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เรื่อง ‘การปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลัง
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การ กระ จาย อำ นาจ ให แก องค ก ร ปกครอง ส ว น
ทองถิ่นนับวามีความสำคัญมากและไดมีการบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ แหง ราช อาณาจักร ไทย โดย รัฐธรรมนูญ แหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนรัฐธรรมนูญฉบับ
แรกที่ไดมีบทบัญญัติใหมีการกระจายอำนาจใหแกองคกร
ปกครอง สวน ทองถิ่น อยาง เต็ม รูป แบบ และ ระบุ ใหมี การ
จัดทำกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหมีการพัฒนาการ
กระจาย อำนาจ เพิ่ม ขึ้น ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น
อยางตอเนื่อง นอกจากนั้น ยังมีการระบุใหองคกรปกครอง
ส ว น ท อ งถิ่ น มี ความ เป น อิ ส ระ ใน การ กำหนด นโยบาย
การปกครอง การบริหารงาน การบริหารงานบุคคล และ
การ บริหาร การ เงิน การ คลัง รวม ทั้ง มี อำนาจ หนาที่ ของ
ตนเองโดยเฉพาะ ซึ่งเปนการดูแลและใหบริการสาธารณะ
แกประชาชน ตอมาเมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็ยังคงความสำคัญ
ของบทบัญญัติที่วาดวยการกระจายอำนาจไว
กลไก ขับ เคลื่อน สำคัญ ใน การ พัฒนาการ กระจาย
อำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น คือการกระจาย
อำนาจทางการคลังใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง
จะตองมีการดำเนินงานใหสอดคลองกันทั้งในระดับรัฐบาล
และ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น งาน ศึกษา นี้ ได ทำการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจทางการ
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คลังในประเทศไทย เพื่อทราบถึงสถานะและความกาวหนา
ของการกระจายอำนาจทางการคลังใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น รวมถึงปญหาและขอเสนอแนะตางๆ เพื่อให
เกิดการกระจายอำนาจทางการคลังที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งสามารถสรางความเขมแข็งและความ
เปนอิสระทางการคลังใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
ในที่สุด

á¹Ç¤Ô´áÅÐËÅÑ¡¡ÒÃã¹¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍÓ¹Ò¨·Ò§¡ÒÃ¤ÅÑ§
ประเทศไทยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น จำนวน
7,853 แหง ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554 โดยจำแนกเปน
5 รูปแบบคือ องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล
องคการบริหารสวนตำบล (อบต.) และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แหงคือ กรุงเทพมหานครและเมือง
พัทยา (ตารางที่ 1)

´Ç§Á³Õ àÅÒÇ¡ØÅ

ตารางที่ 1 จำนวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในประเทศไทย
ที่มา: กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554

»ÃÐàÀ·¢Í§Í§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹ ¨Ó¹Ç¹ (áË‹§)
1. องคการบริหารสวนจังหวัด

76

2. เทศบาล

2,082

เทศบาลนคร

27

เทศบาลเมือง

155

เทศบาลตำบล

1,900

3. องคการบริหารสวนตำบล

5,693

4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ
พิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา)
รวม

2
7,853
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การกระจายอำนาจทางการคลังถือเปนองคประกอบ
หลัก ของ การ กระ จาย อำ นาจ ซึ่ง สามารถ ใช เปน ดัชนี ชี้ วัด
ถึงระดับความกาวหนาในการกระจายอำนาจของประเทศ
(สกนธ วรัญูวัฒนา และคณะ, 2552) องคกรปกครองสวน
ทองถิน่ จะประสบผลสำเร็จในการปฏิบตั ภารกิ
ิ
จหนาทีได
่ นัน้
ยอมตองมีรายรับที่เพียงพอ ไมวาจะเปนรายรับที่มาจาก
การจัดเก็บเองในทองถิ่นหรือไดรับการจัดสรรหรือถายโอน
รายรับมาจากรัฐบาล รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองมีอำนาจในการตัดสินใจในการใชจายในการจัดบริการ
สาธารณะในพื้นที่ของตน
การ กระ จาย อำ นาจ ทางการ คลัง มี ได หลาย รูป แบบ
พอสรุปไดดังนี้
1. องคกรปกครองสวนทองถิน่ หารายไดดวยตนเอง เพือ่
ใชในการจัดบริการสาธารณะในทองถิ่น หรือชดเชย
ตนทุนการจัดบริการสาธารณะในทองถิน่ โดยการเก็บ
คาธรรมเนียมจากผูใชบริการ
2. การรวมมือทางการคลังหรือการรวมมือในการผลิต
สินคาและบริการสาธารณะระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและผูใชบริการ โดยที่ผูใชบริการตองมี
สวนรวมในการจัดบริการ (อาจจะอยูในรูปของการ
ใหการสนับสนุนทางการเงินหรือการอุทิศแรงงาน)
3. การเพิ่มศักยภาพในการหารายไดของทองถิ่น โดย
ผานทั้งมาตรการทางภาษี เชน ภาษีทรัพยสินและ

´Ç§Á³Õ àÅÒÇ¡ØÅ

มาตรการที่มิใชภาษี เชน การเก็บคาธรรมเนียมการ
ใชบริการ
4. การถายโอนรายรับจากรัฐบาลไปยังองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยถายโอนภาษีที่จัดเก็บโดยรัฐบาลไป
ยังองคกรปกครองสวนทองถิน่ เพือ่ การใชจายในการ
จัดบริการสาธารณะภายในทองถิ่น
5. การ เพิ่ ม ความ สามารถ ทางการ คลั ง ให แก องค ก ร
ปกครอง สวน ทองถิ่น โดย การ อนุญาต ให องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถกูยืมเงินเพื่อการใชจาย
ในการจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนในพื้นที่
หาก งบ ประมาณ ประจำ ป ของ องคกร ปกครอง สวน
ทองถิ่นไมเพียงพอตอรายจาย
ใน ประเทศ กำลัง พัฒนา ทั้ง หลาย องคกร ปกครอง
สวนทองถิ่นมีอำนาจตามกฎหมายในการจัดเก็บรายไดใน
ระดับทองถิ่น แตมักมีฐานรายไดหรือฐานภาษีที่คอนขาง
แคบ และมีการพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางสูง ยังผล
ให องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ขาด ความ พยายาม ในการ
หา รายได เอง สิ่ง ที่ เกิด ขึ้น ใน ทาง ปฏิบัติ เหลา นี้ อาจ เปน
อุปสรรคตอการบรรลุถึงปรัชญาของการกระจายอำนาจทาง
การคลัง การทีองค
่ กรปกครองสวนทองถิน่ ไมสามารถพึง่ พา
เงินรายรับของตนเองและตองพึง่ พารายรับจากรัฐบาลกลาง
เปนหลัก ทำใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดความเปน
อิสระในการตัดสินใจและการดำเนินงาน เนื่องเพราะการ
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พึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางมักจะผูกติดกับเงื่อนไข
บางประการทีรั่ ฐบาลกลางกำหนดไวใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองปฏิบัติ
การกระจายอำนาจทางการคลังนับวาเปนประเด็น
สำคัญ สำหรับ การ ปฏิรูป ภาค รัฐ ใน ประเทศ กำลัง พัฒนา
ซึ่งโดยทั่วไปแลวองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีบทบาท
ทางการ คลัง ใน ระดับ ต่ำ โดย เฉพาะ ประเทศ ที่ มี การ รวม
ศูนยอำนาจอยูที่สวนกลางสูง เชน ประเทศกำลังพัฒนาใน
ภูมิภาคเอเชีย ความกาวหนาในการขับเคลื่อนนโยบายการ
กระจายอำนาจในประเทศกำลังพัฒนามักเปนไปอยางลาชา
ประกอบกับ การมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่
ถูกกำหนดจากสวนกลางและมีเปาหมายทางดานการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลัก โดยมุงเนนการลงทุนขนาด
ใหญ และมีกระบวนการทำใหเปนอุตสาหกรรม (Industrialization) ที่มุงเนนถึงการประหยัดจากขนาด จึงทำใหการ
กระจายอำนาจทางการคลังถูกลดทอนความสำคัญลงและ
มักถูกละเลยจากการเปนวาระแหงชาติ
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ยัง ผล ให ประเทศ กำลัง พัฒนา ทั้ง หลาย ริเริ่ม นโยบาย การ
กระจายอำนาจ การถดถอยในการพัฒนาดานเศรษฐกิจและ
ความไมเทาเทียมในการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนา
เศรษฐกิจเปนแรงเสริมใหเกิดการกระจายอำนาจ นอกจาก
นั้น ประเทศเหลานี้ยังตระหนักวา ความดอยประสิทธิภาพ
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ของ ภาค รัฐ ได สราง ปญหา ทางการ คลัง ซึ่ง สง ผล ตอ การ
พัฒนา ประเทศ ดัง นั้น แนว โนม ใน อนาคต จึง ตอง เกิด การ
กระจายอำนาจทางการคลัง
เหตุผล ที่ สำคัญ ทาง เศรษฐศาสตร ที่ สนับสนุน การ
กระจายอำนาจทางการคลัง คือ
1. »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ·Ò§ àÈÃÉ°¡Ô¨: รัฐบาล กลาง ของ
ประเทศ ที่ มี ความ หลาก หลาย ทาง เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพกายภาพทางภูมิศาสตร แตมีการบริหารงานแบบรวม
ศูนยอำนาจ มักจะประสบความลมเหลวในการจัดบริการ
สาธารณะเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและ
สอดรับกับเงื่อนไขของทองถิ่น แตในทางตรงกันขาม หากมี
การกระจายอำนาจ องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
ปรับเปลี่ยนรายจายทางดานบริการสาธารณะใหสอดคลอง
กั บ ความ ต อ งการ ของ ประชาชน ใน ท อ งถิ่ น ได โดย ง า ย
ในลักษณะทีไม
่ สามารถกระทำไดภายใตการรวมศูนยอำนาจ
ดังนั้น องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น จึง กลาย เปน องคกร ที่
สามารถ จัด บริการ สาธารณะ ได เหมาะ สม กับ ผูรับบริการ
แตละรายไดดีกวารัฐบาลกลาง
2. ¤ÇÒÁä´Œà»ÃÕÂºã¹¡ÒÃ¨Ñ´à¡çºÃÒÂä´Œ: องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในการเขาถึง
ฐานรายไดหรือฐานภาษีบางประเภท โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ฐานภาษีที่ยึดติดกับพื้นที่ เชน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
3. ¤ÇÒÁ Ã‹ÇÁ Á×Í áÅÐ ¡ÒÃ »ÃÐÊÒ¹ §Ò¹ ·Õè ´Õ ¢Öé¹: การ

15

16

¡ÒÃ»¯ÔÃÙ»¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍÓ¹Ò¨¡ÒÃ¤ÅÑ§ÊÙ‹·ŒÍ§¶Ôè¹

กำหนด ราคา บริการ สาธารณะ ใน ทองถิ่น โดย ผาน การ จัด
เก็บ ภาษี ใน ทองถิ่น ไม เปน เพียง การ จัด บริการ สาธารณะ
ที่มีประสิทธิภาพเทานั้น แตยังเปนการชวยกระตุนใหเกิด
แนวทางปฏิบตั ใหม
ิ ๆ ในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการประสานความรวมมือในการจัดบริการสาธารณะใน
ทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่นมีแรงจูงใจในการลดตนทุนในการ
ผลิต และ จัด บริการ สาธารณะ โดย รวม มือ กับ ทองถิ่น อื่นๆ
ความ รวม มือ นี้ มี นัย สำคัญ อยาง ยิ่ง ใน ประเทศ ที่ มี องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจำนวนมากและมีขนาดเล็ก
การออกแบบการกระจายอำนาจทางการคลัง จะตอง
มีองคประกอบสำคัญหลายประการดังนี้
1. ¡ÒÃÁÕÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·ÕèàËÁÒÐÊÁ à¾×èÍàÍ×éÍãËŒà¡Ô´¡ÒÃ
¡ÃÐ¨ÒÂÍÓ¹Ò¨
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการกระจายอำนาจเริ่มจาก
กรอบทางกฎหมาย ไมวาจะเปนในระดับรัฐธรรมนูญ หรือ
กฎหมายในระดับรองลงมา นัน่ คือกรอบทางกฎหมายตองมี
การใหสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบ และความเปนอิสระใน
ระดับหนึง่ แกองคกรปกครองสวนทองถิน่ อยางไรก็ตามการ
มีกรอบทางกฎหมายที่กำหนดไวก็ยังไมไดเปนหลักประกัน
วาการกระจายอำนาจทางการคลังจะประสบผลสำเร็จ ยังมี
ปจจัยอีกหลายปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จในการกระจาย
อำนาจทางการคลัง อาทิ ความมุงมั่นในเจตนารมณทาง
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การเมือง แรงเสียดทานจากระบบราชการ และความเขาใจ
ของประชาชน
2. ¡ÒÃ¡ÓË¹´ÀÒÃ¡Ô¨Ë¹ŒÒ·Õè·ÕèàËÁÒÐÊÁãËŒá¡‹Í§¤¡Ã
»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹
การ กำหนด ภารกิจ หนาที่ ระหวาง รัฐบาล กลาง และ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ควรมีความชัดเจนและเหมาะสม
เพื่อใหทราบวาแตละฝายมีภารกิจหนาที่อะไรบาง รวมทั้ง
สามารถกำหนดไดวารายจายทีเหมาะ
่
สมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในแตละปงบประมาณควรจะเปนเทาไร ตาม
หลักการที่เรียกวา ‘การเงินตองตามภารกิจหนาที่ (Finance
Follows Functions)’
3. ¡ÒÃÊÃŒÒ§ÈÑ¡ÂÀÒ¾´ŒÒ¹¡ÒÃà§Ô¹¡ÒÃ¤ÅÑ§ â´Â¡ÒÃ
¡ÓË¹´áËÅ‹§ÃÒÂÃÑº·ÕàËÁÒÐ
è ÊÁãËŒá¡‹Í§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ô¹è
การ มี ศั ก ยภาพ ทางการ เงิ น การ คลั ง ของ องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เขมแข็ง เปนปจจัยสำคัญที่มีผลตอ
ความสำเร็จในการกระจายอำนาจทางการคลัง เนื่องเพราะ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ จะตองมีความเปนอิสระทางการ
คลัง โดยสามารถใชจายจากแหลงรายรับของตนเองใหได
มากที่สุด แตก็ไมไดหมายความวาตองเปนอิสระทางการ
คลังอยางเต็มรูปแบบ เนื่องเพราะรัฐบาลกลางอาจมีนโย
บายบางนโยบายที่ประสงคใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปฏิบัติตาม อยางไรก็ตามในการจัดเก็บรายไดของทองถิ่น
มักประสบปญหาบางประการ อาทิ ประการแรก รายรับที่
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รัฐบาลกลางกำหนดใหเปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
มักไมเพียงพอตอความตองการใชจายในทองถิ่น ประการ
ที่ สอง รายได ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น มักเปน
แหลงรายไดที่ไมมีศักยภาพ โดยรายไดที่ไดนั้นแทบจะไม
ครอบคลุม ตนทุน ใน การ จัด เก็บ ประการ ที่ สาม ขาด แรง
จูงใจในการจัดเก็บรายไดจากทองถิ่นเพื่อนำมาใชจาย โดย
เฉพาะพืน้ ทีที่ มี่ ความออนไหวทางการเมือง ผูบริ
 หารทองถิน่
มักจะกลัวที่จะสูญเสียความนิยมทางการเมือง หากมีการ
จัดเก็บภาษีกับประชาชนเพิม่ ขึน้ และประการทีสี่ ่ ปญหาการ
ออกแบบรายไดของทองถิน่ ทีมี่ ความซับซอนจนเกินไป และ
ทำใหการจัดเก็บไมมีประสิทธิภาพ
4. ÁÕ ÃÐºº ¡ÒÃ ¶‹ÒÂ âÍ¹ ·Ò§¡ÒÃ ¤ÅÑ§ ÃÐËÇ‹Ò§ ÃÑ°ºÒÅ
ã¹ÃÐ´Ñºμ‹Ò§æ ·Õèà¾ÕÂ§¾ÍáÅÐ¤ÃÍº¤ÅØÁμ‹Í¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔÀÒÃ¡Ô¨
Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§Í§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹
การ ปฏิบัติ ภารกิจ หนาที่ ของ องคกร ปกครอง สวน
ทองถิ่นอาจจะตองใชงบประมาณหรือมีตนทุนที่สูงกวางบ
ประมาณรายรับที่ตนมีอยู ซึ่งอาจทำใหเกิดชองวางทางงบ
ประมาณขึ้นระหวางรายรับและรายจายของแตละองคกร
ปกครอง สวน ทองถิ่น ดัง นั้น จึง ตอง มี การ ออกแบบ ระบบ
การถายโอนทางการคลังทีเหมาะ
่
สมระหวางรัฐบาลในระดับ
ตางๆ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีงบประมาณที่
เพียงพอในการปฏิบัติภารกิจหนาที่ของตน เพื่อตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

´Ç§Á³Õ àÅÒÇ¡ØÅ

5. ¡ÒÃà»´âÍ¡ÒÊãËŒÍ§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹à¢ŒÒ
¶Ö§ áËÅ‹§ à§Ô¹ ·Ø¹ ÍÂ‹Ò§ à¾ÕÂ§ ¾Í â´Â ¡ÒÃ ¡ÙŒ Â×Á ËÃ×Í ¡ÒÃ ÍÍ¡
¾Ñ¹¸ºÑμÃ
การ ปฏิบัติ ภารกิจ หนาที่ ของ องคกร ปกครอง สวน
ท อ งถิ่ น หาก อาศั ย งบ ประมาณ รายรั บ ประจำ ป เพี ย ง
อยางเดียว อาจไมเพียงพอในการดำเนินงานในบางลักษณะ
ทีต่ องอาศัยการลงทุนคอนขางสูง ซึง่ ตองใชเวลานานกวาจะ
มีงบประมาณทีเพี
่ ยงพอ ทำใหไมสามารถใหบริการประชาชน
ไดตามอำนาจหนาที่ที่ควรจะเปน ดังนั้นการเปดโอกาสให
องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น สามารถ เขาถึง แหลง เงิน ทุน
อื่นๆ ที่ นอก เหนือ จาก งบ ประมาณ ประจำ ป จะ เปนการ
พัฒนาความสามารถทางการคลังและพัฒนาศักยภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ในการจัดบริการสาธารณะใหกบั
ประชาชนในพื้นที่ไดดีขึ้น
การ ศึกษา ทบทวน การ กระ จาย อำ นาจ ทางการ คลัง
และการปกครองใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ โดย ศุภชั
ศุภชลาศัย และคณะ (2545) ชี้ใหเห็นวาการกระจายอำนาจ
เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการ
บริหารงานทีเกี
่ ย่ วของกับการดำเนินชีวติ ของตนเองโดยตรง
ทั้งในแงเศรษฐกิจ และสังคม โดยไดสรุปใหเห็นถึงขอดีจาก
การ กระ จาย อำ นาจ ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ดัง
แสดงในกลองที่ 1
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ขอดีของการกระจายอำนาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

¡Å‹Í§·Õè 1 :

1. à¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ã¹¡ÒÃ¨Ñ´ÊÃÃºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÐáÅÐÊÒÁÒÃ¶
μÍºÊ¹Í§μ‹Í¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃ¢Í§»ÃÐªÒª¹ã¹·ŒÍ§¶Ôè¹¹Ñé¹ä´Œ´ÕÂÔè§¢Öé¹
´ŒÇÂàËμØ¼Å´Ñ§μ‹Íä»¹Õé
1.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเขาใจสภาพปญหาใน
พื้นที่ดีกวาหนวยงานที่มาจากสวนกลาง

ÁÔμÔ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨
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1.2 องคกรปกครองสวนทองถิน่ จะสามารถประเมินสถานการณ
ทัง้ รายจาย รายได ใหเหมาะสมสำหรับการจัดบริการสาธารณะใน
พื้นที่ไดดีกวาการทำหนาที่จากสวนกลาง อีกทั้งยังเปนการแบง
เบาภาระในการจัดบริการสาธารณะของรัฐบาล อันนำไปสูการ
เพิ่มความรูความสนใจของประชาชนในการตรวจสอบควบคุม
การปฏิบัติงานและการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในที่สุด
1.3 การ จัด บริการ สาธารณะ ใน พื้นที่ โดย องคกร ปกครอง
สวนทองถิ่น เปนการจัดบริการโดยใหความสนใจตอขีดความ
สามารถและตนทุนการจัดบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองแบกรับ ดังนั้น การกระจายอำนาจทางการคลังจึงเปนความ
พยายาม ใน การ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ใน การ จัด บริการ สาธารณะ
ในระดับพื้นที่
1.4 ดวยขอจำกัดของทรัพยากรของแตละองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จึงเกิดความรวมมือกันในการดำเนินงานจัดบริการ
สาธารณะระหวางองคกรปกครองสวนทองถิน่ สงผลใหเกิดตนทุน
ตอหนวยในการจัดบริการสาธารณะที่ต่ำสุด
2. ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁμÃÐË¹Ñ¡¶Ö§¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞã¹¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃ·Ó
Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§Í§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹ à¹×èÍ§à¾ÃÒÐ¡Ô¨¡ÃÃÁμ‹Ò§æ
·Õè¼ÅÔμ¢Öé¹¹Ñé¹ ÁÒ¨Ò¡ÀÒÉÕ¢Í§»ÃÐªÒª¹ã¹¾×é¹·Õè¹Ñè¹àÍ§
3. Å´μŒ¹·Ø¹áÅÐà¾ÔèÁ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ¨Ñ´à¡çºÀÒÉÕ·Õè´Õ¡Ç‹Ò¡ÒÃ
¨Ñ´à¡çºâ´ÂÊ‹Ç¹¡ÅÒ§ ÃÇÁ·Ñé§ ÃÒÂä´Œ·Õè¨Ñ´à¡çº¨Ð¶Ù¡¹Óä»ãªŒã¹¡ÒÃ
¨Ñ´ºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³Ðã¹·ŒÍ§¶Ôè¹â´ÂμÃ§

´Ç§Á³Õ àÅÒÇ¡ØÅ

ขอดีของการกระจายอำนาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

¡Å‹Í§·Õè 1 :

ÁÔμÔ·Ò§¡ÒÃàÁ×Í§

1. ¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍÓ¹Ò¨ãËŒá¡‹Í§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹ ¶×Íà»š¹
¾×¹é °Ò¹ÊÓ¤ÑÞ¢Í§ÃÐºÍº»ÃÐªÒ¸Ô»äμÂ à¹×Íè §à¾ÃÒÐà»š¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ
ãËŒ»ÃÐªÒª¹ä´Œà¢ŒÒä»ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹¢Í§»ÃÐà·Èã¹
´ŒÒ¹μ‹Ò§æ ´Ñ§¹Õé
1.1 การเปดโอกาสใหประชาชนมีโอกาสเลือกคณะผูบริหาร
งานระดับทองถิ่นไดเอง ดังนั้น การเลือกตั้งจึงทำใหประชาชน
สามารถ เลือก และ/หรือ กำหนด นโยบาย ที่ เปน ประโยชน ตอ
ทองถิ่นของตน
1.2 ทำใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
ความใกลชิดกับประชาชน เนือ่ งเพราะสามารถเขาถึงสภาพปญหา
และแกไขไดอยางถูกตองเหมาะสม
1.3 ทำใหการตัดสินใจในการดำเนินงานใดๆ ในระดับพื้นที่
เปนไปอยางรวดเร็ว เนื่องเพราะองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ
มีความตระหนักและมีความจริงจังตอการแกไขปญหาสวนรวม
มากกวารัฐบาล
2. ¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍÓ¹Ò¨¶×Íà»š¹ÃÒ¡°Ò¹ã¹¡ÒÃ½ƒ¡¼Ù¹Œ Ó·Ò§¡ÒÃàÁ×Í§
à¾×Íè ¾Ñ²¹Òä»ÊÙ¡ÒÃ
‹ à»š¹¼Ù¹Œ ÓÃÐ´ÑºªÒμÔ·ÕÁÕè ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ ÃÇÁ·Ñ§é à»´
âÍ¡ÒÊãËŒ»ÃÐªÒª¹ÁÕ¤ÇÒÁÊ¹ã¨¡ÒÃàÁ×Í§áÅÐμÃÐË¹Ñ¡¶Ö§ÊÔ·¸Ô¢Í§
μ¹àÍ§μ‹Í¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹ÊÒ¸ÒÃ³Ð
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àÊŒ¹·Ò§§º»ÃÐÁÒ³¢Í§Í§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ô¹è
การ กระ จาย อำ นาจ ทางการ คลัง ได กอ ให เกิด การ
เปลีย่ นแปลงในขัน้ ตอนของการจัดสรรงบประมาณไปยังทุก
กระทรวงและหนวยงานในระดับเดียวกัน เนื่องเพราะการ
กระจายอำนาจกำหนดใหมีการถายโอนภารกิจหนาที่จาก
หนวยงานสวนกลางไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง
ทำใหหนวยงานหลายหนวยงานที่อยูภายใตกระทรวงไมได
รับงบประมาณแผนดินดังเดิม เสนทางของงบประมาณไปสู
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แสดงในแผนภาพที่ 1

´Ç§Á³Õ àÅÒÇ¡ØÅ
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แผนภาพที่ 1 โครงสรางการจัดสรรงบประมาณ
ทีม่ า: การกระจายอำนาจทางการคลังเพือ่ ขับเคลือ่ นบริการทางสังคม
ไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น. 2552. หนา 4-7.

¡ÒÃ¨Ñ´ÊÃÃ§º»ÃÐÁÒ³ÃÐ´ÑºªÒμÔ
กระทรวงหลัก
(เชน กระทรวงกลาโหม)

หนวยงานระดับกรม

คณะกรรมการ
การกระจายอำนาจฯ

กองทุนสวนกลาง
(ภายใตงบประมาณ)

ผูวาราชการจังหวัด
และโครงการเฉพาะของรัฐบาล

กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถิ่น

(เชน กองทุนหมูบาน SML)

สำนักงานในภูมิภาค

กทม. เมืองพัทยา

อบจ.

เทศบาล

อบต.

หมูบานและชุมชน

หมายเหตุ: กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเปน
องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ที่ สามารถ ได รับ การ
จัดสรรงบประมาณจากงบประมาณรายจายประจำป
จากรัฐบาลโดยตรง ดังเสนประในรูป
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ภายใตพระราชบัญญัตวิิ ธการ
ี งบประมาณ พ.ศ. 2502
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณแผนดินโดยตรง (ยกเวนกรุงเทพมหานครและเมือง
พัทยา) องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น จะ ได รับ งบ ประมาณ
ผานกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
โดยที่ กรม สง เสริม การ ปกครอง ทองถิ่น ทำ หนาที่ ติดตาม
และใหความชวยเหลือทางเทคนิคแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในดานการดำเนินงาน หนาที่หลักของกรมสงเสริม
การปกครองทองถิน่ คือ การถายโอนงบประมาณทีได
่ รับการ
จัดสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใชในการจัด
บริการสาธารณะตางๆ
คณะ กรรมการ การ กระ จาย อำ นาจ ให แก องค ก ร
ปกครอง ส ว น ท อ งถิ่ น มี บทบาท ใน ฐานะ เป น ผู กำหนด
นโยบายการกระจายอำนาจโดยมีหนาที่ออกแบบวิธีและ
สูตรการจัดสรรงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่
รวมทัง้ การทบทวนวิธการ
ี จัดสรรงบประมาณจากสวนกลางที่
จัดสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นเปนผูปฏิบัติในการกระจายงบประมาณ

´Ç§Á³Õ àÅÒÇ¡ØÅ

¡ÒÃ¡ÓË¹´ÃÒÂ¨‹ÒÂ¢Í§Í§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹
(Expenditure Assignment)
การ กำหนด ภารกิ จ หน า ที่ ความ รั บ ผิ ด ชอบ ด า น
รายจายของรัฐบาลในระดับตางๆ เปนขั้นตอนแรกและเปน
พื้นฐานในการออกแบบระบบความสัมพันธระหวางรัฐบาล
กลางและองคกรปกครองสวนทองถิ่น (Jorge MartinezVazquez, 1999) หาก การ กำหนด ภารกิจ หนาที่ ระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิน่ กับหนวยงานตางๆ ของรัฐบาล
ไมมีความชัดเจน (โดยเฉพาะความไมชัดเจนในการกำหนด
อำนาจ ระเบียบ ปฏิบัติ และ ความ รับ ผิด ชอบ ตอ ภารกิจ
หนาที่ของแตละฝาย) อาจทำใหเกิดความไรเสถียรภาพและ
ความขัดแยงในการกระจายอำนาจ ปญหาที่สำคัญที่สุดคือ
อำนาจในการตัดสินใจในการใชจายของหนวยงานในแตละ
ระดับที่มีความทับซอนกัน ทำใหไมสามารถแบงแยกความ
รับผิดชอบออกจากกันได สงผลใหการใชจายงบประมาณ
ในการจัดบริการสาธารณะเกิดความสิ้นเปลืองและไมคุมคา
การ กำหนด ภารกิจ หนาที่ ความ รับ ผิด ชอบ ดาน ราย จาย นี้
จำเปนตองมีความสอดคลองกับการกำหนดรายรับและกลไก
ความเสมอภาคทางการคลัง
จากการศึกษาแนวคิดเรื่องการจัดสรรภารกิจหนาที่
ระหวางรัฐบาลกลางและองคกรปกครองสวนทองถิน่ พบวา
มีแนวคิด ดังนี้
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1) แนวคิด การ จัดสรร ภารกิจ หนาที่ โดย ให องคกร
ปกคอรงสวนทองถิน่ ระดับลางสุดเปนผูทำ
 ภารกิจหนาทีก่ อน
(Subsidiarity Principle) แนวคิดนี้ เนนการใหสิทธิแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ระดับลางทีมี่ ความใกลชิดกับประชาชน
มาก ที่สุด ใน การ จัด บริการ สาธารณะ กอน ขณะ ที่ องคกร
ปกครอง สวน ทองถิ่น ระดับ สูง ขึ้น จะ ทำ หนาที่ จัด บริการ
สาธารณะที่เกินขีดความสามารถขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ ระดับลาง หรือเขามาจัดการกับปญหาในระดับพืน้ ที่
ที่มีลักษณะกระจายตัวในวงกวางครอบคลุมหลายพื้นที่
2) แนวคิด การ จัดสรร ภารกิจ หนาที่ โดย ให องคกร
ปกครอง สวน ทองถิ่น ทำ ภารกิจ หนาที่ ใน สวน ที่ เหลือ จาก
รัฐบาลกลาง (Residuality Principle) เปนแนวคิดที่มีลักษณะ
ตรงกันขามกับแนวคิดแรก (Subsidiarity Principle) กลาว
คือ ภารกิจหนาที่โดยสวนใหญเปนหนาที่ของรัฐบาลกลาง
ขณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเฉพาะเรื่อง
หรือดำเนินการในภารกิจทีรั่ ฐบาลกลางทำไดไมดีเทาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในทางปฏิบัติ พบวา ประเทศไทยได
ใชแนวคิดนี้ในการกำหนดความสัมพันธระหวางรัฐบาลและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (จรัส สุวรรณมาลา, 2553)
หลัก การ และ ความ สำคัญ ของ การ จัด ระบบ ภารกิจ
หนาที่ คือ การสรางระบบการกระจายอำนาจทางการคลัง
ที่มีความเหมาะสมตอภารกิจหนาที่ที่องคกรปกครองสวน
ทองถิน่ ตองรับผิดชอบ โดยมีหลักการสำคัญคือ การกำหนด
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งบประมาณจะตองมีความสมดุลกับภารกิจหนาทีของ
่ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (Roy Bahl and Jorge MartinezVazquez, 2006) ดังนัน้ การกำหนดภารกิจหนาทีของ
่ องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ทีชั่ ดเจนจึงเปนปจจัยสูความ

