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บทคัดย่อ  

งานวิจัยเรื่อง ความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
1. ศึกษาถึงความเข้มแข็งทางการคลัง 2. การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 3. ปัจจัยที่ส่งเสริมความเข้มแข็งทางการคลัง 
และ 4. ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงานคลัง การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบผสม ข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 
คือ งบการเงินและข้อมูลทางการคลังปีงบประมาณ 2559 ประชาชนในพ้ืนที่ และผู้ท างานด้านการคลังโดยตรงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ คือ ตัวชี้วัดทางการเงินการคลัง แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 

ผลการวิจัยพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 แห่งยังคงต้องพ่ึงพาภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
ทุกแห่งไม่มีการก่อหน้ีสาธารณะ ทุกแห่งให้บริการแก่ประชาชนเกือบทุกด้าน ผู้รับการสัมภาษณ์เห็นว่าปัจจัยที่มีผลอย่างมาก
ต่อความเข้มแข็งทางการคลัง คือ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายของรัฐบาล และขนาดรวมถึงสภาพของ
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงาน คือกฎระเบียบไม่สอดคล้องกับการท างานของ
ท้องถิ่น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายคือรัฐบาลควรจะเพ่ิมประเภทของภาษีให้ท้องถิ่นจัดเก็บเองมากขึ้น การให้เงินอุดหนุน
ควรจะค านึงถึงความแตกต่างของพ้ืนที่ การก่อหน้ีสาธารณะเพ่ือลงทุนในบริการสาธารณะให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เป็นสิ่งที่ควรท า 
ค าส าคัญ: ความเข้มแข็งทางการคลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
Abstract  

This article aimed to study 1 . the fiscal strength 2 .public services 3 . factors supporting the fiscal 
strength and 4 .problems and obstacles.  This study was conducted using a mixed research methodology. 
Samples of this study were financial statement and fiscal data for the fiscal year 2016 , people in 5  Local 
Administration Organization and key informants from 5  Local Administration Organization.  Tools for 
collecting data were financial statement and fiscal data, financial indicator, questionnaire and structured 
interview. 

It was found that: 5 Local Administration Organization still had to rely on tax and grant allocation. 
There was no public debt.  All public services were available to most of the people.  Factors that had a 
significant impact on fiscal strength were grant allocation, related laws, government policy and size as well 
as the area of Local Administration Organization. For barrier and problems, all of key informants agreed that 
law or regulation was inconsistent with their work.Based on the findings, the policy recommendation are: 
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1. It should be more kinds of tax that are collected by Local Administration Organization itself, 2. In order 
to avoid the disparity of Local Administration Organization, there may be allocate grant based on size an 
location of the Local Administration Organization.  3.  Public debt for public goods and services is what 
should be done. 
Keyword: fiscal strength, Local Administration Organization 
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1. บทน า 
เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศไทยมีระบบบริหารงานภาครัฐ แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การบริหารราชการส่วนกลาง 

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รูปแบบการบริหารราชการแต่ละรูปแบบต่างก็มีข้อดีและ
ข้อเสียแตกต่างกันไป แต่รูปแบบการบริหารราชการที่ยอมรับกันทั่วไปว่าดีที่สุดรูปแบบหน่ึงในปัจจุบันก็คือ การบริหารที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารหรือการปกครองมากที่สุด 

ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์ และพิชิต  รัชตพิบูลภพ (2556: 102-103) กล่าวว่า การบริหารองค์กรในลักษณะการกระจาย
อ านาจ (decentralization) ถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวางทั้งในภาครัฐและหน่วยธุรกิจขนาดใหญ่โดยให้เหตุผลว่า การกระจาย
อ านาจภารกิจและการตัดสินใจให้หน่วยงานระดับล่าง ท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงกว่าการบริหารแบบรวมศูนย์ เน่ืองจาก
หน่วยงานระดับล่างมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความต้องการของประชาชนดีกว่า และตอบสนองอุปสงค์ของประชาชนได้อย่าง
รวดเร็วและตรงกับความต้องการ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาร่วมตรวจสอบได้ง่ายกว่า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 284 ได้บัญญัติว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งหลายย่อมมีความเป็นอิสระ ในการก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง 
และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ”(ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง: 2542) และรัฐสภาได้ตรากฎหมาย เพ่ือให้
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ คือ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พุทธศักราช 2542, 2549 (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับ
ที่ 1 พ.ศ. 2542 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549) โดยมีการบัญญัติถึงสัดส่วน ภาษีอากรและรายรับประเภทต่าง ๆ  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

