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บทคัดย่อ

 งำนวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสังเครำะห์งำนวิจัยกำรบริหำรกำรคลังท้องถ่ินจำกฐำนข้อมูล

ของกองทุนสนบัสนุนกำรวจิยั (สกว.) และ 2) เพ่ือศกึษำข้อมลูภำคสนำมโดยอำศยัข้อมลูจำกกำรสงัเครำะห์

ปัญหำเก่ียวกับกำรบริหำรกำรคลังท้องถ่ินจำกฐำนข้อมูล อันประกอบด้วย ด้ำนรำยได้ ด้ำนรำยจ่ำย และ

ด้ำนหนี้สำธำรณะ โดยกำรเปรียบเทียบระหว่ำงเทศบำลในเขตเมืองเช่น เทศบำลปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

กับเทศบำลต�ำบลเขำคริสิ จงัหวัดก�ำแพงเพชร งำนวิจยันีเ้ป็นงำนวิจยัเชงิคณุภำพ ใช้กำรสมัภำษณ์และกำร

สนทนำกลุ่มกับสัมภำษณ์เชิงลึกบุคลำกรท้องถ่ินระดับต่ำงๆ เช่น รองนำยกเทศมนตรี ท่ีปรึกษำนำยก

เทศมนตรี และเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบกำรคลัง แห่งละ 10 คน รวม 20 คน วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรวิเครำะห์

เน้ือหำเพ่ือให้ได้ข้อมลูทีอ่ิม่ตวั ผลกำรวิจยัพบว่ำ ชดุงำนวิจยัท่ีเน้นกำรสนบัสนนุระบบกำรคลงัท้องถ่ินระดบั

เทศบำล แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทงำนวิจัยท่ีสนับสนุนระบบกำรคลังท้องถ่ินด้ำนกำรจัดเก็บ

ภำษ ี2) ประเภทกำรสนบัสนุนระบบกำรคลงัท้องถ่ินด้วยเครือ่งมอืต่ำงๆ และชดุงำนวิจยัทีเ่น้นกำรสนับสนนุ

กำรกระจำยอ�ำนำจทำงกำรคลังท้องถ่ินระดับเทศบำลแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทท่ีสนับสนุน

กำรกระจำยอ�ำนำจทำงกำรคลังด้ำนรำยรับและรำยจ่ำยและหนี้สำธำรณะ 2) ประเภทท่ีสนับสนุนกำรกระ

จำยอ�ำนำจทำงกำรคลังด้ำนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรจัดกำร และกำรบริหำรกำรคลังท้องถ่ินระดับ

เทศบำลนครปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเทศบำลต�ำบลเขำคิริส จังหวัดก�ำแพงเพชร พบว่ำ แหล่งที่มำ

ของรำยได้ อิทธิพลทำงกำรเมือง ศักยภำพของผู้จัดเก็บภำษี และกำรใช้เครื่องมือในกำรจัดเก็บภำษีตำม

สภำพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับประชำชนในกำรจัดกำรกับภำษี

ที่จัดเก็บได้เกิดประโยชน์สูงสุดจะช่วยให้เทศบำลนครปำกเกร็ดนนทบุรีมีประสิทธิภำพกว่ำที่เทศบำลต�ำบล

เขำคิริส ส�ำหรับกำรใช้จ่ำยเนื่องจำกเทศบำลต�ำบลเขำคิริสต้ังอยู่ในเขตภูมิภำค อีกท้ังแหล่งท่ีมำของรำยได้

ก็มีน้อยกว่ำเทศบำลนครปำกเกร็ด อิทธิพลทำงกำรเมืองก็ไม่ซับซ้อนเช่นกับเทศบำลนครปำกเกร็ด แต่ก็มี

กำรใช้จ่ำยงบประมำณเช่นเดียวกันคือตำมแผนและระเบยีบของกระทรวงมหำดไทย อย่ำงไรก็ตำมกำรแก้ไข

ปัญหำอันเกิดจำกเขตเมืองมีควำมรุนแรงและซับซ้อนกว่ำ ท�ำให้กำรเบิกจ่ำยงบประมำณขำดกำรยืดหยุ่น 
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และกำรก่อหนีส้ำธำรณะยังเป็นเรือ่งใหม่ของสงัคมไทย กำรขำดควำมรูใ้นกำรก่อหนีส้ำธำรณะเพ่ือน�ำมำใช้

ด�ำเนินกำรในกิจกำรสำธำรณะของเทศบำลมีควำมแตกต่ำงกันในเร่ืองของกำรมีบุคลำกรผู้เช่ียวชำญเรื่อง

หนี้สำธำรณะ กำรก่อหนี้สำธำรณะของเทศบำลนิยมก่อหนี้สำธำรณะในสถำบันกำรเงินของรัฐบำลเป็นส่วน

ใหญ่ ท�ำให้เกิดข้อจ�ำกัดมำกมำยในกำรเข้ำถึงสินเชื่อเพื่อน�ำมำใช้จ่ำยในกิจกำรสำธำรณะ ดังนั้น หำกมีกำร

ศึกษำกำรก่อหนี้สำธำรณะท่ีเพ่ิมมูลค่ำให้กับกำรบริกำรสำธำรณะให้มีประสิทธิภำพย่อมท�ำให้หน้ีมีควำม

จ�ำเป็นในกำรพัฒนำท้องถ่ินให้เข้มแขง็และย่ังยืน จงึควรมกีำรศกึษำควำมคุม้ค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ร่วมด้วย 

ค�าส�าคัญ: บริหำรกำรคลังท้องถ่ิน ด้ำนรำยได้ ด้ำนรำยจ่ำย และด้ำนหน้ีสำธำรณะ 

ABSTRACT

 This research aims 1) to synthesize the local fiscal administrative research from the 

research fund database (TRF), and 2) to study field data based on the synthesis of local fiscal 

administration from such databases consisted of income, expenditure and public debt by 

comparison, municipalities in urban areas, for example, Pakkret Municipality of Nonthaburi With 

the Khao Khiris municipality of Kamphaeng Phet. This research is a qualitative research. The data 

were collected by Group discussions and in-depth interviews with local authorities, such as vice 

mayors, mayor counselors and 20 staffs responsible for the fiscal administration of each of 20 

people. And the data were analyzed by content analysis to obtain saturated data. The findings 

found that Research packages focused on supporting local municipal finance systems are divided 

into 2 types: 1) research categories supporting local fiscal systems; 2) types of local fiscal support; 

The research series focused on supporting the local fiscal decentralization in municipalities, which 

were divided into 2 types: 1) the type supporting the fiscal decentralization of revenues and 

expenditures, and 2) the types supporting fiscal decentralization. Management efficiency and 

local fiscal administration at Pakkret Municipality of Nonthaburi and Khao Khiris Municipality of 

Kamphaeng Phet were found that the source of income, political influence, potential of Tax Collector 

Utilization of taxation tools in economic, social and cultural contexts, as well as public confidence 

in the management of collected taxes, is most effective in helping Pakkret Municipality of 

Nonthaburi be more efficient than Khao Khiris municipality of Kamphaeng Phet. This is because 

the Khao Khiris Municipality is located in the region. The source of income is less than Pakkret 

Municipality and political influence is not as complex as with Pakkret Municipality. The budget is 
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the same, according to the plans and regulations of the Ministry of Interior. However, the problem 

of urbanization is more severe and complex. The budget disbursement is not flexible. And public 

debt is also a new thing in Thai society. The lack of knowledge of such debt financing for public 

service use in municipalities varies considerably. Commitment of municipal debt is mainly 

attributable to government financial institutions. Therefore, if there is a study of the debt-to-value 

ratio for public services to be effective, the public debt will be necessary for local development 

to be strong and sustainable and also economic value should be studied together.

