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บทคดัย่อ 

การวิจยัมีวตัถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพื่อศึกษาโครงสร้างรายไดข้ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
และศึกษาความเหมาะสมของโครงสร้างรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในอ าเภอสะเมิง ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555 เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์กบัผูใ้หข้อ้มูล
หลกั 20 คน ใชก้ารวเิคราะห์เชิงพรรณนา 

ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างรายไดข้ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีอ าเภอสะเมิง จงัหวดั
เชียงใหม่ ท่ีจดัเก็บเองมีสัดส่วนน้อยมาก แม้จะมีความพยายามในการจดัเก็บภาษีอย่างเต็มท่ีแต่ใน
พื้นท่ีไม่มีแหล่งรายได้พอท่ีจะจดัเก็บได้ รายได้ส่วนใหญ่มาจากภาษีท่ีรัฐจดัเก็บและจดัสรรให้ มี
แนวโน้มท่ีเพิ่มสูงข้ึน ทั้งน้ี รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทัว่ไปเพื่อสนับสนุนการ
กระจายอ านาจให้แก่องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีกฎหมายจดัตั้งแต่ละ
รูปแบบก าหนดไว ้ซ่ึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถน าไปจดัท ารายการโครงการ/กิจกรรมได้
เองมีสัดส่วนลดลงทุกปี ส่วนเงินอุดหนุนทัว่ไปตามภารกิจถ่ายโอนท่ีก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใช้
จ่ายจะมีสัดส่วนเพิ่มข้ึน ภารกิจบางรายการท่ีจดัสรรไม่สอดคล้องกบัความเป็นจริง ท าให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งน ารายไดข้องตนเองสมทบ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ท าให้
ขาดรายไดไ้ปใชใ้นการพฒันาทอ้งถ่ินเป็นผลท าให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีเงินงบประมาณจ ากดั 
ไม่เพียงพอท่ีจะน าไปใชจ่้ายแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

การใช้หลกัเกณฑ์การจดัสรรก าหนดสัดส่วนร้อยละตามจ านวนประชากร จ านวนหมู่บา้นซ่ึงแบ่ง
เท่ากันทุกแห่ง  พบว่า  การยึดเกณฑ์จ านวนประชากรจากข้อมูลฐานทะเบียนราษฎรมีจ านวน
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ประชากรต ่ากวา่ท่ีมีอยูจ่ริงในพื้นท่ีและในพื้นท่ียงัมีจ  านวนประชากรแฝงอาศยัอยู ่ซ่ึงองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินตอ้งรับภาระในการจดับริการสาธารณะตอบสนองความตอ้งการของประชากรท่ีอาศยัอยู่
จริงในพื้นท่ี ท าให้ขาดรายได้ไปใช้ในการพฒันาทอ้งถ่ิน ไม่เพียงพอท่ีจะน าไปใช้จ่ายแกไ้ขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนไดค้รอบคลุม  

ผลการศึกษาคร้ังน้ีน ามาซ่ึงขอ้เสนอแนะ ดา้นการจดัสรรเงินอุดหนุน หลกัเกณฑ์ในการจดัสรรเงิน
อุดหนุนทัว่ไปควรค านึงถึงภารกิจการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยแบ่งเกณฑ์เป็น 3 
ส่วน ส่วนท่ี 1 จดัสรรเงินให้แก่องค์กรปกครองเท่ากับปีท่ีผ่านมา ส่วนท่ี 2 ให้จดัสรรแก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีศกัยภาพในการจดับริการสาธารณะ ส่วนท่ี 3 จดัสรรให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีมีรายจดัเก็บเองได้น้อยและไม่มีแหล่งรายได้ในพื้นท่ี  ด้านวางแผนและการใช้จ่าย
งบประมาณ ควรมีการส ารวจความตอ้งการหรือความเดือดร้อนจ าเป็นเร่งด่วนในพื้นท่ีอยู่เสมออยา่ง
ต่อเน่ือง เพื่อท่ีจะสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินและด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีชดัเจน แกไ้ขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีได้ครอบคลุม ตรงประเด็น สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลง
แผนการใช้จ่ายเงินได้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถด าเนินการโครงการ/กิจกรรมทุกรายการท่ี
จดัท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
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ABSTRACT 

This research is aimed to study income structure of local administrative organizations’ revenue and 
study suitability of the income structure of local administrative organizations in Amphur  Samoeng  
from Budget Year 2009 to 2012, as the qualitative research. Data was collected using an interview 
form to 20 main respondents. And analysis of data is a kind of descriptive analysis. 

The study result reveals that the income structure of local administrative organizations in Samoeng 
District, Chiang Mai Province collected locally was in a very small portion. Even they tried to 
collect tax fully but there was no enough source of income to be collected. Most of incomes were 
from the tax collected and appropriated by the government, tending to increase. By the way, the 
portion of income that the government supported in general to support decentralization to the local 
administrative organizations to perform their duties as defined by the laws in each form, which the 
local administrative organizations could spend for program/ activities set by themselves, was 
reduced year by year, while the portion of support in general according to the missions of transfer 
with specific purpose of spending was increased, some of which does not conform to the actual 
situation. As the result, the local administrative organization had to contribute their income to 
conform to the government policy. So, their budget was not enough to develop their areas and solve 
problems of people in the areas. 
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For applying the basis of proportional appropriation by percentage of population, villages which 
was appropriated equally, it is found that the population from the civil registration database was 
lower than the actual population in the area. And in the areas, there were also latent population 
which the local administrative organizations had to assume responsibility for provision of public 
services to respond the needs of the actual population in the area. As the result, they had budget not 
enough to develop their areas and cover problems of people in the area. 

The research result brings about recommendations on appropriation of supports as follows: The 
basis for appropriation of funds in general should be considered on missions of expenditures of the 
local administrative organizations divided into 3 parts: Part 1: Appropriate the fund to the local 
administrations in the same amount as the previous year; Part 2: Appropriate the fund to the local 
administrations with potential to provide public services; and Part 3: Appropriate the fund to the 
local administrations with low income from collecting by themselves and no source of income in the 
area. On budget planning and spending, the survey of needs and necessary and urgent problems 
should be made regularly in order to plan for spending and carrying out projects/ activities clearly, 
solve the problems of people in the area comprehensively and pertinently, and to be able to 
improve/ adjust the budget spending plan to maximize benefit and operate all projects/ activities set 
in the annual budget. 

 

 


