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การ กระ จาย อำ นาจ  ให แก องคกร ปกครอง สวน 

ทองถิ่น นับ วา มี ความ สำคัญ มาก และ ได มี การ บัญญัติ ไว ใน 

รัฐธรรมนูญ แหง ราช อาณาจักร ไทย โดย รัฐธรรมนูญ แหง 

ราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2540 เปน รัฐธรรมนูญ ฉบับ 

แรก ที่ ได มี บทบัญญัติ ให มี การ กระ จาย อำ นาจ  ให แก องคกร 

ปกครอง สวน ทองถิ่น อยาง เต็ม รูป แบบ และ ระบุ ใหมี การ 

จัดทำ กฎหมาย กำหนด แผน และ ขั้น ตอน การก ระจายอำ นาจ 

ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น เพ่ือ ให มี การ พัฒนาการ 

กระจาย อำนาจ เพิ่ม ขึ้น ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น 

อยาง ตอ เนื่อง นอกจาก นั้น ยัง มี การ ระบุ ให องคกร ปกครอง 

สวน ทองถ่ิน มี ความ เปน อิสระ ใน การ กำหนด นโยบาย 

การปกครอง การ บริหาร งาน การ บริหาร งาน บุคคล และ 

การ บริหาร การ เงิน การ คลัง รวม ทั้ง มี อำนาจ หนาที่ ของ 

ตนเอง โดยเฉพาะ ซึ่ง เปนการ ดูแล และ ให บริการ สาธารณะ 

แก ประชาชน ตอ มา เมื่อ มี การ ประกาศ ใช รัฐธรรมนูญ แหง 

ราช อาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2550 ก็ ยัง คง ความ สำคัญ 

ของ บทบัญญัติ ที่ วา ดวย การ กระ จาย อำ นาจ ไว

กลไก ขับ เคลื่อน สำคัญ ใน การ พัฒนาการ กระจาย 

อำนาจ ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน คือ การก ระ จาย 

อำนาจ ทางการ คลัง ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ซึ่ง 

จะ ตอง มี การ ดำเนิน งาน ให สอดคลอง กัน ทั้ง ใน ระดับ รัฐบาล 

และ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น งาน ศึกษา นี้ ได ทำการ 

ทบทวน วรรณกรรม ที่ เกี่ยว กับ การ กระ จาย อำ นาจ ทางการ 
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คลัง ใน ประเทศไทย เพื่อ ทราบ ถึง สถานะ และ ความ กาวหนา 

ของ การ กระ จาย อำ นาจ ทางการ คลัง ให แก องคกร ปกครอง 

สวน ทองถิ่น รวม ถึง ปญหา และ ขอ เสนอ แนะ ตางๆ เพื่อ ให 

เกิด การ กระ จาย อำ นาจ ทางการ คลัง ที่ มี ประสิทธิภาพ และ 

ประสิทธิผล รวม ทั้ง สามารถ สราง ความ เขม แข็ง และ ความ 

เปน อิสระ ทางการ คลัง ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ได 

ใน ที่สุด

á¹Ç¤Ố  áÅÐ ËÅÑ¡ ¡ÒÃ ã¹ ¡ÒÃ ¡ÃÐ ̈ÒÂ ÍÓ ¹Ò¨ ·Ò§¡ÒÃ ¤ÅÑ§

ประเทศไทย มี องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน จำนวน 

7,853 แหง ณ วนั ที ่30 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 โดย จำแนก เปน 

5 รูป แบบ คือ องคการ บริหาร สวน จังหวัด (อบจ.) เทศบาล 

องคการ บริหาร สวน ตำบล (อบต.) และ องคกร ปกครอง สวน 

ทองถ่ิน รูป แบบ พิเศษ 2 แหง คือ กรุงเทพมหานคร และ เมือง 

พัทยา (ตาราง ที่ 1)
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ตาราง ที่ 1 จำนวน องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น 
ใน ประเทศไทย
ที่มา: กรม สง เสริม การ ปกครอง ทองถิ่น กระทรวง มหาดไทย 

ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554

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

1. องคการ บริหาร สวน จังหวัด 76

2. เทศบาล 2,082

เทศบาล นคร 27

เทศบาล เมือง 155

เทศบาล ตำบล 1,900

3. องคการ บริหาร สวน ตำบล 5,693

4. องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น รูป แบบ 
พิเศษ (กรุงเทพมหานคร และ เมือง พัทยา)

2

รวม 7,853
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การ กระ จาย อำ นาจ ทางการ คลงั ถอื เปน องค ประกอบ 

หลัก ของ การ กระ จาย อำ นาจ ซึ่ง สามารถ ใช เปน ดัชนี ชี้ วัด 

ถึง ระดับ ความ กาวหนา ใน การ กระ จาย อำ นาจ ของ ประเทศ 

(สกนธ วรัญู วัฒนา และ คณะ, 2552) องคกร ปกครอง สวน 

ทองถ่ิน จะ ประสบ ผล สำเร็จ ใน การ ปฏบิตั ิภารกิจ หนาท่ี ได นัน้ 

ยอม ตอง มี รายรับ ที่ เพียง พอ ไม วา จะ เปน รายรับ ที่มา จาก 

การ จัด เก็บ เอง ใน ทองถิ่น หรือ ได รับ การ จัดสรร หรือ ถาย โอน 

รายรับ มา จาก รัฐบาล รวม ทั้ง องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน 

ตอง มี อำนาจ ใน การ ตัดสิน ใจ ใน การ ใช จาย ใน การ จัด บริการ 

สาธารณะ ใน พื้นที่ ของ ตน 

การ กระ จาย อำ นาจ ทางการ คลัง มี ได หลาย รูป แบบ 

พอ สรุป ได ดังนี้

องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน หา รายได ดวย ตนเอง เพือ่ 1. 

ใช ใน การ จัด บริการ สาธารณะ ใน ทองถิ่น หรือ ชดเชย 

ตนทนุ การ จดั บรกิาร สาธารณะ ใน ทองถิน่ โดย การ เกบ็ 

คา ธรรมเนียม จาก ผู ใช บริการ

การ รวม มือ ทางการ คลัง หรือ การ รวม มือ ใน การ ผลิต 2. 

สินคา และ บริการ สาธารณะ ระหวาง องคกร ปกครอง 

สวน ทองถิ่น และ ผู ใช บริการ โดยที่ ผู ใช บริการ ตอง มี 

สวน รวม ใน การ จัด บริการ (อาจ จะ อยู ใน รูป ของ การ 

ใหการ สนับสนุน ทางการ เงิน หรือ การ อุทิศ แรงงาน)

การ เพิ่ม ศักยภาพ ใน การ หา รายได ของ ทองถิ่น โดย 3. 

ผาน ทั้ง มาตรการ ทาง ภาษี เชน ภาษี ทรัพยสิน และ 
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มาตรการ ที่ มิใช ภาษี เชน การ เก็บ คา ธรรมเนียม การ 

ใช บริการ

การ ถาย โอน รายรับ จาก รัฐบาล ไป ยัง องคกร ปกครอง 4. 

สวน ทองถิ่น โดย ถาย โอน ภาษี ที่ จัด เก็บ โดย รัฐบาล ไป 

ยงั องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ เพือ่ การ ใช จาย ใน การ 

จัด บริการ สาธารณะ ภายใน ทองถ่ิน

การ เพิ่ม ความ สามารถ ทางการ คลัง ให แก องคกร 5. 

ปกครอง สวน ทองถิ่น โดย การ อนุญาต ให องคกร 

ปกครอง สวน ทองถิ่น สามารถ กู ยืม เงิน เพื่อ การ ใช จาย 

ใน การ จัด บริการ สาธารณะ ให แก ประชาชน ใน พื้นที่ 

หาก งบ ประมาณ ประจำ ป ของ องคกร ปกครอง สวน 

ทองถ่ิน ไม เพียง พอ ตอ ราย จาย

ใน ประเทศ กำลัง พัฒนา ทั้ง หลาย องคกร ปกครอง 

สวน ทองถ่ิน มี อำนาจ ตาม กฎหมาย ใน การ จัด เก็บ รายได ใน 

ระดับ ทองถ่ิน แต มัก มี ฐาน รายได หรือ ฐาน ภาษี ที่ คอน ขาง 

แคบ และ มี การ พึ่งพา เงิน อุดหนุน จาก รัฐบาล กลาง สูง ยังผล 

ให องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ขาด ความ พยายาม ในการ 

หา รายได เอง สิ่ง ที่ เกิด ขึ้น ใน ทาง ปฏิบัติ เหลา น้ี อาจ เปน 

อปุสรรค ตอ การ บรรล ุถงึ ปรชัญา ของ การ กระ จาย อำ นาจ ทาง 

การคลัง การท่ี องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ไม สามารถ พึง่พา 

เงิน รายรบั ของ ตนเอง และ ตอง พึง่พา รายรบั จาก รฐับาล กลาง 

เปน หลัก ทำให องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ขาด ความ เปน 

อิสระ ใน การ ตัดสินใจ และ การ ดำเนิน งาน เนื่อง เพราะ การ 
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พึ่งพา เงิน อุดหนุน จาก รัฐบาล กลาง มัก จะ ผูก ติด กับ เงื่อนไข 

บาง ประการ ที ่รฐับาล กลาง กำหนด ไว ให องคกร ปกครอง สวน 

ทองถ่ิน ตอง ปฏิบัติ

การ กระ จาย อำ นาจ ทางการ คลัง นับ วา เปน ประเด็น 

สำคัญ สำหรับ การ ปฏิรูป ภาค รัฐ ใน ประเทศ กำลัง พัฒนา 

ซึ่ง โดย ทั่วไป แลว องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น จะ มี บทบาท 

ทางการ คลัง ใน ระดับ ต่ำ โดย เฉพาะ ประเทศ ที่ มี การ รวม 

ศูนย อำนาจ อยู ที่ สวน กลาง สูง เชน ประเทศ กำลัง พัฒนา ใน 

ภูมิภาค เอเชีย ความ กาวหนา ใน การ ขับ เคลื่อน นโยบาย การ 

กระจาย อำ นาจ ใน ประเทศ กำลงั พฒันา มกั เปน ไป อยาง ลาชา 

ประกอบ กบั การ ม ีแผน พฒันา เศรษฐกิจ และ สงัคม แหง ชาติ ที ่

ถูก กำหนด จาก สวน กลาง และ มี เปา หมาย ทาง ดาน การ เจริญ 

เติบโต ทาง เศรษฐกิจ เปน หลัก โดย มุง เนน การ ลงทุน ขนาด 

ใหญ และ มี กระบวนการ ทำให เปน อุตสาหกรรม (Industri-

alization) ที่ มุง เนน ถึง การ ประหยัด จาก ขนาด จึง ทำให การ 

กระจาย อำนาจ ทางการ คลัง ถูก ลด ทอน ความ สำคัญ ลง และ 

มัก ถูกละเลย จาก การ เปน วาระ แหง ชาติ

การ เปล่ียนแปลง เง่ือนไข ทางการ เมือง และ เศรษฐกิจ 

ยัง ผล ให ประเทศ กำลัง พัฒนา ทั้ง หลาย ริเริ่ม นโยบาย การ 

กระจาย อำ นาจ การ ถดถอย ใน การ พฒันา ดาน เศรษฐกจิ และ 

ความ ไม เทา เทยีม ใน การก ระ จาย ผล ประโยชน จาก การ พฒันา 

เศรษฐกิจ เปน แรง เสริม ให เกิด การ กระ จาย อำ นาจ  นอกจาก 

นั้น ประเทศ เหลา นี้ ยัง ตระหนัก วา ความ ดอย ประสิทธิภาพ 
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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 

กระจาย อำ นาจ ทางการ คลัง 

เหตุผล ที่ สำคัญ ทาง เศรษฐศาสตร ที่ สนับสนุน การ 

กระจาย อำ นาจ ทางการ คลัง คือ

1. »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ·Ò§ àÈÃÉ°¡Ô¨: รัฐบาล กลาง ของ 

ประเทศ ที่ มี ความ หลาก หลาย ทาง เศรษฐกิจ สังคม และ 

สภาพ กายภาพ ทาง ภูมิศาสตร แต มี การ บริหาร งาน แบบ รวม 

ศูนย อำนาจ มัก จะ ประสบ ความ ลม เหลว ใน การ จัด บริการ 

สาธารณะ เพื่อ ตอบ สนอง ความ ตองการ ของ ประชาชน และ 

สอด รับ กับ เงื่อนไข ของ ทองถ่ิน แต ใน ทาง ตรง กัน ขาม หากมี 

การ กระ จาย อำ นาจ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน สามารถ 

ปรับเปล่ียน ราย จาย ทาง ดาน บริการ สาธารณะ ให สอดคลอง 

กับ ความ ตองการ ของ ประชาชน ใน ทองถิ่น ได โดย งาย 

ในลกัษณะ ที ่ไม สามารถ กระทำ ได ภาย ใต การ รวม ศนูย อำนาจ 

ดังนั้น องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน จึง กลาย เปน องคกร ที่ 

สามารถ จัด บริการ สาธารณะ ได เหมาะ สม กับ ผูรับบริการ 

แตละ รายได ดี กวา รัฐบาล กลาง

2. ¤ÇÒÁ ä´Œ à»ÃÕÂº ã¹ ¡ÒÃ ̈Ñ́  à¡çº ÃÒÂä´Œ: องคกร ปกครอง 
สวน ทองถิ่น มี ความ ได เปรียบ เชิง เปรียบ เทียบ ใน การ เขา ถึง 

ฐาน รายได หรือ ฐาน ภาษี บาง ประเภท โดย เฉพาะ อยาง ยิ่ง 

ฐาน ภาษี ที่ ยึด ติด กับ พื้นที่ เชน ภาษี ที่ดิน และ สิ่ง ปลูก สราง 

3. ¤ÇÒÁ Ã‹ÇÁ Á×Í áÅÐ ¡ÒÃ »ÃÐÊÒ¹ §Ò¹ ·Õè ́ Õ ¢Öé¹: การ 
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กำหนด ราคา บริการ สาธารณะ ใน ทองถิ่น โดย ผาน การ จัด 

เก็บ ภาษี ใน ทองถิ่น ไม เปน เพียง การ จัด บริการ สาธารณะ 

ที่ มี ประสิทธิภาพ เทานั้น แต ยัง เปนการ ชวย กระตุน ให เกิด 

แนวทาง ปฏบิตั ิใหมๆ  ใน การ บรหิาร จดัการ โดย เฉพาะ อยาง 

ยิ่ง การ ประสาน ความ รวม มือ ใน การ จัด บริการ สาธารณะ ใน 

ทองถ่ิน ผู บริหาร ทองถ่ิน มี แรง จูงใจ ใน การ ลด ตนทุน ใน การ 

ผลิต และ จัด บริการ สาธารณะ โดย รวม มือ กับ ทองถ่ิน อื่นๆ 

ความ รวม มือ นี้ มี นัย สำคัญ อยาง ยิ่ง ใน ประเทศ ที่ มี องคกร 

ปกครอง สวน ทองถ่ิน จำนวน มาก และ มี ขนาด เล็ก

การ ออกแบบ การ กระ จาย อำ นาจ ทางการ คลงั จะ ตอง 

มี องค ประกอบ สำคัญ หลาย ประการ ดังนี้

1. ¡ÒÃ ÁÕ ÊÀÒ¾ áÇ´ÅŒÍÁ ·Õè àËÁÒÐ ÊÁ à¾×èÍ àÍ×éÍ ãËŒ à¡Ô´ ¡ÒÃ 
¡ÃÐ ̈ÒÂ ÍÓ ¹Ò¨

สภาพ แวดลอม ที่ เอ้ือ ตอ การ กระ จาย อำ นาจเร่ิ ม จาก 

กรอบ ทาง กฎหมาย ไม วา จะ เปน ใน ระดับ รัฐธรรมนูญ หรือ 

กฎหมาย ใน ระดับ รอง ลง มา นัน่ คอื กรอบ ทาง กฎหมาย ตอง ม ี

การ ให สิทธิ หนาท่ี ความ รับ ผิด ชอบ และ ความ เปน อิสระ ใน 

ระดบั หนึง่ แก องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน อยางไรก็ตาม การ 

มี กรอบ ทาง กฎหมาย ที่ กำหนด ไว ก็ ยัง ไม ได เปน หลัก ประกัน 

วาการ กระจาย อำนาจ ทางการ คลัง จะ ประสบ ผล สำเร็จ ยัง มี 

ปจจัย อีก หลาย ปจจัย ที่ สง ผล ตอ ความ สำเร็จ ใน การ กระจาย 

อำ นาจ ทางการ คลัง อาทิ ความ มุง มั่น ใน เจตนารมณ ทาง 
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การเมือง แรง เสียด ทาน จาก ระบบ ราชการ และ ความ เขาใจ 

ของ ประชาชน 

2. ¡ÒÃ ¡ÓË¹´ ÀÒÃ¡Ô¨ Ë¹ŒÒ·Õè ·Õè àËÁÒÐ ÊÁ ãËŒ á¡‹ Í§¤ �¡Ã 
»¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹

การ กำหนด ภารกิจ หนาที่ ระหวาง รัฐบาล กลาง และ 

องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ ควร ม ีความ ชดัเจน และ เหมาะ สม 

เพ่ือ ให ทราบ วา แตละ ฝาย มี ภารกิจ หนาที่ อะไร บาง รวม ทั้ง 

สามารถ กำหนด ได วา ราย จาย ที ่เหมาะ สม ของ องคกร ปกครอง 

สวน ทองถ่ิน ใน แตละ ปงบประมาณ ควร จะ เปน เทาไร ตาม 

หลัก การ ที่ เรียก วา ‘การ เงิน ตอง ตาม ภารกิจ หนาที่ (Finance 

Follows Functions)’ 

3. ¡ÒÃ ÊÃŒÒ§ ÈÑ¡ÂÀÒ¾ ́ ŒÒ¹ ¡ÒÃ à§Ô¹ ¡ÒÃ ¤ÅÑ§ â´Â ¡ÒÃ 
¡ÓË¹´ áËÅ‹§ ÃÒÂÃÑº ·Õè àËÁÒÐ ÊÁ ãËŒ á¡‹ Í§¤�¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹ 

การ มี ศักยภาพ ทางการ เงิน การ คลัง ของ องคกร 

ปกครอง สวน ทองถ่ิน ที่ เขม แข็ง เปน ปจจัย สำคัญ ที่ มี ผล ตอ 

ความ สำเร็จ ใน การ กระ จาย อำ นาจ ทางการ คลัง เนื่อง เพราะ 

องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน จะ ตอง ม ีความ เปน อสิระ ทางการ 

คลัง โดย สามารถ ใช จาย จาก แหลง รายรับ ของ ตนเอง ให ได 

มาก ที่สุด แต ก็ ไม ได หมายความ วา ตอง เปน อิสระ ทางการ 

คลัง อยาง เต็ม รูป แบบ เนื่อง เพราะ รัฐบาล กลาง อาจ มีน โย 

บาย บาง นโยบาย ที่ ประสงค ให องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น 

ปฏิบัติ ตาม อยางไร ก็ตาม ใน การ จัด เก็บ รายได ของ ทองถิ่น 

มัก ประสบ ปญหา บาง ประการ อาทิ ประการ แรก รายรับ ที่ 
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รัฐบาล กลาง กำหนด ให เปน ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น 

มัก ไม เพียงพอ ตอ ความ ตองการ ใช จาย ใน ทองถ่ิน ประการ 

ที่ สอง รายได ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น มักเปน 

แหลง รายไดที่ ไมมี ศักยภาพ โดย รายไดที่ ได นั้น แทบ จะ ไม 

ครอบคลุม ตนทุน ใน การ จัด เก็บ ประการ ที่ สาม ขาด แรง 

จูงใจ ใน การ จัด เก็บ รายได จาก ทองถิ่น เพื่อ นำ มา ใช จาย โดย 

เฉพาะ พืน้ท่ี ที ่ม ีความ ออน ไหว ทางการ เมอืง ผู บรหิาร ทองถ่ิน 

มัก จะ กลัว ที่ จะ สูญ เสีย ความ นิยม ทางการ เมือง หาก มี การ 

จดัเกบ็ ภาษ ีกบั ประชาชน เพิม่ ขึน้ และ ประการ ที ่สี ่ปญหา การ 

ออกแบบ รายได ของ ทองถ่ิน ที ่ม ีความ ซบั ซอน จน เกนิ ไป และ 

ทำให การ จัดเก็บ ไมมี ประสิทธิภาพ 

4. ÁÕ ÃÐºº ¡ÒÃ ¶‹ÒÂ âÍ¹ ·Ò§¡ÒÃ ¤ÅÑ§ ÃÐËÇ‹Ò§ ÃÑ°ºÒÅ 
ã¹ ÃÐ Ñ́º μ ‹Ò§æ ·Õè à¾ÕÂ§ ¾Í áÅÐ ¤ÃÍº¤ÅØÁ μ ‹Í ¡ÒÃ » Ô̄ºÑμ Ô ÀÒÃ¡Ô¨ 
Ë¹ŒÒ·Õè ¢Í§ Í§¤ �¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹

การ ปฏิบัติ ภารกิจ หนาที่ ของ องคกร ปกครอง สวน 

ทองถิ่น อาจ จะ ตอง ใช งบ ประมาณ หรือ มี ตนทุน ที่ สูง กวา งบ 

ประมาณ รายรับ ที่ ตน มี อยู ซึ่ง อาจ ทำให เกิด ชอง วาง ทาง งบ 

ประมาณ ขึ้น ระหวาง รายรับ และ ราย จาย ของ แตละ องคกร 

ปกครอง สวน ทองถ่ิน ดัง นั้น จึง ตอง มี การ ออกแบบ ระบบ 

การ ถาย โอน ทางการ คลงั ที ่เหมาะ สม ระหวาง รฐับาล ใน ระดบั 

ตางๆ เพื่อ ให องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น มี งบ ประมาณ ที่ 

เพียง พอ ใน การ ปฏิบัติ ภารกิจ หนาที่ ของ ตน เพื่อ ตอบ สนอง 

ความ ตองการ ของ ประชาชน ใน พื้นที่ ที่ รับ ผิด ชอบ
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5. ¡ÒÃ à» �´ âÍ¡ÒÊ ãËŒ Í§¤ �¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹ à¢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 

ทองถ่ิน หาก อาศัย งบ ประมาณ รายรับ ประจำ ป เพียง 

อยางเดียว อาจ ไม เพียง พอ ใน การ ดำเนิน งาน ใน บาง ลกัษณะ 

ที ่ตอง อาศัย การ ลงทุน คอน ขาง สงู ซึง่ ตอง ใช เวลา นาน กวา จะ 

ม ีงบ ประมาณ ที ่เพียง พอ ทำให ไม สามารถ ให บรกิาร ประชาชน 

ได ตาม อำนาจ หนาท่ี ที่ ควร จะ เปน ดัง นั้น การ เปด โอกาส ให 

องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น สามารถ เขาถึง แหลง เงิน ทุน 

อื่นๆ ที่ นอก เหนือ จาก งบ ประมาณ ประจำ ป จะ เปนการ 

พัฒนา ความ สามารถ ทางการ คลัง และ พัฒนา ศักยภาพ ของ 

องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ ใน การ จดั บรกิาร สาธารณะ ใหกบั 

ประชาชน ใน พื้นท่ี ได ดี ขึ้น

การ ศึกษา ทบทวน การ กระ จาย อำ นาจ ทางการ คลัง 

และ การ ปกครอง ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ โดย ศภุ ัช 

ศุภ ชลาศัย และ คณะ (2545) ชี้ ให เห็น วาการ กระจาย อำนาจ 

เปนการ เปด โอกาส ให ประชาชน ได เขา มา มี สวน รวม ใน การ 

บรหิาร งาน ที ่เกีย่วของ กบั การ ดำเนนิ ชวีติ ของ ตนเอง โดยตรง 

ทั้ง ใน แง เศรษฐกิจ และ สังคม โดย ได สรุป ให เห็น ถึง ขอดี จาก 

การ กระ จาย อำ นาจ ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ดัง 

แสดง ใน กลอง ที่ 1
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¡Å‹Í§·Õè 1 : ขอดีของการกระจายอำนาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ÁÔμ
Ô·Ò

§àÈ
ÃÉ

°¡
Ô¨

1. à¾ÔèÁ »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ã¹ ¡ÒÃ ̈Ñ´ÊÃÃ ºÃÔ¡ÒÃ ÊÒ¸ÒÃ³Ð áÅÐ ÊÒÁÒÃ¶ 
μÍº Ê¹Í§ μ‹Í ¤ÇÒÁ μŒÍ§¡ÒÃ ¢Í§ »ÃÐªÒª¹ ã¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹ ¹Ñé¹ ä Œ́ ́ Õ ÂÔè§ ¢Öé¹ 
´ŒÇÂ àËμØ¼Å ́ Ñ§ μ‹Í ä» ¹Õé

   1.1 องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น มี ความ เขาใจ สภาพ ปญหา ใน 
พื้นที่ ดี กวา หนวย งาน ที่มา จาก สวน กลาง

   1.2 องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ จะ สามารถ ประเมนิ สถานการณ 
ทัง้ ราย จาย รายได ให เหมาะ สม สำหรบั การ จดั บรกิาร สาธารณะ ใน 
พื้นท่ี ได ดี กวา การ ทำ หนาท่ี จาก สวน กลาง อีก ทั้ง ยัง เปนการ แบง 
เบา ภาระ ใน การ จัด บริการ สาธารณะ ของ รัฐบาล อัน นำ ไป สู การ 
เพ่ิม ความ รู ความ สนใจ ของ ประชาชน ใน การ ตรวจ สอบ ควบคุม 
การ ปฏิบัติ งาน และ การ เลือก ตั้ง ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น 
ใน ที่สุด

   1.3 การ จัด บริการ สาธารณะ ใน พื้นท่ี โดย องคกร ปกครอง 
สวน ทองถิ่น เปนการ จัด บริการ โดย ให ความ สนใจ ตอ ขีด ความ 
สามารถ และ ตนทุน การ จัด บริการ ที่ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน 
ตอง แบก รับ ดัง นั้น การ กระ จาย อำ นาจ ทางการ คลัง จึง เปน ความ 
พยายาม ใน การ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ใน การ จัด บริการ สาธารณะ 
ในระดับ พื้นที่

   1.4 ดวย ขอ จำกัด ของ ทรัพยากร ของ แตละ องคกร ปกครอง 
สวน ทองถ่ิน จึง เกิด ความ รวม มือ กัน ใน การ ดำเนิน งาน จัด บริการ 
สาธารณะ ระหวาง องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ สง ผล ให เกิด ตนทุน 
ตอ หนวย ใน การ จัด บริการ สาธารณะ ที่ ต่ำ สุด

2. ÊÃŒÒ§ ¤ÇÒÁ μÃÐË¹Ñ¡ ¶Ö§ ¤ÇÒÁ ÊÓ¤ÑÞ ã¹ ¡ÒÃ μÃÇ¨ ÊÍº ¡ÒÃ ·Ó 
Ë¹ŒÒ·Õè ¢Í§ Í§¤ �¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹ à¹×èÍ§ à¾ÃÒÐ ¡Ô¨¡ÃÃÁ μ‹Ò§æ 
·Õè ¼ÅÔμ ¢Öé¹ ¹Ñé¹ ÁÒ ̈Ò¡ ÀÒÉÕ ¢Í§ »ÃÐªÒª¹ ã¹ ¾×é¹·Õè ¹Ñè¹àÍ§ 
3. Å´ μŒ¹·Ø¹ áÅÐ à¾ÔèÁ ¤ÇÒÁ ÊÒÁÒÃ¶ ã¹ ¡ÒÃ ̈Ñ´ à¡çº ÀÒÉÕ ·Õè ́ Õ ¡Ç‹Ò ¡ÒÃ 
¨Ñ´ à¡çº â´Â Ê‹Ç¹ ¡ÅÒ§ ÃÇÁ ·Ñé§ ÃÒÂä Œ́·Õè ̈ Ñ´ à¡çº ̈Ð ¶Ù¡ ¹Ó ä» ãªŒ ã¹ ¡ÒÃ 
¨Ñ´ ºÃÔ¡ÒÃ ÊÒ¸ÒÃ³Ð ã¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹ â´ÂμÃ§



21´Ç§Á³Õ àÅÒÇ¡ØÅ

¡Å‹Í§·Õè 1 : ขอดีของการกระจายอำนาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ÁÔμ
Ô·Ò

§¡
ÒÃ
àÁ
×Í§

1. ¡ÒÃ ¡ÃÐ ̈ÒÂ ÍÓ ¹Ò¨ ãËŒ á¡‹ Í§¤ �¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹ ¶×Í à»š¹ 
¾×é¹°Ò¹ ÊÓ¤ÑÞ ¢Í§ ÃÐºÍº »ÃÐªÒ¸Ô»äμÂ à¹×èÍ§ à¾ÃÒÐ à»š¹¡ÒÃ Ê‹§àÊÃÔÁ 
ãËŒ »ÃÐªÒª¹ ä Œ́ à¢ŒÒä» ÁÕ Ê‹Ç¹ Ã‹ÇÁ ã¹ ¡ÒÃ ºÃÔËÒÃ §Ò¹ ¢Í§ »ÃÐà·È ã¹ 
´ŒÒ¹ μ‹Ò§æ Ñ́§¹Õé

   1.1 การ เปด โอกาส ให ประชาชน มี โอกาส เลือก คณะ ผู บริหาร 
งาน ระดับ ทองถิ่น ได เอง ดัง นั้น การ เลือก ตั้ง จึง ทำให ประชาชน 
สามารถ เลือก และ/หรือ กำหนด นโยบาย ที่ เปน ประโยชน ตอ 
ทองถิ่น ของ ตน

   1.2 ทำให การ บริหาร งาน ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น มี 
ความ ใกล ชดิ กบั ประชาชน เนือ่ง เพราะ สามารถ เขา ถงึ สภาพ ปญหา 
และ แกไข ได อยาง ถูก ตอง เหมาะ สม

   1.3 ทำให การ ตัดสิน ใจ ใน การ ดำเนิน งาน ใดๆ ใน ระดับ พื้นที่ 
เปน ไป อยาง รวดเร็ว เนื่อง เพราะ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น จะ 
มี ความ ตระหนัก และ มี ความ จริงจัง ตอ การ แกไข ปญหา สวน รวม 
มากกวา รัฐบาล

2. ¡ÒÃ ¡ÃÐ ̈ÒÂ ÍÓ ¹Ò¨ ¶×Í à»š¹ ÃÒ¡°Ò¹ ã¹ ¡ÒÃ ½ƒ¡ ¼ÙŒ¹Ó ·Ò§¡ÒÃ àÁ×Í§ 
à¾×èÍ ¾Ñ²¹Ò ä» ÊÙ‹ ¡ÒÃ à»š¹ ¼ÙŒ¹Ó ÃÐ´Ñº ªÒμÔ ·Õè ÁÕ ¤ÇÒÁ ÊÒÁÒÃ¶ ÃÇÁ ·Ñé§ à» �́  
âÍ¡ÒÊ ãËŒ »ÃÐªÒª¹ ÁÕ ¤ÇÒÁ Ê¹ã¨ ¡ÒÃàÁ×Í§ áÅÐ μÃÐË¹Ñ¡ ¶Ö§ ÊÔ·¸Ô ¢Í§ 
μ¹àÍ§ μ‹Í ¡ÒÃ ºÃÔËÒÃ §Ò¹ ÊÒ¸ÒÃ³Ð
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àÊŒ¹ ·Ò§ §º »ÃÐÁÒ³ ¢Í§ Í§¤�¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹

การ กระ จาย อำ นาจ ทางการ คลัง ได กอ ให เกิด การ 

เปลีย่นแปลง ใน ขัน้ ตอน ของ การ จดัสรร งบ ประมาณ ไป ยงั ทกุ 

กระทรวง และ หนวย งาน ใน ระดับ เดียวกัน เนื่อง เพราะ การ 

กระ จาย อำ นาจกำ หนด ให มี การ ถาย โอน ภารกิจ หนาที่ จาก 

หนวย งาน สวน กลาง ไป ยัง องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ซึ่ง 

ทำให หนวย งาน หลาย หนวย งาน ที่ อยู ภาย ใต กระทรวง ไม ได 

รับ งบ ประมาณ แผน ดิน ดัง เดิม เสน ทาง ของ งบ ประมาณ ไป สู 

องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น แสดง ใน แผนภาพ ที่ 1
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แผนภาพ ที ่1 โครงสราง การ จดัสรร งบ ประมาณ
ทีม่า: การ กระ จาย อำ นาจ ทางการ คลัง เพือ่ ขบั เคล่ือน บรกิาร ทาง สงั คม

 ไป สู องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น. 2552. หนา 4-7.