Keywords: local fiscal management, revenue side and public debt

บทน�า

 กำรกระจำยอ�ำนำจจำกรัฐบำลกลำงสู ่

รัฐบำลท้องถ่ินเป็นกำรมอบภำรกิจและให้อ�ำนำจ

กำรบริหำรแก่องค์กรในระดับล่ำงหรือในระดับ 

ท้องถ่ิน ซึ่งนักวิชำกำรยอมรับว่ำ กำรกระจำย 

อ�ำนำจจำกรัฐบำลกลำงสู่องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถ่ินมีควำมชัดเจนเมื่อมีกำรประกำศใช้รัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2540 (สกนธ์ วรญัญูวฒันำ, 2554: 4) ต่อจำก

นั้นจึงมีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติจัดตั้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและพระรำชบัญญัติ

ก�ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ�ำนำจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยล�ำดับ อย่ำงไร

ก็ตำมแม้กำรกระจำยอ�ำนำจจะถูกมองว่ำเป็นกำร

พัฒนำประชำธิปไตยในระดับรำกหญ้ำ แต่ตลอด

ช่วงระยะเวลำของกำรกระจำยอ�ำนำจเกิดปัญหำ

และอุปสรรคจ�ำนวนมำก และกำรกระจำยอ�ำนำจ

ที่ถือว่ำประสบควำมล้มเหลวและไม่เป็นอิสระคือ

กำรบริหำรกำรคลัง และถึงแม้ว่ำกำรกระจำย 

อ�ำนำจจะประสบควำมล้มเหลว แต่ได้มีควำม

พยำยำมของหน่วยงำนระดับกระทรวง กรม  

ผลักดันให้กำรกระจำยอ�ำนำจเกิดขึ้นอย่ำงประสบ

ควำมส�ำเ ร็จ เช ่น ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรกระจำยอ�ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ิน กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ตลอดจน

กระทรวงมหำดไทย เป็นต้น โดยพยำยำมก�ำหนด

เป้ำหมำยแห่งควำมส�ำเร็จบนหลักกำรที่ก�ำหนดไว้

ในรฐัธรรมนูญ ซึง่กระบวนกำรแรกมกีำรผลกัดนัให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มมีควำมสำมำรถ

และกำรเมืองเป็นของตนเอง โดยเปิดโอกำสให้มี

กำรเลือกตั้ง เน้นกำรมีส่วนร่วมระดับท้องถ่ิน 

ประชำชนเขตควำมรับผิดชอบขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินมีควำมสำมำรถในกำรแสดงควำมคิด

เห็นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้อย่ำงอิสระ 

ในขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ท่ีมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบแตกต่ำงกับหน่วยงำน

ระดับกรมของส่วนภูมิภำค จึงดูเหมือนว่ำกำร

กระจำยอ�ำนำจทำงกำรเมืองขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินน่ำจะประสบควำมส�ำเร็จมำกกว่ำ 

ด้ำนอื่นๆ และพบว่ำ มีปัญหำด้ำนกำรซื้อสิทธ ์

ขำยเสียง กำรเล่นพรรคเล่นพวกที่ส่งผลกระทบ 
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ต่อคุณภำพกำรให้บริกำรสำธำรณะ ในขณะที่ 

กำรกระจำยอ�ำนำจทำงบุคลำกร รัฐบำลกลำง 

กระทรวงมหำดไทยและกรมส่งเสริมกำรปกครอง

ท้องถ่ินออกแบบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี

ควำมสำมำรถในกำรจดักำรกับบคุลำกรของตนเอง 

ซึ่งมีควำมเป็นอิสระจำกหน่วยงำนส่วนกลำง 

ภำยใต้สังกัดรัฐบำลกลำง แต่ผลปรำกฏอย่ำงเป็น

รูปธรรมว่ำกำรกระจำยอ�ำนำจเก่ียวกับบุคลำกร  

ยังคงไม่สำมำรถมีอิสระจำกส่วนกลำงและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอีกทั้งอ�ำนำจยังอยู่ภำยใต ้

กำรดูแลของส่วนกลำงมำกจนเกินไป และประเด็น

สุดท้ำยกำรกระจำยอ�ำนำจทำงกำรคลัง ซึ่งเป็น

หัวใจของกำรศึกษำครั้งนี้ พบว่ำ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินจ�ำนวนไม่น้อยขำดอิสระทำงกำรคลัง 

ที่มีควำมเก่ียวข้องกับรำยรับ รำยจ่ำยและหนี้

สำธำรณะ (ฐิติเทพ สิทธิยศและคณะ: 2559; 

สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต และคณะ, 2559; วีรศักดิ์ 

เครือเทพ: 2555;ดิเรก ป ัทมสิริวัฒน์:2551; 

จรสั สวุรรณมำลำ:2538) ซึง่ไม่สำมำรถก�ำหนดกำร

ตัดสินใจได้อย่ำงอิสระ จนกระท่ังเกิดกำรลดทอน

ควำมส�ำคัญของกลไกส ่วนท ้อง ถ่ินท่ีส�ำคัญ  

เช่น สภำท้องถ่ินและควำมคิดเห็นของประชำชน  

ผูบ้รหิำรทีช่นะกำรเลอืกต้ังท้องถ่ิน เป็นต้น ซึง่ตลอด

ระยะเวลำของกำรประสบกับปัญหำดังกล่ำว 

นักวิชำกำรและนักปฏิบัติต่ำงพยำยำมหำทำงออก

เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเป็นอิสระทำงกำรคลัง 

มำโดยตลอด โดยเฉพำะส�ำนักงำนกองทุน

สนับสนุนกำรวิจัยที่มีกำรสนับสนุนงบประมำณ

จ�ำนวนมหำศำลให้แก่บรรดำนักวิจัยที่มีควำม

สำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำของท้องถ่ิน โดยจำก

ฐำนข ้อมูลสกว. พบว ่ำ มีผลกำรศึกษำจำก 

ผู้เชี่ยวชำญทำงกำรคลังท้องถ่ินจ�ำนวนมำก ได้ข้อ

ค้นพบจำกกำรศึกษำที่มีควำมน่ำสนใจและเป็น

ประโยชน์หำกเกิดกำรต่อยอดผลกำรศึกษำใน

อนำคต

 จึงเป็นเหตุผลส�ำคัญให้ผู้วิจัยสนใจในกำร

สังเครำะห์กำรศึกษำเก่ียวกับกำรบริหำรกำรคลัง

ท้องถ่ินจำกฐำนข้อมูลของส�ำนักงำนกองทุน

สนับสนุนกำรวิจัย (สกว.)  เ พ่ือประมวลผล 

กำรศึกษำเก่ียวกับกำรบริหำรคลังท้องถ่ินมำใช้ใน 

กำรเก็บข้อมูลปฐมภูมิจำกผู้บริหำรและผู้มีส่วน

เก่ียวข ้องกับกำรบริหำรกำรคลังท ้องถ่ินของ

เทศบำลในเขตที่ ต้ังทั้งในส่วนกลำงและส่วน

ภูมิภำคเพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเติมตำมสถำนกำรณ์ท่ี

เกิดขึ้นจริงของกำรบริหำรกำรคลังท้องถ่ินในพ้ืนท่ี

นั้นๆ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1)  เพ่ือสังเครำะห์งำนวิจัยกำรบริหำรกำร

