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บทนํา 
 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ซ่ึงมี “ขนาด” การบริหารจัดการท่ีกว้างใหญ่ในแง่ภูมิ
รัฐศาสตร์ (Geopolitics) กรุงเทพมหานครเป็นหัวใจของประเทศ เนื่องจากเป็นแหล่งรวมกระบวนการตัดสินใจ
ของการบริหารประเทศ ซ่ึงเมื่อมีการบริหารขนาดใหญ่เช่นนี้ ก็จะทําให้กระบวนการบริหารงบประมาณมีขนาด
ใหญ่ตามไปด้วย เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายเป็นองค์ประกอบสําคัญท่ีได้รับการจัดสรรขึ้นมาเพ่ือจัดหาสินค้า
สาธารณะและบริการแก่ประชาชน ซ่ึงมีมากกว่า 7 ล้านคนส่วน “กรุงเทพมหานคร” นั้น เป็นองค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ินแบบพิเศษ (องค์กรปกครองท้องถ่ินอ่ืนๆก็มี อบต. เทศบาล อบจ. และเมืองพัทยา) บริหารโดยผู้ว่า
ราชการท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยตรง (แม้ว่าในขณะน้ีมาจากการแต่งตั้ง) ความจริงนั้นโดยรูปแบบแล้ว ผู้ว่ากทม. 
ก็เหมือนนายก อบต. นายกเทศมนตรี นายก อบจ. และผู้ว่าการเมืองพัทยาเป็นรูปแบบท่ีเรียกว่าแบบนายกหรือ
ผู้บริหารเข้มแข็ง (Strong-mayor Form) ซ่ึงระบบนี้ทําให้ผู้ว่า กทม.ฯ สามารถบริหารงานได้โดยอิสระ โดยมิได้
ต้องแสดงความรับผิดหรือ Accountable ต่อสมาชิกสภาเหมือนระบบสภา-นายกฯ (Council-mayor Form) 
ซ่ึงการบริหารโดยอิสระนี้มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งบประมาณของกทม. และองค์กรปกครองท้องถ่ินอ่ืนด้วย  
เครื่องมือทางการคลังและขนาดคลังของรัฐบาล 1. เครื่องมือทางการคลัง การดําเนินงานทางการคลังให้ได้ผลดีมี
ประสิทธิภาพนั้น มีเครื่องมือสําคัญในการดําเนินการได้แก่ นโยบายการคลัง นโยบายการเงินของรัฐ นโยบายการ
คลัง เป็นนโยบายท่ีเก่ียวกับการแสวงหารายได้รายจ่ายของรัฐ การก่อหนี้สาธารณะเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทาง
เศรษฐกิจตามท่ีรัฐกําหนด นโยบายการเงินเป็นนโยบายท่ีเก่ียวกับปริมาณเงินและอัตราดอกเบ้ียเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายทางเศรษฐกิจตามท่ีรัฐกําหนด 2. ขนาดการคลังรัฐบาล หมายถึง ขนาดของปริมาณเงินท่ีเก่ียวข้องกับ
การใช้จ่ายของภาครัฐ (Government Sector) กับปริมาณเงินท่ีเก่ียวกับการใช้จ่ายของภาคเอกชน (Private 
Sector) ซ่ึงจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กย่อมขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลเป็นสําคัญ  
 การวัดขนาดของการคลังภาครัฐอาจกระทําได้หลายวิธี เช่น การหาสัดส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายของรัฐบาล
กับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ค่าใช้จ่ายในการบริโภคและการลงทุนภาครัฐกับ GDP สัดส่วนการ
จ้างงานของรัฐกับการจ้างงานท้ังหมด สัดส่วนรายได้ของรัฐกับ GDP  
 การศึกษาการคลังท้องถ่ินในมุมมองของกฎหมายมหาชน ต่างจากการศึกษาการคลังท้องถ่ินในมุมมอง
อ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นมุมมองทางรัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์เพราะนักกฎหมายมหาชนไม่ได้สนใจ การคลัง ในฐานะ
เป็นการเมือง หรือ ตัวเลขเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปรับปรุงกฎหมายอันจะนําไปสู่การกระจายอํานาจให้แก่
ท้องถ่ินเพ่ิมมากขึ้น การคลังท้องถ่ินก็ไม่ใช้เร่ืองของกฎหมายล้วนๆ อันจะนําไปสู่การตัดสินใจเปลี่ยนแปลง
กฎหมายในท่ีสุด 
 กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการคลังท้องถ่ินนั้นกระจัดกระจายในหลายฉบับ บางกรณีมีสถานะเป็นกฎหมาย 
บางกรณีก็มิได้เป็นกฎหมาย กฎเกณฑ์ท่ีมีสถานะเป็นกฎหมาย มีอยู่ 3 กรณี ได้แก่ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
ต่างๆ และกฎหมายลําดับรอง 
 1. รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศท่ีนอกจากจะบัญญัติเร่ืองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน และเรื่ององค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญไว้แล้ว รัฐธรรมนูญสมัยใหม่มีการบัญญัติเร่ืองการปกครองส่วน
ท้องถ่ินไว้ด้วย  
 2. พระราชบัญญัติต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการคลังท้องถ่ินมีอยู่มากมาย ปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 5 ฉบับ 
คือ  
 2.1 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  
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คลัง เป็นนโยบายท่ีเกี่ยวกับการแสวงหารายได้รายจ่ายของรัฐ การก่อหนี้สาธารณะเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทาง
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จ้างงานของรัฐกับการจ้างงานท้ังหมด สัดส่วนรายได้ของรัฐกับ GDP  
 การศึกษาการคลังท้องถ่ินในมุมมองของกฎหมายมหาชน ต่างจากการศึกษาการคลังท้องถ่ินในมุมมอง
อ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นมุมมองทางรัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์เพราะนักกฎหมายมหาชนไม่ได้สนใจ การคลัง ในฐานะ
เป็นการเมือง หรือ ตัวเลขเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปรับปรุงกฎหมายอันจะนําไปสู่การกระจายอํานาจให้แก่
ท้องถ่ินเพ่ิมมากขึ้น การคลังท้องถ่ินก็ไม่ใช้เรื่องของกฎหมายล้วนๆ อันจะนําไปสู่การตัดสินใจเปลี่ยนแปลง
กฎหมายในที่สุด 
 กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการคลังท้องถ่ินนั้นกระจัดกระจายในหลายฉบับ บางกรณีมีสถานะเป็นกฎหมาย 
บางกรณีก็มิได้เป็นกฎหมาย กฎเกณฑ์ท่ีมีสถานะเป็นกฎหมาย มีอยู่ 3 กรณี ได้แก่ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
ต่างๆ และกฎหมายลําดับรอง 
 1. รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศที่นอกจากจะบัญญัติเร่ืองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน และเรื่ององค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญไว้แล้ว รัฐธรรมนูญสมัยใหม่มีการบัญญัติเรื่องการปกครองส่วน
ท้องถ่ินไว้ด้วย  
 2. พระราชบัญญัติต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการคลังท้องถ่ินมีอยู่มากมาย ปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 5 ฉบับ 
คือ  
 2.1 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  
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 2.2 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 2.3 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
 2.4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
 2.5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 
 3.กฎหมายระดับรอง ได้แก่ พระราชกฤษฎีการายได้จังหวัด พ.ศ. 2499 ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529 (Lertpaitoon, S, 2007, 368-370) 
 การบริหารงานคลังขององค์กรส่วนท้องถ่ินเป็นเรื่องท่ีมีความละเอียดอ่อน และผลกระทบต่อการกินดีอยู่
ดีของประชาชนในท้องถ่ิน เพราะการจัดการด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหมายถึงไม่เพียงแต่
บทบาทการให้บริการสาธารณะขององค์กรส่วนท้องถ่ินเท่าน้ันแต่ยังพิจารณาถึงความสามารถจัดการในการหา
รายรับเพ่ือมาใช้สนับสนุนการใช้จ่ายของตนเองด้วย ระบบการบริหารการเงินการคลังท่ีดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจะทําให้เกิดการมีวินัยการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีถือเป็นสิ่งสําคัญของการ
บริหารการเงินการคลังของหน่วยงานรัฐในทุกๆระดับเนื่องจากความจํากัดของทรัพยากรท่ีหน่วยงานรัฐมีอยู่
สําหรับนําไปใช้ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนจึงเป็นเรื่องจําเปน็ท่ีทุกๆหน่วยงานของรัฐรวมถึงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินต้องมีจิตสํานึกและความเข้าใจในการรักความมีวินัยการเงินการคลังของตนเอง (Varanyuwatana, 
S, (2008, 61-62) การคลังสาธารณะเป็นเรื่องรายรับและรายจ่ายของรัฐบาลส่วนที่สําคัญท่ีสุด คือ งบประมาณ
ซ่ึงเป็นแผนการเงินท่ีกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมและกระทบต่อสังคมและการเมืองไปพร้อมกัน ขนาดของ
งบประมาณเป็นตัวบ่งบอกถึงการเข้าไปแทรกแซงระบบเศรษฐกิจของรัฐบาล ซ่ึงต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภาวการณ์ สําหรับแนวโน้มในปัจจุบันหันมาใช้แนวทางการจัดการ โดยการปฏิรูประบบงบประมาณเป็นแบบ
มุ่งเน้นผลงานเพื่อให้ผู้บริหารรับผิดชอบต่อความสําเร็จและล้มเหลวของการใช้จ่ายรวมทั้งอาจต้องคํานึงถึง    
การหารายได้ด้วยตัวเองมากข้ึน Kessuwan, Rt. (2015, 184) 
 ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายและความสําคัญของนโยบายการคลัง และนโยบาย
สาธารณะไว้ ดังนี้  
 Kulprasit, S. (2014, 170) กล่าวว่า นโยบายการคลัง (Fiscal Policy) หมายถึง นโยบายของ
รัฐบาลในการใช้มาตรการทางการคลังเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การใช้จ่ายของรัฐบาล หนี้สาธารณะ และ
งบประมาณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ ซ่ึงก็คือวัตถุประสงค์ของนโยบายการคลังนั้นเอง ได้แก่        
การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเร่งรัดความเจริญทางเศรษฐกิจ และการลดความเหลื่อมล้ําในการ
กระจายรายได้ 
 Thammano, A. (2005, 257) กล่าวว่า นโยบายการคลัง หมายถึง นโยบายท่ีใช้เครื่องมือ
ทางการคลังท้ัง 3 ประการ อันได้แก่ รายจ่าย ภาษีอากร และการก่อหนี้สาธารณะเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ทาง
เศรษฐกิจหรือเพื่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอ่ืนๆ 
 Yanmanovisit, N. (2013, 66) กล่าวว่า นโยบายการคลัง หมายถึง นโยบายและการกระทําของ
รัฐบาลในการรับ และจ่ายเงินงบประมาณ การเก็บภาษีอากร การก่อหนี้สาธารณะ และการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจตามท่ีรัฐกําหนด 
 Likhithammarojn, P. (2007, 431) กล่าวว่า การคลังท้องถ่ิน หมายถึง การหารายได้ การใช้
จ่าย การงบประมาณ การก่อหนี้ การพัสดุ และการบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 

