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ABSTRACT
This article describes the fiscal management of local government organizations in Thailand. Study the
problems and obstacles in fiscal administration. And propose a fiscal management model that would lead to
improved efficiency in treasury management. According to studies, it has been found that The revenue structure
of local government organizations is highly dependent on government revenue. This is because local
governments have the potential to provide low incomes. The income of local government organizations is low. In
addition, local government organizations allocate most of their expenditures for fixed and capital expenditures.
Making development expenditures less robust. The problem of the administration of the local administration's
administrative offices revealed that the local administration had problems with the personnel. Revenue and
expenditure structure Problem how to operate the store. And the fiscal audit problem. For a proper
administration of local government administration, the following supporting elements should be included:
People's participation process by allowing people to participate in the administration of the archives, must have
a system of immunity and the mechanism to drive fiscal administration.
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บทคัดย่อ
บทความนี้อธิบายถึงลักษณะการบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย โดยศึกษา
ปั ญหาและอุ ปสรรคในการบริ หารการคลั ง และเสนอรู ปแบบการบริ หารการคลั ง ที่ ก่ อให้ เกิ ดการพั ฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารงานคลัง พบว่า โครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ศึกษามีลักษณะ
พึ่งพารายได้จากรัฐบาลในสัดส่วนที่สูง ทั้งนี้เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการจัดหารายได้
ต่า ทาให้รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งต่า นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
จัดสรรรายจ่ายส่วนใหญ่เพื่อเป็นรายจ่ายประจาและรายจ่ายเพื่อการลงทุน ทาให้รายจ่ายสาหรับการพัฒนามี
ความเข้มแข็งน้อย ซึ่งปัญหาการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการศึกษาพบว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหาเกี่ยวกับบุคลากร ปัญหาด้านโครงสร้างรายได้และรายจ่าย ปัญหาวิธีการปฏิบัติงาน
คลัง และปัญหาการตรวจสอบทางการคลัง สาหรับรูปแบบการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เหมาะสมควรมีองค์ประกอบในการเกื้อหนุนดังนี้ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานคลัง ต้องมีระบบการสร้างภูมิคมุ้ กัน และระบบกลไกในการขับเคลื่อน
คาสาคัญ: การบริหารการคลัง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, โครงสร้างรายได้, โครงสร้างรายจ่าย
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บทนา
รัฐธรรมนูญไทยในส่วนที่เกี่ยวกับการปกครอง
ท้ องถิ่ น ได้ กล่ า วถึ งสาระส าคั ญ ของการกระจาย
อ านาจการปกครอง (decentralization) โดยให้ ให้
ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการปกครองตนเอง หรื อ
เรี ยกว่ าการปกครองตนเองของท้ องถิ่ น (local self
government) (ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2539, หน้า 4) ซึ่ง
การกระจายอานาจเป็นการที่รัฐมอบอานาจปกครอง
บางส่ วนให้ กั บองค์ กรอื่ นที่ ไม่ ได้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
หน่วยบริหารราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค โดย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรหลักในการ
จัดบริการสาธารณะบางอย่างโดยมีอิสระพอสมควร
ซึ่ ง การจั ด ท าบริ ก ารสาธารณะนั้ น เป็ น การจั ด ท า
กิจการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของประชาชน อัน
เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง การ
มอบภารกิจที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นด าเนิ นการ จึ งเป็ น
หลักประกันว่าจะสามารถจัดทาบริการสาธารณะได้
ทั่ วถึ ง และตรงกั บความต้ องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นเอง ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบ
ของราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพราะกิจการ
ที่กฎหมายกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ด าเนินการนั้น โดยหลั กการกระจายอ านาจบริ หาร
แล้ วเป็ นการมอบอ านาจให้ อย่ างเด็ ดขาด ราชการ
ส่ วนกลางและส่ วนภู มิภาคไม่มี อ านาจเข้ าไปจั ดท า