คลังท้องถ่ินจำกฐำนข้อมูลของส�ำนักงำนกองทุน

สนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) 

 2)  ศกึษำข้อมลูภำคสนำมโดยอำศยัข้อมูล

จำกกำรสังเครำะห์เก่ียวกับกำรบริหำรกำรคลัง 

ท ้องถ่ินจำกฐำนข้อมูลของส�ำนักงำนกองทุน

สนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) อันได้แก่ ด้ำนรำยได้  

ด้ำนรำยจ่ำย และด้ำนหนี้สำธำรณะ

วิธีด�าเนินการวิจัย

 สังเครำะห์งำนวิจัยเกี่ยวกับกำรบริหำร 

กำรคลังท้องถ่ินจำกฐำนข้อมูลของส�ำนักงำน

กองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) โดยพิจำรณำ

ประเด็นกำรบริหำรกำรคลังท้องถ่ิน จำกนั้นน�ำข้อ

ค้นพบจำกกำรสงัเครำะห์ข้อมลูกำรบริหำรกำรคลงั

ท้องถ่ินจำกฐำนข้อมลูดงักล่ำวมำศกึษำภำคสนำม 
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โดยแบ่งออกตำมเขตท่ีตั้งขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินระดับเทศบำลเป็นหลัก โดยก�ำหนดให้

เทศบำลนครปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีท�ำเลท่ีตั้งในเขตเมือง และ 

ก�ำหนดให้เทศบำลเขำคิริส อ�ำเภอพรำนกระต่ำย 

จังหวัดก�ำแพงเพชร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถ่ินที่มีท�ำเลที่ตั้ งในเขตภูมิภำค แล ้วท�ำกำร

สัมภำษณ์บุคลำกรท้องถ่ินระดับต่ำงๆ เช่น นำยก

เทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยก

เทศมนตรี และเจ้ำหน้ำท่ีที่รับผิดชอบกำรคลัง แห่ง

ละ 10 คน นอกเหนือจำกกำรสัมภำษณ์ ผู้วิจัยยัง

ใช้เอกสำรท่ีมีควำมเก่ียวข้องกับประเด็นท่ีปรำกฏ

ในภำคสนำม อำทิ ข้อมลูเก่ียวกบัสถติ ิเอกสำรทำง

รำชกำร เป็นต้น ประกอบกำรศึกษำ มีขั้นตอนกำร

สังเครำะห์ ดังนี้

 ค้นหำงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับกำรบริหำร

กำรคลังท้องถ่ิน โดยมีรำยละเอียดดังนี้

 ก�ำหนดค�ำส�ำคัญ (Key Words) ส�ำหรับ

กำรสืบค ้น อำทิ  ค�ำว ่ำ กำรกระจำยอ�ำนำจ 

(Decentralization) กำรบริหำรกำรคลัง (Fiscal 

Administration) กำรคลงั (Fiscal) ภำษ ี(Taxation) 

กำรบริหำรท้องถ่ิน (Local Administration) 

เทศบำล (Municipality)

 ค้นหำฐำนข้อมูลท่ีมีควำมเก่ียวข้องกับ 

กำรศกึษำด้ำนกำรคลังท้องถิน่ ก�ำหนดให้คน้หำใน

ฐำนข้อมูลของส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย 

(สกว.)

 เลือกงำนวิจัยท่ีได้จำกกำรค้นหำ โดย

ท�ำกำรประเมินควำมเก่ียวข้องกับประเด็นทำง 

กำรคลังท้องถ่ิน ซึ่งก�ำหนดเกณฑ์ของกำรเลือก 

งำนวิจัย 2 เกณฑ์ ได้แก่

 เกณฑ์งำนวิจัยท่ีมีควำมเก่ียวข้องกับกำร

บริหำรกำรคลังท้องถิ่นโดยตรง ได้แก่ รำยรับ รำย

จ่ำย หนี้สำธำรณะ ควำมสมดุลทำงกำรคลัง และ

ช่องทำงกำรจัดเก็บรำยได้ เป็นต้น 

 เกณฑ์งำนวิจัยท่ีมีควำมเก่ียวข้องกับกำร

บรหิำรกำรคลงัท้องถิน่โดยอ้อม เช่น กำรบรหิำรงำน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงสร้ำงองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน กำรจัดบริกำรสำธำรณะ 

เป็นต้น

นอกเหนือจำกค�ำส�ำคัญและเกณฑ์กำรเลือกงำน

วิจัยดังกล่ำว ผู้วิจัยใช้ค�ำส�ำคัญอ่ืนๆ เพ่ือให้มีกำร

ค้นหำงำนวิจัยอย่ำงครอบคลุม เช่น กำรปกครอง

ท้องถ่ิน (Local Government) งบประมำณรำยจ่ำย 

รำยรับและรำยจ่ำยท้องถ่ิน หนี้สำธำรณะ รวมถึง

ค�ำว่ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในขณะท่ีเกณฑ์

กำรเลือกงำนวิจัยจะให้ควำมส�ำคัญกับงำนวิจัย 

ทุกประเภทท่ีมีควำมเก่ียวข้องกับกำรบริหำรกำร

คลังท้องถ่ินทั้งโดยตรงและโดยอ้อม อยำ่งไรก็ตำม

แม้ว่ำกำรศึกษำงำนวิจัยจำกฐำนข้อมูลส�ำนักงำน

สนับสนุนกำรวิจัยจะปรำกฏงำนวิจัยท่ีตรงตำม

เกณฑ์กำรคัดเลือกงำนวิจัยเพียง 23 ผลงำน  

แต่จ�ำนวนผลงำนต่ำงๆ มีชุดโครงกำรย่อยอีก

จ�ำนวนมำก ซึง่มำกพอต่อกำรสงัเครำะห์กำรบรหิำร

คลังท้องถ่ิน ตลอดจนสำมำรถน�ำมำใช้ก�ำหนด

แนวทำงพัฒนำท้องถ่ินอย่ำงเป็นรูปธรรม 

กรอบแนวคิดการวิจัย

 จำกกำรตรวจสอบเบือ้งต้น พบว่ำ งำนวิจยั

ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรศึกษำจำกทั้ง 23 ผลงำน สำมำรถ

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มท่ี 1 งำนวิจัยที่

เน้นกำรสนับสนนุระบบกำรคลงัท้องถ่ินขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถ่ิน และ 2) กลุ่มที่ 2 งำนวิจัยที่

เน้นกำรสนับสนุนกำรกระจำยอ�ำนำจทำงกำรคลัง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยท้ังสองกลุ่ม 

มีควำมแตกต่ำงกันทั้งวัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

แนวคิดกำรวิจัย และข้อค ้นพบอย่ำงชัดเจน  

ซึ่งสำมำรถแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้ 

 งำนวิจัยท่ีเน้นกำรสนับสนุนระบบกำร

บริหำรกำรคลังท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ิน สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท จ�ำนวน  

8 ผลงำนได้แก่

 ประเภทกำรสนับสนุนระบบกำรบรหิำรกำร

คลังท้องถ่ินด้ำนกำรจัดเก็บภำษีได้แก่ ผลงำนของ

จรัส สุวรรณมำลำและคณะ (2548) จรินทร์  

เทศวำนิชและคณะ (2552) พำเกียรติ สมำนบุตร 

และคณะ (2553) และพำเกียรติ สมำนบุตร และ

คณะ (2556) ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และคณะ (2559)