สำเร็จของ
การกระจายอำนาจการคลัง
รัฐบาลกลางจะไมสามารถกำหนดขนาดของรายรับที่
เหมาะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได หากไมมีการ
กำหนด ภารกิจ หนาที่ ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ให
ชัดเจน การกำหนดภารกิจหนาที่ใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจำเปนตองดำเนินการควบคูกับการวางแผนรายรับ
เพื่อใหเกิดความสอดคลองและสมดุลระหวางรายรับและ
รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิน่ รวมทัง้ การกำหนด
ภารกิจ หนาที่ จะ เปนการ สราง ความ ชัดเจน ใน การ ดำเนิน
งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน ในกรณีที่รัฐบาล
มอบหมายหนาทีให
่ แกองคกรปกครองสวนทองถิน่ มากเกิน
กวา ที่ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น สามารถ หา รายได ของ
ตนเองมาสนับสนุนการใชจายได เทากับเปนการสงสัญญาณ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ตองแสวงหารายรับจากแหลง
อื่นๆ และสรางความชอบธรรมใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใน การ ขอรับ เงิน อุดหนุน จาก รัฐบาล กลาง เพราะ
ภารกิจ หนาที่ ที่ ได รับ มอบ หมาย มี มาก เกิน ศักยภาพ ทาง
รายรับของตน ดังนั้นหากไมมีการกำหนดภารกิจหนาที่ที่มี
ความเหมาะสมตัง้ แตเริม่ ตนจะนำไปสูการ
 พึง่ พิงงบประมาณ
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จาก รัฐบาล กลาง ใน ที่สุด และ อาจ นำ ไปสู ปญหา การ จัด
บริการสาธารณะที่ไมไดมาตรฐาน สงผลโดยตรงตอระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
การ กำหนด ภารกิจ หนาที่ ที่ เหมาะ สม ให แก องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีความสำคัญตอการเริ่มตนของการ
กระจายอำนาจ โดยทีขั่ น้ ตอนแรกของการกระจายอำนาจคือ
การระบุภารกิจหนาทีใน
่ การจัดบริการสาธารณะทีควรจะ
่
อยู
ในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สกนธ
วรัญูวัฒนา, 2551)
หลักเกณฑทีใช
่ ในการกำหนดภารกิจหนาทีของ
่ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีดังนี้
1. ¤ÇÒÁ à»š¹ ÊÔ¹¤ŒÒ ÊÒ¸ÒÃ³Ð ¢Í§ ·ŒÍ§¶Ôè¹ ภารกิจ
หนาที่หรือบริการสาธารณะซึ่งผลประโยชนตกอยูในพื้นที่
ตาม สภาพ กายภาพ ทาง ภูมิศาสตร องคกร ปกครอง สวน
ทองถิ่นควรเปนผูดำเนินการ เชน การปองกันอัคคีภัย การ
จัดเก็บและทำลายขยะมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย เปนตน
บริการสาธารณะเหลานี้เปนบริการที่ผลประโยชนตกอยูใน
กลุมเฉพาะของประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนทองถิ่นนั้นๆ
เปนบริการสาธารณะทีประชาชน
่
ในพืน้ ทีเป
่ นเปาหมายหลัก
ในการ ให บริการ ภารกิจ หนาที่ นี้ ไม ได สราง ประโยชน ที่
กระจายทั่วไปใหแกประชาชนที่อยูนอกพื้นที่ของทองถิ่น
2. ¤ÇÒÁ ÁÕ »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ·Ò§ àÈÃÉ°ÈÒÊμÃ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นควรมีขนาดการจัดบริการสาธารณะที่
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เหมาะสม ภารกิจหนาที่ที่ควรเปนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นควรมีขนาดที่ไมใหญหรือเล็กจนเกินไป ดังนั้นเพื่อ
ใหเกิดการประหยัดจากขนาด1 จึงตองมีการจัดสรรภารกิจ
หนาทีให
่ เหมาะสมระหวางรัฐบาลกลางและองคกรปกครอง
สวน ทองถิ่น หรือ อาจ มี การ รวม กัน จัด บริการ สาธารณะ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ ตัวอยาง การ
กอสรางโรงบำบัดน้ำเสียหรือโรงกำจัดขยะ ซึง่ สามารถรองรับ
การใหบริการไดหลายพืน้ ที่ จะทำใหเกิดการประหยัดตนทุน
มากกวาการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงสราง
ดวยตนเอง (เกิดการประหยัดจากขนาด) แตถาเปนการเก็บ
ขยะในทองถิ่น โดยทั่วไปแลวองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็
จะมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดีกวารัฐบาลกลาง
ในแงของประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตรอีกดานหนึง่
คือ ภารกิจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรเปน
กิจกรรมที่สามารถนำหลักการของกลไกราคามาใชในการ
จัดการใหไดมากที่สุด เนื่องเพราะการใหบริการสาธารณะ
ของ องค ก ร ปกครอง ส ว น ท อ งถิ่ น สามารถ ระบุ ผู ได รั บ
ประโยชนไดงายกวากิจกรรมที่ใหบริการโดยรัฐบาลกลาง
3. ¤ÇÒÁ à·‹Ò à·ÕÂÁ ·Ò§¡ÒÃ ¤ÅÑ§ ภารกิจหนาที่ของ
องค ก ร ปกครอง ส ว น ท อ งถิ่ น เมื่ อ มี การ ให บริ ก าร แล ว
1 การประหยัดจากขนาดโดยทั่วไปแลวจะเกิดขึ้นเมื่อโครงการที่มี
สัดสวนของทุนเขมขน สามารถกระจายภาระตนทุนไปยังผูที่ไดรับ
ประโยชนเปนจำนวนมาก
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สามารถควบคุมใหผลประโยชนหรือตนทุนในการใหบริการ
ไมกระจายออกไปนอกพื้นที่ (Spillover Eﬀect) ถาหากมีการ
กระจายผลประโยชนหรือตนทุนออกไปนอกพื้นที่ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นจะตองไดรับการชดเชยในกรณีที่
สรางประโยชนใหแกทองถิน่ อืน่ หรือตองยอมรับภาระตนทุน
สำหรับประโยชนที่ทองถิ่นตนไดรับจากบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น เชน การกำจัดขยะโดยการฝงกลบ
ที่สรางตนทุนใหกับเจาของพื้นที่ที่ฝงกลบขยะ จึงตองมีการ
ชดเชยใหแกเจาของพื้นที่อยางเหมาะสมกับตนทุนที่เกิดขึ้น
กับพืน้ ทีนั่ น้ นอกจากนัน้ องคกรปกครองสวนทองถิน่ ยังตอง
มีอำนาจและศักยภาพทางการคลังทีมาก
่ พอทีจะ
่ ดำเนินการ
จัดบริการสาธารณะ เพื่อใหเกิดความเทาเทียมและความ
ทั่วถึง ของ การ ให บริการ เชน การ ดูแล ผู ดอย โอกาส และ
ยากจนในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº·Ò§¡ÒÃàÁ×Í§ เปนการกำหนด
ภารกิจ หนาที่ ให เหมาะ สม กับ ระดับ ของ รัฐบาล ที่ สามารถ
สรางการมีสวนรวมของประชาชน ผูบริหารทองถิ่นมาจาก
การ เลือก ตั้ง จึง ตอง รับ ผิด รับ ชอบ ตอ ประชาชน โดยตรง
ดังนั้น จึง เปน หนาที่ ที่ ผู บริหาร ทองถิ่น ตอง มี ความ รับ ผิด
ชอบ และ ทำให ประชาชน สามารถ เขา ถึง บริการ สาธารณะ
รวมทัง้ มีความรับผิดรับชอบและควบคุมกำกับการจัดบริการ
สาธารณะใหแกประชาชน
5. »ÃÐÊÔ·¸Ô¼Åã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ องคกรปกครอง
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สวนทองถิน่ ควรมีอำนาจหนาทีและ
่ มีศักยภาพในการบริหาร
จัดการที่เพียงพอในการดำเนินภารกิจหนาที่นั้นไดอยางมี
ประสิทธิผล โดยประเด็นที่ตองคำนึงถึง คือ
• การมีอำนาจตามกฎหมายหรือระเบียบที่มากเพียง
พอ ที่ทำใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัด
บริการสาธารณะไดดวยตนเอง
• การบริหารจัดการที่มีความยืดหยุนและไมกอปญหา
ความขัดแยง สามารถไดรับความรวมมือในการจัด
บริการสาธารณะจากองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใกล
เคียงหรือหนวยราชการที่อยูในพื้นที่เดียวกัน
• การ จั ด บริ ก าร สาธารณะ ที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพ และ
เหมาะสมเพียงพอภายในพื้นที่ตนเอง
• ภารกิจหนาทีที่ องค
่ กรปกครองสวนทองถิน่ มีศักยภาพ
ในการบริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผลการให
บริการในพื้นที่
• ภารกิจหนาที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
ตัดสินใจไดดวยตนเองเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
ขนาดและคุณภาพมาตรฐานในการใหบริการ โดย
ไมตองมีการชี้นำหรือสั่งการจากผูอื่น
หลักเกณฑดังกลาวขางตนเปนหลักเกณฑโดยทั่วไป
ในการกำหนดภารกิจหนาทีระหว
่ างรัฐบาลกลางและองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ดังนัน้ รัฐบาลกลางจึงตองมีการกำหนด
หลักเกณฑและวัตถุประสงคที่ชัดเจนในการถายโอนภารกิจ
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หนาที่ไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหเกิดการถาย
โอนที่แทจริงตอไป
จรัส สุวรรณมาลา (2542) และ Sakon Varanyuwattana and Duangmanee Laovakul (2010) ไดใหความเห็น
ที่มีความสอดคลองกันคือ การกระจายอำนาจใหแกองคกร
ปกครอง สวน ทองถิ่น จะ ตอง มุง เนน ให มี การ แบง ภารกิจ
หน า ที่ ระหว า ง รั ฐ บาล และ องค ก ร ปกครอง ส ว น ท อ งถิ่ น
ที่มีความชัดเจน เพื่อใหเกิดการแบงหนาที่กันดำเนินงาน
อยางไรก็ดี รัฐบาลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็จำเปน
ตองมีการรักษาความสัมพันธและสนับสนุนซึง่ กันและกัน ใน
ฐานะที่รัฐบาลทั้งสองระดับตองรวมกันรับผิดชอบในเรื่อง
ความเทาเทียม คุณภาพ และมาตรฐานของการใหบริการ
สาธารณะ

§º »ÃÐÁÒ³ ÃÒÂ ¨‹ÒÂ áÅÐ ÀÒÃ¡Ô¨ Ë¹ŒÒ·Õè ¢Í§ Í§¤¡Ã
»¡¤ÃÍ§·ŒÍ§¶Ô¹è ã¹»ÃÐà·Èä·Â
การจัดแบงภารกิจหนาที่ระหวางรัฐบาลและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในระดับตางๆ ของประเทศไทย แสดง
ในตารางที่ 2 โดยภารกิจหนาที่ของรัฐบาลจะเกี่ยวของกับ
การผลิตสินคาหรือบริการสาธารณะในระดับชาติ สวนการ
ผลิตสินคาหรือบริการสาธารณะในระดับทองถิ่น ที่จะสงผล

´Ç§Á³Õ àÅÒÇ¡ØÅ

โดยตรงตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนในทองถิ่นเปน
ภารกิจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภารกิ จ หน า ที่ ที่ รั ฐ บาล ต อ ง ถ า ย โอน มายั ง องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดเปนประเภทไดทั้งหมด 6
ดาน ดังตอไปนี้
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบรอย
4. ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว
5. ดาน การ บริหาร จัดการ และ การ อนุรักษ ทรัพยากร
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ
6. ดานศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น
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ตารางที่ 2 การจำแนกภารกิจหนาที่ระหวางรัฐบาลและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

»ÃÐàÀ·ÀÒÃ¡Ô¨Ë¹ŒÒ·Õè /
¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº

¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹
ÃÑ°ºÒÅ Íº¨.* ·ŒÍÍ§¤
§¶Ôè¹ÃÙ»áººÍ×è¹æ **
1. การปองกันประเทศ
✓
2. การตางประเทศ
✓
3. การยุติธรรม
✓
4. การบังคับใชกฎหมายโดยตำรวจ
✓
5. การปองกันสาธารณภัย
✓
✓
6. การศึกษา
6.1 อุดมศึกษา
6.2 มัธยมศึกษา
6.3 ประถมศึกษา
6.4 อนุบาล
7. การสาธารณสุข
7.1 การรักษาพยาบาล
7.2 การสงเสริมปองกันและ
สุขอนามัย
8. การดูแลสวัสดิการสังคม
9. การดูแลผูสูงวัยและศูนยเด็กเล็ก
10. การลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
11. การวางผังเมือง
12. การดูแลรักษาทางน้ำ
13. การดูแลรักษาทางระบายน้ำ
14. การดูแลรักษาความสงบ
เรียบรอยในทองถิ่น
15. การวางแผนและสงเสริมการ
พาณิชยและการทองเที่ยว
16. การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และรักษาสิ่งแวดลอม
17. การสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

หมายเหตุ * องคการบริหารสวนจังหวัด ** เทศบาล อบต. กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
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การ ใช จ า ย งบ ประมาณ ของ องค ก ร ปกครอง ส ว น
ทองถิ่น ใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ 2553 แสดง
ในตารางที่ 3 และแผนภาพที่ 2 จะเห็นไดวางบประมาณ
รายจายประจำป พ.ศ. 2552 มีจำนวน 390,171.40 ลาน
บาท และป พ.ศ. 2553 มีจำนวน 314,003.97 ลานบาท
(ตัวเลขประมาณการจากศูนยขอมูลการคลังทองถิน่ ) โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ2553 งบประมาณรายจาย
ประจำเฉลี่ยคิดเปนประมาณรอยละ 37 และงบประมาณ
ราย จาย ลงทุน เฉลี่ย คิด เปน ประมาณ รอย ละ 40 ของ งบ
ประมาณทั้งหมด
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ตาราง ที่ 3 ราย จาย ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553
ที่มา: ตัวเลขประมาณการจากศูนยขอมูลการคลังทองถิ่น โดยพิจารณาจากการ
ใหสินเชื่อและเงินฝากสุทธิของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในระบบธนาคาร
(Net Claims on Banking System) อางในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวง
การคลัง

»ÃÐàÀ·ÃÒÂ¨‹ÒÂ
รายจายงบกลาง
(สัดสวนรอยละ)
รายจายประจำ
(สัดสวนรอยละ)
รายจายเพื่อการลงทุน
(สัดสวนรอยละ)
รายจายพิเศษ
(สัดสวนรอยละ)
รายจายกันไวเบิกเหลื่อมป
(สัดสวนรอยละ)
รวมรายจาย
(สัดสวนรอยละ)

»‚§º»ÃÐÁÒ³

2552 (ÅŒÒ¹ºÒ·)
28,495.27
(7.30)
135,451.12
(34.72)
171,027.75
(43.83)
31,167.58
(7.99)
24,029.68
(6.16)
390,171.40
(100.00)

2553 (ÅŒÒ¹ºÒ·)
24,116.32
(7.68)
124,857.92
(39.76)
114,930.41
(36.60)
30,781.49
(9.80)
19,317.83
(6.15)
314,003.97
(100.00)

หมายเหตุ: ขอมูลงบประมาณรายจาย จากศูนยขอมูลการคลังทองถิน่ จากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จำนวน 600 แหง จาก 7,853 แหง
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แผนภาพที่ 2 รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553
ที่มา: ตัวเลขประมาณการจากศูนยขอมูลการคลังทองถิ่น โดยพิจารณาจาก
การใหสินเชื่อและเงินฝากสุทธิของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในระบบ
ธนาคาร (Net Claims on Banking System) อางในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง

ÅŒÒ¹ºÒ·
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000

รายจายกันไวเบิกเหลื่อมป
รายจายพิเศษ
รายจายเพื่อการลงทุน

200,000
150,000

รายจายประจำ
รายจายงบกลาง

100,000
50,000
0

2552

2553

หมายเหตุ: ขอมูลงบประมาณรายจาย จากศูนยขอมูลการ
คลังทองถิน่ จากองคกรปกครองสวนทองถิน่ จำนวน 600
แหง จาก 7,853 แหง
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»˜ÞËÒ¡ÒÃ¶‹ÒÂâÍ¹áÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´ÊÃÃÀÒÃ¡Ô¨Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§
Í§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ô¹è
จากการศึกษาของสถาบันวิจัยและใหคำปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2552: 112-114) ซึ่งไดทำการ
วิ เ คราะห สภาพ ป ญ หา ของ การ ถ า ย โอน และ การ จั ด สรร
ภารกิจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดชวง
ระยะเวลากวา 10 ปที่ผานมา พบวา
1. ¡ÒÃ·ÓË¹ŒÒ·Õèã¹¡ÒÃ¨Ñ´ºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³Ð ขาดการ
ประสานงานระหวางองคกรปกครองสวนทองถิน่ และหนวย
ราชการที่เกี่ยวของ ซึ่งสงผลตอความลาชาในการถายโอน
ภารกิจตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำ
นาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. ¡ÒÃ¨Ñ´ºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³Ðã¹¾×é¹·Õè ขาดความชัดเจน
ในการแบงหนาที่ระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การใหบริการสาธารณะ ทำใหเกิดความซ้ำซอนของภารกิจ
หนาที่ ซึ่งสงผลตอความรับผิดรับชอบ และความโปรงใสใน
การดำเนินงานของทุกภาคสวน
3. Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃ·ÕÁÕè Ë¹ŒÒ·Õ¨Ñè ´ºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³Ðà´ÔÁ
¾ÂÒÂÒÁÊÃŒÒ§§Ò¹ãËÁ‹ãËŒμ¹àÍ§ ปจจุบันมีแนวโนมที่หนวย
ราชการตางๆ จะสรางงานในลักษณะทีคล
่ ายคลึงกับภารกิจ
หนาที่ที่ไดถายโอนไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว
หรือปรับบทบาทไปทำหนาที่สรางงานขึ้นมาใหมเพิ่มเติม
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และมอบนโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรับไป
ดำเนินงาน ทั้งที่ภารกิจหนาที่เกายังไมสามารถดำเนินการ
ไดครบถวน เปนผลใหการดำเนินงานถายโอนภารกิจหนาที่
ของทองถิ่นมีความกาวหนาในระดับต่ำ
4. ¡ÒÃ·Ñº«ŒÍ¹¢Í§ÀÒÃ¡Ô¨Ë¹ŒÒ·ÕèáÅÐ§º»ÃÐÁÒ³ การ
ใหบริการสาธารณะของหนวยราชการสวนกลางและองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ มีการซอนทับหนาทีและ
่ งบประมาณกัน
อยู ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพของการใหบริการสาธารณะ
และทำใหเกิดความสับสนของผูรับบริการ
5. ¢ŒÍμÔ´¢Ñ´´ŒÒ¹¡®ËÁÒÂã¹¡ÒÃ»¯ÔºμÑ §Ò¹
Ô การดำเนิน
งานจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิน่ โดย
สวนมากไมสามารถดำเนินการไดโดยอิสระ เนือ่ งเพราะการ
ใหบริการสาธารณะในงานหลายประเภทจะตองอยูภายใต
กรอบวิธปฏิ
ี บตั ตาม
ิ กฎหมายอืน่ ๆ ทีเกี
่ ย่ วของ อาทิ พ.ร.บ.การ
ผังเมือง พ.ร.บ.ควบคุม อาคาร และ พ.ร.บ. ที่ เกี่ยว กับ
สาธารณูปโภค ซึ่งมีความเกี่ยวของและเปนขอบังคับในการ
ปฏิบัติงานของทองถิ่น โดยปจจัยดานกฎหมายนี้ทำใหเกิด
ความลาชาในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถิน่
6. ¤ÇÒÁ¨Ó¡Ñ´¢Í§ÍÑμÃÒ¡ÓÅÑ§¤¹¢Í§·ŒÍ§¶Ôè¹ จำนวน
บุคลากรของทองถิ่นในการทำหนาที่ใหบริการสาธารณะใน
ภาพรวม ยังมีอยูอย
 างจำกัด ไมเพียงพอและครอบคลุมการ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของทองถิ่น
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7. ¤ÇÒÁäÁ‹à¾ÕÂ§¾Í¢Í§§º»ÃÐÁÒ³à¾×èÍÃÍ§ÃÑº¡ÒÃãËŒ
ºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³Ð ปจจุบันรายรับของทองถิ่นมีไมเพียงพอ
สำหรับการยกระดับการกระจายทรัพยากรและคุณภาพชีวติ
ใหทัว่ ถึง ดังนัน้ การใหบริการสาธารณะในพืน้ ที่ จึงเปนการทำ
ภารกิจหนาทีเพี
่ ยงตามทีได
่ รับมอบหมายเทานัน้ อยางไรก็ดี
ประชาชนกลับมีความคาดหวังวาเมื่อมีการกระจายอำนาจ
แลว ประชาชนจะไดรับความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นจากการจัด
บริการสาธาณะโดยทองถิ่น
8. ¼Å¡ ÃÐ ·º ¨Ò¡ ¡Ò ÃºÙ Ã³Ò ¡ÒÃ á¼¹ §Ò¹ ã¹ ÃÐ´Ñº
¨Ñ§ËÇÑ´áÅÐ¡ÅØÁ‹ ¨Ñ§ËÇÑ´ ซึง่ มีผลกระทบตอการปฏิบตั งาน
ิ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมีนัยสำคัญ ทั้งดานบวก
และดานลบ ในดานบวกนั้น ภายใตขอจำกัดดานรายรับ
ของทองถิ่น การบูรณาการแผนงานและงบประมาณตาม
ฐานพื้นที่ จะชวยใหเกิดการเพิ่มขีดความสามารถทางดาน
การ เงิน และ ประสิทธิภาพ ของ การ ให บริการ สาธารณะ ใน
ระดับจังหวัดไดดีขึ้น สวนในดานลบ การบูรณาการแผนงาน
และงบประมาณ มีแนวโนมใหเกิดการแทรกแซงการทำงาน
ของจังหวัด หรือสวนกลาง ดังนั้นการเสนอของบประมาณ
สนับสนุนอาจไมเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ
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¢ŒÍàÊ¹Íá¹ÐÇ‹Ò´ŒÇÂÀÒÃ¡Ô¨Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§Í§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ô¹è
การ ศึ ก ษา ของ สถาบั น วิ จั ย และ ให คำ ปรึ ก ษา แห ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2552: 147-155) ไดใหขอเสนอ
แนะในเชิงนโยบายวาดวยภารกิจหนาทีของ
่ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น2 โดยจำแนกเปน 2 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 ´ŒÒ¹ ¡ÒÃ ¶‹ÒÂ âÍ¹ ÀÒÃ¡Ô¨ Ë¹ŒÒ·Õè ãËŒ á¡‹ Í§¤¡Ã
»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹
สถาบั น วิ จั ย และ ให คำ ปรึ ก ษา แห ง มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร (2552) เห็นวาการถายโอนภารกิจหนาที่ให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองเดินหนาตอไปตาม
พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ แตมีความจำเปนตองปรับปรุงระบบ
การถายโอนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดย
มีขอเสนอแนะดังนี้
1. ¡ÒÃ »ÃÑº»ÃØ§ ËÅÑ¡ à¡³± และ กระบวนการ ใน
การ ถาย โอน ภารกิจ หนาที่ โดย ยึด ตาม หลัก ที่ ปราก ฏ ใน
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.
2542 รวมถึงแผนแมบทและแผนปฏิบตั การ
ิ ดานการกระจาย
2 ขอเสนอที่เปนมาตรการในเชิงปฏิบัติดูไดจาก สถาบันวิจัยและ
ใหคำปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2552), รายงานความ
กาวหนากระบวนการกระจายอำนาจในประเทศไทยและขอเสนอ,
หนา 155-158.

41

42

¡ÒÃ»¯ÔÃÙ»¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍÓ¹Ò¨¡ÒÃ¤ÅÑ§ÊÙ‹·ŒÍ§¶Ôè¹

อำนาจอยางเครงครัด นอกจากนั้น ควรเพิ่มหลักการแบง
อำนาจหนาทีระหว
่ างองคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยอาศัย
หลักการ 2 ประการคือ หนึง่ หลักการใหองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ ระดับลางสุดเปนผูทำ
 ภารกิจหนาทีก่ อน หรือการแบง
ภารกิจหนาที่ตามลำดับชั้นความสามารถในการแกปญหา
ของทองถิ่น (Subsidiarity Principle) โดยใหองคกรปกครอง
สวน ทองถิ่น ที่ อยู ใกล ชิด กับ ประชาชน มาก ที่สุด เปน ผู จัด
บริการสาธารณะกอนตามความสามารถ สองหลักการดำเนิน
งานใหบริการสาธารณะรวมกัน โดยองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ ทัง้ ในระดับเดียวกัน และ/หรือ ตางระดับกันสามารถ
ดำเนินการรวมกันได ซึง่ จะทำใหเกิดการประหยัดจากขนาด
(Economy of Scale) และเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใหบริการสาธารณะ
2. ¡ÒÃ ¾Ñ²¹Ò ÃÐºº ¡ÒÃ ¡Ó¡Ñº ´ÙáÅ áÅÐ »ÃÐàÁÔ¹ ¼Å
ÀÒÃ¡Ô¨ ¶‹ÒÂ âÍ¹ เพื่อใหมีหลักประกันวา ภารกิจถายโอน
ไดมีการจัดทำจริง และประชาชนไดรับบริการที่เทียบเทา
หรือดีกวาการจัดบริการโดยสวนราชการเดิม โดยการสราง
‘มาตรฐานขั้นต่ำ (Minimum Standard)’ ในการไดรับบริการ
สาธารณะแกประชาชน ซึ่งประกอบดวย 2 ลักษณะ ไดแก
มาตรฐาน กลาง ที่ กำหนด จาก สวน กลาง และ มาตรฐาน ที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกำหนดขึ้นเอง
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3. ¡ÒÃ¨Ñ´ÃÐºº ‘¾ÕèàÅÕéÂ§’ ãËŒá¡‹Í§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹
·ŒÍ§¶Ô¹è เพือ่ ใหการดำเนินภารกิจหนาทีที่ องค
่ กรปกครองสวน
ทองถิน่ ไดรับการถายโอนมีความเปนระบบระเบียบ สามารถ
ดำเนิน งาน ได จริง และ เปน ไป โดย รวดเร็ว สวน ราชการ
ตางๆ ที่เปนเจาของภารกิจเดิมจะตองมีบทบาทหนาที่ใน
การเกื้อหนุนและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผาน
การถายทอดความรู ทักษะ ระบบงาน และขอมูลพื้นฐานที่
จำเปนตางๆ ในฐานะพี่เลี้ยงใน 2 ดาน คือดานการบริหาร
และจัดทำภารกิจ เพือ่ สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิน่
จัดทำภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
ดานการกำกับดูแล คือ ใหสวนราชการใชอำนาจในฐานะผู
กำกับดูแลที่มีอยูตามกฎหมายในเชิงบวก หรือในลักษณะ
ของ ‘พี่เลี้ยง’ เพื่อมุงสงเสริมสมรรถนะในการจัดทำบริการ
สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการใหคำ
แนะนำ สงเสริม ตรวจสอบทางการเงิน และติดตามประเมิน
ผล
4. ¡Ò ÃºÙ Ã³Ò ¡ÒÃ º·ºÒ· ¢Í§ ·ŒÍ§¶Ôè¹ à¢ŒÒ ¡Ñº Ê‹Ç¹
ÃÒª¡ÒÃÍ×¹è æ ã¹ÃÐ´Ñº¨Ñ§ËÇÑ´ เนือ่ งเพราะในระดับทองถิน่ สวน
ราชการตางๆ ทัง้ ราชการสวนกลางทีลง
่ ไปใหบริการโดยตรง
และราชการบริหารสวนภูมิภาค ยังคงมีบทบาทสำคัญ จึงมี
ความจำเปนทีจะ
่ ตองสรางกลไกใหเกิดการประสานแผนงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีการขยายบทบาทตาม
ภารกิจทีมี่ การถายโอน ใหเกิดการบูรณาการเขากับแผนงาน
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ในระดับจังหวัด ทัง้ นี้ เพือ่ มิใหเกิดการทับซอนในเชิงบทบาท
และนำมาซึ่งความสูญเปลาของทรัพยากร อยางไรก็ดี การ
บูรณาการดังกลาว ตองเปนการปรับกระบวนการวางแผน
พัฒนาจังหวัดและกลุม จังหวัดใหองคกรปกครองสวนทองถิน่
ในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการกำหนดแผนงานมากยิ่งขึ้นใน
ลักษณะของการเปนหุนสวนกัน (Partnership) เพื่อรวมกัน
กำหนดแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
มิติที่ 2 ´ŒÒ¹ ¡ÒÃ ¨Ñ´ ÃÐºº ÀÒÃ¡Ô¨ Ë¹ŒÒ·Õè ¢Í§ Í§¤¡Ã
»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹
แมวา ในปจจุบนั จะไดมีการดำเนินการถายโอนภารกิจ
หน า ที่ ไป ยั ง องค ก ร ปกครอง ส ว น ท อ งถิ่ น มาก ขึ้ น เรื่ อ ยๆ
แตหากพิจารณาโครงสรางภาระงานขององคกรภาครัฐใน
ภาพรวม ยังคงพบความไมชัดเจน เกิดความทับซอน และ
ขอจำกัดในการจัดบริการสาธารณะในหลายประการ จึงมี
ความจำเปนที่จะตองวางกรอบทางกฎหมายและจัดระบบ
การจัดบริการสาธารณะใหม โดยมุงใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น โดยมีกรอบขอเสนอแนะเชิง
นโยบายดังนี้
1. ¡ÒÃ¨Ñ´ÃÐºººÃÔ¡ÒÃÊÒ¸Ò³ÐÃÐËÇ‹Ò§Ê‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃ
μ‹Ò§æ ÀÒÂãμŒá¹Ç¤Ô´ ‘¤ÇÒÁà»š¹à¨ŒÒ¢Í§ (Ownership)’
เพื่อใหเกิดการกำหนดหรือระบุถึงองคกรที่จะตองทั้งรับผิด
และ รับ ชอบ ตอ การ ดำเนิน ภารกิจ หนึ่งๆ ให ชัดเจน วา มี
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ภารกิจใดบางที่เปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยแท
และภารกิจใดทีมิ่ ใชขององคกรปกครองสวนทองถิน่ แตเปน
อำนาจหนาที่ขององคกรภาครัฐอื่นๆ
หลักการพื้นฐานสำคัญ คือ การจัดแบงภารกิจหนาที่
ไปตาม ‘หลักความสามารถในการแกไขปญหาโดยองคกรที่
อยูใกลชิดกับปญหาที่สุด (Subsidiarity Principle)’ อันเปน
แนวคิดเชิงเศรษฐศาสตรที่เนนความสำคัญขององคกรผูจัด
บริการที่เปน ‘เจาของพื้นที่’ หรืออยูใกลชิดกับพื้นที่ชุมชน
กลาวคือ องคกรที่อยูใกลชิดกับพื้นที่ชุมชนมากที่สุดควรจะ
เปนองคกรเบื้องแรกที่มีบทบาทนำและมีความสามารถใน
การจัดบริการสาธารณะใหสอดคลองกับปญหาและความ
ตองการภายในชุมชนมากที่สุด3
ตามหลักการ ‘ความเปนเจาของ’ สามารถจำแนก
ภารกิจหนาที่ออกเปน 3 กลุมงาน ไดแก บริการสาธารณะ
ที่เปนของทองถิ่นโดยแท บริการสาธารณะที่เปนของรัฐที่
สามารถมอบหมาย/มอบอำนาจใหทองถิน่ จัดทำ และบริการ
สาธารณะที่เปนของรัฐโดยแท

3 เหตุผลในการสนับสนุนการใชหลักการนี้ดูไดจาก สถาบันวิจัย
และใหคำปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2552), รายงาน
ความ กาวหนา กระบวนการ กระจาย อำนาจใน ประเทศไทย และ
ขอเสนอ, หนา 151-152.
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2. ¡ÒÃ¨Ñ´ÃÐºº ‘¡ÒÃÁÍºËÁÒÂ§Ò¹’ (Delegated
Functions) ãËŒá¡‹Í§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹¨Ñ´·Óá·¹ÃÑ°
หากมีการกำหนด ‘ความเปนเจาของงาน’ ที่มีความชัดเจน
แลว ก็จะเกือ้ หนุนใหเกิดระบบการมอบหมายงานจากรัฐบาล
สูองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดงายขึ้น รัฐก็สามารถที่จะ
ขยายบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชระบบ
การมอบหมายงานใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ดำเนิน
การแทนรัฐได ซึ่งสามารถทำไดใน 2 รูปแบบ ไดแก ภารกิจ
หนาทีที่ ่ ‘กำหนด’ ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ จัดทำแทนรัฐ
และภารกิจหนาที่ที่ ‘มอบให’ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดทำแทนรัฐ
3. ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁãËŒ·ŒÍ§¶Ôè¹ÁÕÃÙ»áººã¹¡ÒÃ¨Ñ´·ÓºÃÔ¡ÒÃ
ÊÒ¸ÒÃ³Ð·ÕËÅÒ¡
è ËÅÒÂ รูปแบบการดำเนินภารกิจของทองถิน่
ที่ เปน อยู ใน ปจจุบัน สวน ใหญ จะ มี เพียง รูป แบบ เดียวคือ
องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น เปน ผู ดำเนิน การ จัด ทำ เอง
ทั้งหมด หากตองการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความ
ทันสมัย (Modernization) และสามารถดำเนินการจัดบริการ
สาธารณะไดอยางเต็มกำลังความสามารถ (Competency) ก็
จำเปนที่จะตองวางกรอบทางกฎหมายที่เกื้อหนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถเลือกใชรูปแบบการจัดบริการ
สาธารณะไดอยางยืดหยุน และหลากหลายมากยิง่ ขึน้ รูปแบบ
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถเลือกจัดทำ มีดังนี้
• รูปแบบระบบสัญญาวาจาง (Contracting Out)
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• รู ป แบบ การ ร ว ม มื อ จั ด ทำ บริ ก าร กั บ ภาค เอกชน
(Public-Private Partnerships หรือ PPPs)
• รูปแบบการรวมมือจัดทำบริการกับหนวยงานภาครัฐ
(Public-Public Partnerships หรือ PUPs)
• รู ป แบบ ความ ร ว ม มื อ ระหว า ง ท อ งถิ่ น ด ว ย กั น เอง
(Local Government Cooperatives)
• รูปแบบองคกรวิสาหกิจหรือบรรษัททองถิ่น (Local
Government Corporations)
• รูปแบบการแปรรูปกิจการใหแกภาคเอกชน (Privatization)
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• ¡ÒÃ ¡ÓË¹´ ÃÒÂÃÑº ¢Í§ Í§¤¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹

·ŒÍ§¶Ô¹è (Revenue Assignment)
การกระจายอำนาจทางการคลังใหแกองคกรปกครอง
ส ว น ท อ งถิ่ น ต อ ง มี การ พิ จ ารณา ถึ ง การ กำหนด รายรั บ
ระหวางรัฐบาลกลางและองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิน่ แตละประเภท4 วาแตละ
ฝาย จะ เปน เจาของ หรือ ได รับ รายรับ ประเภท ใด บาง เมื่อ
ทราบประเภทรายรับแลว ก็จะสามารถประมาณการไดวา
ในแตละปงบประมาณ ตนจะมีรายรับเปนจำนวนเทาไร ที่
จะสามารถนำมาใชจายในการผลิตและจัดบริการสาธารณะ
ใหกับประชาชนในทองถิ่น
การกำหนดแหลงรายรับที่ใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น มีความสำคัญในการเชื่อมโยงระหวาง ตนทุนใน
การจัดบริการสาธารณะและผลประโยชนที่ผูรับบริการได
จากการทำหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งนำไป
สูความ

มีประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
คำถามสำคัญในการกำหนดรายรับ คือ
4 สกนธ วรัญูวัฒนา (2554), วิถีใหมการพัฒนารายรับทองถิ่น
ไทย, วิทยาลัยการพัฒนาการปกครองทองถิน่ สถาบันพระปกเกลา,
หนา 8-16.
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1. ÃÒÂä´Œ ËÃ×Í ÀÒÉÕ ã´ ¤ÇÃ ¶Ù¡ ¡ÓË¹´ ãËŒ à»š¹ ÍÓ¹Ò¨
Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§ÃÑ°ºÒÅ¡ÅÒ§ËÃ×ÍÍ§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹ ´ŒÇÂ
àËμØ¼Åã´
หลักเกณฑและวิธีการกำหนดการแบงอำนาจหนาที่
ใน การ กำกับ ดูแล รายได หรือ ภาษี แตละ ประเภท ใน แตละ
ประเทศ ไมมีรูปแบบที่ตายตัว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขทาง
การเมือง การ ปกครอง และ วัฒนธรรม ของ ประ เทศ นั้นๆ
แต ปญหา ที่ เกิด ขึ้น ใน ทาง ปฏิบัติ คือ ประเภท รายได ของ
องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ที่ ถูก กำหนด ไว ไม สามารถ
เปน แหลง รายได ที่ ดี ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ที่
เปนผูดูแลจัดเก็บได และเปนการยากในการปรับปรุงแกไข
เนื่องเพราะการกำหนดแหลงรายรับเปนอำนาจหนาที่ของ
รัฐบาล จึงทำใหอำนาจในการตอรองขององคกรปกครอง
สวน ทองถิ่น ใน การ ที่ จะ ให มี การ แกไข ปรับปรุง เปน เรื่อง ที่
ทำได ยาก ดัง นั้น จึงตอง มี การ ออกแบบ ประเภท รายรับ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความเหมาะสมที่สุด
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดจากการกระจายอำนาจทางการคลัง
2. ¡ÒÃáº‹§ÊÃÃÍÓ¹Ò¨¡ÒÃËÒÃÒÂä´ŒÃÐËÇ‹Ò§ÃÑ°ºÒÅ
¡ÅÒ§ áÅÐ Í§¤¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹ ¨Ð ·ÓãËŒ à¡Ô´ ¤ÇÒÁ
àËÁÒÐÊÁä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ
การกำหนดประเภทรายรับใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ ในทางปฏิบตั เป
ิ นเรือ่ งทีมี่ ความยุง ยากในการแบงสรร
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อำนาจ และการออกแบบการจัดการทัง้ ในระดับรัฐบาลกลาง
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รั ฐ บาล กลาง ต อ ง มี บทบาท ใน การ ออก กฎหมาย
มอบหมาย อำนาจ ใน การ ดูแล การ จัด เก็บ รายได นั้น ให แก
องคกรปกครองสวนทองถิน่ และสรางแรงจูงใจทัง้ ทีเป
่ นการ
ใหรางวัลและการลงโทษในการปฏิบัติหนาที่จัดเก็บรายได
ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น และ ใน สวน ของ องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ตองทำหนาทีใน
่ การจัดเก็บรายไดดวย
ตนเอง ซึ่งอาจมีผลตอความนิยมทางการเมืองของผูบริหาร
ทองถิน่ ดังนัน้ องคกรปกครองสวนทองถิน่ จึงมีหนาทีสำคั
่ ญ
ที่จะตองสรางความเขาใจกับประชาชนในทองถิ่น
เงื่อนไข พื้น ฐาน ของ การ กำหนด แหลง รายรับ ให แก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นคือ การทำใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีความเปนอิสระและพึ่งตนเองไดทางการเงิน
การ คลัง (มี รายรับ เพียง พอที่ จะ นำ มา ใช จาย ตาม ภารกิจ
หนาที่ของตน)
หลักการในการออกแบบการกำหนดประเภทรายรับ
ระหวางรัฐบาลกลางและองคกรปกครองสวนทองถิน่ มีดังนี้
1. ËÅÑ¡¤ÇÒÁ ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾μÒÁá¹Ç¤Ô´ ‘¡ÒÃà§Ô¹
μŒÍ§μÒÁÀÒÃ¡Ô¨Ë¹ŒÒ·Õè (Finance Follows Functions)’
คือจะตองมีการกำหนดภารกิจหนาที่ที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรับผิดชอบกอน เพื่อทราบถึงขนาดการใหบริการ
สาธารณะ (ขนาดของรายจาย) ซึ่งจะทำใหเห็นถึงขนาดและ