¡ÒÃ Ñ̈´ÊÃÃ§º»ÃÐÁÒ³ÃÐ Ñ́ºªÒμ Ô

กระทรวงหลัก 
(เชน กระทรวงกลาโหม)

กองทุนสวนกลาง
(ภายใตงบประมาณ)

ผูวาราชการจังหวัด

และโครงการเฉพาะของรัฐบาล

(เชน กองทุนหมูบาน SML)

คณะกรรมการ
การกระจายอำนาจฯ

หนวยงานระดับกรม กรมสงเสริม

การปกครอง

สวนทองถิ่น

สำนักงานในภูมิภาค

กทม. เมืองพัทยา อบจ. อบต.เทศบาล

หมูบานและชุมชน

หมายเหตุ: กรุงเทพมหานคร และ เมือง พัทยา เปน 
องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ที่ สามารถ ได รับ การ 
จดัสรร งบ ประมาณ จาก งบ ประมาณ ราย จาย ประจำป 
จาก รัฐบาล โดยตรง ดัง เสน ประ ใน รูป
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ภาย ใต พระ ราช บญัญัต ิวธิ ีการ งบ ประมาณ พ.ศ. 2502 

องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ไม สามารถ ได รับ การ จัดสรร งบ 

ประมาณ แผน ดนิ โดยตรง (ยกเวน กรงุเทพมหานคร และ เมอืง 

พัทยา) องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน จะ ได รับ งบ ประมาณ 

ผาน กรม สง เสริม การ ปกครอง ทองถิ่น กระทรวง มหาดไทย 

โดยที่ กรม สง เสริม การ ปกครอง ทองถิ่น ทำ หนาที่ ติดตาม 

และ ให ความ ชวย เหลือ ทาง เทคนิค แก องคกร ปกครอง สวน 

ทองถ่ิน ใน ดาน การ ดำเนิน งาน หนาที่ หลัก ของ กรม สง เสริม 

การ ปกครอง ทองถ่ิน คอื การ ถาย โอน งบ ประมาณ ที ่ได รบั การ 

จัดสรร ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน เพื่อ ใช ใน การ จัด 

บริการ สาธารณะ ตางๆ 

คณะ กรรมการ การ กระ จาย อำ นาจ ให แก องคกร 

ปกครอง สวน ทองถิ่น มี บทบาท ใน ฐานะ เปน ผู กำหนด 

นโยบาย การ กระ จาย อำ นาจ โดย มีหนา ที่ ออกแบบ วิธี และ 

สตูร การ จดัสรร งบ ประมาณ ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ 

รวม ทัง้ การ ทบทวน วธิ ีการ จดัสรร งบ ประมาณ จาก สวน กลาง ที ่

จดัสรร ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน โดย กรม สง เสรมิ การ 

ปกครอง ทองถ่ิน เปน ผู ปฏิบัติ ใน การก ระ จา ยงบประมาณ
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¡ÒÃ ¡ÓË¹´ ÃÒÂ ̈‹ÒÂ ¢Í§ Í§¤�¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹ 
(Expenditure Assignment)

การ กำหนด ภารกิจ หนาท่ี ความ รับ ผิด ชอบ ดาน 

รายจาย ของ รัฐบาล ใน ระดับ ตางๆ เปน ขั้น ตอน แรก และ เปน 

พื้นฐาน ใน การ ออกแบบ ระบบ ความ สัมพันธ ระหวาง รัฐบาล 

กลาง และ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน (Jorge Martinez-

Vazquez, 1999) หาก การ กำหนด ภารกิจ หนาที่ ระหวาง 

องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ กบั หนวย งาน ตางๆ ของ รฐับาล 

ไมมี ความ ชัดเจน (โดย เฉพาะ ความ ไม ชัดเจน ใน การ กำหนด 

อำนาจ ระเบียบ ปฏิบัติ และ ความ รับ ผิด ชอบ ตอ ภารกิจ 

หนาท่ี ของ แตละ ฝาย) อาจ ทำให เกิด ความ ไร เสถียรภาพ และ 

ความ ขัด แยง ใน การ กระ จาย อำ นาจ ปญหา ที่ สำคัญ ที่สุด คือ 

อำนาจ ใน การ ตัดสิน ใจ ใน การ ใช จาย ของ หนวย งาน ใน แตละ 

ระดับ ที่ มี ความ ทับ ซอน กัน ทำให ไม สามารถ แบง แยก ความ 

รับ ผิดชอบ ออก จาก กัน ได สง ผล ใหการ ใช จาย งบ ประมาณ 

ใน การ จัด บริการ สาธารณะ เกิด ความ สิ้น เปลือง และ ไม คุมคา 

การ กำหนด ภารกิจ หนาที่ ความ รับ ผิด ชอบ ดาน ราย จาย นี้ 

จำเปน ตอง ม ีความ สอดคลอง กบั การ กำหนด รายรับ และ กลไก 

ความ เสมอ ภาค ทางการ คลัง

จาก การ ศึกษา แนวคิด เรื่อง การ จัดสรร ภารกิจ หนาท่ี 

ระหวาง รฐับาล กลาง และ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน พบวา 

มี แนวคิด ดังนี้
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1) แนวคิด การ จัดสรร ภารกิจ หนาที่ โดย ให องคกร 

ปก คอ รง สวน ทองถิน่ ระดบั ลาง สดุ เปน ผู ทำ ภารกิจ หนาท่ี กอน 

(Subsidiarity Principle) แนวคิด นี้ เนน การ ให สิทธิ แก องคกร 

ปกครอง สวน ทองถ่ิน ระดับ ลาง ที ่ม ีความ ใกล ชดิ กบั ประชาชน 

มาก ที่สุด ใน การ จัด บริการ สาธารณะ กอน ขณะ ที่ องคกร 

ปกครอง สวน ทองถิ่น ระดับ สูง ขึ้น จะ ทำ หนาที่ จัด บริการ 

สาธารณะ ที่ เกิน ขีด ความ สามารถ ของ องคกร ปกครอง สวน 

ทองถ่ิน ระดับ ลาง หรอื เขา มา จดัการ กบั ปญหา ใน ระดับ พืน้ที ่

ที่ มี ลักษณะ กระจาย ตัว ใน วง กวาง ครอบคลุม หลาย พื้นที่ 

2) แนวคิด การ จัดสรร ภารกิจ หนาที่ โดย ให องคกร 

ปกครอง สวน ทองถิ่น ทำ ภารกิจ หนาที่ ใน สวน ที่ เหลือ จาก 

รัฐบาล กลาง (Residuality Principle) เปน แนวคิด ที่ มี ลักษณะ 

ตรง กัน ขาม กับ แนวคิด แรก (Subsidiarity Principle) กลาว 

คือ ภารกิจ หนาที่ โดย สวน ใหญ เปน หนาที่ ของ รัฐบาล กลาง 

ขณะ ที่ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ดำเนิน การ เฉพาะ เรื่อง 

หรอื ดำเนนิ การ ใน ภารกจิ ที ่รฐับาล กลาง ทำได ไม ด ีเทา องคกร 

ปกครอง สวน ทองถ่ิน ใน ทาง ปฏิบัติ พบ วา ประเทศไทย ได 

ใช แนวคิด นี้ ใน การ กำหนด ความ สัมพันธ ระหวาง รัฐบาล และ 

องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น (จรัส สุวรรณ มาลา, 2553)

หลัก การ และ ความ สำคัญ ของ การ จัด ระบบ ภารกิจ 

หนาที่ คือ การ สราง ระบบ การ กระ จาย อำ นาจ ทางการ คลัง 

ที่ มี ความ เหมาะ สม ตอ ภารกิจ หนาที่ ที่ องคกร ปกครอง สวน 

ทองถิน่ ตอง รบั ผดิ ชอบ โดย ม ีหลกั การ สำคญั คอื การ กำหนด 



27´Ç§Á³Õ àÅÒÇ¡ØÅ

งบ ประมาณ จะ ตอง ม ีความ สมดลุ กบั ภารกิจ หนาที ่ของ องคกร 

ปกครอง สวน ทองถิ่น (Roy Bahl and Jorge Martinez-

Vazquez, 2006) ดงั นัน้ การ กำหนด ภารกจิ หนาที ่ของ องคกร 

ปกครอง สวน ทองถิน่ ที ่ชดัเจน จงึ เปน ปจจยั สู ความ สำเรจ็ ของ 

การ กระ จาย อำ นาจการ คลัง

รฐับาล กลาง จะ ไม สามารถ กำหนด ขนาด ของ รายรับ ที ่

เหมาะ สม ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ได หาก ไมมี การ 

กำหนด ภารกิจ หนาที่ ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ให 

ชัดเจน การ กำหนด ภารกิจ หนาท่ี ให แก องคกร ปกครอง สวน 

ทองถิ่น จำเปน ตอง ดำเนิน การ ควบคู กับ การ วางแผน รายรับ 

เพื่อ ให เกิด ความ สอดคลอง และ สมดุล ระหวาง รายรับ และ 

ราย จาย ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน รวม ทัง้ การ กำหนด 

ภารกิจ หนาที่ จะ เปนการ สราง ความ ชัดเจน ใน การ ดำเนิน 

งาน ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน เชน ใน กรณี ที่ รัฐบาล 

มอบหมาย หนาที ่ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ มากเกนิ 

กวา ที่ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น สามารถ หา รายได ของ 

ตนเอง มาส นบั สน ุนการ ใช จาย ได เทากบั เปนการ สง สญัญาณ 

ให องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ ตอง แสวงหา รายรบั จาก แห ลง 

อื่นๆ และ สราง ความ ชอบ ธรรม ให กับ องคกร ปกครอง สวน 

ทองถ่ิน ใน การ ขอรับ เงิน อุดหนุน จาก รัฐบาล กลาง เพราะ 

ภารกิจ หนาท่ี ที่ ได รับ มอบ หมาย มี มาก เกิน ศักยภาพ ทาง 

รายรับ ของ ตน ดัง นั้น หาก ไมมี การ กำหนด ภารกิจ หนาที่ ที่ มี 

ความ เหมาะ สม ตัง้แต เริม่ ตน จะ นำ ไป สู การ พึง่ พงิ งบ ประมาณ 
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จาก รัฐบาล กลาง ใน ที่สุด และ อาจ นำ ไปสู ปญหา การ จัด 

บริการ สาธารณะ ที่ ไม ได มาตรฐาน สง ผล โดยตรง ตอ ระดับ 

คุณภาพ ชีวิต ของ ประชาชน

การ กำหนด ภารกิจ หนาที่ ที่ เหมาะ สม ให แก องคกร 

ปกครอง สวน ทองถิ่น มี ความ สำคัญ ตอ การ เริ่ม ตน ของ การ 

กระ จาย อำ นาจ โดยท่ี ขัน้ ตอน แรก ของ การ กระ จาย อำ นาจ คอื 

การ ระบ ุภารกิจ หนาที ่ใน การ จดั บริการ สาธารณะ ที ่ควรจะ อยู 

ใน ความ รับ ผิด ชอบ ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น (สกนธ 

วรัญู วัฒนา, 2551) 

หลกั เกณฑ ที ่ใช ใน การ กำหนด ภารกิจ หนาที ่ของ องคกร 

ปกครอง สวน ทองถ่ิน มี ดังนี้

1. ¤ÇÒÁ à»š¹ ÊÔ¹¤ŒÒ ÊÒ¸ÒÃ³Ð ¢Í§ ·ŒÍ§¶Ôè¹ ภารกิจ 

หนาที่ หรือ บริการ สาธารณะ ซึ่ง ผล ประโยชน ตก อยู ใน พื้นที่ 

ตาม สภาพ กายภาพ ทาง ภูมิศาสตร องคกร ปกครอง สวน 

ทองถ่ิน ควร เปน ผู ดำเนิน การ เชน การ ปองกัน อัคคี ภัย การ 

จัดเก็บ และ ทำลาย ขยะ มูลฝอย การ บำบัด น้ำ เสีย เปนตน 

บริการ สาธารณะ เหลา นี้ เปน บริการ ที่ ผล ประโยชน ตก อยู ใน 

กลุมเฉพาะ ของ ประชาชน ที่ อาศัย อยู ใน ชุมชน ทองถิ่น นั้นๆ 

เปน บรกิาร สาธารณะ ที ่ประชาชน ใน พืน้ที ่เปน เปา หมายหลกั 

ในการ ให บริการ ภารกิจ หนาที่ นี้ ไม ได สราง ประโยชน ที่ 

กระจาย ทั่วไป ให แก ประชาชน ที่ อยู นอก พื้นที่ ของ ทองถ่ิน

2. ¤ÇÒÁ ÁÕ »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ·Ò§ àÈÃÉ°ÈÒÊμÃ� องคกร 
ปกครอง สวน ทองถ่ิน ควร มี ขนาด การ จัด บริการ สาธารณะ ที่ 
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เหมาะ สม ภารกิจ หนาที่ ที่ ควร เปน ของ องคกร ปกครอง สวน 

ทองถ่ิน ควร มี ขนาด ที่ ไม ใหญ หรือ เล็ก จน เกิน ไป ดัง นั้น เพื่อ 

ให เกิด การ ประหยัด จาก ขนาด1 จึง ตอง มี การ จัดสรร ภารกิจ 

หนาที ่ให เหมาะ สม ระหวาง รฐับาล กลาง และ องคกร ปกครอง 

สวน ทองถิ่น หรือ อาจ มี การ รวม กัน จัด บริการ สาธารณะ 

ระหวาง องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ตางๆ ตัวอยาง การ 

กอสราง โรง บำบดั นำ้ เสยี หรอื โรง กำจดั ขยะ ซึง่ สามารถ รองรบั 

การ ให บรกิาร ได หลาย พืน้ท่ี จะ ทำให เกดิ การ ประหยดั ตนทนุ 

มากกวา การ ให องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน แตละ แหง สราง 

ดวย ตนเอง (เกิด การ ประหยัด จาก ขนาด) แต ถา เปนการ เก็บ 

ขยะ ใน ทองถ่ิน โดย ทั่วไป แลว องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ก็ 

จะ มี ประสิทธิภาพ ใน การ บริหาร จัดการ ที่ ดี กวา รัฐบาล กลาง

ใน แง ของ ประสิทธภิาพ ทาง เศรษฐศาสตร อกี ดาน หนึง่ 

คือ ภารกิจ หนาที่ ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ควร เปน 

กิจกรรม ที่ สามารถ นำ หลัก การ ของ กลไก ราคา มา ใช ใน การ 

จัดการ ให ได มาก ที่สุด เนื่อง เพราะ การ ให บริการ สาธารณะ 

ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน สามารถ ระบุ ผู ได รับ 

ประโยชน ได งาย กวา กิจกรรม ที่ ให บริการ โดย รัฐบาล กลาง

3. ¤ÇÒÁ à·‹Ò à·ÕÂÁ ·Ò§¡ÒÃ ¤ÅÑ§ ภารกิจ หนาที่ ของ 

องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น เมื่อ มี การ ให บริการ แลว 

1 การ ประหยัด จาก ขนาด โดย ทั่วไป แลว จะ เกิด ขึ้น เมื่อ โครงการ ที่ มี 
สัดสวน ของ ทุน เขม ขน สามารถ กระจาย ภาระ ตนทุน ไป ยัง ผู ที่ ได รับ 
ประโยชน เปน จำนวน มาก
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สามารถ ควบคุม ให ผล ประโยชน หรือ ตนทุน ใน การ ให บริการ 

ไม กระจาย ออก ไป นอก พื้นที่ (Spillover Eff ect) ถา หาก มี การ 

กระ จาย ผล ประโยชน หรือ ตนทุน ออก ไป นอก พื้นท่ี องคกร 

ปกครอง สวน ทองถ่ิน นั้น จะ ตอง ได รับ การ ชดเชย ใน กรณี ที่ 

สราง ประโยชน ให แก ทองถ่ิน อืน่ หรอื ตอง ยอมรับ ภาระ ตนทุน 

สำหรับ ประโยชน ที่ ทองถ่ิน ตน ได รับ จาก บริการ ของ องคกร 

ปกครอง สวน ทองถ่ิน อื่น เชน การ กำจัด ขยะ โดย การ ฝง กลบ 

ที่ สราง ตนทุน ให กับ เจาของ พื้นที่ ที่ ฝง กลบ ขยะ จึง ตอง มี การ 

ชดเชย ให แก เจาของ พื้นท่ี อยาง เหมาะ สม กับ ตนทุน ที่ เกิด ขึ้น 

กบั พืน้ท่ี นัน้ นอกจาก นัน้ องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ ยงั ตอง 

ม ีอำนาจ และ ศกัยภาพ ทางการ คลงั ที ่มาก พอที ่จะ ดำเนนิ การ 

จัด บริการ สาธารณะ เพื่อ ให เกิด ความ เทา เทียม และ ความ 

ทั่วถึง ของ การ ให บริการ เชน การ ดูแล ผู ดอย โอกาส และ 

ยากจน ใน องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น

4. ¤ÇÒÁ ÃÑº ¼Ô´ ªÍº ·Ò§¡ÒÃ àÁ×Í§ เปนการ กำหนด 

ภารกิจ หนาที่ ให เหมาะ สม กับ ระดับ ของ รัฐบาล ที่ สามารถ 

สราง การ มี สวน รวม ของ ประชาชน ผู บริหาร ทองถ่ิน มา จาก 

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 

รวมท้ัง มี ความ รบั ผดิ รบั ชอบ และ ควบคุม กำกับ การ จดั บรกิาร 

สาธารณะ ให แก ประชาชน

5. »ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å ã¹ ¡ÒÃ ºÃÔËÒÃ ̈Ñ´¡ÒÃ องคกร ปกครอง 
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สวน ทองถ่ิน ควร ม ีอำนาจ หนาที ่และ ม ีศกัยภาพ ใน การ บรหิาร 

จัดการ ที่ เพียง พอ ใน การ ดำเนิน ภารกิจ หนาที่ นั้น ได อยาง มี 

ประสิทธิผล โดย ประเด็น ที่ ตอง คำนึง ถึง คือ

การ มี อำนาจ ตาม กฎหมาย หรือ ระเบียบ ที่ มาก เพียง • 

พอ ที่ ทำให องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น สามารถ จัด 

บริการ สาธารณะ ได ดวย ตนเอง

การ บริหาร จัดการ ที่ มี ความ ยืดหยุน และ ไม กอ ปญหา • 

ความ ขัด แยง สามารถ ได รับ ความ รวม มือ ใน การ จัด 

บรกิาร สาธารณะ จาก องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ ใกล 

เคียง หรือ หนวย ราชการ ที่ อยู ใน พื้นที่ เดียวกัน

การ จัด บริการ สาธารณะ ที่ มี ประสิทธิภาพ และ • 

เหมาะสม เพียงพอ ภายใน พื้นที่ ตนเอง

ภารกจิ หนาที ่ที ่องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ ม ีศกัยภาพ • 

ใน การ บริหาร จัดการ ติดตาม และ ประเมิน ผล การ ให 

บริการ ใน พื้นที่

ภารกิจ หนาที่ ที่ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น สามารถ • 

ตัดสิน ใจ ได ดวย ตนเอง เกี่ยว กับ ความ เหมาะ สม ของ 

ขนาด และ คุณภาพ มาตรฐาน ใน การ ให บริการ โดย 

ไมตอง มี การ ชี้นำ หรือ สั่ง การ จาก ผู อื่น

หลัก เกณฑ ดัง กลาว ขาง ตน เปน หลัก เกณฑ โดย ทั่วไป 

ใน การ กำหนด ภารกจิ หนาที ่ระหวาง รฐับาล กลาง และ องคกร 

ปกครอง สวน ทองถิน่ ดงั นัน้ รฐับาล กลาง จงึ ตอง ม ีการ กำหนด 

หลัก เกณฑ และ วัตถุประสงค ที่ ชัดเจน ใน การ ถาย โอน ภารกิจ 
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หนาที่ ไป ยัง องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน เพ่ือ ให เกิด การ ถาย 

โอน ที่แท จริง ตอ ไป

จรัส สุวรรณ มาลา (2542) และ Sakon Varanyuwat-

tana and Duangmanee Laovakul (2010) ได ให ความ เห็น 

ที่ มี ความ สอดคลอง กัน คือ การ กระ จาย อำ นาจ ให แก องคกร 

ปกครอง สวน ทองถ่ิน จะ ตอง มุง เนน ให มี การ แบง ภารกิจ 

หนาที่ ระหวาง รัฐบาล และ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน 

ที่มี ความ ชัดเจน เพื่อ ให เกิด การ แบง หนาท่ี กัน ดำเนิน งาน 

อยางไร ก็ ดี รัฐบาล และ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ก็ จำเปน 

ตอง ม ีการ รกัษา ความ สมัพันธ และ สนบัสนนุ ซึง่ กนั และ กนั ใน 

ฐานะ ที่ รัฐบาล ทั้ง สอง ระดับ ตอง รวม กัน รับ ผิด ชอบ ใน เรื่อง 

ความ เทา เทียม คุณภาพ และ มาตรฐาน ของ การ ให บริการ 

สาธารณะ 

§º »ÃÐÁÒ³ ÃÒÂ ̈ ‹ÒÂ áÅÐ ÀÒÃ¡Ô¨ Ë¹ŒÒ·Õè ¢Í§ Í§¤�¡Ã 
»¡¤ÃÍ§ ·ŒÍ§¶Ôè¹ ã¹ »ÃÐà·Èä·Â

การ จัด แบง ภารกิจ หนาที่ ระหวาง รัฐบาล และ องคกร 

ปกครอง สวน ทองถ่ิน ใน ระดับ ตางๆ ของ ประเทศไทย แสดง 

ใน ตาราง ที่ 2 โดย ภารกิจ หนาที่ ของ รัฐบาล จะ เกี่ยวของ กับ 

การ ผลิต สินคา หรือ บริการ สาธารณะ ใน ระดับ ชาติ สวน การ 

ผลิต สินคา หรือ บริการ สาธารณะ ใน ระดับ ทองถิ่น ที่ จะ สง ผล 
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โดยตรง ตอ ชีวิต ความ เปน อยู ของ ประชาชน ใน ทองถิ่น เปน 

ภารกิจ หนาที่ ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น

ภารกิจ หนาที่ ที่ รัฐบาล ตอง ถาย โอน มายัง องคกร 

ปกครอง สวน ทองถ่ิน สามารถ จัด เปน ประเภท ได ทั้งหมด 6 

ดาน ดัง ตอ ไป นี้

ดาน โครงสราง พื้น ฐาน1. 

ดาน งาน สง เสริม คุณภาพ ชีวิต2. 

ดาน การ จดั ระเบยีบ ชมุชน/สงัคม และ การ รกัษา ความ 3. 

สงบ เรียบรอย

ดาน การ วางแผน การ สง เสรมิ การ ลงทนุ พาณชิ ยกร รม 4. 

และ การ ทอง เที่ยว

ดาน การ บริหาร จัดการ และ การ อนุรักษ ทรัพยากร 5. 

ธรรมชาติ สิ่ง แวดลอม และ

ดาน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และ ภูมิปญญา 6. 

ทองถ่ิน
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»ÃÐàÀ·ÀÒÃ¡Ô¨Ë¹ŒÒ·Õè / 
¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº ÃÑ°ºÒÅ Íº¨.* Í§¤ �¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ 

·ŒÍ§¶Ôè¹ ÃÙ» áº ºÍ×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 การ สง เสริม ปองกัน และ 
สุข อนามัย

✓ ✓ ✓

8. การ ดูแล สวัสดิการ สังคม ✓ ✓ ✓
9. การดูแลผูสูงวัยและศูนยเด็กเล็ก ✓ ✓
10. การ ลงทุน โครงสราง พื้น ฐาน ✓ ✓ ✓
11. การวางผังเมือง ✓ ✓
12. การดูแลรักษาทางน้ำ ✓ ✓
13. การ ดูแล รักษา ทาง ระบาย น้ำ ✓ ✓
14. การ ดูแล รักษา ความ สงบ 
เรียบรอย ใน ทองถิ่น

✓ ✓

15. การ วางแผน และ สง เสริม การ 
พาณิชย และ การ ทอง เที่ยว

✓ ✓

16. การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และรักษาสิ่งแวดลอม

✓ ✓ ✓

17. การสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่น

✓ ✓ ✓

ตาราง ที่ 2 การจำแนกภารกิจหนาที่ระหวางรัฐบาลและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมายเหตุ * องคการบริหารสวนจังหวัด ** เทศบาล อบต. กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
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การ ใช จาย งบ ประมาณ ของ องคกร ปกครอง สวน 

ทองถ่ิน ใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ 2553 แสดง 

ใน ตาราง ที่ 3 และ แผนภาพ ที่ 2 จะ เห็น ได วา งบ ประมาณ 

ราย จาย ประจำ ป พ.ศ. 2552 มี จำนวน 390,171.40 ลาน 

บาท และ ป พ.ศ. 2553 มี จำนวน 314,003.97 ลาน บาท 

(ตวัเลข ประมาณ การ จาก ศนูย ขอมูล การ คลงั ทองถิน่) โดย ใน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ2553 งบ ประมาณ ราย จาย 

ประจำ เฉลี่ย คิด เปน ประมาณ รอย ละ 37 และ งบ ประมาณ 

ราย จาย ลงทุน เฉลี่ย คิด เปน ประมาณ รอย ละ 40 ของ งบ 

ประมาณ ทั้งหมด
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»ÃÐàÀ·ÃÒÂ¨‹ÒÂ
»‚§º»ÃÐÁÒ³

2552 (ÅŒÒ¹ºÒ·) 2553 (ÅŒÒ¹ºÒ·)
รายจายงบกลาง 28,495.27 24,116.32
(สัดสวนรอยละ) (7.30) (7.68) 
รายจายประจำ 135,451.12 124,857.92 
(สัดสวนรอยละ) (34.72) (39.76) 
รายจายเพื่อการลงทุน 171,027.75 114,930.41 
(สัดสวนรอยละ) (43.83) (36.60) 
รายจายพิเศษ 31,167.58 30,781.49 
(สัดสวนรอยละ) (7.99) (9.80) 
รายจายกันไวเบิกเหลื่อมป 24,029.68 19,317.83 
(สัดสวนรอยละ) (6.16) (6.15) 
รวมรายจาย 390,171.40 314,003.97 

(สัดสวนรอยละ) (100.00) (100.00) 

ตาราง ที่ 3 ราย จาย ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553
ที่มา: ตัวเลข ประมาณ การ จาก ศูนย ขอมูล การ คลัง ทองถิ่น โดย พิจารณา จาก การ 

ให สิน เช่ือ และ เงิน ฝาก สุทธิ ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ใน ระบบ ธนาคาร 

(Net Claims on Banking System) อาง ใน สำนักงาน เศรษฐกิจ การ คลัง กระทรวง 

การ คลัง

หมายเหต:ุ ขอมลู งบ ประมาณ ราย จาย จาก ศนูย ขอมลู การ คลงั ทองถิน่ จาก องคกร 
ปกครอง สวน ทองถิ่น จำนวน 600 แหง จาก 7,853 แหง
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แผนภาพ ที่ 2 ราย จาย ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553
ที่มา: ตัวเลข ประมาณ การ จาก ศูนย ขอมูล การ คลัง ทองถิ่น โดย พิจารณา จาก 

การ ให สิน เช่ือ และ เงิน ฝาก สุทธิ ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ใน ระบบ 

ธนาคาร (Net Claims on Banking System) อาง ใน สำนักงาน เศรษฐกิจ การ คลัง 

กระทรวง การ คลัง

ÅŒÒ¹ºÒ·

2552 2553
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หมายเหต:ุ ขอมลู งบ ประมาณ ราย จาย จาก ศนูย ขอมูล การ 
คลงั ทองถิน่ จาก องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ จำนวน 600 
แหง จาก 7,853 แหง

รายจายกันไวเบิกเหลื่อมป

รายจายพิเศษ

รายจายเพื่อการลงทุน

รายจายประจำ

รายจายงบกลาง
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»̃ÞËÒ ¡ÒÃ ¶‹ÒÂ âÍ¹ áÅÐ ¡ÒÃ ̈Ñ´ÊÃÃ ÀÒÃ¡Ô¨ Ë¹ŒÒ·Õè ¢Í§ 
Í§¤�¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹

จาก การ ศึกษา ของ สถาบันวิจัย และ ให คำ ปรึกษา แหง 

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร (2552: 112-114) ซึ่ง ได ทำการ 

วิเคราะห สภาพ ปญหา ของ การ ถาย โอน และ การ จัดสรร 

ภารกิจ หนาท่ี ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ตลอด ชวง 

ระยะ เวลา กวา 10 ป ที่ ผาน มา พบ วา 

1. ¡ÒÃ ·Ó Ë¹ŒÒ·Õè ã¹ ¡ÒÃ ̈Ñ´ ºÃÔ¡ÒÃ ÊÒ¸ÒÃ³Ð ขาด การ 

ประสาน งาน ระหวาง องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ และ หนวย 

ราชการ ที่ เกี่ยวของ ซึ่ง สง ผล ตอ ความ ลาชา ใน การ ถาย โอน 

ภารกิจ ตาม พ.ร.บ.กำหนด แผน และ ขั้น ตอน การ กระ จาย อำ 

นาจ ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น 

2. ¡ÒÃ ̈Ñ´ ºÃÔ¡ÒÃ ÊÒ¸ÒÃ³Ð ã¹ ¾×é¹·Õè ขาด ความ ชัดเจน 

ใน การ แบง หนาที่ ระหวาง หนวย งาน ตางๆ ที่ เกี่ยวของ กับ 

การ ให บริการ สาธารณะ ทำให เกิด ความ ซ้ำ ซอน ของ ภารกิจ 

หนาท่ี ซึ่ง สง ผล ตอ ความ รับ ผิด รับ ชอบ และ ความ โปรงใส ใน 

การ ดำเนิน งาน ของ ทุก ภาค สวน 

3. Ë¹‹ÇÂ §Ò¹ ÃÒª¡ÒÃ ·Õè ÁÕË¹ŒÒ ·Õè ̈Ñ́  ºÃÔ¡ÒÃ ÊÒ¸ÒÃ³Ð à´ÔÁ 
¾ÂÒÂÒÁ ÊÃŒÒ§ §Ò¹ ãËÁ‹ ãËŒ μ¹àÍ§ ปจจุบัน มี แนว โนม ที่ หนวย 

ราชการ ตางๆ จะ สราง งาน ใน ลกัษณะ ที ่คลายคลงึ กบั ภารกจิ 

หนาที่ ที่ ได ถาย โอน ไป ยัง องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น แลว 

หรือ ปรับ บทบาท ไป ทำ หนาที่ สราง งาน ขึ้น มา ใหม เพ่ิม เติม 
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และ มอบ นโยบาย ให องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ตอง รับ ไป 

ดำเนิน งาน ทั้ง ที่ ภารกิจ หนาที่ เกา ยัง ไม สามารถ ดำเนิน การ 

ได ครบ ถวน เปน ผล ใหการ ดำเนิน งาน ถาย โอน ภารกิจ หนาที่ 

ของ ทองถ่ิน มี ความ กาวหนา ใน ระดับ ต่ำ

4. ¡ÒÃ ·Ñº «ŒÍ¹ ¢Í§ ÀÒÃ¡Ô¨ Ë¹ŒÒ·Õè áÅÐ §º »ÃÐÁÒ³ การ 

ให บริการ สาธารณะ ของ หนวย ราชการ สวน กลาง และ องคกร 

ปกครอง สวน ทองถ่ิน ม ีการ ซอน ทบั หนาท่ี และ งบ ประมาณ กนั 

อยู ซึ่ง สง ผล ตอ ประสิทธิภาพ ของ การ ให บริการ สาธารณะ 

และ ทำให เกิด ความ สบัสน ของ ผูรับ บริการ

5. ¢ŒÍ μ Ố ¢Ñ́  ́ ŒÒ¹ ¡®ËÁÒÂ ã¹ ¡ÒÃ » Ô̄ºÑμ Ô §Ò¹ การ ดำเนิน 

งาน จดั บรกิาร สาธารณะ ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ โดย 

สวน มาก ไม สามารถ ดำเนนิ การ ได โดย อสิระ เนือ่ง เพราะ การ 

ให บริการ สาธารณะ ใน งาน หลาย ประเภท จะ ตอง อยู ภาย ใต 

กรอบ วธิ ีปฏิบตั ิตาม กฎ หมา ยอืน่ๆ ที ่เกีย่วของ อาท ิพ.ร.บ.การ 

ผังเมือง พ.ร.บ.ควบคุม อาคาร และ พ.ร.บ. ที่ เกี่ยว กับ 

สาธารณูปโภค ซึ่ง มี ความ เกี่ยวของ และ เปน ขอ บงัคับ ใน การ 

ปฏิบัติ งาน ของ ทองถิ่น โดย ปจจัย ดาน กฎหมาย นี้ ทำให เกิด 

ความ ลาชา ใน การ ให บรกิาร สาธารณะ แก ประชาชน ใน ทองถ่ิน

 6. ¤ÇÒÁ ̈Ó¡Ñ´ ¢Í§ ÍÑμÃÒ ¡ÓÅÑ§ ¤¹ ¢Í§ ·ŒÍ§¶Ôè¹ จำนวน 

บุคลากร ของ ทองถ่ิน ใน การ ทำ หนาที่ ให บริการ สาธารณะ ใน 

ภาพ รวม ยงั ม ีอยู อยาง จำกัด ไม เพยีง พอ และ ครอบคลมุ การ 

ให บริการ สาธารณะ แก ประชาชน ใน พื้นที่ ความ รับ ผิด ชอบ 

ของ ทองถ่ิน
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7. ¤ÇÒÁ äÁ‹ à¾ÕÂ§ ¾Í ¢Í§ §º »ÃÐÁÒ³ à¾×èÍ ÃÍ§ÃÑº ¡ÒÃ ãËŒ 
ºÃÔ¡ÒÃ ÊÒ¸ÒÃ³Ð ปจจุบัน รายรับ ของ ทองถิ่น มี ไม เพียง พอ 

สำหรับ การ ยก ระดับ การก ระ จาย ทรัพยากร และ คณุภาพ ชวีติ 

ให ทัว่ ถงึ ดงั นัน้ การ ให บรกิาร สาธารณะ ใน พืน้ที ่จงึ เปนการ ทำ 

ภารกิจ หนาที ่เพยีง ตาม ที ่ได รบั มอบ หมาย เทานัน้ อยางไร ก ็ด ี

ประชาชน กลับ มี ความ คาด หวัง วา เมื่อ มี การ กระ จาย อำ นาจ 

แลว ประชาชน จะ ได รับ ความ พึง พอใจ มาก ยิ่ง ขึ้น จาก การ จัด 

บริการ สาธาณะ โดย ทองถิ่น 

8. ¼Å¡ ÃÐ ·º ̈Ò¡ ¡Ò ÃºÙ Ã³Ò ¡ÒÃ á¼¹ §Ò¹ ã¹ ÃÐ Ñ́º 
Ñ̈§ËÇÑ́  áÅÐ ¡ÅØ‹Á ̈Ñ§ËÇÑ́  ซึง่ ม ีผลก ระ ทบ ตอ การ ปฏบิตั ิงาน ของ 

องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน อยาง มี นัย สำคัญ ทั้ง ดาน บวก 

และ ดาน ลบ ใน ดาน บวก นั้น ภาย ใต ขอ จำกัด ดาน รายรับ 

ของ ทองถ่ิน กา รบู รณา การ แผน งาน และ งบ ประมาณ ตาม 

ฐาน พื้นที่ จะ ชวย ให เกิด การ เพิ่ม ขีด ความ สามารถ ทาง ดาน 

การ เงิน และ ประสิทธิภาพ ของ การ ให บริการ สาธารณะ ใน 

ระดับ จังหวัด ได ดี ขึ้น สวน ใน ดาน ลบ กา รบู รณา การ แผน งาน 

และ งบ ประมาณ มี แนว โนม ให เกิด การ แทรกแซง การ ทำงาน 

ของ จังหวัด หรือ สวน กลาง ดัง นั้น การ เสนอ ขอ งบ ประมาณ 

สนับสนุน อาจ ไม เกิด ขึ้น ใน ทาง ปฏิบัติ
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¢ŒÍ àÊ¹Í á¹Ð Ç‹Ò ́ ŒÇÂ ÀÒÃ¡Ô¨ Ë¹ŒÒ·Õè ¢Í§ Í§¤�¡Ã »¡¤ÃÍ§ 
Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹

การ ศึกษา ของ สถาบันวิจัย และ ให คำ ปรึกษา แหง 

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร (2552: 147-155) ได ให ขอ เสนอ 

แนะ ใน เชงิ นโยบาย วา ดวย ภารกจิ หนาที ่ของ องคกร ปกครอง 

สวน ทองถ่ิน2 โดย จำแนก เปน 2 มิติ ดังนี้

มิติ ที่ 1 ´ŒÒ¹ ¡ÒÃ ¶‹ÒÂ âÍ¹ ÀÒÃ¡Ô¨ Ë¹ŒÒ·Õè ãËŒ á¡‹ Í§¤ �¡Ã 
»¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹

สถาบันวิจัย และ ให คำ ปรึกษา แหง มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร (2552) เห็น วาการ ถาย โอน ภารกิจ หนาที่ ให 

แก องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น จะ ตอง เดิน หนา ตอ ไป ตาม 

พ.ร.บ.กำ หนด แผนฯ แต มี ความ จำเปน ตอง ปรับปรุง ระบบ 

การ ถาย โอน ให มี ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล มาก ขึ้น โดย 

มี ขอ เสนอ แนะ ดังนี้

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.กำหนด แผน และ ขั้น ตอน การ กระ จาย อำ นาจฯ พ.ศ. 