วรพิทย์  มีมาก (2011 : 37) ได้กล่าวว่า ท้องถิ่นในประเทศไทยจะพ่ึงตนเองได้จะต้องมีแหล่งที่มาของรายได้เพ่ิมขึ้น 
และเห็นว่าภาษีทรัพย์สินเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น Charles Tiebout; อ้างอิงจาก นรา  แป้นประหยัด  
และคณะ. ที่มีแนวคิดสนับสนุนการกระจายอ านาจทางการคลัง เชื่อว่าการกระจายอ านาจส่งผลดีต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ ของ
การให้บริการสาธารณะและท าให้ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่สามารถเลือกบริการสาธารณะที่เหมาะสมตามความต้องการผ่านการ
บริโภคในฐานะผู้มีสิทธิเลือกต้ัง (Consumer Voter) 

จะเห็นได้ว่าการกระจายอ านาจทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ควรท าเพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและสามารถให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ได้ดี เมื่อมีการถ่ายโอนภารกิจมากมายให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐบาลก็ต้องมีการแบ่งรายได้หรือกระจายรายได้อย่างเพียงพอ ชัดเจน และเป็นธรรมด้วย 

จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยมีเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านถึง 2 ประเทศ คือ 
ประเทศเมียนมา และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสามารถเชื่อมต่อไปถึงประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนได้ด้วย ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ
และอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน แต่เน่ืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาล
ต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้วิจัยใคร่ศึกษาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายมีความเข้มแข็งทางการ
คลังหรือไม่เพียงใดจะสามารถให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้ในมากน้อยเพียงใดมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
ความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ มีปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานหรือไม่อย่างไร เพราะถ้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็งก็จะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้จังหวัด ภูมิภาคและประเทศได้ 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
2.1 เพ่ือศึกษาความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 
2.2 เพ่ือศึกษาการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 
2.3 เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งเสริมความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 
2.4 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 

 
3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีในเบื้องต้น ดังน้ี 
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจทางการคลัง ของสกนธ์  วรัญญูวัฒนา (2551 : 23) อัชกรณ์  วงศ์ปรีดี (2554 : 

5-8) ซึ่งกล่าวว่าการกระจายอ านาจทางการคลัง ท าได้หลายวิธีได้แก่ การเพ่ิมรายได้ด้วยตนเอง (self - financing) การร่วมมือ
ทางการคลังหรือการร่วมมือทางการผลิตบริการและสาธารณูปโภค การขยายตัวของรายได้ท้องถิ่นผ่านภาษีทรัพย์สินและภาษี
การค้าหรือการเก็บค่าธรรมเนียมทางอ้อม การถ่ายโอนรายรับปกติซึ่งจัดเก็บภาษีโดยรัฐบาลมาให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และ การอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กู้ยืมเงินได้  สวัสดิการของประชาชนจะเพ่ิมสูงขึ้นจากการที่มีการ
กระจายอ านาจการคลังเน่ืองจากคุณสมบัติอย่างหน่ึงของสินค้าสาธารณะ คือ ไม่สามารถใช้กลไกราคาปกติในการตัดสินใจผลิต
และบริโภคได้ ดังน้ันการตัดสินใจให้บริการสาธารณะจึงต้องหันมาใช้วิธีการตัดสินใจร่วมกัน (Collective Decision) หรือออก
เสียง (Voting) น่ันเอง ในสภาวการณ์เช่นน้ีท าให้การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญมากขึ้น 
นอกจากน้ียังจะท าให้ประชาชนหันมาสนใจการท างานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น และสร้างความ
รับผิดชอบมากขึ้น (Accountability) 