´Ç§Á³Õ àÅÒÇ¡ØÅ

ประเภททีเหมาะ
่
สมของรายรับทีองค
่ กรปกครองสวนทองถิน่
ควรไดรับเพื่อใชในการจัดบริการสาธารณะในพื้นที่
การจัดบริการสาธารณะแตละประเภทอาจมีวิธีการ
สนับสนุนทางการเงินที่แตกตางกัน ซึ่งแหลงรายไดแตละ
ชนิดยังอาจทำหนาที่ในการสะทอนถึงขนาดความตองการ
บริการสาธารณะทีแ่ ทจริงของประชาชนในทองถิน่ และเปน
เครือ่ งมือกำกับการทำหนาทีให
่ มีมาตรฐานทีสู่ งขึน้ ได รวมทัง้
สามารถเปนกลไกในการกำกับ ดูแล วิธการ
ี งบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีวินัยทางการคลัง เพราะ
ทำใหทราบขนาดรายรับที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ
ควรจะมี เพื่อสนับสนุนรายจายของตน
2. ËÅÑ¡¡ÒÃãËŒÍÓ¹Ò¨ã¹¡ÒÃËÒÃÒÂä´Œá¡‹Í§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ô¹è ·ÕÁÕè ¢¹Ò´àÅç¡·ÕÊè ´Ø ãËŒÁÒ¡·ÕÊè ´Ø ¡‹Í¹ (Subsidiarity
in Taxation) แตถาการจัดเก็บรายไดดังกลาวทำใหเกิดผล
การบิดเบือนตอการใชทรัพยากรหรือสงผลกระทบทางลบตอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ จึงอาจมอบหมายใหแก
รัฐบาล กลาง หรือ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ใน ระดับ ที่
สูงกวา ที่มีศักยภาพในการจัดการที่ดีกวาทำหนาที่แทน
3. °Ò¹ ¡ÒÃ ¨Ñ´ à¡çº ÃÒÂä´Œ ¢Í§ Í§¤¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹
·ŒÍ§¶Ô¹è äÁ‹¤ÇÃÍÂÙº¹
‹ °Ò¹¢Í§»˜¨¨ÑÂ¡ÒÃ¼ÅÔμ เนือ่ งเพราะการ
จัดเก็บภาษีจากฐานปจจัยการผลิต จะทำใหเกิดการบิดเบือน
การใชปจจัยการผลิตในกระบวนการผลิต (เปนการบิดเบือน
การใชทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจ) และสงผลใหเกิดการ
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ผลักภาระภาษีไปยังผูบริโภค ที่อาจอยูนอกเขตพื้นที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการจัดเก็บภาษี ภาระภาษี
ที่แทจริง จึงถูกกระจายออกนอกพื้นที่ของทองถิ่นที่มีการ
จัดเก็บภาษีนั้นๆ
หลักเกณฑของการกำหนดประเภทรายรับระหวาง
รัฐบาลกลางและองคกรปกครองสวนทองถิน่ แสดงในกลอง
ที่ 2

การกำหนดประเภทรายรับระหวางรัฐบาล
กลางและองคกรปกครองสวนทองถิ่น

¡Å‹Í§·Õè 2 :

ÃÑ°ºÒÅ¡ÅÒ§
• บริหารจัดการรายไดหรือภาษีที่มีจุดมุงหมายเพื่อสราง
ความเปนธรรมหรือสงเสริมการกระจายรายไดของ
ประชาชน
• บริหารจัดการรายไดหรือภาษีที่มีจุดมุงหมายเพื่อการ
รักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจมหภาค
• บริหารจัดการภาษีที่การกระจายตัวของฐานภาษีไมเทา
เทียมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
• บริหารจัดการรายไดหรือภาษีที่ฐานภาษีสามารถเคลื่อน
ยายไดงาย
Í§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹
• บริหารจัดการรายไดหรือภาษีที่มีฐานภาษีที่ยึดติดอยูกับ
ที่ตั้งหรือเคลื่อนยายไดยาก
• บริหารจัดการรายไดหรือภาษีที่สามารถสะทอนใหเห็น
ผลประโยชนจากการทำหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เชน คาธรรมเนียมการใหบริการตางๆ
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การกำหนดแหลงรายรับที่ใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น นอกจากจะเปนการสรางความเขมแข็งทางการคลัง
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว ยังสามารถใชเปน
เครื่องมือในการกำหนดระดับของการกระจายอำนาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอีกดวย เนื่องเพราะความ
สามารถในการพึ่งตนเองทางการคลังเปนการสะทอนระดับ
ความเปนอิสระและความสามารถขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการคิดเอง ทำเอง
การ กระ จาย อำ นาจ ทางการ คลัง เปน ภาพ สะทอน
ถึงระดับของการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการหารายรับเอง เปนปจจัยสำคัญในการยืนยันความ
เปน อิสระ และ ความ สำเร็จ แทจริง ใน การ กระ จาย อำ นาจ
ทางการคลังใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตารางที่ 4)
ปญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศ คือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมักจะหารายไดของตนเอง ได
ไมเพียงพอกับการใชจายตามแผนงานและโครงการเพือ่ การ
พัฒนาทองถิ่น ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก ตนทุนการใหบริการ
สาธารณะในดานตางๆ ที่เพิ่มขึ้นรวดเร็วกวาการเพิ่มของ
รายรับที่มีอยูขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงเปนเหตุ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศกำลังพัฒนาตอง
อาศัยรายรับจากการอุดหนุนชวยเหลือจากรัฐบาล
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ตารางที่ 4 ระดับความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ที่มา: OECD (Organization of Economic-operation and Development). (2002) “Fiscal
Design Surveys Across Levels of Government, Tax Policy Studies no 7, Paris: OECD.
อางใน สกนธ วรัญูวัฒนา, “วิถีใหมการพัฒนารายรับทองถิ่นไทย”, หนา 14-15.

ÃÐ´Ñº¤ÇÒÁ
à»š¹ÍÔÊÃÐ

à¤Ã×èÍ§Á×Í·ÕèÊÐ·ŒÍ¹
¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ

à¤Ã×èÍ§Á×Í·ÕèÊÐ·ŒÍ¹
¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสามารถกำหนด
อัตราและฐานการ
จัดเก็บไดเองทั้งหมด

มีความสามารถในการเขาถึง
แหลงรายไดทั้งที่เปนภาษีและ
มิใชภาษีของตนเอง

องคกรปกครอง
องคกรปกครองสวน
สวนทองถิ่นมี
อิสระในการบริหาร ทองถิน่ สามารถกำหนด
จัดการการเงินการ อัตราเองไดทั้งหมด
คลังไดอยางเต็มที่

สามารถกำหนดอัตราการจัด
เก็บที่เหมาะสมกับการใชจาย
โดยอาจระบุอัตราใหหนวยงาน
อื่นๆ ของรัฐบาลในการ
จัดเก็บได

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสามารถกำหนด
ฐานการจัดเก็บไดเอง
ทั้งหมด

มีอำนาจในการลดหยอนการ
จัดเก็บรายไดจากประชาชน
ผูเสียภาษีไดดวยตนเอง

องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมี
อำนาจในขอบเขต
ที่รัฐบาลกำหนดให

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสามารถกำหนด
อัตราการจัดเก็บภายใต
กรอบที่รัฐบาลกำหนด
ให และอาจไดรับการ
แบงสรรรายไดจาก
รัฐบาล

รัฐบาลอาจกำหนดเปนชวงของ
อัตรา หรืออัตราสูงสุดที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
ดำเนินการไดเอง

องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไมมี
อำนาจทางการ
คลังของตนเอง

อาศัยรายไดจากการ
จัดสรรแบงใหของรัฐบาล
เทานั้น โดยรัฐบาลเปนผู
กำหนดวิธีการจัดแบงให

เปนการควบคุมของรัฐบาล ซึ่ง
ไมอาจนับวามีการกระจาย
อำนาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่แทจริง
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¤ÇÒÁ¨Óà»š¹ã¹¡ÒÃÁÕáËÅ‹§ÃÒÂÃÑºà»š¹¢Í§μ¹àÍ§¢Í§
Í§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ô¹è 5
โดยหลักการแลว การดำเนินงานตามภารกิจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ จำเปนตองมีทรัพยากรของ
ตนเอง โดยเฉพาะทรัพยากรทางการเงิน (Financial Resource)
ซึ่งเปนหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนใหเกิดการผลิตสินคา
และการจัดบริการสาธารณะในระดับทองถิ่น ดังนั้นองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ จึงมีความจำเปนตองมีรายรับทีเป
่ นของ
ตนเองใหมากพอตอการจัดบริการสาธารณะ และควรมาจาก
ฐาน ภาษี หรือ รายไดที่ มา จาก ใน พื้นที่ ให ได มาก ที่สุด เพื่อ
ใหเกิดความเปนอิสระและเสริมสรางความสามารถในการ
จัดบริการสาธารณะ ใหไดตามความตองการของประชาชน
ในทองถิ่น นอกจากนั้นการมีแหลงรายรับที่เปนของตนเอง
ของทองถิ่นยังเปนการสงเสริมกระบวนการรับผิดรับชอบ
(Accountability) ระหวาง ประชาชน และ ผูบริหาร ทองถิ่น
ความสำเร็จของการกระจายอำนาจทางการคลังมิใช
การทำใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้นเพียง
อยางเดียว เพราะจะทำใหเกิดปญหาการขาดความรับผิดรับ
ชอบในการบริหารทรัพยากรทีองค
่ กรปกครองสวนทองถิน่ ได
รับ และนำไปสูป ญหาการขาดดุลทางการคลังของรัฐบาลใน
5 สกนธ วรัญูวัฒนา (2554), วิถีใหมการพัฒนารายรับทองถิ่น
ไทย, อางแลว, หนา 29-38.
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ภาพรวมของประเทศ รวมทัง้ ความไมมเสถี
ี ยรภาพของระบบ
เศรษฐกิจในระดับชาติได
หากองคกรปกครองสวนทองถิน่ ไมมแหล
ี งรายไดของ
ตนเองมากเพียงพอที่จะสามารถนำไปสนับสนุนการใชจาย
ของตน จะเกิดผลลบทั้งตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
รัฐบาลกลาง นัน่ คือองคกรปกครองสวนทองถิน่ จะไมสามารถ
รักษาความเปนอิสระทางการคลังของตนเองได เนือ่ งเพราะ
ขนาดรายไดตองขึ้นกับการจัดเก็บรายไดของรัฐบาลกลาง
และการจัดสรรรายไดจากรัฐบาลกลาง ทำใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปรียบเสมือนเปนเพียงหนวยการเบิกจายเงิน
ของรัฐบาลกลางเทานั้น ไมสามารถมีอิสระในการตัดสินใจ
ใน การ ให บริการ สาธารณะ เพื่อ ตอบ สนอง ความ ตองการ
ของประชาชนในพื้นที่ไดอยางแทจริง ในดานของรัฐบาล
กลาง การสนับสนุนรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่
เชนนี้ นับวาเปนภาระงบประมาณของรัฐบาลกลาง ทั้งใน
รูปของภาษีแบงและเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ ซึง่ ทำใหงบประมาณของรัฐบาลกลางมีขอจำกัดมาก
ขึ้น และเปนการเพิ่มความเสี่ยงทางการเงินการคลังใหแก
รัฐบาล กลาง ดัง นั้น การ กระ จาย อำ นาจ ทางการ คลัง จึง มี
ความสำคัญและตองดำเนินการอยางรัดกุมถูกตอง เพือ่ เปน
เครื่องมือในการเพิ่มความเขมแข็งทางการคลังใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ และเปนเครือ่ งมือในการกำกับดูแลการ
ทำหนาทีของ
่ รัฐบาลกลางทีมี่ ตอองคกรปกครองสวนทองถิน่
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เหตุผลและความจำเปนทีองค
่ กรปกครองสวนทองถิน่
ควรมีแหลงรายรับเปนของตนเอง มีดังนี้
1. ·ÓãËŒÍ§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ô¹è ÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
ã¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ´ÙáÅÀÒÃÐ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÁÒ¡¢Öé¹ เนื่องเพราะองคกร
ปกครอง สวน ทองถิ่น ตอง พยายาม รักษา ดุล การ คลัง ของ
ตนเอง
รายไดที่นำมาสนับสนุนการใชจายตามภารกิจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ควรเกิดจากภายในทองถิน่
ให ได มาก ที่สุด เพื่อ เปนการ สะทอน ความ ตองการ หรือ
ผลประโยชนที่ประชาชนในพื้นที่ไดรับ ในขณะเดียวกันการ
จัดเก็บรายไดเองขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ยังเปนการ
สะทอน ความ สามารถ ใน การ บริหาร จัดการ รายได จาก ใน
พื้นที่ ซึ่งจะสงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระและ
มีความสามารถในการควบคุมการใชจายที่เกิดขึ้นอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. à¾×èÍãËŒÍ§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹Å´¡ÒÃ¾Öè§¾Ô§
à§Ô¹ÍØ´Ë¹Ø¹¨Ò¡ÃÑ°ºÒÅ¡ÅÒ§ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึง
จำเปนตองมีอำนาจในการหารายรับดวยตนเองมากขึ้น ซึ่ง
ทำใหองคกรปกครองสวน ทองถิ่น มุงพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายไดของตน และพึง่ ตนเองทางการคลังมากขึน้
เปนการลดความสำคัญของการรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
กลางลง (โดยเฉพาะในสวนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงิน
อุดหนุนเพื่อดำเนินกิจการที่ไมสอดคลองกับการทำหนาที่
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ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)
3. ·ÓãËŒÍ§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹ÊÒÁÒÃ¶¨Ñ´·Ó
ÃÐºº§º»ÃÐÁÒ³áÅÐ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³Ð·ÕèàËÁÒÐÊÁáÅÐ
ÊÍ´¤ÅŒÍ§ ¡Ñº ÊÀÒ¾ àÈÃÉ°¡Ô¨ ÊÑ§¤Á áÅÐ à§×èÍ¹ä¢ ·Ò§¡ÒÃ
àÁ×Í§¢Í§áμ‹ÅÐ·ŒÍ§¶Ôè¹ ซึ่งจะสามารถตอบสนองตอความพึง
พอใจของประชาชนในแตละทองถิน่ ไดมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นีระบบ
้
งบประมาณทัง้ ดานรายรับและรายจายของทองถิน่ จะตองมี
ขนาด การ ใช จาย และ ขนาด รายรับ ที่ เหมาะ สม ตาม ความ
สามารถในการหารายรับเพื่อใชในการจัดบริการสาธารณะ
ใน พื้นที่ และ ไม กำหนด ขนาด ราย จาย ที่ เกิน ตัว ใน ขณะ
เดียวกัน การจัดเก็บรายรับนั้นจะตองไดรับความยินยอม
จากประชาชนสวนใหญในพืน้ ที่ เพือ่ มิใหเกิดปญหาทางการ
เมืองในพื้นที่ขึ้น
4. ·ÓãËŒà¡Ô´¹ÇÑμ¡ÃÃÁ¢Í§¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·Ò§´ŒÒ¹
ÃÒÂÃÑº¢Í§·ŒÍ§¶Ô¹è áÅÐÃÐºº¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ·ÕÁÕè »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÁÒ¡
¢Öé¹ ซึ่งจะตองมีการสรางระบบฐานขอมูลงบประมาณของ
ทองถิ่น เพื่อใชในการตัดสินใจในโครงการลงทุนดานบริการ
สาธารณะในพื้นที่ไดถูกตองและดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นการ
กำหนดแหลงรายรับที่ชัดเจน ยังชวยสรางความตระหนักถึง
ขีดความสามารถในการแสวงหารายรับที่เพียงพอตอการให
บริการสาธารณะในพื้นที่ เนื่องเพราะองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองพึ่งพาตนเองในดานรายรับมากยิ่งขึ้น
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แนวคิด ของ การ กำหนด แหลง รายรับ ให แก องคกร
ปกครอง สวน ทองถิ่น มุง เนน ไป ที่ การ เปน แหลง รายไดที่
มาจาก การ จั ด เก็ บ เอง ของ องค ก ร ปกครอง ส ว น ท อ งถิ่ น
เป น หลั ก ซึ่ ง รายได ที่ มา จาก การ จั ด เก็ บ เอง ของ องค ก ร
ปกครอง ส ว น ท อ งถิ่ น เป น กลไก สำคั ญ ใน การ สร า ง การ
มี ส ว นร ว ม ของ ประชาชน ใน การ จั ด บริ ก าร สาธารณะ
เนื่องเพราะเมื่อประชาชนมีการรวมรับภาระตนทุน6 ในการ
ใหบริการแลว การตัดสินใจในการใหบริการสาธารณะไมวาจะ
เปนในเรือ่ งของขนาดหรือคุณภาพของการใหบริการ จะเปน
การรวมคิดรวมทำระหวางประชาชนและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น มิใชเปนการตัดสินใจโดยองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพียงฝายเดียว

6 การ รับ ภาระ ตนทุน ของ ประชาชน อาจ มิใช การ รับ ภาระ ตนทุน
ทัง้ หมดของบริการสาธารณะนัน้ ซึง่ เปนเรือ่ งยากเพราะขนาดรายไดที่
จัดเก็บเองในพื้นที่คงจะไมมีขนาดที่มากเพียงพอกับตนทุนของการ
ใหบริการสาธารณะทั้งหมด
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»ÃÐâÂª¹ ¢Í§ ¡ÒÃ ¡ÓË¹´ áËÅ‹ § ÃÒÂÃÑ º ãËŒ á¡‹
Í§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ô¹è
ประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจากการกำหนดแหลง
รายรับที่ชัดเจนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีดังนี7้

1. à¡Ô´¤ÇÒÁÁÕÍÔÊÃÐËÃ×Í¡ÒÃÁÕÍÓ¹Ò¨ã¹¡ÒÃμÑ´ÊÔ¹ã¨¢Í§
Í§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹ (Local Sovereignty) â´Â
à»š¹¼ÅÁÒ¨Ò¡àËμØ»˜¨¨ÑÂ´Ñ§μ‹Íä»¹Õé
• การ ที่ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น มี แหลง รายไดที่
เปนของตนเอง (Own Sources of Revenues) ที่มา
จากการจัดเก็บจากประชาชนในทองถิ่น และองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ มีอำนาจในทางกฎหมายในการ
หารายได ซึ่งอาจครอบคลุมตั้งแตการกำหนดอัตรา
การกำหนดฐานการจัดเก็บ และการจัดเก็บเอง ทำให
องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น มี อำนาจ ทางการ คลัง
ที่ เปน อิสระ มาก ขึ้น กวา การ มี รายรับ ที่มา จาก ภาษี
จัดสรรหรือเงินอุดหนุน เนือ่ งเพราะไมมความ
ี
แนนอน
ในการไดรับเงินรายรับเหลานี้ โดยเฉพาะเงินอุดหนุน
ซึง่ อยูภาย
 ใตการพิจารณาโดยใชดุลยพินจิ ของรัฐบาล
กลาง โดยที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีโอกาส
7 สกนธ วรัญูวัฒนา (2554), วิถีใหมการพัฒนารายรับทองถิ่น
ไทย, อางแลว, หนา 39-42.
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ชี้แจงความจำเปนในการไดรับงบประมาณ
• องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกฎหมายรองรับในการ
หา รายได ภายใน พื้ น ที่ ของ ตนเอง เป น การ ทำให
สามารถจัดเก็บรายรับสวนเพิม่ (Marginal Revenues)
ได ง า ย กว า รายรั บ ที่ ม า จาก รั ฐ บาล กลาง เพี ย ง
อยางเดียว เนื่อง เพราะ เมื่อ องคกร ปกครอง สวน
ทองถิ่นมีเครื่องมือในการดำเนินการหารายรับของ
ตนเอง โดยมี อำนาจ ใน การ กำหนด อั ต รา ภาษี ที่
จัดเก็บในพื้นที่เพิ่มจากอัตราภาษีเดิมที่กำหนดโดย
รัฐบาล กลาง (Surcharge Tax) นับ วา เปนการ ให
อำนาจทางการคลังแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพิ่มมากขึ้น การใหอำนาจในการกำหนดอัตราภาษี
ทำใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ สามารถปรับเปลีย่ น
ขนาดรายไดดวยตนเองใหสามารถสอดรับกับขนาด
การใชจายในการใหบริการสาธารณะในพื้นที่
• การกำหนดแหลงรายไดใหแกรัฐบาลในระดับลางสุด
ที่สามารถจัดเก็บไดกอน (Subsidiarity in Taxation)
เปนการเอื้อใหทองถิ่นมีอำนาจทางการคลังมากขึ้น
หาก องค ก ร ปกครอง ส ว น ท อ งถิ่ น มี อำนาจ ใน การ
หารายไดจากฐานภาษีอื่นๆ มากขึ้น จะสามารถลด
ความเหลื่อมล้ำทางรายไดตามแนวตั้ง (Vertical Imbalance) ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ
ประเภทใหนอยลงได ซึ่งความเหลื่อมล้ำทางรายได
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นีเป
้ นปญหามาจากการทีองค
่ กรปกครองสวนทองถิน่
ในระดับลางไมสามารถจัดเก็บภาษีบางประเภทได

2. ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ÃÑºªÍºáÅÐ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹·Ò§ÀÒÉÕ (Accountability and Tax Competition)
แนวคิดเรื่องความรับผิดรับชอบและการแขงขันทาง
ภาษีเปนแนวคิดสำคัญในเชิงทฤษฎี แตกฎหมายในปจจุบัน
ยังไมเปดโอกาสใหเกิดขึ้นได
การ แข ง ขั น ทาง ภาษี เกิ ด จาก การ ที่ แต ล ะ องค ก ร
ปกครองสวนทองถิน่ สามารถกำหนดการจัดเก็บรายไดไดเอง
สง ผล ให ภาระ ทาง ภาษี ที่ ประชาชน ใน แตละ พื้นที่ แบกรับ
ไมเทากัน จึงเกิดภาวะการแขงขันทางภาษีระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ดังนัน้ รัฐบาลกลางจึงตองเขามากำกับ
การ กำหนด แหลง รายได ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น
ไมใหมีการกำหนดโครงสรางรายไดและอัตราภาษีไดอยาง
อิสระจนเกินไป หากแตตองพิจารณาถึงการจัดเก็บรายได
ของทองถิน่ ขางเคียงดวย เพือ่ มิกอใหเกิดความมีอคติในการ
เก็บภาษีระหวางพื้นที่ที่อาจจะกระทบแรงจูงใจในการจาย
ภาษีของประชาชนในพื้นที่
การ แขงขัน ทาง ภาษี ระหวาง องคกร ปกครอง สวน
ทองถิ่นเปนกลไกหนึ่งในการปองกันพฤติกรรมการแสวงหา
ผลประโยชนของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
เปนการสรางความรับผิดรับชอบในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่
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รวมทัง้ องคกรปกครองสวนทองถิน่ ตองพยายามปรับปรุงการ
ทำงานของตนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทีเหมาะ
่
สม
กับภาษีที่จัดเก็บจากประชาชนในพื้นที่ใหมากขึ้น

3. ¡ÒÃ¡ÓË¹´áËÅ‹§ÃÒÂÃÑº·ÕèÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºËÅÑ¡¢Í§
¼Å»ÃÐâÂª¹ (Benefit Principle and Revenue
Assignment)
การ กำหนด แหลง รายรับ ที่ จัด เก็บ เอง ของ องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ เปนการจัดการภายในของแตละองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ซึง่ ผูบริ
 หารองคกรปกครองสวนทองถิน่
จะตองพิจารณาหารายไดจากสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ไดรับ
ผลประโยชนเปนการเฉพาะ (Specific Benefits) เนือ่ งเพราะ
มีความชอบธรรมในการจัดเก็บภาษีมากกวาการจัดเก็บภาษี
โดยผลประโยชนที่ไดรับมีลักษณะทั่วไป (General Benefits)
การ จั ด เก็ บ ภาษี ตาม หลั ก ของ ผล ประโยชน นั้ น มี ความ
เหมาะสม เนื่อง เพราะ ผู ที่ ได รับ ผล ประโยชน มากกวา ยอม
สมควรที่จะตองรับภาระภาษีมากกวาผูที่ไดรับผลประโยชน
นอยกวา หรือไมไดรับผลประโยชนเลย เพื่อใหเกิดความ
เปนธรรมทางการคลัง
โดย ส ว น ใหญ แล ว รายได จาก การ จั ด เก็ บ เอง ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมักไมเพียงพอตอคาใชจายใน
การจัดบริการสาธารณะในพื้นที่ ซึ่งอาจมาจากหลายปจจัย
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เชน ฐานภาษีในทองถิ่นมีไมมากพอ หรือองคกรปกครอง
สวน ทองถิ่น ไม สามารถ มี แหลง รายได จาก คา ธรรมเนียม
การใชบริการสาธารณะได เนื่องเพราะองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้นมิไดเปนเจาของหนวยงานที่จัดบริการสาธารณะ
ดังกลาว (เชน บริการน้ำประปา) ดังนั้นจึงยังมีความจำเปน
ที่จะตองพึงพารายไดจากภาษีจัดสรรหรือเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลกลาง ดวยเหตุนี้ การกระจายอำนาจทางการคลัง
จึงตองมีการพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนควบคูกับ
การ กำหนด ประเภท รายรับ เพื่อ ให องคกร ปกครอง สวน
ทองถิ่นมีรายรับที่เพียงพอกับการจัดบริการสาธารณะ

ÃÒÂÃÑº¢Í§Í§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ô¹è ã¹»ÃÐà·Èä·Â
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอำนาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายที่
มีสวนสำคัญในการกำหนดแหลงรายไดขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยมีการระบุถึงประเภทของแหลงรายไดของ
องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น แตละ ประเภท เพิ่ม เติม จาก
กฎหมายตางๆ ที่มีอยูกอนแลว การกำหนดประเภทรายได
ของ แตละ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น มี ความ แตก ตาง
กันไปตามสภาพโครงสรางพื้นฐาน โครงสรางทางเศรษฐกิจ
เปาหมายในการบริหารงาน และความรับผิดชอบตอหนาที่
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ในการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตละประเภท นอกจากนั้นยังขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆ ทั้งจาก
ปจจัยทางการเมืองในระดับชาติและทองถิ่น
โครงสราง ประเภท รายได ของ องคกร ปกครอง สวน
ทองถิ่น แตละ ประเภท ใน ประเทศไทย เมื่อ พิจารณา จาก
กฎหมายตางๆ สามารถแบงไดทั้งหมด 4 ประเภท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

1. ÃÒÂä´Œ·Õè·ŒÍ§¶Ôè¹¨Ñ´à¡çºàÍ§ ประกอบดวย 2 ประเภทยอย
ดังนี้
1.1 ÃÒÂä´Œ¨Ò¡ÀÒÉÕÍÒ¡ÒÃ·Õè·ŒÍ§¶Ôè¹à¡çºàÍ§ ประกอบดวย
6 รายการ ดังนี้
• ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
• ภาษีบำรุงทองที่
• ภาษีปาย
• อากรฆาสัตว
• อากรรังนกอีแอน และ
• ภาษีทองถิ่นจากยาสูบ น้ำมันและโรงแรม8
1.2 ÃÒÂä´Œ·Õè ÁÔãª‹ ÀÒÉÕ ÍÒ¡Ã ประกอบ ดวย 4 รายการ
ดังนี้
• คาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
8 เปนรายไดเฉพาะของ อบจ. เทานั้น ยกเวนภาษีโรงแรมที่ กทม.
มีสิทธิจัดเก็บได
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• รายไดจากทรัพยสิน
• รายไดจากสาธารณูปโภค และ
• รายไดเบ็ดเตล็ด

2. ÃÒÂä´Œ ¨Ò¡ ÀÒÉÕ ·Õè ÃÑ°ºÒÅ ¨Ñ´ à¡çº ãËŒ ประกอบ ดวย 10
รายการ ดังนี้
• ภาษีมูลคาเพิ่ม9
• ภาษีธุรกิจเฉพาะ
• ภาษีสุรา และเบียร
• ภาษีสรรพสามิต
• ภาษี และคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน
• คาธรรมเนียมจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย
• ภาษีการพนัน
• คาภาคหลวงแร
• คาภาคหลวงปโตรเลียม และ
• อื่นๆ10
3. ÃÒÂä´ŒÃÑ°ºÒÅáº‹§ãËŒ ประกอบดวย 1 รายการ ดังนี้
9 รวมทีจั่ ดสรรใหตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิม่
และภาษีธุรกิจเฉพาะใหแกราชการสวนทองถิน่ พ.ศ. 2534 (1 ใน 9)
พ.ร.บ.เมืองพัทยา และ พ.ร.บ. อบจ.
10 รวม รายได ตาม กฎหมาย อุ ทยา นฯ ค า ภาค หลวง ป า ไม
คาธรรมเนียมน้ำบาดาล และอาชญาบัตรประมง
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• ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่

4. à§Ô¹ÍØ´Ë¹Ø¹ ประกอบดวย 3 รายการ ดังนี้
• เงินอุดหนุนทั่วไป
• เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค11 และ
• เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ภายหลังจากที่ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542
มีผลบังคับใช ไดมีการกำหนดหลักเกณฑการจัดสรรรายได
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในทิศทางทีสะท
่ อนแหลง
กำเนิดของภาษีมากขึ้น โดยมีหลักการสำคัญ 2 ประการคือ
1. การจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหพิจารณาภาพรวมของรายไดทุกประเภท
2. การ จัดสรร ภาษี ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น
ควรคำนึงถึงแหลงกำเนิดภาษีเปนสำคัญ
โครงสราง ประเภท รายรับ ของ องคกร ปกครอง สวน
ท อ งถิ่ น แต ล ะ ประเภท จะ มี ความ แตก ต า ง กั น แสดง ใน
ตารางที่ 5 ตัวอยางหลักเกณฑในการจัดสรรรายไดใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณ พ.ศ. 2554
11 ถูกยุบรวมเปนเงินอุดหนุนทั่วไปใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551
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แสดงในตารางที่ 6 และแผนภาพที่ 3 (พัฒนาการของหลัก
เกณฑการจัดสรรรายไดตั้งแตกอนและหลังการประกาศใช
พ.ร.บ.กำหนด แผน และ ขั้น ตอน การ กระ จาย อำ นาจ ให แก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แสดงในภาคผนวก
ก) เมื่อ พิจารณา องค ประกอบ ทั้ง ประเภท ของ รายรับ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหลักเกณฑในการจัดสรร
พบวา รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีอำนาจจัด
เก็บเองและรายไดทจัี่ ดสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่
รับผิดชอบดูแล มีประเด็นปญหาบางประการ ดังนี้ (สกนธ
วรัญูวัฒนา 2554: 20, 24-25)

1. â¤Ã§ÊÃŒÒ§ ÃÒÂä´Œ ÃÐËÇ‹Ò§ Í§¤¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹
·ŒÍ§¶Ôè¹áμ‹ÅÐ»ÃÐàÀ·ÁÕ¤ÇÒÁ·Ñº«ŒÍ¹¡Ñ¹ เชน รายไดจากภาษี
มูลคาเพิ่ม และรายไดจากคาภาคหลวงแรและปโตรเลียม
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภทมีสวนรวมในการ
ไดรับการจัดสรรจากรัฐบาล จึงทำใหเกิดการแยงชิงรายได
กันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท ซึ่ง
สามารถแกไขปญหานี้ไดโดยการกำหนดความเปนเจาของ
แหลงรายไดระหวางองคกรปกครองสวนทองถิน่ กันใหม มิให
มีความทับซอนกัน
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ตารางที่ 5 โครงสรางประเภทรายรับขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในประเทศไทย

Íºμ.

✓
✓
✓
✓
✓

✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓
✓
*

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓ ✓
✓ ✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

¡·Á.

à·ÈºÒÅ

1. ÃÒÂÃÑº·Õè·ŒÍ§¶Ôè¹¨Ñ´à¡çºàÍ§
1.1 รายรับจากภาษีอากรที่ทองถิ่นจัดเก็บเอง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงทองที่
ภาษีปาย
อากรฆาสัตว
อากรรังนกอีแอน
ภาษีทองถิ่นจากยาสูบ น้ำมันและโรงแรม1)
1.2 รายรับที่มิใชภาษีอากร
คาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
รายรับจากทรัพยสิน
รายรับจากสาธารณูปโภค
รายรับเบ็ดเตล็ด
2. ÃÒÂÃÑº¨Ò¡ÀÒÉÕ·ÕèÃÑ°ºÒÅ¨Ñ´à¡çºãËŒ
ภาษีมูลคาเพิ่ม 2)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุราและเบียร
ภาษีสรรพสามิต
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน
คาธรรมเนีนมจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย
ภาษีการพนัน
คาภาคหลวงแร
คาภาคหลวงปโตรเลียม
อื่นๆ 3)

Íº¨.

»ÃÐàÀ·ÃÒÂÃÑº

àÁ×Í§¾Ñ·ÂÒ

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

✓
✓
✓
✓
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3. ÃÒÂÃÑº·ÕèÃÑ°ºÒÅáº‹§ãËŒ
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ
4. à§Ô¹ÍØ´Ë¹Ø¹
ทั่วไป
ทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค 4)
เฉพาะกิจ

àÁ×Í§¾Ñ·ÂÒ

¡·Á.