 ประเภทกำรสนับสนุนระบบกำรบริหำร 

กำรคลังท้องถิ่นด้วยเครื่องมืออ�ำนวยควำมสะดวก

ได้แก่ บัญชร ส่งสัมพันธ์และคณะ (2552) รัฐภูมิ 

ใจกล้ำ (2552) และบัญชร ส่งสัมพันธ์และคณะ 

(2555)

 งำนวิจัยท่ีเน้นกำรสนับสนุนกำรกระจำย 

อ�ำนำจทำงกำรคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท จ�ำนวน 15 ผลงำน 

ได้แก่

 ประเภทกำรสนับสนุนกำรกระจำยอ�ำนำจ

ทำงกำรคลังด้ำนรำยรับรำยจ่ำยและหนี้สำธำรณะ 

ได้แก่ ผลงำนของจรญูศร ีชำยหำดและคณะ (2545) 

ศุภัช ศุภชลำศัยและคณะ (2545) สมชัย สัจจพงศ์ 

และคณะ (2545) ชลธิชำ วิศรุตวงศ์ และคณะ 

(2548) สุภำรัตน์ ตรีไตรลักษณะและคณะ (2555 

ฐิติเทพ สิทธิยศและคณะ (2557) สุมนมำลย์  

กรวยสวัสดิ์และคณะ (2557) เรวดี กระโหมวงศ์ 

และคณะ (2558) กตัญญู แก้วหำนำม และคณะ 

(2559) และฐิติเทพ สิทธิยศและคณะ (2559) 

มิ่งขวัญ คงเจริญและคณะ (2559)

 ประเภทกำรสนับสนุนกำรกระจำยอ�ำนำจ

ทำงกำรคลังด้ำนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำร

จัดกำร ได้แก่ ผลงำนของสถำบันพัฒนำสยำม 

(2549) จิตประพัฒน์ สำยโสภำ และไพบูลย์  

ช่ำงเรียน (2557)และวลัยพร ชิณศรีและคณะ 

(2557) สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต และคณะ (2559)

 อย ่ำงไรก็ตำมเหตุผลส�ำคัญของกำร 

แบ่งประเภทลกัษณะดงักล่ำว นอกเหนือจำกควำม

แตกต่ำงของวัตถุประสงค์และข้อค้นพบ ผู้วิจัยให้

ควำมส�ำคัญกับกรอบแนวคิดกำรวิจัยท่ีผู ้ วิจัย 

ใช้เป็นแนวทำงกำรศกึษำเป็นหลกั ซึง่พบว่ำมคีวำม

แตกต่ำงกันโดยกรอบแนวคดิของผลงำนกำรศกึษำ

ประเภทที ่1 มคีวำมหลำกหลำยในกำรแก้ไขปัญหำ

กำรคลังท้องถ่ิน มีกำรใช้ทฤษฏีเครือข่ำย ทฤษฏี

ทำงเศรษฐศำสตร์ ในขณะท่ีกรอบแนวคิดของ 

ผลกำรศึกษำประเภทท่ี 2 ให้ควำมส�ำคัญกับ 

กรอบแนวคิดกำรกระจำยอ�ำนำจทำงกำรคลังหรือ 

ควำมเป็นอิสระทำงกำรคลังเป็นหลัก  

วิธีการเก็บข้อมูล 

 กำรสนทนำกลุ่ม เพ่ือเปิดประเด็นศึกษำ 

สร้ำงควำมคุ้นเคยระหว่ำงนักวิจัยกับผู้ให้ข้อมูล 

และน�ำเข้ำสู ่ประเด็นที่สนใจศึกษำเก่ียวกับกำร

บริหำรกำรคลังจ�ำนวน 2 กลุ่มๆ ละ 4 คน ทั้งใน

เทศบำลนครปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ และเทศบำล

ต�ำบลเขำคิริส จังหวัดก�ำแพงเพชร 
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 กำรสัมภำษณ์เชิงลึก ส�ำหรับผู้ให้ข้อมูล 

เชิงลึกได้แก่นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี 

หรอืผูท้ีน่ำยกเทศมนตรมีอบหมำย จ�ำนวนเทศบำล

ละ 2 คน รวมจ�ำนวน ผู้ให้ข้อมูลหลักท้ังสิ้น จ�ำนวน 

20 คน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ท� ำกำร วิ เครำะห ์ เนื้ อหำ  (Conten t 

Analysis) ร่วมกับวิธีกำรวิเครำะห์แก่นสำระ โดย

วิเครำะห์ไป พร้อมกับกำรเก็บข้อมูล และด�ำเนิน

กำรตำมขั้นตอนโดยย่อ คือ วิเครำะห์และจัดระบบ 

ข้อมูล และแยกหมวด หมู่ของข้อมูล โดยเร่ิมจำก

กำรให้ดัชนีข้อมูลเชิงคุณภำพ แล้วจัดกลุ่มดัชนี

สร้ำงเป็นประเด็นย่อย จำกนั้นรวมกลุ่มประเด็น

ย่อยข้ึนมำเป็นประเด็นหลัก  
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 - การสนทนากลุม่                   -การวิเคราะห์เนือ้หา 
 - การสมัภาษณ์เชิงลกึ   

  
ภาพที่ 1 สรุปกรอบแนวคดิสําหรับการวิจยั 

 
ผลการวจิัย  
 ประเภทงานวิจัยที่สนับสนุนระบบ
การคลังท้องถิ่นด้านการจัดเกบ็ภาษี 
 ชุดงานวิจัยส่วนใหญ่มีการประยุกต์ใช้
ทฤษฎี  การจัดการด้านการบ ริหารการคลัง
ท้องถ่ินภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อาทิ 
ทฤษฏีเครือข่ายเพ่ือการทํางานร่วมกันในการ
จัดเก็บรายได้ (ภาษีนํา้มัน ภาษียาสูบ)ระหว่าง
หน่วยงานท้องถ่ินเพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมีฐานคติท่ีว่า หากหน่วยงาน
ท้องถ่ินมีการรวมตวักนัจะทําให้การจดัเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ นอกจากนัน้  โครงสร้าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยงัตีกรอบโครงสร้าง
ความสมัพันธ์กันอย่างแนบแน่นในเร่ืองบทบาท

และหน้าท่ี รวมถึงศกัยภาพทางด้านการบริหาร
การคลงั ซึ่งปัญหาการบริหารการคลงัส่วนใหญ่
เกิดจากการจัดเก็บรายได้ท่ีไร้ประสิทธิภาพไม่
เป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจและสงัคม ดงัจะเห็น
ได้ว่า ชุดงานวิจัยส่วนใหญ่เน้นหนักไปท่ีการ
ผนวกรวมกรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เป็น
หลัก อาทิ  ประเด็นการจัดเก็บภาษี  หลักการ
จดัเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการเสียภาษี 
และผลกระทบจากการจดัเก็บภาษี เป็นต้น 

ประเภทการสนับสนุนระบบการคลัง
ท้องถิ่นด้วยเคร่ืองมือต่างๆ  
 ชดุงานวิจยัส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบั
การวิจยัเชิงปฏิบตักิารเพ่ือให้บคุลากรท่ีรับผิดชอบ
ทางการคลังมีการปฏิบัติและวัดผลอย่างเป็น
รูปธรรมจากการฝึกฝนการพัฒนาเคร่ืองมือ

งานวิจัยท่ีสนับสนุนระบบการคลัง
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

งานวิจัยท่ีสนับสนุนการกระจาย
อํานาจทางการคลังขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน 

