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วิทยานิพนธฉบับนี้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (ก) โครงสรางรายได  (ข) การจัดสรร

งบประมาณรายจายของเทศบาล  (ค) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณ จําแนกเปน 6 ดาน 

ไดแก  รายจายรวม รายจายดานบริหารทั่วไป  รายจายดานการศึกษา  รายจายดานสาธารณสุข

รายจายดานเคหะและชุมชน และรายจายดานอุตสาหกรรมและโยธา (ง) การศึกษาเปรียบเทียบ

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอรายจายทั้ง 6 ดาน การวิเคราะหใชขอมูลรายปจํานวน 4 ป (2548-2551) กรณี

ตัวอยางไดแกเทศบาลนคร 10 แหง เทศบาลเมือง 48 แหง และเทศบาลตําบล 448 แหง  

ผลการศึกษาโครงสรางรายไดพบวา เทศบาลยังพึ่งพารายไดจากรัฐบาลในสัดสวนที่สูง มี

รายไดที่จัดเก็บเองเพียงรอยละ 7 เทศบาลนครและเทศบาลเมืองมีรายไดจัดเก็บเองสูงกวา

เทศบาลตําบลอยางมาก  แตรายไดจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล และภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหและ

แบงใหชวยทําใหรายไดเฉลี่ยตอหัวของเทศบาลทั้ง 3 ประเภทไมแตกตางกันมากนัก เทศบาลใน

ภาคใตมีรายไดเฉลี่ยตอหัวสูงที่สุด และต่ําสุดคือเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   และมีความ

ไมเทาเทียมกันสูงในภาคตางๆ 

การวิเคราะหดานรายจายพบวา เทศบาลมีการจัดสรรงบประมาณรายจายเพิ่มขึ้นทุกป ดาน

ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณสูงสุดคือดานเคหะชุมชน  รองลงมาคือดานบริหารทั่วไป และมี

แนวโนมที่จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นในรายจายเกี่ยวกับสวัสดิการเชน การศึกษา สาธารณสุข 

และสังคมสงเคราะห เทศบาลมีรูปแบบความตองการในบริการสาธารณะเปลี่ยนแปลงไปตาม

ระดับของความเจริญ  เทศบาลนครและเทศบาลเมือง  รวมทั้งเทศบาลที่มีรายไดสูง เชนเทศบาล

ภาคใตใหความสําคัญกับงบประมาณดานการศึกษา  ในขณะที่เทศบาลที่มีความเจริญนอย และมี

รายไดนอย เชนเทศบาลตําบล และเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหความสําคัญกับ

รายจายดานโครงสรางพื้นฐาน  
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การทดสอบขอมูลเชิงประจักษกับทฤษฎีสรุปไดวา (ก) ทฤษฎี Incrementalist อธิบายการ

จัดสรรงบประมาณของเทศบาลไดดีที่สุด  การจัดสรรงบประมาณสวนใหญjใชประสบการณปที่

ผานมาเปนฐาน เนื่องจากรัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุน และภาษีใหเทศบาลไมใหนอยกวาปที่ผานมา  

การจัดสรรงบประมาณโดยอิงปที่ผานมาจึงลดความเสี่ยงจากความไมเพียงพอของทรัพยากร  และ

ลดความขัดแยงระหวางสภาเทศบาลกับฝายบริหาร  และเทศบาลตําบลจัดสรรงบประมาณเกือบ

ทุกดานเปนไปตามทฤษฎีดังกลาวมากกวาเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง  (ข) นอกจากนี้ยังไม

พบความสัมพันธระหวางปที่มีการเลือกตั้งกับการเพิ่มขึ้นของงบประมาณตามตัวแบบ Political 

Business Cycle เนื่องจากเทศบาลมีการเลือกตั้งไมพรอมกัน และอาจมีรายจายเพิ่มขึ้นโดยจาย

ขาดจากเงินสะสม หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  (ค) Median  Voter Model ไมสามารถอธิบายการ

จัดสรรงบประมาณรายจายของเทศบาลในชวงเวลาของการเปลี่ยนผานนี้ได ดวยยังคงมีการทับ

ซอนกันของการใหบริการสาธารณะในพื้นที่  และ (ง) Budget-Maximizing Bureaucrat Theory 

ไมชัดเจนพอที่จะอธิบายการจัดสรรงบประมาณของเทศบาลไดวาเปนไปเพื่อประโยชนของ

บุคลากรเทศบาลเอง แมจะพบวาสัดสวนของบุคลากรมีความสัมพันธกับรายจายบางประเภทก็ตาม  

ขอเสนอแนะจากการคนพบ ก) รัฐบาลควรเพิ่มภาษีที่เทศบาลจัดเก็บเอง ทั้งขยายฐาน

ภาษีและใหอิสระในการกําหนดอัตราภาษีและคาธรรมเนียมเองได  ข) ยกเลิกเงินอุดหนุนแบบ

กําหนดวัตถุประสงคเพื่อใหเทศบาลตัดสินใจใชจายเงินไดโดยอิสระ ค) การจัดสรรเงินอุดหนุนควร

ยึดหลักความพอเพียงตอภารกิจที่ไดรับมอบหมาย  และความเทาเทียมกันในภาคตางๆดวย  

รวมทั้ง  ง) รัฐบาลควรสนับสนุนใหประชาชนมีชองทางในการแสดงความตองการของตนเองเพื่อให

การจัดสรรงบประมาณในการใหบริการสาธารณะตอบสนองความตองการของประชาชนใน

ทองถิ่นอยางแทจริง ซ่ึงจะทําใหการจัดสรรงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ

เจตนารมณของนโยบายกระจายอํานาจการปกครองใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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The purpose of this study  was to explore a) revenue structure, b) expenditure 

structure, c) factors affecting budget allocation of municipality in 6 categories overall 

expenditure, administrative expenditure, education expenditure, health expenditure, 

housing  expenditure,  and  infrastructure  expenditure,  and  d)  a  comparison  of  factors 

affecting the 6 previous expenditure. The study employed data from fiscal years 2005 

to 2008. Samples consisted of 10 Nakorn municipalities, 48 Muang municipalites, and 448 

Tumbon municipalities.  

  The  results  of  the  study  showed  that  high  proportion  of  municipal  revenue 

structure  came  from  shared  taxes  and  intergovernmental  grant.  Only  7%  of  the  revenue 

was  collected  by  the  municipalities.  Nakorn  and  Muang  municipalities’  collected    much 

higher revenue than those of Tambon municipalities; however, with surcharge taxes / 

shared  taxes  and  grant  from  the  government,  per  capita  revenue  for  all  types  of 

municipalities  were  not  much  different.  While  Southern  municipalities  had  highest 

per capita revenue, Northeastern ones were the lowest. This indicated a big inequality 

in municipal revenue. 

  Expenditure analysis found that expenditure structure has been increasing annually. 

The highest budget was allocated to housing expenditure. Administration expenditure 

came second. There was a trend to allocate more expenditure for social activities  such 

as  education,  health,  and  social  work.  Pattern  of  expenditure  has  changed  according  to 

level of development of municipalities. Interestingly. Southern municipalities tended  to 

 



 (6) 

allocate  higher  budget  for  education  more  than  others  regions.  Municipalities  in 

Northeastern  regions  allocated  higher  portion  of  budget  to public  infrastructure  this 

might be due to shortage or inadequate supply of infrastructure. 

  It  seemed  that  a)  an  incremental  model  of  public  sector  spending  was  confirmed 

with  our  case  study;  b)  the  effect  of election  year  as  hypothesized  by  a  political 

business  cycle  model  was  not  significant.  This  was  perhaps  due  to  a  regulation  that 

limits a scope of reserve fund withdrawal; c) median voter theory could not explain 

budget allocation of municipalities during this transition period due to the existence of 

overlapping  of  public  service  provision;  d) so  did  budget  maximizing  bureaucrat  theory. 

The existing public service could not be attributed to municipal officers, although it 

was found that a proportion of them showed some relationship with budget allocation. 

Key  findings  showed  that  municipal  budget  allocations  follow  incrementalist  theory 

with Tambon municipalities leading others in this budget allocation method. 

It  is  recommended  that  government  should  a)  release  more  authority  to 

municipalities  for  collecting  their  own  revenue  from  both  expanding  tax  bases  and 

autonomy in establishing tax and duty structures, b) revoke intergovernmental   grant 

with specific task obligation in order that municipalities would have more freedom of 

expenditure  decision,  c)  intergovernmental  grant  should  be  allocated  according  to 

municipal  tasks  and  equalities  in  all  region,  and  d)  government  should  provide 

channels  for  the  expression  of  people  requirement  in  order  that  budget  allocation 

would  satisfy  the  real  public  requirement and achieving efficiency as intended from 

the policy of decentralization to local administration. 
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ของเทศบาล สําเร็จลงไดดวยดีเนื่องจากผูเขียนไดรับความอนุเคราะหในการใหขอมูล การให

คําปรึกษา ขอแนะนํา และกําลังใจจากบุคคลหลายทาน โดยเฉพาะศาสตราจารย ดร.อุดม  ทุมโฆสิต 

ที่ไดใหความกรุณารับเปนที่ปรึกษาหลัก และไดใหคําแนะนําในการจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้จน

เสร็จสมบูรณ  ขอบคุณศาสตราจารย ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน ที่ไดกรุณารับเปนที่ปรึกษาและได

เสียสละเวลาใหความรูการใช Program Stata ในการประมวลผลจนการทําวิทยานิพนธฉบับนี้เสร็จส้ิน 

รวมทั้งใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอการจัดทําวิทยานิพนธตลอดเวลา ขอบคุณรองศาสตราจารย 

ดร.สกนธ วรัญูวัฒนา  ที่ไดกรุณารับเปนที่ปรึกษา และใหขอแนะนําที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอ

การจัดทําวิทยานิพนธ ขอบคุณศาสตราจารย ดร.บุญทัน ดอกไธสง ที่ไดกรุณาเสียสละเวลามาเปน

ประธานสอบวิทยานิพนธใหกับผูเขียน 

 ขอบคุณคณาจารยคณะรัฐประศาสนศาสตร  ผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงานทุกคนที่

ใหโอกาสผูเขียนเขามาศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร

แหงนี้  ขอบคุณคุณทนงศักด์ิ ทวีทอง เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ที่ไดให

ความอนุเคราะหประสานงานในการเก็บรวบรวมขอมูลอยางดียิ่ง ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีทุกทาน

ที่ไดกรุณาตอบแบบสอบถาม และใหสัมภาษณขอมูลที่เปนประโยชนตอการจัดทําวิทยานิพนธ  

ขอขอบคุณขาราชการกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นที่ไดใหความอนุเคราะหขอมูลในการ

จัดทําวิทยานิพนธ   รวมทั้งขอบคุณกําลังใจจากเพื่อนๆทุกคนที่ชวยใหฝาฟนอุปสรรคมาจนถึง

จุดหมาย 
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คุณแม ม.ล.บุญลาภ กาญจนานนท  ที่ทําใหผูเขียนไดมีวันนี้ความภูมิใจทั้งหมดนี้ขอมอบใหกับ
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของเรื่องที่ศึกษา 

 

จากกระแสโลกาภิวัฒนที่ประเทศตางๆ ไดใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจไปยัง

ทองถิ่น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จึงไดใหความสําคัญกับการกระจาย

อํานาจการปกครองไปสูทองถิ่น โดยไดกําหนดไวในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา 

78 กําหนดใหรัฐตองกระจายอํานาจใหทองถิ่นพึ่งตนเอง และตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นไดเอง 

พัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐาน

สารสนเทศในทองถิ่นใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมให

เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น 

เพื่ออนุวัตใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จึงไดตรา

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2542 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ข้ึน ซ่ึงมีสาระสําคัญ คือ ใหมีคณะกรรมการการกระจายอํานาจ

ใหแกองคการปกครองทองถิ่น มีหนาที่จัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถิ่น 

และแผนปฏิบัติการเพื่อขอความ เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542) โดยกําหนดใหมีการถายโอนภารกิจ

ทั้งหมด จํานวน 6 ดาน 245 เรื่อง จาก 11 กระทรวง 50 กรม (อุดม ทุมโฆสิต, 2547: 2 ) และได

กําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง นอกจากนี้ในหมวดที่ 4 (4) กําหนดการจัดสรร

ภาษีอากรและเงินอุดหนุน และรายไดอ่ืนใหแกองคกรปกครองทองถิ่น เพื่อใหสอดคลองกับการ

ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทอยางเหมาะสม โดย

ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนตนไป ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้นคิดเปน

สัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาลไมนอยกวารอยละยี่สิบหา และโดยมีจุดมุงหมายใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้นคิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาลในอัตราไมนอยกวา

รอยละสามสิบหาโดยการจัดสรรที่เปนธรรมแกองคกรปกครองทองถิ่นและคํานึงถึงรายไดของ
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นดวย แตตองไมนอยกวาเงินอุดหนุนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2549 แมวาปจจุบันนี้จะใชรัฐธรรมนูญป 2550 แลวก็ตาม 

แตก็ยังคงเจตนารมณเดิมของการกระจายอํานาจซึ่งยังปรากฏใหเห็นอยูในหลายมาตรา และมี

ความชัดเจนมากขึ้น 

ผลจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นพ.ศ. 2542 แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2543 และ

แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2544 ทํา

ใหรัฐบาลตองจัดสรรเงินอุดหนุนใหกับทองถิ่นเพิ่มขึ้นเพื่อใหทองถิ่นมีรายไดเพียงพอตอภารกิจที่

ไดรับการถายโอน และสามารถดําเนินงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถิ่นตอไป จะเห็นวารัฐบาลไดจัดสรรเงินอุดหนุนใหกับ

องคการปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้นทุกปต้ังแตป 2543 เปนตนมาจนถึงป 2551 จาก 34,799 ลานบาท 

ในป 2543 เปน 147,840 ลานบาท ในป 2551 เพิ่มขึ้นประมาณ 325 % (ตารางที่ 1.1)  

และสืบเนื่องมาจาก การที่รัฐเพิ่มเงินอุดหนุน และรายไดใหกับทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจการปกครองไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

เพื่อใหทองถิ่นดําเนินภารกิจที่ไดรับมอบหมายดังที่ไดกลาวมาแลวจึง ทําใหรายจายขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภท เพิ่มขึ้นอยางมากหลังจากป 2543 (ตารางที่ 1.2) 

 จากสภาพการณดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาโครงสรางรายได และรายจายของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นวามีโครงสรางเปนอยางไร  โดยศึกษาเฉพาะเงินรายได และรายจายที่

อยูในอํานาจของสภาทองถิ่นไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  การตัดสินใจจัดสรรงบประมาณลงใน

ดานตางๆ นั้น อยูภายใตอิทธิพลของปจจัยใด ซ่ึงในที่นี้ เลือกที่จะใชเทศบาลเปนหนวยวิเคราะห 

เนื่องจากเทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับลาง ซ่ึงมีความหลากหลายทั้งเทศบาลนคร 

เทศบาลเมืองและเทศบาลตําบล รวมทั้งศึกษาวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณของ

เทศบาลดังกลาวนั้น มีความแตกตางกันหรือไมในเทศบาลแตละประเภท 
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ตารางที่ 1.1  การจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปงบประมาณ 2543-2551 

หนวย: ลานบาท 

ลักษณะของการจัดสรร  2543  2544  2545  2546  2547  2548  2549  2550  2551  

1. เงินอุดหนุนใหกับ อปท.  30,966 40,954 

(32.3) 

50,212 

(22.6) 

66,084 

(31.6) 

91,438 

(38.4) 

110,611 

(21.0) 

126,013 

(13.9) 

139,374 

(10.6) 

147,840 

(6.1) 

1.1 อบจ. เทศบาลและอบต.  22,799 

 

31,890 

(39.9) 

42,747 

(34.0) 

57,318 

(34.1) 

80,159 

(39.8) 

97,293 

(21.4) 

110,214 

(13.3) 

123,575 

(12.1) 

131,074.9 

(6.1) 

1.2 พัทยา 724  1,372 

(89.6) 

374 

(-72.7) 

957 

(155.9) 

1,297 

(35.5) 

1,412 

(8.9) 

1,604 

(13.6) 

1,604 

(0) 

1,700.2 

(6.0) 

1.3 กรุงเทพมหานคร 7,443  7,692 

(3.3) 

7,091 

(-7.8) 

7,809 

(10.1) 

9,983 

(27.8) 

11,905 

(19.3) 

14,195 

(19.2) 

14,195 

(0) 

15,064.9 

(6.1) 

2. งบประมาณเพื่อสนับสนุนภารกิจ

ที่ถายโอนจากหนวยงานหลัก 

3,833 32,332 

(743.4) 

27,062 

(-16.3) 

-  -  -  -  -  -  

รวมทั้งสิ้น 
34,799 73,286 

(110.6) 

77,273 

(5.4) 

66,084 

(-14.5) 

91,438 

(38.4) 

110,611 

(21.0) 

126,013 

(13.9) 

139,374 

(10.6) 

147,840 

(6.1) 

 

หมายเหตุ:  ตัวเลขในวงเล็บ (  ) คือ รอยละของงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 
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ตารางที่ 1.2  รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แยกตามประเภทปงบประมาณ 2536 – 2545 

หนวย : ลานบาท 

ประเภทองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 
2536  2537  2538  2539  2540  2541  2542  2543  2544  2545  

1. เทศบาล 11,086  13,181  16,947 18,530 20,437  14,313 21,618 28,854 

34,230 

(18%) 

47,498 

(38%) 

2. สุขาภิบาล 4,405  5,078  5,893 6,726 7,588  15,862 8,171 -  -  -  

3. องคการบริหารสวน

จังหวัด 10,119  10,657 9,903 7,577 4,614  3,955 5,260 5,318 

10,604 

(100%) 

13,466 

(27%) 

4. องคการบริหารสวน

ตําบล -  

 

- 

 

- 

 

- 

 

19,952 

 

21,844 

 

25,760 

 

21,415 

27,467 

(28%) 

38,643 

(40%) 

 

แหลงที่มา:  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง,  2550.   

4 
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1.2  คําถามการวิจัย 
 

1) เทศบาลมีโครงสรางรายได และโครงสรางการจัดสรรงบประมาณรายจายเปนอยางไร 

2) ปจจัยอะไรที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายของเทศบาล 

3) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายของเทศบาลนคร เทศบาลเมือง

และเทศบาลตําบลแตกตางกันหรือไม 

 

1.3  วัตถุประสงคการวิจัย 

 
1) เพื่อศึกษาลักษณะของโครงสรางรายไดและการจัดสรรงบประมาณรายจายในการ

ใหบริการสาธารณะของเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล  

2) เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจจัดสรรงบประมาณ

รายจายรวม งบประมาณดานรายจายดานบริหารทั่วไป งบประมาณรายจายดานการศึกษา 

งบประมาณรายจายดานสาธารณสุข งบประมาณรายจายดานเคหะและชุมชน และงบประมาณ

รายจายดานโยธา  รวม 6 ดานของเทศบาล 

3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจจัดสรรงบประมาณรายจายทั้ง 

6 ดานของเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล 

4) เพื่อนําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดสรรรายไดของรัฐบาลใหกับเทศบาล  

และการจัดสรรงบประมาณรายจายของเทศบาลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

1.4  ขอบเขตและขอจํากัดของการศึกษา 
 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษา รายไดและการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปของ

เทศบาลทั้งประเทศโดยใชขอมูลป 2548-2551 ที่เปนไปตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปและเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ไมรวมรายจายเฉพาะการ และรายจายที่

จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  สําหรับการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณดาน

ตางๆนั้น  จะศึกษาเฉพาะปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายรวม งบประมาณ

รายจายดานบริหารทั่วไป งบประมาณรายจายดานการศึกษา งบประมาณรายจายดานสาธารณสุข  

งบประมาณรายจายดานเคหะและชุมชน  และงบประมาณรายจายดานโยธา   
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ขอจํากัดในการศึกษาครั้งนี้ ดวยขอจํากัดทางดานเวลาผูวิจัยจึงใชขอมูลงบประมาณ

รายจายตามเทศบัญญัติซ่ึงเทศบาลแตละแหงเปนผูใหขอมูลหารดวยจํานวนประชากรเปน

งบประมาณรายจายตอหัว ดังนั้นอาจมีความคลาดเคลื่อน (Discrepancy) จากรายจายจริงของ

เทศบาล  และงบประมาณดังกลาวจําแนกตามลักษณะงานตามที่สํานักงบประมาณกําหนดจึงไม

สามารถกําหนดรายจายใหละเอียดแตกตางไปจากที่สํานักงบประมาณกําหนดได  

 

1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1)  ทราบโครงสรางรายได  และโครงสรางการจัดสรรงบประมาณรายจาย ของเทศบาล  

2)  ทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายรวม รายจายดานบริหาร

ทั่วไป รายจายดานการศึกษา รายจายดานสาธารณสุข รายจายดานเคหะและชุมชน และรายจายดาน

โยธาของเทศบาล 

3)   ผลของการศึกษาเปรียบเทียบทําใหทราบวาเทศบาลนครเทศบาลเมือง และเทศบาล

ตําบลใชปจจัยอะไรในการจัดสรรงบประมาณรายจายรวม รายจายดานบริหารทั่วไป รายจายดาน

การศึกษา  รายจายดานสาธารณสุข  รายจายดานเคหะและชุมชน  และรายจายดานโยธา  

4) ไดขอเสนอแนะที่เปนผลจากการศึกษา นําไปประยุกตใช เพื่อใหการจัดสรรรายได

ใหกับเทศบาลมีความเปนธรรม รวมทั้งเพื่อใหการจัดสรรงบประมาณของเทศบาลในปตอๆไป 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชนกับประชาชนอยางแทจริงและสอดคลองกับเจตนารมณ

ของนโยบายกระจายอํานาจ  

 

1.6  ขอแตกตางจากงานอื่น 
 

การศึกษาสวนใหญใชทฤษฎีทางดานอุปสงค หรือ Demand  Side หรือ แนวทางดาน

ประชากร (Demographic  Approach) เพื่อสะทอนความตองการสินคาและบริการสาธารณะ

ประเภทตางๆ ของประชาชนในเทศบาล (Needs) ผานสมการประมาณคาเพียงสมการเดียว เพื่อ

ศึกษาการจัดสรรงบประมาณรายจายดานใดดานหนึ่ง หรือศึกษาการจัดสรรรายจายรวม แตใน

การศึกษาครั้งนี้จะใชทั้งทฤษฎีดาน Demand Side และ Supply Side ซ่ึงอยูในกลุมของ Public 

Choice ไดแก Median Voter โดยใชตัวแปรความตองการของประชาชน (Needs) ผานคุณสมบัติ

ของประชากรในพื้นที่ และสภาพแวดลอมทางการเมือง (Political Environment) เพื่อเปรียบเทียบ
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ปที่มีการเลือกตั้ง วามีผลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายหรือไมตามทฤษฎี Political Business 

Cycle รวมทั้งศึกษาความตอเนื่องทางการเมืองของนายกเทศมนตรีวามีผลตอการจัดสรรงบประมาณ

รายจายหรือไมอยางไร เนื่องจากในชวงเวลาที่ทําการศึกษากฎหมายยังกําหนดใหนายกเทศมนตรี

มีวาระการอยูในตําแหนง 4 ป และไมสามารถอยูในตําแหนงติดตอกันเกิน 2 วาระ นอกจากนี้ 

ทฤษฎี Budget  Maximizing Bureaucrat ยังถูกนํามาใช เพื่ออธิบายความเขมแข็งของระบบราชการ

ผานสัดสวนของบุคลากรเทศบาล รวมทั้งทฤษฎีการตัดสินใจภายในองคการ (Incrementalist 

Theory) มารวมในการอธิบายการจัดสรรรายจายของเทศบาลที่อยูในระยะเปลี่ยนผานนี้ดวย เพื่อ

ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายรวมของเทศบาล รายจายดานบริหารทั่วไป 

รายจายดานการศึกษา รายจายดานสาธารณะสุข รายจายดานเคหะชุมชน และรายจายดาน

อุตสาหกรรมและโยธา เพื่อใหเกิดภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการ

จัดสรรงบประมาณรายจายดังกลาวขางตนของเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบลวา

แตกตางกันหรือไม 

นอกจากนี้ ในการศึกษาครั้งนี้จะเปนการศึกษาเชิงคุณภาพรวมกับการศึกษาเชิงปริมาณ

เนื่องจากตัวแปรเกือบทั้งหมดจากการทบทวนวรรณกรรมเปนตัวแปรเชิงปริมาณ ซ่ึงวัดและทดสอบ

หาความสัมพันธและความเชื่อถือไดดวยคาทางสถิติ แตก็ยังไมสามารถอธิบายเรื่องที่ศึกษาได

ครบถวน 100% ในสวนที่ขาดหายไปนั้น จะไดทําการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการวิจัยเอกสารและ

สัมภาษณผูที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความครอบคลุม และไดคําตอบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 

1.7  การจัดเนื้อหา และการจัดเรียงบท 
 

เพื่อใหเกิดความสะดวกในการอาน  ผูวิจัยขออธิบายลําดับการจัดเนื้อหา และการเรียงบท

ดังตอไปนี้ 

บทที่ 1 บทนํา เปนบทที่ผูวิจัยเสนอที่มา และความสําคัญของเรื่องที่ศึกษาวารายไดของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก ภายหลังจากนโยบายกระจายอํานาจของรัฐบาล 

ซ่ึงมีผลทําใหรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้นมากดวย หลังจากนั้นจึงไดกําหนด

คําถามในการวิจัย และวัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาเพื่อตอบคําถามการ

วิจัยวารายไดของทองถิ่นนั้นมีโครงสรางอยางไร  และมีการจัดสรรงบประมาณรายจายลงในดาน

ตางๆ อยางไร อะไรเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายลงในดานนั้นๆ โดยใน

ที่นี้จะใชเทศบาลเปนหนวยในการศึกษา 
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บทที่ 2 เปนการทบทวนวรรณกรรม  เกี่ยวกับเทศบาลซึ่งเปนหนวยในการศึกษา และการ

จัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายของเทศบาล  ทฤษฎีตัวแบบ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อ

นํามาสูกรอบแนวคิดในการวิจัย  

บทที่ 3  ระเบียบวิธีวิจัย รูปแบบการวิจัยประกอบไปดวยการอธิบายลักษณะของประชากร

และกลุมตัวอยาง ตัวแปรและนิยามปฏิบัติการของตัวแปร ขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล การ

วิเคราะหขอมูล และแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ใชในการศึกษา 

บทที่ 4  ผลการวิเคราะหขอมูล  เปนการประมวลผลการศึกษาวาตอบปฏิเสธ หรือยืนยัน

สมมติฐานที่ต้ังไว 

บทที่ 5  บทสรุปและขอเสนอแนะ เปนการสรุปผลการวิเคราะหและอภิปรายผล นําเสนอ

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่ไดจากการศึกษา และขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  

  

 
 

 



 
 

9 

 

บทท่ี 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

 
ในบทนี้แบงออกเปนสามสวน สวนแรกจะไดกลาวถึง ความเปนมาของเทศบาลซึ่งเปน

หนวยที่ใชในการศึกษา องคประกอบของเทศบาล หนาที่ของเทศบาล  รูปแบบงบประมาณและ

การจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย   โครงสรางรายรับและรายจายของเทศบาล  เพื่อใหเกิด

ความเขาใจในเรื่องที่จะศึกษา สวนที่สองจะเปนการกลาวถึงตัวแบบ/ทฤษฎี และงานวิจัยที่

เกี่ยวของ  และสวนที่สาม คือกรอบแนวคิดในการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย  ตามลําดับ 

 

2.1  ความเปนมาของเทศบาล 
 

เทศบาลเปนหนวยการปกครองทองถิ่นรูปแบบหนึ่งเกิดขึ้นจากพระราชดําริในพระบาท 

สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 เรื่องการจัดตั้งเทศบาล ปรากฏชัดเจนในธรรมนูญ

ลักษณะปกครอง นคราภิบาล พ.ศ. 2461 โดยกําหนดใหจัดรูปแบบการปกครองทองถิ่น"เทศบาล" 

ในเมืองจําลอง "ดุสิตธานี" บริเวณพระที่นั่งอัมพรสถาน ทั้งนี้ เพื่อใชเปนเมืองทดลองการปกครอง

ตนเองในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ธรรมนูญลักษณะการปกครองนคราภิบาล พ..ศ. 2461 

(ประกาศใช วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2461) ใหสิทธิเสรีภาพแกราษฎรเมืองดุสิตธานี (เรียกวา 

ทวยนาคร) ในการบริหารดําเนินงานทองถิ่น เชน 1) การเลือกตั้งสมาชิกสภาดุสิตธานีซ่ึงเรียกวา

เชษฐบุรุษ  2) ในป พ.ศ. 2465 ประกาศใช " กฎธานิโยปการ " เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บภาษี

อากร ไดแก ภาษีที่ดิน คาไฟฟา คาน้ําประปา ฯลฯ เพื่อนําไปบํารุงนคร 3) คณะผูบริหารดุสิตธานี 

เรียกวา คณะนคราภิบาล ซ่ึงไดรับการเลือกตั้งมาจากราษฎรในนครนี้ ทํานองเดียวกับระบอบ

เทศบาลที่ใชในสมัยหลังๆ ตอมา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ. ศ.2470 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ทรงโปรดเกลาแตงตั้ง “ คณะกรรมการจัดการประชาภิบาล" คณะกรรมการ

ดังกลาว มีหนาที่ศึกษาดูงานสุขาภิบาลในหัวเมืองตางๆ ทั่วราชอาณาจักรไทย และในประเทศสิงคโปร 

ชวา ฮองกง และฟลิปปนส เพื่อนําเสนอแนวทางในการจัดตั้งการปกครองทองถิ่นรูปแบบ "เทศบาล"   

ที่มีประสิทธิภาพในการจัดทําบริการสาธารณะ โดยมุงหวังจะใหเปนสถาบันสอนการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยรัฐสภา  
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พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ไดทรงแตงตั้งคณะกรรมการยกราง

พระราชบัญญัติเทศบาล และนําเสนอที่ประชุมเทศาภิบาล และสงรางพระราชบัญญัติเทศบาลให

กรมรางกฎหมายพิจารณา แตเปนที่นาเสียดายอยางยิ่ง ที่รางพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับนี้ มิได

ออกมาบังคับใช เนื่องดวย มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.

2475 ตอมา คณะราษฎร ไดประกาศใช พระราชบัญญัติ จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 และไดมี

การจัดตั้งเทศบาลเปนครั้งแรก ในป พ.ศ. 2478 โดยยกฐานะสุขาภิบาลทั้ง 35 แหงขึ้นเปนเทศบาล 

ในป พ.ศ. 2496 ไดมีการประกาศใช พระราชบัญญัติเทศบาล และมีการแกไขเพิ่มเติม

อยางตอเนื่อง ปจจุบัน คือ พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่13) พ.ศ. 2552 กําหนดใหเทศบาลแบง

ออกเปน 3 ประเภท คือ เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร และใน ป พ.ศ. 2542 มี

พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล เนื่องจากสุขาภิบาลมีโครงสรางไม

สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 รัฐธรรมนูญมาตรา 

285 ซ่ึงกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีสภาทองถิ่นและคณะผูบริหารทองถิ่น หรือ

ผูบริหารทองถิ่น คือ จะตองมีฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารแยกจากกัน ประกอบกับปจจุบันการ

ปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบดังกลาว ไมเหมาะสมที่จะรองรับการกระจายอํานาจที่เพิ่มขึ้นไดอยาง

มีประสิทธิภาพ (พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542) 

การยกฐานะทองถิ่นใดใหเปนเทศบาลตําบลตองมีรายไดจริงไมรวมเงินอุดหนุนใน

ปงบประมาณที่แลวมาไมตํ่ากวา 12 ลานบาท มีประชากรตั้งแต 7,000 คน เปนตนไป มีความ

หนาแนนของประชากร ตั้งแต 1,500 คน ตอ 1 ตารางกิโลเมตร และไดรับความเห็นชอบจาก

ราษฎรในทองถิ่นนั้น เทศบาลเมือง คือ ทองถิ่นที่เปนที่ต้ังของศาลากลางจังหวัดทุกแหง หรือมี

พลเมืองตั้งแต 10,000 คนขึ้นไป มีราษฎรอาศัยอยูหนาแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 3,000 คนตอ 1 ตาราง

กิโลเมตร สําหรับเทศบาลนคร คือ ทองถิ่นที่มีพลเมืองตั้งแต 50,000 คนขึ้นไป มีราษฎรอาศัยอยู

หนาแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 3,000 คนตอ 1 ตารางกิโลเมตร ทั้งนี้ เทศบาลทุกประเภทจะตองมีรายได

พอที่จะปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดไว และมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเปน

เทศบาล (สนิท จรอนันต, 2549: 38-39) 

 

2.1.1  โครงสรางเทศบาล 

โครงสรางเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543 กําหนดให

โครงสรางเทศบาลประกอบดวย สภาเทศบาลทําหนาที่ฝายนิติบัญญัติ และคณะเทศมนตรี หรือ

นายกเทศมนตรีทําหนาที่ฝายบริหาร ทําใหเทศบาลไทยมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงเปน
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ครั้งแรก กรณีเทศบาลตําบลใหเลือกที่จะใชรูปแบบคณะเทศมนตรี หรือนายกเทศมนตรีก็ได แตนับ

แตวันที่ 1 มกราคม 2550 เปนตนไป ทุกเทศบาลตําบลจะตองใชรูปแบบนายกเทศมนตรี สภาเทศบาล

ตําบล ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 12 คน มีเทศมนตรีไมเกิน 2 คน และใหมีรองนายกเทศมนตรี

ไมเกิน 2 คน โดยนายกเทศมนตรีอาจแตงจากบุคคลที่มิไดเปนสมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาลเมือง 

ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 18 คน มีเทศมนตรีไมเกิน 3 คน และมีรองนายกเทศมนตรีไมเกิน3 คน 

สภาเทศบาลนคร ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 24 คน มีเทศมนตรีไมเกิน 4 คน และมีรองนายกเทศมนตรี

ไมเกิน 4 คน ตอมาพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 กําหนดใหเทศบาลทุกแหงใน

ประเทศตองมีนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมด (มรุต วัฒนาการ, 2549: 80) ทําให

ทั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน มีวาระการ

ดํารงตําแหนง 4 ป สภาเทศบาลมีประธานสภา 1 คน และรองประธานสภา 1 คน ซ่ึงผูวาราชการ

จังหวัดแตงตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล (พรชัย ลิขิตธรรมโรจน, 2550) ซ่ึง

สามารถแสดงแผนภูมิโครงสรางของเทศบาล ดังภาพที่ 2.1 
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ภาพที่ 2.1  แผนภูมิโครงสรางของเทศบาล 

แหลงที่มา:  อุดร ตันติสุนทร และเจริญสุข ศิลาพันธุ, 2547. 

เลขานุการและ 

ที่ปรึกษา 

รวมกันไมเกิน 2-3 หรือ 

5 คน ตามประเภทของ

เทศบาล 

เทศบาล 

สภาเทศบาล 

สมาชิก 12-18-24 คน 

ตามประเภทเทศบาล 

ไดรับเลือกต้ังโดยตรง 

จากประชาชน 

(ทําหนาที่นิติบัญญัติ) 
 

นายกเทศมนตรี 1 คน 

ไดรับเลือกต้ังโดยตรงจาก

ประชาชน 

รองนายกเทศมนตรี 2-4 คน 

ตามประเภทของเทศบาล

แตงตั้งโดยนายกเทศมนตรี 

(ทําหนาที่ฝายบริหาร) 

ปลัดเทศบาล 

หนวยตรวจสอบภายใน 

สํานักงาน 

ปลัดเทศบาล 

กอง/ฝาย 

คลัง 

กอง/ฝาย 

สาธารณสุข 

กอง/ฝาย 

คลัง 

กอง/ฝาย 

ชาง 

ฝายอื่นๆ 

 

กอง/ฝาย 

การประปา 



 13 

2.1.2  หนาที่ของเทศบาล 

เทศบาลมีหนาที่โดยสรุปตามมาตรา 50,  53 และ 56 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.

2496 ดังนี้ 

1)  รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 

2)  ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 

3)  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

4)  ปองกันและระงับโรคติดตอ 

5)  ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 

6)  ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 

7)  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 

8)  บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 

9)  ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 

10)  ใหมีโรงฆาสัตว 

11)  ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข 

12)  ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 

13)  ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ 

14)  ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 

15)  ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถิ่น 

16)  หนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล  

นอกจากหนาที่ที่ตองจัดทําขางตนแลว เทศบาลยังมีกิจการที่อาจจัดทําได ตามมาตรา 51, 

54, 57 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ไดแก 

1)  ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 

2)  ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 

3)  บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 

4)  ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก 

5)  ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล 

6)  ใหมีการสาธารณูปการ 

7)  จัดทํากิจการซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข 
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8)  จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 

9)  ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา 

10)  ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว และสถานที่พักผอนหยอนใจ 

11)  ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบรอยของทองถิ่น 

12)  เทศพาณิชย 

นอกจากหนาที่ที่เทศบาลตองจัดทําและหนาที่ที่อาจจัดทําตามที่กําหนดไวใน

พระราชบัญญัติเทศบาลแลว ตอมาเมื่อรัฐบาลประกาศพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ

กระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 เทศบาลมีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อ

ประโยชนของประชาชนในทองถิ่นเพิ่มเติม ตามมาตรา 16 คือ 

1)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 

2)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

3)  การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 

4)  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ 

5)  การสาธารณูปการ 

6)  การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ 

7)  การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 

8)  การสงเสริมการทองเที่ยว 

9)  การจัดการศึกษา 

10)  การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผูดอยโอกาส 

11)  การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดี

ของทองถิ่น 

12)  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับที่อยูอาศัย 

13)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 

14)  การสงเสริมกีฬา 

15)  การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

16)  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 

17)  การรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

18)  การกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ําเสีย 
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19)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

20)  การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

21)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว 

22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 

23)  การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัยโรง

มหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ 

24)  การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

25)  การผังเมือง 

26)  การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 

27)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

28)  การควบคุมอาคาร 

29)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

30)   การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

31)  กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนด 

 

ตารางที่ 2.1  สรุปขอมูลจํานวน / การจัดตั้ง / องคประกอบและหนาที่ของเทศบาล ตําบลเทศบาล

เมือง และเทศบาลนคร 

 

รายการ เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 

จํานวนเทศบาล 

ณ วันที่ 30 

กันยายน 2552 

1,463  แหง 140   แหง 23   แหง 

การจัดตั้งเทศบาล 

 

การยกฐานะทองถิ่นใด

ใหเปนเทศบาลตําบล

ตองมีลักษณะดังนี้ 

1. มีรายไดในปที่ผานมา

ไมรวมเงินอุดหนุน 

ทองถิ่นใดที่ยกฐานะ

เปนเทศบาลเมือง ได

จะตองมีลักษณะดังนี้ 

1. ทองถิ่นที่เปนที่ต้ัง

ของศาลากลางจังหวัด 

ทองถิ่นที่จะยกฐานะ

เปนเทศบาลนคร ได 

จะตองมีลักษณะ

ดังนี้ 

1. เปนทองถิ่นที่มี 



 16 

ตารางที่ 2.1  (ตอ)  

   

รายการ เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 

 มากกวา 12 ลานบาท 

2. มีประชากรตั้งแต 

7,000 คนเปนตนไป 

3. มีความหนาแนนของ

ประชากร ต้ังแต 1,500 คน 

ตอ 1 ตารางกิโลเมตร 

4. ไดรับความเห็นชอบ

จากราษฎรในทองถิ่นนั้น 

ทุกแหงใหยกฐานะ

เปนเทศบาลเมืองได 

โดยไมตองคํานึงถึง

หลักเกณฑอ่ืนๆ

ประกอบ 

2. สําหรับทองถิ่นที่

มิใชที่ต้ังของศาลา

กลางจังหวัด จะยก

ฐานะเปนเทศบาล

เมืองได จะตอง

ประกอบดวยลักษณะ

ดังตอไปนี้ 

- เปนทองถิ่นที่มี

พลเมืองตั้งแต 10,000 

คนขึ้นไป 

พลเมืองตั้งแต 

50,000 คนขึ้นไป 

2. ราษฎรอาศัยอยู

หนาแนนเฉลี่ยไมตํ่า

กวา 3,000 คนตอ 1 

ตารางกิโลเมตร 

3. มีรายไดพอที่จะ

ปฏิบัติหนาที่ตามที่

กฎหมายกําหนดไว 

  - ราษฎรอาศัยอยู

หนาแนนเฉลี่ยไมตํ่า

กวา 3,000 คนตอ 1 

ตารางกิโลเมตร 

- มีรายไดพอที่จะ

ปฏิบัติหนาที่ตามที่

กฎหมายกําหนดไว 

 

องคประกอบของ

สภาเทศบาล 

สภาเทศบาลตําบล 

ประกอบดวยสมาชิก

จํานวน 12 คน  

สภาเทศบาลเมือง 

ประกอบดวยสมาชิก

จํานวน18 คน 

สภาเทศบาลนคร 

ประกอบดวยสมาชิก

จํานวน 24 คน 

นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี 1 คนมา นายกเทศมนตรี 1 คน   นายกเทศมนตรี 1  
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ตารางที่ 2.1  (ตอ)  

   

รายการ เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 

และรอง

เทศมนตรี 

จากการเลือกตั้งและมีรอง

นายกเทศมนตรีไมเกิน  

2 คน 

มาจากการเลือกต้ัง

และมีรอง

นายกเทศมนตรีไมเกิน

3 คน 

คนมาจากการ

เลือกต้ังและมีรอง

นายกเทศมนตรีไม

เกิน 4 คน 

หนาที่ที่ตองทํา

ตามพรบ.

เทศบาล 

มาตรา 50 เทศบาลตําบล 

มีหนาที่ตองทําในเขต

เทศบาล ดังตอไปนี้ 

1. รักษาความสงบ

เรียบรอยของประชาชน 

2. ใหมีและบํารุงทางบก

และทางน้ํา 

มาตรา 53 เทศบาล

เมือง มีหนาที่ตองทํา

ในเขตเทศบาล 

ดังตอไปนี้ 

1. กิจการตามที่ระบุไว

ในมาตรา 50 

2. ใหมีน้ําสะอาด หรือ

การประปา 

มาตรา 56 เทศบาล

นครมีหนาที่ตองทํา

ในเขตเทศบาล 

ดังตอไปนี้ 

1. กิจการตามที่ระบุ

ไวในมาตรา 53 

2. ใหมีและบํารุงการ

สงเคราะหมารดา

และเด็ก 

 3. รักษาความสะอาดของ

ถนน หรือทางเดินและที่

สาธารณะ รวมทั้งการ

กําจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 

4. ปองกันและระงับ

โรคติดตอ 

5. ใหมีเครื่องใชในการ

ดับเพลิง 

6. ใหราษฎรไดรับ

การศึกษาอบรม 

7. สงเสริมการพัฒนาสตรี 

เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ  

3. ใหมีโรงฆาสัตว 

4. ใหมีและบํารุง

สถานที่ทําการพิทักษ

และรักษาคนเจ็บไข 

5. ใหมีและบํารุงทาง

ระบายน้ํา 

6. ใหมีและบํารุงสวม

สาธารณะ ใหมีและ

บํารุงการไฟฟา หรือ

แสงสวางโดยวิธีอ่ืน 

7. ใหมีการดําเนิน

กิจการโรงรับจํานํา

หรือสถานสินเชื่อ 

3. กิจการอยางอื่นซึ่ง

จําเปนเพื่อการ

สาธารณสุข 

4. การควบคุม

สุขลักษณะและ

อนามัยในราน

จําหนายอาหาร โรง

มหรสพ และสถาน

บริการอื่น 

5. จัดการเก่ียวกับที่

อยูอาศัยและการ

ปรับปรุงแหลงเสื่อม

โทรม 
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ตารางที่ 2.1  (ตอ)  

   

รายการ เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 

  และผูพิการ 

8. บํารุงศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปญญา

ทองถิ่น และวัฒนธรรมอัน

ดีของทองถิ่น 

9. หนาที่อ่ืนตามที่

กฎหมายบัญญัติใหเปน

หนาที่ของเทศบาล  

ทองถิ่น   6. จัดใหมีและ

ควบคุมตลาด ทา

เทียบเรือ ทาขาม

และที่จอดรถ 

7. การวางผังเมือง

และการควบคุมการ

กอสราง 

8. การสงเสริม

กิจการการทองเที่ยว  

หนาที่ที่อาจ

จัดทําตามพรบ.

เทศบาล 

มาตรา 51 เทศบาลตําบล

อาจจัดทํากิจการใด ๆ ใน

เขตเทศบาล ดังตอไปนี้ 

1. จัดใหมีน้ําสะอาดหรือ

การประปา 

2. ใหมีโรงฆาสัตว 

3. ใหมีตลาดทาเทียบเรือ

และทาขาม 

4. ใหมีสุสานและฌาปน

สถาน 

5. บํารุงและสงเสริมการ

ทํามาหากินของราษฎร 

6. ใหมีและบํารุงสถานที่

ทําการพิทักษและรักษา

คนเจ็บไข 

มาตรา 54 เทศบาล

เมืองอาจจัดทํากิจการ

ใด ๆ ในเขตเทศบาล 

ดังตอไปนี้ 

1. ใหมีตลาดทาเทียบ

เรือและทาขาม 

2. ใหมีสุสานและ

ฌาปนกิจสถาน 

3. บํารุงและสงเสริม

การทํามาหากินของ

ราษฎร 

4. ใหมีการบํารุงสถาน

สงเคราะหมารดาและ

เด็ก 

5. ใหมีและบํารุง

โรงพยาบาล 

มาตรา 57 เทศบาล

นครอาจจัดทํา

กิจการอื่น ๆ ตาม 

มาตรา 54ไดเหมือน 

เทศบาลเมือง 
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ตารางที่ 2.1  (ตอ)  

   

รายการ เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 

 7.  ใหมีและบํารุงการไฟฟา

และแสงสวาง 

8. ใหมีและบํารุงทาง

ระบายน้ํา 

9. เทศพาณิชย 

6. ใหมีการ

สาธารณูปการ 

7. จัดทํากิจการซึ่ง

จําเปนเพื่อการ

สาธารณสุข 

8. จัดตั้งและบํารุง

โรงเรียนอาชีวศึกษา 

9. ใหมีและบํารุง

สถานที่สําหรับการ

กีฬาและพลศึกษา 

10. ใหมีและบํารุง

สวนสาธารณะ สวน 

 

  สัตวและสถานพักผอน

หยอนใจ 

11. ปรับปรุงแหลง

เสื่อมโทรมและรักษา

ความสะอาดเรียบรอย

ของทองถิ่น 

12. เทศพาณิชย 

 

 
2.1.3  รูปแบบและกระบวนการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายของเทศบาล 

รูปแบบของงบประมาณเทศบาล ปจจุบันเทศบาลใชงบประมาณแบบแผนงาน (Program 

Budgeting) ซ่ึงโดยหลักการแลวเปนงบประมาณที่เนนการวางแผน (Planning  Orientation 

Budget)  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร การจัดทํางบประมาณแบบนี้จะมีการ

กําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายของแผนงานตางๆไวอยางชัดเจน โดยหนวยงานที่ขอ

งบประมาณจะจัดโครงสรางของแผนงาน หรืองาน หรือโครงการขึ้นมา ในแตละแผนงานหรือ

โครงการจะแสดงคาใชจายและผลที่จะไดรับจากแผนงานหรือโครงการดังกลาวไวดวย ซ่ึงในการ
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จัดสรรงบประมาณจะมีการวิเคราะหการเลือกแผนงาน หรือโครงการที่มีความเหมาะสมตามลําดับ

กอนหลัง (เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม, 2546:  414) แมวาจะมีการนํางบประมาณแบบแผนงาน

มาใชต้ังแตป 2543 เปนตนมาโดยมีการแจกแจงงบประมาณออกมาในรูปของแผนงานโครงการ 

แตในความจริงแลวระบบงบประมาณแบบแผนงานยังไมไดถูกนํามาใชอยางเต็มรูปแบบนัก 

กลาวคือในความเปนจริงจะพบวา การเบิกจายงบประมาณรายจายจริงนั้นก็มักจะยังคงอิงรูปแบบ

แสดงรายการ( Line–Items Budgeting) เชนเดิม (พลภัทร บุราคม, 2547ก) งบประมาณของเทศบาล  

ก็เชนเดียวกัน 

การจัดทํางบประมาณของเทศบาลเรียกวาเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย อํานาจในการ

จัดทําอยูที่ฝายบริหาร  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ขอ 22 กําหนดใหใชแผนพัฒนาเทศบาล เปนกรอบใน

การจัดทํางบประมาณ หมายความวาแผนการใชจายเงินประจําปของเทศบาล (รางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย) จะตองสอดคลองและเปนไปในแนวทางเดียวกับแผนพัฒนาเทศบาลซึ่ง

หมายรวมถึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามป แผนยุทธศาสตรการพัฒนา คือ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของ

เทศบาลที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน 

และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  สวนแผนพัฒนาสามป หมายความถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติของเทศบาลที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล กําหนด

รายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละปครอบคลุม

ระยะเวลาสามป แผนพัฒนาสามปใหจัดทําและทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายนกอน

งบประมาณประจําป โดยมีการทบทวนเปนประจําทุกป และมีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังนี้ 

(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2541) ใหมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

เทศบาล เปนองคกรจัดทําแผนพัฒนา คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลแตงตั้งโดยนายกเทศมนตรี 

ประกอบดวย นายกเทศมนตรีเปนประธาน รองนายกเทศมนตรีทุกคน สมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 

3 คน ผูทรงคุณวุ ฒิที่นายกเทศมนตรีคัดเลือกจํานวน 3 คน ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ

ที่นายกเทศมนตรีคัดเลือกไมนอยกวา 3 คน ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก

จํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 6 คน ปลัดเทศบาลเปนกรรมการและเลขานุการ และหัวหนา

สวนราชการที่มีหนาที่จัดทําแผนเปนผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลมีอํานาจหนาที่กําหนดแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณา

จากอํานาจหนาที่ของเทศบาล ภารกิจถายโอนตามกฎหมาย และพรบ.กระจายอํานาจ ยุทธศาสตร



 21 

การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด ที่มีผลตอประชาชน  กรอบ

นโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองทองถิ่นในเขตจังหวัด นโยบายของ

ผูบริหารที่แถลงตอสภาเทศบาล และแผนชุมชน  โดยคํานึงถึงสถานะทางการคลังของเทศบาล 

และความจําเปนเรงดวน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล แตงตั้งโดยนายกเทศมนตรี 

ประกอบดวย ปลัดเทศบาลเปนประธาน หัวหนาสวนการบริหารของเทศบาล ผูแทนประชาคม

ทองถิ่นที่ทองถิ่นเลือกจํานวน 3 คน หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน เปนกรรมการและ

เลขานุการ กรรมการชุดนี้มีหนาที่จัดทํารางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลกําหนด เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลใหความเห็นชอบและ

เสนอนายกเทศมนตรีเพื่ออนุมัติ และนําเขาสูการพิจารณาของสภาตอไป และหากแผนพัฒนา

เทศบาลไดรับความเห็นชอบแลว เทศบาลจะตองนําแผนดังกลาว ไปประสานกับแผนพัฒนาระดับ

อําเภอและจังหวัดตอไป การแกไขแผนพัฒนาเปนอํานาจของนายกเทศมนตรี 

กระบวนการงบประมาณของเทศบาลประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ (พรชัย ลิขิตธรรมโรจน, 

2550; ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.