 Krueathep, W. (2015, 6) ได้ให้ความหมายของการบริหารงานคลังภาครัฐ (Public Financial 
Administration) คือการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการบรรลุเป้าหมายของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ย่ังยืน โดยใช้มาตรการทางการคลัง ได้แก่ ภาษีอากร การก่อหนี้สาธารณะ การลงทุน รายจ่ายสาธารณะ และ
การเงินคงคลังควบคุมไปกับการใช้มาตรการกึ่งการคลัง มาตรการนอกระบบงบประมาณ หรือมาตรการอื่นท่ี
เหมาะสม และศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเชิงสถาบนัทางการคลัง ระบบกฎหมายบทบาทของรัฐต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคม ระบบปฏิบัติการและการจัดการทรัพยากรการเงินการคลังท่ีเก่ียวข้องในการบรรลุเป้าหมาย
ของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรมต่อประชาชนและกลุ่มต่างๆในสังคมสามารถ
คาดการณ์ถึงผลลัพธ์ได้ และมีการจัดการความเสี่ยงในระดับท่ีเหมาะสม  
 การบริหารงานคลัง (Financial Administration) มีความหมายครอบคลุมเกี่ยวกับรายได้ การ
กําหนดรายจ่าย การจัดหางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ้าง การบัญช ีและการตรวจสอบบัญชี 
 วัตถุประสงค์สําคญัของการคลังท้องถ่ิน มี 3 ประการ คือ 
  1. การจัดหารายได้ของหน่วยการปกครองท้องถ่ิน 
  2. การกําหนดรายจ่ายและจัดทํางบประมาณ 
  3. การบริหารรายได้ รายจ่าย และทรัพย์สินของท้องถ่ิน (Trakansirinon, P., 2005, 298-303) 
  สรุป การคลังรัฐบาลเป็นเรื่องเก่ียวกับการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลซึ่งครอบคลุมเรื่องของรายได้รายจ่ายของ
รัฐการก่อหน้ีสาธารณะและการใช้นโยบายการคลัง รวมท้ังการจัดทํางบประมาณแผน่ดิน เร่ืองของการคลัง
ภาครัฐเกิดขึ้นต้ังแต่โบราณเพียงแต่อาจไม่ได้จัดเป็นระบบเพราะในยุคโบราณการคลังภาครัฐเป็นเรื่องของผู้นํา
หรือประมุขของรัฐและอยู่ภายใต้อํานาจรัฐแต่เม่ือชุมชนมีขนาดใหญ่ขึ้นความจําเป็นในเรื่องการคลังก็ตามมา ย่ิง
ในยุคปัจจุบัน ซ่ึงปกครองในระบอบประชาธิปไตยและรัฐมีภารกิจมากมาย เร่ืองการคลังมีความจําเป็นมากและ
ดําเนินการอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยหน่วยงานภาครัฐทุกระดับเป็นฝ่ายจัดทํา ผ่านการตรวจสอบอนุมัติของ
องค์กรนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหารและองค์กรภาครัฐ (Yanmanovisit, N., 2013, 30-31) 
 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานคร 
 1. กระบวนการงบประมาณแผ่นดิน 
  ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยอาจมองว่า กระบวนการงบประมาณแผ่นดิน ไม่น่าจะมีผลกระทบ
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของตนมากเท่าใดนัก สาเหตุหนึ่งอาจเป็นผลสบืเนื่องมาจากว่า การพิจารณาอนมัุติ
งบประมาณของรัฐสภาในขั้นตอนของสภาผู้แทนราษฎร ส่วนใหญ่เป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างค่อนข้างขาดความเป็นระบบในการนําเสนอ และยังมีความขัดแย้งส่วนบุคคลทําให้
ประชาชนอาจหลงประเด็นได้ง่าย ซ่ึงจะก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งเวลาและทรัพยากรของประเทศแล้วยังไม่
สามารถส่งเสริมให้ประชาชนได้รับข่าวสารขอ้เท็จจริงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยได้
เท่าท่ีควร แต่ในความเป็นจริงแลว้ การกําหนดและการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินมีความสําคัญต่อความอยู่ดีมี
สุขของประชาชนทุกคน เนื่องจากงบประมาณในแต่ละปีเป็นทรัพยากรท่ีได้จัดเก็บมาจากประชาชน ท่ีรัฐบาล
สามารถนําไปใช้จ่ายในการบริหารจัดการประเทศ และให้บริการสาธารณะและสวัสดิการแก่ประชาชน 
กระบวนการงบประมาณจึงถือเป็นกลไกสําคัญ ซ่ึงกําหนดว่า ใครมีส่วนได้ส่วนเสียหรือส่วนแบ่งอย่างไร ดังนั้น 
กระบวนการงบประมาณเริ่มตั้งแต่ในขั้นเตรียมการ จวบจนถึงการบริหารและติดตามประเมินผล จึงเป็นเรื่องท่ี
ประชาชนทุกคน ควรรับทราบและทําความเข้าใจอย่างน้อยก็ในภาพรวม (Phijaisanit, E., 2014, 184-185) 
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 2.2 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 2.3 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
 2.4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
 2.5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 
 3.กฎหมายระดับรอง ได้แก่ พระราชกฤษฎีการายได้จังหวัด พ.ศ. 2499 ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529 (Lertpaitoon, S, 2007, 368-370) 
 การบริหารงานคลังขององค์กรส่วนท้องถ่ินเป็นเรื่องท่ีมีความละเอียดอ่อน และผลกระทบต่อการกินดีอยู่
ดีของประชาชนในท้องถ่ิน เพราะการจัดการด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหมายถึงไม่เพียงแต่
บทบาทการให้บริการสาธารณะขององค์กรส่วนท้องถ่ินเท่าน้ันแต่ยังพิจารณาถึงความสามารถจัดการในการหา
รายรับเพ่ือมาใช้สนับสนุนการใช้จ่ายของตนเองด้วย ระบบการบริหารการเงินการคลังท่ีดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจะทําให้เกิดการมีวินัยการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีถือเป็นสิ่งสําคัญของการ
บริหารการเงินการคลังของหน่วยงานรัฐในทุกๆระดับเนื่องจากความจํากัดของทรัพยากรท่ีหน่วยงานรัฐมีอยู่
สําหรับนําไปใช้ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนจึงเป็นเรื่องจําเปน็ท่ีทุกๆหน่วยงานของรัฐรวมถึงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินต้องมีจิตสํานึกและความเข้าใจในการรักความมีวินัยการเงินการคลังของตนเอง (Varanyuwatana, 
S, (2008, 61-62) การคลังสาธารณะเป็นเรื่องรายรับและรายจ่ายของรัฐบาลส่วนที่สําคัญท่ีสุด คือ งบประมาณ
ซ่ึงเป็นแผนการเงินท่ีกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมและกระทบต่อสังคมและการเมืองไปพร้อมกัน ขนาดของ
งบประมาณเป็นตัวบ่งบอกถึงการเข้าไปแทรกแซงระบบเศรษฐกิจของรัฐบาล ซ่ึงต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภาวการณ์ สําหรับแนวโน้มในปัจจุบันหันมาใช้แนวทางการจัดการ โดยการปฏิรูประบบงบประมาณเป็นแบบ
มุ่งเน้นผลงานเพื่อให้ผู้บริหารรับผิดชอบต่อความสําเร็จและล้มเหลวของการใช้จ่ายรวมทั้งอาจต้องคํานึงถึง    
การหารายได้ด้วยตัวเองมากข้ึน Kessuwan, Rt. (2015, 184) 
 ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายและความสําคัญของนโยบายการคลัง และนโยบาย
สาธารณะไว้ ดังน้ี  
 Kulprasit, S. (2014, 170) กล่าวว่า นโยบายการคลัง (Fiscal Policy) หมายถึง นโยบายของ
รัฐบาลในการใช้มาตรการทางการคลังเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การใช้จ่ายของรัฐบาล หนี้สาธารณะ และ
งบประมาณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ ซ่ึงก็คือวัตถุประสงค์ของนโยบายการคลังนั้นเอง ได้แก่        
การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเร่งรัดความเจริญทางเศรษฐกิจ และการลดความเหลื่อมล้ําในการ
กระจายรายได้ 
 Thammano, A. (2005, 257) กล่าวว่า นโยบายการคลัง หมายถึง นโยบายท่ีใช้เครื่องมือ
ทางการคลังท้ัง 3 ประการ อันได้แก่ รายจ่าย ภาษีอากร และการก่อหนี้สาธารณะเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ทาง
เศรษฐกิจหรือเพื่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอ่ืนๆ 
 Yanmanovisit, N. (2013, 66) กล่าวว่า นโยบายการคลัง หมายถึง นโยบายและการกระทําของ
รัฐบาลในการรับ และจ่ายเงินงบประมาณ การเก็บภาษีอากร การก่อหนี้สาธารณะ และการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจตามท่ีรัฐกําหนด 
 Likhithammarojn, P. (2007, 431) กล่าวว่า การคลังท้องถ่ิน หมายถึง การหารายได้ การใช้
จ่าย การงบประมาณ การก่อหนี้ การพัสดุ และการบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 

