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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

ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารการคลัง และเสนอรูปแบบการบริหารการคลังท่ีก่อให้เกิดการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารงานคลัง พบว่า โครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีศึกษามีลักษณะ
พึ่งพารายได้จากรัฐบาลในสัดส่วนท่ีสูง ท้ังนี้เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการจัดหารายได้
ต่ า ท าให้รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งต่ า นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
จัดสรรรายจ่ายส่วนใหญ่เพื่อเป็นรายจ่ายประจ าและรายจ่ายเพื่อการลงทุน ท าให้รายจ่ายส าหรับการพัฒนามี
ความเข้มแข็งน้อย ซึ่งปัญหาการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการศึกษาพบว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมปัีญหาเกี่ยวกับบุคลากร ปัญหาด้านโครงสร้างรายได้และรายจ่าย ปัญหาวิธีการปฏิบัติงาน
คลัง และปัญหาการตรวจสอบทางการคลัง ส าหรับรูปแบบการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
เหมาะสมควรมอีงค์ประกอบในการเกื้อหนุนดังนี้ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานคลัง ตอ้งมรีะบบการสร้างภูมิคุม้กัน และระบบกลไกในการขับเคลื่อน 

ค าส าคัญ: การบริหารการคลัง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, โครงสร้างรายได้, โครงสร้างรายจ่าย 
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บทน า 

รัฐธรรมนูญไทยในส่วนท่ีเกี่ยวกับการปกครอง

ท้องถิ่น ได้กล่าวถึงสาระส าคัญของการกระจาย

อ านาจการปกครอง (decentralization) โดยให้ให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง หรือ

เรียกว่าการปกครองตนเองของท้องถิ่น (local self 

government) (ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2539, หน้า 4) ซึ่ง

การกระจายอ านาจเป็นการท่ีรัฐมอบอ านาจปกครอง

บางส่วนให้กับองค์กรอื่นท่ีไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ

หน่วยบริหารราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค โดย

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรหลักในการ

จัดบริการสาธารณะบางอย่างโดยมีอิสระพอสมควร 

ซึ่งการจัดท าบริการสาธารณะนั้นเป็นการจัดท า

กิจการท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของประชาชน อัน

เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง การ

มอบภารกิจท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ จึงเป็น

หลักประกันว่าจะสามารถจัดท าบริการสาธารณะได้

ท่ัวถึง และตรงกับความต้องการของประชาชนใน

ท้องถิ่นเอง ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบ

ของราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพราะกิจการ

ท่ีกฎหมายก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

ด าเนินการนั้น โดยหลักการกระจายอ านาจบริหาร

แล้วเป็นการมอบอ านาจให้อย่างเด็ดขาด ราชการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไม่มีอ านาจเข้าไปจัดท า

บริการนั้นอีกต่อไป การวินิจฉัยสั่งการหรือการ

ตัดสินใจจึงเป็นเร่ืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นอกจากนี้การปกครองท้องถิ่นถือเป็นรากฐานส าคัญ

ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะท าให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง การ

ตัดสินใจและการพัฒนาภายในท้องถิ่นของตน (สมคิด 

เลิศไพฑูรย์, 2541, หน้า 361) โดยไม่จ าเป็นท่ีจะต้อง

รอความช่วยเหลือหรือรับนโยบายจากรัฐบาลแต่เพียง

ฝ่ายเดียว และจะท าให้ประชาชนได้มีโอกาสสัมผัสและ

เรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตย ตลอดจน

ได้รับประสบการณ์ทางด้านการบริหารการพัฒนา

ท้องถิ่น (ชูวงศ ์ฉายะบุตร, 2536, หนา้ 299) 

ต่ อ ม า รั ฐ บ า ล ไ ด้ มี ก า ร ป ร ะ ก า ศ ใ ช้

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

พระราชบัญญัติดังกล่าว ท าให้รัฐบาลต้องถ่ายโอน

ภารกิจจากการบริหารราชการส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาคจ านวนมากไปยังส่วนท้องถิ่น (อุดม ทุมโฆษิต, 

2545, หน้า 1) โดยก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจ

จ านวน 245 ภารกิจ (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2551, หน้า 

60) ซึ่งรวมอยู่ใน 4 เร่ืองส าคัญคือ ด้านการศึกษา 

ด้านสาธารณสุข ด้านการดูแลสวัสดิการ และด้านการ

ก ากับดูแลสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม เมื่อภารกิจใดได้

มีการถ่ายโอนภารกิจกันไปแล้ว ก็หมายความว่า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีต้นทุนหรือ

รายจ่ายท่ีเพิ่มขึน้ส าหรับการจัดท าภารกิจเหล่านั้น ซึ่ง

แน่นอนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีรายได้

อย่างเพียงพอ ในการจัดท าภารกิจเหล่านั้นด้วย ไม่ว่า

จะมาจากรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 

หรือจากการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง  

จากลักษณะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้

ก่อให้เกิดค าถามต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า มี

ความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 

ค าตอบโดยรวมเป็นไปในลักษณะท่ีว่าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจะต้องพัฒนาความพร้อมให้เป็นองค์กรท่ี
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มีความเข้มแข็งในการด าเนินภารกิจต่างๆ ดังกล่าวได้

