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สาธารณะ องคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาลเทานั้นที่จะสามารถกอหนี้สาธารณะได
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลไมสามารถดําเนินการได ดานเงินคงคลัง กฎหมาย
กํ า หนดให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ต อ งมี เ งิ น คงคลั ง ที่ เรี ย กว า เงิ น สะสมและเงิ น
ทุนสํารองสะสม การจัดการงบประมาณพบวา ดานการจัดหารายได สวนใหญรายไดมาจาก
การจัดเก็บภาษีเอง ดานการกําหนดรายจาย องคกรปกครองสวนทองถิน่ ตองนําโครงการ และ
ครุภัณฑตาง ๆ ไปจัดทําเปนขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จาก
ผลการวิจัยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นควรจัดทําชองทางใหบริการทางโทรศัพท
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดวยโปรแกรมแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน และควรประชาสัมพันธใหประชาชนมีความรับผิดชอบในการเสียภาษี
คําสําคัญ : การบริหาร การเงินการคลัง องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดระยอง

Abstract

The objectives of this research are: 1. to study the policy formulation of
Local Administration in Rayong; 2. to study the ﬁscal planning of Local
Administration in Rayong Province; and 3. to study budget management of
Local Administration in Rayong province. The results of the policy formation
revealed that regarding the budget policy, the Local Administration had
balanced budgeting. In Decentralization Finance policy, the Local Administration
partially received the decentralization and duty. The ﬁndings of the ﬁnance
planning showed that tax collection comprised mainly (1) local tax (2) property
tax and (3) Label tax. Concerning the public debt, only the Provincial
Administrative Organization and Municipality were capable of building public
debt, of which the Local Administration was not placed in charge. About
treasury the laws demanded that the Local Administration have the treasury
called collected money and accumulated reserves. The result in regard to
budget management showed that most of all incomes were received from
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tax. In the payment controlling part, the Local Administration had to take
this project and other supplies for making commandment or ordinance of
annual payment ﬁnance. The results suggest that the Department of Local
Administration should provide telephone, e-mail service of Geographic information
system with tax map and property registration program and should raise
people’s awareness to pay their tax.
Keywords: Management, Fiscal, Local Administrative Organization, Rayong
Province
บทนํา

การคลังทองถิ่นเปนกลไกหรือเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่จะทําใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะที่ตอบสนองตอความตองการของประชาชน
ในทองถิ่นไดเปนอยางดี ชวยแบงเบาภาระจากรัฐบาลกลาง เกิดประโยชนในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น เนื่องดวยหากรายไดของประชาชนในทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น
ก็จะสงผลต อรายไดรวมของประเทศเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย อี กทั้งยังเกิด ประโยชน
ตอการพัฒนาการเมืองของทองถิ่น เนื่องดวยการคลังทองถิ่นเปนสวนหนึ่งที่สงเสริม
การปกครองตนเอง สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทางการเมือง และเปนการเพิ่ม
ระดับความสามารถทางการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย (Walaipon
Shinnasri, 2013)
สํ า หรั บ ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ การบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ขององค ก รปกครอง
สวนทองถิ่นนั้นมีหลากหลายประการดวยกัน ไมวาจะเปนปญหาทางดานรายไดที่องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ตองพึง่ พารายไดจากรัฐบาลกลางในสัดสวนทีส่ งู มาก ในขณะทีม่ รี ายได
ทีจ่ ดั เก็บเองในสัดสวนทีต่ าํ่ ซึง่ สอดคลองกับขอมูลจากสํานักบริหารคลังทองถิน่ กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ไดแสดงสถิติภาพรวมรายรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในประเทศไทย 5 ปยอนหลัง ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2558 จําแนกตามประเภท
รายรับ ดังภาพที่ 1.1
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ลานบาท

ภาพที่ 1.1 : แผนภู มิ ส ถิ ติ ร ายรั บ ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในประเทศไทย 5 ป ย  อ นหลั ง
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2558 จําแนกตามประเภทรายรับ
ที่มา : Department of Local Administration (2017)

จากภาพที่ 1.1 แสดงใหเห็นไดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทยนั้น
โดยเฉลี่ยแลวยังคงตองพึ่งพารายไดจากรัฐบาลกลางในสัดสวนที่สูงมาก โดยมีรายรับที่
สามารถจัดเก็บเองไดเพียงรอยละ 9.47 เปนรายรับที่รัฐบาลจัดสรรมาใหสูงที่สุดถึงรอยละ
48.03 และเปนรายรับจากเงินอุดหนุน รอยละ 42.51 นอกจากนั้น ยังพบปญหาดาน
รายไดอื่น ๆ ไดแก การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
เนือ่ งจากพรรคพวกของผูบ ริหารทองถิน่ ทีม่ าจากฐานเสียง มักจะไดรบั โอกาสในการจัดเก็บ
ภาษีในสัดสวนที่นอยที่สุด ประชาชนขาดความเขาใจในการเสียภาษีตาง ๆ ไดแก ภาษีปาย
ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ขาดจิตสํานึกในการมีสวนรวมในกิจกรรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ และปญหาดานรายจาย ทีผ่ บู ริหารทองถิน่ มาจากนักการเมืองทองถิน่
มั ก แข ง ขั น กั น ในการให บ ริ ก ารสาธารณะเพื่ อ สร า งฐานคะแนนนิ ย มของตนเองให กั บ
ประชาชน โดยไมคาํ นึงถึงความเหมาะสมจากการประหยัดตอขนาด (Economies of scale)
หรือการมีขนาดของการบริการสาธารณะที่เหมาะสมภายในทองถิ่น ปญหาบุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยังมีความรู ประสบการณ รวมทั้งเครื่องมือและการใช
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เครื่ อ งมื อ ที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ตํ่ า
โดยเฉพาะอยางยิง่ เมือ่ เปรียบเทียบกับบุคลากรทางการคลังจากสวนกลาง และปญหาอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวของกับการบริหารการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ลานบาท

ภาพที่ 1.2 : แผนภูมิสถิติรายรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดระยอง 5 ปยอนหลัง ตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ.2554 - 2558 จําแนกตามประเภทรายรับ
ที่มา : Department of Local Administration, Rayong Province (2017)