บริ ก ารนั้ น อี ก ต่ อ ไป การวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การหรื อ การ
ตัดสินใจจึงเป็นเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นอกจากนี้การปกครองท้องถิ่นถือเป็นรากฐานสาคัญ
ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะทาให้
ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการปกครองตนเอง การ

ตัดสินใจและการพัฒนาภายในท้องถิ่นของตน (สมคิด
เลิศไพฑูรย์, 2541, หน้า 361) โดยไม่จาเป็นที่จะต้อง
รอความช่วยเหลือหรือรับนโยบายจากรัฐบาลแต่เพียง
ฝ่ายเดียว และจะทาให้ประชาชนได้มีโอกาสสัมผัสและ
เรี ยนรู้ การปกครองระบอบประชาธิ ปไตย ตลอดจน
ได้ รั บประสบการณ์ ทางด้ านการบริ หารการพั ฒนา
ท้องถิ่น (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2536, หน้า 299)
ต่ อ ม า รั ฐ บ า ล ไ ด้ มี ก า ร ป ร ะ ก า ศ ใ ช้
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติดังกล่าว ทาให้รัฐบาลต้องถ่ายโอน
ภารกิ จจากการบริ หารราชการส่ วนกลางและส่ วน
ภูมิภาคจานวนมากไปยังส่วนท้องถิ่น (อุดม ทุมโฆษิต,
2545, หน้า 1) โดยกาหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจ
จานวน 245 ภารกิจ (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2551, หน้า
60) ซึ่งรวมอยู่ใน 4 เรื่องสาคัญคือ ด้านการศึกษา
ด้านสาธารณสุข ด้านการดูแลสวัสดิการ และด้านการ
กากับดูแลสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม เมื่อภารกิจใดได้
มี การถ่ ายโอนภารกิ จกั นไปแล้ ว ก็ หมายความว่ า
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งมี ต้ น ทุ น หรื อ
รายจ่ายที่เพิ่มขึน้ สาหรับการจัดทาภารกิจเหล่านั้น ซึ่ง
แน่นอนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีรายได้
อย่างเพียงพอ ในการจัดทาภารกิจเหล่านั้นด้วย ไม่ว่า
จะมาจากรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
หรือจากการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง
จากลั ก ษณะการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วได้
ก่อให้เกิดคาถามต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า มี
ความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
คาตอบโดยรวมเป็นไปในลักษณะที่ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องพัฒนาความพร้อมให้เป็นองค์กรที่
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มีความเข้มแข็งในการดาเนินภารกิจต่างๆ ดังกล่าวได้
ในทางการบริหารถื อว่ ามีปัจจั ยหลายปัจจั ยที่ ทาให้
องค์กรมีความเข้มแข็งในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ได้
และปั จ จั ย ส าคั ญ ประการหนึ่ ง คื อ ความสามารถ
ทางการบริหารการคลัง ซึ่งมีองค์ประกอบที่สาคัญคือ
ศักยภาพ ในการจัดหารายได้ และการจัดสรรรายจ่าย
ที่เหมาะสม ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
ศักยภาพในการจัดหารายได้ หมายถึงความสามารถ
ในการจัดเก็บภาษี ท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ การกระตุ้น
การนาทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การหา
รายได้ในรูปค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ และ
รวมถึงรายได้ ที่ส่วนกลางจัดสรรให้ ซึ่งประกอบด้วย
ภาษีแบ่งและเงินอุดหนุน ส่วนการจัดสรรรายจ่ายมัก
เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดการตอบสนองต่อความต้องการ
ของท้องถิ่นเป็นสาคัญ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการบริหาร
การคลั งท้ องถิ่ น มีความสัมพั นธ์ อย่างใกล้ ชิดกั บ
ภารกิ จ ต่ า ง ๆ ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้
ดาเนินการ
แต่อย่างไรก็ตามมักมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
บริ หารงานคลั งท้ องถิ่ น ซึ่ งอาจส่ งผลให้ ผลลั พธ์ ที่
คาดหวั งไม่ เป็ นไปตามที่ ต้ องการ ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น
สามารถจาแนก แสดงให้เห็นได้ดังนี้ ปัญหาประการที่
หนึ่ง ปั ญหาทางด้ านรายได้ สามารถกล่ าวได้ ว่ า
โครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
ยังคงมีการพึ่งพารายได้จากส่วนกลางเป็นสัดส่วนที่สูง
ในขณะที่ มีรายได้ ที่จั ดเก็ บเองในสั ดส่ วนที่ ต่ า ซึ่ งมี
สาเหตุ หรื อปั จจั ยหลายประการที่ ท าให้ โครงสร้ าง
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเช่นนั้น เช่น
ความเจริญและการพั ฒนาเศรษฐกิ จท้ องถิ่นรายได้
ของประชากร ความเป็นเมืองหรือชนบท การค้า หรือ

พาณิชย์ การจ้างงาน ความรับผิดชอบของประชาชน
ในการเสียภาษีการหารายได้ของท้องถิ่น ฯลฯ (สกนธ์
วรัญญูวัฒนา, 2553, หน้า 105) ปัญหาประการที่สอง
คื อ ปั ญหาด้ านรายจ่ าย ผู้ บริ หารท้ องถิ่ นที่ มาจาก
นั กการเมื องท้ องถิ่ นมั กแข่ งขั นกั นในการให้ บริ การ
สาธารณะเพื่อสร้ างฐานคะแนนนิยมของตนเองกั บ
ประชาชน โดยไม่ ค านึ งถึ งความเหมาะสมจากการ
