




 
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอ  

การรับจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ตามท่ีเทศบาลต าบลนาบอน ได้จัดท ารายงานการรับจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.2543 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 40 ก าหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ
จ่ายเงินประจ าปีที่สิ้นสุดนั้น  ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ ไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทราบภายในก าหนดสามสิบวัน นั้น   
 

บัดนี้   เทศบาลต าบลนาบอน ได้จัดท าประกาศรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.
2563 แล้ว  จึงขอเสนอรายงานการรับจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมผลการวิเคราะห์ปัญหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  ดังต่อไปนี้ 

 

1. การวิเคราะห์งบประมาณด้านรายรับของเทศบาลต าบลนาบอน ประกอบด้วย 
1.1 การวิเคราะห์รายรับรวมจากแหล่งต่าง ๆ 

จากงบประมาณแหล่งเงินหรือรายรับที่จะน ามาใช้จ่ายตามประมาณการรายรับของเทศบาลต าบลนาบอน  
แบ่งเป็นรายรับหลักจากแหล่งต่าง ๆ 6 หมวด ประกอบด้วย  1.หมวดภาษีอากร  2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต  3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  5.หมวด
รายได้เบ็ดเตล็ด  6.หมวดรายได้จากทุน  ส่วนรายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไป และหมวดภาษีจัดสรร  จะมีการ
ประมาณการรายรับไว้ทุกป ี 

  ส าหรับรายรับจากหมวดภาษีจัดสรร (รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น)  มีงบประมาณสูงสุด  คิดเป็นร้อยละ 51.40 ของรายรับจริงทั้งหมด   

อันดับ 2  คือ  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
คิดเป็นร้อยละ 43.07   

อันดับ 3  คือ  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน คิดเป็นร้อยละ 2.62 
อันดับ 4  คือ  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต คิดเป็นร้อยละ 2.19 
อันดับ 5  คือ  หมวดภาษีอากร  คิดเป็นร้อยละ 0.63 
อันดับ 6  คือ  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  คิดเป็นร้อยละ 0.08 
อันดับ  7  คือ  หมวดรายได้จากทุน  คิดเป็นร้อยละ 0.01 
 

ดังนั้น  จะเห็นได้ว่ารายรับส่วนใหญ่ของเทศบาลต าบลนาบอน  มาจากหมวดภาษีจัดสรร
(รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )   และหมวดเงินอุดหนุนทั่ ว ไป              
(รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  ซึ่งท าให้เทศบาลต าบลนาบอนไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้  
ยังคงต้องรอรับเงินจากส่วนกลางเพ่ือน ามาบริหารจัดการกิจการงานภายในเทศบาล  ส าหรับรายรับจากภาษี  
ที่เทศบาลต าบลนาบอนจัดเก็บเอง  โดยกองคลังเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น มีจ านวนน้อยมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้  ท าให้เทศบาลต าบลนาบอนต้องอาศัยการพ่ึงพาจาก
ส่วนกลาง  เนื่องจากรายรับส่วนใหญ่มาจากภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 
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2. การวิเคราะห์งบประมาณด้านรายจ่ายของเทศบาลต าบลนาบอน ประกอบด้วย 
รายจ่ายของเทศบาลต าบลนาบอน  แยกเป็น   รายจ่ายงบกลาง   งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบลงทุน        
งบเงินอุดหนุน และรายจ่ายอ่ืน  ส าหรับรายจ่าย ที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากอันดับหนึ่ง  คือ       
รายจ่ายงบบุคลากร คิดเป็นร้อยละ  44.16   ของประมาณการรายจ่ายทั้งหมด 
 

อันดับ 2  คือ  รายจ่ายงบด าเนินงาน  คิดเป็นร้อยละ  30.52 
อันดับ 3  คือ  รายจ่ายงบกลาง   คิดเป็นร้อยละ   17.14 
อันดับ 4  คือ  รายจ่ายงบลงทุน   คิดเป็นร้อยละ  7.32 
อันดับ 5  คือ  รายจ่ายงบเงินอุดหนุน   คิดเป็นร้อยละ  0.83 
อันดับ 6  คือ  รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น  คิดเป็นร้อยละ  0.03 
 

ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายจริงของเทศบาลต าบลนาบอน ที่มีค่าใช้จ่ายสูงเป็นอันดับ 1  
คือ รายจ่ายงบบุคลากร  คิดเป็นร้อยละ 50.90  ของงบประมาณรายจ่ายจริงทั้งหมด 

อันดับ 2  คือ  รายจ่ายงบด าเนินงาน  คิดเป็นร้อยละ  24.81 
อันดับ 3  คือ  รายจ่ายงบกลาง   คิดเป็นร้อยละ  15.81 
อันดับ 4  คือ  รายจ่ายงบลงทุน   คิดเป็นร้อยละ  8.20 
อันดับ 5  คือ  รายจ่ายงบเงินอุดหนุน   คิดเป็นร้อยละ  0.28 
 