Íºμ.

»ÃÐàÀ·ÃÒÂÃÑº

à·ÈºÒÅ

¡ÒÃ»¯ÔÃÙ»¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍÓ¹Ò¨¡ÒÃ¤ÅÑ§ÊÙ‹·ŒÍ§¶Ôè¹

Íº¨.
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✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓

หมายเหตุ
1) เปนรายรับเฉพาะของ อบจ. เทานั้น
ยกเวนภาษีโรงแรมที่ กทม. มีสิทธิจัดเก็บได
2) รวมที่จัดสรรใหตาม พ.ร.บ.จัดสรรฯ (1 ใน 9)
พ.ร.บ.เมืองพัทยา และ พ.ร.บ. อบจ.
3) รวมรายรับตามกฎหมายอุทยานฯ
คาภาคหลวงปาไม คาธรรมเนียมน้ำบาดาล
และอาชญาบัตรประมง
4) ถูกยุบรวมเปนเงินอุดหนุนทั่วไปใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551
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ตารางที่ 6 หลักเกณฑการจัดสรรรายไดจากรัฐบาลใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

»ÃÐàÀ·ÃÒÂä´Œ

ËÅÑ¡à¡³±¡ÒÃ¨Ñ´ÊÃÃ
จัดสรรเปนรายเดือนตามผลการจัดเก็บของหนวยงาน
ที่รับผิดชอบใหแก เมืองพัทยา กทม. เทศบาล และ
อบต. โดยจัดสรรดังนี้

ภาษีมูลคาเพิ่ม
(1 ใน 9)

1. กรมสรรพากรจัดเก็บ ในเขต กทม. จัดสรรให กทม.
ในเขตจังหวัด จัดสรรใหเทศบาล และ อบต. ตาม
เกณฑประชากร
2. กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรจัดเก็บ จัดสรรให
กทม. เทศบาล และ อบต. ตามเกณฑประชากร
ทั้งนี้ สวนที่จัดเก็บในพื้นที่เมืองพัทยาจัดสรรตรงให
เมืองพัทยา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

จัดสรรเปนรายเดือนใหแกเมืองพัทยา กทม. เทศบาล
และ อบต.
- ภาษีที่จัดเก็บในเขตเมืองพัทยา และ กทม. จัดสรร
ใหเมืองพัทยา และ กทม.
- ภาษีที่จัดเก็บในเขตจังหวัด จัดสรรใหเทศบาล และ
อบต. ตามเกณฑประชากร

ภาษีสุราและ
สรรพสามิต

จัดสรรเปนรายเดือนใหแกเมืองพัทยา เทศบาล อบต.
และ กทม. ตามเกณฑประชากร

ภาษีและคา
ธรรมเนียมรถยนต

จัดสรรเปนรายเดือนให กทม. และ อบจ. ตามผลการ
จัดเก็บภาษีในเขต กทม. และในเขตจังหวัด
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ËÅÑ¡à¡³±¡ÒÃ¨Ñ´ÊÃÃ

คาธรรมเนียมการ
จดทะเบียนสิทธิและ
จัดเก็บในเขตทองถิ่นใดใหเปนรายไดของทองถิ่นนั้น
นิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม
พ.ร.บ.กำหนดแผน
และขั้นตอนการ
กระจายอำนาจใหแก
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.
2542

จัดสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในสัดสวนรอย
ละ 19.70 ของภาษีมูลคาเพิ่มที่รัฐจัดเก็บตามประมวล
รัษฎากร และใหจัดสรรตามสัดสวนที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแตละแหงไดรับในปที่ผานมา

´Ç§Á³Õ àÅÒÇ¡ØÅ
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แผนภาพที่ 3 การจัดสรรภาษีใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ÃÒÂä´Œ·ÕèÃÑ°¨Ñ´à¡çºáÅÐáº‹§ãËŒ
รายไดที่รัฐจัดเก็บให

ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9
• กรมสรรพากรจัดเก็บ
จัดเก็บในเขต กทม. จัดสรรให กทม.
จัดเก็บในเขตจังหวัด จัดสรรใหเทศบาล
และ อบต. ตามเกณฑประชากร
• กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรจัดเก็บ
จัดสรรให กทม. เมืองพัทยา เทศบาล และ
อบต. ตามเกณฑประชากร

ภาษีมูลคาเพิ่ม
ที่รัฐแบงให
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.
กำหนดแผนฯ จัดสรรใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รอยละ 19.70
ของภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บตาม
ประมวลรัษฎากร และจัดสรรใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ
แหง ตามสัดสวนปงบประมาณ
พ.ศ. 2553

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
จัดเก็บในเขต กทม. และเมืองพัทยา จัดสรรให กทม. เละเมืองพัทยา
จัดเก็บในเขตจังหวัด จัดสรรใหเทศบาล และ อบต. ตามเกณฑประชากร

ภาษีสุราและสรรพสามิต
จัดสรรให กทม. เมืองพัทยา เทศบาล และ อบต. ตามเกณฑประชากร

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต
จัดเก็บในเขต กทม. จัดสรรให กทม. / จัดเก็บในเขตจังหวัด จัดสรรให อบจ.

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรม
จัดเก็บในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด จัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
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2. â¤Ã§ÊÃŒ Ò § ÃÒÂä´Œ ·Õè à»š ¹ ÍÂÙ‹ äÁ‹ ä´Œ ¤Ó¹Ö § ¶Ö § ¤ÇÒÁ
áμ¡μ‹Ò§ã¹â¤Ã§ÊÃŒÒ§·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤Á â´Âà©¾ÒÐ¤ÇÒÁ
à»š¹ àÁ×Í§ áÅÐ ª¹º· ¢Í§ Í§¤¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹ เชน
กรณีระหวางเทศบาลและ อบต. ซึ่งมีสภาพกายภาพทาง
ภูมศิ าสตร และความตองการบริการสาธารณะทีแตก
่ ตางกัน
แตมีโครงการสรางรายไดที่เหมือนกัน ทำใหแหลงรายได
ดังกลาวไมสามารถสะทอนถึงความตองการและความแตก
ตางของบริการสาธารณะของประชาชนในแตละทองถิ่นได
และเปนเรือ่ งยากทีองค
่ กรปกครองสวนทองถิน่ จะมีรายไดที่
เพียงพอตอตนทุนการจัดบริการสาธารณะจากโครงสราง
รายไดดังกลาว
3. ¢ŒÍ ¨Ó¡Ñ´ ¢Í§ ¢ŒÍÁÙÅ áÅÐ μÑÇá»Ã ·Õè ¹Ó ÁÒ ãªŒ ã¹ ¡ÒÃ
¨Ñ´ÊÃÃÃÒÂä´Œ ซึง่ ไมสามารถสะทอนความแตกตางของภาระ
การใชจายและหนาที่ที่แตกตางกันระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ จึงทำใหชองวางความแตกตางทางการคลังของ
รายรับและรายจายระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
มากขึ้น เนื่องเพราะตนทุนการใชจายในแตละภารกิจและ
ขนาด รายรับ ที่ ได รับ การ จัดสรร ไม ได มี ความ เชื่อม โยง กัน
ดังนั้นภายใตสูตรการจัดสรรรายไดในปจจุบัน ทำใหองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ทีมี่ รายรับนอย แตมีภารกิจทีมี่ ตนทุนใน
การจัดการสูง ไมมโอกาส
ี
ไดรับการจัดสรรรายไดเพิม่ มากขึน้
เพียงพอกับภาระคาใชจายที่มีอยู
จากปญหาขางตน เพื่อมิใหมีการเกิดความแตกตาง
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ทางการคลังระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากยิ่งขึ้น
จนยากแกการแกไข จึงจำเปนตองมีการทบทวนการกำหนด
รายรับที่เหมาะสมใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ
ประเภท และพิจารณาสูตรการจัดสรรรายไดของรัฐบาลให
แกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหมีความสอดคลองกับภาระ
คาใชจายหรือขนาดภารกิจทีได
่ รับการถายโอนมาจากรัฐบาล
การกำหนดประเภทรายไดที่มอบหมายใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท ตองคำนึงถึงเปาหมาย
การรองรับการทำหนาทีแทน
่ รัฐบาล ซึง่ อาจมีความแตกตาง
กัน ตาม นโยบาย ของ รัฐบาล ที่ มี ตอ องคกร ปกครอง สวน
ทองถิ่นแตละประเภท เชน ระหวาง อบจ. เทศบาล และ
อบต. ทีมี่ ขอบเขตอำนาจหนาทีที่ แตก
่ ตางกัน ดังนัน้ ประเภท
ของรายไดและวิธีการจัดสรร จึงไมจำเปนตองเหมือนกัน
โดย สรุป แลว การ กำหนด รายรับ ตอง พิจารณา วา
แตละประเภทรายรับมีความเหมาะสมกับองคกรปกครอง
สวน ทองถิ่น หรือ ไม และ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น มี
ความ สามารถ ใน การ บริหาร จัดการ หรือ ไม นอกจาก นั้น
ตองพิจารณาวาขนาดรายรับทีเกิ
่ ดขึน้ จริงในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแตละประเภทมีความเพียงพอหรือไม เพื่อให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเกิดความเปนอิสระและความ
รับผิดชอบทางการคลังใหไดมากที่สุด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทย มีรายรับ
มาจาก 3 แหลงหลักๆ คือ 1) รายรับที่จัดเก็บเองในทองถิ่น
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2) รายรับภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงให และ 3) เงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงให เปน
ภาษีที่รัฐบาลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บจาก
ฐานภาษีเดียวกัน ซึ่งภาษีประเภทนี้หากจัดเก็บโดยรัฐบาล
จะมีประสิทธิภาพสูงกวาการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดเก็บเอง เมื่อรัฐบาลจัดเก็บภาษีแลว จะจัดสรรรายรับ
บางสวนหรือทั้งหมดไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง
ขึ้นอยูกับประเภทของรายรับภาษี
ตารางที่ 7 แสดงถึงการเปลีย่ นแปลงโครงสรางรายรับ
ของ องค ก ร ปกครอง ส ว น ท อ งถิ่ น ใน ประเทศไทย ตั้ ง แต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2542-2555 การกระจายอำนาจทางการ
คลังใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในทางทฤษฎี มุงเนน
สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแหลงรายรับที่จะ
นำมาจัดบริการสาธารณะจากพืน้ ทีของ
่ ตนเองใหมีสัดสวนที่
มากทีส่ ดุ เทาทีจะ
่ ทำได แตในทางปฏิบตั ิ จะเห็นไดวารายรับ
ในสวนของรายไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเอง
เปนสัดสวนที่คอนขางนอย เมื่อเทียบกับรายรับขององคกร
ปกครอง สวน ทองถิ่น ทั้งหมด คือ คิด เปน สัดสวน ไมเกิน
รอยละ 10 ของ รายรับ ทั้งหมด ของ องคกร ปกครอง สวน
ทองถิ่น นับตั้งแตป พ.ศ. 2548 เปนตนมา รายรับสวนใหญ
จะมาจากรายรับทีรั่ ฐบาลจัดเก็บใหและรายรับทีรั่ ฐบาลแบง
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น คิดเปนสัดสวนประมาณ
รอยละ 50 ของ งบ ประมาณ รายรับ ทั้งหมด เงิน อุดหนุน
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เปนรายรับที่มีนัยสำคัญตอรายรับขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 40 ของรายรับ
ทั้งหมด (แผนภาพที่ 4)
สัดสวน รายรับ ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ตอ
รายไดสุทธิของรัฐบาลเพิม่ ขึน้ โดยตลอด และเพิม่ ขึน้ อยางมี
นัยสำคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2544 โดยมากกวารอยละ
20 ของรายไดสุทธิของรัฐบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555
สัดสวน รายรับ ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ตอ รายได
สุทธิของรัฐบาลคิดเปนรอยละ 26.77 โดยประมาณ ซึ่งได
มีการระบุไวในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2549 ให มี การ จัดสรร ภาษี และ อากร เงิน อุดหนุน
และ รายได อื่น ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น เพื่อ ให
สอดคลอง กับ การ ดำเนิน การ ตาม อำนาจ และ หนาที่ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทอยางเหมาะสม
โดยตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนตนไป ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดคิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิ
ของรัฐบาลไมนอยกวารอยละ 25 โดยมีจุดมุงหมายที่จะให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้นคิดเปนสัดสวน
ตอรายไดสุทธิของรัฐบาลในอัตราไมนอยกวารอยละ 35
(มิไดมีการกำหนดเงื่อนเวลาไว)
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1. รายไดทองถิ่นจัดเก็บเอง
(สัดสวนรอยละ)
2. รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บให
(สัดสวนรอยละ)
3. รายไดที่รัฐบาลแบงให
(สัดสวนรอยละ)
4. เงินอุดหนุน
(สัดสวนรอยละ)
รวมรายไดทองถิ่นทั้งสิ้น
(สัดสวนรอยละ)
รายไดรัฐบาล
สัดสวนตอรายไดรัฐบาล

»ÃÐàÀ·ÃÒÂä´Œ

17,516.80
(17.92)
42,731.60
(43.72)
(0.00)
37,499.30
(38.36)
97,747.70
(100.00)
708,826.00
13.79

2542

(ÅŒÒ¹ºÒ·)

19,475.30
(19.51)
45,527.50
(45.62)
(0.00)
34,800.00
(34.87)
99,802.80
(100.00)
749,945.00
13.31

2543

(ÅŒÒ¹ºÒ·)

17,701.88
(11.08)
55,651.90
(34.84)
12,669.00
(7.93)
73,729.80
(46.15)
159,752.58
(100.00)
772,574.00
20.68

2544

(ÅŒÒ¹ºÒ·)

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

21,084.47
(11.99)
58,143.52
(33.06)
19,349.00
(11.00)
77,273.30
(43.94)
175,850.29
(100.00)
803,651.00
21.88

2545

(ÅŒÒ¹ºÒ·)

»‚§º»ÃÐÁÒ³
22,258.28
(12.09)
60,217.71
(32.72)
35,504.44
(19.29)
66,085.72
(35.90)
184,066.15
(100.00)
829,495.56
22.19

2546

(ÅŒÒ¹ºÒ·)

ตารางที่ 7 โครงสรางรายรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2542-2555

24,786.27
(10.24)
82,623.37
(34.15)
43,100.00
(17.81)
91,438.00
(37.79)
241,947.64
(100.00)
1,063,600.00
22.75

2547

(ÅŒÒ¹ºÒ·)

27,018.00
(9.20)
102,520.34
(34.90)
49,000.00
(16.68)
115,210.70
(39.22)
293,749.04
(100.00)
1,250,000.00
23.50

2548

(ÅŒÒ¹ºÒ·)
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1. รายไดทองถิ่นจัดเก็บเอง
(สัดสวนรอยละ)
2. รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บให
(สัดสวนรอยละ)
3. รายไดที่รัฐบาลแบงให
(สัดสวนรอยละ)
4. เงินอุดหนุน
(สัดสวนรอยละ)
รวมรายไดทองถิ่นทั้งสิ้น
(สัดสวนรอยละ)
รายไดรัฐบาล
สัดสวนตอรายไดรัฐบาล

»ÃÐàÀ·ÃÒÂä´Œ

29,110.41
(8.90)
110,189.59
(33.69)
61,800.00
(18.89)
126,013.00
(38.52)
327,113.00
(100.00)
1,360,000.00
24.05

2549

(ÅŒÒ¹ºÒ·)

32,021.45
(8.96)
120,728.70
(33.78)
65,300.00
(18.27)
139,374.00
(38.99)
357,424.15
(100.00)
1,420,000.00
25.17

2550

(ÅŒÒ¹ºÒ·)

35,223.60
(9.35)
128,676.40
(34.16)
65,000.00
(17.25)
147,840.00
(39.24)
376,740.00
(100.00)
1,495,000.00
25.20

2551

(ÅŒÒ¹ºÒ·)

38,745.96
(9.35)
140,679.27
(33.95)
71,900.00
(17.35)
163,057.00
(39.35)
414,382.23
(100.00)
1,604,640.00
25.82

2552

(ÅŒÒ¹ºÒ·)

»‚§º»ÃÐÁÒ³
29,110.41
(8.54)
126,589.59
(37.12)
45,400.00
(13.31)
139,895.18
(41.03)
340,995.18
(100.00)
1,350,000.00
25.26

2553

(ÅŒÒ¹ºÒ·)

38,745.96
(8.99)
148,109.04
(34.34)
70,500.00
(16.35)
173,900.00
(40.32)
431,255.00
(100.00)
1,650,000.00
26.14

2554

(ÅŒÒ¹ºÒ·)

46,529.72
(8.78)
175,457.28
(33.10)
86,900.00
(16.40)
221,091.79
(41.72)
529,978.79
(100.00)
1,980,000.00
26.77

2555

(ÅŒÒ¹ºÒ·)
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แผนภาพที่ 4 โครงสรางรายรับขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2542-2555
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

ÅŒÒ¹ºÒ·
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

หมายเหตุ: ขอมูลงบประมาณรายจาย จากศูนยขอมูลการ
คลังทองถิน่ จากองคกรปกครองสวนทองถิน่ จำนวน 600
แหง จาก 7,853 แหง

2551

2552

2553

2554

2555

เงินอุดหนุน
รายไดที่รัฐบาลแบงให
รายไดที่รัฐบาลเก็บได
รายไดทองถิ่นจัดเก็บเอง

´Ç§Á³Õ àÅÒÇ¡ØÅ

จากโครงสรางรายรับขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ดัง กลาว จะ เห็น ได วา รายไดที่ มา จาก การ จัด เก็บ เอง ของ
องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น มี สัดสวน ที่ ต่ำ จึง เปน ผล ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวโนมในการพึ่งพิงรายได
จากภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสูง ซึ่งสะทอน
ใหเห็นวาความเปนอิสระและความสามารถทางการคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมีอยูในระดับต่ำ ดังนั้นการ
พัฒนาศักยภาพทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิน่
จึงเปนเรื่องที่จะตองใหความสำคัญ

á¹Ç·Ò§ ¡ÒÃ ¡ÓË¹´ ÃÒÂÃÑº ·Õè àËÁÒÐ ÊÁ ¢Í§ Í§¤¡Ã
»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ô¹è
การกำหนดรายรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ของแตละประเทศโดยทั่วไปอาจมีความแตกตางกัน มิได
มีรูปแบบที่ตายตัว ขึ้นอยูกับโครงสรางของรายรับ ความ
สัมพันธ ของ การ จัด เก็บ รายได ของ รัฐบาล และ ระดับ การ
พัฒนาของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โครงสราง
เชิง สถาบัน ทั้ง ทาง ดาน เศรษฐกิจ และ การเมือง คา นิยม
วัฒนธรรม สังคม ระบบการบริหารภาษีหรือรายไดแตละ
ประเภทที่แตกตางกันไป
หลักการสำคัญของการกำหนดแหลงรายรับระหวาง
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รั ฐ บาล กลาง กั บ องค ก ร ปกครอง ส ว น ท อ งถิ่ น คือ ความ มี
ประสิทธิภาพ (Eﬃciency) ในการบริหารการจัดเก็บ และ
ความเสมอภาค (Equity)
ดานประสิทธิภาพ หมายถึงรายรับที่เปนขององคกร
ปกครอง สวน ทองถิ่น ตอง สามารถ สะทอน ศักยภาพ ทาง
เศรษฐกิจและความสามารถในการจาย (Ability to Pay) ที่
มีอยูในพื้นที่ของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น
รายรับที่เปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีความ
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจของแตละทองถิ่น
ดานความเสมอภาค หมายถึงการจัดเก็บรายไดของ
องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ตอง ไม ทำให สวัสดิการ สังคม
ของประชาชนในพื้นที่เกิดความบิดเบือนแตกตางกันมาก
จนเกินไป
การเปนแหลงรายรับขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ยังตองคำนึงถึงความจำเปนทางการคลัง (Fiscal Needs) คือ
ตองสามารถสรางรายไดใหมากเพียงพอสำหรับการทำหนาที่
ใหบริการสาธารณะในระดับหนึ่ง เพื่อใหเกิดการยอมรับใน
การทำหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และกระตุน
ใหประชาชนเห็นความสำคัญของการจัดเก็บรายไดเพื่อการ
ทำหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่กฎหมาย
กำหนด
สกนธ วรัญูวัฒนา (2554: 47-54) ไดสรุปหลักการ
ของการกำหนดแหลงรายรับที่ควรเปนขององคกรปกครอง

´Ç§Á³Õ àÅÒÇ¡ØÅ

สวนทองถิ่น 5 ประการดังนี้
1. ¤ÇÒÁà¾ÕÂ§¾ÍáÅÐ¤ÇÒÁÂ×´ËÂØ‹¹ã¹¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹
ÃÒÂÃÑº (Revenue Adequacy and Flexibility)
การกำหนดรายรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
อยางนอยควรจะสะทอนผลประโยชนทีประชาชน
่
ไดรับจาก
การใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิน่ เพือ่
ใหประชาชนเกิดความยินยอมที่จะจายภาษี เพื่อสนับสนุน
การทำหนาทีของ
่ องคกรปกครองสวนทองถิน่ และทำใหการ
จัดเก็บภาษีมีรายไดที่มากเพียงพอ แมวาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะมิใชองคกรแสวงหากำไรก็ตาม
รายไดตองมีความยืดหยุนเพียงพอที่จะตอบรับกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในแตละพื้นที่ เนื่อง
เพราะ ใน ปจจุบัน ตนทุน ใน การ จัด บริการ สาธารณะ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมักจะเพิ่มสูงขึ้น ไมวาสาเหตุจะ
มาจากระดับเงินเฟอ หรือการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร
ในทองถิ่นก็ตาม ดังนั้นการปรับเปลี่ยนประเภทหรือขนาด
ของรายไดควรจะทำไดงาย เพื่อใหสามารถตอบรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของตนทุนไดทัน
2. ¤ÇÒÁàÊÁÍÀÒ¤ (Equity)
ผูที่มีความสามารถในการจายสูงกวา ตองถูกจัดเก็บ
ภาษีสูงกวาหรือจายภาษีในอัตราทีสู่ งกวาผูที มี่ ความสามารถ
ในการจายทีต่่ ำกวา ซึง่ เปนไปตามหลักความสามารถในการ
จาย (Ability-to-Pay Principle)
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ความ เทา เทียม ใน บริบท ของ การ เก็บ ภาษี ใน ทาง
ทฤษฎีสามารถพิจารณาได 3 มิติ คือ
• ความเสมอภาคในแนวตัง้ (Vertical Equity) อยูบนหลั

ก
ความ สามารถ ใน การ จาย คือ องคกร ปกครอง สวน
ทองถิ่นที่มีความสามารถในการจายมากกวาก็ควร
จะจายในจำนวนทีสู่ งกวาองคกรปกครองสวนทองถิน่
ที่ ไมมี ศักยภาพ ทาง เศรษฐกิจ ที่ จะ จัด เก็บ ภาษี หรือ
หารายไดของตนเองได
• ความ เสมอ ภาค ใน แนว นอน (Horizontal Equity)
คือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความเหมือนกัน
ทางรายได ประชาชนในทองถิ่นที่มีความเหมือนกัน
ควร ตอง ได รับ การ ปฏิบัติ หรือ การ จัด เก็บ ที่ เทา กัน
(จายในอัตราที่เทากัน)
• ความเสมอภาคระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดวย กันเอง คือ ประชาชน ที่ อาศัย อยู ใน พื้นที่ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหนึ่งนั้นไมควรที่จะตอง
เสียภาษีในอัตราที่มากกวาอีกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นหนึ่งมากจนเกินไป
3. ¤ÇÒÁ ÊÒÁÒÃ¶ áÅÐ ¤ÇÒÁ à»š¹ ä» ä´Œ ã¹ ¡ÒÃ ¨Ñ´¡ÒÃ
(Administrative Capacity and Feasibility)
ความสามารถในการจัดการในทีนี่ ้ หมายรวมถึงความ
สามารถในการจัดเก็บรายไดและการระบุถึงเปาหมายในการ
จัดเก็บ ประเด็นสำคัญที่ตองคำนึงถึงในการจัดเก็บรายได

´Ç§Á³Õ àÅÒÇ¡ØÅ

คือ ตนทุน ของ การ จัด เก็บ โดย เฉพาะ ประชากร สวนใหญ
ใน ประเทศ กำลัง พัฒนา อยู ใน ระบบ เศรษฐกิจ แบบ ไม เปน
ทางการ (Informal Sector) และมิไดมีการเสียภาษีใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งคนกลุมนี้มักจะทำงานใน
ลักษณะที่เปนการจางงานตนเอง ที่มิไดมีการรายงานหรือ
จดทะเบียนกับทางการ หากจะนำคนกลุมนี้เขาสูระบบการ
จัดเก็บภาษีก็จะมีตนทุนทีสู่ ง (อาจสูงกวาคาเฉลีย่ ของรายได
ที่จะจัดเก็บได)
ตนทุนในการบริหารจัดการการจัดเก็บรายได (Administrative Cost) จึงเปนปจจัยสำคัญปจจัยหนึ่งในการกำหนด
แหลงรายรับใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เนื่องเพราะ
รายไดบางประเภทอาจมีความเหมาะสมในการเปนรายได
ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น แต กลับ มี ตนทุน ใน การ
บริหารจัดการทีสู่ ง จึงอาจทำใหองคกรปกครองสวนทองถิน่
ไมมีความสามารถในการดำเนินการจัดเก็บได สงผลใหเกิด
การรั่วไหลของภาษีหรือการหลีกเลี่ยงภาษีไดงาย เชน ภาษี
การขาย (Sales Tax) ซึง่ ฐานภาษีมีลักษณะทีสามารถ
่
เคลือ่ น
ยายไดงาย รายไดในลักษณะนี้ รัฐบาลมักจะมีอำนาจและ
ความ สามารถ ใน การ จัด เก็บ ได ดี กวา องคกร ปกครอง สวน
ทองถิ่น
4. ¡ÒÃÂÍÁÃÑº·Ò§¡ÒÃàÁ×Í§ (Political Acceptability)
หากเปรียบเทียบการจัดเก็บรายไดของรัฐบาลกลาง
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และองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวาการจัดเก็บรายได
ของรัฐบาลกลาง มีการกระจายตัวของรายไดที่จัดเก็บในวง
กวางและประชาชนทุกคนรับรู ดังนั้นประชาชนจึงไมรูสึก
วาเปนเรื่องที่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือเปนเรื่องเฉพาะตัว
แตในกรณีของการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ ซึง่ มีลักษณะของความใกลชิดกับประชาชนและอาจ
มีความแตกตางในการจัดเก็บระหวางประชาชนในพื้นที่ จึง
อาจทำใหประชาชนในทองถิ่นรูสึกถึงความไมเทาเทียมใน
การจายภาษี ในขณะเดียวกันประชาชนในทองถิ่นมักมิได
คำนึงถึงผลประโยชนที่ตนจะไดรับในลักษณะที่แตกตางกัน
ตามประเภทของบริการสาธารณะของทองถิ่น ทำใหในบาง
กรณีที่ประชาชนกับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
ความออนไหวทางการเมือง (Political Sensitive) อาจเกิด
คำถามตอการจัดเก็บรายไดหรือภาษีของทองถิ่นขึ้น เชน
ควรมีการจัดเก็บภาษีทรัพยสิน เชน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หรือไม หรือในบางกรณีความออนไหวทางการเมืองอาจขึน้
กับคนเฉพาะกลุม เชน ควรเก็บภาษีจากผูที่ไดรับประโยชน
จากบริการสาธารณะของทองถิน่ และมีความสามารถในการ
จาย มากกวาผูที่ไมมีความสามารถในการจายหรือไม แมวา
จะไดรับประโยชนเชนกันก็ตาม ดวยประเด็นเหลานี้ จึงเห็น
ไดวาการยอมรับทางการเมืองในการหารายรับขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ เปนเรือ่ งทีองค
่ กรปกครองสวนทองถิน่
ควรใหความสำคัญและทำความเขาใจกับประชาชน
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5. ¤ÇÒÁÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ (Economic
Efficiency)
ภาษีที่ทำใหเกิดความมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
ควร เป น ภาษี ที่ ทำให เกิ ด การ บิ ด เบื อ น ของ การ จั ด สรร
ทรัพยากรระหวางปจเจกชนนอยที่สุด ดังนั้นการกำหนด
รายรับใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองออกแบบ
ใหเกิดการบิดเบือนของการจัดสรรทรัพยากรใหนอยที่สุด
หรือ หลีก เลี่ยง มิ ให เกิด การ เปลี่ยนแปลง พฤติกรรม (เชน
การตัดสินใจในการทำการผลิต การบริโภค และการจางงาน)
ที่ไมตองการ
ลักษณะ ของ รายได หรือ ภาษี ที่ เหมาะ สม กับ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแสดงในกลองที่ 3
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ลักษณะของรายไดหรือภาษีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

¡Å‹Í§·Õè 3 :

• มีลักษณะที่ยึดติดกับพื้นที่ของทองถิ่น (Immobility)
ประชาชนที่เปนผูรับบริการสาธารณะควรจะแบกรับภาระทาง
ภาษีของทองถิ่นที่ตนอาศัยอยู ดังนั้นภาษีที่ทองถิ่นจัดเก็บเอง จึง
ควรครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในทองถิ่นนั้นๆ ซึ่งภาษีที่
จัดเก็บไดจะเปนตัวกำหนดความสามารถทางการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดในระดับหนึ่ง ซึ่งนำไปสูการใหบริการ
สาธารณะตามศักยภาพทางเศรษฐกิจของแตละพื้นที่
• ควรสะทอนตนทุนและผลประโยชนในการใหบริการสาธารณะ
ของทองถิ่นใหไดมากที่สุด และรักษาความเปนอิสระในการบริการ
จัดการของทองถิ่นใหไดมากที่สุด เพื่อใหสอดคลองกับหลักความ
รับผิดรับชอบรวมกัน (Accountability) ในการใหบริการสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใหแกประชาชนในพื้นที่
• ไมสงภาระของการจัดเก็บภาษีออกไปนอกเขตพื้นที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น (Spillover Eﬀect)
• มีความยืดหยุนตามสภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจของทองถิ่น คือ
สามารถเพิ่มขึ้นไดตามระดับการพัฒนาที่เกิดขึ้น เพื่อลดการพึ่งพา
รายรับจากรัฐบาลกลาง
• สะทอนตนทุนในการใหบริการสาธาณะและการลงทุนในโครงสราง
พื้นฐานของทองถิ่นใหไดมากที่สุด
• ควรควบคุมตนทุนในการบริหารการจัดเก็บรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหต่ำที่สุด
• งายตอการบริหารจัดการในระดับทองถิ่น
• ไมแขงขันกับการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลกลาง
• องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถใชฐานภาษีรวมกับรัฐบาลกลาง
ได แตตองมีความชัดเจนในการกำหนดวิธีการจัดสรรใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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ตารางที่ 8 ตัวอยางของการกำหนดรายรับระหวางรัฐบาล
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่มา: สกนธ วรัญูวัฒนา, (2554), “วิถีใหมการพัฒนารายรับทองถิ่นไทย”,
ดัดแปลงจาก Anwar Shah (1994), “The Reform of Intergovernmental Fiscal
Relations in Developing Countries and Emerging Market Economies, in Policy
and Research Series No. 23, Washington D.C.: World Bank.