ประหยัดต่อขนาด (economies of scale) หรือการมี
ขนาดของบริการสาธารณะที่เหมาะสมภายในท้องถิ่น
โดยมักจะมีแนวโน้มจัดบริการสาธารณะท้องถิ่นขนาด
ใหญ่เกินความสามารถทางการคลั งของท้องถิ่ น ซึ่ ง
อาจส่งผลต่อวินัยทางการคลังของท้องถิ่น และส่งผล
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทาให้เกิด
การสู ญ เสี ย ทรั พ ยากรของประเทศจากการไม่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ ท รั พ ยากรดั ง กล่ า ว การ
ตั ดสิ นใจของผู้ บริ หารท้ องถิ่ น ในการจั ดบริ การ
สาธารณะท้องถิ่นใหญ่เกินไปมักมีแรงกดดันมาจาก
หลายประการ (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2551, หน้า 61)
ดังนี้ (1) การกดดันจากฝ่ายผลประโยชน์ ซึ่งอาจเป็น
สมาชิ กสภาท้ องถิ่ นหรื อผู้ ให้ การสนั บสนุ น การ
เลือกตั้ง (2) อคติของหน่วยงานท้องถิ่น เนื่องจากการ
เล็งผลเลิศว่าเมื่อทาโครงการใหญ่แล้วจะเกิดผลดีต่อ
เศรษฐกิจท้องถิ่น ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมักไม่เป็นดังที่
คาดไว้ (3) การทางานของหน่วยงานท้องถิ่นภายใต้
สภาพ การผูกขาด (monopolistic atmosphere) ซึ่งถ้า
หน่ วยงาน ตั ดสิ นใจผิ ดพลาดในการจั ดบริ การ
สาธารณะ ก็ยังสามารถผลักภาระไปให้ประชาชนได้ใน
รู ปแบบต่ า ง ๆ ไม่ ว่าจะเป็ นการขึ้ น ภาษีหรื อ
ค่ าธรรมเนี ยม ปั ญหาประการที่ สาม เมื่อมี การ
กระจายอ านาจแล้ ว อ านาจส่ วนใหญ่ ยั งคงอยู่ กั บ
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ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น อานาจในการอนุมัติ
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ขององค์ กรปกครอง
ท้องถิ่น ยังคงขึ้นอยู่กับส่วนภูมิภาค หรือการจัดสรร
เงินอุดหนุน ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
อานาจของส่วนกลาง (ไพรัช ตระการศิรินนท์, 2548,
หน้า 312) ปัญหาประการที่สี่ คือปัญหาบุคลากรของ
อง ค์ ก ร ปก ค ร อง ส่ ว น ท้ อง ถิ่ นที่ ยั ง มี ค ว า ม รู้
ประสบการณ์ รวมทั้งเครื่องมือและการใช้เครื่องมือที่
เกี่ ยวกั บการบริ หารการคลั งท้ องถิ่ นต่ า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรทางการคลังของ
ส่ วนกลาง ในกรณี น้ี ท าให้ เป็ นข้ ออ้ างได้ ว่ าในการ
จัดเก็บภาษีบางชนิดควรให้ส่วนกลางเป็นผู้จัดเก็บเอง
เช่น ภาษีท้องถิ่นที่อยู่บนฐานรายได้ และฐานการ
บริ โภค ปั ญหาประการที่ ห้ า ในการบริ หารการคลั ง
ท้ องถิ่ นในยุ คปั จจุ บันนอกจากมีภารกิ จหลั กในการ
จัดบริการสาธารณะให้มีคุณภาพแล้ว ยังต้องเผชิญ
กั บปั ญหาใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งปั ญหา
สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะมู ลฝอย ปั ญหา
การใช้ แ หล่ ง น้ า การบุ ก รุ ก ที่ ดิ น สาธารณะ การ
ขยายตั ว ของชุ มชนเมื อง ฯลฯ ปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อ ม
เหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องเป็นภาระที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องเข้าไปจัดการเพื่อมิให้ปัญหาลุกลามใหญ่โตจน
มิอาจแก้ไขได้ ซึ่งในการนี้จะส่งผลให้รายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน
อนาคต
จากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กล่าวข้างต้น อาจ
ส่งผลต่อความล้มเหลวของการบริหารในภาพรวมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ซึ่งอาจส่งผลให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการ
จัดสรรสินค้าและบริการสาธารณะตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างครบถ้วน
ผู้เขียนเห็นว่าในการรับมือกับปัญหาข้างต้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การบริหารการคลังจากแบบเดิมที่เน้นการวางแผน
และการปฏิบัตโิ ดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาสู่
การสร้ า งการมี ส่ ว นในการบริ ห ารการคลั ง ของ
ประชาชนในทุกขั้นตอน ซึ่งน่าจะช่วยลดปัญหา
ทางการคลังและนามาสู่ผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาได้
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการคลังท้องถิ่น
ความหมายของการบริหาร
นัยนา เกิดวิชัย (2549, หน้า 249-250) ได้ให้
ความหมายของการบริหารว่า การบริหาร คือการ
จัดการหรือการดาเนินการเพื่อให้งานสาเร็จ โดยใช้
คน เงิน วัสดุ และเทคนิคต่าง ๆ ปัจจัยทางการบริหาร
ที่สาคัญทั้ง 4 ประการนี้เป็นภาระหน้าที่ของนักบริหาร
ที่จะต้องดาเนินการ แต่การที่นักบริหารจะดาเนินการ
สิ่งเหล่ านี้ให้เกิ ดผลดีได้ นั้นจะต้ องอาศัยทั้ งระเบี ยบ
และกฎหมายต่าง ๆ เป็นส่วนประกอบสาคัญ ดังนี้
1. การบริหารงานบุคคล เป็นการสรรหาบุคคล
ที่เหมาะสมกับงานเข้าทางาน ฝึกอบรม หรือพัฒนาคน
ให้เป็นคนที่มีความสามารถ ใช้คนให้เหมาะสมกับงาน
ตลอดจนถึงการดาเนินการต่าง ๆ เพื่อดารงรักษาคน
ให้อยู่ปฏิบัติงานให้นานที่สุด การบริหารงานบุคคลจึง
