมอืงพทัยาอาจมรีายไดอ้ื่นดงัต่อไปนี้ (6) เงนิกู้ เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจาก
กระทรวงมหาดไทย และตราเป็นขอ้บญัญตัแิล้ว ถ้าเป็นเงนิกู้จากต่างประเทศต้องได้รบัความ
เหน็ชอบจากกระทรวงการคลงัดว้ย" 

ในส่วนของพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
มาตรา 117 (11) ได้บญัญตัวิ่ากรุงเทพมหานครสามารถกู้เงนิจากต่างประเทศ หรอืองค์การ
ระหว่างประเทศซึ่งได้รบัความเหน็ชอบจากสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการปกครองท้องถิน่
รูปแบบพเิศษที่มคีวามเป็นอิสระสูงอย่างมาก เพราะไม่ต้องขอความเห็นชอบหรอือนุมตัิจาก
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย เพยีงสภาท้องถิน่ให้ความเหน็ชอบก็สามารถด าเนินการกู้
เงนิจากองคก์รต่างๆ ไดเ้ลย (สุนทรชยั ชอบยศ, 2555: 67) 

3)  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.3/ว 4715 ลงวนัที ่23 
พฤศจกิายน พ.ศ. 2554 

  เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการพจิารณาการขอกู้เงนิขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 
เทศบาล และเมอืงพทัยา โดยใหจ้งัหวดัแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณากลัน่กรองการกู้เงนิระดบั
จงัหวดัขึน้ โดยใหค้ณะกรรมการดงักล่าวท าหน้าทีพ่จิารณากลัน่กรองการขอกู้เงนิขององคก์าร
บรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และเมอืงพทัยา (โดยจะมกีารพจิารณาความสามารถทางด้านการ
คลงัขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ประกอบด้วย โดยระยะเวลาการช าระหนี้เงนิกู้ต้องไม่เกนิ 
10 ปี) ก่อนทีจ่ะเสนอใหผู้้ว่าราชการจงัหวดัใหค้วามเหน็ชอบ และส่งเรื่องให้รฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงมหาดไทยท าการพจิารณาต่อไป 

4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 628 ลงวนัที่ 
14 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2555 

เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาการขอกู้เงนิของเทศบาลและเมอืงพทัยาจาก
สถาบนัการเงนิเพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนของสถานธนานุบาล โดยการกู้เงนิของเทศบาลจะต้อง
ไดร้บัอนุญาตจากสภาเทศบาล และไดร้บัอนุมตัจิากรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย และการ
กูเ้งนิของเมอืงพทัยาจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากกระทรวงมหาดไทย และตราเป็นขอ้บญัญตัแิลว้ 

ซึง่วงเงนิทีส่ามารถกู้ไดสู้งสุดในแต่ละครัง้เท่ากบัจ านวนทรพัยร์บัจ าน าคงเหลอื 
(Stock) หรอื 100% ของ ทรพัยร์บัจ าน าคงเหลอื (Stock) เวน้แต่สถานธนานุบาลทีม่ทีรพัยร์บั
จ าน าคงเหลอื (Stock) ต ่ากว่า 10 ล้านบาท ให้กู้ได้ในวงเงนิไม่เกนิ 10 ล้านบาท และเมื่อ
เทศบาลและเมอืงพทัยาได้ด าเนินการท าสญัญาเงนิกู้กบัสถาบนัการเงนิแล้ว ใหร้ายงานผลการ
ด าเนินการดงักล่าวใหก้รมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ทราบดว้ย 

5)  ค าสัง่กระทรวงมหาดไทยที ่64/2555 ลงวนัที ่31 มกราคม พ.ศ. 2555 
เรื่อง การมอบอ านาจใหผู้้ว่าราชการจงัหวดัปฏบิตัริาชการแทนรฐัมนตรวี่าการ

กระทรวงมหาดไทย ในการใหค้วามเหน็ชอบหรอือนุมตัใิหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล 
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และเมอืงพทัยา กูเ้งนิ โดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยมอบอ านาจใหผู้ว้่าราชการจงัหวดั
ปฏบิตัริาชการแทนในการใหค้วามเหน็ชอบหรอือนุมตัใิหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัและเทศบาล 
กูเ้งนิจากกระทรวง ทบวง กรม องคก์าร หรอืนิตบิุคคลต่างๆ รวมทัง้การใหค้วามเหน็ชอบในการ
กูเ้งนิของเมอืงพทัยา ภายใตก้รอบวงเงนิไมเ่กนิจ านวน 50 ลา้นบาท 

โดยสามารถสรปุหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนในการพจิารณาการขอกู้เงนิขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ (องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และเมอืงพทัยา) ไดต้ามแผนภาพดา้นล่างน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5.1  หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาการขอกูเ้งนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (องคก์าร 

บรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และเมอืงพทัยา) 
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ส่วนหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนในการพจิารณาการขอกู้เงนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของสถานธนานุบาล (เทศบาล และเมอืงพทัยา) สามารถสรุปไดต้าม
แผนภาพดา้นล่างน้ี 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 5.2  หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาการขอกูเ้งนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เพื่อเป็น 

เงนิทุนหมนุเวยีนของสถานธนานุบาล (เทศบาล และเมอืงพทัยา) 
 

โดยมหีลกัเกณฑใ์นการก ากบัดแูลการกูเ้งนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ดงันี้ 
1)  การกูเ้งนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะตอ้งปฏบิตัใิหถู้กต้องตามทีก่ฎหมาย
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ก าหนดและจะต้องส่งเรื่องใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัพจิารณาตามหลกัเกณฑท์ี่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด โดยใหม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการระดบัจงัหวดัพจิารณารายละเอยีดตามความเหมาะสม
ของโครงการและวงเงนิทีจ่ะกูก่้อนทีจ่ะมกีารอนุมตัใิหกู้เ้งนิ 

2)  โครงการทีจ่ะด าเนินการโดยใชเ้งนิกู้ต้องอยู่ในอ านาจหน้าทีข่ององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ และเกดิประโยชน์ต่อประชาชน 

3)  ระยะเวลาทีกู่้และเงนิทีต่้องช าระหนี้ไม่เป็นภาระต่องบประมาณขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่มากเกนิไป จนไมม่เีงนิพอทีจ่ะพฒันาทอ้งถิน่ในอนาคต 

4)  ก าหนดวงเงนิทีเ่หมาะสมในการมองอ านาจใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัอนุมตัหิรอืเหน็ชอบ
ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กู้เงนิแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย (ปจัจุบนัก าหนดไว้
ไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท) 

5)  เมื่อไดม้กีารอนุมตัใิหกู้้เงนิแลว้ ในการจดัซือ้ จดัจา้ง เพื่อด าเนินการตามโครงการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครดั 
(โดยเฉพาะระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพสัดุ) ซึง่ผูว้่าราชการจงัหวดั และนายอ าเภอ
มอี านาจหน้าทีใ่นการก ากบัดแูล 
 ในส่วนของ สถานภาพปจัจุบนัของการกู้เงนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในประเทศ
ไทย ซึ่งข้อมูลทัง้หมดที่น ามาวเิคราะห์ในส่วนนี้เป็นข้อมูลการกู้เงนิขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ในประเทศไทย (องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล เมอืงพทัยา และกรุงเทพมหานคร) 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2541 – วนัที ่30 กนัยายน 2555 เฉพาะกรณีการกู้เงนิจากสถาบนัการเงนิ และ
เป็นจ านวนเงนิอนุมตัเิท่านัน้, ขอ้มลูจากแบบรายงานการกู้เงนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ และสถิติการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจงัหวัดอุตรดิตถ ์
ปีงบประมาณ 2553-2555 โดยพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยมจี านวน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีกู่เ้งนิทัง้สนิ 673 แห่ง โดยองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั และเทศบาล 
มอีงค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ที่กู้เงนิจ านวน 38 และ 633 แห่ง ตามล าดบั โดยคดิเป็นรอ้ยละ 
50.00 และ 27.73 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภท โดยสามารถแบ่ง
วตัถุประสงค์ในการกู้เงนิออกเป็น 2 ประการ คอื เงนิกู้เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่และ
เงนิกูเ้พื่อเป็นทุนหมนุเวยีนของสถานธนานุบาล ส าหรบัเงนิกู้เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าทีม่ ี
ทัง้หมด 911 โครงการ  รวมจ านวนเงนิทัง้หมด 28,876.96 ล้านบาท ส่วนเงนิกู้เพื่อเป็นทุน
หมุนเวยีนของสถานธนานุบาลมทีัง้หมด 499 โครงการ รวมเป็นเงนิทัง้หมด 13,593.93 ลา้น
บาท เพราะฉะนัน้องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่มกีารกู้เงนิทัง้หมด 1,410 โครงการ รวมเป็นเงนิ
ทัง้สิน้ 42,470.89 ลา้นบาท และมจี านวนเงนิเฉลีย่ต่อหนึ่งโครงการเท่ากบั 30.12 ลา้นบาท 

ถา้หากพจิารณาถงึอตัราส่วนระหว่างจ านวนเงนิกู้ต่อประชากรหนึ่งคนจะพบว่า ภูมภิาค
ทีม่ภีาระหนี้ต่อประชากรสูงสุดไดแ้ก่ ภาคตะวนัออก จ านวน 1,022.84 บาทต่อคน อนัดบัต่อมา
คอื ภาคกลาง จ านวน 853.93 บาทต่อคน อนัดบัต่อมาคอื ภาคใต้ จ านวน 725.12 บาทต่อคน 
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อนัดบัต่อมาคอื ภาคตะวนัตก จ านวน 678.28 บาทต่อคน อนัดบัต่อมาคอื ภาคเหนือ จ านวน 
637.98 บาทต่อคน อนัดบัต่อมาคอื ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 620.91 บาทต่อคน และ
กรุงเทพมหานคร จ านวน 165.14 บาทต่อคน เพราะฉะนัน้แสดงให้เห็นว่าการที่ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือมกีารกู้เงนิเยอะกว่าภูมภิาคอื่นนัน้ ไม่ได้หมายความว่ามี
ภาระหนี้หรอืภาระการคลงัสูง แต่เป็นเพราะสองภาคนี้มจี านวนจงัหวดัและองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่มากกว่าภาคอื่นๆ จงึส่งผลใหจ้ านวนโครงการและจ านวนเงนิทีข่อกู้มจี านวนมาก ซึง่เมื่อ
พิจารณาถึงอัตราส่วนระหว่างจ านวนเงนิกู้ต่อประชากรหนึ่งคนกลับพบว่า ภาคตะวนัออก
กลายเป็นภาคทีม่ภีาระหนี้ต่อประชากรมากทีสุ่ด จ านวน 1,022.84 บาทต่อคน 