2542 รวม ถงึ แผน แมบท และ แผน ปฏบิตั ิการ ดาน การ กระจาย 

2 ขอ เสนอ ที่ เปน มาตรการ ใน เชิง ปฏิบัติ ดู ได จาก สถาบันวิจัย และ 
ให คำ ปรึกษา แหง มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร (2552), รายงาน ความ 
กาวหนา กระบวนการ กระจาย อำนาจ ใน ประเทศไทย และ ขอ เสนอ, 
หนา 155-158.
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อำ นาจอ ยาง เครงครัด นอกจาก นั้น ควร เพ่ิม หลักการ แบง 

อำนาจ หนาท่ี ระหวาง องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน โดย อาศัย 

หลกั การ 2 ประการ คอื หนึง่ หลกั การ ให องคกร ปกครอง สวน 

ทองถิน่ ระดบั ลาง สดุ เปน ผู ทำ ภารกิจ หนาที ่กอน หรอื การ แบง 

ภารกิจ หนาที่ ตาม ลำดับ ชั้น ความ สามารถ ใน การ แก ปญหา 

ของ ทองถ่ิน (Subsidiarity Principle) โดย ให องคกร ปกครอง 

สวน ทองถ่ิน ที่ อยู ใกล ชิด กับ ประชาชน มาก ที่สุด เปน ผู จัด 

บรกิาร สาธารณะ กอน ตาม ความ สามารถ สองหลัก การ ดำเนิน 

งาน ให บริการ สาธารณะ รวม กัน โดย องคกร ปกครอง สวน 

ทองถ่ิน ทัง้ ใน ระดบั เดยีวกนั และ/หรอื ตาง ระดบั กนั สามารถ 

ดำเนิน การ รวม กนั ได ซึง่ จะ ทำให เกดิ การ ประหยัด จาก ขนาด 

(Economy of Scale) และ เปนการ เพ่ิม ประสิทธิภาพ ใน การ 

ให บริการ สาธารณะ

2. ¡ÒÃ ¾Ñ²¹Ò ÃÐºº ¡ÒÃ ¡Ó¡Ñº ́ ÙáÅ áÅÐ »ÃÐàÁÔ¹ ¼Å 
ÀÒÃ¡Ô¨ ¶‹ÒÂ âÍ¹ เพื่อ ให มี หลัก ประกัน วา ภารกิจ ถาย โอน 

ได มี การ จัด ทำ จริง และ ประชาชน ได รับ บริการ ที่ เทียบ เทา 

หรือ ดี กวา การ จัด บริการ โดย สวน ราชการ เดิม โดย การ สราง 

‘มาตรฐาน ขั้น ต่ำ (Minimum Standard)’ ใน การ ได รับ บริการ 

สาธารณะ แก ประชาชน ซึ่ง ประกอบ ดวย 2 ลักษณะ ไดแก 

มาตรฐาน กลาง ที่ กำหนด จาก สวน กลาง และ มาตรฐาน ที่ 

องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น กำหนด ขึ้น เอง
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3. ¡ÒÃ ̈Ñ´ ÃÐºº ‘¾Õè àÅÕéÂ§’ ãËŒ á¡‹ Í§¤ �¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ 
·ŒÍ§¶Ôè¹ เพือ่ ใหการ ดำเนนิ ภารกจิ หนาที ่ที ่องคกร ปกครอง สวน 

ทองถิน่ ได รบั การ ถาย โอน ม ีความ เปน ระบบ ระเบยีบ สามารถ 

ดำเนิน งาน ได จริง และ เปน ไป โดย รวดเร็ว สวน ราชการ 

ตางๆ ที่ เปน เจาของ ภารกิจ เดิม จะ ตอง มี บทบาท หนาที่ ใน 

การ เกื้อ หนุน และ สง เสริม องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ผาน 

การ ถายทอด ความ รู ทักษะ ระบบ งาน และ ขอมูล พื้น ฐาน ที่ 

จำเปน ตางๆ ใน ฐานะ พี่ เลี้ยง ใน 2 ดาน คือ ดาน การ บริหาร 

และ จดั ทำ ภารกจิ เพือ่ สง เสรมิ ให องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน 

จัด ทำ ภารกิจ ได อยาง มี ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล และ 

ดาน การ กำกับ ดูแล คือ ให สวน ราชการ ใช อำนาจ ใน ฐานะ ผู 

กำกับ ดูแล ที่ มี อยู ตาม กฎหมาย ใน เชิง บวก หรือ ใน ลักษณะ 

ของ ‘พี่ เลี้ยง’ เพ่ือ มุง สง เสริม สมรรถนะ ใน การ จัด ทำ บริการ 

สาธารณะ ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น โดย การ ให คำ 

แนะนำ สง เสรมิ ตรวจ สอบ ทางการ เงนิ และ ตดิตาม ประเมนิ 

ผล

4. ¡Ò ÃºÙ Ã³Ò ¡ÒÃ º·ºÒ· ¢Í§ ·ŒÍ§¶Ôè¹ à¢ŒÒ ¡Ñº Ê‹Ç¹ 
ÃÒª ¡Ò ÃÍ×è¹æ ã¹ ÃÐ Ñ́º ̈Ñ§ËÇÑ́  เนือ่ง เพราะ ใน ระดบั ทองถ่ิน สวน 

ราชการ ตางๆ ทัง้ ราชการ สวน กลาง ที ่ลง ไป ให บรกิาร โดยตรง 

และ ราชการ บริหาร สวน ภูมิภาค ยัง คง มี บทบาท สำคัญ จึง มี 

ความ จำเปน ที ่จะ ตอง สราง กลไก ให เกิด การ ประสาน แผน งาน 

ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ซึ่ง มี การ ขยาย บทบาท ตาม 

ภารกจิ ที ่ม ีการ ถาย โอน ให เกดิ กา รบู รณา การ เขา กบั แผน งาน 
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ใน ระดับ จงัหวดั ทัง้นี ้เพือ่ ม ิให เกดิ การ ทบั ซอน ใน เชงิ บทบาท 

และ นำ มา ซึ่ง ความ สูญ เปลา ของ ทรัพยากร อยางไร ก็ ดี กา ร 

บู รณา การ ดัง กลาว ตอง เปนการ ปรับ กระบวนการ วางแผน 

พฒันา จงัหวัด และ กลุม จงัหวัด ให องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน 

ใน พื้นท่ี ได มี สวน รวม ใน การ กำหนด แผน งาน มาก ยิ่ง ขึ้น ใน 

ลักษณะ ของ การ เปน หุน สวน กัน (Partnership) เพื่อ รวม กัน 

กำหนด แผน พัฒนา ใน ระดับ พื้นที่

มิติ ที่ 2 ´ŒÒ¹ ¡ÒÃ ̈ Ñ´ ÃÐºº ÀÒÃ¡Ô¨ Ë¹ŒÒ·Õè ¢Í§ Í§¤ �¡Ã 
»¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹

แมวา ใน ปจจบุนั จะ ได ม ีการ ดำเนนิ การ ถาย โอน ภารกจิ 

หนาที่ ไป ยัง องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน มาก ขึ้น เรื่อยๆ 

แตหาก พิจารณา โครงสราง ภาระ งาน ของ องคกร ภาค รัฐ ใน 

ภาพรวม ยัง คง พบ ความ ไม ชัดเจน เกิด ความ ทับ ซอน และ 

ขอ จำกัด ใน การ จัด บริการ สาธารณะ ใน หลาย ประการ จึง มี 

ความ จำเปน ที่ จะ ตอง วาง กรอบ ทาง กฎหมาย และ จัด ระบบ 

การ จัด บริการ สาธารณะ ใหม โดย มุง ให องคกร ปกครอง สวน 

ทองถิ่น มี บทบาท เพิ่ม มาก ขึ้น โดย มี กรอบ ขอ เสนอ แนะ เชิง 

นโยบาย ดังนี้

1. ¡ÒÃ ̈Ñ´ ÃÐºº ºÃÔ¡ÒÃ ÊÒ¸Ò³Ð ÃÐËÇ‹Ò§ Ê‹Ç¹ ÃÒª¡ÒÃ 
μ ‹Ò§æ ÀÒÂ ãμ Œ á¹Ç¤Ô´ ‘¤ÇÒÁ à»š¹ à¨ŒÒ¢Í§ (Ownership)’ 
เพื่อให เกิด การ กำหนด หรือ ระบุ ถึง องคกร ที่ จะ ตอง ทั้ง รับผิด 

และ รับ ชอบ ตอ การ ดำเนิน ภารกิจ หนึ่งๆ ให ชัดเจน วา มี 
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ภารกิจ ใด บาง ที่ เปน ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน โดย แท 

และ ภารกิจ ใด ที ่มใิช ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน แต เปน 

อำนาจ หนาที่ ของ องคกร ภาค รัฐ อื่นๆ 

หลัก การ พื้น ฐาน สำคญั คือ การ จัด แบง ภารกิจ หนาที่ 

ไป ตาม ‘หลัก ความ สามารถ ใน การ แกไข ปญหา โดย องคกร ที่ 

อยู ใกล ชิด กับ ปญหา ที่สุด (Subsidiarity Principle)’ อัน เปน 

แนวคิด เชิง เศรษฐศาสตร ที่ เนน ความ สำคัญ ของ องคกร ผู จัด 

บริการ ที่ เปน ‘เจาของ พื้นที่’ หรือ อยู ใกล ชิด กับ พื้นที่ ชุมชน 

กลาว คือ องคกร ที่ อยู ใกล ชิด กับ พื้นที่ ชุมชน มาก ที่สุด ควร จะ 

เปน องคกร เบื้อง แรก ที่ มี บทบาท นำ และ มี ความ สามารถ ใน 

การ จัด บริการ สาธารณะ ให สอดคลอง กับ ปญหา และ ความ 

ตองการ ภายใน ชุมชน มาก ที่สุด3 

ตาม หลัก การ ‘ความ เปน เจาของ’ สามารถ จำแนก 

ภารกิจ หนาที่ ออก เปน 3 กลุม งาน ไดแก บริการ สาธารณะ 

ที่ เปน ของ ทองถ่ิน โดย แท บริการ สาธารณะ ที่ เปน ของ รัฐ ที่ 

สามารถ มอบ หมาย/มอบ อำนาจ ให ทองถ่ิน จดั ทำ และ บรกิาร 

สาธารณะ ที่ เปน ของ รัฐ โดย แท

3 เหตุผล ใน การ สนับสนุน การ ใช หลัก การ นี้ ดู ได จาก สถาบันวิจัย 
และ ให คำ ปรึกษา แหง มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร (2552), รายงาน 
ความ กาวหนา กระบวนการ กระจาย อำนาจ ใน ประเทศไทย และ 
ขอเสนอ, หนา 151-152.
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2. ¡ÒÃ ̈Ñ´ ÃÐºº ‘¡ÒÃ ÁÍº ËÁÒÂ §Ò¹’ (Delegated 
Functions) ãËŒ á¡‹ Í§¤ �¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹ ̈Ñ´ ·Ó á·¹ ÃÑ° 
หาก มี การ กำหนด ‘ความ เปน เจาของ งาน’ ที่ มี ความ ชัดเจน 

แลว ก ็จะ เกือ้ หนนุ ให เกดิ ระบบ การ มอบ หมาย งาน จาก รฐับาล 

สู องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ได งาย ขึ้น รัฐ ก็ สามารถ ที่ จะ 

ขยาย บทบาท ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน โดย ใช ระบบ 

การ มอบ หมาย งาน ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ดำเนิน 

การ แทน รัฐ ได ซึ่ง สามารถ ทำได ใน 2 รูป แบบ ไดแก ภารกิจ 

หนาท่ี ที ่‘กำหนด’ ให องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ จดั ทำ แทน รฐั

และ ภารกิจ หนาท่ี ที่ ‘มอบ ให’ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น 

จัด ทำ แทน รัฐ 

3. ¡ÒÃ Ê‹§ àÊÃÔÁ ãËŒ ·ŒÍ§¶Ôè¹ ÁÕ ÃÙ» áºº ã¹ ¡ÒÃ ̈Ñ´ ·Ó ºÃÔ¡ÒÃ 
ÊÒ¸ÒÃ³Ð ·Õè ËÅÒ¡ ËÅÒÂ รปู แบบ การ ดำเนนิ ภารกจิ ของ ทองถิน่ 

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 หาก ตองการ ให องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น มี ความ 

ทัน สมัย (Modernization) และ สามารถ ดำเนิน การ จัด บริการ 

สาธารณะ ได อยาง เตม็ กำลงั ความ สามารถ (Competency) ก ็

จำเปน ที่ จะ ตอง วาง กรอบ ทาง กฎหมาย ที่ เก้ือ หนุน ให องคกร 

ปกครอง สวน ทองถ่ิน สามารถ เลือก ใช รูป แบบ การ จัด บริการ 

สาธารณะ ได อยาง ยดืหยุน และ หลาก หลาย มาก ยิง่ ขึน้ รปู แบบ 

ที่ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น สามารถ เลือก จัด ทำ มี ดังนี้

รูป แบบ ระบบ สัญญา วา จาง (Contracting Out)• 
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รูป แบบ การ รวม มือ จัด ทำ บริการ กับ ภาค เอกชน • 

(Public-Private Partnerships หรือ PPPs)

รปู แบบ การ รวม มอื จดั ทำ บรกิาร กบั หนวย งาน ภาค รฐั • 

(Public-Public Partnerships หรือ PUPs)

รูป แบบ ความ รวม มือ ระหวาง ทองถ่ิน ดวย กันเอง• 

(Local Government Cooperatives)

รูป แบบ องคกร วิสาหกิจ หรือ บรรษัท ทองถิ่น (Local • 

Government Corporations)

รูป แบบ การ แปรรูป กิจการ ให แก ภาค เอกชน (Priva-• 

tization)
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¡ÒÃ ¡ÓË¹´ ÃÒÂÃÑº ¢Í§ Í§¤�¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ • 

·ŒÍ§¶Ôè¹ (Revenue Assignment)

การ กระ จาย อำ นาจ ทางการ คลงั ให แก องคกร ปกครอง 

สวน ทองถิ่น ตอง มี การ พิจารณา ถึง การ กำหนด รายรับ 

ระหวาง รัฐบาล กลาง และ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน และ 

ระหวาง องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ แตละ ประเภท4 วา แตละ 

ฝาย จะ เปน เจาของ หรือ ได รับ รายรับ ประเภท ใด บาง เมื่อ 

ทราบ ประเภท รายรับ แลว ก็ จะ สามารถ ประมาณ การ ได วา 

ใน แตละ ปงบประมาณ ตน จะ มี รายรับ เปน จำนวน เทาไร ที่ 

จะ สามารถ นำ มา ใช จาย ใน การ ผลิต และ จัด บริการ สาธารณะ 

ให กับ ประชาชน ใน ทองถิ่น

การ กำหนด แหลง รายรับ ที่ ให แก องคกร ปกครอง สวน 

ทองถิ่น มี ความ สำคัญ ใน การ เชื่อม โยง ระหวาง ตนทุน ใน 

การ จัด บริการ สาธารณะ และ ผล ประโยชน ที่ ผูรับ บริการ ได 

จาก การ ทำ หนาที่ ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ซึ่ง นำ ไป 

สู ความ มี ประสทิธิภาพ ใน การ จดั บรกิาร สาธารณะ ของ องคกร 

ปกครอง สวน ทองถ่ิน

คำถาม สำคัญ ใน การ กำหนด รายรับ คือ

4 สกนธ วรัญู วัฒนา (2554), วิถี ใหม การ พัฒนา รายรับ ทองถิ่น 
ไทย, วทิยาลยั การ พฒันาการ ปกครอง ทองถิน่ สถาบนั พระ ปกเกลา, 
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×Í Í§¤ �¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹ ´ŒÇÂ 
àËμ Ø¼Å ã´

หลัก เกณฑ และ วิธี การ กำหนดการ แบง อำนาจ หนาที่ 

ใน การ กำกับ ดูแล รายได หรือ ภาษี แตละ ประเภท ใน แตละ 

ประเทศ ไมมี รูป แบบ ที่ ตายตัว ทั้งนี้ ขึ้น อยู กับ เงื่อนไข ทาง 

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 

เปน ผูดูแล จัดเก็บ ได และ เปนการ ยาก ใน การ ปรับปรุง แกไข 

เนื่องเพราะ การ กำหนด แหลง รายรับ เปน อำนาจ หนาที่ ของ 

รัฐบาล จึงทำให อำนาจ ใน การ ตอ รอง ของ องคกร ปกครอง 

สวน ทองถ่ิน ใน การ ที่ จะ ให มี การ แกไข ปรับปรุง เปน เร่ือง ที่ 

ทำได ยาก ดัง นั้น จึงตอง มี การ ออกแบบ ประเภท รายรับ 

ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ให มี ความ เหมาะ สม ที่สุด 

กับ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน แตละ ประเภท เพื่อ ให เกิด 

ประโยชน สูงสุด จาก การ กระจาย อำ นาจ ทางการ คลัง

2. ¡ÒÃ áº‹§ ÊÃÃ ÍÓ¹Ò¨ ¡ÒÃ ËÒ ÃÒÂä´Œ ÃÐËÇ‹Ò§ ÃÑ°ºÒÅ 
¡ÅÒ§ áÅÐ Í§¤ �¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹ ¨Ð ·ÓãËŒ à¡Ô´ ¤ÇÒÁ 
àËÁÒÐÊÁ ä´Œ ÍÂ‹Ò§äÃ

การ กำหนด ประเภท รายรับ ให แก องคกร ปกครอง สวน 

ทองถ่ิน ใน ทาง ปฏบิตั ิเปน เรือ่ง ที ่ม ีความ ยุง ยาก ใน การ แบง สรร 
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อำนาจ และ การ ออกแบบ การ จดัการ ทัง้ ใน ระดบั รฐับาล กลาง 

และ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน

รัฐบาล กลาง ตอง มี บทบาท ใน การ ออก กฎหมาย 

มอบหมาย อำนาจ ใน การ ดูแล การ จัด เก็บ รายได นั้น ให แก 

องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน และ สราง แรง จงูใจ ทัง้ ที ่เปนการ 

ให รางวัล และ การ ลงโทษ ใน การ ปฏิบัติ หนาที่ จัด เก็บ รายได 

ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน และ ใน สวน ของ องคกร 

ปกครอง สวน ทองถ่ิน ตอง ทำ หนาที ่ใน การ จดั เกบ็ รายได ดวย 

ตนเอง ซึ่ง อาจ มี ผล ตอ ความ นิยม ทางการ เมือง ของ ผู บริหาร 

ทองถ่ิน ดงั นัน้ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน จงึ มหีนา ที ่สำคญั 

ที่ จะ ตอง สราง ความ เขาใจ กับ ประชาชน ใน ทองถิ่น

เงื่อนไข พื้น ฐาน ของ การ กำหนด แหลง รายรับ ให แก 

องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น คือ การ ทำให องคกร ปกครอง 

สวน ทองถิ่น มี ความ เปน อิสระ และ พึ่ง ตนเอง ได ทางการ เงิน 

การ คลัง (มี รายรับ เพียง พอท่ี จะ นำ มา ใช จาย ตาม ภารกิจ 

หนาท่ี ของ ตน)

หลัก การ ใน การ ออกแบบ การ กำหนด ประเภท รายรับ 

ระหวาง รฐับาล กลาง และ องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ ม ีดงันี้

 1. ËÅÑ¡ ¤ÇÒÁ ÁÕ »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ μÒÁ á¹Ç¤Ô´ ‘¡ÒÃ à§Ô¹ 
μ ŒÍ§μÒÁ ÀÒÃ¡Ô¨ Ë¹ŒÒ·Õè (Finance Follows Functions)’ 
คือ จะ ตอง มี การ กำหนด ภารกิจ หนาที่ ที่ องคกร ปกครอง สวน 

ทองถ่ิน รับ ผิด ชอบ กอน เพื่อ ทราบ ถึง ขนาด การ ให บริการ 

สาธารณะ (ขนาด ของ ราย จาย) ซึ่ง จะ ทำให เห็น ถึง ขนาด และ 
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ประเภท ที ่เหมาะ สม ของ รายรบั ที ่องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ 

ควร ไดรับ เพื่อ ใช ใน การ จัด บริการ สาธารณะ ใน พื้นที่

การ จัด บริการ สาธารณะ แตละ ประเภท อาจ มี วิธี การ 

สนับสนุน ทางการ เงิน ที่ แตก ตาง กัน ซึ่ง แหลง รายได แตละ 

ชนิด ยัง อาจ ทำ หนาที่ ใน การ สะทอน ถึง ขนาด ความ ตองการ 

บรกิาร สาธารณะ ทีแ่ท จรงิ ของ ประชาชน ใน ทองถ่ิน และ เปน 

เครือ่ง มอื กำกบั การ ทำ หนาที ่ให ม ีมาตรฐาน ที ่สงู ขึน้ ได รวมทัง้ 

สามารถ เปน กลไก ใน การ กำกับ ดแูล วธิ ีการ งบ ประมาณ ของ 

องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ให มี วินัย ทางการ คลัง เพราะ 

ทำให ทราบ ขนาด รายรับ ที่ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น นั้นๆ 

ควร จะ มี เพื่อ สนับสนุน ราย จาย ของ ตน

2. ËÅÑ¡ ¡ÒÃ ãËŒ ÍÓ¹Ò¨ ã¹ ¡ÒÃ ËÒ ÃÒÂä´Œá¡‹ Í§¤ �¡Ã »¡¤ÃÍ§ 
Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹ ·Õè ÁÕ ¢¹Ò´ àÅç¡ ·ÕèÊǾ  ãËŒ ÁÒ¡ ·ÕèÊǾ  ¡‹Í¹ (Subsidiarity 
in Taxation) แต ถา การ จัด เก็บ รายได ดัง กลาว ทำให เกิดผล 

การ บดิเบอืน ตอ การ ใช ทรพัยากร หรอื สง ผลก ระ ทบ ทาง ลบตอ 

องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น อื่นๆ จึง อาจม อบ หมาย ให แก 

รัฐบาล กลาง หรือ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ใน ระดับ ที่ 

สูงกวา ที่ มี ศักยภาพ ใน การ จัดการ ที่ ดี กวา ทำ หนาที่ แทน

3. °Ò¹ ¡ÒÃ ̈ Ñ´ à¡çº ÃÒÂä´Œ ¢Í§ Í§¤ �¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ 
·ŒÍ§¶Ôè¹ äÁ‹ ¤ÇÃ ÍÂÙ‹ º¹ °Ò¹ ¢Í§ »̃¨ Ñ̈Â ¡ÒÃ ¼ÅÔμ เนือ่ง เพราะ การ 

จดั เกบ็ ภาษี จาก ฐาน ปจจยั การ ผลติ จะ ทำให เกดิ การ บดิเบือน 

การ ใช ปจจัย การ ผลิต ใน กระบวนการ ผลิต (เปนการ บิดเบือน 

การ ใช ทรัพยากร ใน ระบบ เศรษฐกิจ) และ สง ผล ให เกิด การ 
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ผลัก ภาระ ภาษี ไป ยัง ผู บริโภค ที่ อาจ อยู นอก เขต พื้นท่ี ของ 

องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ที่ มี การ จัด เก็บ ภาษี ภาระ ภาษี 

ที่แท จริง จึง ถูก กระจาย ออก นอก พื้นที่ ของ ทองถิ่น ที่ มี การ 

จัด เก็บ ภาษี นั้นๆ

หลัก เกณฑ ของ การ กำหนด ประเภท รายรับ ระหวาง 

รฐับาล กลาง และ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน แสดง ใน กลอง 

ที่ 2

¡Å‹Í§ ·Õè 2 : การ กำหนด ประเภท รายรับ ระหวาง รัฐบาล 
กลาง และ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น

ÃÑ°ºÒÅ¡ÅÒ§
บริหาร จัดการ รายได หรือ ภาษี ที่ มี จุด มุง หมาย เพื่อ สราง • 
ความ เปน ธรรม หรือ สง เสริม การก ระ จาย รายได ของ 
ประชาชน
บริหาร จัดการ รายได หรือ ภาษี ที่ มี จุด มุง หมาย เพื่อ การ • 
รักษา เสถียรภาพ ของ ระบบ เศรษฐกิจ มหภาค
บริหาร จัดการ ภาษี ที่ การก ระ จาย ตัว ของ ฐาน ภาษี ไม เทา • 
เทียม กัน ระหวาง องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น
บริหาร จัดการ รายได หรือ ภาษี ที่ ฐาน ภาษี สามารถ เคลื่อน • 
ยาย ได งาย

Í§¤ �¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹
บริหาร จัดการ รายได หรือ ภาษี ที่ มี ฐาน ภาษี ที่ ยึด ติด อยู กับ • 
ที่ ตั้ง หรือ เคลื่อน ยาย ได ยาก
บริหาร จัดการ รายได หรือ ภาษี ที่ สามารถ สะทอน ให เห็น • 
ผล ประโยชน จาก การ ทำ หนาท่ี ของ องคกร ปกครอง สวน 
ทองถิ่น เชน คา ธรรมเนียม การ ให บริการ ตางๆ
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การ กำหนด แหลง รายรับ ที่ ให แก องคกร ปกครอง สวน 

ทองถ่ิน นอกจาก จะ เปนการ สราง ความ เขม แข็ง ทางการ คลัง 

ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น แลว ยัง สามารถ ใช เปน 

เครื่อง มือ ใน การ กำหนด ระดับ ของ การ กระ จาย อำ นาจ ให แก 

องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ได อีก ดวย เนื่อง เพราะ ความ 

สามารถ ใน การ พึ่ง ตนเอง ทางการ คลัง เปนการ สะทอน ระดับ 

ความ เปน อิสระ และ ความ สามารถ ของ องคกร ปกครอง สวน 

ทองถ่ิน ใน การ คิด เอง ทำ เอง

การ กระ จาย อำ นาจ ทางการ คลัง เปน ภาพ สะทอน 

ถึง ระดับ ของ การ กระ จาย อำ นาจ ให แก องคกร ปกครอง สวน 

ทองถ่ิน โดย อำนาจ หนาที่ ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน 

ใน การ หา รายรับ เอง เปน ปจจัย สำคัญ ใน การ ยืนยัน ความ 

เปน อิสระ และ ความ สำเร็จ แทจริง ใน การ กระ จาย อำ นาจ 

ทางการ คลัง ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น (ตาราง ที่ 4) 

ปญหา ที่ เกิด ขึ้น กับ ประเทศ กำลัง พัฒนา หลาย ประเทศ คือ 

องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน มัก จะ หา รายได ของ ตนเอง ได 

ไม เพยีง พอ กบั การ ใช จาย ตาม แผน งาน และ โครงการ เพือ่ การ 

พัฒนา ทองถ่ิน ซึ่ง อาจ มี สาเหตุ มา จาก ตนทุน การ ให บริการ 

สาธารณะ ใน ดาน ตางๆ ที่ เพิ่ม ขึ้น รวดเร็ว กวา การ เพิ่ม ของ 

รายรับ ที่ มี อยู ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น จึง เปน เหตุ 

ให องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ใน ประเทศ กำลัง พัฒนา ตอง 

อาศัย รายรับ จาก การ อุดหนุน ชวย เหลือ จาก รัฐบาล
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ÃÐ Ñ́º ¤ÇÒÁ
 à»š¹ ÍÔÊÃÐ

à¤Ã×èÍ§Á×Í·ÕèÊÐ·ŒÍ¹
¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ

à¤Ã×èÍ§Á×Í·ÕèÊÐ·ŒÍ¹
¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ

องคกร ปกครอง 
สวน ทองถิ่น มี 
อิสระ ใน การ บริหาร 
จัดการ การ เงิน การ 
คลัง ได อยาง เต็ม ที่

องคกร ปกครอง สวน 
ทองถิ่น สามารถ กำหนด 
อัตรา และ ฐาน การ 
จัดเก็บ ไดเอง ทั้งหมด

มี ความ สามารถ ใน การ เขาถึง 
แหลง รายได ทั้ง ที่ เปน ภาษี และ 
มิใช ภาษี ของ ตนเอง

องคกร ปกครอง สวน 
ทองถิ่น สามารถ กำหนด 
อัตรา เอง ได ทั้งหมด

สามารถ กำหนด อัตรา การ จัด 
เก็บ ที่ เหมาะ สม กับ การ ใช จาย 
โดย อาจ ระบุ อัตรา ให หนวยงาน 
อื่นๆ ของ รัฐบาล ใน การ 
จัดเก็บ ได

องคกร ปกครอง สวน 
ทองถิ่น สามารถ กำหนด 
ฐาน การ จัดเก็บ ได เอง 
ทั้งหมด

มี อำนาจ ใน การ ลด หยอน การ 
จัด เก็บ รายได จาก ประชาชน 
ผูเสีย ภาษี ได ดวย ตนเอง

องคกร ปกครอง 
สวน ทองถิ่น มี 
อำนาจ ใน ขอบเขต 
ที่ รัฐบาล กำหนด ให

องคกร ปกครอง สวน 
ทองถิ่น สามารถ กำหนด 
อัตรา การ จัด เก็บ ภาย ใต 
กรอบ ที่ รัฐบาล กำหนด 
ให และ อาจ ได รับ การ 
แบงสรร รายได จาก 
รัฐบาล

รัฐบาล อาจ กำหนด เปน ชวง ของ 
อัตรา หรือ อัตรา สูงสุด ที่ องคกร 
ปกครอง สวน ทองถิ่น สามารถ 
ดำเนิน การ ได เอง

องคกร ปกครอง 
สวน ทองถิ่น ไมมี 
อำนาจ ทางการ 
คลัง ของ ตนเอง

อาศัย รายได จาก การ 
จัดสรร แบง ให ของ รัฐบาล 
เทานั้น โดย รัฐบาล เปน ผู 
กำหนด วิธี การ จัด แบง ให

เปนการ ควบคุม ของ รัฐบาล ซึ่ง 
ไม อาจ นับ วา มี การ กระ จาย 
อำนาจ ให แก องคกร ปกครอง 
สวน ทองถิ่น ที่แท จริง

ตาราง ท่ี 4 ระดับ ความ เปน อิสระ ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน
ที่มา: OECD (Organization of Economic-operation and Development). (2002) “Fiscal 

Design Surveys Across Levels of Government, Tax Policy Studies no 7, Paris: OECD. 

อาง ใน สกนธ วรัญู วัฒนา, “วิถี ใหม การ พัฒนา รายรับ ทองถิ่น ไทย”, หนา 14-15.
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¤ÇÒÁ ̈Óà»š¹ ã¹ ¡ÒÃ ÁÕ áËÅ‹§ ÃÒÂÃÑº à»š¹ ¢Í§ μ¹àÍ§ ¢Í§ 
Í§¤�¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹5

โดย หลัก การ แลว การ ดำเนิน งาน ตาม ภารกิจ หนาที่ 

ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ จำเปน ตอง ม ีทรพัยากร ของ 

ตนเอง โดย เฉพาะ ทรพัยากร ทางการ เงนิ (Financial Resource) 

ซึ่ง เปน หัวใจ สำคัญ ใน การ ขับ เคลื่อน ให เกิด การ ผลิต สินคา 

และ การ จัด บริการ สาธารณะ ใน ระดับ ทองถ่ิน ดัง นั้น องคกร 

ปกครอง สวน ทองถิน่ จงึ ม ีความ จำเปน ตอง ม ีรายรบั ที ่เปน ของ 

ตนเอง ให มาก พอ ตอ การ จดั บรกิาร สาธารณะ และ ควร มาจาก 

ฐาน ภาษี หรือ รายไดที่ มา จาก ใน พื้นที่ ให ได มาก ที่สุด เพื่อ 

ให เกิด ความ เปน อิสระ และ เสริม สราง ความ สามารถ ใน การ 

จัดบริการ สาธารณะ ให ได ตาม ความ ตองการ ของ ประชาชน 

ใน ทองถิ่น นอกจาก นั้น การ มี แหลง รายรับ ที่ เปน ของ ตนเอง 

ของ ทองถิ่น ยัง เปนการ สง เสริม กระบวนการ รับ ผิด รับ ชอบ 

(Accountability) ระหวาง ประชาชน และ ผูบริหาร ทองถ่ิน

 ความ สำเร็จ ของ การ กระ จาย อำ นาจ ทางการ คลัง มิใช 

การ ทำให องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน มี รายได เพ่ิม ขึ้น เพียง 

อยาง เดยีว เพราะ จะ ทำให เกดิ ปญหา การ ขาด ความ รบั ผดิ รบั 

ชอบ ใน การ บรหิาร ทรพัยากร ที ่องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ ได 

รบั และ นำ ไป สู ปญหา การ ขาด ดลุ ทางการ คลงั ของ รฐับาล ใน 

5 สกนธ วรัญู วัฒนา (2554), วิถี ใหม การ พัฒนา รายรับ ทองถิ่น 
ไทย, อาง แลว, หนา 29-38.
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ภาพ รวม ของ ประเทศ รวม ทัง้ ความ ไมม ีเสถยีรภาพ ของ ระบบ 

เศรษฐกิจ ใน ระดับ ชาติ ได 

หาก องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ ไมม ีแหลง รายได ของ 

ตนเอง มาก เพียง พอท่ี จะ สามารถ นำ ไป สนับสนุน การ ใชจาย 

ของ ตน จะ เกิด ผล ลบ ทั้ง ตอ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน และ 

รฐับาล กลาง นัน่ คอื องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ จะ ไม สามารถ 

รกัษา ความ เปน อสิระ ทางการ คลงั ของ ตนเอง ได เนือ่ง เพราะ 

ขนาด รายได ตอง ขึ้น กับ การ จัด เก็บ รายได ของ รัฐบาล กลาง 

และ การ จดัสรร รายได จาก รฐับาล กลาง ทำให องคกร ปกครอง 

สวน ทองถิ่น เปรียบ เสมือน เปน เพียง หนวย การ เบิก จาย เงิน 

ของ รัฐบาล กลาง เทานั้น ไม สามารถ มี อิสระ ใน การ ตัดสินใจ 

ใน การ ให บริการ สาธารณะ เพื่อ ตอบ สนอง ความ ตองการ 

ของ ประชาชน ใน พื้นที่ ได อยาง แทจริง ใน ดาน ของ รัฐบาล 

กลาง การ สนบัสนุน รายได ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน 

เชนนี้ นับ วา เปน ภาระ งบ ประมาณ ของ รัฐบาล กลาง ทั้ง ใน 

รูป ของ ภาษี แบง และ เงิน อุดหนุน ให แก องคกร ปกครอง สวน 

ทองถ่ิน ซึง่ ทำให งบ ประมาณ ของ รฐับาล กลาง ม ีขอ จำกัด มาก 

ขึ้น และ เปนการ เพิ่ม ความ เสี่ยง ทางการ เงิน การ คลัง ใหแก 

รัฐบาล กลาง ดัง นั้น การ กระ จาย อำ นาจ ทางการ คลัง จึง มี 

ความ สำคัญ และ ตอง ดำเนิน การ อยาง รดักุม ถกู ตอง เพือ่ เปน 

เครื่อง มือ ใน การ เพิ่ม ความ เขม แข็ง ทางการ คลัง ให แก องคกร 

ปกครอง สวน ทองถ่ิน และ เปน เคร่ือง มอื ใน การ กำกับ ดแูล การ 

ทำหนาที ่ของ รฐับาล กลาง ที ่ม ีตอ องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่
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 เหตผุล และ ความ จำเปน ที ่องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ 

ควร มี แหลง รายรับ เปน ของ ตนเอง มี ดังนี้

1. ·ÓãËŒ Í§¤ �¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹ ÁÕ ¤ÇÒÁ ÃÑº ¼Ố ªÍº 
ã¹ ¡ÒÃ ¤Çº¤ØÁ ́ ÙáÅ ÀÒÃÐ ¤‹Ò ãªŒ ̈‹ÒÂ ÁÒ¡ ¢Öé¹ เนื่อง เพราะ องคกร 

ปกครอง สวน ทองถิ่น ตอง พยายาม รักษา ดุล การ คลัง ของ 

ตนเอง

รายไดที่ นำ มาส นับ สนุ นการ ใช จาย ตาม ภารกิจ หนาที่ 

ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ควร เกดิ จาก ภายใน ทองถ่ิน 

ให ได มาก ที่สุด เพ่ือ เปนการ สะทอน ความ ตองการ หรือ 

ผลประโยชน ที่ ประชาชน ใน พื้นที่ ได รับ ใน ขณะ เดียวกัน การ 

จดั เก็บ รายได เอง ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ ยงั เปนการ 

สะทอน ความ สามารถ ใน การ บริหาร จัดการ รายได จาก ใน 

พื้นที่ ซึ่ง จะ สง ผล ให องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน มี อิสระ และ 

มี ความ สามารถ ใน การ ควบคุม การ ใช จาย ที่ เกิด ข้ึน อยาง มี 

ประสิทธิภาพ มาก ขึ้น

2. à¾×èÍ ãËŒ Í§¤ �¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹ Å´ ¡ÒÃ ¾Öè§ ¾Ô§ 
à§Ô¹ ÍØ´Ë¹Ø¹ ̈Ò¡ ÃÑ°ºÒÅ ¡ÅÒ§ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น จึง 

จำเปน ตอง มี อำนาจ ใน การ หา รายรับ ดวย ตนเอง มาก ขึ้น ซึ่ง 

ทำให องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น มุง พัฒนา ประสิทธิภาพ 

การ จดั เก็บ รายได ของ ตน และ พึง่ ตนเอง ทางการ คลงั มาก ขึน้ 

เปนการ ลด ความ สำคัญ ของ การ รับ เงิน อุดหนุน จาก รัฐบาล 

กลาง ลง (โดย เฉพาะ ใน สวน เงิน อุดหนุน เฉพาะ กิจ หรือ เงิน 

อุดหนุน เพื่อ ดำเนิน กิจการ ที่ ไม สอดคลอง กับ การ ทำ หนาที่ 
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ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น)

3. ·ÓãËŒ Í§¤ �¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹ ÊÒÁÒÃ¶ ̈Ñ´ ·Ó 
ÃÐºº §º »ÃÐÁÒ³ áÅÐ ¡ÒÃ ãËŒ ºÃÔ¡ÒÃ ÊÒ¸ÒÃ³Ð ·Õè àËÁÒÐ ÊÁ áÅÐ 
ÊÍ´¤ÅŒÍ§ ¡Ñº ÊÀÒ¾ àÈÃÉ°¡Ô¨ ÊÑ§¤Á áÅÐ à§×èÍ¹ä¢ ·Ò§¡ÒÃ 
àÁ×Í§ ¢Í§ áμ ‹ÅÐ ·ŒÍ§¶Ôè¹ ซึ่ง จะ สามารถ ตอบ สนอง ตอ ความ พึง 

พอใจ ของ ประชาชน ใน แตละ ทองถิน่ ได มาก ยิง่ ขึน้ ทัง้นี ้ระบบ 

งบประมาณ ทัง้ ดาน รายรบั และ ราย จาย ของ ทองถิน่ จะ ตองม ี

ขนาด การ ใช จาย และ ขนาด รายรับ ที่ เหมาะ สม ตาม ความ 

สามารถ ใน การ หา รายรับ เพ่ือ ใช ใน การ จัด บริการ สาธารณะ 

ใน พื้นที่ และ ไม กำหนด ขนาด ราย จาย ที่ เกิน ตัว ใน ขณะ 

เดียวกัน การ จัด เก็บ รายรับ นั้น จะ ตอง ได รับ ความ ยินยอม 

จาก ประชาชน สวน ใหญ ใน พืน้ที ่เพือ่ ม ิให เกดิ ปญหา ทางการ 

เมือง ใน พื้นที่ ขึ้น

4. ·ÓãËŒ à¡Ố  ¹ÇÑμ¡ÃÃÁ ¢Í§ ¡ÒÃ ºÃÔËÒÃ ̈Ñ́ ¡ÒÃ ·Ò§ ́ ŒÒ¹ 
ÃÒÂÃÑº ¢Í§ ·ŒÍ§¶Ôè¹ áÅÐ ÃÐºº ¡ÒÃ ãËŒ ºÃÔ¡ÒÃ ·Õè ÁÕ »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ÁÒ¡ 
¢Öé¹ ซึ่ง จะ ตอง มี การ สราง ระบบ ฐาน ขอมูล งบ ประมาณ ของ 