เป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลจานวนมาก แต่ละคน
ย่อมจะมีความต้องการและปัญหาแตกต่างกันไป
2. การบริหารการเงิน ซึ่งเงินเป็นปัจจัยสาคัญ
อีกอย่างหนึ่งในการบริหารงาน และถ้ามองในภาพรวม
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ของรัฐบาลจานวนเงินที่ต้องใช้ในการบริหารงานของ
ประเทศก็เป็นเงินจานวนมาก เงินเหล่านี้จะต้องผ่าน
ขั้นตอนต่าง ๆ อย่างน้อย 3 ขั้นตอน คือ การจัดหา
รายได้ เก็บรักษา และการใช้จ่าย
3. การใช้วัสดุของทางราชการก็ต้องมีระเบียบ
และกฎข้อบังคับว่าด้วยการจัดหา การเก็บรักษา การ
เบิกจ่าย การตรวจงาน และการบารุงรักษา กาหนด
อย่างละเอียดทุกขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นที่มาของ
อานาจในการดาเนินการหรือการบริหารเกี่ยวกับวัสดุ
4. การใช้เทคนิควิธีปฏิบัติงาน ซึ่ งในการ
บริหารมีความจาเป็นต้องใช้เทคนิคในการปฏิบัติงาน
หลายประการ เช่น การบังคับบัญชา การมอบหมาย
งาน การตรวจสอบผลงาน เป็นต้น
ความหมายของการคลังท้องถิ่น
อุษา ใบหยก (2543, หน้า 215-226) กล่าวว่า
การคลังเป็นส่วนสาคัญที่สุดของระบบการปกครอง
ท้องถิ่นปัจจุบัน การคลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของ
การปกครองท้องถิ่น และการพัฒนาท้องถิ่นที่แท้จริง
การคลังของท้ องถิ่นไม่ ได้หมายถึ งมีอ านาจอิสระใน
การจัดเก็บภาษีสว่ นท้องถิ่นได้เท่านั้น แต่ต้องหมายถึง
ความสามารถในการบริหารการคลัง ในการดาเนิน
นโยบายให้ได้รับประโยชน์สูงสุด คุ้มค่ากับเงินลงทุน
เป็นสาคัญ นอกจากนี้การบริหารงานการคลังในระดับ
จุลภาค (Micro Approach) เป็นการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับกิจกรรมทางการคลังในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล
(Effectiveness) มากที่สุด โดยการวิเคราะห์ถึงประเด็น
หรือตัวแปรทางการบริหารต่าง ๆ เช่น การจัดการ
องค์การ การวางแผนงาน การกาหนดนโยบาย การ
อานวยการ การประสานงาน ระบบการรายงาน การ

ตรวจสอบควบคุม และการติดตามประเมินผลรวมถึง
กระบวนการตัดสินใจ และรับข้อมูลของหน่วยงานที่
รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ เพื่อหาข้อสรุปในประเด็น
ปั ญหาแต่ ละเรื่ องและหาแนวทางในการแก้ ปั ญหา
ได้แก่ การบริหารงบประมาณแผ่นดิน การบริหารการ
จัดเก็บภาษี การบริหารหนี้สาธารณะ การบริหารเงิน
คงคลัง การบริหารเงินนอกงบประมาณ การบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนและกองทุนพิเศษ การบริหารการ
ประเมินผล การบริหารทรัพย์สินและบริหารพัสดุ เป็น
ต้น (พนม ทินกร ณ อยุธยา, 2534)
ไพรั ช ตระการศิ ริ นนท์ (2550, หน้ า 343)
กล่าวว่า การคลังท้องถิ่น หมายถึง การจัดหารายได้
การกาหนดรายจ่าย การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อ
วัสดุและการว่าจ้าง การบัญชีและการตรวจบัญชีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประธาน คงฤทธิ์ ศึ ก ษา (2525, หน้ า 110)
อธิ บายว่า การบริ หารการคลั งทั่ วไป มีความหมาย
ครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับรายได้ การกาหนดรายจ่าย
การจัดงบประมาณ การจัดซื้อวัสดุ การว่าจ้าง การ
บัญชี และการตรวจสอบบัญชีขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เสน่ห์ จุ้ยโต (2530, หน้า 668) กล่าวว่า การ
คลั ง ท้ อ งถิ่ น หมายถึ ง การบริ ห ารการคลั ง ของ
องค์การปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงการ
จัดรายได้ การกาหนดรายจ่าย การจัดทางบประมาณ
การจัดซื้อวัสดุ การว่าจ้ างบัญชีและการตรวจบัญชี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สุกัญญา แสงอนันต์ (2553) กล่าวว่า การคลัง
ท้องถิ่น หมายถึง การบริหารงานคลังของหน่วยงาน
การปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงการจัดหา
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รายได้ การก าหนดรายจ่าย การจั ดทางบประมาณ
การจัดซื้อ การจัดจ้าง การบัญชี การตรวจสอบบัญชี
ของหน่ วยงานการปกครองท้ องถิ่ น กระบวนการ
งบประมาณท้ อ งถิ่ น เป็ น ตั ว กลางในการเชื่ อ ม
ความสัมพันธ์ของแหล่งที่มาของรายรับ กับรูปแบบใน
การใช้จ่ายของแต่ละหน่วยการปกครองท้องถิ่น เพื่อ
ก่อให้เกิดความสอดคล้องต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น การคลังท้องถิ่น
และการคลังส่วนกลาง
ความสาคัญของการคลังท้องถิ่น
ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ
มีหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบเพิ่ มมากขึ้ น จนท าให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจ่ายเงินเป็นจานวน
มาก ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น ดังนั้น การคลังท้องถิ่นจึงมีความสาคัญต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
เจริ ญ ก้ า วหน้ า และมี ค วามสามารถในการรั บใช้
ประชาชนในท้องถิ่นได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับ
การมี ร ายได้ ข องท้ อ งถิ่ น เป็ น ส าคั ญ หากองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีรายได้น้อย มีฐานะการคลัง
ไม่ดี และต้องพึ่งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตลอด ก็จะทา
ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ถู ก ควบคุ ม จาก
ส่วนกลางมากขึ้น ทาให้อานาจในการปกครองตนเอง
ลดน้ อยลง และขาดความคิ ดริ เริ่ มที่ จะปรั บปรุ งให้
ท้ อ งถิ่ น เจริ ญ ก้ า วหน้ า ต่ อ ไป ในทางกลั บกั น หาก
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นใดมี รายได้ มากและมี
ฐานะทางการคลังที่ดี การพึ่งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมี
น้ อ ยจะท าให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น นั้ น ถู ก

ควบคุมจากส่วนกลางน้อยลง (พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์,
2550, หน้า 258)
การคลังท้องถิ่นมีความสาคัญอย่างมากที่จะ
ช่ วยให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นเจริ ญก้ าวหน้ า
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ได้ ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้ดีต้องมี
รายได้ เพี ย งพอ มี ฐ านะการคลั ง ดี ไม่ ต้ อ งพึ่ ง เงิ น
อุดหนุนจากรัฐบาล แต่ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยั งต้องพึ่งเงินอุดหนุ น ส าหรับการ
บริ หารจั ด การองค์ ก รจากรั ฐ บาลเป็ นหลั ก ท าให้
รัฐบาลต้องมีมาตรการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อคอยตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถบริ หารการคลั งให้ มี ประสิ ทธิ ภาพ มี การ
จัดทางบประมาณ การเงินและบัญชี การพัสดุ และ
การจัดหารายได้ได้อย่างมีประสิทธภาพก็จะช่วยลด
ภาระรั ฐบาลลงในเรื่ องการควบคุ มตรวจสอบ ซึ่ ง
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ก็ จ ะมี อิ ส ระในการ
บริหารงานในองค์กรมากยิ่งขึ้น สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ เลีย้ งตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งเงินอุดหนุนของรัฐบาล
สามารถปกครองและดูแลประชาชนในพื้นที่ตนเองได้
ตามความต้องการของประชาชน ทาให้เกิดความสุข
อย่างถ้วนหน้า
สรุ ป การคลั ง ท้ อ งถิ่ น เป็ น เครื่ อ งมื อ หรื อ
กระบวนการในการจั ดการอั นหนึ่ งที่ เป็ นกลไกการ
บริ หารงานเพื่ อบรรลุ วั ตถุ ประสงค์ ของหน่ วยการ
ปกครองท้ องถิ่ น ซึ่ งการบริ หารการค ลั งจะ
ประกอบด้วย
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1. การจัดทางบประมาณ เป็นแผนการใช้เงิ น
หรือแผนปฏิบัติงานที่แสดงในรูปตัวเงินซึ่งแสดงเป็น
ค่ า ใช้ จ่ า ยในกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ตามที่ ไ ด้ ก าหนดใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยควบคุมให้มีการใช้จ่ายเงินน้อย
ที่สุด คุ้มค่า และสามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้
2. การเงิ น และบั ญ ชี เป็ น การด าเนิ น การ
เกี่ยวกับเงิน ซึ่งประกอบด้วย การเบิกเงิน การจ่ายเงิน
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาส่งเงิน เป็น
กิ จกรรมประเภทหนึ่ งของงานคลั งที่ ให้ บริ การและ
สนับสนุนในการดาเนินงานด้านกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ส่วนราชการของผู้ใช้งบประมาณ โดยการประสานงาน
กับงานด้านงบประมาณ งานบัญชี งานพัสดุ ตลอดจน
งานธุรการ เพื่อประโยชน์ของการบริหารงานให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
3. การพัสดุ เป็นการบริหารพัสดุ เป็นวงจรการ
บริ ห ารที่ มี ก ารด าเนิ น การหลายขั้ น ตอน และ
ต่อเนื่องกันเป็นวงจร เริ่ มตั้งแต่การกาหนดนโยบาย
การวางแผน การประมาณความต้องการ การจัดหา
การแจกจ่ าย การควบคุ ม การบารุ งรั กษา และการ
จ าหน่ า ยพั ส ดุ เป็ น ขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ย และสามารถ
นาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อเริ่มต้น
วงจรใหม่ในการจัดหาพัสดุทดแทน
4. การจัดหารายได้ เป็นการบริหารจัดเก็บภาษี
รายได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรจะต้องวางระบบ
การจั ด เก็ บรายได้ ที่ มี ม ตรฐานชั ด เจน เที่ ย งตรง
คานึงถึงกระบวนการจั ดการองค์กรที่ ดี สร้ างความ
น่าเชื่อถือ เป็นธรรม โปร่งใสมีการประชาสัมพันธ์สร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ให้มากที่สุด ชี้แจงประชุมให้ประชาชนทราบว่าได้รับ

ผลประโยชน์จากการเสียภาษีอย่างไร และนาไปพัฒนา
ท้องถิ่นของตนในด้านใดบ้าง
5. การตรวจสอบ เป็นการตรวนสอบหลักฐาน
การดาเนินการ การก่อหนี้ผูกพัน การรับเงินและเบิก
จ่ ายเงิ น การเก็ บรั กษาเงิ น การจั ดท าบั ญชี ว่ าได้
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ
การบัญชี หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ
โดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ยังหมายถึงการ