ในทางการบริหารถือว่ามีปัจจัยหลายปัจจัยท่ีท าให้

องค์กรมีความเข้มแข็งในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ได้ 

และปัจจัยส าคัญประการหนึ่งคือความสามารถ

ทางการบริหารการคลัง ซึ่งมีองค์ประกอบท่ีส าคัญคือ 

ศักยภาพ ในการจัดหารายได้ และการจัดสรรรายจ่าย

ท่ีเหมาะสม ในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี

ศักยภาพในการจัดหารายได้ หมายถึงความสามารถ

ในการจัดเก็บภาษี ท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ การกระตุ้น

การน าทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การหา

รายได้ในรูปค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ และ

รวมถึงรายได้ ท่ีส่วนกลางจัดสรรให้ ซึ่งประกอบด้วย 

ภาษีแบ่งและเงินอุดหนุน ส่วนการจัดสรรรายจ่ายมัก

เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดการตอบสนองต่อความต้องการ

ของท้องถิ่นเป็นส าคัญ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการบริหาร

การคลังท้องถิ่น มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ

ภารกิจต่าง ๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

ด าเนนิการ  

แต่อย่างไรก็ตามมักมีปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการ

บริหารงานคลังท้องถิ่น ซึ่งอาจส่งผลให้ผลลัพธ์ท่ี

คาดหวังไม่เป็นไปตามท่ีต้องการ ปัญหาท่ีเกิดขึ้น

สามารถจ าแนก แสดงให้เห็นได้ดังนี้ ปัญหาประการท่ี

หนึ่ง ปัญหาทางด้านรายได้ สามารถกล่าวได้ว่า

โครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย

ยังคงมกีารพึ่งพารายได้จากส่วนกลางเป็นสัดส่วนท่ีสูง

ในขณะท่ีมีรายได้ท่ีจัดเก็บเองในสัดส่วนท่ีต่ า ซึ่งมี

สาเหตุหรือปัจจัยหลายประการท่ีท าให้โครงสร้าง

รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเช่นนั้น เช่น 

ความเจริญและการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นรายได้

ของประชากร ความเป็นเมืองหรือชนบท การค้า หรือ

พาณิชย์ การจ้างงาน ความรับผิดชอบของประชาชน

ในการเสียภาษีการหารายได้ของท้องถิ่น ฯลฯ (สกนธ์ 

วรัญญูวัฒนา, 2553, หน้า 105) ปัญหาประการท่ีสอง 

คือ ปัญหาด้านรายจ่าย ผู้บริหารท้องถิ่นท่ีมาจาก

นักการเมืองท้องถิ่นมักแข่งขันกันในการให้บริการ

สาธารณะเพื่อสร้างฐานคะแนนนิยมของตนเองกับ

ประชาชน โดยไม่ค านึงถึงความเหมาะสมจากการ

ประหยัดต่อขนาด (economies of scale) หรือการมี

ขนาดของบริการสาธารณะท่ีเหมาะสมภายในท้องถิ่น 

โดยมักจะมีแนวโน้มจัดบริการสาธารณะท้องถิ่นขนาด

ใหญ่เกินความสามารถทางการคลังของท้องถิ่น ซึ่ง

อาจส่งผลต่อวินัยทางการคลังของท้องถิ่น และส่งผล

รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีท าให้เกิด

การสูญเสียทรัพยากรของประเทศจากการไม่มี

ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว การ

ตัดสินใจของผู้บริหารท้องถิ่น ในการจัดบริการ

สาธารณะท้องถิ่นใหญ่เกินไปมักมีแรงกดดันมาจาก

หลายประการ (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2551, หน้า 61) 

ดังนี้ (1) การกดดันจากฝ่ายผลประโยชน์ ซึ่งอาจเป็น

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ให้การสนับสนุน การ

เลือกตั้ง (2) อคติของหน่วยงานท้องถิ่น เนื่องจากการ

เล็งผลเลิศว่าเมื่อท าโครงการใหญ่แล้วจะเกิดผลดีต่อ

เศรษฐกิจท้องถิ่น ซึ่งผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นมักไม่เป็นดังท่ี

คาดไว้ (3) การท างานของหน่วยงานท้องถิ่นภายใต้

สภาพ การผูกขาด (monopolistic atmosphere) ซึ่งถ้า

หน่วยงาน ตัดสินใจผิดพลาดในการจัดบริการ

สาธารณะ ก็ยังสามารถผลักภาระไปให้ประชาชนได้ใน

รูปแบบต่ าง  ๆ ไม่ ว่ าจะเป็นการขึ้ นภาษีหรื อ

ค่าธรรมเนียม ปัญหาประการท่ีสาม เมื่อมีการ

กระจายอ านาจแล้ว อ านาจส่วนใหญ่ยังคงอยู่กับ
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ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น อ านาจในการอนุมัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง

ท้องถิ่น ยังคงขึ้นอยู่กับส่วนภูมิภาค หรือการจัดสรร

เงินอุดหนุน ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

อ านาจของส่วนกลาง (ไพรัช ตระการศิรินนท์, 2548, 

หน้า 312) ปัญหาประการท่ีสี่ คือปัญหาบุคลากรของ

องค์ ก รปกครองส่ วน ท้ องถิ่ น ท่ี ยั งมี ค วาม รู้ 

ประสบการณ์ รวมท้ังเคร่ืองมือและการใช้เคร่ืองมือท่ี

เกี่ยวกับการบริหารการคลังท้องถิ่นต่ า โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรทางการคลังของ

ส่วนกลาง ในกรณีนี้ท าให้เป็นข้ออ้างได้ว่าในการ

จัดเก็บภาษีบางชนิดควรให้ส่วนกลางเป็นผู้จัดเก็บเอง 

เช่น ภาษีท้องถิ่นท่ีอยู่บนฐานรายได้ และฐานการ

บริโภค ปัญหาประการท่ีห้า ในการบริหารการคลัง

ท้องถิ่นในยุคปัจจุบันนอกจากมีภารกิจหลักในการ

จัดบริการสาธารณะให้มีคุณภาพแล้ว ยังต้องเผชิญ

กั บปัญหาใหม่  ๆ  โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ปัญหา

สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหา

การใช้แหล่งน้ า การบุกรุกท่ีดินสาธารณะ การ

ขยายตัวของชุมชนเมือง ฯลฯ ปัญหาสิ่งแวดล้อม

เหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นในเขตพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจะต้องเป็นภาระท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จะต้องเข้าไปจัดการเพื่อมิให้ปัญหาลุกลามใหญ่โตจน

มิอาจแก้ไขได้ ซึ่งในการน้ีจะส่งผลให้รายจ่ายของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน

อนาคต 

จากปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกล่าวข้างต้น อาจ

ส่งผลต่อความล้มเหลวของการบริหารในภาพรวมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ซึ่งอาจส่งผลให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการ

จัดสรรสินค้าและบริการสาธารณะตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างครบถ้วน 

ผู้เขียนเห็นว่าในการรับมือกับปัญหาข้างต้น องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การบริหารการคลังจากแบบเดิมท่ีเน้นการวางแผน

และการปฏบัิตโิดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาสู่

การสร้างการมีส่วนในการบริหารการคลังของ

ประชาชนในทุกขั้นตอน ซึ่งน่าจะช่วยลดปัญหา

ทางการคลังและน ามาสู่ผลลัพธ์ท่ีพึงปรารถนาได้  

 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการคลังท้องถิ่น 

ความหมายของการบรหิาร 

นัยนา เกิดวิชัย (2549, หน้า 249-250) ได้ให้

ความหมายของการบริหารว่า การบริหาร คือการ

จัดการหรือการด าเนินการเพื่อให้งานส าเร็จ โดยใช ้

คน เงิน วัสดุ และเทคนิคต่าง ๆ ปัจจัยทางการบริหาร

ท่ีส าคัญท้ัง 4 ประการนี้เป็นภาระหน้าท่ีของนักบริหาร

ท่ีจะต้องด าเนินการ แต่การท่ีนักบริหารจะด าเนินการ

สิ่งเหล่านี้ให้เกิดผลดีได้นั้นจะต้องอาศัยท้ังระเบียบ

และกฎหมายตา่ง ๆ เป็นส่วนประกอบส าคัญ ดังนี้ 

1. การบริหารงานบุคคล เป็นการสรรหาบุคคล

ท่ีเหมาะสมกับงานเข้าท างาน ฝึกอบรม หรือพัฒนาคน

ให้เป็นคนท่ีมีความสามารถ ใช้คนให้เหมาะสมกับงาน 

ตลอดจนถึงการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อด ารงรักษาคน

ให้อยู่ปฏิบัติงานให้นานท่ีสุด การบริหารงานบุคคลจึง

เป็นงานท่ีต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลจ านวนมาก แต่ละคน

ยอ่มจะมคีวามตอ้งการและปัญหาแตกตา่งกันไป 

2. การบริหารการเงิน ซึ่งเงินเป็นปัจจัยส าคัญ

อกีอยา่งหนึ่งในการบริหารงาน และถ้ามองในภาพรวม
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ของรัฐบาลจ านวนเงินท่ีต้องใช้ในการบริหารงานของ