3.2 แนวคิดเกี่ยวกับความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ACIR (วีระศักด์ิ เครือเทพ. 2551 : 11) 
อธิบายว่าความเข้มแข็งทางการคลังหมายถึง “ขีดความสามารถของหน่วยการปกครองท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพ่ือใช้
ในทางสาธารณะ” ส่วน Gerald J. Miller กล่าวว่าความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมายถึง “ความ
น่าจะเป็นที่หน่วยการปกครองท้องถิ่นสามารถด าเนินงานให้บรรลุ พันธกิจตามที่ได้รับมอบหมาย ” Ladd and Yinger  
(วีระศักด์ิ เครือเทพ, 2551 : 11) อธิบายว่า “ความเข้มแข็งทางการคลังหมายถึงสัดส่วนของความแตกต่างระหว่างขีด
ความสามารถในการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความจ าเป็นในการใช้จ่าย วีระศักด์ิ  เครือเทพ (2550 : 3-8) 
กล่าวว่าการคลังที่เข้มแข็งไม่ได้หมายความถึงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินสะสมมาก ๆ ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ควรมอง
ว่าการไม่มีภาระหน้ีสินจะช่วยให้สุขภาพทางการคลังของท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งไม่นิยม
กู้เงินมาลงทุนในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ  แม้ว่าโครงการเหล่าน้ันจะเป็นที่ต้องการของประชาชน เน่ืองจากเกรงว่าการกู้เงิน
เหล่าน้ีจะก่อให้เกิดภาระผูกพันทางการเงินในระยะยาวเกินความจ าเป็น 

3.3 ปัญหาการคลังท้องถิ่นไทย นครินทร์  เมฆไตรรัตน์และคณะ (2552 : 121) และอัชกรณ์  วงศ์ปรีดี (2555 : 10) ได้
สรุปประเด็นปัญหาการคลังท้องถิ่นออกเป็นประเด็นหลัก คือ ปัญหาด้านการบริหารทางการคลังและปัญหาเรื่องการจัดสรร
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดสรรเงินอุดหนุนแก่องค์กรปกครองท้องถิ่น ปัญหาการจัดเก็บภาษี   
เกริกเกียรติ  พิพัฒนเสรีธรรม (อัชกรณ์  วงศ์ปรีดี, 2554 : 13) พบว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นไทยยังขาดความเป็นอิสระ
ทางการคลังอยู่มากกล่ าว คือ องค์กรปกครองท้องถิ่ นทั้ งระบบมีร ายได้เป็นของตนเองเ พียงร้อย ละ 10 เท่า น้ัน  
จรัส  สุวรรณมาลา (อัชกรณ์  วงศ์ปรีดี, 2554 : 13) เห็นว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นไทยยังมีข้อจ ากัดในการพัฒนารายได้หลาย
ประการคือถูกจ ากัดสิทธิ์ในการจัดเก็บภาษีโดยกฎหมาย ไม่สามารถจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ดังเช่นใน
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ท้องถิ่นหลายประเทศ มีฐานภาษีและรายได้ที่จัดเก็บเองจ ากัด อันเน่ืองมากจากข้อจ ากัดของสภาพเศรษฐกิจท้องถิ่นและมี
สัดส่วนภาคเศรษฐกิจนอกระบบในสัดส่วนที่สูงมาก การบริหารจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นยังขาดประสิทธิภาพ ระบบเงิน
อุดหนุนท้องถิ่นไทยมีผลท าให้เกิดภาวะ Moral hazard เพราะเปิดช่องให้มีการวิ่งเต้นแย่งชิงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลโดยผ่าน
ช่องทางนักการเมืองระดับชาติ  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย    

 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ผู้วิจัยได้ศึกษามีหลายเรื่อง อาทิ 
 ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์ และพิชิต  รัชตพิบุลภพ (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการคลังท้องถิ่นและการจัดสรรงบประมาณ
ของส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาเรื่องความเหลื่อมล้ าทางด้านการคลังและการจัดสรรรายจ่ายเพ่ือความเสมอภาค 
 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และ ดารุณี พุ่มแก้ว (2560 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและความเหลื่อมล้ า
การคลังท้องถิ่นในประเทศไทย 
 ปริณดา  มีฉลาด (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัญหาการกระจายอ านาจทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบเทศบาลในประเทศไทย 
 ปิยธิดา  โคกโพธิ์ (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหาการคลังท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลนิคมค าสร้อย  
 พหล  เก้าเอี้ยน และคณะ (2557 : บทสรุปผู้บริหาร) ได้ศึกษาเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพในการวางแผนการคลังท้องถิ่น 
 วีระศักด์ิ  เครือเทพ (2551 : บทสรุปส าหรับผู้บริหาร) ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ความเข้มแข็งทางการคลังของเทศบาล 
 สุนิสา  เกิดมี (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง 
อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 
 อัชกรณ์  วงศ์ปรีดี (2554 : บทคัดย่อ) ศึกษาเปรียบเทียบระบบการคลังท้องถิ่นของมลรัฐอิลลินอยส์และประเทศไทย 
 อัชกรณ์  วงศ์ปรีดี (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหาการคลังท้องถิ่นไทย : บทสะท้อนจากมุมมองของ
ผู้บริหารเทศบาล 