อกีทัง้ยงัพบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2540 ถงึปี พ.ศ. 2553 จะมแีนวโน้มในการกู้เงนิเพิม่มาก
ขึน้เรื่อยๆ (ลดลงเลก็น้อยในช่วงปี พ.ศ. 2547 และในช่วงปี พ.ศ. 2541-2542 ไม่มสีถติขิอ้มูล
การกูเ้งนิ) ซึง่ผูศ้กึษาไดใ้หข้อ้สงัเกตว่าการทีก่ารขอกู้เงนิในปี พ.ศ. 2554 ลดลงอย่างมากจากปี  
พ.ศ. 2553 คอืจาก 327 โครงการ มาเป็น 105 โครงการ เกดิจากการมกีารประกาศใชค้ าสัง่
กระทรวงมหาดไทย ที ่449/2553 ลงวนัที ่13 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ส่งผลใหก้ารกู้เงนิมจี านวน
ลดลง เพราะได้มกีารก าหนดว่า การใหค้วามเหน็ชอบหรอือนุมตัใิหอ้งค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
และเทศบาลกู้เงนิ รวมทัง้การใหค้วามเหน็ชอบใหเ้มอืงพทัยาจ าหน่ายพนัธบตัรหรอืกู้เงนิ เป็น
อ านาจหน้าที่ของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย เพราะฉะนัน้อ านาจในการอนุมตัิหรอื
เห็นชอบการกู้ เ ง ินขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น เปลี่ยนมาอยู่ที่ ร ัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทยแทน เพราะฉะนัน้ผู้อนุมตัเิงนิกู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงปี  
พ.ศ. 2554 จะเป็นรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย ซึง่ผูศ้กึษาไดต้ัง้ขอ้สงัเกตว่าการเปลีย่น
ให้อ านาจในการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้เง ินมาอยู่ที่
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยนัน้ มขี ัน้ตอนหรอืมคีวามยากกว่าการอนุมตัิหรอืให้ความ
เห็นชอบการกู้เงนิโดยผู้ว่าราชการจงัหวดั จงึส่งผลให้จ านวนโครงการการกู้เงนิขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ลดลง 

นอกจากนี้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดม้กีารกู้เงนิกบัสถาบนัการเงนิจ านวน 9 แห่ง 
โดยเรยีงตามอันดบัจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารออมสิน, 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, กองทุนพฒันาเมอืงในภูมภิาค, ธนาคารธนชาต, 
ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank), ธนาคารนคร
หลวงไทย, กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลอืเกษตรกร และรฐับาลเดนมารก์ และเป็นจ านวนเงนิจาก
มากทีสุ่ดไปน้อยที่สุด ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสนิ, ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร, กองทุนพฒันาเมอืงในภูมภิาค, รฐับาลเดนมารก์, ธนาคารธนชาต, ธนาคาร
นครหลวงไทย และธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (SME Bank)  

ถา้หากพจิารณาถงึประเภทของโครงการทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กูเ้งนิ (โดยไม่รวม
เงนิกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนของสถานธนานุบาล) จะพบว่า ประเภทโครงการทีม่โีครงการกู้มาก
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ทีสุ่ด 5 อนัดบั ซึง่เรยีงอนัดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ โครงการจดัซือ้ทีด่นิและก่อสรา้งอาคาร
ส านักงานและอาคารต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, โครงการปรบัปรุงและพฒันา
โครงสรา้งพื้นฐาน, โครงการจดัซื้อครุภณัฑ์, โครงการเพื่อด าเนินการเกี่ยวกบัตลาดสด และ
โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ นอกจากนี้  ถึงแม้ว่าโครงการจดัซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคาร
ส านกังานและอาคารต่างๆ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะมจี านวนโครงการมากทีสุ่ด แต่ถ้า
พจิารณาถงึจ านวนเงนิต่อหนึ่งโครงการจะพบว่า โครงการปรบัปรุงและพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน
จะมจี านวนเงนิต่อโครงการมากกว่าคอืจ านวน 39.28 ล้านบาทต่อโครงการ แสดงให้เห็นว่า
โครงการปรบัปรุงและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานจะใช้จ านวนเงนิต่อโครงการมากกว่าโครงการ
ประเภทอื่นๆ ซึง่น่าจะส่งผลดต่ีอประชาชนในพืน้ที ่ทีจ่ะมโีครงสรา้งพืน้ฐานทีม่คีุณภาพ และเป็น
ประโยชน์ต่อการด ารงชีพ เพราะการปรบัปรุงและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานจะครอบคลุมถึง 
ระบบคมนาคม ระบบไฟฟ้า ระบบการจดัการน ้า ระบบการสื่อสาร รวมทัง้สาธารณูปโภคต่างๆ 

ส่วนประเภทของโครงการทีม่โีครงการกู้น้อยที่สุด 5 อนัดบั ไดแ้ก่ โครงการค ้าประกนั
การใชพ้ืน้ทีธ่นารกัษ์, โครงการอ านวยความสุขใหป้ระชาชน, โครงการช าระหนี้เงนิกู้, โครงการ
ก่อสรา้งโรงงาน และโครงการสนิเชื่อเพื่อการพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ส าหรับกรณี
การสรา้งโรงงานนัน้ ควรมกีารประเมนิถงึประโยชน์ที่จะไดร้บั ความเหมาะสม และความคุ้มค่า
ดว้ย เน่ืองจากการซือ้โรงงานและเครื่องมอืเครื่องจกัรก่อให้เกดิปญัหาเสมอ เน่ืองจากเกี่ยวขอ้ง
กบักระแสค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถก าหนดได้หรอืไม่สม ่าเสมอ เพราะว่าจะผูกพนักบัค่าใช้จ่าย
จ านวนมากทีต่อ้งใชไ้ปในส่วนเครือ่งมอืเครือ่งจกัรทีม่กีารเสื่อมหรอืสกึหรอ การกู้ยมืเงนิเพื่อการ
นี้ควรจะมกีารกระจายตลอดอายุการใช้งานของเครื่องมอื อย่างไรก็ตามองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่อาจใช้วธิเีช่าซื้อแทนก็จะเป็นทางเลอืกที่ดอีกีทางหนึ่งได้ ซึง่เริม่ทีจ่ะเป็นที่นิยมมากขึน้
เนื่องจากเป็นการเลีย่งการซื้อเครื่องจกัรที่อาจจะล้าสมยัในยุคทีเ่ทคโนโลยมีคีวามก้าวหน้าและ
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ (สถาบนัพฒันาสยาม, 2556) ถ้าหากการก่อสรา้งโรงงานมคีวามจ า
เป็นมาก และสามารถช่วยให้การจดับรกิารสาธารณะดขีึ้น ตลอดจนมคีวามคุ้มค่าที่จะลงทุน
โครงการประเภทนี้ และประเมนิแล้วว่าภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกดิขึ้นในอนาคต เช่น ค่า
ซ่อมแซม และบ ารุงรกัษา จะไม่มากเกินกว่าประโยชน์ที่จะได้รบั ก็เห็นควรว่าเหมาะสมที่จะ
ด าเนินการกูเ้งนิมาด าเนินโครงการเหล่านี้ 

หากพจิารณาถงึประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กบัประเภทของโครงการ จะ
พบว่า เทศบาลจะมกีารกู้เงนิในโครงการจดัซื้อที่ดนิและก่อสร้างอาคารส านักงานและอาคาร
ต่างๆ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มากทีสุ่ด โดยคดิเป็นรอ้ยละ 28.87  ของโครงการทัง้หมด 
รองลงมาคอืโครงการปรบัปรุงและพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน โดยคดิเป็นร้อยละ 25.92 ของ
โครงการทัง้หมด ส่วนองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัจะมกีารกู้เงนิในโครงการปรบัปรุงและพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานมากที่สุด โดยคดิเป็นร้อยละ 34.04 ของโครงการทัง้หมด รองลงมาคือ
โครงการจดัซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารส านักงานและอาคารต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
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ทอ้งถิน่ โดยอยู่คดิเป็นรอ้ยละ 19.15 ของโครงการทัง้หมด ส่วนโครงการทีม่กีารกู้เงนิมากทีสุ่ด
เป็นอนัดบัที ่3 ของทัง้เทศบาลและองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั คอื โครงการจดัซือ้ครุภณัฑ ์โดย
คดิเป็นรอ้ยละ 14.74 และ 21.28 ของโครงการทัง้หมด ตามล าดบั ส่วนกรุงเทพมหานคร มกีาร
กู้เงนิ 2 โครงการ คอื โครงการเพื่อด าเนินการตามภารกจิและอ านาจหน้าที่ และการพฒันา
คุณภาพบริการสาธารณะ และโครงการค ้าประกันการใช้พื้นที่ธนารกัษ์ และเมืองพัทยามี
โครงการกู้จ านวน 1 โครงการ คอื โครงการจดัซือ้ทีด่นิและก่อสรา้งอาคารส านักงานและอาคาร
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเทศบาลมกีารด าเนินโครงการที่หลากหลายกว่า
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ประเภทอื่นๆ  

ในส่วนของ สภาพการกู้เงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดัอุตรดติถ์ พบว่า 
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจงัหวดัอุตรดิตถ์นัน้มีการจดัสรร
งบประมาณให้มกีารใช้จ่ายในหมวดรายจ่ายประจ ามากกว่ารายจ่ายเพื่อการลงทุน อีกทัง้ยงั
พบว่า การจดัสรรงบประมาณในหมวดงบลงทุนนัน้ มกีารน าเงนิงบประมาณเฉพาะกจิมาบรรจุ
ไวใ้นหมวดงบเพื่อการลงทุนดว้ย ซึง่ส่งผลใหง้บเพื่อการลงทุนนัน้ไม่คงทีแ่ละไม่ไดส้ะทอ้นการใช้
จ่ายงบประมาณทีแ่ท้จรงิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ อกีทัง้ยงัท าใหง้บประมาณรายจ่ายใน
หมวดของการใชจ้า่ยเพื่อการลงทุนนัน้ผนัผวนและไม่คงที ่เพราะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะ
ไมส่ามารถคาดการณ์รายรบัทีเ่ป็นเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิได ้เพราะฉะนัน้การทีม่รีายจ่ายเพื่อการ
ลงทุนน้อย แต่มรีายจ่ายประจ าเยอะ อาจส่งผลใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่บางแห่งทีม่คีวาม
ต้องการขยายขอบเขตการจดับรกิารสาธารณะ พฒันาทอ้งถิน่ และลงทุนในโครงการต่างๆ แต่
ไมม่งีบประมาณเพยีงพอหนัมาใชว้ธิกีารกูเ้งนิเพิม่มากขึน้เพื่อใชด้ าเนินภารกจิต่างๆ  

ซึง่จงัหวดัอุตรดติถม์อีงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัและเทศบาลรวม 27 แห่ง โดยจากขอ้มลู
ขา้งต้นพบว่า มอีงคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีกู่้เงนิจ านวน 12 แห่ง คดิเป็นรอ้ยละ 44.44 ของ
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัและเทศบาลทัง้หมดในจงัหวดัอุตรดติถ์ โดยมกีารกู้ เงนิทัง้หมด 21 
โครงการ เป็นเงนิทัง้หมด 286.77 ลา้นบาท และถ้าหากพจิารณาถงึลกัษณะโครงการทีอ่งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัอุตรดติถก์ูเ้งนินัน้จะพบว่า เป็นโครงการประเภทต่างๆ ดงันี้ 