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จากขอมูลรายรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดระยอง จะเห็นไดวา
รายรับที่สามารถจัดเก็บเองมีสัดสวนที่สูงขึ้นในแตละปงบประมาณ แสดงใหเห็นถึงการมี
ศักยภาพของการบริหารการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดระยอง
ประกอบกับจังหวัดระยองเปนจังหวัดที่มีการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
และเป น จั ง หวั ด ที่ มี ก ารขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ส ง ผลให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ในจังหวัดระยองมีการพัฒนารองรับกับการพัฒนาของจังหวัดระยองไปพรอมกัน ดังนั้น
จังหวัดระยอง จึงเปนจังหวัดมีความพรอม และมีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ผูวิจัยจึงใหความสนใจที่จะศึกษาการบริหารการเงินการคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ในจังหวัดระยอง เพือ่ มีผลทําใหประชาชนเขามาประกอบอาชีพในจังหวัดระยอง
และองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในจังหวัดระยอง ก็สามารถเก็บภาษีไดเพิม่ ขึน้ จังหวัดระยอง
เปนจังหวัดขนาดใหญ เปนเมืองอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการตองเปน
บริบททีเ่ ฉพาะ ดังนัน้ การบริหารทองถิน่ จึงมีรปู แบบแตกตางจากจังหวัดอืน่ การศึกษาครัง้ นี้
จะนําไปสูการบริหารการเงินการคลังที่สอดคลองกับบริบทของจังหวัดระยอง
วัตถุประสงค
1. เพือ่ ศึกษาการกําหนดนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในจังหวัดระยอง
2. เพือ่ ศึกษาการวางแผนงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในจังหวัดระยอง
3. เพือ่ ศึกษาการจัดการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในจังหวัดระยอง
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ความหมายของการคลังทองถิ่น
ในการวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารการเงินการคลัง ดังนั้น
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน ผูวิจัยจะขอนําเสนอความหมายของการบริหารการเงิน
การคลัง โดยนักวิชาการไดใหคําจํากัดความของการบริหารการเงินการคลัง ดังตอไปนี้
Prathan Kongritsuksakorn (1992) กลาววา การคลังทองถิ่น คือ การจัดหา
รายได การกําหนดรายจาย การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อวัตถุ การวาจางการบัญชี
และการตรวจบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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Charat Suwanmala (2002) ใหคําจํากัดความวา เปนการระดมปจจัยการผลิต
มาใชในการจัดบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถิ่น ซึ่งในยุคกอนมีการระดมกําลัง
แรงงานคน สิ่งของ ทรัพยสิน ที่ดิน มาใชทํากิจกรรมสาธารณะประโยชนในชุมชน แตในยุค
นี้จะมุงเนนการหารายไดที่เปนตัวเงินมาใชจายในการจัดบริการเปนหลัก
Jira Prateep (2003) กลาววา การคลังทองถิ่น หมายถึง รายรับของทองถิ่น
รายจายของทองถิ่น และหนี้สาธารณะของทองถิ่น
ความสําคัญของการบริหารการเงินการคลัง
Tiebout, Charles M (1956: 416 - 424) กลาววา องคกรปกครองทองถิ่น
สามารถผลิต สินคาสาธารณะของทองถิ่น (Local public goods) ที่สอดคลองกับ
ความตองการของประชาชนในทองถิน่ และสามารถจะกําหนดภาษีหรือคาบริการทีเ่ หมาะสม
การที่ทองถิ่นจํานวนมากและหลากหลาย จะชวยใหระบบมีการแขงขัน มีการทํางานอยาง
มีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบโดยประชาชน และประชาชนในทองถิ่นสามารถถวงดุลกับ
ฝายบริหารไดถาการทํางานของฝายบริหารลมเหลวโดยสิ้นเชิง
Rondinelli, Dennis A (1981: 45 - 133 ) กลาววา การกระจายอํานาจการคลัง
สูทองถิ่นจะมีการประหยัดตอขนาด (Economies of Scale) ของการดําเนินมาตรการ
จั ด สรรทรั พ ยากรที่ ดี ก ว า รั ฐ บาลกลาง เพราะการใช ม าตรการหรื อ นโยบายใดของ
รัฐบาลกลางนัน้ จะมีผลบังคับใชกบั ประชาชนทัง้ ประเทศ จึงทําใหการบังคับใชเฉพาะทองถิน่
อาจเปนไปไมไดหรือไมเหมาะสม ควรใหรฐั บาลทองถิน่ เขามามีบทบาทในการจัดสรรทรัพยากร
ใหประชาชนไดทั่วถึงยิ่งขึ้น นอกจากนี้การพัฒนาโดยการมีทองถิ่นเขามามีสวนรวมจะ
เปนการชวยผอนคลายภาระรับผิดชอบของรัฐบาลกลาง ขณะเดียวกันก็เปนการสรางอํานาจ
ความรับผิดชอบในการพัฒนาของรัฐบาลทองถิ่น ซึ่งเปนตัวแทนของประชาชนในแตละ
ทองถิ่นใหมีมากยิ่งขึ้นอันจะนําไปสูความเสมอภาค (Growth with equity)
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จากคําจํากัดความของการบริหารการเงินการคลังที่นักวิชาการกลาวไวนั้น
จะเห็นไดวาในดานการคลังทองถิ่นนั้นมีความสําคัญมากตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ความสามารถทางการบริ ห ารการเงิ น การคลั ง เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ต อ ความสํ า เร็ จ ทาง
การบริหารของทองถิ่น
ขอมูลทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดระยอง
1. จังหวัดระยองมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 674,393 คน ประชากรสวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
2. การปกครอง แบงการปกครองเปน 8 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองระยอง
อําเภอแกลง อําเภอบานคาย อําเภอปลวกแดง อําเภอบานฉาง อําเภอวังจันทร อําเภอเขาชะเมา
อําเภอนิคมพัฒนา ประกอบดวย 54 ตําบล 439 หมูบ า น 181 ชุมชน ดานการปกครองทองถิน่
ประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 2 แหง
เทศบาลตําบล 27 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 37 แหง
3. การคมนาคมขนสง
3.1 ทางบก ถนนสําคัญที่สามารถเดินทางเขาสูจังหวัดระยองไดแก
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (สุขุมวิท) เปนเสนทางจากกรุงเทพฯ
จนถึงอําเภอเมืองระยอง ระยะทางทั้งสิ้น 220 กิโลเมตร
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 36 (บายพาส 36) เริ่มตนที่ กม.140
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตอไปยังจังหวัดระยอง ระยะทาง 70 กิโลเมตร
- ทางหลวงจังหวัดระยองหมายเลข 344 (ถนนสายบานบึง - แกลง)
มีจุดเริ่มตนที่อําเภอบานบึง - หนองใหญ - อําเภอวังจันทรและสิ้นสุดที่อําเภอแกลง
ระยะทาง 100 กิโลเมตร
3.2 ทางรถไฟ มี เ ส น ทางรถไฟจากกรุ ง เทพฯ ผ า นจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังถึงนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เปนเสนทางทีใ่ ชขนสงวัตถุดบิ
ผลิตภัณฑและสินคา
3.3 ทางอากาศ มีสนามบินนานาชาติ อูต ะเภาระยอง – พัทยา เปนสนามบินพาณิชย
ตั้งอยูพื้นที่ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง อยูหางจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 190 กิโลเมตร
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3.4 ทางนํ้า มีทาเรือนํ้าลึกที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและทาเรือของ
บริษัทไออารพีซี เพื่อรองรับการพัฒนาดานอุตสาหกรรมและการขนสงที่เกิดขึ้นตาม
แผนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก
4. อุตสาหกรรมของจังหวัดระยอง จากการถูกกําหนดใหเปนเขตอุตสาหกรรม
ตั้งแตป 2524 ตามโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออก (Eastern