 

ความเข้มแข็ง
ทางการคลังของ 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

การให้บริการสาธารณะของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

  ปัญหา 
อุปสรรค 

 

ปัจจัยส่งเสริม 
สนับสนุน 

ฐานะทางการเงิน 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย  
วิธีการด าเนินการวิจัยเรื่องความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย มีขั้นตอนใน

การด าเนินการดังน้ี 
ขั้นที่ 1 ก าหนดกรอบและแผนการด าเนินการวิจัย ทบทวนวรรณกรรมและขอค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ขั้นที่ 2 ก าหนดพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง คือ เทศบาลนคร 1 แห่ง (เทศบาลนครเชียงราย) เทศบาล

ต าบล 2 แห่ง (เทศบาลต าบลแม่สาย เทศบาลต าบลสันมะค่า) และองค์การบริหารส่วนต าบล 2 แห่ง (องค์การบริหารส่วน
ต าบลสันทรายงาม ต่อมาได้ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบลหัวง้ม) โดยดูจากความใกล้ไกลตัวจังหวัด
และความเจริญทางเศรษฐกิจ  

ขั้นที่ 3 พัฒนาเครื่องมือ คือ 1. ตัวชี้วัดทางการเงินการคลังโดยใช้ตัวชี้วัด 10 - Points ของ Kenneth Brown 
(Griesel J & Leatherman J. (2014) , Craig S.  Maher & Karl Nollenberger)  2.  แบบสอบถามประชาชนถึงบริการ
สาธารณะที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้โดยดูจากอ านาจหน้าที่ที่ต้องท า 3. แบบสัมภาษณ์ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและผู้อ านวยการกองคลังเป็นแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างที่ได้ก าหนดประเด็นค าถามไว้ 

ขั้นที่ 4 เก็บข้อมูล 
ขั้นที่ 5 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ดังน้ี 5.1 ข้อมูลที่ได้จากงบการเงินน ามาค านวณหาอัตราส่วนและเทียบกับเกณฑ์  

และแปลความหมายของอัตราส่วน ตรวจสอบข้อมูลโดยการท า focus group 5.2 ข้อมูลการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
วิเคราะห์ความครบถ้วนของกิจกรรมที่ให้บริการซึ่งสอบถามจากประชาชนโดยคิดเป็นร้อยละของกิจกรรม 5.3 ข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้อ านวยการกองคลังทั้ง 5 แห่ง ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (content 
analysis) ตามประเด็นที่ก าหนด มีการตรวจสอบข้อมูลโดยการท า Focus Group จาก Key Informants 

 
5. สรุปผลการวิจัย  

ผลจากการศึกษาความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายสรุปได้ 3 ตอน ดังน้ี  
ตอนที่ 1 อัตราส่วนที่เป็นตัวชี้วัดความเข้มแข็งทางการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่าตัวแรกคือ รายได้เฉลี่ยต่อ

หัวของประชากรทั้ง 5 แห่งต่ ากว่าเกณฑ์ (รายได้เฉลี่ยต่อหัวของจังหวัดเชียงราย) 2.ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง มีเพียง
เทศบาลนครเชียงรายที่พ่ึงพาตนเองได้ 3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 แห่งใช้จ่ายในการลงทุนขั้นพ้ืนฐานอย่างเพียงพอ  
4.ทั้ง 5 แห่งมีฐานะทางการคลังที่เข้มแข็ง 5.มีเพียง 3 แห่ง ที่มีทรัพยากรเพียงพอรองรับการขาดรายได้ระยะสั้น คือ เทศบาล
ต าบลแม่สาย เทศบาลต าบลสันทรายงาม และเทศบาลต าบลสันมะค่า 6.ทั้ง 5 แห่ง ไม่มีการก่อหน้ีระยะยาว  

ตอนที่ 2 ความครบถ้วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน จ านวนบริการสาธารณะที่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดให้บริการในระดับมากที่สุดถึง 37 รายการจาก 45 รายการ คือองค์การบริหารส่วนต าบลหัวง้ม เทศบาลต าบลสัน
ทรายงาม 32 รายการ เทศบาลต าบลแม่สาย 15 รายการ เทศบาลต าบลสันมะค่า 13 รายการ น้อยที่สุดคือ เทศบาลนคร
เชียงราย 7 รายการ รายการที่ให้บริการน้อยคือ บ้านพักคนชราและโรงรับจ าน า 