ทองถ่ิน เพื่อ ใช ใน การ ตัดสิน ใจ ใน โครงการ ลงทุน ดาน บริการ 

สาธารณะ ใน พื้นท่ี ได ถูก ตอง และ ดี ยิ่ง ขึ้น นอกจาก นั้น การ 

กำหนด แหลง รายรับ ที่ ชัดเจน ยัง ชวย สราง ความ ตระหนัก ถึง 

ขีด ความ สามารถ ใน การ แสวงหา รายรับ ที่ เพียง พอ ตอ การ ให 

บริการ สาธารณะ ใน พื้นท่ี เนื่อง เพราะ องคกร ปกครอง สวน 

ทองถ่ิน ตอง พึ่งพา ตนเอง ใน ดาน รายรับ มาก ยิ่ง ขึ้น



59´Ç§Á³Õ àÅÒÇ¡ØÅ

แนวคิด ของ การ กำหนด แหลง รายรับ ให แก องคกร 

ปกครอง สวน ทองถิ่น มุง เนน ไป ที่ การ เปน แหลง รายไดที่ 

มาจาก การ จัด เก็บ เอง ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น 

เปนหลัก ซึ่ง รายไดที่ มา จาก การ จัด เก็บ เอง ของ องคกร 

ปกครอง สวน ทองถิ่น เปน กลไก สำคัญ ใน การ สราง การ 

มี สวนรวม ของ ประชาชน ใน การ จัด บริการ สาธารณะ 

เนื่องเพราะ เมื่อ ประชาชน มี การ รวม รับ ภาระ ตนทุน6 ใน การ 

ให บรกิาร แลว การ ตดัสนิ ใจ ใน การ ให บรกิาร สาธารณะ ไม วา จะ 

เปน ใน เรือ่ง ของ ขนาด หรอื คณุภาพ ของ การ ให บรกิาร จะเปน 

การ รวม คิด รวม ทำ ระหวาง ประชาชน และ องคกร ปกครอง 

สวน ทองถิ่น มิใช เปนการ ตัดสิน ใจ โดย องคกร ปกครอง สวน 

ทองถ่ิน เพียง ฝาย เดียว

6 การ รับ ภาระ ตนทุน ของ ประชาชน อาจ มิใช การ รับ ภาระ ตนทุน 
ทัง้หมด ของ บริการ สาธารณะ นัน้ ซึง่ เปน เร่ือง ยาก เพราะ ขนาด รายไดที ่
จัด เก็บ เอง ใน พื้นที่ คงจะ ไมมี ขนาด ที่ มาก เพียง พอ กับ ตนทุน ของ การ 
ให บริการ สาธารณะ ทั้งหมด
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»ÃÐâÂª¹� ¢Í§ ¡ÒÃ ¡ÓË¹´ áËÅ‹§ ÃÒÂÃÑº ãËŒ á¡‹ 
Í§¤�¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹

ประโยชน ที่ ประชาชน จะ ได รับ จาก การ กำหนด แหลง 

รายรับ ที่ ชัดเจน ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน มี ดังนี้7

1. à¡Ô´ ¤ÇÒÁ ÁÕ ÍÔÊÃÐ ËÃ×Í ¡ÒÃ ÁÕ ÍÓ¹Ò¨ ã¹ ¡ÒÃ μ Ñ´ÊÔ¹ ã¨ ¢Í§ 
Í§¤ �¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹ (Local Sovereignty) â´Â 
à»š¹ ¼Å ÁÒ ̈Ò¡ àËμ Ø »̃¨ Ñ̈Â ́ Ñ§ μ ‹Í ä» ¹Õé

การ ที่ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น มี แหลง รายไดที่ • 

เปน ของ ตนเอง (Own Sources of Revenues) ที่มา 

จาก การ จัด เก็บ จาก ประชาชน ใน ทองถิ่น และ องคกร 

ปกครอง สวน ทองถิน่ ม ีอำนาจ ใน ทาง กฎหมาย ใน การ 

หา รายได ซึ่ง อาจ ครอบคลุม ตั้งแต การ กำหนด อัตรา 

การ กำหนด ฐาน การ จดั เกบ็ และ การ จดั เกบ็ เอง ทำให 

องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น มี อำนาจ ทางการ คลัง 

ที่ เปน อิสระ มาก ขึ้น กวา การ มี รายรับ ที่มา จาก ภาษี 

จดัสรร หรอื เงนิ อดุหนนุ เนือ่ง เพราะ ไมม ีความ แนนอน 

ใน การ ได รบั เงนิ รายรับ เหลา นี ้โดย เฉพาะ เงนิ อดุหนุน 

ซึง่ อยู ภาย ใต การ พิจารณา โดย ใช ดลุยพินจิ ของ รฐับาล 

กลาง โดยที่ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ไมมี โอกาส 

7 สกนธ วรัญู วัฒนา (2554), วิถี ใหม การ พัฒนา รายรับ ทองถิ่น 
ไทย, อาง แลว, หนา 39-42.
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ชี้แจง ความ จำเปน ใน การ ได รับ งบ ประมาณ 

องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน มี กฎหมาย รองรับ ในการ • 

หา รายได ภายใน พื้นที่ ของ ตนเอง เปนการ ทำให 

สามารถ จดั เกบ็ รายรบั สวน เพิม่ (Marginal Revenues)

ได งาย กวา รายรับ ที่มา จาก รัฐบาล กลาง เพียง 

อยางเดียว เนื่อง เพราะ เมื่อ องคกร ปกครอง สวน 

ทองถิ่น มี เครื่อง มือ ใน การ ดำเนิน การ หา รายรับ ของ 

ตนเอง โดยมี อำนาจ ใน การ กำหนด อัตรา ภาษี ที่ 

จัดเก็บ ใน พื้นที่ เพิ่ม จาก อัตรา ภาษี เดิม ที่ กำหนด โดย 

รัฐบาล กลาง (Surcharge Tax) นับ วา เปนการ ให 

อำนาจ ทางการ คลัง แก องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน 

เพิ่ม มากขึ้น การให อำนาจ ใน การ กำหนด อัตรา ภาษี 

ทำให องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน สามารถ ปรบั เปล่ียน 

ขนาด รายได ดวย ตนเอง ให สามารถ สอด รับ กับ ขนาด 

การ ใช จาย ใน การ ให บริการ สาธารณะ ใน พื้นที่

การ กำหนด แหลง รายได ให แก รัฐบาล ใน ระดับ ลาง สุด • 

ที่ สามารถ จัด เก็บ ได กอน (Subsidiarity in Taxation) 

เปนการ เอื้อ ให ทองถ่ิน มี อำนาจ ทางการ คลัง มากข้ึน 

หาก องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน มี อำนาจ ใน การ 

หารายได จาก ฐาน ภาษี อื่นๆ มาก ขึ้น จะ สามารถ ลด 

ความ เหลื่อม ล้ำ ทาง รายได ตาม แนว ตั้ง (Vertical Im-

balance) ระหวาง องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น แตละ 

ประเภท ให นอย ลง ได ซึ่ง ความ เหลื่อม ล้ำ ทาง รายได 
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นี ้เปน ปญหา มา จาก การ ที ่องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ 

ใน ระดับ ลาง ไม สามารถ จัด เก็บ ภาษี บาง ประเภท ได

2. ¤ÇÒÁ ÃÑº ¼Ô´ ÃÑº ªÍº áÅÐ ¡ÒÃ á¢‹§¢Ñ¹ ·Ò§ ÀÒÉÕ (Account-
ability and Tax Competition)

แนวคิด เรื่อง ความ รับ ผิด รับ ชอบ และ การ แขงขัน ทาง 

ภาษี เปน แนวคิด สำคัญ ใน เชิง ทฤษฎี แต กฎหมาย ใน ปจจุบัน 

ยัง ไม เปด โอกาส ให เกิด ขึ้น ได 

การ แขงขัน ทาง ภาษี เกิด จาก การ ที่ แตละ องคกร 

ปกครอง สวน ทองถิน่ สามารถ กำหนดการ จดั เกบ็ รายได ไดเอง 

สง ผล ให ภาระ ทาง ภาษี ที่ ประชาชน ใน แตละ พื้นท่ี แบกรับ 

ไม เทา กัน จึง เกิด ภาวะ การ แขงขัน ทาง ภาษี ระหวาง องคกร 

ปกครอง สวน ทองถ่ิน ดงั นัน้ รฐับาล กลาง จงึ ตอง เขามา กำกับ 

การ กำหนด แหลง รายได ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น 

ไมให มี การ กำหนด โครงสราง รายได และ อัตรา ภาษี ได อยาง 

อิสระ จน เกิน ไป หาก แต ตอง พิจารณา ถึง การ จัด เก็บ รายได 

ของ ทองถิน่ ขาง เคียง ดวย เพ่ือ ม ิกอ ให เกิด ความ ม ีอคต ิใน การ 

เก็บ ภาษี ระหวาง พื้นที่ ที่ อาจ จะ กระทบ แรง จูงใจ ใน การ จาย 

ภาษี ของ ประชาชน ใน พื้นที่

การ แขงขัน ทาง ภาษี ระหวาง องคกร ปกครอง สวน 

ทองถิ่น เปน กลไก หนึ่ง ใน การ ปองกัน พฤติกรรม การ แสวงหา 

ผล ประโยชน ของ ผู บริหาร องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน และ 

เปนการ สราง ความ รับ ผิด รับ ชอบ ใน การ จัด เก็บ ภาษี ใน พื้นที่ 
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รวม ทัง้ องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ ตอง พยายาม ปรบัปรงุ การ 

ทำงาน ของ ตน ให ม ีประสิทธภิาพ และ ประสิทธผิล ที ่เหมาะ สม 

กับ ภาษี ที่ จัด เก็บ จาก ประชาชน ใน พื้นที่ ให มาก ขึ้น

3. ¡ÒÃ ¡ÓË¹´ áËÅ‹§ ÃÒÂÃÑº ·Õè ÊÍ´¤ÅŒÍ§ ¡Ñº ËÅÑ¡ ¢Í§ 
¼Å»ÃÐâÂª¹ � (Benefit Principle and Revenue
Assignment)

การ กำหนด แหลง รายรับ ที่ จัด เก็บ เอง ของ องคกร 

ปกครอง สวน ทองถิน่ เปนการ จดัการ ภายใน ของ แตละ องคกร 

ปกครอง สวน ทองถิน่ ซึง่ ผู บรหิาร องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ 

จะ ตอง พิจารณา หา รายได จาก สิ่ง ที่ ประชาชน ใน พื้นที่ ได รับ 

ผลประโยชน เปนการ เฉพาะ (Specifi c Benefi ts) เนือ่ง เพราะ 

ม ีความ ชอบ ธรรม ใน การ จดั เกบ็ ภาษี มากกวา การ จดั เกบ็ ภาษี 

โดย ผล ประโยชน ที่ ได รับ มี ลักษณะ ทั่วไป (General Benefi ts)

การ จัด เก็บ ภาษี ตาม หลัก ของ ผล ประโยชน นั้น มี ความ 

เหมาะสม เน่ือง เพราะ ผู ที่ ได รับ ผล ประโยชน มากกวา ยอม 

สมควร ที่ จะ ตอง รับ ภาระ ภาษี มากกวา ผู ที่ ได รับ ผล ประโยชน 

นอย กวา หรือ ไม ได รับ ผล ประโยชน เลย เพื่อ ให เกิด ความ 

เปน ธรรม ทางการ คลัง 

โดย สวน ใหญ แลว รายได จาก การ จัด เก็บ เอง ของ 

องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น มัก ไม เพียง พอ ตอ คา ใช จาย ใน 

การ จัด บริการ สาธารณะ ใน พื้นที่ ซึ่ง อาจ มา จาก หลาย ปจจัย 
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เชน ฐาน ภาษี ใน ทองถิ่น มี ไม มาก พอ หรือ องคกร ปกครอง 

สวน ทองถิ่น ไม สามารถ มี แหลง รายได จาก คา ธรรมเนียม 

การ ใช บริการ สาธารณะ ได เนื่อง เพราะ องคกร ปกครอง สวน 

ทองถิ่น นั้น มิได เปน เจาของ หนวย งาน ที่ จัด บริการ สาธารณะ 

ดัง กลาว (เชน บริการ น้ำ ประปา) ดัง นั้น จึง ยัง มี ความ จำเปน 

ที่ จะ ตอง พึง พา รายได จาก ภาษี จัดสรร หรือ เงิน อุดหนุน จาก 

รัฐบาล กลาง ดวย เหตุ นี้ การ กระ จาย อำ นาจ ทางการ คลัง 

จึงตอง มี การ พิจารณา เรื่อง การ จัดสรร เงิน อุดหนุน ควบคูกับ 

การ กำหนด ประเภท รายรับ เพื่อ ให องคกร ปกครอง สวน 

ทองถ่ิน มี รายรับ ที่ เพียง พอ กับ การ จัด บริการ สาธารณะ

ÃÒÂÃÑº ¢Í§ Í§¤�¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹ ã¹ »ÃÐà·Èä·Â

พ.ร.บ.กำหนด แผน และ ขัน้ ตอน การ กระ จาย อำ นาจ ให 

แก องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 เปน กฎหมาย ที่ 

มี สวน สำคัญ ใน การ กำหนด แหลง รายได ของ องคกร ปกครอง 

สวน ทองถ่ิน โดย มี การ ระบุ ถึง ประเภท ของ แหลง รายได ของ 

องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน แตละ ประเภท เพิ่ม เติม จาก 

กฎหมาย ตางๆ ที่ มี อยู กอน แลว การ กำหนด ประเภท รายได 

ของ แตละ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น มี ความ แตก ตาง 

กันไป ตาม สภาพ โครงสราง พื้น ฐาน โครงสราง ทาง เศรษฐกิจ 

เปาหมาย ใน การ บริหาร งาน และ ความ รับ ผิด ชอบ ตอ หนาที่ 
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ใน การ ให บริการ สาธารณะ ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน 

แตละ ประเภท นอกจาก นั้น ยัง ขึ้น อยู กับ ปจจัย อื่นๆ ทั้ง จาก 

ปจจัย ทางการ เมือง ใน ระดับ ชาติ และ ทองถ่ิน

โครงสราง ประเภท รายได ของ องคกร ปกครอง สวน 

ทองถ่ิน แตละ ประเภท ใน ประเทศไทย เมื่อ พิจารณา จาก 

กฎหมาย ตางๆ สามารถ แบง ได ทั้งหมด 4 ประเภท โดย มี 

ราย ละเอียด ดังนี้

1. ÃÒÂä´Œ·Õè ·ŒÍ§¶Ôè¹ ̈Ñ´ à¡çº àÍ§ ประกอบ ดวย 2 ประเภท ยอย 

ดังนี้

1.1 ÃÒÂä´Œ ̈Ò¡ ÀÒÉÕ ÍÒ¡ÒÃ ·Õè ·ŒÍ§¶Ôè¹ à¡çº àÍ§ ประกอบ ดวย 

6 รายการ ดังน้ี

ภาษี โรง เรือน และ ที่ดิน• 

ภาษี บำรุง ทอง ที่• 

ภาษี ปาย• 

อากร ฆา สัตว• 

อากร รังนก อีแอน และ• 

ภาษี ทองถิ่น จาก ยาสูบ น้ำมัน และ โรงแรม• 8

1.2 ÃÒÂä´Œ·Õè ÁÔãª‹ ÀÒÉÕ ÍÒ¡Ã ประกอบ ดวย 4 รายการ 

ดังนี้

คา ธรรมเนียม คา ปรับ และ ใบ อนุญาต• 

8 เปน รายได เฉพาะ ของ อบจ. เทานั้น ยกเวน ภาษี โรงแรม ที่ กทม. 
มี สิทธิ จัด เก็บ ได
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รายได จาก ทรัพยสิน• 

รายได จาก สาธารณูปโภค และ• 

รายได เบ็ดเตล็ด• 

2. ÃÒÂä´Œ ̈ Ò¡ ÀÒÉÕ ·Õè ÃÑ°ºÒÅ ̈ Ñ´ à¡çº ãËŒ ประกอบ ดวย 10 

รายการ ดังนี้

ภาษี มูลคา เพิ่ม• 9

ภาษี ธุรกิจ เฉพาะ• 

ภาษี สุรา และ เบียร• 

ภาษี สรรพสามิต• 

ภาษี และ คา ธรรมเนียม รถยนต และ ลอ เลื่อน• 

คา ธรรมเนียม จด ทะเบียน อสังหาริมทรัพย• 

ภาษี การ พนัน• 

คา ภาค หลวง แร• 

คา ภาค หลวง ปโตรเลียม และ• 

อื่นๆ• 10

3. ÃÒÂä´Œ ÃÑ°ºÒÅ áº‹§ ãËŒ ประกอบ ดวย 1 รายการ ดังนี้

9 รวม ที ่จดัสรร ให ตาม พ.ร.บ.จดัสรร รายได ประเภท ภาษ ีมลูคา เพิม่ 
และ ภาษ ีธรุกจิ เฉพาะ ให แก ราชการ สวน ทองถิน่ พ.ศ. 2534 (1 ใน 9)
พ.ร.บ.เมือง พัทยา และ พ.ร.บ. อบจ.

10 รวม รายได ตาม กฎหมาย อุ ทยา นฯ คา ภาค หลวง ปา ไม 
คาธรรมเนียม น้ำ บาดาล และ อาชญา บัตร ประมง
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ภาษี มูลคา เพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนด แผน และ ขั้น ตอน • 

การ กระ จาย อำ นาจ ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน

4. à§Ô¹ ÍØ´Ë¹Ø¹ ประกอบ ดวย 3 รายการ ดังนี้

เงิน อุดหนุน ทั่วไป• 

เงิน อุดหนุน ทั่วไป กำหนด วัตถุประสงค• 11 และ

เงิน อุดหนุน เฉพาะ กิจ• 

ภาย หลัง จาก ที่ พ.ร.บ.กำหนด แผน และ ขั้น ตอน การ 

กระ จาย อำ นาจ ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ พ.ศ. 2542 

มี ผล บังคับ ใช ได มี การ กำหนด หลัก เกณฑ การ จัดสรร รายได 

ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ใน ทศิทาง ที ่สะทอน แหลง 

กำเนิด ของ ภาษี มาก ขึ้น โดย มี หลัก การ สำคัญ 2 ประการ คือ

การ จัดสรร รายได ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน 1. 

ให พิจารณา ภาพ รวม ของ รายได ทุก ประเภท

การ จัดสรร ภาษี ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น 2. 

ควรคำนึง ถึง แหลง กำเนิด ภาษี เปน สำคัญ 

โครงสราง ประเภท รายรับ ของ องคกร ปกครอง สวน 

ทองถิ่น แตละ ประเภท จะ มี ความ แตก ตาง กัน แสดง ใน 

ตาราง ที่ 5 ตัวอยาง หลัก เกณฑ ใน การ จัดสรร รายได ให แก 

องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

11 ถูกยุบรวมเปนเงินอุดหนุนทั่วไปใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551
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แสดง ใน ตาราง ที่ 6 และ แผนภาพ ที่ 3 (พัฒนาการ ของ หลัก 

เกณฑ การ จัดสรร รายได ตั้งแต กอน และ หลัง การ ประกาศ ใช 

พ.ร.บ.กำหนด แผน และ ขั้น ตอน การ กระ จาย อำ นาจ ให แก 

องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 แสดง ใน ภาค ผนวก 

ก) เมื่อ พิจารณา องค ประกอบ ทั้ง ประเภท ของ รายรับ ของ 

องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน และ หลัก เกณฑ ใน การ จัดสรร 

พบ วา รายได ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ที่ มี อำนาจ จัด 

เกบ็ เอง และ รายไดที ่จดัสรร ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ 

รับ ผิด ชอบ ดูแล มี ประเด็น ปญหา บาง ประการ ดังนี้ (สกนธ 

วรัญู วัฒนา 2554: 20, 24-25)

1. â¤Ã§ÊÃŒÒ§ ÃÒÂä´Œ ÃÐËÇ‹Ò§ Í§¤ �¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹
 ·ŒÍ§¶Ôè¹ áμ ‹ÅÐ »ÃÐàÀ· ÁÕ ¤ÇÒÁ ·Ñº «ŒÍ¹ ¡Ñ¹ เชน รายได จาก ภาษี 

มูลคา เพิ่ม และ รายได จาก คา ภาค หลวง แร และ ปโตรเลียม 

ที่ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ทุก ประเภท มี สวน รวม ใน การ 

ได รับ การ จัดสรร จาก รัฐบาล จึง ทำให เกิด การ แยง ชิง รายได 

กัน ระหวาง องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน แตละ ประเภท ซึ่ง 

สามารถ แกไข ปญหา นี้ ได โดย การ กำหนด ความ เปน เจาของ 

แหลง รายได ระหวาง องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน กนั ใหม มใิห 

มี ความ ทับ ซอน กัน
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1. ÃÒÂÃÑº·Õè·ŒÍ§¶Ôè¹ Ñ̈´à¡çºàÍ§

1.1 รายรับ จาก ภาษี อากร ที่ ทองถิ่น จัด เก็บ เอง

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ✓ ✓ ✓ ✓
ภาษีบำรุงทองท่ี ✓ ✓ ✓ ✓
ภาษีปาย ✓ ✓ ✓ ✓
อากรฆาสัตว ✓ ✓
อากรรังนกอีแอน ✓ ✓
ภาษี ทองถิ่น จาก ยาสูบ น้ำมัน และ โรงแรม1) ✓ *
1.2 รายรับที่มิใชภาษีอากร

คาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
รายรับจากทรัพยสิน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
รายรับจากสาธารณูปโภค ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
รายรับเบ็ดเตล็ด ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
2. ÃÒÂÃÑº ̈Ò¡ ÀÒÉÕ ·Õè ÃÑ°ºÒÅ ̈Ñ´ à¡çº ãËŒ

ภาษีมูลคาเพิ่ม 2) ✓ ✓ ✓ ✓
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ✓ ✓ ✓ ✓
ภาษีสุราและเบียร ✓ ✓ ✓ ✓
ภาษีสรรพสามิต ✓ ✓ ✓ ✓
ภาษี และ คา ธรรมเนียม รถยนต และ ลอ เล่ือน ✓ ✓
คา ธร รม เนี นม จด ทะเบียน อสังหาริมทรัพย ✓ ✓ ✓ ✓
ภาษี การ พนัน ✓ ✓ ✓ ✓
คาภาคหลวงแร ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

คาภาคหลวงปโตรเลียม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
อื่นๆ 3) ✓

ตาราง ที่ 5 โครงสราง ประเภท รายรับ ของ องคกร ปกครอง 
สวน ทองถิ่น ใน ประเทศไทย
ที่มา: สำนักงาน คณะ กรรมการ การ กระ จาย อำ นาจ ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น
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3. ÃÒÂÃÑº·ÕèÃÑ°ºÒÅáº‹§ãËŒ

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4. à§Ô¹ÍØ´Ë¹Ø¹

ทั่วไป ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค 4) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

เฉพาะกิจ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

หมายเหตุ 
1) เปนรายรับเฉพาะของ อบจ. เทานั้น 
ยกเวนภาษีโรงแรมท่ี กทม. มีสิทธิจัดเก็บได
2) รวมท่ีจัดสรรใหตาม 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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»ÃÐàÀ·ÃÒÂä´Œ ËÅÑ¡à¡³±�¡ÒÃ Ñ̈´ÊÃÃ

ภาษีมูลคาเพิ่ม 
(1 ใน 9) 

จัดสรร เปน ราย เดือน ตาม ผล การ จัด เก็บ ของ หนวย งาน 
ที่ รับ ผิด ชอบ ให แก เมือง พัทยา กทม. เทศบาล และ 
อบต. โดย จัดสรร ดังนี้

1. กรม สรรพากร จัด เก็บ ใน เขต กทม. จัดสรร ให กทม. 
ใน เขต จังหวัด จัดสรร ให เทศบาล และ อบต. ตาม 
เกณฑ ประชากร
2. กรม สรรพ สามิต และ กรม ศุลกากร จัด เก็บ จัดสรร ให 
กทม. เทศบาล และ อบต. ตาม เกณฑ ประชากร

ทั้งนี้ สวน ที่ จัด เก็บ ใน พื้นที่ เมือง พัทยา จัดสรร ตรง ให 
เมือง พัทยา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

จัดสรร เปน ราย เดือน ให แก เมือง พัทยา กทม. เทศบาล 
และ อบต. 
- ภาษี ที่ จัด เก็บ ใน เขต เมือง พัทยา และ กทม. จัดสรร 
ให เมือง พทัยา และ กทม. 
- ภาษี ที่ จัด เก็บ ใน เขต จังหวัด จัดสรร ให เทศบาล และ 
อบต. ตาม เกณฑ ประชากร

ภาษี สุรา และ 
สรรพสามิต

จัดสรร เปน ราย เดือน ให แก เมือง พัทยา เทศบาล อบต. 
และ กทม. ตาม เกณฑ ประชากร

ภาษี และ คา 
ธรรมเนียม รถยนต

จัดสรร เปน ราย เดือน ให กทม. และ อบจ. ตาม ผล การ 
จัด เก็บ ภาษี ใน เขต กทม. และ ใน เขต จังหวัด

ตาราง ที่ 6 หลัก เกณฑ การ จัดสรร รายได จาก รัฐบาล ให แก 
องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ที่มา: สำนักงาน คณะ กรรมการ การ กระ จาย อำ นาจ ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น
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»ÃÐàÀ·ÃÒÂä´Œ ËÅÑ¡à¡³±�¡ÒÃ Ñ̈´ÊÃÃ

คา ธรรมเนียม การ 
จด ทะเบียน สิทธิ และ 
นิติกรรม เกี่ยว กับ 
อสังหาริมทรัพย

จัด เก็บ ใน เขต ทองถิ่น ใด ให เปน รายได ของ ทองถิ่น นั้น

ภาษี มูลคา เพิ่ม ตาม 
พ.ร.บ.กำหนด แผน 
และ ขั้น ตอน การ
ก ระ จา ยอำ นาจ ให แก 
องคกร ปกครอง 
สวน ทองถิ่น พ.ศ. 
2542

จดัสรร ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ใน สดัสวน รอย 
ละ 19.70 ของ ภาษี มูลคา เพิ่ม ที่ รัฐ จัด เก็บ ตาม ประมวล 
รัษฎากร และ ให จัดสรร ตาม สัดสวน ที่ องคกร ปกครอง 
สวน ทองถิ่น แตละ แหง ได รับ ใน ป ที่ ผาน มา
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แผนภาพ ที่ 3 การจัดสรรภาษีใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ที่มา: สำนักงาน คณะ กรรมการ การ กระ จาย อำ นาจ ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น

ÃÒÂä´Œ·ÕèÃÑ°¨Ñ´à¡çºáÅÐáº‹§ãËŒ

รายไดที่รัฐจัดเก็บให ภาษี มูลคา เพิ่ม 
ที่ รัฐ แบง ให

ภาษี มูลคา เพิ่ม ตาม พ.ร.บ.
กำ หนด แผนฯ จัดสรร ให แก องคกร 
ปกครอง สวน ทองถิ่น รอย ละ 19.70 
ของ ภาษี มูลคา เพิ่ม ที่ จัด เก็บ ตาม 
ประมวล รัษฎากร และ จัดสรร ให แก 
องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น แตละ 
แหง ตาม สัดสวน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553

ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9

• กรม สรรพากร จัด เก็บ

จัด เก็บ ใน เขต กทม. จัดสรร ให กทม. 

จัด เก็บ ใน เขต จังหวัด จัดสรร ให เทศบาล 

และ อบต. ตาม เกณฑ ประชากร

• กรม สรรพ สามิต และ กรม ศุลกากร จัด เก็บ

จัดสรร ให กทม. เมือง พัทยา เทศบาล และ 

อบต. ตาม เกณฑ ประชากร 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

จัดเก็บในเขต กทม. และเมืองพัทยา จัดสรรให กทม. เละเมืองพัทยา

จัดเก็บในเขตจังหวัด จัดสรรใหเทศบาล และ อบต. ตามเกณฑประชากร

ภาษีสุราและสรรพสามิต

จัดสรร ให กทม. เมือง พัทยา เทศบาล และ อบต. ตาม เกณฑ ประชากร

ภาษี และ คา ธรรมเนียม รถยนต

จัด เก็บ ใน เขต กทม. จัดสรร ให กทม. / จัด เก็บ ใน เขต จังหวัด จัดสรร ให อบจ.

คา ธรรมเนียม จด ทะเบียน สิทธิ นิติกรรม

จัด เก็บ ใน เขต องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ใด จัดสรร ให องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ินน้ัน
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2. â¤Ã§ÊÃŒÒ§ ÃÒÂä´Œ·Õè à»š¹ ÍÂÙ‹ äÁ‹ ä´Œ ¤Ó¹Ö§ ¶Ö§ ¤ÇÒÁ 
áμ¡μ ‹Ò§ ã¹ â¤Ã§ÊÃŒÒ§ ·Ò§ àÈÃÉ°¡Ô¨ áÅÐ ÊÑ§¤Á â´Â à©¾ÒÐ ¤ÇÒÁ 
à»š¹ àÁ×Í§ áÅÐ ª¹º· ¢Í§ Í§¤ �¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹ เชน 

กรณี ระหวาง เทศบาล และ อบต. ซึ่ง มี สภาพ กายภาพ ทาง 

ภมูศิาสตร และ ความ ตองการ บรกิาร สาธารณะ ที ่แตก ตางกนั 

แต มี โครงการ สราง รายไดที่ เหมือน กัน ทำให แหลง รายได 

ดัง กลาว ไม สามารถ สะทอน ถึง ความ ตองการ และ ความ แตก 

ตาง ของ บริการ สาธารณะ ของ ประชาชน ใน แตละ ทองถิ่นได 

และ เปนเรือ่ง ยาก ที ่องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ จะ ม ีรายไดที ่

เพียง พอ ตอ ตนทุน การ จัด บริการ สาธารณะ จาก โครงสราง 

รายได ดัง กลาว

3. ¢ŒÍ ̈Ó¡Ñ´ ¢Í§ ¢ŒÍÁÙÅ áÅÐ μ ÑÇá»Ã ·Õè ¹Ó ÁÒ ãªŒ ã¹ ¡ÒÃ 
Ñ́̈ ÊÃÃ ÃÒÂä´Œ ซึง่ ไม สามารถ สะทอน ความ แตก ตาง ของ ภาระ 

การ ใช จาย และ หนาที่ ที่ แตก ตาง กัน ระหวาง องคกร ปกครอง 

สวน ทองถิน่ จงึ ทำให ชอง วาง ความ แตก ตาง ทางการ คลงั ของ 

รายรับ และ ราย จาย ระหวาง องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน มี 

มาก ขึ้น เนื่อง เพราะ ตนทุน การ ใช จาย ใน แตละ ภารกิจ และ 

ขนาด รายรับ ที่ ได รับ การ จัดสรร ไม ได มี ความ เชื่อม โยง กัน 

ดังน้ัน ภาย ใต สูตร การ จัดสรร รายได ใน ปจจุบัน ทำให องคกร 

ปกครอง สวน ทองถ่ิน ที ่ม ีรายรบั นอย แต ม ีภารกจิ ที ่ม ีตนทนุ ใน 

การ จดัการ สงู ไมม ีโอกาส ได รบั การ จดัสรร รายได เพ่ิม มากข้ึน 

เพียง พอ กับ ภาระ คา ใช จาย ที่ มี อยู

จาก ปญหา ขาง ตน เพ่ือ มิ ให มี การ เกิด ความ แตก ตาง 
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ทางการ คลัง ระหวาง องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน มาก ยิ่ง ขึ้น 

จน ยาก แก การ แกไข จึง จำเปน ตอง มี การ ทบทวน การ กำหนด 

รายรับ ที่ เหมาะ สม ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน แตละ 

ประเภท และ พิจารณา สูตร การ จัดสรร รายได ของ รัฐบาล ให 

แก องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ ให ม ีความ สอดคลอง กบั ภาระ 

คาใช จาย หรอื ขนาด ภารกิจ ที ่ได รบั การ ถาย โอน มา จาก รฐับาล

 การ กำหนด ประเภท รายไดที่ มอบ หมาย ให แก องคกร 

ปกครอง สวน ทองถิ่น แตละ ประเภท ตอง คำนึง ถึง เปา หมาย 

การ รองรบั การ ทำ หนาที ่แทน รฐับาล ซึง่ อาจ ม ีความ แตกตาง 

กัน ตาม นโยบาย ของ รัฐบาล ที่ มี ตอ องคกร ปกครอง สวน 

ทองถ่ิน แตละ ประเภท เชน ระหวาง อบ จ. เทศบาล และ 

อบต. ที ่ม ีขอบเขต อำนาจ หนาที ่ที ่แตก ตาง กนั ดงั นัน้ ประเภท 

ของ รายได และ วิธี การ จัดสรร จึง ไม จำเปน ตอง เหมือน กัน

โดย สรุป แลว การ กำหนด รายรับ ตอง พิจารณา วา 

แตละ ประเภท รายรับ มี ความ เหมาะ สม กับ องคกร ปกครอง 

สวน ทองถิ่น หรือ ไม และ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น มี 

ความ สามารถ ใน การ บริหาร จัดการ หรือ ไม นอกจาก นั้น 

ตองพจิารณา วา ขนาด รายรบั ที ่เกดิ ขึน้ จรงิ ใน องคกร ปกครอง 

สวน ทองถ่ิน แตละ ประเภท มี ความ เพียง พอ หรือ ไม เพื่อ ให 

องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน เกิด ความ เปน อิสระ และ ความ 

รับ ผิดชอบ ทางการ คลัง ให ได มาก ที่สุด

องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ใน ประเทศไทย มี รายรับ 

มา จาก 3 แหลง หลักๆ คือ 1) รายรับ ที่ จัด เก็บ เอง ใน ทองถิ่น 
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2) รายรับ ภาษี ที่ รัฐบาล จัด เก็บ ให และ แบง ให และ 3) เงิน 

อุดหนุน จาก รัฐบาล ภาษี ที่ รัฐบาล จัด เก็บ ให และ แบง ให เปน 

ภาษี ที่ รัฐบาล และ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน จัด เก็บ จาก 

ฐาน ภาษี เดียวกัน ซึ่ง ภาษี ประเภท นี้ หาก จัด เก็บ โดย รัฐบาล 

จะ มี ประสิทธิภาพ สูง กวา การ ให องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น 

จัด เก็บ เอง เมื่อ รัฐบาล จัด เก็บ ภาษี แลว จะ จัดสรร รายรับ 

บางสวน หรือ ทั้งหมด ไป ยัง องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ซึ่ง 

ขึ้น อยู กับ ประเภท ของ รายรับ ภาษี

ตาราง ที ่7 แสดง ถงึ การ เปลีย่นแปลง โครงสราง รายรบั 

ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ใน ประเทศไทย ตั้งแต 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2542-2555 การ กระ จาย อำ นาจ ทางการ 

คลัง ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ใน ทาง ทฤษฎี มุง เนน 

สนับสนุน ให องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น มี แหลง รายรับ ท่ี จะ 

นำ มา จดั บรกิาร สาธารณะ จาก พืน้ที ่ของ ตนเอง ให ม ีสดัสวนที ่

มาก ทีส่ดุ เทา ที ่จะ ทำได แต ใน ทาง ปฏบิตั ิจะ เหน็ ได วา รายรบั 

ใน สวน ของ รายไดที่ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น จัดเก็บ เอง 

เปน สัดสวน ที่ คอน ขาง นอย เม่ือ เทียบ กับ รายรับ ของ องคกร 

ปกครอง สวน ทองถ่ิน ทั้งหมด คือ คิด เปน สัดสวน ไมเกิน 

รอยละ 10 ของ รายรับ ทั้งหมด ของ องคกร ปกครอง สวน 

ทองถ่ิน นับตั้งแต ป พ.ศ. 2548 เปนตน มา รายรับ สวน ใหญ 

จะ มาจาก รายรบั ที ่รฐับาล จดั เกบ็ ให และ รายรบั ที ่รฐับาล แบง 

ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน คิด เปน สัดสวน ประมาณ 

รอยละ 50 ของ งบ ประมาณ รายรับ ทั้งหมด เงิน อุดหนุน 
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เปน รายรับ ที่ มี นัย สำคัญ ตอ รายรับ ของ องคกร ปกครอง สวน 