»ÃÐàÀ·ÃÒÂä´Œ

ÍÓ¹Ò¨ã¹¡ÒÃ¡ÓË¹´ ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
¨Ñ´¡ÒÃ
°Ò¹
ÍÑμÃÒ áÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´à¡çº

ËÁÒÂàËμØ
ภาษีนำเขา
สงออก
ปจจัยการผลิต
เคลื่อนยายได

ภาษีศุลกากร

C

C

C

ภาษีเงินไดนิติบุคคล

C

C

C

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

C

C, S, L

C

เพื่อการ
กระจายรายได
และเคลือ่ นยายได

ภาษีจากความมั่งคั่ง

C

C

C

มุงเพื่อการ
กระจายรายได

C, S, L

C, S, L

ดูแลสุขภาพของ
ประชาชนรวมกัน

ภาษีสรรพสามิตจากเหลา และยาสูบ C, S, L
คาธรรมเนียมจากการพนัน

S, L

S, L

S, L

ความรับผิดชอบ
รวมกัน

คาสัมปทาน คาธรรมเนียม
และคาปรับ

S, L

S, L

S, L

หลักผลประโยชน
สำหรับบริการ
จากทองถิ่น
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»ÃÐàÀ·ÃÒÂä´Œ

คาสิทธิการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ

ÍÓ¹Ò¨ã¹¡ÒÃ¡ÓË¹´ ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
¨Ñ´¡ÒÃ
°Ò¹
ÍÑμÃÒ áÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´à¡çº

ËÁÒÂàËμØ
แหลงทรัพยากร
ไมไดกระจาย
อยางทั่วไป
และเพื่อรักษา
ทรัพยากรที่มี

C

C, S, L

C

S, L

S, L

S, L

C, S, L

C, S, L

C, S, L

ภาษีจากการปลอยมลพิษทางอากาศ C, S, L

C, S, L

C, S, L

สะทอนตนทุน
การแกไขปญหา

รายไดจากการอนุรักษธรรมชาติ
ภาษีจากน้ำมัน

เพื่อรักษา
ทรัพยากรของ
ทองถิ่น
เพื่อแสดงการใช
ประโยชนจาก
บริการถนน

คาธรรมเนียมการใชสวนสาธารณะ

L

L

L

กำกับการใช
ประโยชนไมใหมี
มากเกินไป

คาธรรมเนียมการอนุญาตตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการดำเนินกิจกรรมใน
ทองถิ่น

S, L

S, L

S, L

สะทอนประโยชน
จากบริการของ
ทองถิ่น

ภาษีทรัพยสิน

คาธรรมเนียมการใชบริการ

C, L

L

L

ไมสามารถเคลื่อน
ยายได และ
สะทอนประโยชน
จากการบริหาร
ทองถิ่น

C, S, L

C, S, L

C, S, L

สะทอนประโยชน
จากบริการของ
ทองถิ่น

หมายเหตุ: C = รัฐบาล S = ทองถิ่นที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด และ L = ทองถิ่นขนาดเล็ก เชน
เทศบาล และ อบต.
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»˜ÞËÒ ·Ò§ ´ŒÒ¹ ¡ÒÃ ¤ÅÑ§ ¢Í§ Í§¤¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹
·ŒÍ§¶Ô¹è
สถาบั น วิ จั ย และ ให คำ ปรึ ก ษา แห ง มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร (2552: 121-122) ไดสะทอนสภาพปญหาดาน
การกระจายอำนาจและระบบการคลังทองถิ่นไว 2 ประเด็น
หลักคือ
1) »ÃÐà´ç¹»˜ÞËÒ´ŒÒ¹â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃºÃÔËÒÃ·Ò§¡ÒÃ¤ÅÑ§
ไดแก
• องค ก ร ปกครอง ส ว น ท อ งถิ่ น ขาด ความ เป น อิ ส ระ
ทางการคลังดานการกำหนดรายรับ รวมทั้งยังขาด
อำนาจในการจัดเก็บภาษีประเภทตางๆ ในพื้นที่
• บุคลากรที่ทำหนาที่บริหารงบประมาณยังขาดทักษะ
ในการปฏิบัติงาน ขาดความกระตือรือรนในการทำ
หนาทีจั่ ดเก็บรายไดและเพิม่ ขนาดรายไดใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จึงเห็นไดวาการจัดเก็บรายได
ทองถิ่นยังมีประสิทธิภาพต่ำกวาสวนกลาง
• ไมมี การเต รี ยม ความ พรอม ใน การ ถาย โอน ภารกิจ
ทำให สง ผล ตอ ระบบ การ บริหาร งบ ประมาณ ทั้ง ใน
สวนของหนวยงานราชการเดิม และระบบการบริหาร
งบประมาณในระดับทองถิ่น
• โครงสร า ง ของ คณะ กรรมการ กระจาย อำนาจ ให
แก องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ไม สามารถ สราง
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หลักเกณฑทีเหมาะ
่
สมได เนือ่ งเพราะ คณะกรรมการฯ
ดังกลาว ไดกลายเปนเวทีสำหรับการเจรจาและตอรอง
ผล ประโยชน มากกวา จะ มุง เนน สราง หลัก เกณฑ ที่
เหมาะสมในการกระจายอำนาจฯ
• ขาดการศึกษาระดับความสมดุลทางการคลังระหวาง
การบริหารนโยบายการคลังระดับมหภาคและระดับ
ทองถิ่น อยาง จริงจัง ซึ่ง อาจ ทำให เกิด ปญหา ดาน
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจไดในอนาคต

2) »ÃÐà´ç¹»˜ÞËÒ´ŒÒ¹ÃÐºº¡ÒÃ¨Ñ´ÊÃÃÃÒÂÃÑº¢Í§
Í§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹ ไดแก
• ความ ยาก ใน การ ตั้ ง เกณฑ การ จั ด ประเภท ภาษี ที่
เหมาะ สม กั บ องค ก ร ปกครอง ส ว น ท อ งถิ่ น แต ล ะ
ประเภท เนือ่ งเพราะสภาพความเปนเมืองของทองถิน่
มีผลตอขนาดการจัดเก็บภาษีที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น สามารถ จัด เก็บ ได เอง การ ให สิทธิ ใน การ
จัดเก็บภาษีประเภทหนึ่ง อาจทำใหทองถิ่นบางแหง
มี รายได เพิ่ม สูง ขึ้น อยาง ชัดเจน ขณะ เดียวกัน อาจ
ไมกอ ใหเกิดรายไดเพิม่ ขึน้ ในพืน้ ทีอื่ น่ ๆ และสงผลตอ
ปญหาดานตนทุนการบริหารจัดการอีกดวย
• เกณฑ การ จัดสรร งบ ประมาณ ไม สะทอน ภารกิจ
หนาที่ภายในพื้นที่ ดังนั้นขนาดรายรับของ องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ จึงไมมความ
ี
เหมาะสมเพียงพอ
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•

•

•

•

อีกทัง้ มีความพยายามในการแทรกแซงจากขาราชการ
ฝาย การเมือง ทำให การ ตั้ง หลัก เกณฑ การ จัดสรร
งบประมาณ ไมเปนไปตามวัตถุประสงคทีตั่ ง้ ไวแตเดิม
ป ญ หา เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ ที่ ใช พิ จ ารณา จั ด สรร
งบประมาณ เกณฑ การ จัดสรร งบ ประมาณ ใน ทาง
ปฏิบตั ได
ิ กลายเปนเรือ่ งการตอรองทางการเมืองทัง้ ใน
ระดับรัฐบาลตอองคกรปกครองสวนทองถิน่ และ/หรือ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทตางๆ
ดังนั้นเกณฑการจัดสรรจึงอยูในรูปการเจรจา เพื่อ
ตอรองสัดสวนรายรับจากเงินอุดหนุนรัฐบาล
การ กำหนด อั ต รา ภาษี และ ฐาน ภาษี ที่ ไม มี ความ
เหมาะสม เพราะ ยัง ไม สะทอน ความ มี ประสิทธิผล
ในการจัดเก็บภาษี เนือ่ งเพราะปจจุบนั ฐานภาษีตางๆ
ทัง้ ในระดับชาติและระดับทองถิน่ ยังมีผูที อยู
่ ใน
 เกณฑ
ที่ตองรับภาระทางภาษีนอย อีกทั้งยังประสบปญหา
ดานการหลีกเลี่ยงภาษีอีกดวย
ภาษีบางประเภทควรเปนหนาที่การจัดเก็บในพื้นที่
องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น แต ยัง ไม อยู ใน หนาที่
ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น เชน ฐาน ภาษี ที่
จัดเก็บจากการใชทรัพยสินในพื้นที่ หรือการแสวงหา
รายไดจากการอุปโภคบริโภคทัง้ จากภาครัฐ และ/หรือ
เอกชนในพื้นที่
ปญหาการจัดเก็บภาษีกับหนวยงานราชการ องคกร
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ปกครอง ส ว น ท อ งถิ่ น ไม สามารถ จั ด เก็ บ ภาษี จาก
หนวยงาน ราชการ และ/หรือ รัฐวิสาหกิจ ที่ เขามา
ดำเนินงานใหบริการสาธารณะประเภทตางๆ และ
ไดรับรายไดจากในพื้นที่ ซึ่งหากสามารถจัดเก็บภาษี
จากรายไดดังกลาวไดจะสงผลตอการเพิม่ ขนาดรายได
ของทองถิ่นที่จัดเก็บเอง โดยสามารถลดการพึ่งพิง
งบประมาณจากสวนกลางลง

¢ŒÍàÊ¹Íá¹ÐÇ‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§·Ò§´ŒÒ¹ÃÒÂÃÑº¢Í§
Í§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ô¹è
จาก การ ศึกษา ทบทวน พัฒนาการ ของ การ กระ จาย
อำนาจ ทางการ คลั ง ที่ ผ า น มา มี ข อ ค น พบ ซึ่ ง สะท อ น
ป ญ หา ของ การ บริ ห าร จั ด การ ของ องค ก ร ปกครอง ส ว น
ทองถิ่น ที่เหมือนกันของการศึกษาวิจัยหลายชิ้น คือ การ
ขาด ทรัพยากร ที่ เพียงพอ ตอ การ จัด บริการ สาธารณะ ใน
พื้นที่ อันนำไปสูปญหาการพึ่งพิงงบประมาณของรัฐบาล
ดวยเหตุนี้ เพื่อใหเกิดการกระจายอำนาจทางการคลังอยาง
แทจริง ขอ เสนอ แนะ เชิง นโยบาย จึง มุง ไป ใน ทิศทาง ของ
การปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณและแหลงรายรับของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ซึง่ มีขอเสนอเกีย่ วกับแนวทางที่
เหมาะสม วิธการ
ี ทีนำ
่ ไปสูการ
 พัฒนาแหลงรายรับขององคกร

´Ç§Á³Õ àÅÒÇ¡ØÅ

ปกครองสวนทองถิ่นใหมีความยั่งยืน และมีเสถียรภาพใน
การทำหนาที่จัดบริการสาธารณะ ดังนี้

1) ¢Œ Í àÊ¹Í ã¹ ¡ÒÃ »¯Ô ÃÙ » â¤Ã§ÊÃŒ Ò § ¡ÒÃ ¨Ñ ´ ÊÃÃ
§º»ÃÐÁÒ³ ã¹ÀÒ¾ÃÇÁ
รากฐานสำคัญของปญหาดานการกระจายอำนาจ
ทางการคลังของประเทศไทย คือ การกระจายอำนาจทางการ
คลังของไทยมีความโนมเอียงไปดานรายจายมากกวารายรับ
โครงสรางภาษีของประเทศยังมีลักษณะรวมศูนยที่รัฐบาล
คอนขางสูง ดังนั้น ขนาดงบประมาณที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะไดรับจัดสรรภาษีแบงในแตละปงบประมาณนั้น
จึงขึ้นกับวารัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีไดมากนอยเพียงใด
ในแตละป ซึ่งความสามารถในการจัดเก็บอยูภายใตปจจัย
สภาวะเศรษฐกิจในแตละชวงเวลา ดังนั้น โครงสรางการ
จัดสรรโดยอิงจากฐานภาษีแบง จึงไมอาจเปนการรับประกัน
ขนาดงบประมาณทีพอ
่ เพียงสำหรับการใหบริการสาธารณะ
ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ใน แตละป อยางไร ก็ ดี
ในสวนของการจัดสรรภาษีแบง ดิเรก ปทมสิริวัฒน (2551)
ไดใหขอเสนอวาควรมีการเพิ่มสัดสวนภาษีแบงในสัดสวน
70:30 ในกรณีภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา
ดิเรก ปทมสิริวัฒน (2551) พบวา การจัดสรรภาษีแบง
และเงินอุดหนุนทั่วไปมีลักษณะตรงขามกัน กลาวคือ การ
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จัดสรรภาษีแบงมีลักษณะทีเอื
่ อ้ ตอเทศบาล (องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่สะทอนความเปนเมือง) สวนการจัดสรรเงิน
อุดหนุนทั่วไปมีลักษณะเอื้อตอ อบต. (องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่สะทอนความเปนชนบท) แตเมื่อพิจารณาในภาพ
รวมทั้ง อบต. และเทศบาล พบวา การจัดสรรทรัพยากรจาก
รัฐบาล มีความโนมเอียงไปที่เขตพื้นที่เมืองมากกวาชนบท
นอกจาก นั้น การ ศึกษา ความ สัมพันธ ระหวาง รายรับ จาก
ภาษีแบงและเงินอุดหนุนที่ใหแก อบต. และเทศบาล วามี
ความสัมพันธกับตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคมอยางไร พบ
วา การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐยังมีความโนมเอียง
ระหวางภูมิภาค อีกทั้งการจัดเก็บภาษีทองถิ่น แปรผันตาม
กับจำนวนบาน และจำนวนพนักงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น มากกวาตัวแปรของจำนวนประชากรในพื้นที่
สวน ใน ดาน การ จัดสรร ภาษี แบง และ เงิน อุดหนุน กลับ มี
แนวโนมแปรผันตามจำนวนประชากร

2) ¢ŒÍàÊ¹Í´ŒÒ¹»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ã¹ÃÐºº¡ÒÃ¨Ñ´ÊÃÃÃÒÂä´Œ
สถาบั น วิ จั ย และ ให คำ ปรึ ก ษา แห ง มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร (2552: 163-167) ไดเสนอมาตรการในเชิง
ปฏิบตั ทีิ จะ
่ ตองดำเนินการ ไดแก การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารระบบการเงินการคลัง
ของทองถิ่น และการพัฒนาฐานขอมูลและบุคลากรในการ
บริหารระบบสารสนเทศทางดานการเงินการคลัง รวมทัง้ การ
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ใชประโยชนจากระบบสารสนเทศทางการเงินการคลังเพือ่ จัด
ทำ ‘สูตรการจัดสรรรายได’ ของรัฐบาลใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ใหม โดยที่ หลักเกณฑและสูตรการจัดสรรรายได
ควรจะเพิม่ ตัวแปรทีสำคั
่ ญอีกอยางนอย 2 ตัวแปรคือ ระดับ
การ พัฒนา เศรษฐกิจ ใน พื้นที่ และ ประเด็น ปญหา เฉพาะ
ในแตละพื้นที่ เพื่อสงเสริมใหเกิดความเทาเทียมและเกิด
ความเปนธรรมในระหวางทองถิ่น

3) ¢ŒÍàÊ¹Í¡ÒÃà¾ÔèÁ¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ·Ò§¡ÒÃ¤ÅÑ§ â´Â
¡ÒÃ à¾ÔèÁ °Ò¹ ÀÒÉÕ ãËÁ‹ áÅÐ ÃÒÂÃÑº ãËŒ á¡‹ Í§¤¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹
·ŒÍ§¶Ôè¹
• ÀÒÉÕ·ÃÑ¾ÂÊÔ¹ เปนภาษีที่เหมาะสมกับการเปนรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมากที่สุดเนื่องเพราะเปน
ภาษีที่มีความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด ภาษีทรัพยสิน
สามารถสะทอนระดับความเจริญในพืน้ ทีและ
่ สะทอนตนทุน
ในการจัดบริการสาธารณะในพื้นที่ไดเปนอยางดี
จากการศึกษา พบวา ดิเรก ปทมสิริวัฒน (2551)
ดวงมณี เลาวกุล และเอือ้ มพร พิชยั สนิธ (2552) สถาบันวิจยั
และใหคำปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2552) และ
สกนธ วรัญูวัฒนา (2554) ไดเสนอใหมีการปรับปรุงภาษี
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ทรัพยสิน12 ซึ่งในปจจุบัน เทศบาล และ อบต. จัดเก็บในรูป
ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงทองที่ ซึ่งภาษีโรงเรือน
และที่ดินจัดเก็บบนฐานรายได (Income Base)โดยคำนวณ
จากรายไดในรูปคาเชา (คารายป) ซึ่งไมเปนไปตามแนวคิด
การจัดเก็บภาษีทรัพยสนิ ทีแ่ ทจริง และภาษีบำรุงทองทีมี่ การ
จัดเก็บบนฐานภาษีที่ไมไดมีการปรับปรุงใหมีความทันสมัย
(ฐานภาษีคือราคาประเมินที่ดินของป 2521-2524) รวมทั้ง
ภาษีทั้ง 2 ประเภทนี้มีขอยกเวนและลดหยอนในการจัดเก็บ
ภาษีคอนขางมาก13 ดังนั้น จึงจำเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง
วิธีการคำนวณโดยยึดเอามูลคาของทรัพยสินนั้นเปนสำคัญ
ผล ที่ ได จะ ทำให การ เก็บ ภาษี สะทอน ประโยชน จาก การ
ถือครองที่ดินนั้นซึ่งไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะที่
เขาถึงพื้นที่ดังกลาว อีกทั้ง การเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณ
ยอมทำใหขนาดรายไดจากการจัดเก็บเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บยังไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลง
พฤติ ก รรม ของ การ ใช ทรั พ ยากร ดั ง กล า ว (เนื่ อ ง เพราะ
อสังหาริมทรัพย เชนทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสรางเปนทรัพยากรทีมี่
12 รายละเอียดของราง พ.ร.บ.ภาษีทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสราง ดูไดจาก
ดวงมณี เลาวกุล (2555), “รายงานสรุปและวิเคราะหรางพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ...” เสนอตอคณะทำงาน
เครือขายวิชาการของการปฏิรูปประเทศไทย.
13 ดู ราย ละเอียด ขอ บกพรอง ของ ภาษี โรง เรือน และ ที่ดิน และ
ภาษีบำรุงทองที่ไดจาก ดวงมณี เลาวกุล และเอื้อมพร พิชัยสนิธ
(2552).
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ความยืดหยุน ต่ำ) ขณะเดียวกัน ยังชวยใหการกระจายรายได
มีความเปนธรรมมากยิ่งขึ้น
การจัดเก็บภาษีตามฐานทรัพยสินนี้ จะชวยสงเสริม
การกระจายอำนาจทางการคลัง และสรางความเปนอิสระ
ทางการคลังอยางแทจริงใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมทั้งสรางกระบวนการรับผิดรับชอบระหวางประชาชน
และผูบริหารทองถิ่นดวย เพื่อใหการนำเงินภาษีที่จัดเก็บ
มาตอบสนองความตองการของคนในพื้นที่ใหไดมากที่สุด
เป น การ สร า ง กลไก การ ตรวจ สอบ จาก ภาค ประชาชน
นอกจากนัน้ การเก็บภาษีในทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสรางยังสามารถ
ทำใหมีการนำทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสรางทีถู่ กทิง้ ไวรกรางวางเปลา
มาใชใหเกิดประโยชนมากขึ้น และอาจมีผลตอการลดการ
กักตุนที่ดินเพื่อการเก็งกำไรลง เนื่องเพราะมีภาระตนทุน
(จากภาษี) ในการถือครองมากขึ้น ทั้งนี้ การจัดเก็บภาษีบน
ฐานของทรัพยสนิ นี้ จะตองมีการประชาสัมพันธใหประชาชน
รับ รู รับ ทราบ ถึง วิธี การ และ ประโยชน ที่ จะ ได รับ จาก การ
ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีดังกลาว เพื่อปองกันปญหาที่จะ
เกิดจากความออนไหวทางการเมืองของประชาชนในพื้นที่
• ÀÒÉÕ ÁÃ´¡ จาก การ ศึกษา ของ ดวงมณี เลา วกุล
และเอื้อมพร พิชัยสนิธ (2552) พบวา ภาษีมรดกแมจะเกิด
ผล ดี ใน ดาน การ สราง ความ เทา เทียม และ เปน เครื่อง มือ ที่
พยายามลดอำนาจทางเศรษฐกิจที่อยูเหนือระบบตลาดที่
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ไมพงึ ปรารถนาของสังคมลง แตประโยชนดังกลาวยังคงเปน
ที่ถกเถียงกันคอนขางมาก เนื่องเพราะ การจัดเก็บรายได
จากภาษีมรดกมีผลกระทบในทางลบตอพฤติกรรมการออม
โดยมีขอถกเถียง ดังนี้
1. ภาษี มรดก มี ปญหา ใน เรื่อง ตนทุน การ จัด เก็บ ที่ สูง
อันเนื่องมาจาก การติดตามและประเมินมูลคาของ
ทรัพยสินที่ยุงยาก
2. ภาษีมรดกนำไปสูพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงภาษี ซึ่ง
ขนาดของการหลีกเลีย่ งภาษีมักแปรผันตามกับมูลคา
มรดกที่จะไดรับ
อยางไรก็ดี เมือ่ พิจารณาภาระรายจายดานสวัสดิการ
สั ง คม ที่ ภาค รั ฐ จะ ต อ ง แบก รั บ ที่ มี แนว โน ม สู ง ขึ้ น ตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ที่กำหนดเปาหมาย
ให ประชาชน ได รั บ สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐาน ใน การ ได รั บ บริ ก าร
สาธารณะที่ครอบคลุมทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ตลอด จน แก ไข ป ญ หา การก ระ จาย รายได และ ลด ความ
เหลื่อมล้ำในสังคม จึงจำเปนตองหาแนวทางการเพิ่มรายได
ใหทันกับภาระรายจายที่สูงขึ้น ดังนั้น แนวทางหนึ่งในการ
เพิ่ม รายได ให เพียง พอ คือ การ เพิ่ม แหลง รายได ใหม ใน
ฐานภาษีซึ่งเครื่องมือหนึ่งที่มีการนำเสนอก็คือ ภาษีมรดก
(ดิเรก ปทมสิริวัฒน, 2551) ซึ่งสามารถเปนแหลงรายไดหนึ่ง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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• ÀÒÉÕ ¡ÒÃ ÍÂÙ‹ ÍÒÈÑÂ (Inhabittant Tax) การ จัด เก็บ
ภาษี การ อยู อาศัย เปนการ เก็บ ภาษี ตาม หลัก ผล ประโยชน
(Benefit Principle) คือเมื่อประชาชนที่อยูอาศัยในทองถิ่น
ได รับ ประโยชน จาก การ ให บริการ สาธารณะ ของ องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ก็ควรรวมรับภาระตนทุนการจัดบริการ
สาธารณะที่เกิดจากการทำหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดวย
สกนธ วรัญู วัฒนา (2554) ได เสนอ แนะ วิธี การ
จัดเก็บภาษีการอยูอาศัย โดยสามารถจัดเก็บจากจำนวน
ประชากรที่พักอาศัยในเขตพื้นที่ และรัฐบาลเปนผูกำหนด
อัตรา ภาษี ที่ ใช อยาง เทา เทียม กัน ระหวาง องคกร ปกครอง
สวนทองถิน่ เพือ่ ปองกันมิใหเกิดปญหาการเคลือ่ นยายของ
ประชากร ขนาดรายไดจากภาษีการอยูอาศัย จะแปรตาม
จำนวน ประชากร ที่ อาศั ย อยู จริ ง ซึ่ ง จะ ส ง ผล ให องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นสนใจดูแลประชาชนในพื้นที่มากขึ้น
• ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´ÒáÅÐÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔμÔºØ¤¤Å ไมควรจะ
เปนแหลงรายรับของรัฐบาลแตเพียงฝายเดียว หากแตควรจะ
มีการจัดสรรแบงปนใหกลายเปนรายรับที่สำคัญขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ดวย (สถาบันวิจยั และใหคำปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2552)
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• ÀÒÉÕÊÃÃ¾ÊÒÁÔμ¢Í§ÃÑ°ºÒÅ¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Ó¸ØÃ¡Ô¨¢Í§
ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨ËÃ×ÍºÃÔÉÑ·àÍ¡ª¹·Õèä´ŒÃÑºÊÑÁ»·Ò¹¢Í§ÃÑ°à¾×èÍ¡ÒÃáÊÇ§ËÒ
¡ÓäÃ áÅÐãªŒ»ÃÐâÂª¹¨Ò¡ÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤ ÊÒ¸ÒÃ³Ù»¡ÒÃμ‹Ò§æ ·Õ¨Ñè ´ãËŒâ´Â
Í§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ô¹è เพือ่ ลดปญหาผลกระทบภายนอกที่

อาจเกิดขึ้น และเปนการขยายฐานรายรับของทองถิ่น
• ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ¡ÒÃãªŒºÃÔ¡ÒÃ (User Charge) นับวาเปน
แหลง รายไดที่ ดี ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น เพราะ
เปนการแสดงผลประโยชน (Benefits) ของผูไดรับบริการได
อยางชัดเจนและสามารถเชือ่ มโยงกับตนทุนการใหบริการได
เปนอยางดี เชนคาธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ คาธรรมเนียม
การ บำบัด น้ำ เสีย และ คา ธรรมเนียม การ ใช บริการ ที่ จอด
รถ เปนตน โดยทั่วไปการคิดคาธรรมเนียมการใชบริการจะ
ทำไดกับบริการทีสามารถ
่
ระบุผูได
 ประโยชนจากบริการอยาง
ชัดเจน การคิดคาบริการยังเปนเครือ่ งมือของผูบริ
 หารทองถิน่
ที่จะใชในการพิจารณาการจัดบริการสาธารณะที่เหมาะสม
กับความตองการของประชาชนวา ควรมีขนาดและคุณภาพ
ของการใหบริการอยางไร (สกนธ วรัญูวัฒนา, 2554)
การนำคาธรรมเนียมการใชบริการมาประยุกตใชอาจ
เกิดปญหา 2 ประการ คือ หนึง่ การคิดอัตราคาธรรมเนียมที่
เหมาะสมกับการใหบริการ ซึ่งบริการบางอยางอาจมีตนทุน
สูง หากคิดคาธรรมเนียมที่ครอบคลุมตนทุนทั้งหมด อาจ
ทำใหประชาชนบางกลุมโดยเฉพาะกลุมที่มีฐานะยากจนไม
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สามารถเขาถึงบริการได จึงอาจจะมีการคิดคาธรรมเนียม
เพียงบางสวน สอง การเก็บคาธรรมเนียมการใชบริการอาจ
ประสบปญหาตนทุนในการบริหารจัดการของทองถิ่น ที่มี
คาใชจายสูงในการคิดหาอัตราคาธรรมเนียมการใชบริการ
ที่แทจริง และตนทุนในการจัดเก็บคาธรรมเนียม ซึ่งปญหา
ทั้ง 2 ประการนี้มักถูกนำมาเปนขออางในการไมนำรายได
ประเภทนี้ มา เปน รายได ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น
ประกอบ กับ ปจจัย ทางการ เมือง เนื่อง เพราะ การ จัด เก็บ
คาธรรมเนียมนีทำให
้ ประชาชนรับรูถึ งภาระทีตน
่ ตองแบกรับ
อยางชัดเจน จึงมักจะไมยินยอมใหผูบริหารทองถิ่นทำการ
จัดเก็บคาธรรมเนียม ดังนัน้ จึงเปนความทาทายของผูบริ
 หาร
ทองถิ่นวาจะสามารถสรางความเขาใจใหกับประชาชนได
หรือไม
• ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ¡ÒÃãªŒºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³Ð¨Ò¡áÃ§§Ò¹μ‹Ò§´ŒÒÇ
ใน ป จ จุ บั น มี แรงงาน ต า งด า ว ที่ ทำงาน ใน เขต พื้ น ที่ ของ
องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น เปน จำนวน มาก และ ได รับ
บริการสาธารณะตางๆ เชนเดียวกับประชาชนในพื้นที่ แต
มิไดรวมรับภาระตนทุนใดๆ สกนธ วรัญูวัฒนา (2554)
เสนอใหมีการกำหนดอำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถิน่
สามารถเรียกเก็บภาษีหรือคาธรรมเนียมจากแรงงานตางดาว
เหลานี้ ซึง่ องคกรปกครองสวนทองถิน่ อาจจัดเก็บเองหรือให
หนวยงานที่ดูแลแรงงานตางดาวจัดเก็บให แลวนำสงเปน
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รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะเปนการชวยแบง
เบาภาระตนทุนการใหบริการสาธารณะในพื้นที่เหลานี้

4) ¢Œ Í àÊ¹Í ´Œ Ò ¹ ¡ÒÃ ¾Ñ ² ¹Ò ÃÐºº ºÑ Þ ªÕ áÅÐ ÃÐºº
§º»ÃÐÁÒ³
สถาบั น วิ จั ย และ ให คำ ปรึ ก ษา แห ง มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร (2552) เสนอใหมีการพัฒนาระบบบัญชีใหมี
การ บันทึก การ ใช จาย จริง ที่ เกิด ขึ้น และ มี ความ ครอบคลุม
สอดรับกับรายไดของแตละองคกรปกครองสวนทองถิน่ เพือ่
ใหระบบขอมูลงบประมาณสะทอนถึงสถานะทางการคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางแทจริง รวมทั้งควรมี
การพัฒนาระบบงบประมาณที่มุงเนนผลงาน ซึ่งจะชวยให
องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น สามารถ วางแผน กลยุทธ และ
แผนงานโครงการตางๆ อยางมีบูรณาการสอดรับกับการ
จัดทำงบประมาณรายจายประจำป
นอกจากนัน้ คลังจังหวัดยังสามารถมีบทบาทในฐานะ
พีเลี
่ ย้ งทางการคลัง และใหคำแนะนำแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการดำเนินการจัดทำขอมูลและระบบบัญชีการ
เงินทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะเกื้อหนุนตอการ
พัฒนา ระบบ สารสนเทศ ดาน การ บริหาร การ เงิน การ คลัง
ทองถิ่นไดอยางรวดเร็ว และสามารถบูรณาการเขากับระบบ
สารสนเทศทางการคลังของรัฐบาลในสวนกลาง
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5) ¢ŒÍàÊ¹Í¡ÒÃ¡ÙÂ×Œ Áà¾×Íè ¡ÒÃà¾ÔÁè ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·Ò§¡ÒÃ
¤ÅÑ§ãËŒá¡‹Í§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹
การสรางชองทางในการเขาถึงตลาดทุนอยางเพียงพอ
เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สำคัญในการกอใหเกิดความเปนอิสระ
ทางการ คลัง ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น จาก รัฐบาล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแหลงเงินทุนอีกหลายแหลง
นอกจาก รายรั บ ที่ ได จาก การ ถ า ย โอน จาก รั ฐ บาล อาทิ
การออกพันธบัตร (ในกรณีที่ระบบการคลังทองถิ่นมีความ
นาเชือ่ ถือ และตลาดทุนมีการพัฒนา) การหาเงินทุนผานระบบ
ธนาคาร พาณิ ช ย และ สถาบั น การ เงิ น เฉพาะ กิ จ ของ รั ฐ
อย า งไร ก็ ต าม รั ฐ บาล จำเป น ต อ ง มี การ กำหนด
กฎระเบียบทีจะ
่ ใชในการควบคุมการกูยื มใหเหมาะสม กอนที่
จะ มี การ เปด โอกาส ให องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น เขา ถึง
ตลาดเงินไดอยางเสรี รวมทัง้ องคกรปกครองสวนทองถิน่ เอง
ก็ จำเปน จะ ตอง มี วินัย ทางการ เงิน การ คลัง ที่ ดี เพราะ มิ
เชน นั้นแลว อาจ สง ผลก ระ ทบ ตอ ความ มี เสถียรภาพ ทาง
เศรษฐกิจในระดับมหภาค และเปนการเบียดออกการลงทุน
ของภาคเอกชน ซึ่งไดเกิดขึ้นแลวในประเทศกำลังพัฒนา
หลายประเทศ
ดิเรก ปทมสิริวัฒน (2551) ทำการศึกษาหลักการ
และประสบการณจากตางประเทศในการสรางความมีวินัย
ทางการ คลัง พบ วา แนวคิด ของ การ สราง วินัย ทางการ
คลังนั้นมิไดหมายถึงการทำใหการเงินการคลังขององคกร
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ปกครองสวนทองถิ่นสมดุลตลอดเวลา หากแตการบริหาร
การเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถที่
จะบริหารในลักษณะขาดดุลงบประมาณได ภายใตเงื่อนไข
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารสภาพคลอง
อยางมีประสิทธิภาพ และไมสงผลกระทบตอการใชจายเพือ่
จัดบริการสาธารณะ พรอมทั้งเสนอชองทางการกูยืมเพื่อใช
เปนเครื่องมือเพิ่มความสามารถทางดานทรัพยากรใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประโยชนของการกูยืมมีดวยกัน 3 ประการ คือ
1) การกูยืมเปนการลดภาระทางการคลังของรัฐบาล
ที่ตองจัดสรรเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หากโครงการ ลงทุนขนาดใหญมิไดเกิดขึ้นโดยมี
เงื่อนไขที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรับภาระคาใชจาย
เอง จาก การ กู ยืม แลว ยอม ทำให เกิด ภาพลวงตา ใน การ
ใชจายงบประมาณ และมีแนวโนมในการใชจายอยางไมมี
ประสิทธิภาพในที่สุด
3) หาก ไมมี ชอง ทางการ กู ยืม แลว งบ ประมาณ ที่
ใชจาย ยอม มา จาก การ ขอ อนุมัติ งบ ประมาณ อุดหนุน จาก
รัฐบาลเปนสำคัญ ซึง่ การจัดสรรเงินอุดหนุนตามงบประมาณ
แผนดินนัน้ มักอิงกับการเมืองเปนสำคัญ มากกวาการยึดถือ
ความมีประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณ
ดวยเหตุนี้ ดิเรก ปทมสิริวัฒน (2551) จึงเสนอใหมีการ
ศึกษาแนวทางการออกพันธบัตรรัฐบาล เพือ่ นำมาใหองคกร
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ปกครอง สวน ทองถิ่น กู ยืม แทน การ อุดหนุน งบ ประมาณ
แผนดิน อีกทั้ง บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะตองเรงพัฒนาความรูในการบริหารจัดการทางการคลัง
มากขึ้นทั้งในมิติการตัดสินใจใชจายเงิน การลงทุน และการ
กูยืม
การ กู ยืม ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น สามารถ
ทำไดหลายรูปแบบ (สกนธ วรัญูวัฒนา, 2554: 65-69)
ดังนี้
1. รัฐบาลเปนผูกูโดยตรง และสงผานเงินดังกลาวให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. ตัวกลางทางการเงินสาธารณะ (A Public Financial
Intermediary) เปนผูจั ดสรรเงินทุนใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ ทีต่ องการกูยื ม เพือ่ ไปใชในการลงทุนตางๆ ซึง่ เปนที่
นิยมในประเทศกำลังพัฒนา ชองทางในการหาแหลงเงินทุน
เพื่อเปนกองทุนเพื่อการพัฒนาทองถิ่นมีดังนี้
• รัฐบาลใหเงินทุนแรกเริ่มมาตั้งกองทุน หรือกองทุน
จากเงินบริจาค (Government and/or Donor Fund)
• เงินฝากขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง (Local
Government Deposits)
• เงินจากการบังคับฝากเงินหรือหักจากการประกอบ
การของสถาบันการเงิน (Regulated Institution Savings)
• เงินที่ไดจากตลาดทุน (Competitive Capital Market)
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3. การกูยืมโดยตรงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(Direct Borrowing) ซึ่งมีการปฎิบัติอยู 2 วิธีดังนี้
• การกูยืมโดยตรงกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน
• การ กู ยืม โดย การ ออก พันธบัตร หรือ การ กู ยืม จาก
ประชาชนโดยตรง
4. การกูยืมโดยผานการกระจายอำนาจทางตลาด
หมาย ถึง การ ให เอกชน เขา มา มี สวน รวม ใน การ ลงทุน และ
ความเปนเจาของบางสวน (Private-Public Participation in
Public Services) ซึง่ อาจจะไมใชลักษณะการกูยื มตามปกติที่
เขาใจกันโดยทั่วไป แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
ระดมเงินทุนเพื่อใชในการลงทุน โดยการแปรรูปสิ่งที่เปน
อำนาจความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิน่ เชน
การลงทุนในโครงสรางพืน้ ฐานในทองถิน่ โรงกำจัดขยะ และ
โรงกำจัดน้ำเสีย เปนตน
สำหรับประเด็นการสรางวินยั ทางการคลังของทองถิน่
จรัส สุวรรณมาลา (2553) ไดใหขอสังเกตในการใชมาตรการ
ควบคุมวินยั ทางการคลังของทองถิน่ จากการกอหนี้ และการ
กูยื ม จากกรณีศึกษาในตางประเทศ พบวา มาตรการทีจะ
่ ใชใน
การควบคุมวินยั ทางการคลังสามารถแบงออกเปน 4 ลักษณะ
ไดแก
1. การใชกลไกตลาดในการควบคุมวินัยทางการคลัง
เชน แคนาดา สหรัฐอเมริกา ฯลฯ
2. การจัดตั้งคณะกรรมการรวมจากรัฐบาลทุกระดับ
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เพื่อกำหนดมาตรฐานรวมกัน
3. รัฐบาลกลางออกกฎหมาย ระเบียบสำหรับกำหนด
เพดานภาระหนี้จำแนกตามวัตถุประสงคการกูขององคกร
ปกครอง สวน ทองถิ่น อาทิ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา
สวิตเซอรแลนด และสเปน
4. การ ควบคุม ของ รัฐบาล ผาน การ อนุมัติ วงเงิน กู
และ/หรือ ค้ำประกันเงินกู เชน ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุน
เกาหลี และอินเดีย
มาตรการสำหรับควบคุมวินยั ทางการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น จะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับการ
กระจายอำนาจในแตละประเทศ กลาวคือ เมือ่ มีการกระจาย
อำนาจทีมาก
่ ขึน้ มาตรการทีนิ่ ยมมากขึน้ คือวิธการ
ี ที่ 2 และ 3
อีกทัง้ มาตรการที่ 2 และ 3 นัน้ จะมีการใชควบคูและ
 มีความ
สอดคลองในการปฏิบัติไดเปนอยางดี ขณะที่ มาตรการที่ 1
และ 4 เริ่มมีความนิยมลดลง
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภารกิจหนาที่ที่จะตอง
ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่เปนจำนวนมาก จึงตองมีคาใชจาย
ใน การ จัด บริการ สาธารณะ ตางๆ เพื่อ ตอบ สนอง ความ
ต อ งการ ของ ประชา ชน ในพิ้ นที่ หาก พิ จ ารณา ทาง ด า น
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รายรับมักจะพบวา องคกรปกครองสวนทองถิน่ หลายแหงมี
รายรับไมเพียงพอกับการรายจาย แมวา จะไดรับเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลเพิ่มเติมแลวก็ตาม ดังนั้นองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจึงตองหาทางเลือกอื่นที่นอกเหนือจากการอาศัย
งบประมาณ รายรั บ ใน แต ล ะ ป ของ องค ก ร ปกครอง ส ว น
ทองถิน่ เทานัน้ การกูยื มนับวาเปนทางเลือกหนึง่ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ซึง่ องคกรปกครองสวนทองถิน่ สามารถ
กูยื มไดตามกฎหมาย14 (ยกเวน อบต. ทียั่ งไมสามารถกูยื มได)
ใน ปจจุบัน การ กู ยืม จาก สถาบัน การ เงิน เฉพาะ กิจ
ของรัฐ กองทุนพัฒนาเมืองในภูมภิ าค (กพม.) เงินทุนสงเสริม
กิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) และเงินทุนสะสมขององคการบริหาร
สวนจังหวัด (กสอ.) ไดมีการเติบโตขึน้ มาก15 ดังจะเห็นไดจาก
ขอมูลหนี้คงคางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในป พ.ศ.
2554 มีสูงถึง 28,564.22 ลานบาท16 ซึ่งเปรียบเทียบกับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนี้
คงคางเพียง 4,993 ลานบาท (ตารางที่ 9 และแผนภาพที่ 5)
หากจำแนกหนี้คงคางตามประเภทขององคกรปกครองสวน
14 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 28(8) ถึง 28(10) และ
กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท
15 ดูรายละเอียดการกูยืมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจาก
ดวงมณี เลาวกุล และคณะ (2555)
16 ขอมูลป พ.ศ. 2554 มิใชขอมูล ณ สิน้ ปงบประมาณ ดูหมายเหตุ
เพิ่มเติมในตารางที่ 8
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ทองถิ่น จะเห็นไดวาเทศบาลมีสัดสวนหนี้คงคางมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 77.76 ของหนี้คงคางทั้งหมด และ อบจ.
มีสัดสวนหนีคง
้ คางอยูที ร่ อยละ 21.76 ของหนีคง
้ คางทัง้ หมด
(แผนภาพที่ 6)
หาก จำแนก หนี้ คง ค า ง ตาม แหล ง เงิ น กู ระหว า ง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2553 (แผนภาพที่ 7) จะเห็นไดวา
องคกรปกครองสวนทองถิน่ มีการกูยื มจาก ก.ส.ท. มากทีส่ ดุ
รองลงมาคือธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ของรัฐ ยกเวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 การกูยืมจาก
ธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพิม่ ขึน้
มา เปน อันดับ แรก ซึ่ง จะ เห็น ได วา ธนาคาร พาณิชย และ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐมีบทบาทความสำคัญในการ
เปนแหลงเงินกูใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มากขึ้น
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ตารางที่ 9 หนี้คงคางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ใน แตละ ป จำแนก ตาม ราย ภาค และ
รายประเภทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2554
ที่มา: ดวงมณี เลาวกุลและคณะ (2555)