1)  โครงการก่อสรา้งและพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน จ านวน 4 โครงการ เป็นเงนิ 
30.02 ลา้นบาท 

2)  โครงการก่อสรา้งอาคารส านักงาน และอาคารต่างๆ ของหน่วยองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ จ านวน 6 โครงการ เป็นเงนิ 59.09 ลา้นบาท 

3)  เงนิกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนของสถานธนานุบาล จ านวน 4 โครงการ เป็น
เงนิ 105.00 ลา้นบาท 

4)  โครงการจดัซือ้ครภุณัฑ ์จ านวน 4 โครงการ เป็นเงนิ 74.69 ลา้นบาท 
5)  โครงการสรา้งบา้นแปงเมอืงเชงิวถิเีมอืงลบัแล จ านวน 1 โครงการ เป็นเงนิ 

10.00 ลา้นบาท 
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6)  โครงการดา้นการพาณิชย ์(โครงการสมทบซือ้ทีด่นิเพื่อก่อสรา้งพพิธิภณัฑ์
และศูนยจ์ าหน่ายสนิคา้ OTOP) จ านวน 1 โครงการ เป็นเงนิ 6.13 ลา้นบาท 

7)  โครงการเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่จ านวน 1 โครงการ เป็นเงนิ 
1.85 ลา้นบาท 

ถ้าหากพจิารณาเฉพาะเงนิกู้เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่จะพบว่า จ านวนเงนิกู้ที่
มากที่สุดคอื โครงการจดัซือ้ครุภณัฑ ์จ านวน 74.69 ล้านบาท รองลงมาคอื โครงการก่อสรา้ง
อาคารส านักงาน และอาคารต่างๆ ของหน่วยงาน จ านวน 59.09 ลา้นบาท และอนัดบัทีส่ามคอื 
โครงการก่อสร้างและพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 30.02 ล้านบาท โดยแนวโน้มของ
ประเภทโครงการทีม่กีารกู้เงนินัน้ค่อนขา้งสอดคลอ้งกบัโครงการทีม่กีารสูงสุด 3 อนัดบัแรกของ
ทัง้ประเทศ อนัได้แก่ โครงการจดัซื้อที่ดนิและก่อสรา้งอาคารส านักงานและอาคารต่างๆ ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่, โครงการปรบัปรุงและพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน และโครงการจดัซือ้
ครภุณัฑ ์

นอกจากนี้  ถ้าหากพิจารณาถึงแหล่งเงินกู้จะพบว่า เทศบาลส่วนใหญ่จะกู้เง ินจาก
กองทุนส่งเสรมิกจิการเทศบาล (กสท.) โดยมดีอกเบีย้รอ้ยละ 3 ในส่วนขององคก์ารบรหิารส่วน
จงัหวดัจะมกีารกู้เงนิจากกองทุนเงนิสะสมองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั (กสอ.) นอกจากนี้ยงัมี
สถาบนัการเงนิอื่นๆ ทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัอุตรดติถ์กู้เงนิ คอื ธนาคารกรุงไทย 
จ านวน 4 โครงการ และธนาคารออมสนิ จ านวน 3 โครงการ นอกจากนี้ยงัพบว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่มแีนวโน้มที่จะกู้เงนิจากสถาบนัการเงนิต่างๆ เพิม่ขึน้ นอกเหนือจากการ
กูย้มืเงนิจากกองทุนของทอ้งถิน่เอง 

ส่วนระยะเวลาการช าระเงนิคนืในกรณเีงนิกูเ้พื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าทีส่่วนใหญ่จะ
อยู่ในช่วง 10 และ 15 ปี ส่วนเงนิกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนของสถานธนานุบาลนัน้จะมรีะยะเวลา
ช าระเงนิคนืน้อยกว่าคอื ไม่เกนิ 5 ปี นอกจากนี้การทีม่กีารก่อหนี้ระยะยาวมาก ถ้าไม่สามารถ
หาเงนิมาช าระคนืได ้ยอ่มส่งผลต่อความมัน่คงทางการคลงัในอนาคต 

ในการพจิารณาอตัราส่วนจ านวนเงนิกูต่้อจ านวนประชากรหรอืภาระหนี้ต่อประชากร ถ้า
หากใช้ค่าเฉลี่ยของตวัชี้วดัตวัที่ 4 ของดชันีชี้วดัความยัง่ยนืทางการเงนิในระยะยาว มาเป็น
เกณฑ ์ซึง่มคี่าอตัราส่วนระหว่างภาระหนี้ระยะยาวต่อประชากรเฉลีย่ (เฉพาะเทศบาลที่มภีาระ
หนี้) เท่ากบั 1,690.36 บาทต่อคน (วรีะศกัดิ ์เครอืเทพ, 2554: 77) เพราะฉะนัน้องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัอุตรดติถ์ทีม่อีตัราส่วนมากกว่าค่าเฉลีย่ขา้งต้นถงึ 7 แห่ง  ไดแ้ก่ เทศบาล
เมอืงอุตรดติถ์, เทศบาลต าบลร่วมจติ, เทศบาลต าบลในเมอืง, เทศบาลต าบลศรพีนมมาศ, 
เทศบาลต าบลบ้านแก่ง, เทศบาลต าบลน ้าปาด และเทศบาลต าบลฟากท่า โดยมอีตัราส่วน
ระหว่างจ านวนเงนิกู้กบัจ านวนประชากร เท่ากบั 3,085.69, 4,799.83, 2,623.28, 5,158.30, 
7,711.34, 4,111.31 และ 22,050.36 บาทต่อคน ตามล าดบั แสดงใหเ้หน็ว่าองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่เหล่าน้ีมภีาระหน้ีต่อประชากรสูงมาก ซึง่อาจส่งผลใหเ้กดิปญัหาความมัน่คงทางการคลงั
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ในระยะยาวสูง หรอืมคีวามเสีย่งทางการคลงัสูง โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีม่ภีาระหนี้ต่อ
ประชากรสูงมากคอื เทศบาลต าบลฟากท่า ซึง่มภีาระหนี้สูงถงึ  22,050.36 บาทต่อคน ซึง่อาจ
ส่งผลกระทบต่อปญัหาความมัน่คงทางการคลงัในระยะยาวสูงมาก หรอืมคีวามเสีย่งทางการคลงั
สงูมากนัน่เอง 