ตรวจแสดงผลการปฏิบัติงานจริง ๆ โดยการวัดผลงาน
ที่ออกมาว่า ได้ผลคุ้มค่ าหรือไม่เมื่อเปรียบเที ยบกั บ
จ านวนเงิ น เวลา ผลงานที่ ไ ด้ รั บ เมื่ อ เที ย บกั บ
มาตรฐานงานนั้น ๆ ว่ามี ประสิทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล
ประหยัด ฟุ่มเฟือยมากน้อยเพียงใด รวมทั้งการได้รับ
มอบหมายให้ ปฏิ บั ติ ง านด้ า นใดด้ า นหนึ่ ง ก็ ต ามที่
นอกเหนื อ ไปจากงานปกติ ที่ ก ระท าอยู่ เช่ น การ
ตรวจสอบ กรณี ยั ก ยอกเงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น การ
ตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง การตรวจสอบกรณีการ
ทุจริต เป็นต้น
จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การบริหาร
การคลังท้องถิ่น หมายถึง การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น จะสามารถด าเนิ น การต่ า ง ๆ ได้ ตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ ซึ่ งจ าเป็ นอย่ า งยิ่ งที่ จ ะต้ องมี
รายได้เป็นของตนเอง ซึ่งในการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดเก็บรายได้และการใช้จ่าย
จะถูกควบคุมกาหนดโดยตรงจากรัฐบาล โดยรัฐบาล
จะก าหนดเป็ นกฎหมายว่ าจะมี รายได้ กี่ ประเภท มี
อะไรบ้ าง และจะได้ มาอย่ างไรบ้ าง เช่ น ภาษี อากร
ค่าธรรมเนียม ค่ าใบอนุญาต ฯลฯ และอั ตราในการ
จัดเก็บภาษี รวมทั้งการแบ่งรายได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
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รายได้ ประเภทภาษี ที่ ใ ห้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นส่วนกลางเป็นผู้กาหนด
สรุป
ลั กษณะการบริ หารการคลั งท้ องถิ่ นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงสร้างรายได้
ที่พ่ึงพารายได้จากรัฐบาลเป็นสัดส่วนที่สูงมาก นั่นคือ
มีสัดส่วนเฉลี่ยของเงินอุดหนุน และสัดส่วนเฉลี่ยของ
ภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้ สูงมากกว่าร้อยละ 90 ทาให้
สัดส่วนของรายได้จัดเก็บไม่ถึงร้อยละ 10 นอกจากนี้
อั ตราการเปลี่ ยนแปลงในการจั ดสรรรายได้ แต่ ละ
หมวดในแต่ละปีงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก
นัก เพราะฉะนัน้ โดยภาพรวมทิศทางการจัดสรรรายได้
ในแต่ละปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่ ค่ อ ยมี ก ารเปลี่ ย นแปลงมากนั ก ทั้ ง นี้ ยั ง คงมี
โครงสร้างที่พึ่งพารายได้จากส่วนกลางมาก
โครงสร้ างรายจ่ ายขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่ นแบ่ งออกเป็ น 3 ประเภท คื อ ประเภทแรก
แผนงานประจา เป็นกลุ่มแผนงานที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามภารกิจการกระจายอานาจ
ที่ ท าให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นจะต้ องมี การ
จั ด สรรรายจ่ า ยอย่ า งสม่ าเสมอ ประเภทที่ ส อง
แผนงานเพื่อการลงทุน เป็นแผนงานที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการลงทุนเพื่อพัฒนาทางกายภาพหรือ
โครงสร้ างพื้นฐานขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
ประเภทที่สาม แผนงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ซึ่ ง ในแต่ ล ะองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นจะมี ก าร
จัดสรรรายจ่ายไปในแผนงานประจาเป็นสัดส่วนที่สูง
ที่ สุ ด จั ด สรรรายจ่ า ยในแผนงานเพื่ อ การลงทุ น

รองลงมา และจั ดสรรรายจ่ ายในแผนงานเพื่ อการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนในสัดส่วนที่ต่าที่สุด
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ปัญหาความไม่สมดุลกันระหว่างจานวน
บุคลากรกั บปริมาณงาน ซึ่ งทาให้ บุคลากรทางการ
คลั งมีภาระงานมากเกิ นไป อีกทั้ งบุ คลากรทางการ
คลั งขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นยั งขาดความ
กระตือรือร้น ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
เพราะมีความรู้ที่ไม่ตรงกับสายงาน ซึ่งมักเกิดขึ้นจาก
ข้อบกพร่องที่มาจากกระบวนการคัดเลือกและสรรหา
ส่ ง ผลให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านต่ าลง
นอกจากนี้ยังขาดการพัฒนาความรู้และทักษะใหม่ ๆ
2. ปั ญหาทางด้ านโครงสร้ างรายได้ และ
รายจ่ าย รายได้ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นมี
ลั กษณะพึ่งพารายได้ จากรั ฐบาลที่ เป็ นสั ดส่ วนที่ สู ง
มาก ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความเป็น
อิสระในการตั ดสิ นใจทางการคลั งในการจั ดบริ การ
สาธารณะเพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของ
ประชาชน ส่วนโครงสร้างรายจ่ายนั้นในการตัดสินใจมี
การจัดสรรรายจ่ายส่วนใหญ่เพื่อรายจ่ายประจา ซึ่ง
สอดคล้องกับ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และกอบกุล รายะ
นคร (2552, หน้ า 13) ที่ ก ล่ า วว่ า ปั ญ หาด้ า น
งบประมาณและรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
