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การกระจายอ านาจทางการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

พวงรัตน์  ศรีม่วง1 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นที่รู้จักทั่วไป ในฐานะการปกครองรูปแบบหนึ่ง ของประเทศไทย ซึ่ง
ประกอบด้วย 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2. เทศบาล 3. เมืองพัทยา 4. กรุงเทพมหานคร และ 5 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล แต่จากการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต าบลกว่า 16 ปี โดยที่รัฐมีการกระจายอ านาจ ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้บริหารงานอย่างอิสระตามกฎหมายก าหนด เช่น การกระจายอ านาจทางการเมือง 
การกระจายอ านาจทางการบริหารการปกครอง และการกระจายอ านาจทางการคลัง และ มีการถ่ายโอนภารกิจ
ต่างๆ ที่ถูกก าหนดไว้ใน พระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจท่ีต้องปฏิบัติ และงบประมาณเพิ่มขึ้นจ านวนมาก   ซึ่ง
ในภารกิจเหล่านั้นก็เป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน /ชุมชน  เช่น การ
จัดสร้างสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การสังคมสงเคราะห์  การสาธารณสุข การจัดการทางการศึกษา การจัดสร้าง
สาธารณูปโภค การผังเมือง  การรักษาความสงบเรียบรอ้ย ฯ รัฐมีการกระจายอ านาจทางการคลัง ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบริหารงานอย่างอิสระตามกฎหมายก าหนด มีคุณภาพ ท าให้เกิดประโยชน์ อย่างไรบ้าง  (เกริกเกียรติ  
พิพัฒน์เสรีธรรม,2546,527) กล่าวว่า “ท้องถิ่นจะสามารถจัดบริการสาธารณะเพื่อประชาชนในท้องถิ่นของตนได้มาก
น้อยแค่ไหน หรือมีคุณภาพอย่างไรก็ย่อมขึ้นกับรายได้เป็นส าคัญดังนั้นการกระจายอ านาจทางการคลังแก่ท้องถิ่น
จะต้องพิจารณาถึงภาระหน้าที่การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นด้วย”   

  รู้จักการกระจายอ านาจทางการคลัง 

  Dennis Rondinelli (1999) ได้กล่าวถึงความหมายของการกระจายอ านาจไว้ว่า เป็นการโอนหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสาธารณะจากรัฐบาลกลางสู่หน่วยงานย่อยที่เป็นส่วนหนึ่งของภาครัฐหรือหน่วยงาน
เอกชน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึงสภาวะที่ท าให้หน่วยงานหรือ
ชุมชนระดับล่างสุดมีอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการด าเนินกิจกรรมของตนเองได้อย่างกว้างขวาง 
การกระจายอ านาจเป็นสภาวะที่ตรงกันข้ามกับ การรวมอ านาจ (Centralization) ซึ่งเป็นสภาวะที่หน่วยงานระดับ
บนสุดหรือองค์การของรัฐระดับสูงสุดเป็นผู้ก าหนดและวิธีด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในทุกเรื่อง(สกนธ์  วรัญญูวัฒนา 
,2551,18-24)  

  จากหลักประสิทธิภาพและหลักประสิทธิผล การกระจายอ านาจให้ทอ้งถิ่น ยังอาจจะมีผลดีในด้านสังคม
และจิตใจ กล่าวคือ  
   1. เพื่อสนับสนุนธรรมาภิบาลในระดับท้องถิ่น  เนื่องจากการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นจะช่วย
สนับสนุนการหยั่งรากของประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น 

   2. การกระจายอ านาจเป็นการเพิ่มสิทธิขั้นพื้นฐานให้ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของ
รัฐธรรมนูญ ที่ก าหนดให ้ประชาชนตรวจสอบนักการเมืองท้องถิ่น ตรวจสอบการท างานของ 

หน่วยงานท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนและยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของท้องถิ่น 

 

1ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขุนราม จังหวัดก าแพงเพชร 
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  3. การกระจายอ านาจจะช่วยส่งเสริมมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น เนื่องจากมีเงิน-มีหน้าที่-และมีบุคลากรที่จะรับผิดชอบ ซึ่งแต่เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยราชการ
ส่วนกลาง แต่ว่าด าเนินการได้ไม่ทั่วถึง 
   4. การมีหน่วยงานท้องถิ่นจะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนร่วมมือกับภาครัฐ เพราะประชาชนมองเห็น
ประโยชน์ได้โดยตรงจากการร่วมมือกับ เทศบาลหรือ อบต. มากกว่าร่วมมือกับรัฐบาลกลางเช่น เห็นตัวอย่างว่าเมื่อ
ประชาชนร่วมมือจ่ายภาษีท้องถิ่น หรือเสียค่าธรรมเนียมและค่าบริการรายได้ในท้องถิ่นจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน 
และประชาชนจะได้รับการบริการที่ดีขึ้น 
แต่อย่างไรก็ตาม มีข้อวิจารณ์ในด้านลบต่อมาตรการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่น เช่นเดียวกัน 
ประเด็นวิจารณ์ ได้แก่ 
   5. การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของการใช้จ่ายของภาครัฐใน
ภาพรวม เพราะรายจ่ายภาครัฐจะเพิ่มขึ้น 
   6. อาจมีเกิดความเหลื่อมล้ าของรายได้/ความมั่งคั่ง ระหว่างส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง เนื่องจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งสามารถจะเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ได้มากกว่าส่วนท้องถิ่นอื่น 
   7. อาจจะเกิดปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัว เนื่องจากฝ่ายบริหารท้องถิ่นบางแห่ง ไม่มีวินัยทางการคลัง ใช้
จ่ายเงินหรือกู้ยืมโดยไม่ระมัดระวัง หรือคาดหวังเกินกว่าความเป็นจริง (และไม่มีความรับผิดชอบ) 
   8. การแข่งขันในทางที่ไม่มีประสิทธิภาพ (ลักษณะ rent-seeking) เช่น การล้อบบี้เงินอุดหนุนจาก
ราชการส่วนกลาง  
   9. การเมืองระดับท้องถิ่นบางแห่งมีลักษณะผูกขาด ดังนั้น อาจจะมีการแสวงหาผลประโยชน์เข้า
กลุ่มหรือส่วนบุคคลจากการประมูล-โครงการใช้จ่ายของรัฐ ท าให้บริการสาธารณูปโภคมีราคาแพงเกินกว่าที่ควรจะ
เป็น (เพราะค่าที่ดินก่อสร้างสูง) (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,2547) 
  การกระจายอ านาจทางการคลังเป็นเพียงมาตรการหนึ่งในหลาย ๆ มาตรการของการกระจายอ านาจ 
เช่น การกระจายอ านาจทางการเมือง การกระจายอ านาจทางการบริหารการปกครอง และการกระจายอ านาจ
ทางการคลัง การกระจายอ านาจทางเศรษฐกิจหรือตลาด  การกระจายอ านาจทางการคลัง หมายถึง ความ
รับผิดชอบทางการคลัง หากรัฐบาลกลางสามารถ ท าหน้าที่ในการกระจายอ านาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถท าให้รายได้ที่จะน ามาเป็นงบประมาณของท้องถิ่นเพิ่มมาก
ขึ้นเพียงพอแก่การบริการสาธารณะ การกระจายอ านาจทางการคลังสามารถท าได้หลายรูปแบบ ดังนี้  
 
  1. การเพิ่มรายได้ด้วยตนเอง (Self-Financing) หรือการครอบคลุมรายจ่ายผ่านการเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้ 

  2. การร่วมมือทางการคลังหรือการร่วมมือทางการผลิตที่ผู้ใช้ หรือประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ให้บริการและสาธารณูปโภคผ่านการสนับสนุนทางการเงินหรือการอุทิศแรงงาน (Labor Contribution)  
   3. การขยายตัวของรายรับท้องถิ่นผ่านภาษีทรัพย์สิน และภาษีการค้า หรือการเก็บค่าธรรมเนียม
ทางอ้อม 

   4. การถ่ายโอนรายรับปกติซึ่งเก็บจากภาษีโดยรัฐบาลมาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับ
การใช้จ่ายปกติและการใช้จ่ายในกรณีพิเศษหรือกรณีเฉพาะ 

  5. การอนุญาตเกี่ยวกับการกู้ยืมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  การกระจายอ านาจทางการคลังแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์มุ่งเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีอ านาจการตัดสินใจ ซึ่งจะสามารถเป็นเครื่องมือในการสนองความต้องการของ
ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นและก่อให้เกิดการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรได้รับการถ่ายโอน มอบหมายให้ท าหน้าที่อย่างอิสระในการตัดสินใจเลือกระดับการให้บริการสาธารณะของ
ตนเองตามที่ประชาชนในท้องถิ่นต้องการแต่ต้องยึดหลักมาตรฐานของปริมาณและคุณภาพของงานไว้ด้วย 

