การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอ
การรับจ่ายเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตามที่เทศบาลตาบลนาบอน ได้จัดทารายงานการรับจ่ายเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 40 กาหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ
จ่ายเงินประจาปีที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ ไว้โดยเปิดเผย ณ สานักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในกาหนดสามสิบวัน นั้น
บัดนี้ เทศบาลตาบลนาบอน ได้จัดทาประกาศรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.
2563 แล้ว จึงขอเสนอรายงานการรับจ่ายเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมผลการวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์งบประมาณด้านรายรับของเทศบาลตาบลนาบอน ประกอบด้วย
1.1 การวิเคราะห์รายรับรวมจากแหล่งต่าง ๆ
จากงบประมาณแหล่ งเงิน หรื อรายรั บ ที่ จ ะนามาใช้จ่ายตามประมาณการรายรับของเทศบาลตาบลนาบอน
แบ่งเป็นรายรับหลักจากแหล่งต่าง ๆ 6 หมวด ประกอบด้วย 1.หมวดภาษีอากร 2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
และใบอนุญาต 3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 5.หมวด
รายได้เบ็ดเตล็ด 6.หมวดรายได้จากทุน ส่วนรายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไป และหมวดภาษีจัดสรร จะมีการ
ประมาณการรายรับไว้ทุกปี
สาหรับรายรับจากหมวดภาษีจัดสรร (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 จะเห็นได้ว่ารายรับส่วนใหญ่ของเทศบาลตาบลนาบอน มาจากหมวดภาษีจัดสรร
(รายได้ ที่ รั ฐ บาลเก็ บ แล้ ว จั ด สรรให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ) และหมวดเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป
(รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ซึ่งทาให้เทศบาลตาบลนาบอนไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้
ยังคงต้องรอรับเงินจากส่วนกลางเพื่อนามาบริหารจัดการกิจการงานภายในเทศบาล สาหรับรายรับจากภาษี
ที่เทศบาลตาบลนาบอนจัดเก็บเอง โดยกองคลังเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น มีจานวนน้อยมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ ทาให้เทศบาลตาบลนาบอนต้องอาศัยการพึ่งพาจาก
ส่วนกลาง เนื่องจากรายรับส่วนใหญ่มาจากภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
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รายจ่ายของเทศบาลตาบลนาบอน แยกเป็น รายจ่ายงบกลาง งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน
งบเงิ น อุ ด หนุ น และรายจ่ า ยอื่ น ส าหรั บ รายจ่ า ย ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณมากอั น ดั บ หนึ่ ง คื อ
รายจ่ายงบบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 44.16 ของประมาณการรายจ่ายทั้งหมด
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อันดับ 5
อันดับ 6

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

รายจ่ายงบดาเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 30.52
รายจ่ายงบกลาง คิดเป็นร้อยละ 17.14
รายจ่ายงบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 7.32
รายจ่ายงบเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 0.83
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น คิดเป็นร้อยละ 0.03

ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายจริงของเทศบาลตาบลนาบอน ที่มีค่าใช้จ่ายสูงเป็นอันดับ 1
คือ รายจ่ายงบบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 50.90 ของงบประมาณรายจ่ายจริงทั้งหมด
อันดับ 2 คือ รายจ่ายงบดาเนินงาน 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 จะเห็นได้ว่าเทศบาลตาบลนาบอน มีงบประมาณรายจ่ายส่วนใหญ่สูงเป็นอันดับหนึ่ง
คือ รายจ่ายด้านบุคลากร เนื่องจากเทศบาลตาบลนาบอน ได้มีการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรของเทศบาล ไม่ว่าจะ
เป็นในส่วนของพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างประเภทต่าง ๆ เป็นจานวนมาก จึงทาให้มีการตั้งงบประมาณ
รองรับในส่วนที่เกี่ยวข้องนี้ให้เพียงพอ เช่น เงินเดือน/การปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ค่าตอบแทนตามสิทธิ
และสวัสดิการต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นเงินเดือนผู้บริหารเทศบาลและค่าตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาลอีกด้วย
อั น ดั บ 2 คื อ รายจ่ า ยงบด าเนิ น งาน เป็ น รายจ่ า ยเกี่ ย วกั บ ค่ า ตอบแทน ค่ า ใช้ ส อย ค่ า วั ส ดุ และค่ า
สาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าน้าประปา ค่าบริการโทรคมนาคม เป็นต้น อันดับ 3
คือ รายจ่ ายงบกลาง ประกอบด้ว ย รายจ่ายเกี่ยวกับค่าช าระหนี้เ งิน กู้พร้ อ มดอกเบี้ย เงินสมทบกองทุ น
ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เงินสารองจ่าย
และรายจ่ายตามข้อผูกพัน อันดับ 4 คือ รายจ่ายงบลงทุน ซึ่งเป็นการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในหมวดค่าครุ ภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้ าง เช่น ก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก
สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับการจัดสรรน้อยลง เนื่องจากมีข้อจากัดด้านงบประมาณ เพราะ
เทศบาลตาบลนาบอนมีภาระค่าใช้จ่ายด้านอื่น เช่น งบบุคลากร และงบดาเนินงาน เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี ทาให้
เทศบาลไม่สามารถจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนได้มากเท่าปีที่ ผ่านมา อันดับ 5 คือ รายจ่ายงบเงิน
อุดหนุน คือ เงินสนับสนุนหน่วยงานราชการหรือกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (เงินอุดหนุนหน่วยงานต่าง ๆ )
จะได้รับการจัดสรรงบประมาณมากน้อยขึ้นอยู่กับหน่วยงานต่าง ที่ได้เสนอโครงการ เพื่อขอรับเงินอุดหนุน
สาหรับงบรายจ่ายอื่น ส่วนใหญ่จะเป็ นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างหน่วยงานอื่น สาหรับการวิจัยหรือประเมินผล
การปฏิบัติงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่ได้ดาเนินการ
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เทศบาลตาบลนาบอน พบว่า ยัง มี ปัญหาที่เป็น ปัญ หาร่ว มเช่นเดียวกั บ องค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น คือ ปัญหาเทศบาลได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐน้อยลงแต่ได้รับภารกิจที่มากขึ้น ส่งผล
ให้งบประมาณไม่พอต่อรายจ่าย และไม่มีเงินเหลือเพื่อพัฒนาเทศบาลเท่าที่ควร ส่วนปัญหาการจัดหารายได้
เฉพาะของเทศบาลตาบลนาบอน ได้แก่ ปัญหาเงินงบประมาณจากส่วนกลางล่าช้า ปัญหาการจัดเก็บรายได้
ของเทศบาลไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เพราะบางกิจการเลิกกิจการโดยไม่แจ้งยกเลิกการจ่าย ปัญหา
เทศบาลขาดแหล่งรายได้ใหม่ ๆ ซึ่งปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดคือปัญหาการพึ่งพารายได้จากรัฐมากเกินไป
โดยปัญหานี้ก่อให้เกิดทั้งความอ่อนแอของท้องถิ่น และปัญหาการบริหารจัดการอื่น ๆ ตามมา

ข้อเสนอแนะ
เทศบาลตาบลนาบอนต้องดาเนินการหาแนวทางในการจัดเก็บรายได้ให้มากขึ้นอย่างจริงจัง
และในภาวะที่งบประมาณมีจากัดก็ต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังไม่ให้งบประมาณขาดดุล จัดลาดับความสาคัญ
ของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และให้ความสาคัญกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักในหน้าที่ของตนเองต่อการเสียภาษีและการตรวจสอบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้เกิดการมี
ส่ ว นร่ ว มในการแก้ปัญหาการคลังท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภ าพและเกิดจากประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง
ในส่วนของรัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณให้กับเทศบาลมากขึ้นตามภาระงาน เทศบาลเองก็จัดหารายได้ให้
เพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับภาระการใช้จ่าย
------------------------------------------------------------