จ านวนมากมี รายได้ น้อยและมี ปัญหาด้ านการคลั ง
โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีขนาดเล็กและ
ประชากรน้อย ทาให้ต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนและภาษีที่
ได้รับการจัดสรรจากรัฐในสัดส่วนที่สูงเกินไปและขาด
ความเป็นอิสระ
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3. การปฏิ บั ติ งานขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้ อ งถิ่ น ถู ก ก ากั บ โดยระเบี ย บที่ ก าหนดมาจาก
ส่ ว นกลางและถู ก ควบคุ ม การบริ ห ารจากหลาย
หน่วยงาน ทาให้ระเบียบการปฏิบัติเหล่านั้นมีลักษณะ
การปฏิบัติงานเหมือนระบบราชการทั่ วไปที่ มีความ
ล่าช้า ขาดบุคลากรที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานการ
คลัง ซึ่งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการคลังใน
ภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขาดประสิทธิภาพใน
การจัดทาข้อมูลทางการคลัง ทาให้การปฏิบัติงานคลัง
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เกิ ด ความล่ า ช้ า
จั ด เก็ บรายได้ ไ ม่ เต็ มที่ การให้ บริ การไม่ สามารถ
ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนได้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และกอบกุล รายะ
นคร (2552, หน้า 13) ที่กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังต้องประสบกับปัญหาความล่าช้าในการเบิก
จ่ายเงิน ทาให้การวางแผนและการทางานของท้องถิ่น
ต้องล่าช้าตามไปด้วย
4. มีการขัดแย้งกันระหว่างวิธีการตรวจสอบ
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่ ทาหน้าที่ ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทาให้
การปฏิบัติงานคลังต้องมีภาระงานมากขึ้น ประชาชน
ยั ง มี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบต่ า เนื่ อ งจากคระ
กรรมการร่วมในการตรวจสอบเรื่องต่าง ๆ มักเป็นคน
ที่มีความใกล้ชิดกับผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ น ซึ่ งสะท้ อนให้ เห็ นถึ งความเป็ นตั วแทนของ
ประชาชนต่า ซึ่งสอดคล้องกับ ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
(2552) ที่ศึกษาเรื่อง ทุนทางสังคมกับการบริหารการ
คลั งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น กรณีองค์ การ
บริหารส่วนตาบลท้ายกะปิ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
และองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดลพบุรี พบว่า

ความาสเร็จขององค์การบริหารส่วนตาบลที่สามารถ
ได้ รั บรางวั ลธรรมาภิบาลจะต้ องมี ทุนทางสั งคมสู ง
พอสมควร กล่าวคือ จะต้องอาศัยผู้นาและทีมงานทุน
มนุษย์และการมีส่วนร่วม การให้การรับรู้ร่วมกันและ
การให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนโดยรวมทั้งหมดและ
ความเต็มใจในการเสียภาษีของประชาชน ดังนั้นปาก
ประชาชนเต็มใจในการเสียภาษี มีทุนทางสังคมในการ
มีส่วนร่วมก็ทาให้เกิดความสาเร็จในการบริหารการ
คลังในส่วนการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลได้
รู ปแบบการบริ ห ารการคลั งขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1. การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารทรั พ ยากร
มนุ ษย์ ที่ เกี่ ย วข้ องกั บการปฏิ บั ติ งานการคลั งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการบริหารการคลั ง
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นควรมีความพร้ อม
ในด้าบุคลากรทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
2. ก า ร พั ฒน า ร ะ บบ ก า รบ ริ ห า ร ใ ห้ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น ดั งนั้ นองค์ กรปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น ควรมี ก ารวางแผนในการปฏิ บั ติ ง านให้
สอดคล้ องกั บเป้ าหมายที่ ได้ วางไว้ และควรจั ดให้ มี
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละสิ่ ง อ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานให้มีความพร้อมครบถ้วนและใช้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างสม่าเสมอ เพื่อจะก่อให้เกิดความคล่องตัวและ
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ควรน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มากที่สุด ควรมี
การจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม มี
การดาเนินงานอย่างรวดเร็วและสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างครบถ้วนและควร
มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและเข้าใจได้งา่ ย
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3. การสร้ างธรรมาภิ บาลในการบริ หารการ
คลั ง ท้ อ งถิ่ น การปฏิ บั ติ ง านคลั ง ควรยึ ด ถื อ ตาม
ระเบียบที่กาหนดไว้ มีความโปร่งใสในการบริหาร มี
การท างานตามขั้ นตอนที่ ก าหนดไว้ มี การเปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนในลักษณะที่
