
10 ป การกระจายอํานาจการคลังฯ กับทางเลือก
การกระจายอาํนาจดานสขภาพการกระจายอานาจดานสุขภาพ

รศ. ดร. สกนธ วรัญูวัฒนา

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรคณะเศรษฐศาสตร มหาวทยาลยธรรมศาสตร

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2553

1



หัวขอการนําเสนอ

 หลักการกระจายอํานาจการคลัง หลกการกระจายอานาจการคลง

 โครงสรางการคลังของ อปท. และศักยภาพทางการคลังที่แทจริง

่ การพัฒนาศักยภาพทางการคลังของ อปท. ทีค่วรเรงดําเนินการ

 การดูแลสุขภาพและความสามารถทางการคลังของ อปท.ู ุ

 สรุป
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รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ฐ ญู
2540 และ 2550

พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
ํ ใ    ป   ิ่  อานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน 

พ.ศ. 2542

แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 

แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 

ป ิ ั ิ ั้ ป ิ ั ิ ั้แผนปฏิบัติการกาํหนดขันตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 1) พ ศ  2545

แผนปฏิบัติการกาํหนดขันตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(ฉบับที่ 2) พ ศ  2551สวนทองถน (ฉบบท 1) พ.ศ. 2545 (ฉบบท 2) พ.ศ. 2551
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ใสาระสําคัญการกระจายอํานาจการคลังภายใตกฎหมายตางๆ
• กําหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอดหนนและรายไดใหแก อปท เพื่อใหกาหนดการจดสรรภาษและอากร เงนอุดหนุนและรายไดใหแก อปท.เพอให
สอดคลองกับอํานาจหนาที่

•  ตองมีรายไดเพิ่มขึ้นคิดเปนสัดสวนตอรายไดรัฐบาลภายในป 2544 ไมนอย ตองมรายไดเพมขนคดเปนสดสวนตอรายไดรฐบาลภายในป 2544 ไมนอย
กวารอยละ 20 และใหมีรายไดเพิ่มขึ้นคิดเปนสัดสวนตอรายไดของรัฐบาล
ภายในไมเกิน พ.ศ. 2549 ไมนอยกวารอยละ 35

   

(ไดมีการแกไขกฎหมายภายหลังกําหนดให ตั้งแตปงบประมาณพ.ศ. 2550  (ไดมการแกไขกฎหมายภายหลงกาหนดให ตงแตปงบปร มาณพ.ศ. 2550  
อปท. จะมีรายไดคิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาลไมนอยกวารอยละ  
25 และเงินอุดหนุนที่จัดสรรใหตองไมนอยกวาปงบประมาณพ.ศ.  2549 ที่
ถือเปนจุดเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สําคญั)

4



ั ํ ัหลักการและแนวทางการกระจายอํานาจทางการคลัง   

1 การจัดสรรรายไดใหแก อปท.ตองคํานึงภาระคาใชจายตามภารกิจที่ อปท. ไดรับ1. การจดสรรรายไดใหแก อปท.ตองคานงภาระคาใชจายตามภารกจท อปท. ไดรบ

2. การจัดสรรรายไดใหแก อปท. ตองพิจารณาจากภาพรวมของรายไดทุกประเภทของ 
อปท. โดยใหความสําคัญกับรายไดที่ อปท. จดัเก็บหรือจัดหาเองเปนสําคัญญ ญ

3.  การปรับปรุงรายไดที่ อปท. จดัเก็บเอง ตองใหความสําคัญตอแนวทางการขยายฐาน
ภาษี การกําหนดอัตราภาษี การเพิ่มประสิทธภิาพการจัดเก็บภาษ ีความโปรงใสใน

่ ่ ่การจัดเก็บภาษี การเพิ่มภาษีหรือรายไดประเภทใหมๆ และเพิ่มรายไดรูปแบบอื่นๆ 
ที่กวางขวางขึ้น

 ไ  ี  ป  ิ  ํ ิ ใ  ี่4. การแบงสรรรายไดจากภาษีแก อปท. ตองพิจารณาตามแหลงกําเนิดใหมากทีสุด