ส าหรบัการประเมนิภาระหนี้ระยะยาวเมื่อเทยีบกบัขนาดของรายรบัรวมที่ไม่รวมเงนิ
อุดหนุน ซึง่ถา้อตัราส่วนระหว่างภาระหนี้ระยะยาวกบัขนาดของรายรบัรวมทีไ่ม่รวมเงนิอุดหนุน
มรีะดบัสงูเกนิกว่า 1 แสดงว่ายิง่มคีวามเสีย่งทางการคลงัมาก กล่าวคอื ถ้าเกดิเหตุการณ์จ าเป็น
ที่จะต้องช าระหนี้คนืทัง้หมด งบประมาณรายรบัทัง้หมดในปีนัน้ๆ จะไม่เพยีงพอที่จะช าระหนี้
ทัง้หมดได้ ในกรณีของจงัหวดัอุตรดิตถ์จะพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอีัตราส่วน
ระหว่างภาระหนี้ระยะยาวกบัขนาดของรายรบัรวมทีไ่ม่รวมเงนิอุดหนุนสูงมาก (ตัง้แต่ 1 ขึน้ไป) 
มจี านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลร่วมจติ, เทศบาลต าบลบา้นแก่ง และเทศบาลต าบลฟาก
ท่า โดยมอีตัราส่วนเท่ากบั 1.96, 1.44 และ 1.40 ตามล าดบั แสดงว่าองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิน่ทัง้ 3 แห่งน้ีมโีอกาสที่จะเกดิปญัหาความมัน่คงทางการคลงัในระยะยาว โดยเฉพาะ
เทศบาลต าบลร่วมจติซึง่มอีตัราส่วนระหว่างภาระหนี้ระยะยาวกบัขนาดของรายรบัรวมทีไ่ม่รวม
เงนิอุดหนุนสงูมาก คอืมภีาระหนี้มากกว่ารายรบัทีไ่มร่วมเงนิอุดหนุนทัง้ปีเกอืบสองเท่า แสดงว่า
มโีอกาสทีจ่ะเกดิปญัหาความมัน่คงทางการคลงัในระยะยาวสงูมาก หรอืมคีวามเสีย่งทางการคลงั
สงูนัน่เอง ส่วนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นทีม่อีตัราส่วนระหว่างภาระหนี้ระยะยาวกบัขนาดของ
รายรบัรวมทีไ่ม่รวมเงนิอุดหนุนในระดบัปานกลาง (มากกว่า 0.50 แต่ไม่ถงึ 1) ไดแ้ก่ เทศบาล
ต าบลศรพีนมมาศ และเทศบาลต าบลน ้าปาด โดยมอีตัราส่วนเท่ากบั 0.55 และ 0.52 ตามล าดบั 
กล่าวคอื มภีาระหนี้มากกว่าครึง่หนึ่งของรายรบัที่ไม่รวมเงนิอุดหนุนทัง้ปี แสดงว่ามโีอกาสทีจ่ะ
เกดิปญัหาความมัน่คงทางการคลงัในระยะยาวระดบัปานกลาง หรอืมคีวามเสีย่งทางการคลงัใน
ระดบัปานกลาง 
 ส าหรบัการประเมนิว่ารายจ่ายเพื่อการช าระคนืหนี้เงนิกู้พร้อมดอกเบี้ยคดิเป็นร้อยละ
เท่าใดของขนาดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ศึกษาได้ใช้
กรอบความยัง่ยนืทางการคลงั (Fiscal Sustainability Framework) ของรฐับาล เกี่ยวกบัขนาด
ของรายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ (Debt Service Ratio) ทีก่ าหนดไวว้่าไม่ควรสูงเกนิกว่ารอ้ยละ 15 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (วรีะศกัดิ ์เครอืเทพ, 2554: 78) ซึง่พบว่าไม่มอีงคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใดที่มรีายจ่ายเพื่อการช าระหนี้สูงเกินกว่าร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่มรีายจ่ายเพื่อการช าระหนี้สูงสุดในจงัหวดัอุตรดติถ์
คอืเทศบาลต าบลฟากท่า โดยมรีายจ่ายเพื่อการช าระหนี้คดิเป็นรอ้ยละ 8.39 ของงบประมาณ
รายจา่ยปีงบประมาณ 2555 ในส่วนขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาลเมอืงอุตรดติถ์ และ
เทศบาลต าบลท่าปลา ซึง่ไม่พบการผ่อนช าระหนี้เงนิกู้นัน้ กล่าวคอื องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
เริม่ผ่อนช าระในปีงบประมาณ 2556, เทศบาลเมอืงอุตรดติถ ์เป็นการกู้เงนิเพื่อเป็นทุนหมุนเวยีน
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ของสถานธนานุบาล ซึ่งผูผ้่อนช าระเงนิคอืสถานธนานุบาล เพราะฉะนัน้จงึไม่ปรากฏขอ้มลูการ
ผ่อนช าระเงนิในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาล และกรณีของเทศบาลต าบลท่าปลา 
เป็นการกู้เงนิเพื่อด าเนินโครงการปรบัปรุงระบบผลติน ้าประปา ในปี พ.ศ. 2549 โดยเป็นการกู้
จากกองทุนส่งเสรมิกจิการเทศบาล เป็นจ านวนเงนิ 4,081,000.00 บาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3 
บาทต่อปี ระยะเวลาช าระคนืเงนิกู้ 10 ปี โดยตามสญัญาก าหนดใหผ้่อนปีละ 441,340.80 บาท 
โดยก าหนดให้เริม่ผ่อนตัง้แต่ปีพ.ศ. 2550 ซึ่งในกรณีนี้การผ่อนช าระเงนิจะอยู่ในงบประมาณ
รายจา่ยเฉพาะการ ของกจิการประปา ซึง่มกีารผ่อนช าระเงนิเป็นประจ าทุกปี เพราะฉะนัน้จงึไม่
ปรากฏขอ้มลูการผ่อนช าระเงนิในงบประมาณรายจา่ยประจ าปีของเทศบาล ดงันัน้ถ้าหากองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสร้างสมดุลระหว่างขนาดของการก่อหนี้ระยะยาวภายใต้ขีด
ความสามารถในการแบกรบัหนี้ที่เหมาะสมกบัขนาดของการลงทุนพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานที่
จ าเป็นส าหรบัท้องถิน่ และเป็นความต้องการเร่งด่วนของประชาชนได้แล้ว ในกรณีเช่นนี้ฐานะ
ทางการเงนิทีเ่ขม้แขง็ยอ่มมสี่วนเกือ้หนุนใหท้อ้งถิน่เตบิโตไดอ้ยา่งยัง่ยนืต่อไป (วรีะศกัดิ ์เครอืเทพ, 
2554: 79) 
 เพราะฉะนัน้ถ้าหากพิจารณาถึงสภาพการกู้เงนิในปจัจุบนัขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ในจงัหวดัอุตรดติถ ์จะพบว่ามกีารกูเ้งนิมาด าเนินโครงการประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ โครงการ
ก่อสรา้งอาคารส านักงาน และอาคารต่างๆ ของหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่, โครงการ
ก่อสร้างและพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน, เงนิกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล , 
โครงการจดัซื้อครุภณัฑ์, โครงการสรา้งบ้านแปงเมอืงเชงิวถิเีมอืงลบัแล , โครงการด้านการ
พาณิชย ์(โครงการสมทบซือ้ทีด่นิเพื่อก่อสรา้งพพิธิภณัฑแ์ละศูนยจ์ าหน่ายสนิคา้ OTOP) และ
โครงการเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ เพราะฉะนัน้หากพจิารณาถึงประเภทโครงการจะ
พบว่า เป็นโครงการทีค่่อนขา้งมคีวามจ าเป็นและมคีวามเหมาะสม เนื่องจากโครงการต่างๆ จะ
เกี่ยวข้องกับการจดับรกิารสาธารณะ และการบรหิารงานของท้องถิ่น เช่น โครงการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะมปีระโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง นอกจากนี้ ถ้าท้องถิ่นมโีครงสร้าง
พื้นฐานที่ดีก็อาจส่งผลให้มีศักยภาพในการแข่งขนัเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนา
เศรษฐกจิในอนาคตได้ รวมทัง้เงนิกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนของสถานธนานุบาล ซึง่เป็นโครงการ
ที่มีผลตอบแทนที่ค่อนข้างแน่นอน และมีความคุ้มค่าในการลงทุน เพราะฉะนั ้นถ้าองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งลงทุนในโครงการบางอยา่งทีม่ลีกัษณะของการลงทุน
ในระยะยาว มผีลตอบแทนที่ด ีและเป็นประโยชน์ต่อทอ้งถิน่ แต่งบประมาณไม่เพยีงพอ การกู้
เงนิกเ็ป็นอกีทางเลอืกหนึ่งทีช่่วยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มงีบประมาณเพิม่มากขึ้น 
 ส่วนสาเหตุในการกู้ยมืเงนิค่อนข้างเหมาะสม เนื่องจากถ้าพิจารณาจ านวนรายจ่าย
ประจ าปีจะพบว่า งบประมาณหรอืรายจา่ยเพื่อการลงทุนอาจไม่เพยีงพอ เพราะงบประมาณส่วน
ใหญ่จะเป็นรายจ่ายประจ า จงึอาจส่งผลใหง้บประมาณทีน่ าไปใชเ้พื่อการลงทุนมีจ านวนน้อย จงึ
อาจน าไปสู่การกู้เง ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะ
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หน่วยการปกครองทีใ่กลช้ดิกบัประชาชนมากทีสุ่ด และมคีวามเป็นอสิระในดา้นต่างๆ ทัง้ความ
เป็นอิสระในการจดับรกิารสาธารณะ ความอิสระในการบรหิารงาน ตลอดจนความเป็นอิสระ
ทางการคลงั กม็สีทิธทิี่จะกู้เงนิมาจดับรกิารสาธารณะหรอืด าเนินโครงการต่างๆ ได ้นอกจากนี้
หากพจิารณาถงึโครงการที่ทอ้งถิน่กู้เงนิมานัน้ส่วนใหญ่เป็นโครงการก่อสรา้งอาคารส านักงาน 
และอาคารต่างๆ ของหน่วยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่, โครงการก่อสรา้งและพฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน, เงนิกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนของสถานธนานุบาล และโครงการจดัซือ้ครุภณัฑ ์ซึง่การที่
ทอ้งถิน่มกีารกู้เงนิเพื่อก่อสรา้งและพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเป็นจ านวนมากนัน้ อาจสะทอ้นให้
เห็นว่า แท้จริงแล้วอาจเกิดจากการบริหารงานของรัฐบาลกลางเอง ที่ไม่สามารถพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานให้มคีวามพร้อมและครอบคลุมทัง้ประเทศได้ ส่งผลให้ท้องถิ่นต้องหนัมา
พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานต่างๆ เอง และเมื่องบประมาณไม่เพยีงพอ เพราะงบรายจ่ายเพื่อการ
ลงทุนก็มจี านวนน้อยอยู่แล้ว ก็อาจส่งผลให้ท้องถิ่นต้องกู้เงนิมาเพื่อด าเนินโครงการเหล่านี้ 
เพราะโครงสรา้งพืน้ฐานเหล่านี้กเ็ป็นสทิธขิ ัน้พืน้ฐานทีป่ระชาชนทุกคนควรไดร้บัอย่างเท่าเทยีม
กนั ซึ่งนอกจากประชาชนจะได้รบัประโยชน์แล้ว การที่ท้องถิ่นมโีครงสร้างพื้นฐานที่มคีวาม
พรอ้มยงัเป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนักบัพืน้ทีอ่ื่นๆ ซึ่งจะน าไปสู่การพฒันาทาง
เศรษฐกจิต่อไปในอนาคต 
 และถ้าหากพิจารณาถึงสัดส่วนทางการเงินทัง้ อัตราส่วนจ านวนเงินกู้ต่อจ านวน
ประชากรหรอืภาระหนี้ต่อประชากร, ภาระหนี้ระยะยาวเมื่อเทยีบกบัขนาดของรายรบัรวมทีไ่ม่
รวมเงนิอุดหนุน และสดัส่วนรายจ่ายเพื่อการช าระคนืหนี้เงนิกู้พร้อมดอกเบี้ยกบังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะพบว่า สดัส่วนหรอือตัราส่วนดงักล่าวนัน้
ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัทีไ่ม่สูงมากนัก เพราะฉะนัน้จงึอาจกล่าวไดว้่าภาระหนี้ระยะยาวขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ในจงัหวดัอุตรดติถ์ไม่สูงเกินไป มอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพยีง 3 แห่ง ที่มอีตัราส่วนระหว่างภาระหนี้ระยะยาวกบัขนาดของรายรบัรวมที่ไม่รวมเงนิ
อุดหนุนสูงมาก (ตัง้แต่ 1 ขึน้ไป)  ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลร่วมจติ, เทศบาลต าบลบา้นแก่ง และ
เทศบาลต าบลฟากท่า และในกรณีของเทศบาลต าบลฟากท่า จะมภีาระหนี้ต่อประชากรสูงถึง  
22,050.36 บาทต่อคน เพราะฉะนัน้จงึควรบรหิารโครงการ และบรหิารการเงนิอย่างรอบคอบ มี
ธรรมมาภบิาล รกัษาวนิัยทางการคลงั และมปีระสทิธภิาพ เพื่อป้องกนัการเกดิปญัหาเกี่ยวกบั
ความมัน่คงทางการคลงัในระยะยาว  
 ในส่วนของอตัราการช าระคนืเงนิต้นและดอกเบี้ยจะพบว่าสดัส่วนรายจ่ายเพื่อการช าระ
คนืหน้ีเงนิกูพ้รอ้มดอกเบีย้กบังบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะไม่
มากเกินไปนัก และไม่เกินร้อยละ 15 ของรายจ่ายประจ าปี เพราะฉะนัน้ถ้าท้องถิ่นมี
ความสามารถในการช าระหนี้ได ้โดยมสีดัส่วนการช าระคนืหน้ีเงนิตน้และดอกเบีย้ไม่สูงมาก และ
ไม่กระทบต่องบประมาณรายจ่ายดา้นอื่นๆ กเ็หน็ควรว่าเป็นสทิธขิองท้องถิน่ที่จะสามารถกู้เงนิ
ได้ และแสดงให้เห็นว่าการก่อหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจงัหวดัอุตรดติถ์มคีวาม
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เหมาะสมและไมก่ระทบต่อสถานะทางการคลงัของทอ้งถิน่ 
 การก่อหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการก่อหนี้ระยะยาว จะมคีวาม
เกีย่วขอ้งกบัความยัง่ยนื หรอืความมัน่คงทางการคลงัในระยะยาว เนื่องจากภาระหนี้ทีก่่อขึน้จะ
ส่งผลต่อการบรหิารการคลงัของท้องถิน่ เพราะหนี้เหล่านี้จะมรีะยะเวลาการกู้ และภาระการใช้
คนืเงนิต้นและดอกเบีย้ แต่อย่างไรก็ตามการพจิารณาเพยีงจ านวนเงนิเงนิกู้เพยีงอย่างเดยีวคง
ไมเ่พยีงพอทีจ่ะตดัสนิไดว้่าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้มภีาระทางการคลงัสูง หรอืมภีาระหนี้
สงู เพราะทอ้งถิน่อาจมสีถานะการคลงัทีด่ ีและสามารถช าระเงนิทีกู่้มาได ้ดงันัน้จงึควรพจิารณา
ที่วตัถุประสงค์ของโครงการมากกว่า เพราะหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้เงนิมาด าเนิน
โครงการที่เ ป็นประโยชน์ มีจ านวนเงินกู้ที่สอดคล้องกับสถานะการคลัง และก่อให้เกิด
ผลตอบแทนที่ด ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ก็จะมงีบประมาณเพยีงพอในการช าระหนี้ แต่ถ้า
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กูเ้งนิเกนิความสามารถทางการคลงั และโครงการนัน้ไม่ไดก่้อใหเ้กดิ
ผลประโยชน์ทีด่ ีกอ็าจส่งผลกระทบต่อความยัง่ยนืทางการเงนิการคลงัในระยะยาว 