ประเทศก็เป็นเงินจ านวนมาก เงินเหล่านี้จะต้องผ่าน

ขั้นตอนต่าง ๆ อย่างน้อย 3 ขั้นตอน คือ การจัดหา

รายได ้เก็บรักษา และการใชจ้่าย 

3. การใช้วัสดุของทางราชการก็ต้องมีระเบียบ

และกฎข้อบังคับว่าด้วยการจัดหา การเก็บรักษา การ

เบิกจ่าย การตรวจงาน และการบ ารุงรักษา ก าหนด

อย่างละเอียดทุกขั้นตอน ท้ังนี้เพื่อให้เป็นท่ีมาของ

อ านาจในการด าเนนิการหรือการบริหารเกี่ยวกับวัสดุ 

4. การใช้เทคนิควิธีปฏิบัติงาน ซึ่งในการ

บริหารมีความจ าเป็นต้องใช้เทคนิคในการปฏิบัติงาน

หลายประการ เช่น การบังคับบัญชา การมอบหมาย

งาน การตรวจสอบผลงาน เป็นตน้ 

ความหมายของการคลังท้องถิ่น 

อุษา ใบหยก (2543, หน้า 215-226) กล่าวว่า 

การคลังเป็นส่วนส าคัญท่ีสุดของระบบการปกครอง

ท้องถิ่นปัจจุบัน การคลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของ

การปกครองท้องถิ่น และการพัฒนาท้องถิ่นท่ีแท้จริง

การคลังของท้องถิ่นไม่ได้หมายถึงมีอ านาจอิสระใน

การจัดเก็บภาษีสว่นท้องถิ่นได้เท่านั้น แต่ต้องหมายถึง

ความสามารถในการบริหารการคลัง ในการด าเนิน

นโยบายให้ได้รับประโยชน์สูงสุด คุ้มค่ากับเงินลงทุน

เป็นส าคัญ นอกจากนี้การบริหารงานการคลังในระดับ

จุลภาค (Micro Approach) เป็นการบริหารจัดการ

เกี่ยวกับกิจกรรมทางการคลังในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล 

(Effectiveness) มากท่ีสุด โดยการวิเคราะห์ถึงประเด็น

หรือตัวแปรทางการบริหารต่าง ๆ เช่น การจัดการ

องค์การ การวางแผนงาน การก าหนดนโยบาย การ

อ านวยการ การประสานงาน ระบบการรายงาน การ

ตรวจสอบควบคุม และการติดตามประเมินผลรวมถึง

กระบวนการตัดสินใจ และรับข้อมูลของหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ เพื่อหาข้อสรุปในประเด็น

ปัญหาแต่ละเร่ืองและหาแนวทางในการแก้ปัญหา

ได้แก่ การบริหารงบประมาณแผ่นดิน การบริหารการ

จัดเก็บภาษี การบริหารหนี้สาธารณะ การบริหารเงิน

คงคลัง การบริหารเงินนอกงบประมาณ การบริหาร

เงินทุนหมุนเวียนและกองทุนพิเศษ การบริหารการ

ประเมินผล การบริหารทรัพย์สินและบริหารพัสดุ เป็น

ต้น (พนม ทินกร ณ อยุธยา, 2534) 

ไพรัช ตระการศิรินนท์ (2550, หน้า 343) 

กล่าวว่า การคลังท้องถิ่น หมายถึง การจัดหารายได้ 

การก าหนดรายจ่าย การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อ

วัสดุและการว่าจ้าง การบัญชีและการตรวจบัญชีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประธาน คงฤทธ์ิศึกษา (2525, หน้า 110) 

อธิบายว่า การบริหารการคลังท่ัวไป มีความหมาย

ครอบคลุมเร่ืองเกี่ยวกับรายได้ การก าหนดรายจ่าย 

การจัดงบประมาณ การจัดซื้อวัสดุ การว่าจ้าง การ

บัญชี และการตรวจสอบบัญชีขององค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

เสน่ห์ จุ้ยโต (2530, หน้า 668) กล่าวว่า การ

คลังท้องถิ่น หมายถึง การบริหารการคลังของ

องค์การปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงการ

จัดรายได้ การก าหนดรายจ่าย การจัดท างบประมาณ 

การจัดซื้อวัสดุ การว่าจ้างบัญชีและการตรวจบัญชี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สุกัญญา แสงอนันต์ (2553) กล่าวว่า การคลัง

ท้องถิ่น หมายถึง การบริหารงานคลังของหน่วยงาน

การปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงการจัดหา
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รายได้ การก าหนดรายจ่าย การจัดท างบประมาณ 

การจัดซื้อ การจัดจ้าง การบัญชี การตรวจสอบบัญชี

ของหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น กระบวนการ

งบประมาณท้องถิ่ นเป็นตั วกลางในการเชื่ อม

ความสัมพันธ์ของแหล่งท่ีมาของรายรับ กับรูปแบบใน

การใช้จ่ายของแต่ละหน่วยการปกครองท้องถิ่น เพื่อ

ก่อให้เกิดความสอดคล้องต่อการบรรลุวัตถุประสงค์

ของหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น การคลังท้องถิ่น

และการคลังส่วนกลาง 

ความส าคัญของการคลังท้องถิ่น 

ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ 

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จนท าให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจ่ายเงินเป็นจ านวน