Seaboard) ปจจุบันจังหวัดระยองมีนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม
ชุมชนอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรมรวมกวา 40 แหง พื้นที่รวมประมาณ 80,000 ไร
โรงงานกวา 2,000 แหง เงินลงทุนมากกวาลานลานบาท การจางงานไมตาํ่ กวา 130,000 คน
5. ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดระยอง
5.1 ทรั พ ยากรแร ธ าตุ แร ที่ มี ป ริ ม าณมากที่ สุ ด คื อ แร ท รายแก ว แร หิ น
อุตสาหกรรม ชนิดหินแกรนิตเพื่อการกอสราง
5.2 ปาไม แยกเปนปาสงวนแหงชาติ 8 แหง เนื้อที่ 821.99 ตารางกิโลเมตร
หรือ 513,743 ไร อุทยานแหงชาติ 2 แหง คือ อุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา - หมูเกาะ
เสม็ด พื้นที่ 81,875 ไร และ อุทยานแหงชาติเขาชะเมา - เขาวง พื้นที่ 42,400 ไร
เขตรักษาพันธุสัตวปา 1 แหง คือ เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน พื้นที่ 32,875 ไร และ
สวนรุกขชาติ 2 แหง คือ สวนรุกขชาติเพและสวนรุกขชาติหนองสนม จากขอมูลลาสุดพบวา
พื้นที่ปาไมของจังหวัดเหลือประมาณ 313.21 ตารางกิโลเมตร หรือ 195,760 ไร
5.3 แหลงนํ้าและการชลประทาน
5.3.1 แมนํ้า มีแมนํ้าที่สําคัญ 2 สาย ไดแก แมนํ้าระยองหรือคลองใหญ
ความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร มี แมนํ้าประแสยาวประมาณ 120 กิโลเมตร
5.3.2 ลําคลอง มีคลองตาง ๆ ถึง 170 คลอง
5.3.3 แหลงนํ้าใตดิน แหลงนํ้าใตดินมีคุณภาพปานกลางถึงคุณภาพดี
5.3.4 การชลประทาน
- โครงการชลประทานเพื่อการอุตสาหกรรมมีจํานวน 2 โครงการ
คือ โครงการอางเก็บนํ้าหนองปลาไหลและอางเก็บนํ้าดอกกราย
- โครงการชลประทานเพื่อการเกษตรจังหวัดระยอง มีจํานวน
5 โครงการ คือ โครงการปองกันอุทกภัยจังหวัดระยอง บานคาย อางเก็บนํ้าหนองปลาไหล
อางเก็บนํ้าคลองระโอกและโครงการปองกันนํ้าเค็มลุมแมนํ้าประแส
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6. การทองเที่ยวของจังหวัดระยอง แหลงทองเที่ยวที่สําคัญคือ เกาะ ทะเล
นํ้าตก ศิลปวัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงเกษตร
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการวิจัยที่เกี่ยวของ
ดังนี้
1. ผูใ หขอ มูลสําคัญทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นี้ มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 63 คน แบงออกเปน 3 กลุม
ดังนี้
กลุมที่ 1 ผูบริหารในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย
- นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 10 คน
- ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 10 คน
- หัวหนาสํานักปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 10 คน
- ผูอํานวยการกองคลังองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 10 คน
รวมจํานวนทั้งสิ้น 40 คน
โดยการเก็บขอมูลจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดระยอง ดังนี้
(1) อําเภอเมืองระยอง ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เทศบาลนคร
ระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด
(2) อําเภอบานคาย ไดแก องคการบริหารสวนตําบลหนองละลอก
(3) อําเภอนิคมพัฒนา ไดแก เทศบาลตําบลมาบขา
(4) อําเภอวังจันทร ไดแก องคการบริหารสวนตําบลปายุบใน
(5) อําเภอแกลง ไดแก เทศบาลตําบลเมืองแกลง
(6) อําเภอเขาชะเมา ไดแก องคการบริหารสวนตําบลเขาชะเมา
(7) อําเภอปลวกแดง ไดแก องคการบริหารสวนตําบลมาบยางพร
(8) อําเภอบานฉาง ไดแก เทศบาลเมืองบานฉาง
โดยมีเกณฑการคัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญ กลุมที่ 1 กลาวคือ ตองเปนผูบริหาร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดระยองในตําแหนงที่มีความชํานาญและปฏิบัติ
งานเกีย่ วกับการเงินการคลังในองคกรปกครองสวนทองถิน่ และตองเปนองคกรปกครองสวนทองถิน่
ที่มีขนาดใหญ และมีงบประมาณในการบริหารการเงินการคลังอยูในระดับสูง
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กลุมที่ 2 ภาคเอกชนในพื้นที่ ประกอบดวย
- ผูแทนหอการคาจังหวัดระยอง จํานวน 5 คน
- ผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง จํานวน 5 คน
- ผูประกอบการในจังหวัดระยอง ไดแก
ผูจัดการ บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จํากัด จํานวน 1 คน
ผูจัดการ บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) จํานวน 1 คน
ผูจัดการ บริษัท ไทยโพลีคารบอเนต จํากัด จํานวน 1 คน
ผูจัดการ บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จํากัด จํานวน 1 คน
ผูจัดการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) จํานวน 1 คน
รวมจํานวนทั้งสิ้น 15 คน
โดยมีเกณฑการคัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญ กลุมที่ 2 กลาวคือ ตองเปนสมาชิก
หอการค า จั ง หวั ด ระยอง ผู  แ ทนสภาอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ระยอง และผู  จั ด การ
สถานประกอบการที่มีความรู และความชํานาญเกี่ยวกับการเงินการคลัง และตองเปน
สถานประกอบการที่มีกิจการขนาดใหญ
กลุมที่ 3 ภาคประชาชนในพื้นที่ ประกอบดวย
- ผูน าํ ชุมชน จํานวน 8 คน ไดแก กํานันในอําเภอของจังหวัดระยอง ประกอบดวย
อําเภอเมืองระยอง อําเภอบานคาย อําเภอนิคมพัฒนา อําเภอวังจันทร อําเภอแกลง
อําเภอเขาชะเมา อําเภอปลวกแดง อําเภอบานฉาง
โดยมีเกณฑการคัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญ กลุมที่ 3 กลาวคือ ตองเปนกํานันใน
อําเภอของจังหวัดระยอง โดยวัดจากลักษณะการจัดบริการสาธารณะในพื้นที่ 6 ดาน ไดแก
ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และ
การทองเที่ยว ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น และวัดระดับภาคประชาชน
ในพื้ น ที่ จ ากลั ก ษณะการจั ด บริ ก ารสาธารณะในด า น ความพึ ง พอใจ ความพอเพี ย ง
ความทั่วถึง และความเปนธรรม
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2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ไดแก แบบสัมภาษณ แบบกึง่ โครงสราง จํานวน 3 ฉบับ
ใชสําหรับสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลสําคัญ 3 กลุม ดังนี้
ฉบับที่ 1 ใชสัมภาษณผูบริหารในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฉบับที่ 2 ใชสัมภาษณภาคเอกชนในพื้นที่
ฉบับที่ 3 ใชสัมภาษณภาคประชาชนในพื้นที่
3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสัมภาษณทงั้ 3 ฉบับ ไดผา นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา (Content
Validity) จากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน ไดแก ผศ.ดร.พรทิพย ชุมเมืองปก ตําแหนง
รองคณบดี ฝ  า ยวิ จั ย และประกั น คุ ณ ภาพ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า
พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ผศ.ดร.ไพรัช พรพันธเดชวิทยา ตําแหนง ประธานสาขา
วิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
ดร.พรรณราย ละตา ตําแหนง อาจารยประจําสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง นางนวลฉวี เสียงประเสริฐ ตําแหนง
ผูอํานวยการกองคลังองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง นายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ ตําแหนง
