การคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การคลังทองถิ่น หมายถึง การหารายได การใชจาย การงบประมาณ การกอหนี้ การพัสดุ การเงิน
และการบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
รายรับของ อปท. โดยทั่วไป รายรับของ อปท. มี 5 ประเภท คือ
1. รายไดจากภาษีอากร
(1) ภาษีทองถิ่นจัดเก็บเอง (Local Levied Tax) เปนภาษีที่จัดเก็บจากทรัพยสินที่ตั้งอยูในเขตทองถิ่นนั้น
และมีการคิดคาบริการที่เก็บจากผูใชบริการตามที่ทองถิ่นจัดใหมีขึ้น ประกอบดวย
(1.1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(1.2) ภาษีบํารุงทองที่
(1.3) ภาษีปาย
(1.4) อากรฆาสัตว
(2) ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให (Surcharge Taxes) หรือ แบงให (Shared Taxes)
(2.1) ภาษีมูลคาเพิ่ม
(2.2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ
(2.3) ภาษีสรรพสามิต และภาษีสุรา
(2.4) ภาษีการพนัน
(2.5) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน เปนภาษีที่รัฐจัดเก็บและแบงให
(3) ภาษีมูลคาเพิ่ม
(4) ภาษีอื่นๆ เชน ภาษีเพื่อการศึกษา ภาษีการคาปลีกน้ํามัน ภาษีการคาปลีกยาสูบ
2. รายไดที่ไมใชภาษีอากร เชน คาธรรมเนียมกําจัดขยะฯ คาใบอนุญาตกอสรางและปรับปรุงอาคาร
3. เงินอุดหนุน เชน เงินอุดหนุนการทองเที่ยว แบงออกเปน 3 ประเภท คือ
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป ไมไดระบุรายการใชจายเงินไวเปนการเฉพาะ เทศบาลสามารถนําไปใชจายในกิจการ
ใดๆ ก็ได โดยจัดสรรตามจํานวนประชากรในเขตเทศบาลในอัตรา 120 บาท ตอประชากร 1 คน
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ใหใชจายในการดําเนินกิจการบางอยางโดยเฉพาะ เชน โครงการพัฒนาโครงสราง
พื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ การศึ ก ษา การสาธารณสุ ข จั ด สรรตามหลั ก การ ท อ งถิ่ น ที่ มี ร ายได ม ากจั ด สรรให น อ ย
ท องถิ่ น มี ร ายได น อยจั ด สรรให มาก และหลั กการ มี พื้น ที่ และประชากรน อยจั ด สรรให น อยมี พื้น ที่ และประชากร
มากจัดสรรใหมาก
(3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีพิเศษ เปนเงินอุดหนุนใหแกเทศบาลตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ
การพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนด โดยความเห็นชอบของสํานักงบประมาณและกรมการปกครอง
4. เงิ น กู เป น รายรั บ ที่ ท อ งถิ่ น สามารถใช จ า ยได ในกรณี ที่ ท อ งถิ่ น มี ค วามจํ า เป น ต อ งใช เ งิ น เพื่ อ พั ฒ นาท อ งถิ่ น
โดยขอกูยืมเงินจากเงินกองทุนของกระทรวงมหาดไทย ไดแก กองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนจังหวัด (กสอ.)
หรือ กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)
5. เงินสะสมและรายไดพิเศษอื่นๆ เงินสะสมเปนเงินที่องคการบริหารสวนจังหวัดแตละแหงนําเงินสะสมของตน
ในอัต ราร อยละ 10 ของเงินสะสมประจําป ไปยั งกรมการปกครองเพื่อฝากในธนาคาร ในระยะ 3 เดือนแรกของ
ปงบประมาณถัดไป สวนเทศบาลแตละแหงก็จะนําเงินสะสมของตนในอัตรารอยละ 10 ของเงินสะสมประจําปไปยัง
กระทรวงมหาดไทยเพื่ อฝากในธนาคารภายใน 3 เดื อนแรกของป ง บประมาณ ซึ่ ง โดยหลั กการองค การบริ ห าร
สวนจังหวั ดและเทศบาลสามารถใช เงิ นออมของตนไดด วยเงิ นกู ซึ่ งจะต องมีวั ตถุ ประสงค เฉพาะเพื่อนําไปใช จาย
ในกิ จ การของตน ส ว นรายได พิ เ ศษอื่ น ๆ เช น รายได จ ากทรั พ ย สิ น รายได จ ากสาธารณู ป โภคและการพาณิ ช ย
รายไดเบ็ดเตล็ด เปนตน
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-2รายจายของ อปท. โดยทั่วไป รายจายของ อปท. มี 2 ประเภท คือ
1.รายจายประจํา ไดแก รายจายประเภทเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คาใชจาย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค
และเงินอุดหนุน
2.รายจ า ยเพื่ อ การลงทุ น หรื อ รายจ า ยเพื่ อ การพั ฒ นา ได แ ก รายจ า ยประเภทค า ครุ ภั ณ ฑ ที่ ดิ น และ
สิ่งกอสราง
การงบประมาณ ของ อปท.