 ผลที่เกิดจากการกระจายอ านาจทางการคลัง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้  
  1. การกระจายรายได้ (Income Redistribution) บทบาทจากการกระจายรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการท าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้หรือการจ้างงาน เพื่อสร้างสวัสดิการสังคมแก่
ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นเอง  
    2. การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) ถือเป็นบทบาทส าคัญในการส่งเสริมให้มีการ
กระจายอ านาจทางการคลัง เพื่อการให้บริการสาธารณะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ มีผลให้การจัดสรรทรัพยากรมีความสอดคล้อง เป็นไปตามความต้องกา รของ
ประชาชนในแต่ละพื้นท่ี  
   3. การมีส่วนร่วมของประชาชน (Local People Participation) เมื่อมีการกระจายอ านาจทางการ
คลัง ท าให้ประชาชนสนใจการท างานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม  
   มาตรการในการกระจายอ านาจทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี 3 มาตรการหลัก คือ 
ภาษีและการหารายได้ งบประมาณรายจ่าย และเงินกู้ 
    1. ด้านภาษีและการหารายได้ รัฐบาลสามารถก าหนดภาระหน้าที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยการให้อ านาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี (Local Taxes) บางประเภทเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นเองหรืออาจท าให้
ท้องถิ่นมีรายได้จากภาษีบางประเภทร่วมกับรัฐบาล นอกจากภาษีแล้วอาจให้ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจกรรม
เชิงพาณิชย์ หรือก่ึงพาณิชย์ ซึ่งสามารถลงทุนกับภาคเอกชนและเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการได้ 
    2. ด้านงบประมาณรายจ่าย รัฐบาลสามารถสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของท้องถิ่นโดยการจัดสรร
เงินอุดหนุนเป็นรายกิจกรรมหรือเงินอุดหนุนทั่วไปแล้วแต่กรณี เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการเงินให้แก่ท้องถิ่น โดย
หลักการแล้วท้องถิ่นที่มีศักยภาพต่ าควรจะได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนในสัดส่วนที่สูงกว่าท้องถิ่นที่มีศักยภาพ
ทางการคลังสูงกว่า เพื่อช่วยลดความเลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคและชุมชน และเพื่อเป็นหลักประกันได้ว่า
ทุกคนจะได้รับการบริการสาธารณะพื้นฐานที่เสมอภาคกัน  
   3. ด้านเงินกู้ รัฐบาลอาจจะอนุญาตให้ท้องถิ่นกู้เงินในดอกเบี้ยต่ ามาลงทุนในโครงการหรือด าเนิน
กิจกรรมหลักของตนเองได้ 
 การกระจายอ านาจการคลัง มีองค์ประกอบดังนี้ การก าหนดรายจ่าย (ภาระหน้าที่)  การก าหนดรายรับ 
การจัดสรรเงินอุดหนุน และการกู้ยืม 

   การก าหนดรายจ่าย (ภาระหน้าที่) เป็นการออกแบบระบบการกระจายอ านาจทางการคลังให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องก าหนดให้มีความชัดเจนให้มากที่สุด ถึงประเภทภาระหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน
รัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งในการท าหน้าท่ีของแต่ละฝ่าย และ
ยังมีกรอบในการด าเนินงานในหน้าที่สามารถก าหนด สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้การท าหน้าที่ได้ การก าหนดรายจ่าย / 
ภาระหน้าที่เป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน และมีหลักทางวิชาการมาประยุกต์ใช้  ซึ่งเป็นการเช่ื อมโยง
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ระหว่างความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการใช้จ่ายเงินในการให้บริการสาธารณะเพื่อความมีประสิทธิภาพในการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   การก าหนดรายรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีรายรับของตนเองที่เพียงพอกับการด าเนินการ
ตามภาระหน้าที่ และยังเป็นการแสดงอ านาจทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  การจัดสรรเงินอุดหนุน ความไม่เท่าเทียมกันของการกระจายรายรับและรายจ่าย เป็นสาเหตุที่ท าให้
เกิดความไม่สมดุลระหว่างการบริการสาธารณะและความสามารถในการจัดหารายรับขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท าให้เกิดความแตกต่างทางศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  การกู้ยืมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เกิดความสมดุล โดยการลงทุน
เพื่อกระตุ้นการพัฒนาความเจริญของพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยังเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสร้างความเท่าเทียมในภาระต้นทุนและผลประโยชน์จากการลงทุน เพราะหน้าท่ีหลักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นคือการดูแลโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่นเอง 

