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การคลงัทอ้งถ่ิน

• การบริหารงานคลงัของหน่วยงานการปกครองท้องถ่ิน 
• การจดัหารายได้ การก าหนดรายจ่าย การจดัท างบประมาณ การจดัซือ้ 
การจดัจ้าง การบญัชี  การตรวจสอบบญัชีของหน่วยงานการปกครอง
ท้องถ่ิน 

• กระบวนการงบประมาณท้องถ่ินเป็นตวักลางในการเช่ือมความสมัพนัธ์
ของแหล่งท่ีมาของรายรับ กบัรูปแบบในการใช้จ่ายของแต่ละหน่วยการ
ปกครองท้องถ่ิน 

• เพื่อก่อให้เกิดความสอดคล้องต่อการบรรลวุตัถปุระสงค์ของหน่วยงาน
การปกครองท้องถ่ิน



วตัถุประสงคข์องการคลงัทอ้งถ่ิน

– การจดัหารายได้ของหน่วยงานการปกครองสว่นท้องถ่ิน

– การก าหนดรายจ่ายและการจดัท างบประมาณ

– การบริหารรายได้ รายจ่าย และทรัพย์สินของท้องถ่ิน



วตัถุประสงคข์องการคลงัส่วนกลาง

• การคลงัสว่นกลางเป็นการคลงัเก่ียวกบั

• ข้อเท็จจริง  ทฤษฎี  วิธีการ  และผลกระทบของการรับและการจ่ายเงิน
ของรัฐบาลและการบริหารหนีส้าธารณะ



โครงสร้างการคลงัของท้องถิ่น
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ประเภทรายได้ของท้องถิน่

• ภาษีอากรท้องถ่ินเป็นผู้จดัเก็บเอง (local levied taxes)

• ภาษีอากรท้องถ่ินร่วมเก็บกบัรัฐบาล (surcharged taxes)

• ภาษีท่ีได้จากการแบง่หรือได้รับการจดัสรรจากรัฐบาลกลาง (share 

taxes)

• เงินอดุหนนุ





โครงสร้างการคลงัของท้องถิ่น

local levied 
taxes

• ภาษีอากร
ท้องถ่ิน
เป็นผู้
จดัเก็บ
เอง 

surcharged 
taxes

• ภาษีอากร
ท้องถ่ิน
ร่วมเก็บ
กบัรัฐบาล 

surcharg
ed taxes

• ภาษีท่ีได้
จากการ
แบง่หรือ
ได้รับการ
จดัสรร
จาก
รัฐบาล
กลาง 

• เงิน
อดุหนนุ



รายไดท่ี้ทอ้งถ่ินจดัเกบ็เอง
• รายได้ท่ีท้องถ่ินจดัเก็บเองสามรถแบง่ออกเป็น 6 หมวด 49 ประเภทตามแหลง่ท่ีมาของ

รายได้
 . หมวดภาษีอากร มีแหลง่รายได้ 7 ประเภท
– ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีโรงเรือนและที่ดินเก็บตามจ านวนร้อยละของคา่เช่ารายปี  โดยโรงเรือน

ที่อยู่อาศยัเองจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
– ภาษีบ ารุงท้องท่ี เป็นการจดัเก็บจากเจ้าของท่ีดินในสว่นท่ีไม่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยได้รับ

การยกเว้นสว่นหนึง่ของท่ีดิน เช่น พืน้ท่ีนอกเขตชมุชนจะได้รับการยกเว้นสว่นหนึง่ของท่ีดิน เช่น 
พืน้ท่ีนอกเขตชมุชนจะได้รับการยกเว้นภาษีบ ารุงท้องท่ีมากกว่าในเขตชมุชน  และหากเจ้าของ
เพาะปลกูเองจะเสียไมเ่กิน 5 บาท/ไร่ เป็นต้น

– ภาษีปา้ย
– ภาษีเพ่ือการศกึษา
– ภาษีบ ารุง  อบจ.  จากน า้มนัเบนซิน  น า้มนัดีเซล  และ  ก๊าซส าหรับรถยนต์
– อากรการฆา่สตัว์
– ภาษีบ ารุง  อบจ.  จากยาสบู



2.หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และใบอนญุาต

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ มีแหลง่รายได้ 6 ประเภท คือ
– รายได้จากค่าเช่าท่ีดิน