ผูอํานวยการสวนพัสดุ รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักการคลัง เทศบาลนครระยอง
และหาคาความสอดคลองระหวาง ขอคําถามกับจุดประสงคหรือเนื้อหา (Index of
Item - Objective Congruence) หรือ IOC โดยแบบสัมภาษณทั้ง 3 ฉบับ มีคา IOC
มากกวา 0.5 ทุกขอ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
4.1 การศึกษาเอกสาร เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาคนควาจาก
เอกสารทางวิชาการ
4.2 การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสัมภาษณ โดยจัดสงหนังสือขอความอนุเคราะหฯ
พรอมแบบสัมภาษณใหกับกลุมผูใหขอมูลสําคัญ พรอมนัดหมายวัน เวลา และสถานที่
สําหรับการใหสัมภาษณ และดําเนินการสัมภาษณดวยตนเอง
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5. การตรวจสอบขอมูล
ผูว จิ ยั ไดตรวจสอบขอมูลดวยวิธกี ารตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (triangulation)
ไดแก การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล การตรวจสอบสามเสาดานผูว จิ ยั และการตรวจสอบ
สามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล
6. การวิเคราะหขอมูล
เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล นํามาถอดขอความและจําแนกขอมูลออกเปน
หมวดหมูตามประเด็นสําคัญ พรอมจดบันทึกลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยนําแนวคิด
และทฤษฏีตาง ๆ มาเปนแนวทางในการจําแนกขอมูล สรุปประเด็นสําคัญ และอธิบาย
ความเชื่อมโยงกัน ดวยวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย
1. การกําหนดนโยบายการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดระยอง
1.1 นโยบายงบประมาณ
1.1.1 งบประมาณสมดุล
การกําหนดนโยบายงบประมาณในดานงบประมาณสมดุลนั้น ผูให
ขอมูลสําคัญ สวนใหญใหความเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดทํางบประมาณ
แบบสมดุ ล โดยองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จะดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ร า งข อ บั ญ ญั ติ ห รื อ
เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําปทมี่ ปี ระมาณการรายรับเทากับประมาณการรายจายนัน้
ดัง่ ขอมูลจากการสัมภาษณผบู ริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่ พบวา “การกําหนดรายจาย
คือเราจะเทียบเคียงจากปที่ผานมาวาเรามีงบประมาณเทาไร แลวปนี้ควรจะตั้งงบประมาณ
เท า ไร รายได ร ายจ า ย ก็ จ ะจั ด ตั้ ง แบบงบประมาณสมดุ ล เท า กั น รายรั บ กั บ รายจ า ย
จะตั้ ง เท า กั น ” ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ ภ าคเอกชนในพื้ น ที่ พบว า
“องคกรปกครองสวนทองถิน่ ในจังหวัดระยอง มีประมาณการรายรับเทากับประมาณการรายจาย”
และสอดคลองกับขอมูลจากการสัมภาษณภาคประชาชนในพื้นที่ พบวา “สวนใหญ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดระยองมีการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล”
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1.2 นโยบายกระจายอํานาจการเงินการคลัง
1.2.1 กระจายอํานาจและหนาที่สวนกลางไปยังทองถิ่น
นโยบายกระจายอํ า นาจการเงิ น การคลั ง ในด า นกระจาย
อํานาจและหนาที่สวนกลางไปยังทองถิ่นนั้น เปนการโอนความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ด า นการเงิ น จากส ว นกลางสู  ท  อ งถิ่ น ซึ่ ง รวมถึ ง หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ
การจัดหารายไดและการใชจา ยงบประมาณ โดยมีเปาหมายเพือ่ ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่
สามารถทําหนาทีไ่ ดอยางมีประสิทธิผลและตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิน่
ไดเปนอยางดี ดั่งขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา
“ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถไดรับการกระจายอํานาจและหนาที่จาก
สวนกลางในระดับหนึ่งแลว แตยังไมครอบคลุมลักษณะการกระจายอํานาจและหนาที่
สวนกลางไปยังทองถิ่นทั้งหมด” ซึ่งสอดคลองกับขอมูลจากการสัมภาษณภาคเอกชนใน
พื้นที่ พบวา “กระทรวงมหาดไทยมองวาจะชาจะเร็วก็ตองประกาศกระจายอํานาจ
เพราะวัฒนธรรมไมเหมือนกัน แลวดูวาเมื่อกระจายอํานาจไปแลวความสําเร็จอยูตรงไหน
แลวที่จะไมสําเร็จอยูตรงไหน” และสอดคลองกับขอมูลจากการสัมภาษณภาคประชาชน
ในพืน้ ที่ พบวา “การกระจายอํานาจสวนกลางไปยังทองถิน่ เพือ่ ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่
ทําหนาที่ตอบสนองความตองการของประชาชนได”
ผู  ใ ห ข  อ มู ล สํ า คั ญ ได ใ ห ค วามเห็ น ว า กระทรวงมหาดไทย
ควรดําเนินการเกีย่ วกับนโยบายการกระจายอํานาจการเงินการคลัง ดานการกระจายอํานาจ
และหนาที่สวนกลางไปยังทองถิ่น โดยการกําหนดใหมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํารอง
และนําผลที่ไดจากการดําเนินการขางตนมาศึกษา วิเคราะห พรอมปรับปรุงขอเสีย
และพัฒนาขอดีใหสมบูรณยงิ่ ขึน้ หลังจากนัน้ จึงนําไปใชจริงกับองคกรปกครองสวนทองถิน่
ทั่วประเทศ
2. การวางแผนการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดระยอง
2.1 การจัดเก็บภาษี
การวางแผนการคลั ง ในด า นการจั ด เก็ บ ภาษี นั้ น ผู  ใ ห ข  อ มู ล สํ า คั ญ
ส ว นใหญ ใ ห ค วามเห็ น ว า องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ก ารจั ด เก็ บ ภาษี ห ลั ก ๆ
อยู 3 ประเภท ไดแก (1) ภาษีบํารุงทองที่เปนภาษีที่จัดเก็บจากเจาของ (2) ภาษีโรงเรือน
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และที่ดินเปนภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ที่กอสรางติดกับที่ดิน
อยางถาวร และที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้น (3) ภาษีปายเปนภาษีที่
จัดเก็บจากการแสดงปายชื่อ ยี่หอ หรือโลโกบนวัตถุใด ๆ ดวยตัวอักษร ภาพ ไมวาจะเปน
บนป ายทั่ ว ไป ปายบิลบอรด ตามตึก ปายผาใบ หรื อ ป า ยไฟ ที่ ใช เ พื่ อ หารายได ห รื อ
การโฆษณา ดั่งขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา “ถาใน
สวนของการจัดเก็บภาษี อยางที่บอกวาของเราสวนใหญจะเปนภาษีเกี่ยวกับบํารุงทองที่
จะไมมีเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้นปญหาตรงนี้ เรามีขอมูลอยูแลวสวนใหญ
จะไมคอยมีปญหาอะไร เราจะเก็บตามที่เรามีรายชื่อ และตามระเบียบ เราจะตองมีการ
สํารวจ ซึ่งก็ไดปฏิบัติไปตามระเบียบ คอนขางที่จะไมมีปญหาในเรื่องของเงิน เกี่ยวกับการ
จั ด หารายได ” ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ ภ าคเอกชนในพื้ น ที่ พบว า
“อย า งการจั ด เก็ บ ภาษี ที่ เราประมาณการในเรื่ อ งของการจั ด เก็ บ ภาษี อ ย า งทุ ก วั น นี้
ทางกรมส ง เสริ ม จะมี น โยบายในเรื่ อ งของแผนที่ ภ าษี เข า มาเพื่ อ ที่ จ ะเป น กรอบใน
การบริหารจัดการในเรื่องของการจัดเก็บภาษีใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อที่แตละทองถิ่น
เขาจะไดนํารายไดตรงนี้มาบริหารจัดการใหมากที่สุด เกิดประโยชนที่สุด ซึ่งตรงนี้ก็จะ
เปนกรอบที่เราจะเอามาทําในเรื่องของการกําหนดรายได” และสอดคลองกับขอมูลจาก
การสัมภาษณภาคประชาชนในพื้นที่ พบวา “คือทุกอยางตรงนี้จะเปนไปตามเงื่อนไขของ
ทางราชการอยูแ ลว เพราะฉะนัน้ เราไมสามารถทีจ่ ะทําอะไรนอกเหนือไปจากนีไ้ ด การจัดเก็บ
ภาษีก็เปนไปตาม พรบ.”
โดยในปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็จะวางแผนการดําเนินงาน
ดานการจัดเก็บภาษีทั้งเชิงรับและเชิงรุก สําหรับการดําเนินงานเชิงรับ ก็คือ ประชาสัมพันธ
ใหประชาชนผูเปนเจาของทรัพยสินมาดําเนินการเสียภาษี ณ ที่ทําการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่รับผิดชอบเขตพื้นที่ที่ทรัพยสินนั้นตั้งอยู และการดําเนินงานในเชิงรุก ก็คือ
การจัดเจาหนาทีส่ าํ รวจทรัพยสนิ ตาง ๆ ทีอ่ ยูใ นเขตพืน้ ทีท่ อี่ งคกรปกครองสวนทองถิน่ นัน้ ๆ
รับผิดชอบ และบันทึกขอมูลลงในโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
2.2 หนี้สาธารณะ
การวางแผนการคลังในดานหนี้สาธารณะนั้น ผูใหขอมูลสําคัญ สวนใหญ
ให ค วามเห็ น ว า องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จะสามารถก อ หนี้ ส าธารณะได ก็ เ ฉพาะ
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องคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาลเทานั้น โดยการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิน่ เกีย่ วกับดานการกอหนีน้ นั้ ในทางปฏิบตั แิ ลวองคกรปกครองสวนทองถิน่ ยังจํากัด
แหลงทีก่ ูเพียงไมกี่แหง คือ จากกองทุนสงเสริมเทศบาล และการกูจากสถาบันการเงินอื่น ๆ
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลนัน้ ยังไมมขี อ ระเบียบและกฎหมายใหสามารถดําเนินการ
กอหนี้สาธารณะได ดั่งขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา
“ในสวนของหนี้สาธารณะ เรื่องการกูยืม หรือการกอหนี้ก็เหมือนกันก็คงตองดูศักยภาพ
ของสถานการณ ค ลั ง ถ า จะทํ า การก อ หนี้ ส ว นของเงิ น คงคลั ง ก็ เช น กั น ก็ ขึ้ น อยู  กั บ
การบริหารเงิน ทัง้ การจัดเก็บภาษี หนีส้ าธารณะเงินคงคลัง สวนหนึง่ ก็ขนึ้ อยูก บั นโยบายของ
ผูบริหาร อีกสวนหนึ่งก็ข้ึนอยูกับกฎระเบียบที่กําหนดใหเราปฏิบัติ ถาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ
การวางแผน ทุกหนวยงานก็จะตองทําการวางแผนนี้อยางเครงครัด อยูแลว ไมมีปญหา
และอุ ป สรรค” ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ ภ าคเอกชนในพื้ น ที่ พบว า
“ของเทศบาลไมมีการกอหนี้ ในสวนของเทศบาลไมมีหนี้สาธารณะ” และสอดคลองกับ
ขอมูลจากการสัมภาษณภาคประชาชนในพื้นที่ พบวา “และก็จากภาวะหนี้ของ อบต.
ในพื้นที่สาธารณะเราจะไมมีปญหาเรื่องกูเงิน เพราะวา เนื่องจาก อบต. ระเบียบจะไมให
กูเงิน จึงไมเปนหนี้ทางดานนี้”
ผลการศึกษาพบวา องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และเทศบาล
ในจังหวัดระยองไมมีหนี้สาธารณะ
2.3 เงินคงคลัง
การวางแผนการคลังในดานเงินคงคลังนั้น ผูใหขอมูลสําคัญ สวนใหญให
ความเห็ น ว า องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ก ฎหมาย หรื อ ระเบี ย บที่ กํ า หนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีเงินคงคลัง หรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา เงินสะสม และ
เงินทุนสํารองสะสม ซึ่งเปนเงินงบประมาณที่คงเหลือจากการเบิกจายของโครงการ และ
กิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปงบประมาณนั้น ดั่งขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา “เงินคงคลัง เงินสะสมการใชจายคอนขางที่จะใชยาก
เพราะเราโดนทักทวงวา อยางนี้ไมได การใชจายเงินสะสมก็มีกระบวนการของเขาอยูแลว
เพราะฉะนั้นเงินก็จะไปกองอยูในนั้นก็ไมไดเกิดประโยชนใหกับทองถิ่น ควรที่จะกําหนด
หลักเกณฑใหทองถิ่นสามารถใชจายเงินคงคลังกับเขาได ตามศักยภาพ ตามความตองการ
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ของคนในพื้นที่” ซึ่งสอดคลองกับขอมูลจากการสัมภาษณภาคเอกชนในพื้นที่ พบวา
“ระเบียบการใชเงินของฝายการคลัง ก็จะมีระบุไววาจะตองมีกันเงินไวเทาไร ใหใชไดเทาไร
หากวาเรามีความจําเปน สุดทายเราก็จะมีเงินฉุกเฉินประมาณนี้ วาเราใชไดแลวตองเหลือไว
เผื่อวาเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาเงินคงคลังจะตองมีดูแลประชาชนได” และสอดคลองกับขอมูล
จากการสัมภาษณภาคประชาชนในพื้นที่ พบวา “เงินคงคลัง เงินสะสมการใชจายคอนขาง
ที่จะใชยาก เพราะเราโดนทักทวงวา อยางนี้ไมได การใชจายเงินสะสมก็มีกระบวนการของ
เขาอยูแลว เพราะฉะนั้นเงินก็จะไปกองอยูในนั้นก็ไมไดเกิดประโยชนใหกับทองถิ่น ควรที่
จะกํ า หนดหลั ก เกณฑ ใ ห ท  อ งถิ่ น สามารถใช จ  า ยเงิ น คงคลั ง กั บ เขาได ตามศั ก ยภาพ
ตามความตองการของคนในพื้นที่” กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นควรกําหนด
กฎหมาย หรือระเบียบเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําเงินสะสม และ
เงินทุนสํารองสะสมไปใชในการจัดบริการสาธารณะใหตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชนในพื้ น ที่ ที่ อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น นั้ น ๆ รั บ ผิ ด ชอบได โ ดยง า ย และ