  ปัญหาจากการกระจายอ านาจทางการคลังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   การกระจายอ านาจจะประสบความส าเร็จหรือไม่ อยู่ที่การสามารถจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
ท้องถิ่น ตลอดจนการสามารถให้บริการสาธารณะและน าการบริการสาธารณะไปสู่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลได้  ปัญหาในการกระจายอ านาจทางการคลัง 4 ด้าน ได้แก่  ปัญหาด้านรายได้  
ปัญหาด้านรายจ่าย ปัญหาด้านความเท่าเทียมหรือปัญหาการกระจายรายได้ และ ปัญหาด้านเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ  
   1. ปัญหาด้านรายได้  
    1.1 ภาษีท้องถิ่นต้องไม่ก่อให้เกิดการบิดเบือนการใช้ทรัพยากรหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของประชาชนและสังคม ผลประโยชน์ที่เกิดจากการเก็บภาษีท้องถิ่นที่ควรจะถูกจ ากัดอยู่ในแต่ละพื้นที่
ท้องถิ่น โดยไม่ผลักภาระภาษีหรือรายได้ข้ามเขตการจัดการของแต่ละพื้นท่ี   
    1.2 ผลกระทบของภาษี การเก็บภาษีจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ สอดคล้องกับความ
เป็นธรรม เพื่อมิเป็นการสร้างปัญหาความไม่เท่าเทียมกับทางรายได้ของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ทั้งในและนอกท้องถิ่น 

   1.3 โครงสร้างต้นทุนท่ีเกิดจากการบริหารจัดเก็บภาษีและการบังคับใช้ภาษีต้องต่ าที่สุด ไม่ควร
มีความยุ่งยากในการบริหารจัดการ มีต้นทุนในการด าเนินการจัดเก็บที่ไม่สร้างภาระค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากในการ
ประเมินการจัดเก็บและต้องเข้าใจได้ง่ายโดยประชาชนในท้องถิ่นมีการยอมรับภาระภาษีและมีความโปร่งใสในการ
จัดการ  
   2. ปัญหาด้านรายจ่าย ในท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นอาจมีการแข่งขันการให้บริการสาธารณะเพื่อเป็น
การสร้างฐานคะแนนนิยมของผู้บริหารกับประชาชน โดยไม่ค านึงถึงความสามารถและความเหมาะสมจากการ
ประหยัด อาจท าให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพ ในการใช้ทรัพยากร 

  3. ปัญหาด้านความเท่าเทียม (การกระจายรายได้) การกระจายอ านาจทางการคลัง จะเป็นการ
น าไปสู่การกระจายรายได้ ที่ดีหรือไม่ดี ข้ึนอยู่กับปัจจัย 2 ประการ ดังนี้  
   3.1 ความเป็นธรรมในแนวนอน โดยจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ
ทางการคลังในการให้บริการสังคมอย่างเท่าเทียมกันทั้งประเทศ ความเป็นธรรมในแนวนอนมีฐานศักยภาพภาษีไม่
มากนัก ไม่อาศัยรายได้จากภาษีของตนเอง เพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายของตนเองที่มีความรับผิดชอบได้ องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพการคลังที่สูงย่อมสามารถท่ีจะให้บริการสาธารณะได้มากกว่าตามศักยภาพการคลัง
ที่มี ซึ่งความแตกต่างทางการคลังจะมีผลตอ่การให้บริการสาธารณะในแต่ละพื้นที่ของท้องถิ่น  
    3.2 ความเป็นธรรมในแต่ละพื้นที่ เป็นความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
พัฒนาการกระจายรายได้ภายในพ้ืนท่ีควบคุมดูแล ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากความแตกต่างทางรายได้ระหว่างบุคคลใน
พื้นที่มากกว่าที่จะเป็นความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้ของบุคคล หรือ การกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกันภายใน
พื้นที่ ส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน 

   4. ปัญหาด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ถ้ามีการด าเนินการกระจายอ านาจทางการคลังไม่ถูกต้อง 
อาจน าไปสู่ความไม่มีเสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจ การกระจายอ านาจทางการคลังคือการลดการควบคุมจากรัฐบาล
กลางในส่วนท่ีเกี่ยวกับทรัพยากรสาธารณะ  
  การกระจายอ านาจทางการคลังจึงยังไม่มีสูตรส าเร็จในการด าเนินการ ปัญหาส าคัญจึงอยู่ที่การกระจาย
อ านาจทางการคลังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเพียงพอ และการบริหารงานนั้นมีการด าเนินการท าได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งคงต้องขึ้นกับสภาพเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ แต่ละความสามารถในการบริหารของท้องถิ่นด้วย  