ทองถ่ิน โดย คิด เปน สัดสวน ประมาณ รอย ละ 40 ของ รายรับ 

ทั้งหมด (แผนภาพ ที่ 4)

สัดสวน รายรับ ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ตอ 

รายได สทุธ ิของ รฐับาล เพิม่ ขึน้ โดย ตลอด และ เพิม่ ขึน้ อยาง ม ี

นัย สำคัญ ใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2544 โดย มากกวา รอยละ 

20 ของ รายได สุทธิ ของ รัฐบาล ใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

สัดสวน รายรับ ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ตอ รายได 

สุทธิ ของ รัฐบาล คิด เปน รอย ละ 26.77 โดย ประมาณ ซึ่ง ได 

มี การ ระบุ ไว ใน พระ ราช บัญญัติ กำหนด แผน และ ขั้นตอน การ 

กระ จาย อำ นาจ ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ฉบบั ที่ 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 

องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน แตละ ประเภท อยาง เหมาะสม 

โดย ตั้งแต ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนตน ไป ให องคกร 

ปกครอง สวน ทองถ่ิน มี รายได คิด เปน สัดสวน ตอ รายได สุทธิ 

ของ รัฐบาล ไม นอย กวา รอย ละ 25 โดย มี จุด มุง หมาย ที่ จะ ให 

องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น มี รายได เพ่ิม ขึ้น คิด เปน สัดสวน 

ตอ รายได สุทธิ ของ รัฐบาล ใน อัตรา ไม นอย กวา รอย ละ 35 

(มิได มี การ กำหนด เงื่อน เวลา ไว)
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แผนภาพ ที่ 4 โครงสราง รายรับ ของ องคกร ปกครอง 
สวน ทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2542-2555
ที่มา: สำนักงาน คณะ กรรมการ การ กระ จาย อำ นาจ ให แก องคกร ปกครอง 

สวน ทองถิ่น

หมายเหต:ุ ขอมลู งบ ประมาณ ราย จาย จาก ศนูย ขอมูล การ 
คลงั ทองถิน่ จาก องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ จำนวน 600 
แหง จาก 7,853 แหง

ÅŒÒ¹ºÒ·

2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555
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รายไดที่รัฐบาลแบงให

รายไดที่รัฐบาลเก็บได

รายไดทองถิ่นจัดเก็บเอง
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จาก โครงสราง รายรับ ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน 

ดัง กลาว จะ เห็น ได วา รายไดที่ มา จาก การ จัด เก็บ เอง ของ 

องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน มี สัดสวน ที่ ต่ำ จึง เปน ผล ให 

องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน มี แนว โนม ใน การ พึ่ง พิง รายได 

จาก ภาษี จัดสรร และ เงิน อุดหนุน จาก รัฐบาล สูง ซึ่ง สะทอน 

ให เห็น วา ความ เปน อสิระ และ ความ สามารถ ทางการ คลงั ของ 

องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ยัง มี อยู ใน ระดับ ต่ำ ดัง นั้น การ 

พฒันา ศกัยภาพ ทางการ คลงั ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน 

จึง เปน เรื่อง ที่ จะ ตอง ให ความ สำคัญ

á¹Ç·Ò§ ¡ÒÃ ¡ÓË¹´ ÃÒÂÃÑº ·Õè àËÁÒÐ ÊÁ ¢Í§ Í§¤�¡Ã 
»¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹

การ กำหนด รายรับ ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน 

ของ แตละ ประเทศ โดย ทั่วไป อาจ มี ความ แตก ตาง กัน มิได 

มี รูปแบบ ที่ ตายตัว ขึ้น อยู กับ โครงสราง ของ รายรับ ความ 

สัมพันธ ของ การ จัด เก็บ รายได ของ รัฐบาล และ ระดับ การ 

พฒันา ของ ระบบ เศรษฐกิจ และ สงัคม ของ ประเทศ โครงสราง 

เชิง สถาบัน ทั้ง ทาง ดาน เศรษฐกิจ และ การเมือง คา นิยม 

วัฒนธรรม สังคม ระบบ การ บริหาร ภาษี หรือ รายได แตละ 

ประเภท ที่ แตก ตาง กัน ไป

หลัก การ สำคัญ ของ การ กำหนด แหลง รายรับ ระหวาง 
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รัฐบาล กลาง กับ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น คือ ความ มี 

ประสิทธิภาพ (Effi  ciency) ใน การ บริหาร การ จัด เก็บ และ 

ความ เสมอ ภาค (Equity) 

ดาน ประสิทธิภาพ หมาย ถึง รายรับ ที่ เปน ของ องคกร 

ปกครอง สวน ทองถ่ิน ตอง สามารถ สะทอน ศักยภาพ ทาง 

เศรษฐกิจ และ ความ สามารถ ใน การ จาย (Ability to Pay) ที่ 

มี อยู ใน พื้นที่ ของ แตละ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ดัง นั้น 

รายรับ ที่ เปน ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ตอง มี ความ 

สอดคลอง กับ สภาพ เศรษฐกิจ ของ แตละ ทองถิ่น 

ดาน ความ เสมอ ภาค หมาย ถึง การ จัด เก็บ รายได ของ 

องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ตอง ไม ทำให สวัสดิการ สังคม 

ของ ประชาชน ใน พื้นที่ เกิด ความ บิดเบือน แตก ตาง กัน มาก 

จน เกิน ไป

การ เปน แหลง รายรับ ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ 

ยงั ตอง คำนงึ ถงึ ความ จำเปน ทางการ คลงั (Fiscal Needs) คอื 

ตอง สามารถ สราง รายได ให มาก เพียง พอ สำหรบั การ ทำ หนาที ่

ให บริการ สาธารณะ ใน ระดับ หนึ่ง เพ่ือ ให เกิด การ ยอมรับ ใน 

การ ทำ หนาที่ ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น และ กระตุน 

ให ประชาชน เห็น ความ สำคัญ ของ การ จัด เก็บ รายได เพื่อ การ 

ทำ หนาท่ี ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ตาม ที่ กฎหมาย 

กำหนด

สกนธ วรัญู วัฒนา (2554: 47-54) ได สรุป หลัก การ 

ของ การ กำหนด แหลง รายรับ ที่ ควร เปน ของ องคกร ปกครอง 
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สวน ทองถ่ิน 5 ประการ ดังนี้

1. ¤ÇÒÁ à¾ÕÂ§ ¾Í áÅÐ ¤ÇÒÁ Â×´ËÂØ‹¹ ã¹ ¡ÒÃ »ÃÑº à»ÅÕèÂ¹ 
ÃÒÂÃÑº (Revenue Adequacy and Flexibility) 

การ กำหนด รายรับ ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน 

อยาง นอย ควร จะ สะทอน ผล ประโยชน ที ่ประชาชน ได รบั จาก 

การ ให บรกิาร สาธารณะ ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ เพือ่ 

ให ประชาชน เกิด ความ ยินยอม ที่ จะ จาย ภาษี เพื่อ สนับสนุน 

การ ทำ หนาที ่ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ และ ทำให การ 

จัด เก็บ ภาษี มี รายไดที่ มาก เพียง พอ แมวา องคกร ปกครอง 

สวน ทองถ่ิน จะ มิใช องคกร แสวงหา กำไร ก็ตาม

รายได ตอง มี ความ ยืดหยุน เพียง พอที่ จะ ตอบ รับ กับ 

สภาพ การ เปลี่ยนแปลง ทาง เศรษฐกิจ ใน แตละ พื้นที่ เนื่อง 

เพราะ ใน ปจจุบัน ตนทุน ใน การ จัด บริการ สาธารณะ ของ 

องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน มัก จะ เพ่ิม สูง ขึ้น ไม วา สาเหตุ จะ 

มา จาก ระดับ เงินเฟอ หรือ การ เพิ่ม ขึ้น ของ จำนวน ประชากร 

ใน ทองถ่ิน ก็ตาม ดัง นั้น การ ปรับ เปล่ียน ประเภท หรือ ขนาด 

ของ รายได ควร จะ ทำได งาย เพ่ือ ให สามารถ ตอบ รับ กับ การ 

เปลี่ยนแปลง ของ ตนทุน ได ทัน

2. ¤ÇÒÁ àÊÁÍ ÀÒ¤ (Equity)
ผู ที่ มี ความ สามารถ ใน การ จาย สูง กวา ตอง ถูก จัด เก็บ 

ภาษ ีสงู กวา หรอื จาย ภาษ ีใน อตัรา ที ่สงู กวา ผู ที ่ม ีความ สามารถ 

ใน การ จาย ที ่ตำ่ กวา ซึง่ เปน ไป ตาม หลกั ความ สามารถ ใน การ 

จาย (Ability-to-Pay Principle)
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ความ เทา เทียม ใน บริบท ของ การ เก็บ ภาษี ใน ทาง 

ทฤษฎี สามารถ พิจารณา ได 3 มิติ คือ

ความ เสมอ ภาค ใน แนว ตัง้ (Vertical Equity) อยู บนหลกั • 

ความ สามารถ ใน การ จาย คือ องคกร ปกครอง สวน 

ทองถิ่น ที่ มี ความ สามารถ ใน การ จาย มากกวา ก็ ควร 

จะ จาย ใน จำนวน ที ่สงู กวา องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ 

ที่ ไมมี ศักยภาพ ทาง เศรษฐกิจ ที่ จะ จัด เก็บ ภาษี หรือ 

หารายได ของ ตนเอง ได 

ความ เสมอ ภาค ใน แนว นอน (Horizontal Equity) • 

คือ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ที่ มี ความ เหมือน กัน 

ทางรายได ประชาชน ใน ทองถิ่น ที่ มี ความ เหมือน กัน 

ควร ตอง ได รับ การ ปฏิบัติ หรือ การ จัด เก็บ ที่ เทา กัน 

(จายใน อัตรา ที่ เทา กัน)

ความ เสมอ ภาค ระหวาง องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน • 

ดวย กันเอง คือ ประชาชน ที่ อาศัย อยู ใน พื้นท่ี ของ 

องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น หนึ่ง นั้น ไม ควร ที่ จะ ตอง 

เสีย ภาษี ใน อัตรา ที่มา กก วา อีก องคกร ปกครอง สวน 

ทองถ่ิน หนึ่ง มาก จน เกิน ไป 

3. ¤ÇÒÁ ÊÒÁÒÃ¶ áÅÐ ¤ÇÒÁ à»š¹ ä» ä´Œ ã¹ ¡ÒÃ ̈ Ñ´¡ÒÃ 
(Administrative Capacity and Feasibility)

ความ สามารถ ใน การ จดัการ ใน ที ่นี ้หมาย รวม ถงึ ความ 

สามารถ ใน การ จดั เกบ็ รายได และ การ ระบ ุถงึ เปา หมาย ในการ 

จัด เก็บ ประเด็น สำคัญ ที่ ตอง คำนึง ถึง ใน การ จัด เก็บ รายได 
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คือ ตนทุน ของ การ จัด เก็บ โดย เฉพาะ ประชากร สวนใหญ 

ใน ประเทศ กำลัง พัฒนา อยู ใน ระบบ เศรษฐกิจ แบบ ไม เปน 

ทางการ (Informal Sector) และ มิได มี การ เสีย ภาษี ให แก 

องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ซึ่ง คน กลุม นี้ มัก จะ ทำงาน ใน 

ลักษณะ ที่ เปนการ จาง งาน ตนเอง ที่ มิได มี การ รายงาน หรือ 

จด ทะเบียน กับ ทางการ หาก จะ นำ คน กลุม นี้ เขา สู ระบบ การ 

จดั เกบ็ ภาษ ีก ็จะ ม ีตนทนุ ที ่สงู (อาจ สงู กวา คา เฉลีย่ ของ รายได 

ที่ จะ จัด เก็บ ได)

ตนทนุ ใน การ บรหิาร จดัการ การ จดั เกบ็ รายได (Admin-

istrative Cost) จึง เปน ปจจัย สำคัญ ปจจัย หนึ่ง ใน การ กำหนด 

แหลง รายรับ ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน เนื่อง เพราะ 

รายได บาง ประเภท อาจ มี ความ เหมาะ สมใน การ เปน รายได 

ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน แต กลับ มี ตนทุน ใน การ 

บรหิาร จดัการ ที ่สงู จงึ อาจ ทำให องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ 

ไมมี ความ สามารถ ใน การ ดำเนิน การ จัด เก็บ ได สง ผล ให เกิด 

การ รั่ว ไหล ของ ภาษี หรือ การ หลีก เลี่ยง ภาษี ได งาย เชน ภาษี 

การ ขาย (Sales Tax) ซึง่ ฐาน ภาษ ีม ีลกัษณะ ที ่สามารถ เคลือ่น 

ยาย ได งาย รายได ใน ลักษณะ นี้ รัฐบาล มัก จะ มี อำนาจ และ 

ความ สามารถ ใน การ จัด เก็บ ได ดี กวา องคกร ปกครอง สวน 

ทองถ่ิน

4. ¡ÒÃ ÂÍÁÃÑº ·Ò§¡ÒÃ àÁ×Í§ (Political Accept-
ability)

หาก เปรียบ เทียบ การ จัด เก็บ รายได ของ รัฐบาล กลาง 
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และ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น พบ วาการ จัด เก็บ รายได 

ของ รัฐบาล กลาง มี การก ระ จาย ตัว ของ รายไดที่ จัด เก็บ ใน วง 

กวาง และ ประชาชน ทุก คน รับ รู ดัง นั้น ประชาชน จึง ไมรู สึก 

วา เปน เรื่อง ที่ ถูก เอา รัด เอา เปรียบ หรือ เปน เรื่อง เฉพาะ ตัว 

แต ใน กรณี ของ การ จัด เก็บ รายได ของ องคกร ปกครอง สวน 

ทองถ่ิน ซึง่ ม ีลกัษณะ ของ ความ ใกล ชดิ กบั ประชาชน และ อาจ 

มี ความ แตก ตาง ใน การ จัด เก็บ ระหวาง ประชาชน ใน พื้นที่ จึง 

อาจ ทำให ประชาชน ใน ทองถ่ิน รูสึก ถึง ความ ไม เทา เทียม ใน 

การ จาย ภาษี ใน ขณะ เดียวกัน ประชาชน ใน ทองถิ่น มัก มิได 

คำนึง ถึง ผล ประโยชน ที่ ตน จะ ได รับ ใน ลักษณะ ที่ แตก ตาง กัน 

ตาม ประเภท ของ บริการ สาธารณะ ของ ทองถิ่น ทำให ใน บาง 

กรณี ที่ ประชาชน กับ ผู บริหาร องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น มี 

ความ ออน ไหว ทางการ เมือง (Political Sensitive) อาจ เกิด 

คำถาม ตอ การ จัด เก็บ รายได หรือ ภาษี ของ ทองถ่ิน ขึ้น เชน 

ควร มี การ จัด เก็บ ภาษี ทรัพยสิน เชน ภาษี โรง เรือน และ ที่ดิน 

หรอื ไม หรอื ใน บาง กรณ ีความ ออน ไหว ทางการ เมอืง อาจ ขึน้ 

กับ คน เฉพาะ กลุม เชน ควร เก็บ ภาษี จาก ผู ที่ ได รับ ประโยชน 

จาก บรกิาร สาธารณะ ของ ทองถิน่ และ ม ีความ สามารถ ใน การ 

จาย มากกวาผู ที่ ไมมี ความ สามารถ ใน การ จายหรือ ไม แมวา 

จะ ได รับ ประโยชน เชน กัน ก็ตาม ดวย ประเด็น เหลา นี้ จึง เห็น 

ได วาการ ยอมรับ ทางการ เมือง ใน การ หา รายรับ ของ องคกร 

ปกครอง สวน ทองถิน่ เปน เร่ือง ที ่องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ 

ควร ให ความ สำคัญ และ ทำความ เขาใจ กับ ประชาชน
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5. ¤ÇÒÁ ÁÕ »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ·Ò§ àÈÃÉ°¡Ô¨ (Economic 
Efficiency)

ภาษี ที่ ทำให เกิด ความ มี ประสิทธิภาพ ทาง เศรษฐกิจ 

ควร เปน ภาษี ที่ ทำให เกิด การ บิดเบือน ของ การ จัดสรร 

ทรัพยากร ระหวาง ปจเจก ชน นอย ที่สุด ดัง นั้น การ กำหนด 

รายรับ ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น จะ ตอง ออกแบบ 

ใหเกิด การ บิดเบือน ของ การ จัดสรร ทรัพยากร ให นอย ที่สุด 

หรือ หลีก เลี่ยง มิ ให เกิด การ เปลี่ยนแปลง พฤติกรรม (เชน 

การตดัสนิ ใจ ใน การ ทำการ ผลติ การ บรโิภค และ การ จางงาน) 

ที่ไม ตองการ

ลักษณะ ของ รายได หรือ ภาษี ที่ เหมาะ สม กับ องคกร 

ปกครอง สวน ทองถิ่น แสดง ใน กลอง ที่ 3
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¡Å‹Í§ ·Õè 3 : ลักษณะของรายไดหรือภาษีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

มี ลักษณะ ที่ ยึด ติด กับ พื้นที่ ของ ทองถิ่น (Immobility) • 
ประชาชน ที่ เปน ผูรับ บริการ สาธารณะ ควร จะ แบก รับ ภาระ ทาง 
ภาษี ของ ทองถิ่น ที่ ตน อาศัย อยู ดัง นั้น ภาษี ที่ ทองถิ่น จัด เก็บ เอง จึง 
ควร ครอบคลุม กิจกรรม ทั้งหมด ที่ เกิด ขึ้น ใน ทองถิ่น นั้นๆ ซึ่ง ภาษี ที่ 
จัด เก็บ ได จะ เปน ตัว กำหนด ความ สามารถ ทางการ คลัง ของ องคกร 
ปกครอง สวน ทองถิ่น ได ใน ระดับ หนึ่ง ซึ่ง นำ ไป สู การ ให บริการ 
สาธารณะ ตาม ศักยภาพ ทาง เศรษฐกิจ ของ แตละ พื้นที่ 
ควร สะทอน ตนทุน และ ผล ประโยชน ใน การ ให บริการ สาธารณะ • 
ของ ทองถิ่น ให ได มาก ที่สุด และ รักษา ความ เปน อิสระ ใน การ บริการ 
จัดการ ของ ทองถิ่น ให ได มาก ที่สุด เพื่อ ให สอดคลอง กับ หลัก ความ 
รับ ผิด รับ ชอบ รวม กัน (Accountability) ใน การ ให บริการ สาธารณะ 
ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ที่ ให แก ประชาชน ใน พื้นที่
ไม สง ภาระ ของ การ จัด เก็บ ภาษี ออก ไป นอก เขต พื้นที่ ของ องคกร • 
ปกครอง สวน ทองถิ่น นั้น (Spillover Eff ect) 
มี ความ ยืดหยุน ตาม สภาพ การ พัฒนา ทาง เศรษฐกิจ ของ ทองถิ่น คือ • 
สามารถ เพิ่ม ขึ้น ได ตาม ระดับ การ พัฒนา ที่ เกิด ขึ้น เพื่อ ลด การ พึ่งพา 
รายรับ จาก รัฐบาล กลาง
สะทอน ตนทุน ใน การ ให บริการ สาธาณะ และ การ ลงทุน ใน โครงสราง • 
พื้น ฐาน ของ ทองถ่ิน ให ได มาก ที่สุด
ควร ควบคุม ตนทุน ใน การ บริหาร การ จัด เก็บ รายได ของ องคกร • 
ปกครอง สวน ทองถิ่น ให ต่ำ ที่สุด
งาย ตอ การ บริหาร จัดการ ใน ระดับ ทองถิ่น• 
ไม แขงขัน กับ การ จัด เก็บ ภาษี ของ รัฐบาล กลาง• 
องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น สามารถ ใช ฐาน ภาษี รวม กับ รัฐบาล กลาง • 
ได แต ตอง มี ความ ชัดเจน ใน การ กำหนด วิธี การ จัดสรร ให แก องคกร 
ปกครอง สวน ทองถิ่น
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ÍÓ¹Ò¨ã¹¡ÒÃ¡ÓË¹´ ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

¨Ñ´¡ÒÃ
áÅÐ¡ÒÃ Ñ̈´à¡çº

ËÁÒÂàËμØ

°Ò¹ ÍÑμÃÒ

ภาษีศุลกากร C C C
ภาษี นำ เขา 
สง ออก

ภาษีเงินไดนิติบุคคล C C C
ปจจัย การ ผลิต 
เคลื่อน ยาย ได

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา C C, S, L C
เพื่อ การ
ก ระ จาย รายได 
และ เคล่ือน ยาย ได

ภาษีจากความม่ังคั่ง C C C
มุง เพื่อ การ 
กระจาย รายได

ภาษีสรรพสามิตจากเหลา และยาสูบ C, S, L C, S, L C, S, L
ดูแล สุขภาพ ของ 
ประชาชน รวม กัน

คาธรรมเนยีมจากการพนัน S, L S, L S, L
ความ รับ ผิด ชอบ 
รวม กัน

คา สัมปทาน คา ธรรมเนียม 
และ คา ปรับ

S, L S, L S, L
หลัก ผล ประโยชน 
สำหรับ บริการ 
จาก ทองถิ่น

ตาราง ที่ 8 ตัวอยาง ของ การ กำหนด รายรับ ระหวาง รัฐบาล 
และ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น
ที่มา: สกนธ วรัญู วัฒนา, (2554), “วิถี ใหม การ พัฒนา รายรับ ทองถิ่น ไทย”, 

ดัดแปลง จาก 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.
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»ÃÐàÀ·ÃÒÂä´Œ
ÍÓ¹Ò¨ã¹¡ÒÃ¡ÓË¹´ ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

¨Ñ´¡ÒÃ
áÅÐ¡ÒÃ Ñ̈´à¡çº

ËÁÒÂàËμØ

°Ò¹ ÍÑμÃÒ

คา สิทธิ การ ใช ประโยชน จาก 
ทรัพยากรธรรมชาติ

C C, S, L C

แหลง ทรัพยากร 
ไม ได กระจาย 
อยาง ทั่วไป 
และ เพื่อ รักษา 
ทรัพยากร ที่ มี

รายไดจากการอนุรักษธรรมชาติ S, L S, L S, L
เพื่อ รักษา 
ทรัพยากร ของ 
ทองถิ่น

ภาษีจากน้ำมัน C, S, L C, S, L C, S, L
เพื่อ แสดง การ ใช 
ประโยชน จาก 
บริการ ถนน

ภาษีจากการปลอยมลพิษทางอากาศ C, S, L C, S, L C, S, L
สะทอน ตนทุน 
การ แกไข ปญหา

คาธรรมเนียมการใชสวนสาธารณะ L L L
กำกับ การ ใช 
ประโยชน ไม ให มี 
มาก เกิน ไป

คา ธรรมเนียม การ อนุญาต ตางๆ ที่ 
เกี่ยวของ กับ การ ดำเนิน กิจกรรม ใน 
ทองถ่ิน

S, L S, L S, L
สะทอน ประโยชน 
จาก บริการ ของ 
ทองถิ่น

ภาษีทรัพยสิน C, L L L

ไม สามารถ เคลื่อน 
ยาย ได และ 
สะทอน ประโยชน 
จาก การ บริหาร 
ทองถิ่น

คาธรรมเนียมการใชบริการ C, S, L C, S, L C, S, L
สะทอน ประโยชน 
จาก บริการ ของ 
ทองถิ่น

หมายเหตุ: C = รัฐบาล S = ทองถิ่น ที่ ครอบ คลุม พื้นที่ ทั้ง จังหวัด และ L = ทองถิ่น ขนาด เล็ก เชน 
เทศบาล และ อบต.
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»̃ÞËÒ ·Ò§ ́ ŒÒ¹ ¡ÒÃ ¤ÅÑ§ ¢Í§ Í§¤�¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹
 ·ŒÍ§¶Ôè¹

สถาบันวิจัย และ ให คำ ปรึกษา แหง มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร (2552: 121-122) ได สะทอน สภาพ ปญหา ดาน 

การ กระ จาย อำ นาจ และ ระบบ การ คลัง ทองถ่ิน ไว 2 ประเด็น 

หลัก คือ 

1) »ÃÐà ḉ¹ »̃ÞËÒ ́ ŒÒ¹ â¤Ã§ÊÃŒÒ§ ¡ÒÃ ºÃÔËÒÃ ·Ò§¡ÒÃ ¤ÅÑ§ 
ไดแก

องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ขาด ความ เปน อิสระ • 

ทางการ คลัง ดาน การ กำหนด รายรับ รวม ทั้ง ยัง ขาด 

อำนาจ ใน การ จัด เก็บ ภาษี ประเภท ตางๆ ใน พื้นที่

บุคลากร ที่ ทำ หนาที่ บริหาร งบ ประมาณ ยัง ขาด ทักษะ • 

ใน การ ปฏิบัติ งาน ขาด ความ กระตือรือรน ใน การ ทำ 

หนาที ่จดั เกบ็ รายได และ เพ่ิม ขนาด รายได ให แก องคกร 

ปกครอง สวน ทองถ่ิน จึง เห็น ได วาการ จัด เก็บ รายได 

ทองถ่ิน ยัง มี ประสิทธิภาพ ต่ำ กวา สวน กลาง

ไมมี การเต รี ยม ความ พรอม ใน การ ถาย โอน ภารกิจ • 

ทำให สง ผล ตอ ระบบ การ บริหาร งบ ประมาณ ทั้ง ใน 

สวน ของ หนวย งาน ราชการ เดมิ และ ระบบ การ บรหิาร 

งบประมาณ ใน ระดับ ทองถิ่น

โครงสราง ของ คณะ กรรมการ กระจาย อำนาจ ให • 

แก องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ไม สามารถ สราง 
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หลกัเกณฑ ที ่เหมาะ สม ได เนือ่ง เพราะ คณะ กรรมการฯ 

ดงั กลาว ได กลาย เปน เวที สำหรบั การ เจรจา และ ตอรอง 

ผล ประโยชน มากกวา จะ มุง เนน สราง หลัก เกณฑ ที่ 

เหมาะ สมใน การ กระ จาย อำ นาจฯ

ขาด การ ศึกษา ระดับ ความ สมดุล ทางการ คลัง ระหวาง • 

การ บริหาร นโยบาย การ คลัง ระดับ มหภาค และ ระดับ 

ทองถิ่น อยาง จริงจัง ซึ่ง อาจ ทำให เกิด ปญหา ดาน 

เสถียรภาพ ทาง เศรษฐกิจ ได ใน อนาคต

2) »ÃÐà ḉ¹ »̃ÞËÒ ́ ŒÒ¹ ÃÐºº ¡ÒÃ ̈Ñ´ÊÃÃ ÃÒÂÃÑº ¢Í§ 
Í§¤ �¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹ ไดแก

ความ ยาก ใน การ ตั้ง เกณฑ การ จัด ประเภท ภาษี ที่ • 

เหมาะ สม กับ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น แตละ 

ประเภท เนือ่ง เพราะ สภาพ ความ เปน เมอืง ของ ทองถ่ิน 

มี ผล ตอ ขนาด การ จัด เก็บ ภาษี ที่ องคกร ปกครอง สวน 

ทองถิ่น สามารถ จัด เก็บ ได เอง การ ให สิทธิ ใน การ 

จัดเก็บ ภาษี ประเภท หนึ่ง อาจ ทำให ทองถ่ิน บาง แหง 

มี รายได เพิ่ม สูง ขึ้น อยาง ชัดเจน ขณะ เดียวกัน อาจ 

ไมกอ ให เกดิ รายได เพิม่ ขึน้ ใน พืน้ ที ่อืน่ๆ และ สง ผล ตอ 

ปญหา ดาน ตนทุน การ บริหาร จัดการ อีก ดวย

เกณฑ การ จัดสรร งบ ประมาณ ไม สะทอน ภารกิจ • 

หนาท่ี ภายใน พื้นท่ี ดัง นั้น ขนาด รายรับ ของ องคกร 

ปกครอง สวน ทองถ่ิน จงึ ไมม ีความ เหมาะ สม เพยีงพอ 



93´Ç§Á³Õ àÅÒÇ¡ØÅ

อกีทัง้ ม ีความ พยายาม ใน การ แทรกแซง จาก ขาราชการ 

ฝาย การเมือง ทำให การ ตั้ง หลัก เกณฑ การ จัดสรร 

งบประมาณ ไม เปน ไป ตาม วตัถปุระสงค ที ่ตัง้ ไว แต เดมิ

ปญหา  เรื่อง  หลัก  เกณฑ  ที่  ใช  พิจารณา  จัดสรร • 

งบประมาณ เกณฑ การ จัดสรร งบ ประมาณ ใน ทาง 

ปฏบิตั ิได กลาย เปน เรือ่ง การ ตอ รอง ทางการ เมอืง ทัง้ใน 

ระดบั รฐับาล ตอ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน และ/หรอื 

ระหวาง องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ประเภทตางๆ 

ดังนั้น เกณฑ การ จัดสรร จึง อยู ใน รูปการ เจรจา เพ่ือ 

ตอรอง สัดสวน รายรับ จาก เงิน อุดหนุน รัฐบาล 

การ กำหนด อัตรา ภาษี และ ฐาน ภาษี ที่ ไมมี ความ • 

เหมาะสม เพราะ ยัง ไม สะทอน ความ มี ประสิทธิผล 

ในการ จดั เกบ็ ภาษี เนือ่ง เพราะ ปจจบุนั ฐาน ภาษ ีตางๆ 

ทัง้ ใน ระดบั ชาต ิและ ระดบั ทองถิน่ ยงั ม ีผู ที ่อยู ใน เกณฑ 

ที่ ตอง รับ ภาระ ทาง ภาษี นอย อีก ทั้ง ยัง ประสบ ปญหา 

ดาน การ หลีก เลี่ยง ภาษี อีก ดวย

ภาษี บาง ประเภท ควร เปน หนาที่ การ จัด เก็บ ใน พื้นที่ • 

องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน แต ยัง ไม อยู ใน หนาที่ 

ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น เชน ฐาน ภาษี ที่ 

จัดเก็บ จาก การ ใช ทรัพยสิน ใน พื้นที่ หรือ การ แสวงหา 

รายได จาก การ อปุโภค บรโิภค ทัง้ จาก ภาค รฐั และ/หรือ 

เอกชน ใน พื้นที่ 

ปญหา การ จัด เก็บ ภาษี กับ หนวย งาน ราชการ องคกร • 
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ปกครอง สวน ทองถ่ิน ไม สามารถ จัด เก็บ ภาษี จาก 

หนวยงาน ราชการ และ/หรือ รัฐวิสาหกิจ ที่ เขามา 

ดำเนิน งาน ให บริการ สาธารณะ ประเภท ตางๆ และ 

ได รับ รายได จาก ใน พื้นที่ ซึ่ง หาก สามารถ จัด เก็บ ภาษี 

จาก รายได ดงั กลาว ได จะ สง ผล ตอ การ เพิม่ ขนาด รายได 

ของ ทองถ่ิน ที่ จัด เก็บ เอง โดย สามารถ ลด การ พึ่ง พิง 

งบประมาณ จาก สวน กลาง ลง

¢ŒÍ àÊ¹Í á¹Ð Ç‹Ò ́ ŒÇÂ ¡ÒÃ »ÃÑº»ÃØ§ ·Ò§ ́ ŒÒ¹ ÃÒÂÃÑº ¢Í§ 
Í§¤�¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹

จาก การ ศึกษา ทบทวน พัฒนาการ ของ การ กระ จาย 

อำนาจ ทางการ คลัง ที่ ผาน มา มี ขอ คน พบ ซึ่ง สะทอน 

ปญหา ของ การ บริหาร จัดการ ของ องคกร ปกครอง สวน 

ทองถ่ิน ที่เหมือน กัน ของ การ ศึกษา วิจัย หลาย ชิ้น คือ การ 

ขาด ทรัพยากร ที่ เพียงพอ ตอ การ จัด บริการ สาธารณะ ใน 

พื้นท่ี อันนำ ไป สู ปญหา การ พึ่ง พิง งบ ประมาณ ของ รัฐบาล 

ดวยเหตนุี้ เพื่อ ให เกิด การ กระ จาย อำ นาจ ทางการ คลัง อยาง 

แทจริง ขอ เสนอ แนะ เชิง นโยบาย จึง มุง ไป ใน ทิศทาง ของ 

การ ปรับปรุง การ จัดสรร งบประมาณ และ แหลง รายรับ ของ 

องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ ซึง่ ม ีขอ เสนอ เกีย่ว กบั แนวทาง ที ่

เหมาะสม วธิ ีการ ที ่นำ ไป สู การ พฒันา แหลง รายรบั ของ องคกร 
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ปกครอง สวน ทองถิ่น ให มี ความ ยั่งยืน และ มี เสถียรภาพ ใน 

การ ทำ หนาท่ี จัด บริการ สาธารณะ ดังนี้

1) ¢ŒÍ àÊ¹Í ã¹ ¡ÒÃ » Ô̄ÃÙ» â¤Ã§ÊÃŒÒ§ ¡ÒÃ ̈ Ñ´ÊÃÃ 
§º»ÃÐÁÒ³ ã¹ ÀÒ¾ ÃÇÁ

รากฐาน สำคัญ ของ ปญหา ดาน การ กระ จาย อำ นาจ 

ทางการ คลงั ของ ประเทศไทย คอื การ กระ จาย อำ นาจ ทางการ 

คลงั ของ ไทย ม ีความ โนม เอยีง ไป ดาน ราย จาย มากกวา รายรบั 

โครงสราง ภาษี ของ ประเทศ ยัง มี ลักษณะ รวม ศูนย ที่ รัฐบาล 

คอน ขาง สูง ดัง นั้น ขนาด งบ ประมาณ ที่ องคกร ปกครอง สวน 

ทองถิ่น จะ ได รับ จัดสรร ภาษี แบง ใน แตละ ปงบประมาณ นั้น 

จึง ขึ้น กับ วา รัฐบาล สามารถ จัด เก็บ ภาษี ได มาก นอย เพียง ใด 

ใน แตละ ป ซึ่ง ความ สามารถ ใน การ จัด เก็บ อยู ภาย ใต ปจจัย 

สภาวะ เศรษฐกิจ ใน แตละ ชวง เวลา ดัง นั้น โครงสราง การ 

จดัสรร โดย องิ จาก ฐาน ภาษ ีแบง จงึ ไม อาจ เปนการ รบั ประกนั 

ขนาด งบ ประมาณ ที ่พอ เพยีง สำหรับ การ ให บรกิาร สาธารณะ 

ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ใน แตละป อยางไร ก็ ดี 

ในสวน ของ การ จัดสรร ภาษี แบง ดิเรก ปทม สิ ริ วัฒน (2551) 

ได ให ขอ เสนอ วา ควร มี การ เพิ่ม สัดสวน ภาษี แบง ใน สัดสวน 

70:30 ใน กรณี ภาษี มูลคา เพิ่ม ภาษี สรรพสามิต และ ภาษี 

เงินได บุคคล ธรรมดา 

ดเิรก ปทม ส ิร ิวฒัน (2551) พบ วา การ จดัสรร ภาษี แบง 

และ เงิน อุดหนุน ทั่วไป มี ลักษณะ ตรง ขาม กัน กลาว คือ การ 
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จดัสรร ภาษี แบง ม ีลกัษณะ ที ่เอือ้ ตอ เทศบาล (องคกร ปกครอง 