มาก ท้ังนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

ในท้องถิ่น ดังนั้น การคลังท้องถิ่นจึงมีความส าคัญต่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ

เจริญก้าวหน้า และมีความสามารถในการรับใช้

ประชาชนในท้องถิ่นได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับ

การมีรายได้ของท้องถิ่นเป็นส าคัญ หากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีรายได้น้อย มีฐานะการคลัง

ไมด่ี และตอ้งพึ่งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตลอด ก็จะท า

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกควบคุมจาก

ส่วนกลางมากขึ้น ท าให้อ านาจในการปกครองตนเอง

ลดน้อยลง และขาดความคิดริเร่ิมท่ีจะปรับปรุงให้

ท้องถิ่นเจริญก้าวหน้าต่อไป ในทางกลับกันหาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีรายได้มากและมี

ฐานะทางการคลังท่ีดี การพึ่งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมี

น้อยจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นถูก

ควบคุมจากส่วนกลางน้อยลง (พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์, 

2550, หนา้ 258) 

การคลังท้องถิ่นมีความส าคัญอย่างมากที่จะ

ช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจริญก้าวหน้า

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน

พื้นท่ีได้ ท้ังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถ

สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้ดีต้องมี

รายได้เพียงพอ มีฐานะการคลังดี ไม่ต้องพึ่งเงิน

อุดหนุนจากรัฐบาล แต่ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งเงินอุดหนุน ส าหรับการ

บริหารจัดการองค์กรจากรัฐบาลเป็นหลัก ท าให้

รัฐบาลตอ้งมมีาตรการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เพื่อคอยตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถบริหารการคลังให้มีประสิทธิภาพ มีการ

จัดท างบประมาณ การเงินและบัญชี การพัสดุ และ

การจัดหารายได้ได้อย่างมีประสิทธภาพก็จะช่วยลด

ภาระรัฐบาลลงในเร่ืองการควบคุมตรวจสอบ ซึ่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะมีอิสระในการ

บริหารงานในองค์กรมากยิ่งขึ้น สามารถพึ่งพาตนเอง

ได้ เลีย้งตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งเงินอุดหนุนของรัฐบาล 

สามารถปกครองและดูแลประชาชนในพื้นท่ีตนเองได้

ตามความต้องการของประชาชน ท าให้เกิดความสุข

อยา่งถ้วนหนา้ 

สรุป การคลังท้องถิ่นเป็นเคร่ืองมือหรือ

กระบวนการในการจัดการอันหนึ่งท่ีเป็นกลไกการ

บริหารงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยการ

ปกครองท้องถิ่ น  ซึ่ งการบริหารการคลั งจะ

ประกอบด้วย  
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1. การจัดท างบประมาณ เป็นแผนการใช้เงิน

หรือแผนปฏิบัติงานท่ีแสดงในรูปตัวเงินซึ่งแสดงเป็น

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีได้ก าหนดใน

แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยควบคุมให้มีการใช้จ่ายเงินน้อย