หมายเหตุ:
1) ขอมูลป พ.ศ. 2547-2553 เปนขอมูลหนี้คงคางของแหลง
เงินกูคื อ กพม. กสอ. ก.ส.ท. และธนาคารพาณิชยและสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ จากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2) ขอมูลป พ.ศ. 2554 เปนขอมูลการกูเงิ
 นจาก กพม. ในวันที่
28 ก.พ. ธกส. ในวันที่ 31 มี.ค. ธนาคารออมสินในวันที่ 30
มิ.ย. ธนาคารกรุงไทยในวันที่ 31 ก.ค. กสอ. ในวันที่ 30 ก.ย.
และ ก.ส.ท. ในวันที่ 30 ก.ย.
3) ข อ มู ล จาก ธนาคาร กรุ ง ไทย ได แบ ง ภู มิ ภ าค ออก เป น
ภาคกลาง ภาค เหนือ ภาค ตะวัน ออก เฉียง เหนือ ภาคใต
ภาคตะวั น ออก และ ภาค ตะวั น ตก ผู วิ จั ย จึ ง รวม ข อ มู ล
ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ไวกับขอมูลภาคกลาง
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6,214.40
22,211.96
137.86
9,920.76
1,415.38
8,367.52
137.86
4,452.11
1,037.99
3,414.12
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แผนภาพที่ 5 หนี้คงคางรวมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทั่วประเทศ ปงบประมาณ
พ.ศ. 2547–2554
ที่มา: ดวงมณี เลาวกุล และคณะ (2555)
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หมายเหตุ: ขอมูลงบประมาณรายจาย จากศูนยขอมูลการ
คลังทองถิน่ จากองคกรปกครองสวนทองถิน่ จำนวน 600
แหง จาก 7,853 แหง

2554
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แผนภาพที่ 6 สัดสวนหนี้คงคางรวมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ จำแนกตามประเภท
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป พ.ศ. 2554
ที่มา: ดวงมณี เลาวกุล และคณะ (2555)
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แผนภาพที่ 7 หนี้คงคางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จำแนกตามแหลงเงินกู
ปงบประมาณ พ.ศ. 2547–2553
ที่มา: รวบรวมโดยสำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
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ระบบ การ ถาย โอน ทางการ คลัง ระหวาง รัฐบาล ใน
แตละ ระดับ เปน สิ่ง จำเปน ที่ เปน หลัก ประกัน วา องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ จะมีงบประมาณทีเพี
่ ยงพอ เนือ่ งเพราะ
ความ สามารถ ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ใน การ หา
รายไดมักไมเพียงพอกับความตองการใชจายของตน การ
ถายโอนทางการคลังระหวางรัฐบาลในระดับตางๆ สามารถ
อุด ชอง วาง ดัง กลาว ได เชน การ ถาย โอน ทางการ คลัง จาก
รัฐบาลกลางไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รัฐบาลกลางจำเปนตองมีการกำหนดเปาหมายและ
สูตรในการถายโอนรายรับที่ชัดเจน ประเด็นในการถายโอน
ทางการคลังที่ผูกำหนดนโยบายจากสวนกลางมักพิจารณา
มีดังนี้ 1) ระดับของความไมสมดุลทางการคลังตามแนวตั้ง
และตามแนวนอน 2) การถายโอนทางการคลังเพื่อแกไข
ปญหาผลกระทบภายนอกระหวางพื้นที่ และ 3) การใชการ
ถายโอนทางการคลังในการลดความไมสมดุลระหวางความ
จำเปนทางการคลัง (Fiscal Needs) และศักยภาพทางการคลัง
(Fiscal Capacity) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทยนอกจากจะได
รับ การ จัดสรร ภาษี จาก รัฐบาล แลว องคกร ปกครอง สวน
ทองถิ่นยังไดรับเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
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จากรัฐบาลอีกดวย ระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนมีปญหา
อยางนอย 2 ประการ คือ ประการแรก องคกรปกครองสวน
ทองถิน่ ไมอาจคาดการณไดวาจำนวนเงินอุดหนุนทีจะ
่ ไดรับ
ในแตละปนั้นมีปริมาณเทาใด เนื่องเพราะการเปลี่ยนแปลง
ของภาวะเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาล และประการ
ที่สอง เกณฑที่ใชในการจัดสรรเงินอุดหนุนยังไมเปนระบบ
ดังนั้นจึงเปนการยากตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
วางแผนการใชจายของตนเอง
วิธี การ จัดสรร เงิน อุดหนุน ได กลาย มา เปน ประเด็น
ทางการเมือง เนือ่ งเพราะองคประกอบของตัวแทนตางๆ ใน
คณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ ตางก็มีผลประโยชนของ
ฝายตนเขามาเกี่ยวของ การจัดสรรที่เกิดขึ้นจริงจึงมีความ
เปนการเมืองและถูกบังคับสูง
เงิน อุดหนุน จาก รัฐบาล ไป ยัง องคกร ปกครอง สวน
ทองถิ่นของไทย สามารถจำแนกไดดังนี้
3. เงิน อุดหนุน ทั่วไป ซึ่ง องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น
สามารถนำเงินอุดหนุนดังกลาวไปใชจายไดโดยอิสระ
4. เงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค17 ซึ่งจะ
เปนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมอาจจัด
บริการพื้นฐานไดตามที่รัฐบาลตองการ การจัดสรร
17 ถูกยุบรวมเปนเงินอุดหนุนทั่วไปในปงบประมาณ พ.ศ. 2551
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เงิ น อุ ด หนุ น จึ ง ต อ ง มี การ กำหนด วั ต ถุ ป ระสงค ไว
บางประการ เพื่อเปนการรับประกันการจัดบริการ
พื้ น ฐาน ของ องค ก ร ปกครอง ส ว น ท อ งถิ่ น เช น
เงินอุดหนุน เพื่อ สนับสนุน อาหาร เสริม (นม) เงิน
อุดหนุนเพื่ออาหารกลางวันเด็ก เงินอุดหนุนสำหรับ
ศูนยเด็กกอนวัยเรียน เงินอุดหนุนสำหรับเบีย้ ผูสู งอายุ
เงินอุดหนุนสำหรับเบี้ยผูพิการ เงินอุดหนุนสำหรับ
ผูปวยโรคเอดส เงินอุดหนุนสำหรับศูนยการบริการ
สังคม เปนตน
5. เงินอุดหนุนแบบเฉพาะกิจ เปนการจัดสรรเงินอุดหนุน
ให กั บ โครงการ ที่ สอดคล อ ง กั บ แนว นโยบาย ของ
รัฐบาล เชน โครงการพลังงานแสงอาทิตย ประปา
ไฟฟา ฯลฯ การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะโครงการ
มั ก จะ เป น การ จั ด สรร ใน ลั ก ษณะ เฉพาะ หน า เป น
ครั้งๆ ไป เงินอุดหนุนประเภทนี้มักจะมีการเมืองเขา
มาเกี่ยวของสูง
จรัส สุวรรณมาลา (2539) และ จรูญศรี ชายหาด
และคณะ (2545) พบวา ระบบเงินอุดหนุนถูกนำมาใชอยาง
แพรหลายโดยมีการปรับปรุงใหเขากับบริบททางเศรษฐกิจ
การเมือง ในแตละประเทศ เพือ่ ใหเงินอุดหนุนประเภทตางๆ
เปนทรัพยากรสำหรับการจัดบริการสาธารณะในระดับพืน้ ที่
และลดความเหลื่อมล้ำทางดานงบประมาณระหวางองคกร
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ปกครองสวนทองถิ่น ขณะเดียวกันเงินอุดหนุนยังชวยลด
ปญหา ผลก ระ ทบ ภายนอก ระหวาง องคกร ปกครอง สวน
ทองถิ่น วัตถุประสงคในการใหเงินอุดหนุนคือ
1. à¾×èÍª´àªÂ¤ÇÒÁäÁ‹ÊÁ´ØÅ·Ò§¡ÒÃ¤ÅÑ§μÒÁá¹ÇμÑé§
ÃÐËÇ‹Ò§ÃÑ°ºÒÅ¡ÅÒ§áÅÐÍ§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ô¹è กลาวคือ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางมีเปาหมายในการชดเชยรายรับ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ไมพอเพียงตอรายจาย
ในการจัดบริการสาธารณะ ดังนั้น การแกปญหาความไม
สมดุลทางการคลัง จึงจำเปนตองมุง เนนไปทีการ
่ แบงอำนาจ
ในการจัดเก็บภาษี ตลอดจนการแบงภารกิจหนาทีให
่ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบในการจัดบริการสาธารณะ
อยางเหมาะสมและเปนระบบ อยางไรก็ดี ในบางกรณีที่
องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น แตละ แหง มี รายรับ ที่ เกิน กวา
ความจำเปนตองใชในการจัดบริการสาธารณะตามภารกิจ
หนาที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาวอาจจะจายเงิน
อุดหนุนใหรัฐบาลกลางไดเชนกัน
2. à¾×èÍ ÊÃŒÒ§ ¤ÇÒÁ à·‹Ò à·ÕÂÁ ·Ò§¡ÒÃ ¤ÅÑ§ μÒÁ á¹Ç
¹Í¹ÃÐËÇ‹Ò§Í§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹ ความสามารถใน
การจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความ
แตกตางกัน เนือ่ งเพราะความแตกตางในดานความเจริญทาง
เศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติของแตละองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ซึง่ เปนผลใหการจัดเก็บรายไดและภาระรายจาย
ในแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน ดังนั้นรายไดที่จัดเก็บและ
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ใช จาย ใน องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น บาง แหง อาจ จะ ไม
เพียงพอ ขณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหงกลับมี
รายไดที่เกินกวารายจายที่รับภาระอยู อันนำไปสูความไม
สมดุลทางการคลังระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปน
ผลใหเกิดความแตกตางของมาตรฐานคุณภาพการใหบริการ
สาธารณะ ดังนัน้ รัฐบาลกลางจึงตองเขามามีบทบาทในการ
สรางความเทาเทียมทางการคลังระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ โดยการจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นไดรับบริการสาธารณะ
ขั้นพื้นฐานที่จำเปนอยางเพียงพอและทั่วถึง
3. à¾×è Í Ê¹Ñ º Ê¹Ø ¹ ãËŒ Í§¤ ¡ Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹ Ç ¹ ·Œ Í §¶Ôè ¹
ÊÒÁÒÃ¶´Óà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õà»š
è ¹¹âÂºÒÂâ´ÂμÃ§¨Ò¡ÃÑ°ºÒÅ¡ÅÒ§
áÅÐÁÑ¡à»š¹ºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³Ð·ÕÁÕè μŒ¹·Ø¹ã¹¡ÒÃ¨Ñ´ºÃÔ¡ÒÃ·ÕÊÙè §¡Ç‹Ò
¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·Ò§§º»ÃÐÁÒ³·ÕèÍ§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹
¨Ð ´Óà¹Ô¹ ¡ÒÃ ä´Œ àÍ§ ดังนั้น การใหเงินอุดหนุนของรัฐบาล
กลาง จึงเปรียบเสมือนการสรางแรงจูงใจใหมีการจัดบริการ
สาธารณะขึ้นในระดับพื้นที่
4. à¾×èÍÃÑ¡ÉÒÁÒμÃ°Ò¹áÅÐ¤Ø³ÀÒ¾ã¹¡ÒÃ¨Ñ´ºÃÔ¡ÒÃ
ÊÒ¸ÒÃ³Ð ¢Í§ Í§¤ ¡ Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹ Ç ¹ ·Œ Í §¶Ôè ¹ เนื่อง เพราะ
รัฐบาล กลาง สามารถ ให เงิน อุดหนุน โดย กำหนด เงื่อนไข
มาตรฐาน และคุณภาพในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อให
องคกรปกครองสวนทองถิน่ แตละแหงมีมาตรฐานในการจัด
บริการสาธารณะประเภทเดียวกันไดใกลเคียงกับเปาหมาย
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ที่วางไว ซึ่งเปนผลดีตอการลดการโยกยายทรัพยากร หรือ
ลดปญหาการยายถิ่นของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของตน
การกระจายอำนาจทางการคลังในประเทศไทยเนน
ไป ที่ ดาน ราย จาย มากกวา รายรับ ทำให องคกร ปกครอง
สวนทองถิ่นมีขนาดรายรับที่ไมเพียงพอตอการจัดบริการ
สาธารณะ อัน นำ ไป สู การ พึ่ง พิง เงิน อุดหนุน จาก รัฐบาล
คอนขางมาก (วรพิทย มีมาก (2546) ฐิติณัฐ วิวัฒนชาญ
กิจ (2548) ดิเรก ปทมสิริวัฒน (2551) และ สกนธ วรัญู
วัฒนา และดวงมณี เลาวกุล (2552)) ซึ่งรัฐบาลก็มักใหการ
ชวย เหลือ ใน ลักษณะ เงิน อุดหนุน แบบ มี เงื่อนไข และ เมื่อ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางขนาดของรัฐบาลและประเภท
การจัดสรรเงินอุดหนุน พบวา ในกรณีการจัดสรรเงินอุดหนุน
ทั่วไปจะสงผลใหขนาดของรัฐบาลเล็กลง ขณะที่ในกรณีเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจกลับทำใหขนาดรัฐบาลใหญขึ้น เนื่องจาก
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเปนการจัดสรรทีอิ่ งกับการเมืองสูง ซึง่
สอดคลองกับผลการศึกษาของ Charas Suwanmala and
Dana Weist (2009) ดิเรก ปทมสิริวัฒน (2551) และสกนธ
วรัญูวัฒนา และดวงมณี เลาวกุล (2552)
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·ŒÍ§¶Ô¹è ã¹»ÃÐà·Èä·Â
เงินอุดหนุนทัง้ หมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 คิดเปน
จำนวน 173,900 ลานบาท จัดสรรใหกรุงเทพมหานคร จำนวน
13,629.57 ลานบาท เมืองพัทยา จำนวน 1,395 ลานบาท
อบจ. เทศบาล และ อบต. จำนวน 158,875.43 ลานบาท
ในสวน ของ เงิน อุดหนุน แก อบจ. เทศบาล และ อบต.
ไดจัดสรรไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน
500 ลานบาท เพื่อเปนเงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี และ
เงินรางวัลการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ที่ เหลือ จำนวน 158,375.43 ลาน บาท ถูก สง ไป ยัง กรม
สงเสริมการปกครองทองถิน่ เพือ่ จัดสรรใหแก อบจ. เทศบาล
และ อบต. โดยแบงเปนเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 80,029
ลานบาท (จำแนก เปน เงิน อุดหนุน ตาม รายการ กำหนด
วัตถุประสงคเดิม 9 รายการ จำนวน 27,966.37 ลานบาท และ
เงินอุดหนุนตามอำนาจหนาที่ จำนวน 52,062.63 ลานบาท)
และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 78,346.43 ลานบาท
(แผนภาพที่ 7)
การจัดสรรเงินอุดหนุนตามอำนาจหนาที่ เพือ่ ดำเนิน
การ ตาม อำนาจ หนาที่ และ ภารกิจ ถาย โอน เลือก ทำ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยวิธีการจัดสรรเปนดังนี้
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1. จัดสรรรอยละ 93 ของเงินอุดหนุนตามอำนาจ
หนาที่ ใหแก อบจ. เทศบาล และ อบต. โดย อบจ. ไดรับ
รอยละ 10 สวนเทศบาลและ อบต. ไดรับรอยละ 90 โดยการ
กำหนดสัดสวนระหวางเทศบาล และ อบต. ใหนำเงินอุดหนุน
ทั่วไปปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของเทศบาลที่ยกฐานะมา
จาก อบต. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มารวมกับเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของเทศบาลที่เหลือเพื่อ
คำนวณหาสัดสวนเงินอุดหนุนทั่วไปที่เทศบาลจะไดรับการ
จัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สวนทีเ่ หลือใหเปนสัดสวน
เงิน อุดหนุน ทั่วไป ของ อบต. สำหรับ การ จัดสรร ระหวาง
องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ดวย กันเอง ให จัดสรร ดังนี้
• จัดสรรแก อบจ. แตละแหงตามสัดสวนที่ไดรับการ
จัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
• จัดสรรแกเทศบาลแตละแหง โดยรอยละ 50 จัดสรร
ตามจำนวนประชากร และอีกรอยละ 50 แบงเทากัน
ทุกแหง สำหรับเทศบาลที่ยกฐานะจาก อบต. ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เมื่อไดรับการจัดสรรเงิน
อุดหนุนทั่วไปตามหลักเกณฑดังกลาวแลว หากเงิน
อุดหนุนทั่วไปที่ไดรับเพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 50 ของ
เงินอุดหนุนทัว่ ไปทีได
่ รับในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ใหไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้นเทากับรอยละ 50
• จัดสรรแก อบต. แตละแหง โดยรอยละ 40 จัดสรร
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ตามจำนวนประชากร และอีกรอยละ 60 แบงเทากัน
ทุกแหง
2. จัดสรร รอย ละ 7 ของ เงิน อุดหนุน ตาม อำนาจ
หนาที่ ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ที่ มี คา ใช จาย ใน
การจัดบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานมากกวารายไดไมรวม
เงินอุดหนุน ตามสัดสวนของสวนตางทีเกิ
่ ดขึน้ โดยใชวิธการ
ี
คำนวณเชนเดียวกับปงบประมาณที่ผานมา
พัฒนาการ ของ หลัก เกณฑ การ จัดสรร เงิน อุดหนุน
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.
2544-2554 แสดงในภาคผนวก ข
โดยสรุป การกระจายอำนาจทางการคลังในแตละ
ประเทศนับวา เปนตัวเรงใหเกิดการพัฒนาในดานเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น ใน
การ กระ จาย อำ นาจ ทางการ คลัง ควร ตอง มี การ กำหนด
บทบาท ที่ เหมาะ สม ของ ภาค รัฐ วา เปน เชน ใด ตอง มี การ
ตัดสินใจวาภารกิจหนาที่ใดควรเปนของรัฐบาลในระดับใด
เพื่อ จะ ได สามารถ กำหนด รายรับ ของ รัฐบาล และ องคกร
ปกครอง สวน ทองถิ่น ที่ เหมาะ สม ได การ กระ จาย อำ นาจ
ทางการ คลัง เปนการ เอื้อ ตอ การ จัด บริการ สาธารณะ เพื่อ
ตอบสนองความตองการอันหลากหลายของประชาชนใน
แตละทองถิ่น แตอยางไรก็ตาม การที่องคกรปกครองสวน
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ทองถิ่น จะ สามารถ บรรลุ ถึง ความ สำเร็จ ของ การ กระ จาย
อำนาจทางการคลังไดนั้น จำเปนตองมีการวางแผนและมี
กระบวนการบริหารจัดการทางดานการเงินการคลังทีดี่ จึงจะ
บรรลุเปาหมายความสำเร็จได
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แผนภาพที่ 8 การจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

à§Ô¹ÍØ´Ë¹Ø¹

(173,900.00)

¡·Á.

(13,629.57)

Íº¨. à·ÈºÒÅ

กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

(158,375.43)

เงินอุดหนุนทัว่ ไป
(80,029.00)

รายการกำหนดวัตถุประสงคเดิม
9 รายการ (27,966.37)

1. ชดเชยคาโดยสารรถไฟ (0.80)
2. บริการสาธารณสุข (890.00)
3. อาหารกลางวัน (15,252.96)
4. อาหารเสริม (นม) (11,040.88)
5. การบริหารสนามกีฬา (95.06)
6. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส (223.63)
7. ศูนยบริการทางสังคม (3.50)
8. สถานสงเคราะหคนชรา (90.90)
9. สงเสริมศักยภาพจัดการศึกษา (368.65)

เงินอุดหนุนตามอำนาจหนาที่
(52,062.63)

áÅÐ

(158,875.43)

Íºμ.

สำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี
(500.00)

àÁ×Í§¾Ñ·ÂÒ
(1,395.00)

1. เงินรางวัลการบริหาร
จัดการที่ดี (250.00)
2. เงินรางวัลการจัดเก็บ
รายได อปท. (250.00)

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(78,346.43)

1. สูบน้ำดวยไฟฟา (906.56)
2. สนับสนุนถายโอนบุคลากร (1,353.21)
3. การศึกษาภาคบังคับ (คารักษาพยาบาล) (500.00)
4. การศึกษาภาคบังคับ (คาเชาบาน) (80.00)
5. การศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ) (1,543.61)
6. สนับสนุนศูนยเด็กเล็ก (6,454.40)
7. กอสรางศูนยเด็กเล็ก (312.92)
8. ครุภัณฑการศึกษาโรงเรียนทองถิ่น (101.58)
9. โครงการแผนปฏิบัติการสิ่งแวดลอม (1,275.12)
10. แกปญหาน้ำ ทน.นครราชสีมา (205.02)
11. เงินเดือนครู คาจางประจำการศึกษา (11,226.82)
12. โครงการสรางหลักประกันผูสูงอายุ (31,068.31)
13. โครงการเรียนฟรี 15 ป (2,942.57)
14. โครงการ อสม. (7,240.56)
15. การสนับสนุนเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการ (4,739.58)
16. คาตอบแทนผูปฏิบัติงานชายแดนภาคใต (254.07)
17. พัฒนา อปท. กรณีเรงดวน (8,142.11)
- พัฒนาทางหลวงทองถิ่น (3,406.24)
- ลานกีฬาอเนกประสงค (720.00)
- ตามยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. (4,015.87)
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ภาคผนวก ก
หลักเกณฑการจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กอนและหลังการกระจายอำนาจ
(กอนและหลัง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช)
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ใหแกราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2534
(1 ใน 9)

¡‹Í¹¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂ
ÍÓ¹Ò¨

ËÅÑ§¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂ
ÍÓ¹Ò¨

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2543

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2544

รอยละ 60 จัดสรรให กทม.
รอยละ 40 จัดสรรใหเทศบาล
สุขาภิบาล และ อบจ. ตามสัดสวน
รายไดประเภทภาษีการคาและ
ภาษีการซื้อโภคภัณฑนอกจากภาษี
การซื้อโภคภัณฑที่เก็บจากน้ำมัน
เบนซิน ซึ่ง องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเหลานี้ แตละแหงไดรับใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2503

ใชหลักการคำนวณจาก
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
1. คำนวณภาษีมูลคาเพิ่ม เปนราย
จังหวัดแลวจัดสรรแบงให อบจ. เทศบาล - อบต. ในสัดสวน
20 : 50 : 30 ตามลำดับ
2. การจัดสรรใหแก อบจ.
เทศบาล อบต. แตละแหงใหนำ
ยอดเงินภาษีมูลคาเพิ่มฯ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แตละ
ประเภทในจังหวัดตางๆ มา
รวมกัน
- อบจ. และเทศบาล ใหจัดสรร
ไมนอยกวาปงบฯ 2543 หากมี
เงินคงเหลือใหจัดสรรให อบจ.
และ เทศบาลขนาดเล็กในสัดสวน
ที่มากกวาขนาดใหญกรณียังมีเงิน
เหลืออีกใหจัดสรรตามสัดสวน
จำนวนประชากร
- อบต. ใหจัดสรรตามชั้นของ
อบต. และตามสัดสวนจำนวน
ประชากร
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ตารางที่ ก1 (ตอ) : หลักเกณฑการจัดสรรภาษีมูลคาเพิ่มตาม
พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534 (1 ใน 9) ปงบประมาณ พ.ศ.
2543 – 2554
»ÃÐàÀ·¢Í§
ÃÒÂä´Œ
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ตาม พ.ร.บ.จัดสรร
รายไดประเภท
ภาษีมูลคาเพิ่มและ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ใหแกราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2534
(1 ใน 9)

ËÅÑ§¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍÓ¹Ò¨
»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2545

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2546

ใชหลักการจัดสรรรายไดตาม
หนวยงานที่จัดเก็บ
ตามสัดสวนการจัดเก็บภาษีมูลคา
เพิ่มฯ ของปงบที่ลวงมากอนหักคืน
ภาษี ดังนี้
1. สวนทีจั่ ดเก็บโดยกรมสรรพากร
จัดสรรให กทม. กับ อบจ. โดย
การจัดสรรให อบจ. แตละแหง
ใหจัดสรรโดยการพิจารณาวา
อบจ. ใดมีผลประมาณการรายได
กอนรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และเงิน
อุดหนุน เมื่อเทียบกับรายไดกอน
รวมเงินอุดหนุนกอนปงบฯ 2544
แลว มีรายไดเพิ่มขึ้นเกินกวารอย
ละ 50 ใหหักเงินภาษีมูลคาเพิ่ม
สวนเกินของ อบจ. นั้นออก แลว
นำเงินสวนที่เหลือมาใหแก อบจ.
ที่มีรายไดนอยกวาปงบฯ 2544
ตามสัดสวน
2. สวนที่จัดเก็บโดยกรมสรรพ
สามิตและกรมศุลกากร
จัดสรรให กทม. เทศบาล เมือง
พัทยาและ อบต. ตามสัดสวน
ประชากร

ใชหลักการจัดสรรรายไดตาม
หนวยงานที่จัดเก็บ
ตามสัดสวนการจัดเก็บภาษีมูลคา
เพิ่มฯ ของปงบที่ลวงมากอนหัก
คืนภาษี ดังนี้
1. สวนทีจั่ ดเก็บโดยกรมสรรพากร
จัดสรรให กทม. กับ อบจ. ตาม
ผลการจัดเก็บในเขตจังหวัดเมือง
พัทยา ใหไดรับตามผลการจัดเก็บ
ในเขตเมืองพัทยา
2. สวนที่จัดเก็บโดยกรม
สรรพสามิตและกรมศุลกากร
จัดสรรให กทม. เมืองพัทยา
เทศบาลและ อบต. ตามเกณฑ
ประชากร
หมายเหตุ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการจัดสรร
ในสวนที่กรมสรรพากรจัดเก็บ
และจัดสรรใหเทศบาล และ
อบต. แทน อบจ. เนื่องจากมีการ
ปรับปรุงหลักเกณฑการจัดสรร
ภาษีรถยนตและลอเลื่อน ซึ่ง
สวนหนึ่งเปนรายไดของเทศบาล
และ อบต. ไปให อบจ. ทั้งจำนวน
และระบุจำนวนภาษีที่จะจัดสรรให
ชัดเจนขึ้น
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ตารางที่ ก1 (ตอ) : หลักเกณฑการจัดสรรภาษีมูลคาเพิ่มตาม
พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534 (1 ใน 9) ปงบประมาณ พ.ศ.
2543 – 2554
»ÃÐàÀ·¢Í§
ÃÒÂä´Œ
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ตาม พ.ร.บ.จัดสรร
รายไดประเภท
ภาษีมูลคาเพิ่มและ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ใหแกราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2534
(1 ใน 9)

ËÅÑ§¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍÓ¹Ò¨
»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2547 »‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2548-2554
ใชหลักการจัดสรรรายได
ตามหนวยงานที่จัดเก็บ
1. สวนทีจั่ ดเก็บโดยกรม
สรรพากร
จัดสรรใหเทศบาล อบต. และ
กทม. ตามผลการจัดเก็บใน
เขตจังหวัดและ กทม. เทศบาล
และ อบต. จัดสรรตามเกณฑ
ประชากรเมืองพัทยาใหไดรับ
ตามผลการจัดเก็บในเขตเมือง
พัทยา
2. สวนที่จัดเก็บโดยกรม
สรรพสามิตและกรมศุลกากร
จัดสรรให กทม. เมืองพัทยา
เทศบาลและ อบต.
ตามเกณฑประชากร

หลักเกณฑเหมือนเดิม

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ตารางที่ ก2 : หลักเกณฑการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ
ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีธุรกิจ
เฉพาะใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534 และกฎหมายจัดตั้ง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2543 – 2554
¡‹Í¹¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍÓ¹Ò¨

ËÅÑ§¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍÓ¹Ò¨

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2543

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2544

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
มีการจัดสรรดวยหลักเกณฑเดียว
ตาม พ.ร.บ.จัดสรร กับการจัดสรรภาษีมูลคาเพิ่มใน
รายไดประเภทภาษี ปงบประมาณเดียวกัน
มูลคาเพิ่ม และ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ใหแกราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2534
และกฎหมาย
จัดตั้งของ องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

ใชหลักการจัดสรรตามเขตพื้นที่
โดยภาษีธุรกิจเฉพาะฯ ที่เก็บได
ในเขต กทม. และเขตจังหวัดให
จัดสรรให กทม. และ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัดนั้น ทั้งนี้ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดจะ
ไดรับจัดสรรตามสัดสวนระหวาง
เทศบาล : อบจ. : อบต. เทากับ
50:20:30
- เทศบาล
รอยละ 50 ของภาษีที่เก็บไดให
จัดสรรเทากันทุกแหง และอีก
รอยละ 50 จัดสรรตามสัดสวน
ประชากร
- อบต.
รอยละ 50 ของภาษีที่เก็บไดให
จัดสรรเทากันทุกแหง และอีก
รอยละ 50 จัดสรรตามสัดสวน
ประชากร

»ÃÐàÀ·¢Í§
ÃÒÂä´Œ

´Ç§Á³Õ àÅÒÇ¡ØÅ
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ตารางที่ ก2 (ตอ) : หลักเกณฑการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ
ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีธุรกิจ
เฉพาะใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534 และกฎหมายจัดตั้ง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2543 – 2554
»ÃÐàÀ·¢Í§
ÃÒÂä´Œ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ตาม พ.ร.บ.จัดสรร
รายไดประเภทภาษี
มูลคาเพิ่ม และ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ใหแกราชการ
สวนทองถิ่น
พ.ศ. 2534 และ
กฎหมายจัดตั้งของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

ËÅÑ§¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍÓ¹Ò¨
»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2545
ใชหลักการจัดสรรตามเขตพื้นที่
1. แบงตามผลการจัดเก็บในเขต
จังหวัด
2. กทม. ไดรับการจัดสรรตามผล
การจัดเก็บในเขต กทม.
3. จังหวัดอื่นๆ จัดสรรใหเทศบาล
และ อบต. ตามเกณฑประชากร
เมืองพัทยาไดรับการจัดสรรตาม
พ.ร.บ.เมืองพัทยา
หมายเหตุ
พิจารณาจัดสรรในภาพรวมโดย
เปลี่ยนหลักเกณฑการจัดสรรใน
จังหวัดอื่น เพื่อจัดสรรใหเฉพาะ
เทศบาลและ อบต. เนื่องจากเปน
ภาษีที่เกิดจากการทำธุรกิจในเขต
กทม. เทศบาล และ อบต. สวน
อบจ. มีรายไดจากแหลงอื่นแลว

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2546-2554

หลักเกณฑเหมือนเดิม

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

138

¡ÒÃ»¯ÔÃÙ»¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍÓ¹Ò¨¡ÒÃ¤ÅÑ§ÊÙ‹·ŒÍ§¶Ôè¹

ตารางที่ ก3 : หลักเกณฑการจัดสรรภาษีสุราและสรรพสามิต
ตาม พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527 และ พ.ร.บ.เงินภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527 และกฎหมายจัดตั้งขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2543 – 2554
»ÃÐàÀ·¢Í§
ÃÒÂä´Œ

¡‹Í¹¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍÓ¹Ò¨

ËÅÑ§¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍÓ¹Ò¨

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2543

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2544

ภาษีสุราและ
จัดสรรให องคกรปกครองสวน
สรรพสามิต ตาม
ทองถิ่น ทุกแหงตามสัดสวน
พ.ร.บ.จัดสรร
ประชากร
เงินภาษีสุรา
พ.ศ. 2527 และ
พ.ร.บ.เงินภาษี
สรรพสามิต
พ.ศ. 2527 และ
กฎหมายจัดตั้งของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