2541 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543) 

1)  การจัดทํางบประมาณนั้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2543 กําหนดใหใชแผนพัฒนาเทศบาลเปนแนวทาง

ในการจัดทํางบประมาณ โดยหัวหนาหนวยงานจัดทําประมาณการรายรับ ประมาณการรายจาย 

และใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมงานการเงินและสถิติตางๆของทุกหนวยงานเพื่อใช

ประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาที่งบประมาณซึ่งในที่นี้คือปลัดเทศบาล 

เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบวิเคราะหและแกไขงบประมาณในขั้นตนแลวเสนอนายกเทศมนตรี เมื่อ

นายกเทศมนตรีไดพิจารณาอนุมัติใหต้ังเงินงบประมาณยอดใดเปนงบประมาณประจําปแลวให

ปลัดเทศบาลรวบรวม และจัดทําเปนรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเสนอตอนายกเทศมนตรี

อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเสนอตอสภาเทศบาลภายในวันที่ 15 สิงหาคม ในกรณีที่นายกเทศมนตรีพิจารณา

แลวเห็นวาไมสามารถที่จะนํารางงบประมาณรายจายประจําปเสนอตอสภาเทศบาลไดทันภายใน

เวลาที่กําหนด ใหเสนอขออนุมัติตอสภาเทศบาล แลวรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ 

2)  การอนุมัติงบประมาณ เปนขั้นตอนที่ฝายบริหารไดจัดทํารางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย เสนอตอสภาเทศบาลเพื่อใหสภาเทศบาลไดพิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายตอไป โดยทั่วไปการพิจารณาแบงออกเปน 3 วาระ คือ วาระที่ 1 เมื่อ

นายกเทศมนตรีไดแถลงถึงความจําเปนตางๆในการตั้งงบประมาณรายจายแลว สภาเทศบาลจะ
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พิจารณาวาจะรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายที่เสนอหรือไม กรณีที่สภา

เทศบาลไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายเพิ่มเติมใหสภาเทศบาลตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหาขอยุติความขัดแยง 

ประกอบดวยสมาชิกที่สภาเทศบาลแตงตั้งจํานวน 7 คน และบุคคลที่นายกเทศมนตรีเสนอจาก

สมาชิกหรือไมใชสมาชิกสภาเทศบาลอีก 7 คน และใหกรรมการทั้ง 14 คนเสนอบุคคลที่มิไดเปน

กรรมการและมิไดเปนสมาชิกทําหนาที่ประธาน ใหคณะกรรมการพิจารณาใหเสร็จสิ้นภายในสิบ

หาวันนับแตวันที่มีการแตงตั้งประธานกรรมการ กรณีที่คณะกรรมการไมสามารถพิจารณาใหแลว

เสร็จในเวลาที่กําหนดใหประธานกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดและรายงานตอสภาโดยเร็ว 

ถาสภายังไมเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมตํ่ากวาสามในสี่ใหรางเทศบัญญัตินั้นตกไปและใหใชเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจายในปที่ผานมาไปพลางกอน และในกรณีนี้นายกเทศมนตรีอาจเสนอให

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งยุบสภาเทศบาลได ถาสภาเทศบาลรับหลักการสภาก็จะตั้ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อแปรญัตติตอไป วาระที่ 2 เปนการพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา

หรือตามขอ หรือผลจากการพิจารณาการแปรญัตติของคณะกรรมการวิสามัญ กอนนําไปสูการ

พิจารณาในวาระที่ 3 ตอไป วาระที่ 3 เปนขั้นตอนที่สภาเทศบาลไดอนุมัติหรือเห็นชอบรางเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจาย เพื่อจะไดประกาศใชตอไป 

3)  การบริหารงบประมาณ เมื่อเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประกาศใช

บังคับแลว ฝายบริหารจะตองบริหารไปตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ซ่ึงประกอบดวย

กิจกรรมตางๆไดแก การจัดหารายได การเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน การซื้อการจาง 

การจัดหาพัสดุ การเบิกจายเงิน การบันทึกระบบบัญชี ตลอดจนการตรวจสอบการจัดเก็บรายได

และการใชจายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

4)  การควบคุม การตรวจสอบ และการติดตามผลงบประมาณ เปนขั้นตอนที่

จะตองดําเนินการตั้งแตการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ การบริหารงบประมาณ และภายหลังที่

ไดบริหารงบประมาณไปแลว ทั้งนี้เพื่อจะไดแกไขขอบกพรองและปรับปรุงกระบวนการบริหาร

งบประมาณใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

2.1.4  โครงสรางรายรับและรายจายของเทศบาล 

2.1.4.1  รายรับของเทศบาล 
ในการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน 

หนวยงานจะตองประมาณการรายรับโดยคาดวาในปงบประมาณตอไปจะมีรายรับเปนจํานวน

เทาใด เพื่อกําหนดเปนวงเงินสําหรับจัดทําประมาณการรายจาย รายรับของเทศบาล แบงออกเปน 
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1)  รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเอง ไดแก 

(1) รายไดที่เปนภาษี คือภาษีที่จัดเก็บจากทรัพยสินที่อยูในเขต

ทองถิ่นนั้น ประกอบดวย ภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย อากรฆาสัตว อากรนกอีแอน 
(2)   รายไดที่มิใชภาษี เปนการคิดคาบริการจากผูใชบริการตาม

ทองถิ่นจัดใหมีข้ึน เชนคาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล คาใบอนุญาตกอสรางและ

ปรับปรุงอาคาร รายไดจากทรัพยสิน รายไดจากสาธารณูปโภค และรายไดเบ็ดเตล็ด อ่ืน ๆ 

2)  รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บให (Surcharge Taxes) หรือแบงให (Shared 

Taxes) ภาษีที่รัฐบาลเก็บให ไดแก  ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ เชนภาษีที่เก็บจากผูประกอบ

กิจการธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร การประกันชีวิต การรับจํานํา  

ภาษีสรรพสามิตและภาษีสุรา ภาษีพนัน สําหรับภาษีแบง เปนภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและแบงให เชน 

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน ภาษีมูลคาเพิ่มตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2542 คาภาคหลวงแร คาภาคหลวงน้ํามัน

ปโตรเลียม  

3)  เงินอุดหนุน เปนรายไดหลักที่สําคัญประการหนึ่งของทองถิ่นที่รัฐบาล

อุดหนุนใหแกรัฐบาลทองถิ่น (Intergovernment  Grant) เพื่อใหทองถิ่นสามารถบริการสาธารณะ 

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อสนับสนุนการดําเนินการ

ตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

(1) เงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหแก

รัฐบาลทองถิ่นโดยไมกําหนดรายละเอียดในการใชจาย เปนเงินอุดหนุนที่ไมมีเงื่อนไข (Unconditional 

Grant) ซ่ึงเทศบาลสามารถนําเงินไปใชเพื่อกิจการใดก็ได เปนการเสริมรายไดใหกับเทศบาล โดย

จะมีผลในเชิงรายได (Income Effect) ใหเพิ่มมากขึ้นโดยตรง มีเปาหมายเพื่อใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นสามารถนํารายไดที่ไดรับไปใชในการใหบริการสาธารณะของตนเองไดอยางอิสระ และ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตรงตามความตองการและสภาพปญหาของ

ประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของตน ดังนั้นการจัดสรรเงินอุดหนุนประเภทนี้จึงเปนการจัดสรร

รายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหสามารถมีรายไดในการบริหารงานพื้นฐาน 

(2)  เงินอุดหนุนทั่วไปแบบกําหนดวัตถุประสงค หรือมีเงื่อนไขในการ

ใชจายเปนเงินอุดหนุนที่จัดสรรใหแก องคกรปกครองทองถิ่นนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ตามที่

รัฐบาลกําหนดใหดําเนินการ เงินอุดหนุนประเภทนี้มีผลทําใหตนทุนในการทําหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นลดลงจึงมีผลในเชิงราคา (Price  Effect) ในการทําหนาที่ใหบริการสาธารณะ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เงินอุดหนุนแบบกําหนดวัตถุประสงคนั้นมุงเนนในการเพิ่มขีด
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ความสามารถทางการคลัง (Fiscal  Capacity) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใชในการ

ใหบริการบางประเภทในเชิงพื้นที่ เชนการสงเสริมกิจกรรมดูแลผูสูงอายุ การดูแลผูพิการ การ

สงเสริมมาตรฐานการศึกษาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นทําหนาที่รับผิดชอบ วัตถุประสงคของ

การจัดสรรเงินอุดหนุนประเภทนี้คือ ประการแรก  เปนเครื่องมือกํากับการทําหนาที่ของรัฐบาลที่มี

ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหทองถิ่นกําเนินการตามหนาที่ที่ระบุไวตามเงื่อนไข ซ่ึงองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงจะไดรับการจัดสรรเหมือนกันตามประชากร หรือกลุมเปาหมายที่มี

สิทธิ์ไดรับบริการสาธารณะตามนโยบาย หรือเปาประสงคของรัฐบาล ตัวอยางของการจัดสรรเงิน

อุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงคในกลุมนี้ ไดแก การจัดสรรเพื่อเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และอื่นๆ 

อาหารเสริมสําหรับเด็ก เปนตน  ประการที่สอง เปนเครื่องมือของรัฐบาลในการเพิ่มรายไดใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหงเปนพิเศษ เชน กรณีการจัดสรรใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน 

(3)   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให 

แกรัฐบาลทองถิ่น เพื่อใชจายตามรายการและรายละเอียดที่สํานักงบประมาณกําหนด เชน เงิน

อุดหนุนเพื่อการลงทุนตามโครงการขนาดใหญที่รัฐบาลมอบหมายใหทองถิ่นดําเนินการ เงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจตามการจําแนกประเภทของสํานักงบประมาณนี้ ประกอบดวยเงินอุดหนุนแบบ

โครงการ (Project Grant) ที่รัฐบาลกําหนดรายละเอียดของโครงการในการใชจายเงินอุดหนุน และ

เงินอุดหนุนแบบสมทบ (Matching  Grant) ที่รัฐบาลจายใหกับรัฐบาลทองถิ่นเพื่อสมทบในการ

จัดหาบริการสาธารณะที่เฉพาะเจาจง มีความคลองตัวนอยกวาเงินอุดหนุนทั่วไป เนื่องจากการ

เบิกจายเงินประเภทนี้จะตองมีการขออนุมัติเปนงวดๆ จากหนวยราชการสวนกลาง เงินอุดหนุน

ประเภทนี้สงผลในเชิงตนทุน หรือราคา เชนเดียวกับเงินอุดหนุนแบบกําหนดวัตถุประสงค และ

สงผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อยางนัยสําคัญ เพราะเปนการจัดสรรเงิน เพื่อเปน

เครื่องมือบังคับใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับเงินอุดหนุนชนิดนี้ ทําหนาที่บางประการตาม

นโยบายของรัฐบาล และจะมีเพียงบางองคกรปกครองสวนทองถิ่นเทานั้นที่จะไดรับการจัดสรรเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจในแตละปแตกตางกันไปตามนโยบายและแผนงานโครงการของรัฐบาล 

นอกจากนี้ ยังมีอุดหนุนกรณีพิเศษสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีธรรมาภิ

บาล เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีทั้งในมิติประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

การบริหารองคกร มิติความพึงพอใจของประชาชนในการไดรับบริการสาธารณะที่เปนไปตาม

มาตรฐาน และ/หรือสูงกวามาตรฐาน เพื่อใหทองถิ่นมีแรงจูงใจในการพัฒนาองคกรและการ

ใหบริการสาธารณะ 
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อนึ่ง เงินอุดหนุนทั่วไปตองระบุประเภทของเงินดังกลาว ในคําชี้แจงประมาณการ

รายรับแตเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดจากเงินสะสม หรือเงินอุดหนุนจากกระทรวง 

ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่น เพื่อถายโอนงานที่มีลักษณะใหดําเนินการตามที่ระบุไวเปนการ

เฉพาะโดยไมมีเงื่อนไข ใหดําเนินการตามที่ระบุไวโดยไมตองตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจาย 

4)  รายไดอ่ืน ไดแก เงินกูยืมและการใชเงินสะสม ในกรณีที่รัฐบาลทองถิ่น

มีความจําเปนตองใชเงินเพื่อพัฒนาทองถิ่น สามารถกูยืมเงินจากกองทุนที่กระทรวง มหาดไทย 

2.1.4.2  รายจายของเทศบาล 

งบประมาณรายจายของเทศบาล ดังที่ไดกลาวไวในตอนตน วาเทศบาลใช

รูปแบบงบประมาณแบบแผนงาน (Program Budgeting) ซ่ึงโดยหลักการแลวเปนงบประมาณที่

เนนการวางแผน (Planning Orientation Budget) ดังนั้น เทศบาลจะตองกําหนดโครงการแผนงาน

ข้ึนเสียกอน แลวจึงตั้งงบประมาณรายจายใหสอดคลองกับแผนงานโครงการนั้นๆ ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2543 จึงกําหนดใหใชแผนพัฒนาขององคกรปกครองทองถิ่นเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณ 

ซ่ึงงบประมาณแบบแผนงานนั้นสามารถจําแนกตามลักษณะงาน ออกเปน 4 ดาน 12 แผนงาน 36 งาน 

ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สวนพัฒนาระบบบัญชีทองถิ่น,  ม.ป.ป.) 

1)  ดานบริหารทั่วไป ประกอบดวย 

 (1)  แผนงานบริหารทั่วไป 

ก.  งานบริหารทั่วไป 

ข.  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

ค.  งานบริหารงานคลัง 

 (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ก.  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย 

        ภายใน 

ข.  งานเทศกิจ 

ค.  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

2)  ดานบริการชุมชนและสังคม ประกอบดวย 

     (1)  แผนงานการศึกษา 

                                                ก.  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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                                                 ข.  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

                                                 ค.  งานระดับมัธยมศึกษา 

                                                 ง.  งานศึกษาไมกําหนดระดับ 

     (2)  แผนงานสาธารณสุข 

 ก.  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณะสุข 

 ข.  งานโรงพยาบาล 

 ค.  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณะสุขอื่น ๆ 

 ง.  งานศูนยบริการสาธารณะสุข 

     (3)  แผนงานสังคมสงเคราะห  

ก.  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห 

ข.  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

     (4)  แผนงานเคหะและชุมชน  

ก.  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะชุมชน 

ข.  งานไฟฟา ถนน สวนสาธารณะ 

ค.  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ง.  งานบําบัดน้ําเสีย  

      (5)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ก.  งานบริหารทั่วไป 

ข.  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  

      (6)  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

ก.  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ข.  งานกีฬาและนันทนาการ 

ค.  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 

ง.  งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 

3)  ดานการเศรษฐกิจ ประกอบดวย 

     (1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

                                                 ก.  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา 

                                                 ข.  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน   

     (2)  แผนงานการเกษตร 
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ก.  งานสงเสริมการเกษตร 

ข.  งานอนุรักษปาไม 

     (3)  แผนงานการพาณิชย 

ก.  งานกิจการสาธารณานุบาล 

ข.  งานกิจการประปา 

ค.  งานการตลาด 

ง.  งานโรงฆาสัตว 

4)  ดานการดําเนินการอื่น ๆ ประกอบดวย 

     (1)  แผนงานงบกลาง 

ก.  งบกลาง  

ภายใตงานตางๆ จะประกอบไปดวยรายจายประจํา 5 ประเภทใหญๆไดแก งบบุคลากร งบดําเนินการ 

งบลงทุน งบอุดหนุน และงบรายจายอื่น 

1. งบบุคลากร ประกอบดวย เงินเดือนของฝายการเมืองไดแก 

เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายก เทศมนตรี เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี

และรองนายกเทศมนตรี เงินคาตอบแทนเลขานุการ ที่ปรึกษา เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 

ฯ และเงินเดือนของฝายประจํา ไดแก เงินเดือนพนักงาน เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน เงินประจํา

ตําแหนง คาจางลูกจางประจํา ฯ เปนตน แตทั้งนี้งบประมาณเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จะตอง

ไมเกินรอยละ 40 ของงบประมาณรายจายประจําป (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล

สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 35) 

2. งบดําเนินการ ประกอบดวย คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

และคาสาธารณูปโภค 

คาตอบแทน ไดแก คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน

แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น คาเบี้ยประชุม คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา คาเชาบาน 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร เงินชวยเหลือการรักษาพยาบาล เปนตน 

คาใชสอย ไดแก รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ รายจายเกี่ยวกับ

การรับรองและพิธีการ รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 

คาบํารุงรักษาซอมแซม ฯ เปนตน 

คาวัสดุ หมายถึง รายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อ

ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป มีราคาตอหนวยไมเกิน 5,000 บาท วัสดุสํานักงาน วัสดุไฟฟาและ

วิทยุ วัสดุงานบานงานครัว อาหารกลางวัน อาหารเสริม วัสดุกอสราง วัสดุยานพาหนะและขนสง

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นฯ เปนตน 
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คาสาธารณูปโภค หมายถึง รายจายคาสาธารณูปโภคสื่อสาร

และโทรคมนาคม เชน คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท คาไปรษณีย และคาบริการทางดาน

โทรคมนาคม เปนตน 

3. งบลงทุน หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการลงทุน 

ไดแกรายจายที่จายในลักษณะครุภัณฑคาที่ดินและสิ่งกอสราง รวมถึงรายจายที่กําหนดใหจาย

จากงบรายจายอื่นในลักษณะดังกลาว 

คาครุภัณฑ หมายถึง รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะ

คงทนถาวร และมีราคาตอหนวยเกินกวา 5000 บาท ไดแก ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑการศึกษา

ครุภัณฑยานพาหนะ ครุภัณฑกอสราง ฯ เปนตน 

คาที่ดินและสิ่งกอสราง หมายถึง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดิน

และหรือสิ่งกอสราง รวมถึงสิ่งตางๆ ซ่ึงติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งกอสราง เชน อาคาร บานพัก

สนามเด็กเลน สะพาน เปนตน รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ ไดแก คาติดตั้งระบบไฟฟา หรือระบบ

ประปา รวมถึงอุปกรณตางๆ ที่เปนการติดตั้งครั้งแรกในอาคารสถานที่ราชการ รายจายเพื่อ

ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสรางที่มีวงเงินเกิน 50,000 บาท คาออกแบบและควบคุมงาน รายจายคาที่

ปรึกษาเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งกอสราง เปนตน 

4.  งบเงินอุดหนุน ไดแก เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เงินอุดหนุนสวนราชการ เงินอุดหนุนเอกชน เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 

5. งบรายจายอื่น หมายถึง รายจายที่ไมเขาลักษณะประเภทงบ

รายจายใด งบรายจายหนึ่ง เชน คาจางที่ปรึกษา 

 

2.2  ทฤษฎี / ตัวแบบรายจายสาธารณะและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การศึกษาเรื่องการจัดสรรรายจายสาธารณะ เกิดขึ้นจากการที่รัฐมีหนาที่จัดสรรทรัพยากร

ที่มีอยูอยางจํากัดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด (Utility Maximization) และภายใตขอจํากัด (Constraint) 

ดังกลาวมีปจจัยอะไรบางที่เปนตัวจัดสรรทรัพยากร และประโยชนสูงสุดนั้น คือประโยชนสูงสุดของ

ใคร ปจจัยนั้นทําใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพหรือไม นี่คือ หัวใจของ

การศึกษา และจากสาเหตุนี้เองทําใหมีผูสนใจศึกษาในเรื่องดังกลาวมากมาย 

Fabricant (1952) ใชสมการถดถอยสมการเดียว และขอมูลแบบตัดขวางป 1942 เพื่อ

ศึกษารายจายตอหัวของรัฐบาลมลรัฐและทองถิ่น พบวารายจายของประชากรตอหัว ระดับการ
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เปนเมือง และความหนาแนนของประชากร รวมกันอธิบายได 72% ของรายจายรวมของรัฐ และใน

ปจจัยดังกลาวรายไดตอหัวมีผลในการอธิบายมากที่สุด ตอมา Fisher (1961, 1964) ไดขยาย

การศึกษาของ Fabricant (1952) พบวาทั้งรายไดสุทธิและการกระจายรายไดของประชาชนมี

ความสําคัญตอรายจายของรัฐ 

หลังจากนั้น มีนักวิชาการหลายคนที่พยายามหาตัวแปรใหมๆ มาอธิบายความแตกตางใน

รายจายของรัฐและทองถิ่น เชน Kurnow (1963) ใชสมการถดถอยหลายสมการในการศึกษา ตาง

จาก Fabricant (1952) และ Fisher (1961, 1964) โดย Kurnow (1963) ไดเพิ่มเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลกลาง และคุณภาพของการใหบริการสาธารณะในสมการถดถอย 

เชนเดียวกับ Sacks and Harris (1964) นําผลของการศึกษาของ Fabricant (1952) และ 

Fisher (1961, 1964) มาศึกษาตอและเพิ่มเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐเปนตัว

แปรที่ใชในการอธิบาย 

Bahl and Saunders (1966) ใช Semi-Log Equation ในการศึกษาการจัดสรรรายจายแต

ส่ิงที่พบไมสนับสนุนงานของ Kurnow (1963) นอกจากนี้ Bahl and Saunders ยังไดเสนอวา

การศึกษารายจายของรัฐและทองถิ่นควรศึกษารายจายดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะหรือศึกษา

รายจายตามหนาที่มากกวาศึกษารายจายรวมทั่วไป ซ่ึงจะชวยใหเห็นปจจัยที่มีความเฉพาะเจาะจง

มากกวา ตอมา Gramlich  (1969) ไดแยกความแตกตางระหวางเงินอุดหนุนของรัฐบาลกลาง

ออกเปน เงินอุดหนุนทั่วไป (Unconditional) และเงินอุดหนุนสมทบภารกิจ (Matching) และผล

ของเงินอุดหนุนทั้งสองประเภทที่มีตอรายจายของรัฐบาลมลรัฐและรัฐบาลทองถิ่น เนื่องจากผล

การศึกษาที่ผานมาโดยไมแยกประเภทเงินอุดหนุนทําใหเกิดความสับสนไมเห็นภาพที่แทจริง 

Weicher (1970) ไดเพิ่มตัวแปรดานรสนิยม (Taste) และเงื่อนไขการใหบริการ (Service 

Conditions) ในการอธิบายการใชจายของทองถิ่น Taste หรือตัวแปรดานรสนิยม ไดแก ความ

แตกตางดานเชื้อชาติ ระดับการศึกษา โครงสรางอายุ และ เงื่อนไขการใหบริการ หรือ Service 

Conditions ไดแก ความหนาแนนของประชากร ชุมชนแออัด อายุของที่พักอาศัย 

มีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่เปนตัวกําหนดรายจายมากกวา 75 เรื่อง ต้ังแตป 1969 (Bahl, 

1969) และในการศึกษาของ Bahl, Johnson and Wasylenko (1980) พบวามีการอางอิงผลงาน

ดานนี้มากกวา 150 ผลงานในการทบทวนวรรณกรรม และแมจะมีการศึกษาในเรื่องดังกลาว

มากมาย แตไมมีคําตอบที่แนนอนวาทําไมรัฐบาลมลรัฐและรัฐบาลทองถิ่นแตละแหงจึงมีการ

จัดสรรรายจายที่แตกตางกัน (Bahl,  1968,  1969; Bahl, Johnson  and  Wasylenko,  1980;  Inman, 

1979) เหตุผล คือ 1) การศึกษาดังกลาวไมมีทฤษฎีรองรับ เปนสิ่งที่เกิดจากการศึกษาเชิงประจักษ 
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ตัวแปรบางตัวแปรมาจากการคาดเดาที่บังเอิญถูกตอง (Fabricant, 1952: 122) ผลลัพธอาจเกิด

จากการวัด (Parameter Estimates) ที่มีอคติ 2) ขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนการรวมขอมูลการใช

จายทั้งระดับรัฐบาลมลรัฐ และรัฐบาลทองถิ่น 3) การเปรียบเทียบการใชจายของแตละแหงเปน

ปญหาสําคัญเพราะการรับผิดชอบและหนาที่ของแตละแหงไมเหมือนกัน นอกจากนี้ยังมีปญหา

เรื่องผลกระทบภายนอกจากการใชจายของแตละแหงอีกดวย 4) การรวมเอาเงินอุดหนุนซึ่งเปนตัว

แปรภายนอกเขามาดวยนั้นทําใหเกิดการหมุนเวียนเพราะผลรวมของรายจายมาจากรายรับของ

ทองถิ่นบวกรายรับที่มาจากเงินอุดหนุน ดังนั้น ความสัมพันธสูงระหวางเงินอุดหนุนและรายจาย

ของทองถิ่นไมไดชวยใหเกิดความเขาใจในรูปแบบของการใชจายที่แตกตางกัน ในทางกลับกัน

ระดับรายจายของทองถิ่นอาจเปนตัวกําหนดเงินอุดหนุนก็ได (Fisher, 1964; Bahl and Saunders, 

1966; Bahl, 1968, 1969; Gramlich, 1969) 

การศึกษาในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร พยายามใชเหตุผลทางเศรษฐศาสตรอธิบายถึง

เหตุที่รัฐจําเปนตองเขามาเกี่ยวของในการจัดสรรรายจายสาธารณะ เพราะสินคาหรือบริการ

บางอยางมีผลกระทบภายนอก (Externalities) หรือสินคาสาธารณะเปนสินคาที่ไมสามารถ

แบงแยกได ความเปนตลาดที่ไมสมบูรณทําใหรัฐตองเขามาจัดสรรบริการ แตในความเปนจริงแลว

เหตุผลทางเศรษฐศาสตรเหลานี้อาจไมใชแนวทางที่จําเปนในการที่รัฐเขามาดําเนินการจัดสรร

งบประมาณ เพราะสิ่งที่ควรนํามาอธิบาย คือ ตัวแปรทางการเมือง (Political  Variables) ซ่ึงอยูใน

กลุมทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ การจัดสรรงบประมาณเปนการกําหนดโดยเงื่อนไขทางการเมือง

เปนสวนใหญ ซ่ึงหลักทางเศรษฐศาสตร และวิธีการทางเทคนิคเปนเพียงสวนประกอบยอยเทานั้น 

(Fozzard, 2001: 6) 

นักนโยบายศาสตรจึงใหความสนใจไปที่มิติดานการเมือง เชน Dye (2005) ใชตัวแปรดาน

การเมืองเขามาอธิบาย โดยมองวางบประมาณเปนนโยบายสาธารณะที่เปนผลมาจากกระบวนการ

ทางการเมืองในทฤษฎีระบบ ภาครัฐทรัพยากรถูกจัดสรรผานกลไกทางการเมืองซึ่งไดแก การ

ลงคะแนนเลือกพรรคการเมือง แรงกดดันจากกลุมผลประโยชน และอื่นๆ มากกวาผานกลไกทาง

การตลาด การจัดสรรทรัพยากรจึงเปนผลแหงดุลยภาพทางการเมือง ระหวางพฤติกรรมของ

ผูบริโภค และพรรคการเมืองที่ตองการชนะเลือกตั้ง ที่เปนตัวกําหนดโครงสรางรายจายของรัฐที่

แตกตางกัน (Tridimas,  2001:  302) ตามแนวทางนี้เสียงสวนใหญ (Majority  Rules) จะผลักดัน

นักการเมืองใหจัดสรรงบประมาณไปตามความพอใจของผูลงคะแนน ซ่ึงทําใหการใชจายของ

ทองถิ่นไมเปนไปตามทฤษฎีอรรถประโยชนสูงสุด (Utility Maximization) เนื่องจากถูกกําหนดดวย

ความพอใจของผูลงคะแนนเสียงและขอจํากัดของงบประมาณ (Dougan and Daphne, 1988: 159) 
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ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ (Public Choice) เปนแนวทางที่พยายามนําเอาหลักการและ

วิธีการศึกษาของเศรษฐศาสตรแบบนีโอคลาสสิค มาอธิบายปรากฏการณทางการเมืองวามนุษย

พยายามแสวงหาและรักษาผลประโยชนของตนเอง ทั้งทางเศรษฐกิจและทางการเมือง ในการ

วิเคราะหรายจายสาธารณะ Public  Choice จะใชปจจัยดานการแสวงหาผลประโยชนสูงสุด 

(Utility Maximization) ของบุคคลหรือกลุมบุคคล ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรรายจายสาธารณะมา

เปนปจจัยหรือตัวแปรหลักในการวิเคราะหรายจายสาธารณะ 

1) ตัวแบบ The Median Voter Model เปนตัวแบบที่อยูในกลุม Public Choice 

และตอมาไดพัฒนามาเปนทฤษฎีประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative  Democracy 

Theory) อธิบายบทบาทของนักการเมือง และผูออกเสียงเลือกตั้งวาเหมือนกับบริษัทที่พยายาม

แขงขันกันเพื่อแยงลูกคาในตลาด  กลาวคือ เพื่อความอยูรอดบริษัทตางๆก็ตองพยายามแขงขันกัน

เสนอสินคาและบริการที่ตรงกับความตองการของลูกคามากที่สุด เชนเดียวกับนักการเมืองเพื่อให

ไดรับเลือกต้ังนักการเมืองก็ตองพยายามสนองความตองการของผูออกเสียงเลือกต้ังใหไดมากที่สุด 

ในลักษณะนี้จึงทําใหระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนสามารถตอบสนองความตองการของ

ประชาชนผูออกเสียงเลือกตั้งได (พลภัทร บุราคม, 2551: 161) นักวิชาการในกลุมนี้ไดแก Bowen 

(1943) Black (1948) Downs (1957) Peltzman (1980) และ Meltzer and Richard (1981, 

1983) Mueller (1997) ตามแนวคิดนี้มนุษยมีลักษณะเปนผูแสวงหาผลประโยชนสูงสุด (Profit 

Maximization) ทั้งนักการเมืองและผูออกเสียงเลือกต้ัง ผูลงเลือกต้ังก็ตองการไดคะแนนเสียงสูงสุด 

(Vote Maximization) เพื่อที่จะไดเปนรัฐบาล ประชาชนผูลงคะแนนก็ตองการแสวงหาผลประโยชน

สูงสุดจากการใชจายเงินของรัฐบาล ดังนั้น พรรคการเมืองใด หรือผูสมัครรับเลือกตั้งคนใด มี

นโยบายใกลเคียงกับความตองการของประชาชนผูออกเสียงมากที่สุดก็จะไดรับการเลือกตั้ง อายุ

ของผูลงคะแนน เพศ รายได ขอมูลขาวสาร แนวคิดและการคาดหวังของผูออกเสียงจะมีผลตอ

นโยบายของรัฐในการจัดสรรงบประมาณ (Congleton, 2002) ทฤษฎีนี้ช้ีใหเห็นวา ระบบการเมือง

แบบประชาธิปไตยจะสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนผูออกเสียงเลือกตั้งได 

แนวทางนี้เชื่อวาผูแทนในระบอบประชาธิปไตยซึ่งมาจากเสียงสวนใหญ ระดับของรายจาย

สาธารณะจะตอบสนองความตองการของผูลงคะแนนซึ่งมีรายไดระดับกลาง (Median  Income) 

นักการเมืองจะตัดสินใจผสมผสานระหวางภาษีและรายจายที่จะสะทอนความตองการของผู

ลงคะแนนเพื่อใหชนะการเลือกตั้ง โดยรวบรวมความตองการของผูลงคะแนนโดยยึดถือเสียงสวน

ใหญแทนการแสวงหาความตองการของชุมชน (Inman, 1979; Bahl, Johnson and Wasylenko, 

1980) 
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Median Voter Model  มีรากฐานจากทฤษฎีเกี่ยวกับการแข็งขันซึ่งพัฒนาโดย 

Hotelling (1929) และพัฒนาตอมาโดย Bowen (1943) Black (1948) and Downs (1957) 

สําหรับBorcherding and Deacon (1972) นั้น เปนนักวิชาการแรกๆ ที่พัฒนาตัวแบบนี้ในการ

อธิบายการใชจายของรัฐบาลทองถิ่น รวมทั้ง Bergstrom and Goodman (1973) ได กําหนดวา

รายจายของทองถิ่นจะตอบสนองความตองการของผูลงคะแนนไดเมื่ออยูภายใตเงื่อนไข ดังนี้ คือ 

การกระจายรายไดภายในแตละเขตทองถิ่น (Jurisdiction) คงที่ตามสัดสวนของแตละเขตทองถิ่น 

(Proportional Across Jurisdictions) และสินคาสาธารณะและบริการสาธารณะเปนสินคาปกติ 

(Normal Goods) ตัวแปรที่ Bergstrom and Goodman (1973) ใช คือ ตัวแปรมาตรฐานของ 

Borcherding and Deacon (1972) ไดแก จํานวนประชากร หรือจํานวนครัวเรือน สัดสวนภาษีของ

ผูลงคะแนนและรายไดของผูลงคะแนน และเพิ่มตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคมที่เฉพาะเจาะจง

ของแตละชุมชน เชน รอยละของประชากรที่ผิวสี ความหนาแนนของประชากร รอยละของ

ประชากรสูงอายุ รอยละการเพิ่มขึ้นของประชากร รอยละของผูที่มีบานเปนของตนเอง อัตราสวน

ของการจางงานตอประชากร สมการของนักวิชาการทั้งสอง คือ Borcherding and Deacon  

(1972) Bergstrom and Goodman (1973) กลายเปนมาตรฐานของตัวแบบ Median Voter 

สมการของ Borcherding and Deacon 

In E  =  In A+α1In W+ α2In Y+ α3 In N …………..……   (1) 

E  =   รายจายสาธารณะตอหัว 

W  =  คาจางเฉลี่ย 

Y  =  รายไดเฉลี่ยของ Median Voter 

N  =  จํานวนประชากรที่อยูภายในเขตทองที่ 

สมการของ Bergstrom and Goodman 

In E = In A+α1In S+ α2In Y+ α3 In N +Σi βiXi ……… (2) 

S  =  สวนแบงภาษีของผูลงคะแนน 

Xi  =  จํานวนตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคม 

Pommerehne (1978) เชนเดียวกับ Bergstrom and Goodman (1973) 

ประยุกตใชสมการมาตรฐาน (2) ในการศึกษาเทศบาลจํานวน 110 แหงของสวิสเซอรแลนด พบวา

มีความสามารถในการอธิบายรายจายสาธารณะไดอยางดีโดยเฉพาะในทองถิ่นที่ตองมีการลง

ประชามติ เขาสรุปวาในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่ไมเปดโอกาสใหมีการลงประชามติ

ระบบราชการของทองถิ่นจะมีอิทธิพลตอรายจายและประเด็นภาษีมาก จนทําใหตัวแบบ Median 
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Voter อธิบายไมได อิทธิพลของระบบราชการ รัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่น และกลุมผลประโยชน

ตางๆ บางที่อาจจะมีความเขมแข็ง จนตัวแบบดานเศรษฐศาสตรการเมืองนาจะอธิบายไดดีกวา 

Median Voter (Pommerehne, 1978: 270) 

มีการศึกษาแบบตัดขวางจํานวนมากที่พยายามจะอธิบายความแตกตางของ

รายจายสาธารณะตอหัวของประชาชนในภูมิภาคตาง ๆ (Hawley, 1957; Brazer, 1959; Hirsch, 

1959; Henderson, 1968; Borcherding and Deacon, 1972; Ohls and Wales, 1972; Bergstrom 

and Goodman, 1973; Bergstrom, Rubinfeld and Shapiro, 1982; Fisher and Navin, 1992) 

เชน Henderson  (1968) ใชการวิเคราะหถดถอยพหุในการวิเคราะหรายจายตอหัวโดยใชขอมูล

แบบตัดขวางของ County ในสหรัฐอเมริกา Borcherding and Deacon (1972) ใชสมการ

ประมาณคาความตองการในรายจาย 8 ดาน ไดแก การศึกษาของทองถิ่น การศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ทางหลวง สุขภาพและโรงพยาบาล ตํารวจ ดับเพลิง การระบายน้ํา และอนามัยโดยใชขอมูล

ตัดขวางระดับรัฐในอเมริกา Ohls and Wales (1972) ประมาณคาความตองการ (Demand) และ

การใหบริการ (Supply) โดยใชขอมูลตัดขวางเพื่อศึกษารายจายของมลรัฐและทองถิ่น 3 ประเภท 

ไดแก คาใชจายทางหลวงตอหัว รายจายเพื่อการศึกษาตอหัวของประชากรวัยเรียน และรายจาย

เพื่อการบริการของทองถิ่นตอหัว (ไดแก ดับเพลิง อนามัย สุขภาพและโรงพยาบาล และ

สาธารณูปโภคของทองถิ่น) เชนเดียวกับ Bregstrom and Goodman (1973) ใชการวิเคราะห

ถดถอยพหุในสมการประมาณคาความตองการในบริการสาธารณะ 3 ประเภทของเทศบาล ไดแก 

ตํารวจ  สวนสาธารณะ และรายจายรวมของเทศบาล ซ่ึงรวมทั้งการศึกษาและสวัสดิการ 

การศึกษาดังกลาวอยูบนพื้นฐานของทฤษฎี Median Voter และใชขอมูลแบบตัดขวางของรายจาย

จริงมาหาความสัมพันธกับตัวแปรดานเศรษฐกิจ ตัวแปรองคประกอบของสังคมของประชากรใน

เทศบาล ในขณะที่ Bergstrom et al. (1982) ประยุกตใชวิธีในการหาประมาณคาความตองการ

ของประชาชน โดยรวมความตองการของประชากรแตละคนจากแบบสอบถามวาประชาชน

ตองการบริการสาธารณะจากเทศบาลมาก หรือนอยกวาที่เปนอยูจริง โดยไมไดใชฐานคติของ 

Median Voter ตัวแบบที่พบจากวรรณกรรมสวนใหญ สมมติวารายจายสาธารณะของทองถิ่นที่

แตกตางกันในพื้นที่ตางๆ อธิบายไดโดยความแตกตางในรายไดตอหัว ความหนาแนนของ

ประชากร เงินอุดหนุนจากสวนกลาง ลักษณะของตลาดแรงงาน ประชากรในวัยเรียน รวมทั้งตัว

แปรทางเศรษฐกิจสังคมและตัวแปรดานสถาบัน การศึกษาของ Randolph, Bogetic and Hefley 

(1996) Canning and Pedroni (1999) and Fay (2000) เชนเดียวกันพบวารายจายดานเศรษฐกิจ 

เชน การขนสง การติดตอสื่อสาร มีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของรายจายตอหัว Duffy-

Deno and Eberts (1991) ศึกษาความสัมพันธระหวางรายจายดานโครงสรางพื้นฐานของรัฐและ
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รายจายดานการพัฒนาของภูมิภาค พบวารายไดตอหัวที่แทจริงของประชากร มีความสัมพันธใน

ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการลงทุนของทองถิ่นที่เกิดขึ้นในชวงเวลาเดียวกัน โครงสราง

อายุของประชากรเปนตัวกําหนดที่สําคัญ ของรายจายดานสินคาและบริการสาธารณะของทองถิ่น 

การเพิ่มขึ้นของสัดสวนประชากรวัยเด็กและวัยชราในชุมชนทําใหรายจายดานสุขภาพ ที่อยูอาศัย 

และสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้น (Heller, Hemming and Kalvert, 1986; Hagemann and Nicoletti, 

1989; Di Matteo and Di Matteo 1998; Curie and Yelowitz, 2000) การเพิ่มขึ้นของประชากร

เด็กจะกดดันใหมีการเพิ่มขึ้นของรายจายเพื่อการศึกษา (Marlow and Shiers,1999; Ahlin and 

Johansson, 2001) นอกจากนั้นรายจายตอหัวของทองถิ่นยังมีความสัมพันธทางบวกกับเงิน

อุดหนุนจากรัฐบาล (Henderson, 1968; Fisher and Navin, 1992) 

Xu (2007) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการกําหนดรายจายดานตํารวจในเทศบาลของ

สหรัฐอเมริกาที่มีประชากรมากกวา 10,000 คน จํานวน 3,252 แหงโดยใชขอมูลตัดขวางป 2005 

พบวาอัตราการเกิดคดีในปที่ผานมา จํานวนประชากร ความหนาแนนของประชากร ชุมชนที่มีความ

เปนเชื้อชาติเดียวกัน ภาค รูปแบบของรัฐบาลทองถิ่น สามารถทํานายรายจายตอหัวดานตํารวจได

อยางมีนัยสําคัญ 

Ponce (1997) วิเคราะหปจจัยที่เปนตัวกําหนดรายจายสาธารณะในจังหวัดของ 

Cordoba ประเทศอาเจนตินาในป 1992 โดยแบงออกเปนเมืองเล็กและเมืองใหญ พบวา รายรับ

ของทองถิ่น เงินโอน ประชากร และเงินเดือนเฉลี่ย มีความสัมพันธทางบวกกับรายจายตอหัวใน

เทศบาลขนาดเล็กที่มีประชากรนอยกวา 3,000 ครัวเรือน และพบปรากฏการณที่เกิดจากเงินโอน 

หรือภาษีที่โอนใหกับทองถิ่นและทําใหสัดสวนของรายจายเพิ่มขึ้นมากกวาการเพิ่มขึ้นที่เปนผลมา

จากรายไดของประชาชนในทองถิ่นนั้นหรือ Flypaper  Effect เชนเดียวกับ Pinar  (2001) ได

ทําการศึกษาตัวแปรที่มีผลตอความตองการในสินคาสาธารณะในเทศบาลของประเทศตุรกี โดยใช

ตัวแปร 2 ชุด คือ ตัวแปรการเมือง และ ตัวแปรทางเศรษฐกิจสังคม พบวา ตัวแปรทางเศรษฐกิจ

และสังคมเทานั้นที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญโดยเฉพาะรายได และพบหลักฐานของ  

Flypaper Effect เชนเดียวกัน 

ความหนาแนนและจํานวนประชากรก็มีผลตอรายจายสาธารณะ ดังการศึกษา

ของHolcombe and Williams (2008) ศึกษาความสัมพันธระหวางความหนาแนนของประชากร

กับรายจายตอหัวของเทศบาลจํานวน 487 แหง ในสหรัฐอเมริกาที่มีประชากรมากกวา 50,000 คน

จากขอมูลป 1990 และป 2000 โดยแบงเทศบาลออกเปน 4 กลุม กลุมแรก คือ เทศบาลที่มี

ประชากร ต้ังแต 50,000 คนถึง 100,000 คน กลุมที่สอง คือ เทศบาลที่มีประชากร ต้ังแต 100,000 

คนถึง 250,000 คน กลุมที่สาม คือ เทศบาลที่มีประชากรตั้งแต 250,000 คน ถึง 500,000 คน และ
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กลุมสุดทายคือกลุมที่มีประชากรตั้งแต 500,000 คน ข้ึนไป เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะจํากัด

การขยายตัวของเมือง และคิดวาความหนาแนนของประชากรจะทําใหรายจายสาธารณะของ

รัฐบาลทองถิ่นลดลง พบวาความหนาแนนของประชากรไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติกับรายจายรวมตอหัว และรายจายงบดําเนินการตอหัวในเมืองที่มีประชากรนอยกวา 500,000 คน 

แตสําหรับเมืองที่มีประชากรมากกวา 500,000 คน ความหนาแนนของประชากรมีความสัมพันธ

ทางบวกกับรายจายตอหัว รายจายดานโครงสรางพื้นฐานไดแกทางหลวง และน้ําประปา พบวามี

ความสัมพันธในทางลบกับความหนาแนนของประชากรในเมืองที่มีประชากรนอยกวา 500,000 

คน ขณะที่รายจายในการใหบริการเชน การระบายน้ํา ตํารวจ และดับเพลิงมีความสัมพันธ

ทางบวกกับความหนาแนนของประชากรในเมืองที่มีประชากรตั้งแต 100,000 คน ข้ึนไป 

De Medeiros and Barcelos, (2007) ทําการศึกษารายจายเพื่อการศึกษาของ

เทศบาลประเทศบราซิลจํานวน 5,087 แหง ที่มีจํานวนครัวเรือนไมเกิน 25,000 ครัวเรือน จาก

ขอมูลป 2000 โดยใชเทคนิคการวิเคราะหถดถอยพหุเพื่อทดสอบสมมติฐานวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

รายจายดานการศึกษา ไดแก ปจจัยดานสังคม ปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานประชากร และ

ปจจัยดานภูมิศาสตร จากการศึกษาพบวารายได ราคา ขนาดของประชากร และโครงสรางอายุ

ของประชากร สามารถอธิบายรายจายดานการศึกษาของเทศบาลไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

และพบวายังมีความประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) ในรายจายดานนี้ 

Hakkinen and Kaleviluoma (2006) ศึกษารายจายดานสุขอนามัยที่มีความผัน

แปรตั้งแต 3800 FIM ตอหัวถึง 7800  FIM ตอหัว ของเทศบาลประเทศ Finland เพื่อศึกษา

ผลกระทบของระบบเศรษฐกิจที่แตกตางกัน โครงสราง และปจจัยดานประชากรที่มีผลตอรายจาย

ตอหัวดานสุขอนามัย และการดูแลผูสูงอายุ โดยใชการวิเคราะหถดถอยพหุเพื่ออธิบายความ

แตกตางในรายจาย พบวาระดับรายไดของประชากร เงินอุดหนุนของรัฐ ประสิทธิภาพการจัดสรร 

ประสิทธิภาพของผูใหบริการ และปจจัยที่เกี่ยวของกับความตองการในบริการ (โครงสรางอายุ

ความผิดปกติตาง ๆ ) เปนตัวกําหนดรายจายดานสุขอนามัยที่สําคัญที่สุด ผลของการคนพบนี้ทํา

ใหเห็นวาเทศบาลมีแนวทางในการจัดการของตนเอง ในการลดคาใชจายดานสุขอนามัย และการ

ดูแลผูสูงอายุ แมวา Median  Voter จะเปนตัวแบบที่ใชในการอธิบายการจัดสรรรายจายของ

ทองถิ่นอยางแพรหลายแตมีนักวิชาการหลายคนที่ไมเห็นดวยวา จะเปนตัวแบบที่ดีที่สุดในการ

อธิบายการจัดสรรรายจายของทองถิ่น เชน Josselin, Rocaboy and Tavera (2005) ทําการศึกษา

รายจายสาธารณะของทองถิ่นโดยทําการศึกษาเทศบาลหรือคอมมูนในประเทศฝรั่งเศสจํานวน 

14,900 แหง ที่มีประชากรมากกวา 500 คน ในป 1998 โดยมีสมมติฐานวาพฤติกรรมการใชจาย
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ของชุมชนขนาดเล็กอธิบายไดตามทฤษฎีดานอุปสงค (Demand Side Model) หรือ Median 

Voter Model และพฤติกรรมการใชจายของชุมชนขนาดใหญอธิบายไดดวยทฤษฎีดานอุปทาน 

(Supply Side Model)  เนื่องจากเบี่ยงเบนไปตามพฤติกรรมของขาราชการ (Wickoff, 1990) การ

จัดเก็บภาษีที่ไมมีประสิทธิภาพ (Dye and McGuire, 1997) และกลุมผลประโยชน (Congleton 

and Bennett, 1995; Ahmed and Greene, 2000) จากการทดสอบสมมติฐานพบวาขนาดของ

เทศบาลที่มีประชากรนอยกวา 5,000 คน พฤติกรรมการใชจายของรัฐบาลทองถิ่นเปนไปตามทฤษฎี

ดานอุปสงค (Demand  Side  Model) หรือ Median  Voter  Model ตามสมมติฐานที่ต้ังไว การใช

จายของทองถิ่นตอบสนองความตองการของประชาชนผูลงคะแนนเสียงไดดีกวา ในขณะที่

เทศบาลขนาดใหญที่มีประชากรมากกวา 5,000 คน พฤติกรรมการใชจายของรัฐบาลทองถิ่น

เปนไปตามทฤษฎีดานอุปทาน (Supply Side Model) ทั้งนี้อธิบายไดวาในทองถิ่นที่มีประชากร

มากการมีสวนรวมของประชาชนเปนไปอยางไมทั่วถึง อยางไรก็ตามทั้งทฤษฎีดานอุปสงคและ

อุปทานพบวารายจายสาธารณะเพิ่มขึ้นตามจํานวนประชากร เชนเดียวกับ Romer  and  Rosenthal 

(1979a, 1979b, 1982) ที่ไมพบหลักฐานที่สนับสนุน Median Voter Model และสรุปวามีปญหา

ทางระเบียบวิธีที่ทําใหสมมติฐานเปนไปไดยากโดยธรรมชาติ และตัวแบบนี้ไมเพียงพอที่จะหักลาง

ตัวแบบอื่น ซ่ึงเขาพบวาตัวแบบที่สําคัญกวา คือ สถาบันการเมือง ขณะที่ Niskanen  (1971) 

สรุปวาขาราชการคือผูที่ไดประโยชนสูงสุดจากงบประมาณและมีอํานาจในการควบคุมแผนงาน 

(Agenda) 

Turnbull and Djoundourian (1994) ประยุกตใชตัวแบบมาตรฐานของ Median 

Voter ในสมการอุปสงคในการทดสอบรายจายสาธารณะของเทศบาลใน 5 รัฐ คือ Illinois,  Indiana, 

Michigan, Ohio และ Wisconsin เขาพบหลักฐานสนับสนุนตัวแบบ Median Voter ในรายจายรวม  

แตไมพบหลักฐานสนับสนุนเมื่อแยกรายจายตามหนาที่ของรัฐบาลทองถิ่น 

ฐานคติในการใชทฤษฎีดาน Community Demand เชน Median Voter นี้ ตองมี

ฐานคติที่เครงครัดวา ความตองการของชุมชนคือหนึ่งเดียว และระบบการเลือกตั้งตองใชเสียงสวน

ใหญ (Majority  Rule) และตองยอมรับวาผูลงคะแนนเสียงมีรายได เปนชนชั้นกลาง มีความมั่งคั่ง 

เปนผูเสียภาษีใหรัฐบาล ดังนั้น รายจายสาธารณะจึงสอดคลองกับความตองการของผูลงคะแนน

เพราะรัฐบาลจัดหาสินคาสาธารณะตามเงื่อนไขของปริมาณที่กําหนดโดยผูลงคะแนน 

จุดออนและปญหาดานปทัสถาน คือ ตัวแบบนี้อาจไมมีประสิทธิภาพในแงของ

การจัดสรรทรัพยากรตามแนวคิดของ Pareto คือ ไมมีผูใดเสียประโยชนจากการจัดสรรทรัพยากร 

เนื่องจากเหตุหลายประการ ประการแรก ตัวแบบนี้สมมติวาผลประโยชนของเสียงสวนนอยไมมีผล
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โดยตรงตอนโยบาย และนโยบายที่มาจากเสียงสวนใหญมักจะสงผลกระทบภายนอกกอใหเกิด

ประโยชนตอคนสวนนอยดวย ประการที่สอง แมวาจะเปนนโยบายที่มาจากเสียงสวนใหญ แตไมได

คํานึงถึงการเต็มใจที่จะจายภาษีใหกับนโยบายนั้น  ประการที่สามขอมูลที่จะใหความรูกับผูมีสิทธิ

ออกเสียงมีจํากัด ขอมูลขาวสารที่ประชาชนจะไดรับก็ไมสมบูรณ การเมืองแบบประชาธิปไตยจะ

สามารถตอบสนองความตองการของผูเลือกตั้งอยางมีประสิทธิภาพได ผูออกเสียงเลือกตั้งจะตอง

มีขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับโครงการการใชจายตางๆที่นักการเมืองเสนออยางสมบูรณ และการ

แสวงหาคะแนนเสียงระหวางพรรคการเมืองจะตองเปนการแขงขันที่สมบูรณ ประชาชนผูออกเสียง

เลือกตั้งทุกกลุมสามารถเขามามีสวนรวมทางการเมืองอยางเทาเทียมกัน ประการสุดทาย ตัวแบบ

นี้ไมสนใจกลุมผลประโยชนอ่ืนๆ และขาราชการผูที่สามารถทําใหผูลงคะแนนตัดสินใจเปนอยางอื่น

หากไมไดรับขอมูลที่ดีพอ (Congleton, 2002; พลภัทร บุราคม, 2551: 162) 

2)   Budget-Maximizing Bureaucrat Theory จากขอจํากัดหลายประการดังที่

กลาวแลว โดยเฉพาะขอจํากัดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น ทําใหนักวิชาการอีก

กลุมหนึ่งใหความสนใจกับ Budget-Maximizing  Bureaucrat  Theory ซ่ึงเปนอีกทฤษฎีในกลุม 

Public Choice ที่อธิบายวาการขยายตัวของรายจายสาธารณะอาจเกิดจากแรงผลักดันของระบบ

ราชการ (Bureaucracy) ขาราชการก็เชนเดียวกับนักการเมืองและผูออกเสียงเลือกตั้ง ขาราชการ

เปรียบเสมือนผูประกอบการ (Entrepreneurs) ในภาคธุรกิจยอมตองการแสวงหาผลประโยชนหรือ

รักษาผลประโยชนของตนเอาไวใหมากที่สุด จึงตองการเพิ่มรายจายสาธารณะใหมากที่สุด เพื่อให

องคกรของตนเองขยายตัว และรักษาบทบาทและสถานะของตนเองเอาไว ซ่ึงผลประโยชนของ

ขาราชการอาจไมใชผลกําไรเชนเดียวกับภาคธุรกิจ แตอาจแบงออกไดเปนหลายประการ เชน การ

มีอํานาจทั้งภายในและภายนอกองคการ การมีทรัพยสินเงินทอง การมีสถานภาพทางสังคม การมี

ความมั่นคง การไดรับความจงรักภักดี ความภูมิใจในผลงาน (Downs, 1957: 83) 

นักวิชาการที่ริเริ่มพัฒนาแนวความคิดนี้ ไดแก Downs (1957) Niskanen (1971, 

1991) Borcherding (1977) และ Dunleavy (1991) 

Niskanen (1971) เห็นวาระบบราชการเปนองคกรที่ไมแสวงหากําไร ดังนั้น เมื่อ

เปาหมายไมใชกําไร ผลประโยชนของระบบราชการจึงอยูที่การขยายขนาดขององคการและ

งบประมาณ  การมีงบประมาณที่มากขึ้นชวยสนองความตองการของระบบราชการในหลายๆ ดาน 

ไมวาจะเปนเงินเดือน ช่ือเสียง อํานาจ ความสามารถในการอุปถัมภคํ้าจุนผูอยูใตบังคับบัญชาลวน

แลวแตข้ึนอยูกับความสามารถในการขยายองคกรและงบประมาณทั้งสิ้น งบประมาณที่สูงขึ้นทํา

ใหขาราชการสามารถผลักดันใหเงินเดือนคาจาง ตลอดจนสวัสดิการตางๆ ของตนเพิ่มมากขึ้นดวย 

การมีองคกรที่ขยายใหญข้ึนสงผลใหมีโอกาสในการเลื่อนตําแหนงมากขึ้น เปนที่ยอมรับและมี

สถานภาพทางสังคมเพิ่มมากขึ้น (Dunleavy, 1991: 155) 
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ตามแนวคิดของ Niskanen (1971) ประโยชนที่ขาราชการจะไดรับประกอบดวย

เงินเดือน ผลประโยชนของหนวยงาน ช่ือเสียง อํานาจ การอุปถัมภ ผลงาน การจัดการตางๆ และการ

แลกเปลี่ยนผลประโยชน เพราะตัวแปรเหลานี้มีผลทางบวกกับรายจาย ความพอใชสูงสุดของงบประมาณ

จึงสามารถแทนที่ดวยความพึงพอใจในประโยชนของขาราชการ เชนเดียวกับ Staaf  (1977a) ที่มี

หลักฐานสนับสนุน Niskanen (1971) วาเงินเดือน ความมีเกียรติ อํานาจและขนาดของงบประมาณ

หนวยงานมีความสัมพันธทางบวก แมวาจะมีผูที่ไมเห็นดวยกับฐานคติดังกลาวแต Niskanen 

(1971) คือ ผูริเริ่มกรอบแนวคิดดานอุปทานของราชการ (Holcombe and Williams, 2008: 116-117) 

Wyckoff (1988) ใช Budget-Maximizing Bureaucrats ในสมการรายจาย

สาธารณะดานอุปสงค และเพิ่มตัวแปรบางตัวจากสมการของ Bergstrom and Goodman (1973) 

เชนสัดสวนของรายรับที่ไดจากผูลงคะแนน รอยละของประชากรอายุมากกวา 65 ป และรอยละ

ของประชากรที่ไมใชผิวขาว โดยใชขอมูลสํามะโนประชากรป 1977 ของเทศบาลจํานวน 115 แหง

ในเมือง Michigan พบวารายจายประจําอธิบายไดดีดวย Median  Voter ขณะที่ Bureaucratic 

Model อธิบายรายจายลงทุนไดดีกวา ซ่ึงเขาสรุปวาอาจเปนไปไดวารายจายประจําตองผานการ

อนุมัติทุกป ในขณะที่งบลงทุนผูลงคะแนนไมคอยสังเกตขาราชการจึงควบคุมรายจายประเภทนี้ได