ดังนั้น  จะเห็นได้ว่าเทศบาลต าบลนาบอน  มีงบประมาณรายจ่ายส่วนใหญ่สูงเป็นอันดับหนึ่ง 
คือ รายจ่ายด้านบุคลากร เนื่องจากเทศบาลต าบลนาบอน ได้มีการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรของเทศบาล ไม่ว่าจะ
เป็นในส่วนของพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างประเภทต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก จึงท าให้มีการตั้งงบประมาณ
รองรับในส่วนที่เกี่ยวข้องนี้ให้เพียงพอ  เช่น เงินเดือน/การปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ค่าตอบแทนตามสิทธิ 
และสวัสดิการต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นเงินเดือนผู้บริหารเทศบาลและค่าตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาลอีกด้วย  
อันดับ 2 คือ รายจ่ายงบด าเนินงาน  เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับ  ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าน้ าประปา ค่าบริการโทรคมนาคม เป็นต้น  อันดับ 3 
คือ รายจ่ายงบกลาง  ประกอบด้วย รายจ่ายเกี่ยวกับค่าช าระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ย  เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์  เงินส ารองจ่าย 
และรายจ่ายตามข้อผูกพัน  อันดับ 4  คือ  รายจ่ายงบลงทุน  ซึ่งเป็นการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน ซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลัก 
ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ได้รับการจัดสรรน้อยลง เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ เพราะ
เทศบาลต าบลนาบอนมีภาระค่าใช้จ่ายด้านอ่ืน เช่น งบบุคลากร  และงบด าเนินงาน เพ่ิมขึ้นในทุก ๆ ปี  ท าให้
เทศบาลไม่สามารถจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนได้มากเท่าปีที่   ผ่านมา  อันดับ 5  คือ รายจ่ายงบเงิน
อุดหนุน คือ เงินสนับสนุนหน่วยงานราชการหรือกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (เงินอุดหนุนหน่วยงานต่าง ๆ ) 
จะได้รับการจัดสรรงบประมาณมากน้อยขึ้นอยู่กับหน่วยงานต่าง ที่ได้เสนอโครงการ เพ่ือขอรับเงินอุดหนุน   
ส าหรับงบรายจ่ายอ่ืน  ส่วนใหญ่จะเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างหน่วยงานอ่ืน ส าหรับการวิจัยหรือประเมินผล
การปฏิบัติงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่ได้ด าเนินการ 
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ปัญหาอุปสรรค 

เทศบาลต าบลนาบอน พบว่า  ยังมีปัญหาที่เป็นปัญหาร่วมเช่นเดียวกับองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน คือ ปัญหาเทศบาลได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐน้อยลงแต่ได้รับภารกิจที่มากขึ้น ส่งผล
ให้งบประมาณไม่พอต่อรายจ่าย และไม่มีเงินเหลือเพ่ือพัฒนาเทศบาลเท่าที่ควร   ส่วนปัญหาการจัดหารายได้
เฉพาะของเทศบาลต าบลนาบอน ได้แก่ ปัญหาเงินงบประมาณจากส่วนกลางล่าช้า  ปัญหาการจัดเก็บรายได้
ของเทศบาลไม่  เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เพราะบางกิจการเลิกกิจการโดยไม่แจ้งยกเลิกการจ่าย ปัญหา
เทศบาลขาดแหล่งรายได้ใหม่ ๆ  ซึ่งปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดคือปัญหาการพ่ึงพารายได้จากรัฐมากเกินไป 
โดยปัญหานี้ก่อให้เกิดท้ังความอ่อนแอของท้องถิ่น และปัญหาการบริหารจัดการอ่ืน ๆ  ตามมา 
 
ข้อเสนอแนะ  
 เทศบาลต าบลนาบอนต้องด าเนินการหาแนวทางในการจัดเก็บรายได้ให้มากขึ้นอย่างจริงจัง  
และในภาวะที่งบประมาณมีจ ากัดก็ต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังไม่ให้งบประมาณขาดดุล  จัดล าดับความส าคัญ
ของการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมทั้งประชาสัมพันธ์และให้ความส าคัญกับประชาชนในพ้ืนที่  เพ่ือให้ประชาชน
ตระหนักในหน้าที่ของตนเองต่อการเสียภาษีและการตรวจสอบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการคลังท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดจากประชาชนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง         
ในส่วนของรัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณให้กับเทศบาลมากขึ้นตามภาระงาน  เทศบาลเองก็จัดหารายได้ให้
เพ่ิมข้ึนเพื่อให้เพียงพอกับภาระการใช้จ่าย 
 

------------------------------------------------------------ 
  
 

 