ตอนที่ 3 ผลการสัมภาษณ์ซึ่งมี 7 ประเด็น คือ 1. ความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า 
ความเข้มแข็งทางการคลัง คือ ความสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่ายและความสามารถในการจัดบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนอย่างต่อเน่ือง 2. ปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีทั้งหมด 9 
ปัจจัย ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชน งบประมาณที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐ ความสามารถในการจัดเก็บรายได้ขององค์กร 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บุคลากรในหน่วยงาน นโยบายของรัฐบาล ขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความเป็นอิสระในการ
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บริหารงานและสมรรถนะของผู้บริหาร 3. การก่อหน้ีสาธารณะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 แห่งไม่มีการกู้เงิน 4. องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 แห่งให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่อย่างครบถ้วน บางแห่งก็ท าเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด  

5. การจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ้ืนที่ใดที่เป็นเขตเมืองมีความเจริญก็จะจัดเก็บรายได้มากและ
เพ่ิมขึ้นทุกปี  

6. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 5 แห่ง เห็นว่าโดยภาพรวมแล้วประชาชน
พอใจการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับดีมากซึ่งเป็นการตอบวัตถุประสงค์ข้อ 2 ประเด็นสุดท้ายปัญหาใน
การบริหารงานมีบางปัญหาที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้เอง เช่น เรื่องของกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ เป็นต้น 

 
6. อภิปรายผลการวิจัย  

จากผลการวิจัยที่ได้สรุปมาข้างต้น ผู้วิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจที่จะน ามาอภิปรายหลายประเด็น ดังน้ี 
ประเด็นที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมาย ของความเข้มแข็งทางการคลังซึ่งผู้ รับการสัมภาษณ์กล่าวว่าความ

เข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมายถึงความสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่ายหรือการที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีเงินสะสมเพ่ิมขึ้น ซึ่งความคิดเห็นแบบน้ีถือเป็นแนวคิดแบบเก่าแบบด้ังเดิมซึ่งตรงกับ Ladd & Yinger อ้างอิงจาก 
วีระศักด์ิ  เครือเทพ (2551 ; 11) ผู้รับการสัมภาษณ์บางท่านที่กล่าวว่าความเข้มแข็งทางการคลังอยู่ที่การให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสมตรงความต้องการ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ทันสมัยสอดคล้องกับ ACIR อ้างอิงจากวีระศักด์ิ 
เครือเทพ เช่นกันที่ก็กล่าวว่าความเข้มแข็งทางการคลังหมายถึงขีดความสามารถของหน่วยการปกครองท้องถิ่นในการระดม
ทรัพยากรเพ่ือใช้ในทางสาธารณะ อันที่จริงแล้วการมีรายได้มากกว่ารายจ่ายเป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องมองถึงว่าเมื่อมีรายได้แล้วได้
น ารายได้เหล่าน้ันมาท าอะไร ประชาชนได้รับประโยชน์เพ่ิมขึ้นหรือไม่ด้วย ในความเป็นจริงแล้วความเข้มแข็งทางการคลังใน
ปัจจุบันที่ควรจะเป็นก็คือ องค์กรต้องค านึงถึงว่าจะใช้จ่ายอะไรบ้าง จ านวนเท่าไหร่ก่อน แล้วจึงดูว่าจะหารายได้จากไหน จะหา
อย่างไร การก่อหน้ีสาธารณะถือเป็นสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าได้ แต่ต้องกู้มาเพ่ือการลงทุน ก่อประโยชน์งอกเงยมี
ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเช่นการลงทุนขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสร้างอาชีพและความอยู่ดีกินดีของประชาชน ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้  
ไม่ใช่กู้มาเพ่ือสร้างส านักงานใหม่ให้ทันสมัย บางครั้งอาจใหญ่โตทันสมัยเกินความจ าเป็น ควรมีการออกกฎหมายก ากับดูแล
เงินกู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เน้นประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก 