มากกวา 

Oates (1979) ใหขอสังเกตวา เงินอุดหนุนระหวางรัฐบาลที่มีผลตอตนทุนของ

สินคาและบริการสาธารณะ ขาราชการ คือ ผูที่ไดประโยชนจากงบประมาณ โดยขาราชการตั้งเปา

ในการผลิตสินคาสาธารณะและบริหารไวในระดับสูงที่สุด แตเก็บภาษีตํ่า ซ่ึงผูลงคะแนนพอใจ

เพราะอาศัย เงินอุดหนุนระหวางรัฐทําใหตนทุนของสินคาและบริการต่ํากวาจริง ถาเงินอุดหนุน

ลดลงรายจายลดลงดวย 

The Romer-Rosenthal Model เปนการพัฒนาแนวคิด Median Voter โดยนํา

ความสัมพันธระหวางขาราชการและผูลงคะแนนมารวมวิเคราะห เนื่องจากในทองถิ่นมี 4 กลุม ที่

ไดประโยชนจากการจัดสรรงบประมาณ (Utility-Maximization) คือ ผูลงคะแนน/ผูเสียภาษี  

ผูรับบริการนักการเมืองทองถิ่น (นายกเทศมนตรี) และขาราชการ แตละกลุมมีรูปแบบพฤติกรรม

การใชจายตางกัน  รูปแบบพฤติกรรมของผูเสียภาษี/ผูลงคะแนนเปรียบเสมือนขอจํากัดดาน

งบประมาณของขาราชการ และนักการเมือง อนึ่งความเขมแข็งของระบบราชการในระดับทองถิ่น

สามารถวัดไดโดยวัดการกระจายอํานาจทางการคลังไปสูรัฐบาลทองถิ่น ซ่ึงการกระจายอํานาจ

ทางการคลังไปสูทองถิ่นนั้นวัดไดจากดานรายรับของรัฐบาลทองถิ่นตอรายรับของรัฐบาลกลาง 

(Heli, 1991) และรายจายของรัฐบาลทองถิ่นตอรายจายของรัฐบาลกลาง (Stein, 1999; Kwon, 

2002; Grossman, 1989) นาจะมีความสัมพันธทางบวกกับการขยายตัวของรายจายของทองถิ่น 
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Chang (1996) ใชตัวแบบ Bureaucratic Model ของ The Romer-Rosenthal 

ในการศึกษารายจายสาธารณะ 4 ประเภทของไตหวัน คือ การศึกษา การรักษาความ

ปลอดภัยสาธารณสุข และการรักษาสภาพแวดลอม โดยศึกษาการใชจายของเทศบาล 5 แหงและ 

Hsien 16 แหง ต้ังแตป 1986-  1994 จํานวนพนักงานเต็มเวลาของหนวยงานใหบริการแตละ

ประเภทใชแทนปริมาณของบริการสาธารณะที่ในทองถิ่นไดรับ และใชอัตราคาจางเฉลี่ยของ

พนักงานแทนราคาตอหนวยของบริการแตละประเภท สวนคําถามวิจัย คือ 1) การจัดสรร

งบประมาณรายจายของทองถิ่นสะทอนพฤติกรรมของขาราชการและนักการเมืองทองถิ่น ทําให

การจัดสรรงบประมาณเปนไปเพื่อประโยชนของขาราชการหรือไม? 2) การใชจายของรัฐบาล

ทองถิ่นเปนไปเพื่อประโยชนของรัฐบาลกลางหรือไม? ผลการทดสอบที่ใชทั้งพาราเมตริกและนอน

พาราเมตริก รวมทั้งการทดสอบดวย GAPR เปนไปในทิศทางสนับสนุนทฤษฎี Bureaucratic 

Model โดยปจจัยที่มีผลไดแกรายไดเฉลี่ยของครัวเรือน นายกเทศมนตรีที่ไมสังกัดพรรคที่ปกครอง

ประเทศ อัตราการลงคะแนนเสียงเลือกนายกเทศมนตรี ความหนาแนนของประชากร 

อยางไรก็ตาม การที่ระบบราชการมีอิทธิพลอยางมากตอการขยายตัวของรายจาย

สาธารณะนี้ จะสงผลใหการจัดสรรรายจายสาธารณะเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะวา 

การจัดสรรรายจายสาธารณะจะเปนการตอบสนองความตองการของระบบราชการมากกวาความ

ตองการของสังคม 

3)  ตัวแบบการตัดสินใจภายในองคการตามแนวทางสวนที่เพิ่ม (Incrementalist 

Model) เปนแนวคิดที่อธิบายถึงการจัดสรรรายจายสาธารณะ โดยอาศัยการวิเคราะหจากปจจัย

ดานการตัดสินใจภายในองคการ (Decision Making Process) เปนการพิจารณาถึงปจจัยดาน

การตัดสินใจ โดยเลือกจากทางเลือกที่เปนไปได โดยการลดความเสี่ยงและไมเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ

จากที่มีอยูเดิมมากนัก ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงตางๆ จะมีลักษณะของการประนีประนอม และคอยเปน

คอยไป (Linblom, 1959, 1979) มีลักษณะสําคัญดังตอไปนี้ คือ (พลภัทร บุราคม, 2551: 131)  

ประการแรก การตัดสินใจนั้นทางที่เลือกอาจไมใชทางที่ดีที่สุด หรือใหผลตอบแทน

มากที่สุด แตมักจะเปนทางเลือกที่ผูเลือกเห็นวาพอทําได และมีความเปนไปไดมากกวาทางเลือก

อ่ืนๆ เทานั้น 

ประการที่สอง ทางเลือกตางๆ ที่ถูกนํามาพิจารณาในการตัดสินใจนั้น มักจะเปน

ทางเลือกที่ผูตัดสินใจมีความคุนเคยมากอน ดังนั้นการตัดสินใจแบบนี้จึงมีลักษณะที่ตองการ

หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) 

ประการที่สาม นอกจากนั้น ถาเปนกรณีทีทางเลือกเกาเกิดไดผลไมเปนที่นาพอใจ

ทางเลือกใหมที่นํามาใชก็มักจะไมแตกตางจากทางเลือกเกาแบบหนามือเปนหลังมือ การ

เปลี่ยนแปลงจึงมักเกิดขึ้นแบบคอยเปนคอยไป 
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ประการสุดทาย ตัวแบบการตัดสินใจแบบ Incrementalism ยังเปนการตัดสินใจที่

เปนผลมาจากการประนีประนอมระหวางกลุมผลประโยชนตางๆที่เกี่ยวของ ถามีการเปลี่ยนแปลง

แบบจากหนามือเปนหลังมือเกิดขึ้นก็อาจจะกระทบกระเทือนกับคนบางกลุมหรือหลายกลุมทําให

เกิดความไมพอใจและตอตานขึ้นได ดังนั้นผูที่ทําการตัดสินใจจึงพยายามรักษาสภาพคงเดิม 

(Status Quo) โดยไมใหมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก 

แนวคิดแบบ Incrementalist Model ไดถูกนํามาใชในการอธิบายถึงพฤติกรรม

การตัดสินใจอยางกวางขวาง โดยเฉพาะในกิจกรรมที่มีความซับซอน (Complex  Situation) เชน 

การจัดสรรงบประมาณรายจายของรัฐบาลเพราะขอจํากัดทางดานเวลา ขอมูลขาวสาร และ

ทรัพยากรของผูพิจารณา นักวิชาการที่สนับสนุนแนวคิดนี้ ไดแก Fenno (1966), Danziger (1978) 

Wanat (1978), Dye (2005) การศึกษาของนักวิชาการเหลานี้ใหขอสรุปตรงกัน คือ เห็นวาการ

ตัดสินใจจัดสรรงบประมาณ จะมีแนวโนมที่มีลักษณะของการหลีกเลี่ยงการเสี่ยง และการพยายาม

รักษาสถานภาพคงเดิมไว ดังจะเห็นไดจากการเปลี่ยนแปลงในขนาดของงบประมาณ ที่มีลักษณะ

คอยๆ เพิ่มขึ้นจากปที่ผาน (พลภัทร บุราคม, 2551: 132) 

งานศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรรายจายสาธารณะของทองถิ่นที่ยืนยันทฤษฎีนี้ 

ไดแก การศึกษาของ Danziger (1978) ไดศึกษาการจัดสรรงบประมาณของทองถิ่นในประเทศ

อังกฤษ ของ County Boroughs 4 แหง ระหวางป 1960-1970 พบวาโดยปกติงบประมาณรายจาย

ของรัฐบาลทองถิ่นเพิ่มขึ้นปละ 5-15 % และ 2 ใน 3 ของงบประมาณเปนไปตามทฤษฎี Incrementalist 

ในการศึกษาดังกลาวพบวามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญเพียง 4 ครั้งจาก 24 ครั้ง และเปน

ความสัมพันธทางลบทั้งสิ้น แสดงถึงการจัดสรรงบประมาณทองถิ่นมักจะเปนไปตามปที่ผานมา

อยางคงที่หรืออาจจะลดลงจากปที่ผานมาก็ได (Sharkansky (1965) Danziger, 1976: 345) 

พบวารายจายปกอนมีผลตอรายจายปปจจุบันตามทฤษฎี Incrementalist เชนเดียวกับ Bennett 

(1991) ทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการจัดสรรรายจายรวมของรัฐบาลทองถิ่นของอังกฤษ 4 แหง

ระหวางป 1975-1980 พบวารายจายในปที่ผานมามีผลตอการจัดสรรรายจายปปจจุบัน 

สําหรับการศึกษาดังกลาวในประเทศไทย สกนธ วรัญูวัฒนา (2531) ได

ทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการจัดสรรรายจายของเทศบาลในป 2522-2525 ดานการศึกษา ดาน

บริหารทั่วไป รายจายดานโยธา รายจายดานบรรเทาสาธารณะภัย รายจายดานสาธารณะสุข 

รายจายดานรักษาความสะอาด พบวารายจายในปที่ผานมามีผลตอการตัดสินใจจัดสรรรายจาย

ดานดังกลาว 

จุดออนหรือขอจํากัดของ Incrementalist  Approach คือ อาจใชอธิบายไดสําหรับ

หนวยงานที่ต้ังมานาน มีรากฐานทางกิจกรรมตางๆที่ม่ันคงอยูแลว แตอาจไมสามารถใชอธิบายได
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กับหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม (Bond and Bock, 1975) นอกจากนี้จุดออนอีกประการคือ เปนการ

ทดสอบสวนที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาและไมไดคํานึงถึงคาของเงินเฟอ และสวนใหญการศึกษา

ขอมูลในระดับ การเปลี่ยนแปลงเปน % แทนการเปลี่ยนแปลงตัวเงินที่แทจริง (Boyne, Ashworth 

and Powell, 2000: 58) ขาดความเขมขนทางทฤษฎี (Danziger,  1978:  21) และนอกจากนี้

ความสัมพันธกับงบประมาณในปที่ผานมาอาจเปนความสัมพันธทางบวกและลบ แสดงวาการ

ตัดสินใจโดยทั่วไปเปนแบบ Irregular และ Regular และหากศึกษาการเปลี่ยนแปลงตัวเงินที่

แทจริงแลวอาจไมเปนไปตามทฤษฎี Incrementalist ก็ได จากหลักฐานที่ปรากฏทําใหเห็นวาตาม

ทฤษฎี Incrementalist เปนทฤษฎีที่มีอํานาจในการอธิบายเกินปกติซ่ึงอาจดีเกินจริงก็ได (Boyne 

et al, 2000: 59) 

4)  ทฤษฎีการเมืองของวัฏจักรธุรกิจ (Political Business Cycle) อีกทฤษฏีหนึ่ง

ของกลุม Public Choice คือ ทฤษฎีการเมืองของวัฏจักรธุรกิจ ทฤษฎีนี้นําเสนอวารัฐบาลพยายาม

ใชเครื่องมือทางการคลัง โดยเฉพาะการเพิ่มและลดขนาดรายจายสาธารณะ เพื่อแสวงหาคะแนน

เสียงสูงสุดเพื่อใหไดรับการเลือกตั้ง ทําใหเกิดภาวะขึ้นลงของเศรษฐกิจ (โดยมีการวางงานสลับกับ

เงินเฟอ) ตัวแบบการเมืองของวัฎจักรธุรกิจนี้ มีขอจํากัดที่สําคัญ คือ การเนนศึกษาเฉพาะ

ความสัมพันธระหวางการเลือกตั้ง กับการใชนโยบายรายจายสาธารณะเพื่อสรางภาวะขึ้นลงทาง

เศรษฐกิจ เชน ลดการวางงาน การเพิ่มขึ้นของเงินเฟอ หรือการเติบโตของรายไดตอหัวของ

ประชาชนเทานั้น โดยมิไดนําเอาปจจัยอื่นๆ มาเกี่ยวของดวย จึงทําใหเกิดปญหาความนาเชื่อถือ

ของตัวแบบดังกลาว นอกจากนี้การศึกษาเชิงประจักษหลายกรณีก็ไมพบวามีความสัมพันธ

ระหวางการเลือกตั้งกับภาวะขึ้นลงหรือวัฏจักรธุรกิจเกิดขึ้นแตอยางใด (พลภัทร บุราคม, 2551: 

184) จากปญหานี้ทําใหการศึกษาการเมืองของวัฎจักรธุรกิจหันมาศึกษาความสัมพันธระหวางการ

เลือกตั้ง กับการขยายตัวของรายจายสาธารณะแทน เชน Hibbs (1994) และ Alesina (2001) ได

ต้ังสมมติฐานวาในชวงกอนมีการเลือกตั้งรัฐบาลมักพยายามเพิ่มรายจายใหสูงขึ้น เพื่อกระตุนการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสรางความพึงพอใจใหแกผูออกเสียงเลือกตั้ง ชวงปกอนการเลือกตั้งจึง

นาจะมีความสัมพันธในทิศทางบวกกับการเพิ่มขึ้นของรายจายสาธารณะ และจากการศึกษาพบวา

มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

กระแสการกระจายอํานาจทางการคลังเปนกระแสที่แพรหลายไปทั่วโลกทั้ง

ประเทศที่พัฒนาแลว และประเทศกําลังพัฒนา ดวยเหตุผลตางๆ เชน การกระจายอํานาจทางการ

คลังกอใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคา เนื่องจากทองถิ่นยอมรูความตองการของคนในทองถิ่น

ของตนไดดี และกอใหเกิดการปรับปรุงการใหบริการสาธารณะในภาครัฐ เนื่องจาก เกิดการแขงขัน

ในการใหบริการระหวางทองถิ่นดวยกันเอง ทําใหการใหบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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(Oates, 1972; 1999) จึงเกิดมีการศึกษาเชิงประจักษข้ึนมากมาย ถึงปจจัยที่มีผลตอการจัดสรร

รายจายในทองถิ่น การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายทั้งในระดับรัฐ และ

ทองถิ่นสวนใหญมักอธิบายดวย ทฤษฎีอรรถประโยชนสูงสุด หรือ Utility  Maximization หรือ 

อธิบายไดดวยทฤษฎีดาน Demand Side เชน Median Voter ซ่ึงเปน ทฤษฎีของประเทศที่เปน

ประชาธิปไตย ที่เชื่อวาการจัดสรรทรัพยากรของรัฐเพื่อตอบสนองความตองการ ของประชาชนผู

ลงคะแนนเสียง แมวาอาจจะไมใชเปนความตองการของประชาชนทั้งหมด แตเปน Collective 

Preference หรือตัวแทนความตองการของประชาชน ในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนผู

ลงคะแนนจากการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้พบวา วิธีคิดแบบเดิมอาจเปนจริงในประเทศที่พัฒนาแลวแต

อาจไมจริงในประเทศที่กําลังพัฒนา (Kwon, 2002: 1) สมมติฐานที่วาการกระจายอํานาจใหกับ

ทองถิ่นในการจัดหาสินคาสาธารณะ จะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรอาจไมสามารถ

นํามาประยุกตในประเทศที่กําลังพัฒนาได (Bahl and Linn, 1994; Prud’homme, 1994) เพราะ

พฤติกรรมของขาราชการ (Wickoff, 1990) ขอจํากัดเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ขาดประสิทธิภาพ (Dye 

and Guire, 1997) กลุมผลประโยชนตางๆ (Congleton and Bennett, 1995; Ahmed and 

Greene, 2000) หรือ Rent-Seeking (Downse, 1966) เนื่องจากประชาชนไมสนใจการเมือง ขาด

ชองทางในการเขาถึงขาวสารขอมูล การจัดสรรงบประมาณจึงอาจไมตอบสนองความตองการของ

ทองถิ่นไดตามวัตถุประสงคของการกระจายอํานาจทางการคลังเชนประเทศที่พัฒนาแลว 

เนื่องจากประเทศที่พัฒนาแลวประชาชนสามารถเขาถึงขาวสารขอมูลไดอยางเต็มที่ และ จาก

วรรณกรรมเกี่ยวกับการกระจายอํานาจในประเทศกําลังพัฒนาพบวาชนชั้นสูงเปนผูกําหนดนโยบาย 

(Besley et al, 2007: 4) นอกจากนั้นประเทศกําลังพัฒนาความตองการของประชาชนผูลงคะแนน

อาจไมสะทอนไปสูการจัดสรรงบประมาณเชนในประเทศที่เจริญแลว เนื่องจากรัฐบาลทองถิ่น

ออนแอในการบริหารจัดการ ในการตัดสินใจทางการคลังของตนเอง ไมมีอิสระในการตัดสินใจ

กําหนดปริมาณและคุณภาพของสินคาสาธารณะ และ ความสามารถจัดหาแหลงเงินภายใน  

กรณีประเทศไทยก็เชนเดียวกันจากการศึกษาของ London และ Kristine (1985: 

235-249) ไดศึกษากระจายโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ซ่ึงไดแกถนนลาดยาง น้ําประปา 

ไฟฟาและโครงสรางพื้นฐานในภาพรวมของประเทศไทย โดยเก็บขอมูลจาก 76 จังหวัด ไมรวม

กรุงเทพมหานครในป 1970 ซ่ึงประเทศไทยยังคงมีการรวมศูนยการตัดสินใจจากสวนกลางสูง

นโยบายตางๆถูกกําหนดจากสวนกลางลงไปยังภูมิภาคและทองถิ่น โดยผานขาราชการที่ไดรับการ

แตงตั้งจากสวนกลาง และการอนุมัติงบประมาณลงในจังหวัด ดังนั้นการจัดสรรทรัพยากรใน

ประเทศไทยจึงสะทอนผลประโยชนการตัดสินใจและนโยบายของชนชั้นสูงจากสวนกลาง 

(Nakahara, 1978) แมวาปจจุบันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 และ 2550 
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ไดใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจการปกครองไปสูทองถิ่น ใหทองถิ่นมีอิสระในการปกครอง

ตนเอง จัดบริการสาธารณะสําหรับทองถิ่นเองตามความพรอมของทองถิ่น โดยรัฐบาลกลางเขาไป

กํากับดูแลเทาที่จําเปนตามกฎหมาย และไดมีการตราพระราชบัญญัติกําหนดแผน และขั้นตอน

กระจายอํานาจไปสูทองถิ่น พ.ศ.2542 กําหนดภารกิจที่จะถายโอนใหแกทองถิ่น รวมทั้งจัดสรรเงิน

ใหกับทองถิ่นใหเพียงพอตอการดําเนินการตามภารกิจซึ่งขณะนี้อยูในชวงที่สองของการกระจาย

อํานาจ แตทองถิ่นก็ยังมีอิสระอยางจํากัด เนื่องจากรายไดสวนใหญยังคงมาจากรัฐบาลกลางในรูป

ของภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงให และเงินอุดหนุนรายไดที่ทองถิ่นจัดเก็บเองยังเปนสวนนอย  

ทองถิ่นไมมีอํานาจในการกําหนดอัตราภาษีเอง ดังนั้น นโยบายจากสวนกลางก็ยังมีอิทธิพลตอ

ทองถิ่นอยูมาก 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เปนผลมาจากการศึกษาของนักวิชาการตางๆ พบวาตัวแปร

มาตรฐานที่ใชในการอธิบายรายจายสาธารณะของทองถิ่น (Local Public Expenditures) เชน 

รายจายเพื่อการศึกษาในทองถิ่น มหาวิทยาลัย ทางหลวง สาธารณสุข โรงพยาบาล ตํารวจ 

ดับเพลิง ทางระบายน้ํา และสุขาภิบาล รายจายเพื่อการศึกษาตอหัวของประชากรวัยเรียน และ

รายจายเพื่อการใหบริการตางๆ คือ ตัวแปรรายไดตอหัว ความหนาแนนของประชากร ฐานภาษี  

อัตราภาษี ขนาดของประชากร โครงสรางอายุของประชากร เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ลักษณะของ

ตลาดแรงงาน ประชากรที่อยูในวัยเรียน ตัวแปรดานเศรษฐกิจ และสังคมอื่นๆ รวมทั้งตัวแปรดาน

สถาบัน (Henderson, 1968; Borcherding and Deacon, 1972; Ohls and Wales, 1972; 

Bergstrom and Goodman, 1973; Bergstrom et al., 1982; Painter and Bae, 2001; Sanz and 

Velazquez, 2002) ซ่ึงตัวแปรตาง ๆ ตองสอดคลองกับทฤษฎีที่นํามาใชในการอธิบาย โดยสามารถ

สรุปตัวแปรจากการทบทวนวรรณกรรมที่ใชอธิบายรายจายประเภทตางๆ  ดังตารางที่ 2.1 
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ตารางที่ 2.2  สรุปตัวแปรอธิบายที่ใชอธิบายรายจายประเภทตางๆ ที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม 
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Borcherding and Deacon (1972) 

ใชสมการประมาณคาความตองการ

ในรายจาย 8 ดานไดแกการศึกษาของ

ทองถิ่น การศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ทางหลวงสุขภาพและโรงพยาบาล 

ตํารวจ ดับเพลิง การระบายน้ํา และ

อนามัยโดยใชขอมูลตัดขวางระดับรัฐ

ในอเมริกา 

 

/   /   /          
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ตารางที่ 2.2  (ตอ) 
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Ohls and Wales (1972) ประมาณ

คาความตองการ(Demand) และการ

ใหบริการ (Supply) โดยใชขอมูล

ตัดขวาง เพื่อศึกษารายจายของมลรัฐ

และทองถิ่น 3 ประเภท ไดแก 

คาใชจายทางหลวงตอหัว รายจาย

เพื่อการศึกษาตอหัวของประชากรวัย

เรียน และรายจายเพื่อการบริการของ

ทองถิ่นตอหัว  

/   /   /          45 
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ตารางที่ 2.2  (ตอ) 
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Bergstrom and Goodman (1973) 

ใชการวิเคราะหถดถอยพหุในสมการ

ประมาณคาความตองการในบริการ

สาธารณะ 3 ประเภทของเทศบาล 

ไดแก ตํารวจ สวนสาธารณะ และ

รายจายรวมของเทศบาลซึ่งรวมทั้ง

การศึกษาและสวัสดิการ  

/   /  /  /  /    /  /  /  /           

Randolph, Bogetic  and  Hefley 

(1996), Canning and Pedroni  

 /               

46 
 



 47 

ตารางที่ 2.2  (ตอ) 
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(1999) and Fay (2000) ศึกษา

รายจายดานเศรษฐกิจ 

                

Duffy-Deno and Eberts (1991) 

ศึกษาความสัมพันธระหวางรายจาย

ดานโครงสรางพื้นฐานของรัฐและ

รายจายดานการพัฒนาของภูมิภาค  

 /               

Heller, Hemming และ Kalvert 

(1986), Hagemann and Nicoletti 

(1989), Di Matteo and Di Matteo  

       / /       / 
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ตารางที่ 2.2  (ตอ) 
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(1998), Curie and Yelowtz (2000) 

ศึกษารายจายดานสุขภาพ ที่อยูอาศัย 

และสวัสดิการสังคม 

                

Xu (2007) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ

กําหนดรายจายดานตํารวจในเทศบาล

ของสหรัฐอเมริกาที่มีประชากรมากกวา 

10,000 คน จํานวน 3,252 แหงโดยใช

ขอมูลตัดขวางป 2005  

/  /          / /   
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ตารางที่ 2.2  (ตอ) 
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Ponce (1997)  วิเคราะหปจจัยที่เปน

ตัวกําหนดรายจายสาธารณะใน

จังหวัดของ Cordoba ประเทศอาเจน

ตินาในป 1992 ของเทศบาลขนาดเล็ก

ที่มีประชากรนอยกวา 3,000 ครัวเรือน 

/      /     /   /  

 
 
 

 

Holcombe and Williams (2008) 

ศึกษารายจายตอหัว  รายจาย

งบดําเนินการ  

  /  
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ตารางที่ 2.2  (ตอ) 

 

ตัวแปรอิสระ  
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รายจายดานโครงสรางพื้นฐาน  และ   

รายจายดานบริการของเทศบาล

จํานวน 487 แหงในสหรัฐอเมริกา  ที่มี

ประชากรมากกวา 500,000 คน 

                

De Medeiros and Barcelos (2007) 

ทําการศึกษารายจายเพื่อการศึกษา

ของเทศบาลประเทศบราซิล จํานวน 

5,087 แหง ที่มีจํานวนครัวเรือนไมเกิน 

/ /              / 
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ตารางที่ 2.2  (ตอ) 
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 25,000 ครัวเรือน จากขอมูลป 2000 

โดยใชเทคนิคการวิเคราะหถดถอยพหุ 

 

 

  

 

    

 

       

 

  

Hakkinen และ Kaleviluoma (2006) 

ศึกษารายจายดานสุขอนามัย 
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2.3  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 กรอบแนวคิดในการวิจัย จากการทบทวนวรรณกรรม เกี่ยวกับทฤษฎีรายจายสาธารณะ

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไมพบวามีทฤษฎีใดที่สามารถนํามาใชแกไขปญหาไดอยางสมบูรณ 

(Fozzard, 2001: 44) ทุกทฤษฎีมีขอจํากัด ขอสําคัญ คือ ทฤษฎีสวนใหญเปนทฤษฎีที่ไดรับการ

พัฒนามาจากประเทศตะวันตก และมุงอธิบายลักษณะและพัฒนาการของรายจายสาธารณะใน

ประเทศตะวันตกเปนสําคัญการศึกษาลักษณะนี้ ในประเทศไทยยังมีไมมากนัก ผูศึกษาจึง

พยายามที่จะนําทฤษฎีตางๆ และตัวแปรที่เกี่ยวของที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมมาอธิบายการ

จัดสรรรายจายสาธารณะของเทศบาล ที่สอดคลองกับบริบทของประเทศไทย โดยนํามาสรุปเปน

กรอบแนวคิดที่จะใชเปนแนวทางในการวิจัยตอไป ไดดังนี้ 
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ภาพที่ 2.2  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สภาพแวดลอมทางการเมือง 
(Political Environment) 

-  ปท่ีมีการเลือกตั้ง (ELECT) 

-  ความตอเนื่องทางการเมือง (CONT) 

 

งบประมาณรายจายดานบริหารทั่วไป 

 

งบประมาณรายจายดานเคหะ 

งบประมาณรายจายรวม 

 

งบประมาณรายจายดานสาธารณสุข 

ความเขมแข็งของระบบราชการ  
(Bureaucrats) 

-   สัดสวนของบุคลากรเทศบาล (OFFICER) 

 

งบประมาณรายจายดานการศึกษา 

งบประมาณรายจายดานโยธา 

ความตองการของประชาชน   (Needs)  

  -  จํานวนประชากร (POP) 

  -  ความหนาแนนของประชากร (DENS) 

  -  สัดสวนของประชากรวัยเรียน (STUD) 

  -  สัดสวนของประชากรวัยชรา (ELDERY) 

การตัดสินใจภายในองคการ  
(Internal Decision  Making) 

-  รายจายแตละประเภทในปกอนหนา  

         (EXPt-1) 

งบประมาณรายจายตอหัว 
ความเพียงพอของทรัพยากรเทศบาล  
(Resources) 

-  รายไดท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง (OWN) 

-  ภาษีท่ีรัฐบาลจัดเก็บใหและแบงให  (SURC) 

-  เงินอุดหนุนทั่วไป (GRANT) 
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1)  ความตองการของประชาชน (Needs) หลังจากที่มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

โดยตรง การจัดทํางบประมาณของขาราชการประจําคํานึงถึงนโยบายของนายกเทศมนตรี 

เนื่องจากนายกเทศมนตรีตองการใหนโยบายที่ตนใชหาเสียงมีผลในทางปฏิบัติมากที่สุด จาก

การศึกษาของมรุต วัฒนาการ (2549:  189-190) พบวานายกเทศมนตรีทั้งหมด ยอมรับวาการ

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง มีผลตอการทํางานของนายกเทศมนตรี เพราะตนไดรับเลือกตั้ง

สวนหนึ่งก็เพราะนโยบายที่ตนใชในการหาเสียงนายกเทศมนตรีจึงพยายามนํานโยบายที่ตนใชใน

การหาเสียงมาทําใหเกิดผลในทางปฏิบัติ โดยผานโครงการพัฒนาตางๆ จากงบประมาณรายจาย

ของเทศบาลในแตละป 

ตามทฤษฎี Median Voter หากผูสมัครนายกเทศมนตรีตองการไดรับการเลือกตั้ง

ตองพยายามตอบสนองความตองการของประชากรในทองถิ่น ซ่ึงปจจัยทางดานความตองการของ

ประชาชน (Needs) ไมสามารถสังเกตเห็นได ดังนั้นสิ่งที่เราใชสะทอนความตองการของคนคือตัว

แปรตางๆ ที่อธิบายเกี่ยวกับประชากร สภาพการอาศัยอยูในพื้นที่ โครงสรางอายุ และอื่นๆ   ซ่ึงตัว

แปรเหลานี้อาจไมใชสาเหตุจําเปนของความตองการในบริการสาธารณะ แตมีความสัมพันธกับ

ความตองการ (Valtonen and Laine, 2003: 340) ซ่ึงเปนการอธิบายตามแนวทางประชากรศาสตร 

(Demographic Approach) โดยลักษณะของประชาชนในแตละเทศบาล ไดแก จํานวนประชากร 

ความหนาแนนของประชาชน นําไปสูความตองการในบริการสาธารณะดานตางๆ  รายจายรวม 

และรายจายในการบริหารทั่วไปสูงขึ้นดวย เชน ผลการศึกษาของ Holcombe  and  Williams 

(2008) นอกจากนี้ เทศบาลที่มีสัดสวนของประชากรวัยชราสูงยอมมีความตองการบริการดาน

สาธารณสุข การดูแลรักษาสุขภาพมากเปนพิเศษ ซ่ึงผลปรากฏตามการศึกษานักวิชาการหลายคน

ไดแก Heller, Hemming and Kalvert (1986) Hagemann and Nicoletti (1989 ) Di Matteo 

and Di Matteo (1998) และ Curie and Yelowitz (2000) หรือหากมีสัดสวนประชากรวัยเรียนสูง

ยอมจะมีความตองการในเรื่องของการศึกษาสูง ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Marlow and 

Shiers (1999) และ Ahlin and Johansson (2001) 

2)  ความเพียงพอของทรัพยากร  ทรัพยากรของเทศบาล (Resources) ประกอบดวย 

รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเอง ทั้งที่อยูในรูปภาษีและไมใชภาษีรายไดที่รัฐบาลจัดเก็บให (Surcharge 

Taxes) หรือแบงให (Shared Taxes) และเงินที่รัฐบาลอุดหนุนใหแกรัฐบาลทองถิ่น (Intergovernmental 

Grant) เพื่อใหทองถิ่นสามารถบริการสาธารณะ ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงในที่นี้จะนับรวมเฉพาะเงินอุดหนุนทั่วไป ซ่ึงเทศบาลมีอิสระในการใชจายและ

นํามารวมเปนประมาณการรายรับเพื่อจัดทําเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย แตไมรวมเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ ซ่ึงอยูนอกเหนือจากการตัดสินใจของสภาเทศบาล 
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การจัดสรรงบประมาณของเทศบาลเปนไปตามหลักการ “รายไดกําหนดรายจาย” 

และจากการศึกษาของนักวิชาการหลายคนก็ไดยืนยันวา รายไดของเทศบาลรวมทั้งเงินอุดหนุน

จากรัฐบาลมีอิทธิพลตอรายจายของทองถิ่น เชน Ponce (1997)  Hakkinen และ Kaleviluoma  

(2006) 

3)  สภาพแวดลอมทางการเมือง (Political  Environment) ประกอบดวย การ

เลือกตั้งนายกเทศมนตรี และความตอเนื่องทางการเมือง ซ่ึงอธิบายไดวา เมื่อเทศบาลเริ่มมีการ

เลือกต้ังนายกเทศมนตรีโดยตรง ทําใหฝายบริหารสามารถใชประโยชนจากการจัดสรรงบประมาณ 

เพื่อใหไดคะแนนเสียงเขามาเปนผูบริหารอีกครั้ง โครงการตางๆ จะถูกนํามาใชในการหาเสียง หาก

ปนั้นมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ซ่ึง 4 ปมีครั้ง ในปที่มีการเลือกตั้งนั้นงบประมาณบางดานก็

อาจจะไดรับการจัดสรรสูง ตามทฤษฎี Political Business Cycle โดยเฉพาะความตอเนื่องทาง

การเมืองกรณีที่นายกเทศมนตรีเปนคนเดิม และตองการไดรับเลือกตั้งเปนสมัยที่สอง ดังนั้น ปที่มี

การเลือกตั้ง และการไดรับเลือกตั้งเปนสมัยที่สอง นาจะมีความสัมพันธทางบวกกับการจัดสรร

รายจาย ผลงานวิจัยที่สนับสนุนแนวคิดนี้ ไดแก ผลการศึกษาของ Hibbs (1994) และ Alesina 

(2001) 

4)  ความเขมแข็งของระบบราชการ (Bureaucrat) ความเขมแข็งของระบบราชการ

แทนดวยสัดสวนบุคลากรของเทศบาล แมวาพระราชบัญญัติเทศบาลกําหนดใหมีการเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีโดยตรงไดแลวก็ตาม แตประชาชนสวนหนึ่งก็จะไมสนใจการเมืองไมสนใจไปใช

สิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งไมมีความเขาใจในเรื่องการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่น ประชาชนบางสวนจึง

ไมสนใจเขาไปมีสวนรวมในการแสดงความตองการใหเทศบาลจัดหาบริการสาธารณะ ไมสนใจเขา

รวมในการประชุมประชาคมทองถิ่น เพื่อเสนอโครงการตางๆ ดังนั้น การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

ซ่ึงดําเนินการโดยฝายประจํา จึงอาจดําเนินการจัดทําแผนและจัดทํางบประมาณตามความ

ตองการของตนเองแทนความตองการของประชาชน เนื่องจากอํานาจในการจัดทํางบประมาณ

ประจําปสวนใหญ หรือเกือบทั้งหมดเปนของฝายบริหาร (โดยเฉพาะขาราชการประจํา) 

นอกจากนั้นนายกเทศมนตรีหรือหัวหนาฝายบริหาร ยังมีวาระการดํารงตําแหนงในขณะที่

ปลัดเทศบาลซึ่งเปนขาราชการประจํา มีตําแหนงเปนเจาหนาที่งบประมาณ มีความเขาใจใน

ระบบงานและการจัดทํางบประมาณเปนอยางดี และสามารถสรางอาณาจักรใหกับตนเองผาน

ผลประโยชนตางๆ เชน การเพิ่มงบประมาณ หรือเพิ่มอัตรากําลังเพื่อขยายองคกร  เปนไปตาม

ทฤษฎี Budget Maximizing Bureaucrat ผลการศึกษาที่สนับสนุนแนวคิดนี้ ไดแก การศึกษาของ 

Chang (1996)   
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5)  การตัดสินใจภายในองคการ (Internal Decision Making) เนื่องจากบุคลากร

ทองถิ่นยังคงไมมีความเขาใจการจัดทํางบประมาณแบบแผนงาน ซ่ึงเปนเรื่องที่เขาใจยาก แมวา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2 

พ.ศ. 2543 กําหนดใหใชแผนพัฒนาทองถิ่นเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณ เนื่องจากการ

จัดทํางบประมาณในรูปแบบของ Program Budgeting นั้น ในการเลือกโครงการที่เกิดประโยชน

สูงสุด ตองมีการวิเคราะหหา ตนทุน-ผลประโยชน (Cost-Benefit  Analysis) หรือวิเคราะหหา

ตนทุน-ประสิทธิผล (Cost-Effectiveness  Analysis) ซ่ึงเปนเรื่องยุงยากตองมีความรูในเรื่อง

ดังกลาว และตองมีขอมูลเพียงพอ แตระเบียบของการจัดทํางบประมาณกําหนดใหตองจัดทํา

งบประมาณปถัดไปใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคมของปปจจุบัน เพื่อประกาศใชในวันที่ 1 

ตุลาคม ดวยเหตุของขอจํากัดดานระยะเวลา และขอมูล  ฝายขาราชการประจําจึงมีแนวโนมจะเปน

อนุรักษนิยม เชนอิงรายรับและรายจายของปที่ผานมา (ดิเรก ปทมสิริวัฒน, 2550) นอกจากนี้

นับตั้งแตมีการใหเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง ทําใหฝายบริหารมีความเขมแข็งขึ้นถาสภาไม

เห็นชอบใหผานเทศบัญญัติงบประมาณรายจายแลว ก็ตองตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณา สภา

ไมสามารถใหนายกเทศมนตรีลาออกไดเหมือนระบบที่บริหาร โดยคณะเทศมนตรีที่คณะเทศมนตรี

ตองลาออกทั้งคณะ แตในขณะเดียวกันถาคณะกรรมการที่ต้ังขึ้นมามีความเห็นตางจากสภา ผูวา

ราชการจังหวัดอาจเสนอใหยุบสภาเทศบาลนั้นๆ ได ดังนั้นเพื่อเปนการประนีประนอมระหวางสภา

กับผูบริหาร หรือนายกเทศมนตรี งบประมาณของเทศบาลจึงอยูในลักษณะเปนการประนีประนอม

กันของทั้งสองฝาย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หรืออาศัยประสบการณในอดีตจากการจัดสรร

งบประมาณในปที่ผานมาเปนฐานของการจัดสรรงบประมาณปปจจุบัน  สอดคลองกับทฤษฎี 

Incrementalist  ซ่ึงสนับสนุนดวยผลการศึกษาของสกนธ วรัญูวัฒนา (2531) Sharkansky  (1965) 

Danziger (1978) และBennett (1984) 
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บทที่ 3 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
3.1  รูปแบบการวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รวมกับการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ในสวนของการวิจัยเชิงปริมาณเปนการวิจัยแบบไมทดลอง 
(Non-Experimental Research) โดยใชขอมูลแบบ Panel Data หรือ Pooled Time Series– 
Cross Section Analysis ของเทศบาลที่ศึกษาในชวงเวลาของปงบประมาณ 2548-2551 รวม 4 ป 
การวิเคราะหขอมูลแบบ Panel Data เปนการผสมผสานกันระหวางขอมูลแบบ Cross Section 

และ Time Series เพื่อแกไขจุดออนของการวิเคราะหขอมูลแบบตัดขวางที่คํานึงถึงความแตกตาง
ของหนวยวิเคราะห แตไมไดคํานึงถึงความแตกตางของชวงเวลาขอมูลจึงมีลักษณะที่นิ่ง (Static) 
และจุดออนของการใชขอมูลแบบอนุกรมเวลาที่ไมใหความสําคัญกับความแตกตางกันของหนวย
วิเคราะห  โดยในสวนแรกจะใชสถิติพรรณนาเพื่อศึกษาลักษณะโครงสรางรายได  และโครงสราง
การจัดสรรงบประมาณรายจายในมิติตางๆ   ตอมาเปนการวิเคราะหความสัมพันธหลายตัวแปร 

โดยเลือกใชเทคนิคการวิเคราะหถดถอยพหุเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณ
รายจายของเทศบาล  โดยใชโปรแกรม STATA Version 10 ในการประมวลผล หลังจากนั้นจะ
ทําการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณนายกเทศมนตรีเพื่อยืนยันหรือขยายผล หรือเสริมผลที่
ไดจากการวิจัยเชิงปริมาณใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน 
 

3.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 ประชากรที่ศึกษา ไดแก เทศบาลทั้งหมดที่มีอยู ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และยังคงอยู

จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 ซึ่งเปนชวงเวลาที่ทําการศึกษาจํานวน 1,156 แหง ประกอบดวย
เทศบาลนคร 22 แหง เทศบาลเมือง 113 แหง และเทศบาลตําบล 1,021 แหง หนวยในการ
วิเคราะหในที่นี้ คือ องคกรปกครองทองถิ่นที่มีฐานะเปนเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 โดยประชากร และกลุมตัวอยางในการศึกษา จําแนกตามประเภทของเทศบาล ดัง
แสดงตามตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1  ประชากร และกลุมตัวอยางในการศึกษา จําแนกตามประเภทของเทศบาล 

 

ประเภทเทศบาล 
จํานวนเทศบาล

ทั้งสิ้น 
ณ 30 ก.ย.48 

จํานวนเทศบาลที่
ตอบแบบสอบถาม 

รอยละของกลุม
ตัวอยาง 

เทศบาลนคร 22  10 (45) 2 

เทศบาลเมือง 113 48 (42) 9 

เทศบาลตําบล 1021 448 (43) 89 

รวม 1156 506 (43) 100 

 

แหลงที่มา:  กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่ สวนพัฒนาระบบบัญชีทองถิ่น, ม.ป.ป.   

และจากการเก็บรวบรวมขอมูลของผูวิจัย 

หมายเหตุ:  (   ) คือรอยละของประชากรแตละประเภท 

 

กลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ เทศบาลที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 506 แหง จากเทศบาล

ทั้งหมดที่มีอยู ณ 30 กันยายน 2548 จํานวน 1,156 แหง คิดเปนรอยละ 43 ของเทศบาลทั้งหมด

ประกอบดวยเทศบาลนคร 10 แหง คิดเปนรอยละ 45 ของเทศบาลนครที่มีอยู และคิดเปนรอยละ 2 

ของกลุมตัวอยาง เทศบาลเมือง 48 แหง คิดเปนรอยละ 42 ของเทศบาลเมือง และคิดเปนรอยละ 9

ของกลุมตัวอยาง  เทศบาลตําบล จํานวน 448 แหง หรือคิดเปนรอยละ 43 ของเทศบาลตําบล หรือ

รอยละ89ของกลุมตัวอยาง 

 

3.3  ตัวแปรและนิยามปฏิบัติการของตัวแปร 
 

จากการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งนํามาสูกรอบแนวคิดในการวิจัย และเพื่อใหตัวแปร

สามารถวัดไดอยางเปนรูปธรรม จึงนิยามปฏิบัติการของตัวแปรเพื่อนําไปสูการทดสอบสมมติฐาน 

ดังตารางที่ 3.2 
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ตารางที่ 3.2  ตัวแปรและนิยามปฏิบัติการของตัวแปร 

 

ชื่อตัวแปร สัญลกัษณ ประเภทตัว
แปร 

ระดับ
การวัด 

ความหมายและวธิีการวัด การเก็บรวบรวมขอมูล หนวยวัด 

งบประมาณ

รายจายรวมตอหัว 

TEXP ตัวแปรตาม 

 

Ratio 

 

งบประมาณรายจายทัง้ส้ินของ

เทศบาล ตามเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปและเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายเพิม่เติมไมรวมงบ

กลางหารดวยจํานวนประชากรของ

เทศบาล 

ขอมูลงบประมาณจาก

แบบสอบถามที่สงไปยงั

นายกเทศมนตรี และขอมูลจํานวน

ประชากรจากสํานักงานสถติิ 

แหงชาติ 

บาท:หัว 

 

งบประมาณ

รายจายดาน

บริหารทัว่ไปตอหัว 

ADMIN ตัวแปรตาม 

 

Ratio งบประมาณรายจายของแผนงาน

บริหารทัว่ไป ประกอบดวย 3 งาน คือ

งานบริหารทั่วไป งานวางแผนและสถิติ

และงานบริหารงานคลงั หารดวย

จํานวนประชากรของเทศบาล 

ขอมูลงบประมาณจาก

แบบสอบถามที่สงไปยงั

นายกเทศมนตรี และขอมูลจํานวน

ประชากรจากสํานักงานสถติิ 

แหงชาติ 

บาท:หัว 

 

งบประมาณ

รายจายดาน

การศึกษาตอหัว 

EDU ตัวแปรตาม Ratio งบประมาณรายจายของแผนงาน

การศึกษา ประกอบดวย 4 งาน คือ 

งานบริหารทั่วไป งานระดับกอนวยั 

ขอมูลงบประมาณจาก

แบบสอบถามที่สงไปยงั

นายกเทศมนตรี และขอมูลจํานวน 

บาท:หัว 
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ตารางที่ 3.2  (ตอ) 

 

ชื่อตัวแปร สัญลกัษณ ประเภทตัว
แปร 

ระดับ
การวัด 

ความหมายและวธิีการวัด การเก็บรวบรวมขอมูล หนวยวัด 

         เรียนและประถมศึกษา งานระดับ

มัธยมศึกษา  และงานศึกษาไมกําหนด

ระดับ หารดวยจํานวนประชากรของ

เทศบาล 

ประชากรจากสํานักงานสถติิ 

แหงชาติ 

  

งบประมาณ

รายจายดาน

สาธารณะสุขตอหัว 

HEALTH ตัวแปรตาม Ratio งบประมาณรายจายของแผนงาน

สาธารณสุข ประกอบดวยงาน

โรงพยาบาล งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอ่ืนและงาน

ศูนยบริการสาธารณสุข หารดวย

จํานวนประชากรของเทศบาล 

ขอมูลงบประมาณจาก

แบบสอบถามที่สงไปยงั

นายกเทศมนตรี และขอมูลจํานวน

ประชากรจากสํานักงานสถติิ 

แหงชาติ 

บาท:หัว 

งบประมาณ

รายจายดานเคหะ

และชุมชนตอหัว 

HOUSE ตัวแปรตาม Ratio งบประมาณรายจายของแผนงานเคหะ

ชุมชน ประกอบดวย 5 งาน คือ งาน

บริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัเคหะชมุชน งาน

ไฟฟาถนนงานสวนสาธารณะ งาน 

ขอมูลงบประมาณจากแบบสอบถาม

ที่สงไปยงันายกเทศมนตรี และขอมูล

จํานวนประชากรจากสํานักงานสถิติ 

แหงชาติ 

บาท:หัว 
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ตารางที่ 3.2  (ตอ) 

    

ชื่อตัวแปร สัญลกัษณ ประเภทตัว
แปร 

ระดับ
การวัด 

ความหมายและวธิีการวัด การเก็บรวบรวมขอมูล หนวยวัด 

      

 

  

 

กําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล และ

งานบําบัดน้ําเสีย หารดวยจาํนวน

ประชากรของเทศบาล 

  

งบประมาณ

รายจายดาน

อุตสาหกรรมและ

โยธา ตอหัว 

INFRA ตัวแปรตาม 

 

 

Ratio 

 

งบประมาณรายจายรวมของแผนงาน

อุตสาหกรรมและโยธาประกอบดวย 

รายจายรวมของ 2 งาน คือ งานบริหาร

ทั่วไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการ

โยธา  และงานกอสรางพืน้ฐาน  หาร

ดวยจํานวนประชากรของเทศบาล 

ขอมูลงบประมาณจาก

แบบสอบถามที่สงไปยงั

นายกเทศมนตรี และขอมูลจํานวน

ประชากรจากสํานักงานสถติิ 

แหงชาติ 

บาท:หัว 

จํานวนประชากร POP ตัวแปร

อิสระ 

Ratio จํานวนประชากรทั้งส้ินภายในเขต

เทศบาลนั้นๆ 

จากฐานขอมลูรายงานสถิติจังหวัด 

สํานักงานสถติิแหงชาติ 

คน 

 

ความหนาแนน 

ประชากร 

DENS ตัวแปร

อิสระ 

Ratio พื้นที่/จาํนวนประชากร 

 

 

จากฐานขอมลูรายงานสถิติจังหวัด 

สํานักงานสถติิแหงชาติ 

 

คน:ตาราง

กิโลเมตร 
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ตารางที่ 3.2  (ตอ) 

    

ชื่อตัวแปร สัญลกัษณ ประเภทตัว
แปร 

ระดับ
การวัด 

ความหมายและวธิีการวัด การเก็บรวบรวมขอมูล หนวยวัด 

สัดสวนของ

ประชากรวยัเรียน 

STUD ตัวแปร

อิสระ 

Ratio สัดสวนของประชากรที่มีอาย ุ6 -14 ป 

ตอประชากรทัง้ส้ิน 

จากฐานขอมลูรายงานสถิติจังหวัด 

สํานักงานสถติิแหงชาติคํานวณโดย

ผูวิจัย 

 

สัดสวนของ

ประชากรวยัชรา 

ELDERLY ตัวแปร

อิสระ 

Ratio สัดสวนของประชากรที่มีอาย ุ65 ป ข้ึน

ไปตอประชากรทั้งส้ิน 

จากฐานขอมลูรายงานสถิติจังหวัด 

สํานักงานสถติิแหงชาติคํานวณโดย

ผูวิจัย 

 

รายไดที่เทศบาล

จัดเก็บเองตอหัว 

OWN ตัวแปร

อิสระ 

Ratio 

 

รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเองทั้งที่เปน

ภาษี เชน ภาษีที่จัดเก็บจากทรัพยสินที่

อยูในเขตทองถิ่นนั้น ประกอบดวย 

ภาษีโรงเรือนภาษีบํารุงทองที ่ภาษี

ปาย อากรฆาสัตว อากรนกอีแอนและ

รายไดที่มิใชภาษ ีเชน คาธรรมเนียม

กําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล คา

ใบอนุญาตกอสรางและปรับปรุงอาคาร  

จากกรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถิน่ 

บาท:หัว 
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ตารางที่ 3.2  (ตอ) 

    

ชื่อตัวแปร สัญลกัษณ ประเภทตัว
แปร 

ระดับ
การวัด 

ความหมายและวธิีการวัด การเก็บรวบรวมขอมูล หนวยวัด 

         รายไดจากทรัพยสิน รายไดจาก

สาธารณูปโภคและรายไดเบ็ดเตล็ด

อ่ืนๆ หารดวยจํานวนประชากรของ

เทศบาล  

    

ภาษีที่รัฐบาล

จัดเก็บใหและแบง

ใหตอหัว 

SURC ตัวแปร

อิสระ 

 

Ratio 

 

ภาษีที่รัฐบาลเก็บให (Surcharge 

Taxes)ไดแก ภาษีมูลคาเพิม่ ภาษี

ธุรกิจเฉพาะ เชน ภาษีที่เก็บจากผู

ประกอบกิจการธนาคาร ธุรกิจเงนิทนุ

ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร

การประกนัชีวติ การรับจํานาํ ภาษี

สรรพสามิตและภาษีสุรา ภาษีพนนั 

ภาษีแบง เปนภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและ

แบงให (Share Taxes) เชน ภาษีและ

คาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน    

จากกรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถิน่ 

บาท:หัว 
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ตารางที่ 3.2  (ตอ) 

    

ชื่อตัวแปร สัญลกัษณ ประเภทตัว
แปร 

ระดับ
การวัด 

ความหมายและวธิีการวัด การเก็บรวบรวมขอมูล หนวยวัด 

         ภาษีมูลคาเพิม่ตามพระราชบัญญัติ

แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 

2542 คาภาคหลวงแร คาภาคหลวง

น้ํามันปโตรเลียม หารดวยจาํนวน

ประชากร  

    

เงินอุดหนนุจาก

รัฐบาลตอหัว 

GRANT ตัวแปร

อิสระ 

Ratio เงนิอุดหนนุที่รัฐบาลจัดสรร ใหแกรัฐบาล

ทองถิน่ โดยไมกําหนดรายละเอียดในการ

ใชจาย เปนเงนิอุดหนนุที่ไมมีเงื่อนไข 

(Unconditional Grant) เทศบาลสามารถ

นําเงนิไปใชเพือ่กิจการใดก็ได ซึง่การ

จัดสรรเปนไปตามหลักเกณฑที่

คณะกรรมการกระจายอํานาจฯ จะ

กําหนด หารดวยจํานวนประชากร 

จากกรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถิน่ 

บาท:หัว 
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ตารางที่ 3.2  (ตอ) 

    

ชื่อตัวแปร สัญลกัษณ ประเภทตัว
แปร 

ระดับ
การวัด 

ความหมายและวธิีการวัด การเก็บรวบรวมขอมูล หนวยวัด 

ปที่มีการเลือกต้ัง ELECT ตัวแปร

อิสระ 

Nominal ตัวแปรหุน ปที่มีการเลือกต้ัง = 1 อ่ืนๆ 

= 0 

จากแบบสอบถามนายกเทศมนตรี  

ความตอเนื่องทาง

การเมือง 

CONT ตัวแปร

อิสระ 

Nominal ตัวแปรหุนนายกเทศมนตรีไดรับการ

เลือกต้ังเปนสมัยที่สอง = 1 อ่ืนๆ = 0 

จากแบบสอบถามนายกเทศมนตรี  

สัดสวนของ

บุคลากรของ

เทศบาล 

OFFICER ตัวแปร

อิสระ 

Ratio สัดสวนบุคลากรของเทศบาลตอ

จํานวนประชากร 

จากแบบสอบถามที่สงไปยงั

นายกเทศมนตรี 

 

รายจายรวมในปที่

ผานมา 

 

 

 

 

EXPlag ตัวแปร

อิสระ 

Ratio งบประมาณรายจายทัง้ส้ินของ

เทศบาล ตามเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปและเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายเพิม่เติม ไมรวม

งบกลางในปทีผ่านมา หารดวยจํานวน

ประชากรของเทศบาล 

 

ขอมูลงบประมาณจาก

แบบสอบถามที่สงไปยงั

นายกเทศมนตรี และขอมูลจํานวน

ประชากรจากสํานักงานสถติิ

แหงชาติ 

บาท:หัว 
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ตารางที่ 3.2  (ตอ) 

    

ชื่อตัวแปร สัญลกัษณ ประเภทตัว
แปร 

ระดับ
การวัด 

ความหมายและวธิีการวัด การเก็บรวบรวมขอมูล หนวยวัด 

งบประมาณ

รายจายดาน

บริหารทัว่ไป 

ในปที่ผานมา 

 

