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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
วัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงของการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาล
เมืองคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ด าเนินการศึกษาโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจาก 2 แหล่ง คือ 
จากการศึกษาเอกสารที่เกีย่วข้องกับความเสี่ยงของการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก ระเบียบ 
กฎหมาย ค าสั่ง หนังสือสั่งการ เอกสาร บทความ งานวิจัยสิ่ งพิมพ์ และข้อมูลจากเวปไซต์ต่างๆ และจาก
การประชุมกลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองคลัง และประชาชน
ในพ้ืนที่  เมื่อศึกษาแล้วจะเห็นได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถหารายได้ได้เพียงพอที่จะ
น าไปใช้ในการลงทุนในด้านต่าง ๆ ตามความต้องการได้ทั้งหมด ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
มีการพิจารณาแหล่งเงินต่างๆ เพ่ือใช้ในการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้เหมาะสม
กับท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งแหล่งที่มาของเงินอาจจะมาจากรายได้ของตนเอง และการกู้ยืม   เมื่อทางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการกู้เงินจากแหล่งเงินทุนแล้วส่งผลให้ทางผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
ข้าราชการประจ า ประชาชนต้องร่วมกันศึกษาถึงปัจจัยเสี่ยงซึ่งเกิดได้จากสภาพแวดล้อมภายนอก อัน
ได้แก่ นโยบายภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและปัจจัยเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน 
เช่น รูปแบบการบริหารสั่งการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างองค์กร ระเบียบ
ข้อบังคับภายใน 
ค าส าคัญ:  ความเสี่ยงการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 7 
23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

 

 

1462 | P a g e  

Abstract 
The research on risk analysis of local government’s borrowing aimed to analyze 

the risks of borrowing of local government: a case study of Klonghae Town Municipal, 
Hadyai District, Songkhla Province.  The study analyzed the data from two sources: 
documents related to the risk of the loans of taken by the local administration 
organizations, regulations, laws, orders, documents, articles, research publication and 
information from websites as well as from the resolutions from the meetings of 
executives of local administration, council members of the municipality, municipal clerks, 
director of finance division and residents in the area.  The outcomes of the study reveals 
that local government organization is not able to earn enough money to be used as 
investment in all aspects required by the local governments.  Therefore, the local 
administration organization will have to consider various funding sources in order to 
invest in the infrastructure both in the present and in the future to suit local potential.  
The sources of the money might come from its own revenues and borrowing.  Once the 
local government has taken loans from funding sources, the executives, council 
members, government officials and residents have to collaborate in the study of the risk 
factors arising from the external environment, including government policies, laws, 
regulations, and risks from internal environment of the agencies, such as the pattern of 
management and command, delegating authority and responsibility, organizational 
structure and internal regulations. 
Keyword: The risks of borrowing of local government. 
 
บทน า 

ในการด าเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่สามารถหารายได้ได้เพียงพอที่จะ
น าไปใช้ในการลงทุนในด้านต่างๆ ตามความต้องการได้ทั้งหมด ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
มีการพิจารณาแหล่งเงินต่างๆ เพื่อใช้ในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้ง ในปัจจุบั นและ
อนาคตให้เหมาะสมกับท้องถิ่นของตนเอง  ซึ่งแหล่งที่มาของเงินอาจจะมาจากรายได้ของตนเอง 
และการกู้ยืม  และ การลงทุนร่วมระหว่างท้องถิ่น ซึ่งอยู่ในรูปการให้เอกชนท าสัญญาเพ่ือให้บริการแก่
ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการลดภาระทางด้านการเงินของท้องถิ่นแต่จะต้องเป็นโครงการที่ให้
ผลตอบแทนที่จูงใจแก่ผู้ลงทุน    
  หากองค์กรธุรกิจแห่งหนึ่งต้องการเพ่ิมการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยการขยายการลงทุน แต่ทว่า
องค์กรแห่งนั้นมิได้มีเงินทุนของตนเองสะสมไว้มากเพียงพอ จ าเป็นต้องขอสินเชื่อจากแหล่งเงินทุนอ่ืน เพ่ือ
น ามาขยายการลงทุนตามที่ต้องการ ดังนั้นท้องถิ่นที่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเพ่ือการลงทุน และเพ่ือ
สามารถบริหารงานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น แต่มีข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ คือไม่
สามารถใช้จ่ายจากรายได้ของตนเองได้ ก็อาจจะหาเงินจากแหล่งอื่น  เช่น การกู้เงินมาสนับสนุนการลงทุน 
การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเห็นได้ว่ารัฐบาลได้ก าหนดหลักเกณฑ์การกู้เงินและรัฐบาลได้มี
นโยบายและมาตรการในการก ากับดูแลการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบ
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ต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาโครงการที่จะด าเนินการโดยใช้เงินกู้ต้อง
อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ระยะเวลาที่กู้และการ
ช าระหนี้ต้องไม่เป็นภาระต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากเกินไป จนไม่มีเงินพอที่จะ
พัฒนาท้องถิ่นในอนาคตปัจจัยที่ควรค านึงถึงเมื่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะด าเนินการกู้เงินเพ่ือ
ด าเนินการตามโครงการควรพิจารณาถึงศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินภารกิจใน
ด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พร้อมประเมินด้านขนาดหรือปริมาณรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งผล ให้ภาระที่เกิดจากการกู้เงินกระจายไปถึง
คนรุ่นหลัง ที่ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองคลอง
แห  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  เทศบาลเมืองคลองแห  อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  มี
แหล่งที่มาของรายรับจาก 7 หมวด  ท าให้รายได้ไม่เพียงพอ มีความจ าเป็นต้องกู้เงินเพ่ือด าเนินการให้
บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจึงได้สนใจการวิเคราะห์ความเสี่ยงการกู้เงินเทศบาลเมืองคลองแห เพ่ือลดความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงของการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลเมือง
คลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 
แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดการกระจายอ านาจทางการคลังและการบริหารการคลังท้องถิ่น 
 พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน์ (2550:435) ได้ให้ความหมายของการกระจายอ านาจทางการคลัง (Fiscal 
Decentralization) ว่า เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถท าหน้าที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยส าคัญส าหรับการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นคือการโอน
ความรับผิดชอบในการตัดสินใจด้านการเงินจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นจึ งมีความจ าเป็นอย่างมาก องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีอ านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินได้ด้วยตนเอง โดยมีที่มาของ
งบประมาณท้องถิ่นจากการจัดเก็บภาษีในท้องถิ่นและเงินอุดหนุนของรัฐบาลกลาง ซึ่งลักษณะส าคัญของ
การกระจายอ านาจทางการคลังคือ 