มีประสิทธิภาพ
3. การจัดการการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดระยอง
3.1 การจัดหารายได
การจั ด การการคลั ง ในด า นการจั ด หารายได นั้ น ผู  ใ ห ข  อ มู ล สํ า คั ญ
สวนใหญใหความเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิน่ มีรายไดใน 2 ลักษณะ คือ (1) รายได
ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตาง ๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง อาทิเชน รายได
จากการจัดเก็บภาษี รายไดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียม และรายไดจากเทศพาณิชย
เปนตน และ (2) รายไดที่ไดรับการจัดสรรจากรัฐบาล อาทิเชน รายไดจากภาษีอากร
ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และรายไดจากเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล ดั่งขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา “ในสวน
ของงบประมาณของทองถิ่น ในการจัดทํางบประมาณก็จะดําเนินงานไป ตามระเบียบ
วาดวยวิธีการงบประมาณนั้น ก็เปนไปตามหนังสือสั่งการของทองถิ่น ของกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิน่ ทีนใี้ นเรือ่ งของรายได รายจาย สวนมากรายได จะมาจากสวนกลาง
แลวก็รายไดของเรา ที่เราจัดเก็บทองถิ่นมีรายไดจากการจัดเก็บเองนอย สวนมากจะเปน
รายไดเงินอุดหนุนจากสวนกลาง” ซึ่งสอดคลองกับขอมูลจากการสัมภาษณภาคเอกชน
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ในพื้นที่ พบวา “งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 1. มาจากการจัดเก็บภาษี
2. เงินอุดหนุน ภาษีที่รัฐบาลกลางไมไดจัดเก็บ แลวก็เรื่องทรัพยสินใหเชา หรือที่เทศบาล
ไปดําเนินการในเชิงพาณิชยเอง นี่คือที่มาของทรัพยสิน ในแตละป ในแตละทองถิ่นก็มีเงิน
จัดเก็บมาไดกอนหนึ่ง แลวก็นําไปตั้งงบประมาณ โดยระบบจัดเก็บกับเงินอุดหนุนที่ทาง
รัฐบาลกลางสงมา” และสอดคลองกับขอมูลจากการสัมภาษณภาคประชาชนในพื้นที่
พบว า “ถ า มองในรู ป ของงบประมาณ ป จ จุ บั น กั บ รายได ที่ ไ ด เข า มา จะมี ร ายได อ ยู 
2 ประเภท รายไดจดั หาเองทีร่ ฐั อุดหนุน ปจจุบนั การจัดเก็บภาษีของเราก็ยงั ไมเต็มเม็ดเต็มหนวย
เพราะวาเราจะมีปญหาในเรื่องแผนที่ภาษี พื้นที่เราจะคอนขางกวาง แลวอีกอยางพื้นที่
ภาษีอาจจะไมเหมาะ กับลักษณะในพื้นที่ของเรา เพราะชุมชนเรากระจายตัว เมื่อกอนเรา
พึ่งงบประมาณสวนกลางเปนสวนมาก การจัดทําแผนที่ภาษีนี้คอนขางที่จะสําคัญจึงอยาก
จะให ท างหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง หรื อ ที่ อ ยู  ใ นระดั บ กรมช ว ยหาทางแก ไขป ญ หาที่ เรา
ประสบอยูทุกวันนี้ที่วา แผนที่ภาษีของเราทุกวันนี้ไมเหมาะกับพื้นที่ ซึ่งนาจะทําใหดีกวานี้
ก็คิดวานาจะทําได และคาใชจายอาจจะไมสูง ถามาทําที่ตําบล”
ผูใหขอมูลสําคัญไดใหความเห็นวา เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีภารกิจและหนาที่รับผิดชอบที่จะตองจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนในเขตพื้นที่ที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ รับผิดชอบอยูเปนอยางมาก และเมื่อผนวกภารกิจที่
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ไดรบั การถายโอนภารกิจมาจากหนวยงานราชการอืน่ ๆ จึงสงผล
ใหงบประมาณดานรายรับไมเพียงพอกับรายจาย รัฐบาลจึงควรจัดสรรงบประมาณให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมากยิ่งขึ้น
3.2 การกําหนดรายจาย
การจัดการการคลังในดานการกําหนดรายจายนั้น ผูใหขอมูลสําคัญ
สวนใหญใหความเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะดําเนินการกําหนดรายจายใด ๆ
ได นั้ น จะต อ งจั ด ทํ า เป น ข อ บั ญ ญั ติ ห รื อ เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป
โดยโครงการ และครุภณ
ั ฑตา ง ๆ ทีจ่ ะนําไปกําหนดเปนรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ที่บรรจุในขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปขางตนไดนั้น จะตอง
บรรจุอยูใ นแผนพัฒนาทองถิน่ เทานัน้ ดัง่ ขอมูลจากการสัมภาษณผบ ู ริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่
พบวา “การกําหนดรายจายสวนใหญ ทางผูบริหารจะเนนถึงความจําเปน ความเดือดรอน
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ของประชาชนเปนหลัก” ซึ่งสอดคลองกับขอมูลจากการสัมภาษณภาคเอกชนในพื้นที่
พบวา “สวนรายจายนั้น จะเปนการกําหนดรายจายที่ปกติเราจะตั้งอยูในเทศบัญญัติ
เปนงบประมาณรายจายขององคกรอยูแลว แตละงานจะตองการปตอไป หรือในทุก ๆ ป”
และสอดคลองกับขอมูลจากการสัมภาษณภาคประชาชนในพืน้ ที่ พบวา “การกําหนดรายจาย
ยังเปนไปตามที่ราชการสวนกลางกําหนด เราไมมีอํานาจกําหนดใหม ใชตาม พรบ.
