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ที่มาและความส าคญัของปัญหา 

• ประเทศไทยได้เริ่มมีการการกระจายอ านาจที่เห็นได้อย่างชัดเจน 

• ระยะเวลาเปลี่ยนผ่านของนโยบายพบว่า ยังมีปัญหาทั้งในทางนโยบาย
และทางปฏิบัติ 

• ส่วนใหญ่เป็นปัญหาในการกระจายอ านาจภารกิจหน้าที่  คนและ
งบประมาณ  

• ปัจจัยส าคัญที่สุดประการหนึ่งคือ งบประมาณหรือการกระจายอ านาจ
ทางการคลัง (Fiscal Decentralization) ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.)  

 



ที่มาและความส าคญัของปัญหา 

• ในรัฐธรรมนญูฉบบัปี 2550  

• มาตรา 281-290 นัน้ได้มีการเปิดช่องว่างให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการบริหารตา่งๆ ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมากขึน้  

• เพื่อเป็นการสร้างความเสมอภาคของประชาชนท่ีจะได้รับในการบริหาร
นโยบายด้านตา่งๆ โดยเฉพาะการบริหารการคลงั 



ที่มาและความส าคญัของปัญหา 

• (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบบัท่ี 2), 2550) ปัจจุบนัการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีและภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนตลอด 

• ก าหนดเป้าหมายในอนัท่ีจะเพิ่มสดัส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ให้ได้รับรายได้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 35 

• การปกครองท้องถ่ินไม่มีอิสระในการปกครองตนเอง และประชาชนใน
ท้องถ่ินไมส่ามารถเข้าไปมีสว่นร่วมในการปกครองตนเองได้ 



ที่มาและความส าคญัของปัญหา 

1) ปัญหาดา้นรูปแบบและโครงสร้างขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  

2) ปัญหาดา้นอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  



ที่มาและความส าคญัของปัญหา 

3) ปัญหาดา้นการก ากบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

4) ปัญหาด้านการคลงัและงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  

5) ปัญหาดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 



ที่มาและความส าคญัของปัญหา 

• ปัญหาดา้นการคลงัและงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
• รัฐบาลควรให้ความส าคญักบัการท างานขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีงบประมาณเป็นของตนเอง  
• การบริหารงบประมาณเป็นหัวใจท่ีส าคญัของการบริหารงานของทอ้งถ่ิน 

ฝ่ายบริหารขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหน้าท่ีตอ้งเสนอขอ้บญัญติั
งบประมาณ ต่อสภาทอ้งถ่ินเพื่อขอความเห็นชอบ  



ที่มาและความส าคญัของปัญหา 

• การสร้างนวตักรรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อลดปัญหาของ
การกระจายรายไดท้างการคลงัทอ้งถ่ินในประเทศไทย  

• จดับริการสาธารณะรูปแบบใหม่ หรือการปรับปรุงบริการใหต้อบสนอง
ประชาชนอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  



ที่มาและความส าคญัของปัญหา 

• ผู้บริหารขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินอยู่ในฐานะเช่นเดียวกัน คือ
คิดค้นนโยบายหรือโครงการใหม่ ท่ีเกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนในทาง
ใดทางหนึง่ 

• การปรับปรุงคณุภาพสิง่แวดล้อมในเขตเมือง  

• การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประจ าถ่ินให้เกิดความส านึกและความ
ภาคภมูิใจร่วมกนัมาตรการสง่เสริมการท่องเท่ียว  

 



ที่มาและความส าคญัของปัญหา 

• ผูว้ิจัยได้พิจารณาถึงประเด็นปัญหานวตักรรมในการบริหารการคลงั
ทอ้งถ่ินว่าเทศบาลนครปฐมมีการจดัสรรเงินจากรัฐบาลในการแก้ไข
ปัญหาการกระจายรายไดข้องทอ้งถ่ินอย่างไร และสร้างนวตักรรมใหม่
ใหแ้ก่ทอ้งถ่ินอะไรบา้ง  

• ตลอดจนมีมาตรการใดในการสร้างรายไดใ้ห้กบัประชาชนในทอ้งถ่ิน 
เพื่อน าผลการวิจยัท่ีไดไ้ปพฒันาและต่อยอดนวตักรรมการบริหารการ
คลงัทอ้งถ่ินใหเ้กิดประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

• แนวทางการพฒันาส าหรับนกับริหารทอ้งถ่ินของไทยอยา่งย ัง่ยนื 

 



วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
 

1. เพื่อศึกษาขอ้มูลนวตักรรมในการบริหารการคลงัทอ้งถ่ิน
ของเทศบาลนครนครปฐม 

2. เพื่อศึกษาระบบการบริหารจดัสรรงบประมาณทอ้งถ่ิน
ของเทศบาลนครนครปฐม 

3. เพื่อศึกษามาตรการนวตักรรมในการสร้างรายไดท้อ้งถ่ิน
ของประชาชนในเทศบาลนครนครปฐม 

 



การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการคน้ควา้ดงัต่อไปน้ี 

• 1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายจ่ายสาธารณะ 
• 2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบันวตักรรม 

 



กรอบแนวคดิ 

นวัตกรรมการ
บริหารการคลัง

ท้องถิ่นของ
เทศบาล
นครปฐม 

ข้อมูลพื้นฐานของ
นวัตกรรมในการบริหาร

การคลังท้องถิ่น 

ระบบการบริหารจัดสรรเงิน
ท้องถิ่น 

มาตรการนวัตกรรมในการ
สร้างรายได้ท้องถิ่นของ

ประชาชน 



วธีิด าเนินการวจิัย 
 

• การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน
ประกอบดว้ย 

• 1. ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของเทศบาลนครนครปฐมเป็นการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth 
Interview) โดยสัมภาษณ์นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จ านวน 1 คน และรอง
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐมจ านวน 4 คนท่ีมีส่วนร่วมในการสร้างนวตักรรมของการบริหาร
การคลงัในทอ้งถ่ิน มีประเดน็ท่ีส าคญัดงัน้ี 

 1.1 แนวทางการบริหารงานของเทศบาลนครนครปฐม 
 1.2 การสร้างนวตักรรมการบริหารการคลงัทอ้งถ่ินภายในเทศบาลนครนครปฐม 
 1.3 การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลนครนครปฐม 
 1.4 การบริหารงานของเทศบาลนครนครปฐมเพื่อใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัในสังคม 
 1.5 ประสบการณ์การบริหารงานท่ีประสบความส าเร็จในการบริหารนวตักรรมการคลงัทอ้งถ่ิน
ของเทศบาลนครนครปฐม 
 1.6 เทศบาลนคนครปฐมมีการใชส้ารสนเทศหรือนวตักรรมใหม่ในการด าเนินงานเพื่อให้
ประสบความส าเร็จและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

 



วธีิด าเนินการวจิัย 
 

• 2. ศึกษาระบบการบริหารจดัสรรงบประมาณทอ้งถ่ินของเทศบาลนคร
นครปฐม โดยการสมัภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) 
กบัผูอ้  านวยการส านกัการคลงัและพนกังานในส านกัการคลงัเทศบาล
นครนครปฐมจ านวน 5 คน  

• 3. ศึกษามาตรการนวตักรรมในการสร้างรายไดท้อ้งถ่ินของประชาชนใน
เทศบาลนครนครปฐม โดยการสมัภาษณ์แบบการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group)  
– ปลดัเทศบาลเทศบาลนครนครปฐม จ านวน 1 คน  
– รองปลดัและพนกังานในส านกัปลดัเทศบาลนครนครปฐม จ านวน 12 คน 

 



 
 

ผลการวจิัย 
ขอ้มูลนวตักรรมในการบริหารการคลงัทอ้งถ่ินของเทศบาลนครนครปฐม 

 
 แนวทางการบริหารงานของ

เทศบาลนครนครปฐม ผูว้ิจยัได้
ท าการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารของ
เทศบาลนครนครปฐม แบบ
เจาะลึก  

จากการศึกษาพบวา่ เทศบาล
นครนครปฐมมีการพฒันาเป็น
เมืองเศรษฐกิจ โดยมีอาณาเขต
ติดกบัจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

การพฒันาของเมืองจะไดรั้บ
ผลประโยชน์จากจังหวัด
กรุงเทพมหานครได้อย่าง
รวดเร็ว เ ป็นเมืองท่ีตั้ งอยู่
ก ล า ง ส ถ า น ศึ ก ษ า  มี
พระราชวงัสนามจนัทร์ และ
องค์พระปฐมเจดีย์เทศบาล
นครนครนครปฐม 

เ ป็นแหล่งการเ รียน รู้
และการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ ประกอบทั้ ง
เ ป็นแหล่ งค้าข า ยได้
อย่าง มีประสิทธิภาพ 
( น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี
เทศบาลนครนครปฐม
และรองนายกเทศมนตรี
บาลนครนครปฐม , 
2560 



ผลการวจิัย 
 

• ยทุธศาสตร์การพฒันาเทศบาลนครนครปฐม (พ.ศ. 2558 - 2563) 
ประกอบด้วย 6 ยทุธศาสตร์ ดงันี ้ 