ประเด็นที่ 2 การพ่ึงพาตนเองทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 แห่ง
ไม่สามารถจะพ่ึงพาตนเองได้อย่างแท้จริง เน่ืองจากทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องพ่ึงเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จากข้อมูล
ของเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม ที่ถูกอ้างถึงโดย อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี (2554) ที่กล่าวว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นไทยยังขาดความ
เป็นอิสระทางการคลังอยู่มาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งระบบ มีรายได้เป็นของตนเองเพียงร้อยละ 10 เท่าน้ันส่วนที่เหลือ
ต้องพ่ึงพิงภาษีและเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ซึ่งตรงกับจรัส สุวรรณมาลา ที่อ้างถึงใน อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี (2555) ที่ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถจัดเก็บภาษีเองได้  

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องพ่ึงพาเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลท าให้ท้องถิ่นไม่สามารถติดสินใจและวางแผน
ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนได้ ท าให้ท้องถิ่นไม่เข็มแข็งเพราะขาดความเข็มแข็งทางการคลัง ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของการคง
อยู่และพัฒนา อุดมการณ์ในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง จึงเป็นไปได้ยาก ดังน้ันต้องแกท้ี่สาเหตุ คือ ต้อง
ให้ท้องถิ่นสามารถเก็บภาษีได้เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีทรัพย์สิน เพราะทุกคนอยู่ในพ้ืนที่ได้รับการ
บริการจากท้องถิ่น จึงควรเสียภาษีให้กับท้องถิ่น ซึ่งเก็บตามหลักความเป็นธรรมและความเสมอภาค ช่วยสร้างความเจริญ
ให้กับท้องถิ่นได้เป็นอย่างมาก 
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ประเด็นที่ 3 การจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาลผู้ให้ข้อมูลส าคัญต่างก็เห็นว่าการที่รัฐบาลให้เงินอุดหนุนแกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน ควรจะมีการปรับเปลี่ยนระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนเพราะที่เป็นอยู่เป็นการให้เงินอุดหนุนตามราย
หัวของประชากรซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ก็จะได้เงินมากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กก็จะได้เงินน้อย
จะท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กและขนาดใหญ่มากขึ้น ประเด็นน้ีผู้ให้ข้อมูลทั้ง 5 
แห่งเสนอว่าควรจะให้เงินอุดหนุนตามความจ าเป็นซึ่งต้องมุ่งเน้นที่ความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานก่อนเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขนาดเล็กสามารถจะให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้ไม่แตกต่างกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่มากนัก
โดยค านึงถึงบริบทของพ้ืนที่ กล่าวคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีสถานประกอบการหรือไม่ใช่เขตเศรษฐกิจ
ควรจะได้รับเงินอุดหนุนมากขึ้น ส าหรับประเด็นน้ีผู้วิจัยเห็นด้วย กับ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์และดารุณี พุ่มแก้ว(2560) ที่พบว่าเงิน
อุดหนุนเป็น รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยถึงร้อยละ 30 - 50  และจากการเปิดเผยของผู้ให้ข้อมูลพบว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีนักการเมืองระดับชาติอยู่เบื้องหลังก็จะได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมากกว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ไม่มีความสามารถในการวิ่งเต้นดังที่ จรัส สุวรรณมาลา ใช้ค าว่า ภาวะ Moral Hazard. ซึ่งขัดกับหลักธรรมาภิบาล 
ดังน้ันผู้วิจัยมีความเห็นว่าถ้าจะต้องให้มีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอยู่ ก็ควรจะปรับเปลี่ยนระบบการจัดสรรเงินอุดหนุน เพราะไม่
เพียงแต่สภาพพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างกัน แต่บริบทอื่นๆยังต่างกันอีกด้วย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีเขตติดต่อประเทศเพ่ือนบ้าน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประชากรแฝงจ านวนมาก การให้บริการสาธารณะแก่คน
เหล่าน้ันก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายมากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและควรจัดระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอย่างเป็น
ธรรมให้มีความเท่าเทียมกันและเป็นไปตามสภาพที่แท้จริง 