  การกระจายอ านาจทางการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 

  โดยรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ผลักดันการปฎิรูปการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น โดย
อาศัยหลักการ การปกครองตนเอง ความเป็นอิสระของท้องถิ่น และหลักความเป็นอิสระทางการคลัง  ท าให้มีการ
กระจายอ านาจทางการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้เกิดพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เพื่อส่งเสริมสถานภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท าหน้าที่จัดสรรอ านาจหน้าที่ ภาษี เงินโอนและรายได้อื่น ๆ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป้าหมายการกระจาย
อ านาจด้านการคลังตามกฎหมายนี้คือ รายได้รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ทั้งหมด
ของรัฐบาลจะต้องไม่น้อยกว่า 20% และ 35% ภายใน พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2549  รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 การขยายบทบาทหน้าที่การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจนมากขึ้น 
และสร้างความสมดุลระหว่างการให้บริการสาธารณะกับขนาดรายรับโดยก าหนดให้มีการร่างกฎหมายรายได้ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  ความส าคัญของการบริหารการคลัง 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้ชิด รู้ปัญหา และความต้องการของประชาชนได้ดี ท าการตัดสินใจในการ
ให้บริการสาธารณะอย่างไร จึงมาจากความต้องการของประชาชน ท าให้มีความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในท้องถิ่น เพราะมีบทบาทในการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรมีความรับผิดชอบ (Accountability) การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท า
หน้าท่ีได้อย่างมีศักยภาพได้ก็ต้องมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการทางการคลัง ในการบริหารจัดการที่ดี มีความ
โปร่งใส มีความคุ้มค่า สามารถตรวจสอบได้จากประชาชนและหน่วยงานท่ีท าหน้าที่ในการตรวจสอบ จากการใกล้ชิด 
รับรู้ปัญหา ความต้องการของประชาชนแล้ว การบริหารการคลัง ท่ีประกอบด้วยการใช้จ่ายและหารายได้ด้วยตนเอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นกลไกส าคัญที่ท าหน้าท่ีช่วยเสริมการสร้างความได้เปรียบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นๆของภาครัฐ การมีอิสระทางการบริหารการคลังและความคล่องตัวขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (Fiscal Autonomy) ประกอบทั้งความสามารถในการจัดเก็บรายได้ เพื่อน ามาเป็นรายจ่าย และการ
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ก าหนดรูปแบบการใช้จ่ายเพื่อตอบสนองความต้องการบริการสาธารณะของประชาชน ย่ อมขึ้นกับการมีรายได้
เพียงพอแก่การด าเนินการ จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ  
 การบริหารการคลังที่ดีจะท าให้เกิดวินัยทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นสิ่ง
ส าคัญของหน่วยงานรัฐทุกระดับ ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ทั้งการเป็นหน่วยงานของรัฐในการ
ให้บริการสาธารณะที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และยังมีผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่น หาก
การบริหารการเงินการคลังของตนเองขาดความมีวินัยแล้วจะท าให้ท้องถิ่นประสบปัญหาการบริการสาธารณะที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ การมีวินัยทางการคลังเป็นเรื่องของการมีความสามารถในการจ่ายโดยอาศัยรายรับที่หาได้เองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้สนับสนุน โดยไม่จ ากัดว่าจะเป็นแหล่งรายรับประเภทใด แต่การใช้จ่ายนั้นต้องไม่
เป็นการสร้างความไม่สมดุลของรายรับ-รายจ่ายในอนาคต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ท่ีบังคับให้กระท าและ
หน้าที่ให้เลือกกระท า เพื่อสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะหา
รายได้มากน้อยย่อมขึ้นกับการกระจายอ านาจทางการคลังของรัฐบาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  การบริหารคลังท้องถิ่น จึงเกี่ยวข้องกับการจัดหารายได้ และการก าหนดการใช้จ่ายใน  การบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  การบริหารการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  การบริหารการคลัง ประกอบด้วย 