5. การจัดสรรเงินโอนหรือเงินอุดหนุนที่ใหแก อปท. ตองคํานึงถึงวัตถุประสงคในการ
จัดสรร และมีวิธกีารจัดสรรที่หลากหลายตามเปาหมายของการจัดสรรเปนสําคัญ เชนจดสรร และมวธการจดสรรทหลากหลายตามเปาหมายของการจดสรรเปนสาคญ เชน
แบบทั่วไป แบบเฉพาะกิจ แบบสมทบ แบบเหมาเปนดาน
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หัวขอการนําเสนอ

หลักการกระจายอํานาจการคลังหลกการกระจายอานาจการคลง

 โครงสรางการคลังของ อปท. และศักยภาพทางการคลังที่แทจริง

 การพัฒนาศกัยภาพทางการคลังของ อปท. ที่ควรเรงดําเนินการ

 การดแลสขภาพและความสามารถทางการคลังของ อปท การดูแลสุขภาพและความสามารถทางการคลงของ อปท.

 สรุป
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โ  ไ  ปโครงสรางรายไดของ อปท.

 รายไดจากการจัดเก็บเอง ไดแก ภาษีโรงเรือนที่ดิน ภาษีบํารงทองที่ ภาษี รายไดจากการจดเกบเอง ไดแก ภาษโรงเรอนทดน ภาษบารุงทองท ภาษ

อากรรังนกอีแอน ภาษปีาย อากรฆาสัตว ฯลฯ

 ไ  ี่ ั ั ส ใ    ี่ ํ ไ   ิ รายไดทรฐบาลจดสรรให ตามกฎหมายตางๆ ทกาหนดไว อาท 

ภาษมีูลคาเพิ่ม ภาษีสุรา ยาสูบ และสรรพสามิต เปนตน

ไ  ี่ ั ใ   ี่ ั ั ใ  รายไดทีรัฐบาลอุดหนุนให ตามเกณฑทีรัฐบาลกําหนดจัดสรรใหจาก

งบประมาณรายจาย
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โครงสรางรายไดเก็บเองของ อปท.

ประเภทรายได อบจ. เทศบาล อบต. เมือง

พัทยา

กทม.

ภาษโีรงเรือนที่ดิน    

ภาษีบํารงทองที่    ภาษบารุงทองท    

ภาษปีาย    

อากรฆาสัตว    

อากรรงันก   

ยาสูบ น้ํามัน โรงแรม 
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โครงสรางรายไดจากการจัดสรรของ อปทโครงสรางรายไดจากการจดสรรของ อปท.

ประเภทรายได อบจ. เทศบาล อบต. เมืองพัทยา กทม.

ภาษีมูลคาเพิ่ม (1 ใน 9)    

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม กม. แผน ฯ     ู

ภาษีธรุกิจเฉพาะ    

ภาษีสราสรรพสามิต    ภาษสุราสรรพสามต    

ภาษรีถยนตลอเลื่อน  

คาจดทะเบียนโอนสิทธินิติกรรม    

คาภาคหลวงแรปโตรเลียม     
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ความกาวหนาในการจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรความกาวหนาในการจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรกราฟแสดงรายไดรวมของ อปท. ป 2547-2551

ป พ.ศ. รายไดทองถิน่ สัดสวนตอรายไดรัฐ
400 000 00

(หนวย:ลานบาท)

25482548 293293 750750 0000 2323 50 50 %%

335,369.05
324,162.82314,813.17

281,953.63300,000.00

400,000.00

25482548 293293,,750750..0000 2323..50 50 %%

25492549 327327,,113113..0000 2424..05 05 %%142,740.79
133,968.20124,842.12115 210 70

235,299.52

200,000.00

25492549 327327,,113113..0000 2424..05 05 %%

25502550 357357,,424424..1515 2525..17 17 %%
34,744.0532,807.4127,655.9024 002 5322 194 94

104,636.8399,902.42
105,649.0778,112.42

85,077.79 53,247.3857,484.7956,666.08
64,627.9836,588.79

124,842.12115,210.70
91,438.00100,000.00

25512551 376376,,740740..0000 2525..20 20 %%
34,744.05,27,655.9024,002.5322,194.94-

ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551

25522552 400400,,338338..7575 2525..82 82 %%
จัดเก็บเอง ภาษีจัดสรร Vat แผน เงินอุดหนุน รวม

25532553 340340,,995995..1818 2525..2626 %%
10



เปรียบเทียบรายไดของ อปท.ที่ผานมาเปรียบเทียบรายไดของ อปท.ที่ผานมา

ประเภท

รายได

ปงบประมาณ (หนวย:ลานบาท)

รายได
25492549          %% 25502550 %% 25512551 %% 25522552 %% 25532553 %%

รายไดที่จัดเก็บรายไดที่จัดเก็บ 29,110.4 8.90 32,021.45 8.96 35,223.60 9.35 38,745.96 9.35 29,110.41 8.53

เองเอง
1

รายไดที่รัฐเก็บใหรายไดที่รัฐเก็บให 100,189.