1. จัดสรรให อบจ. ทุกแหงๆ ละ
10 ลานบาท
2. สวนที่เหลือจัดสรรใหเทศบาล
เมืองพัทยา อบต. และ กทม. ตาม
สัดสวนประชากร
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ตารางที่ ก3 (ตอ) : หลักเกณฑการจัดสรรภาษีสุราและสรรพสามิต
ตาม พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527 และ พ.ร.บ.เงินภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527 และกฎหมายจัดตั้งขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2543 – 2554
»ÃÐàÀ·¢Í§
ÃÒÂä´Œ
ภาษีสุราและ
สรรพสามิต ตาม
พ.ร.บ.จัดสรร
เงินภาษีสุรา
พ.ศ. 2527 และ
พ.ร.บ.เงินภาษี
สรรพสามิต
พ.ศ. 2527 และ
กฎหมายจัดตั้งของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

ËÅÑ§¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍÓ¹Ò¨
»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2545
จัดสรรใหเทศบาล อบต. เมือง
พัทยา และ กทม. ตามจำนวน
ประชากร
หมายเหตุ
พิจารณาจัดสรรในภาพรวมโดยงด
การจัดสรรให อบจ. เนื่องจากเปน
ภาษีผูบริ
 โภคทีจั่ ดเก็บจากประชากร
ในเขตพื้นที่ กทม. เมืองพัทยา
เทศบาล และ อบต. สวน อบจ.
มีรายไดจากแหลงอื่นแลว

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2546-2554

หลักเกณฑเหมือนเดิม

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ตารางที่ ก4 : หลักเกณฑการจัดสรรภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต
และลอเลื่อน ตาม พ.ร.บ.รถยนต พ.ศ. 2522 พ.ร.บ.ขนสงทางบก
พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ.ลอเลื่อน พ.ศ. 2478 ซึ่งจัดเก็บจากทะเบียน
ปายรถ ปงบประมาณ พ.ศ. 2543 – 2554
»ÃÐàÀ·¢Í§
ÃÒÂä´Œ
ภาษีและ
คาธรรมเนียม
รถยนตและ
ลอเลื่อน ตาม
พ.ร.บ.รถยนต
พ.ศ. 2522
พ.ร.บ.ขนสงทางบก
พ.ศ. 2522 และ
พ.ร.บ.ลอเลื่อน
พ.ศ. 2478
ซึ่งจัดเก็บจาก
ทะเบียนปายรถ

¡‹Í¹¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍÓ¹Ò¨

ËÅÑ§¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍÓ¹Ò¨

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È.
2543

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2544

จัดสรรให อบจ. - เทศบาล
- สุขาภิบาล ตามสัดสวน
25 : 50 : 25 ตามลำดับ
โดยใหจัดสรรใหเทศบาล
และสุขาภิบาลทุกแหงๆ
ละเทากัน โดยใหถือวา
เมืองพัทยาเปนสวนหนึ่ง
ในจังหวัดชลบุรี

ใชหลักการจัดสรรตามเขตทองที่ที่จัดเก็บได
1. ภาษี ที่ เก็บ ได ใน เขต กทม. ให จัดสรร
ในเขต กทม.
2. สำหรับเขตจังหวัดอืน่ ใหจัดสรรให อบจ. เทศบาลและ อบต. ตามสัดสวน 20 : 70 : 10
ตาม ลำดับ โดย ให ถือ เอา เมือง พัทยา เปน
เทศบาลหนึ่งของ จ.ชลบุรี
เทศบาล ตอนแรกใหจัดสรรตามสัดสวนเงิน
ภาษีที่ไดรับในปงบฯที่ผานมา ตอมาเปลี่ยน
เปนใหจัดสรรตามสัดสวนจำนวนประชากร
กอน จากนั้นจึงนำมาเปรียบเทียบกับเงินที่
ไดรับในปงบฯ ที่ผานมา
- เทศบาลที่ยกฐานะมาจากสุขาภิบาล
เมื่อคำนวณแลวไดรับเงินเพิ่มขึ้นจากปงบฯ
กอน ก็ใหไดรับเงินเพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 10
แตหากคำนวณแลวไดลดลงจากปกอน ปนี้
ก็ใหไดรับจัดสรรเทาปกอน
- เทศบาลเดิม เมื่อคำนวณแลวไดรับเงิน
เพิม่ ขึน้ จากปงบฯ กอนก็ใหไดรับเงินเทากับป
กอน แตถาคำนวณแลวไดรับลดลง ก็ใหไดรับ
เงินนอยกวาปกอนไมเกินรอยละ 10
อบต. ตอนแรกใหจัดสรรโดยแบงเทาๆ กัน
ตอมาจึงเปลี่ยนเปนใหจัดสรรตามสัดสวน
ประชากร
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ตารางที่ ก4 (ตอ) : หลักเกณฑการจัดสรรภาษีและคาธรรมเนียม
รถยนตและลอเลื่อน ตาม พ.ร.บ.รถยนต พ.ศ. 2522 พ.ร.บ.ขนสง
ทางบก พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ.ลอเลื่อน พ.ศ. 2478 ซึ่งจัดเก็บจาก
ทะเบียนปายรถ ปงบประมาณ พ.ศ. 2543 – 2554
»ÃÐàÀ·¢Í§
ÃÒÂä´Œ
ภาษีและคา
ธรรมเนียมรถยนต
และลอเลื่อน ตาม
พ.ร.บ.รถยนต
พ.ศ. 2522
พ.ร.บ.ขนสงทางบก
พ.ศ. 2522 และ
พ.ร.บ.ลอเลื่อน
พ.ศ. 2478 ซึ่ง
จัดเก็บจาก
ทะเบียนปายรถ

ËÅÑ§¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍÓ¹Ò¨
»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2545

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2546

ใชหลักการจัดสรรตามเขตทองที่
ที่จัดเก็บได
ภาษีที่เก็บไดในเขต กทม. ให
จัดสรรในเขต กทม.
สำหรับเขตจังหวัดอื่น ใหจัดสรร
แกเทศบาลตามสัดสวนประชากร
โดยใหถือเอาเมืองพัทยาเปน
เทศบาลหนึ่งของ จ.ชลบุรี ทั้งนี้ ไม
จัดสรรให อบจ. และ อบต.

ใชหลักการจัดสรรตามเขตทองที่
ที่จัดเก็บได
1. ภาษีที่เก็บไดในเขต กทม. ให
จัดสรรในเขต กทม.
2. สำหรับเขตจังหวัดอื่น ให
จัดสรรให อบจ.-เทศบาล และ
อบต. ตามสัดสวน 35 : 35 : 30
ตามลำดับ
เทศบาล จัดสรรตามสัดสวน
ประชากร
อบต. ใหจัดสรรโดยรอยละ 50
แบงเทากันทุกแหง สวนอีกรอยละ
50 ใหจัดสรรตามสัดสวนจำนวน
หมูบาน

142

¡ÒÃ»¯ÔÃÙ»¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍÓ¹Ò¨¡ÒÃ¤ÅÑ§ÊÙ‹·ŒÍ§¶Ôè¹

ตารางที่ ก4 (ตอ) : หลักเกณฑการจัดสรรภาษีและคาธรรมเนียม
รถยนตและลอเลื่อน ตาม พ.ร.บ.รถยนต พ.ศ. 2522 พ.ร.บ.ขนสง
ทางบก พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ.ลอเลื่อน พ.ศ. 2478 ซึ่งจัดเก็บจาก
ทะเบียนปายรถ ปงบประมาณ พ.ศ. 2543 – 2554
»ÃÐàÀ·¢Í§
ÃÒÂä´Œ
ภาษีและคา
ธรรมเนียมรถยนต
และลอเลื่อน ตาม
พ.ร.บ.รถยนต
พ.ศ. 2522
พ.ร.บ.ขนสงทางบก
พ.ศ. 2522 และ
พ.ร.บ.ลอเลื่อน
พ.ศ. 2478 ซึ่ง
จัดเก็บจาก
ทะเบียนปายรถ

ËÅÑ§¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍÓ¹Ò¨
»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2547
ใชหลักการจัดสรรตามเขตทองที่
ที่จัดเก็บได
1. แบงตามผลการจัดเก็บตาม
จังหวัด โดยแตละจังหวัดจัดสรร
ให อบจ.
2. กทม. ไดรับตามผลการจัดเก็บ
ในเขต กทม.
หมายเหตุ
จัดสรรในภาพรวม และปรับปรุง
หลักเกณฑจัดสรรเพื่อให อบจ.
ซึ่งตองรับภารกิจถายโอนเรื่อง
การจดทะเบียนรถยนตไดรับ
รายไดสวนนี้ในจังหวัดอื่นเพียง
องคกรเดียว และเพื่อใหสัมพันธ
กับการปรับลดรายไดประเภทอื่น
ของ อบจ.

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2548-2554

หลักเกณฑเหมือนเดิม

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ตารางที่ ก5 : หลักเกณฑการจัดสรรภาษีมูลคาเพิ่ม
ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ปงบประมาณ พ.ศ. 2543 - 2554
»ÃÐàÀ·¢Í§
ÃÒÂä´Œ
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ตาม พ.ร.บ.
กำหนดแผนและ
ขั้นตอนการ
กระจายอำนาจ
ใหแกองคกร
ปกครอง
สวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542

¡‹Í¹¡ÒÃ
¡ÃÐ¨ÒÂ
ÍÓ¹Ò¨

ËÅÑ§¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍÓ¹Ò¨

»‚§º»ÃÐÁÒ³
¾.È. 2543

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2544

-

หลัก การ จัดสรร ให องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ทั้งหมด
ตามสัดสวน
กำหนดใหจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 8.5 ของ
ภาษีมูลคาเพิม่ สุทธิจัดเก็บตามประมวลรัษฎากรหลังสงมอบให
อบจ. รอยละ 5 โดยจัดสรรตามหลักเกณฑ ดังนี้
1. ในเบื้องตน คำนวณภาษีมูลคาเพิ่มรายจังหวัด โดยคำนวณ
จาก สัดสวน ผลิตภัณฑ มวล รวม จังหวัด ตอ ประชากร เทากับ
50 : 50 เมื่อทราบแลว จึงนำมาจัดสรรให อบจ. : เทศบาล :
อบต. เทากับ 20 : 50 : 30
2. เมืองพัทยา ไดรับจัดสรรเมือ่ รวมกับภาษีมูลคาเพิม่ สวนทีได
่
รับตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
แลว ใหมีสัดสวนรอยละ 20 ของเงินภาษีมูลคาเพิ่มที่จังหวัด
ชลบุรได
ี รับตามพ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิม่ และ
ภาษีธุรกิจ เฉพาะใหแกราชการสวนทองถิน่ พ.ศ. 2543 รวมกับ
ทีได
่ รับตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอำนาจ
ใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3. กทม. ไดรับจัดสรรเมื่อรวมกับที่ไดรับตาม พ.ร.บ.จัดสรร
รายไดประเภทภาษีมูลคาเพิม่ และภาษีธุรกิจใหแกราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2543 เทากับที่ไดรับในปที่ผานมา
4. การจัดสรรใหเทศบาล อบจ. และ อบต. แตละแหงใหนำ
ยอดเงินภาษีมูลคาเพิม่ และเงินชดเชยขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น แตละประเภทในจังหวัดตางๆ มารวมกัน จากนั้นให
จัดสรร ตาม ชั้น ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ที่ กระทรวง
มหาดไทยกำหนด โดย องคกรปกครองสวนทองถิน่ ชัน้ เล็กใหมี
รายไดมากกวาชัน้ ใหญ หากยังมีเงินเหลือใหจัดสรรตามสัดสวน
ประชากร สำหรับเงินภาษีมูลคาเพิ่มในงวดที่ 3 ใหจัดสรรแก
เทศบาลและ อบต. แตละแหง โดยรอยละ 50 แบงเทาๆ กัน
สวนอีกรอยละ 50 ตามสัดสวนจำนวนประชากร
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ตารางที่ ก5 (ตอ) : หลักเกณฑการจัดสรรภาษีมูลคาเพิ่ม
ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ปงบประมาณ พ.ศ. 2543 - 2554
»ÃÐàÀ·¢Í§
ÃÒÂä´Œ
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ตาม พ.ร.บ.กำหนด
แผนและขั้นตอน
การกระจาย
อำนาจใหแก
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542

ËÅÑ§¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍÓ¹Ò¨
»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2545
1.หลักการจัดสรรให องคกรปกครองสวนทองถิน่ ทัง้ หมดตามสัดสวน
กำหนดใหจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 10.88 ของภาษี
มูลคาเพิ่มสุทธิจัดเก็บตามประมวลรัษฎากรหลังสงมอบให อบจ.
รอยละ 5 โดย องคกรปกครองสวนทองถิ่น แตละประเภทไดรับการ
จัดสรรตามสัดสวน ดังนี้
1) เทศบาล รอยละ 45.91
2) อบต. รอยละ 17.83
3) เมืองพัทยา รอยละ 1.43
4) อบจ. รอยละ 16.58
5) กทม. รอยละ 18.25
2. หลักการจัดสรรสำหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่น แตละแหง
1) เทศบาล ใหจัดสรรสำหรับเทศบาลที่มีรายไดกอนรวมเงินอุดหนุน
นอยกวาปกอน ใหเทากับที่ไดรับในปกอน หากมีเงินเหลือใหจัดสรรแก
เทศบาลทุกแหงตามสัดสวนจำนวนประชากร
2) อบต. ใหจัดสรรสำหรับ อบต. ที่มีรายไดกอนรวมเงินอุดหนุนนอย
กวาปกอน ใหเทากับที่ไดรับในปกอน หากมีเงินเหลือใหจัดสรรแก
อบต. ทุกแหงตามสัดสวนจำนวนประชากร
3) อบจ. ใหจัดสรรสำหรับ อบจ. ที่มีรายไดกอนรวมเงินอุดหนุนนอย
กวาปกอน ใหเทากับที่ไดรับในปกอน หากมีเงินเหลือใหจัดสรรแก อบจ.
ทุกแหงๆ ละ 1 ลานบาท และหากยังมีเงินเหลืออีก ใหจัดสรรแก อบจ.
ตามปฏิภาคผกผัน คือรายไดมากใหนอย รายไดนอยใหมาก แต อบจ.
ที่มีรายไดมากกวา 250 ลานบาทจะไมไดรับการจัดสรร ซึ่งหากยังมีเงิน
เหลืออยูอีก ก็ใหจัดสรรแก อบจ. ทุกแหง โดยแบงเทาๆ กัน
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ตารางที่ ก5 (ตอ) : หลักเกณฑการจัดสรรภาษีมูลคาเพิ่ม
ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ปงบประมาณ พ.ศ. 2543 - 2554
»ÃÐàÀ·¢Í§
ÃÒÂä´Œ
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ตาม พ.ร.บ.กำหนด
แผนและขั้นตอน
การกระจาย
อำนาจใหแก
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542

ËÅÑ§¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍÓ¹Ò¨
»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2546
1. หลักการจัดสรรให องคกรปกครองสวนทองถิน่ ทัง้ หมดตามสัดสวน
กำหนดใหจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิม่ ในอัตรารอยละ 20.78 ของภาษีมูลคา
เพิม่ สุทธิจัดเก็บตามประมวลรัษฎากรหลังสงมอบให อบจ. รอยละ 5 โดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แตละประเภทไดรับการจัดสรรตามสัดสวน
ดังนี้
1) เทศบาล รอยละ 45.19
2) อบต. รอยละ 24.41
3) เมืองพัทยา รอยละ 1.28
4) อบจ. รอยละ 10.06
5) กทม. รอยละ 19.06
2. หลักการจัดสรรสำหรับ องคกรปกครองสวนทองถิน่ แตละแหง
1) เทศบาล ใหจัดสรรเปน 2 สวน กอนแรก รอยละ 77.50 ใหจัดสรรโดย
รอยละ 30 แบงเทากัน และรอยละ 70 แบงตามสัดสวนจำนวนประชากร
สวนกอนทีสอง
่ รอยละ 22.50 ใหจัดสรรเพือ่ ชดเชยใหเทศบาลมีรายไดรวม
เงินอุดหนุนทัว่ ไปไมนอยกวาปกอน
2) อบต. ใหจัดสรรเปน 2 สวน กอนแรก รอยละ 97.75 ใหจัดสรรโดยรอย
ละ 30 แบงเทากัน และรอยละ 70 แบงตามสัดสวนจำนวนประชากรสวน
กอนทีสอง
่ รอยละ 2.25 ใหจัดสรรเพือ่ ชดเชยให อบต. มีรายไดรวมเงิน
อุดหนุนทัว่ ไปไมนอยกวาปกอน
3) อบจ. ใหจัดสรร 2 สวน กอนแรก รอยละ 93.50 รอยละ 40 แบงเทากัน
รอยละ 30 ตามสัดสวนรายได ไมรวมเงินอุดหนุนและเงินกู และรอยละ 30
แบงตามสัดสวนจำนวนประชากร สวนกอนที่ 2 รอยละ 6.50 ใหจัดสรรเพือ่
ชดเชยให อบจ. มีรายไดรวมเงินอุดหนุนทัว่ ไปไมนอยกวาปกอน
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ตารางที่ ก5 (ตอ) : หลักเกณฑการจัดสรรภาษีมูลคาเพิ่ม
ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ปงบประมาณ พ.ศ. 2543 - 2554
»ÃÐàÀ·¢Í§
ÃÒÂä´Œ
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ตาม พ.ร.บ.กำหนด
แผนและขั้นตอน
การกระจาย
อำนาจใหแก
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542

ËÅÑ§¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍÓ¹Ò¨
»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2547
1.หลักการจัดสรรให องคกรปกครองสวนทองถิน่ ทัง้ หมดตามสัดสวน
กำหนดใหจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 20.76 ของภาษี
มูลคาเพิ่มสุทธิจัดเก็บตามประมวลรัษฎากรหลังสงมอบให อบจ.
รอยละ 5 โดย องคกรปกครองสวนทองถิ่น แตละประเภทไดรับการ
จัดสรรตามสัดสวน ดังนี้
1) เทศบาล รอยละ 50.19
2) อบต. รอยละ 29.62
3) เมืองพัทยา รอยละ 1.52
4) อบจ. รอยละ 6.85
5) กทม. รอยละ 11.81
2. หลักการจัดสรรสำหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่น แตละแหง
1) เทศบาล ใหจัดสรรเปน 2 สวน กอนแรก รอยละ 75 ใหจัดสรรตาม
สัดสวนจำนวนประชากร สวนกอนที่สอง รอยละ 25 ใหจัดสรรเพื่อให
เทศบาลมีรายไดกอนรวมเงินอุดหนุนไมนอยกวาปกอน หากมีเงินเหลือ
ใหจัดสรรแกเทศบาลทุกแหงเทาๆ กัน
2) อบต. ใหจัดสรรเปน 2 สวน กอนแรก รอยละ 90 ใหจัดสรรตาม
สัดสวนจำนวนประชากร สวนกอนที่สอง รอยละ 10 ใหจัดสรรเพื่อให
อบต. มีรายไดกอนรวมเงินอุดหนุนไมนอยกวาปกอน หากมีเงินเหลือ
ใหจัดสรรแก อบต. ทุกแหงเทาๆ กัน
3) อบจ. ใหจัดสรร 2 สวน กอนแรก รอยละ 70.80 ใหจัดสรรเพื่อให
อบจ. มีรายไดกอนรวมเงินอุดหนุนไมนอยกวาปกอน หากมีเงินเหลือให
จัดสรรแก อบจ. ทุกแหงเทาๆ กัน
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ตารางที่ ก5 (ตอ) : หลักเกณฑการจัดสรรภาษีมูลคาเพิ่ม
ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ปงบประมาณ พ.ศ. 2543 - 2554
»ÃÐàÀ·¢Í§
ÃÒÂä´Œ
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ตาม พ.ร.บ.กำหนด
แผนและขั้นตอน
การกระจาย
อำนาจใหแก
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542

ËÅÑ§¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍÓ¹Ò¨
»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2548
หลักการจัดสรรให องคกรปกครองสวนทองถิน่ ทัง้ หมดตามสัดสวน
กำหนดใหจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิม่ ในอัตรารอยละ 21.10 ของภาษีมูลคา
เพิม่ สุทธิจัดเก็บตามประมวลรัษฎากรหลังสงมอบให อบจ. รอยละ 5 โดย
องคกรปกครองสวนทองถิน่ แตละประเภทไดรับการจัดสรรเปน 3 สวน
ดังนี้
1) รอยละ 50 จัดสรรตามสัดสวนประชากร โดยรอยละ 5 จัดสรรให อบจ.
และ กทม. และรอยละ 45 จัดสรรให เทศบาล อบต.เมืองพัทยา และ
กทม.
2) รอยละ 34.33 จัดสรรใหแก องคกรปกครองสวนทองถิน่ เพือ่ มิใหมี
รายไดกอนรวมเงินอุดหนุนนอยกวาปทีผ่ านมา
3) รอยละ 15.67 จัดสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีมี่ รายไดกอน
รวมเงินอุดหนุนนอยกวา 10 ลานบาท ตามปฏิภาคผกผัน
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ตารางที่ ก5 (ตอ) : หลักเกณฑการจัดสรรภาษีมูลคาเพิ่ม
ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ปงบประมาณ พ.ศ. 2543 - 2554
»ÃÐàÀ·¢Í§
ÃÒÂä´Œ
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ตาม พ.ร.บ.กำหนด
แผนและขั้นตอน
การกระจาย
อำนาจใหแก
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542

ËÅÑ§¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍÓ¹Ò¨
»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2549
1.หลักการจัดสรรให องคกรปกครองสวนทองถิน่ ทัง้ หมดตามสัดสวน
กำหนดใหจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 20.58 ของภาษี
มูลคาเพิ่มสุทธิจัดเก็บตามประมวลรัษฎากรหลังสงมอบให อบจ.
รอยละ 5 โดย องคกรปกครองสวนทองถิ่น แตละประเภทไดรับการ
จัดสรรตามสัดสวน ดังนี้
1) เทศบาล รอยละ 35.50
2) อบต. รอยละ 47.83
3) เมืองพัทยา รอยละ 9.91
4) อบจ. รอยละ 1.19
5) กทม. รอยละ 5.57
2. หลักการจัดสรรสำหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่น แตละแหง
1) เทศบาล ใหจัดสรรเปน 2 สวน กอนแรก จำนวน 150 ลานบาท
จัดสรรใหแกเทศบาลในจังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาสตามสัดสวน
ประชากร สวนเงินที่เหลือ จัดสรรโดยรอยละ 50 แบงเทากัน และ
รอยละ 50 ตามสัดสวนจำนวนประชากร หากเทศบาลใดมีรายไดรวม
เงินอุดหนุนทั่วไปนอยกวาปกอนใหจัดสรรชดเชยเพื่อมิใหนอยกวาเดิม
2) อบต. ใหจัดสรรโดยรอยละ 50 แบงเทากัน และรอยละ 50 ตาม
สัดสวนจำนวนประชากร หาก อบต. ใดมีรายไดกอนรวมเงินอุดหนุน
นอยกวา 5 ลานบาท ใหจัดสรรเพิ่มใหไดเทากับ 5 ลานบาท และเมื่อ
รวมเงินอุดหนุนทั่วไปแลวจะตองไมนอยกวาปที่ผานมา
3) อบจ. ใหจัดสรรโดยรอยละ 50 แบงเทากันรอยละ 20 ตามจำนวน
พื้นที่รอยละ 20 ตามรายไดไมรวมเงินอุดหนุน และรอยละ 10 ตาม
สัดสวนจำนวนประชากร
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ตารางที่ ก5 (ตอ) : หลักเกณฑการจัดสรรภาษีมูลคาเพิ่ม
ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ปงบประมาณ พ.ศ. 2543 - 2554
»ÃÐàÀ·¢Í§
ÃÒÂä´Œ
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ตาม พ.ร.บ.กำหนด
แผนและขั้นตอน
การกระจาย
อำนาจใหแก
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542

ËÅÑ§¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍÓ¹Ò¨
»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2550
1.หลักการจัดสรรให องคกรปกครองสวนทองถิน่ ทัง้ หมดตามสัดสวน
กำหนดใหจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 20.48 ของภาษี
มูลคาเพิ่มสุทธิจัดเก็บตามประมวลรัษฎากรหลังสงมอบให อบจ.
รอยละ 6 โดย องคกรปกครองสวนทองถิ่น แตละประเภทไดรับการ
จัดสรรตามสัดสวน ดังนี้
1) เทศบาล รอยละ 35.50
2) อบต. รอยละ 47.83
3) เมืองพัทยา รอยละ 9.91
4) อบจ. รอยละ 1.19
5) กทม. รอยละ 5.57
2. หลักการจัดสรรสำหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่น แตละแหง
1) เทศบาล ใหจัดสรรตามจำนวนเงินภาษีมูลคาเพิ่มที่ไดรับในปงบฯ
2548 หรือปงบฯ 2549 โดยปงบฯใดมากกวา ใหใชจำนวนเงินในปงบฯ
นั้น ไปจัดสรร หากมีเงินเหลือใหจัดสรรโดยรอยละ 50 แบงเทากัน และ
รอยละ 50 ตามสัดสวนจำนวนประชากร
2) อบต. ใหจัดสรรโดยรอยละ 50 แบงเทากัน และรอยละ 50 ตาม
รายไดไมรวมเงินอุดหนุน โดยวิธีผกผัน หาก อบต. ใดมีรายไดกอนรวม
เงินอุดหนุนนอยกวา 5 ลานบาท ใหจัดสรรเพิ่มใหไดเทากับ 5 ลานบาท
และเมื่อรวมเงินอุดหนุนทั่วไปแลวจะตองไมนอยกวาปที่ผานมา
3) อบจ. ใหจัดสรรโดยรอยละ 50 แบงเทากันรอยละ 20 ตามจำนวน
พื้นที่ รอยละ 20 ตามรายได ไมรวมเงินอุดหนุน และรอยละ 10 ตาม
สัดสวนจำนวนประชากร
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ตารางที่ ก5 (ตอ) : หลักเกณฑการจัดสรรภาษีมูลคาเพิ่ม
ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ปงบประมาณ พ.ศ. 2543 - 2554
»ÃÐàÀ·¢Í§
ÃÒÂä´Œ
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ตาม พ.ร.บ.กำหนด
แผนและขั้นตอน
การกระจาย
อำนาจใหแก
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542

ËÅÑ§¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍÓ¹Ò¨
»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2551

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2552

1.หลักการจัดสรรให องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ทัง้ หมดตาม
สัดสวน
ใหกรมสรรพากรสงมอบเงินภาษี
มูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 20.19
ของภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บตาม
ประมวลรัษฎากร หลังจากหักสวน
ที่ตองจายคืนผูเสียภาษีแลว และ
ใหจัดสรรตามสัดสวนที่ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น แตละแหง
ไดรับการจัดสรรในปที่ผานมา
2. หลักการจัดสรรสำหรับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
1) อบจ. รอยละ 10
2) กทม. เทศบาล อบต. และเมือง
พัทยา รอยละ 90

1. หลักการจัดสรรให องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ทั้งหมด
ตามสัดสวน
ใหกรมสรรพากรสงมอบเงินภาษี
มูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 19.94
ของภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บตาม
ประมวลรัษฎากร หลังจากหักสวน
ที่ตองจายคืนผูเสียภาษีแลว และ
ใหจัดสรรตามสัดสวนที่ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น แตละแหง
ไดรับการจัดสรรในปที่ผานมา
2. สัดสวนการจัดสรรภาษีมูลคา
เพิ่มใหแก องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ใหกระทรวงมหาดไทยจัดสรร
ตามสัดสวนที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแตละแหงไดรับในป
ที่ผานมา
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ตารางที่ ก5 (ตอ) : หลักเกณฑการจัดสรรภาษีมูลคาเพิ่ม
ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ปงบประมาณ พ.ศ. 2543 - 2554
»ÃÐàÀ·¢Í§
ÃÒÂä´Œ
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ตาม พ.ร.บ.กำหนด
แผนและขั้นตอน
การกระจาย
อำนาจใหแก
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542

ËÅÑ§¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍÓ¹Ò¨
»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2553

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2554

1.หลักการจัดสรรให องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ทัง้ หมดตาม
สัดสวน
ใหกรมสรรพากรสงมอบเงินภาษี
มูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 19.46
ของภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บตาม
ประมวลรัษฎากร หลังจากหักสวน
ที่ตองจายคืนผูเสียภาษีแลว และ
ใหจัดสรรตามสัดสวนที่ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น แตละแหงได
รับการจัดสรรในปที่ผานมา
2. หลักการจัดสรรสำหรับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจัดสรรตามสัดสวนที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตละแหงไดรับในปที่ผานมา

1. หลักการจัดสรรให องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ทั้งหมด
ตามสัดสวน
ใหกรมสรรพากรสงมอบเงินภาษี
มูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 19.70
ของภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บตาม
ประมวลรัษฎากร หลังจากหักสวน
ที่ตองจายคืนผูเสียภาษีแลว และ
ใหจัดสรรตามสัดสวนที่ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น แตละแหงได
รับการจัดสรรในปที่ผานมา
2. สัดสวนการจัดสรรภาษีมูลคา
เพิ่มใหแก องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ใหจัดสรรตามสัดสวนที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง
ไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ
ที่ผานมา

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ตารางที่ ก6 : หลักเกณฑการจัดสรรภาษีมูลคาเพิ่มคาธรรมเนียม
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตาม
ประกาศ คณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นปงบประมาณ พ.ศ. 2543 – 2554
»ÃÐàÀ·¢Í§
ÃÒÂä´Œ

¡‹Í¹¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍÓ¹Ò¨

ËÅÑ§¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍÓ¹Ò¨

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2543

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2544-2554

คาธรรมเนียมการ ใหกรมที่ดินนำสงเปนรายไดให
แก องคกรปกครองสวน
จดทะเบียนสิทธิ
ทองถิ่น นั้น
และนิติกรรม
เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย
ตามประกาศ
คณะกรรมการการ
กระจายอำนาจให
แกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (กกถ.)

หลักเกณฑเหมือนเดิม

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ตารางที่ ก7 : หลักเกณฑการจัดสรรคาภาคหลวงแรและปโตรเลียม
ตามประกาศ คณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2543 - 2554
»ÃÐàÀ·¢Í§
ÃÒÂä´Œ
คาภาคหลวงแร
และปโตรเลียม
ตามประกาศ
คณะกรรมการ
การกระจาย
อำนาจใหแก
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(กกถ.)