1) บริการสาธารณะที่ให้กับท้องถิ่นใด จะต้องจัดเก็บเงินจากประชาชนในท้องถิ่นได้รับบริการนั้น 
2) ผู้ใช้บริการท้องถิ่นอาจจะต้องจ่ายค่าบริการบางส่วน โดยประชาชนในท้องถิ่นอาจร่วมกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผลิตบริการสาธารณะได้ 
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถท่ีจะหารายได้จากภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ 

ภาษีป้ายแลอากรฆ่าสัตว์ได้ 
4) มีการโอนรายได้จากรัฐบาลกลางส าหรับการใช้จ่ายบางอย่างหรือการใช้จ่ายทั่วไปแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้ยืมได้ตามความเหมาะสม 
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แนวคิดการก่อหนี้สาธารณะ 
การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาครัฐในการพัฒนาประเทศ รัฐจ าเป็นต้องหารายได้ 

(Public Revenue) ให้เพียงพอกับรายจ่าย (Public Expenditure) ซึ่งรายได้ของรัฐอาจเป็นรายได้ที่มา
จากภาษีอากร (Tax Revenue) หรืออาจเป็นรายได้อ่ืนที่มิใช่ภาษี (Non-tax Revenue) แต่ในกรณีที่รัฐมี
รายได้ไม่เพียงพอ เพ่ือให้การบริหารและการพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงมีความ
จ าเป็นต้องก่อหนี้สาธารณะ ซึ่งหนี้สาธารณะถือเป็นเครื่องมือทางการคลังประเภทหนึ่งที่เป็นรายรับของรัฐ 
(Public Receipt) ซึ่งจะต้องมีการช าระหนี้คืนในภายหลังและมีข้อพิจารณาว่าในการด าเนินงานของรัฐที่
จะต้องมีการใช้จ่ายซึ่งจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันตามกฎหมายท าให้เกิดหนี้สินของรัฐบาลขึ้นและต้องช าระ
หนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้ในภายหลัง  
แนวคิดเกี่ยวกับการก่อหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การยืมเป็นวิธีการหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถท าได้  เพ่ือน าเอาเงินในอนาคตมา
ลงทุนในกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่ามีความจ าเป็นและไม่สามารถรอได้  
โดยการยืมที่ดีต้องค านึงถึงความสามารถในการใช้คืนด้วย เพราะถ้าหากไม่สามารถใช้คืนได้ การยืมนั้นก็จะ
ท าลายฐานะทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคตได้  ในทางตรงกันข้ามถ้าการยืมนั้น
น าไปสู่การเพ่ิมพูนรายได้ ฐานะทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดีขึ้นในอนาคต (อุดม ทุมโฆ
สิต, 2552: 461) 

เงินกู้ยืมตามบทบัญญัติในมาตรา 28 (9) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดว่าองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจจะมีรายรับ ดังต่อไปนี้ 

1) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ 
2) เงินกู้จากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 

แต่อย่างไรก็ตาม การกู้เงินจากองค์การหรือนิติบุคคลต่างๆ ตามมาตรา 28 (9) และการกู้เงินตามมาตรา 
28 (10) ให้ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

สถาบันพัฒนาสยาม (2556) พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่สามารถหารายได้ได้
เพียงพอที่จะน าไปใช้ในการลงทุนในด้านต่างๆ ตามความต้องการได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงเสนอว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการพิจารณาแหล่งเงินต่างๆ เพ่ือใช้ในการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคตให้เหมาะสมกับท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งแหล่งที่มาของเงินอาจจะมาจาก 