ประเด็นที่ผู้วิจัยจะน ามาอภิปรายผลประเด็นที่ 4 ซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็นประเด็นส าคัญ เพราะถ้ามี
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดสรรงบประมาณ ความเข็มแข็งทางการคลังก็ไม่เกิด คือปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลัง  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 แห่งเห็นว่าปัญหาที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้เองคือเรื่องของกฎระเบยีบเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ 
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบของรัฐเห็นว่างานบางอย่างไม่ใช่หน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจึงไม่สามารถท าได้ยกตัวอย่าง เช่นเรื่องการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อม ผู้รับการสัมภาษณ์ให้เหตุผลว่าพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล พ้ืนที่เทศบาลต าบลเป็นชนบทเหมือนกันก็ต้องมีปัญหาสิ่งแวดล้อมอยู่ด้วย การที่จะไม่ให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลหรือเทศบาลต าบลจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องควรจะมีการปรับปรุง
กฎระเบียบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในเรื่องน้ีรัฐบาลกลางหรือผู้ออกกฎหมายควรจะลงมาดูแล  ผู้วิจัยเสนอว่าควรมี
การจัดสัมมนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือน าเสนอปัญหาให้รัฐบาลกลางได้รับทราบและแก้ไขปัญหาต่อไป 

 
7. ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

จากผลการวิจัยที่ผู้วิจัยได้น าเสนอไปแล้วน้ัน ผู้วิจัยใคร่เสนอแนะในเชิงนโยบายดังน้ี 
7.1 ถึงแม้ว่าอัตราส่วนที่เป็นตัวชี้วัดความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวมแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่

น่าพึงพอใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งดุลการคลัง แต่ความสมดุลของดุลการคลังมีสิ่งที่แฝงอยู่ก็คือรายรับขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่งจะรวมเงินอุดหนุนและภาษีจัดสรรหรือที่เรียกว่าภาษีแบ่งจากรัฐบาลเข้าไว้ด้วย ในประเด็นน้ีผู้วิจัยเห็นว่าถ้า
ต้องการเห็นความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริงรัฐบาลอาจลดเงินอุดหนุนลงแล้วให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดเก็บภาษีด้วยตัวเองให้มากประเภทกว่าเดิม โดยเฉพาะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพ่ือที่จะมีรายได้เพียงพอในการ
บริหารท้องถิ่นตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และยืนอยู่บนขาของตัวเองได้ 



 

Oral 

123 

7.2 ถ้าจะยังมีการจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ตามแบบเดิม การจัดสรรควรจะค านึงถึงบริบท
ของพ้ืนที่ ซึ่งผู้วิจัยหมายถึงต้องค านึงถึงความแตกต่างของพ้ืนที่เมืองพ้ืนที่ชนบท บางพ้ืนที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรม แหล่ง
ท่องเที่ยวและเป็นพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจมากกว่าก็ควรจะจัดสรรงบประม าณให้น้อยกว่าพ้ืนที่ที่
ทุรกันดาร ไม่มีพ้ืนที่เศรษฐกิจ รวมถึงการจัดสรรเงินอุดหนุนในพ้ืนที่ที่เป็นเขตชายแดนซึ่งมีประชากรแฝงอยู่เป็นจ านวนมาก
และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจ าเป็นที่จะต้องให้บริการตามหลักมนุษยธรรม อีกประการหน่ึงคือ  ควรจัดระบบหรือ
กฎเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้มีความเป็นธรรมและมีการควบคุมดูแลการจัดสรร อย่าให้เกิดการเห็นแก่พวกพ้องหรือ
เป็นไปตามการวิ่งเต้นมือใครยาวสาวได้สาวเอา 

7.3 ก่อหน้ีสาธารณะ ผลจากการวิจัย พบว่าไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเลยที่ก่อหน้ีสาธารณะ โดยมีความคิดว่า มี
เท่าไหร่ก็ใช้เท่าน้ัน ไม่อยากเป็นภาระ แต่ถ้าเป้าหมายของการบริหารท้องถิ่นอยู่ที่ประโยชน์สูงสุดของประชาชน ที่จะได้รับ
บริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสมและตอบสนองความต้องการของประชาชนเพ่ือความอยู่ดีกินดีเพ่ิมขึ้น ถ้ามีความ
จ าเป็น การก่อหน้ีสาธารณะก็เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยเห็นด้วยกับนักวิชาการทางการคลังหลายๆท่านที่เสนอแนะให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกู้เงินลงทุนขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสร้างความเจริญ ความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่าง ทั่วถึง 

 
8. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

มีผู้เสนอความเห็นว่าความเข้มแข็งทางการคลังคือ ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ ซึ่ง
น่าจะได้มีการท าการวิจัยถึงความเพียงพอของการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนคุณภาพของ
บริการเหล่าน้ัน ด้วยการสอบถามประชาชนโดยตรงเพ่ือประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนควรจะได้รับ 
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