ท่ีสุด คุ้มค่า และสามารถบรรลุถึงเป้าหมายท่ีวางไว ้

2. การเงินและบัญชี เป็นการด าเนินการ

เกี่ยวกับเงิน ซึ่งประกอบด้วย การเบิกเงิน การจ่ายเงิน 

การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าส่งเงิน เป็น

กิจกรรมประเภทหนึ่งของงานคลังท่ีให้บริการและ

สนับสนุนในการด าเนินงานด้านกิจกรรมต่าง ๆ ของ

ส่วนราชการของผู้ใช้งบประมาณ โดยการประสานงาน

กับงานด้านงบประมาณ งานบัญชี งานพัสดุ ตลอดจน

งานธุรการ เพื่อประโยชน์ของการบริหารงานให้เป็นไป

อยา่งมปีระสิทธิภาพและประหยัด  

3. การพัสดุ เป็นการบริหารพัสดุ เป็นวงจรการ

บริหารท่ีมี การด าเนินการหลายขั้ นตอน และ

ต่อเนื่องกันเป็นวงจร เร่ิมตั้งแต่การก าหนดนโยบาย 

การวางแผน การประมาณความต้องการ การจัดหา 

การแจกจ่าย การควบคุม การบ ารุงรักษา และการ

จ าหน่ายพัสดุ เป็นขั้นตอนสุดท้าย และสามารถ

น าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเพ่ือเร่ิมต้น

วงจรใหมใ่นการจัดหาพัสดุทดแทน 

4. การจัดหารายได้ เป็นการบริหารจัดเก็บภาษี

รายได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรจะต้องวางระบบ

การจัดเก็บรายได้ ท่ีมีมตรฐานชัดเจน เท่ียงตรง 

ค านึงถึงกระบวนการจัดการองค์กรท่ีดี สร้างความ

นา่เชื่อถือ เป็นธรรม โปร่งใสมีการประชาสัมพันธ์สร้าง

ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี

ให้มากที่สุด ชี้แจงประชุมให้ประชาชนทราบว่าได้รับ

ผลประโยชนจ์ากการเสียภาษีอยา่งไร และน าไปพัฒนา

ท้องถิ่นของตนในด้านใดบ้าง 

5. การตรวจสอบ เป็นการตรวนสอบหลักฐาน

การด าเนินการ การก่อหนี้ผูกพัน การรับเงินและเบิก

จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดท าบัญชี ว่าได้

ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ

การบัญชี หนังสือสั่งการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ

โดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ยังหมายถึงการ

ตรวจแสดงผลการปฏิบัติงานจริง ๆ โดยการวัดผลงาน

ท่ีออกมาว่า ได้ผลคุ้มค่าหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบกับ

จ านวนเงิน เวลา ผลงานท่ี ได้ รับ เมื่ อเทียบกับ

มาตรฐานงานนั้น ๆ ว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ประหยัด ฟุ่มเฟือยมากน้อยเพียงใด รวมท้ังการได้รับ

มอบหมายให้ปฏิ บัติงานด้านใดด้านหนึ่งก็ตามท่ี

นอกเหนือไปจากงานปกติ ท่ีกระท าอยู่  เช่น การ

ตรวจสอบ กรณียักยอกเงิน หรือทรัพย์สิน การ

ตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง การตรวจสอบกรณีการ

ทุจริต เป็นตน้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การบริหาร

การคลังท้องถิ่น หมายถึง การท่ีองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจะสามารถด าเนินการต่าง ๆ ได้  ตามท่ี

กฎหมายก าหนดไว้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมี

รายได้เป็นของตนเอง ซึ่งในการด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดเก็บรายได้และการใช้จ่าย

จะถูกควบคุมก าหนดโดยตรงจากรัฐบาล โดยรัฐบาล

จะก าหนดเป็นกฎหมายว่าจะมีรายได้กี่ประเภท มี

อะไรบ้าง และจะได้มาอย่างไรบ้าง เช่น ภาษีอากร 

ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ฯลฯ และอัตราในการ

จัดเก็บภาษี รวมท้ังการแบ่งรายได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
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รายได้ประเภทภาษีท่ีให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นส่วนกลางเป็นผู้ก าหนด 

 

สรุป 

ลักษณะการบริหารการคลังท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงสร้างรายได้

ท่ีพึ่งพารายได้จากรัฐบาลเป็นสัดส่วนท่ีสูงมาก นั่นคือ 

มีสัดส่วนเฉลี่ยของเงินอุดหนุน และสัดส่วนเฉลี่ยของ

ภาษีท่ีรัฐบาลจัดสรรให้ สูงมากกว่าร้อยละ 90 ท าให้

สัดส่วนของรายได้จัดเก็บไม่ถึงร้อยละ 10 นอกจากนี้

อัตราการเปลี่ยนแปลงในการจัดสรรรายได้แต่ละ

หมวดในแต่ละปีงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก

นัก เพราะฉะนัน้โดยภาพรวมทิศทางการจัดสรรรายได้

ในแตล่ะปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ท้ังนี้ ยั งคงมี

โครงสร้างท่ีพ่ึงพารายได้จากส่วนกลางมาก 

โครงสร้างรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทแรก 

แผนงานประจ า เป็นกลุ่มแผนงานท่ีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นด าเนนิการตามภารกิจการกระจายอ านาจ

ท่ีท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการ

จัดสรรรายจ่ายอย่างสม่ าเสมอ ประเภทท่ีสอง 

แผนงานเพื่อการลงทุน เป็นแผนงานท่ีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีการลงทุนเพื่อพัฒนาทางกายภาพหรือ

โครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเภทท่ีสาม แผนงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชน 

ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการ

จัดสรรรายจ่ายไปในแผนงานประจ าเป็นสัดส่วนท่ีสูง

ท่ีสุด จัดสรรรายจ่ายในแผนงานเพื่อการลงทุน

รองลงมา และจัดสรรรายจ่ายในแผนงานเพื่อการ

พัฒนาศักยภาพชุมชนในสัดส่วนท่ีต่ าท่ีสุด  

ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารการคลัง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ปัญหาความไม่สมดุลกันระหว่างจ านวน