 Krueathep, W. (2015, 6) ได้ให้ความหมายของการบริหารงานคลังภาครัฐ (Public Financial 
Administration) คือการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการบรรลุเป้าหมายของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ย่ังยืน โดยใช้มาตรการทางการคลัง ได้แก่ ภาษีอากร การก่อหนี้สาธารณะ การลงทุน รายจ่ายสาธารณะ และ
การเงินคงคลังควบคุมไปกับการใช้มาตรการกึ่งการคลัง มาตรการนอกระบบงบประมาณ หรือมาตรการอื่นท่ี
เหมาะสม และศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเชิงสถาบนัทางการคลัง ระบบกฎหมายบทบาทของรัฐต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคม ระบบปฏิบัติการและการจัดการทรัพยากรการเงินการคลังท่ีเกี่ยวข้องในการบรรลุเป้าหมาย
ของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรมต่อประชาชนและกลุ่มต่างๆในสังคมสามารถ
คาดการณ์ถึงผลลัพธ์ได้ และมีการจัดการความเสี่ยงในระดับท่ีเหมาะสม  
 การบริหารงานคลัง (Financial Administration) มีความหมายครอบคลุมเก่ียวกับรายได้ การ
กําหนดรายจ่าย การจัดหางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ้าง การบัญช ีและการตรวจสอบบัญชี 
 วัตถุประสงค์สําคญัของการคลังท้องถ่ิน มี 3 ประการ คือ 
  1. การจัดหารายได้ของหน่วยการปกครองท้องถ่ิน 
  2. การกําหนดรายจ่ายและจัดทํางบประมาณ 
  3. การบริหารรายได้ รายจ่าย และทรัพย์สินของท้องถ่ิน (Trakansirinon, P., 2005, 298-303) 
  สรุป การคลังรัฐบาลเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลซึ่งครอบคลุมเรื่องของรายได้รายจ่ายของ
รัฐการก่อหนีส้าธารณะและการใช้นโยบายการคลัง รวมท้ังการจัดทํางบประมาณแผน่ดิน เรื่องของการคลัง
ภาครัฐเกิดขึ้นต้ังแต่โบราณเพียงแต่อาจไม่ได้จัดเป็นระบบเพราะในยุคโบราณการคลังภาครัฐเป็นเรื่องของผู้นํา
หรือประมุขของรัฐและอยู่ภายใต้อํานาจรัฐแต่เม่ือชุมชนมีขนาดใหญ่ขึ้นความจําเป็นในเรื่องการคลังก็ตามมา ย่ิง
ในยุคปัจจุบัน ซ่ึงปกครองในระบอบประชาธิปไตยและรัฐมีภารกิจมากมาย เรื่องการคลังมีความจําเป็นมากและ
ดําเนินการอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยหน่วยงานภาครัฐทุกระดับเป็นฝ่ายจัดทํา ผ่านการตรวจสอบอนุมัติของ
องค์กรนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหารและองค์กรภาครัฐ (Yanmanovisit, N., 2013, 30-31) 
 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานคร 
 1. กระบวนการงบประมาณแผ่นดิน 
  ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยอาจมองว่า กระบวนการงบประมาณแผ่นดิน ไม่น่าจะมีผลกระทบ
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของตนมากเท่าใดนัก สาเหตุหนึ่งอาจเป็นผลสบืเนื่องมาจากว่า การพิจารณาอนมัุติ
งบประมาณของรัฐสภาในขั้นตอนของสภาผู้แทนราษฎร ส่วนใหญ่เป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างค่อนข้างขาดความเป็นระบบในการนําเสนอ และยังมีความขัดแย้งส่วนบุคคลทําให้
ประชาชนอาจหลงประเด็นได้ง่าย ซ่ึงจะก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งเวลาและทรัพยากรของประเทศแล้วยังไม่
สามารถส่งเสริมให้ประชาชนได้รับข่าวสารข้อเท็จจริงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยได้
เท่าท่ีควร แต่ในความเป็นจริงแลว้ การกําหนดและการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินมีความสําคัญต่อความอยู่ดีมี
สุขของประชาชนทุกคน เนื่องจากงบประมาณในแต่ละปีเป็นทรัพยากรท่ีได้จัดเก็บมาจากประชาชน ท่ีรัฐบาล
สามารถนําไปใช้จ่ายในการบริหารจัดการประเทศ และให้บริการสาธารณะและสวัสดิการแก่ประชาชน 
กระบวนการงบประมาณจึงถือเป็นกลไกสําคัญ ซ่ึงกําหนดว่า ใครมีส่วนได้ส่วนเสียหรือส่วนแบ่งอย่างไร ดังน้ัน 
กระบวนการงบประมาณเริ่มตั้งแต่ในขั้นเตรียมการ จวบจนถึงการบริหารและติดตามประเมินผล จึงเป็นเรื่องท่ี
ประชาชนทุกคน ควรรับทราบและทําความเข้าใจอย่างน้อยก็ในภาพรวม (Phijaisanit, E., 2014, 184-185) 
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 2. พัฒนาการรูปแบบระบบงบประมาณแผ่นดินไทย 
  งบประมาณแบบด้ังเดิมเป็นงบประมาณแบบแสดงรายการ ซ่ึงกําหนดละเอียดของรายการใช้จ่ายไว้
อย่างละเอียด และควบคุมด้วยระบบบัญชีและการตรวจสอบ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงประมาณต้องได้รับ
อนุมัติจากสํานักงบประมาณก่อน งบประมาณแบบน้ีเหมาะสมสําหรับการควบคุม และช่วยผู้บริหารในการ
ควบคุมการใช้จ่ายได้ดีระดับหนึ่ง แต่เม่ือเข้าสู่ยุคการพัฒนาซ่ึงเน้นการมีแผนและโครงการพัฒนา งบประมาณ
แบบนี้ล้าช้า และไม่สะดวก กระบวนการจัดทํางบประมาณประจําปีของระบบด้ังเดิมกระทําง่ายๆวิธีการคือ 
กระทรวงขอให้กรม กอง จัดทําประมาณการมา ต่อจากนั้นกระทรวงจะรวบรวมเพื่อส่งคําขอไปท่ีสํานัก
งบประมาณ ต่อมา อาจมีการประชุมกันเพ่ือจัดทํางบประมาณ กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นงานประจํา  
ไม่ว่าจะเป็นการเสนองบประมาณเพิ่มเติมหรืองบประมาณหลัก ระบบงบประมาณดัง้เดิมเน้นการจัดการและ
ออกแบบเพื่อให้รายจ่ายตํ่าสุดด้วยการอนุมัติและควบคุมรายการใช้จ่ายอย่างละเอียด กระบวนการอนุมัติกระทํา
ซํ้าๆกัน การตรวจสอบก่อนการอนุมัติรายจ่าย ท้ังการกําหนดงบประมาณใช้วิธีรวมอํานาจมากและเป็นไปตาม
ความรู้สึกนึกคิดของผู้จัดทําเป็นส่วนใหญ่กระบวนการงบประมาณพร้อมกับระบบบัญชีดังกล่าวสนับสนุน
ผู้บริหารในฐานะที่เป็นเคร่ืองมือปรบัตัวและควบคุมองค์การได้ดีระดับหนึ่ง แต่เม่ือมีแผนและการพัฒนาเกิดขึ้น 
ประเทศจําเป็นต้องหาวิธีการจัดทํางบประมาณแบบใหม่เพ่ือสนับสนุนให้การพัฒนาดําเนินไปได้ด้วยความ
คล่องตัวและรวดเร็วมากขึ้น (Kessuwan, Rt., 2015, 233) อย่างไรก็ตามระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ
จะมีข้อด้อยคือการเน้นการจัดสรรงบประมาณตามกลุ่มหรือประเภทของการใช้จ่าย เช่น กลุ่มเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าวัสดุ มากกว่าการเน้นจัดสรรตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายหรือเป้าหมายของแผนการพัฒนาของประเทศ
หน่วยงานส่วนใหญ่มีความกังวลท่ีจะใช้จ่ายให้ถูกประเภทของการใช้จ่ายมากกว่าท่ีจะคํานึงถึงว่าผลของการใช้
จ่ายจะเป็นเช่นไร (Phijaisanit, E., 2014, 186) 
 3. งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและกรุงเทพมหานคร 
  ในช่วงเวลาก่อนการปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น 
การเมือง การปกครองของไทยมีลักษณะเป็นแบบโบราณท่ีแคว้นต่างๆและเมืองสําคัญหลายเมืองท่ีอยู่ไกลจาก
เขตราชธานีมีอํานาจมาก ท้ังทางการเมืองการปกครองและทางการเงินการคลัง สถานการณ์เช่นนี้เป็นอันตราย
ต่อความมั่นคงของประเทศ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงปฏิรูปการปกครองประเทศคร้ัง
ใหญ่ให้มีการร่วมอํานาจการเมืองการปกครองและการเงินการคลังเข้าสู่จุดกลาง คือ รัฐบาลกลางโดยมุ่งหมายให้
ประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยวท่ีแบ่งแยกไม่ได้ ต่อมารัฐบาลไทยจึงได้นํานโยบายการกระจายอํานาจท้ังทางด้าน
การเมืองการปกครองและการเงินการคลังออกสู่การปฏิบัติในการปกครองท้องถ่ินภายหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 โดยเริ่มจากการปกครองท้องถ่ินในรูปแบบเทศบาลและมุ่งท่ีจะขยายงานการปกครอง
ท้องถ่ินให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ พ.ศ. 2540 ได้มีการบัญญัติเรื่องการกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ินไว้ในรัฐธรรมนูญ
ด้วย ซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ได้ปรับปรุงแก้ไขให้การกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นมีความสมบรูณ์มากย่ิงข้ึน 
(Sala, C., 2013, 239-240) 
  งบประมาณเป็นการประมาณการรายได้และรายจ่ายในระยะเวลาหนึ่งมักจะเป็นเวลา 1 ปี เป็นการ
เก็บควบคุมรายได้และรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมท้ังยังเป็นการแสดงจุดมุ่งหมายในการ
บริหารงานอย่างมีเป้าหมายท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้ังใจให้บรรลุผลสําเร็จ แต่ละประเภทก็มีภาระหน้าท่ี
ความรับผิดชอบในด้านการคลังท้องถ่ินเป็นผลมาจากการกระจายอํานาจมาสู่ท้องถ่ิน มีสาระสําคัญดังต่อไปน้ี 