ADMINlag ตัวแปร

อิสระ 

Ratio งบประมาณรายจายของแผนงาน

บริหารทัว่ไป ประกอบดวย 3 งาน คือ

งานบริหารทั่วไป งานวางแผนและสถิติ

และงานบริหารงานคลงั ในปที่ผานมา

หารดวยจํานวนประชากรของเทศบาล 

ขอมูลงบประมาณจาก

แบบสอบถามที่สงไปยงั

นายกเทศมนตรี และขอมูลจํานวน

ประชากรจากสํานักงานสถติิ 

แหงชาติ 

บาท:หัว 

 

งบประมาณ

รายจายดาน

การศึกษาในปที่

ผานมา 

EDUlag ตัวแปร

อิสระ 

Ratio 

 

งบประมาณรายจายของแผนงาน

การศึกษา ประกอบดวย 4 งาน คือ 

งานบริหารทั่วไป งานระดับกอนวยั

เรียนและประถมศึกษา งานระดับ

มัธยมศึกษา  และงานศึกษาไมกําหนด

ระดับในปที่ผานมา หารดวยจํานวน

ประชากรของเทศบาล 

ขอมูลงบประมาณจาก

แบบสอบถามที่สงไปยงั

นายกเทศมนตรี และขอมูลจํานวน

ประชากรจากสํานักงานสถติิ

แหงชาติ 

บาท:หัว 

 

งบประมาณ

รายจายดาน 

HEALTHlag ตัวแปร

อิสระ 

Ratio งบประมาณรายจายของแผนงาน

สาธารณสุข ประกอบดวยงาน 

ขอมูลงบประมาณจาก

แบบสอบถามที่สงไปย ั

บาท:หัว 

 

 
66 



 68 

ตารางที่ 3.2  (ตอ) 

    

ชื่อตัวแปร สัญลกัษณ ประเภทตัว
แปร 

ระดับ
การวัด 

ความหมายและวธิีการวัด การเก็บรวบรวมขอมูล หนวยวัด 

สาธารณะสุข 

ในปที่ผานมา  

      โรงพยาบาล งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอ่ืน และงาน

ศูนยบริการสาธารณสุขในปที่ผานมา 

หารดวยจํานวนประชากรของเทศบาล  

นายกเทศมนตรี และขอมูลจํานวน

ประชากรจากสํานักงานสถติิ 

แหงชาติ  

  

งบประมาณ

รายจายดานเคหะ

ชุมชนและสังคม

ในปที่ผานมา 

HOUSElag ตัวแปร

อิสระ 

Ratio 

 

งบประมาณรายจายของแผนงานเคหะ

ชุมชน ประกอบดวย 5 งาน คือ งาน

บริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัเคหะชมุชน งาน

ไฟฟาถนนงานสวนสาธารณะ งาน

กําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล และ

งานบําบัดน้ําเสียในปที่ผานมา หาร

ดวยจํานวนประชากรของเทศบาล 

ขอมูลงบประมาณจาก

แบบสอบถามที่สงไปยงั

นายกเทศมนตรี และขอมูลจํานวน

ประชากรจากสํานักงานสถติิ 

แหงชาติ 

บาท:หัว 

 

งบประมาณ

รายจายดาน

อุตสาหกรรมและ 

INFRAlag ตัวแปร

อิสระ 

Ratio 

 

งบประมาณรายจายรวมของแผนงาน

อุตสาหกรรมและโยธา ประกอบดวย 

รายจายรวมของ 2 งาน คือ งานบริหาร 

ขอมูลงบประมาณจาก

แบบสอบถามที่สงไปยงั

นายกเทศมนตรี และขอมูลจํานวน 

บาท:หัว 
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ตารางที่ 3.2  (ตอ) 

    

ชื่อตัวแปร สัญลกัษณ ประเภทตัว
แปร 

ระดับ
การวัด 

ความหมายและวธิีการวัด การเก็บรวบรวมขอมูล หนวยวัด 

โยธาในปที่ผานมา        ทั่วไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา 

และงานกอสรางพื้นฐานในปที่ผานมา 

หารดวยจํานวนประชากรของเทศบาล  

ประชากรจากสํานักงานสถติิ 

แหงชาติ 
  

  

ประเภทเทศบาล TYPE ตัวแปร

อิสระ 

Nominal ตัวแปรหุนประเภทเทศบาล 

                 Type1    Type2     Type3 

เทศบาลนคร    1           0             0 

เทศบาลเมือง   0           1             0 

เทศบาลตําบล  0           0             1 

  

เวลา 

 

 

 

 

 

YEAR ตัวแปร

อิสระ 

Nominal ตัวแปรหุนเวลา 

             2548    2549    2550   2551 

ป 2548      1          0        0         0 

ป 2549       0         1        0         0 

ป 2550       0         0        1         0  

ป 2551       0         0         0        1      
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3.4  ขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ขอมูลที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ จะใชขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิ โดยมีการเก็บรวมรวม

ขอมูลจากแหลงตางๆ ดังนี้ 

1)  ขอมูลทุติยภูมิที่ใช ไดแก 

(1)  งบประมาณรายจายของเทศบาล จําแนกตามลักษณะงานของป 2548 – 

ป 2551 ปที่มีการเลือกต้ัง ความตอเนื่องของนายกเทศมนตรี จํานวนบุคลากร รวบรวมขอมูลโดย

สงแบบสอบถามไปยังนายกเทศมนตรีของเทศบาลแตละแหง  

(2)  ขอมูลรายไดประเภทตางๆ ของเทศบาล ไดแก รายไดจัดเก็บเอง ภาษีที่

รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงให และเงินอุดหนุนทั่วไป เก็บขอมูลจากกรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถิ่น 

(3)  ขอมูลทางดานกายภาพของเทศบาล ไดแก ขนาดพื้นที่ของเทศบาล 

จํานวนประชากรความหนาแนนของประชากร โครงสรางอายุของประชากร จะใชขอมูลของจังหวัด 

ในฐานขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

2)  ขอมูลปฐมภูมิที่ใช เปนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณนายกเทศมนตรี  

 

3.5  การวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้จะแบงออกเปนสองสวน 

สวนแรก เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา เพื่อตอบปญหาวิจัยขอที่หนึ่ง ไดแก 

เทศบาลมีโครงสรางรายได และโครงสรางการจัดสรรงบประมาณรายจายเปนอยางไร 

 สวนที่สอง เปนการวิเคราะหหาความสัมพันธของตัวแปรอิสระหลายตัวแปรกับตัว

แปรตามเพื่อตอบปญหาวิจัยขอที่สอง และขอที่สาม  ไดแก อะไรคือปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจจัดสรรงบประมาณรายจายรวม งบประมาณรายจายดานบริหารทั่วไป งบประมาณ

รายจายดานการศึกษา งบประมาณรายจายดานสาธารณสุข งบประมาณรายจายดานเคหะและ

ชุมชน  และงบประมาณรายจายดานโยธา  และอะไรคือปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจจัดสรร

งบประมาณลงในดานดังกลาว ของเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล   

ในการวิเคราะหสวนที่สองนั้นผูวิจัยเลือกใชเทคนิคการวิเคราะหถดถอยพหุ ที่นําตัวแปรหุน 

ประเภทเทศบาล และตัวแปรหุนดานเวลาเขามารวมในการวิเคราะหถดถอยเพื่อควบคุมตัวแปรอีก
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เปนจํานวนมากท่ีไมไดนํามารวมในการวิเคราะห (0mmitted Variables) และอาจมีผลตอหนวย

วิเคราะห เรียกการวิเคราะหถดถอยแบบปกติที่มีตัวแปรหุนนี้วา Least-Square-Dummy Variable 

หรือ LSDV ซึ่งในที่นี้เลือกใชแบบ Random Effect ดวยคาดวา Omitted Variables เหลานั้นมีผล

ตอหนวยวิเคราะหแบบไมคงที่ สําหรับโปรแกรมที่ใชประมวลผลการวิจัยนี้ ผูวิจัยเลือกใช Program 

Stats Version 10 วิเคราะหขอมูล Panel Data  

 

3.6  แบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ใชในการศึกษา 
 

TEXP    =  at + bt1 POP+bt2DENS  +bt3OWN+bt4SURC +bt5GRANT  

+ bt6 ELECT+ bt7CONT+bt8OFFICER+bt9TEXPlag 

+ bti TYPE i +btjYEAR j +et                                                                      (1)                            

     

ADMIN    = aa+ ba1 POP+ba2DENS +ba3OWN+ba4SURC+ba5GRANT  

+ba6ELECT + ba7CONT +ba8OFFICER +ba9ADMINlag+baiTYPEi  

+ bajYEAR j+ ea          (2) 

 

EDU         = ae +be1 STUD + be2OWN +be3SURC +be4GRANT+ be5ELECT 

                                     +be6CONT+be7OFFICER+be8EDUlag + beiTYPEi+ bejYEAR j + ee       (3)                          

   

HEALTH  = ah  +bh1 DENS+ bh2 ELDERLY + bh3OWN  +bh4SURC  +bh5GRANT 

                                  +bh6ELECT+ bh7CONT  + bh8OFFICER + bh9HEALTHlag 

  + bhiTYPEi+ bhjYEARj+eh                                  (4) 

                          

HOUSE     = aho+ bho1POP+bho2DENS +bho3OWN +bho4SURC+bho5GRANT 

  +bho6ELECT+bho7CONT+bho8OFFICER+bho9HOUSElag +bhoiTYPE i 

  +bhoj YEARj+ eho              (5) 

 

INFRA =  ain+ bin1POP+bin2DENS +bin3OWN+bin4SURC +bin5GRANT 

  +bin6 ELECT+b in7CONT+bin8OFFICER +bin9INFRA lag +biniTYPEi 

  +  binj YEAR j+ein           (6) 

 



 71 

เมื่อ 
at = คาคงท่ี (Constant) ของสมการถดถอยท่ี (1) 

aa                      = คาคงท่ี (Constant) ของสมการถดถอยท่ี (2) 

ae = คาคงท่ี (Constant) ของสมการถดถอยท่ี (3) 

ah = คาคงท่ี (Constant) ของสมการถดถอยท่ี (4) 

aho = คาคงท่ี (Constant) ของสมการถดถอยท่ี (5) 

ain = คาคงท่ี (Constant) ของสมการถดถอยท่ี (6) 

bt1...bt9 = คาสัมประสิทธิถ์ดถอย (Regression Coefficient) ของตัวแปรอิสระ

ในสมการ (1) 

ba1…ba9 = คาสัมประสิทธิถ์ดถอย (Regression Coefficient) ของตัวแปรอิสระ

ในสมการ (2) 

be1…be8 = คาสัมประสิทธิถ์ดถอย (Regression Coefficient) ของตัวแปรอิสระ

ในสมการ (3) 

bh1…bh9 = คาสัมประสิทธิถ์ดถอย (Regression Coefficient) ของตัวแปรอิสระ

ในสมการ (4) 

bho1…bho9 = คาสัมประสิทธิถ์ดถอย (Regression Coefficient) ของตัวแปรอิสระ

ในสมการ (5) 

bin1…bin9 = คาสัมประสิทธิถ์ดถอย (Ression Coefficient) ของตัวแปรอสิระใน

สมการ (6) 

et, ea, ee, eh, eho,ein = คาความคลาดเคล่ือน (Residual) ของสมการท่ี (1) – (6) 

ADMIN = งบประมาณรายจายดานบริหารท่ัวไปตอหัว 

ADMINlag  = งบประมาณรายจายดานบริหารท่ัวไปตอหัวในปท่ีผานมา 

CONT = ความตอเน่ืองทางการเมืองของนายกเทศมนตรี 

DENSE = ความหนาแนนของประชากรตอตารางกิโลเมตร 

EDU = งบประมาณรายจายดานการศึกษาตอหัว 

EDUlag  = งบประมาณรายจายดานการศึกษาตอหัวในปท่ีผานมา  

ELDERLY = สัดสวนของประชากรวัยชรา 

ELECT = ปท่ีมีการเลือกต้ัง 

EXPlag = งบประมาณรายจายรวมตอหัวในปท่ีผานมา 

GRANT = เงินอุดหนุนท่ัวไปตอหัว 

HEALTH = งบประมาณรายจายดานสาธารณสุขตอหัว 
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HEALTHlag = งบประมาณรายจายดานสาธารณสุขตอหัวในปท่ีผานมา 

HOUSE = งบประมาณรายจายดานเคหะและชุมชนตอหัว 

HOUSElag  = งบประมาณรายจายดานเคหะชุมชนตอหัวในปท่ีผานมา 

INFRA = งบประมาณรายจายดานอุตสาหกรรมและการโยธาตอหัว 

INFRAlag = งบประมาณรายจายดานอุตสาหกรรมและโยธาตอหัวในปท่ีผานมา 

OFFICER = สัดสวนบุคลากรของเทศบาล 

OWN = รายไดท่ีเทศบาลจัดเก็บเองตอหัว 

POP = จํานวนประชากรในเขตเทศบาล 

STUD = สัดสวนของประชากรวัยเรียน 

SURC = ภาษีท่ีรัฐบาลจดัเก็บใหและแบงใหตอหัว 

TEXP = งบประมาณรายจายรวมตอหัว 

TYPEi             =    ตัวหุนประเภทเทศบาล  โดย i=1-3  และ  i1= เทศบาลนคร     

                                       i2 = เทศบาลเมือง i3 = เทศบาลตําบล 

YEARj = ตัวแปรหุนดานเวลา โดย j หมายถึง ป 2548- ป 2551 

 



 

 

73 

 
บทที่ 4 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
ในบทนี้ประกอบไปดวย สองสวนสวนแรกเปนการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาถึงลักษณะ 

โครงสรางรายไดและโครงสรางการจัดสรรงบประมาณรายจายของเทศบาลกลุมตัวอยางวามี

ลักษณะเปนอยางไร แตกตางกันหรือไมในเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล  สวนที่

สองเปนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชแบบจําลองเพื่อทดสอบขอสมมติฐานปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดานตางๆ 6 ดาน ไดแก งบประมาณรายจายรวม  

งบประมาณรายจายดานบริหารทั่วไป งบประมาณรายจายดานการศึกษา  งบประมาณรายจาย

ดานสาธารณะสุข  งบประมาณรายจายดานชุมชนและสังคม  และงบประมาณรายจายดานโยธา  

โดยมีลําดับการนําเสนอดังนี้  

 

4.1  โครงสรางรายไดและโครงสรางการจัดสรรงบประมาณรายจายของเทศบาล 
 

4.1.1  โครงสรางรายไดของเทศบาล 
ในหัวขอนี้จะไดพิจารณาถึงโครงสรางรายไดของเทศบาลกลุมตัวอยาง ประกอบดวย 

รายได 3 ประเภทใหญๆ คือ รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเองทั้งที่เปนภาษีและไมใชภาษี ไดแก ภาษี

โรงเรือน ภาษีทองที่ ภาษีปาย คาธรรมเนียมตางๆ คาสาธารณูปโภค เปนตน รายไดจากภาษีที่

รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงให ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให ไดแก ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี

สรรพสามิต ภาษีสุรา และภาษีแบงตามพรบ.กระจายอํานาจฯ ไดแก ภาษีมูลคาเพิ่มที่แบงให และ 

ภาษีลอเล่ือนคาภาคหลวงแร และคาภาคหลวงน้ํามัน และเงินอุดหนุน ซึ่งในที่นี้จะครอบคลุม

เฉพาะเงินอุดหนุนทั่วไปเทานั้น 

เนื่องจากตามมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ไดกําหนดใหการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ

ไดรับรายไดตามกฎหมายฉบับนี้ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข อัตราการจัดสรร การ

นําสงเงินรายได และการไดรับเงินรายไดตามที่คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา หลักเกณฑการจัดสรรรายไดแตละ
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ประเภทใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบัน จึงตองจัดทําเปนประกาศของคณะกรรมการฯ 

เพื่อใหมีผลใชบังคับกับสวนราชการที่เกี่ยวของ และเนื่องจากขอจํากัดดานขอมูลและระยะเวลาที่

จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น รวมทั้งปญหาการยอมรับสูตรในการจัดสรรรายไดแตละประเภทขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นทุกรูปแบบ ในระยะเร่ิมตนของการกระจายอํานาจ คณะกรรมการฯ จึงมีความจําเปนตอง

ปรับปรุงแกไขหลักเกณฑการจัดสรรรายไดแตละประเภทเกือบทุกป ซึ่งการแกไขปรับปรุง

หลักเกณฑการจัดสรรรายไดดังกลาว ไดสรางปญหาใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเองอยาง

มาก เนื่องจากไมสามารถประมาณการรายไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงจะไดรับให

ใกลเคียงกับรายไดที่จะไดรับการจัดสรรจริง จนกระทั่งปงบประมาณ พ.ศ. 2547 หลักเกณฑการ

จัดสรรรายไดสวนใหญไดรับการยอมรับจากคณะกรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาก

ข้ึน จึงมีการใชหลักเกณฑดังกลาวเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน คงเหลือหลักเกณฑการจัดสรรรายไดเพยีง 

2 ประเภท คือ หลักเกณฑการจัดสรรรายไดจากภาษีของรัฐบาลที่แบงใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น หรือภาษีมูลคาเพิ่มตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหลักเกณฑการจัดสรรรายไดจากเงินอุดหนุนของ

รัฐบาลที่ยังมีความจําเปนตองนํามาใชเปนเครื่องมือในการลดความเหล่ือมลํ้าทางดานรายไดของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง โดยเฉพาะเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการจัดสรร

รายไดแตละประเภท (วีระชัย ชมสาคร, เอกสารประกอบการสอน, มปป) 

หลักเกณฑการจัดสรรภาษี คาธรรมเนียม และเงินอุดหนุนทั่วไป ใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ในชวงเวลาที่ทําการศึกษาระหวางปงบประมาณ 2548 – ปงบประมาณ 2551 จะเห็นวา

รัฐบาลไดใชภาษีมูลคาเพิ่มตามพรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 เปนตัวปรับฐานรายไดของทองถิ่น เพื่อใหมีรายไดกอนรวมเงิน

อุดหนุนไมนอยกวาในปที่ผานมา นอกจากนี้ในสวนของภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดสรรใหเทศบาล ยังใช

เงินภาษีแบงเพื่อชดเชยใหกับจังหวัดในภาคใตที่เกิดเหตุความไมสงบ เปนกรณีพิเศษ โดยใช

จํานวนประชากรเปนเกณฑในการจัดสรร สําหรับการจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มแบงการจัดสรร

ออกเปน 6 งวดตามระยะเวลาของการจัดเก็บ คือ งวดที่ 1 เดือนมกราคม งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 

งวดที่ 3 เดือนพฤษภาคม งวดที่ 4 เดือนกรกฎาคม งวดที่ 5 เดือนกันยายน  และเดือนที่ 6 เดือน

พฤศจิกายน หากงวดใดไมสามารถจัดสรรไดใหนําเงินไปรวมกับเงินที่จะจัดสรรในงวดถัดไป 

เงินอุดหนุนทั่วไปนั้น รัฐใชเปนเคร่ืองมือเพื่อตอบสนองนโยบายกระจายอํานาจ เพื่อ

ดําเนินภารกิจถายโอน  เพิ่มเติมข้ึนจากวัตถุประสงคเดิมที่ใชเงินอุดหนุน เพื่อลดชองวางระหวาง
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เทศบาลเปนการสนับสนุนการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ กอนที่จะมีการกระจายอํานาจ เพื่อให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหงดําเนินการตามนโยบายของรัฐ หรือสามารถดําเนินการแกไข

ปญหาในทองถิ่น ซึ่งเกินขีดความสามารถทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น และใช

เพื่อปรับฐานรายไดเพื่อไมใหนอยกวาเดิม นอกจากนี้รัฐยังใหความสําคัญกับการแกปญหา

ชายแดนภาคใตโดยจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มให การจัดสรรเงินอุดหนุนระหวางเทศบาลดวยกัน 

จัดสรรตามเกณฑ ชดเชยรายไดใหไมนอยกวาเดิม สวนที่เหลือรอยละ 50 ตามเกณฑประชากร 

และรอยละ 50 แบงเทากัน   

เนื่องจากในชวงเวลาของการศึกษาคร้ังนี้อยูในชวงเวลาของการเกิดเหตุการณไมสงบใน

จังหวัดชายแดนภาคใต  คณะกรรมการการกระจายอํานาจการปกครองใหกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นจึงได กําหนดเกณฑการจัดสรรายไดทั้งภาษีมูลคาเพิ่มตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน

และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  และเงินอุดหนุน

ทั่วไปสวนหนึ่งเพิ่มใหกับจังหวัดชายแดนภาคใตเปนกรณีพิเศษ โดยปงบประมาณ 2549 จัดสรร

เงินใหสามจังหวัดชายแดน คือปตตานี ยะลา และนราธิวาส  150 ลานบาท ตามจํานวนประชากร  

ปงบประมาณ 2550 จัดสรรเงินอุดหนุนใหกับเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต คือ ปตตานี 

ยะลา นราธิวาส และอีก 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา ไดแก อําเภอสะบายอย  อําเภอนาทวี   อําเภอ

จะนะ และอําเภอเทพา  จํานวน 150 ลานบาท และปงบประมาณ 2551 จัดสรรเงินอุดหนุนสําหรับ

สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 273.10 ลานบาทใหกับ

เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลตามจํานวนหมูบานและชุมชน ในอัตราหมูบานและชุมชนละ 

100,000 บาท และจัดสรรเงินอุดหนุนอีกสวนหนึ่งเพื่อชดเชยรายไดที่ลดลงจากเหตุการณไมสงบ

ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใตจํานวน 949.77 ลานบาท ใหแกเทศบาลและองคการบริหารสวน

ตําบล ตามจํานวนประชากรในอัตราคนละ 400 บาท  ทําใหรายไดของเทศบาลในจังหวัดดังกลาว

ในชวงเวลาที่ทําการศึกษา ไมเปนไปตามปกติ ดังนั้นเพื่อไมใหเกิดความคลาดเคล่ือนในการ

วิเคราะหผูวิจัยจึงไดตัดเทศบาลที่อยูใน 5 จังหวัดชายแดนออก ซึ่งจํานวนตัวอยางที่แสดงในตาราง

ที่ 3.1 ไดตัดเทศบาลใน 5 จังหวัดออกแลว  

ผลการวิเคราะหโครงสรางรายไดของเทศบาลสรุปไดดังตารางที่ 4.1  - 4.4 ตอไปนี้  
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ตารางที ่4.1  โครงสรางรายไดของเทศบาล ระหวางปงบประมาณ 2548–2551 

หนวย: บาท ตอหัว 

ปงบประมาณ 2548 ปงบประมาณ 2549 ปงบประมาณ 2550 ปงบประมาณ 2551 คาเฉลี่ยป 2548-2551 
ประเภทรายได 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน  รอยละ จํานวนเงิน  รอยละ จํานวนเงิน  รอยละ 

รายไดจัดเก็บเอง 

 

468.55 

 

6.40 

 

439.42 

-6.2% 

6.13 

 

595.32 

35.47% 

7.84 

 

638.20 

7.2% 

8.08 

 

535.25 

 

7.15 

 

รายไดที่รัฐบาล

จัดเก็บให/ แบงให 

3,799.78 

 

52.40 

 

3,506.17 

-7.8% 

48.91 

 

3,439.45 

-1.9% 

45.28 

 

2,963.99 

-13.8% 

37.50 

 

3,427.85 

 

45.83 

 

เงินอุดหนนุทัว่ไป 

 

2,988.06 

 

41.20 

 

3,222.47 

7.8% 

44.96 

 

3,560.98 

10.50% 

46.88 

 

4,301.13 

20.78% 

54.42 

 

3,516.99 

 

47.02 

 

รายไดรวม 

 

7,251.72 

 

100.00 

 

7,168.06 

-1.1% 

100.00 

 

7,595.75 

5.9% 

100.00 

 

7,903.31 

4.0% 

100.00 

 

7,479.08 

 

100.00 

 

 
แหลงที่มา:  สรุปจากแบบสอบถาม คํานวณโดยผูวิจยั 
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ตารางที ่4.2  โครงสรางรายได จําแนกตามประเภทของเทศบาล ระหวางปงบประมาณ 2548–2551 

หนวย: บาท ตอหัว 

เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล รวม ประเภทรายได 
จํานวนเงิน  รอยละ จํานวนเงิน  รอยละ จํานวนเงิน  รอยละ จํานวนเงิน  รอยละ 

รายไดจัดเก็บเอง 1,000.83 15.45 973.52 13.13 478.63 6.37 535.25 7.15 

รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บให / แบงให 2,559.00 39.51 3,151.60 42.50 3,476.45 46.30 3,427.85 45.83 

เงินอุดหนนุทัว่ไป 2,916.89 45.04 3,290.31 44.37 3,554.31 47.33 3,516.99 47.02 

รายไดรวม 6,476.71 100.00 7,415.42 100.00 7,508.24 100.00 7,479.08 100.00 

 
แหลงที่มา:  สรุปจากแบบสอบถาม คํานวณโดยผูวิจยั 
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ตารางที ่4.3  โครงสรางรายไดของเทศบาลเปรียบเทียบระหวางเทศบาล และภายในเทศบาลประเภทเดียวกัน 

หนวย: บาท ตอหัว 

รายไดจัดเกบ็เอง N mean p10 p25 p50 p75 p90 p90 /p10 

เทศบาลนคร 40 1000.83 684.04 862.30 1022.03 1183.57 1328.51 1.94 

เทศบาลเมือง 188 973.52 298.14 554.87 874.40 1105.87 1701.56 5.71 

เทศบาลตําบล 1784 478.63 100.52 172.09 300.94 527.90 838.93 8.35 

รวม 2012 535.25 109.66 187.39 339.43 616.92 1048.65 1.96 

รายไดทีร่ัฐจดัเก็บให / แบงให N mean p10 p25 p50 p75 p90 p90/p10 

เทศบาลนคร 40 2559.00 2027.56 2179.15 2479.55 2809.66 3360.97 1.66 

เทศบาลเมือง 188 3151.60 2018.49 2370.03 2756.51 3631.93 4902.51 2.43 

เทศบาลตําบล 1785 3475.57 2144.45 2452.47 2928.27 3684.13 5079.86 2.37 

รวม 2013 3427.10 2124.90 2431.56 2897.24 3661.65 5006.25 2.36 

เงินอุดหนุน N mean p10 p25 p50 p75 p90 p90/p10 

เทศบาลนคร 40 2916.89 1021.24 1353.43 2843.04 3747.99 4832.30 1.66 

เทศบาลเมือง 188 3290.31 1119.80 1393.10 2207.39 4644.68 6731.46 6.01 

เทศบาลตําบล 1785 3554.31 1698.19 2257.89 3078.92 4246.56 5654.67 3.33 

รวม 2013 3516.99 1570.75 2159.86 3045.04 4258.74 5699.64 3.63 
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ตารางที ่4.3  (ตอ) 

หนวย: บาท ตอหัว 

รายไดรวม N mean p10 p25 p50 p75 p90 p90/p10 

เทศบาลนคร 40 6476.71 4558.64 5238.15 6522.78 7335.41 8513.13 1.87 

เทศบาลเมือง 188 7415.42 4017.33 4907.78 6816.11 9257.68 11544.69 2.87 

เทศบาลตําบล 1785 7508.24 4480.71 5199.81 6546.63 8489.64 11207.48 1.49 

รวม 2013 7479.08 4419.86 5184.23 6587.96 8534.74 11193.21 1.50 

 
แหลงที่มา:  สรุปจากแบบสอบถาม คํานวณโดยผูวิจยั 
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ตารางที ่4.4  โครงสรางรายไดของเทศบาล จาํแนกตามภูมิภาค 

หนวย: บาท ตอหัว 

รายไดจัดเกบ็เอง N mean p10 p25 p50 p75 p90 p90/p10 

ภาคเหนือ 500 407.05 99.90 155.50 261.91 499.26 887.09 8.88 

ภาคตะวันออก 256 1,006.33 209.44 374.60 589.94 1,251.25 2,285.21 10.91 

ภาคใต 180 931.64 218.42 354.93 621.58 955.19 1391.58 6.37 

ภาคกลาง 438 498.65 116.64 206.31 349.15 604.38 1,041.34 2.09 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 638 360.00 86.49 150.64 270.92 472.35 694.39 8.03 

รายไดทีร่ัฐจดัเก็บให/แบงให N mean p10 p25 p50 p75 p90 p90/p10 

ภาคเหนือ 500 3,190.18 2,109.35 2,363.80 2,768.52 3,410.63 4,435.82 2.10 

ภาคตะวันออก 256 3,593.39 2,472.90 2,783.47 3,210.11 3,948.49 5,278.31 2.13 

ภาคใต 180 4721.70 2273.69 2652.91 3389.62 4680.04 7499.20 3.30 

ภาคกลาง 438 3,744.94 2,132.16 2,471.25 3,071.24 4,239.15 5,657.71 1.51 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 638 2,964.98 2,029.92 2,337.39 2,728.24 3,319.60 4,083.43 2.01 
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ตารางที ่4.4  (ตอ) 

หนวย: บาท ตอหัว 

เงินอุดหนุน N mean p10 p25 p50 p75 p90 p90/p10 

ภาคเหนือ 500 3,512.99 1,745.35 2,215.22 3,036.50 4,140.98 5,500.68 3.15 

ภาคตะวันออก 256 3,123.62 1,182.49 1,750.66 2,595.57 4,116.11 5,815.84 4.92 

ภาคใต 180 4281.43 1869.36 2469.85 3657.40 5130.35 7049.31 3.77 

ภาคกลาง 438 3,642.15 1,410.21 2,100.31 3,095.13 4,667.03 6,171.67 1.69 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 639 3,376.59 1,623.49 2,276.65 3,080.21 4,051.34 5,226.56 3.22 

รายไดรวม N mean p10 p25 p50 p75 p90 p90/p10 

ภาคเหนือ 500 7,110.21 4,369.17 7862.297 9,796.88 11,731.47 13666.05 3.13 

ภาคตะวันออก 256 7,723.34 4,807.40 5,486.59 7,039.71 9,143.27 11,577.52 2.41 

ภาคใต 180 9934.76 4957.02 5788.33 7997.24 10661.73 16718.85 3.37 

ภาคกลาง 438 7,885.73 4,340.60 5,173.29 6,935.00 9,537.28 12,239.54 1.55 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 639 6,699.37 4,325.17 5,077.22 6,204.67 7,644.91 9,415.43 2.18 

 
แหลงที่มา:  สรุปจากแบบสอบถาม คํานวณโดยผูวิจยั 
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จากตาราง 4.1 โครงสรางรายไดของเทศบาลกลุมตัวอยาง ในชวงปที่ทําการศึกษา คือ

ระหวางปงบประมาณ 2548 ถึงปงบประมาณ 2551 รายไดรวมของเทศบาลเฉลี่ยตอหัวอยูที่

ประมาณ 7,500 บาท รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงใหเฉล่ียประมาณ 3,400 บาท หรือ

ประมาณรอยละ 46 รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเอง ทั้งที่เปนภาษีและไมใชภาษีอยูที่ประมาณ 500 

บาท หรือรอยละ 7 รายไดจากเงินอุดหนุนทั่วไปประมาณ 3,500 บาท หรือรอยละ 47 ชวงเวลาที่

ศึกษารายไดที่เทศบาลจัดเก็บเองมีการเปลี่ยนแปลงไมแนนอน ในขณะที่ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให

และแบงใหลดลง แตเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มมากข้ึนทุกปโดยเฉพาะป 2551 รายรับสวนใหญเกินกวา

รอยละ 90 ของเทศบาลมาจากรัฐบาล รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเองมีเพียงสวนนอย สวนใหญยังคง

พึ่งพิงรายไดจากสวนกลาง 

เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทของเทศบาลตามตาราง 4.2 พบวา เทศบาลนครและ

เทศบาลเมือง มีความสามารถในการจัดเก็บรายไดสูงกวาเทศบาลตําบลอยางเห็นไดชัด โดยรายได

ที่จัดเก็บเองของเทศบาลนครคิดเปนรอยละ 15  เทศบาลเมืองคิดเปนรอยละ 13 ในขณะที่เทศบาล

ตําบลมีรายไดจัดเก็บเองเพียงรอยละ 6  แตเทศบาลตําบลมีรายไดที่รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงให

รวมทั้งเงินอุดหนุนเฉล่ียตอหัวสูงกวาเทศบาลประเภทอ่ืนๆ  ทําใหรายไดรวมเฉล่ียตอหัวของ

เทศบาลตําบลสูงที่สุด คือ 7,500 บาท เทศบาลเมือง 7,400 บาท และเทศบาลนคร 6,500 บาท 

ตามลําดับ  เนื่องจากเกณฑการจัดสรรภาษีมูลคาเพิ่มตามพรบ.กระจายอํานาจ และเงินอุดหนุน

สวนหนึ่งรอยละ 50 แบงใหตามจํานวนเทศบาล รอยละ 50 แบงใหตามจํานวนประชากร  ทําให

เทศบาลตําบลซ่ึงมีจํานวนมากวาไดรับการจัดสรรสูงกวาเทศบาลประเภทอ่ืนๆ   เงินอุดหนุน และ

ภาษีแบงจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญที่ชวยลดความไมเทาเทียมกันของรายไดในแนวด่ิงระหวาง

เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล ทําใหเทศบาลตําบลซึ่งมีความสามารถในการ

จัดเก็บรายไดเองตํ่า มีรายไดรวมเฉล่ียตอหัวไมแตกตางจากเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร 

 หากพิจารณาถึงความไมเทาเทียมกันของรายไดแตละประเภทเปรียบเทียบกันระหวาง

เทศบาลประเภทตางๆ ตามตาราง 4.3 จะเห็นวาเทศบาลนครและเทศบาลเมืองมีรายไดจัดเก็บเอง

ตอหัวสูงกวาเทศบาลตําบลประมาณ 2 เทา และเมื่อพิจารณาภายในกลุมของเทศบาลประเภท

เดียวกันจะเห็นวาเทศบาลนครมีความไมเทาเทียมกันภายในกลุมของเทศบาลที่มีรายไดจัดเก็บเอง

สูงและตํ่าประมาณ 2 เทาขณะที่เทศบาลเมืองมีความไมเทาเทียมกันประมาณ 6 เทา และเทศบาล

ตําบลมีความแตกตางกันสูงถึง 8 เทา (เปรียบเทียบระหวางเปอรเซ็นตไทที่ 10 และ 90) เชนเดียวกับ

เงินอุดหนุนทั่วไป รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลมากกวา

เทศบาลนคร แตเม่ือพิจารณาความไมเทาเทียมกันภายในกลุมเทศบาล พบวาเทศบาลเมืองมี

ความไมเทาเทียมกันของเงินอุดหนุนภายในกลุมถึง 6 เทา และเทศบาลเมืองมีความแตกตางกัน
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ของรายไดรวมเฉล่ียตอหัวสูงกวาเทศบาลประเภทอ่ืนๆ คือประมาณ 3 เทา ทั้งนี้การที่เทศบาลเมอืง

มีความไมเทาเทียมกันเองภายในสูงในหลายดาน เนื่องจากเทศบาลเมืองบางแหงมีความเจริญ

มากเปนที่ต้ังของศาลากลางจังหวัด ในขณะที่บางแหงยกฐานะข้ึนมาจากเทศบาลตําบลไดไมนาน 

เมื่อพิจารณารายไดของเทศบาลจําแนกตามภาคตางๆ ดังตารางที่ 4.4 พบวา ภาคตะวันออก

มีรายไดจัดเก็บเองเฉล่ียตอหัวสูงที่สุด รองลงมาคือภาคใต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายได

จัดเก็บเองตํ่าที่สุด   เปนที่นาสังเกตวารายไดจัดเก็บเองนี้มีความแตกตางกันเองภายในสูงเกือบทุก

ภาคอยูที่ 2-10 เทา สําหรับรายไดที่รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงให รวมทั้งเงินอุดหนุนพบวาภาคใต

ยังคงมีรายไดทั้งสองประเภทเฉล่ียตอหัวสูงกวาภาคอ่ืนๆ  ทําใหรายไดรวมเฉล่ียตอหัวของภาคใต

สูงที่สุด คือ ประมาณ 10,000 บาท ขณะที่รายไดรวมเฉล่ียตอหัวตํ่าสุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

คือ 6,700 บาท 

สรุป  โครงสรางรายไดของเทศบาลกลุมตัวอยางมีรายไดเฉล่ียตอหัวประมาณ 7,500 บาท 

โดยรายไดที่เทศบาลจัดเก็บเองมีเพียงรอยละ 7 รายไดสวนใหญยังคงมาจากรัฐบาล เทศบาลที่

เจริญแลวเชน เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง มีความสามารถในการจัดเก็บรายไดเองสูงกวา

เทศบาลตําบล แตเกณฑที่รัฐบาลใชในการจัดสรรภาษีแบง และเงินอุดหนุนที่สวนหนึ่งรอยละ 50 

แบงตามจํานวนเทศบาล และรอยละ 50 แบงตามจํานวนประชากรทําใหเทศบาลตําบล มีรายได

รวมเฉลี่ยตอหัวไมแตกตางจากเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ในประเด็นนี้อาจไมเปนธรรมกับ

เทศบาลนครและเมือง ซึ่งเปนเทศบาลขนาดใหญมีประชากรมากกวา และมีภารกิจในการ

ใหบริการสาธารณะที่กวางขวางกวาเทศบาลตําบล  ในมิติพื้นที่พบวามีความแตกตางกันมาก

ระหวางเทศบาลที่อยูในภาคใต ที่มีรายไดรวมเฉล่ียตอหัวสูงที่สุดกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มี

รายไดเฉล่ียตอหัวตํ่าสุด  
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ตารางที ่4.5  โครงสรางการจัดสรรงบประมาณรายจายของกลุมตัวอยาง ปงบประมาณ 2548-2551 จําแนกตามลักษณะงาน 

หนวย: บาท ตอหัว 

ปงบประมาณ 2548 ปงบประมาณ 2549 ปงบประมาณ 2550 ปงบประมาณ 2551 คาเฉล่ียป 2548-2551 
ดาน / แผนงาน 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน  รอยละ 
1.  ดานบริหารทั่วไป 1,536.55 31.83 1,892.72 34.62 2,192.19 35.58 2,553.46 35.18 2,044.87 34.48 
1.1  แผนงานบริหารท่ัวไป 

 

1,251.17 

 

26.12 

 

1,587.95 

(25.9%) 

29.04 

 

1,856.37 

(16.9%) 

30.13 

 

2,176.66 

(17.25%) 

29.99 

 

1,721.57 

 

29.03 

 

1.2  แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน  

275.38 

 

5.70 

 

304.78 

(10.66%) 

5.57 

 

335.82 

(10.18%) 

5.45 

 

376.81 

(12.2%) 

5.10 

 

323.30 

 

5.45 

 
2.  ดานบริการชุมชน

และสังคม 
2,807.50 

 
58.15 

 
3,121.30 

 
57.09 

 
3,466.35 

 
56.27 

 
4,259.10 

 
58.69 

 
3,414.62 

 
57.58 

 
2.1  แผนงานการศึกษา 

 

274.12 

 

5.68 

 

363.71 

(32.6%) 

6.65 

 

458.47 

(26.05) 

7.44 

 

1,001.35 

(118.4%) 

13.80 

 

524.62 

 

8.85 

 

2.2  แผนงานสาธารณะสุข 

 

268.27 

 

5.56 

 

361.56 

(34.7%) 

6.61 

 

419.80 

(16.10%) 

6.81 

 

512.98 

(22.1%) 

7.07 

 

390.91 

 

6.59 

 

2.3  แผนงานสังคม  

       สงเคราะห 

44.58 

 

0.92 

 

93.54 

(109.8%) 

1.71 

 

192.93 

(106.2%) 

3.13 

 

397.82 

(106.2%) 

5.48 

 

182.45 

 

3.08 

 

2.4  แผนงานเคหะชุมชน 

 

1,919.55 

 

39.76 

 

1,925.98 

(.33%) 

35.23 

 

1,842.94 

(-4.31%) 

29.91 

 

1,831.28 

(-0.6%) 

25.23 

 

1,879.80 

 

31.70 
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ตารางที ่4.5  (ตอ)  

                                                                                                                                                                 หนวย: บาท ตอหวั 

ปงบประมาณ 2548 ปงบประมาณ 2549 ปงบประมาณ 2550 ปงบประมาณ 2551 คาเฉล่ียป 2548-2551 
ดาน / แผนงาน 

จํานวนเงิน  รอยละ จํานวนเงิน  รอยละ จํานวนเงิน  รอยละ จํานวนเงิน  รอยละ จํานวนเงิน  รอยละ 

2.5 แผนงานสรางความ

เขมแข็งชุมชน   

128.43 

 

2.66 

 

168.37 

(31.09%) 

3.08 

 

199.91 

(18.73%) 

3.24 

 

230.70 

(15.4%) 

3.18 

 

181.98 

 

3.07 

 

2.6 แผนงานการศาสนาและ

วัฒนธรรมฯ  

172.56 

 

3.57 

 

208.14 

(20.61%) 

3.81 

 

352.31 

(69.26%) 

5.72 

 

284.98 

(-19.11%) 

3.93 

 

254.87 

 

4.30 

 
3. ดานการเศรษฐกิจ 517.41 10.72 493.28 9.02 515.82 8.37 478.41 6.59 501.25 8.45 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ

โยธา  

387.70 

 

8.03 

 

382.38 

(-1.37%) 

6.99 

 

388.92 

(1.71%) 

6.31 

 

365.33 

(-6.06%) 

5.03 

 

381.10 

 

6.43 

 

3.2 แผนงานการเกษตร  

 

33.25 

 

0.69 

 

34.91 

(4.9%) 

0.64 

 

55.40 

(58.6%) 

0.90 

 

37.15 

(-32.94%) 

0.51 

 

40.23 

 

0.68 

 

3.3 แผนงานการพาณิชย  

 

96.46 

 

2.00 

 

75.99 

(-21.2%) 

1.39 

 

71.51 

(-5.8%) 

1.16 

 

75.93 

(6.1%) 

1.05 

 

79.92 

 

1.35 

 
รวมรายจายของงานประจาํ 
(ไมรวมงบกลาง) 

4,827.71 
 

100.00 
 

5,467.24 
(13.24%) 

100.00 
 

6,160.64 
(12.68%) 

100.00 
 

7,257.51 
(17.8%) 

100.00 
 

5,930.51 
 

100.00 
 

 

แหลงที่มา:  สรุปจากแบบสอบถาม คํานวณโดยผูวิจยั 
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ตารางที ่4.6  โครงสรางการจัดสรรงบประมาณรายจายของกลุมตัวอยาง ปงบประมาณ 2548-2551 จําแนกตามประเภทเทศบาล 

หนวย: บาท ตอหัว 

เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล เฉลี่ย ดาน / แผนงาน 
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

1.ดานบริหารทั่วไป 1,031.32 22.65 1,404.64 27.38 2,135.77 35.32 2,044.87 34.48 
1.1 แผนงานบริหารทัว่ไป  820.85 18.02 1,095.36 21.35 1,808.44 29.91 1,721.57 29.03 

1.2 แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน  210.47 4.62 309.28 6.03 327.34 5.41 323.30 5.45 
2. ดานบรกิารชุมชนและ
สังคม 3,177.44 69.77 3,450.71 67.27 3,416.13 56.50 3,414.62 

57.58 

2.1 แผนงานการศึกษา 714.71 15.69 967.20 18.86 473.32 7.83 524.62 8.85 

2.2 แผนงานสาธารณะสุข  416.79 9.15 427.99 8.34 386.38 6.39 390.91 6.59 

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห  72.60 1.59 74.85 1.46 196.36 3.25 182.45 3.08 

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน  1,709.84 37.55 1,618.55 31.55 1,911.38 31.61 1,879.80 31.70 

2.5 แผนงานสรางความ

เขมแข็งชุมชน 99.28 2.18 145.36 2.83 187.74 3.10 181.98 3.07 

2.6 แผนงานการศาสนาและ

วัฒนธรรมฯ  

164.22 3.61 216.77 4.23 260.96 4.32 254.87 4.30 
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ตารางที ่4.6  (ตอ) 

หนวย: บาท ตอหัว 

เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล เฉลี่ย ดาน / แผนงาน 
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

3. ดานการเศรษฐกิจ 230.21 5.06 273.96 5.34 531.54 8.79 501.25 8.45 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา  183.40 4.03 195.07 3.80 405.34 6.70 381.10 6.43 

3.2 แผนงานการเกษตร  0.00 0.00 0.24 0.00 45.39 0.75 40.23 0.68 

3.3 แผนงานการพาณิชย  46.81 1.03 78.64 1.53 80.81 1.34 79.92 1.35 
รวมรายจายของงาน
ประจํา (ไมรวมงบกลาง) 4,554.12 100.00 5,129.31 100.00 6,046.71 100.00 5,930.51 

 
100.00 

 
แหลงที่มา:  สรุปจากแบบสอบถาม คํานวณโดยผูวิจยั 
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ตารางที ่4.7  ความแตกตางของรายจายแตละแผนงานจําแนกตามประเภทเทศบาล 

หนวย: บาท ตอหัว 

แผนงานบรหิารทัว่ไป N mean p10 p25 p50 p75 p90 p90/p10 

เทศบาลนคร 40 820.85 534.70 712.70 824.78 940.51 1,100.98 2.06 

เทศบาลเมือง 188 1,095.36 508.54 734.54 1,096.19 1,412.52 1,683.82 3.31 

เทศบาลตําบล 1770 1,808.44 722.72 1,006.07 1,473.12 2,157.03 3,026.05 4.19 

รวม 1998 1,721.57 682.21 958.85 1,395.67 2,039.73 2,929.47 4.29 
แผนงานการศึกษา N mean P10 p25 p50 p75 p90 p90/p10 

เทศบาลนคร 40 714.71 268.52 344.63 449.33 692.97 1,872.17 6.97 

เทศบาลเมือง 188 967.20 135.75 260.81 418.85 709.29 3,227.07 23.77 

เทศบาลตําบล 1770 473.32 51.59 136.36 304.93 625.70 975.58 18.91 

รวม 1998 524.62 56.90 154.25 325.50 630.80 1036.87 18.22 
แผนงานสาธารณสุข N mean P10 p25 p50 p75 p90 p90/p10 

เทศบาลนคร 40 416.79 170.28 199.08 261.89 504.36 816.12 4.79 

เทศบาลเมือง 188 427.99 124.92 194.69 335.85 589.29 929.63 7.44 

เทศบาลตําบล 1770 386.38 67.75 150.17 305.00 506.61 793.68 11.71 

รวม 1998 390.91 73.39 159.29 307.48 515.38 808.19 11.01 
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ตารางที ่4.7  (ตอ) 

หนวย: บาท ตอหัว 

แผนงานเคหะและชุมชน N mean P10 p25 p50 p75 p90 p90/p10 

เทศบาลนคร 40 1,709.84 809.86 1,367.12 1,687.06 2,044.61 2,496.68 3.08 

เทศบาลเมือง 188 1,618.55 850.79 1,156.61 1,517.44 1,953.64 2,534.47 2.98 

เทศบาลตําบล 1771 1,911.38 403.01 918.70 1,643.35 2,479.18 3,601.59 8.94 

รวม 1999 1879.80 423.47 967.01 1627.05 2381.04 3422.60 8.08 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา N mean P10 p25 p50 p75 p90 p90/p10 
เทศบาลนคร 40 183.40 9.42 21.02 74.26 172.17 560.78 59.51 

เทศบาลเมือง 188 195.07 0.00 0.00 14.87 125.83 706.17 - 

เทศบาลตําบล 1769 405.34 0.00 0.00 0.00 367.70 1,561.49 - 

รวม 1997 381.10 0.00 0.00 0.00 300.40 1,486.07 - 
แผนงานอ่ืนๆ N mean P10 p25 p50 p75 p90 p90/p10 

เทศบาลนคร 40 593.38 396.84 487.49 571.06 705.00 845.95 2.13 

เทศบาลเมือง 188 825.14 264.48 518.51 740.17 1,059.39 1,383.81 5.23 

เทศบาลตําบล 1770 1,098.20 365.13 551.57 866.01 1,312.31 1,899.18 5.20 

รวม 1998 1,062.40 354.45 543.39 838.07 1,265.76 1,866.45 5.27 
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ตารางที ่4.7  (ตอ) 

หนวย: บาท ตอหัว 

งบประมาณรายจายรวม N mean P10 p25 p50 p75 p90 p90/p10 

เทศบาลนคร 40 4,554.12 3,340.15 3,894.47 4,334.31 5,190.30 6,179.59 1.85 

เทศบาลเมือง 188 5,129.31 2,602.18 3,645.35 4,602.60 5,943.17 8,602.37 3.31 

เทศบาลตําบล 1770 6,046.71 3,228.83 4,019.07 5,196.60 7,012.48 9,501.09 2.94 

รวม 1998 5,930.51 3,188.23 3,948.95 5,126.05 6,842.66 9,321.43 2.92 

 
แหลงที่มา:  สรุปจากแบบสอบถาม คํานวณโดยผูวิจยั 
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ตารางที่ 4.8  ความแตกตางของรายจายแตละแผนงาน จําแนกตามภูมิภาค 

หนวย: บาท ตอหัว 

แผนงานบริหารทั่วไป N  mean  p10  p25  p50  p75  p90  p90/p10  

ภาคเหนือ 
495  1561.84  683.31  950.68  1334.62  1886.04  2555.75  3.74 

ภาคตะวันออก 256  1,624.88  625.48  902.74  1,413.83  2,018.74  2,929.47  4.68  

ภาคใต 297   2,024.08  656.54  1,099.68  1,622.51  2,392.41  3,297.49  5.02  

ภาคกลาง 433  2,014.40  682.21  982.87  1,421.99  2,357.19  3,389.70  4.97  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 634  1,543.32  694.97  906.73  1, 361.50  1,960.52  2,567.37  3.69  

แผนงานการศึกษา N  mean  p10  p25  p50  p75  p90  p90/p10  

ภาคเหนือ 
495 

476.84  71.51  156.48  313.95  594.00  920.19  12.87  

ภาคตะวันออก 256  499.13  30.24  117.81  254.19  579.33  1,071.07  35.42  

ภาคใต 298  702.08  61.96  191.69  403.87  856.04  1,710.15  27.60  

ภาคกลาง 433  652.53  78.68  187.18  366.90  677.82  1,399.07  17.78  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 634  446.57  46.42  136.02  307.88  623.65  911.67  19.64  

แผนงานสาธารณสุข N  mean  p10  p25  p50  p75  p90  p90/p10  

ภาคเหนือ 
495  348.61  67.75  144.28  276.92  471.66  694.86  10.26 

ภาคตะวันออก 256  379.98  69.70  127.37  270.18  496.21  935.46  13.42  

ภาคใต 298  378.60  40.43  162.82  272.35  502.35  871.10  21.55  
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ตารางที่ 4.8  (ตอ) 

หนวย: บาท ตอหัว 

แผนงานสาธารณสุข N  mean  p10  p25  p50  p75  p90  p90/p10  

ภาคกลาง 433  449.57  82.54   155.18  334.42  571.52  932.29  11.30  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  634  381.76  82.37   182.99  316.84  508.63  744.72  9.04  

แผนงานเคหะและชุมชน N mean p10 p25 p50 p75 p90 p90/p10 

ภาคเหนือ 
495  476.84  71.51  156.48  313.95  594.00  920.19  12.87 

ภาคตะวันออก 256  2,287.04  726.67  1,328.42  1,902.46 2,931.06 4,131.08  5.68 

ภาคใต 298  2,646.18  961.10  1,508.26  2,272.23 3,183.56 4,775.33  4.97 

ภาคกลาง 433  2,109.11  757.28  1,292.06  1,841.86 2,622.84 3,793.55  5.01 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 634  1,551.32  293.53  728.87  1, 397.23 2,045.82 2,766.99  9.43 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา N   mean   p10   p25   p50   p75  p90  p90/p10  

ภาคเหนือ 
495  458.97  0.00  0.00  0.00  605.77  1511.08  - 

ภาคตะวันออก 256  235.42  0.00  0.00  0.00  44.80  1,035.90  -  

ภาคใต 298  249.86  0.00  0.00  0.00  51.30  647.59  -  

ภาคกลาง 433  172.63  0.00  0.00  0.00  0.00  316.65  -  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 633  589.25  0.00  0.00  0.00  936.47  1,945.50  -  
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ตารางที ่4.8  (ตอ) 

หนวย: บาท ตอหัว 

แผนงานอ่ืนๆ N mean P10 P25 P50 P75 P90 p90/p10 

ภาคเหนือ 634 982.75 359.41 535.12 830.79 1,243.77 1,780.26 4.95 

ภาคตะวันออก 256 883.98 316.48 511.62 757.85 1,084.01 1,506.12 4.76 

ภาคใต 180 1,369.40 385.00 572.38 901.23 1,447.06 2,409.68 6.26 

ภาคกลาง 433 1,171.40 367.48 549.10 843.52 1,338.22 1,916.90 5.22 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 634 982.75 359.41 535.12 830.79 1,243.77 1,780.26 4.95 

รายจายรวม N mean p10 p25 p50 p75 p90 p90/p10 

ภาคเหนือ 495 5423.00 3023.64 3741.44 4801.61 6166.90 8005.36 2.65 

ภาคตะวันออก 256 5,910.30 3,330.87 4,077.22 5,274.41 6,894.07 9,444.82 2.84 

ภาคใต 298 7,149.77 3,357.66 4,423.41 5,831.80 8,278.03 12,113.54 3.61 

ภาคกลาง 433 6,569.63 3,229.84 3,989.30 5,292.05 7,907.64 10,492.20 3.25 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 634 5,419.79 3,138.35 3,861.56 5,058.91 6,461.65 8,437.27 2.69 