บุคลากรกับปริมาณงาน ซึ่งท าให้บุคลากรทางการ

คลังมีภาระงานมากเกินไป อีกท้ังบุคลากรทางการ

คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดความ

กระตอืรือร้น ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

เพราะมีความรู้ท่ีไม่ตรงกับสายงาน ซึ่งมักเกิดขึ้นจาก

ข้อบกพร่องท่ีมาจากกระบวนการคัดเลือกและสรรหา 

ส่ งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิ บัติ งานต่ าลง 

นอกจากนี้ยังขาดการพัฒนาความรู้และทักษะใหม ่ๆ 

2. ปัญหาทางด้านโครงสร้างรายได้และ

รายจ่าย รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

ลักษณะพึ่งพารายได้จากรัฐบาลท่ีเป็นสัดส่วนท่ีสูง

มาก ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความเป็น

อิสระในการตัดสินใจทางการคลังในการจัดบริการ

สาธารณะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ

ประชาชน ส่วนโครงสร้างรายจ่ายนั้นในการตัดสินใจมี

การจัดสรรรายจ่ายส่วนใหญ่เพื่อรายจ่ายประจ า ซึ่ง

สอดคล้องกับ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และกอบกุล รายะ

นคร (2552, หน้า 13) ท่ีกล่ าวว่า ปัญหาด้าน

งบประมาณและรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล

จ านวนมากมีรายได้น้อยและมีปัญหาด้านการคลัง

โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีขนาดเล็กและ

ประชากรน้อย ท าให้ต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนและภาษีท่ี

ได้รับการจัดสรรจากรัฐในสัดส่วนท่ีสูงเกินไปและขาด

ความเป็นอสิระ 
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3. การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นถูกก ากับโดยระเบียบท่ีก าหนดมาจาก

ส่วนกลางและถูกควบคุมการบริหารจากหลาย

หนว่ยงาน ท าให้ระเบียบการปฏิบัติเหล่านั้นมีลักษณะ

การปฏิบัติงานเหมือนระบบราชการท่ัวไปท่ีมีความ

ล่าช้า ขาดบุคลากรท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงานการ

คลัง ซึ่งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการคลังใน

ภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขาดประสิทธิภาพใน

การจัดท าข้อมูลทางการคลัง ท าให้การปฏิบัติงานคลัง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความล่าช้า 

จัดเก็บรายได้ไม่เต็มท่ี การให้บริการไม่สามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้  ซึ่ ง

สอดคล้องกับ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และกอบกุล รายะ

นคร (2552, หน้า 13) ท่ีกล่าวว่า องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นยังตอ้งประสบกับปัญหาความล่าช้าในการเบิก

จ่ายเงิน ท าให้การวางแผนและการท างานของท้องถิ่น

ตอ้งล่าชา้ตามไปด้วย 

4. มีการขัดแย้งกันระหว่างวิธีการตรวจสอบ

ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีท าหน้าท่ีตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้

การปฏิบัติงานคลังต้องมีภาระงานมากขึ้น ประชาชน

ยังมีส่วนร่วมในการตรวจสอบต่ า เนื่องจากคระ

กรรมการร่วมในการตรวจสอบเร่ืองต่าง ๆ มักเป็นคน

ท่ีมีความใกล้ชิดกับผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นตัวแทนของ

ประชาชนต่ า ซึ่งสอดคล้องกับ ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ 

(2552) ท่ีศึกษาเร่ือง ทุนทางสังคมกับการบริหารการ

คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีองค์การ

บริหารส่วนต าบลท้ายกะปิ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

และองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดลพบุรี พบว่า 

ความ าสเร็จขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีสามารถ

ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลจะต้องมีทุนทางสังคมสูง

พอสมควร กล่าวคือ จะต้องอาศัยผู้น าและทีมงานทุน

มนุษย์และการมีส่วนร่วม การให้การรับรู้ร่วมกันและ

การให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนโดยรวมท้ังหมดและ

ความเต็มใจในการเสียภาษีของประชาชน ดังนั้นปาก

ประชาชนเต็มใจในการเสียภาษี มีทุนทางสังคมในการ

มีส่วนร่วมก็ท าให้เกิดความส าเร็จในการบริหารการ

คลังในส่วนการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลได้ 

รูปแบบการบริหารการคลังขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการคลังของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการบริหารการคลัง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีความพร้อม

ในด้าบุคลากรท้ังในด้านปริมาณและคุณภาพ 

2 .  ก ารพั ฒนาระบบกา รบ ริ หา ร ใ ห้ มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ควรมีการวางแผนในการปฏิบัติงานให้

สอดคล้องกับเป้าหมายท่ีได้วางไว้ และควรจัดให้มี

วัสดุอุปกรณ์และสิ่ งอ านวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงานให้มีความพร้อมครบถ้วนและใช้ปฏิบัติงาน

ได้อยา่งสม่ าเสมอ เพื่อจะก่อให้เกิดความคล่องตัวและ

มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันองค์กร

ปกครองส่ วนท้องถิ่ นควรน าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มากที่สุด ควรมี

การจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม มี

การด าเนนิงานอยา่งรวดเร็วและสามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการของประชาชนได้อย่างครบถ้วนและควร

มกีารประชาสัมพันธ์อยา่งท่ัวถึงและเข้าใจได้งา่ย  
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3. การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารการ

คลังท้องถิ่น การปฏิบัติงานคลังควรยึดถือตาม

ระเบียบท่ีก าหนดไว้ มีความโปร่งใสในการบริหาร มี

การท างานตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ มีการเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนในลักษณะท่ี