เพราะฉะนัน้ถ้าเป็นการก่อหนี้ที่เป็นประโยชน์เป็นไปตามหลกัการก่อหนี้สาธารณะ 
กล่าวคอื ควรเป็นโครงการลงทุนระยะยาว และในส่วนของครุภณัฑ์นัน้ก็ควรเป็นเครื่องมอืที่มี
อายุการใชง้านยาวนาน ซึ่งจะพบว่าการก่อหนี้ไม่ใช่เรื่องผดิ เพราะถ้าเป็นการก่อหนี้เพื่อน าไป
ลงทุนในโครงการต่างๆ และส่งผลต่อการพฒันาท้องถิน่ ก็อาจส่งผลดต่ีอการพฒันาท้องถิน่ก็
เป็นได้ เพราะถ้าท้องถิ่นสามารถพฒันาไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และมโีครงสร้างพื้นฐานที่ด ี
อาจจะส่งผลใหท้อ้งถิน่มคีวามสามารถในการแข่งขนักบัพื้นทีอ่ื่นๆ ได ้ซึง่อาจจะส่งผลใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ลดการพึ่งพาความช่วยเหลอืจากรฐับาลกลางได้ ไม่จ าเป็นต้องพงึพาเงนิ
อุดหนุนเป็นแหล่งรายไดห้ลกั หรอืการจดัสรรงบประมาณจากรฐัเพยีงอยา่งเดยีว 
 จากผลการศกึษาดงักล่าวขา้งต้นจงึน ามาสู่ ขอ้เสนอเกี่ยวกบักระบวนการในการปฏบิตั ิ
และระเบยีบที่เกี่ยวกบัการกู้เงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่เหมาะสมกบัสถานภาพการ
คลงัในปจัจุบนั โดยระเบยีบที่ใช้ในปจัจุบนั คือ หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.3/ว 4715 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาการขอกู้เงนิขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 
เทศบาล และเมอืงพทัยา ลงวนัที่ 23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2554 พบว่า ค่อนขา้งมหีลกัเกณฑ ์
ขัน้ตอน และรายละเอยีดในการกู้เงนิค่อนคา้งชดัเจนแลว้ แต่ยงัมบีางส่วนทีย่งัขดัแยง้ไม่ชดัเจน
กนัอยู่ คอืในส่วนของ โครงการที่จะขอกู้เงนิ ซึ่งได้ก าหนดไว้ว่า “จะต้องเป็นโครงการที่จ าเป็น
เร่งด่วน และปฏบิตัิตามกฎหมาย ระเบยีบ และหนังสอืสัง่การที่เกี่ยวข้องแล้ว ” แต่ในข้อที่ 3 
ก าหนดไว้ว่า “เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น โดยไม่ใช่โครงการที่เกิดจากการปรบั
แผนพฒันาท้องถิ่นเพื่อการขอกู้เงนิ” ซึ่งถ้าเป็นโครงการเร่งด่วนย่อมไม่ได้ถูกก าหนดไว้ใน
แผนพฒันาท้องถิน่ เพราะโครงการเร่งด่วนนัน้มกัเกดิขึน้ในแบบฉับพลนั เช่น ภยัแล้ง และน ้า
ท่วม เป็นต้น ซึง่ผู้ศกึษาเหน็ว่าถ้าหากองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ประสบปญัหารา้ยแรงต่างๆ 
และตอ้งการด าเนินโครงการเพื่อแกป้ญัหาส่วนนัน้ หากงบประมาณไม่เพยีงพอ อาจเปิดช่องทาง
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ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกู้เงนิมาแก้ปญัหาเหล่าน้ีได้ โดยมเีงื่อนไขว่าต้องเป็น
โครงการที่สามารถป้องกนัหรอืแก้ไขปญัหาในระยะยาวได้ เช่น การปรบัปรุงระบบชลประทาน 
และการสรา้งผนังกัน้รมิตลิง่ เป็นต้น ซึง่โครงการเหล่านี้เป็นโครงการประเภทพฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน ซึง่มผีลทีจ่ะช่วยแก้ปญัหาในระยะยาวได ้และประชาชนยงัไดป้ระโยชน์อย่างเตม็ที ่โดย
เสนอใหป้รบัเปลีย่นขอ้ความในประโยคต่อไปนี้ 

1)  “โครงการทีจ่ะขอกู้เงนิจะต้องเป็นโครงการทีจ่ าเป็นเร่งด่วน และปฏบิตัติาม
กฎหมาย ระเบยีบ และหนังสอืสัง่การที่เกี่ยวขอ้งแล้ว ดงันี้ ” ใหเ้ปลี่ยนเป็น “โครงการที่จะขอกู้
เงนิจะตอ้งเป็นโครงการทีป่ฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และหนงัสอืสัง่การทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ ดงันี้ ” 

2)  “เป็นโครงการทีอ่ยู่ในแผนพฒันาทอ้งถิน่ โดยไม่ใช่โครงการทีเ่กดิจากการ
ปรบัแผนพฒันาทอ้งถิน่เพื่อการขอกู้เงนิ” เปลีย่นเป็น “เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
โดยไม่ใช่โครงการที่เกดิจากการปรบัแผนพฒันาท้องถิน่เพื่อการขอกู้เงนิ ยกเว้นโครงการที่มี
วตัถุประสงคเ์พื่อแกไ้ขปญัหาจ าเป็นเรง่ด่วน และมจีดุมุง่หมายเพื่อแกป้ญัหาในระยะยาว” 
 โดยอาจก าหนดสดัส่วนของจ านวนเงนิทีส่ามารถกูไ้ดใ้นหนึ่งโครงการว่าสามารถกู้เงนิได้
จ านวนเท่าไร เป็นสดัส่วนเท่าใด และต้องมงีบประมาณของท้องถิน่เองสนับสนุนอกีเป็นสดัส่วน
เท่าใด เพื่อป้องกันปญัหาการกู้เง ินอย่างสุรุ่ยสุร่าย หรอืกู้เงนิเพื่อด าเนินโครงการที่ไม่เป็น
ประโยชน์ อีกทัง้ยงัอาจส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กู้เงนิและบริหารงาน หรอืด าเนิน
โครงการอยา่งระมดัระวงั และรอบคอบมากยิง่ขึน้ เพราะเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินโครงการส่วนหนึ่ง
กม็ากจากงบประมาณของทอ้งถิน่เอง 

นอกจากน้ีในการศกึษาครัง้น้ี ผู้ศกึษาพบปญัหาส าคญัประการหน่ึงคอืระบบฐานขอ้มูล
เกี่ยวกบัการกู้เงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยพบว่า ไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูลอย่างเป็น
ระบบ ไม่มกีารสรุปข้อมูลที่ถูกต้องชดัเจน และทนัสมยั ซึ่งส่งผลให้การบรหิารงาน และการ
ตรวจสอบท าไดย้าก เพราะฉะนัน้ผูศ้กึษาจงึมคีวามเหน็ว่า กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ควร
มกีารสรา้งฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูเงนิกูท้ ัง้หมด รวมทัง้ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เขา้
มาบนัทกึขอ้มูลเกี่ยวกบัการใช้จ่ายเงนิกู้ การด าเนินโครงการ และการผ่อนช าระหนี้ และกรม
ส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ท าการตรวจสอบขอ้มลูใหถู้กตอ้ง และทนัสมยั 

อกีทัง้ยงัตอ้งค านึงถงึประชาชนในทอ้งถิน่ดว้ย เนื่องจากประชาชนเป็นผู้ไดร้บัผลกระทบ
มากที่สุดจากการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึ่งถ้าการด าเนินงานเป็นไปเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และมุ่งแก้ปญัหาที่เกดิขึน้ในทอ้งถิน่ ย่อมส่งผลดแีก่
ประชาชน แต่ถา้ผูบ้รหิารขาดคุณธรรมมุง่แสวงหาแต่ประโยชน์ส่วนตน และไม่มปีระสทิธิภาพใน
การด าเนินงาน ย่อมส่งผลกระทบในทางที่ไม่ดต่ีอประชาชน เพราะฉะนัน้การมสี่วนร่วมของ
ประชาชนจงึเป็นสิง่ส าคญั ส าหรบัการการกูเ้งนินัน้ ควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วม
ไดใ้นทุกๆ ขัน้ตอน ตัง้แต่การท าประชาคมของประชาชนในทอ้งถิน่ว่าเหน็ดว้ยหรอืไม่ที่จะให้มี
การกู้เง ิน รวมไปถึงขัน้ตอนการจดัซื้อจดัจ้างและการด าเนินงานว่ามคีวามโปร่งใสหรือไม ่
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ตลอดจนการตรวจสอบประเมินผลการด าเนินโครงการที่ได้กู้มาว่าประสบความส าเร็จ มี
ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลมากน้อยเพยีงใด เพราะภาระหนี้ที่เกดิขึน้ผู้ได้รบัผลกระทบก็คอื
ประชาชนในทอ้งถิน่เอง 

ในส่วนของระบบการตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนิผลการกู้เงนิขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ยงัไม่มคีวามชดัเจน มเีพยีงการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิซึ่งก็
ไม่ไดต้รวจสอบการกู้เงนิทุกแห่ง ซึ่งผูศ้กึษาเหน็ว่าระบบการตรวจสอบทีด่ยี่อมมปีระโยชน์ทีจ่ะ
ช่วยป้องกนัการทุจรติ และปญัหาทางด้านการคลงัท้องถิน่ในอนาคตได ้อกีทัง้ยงัเป็นการสรา้ง
วนิยัทางการคลงัในระดบัทางถิน่ดว้ย เพราะการกู้เงนิจะก่อใหเ้กดิภาระผูกพนั และส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนในพื้นที่ โดยควรมรีะบบตรวจสอบทัง้ขัน้ตอนการด าเนินการกู้ การจดัซื้อจดัจา้ง 
และการผ่อนช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ในแต่ละปี เพื่อใหเ้กดิวนิยัทางการคลงั และไม่เกดิภาระ
หน้ีสะสม จนกลายเป็นปญัหาในภายหลงั โดยอาจตัง้ “คณะกรรมการติดตามการกู้เงนิของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งผู้ว่าราชการจงัหวดัแต่งตัง้ขึ้นมาท าหน้าที่นี้ โดยจะมอี านาจ
ก ากับดูแลในระดับที่เหมาะสม ไม่ใช่ลักษณะของการ “ควบคุม” หรือการรวมอ านาจไว้ที่
หน่วยงานรฐั เพยีงแต่ท าหน้าทีต่รวจสอบความถูกต้องของขอ้มลู ขัน้ตอนการกู้เงนิ การจดัซื้อ
จดัจา้ง และการผ่อนช าระคนืเงนิต้นและดอกเบี้ยว่าครบถ้วนตามงวดช าระหรอืไม่ เพื่อป้องกนั
ปญัหาที่อาจเกดิขึน้ได้ในอนาคต ควบคู่ไปกบัการตรวจสอบโดยประชาชน ซึ่งเป็นเจา้ของเงนิ
และอ านาจที่แท้จรงิ ทัง้นี้เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ยงัมอีิสระในการบรหิารงาน และ
จดับรกิารสาธารณะ ซึง่เป็นหลกัพืน้ฐานของประชาธปิไตยระดบัทอ้งถิน่  