 
 

 1. ด้านรายได้ พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
    1.1 เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล มาตรา 23  อาจมีรายได้ จากภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้ดังต่อไปน้ี 1) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน     
2) ภาษีบํารุงท้องท่ีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุงท้องท่ี 3) ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย                
4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรในอัตราซ่ึงเมื่อรวม กับการจัดสรรตามมาตรา 24 (3) 
และมาตรา 25 (6) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพิ่ม ท่ีจัดเก็บได้หักส่วนท่ีต้องจ่ายคืนแล้ว โดยเป็น
หน้าท่ีของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 5) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้น 
ในอัตราซ่ึงเม่ือรวมกับอัตราตามมาตรา 24 (4) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีท่ีจัดเก็บตาม ประมวล
รัษฎากร โดยเป็นหน้าท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจัดเก็บ 6) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 
ภาษีสุราตามกฎหมาย ว่าด้วยสุรา และค่าแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ซ่ึงเก็บจากการค้าในเขต
เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 
สามสิบของอัตราภาษีท่ีกรมสรรพสามิตจัดเก็บ และให้ถือเป็นภาษีและค่าแสตมป์ตามกฎหมาย ว่าด้วยการนั้น 
โดยเป็นหน้าท่ีของกรมสรรพสามิตท่ีจะจัดเก็บ 7) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมท้ังเงินเพ่ิมตามกฎหมายว่า
ด้วยรถยนต์ ภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วย 
ล้อเลื่อน 8) ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 9) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ 10) อากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อ่ืนอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมการ
ฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ 11) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น 12) ค่าภาคหลวงแร่
ตามกฎหมายว่าด้วยแร่หลังจากหกัส่งเป็นรายได้ของรัฐ ในอัตราร้อยละสี่สิบแล้วดังต่อไปน้ี (ก) องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหรือเทศบาลที่มีพ้ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีตาม ประทานบัตร ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละย่ีสิบของ
เงินค่าภาคหลวงแร่ท่ีจัดเก็บได้ ภายในเขต (ข) องค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลอ่ืนท่ีอยู่ภายในจังหวัดท่ีมี
พ้ืนท่ี ครอบคลุมพื้นท่ีตามประทานบัตร ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ ท่ีจัดเก็บ
ได้ภายในเขต (ค) องค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลในจังหวัดอ่ืนให้ได้รับการจัดสรร ในอัตราร้อยละสิบของ
เงินค่าภาคหลวงแร่ท่ีจัดเก็บได้ภายในเขต 13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมหลังจาก
หักส่งเป็น รายได้ของรัฐในอัตราร้อยละสี่สิบแล้ว ดังต่อไปน้ี (ก) องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลที่มีพ้ืนท่ี
ครอบคลุมพ้ืนท่ีตาม สัมปทาน ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละย่ีสิบของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมท่ีจัดเก็บได้ 
ภายในเขต (ข) องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลอื่นท่ีอยู่ภายในจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ี ครอบคลุมพ้ืนท่ีตาม
สัมปทาน ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวง ปิโตรเลียมท่ีจัดเก็บได้ภายในเขต          
(ค) องค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลในจังหวัดอ่ืน ให้ได้รับการจัดสรร ในอัตราร้อยละสิบของเงิน
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมท่ีจัดเก็บได้ภายในเขต 14) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพย์ ที่มีทุนทรัพย์ภายในเขต ท้ังนี้ ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด       
15) ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ท้ังนี้ ให้เป็นไป ตามอัตราและวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด 16) ค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้นในอัตราไม่เกิน ร้อยละสิบ
ของค่าธรรมเนียมท่ีมีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น (ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมาย
ว่าด้วยสุรา (ข) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 17) ค่าธรรมเนียม           
ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการท่ีกฎหมายมอบหมายหน้าท่ี ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร 
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 2. พัฒนาการรูปแบบระบบงบประมาณแผ่นดินไทย 
  งบประมาณแบบด้ังเดิมเป็นงบประมาณแบบแสดงรายการ ซ่ึงกําหนดละเอียดของรายการใช้จ่ายไว้
อย่างละเอียด และควบคุมด้วยระบบบัญชีและการตรวจสอบ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงประมาณต้องได้รับ
อนุมัติจากสํานักงบประมาณก่อน งบประมาณแบบน้ีเหมาะสมสําหรับการควบคุม และช่วยผู้บริหารในการ
ควบคุมการใช้จ่ายได้ดีระดับหนึ่ง แต่เม่ือเข้าสู่ยุคการพัฒนาซ่ึงเน้นการมีแผนและโครงการพัฒนา งบประมาณ
แบบนี้ล้าช้า และไม่สะดวก กระบวนการจัดทํางบประมาณประจําปีของระบบด้ังเดิมกระทําง่ายๆวิธีการคือ 
กระทรวงขอให้กรม กอง จัดทําประมาณการมา ต่อจากนั้นกระทรวงจะรวบรวมเพื่อส่งคําขอไปท่ีสํานัก
งบประมาณ ต่อมา อาจมีการประชุมกันเพ่ือจัดทํางบประมาณ กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นงานประจํา  
ไม่ว่าจะเป็นการเสนองบประมาณเพิ่มเติมหรืองบประมาณหลัก ระบบงบประมาณดัง้เดิมเน้นการจัดการและ
ออกแบบเพื่อให้รายจ่ายตํ่าสุดด้วยการอนุมัติและควบคุมรายการใช้จ่ายอย่างละเอียด กระบวนการอนุมัติกระทํา
ซํ้าๆกัน การตรวจสอบก่อนการอนุมัติรายจ่าย ท้ังการกําหนดงบประมาณใช้วิธีรวมอํานาจมากและเป็นไปตาม
ความรู้สึกนึกคิดของผู้จัดทําเป็นส่วนใหญ่กระบวนการงบประมาณพร้อมกับระบบบัญชีดังกล่าวสนับสนุน
ผู้บริหารในฐานะที่เป็นเคร่ืองมือปรบัตัวและควบคุมองค์การได้ดีระดับหนึ่ง แต่เม่ือมีแผนและการพัฒนาเกิดขึ้น 
ประเทศจําเป็นต้องหาวิธีการจัดทํางบประมาณแบบใหม่เพ่ือสนับสนุนให้การพัฒนาดําเนินไปได้ด้วยความ
คล่องตัวและรวดเร็วมากขึ้น (Kessuwan, Rt., 2015, 233) อย่างไรก็ตามระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ
จะมีข้อด้อยคือการเน้นการจัดสรรงบประมาณตามกลุ่มหรือประเภทของการใช้จ่าย เช่น กลุ่มเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าวัสดุ มากกว่าการเน้นจัดสรรตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายหรือเป้าหมายของแผนการพัฒนาของประเทศ
หน่วยงานส่วนใหญ่มีความกังวลท่ีจะใช้จ่ายให้ถูกประเภทของการใช้จ่ายมากกว่าที่จะคํานึงถึงว่าผลของการใช้
จ่ายจะเป็นเช่นไร (Phijaisanit, E., 2014, 186) 
 3. งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและกรุงเทพมหานคร 
  ในช่วงเวลาก่อนการปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น 
การเมือง การปกครองของไทยมีลักษณะเป็นแบบโบราณท่ีแคว้นต่างๆและเมืองสําคัญหลายเมืองท่ีอยู่ไกลจาก
เขตราชธานีมีอํานาจมาก ท้ังทางการเมืองการปกครองและทางการเงินการคลัง สถานการณ์เช่นนี้เป็นอันตราย
ต่อความมั่นคงของประเทศ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงปฏิรูปการปกครองประเทศคร้ัง
ใหญ่ให้มีการร่วมอํานาจการเมืองการปกครองและการเงินการคลังเข้าสู่จุดกลาง คือ รัฐบาลกลางโดยมุ่งหมายให้
ประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยวท่ีแบ่งแยกไม่ได้ ต่อมารัฐบาลไทยจึงได้นํานโยบายการกระจายอํานาจท้ังทางด้าน
การเมืองการปกครองและการเงินการคลังออกสู่การปฏิบัติในการปกครองท้องถ่ินภายหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 โดยเริ่มจากการปกครองท้องถ่ินในรูปแบบเทศบาลและมุ่งท่ีจะขยายงานการปกครอง
ท้องถ่ินให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ พ.ศ. 2540 ได้มีการบัญญัติเรื่องการกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ินไว้ในรัฐธรรมนูญ
ด้วย ซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ได้ปรับปรุงแก้ไขให้การกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ินมีความสมบรูณ์มากย่ิงขึ้น 
(Sala, C., 2013, 239-240) 
  งบประมาณเป็นการประมาณการรายได้และรายจ่ายในระยะเวลาหนึ่งมักจะเป็นเวลา 1 ปี เป็นการ
เก็บควบคุมรายได้และรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมท้ังยังเป็นการแสดงจุดมุ่งหมายในการ
บริหารงานอย่างมีเป้าหมายท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้ังใจให้บรรลุผลสําเร็จ แต่ละประเภทก็มีภาระหน้าท่ี
ความรับผิดชอบในด้านการคลังท้องถ่ินเป็นผลมาจากการกระจายอํานาจมาสู่ท้องถ่ิน มีสาระสําคัญดังต่อไปน้ี 

 
 

