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การคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การคลังทองถ่ิน หมายถึง การหารายได การใชจาย การงบประมาณ การกอหนี้ การพัสดุ การเงิน

และการบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รายรับของ อปท. โดยท่ัวไป รายรับของ อปท. มี 5 ประเภท คือ
1. รายไดจากภาษีอากร

(1) ภาษีทองถ่ินจัดเก็บเอง (Local Levied Tax) เปนภาษีท่ีจัดเก็บจากทรัพยสินท่ีตั้งอยูในเขตทองถ่ินนั้น
และมีการคิดคาบริการท่ีเก็บจากผูใชบริการตามท่ีทองถ่ินจัดใหมีข้ึน ประกอบดวย

(1.1) ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน
(1.2) ภาษีบํารุงทองท่ี
(1.3) ภาษีปาย
(1.4) อากรฆาสัตว

(2) ภาษีท่ีรัฐบาลจัดเก็บให (Surcharge Taxes) หรือ แบงให (Shared Taxes)
(2.1) ภาษีมูลคาเพ่ิม
(2.2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ
(2.3) ภาษีสรรพสามิต และภาษีสุรา
(2.4) ภาษีการพนัน
(2.5) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน เปนภาษีท่ีรัฐจัดเก็บและแบงให

(3) ภาษีมูลคาเพ่ิม
(4) ภาษีอ่ืนๆ เชน ภาษีเพ่ือการศึกษา ภาษีการคาปลีกน้ํามัน ภาษีการคาปลีกยาสูบ

2. รายไดท่ีไมใชภาษีอากร เชน คาธรรมเนียมกําจัดขยะฯ คาใบอนุญาตกอสรางและปรับปรุงอาคาร
3. เงินอุดหนุน เชน เงินอุดหนุนการทองเท่ียว แบงออกเปน 3 ประเภท คือ

(1) เงินอุดหนุนท่ัวไป ไมไดระบุรายการใชจายเงินไวเปนการเฉพาะ เทศบาลสามารถนําไปใชจายในกิจการ
ใดๆ ก็ได โดยจัดสรรตามจํานวนประชากรในเขตเทศบาลในอัตรา 120 บาท ตอประชากร 1 คน

(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ใหใชจายในการดําเนินกิจการบางอยางโดยเฉพาะ เชน โครงการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ การศึกษา การสาธารณสุข จัดสรรตามหลักการ ทอง ถ่ินท่ีมีรายไดมากจัดสรรใหนอย
ทองถ่ินมีรายไดนอยจัดสรรใหมาก และหลักการ มีพ้ืนท่ีและประชากรนอยจัดสรรใหนอยมีพ้ืนท่ีและประชากร
มากจัดสรรใหมาก

(3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีพิเศษ เปนเงินอุดหนุนใหแกเทศบาลตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนด โดยความเห็นชอบของสํานักงบประมาณและกรมการปกครอง
4. เงินกู เปนรายรับท่ีทองถ่ินสามารถใชจายได ในกรณีท่ีทองถ่ินมีความจําเปนตองใชเงินเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน
โดยขอกูยืมเงินจากเงินกองทุนของกระทรวงมหาดไทย ไดแก กองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนจังหวัด (กสอ.)
หรือ กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)
5. เงินสะสมและรายไดพิเศษอ่ืนๆ เงินสะสมเปนเงินท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดแตละแหงนําเงินสะสมของตน
ในอัตรารอยละ 10 ของเงินสะสมประจําปไปยังกรมการปกครองเพ่ือฝากในธนาคาร ในระยะ 3 เดือนแรกของ
ปงบประมาณถัดไป สวนเทศบาลแตละแหงก็จะนําเงินสะสมของตนในอัตรารอยละ 10 ของเงินสะสมประจําปไปยัง
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือฝากในธนาคารภายใน 3 เดือนแรกของปงบประมาณ ซึ่งโดยหลักการองคการบริหาร
สวนจังหวัดและเทศบาลสามารถใชเงินออมของตนไดดวยเงินกู ซึ่งจะตองมีวัตถุประสงคเฉพาะเพ่ือนําไปใชจาย
ในกิจการของตน สวนรายไดพิเศษอ่ืนๆ เชน รายไดจากทรัพยสิน รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
รายไดเบ็ดเตล็ด เปนตน
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รายจายของ อปท. โดยท่ัวไป รายจายของ อปท. มี 2 ประเภท คือ

1.รายจายประจํา ไดแก รายจายประเภทเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คาใชจาย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค
และเงินอุดหนุน

2.รายจายเพ่ือการลงทุน หรือรายจายเพ่ือการพัฒนา ไดแก รายจายประเภทคาครุภัณฑ ท่ีดิน และ
สิ่งกอสราง
การงบประมาณ ของ อปท.