59

33.69 120,728.70 33.78 128,676.40 34.16 140,679.27 33.95 126,589.59 37.12

รายไดที่รัฐแบงใหรายไดที่รัฐแบงให 61,800.0

0

18.89 65,300.00 18.27 65,000.00 17.25 71,900.00 17.35 45,400.00 13.31

0

เงินอุดหนุนเงินอุดหนุน 126,013.

00

38.52 139,374.00 38.99 147,840.00 39.24 163,057.00 39.35 139,895.18 41.02

รวม 327,113.

00

100.0 357,424.15 100.0 376,740.00 100.0 400,338.75 100.0 340,995.18 100.0
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ป ํ ั    เปาหมายการกระจายอํานาจทางการคลงั   

รายไดจดัเก็บเองรายไดจดเกบเอง

• เพื่อให อปท. มอีิสระในการทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

่ ้ ่• เพื่อความรับผิดชอบรวมกันระหวาง อปท. กับประชาชนในพื้นที่

• เพื่อกระตุนให อปท. สามารถพึ่งตนเองทางการคลังบนพื้นฐานรายได 

ของตนเองในระยะยาว
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ป ํ ั    เปาหมายการกระจายอํานาจทางการคลงั   

การจัดสรรรายไดให อปท  การจดสรรรายไดให อปท. 
• เพื่อใหมมีาตรฐานในการทําหนาที่ของ อปท.

่ ่ ่•  เพื่อลดชองวางระหวาง อปท. ทีม่ีฐานะทางการคลังทีแ่ตกตางกัน

• เพื่อให อปท. สามารถดําเนินการตามนโยบายของรัฐ หรือสามารถ

ดําเนินการแกไขปญหาในทองถิ่นที่เกินขีดความสามารถทางการคลัง

ของ อปท.นั้น

• เพื่อกระตุนให อปท. พัฒนาความสามารถพึ่งตนเองทางการคลังบน

พื้นฐานรายไดของตนเองในระยะยาวฐ
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วิธจีดัสรรรายไดใหแก อปทวธจดสรรรายไดใหแก อปท.

 ตองมีการทบทวนสูตรการจัดสรรรายไดอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะเมื่อมีการ

ปรับปรุงภารกิจอํานาจหนาที่ของ อปท. ใหม

 ตองมีมาตรการเพื่อเรงสรางวินัยทางการเงิน การคลัง ทั้งในดานรายไดและการ

ใชจาย รวมทั้งสรางความเขาใจในรวมรับผอดชอบทางการคลังของประชาชนใน

่ ็ทองถิ่น โดยรัฐตองกําหนดมาตรการกํากับดูแลและตรวจสอบการจัดเก็บภาษี

ของ อปท. ที่เหมาะสม
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หัวขอการนําเสนอ

หลักการกระจายอํานาจการคลังหลกการกระจายอานาจการคลง

 โครงสรางการคลังของ อปท. และศักยภาพทางการคลังที่แทจริง

 การพัฒนาศกัยภาพทางการคลังของ อปท. ที่ควรเรงดําเนินการ

 การดแลสขภาพและความสามารถทางการคลังของ อปท การดูแลสุขภาพและความสามารถทางการคลงของ อปท.

 สรุป
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แนวแนวทางการพัฒนาดานการคลังของ ทางการพัฒนาดานการคลังของ อปทอปท..

1. มุงเนนการขยายฐานภาษีของ อปท. ใหมีความครอบคลุม มีประสิทธภิาพ  ความโปรงใสุ ฐ ุ

 การพัฒนาแหลงรายไดภาษีใหมใหแก อปท

 ํ ิ  ี ิ  ป  ี่ การกําหนดการคิดคาธรรมเนียมบริการของ อปท. ทีเหมาะสม

2. การจัดสรรรายไดให อปท. ตองคํานึงภารกิจความรับผิดชอบ ความเทาเทียมระหวาง อปท.