1) รายได้ของตนเอง คือ มีการใช้จ่ายในขอบเขตรายได้ที่หาได้ การด าเนินการเช่นนี้มีผลดีในแง่
ที่ว่าสามารถรักษาวินัยทางการคลังไว้ได้และไม่เป็นปัญหาเรื่องหนี้สินในภายหลัง  แต่ก็อาจเกิดผลเสียต่อ
ท้องถิ่นที่ไม่สามารถจัดสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน  ซึ่งจะ
เป็นปัญหาต่อการพัฒนาในระยะยาวได้ 

2) การกู้ยืม มีข้อดีคือ จะท าให้ท้องถิ่น สามารถลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานได้ในทันที และภาระที่
เกิดจากการกู้เงินจะกระจายไปถึงคนรุ่นหลังที่ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ (ด้วยการช าระภาษีซึ่ง
น าไปชาระหนี้) แต่มีข้อเสีย คือ มีภาระค่าดอกเบี้ยสาหรับการใช้เงินรายได้ในอนาคตที่ต้องนาไปช าระหนี้ 
และข้อจ ากัดในจ านวนหนี้ที่จะกู้ 

3) การลงทุนร่วมระหว่างท้องถิ่นและเอกชน (รวมทั้งการให้เอกชนด าเนินการ) ซึ่งอยู่ในรูปการให้
เอกชนท าสัญญาเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการลดภาระทางด้านการเงินของท้องถิ่น 
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แต่จะต้องเป็นโครงการที่ให้ผลตอบแทนที่จูงใจแก่ผู้ลงทุน ทั้งนี้ประชาชนต้องรับภาระในการจ่ายค่าบริการ
เอง 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะพบว่ามี
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องดังนี้ วีระศักดิ์  เครือเทพ (2551: 69-75) ได้กล่าวว่า การลงทุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นกรณีตัวอย่างส่วนใหญ่เกิดขึ้นในด้านการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานของท้องถิ่น  และ
รองรับการพัฒนาเมือง เช่น การก่อสร้างตลาดสด โรงฆ่าสัตว์ โรงผลิตน้ าประปา   สถานธนานุบาล การ
ก่อสร้างห้องสมุดหรือห้องเรียน เป็นต้น ซึ่งเป็นโครงการที่มีความเป็นไปทางการเงิน เช่น มีผลตอบแทน
จากการลงทุนเพ่ือที่จะสามารถช าระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย หรือเป็นโครงการที่มีแหล่งรายได้อ่ืนสนับสนุนที่
เพียงพอต่อการช าระคืนเงินกู้ เป็นต้น และเป็นโครงการที่ต้องได้รับความเห็นชอบหรือยินยอมจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ นอกจากนี้โครงการลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่างๆ ทั้งทางบวกและลบ ผู้บริหารท้องถิ่น  จึงต้องชั่งน้ าหนักระหว่างผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการ
ลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้งผลกระทบในระยะสั้นและผลกระทบในระยะยาว เพราะฉะนั้นการลงทุนจึงควร
ท าไปด้วยความรอบคอบ มีการออกแบบโครงการหรือการก่อสร้างที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานและสภาพของท้องถิ่นมีแผนรองรับทั้งทางด้าน
เทคนิค ด้านความต่อเนื่องของนโยบายของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น และด้านการเงินที่ชัดเจน อีกทั้ง ควรมี
การจัดสรรผลประโยชน์ของประชาชนที่ควรจะได้รับจากการลงทุนอย่างเหมาะสม  ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะ
ส าเร็จได้ต้องอาศัยการสื่อสารทางการเมืองร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากการลงทุนใน
โครงการต่างๆ ของท้องถิ่นเป็นอย่างดี เมื่อนั้นโครงการต่างๆ ของท้องถิ่นถึงจะได้รับการยอมรับและมี
ความยั่งยืนในการด าเนินการรวมทั้งยังมีส่วนเสริมสร้างขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะและ
ความเข้มแข็งทางการคลังของท้องถิ่นในระยะยาว ซึ่งการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีความ
เกี่ยวข้องกับวินัยทางการคลังในการกู้ยืมเงิน ซึ่ง ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (2551: 131-134) ได้กล่าวว่า วินัย
ทางการคลังเป็นเรื่องที่ส าคัญซึ่งหน่วยงานภาครัฐต้องรักษา เพราะเกี่ยวข้องกับความเชื่อถือ หากรัฐบาล
ขาดความเชื่อถือ ปัญหาต่างๆ จะตามมา แต่ค าว่าวินัยทางการคลังไม่ควรถูกตีความแบบสุดโต่งว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรจะกู้ยืมเงินหรือจะต้องจัดท างบประมาณสมดุลตลอดเวลา  ในบทความนี้แสดง
การวิเคราะห์ว่าการเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้ยืมเงินโดยยึดหลักวินัยทางการคลังและน า
เงินมาพัฒนาโครงการลงทุนน่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสม และช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้และ
ทักษะการบริหารการเงินการคลังดีกว่าวิธีไฟแนนซ์การลงทุนด้วยการวิ่งเต้นขอเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
 การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้านการเงินและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราช
ภัฎนครสวรรค์  (เกษม  ภู่เจริญธรรม : 2549) ในการปฏิบัติงานต่างๆ จะเกิดความเสี่ยงขึ้นอยู่เสมอ แม้ว่า
ทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดแล้วก็ตาม ความเสี่ยงส่งผลให้เกิดความ
สูญเสียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียต่อทรัพย์สิน การสูญเสียโอกาส เสียเวลา สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 
ทรัพยากร และพลังงาน 
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วิธีด าเนินการศึกษา 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจาก 2 แหล่ง คือจากการวิเคราะห์