– รายได้จากค่าเช่าหรือคา่บริการสถานท่ี

– รายได้จากดอกเบีย้

– รายได้จากเงินปันผลตา่งๆ

– รายได้จากค่าตอบแทนที่กฎหมายก าหนด

– รายได้จากค่าเช่าเคร่ืองจกัร



• หมวดรายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณิชย์ มีแหลง่รายได้ 3  
ประเภท  คือ
– รายได้จากเงินช่วยเหลือท้องถ่ินและกิจการเฉพาะการ

– รายได้จากเงินสะสมเงินโอนกิจการสาธารณปูโภคหรือการพาณิชย์

– รายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณิชย์

•



• หมวดรายได้เบด็เตล็ด  มีแหลง่รายได้  7  ประเภท  คือ
– รายได้จากเงินท่ีมีผู้อทุิศให้

– รายได้จากค่าขายแบบแปลน

– รายได้จากค่าเขียนแบบแปลน

– รายได้จากการจ าหน่ายแบบพิมพ์และค าร้อง

– รายได้จากค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร

– รายได้จากค่าสมคัรสมาชิกห้องสมดุ

– รายได้เบด็เตลด็อ่ืนๆ



• หมวดรายได้จากทนุ  มีแหลง่รายได้  1  ประเภท  คือ
• รายได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
• ภาษีที่ท้องถ่ินจดัเก็บเองส่วนใหญ่ เป็นภาษีที่จดัเก็บจากมลูคา่ทรัพย์สินที่อยู่ในเขตท้องถ่ินนัน้ๆ  โดยตรง  

และสว่นใหญ่เป็นทรัพย์สินที่มีหลกัฐานและสะดวกในการจดัเก็บ
• ภาษีอากรท้องถ่ินร่วมเก็บกบัรัฐบาลกลาง/เก็บเพ่ิม/ภาษีเสริม (Surcharged  Taxes) ได้แก่ภาษี

ท่ีรัฐบาลกลางช่วยจดัเก็บ โดยท้องถ่ินสามารถเรียกเก็บเพ่ิมได้ไมเ่กินจ านวนร้อยละของภาษีท่ีรัฐบาล
เก็บตามบทบญัญัติของกฎหมายได้แก่
– ภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ  จ านวนร้อยละ 30 ของท่ีองค์การบริหารสว่นจงัหวดัได้รับจดัสรรมา

จากกระทรวงมหาดไทย  และถ้ามีหลายแห่งให้หารคร่ึงหรือเฉลี่ย  เหมือนเงินอดุหนนุทัว่ไป
– ภาษีสรุา ภาษีสรรพสามติ
– อากรมหรสพ
– ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตที่เก็บเพิ่มเติม  ตามข้อบญัญตัิจงัหวดัในเขตองค์การบริหารสว่นต าบล
– ภาษีน า้มนั  และ  ผลติภณัฑ์จากน า้มนั
– ภาษีการพนนั
– ภาษีซีเมนต์



กระบวนการงบประมาณของทอ้งถ่ิน  มี 3 กระบวนการ

1. การจดัเตรียมงบประมาณ (preparation) เจ้าหน้าท่ีประจ าของ
องค์การปกครองท้องถ่ินมีหน้าท่ีเสนอค าของบประมาณต่อผู้ มีอ านาจ
สว่นกลาง  ตามแผนงานและโครงการของท้องถ่ิน

2. การอนมุตัิงบประมาณ (adoption)  ฝ่ายบริหารของท้องถ่ินเม่ือได้เสนอ
ร่างงบประมาณของท้องถ่ินต่อสภาท้องถ่ินแล้ว  สภาท้องถ่ินมีหน้าท่ี
พิจารณาอนมุตังิบประมาณของท้องถ่ิน  คล้ายบทบาทหน้าท่ีของรัฐสภาของ
ประเทศในการพิจารณาอนมุตังิบประมาณ

3. การบริหารงบประมาณ (execution)  ฝ่ายบริหารของท้องถ่ิน  มีหน้าท่ี
ในการบริหารการบริหารจัดเก็บรายได้ตามประมาณการและบริหารหรือ
ควบคมุการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการของแตล่ะ
หน่วยงานในสงักดัท้องถ่ิน รวมทัง้ติดตามรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ



ปัญหาส าคญัของการคลงัท้องถิ่นประเทศไทย  
ปัจจัยภายนอก

1. ปัจจยัทางเศรษฐกิจและสงัคม  ได้แก่  ความเจริญและการพฒันาเศรษฐกิจท้องถ่ิน  รายได้ของประชากร  ความเป็นเมืองหรือชนบท  
การค้าหรือพาณิชย์  การจ้างงาน  ความรับผิดชอบของประชาชนในการเสียภาษี  การหารายได้ของท้องถ่ิน