เข้ าใจง่ ายและตรงไปตรงมา ประชาชนหรือผู้ มีส่ วน
เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลและสามารถตรวจสอบ
การปฏิ บั ติ ง านการคลั ง ขององค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นได้
4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการ
กระจายอานาจให้ประชาชนเข้ามามีส่ วนร่ วมในการ
บริหารมากขึ้นในรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน
แบบการประชุมสภาเมือง ที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
ที่ เกี่ ยวข้ องกั บองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นเข้ าร่ วม
เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และนาเอา
ข้ อเสนอไปปรั บปรุ ง ก าหนดทิ ศทางการด าเนินงาน
การกาหนดนโยบายทางการคลังของเทศบาล แล้วจัด
ให้มีการแสดงความคิดเห็นอีกในรอบต่อ ๆ ไป และใน
กระบวนการคั ดเลือกตั วแทนประชาชนเพื่อเข้ าไปมี
ส่วนร่วมกับการบริหารการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ นั้น ควรสะท้อนถึงความ
เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละเรื่อง
อย่างชัดเจน
จากที่ กล่ าวมาข้ างต้ น สอดคล้ องกั บ กชกร
เอ็นดูราษฎ์ (2547, หน้า 11) ได้ให้แนวคิดใกล้เคียงกับ
Harring Emerson โดยตัดทอนบางข้อลง และสรุป
องค์ประกอบของประสิทธิภาพไว้ 4 ข้อด้วยกัน คือ
คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูง คือ
ผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่าและมีความพึงพอใจ

ปริมาณงาน (Quantity) งานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตาม
ความคาดหวังของหน่วยงานเวลา (Time) คือเวลาที่ใช้
ในการดาเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตาม
หลั ก การเหมาะสมกับงานและทันสมัยค่าใช้จ่ าย
(Costs) ในการดาเนินการทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับ
งาน และวิธีการคือจะต้องลงทุนน้อยและได้กาไรมาก
ที่สุด และสอดคล้องกับ ธงชัย สมบูรณ์ (2549, หน้า
9) ที่กล่าวว่า การบริหารงาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์กรในบรรดาปัจจัยทางการบริหารที่รู้จักโดยทั่วไป
4 ประการที่ เรี ยกว่า “4M” ได้ แก่ คน (man) เงิ น
(money) วัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกล (material and
machines) และการจั ดการ (management) โดยที่
ทรัพยากรเหล่านี้จะมีอยู่ในแต่ละองค์กรในปริมาณที่
จากัดแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้บริหารที่มีศักยภาพจะต้อง
สามารถจั ด สรรทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ใ นองค์ ก รใน
อั ต ราส่ ว นที่ เ หมาะสม เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิ ทธิ ผ ล และประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ อ งค์ กร โดย
ธรรมชาติ แล้ ว ทรั พ ยการที่ มี ค วามส าคั ญ ที่ สุ ด ใน
ทรัพยากรทั้ง 4 คือ คนหรือทรัพยากรมนุษย์ (human
resource) เพราะคนหรือมนุ ษย์ มี สติ ปั ญญา มี
ความสามารถและมีศักยภาพในการใช้ปัจจัยอื่น ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และบรรลุความสาเร็จ
ได้ตามเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้
ดั ง นั้ น ผู้ เ ขี ย นเห็ น ว่ า องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ องถิ่ นควรมี รูปแบบการบริ หารการคลั ง ดั งนี้ (1)
กระบวนการมีส่ วนร่ วมของประชาชนในทุ กขั้ นตอน
ตัง้ แต่การวางแผนงานทางการคลัง การปฏิบัติทางการ
คลั ง การตรวจสอบทางการคลั ง และการร่ วมรั บ
ผลประโยชน์ (2) สร้างภูมิคุ้มกันด้วยหลักธรรมาภิบาล
และการส่งเสริมบทบาท การส่งเสริมบรรยากาศ การ
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ส่ งเสริ มความมั่ นคง การส่ งเสริ มการเตรี ยมความ
พร้อมและยกระดับการพัฒนาคุณภาพให้แก่ประชาชน
นอกจากนี้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งมี
ความสามารถในการจั ด บริ ก ารสาธารณะให้ มี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมศักยภาพในการประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก ส่งเสริมการทางานร่วมกัน และ
ส่งเสริมจิตสาธารณะ (3) การพัฒนาระบบการบริหาร
ในระดับมหภาคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ

พั ฒ นาองค์ ก รให้ มี ส ภาพบรรยากาศที่ ดี การจั ด
สถานที่ทางานให้ เหมาะสมกั บภาระงาน หน้าที่ ของ
บุ ค ลากร การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคนิ ค การบริ ห ารที่
เหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถดาเนินไปได้
อย่ างราบรื่ น การพั ฒนาบุ คลากรไปสู่ การบริ หาร
จั ดการคลั งอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยจะต้องมี การ
พั ฒ นาทั้ ง ทั ก ษะการท างาน ความรู้ และพั ฒ นา
ทางด้านจิตใจ
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