เอกสาร ซึ่งข้อมูลการวิจัยจาก ระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง หนังสือสั่งการ เอกสาร บทความ งานวิจัยสิ่งพิมพ์ 
และข้อมูลจากเวปไซต์ต่าง ๆ  และจากการประชุมกลุ่ม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลและ
ประชาชนในพ้ืนที่  แหล่งข้อมูล  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  วิธีการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล  แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มี 2 แหล่ง คือ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ  ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรกลุ่มเป้าหมาย โดยการประชุม
กลุ่มระดมสมอง ถึงความเห็นต่อการกู้เงินของเทศบาลเมืองคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   

2. ข้อมูลทุติยภูมิ  ได้จากการศึกษาและค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ กฎหมาย ระเบียบและ
หนังสือสั่งการ   หนังสือราชการต่าง ๆ ทั้งจากกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จังหวัด และอ าเภอ   
 กลุ่มเป้าหมายในการประชุมกลุ่มครั้งนี้ ใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง คือ  ผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และประชาชนในพ้ืนที่   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ 
การค้นคว้าจากเอกสารข้อมูล ระเบียบหนังสือสั่งการจากเทศบาลเมืองคลองแหและค้นคว้าเพ่ิมเติมจาก
เวปไซต์ต่าง ๆ จากการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการกู้เงิน รวมทั้งกฎหมายระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
ผลการศึกษา  

โครงการที่ทางเทศบาลเมืองคลองแห  อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ได้ท าการกู้เงิน มีดังนี้  
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน  เนื่องจากส านักงานเทศบาลเมืองคลองแหมี

การยกฐานะเทศบาลต าบลมาเป็นเทศบาลเมือง  เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  2550  ท าให้ภาระหน้าที่ของ
เทศบาลเพิ่มข้ึนมีการขยายตัวของกรอบอัตราก าลัง  และมีการเพ่ิมขึ้นของบุคลากรเพ่ือรองรับภารกิจเป็น
จ านวนมาก  สภาพอาคารส านักงานปัจจุบันมีพ้ืนที่คับแคบ  ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานและให้บริการ
ประชาชน  ตลอดจนห้องประชุม  หรือห้องกิจการสภา  และห้องกิจกรรมต่าง ๆ ยังไม่มี  ต้องอาศัย
สถานที่จากหน่วยงานอ่ืน และส่วนราชการบางหน่วยงานต้องเช่าพ้ืนที่ภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน  ท าให้
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการไม่ได้รับความสะดวก  เทศบาลมีความจ าเป็นในการเสนอโครงการดังกล่าว 
เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในการบริการต่าง ๆ อย่างสะดวก
รวดเร็ว  และเพียงพอต่อไป 

วัตถุประสงค์  เพ่ือรองรับการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจาก โดย
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ปรับปรุง พัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับความเจริญเติบโตของท้องถิ่น และ 
เพ่ือบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ในการให้บริการประชาชนที่สอดคล้องต่อเนื่องกันเป็นการประหยัดเวลา  
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งของประชาชนและภาครัฐ  เพ่ือเป็นศูนย์กลางของสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็น
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลหรือกิจกรรมของประชาชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ  เป้าหมาย ก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน  คสล. ขนาดกว้าง  15.50  เมตร  ยาว  27.00เมตร  สูง  5  ชั้น  หรือมีขนาดพ้ืนที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า  20,092.50  ตารางเมตร  โดยงบประมาณส่วนนี้จะท าการก่อสร้างโครงสร้างอาคารไว้ให้แล้ว
เสร็จ  และตกแต่งเพ่ือเปิดใช้สอยอาคารเฉพาะในชั้นที่  1  และชั้นที่  2  ก่อน  ซึ่งมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า  837.00  เมตร รายละเอียดอ่ืนๆ ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด วงเงินรวม  20,000,000.00  
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บาท   ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ  2557-2558  สถานที่ด าเนินการ  ภายในเขตเทศบาลเมือง
คลองแห และ  ขออนุมัติกู้เงินจาก  กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  จ านวน  20,000,000.00   
บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีอาคารส านักงาน  ที่สามารถให้บริการประชาชนแบบครบวงจรที่ทันสมัย  
สะดวก  รวดเร็ว  สามารถประหยัดเวลาในการเดินทาง  และประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ติดต่อ
ขอรับบริการได้อย่างมากและมีพ้ืนที่ใช้สอยรองรับภาระงานต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับความเจริญเติบโตของ
ท้องถิ่น  ตลอดถึงประชาชนหน่วยงานต่าง ๆ มีสถานที่ เป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมที่ เป็น
สาธารณประโยชน์ 