2. ปัจจยัทางการเมือง

2.1 ท้องถ่ินยงัถกูอ านาจทางการเมืองส่วนกลางและส่วนท้องถ่ินแทรกแซง  เน่ืองจากมีผลประโยชน์ในกลุ่มผู้น าท้องถ่ิน

2.2 มีนโยบายเน้นการกระจายอ านาจให้แก่หน่วยการปกครองท้องถ่ิน  แต่อ านาจส่วนใหญ่ยงัอยู่กบัส่วนกลางและส่วนภมูิภาค

2.3 ขาดผู้ รับผดิชอบท่ีมีความรู้ความเข้าใจปัญหาของท้องถ่ิน

ปัจจัยภายใน

1. การขาดความรับผดิชอบ  ความรู้  ความเข้าใจปัญหาท้องถ่ินของเจ้าหน้าท่ีหน่วยปกครองท้องถ่ินทัง้ฝ่ายบริหาร  และฝ่ายสภาท้องถ่ิน

2. ท้องถ่ินขาดรายได้เลีย้งตวัเอง

3. การบริหารเงินงบประมาณของท้องถ่ินไม่มีประสิทธิภาพ  ท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเงินรายได้ของท้องถ่ิน  

การเพิ่มสมรรถนะของการคลงัท้องถ่ินจะเกิดขึน้ได้โดยการพฒันาและยกระดบัปัจจยัทัง้ภายนอก  ทัง้ด้านสงัคม  ด้านเศรษฐกิจ  ด้าน
การเมือง  ตลอดจนนโยบายการกระจายอ านาจของรัฐบาล  และปัจจยัภายในโดยเฉพาะความสามารถในการบริหารของบคุลากร





รายไดท้อ้งถ่ิน





ประเดน็ปัญหาการคลงัท้องถิ่นไทย

รัฐบาล
• เน่ืองจากประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยว ดงันัน้ การปกครองท้องถ่ินของรัฐบาลไทย

จงด าเนินการ  ในลกัษณะผ่องถ่ายอ านาจ และมีการก ากบัดแูลจากรัฐอย่าง
เล่ียงไม่ได้ รัฐเป็นผู้ควบคมุทรัพยากรของชาต ิ

• ดังนัน้ การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินย่อมมี
ประเดน็ตา่งๆ เข้ามาเก่ียวข้องในเชิงมหภาพ กลา่วคือ

• สภาพทางการเมืองของประเทศ ทัง้สภาพความขัดแย้งทางการเมือง การ
มุ่งเน้นผลประโยชน์ของกลุม่การเมืองมากกวา่ผลประโยชน์ของชาต ิ

• ดังนัน้ จึงมีแนวโน้มในการจัดสรรทรัพยากรในโครงการต่างๆ ท่ีเอือ้ต่อ
ประโยชน์ทางการเมืองมากกวา่ประโยชน์ในระยะยาวของชาติ



• สภาพทางเศรษฐกิจ สงัคม และภาวการณ์คลงัของประเทศ 

• จากสภาพทางเศรษฐกิจท่ีมีประเด็นทางการกระจายรายได้และความ
เหลื่อมล า้ทางสงัคมจนน ามาสูก่ารประททุางการเมือง 

• ดงัเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในช่วงปี 2549-2553 ทัง้นีห้ากพิจารณาความ
เหลื่อมล า้ทางสงัคม หรือปัญหาระดับชาติท่ีรอการแก้ไข (ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลงั, 2553, หน้า 91) พบวา่



• ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะสามารถเติบโตได้ในระดับสูงอย่าง
ต่อเน่ืองส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ปรับตวัดีขึน้ ท าให้จ านวนคน
จนลดลงทัว่ประเทศจากกวา่ร้อยละ 45.0 ของประชากร

