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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องปัญหาการพัฒนาศักยภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงสถานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน 2)
เพื่อศึกษาปั ญหาการพัฒ นาศักภาพทางการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ทั้ งทางด้าน
รายได้ ด้านรายจ่าย และด้านหนี้สาธารณะ และ 3) เพื่อศึกษาถึงแนวทางแก้ไขปัญ หาการพัฒนา
ศักยภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ทั้งทางด้านรายได้ ด้านรายจ่าย และด้าน
หนี้สาธารณะ โดยมีขอบเขตการวิจัยด้านเนื้อหาคือมุ่งเน้นการศึกษาศักยภาพทางการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาเฉพาะบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
ทั้ง 5 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร
และเมืองพัทยา ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและ
จากการลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อทาการสัมภาษณ์ โดยมีแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ประกอบด้วยนักการเมืองท้องถิ่น และข้าราชการประจาที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลการศึกษาพบว่า
1) สถานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันทุกท้องถิ่นได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่รายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางไม่ใช่
รายได้ที่ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บได้เอง ส่วนรายจ่ายส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายประจามากกว่ารายจ่ายเพื่อ
การลงทุน โดยจัดทางบประมาณแบบสมดุล และการก่อหนี้ยังถือเป็นเรื่องใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องท้าทาย
องค์กรปกครองท้องถิ่นในการสร้างศักยภาพทางการคลังอีกทางหนึ่งในอนาคต
2) ปัญหาการพัฒนาศักยภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพิจารณา
ได้ 3 ด้าน คือ ปัญหาการพัฒนาศักยภาพด้านรายได้ ซึ่งจากการศึกษา พบว่ า ท้องถิ่นมีปัญ หาเรื่อง
ฐานภาษีที่แคบ กฏหมายเก่าล้าสมัยไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จัดเก็บภาษีได้น้อย มักมีนโยบายขอ
ลดหย่อนภาษี ขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสม ขาดบุคลาการที่มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอ ขาด
การประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ในเรื่องการเสีย
ภาษี ส่วนปัญหาทางด้านการจ่าย ยังมีการจ่ายที่ขาดประสิทธิภาพและขาดความคุ้มค่า ขาดการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ มีเพีย งการตรวจสอบจากส่วนกลาง เช่ น สตง. และยัง มี
ภารกิจที่เกิดจากการถ่ายโอนอานาจจานวนมาก แต่งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจนั้น
อีกทั้งการกาหนดงบประมาณยังเป็นแบบอนุรักษ์นิยม และปัญ หาการก่อหนี้ องค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นไทย ยังไม่ค่อยมีการก่อหนี้มากนัก เนื่องจากขาดประสบการณ์และบุคลาการที่มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการหนี้ มีข้อจากัดและเงื่อนไขเยอะในการก่อหนี้ แหล่งเงินทุนมีน้อย รัฐบาลไม่กล้า
แบกภาระเมื่อท้องถิ่นเป็นหนี้ ซึ่งปัญหาการไม่มีวินัยการเงินการคลังในการกู้ที่อาจส่งผลต่อฐานะการ
คลังของประเทศได้
3) แนวทางแก้ไขปัญหาการพัฒนาศักภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน
รายได้ ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง กฏหมายการเก็ บ ภาษี ข องท้ อ งถิ่ น ให้ มี ค วามทั น สมั ย สอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ที่เป็นจริง เพิ่มแหล่งรายได้ใหม่ เช่น ภาษีทรัพย์สิน ภาษีสิ่งแวดล้อม พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถ นาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาใช้ สร้างจิตสานึกที่ดีให้กับประชาชนให้ตระหนัก
ถึงความสาคัญของการจ่ายภาษี นักการเมืองควรเป็บแบบอย่างที่ดีในการเสียภาษีแก่ท้องถิ่นด้วย ด้าน
รายจ่าย ควรมีการจัดทางบประมาณแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้มีการตรวจสอบจากผู้ที่มีส่วนได้เสีย และ
ใช้หลักธรรมาภิบาลเข้ามาจัดการกับการบริหารรายจ่าย และสุดท้ายด้านการก่อหนี้ เป็นอีกวิธีการ
หนึ่งที่สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ท้องถิ่นหากสามารถบริหารจัดการได้ดี ควรมีแหล่งเงินกู้ที่หลากหลาย
มีกฏหมายที่ให้โอกาสท้องถิ่นในการกู้เงิน ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการกากับดูแลเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่
รัฐบาลกลางต่อไป
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Abstract
The objectives of this study were 1) to understand the present fiscal state of
Thai Local Governments 2) to explore problems in developing the fiscal
competencies of Thai Local Governments regarding revenues, expenditures, and
public debts and 3) to find solutions to the problems developing the fiscal
competencies of Thai Local Governments regarding revenues, expenditures, and
public debts. The scope of the content of this study was the fiscal competencies of
Thai Local Governments. The scope of the area studied was public officers from 5
categories of Thai Local Governments that is Sub-district Governments, Municipalities,
Provincial Local Governments, Bangkok Metropolitan Administration, and the City of
Pattaya. This study was a qualitative research which the data were obtained from
documents and field interviews. The tools for collecting data were interviewing
forms. The key-informants were Local Politicians and public officers who were in
charge of fiscal management of the Local Governments.
The findings were
1) The budget given to the Local Governments is increasing. These increases
were directed by the Act of Master plan of Decentralization to Local Governments.
But these increased revenues were the subsidies from the Central Government, not
the self-acquired revenues of the Local Governments. The most of expenditures is
fixed expenditures, so the development expenditures is less. The balanced budget
and initiation of public debts were something new to the Local Governments, and
these were the challenges to foster the fiscal competencies in the future.
2) Problems in Developing the Fiscal Competencies of Thai Local
Governments can be seen in 3 aspects. The first aspect was problems of revenues
which were depicted by this study that the Local Governments had problems with
tax bases that is too narrow, the laws that were too old to be effectively implement,
too little revenues, the tax reduces policy was impose too often, lack of appropriate
technology, lack of skilled and knowledgeable official, lack of people’s awareness
about tax. The second aspect was problems with spending that were lack of
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efficiency and economy, lack of people’s participation in checking because there
were only the auditing by the Central Government such as the Office the Auditor
General of Thailand, and there were too many responsibilities transferred to the
Local Governments while there was short of budget to do, there was a conservative
trend in budget allocation, the public debt initiation was still something new to the
Local Governments so that there is little public debt initiation because of lack of
experience and skilled official in debt management and many constraints, limited
finance sources, the Central Government denied to bear the Local Governments
debt, and the lack of fiscal disciplines which can affect the fiscal status of the
country.
3) Solutions to the problem of revenues of the Local Governments was
improving the Laws concerned Local Tax in order to make it more applicable in the
real situation, increasing the finance sources such as properties tax, environmental
tax, officials training, introducing new appropriate technology, calling for awareness of
people in order to make them know the importance of tax payment, the politicians
should be role model in tax paying. The Problems of expenditures should be
remedied by introducing the participatory budget allocation to foster checking by
stakeholders and introducing good governance in expenditure management. Lastly,
the debt initiation is the way to expand the revenues of the Local Governments, if
properly managed. There should be various sources of finance, there should be the
law concerning the debt initiation of the Local Governments and, meanwhile, there
should be some kind of oversight in order to avoid burden to the Central
Government.
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