โครงการที่ 2  โครงการจัดซื้อที่ดิน  ถมดิน  และก่อสร้างอาคารโรงเรียนขยายโอกาสหลักการ
และเหตุผล  เนื่องเนื่องด้วยปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล  1 (อนุบาลอัจฉริยะ)  เป็นโรงเรียนในสังกัดกอง
การศึกษาเทศบาลเมืองคลองแห จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองคลองแห ที่ต้องการให้มี
โรงเรียนที่ดีมีมาตรฐานอยู่ ใกล้บ้าน ได้เกิดการจัดการเรียนการสอนมา ตั้งแต่ปีการศึกษา  2551  
ในระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ) จ านวน  4 ห้องเรียน  นักเรียนจ านวน 75  คน โดยในปีแรกเทศบาลได้
คัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ของเทศบาลเมืองคลองแห  จ านวน  6  คน  มา
เป็นครูผู้สอน  การจัดการเรียนการสอนก็ได้ด าเนินการและขยายชั้นเรียนทุกปีจนกระทั่งปีการศึกษา  
2554  เทศบาลได้มีนโยบายขยายชั้นเรียนไปสู่ระดับประถมศึกษาปีที่  1  ปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2557)  
โรงเรียนก็มีการขยายชั้นเรียนไปถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ซึ่งมีจ านวนนักเรียนทั้งหมด  385 คน  มี
พนักงานครูเทศบาล ทั้งหมด  11  คน  ครูอัตราจ้าง  6  คน  มาช่วยราชการ  2  คน  บุคลากรสนับสนุน
การสอน  1  คน  แม่บ้านแม่ครัวนักการ  4  คน  ในปีการศึกษาหน้าก็จะขยายชั้นเรียนไปยังชั้น
ประถมศึกษาปีที่  5,6  และอาจจะขยายไประดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ในอนาคตข้างหน้าตามนโยบายของ
คณะผู้บริหารเทศบาล จากการขยายชั้นเรียน  การเพ่ิมจ านวนของเด็กและบุคลากร  ท าให้อาคารเรียน
และห้องเรียนก็มีเพียงจ ากัด  ไม่เพียงพอกับการขยายตัวของโรงเรียน  เช่น  โรงอาหาร  ห้องสมุด  
ห้องพักครูคับแคบ  ส่วนที่ขาดไม่มีเลย  เช่น  ห้องประชุม  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องทดลองวิทยาศาสตร์  
ห้องซาวด์แลป  เป็นต้น  

ดังนั้น  เทศบาลมีความจ าเป็นต้องด าเนินการคือ  จัดหาที่ดินโดยก าหนดไว้ในรัศมีไม่เกิน  2  
กิโลเมตร  จากที่ตั้งส านักงานเดิม  และก่อสร้างอาคารเรียน  ก่อสร้างสวนสุขภาพ  สนามกีฬา  และจัดหา
พ้ืนที่ไว้เพ่ือรองรับกิจกรรมสันทนาการ  รวมทั้งเป็นศูนย์รวมของส่วนราชการต่อไป 

วัตถุประสงค์   เพ่ือจัดหาที่ดินใช้เป็นที่ในการก่อสร้างโรงเรียนและอาคารประกอบต่างๆ 
ตลอดจนสนามกีฬา  สระว่ายน้ า  สวนสุขภาพ ฯลฯ พ้ืนที่ให้มีความพร้อมในการก่อสร้างอาคารและระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ    เพ่ือขยายโอกาสด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองคลองแห  
อันเป็นการเพ่ิมศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลให้มีอาคารเรียน  ที่ประกอบไปด้วย  
ห้องเรียน  ห้องประชุม  ห้องสมุด  ห้องส านักงาน  ห้องพิเศษ  อ่ืน ๆ ที่เพียงพอเหมาะสมกับการจัดการ
เรียนรู้ และ เพ่ือเป็นศูนย์นันทนาการให้เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีสถานที่ออกก าลัง
กาย  สันทนาการ  และกิจกรรมต่าง ๆ  เป้าหมาย   จัดซื้อที่ดิน  บริเวณในรัศมีห่างจากส านักงาน
เทศบาลเมืองคลองแหไม่เกิน  2  กิโลเมตร  พ้ืนที่ประมาณ  25 -30  ไร่  ในวงเงินไม่เกินไร่ละ  
20,000,000.00  บาท  รวมวงเงินไม่เกิน  60,000,000.00  บาท  ปรับถมที่ (ระยะแรก)  เพ่ือรองรับการ
ก่อสร้างอาคารเรียน  ก่อสร้างสนามกีฬา  สวนสุขภาพและศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการบริการสาธารณสุข
ชุมชน ฯลฯ จ าเป็นต้องมีการถมดินพร้อมบดอัด  เนื้อท่ีไม่น้อยกว่า  10  ไร่  ความสูงประมาณ  1-2 เมตร  
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วงเงินรวม  4,000,000.00  บาท  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด   ก่อสร้างอาคารเรียน 
คสล. 4  ชั้น  จ านวน  12  ห้องเรียน  เนื่องจากจ านวนนักเรียนเพ่ิมมากขึ้นทุกปี  โดยมีรายละเอียดดังนี้   
ก่อสร้างอาคารเรียน  คสล. ขนาดอาคาร  10.50x36.00  เมตร  สูง  4  ชั้น  หรือพ้ืนที่ใช้สอยรวมไม่น้อย
กว่า  1,512.00 ตารางเมตร และ รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด ค่าก่อสร้างเป็นเงิน  
15,000,000.00  บาท   ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ  2557-2558   งบประมาณ  ขออนุมัติกู้
เงินจาก  กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  จ านวน  79,000,000.00  บาท   ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
มีพ้ืนที่เพียงพอในการก่อสร้างอาคารเรียน  และอาคารประกอบต่าง ๆ     มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม  
และก่อสร้างสนามกีฬา  สวนสุขภาพ  และจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับประชาชนอย่างเพียงพอ  และ 
รองรับภารกิจถ่ายโอน  ด้านต่าง ๆ เพื่อก่อสร้างอาคาร  เช่น  สถานีอนามัย  และศูนย์สุขภาพต าบล 