 
แหลงที่มา:  สรุปจากแบบสอบถาม คํานวณโดยผูวิจยั 
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4.1.2  โครงสรางการจัดสรรงบประมาณรายจายของเทศบาล 
 ตามที่ไดกลาวไวแลวในหัวขอ 2.3 ในบทที่ 2 วางบประมาณของเทศบาลใชระบบงบประมาณ
แบบแผนงาน (Program Budgeting) จําแนกตามลักษณะงาน ออกเปน 4 ดาน 12 แผนงาน 36 งาน 
ไดแก ดานบริหารทั่วไป ดานบริการชุมชนและสังคม ดานเศรษฐกิจ และดานการดําเนินการอ่ืนๆ 
ดานบริหารทั่วไป ประกอบดวย 2 แผนงาน คือ แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน ดานบริการชุมชนและสังคม ประกอบดวย 6 แผนงาน ไดแก แผนงานการศึกษา แผนงาน
สาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ดานการเศรษฐกิจ ประกอบดวย 3 
แผนงาน ไดแก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานการเกษตร และแผนงานการพาณิชย 
และดานการดําเนินการอ่ืนๆ ประกอบดวย 1 แผนงาน ไดแก แผนงานงบกลาง 

การศึกษาในบทน้ี จะไดศึกษาการจัดสรรงบประมาณรายจายของเทศบาล จําแนกตาม
ลักษณะงาน ประกอบไปดวย ดานและแผนงาน แตไมลงรายละเอียดถึงงานและหมวดรายจาย
เพื่อศึกษาวาเทศบาลมีโครงสรางการจัดสรรงบประมาณรายจายลงแตละดานและแผนงานมาก
นอยแตกตางกันอยางไร เพื่อตอบโจทยวิจัยขอที่ 1 ทั้งนี้ไมรวมการจัดสรรรายจายงบกลาง ซึ่งไดแก
งบประมาณเพื่อการชําระหนี้เงินกู บํารุงสมาคมที่เทศบาลเปนสมาชิก เพื่อใชจายในกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเปน ตามนโยบาย เชน จายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
จายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินชวยเหลืองบเฉพาะการ 

โครงสรางการจัดสรรงบประมาณรายจายของเทศบาลกลุมตัวอยางระหวางปที่
ทําการศึกษา พบวาเทศบาลมีงบประมาณรายจายเฉล่ียตอหัวประมาณ 6,000 บาท และมี
แนวโนมเพิ่มข้ึนทุกป  โดยเทศบาลตําบลมีงบประมาณรายจายเฉล่ียตอหัวสูงที่สุด คือ 6,000 บาท 
เทศบาลเมือง 5,100 บาท และเทศบาลนคร 4,500 บาท (ตารางที่ 4.5 และ 4.6) 

เมื่อพิจารณาแยกตามแผนงาน พบวาจัดสรรงบประมาณลงในแผนงานเคหะชุมชน ซึ่ง
เปนรายจายที่เกี่ยวกับการดําเนินการดานรักษาความสะอาดถนน ที่สาธารณะ เก็บขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล การบําบัดน้ําเสีย การบริการไฟฟาแสงสวาง การจราจร การปรับปรุงภูมิทัศน 
สภาพแวดลอม สูงที่สุดเฉล่ียอยูที่รอยละ 32 เกือบหนึ่งในสามของงบประมาณทั้งส้ินแตมีแนวโนม
ที่จะลดลง   รองลงมาคือ แผนงานบริหารทั่วไปซึ่งเปนแผนงานที่เกี่ยวของกับการบริหารงานตางๆ 
ของเทศบาลใหเปนไปดวยความเรียบรอย ไดแก การบริหารงานคลัง งานพัสดุ การจัดเก็บภาษี 
การจัดทําแผน การจัดทํางบประมาณ งานดานกฎหมาย และการประชาสัมพันธ ประมาณรอยละ 
29 โดยเทศบาลตําบลมีการจัดสรรงบประมาณลงในแผนงานนี้มากที่สุด และเทศบาลนครนอย
ที่สุด  สําหรับแผนงานการศึกษา ซึ่งเปนรายจายเพื่อดําเนินการดานการศึกษาของเทศบาล
ควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล พัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาบุคลากร และสงเสริมคุณภาพทาง
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วิชาการ เทศบาลจัดสรรงบประมาณลงในแผนงานนี้คิดเปนรอยละ 9 และมีแนวโนมมี่จะเพิ่มข้ึน
โดยเทศบาลเมือง และเทศบาลนครมีการจัดสรรงบประมาณดานการศึกษามากกวาเทศบาลตําบล
ถึง 2 เทา คือประมาณรอยละ 16-19 ของรายจายทั้งส้ิน แตมีความไมเทาเทียมกันของบประมาณ
รายจายดานการศึกษาในเทศบาลเมืองสูงถึง 24 เทาเนื่องจากตามที่ไดวิเคราะหไปแลววาเทศบาล
เมืองมีความแตกตางกันมากทั้งรายไดและความเจริญ   เทศบาลบางแหงอาจมีการจัดการศึกษา
ครบทุกระดับ แตบางเทศบาลอาจมีเพียงศูนยเด็กเล็ก  ในขณะที่เทศบาลตําบลมีการจัดสรร
งบประมาณดานนี้เพียงรอยละ 8 ของงบประมาณรายจายทั้งส้ิน และมีความไมเทาเทียมกันสูงถึง 
19 เทา  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ซึ่งเปนรายจายเกี่ยวกับงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 
เทศบาลตําบลจัดสรรงบประมาณรายจายดานนี้สูงกวาเทศบาลนครและเทศบาลเมืองถึง 2 เทา 
เนื่องจากเทศบาลนครและเมืองมีความเจริญมากกวาความตองการในโครงสรางพื้นฐานจึงนอย
กวาเทศบาลตําบล  และเทศบาลทุกแหงไมจําเปนตองมีรายจายเพื่อการนี้จึงพบวามีคามแตกตาง
กันเองภายในเทศบาลสูง (ตารางที่ 4.7) 

เมื่อพิจารณาถึงความไมเทาเทียมในมิติของพื้นที่ พบวาภาคใตมีงบประมาณรายจายรวม

เฉล่ียตอหัวสูงที่สุด ประมาณ 7,000 บาท  รองลงมาคือภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลําดับ  ภาคใตมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาสูงที่สุด และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษานอยที่สุด นอกจากนี้ยังพบวาการ

จัดสรรงบประมาณรายจายดานการศึกษามีความแตกตางกันมากภายในแตละภาค แผนงาน

อุตสาหกรรมและโยธา คือ แผนงานเพื่อดําเนินงานดานสํารวจ ออกแบบ ทางดานวิศวกรรม 

สถาปตยกรรม เคร่ืองจักรกล ควบคุมและตรวจสอบการกอสรางอาคาร และงานกอสรางโครงสราง

พื้นฐาน ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการจัดสรรงบประมาณรายจายในดานนี้สูงกวา

ภาคกลาง ภาคใต และภาคตะวันออก ทั้งนี้เนื่องจากในภาคที่พื้นที่เจริญแลวความตองการใน

โครงสรางพื้นฐานยอมมีนอยกวา และมีความแตกตางกันในแตละภาคสูงบางแหงไมมีการจัดสรร

งบประมาณลงในดานนี้เลย (ตารางที่ 4.8) 

สรุป โครงสรางการจัดสรรงบประมาณรายจายของเทศบาลกลุมตัวอยาง พบวาเทศบาลมี

งบประมาณรายจายเพิ่มข้ึนทุกปในชวงที่ศึกษา  เทศบาลตําบลมีรายจายตอหัวสูงที่สุด เทศบาล

เมืองมีความแตกตางกันมากที่สุด  และเมื่อพิจารณาตามภูมิภาคพบวา เทศบาลที่อยูในภาคใตมี

งบประมาณรายจายตอหัวสูงที่สุด งบประมาณรายจายดานเคหะและชุมชนเปนดานที่ไดรับการ

จัดสรรงบประมาณมากที่สุดในเทศบาลทุกประเภท เนื่องจากเกี่ยวของกับภารกิจหลักของเทศบาล 

รองลงมา คือ ดานบริหารทั่วไป โดยเทศบาลที่มีความเจริญ เชน เทศบาลนคร และเมือง มีการ

จัดสรรงบประมาณดานบริหารทั่วไปคิดเปนสัดสวนนอยกวาเทศบาลตําบลรายจายที่ไดรับการ
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จัดสรรงบประมาณรองลงมา คือ ดานการศึกษา ซึ่งพบวาเทศบาลนคร และเทศบาลเมืองมีการจัดสรร

งบประมาณดานการศึกษามากกวาเทศบาลตําบล และเทศบาลในภาคใตมีการจัดสรรงบประมาณ

ดานการศึกษามากที่สุด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลในภาคกลางมีความตองการดาน

โครงสรางพื้นฐานนอยกวาเทศบาลตําบล และเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ 

 

4.2  การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายของ
เทศบาล 

  

กลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ เทศบาลที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 506 แหง จากจํานวน

แบบสอบถามที่สงออกไปยังเทศบาลจํานวน 1156 แหง (เทศบาลที่มีอยู ณ วันที่ 30 กันยายน 

2548 และคงมีอยูถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 ซึ่งเปนระยะเวลาที่ทําการศึกษา) คิดเปนรอยละ 43 

ของประชากร  ประกอบดวย เทศบาลนคร 10 แหง จากจํานวนเทศบาลทั้งส้ิน 22 แหง คิดเปนรอยละ 

45   เทศบาลเมือง 48 แหง จากจํานวนเทศบาลเมืองทั้งส้ิน 113 แหง คิดเปนรอยละ 42  เทศบาล

ตําบลทั้งส้ิน 1,021 แหงจากเทศบาลนครทั้งส้ิน 1021 แหง คิดเปนรอยละ 43 ใชเวลาในการเก็บ

รวบรวมขอมูล 4 เดือน คือ ต้ังแตเดือนกันยายน 2552 ถึง ธันวาคม 2552 โดยเทศบาลที่ตอบ

แบบสอบถาม กระจายอยูในภาคตางๆ ดังนี้ (ตารางที่ 4.9-4.10) 

 

ตารางที่ 4.9  จํานวนเทศบาลกลุมตัวอยาง จําแนกตามภาค และประเภทของเทศบาล 

หนวย : แหง 

 

ภาค 

 

เหนือ ใต กลาง ตะวันออก 

ตะวันออก 

เฉียง

เหนือ 

รวม 

จํานวน 

ณ 30 

ก.ย.48 

รอยละ 

เทศบาลนคร 4 1 2 1 2 10 22 45 

เทศบาลเมือง 8 5 14 8 13 48 113 42 

เทศบาลตําบล 114 39 94 55 146 448 1021 43 

รวม 126 45 110 64 161 506 1156 43 
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เทศบาลในภาคเหนือ 126 แหง คิดเปนรอยละ 25 ของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย
เทศบาลนคร  4 แหง  เทศบาลเมือง  8 และเทศบาลตําบล 114  แหง  เทศบาลในภาคใต 45  แหง 
ไมรวมเทศบาลใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต คิดเปนรอยละ 9 ของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย
เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 5 แหง และเทศบาลตําบล 39 แหง เทศบาลในภาคกลาง 110 แหง 
คิดเปนรอยละ 22 ของกลุมตัวอยาง ประกอบดวยเทศบาลนคร 2 แหง เทศบาลเมือง 14 แหง และ
เทศบาลตําบล 94  แหง  เทศบาลในภาคตะวันออก 64 แหง คิดเปนรอยละ 12 ของกลุมตัวอยาง 
ประกอบดวยเทศบาลนคร 1 แหง เทศบาล เทศบาลเมือง 8 แหง และเทศบาลตําบล 55 แหง    
และเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 161 แหง คิดเปนรอยละ 32 ของกลุมตัวอยางประกอบดวย 
เทศบาลนคร 2 แหง เทศบาลเมือง 13 แหง  และเทศบาลตําบล 146  
 
ตารางที่ 4.10  จํานวนเทศบาลกลุมตัวอยาง จําแนกตามที่ต้ัง 

 

 

แหลงที่มา:  สรุปจากเทศบาลที่ตอบแบบสอบถาม 
 

ลักษณะดานประชากรพบวาเทศบาลตัวอยางมีจํานวนประชากรเฉลี่ย 11,750 คน ความ
หนาแนนของประชากรประมาณ 1,500 คน ตอตารางกิโลเมตร มีประชากรวัยเรียนประมาณ 
1,630 คน และประชากรสูงอายุเฉล่ีย 920 คน จํานวนบุคลากรเทศบาล 92 คน หรือไมถึงรอยละ 1 
ของประชากร ทั้งนี้เพราะ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดกําหนด
สัดสวนการใชจายงบประมาณสําหรับการจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอ่ืนและเงินคาจางของ
พนักงานสวนทองถิ่น และลูกจาง ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงจะกําหนดเกินกวารอยละ 
40 ของเงินงบประมาณรายจายประจําปไมได เทากับเปนการจํากัดจํานวนของบุคลากรเทศบาล
ไปในตัว 

สถานที่ต้ัง จํานวนกลุม
ตัวอยาง (แหง) 

รอยละ 

ภาคเหนือ 

ภาคใต 

ภาคกลาง 

ภาคตะวันออก 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

126 

45 

110 

64 

161 

25 

9 

22 

12 

32 
รวม 506 100 
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สําหรับสภาพแวดลอมทางการเมืองนั้น ในชวงปที่ทําการศึกษา คือปงบประมาณ 2548 
ถึง ปงบประมาณ 2551 เทศบาลที่ตอบแบบสอบถามรอยละ 25 มีการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี 
และในจํานวนดังกลาวมีเพียงประมาณรอยละ 11 เทานั้นที่นายกเทศมนตรีไดรับการเลือกต้ังเปน
สมัยที่สอง  

ดานรายได เทศบาลตัวอยางมีรายไดตอหัวโดยประมาณ ดังนี้ รายไดรวมทั้งส้ิน 7,500 บาท 

และพบวามีความผันแปรสูง รายไดสวนใหญมาจากภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให และภาษีมูลคาเพิ่มที่

รัฐบาลแบงให กับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมกันแลวประมาณ 7,000 บาท รายไดที่เทศบาล

จัดเก็บเองประมาณ 500 บาทเทานั้น เทศบาลกลุมตัวอยางมีการจัดสรรงบประมาณรายจายรวม

เฉล่ียตอหัวประมาณ 6,000 บาทและมีความผันผวนสูงมากในระหวางเทศบาลดวยกัน รายจาย

ดานที่มีการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ ดานเคหะและชุมชนเฉล่ียประมาณ 1,900 บาท 

รองลงมาคือดานบริหารทั่วไปประมาณ 1,700 บาท รายจายดานการศึกษา สาธารณสุข และโยธา 

มีการจัดสรรงบประมาณที่ใกลเคียงกันอยูที่ประมาณ 400 ถึง 500 บาท รายจายดานอ่ืนๆไดแก 

ดานรักษาความสงบเรียบรอยภายใน ดานสังคมสงเคราะห ดานศาสนาและวัฒนธรรม ดานความ

เขมแข็งชุมชน ดานการเกษตร และดานการพาณิชย มีการจัดสรรงบประมาณรวมกันเฉล่ีย

ประมาณ 1,000 บาท รายจายบางดานอาจไมไดรับการจัดสรร ข้ึนอยูกับความสามารถในการ

ใหบริการและขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบที่แตกตางกัน (ตารางที่ 4.11) 
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ตารางที ่4.11  ลักษณะของเทศบาลกลุมตัวอยาง 

 

ชื่อตัวแปร จํานวน คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด คาสูงสุด S.D. 

จํานวนประชากร                      Pop 2013 11,753.30 687.00 174,363.00 18,016.19 

ความหนาแนนของประชากร   Dens 2013 1,548.29 8.15 19,684.38 1,901.61 

ประชากรสูงอายุ                  Elderly 1983 919.68 51.00 11,268.00 1,250.31 

ประชากรวยัเรียน                    Stud 1983 1,635.98 59.00 25,192.00 2,772.82 

บุคลากรเทศบาล                  Officer 1976 92.11 10.00 2,925.00 145.03 

การเลือกต้ัง                            Elect 2003 0.25 0.00 1.00 0.43 

ความตอเนื่องทางการเมือง       Cont 2008 0.11 0.00 1.00 0.31 

รายไดรวม                           Capinc 2013 7,479.08 1,883.60 72,494.21 4,015.06 

รายไดจัดเก็บเอง                Capown 2012 535.25 7.36 8,900.86 732.45 

ภาษีที่รัฐจัดเกบ็ให/แบงให    Capsur 2013 3,427.10 830.79 68,914.40 2,367.49 

เงินอุดหนนุ                      Capgrant 2013 3,516.99 268.30 30,575.14 2,214.33 

รายจายรวม                       Capexp 1998 5,930.51 533.12 100,013.50 3,951.59 

 รายจายดานบริหารทัว่ไป Capadmin 1998 1,721.57 45.62 79,516.77 2,121.29 

รายจายดานการศึกษา      Capedu 1998 524.62 0.00 6,977.80 704.79 
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ตารางที ่4.11  (ตอ) 

 

ชื่อตัวแปร จํานวน คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด คาสูงสุด S.D. 

รายจายสาธารณสุข        Caphealth 1998 390.91 0.00 3,801.47 353.61 

รายจายดานเคหะชุมชน  Caphouse 1999 1,879.80 0.00 19,906.08 1,486.34 

รายจายดานโยธา              Capinfra 1997 381.10 0.00 10,592.64 844.29 
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กอนที่จะทําการวิเคราะหความสัมพันธหลายตัวแปรเพื่อทดสอบสมมติฐาน จําเปนตอง
ดําเนินการตามข้ันตอน เพื่อเตรียมขอมูลใหถูกตองกับวิธีการทางสถิติที่เลือกใช และตรวจสอบ
คุณสมบัติของขอมูลใหเปนไปตามขอตกลงเบื้องตน ดังนี้ 

1)  เนื่องจากในการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาโดยใชขอมูลแบบ Panel Data ของเทศบาล
จํานวน 506 แหง ระหวางป 2548 ถึง ป 2551 จึงไดทําการแปลงคาตัวแปรที่มีหนวยเปนเงินใหเปน
คาของเงินป 2548 ซึ่งเปนปฐานที่ใชศึกษา โดยคํานวณจากดัชนีราคาผูบริโภค (Consumer Price 
index, CPI) ป 2548 งบประมาณรายจายที่ศึกษาคร้ังนี้คืองบประมาณรายจายที่มีสัดสวนตอ
งบประมาณรายจายรวมเกินรอยละ 6 ไดแก งบประมาณรายจายดานบริหารทั่วไป งบประมาณ
รายจายดานการศึกษา งบประมาณรายจายดานสาธารณสุข งบประมาณรายจายดานเคหะและ
ชุมชน งบประมาณรายจายดานโยธา และงบประมาณรายจายรวมซึ่งมีหนวยเปนจํานวนบาทตอ
หัวประชากร และตัวแปรอิสระกลุมทรัพยากรที่ใชในการอธิบาย ไดแก รายไดรวมของเทศบาล 
รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเอง รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงให และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่งมี
หนวยเปนจํานวนบาทตอหัวประชากรเชนเดียวกัน   

2)  ตรวจสอบการกระจายของขอมูล (Normality Test) การตรวจสอบคุณสมบัติของตัว
แปรดวยการใชสถิติพรรณนาตัวแปรเดียวเพื่อดูการกระจายของขอมูลจากคาเฉล่ีย (Mean) คา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาสูงสุด (Max) คาตํ่าสุด (Min) ซึ่งไดแสดงไวแลวใน
ตารางที่ 4.11และดูความเบ และความโดงของขอมูลจากคา Skewness และ Kurtosis หรือจาก
กราฟ Histogram วาขอมูลมีการกระจายแบบปกติหรือไม เนื่องจากเปนเงื่อนไขกํากับสถติิทีสํ่าคัญ
ในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ และทําการปรับขอมูลใหมีความกระจายตัวแบบปกติมากข้ึน
โดยการแปลงคาใหเปน logarithm ซึ่งคาความเบ (Skewness) และความโดง (Kurtosis) ที่ดีนั้น 
คือ มีคาอยูระหวาง – 1 ถึง + 1 สําหรับความเบ และ -3 ถึง + 3 สําหรับความโดง (Hair et al., 
2007: 320-321) หลังจากที่แปลงคาแลว ตารางที่ 4.12 รวมทั้งเมื่อพิจารณาจากกราฟ Histogram 
แลวพบวามีการกระจายตัวแบบปกติมากข้ึนแมวายังคงมีความโดงอยูบาง 

3)  การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) เพื่อเปนการยืนยัน
วาตัวแปรอิสระท่ีจะนํามาใชในการวิเคราะหไมมีความสัมพันธกันเองสูงซ่ึงจะเกิดความ
คลาดเคล่ือนในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามตอไป โดยจะ
พิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient) เพื่อดู
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกันซึ่งคา r ที่สูงคือเกินกวา .8 แสดงวาเกิดปญหา
ความสัมพันธกันเองสูงหรือ Multicollinearity (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2545: 90) หรือดูจากคา 
Variance Inflation Factors (VIF) สูงสุดตองไมเกิน 10 (Baum ,2006:85) จากตารางที่ 4.13 ไม
ปรากฏวาเกิดปญหาความสัมพันธกันเองสูงในตัวแปรอิสระคูใด 
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4)  ทดสอบความสัมพันธเชิงเสน (Linearity) ระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดย

การ scatter plot ระหวางตัวแปรอิสระทุกตัวกับตัวแปรตามทั้ง 7 สมการ พบวามีความสัมพันธใน

ลักษณะที่คอนขางเปนเสนตรง ดังภาคผนวก ข. 

5)  คาความคลาดเคลื่อนตองมีการแจกแจงแบบปกติ (Normal  Distribution) ซ่ึงอาจ

พิจารณาไดจากกราฟฮีสโตแกรมของคามาตรฐานของความความเคลื่อน (Histogram of Regression 

Standardized Residuals) 

6)  การตรวจสอบคาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน (Heterocedasticity) วามี

คาคงที่หรือไมจาก กราฟการกระจายระหวางคาความคลาดเคลื่อนถดถอยมาตรฐาน (Regression 

Standardize Residual) กับคาประมาณถดถอยมาตรฐาน (Regression Standardized Predicted 

Value) 

และใชวิธีทดสอบทางสถิติโดยวิธี Breusch  Standardize  test โดยมี Null  Hypothesis 

ดังนี้  

  H0 : β1 =  β2 =…… β1  = 0 

  H1 : β ≠  0 

ซ่ึงหากพบวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงสรุปวาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมี

คาคงที่ในทุกตัวแปรอิสระไมเกิดปญหา Heterocedasticity  

7) สุดทายตรวจสอบจํานวนขอมูลหลังจากไดแปลงใหอยูในรูปที่เหมาะสมแลววาเพียง

พอที่จะใชกับเทคนิคการวิเคราะหถดถอยพหุหรือไม ในทางปฏิบัติแลวจํานวนหนวยวิเคราะห (N) 

ที่เหมาะสมในการใชกับเทคนิคการวิเคราะหถดถอยพหุ เมื่อเทียบกับตัวแปรอิสระแลวจะตอง

มากกวา 50 + 8*m เมื่อ m  คือตัวแปรอิสระที่ใชในการวิเคราะห (Tabachnick  and  Fidell  (2007: 

117) ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้มีตัวแปรอิสระรวมตัวแปรหุนที่ใชในการศึกษารายจายทั้ง 6 ดาน สูงสุด 

คือ 17 ตัว ดังนั้นหนวยวิเคราะหที่ควรจะมีตองไมนอยกวา 186 หนวย ( 50 + 8*17) แตใน

การศึกษาครั้งนี้หลังจากแปลงขอมูลและมีการตัดคา Missing และคา Outliner ไปแลวแตละ

สมการมีหนวยวิเคราะหเกิน 186 หนวย จึงไมมีปญหาในเรื่องความพอเพียงของหนวยวิเคราะห ซ่ึง

จะทําใหการวิเคราะหมีความนาเชื่อถือ 

 หลังจากนั้นจึงทําการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณของเทศบาล

ดวยวิธีวิเคราะหถดถอยพหุที่นําตัวแปรหุนเขามารวมศึกษาดวย หรือที่เรียกวา Least  Square 

Dummy Variable) ซ่ึงในที่นี้คือตัวแปรหุนประเภทเทศบาล  และตัวแปรหุนดานเวลา และ

เนื่องจากคาดวา Omitted Variables จะมีผลตอหนวยวิเคราะหแบบไมคงที่จึงเลือกใชวิธี 

Random Effect ในการวิเคราะหซ่ึงใหผลการวิเคราะหดังนี้ 
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ตาราง 4.12  การแปลงขอมลูในการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณของเทศบาล 

 

กอนแปลงคา หลังแปลงคา ลําดับ
ที่ 

ชื่อตัวแปร 
สัญลกัษณ Skewness Kurtosis 

วิธีการแปลง 
สัญลกัษณ Skewness Kurtosis 

1 จํานวนประชากร pop 4.49 28.62 logarithm lnpop 0.76 3.90 

2 ความหนาแนนของประชากร dens 4.51 33.22 logarithm lndens -0.28 4.18 

3 สัดสวนประชากรวัยชรา nelderly 0.95 7.04 logarithm lnnelderly -0.26 3.55 

4 สัดสวนประชากรวัยเรียน nstud 36.32 1,508.66 logarithm lnnstud 2.62 46.98 

6 รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเอง own 8.67 168.54 logarithm lnown -0.87 6.10 

7 ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงให surc 5.37 43.06 logarithm lnrsurc -0.11 3.90 

8 เงินอุดหนนุ grant 12.04 278.05 logarithm lngrant 1.44 7.68 

9 ปที่มีการเลือกต้ัง elect 3.64 28.90 identity elect 0.18 3.85 

9 ความตอเนื่องทางการเมือง cont 1.17 2.37 identity cont 1.17 2.37 

10 สัดสวนบุคลากรเทศบาล nofficer 2.53 7.42 logarithm lnnofficer 2.53 7.42 

11 งบประมาณรายจายรวม exp 9.57 163.57 logarithm lnexp 0.20 6.61 

12 งบประมาณรายจายดานบริหาร admin 24.79 930.12 logarithm lnadmin -0.09 5.06 

13 งบประมาณรายจายดานการศึกษา edu 4.48 31.38 logarithm lnedu -1.51 6.07 

14 งบประมาณรายจายดานสาธารณสุข health 3.93 38.42 logarithm lnhealth -1.76 7.73 
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ตาราง 4.12  (ตอ) 

 

กอนแปลงคา หลังแปลงคา ลําดับ

ท่ี 
ช่ือตัวแปร 

สัญลักษณ Skewness Kurtosis 
วิธีการแปลง 

สัญลักษณ Skewness Kurtosis 

15 งบประมาณรายจายดานเคหะชุมชน house  
10.43  224.36 

logarithm  lnhouse  
-2.34  15.16 

16 งบประมาณรายจายดานโยธา infra  
4.42  35.35 

logarithm  lninfra  
0.81  1.87 
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ตารางที ่4.13  ความสัมพนัธระหวางตัวแปรอิสระท่ีใชวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธพิลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายของเทศบาล 

 
ตัวแปร  lnpop lndens lnnstud lnelderly lnnofficer lnown lnsurc lngrant elect cont year type 

จํานวนประชากร lnpop 1            

ความหนาแนนของประชากร lndens 0.052* 1           

สัดสวนของประชากรวัยเรียน lnnstud 0.0133 -0.555* 1          

สัดสวนของประชากรสูงอายุ lnelderly -0.137* -0.124* 0.206* 1         

สัดสวนของบุคลากรเทศบาล lnnofficer 0.194* 0.175* -0.169* 0.056* 1        

รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเอง lnown -0.128* -0.002 0.051* 0.390* 0.210* 1       

รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บให/แบงให lnsurc -0.175* -0.084* 0.227* 0.570* 0.112* 0.490* 1      

เงินอุดหนุนทั่วไป lngrant -0.004 -0.071* 0.028 0.042 0.062* -0.131* 0.083* 1     

ปที่มีการเลือกต้ัง elect 0.025 -0.013 0.020 0.008 0.072* -0.103* 0.071* 0.606* 1    

ความตอเนื่องทางการเมือง cont 0.003 -0.141* 0.098* 0.122* 0.133* -0.317* 0.198* 0.402* 0.304* 1   

ป year -0.328* -0.273* 0.132* 0.214* -0.314* 0.086* 0.126* -0.002 -0.061* -0.0004 1  

ประเภทเทศบาล type -0.623* -0.354* -0.279* 0.155* 0.210* -0.318* 0.073* 0.140* -0.003 -0.058* -0.00 1 

 

หมายเหตุ:  * คือความสัมพันธ ณ ระดับนัยสําคัญ ไมเกิน 0.05 
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ตารางที่ 4.14  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายรวม 

 

ตัวแปรอิสระ คา สปส. Std. Err.  z  P>|z| 

ประชากร                                     lnpop  -0.164  0.016  -10.140  0.000 

ความหนาแนน                           lndens  0.004  0.008  0.480  0.632 

ตัวแปรหุนเทศบาลเมือง            _Itype_2  -0.249  0.056  -4.420  0.000 

ตัวแปรหุนเทศบาลตําบล          _Itype_3  -0.345  0.061  -5.680  0.000 

รายไดจัดเก็บเองเฉลี่ยตอหัว         lnown  0.055  0.008  7.200  0.000 

ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหเฉลี่ยตอหัวlnsurc        0.359  0.022  16.040  0.000  

เงินอุดหนุนทั่วไป                        lngrant  0.127  0.018  7.090  0.000 

ปที่มีการเลือกตั้ง                           elect  -0.017  0.014  -1.230  0.219 

ความตอเนื่องทางการเมือง             cont  0.029  0.020  1.460  0.145 

สัดสวนของบุคลากรเทศบาล   lnnofficer  0.062  0.012  5.380  0.000 

ตัวแปรหุนดานเวลา           _Iyear_2549  0.125   0.013  9.430  0.000  

ตัวแปรหุนดานเวลา           _Iyear_2550  0.206   0.014  14.600  0.000  

ตัวแปรหุนดานเวลา           _Iyear_2551  0.362   0.017  20.850  0.000  

งบประมาณรายจายรวมปกอนหนาlnexplag 0.060  0.012  4.980  0.000 

คาคงที่ 5.688  0.353  16.110  0.000  

sigma_u  0.10260854    

sigma_e  0.16933243    

rho  0.26857091 
(fraction of variance due to u i) 

 

หมายเหตุ:  Random-Effects GLS Regression 

จํานวนตัวอยาง        =   1924 

R-sq:                  =    0.7101 

Wald chi2 (14)          =    3104.57 

Prob > chi2             =    0 
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4.2.1  ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธพิลตอการจดัสรรงบประมาณรายจายรวม 
สมการถดถอยที่ใชสามารถอธิบายอิทธิพลของตัวแปรอิสระตอการจัดสรรงบประมาณ

รายจายรวมของเทศบาล มีความเหมาะสมและเช่ือถือได โดยพิจารณาจากคา Wald chi2 และ

ระดับนัยสําคัญของ F อยูที่ระดับ 0.000 ตัวแปรทุกตัวในสมการรวมกันอธิบายการจัดสรรรายจาย

รวมไดรอยละ 71 ตัวแปรในกลุมความตองการพบวาจํานวนประชากรมีความสัมพันธในทางลบกับ

รายจายรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (-0.164) ตรงขามกับสมมติฐานที่ต้ังไว เนื่องจาก

งบประมาณรายจายสวนหนึ่งของเทศบาลเปนรายจายประจํา การเพิ่มข้ึนของประชาชนไมมีผลตอ

การเพิ่มข้ึนของรายจายจึงเกิดการประหยัดจากขนาด ความหนาแนนของประชากรไมมีอิทธิพลตอ

การจัดสรรงบประมาณ ประเภทเทศบาลมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายรวม ตัวแปรดาน

ทรัพยากรของเทศบาลพบวารายไดทุกประเภทมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจาย

โดยรวมของเทศบาล ถาเทศบาลมีรายไดมากก็จะมีเงินมาจัดสรรรายจายไดมากแสดงวารายได

เปนตัวกําหนดรายจาย โดยรายไดจากภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหและภาษีที่รัฐบาลแบงใหมีผลมาก

ที่สุด (0.359) รองลงมา คือ เงินอุดหนุน (0.127) และรายไดที่เทศบาลจัดเก็บเองมีผลนอยที่สุด 

(0.055) ตัวแปรดานสภาพแวดลอมทางการเมือง พบวาปที่มีการเลือกต้ัง และความตอเนื่องทาง

การเมืองไมมีความสัมพันธกับการจัดสรรงบประมาณรายจาย สัดสวนของบุคลากรเทศบาลมี

ความสัมพันธทางบวกกับการจัดสรรรายจายรวม (0.062) ปจจัยดานการตัดสินใจภายในองคการ

พบวารายจายในปที่ผานมามีความสัมพันธทางบวกกับรายจายรวม (0.060) ซึ่งหมายถึงเทศบาล

ใชงบประมาณในปที่ผานมาเปนฐานในการตัดสินใจจัดสรรงบประมาณ และตัวแปรหุนดานเวลามี

อิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายรวม  (ตาราง 4.14) 
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ตารางที่ 4.15  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณดานบริหารทั่วไป 

 

ตัวแปรอิสระ 
คา 

สปส. 
Std. Err.  z  P>|z| 

ประชากร                                          lnpop  -0.408 0.020  -20.190  0.000 

ตัวแปรหุนเทศบาลเมือง                 _Itype_2  -0.382 0.065  -5.900  0.000 

ตัวแปรหุนเทศบาลตําบล               _Itype_3  -0.553 0.071  -7.840  0.000 

รายไดจัดเก็บเองเฉลี่ยตอหัว               lnown  0.072 0.010  7.370  0.000 

ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหเฉลี่ยตอหัว     lnsurc  0.311 0.029  10.730  0.000 

เงินอุดหนุนทั่วไป                             lngrant  0.039 0.025  1.560  0.120 

ปที่มีการเลือกตั้ง                                 elect  -0.020 0.022  -0.930  0.355 

ความตอเนื่องทางการเมือง                   cont  -0.005 0.030  -0.170  0.864 

สัดสวนของบุคลากรเทศบาล        lnnofficer  0.066 0.014  4.710  0.000 

ตัวแปรหุนดานเวลา                 _Iyear_2549  0.227 0.021  11.030  0.000 

ตัวแปรหุนดานเวลา                 _Iyear_2550  0.338 0.022  15.680  0.000 

ตัวแปรหุนดานเวลา                 _Iyear_2551  0.456 0.026  17.610  0.000 

งบประมาณรายจายดานบริหารทั่วไปปกอน

หนา                                         lnadminlag 0.063 0.014  4.470  0.000 

คาคงที่ 7.738  0.448  17.280  0.000 

sigma_u 
0.072    

sigma_e 
0.271    

rho  0.066 (fraction of variance to u_i) 

 

หมายเหตุ:  Random-Effects GLS Regression 

จํานวนตัวอยาง        =   1924 

R-sq:                  =    0.7092 

Wald chi2 (14)          =   4069.05 

Prob > chi2             =    0 
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4.2.2  ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธพิลตอการจดัสรรงบประมาณรายจายดาน
บริหารงานท่ัวไป 

สมการถดถอยที่ใชอธิบายอิทธิพลของตัวแปรอิสระตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดาน

บริหารทั่วไปพบวามีความเหมาะสม และตัวแปรในสมการรวมกันอธิบายการจัดสรรรายจายดาน

บริหารทั่วไปไดรอยละ 71 จํานวนประชากรมีความสัมพันธทางลบกับการจัดสรรรายจายดาน

บริหารทั่วไป (-0.408) ตรงขามกับสมมติฐานที่ต้ังไว   เนื่องจากเกิดการประหยัดจากขนาดดังที่พบ

ในการจัดสรรงบประมาณรายจายรวม เนื่องจากงานบริหารทั่วไปสวนใหญเปนงานธุรการซึ่งไมได

เพิ่มข้ึนตามจํานวนประชากร  ตัวแปรกลุมทรัพยากรพบวารายไดจากภาษีที่รัฐบาลเก็บใหและแบง

ใหมีอิทธิพลในการจัดสรรรายจายดานนี้มากที่สุด (0.311) รองลงมา คือ รายไดที่จัดเก็บเอง (0.072)  

สวนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไมมีความสัมพันธกับการจัดสรรงบประมาณดานนี้ สัดสวนของ

บุคลากรเทศบาลมีความสัมพันธทางบวกกับ  รายจายดานบริหารทั ่วไป  (0.066) ดาน

สภาพแวดลอมทางการเมืองพบวาปที่มีการเลือกต้ังและความตอเนื่องทางการเมืองไมมีผลตอการ

จัดสรรงบประมาณรายจายดานบริหารทั่วไป เมื่อพิจารณาอิทธิพลของเทศบาลประเภทตางๆตอ

การจัดสรรงบประมาณรายจายดานบริหารทั่วไปพบวาประเภทของเทศบาลมีอิทธิพลตอการ

จัดสรรงบประมาณรายจายดานบริหารทั่วไป  เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไวเนื่องจากเทศบาล

ตําบล และเทศบาลเมืองมีภารกิจนอยกวา  และหนวยงานภายในก็นอยกวาดวย เทศบาลใช

งบประมาณในปที่ผานมาเปนฐานในการจัดสรรงบประมาณปปจจุบันเนื่องจากพบวางบประมาณ

รายจายในปที่ผานมาก็มีความสัมพันธทางบวกกับรายจายดานบริหารทั่วไป (0.063) และตัวแปร

หุนดานเวลามีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณดานบริหารทั่วไป (ตาราง 4.15) 
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ตาราง 4.16  ปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดานการศึกษา 

 

ตัวแปรอิสระ 
คา 
สปส. 

Std. Err. z P>|z| 

สัดสวนประชากรวัยเรียน                        lnnstud 0.010 0.208 0.050 0.961 

ตัวแปรหุนเทศบาลเมือง                       _Itype_2 -0.248 0.365 -0.680 0.496 

ตัวแปรหุนเทศบาลตําบล                     _Itype_3 -1.040 0.343 -3.030 0.002 

รายไดจัดเก็บเองเฉล่ียตอหวั                     lnown -0.005 0.040 -0.120 0.904 

ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหเฉล่ียตอหัว            lnsurc   0.242 0.113 2.150 0.032 

เงินอุดหนนุทัว่ไป                                    lngrant 0.399 0.079 5.030 0.000 

ปที่มีการเลือกต้ัง                                       elect -0.025 0.062 -0.400 0.687 

ความตอเนื่องทางการเมือง                         cont 0.138 0.090 1.530 0.125 

สัดสวนของบุคลากรเทศบาล               lnnofficer 0.089 0.064 1.390 0.165 

ตัวแปรหุนดานเวลา                       _Iyear_2549 0.450 0.059 7.600 0.000 

ตัวแปรหุนดานเวลา                       _Iyear_2550 0.720 0.065 11.010 0.000 

ตัวแปรหุนดานเวลา                       _Iyear_2551 1.531 0.083 18.530 0.000 

งบประมาณรายจายดานการศึกษาปกอนหนา 

                                                          lnedulag 0.015 0.016 0.950 0.342 

คาคงที ่ 1.035 1.232 0.840 0.401 

sigma_u 0.937    

sigma_e 0.847    

rho 0.551 (fraction of variance to u_i) 

 
หมายเหตุ:  Random-Effects GLS Regression 

จํานวนตัวอยาง       =  1912 

R-sq:                 =   0.2387 

Wald chi2 (14)         =   969.44 

Prob > chi2            =   0 
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4.2.3  ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธพิลตอการจดัสรรงบประมาณรายจายดาน
การศึกษา 

สมการถดถอยที่ใชอธิบายอิทธิพลของตัวแปรอิสระตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดาน

การศึกษามีความเหมาะสม และตัวแปรทุกตัวในสมการรวมกันอธิบายการจัดสรรรายจายดาน

การศึกษาไดรอยละ 24 สัดสวนของประชากรวัยเรียน ไมมีความสัมพันธกับการจัดสรรงบประมาณ

รายจายดานการศึกษาไมเปนไปตามสมมติฐานตัวแปรกลุมทรัพยากรพบวาเงินอุดหนุนมีอิทธิพล

ตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดานการศึกษา (0.399) รองลงมาคือรายไดจากภาษีที่รัฐบาล

จัดเก็บใหและแบงให (0.242) รายไดที่จัดเก็บเองไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ

งบประมาณรายจายดานการศึกษา เชนเดียวกับสัดสวนของบุคลากรเทศบาลและตัวแปรดาน

สภาพแวดลอมทางการเมืองไมวาจะเปน ปที่มีการเลือกต้ัง และความตอเนื่องทางการเมืองของ

นายกเทศมนตรีไมมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดานการศึกษา  รวมทั้งงบประมาณ

ในปที่ผานมาก็ไมพบความสัมพันธกับรายจายดานการศึกษาเชนเดียวกัน แสดงวาเทศบาลไมได

จัดสรรงบประมาณดานการศึกษาตามประสบการณในปที่ผานมาซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน  

ประเภทเทศบาลและตัวแปรหุนดานเวลามีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดาน

การศึกษา (ตาราง 4.16) 
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ตาราง 4.17  ปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอการจัดสรรงบประมาณดานสาธารณสุข 
 

ตัวแปรอิสระ คา สปส. Std. Err. z P>|z| 

สัดสวนประชากรสูงอายุ                   lnelderly   0.007 0.100 0.070 0.948 

ความหนาแนนของประชากร               lndens 0.023 0.031 0.740 0.459 

ตัวแปรหุนเทศบาลเมือง                   _Itype_2 -0.075 0.215 -0.350 0.728 

ตัวแปรหุนเทศบาลตําบล                 _Itype_3 -0.271 0.206 -1.320 0.188 

รายไดจัดเก็บเองเฉล่ียตอหวั                 lnown 0.129 0.031 4.130 0.000 

ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหเฉล่ียตอหัว       lnsurc 0.042 0.088 0.480 0.628 

เงินอุดหนนุทัว่ไป                                lngrant 0.148 0.066 2.260 0.024 

ปที่มีการเลือกต้ัง                                   elect 0.021 0.060 0.340 0.732 

ความตอเนื่องทางการเมือง                     cont -0.077 0.084 -0.910 0.364 

สัดสวนของบุคลากรเทศบาล           lnnofficer 0.147 0.044 3.370 0.001 

ตัวแปรหุนดานเวลา                   _Iyear_2549 0.280 0.057 4.920 0.000 

ตัวแปรหุนดานเวลา                   _Iyear_2550 0.431 0.061 7.040 0.000 

ตัวแปรหุนดานเวลา                   _Iyear_2551 0.659 0.074 8.880 0.000 

รายจายดานสาธารณสุขตอหัวปกอนหนา 

                                                 lnhealthlag  0.212 0.017 12.510 0.000 

คาคงที ่ 2.554 0.937 2.730 0.006 

sigma_u 0.355    

sigma_e 0.663    

rho 0.222 (fraction of variance to  u_i) 

 

หมายเหตุ:  Random-Effects GLS Regression 

จํานวนตัวอยาง       =  1897 

R-sq:                 =   0.2700 

Wald chi2 (14)         =   457.53 

Prob > chi2            =   0 

 



 

 

113 

4.2.4  ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธพิลตอการจดัสรรงบประมาณรายจายดาน
สาธารณสขุ 

สมการถดถอยที่ใชอธิบายอิทธิพลของตัวแปรอิสระตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดาน

สาธารณสุขพบวามีความเหมาะสม และสามารถอธิบายการจัดสรรงบประมาณรายจายดาน

สาธารณสุขไดรอยละ 27 โดยความหนาแนนของประชากร และสัดสวนของประชากรสูงอายุไมมี

ความสัมพันธกับรายจายดานสาธารณสุขตามสมมติฐานที่ต้ังไว ดานทรัพยากรเทศบาลพบวาเงิน

อุดหนุนทั่วไปมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณดานสาธารณสุขมากที่สุด (0.148) รองลงมาคือ

รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเอง (0.129) หมายความวา หากเทศบาลไดรับเงินอุดหนุน และมีรายไดที่

จัดเก็บเองสูงข้ึนก็จะนํามาจัดสรรงบประมาณรายจายดานสาธารณสุขเพิ่มข้ึน สัดสวนของ

บุคลากรเทศบาลมีความสัมพันธทางบวกกับงบประมาณรายจายดานสาธารณสุข (0.147) 

ในขณะที่สภาพแวดลอมทางการเมืองไมมีความสัมพันธ ประเภทเทศบาลไมมีอิทธิพลตอการ

จัดสรรงบประมาณรายจายดานสาธารณสุข  แตตัวแปรหุนดานเวลา มีอิทธิพลตอการจัดสรร

งบประมาณดานสาธารณสุข  เทศบาลจัดสรรงบประมาณดานสาธารณสุขเพิ่มข้ึนทุกป และ

งบประมาณดานสาธารณสุขปที่ผานมามีความสัมพันธทางบวกกับงบประมาณรายจายดาน

สาธารณสุขปปจจุบันหมายถึงเทศบาลจัดสรรงบประมาณดานสาธารณสุขโดยใชประสบการณในป

ที่ผานมา (0.212) เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว (ตารางที่  4.17) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

114 

 

ตารางที ่4.18  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณเคหะและชุมชนของเทศบาล 
 

ตัวแปรอิสระ คา สปส. Std. Err. z P>|z| 

ประชากร                                             lnpop -0.011 0.051 -0.210 0.832 

ความหนาแนน                                   lndens -0.012 0.024 -0.500 0.620 

ตัวแปรหุนเทศบาลเมือง                   _Itype_2 -0.222 0.172 -1.290 0.197 

ตัวแปรหุนเทศบาลตําบล                 _Itype_3 -0.205 0.187 -1.100 0.271 

รายไดจัดเก็บเองเฉล่ียตอหวั                 lnown 0.124 0.025 4.930 0.000 

ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหเฉล่ียตอหัว        lnsurc   0.476 0.074 6.470 0.000 

เงินอุดหนนุทัว่ไป                                lngrant -0.006 0.061 -0.090 0.925 

ปที่มีการเลือกต้ัง                                   elect 0.034 0.050 0.670 0.502 

ความตอเนื่องทางการเมือง                     cont -0.045 0.070 -0.640 0.524 

สัดสวนของบุคลากรเทศบาล           lnnofficer 0.049 0.037 1.330 0.184 

ตัวแปรหุนดานเวลา                   _Iyear_2549 0.018 0.061 0.290 0.769 

ตัวแปรหุนดานเวลา                   _Iyear_2550 0.048 0.057 0.840 0.399 

ตัวแปรหุนดานเวลา                   _Iyear_2551 0.018 0.051 0.350 0.724 

งบประมาณรายจายดานเคหะปกอนหนา 

                                                 lnhouselag 0.234 0.018 12.710 0.000 

คาคงที ่ 1.605 1.100 1.460 0.145 

sigma_u 0.243    

sigma_e 0.560    

rho 0.158 (fraction of variance to u_i) 

 
หมายเหตุ:  Random-Effects GLS Regression 

จํานวนตัวอยาง       =  1925 

R-sq:                 =   0.2672 

Wald chi2 (14)         =   409.04 

Prob > chi2            =   0 
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4.2.5  ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธพิลตอการจดัสรรงบประมาณรายจายดาน
เคหะและชุมชน 

สมการถดถอยที่ใชอธิบายอิทธิพลของตัวแปรอิสระตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดาน

เคหะและชุมชนมีความเหมาะสม และสามารถอธิบายการจัดสรรรายจายดานเคหะและชุมชนได

รอยละ 27 จํานวนประชากรและความหนาแนนของประชากรไมมีอิทธิพลตอการจัดสรรรายจาย

ดานเคหะและชุมชน ตัวแปรกลุมทรัพยากรพบวารายไดจากภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงให มี

อิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณดานเคหะและชุมชนมากที่สุด (0.476) รองลงมา คือ รายไดที่

เทศบาลจัดเก็บเอง (0.124) นั้นคือ ถาเทศบาลมีรายไดจากภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงให 

และรายไดที่จัดเก็บเองมากข้ึนก็จะมาจัดสรรลงในงบประมาณดานเคหะและชุมชนมากข้ึน  แตไม

พบวารายไดจากเงินอุดหนุนมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณดานเคหะและชุมชนอยางมี

นัยสําคัญ  ประเภทเทศบาล รวมทั้งสภาพแวดลอมทางการเมือง สัดสวนของบุคลากรของเทศบาล  

และตัวแปรหุนดานเวลาไมมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดานนี้เชนเดียวกันซึ่งไม

เปนไปตามสมมติฐาน แตพบวาเทศบาลใชรายจายในปที่ผานมาเปนฐานในการตัดสินใจจัดสรร

งบประมาณดานเคหะและชุมชน เนื่องจากพบวางบประมาณรายจายดานเคหะและชุมชนปที่ผาน

มามีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (0.234) กับงบประมาณรายจายดานเคหะ

และชุมชนปปจจุบันตามสมมติฐานที่ต้ังไว (ตาราง 4.18) 
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ตารางที ่4.19  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดานโยธา 

 

ตัวแปรอิสระ คา สปส. Std. Err. z P>|z| 

ประชากร                                         lnpop 0.250 0.149 1.680 0.092 

ตัวแปรหุนเทศบาลเมือง               _Itype_2 -0.759 0.552 -1.370 0.170 

ตัวแปรหุนเทศบาลตําบล             _Itype_3 -0.936 0.587 -1.590 0.111 

รายไดจัดเก็บเองเฉล่ียตอหวั             lnown -0.003 0.069 -0.040 0.969 

ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหเฉล่ียตอหัว     lnsurc  0.141 0.201 0.700 0.485 

เงินอุดหนนุทัว่ไป                            lngrant 0.266 0.156 1.700 0.089 

ปที่มีการเลือกต้ัง                               elect -0.108 0.118 -0.910 0.363 

ความตอเนื่องทางการเมือง                 cont 0.085 0.169 0.500 0.615 

สัดสวนของบุคลากรเทศบาล       lnnofficer 0.099 0.110 0.900 0.368 

ตัวแปรหุนดานเวลา               _Iyear_2549 0.061 0.111 0.550 0.582 

ตัวแปรหุนดานเวลา               _Iyear_2550 0.043 0.119 0.360 0.720 

ตัวแปรหุนดานเวลา               _Iyear_2551 0.137 0.149 0.920 0.358 

รายจายดานโยธาตอหวัปกอนหนา 

                                                 lninfralag 0.357 0.016 21.700 0.000 

คาคงที ่ -2.651 3.056 -0.870 0.386 

sigma_u 0.785    

sigma_e 1.010    

rho 0.377 (fraction of variance to  u_i) 

 

หมายเหตุ:  Random-Effects GLS Regression 

จํานวนตัวอยาง       =  1923 

R-sq:                 =   0.4921 

Wald chi2 (14)         =   501.55 

Prob > chi2            =   0 
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4.2.6  ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดานโยธา 
สมการถดถอยที่ใชอธิบายอิทธิพลของตัวแปรอิสระตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดาน

โยธามีความเหมาะสม และอธิบายการจัดสรรรายจายไดรอยละ 49 พบวางบประมาณในปที่ผาน

มาเทานั้นที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายของเทศบาลรายจายดานโยธา (0.357) 

(ตาราง 4.19) ตัวแปรอ่ืนไมมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณดานโยธา 
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ตารางที่ 4.20  สรุปปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดานตางๆ ของเทศบาล 

 
ตัวแปรอิสระ 

รายจายรวม ดานบริหารทั่วไป ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข 
ดานเคหะและ

ชุมชน 
ดานโยธา 

1. ความตองการ        

จํานวนประชากร -0.164***(-10.140)  -0.408***(-20.190)     -0.011 (-0.210)  0.250(1.680) 

ความหนาแนนของประชากร 0.004  (0.480)    0.023 (0.740)  -0.012 (-0.500)   

สัดสวนของประชากรวัยชรา     0.007 (0.070)   

สัดสวนของประชากรวัยเรียน   0.010 (0.050)     

2. ประเภทเทศบาล       

ตัวแปรหุนเทศบาลเมือง -0.249***(-4.420)  -0.382***(-5.900)  -0.248  (-0.680)  -0.075  (-0.350)  -0.222  (-1.290)  -0.759  (-1.370)  

ตัวแปรหุนเทศบาลตําบล -0.345***(-5.680)  -0.553***(-7.840)  -1.040***(-3.0 30)  -0.158(-1.320)   -0.205(-1.100)  -0.936  (-1.590)  

3. ทรัพยากร        

รายไดจัดเก็บเอง 0.055***(7.200)  0.072***(7.370)  -0.005  (-0.120)  0.129***(4.130)  0.124  ***(4.930)  -0.003  (-0.040)  

ภาษีท่ีรัฐบาลจัดเก็บให 0.359***(16.040)  0.311***(10.730)  0.242*(2.150)  0.042 (0.480)  0.476***(6.470)  0.141 (0.700) 

เงินอุดหนุน 0.127***(7.090)  0.039  (1.560)  0.399***(5.030)  0.148 (2.260)  -0.006(-0.090)  0.266 (1.700) 

4.สภาพแวดลอมทาง

การเมือง 
     

 
 

ปท่ีมีการเลือกต้ัง  -0.017 (-1.230)  -0.020 (-0.930) -0.025 (-0.400)  0.021 (0.340)  0.034 (0.670)  -0.108 (-0.910) 

ความตอเนื่องทางการเมือง  0.029 (1.460)  -0.005 (-0.170)  0.138 (1.530) -0.077( -0.910)  -0.045 (-0.640)  0.085  (0.500)  
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ตารางท่ี 4.20  (ตอ) 

 
ตัวแปรอิสระ 

รายจายรวม ดานบริหารทั่วไป ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข 
ดานเคหะและ

ชุมชน 
ดานโยธา 

5. ความเขมแข็งของระบบ
ราชการ 

      

สัดสวนของขาราชการ 0.062***(5.38) 0.066***(4.710) 0.089 (1.390) 0.147***(3.370) 0.049 (1.330) 0.099 (0.900) 
6. ปที่ทําการศึกษา       

ตัวแปรหุนดานเวลา        ป  2549 0.125***(9.43) 0.227***(11.030) 0.450***(7.600) 0.280***(4.920) 0.018 (0.290) 0.061 (0.550) 

ตัวแปรหุนดานเวลา        ป  2550 0.206***(14.60) 0.338***(15.680) 0.720***(11.010) 0.431***(7.040) 0.048 (0.840) 0.043 (0.360) 

ตัวแปรหุนดานเวลา        ป  2551 0.362***(20.85) 0.456***(17.610) 1.531***(18.530) 0.659***(8.880) 0.018 (0.350) 0.137 (0.920) 
7. การตัดสินใจภายในองคการ       

รายจายปกอนหนา 0.060***(4.98) 0.063***(4.470) 0.015 (0.950) 0.212***(12.510) 0.234***(12.71) 0.357***(21.700) 

คาคงที่ 5.688***(16.11) 7.738***(17.280) 1.035 (0.840) 2.554**(2.730) 1.605 (1.460) -2.651 (-0.870) 
คา R-square 0.7101 0.7092 0.2387 0.2700  0.2672 0.4921 
คา Wald chi 2 3104.57 4069.05 969.44 457.53 409.04 501.55 
Prob>chi 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N 1924 1924 1912 1897   1925  1923 

 

หมายเหตุ:  ตัวเลขใน (  ) คือ คา Z
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4.2.7  สรุปผลการวิเคราะหปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ของเทศบาล 

ผลจากการวิเคราะหสมการถดถอยพหุเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรร

งบประมาณรายจายของเทศบาล พบวา สมการที่ใชวิเคราะหการจัดสรรงบประมาณทั้ง 6 ดาน

ของเทศบาลตัวอยางมีความเหมาะสมและสามารถอธิบายการจัดสรรงบประมาณรายจายแตละ

ดานไดต้ังแตรอยละ 24 ถึงรอยละ 71 โดยสมการที่ใชอธิบายรายจายรวมสามารถอธิบายไดสูงสุด 

และ สมการที่อธิบายไดตํ่าสุดคือรายจายดานการศึกษา พบวาเกิดการประหยัดจากขนาดใน

งบประมาณรายจายบางประเภทเชน งบประมาณรายจายรวม  และงบประมาณรายจายดาน

บริหารทั่วไป เนื่องจากจํานวนประชากรมีความสัมพันธทางลบกับงบประมาณรายจาย ไมเปนไป

ตามทฤษฎี ทั้งนี้เพราะในงบประมาณรายจายรวมนั้น ประกอบไปดวยรายจายหลายประเภทที่มี

ลักษณะเปนงานประจํา  เชนเดียวกับรายจายดานบริหารทั่วไป การเพิ่มข้ึนของประชากรไมมีผล

ตอการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึน ปจจัยในกลุมความตองการของประชนพบวาความหนาแนนของ

ประชากรไมมีความสัมพันธใดๆกับการจัดสรรงบประมาณทุกดานสัดสวนของประชากรวัยเรียน ซึง่

คาดวาจะมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดานการศึกษา รวมทั้งสัดสวนของประชากร

สูงอายุซึ่งคาดวาจะมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณดานสาธารณสุขก็ไมมีความสัมพันธกับ

รายจายดานการศึกษา และสาธารณสุขตามสมมติฐานที่ต้ังไว ดานทรัพยากรของเทศบาลพบวา

รายไดเปนตัวกําหนดรายจาย ซึ่งจะเห็นไดชัดในการจัดสรรงบประมาณรายจายรวม โดยภาษีที่

รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงใหมีอิทธิพลมากที่สุด แตเมื่อแยกวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอรายจาย

แตละดานพบวารายไดบางประเภทเทานั้นที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณ  เชนเงินอุดหนุนมี

อิทธิพลมากที่สุดตอการจัดสรรงบประมาณดานการศึกษา ขณะท่ีรายไดที่เทศบาลจัดเก็บเองมี

อิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณดานสาธารณสุขและเคหะชุมชน  แตอยางไรก็ดีภาษีที่รัฐบาล

จัดเก็บใหและแบงใหยังคงมีอิทธิพลตอรายจายหลายดานยกเวนดานสาธารณสุขและดานโยธา 

สภาพแวดลอมทางการเมืองไดแกปที่มีการเลือกต้ัง และความตอเนื่องของนายกเทศมนตรีไมมี

ความสัมพันธกับการจัดสรรงบประมาณรายจายประเภทใดๆ  สัดสวนของขาราชการมี

ความสัมพันธทางบวกกับรายจายรวม รายจายดานบริหารทั่วไป รายจายดานสาธารณสุข  การ

จัดสรรงบประมาณรายจายเกือบทุกดานใชงบประมาณในปที่ผานมาเปนฐาน ยกเวนรายจายดาน

การศึกษา  ตัวแปรหุนประเภทเทศบาลมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายรวม 

งบประมาณรายจายดานบริหารทั่วไป  และงบประมาณรายจายดานการศึกษา  ตัวแปรหุนดาน

เวลามีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายเกือบทุกประเภทยกเวนงบประมาณรายจายดาน

เคหะและชุมชน  และงบประมาณรายจายดานโยธา  (ตาราง 4.20) 
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4.3  การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายของ
เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง 

 

ลําดับตอไป เปนการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายรวม 

และงบประมาณรายจายดานตางๆรวม 6 ดาน ไดแก รายจายดานบริหารทั่วไป รายจายดาน

การศึกษา รายจายดานสาธารณสุข รายจายดานเคหะชุมชนและสังคม  และรายจายดานโยธา  

ของเทศบาลนครและเทศบาลเมือง เพื่อนําไปสูการตอบคําถามการวิจัยขอที่สาม วาอะไร คือ 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณดานตางๆ ของเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และ

เทศบาลตําบลและปจจัยเหลานั้นมีความแตกตางกันหรือไม ซึ่งในการศึกษาผูวิจัยไดรวมเทศบาล

นครเขากับเทศบาลเมือง เพื่อใหมีหนวยวิเคราะหเพียงพอที่จะใชเทคนิควิเคราะหแบบถดถอยพหุ

ได โดยมีสมมติฐานวาเทศบาลนครและเทศบาลเมืองเปนเทศบาลท่ีมีความเจริญมากกวา และมี

หนาที่ในการใหบริการที่กวางขวางกวาเทศบาลตําบล ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณ

ดานตางๆ นาจะมีความแตกตางจากเทศบาลตําบล 

เทศบาลนคร และเทศบาลเมืองที่ตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยเทศบาลนคร 10 แหง 

เทศบาลเมือง 48 แหง มีประชากรเฉล่ีย 40,000 คน ความหนาแนนเฉลี่ยประมาณ 3,200 คน ตอ

ตารางกิโลเมตร มีประชากรวัยเรียนประมาณ 6,100 คน ประชากรสูงอายุ 3,000 คน บุคลากร

เทศบาล 280 คน หรือไมถึงรอยละ 1 ของประชากร รอยละ 25 ของกลุมตัวอยางมีการเลือกต้ัง

ในชวงปที่ทําการศึกษา และรอยละ 16 ของนายกเทศมนตรีไดรับการเลือกต้ังเปนสมัยที่สอง  

รายไดของเทศบาลเฉลี่ยตอหัวประมาณ 7,200 บาท เปนรายไดที่จัดเก็บเอง ประมาณ 1,000 บาท 

ที่เหลือเปนภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงให และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รายจายรวมเฉล่ียตอหัว 

ประมาณ 6,200 บาท รายจายรวมเฉล่ียตอหัวประมาณ 5,000 บาท ดานที่เทศบาลจัดสรรใหมาก

ที่สุดคือดานเคหะและชุมชน รองลงมาคือดานบริหารทั่วไป  และดานที่จัดสรรงบประมาณใหนอย

ที่สุดคือดานโยธา (ตาราง 4.21) 
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ตารางที ่4.21  ลักษณะของประชากรกลุมตัวอยางเทศบาลนครและเทศบาลเมือง 
 

ชื่อตัวแปร จํานวน คาเฉล่ีย คาต่ําสดุ คาสูงสุด S.D. 