   1 การหารายได้  โดยการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด 

    1.1 รายได้จากภาษีอากร  
      1.1.1 รายได้จากภาษีอากรที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง (local ;evied taxes) เป็นภาษีที่ท้องถิ่น
มีอ านาจในการจัดเก็บเอง ส่วนใหญ่เป็นภาษีที่จัดเก็บจากมูลค่าของทรัพย์สินที่อยู่ในเขตท้องถิ่น มีความสะดวกใน
การจัดเก็บเนื่องจากมีการก าหนดหลกัเกณฑ์อัตราการจัดเก็บเป็นแนวเดียวกันตามกฎหมายก าหนดขึ้น มี 4 ประเภท  
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย และอากรฆ่าสัตว์  
       - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีที่จัดเก็บจากสิ่งปลูกสร้างหรือโรงเรือนที่เจ้าของมิได้
อยู่อาศัยเอง แต่ใช้เป็นสถานประกอบธุรกิจการค้า  
    - ภาษีบ ารุงท้องที่ เป็นภาษีที่เก็บจากมูลค่าที่ดิน ซึ่งผู้เป็นเจ้าของที่ดินเป็นผู้เสียภาษีให้แก่
ท้องถิ่น  
    - ภาษีป้าย เป็นภาษีท่ีเก็บจากผู้เป็นเจ้าของป้ายที่ใช้แสดงช่ือ หรือเครื่องหมายทางการค้า 
หรือการโฆษณาต่าง ๆ 
   - อากรฆ่าสัตว์ เป็นภาษีท่ีเก็บจากการฆ่าสัตว์ในท้องถิ่น โดยมีอัตราจัดเก็บเป็นรายตัว  
     1.1.2 รายได้จากภาษีเสริม  เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บเข้าเป็นรายได้ งบประมาณแผ่นดิน
อยู่แล้ว โดยสามารถเก็บเพิ่มขึ้นได้ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าภาษี นั้น และส่วนที่จัดเก็บเพิ่มก็น าไป
จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ  เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าใช้น้ าบาดาล  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ภาษีสุรา  ค่าภาคหลวงแร่  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม อากรรังนก 
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    1.1.3 รายได้จากภาษีแบ่งให้ท้องถิ่น รายได้ของท้องถิ่นลักษณะนี้คล้ายกับภาษีเสริมที่เป็นการ
จัดเก็บโดยรัฐบาล แต่ต่างจากภาษีเสริมตรงที่เป็นภาษีของท้องถิ่นเฉพาะ ไม่ได้โยงกบภาษีของรัฐบาล  คือ ภาษีและ
ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน และภาษีท่ีเก็บจากข้าวส่งออก 

   1.2 รายได้อื่น ๆ ท้องถิ่น สามารถจัดเก็บได้เองจากการให้บรกิาร หรือมีสิ่งแลกเปลี่ยนกับประชาชน 
เช่น รายได้จากค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใบอนุญาต ฯ 

  1.3 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

    1.3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป มีลักษณะเป็นเงินอุดหนุนที่รัฐบาลกลางตั้งจากจากงบประมาณ
แผ่นดินเพื่อช่วยพยุงฐานะรายได้ของท้องถิ่นให้พอเพียงต่อการบริหารงานท่ัวไป  
   1.3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นเงินอุดหนุนเพื่อใช้ด าเนินการตามโครงการเกี่ยวกับ การ
พัฒนาเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน  
   1.4 เงินกู้ยืมและการใช้เงินสะสม เป็นรายรับอีกแหล่งของท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายในกรณีที่ท้องถิ่นมี
ความจ าเป็นต้องใช้เงินเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ก็สามารถขอกู้ยืมเงินจากกองทุนที่กระทรวงมหาดไทย ในส่วนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลยังไมม่ีกฎหมายรบัรองการให้กู้ยมืเงินกองทุน ส่วนการใช้เงินสะสมเป็นเงินท่ีเหลือจากการใช้จ่ายใน
แต่ละปีงบประมาณ โดยการอนุมัติของสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 
  2 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    เป็นเครื่องมือส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้เพื่อการวางแผน และบริหารทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบงบประมาณควรมีความสอดคล้องกับระบบงบประมาณชาติ เพื่อให้มีการประสานใน
นโยบาย และเป้าหมายการบริหารงบประมาณที่สามารถรองรับ หมายถึงการพิจารณาถึง ขั้นตอนในการเตรียม
งบประมาณ (budget preparation) ขั้นตอนในการอนุมัติงบประมาณ (budget adoption) และขั้นตอนในการ
บริหารงบประมาณ (budget execution) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  
  3 การจัดการรายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึงลักษณะการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มี 2 ส่วน 