จากการศึกษา ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการกู้เงินของเทศบาลเมืองคลองแหโดยศึกษา
จากเอกสารที่เกี่ยวข้องและจากการระดมสมองผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คือ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองคลัง และประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือศึกษาความเสี่ยงจากการกู้เงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคลองแห ระหว่างวันที่ 14-15  มีนาคม  2557 เพ่ือให้
ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก อันได้แก่ นโยบายภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและ
ศึกษาจากการสนทนากลุ่มเพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน เช่น รูปแบบ
การบริหารสั่งการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างองค์กร ระเบียบข้อบังคับภายใน 
ได้ผลสรุปดังนี้ 

 
ปัจจัยเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก 

1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ  
เหตุผลที่เทศบาลได้กู้เงินเนื่องมาจากนโยบายของรัฐที่กระทบต่อท้องถิ่น บทสะท้อน 

ส าคัญคือเทศบาลขาดงบประมาณในการพัฒนาพ้ืนที่ เพราะต้องน าเงินส่วนหนึ่งไปใช้กับนโยบายของ
รัฐบาลกลางเป็นหลัก ซึ่งบางครั้งส่งผลกระทบทางอ้อมต่อประชาชนในท้องถิ่น โดยเทศบาลก็ขาดรายได้ไป
ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นปัญหาเฉพาะด้านของแต่ละท้องถิ่นเอง  การที่รัฐบาลฝากให้ท้องถิ่น
ด าเนินการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลให้เป็นภาระทางการคลังของท้องถิ่น ซึ่งบางนโยบายของรัฐบาล 
แม้ว่าจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนจ านวนมาก แต่ในบางครั้งจ าเป็นที่จะต้องใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ โครงการอาสาสมัครสาธารณะ
สุขประจ าหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) เชิงรุก ซึ่งรัฐบาล (ช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์) มีนโยบายที่จะให้การดูแลประชาชน
กลุ่มนี้ด้วยเงินเป็นรายเดือนซึ่งเงินจ านวนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จัดว่าเป็นงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท าให้ท้องถิ่นขาดอิสระที่จะใช้เม็ดเงินเหล่านั้นตามสภาพความเป็นจริงหรือปัญหาของแต่ละ
ท้องถิ่นในระดับพ้ืนที่ ขาดอ านาจดุลยพินิจในการพิจารณาจัดสรรเงินตามความเหมาะสม และที่ส าคัญ
งบประมาณเหล่านี้ถูกนับรวมเป็นงบประมาณในสัดส่วนรวมของงบประมาณท้องถิ่น  ซึ่งนโยบายของ
รัฐบาลกลาง เช่น เบี้ยยังชีพดังที่กล่าวมานี้ ถือเป็นภาระทางการคลังที่ทุกรัฐบาล ต้องแบกรับภาระอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่สามารถหยุดได้เพราะจะกระทบผลประโยชน์ของประชาชน และยังจะกระทบต่อผลประโยชน์
ในทางการเมืองของทั้งรัฐบาลระดับชาติและรัฐบาลท้องถิ่นอีกด้วย นอกจากกรณีดังกล่าวแล้วยังพบกับ
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กรณีนโยบายอื่นอีกมากที่เป็นนโยบายของรัฐบาล เช่น โครงการบ้านเอ้ืออาทร โครงการไทยเข้มแข็ง เป็น
ต้น จึงส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการกู้เงิน ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์การกู้
เงินและรัฐบาลได้มีนโยบายและมาตรการในการก ากับดูแลการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาโครงการที่จะ
ด าเนินการโดยใช้เงินกู้ต้องอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน ระยะเวลาที่กู้และการช าระหนี้ต้องไม่เป็นภาระต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มากเกินไป จนไม่มีเงินพอที่จะพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต แต่หน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลการกู้เงินไม่ได้
ก าหนดมาตรการ และแนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีการกู้เงินว่า
ได้ด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และเกิดประโยชน์ การ
ประชาชนหรือไม่ ความเสี่ยงอีกนัยหนึ่งคือ นโยบายการด าเนินงานของภาครัฐ การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องพ่ึงพาเงินงบประมาณในรูปของเงินอุดหนุนทั่วไป (ซึ่งเป็นรายได้หลัก) นั้นท าให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขาดความเป็นอิสระทางด้านการคลังเพราะต้องรองบประมาณจากรัฐบาลกลางซึ่งไม่สอดคล้อง
กับหลักการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นและไม่เป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารงบประมาณ   
อีกทั้งการก าหนดการใช้จ่ายเงินตามภารกิจการถ่ายโอนที่ท าให้ท้องถิ่นสามารถด าเนินการจัดบริการ
สาธารณะได้ดีเท่ากับราชการเคยท า เพ่ือเป็นหลักประกันว่าประชาชนจะได้รับบริการเหมือนเดิม เช่น 
อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจ่ายเบี้ยยังชีพคนชรา ฯลฯ จะเห็นได้ว่า 
เป็นเงินที่มีวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเป็นการเฉพาะเจาะจงแล้ว ไม่สามารถน าไปใช้ในส่วนอ่ืนไม่ว่าจะ
เป็นงบรายจ่ายประจ า หรืองบลงทุน นโยบายที่กล่าวมาข้างต้นเป็นผลสืบเนื่องของรัฐบาลที่ล้วนกระทบต่อ
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมากเนื่องจากรายได้และแหล่งที่มาของเงินงบประมาณ
ยังเป็นรายได้ที่จ ากัดแต่ในส่วนของรายจ่ายตามนโยบายรัฐบาลกลับต้องเพ่ิมขึ้นทุกปี  โดยในปี 2554 
งบประมาณท่ีท้องถิน่ได้รับคิดเป็นร้อยละ 25.26 ซึ่งยังไม่สามารถจัดสรรได้ครบตาม พรบ.กระจายอ านาจ
ที่ต้องจัดสรรให้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 35.0 แสดงให้เห็นว่านโยบายของ
รัฐบาลเองก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสาเหตุอ่ืนทั้งยังเข้ามาควบคุมการคลังท้องถิ่น
จนกระทบต่อความม่ันคงทางการคลังของท้องถิ่นอย่างหลีกเลี่ยงมิได้  

2. ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจ  
ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ของปีนี้เศรษฐกิจหดตัวตามการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม แม้ว่า

ผลผลิตยางพาราจะเพ่ิมขึ้น แต่ราคาสินค้าเกษตรยังลดลงอย่างต่อเนื่ องภาคการเกษตร รายได้ของ
เกษตรกรในภาคใต้ลดลงร้อยละ 7.5 ราคาสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 2.6 ตามราคายางพาราที่ลดลงถึง
ร้อยละ 21.1 ซึ่งถือว่าต่ าสุดในรอบ 17 ไตรมาส เนื่องจากผลผลิตยางพาราโดยรวมทั่วโลกมีมากกว่าความ
ต้องการใช้ ส่งผลให้ปริมาณยางพาราในสต๊อกสูงขึ้น  ด้านการท่องเที่ยวหดตัวร้อยละ 1.6 เป็นผลมาจาก
เหตุรอบวางระเบิดที่ชายแดนไทย – มาเลเซีย ใน อ.สะเดา จ.สงขลา เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2556 และปัจจัย
ทางการเมืองจากการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 2557 ส่งผลกระทบชัดเจนขึ้น ท าให้
นักท่องเที่ยวบริเวณชายแดนและทะเลฝั่งอ่าวไทยลดลง ส่งผลให้การลงทุนลดน้องลง ส่งผลกระทบต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเม่ือภาคธุรกิจได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ 
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ปัจจัยเสี่ยงภายใน 

1. ด้านกลยุทธ์ 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อโครงการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารอาจส่งผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของโครงการ คณะผู้บริหารคือผู้ที่ได้รับเลือกมาจาก
ประชาชนโดยตรงและเข้ามามีบทบาทในการบริหารงานการคลังดังนั้นในการบริหารงานจึงมักมีเรื่อง
การเมืองเข้ามาเกี่ยวพัน และการเมืองก็เป็นหนึ่งในสาเหตุปัญหาต่างๆทางการคลังที่เกิดขึ้น  การ
บริหารงานภายในของฝ่ายบริหารโดยการใช้เสียงข้างมากในสภาเพ่ืออนุมัติงบประมาณบางโครงการที่ไม่มี
ความจ าเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา  
ดังนั้นในเรื่องการเมืองจึงมีผลอย่างมากในการตัดสินใจยกมือเห็นด้วยหรือไม่กับการใช้จ่ายแต่ละอย่าง  ซึ่ง
ถ้าหากการเมืองมีอิทธิพลมากเกินความพอดี ก็จะเกิดเผด็จการทางด้านการใช้เงินงบประมาณของเทศบาล
ได ้ท าให้เกิดการใช้เงินได้อย่างไม่คุ้มค่า 
 

2. ด้านการด าเนินงาน 
จากการศึกษาจะเห็นได้ว่างบประมาณของเทศบาลเมืองคลองแหการบริหารการใช้จ่าย