¡‹Í¹¡ÒÃ
¡ÃÐ¨ÒÂ
ÍÓ¹Ò¨

ËÅÑ§¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍÓ¹Ò¨

»‚§º»ÃÐÁÒ³
¾.È. 2543

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2544-2554

-

1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น นอกเขต กทม.
การจัดสรรคาภาคหลวงแรหรือปโตรเลียมในจังหวัดอื่น
นอกจาก กทม. ใหจัดสรรแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รอยละ 60 หลังจากสงเปนรายไดใหรัฐบาลรอยละ 40
อบต. และเทศบาล
- อบต. หรือเทศบาลที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตามประทาน
บัตรหรือสัมปทาน ใหไดรับจัดสรร รอยละ 20 ของคาภาค
หลวงแรหรือปโตรเลียมที่จัดเก็บไดภายในเขตตามจำนวน
องคกร
- อบต. และเทศบาลอื่นที่อยูในจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุม
พื้นที่ตามประทานบัตรหรือสัมปทาน ใหไดรับจัดสรรรอยละ
10 ของคาภาคหลวงแรหรือปโตรเลียมที่จัดเก็บไดภายในเขต
ตามสัดสวนจำนวนประชากร
- อบต. และเทศบาลในจังหวัดอื่น ใหไดรับจัดสรรในอัตรา
รอยละ 10 ของคาภาคหลวงแรหรือปโตรเลียมที่จัดเก็บได
ภายในเขตตามสัดสวนจำนวนประชากร
2. การจัดสรรคาภาคหลวงแรหรือปโตรเลียมใน กทม.
ใหจัดสรรแก กทม. รอยละ 40 หลังจากสงเปนรายไดให
รัฐบาลรอยละ 60

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ภาคผนวก ข
หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตำบล
ปงบประมาณ พ.ศ. 2544 – 2554

´Ç§Á³Õ àÅÒÇ¡ØÅ
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ตารางที่ ข1 : หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนใหแก
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหาร
สวนตำบล ปงบประมาณ พ.ศ. 2544-2554

»ÃÐàÀ·à§Ô¹
ÍØ´Ë¹Ø¹

¨Ó¹Ç¹
(ÅŒÒ¹ºÒ·)

ÀÒÃ¡Ô¨
»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2544

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

13,412.83

1. เทศบาล
1) จัดสรรตามจำนวนประชากรในอัตรา 150 บาทตอคน
2) จัดสรรตามชั้นของเทศบาล
- เทศบาลชั้น 1 = 700,000 บาท
- เทศบาลชั้น 2 = 800,000 บาท
- เทศบาลชั้น 3 = 1,200,000 บาท
- เทศบาลชั้น 4 = 1.300,000 บาท
- เทศบาลชั้น 5-7 = 1,400,000 บาท
2. อบต. และสภาตำบล จำนวน 10,000 ลานบาท
จัดสรร ดังนี้
1) รอยละ 25 จัดสรรใหแก อบต. และสภาตำบลทุกแหง
เทาๆ กัน
2) รอยละ 75 จัดสรรโดย
- รอยละ 10 ตามสัดสวนจำนวนประชากร
- รอยละ 15 ตามจำนวนพื้นที่
- รอยละ 20 ตามจำนวนหมูบาน และ
- รอยละ 50 ตามรายไดปฏิภาคผกผัน

เงินอุดหนุน
ทั่วไปกำหนด
วัตถุประสงค

7,820.12

- ดานการศึกษา
- พัฒนาอาชีพ อบต.
- พัฒนาแหลงน้ำ
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»ÃÐàÀ·à§Ô¹
ÍØ´Ë¹Ø¹
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

¨Ó¹Ç¹
(ÅŒÒ¹ºÒ·)
11,764.75

รวมงบประมาณ 32,997.70
ที่ใชเปนเงิน
อุดหนุน องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

ÀÒÃ¡Ô¨
- เฉพาะกิจเทศบาล
- เมืองลักษณะพิเศษ
- เฉพาะกิจ อบจ.
- ถนนเลียบเมือง ทม.สตูล
- ถนนเลียบเมือง ทม.สะเดา
- สวนสาธารณะ ทต.สุไหงโก-ลก
- อุทยาน ทม.สงขลา
- ตลาดผลไม อบจ.นราธิวาส
- ศูนยเด็กเล็ก ทต.รือเสาะ
- ทาเทียบเรือ ทต.กระโสม
- พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทต.ตากใบ
- สาธารณสุข
- โครงการเมืองหลัก
- เมืองปริมณฑล
- ชายฝงทะเลตะวันออก
- ชายแดนเศรษฐกิจ
- อนุภาคลุมแมน้ำโขง
- เงินกู OECF
- ปรับปรุงตลาดอินโดจีน
- ทาเทียบเรือเกาะลันตา
- ดานการศึกษา
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ÀÒÃ¡Ô¨
»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2545

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

25,571.63

1. เทศบาล จำนวน 12,180.60 ลานบาท
1) จัดสรรใหแกเทศบาลเทากับที่ไดรับในปกอน และ
จัดสรรเพิ่มใหเทศบาลทุกแหงๆ ละ 1 ลานบาท เทศบาล
ใดมีรายไดรวมเงินอุดหนุนทั่วไป เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา
นอยกวารอยละ 15 ใหจัดสรรแกเทศบาลนั้นใหมีรายได
เทากับรอยละ 15 และอยางนอยตองไมนอยกวา 15 ลาน
บาท ยกเวนเทศบาลที่มีรายได รวมเงินอุดหนุนทั่วไป
มากกวา 200 ลานบาท
2) เงินสวนที่เหลือใหจัดสรรแกเทศบาลทุกแหงๆ ละเทา
กัน
2. อบต. และสภาตำบล จำนวน 12,076.16 ลานบาท
โดยจัดสรร ดังนี้
1) จัดสรรใหแก อบต. เทากับที่ไดรับในปกอน อบต.ใด
มีรายไดรวมเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มขึ้นจากปกอนนอยกวา
รอยละ 12 ใหจัดสรรใหแก อบต. นั้น ใหมีรายไดเทากับ
รอยละ 12 และอยางนอยตองไมนอยกวา 4 ลานบาท
2) เงินสวนที่เหลือใหจัดสรรแก อบต. ทุกแหงๆ ละเทากัน
3. อบจ. จำนวน 1,314.84 ลานบาท โดยจัดสรร ดังนี้
1) จัดสรรใหแก อบจ. เทากับที่ไดรับในปกอน และจัดสรร
เพิ่มให อบจ. ทุกแหงๆ ละ 4 ลานบาท สวน อบจ. ใดมี
รายไดรวมเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มขึ้น จากปกอนนอยกวา
รอยละ 12 ใหจัดสรรแก อบจ. นั้นใหมีรายไดเทากับรอย
ละ 12 และอยางนอยตองไมนอยกวา 100 ลานบาท
2) เงินสวนที่เหลือจัดสรรเพิ่มให อบจ. ที่ไดรับจัดสรร
เทากับ 100 ลานบาท อีกแหงละ 1 ลานบาท และสวนที่
เหลือจากนั้นใหจัดสรรแก อบจ. ทุกแหงเทาๆ กัน

เงินอุดหนุน
ทั่วไปกำหนด
วัตถุประสงค

3,006.93

- ดานการศึกษา
- รางวัลสำหรับการบริหารจัดการที่ดี
- รางวัลสำหรับความพยายามในการจัดเก็บภาษี
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»ÃÐàÀ·à§Ô¹
ÍØ´Ë¹Ø¹
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

¨Ó¹Ç¹
(ÅŒÒ¹ºÒ·)
14,036.4

รวมงบประมาณ 42,614.96
ที่ใชเปนเงิน
อุดหนุน องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

ÀÒÃ¡Ô¨
บริการสาธารณสุข
โครงสรางพื้นฐาน
จัดซื้อรถขยะ
ซื้อคอมพิวเตอร อบต.
โครงการเมืองนาอยู
ชายแดนภาคใต
พัฒนาเศรษฐกิจสังคม
โครงการเมืองหลัก
เมืองปริมณฑล
ชายฝงทะเลตะวันออก
ถนนเลียบเมือง ทม.สตูล
ถนนเลียบเมือง ทม.สะเดา
เมืองชายแดนเศรษฐกิจ
อนุภาคลุมแมน้ำโขง
ภูเก็ตเมืองนานาชาติ
แกปญหาน้ำทวมหาดใหญ
เงินกู OECF
พัฒนาแหลงทองเที่ยว
ดานการศึกษา
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ÀÒÃ¡Ô¨
»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2546

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

24,926.99

เปนงบลงทุนแบบมีเงื่อนไข 14,926.99 ลานบาท แบบ
ไมมีเงื่อนไข 10,000 ลานบาท จัดสรรให
1. อบจ. 1,748.73 ลานบาท มีการจัดสรร ดังนี้
- รอยละ 30 แบงเทากัน
- รอยละ 30 แบงตามประชากร
- รอยละ 30 แบงตามรายได
2. เทศบาล 12,304.60 ลานบาท มีการจัดสรร ดังนี้
- จัดสรรตามประชากร หัวละ 500 บาท
- ที่เหลือแบงเทากัน
3. อบต./สภาตำบล 12,442.56 ลานบาท มีการจัดสรร
ดังนี้
- รอยละ 20 จัดสรรใหเทากัน
- รอยละ 80 แบงเปน
- รอยละ 79.70 ให อบต. ทีมี่ ประชากร 1,000 คนขึน้ ไป
โดย
• รอยละ 25 แบงตามประชากร
• รอยละ 15 แบงตามพื้นที่
• รอยละ 10 แบงตามหมูบาน
• รอยละ 50 แบงผกผันกับรายได
- รอยละ 0.30 จัดสรรให อบต. ที่มีประชากรนอยกวา
1,000 คน โดย
• รอยละ 50 แบงตามประชากร
• รอยละ 10 แบงตามพื้นที่
• รอยละ 10 แบงตามหมูบาน
• รอยละ 30 แบงผกผันกับรายได
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»ÃÐàÀ·à§Ô¹
ÍØ´Ë¹Ø¹

¨Ó¹Ç¹
(ÅŒÒ¹ºÒ·)

เงินอุดหนุน
ทั่วไปกำหนด
วัตถุประสงค

20,339.44

- ดานการศึกษา
- พัฒนา อบต. กรณีเรงดวน
- งบลงทุนไมมีเงื่อนไข
- สนับสนุนถายโอนบุคลากร
- อาหารเสริม (นม)
- วิจัยประเมินผล องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- อาหารกลางวัน
- อุปกรณกีฬา
- ศึกษากอนประถมฯ
- สงเคราะหคนชรา
- ศูนยเด็กเล็ก
- บำรุงรักษาขยะ

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

9,807.69

- บริการสาธารณสุข
- จัดซื้อรถขยะ
- ซื้อคอมพิวเตอร อบต.
- โครงการเมืองนาอยู
- ชายแดนภาคใต
- พัฒนายุทธศาสตร
- โครงการเมืองหลัก
- เมืองปริมณฑล
- ชายฝงทะเลตะวันออก
- เมืองชายแดนเศรษฐกิจ
- อนุภาคลุมแมน้ำโขง
- ภูเก็ตเมืองนานาชาติ
- แกปญหาน้ำทวมหาดใหญ
- เงินกู OECF
- พัฒนาแหลงทองเที่ยว
- ดานการศึกษา

รวมงบประมาณ 55,074.12
ที่ใชเปนเงิน
อุดหนุน องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

ÀÒÃ¡Ô¨
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»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2547

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

23855.38

1. หลักการจัดสรรในภาพรวมทั้งหมด
กำหนดใหจัดสรรโดยสำรองไวรอยละ 5 เพื่อแกไขปญหาการกระจายอำนาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนเงินเหลือ ใหจัดสรรแก อบจ. เทศบาล และ อบต.
เพื่อใหมีอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินอุดหนุนทั่วไปในสัดสวนที่เทาๆ กัน โดยจัดสรรให
1) อบจ. รอยละ 6.69
2) เทศบาล รอยละ 52.08
3) อบต. รอยละ 41.23
2. หลักการจัดสรรให อบจ. เทศบาล และ อบต. แตละแหง
1) อบจ. ใหจัดสรรเปน 2 สวน
- กอนแรก (รอยละ 95) จัดสรรโดย
• รอยละ 30 ตามสัดสวนจำนวนประชากร
• รอยละ 5 ตามขนาดพื้นที่
• รอยละ 25 แบงเทากัน
• รอยละ 20 ตามรายไดไมรวมเงินอุดหนุนโดยวิธีผกผัน
• รอยละ 20 ตามสัดสวนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ไดรับโดยวิธีผกผัน
- กอนที่ 2 (รอยละ 5) ใหจัดสรรแก
• อบจ. เพื่อใหมีรายไดรวมเงินอุดหนุนทั่วไปไมนอยกวาปกอน
• สวนที่เหลือจัดสรรให อบจ. ทุกแหงเทาๆ กัน
2) เทศบาล ใหจัดสรรเปน 2 สวน
- กอนแรก (รอยละ 95) จัดสรรโดย
• รอยละ 30 ตามสัดสวนจำนวนประชากร
• รอยละ 5 ตามขนาดพื้นที่
• รอยละ 25 แบงเทากัน
• รอยละ 20 ตามรายไดไมรวมเงินอุดหนุนโดยวิธีผกผัน
• รอยละ 20 ตามสัดสวนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ไดรับโดยวิธีผกผัน
- กอนที่ 2 (รอยละ 5) ใหจัดสรรแก
• เทศบาล เพื่อใหมีรายไดรวมเงินอุดหนุนทั่วไปไมนอยกวาปกอน
• สวนที่เหลือใหจัดสรรแกเทศบาลทุกแหงเทาๆ กัน
3) อบต. ใหจัดสรรเปน 2 สวน
- กอนแรก (รอยละ 85) จัดสรรโดย
• รอยละ 25 แบงเทากัน
• รอยละ 35 ตามขนาดของ อบต. โดยวิธีผกผัน
• รอยละ 20 ตามรายไดไมรวมเงินอุดหนุนโดยวิธีผกผัน
• รอยละ 20 ตามสัดสวนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโดยวิธีผกผัน
- กอนที่ 2 (รอยละ 15) จัดสรรให
• อบต. เพื่อใหมีรายไดรวมเงินอุดหนุนทั่วไปไมนอยกวาปกอน
• สวนที่เหลือใหจัดสรรแก อบต. ทุกแหงเทาๆ กัน
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เงินอุดหนุน
ทั่วไปกำหนด
วัตถุประสงค

32,375.92

- ชดเชยคารถไฟ
- รางวัลสำหรับการบริหารจัดการที่ดี
- รางวัลสำหรับความพยายามในการจัดเก็บภาษี
- สนับสนุนอนุฯ ถายโอนจังหวัด
- หอกระจายขาว
- พัฒนา องคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีเรงดวน
- อาหารเสริม (นม)
- อาหารกลางวัน
- ศูนยเด็กเล็ก
- อุปกรณกีฬา
- เบี้ยยังชีพคนชรา
- สนับสนุนถายโอนบุคลากร
- พัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
- สิ่งแวดลอม
- ภารกิจถายโอนตามแผนปฏิบัติการ
- ดานการศึกษา

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

9,835.89

- บริการสาธารณสุข
- จัดซื้อรถขยะ
- โครงการเมืองนาอยู
- พัฒนาตามยุทธศาสตรประเทศ
- พัฒนาเมืองหลัก
- เมืองปริมณฑล
- ชายฝงทะเลตะวันออก
- เมืองชายแดนที่มีศักยภาพเศรษฐกิจ
- อนุภาคลุมแมน้ำโขง
- ภูเก็ตเมืองนานาชาติ
- แกปญหาน้ำทวมหาดใหญ
- แกปญหาพื้นที่อุทกภัย
- ชายแดน อ.สะเดา
- เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.เชียงใหม
- ศูนยการบินนานาชาติ จ.เชียงใหม
- พัฒนาแหลงทองเที่ยว
- ดานการศึกษา
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รวมงบประมาณ 66,067.19
ที่ใชเปนเงิน
อุดหนุน องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น
»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2548
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

47,252.32

ใหจัดสรรเปน 2 สวน ดังนี้
1. จำนวน 7,683.62 ลานบาทใหจัดสรร ตามภารกิจถายโอน คือ
งานบำรุงรักษาทาง งานพัฒนาแหลงน้ำ และคาไฟฟาทางหลวง
2. จำนวน 39,568.70 ลานบาทใหจัดสรร โดยรอยละ 10 จัดสรรให
อบจ. สวนอีกรอยละ 90 จัดสรรใหเทศบาลและ อบต.
โดย รอยละ 60 ตามสัดสวนจำนวนประชากร
รอยละ 40 ตามความหนาแนนของประชากร ซึ่ง อบจ. เทศบาล
และ อบต. แตละแหง ใหจัดสรร ดังนี้
1) อบจ. และเทศบาล
- สวนที่ 1 ใหจัดสรรเพื่อใหรายไดรวมเงินอุดหนุนทั่วไปไมนอยกวา
ปกอน
- สวนที่ 2 ใหจัดสรรรอยละ 50 ตามสัดสวนจำนวนประชากร และ
รอยละ 50 แบงเทากัน
2) อบต.
- สวนที่ 1 ใหจัดสรรเพื่อใหรายไดรวมเงินอุดหนุนทั่วไปไมนอยกวา
ปกอน
- สวนที่ 2 ใหจัดสรรรอยละ 50 ตามสัดสวนจำนวนประชากร และ
รอยละ 50 แบงเทากัน

เงินอุดหนุน
ทั่วไปกำหนด
วัตถุประสงค

47,524.18

- ชดเชยคารถไฟ
- แกปญหาการกระจายอำนาจ
- ภารกิจถายโอนกำหนดวัตถุประสงค
- จัดการศึกษา
- สนับสนุนถายโอนบุคลากร
- บำรุงรักษาสิ่งแวดลอม
- รางวัลสำหรับความพยายามในการจัดเก็บภาษี
- รางวัลสำหรับการบริหารจัดการที่ดี
- การบริการสาธารณสุข
- โครงการขยายไฟฟา
- พลังงานแสงอาทิตย
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- พัฒนาเมืองชายแดน
- ภูเก็ตเมืองนานาชาติ
- แกปญหาน้ำทวมหาดใหญ
- แกปญหาพื้นที่อุทกภัย
- ชายแดน อ.สะเดา

รวมงบประมาณ 95,873.23
ที่ใชเปนเงิน
อุดหนุน องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น
»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2549
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

50,427.09

1. หลักการจัดสรรในภาพรวมทั้งหมด มีสัดสวนดังนี้
1) อบจ. รอยละ 10
2) เทศบาล รอยละ 40
3) อบต. รอยละ 50
2. หลักการจัดสรรให อบจ. เทศบาล และ อบต. แตละแหง
1) อบจ. มีการจัดสรร ดังนี้
- รอยละ 50 แบงเทากัน
- รอยละ 20 แบงตามจำนวนประชากร
- รอยละ 10 ตามรายได GPP ของจังหวัด
1- รอยละ 20 ตามจำนวนพื้นที่
2) เทศบาล มีการจัดสรร ดังนี้
- รอยละ 50 ตามจำนวนประชากร
- รอยละ 50 แบงเทากัน
3) อบต. มีการจัดสรร ดังนี้
- รอยละ 40 ตามจำนวนประชากร
- รอยละ 30 ตามจำนวนหมูบาน
- รอยละ 30 แบงเทากัน
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เงินอุดหนุน
ทั่วไปกำหนด
วัตถุประสงค

49,398.73

- ชดเชยคารถไฟ
- สนับสนุนถายโอนบุคลากร
- บำรุงรักษาสิ่งแวดลอม
- รางวัลสำหรับการบริหารจัดการที่ดี
- การบริการสาธารณสุข
- เบี้ยยังชีพคนชรา
- เบี้ยยังชีพคนพิการ
- เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
- บริหารสนามกีฬาจังหวัด
- ศูนยบริการทางสังคม
- สถานสงเคราะหคนชรา
- สถานีสูบน้ำดวยไฟฟา
- กลุมสตรี
- ศูนยแสดงจำหนายสินคา
- พัฒนา องคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีเรงดวน

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

10,388.03

- ประปาหมูบาน
- โครงการตามแผนปฏิบัติการสิ่งแวดลอม
- ประปา ทน.นครราชสีมา
- ปองกันน้ำทวมปตตานี
- รถขยะหมูบานเอื้ออาทร

รวมงบประมาณ
ที่ใชเปนเงินอุดหนุน
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

110,213.85

ÀÒÃ¡Ô¨
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เงินอุดหนุน
ทั่วไป

62,995.05

1. หลักการจัดสรรในภาพรวมทั้งหมด แบงออกเปน 2 สวน
1) จัดสรรให อบจ. เทศบาล และ อบต. ตามที่ไดรับจัดสรรในปกอน
2) สวนที่เพิ่มขึ้นจาก 1) ใหจัดสรร ดังนี้
- อบจ. รอยละ 10
- เทศบาล รอยละ 35
- อบต. รอยละ 50
2. หลักการจัดสรรให อบจ. เทศบาล และ อบต. แตละแหง
อบจ. แบงจัดสรร 3 สวน ดังนี้
1) จัดสรรให อบจ. ทุกแหงๆ ละ 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินการศูนย
เครือขายการมีสวนรวมของประชาชน
2) จัดสรรให อบจ. ทุกแหง เมื่อรวมกับจำนวนเงินที่จัดสรรในสวนที่ 1 ใหไดรับการ
จัดสรรเทากับเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับการจัดสรรในปงบฯ 2549 หาก อบจ. ใดไดรับ
การจัดสรรนอยกวา 81 ลานบาท ก็ใหจัดสรรแก อบจ. นั้น จำนวน 81 ลานบาท
3) สวนที่เหลือจาก 1) และ 2) ใหจัดสรรแก อบจ. ที่ไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
ในปงบฯ 2549 มากกวา 80 ลานบาท ทุกแหงแหงละเทาๆ กัน
เทศบาล แบงจัดสรร 4 สวนดังนี้
1) จัดสรรแกเทศบาลในเขตจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะ
อำเภอสะบายอย นาทวี จะนะ และเทพา) ตามสัดสวนจำนวนประชากร จำนวน
150 ลานบาท
2) จัดสรรแกเทศบาล เพื่อดำเนินภารกิจถายโอนงาน ดานผังเมือง จำนวน
49,162,000 บาท
3) จัดสรรแกเทศบาลในเขตพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อฟนฟูความเสียหายจาก
อุทกภัย จำนวน 34,356,800 บาท
4) สวนที่เหลือจาก 1) ถึง 3) ใหจัดสรรตามจำนวนเงินอุดหนุนทั่วไปที่เทศบาลไดรับ
การจัดสรรในปงบฯ 2548 หรือปงบฯ 2549 หากเทศบาลไดรับในปงบฯใดมากกวา
ก็ใหใชจำนวนเงินในปงบฯนั้น เปนฐานในการจัดสรรใหเทศบาล หากจัดสรรแลวยัง
เหลือเงินอีก ก็ใหจัดสรรโดยรอยละ 50 แบงเทากันทุกแหง และรอยละ 50 ตาม
จำนวนประชากร
อบต. แบงจัดสรร 3 สวน ดังนี้
1) รอยละ 40 ตามจำนวนประชากร
2) รอยละ 30 ตามจำนวนหมูบาน
3) รอยละ 30 แบงเทากันทุกแหง
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เงินอุดหนุน
ทั่วไปกำหนด
วัตถุประสงค

51,298.09

- อาหารเสริม (นม)
- อาหารกลางวัน
- สนับสนุนศูนยเด็กเล็ก
- เบี้ยยังชีพคนชรา
- เบี้ยยังชีพคนพิการ
- เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
- ศูนยบริการทางสังคม
- สถานสงเคราะหคนชรา
- สนับสนุนถายโอนบุคลากร
- บำรุงรักษาสิ่งแวดลอม
- ชดเชยคารถไฟครึ่งราคา
- การบริการสาธารณสุข
- ดานการศึกษา
- สถานีสูบน้ำดวยไฟฟา
- บริหารสนามกีฬา
- รางวัลสำหรับการบริหารจัดการที่ดี
- รางวัลสำหรับความพยายามในการจัดเก็บภาษี
- จัดการบริการสาธารณะ
- พัฒนาองคความรู องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

9,281.74

- ประปาหมูบาน
- โครงการตามแผนปฏิบัติการสิ่งแวดลอม
- ประปา ทน.นครราชสีมา
- ยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด

รวมงบประมาณที่
ใชเปนเงินอุดหนุน
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

123,574.88
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เงินอุดหนุน
ทั่วไป

109,997.93

ใชหลักการจัดสรรตามภารกิจงานในภาพรวมโดยไมมีการจัดสรรใน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น แตละแหง ดังนี้
1. เงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งในปงบฯ ที่ผานมาถูกจัดใหไปอยูในสวนเงินอุดหนุนทั่วไป
กำหนดวัตถุประสงคในรายการที่กำหนดดานลางนั้น ใหจัดสรรตามหลักเกณฑที่
จัดสรรในปงบฯกอน (จำนวน 43,346.25 ลานบาท)
1) ชดเชยคาโดยสารรถไฟครึ่งราคาของบุคลากรทองถิ่น
2) สนับสนุนการบริการสนามกีฬา
3) สนับสนุนอาหารกลางวัน
4) สนับสนุนศูนยเด็กเล็ก
5) สนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนชรา
6) สนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ
7) สนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
8) สนับสนุนศูนยบริการทางสังคม
9) สนับสนุนสถานสงเคราะหคนชรา
10) สนับสนุนการบริการสาธารณสุข
11) จัดการศึกษาปฐมวัย
12) จัดการศึกษาภาคบังคับ
13) จัดการศึกษามัธยมฯปลาย และอาชีวศึกษา
2. เงินอุดหนุนสำหรับสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต (จำนวน 273.10 ลานบาท) ใหจัดสรรแกเทศบาล และ อบต. ตามจำนวน
หมูบาน/ชุมชนที่อยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น นั้น ในอัตราหมูบาน/ชุมชน
ละ 100,000 บาท
3. เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายไดที่ลดลงจากเหตุการณความไมสงบในพื้นที่ 5
จังหวัดชายแดนภาคใต (จำนวน 949.768 ลานบาท) ใหจัดสรรแกเทศบาล และ อบต.
ตามจำนวนประชากรในอัตราคนละ 400 บาท
4. เงินสวนที่เหลือจาก 1) ถึง 3) ใหจัดสรรเปน 3 สวน ดังนี้ (จำนวน 65,428.813)
1) สวนที่ 1 (จำนวน 1,000 ลานบาท) ใหจัดสรรสำหรับโครงการที่มีความจำเปนเรง
ดวน หรือจำเปนตองดำเนินการ หรือโครงการที่เกินขีดความสามารถทางการคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหลักเกณฑและวงเงินที่คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
เพื่อพิจารณาเงินอุดหนุนสำหรับโครงการที่มีความจำเปนเรงดวน หรือจำเปนตอง
ดำเนินการกำหนด
2) สวนที่ 2 (จำนวน 62,995.05 ลานบาท) ใหจัดสรรแก อบจ. เทศบาล และ อบต.
แตละแหงเทากับปงบฯ 2550
3) สวนที่ 3 (จำนวน 1,433.763 ลานบาท) ใหจัดสรรแก อบจ. เทศบาล และ อบต.
ที่มีความจำเปนในการใชจายเงินเพื่อจัดบริการสาธารณะพื้นฐานของ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น มากกวารายไดไมรวมเงินอุดหนุนตามสัดสวนของสวนตางที่เกิดขึ้น ตาม
หลักเกณฑที่คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาระบบการจัดสรรรายไดใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น กำหนด
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เงินอุดหนุน
ทั่วไปกำหนด
วัตถุประสงค

ÀÒÃ¡Ô¨
(ไมมีการจัดสรรเงินอุดหนุนประเภทนี้)

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

21,077.01

รวมงบประมาณที่
ใชเปนเงินอุดหนุน
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

131,074.94

- ประปาหมูบาน
- ประปา ทน.นครราชสีมา
- โครงการตามแผนปฏิบัติการสิ่งแวดลอม
- ยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด
- แกปญหาน้ำทวมหาดใหญ
- สิ่งกอสรางในการศึกษาระดับปฐมวัย
- คารักษาพยาบาล และชวยเหลือบุตร ในการศึกษาภาคบังคับ
- คาเชาบาน ในการศึกษาภาคบังคับ
- คาบำเหน็จบำนาญ ในการศึกษาภาคบังคับ
- คาครุภัณฑ ในการศึกษาภาคบังคับ
- คาสิ่งกอสราง ในการศึกษาภาคบังคับ
- รางวัลจูงใจเพิ่มประสิทธิภาพ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ถายโอนบุคลากร
- บำรุงรักษาสิ่งแวดลอม
- สูบน้ำดวยไฟฟา
- ลดและขจัดมลพิษ จ.ระยอง
- ระบบปองกันน้ำทวม ทม.แมสอด
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»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2552

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

104,099.79

หลักการจัดสรรตามภารกิจงาน
1. เงินอุดหนุนทั่วไป (จำนวน 104,099.79 ลานบาท) ใหจัดสรรเปน
2 สวนดังนี้
1) สวนที่ 1 จัดสรรเพื่อดำเนินการตามอำนาจหนาที่และภารกิจถาย
โอนเลือกทำ (57,233.60 ลานบาท) จัดสรรดังนี้
- รอยละ 95 ใหจัดสรรแก อบจ. เทศบาล และ อบต.
- รอยละ 5 ใหจัดสรรแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีคาใชจาย
ในการจัดบริการสาธารณะขัน้ พืน้ ฐานขององคกรปกครองสวนทองถิน่
มากกวารายไดไมรวมเงินอุดหนุนตามสัดสวนของสวนตางที่เกิดขึ้น
2) สวนที่ 2 จัดสรรเพื่อดำเนินการตามรายการกำหนดวัตถุประสงค
เดิม (46,866.19 ลานบาท) ดังนี้
- เงินอุดหนุนสำหรับบริการสาธารณสุข
- เงินอุดหนุนสำหรับศูนยเด็กเล็ก
- เงินอุดหนุนสำหรับสงเสริมชายแดนภาคใต
- เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายไดชายแดนภาคใต
- เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยคาโดยสารรถไฟครึ่งราคา
- เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน
- เงินอุดหนุนสำหรับอาหารเสริม (นม)
- เงินอุดหนุนสำหรับเบี้ยยังชีพคนชรา
- เงินอุดหนุนสำหรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
- เงินอุดหนุนสำหรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
- เงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกษาปฐมวัย
- เงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ
- เงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกษา ม.ปลาย
- เงินอุดหนุนสำหรับบริหารสนามกีฬา
- เงินอุดหนุนสำหรับศูนยบริการทางสังคม
- เงินอุดหนุนสำหรับสถานสงเคราะหคนชรา
3) เงินอุดหนุนสำหรับฟนฟูศักยภาพผูติดยาเสพติดและพัฒนา
ศักยภาพนักจัดการชุมชน (148.75 ลานบาท)
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เงินอุดหนุน
ทั่วไปกำหนด
วัตถุประสงค

ÀÒÃ¡Ô¨
(ไมมีการจัดสรรเงินอุดหนุนประเภทนี้)

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

30,484.63
500.00
164.28
1,517.77
450.00
1,237.00
23.44
3,765.37
99.89
500
80
1,743.61
1,919.80
809.05
373.7
65.38
1,709.37
526.02
12,000.00
2,999.95

รวมงบประมาณที่
ใชเปนเงินอุดหนุน
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

134,584.42

- รางวัลจูงใจเพิ่มประสิทธิภาพ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ครุภัณฑการศึกษาถายโอน
- สิ่งกอสรางการศึกษา
- ครุภัณฑศูนยเด็กเล็ก
- สิ่งกอสรางศูนยเด็กเล็ก
- ซอมแซมสาธารณสุข
- ถายโอนบุคลากร
- บำรุงรักษาสิ่งแวดลอม
- คารักษาพยาบาลครู
- คาเชาบานครู
- บำเหน็จบำนาญครู
- ศูนยเด็กเล็กกรมศาสนา
- สูบน้ำดวยไฟฟา
- ประปาหมูบาน
- การจัดทำผังเมืองรวม
- แผนปฏิบัติการสิ่งแวดลอม
- ประปาเทศบาลนครนครราชสีมา
- พัฒนา องคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีเรงดวน
- ยุทธศาสตรพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินอุดหนุน
ทั่วไป

เงินอุดหนุน
ทั่วไปกำหนด
วัตถุประสงค

74,271.74

หลักการจัดสรรตามภารกิจงาน
1. เงินอุดหนุนทั่วไป (จำนวน 74,271.74 ลานบาท) ใหจัดสรรเปน
2 สวนดังนี้
1) สวนที่ 1 จัดสรรเพื่อดำเนินการตามอำนาจหนาที่และภารกิจถาย
โอนเลือกทำ (29,062.62 ลานบาท) จัดสรรดังนี้
- รอยละ 95 ใหจัดสรรแก อบจ. (รอยละ 10) เทศบาล และ อบต.
(รอยละ 90)
- รอยละ 5 ใหจัดสรรแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีคาใชจาย
ในการจัดบริการสาธารณะขัน้ พืน้ ฐานขององคกรปกครองสวนทองถิน่
มากกวารายไดไมรวมเงินอุดหนุนตามสัดสวนของสวนตางที่เกิดขึ้น
2) สวนที่ 2 จัดสรรเพื่อดำเนินการตามรายการกำหนดวัตถุประสงค
เดิม (45,209.11 ลานบาท) ดังนี้
- เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยคาโดยสารรถไฟ
- เงินอุดหนุนสำหรับบริการสาธารณสุข
- เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน
- เงินอุดหนุนสำหรับอาหารเสริม (นม)
- เงินอุดหนุนสำหรับศูนยเด็กเล็ก
- เงินอุดหนุนสำหรับสงเสริมคุณภาพชีวิต จ.ชายแดนภาคใต
- เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได จ.ชายแดนภาคใต
- เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารสนามกีฬา
- เงินอุดหนุนสำหรับเบี้ยยังชีพคนชรา
- เงินอุดหนุนสำหรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
- เงินอุดหนุนสำหรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
- เงินอุดหนุนสำหรับศูนยบริการทางสังคม
- เงินอุดหนุนสำหรับสถานสงเคราะหคนชรา
- เงินอุดหนุนสำหรับสงเสริมศักยภาพจัดการศึกษา
(ไมมีการจัดสรรเงินอุดหนุนประเภทนี้)
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เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

51,091.3
21.08
809.05
1,503.57
500.00
80.00
1,743.61
1,765.58
2,543.86
595.38
9,892.84
19,512.21
2,881.41
7,029.67
839.00
1,374.10

รวมงบประมาณที่
ใชเปนเงินอุดหนุน
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

125,363.1

ÀÒÃ¡Ô¨
- บริการสาธารณสุข (ซอมแซมสิ่งกอสราง)
- สูบน้ำดวยไฟฟา
- สนับสนุนถายโอนบุคลากร
- การศึกษาภาคบังคับ (คารักษาพยาบาล)
- การศึกษาภาคบังคับ (คาเชาบาน)
- การศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)
- ศูนยเด็กเล็กกรมการศาสนา
- โครงการแผนปฏิบัติการสิ่งแวดลอม
- แกปญหาน้ำ ทน.นครราชสีมา
- เงินเดือนครู คาจางประจำการศึกษา
- โครงการสรางหลักประกันผูสูงอายุ
- โครงการเรียนฟรี 15 ป
- โครงการ อสม.
- การดำเนินงานตามแผนชุมชนและแผนพัฒนา
การสนับสนุนเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการ
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เงินอุดหนุน
ทั่วไป

80,028.99

หลักการจัดสรรตามภารกิจงาน
1. เงินอุดหนุนทั่วไป (จำนวน 80,028.99 ลานบาท) ใหจัดสรรเปน 2 สวนดังนี้
1) สวนที่ 1 จัดสรรเพื่อดำเนินการตามอำนาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทำ
(52,062.62 ลานบาท) จัดสรรดังนี้
- รอยละ 93 ใหจัดสรรแก
• อบจ. รอยละ 10
• เทศบาล และ อบต. รอยละ 90 โดยการกำหนดสัดสวนระหวางเทศบาลและ
อบต. ใหนำเงินอุดหนุนทั่วไปปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของเทศบาลที่ยกฐานะมา
จาก อบต. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มารวมกับเงินอุดหนุนทั่วไปปงบประมาณ
พ.ศ. 2553 ของเทศบาลที่เหลือ เพื่อคำนวณหาสัดสวนเงินอุดหนุนทั่วไปที่เทศบาลจะ
ไดรับ การจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สวนที่เหลือใหเปนสัดสวนเงินอุดหนุน
ทั่วไปของ อบต. สำหรับการจัดสรรระหวาง องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดวยกันเอง
ใหจัดสรรดังนี้
• ใหจัดสรรแก อบจ. แตละแหงตามสัดสวนที่ไดรับการจัดสรรปงบประมาณ
พ.ศ. 2553
• ใหจัดสรรแกเทศบาลแตละแหงโดยรอยละ 50 ตามจำนวนประชากร และ
รอยละ 50 แบงเทากัน ทุกแหงสำหรับเทศบาลที่ยกฐานะจาก อบต. ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2552 เมื่อไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปตามหลักเกณฑดังกลาวแลว
หากเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับเพิ่มขึ้นมากกวา รอยละ 50 ของเงินอุดหนุนทั่วไป
ที่ไดรับไดรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้นรอยละ 50
• ใหจัดสรรแก อบต. แตละแหงโดยรอยละ 40 ตามจำนวนประชากร และรอย
ละ 60 แบงเทากันทุกแหง
- รอยละ 7 ใหจัดสรรแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีคาใชจายในการจัด
บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวารายไดไมรวม
เงินอุดหนุนตามสัดสวนของสวนตางที่เกิดขึ้น โดยใชวิธีการคำนวณเชนเดียวกับ
ปงบประมาณที่ผานมา
2) สวนที่ 2 จัดสรรเพื่อดำเนินการตามภารกิจถายโอนการชดเชย คาโดยสารรถไฟ
ครึ่งราคาของบุคลากรทองถิ่นและการสงเสริมการจัดการศึกษา (27,966.37 ลาน
บาท) ดังนี้
- เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยคาโดยสารรถไฟครึ่งราคาของบุคลากรทองถิ่น
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนยบริการทางสังคม
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะหคนชรา
- เงินอุดหนุนสำหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
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เงินอุดหนุน
ทั่วไปกำหนด
วัตถุประสงค
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

ÀÒÃ¡Ô¨
(ไมมีการจัดสรรเงินอุดหนุนประเภทนี้)

78,346.43
906.56
1,353.21
500.00
80.00
1,543.61
6,454.40
312.92
101.58
1,275.12
205.02
11,226.82
31,068.31
2,942.57
7,240.56
4,739.58
254.07
3,406.24
720.00
4,015.87

รวมงบประมาณที่
ใชเปนเงินอุดหนุน
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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- สูบน้ำดวยไฟฟา
- สนับสนุนถายโอนบุคลากร
- การศึกษาภาคบังคับ (คารักษาพยาบาล)
- การศึกษาภาคบังคับ (คาเชาบาน)
- การศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)
- สนับสนุนศูนยเด็กเล็ก
- กอสรางศูนยเด็กเล็ก
- ครุภัณฑการศึกษาโรงเรียนทองถิ่น
- โครงการแผนปฏิบัติการสิ่งแวดลอม
- แกปญหาน้ำ ทน.นครราชสีมา
- เงินเดือนครู คาจางประจำการศึกษา
- โครงการสรางหลักประกันผูสูงอายุ
- โครงการเรียนฟรี 15 ป
- โครงการ อสม.
- การสนับสนุนเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการ
- คาตอบแทนผูปฏิบัติงานชายแดนภาคใต
- พัฒนา องคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีเรงดวน ประกอบดวย
- พัฒนาทางหลวงทองถิ่น
- ลานกีฬาอเนกประสงค
- ตามยุทธศาสตรการพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถิ่น

158,375.42

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