 1. ด้านรายได้ พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
    1.1 เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล มาตรา 23  อาจมีรายได้ จากภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้ดังต่อไปน้ี 1) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน     
2) ภาษีบํารุงท้องท่ีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุงท้องท่ี 3) ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย                
4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรในอัตราซ่ึงเมื่อรวม กับการจัดสรรตามมาตรา 24 (3) 
และมาตรา 25 (6) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพ่ิม ท่ีจัดเก็บได้หักส่วนท่ีต้องจ่ายคืนแล้ว โดยเป็น
หน้าท่ีของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 5) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมข้ึน 
ในอัตราซ่ึงเม่ือรวมกับอัตราตามมาตรา 24 (4) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีท่ีจัดเก็บตาม ประมวล
รัษฎากร โดยเป็นหน้าท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจัดเก็บ 6) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 
ภาษีสุราตามกฎหมาย ว่าด้วยสุรา และค่าแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ซ่ึงเก็บจากการค้าในเขต
เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมข้ึนในอัตราไม่เกินร้อยละ 
สามสิบของอัตราภาษีท่ีกรมสรรพสามิตจัดเก็บ และให้ถือเป็นภาษีและค่าแสตมป์ตามกฎหมาย ว่าด้วยการนั้น 
โดยเป็นหน้าท่ีของกรมสรรพสามิตท่ีจะจัดเก็บ 7) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมท้ังเงินเพ่ิมตามกฎหมายว่า
ด้วยรถยนต์ ภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วย 
ล้อเลื่อน 8) ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 9) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ 10) อากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อ่ืนอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมการ
ฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ 11) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น 12) ค่าภาคหลวงแร่
ตามกฎหมายว่าด้วยแร่หลังจากหกัส่งเป็นรายได้ของรัฐ ในอัตราร้อยละสี่สิบแล้วดังต่อไปน้ี (ก) องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหรือเทศบาลที่มีพ้ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีตาม ประทานบัตร ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละย่ีสิบของ
เงินค่าภาคหลวงแร่ท่ีจัดเก็บได้ ภายในเขต (ข) องค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลอ่ืนท่ีอยู่ภายในจังหวัดท่ีมี
พ้ืนท่ี ครอบคลุมพื้นท่ีตามประทานบัตร ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ ท่ีจัดเก็บ
ได้ภายในเขต (ค) องค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลในจังหวัดอ่ืนให้ได้รับการจัดสรร ในอัตราร้อยละสิบของ
เงินค่าภาคหลวงแร่ท่ีจัดเก็บได้ภายในเขต 13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมหลังจาก
หักส่งเป็น รายได้ของรัฐในอัตราร้อยละสี่สิบแล้ว ดังต่อไปน้ี (ก) องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลที่มีพ้ืนท่ี
ครอบคลุมพ้ืนท่ีตาม สัมปทาน ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละย่ีสิบของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมท่ีจัดเก็บได้ 
ภายในเขต (ข) องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลอื่นท่ีอยู่ภายในจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ี ครอบคลุมพ้ืนท่ีตาม
สัมปทาน ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวง ปิโตรเลียมท่ีจัดเก็บได้ภายในเขต          
(ค) องค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลในจังหวัดอ่ืน ให้ได้รับการจัดสรร ในอัตราร้อยละสิบของเงิน
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมท่ีจัดเก็บได้ภายในเขต 14) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพย์ ที่มีทุนทรัพย์ภายในเขต ท้ังนี้ ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด       
15) ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ท้ังนี้ ให้เป็นไป ตามอัตราและวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด 16) ค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมข้ึนในอัตราไม่เกิน ร้อยละสิบ
ของค่าธรรมเนียมท่ีมีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น (ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมาย
ว่าด้วยสุรา (ข) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 17) ค่าธรรมเนียม           
ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการท่ีกฎหมายมอบหมายหน้าท่ี ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร 
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ส่วนตําบลเป็นเจ้าหน้าท่ีดําเนินการภายในเขตท้องถ่ิน นั้น ๆ และให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินดังกล่าว ในกรณีกฎหมายกําหนดให้ เทศบาลเป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ให้นํา
รายได้มาแบ่งให้แก่องค์การ บริหารส่วนตําบลที่อยู่ภายในเขตจังหวัดตามที่คณะกรรมการกําหนด 18) ค่าใช้น้ํา
บาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ําบาดาล ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามสัดส่วน ท่ีคณะกรรมการกําหนด 19) ค่าธรรมเนียม
ใดๆ ท่ีเรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการ สาธารณะท่ีจัดให้มีขึ้น 20) รายได้อ่ืนตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติให้เป็นของเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ บริหารส่วนตําบล 
 1.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด มาตรา 24 อาจมีรายได้จากภาษีอากรค่าธรรมเนียม และเงิน
รายได้ ดังต่อไปนี้ 1) ภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด สําหรับน้ํามันเบนซินและนํ้ามันท่ี คล้ายกัน น้ํามัน
ดีเซลและน้ํามันท่ีคล้ายกนั ก๊าซปิโตรเลียมท่ีใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์ซ่ึงเก็บ จากการค้าในเขตจังหวัด โดย
ออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์สําหรับน้ํามัน และกิโลกรัมละไม่เกินสิบสตางค์สําหรับก๊าซ
ปิโตรเลียม 2) ภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสําหรับยาสูบ ซ่ึงเก็บจากการค้าใน เขตจังหวัดโดยออก
ข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์ 3) ภาษีมูลคา่เพ่ิมตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรใน
อัตราซ่ึงเมื่อรวมกับ อัตราตามมาตรา 23 (4) และมาตรา 25 (6) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ี
จัดเก็บ ได้หักส่วนที่ต้องจ่ายคืนแล้ว โดยเป็นหน้าท่ีของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 4) ภาษีธุรกิจเฉพาะตาม
ประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้น ในอัตราซ่ึงเมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา 23 (5) แล้วไม่เกิน
ร้อยละสามสิบของอัตราภาษีท่ีจัดเก็บ ตามประมวลรัษฎากร โดยเป็นหน้าท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจัดเก็บ       
5) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมท้ังเงินเพ่ิมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการ
ขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วย ล้อเลื่อน 6) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว่า
ด้วยการศึกษาแห่งชาติ 7) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น 8) ค่าภาคหลวงแร่ตาม
กฎหมายว่าด้วยแร่ ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละ ย่ีสิบของค่าภาคหลวงแร่ท่ีจัดเก็บได้ภายในเขตของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ัน 9) ค่าภาคหลวงปโิตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมให้ได้รับการจัดสรรใน
อัตราร้อยละย่ีสิบของค่าภาคหลวงปิโตรเลียมท่ีจัดเก็บได้ภายในเขตขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดน้ัน         
10) ค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยออกข้อบัญญัติเรียกเก็บจาก ผู้พักในโรงแรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงแรม 11) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการท่ีกฎหมายมอบหมายหน้าท่ี ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าหน้าท่ีดําเนินการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น และให้ตกเป็นรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 12) ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีเรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการ สาธารณะ
ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีขึ้น 13) รายได้อ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
 1.3 มาตรา 25 กรุงเทพมหานคร อาจมีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และ เงินรายได้
ดังต่อไปน้ี 1) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2) ภาษีบํารุงท้องท่ีตามกฎหมาย
ว่าด้วยภาษีบํารุงท้องท่ี 3) ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 4) ภาษีบํารุงกรุงเทพมหานครสําหรับน้ํามัน
เบนซินและน้ํามันท่ีคล้ายกัน น้ํามัน ดีเซลและน้ํามันท่ีคล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียมท่ีใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์ 
ซ่ึงเก็บจากการค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางคส์ําหรับน้ํามัน 
และไม่เกินกิโลกรัมละสิบสตางค์สําหรับกา๊ซปิโตรเลียม 5) ภาษีบํารุงกรุงเทพมหานครสําหรับยาสูบซ่ึงเก็บจาก
การค้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์ 6) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม
ประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรร ในอัตราซ่ึงเมื่อรวมกับ อัตราตามมาตรา 23 (4) และมาตรา 24 (3) แล้วไม่

 
 

เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีจัดเก็บ ได้หักส่วนที่ต้องจ่ายคืนแล้ว โดยเป็นหน้าท่ีของกรมสรรพากรที่จะ
จัดเก็บ 7) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ
สามสิบของอัตราภาษีท่ีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเป็นหน้าท่ีของ กรมสรรพากรท่ีจะจัดเก็บ 8) ภาษี
สรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตาม กฎหมายว่าด้วยสุรา และค่าแสตมป์ยาสูบตาม
กฎหมายว่าด้วยยาสูบ ซ่ึงเก็บจากการค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้นในอัตราไม่
เกินร้อยละสามสิบ ของอัตราภาษีท่ีกรมสรรพสามิตจัดเก็บ และให้ถือเป็นภาษีและค่าแสตมป์ตามกฎหมาย ว่า
ด้วยการนั้นโดยเป็นหน้าท่ีของกรมสรรพสามิตท่ีจะจัดเก็บ 9) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ 10) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมท้ังเงินเพ่ิมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษีรถตามกฎหมายว่า
ด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วย ล้อเลื่อน 11) ภาษีการพนันตามกฎหมาย
ว่าด้วยการพนัน 12) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ท่ีจัดเก็บภายในเขตของกรุงเทพ มหานคร ในอัตรา
ร้อยละสี่สิบของค่าภาคหลวงแร่ท่ีกรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บได้จริง 13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่า
ด้วยปิโตรเลียมท่ีจัดเก็บภายในเขต ของกรุงเทพมหานคร ในอัตราร้อยละสี่สิบของค่าภาคหลวงปิโตรเลียมท่ีกรม
ทรัพยากรธรณีจัดเก็บ ได้จริง 14) อากรการฆ่าสัตว์ และผลประโยชน์อ่ืนอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ตามกฎหมาย ว่า
ด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ 15) ค่าธรรมเนียมบํารุงกรุงเทพมหานคร โดยออกข้อบัญญัติ
เรียกเก็บจากผู้พักใน โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 16) ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการ
เดินอากาศ ท้ังนี้ ให้เป็นไป ตามอัตราและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 17) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ท่ีมีทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายท่ีดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
18) ค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ี โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้นในอัตราไม่เกิน ร้อยละสามสิบของค่าธรรมเนียมท่ี
จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น (ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา                 
(ข) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 19) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และ
ค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าท่ี ให้กรุงเทพมหานครเป็นเจา้หน้าท่ีดําเนินการภายในเขตของ
กรุงเทพมหานคร และให้ตกเป็นรายได้ ของกรุงเทพมหานคร 20) ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีเรียกเก็บจากผู้ใช้หรือ
ได้รับประโยชน์จากบริการ สาธารณะท่ีกรงุเทพมหานครจัดให้มีขึ้น 21) รายได้อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็น
ของกรุงเทพมหานคร 
 มาตรา 28 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจมีรายรับดังต่อไปน้ี 1) รายได้จากทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 2) รายได้จากสาธารณูปโภค 3) รายได้จากการพาณิชย์และการทํากิจการ ไม่ว่าจะ
ดําเนินการเองหรือร่วมกับ บุคคลอื่นหรือจากสหการ 4) ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ 
ค่าตอบแทน หรือรายได้อ่ืนใด ตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน           
5) ค่าบริการ 6) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ินอ่ืน            
7) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่าง ประเทศ 8) รายได้จากการจําหน่าย
พันธบัตร 9) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ 10) เงินกู้จากต่างประเทศ องค์การ
ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 11) เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนท่ีมีผู้อุทิศให้ 12) เงินช่วยเหลือหรือเงิน
ค่าตอบแทน 13) รายได้จากทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือรายได้จากทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจ ท่ีดําเนินการเพื่อมุ่ง
หากําไรในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 14) รายได้จากค่าธรรมเนียมพิเศษ การออกพันธบัตรตาม (8) 
การกู้เงินจากองค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ ตาม (9) การกู้เงินตาม (10) และรายได้ตาม (13) ให้ออกเป็น



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 24  ฉบับพิเศษ  พฤษภาคม - สิงหาคม  2561         ISSN 2408 - 0845
89

 
 