สวน ทองถ่ิน ที่ สะทอน ความ เปน เมือง) สวน การ จัดสรร เงิน 

อุดหนุน ทั่วไป มี ลักษณะ เอ้ือ ตอ อบต. (องคกร ปกครอง สวน 

ทองถ่ิน ที่ สะทอน ความ เปน ชนบท) แต เม่ือ พิจารณา ใน ภาพ 

รวม ทั้ง อบต. และ เทศบาล พบ วา การ จัดสรร ทรัพยากร จาก 

รัฐบาล มี ความ โนม เอียง ไป ที่ เขต พื้นท่ี เมือง มากกวา ชนบท 

นอกจาก นั้น การ ศึกษา ความ สัมพันธ ระหวาง รายรับ จาก 

ภาษี แบง และ เงิน อุดหนุน ที่ ให แก อบต. และ เทศบาล วา มี 

ความ สมัพนัธ กบั ตวัแปร ทาง เศรษฐกิจ และ สงัคม อยางไร พบ 

วา การ จัดสรร งบ ประมาณ จาก ภาค รัฐ ยัง มี ความ โนม เอียง 

ระหวาง ภูมิภาค อีก ทั้ง การ จัด เก็บ ภาษี ทองถ่ิน แปรผัน ตาม 

กับ จำนวน บาน และ จำนวน พนักงาน ของ องคกร ปกครอง 

สวน ทองถิ่น มากกวา ตัวแปร ของ จำนวน ประชากร ใน พื้นท่ี 

สวน ใน ดาน การ จัดสรร ภาษี แบง และ เงิน อุดหนุน กลับ มี 

แนวโนม แปรผัน ตาม จำนวน ประชากร 

2) ¢ŒÍ àÊ¹Í ́ ŒÒ¹ »ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ ã¹ ÃÐºº ¡ÒÃ ̈Ñ́ ÊÃÃ ÃÒÂä Œ́
สถาบันวิจัย และ ให คำ ปรึกษา แหง มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร (2552: 163-167) ได เสนอ มาตรการ ใน เชิง 

ปฏบิตั ิที ่จะ ตอง ดำเนิน การ ไดแก การ พฒันา ระบบ เทคโนโลยี 

สารสนเทศ เพื่อ สนับสนุน การ บริหาร ระบบ การ เงิน การ คลัง 

ของ ทองถิ่น และ การ พัฒนา ฐาน ขอมูล และ บุคลากร ใน การ 

บรหิาร ระบบ สารสนเทศ ทาง ดาน การ เงนิ การ คลงั รวม ทัง้ การ 
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ใช ประโยชน จาก ระบบ สารสนเทศ ทางการ เงิน การ คลัง เพือ่ จดั 

ทำ ‘สตูร การ จดัสรร รายได’ ของ รฐับาล ให แก องคกร ปกครอง 

สวน ทองถ่ิน ใหม โดยท่ี หลกั เกณฑ และ สตูร การ จดัสรร รายได 

ควร จะ เพิม่ ตวัแปร ที ่สำคญั อกี อยาง นอย 2 ตวัแปร คอื ระดบั 

การ พัฒนา เศรษฐกิจ ใน พื้นที่ และ ประเด็น ปญหา เฉพาะ 

ในแตละ พื้นท่ี เพื่อ สง เสริม ให เกิด ความ เทา เทียม และ เกิด 

ความ เปน ธรรม ใน ระหวาง ทองถิ่น

3) ¢ŒÍ àÊ¹Í ¡ÒÃ à¾ÔèÁ ¤ÇÒÁ à»š¹ ÍÔÊÃÐ ·Ò§¡ÒÃ ¤ÅÑ§ â´Â 
¡ÒÃ à¾ÔèÁ °Ò¹ ÀÒÉÕ ãËÁ‹ áÅÐ ÃÒÂÃÑº ãËŒ á¡‹ Í§¤ �¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ 
·ŒÍ§¶Ôè¹

• ÀÒÉÕ ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ เปน ภาษี ที่ เหมาะ สม กับ การ เปน รายได 

ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น มาก ที่สุด เนื่อง เพราะ เปน 

ภาษี ที่ มี ความ ใกล ชิด กับ ประชาชน มาก ที่สุด ภาษี ทรัพยสิน 

สามารถ สะทอน ระดบั ความ เจรญิ ใน พืน้ท่ี และ สะทอน ตนทุน 

ใน การ จัด บริการ สาธารณะ ใน พื้นที่ ได เปน อยาง ดี 

จาก การ ศึกษา พบ วา ดิเรก ปทม สิ ริ วัฒน (2551) 

ดวงมณ ีเลา วกุล และ เอือ้ม พร พชิยั สนิธ (2552) สถาบนัวจิยั 

และ ให คำ ปรกึษา แหง มหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร (2552) และ 

สกนธ วรัญู วัฒนา (2554) ได เสนอ ให มี การ ปรับปรุง ภาษี 
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ทรัพยสิน12 ซึ่ง ใน ปจจุบัน เทศบาล และ อบต. จัด เก็บ ใน รูป 

ภาษี โรง เรือน และ ที่ดิน และ ภาษี บำรุง ทอง ที่ ซึ่ง ภาษี โรง เรือน 

และ ที่ดิน จัด เก็บ บน ฐาน รายได (Income Base)โดย คำนวณ 

จาก รายได ใน รูป คา เชา (คา ราย ป) ซึ่ง ไม เปน ไป ตาม แนวคิด 

การ จดั เกบ็ ภาษ ีทรพัยสนิ ทีแ่ท จรงิ และ ภาษ ีบำรงุ ทอง ที ่ม ีการ 

จัด เก็บ บน ฐาน ภาษี ที่ ไม ได มี การ ปรับปรุง ให มี ความ ทัน สมัย 

(ฐาน ภาษี คือ ราคา ประเมิน ที่ดิน ของ ป 2521-2524) รวม ทั้ง 

ภาษี ทั้ง 2 ประเภท นี้ มี ขอ ยกเวน และ ลด หยอน ใน การ จัด เก็บ 

ภาษี คอน ขาง มาก13 ดัง นั้น จึง จำเปน ตอง มี การ เปล่ียนแปลง 

วิธี การ คำนวณ โดย ยึด เอา มูลคา ของ ทรัพยสิน นั้น เปน สำคัญ 

ผล ที่ ได จะ ทำให การ เก็บ ภาษี สะทอน ประโยชน จาก การ 

ถือครอง ที่ดิน นั้น ซึ่ง ได รับ ประโยชน จาก บริการ สาธารณะ ที่ 

เขาถึง พื้นที่ ดัง กลาว อีก ทั้ง การ เปล่ียนแปลง วิธี การ คำนวณ 

ยอม ทำให ขนาด รายได จาก การ จัด เก็บ เพ่ิม สูง ขึ้น ขณะ ที่ การ 

เปลี่ยนแปลง วิธี การ จัด เก็บ ยัง ไม สง ผล ตอ การ เปลี่ยนแปลง 

พฤติกรรม ของ การ ใช ทรัพยากร ดัง กลาว (เนื่อง เพราะ 

อสงัหารมิทรพัย เชน ทีด่นิ และ สิง่ ปลกู สราง เปน ทรพัยากร ที ่ม ี

12 ราย ละเอียด ของ ราง พ.ร.บ.ภาษ ีทีด่นิ และ สิง่ ปลกู สราง ด ูได จาก 
ดวงมณี เลา วกุล (2555), “รายงาน สรุป และ วิเคราะห ราง พระ ราช 
บัญญัติ ภาษี ที่ดิน และ สิ่ง ปลูก สราง พ.ศ. ...” เสนอ ตอ คณะ ทำงาน 
เครือ ขาย วิชาการ ของ การ ปฏิรูป ประเทศไทย.

13 ดู ราย ละเอียด ขอ บกพรอง ของ ภาษี โรง เรือน และ ที่ดิน และ 
ภาษี บำรุง ทอง ที่ ได จาก ดวงมณี เลา วกุล และ เอื้อม พร พิชัย สนิธ 
(2552).
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ความ ยดืหยุน ตำ่) ขณะ เดยีวกนั ยงั ชวย ใหการ กระจาย รายได 

มี ความ เปน ธรรม มาก ยิ่ง ขึ้น 

การ จัด เก็บ ภาษี ตาม ฐาน ทรัพยสิน นี้ จะ ชวย สง เสริม 

การ กระ จาย อำ นาจ ทางการ คลัง และ สราง ความ เปน อิสระ 

ทางการ คลัง อยาง แทจริง ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น 

รวม ทั้ง สราง กระบวนการ รับ ผิด รับ ชอบ ระหวาง ประชาชน 

และ ผู บริหาร ทองถ่ิน ดวย เพื่อ ใหการ นำ เงิน ภาษี ที่ จัด เก็บ 

มา ตอบสนอง ความ ตองการ ของ คนใน พื้นที่ ให ได มากที่สุด 

เปนการ สราง กลไก การ ตรวจ สอบ จาก ภาค ประชาชน 

นอกจากนัน้ การ เกบ็ ภาษี ใน ทีด่นิ และ สิง่ ปลกู สราง ยงั สามารถ 

ทำให ม ีการนำ ทีด่นิ และ สิง่ ปลกู สราง ที ่ถกู ทิง้ ไว รกราง วาง เปลา 

มา ใช ให เกิด ประโยชน มาก ขึ้น และ อาจ มี ผล ตอ การ ลด การ 

กักตุน ที่ดิน เพื่อ การ เก็ง กำไร ลง เนื่อง เพราะ มี ภาระ ตนทุน 

(จาก ภาษี) ใน การ ถือ ครอง มาก ขึ้น ทั้งนี้ การ จัด เก็บ ภาษี บน 

ฐาน ของ ทรพัยสนิ นี ้จะ ตอง ม ีการ ประชาสมัพันธ ให ประชาชน 

รับ รู รับ ทราบ ถึง วิธี การ และ ประโยชน ที่ จะ ได รับ จาก การ 

ปรับปรุง การ จัด เก็บ ภาษี ดัง กลาว เพื่อ ปองกัน ปญหา ที่ จะ 

เกิดจาก ความ ออน ไหว ทางการ เมือง ของ ประชาชน ใน พื้นที่

• ÀÒÉÕ ÁÃ´¡ จาก การ ศึกษา ของ ดวงมณี เลา วกุล 

และ เอื้อม พร พิชัย สนิธ (2552) พบ วา ภาษี มรดก แม จะ เกิด 

ผล ดี ใน ดาน การ สราง ความ เทา เทียม และ เปน เคร่ือง มือ ที่ 

พยายาม ลด อำนาจ ทาง เศรษฐกิจ ที่ อยู เหนือ ระบบ ตลาด ที่ 



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

ไมพงึ ปรารถนา ของ สงัคม ลง แต ประโยชน ดงั กลาว ยงั คง เปน 

ที่ ถก เถียง กัน คอน ขาง มาก เนื่อง เพราะ การ จัด เก็บ รายได 

จาก ภาษี มรดก มี ผลก ระ ทบ ใน ทาง ลบ ตอ พฤติกรรม การ ออม 

โดยมี ขอ ถกเถียง ดังน้ี

ภาษี มรดก มี ปญหา ใน เรื่อง ตนทุน การ จัด เก็บ ที่ สูง 1. 

อัน เนื่อง มา จาก การ ติดตาม และ ประเมิน มูลคา ของ 

ทรัพยสิน ที่ ยุง ยาก

ภาษี มรดก นำ ไป สู พฤติกรรม การ หลีก เลี่ยง ภาษี ซึ่ง 2. 

ขนาด ของ การ หลกี เลีย่ง ภาษี มกั แปรผัน ตาม กบั มลูคา 

มรดก ที่ จะ ได รับ

อยางไร ก ็ด ีเม่ือ พจิารณา ภาระ ราย จาย ดาน สวัสดิการ

สังคม ที่ ภาค รัฐ จะ ตอง แบก รับ ที่ มี แนว โนม สูง ขึ้น ตาม 

เจตนารมณ ของ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ที่ กำหนด เปาหมาย 

ให ประชาชน ได รับ สิทธิ ขั้น พื้น ฐาน ใน การ ได รับ บริการ 

สาธารณะ ที่ ครอบคลุม ทั่ว ถึง ทั้ง ใน เชิง ปริมาณ และ คุณภาพ 

ตลอด จน แกไข ปญหา การก ระ จาย รายได และ ลด ความ 

เหล่ือมล้ำ ใน สังคม จึง จำเปน ตองหา แนวทาง การ เพ่ิม รายได 

ให ทัน กับ ภาระ ราย จาย ที่ สูง ขึ้น ดัง นั้น แนวทาง หน่ึง ใน การ 

เพิ่ม รายได ให เพียง พอ คือ การ เพิ่ม แหลง รายได ใหม ใน 

ฐานภาษี ซึ่ง เครื่อง มือ หนึ่ง ที่ มี การนำ เสนอ ก็ คือ ภาษี มรดก 

(ดิเรก ปทมสิ ริ วัฒน, 2551) ซึ่ง สามารถ เปน แหลง รายได หนึ่ง 

ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น
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• ÀÒÉÕ ¡ÒÃ ÍÂÙ‹ ÍÒÈÑÂ (Inhabittant Tax) การ จัด เก็บ 

ภาษี การ อยู อาศัย เปนการ เก็บ ภาษี ตาม หลัก ผล ประโยชน 

(Benefi t Principle) คือ เมื่อ ประชาชน ที่ อยู อาศัย ใน ทองถิ่น 

ได รับ ประโยชน จาก การ ให บริการ สาธารณะ ของ องคกร 

ปกครอง สวน ทองถิน่ ก ็ควร รวม รบั ภาระ ตนทนุ การ จดั บรกิาร 

สาธารณะ ที่ เกิด จาก การ ทำ หนาที่ ของ องคกร ปกครอง สวน 

ทองถ่ิน ดวย 

สกนธ วรัญู วัฒนา (2554) ได เสนอ แนะ วิธี การ 

จัด เก็บ ภาษี การ อยู อาศัย โดย สามารถ จัด เก็บ จาก จำนวน 

ประชากร ที่พัก อาศัย ใน เขต พื้นที่ และ รัฐบาล เปน ผู กำหนด 

อัตรา ภาษี ที่ ใช อยาง เทา เทียม กัน ระหวาง องคกร ปกครอง 

สวน ทองถ่ิน เพือ่ ปองกนั ม ิให เกดิ ปญหา การ เคลือ่น ยาย ของ 

ประชากร ขนาด รายได จาก ภาษี การ อยู อาศัย จะ แปรตาม 

จำนวน ประชากร ที่ อาศัย อยู จริง ซึ่ง จะ สง ผล ให องคกร 

ปกครอง สวน ทองถิ่น สนใจ ดูแล ประชาชน ใน พื้นที่ มาก ขึ้น

• ÀÒÉÕ à§Ô¹ ä´Œ ºØ¤¤Å ̧ÃÃÁ´Ò áÅÐ ÀÒÉÕ à§Ô¹ ä´Œ ¹Ôμ ÔºØ¤¤Å ไม ควร จะ 

เปน แหลง รายรบั ของ รฐับาล แต เพยีง ฝาย เดยีว หาก แต ควร จะ 

มี การ จัดสรร แบง ปน ให กลาย เปน รายรับ ที่ สำคัญ ของ องคกร 

ปกครอง สวน ทองถิน่ ดวย (สถาบนัวจิยั และ ให คำ ปรกึษา แหง 

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร, 2552)
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• ÀÒÉÕ ÊÃÃ¾ ÊÒÁÔμ ¢Í§ ÃÑ°ºÒÅ ̈Ò¡ ¡Ô¨¡ÃÃÁ ¡ÒÃ ·Ó ̧ØÃ¡Ô¨ ¢Í§ 

ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨ ËÃ×Í ºÃÔÉÑ· àÍ¡ª¹ ·Õè ä´Œ ÃÑº ÊÑÁ»·Ò¹ ¢Í§ ÃÑ° à¾×èÍ ¡ÒÃ áÊÇ§ËÒ 

¡ÓäÃ áÅÐ ãªŒ »ÃÐâÂª¹� ̈Ò¡ ÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤ ÊÒ¸ÒÃ³Ù»¡ÒÃ μ ‹Ò§æ ·Õè ̈Ñ́  ãËŒ â´Â 

Í§¤ �¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹ เพือ่ ลด ปญหา ผลก ระ ทบ ภายนอก ที ่

อาจ เกิด ขึ้น และ เปนการ ขยาย ฐาน รายรับ ของ ทองถ่ิน 

• ¤‹Ò ̧ÃÃÁà¹ÕÂÁ ¡ÒÃ ãªŒ ºÃÔ¡ÒÃ (User Charge) นับ วา เปน 

แหลง รายไดที่ ดี ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น เพราะ 

เปนการ แสดง ผล ประโยชน (Benefi ts) ของ ผู ได รับ บริการ ได 

อยาง ชดัเจน และ สามารถ เชือ่ม โยง กบั ตนทนุ การ ให บรกิาร ได 

เปน อยาง ด ีเชน คา ธรรมเนียม การ จดั เกบ็ ขยะ คา ธรรมเนียม 

การ บำบัด น้ำ เสีย และ คา ธรรมเนียม การ ใช บริการ ที่ จอด 

รถ เปนตน โดย ทั่วไป การ คิด คา ธรรมเนียม การ ใช บริการ จะ 

ทำได กบั บรกิาร ที ่สามารถ ระบ ุผู ได ประโยชน จาก บรกิาร อยาง 

ชดัเจน การ คดิ คา บรกิาร ยงั เปน เครือ่ง มอื ของ ผู บรหิาร ทองถิน่ 

ที่ จะ ใช ใน การ พิจารณา การ จัด บริการ สาธารณะ ที่ เหมาะ สม 

กับ ความ ตองการ ของ ประชาชน วา ควร มี ขนาด และ คุณภาพ 

ของ การ ให บริการ อยางไร (สกนธ วรัญู วัฒนา, 2554) 

การนำ คา ธรรมเนยีม การ ใช บรกิาร มา ประยกุต ใช อาจ 

เกิด ปญหา 2 ประการ คอื หนึง่ การ คดิ อตัรา คา ธรรมเนียม ที ่

เหมาะ สม กับ การ ให บริการ ซึ่ง บริการ บาง อยาง อาจ มี ตนทุน 

สูง หาก คิด คา ธรรมเนียม ที่ ครอบคลุม ตนทุน ทั้งหมด อาจ 

ทำให ประชาชน บาง กลุม โดย เฉพาะ กลุม ที่ มี ฐานะ ยากจน ไม 
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สามารถ เขา ถึง บริการ ได จึง อาจ จะ มี การ คิด คา ธรรมเนียม 

เพียง บาง สวน สอง การ เก็บ คา ธรรมเนียม การ ใช บริการ อาจ 

ประสบ ปญหา ตนทุน ใน การ บริหาร จัดการ ของ ทองถิ่น ที่ มี 

คา ใช จาย สูง ใน การ คิด หา อัตรา คา ธรรมเนียม การ ใช บริการ 

ที่แท จริง และ ตนทุน ใน การ จัด เก็บ คา ธรรมเนียม ซึ่ง ปญหา 

ทั้ง 2 ประการ นี้ มัก ถูก นำ มา เปน ขอ อาง ใน การ ไม นำ รายได 

ประเภทน้ี มา เปน รายได ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน 

ประกอบ กับ ปจจัย ทางการ เมือง เนื่อง เพราะ การ จัด เก็บ 

คาธรรมเนียม นี ้ทำให ประชาชน รบั รู ถงึ ภาระ ที ่ตน ตอง แบก รบั 

อยาง ชัดเจน จึง มัก จะ ไม ยินยอม ให ผู บริหาร ทองถ่ิน ทำการ 

จดัเกบ็ คา ธรรมเนยีม ดงั นัน้ จงึ เปน ความ ทาทาย ของ ผู บรหิาร 

ทองถ่ิน วา จะ สามารถ สราง ความ เขาใจ ให กับ ประชาชน ได 

หรือ ไม

• ¤‹Ò ̧ÃÃÁà¹ÕÂÁ ¡ÒÃ ãªŒ ºÃÔ¡ÒÃ ÊÒ¸ÒÃ³Ð ̈Ò¡ áÃ§§Ò¹ μ ‹Ò§´ŒÒÇ 

ใน ปจจุบัน มี แรงงาน ตางดาว ที่ ทำงาน ใน เขต พื้นที่ ของ 

องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน เปน จำนวน มาก และ ได รับ 

บริการ สาธารณะ ตางๆ เชน เดียว กับ ประชาชน ใน พื้นที่ แต 

มิได รวมรับ ภาระ ตน ทุน ใดๆ สกนธ วรัญู วัฒนา (2554) 

เสนอ ให ม ีการ กำหนด อำนาจ ให องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ 

สามารถ เรยีก เก็บ ภาษี หรอื คา ธรรมเนียม จาก แรงงาน ตางดาว 

เหลา นี ้ซึง่ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน อาจ จดั เกบ็ เอง หรอื ให 

หนวยงาน ที่ ดูแล แรงงาน ตางดาว จัด เก็บ ให แลว นำ สง เปน 
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รายได ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน จะ เปนการ ชวย แบง 

เบา ภาระ ตนทุน การ ให บริการ สาธารณะ ใน พื้นที่ เหลา นี้

4) ¢ŒÍ àÊ¹Í ́ ŒÒ¹ ¡ÒÃ ¾Ñ²¹Ò ÃÐºº ºÑÞªÕ áÅÐ ÃÐºº 
§º »ÃÐÁÒ³

สถาบันวิจัย และ ให คำ ปรึกษา แหง มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร (2552) เสนอ ให มี การ พัฒนา ระบบ บัญชี ให มี 

การ บันทึก การ ใช จาย จริง ที่ เกิด ขึ้น และ มี ความ ครอบคลุม 

สอด รบั กบั รายได ของ แตละ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน เพ่ือ 

ให ระบบ ขอมูล งบ ประมาณ สะทอน ถึง สถานะ ทางการ คลัง 

ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น อยาง แทจริง รวม ทั้ง ควร มี 

การ พัฒนา ระบบ งบ ประมาณ ที่ มุง เนน ผล งาน ซึ่ง จะ ชวย ให 

องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น สามารถ วางแผน กลยุทธ และ 

แผน งาน โครงการ ตางๆ อยาง มี บูรณ า การ สอด รับ กับ การ 

จัดทำ งบประมาณ ราย จาย ประจำ ป

นอกจาก นัน้ คลงั จงัหวัด ยงั สามารถ ม ีบทบาท ใน ฐานะ 

พี ่เล้ียง ทางการ คลงั และ ให คำ แนะนำ แก องคกร ปกครอง สวน 

ทองถ่ิน ใน การ ดำเนิน การ จัด ทำ ขอมูล และ ระบบ บัญชี การ 

เงิน ทองถิ่น ที่ มี ประสิทธิภาพ มาก ขึ้น ซึ่ง จะ เกื้อ หนุน ตอการ 

พัฒนา ระบบ สารสนเทศ ดาน การ บริหาร การ เงิน การ คลัง 

ทองถ่ิน ได อยาง รวดเร็ว และ สา มา รถ บูรณ า การ เขา กับ ระบบ 

สารสนเทศ ทางการ คลัง ของ รัฐบาล ใน สวน กลาง
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5) ¢ŒÍ àÊ¹Í ¡ÒÃ ¡ÙŒ Â×Á à¾×èÍ ¡ÒÃ à¾ÔèÁ ¤ÇÒÁ ÊÒÁÒÃ¶ ·Ò§¡ÒÃ 
¤ÅÑ§ ãËŒ á¡‹ Í§¤ �¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹

การ สราง ชอง ทางใน การ เขา ถงึ ตลาด ทนุ อยาง เพยีงพอ 

เปน อีก ปจจัย หนึ่ง ที่ สำคัญ ใน การ กอ ให เกิด ความ เปน อิสระ 

ทางการ คลัง ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน จาก รัฐบาล 

องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน มี แหลง เงิน ทุน อีก หลาย แหลง 

นอกจาก รายรับ ที่ ได จาก การ ถาย โอน จาก รัฐบาล อาทิ 

การออก พันธบัตร (ใน กรณี ท่ี ระบบ การ คลัง ทองถิ่น มี ความ 

นาเชือ่ ถอื และ ตลาด ทนุ ม ีการ พฒันา) การ หาเงนิ ทนุ ผานระบบ 

ธนาคาร พาณิชย และ สถาบัน การ เงิน เฉพาะ กิจ ของ รัฐ

 อยางไร ก็ตาม รัฐบาล จำเปน ตอง มี การ กำหนด 

กฎระเบียบ ที ่จะ ใช ใน การ ควบคุม การ กู ยมื ให เหมาะ สม กอนท่ี 

จะ มี การ เปด โอกาส ให องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น เขา ถึง 

ตลาด เงนิ ได อยาง เสร ีรวม ทัง้ องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่เอง 

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 

เศรษฐกิจ ใน ระดับ มหภาค และ เปนการ เบียด ออก การ ลงทุน 

ของ ภาค เอกชน ซึ่ง ได เกิด ขึ้น แลว ใน ประเทศ กำลัง พัฒนา 

หลาย ประเทศ

ดิเรก ปทม สิ ริ วัฒน (2551) ทำการ ศึกษา หลัก การ 

และ ประสบการณ จาก ตาง ประเทศ ใน การ สราง ความ มี วินัย 

ทางการ คลัง พบ วา แนวคิด ของ การ สราง วินัย ทางการ 

คลัง นั้น มิได หมาย ถึง การ ทำให การ เงิน การ คลัง ของ องคกร 
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ปกครอง สวน ทองถ่ิน สมดุล ตลอด เวลา หาก แต การ บริหาร 

การ เงิน การ คลัง ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น สามารถ ที่ 

จะ บริหาร ใน ลักษณะ ขาด ดุล งบ ประมาณ ได ภาย ใต เงื่อนไข 

ที่ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน สามารถ บริหาร สภาพ คลอง 

อยาง ม ีประสิทธภิาพ และ ไม สง ผลก ระ ทบ ตอ การ ใช จาย เพือ่ 

จัด บริการ สาธารณะ พรอม ทั้ง เสนอ ชอง ทางการ กู ยืม เพ่ือ ใช 

เปน เครื่อง มือ เพิ่ม ความ สามารถ ทาง ดาน ทรัพยากร ให แก 

องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน 

ประโยชน ของ การ กู ยืม มี ดวย กัน 3 ประการ คือ 

1) การ กู ยืม เปนการ ลด ภาระ ทางการ คลัง ของ รัฐบาล 

ที่ตอง จัดสรร เงิน อุดหนุน ให องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น

2) หาก โครงการ ลงทุน ขนาด ใหญ มิได เกิด ขึ้น โดย มี 

เงื่อนไข ที่ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ตอง รับ ภาระ คา ใชจาย 

เอง จาก การ กู ยืม แลว ยอม ทำให เกิด ภาพลวงตา ใน การ 

ใชจาย งบ ประมาณ และ มี แนว โนม ใน การ ใช จาย อยาง ไมมี 

ประสิทธิภาพ ใน ที่สุด 

3) หาก ไมมี ชอง ทางการ กู ยืม แลว งบ ประมาณ ที่ 

ใชจาย ยอม มา จาก การ ขอ อนุมัติ งบ ประมาณ อุดหนุน จาก 

รฐับาล เปน สำคัญ ซึง่ การ จดัสรร เงนิ อดุหนุน ตาม งบ ประมาณ 

แผนดนิ นัน้ มกั องิ กบั การเมอืง เปน สำคัญ มากกวา การ ยดึถือ 

ความ มี ประสิทธิภาพ ใน การ จัดสรร งบ ประมาณ

ดวย เหต ุนี ้ดเิรก ปทม ส ิร ิวฒัน (2551) จงึ เสนอ ให ม ีการ 

ศกึษา แนวทาง การ ออก พนัธบัตร รฐับาล เพือ่ นำ มา ให องคกร 
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ปกครอง สวน ทองถ่ิน กู ยืม แทน การ อุดหนุน งบ ประมาณ 

แผนดิน อีกทั้ง บุคลากร ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น 

จะตอง เรง พัฒนา ความ รู ใน การ บริหาร จัดการ ทางการ คลัง 

มากข้ึน ทั้ง ใน มิติ การ ตัดสิน ใจ ใช จาย เงิน การลงทุน และ การ 

กู ยืม

การ กู ยืม ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น สามารถ 

ทำได หลาย รูป แบบ (สกนธ วรัญู วัฒนา, 2554: 65-69) 

ดังนี้

1. รัฐบาล เปน ผู กู โดยตรง และ สง ผาน เงิน ดงั กลาว ให 

แก องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน 

2. ตวักลาง ทางการ เงนิ สาธารณะ (A Public Financial 

Intermediary) เปน ผู จดัสรร เงิน ทนุ ให แก องคกร ปกครอง สวน 

ทองถ่ิน ที ่ตองการ กู ยมื เพ่ือ ไป ใช ใน การ ลงทุน ตางๆ ซึง่ เปน ที ่

นยิม ใน ประเทศ กำลงั พฒันา ชอง ทางใน การ หา แหลง เงนิ ทนุ 

เพื่อ เปนก อง ทุน เพ่ือ การ พัฒนา ทองถิ่น มี ดังนี้

รัฐบาล ให เงิน ทุน แรก เริ่ม มา ตั้ง กองทุน หรือ กองทุน • 

จาก เงิน บริจาค (Government and/or Donor Fund)

เงิน ฝาก ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น เอง (Local • 

Government Deposits)

เงิน จาก การ บังคับ ฝาก เงิน หรือ หัก จาก การ ประกอบ • 

การ ของ สถาบนั การ เงนิ (Regulated Institution Savings)

เงิน ที่ ได จาก ตลาด ทนุ (Competitive Capital Market)• 
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3. การ กู ยืม โดยตรง ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน 

(Direct Borrowing) ซึ่ง มี การ ปฎิบัติ อยู 2 วิธี ดังนี้

การ กู ยืม โดยตรง กับ ธนาคาร หรือ สถาบัน การ เงิน• 

การ กู ยืม โดย การ ออก พันธบัตร หรือ การ กู ยืม จาก • 

ประชาชน โดยตรง

4. การ กู ยืม โดย ผาน การ กระ จาย อำ นาจ ทาง ตลาด 

หมาย ถึง การ ให เอกชน เขา มา มี สวน รวม ใน การ ลงทุน และ 

ความ เปน เจาของ บาง สวน (Private-Public Participation in 

Public Services) ซึง่ อาจ จะ ไมใช ลกัษณะ การ กู ยมื ตาม ปกต ิที ่

เขาใจ กัน โดย ทั่วไป แต องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน สามารถ 

ระดม เงิน ทุน เพื่อ ใช ใน การ ลงทุน โดย การ แปรรูป สิ่ง ที่ เปน 

อำนาจ ความ รบั ผดิ ชอบ ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน เชน 

การ ลงทุน ใน โครงสราง พืน้ ฐาน ใน ทองถิน่ โรง กำจดั ขยะ และ 

โรง กำจัด น้ำ เสีย เปนตน 

สำหรบั ประเดน็ การ สราง วนิยั ทางการ คลงั ของ ทองถิน่ 

จรัส สุวรรณ มาลา (2553) ได ให ขอ สังเกต ใน การ ใช มาตรการ 

ควบคมุ วนิยั ทางการ คลงั ของ ทองถิน่ จาก การ กอ หนี ้และ การ 

กู ยมื จาก กรณี ศกึษา ใน ตาง ประเทศ พบ วา มาตรการ ที ่จะ ใช ใน 

การ ควบคุม วนิยั ทางการ คลงั สามารถ แบง ออก เปน 4 ลกัษณะ

ไดแก

1. การ ใช กลไก ตลาด ใน การ ควบคุม วินัย ทางการ คลัง 

เชน แคนาดา สหรัฐอเมริกา ฯลฯ 

2. การ จัด ตั้ง คณะ กรรมการ รวม จาก รัฐบาล ทุก ระดับ 
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เพื่อ กำหนด มาตรฐาน รวม กัน

3. รฐับาล กลาง ออก กฎหมาย ระเบียบ สำหรับ กำหนด 

เพดาน ภาระ หนี้ จำแนก ตาม วัตถุประสงค การ กู ของ องคกร 

ปกครอง สวน ทองถ่ิน อาทิ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา 

สวิตเซอร แลนด และ สเปน 

4. การ ควบคุม ของ รัฐบาล ผาน การ อนุมัติ วงเงิน กู 

และ/หรือ ค้ำ ประกัน เงิน กู เชน ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุน 

เกาหลี และ อินเดีย 

มาตรการ สำหรับ ควบคุม วนิยั ทางการ คลงั ของ องคกร 

ปกครอง สวน ทองถิ่น นั้น จะ เปลี่ยนแปลง ไป ตาม ระดับ การ 

กระ จาย อำ นาจ ใน แตละ ประเทศ กลาว คอื เม่ือ ม ีการ กระจาย 

อำ นาจ ที ่มาก ขึน้ มาตรการ ที ่นยิม มาก ขึน้ คอื วธิ ีการ ที ่2 และ 3 

อกี ทัง้ มาตรการ ที ่2 และ 3 นัน้ จะ ม ีการ ใช ควบคู และ ม ีความ 

สอดคลอง ใน การ ปฏิบัติ ได เปน อยาง ดี ขณะ ที่ มาตรการท่ี 1

และ 4 เริ่ม มี ความ นิยม ลด ลง

¡ÒÃ ¡‹Í Ë¹Õé ¢Í§ Í§¤�¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹ ã¹ 
»ÃÐà·Èä·Â

องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน มี ภารกิจ หนาที่ ที่ จะ ตอง 

ดูแล รับ ผิด ชอบ ใน พื้นที่ เปน จำนวน มาก จึง ตอง มี คา ใช จาย 

ใน การ จัด บริการ สาธารณะ ตางๆ เพื่อ ตอบ สนอง ความ 

ตองการ ของ ประชา ชน ในพิ้ นที่ หาก พิจารณา ทาง ดาน 
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รายรบั มกั จะ พบ วา องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ หลายแหง ม ี

รายรบั ไม เพยีงพอ กบั การ ราย จาย แมวา จะ ได รบั เงนิ อดุหนนุ 

จาก รัฐบาล เพิ่มเติม แลว ก็ตาม ดัง นั้น องคกร ปกครอง สวน 

ทองถ่ิน จึง ตองหา ทาง เลือก อื่น ที่ นอก เหนือ จาก การ อาศัย 

งบประมาณ รายรับ ใน แตละ ป ของ องคกร ปกครอง สวน 

ทองถิน่ เทาน้ัน การ กู ยมื นบั วา เปน ทาง เลอืก หนึง่ ของ องคกร 

ปกครอง สวน ทองถิน่ ซึง่ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน สามารถ 

กู ยมื ได ตาม กฎหมาย14 (ยกเวน อบต. ที ่ยงั ไม สามารถ กู ยมื ได)

 ใน ปจจุบัน การ กู ยืม จาก สถาบัน การ เงิน เฉพาะ กิจ 

ของรฐั กองทนุ พฒันา เมอืง ใน ภมูภิาค (กพม.) เงนิ ทนุ สงเสรมิ 

กจิการ เทศบาล (ก.ส.ท.) และ เงนิ ทนุ สะสม ของ องคการ บรหิาร 

สวน จงัหวดั (กสอ.) ได ม ีการ เตบิโต ขึน้ มาก15 ดงั จะ เหน็ได จาก 

ขอมูล หนี้ คง คาง ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ใน ป พ.ศ. 

2554 มี สูง ถึง 28,564.22 ลาน บาท16 ซึ่ง เปรียบ เทียบ กับ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น มี หนี้ 

คง คาง เพียง 4,993 ลาน บาท (ตาราง ที่ 9 และ แผนภาพ ที่ 5) 

หาก จำแนก หนี้ คง คาง ตาม ประเภท ของ องคกร ปกครอง สวน 

14 พ.ร.บ.กำหนด แผน และ ขัน้ ตอน การ กระ จาย อำ นาจ ให แก องคกร 
ปกครอง สวน ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 28(8) ถึง 28(10) และ 
กฎหมาย จัด ตั้ง องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น แตละ ประเภท

15 ดู ราย ละเอียด การ กู ยืม ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ได จาก 
ดวงมณี เลา วกุล และ คณะ (2555)

16 ขอมลู ป พ.ศ. 2554 มใิช ขอมลู ณ สิน้ ปงบประมาณ ด ูหมายเหต ุ
เพิ่ม เติม ใน ตาราง ที่ 8
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ทองถิ่น จะ เห็น ได วา เทศบาล มี สัดสวน หนี้ คง คาง มาก ที่สุด 

คิด เปน รอย ละ 77.76 ของ หนี้ คง คาง ทั้งหมด และ อบจ.