แผนและขั้นตอนในการกระจายอํานาจ เพราะฉะนั้นถาจะใหดี ควรจะมีการแกไขกฎหมาย
ใหทองถิ่นมีอํานาจ ในการกําหนดหมวดรายจาย มีปญหาและอุปสรรค คือโดนล็อคดวย
หมวดรายจาย แลวก็การจัดหารายไดทไี่ มสมดุล ทําใหการแกไขปญหาของชุมชนไดไมเต็มเม็ด
เต็มหนวย ตองรอสวนกลางแกไขใหเปดกวางในเรื่องของการกําหนดรายจายใหมากขึ้น”
ผูใ หขอ มูลสําคัญไดใหขอ เสนอแนะวา กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่
ควรใหอิสระกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการกําหนดรายจายไดตามแผนงานตาง ๆ
ทีอ่ งคกรปกครองสวนทองถิน่ กําหนดขึน้ ใหเหมาะสมกับบริบทของพืน้ ทีด่ าํ เนินการ รวมไปถึง
ไดเสนอแนะใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ กําหนดรายจายในเกิดประโยชนในดานอืน่ ๆ ดวย
เชน ดานการพาณิชย และดานการสาธารณสุข เปนตน ซึง่ จะสงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิน่
สามารถแกไขปญหาและจัดบริการสาธารณะไดตอบสนองตอความตองการของประชาชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อภิปรายผล
1. การกําหนดนโยบายการคลัง
1.1 นโยบายงบประมาณ
1.1.1 งบประมาณสมดุล
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ
พบว า องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ก ารจั ด ทํ า งบประมาณแบบสมดุ ล ซึ่ ง ปรากฏ
ในการดําเนินการจัดทํารางขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปที่มี
การประมาณการรายรั บ เท า กั บ ประมาณการรายจ า ย ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ Walaipon
Shinnasri (2013) ที่ไดสรุปวา กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะมีหนังสือราชการชี้แจง
แนวทางในการจัดทํางบประมาณทัง้ ดานรายรับ และรายจาย ซึง่ เปนการจัดทํางบประมาณ
แบบสมดุล (Balance budjet)
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1.2 นโยบายกระจายอํานาจการเงินการคลัง
1.2.1 กระจายอํานาจและหนาที่สวนกลางไปยังทองถิ่น
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ
พบวา นโยบายกระจายอํานาจการเงินการคลังในดานกระจายอํานาจและหนาที่สวนกลาง
ไปยังทองถิ่นนั้น กระทรวงมหาดไทยควรดําเนินการเกี่ยวกับนโยบายการกระจายอํานาจ
การเงินการคลัง ดานการกระจายอํานาจและหนาทีส่ ว นกลางไปยังทองถิน่ โดยการกําหนด
ใหมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํารอง และนําผลที่ไดจากการดําเนินการขางตนมาศึกษา
วิเคราะห พรอมปรับปรุงขอเสีย และพัฒนาขอดีใหสมบูรณยิ่งขึ้น หลังจากนั้นจึงนําไปใช
จริงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ
2. การวางแผนการคลัง
2.1 การจัดเก็บภาษี
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ พบวา
ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีปาย ซึ่งเจาของทรัพยสินมีหนาที่ตอง
เดินทางไปเสียภาษี ณ ที่ทําการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบเขตพื้นที่
ที่ทรัพยสินนั้นตั้งอยู ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกป ซึ่งสอดคลองกับ
Ponchai Likhitthammarot (2007) ทีไ่ ดกลาวถึง รายรับโดยทัว่ ไปขององคกรปกครองทองถิน่
ในดานรายไดจากภาษีอากร สรุปไดวา ภาษีทองถิ่นจัดเก็บเอง เปนภาษีที่จัดเก็บจาก
ทรัพยสินที่ตงั้ อยูใ นเขตทองถิน่ นัน้ และมีการคิดคาบริการทีเ่ ก็บจากผูใ ชบริการตามทีท่ อ งถิน่
จัดใหมขี นึ้ ซึง่ ประกอบดวย ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ เปนภาษีทจี่ ดั เก็บจากเจาของโรงเรือนหรือ
สิง่ ปลูกสรางอยางอื่น กับที่ดินที่ตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้น
ทั้ ง นี้ ในป จ จุ บั น กรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น ได กํ า หนดให
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ดําเนินการจัดทําระบบสารสนเทศภูมศิ าสตรดว ยโปรแกรมแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน โดยเปนการนําขอมูลเจาของทรัพยสินมาเชื่อมโยงกับขอมูล
รูปแปลงที่ดิน องคกรปกครองสวนทองถิ่นก็จะจัดเจาหนาที่สํารวจทรัพยสินตาง ๆ ที่อยูใน
เขตพื้นที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ รับผิดชอบ และบันทึกขอมูลลงในโปรแกรม
แผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพยสนิ สําหรับใหเจาหนาทีผ่ มู หี นาทีจ่ ดั เก็บภาษีสามารถเรียกดูขอ มูล
ของประชาชนผูเ ปนเจาของทรัพยสนิ ไดรวดเร็วยิง่ ขึน้ ซึง่ สอดคลองกับ Manit Phewkao (2015)
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ที่ไดเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีมากยิ่งขึ้น โดยการจัดทําระบบ
แผนทีภ่ าษี เพือ่ สํารวจฐานทรัพยสนิ ประเภทตาง ๆ ทีม่ อี ยูใ นทองถิน่ ของตนเอง เพือ่ ประโยชน
ในการจัดเก็บภาษี การติดตามและเรงรัดการชําระหนีข้ องผูค า งชําระภาษี
2.2 หนี้สาธารณะ
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ พบวา
องคกรปกครองสวนทองถิน่ สวนใหญในจังหวัดระยองไมมหี นีส้ าธารณะ สอดคลองกับ Sakon
Wanyuwatthana (2008) ทีไ่ ดสรุปวาการดําเนินนโยบายการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิน่
เกี่ยวกับวินัยการคลังดานการกอหนี้นั้น ในทางปฏิบัติแลวองคกรปกครองสวนทองถิ่นของ
ประเทศไทย ยังมีการกูเงินไมมากนัก ยังจํากัดแหลงที่กูเพียงไมกี่แหง คือ จากกองทุน
สงเสริมเทศบาล และการกูจากสถาบันการเงินอื่น ๆ
2.3 เงินคงคลัง
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ พบวา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการวางแผนงบประมาณในดานเงินคงคลัง โดยองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีกฎหมาย หรือระเบียบที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
มีเงินคงคลัง หรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา เงินสะสมและเงินทุนสํารองสะสม ซึ่งในปจจุบัน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองประสบกับปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของกับเงินคงคลัง
หรือเงินสะสมและเงินทุนสํารองสะสมในประเด็นที่กฎหมาย หรือระเบียบกําหนดวิธี
การนําเงินสะสมและเงินทุนสํารองสะสมไปใชในการจัดบริการสาธารณะตาง ๆ ไวอยาง
จํากัด และมีขั้นตอนที่คอนขางยุงยาก
3. การจัดการการคลัง
3.1 การจัดหารายได
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ พบวา
ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญยังคงมีความสามารถในการจัดหารายไดใน
ระดับตํ่า และมีความจําเปนตองพึ่งพิงรายไดจากรัฐบาลคอนขางมาก สําหรับรายไดที่ได
รับการจัดสรรจากรัฐบาลในลักษณะของเงินอุดหนุนนั้น เปนเงินงบประมาณที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถนําไปใชไดตามวัตถุประสงคที่รัฐบาลกําหนดใหเทานั้น
หรือกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ไมสามารถนําไปใชเพื่อตอบสนองตอความตองการของประชาชนในพื้นที่ที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้น ๆ รับผิดชอบได ซึ่งสอดคลองกับ Kerkkiat Piphatseritham (2009) ทีไ่ ด
แสดงทรรศนะในประเด็นทีร่ ฐั บาลจะตองพิจารณาเกีย่ วกับการกระจายอํานาจทางการคลังใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่ รัฐบาลทองถิน่ จะมีรายไดเพิม่ ขึน้ เมือ่ รัฐบาลจัดเก็บภาษีไดเพิม่ ขึน้
ในขณะเดียวกันปญหาทางการเมือง สงผลใหรฐั บาลไมกลาเพิม่ อัตราการจัดเก็บภาษี
3.2 การกําหนดรายจาย
ผู  วิ จั ย ได วิ เ คราะห ข  อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการสั ม ภาษณ ผู  ใ ห ข  อ มู ล สํ า คั ญ
พบวา การจัดทํางบประมาณแบบแสดงแผนงาน จะมีจุดเดนในการวางแผนระยะยาว
ตลอดจนการมุงบรรลุวัตถุประสงคอยางตอเนื่อง และสามารถมีการจัดเตรียมงบตอเนื่องที่