ส่วนตําบลเป็นเจ้าหน้าท่ีดําเนินการภายในเขตท้องถ่ิน นั้น ๆ และให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินดังกล่าว ในกรณีกฎหมายกําหนดให้ เทศบาลเป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ให้นํา
รายได้มาแบ่งให้แก่องค์การ บริหารส่วนตําบลท่ีอยู่ภายในเขตจังหวัดตามที่คณะกรรมการกําหนด 18) ค่าใช้น้ํา
บาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ําบาดาล ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามสัดส่วน ท่ีคณะกรรมการกําหนด 19) ค่าธรรมเนียม
ใดๆ ท่ีเรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการ สาธารณะท่ีจัดให้มีขึ้น 20) รายได้อ่ืนตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติให้เป็นของเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ บริหารส่วนตําบล 
 1.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด มาตรา 24 อาจมีรายได้จากภาษีอากรค่าธรรมเนียม และเงิน
รายได้ ดังต่อไปนี้ 1) ภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด สําหรับน้ํามันเบนซินและน้ํามันท่ี คล้ายกัน น้ํามัน
ดีเซลและน้ํามันท่ีคล้ายกนั ก๊าซปิโตรเลียมท่ีใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์ซ่ึงเก็บ จากการค้าในเขตจังหวัด โดย
ออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์สําหรับน้ํามัน และกิโลกรัมละไม่เกินสิบสตางค์สําหรับก๊าซ
ปิโตรเลียม 2) ภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสําหรับยาสูบ ซ่ึงเก็บจากการค้าใน เขตจังหวัดโดยออก
ข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์ 3) ภาษีมูลคา่เพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรใน
อัตราซ่ึงเมื่อรวมกับ อัตราตามมาตรา 23 (4) และมาตรา 25 (6) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพิ่มท่ี
จัดเก็บ ได้หักส่วนท่ีต้องจ่ายคืนแล้ว โดยเป็นหน้าท่ีของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 4) ภาษีธุรกิจเฉพาะตาม
ประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมข้ึน ในอัตราซ่ึงเมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา 23 (5) แล้วไม่เกิน
ร้อยละสามสิบของอัตราภาษีท่ีจัดเก็บ ตามประมวลรัษฎากร โดยเป็นหน้าท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจัดเก็บ       
5) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมท้ังเงินเพ่ิมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการ
ขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วย ล้อเลื่อน 6) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว่า
ด้วยการศึกษาแห่งชาติ 7) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น 8) ค่าภาคหลวงแร่ตาม
กฎหมายว่าด้วยแร่ ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละ ย่ีสิบของค่าภาคหลวงแร่ท่ีจัดเก็บได้ภายในเขตของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 9) ค่าภาคหลวงปโิตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมให้ได้รับการจัดสรรใน
อัตราร้อยละย่ีสิบของค่าภาคหลวงปิโตรเลียมท่ีจัดเก็บได้ภายในเขตขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนั้น         
10) ค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยออกข้อบัญญัติเรียกเก็บจาก ผู้พักในโรงแรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงแรม 11) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการท่ีกฎหมายมอบหมายหน้าท่ี ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าหน้าท่ีดําเนินการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น และให้ตกเป็นรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 12) ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีเรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการ สาธารณะ
ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีขึ้น 13) รายได้อ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
 1.3 มาตรา 25 กรุงเทพมหานคร อาจมีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และ เงินรายได้
ดังต่อไปน้ี 1) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2) ภาษีบํารุงท้องท่ีตามกฎหมาย
ว่าด้วยภาษีบํารุงท้องท่ี 3) ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 4) ภาษีบํารุงกรุงเทพมหานครสําหรับน้ํามัน
เบนซินและน้ํามันท่ีคล้ายกัน น้ํามัน ดีเซลและนํ้ามันท่ีคล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียมท่ีใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์ 
ซ่ึงเก็บจากการค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางคส์ําหรับน้ํามัน 
และไม่เกินกิโลกรัมละสิบสตางค์สําหรับกา๊ซปิโตรเลียม 5) ภาษีบํารุงกรุงเทพมหานครสําหรับยาสูบซ่ึงเก็บจาก
การค้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์ 6) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
ประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรร ในอัตราซ่ึงเมื่อรวมกับ อัตราตามมาตรา 23 (4) และมาตรา 24 (3) แล้วไม่

 
 

เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีจัดเก็บ ได้หักส่วนท่ีต้องจ่ายคืนแล้ว โดยเป็นหน้าท่ีของกรมสรรพากรที่จะ
จัดเก็บ 7) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมข้ึน ในอัตราไม่เกินร้อยละ
สามสิบของอัตราภาษีท่ีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเป็นหน้าท่ีของ กรมสรรพากรท่ีจะจัดเก็บ 8) ภาษี
สรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตาม กฎหมายว่าด้วยสุรา และค่าแสตมป์ยาสูบตาม
กฎหมายว่าด้วยยาสูบ ซ่ึงเก็บจากการค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมข้ึนในอัตราไม่
เกินร้อยละสามสิบ ของอัตราภาษีท่ีกรมสรรพสามิตจัดเก็บ และให้ถือเป็นภาษีและค่าแสตมป์ตามกฎหมาย ว่า
ด้วยการนั้นโดยเป็นหน้าท่ีของกรมสรรพสามิตท่ีจะจัดเก็บ 9) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ 10) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมท้ังเงินเพ่ิมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษีรถตามกฎหมายว่า
ด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วย ล้อเลื่อน 11) ภาษีการพนันตามกฎหมาย
ว่าด้วยการพนัน 12) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ท่ีจัดเก็บภายในเขตของกรุงเทพ มหานคร ในอัตรา
ร้อยละสี่สิบของค่าภาคหลวงแร่ท่ีกรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บได้จริง 13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่า
ด้วยปิโตรเลียมท่ีจัดเก็บภายในเขต ของกรุงเทพมหานคร ในอัตราร้อยละสี่สิบของค่าภาคหลวงปิโตรเลียมท่ีกรม
ทรัพยากรธรณีจัดเก็บ ได้จริง 14) อากรการฆ่าสัตว์ และผลประโยชน์อ่ืนอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ตามกฎหมาย ว่า
ด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ 15) ค่าธรรมเนียมบํารุงกรุงเทพมหานคร โดยออกข้อบัญญัติ
เรียกเก็บจากผู้พักใน โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 16) ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการ
เดินอากาศ ท้ังนี้ ให้เป็นไป ตามอัตราและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 17) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ท่ีมีทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายท่ีดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
18) ค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ี โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมข้ึนในอัตราไม่เกิน ร้อยละสามสิบของค่าธรรมเนียมท่ี
จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น (ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา                 
(ข) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 19) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และ
ค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าท่ี ให้กรุงเทพมหานครเป็นเจา้หน้าท่ีดําเนินการภายในเขตของ
กรุงเทพมหานคร และให้ตกเป็นรายได้ ของกรุงเทพมหานคร 20) ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีเรียกเก็บจากผู้ใช้หรือ
ได้รับประโยชน์จากบริการ สาธารณะท่ีกรุงเทพมหานครจัดให้มีขึ้น 21) รายได้อ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็น
ของกรุงเทพมหานคร 
 มาตรา 28 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจมีรายรับดังต่อไปน้ี 1) รายได้จากทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 2) รายได้จากสาธารณูปโภค 3) รายได้จากการพาณิชย์และการทํากิจการ ไม่ว่าจะ
ดําเนินการเองหรือร่วมกับ บุคคลอื่นหรือจากสหการ 4) ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ 
ค่าตอบแทน หรือรายได้อ่ืนใด ตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน           
5) ค่าบริการ 6) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ินอ่ืน            
7) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่าง ประเทศ 8) รายได้จากการจําหน่าย
พันธบัตร 9) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ 10) เงินกู้จากต่างประเทศ องค์การ
ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 11) เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนท่ีมีผู้อุทิศให้ 12) เงินช่วยเหลือหรือเงิน
ค่าตอบแทน 13) รายได้จากทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือรายได้จากทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจ ท่ีดําเนินการเพื่อมุ่ง
หากําไรในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 14) รายได้จากค่าธรรมเนียมพิเศษ การออกพันธบัตรตาม (8) 
การกู้เงินจากองค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ ตาม (9) การกู้เงินตาม (10) และรายได้ตาม (13) ให้ออกเป็น
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ข้อบัญญัติท้องถ่ินโดยได้รับความเห็นชอบ จากคณะรัฐมนตรี (พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 หมวด 3) 
 4. ผลการดําเนินงานตามการจัดทํางบประมาณและการบริหารจัดการแบบบูรณาการทางการเงิน 
 ในกรณีท่ีการกระทําขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในท้องถ่ินในสาระสําคัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดให้ประชาชนทราบ
ก่อนกระทําการเป็นเวลาพอสมควร และในกรณีท่ีเห็นสมควรหรือได้รับการร้องขอจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อนการกระทําน้ัน หรืออาจจัดให้ประชาชน
ออกเสียงประชามติเพ่ือตัดสินใจก็ได้ ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินต้องรายงานการ
ดําเนินงานต่อประชาชน 
 ในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงานในรอบปีเพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดทํางบประมาณของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 โดยท่ัวไปแล้วระบบงบประมาณท่ีควรจะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรต้องมีความ
สอดคล้องกับระบบงบประมาณระดับชาติเพ่ือให้มีการประสานในนโยบายและเป้าหมายการบริหารงบประมาณที่
สามารถรองรับซ่ึงกันและกันได้ ซ่ึงแนวคิดดังกล่าวนี้เป็นแนวคิดของการบริหารภาครัฐแบบใหม่(New Public 
Management NPM) ภายใต้การจัดการแบบใหม่ ระบบงบประมาณท่ีเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ควรพัฒนาไปสู่ระบบงบประมาณท่ีมุ่งเน้นผลงาน ข้อดีอีกประการหน่ึงของการบริหารท่ีมีระบบงานแบบมุ้งเน้น
ผลงานเป็นเคร่ืองมือ ก็คือสามารถควบคุมต้นทุนของการทํางานได้ (Varanyuwatana, S., 2008, 280) 
 5. รายจ่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีรายจ่ายที่แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ 
 1. รายจ่ายงบกลาง คือ รายจ่ายท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีภาระผูกพันต้องจ่ายและเป็น
รายจ่ายท่ีตั้งไว้เพ่ือจัดสรรให้หน่วยงานต่างๆที่เบิกจ่าย ได้แก่ ค่าชําระหน้ีเงินกู้และดอกเบี้ย รายตามข้อผูกพัน 
เงินสํารองจ่าย 
 2. รายจ่ายตามแผน คือ รายจ่ายที่กําหนดรายระเอียดหมวดรายจ่ายไว้ในงานหรือโครงการตาม
แผนงานสําหรับหน่วยงานใดโดยเฉพาะ แบ่งออกเป็น 7 หมวด คือ 
  1. หมวดเงินเดือนและค้าจ้างประจํา 
  2. หมวดค่าจ้างชัว่คราว 
  3. หมวดค่าตอบแทน 
  4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 
  5. หมวดเงินอุดหนุน 
  6. หมวดครุภัณฑ์ 
  7. หมวดรายจ่ายอ่ืนๆ 
 3. เงินกู้ ในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความจําเป็นต้องกู้เงินเพ่ือนํามาพัฒนาท้องถ่ิน 
แล้วกฎหมายเปิดโอกาสให้กระทําได้โดยกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้อํานาจไว้
อย่างกว้างๆเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถกู้เงินโดยวิธีออก พันธบัตร รวมท้ังการกู้เงินจากกระทรวง 
ทบวง กรม องค์กร หรือนิติบุคคลต่างๆ หรือกู้จากต่างประเทศ องค์กรต่างประเทศๆ และองค์กรระหว่างประเทศ
ก็ได้ (Sala, C., 2013, 251) 