กรอบแนวคิดการวิจัยเน้นความ
หลากหลาย เช่น ทฤษฏีเครือข่าย 
เศรษฐศาสตร์ฯลฯ 

ก รอบ แน ว คิ ด ก าร วิ จั ย เน้ น ใ ห้
ความสําคญักบัการกระจายอํานาจ
ทางการคลงัเป็นหลกั 

การเก็บรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลู 

ภาพท่ี 1 สรุปกรอบแนวคิดส�ำหรับกำรวิจัย
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ผลการวิจัย 

 ประเภทงานวิจัยท่ีสนับสนุนระบบการ

คลังท้องถ่ินด้านการจัดเก็บภาษี

 ชุดงำนวิจัยส่วนใหญ่มีกำรประยุกต์ใช้

ทฤษฎี กำรจัดกำรด้ำนกำรบริหำรกำรคลังท้องถ่ิน

ภำยในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อำทิ ทฤษฏี

เครือข่ำยเพ่ือกำรท�ำงำนร่วมกันในกำรจัดเก็บรำย

ได้ (ภำษีน�้ำมัน ภำษียำสูบ)ระหว่ำงหน่วยงำนท้อง

ถ่ินเพ่ือก่อให้เกิดประสทิธิภำพและประสทิธิผล โดย

มีฐำนคติท่ีว่ำ หำกหน่วยงำนท้องถ่ินมีกำรรวมตัว

กันจะท�ำให้กำรจัดเก็บภำษีมีประสิทธิภำพมำกย่ิง

ขึน้ นอกจำกนัน้ โครงสร้ำงองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถ่ินยังตกีรอบโครงสร้ำงควำมสมัพันธ์กันอย่ำงแนบ

แน่นในเรื่องบทบำทและหน้ำที่ รวมถึงศักยภำพ

ทำงด้ำนกำรบริหำรกำรคลัง ซึ่งปัญหำกำรบริหำร

กำรคลังส่วนใหญ่เกิดจำกกำรจัดเก็บรำยได้ท่ีไร้

ประสิทธิภำพไม่เป็นไปตำมสภำพเศรษฐกิจและ

สังคม ดังจะเห็นได้ว่ำ ชุดงำนวิจัยส่วนใหญ่เน้น

ห นักไ ป ท่ีกำรผนวกรวมกรอบแนว คิดทำง

เศรษฐศำสตร์เป็นหลัก อำทิ ประเด็นกำรจัดเก็บ

ภำษี หลักกำรจัดเก็บภำษีอย่ำงมีประสิทธิภำพ วิธี

กำรเสียภำษี และผลกระทบจำกกำรจัดเก็บภำษี 

เป็นต้น

 ประเภทการสนับสนุนระบบการคลัง

ท้องถ่ินด้วยเครื่องมือต่างๆ 

 ชุดงำนวิจัยส่วนใหญ่ให้ควำมส�ำคัญกับ

กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือให้บุคลำกรที่รับผิดชอบ

ทำงกำรคลังมีกำรปฏิบัติและวัดผลอย่ำงเป็นรูป

ธรรมจำกกำรฝึกฝนกำรพัฒนำเครื่องมือสนับสนุน

ระบบกำรคลังที่ให้ควำมส�ำคัญกับโครงสร้ำงฐำน

ข้อมูลกำรเสียภำษีประเภทต่ำงๆ เช่น ภำษีบ�ำรุง

ท้องที่และประเภทท่ีดิน ภำษีบ�ำรุงท้องถ่ิน เป็นต้น 

และให้ควำมส�ำคัญกับกำรเพ่ิมศักยภำพบุคลำกร

ให้สำมำรถใช้โปรแกรมกำรจัดกำรข้อมูลภำษีท้อง

ถ่ินให้ช�ำนำญประสิทธิภำพในกำรบริหำรกำรคลัง

อย่ำงเป็นระบบ นอกจำกน้ันยังให้ควำมส�ำคัญกับ

ทฤษฏีกำรบริหำรงำนเชิงกลยุทธ์ หลักสมรรถนะ 

วัฒนธรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและเทคโนโลยี

สำรสนเทศทำงกำรคลัง กำรตัดสินใจกำรน�ำข้อมูล

เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้กับกำรบริหำรกำรคลัง

ท้องถ่ินเพ่ือมุง่สูก่ำรเปลีย่นแปลงอย่ำงเป็นรปูธรรม

ของบุคลำกรท้องถ่ินที่ขำดควำมรู้ทำงกำรคลังโดย

มุ่งหวังให้เกิดกำรเรียนรู้และน�ำควำมรู้ไปปรับปรุง

ระบบกำรคลังสืบไป

 ข้อมูลภาคสนาม

 ด้านรายได้

 ปัญหำโครงสร้ำงรำยได้เป็นปัญหำท่ีเกิด

ขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ซึ่งขัด

กับเจตนำรมย์ของรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 ท่ีมุ่ง

หวังให้เกิดกำรกระจำยอ�ำนำจทำงคลงัอย่ำงเตม็รปู

แบบ แต่ในควำมเป็นจริงยังเกิดอุปสรรคมำกมำย

ท้ำยที่สุดส่งผลให้เกิดปัญหำกำรถ่ำยโอนภำรกิจ 

งบประมำณ บุคลำกร จำกส่วนกลำงสู ่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง

และท�ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขำดควำม

คล่องตัวในกำรบริกำรสำธำรณะ ปัญหำที่เกิดจำก

โครงสร้ำงทำงกฎหมำยท่ีไม่ได้รบักำรปรับปรุงแก้ไข

ได้ก่อให้เกิดกำรขำดควำมเป็นอิสระทำงกำรคลัง 

ขำดควำมเป็นอิสระทำงกำรบริหำรทั้งในแง่กำร

ขำดรำยได้หลักเป็นของตนเอง กำรขำดควำม

สำมำรถในกำรพ่ึงตนเองทำงกำรคลังซึ่งองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินมีแหล่งรำยได้หลักจำกช่อง
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ทำงต่ำงๆ ได้แก่ รำยได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง รำยได้

จำกภำษีที่รัฐบำลจัดเก็บให้ รำยได้ที่รัฐบำล 

แบ่งให้ เงินอุดหนุน เป็นต้น แต่เป็นแหล่งรำยได้ที่

เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่มำกนัก 

เมื่อพิจำรณำจำกจ�ำนวนเงิน เดิมองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินจ�ำนวนไม่น้อยประสบปัญหำควำม

สำมำรถกำรจัดเก็บภำษีท้องถ่ินรูปแบบต่ำงๆ  

ในขณะเดียวกันกำรจัดกำรด้ำนกำรคลังไม่ก่อ 

ให้เกิดนวัตกรรมท้องถ่ินที่มีควำมทันสมัยหรือ

สอดคล้องกับบริบทของสังคม ทั้งในแง่ควำม

สำมำรถกำรจัดเก็บรำยได้ ควำมรู้ของบุคลำกร 

และกำรสร้ำงเครือข่ำย อย่ำงไรก็ตำม กำรบริหำร

กำรคลังมีทิศทำงท่ีดีขึ้น โดยเฉพำะเทศบำลในเขต

เมืองได ้มีกำรผลักดันให ้เกิดกำรจัดเก็บภำษ ี

รูปแบบใหม่ เน้นกำรให้บริกำรอย่ำงครบวงจร  

มีกำรใช้เทคโนโลยี สำรสนเทศอย่ำงทั่วถึงและ 

มีประสิทธิภำพ บุคลำกรที่รับผิดชอบหน้ำท่ีบริหำร

งบประมำณและดูแลระบบกำรคลังท้องถ่ินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมคีวำมรูค้วำมสำมำรถ