งบประมาณ รวมทั้งรายรับของเทศบาลเมืองคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นั้นมีการจัดสรร
งบประมาณให้มีการใช้จ่ายในหมวดรายจ่ายน้อยกว่ารายรับ  ซึ่งรายรับในแต่ละปีนั้น มีรายรับเพ่ิมมากขึ้น 
ท าให้การบริหารงบประมาณทางการเงินมีสภาพคล่องดูได้จากรายรับ ในปี 2555 ที่มีรายรับมากกว่า
รายจ่ายซึ่งรวมงบลงทุนของเทศบาลเมืองคลองแห   ดังนั้นเพ่ือให้เทศบาลเมืองคลองแหสามารถ
ด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นรายจ่ายประจ าในปีรวมทั้งเงินกู้ แต่ละปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จะต้องมีการจัดเก็บรายได้ในพ้ืนที่ให้เพ่ิมมากขึ้นและต้องจ ากัดรายจ่ายด้านบุคลากรในองค์กรเพ่ือลด
รายจ่ายด้านบุคลากรซึ่งหากมีผล มากจนเกินไปอาจส่งผลต่องบประมาณในระยะยาวขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ เพราะ และหากจัดเก็บมีรายได้ที่จัดเก็บเองน้อย อาจส่งผลต่อศักยภาพในการพ่ึงตนเอง
ของรายได้ และศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนในพ้ืนที่ อีกทั้งหากเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการกู้เงินอาจส่งผลต่อศักยภาพในการผ่อนชาระหนี้ให้แก่สถาบันทางการเงินที่ปล่อยกู้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการขาดฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ในการประมาณการรายรับ และร่าง
งบประมาณรายจ่าย ท าให้ไม่อาจคาดการณ์หรือพยากรณ์ในเรื่องการบริหารการจัดเก็บรายได้ให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด  และความไม่เข้าใจในระบบการน าเงินในอนาคตมาใช้ก่อนแล้วมีภาระผูกพันต้อง
ช าระคืนนั้น  อาจจะพิจารณาเปรียบเทียบได้จากแนวความคิดในการขยายฐานภาษีเพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของตนเองอย่างเพียงพอด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดเก็บภาษี แต่มักจะมี
ผลกระทบต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นและกระทบต่อความนิยมของคณะผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ ซึ่ง
ก าหนดนโยบายดังกล่าว ซึ่งประชาชนมองว่าเป็นการเพ่ิมภาระให้กับประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ในขณะที่
ตามระบบปัจจุบัน เมื่อรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีน้อยหรือไม่เพียงพอ ก็มักจะได้รับการ
อุดหนุนจากรัฐบาลกลางโดยไม่ต้องมีภาระต้องช าระคืนในอนาคต ดังนั้น วัฒนธรรมการยอมรับแต่เงิน



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 7 
23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

 

 

1471 | P a g e  

อุดหนุนนี้เป็นอันตรายต่อความเป็นอิสระและความแข็งแกร่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นปัญหา
ต่อศักยภาพการพัฒนาต่อไป 

จากการพิจารณาโครงการที่เทศบาลเมืองคลองแหได้ท าการกู้เงิน  โครงการที่ 1 เป้าหมาย
ก่อสร้างอาคารส านักงาน จ านวน 5 ชั้น แต่เปิดพ้ืนที่ใช้สอยอาคารเฉพาะ ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แต่ชั้นที่ 3 
ถึงชั้นที่ 5 ไม่ได้ใช้สอยแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงรับภาระค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและค่าเสื่อม
ราคาของทรัพย์สิน หรือถ้ามองในแง่ของการลงทุน องค์กรไม่ได้รับก าไรจากส่วนนั้น ซึ่งท าให้ต้นทุนที่ใช้ไป
ไม่คุ้มค่า ส่วนโครงการที่ 2  วัตถุประสงค์เพ่ือจัดหาที่ดินใช้เป็นที่ในการก่อสร้างโรงเรียนและอาคาร
ประกอบต่าง ๆ ตลอดจนสนามกีฬา สระว่ายน้ า สวนสุขภาพ และอาคารเรียนประกอบไปด้วย ห้องเรียน 
ห้องประชุม ห้องสมุด ห้องส านักงาน ห้องพิเศษ แต่ในงบประมาณที่ของกู้เงิน จ านวน 79,000,000 บาท 
เป็นเพียงงบประมาณจัดซื้อที่ดิน ถมดิน ก่อสร้างอาคาร ซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จก็ยังไม่มีครุภัณฑ์ และ
อุปกรณ์  เพ่ือประโยชน์ในการใช้สอยท าให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องหางบประมาณมาใช้จ่าย
เพ่ิมเติมในส่วนนี้ และหากก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ไม่ได้เปิดใช้สอย เมื่อรัฐบาลเปลี่ยนนโยบายก็ เปลี่ยนตาม
อาจส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนต้องรับภาระด้านหนี้สินที่เกิดข้ึน 

ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารงานการคลังและการเลี่ยงภาษี พบว่าประชาชนขาด
ความสนใจต่อการเสียภาษีประจ าปี ประชาชนบางส่วนขาดความเข้าใจในการเสียภาษีประจ าปี การเข้ามา
มีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ยังเป็นเพียงการส่งผ่านตัวแทนเพียงประชาชนบางส่วนที่เป็นคณะกรรม
ร่วมกับงานโครงการของเทศบาลที่ให้ความสนใจการท างานของเทศบาล  แต่ประชาชนโดยทั่วไปยังขาด
ความเข้าใจในบทบาทของตัวเองต่อการตรวจสอบการท างานและใช้อ านาจได้ตามกฎหมาย 
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