นอกจากนี้ยงัควรพฒันาหรอืส่งเสรมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมคีวามสามารถใน
การก ากบัตนเอง (Self-Regulation) ได ้โดยอาจอยู่ในรูปแบบของการรวมกลุ่มกนัขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ต่างๆ โดยอาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีป่ระสบความส าเรจ็ในการกู้
เงนิเป็นแกนหลกั เพื่อช่วยเหลอืและรว่มมอืกนั ช่วยกนัเป็นพีเ่ลีย้ง และใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบัการ
กูเ้งนิ เพราะถา้สามารถส่งเสรมิใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่สามารถก ากบัดูแลตนเองได ้ย่อม
เป็นวธิกีารทีม่ผีลดกีว่าการบงัคบัโดยกฎหมายหรอืระเบยีบต่างๆ ซึง่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
อาจไมเ่ตม็ใจปฏบิตัติามขอ้บงัคบัต่างๆ นัน้ 

นอกจากนี้ยงัเสนอให้ม ี“การประเมนิความเสี่ยงจากสถาบนัการเงนิที่ไม่มสี่วนได้ส่วน
เสยี” ก่อนที่จะมกีารกู้เงนิด้วย เพื่อท าหน้าที่ใหค้ าแนะน าปรกึษา และพจิารณาความเสี่ยงของ
โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการกู้เงนิ โดยเป็นสถาบนัการเงนิต่างๆ ที่มี
ความเชี่ยวชาญในการประเมินและพิจารณาดีอยู่แล้ว เพื่อแก้ไขปญัหาการกู้เงนิไปด าเนิน
โครงการที่ไม่เหมาะสมและไม่ได้เป็นไปเพื่อการลงทุน หรอืการพฒันาท้องถิน่ทีแ่ทจ้รงิ รวมทัง้
เพื่อประเมนิถงึสถานะทางการคลงั และความสามารถทางการคลงัว่าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
จะมคีวามสามารถช าระหนี้คนืหรอืไม ่เพื่อป้องกนัปญัหาหน้ีเสยี หรอืปญัหาทางการคลงัในระยะยาว 
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 จากเหตุผลขา้งต้น ผู้ศึกษาจงึได้น าเสนอหลกัเกณฑ์ในการพจิารณาการขอกู้เงนิของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และเมอืงพทัยา) รปูแบบใหม ่
โดยการปรบัปรงุจากหลกัเกณฑใ์นปจัจบุนั ซึง่ไดผ้ลดงัภาพดา้นล่างนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5.3  ขอ้เสนอหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาการขอกูเ้งนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
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จากแผนภาพขา้งตน้ ถงึแมว้่าจะมขีัน้ตอนเพิม่มากขึน้ ซึง่อาจส่งผลใหก้ารพจิารณาการ
กูเ้งนิใชเ้วลานานมากขึน้ แต่ผูศ้กึษาเหน็ว่าเป็นสิง่จ าเป็น เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆ ฝ่าย 
ทัง้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เองทีไ่มต่อ้งเผชญิกบัความลม้เหลวทางการคลงั ซึง่ถ้าไม่สามารถ
ช าระหนี้ไดก้จ็ะส่งผลกระทบต่อประชาชน หรอืประโยชน์ต่อสถาบนัการเงนิหรอืแหล่งเงนิกู้ต่างๆ
ทีไ่มต่อ้งรบัภาระหนี้เสยีทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ถ้าหากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ไม่สามารถช าระหนี้
คนืได ้ซึง่ถ้าเกดิหนี้เสยีจ านวนมากจนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ล้มละลาย ก็จะส่งผลกระทบ
ต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศได ้เพราะฉะนัน้การกู้เงนิขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่จงึต้องมคีวามชดัเจน โปร่งใส ละเอยีดรอบคอบ และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อป้องกนั
ปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นอนาคต 

 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 
 จากการค้นพบในการศึกษาเรื่อง ระบบการกู้เง ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณศีกึษา จงัหวดัอุตรดติถ ์พบว่า 
 
 5.2.1  ผูอ้นุมติัการกู้เงินส่งผลต่อการกู้เงินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

กล่าวคอื ในช่วงปี พ.ศ. 2540 ถงึปี พ.ศ. 2553 จะมแีนวโน้มในการกู้เงนิเพิม่มากขึน้
เรือ่ยๆ (ลดลงเลก็น้อยในช่วงปี พ.ศ. 2547 และในช่วงปี พ.ศ. 2541-2542 ไม่มสีถติขิอ้มลูการกู้
เงนิ) ซึง่ผูศ้กึษาไดใ้หข้อ้สงัเกตว่าการทีก่ารขอกู้เงนิในปี พ.ศ. 2554 ลดลงอย่างมากจากปี พ.ศ. 
2553 คอืจาก 327 โครงการ มาเป็น 105 โครงการ เพราะฉะนัน้ผูศ้กึษาจงึไดต้ัง้ขอ้สงัเกตว่าเกดิ
จากการมกีารประกาศใชค้ าสัง่กระทรวงมหาดไทย ที ่449/2553 ลงวนัที ่13 ตุลาคม พ.ศ. 2553 
ส่งผลให้การกู้เง ินมีจ านวนลดลง กล่าวคือ ตัง้แต่ปี  พ.ศ. 2541 ได้ยึดปฏิบัติตามค าสัง่
กระทรวงมหาดไทย ที ่252/2541 ลงวนัที ่26 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ได้มอบอ านาจให้ผูว้่า
ราชการจงัหวดัปฏบิตัริาชการแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยในการให้ความเหน็ชอบ
หรอือนุมตัิให้องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัและเทศบาลกู้เงนิ เพราะฉะนัน้ตัง้แต่ปี  พ.ศ. 2541 
อ านาจในการอนุมตัเิงนิกูข้ององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัและเทศบาลจะอยู่ทีผู่ว้่าราชการจงัหวดั 
ต่อมาได้มคี าสัง่กระทรวงมหาดไทย ที่ 449/2553 ลงวนัที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ไดย้กเลกิ
ค าสัง่กระทรวงมหาดไทย ที ่252/2541 ลงวนัที ่26 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 และไดม้กีารก าหนด
ว่า การใหค้วามเห็นชอบหรอือนุมตัใิหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัและเทศบาลกู้เงนิ รวมทัง้การ
ให้ความเห็นชอบให้เมืองพัทยาจ าหน่ายพันธบัตรหรือกู้ เง ิน เป็นอ านาจหน้าที่ของ
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย เพราะฉะนัน้อ านาจในการอนุมตัหิรอืเหน็ชอบการกู้เงนิของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เปลีย่นมาอยูท่ีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยแทน โดยต่อมาได้
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มหีนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 4715 ลงวนัที ่23 พฤศจกิายน พ.ศ. 
2554 ก าหนดให้มคีณะกรรมการกลัน่กรองการกู้เงนิของจงัหวดัเป็นผู้พจิารณาการกู้เงนิใน
เบือ้งตน้  

เพราะฉะนัน้ผูอ้นุมตัเิงนิกู้ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในช่วงปี พ.ศ. 2554 จะเป็น
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งผู้ศึกษาได้ตัง้ข้อสงัเกตว่าการเปลี่ยนให้อ านาจในการ
อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้เง ินมาอยู่ที่ร ัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยนัน้ มขี ัน้ตอนหรอืมคีวามยากกว่าการอนุมตัหิรอืใหค้วามเหน็ชอบการกู้เงนิ
โดยผู้ว่าราชการจงัหวดั จงึส่งผลให้จ านวนโครงการการกู้เงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลดลง ซึ่งสอดคล้องกบัจุดประสงค์ที่กระทรวงมหาดไทยยกเลกิค าสัง่กระทรวงมหาดไทย ที ่
252/2541 ลงวนัที ่26 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ารกู้เงนิขององคก์าร
บรหิารส่วนจงัหวดัและเทศบาล รวมทัง้การจ าหน่ายพนัธบตัรหรอืกู้เงนิของเมอืงพทัยาเป็นไป
ดว้ยความรอบคอบ เป็นไปในทางเดยีวกนั และการใชจ้า่ยเงนิเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการพฒันา
ทอ้งถิน่อย่างชดัเจน รวมทัง้การรกัษาวนิัยทางการเงนิการคลงัขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 
เทศบาล และเมอืงพทัยาในภาพรวม (จงัหวดัสระบุร,ี 2553) 

 
5.2.2 ธนาคารกรงุไทยเป็นสถาบนัการเงินท่ีปล่อยกู้ให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน

มากท่ีสดุ 
ธนาคารกรุงไทย มีการปล่อยเงินกู้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทัง้หมด 679 

โครงการ หรอืคดิเป็น 48.2 ของโครงการทัง้หมด และเป็นเงนิรวม 21,029.40 ลา้นบาท หรอืคดิ
เป็นร้อยละ 49.5 ของจ านวนเงนิกู้ทัง้หมด โดยแบ่งเป็นการกู้เงนิเพื่อด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ จ านวน 449 โครงการ เป็นเงนิ 14,456.98 ล้านบาท และเป็นการกู้เงนิเพื่อเป็นทุน
หมุนเวยีนของสถานธนานุบาลจ านวน 230 โครงการ เป็นเงนิ 6,572.42 ลา้นบาท ซึง่การกู้เงนิ
จากธนาคารกรุงไทยมจี านวนมากทีสุ่ดเกอืบรอ้ยละ 50 ของการกู้เงนิทัง้หมด ซึง่สอดคลอ้งกบั
แนวนโยบายของธนาคารกรุงไทยที่มแีนวนโยบายในการสนับสนุนการด าเนินงานภาครฐั ซึ่ง
หมายรวมถงึสนิเชื่อเพื่อการพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ดว้ย ซึง่ไดถู้กกล่าวไวใ้นรายงาน
การพฒันาเพื่อความยัง่ยนื ประจ าปี พ.ศ. 2552 ส่วนที ่2 ว่า “ธนาคารใหบ้รกิารเพื่อตอบสนอง
ความต้องการแก่ลูกค้าหน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงานในสงักดั รวมทัง้อ านวย
ความสะดวกให้กบัหน่วยงานภาครฐั และประชาชนในการลดภาระการเดนิทางไปช าระเงนิที่
หน่วยงาน หรอืรบัเงนิค่าสนิคา้และบรกิารจากหน่วยงานภาครฐั ตวัอย่างผลติภณัฑแ์ละบรกิารที่
ธนาคารมไีว้รองรบัหน่วยงานภาครฐั เช่น สนิเชื่อเพื่อการพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท .) เพื่อใช้ลงทุนในระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” 
(ธนาคารกรงุไทย, 2552: 38) 
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5.2.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแนวโน้มท่ีจะกู้เงินเพ่ือด าเนินโครงการ 3 
ประเภทหลกั ได้แก่ โครงการจดัซ้ือท่ีดินและก่อสร้างอาคารส านักงานและ
อาคารต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, โครงการปรบัปรุงและ
พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และโครงการจดัซ้ือครภุณัฑ ์