• 1. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสงัคมและชมุชน 
• 2. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการศกึษา 
• 3. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริการสาธารณะ  
• 4. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  
• 5. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 
• 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารและพฒันาองค์กร  



ผลการวจิัย 
 

• 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคมและชุมชน พบว่า เทศบาล
นครปฐมมีการเสริมสร้างคณุธรรม และความสามคัคีของประชาชน โดย
มีการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดอยา่งจริงจงั 

• 2. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการศกึษา พบว่า เทศบาลได้พฒันาและ
ส่งเสริมการศกึษาให้ได้มาตรฐาน โดยเน้นความรู้คู่คณุธรรม และสร้าง
ความร่วมมือและเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษารองรับการเข้าสู่
ประชาคมอา เซี ยน  ซึ่ ง เ ป็นการยกระดับอง ค์ความ รู้ ใ ห้ เ ข้ า มี
มาตรฐานสากลมากขึน้  



ผลการวจิัย 
 

• 3. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริการสาธารณะ พบวา่เทศบาลนคร
นครปฐมได้พฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานให้มีมาตรฐานและครอบคลมุ
ทกุพืน้ท่ี เช่น  
– การพฒันาระบบป้องกนัน า้ทว่ม และการพฒันาระบบบ าบดัน า้เสีย เป็นต้น  

• 4. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม พบวา่ 
เทศบาลมีการรักษามาตรฐานอาหารและการบริการให้ถกูสขุลกัษณะ 
อีกทัง้การพฒันาการจดัการปัญหาสิง่แวดล้อม โดยการมีสว่นร่วมของ
ทกุภาคสว่นและปลกูฝังจิตส านกึด้านสิง่แวดล้อมให้กบัประชาชน  
 



ผลการวจิัย 
 

• 5. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ พบวา่ เทศบาลได้เป็นสง่เสริม
อาชีพและเพิ่มรายได้ให้ประชาชน โดยผ่านการพฒันาตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การบริหารการคลงัเชิงรุก และการบริการจดัการด้าน
ระบบสื่อสารทางการเงิน เป็นต้น  

• 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารและพฒันาองค์กร เทศบาลได้
สร้างความโปร่งใส เป็นธรรม และเกิดความคุ้มคา่โดยมีการอบรม
บคุลากรอย่างตอ่เน่ือง  
 



ผลการวจิัย 
 

• เทศบาลนครปฐมนัน้มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้
สามารถป รับตัว เ ข้ ากับสภาพเศรษฐ กิจของสังคมไ ด้อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  

• โดยการก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาเทศบาลนครปฐม (พ.ศ. 2558 - 
2563)  

• ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจได้มุ่งเน้นพัฒนา ส่งเสริม การ
บริหารการคลังเชิงรุก และการบริการจัดการด้านระบบสื่อสารทาง
การเงินอยา่งเป็นรูปธรรมมากขึน้ 



ผลการวจิัย 
 

• การสร้างนวตักรรมการบริหารการคลังท้องถ่ินภายในเทศบาลนคร
นครปฐม จากการศึกษา พบวา่ 

• ความหลากหลายของเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้ น ท าให้มีการติดต่อ
ประสานงานแจง้ปัญหาผา่นเทคโนโลยกีารส่ือสารมากข้ึน เช่น  
– ก า ร โ ท ร ศัพ ท์ แ จ้ ง เ ห ตุ ต่ า ง ๆ  แ ล ะ ก า ร ติ ด ต่ อ ผ่ า น แ อพพ ลิ เ ค ชั่ น 

(Application) หรือโซเชียลมีเดีย (Social media)  
– เทศบาลได้จัดท าหน่วย รับ เ ร่ือง ร้อง ทุกข์  และ เทศบาลยัง มี เฟสบุ๊ ค 

(Facebook) หรือแฟนเพจ (Fan page) 
– การแกไ้ขปัญหาขยะท่ีเกิดข้ึน มีการสร้างกลุ่มไลน์ (Line group) ใหท้ราบ

ถึงปัญหาต่างๆ ผา่นกลุ่มเครือข่ายอาสาสมคัร (อสม.) 