และสูตรการจัดสรรตองชัดเจน เปนธรรม

3. ดานการจัดสรรเงินอดหนน ตองพิจารณาวัตถประสงคเปนหลัก กลาวคือ3. ดานการจดสรรเงนอุดหนุน ตองพจารณาวตถุประสงคเปนหลก กลาวคอ

การมีมาตรฐานในการทําหนาที่

ชวยลดชองวางฐานะการคลังชวยลดชองวางฐานะการคลง

สงเสริมการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล

กระตนทองถิ่นพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถพึ่งตนเองในระยะยาวกระตุนทองถนพฒนาเพมขดความสามารถพงตนเองในระยะยาว
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หัวขอการนําเสนอ

 หลักการกระจายอํานาจการคลัง หลกการกระจายอานาจการคลง

 โครงสรางการคลังของ อปท. และศักยภาพทางการคลังที่แทจริง

 การพัฒนาศกัยภาพทางการคลังของ อปท. ที่ควรเรงดําเนินการ

 การดแลสขภาพและความสามารถทางการคลังของ อปท การดูแลสุขภาพและความสามารถทางการคลงของ อปท.

 สรุป
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

  โ ื้  ั    ( )หมวด 5 แนวนโยบายพืนฐานแหงรฐ  ม.78 (3)

หมวด 14 การปกครองสวนทองถิ่น ม.281-283

แผนการกระจายอํานาจใหแก อปท   (ฉบับที ่2) พ ศ 2551แผนการกระจายอานาจใหแก อปท.  (ฉบบท 2) พ.ศ. 2551

แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. (ฉบับที ่2)แผนปฏบตการกาหนดขนตอนการกระจายอานาจใหแก อปท. (ฉบบท 2)

การถายโอนสถานีอนามัย ใหแก อปท.
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การรักษา

การสราง
เสริมสุขภาพ

การรกษา
เบื้องตน

การฟนฟู

การถายโอน

่สถานีอนามัย 
ใหแก อปท.

การปองกัน อื่นๆ
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รปูแบบการดําเนินภารกิจของ อปท.

 ดําเนินการเอง ดาเนนการเอง

 ซื้อบริการจากภาคเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ อปท. อื่น

 รวมจัดบริการกับ อปท. อื่นๆ

 ดําเนินการรวมกับรัฐ (Share Responsibilities) ดาเนนการรวมกบรฐ (Share Responsibilities)
 ภารกิจที่รฐัดําเนินการอยูและ อปท. สามารถดําเนินการได

 ภารกิจที่ อปท. มอบหมายใหเอกชนดําเนินการแทน

20



หัวขอการนําเสนอ

 หลักการกระจายอํานาจการคลัง หลกการกระจายอานาจการคลง

 โครงสรางการคลังของ อปท. และศักยภาพทางการคลังที่แทจริง

 การพัฒนาศกัยภาพทางการคลังของ อปท. ที่ควรเรงดําเนินการ

 การดแลสขภาพและความสามารถทางการคลังของ อปท การดูแลสุขภาพและความสามารถทางการคลงของ อปท.

 สรุป
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ปสรุป

 การกระจายอํานาจการคลังเพื่อให อปท  มีความเขมแข็งทางการคลังและ การกระจายอานาจการคลงเพอให อปท. มความเขมแขงทางการคลงและ

ศักยภาพในการตัดสินใจดวยตนเองไดมากที่สุด

 รักษาความเปนอิสร ในการให อปท  เลือกใหบริการกับปร ชาชนตามมาตรฐาน รกษาความเปนอสระในการให อปท. เลอกใหบรการกบประชาชนตามมาตรฐาน

ขั้นต่ําในการทําหนาที่ที่กําหนดโดยรัฐ ตามศักยภาพและความสามารถของ อปท.

ที่มีอยทมอยู

 ตองเรงพัฒนาศักยภาพการใหบรกิาร และการมีสวนรวมของ อปท. กับ 

ป ใ ใ  ิประชาชนในการใหบริการสาธารณะ

 เรงพัฒนาการทํางานรวมกันระหวางภาคสวนตางๆ กับ อปท.
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