จํานวนประชากร                    Pop 228 39,932.66 9,494.00 174,363.00 34,548.78 

ความหนาแนนของประชากร  Dens 228 3,243.93 273.65 19,684.38 3,270.05 

สัดสวนประชากรสูงอายุ     Elderly    225 2,940.75 401.00 11,268.00 2,403.59 

สัดสวนประชากรวัยเรียน       Stud 225 6,141.13 1,079.00 25,192.00 5,509.44 

 สัดสวนบุคลากรเทศบาล   Officer 225 279.90 10.00 2,925.00 332.50 

 การเลือกต้ัง                        Elect 228 0.25 0.00 1.00 0.43 

 ความตอเน่ืองทางการเมือง   Cont 228 0.16 0.00 1.00 0.37 

รายไดรวม                        Capinc 228 7,250.74 2,332.57 27,173.30 3,225.24 

รายไดจัดเก็บเอง             Capown 228 978.31 39.45 6,876.62 766.50 

ภาษีท่ีรัฐจัดเก็บให/แบงให Capsur 228 3,047.63 1,110.43 9,176.58 1,125.08 

 เงินอุดหนุน                  Capgrant 228 3,224.80 268.30 22,880.38 2,476.20 

รายจายรวม                    Capexp 228 5,028.40 557.29 14,493.57 2,286.74 

รายจายดานบริหารท่ัวไป  Capadmin   228 1,047.20 90.39 2,981.73 442.42 

รายจายดานการศึกษา       Capedu 228 922.90 0.00 6,399.96 1,251.74 

รายจายสาธารณสุข       Caphealth 228 426.02 56.98 1,892.82 315.51 

รายจายดานเคหะชุมชน Caphouse 228 1,634.57 114.52 4,963.47 725.52 

รายจายดานโยธา             Capinfra 228 193.03 0.00 3,016.89 417.26 
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ตารางที่ 4.22  การแปลงขอมูลในการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณของเทศบาลนครและเทศบาลเมือง 

 

กอนแปลงคา หลังแปลงคา ลําดับ
ที่ 

ชื่อตัวแปร 
สัญลกัษณ Skewness Kurtosis 

วิธีการแปลง 
สัญลกัษณ Skewness Kurtosis 

1 จํานวนประชากร pop 1.88 6.46 logarithm lnpop 0.48 2.30 

2 ความหนาแนนของประชากร dens 3.53 16.94 logarithm lndens -0.06 4.01 

3 สัดสวนประชากรวัยชรา nelderly 0.04 2.66 logarithm lnnelderly -1.03 5.86 

4 สัดสวนประชากรวัยเรียน nstud 2.53 13.78 logarithm lnnstud 1.26 6.40 

6 รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเอง own 4.35 30.79 logarithm lnown -0.81 5.80 

7 ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงให surc 1.92 8.55 logarithm lnsurc 0.60 3.76 

8 เงินอุดหนนุ grant 3.15 23.58 logarithm lngrant 0.08 2.68 

9 ปที่มีการเลือกต้ัง elect 1.15 2.33 identity elect 1.15 2.33 

9 ความตอเนื่องทางการเมือง cont 1.88 4.52 identity cont 1.88 4.52 

10 สัดสวนบุคลากรเทศบาล nofficer 10.15 132.28 logarithm lnofficer -1.35 6.25 

11 งบประมาณรายจายรวม exp 1.38 5.75 logarithm lnexp -0.90 6.83 

12 งบประมาณรายจายดานบริหารทัว่ไป admin 0.58 3.91 logarithm lnadmin -1.06 5.63 
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ตารางที่ 4.22  (ตอ) 

 

กอนแปลงคา หลังแปลงคา 
ลําดับท่ี ชื่อตัวแปร 

สัญลกัษณ Skewness Kurtosis 
วิธีการแปลง 

สัญลกัษณ Skewness Kurtosis 

13 งบประมาณรายจายดานการศึกษา edu 2.43 8.74 logarithm lnedu -0.96 8.39 

14 งบประมาณรายจายดานสาธารณสุข health 1.56 6.06 logarithm lnhealth 0.09 2.37 

15 งบประมาณรายจายดานเคหะชุมชน house 0.82 5.03 logarithm lnhouse -1.84 8.23 

16 งบประมาณรายจายดานโยธา infra 3.61 19.19 logarithm lninfra 0.12 1.76 
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ตารางที่ 4.23  ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระท่ีใชวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายของเทศบาลนครและเทศบาลเมือง 

 
ตัวแปร  lnpop lndens lnnstud lnnelderly lnnofficer lnown lnsurc lngrant elect cont year 

จํานวนประชากร lnpop 1           

ความหนาแนนของประชากร lndens 0.103 1          

สัดสวนของประชากรวัยเรียน lnnstud 0.097 0.207* 1         

สัดสวนของประชากรสูงอายุ lnnelderly -0.234* 0.112 -0.366* 1        

สัดสวนของบุคลากรเทศบาล lnnofficer -0.372* 0.125 0.057 0.213* 1       

รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเอง lnown 0.063 0.180* 0.192* -0.233* 0.113 1      

รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บให/แบงให lnsurc -0.256* 0.038 -0.180* -0.059 0.059 0.331* 1     

เงินอุดหนุนทั่วไป lngrant -0.299* 0.076 0.087 0.149* 0.231* 0.271* 0.183* 1    

ปที่มีการเลือกต้ัง                         Elect 0.001 0.001 -0.090 0.062 0.051 0.083 -0.163* 0.140* 1   

ความตอเนื่องทางการเมือง Cont 0.040 0.017 0.05 0.027 0.02 0.151* -0.179* 0.114 0.750* 1  

ป                                               year 0.003 0.003 -0.167* 0.134* 0.073 0.137* -0.349* 0.024 0.584* 0.473* 1 

 

หมายเหตุ:  * คือ ความสัมพันธ ณ ระดับนัยสําคัญ ไมเกิน 0.05
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กอนที่จะทําการวิเคราะหไดดําเนินการตรวจสอบขอมูลใหเปนไปตามเงื่อนไขกํากับสถิติที่ใช 

เชนเดียวกับการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายของเทศบาลใน

ภาพรวม ไดแก  การตรวจสอบการกระจายของขอมูลแบบปกติ (Normality Test) ไดแปลงขอมูล

ใหอยูในรูป Logarithm หลังจากแปลงคาแลวพบวามีการกระจายตัวเปนปกติมากข้ึน (ตาราง 4. 22) 

เมื่อตรวจสอบความสัมพันธของตัวแปรอิสระที่ใชในการวิเคราะหวามีความสัมพันธกันเองสูง

หรือไม (Multicollinearity) โดยใช Pearson Correlation Matrix ไมพบวาตัวแปรอิสระคูใดมี

ความสัมพันธกันเองสูง (ตาราง4.23) และเม่ือตรวจสอบความสัมพันธเปนเสนตรงโดยใช Scatter 

Plot พบวาตัวแปรอิสระแตละตัวกับตัวแปรตามมีแนวโนนที่จะมีความสัมพันธแบบเสนตรง 

หลังจากนั้นจึงทําการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณของเทศบาล

นคร และเทศบาลเมืองดวยวิธีวิเคราะหถดถอยพหุที่นําตัวแปรหุนเขามารวมศึกษาดวย หรือที่

เรียกวา Least Square Dummy Variable ซึ่งในที่นี้คือตัวแปรหุนดานเวลา เนื่องจากคาดวา 

omitted variables จะมีผลตอหนวยวิเคราะหแตไมคงที่จึงเลือกใชวิธี Random Effect  ในการ

วิเคราะห ซึ่งใหผลการวิเคราะหดังนี้ 
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ตารางที ่4.24  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายรวมของเทศบาลนครและ

เทศบาลเมือง 

 
ตัวแปรอิสระ คา สปส. Std. Err. z P>|z| 

ประชากร                                            lnpop -0.103 0.046 -2.250 0.025 

ความหนาแนน                                  lndens 0.029 0.039 0.730 0.464 

รายไดจัดเก็บเองเฉล่ียตอหวั                lnown 0.058 0.041 1.420 0.155 

ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหเฉล่ียตอหัว      lnsurc 0.352 0.086 4.080 0.000 

เงินอุดหนนุทัว่ไป                             lngrant 0.061 0.037 1.670 0.095 

ปที่มีการเลือกต้ัง                                 elect -0.051 0.070 -0.730 0.465 

ความตอเนื่องทางการเมือง                   cont 0.067 0.072 0.930 0.351 

สัดสวนของบุคลากรเทศบาล        lnnofficer 0.056 0.030 1.850 0.064 

ตัวแปรหุนดานเวลา                _Iyear_2549 0.152 0.050 3.050 0.002 

ตัวแปรหุนดานเวลา                _Iyear_2550 0.156 0.055 2.830 0.005 

ตัวแปรหุนดานเวลา                _Iyear_2551 0.445 0.069 6.440 0.000 

งบประมาณรายจายรวมปกอนหนา lnexplag     0.076 0.044 1.720 0.085 

คาคงที ่ 5.027 0.978 5.140 0.000 

sigma_u 0.144    

sigma_e 0.172    

rho 0.413 (fraction of variance to u_i) 

 

หมายเหตุ:  Random-Effects GLS Regression 

จํานวนตัวอยาง       =  222 

R-sq:                 =   0.4838 

Wald chi2 (14)         =   199.28 

Prob > chi2            =   0 
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4.3.1  ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธพิลตอการจดัสรรงบประมาณรายจาย
รวมของเทศบาลนครและเมือง 

สมการถดถอยที่ใชอธิบายอิทธิพลของตัวแปรอิสระตอการจัดสรรงบประมาณ

รายจายรวมของเทศบาลนครและเทศบาลเมืองพบวามีความเหมาะสมและเช่ือถือได โดย

พิจารณาจากคา Wald chi2 และระดับนัยสําคัญของ F อยูที่ระดับ 0.000 ตัวแปรทุกตัวใน

สมการรวมกันอธิบายการจัดสรรรายจายรวมไดรอยละ 48 ตัวแปรในกลุมความตองการพบวา

จํานวนประชากร มีความสัมพันธในทางลบ (-0.103) เนื่องจากเกิดความประหยัดจากขนาด 

ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน ตัวแปรดานทรัพยากรของเทศบาลพบวารายไดจากภาษีที่รัฐบาล

จัดเก็บใหเปนรายไดสําคัญที่เทศบาลนํามาจัดสรรเปนงบประมาณรายจาย เนื่องจากพบวา

ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหมีความสัมพันธทางบวกกับงบประมาณรายจายรวมอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (0.352) สวนรายไดประเภทอ่ืน ไดแกเงินอุดหนุน และรายไดจัดเก็บเองไมพบ

ความสัมพันธที่มีนัยสําคัญทางสถิติกับรายจายรวม  สัดสวนบุคลากรของเทศบาล

สภาพแวดลอมทางการเมือง รวมทั้งปจจัยดานการตัดสินใจภายในองคการไมมีความสัมพันธ

กับการจัดสรรงบประมาณ ขณะที่ตัวแปรหุนดานเวลามีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณ 

(ตาราง 4.24) 
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ตารางที ่4.25  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณดานบริหารทั่วไปของเทศบาลนคร   

                        และเทศบาลเมือง 

 
ตัวแปรอิสระ คา สปส. Std. Err. z P>|z| 

ประชากร                                             lnpop -0.276 0.046 -6.030 0.000 

รายไดจัดเก็บเองเฉล่ียตอหวั                 lnown 0.109 0.047 2.330 0.020 

ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหเฉล่ียตอหัว        lnsurc 0.182 0.098 1.860 0.062 

เงินอุดหนนุทัว่ไป                                lngrant -0.002 0.043 -0.040 0.969 

ปที่มีการเลือกต้ัง                                    elect -0.099 0.093 -1.060 0.291 

ความตอเนื่องทางการเมือง                      cont -0.079 0.094 -0.840 0.400 

สัดสวนของบุคลากรเทศบาล           lnnofficer 0.055 0.031 1.780 0.075 

ตัวแปรหุนดานเวลา                   _Iyear_2549 0.197 0.066 2.990 0.003 

ตัวแปรหุนดานเวลา                   _Iyear_2550 0.229 0.071 3.250 0.001 

ตัวแปรหุนดานเวลา                   _Iyear_2551 0.353 0.091 3.890 0.000 

งบประมาณรายจายดานบริหารทัว่ไปปกอน

หนา                                            lnadminlag 0.109 0.052 2.100 0.035 

คาคงที ่ 6.883 1.053 6.530 0.000 

sigma_u 0.113    

sigma_e 0.248    

rho 0.171 (fraction of variance to u_i) 

 
หมายเหตุ:  Random-Effects GLS Regression 

จํานวนตัวอยาง       =  222 

R-sq:                 =   0.4799 

Wald chi2 (14)         =   138.16 

Prob > chi2            =   0 
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4.3.2  ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธพิลตอการจดัสรรงบประมาณรายจายดาน
บริหารงานท่ัวไปของเทศบาลนครและเทศบาลเมือง 

สมการถดถอยที่ใชอธิบายอิทธิพลของตัวแปรอิสระตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดาน

บริหารทั่วไปพบวามีความเหมาะสม และตัวแปรในสมการรวมกันอธิบายการจัดสรรรายจายดาน

บริหารทั่วไปไดรอยละ 48 จํานวนประชากรมีความสัมพันธทางลบกับรายจายดานบริหารทั่วไป    

(-0.276) ตรงขามกับสมมติฐานที่ต้ังไว เนื่องจากเกิดความประหยัดจากขนาดเชนเดียวกัน ตัวแปร

กลุมทรัพยากร พบวารายไดที่เทศบาลจัดเก็บเองเทานั้นที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณดาน

บริหารทั่วไป (0.109)  เทศบาลนครและเทศบาลเมืองจัดสรรงบประมาณโดยใชงบประมาณปกอน

หนาเปนฐาน เนื่องจากพบวางบประมาณในปที่ผานมามีความสัมพันธทางบวกกับงบประมาณป

ปจจุบันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (0.109) ตัวแปรหุนดานเวลามีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณ 

เนื่องจากพบวาเทศบาลจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึนทุกปเมื่อเทียบกับป 2548 (ตาราง 4.25) 
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ตารางที ่4.26  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณดานการศึกษาของเทศบาลนครและ

เทศบาลเมือง 

 

ตัวแปรอิสระ คา สปส. Std. Err. z P>|z| 

ประชากรวยัเรียน                                   lnnstud 0.076 0.558 0.140 0.892 

รายไดจัดเก็บเองเฉล่ียตอหวั                      lnown 0.020 0.110 0.180 0.858 

ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหเฉล่ียตอหัว            lnsurc   0.773 0.241 3.200 0.001 

เงินอุดหนนุทัว่ไป                                    lngrant 0.276 0.094 2.950 0.003 

ปที่มีการเลือกต้ัง                                       elect -0.168 0.157 -1.070 0.285 

ความตอเนื่องทางการเมือง                         cont 0.300 0.170 1.770 0.077 

สัดสวนของบุคลากรเทศบาล               lnnofficer 0.161 0.090 1.790 0.073 

ตัวแปรหุนดานเวลา                       _Iyear_2549 0.280 0.121 2.310 0.021 

ตัวแปรหุนดานเวลา                      _Iyear_2550 0.561 0.138 4.070 0.000 

ตัวแปรหุนดานเวลา                      _Iyear_2551 1.715 0.173 9.940 0.000 

งบประมาณรายจายดานการศึกษาปกอนหนา 

                                                          lnedulag -0.006 0.036 -0.180 0.858 

คาคงที ่ -1.912 2.159 -0.890 0.376 

sigma_u 0.721    

sigma_e 0.524    

rho 0.654 (fraction of variance to u_i) 

 

หมายเหตุ:  Random-Effects GLS Regression 

จํานวนตัวอยาง       =  220 

R-sq:                 =   0.4663 

Wald chi2 (14)         =   352.73 

Prob > chi2            =   0 
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4.3.3  ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธพิลตอการจดัสรรงบประมาณรายจายดาน
การศึกษาของเทศบาลนครและเทศบาลเมือง 

สมการถดถอยที่ใชอธิบายอิทธิพลของตัวแปรอิสระตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดาน

การศึกษาของเทศบาลนครและเทศบาลเมืองมีความเหมาะสม และตัวแปรทุกตัวในสมการมี

ความสามารถในการอธิบายการจัดสรรรายจายดานการศึกษาไดรอยละ 46 สัดสวนของประชากร

วัยเรียน ไมมีความสัมพันธกับการจัดสรรงบประมาณรายจายดานการศึกษาอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ตัวแปรกลุมทรัพยากรพบวาภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงให มีความสัมพันธกับการจัดสรร

งบประมาณรายจายดานการศึกษามากที่สุด (0.773) รองลงมาไดแกเงินอุดหนุน (0.276) แตไม

พบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับรายไดที่จัดเก็บเอง สัดสวนของบุคลากรเทศบาล

สภาพแวดลอมทางการเมืองไมวาจะเปน ปที่มีการเลือกต้ัง และความตอเนื่องทางการเมืองของ

นายกเทศมนตรีไมมีความสัมพันธกับการจัดสรรงบประมาณรายจายดานการศึกษาไมเปนไปตาม

สมมติฐาน ตัวแปรหุนดานเวลาชวงเวลามีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดาน

การศึกษา แตไมพบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับรายจายดานการศึกษาในปที่ผาน

มา แสดงวาเทศบาลนครและเทศบาลเมืองไมไดใชประสบการณของงบประมาณปที่ผานมาในการ

จัดสรรงบประมาณรายจายดานการศึกษา (ตาราง 4.26) 
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ตารางที ่4.27  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณดานสาธารณสุขของเทศบาลนครและ

เทศบาลเมือง 
 

ตัวแปรอิสระ คา สปส. Std. Err. z P>|z| 

ประชากรสูงอายุ                                 lnelderly    0.175 0.227 0.770 0.441 

ความหนาแนน                                      lndens 0.104 0.082 1.270 0.204 

รายไดจัดเก็บเองเฉล่ียตอหวั                    lnown 0.007 0.071 0.100 0.921 

ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหเฉล่ียตอหัว          lnsurc      0.351 0.150 2.340 0.019 

เงินอุดหนนุทัว่ไป                                  lngrant 0.036 0.060 0.590 0.552 

ปที่มีการเลือกต้ัง                                     elect -0.054 0.106 -0.510 0.610 

ความตอเนื่องทางการเมือง                       cont 0.003 0.110 0.030 0.980 

สัดสวนของบุคลากรเทศบาล             lnnofficer 0.050 0.054 0.920 0.357 

ตัวแปรหุนดานเวลา                     _Iyear_2549 0.258 0.079 3.290 0.001 

ตัวแปรหุนดานเวลา                     _Iyear_2550 0.301 0.089 3.370 0.001 

ตัวแปรหุนดานเวลา                     _Iyear_2551 0.347 0.109 3.190 0.001 

งบประมาณรายจายดานสาธารณสุขปกอนหนา 

                                                       lnhealthlag 0.016 0.030 0.520 0.601 

คาคงที ่ 2.253 1.514 1.490 0.137 

sigma_u 0.346    

sigma_e 0.274    

Rho 0.614 (fraction of variance to u_i) 

 
หมายเหตุ:  Random-Effects GLS Regression 

จํานวนตัวอยาง       =  219 

R-sq:                 =   0.2114 

Wald chi2 (14)         =   29.32 

Prob > chi2            =   0.0035 
 
 



 

 

134 

4.3.4  ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธผิลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดาน
สาธารณสขุของเทศบาลนครและเมือง 

สมการถดถอยที่ใชอธิบายอิทธิพลของตัวแปรอิสระตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดาน

สาธารณสุขของเทศบาลนครและเทศบาลเมืองมีความเหมาะสม และสามารถอธิบายการจัดสรร

รายจายดานสาธารณสุขไดรอยละ 21 โดยความหนาแนนของประชากร และสัดสวนของประชากร

สูงอายุไมมีความสัมพันธกับรายจายดานสาธารณสุขตามสมมติฐานที่ต้ังไว ดานทรัพยากร

เทศบาลพบวาภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงใหเทานั้นที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณราย

รายจายดานสาธารณสุขอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (0.351)  สัดสวนของบุคลากรเทศบาล รวมทั้ง

สภาพแวดลอมทางการเมืองไมมีความสัมพันธกับรายจายดานสาธารณสุข ไมเปนไปตาม

สมมติฐานที่ ต้ังไว  ตัวแปรหุนดานเวลามีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดาน

สาธารณสุข (ตาราง 4.27)  
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ตารางที ่4.28  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณเคหะและชุมชนของเทศบาลนครและ

เทศบาลเมือง 
 

ตัวแปรอิสระ คา สปส. Std. Err. z P>|z| 

จํานวนประชากร                                    lnpop 0.117 0.075 1.560 0.118 

ความหนาแนนของประชากร                  lndens -0.031 0.065 -0.470 0.636 

รายไดจัดเก็บเองเฉล่ียตอหวั                    lnown 0.117 0.067 1.740 0.081 

ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหเฉล่ียตอหัว          lnsurc   0.420 0.140 3.000 0.003 

เงินอุดหนนุทัว่ไป                                  lngrant -0.052 0.060 -0.860 0.388 

ปที่มีการเลือกต้ัง                                     elect -0.031 0.108 -0.280 0.777 

ความตอเนื่องทางการเมือง                       cont 0.143 0.114 1.250 0.211 

สัดสวนของบุคลากรเทศบาล             lnnofficer 0.056 0.049 1.150 0.252 

ตัวแปรหุนดานเวลา                     _Iyear_2549 0.038 0.109 0.350 0.727 

ตัวแปรหุนดานเวลา                    _Iyear_2550 0.149 0.095 1.570 0.116 

ตัวแปรหุนดานเวลา                    _Iyear_2551 0.024 0.097 0.250 0.801 

งบประมาณรายจายดานเคหะชุมชนปกอนหนา 

                                                   lnhouselag  0.066 0.036 1.860 0.063 

คาคงที ่ 2.304 1.480 1.560 0.120 

sigma_u 0.274    

sigma_e 0.320    

rho 0.424 (fraction of variance to u_i) 

 
หมายเหตุ:  Random-Effects GLS Regression 

จํานวนตัวอยาง       =  223 

R-sq:                 =   0.2696 

Wald chi2 (14)         =   29.12 

Prob > chi2            =   0.0038 
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4.3.5  ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทพิลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดาน
เคหะและชุมชนของเทศบาลนครและเทศบาลเมือง 

สมการถดถอยที่ใชอธิบายอิทธิพลของตัวแปรอิสระตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดาน

เคหะชุมชนมีความเหมาะสม และสามารถอธิบายการจัดสรรรายจายดานเคหะชุมชนไดรอยละ 27

ปจจัยดานความตองการของประชาชน ไดแกจํานวนประชากร ความหนาแนนของประขากร ไมมี

อิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดานเคหะและชุมชน กลุมทรัพยากรพบวาภาษีที่รัฐบาล

จัดเก็บใหและแบงใหมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณ (.420) ปจจัยอ่ืนๆ ไดแกสภาพแวดลอม

ทางการเมือง สัดสวนของบุคลากร  งบประมาณรายจายในปที่ผานมา  และตัวแปรหุนดานเวลาไม

มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดานเคหะ และชุมชนของเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง 

(ตาราง 4.28) 
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ตารางที ่4.29  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณดานโยธาของเทศบาลนครและ

เทศบาลเมือง 
 

ตัวแปรอิสระ คา สปส. Std. Err. z P>|z| 

จํานวนประชากร                                   lnpop 0.642 0.262 2.450 0.014 

รายไดจัดเก็บเองเฉล่ียตอหวั                  lnown 0.019 0.208 0.090 0.927 

ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหเฉล่ียตอหัว         lnsurc  0.292 0.432 0.680 0.499 

เงินอุดหนนุทัว่ไป                                lngrant 0.256 0.180 1.420 0.154 

ปที่มีการเลือกต้ัง                                    elect -0.668 0.319 -2.090 0.036 

ความตอเนื่องทางการเมือง                      cont 0.264 0.330 0.800 0.424 

สัดสวนของบุคลากรเทศบาล            lnnofficer 0.276 0.163 1.700 0.090 

ตัวแปรหุนดานเวลา                    _Iyear_2549 0.130 0.230 0.560 0.572 

ตัวแปรหุนดานเวลา                    _Iyear_2550 0.160 0.252 0.640 0.524 

ตัวแปรหุนดานเวลา                    _Iyear_2551 0.577 0.323 1.790 0.074 

งบประมาณรายจายดานโยธาปกอนหนา 

                                                     lninfralag 0.181 0.039 4.650 0.000 

คาคงที ่ -7.224 4.747 -1.520 0.128 

sigma_u 0.762    

sigma_e 0.644    

rho 0.583 (fraction of variance to u_i) 

 

หมายเหตุ:  Random-Effects GLS Regression 

จํานวนตัวอยาง       =  222 

R-sq:                 =   0.4350 

Wald chi2 (14)         =   39.13 

Prob > chi2            =   0.0001 

 

 
 



 

 

138 

4.3.6  ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธพิลตอการจดัสรรงบประมาณรายจายดาน
โยธาของเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง 

สมการถดถอยที่ใชอธิบายอิทธิพลของตัวแปรอิสระตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดาน

โยธามีความเหมาะสม และอธิบายการจัดสรรรายจายไดรอยละ 43 พบวาจํานวนประชากรมี

ความสัมพันธทางบวกกับรายจายดานโยธา (0.642) แสดงวาหากประชากรมากข้ึนเทศบาลเมือง

และเทศบาลนครจะจัดสรรงบประมาณรายจายลงในดานนี้เพิ่มข้ึนตามสมมติฐานที่ต้ังไว  ดาน

ทรัพยากรเทศบาลไมพบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับรายไดทุกประเภทตาม

สมมติฐาน  กลุมสภาพแวดลอมทางการเมืองพบวาปที่มีการเลือกต้ังมีความสัมพันธทางลบกับ

รายจายดานโยธา(-0.668) หมายถึง เทศบาลนครและเทศบาลเมืองจะจัดสรรงบประมาณรายจาย

ดานนี้ลดลงในปที่มีการเลือกต้ัง เนื่องจากความตองการดานโครงสรางพื้นฐานของเทศบาลที่มี

ความเจริญมากเชน เทศบาลนครและเทศบาลเมืองมีนอย จะเห็นไดจากการที่เทศบาลจัดสรร

งบประมาณลงในดานโยธาตํ่าสุดกวาทุกดาน ดังนั้นเมื่อมีความจําเปนที่จะตองใชเงินในปที่มีการ

เลือกต้ังจึงเลือกที่จะลดงบประมาณดานนี้ลง  สําหรับความตอเนื่องทางการเมือง สัดสวนของ

บุคลากรเทศบาล  ตัวแปรหุนดานเวลาไมมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณ และพบวาเทศบาล

ใชรายจายดานโยธาในปที่ผานมาเปนฐานในการจัดสรรงบประมาณปปจจุบันเนื่องจากพบ

ความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (0.181) เปนไปตามสมมติฐาน (ตาราง 4.29) 
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ตารางที่ 4.30  สรุปปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดานตางๆ ของเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง 

 
ตัวแปรอิสระ 

รายจายรวม ดานบริหารทั่วไป ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข 
ดานเคหะและ

ชุมชน 
ดานโยธา 

1. ความตองการ       

จํานวนประชากร -0.103* (-2.250) -0.276***(-6.030)   0.117(1.560) 0.642**(2.450) 

ความหนาแนนของประชากร 0.029 (0.730)   0.104 (1.270) -0.031 (-0.470)  

สัดสวนของประชากรวัยชรา    0.175 (0.770)   

สัดสวนของประชากรวัยเรียน   0.076 (0.140)    
2. ทรัพยากร       

รายไดจัดเก็บเอง 0.058 (1.420) 0.109*(2.330) 0.020 (0.180) 0.007(0.100) 0.117 (1.740) 0.019 (0.090) 

ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให 0.352***(4.080) 0.182(1.860) 0.773***(3.200) 0.351**(2.342) 0.420**(3.000) 0.292 (0.680) 

เงินอุดหนุน 0.061 (1.670) -0.002 (-0.040) 0.276**(2.950) 0.036 (0.590) -0.052 (-0.860) 0.256 (1.420) 
3.สภาพแวดลอมทางการเมือง       

ปที่มีการเลือกต้ัง -0.051 (-0.730) -0.099 (-1.060) -0.168 (-1.070) -0.054 (-0.510) -0.031 (-0.280) -0.668*(-2.090) 

ความตอเนื่องทางการเมือง 0.067 (0.930) -0.079 (-0.840) 0.300 (1.770) 0.003 (0.030) 0.143 (1.250) 0.264 (0.800) 
4. ความเขมแข็งของระบบ
ราชการ 

      

สัดสวนของบุคลากรเทศบาล 0.056(1.850) 0.055(1.780) 0.161(1.790) 0.050 (0.920) 0.056 (1.150) 0.276(1.700) 
5. การตัดสินใจภายในองคการ       

รายจายปกอนหนา 0.076(1.720) 0.109* (2.100) -0.006 (-0.180) 0.016 (0.520) 0.066 (1.860) 0.181***(4.65) 
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ตารางที ่4.30  (ตอ) 

 
ตัวแปรอิสระ 

รายจายรวม ดานบริหารทั่วไป ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข 
ดานเคหะและ

ชุมชน 
ดานโยธา 

6. ปที่ทําการศึกษา       

ตัวแปรหุนดานเวลา        ป  2549 0.152**(3.050) 0.197**(2.990) 0.280*(2.310) 0.258***(3.290) 0.038 (0.350) 0.130 (0.560) 

ตัวแปรหุนดานเวลา        ป  2550 0.156**(2.830) 0.229***(3.250) 0.561***(4.070) 0.301***(3.370) 0.149 (1.570) 0.160 (0.640) 

ตัวแปรหุนดานเวลา        ป  2551 0.445***(6.440) 0.353***(3.890) 1.715***(9.940) 0.347***(3.190) 0.024 (0.250) 0.577 (1.790) 

คาคงที่ 5.027***(5.140) 6.090***(6.72) -1.912 (-0.890) 2.253(1.490) 2.304(1.560) -7.224 (-1.520) 
คา R-square 0.4838 0.4799 0.4663 0.2114 0.2696 0.4350 
คา Wald chi 2 199.28 138.16 352.73 29.32 29.12 39.13 
Prob>chi 2 0.0000 0.000 0.000 0.0035 0.0038 0.0001 
N 222 222 220 219 223 222 
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4.3.7  สรุปผลการวิเคราะหปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ของเทศบาลนครและเทศบาลเมือง 

ผลจากการวิเคราะหสมการถดถอยพหุเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรร

งบประมาณรายจายของเทศบาลนครและเทศบาลเมืองพบวา สมการที่ใชวิเคราะหปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณทั้ง 6 ดานของเทศบาลนครและเทศบาลเมืองมีความเหมาะสม

และสามารถอธิบายการจัดสรรงบประมาณรายจายแตละดานได รอยละ 21 ถึงรอยละ 48 โดย

สมการที่ใชอธิบายการจัดสรรงบประมาณรายจายรวมสามารถอธิบายไดสูงสุด และ สมการที่

อธิบายไดตํ่าสุดคือการจัดสรรงบประมาณรายจายดานสาธารณสุข  พบวาเกิดการประหยัดจาก

ขนาดในงบประมาณรายจายรวม และงบประมาณรายจายดานบริหารทั่วไปซ่ึงมีลักษณะเปนงาน

ประจํา แตในรายจายดานโยธาพบวายิ่งประชากรมากข้ึนยิ่งมีความตองการในดานเหลานี้มากข้ึน 

ปจจัยในกลุมความตองการของประชน พบวาความหนาแนนของประชากรไมมีความสัมพันธใดๆ 

กับการจัดสรรงบประมาณทุกดาน สัดสวนของประชากรวัยเรียนซึ่งคาดวาจะมีความสัมพันธกับ

รายจายดานการศึกษา รวมทั้งสัดสวนของประชากรสูงอายุซึ่งคาดวาจะมีความสัมพันธกับ

งบประมาณรายจายดานสาธารณะสุข ก็ไมมีผลตอการจัดสรรงบประมาณดานการศึกษาและ

สาธารณสุขตามสมมติฐานที่ต้ังไว ดานทรัพยากรของเทศบาลพบวา  รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเอง

ของเทศบาลนครและเมืองแมวาจะมีสัดสวนที่สูงกวาเทศบาลตําบลแตไมพบวารายไดจัดเก็บเองมี

อิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดานอ่ืนใดยกเวนดานบริหารทั่วไป และเงินอุดหนุนมี

อิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดานการศึกษาเทานั้น  ในขณะที่ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให

และแบงใหมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณเกือบทุกประเภทยกเวนดานบริหารทั่วไป และโยธา  

สภาพแวดลอมทางการเมืองพบวาปที่มีการเลือกต้ังงบประมาณรายจายดานโยธาลดลง เนื่องจาก

เทศบาลนครและเมืองมีความเจริญ จึงมีความตองการในโครงสรางพื้นฐานนอยกวาบริการ

สาธารณะดานอ่ืนๆ สวนความตอเนื่องทางการเมือง และสัดสวนของบุคลากรเทศบาลไมมี

ความสัมพันธกับการจัดสรรรายจายดานใด เทศบาลนครและเทศบาลเมืองจัดสรรงบประมาณ

รายจายดานบริหารทั่วไป และงบประมาณรายจายดานโยธา โดยอิงประสบการณของงบประมาณ

ที่จัดสรรในปกอนหนา และตัวแปรหุนดานเวลามีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณเกือบทุกดาน

ยกเวนดานเคหะและชุมชน  และดานโยธา (ตาราง 4.30) 
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4.4  การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายของ
เทศบาลตําบล  

 
ลําดับตอไปเปนการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายทั้ง 6

ดาน ไดแก รายจายรวม รายจายดานบริหารทั่วไป รายจายดานการศึกษา รายจายดาน

สาธารณสุข รายจายดานเคหะชุมชนและสังคม และรายจายดานโยธา ของเทศบาลตําบล จํานวน 

448 แหง ที่ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีประชากรเฉล่ีย ประมาณ 8,100 คนและมีความหนาแนนเฉลี่ย

ประมาณ 1,300 คนตอตารางกิโลเมตร มีประชากรวัยเรียน 1,000 คน ประชากรสูงอายุ 650 คน 

บุคลากรเทศบาล 68 คน หรือไมถึงรอยละ 1 ของประชากรทั้งส้ิน  รายไดของเทศบาลเฉล่ียตอหัว

ประมาณ 7,500 บาท เปนรายไดที่จัดเก็บเอง เพียง 480 บาท ที่เหลือเปนภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให

และแบงให และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน    รอยละ 25 ของกลุมตัวอยางมี

การเลือกต้ังในชวงปที่ทําการศึกษา และรอยละ 10 ของนายกเทศมนตรีไดรับการเลือกต้ังเปนสมัย

ที่สอง เทศบาลตําบลที่ตอบแบบสอบถามมีรายจายรวมเฉลี่ยตอหัว ประมาณ 6,000 บาท รายจาย

ที่เทศบาลจัดสรรใหมากที่สุด คือ ดานเคหะและชุมชน รองลงมา คือ ดานบริหารทั่วไป และดานที่

จัดสรรงบประมาณใหนอยที่สุดคือดานสาธารณสุข (ตาราง 4.31) 
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ตารางที ่4.31  ลักษณะของประชากรกลุมตัวอยางเทศบาลตําบล 

 

ช่ือตัวแปร จํานวน คาเฉล่ีย คาต่ําสุด คาสูงสุด S.D. 

จํานวนประชากร                    Pop 1785 8,153.92 687.00 101,508.00 9,986.96 

ความหนาแนนของประชากร  Dens 1785 1,331.71 8.15 12,606.72 1,517.65 

ประชากรสูงอายุ                 Elderly        1758 661.01 51.00 6,942.00 660.98 

ประชากรวัยเรียน                    Stud 1758 1,059.39 59.00 14,313.00 1,368.04 

บุคลากรเทศบาล                 Officer 1751 67.98 10.00 978.00 66.86 

การเลือกต้ัง                           Elect 1775 0.25 0.00 1.00 0.43 

ความตอเนื่องทางการเมือง      Cont 1780 0.10 0.00 1.00 0.30 

รายไดรวม                          Capinc 1785 7,508.24 1,883.60 72,494.21 4,104.86 

รายไดจัดเก็บเอง               Capown 1784 478.63 7.36 8,900.86 708.50 

ภาษีที่รัฐจัดเก็บให/แบงให   Capsur 1785 3,475.57 830.79 68,914.40 2,477.81 

เงินอุดหนุน                     Capgrant 1785 3,554.31 617.34 30,575.14 2,176.56 

รายจายรวม                      Capexp 1770 6,046.71 533.12 100,013.50 4,103.45 

รายจายดานบริหารท่ัวไป Capadmin 1770 1,808.44 45.62 79,516.77 2,233.51 

รายจายดานการศึกษา        Capedu 1770 473.32 0.00 6,977.80 580.18 

รายจายสาธารณสุข        Caphealth 1770 386.38 0.00 3,801.47 358.05 

รายจายดานเคหะชุมชน  Caphouse 1771 1,911.38 0.00 19,906.08 1,554.84 

รายจายดานโยธา              Capinfra 1769 405.34 0.00 10,592.64 881.61 
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ตารางที ่4.32  การแปลงขอมูลในการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณของเทศบาลตําบล 
 

กอนแปลงคา หลังแปลงคา ลําดับ
ที่ 

ช่ือตัวแปร 
สัญลักษณ Skewness Kurtosis 

วิธีการแปลง 
สัญลักษณ Skewness Kurtosis 

1 จํานวนประชากร pop 5.15 37.81 logarithm lnpop 0.48 2.30 

2 ความหนาแนนของประชากร dens 3.80 23.46 logarithm lndens -0.06 4.01 

3 สัดสวนประชากรวัยชรา elderly 0.97 7.10 logarithm lnelderly -1.03 5.86 

4 สัดสวนประชากรวัยเรียน nstud 36.39 1,455.67 logarithm lnnstud 1.26 6.40 

6 รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเอง own 5.93 49.91 logarithm lnown -0.81 5.80 

7 ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงให surc 11.81 261.41 logarithm lnrsurc 0.60 3.76 

8 เงินอุดหนุน grant 3.75 29.94 logarithm lngrant 0.08 2.68 

9 ปที่มีการเลือกต้ัง elect 1.17 2.38 identity elect 1.15 2.33 

9 ความตอเนื่องทางการเมือง cont 2.65 8.00 identity cont 1.88 4.52 

10 สัดสวนบุคลากรเทศบาล nofficer 8.60 179.87 logarithm lnofficer -1.35 6.25 

11 งบประมาณรายจายรวม exp 8.80 157.87 logarithm lnexp -0.90 6.83 

12 งบประมาณรายจายดานบริหาร admin 23.68 789.69 logarithm lnadmin -1.06 5.63 

13 งบประมาณรายจายดานการศึกษา edu 4.18 31.59 logarithm lnedu -0.96 8.39 

14 งบประมาณรายจายดานสาธารณสุข health 2.75 17.15 logarithm lnhealth 0.09 2.37 

15 งบประมาณรายจายดานเคหะชุมชน house 3.36 27.58 logarithm lnhouse -1.84 8.23 

16 งบประมาณรายจายดานโยธา infra 4.09 31.95 logarithm lninfra 0.12 1.76 
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ตารางที ่4.33  ความสัมพนัธระหวางตัวแปรอิสระท่ีใชวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธพิลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายของเทศบาลตําบล 

 
ตัวแปร  lnpop lndens lnnstud lnelderly lnnofficer lnown lnsurc lngrant elect cont year 

จํานวนประชากร lnpop 1           

ความหนาแนนของประชากร lndens 0.210* 1          

สัดสวนของประชากรวัยเรียน lnnstud 0.058* -0.067* 1         

สัดสวนของประชากรสูงอายุ lnelderly -0.235* 0.059* -0.566* 1        

สัดสวนของบุคลากรเทศบาล lnnofficer -0.666* -0.105* -0.096* 0.179* 1       

รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเอง lnown -0.004 0.092* 0.086* -0.123* 0.139* 1      

รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บให/แบงให     lnsurc -0.609* -0.123* 0.042 0.050* 0.441* 0.241* 1     

เงินอุดหนุนทั่วไป                         lngrant -0.829* -0.177* -0.078* 0.226* 0.647* 0.154* 0.5427* 1    

ปที่มีการเลือกต้ัง                         elect 0.004 -0.006 -0.073* 0.025 0.043 0.064* -0.128* 0.075* 1   

ความตอเนื่องทางการเมือง          cont -0.001 0.005 -0.043 0.029 0.022 0.046* -0.090* 0.072* 0.586* 1  

ป        year 0.004 0.004 -0.143* 0.095* 0.136* 0.142* -0.314* 0.234* 0.379* 0.279* 1 

 

หมายเหตุ:  * คือ ความสัมพันธ ณ นัยสําคัญไมเกิน .05 
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กอนที่จะทําการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายของเทศบาล

ตําบลโดยวิธีถดถอยพหุ ไดดําเนินการตรวจสอบขอมูลใหเปนไปตามเง่ือนไขกํากับสถิติที่ใช 

เชนเดียวกับการวิเคราะหที่ผานมา โดยไดตรวจสอบการกระจายของขอมูลแบบปกติ (Normality 

Test) และไดแปลงขอมูลใหอยูในรูป Logarithm หลังจากแปลงคาแลวพบวามีการกระจายตัวเปน

ปกติมากข้ึน (ตาราง 4 .32) เมื่อตรวจสอบความสัมพันธของตัวแปรอิสระท่ีใชในการวิเคราะหวามี

ความสัมพันธกันเองสูงหรือไม (Multicollinearity) โดยใช Pearson Correlation Matrix ไมพบวา

ตัวแปรอิสระคูใดมีความสัมพันธกันเองสูง ยกเวนตัวแปรจํานวนประชากรและเงินอุดหนุนที่มี

ความสัมพันธกันเองสูง -.83 (ตาราง4.33) แตเม่ือคํานวณคา VIF (Variance Inflation Factors) 

ในการวิเคราะหสมการถดถอยพหุแตละสมการไมพบวาตัวแปรใดมีคาเกิน 10 ซึ่งเปนคาสูงสุดที่

กอใหเกิดปญหา Multicollinearity  และไดตรวจสอบความสัมพันธเปนเสนตรงโดยใช Scatter 

Plot พบวาตัวแปรอิสระแตละตัวกับตัวแปรตามมีแนวโนนที่จะมีความสัมพันธแบบเสนตรง  

หลังจากนั้นจึงวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณของเทศบาลนครโดย

ใชวิธีวิเคราะหถดถอยพหุที่นําตัวแปรหุนเขามารวมศึกษาดวย หรือที่เรียกวา Least Square 

Dummy Variable ซึ่งในที่นี้ตัวแปรหุนที่ใชคือตัวแปรหุนดานเวลาเพื่อคุมอิทธิพลของ Omitted 

Variables  เนื่องจากคาดวา Omitted Variables จะมีผลตอหนวยวิเคราะห แตไมคงที่จึงเลือกใช

วิธีRandom Effect ในการวิเคราะหซึ่งใหผลการวิเคราะหดังนี้ 
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ตารางที ่4.34  ผลการวิเคราะหปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายรวมของ

เทศบาลตําบล 

 

ตัวแปรอิสระ คา สปส. Std. Err. z P>|z| 

ประชากร                                        lnpop -0.140 0.018 -7.860 0.000 

ความหนาแนน                               lndens 0.004 0.007 0.500 0.615 

รายไดจัดเก็บเองเฉล่ียตอหวั             lnown 0.056 0.008 7.440 0.000 

ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหเฉล่ียตอหัว   lnsurc    0.354 0.023 15.260 0.000 

เงินอุดหนนุทัว่ไป                           lngrant 0.175 0.024 7.320 0.000 

ปที่มีการเลือกต้ัง                              elect -0.018 0.014 -1.250 0.210 

ความตอเนื่องทางการเมือง                cont 0.024 0.021 1.180 0.238 

สัดสวนของบุคลากรเทศบาล      lnnofficer 0.063 0.013 4.850 0.000 

ตัวแปรหุนดานเวลา               _Iyear_2549 0.118 0.014 8.630 0.000 

ตัวแปรหุนดานเวลา              _Iyear_2550 0.198 0.015 13.020 0.000 

ตัวแปรหุนดานเวลา              _Iyear_2551 0.338 0.019 18.100 0.000 

งบประมาณรายจายรวมปกอนหนา 

                                                  lnexplag 0.058 0.013 4.620 0.000 

คาคงที ่ 4.816 0.365 13.210 0.000 

sigma_u 0.093    

sigma_e 0.168    

rho 0.233 (fraction of variance to u_i) 

 

หมายเหตุ:  Random-Effects GLS Regression 

จํานวนตัวอยาง       =  1702 

R-sq:                 =   0.7378 

Wald chi2 (14)         =   3187.89 

Prob > chi2            =   0
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4.4.1  ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธพิลตอการจดัสรรงบประมาณรายจายรวม
ของเทศบาลตําบล 

สมการถดถอยที่ใชอธิบายอิทธิพลของตัวแปรอิสระตอการจัดสรรงบประมาณรายจายรวม

ของเทศบาลตําบลพบวามีความเหมาะสมและเช่ือถือได โดยพิจารณาจากคา Wald chi2 และ

ระดับนัยสําคัญของ F อยูที่ระดับ 0.000 ตัวแปรทุกตัวในสมการรวมกันอธิบายการจัดสรรรายจาย

รวมไดรอยละ 74 ตัวแปรในกลุมความตองการไดแก จํานวนประชากร มีความสัมพันธทางลบกับ

งบประมาณรายจายรวม (-0.140) หมายถึงหากประชากรเพิ่มข้ึนจะทําใหรายจายรวมเฉล่ียตอหัว

ลดลง ตรงขามกับสมมติฐาน  เนื่องจากเกิดความประหยัดโดยขนาด (Economy of Scale) ความ

หนาแนนของประชากรไมมีความสัมพันธกับการจัดสรรงบประมาณรายจายรวม ตัวแปรดาน

ทรัพยากรของเทศบาล พบวารายไดทุกประเภทมีอิทธิพลตอการจัดสรรรายจายรวม โดยรายได

จากภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงใหมีอิทธิพลมากที่สุด(0.354) รองลงมา คือ เงินอุดหนุน 

(0.175) และรายไดที่เทศบาลจัดเก็บเอง (0.056) สัดสวนบุคลากรของเทศบาลมีความสัมพันธ

ทางบวกกับการจัดสรรงบประมาณรายจายรวมของเทศบาล (0.063) เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 

ในขณะที่สภาพแวดลอมทางการเมืองไมมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจาย ปจจัยดาน

การตัดสินใจภายในองคการ พบวารายจายรวมในปที่ผานมามีความสัมพันธทางบวกกับรายจาย

รวมในปปจจุบัน (0.058) แสดงวาเทศบาลใชงบประมาณในปที่ผานมาเปนฐานในการจัดสรร

งบประมาณ และตัวแปรหุนดานเวลามีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายรวม (ตาราง 