ผลการวจิัย 
 

• การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล  (Good Governance) 
ของเทศบาลนครนครปฐม  

• ปัจจยัท่ีจะน าไปสูค่วามส าเร็จของการก าหนดนโยบายตา่งๆ  

• การน านโยบายไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผ่านการ
กระจายอ านาจ 



ผลการวจิัย 
 

• การบริหารงานของเทศบาลนครนครปฐมเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกนั
ในสังคม จากการศึกษานัน้ได้ใช้หลักธรรมาภิบาล ประกอบกับการ
ก าหนดนโยบายในการบริหารงานในเทศบาล พบว่านโยบายหลกัของ
นายกเทศมนตรีนครปฐม 9 ด้าน ประกอบด้วย  

• 1. นโยบายด้านการศกึษา 

• 2. นโยบายด้านการสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  

• 3. นโยบายด้านสงัคมและชมุชน  

• 4. นโยบายด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน  



ผลการวจิัย 
 

• 5. นโยบายด้านโครงสร้างพืน้ฐาน การจราจร และภมูิทศัน์เมือง 

• 6. นโยบายด้านกีฬา  

• 7. นโยบายด้านศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม  

• 8. นโยบายด้านการท่องเท่ียว   

• 9. นโยบายด้านการพฒันาบคุลากรและการบริการประชาชน  



ผลการวจิัย 
 

• เทศบาลนครนครปฐมมีการใช้สารสนเทศหรือนวัตกรรมใหม่ในการ
ด าเนินงานเพื่อให้ประสบความส าเร็จและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อยา่งทัว่ถึง  

• จากการศึกษาพบว่า เทศบาลนครนครปฐมมีการใช้สารสนเทศหรือ
นวัตกรรมใหม่ในการด าเนินงานเพื่อให้ประสบความส าเร็จและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ผ่านการ
ประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ 



 
ระบบการบริหารจดัสรรงบประมาณทอ้งถ่ินของเทศบาลนครนครปฐม 

 
รายรับ 

รับจริง 
ปีพ.ศ. 2557 (บาท) 

รับจริง 
ปีพ.ศ. 2558 (บาท) 

รับจริง 
ปีพ.ศ. 2559 (บาท) 

รายรับรวม 835,998,469.69 977,780,754.59 916,939,561.16 

ก. รายได้ภาษีอากร 115,302,367.45 118,105,943.83 119,263,651.16 

1. หมวดภาษีอากร  72,712,055.25 71,706,686.06 77,851,427.27 

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

8,729,612.01 15,636,064.80 13,422,705.73 

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 22,200,031.79 19,662,167.62 18,137,436.92 

4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
การพาณิชย์ 

9,912,463.30 8,658,747.35 8,779,898.24 

5. หมวดรายได้เบ็ดเตร็ด 1,424,205.10 1,481,628.00 538,283.00 

6. หมวดรายได้จากทุน 324,000.00 960,650.00 538,900.00 
ข. รายได้ที่ รัฐบาลเก็บและจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

281,196,540.66 324,043,785.56 304,329,745.60 

1. หมวดภาษีจัดสรร 281,196,540.66 324,043,785.56 304,329,745.60 

รายรับ 
รับจริง 

ปีพ.ศ. 2557 (บาท) 
รับจริง 

ปีพ.ศ. 2558 (บาท) 
รับจริง 

ปีพ.ศ. 2559 (บาท) 
ค. รายได้ที่ รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

439,499,561.58 535,631,025.20 493,346,164.40 

1. เงนิอุดหนุนทั่วไป 293,545,510.00 339,904,919.00 362,459,672.00 

2. เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 145,954,051.58 195,726,106.20 130,886,492.40 



 
มาตรการนวตักรรมในการสร้างรายไดท้อ้งถ่ินของ

ประชาชนในเทศบาลนครนครปฐม 
 • จากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารแบบเจาะลึก พบวา่ 

• นวตักรรมดา้นการคลงัทอ้งถ่ินและดา้นการบริหารจดัการมีท่ีมาจากการ
ริเร่ิมของผูบ้ริหารหรือของพนกังานทอ้งถ่ินเป็นหลกั  

• การริเร่ิมนวตักรรมไดรั้บแรงผลกัดนัมาจากปัญหาการขาดประสิทธิภาพ
ทางการบริหาร ขอ้จ ากดัดา้นทรัพยากร ซ่ึงเทศบาลนครนครปฐมควรมี
การเสริมสร้างอาชีพใหก้บัชุมชน  

• เทศบาลควรเน้นผลผลิตท่ีเป็นส่ิงใหม่และมีความยัง่ยืนให้แก่ทอ้งถ่ิน 
(ปลดัเทศบาลเทศบาลนครนครปฐม รองปลดัเทศบาลและพนักงานใน
ส านกัปลดัเทศบาลนครนครปฐม, 2560) 
 



สรุป 

• เทศบาลนครนครปฐมนั้น มีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการสร้าง
นวตักรรม 

• เน่ืองจากจงัหวดันครปฐมเป็นจงัหวดัขนาดใหญ่ และมีการแลกเปล่ียน
ทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมกบัแต่ละจงัหวดั 