จากการศกึษาพบว่าประเภทของโครงการที่มโีครงการกู้มากที่สุด 5 อนัดบั ซึ่งเรยีง
อนัดบัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ โครงการจดัซื้อที่ดนิและก่อสรา้งอาคารส านักงานและอาคาร
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, โครงการปรบัปรุงและพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน , 
โครงการจดัซือ้ครภุณัฑ,์ โครงการเพื่อด าเนินการเกี่ยวกบัตลาดสด และโครงการก่อสรา้งโรงฆ่า
สตัว์ โดยแต่ละโครงการแต่ละประเภทมจี านวนโครงการ ดงันี้ 254, 243, 140, 57 และ 43 
ตามล าดบั  
 นอกจากนี้ ถ้าหากน าประเภทโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมกีารกู้เงนิมาก
ที่สุด 5 อนัดบั มาพจิารณาถึงหลกัการก่อหนี้สาธารณะ หลกัความจ าเป็นในการก่อหนี้ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จะพบว่า โครงการปรบัปรุงและพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน , โครงการ
จดัซื้อครุภณัฑ์, โครงการเพื่อด าเนินการเกี่ยวกบัตลาดสด และโครงการก่อสรา้งโรงฆ่าสตัว ์
ค่อนขา้งสอดคลอ้งกบัหลกัการของการก่อหนี้สาธารณะ กล่าวคอืควรเป็นโครงการลงทุนระยะ
ยาว และในส่วนของครุภณัฑน์ัน้กค็วรเป็นเครื่องมอืที่มอีายุการใชง้านยาวนาน อย่างเช่นกรณี
โรงฆ่าสตัว์และตลาดสด ค่อนข้างเป็นโครงการที่มผีลตอบแทนหรอืมรีายรบัเข้ามาจากการ
ด าเนินงาน เช่น ค่าเช่า เป็นต้น แต่อย่างไรกต็ามกย็งัมโีครงการจดัซือ้ครุภณัฑบ์างอย่างทีไ่ม่ได้
เป็นไปตามหลกัการก่อหนี้สาธารณะ เช่น การจดัซือ้รถตู้ เป็นต้น เพราะถงึแมจ้ะมปีระโยชน์ต่อ
การจัดบริการสาธารณะ หรือการด าเนินภารกิจต่างๆ แต่ครุภัณฑ์เหล่านี้มีค่าบ ารุงรกัษา
ค่อนขา้งมาก และไมไ่ดก่้อใหเ้กดิรายได ้เพราะฉะนัน้กต็อ้งค านึงถงึความเหมาะสม ความจ าเป็น 
และความคุม้ทุนดว้ย 
 ส่วนกรณกีารกู้เงนิเพื่อด าเนินโครงการประเภท โครงการจดัซือ้ทีด่นิและก่อสรา้งอาคาร
ส านักงานและอาคารต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ศึกษามองว่าเป็นสิง่ที่มคีวาม
จ าเป็น เนื่องจากเป็นสถานที่ๆ  ใชใ้นการบรหิารงาน และใหบ้รกิารแก่ประชาชน แต่กต็้องมองถงึ
ความเหมาะสมในการสรา้งด้วยว่าควรมงีบประมาณเท่าไรที่จะเพยีงพอในการสรา้ง เพราะถ้า
หากกู้มาใช้ในส่วนนี้มากเกนิไปอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการคลงัในระยะยาว เพราะโครงการ
ก่อสร้างเหล่านี้มกัไม่ก่อให้เกิดรายได้ แต่มคี่าใช้จ่ายในการบ ารุงรกัษาและดูแลค่อนข้างมาก 
เช่นเดียวกับโครงการจดัซื้อครุภัณฑ์ สอดคล้องกับความคิดเห็นที่ว่า การซื้อโรงงานและ
เครื่องมอืเครื่องจกัรก่อให้เกดิปญัหาเสมอ เน่ืองจากเกี่ยวขอ้งกบักระแสค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ
ก าหนดได้หรือไม่สม ่าเสมอ เพราะว่าจะผูกพนักับค่าใช้จ่ายจ านวนมากที่ต้องใช้ไปในส่วน
เครื่องมอืเครื่องจกัรที่มกีารเสื่อมหรอืสกึหรอ การกู้ยมืเงนิเพื่อการนี้ควรจะมกีารกระจายตลอด
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อายกุารใชง้านของเครือ่งมอื อยา่งไรกต็ามองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อาจใชว้ธิเีช่าซือ้แทนกจ็ะ
เป็นทางเลอืกที่ดีอีกทางหนึ่งได้ ซึ่งเริม่ที่จะเป็นที่นิยมมากขึ้นเนื่องจากเป็นการเลี่ยงการซื้อ
เครื่องจกัรที่อาจจะล้าสมยัในยุคที่เทคโนโลยมีคีวามก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
(สถาบนัพฒันาสยาม, 2556) 
 นอกจากนี้ถ้าหากพิจารณาเฉพาะเงนิกู้เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจงัหวดัอุตรดติถ์จะพบว่า จ านวนเงนิกู้ที่มากที่สุดคอื โครงการจดัซื้อ
ครุภณัฑ ์จ านวน 74.69 ลา้นบาท รองลงมาคอื โครงการก่อสรา้งอาคารส านักงาน และอาคาร
ต่างๆ ของหน่วยงาน จ านวน 59.09 ลา้นบาท และอนัดบัทีส่ามคอื โครงการก่อสรา้งและพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐาน จ านวน 30.02 ลา้นบาท โดยแนวโน้มของประเภทโครงการที่มกีารกู้เงนินัน้
สอดคลอ้งกบัโครงการทีม่กีารสูงสุด 3 อนัดบัแรกของทัง้ประเทศ อนัไดแ้ก่ โครงการจดัซือ้ทีด่นิ
และก่อสร้างอาคารส านักงานและอาคารต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, โครงการ
ปรบัปรงุและพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน และโครงการจดัซือ้ครภุณัฑ ์
 

5.2.4  การน าเงินอดุหนุนเฉพาะกิจมาบรรจไุว้ในหมวดรายจ่ายเพ่ือการลงทุนนัน้
ไม่เหมาะสม 

ในการจดัสรรงบประมาณในหมวดงบลงทุนนัน้ มกีารน าเงนิเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจมา
บรรจไุวใ้นหมวดงบเพื่อการลงทุนดว้ย ซึง่ส่งผลใหง้บเพื่อการลงทุนนัน้ไม่คงทีแ่ละไม่ไดส้ะทอ้น
การใชจ้า่ยงบประมาณทีแ่ทจ้รงิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เช่น เทศบาลต าบลศรพีนมมาศ 
ในปีงบประมาณ 2553 และ 2554  มกีารจดัสรรงบประมาณไวใ้นหมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุนไว้
รอ้ยละ 56.19 และ 54.31 ตามล าดบั เนื่องจากไดร้บังบประมาณสนับสนุนในส่วนของงบเฉพาะ
กจิ แต่ในปีงบประมาณ 2555 กลบัมกีารจดัสรรงบประมาณในหมวดของรายจ่ายเพื่อการลงทุน
เพยีงแค่รอ้ยละ 6.37 เท่านัน้ ทัง้ทีง่บประมาณโดยรวมของเทศบาลฯ ไดร้บัเพิม่มากขึน้ ทัง้นี้เป็น
เพราะในปี พ.ศ. 2555 นัน้ ไมไ่ดร้บังบประมาณในส่วนของงบเฉพาะกจิ ซึง่สะทอ้นว่าการน าเงนิ
เฉพาะกิจมาบรรจุไว้ในหมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุนนัน้จะส่งผลต่อการไม่สะท้อนการใช้จ่าย
งบประมาณทีแ่ทจ้รงิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และส่งผลใหง้บประมาณรายจ่ายในหมวด
ของการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนนัน้ผนัผวนและไม่คงที่เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่
สามารถคาดการณ์รายรบัทีเ่ป็นเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิได ้

เพราะฉะนัน้การที่มรีายจ่ายเพื่อการลงทุนน้อย แต่มรีายจ่ายประจ าเยอะ อาจส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่มคีวามต้องการขยายขอบเขตการจดับรกิารสาธารณะ 
พฒันาท้องถิน่ และลงทุนในโครงการต่างๆ แต่ไม่มงีบประมาณเพยีงพอหนัมาใช้วธิกีารกู้เงนิ
เพิม่มากขึน้เพื่อใชใ้นการด าเนินภารกจิต่างๆ 
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5.2.5  องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินมีแนวโน้มในการกู้เงินจากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึ้น 
ถ้าหากพจิารณาถึงแหล่งเงนิกู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจงัหวดัอุตรดติถ์ จะ

พบว่า เทศบาลส่วนใหญ่จะกู้เงนิจากกองทุนส่งเสรมิกจิการเทศบาล (กสท.) โดยมดีอกเบีย้รอ้ย
ละ 3 ในส่วนขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัจะมกีารกู้เงนิจากกองทุนเงนิสะสมองคก์ารบรหิาร
ส่วนจงัหวดั (กสอ.) นอกจากนี้ยงัมสีถาบนัการเงนิอื่นๆ ทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดั
อุตรดิตถ์กู้เงนิ คอื ธนาคารกรุงไทย จ านวน 4 โครงการ และธนาคารออมสิน จ านวน 3 
โครงการ นอกจากนี้ยงัพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมแีนวโน้มที่จะกู้เงนิจากสถาบัน
การเงนิต่างๆ เพิม่ขึน้ นอกเหนือจากการกู้ยมืเงนิจากกองทุนของทอ้งถิน่เอง โดยในช่วงปี พ.ศ. 
2548-2553 ส่วนใหญ่จะกูจ้ากกองทุนส่งเสรมิกจิการเทศบาล แต่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 มกีารกู้เงนิ
จากสถาบนัการเงนิถงึ 4 โครงการ แต่มกีารกู้เงนิจากกองทุนส่งเสรมิกจิการเทศบาลเพยีง 3 
โครงการเท่านัน้ จากเดมิที่การกู้เงนิในช่วงปี พ.ศ. 2548-2553 จะเป็นการกู้เงนิจากกองทุน
ส่งเสรมิกจิการเทศบาล (กสท.) เกอืบทัง้หมด สอดคลอ้งกบัความคดิเหน็ของ จรสั สุวรรณมาลา 
(2553: 304-305) ซึง่กล่าวว่า ในอดตีกระทรวงมหาดไทยควบคุมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ใน
เรื่องการก่อหนี้และการจดัท างบประมาณขาดดุลอย่างเขม้งวด แมก้ระทัง่การจดัท างบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี การประมาณการรายไดแ้ละรายจ่ายทอ้งถิน่กต็้องด าเนินการตามหลกัเกณฑท์ี่
กระทรวงมหาดไทย (โดยกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิน่) ก าหนดไวใ้นหนังสอืสัง่การ โดย
ทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ของไทยจะมภีาระหนี้ต ่า ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นหนี้ทีข่อกู้จากกองทุน
พฒันาทอ้งถิน่ โดยทีก่รมส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นผูก้ ากบัดูแล ในช่วงหา้ปีทีผ่่านมา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กู้เงนิจากสถาบนัการเงนิมากขึ้น เช่น กู้จากธนาคารออมสนิ และ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น ซึง่ส่วนใหญ่เป็นการกู้เงนิเพื่อใชจ้่ายใน
การบรหิารสภาพคล่องในโครงการลงทุน และการบรหิารงานประจ าวนัซึง่มนัจะเป็นการกูร้ะยะสัน้  