4.34) 
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ตารางที ่4.35  ผลการวิเคราะหปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอการจัดสรรงบประมาณดานบริหารทัว่ไปของ

เทศบาลตําบล  
 

ตัวแปรอิสระ คา สปส. Std. Err. z P>|z| 

ประชากร                                                   lnpop -0.386 0.024 -16.300 0.000 

รายไดจัดเก็บเองเฉล่ียตอหวั                       lnown 0.069 0.010 6.920 0.000 

ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหเฉล่ียตอหัว             lnsurc 0.310 0.031 9.910 0.000 

เงินอุดหนนุทัว่ไป                                     lngrant 0.082 0.035 2.370 0.018 

ปที่มีการเลือกต้ัง                                        elect -0.011 0.022 -0.510 0.611 

ความตอเนื่องทางการเมือง                          cont 0.019 0.031 0.590 0.555 

สัดสวนของบุคลากรเทศบาล                lnnofficer 0.071 0.016 4.340 0.000 

ตัวแปรหุนดานเวลา                         _Iyear_2549 0.222 0.022 10.190 0.000 

ตัวแปรหุนดานเวลา                         _Iyear_2550 0.334 0.024 14.100 0.000 

ตัวแปรหุนดานเวลา                         _Iyear_2551 0.453 0.028 15.910 0.000 

งบประมาณรายจายดานบริหารทัว่ไปปกอนหนา 

                                                         lnadminlag 0.061 0.015 4.180 0.000 

คาคงที ่ 6.704 0.490 13.670 0.000 

sigma_u 0.067    

sigma_e 0.272    

rho 0.057 (fraction of variance to u_i) 

 

หมายเหตุ:  Random-Effects GLS Regression 

จํานวนตัวอยาง       =  1702 

R-sq:                 =   0.7102 

Wald chi2 (14)         =   3686.88 

Prob > chi2            =   0
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4.4.2  ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธพิลตอการจดัสรรงบประมาณรายจายดาน
บริหารงานท่ัวไปของเทศบาลตําบล 

สมการถดถอยที่ใชอธิบายอิทธิพลของตัวแปรอิสระตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดาน

บริหารทั่วไปของเทศบาลตําบลพบวามีความเหมาะสม และตัวแปรในสมการรวมกันอธิบายการ

จัดสรรงบประมาณรายจายดานบริหารทั่วไปไดรอยละ 71 จํานวนประชากรมีความสัมพันธทางลบ

กับรายจายดานบริหารทั่วไป (-0.386) ตรงขามกับสมมติฐานที่ต้ังไว เนื่องจากงานบริหารทั่วไป

ภารกิจมีลักษณะเปนงานประจํา การที่จํานวนประชากรเพิ่มข้ึนจึงไมมีผลตอการเพิ่มข้ึนของ

รายจาย การที่ประชากรมากจะทําใหรายจายตอหัวลดลงเพราะเกิดความประหยัดจากขนาด 

(Economy of Scale) ตัวแปรกลุมทรัพยากรพบวา รายไดทุกประเภทมีอิทธิพลตอการจัดสรร

งบประมาณรายจายดานบริหารทั่วไปของเทศบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยรายไดจากภาษีที่

รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงใหมีอิทธิพลมากที่สุด (0.310) รองลงมา คือ เงินอุดหนุน (0.082) และ

รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเอง (0.069) จํานวนบุคลากรเทศบาลมีความสัมพันธทางบวกกับ รายจาย

ดานบริหารทั่วไปเนื่องจากเปนงานดานธุรการซึ่งใชคนเปนหลัก (0.071) เปนไปตามสมมติฐาน 

ดานสภาพแวดลอมทางการเมืองพบวาปที่มีการเลือกต้ังและความตอเนื่องทางการเมืองไมมีผลตอ

การจัดสรรงบประมาณรายจายดานบริหารทั่วไปซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน  งบประมาณในปที่

ผานมามีความสัมพันธทางบวกกับงบประมาณรายจายดานบริหารทั่วไปปปจจุบัน (0.061) แสดง

วาเทศบาลตําบลใชงบประมาณในปที่ผานมาเปนฐานในการจัดสรรงบประมาณปปจจุบัน และตัว

แปรหุนดานเวลามีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณดานบริหารทั่วไป (ตาราง 5.35)  
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ตารางที ่4.36  ผลการวิเคราะหปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอการจัดสรรงบประมาณดานการศึกษาของ

เทศบาลตําบล 

 

ตัวแปรอิสระ คา สปส. Std. Err. z P>|z| 

ประชากรวยัเรียน                               lnnstud 0.021 0.224 0.100 0.924 

รายไดจัดเก็บเองเฉล่ียตอหวั                 lnown 0.0004 0.043 0.010 0.992 

ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหเฉล่ียตอหัว         lnsurc  0.148 0.128 1.160 0.245 

เงินอุดหนนุทัว่ไป                                lngrant 0.417 0.107 3.890 0.000 

ปที่มีการเลือกต้ัง                                    elect -0.028 0.067 -0.410 0.679 

ความตอเนื่องทางการเมือง                      cont 0.120 0.100 1.190 0.233 

สัดสวนของบุคลากรเทศบาล           lnnofficer 0.082 0.078 1.050 0.295 

ตัวแปรหุนดานเวลา                   _Iyear_2549 0.485 0.065 7.440 0.000 

ตัวแปรหุนดานเวลา                   _Iyear_2550 0.731 0.075 9.780 0.000 

ตัวแปรหุนดานเวลา                   _Iyear_2551 1.503 0.094 15.940 0.000 

งบประมาณรายจายดานการศึกษาปกอนหนา 

                                                      lnedulag 0.018 0.017 1.070 0.283 

คาคงที ่ 0.535 1.418 0.380 0.706 

sigma_u 0.957    

sigma_e 0.878    

rho 0.543 (fraction of variance to u_i) 

 

หมายเหตุ:  Random-Effects GLS Regression 

จํานวนตัวอยาง       =  1692 

R-sq:                 =   0.2028 

Wald chi2 (14)         =   759.8 

Prob > chi2            =   0
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4.4.3  ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธพิลตอการจดัสรรงบประมาณรายจายดาน
การศึกษาของเทศบาลตําบล 

สมการถดถอยที่ใชอธิบายอิทธิพลของตัวแปรอิสระตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดาน

การศึกษามีความเหมาะสม และตัวแปรทุกตัวในสมการมีความสามารถในการอธิบายการจัดสรร

รายจายดานการศึกษาไดรอยละ 20 สัดสวนของประชากรวัยเรียน ไมมีความสัมพันธกับการ

จัดสรรงบประมาณรายจายดานการศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ตัวแปรกลุมทรัพยากรพบวา

เงินอุดหนุนเทานั้นที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดานการศึกษา (0.417) สวน

รายไดประเภทอ่ืนไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สัดสวนของบุคลากรเทศบาลไมมี

อิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดานการศึกษา สภาพแวดลอมทางการเมืองไมวาจะเปน 

ปที่มีการเลือกต้ัง และความตอเนื่องทางการเมืองของนายกเทศมนตรีไมมีความสัมพันธกับ

รายจายดานการศึกษาไมเปนไปตามสมมติฐาน ตัวแปรหุนดานเวลามีอิทธิพลตอการจัดสรร

งบประมาณดานการศึกษาเนื่องจากพบวาเทศบาลตําบลจัดสรรงบประมาณรายจายดาน

การศึกษาเพิ่มข้ึนทุกป แตไมพบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับงบประมาณรายจาย

ดานการศึกษาในปที่ผานมาตามสมมติฐานที่ต้ังไว (ตาราง 4.36)  
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ตารางที ่4.37  ผลการวิเคราะหปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอการจัดสรรงบประมาณดานสาธารณสุขของ

เทศบาลตําบล 

 

ตัวแปรอิสระ คา สปส. Std. Err. z P>|z| 

ประชากรสูงอายุ                                  lnelderly -0.010 0.108 -0.090 0.925 

ความหนาแนน                                          dens 0.022 0.033 0.660 0.507 

รายไดจัดเก็บเองเฉล่ียตอหวั                      lnown 0.139 0.033 4.160 0.000 

ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหเฉล่ียตอหัว            lnsurc    -0.026 0.101 -0.260 0.796 

เงินอุดหนนุทัว่ไป                                    lngrant 0.155 0.088 1.760 0.078 

ปที่มีการเลือกต้ัง                                        elect 0.024 0.065 0.360 0.716 

ความตอเนื่องทางการเมือง                          cont -0.041 0.094 -0.440 0.663 

สัดสวนของบุคลากรเทศบาล                lnnofficer 0.185 0.054 3.410 0.001 

ตัวแปรหุนดานเวลา                        _Iyear_2549 0.288 0.063 4.560 0.000 

ตัวแปรหุนดานเวลา                        _Iyear_2550 0.442 0.070 6.290 0.000 

ตัวแปรหุนดานเวลา                        _Iyear_2551 0.679 0.085 7.970 0.000 

งบประมาณรายจายดานสาธารณสุขปกอนหนา 

                                                       lnhealthlag 0.227 0.018 12.400 0.000 

คาคงที ่ 2.766 1.059 2.610 0.009 

sigma_u 0.354    

sigma_e 0.694    

rho 0.206 (fraction of variance to u_i) 

 

หมายเหตุ:  Random-Effects GLS Regression 

จํานวนตัวอยาง       =  1678 

R-sq:                 =   0.2735 

Wald chi2 (14)         =   423.98 

Prob > chi2            =   0
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4.4.4  ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธพิลตอการจดัสรรงบประมาณรายจายดาน
สาธารณสขุของเทศบาลตําบล 

สมการถดถอยที่ใชอธิบายอิทธิพลของตัวแปรอิสระตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดาน

สาธารณสุขพบวามีความเหมาะสม และสามารถอธิบายการจัดสรรรายจายดานสาธารณสุขได

รอยละ 27 โดยความหนาแนนของประชากร และสัดสวนของประชากรสูงอายุไมมีความสัมพันธ

กับรายจายดานสาธารณสุขตามสมมติฐานที่ต้ังไว ดานทรัพยากรเทศบาลพบวารายไดที่เทศบาล

จัดเก็บเองเทานั้นที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับงบประมาณรายจายดาน

สาธารณสุข (0.139) รวมทั้งสัดสวนของบุคลากรเทศบาลมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณ

รายจายดานสาธารณสุข (0.185) สภาพแวดลอมทางการเมืองไมมีความสัมพันธกับรายจายดาน

สาธารณสุขไมเปนไปตามสมมติฐานที่ ต้ังไว ตัวแปรหุนดานเวลามีอิทธิพลตอการจัดสรร

งบประมาณรายจายดานสาธารณสุข และพบวาเทศบาลตําบลจัดสรรงบประมาณดาน

สาธารณสุขโดยอิงจากงบประมาณรายจายดานสาธารณสุขปที่ผานมาเนื่องจากมีความสัมพันธ

ทางบวกกับการจัดสรรงบประมาณรายจายดานสาธารณสุขปปจจุบัน (0.227) เปนไปตาม

สมมติฐานที่ต้ังไว (ตาราง 4.37) 
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ตารางที ่4.38  ผลการวิเคราะหปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอการจัดสรรงบประมาณเคหะและชุมชนของ

เทศบาลตําบล 

 

ตัวแปรอิสระ คา สปส. Std. Err. z P>|z| 

จํานวนประชากร                                       lnpop 0.009 0.062 0.140 0.886 

ความหนาแนนของประชากร                     lndens -0.007 0.025 -0.270 0.787 

รายไดจัดเก็บเองเฉล่ียตอหวั                       lnown 0.121 0.027 4.480 0.000 

ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหเฉล่ียตอหัว             lnsurc   0.458 0.083 5.510 0.000 

เงินอุดหนนุทัว่ไป                                     lngrant 0.072 0.089 0.810 0.416 

ปที่มีการเลือกต้ัง                                        elect 0.036 0.055 0.650 0.515 

ความตอเนื่องทางการเมือง                          cont -0.070 0.078 -0.890 0.374 

สัดสวนของบุคลากรเทศบาล                lnnofficer 0.034 0.045 0.770 0.439 

ตัวแปรหุนดานเวลา                        _Iyear_2549 0.043 0.071 0.610 0.545 

ตัวแปรหุนดานเวลา                        _Iyear_2550 0.056 0.066 0.840 0.400 

ตัวแปรหุนดานเวลา                        _Iyear_2551 0.026 0.056 0.460 0.648 

งบประมาณรายจายดานเคหะชุมชนปกอนหนา 

                                                       lnhouselag 0.258 0.020 12.830 0.000 

คาคงที ่ 0.497 1.277 0.390 0.697 

sigma_u 0.233    

sigma_e 0.585    

rho 0.137 (fraction of variance to u_i) 

 

หมายเหตุ:  Random-Effects GLS Regression 

จํานวนตัวอยาง       =  1702 

R-sq:                 =   0.2724 

Wald chi2 (14)         =   393.43 

Prob > chi2            =   0.0000
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4.4.5  ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธพิลตอการจดัสรรงบประมาณรายจายดาน
เคหะชุมชนของเทศบาลตําบล 

สมการถดถอยที่ใชอธิบายอิทธิพลของตัวแปรอิสระตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดาน

เคหะชุมชนมีความเหมาะสม และสามารถอธิบายการจัดสรรรายจายดานเคหะชุมชนไดรอยละ 27

ไมพบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในตัวแปรกลุมความตองการ คือ จํานวนประชากร 

และความหนาแนนของประชากร ไมเปนไปตามสมมติฐาน ตัวแปรในกลุมทรัพยากรพบวาภาษีที่

รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงให (0.458) รวมทั้งรายไดที่เทศบาลจัดเก็บเอง (0.121) มีอิทธิพลตอการ

จัดสรรงบประมาณรายจายดานเคหะและชุมชน แตไมพบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

กับเงินอุดหนุน สภาพแวดลอมทางการเมือง และสัดสวนของบุคลากรของเทศบาล ไมมีอิทธิพลตอ

การจัดสรรงบประมาณรายจายดานนี้เชนเดียวกันซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน ต ัวแปรหุนดานเวลา

ไมมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดานเคหะและชุมชน แตพบวาเทศบาลตําบลใช

รายจายในปที่ผานมาเปนฐานในการจัดสรรงบประมาณดานเคหะและชุมชน เนื่องจากพบ

ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางรายจายในปที่ผานมาและรายจายปปจจุบัน 

(0.258) เปนไปตามสมมติฐาน  (ตาราง 4.38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

157 

ตารางที ่4.39  ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณดานโยธาของเทศบาล

ตําบล  

 

ตัวแปรอิสระ คา สปส. Std. Err. z P>|z| 

จํานวนประชากร                              lnpop 0.187 0.178 1.050 0.294 

รายไดจัดเก็บเองเฉล่ียตอหวั             lnown -0.002 0.074 -0.030 0.975 

ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหเฉล่ียตอหัว    lnsurc   0.141 0.226 0.620 0.533 

เงินอุดหนนุทัว่ไป                            lngrant 0.203 0.225 0.900 0.367 

ปที่มีการเลือกต้ัง                               elect -0.071 0.128 -0.560 0.577 

ความตอเนื่องทางการเมือง                 cont 0.070 0.189 0.370 0.710 

สัดสวนของบุคลากรเทศบาล       lnnofficer 0.042 0.133 0.310 0.754 

ตัวแปรหุนดานเวลา               _Iyear_2549 0.066 0.123 0.540 0.592 

ตัวแปรหุนดานเวลา               _Iyear_2550 0.059 0.139 0.420 0.672 

 ตัวแปรหุนดานเวลา              _Iyear_2551 0.141 0.173 0.810 0.415 

รายจายดานโยธาตอหวัปกอนหนา 

                                                 lninfralag 0.381 0.018 21.440 0.000 

คาคงที ่ -2.867 3.450 -0.830 0.406 

sigma_u 0.775    

sigma_e 1.048    

rho 0.353 (fraction of variance to u_i) 

 

หมายเหตุ:  Random-Effects GLS Regression 

จํานวนตัวอยาง       =  1701 

R-sq:                 =   0.4995 

Wald chi2 (14)         =   462.96 

Prob > chi2            =   0.0000
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4.4.6  ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธพิลตอการจดัสรรงบประมาณรายจายดาน
โยธาของเทศบาลตําบล 

สมการถดถอยที่ใชอธิบายอิทธิพลของตัวแปรอิสระตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดาน

โยธามีความเหมาะสม และอธิบายการจัดสรรรายจายไดรอยละ 50 ไมพบความสัมพันธอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติในตัวแปรกลุมความตองการ คือ จํานวนประชากร และความหนาแนนของ

ประชากร  ดานทรัพยากรเทศบาลไมพบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับรายไดทุก

ประเภท กลุมสภาพแวดลอมทางการเมืองทั้งตัวแปรปที่มีการเลือกต้ัง และความตอเนื่องทาง

การเมืองของนายกเทศมนตรีไมมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดานโยธา รวมทั้ง

สัดสวนของบุคลากรเทศบาลไมมีความสัมพันธกับงบประมาณรายจายดานโยธาอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ และพบวามีเพียงงบประมาณรายจายดานโยธาของปที่ผานมาเทานั้นที่มีอิทธิพลตอการ

จัดสรรงบประมาณรายจายดานโยธาของเทศบาลตําบล เนื่องจากพบวามีความสัมพันธทางบวก

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (0.381) (ตาราง 4.39) 
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ตารางที ่4.40  สรุปปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดานตางๆ ของเทศบาลตําบล 

 
ตัวแปรอิสระ รายจายรวม ดานบริหารทั่วไป ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานเคหะและ

ชุมชน 
ดานโยธา 

1. ความตองการ       

จํานวนประชากร -0.140***(-7.860) -0.386***(-16.300)   0.009 (0.140) 0.187 (1.050) 

ความหนาแนนของประชากร 0.004 (0.500)   0.022 (0.660) -0.007 (-0.270)  

สัดสวนของประชากรวัยชรา    -0.010 (-0.090)   

สัดสวนของประชากรวัยเรียน   0.021 (0.100)    

2. ทรัพยากร       

รายไดจัดเก็บเอง 0.056***(7.440) 0.069***(6.920) 0.0004 (0.010) 0.139***(4.160) 0.121***(4.480) -0.002 (-0.030) 

ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให 0.354***(15.260) 0.310***(9.910) 0.148 (1.160) -0.026 (-0.260) 0.458***(5.510) 0.141 (0.620) 

เงินอุดหนุน 0.175***(7.320) 0.082**(2.370) 0.417***(3.890) 0.155 (1.760) 0.072 (0.810) 0.203 (0.900) 
3.สภาพแวดลอมทางการเมือง       

ปที่มีการเลือกต้ัง -0.018 (-1.250) -0.011 (-0.510) -0.0286 (-0.410) 0.024 (0.360) 0.036 (0.650) -0.071 (-0.560) 

ความตอเนื่องทางการเมือง 0.024  (1.180) 0.019 (0.590) 0.120 (1.190) -0.041 (-0.440) -0.070 (-0.890) 0.070 (0.370) 
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ตารางที ่4.40  (ตอ) 

ตัวแปรอิสระ รายจายรวม ดานบริหารทั่วไป ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานเคหะและ
ชุมชน 

ดานโยธา 

4. ความเขมแข็งของระบบ
ราชการ 

      

สัดสวนของบุคลากรเทศบาล 0.063***(4.850) 0.071***(4.340) 0.082(1.050) 0.185***(3.410) 0.034(0.770) 0.042(0.310) 
5. การตัดสินใจภายใน
องคการ 

      

รายจายปกอนหนา 0.058***(4.620) 0.061***(4.180) 0.0186(1.070) 0.227***(12.400) 0.258*** (12.830) 0.381***(21.44) 
6. ปที่ทําการศึกษา       

ตัวแปรหุนดานเวลา      ป  2549 0.118***(8.630) 0.222***(10.190) 0.485***(7.44) 0.288***(4.560) 0.043(0.610) 0.066 (0.540) 

ตัวแปรหุนดานเวลา      ป  2550 0.198***(13.020) 0.334***(14.100) 0.731***(9.780) 0.442***(6.290) 0.056(0.840) 0.059 (0.420) 

ตัวแปรหุนดานเวลา      ป  2551 0.338***(18.100) 0.453***(15.910) 1.503***(15.940) 0.679***(7.970) 0.026(0.460) 0.141 (0.810) 

คาคงที่ 4.816***(13.210) 6.704***(13.57) 0.535(0.380) 2.766**(2.610) 0.497 (0.390) -2.867 (-0.830) 

คา R-square 0.7378 0.7102 0.2028 0.2735 0.2724 0.4995 

คา Wald chi 2 3187.89 3686.88 759.8 423.98 393.43  462.96 

Prob>chi 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N 1702 1702 1692 1678 1702 1701 
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4.4.7  สรุปผลการวิเคราะหปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ของเทศบาลตําบล  

ผลจากการวิเคราะหสมการถดถอยพหุเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรร

งบประมาณรายจายของเทศบาลตําบลพบวา สมการที่ใชวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรร

งบประมาณทั้ง 6 ดานของเทศบาลตําบลมีความเหมาะสมและสามารถอธิบายการจัดสรรงบประมาณ

รายจายแตละดานได รอยละ 20 ถึงรอยละ 73 โดยสมการที่ใชอธิบายรายจายรวมสามารถอธิบาย

ไดสูงสุด และ สมการที่อธิบายไดตํ่าสุด คือ รายจายดานการศึกษา พบวาเกิดการประหยัดจาก

ขนาดในงบประมาณรายจายบางประเภท เชน งบประมาณรายจายดานบริหารทั่วไปซึ่งมีลักษณะ

เปนงานประจํา และรายจายรวม  ความหนาแนนของประชากรไมมีความสัมพันธใดๆ กับการ

จัดสรรงบประมาณทุกดาน สัดสวนของประชากรวัยเรียนซ่ึงคาดวาจะมีความสัมพันธกับรายจาย

ดานการศึกษา รวมทั้งสัดสวนของประชากรสูงอายุซึ่งคาดวาจะมีความสัมพันธกับการจัดสรร

งบประมาณรายจายดานสาธารณสุข ก็ไมมีผลตอการจัดสรรงบประมาณในทั้งสองดานตาม

สมมติฐานที่ต้ังไว ดานทรัพยากรของเทศบาล พบวารายไดเปนตัวกําหนดรายจายของเทศบาล

ตําบลอยางชัดเจนในรายจายรวมและรายจายดานบริหารทั่วไป เนื่องจากพบวารายไดทุกประเภท

มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายรวม และงบประมาณดานบริหารทั่วไป  แตเมื่อแยก

วิเคราะหงบประมาณแตละดานพบวารายไดที่จัดเก็บเองมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณเกือบ

ทุกดานยกเวนดานการศึกษา และดานโยธา  โดยเงินอุดหนุนมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณ

รายจายรวม รายจายดานบริหารทั่วไป และรายจายดานการศึกษา สวนภาษีที่รัฐจัดเก็บใหและ

แบงใหมีอิทธิพลตอรายจายรวม รายจายดานบริหารทั่วไป และรายจายดานเคหะชุมชนของ

เทศบาลตําบล   สภาพแวดลอมทางการเมือง ไดแก ปที่มีการเลือกต้ัง และความตอเนื่องของ

นายกเทศมนตรีไมมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดานใดๆ สัดสวนของขาราชการมี

ความสัมพันธทางบวกกับ งบประมาณรายจายรวม งบประมาณรายจายดานบริหารทั่วไป และ

งบประมาณรายจายดานสาธารณสาธารณสุข   พบวาเทศบาลตําบลใชงบประมาณรายจายในปที่

ผานมาเปนฐานในการจัดสรรงบประมาณรายจายเกือบทุกประเภทยกเวนรายจายดานการศึกษา 

และเคหะชุมชน  ตัวแปรหุนดานเวลามีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณเกือบทุกประเภท ยกเวน

ดานเคหะชุมชนและดานโยธา(ตาราง 4.40) 



 

 

162 

4.5  เปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิผลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายของ
เทศบาลนคร  เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล 

 
ในหัวขอนี้จะเปนการตอบคําถามการวิจัยขอที่ 3 วาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

จัดสรรงบประมาณลงในดานตางๆ นั้น ตางกันหรือไม ในเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาล

ตําบล   จากหัวขอที่ผานมาผูวิจัยไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายรวม 

งบประมาณรายจายดานบริหารทั่วไป งบประมาณรายจายดานการศึกษา งบประมาณรายจาย

ดานสาธารณสุข งบประมาณรายจายดานเคหะและชุมชน งบประมาณรายจายดานโยธา  โดย

แยกศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายในดานตางๆ เปนสองกลุม กลุมแรก 

คือ ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายของเทศบาลนครและเทศบาลเมือง 

ซึ่งเปนเทศบาลที่มีความเจริญมากกวาเทศบาลตําบลและมีภารกิจการใหบริการสาธารณะ

มากกวา  กลุมที่สอง เปนการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายของ

เทศบาลตําบล ซึ่งมีความเจริญและมีภารกิจในการใหบริการสาธารณะนอยกวา ผลการศึกษา

เปรียบเทียบไดดังนี้  
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ตาราง 4.41  เปรียบเทียบปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายรวม 
 
 

ตัวแปรอิสระ 
เทศบาลนคร และ
เทศบาลเมือง 
R2=0.4838 

เทศบาลตําบล 
 

R2=0.7378 
1. ความตองการ   

จํานวนประชากร -0.103*( -2.250) -0.140***(-7.860) 
2. ทรัพยากร   

รายไดจัดเก็บเอง  0.056***(7.440) 

ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให/แบงให  0.352***(4.080) 0.354***(15.260) 

เงินอุดหนนุ  0.175*** (7.320) 
4. ความเขมแข็งของระบบราชการ   

สัดสวนของบุคลากรเทศบาล  0.063***(4.850) 
5. การตัดสินใจภายในองคการ   
รายจายปกอนหนา  0.058***(4.620) 
6. เวลา   

ตัวแปรหุนดานเวลา             ป  2549 0.152***(3.050) 0.118***(8.630) 

ตัวแปรหุนดานเวลา             ป  2550 0.156***(2.830) 0.198***(13.020) 

ตัวแปรหุนดานเวลา             ป  2551 0.445***((6.440) 0.338***((18.100) 

 
4.5.1  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายรวม 
ประชากรมีความสัมพันธในทางลบกับงบประมาณรายจายรวมของเทศบาลทั้งสองกลุม    

ทรัพยากรทุกประเภทมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณของเทศบาลตําบลในขณะที่ภาษีที่

รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงใหเทานั้นที่มีปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายรวมของ

เทศบาลนครและเทศบาลเมือง สัดสวนของบุคลากรเทศบาล และรายจายรวมในปที่ผานมามี

อิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายรวมของเทศบาลตําบล  และตัวแปรหุนดานเวลามี

อิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายรวมของเทศบาลทั้งสองกลุม 
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ตาราง 4.42  เปรียบเทียบปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดาน 

       บริหารทัว่ไป 

 

 
ตัวแปรอิสระ 

เทศบาลนครและ
เทศบาลเมือง 
R2 =0.4799 

เทศบาลตําบล 
 

R2 =0.7102 
1. ความตองการ   

จํานวนประชากร -0.276***(-6.030) -0.386***(-16.300) 
2. ทรัพยากร   
รายไดจัดเก็บเอง 0.109* (2.330) 0.069***(6.920) 

ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให  0.310***(9.910) 

เงินอุดหนนุ  0.082**(2.370) 
3. ความเขมแข็งของระบบราชการ   
สัดสวนของบุคลากรเทศบาล  0.071***(4.340) 
4.การตัดสินใจภายในองคการ   
รายจายปกอนหนา 0.109*(2.100) 0.061***(4.180) 
5. เวลา   

ตัวแปรหุนดานเวลา             ป  2549 0.197***(2.990) 0.222***(10.190) 

ตัวแปรหุนดานเวลา             ป  2550 0.229***(3.250) 0.334***(14.100) 

ตัวแปรหุนดานเวลา             ป  2551 0.353***(3.890) 0.453***(15.910) 

 
4.5.2  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดานบริหารทั่วไป 
ประชากรมีความสัมพันธในทางลบกับงบประมาณรายจายดานบริหารทั่วไปของเทศบาล

ทั้งสองกลุม    ทรัพยากรทุกประเภทมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายดานบริหารทั่วไปของ

เทศบาลตําบล ในขณะที่รายไดจัดเก็บเองเทานั้นที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจาย

ดานบริหารทั่วไปของเทศบาลนครและเมือง สัดสวนของบุคลากรมีอิทธิพลตอการจัดสรร

งบประมาณของเทศบาลตําบล งบประมาณรายจายปกอนหนารวมทั้งตัวแปรหุนดานเวลามี

อิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดานบริหารทั่วไปของเทศบาลทั้งสองกลุม  
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ตาราง 4.43  เปรียบเทียบปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดานการศึกษา 

      

 
ตัวแปรอิสระ 

เทศบาลนครและ
เทศบาลเมือง 
R2 =0.4663 

เทศบาลตําบล 
 

R2 =0.2028 
1. ทรัพยากร   
ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให 0.773***(3.200)  

เงินอุดหนนุ 0.276**(2.950) 0.417***(3.890) 
2. เวลา   

ตัวแปรหุนดานเวลา             ป  2549 0.280*(2.310) 0.485***(7.44) 

ตัวแปรหุนดานเวลา             ป  2550 0.561***(4.070) .731***(9.780) 

ตัวแปรหุนดานเวลา             ป  2551 1.715***(9.940) 1.503***(15.940) 

 
4.5.3  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดานการศึกษา 
ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงให รวมทั้งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีอิทธิพลตอการจัดสรร

งบประมาณดานการศึกษาของเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ในขณะที่เงินอุดหนุนเพียงอยาง

เดียวเทานั้นที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณดานการศึกษาของเทศบาลตําบล และ ตัวแปร

หุนดานเวลามีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดานการศึกษาของเทศบาลทั้งสองกลุม

เนื่องจากเทศบาลมีการจัดสรรงบประมาณรายจายดานการศึกษาเพิ่มข้ึนเปนอยางมากเม่ือเทียบ

กับป 2548 เมื่อยอนกลับไปดูเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปป งบประมาณ 2551 พบวาป 

2551 รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 109,997.931 ลานบาท 

และในจํานวนดังกลาวเปนเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค 43,346.25 ลานบาท ซึง่สวนหนึง่

เปนเงินอุดหนุนดานการศึกษา เชน คาอาหารเสริม(นม) คาอาหารกลางวัน  เงินอุดหนุนสนับสนุน

ศูนยเด็กเล็ก เงินอุดหนุนการศึกษาปฐมวัย เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เงิน

อุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและพละศึกษา (ภาคผนวก ก.) ซึ่งมีผลทํา

ใหงบประมาณรายจายดานการศึกษาเพิ่มข้ึนอยางมากในปดังกลาว  ซึ่งสอดคลองกับการที่เงิน

อุดหนุนมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดานการศึกษา  
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ตาราง 4.44  เปรียบเทียบปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดาน  

                     สาธารณสุข 

 

 
ตัวแปรอิสระ 

เทศบาลนครและ
เทศบาลเมือง 
R2 =0.2114 

เทศบาลตําบล 
 

R2 =0.2735 
1. ทรัพยากร   
รายไดจัดเก็บเอง  0.139***(4.160) 

ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให 0.351**(2.342)  
3. ความเขมแข็งของระบบราชการ   
สัดสวนของบุคลากรเทศบาล  0.185***(3.410) 
4.การตัดสินใจภายในองคการ   
รายจายปกอนหนา  0.227***(12.400) 
5. เวลา   

ตัวแปรหุนดานเวลา             ป  2549 0.258**(3.290) 0.288***(4.560) 

ตัวแปรหุนดานเวลา             ป  2550 0.301**(3.370) 0.442***(6.290) 

ตัวแปรหุนดานเวลา             ป  2551 0.347***(3.190) 0.679***(7.970) 

 
4.5.4  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดานสาธารณสุข 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดานสาธารณสุขของเทศบาลนครและ

เทศบาลเมือง คือ ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงใหเทานั้น ในขณะที่รายไดจัดเก็บเอง และ

สัดสวนของบุคลากร และงบประมาณรายจายปกอนหนามีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณ

รายจายดานสาธารณสุขของเทศบาลตําบล และตัวแปรหุนดานเวลามีอิทธิพลตอการจัดสรร

งบประมาณรายจายดานสาธารณสุขของเทศบาลทั้งสองกลุม 
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ตาราง 4.45  เปรียบเทียบปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดาน  

                     เคหะและชุมชน 

 

 
ตัวแปรอิสระ 

เทศบาลนครและ
เทศบาลเมือง 
R2 =0.2696 

เทศบาลตําบล 
 

R2 =0.2724 
1. ทรัพยากร   
รายไดจัดเก็บเอง  0.121***(4.480) 

ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให 0.420**(3.000) 0.458***(5.510) 
2.การตัดสินใจภายในองคการ   

รายจายปกอนหนา  0.258***(12.830) 

 
4.5.5  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดานเคหะและชุมชน 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดานเคหะและชุมชนของเทศบาลนคร

และเทศบาลเมือง คือ ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงใหเทานั้น  ในชณะที่ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

การจัดสรรงบประมาณรายจายดานเคหะและชุมชนของเทศบาลตําบล ไดแก รายไดที่เทศบาล

จัดเก็บเอง ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงให และงบประมาณรายจายปกอนหนา  
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ตาราง 4.46  เปรียบเทียบปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดานโยธา 

     

 
ตัวแปรอิสระ 

เทศบาลนครและ
เทศบาลเมือง 
R2 =0.4350 

เทศบาลตําบล 
 

R2 =0.4995 
1. ความตองการ   

จํานวนประชากร 0.642**(2.450)  
2. สภาพแวดลอมทางการเมือง   
ปที่มีการเลือกต้ัง -0.668*(-2.090)  
3.การตัดสินใจภายในองคการ   
รายจายปกอนหนา 0.181***(4.65) 0.381***(21.44) 

                
4.5.6  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดานโยธา 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดานโยธาของเทศบาลนครและ

เทศบาลเมือง ไดแก จํานวนประชากร  ปที่มีการเลือกต้ัง โดยปที่มีการเลือกต้ังจะมีความสัมพันธ

ในทางลบกับรายจายดานโยธา และรายจายในปกอนหนา สําหรับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรร

งบประมาณรายจายของเทศบาลตําบลนั้นพบวา มีเพียงงบประมาณรายจายในปกอนหนาเทานั้น

ที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดานโยธาของเทศบาลตําบล   

 
4.5.7  สรุปเปรียบเทยีบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายของ

เทศบาลนคร เทศบาลเมอืงและเทศบาลตําบล 

จากการศึกษาพบวาเทศบาลนครและเทศบาลเมืองซ่ึงมีความเจริญมากกวา และมี

ขอบเขตการใหบริการสาธารณะที่กวางขวางกวาเทศบาลตําบล ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรร

งบประมาณรายจายประเภทตางๆ ของเทศบาลทั้งสองกลุมจึงคอนขางแตกตางกันโดยพบวา

จํานวนประชากรของเทศบาลนครและเทศบาลเมือง เปนตัวกําหนดการจัดสรรงบประมาณ

รายจายดานโยธา ซึ่งเกี่ยวกับการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  แสดงวาเทศบาลนครและเทศบาล

เมืองยิ่งมีประชากรมากยอมตองการบริการเหลานี้มาก แตไมพบวาจํานวนประชากรของเทศบาล

ตําบลมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายในดานดังกลาว แตอยางไรก็ดีในการจัดสรร

งบประมาณรายจายรวม และงบประมาณรายจายดานบริหารทั่วไป ซึ่งมีลักษณะเปนงานประจํา

พบวาเกิดการประหยัดจากขนาดในเทศบาลทั้งสองกลุม  ประชากรมากทําใหรายจายตอหัวลดลง 
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ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงให รวมทั้งเงินอุดหนุนมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณของ

เทศบาลทั้งสองกลุม แตรายไดที่เทศบาลจัดเก็บเองมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจาย

ของเทศบาลตําบลมากกวาเทศบาลนครและเมือง  รายไดทุกประเภทของเทศบาลไมมีอิทธิพลตอ

การจัดสรรงบประมาณรายจายดานโยธาของเทศบาลทั้งสองกลุม ทั้งนี้อาจเนื่องจากงบประมาณ

ดานโยธาซ่ึงเกี่ยวกับการกอสรางโครงสรางพื้นฐานตองใชเงินเปนจํานวนมากเกินกําลังของ

เทศบาล เทศบาลจึงอาจพึ่งพาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรือเงินกูดังนั้นจึงไมปรากฏความสัมพันธ

ดังกลาวในการศึกษาคร้ังนี้  เทศบาลตําบลใชประสบการณที่เคยปฏิบัติมาในอดีตโดยยึดเอา

งบประมาณในปที่ผานมาเปนฐานในการจัดสรรงบประมาณรายจายเกือบทุกดานยกเวนการศึกษา 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความพรอมของบุคลากรในการวิเคราะหจัดทํางบประมาณอาจมีนอยกวา

เทศบาลที่เจริญแลวเชนเทศบาลนครและเทศบาลเมือง 

 

 

 

 

 

 

 



 
บทที่ 5 

 
บทสรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
บทนี้เปนบทสุดทายของวิทยานิพนธฉบับนี้ ซึ่งจะเปนการสรุปผลการศึกษา เพื่อตอบ

คําถามวิจัยแตละขอที่ต้ังไว พรอมทั้งอภิปรายผลที่เกิดข้ึนตามทฤษฎีที่ใชเปนกรอบในการศึกษา

หลังจากนั้นจะนําส่ิงที่คนพบไปสูขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อใหการจัดสรรงบประมาณรายจาย

ของเทศบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทายที่สุดเปนการเสนอแนะตอการทําวิจัยคร้ังตอไป ดังนี้ 

 
5.1  สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 
5.1.1  สรุปผลการศึกษาเพื่อตอบคําถามวิจัย 

5.1.1.1  สรุปผลการศึกษาเพื่อตอบคําถามวิจัยขอที่ หนึ่ง  

 “ เทศบาลมีโครงสรางรายได และโครงสรางการจัดสรรงบประมาณรายจายเปน    

อยางไร ” 

1) โครงสรางรายไดเทศบาล เทศบาลยังพึ่งพารายไดจากรัฐบาลเปน

สวนใหญ รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเองมีเพียงรอยละ 7 เทศบาลมีรายไดรวมเฉล่ียตอหัว 7,500 บาท 

เทศบาลนครและเทศบาลเมืองมีรายไดจัดเก็บเองสูงกวาเทศบาลตําบลประมาณ 2 เทา เทศบาล

ตําบลจึงตองพึ่งพารายไดจากสวนกลางมากกวาเทศบาลประเภทอ่ืนๆ  นอกจากรายไดที่จัดเก็บ

เองนอยแลวยังมีความไมเทาเทียมกันสูงภายในเทศบาลตําบลดวยกันเอง  แตขณะเดียวกันรายได

เฉล่ียรวมตอหัวของเทศบาลตําบลสูงกวาเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ทั้งนี้เนื่องจากรายไดจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป และภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงใหสูงกวาเทศบาลประเภทอ่ืน  เทศบาล

เมืองเปนเทศบาลที่มีความไมเทาเทียมกันภายในสูงทั้งรายไดจัดเก็บเองและเงินอุดหนุน ทําให

รายไดรวมตอหัวของเทศบาลเมืองมีความแตกตางกันสูงดวย เนื่องจากเทศบาลเมืองมีทั้งเทศบาล

ที่เปนที่ต้ังของศาลากลางจังหวัด และเทศบาลที่ยกฐานะข้ึนมาจากเทศบาลตําบลระดับของความ

เจริญจึงแตกตางกัน   อีกทั้งเมื่อพิจารณาตามรายภาคพบวาเทศบาลในภาคตะวันออกมีรายได

จัดเก็บเองสูงที่สุด เนื่องจากเปนที่ต้ังของทาเทียบเรือและนิคมอุตสาหกรรม แตขณะเดียวกัน

ประชาชนบางสวนก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําสวนผลไม หรือประมง จึงมีความแตกตางกันใน
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รายไดจัดเก็บเองสูงถึง 10 เทา ภาคที่มีรายไดจัดเก็บเองตํ่าสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

เทศบาลที่อยูในภาคใตมีรายไดจากภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงให และเงินอุดหนุนเฉลี่ยตอหัว

สูงกวาภาคอ่ืนๆ แมวาผูวิจัยจะไดตัดเทศบาลใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งรัฐบาลจัดสรรรายได

จากภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปใหเปนกรณีพิเศษเพื่อแกไขปญหาความไมสงบออกไปแลวก็ตาม 

รายไดของเทศบาลในภาคใตก็ยังคงสูงกวาภาคอ่ืนๆ และภาคที่มีรายไดเทศบาลเฉล่ียตอหัวตํ่าสุด 

คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การจัดสรรเงินอุดหนุนตามเกณฑรอยละ 50 ใหตามจํานวนเทศบาล 

และ รอยละ 50 ใหตามจํานวนประชากรนั้นทําใหเทศบาลนคร  เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล

แตละแหงไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปในสวนแรกเทากัน ในประเด็นนี้ อาจไมเปนธรรมกับ

เทศบาลนครและเทศบาลเมือง ซึ่งเปนเทศบาลขนาดใหญมีประชาชนที่ตองดูแลมากกวา และมี

ภารกิจในการใหบริการสาธารณะที่กวางขวางกวาเทศบาลตําบล 

รัฐบาลมุงเพิ่มรายไดใหกับเทศบาล เพื่อใหสัดสวนรายไดขององคกร

ปกครองทองถิ่นตอรายไดของรัฐบาลเปนไปตามเปาหมายที่ระบุไว ในพระราชบัญญัติกําหนดแผน

และข้ันตอนการกระจายอํานาจการปกครองไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นเทานั้น โดยมิไดมอบ

อํานาจในการจัดเก็บภาษีใหกับทองถิ่นเพิ่มเติม จึงไมใชการกระจายอํานาจทางการคลังอยาง

แทจริง ภาษีที่ทองถิ่นจัดเก็บเองมีเพียง 3 ประเภท คือ ภาษีปาย ภาษีการคา และภาษีบํารุงทองที่ 

อํานาจในการจัดเก็บภาษีอ่ืนๆ ยังอยูที่สวนกลาง 

2) โครงสรางรายจายของเทศบาล จําแนกตามลักษณะงาน ซึ่ง

ประกอบไปดวย 3 ดาน 11 แผนงาน ไมรวมงบกลางนั้น พบวาเทศบาลมีงบประมาณรายจายเฉล่ีย

ตอหัว 6,000 บาท โดยเทศบาลตําบลมีงบประมาณรายจายตอหัวสูงที่สุด คือ 6,000 บาท เทศบาล

เมืองมีงบประมาณรายจายตอหัว 5,100 บาท และเทศบาลนคร 4,500 บาท  เทศบาลจัดสรร

งบประมาณลงในแผนงานเคหะและชุมชนมากที่สุด เกือบหนึ่งในสามของงบประมาณรวม 

รองลงมา คือ แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุขและแผนงาน

อุตสาหกรรมและโยธาตามลําดับ  และมีแนวโนมที่จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มข้ึนในรายจายดาน

สวัสดิการ เชน การศึกษา สาธารณสุข และสังคมสงเคราะห  และเม่ือพิจารณาในเทศบาลประเภท

เดียวกัน พบวาเทศบาลตําบลมีความไมเทาเทียมกันสูงในรายจายเกือบทุกประเภท โดยเฉพาะ

ดานการศึกษา เนื่องจาก เทศบาลตําบลบางแหงยกฐานะข้ึนมาจากองคการบริหารสวนตําบล หรือ 

อบต.ในขณะที่บางแหงต้ังมานานแลว และเมื่อพิจารณาถึงงบประมาณรายจายจําแนกตามภาค 

พบวาเทศบาลในภาคใตมีการงบประมาณรายจายตอหัวสูงที่สุดประมาณ 7,150 บาทรองลงมา 

คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และตํ่าสุด คือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยูที่

ประมาณ 5,400 บาท    
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เทศบาลมีรูปแบบการจัดสรรงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปตามลําดับข้ัน

ของความเจริญเทศบาลที่มีความเจริญ เชน เทศบาลนคร  เทศบาลเมือง และเทศบาลท่ีมีรายไดสูง

เชนเทศบาลในภาคใตจะใหความสําคัญกับการศึกษา ในขณะที่เทศบาลตําบล  และเทศบาลใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือใหความสําคัญกับรายจายดานโยธา ทั้งนี้อาจเนื่องจาก 

เทศบาลที่เจริญมีส่ิงอํานวยความสะดวก เชน ถนนหนทางเพียงพอแลว จึงใหความสําคัญกับ

การศึกษา ในขณะที่เทศบาลที่ยังไมเจริญยังมีความตองการดานโครงสรางพื้นฐานอยู 

3) โครงสรางรายไดและการจัดสรรงบประมาณรายจายในชวงเวลาที่

ทําการศึกษาอยูภายใตอิทธิพลของนโยบายกระจายอํานาจผานทางมติของคณะกรรมการการ

กระจายอํานาจการปกครองไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น   รัฐบาลใชภาษีที่จัดเก็บใหและแบง

ให รวมทั้งเงินอุดหนุนทั่วไปเปนเคร่ืองมือในการเพิ่มรายไดใหแกเทศบาล นอกจากเพื่อใหเทศบาล

มีรายไดเพิ่มข้ึนเพียงพอที่จะดําเนินการตามภาระหนาที่  และเพื่อใหมีรายไดไมนอยกวาปที่ผาน

มาแลว  เกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนรอยละ 50 ตามจํานวนเทศบาล และ รอยละ 50 ตามจํานวน

ประชากร ทําใหรายไดรวมของเทศบาลตําบล เทศเมือง และเทศบาลนครไมมีความแตกตางกัน

มากนัก  และยังใชรายไดทั้งสองประเภทนี้เปนเคร่ืองมือในการตอบสนองนโยบายที่เฉพาะ เชน 

การแกปญหาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต และสําหรับดานรายจายนั้นรายจายบางประเภทถูก

กําหนดวัตถุประสงคการใชจายมาต้ังแตตนแลว เชนคาอาหารเสริม นม อาหารกลางวัน เงิน

ชวยเหลือศูนยเด็กเล็ก เปนตน 

5.1.1.2  สรุปผลการศึกษาเพื่อตอบคําถามวิจัยขอที่ สอง  
 “ ปจจัยอะไรที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจจัดสรรงบประมาณลงในดานตางๆ ของ   

เทศบาล ” 

1) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายทั้ง 6 ดาน มี

ดังนี้ 

(1)  งบประมาณรายจายรวม  

การจัดสรรงบประมาณรายจายรวมของเทศบาลไดรับอิทธิพลจาก

จํานวนประชากรซ่ึงมีความสัมพันธทางลบ  เพราะเกิดการประหยัดโดยขนาดเนื่องจากลักษณะ

งานของเทศบาลหลายดานเปนงานประจําซ่ึงไมไดผันแปรตามจํานวนประชากร ดังนั้นเมื่อจํานวน

ประชากรเพิ่มมากข้ึนจะทําใหงบประมาณรายจายตอหัวลดลง  ทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณข้ึนอยู

กับความเพียงพอของทรัพยากร ไดแก รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเอง  ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให และ

แบงให  รวมทั้งเงินอุดหนุน  นอกจากนี้งบประมาณรายจายรวมยังถูกกําหนดโดยสัดสวนของ
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บุคลากรเทศบาล เนื่องจากลักษณะงานหลายอยางของเทศบาลเปนงานที่ตองใชกําลังคนแมวาจะ

ถูกจํากัดโดยระเบียบบริหารงานบุคคลของทองถิ่นไมใหรายจายดานบุคลากรเกินรอยละ 40 ของ

งบประมาณทั้งหมดก็ตาม  รวมทั้งเทศบาลยังใชประสบการณที่เคยทํามาในอดีต หรืออาศัย

งบประมาณในปที่ผานมาในการจัดสรรงบประมาณรายจายรวม 

(2)  งบประมาณรายจายดานบริหารทั่วไป 

การจัดสรรงบประมาณรายจายดานบริหารทั่วไป ไดรับอิทธิพลมา

จาก จํานวนประชากรซ่ึงมีความสัมพันธทางลบ หมายถึง เกิดความประหยัดจากขนาดในรายจาย

ดานบริหารทั่วไป เนื่องจากภารกิจดานบริหารทั่วไปมีลักษณะเปนงานประจํา นอกจากนี้ยังถูก

กําหนดดวยความเพียงพอของทรัพยากร คือรายไดจัดเก็บเอง ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงให   

และสัดสวนบุคลากรเทศบาล รวมทั้งงบประมาณรายจายปที่ผานมา  

(3)  งบประมาณรายจายดานการศึกษา 

การจัดสรรงบประมาณรายจายดานการศึกษา ไดรับอิทธิพลหรือถูก

กําหนดโดยทรัพยากร คือ ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงให   และ เงินอุดหนุน    

(4)  งบประมาณรายจายดานสาธารณสุข 

การจัดสรรงบประมาณรายจายดานสาธารณสุข  ไดรับอิทธิพลหรือ

ถูกกําหนดโดยทรัพยากรของเทศบาล ไดแก รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเอง สัดสวนของบุคลากร

เทศบาล และงบประมาณรายจายปกอนหนา  

(5)  งบประมาณรายจายดานเคหะและชุมชน 

การจัดสรรงบประมาณรายจายดานเคหะและชุมชน ถูกกําหนดโดย

ทรัพยากรเทศบาล ไดแก รายไดจัดเก็บเอง ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงให และประสบการณ

การจัดสรรงบประมาณปที่ผานมา  

(6)  งบประมาณรายจายดานโยธา  

การจัดสรรงบประมาณรายจายดานโยธา ไดแก รายจายเกี่ยวกับ

โครงสรางพื้นฐานตางๆถูกกําหนดโดยประสบการณการจัดสรรงบประมาณปที่ผานมา  

5.1.1.3  สรุปผลการศึกษาเพื่อตอบคําถามวิจัยขอที่สาม 
“ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจจัดสรรงบประมาณรายจายของเทศบาลแตละ

ประเภทแตกตางกันหรือไม “ 
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ตารางที่ 5.1  สรุปปจจัยที่มีอิทธิตอการจัดสรรงบประมาณรายจายของเทศบาลนคร เทศบาล

เมือง และเทศบาลตําบล 

 
ประเภทงบประมาณ
รายจาย 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรร
รายจายของเทศบาลนคร และเมือง 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรร
รายจายของเทศบาลตําบล 

1.รายจายรวม • จํานวนประชากร 

• ภาษีท่ีรัฐบาลจัดเก็บให/แบงให 

• ตัวแปรหุนดานเวลา 

• จํานวนประชากร 

• รายไดจัดเก็บเอง 

• ภาษีท่ีรัฐบาลจัดเก็บให/
แบงให 

• เงินอุดหนุน 

• สัดสวนบุคลากรเทศบาล 

• งบประมาณปกอนหนา 

• ตัวแปรหุนดานเวลา 

2. รายจายดานบริหารทั่วไป • จํานวนประชากร 

• รายไดจัดเก็บเอง 

• งบประมาณปกอนหนา 

• ตัวแปรหุนดานเวลา 

• จํานวนประชากร 

• รายไดจัดเก็บเอง 

• ภาษีท่ีรัฐบาลจัดเก็บให/

แบงให 

• เงินอุดหนุน 

• สัดสวนบุคลากรเทศบาล 

• งบประมาณปกอนหนา 

• ตัวแปรหุนดานเวลา 

3. รายจายดานการศึกษา • ภาษีท่ีรัฐบาลจัดเก็บให 

• เงินอุดหนุน 

• ตัวแปรหุนดานเวลา 

• เงินอุดหนุน 

• ตัวแปรหุนดานเวลา 

4. รายจายดานสาธารณสุข • ภาษีท่ีรัฐบาลจัดเก็บให 

• ตัวแปรหุนดานเวลา 

• รายไดจัดเก็บเอง 

• สัดสวนของบุคลากรเทศบาล 

• รายจายปกอนหนา 

• ตัวแปรหุนดานเวลา 

5. รายจายดานเคหะและ

ชุมชน 

• ภาษีท่ีรัฐบาลจัดเก็บให 
 

• รายไดจัดเก็บเอง 

• ภาษีท่ีรัฐบาลจัดเก็บให 

• รายจายปกอนหนา 

6. รายจายดานโยธา • จํานวนประชากร 

• ปท่ีมีการเลือกต้ัง 

• รายจายปกอนหนา 

• รายจายปกอนหนา 
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การศึกษาพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายของเทศบาล

นคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบลมีความแตกตางกันดังนี้ 

1)  งบประมาณรายจายรวม 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายรวมของเทศบาล

นครและเทศบาลเมือง คือ จํานวนประชากร ซึ่งมีความสัมพันธทางลบ  ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให

และแบงให  และเวลามีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณเนื่องจากเทศบาลนครและเมืองจัดสรร

งบประมาณเพิ่มข้ึนทุกปเมื่อเทียบกับป 2548 

ขณะที่การจัดสรรงบประมาณรายจายรวมของเทศบาลตําบล ไดรับ

อิทธิพลมาจากจํานวนประชากร ซึ่งมีความสัมพันธในทางลบเชนเดียวกัน  นอกจากนี้ยังข้ึนอยูกับ

ความเพียงพอของทรัพยากรของเทศบาล ไดแก รายไดจัดเก็บเอง ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงให  

และเงินอุดหนุน  รวมทั้งสัดสวนของบุคลากร ประสบการณการจัดสรรงบประมาณในปที่ผานมาและ

เวลามีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณ 

2)  งบประมาณรายจายดานบริหารทั่วไป 

การจัดสรรงบประมาณรายจายดานบริหารทั่วไปของเทศบาลนครและ

เทศบาลเมืองไดรับอิทธิพลมาจากจํานวนประชากร ซึ่งมีความสัมพันธทางลบ รายไดจัดเก็บเอง 

งบประมาณปกอนหนา และเวลามีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณ 

ขณะที่การจัดสรรงบประมาณรายจายดานบริหารทั่วไปของเทศบาล

ตําบล ไดรับอิทธิพลมาจากจํานวนประชากร ซึ่งมีความสัมพันธทางลบ  รายไดจัดเก็บเอง ภาษีที่

รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงให  เงินอุดหนุนทั่วไป สัดสวนของบุคลากรเทศบาล ประสบการณการ