• มีการสร้างนวตักรรมผา่นเทคโนโลยผีา่นการส่ือสารท่ีทนัสมยั  
– การสร้างแฟนเพจ (Fan page) ในการรับแจง้และบริการใหก้บัประชาชน 

และ 
– การสร้างกลุ่มไลน์ (Line Group) ในการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่าง

เทศบาลกบัประชาชน 



อภิปรายผล 

• นวตักรรมด้านการบริหารการคลงัท้องถ่ินในปัจจบุนัของประเทศไทยนัน้
ได้พบ  

• ปัญหาด้านการกระจายอ านาจจากสว่นกลางลงมาองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึน้ในชมุชนสร้างปัญหาการบริหาร
จดัเก็บภาษีท้องถ่ินท่ีขาดประสทิธิภาพตามมา  

• องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้ริเร่ิมนวตักรรมด้านการจดัเก็บภาษี ได้
ประสบปัญหาการขาดฐานข้อมูลรายช่ือผู้ มีหน้าท่ีเสียภาษีท่ีสมบูรณ์
และถูกต้องเป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ท้องถ่ินไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้มี
ประสิทธิภาพ 



อภิปรายผล 

• 1) รัฐบาลต้องให้ความส าคญักบัการกระจายอ านาจให้กบัองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน  

• 2) องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีริเร่ิมนวตักรรมในการจดัเก็บรายได้
จะต้องมีการพฒันาระบบฐานข้อมลูผู้ เสียภาษีท้องถ่ินแตล่ะประเภท  

• 3) องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินต้องด าเนินการส ารวจและจดัท าแผนท่ี
ภาษี  
– ประชาสมัพนัธ์แก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษี
ท้องถ่ินผ่านเวทีประชาคมหรือผ่านส่ือประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ ฯลฯ เป็นต้น  

 



อภิปรายผล 

• มาตรการนวัตกรรมในการสร้างรายได้ท้องถ่ินของประชาชนในเทศบาล
นครปฐม มีความสอดคล้องกบังานวิจยัของ วีระศกัดิ์ เครือเทพ (2554) ท่ี
ได้ศึกษาเร่ือง ความท้าทายในการจัดงบประมาณรายจ่ายและการจัดหา
รายได้ของเทศบาล ผลงานวิจยัพบวา่  

• รัฐบาลจะต้องให้ความส าคญักบัการด าเนินการในด้านสงัคมและช่วยเหลือ
ประชาชนกลุ่มผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
พึง่พาตนเองทางการคลงัให้มากขึน้  

• ปรับลดงบประมาณรายจ่ายที่จดัสรรให้แก่แผนงานด้านบริหารทัว่ไปลงได้นัน้ 
จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีงบประมาณส าหรับการบริหารและ
ดแูลประชาชนได้เพิ่มขึน้ 



อภิปรายผล 

•  สอดคล้องกับงานวิจัยของ Mochida (2008) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง 
Fiscal Decentralization and Local Public 
Finance in Japan ผลงานวิจยัพบวา่ 

• บทบาทควบคมุการกระจายรายได้ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ระหว่าง
คนรวยและคนจนไมมี่ความแตกตา่งกนัมากนกั  

• ในบริบทของการกระจายอ านาจจากรัฐบาล และมอบหมายให้
คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถ่ิน ท่ีท าหน้าท่ีจัดสรรเงิน
อดุหนนุเพื่อความเสมอภาค 



ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังนี ้
 

ด้านนโยบาย 
• 1. รัฐบาลควรกระตุน้ สร้าง และส่งเสริมนโยบายดา้นนวตักรรมการคลงัทอ้งถ่ินให้

มากข้ึน  
• 2. รัฐบาลควรส่งเสริม นวตักรรมในการสร้างรายไดข้องทอ้งถ่ินผา่นการสนบัสนุน

และให้องค์ความรู้ เช่น การให้สินเช่ือการส่งออกสินค้าท่ีถูกกฎหมายได้อย่างมี
คุณภาพ เป็นตน้ 

ด้านปฏิบัต ิ
• 1. รัฐบาลควรมีการประสานงานอยา่งต่อเน่ือง และมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของ

นวตักรรม เพ่ือใหน้โยบายไดรั้บการประเมินผลนโยบายสาธารณะไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
• 2. เทศบาลนครนครปฐมควรมีการจดัล าดบัความส าคญัให้กบัการบริหารการคลงั

ท้องถ่ิน เพ่ือให้เกิดนวตักรรมท่ีสามารถน าไปประยุกต์ให้กับนโยบายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 