ม ีสดัสวน หนี ้คง คาง อยู ที ่รอย ละ 21.76 ของ หนี ้คง คาง ทัง้หมด 

(แผนภาพ ที่ 6)

หาก จำแนก หน้ี คง คาง ตาม แหลง เงิน กู ระหวาง 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2553 (แผนภาพ ที่ 7) จะ เห็น ได วา 

องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ ม ีการ กู ยมื จาก ก.ส.ท. มาก ทีส่ดุ 

รอง ลง มา คือ ธนาคาร พาณิชย และ สถาบัน การ เงิน เฉพาะ กิจ 

ของ รัฐ ยกเวน ใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 การ กูยืม จาก 

ธนาคาร พาณชิย และ สถาบนั การ เงนิ เฉพาะ กจิ ของรฐั เพิม่ข้ึน 

มา เปน อันดับ แรก ซึ่ง จะ เห็น ได วา ธนาคาร พาณิชย และ 

สถาบัน การ เงิน เฉพาะ กจิ ของ รฐั ม ีบทบาท ความ สำคญั ใน การ 

เปน แหลง เงิน กู ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ที่ มาก ขึ้น
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ตาราง ที่ 9 หน้ี คง คาง ของ องคกร ปกครอง สวน 
ทองถิ่น ใน แตละ ป จำแนก ตาม ราย ภาค และ 
ราย ประเภท ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2554
ที่มา: ดวงมณี เลาวกุลและคณะ (2555)

หมายเหตุ: 
1) ขอมูล ป พ.ศ. 2547-2553 เปน ขอมูล หนี้ คง คาง ของ แหลง 
เงิน กู คอื กพม. กสอ. ก.ส.ท. และ ธนาคาร พาณิชย และ สถาบัน 
การ เงิน เฉพาะ กิจ จาก สำนักงาน เศรษฐกิจ การ คลัง 
2) ขอมูล ป พ.ศ. 2554 เปน ขอมลู การ กู เงนิ จาก กพม. ใน วนัที ่
28 ก.พ. ธกส. ใน วัน ที่ 31 มี.ค. ธนาคาร ออมสิน ใน วัน ที่ 30 
มิ.ย. ธนาคาร กรุง ไทย ใน วัน ที่ 31 ก.ค. กสอ. ใน วัน ที่ 30 ก.ย. 
และ ก.ส.ท. ใน วัน ที่ 30 ก.ย.
3) ขอมูล จาก ธนาคาร กรุง ไทย ได แบง ภูมิภาค ออก เปน 
ภาคกลาง ภาค เหนือ ภาค ตะวัน ออก เฉียง เหนือ ภาคใต 
ภาคตะวัน ออก และ ภาค ตะวัน ตก ผู วิจัย จึง รวม ขอมูล 
ภาคตะวัน ออก และ ภาค ตะวัน ตก ไว กับ ขอมูล ภาค กลาง
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แผนภาพ ที่ 5 หนี้คงคางรวมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทั่วประเทศ ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2547–2554
ที่มา: ดวงมณี เลาวกุล และคณะ (2555)

หมายเหต:ุ ขอมลู งบ ประมาณ ราย จาย จาก ศนูย ขอมูล การ 
คลงั ทองถิน่ จาก องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ จำนวน 600 
แหง จาก 7,853 แหง
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แผนภาพ ที่ 6 สัดสวน หนี้ คง คาง รวม ของ องคกร 
ปกครอง สวน ทองถิ่น ทั่ว ประเทศ จำแนก ตาม ประเภท 
ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ป พ.ศ. 2554
ที่มา: ดวงมณี เลา วกุล และ คณะ (2555)

àÁ×Í§¾Ñ·ÂÒ

0.48%
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แผนภาพ ที่ 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 

ปกครอง สวน ทองถิน่ จะ ม ีงบ ประมาณ ที ่เพียง พอ เนือ่ง เพราะ 

ความ สามารถ ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ใน การ หา 

รายได มัก ไม เพียง พอ กับ ความ ตองการ ใช จาย ของ ตน การ 

ถาย โอน ทางการ คลงั ระหวาง รฐับาล ใน ระดับ ตางๆ สามารถ 

อุด ชอง วาง ดัง กลาว ได เชน การ ถาย โอน ทางการ คลัง จาก 

รัฐบาล กลาง ไป ยัง องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน

รัฐบาล กลาง จำเปน ตอง มี การ กำหนด เปา หมาย และ 

สูตร ใน การ ถาย โอน รายรับ ที่ ชดัเจน ประเด็น ใน การ ถาย โอน 

ทางการ คลัง ที่ ผู กำหนด นโยบาย จาก สวน กลาง มัก พิจารณา 

มี ดังนี้ 1) ระดับ ของ ความ ไม สมดุล ทางการ คลัง ตาม แนว ตั้ง 

และ ตาม แนว นอน 2) การ ถาย โอน ทางการ คลัง เพื่อ แกไข 

ปญหา ผลก ระ ทบ ภายนอก ระหวาง พื้นที่ และ 3) การ ใช การ 

ถาย โอน ทางการ คลัง ใน การ ลด ความ ไม สมดุล ระหวาง ความ 

จำเปน ทางการ คลงั (Fiscal Needs) และ ศกัยภาพ ทางการ คลงั 

(Fiscal Capacity) ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน

องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ของ ไทย นอกจาก จะ ได 

รับ การ จัดสรร ภาษี จาก รัฐบาล แลว องคกร ปกครอง สวน 

ทองถ่ิน ยัง ได รับ เงิน อุดหนุน ทั่วไป และ เงิน อุดหนุน เฉพาะ กิจ 



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

จาก รัฐบาล อีก ดวย ระบบ การ จัดสรร เงิน อุดหนุน มี ปญหา 

อยาง นอย 2 ประการ คือ ประการ แรก องคกร ปกครอง สวน 

ทองถิน่ ไม อาจ คาด การณ ได วา จำนวน เงนิ อดุหนนุ ที ่จะ ได รบั 

ใน แตละ ป นั้น มี ปริมาณ เทาใด เนื่อง เพราะ การ เปล่ียนแปลง 

ของ ภาวะ เศรษฐกิจ และ นโยบาย ของ รัฐบาล และ ประการ 

ที่ สอง เกณฑ ที่ ใช ใน การ จัดสรร เงิน อุดหนุน ยัง ไม เปน ระบบ 

ดัง นั้น จึง เปนการ ยาก ตอ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ใน การ 

วางแผน การ ใช จาย ของ ตนเอง 

วิธี การ จัดสรร เงิน อุดหนุน ได กลาย มา เปน ประเด็น 

ทางการ เมอืง เนือ่ง เพราะ องค ประกอบ ของ ตวัแทน ตางๆ ใน 

คณะ กรรมการ การ กระ จาย อำ นาจฯ ตาง ก ็ม ีผล ประโยชน ของ 

ฝาย ตน เขา มา เกี่ยวของ การ จัดสรร ที่ เกิด ขึ้น จริง จึง มี ความ 

เปนการ เมือง และ ถูก บังคับ สูง

เงิน อุดหนุน จาก รัฐบาล ไป ยัง องคกร ปกครอง สวน 

ทองถ่ิน ของ ไทย สามารถ จำแนก ได ดังนี้ 

เงิน อุดหนุน ทั่วไป ซึ่ง องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น 3. 

สามารถ นำ เงนิ อดุหนุน ดงั กลาว ไป ใช จาย ได โดย อสิระ

เงิน อุดหนุน ทั่วไป แบบ กำหนด วัตถุประสงค4. 17 ซึ่ง จะ 

เปน กรณี ที่ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ยัง ไมอาจ จัด 

บริการ พื้น ฐาน ได ตาม ที่ รัฐบาล ตองการ การจัดสรร 

17 ถูกยุบรวมเปนเงินอุดหนุนทั่วไปในปงบประมาณ พ.ศ. 2551
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เงิน อุดหนุน จึง ตอง มี การ กำหนด วัตถุประสงค ไว 

บางประการ เพื่อ เปนการ รับ ประกัน การ จัดบริการ 

พื้นฐาน ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น เชน 

เงินอุดหนุน เพื่อ สนับสนุน อาหาร เสริม (นม) เงิน 

อุดหนุน เพ่ือ อาหาร กลาง วัน เด็ก เงิน อุดหนุน สำหรับ 

ศนูย เดก็ กอน วยั เรยีน เงนิ อดุหนนุ สำหรับ เบีย้ ผู สงูอายุ 

เงิน อุดหนุน สำหรับ เบ้ีย ผู พิการ เงิน อุดหนุน สำหรับ 

ผู ปวย โรค เอดส เงิน อุดหนุน สำหรับ ศูนย การ บริการ 

สังคม เปนตน

เงนิ อดุหนนุ แบบ เฉพาะ กจิ เปนการ จดัสรร เงนิ อดุหนนุ 5. 

ให กับ โครงการ ที่ สอดคลอง กับ แนว นโยบาย ของ 

รัฐบาล เชน โครงการ พลังงาน แสง อาทิตย ประปา 

ไฟฟา ฯลฯ การ จัดสรร เงิน อุดหนุน เฉพาะ โครงการ 

มัก จะ เปนการ จัดสรร ใน ลักษณะ เฉพาะ หนา เปน 

ครั้งๆ ไป เงิน อุดหนุน ประเภท นี้ มัก จะ มี การเมือง เขา 

มา เกี่ยวของ สูง

จรัส สุวรรณ มาลา (2539) และ จรูญ ศรี ชายหาด 

และ คณะ (2545) พบ วา ระบบ เงิน อุดหนุน ถูก นำ มา ใช อยาง 

แพร หลาย โดย มี การ ปรับปรุง ให เขา กับ บริบท ทาง เศรษฐกิจ 

การเมือง ใน แตละ ประเทศ เพ่ือ ให เงิน อดุหนุน ประเภท ตางๆ 

เปน ทรพัยากร สำหรบั การ จดั บรกิาร สาธารณะ ใน ระดบั พืน้ที ่

และ ลด ความ เหลื่อม ล้ำ ทาง ดาน งบ ประมาณ ระหวาง องคกร 
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ปกครอง สวน ทองถิ่น ขณะ เดียวกัน เงิน อุดหนุน ยัง ชวย ลด 

ปญหา ผลก ระ ทบ ภายนอก ระหวาง องคกร ปกครอง สวน 

ทองถ่ิน วัตถุประสงค ใน การ ให เงิน อุดหนุน คือ 

1. à¾×èÍ ª´àªÂ ¤ÇÒÁ äÁ‹ ÊÁ´ØÅ ·Ò§¡ÒÃ ¤ÅÑ§ μÒÁ á¹Ç μ Ñé§ 
ÃÐËÇ‹Ò§ ÃÑ°ºÒÅ ¡ÅÒ§ áÅÐ Í§¤ �¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹ กลาวคอื 

เงนิ อดุหนุน จาก รฐับาล กลาง ม ีเปา หมาย ใน การ ชดเชย รายรับ 

ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ที่ ไม พอ เพียง ตอ รายจาย 

ในการ จัด บริการ สาธารณะ ดัง นั้น การ แก ปญหา ความ ไม 

สมดลุ ทางการ คลงั จงึ จำเปน ตอง มุง เนน ไป ที ่การ แบง อำนาจ 

ใน การ จดั เก็บ ภาษ ีตลอด จน การ แบง ภารกจิ หนาที ่ให องคกร 

ปกครอง สวน ทองถ่ิน รับ ผิด ชอบ ใน การ จัด บริการ สาธารณะ 

อยาง เหมาะ สม และ เปน ระบบ อยางไร ก็ ดี ใน บาง กรณี ที่ 

องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น แตละ แหง มี รายรับ ที่ เกิน กวา 

ความ จำเปน ตอง ใช ใน การ จัด บริการ สาธารณะ ตาม ภารกิจ 

หนาท่ี องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ดัง กลาว อาจ จะ จาย เงิน 

อุดหนุน ให รัฐบาล กลาง ได เชน กัน

2. à¾×èÍ ÊÃŒÒ§ ¤ÇÒÁ à·‹Ò à·ÕÂÁ ·Ò§¡ÒÃ ¤ÅÑ§ μÒÁ á¹Ç 
¹Í¹ ÃÐËÇ‹Ò§ Í§¤ �¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹ ความ สามารถ ใน 

การ จัด เก็บ รายได ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน มี ความ 

แตกตาง กนั เนือ่ง เพราะ ความ แตก ตาง ใน ดาน ความ เจรญิ ทาง 

เศรษฐกิจ และ ทรพัยากรธรรมชาติ ของ แตละ องคกร ปกครอง 

สวน ทองถ่ิน ซึง่ เปน ผล ใหการ จดั เกบ็ รายได และ ภาระ รายจาย 

ใน แตละ พื้นที่ มี ความ แตก ตาง กัน ดัง นั้น รายไดที่ จัด เก็บ และ 
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ใช จาย ใน องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น บาง แหง อาจ จะ ไม 

เพียง พอ ขณะ ที่ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน บาง แหง กลับ มี 

รายไดที่ เกิน กวา ราย จาย ที่ รับ ภาระ อยู อัน นำ ไป สู ความ ไม 

สมดุล ทางการ คลัง ระหวาง องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น เปน 

ผล ให เกดิ ความ แตก ตาง ของ มาตรฐาน คณุภาพ การ ให บรกิาร 

สาธารณะ ดงั นัน้ รฐับาล กลาง จงึ ตอง เขา มา ม ีบทบาท ใน การ 

สราง ความ เทา เทยีม ทางการ คลงั ระหวาง องคกร ปกครอง สวน 

ทองถิน่ โดย การ จดัสรร เงนิ อดุหนนุ ให แก องคกร ปกครอง สวน 

ทองถิ่น เพื่อ ให ประชาชน ใน ทองถิ่น ได รับ บริการ สาธารณะ 

ขั้น พื้น ฐาน ที่ จำเปน อยาง เพียง พอ และ ทั่ว ถึง 

3. à¾×èÍ Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ ãËŒ Í§¤ �¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹ 
ÊÒÁÒÃ¶ ́Óà¹Ô¹ ¡Ô̈ ¡ÃÃÁ ·Õè à»š¹ ¹âÂºÒÂ â´ÂμÃ§ ̈Ò¡ ÃÑ°ºÒÅ ¡ÅÒ§ 
áÅÐ ÁÑ¡ à»š¹ ºÃÔ¡ÒÃ ÊÒ¸ÒÃ³Ð ·Õè ÁÕ μ Œ¹·Ø¹ ã¹ ¡ÒÃ ̈Ñ́  ºÃÔ¡ÒÃ ·Õè ÊÙ§ ¡Ç‹Ò 
¤ÇÒÁ ÊÒÁÒÃ¶ ·Ò§ §º »ÃÐÁÒ³ ·Õè Í§¤ �¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹ 
¨Ð ́ Óà¹Ô¹ ¡ÒÃ ä´Œ àÍ§ ดัง นั้น การ ให เงิน อุดหนุน ของ รัฐบาล 

กลาง จึง เปรียบ เสมือน การ สราง แรง จูงใจ ให มี การ จัด บริการ 

สาธารณะ ขึ้น ใน ระดับ พื้นที่

4. à¾×èÍ ÃÑ¡ÉÒ ÁÒμÃ°Ò¹ áÅÐ ¤Ø³ÀÒ¾ ã¹ ¡ÒÃ ̈Ñ´ ºÃÔ¡ÒÃ 
ÊÒ¸ÒÃ³Ð ¢Í§ Í§¤ �¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹ เนื่อง เพราะ 

รัฐบาล กลาง สามารถ ให เงิน อุดหนุน โดย กำหนด เง่ือนไข 

มาตรฐาน และ คุณภาพ ใน การ จัด บริการ สาธารณะ เพ่ือ ให 

องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ แตละ แหง ม ีมาตรฐาน ใน การ จดั 

บริการ สาธารณะ ประเภท เดียวกัน ได ใกล เคียง กับ เปา หมาย 
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ที่ วาง ไว ซึ่ง เปน ผล ดี ตอ การ ลด การ โยก ยาย ทรัพยากร หรือ 

ลด ปญหา การ ยาย ถิ่น ของ ประชาชน เพื่อ ยก ระดับ คุณภาพ 

ชีวิต ของ ตน

การ กระ จาย อำ นาจ ทางการ คลัง ใน ประเทศไทย เนน 

ไป ที่ ดาน ราย จาย มากกวา รายรับ ทำให องคกร ปกครอง 

สวน ทองถ่ิน มี ขนาด รายรับ ที่ ไม เพียง พอ ตอ การ จัด บริการ 

สาธารณะ อัน นำ ไป สู การ พึ่ง พิง เงิน อุดหนุน จาก รัฐบาล 

คอนขาง มาก (ว รพิ ทย มี มาก (2546) ฐิติ ณัฐ วิวัฒน ชาญ 

กิจ (2548) ดิเรก ปทม สิ ริ วัฒน (2551) และ สกนธ วรัญู 

วัฒนา และ ดวงมณี เลา วกุล (2552)) ซึ่ง รัฐบาล ก็ มัก ใหการ 

ชวย เหลือ ใน ลักษณะ เงิน อุดหนุน แบบ มี เงื่อนไข และ เมื่อ 

วเิคราะห ความ สมัพนัธ ระหวาง ขนาด ของ รฐับาล และ ประเภท 

การ จดัสรร เงนิ อดุหนนุ พบ วา ใน กรณ ีการ จดัสรร เงนิ อดุหนนุ 

ทั่วไป จะ สง ผลให ขนาด ของ รัฐบาล เล็ก ลง ขณะ ที่ ใน กรณี เงิน 

อุดหนุน เฉพาะ กิจ กลับ ทำให ขนาด รัฐบาล ใหญ ขึ้น เนื่องจาก 

เงนิ อดุหนนุ เฉพาะ กจิ เปนการ จดัสรร ที ่องิ กบั การเมอืง สงู ซึง่ 

สอดคลอง กับ ผล การ ศึกษา ของ Charas Suwanmala and 

Dana Weist (2009) ดิเรก ปทม สิ ริ วัฒน (2551) และ สกนธ 

วรัญู วัฒนา และ ดวงมณี เลา วกุล (2552)
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¡ÒÃ ̈Ñ́ ÊÃÃ à§Ô¹ ÍǾ Ë¹Ø¹ ãËŒ á¡‹ Í§¤�¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ 
·ŒÍ§¶Ôè¹ ã¹ »ÃÐà·Èä·Â

เงนิ อดุหนนุ ทัง้หมด ใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 คดิเปน 

จำนวน 173,900 ลาน บาท จดัสรร ให กรงุเทพมหานคร จำนวน 

13,629.57 ลานบาท เมือง พัทยา จำนวน 1,395 ลานบาท

อบจ. เทศบาล และ อบต. จำนวน 158,875.43 ลานบาท 

ในสวน ของ เงิน อุดหนุน แก อบจ. เทศบาล และ อบต. 

ไดจัดสรร ไป ยัง สำนักงาน ปลัด สำนัก นายก รัฐมนตรี จำนวน 

500 ลานบาท เพื่อ เปน เงิน รางวัล การ บริหาร จัดการ ที่ ดี และ 

เงิน รางวัล การ จดั เกบ็ รายได ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ 

ที่ เหลือ จำนวน 158,375.43 ลาน บาท ถูก สง ไป ยัง กรม 

สงเสรมิ การ ปกครอง ทองถิน่ เพือ่ จดัสรร ให แก อบจ. เทศบาล 

และ อบต. โดย แบง เปน เงิน อุดหนุน ทั่วไป จำนวน 80,029 

ลานบาท (จำแนก เปน เงิน อุดหนุน ตาม รายการ กำหนด 

วตัถปุระสงค เดมิ 9 รายการ จำนวน 27,966.37 ลานบาท และ 

เงนิ อดุหนนุ ตาม อำนาจ หนาที ่จำนวน 52,062.63 ลานบาท)

และ เงิน อุดหนุน เฉพาะ กิจ จำนวน 78,346.43 ลานบาท 

(แผนภาพ ที่ 7)

การ จดัสรร เงนิ อดุหนนุ ตาม อำนาจ หนาที ่เพือ่ ดำเนนิ 

การ ตาม อำนาจ หนาที่ และ ภารกิจ ถาย โอน เลือก ทำ ของ 

องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน โดย วิธี การ จัดสรร เปน ดังนี้
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1. จัดสรร รอย ละ 93 ของ เงิน อุดหนุน ตาม อำนาจ 

หนาท่ี ให แก อบจ. เทศบาล และ อบต. โดย อบจ. ได รับ 

รอยละ 10 สวน เทศบาล และ อบต. ได รบั รอย ละ 90 โดย การ 

กำหนด สดัสวน ระหวาง เทศบาล และ อบต. ให นำ เงิน อดุหนนุ 

ทั่วไป ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของ เทศบาล ที่ ยก ฐานะ มา 

จาก อบต. ใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มา รวม กบั เงิน อดุหนุน 

ทั่วไป ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของ เทศบาล ที่ เหลือ เพื่อ 

คำนวณ หา สัดสวน เงิน อุดหนุน ทั่วไป ที่ เทศบาล จะได รับ การ 

จดัสรร ใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สวน ทีเ่หลอื ให เปน สดัสวน 

เงิน อุดหนุน ทั่วไป ของ อบต. สำหรับ การ จัดสรร ระหวาง 

องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ดวย กันเอง ให จัดสรร ดังนี้

จัดสรร แก อบจ. แตละ แหง ตาม สัดสวน ที่ ได รับ การ • 

จัดสรร ใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553

จัดสรร แก เทศบาล แตละ แหง โดย รอย ละ 50 จัดสรร • 

ตาม จำนวน ประชากร และ อีก รอย ละ 50 แบง เทากัน 

ทุก แหง สำหรับ เทศบาล ที่ ยก ฐานะ จาก อบต. ใน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เม่ือ ได รับ การ จัดสรร เงิน 

อุดหนุน ทั่วไป ตาม หลัก เกณฑ ดัง กลาว แลว หาก เงิน 

อุดหนุน ทั่วไป ที่ ได รับ เพ่ิม ขึ้น มากกวา รอย ละ 50 ของ 

เงิน อดุหนุน ทัว่ไป ที ่ได รบั ใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ให ได รับ การ จัดสรร เพ่ิม ขึ้น เทากับ รอย ละ 50 

จัดสรร แก อบต. แตละ แหง โดย รอย ละ 40 จัดสรร • 
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ตาม จำนวน ประชากร และ อีก รอย ละ 60 แบง เทากัน 

ทุก แหง

2. จัดสรร รอย ละ 7 ของ เงิน อุดหนุน ตาม อำนาจ 

หนาท่ี ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ที่ มี คา ใช จาย ใน 

การ จัด บริการ สาธารณะ ขั้น พื้น ฐาน มากกวา รายได ไม รวม 

เงิน อดุหนนุ ตาม สดัสวน ของ สวน ตาง ที ่เกดิ ขึน้ โดย ใช วธิ ีการ 

คำนวณ เชน เดียว กับ ปงบประมาณ ที่ ผาน มา

พัฒนาการ ของ หลัก เกณฑ การ จัดสรร เงิน อุดหนุน 

ใหแก องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ตั้งแต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2544-2554 แสดง ใน ภาค ผนวก ข

โดย สรุป การ กระ จาย อำ นาจ ทางการ คลัง ใน แตละ 

ประเทศ นบั วา เปน ตวั เรง ให เกดิ การ พฒันา ใน ดาน เศรษฐกจิ 

สังคม และ การเมือง ตาม ระบอบ ประชาธิปไตย ดัง นั้น 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 

ตัดสินใจ วา ภารกิจ หนาท่ี ใด ควร เปน ของ รัฐบาล ใน ระดับใด 

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 เอ้ือ ตอ การ จัด บริการ สาธารณะ เพ่ือ 

ตอบ สนอง ความ ตองการ อัน หลาก หลาย ของ ประชาชน ใน 

แตละ ทองถ่ิน แต อยางไร ก็ตาม การ ที่ องคกร ปกครอง สวน 
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ทองถ่ิน จะ สามารถ บรรลุ ถึง ความ สำเร็จ ของ การ กระ จาย 

อำนาจ ทางการ คลัง ได นั้น จำเปน ตอง มี การ วางแผน และ มี 

กระบวนการ บริหาร จดัการ ทาง ดาน การ เงิน การ คลงั ที ่ด ีจึงจะ 

บรรลุ เปาหมายความ สำเร็จ ได
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แผนภาพ ที่ 8 การจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ที่มา: สำนักงาน คณะ กรรมการ การ กระ จาย อำ นาจ ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น

à§Ô¹ÍØ´Ë¹Ø¹
(173,900.00)

¡·Á.
(13,629.57)

Íº¨. à·ÈºÒÅ áÅÐ Íºμ.
(158,875.43)

àÁ×Í§¾Ñ·ÂÒ
(1,395.00)

กรม สง เสริม การ 

ปกครอง ทองถิ่น
 (158,375.43)

สำนักงาน ปลัด 

สำนัก นายก รัฐมนตรี
(500.00)

เงนิอดุหนนุทัว่ไป
(80,029.00)

เงินอุดหนุนตามอำนาจหนาที่ 
(52,062.63)

เงิน อุดหนุน เฉพาะ กิจ
(78,346.43)

1. เงิน รางวัล การ บริหาร 

จัดการ ที่ ดี (250.00)

2. เงิน รางวัล การ จัด เก็บ 

รายได อปท. (250.00)

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)

1. สูบ น้ำ ดวย ไฟฟา (906.56)

2. สนับสนุน ถาย โอน บุคลากร (1,353.21)

3. การ ศึกษา ภาค บังคับ (คา รักษา พยาบาล) (500.00)

4. การ ศึกษา ภาค บังคับ (คา เชา บาน) (80.00)

5. การ ศึกษา ภาค บังคับ (บำเหน็จ บำนาญ) (1,543.61)

6. สนับสนุน ศูนย เด็ก เล็ก (6,454.40)

7. กอสราง ศูนย เด็ก เล็ก (312.92)

8. ครุภัณฑ การ ศึกษา โรงเรียน ทองถิ่น (101.58)

9. โครงการ แผน ปฏิบัติ การ สิ่ง แวดลอม (1,275.12)

10. แก ปญหา น้ำ ทน.นครราชสีมา (205.02)

11. เงิน เดือน ครู คา จาง ประจำ การ ศึกษา (11,226.82)

12. โครงการ สราง หลัก ประกัน ผู สูง อายุ (31,068.31)

13. โครงการ เรียน ฟรี 15 ป (2,942.57)

14. โครงการ อสม. (7,240.56)

15. การ สนับสนุน เสริม สราง สวัสดิการทาง สังคม ให แก ผู พิการ (4,739.58)

16. คา ตอบแทน ผู ปฏิบัติ งาน ชายแดน ภาค ใต (254.07)

17. พัฒนา อปท. กรณี เรง ดวน (8,142.11)

   - พัฒนา ทางหลวง ทองถิ่น (3,406.24)

   - ลาน กีฬา อเนกประสงค (720.00)

   - ตาม ยุทธศาสตร การ พัฒนา อปท. (4,015.87)
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บรรณานุกรม
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ภาคผนวก ก

หลัก เกณฑ การ จัดสรร รายได ให แก องคกร ปกครอง

 สวน ทองถิ่น กอน และ หลัง การ กระ จาย อำ นาจ

(กอน และ หลัง พ.ร.บ.กำหนด แผน และ ขั้น ตอน 

การ กระ จาย อำ นาจ ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น 

พ.ศ. 2542 มี ผล บังคับ ใช)
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ตาราง ที่ ก1 : หลัก เกณฑ การ จัดสรร ภาษี มูลคา เพิ่ม ตาม 
พ.ร.บ.จัดสรร รายได ประเภท ภาษี มูลคา เพิ่ม และ ภาษี ธุรกิจ เฉพาะ 
ให แก ราชการ สวน ทองถิ่น พ.ศ. 2534 (1 ใน 9) ปงบประมาณ พ.ศ. 
2543 – 2554

»ÃÐàÀ· ¢Í§ 
ÃÒÂä´Œ

¡‹Í¹ ¡ÒÃ¡ ÃÐ ̈Ò Â
ÍÓ ¹Ò¨

ËÅÑ§ ¡ÒÃ¡ ÃÐ ̈Ò Â
ÍÓ ¹Ò¨

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2543 »‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2544

ภาษี มูลคา เพิ่ม 
ตาม พ.ร.บ.จัดสรร 
รายได ประเภท 
ภาษี มูลคา เพิ่ม และ 
ภาษี ธุรกิจ เฉพาะ 
ให แก ราชการ สวน 
ทองถ่ิน พ.ศ. 2534 
(1 ใน 9)

รอย ละ 60 จัดสรร ให กทม. 
รอย ละ 40 จัดสรร ให เทศบาล 
สุขาภิบาล และ อบจ. ตาม สัดสวน 
รายได ประเภท ภาษี การ คา และ 
ภาษี การ ซื้อ โภคภัณฑ นอกจาก ภาษ ี
การ ซื้อ โภคภัณฑ ที่ เก็บ จาก น้ำมัน 
เบนซิน ซึ่ง องคกร ปกครอง สวน 
ทองถิ่น เหลา นี้ แตละ แหง ได รับ ใน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2503

ใช หลัก การ คำนวณ จาก 
ผลิตภัณฑ มวล รวม จังหวัด
1. คำนวณ ภาษี มูลคา เพิ่ม เปน ราย 
จังหวัด แลว จัดสรร แบง ให อบจ. - 
เทศบาล - อบต. ใน สัดสวน 
20 : 50 : 30 ตาม ลำดับ
2. การ จัดสรร ให แก อบจ. 
เทศบาล อบต. แตละ แหง ให นำ 
ยอด เงิน ภาษี มูล คา เพิ่มฯ ของ 
องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น แตละ 
ประเภท ใน จังหวัด ตางๆ มา 
รวมกัน
 - อบจ. และ เทศบาล ให จัดสรร 
ไม นอย กวา ป งบฯ 2543 หาก มี 
เงิน คง เหลือ ให จัดสรร ให อบจ. 
และ เทศบาล ขนาด เล็ก ใน สดัสวน 
ที่มาก กวา ขนาด ใหญ กรณี ยัง มี เงิน 
เหลืออีก ให จัดสรร ตาม สัดสวน 
จำนวน ประชากร
 - อบต. ให จัดสรร ตาม ชั้น ของ 
อบต. และ ตาม สัดสวน จำนวน 
ประชากร



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

ตาราง ที่ ก1 (ตอ) : หลัก เกณฑ การ จัดสรร ภาษี มูลคา เพิ่ม ตาม 
พ.ร.บ.จัดสรร รายได ประเภท ภาษี มูลคา เพิ่ม และ ภาษี ธุรกิจ เฉพาะ 
ให แก ราชการ สวน ทองถิ่น พ.ศ. 2534 (1 ใน 9) ปงบประมาณ พ.ศ. 
2543 – 2554

»ÃÐàÀ· ¢Í§ 
ÃÒÂä´Œ

ËÅÑ§ ¡ÒÃ ¡ÃÐ ̈ÒÂ ÍÓ ¹Ò¨

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2545 »‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2546

ภาษี มูลคา เพิ่ม 
ตาม พ.ร.บ.จัดสรร 
รายได ประเภท 
ภาษี มูลคา เพิ่ม และ 
ภาษี ธุรกิจ เฉพาะ 
ให แก ราชการ สวน 
ทองถ่ิน พ.ศ. 2534 
(1 ใน 9)

ใช หลัก การ จัดสรร รายได ตาม 
หนวย งาน ที่ จัด เก็บ 
ตาม สัดสวน การ จัด เก็บ ภาษี มูล คา 
เพิ่มฯ ของ ป งบ ที่ ลวง มา กอน หัก คนื 
ภาษี ดังนี้
1. สวน ท่ี จัด เก็บ โดย กรม สรรพากร
จัด สรร ให กทม. กับ อบจ. โดย 
การ จัดสรร ให อบจ. แตละ แหง 
ให จัดสรร โดย การ พิจารณา วา 
อบจ. ใด มี ผล ประมาณ การ รายได 
กอน รวม ภาษี มูลคา เพิ่ม และ เงิน 
อุดหนุน เมื่อ เทียบ กับ รายได กอน 
รวม เงิน อดุหนุน กอน ป งบฯ 2544 
แลว มี รายได เพิ่ม ขึ้น เกิน กวา รอย 
ละ 50 ให หัก เงิน ภาษี มูลคา เพิ่ม 
สวน เกิน ของ อบจ. นั้น ออก แลว 
นำ เงิน สวน ที่ เหลือ มา ให แก อบจ. 
ที่ มี รายได นอย กวา ป งบฯ 2544 
ตาม สัดสวน
2. สวน ที่ จัด เก็บ โดย กรม สรรพ 
สามิต และ กรม ศุลกากร
จัดสรร ให กทม. เทศบาล เมือง 
พัทยา และ อบต. ตาม สัดสวน 
ประชากร

ใช หลัก การ จัดสรร รายได ตาม 
หนวย งาน ที่ จัด เก็บ 
ตาม สัดสวน การ จัด เก็บ ภาษี มูล คา 
เพิ่มฯ ของ ป งบ ที่ ลวง มา กอน หัก 
คืน ภาษี ดังนี้
1. สวน ท่ี จัด เก็บ โดย กรม สรรพากร
จัดสรร ให กทม. กับ อบจ. ตาม 
ผล การ จัด เก็บ ใน เขต จังหวัด เมือง 
พัทยา ให ได รับ ตาม ผล การ จัด เก็บ 
ใน เขต เมือง พัทยา 
2. สวน ที่ จัด เก็บ โดย กรม 
สรรพ สามิต และ กรม ศุลกากร
จัดสรร ให กทม. เมือง พัทยา 
เทศบาล และ อบต. ตาม เกณฑ 
ประชากร

หมายเหตุ
เปลี่ยนแปลง หลัก เกณฑ การ จัดสรร 
ใน สวน ที่ กรม สรรพากร จัดเก็บ 
และ จัดสรร ให เทศบาล และ 
อบต. แทน อบจ. เนื่องจาก มีการ 
ปรับปรุง หลัก เกณฑ การ จัดสรร 
ภาษี รถยนต และ ลอ เลื่อน ซึ่ง 
สวนหนึ่ง เปน รายได ของ เทศบาล 
และ อบต. ไป ให อบจ. ทั้ง จำนวน 
และ ระบุ จำนวน ภาษี ที่ จะ จัดสรร ให 
ชัดเจน ขึ้น
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ตาราง ที่ ก1 (ตอ) : หลัก เกณฑ การ จัดสรร ภาษี มูลคา เพิ่ม ตาม 
พ.ร.บ.จัดสรร รายได ประเภท ภาษี มูลคา เพิ่ม และ ภาษี ธุรกิจ เฉพาะ 
ให แก ราชการ สวน ทองถิ่น พ.ศ. 2534 (1 ใน 9) ปงบประมาณ พ.ศ. 
2543 – 2554

»ÃÐàÀ· ¢Í§ 
ÃÒÂä´Œ

ËÅÑ§ ¡ÒÃ ¡ÃÐ ̈ÒÂ ÍÓ ¹Ò¨

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2547 »‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2548-2554

ภาษี มูลคา เพิ่ม 
ตาม พ.ร.บ.จัดสรร 
รายได ประเภท 
ภาษี มูลคา เพิ่ม และ 
ภาษี ธุรกิจ เฉพาะ 
ให แก ราชการ สวน 
ทองถิ่น พ.ศ. 2534 
(1 ใน 9)

ใช หลัก การ จัดสรร รายได 
ตาม หนวย งาน ที่ จัด เก็บ 
1. สวน ท่ี จัด เก็บ โดย กรม 
สรรพากร
จัดสรร ให เทศบาล อบต. และ 
กทม. ตาม ผล การ จัด เก็บ ใน 
เขต จัง หวัด และ กทม. เทศบาล 
และ อบต. จัดสรร ตาม เกณฑ 
ประชากร เมือง พัทยา ให ได รับ 
ตาม ผล การ จัด เก็บ ใน เขต เมือง 
พัทยา
2. สวน ที่ จัด เก็บ โดย กรม 
สรรพ สามิต และ กรม ศุลกากร
จัดสรรให กทม. เมืองพัทยา 
เทศบาลและ อบต. 
ตามเกณฑประชากร

หลักเกณฑเหมือนเดิม

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ตาราง ที่ ก2 : หลัก เกณฑ การ จัดสรร ภาษี ธุรกิจ เฉพาะ 
ตาม พ.ร.บ.จัดสรร รายได ประเภท ภาษี มูลคา เพิ่ม และ ภาษี ธุรกิจ 
เฉพาะ ให แก ราชการ สวน ทองถิ่น พ.ศ. 2534 และ กฎหมาย จัด ตั้ง 
ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2543 – 2554

»ÃÐàÀ· ¢Í§ 
ÃÒÂä´Œ

¡‹Í¹¡ÒÃ ¡ÃÐ ̈ÒÂ ÍÓ ¹Ò¨ ËÅÑ§ ¡ÒÃ ¡ÃÐ ̈ÒÂ ÍÓ ¹Ò¨

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2543 »‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2544

ภาษี ธุรกิจ เฉพาะ 
ตาม พ.ร.บ.จัดสรร 
รายได ประเภท ภาษี 
มูลคา เพิ่ม และ 
ภาษี ธุรกิจ เฉพาะ 
ให แก ราชการ สวน 
ทองถ่ิน พ.ศ. 2534 
และ กฎหมาย 
จัดตั้ง ของ องคกร 
ปกครอง สวน 
ทองถ่ิน

มี การ จัดสรร ดวย หลัก เกณฑ เดียว 
กับ การ จัดสรร ภาษี มูลคา เพิ่ม ใน 
ปงบประมาณ เดียวกัน