ในกำรจดัเก็บภำษท้ีองถ่ินทีด่ขึีน้ซึง่เป็นผลจำกกำร

ได้รบักำรสนับสนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

และกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ินท่ีมีนโยบำย

ผลักดันให้บุคลำกรท้องถ่ินมีกำรเรียนรู้ในกำรใช้

เครื่องมือจัดกำรเก็บภำษี เช่น มีกำรวำงแผนกำร

จัดเก็บภำษีโรงเรือนและท่ีดิน ภำษีอำกรฆ่ำสัตว์ 

โดยอำศัยข้อมูลประกอบกำรจัดเก็บเพ่ือให้ทรำบ

ต�ำแหน่งที่ตั้งหรือสถำนท่ีอยู่อำศัยของผู้เสียภำษี 

นอกจำกนัน้บคุลำกรท้องถ่ินแผนกอืน่ๆ เช่น แผนก

ประชำสมัพันธ์ กองคลงั หรอืส่วนทีม่คีวำมเก่ียวข้อง

กับกำรจดัเก็บภำษจีะได้รบักำรอบรมในกำรอ�ำนวย

ควำมสะดวก มกีำรกำรแจ้งโทษของกำรไม่เสยีภำษี

ท้องถ่ินให้แก่ประชำชนทรำบเป็นอย่ำงดี

 ด้านรายจ่าย

 พระรำชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครอง 

ส ่วนท้องถ่ินได้ให ้อ�ำนำจแก่องค์กรปกครอง 

ส ่วนท้องถ่ินทุกระดับมีควำมเป็นอิสระในแง ่

กำรบริหำรงบประมำณ แต่กำรพัฒนำโครงสร้ำง 

พ้ืนฐำนให้เข้มแข็ง จ�ำเป็นต้องพ่ึงภำคเอกชน  

บริษัท ห้ำงร้ำนต่ำงๆ น่ันหมำยควำมว่ำ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินจ�ำเป็นต้องว่ำจ้ำงเอกชนมำ

ด�ำเนินกำรและปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

อนัเป็น หลักเกณฑ์และวิธีกำรทีก่ระทรวงมหำดไทย

ก�ำหนด อำทิ พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุของหน่วยกำร

บริหำรรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 ซึ่งระบ ุ

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ประมูล) รวมถึงต้องปฏิบัติ

ตำมพระรำชบัญญัติว ่ำด้วยควำมผิดเก่ียวกับ 

กำรเสนอรำคำต่อหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2542  

ที่มีวิธีกำรเสนอรำคำขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถ่ินและบริษทั โดยก�ำหนดให้คณะกรรมกำรป้องกัน

และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติท�ำหน้ำที่ 

ตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนที่ส่อว่ำทุจริตส่งผลให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ�ำนวนไม่น้อยปฏิบัติ

ผิดระเบียบจนกระทั่งน�ำมำสู่กำรฟ้องร้องกรณี 

กำรทุจริตฮั้วประมูล ซึ่งมีท้ังกรณีท่ีกระท�ำผิดจริง

และกระท�ำผิดโดยควำมไม่ชัดเจนของกฎหมำย  

มรีำยละเอยีดและข้ันตอนกำรปฏบิตัมิำกจนเกินไป

และไม่สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมกำรปฏิบตังิำน

ระดับท้องถ่ิน แม้ว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

มีปัญหำกำรเบิกจ่ำย ซึ่งไม่เป็นไปตำมระเบียบ 

ส่วนกลำง กำรตคีวำมอ�ำนำจกำรใช้จ่ำยสำธำรณะ

ของท้องถ่ิน ปัญหำหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำย และ

ควำมไม่สอดคล้องของกำรเบกิจ่ำยในสถำนกำรณ์
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พิเศษ แต่ปัจจุบันมีควำมพยำยำมเปลี่ยนแปลง

กลไกต่ำงๆ โดยกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วน 

ท้องถ่ินด�ำเนินกำรส่งข้อมูลบำงส่วนที่เป็นปัญหำ 

ด้ำนกำรจัดกำรกำรคลังขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินให้แก่กระทรวงมหำดไทย และส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรกระจำยอ�ำนำจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินพิจำรณำ จนกระท่ังท�ำให้

รัฐบำลปรับกฎเกณฑ์ต่ำงๆ โดยผ่อนระเบียบลง  

เช่น กำรเพ่ิมจ�ำนวนงบประมำณส�ำหรับวิธีกำร

ตกลงรำคำ กำรเปลี่ยนแปลงขั้นตอนกำรประมูล

รำคำ โดยก�ำหนดให้ส�ำนักงบประมำณเป็น 

ผู้มีบทบำทหลักกับโครงกำรขนำดใหญ่ซึ่งท�ำให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทกุระดบัมคีวำมคล่องตวั

ในกำรบริหำรรำยจ่ำยมำกย่ิงขึ้น 

 ด้านหน้ีสาธารณะ 

 เทศบำลในเขตภูมภิำคมบีทบำทกำรก่อหนี้

สำธำรณะไม่มำกนัก เหตุผลส�ำคัญเกิดจำกกำร 

ก่อหน้ีสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ไทยมีข้อจ�ำกัดทำงกฎหมำยและข้อโต้แย้งเก่ียวกับ

จริยธรรมและเพ่ือให้เทศบำลในเขตภูมภิำคด�ำเนิน

กิจกรรมสำธำรณะให้สอดคล้องกับเจตนำรมณ์ 

ของกำรกระจำยอ�ำนำจพ่ึงตนเองได้ จึงก�ำหนดให้

เทศบำลมีหน้ำท่ีเกือบทุกภำรกิจในกำรให้บริกำร

สำธำรณะ รวมถึงโครงกำรขนำดใหญ่ท่ีต้องมี 

เจ้ำภำพรับผิดชอบในกำรผลักดันเพ่ือให้โครงกำร

ต่ำงๆ ประสบควำมส�ำเรจ็และสร้ำงประโยชน์ให้กับ

ท้องถิ่นอย่ำงย่ังยืนและโครงกำรขนำดใหญ่จ�ำเป็น

ต้องมกีำรกู้ยืมเงนิเพ่ือกำรลงทุน เน่ืองจำกข้อจ�ำกัด

ของงบประมำณท้องถิ่นท่ีมีจ�ำนวนไม่มำก ปัญหำ

ดงักล่ำวแตกต่ำงกับปัญหำกำรขำดควำมเป็นอสิระ

ทำงกำรกู ้ยืมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ขนำดเล็ก ซึ่งกำรน�ำเงินกู้ยืมไปใช้ผิดวัตถุประสงค์  

ในขณะเดียวกันประชำชนมองว่ำกำรกู้ยืมเงิน 

เพ่ือกำรลงทุนไม่มีควำมจ�ำเป็นและเป็นประโยชน์

ต่อชมุชนท้องถ่ิน ซึง่กำรน�ำเงนิไปใช้ผดิวัตถุประสงค์

เกิดควบคูกั่บกำรขำดกำรสร้ำงระบบบญัช ีกำรสร้ำง

วิจัยทำงกำรคลัง รวมถึงสภำพคล่องขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินที่ถือว่ำเป็นควำมผิดพลำด 

ของผูบ้รหิำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รำยจ่ำยที่

เกดิจำกกำรกู้ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ถือเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องได้รับกำรตรวจสอบจำก

หน่วยงำนต่ำงๆ อำทิ ส�ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน 

กรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน และคณะกรรมกำร

กำรกระจำยอ�ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ขำดข้อมูลหลักเกณฑ์กำรกู้ยืมเงิน ไม่มีหน่วยงำน