   3.1 งบประมาณทั่วไป คือ งบประมาณที่จัดท าข้ึนเพื่อก าหนดวงเงินท่ีใช้ในการบริหารงานด้าน
ต่าง ๆ ของท้องถิ่น  
   3.2 งบประมาณเฉพาะการ คือ งบประมาณ ที่จัดท าขึ้นเพื่อก าหนดวงเงินที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างเป็นพิเศษ ได้แก่ งบประมาณการพาณิชย์ 
 พระราชบัญญัติแผนขั้นตอนกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 30 (4) 
ก าหนดการจัดสรรภาษีอากร เงินอุดหนุนและรายได้อื่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม โดยในช่วงระยะเวลา
ไม่เกิน พ.ศ. 2544 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ยี่สิบ และในช่วงระยะเวลาไม่เกิน พ.ศ. 2549 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อ
รายได้ของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้า ทั้งนี้ โดยการเพิ่มสัดส่วนตามระยะเลาที่เหมาะสมแก่การพัฒนา ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินกิจการบรกิารสาธารณะได้ดว้ยตนเอง และโดยการจัดสรรส่วนท่ีเป็นธรรม
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยค านึงถึงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย 
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  จากข้อมูลจะพบว่า เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 -2544 ในช่วงแรก ที่ก าหนดว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  ซึ่งอัตราการเพิ่มรายได้ของ
ท้องถิ่น จะเพิ่มจาก 13.79 ,13.31, 20.68 เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และในช่วงปีงบประมาณ 2545 – 2549 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้า จาก
ตารางข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545- 2549 เป็นดังนี้ 21.88, 22.19, 22.75, 23.50, 24.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามที่

กฎหมายก าหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 35  ในปี พ.ศ. 2549 มีสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลร้อยละ 24.05  จากนั้นมี

การออกพระราชบัญญัติแผนขั้นตอนกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 2) มาตรา 

30 (4) ก าหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อื่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้

สอดคล้องกับการด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม โดย
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของ
รัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า และโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็น
สัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้า โดยการจัดสรรสัดส่วนที่เป็นธรรมแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และค านึงถึงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย  การเพิ่มสัดส่วนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลตามวรรคหนึ่งให้เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การพัฒนาให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินกิจการบรกิารสาธารณะได้ด้วยตนเอง และให้เป็นไปตามภารกิจท่ีถ่ายโอน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถ่ายโอนเพิ่มขึ้นภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป เสกสรร  โกสีย์เดชา
พันธ์ (2551) เหตุปัจจัยที่ท าให้รัฐบาลไม่สามารถจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ สามต่อรายได้ของรฐบาลภายในปี พ.ศ. 2549 เกิดจากผลกระทบภายนอกโครงสร้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ต่างมีความเช่ือมโยงซึ่งกันและกันรวมทั้งได้ส่งผลกระทบต่อทิศทางการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเลี่ยงได้ 3 มิติ มิติด้านนโยบาลรัฐบาลมุ่งเน้นสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับประชาชน โดยใช้คนช้ันล่างเป็นฐานเสียงและฐานนโยบาลซึ่งการด าเนินดังกล่าวจะ
ผูกพันอยู่กับงบประมาณสัดส่วนที่สูงมากแต่ไม่ได้มีการจัดสรรผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อน าไปด าเนินการ
หรือการบริหารจัดการแต่อย่างไดแต่ละเป็นการน าเงินงบประมาณจัดสรรไปยังประชาชนโดยตรง ในลักษณะ
นโยบายประชานิยม มิติด้านความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าบทบาทของหน่วยงาน
ราชการ  ต่าง ๆ ที่อยู่ในส่วนกลางที่กฎหมายก าหนดให้ต้องมีการถ่ายโอนภารกิจที่ได้เคยด าเนินการยังคงมีมุมมอง
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ยังไม่มีความพร้อม”ในการรองรับภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ยังคงหวงอ านาจเห็นได้
จากการชะลอการถ่ายโอนซึ่งถ้าหากมีการด าเนินการตามกรอบระยะเวลาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสัดส่วน
รายได้ที่เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มิติด้านภารกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขอบเขตภารกิจหน้าที่ในการ
จัดท าบริการสาธารณะที่จ ากัด ถ้าหากด าเนินการจัดท าภารกิจที่ไม่ได้ระบุไว้ก็จะถือว่าที่เป็นการกระท าที่ละเมิน
ขอบข่ายอ านาจหน้าท่ีที่ตนเองสามารถกระท าได้ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินภารกิจใหม่ ๆ 
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกฎหมายและงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมจึงไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นตามไป
ด้วย 

  แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 -2555 มีสัดส่วนรายได้ดังนี้ 25.17, 25.20, 

25.82, 25.26, 26.14,และ26.77 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และพ.ศ.2555  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลได้แยกเป็น 

เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งได้รวมถึงเงินในการด าเนินงานของนโยบายรัฐบาลด้วย เช่น เบี้ยยังชีพ 

Th
e 1

st 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



358 
 

 

ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปี ทุกคน จึงท าให้งบประมาณในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะบริการ
สาธารณะลดลงประกอบกับการจัดสรรเงินได้เปลี่ยนไปโดยมีคณะกรรมการกระจายอ านาจฯ ซึ่งมีหน้าที่ในการ
จัดสรรเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นการจะด าเนินการบริการประชาชนในแต่ละปีงบประมาณจึงต้องรอ
ประกาศจากคณะกรรมการการกระจายอ านาจฯพิจารณา กรอบภารกิจและจัดสรรเงิน ในแต่ละปีซึ่งท าให้การ
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลต่อศักยภาพในการด าเนินการได้ตามหน้าที่ท่ีกฎหมายก าหนด  
 

ตาราง1  เปรียบเทียบการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยรวมเกี่ยวกับความพึงพอใจ/ต่อบริการสาธารณะที่
รัฐและท้องถิ่นจัดให้ ระหว่างปี พ.ศ. 2550 และ ปี พ.ศ. 2555 

  
 
บริการสาธาณะที่รัฐและท้องถิ่นจัดให้ 

ความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะที่รัฐ 
และท้องถิ่นจัดให้  (ร้อยละ) 

 
หมายเหตุ 

ปี พ.ศ. 2550 ปี พ.ศ. 2555 
โรงเรียน 74.8 87.0  
ไฟฟ้า 84.9 85.5  
ศูนย์เด็กเล็ก 63.1 81.9  
สาธารณสุขและศูนย์อนามัย 71.3 81.8  
ถนน 70.8 75.8  
น้ าประปา 69.6 74.5  
โทรศัพท ์ 64.5 70.8  
ดูแลคนชรา 42.2 69.8  
การดูแลคนพิการ 40.4 66.5  
การศึกษาผู้ใหญ่ 48.4 62.9  
การรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชน 51.2 65.4  
การจัดเก็บขยะมูลฝอย 47.1 61.6  
การฝึกอาชีพ 37.5 47.4  
จัดการจราจร 44.8 56.5  
ระบบขนส่งมวลชน (รถประจ าทาง) 49.2 54.1  
สิ่งแวดล้อมในชุมชน (ป่า/น้ า) 51.1 54.6  
การจัดการน้ าเสีย/สิ่งโสโครก 37.6 51.5  
อินเทอร์เนตชุมชน - 28.8  
 

ที่มา : สถาบันประปกเกล้า 
 สถาบันพระปกเกล้า (2550) ความต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงการให้บริการนั้น  

พบว่า ร้อยละ 35.0ระบุว่าต้องการให้ปรับปรุง ส่วนอีกร้อยละ 18.0 ระบุว่าไม่ต้องปรับปรุง และร้อยละ 47.0 ไม่มี
ความเห็น และในปี พ.ศ. 2556 สถาบันพระปกเกล้าส ารวจความพึงพอใจของผู้เคยติดต่อ/ใช้บริการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีผู้ตอบว่ามีความพึงพอใจ (ค่อนข้างพอใจถึงพอใจมาก) จากบริการที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น ร้อยละ 89.6 และไม่พอใจ (ไม่ค่อยพอใจถึงไม่พอใจเลย) จากบริการที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร้อยละ 9.0 และไม่มีความเห็น ร้อยละ 1.4 
 จากผลการส ารวจระหว่าง ปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2555 เปรียบเทียบแล้วพบว่า ความคิดเห็นของ
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะที่รัฐและท้องถิ่นจัดให้ด้านการให้บริการสาธารณะเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งเป็น
ผลของการกระจายอ านาจทางการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณ
ในการจัดบริการเพิ่มขึ้นด้วย   
 รายได้ของท้องถิ่นส่วนใหญ่มาจากการจัดสรรเงินและการอุดหนุนเงินของรัฐบาลมีเพียง ประมาณ 10 
เปอร์เซ็นต์ เท่านั้นที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองได้ ในการบริหารงานทุกด้านของท้องถิ่นต้องพึงพาการจัดสรรจากรัฐบาลจึงมี
ผลท าให้การบริการสาธารณะในแต่ละพื้นที่มีศักยภาพแตกต่างกัน ท้องถิ่นหลายแห่งเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง มี
การจัดเก็บรายได้น้อย แต่มีพื้นที่ในการให้บริการเป็นจ านวนมาก เป็นอีกเหตุผลในการจ ากัดการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท าให้มีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น เมื่อมองในด้านการ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น  ควรมีกฎหมายที่สามารถท าให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้จากการจัดเก็บเองมากขึ้น และการจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังคงต้องเพิ่มขึ้น
ตามอีกด้วย  
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