การงบประมาณของ อปท. จะต อ งมี ก ารประมาณการรายรั บ ได แ ก รายได แ ละเงิ น ได อื่ น
สวนการประมาณการรายจาย ไดแก งบประมาณรายจายทั่วไปและงบประมาณรายจ ายเฉพาะกาล เชน ประปา
ธนานุบาล ขนสง จําหนายเนื้อสัตว น้ํามันเชื้อเพลิงและแกส การโรงแรม และการพาณิชย
กระบวนการงบประมาณของ อปท. ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ การจัดทํางบประมาณ การอนุมัติ
งบประมาณ การบริหารงบประมาณ และการควบคุม การตรวจสอบ และการติดตามผลงบประมาณ
การพัสดุของ อปท.
ไดแก การจัดหา 5 วิธี คือ วิธีการจัดทําเอง วิธีการซื้อการจาง วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณี
พิเ ศษ การควบคุ ม ได แก การเก็ บรั กษาพัส ดุ การเบิกจายพั สดุ การตรวจสอบพัส ดุป ระจําป การจํ าหนาย ได แก
ขาย แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพ หรือทําลาย และการจําหนายเปนสูญ
การเงินของ อปท.
ไดแก การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกจายเงิน และการตรวจเงิน
“เงินรายรับ” หมายความวา เงินทั้งปวงที่ อปท.จัดเก็บ หรือไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ หรือจากนิติกรรม
“เงินนอกงบประมาณ” หมายความวา เงินทั้งปวงที่อยูในความรับผิดชอบของ อปท. เวนแต เงินที่ปรากฏวา
เปนงบประมาณรายจาย และเงินที่รัฐบาลอุดหนุนให อปท. โดยระบุวัตถุประสงค
“ทุนสํารองเงินสะสม” หมายความวา ยอดเงินสะสมจํานวนรอยละ ยี่สิบหาของยอดเงินสะสมประจําปทุกสิ้น
ปงบประมาณ เพื่อรักษาเสถียรภาพการเงินการคลังของ อปท.
“เงิ นสะสม” หมายความวา เงิ นเหลือจ ายจากเงิ นรายรั บ ตามงบประมาณรายจ ายประจํ าป และหรื อ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และใหหมายความรวมถึงเงินรายรับอื่นที่ อปท. ไดรับไวภายในวันสิ้นปงบประมาณ
หลังจากที่ไดหักทุนสํารองเงินสะสมไวแลว และรวมทั้งเงินสะสมปกอนๆ ดวย
การบัญชีของ อปท.
ตามระเบียบกรมการปกครองวาดวยการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียน และรายงานการเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 กําหนดไววา ใหบันทึกบัญชีรายไดตามเกณฑคางรับ บันทึกบัญชีรายรับตาม
เกณฑเงินสด มีการบันทึกบัญชีเงินอุทิศเฉพาะเจาะจง เงินชดใชคาเสียหายและเงินรับฝากประเภทตางๆ มีการบันทึก
รายการในสมุดเงินสดจาย บันทึกบัญชีเงินยืมจากรายการที่ไดตั้งงบประมาณ การรับจายเงินกู การจายเงินลวงหนา
การเบิกตัดป การยืมเงินสะสม และการจายขาดเงินสะสม การจําหนายหนี้สูญ การปดบัญชี การจัดทํารายงานการเงิน
และงบแสดงฐานะการเงิน
ความสัมพันธระหวางการคลังรัฐบาลและการคลังทองถิ่น
โดยทั่วไปการคลังของประเทศตางๆ ประกอบดวย การคลังรัฐบาลกลาง และการคลังรัฐบาลทองถิ่น
ซึ่งการคลังทั้งสองดังกลาวตางก็มีความสัมพันธทั้งทางดานการกระจายอํานาจ หนาที่ความรับผิดชอบหรือรายจายและ
รายได
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-31. การกระจายอํานาจทางการคลัง หมายถึง การโอนความรับผิดชอบในการตัดสินใจดานการเงินจากสวนกลาง
สูทองถิ่น เพื่อให อปท. สามารถทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น
ไดเปนอยางดี ลักษณะสําคัญมีดังนี้
(1.1) บริการสาธารณะที่ใหกับทองถิ่น จะตองจัดเก็บจากประชาชนในทองถิ่นที่ไดรับบริการนั้น
(1.2) ผูใชบริการทองถิ่น อาจจะตองจายคาบริการบางสวน โดยประชาชนในทองถิ่นอาจรวมกับ อปท. ผลิต
บริการสาธารณะ
(1.3) อปท. สามารถหารายไดจากภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย และอากรฆาสัตว
(1.4) มีการโอนรายไดจากรัฐบาลกลางสําหรับการใชจายบางอยางหรือการใชจายทั่วไปใหแก อปท.
(1.5) อนุญาตให อปท. กูยืม
2. หนาที่ความรับผิดชอบ หรือ รายจาย หมายถึง อปท. มีหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท.
3. รายได หมายถึง รายไดของ อปท. ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท.
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