ใดท�ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรกู้ยืมเงินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน แม้ว่ำองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถ่ินจะประสบปัญหำกำรขำดควำมรู้ควำมสำมำรถ

จนกระทั่งไม่สำมำรถกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน

อย่ำงคล่องตวั แต่มอีงค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีม่ี

ควำมสำมำรถในกำรกู้ยืม มีกำรน�ำเงินมำใช้ลงทุน

โครงสร้ำงพ้ืนฐำนอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงปรับปรุง

อำคำรส�ำนักงำนให้มีควำมทันสมัย ในขณะ

เดยีวกันสอดคล้องกบัข้อมลูกำรกู้ยืมเงนิขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่ำง 

ต่อเนื่อง โดยบุคลำกรท้องถ่ินให้ควำมสนใจในกำร

เข้ำร่วมอบรมขัน้ตอนและระเบยีบกำรกู้ยืมเงนิของ 

กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ินมำโดยตลอด 

บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีควำมรู้

ควำมสำมำรถเก่ียวกับกำรบริหำรหนีส้ำธำรณะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพำะองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีตั้งในเขตเมือง ซึ่งทรำบกำร

พิจำรณำหน้ีสำธำรณะว่ำจ�ำเป็นต้องก�ำหนดกำร 

กู้ยืมเงินให้อยู่บนพ้ืนฐำนกรอบควำมย่ังยืนทำง 
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กำรคลงั ซึง่พิจำรณำตำมสดัส่วนหน้ีสำธำรณะและ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ โดยจ�ำเป็นต้อง

มสีดัส่วนลกัษณะต่ำงๆ ซึง่จะสำมำรถกู้ยืมเงนิและ

ได้รบักำรอนุมตั ินอกจำกน้ันกลุม่บคุลำกรดงักล่ำว

มีกำรพิจำรณำสถำนะหนี้ เ งิน กู ้คงค ้ำงของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภำพรวมตำม

กระทรวงมหำดไทยก�ำหนด ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมี

ควำมรู้ด้ำนเศรษฐกิจกำรเงิน แตกต่ำงกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตภูมภิำคซึง่ขำดบคุลำกร

ที่มีควำมรู้ด้ำนกำรเงิน

อภิปรายผลการวิจัย

 ด้านรายได้

 จุดเริ่มต้นของปัญหำกำรบริหำรกำรคลัง

ท้องถ่ินไทยในปัจจุบันเป็นปัญหำมำจำกรัฐบำล

กลำงทีม่คีวำมไม่ชดัเจนในกำรก�ำหนดหน้ำท่ีควำม

รับผิดชอบและกำรกระจำยอ�ำนำจทำงกำรคลัง 

ตั้ งแต ่โครงสร ้ำงรำยได ้ขององค ์กรปกครอง 

ส ่วนท้องถ่ินจนกระทั่งมีข ้อจ�ำกัดและปัญหำ

โครงสร้ำงรำยได้ท้องถ่ินกำรขำดแหล่งรำยได้ 

หลักท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลกำร

ศกึษำดงักล่ำวสอดคล้องกับกำรศกึษำของ จรญูศรี 

ชำยหำดและคณะ (2545) ศุภัช ศุภชลำศัยและ

คณะ (2545)สุภำรัตน์ ตรีไตรลักษณะ และคณะ 

(2555) และสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต และคณะ 

(2559) ที่ระบุว่ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี

ปัญหำเก่ียวกับกำรจดัเก็บรำยได้ ท้ังในแง่ของภำษี 

และรำยได ้แหล ่งอื่นๆ จนกระท่ังส ่งผลต ่อ

ประสทิธิภำพกำรจดัเก็บและขำดอ�ำนำจกำรจดักำร

จัดเก็บภำษีของตนท�ำนองเดียวกับผลกำรวิจัยของ

สมชัย สัจจพงศ์ และคณะ (2545) พำเกียรติ  

สมำนบุตรและคณะ (2553) พำเกียรติ สมำนบุตร

และคณะ (2556) ฐติเิทพ สทิธิยศ และคณะ (2559) 

ที่พบว่ำ มีปัญหำของกำรจัดเก็บรำยได้เกิดขึ้นกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพำะกำรจัดสรร

งบประมำณ กำรขำดควำมเป็นอสิระ กำรปรบัอตัรำ

ภำษีท้องถ่ิน ซึ่งท�ำให้กำรจัดเก็บรำยได้ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินอยู ่ต�่ำกว่ำที่ควร องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินขำดควำมสำมำรถในกำร

ตัดสินใจให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชนแหล่ง

รำยได้หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินม ี

ควำมซับซ้อนและไม่สะท้อนควำมแตกต่ำงของ

เศรษฐกิจและสังคม มีปัญหำสัดส่วนรำยได้ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับรัฐบำล และจ�ำเป็น

ต้องได้รบักำรปรบัปรงุระบบภำษ ีซึง่ไม่แตกต่ำงกัน

กับกำรศึกษำของจรินทร์ เทศวำนิช และคณะ 

(2552) วลัยพร ชินศรีและคณะ (2557) รวมถึง 

กำรศึกษำของกตัญญู แก้วหำนำม และคณะ 

(2559) ท่ีพบว่ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

มีข้อจ�ำกัดของกำรจัดกำรรำยได้ เช่น ระบบภำษี 

ที่ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจ กำรขำดควำมรู้ของ

ประชำชน กำรขำดกำรท�ำงำนเชิงรุก ในขณะท่ี

ประเด็นเกี่ยวกบักำรขำดควำมรู้ควำมสำมำรถของ

บคุลำกรเริม่มผีลกำรศกึษำท่ีไม่ตรงกันเช่นเดยีวกับ

กำรศึกษำของสถำบันสยำม (2549) และของสัญ

ลักข์ ปัญวัฒนลิขิต และคณะ (2559)ท่ีระบุว่ำมี 

ข้อจ�ำกดัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของระบบ

กำรจัดกำร ซึ่งกำรศึกษำครั้งนี้พบว่ำ เทศบำล 

มีควำมพยำยำมพัฒนำข้อจ�ำกัดเดิมจนมีกำร

เปล่ียนแปลงกำรบริหำรงำนทีท่นัสมยัและบคุลำกร

มีควำมสำมำรถ
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 ด้านรายจ่าย

 มีควำมไม่ชัดเจนของระเบียบกำรใช้จ่ำย

ท้องถ่ินกำรเบิกจ่ำยไม่เป็นไปตำมกฎระเบียบส่วน

กลำง สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของจิตประพัฒน์ 

สำยโสภำและไพบูลย์ ช่ำงเรียน (2557) ที่ระบุว่ำ 

ควำมไม่ชัดเจนของภำรกิจก่อให้เกิดควำมสับสน

ขององค ์กรปกครองส ่วนท้องถ่ิน นอกจำกน้ี 

ยังพบว่ำ มีปัญหำกำรตีควำมอ�ำนำจกำรใช้จ่ำย

สำธำรณะของท้องถ่ินปัญหำหลักเกณฑ์กำรเบิก

จ่ำยของท้องถ่ินควำมไม่สอดคล้องของกำรเบกิจ่ำย

ในสถำนกำรณ์พิเศษปัญหำกำรใช ้จ ่ำยตำม 

แผนงำนอย่ำงไม่สมดุล โดยส่วนที่ระบุว่ำปัญหำ

รำยจ่ำยเกิดข้ึนจำกข้อจ�ำกัดของกฎระเบียบและ

บทบำททำงลบท่ีมีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

มีควำมสอดคล้องกับกำรศึกษำของ ชลธิชำ วิศรุต

วงศ์ และคณะ (2545) รวมถึง สมชยั สจัจพงศ์ และ

คณะ (2545) ซึ่งพบกำรศึกษำท�ำนองเดียวกัน

 ด้านหน้ีสาธารณะ

 มีป ัญหำเก่ียวกับกำรขำดควำมรู ้และ 

ขั้นตอนกำรกู้เงิน กำรขำดควำมเป็นอิสระในกำรกู้

เงินของท้องถ่ินส่งผลต่อควำมไม่คล่องตัวของ 

กำรระดมทรัพยำกรและควำมไม่ไว้วำงใจของท้อง

ถ่ินจำกส ่วนกลำง กำรน�ำเงินกู ้ ยืมไปใช ้ผิด

วัตถุประสงค์ควำมสับสนของหน่วยงำนตรวจสอบ

กำรกู้ยืมเงิน ปัญหำต่ำงๆ ส่งผลให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินนิยมรอรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล 