จัดสรรงบประมาณในปที่ผานมา และเวลามีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณ 

3)  งบประมาณรายจายดานการศึกษา 

การจัดสรรงบประมาณรายจายดานการศึกษาของเทศบาลนครและ

เมือง  ข้ึนอยูภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงให  เงินอุดหนุน  และเวลามีอิทธิพลตอการจัดสรร

งบประมาณ 

ขณะที่การจัดสรรงบประมาณรายจายดานการศึกษาของเทศบาลตําบล

ข้ึนอยูกับ เงินอุดหนุน  และเวลามีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณ  

4)  งบประมาณรายจายดานสาธารณสุข 

การจัดสรรงบประมาณรายจายดานสาธารณสุขของเทศบาลนครและ

เมือง ข้ึนอยูกับภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงให   และเวลามีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณ 
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ขณะที่การจัดสรรงบประมาณรายจายดานสาธารณสุขของเทศบาลตําบล 

ข้ึนอยูกับรายไดที่เทศบาลจัดเก็บเอง สัดสวนบุคลากรของเทศบาล และประสบการณการจัดสรร

งบประมาณในปกอนหนา  และเวลามีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณเชนเดียวกัน 

 5)  งบประมาณรายจายดานเคหะและชุมชน 

การจัดสรรงบประมาณรายจายดานเคหะและชุมชนของเทศบาลนคร

และเทศบาลเมือง ถูกกําหนดโดย รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงให  

 ขณะที่การจัดสรรงบประมาณรายจายดานเคหะและชุมชนของเทศบาล

ตําบลถูกกําหนดโดย รายไดจัดเก็บเอง ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงให   และประสบการณการ

จัดสรรงบประมาณในปกอนหนา 

 6)  งบประมาณรายจายดานโยธา 

การจัดสรรงบประมาณรายจายดานโยธาของเทศบาลนครและเมือง ถูก

กําหนดโดยจํานวนประชากร ปที่มีการเลือกต้ัง ซึ่งมีความสัมพันธทางลบกับงบประมาณรายจาย

ดานโยธา และประสบการณการจัดสรรงบประมาณในปกอนหนา 

ขณะที่การจัดสรรงบประมาณรายจายดานโยธาของเทศบาลตําบล ถูก

กําหนดโดยประสบการณการจัดสรรงบประมาณในปกอนหนาเทานั้น  
 

5.1.2  การอภิปรายผล 
1) เทศบาลจัดสรรงบประมาณตามประสบการณปที่ผานมาเกือบทุกประเภท 

ยกเวนรายจายดานการศึกษา โดยในภาพรวมเทศบาลจัดสรรงบประมาณเพิ่มข้ึนจากปที่ผานมา

เฉล่ียประมาณรอยละ 6 เทศบาลนครและเทศบาลเมืองจัดสรรงบประมาณเพิ่มข้ึนจากปที่ผานมา

เฉล่ียรอยละ 7 และใชประสบการณปที่ผานมาในการจัดสรรงบประมาณรายจายดานบริหารทั่วไป

และรายจายดานโยธา สําหรับเทศบาลตําบลนั้น พบวาเทศบาลตําบลจัดสรรงบประมาณรายจาย

รวมเพิ่มข้ึน จากปที่ผานมารอยละ 6 และจัดสรรงบประมาณตามประสบการณปที่ผานมาเกือบทุก

ดาน ยกเวนงบประมาณรายจายดานการศึกษา และเคหะชุมชน 

สรุปไดวาการจัดสรรงบประมาณของเทศบาลสวนใหญอธิบายไดดีดวยทฤษฎี 

Incrementalist สอดคลองกับการศึกษาของ Sharkansky (1965); Danziger (1976: 345); 

Bennett (1984) และสกนธ วรัญูวัฒนา (2531) เนื่องจากโดยทั่วไปแลวรัฐบาลจัดสรรรายไดคือ

เงินอุดหนุน และภาษีใหกับเทศบาลโดยพิจารณาตามยอดเงินที่จัดสรรใหในปที่ผานมาเพื่อให

เทศบาลมีรายไดไมนอยกวาปที่ผาน ดังนั้นเพื่อลดความเส่ียงเทศบาลจึงจัดสรรงบประมาณดวย

เกณฑเดียวกัน นอกจากนี้การจัดสรรงบประมาณโดยใชทางเลือกที่ผูตัดสินใจมีความคุนเคยไม
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เปล่ียนแปลงไปจากเดิมมากนักแมวาจะไมใชทางเลือกที่ดีที่สุดแตเปนการหลีกเล่ียงความขัดแยง

ระหวางสภากับฝายบริหาร สําหรับรายจายดานการศึกษาซึ่งไมเปนไปตามทฤษฎีนี้นั้น เพราะการ

จัดสรรงบประมาณรายจายดานการศึกษาจะจัดสรรใหตามโครงการที่โรงเรียนเสนอมาในแตละป  

ไมไดพิจารณาจากงบประมาณที่จัดสรรใหในปที่ผานมา หรือจํานวนนักเรียน  ตามการให

สัมภาษณของนายกเทศมนตรี  และทฤษฎี Incrementalist อธิบายการจัดสรรงบประมาณของ

เทศบาลตําบลไดมากกวาเทศบาลประเภทอ่ืนดวยเหตุผลที่วาการจัดทํางบประมาณแบบ 

Program Budgeting นั้น จะตองจัดทําในรูปของโครงการและแผนงานซ่ึงผูที่รับผิดชอบจัดทําตอง

มีความรูความเขาใจในเร่ืองดังกลาว ประกอบกับระยะเวลาในการจัดทํางบประมาณถูกกําหนดวา

จะตองแลวเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม เพื่อใชใหทันสําหรับปงบประมาณถัดไป เทศบาลตําบล

ซึ่งอาจมีความพรอมดานขอมูล และความพรอมของบุคลากรนอยกวาเทศบาลนครและเมืองการ

จัดทํางบประมาณจึงใชทางเลือกที่คุนเคยตามงบประมาณปที่ผานมา 

2) ตัวแบบ Median Voter ซึ่งอธิบายวาการจัดสรรงบประมาณเปนไปเพื่อ

ตอบสนองความตองการของผูลงคะแนน  เนื่องจากนักการเมืองทองถิ่นตองการที่จะไดรับการ

เลือกต้ังจึงตองพยายามที่จะจัดสรรงบประมาณเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนผู

ลงคะแนน ซึ่งตัวแปรที่ใชในการศึกษาของ Bergstrom and Goodman (1973) คือ จํานวน

ประชากร และตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคมที่เฉพาะเจาะจงของชุมชนนั้น ไดแก ความหนาแนน

ของประชากร สัดสวนของประชากรวัยเรียน สัดสวนของประชากรวัยชรา  ดวยเหตุผลที่วาเทศบาล

ที่มีจํานวนประชากร และความหนาแนนของประชากรมากยอม ตองการบริการสาธารณะบาง

ประเภทเชน ดานเคหะและชุมชน หรือดานโครงสรางพื้นฐานสูง  หากสัดสวนของประชากรวัยเรียน

สูงยอมตองการบริการดานการศึกษาสูง หรือสัดสวนของประชากรสูงอายุสูงยอมตองการบริการ

ดานสาธารณสุขสูงตามไปดวย  

แตจากการศึกษาเชิงปริมาณคร้ังนี้ไมเปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากไมพบวา

สัดสวนของประชากรวัยเรียนมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดานการศึกษา และไม

พบวาสัดสวนของประชากรสูงอายุมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดานสาธารณสุข 

รวมทั้งความหนาแนนของประชากรก็ไมมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณดานใดๆของเทศบาล 

ไมวาจะวิเคราะหรวมหรือแยกวิเคราะหตามประเภทของเทศบาลก็ตาม ซึ่งไมสอดคลองกับ

การศึกษาของ Marlow and Shiers (1999); Ahlin and Johansson (2001)  และ Holcombe and 

Williams (2008) คงพบความสัมพันธระหวางจํานวนประชากรกับการจัดสรรงบประมาณรายจายบาง

ประเภทเทานั้น  ทฤษฎี Median Voter จึงไมชัดเจนพอที่จะอธิบายการจัดสรรงบประมาณของ
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เทศบาลไทยได เนื่องจากทฤษฎีดังกลาวพัฒนาข้ึนจากสังคมตะวันตกที่มีความเปนประชาธิปไตยสูง  

มีการเลือกต้ังในระดับทองถิ่นมาเปนเวลานานประชาชนมีชองทางแสดงความตองการไดหลาย

ทาง รายไดสวนใหญมาจากประชาชนในทองถิ่น ซึ่งเปนผูเสียภาษี และมีรายไดปานกลาง(Median 

Income) รัฐบาลทองถิ่นสามารถกําหนดอัตราภาษีเองได  คุณลักษณะของประชากรแตละทองถิ่น

คอนขางชัดเจนนําไปสูการพยากรณความตองการของประชาชนในทองถิ่นได  แตสําหรับบริบท

ของประเทศไทยนั้น  เทศบาลเริ่มมีการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีโดยตรงในป 2543 ตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543 ซึ่งเปนระยะเวลาไมนานนัก   รายไดสวนใหญของ

เทศบาลยังคงมาจากรัฐบาล  รายไดที่เพิ่มมากข้ึนเปนผลมาจากพรบ.กระจายอํานาจ ไมไดมาจาก

รายไดที่จัดเก็บเองในทองถิ่น และชวงเวลาที่ศึกษายังคงเปนชวงเวลาของการเปล่ียนผาน การถาย

โอนภารกิจการใหบริการสาธารณะยังไมเสร็จส้ิน ยังมีการทับซอนของการใหบริการสาธารณะ 

ระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถิ่นดวยกันเอง คุณสมบัติของประชากรจึงไมสะทอนความ

ตองการในบริการสาธารณะของเทศบาล 

แตทั้งนี้มิไดหมายความวาเทศบาลไมจัดสรรงบประมาณ เพื่อตอบสนองความ

ตองการของประชาชนเนื่องจาก จากการสัมภาษณนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร นายกเทศมนตรี

เทศบาลเมือง   และนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล ซึ่งผูวิจัยไดทําการสัมภาษณเมื่อวันที่ 18 

มิถุนายน 2553 ใหสัมภาษณตรงกันวา ในการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายของเทศบาล

ยึดแผนพัฒนาเทศบาลเปนกรอบตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด ซึ่งแผนพัฒนาเทศบาล

นั้นมาจากประชาคม ซึ่งประชาชนไดมีสวนแสดงความตองการผานโครงการตางๆ แตการที่ไม

พบวาสัดสวนของประชากรวัยเรียนมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดานการศึกษานั้น 

เปนเพราะเทศบาลจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหตามลําดับความสําคัญของโครงการที่

โรงเรียนแตละแหงเสนอขอมา ไมไดพิจารณาจากสัดสวนของประชากรวัยเรียน จํานวนประชากร

วัยเรียนไมไดเปนตัวกําหนดงบประมาณรายจายดานการศึกษาของเทศบาล งบประมาณดาน

การศึกษาที่เทศบาลจัดสรรใหตามรายหัวนักเรียนจะมีเพียง อาหารเสริม(นม) อาหารกลางวัน ซึ่ง

มาจากเงินอุดหนุนที่กําหนดวัตถุประสงค จึงไมปรากฏวาสัดสวนของประชากรวัยเรียนมีอิทธิพล

ตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดานการศึกษา 

นอกจากนี้การที่ไมพบวาสัดสวนของประชากรสูงอายุมีอิทธิพลตอการจัดสรร

งบประมาณรายจายดาน สาธารณะสุข  ไมสอดคลองกับการศึกษาของ Heller, Hemming and 

Kalvert (1986) Hagemann and Nicoletti (1989 ) Di Matteo and Di Matteo (1998) และ Curie 

and Yelowitz, (2000) นั้นเนื่องจากรายจายสาธารณสุข ประกอบไปดวยงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
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สาธารณสุข งานโรงพยาบาล งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน และงานศูนยบริการ

สาธารณสุข ซึ่งลักษณะงานไมใชเปนเพียงการรักษาพยาบาลเทานั้น แตเปนการสงเสริมการรักษา

สุขภาพอนามัยของประชาชนดวย เชน โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน ซึ่งจัดใหกับ

ทุกกลุมอายุ แตดวยขอจํากัดของขอมูลที่ไมสามารถจําแนกประเภทรายจายใหละเอียดลงไปไดวา

เปนคารักษาพยาบาล หรือคาใชจายในการสงเสริมสุขภาพจึงไมพบความสัมพันธระหวางสัดสวน

ของประชากรสูงอายุและรายจายดานสาธารณสุข  นอกจากนี้จากการสัมภาษณนายกเทศมนตรี 

พบวาสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐที่อยู

ภายใตการกํากับดูแลของนายกรัฐมนตรี ยังใหเงินสนับสนุนแกเทศบาล โดยมีเงื่อนไขวาเทศบาล

ตองจัดงบประมาณสมทบดวยสวนหนึ่ง ไมนอยกวาเงินที่ไดรับการสนับสนุนจาก สสส. รวมทั้ง

เทศบาลยังไดรับเงินอุดหนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หรือ สปสช.ที่ใหการ

สนับสนุนเร่ืองการดูแลรักษาสุขภาพ โดยเทศบาลตองจัดสรรเงินสมทบกองทุนไมนอยกวารอยละ 

50 การจัดสรรงบประมาณรายจายดานสาธารณสุขของเทศบาลจึงเปนการจายสมทบไมไดจัดสรร

ตามรายหัวของประชากรสูงอายุ  และประชากรในเทศบาลหนึ่งๆยังสามารถเขารับบริการใน

โรงพยาบาลประจําจังหวัด หรือในพื้นที่นอกเขตเทศบาลที่ตนอาศัยอยูแสดงถึงมีการทับซอนกัน

ของการใหบริการดานนี้ เทศบาลยังไมไดเปนหนวยงานที่ใหบริการดานสาธารณสุขอยางเต็ม

รูปแบบ  จึงไมพบวาสัดสวนของประชากรสูงอายุมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดาน

สาธารณสุขของเทศบาล   

3) ความเพียงพอของทรัพยากรเทศบาล เปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการ

จัดสรรงบประมาณรายจายของเทศบาล จะเห็นไดวารายไดของเทศบาลเปนตัวกําหนดรายจาย

อยางชัดเจน เนื่องจากรายไดทุกประเภท  ไดแกรายไดที่เทศบาลจัดเก็บเอง ทั้งที่เปนภาษีและไมใช

ภาษี  เงินอุดหนุนทั่วไป (ทั้งที่กําหนดและไมกําหนดวัตถุประสงค) รวมทั้งภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให

และแบงใหมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายรวมของเทศบาลเปนไปตามสมมติฐาน  

แตเมื่อแยกวิเคราะหรายจายแตละดานพบวารายไดแตละประเภทมีอิทธิพลตอ

การจัดสรรงบประมาณของรายจายแตละดานแตกตางกัน ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงใหมี

อิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณของเทศบาลในเกือบทุกดาน รองลงมาคือเงินอุดหนุน  และ

รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเอง แตเนื่องจากเงินอุดหนุนทั่วไปสวนหนึ่งเปนเงินอุดหนุนทั่วไปที่กําหนด

วัตถุประสงคของการใชจายมาแลว เชน เงินอุดหนุนดานการศึกษา จึงพบวาเงินอุดหนุนมีอิทธิพล

ตอการจัดสรรงบประมาณรายจายดานการศึกษาของเทศบาลทุกประเภท  แตเปนที่นาสังเกตวาไม

พบความสัมพันธระหวางรายไดทุกประเภทกับการจัดสรรงบประมาณรายจายดานโยธา คาดวา
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เนื่องจากรายจายดานโยธาซ่ึงเปนรายจายเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานซ่ึงตองใชงบประมาณเปน

จํานวนมากเกินกําลังของเทศบาล  เทศบาลจึงอาจทําเปนโครงการเสนอขอจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

หรือจายขาดจากเงินสะสมซึ่งอยูนอกเหนือขอบเขตของการศึกษาคร้ังนี้ 

4) เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบลมีภาระหนาที่แตกตางกันตาม

มาตรา 50 53 และ 56 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และการจําแนกประเภทเทศบาล

จําแนกตามความสามารถในการหารายได และจํานวนประชากร จากการศึกษาพบวาเทศบาลนคร

ซึ่งมีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะมากกวา และมีประชากรมากกวาเทศบาลเมือง และเทศบาล

ตําบล มีการจัดสรรงบประมาณรายจายประเภทตางๆ มากกวาเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบล   

เชนเดียวกับเทศบาลเมือง ซึ่งมีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะมากกวาเทศบาลตําบล และ

จํานวนประชากรผูรับบริการมากกวาเทศบาลตําบลมีการจัดสรรงบประมาณรายจายรวม รายจาย

ดานบริหารทั่วไป และรายจายดานการศึกษาเปนไปตามสมมติฐาน  

5) ทฤษฎี Political Business Cycle ที่อธิบายวาสภาพแวดลอมทางการเมือง มี

อิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณ เชน ปที่มีการเลือกต้ัง จะมีการเพิ่มข้ึนของรายจายบางประเภทนั้น   

สําหรับเทศบาลของไทยเร่ิมมีการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีโดยตรง เมื่อป 2543 คาดวาทําใหฝาย

บริหารสามารถใชประโยชนจากการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใหไดคะแนนเสียงเขามาเปนผูบริหาร

อีกคร้ัง โดยเฉพาะกรณีที่นายกเทศมนตรีเปนคนเดิม และตองการไดรับเลือกต้ังเปนสมัยที่สอง ซึ่ง

นายกเทศมนตรีมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป และในชวงเวลาที่ทําการศึกษานายกเทศมนตรีจะอยู

ในวาระติดตอกันเกิน 2 วาระไมได การเลือกต้ังนายกเทศมนตรีจึงไมพรอมกัน และในชวงเวลาที่

ทําการศึกษาเทศบาลกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 506 แหง มีเพียงรอยละ 25 หรือ 126 แหง   ที่มีการ

เลือกต้ังนายกเทศมนตรีและมีเพียงรอยละ 11 เทานั้น ที่นายกเทศมนตรีไดรับการเลือกต้ังเปนสมัย

ที่สอง 

จากการศึกษา ไมพบวาสภาพแวดลอมทางการเมืองมีอิทธิพลตอการจัดสรร

งบประมาณรายจายดานตางๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  แตเมื่อแยกวิเคราะหโดยแบงเทศบาล

ออกเปนสองกลุมคือเทศบาลนครและเทศบาลเมืองกับเทศบาลตําบล พบวาในกลุมเทศบาลนคร

และเทศบาลเมืองซ่ึงประกอบดวยเทศบาลนครจํานวน 10 แหงและเมืองจํานวน 48 แหงรวม 58 

แหง มีรอยละ 25 หรือ 15 แหง มีการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีในชวงเวลาที่ทําการศึกษา และรอยละ 

16ของนายกเทศมนตรีไดรับการเลือกต้ังเปนสมัยที่สอง ผลการวิเคราะหพบวาปที่มีการเลือกต้ัง 

เทศบาลนครและเทศบาลเมืองมีงบประมาณรายจายดานโยธาลดลง อาจเปนเพราะเทศบาลนคร

และเทศบาลเมืองเปนเทศบาลที่มีความเจริญแลวความตองการดานโครงสรางพื้นฐานจึงมีนอย   

ซึ่งพิจารณาไดจากเทศบาลนครและเทศบาลเมืองจัดสรรงบประมาณลงในดานโยธานอยกวาดาน
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อ่ืนๆ ดังนั้นเม่ือมีความจําเปนตองใชงบประมาณไปในดานอ่ืนจึงลดงบประมาณดานโยธาลง    แต

ไมพบวาในปที่มีการเลือกต้ังมีงบประมาณดานใดเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    และไมพบ

ความสัมพันธดังกลาวในเทศบาลตําบลเชนเดียวกัน   ซึ่งอาจเปนไปไดวามีการเพิ่มข้ึนของรายจาย

แตเปนการจายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรือเงินสะสมซึ่งอยูนอกเหนือจากขอบเขตของการศึกษา  

และเทศบาลมีการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีไมพรอมกันเทศบาลกลุมตัวอยางมีเพียงสวนนอยที่มี

การเลือกต้ังนายกเทศมนตรี ประกอบกับระยะเวลาที่ศึกษาไมยาวพอจะเห็นผลได  

นายกเทศมนตรีทานหนึ่ง  ไดใหสัมภาษณวาโครงการตางๆที่นายกเสนอกับ

ประชาชนตอนหาเสียงนั้น แมวาจะไดรับการเลือกต้ังแตหากไมมีความสัมพันธใกลชิดกับฝาย

การเมือง หรือกระทรวงมหาดไทย ก็ไมสามารถหางบประมาณมาลงพื้นที่ตามโครงการที่หาเสียงไว

ได  การไดรับงบประมาณมากหรือนอยจึงข้ึนอยูกับเครือขายความสัมพันธทางการเมือง หรือบารมี

ของนายกเทศมนตรีเปนปจจัยสําคัญ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในการจัดสรรเงินอุดหนุนไม

แนนอน เทศบาลจึงระมัดระวังการใชจาย โดยจัดทํางบประมาณรายจายแบบสมดุล หรือเกินดุลไว

กอนไมวาจะมีการเลือกต้ังหรือไม หากมีรายไดเพิ่มจากรัฐบาลจึงจะตั้งงบประมาณรายจาย

เพิ่มเติมกลางป ดวยเหตุนี้จึงไมปรากฏการเพิ่มข้ึนของงบประมาณในปที่มีการเลือกต้ัง 

ทฤษฎี Political Business Cycle ไมสามารถอธิบายการจัดสรรงบประมาณ

รายจายของเทศบาลไทย ไมสอดคลองกับการศึกษาของ Hibbs (1994) และ Alesina (2001) และ

ไมเปนไปตามสมมติฐาน 

6) ทฤษฎี Budget-Maximizing Bureaucrat การจัดสรรงบประมาณเปนไปตาม

ความตองการของขาราชการ หรือความเขมแข็งของระบบราชการมีอิทธิพลตอการจัดสรร

งบประมาณ  Niskanen (1971) ชี้ใหเห็นวาระบบราชการเปนองคกรที่ไมแสวงหากําไร ดังนั้น เม่ือ

เปาหมายไมใชกําไร ผลประโยชนของระบบราชการจึงอยูที่การขยายขนาดขององคการและ

งบประมาณ  การมีงบประมาณที่มากข้ึนชวยสนองความตองการของระบบราชการในหลายๆ ดาน 

ความเขมแข็งของระบบราชการซึ่งในการศึกษาคร้ังนี้แทนดวยสัดสวนของบุคลากรเทศบาลตอ

จํานวนประชากรพบวา สัดสวนของบุคลากรเทศบาลมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายรวม 

งบประมาณรายจายดานบริหารทั่วไป และงบประมาณรายจายดานสาธารณสุข แตเมื่อวิเคราะห

แยกกลุมตามประเภทเทศบาลนครเทศบาลเมือง  และเทศบาลตําบลพบวาสัดสวนของบุคลากร

เทศบาลมีอิทธิพลตอการจัดสรรงบประมาณรายจายรวม งบประมาณรายจายดานบริหารทั่วไป     

และงบประมาณรายจายดานสาธารณสุข ของเทศบาลตําบล แตไมพบวามีอิทธิพลตอการจัดสรร

งบประมาณของเทศบาลนครและเมือง 
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 ทฤษฎี Budget-Maximizing Bureaucrat  จึงไมสามารถอธิบายการจัดสรร

งบประมาณรายจายของเทศบาลไดอยางชัดเจน เพราะในบริบทของเทศบาลไทย พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดกําหนดสัดสวนการใชจายงบประมาณสําหรับ

การจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอ่ืนและเงินคาจางของพนักงานสวนทองถิ่น และลูกจาง ใน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงไมใหเกินกวารอยละ 40 ของเงินงบประมาณรายจาย

ประจําป เทากับเปนการจํากัดจํานวนของบุคลากรเทศบาลไปในตัว แมวาภารกิจสวนใหญยังตอง

ดําเนินการโดยบุคลากรของเทศบาลก็ตาม   อยางไรก็ดีหากไมมีพ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคล

สวนทองถิ่น กําหนดเพดานรายจายดานบุคคลแลว เทศบาลอาจจะมีการเพิ่มบุคลากรมากกวาที่

เปนอยูในปจจุบัน ทําใหการจัดสรรงบประมาณเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ เนื่องจากไมมี

งบประมาณเพียงพอที่จะไปพัฒนาดานอ่ืนๆ ที่จําเปน  

 

5.2  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

1) รัฐบาลควรเพิ่มภาษีในสวนที่เทศบาลจัดเก็บเอง ทั้งการขยายฐานภาษี และใหอิสระ
แกเทศบาลในการกําหนดอัตราภาษีและคาธรรมเนียมเองได  เพื่อใหสอดคลองกับภาระหนาที่ 
และเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นผูเสียภาษีรูสึกถึงความเปนเจาของ และสนใจที่จะเขามาเสนอ
ความตองการและกํากับดูแลการใชจายงบประมาณของเทศบาลมากข้ึน ปจจุบันสัดสวนรายได
ของเทศบาลที่จัดเก็บเองมีเพียงรอยละ 7 ของรายไดทั้งส้ิน ซึ่งนับวาเปนสัดสวนที่นอย เนื่องจาก
รัฐบาลมุงเพิ่มรายไดใหกับทองถิ่น โดยมีเปาหมายใหไดรอยละ 35 ของรายไดรวมของประเทศโดย
การจัดสรรเงินอุดหนุนและภาษีแบงเทานั้น   

2) รัฐบาลควรพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนและภาษีที่จัดเก็บใหและแบงใหแกเทศบาลโดย
คํานึงถึงความเทาเทียมกันในมิติของพื้นที่ดวย เนื่องจากพบวาเทศบาลภาคใตกับเทศบาลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีรายไดแตกตางกันมาก ในขณะที่มีภารกิจไมแตกตางกัน 

3) การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหกับเทศบาลควรจัดสรรตามภารกิจ การจัดสรรตาม
เกณฑ รอยละ 50 จัดสรรตามจํานวนเทศบาล และอีกรอยละ 50 จัดสรรตามจํานวนประชากรของ
เทศบาล อาจกอใหเกิดความไมเปนธรรม เนื่องจากทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล
จะไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนในสวนแรกเทากัน แมวาจะมีภารกิจที่แตกตางกัน  

4)  เงินอุดหนุนทั่วไปตามวัตถุประสงคควรยกเลิก เปล่ียนเปนอุดหนุนทั่วไปทั้งหมด เพือ่ให

เทศบาลสามารถตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณไดเองตามความตองการสอดคลองกับปรัชญา

การกระจายอํานาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
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5)  รัฐบาลควรมีกลไกสนับสนุนใหมีการรวมกลุมกัน ในการใหบริการสาธารณะในรูปของ

สหการระหวางเทศบาลขนาดเล็ก หรือเทศบาลมีพื้นที่ติดตอกัน เทศบาลทุกแหงไมจําเปนตอง

จัดบริการสาธารณะเองทุกประเภท เนื่องจากไมมีความพรอมและจะทําใหตนทุนสูง การรวมกัน

ใหบริการสาธารณะ นอกจากจะชวยเพิ่มศักยภาพในการใหบริการโดยการเรียนรูรวมกันแลว ยังทํา

ใหตนทุนลดลง เนื่องจากเกิดความประหยัดจากขนาดซ่ึงจะทําใหการจัดสรรงบประมาณเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  และจากในการศึกษาพบวาเกิดการประหยัดจากขนาดในรายจายรวม 

6)  จากการศึกษาพบวา การจัดสรรงบประมาณรายจายของเทศบาลเกือบทุกดานเปนไป

ตามทฤษฎี Incrementalist ซึ่งไมสามารถอธิบายไดวาการจัดสรรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพหรือ

และสะทอนความตองการของประชาชนหรือไม  ดังนั้นในระยะยาวควรปรับเปล่ียนระบบ

งบประมาณเปน Participatory-based Budgeting ซึ่งเปนระบบงบประมาณที่เนนการมีสวนรวมของ

ประชาชน ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอนเพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณตอบสนองความ

ตองการของประชาชนอยางแทจริง และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

7)  ในระยะส้ันเพื่อใหเกิดความม่ันใจวาเทศบาลจัดสรรงบประมาณตามความตองการของ

ประชาชน อยางแทจริงรัฐบาลควรสนับสนุนใหประชาชนในทองถิ่นมีชองทางในการแสดงความ

ตองการของตนเองมากข้ึน  

8)  หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความสําคัญกับการพัฒนาฐานขอมูลทองถิ่น ใหมีการจัดเก็บ

ที่ถูกตองเปนปจจุบัน และเปดเผยขอมูลใหสาธารณะทราบ  เพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยตอไป 

 

5.3  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป 
 

1)  การศึกษาคร้ังตอไปควรศึกษาการใชจายจากเงินสะสมดวยเพื่อจะไดทราบโครงสราง

รายได และการใชจายที่แทจริงของเทศบาล 

2)  การศึกษาคร้ังตอไปควรศึกษาขอมูลระยะยาวเพื่อจะไดเห็นพัฒนาการของรูปแบบ

การใชจายของเทศบาลไดชัดเจนยิ่งข้ึน 

3) ปจจัยดานความตองการของประชาชนควรวัดจากแบบสอบถาม หรือวัดจากการมี

สวนรวมในการเสนอโครงการตาง  ตัวแปรที่มาจากทฤษฎีของตางประเทศไมสามารถอธิบายการ

จัดสรรงบประมาณของเทศบาลโดยเฉพาะในชวงเวลาของการเปล่ียนผานนี้ได  การศึกษาคร้ังนี้

เปนเพียงการจุดประกายใหผูสนใจนําไปศึกษาตอยอดตอไป 
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รายชื่อผูใหสัมภาษณ 

 

1. นายจิตตเกษมณ  นิโรจนธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค 

 

2. นายประภัสร  ภูเจริญ  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลําพูน 

 

3. นายวิจัย อมราลิขิต    นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม 

 

4. นายฐานิศร  กมลรัตนา  นายกเทศมนตรีตําบลเวียงฝาง 
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ภาคผนวก ข  

 
ตารางสรุปหลักเกณฑการจัดสรรภาษี คาธรรมเนียม 

และเงินอุดหนุนทั่วไปใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ป 2548–2551 
 

 

 

 



ตารางสรุป  หลักเกณฑการจัดสรรภาษี คาธรรมเนียม และเงินอุดหนุนทั่วไปใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ป 2548 – 2551 

 

ประเภทภาษี ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 

1. ภาษีมูลคาเพิ่ม 

(1 ใน 9) 

หลักเกณฑ  

จัดสรรตามหนวยงานจัดเก็บ 

1. กรมสรรพากรจัดเก็บ 

- จัดสรรใหเทศบาล อบต. และกทม.

ตามผลการจัดเก็บในเขตจังหวัด และ 

กทม. 

- เทศบาลและ อบต.จัดสรรตาม

เกณฑประชากร 

 - เมืองพัทยาใหไดรับตามผลการ

จัดเก็บในเขตเมืองพัทยา  

2. กรมศุลกากรและกรมสรรพสามิต

จัดเก็บ 

- จัดสรรใหเทศบาล อบต. เมือง

พัทยา และกทม.ตามเกณฑ

ประชากร 

หลักเกณฑ 

ใชหลักเกณฑเดียวกับป 

2548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ 

ใชหลักเกณฑเดียวกับป 

2548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ 

ใชหลักเกณฑเดียวกับป 

2548 
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ประเภทภาษี ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 

ระยะเวลาการจัดสรร 

จัดสรร 3 งวด  

งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน 

นับแตประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

งวดที่ 2 ภายในเดือนมีนาคม 

งวดที่ 3 ภายในเดือนกรกฎาคม 

ระยะเวลาการจัดสรร 

เชนเดียวกับป 2548 

ระยะเวลาการจัดสรร 

เชนเดียวกับป 2548 

ระยะเวลาการจัดสรร 

เชนเดียวกับป 2548 

 

 

 

2. ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ  

หลักเกณฑ  

1. แบงตามผลการจัดเก็บในเขต

จังหวัด 

2. กทม. ไดรับการจัดสรรตามผลการ

จัดเก็บในเขต กทม.  

3. จังหวัดอื่นๆ จัดสรรใหเทศบาล 

และ อบต. ตามเกณฑประชากร  

4. เมืองพัทยาไดรับการจัดสรรตาม 

พรบ.เมืองพัทยา 

หมายเหตุ 

พิจารณาจัดสรรในภาพรวมโดย

เปลี่ยนหลักเกณฑการจัดสรรใน

หลักเกณฑ 

ใชหลักเกณฑเดียวกับป 

2548 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ 

ใชหลักเกณฑเดียวกับป 

2548 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ 

ใชหลักเกณฑเดียวกับป 

2548 
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ประเภทภาษี ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 

จังหวัดอื่น เพื่อจัดสรรใหเฉพาะ

เทศบาล และอบต. เนื่องจากเปน

ภาษีที่เกิดจากการทําธุรกิจในเขต 

กทม. เทศบาล และ อบต. สวน อบจ.

มีรายไดจากแหลงอื่นแลว 

ระยะเวลาการจัดสรร 

จัดสรรเปนรายเดือน หากเดือนใดไม

สามารถจัดสรรได ใหนําเงินไปรวม

เพื่อจัดสรรในเดือนถัดไป 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาการจัดสรร 

เชนเดียวกับป 2548 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาการจัดสรร 

เชนเดียวกับป 2548 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาการจัดสรร 

เชนเดียวกับป 2548 

4. ภาษีและ

คาธรรมเนียม

รถยนตและ

ลอเลื่อน  

หลักเกณฑ 

1. แบงตามผลการจัดเก็บตาม

จังหวัด โดยแตละจังหวัดจัดสรรให 

อบจ. 

2. กทม.ไดรับตามผลการจัดเก็บใน

เขต กทม. 

หมายเหตุ 

- จัดสรรในภาพรวมและปรับปรุง

หลักเกณฑ 

ใชหลักเกณฑเดียวกับป 

2548 

 

 

 

 

หลักเกณฑ 

ใชหลักเกณฑเดียวกับป 

2548 

 

 

 

 

หลักเกณฑ 

ใชหลักเกณฑเดียวกับป 

2548 
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ประเภทภาษี ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 

หลักเกณฑจัดสรร เพื่อให อบจ. ซ่ืง 

ตองรับภารกิจถายโอนเรื่องการจด

ทะเบียนรถยนตไดรับรายไดสวนนี้ใน

จังหวัดอื่นเพียงองคกรเดียว และเพี่อ

ใหสัมพันธกับการปรับลดรายได

ประเภทอื่นของ อบจ. 

ระยะเวลาการจัดสรร  

จัดสรรเปนรายเดือน หากเดือนใดไม

สามารถจัดสรรได ใหนําเงินไปรวม

เพื่อจัดสรรในเดือนถัดไป  

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาการจัดสรร  

เชนเดียวกับป 2548 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาการจัดสรร  

เชนเดียวกับป 2548 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาการจัดสรร  

เชนเดียวกับป 2548 

5. ภาษีมูลคาเพิ่ม

ตาม พ.ร.บ. 

กําหนดแผนและ

ข้ันตอนการ

กระจายอํานาจ 

หลักเกณฑ  

จัดสรรใหแกองคกรปกครองสวน 

ทองถิ่น ในอัตรารอยละ 21.10 ของ

ภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากร 

จัดสรรเปน 3 สวน  

1. สวนที่ 1 รอยละ 50 จัดสรรตาม

เกณฑประชากร  

หลักเกณฑ  

จัดสรรใหแกองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น ในอัตรารอยละ 

20.58 ของภาษีมูลคาเพิ่ม

ตามประมวลรัษฎากร 

จัดสรรเปน 2 สวน  

1. สวนที่ 1 ใหจัดสรรให

หลักเกณฑ  

จัดสรรใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 65,300 ลานบาท 

การจัดสรรภาษีมูลคาเพิ่ม

ดังกลาวระหวาง อบจ. 

เทศบาล อบต. กทม. และ

เมืองพัทยา ไดคํานึงถึง

หลักเกณฑ  

จัดสรรใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ในอัตรารอยละ 

20.19 ของภาษีมูลคาเพิ่ม

ตามประมวลรัษฎากร 

จัดสรรเปน 2สวน  

สวนที่ 1 จัดสรรใหองคกร
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ประเภทภาษี ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 

 - รอยละ 5 จัดสรรให อบจ. และ 

กทม.  

- รอยละ 45 จัดสรรใหเทศบาล อบต. 

เมืองพัทยา และ กทม.  

2. สวนที่ 2 รอยละ 34.33 จัดสรรให 

อปท. ที่มีรายไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

กอนรวมเงินอุดหนุนแลวนอยกวาป 

2547 ใหจัดสรรให อปท. เทากับ

จํานวนที่นอยกวานั้น  

3. สวนที่ 3 รอยละ 15.67 จัดสรรให 

อปท.  มีรายไดตาม 1 และ 2 นอย 

กวา 10 ลานบาท ตามเกณฑผกผัน 

หาก อปท.ใดนอยกวา 5 ลานบาท  

จัดสรรใหเทากับ 5 ลานบาท แตหาก

คํานวณแลวเกิน 10 ลานบาทให 

จัดสรรเทากับ 10 ลานบาท 

 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

แตละประเภทตามสัดสวนที่

ไดรับจัดสรรในป 2548ใน

วงเงินที่ไดรับจัดสรร 49,000 

ลาน  

2. สวนที่ 2 ใหจัดสรรเงินใน

สวนที่เพิ่มขึ้นจาก

ปงบประมาณ 2548 ใหแก

เทศบาล รอยละ 18 

องคการบริหารสวนตําบล

รอยละ 48 องคการบริหาร

สวนจังหวัดรอยละ 24  

เมืองพัทยารอยละ 1 และ 

กรุงเทพมหานครรอยละ 9 

การจัดสรรเงินใหทองถิ่นให

จัดสรรตามสัดสวนดังนี้  

2.1 เทศบาลรอยละ 35.5 

ภารกิจและสัดสวนของ 

ภาษีฯ ที่แตละองคกรไดรับ

ในปงบประมาณ 2549 โดย

องคกรดังกลาว ไดรับการ

จัดสรรเปนวงเงินประมาณ 

6,471.23 ลานบาท 

23,181.50 ลานบาท 

31,232.99 ลานบาท

3,637.21 ลานบาท และ 

777.07 ลานบาทตามลําดับ

สวนการจัดสรรภายใน

ระหวาง อปท. ประเภท

เดียวกัน (ยกเวน กทม.และ

เมืองพัทยา) โดยใชเกณฑ

การจัดสรรที่แตกตางกัน 

เชน อบจ. จัดสรรตามเกณฑ

ประชากร พื้นที่และรายได

ปกครองสวนทองถิ่นใหมี

รายรับกอนเงินอุดหนุน

เทากับป 2550 

สวนที่ 2 ที่เหลือจากสวนที่ 1 

จัดสรร ดังนี้ 

1.รอยละ 10 จัดสรรให

องคการบริหารสวนจังหวัด

ตามจํานวนของประชาชน

แตละแหง 

2. รอยละ 90 จัดสรรให

กทม. เมืองพัทยา เทศบาล 

องคการบริหารสวนตําบล  

ตามจํานวนประชากรของ

แตละแหง 
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ประเภทภาษี ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 

หมายเหตุ  

- ปรับปรุงสัดสวนจํานวนเงินที่ใช

สําหรับลดผลกระทบจากการจัดสรร

รายไดประเภทอื่น  

ระยะเวลาการจัดสรร  

จัดสรร 6 งวด  

- งวดที่ 1 ภาษีจัดเก็บเดือนตุลาคม 

2547 – พฤศจิกายน 2547 ภายใน

เดือนมกราคม 2548  

- งวดที่ 2 ภาษีจัดเก็บเดือนธันวาคม 

2547 – มกราคม 2548  ภายในเดือน

มีนาคม 2548  

- งวดที่ 3 ภาษีจัดเก็บเดือน

กุมภาพันธ 2548 – มีนาคม 2548 

ภายในเดือนพฤษภาคม 2548  

- งวดที่ 4  ภาษีจัดเก็บเดือนเมษายน 

2548 – พฤษภาคม 2548 ภายใน

2.2 องคการบริหารสวน 

ตําบลรอยละ 47.83 

2.3 องคการบริหารสวน

จังหวัด 9.91 

2.4 เมืองพัทยา รอยละ 

1.19  

2.5 กรุงเทพมหานคร รอย

ละ 5.57 

การจัดสรรใหองคการ

บริหารสวนจังหวัดแตละ

แหงจัดสรร ดังนี้ 

- รอยละ 50 แบงเทากันทุก

แหง 

- รอยละ 20 แบงตาม

จํานวนพื้นที่ 

- รอยละ 20 แบงตามรายได

ไมรวมเงินอุดหนุนรอยละ 

เทศบาลคํานึงถึงวงเงินที่แต

ละแหงเคยไดรับใน

ปงบประมาณ 2548 และ 

2549 และ อบต. จัดสรร

ตามเกณฑรายได โดยวิธี

ผกผันโดยรายไดรวมแตละ

แหงไมนอยกวา

ปงบประมาณ 2547 เปนตน

http://www.fpo.go.th/ 

ระยะเวลาการจัดสรร  

จัดสรร 6 งวด เหมือนป 48 

ระยะเวลาการจัดสรร  

 จัดสรร 6 งวด เหมือนป 48 
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ประเภทภาษี ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 

เดือนกรกฎาคม 2548  

- งวดที่ 5 ภาษีจัดเก็บเดือนมิถุนายน 

2548 – กรกฎาคม 2548 ภายใน

เดือนกันยายน 2548  

- งวดที่ 6 ภาษีจัดเก็บเดือนสิงหาคม 

2548 – กันยายน 2548 ภายในเดือน

พฤศจิกายน  2548 

หากงวดใดไมสามารถจัดสรรได ให

นําเงินไปรวมกับเงินที่จะจัดสรรใน

งวดถัดไป 

10 ตามจํานวนประชากร 

ในสวนของเทศบาลนั้นให

จัดสรร ดังนี้ 

สวนที่หนึ่ง ใหจัดสรรให

จังหวัด ปตตานี ยะลา และ

นราธิวาส จํานวน 150 ลาน

บาท ตามจํานวนประชากร 

สวนที่สองเงินที่เหลือจาก

สวนที่หนึ่งใหจัดสรรดังนี้ 

- รอยละ 50 แบงเทากันทุก

แหง 

- รอยละ 50 แบงตาม

จํานวนประชากร 

และใหจัดสรรชดเชยใหกับ

เทศบาลที่มีรายไดไมรวม

เงินอุดหนุนนอยกวาป 2547 
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สวนขององคการบริหารสวน

ตําบลจัดสรรดังนี้ 

- รอยละ 50 แบงเทากันทุก

แหง 

- รอยละ 50 ตามรายไดไม

รวมเงินอุดหนุนโดยวิธี

ผกผัน 

 ระยะเวลาการจัดสรร  

จัดสรร 6 งวด เหมือนป 48 

- งวดที่ 1 ภาษีจัดเก็บเดือน

ตุลาคม  – พฤศจิกายน  ให

จัดสรรภายในเดือนมกราคม  

- งวดที่ 2 ภาษีจัดเก็บเดือน

ธันวาคม  – มกราคม  ให

จัดสรรภายในเดือนมีนาคม   

- งวดที่ 3 ภาษีจัดเก็บเดือน

กุมภาพันธุ  – มีนาคม ให
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จัดสรรภายในเดือน

พฤษภาคม   

- งวดที่ 4  ภาษีจัดเก็บเดือน

เมษายน  – พฤษภาคม ให

จัดสรรภายในเดือน

กรกฎาคม  

- งวดที่ 5 ภาษีจัดเก็บเดือน

มิถุนายน  – กรกฎาคม ให

จัดสรรภายในเดือน

กันยายน  

- งวดที่ 6 ภาษีจัดเก็บเดือน

สิงหาคม – กันยายน  ให

จัดสรรภายในเดือน

พฤศจิกายน 

6. เงินอุดหนุน

ทั่วไป  

  

จํานวน 47,252.32 ลานบาท 

แบงออกเปน 3 สวน  

สวนที่ 1 จัดสรรตามภารกิจถายโอน  

จํานวน 50,427.09 ลานบาท 

รอยละ 10 จัดสรรให

องคการบริหารสวนจังหวัด

จํานวน 62,995.05  ลาน

บาท จัดสรรเปนสองสวน

ดังนี้ 

จํานวน 109,997.931 ลาน

บาท จัดสรรเปนสองสวน

ดังนี้ 
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( 7,683.62 ลานบาท) ดังนี้  

- งานบํารุงรักษาทาง( 2289.62  

ลานบาท ) ตามหลักเกณฑ รอยละ 

60 ตามระยะทาง รอยละ 40 ตาม

อายุการใชงาน  

- งานแหลงน้ํา (2,289.36 ลานบาท)  

ตามขอมูล กชช 2 ค  

- งานไฟฟาทางหลวง (428.87  

ลานบาท)  

สวนที่ 2  ตามอํานาจหนาที่ 

(33,568.70 ลานบาท) ดังนี้  

- รอยละ 10 ให อบจ.โดยใช

หลักเกณฑ ชดเชยรายไดใหไมนอย

กวาเดิม  สวนที่เหลือรอยละ 50 ตาม

เกณฑประชากร และรอยละ 50 แบง

เทากัน  

- รอยละ 90 ใหเทศบาล/อบต. โดย

รอยละ 40 จัดสรรให

เทศบาล และรอยละ 50 

จัดสรรใหองคการบริหาร

สวนตําบล 

การจัดสรรใหแกองคการ

บริหารสวนจังหวัดแตละ

แหงใหจัดสรรเปน ๔ สวน

ดังนี้ 

สวนที่ 1 รอยละ 50 แบง

เทากันทุกแหง 

สวนที่ 2 รอยละ 20 ตาม

จํานวนประชากร 

สวนที่ 3 รอยละ 10 ตาม

รายไดผลิตภัณฑมวลรวม

ของจังหวัด (GPP) 

สวนที่ 4 รอยละ 2 ตาม

จํานวนพื้นที่ 

สวนที่ 1 จัดสรรใหองคการ

บริหารสวนจังหวัด เทศบาล 

และองคการบริหารสวน

ตําบล ตามจํานวนที่องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นไดรับ

ในป 2549 

สวนที่ 2 สวนที่เพิ่มขึ้นจากป 

2549 จัดสรรใหกับองคการ

บริหารสวนจังหวัด เทศบาล 

และองคการบริหารสวน

ตําบล ดังนี้ 

- องคการบริหารสวนจังหวัด

รอยละ 10 

- เทศบาลรอยละ 35 

- องคการบริหารสวนตําบล

55 

การจัดสรรใหองคการ

1. เงินอุดหนุนทั่วไปที่ป 

2550 กําหนดใหเปนเงิน

อุดหนุนกําหนด

วัตถุประสงค จํานวน

43,346.25 บาทจัดสรรตาม

หลักเกณฑปที่ผานมา 

ไดแก  

1. เงินอุดหนุนชดเชยคา

รถไฟครึ่งราคาของบุคลากร

ทองถิ่น 

2.เงินอุดหนุนบริหารสถาน

กีฬา 

3.เงินอุดหนุนอาหารเสริม 

(นม) 

4. เงินอุดหนุนสนับสนุน

อาหารกลางวัน 

5. เงินอุดหนุนสนับสนุน
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จัดสรรรอยละ 60 ตามเกณฑ

ประชากร และรอยละ 40 ตามเกณฑ

ความหนาแนน  

- ระหวางเทศบาล จัดสรรตามเกณฑ 

ชดเชยรายไดใหไมนอยกวาเดิม  

สวนที่เหลือรอยละ 50 ตามเกณฑ

ประชากร และรอยละ 50 แบงเทากัน 

- ระหวาง อบต. จัดสรรตามเกณฑ 

ชดเชยรายไดใหไมนอยกวาเดิม สวน

ที่เหลือรอย ละ 40 ตามเกณฑ

ประชากร  

รอยละ 30 ตามจํานวนหมูบาน และ 

รอยละ 30 แบงเทากัน  

สวนที่ 3  จํานวน 6,000 ลานบาท ให

จัดสรรตามอํานาจหนาที่ตามเกณฑ

เชนเดียวกับสวนที่ 2 

การจัดสรรใหแกเทศบาลแต

ละแหงใหจัดสรรเปน 2 สวน 

สวนที่ 1 รอยละ 50 ตาม

จํานวนประชากร 

สวนที่ 2 รอยละ 50 แบง

เทากันทุกแหง 

การจัดสรรใหแกองคการ

บริหารสวนตําบลแตละแหง

ใหจัดสรรเปน 3 

สวนที่ 1 รอยละ 40 ตาม

จํานวนประชากร 

สวนที่ 2 รอยละ 30 ตาม

จํานวนหมูบาน 

สวนที่ 3 รอยละ 30 แบง

เทากันทุกแหง 

 

 

บริหารสวนจังหวัดแบง

ออกเปนสามสวน 

สวนที่ 1จัดสรรใหทุกแหง

เทากันแหงละ 200000 เพื่อ

สนับสนุนการดําเนินงาน

ของศูนยเครือขายเพื่อ

แกปญหาและสงเสริมการมี

สวนรวมในการพัฒนา

ทองถิ่น 

สวนที่สองจัดสรรใหองคการ

บริหารสวนจังหวัดที่รวมกับ

สวนที่หนึ่งแลวตองไมนอย

กวาเงินอุดหนุนที่ไดรับในป 

2549 แตรวมแลวตองไม

นอยกวา 81 ลานบาท 

สวนที่สามที่เหลือใหแบงให

องคการบริหารสวนจังหวัดที่

ศูนยเด็กเล็ก 

6. เงินอุดหนุนสนับสนุนการ

สงเคราะหเบี้ยยังชีพคนชรา 

7. เงินอุดหนุนสนับสนุนการ

สงเคราะหเบี้ยยังชีพคน

พิการ 

8.เงินอุดหนุนสนับสนุนการ

สงเคราะหเบี้ยยังชีพคนปวย

โรคเอดส 

9.เงินอุดหนุนสนับสนุน

ศูนยบริการทางสังคม 

10.เงินอุดหนุนสนับสนุน

สถานสงเคราะหคนชรา 

11. .เงินอุดหนุนสนับสนุน

การบริการสาธารณสุข 

12.เงินอุดหนุนการจัด

การศึกษาปฐมวัย 
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ไดรับเงินอุดหนุนทั่วไป

มากกวา 80 ลานแหงละ

เทาๆกัน 

การจัดสรรใหเทศบาลแหง

ใหจัดสรรเปนสี่สวนดังนี้ 

สวนที่หนึ่งจํานวน 150 ลาน

บาท จัดสรรใหเทศบาลใน

จังหวัดปตตานี ยะลา และ

นราธิวาส  และอีก ภ อําเภอ

ในจังหวัดสงขลา ตาม

สัดสวนประชากร  

สวนที่สอง จํานวน 

49,162,000 บาท จัดสรรให

เทศบาลที่ตองวางแผนหรือ

ปรับปรุงผังเมืองรวมป 2550 

ตามขอมูลของกรมโยธาธิการ 

สวนที่สามจํานวน 

13. เงินอุดหนุนการจัด

การศึกษาภาคบังคับ 

14.เงินอุดหนุนการจัด

การศึกษามัธยมศึกษาตอน

ปลายและอาชีวศึกษา 

2. เงินอุดหนุนสงเสริม

คุณภาพชีวิตประชาชนใน 5 

จังหวัดชายแดนภาคใต 

จํานวน273.10 ลานบาท ให

จัดสรรใหแก  เทศบาล และ

องคการบริหารสวนตําบล 

ในอัตราตามจํานวนหมูบาน

ชุมชนละ 100,000 บาท 

3. เงินอุดหนุนชดเชยรายได

ที่ลดลงจากเหตุการณไม

สงบใน5 จังหวัดชายแดน

ภาคใต จํานวน 949.768 
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34,356,800 บาท 

จัดสรรใหภาคเหนือเพื่อ

แกไขปญหาฟนฟูแกไข

ปญหาความเสียหายจาก

อุทกภัยตามมติครม.24 

มิถุนายน 2549 และตาม

ขอมูลกรมสงเสริมฯ 

สวนที่ส่ีเหลือจาก 1-3 

จัดสรรใหเทศบาลโดยใชเงิน

อุดหนุนที่ไดป 2548 หรือ 

2549 แลวแตปไหนมากกวา 

หากเหลือรอยละ 50 แบงให

ตามจํานวนประชากร รอยละ 

50 แบงเทากัน 

การจัดสรรใหองคการ

บริหารสวนตําบล ดังนี้ 

สวนที่ 1 รอยละ 40 ตาม

ลานบาท ใหจัดสรรแก

เทศบาล องคการบริหาร

สวนตําบลตามจํานวน

ประชากร คนละ 400 บาท 

4.เงินที่เหลือจํานวน 

65,428.813 ลานบาทให

จัดสรรเปน 3 สวน 

สวนที่ 1 จํานวน 1000 ลาน

บาทใหจัดสรรใหกับ

โครงการที่มีความจําเปน

เรงดวน หรือจําเปนตอง

ดําเนินการในโครงการที่เกิน

ความสามารถทางการคลัง

ตามหลักเกณฑของ

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ

เพื่อพิจารณาเงินอุดหนุนที่มี

ความจําเปนเรงดวน 
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จํานวนประชากร 

สวนที่ 2 รอยละ 30  ตาม

จํานวนหมูบาน 

สวนที่ 3 รอยละ 30 เทากัน

ทุกแหง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 2 จัดสรรใหแก

องคการบริหารสวนจังหวัด 

เทศบาล และองคการ

บริหารสวนตําบลแตละแหง

เทากับป 2550 

สวนที่ 3 จํานวน 1,433.763 

ลานบาท จัดสรรใหกับ

องคการบริหารสวนจังหวัด 

เทศบาล และองคการ

บริหารสวนตําบลที่มีความ

จําเปนตองใชเงินเพื่อ

จัดบริการสาธารณะพื้นฐาน

ของทองถิ่นมากกวารายไดไม

รวมเงินอุดหนุนตามสัดสวน

ของสวนตางที่เกิดขึ้น ตาม

หลักเกณฑที่คณะอนุกรรม 

การเฉพาะกิจฯกําหนด 
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