• เมื่อช่วง 25 ปีก่อน เหลือเพียงไม่ถึงร้อยละ 9.0 ของประชากรในปัจจบุนั แต่ประเทศ
ไทยยงัคงมีปัญหาเชิงสงัคมที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือ ปัญหาการเหลื่อม
ล า้ทางสงัคมทีก่อให้เกิดความแตกต่างเป็นอย่างมากระหว่างคนรวยกับคนจน คน
เมืองกับคนชนบท ซึ่งสะท้อนได้เป็นอย่างดีจากข้อมูลสถิติช่องว่างความเหลื่อมล า้
รายได้ระหว่างกลุ่มประชากรร้อยละ 20 ที่มีรายได้สงูสดุกบักลุ่มประชากรร้อยละ 20 
ที่มีรายได้ต ่าสุด มีความห่างกันมากกว่า 12 เท่าในปัจจุบัน ซึ่งถือว่าการกระจาย
รายได้ไมไ่ด้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึน้อยา่งมีนยัส าคญัในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา กลา่วคือ 
กลุม่ผู้มีรายได้ต ่าสดุร้อยละ 20      มีรายได้คิดเป็นสดัสว่นเพียงประมาณร้อยละ 4-5 
ของรายได้รวมทัง้ประเทศ อนัสะท้อนความเหลื่อมล า้อยา่งชดัเจน



ส่วนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจมีมิติ ในการ
พิจารณา

• ในมิติด้านบุคลากรในการปฏิบัติงาน ยังพบว่าขาดความรับผิดชอบ 
ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โดยเฉพาะปัญหาในการตีความกฎหมาย

• องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยงัขาดรายได้ในการเลีย้งตนเอง เน่ืองจาก
ส่วนหนึ่งยังต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง ซึ่งจะมีผลผูกพันให้
ท้องถ่ินเองเลือกใช้วิธีขอเงินอดุหนุน โดยเลือกโครงการท่ีสอดคล้องกบั
ความต้องการของสว่นกลางมากท่ีสดุ



ส่วนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจมีมิติ ในการ
พิจารณา

• ท้องถ่ินบางแห่งอาจขาดศกัยภาพในการแสวงหารายได้
• ฐานการเมืองท้องถ่ินส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
จดัเก็บภาษี

• องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยงัขาดมิติการบริหารจัดการด้วยหลกัธรร
มาภิบาลอยูม่าก   อนัสง่ผลตอ่ความเช่ือมัน่ในภาคประชาชนในการจ่าย
ภาษีให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 



ประชาชน

• พลเมืองนอกจากจะมีความกระตือรือร้นทางการเมืองแล้วยงัต้องจา่ยภาษีให้แก่
รัฐบาล โดยเฉพาะภาษีที่ระดบัท้องถ่ินที่ประชาชนสามารถควบคมุการใช้จา่ยได้อยา่ง
ใกล้ชิด 

• แตอ่าจพบวา่ปัญหาด้านประชาชนผู้ เสียภาษี ในกรณีของประชาชนและ
ผู้ประกอบการทัว่ไปคือ
– อตัราภาษีท่ีสงูเกินไปซึง่ไม่สร้างแรงจงูใจให้ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีเสียภาษีตามรอบปีของภาษีท่ีต้อง

ช าระ และน าไปสูก่ารเลี่ยงภาษีในที่สดุ
– ประชาชนและผู้ประกอบการขาดจิตส านกึในการเสียภาษี มีความพยายามในการกระท า

ทกุวิถีทาง โดยเฉพาะการกระท าการผ่านฝ่ายการเมือง ซึง่เลี่ยงยากเพราะนกัการเมือง
ท้องถ่ินกลวัจะถกูกระท าตอ่ฐานเสียงของตน

– ประชาชนพยายามหาช่องโหวข่องกฎหมายเพ่ือเลี่ยงการจ่ายภาษีให้กบัองค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน



แนวทางในการแก้ไขปัญหาการคลงัท้องถิ่นไทย

การแก้ไขปัญหาการคลัง

• ปรับปรุงปัจจยัทางเศรษฐกิจ
และสงัคมให้เอือ้อ านวยตอ่
การบริหารงานคลงัท้องถ่ิน

การแก้ไขปัญหาการคลัง

• การกระจายอ านาจทางการ
คลงัให้แก่หน่วยการปกครอง
ท้องถ่ินเพิ่มขึน้

• การกระจายอ านาจทางการ
คลงันัน้นอกจากจะพจิารณา
ที่เงินอดุหนนุแล้ว ควรขยาย
ฐานภาษีให้กว้างขึน้ รวมถงึ
การจดัสรรภาษีที่ให้ท้องถ่ิน
จดัเก็บได้เองมากขึน้

การแก้ไขปัญหาการคลัง

• ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริหารงานหน่วยการ
ปกครองท้องถ่ิน 



การแกไ้ขปัญหาการคลงัทอ้งถ่ิน

การส่งเสริมการพฒันาด้านรายได้ ซึง่มีความ
เช่ือมโยงกบัรัฐบาลเองท่ีจะต้องก าหนด
นโยบายอย่างจริงจงั โดยเฉพาะการตรา

พระราชบญัญตัิภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง อนั
จะเป็นการขยายฐานภาษีและสร้างแหล่ง
รายได้ให้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

การสง่เสริมและพฒันาด้านรายจ่าย
สร้างส านึกพลเมือง เพ่ือลดปัญหาการ
หลบหลีกและการเลีย่งในการจ่ายภาษี
ให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

ปรับปรุงเงินอดุหนนุ



การคลงัทอ้งถ่ินเป็นตวับ่งช้ีสถานะหลายประการในการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

บ่งชีส้ถานการณ์
กระจายอ านาจ 

ประสิทธิภาพใน
การจดัเก็บรายได้ 

รายได้ของท้องถ่ิน
ต่อหวัยอมบ่งชีถ้ึง
ความมัง่คัง่ของ
ท้องถ่ินนัน้ 

อตัราเพิม่ของ
รายได้ท้องถ่ินในแต่

ละรอบปี 

ฐานะทางการคลงั
ท้องถ่ิน



การคลงัทอ้งถ่ินเป็นตวับ่งช้ีสถานะหลายประการในการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

• บง่ชีส้ถานการณ์กระจายอ านาจ 
– โดยหากอ านาจในการจดัเก็บภาษีได้รับการถ่ายโอนไปให้ท้องถ่ินมากเพียงใด 

– ยอ่มแสดงให้เหน็วา่การกระจายอ านาจมีมากเพียงนัน้ 

– ในทางตรงกนัข้ามหากมิได้กระจายอ านาจทางภาษีไปให้ แสดงวา่รัฐบาล
กลางยงัสงวนอ านาจเอาไว้ 

– ถ้าท้องถ่ินมีอ านาจในการจดัเก็บภาษีมาก ย่อมแสดงว่าท้องถ่ินจะมีรายได้
ของตวัเองมาก ความเป็นอิสระในการตดัสินใจ  ใช้เงินไปในกิจกรรมใดๆ 
มากกวา่การใช้เงินช่วยเหลือจากสว่นกลาง ดงันัน้ การกระจายอ านาจที่
แท้จริงก็คือ การถ่ายโอนอ านาจในการจดัหารายได้ไปให้นัน่เอง



• ฐานะทางการคลงัท้องถ่ิน
– ยอ่มบง่บอกถงึความเข้มแข็งของท้องถ่ิน กลา่วคือ 

– ท้องถ่ินใด     มีฐานะทางการคลงัดี ยอ่มจดัท ากิจกรรมตา่งๆ ได้มาก และมี
ความน่าเช่ือถือทางการเงินมากอีกด้วย ในทางตรงกนัข้ามท้องถ่ินใดฐานะ
ทางการคลงัไมดี่ ย่อมไมมี่เงินไปจดัท าบริการ ความน่าเช่ือถือก็จะต ่า



• ประสิทธิภาพในการจดัเก็บรายได้ บง่บอกถึงประสิทธิภาพในการท างาน
ของท้องถ่ินได้ 
– ท้องถ่ินสามารถจดัเก็บรายได้ได้อยา่งครบถ้วน ภายใต้ต้นทนุการจดัเก็บต ่า 

– แสดงให้เหน็วา่ผู้บริหารของท้องถ่ินนัน้มีความสามารถ ประชาชนให้ความ
ร่วมมือ



• รายได้ของท้องถ่ินตอ่หวัยอมบง่ชีถ้ึงความมัง่คัง่ของท้องถ่ินนัน้ 
– ท้องถ่ินท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อหวัสงู แสดงว่าประชาชนมีรายได้มาก มีทรัพย์สิน
มาก อนัเป็นตวับง่ชีว้า่เศรษฐกิจของท้องถ่ินนัน้ดี

• อตัราเพิ่มของรายได้ท้องถ่ินในแตล่ะรอบปี 
– แสดงให้เหน็ถงึอตัราความมัง่คัง่ท่ีเพิ่มขึน้ในรอบปีด้วย ซึง่แสดงว่าผู้บริหาร
ท้องถ่ินมีความสามารถในการบริหารงานธุรกิจและเศรษฐกิจได้ผลดี   เป็นต้น 
ดงันัน้ การบริหารงานคลงัท้องถ่ินจงึถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีผู้บริหารท้องถ่ินควร
ให้ความสนใจ  ให้มากๆ