เพียงแหล่งเดียว เนื่องจำกเป็นแหล่งรำยได้หลักท่ี

มคีวำมส�ำคญัต่อกำรคงอยู่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินมำเป็นระยะเวลำกว่ำ 20 ปี สอดคล้องกับ

กำรศึกษำของสุมนมำลย์ กรวยสวัสด์ิ และคณะ 

(2557) พบว่ำ กำรก่อหนี้สำธำรณะมีข้อจ�ำกัดของ

กฎหมำย ซึ่งมีขั้นตอนต่ำงๆ ซับซ้อน และยำกแก่

กำรท�ำควำมเข้ำใจ จนกระท่ังส่งผลให้เป็นอปุสรรค

ส�ำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 อย ่ำงไรก็ตำมแม้ว ่ำองค ์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ินจะมปัีญหำกำรบรหิำรกำรคลงั แต่ก็พบ

ว่ำ มีแนวโน้มของกำรพัฒนำท่ีดีข้ึน มีกำรเพ่ิม

ศักยภำพของบุคลำกรในด้ำนกำรจัดเก็บภำษี  

กำรจัดเก็บภำษีรูปแบบใหม่ กำรท�ำแผนท่ีภำษี  

ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำของบัญชร ส่งสัมพันธ์ 

และคณะ (2252); บัญชร ส่งสัมพันธ์และคณะ 

(2555) ท่ีพบว่ำ กำรบริหำรกำรคลังขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น งำนสำรสนเทศ กำรจัด

เก็บข้อมูลทำงกำรคลังมีกำรปรับปรุงที่ดีขึ้น และ 

พบว่ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมกีำรเปลีย่นแปลง

ระบบกำรคลัง 6 ระบบ เช่น ระบบงบประมำณ  

กำรเงิน พัสดุ ควบคุมภำยใน ตรวจสอบ และ

ติดตำมประเมินผล โดยมีผลกำรศึกษำท�ำนอง 

เดียวกับ จรัส สุวรรณมำลำ และคณะ (2548)  

ที่พบว่ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเร่ิมมีกำรน�ำ

นวัตกรรมทำงกำรคลังท้องถ่ินแบบใหม่ๆเข้ำมำใช้ 

ในขณะที่ด้ำนรำยจ่ำยมีกำรผ่อนคลำยกฎระเบียบ

จำกส่วนกลำง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคุม

รำยจ่ำยต่ำงๆ เพ่ิมมำกข้ึนและประเด็นสุดท้ำย 

กำรเพ่ิมศักยภำพในกำรบริหำรหน้ีสำธำรณะ โดย

พยำยำมกู ้ยืมเงินเพ่ือบริหำรกิจกำรสำธำรณะ 

ให้เกิดควำมรอบครอบมำกขึ้น โดยสอดคล้องกับ

กำรศึกษำของฐิติเทพ สิทธิยศ และคณะ (2557) 

พบว่ำ กำรก่อหน้ีสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ก่อให้เกดิประโยชน์และมกีำรพยำยำมกู้ยืม

อย่ำงต่อเน่ือง แต่ยังมีป ัญหำข้ันตอนของกฎ

ระเบียบอย่ำงไรก็ตำม ผลกำรศึกษำที่มีควำม
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เก่ียวข้องกับบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ด้ำนหนี้สำธำรณะ 

พบว่ำ มีควำมแตกต่ำงกับผลกำรศึกษำในครั้งนี้ 

โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงจำกกำรท่ีบุคลำกรท้องถ่ิน

ขำดควำมรู้ควำมสำมำรถสู่กำรได้รับกำรพัฒนำ

ควำมรู้จนกระทั่งมีควำมรู้เพียงพอท่ีจะสำมำรถ

วิเครำะห์องค์ประกอบของกำรกู้เงินได้ แต่อำจมี

ควำมแตกต่ำงกันตำมขนำดขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงไม่แตกต่ำงกับกำรศึกษำของ 

จิตประพัฒน์ สำยโสพำ และไพบูลย์ ช่ำงเรียน 

(2557) ซึ่งพบว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เขตเมืองมีระดับควำมรับผิดชอบและกำรจัดสรร

ทรัพยำกรต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับ

กำรศึกษำของ รัชภูมิ ใจกล้ำ (2552) ที่มีผลกำร

ศึกษำท�ำนองกำรเปลี่ยนแปลงของบุคลำกรจำก

กำรได้รับกำร 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 ด้านรายได้ 

 หน่วยงำนท้องถ่ินควรปรับปรุงวิธีกำรจัด

เก็บรำยได้ที่มีประสิทธิภำพสอดคล้องกับสภำพ

เศรษฐกิจและสงัคม โดยกำรเพ่ิมศักยภำพบคุลำกร

ท่ีเก่ียวข้องกับกำรจดัเก็บภำษเีพ่ือเพ่ิมรำยได้ให้กบั

ท้องถ่ิน 

 ด้านรายจ่าย 

 หน่วยงำนท้องถ่ินควรศึกษำกฎหมำยให้

ชัดเจนให้ชัดเจนเพ่ือให้ง่ำยและสะดวกต่อกำร

บริหำรรำยจ่ำยทีส่อดคล้องกับควำมต้องกำรจ�ำเป็น

ของประชำชน นอกจำกน้ี จะต้องก�ำหนดแผนและ

ตระหนักถึงควำมคุ้มค่ำทั้งทำงเศรษฐศำสตร์ใน 

กำรบริหำรงบประมำรำยจ่ำย 

 ด้านหน้ีสาธารณะ 

 หน่วยงำนท้องถ่ินควรศึกษำกฎหมำยให้

ชัดเจนเพ่ือบริหำรหน้ีสำธำรณะให้มีประสิทธิภำพ

ไม่เป็นภำระต่อกำรบริหำรคลังท้องถ่ิน โดยกำร

พิจำรณำควำมคุม้ค่ำ จดุเด่น จดุด้อย ในกำรก่อหนี้

สำธำรณะเพ่ือจัดท�ำกำรบริกำรสำธำรณะให้กับ

ประชำชนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

 1)  ควรศึกษำกำรควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐ 

ศำสตร์ในกำรบริหำรหนี้สำธำรณะในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 2)  ควรศึกษำกำรพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี

ด้วยเครือ่งมอืทำงเศรษฐมติใินองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 

 3)  ควรศึกษำกำรพัฒนำแหล่งรำยได้เพ่ือ

กำรจัดเก็บภำษี ท่ีมีประสิทธิภำพขององค ์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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