 
 

สรุป  
กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและกรุงเทพมหานคร มี

ความสําคัญเพราะเป็นเคร่ืองมือของภาครัฐในการแสวงหารายได้เพ่ือนํามาใช้จ่ายของภาครัฐ และการบริหารการ
คลังท้องถ่ินจะทําให้เกิดความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมอาจนําไปใช้ในการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศตลอดจนนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาประเทศให้บรรลุตามเป้าหมายของรัฐบาลท่ี
กําหนดไว้ 

 

References 
Charoonsak, C. (2012). Economic and Economic Development in Thailand. (4 th ed.).  

Bangkok : Sermmit Printing. 
Kessuwan, Rt. (2015). Development Administration. Bangkok : Bophit Printing. 
Krueathep, W. (2015). Fiscal administration on a sustainable basis. Bangkok : Chulalongkorn  

University Press. 
Kulprasit, S. (2014). Macroeconomics. Nonthaburi : Perfect Press. 
Lertpaitoon, S. (2007). Law for Local Government. Bangkok : Thankamol Printing. 
Likhithammarojn, P. (2007). Government Finance and Local Finance. Bangkok :  

O.S. Printinghouse. 
Phijaisanit, E. (2014). Applied Public Finance & the Thai Economy in Trancition.  

Pathum Thani : Thammasat University Press. 
Royal Act which determines plans and procedures of power decentralization to local  

administrative organizations. (1999, November 11). Government gazette Volume  
116, Episode 114 ก. 

Sala, C. (2013). Basic knowledge of Local Administrative Organizatios. Bangkok : V Print.  
Thammano, A. (2005). General Knowledge of Finance. Bangkok : Amarin Printing & Publishing. 
Trakansirinon, P. (2005). Government Finance. Chaingmai : Kanuengnij Printing. 
Varanyuwatana, S. (2008). Fiscal administration of Local administrative organization.  

Bangkok : Experts. 
Yanmanovisit, N. (2013). Fiscal and budgetary management. Chachoengsao :  

MN Compute Offset Co.,LTD. 



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 24  ฉบับพิเศษ  พฤษภาคม - สิงหาคม  2561         ISSN 2408 - 0845
91

 
 

ข้อบัญญัติท้องถ่ินโดยได้รับความเห็นชอบ จากคณะรัฐมนตรี (พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 หมวด 3) 
 4. ผลการดําเนินงานตามการจัดทํางบประมาณและการบริหารจัดการแบบบูรณาการทางการเงิน 
 ในกรณีท่ีการกระทําขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในท้องถ่ินในสาระสําคัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดให้ประชาชนทราบ
ก่อนกระทําการเป็นเวลาพอสมควร และในกรณีท่ีเห็นสมควรหรือได้รับการร้องขอจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อนการกระทํานั้น หรืออาจจัดให้ประชาชน
ออกเสียงประชามติเพ่ือตัดสินใจก็ได้ ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินต้องรายงานการ
ดําเนินงานต่อประชาชน 
 ในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงานในรอบปีเพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดทํางบประมาณของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 โดยท่ัวไปแล้วระบบงบประมาณท่ีควรจะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรต้องมีความ
สอดคล้องกับระบบงบประมาณระดับชาติเพ่ือให้มีการประสานในนโยบายและเป้าหมายการบริหารงบประมาณที่
สามารถรองรับซ่ึงกันและกันได้ ซ่ึงแนวคิดดังกล่าวนี้เป็นแนวคิดของการบริหารภาครัฐแบบใหม่(New Public 
Management NPM) ภายใต้การจัดการแบบใหม่ ระบบงบประมาณท่ีเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ควรพัฒนาไปสู่ระบบงบประมาณท่ีมุ่งเน้นผลงาน ข้อดีอีกประการหน่ึงของการบริหารท่ีมีระบบงานแบบมุ้งเน้น
ผลงานเป็นเคร่ืองมือ ก็คือสามารถควบคุมต้นทุนของการทํางานได้ (Varanyuwatana, S., 2008, 280) 
 5. รายจ่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีรายจ่ายที่แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ 
 1. รายจ่ายงบกลาง คือ รายจ่ายท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีภาระผูกพันต้องจ่ายและเป็น
รายจ่ายท่ีตั้งไว้เพ่ือจัดสรรให้หน่วยงานต่างๆท่ีเบิกจ่าย ได้แก่ ค่าชําระหน้ีเงินกู้และดอกเบี้ย รายตามข้อผูกพัน 
เงินสํารองจ่าย 
 2. รายจ่ายตามแผน คือ รายจ่ายที่กําหนดรายระเอียดหมวดรายจ่ายไว้ในงานหรือโครงการตาม
แผนงานสําหรับหน่วยงานใดโดยเฉพาะ แบ่งออกเป็น 7 หมวด คือ 
  1. หมวดเงินเดือนและค้าจ้างประจํา 
  2. หมวดค่าจ้างชัว่คราว 
  3. หมวดค่าตอบแทน 
  4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 
  5. หมวดเงินอุดหนุน 
  6. หมวดครุภัณฑ์ 
  7. หมวดรายจ่ายอ่ืนๆ 
 3. เงินกู้ ในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความจําเป็นต้องกู้เงินเพ่ือนํามาพัฒนาท้องถ่ิน 
แล้วกฎหมายเปิดโอกาสให้กระทําได้โดยกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้อํานาจไว้
อย่างกว้างๆเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถกู้เงินโดยวิธีออก พันธบัตร รวมท้ังการกู้เงินจากกระทรวง 
ทบวง กรม องค์กร หรือนิติบุคคลต่างๆ หรือกู้จากต่างประเทศ องค์กรต่างประเทศๆ และองค์กรระหว่างประเทศ
ก็ได้ (Sala, C., 2013, 251) 

 
 

สรุป  
กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและกรุงเทพมหานคร มี

ความสําคัญเพราะเป็นเคร่ืองมือของภาครัฐในการแสวงหารายได้เพ่ือนํามาใช้จ่ายของภาครัฐ และการบริหารการ
คลังท้องถ่ินจะทําให้เกิดความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมอาจนําไปใช้ในการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศตลอดจนนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาประเทศให้บรรลุตามเป้าหมายของรัฐบาลท่ี
กําหนดไว้ 
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