เข้าใจง่ายและตรงไปตรงมา ประชาชนหรือผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลและสามารถตรวจสอบ

การปฏิบัติงานการคลังขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นได ้

4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการ

กระจายอ านาจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

บริหารมากขึ้นในรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน

แบบการประชุมสภาเมือง ท่ีเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน

ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม

เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และน าเอา

ข้อเสนอไปปรับปรุง ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน 

การก าหนดนโยบายทางการคลังของเทศบาล แล้วจัด

ให้มีการแสดงความคิดเห็นอีกในรอบต่อ ๆ ไป และใน

กระบวนการคัดเลือกตัวแทนประชาชนเพื่อเข้าไปมี

ส่วนร่วมกับการบริหารการคลังขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ นั้น ควรสะท้อนถึงความ

เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละเร่ือง

อยา่งชัดเจน 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สอดคล้องกับ กชกร 

เอ็นดูราษฎ์ (2547, หน้า 11) ได้ให้แนวคิดใกล้เคียงกับ 

Harring Emerson โดยตัดทอนบางข้อลง และสรุป

องค์ประกอบของประสิทธิภาพไว้ 4 ข้อด้วยกัน คือ 

คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูง คือ

ผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่าและมีความพึงพอใจ

ปริมาณงาน (Quantity) งานท่ีเกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตาม

ความคาดหวังของหน่วยงานเวลา (Time) คือเวลาท่ีใช้

ในการดาเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะท่ีถูกต้องตาม

หลัก การเหมาะสมกับงานและทันสมัยค่าใช้จ่าย 

(Costs) ในการดาเนินการท้ังหมดจะต้องเหมาะสมกับ

งาน และวิธีการคือจะต้องลงทุนน้อยและได้กาไรมาก

ท่ีสุด และสอดคล้องกับ ธงชัย สมบูรณ์ (2549, หน้า 

9) ท่ีกล่าวว่า การบริหารงาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ

องค์กรในบรรดาปัจจัยทางการบริหารท่ีรู้จักโดยท่ัวไป 

4 ประการท่ีเรียกว่า “4M” ได้แก่ คน (man) เงิน 

(money) วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองจักรกล (material and 

machines) และการจัดการ (management) โดยท่ี

ทรัพยากรเหล่านี้จะมีอยู่ในแต่ละองค์กรในปริมาณท่ี

จ ากัดแตกตา่งกัน ดังนั้น ผู้บริหารท่ีมีศักยภาพจะต้อง

สามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมี อยู่ ในองค์กรใน

อัตราส่วนท่ีเหมาะสม เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร โดย

ธรรมชาติแล้วทรัพยการท่ีมีความส าคัญท่ีสุดใน

ทรัพยากรท้ัง 4 คือ คนหรือทรัพยากรมนุษย์ (human 

resource) เพราะคนหรือมนุ ษย์ มี สติ ปัญญา มี

ความสามารถและมีศักยภาพในการใช้ปัจจัยอื่น ๆ ได้

อยา่งมปีระสิทธิภาพ ปลอดภัย และบรรลุความส าเร็จ

ได้ตามเป้าหมายขององค์กรท่ีต้ังไว้ 

ดังนั้น ผู้ เขียนเห็นว่าองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นควรมีรูปแบบการบริหารการคลัง ดังนี้  (1) 

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอน 

ตัง้แตก่ารวางแผนงานทางการคลัง การปฏิบัติทางการ

คลัง การตรวจสอบทางการคลัง และการร่วมรับ

ผลประโยชน ์(2) สร้างภูมิคุ้มกันด้วยหลักธรรมาภิบาล 

และการส่งเสริมบทบาท การส่งเสริมบรรยากาศ การ
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ส่งเสริมความมั่นคง การส่งเสริมการเตรียมความ

พร้อมและยกระดับการพัฒนาคุณภาพให้แก่ประชาชน 

นอกจากนี้ องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นต้องมี

ความสามารถในการจัดบริการสาธารณะให้มี

ประสิทธิภาพ ส่งเสริมศักยภาพในการประสานงานกับ

หน่วยงานภายนอก ส่งเสริมการท างานร่วมกัน และ

ส่งเสริมจิตสาธารณะ (3) การพัฒนาระบบการบริหาร

ในระดับมหภาคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ

พัฒนาองค์กรให้มีสภาพบรรยากาศท่ีดี การจัด

สถานท่ีท างานให้เหมาะสมกับภาระงาน หน้าท่ีของ

บุคลากร การประยุกต์ ใช้ เทคนิคการบริหารท่ี

เหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถด าเนินไปได้

อย่างราบร่ืน การพัฒนาบุคลากรไปสู่การบริหาร

จัดการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องมีการ

พัฒนาท้ังทักษะการท างาน ความรู้ และพัฒนา

ทางด้านจิตใจ 
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