การงบประมาณของ อปท. จะตองมีการประมาณการรายรับ ไดแก รายไดและเงินได อ่ืน
สวนการประมาณการรายจาย ไดแก งบประมาณรายจายท่ัวไปและงบประมาณรายจายเฉพาะกาล เชน ประปา
ธนานุบาล ขนสง จําหนายเนื้อสัตว น้ํามันเชื้อเพลิงและแกส การโรงแรม และการพาณิชย

กระบวนการงบประมาณของ อปท. ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ การจัดทํางบประมาณ การอนุมัติ
งบประมาณ การบริหารงบประมาณ และการควบคุม การตรวจสอบ และการติดตามผลงบประมาณ
การพัสดุของ อปท.

ไดแก การจัดหา 5 วิธี คือ วิธีการจัดทําเอง วิธีการซื้อการจาง วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณี
พิเศษ การควบคุม ไดแก การเก็บรักษาพัสดุ การเบิกจายพัสดุ การตรวจสอบพัสดุประจําป การจําหนาย ไดแก
ขาย แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพ หรือทําลาย และการจําหนายเปนสูญ
การเงินของ อปท.

ไดแก การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกจายเงิน และการตรวจเงิน
“เงินรายรับ” หมายความวา เงินท้ังปวงท่ี อปท.จัดเก็บ หรือไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ

ขอบังคับ หรือจากนิติกรรม
“เงินนอกงบประมาณ” หมายความวา เงินท้ังปวงท่ีอยูในความรับผิดชอบของ อปท. เวนแต เงินท่ีปรากฏวา

เปนงบประมาณรายจาย และเงินท่ีรัฐบาลอุดหนุนให อปท. โดยระบุวัตถุประสงค
“ทุนสํารองเงินสะสม” หมายความวา ยอดเงินสะสมจํานวนรอยละ ยี่สิบหาของยอดเงินสะสมประจําปทุกสิ้น

ปงบประมาณ เพ่ือรักษาเสถียรภาพการเงินการคลังของ อปท.
“เงินสะสม” หมายความวา เงินเหลือจายจากเงินรายรับตามงบประมาณรายจายประจําป และหรือ

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และใหหมายความรวมถึงเงินรายรับอ่ืนท่ี อปท. ไดรับไวภายในวันสิ้นปงบประมาณ
หลังจากท่ีไดหักทุนสํารองเงินสะสมไวแลว และรวมท้ังเงินสะสมปกอนๆ ดวย
การบัญชีของ อปท.

ตามระเบียบกรมการปกครองวาดวยการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียน และรายงานการเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2543 กําหนดไววา ใหบันทึกบัญชีรายไดตามเกณฑคางรับ บันทึกบัญชีรายรับตาม
เกณฑเงินสด มีการบันทึกบัญชีเงินอุทิศเฉพาะเจาะจง เงินชดใชคาเสียหายและเงินรับฝากประเภทตางๆ มีการบันทึก
รายการในสมุดเงินสดจาย บันทึกบัญชีเงินยืมจากรายการท่ีไดตั้งงบประมาณ การรับจายเงินกู การจายเงินลวงหนา
การเบิกตัดป การยืมเงินสะสม และการจายขาดเงินสะสม การจําหนายหนี้สูญ การปดบัญชี การจัดทํารายงานการเงิน
และงบแสดงฐานะการเงิน
ความสัมพันธระหวางการคลังรัฐบาลและการคลังทองถิ่น

โดยท่ัวไปการคลังของประเทศตางๆ ประกอบดวย การคลังรัฐบาลกลาง และการคลังรัฐบาลทองถ่ิน
ซึ่งการคลังท้ังสองดังกลาวตางก็มีความสัมพันธท้ังทางดานการกระจายอํานาจ หนาท่ีความรับผิดชอบหรือรายจายและ
รายได
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1. การกระจายอํานาจทางการคลัง หมายถึง การโอนความรับผิดชอบในการตัดสินใจดานการเงินจากสวนกลาง
สูทองถ่ิน เพ่ือให อปท. สามารถทําหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน
ไดเปนอยางดี ลักษณะสําคัญมีดังนี้

(1.1) บริการสาธารณะท่ีใหกับทองถ่ิน จะตองจัดเก็บจากประชาชนในทองถ่ินท่ีไดรับบริการนั้น
(1.2) ผูใชบริการทองถ่ิน อาจจะตองจายคาบริการบางสวน โดยประชาชนในทองถ่ินอาจรวมกับ อปท. ผลิต

บริการสาธารณะ
(1.3) อปท. สามารถหารายไดจากภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารงุทองท่ี ภาษีปาย และอากรฆาสัตว
(1.4) มีการโอนรายไดจากรัฐบาลกลางสําหรับการใชจายบางอยางหรือการใชจายท่ัวไปใหแก อปท.

(1.5) อนุญาตให อปท. กูยืม
2. หนาท่ีความรับผิดชอบ หรือ รายจาย หมายถึง อปท. มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท.
3. รายได หมายถึง รายไดของ อปท. ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท.