ใชในการบริหารจัดการระยะยาวอีกดวย ซึง่ สอดคลองกับ Walaipon Shinnasri (2013) ทีไ่ ดสรุปวา
การกําหนดรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไทยนั้น นอกจากจะจําแนกรายจาย
ตามลักษณะประเภทรายจาย และจําแนกรายจายตามภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบหรือ
ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญัติไวเปน การเฉพาะแลว ยังสามารถจํ า แนกรายจ า ยขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นไดตามระบบจําแนกงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไวใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2541 ประกอบดวย งบประมาณรายจายทั่วไป และงบประมาณรายจายเฉพาะการ
และสอดคลองกับ Derek Pattamasiriwa (2010) ที่ไดสรุปวา การจําแนกรายจายของ
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ออกเป น หมวดหมู  นั้ น มี เ หตุ ผ ลหลายประการด ว ยกั น
ยกตัวอยางเชน เปนการกํากับดูแลไมใหรายจายในหมวดหนึง่ หมวดใดสูงเกินไปหรือตํา่ เกินไป
สรุปผลการวิจัย
1. การกําหนดนโยบายการคลัง ดานนโยบายงบประมาณ องคกรปกครองสวนทองถิน่
มีการกําหนดนโยบายงบประมาณ ในดานงบประมาณสมดุล โดยองคกรปกครองสวนทองถิน่
จะดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ร า งข อ บั ญ ญั ติ ห รื อ เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป ที่ มี
ประมาณการรายรับเทากับประมาณการรายจาย ซึ่งเปนการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล
สําหรับดานนโยบายกระจายอํานาจการเงินการคลัง ประเด็นการกระจายอํานาจและ
หนาที่สวนกลางไปยังทองถิ่นนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการกระจายอํานาจและ
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หนาที่จากสวนกลางในระดับหนึ่งแลว แตยังไมครอบคลุมลักษณะการกระจายอํานาจและ
หนาที่สวนกลางไปยังทองถิ่นทั้งหมด
2. การวางแผนการคลัง ดานการจัดเก็บภาษี องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
การจัดเก็บภาษีหลัก ๆ อยู 3 ประเภท ไดแก (1) ภาษีบํารุงทองที่ (2) ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน และ (3) ภาษีปาย ซึ่งในปจจุบัน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดกําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ดําเนินการจัดทําระบบสารสนเทศภูมศิ าสตรดว ยโปรแกรมแผนที่
ภาษี แ ละทะเบี ย นทรั พ ย สิ น ส ง ผลให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น สามารถวางแผน
การดําเนินงานดานการจัดเก็บภาษีไดทั้งเชิงรับและเชิงรุก สําหรับดานหนี้สาธารณะ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ จะสามารถกอหนีส้ าธารณะไดกเ็ ฉพาะองคการบริหารสวนจังหวัด
และเทศบาลเทานั้น สําหรับองคการบริหารสวนตําบลนั้น ยังไมมีขอระเบียบและกฎหมาย
ใหสามารถดําเนินการกอหนี้สาธารณะได ทั้งนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญ
ในจังหวัดระยองไมมีหนี้สาธารณะ และสําหรับดานเงินคงคลัง องคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีกฎหมาย หรือระเบียบที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีเงินคงคลัง หรือ
ที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา เงินสะสมและเงินทุนสํารองสะสม ซึ่งเปนเงินงบประมาณที่คงเหลือ
จากการเบิกจายของโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปงบประมาณนั้น ๆ
สําหรับปญหาและอุปสรรค คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถนําเงินสะสมหรือ
เงินทุนสํารองสะสมมาใชในการจัดบริการสาธารณะตาง ๆ ใหกับประชาชนในพื้นที่ที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ รับผิดชอบอยูได เนื่องจาก กฎหมาย หรือระเบียบ
กําหนดวิธีการนําเงินสะสม และเงินทุนสํารองสะสมไปใชในการจัดบริการสาธารณะตาง ๆ
ไวอยางจํากัด
3. การจัดการการคลัง ดานการจัดหารายได สําหรับปญหาและอุปสรรค คือ
การที่ผูประกอบการที่มาตั้งโรงงานซึ่งเปนสาขายอยอยูในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง แตตั้ง
สํานักงานใหญอยูในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเสียภาษีใหกับกรุงเทพมหานคร
รวมไปถึงปญหาการขาดแคลนเจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถในการจัดทําระบบ
สารสนเทศภู มิ ศ าสตร ด  ว ยโปรแกรมแผนที่ ภ าษี แ ละทะเบี ย นทรั พ ย สิ น สํ า หรั บ ด า น
การกําหนดรายจายนัน้ องคกรปกครองสวนทองถิน่ จะตองนําโครงการ และครุภณ
ั ฑตา ง ๆ
ที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาทองถิ่นไปกําหนดเปนรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ในรูปแบบของขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป สําหรับปญหาและ
อุ ป สรรคที่ อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ต อ งประสบอยู  ใ นป จ จุ บั น คื อ ขั้ น ตอนและ
กระบวนการเพิ่มเติมโครงการตาง ๆ ในแผนพัฒนาทองถิ่นมีความยุงยาก จนบางครั้ง
ไมสามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนไดอยางทันทวงที
ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปไดวา นอกจากระเบียบกฎหมายที่กําหนดไว และ
เพือ่ ใหการบริหารการเงินการคลังมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล องคกรปกครองสวนทองถิน่
ในจังหวัดระยอง ควรดําเนินการดังนี้
1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1.1 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นควรจัดการแกไขปญหาโดยจัดใหมี
ชองทางการใหบริการทางโทรศัพท จดหมายอิเล็กทรอนิกส เครื่องโทรสาร และระบบ
การสื่อสารตาง ๆ บนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่เกิดขึ้นจากการจัดทําระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรดวยโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน Local Taxation Call Center
(LTAX Call Center)
1.2 กระทรวงมหาดไทยควรประชาสัมพันธใหประชาชนไดมีความรูเกี่ยวกับ
หนาที่พลเมืองในมิติของความรับผิดชอบในการเสียภาษีใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในจังหวัดระยอง
1.3 หนวยงานทีเ่ กีย่ วของควรดําเนินการเพือ่ สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิน่
มีความยัง่ ยืนทางการเงินการคลังในประเด็นของการจัดการเงินสะสมโดยวิธกี ารทีน่ า เชือ่ ถือ
เพือ่ ใหเกิดประโยชนตอ องคกร และประเด็นของการใชเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิน่
เพื่อใหเกิดประโยชนตอระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดระยอง
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
. 2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ของ
องคปกครองสวนทองถิน่ ในประเทศไทย โดยจําแนกตามประเภทขององคกรปกครองสวนทองถิน่ นัน้
เชน การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลังของเทศบาลนครในภาคตาง ๆ และ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดในภาคตาง ๆ เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตางประเภทกัน จะมีอํานาจหนาที่และบริบทที่แตกตางกัน
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2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเปนไปไดในการกระจายอํานาจทาง
การเงินการคลังใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเด็นเกี่ยวกับ (1) องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถหารายไดจากภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย และ
อากรฆาสัตว (2) มีการโอนรายไดจากรัฐบาลสําหรับการใชจายบางอยางหรือ การใชจาย
ทั่วไปใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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