 
5.2.6  องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินบางแห่งในจงัหวดัอตุรดิตถมี์ภาระหน้ีต่อประชากร

สูง แต่หากพิจารณาถึงสดัส่วนรายจ่ายเพ่ือการช าระคืนหน้ีเงินกู้พร้อม
ดอกเบี้ยกบังบประมาณรายจ่ายประจ าปีจะไม่มากเกินไปนัก และไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

จากการศึกษาถึงอตัราส่วนระหว่างจ านวนเงนิกู้ต่อจ านวนประชากรหรอืภาระหนี้ต่อ
ประชากร ผู้ศกึษามคีวามคดิเหน็ว่าถ้าอตัราส่วนระหว่างจ านวนเงนิกู้กบัจ านวนประชากรอยู่ใน
ระดบัสูง แสดงว่าหน้ีต่อประชากรสูง ซึ่งอาจมโีอกาสที่จะเกดิปญัหาความมัน่คงทางการคลงัใน
ระยะยาวสูง หรอือาจกล่าวไดว้่ามีความเสีย่งทางการคลงัสูงนัน่เอง เพราะในระยะยาว ถ้าหาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ไม่สามารถช าระหนี้ได้ หนี้เหล่านี้ไม่ใช่หนี้สาธารณะ เพราะฉะนัน้
ภาระหนี้จะตกมาอยูก่บัประชากรในพืน้ที ่ซึง่ถา้มมีาก ความสามารถในการช าระหนี้กจ็ะน้อยลงไป  
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โดยอาจใชค้่าเฉลีย่ของตวัชีว้ดัตวัที ่4 ของดชันีชีว้ดัความยัง่ยนืทางการเงนิในระยะยาว
มาเป็นเกณฑ ์ซึง่มคี่าอตัราส่วนระหว่างภาระหนี้ระยะยาวต่อประชากรเฉลีย่ (เฉพาะเทศบาลทีม่ ี
ภาระหนี้) เท่ากบั 1,690.36 บาทต่อคน (วรีะศกัดิ ์เครอืเทพ, 2554: 77) เพราะฉะนัน้องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัอุตรดติถ์ทีม่อีตัราส่วนมากกว่าค่าเฉลีย่ขา้งต้นถงึ 7 แห่ง  ไดแ้ก่ 
เทศบาลเมอืงอุตรดติถ์, เทศบาลต าบลร่วมจติ, เทศบาลต าบลในเมอืง, เทศบาลต าบลศรพีนม
มาศ, เทศบาลต าบลบา้นแก่ง, เทศบาลต าบลน ้าปาด และเทศบาลต าบลฟากท่า โดยมอีตัราส่วน
ระหว่างจ านวนเงนิกู้กบัจ านวนประชากร เท่ากบั 3,085.69, 4,799.83, 2,623.28, 5,158.30, 
7,711.34, 4,111.31 และ 22,050.36 บาทต่อคน ตามล าดบั แสดงใหเ้หน็ว่าองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิน่เหล่านี้มภีาระหนี้ต่อประชากรสูงมาก โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่มภีาระหนี้ต่อ
ประชากรสูงมากคอื เทศบาลต าบลฟากท่า ซึง่มภีาระหนี้สูงถงึ  22,050.36 บาทต่อคน แต่หาก
ใช้กรอบความยัง่ยนืทางการคลงั (Fiscal Sustainability Framework) ของรฐับาล เกี่ยวกบั
ขนาดของรายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ (Debt Service Ratio) ทีก่ าหนดไวว้่าไม่ควรสูงเกนิกว่ารอ้ย
ละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (วรีะศกัดิ ์เครอืเทพ, 2554: 78) จะพบว่าไม่มอีงค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มรีายจ่ายเพื่อการช าระหนี้สูงเกินกว่าร้อยละ 15 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าท้องถิ่นมคีวามสามารถในการช าระหนี้ โดยมสีดัส่วนการ
ช าระคืนหนี้เง ินต้นและดอกเบี้ยไม่สูงมาก และไม่กระทบต่องบประมาณรายจ่า ยด้านอื่นๆ 
เพราะฉะนัน้ในกรณีนี้ การก่อหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจงัหวดัอุตรดติถ์มคีวาม
เหมาะสม และไมก่ระทบต่อสถานะทางการคลงัของทอ้งถิน่ 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศกึษาค้นควา้เรื่องระบบการกู้เงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กรณีศกึษา
จงัหวดัอุตรดติถ ์ผูศ้กึษาไดม้ขีอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปนี้ 
 

5.3.1  ระบบการจดัท าฐานข้อมลู 
ในการศกึษาครัง้น้ี ผูศ้กึษาพบปญัหาส าคญัประการหน่ึงคอืระบบฐานขอ้มลูเกี่ยวกบัการ

กูเ้งนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ โดยพบว่า ไม่มกีารจดัเกบ็ขอ้มลูอย่างเป็นระบบ ไม่มกีาร
สรุปขอ้มลูที่ถูกต้องชดัเจน และทนัสมยั ซึง่ถ้าหากขาดการมฐีานขอ้มลูทีด่ ีการบรหิารงาน และ
การตรวจสอบย่อมท าได้ยาก เพราะฉะนัน้ข้าพเจ้าจงึมคีวามเห็นว่ากรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทัง้ประเทศ ควรมีการสร้าง
ฐานขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัขอ้มลูเงนิกู้ทัง้หมด รวมทัง้ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เขา้มาบนัทกึ
ขอ้มลูเกี่ยวกบัการใชจ้่ายเงนิกู้ การด าเนินโครงการ และการผ่อนช าระหนี้ และกรมส่งเสรมิการ
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ปกครองทอ้งถิน่ท าการตรวจสอบขอ้มลูใหถู้กตอ้ง และทนัสมยั 
 

5.3.2  เสริมสร้างความร่วมมือในการจดับริการสาธารณะ 
มกีารเสรมิสร้างความร่วมมอืในการจดับรกิารสาธารณะทัง้การจดัท าบรกิารสาธารณะ

รว่มกนัระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ดว้ยกนัเอง และการจา้งเหมาหน่วยงานเอกชนใหเ้ขา้
มาด าเนินการแทน เพื่อช่วยเกดิการประหยดัต่อขนาด (Economy of Scale) ตวัอย่างการบรกิาร
สาธารณะบางอยา่งเช่น สนามกฬีา โรงงานก าจดัขยะ และหอ้งสมุด เป็นต้น โดยอาจอาศยัความ
ใกลเ้คยีงกนัของพืน้ทีเ่ป็นเกณฑใ์นการสรา้งความรว่มมอืระหว่างกนั ซึง่จะส่งผลองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งลดรายจ่ายลง และการด าเนินงานอาจมปีระสทิธภิาพมากขึ้น เพราะมี
ความร่วมมือ ร่วมคิด และร่วมตัดสินใจกัน หรือในกรณีการจัดซื้อครุภัณฑ์บางรายการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งครุภัณฑ์ประเภทรถ เช่น รถตู้ปรับอากาศ ซึ่งครุภัณฑ์ประเภทนี้มีค่า
บ ารุงรกัษาและซ่อมแซมมาก ส่วนราคากเ็สื่อมไปตามอายุการใชง้าน และอาจต้องจา้งคนขบัรถ
เพิม่ขึน้อกี เพราะฉะนัน้อาจจะท าการจา้งหรอืเช่าจากหน่วยงานเอกชนแทน เพราะจะไดไ้ม่ต้อง
เสยีงบประมาณในการซ่อมแซมหรอืบ ารงุรกัษาเอง 

 
 5.3.3  ส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชน 

เนื่องจากประชาชนถอืไดว้่าเป็นส่วนส าคญัของทอ้งถิน่ เป็นผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบมากทีสุ่ด
จากการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะฉะนัน้การเมอืงภาคประชาชนหรือ
การมสี่วนรว่มของประชาชนจงึเป็นสิง่ส าคญั ส าหรบัการการกู้เงนินัน้ ควรเปิดโอกาใหป้ระชาชน
เขา้มามสี่วนร่วมได้ในทุกๆ ขัน้ตอน ตัง้แต่การท าประชามตริ่วมกนัของประชาชนในท้องถิน่ว่า
เห็นด้วยหรอืไม่ที่จะให้มกีารกู้เงนิ รวมไปถึงขัน้ตอนการจดัซื้อจดัจา้งและการด าเนินงานว่ ามี
ความโปร่งใสหรอืไม่ ตลอดจนการตรวจสอบประเมนิผลการด าเนินโครงการทีไ่ดกู้้มาว่าประสบ
ความส าเรจ็ มปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลมากน้อยเพยีงใด เพราะภาระหนี้ที่เกดิขึน้ผู้ได้รบั
ผลกระทบกค็อืประชาชนในทอ้งถิน่เอง 
  

5.3.4  ปรบัปรงุระบบตรวจสอบการกู้เงินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะมคีวามเป็นอิสระมากขึ้น แต่ในกรณีนี้ผู้

ศึกษาเห็นว่าระบบตรวจสอบการกู้เง ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้มีความจ าเป็น 
เนื่องจากการกู้เงนิจะก่อใหเ้กดิภาระผูกพนั และส่งผลกระทบต่อประชาชนในพืน้ที ่และจากการ
ทีก่ารกู้เงนิส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลาการช าระหนี้คนืค่อนค้างนาน ส่วนใหญ่ประมาณ 10 ปี แต่
ผูบ้รหิารซึง่เป็นผูด้ าเนินการกู้มวีาระการด ารงต าแหน่งเพยีง 4 ปี เพราะฉะนัน้จงึมคีวามเสีย่งที่
จะเกดิการทุจรติ ความไมโ่ปรง่ใส และผลกัภาระหนี้ไปยงัผูบ้รหิารชุดใหม่หรอืประชาชนกเ็ป็นได ้
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ซึ่งหากขาดระบบการตรวจสอบตดิตามที่ดยี่อมส่งผลเสยีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชน โดยควรมรีะบบตรวจสอบทัง้ขัน้ตอนการด าเนินการกู้ การจดัซือ้จดัจา้ง และการผ่อน
ช าระคนืเงนิต้นและดอกเบี้ยในแต่ละปี เพื่อให้เกดิวนิัยทางการคลงั และไม่เกดิภาระหนี้สะสม 
จนกลายเป็นปญัหาในภายหลงั 
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