ใชหลักการจัดสรรตามเขตพ้ืนที่ 
โดย ภาษี ธุรกิจ เฉ พาะฯ ที่ เก็บ ได 
ใน เขต กทม. และ เขต จังหวัด ให 
จัดสรร ให กทม. และ องคกร 
ปกครอง สวน ทองถิ่น ใน เขต 
จังหวัด นั้น ทั้งนี้ องคกร ปกครอง 
สวน ทองถิ่น ใน เขต จังหวัด จะ 
ไดรับ จัดสรร ตาม สัดสวน ระหวาง 
เทศบาล : อบจ. : อบต. เทากับ 
50:20:30
 - เทศบาล
รอย ละ 50 ของ ภาษี ที่ เก็บ ได ให 
จัดสรร เทา กัน ทุก แหง และ อีก 
รอย ละ 50 จัดสรร ตาม สัดสวน 
ประชากร
 - อบต.
รอย ละ 50 ของ ภาษี ที่ เก็บ ได ให 
จัดสรร เทา กัน ทุก แหง และ อีก 
รอย ละ 50 จัดสรร ตาม สัดสวน 
ประชากร
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ตาราง ที่ ก2 (ตอ) : หลัก เกณฑ การ จัดสรร ภาษี ธุรกิจ เฉพาะ 
ตาม พ.ร.บ.จัดสรร รายได ประเภท ภาษี มูลคา เพิ่ม และ ภาษี ธุรกิจ 
เฉพาะ ให แก ราชการ สวน ทองถิ่น พ.ศ. 2534 และ กฎหมาย จัด ตั้ง 
ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2543 – 2554

»ÃÐàÀ· ¢Í§ 
ÃÒÂä´Œ

ËÅÑ§ ¡ÒÃ ¡ÃÐ ̈ÒÂ ÍÓ ¹Ò¨

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2545 »‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2546-2554

ภาษี ธุรกิจ เฉพาะ 
ตาม พ.ร.บ.จัดสรร 
รายได ประเภท ภาษี 
มูลคา เพิ่ม และ 
ภาษี ธุรกิจ เฉพาะ 
ให แก ราชการ 
สวน ทองถิ่น 
พ.ศ. 2534 และ 
กฎหมาย จัดตั้ง ของ 
องคกร ปกครอง 
สวนทองถิ่น

ใช หลัก การ จัดสรร ตาม เขต พื้นที่
1. แบง ตาม ผล การ จัด เก็บ ใน เขต 
จังหวัด
2. กทม. ได รับ การ จัดสรร ตาม ผล 
การ จัด เก็บ ใน เขต กทม.
3. จัง หวัด อื่นๆ จัดสรร ให เทศบาล 
และ อบต. ตาม เกณฑ ประชากร
เมือง พัทยา ได รับ การ จัดสรร ตาม 
พ.ร.บ.เมือง พัทยา
หมายเหตุ

พิจารณา จัดสรร ใน ภาพ รวม โดย 
เปลี่ยน หลัก เกณฑ การ จัดสรร ใน 
จังหวัด อื่น เพื่อ จัดสรร ให เฉพาะ 
เทศบาล และ อบต. เนื่องจาก เปน 
ภาษี ที่ เกิด จาก การ ทำ ธุรกิจ ใน เขต 
กทม. เทศบาล และ อบต. สวน 
อบจ. มี รายได จาก แหลง อื่น แลว

หลักเกณฑเหมือนเดิม

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ตาราง ที่ ก3 : หลัก เกณฑ การ จัดสรร ภาษี สุรา และ สรรพสามิต 
ตาม พ.ร.บ.จัดสรร เงิน ภาษี สุรา พ.ศ. 2527 และ พ.ร.บ.เงิน ภาษี 
สรรพสามิต พ.ศ. 2527 และ กฎหมาย จัด ตั้ง ของ องคกร ปกครอง 
สวน ทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2543 – 2554

»ÃÐàÀ· ¢Í§ 
ÃÒÂä´Œ

¡‹Í¹¡ÒÃ ¡ÃÐ ̈ÒÂ ÍÓ ¹Ò¨ ËÅÑ§ ¡ÒÃ ¡ÃÐ ̈ÒÂ ÍÓ ¹Ò¨

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2543 »‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2544

ภาษี สุรา และ 
สรรพสามิต ตาม 
พ.ร.บ.จัดสรร 
เงิน ภาษี สุรา 
พ.ศ. 2527 และ 
พ.ร.บ.เงิน ภาษี 
สรรพสามิต 
พ.ศ. 2527 และ 
กฎหมาย จัด ตั้ง ของ 
องคกร ปกครอง 
สวน ทองถ่ิน

จัดสรร ให องคกร ปกครอง สวน 
ทองถิ่น ทุก แหง ตาม สัดสวน 
ประชากร

1. จัดสรร ให อบจ. ทุก แหงๆ ละ 
10 ลาน บาท
2. สวน ที่ เหลือ จัดสรร ให เทศบาล 
เมือง พัทยา อบต. และ กทม. ตาม 
สัดสวน ประชากร
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ตาราง ที่ ก3 (ตอ) : หลัก เกณฑ การ จัดสรร ภาษี สุรา และ สรรพสามิต 
ตาม พ.ร.บ.จัดสรร เงิน ภาษี สุรา พ.ศ. 2527 และ พ.ร.บ.เงิน ภาษี 
สรรพสามิต พ.ศ. 2527 และ กฎหมาย จัด ตั้ง ของ องคกร ปกครอง 
สวน ทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2543 – 2554

»ÃÐàÀ· ¢Í§ 
ÃÒÂä´Œ

ËÅÑ§ ¡ÒÃ ¡ÃÐ ̈ÒÂ ÍÓ ¹Ò¨

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2545 »‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2546-2554

ภาษี สุรา และ 
สรรพสามิต ตาม 
พ.ร.บ.จัดสรร 
เงิน ภาษี สุรา 
พ.ศ. 2527 และ 
พ.ร.บ.เงิน ภาษี 
สรรพสามิต 
พ.ศ. 2527 และ 
กฎหมาย จัด ตั้ง ของ 
องคกร ปกครอง 
สวน ทองถิ่น

จัดสรร ให เทศบาล อบต. เมือง 
พัทยา และ กทม. ตาม จำนวน 
ประชากร
หมายเหตุ
พิจารณา จัดสรร ใน ภาพ รวม โดย งด 
การ จัดสรร ให อบจ. เนื่องจาก เปน 
ภาษ ีผู บรโิภค ที ่จดั เกบ็ จาก ประชากร 
ใน เขต พื้น ที่ กทม. เมือง พัทยา 
เทศบาล และ อบต. สวน อบจ. 
มี รายได จาก แหลง อื่น แลว

หลักเกณฑเหมือนเดิม

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ตาราง ที่ ก4 : หลัก เกณฑ การ จัดสรร ภาษี และ คา ธรรมเนียม รถยนต 
และ ลอ เลื่อน ตาม พ.ร.บ.รถยนต พ.ศ. 2522 พ.ร.บ.ขนสง ทาง บก 
พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ.ลอ เล่ือน พ.ศ. 2478 ซึ่ง จัด เก็บ จาก ทะเบียน 
ปาย รถ ปงบประมาณ พ.ศ. 2543 – 2554

»ÃÐàÀ· ¢Í§ 
ÃÒÂä´Œ

¡‹Í¹¡ÒÃ ¡ÃÐ ̈ÒÂ ÍÓ ¹Ò¨ ËÅÑ§ ¡ÒÃ ¡ÃÐ ̈ÒÂ ÍÓ ¹Ò¨

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 
2543

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2544

ภาษี และ 
คาธรรมเนียม 
รถยนต และ 
ลอ เลื่อน 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

จัดสรร ให อบจ. - เทศบาล 
- สุขาภิบาล ตาม สัดสวน 
25 : 50 : 25 ตาม ลำดับ 
โดย ให จัดสรร ให เทศบาล 
และ สุขาภิบาล ทุก แหงๆ 
ละ เทา กัน โดย ให ถือวา 
เมือง พัทยา เปน สวน หนึ่ง 
ใน จังหวัด ชลบุรี

ใช หลัก การ จัดสรร ตาม เขต ทอง ที่ ที่ จัด เก็บ ได
1. ภาษี ที่ เก็บ ได ใน เขต กทม. ให จัดสรร 
ในเขต กทม.
2. สำหรับ เขต จงัหวัด อืน่ ให จดัสรร ให อบจ. - 
เทศบาล และ อบต. ตาม สดัสวน 20 : 70 : 10
ตาม ลำดับ โดย ให ถือ เอา เมือง พัทยา เปน 
เทศบาล หนึ่ง ของ จ.ชลบุรี
เทศบาล ตอน แรก ให จดัสรร ตาม สดัสวน เงนิ 
ภาษี ที่ ได รับ ใน ป งบฯ ที่ ผาน มา ตอ มา เปลี่ยน 
เปน ให จัดสรร ตาม สัดสวน จำนวน ประชากร 
กอน จาก นั้น จึง นำ มา เปรียบ เทียบ กับ เงิน ที่ 
ได รับ ใน ป งบฯ ที่ ผาน มา
 - เทศบาล ที่ ยก ฐานะ มา จาก สุขาภิบาล 
เม่ือ คำนวณ แลว ได รับ เงิน เพิ่ม ขึ้น จาก ป งบฯ 
กอน ก็ ให ได รับ เงิน เพิ่ม ขึ้น ไม เกิน รอย ละ 10 
แต หาก คำนวณ แลว ได ลด ลง จาก ป กอน ป นี้ 
ก็ ให ได รับ จัดสรร เทา ป กอน
 - เทศบาล เดิม เม่ือ คำนวณ แลว ได รับ เงิน 
เพิม่ ขึน้ จาก ป งบฯ กอน ก ็ให ได รบั เงนิ เทากบั ป 
กอน แต ถา คำนวณ แลว ได รบั ลด ลง ก ็ให ได รบั 
เงิน นอย กวา ป กอน ไม เกิน รอย ละ 10
อบต. ตอน แรก ให จัดสรร โดย แบง เทาๆ กัน 
ตอ มา จึง เปล่ียน เปน ให จัดสรร ตาม สัดสวน 
ประชากร
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ตาราง ที่ ก4 (ตอ) : หลัก เกณฑ การ จัดสรร ภาษี และ คา ธรรมเนียม 
รถยนต และ ลอ เลื่อน ตาม พ.ร.บ.รถยนต พ.ศ. 2522 พ.ร.บ.ขนสง 
ทาง บก พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ.ลอ เล่ือน พ.ศ. 2478 ซึ่ง จัด เก็บ จาก 
ทะเบียน ปาย รถ ปงบประมาณ พ.ศ. 2543 – 2554

»ÃÐàÀ· ¢Í§ 
ÃÒÂä´Œ

ËÅÑ§ ¡ÒÃ ¡ÃÐ ̈ÒÂ ÍÓ ¹Ò¨

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2545 »‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2546

ภาษี และ คา 
ธรรมเนียม รถยนต 
และ ลอ เลื่อน ตาม 
พ.ร.บ.รถยนต
พ.ศ. 2522 
พ.ร.บ.ขนสงทางบก
 พ.ศ. 2522 และ 
พ.ร.บ.ลอเลื่อน 
พ.ศ. 2478 ซึ่ง 
จัดเก็บ จาก 
ทะเบียน ปาย รถ

ใช หลัก การ จัดสรร ตาม เขต ทอง ที่ 
ที่ จัด เก็บ ได
ภาษี ที่ เก็บ ได ใน เข ต กทม. ให 
จัดสรร ใน เข ต กทม.
สำหรับ เขต จังหวัด อื่น ให จัดสรร 
แก เทศบาล ตาม สัดสวน ประชากร 
โดย ให ถือ เอา เมือง พัทยา เปน 
เทศบาล หนึ่ง ของ จ.ชลบุรี ทั้งนี้ ไม 
จัดสรรให อบจ. และ อบต.

ใช หลกั การ จดัสรร ตาม เขต ทองที ่ 
ที่ จัด เก็บ ได
1. ภาษี ที่ เก็บ ได ใน เข ต กทม. ให 
จัดสรร ใน เข ต กทม.
2. สำหรับ เขต จังหวัด อื่น ให 
จัดสรร ให อบจ.-เทศบาล และ 
อบต. ตาม สัดสวน 35 : 35 : 30 
ตามลำดับ
เทศบาล จัดสรร ตาม สัดสวน 
ประชากร
อบต. ให จัดสรร โดย รอย ละ 50 
แบง เทา กัน ทุก แหง สวน อีก รอย ละ 
50 ให จัดสรร ตาม สัดสวน จำนวน 
หมูบาน
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ตาราง ที่ ก4 (ตอ) : หลัก เกณฑ การ จัดสรร ภาษี และ คา ธรรมเนียม 
รถยนต และ ลอ เลื่อน ตาม พ.ร.บ.รถยนต พ.ศ. 2522 พ.ร.บ.ขนสง 
ทาง บก พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ.ลอ เล่ือน พ.ศ. 2478 ซึ่ง จัด เก็บ จาก 
ทะเบียน ปาย รถ ปงบประมาณ พ.ศ. 2543 – 2554

»ÃÐàÀ· ¢Í§ 
ÃÒÂä´Œ

ËÅÑ§ ¡ÒÃ ¡ÃÐ ̈ÒÂ ÍÓ ¹Ò¨

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2547 »‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2548-2554

ภาษี และ คา 
ธรรมเนียม รถยนต 
และ ลอ เลื่อน ตาม 
พ.ร.บ.รถยนต
พ.ศ. 2522 
พ.ร.บ.ขนสงทางบก 
พ.ศ. 2522 และ 
พ.ร.บ.ลอเลื่อน 
พ.ศ. 2478 ซึ่ง 
จัดเก็บ จาก 
ทะเบียน ปาย รถ

ใช หลัก การ จัดสรร ตาม เขต ทอง ที่ 
ที่ จัด เก็บ ได
1. แบง ตาม ผล การ จดั เก็บ ตาม 
จังหวัด โดย แตละ จังหวัด จัดสรร 
ให อบจ.
2. กทม. ได รับ ตาม ผล การ จัด เก็บ 
ใน เขต กทม.
หมายเหตุ
จัดสรร ใน ภาพ รวม และ ปรับปรุง 
หลัก เกณฑ จัดสรร เพื่อ ให อบจ. 
ซึ่ง ตอง รับ ภารกิจ ถาย โอน เรื่อง 
การ จดทะเบียน รถยนต ได รับ 
รายได สวนน้ี ใน จังหวัด อื่น เพียง 
องคกรเดียว และ เพื่อ ให สัมพันธ 
กับ การ ปรับ ลด รายได ประเภท อื่น 
ของ อบจ.

หลักเกณฑเหมือนเดิม

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ตาราง ที่ ก5 : หลัก เกณฑ การ จัดสรร ภาษี มูลคา เพิ่ม 
ตาม พ.ร.บ.กำหนด แผน และ ขั้น ตอน การ กระ จาย อำ นาจ ให แก องคกร 
ปกครอง สวน ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ปงบประมาณ พ.ศ. 2543 - 2554

»ÃÐàÀ· ¢Í§ 
ÃÒÂä´Œ

¡‹Í¹¡ÒÃ 
¡ÃÐ¨ÒÂ 
ÍÓ¹Ò¨

ËÅÑ§ ¡ÒÃ ¡ÃÐ ̈ÒÂ ÍÓ ¹Ò¨

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 
¾.È. 2543

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2544

ภาษีมูลคาเพิ่ม 
ตาม พ.ร.บ.
กำหนดแผนและ 
ขั้น ตอน การ 
กระจาย อำนาจ 
ใหแก องคกร 
ปกครอง 
สวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542

- หลัก การ จัดสรร ให องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ทั้งหมด 
ตาม สัดสวน
กำหนด ให จัดสรร เงิน ภาษี มูลคา เพิ่ม ใน อัตรา รอย ละ 8.5 ของ 
ภาษี มลูคา เพิม่ สทุธ ิจดั เก็บ ตาม ประมวล รษัฎากร หลงั สง มอบ ให 
อบจ. รอย ละ 5 โดย จัดสรร ตาม หลัก เกณฑ ดังนี้
1. ใน เบื้อง ตน คำนวณ ภาษี มูลคา เพิ่ม ราย จังหวัด โดย คำนวณ 
จาก สัดสวน ผลิตภัณฑ มวล รวม จังหวัด ตอ ประชากร เทากับ
50 : 50 เม่ือ ทราบ แลว จึง นำ มา จัดสรร ให อบจ. : เทศบาล : 
อบต. เทากับ 20 : 50 : 30
2. เมือง พทัยา ได รบั จดัสรร เม่ือ รวม กบั ภาษ ีมลูคา เพิม่ สวน ที ่ได 
รับ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบ บริหาร ราชการ เมือง พัทยา พ.ศ. 2542 
แลว ให มี สัดสวน รอย ละ 20 ของ เงิน ภาษี มูลคา เพิ่ม ที่ จังหวัด 
ชลบรุ ีได รบั ตามพ.ร.บ.จดัสรร รายได ประเภท ภาษ ีมลูคา เพิม่ และ 
ภาษี ธรุกจิ เฉพาะ ให แก ราชการ สวน ทองถ่ิน พ.ศ. 2543 รวม กบั 
ที ่ได รบั ตาม พ.ร.บ.กำหนด แผน และ ขัน้ ตอน การ กระ จาย อำนาจ 
ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น พ.ศ. 2542
3. กทม. ได รับ จัดสรร เม่ือ รวม กับ ที่ ได รับ ตาม พ.ร.บ.จัดสรร 
รายได ประเภท ภาษ ีมลูคา เพิม่ และ ภาษ ีธรุกิจ ให แก ราชการ สวน 
ทองถิ่น พ.ศ. 2543 เทากับ ที่ ได รับ ใน ป ที่ ผาน มา
4. การ จัดสรร ให เทศบาล อบจ. และ อบต. แตละ แหง ให นำ 
ยอด เงนิ ภาษี มลูคา เพิม่ และ เงนิ ชดเชย ของ องคกร ปกครอง สวน 
ทองถิ่น แตละ ประเภท ใน จังหวัด ตางๆ มา รวม กัน จาก นั้น ให 
จัดสรร ตาม ชั้น ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ที่ กระทรวง 
มหาดไทย กำหนด โดย องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ ชัน้ เลก็ ให ม ี
รายได มากกวา ชัน้ ใหญ หาก ยงั ม ีเงนิ เหลอื ให จดัสรร ตาม สดัสวน 
ประชากร สำหรับ เงิน ภาษี มูลคา เพิ่ม ใน งวด ที่ 3 ให จัดสรร แก 
เทศบาล และ อบต. แตละ แหง โดย รอย ละ 50 แบง เทาๆ กัน 

สวน อีก รอย ละ 50 ตาม สัดสวน จำนวน ประชากร
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ตาราง ที่ ก5 (ตอ) : หลัก เกณฑ การ จัดสรร ภาษี มูลคา เพิ่ม 
ตาม พ.ร.บ.กำหนด แผน และ ขั้น ตอน การ กระ จาย อำ นาจ ให แก องคกร 
ปกครอง สวน ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ปงบประมาณ พ.ศ. 2543 - 2554

»ÃÐàÀ· ¢Í§ 
ÃÒÂä´Œ

ËÅÑ§ ¡ÒÃ ¡ÃÐ ̈ÒÂ ÍÓ ¹Ò¨

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2545

ภาษี มูลคา เพิ่ม 
ตาม พ.ร.บ.กำหนด 
แผน และ ขั้น ตอน 
การ กระ จาย 
อำ นาจ ให แก 
องคกร ปกครอง 
สวน ทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542

1.หลัก การ จัดสรร ให องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ท้ังหมด ตาม สัดสวน
กำหนด ให จัดสรร เงิน ภาษี มูลคา เพิ่ม ใน อัตรา รอย ละ 10.88 ของ ภาษี 
มูลคา เพิ่ม สุทธิ จัด เก็บ ตาม ประมวล รัษฎากร หลัง สง มอบ ให อบจ. 
รอย ละ 5 โดย องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น แตละ ประเภท ได รับ การ 
จัดสรร ตาม สัดสวน ดังนี้
1) เทศบาล รอย ละ 45.91
2) อบต. รอย ละ 17.83
3) เมือง พัทยา รอย ละ 1.43
4) อบจ. รอย ละ 16.58
5) กทม. รอย ละ 18.25
2. หลัก การ จัดสรร สำหรับ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน แตละ แหง
1) เทศบาล ให จัดสรร สำหรับ เทศบาล ที่ มี รายได กอน รวม เงิน อุดหนุน 
นอย กวา ป กอน ให เทากับ ที่ ได รับ ใน ป กอน หาก มี เงิน เหลือ ให จัดสรร แก 
เทศบาล ทุก แหง ตาม สัดสวน จำนวน ประชากร
2) อบต. ให จัดสรร สำหรับ อบต. ที่ มี รายได กอน รวม เงิน อุดหนุน นอย 
กวา ป กอน ให เทากับ ที่ ได รับ ใน ป กอน หาก มี เงิน เหลือ ให จัดสรร แก 
อบต. ทุก แหง ตาม สัดสวน จำนวน ประชากร
3) อบจ. ให จัดสรร สำหรับ อบจ. ที่ มี รายได กอน รวม เงิน อุดหนุน นอย 
กวา ป กอน ให เทากับ ที่ ได รับ ใน ป กอน หาก มี เงิน เหลือ ให จัดสรร แก อบจ. 
ทุก แหงๆ ละ 1 ลาน บาท และ หาก ยัง มี เงิน เหลือ อีก ให จัดสรร แก อบจ. 
ตาม ปฏิภาค ผกผัน คือ รายได มาก ให นอย รายได นอย ให มาก แต อบจ. 
ที่ มี รายได มากกวา 250 ลาน บาท จะ ไม ได รับ การ จัดสรร ซึ่ง หาก ยัง มี เงิน 
เหลือ อยู อีก ก็ ให จัดสรร แก อบจ. ทุก แหง โดย แบง เทาๆ กัน
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ตาราง ที่ ก5 (ตอ) : หลัก เกณฑ การ จัดสรร ภาษี มูลคา เพิ่ม 
ตาม พ.ร.บ.กำหนด แผน และ ขั้น ตอน การ กระ จาย อำ นาจ ให แก องคกร 
ปกครอง สวน ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ปงบประมาณ พ.ศ. 2543 - 2554

»ÃÐàÀ· ¢Í§ 
ÃÒÂä´Œ

ËÅÑ§ ¡ÒÃ ¡ÃÐ ̈ÒÂ ÍÓ ¹Ò¨

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2546

ภาษี มูลคา เพิ่ม 
ตาม พ.ร.บ.กำหนด 
แผน และ ขั้น ตอน 
การ กระ จาย 
อำ นาจ ให แก 
องคกร ปกครอง 
สวน ทองถิ่น 
พ.ศ. 2542

1. หลัก การ จัดสรร ให องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ท้ังหมด ตาม สัดสวน
กำหนด ให จัดสรร เงิน ภาษี มูลคา เพ่ิม ใน อัตรา รอย ละ 20.78 ของ ภาษี มูลคา 
เพ่ิม สุทธิ จัด เก็บ ตาม ประมวล รัษฎากร หลัง สง มอบ ให อบจ. รอย ละ 5 โดย 
องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน แตละ ประเภท ได รับ การ จัดสรร ตาม สัดสวน 
ดังน้ี 
1) เทศบาล รอย ละ 45.19
2) อบต. รอย ละ 24.41
3) เมือง พัทยา รอย ละ 1.28
4) อบจ. รอย ละ 10.06
5) กทม. รอย ละ 19.06
2. หลัก การ จัดสรร สำหรับ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน แตละ แหง
1) เทศบาล ให จัดสรร เปน 2 สวน กอน แรก รอย ละ 77.50 ให จัดสรร โดย 
รอย ละ 30 แบง เทา กัน และ รอย ละ 70 แบง ตาม สัดสวน จำนวน ประชากร 
สวน กอน ท่ี สอง รอย ละ 22.50 ให จัดสรร เพ่ือ ชดเชย ให เทศบาล มี รายได รวม 
เงิน อุดหนุน ท่ัวไป ไม นอย กวา ป กอน
2) อบต. ให จัดสรร เปน 2 สวน กอน แรก รอย ละ 97.75 ให จัดสรร โดย รอย 
ละ 30 แบง เทา กัน และ รอย ละ 70 แบง ตาม สัดสวน จำนวน ประชากร สวน 
กอน ท่ี สอง รอย ละ 2.25 ให จัดสรร เพ่ือ ชดเชย ให อบต. มี รายได รวม เงิน 
อุดหนุน ท่ัวไป ไม นอย กวา ป กอน
3) อบจ. ให จัดสรร 2 สวน กอน แรก รอย ละ 93.50 รอย ละ 40 แบง เทา กัน 
รอย ละ 30 ตาม สัดสวน รายได ไม รวม เงิน อุดหนุน และ เงิน กู และ รอย ละ 30 
แบง ตาม สัดสวน จำนวน ประชากร สวน กอน ท่ี 2 รอย ละ 6.50 ให จัดสรร เพ่ือ 
ชดเชย ให อบจ. มี รายได รวม เงิน อุดหนุน ท่ัวไป ไม นอย กวา ป กอน
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ตาราง ที่ ก5 (ตอ) : หลัก เกณฑ การ จัดสรร ภาษี มูลคา เพิ่ม 
ตาม พ.ร.บ.กำหนด แผน และ ขั้น ตอน การ กระ จาย อำ นาจ ให แก องคกร 
ปกครอง สวน ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ปงบประมาณ พ.ศ. 2543 - 2554

»ÃÐàÀ· ¢Í§ 
ÃÒÂä´Œ

ËÅÑ§ ¡ÒÃ ¡ÃÐ ̈ÒÂ ÍÓ ¹Ò¨

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2547

ภาษี มูลคา เพิ่ม 
ตาม พ.ร.บ.กำหนด 
แผน และ ขั้น ตอน 
การ กระ จาย 
อำ นาจ ให แก 
องคกร ปกครอง 
สวน ทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542

1.หลัก การ จัดสรร ให องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ท้ังหมด ตาม สัดสวน
กำหนด ให จัดสรร เงิน ภาษี มูลคา เพิ่ม ใน อัตรา รอย ละ 20.76 ของ ภาษี 
มูลคา เพิ่ม สุทธิ จัด เก็บ ตาม ประมวล รัษฎากร หลัง สง มอบ ให อบจ. 
รอย ละ 5 โดย องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น แตละ ประเภท ได รับ การ 
จัดสรร ตาม สัดสวน ดังนี้
1) เทศบาล รอย ละ 50.19
2) อบต. รอย ละ 29.62
3) เมือง พัทยา รอย ละ 1.52
4) อบจ. รอย ละ 6.85
5) กทม. รอย ละ 11.81
2. หลัก การ จัดสรร สำหรับ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน แตละ แหง
1) เทศบาล ให จัดสรร เปน 2 สวน กอน แรก รอย ละ 75 ให จัดสรร ตาม 
สัดสวน จำนวน ประชากร สวน กอน ที่ สอง รอย ละ 25 ให จัดสรร เพื่อ ให 
เทศบาล มี รายได กอน รวม เงิน อุดหนุน ไม นอย กวา ป กอน หาก มี เงิน เหลือ 
ให จัดสรร แก เทศบาล ทุก แหง เทาๆ กัน
2) อบต. ให จัดสรร เปน 2 สวน กอน แรก รอย ละ 90 ให จัดสรร ตาม 
สัดสวน จำนวน ประชากร สวน กอน ที่ สอง รอย ละ 10 ให จัดสรร เพื่อ ให 
อบต. มี รายได กอน รวม เงิน อุดหนุน ไม นอย กวา ป กอน หาก มี เงิน เหลือ 
ให จัดสรร แก อบต. ทุก แหง เทาๆ กัน
3) อบจ. ให จัดสรร 2 สวน กอน แรก รอย ละ 70.80 ให จัดสรร เพื่อ ให 
อบจ. มี รายได กอน รวม เงิน อุดหนุน ไม นอย กวา ป กอน หาก มี เงิน เหลือ ให 
จัดสรร แก อบจ. ทุก แหง เทาๆ กัน
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ตาราง ที่ ก5 (ตอ) : หลัก เกณฑ การ จัดสรร ภาษี มูลคา เพิ่ม 
ตาม พ.ร.บ.กำหนด แผน และ ขั้น ตอน การ กระ จาย อำ นาจ ให แก องคกร 
ปกครอง สวน ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ปงบประมาณ พ.ศ. 2543 - 2554

»ÃÐàÀ· ¢Í§ 
ÃÒÂä´Œ

ËÅÑ§ ¡ÒÃ ¡ÃÐ ̈ÒÂ ÍÓ ¹Ò¨

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2548

ภาษี มูลคา เพิ่ม 
ตาม พ.ร.บ.กำหนด 
แผน และ ขั้น ตอน 
การ กระ จาย 
อำ นาจ ให แก 
องคกร ปกครอง 
สวน ทองถิ่น 
พ.ศ. 2542

หลัก การ จัดสรร ให องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ท้ังหมด ตาม สัดสวน
กำหนด ให จัดสรร เงิน ภาษี มูลคา เพ่ิม ใน อัตรา รอย ละ 21.10 ของ ภาษี มูลคา 
เพ่ิม สุทธิ จัด เก็บ ตาม ประมวล รัษฎากร หลัง สง มอบ ให อบจ. รอย ละ 5 โดย 
องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน แตละ ประเภท ได รับ การ จัดสรร เปน 3 สวน 
ดัง น้ี
1) รอย ละ 50 จัดสรร ตาม สัดสวน ประชากร โดย รอย ละ 5 จัดสรร ให อบจ. 
และ กทม. และ รอย ละ 45 จัดสรร ให เทศบาล อบต.เมือง พัทยา และ 
 ก ทม.
2) รอย ละ 34.33 จัดสรร ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน เพ่ือ มิ ให มี 
รายได กอน รวม เงิน อุดหนุน นอย กวา ป ท่ี ผาน มา
3) รอย ละ 15.67 จัดสรร ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ท่ี มี รายได กอน 
รวม เงิน อุดหนุน นอย กวา 10 ลาน บาท ตาม ปฏิภาค ผกผัน
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ตาราง ที่ ก5 (ตอ) : หลัก เกณฑ การ จัดสรร ภาษี มูลคา เพิ่ม 
ตาม พ.ร.บ.กำหนด แผน และ ขั้น ตอน การ กระ จาย อำ นาจ ให แก องคกร 
ปกครอง สวน ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ปงบประมาณ พ.ศ. 2543 - 2554

»ÃÐàÀ· ¢Í§ 
ÃÒÂä´Œ

ËÅÑ§ ¡ÒÃ ¡ÃÐ ̈ÒÂ ÍÓ ¹Ò¨

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2549

ภาษี มูลคา เพิ่ม 
ตาม พ.ร.บ.กำหนด 
แผน และ ขั้น ตอน 
การ กระ จาย 
อำ นาจ ให แก 
องคกร ปกครอง 
สวน ทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542

1.หลัก การ จัดสรร ให องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ท้ังหมด ตาม สัดสวน
กำหนด ให จัดสรร เงิน ภาษี มูลคา เพิ่ม ใน อัตรา รอย ละ 20.58 ของ ภาษี 
มูลคา เพิ่ม สุทธิ จัด เก็บ ตาม ประมวล รัษฎากร หลัง สง มอบ ให อบจ. 
รอย ละ 5 โดย องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น แตละ ประเภท ได รับ การ 
จัดสรร ตาม สัดสวน ดังนี้
1) เทศบาล รอย ละ 35.50
2) อบต. รอย ละ 47.83
3) เมือง พัทยา รอย ละ 9.91
4) อบจ. รอย ละ 1.19
5) กทม. รอย ละ 5.57
2. หลัก การ จัดสรร สำหรับ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน แตละ แหง
1) เทศบาล ให จัดสรร เปน 2 สวน กอน แรก จำนวน 150 ลาน บาท 
จัดสรร ให แก เทศบาล ใน จังหวัด ยะลา ปตตานี และ นราธิวาส ตาม สัดสวน 
ประชากร สวน เงิน ที่ เหลือ จัดสรร โดย รอย ละ 50 แบง เทา กัน และ 
รอย ละ 50 ตาม สัดสวน จำนวน ประชากร หาก เทศบาล ใด มี รายได รวม 
เงิน อุดหนุน ทั่วไป นอย กวา ป กอน ให จัดสรร ชดเชย เพื่อ มิ ให นอย กวา เดิม
2) อบต. ให จัดสรร โดย รอย ละ 50 แบง เทา กัน และ รอย ละ 50 ตาม 
สัดสวน จำนวน ประชากร หาก อบต. ใด มี รายได กอน รวม เงิน อุดหนุน 
นอย กวา 5 ลาน บาท ให จัดสรร เพิ่ม ให ได เทากบั 5 ลาน บาท และ เมื่อ 
รวม เงิน อุดหนุน ทั่วไป แลว จะ ตอง ไม นอย กวา ป ที่ ผาน มา
3) อบจ. ให จัดสรร โดย รอย ละ 50 แบง เทา กัน รอย ละ 20 ตาม จำนวน 
พื้นท่ี รอย ละ 20 ตาม รายได ไม รวม เงิน อุดหนุน และ รอย ละ 10 ตาม 
สัดสวน จำนวน ประชากร
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ตาราง ที่ ก5 (ตอ) : หลัก เกณฑ การ จัดสรร ภาษี มูลคา เพ่ิม 
ตาม พ.ร.บ.กำหนด แผน และ ขั้น ตอน การ กระ จาย อำ นาจ ให แก องคกร 
ปกครอง สวน ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ปงบประมาณ พ.ศ. 2543 - 2554

»ÃÐàÀ· ¢Í§ 
ÃÒÂä´Œ

ËÅÑ§ ¡ÒÃ ¡ÃÐ ̈ÒÂ ÍÓ ¹Ò¨

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2550

ภาษี มูลคา เพิ่ม 
ตาม พ.ร.บ.กำหนด 
แผน และ ขั้น ตอน 
การ กระ จาย 
อำ นาจ ให แก 
องคกร ปกครอง 
สวน ทองถิ่น 
พ.ศ. 2542

1.หลัก การ จัดสรร ให องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ท้ังหมด ตาม สัดสวน
กำหนด ให จัดสรร เงิน ภาษี มูลคา เพิ่ม ใน อัตรา รอย ละ 20.48 ของ ภาษี 
มูลคา เพิ่ม สุทธิ จัด เก็บ ตาม ประมวล รัษฎากร หลัง สง มอบ ให อบจ. 
รอย ละ 6 โดย องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น แตละ ประเภท ได รับ การ 
จัดสรร ตาม สัดสวน ดังนี้
1) เทศบาล รอย ละ 35.50
2) อบต. รอย ละ 47.83
3) เมือง พัทยา รอย ละ 9.91
4) อบจ. รอย ละ 1.19
5) กทม. รอย ละ 5.57
2. หลัก การ จัดสรร สำหรับ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น แตละ แหง
1) เทศบาล ให จัดสรร ตาม จำนวน เงิน ภาษี มูลคา เพิ่ม ที่ ได รับ ใน ป งบฯ 
2548 หรือ ป งบฯ 2549 โดย ป งบฯ ใด มากกวา ให ใช จำนวน เงิน ใน ป งบฯ 
นั้น ไป จัดสรร หาก มี เงิน เหลือ ให จัดสรร โดย รอย ละ 50 แบง เทา กัน และ 
รอย ละ 50 ตาม สัดสวน จำนวน ประ ชากร
2) อบต. ให จัดสรร โดย รอย ละ 50 แบง เทา กัน และ รอย ละ 50 ตาม 
รายได ไม รวม เงิน อุดหนุน โดย วิธี ผกผัน หาก อบต. ใด มี รายได กอน รวม 
เงิน อุดหนุน นอย กวา 5 ลาน บาท ให จัดสรร เพิ่ม ให ได เทากับ 5 ลาน บาท 
และ เมื่อ รวม เงิน อุดหนุน ทั่วไป แลว จะ ตอง ไม นอย กวา ป ที่ ผาน มา
3) อบจ. ให จัดสรร โดย รอย ละ 50 แบง เทา กัน รอย ละ 20 ตาม จำนวน 
พื้นที่ รอย ละ 20 ตาม รายได ไม รวม เงิน อุดหนุน และ รอย ละ 10 ตาม 
สัดสวน จำนวน ประชากร
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ตาราง ที่ ก5 (ตอ) : หลัก เกณฑ การ จัดสรร ภาษี มูลคา เพิ่ม 
ตาม พ.ร.บ.กำหนด แผน และ ขั้น ตอน การ กระ จาย อำ นาจ ให แก องคกร 
ปกครอง สวน ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ปงบประมาณ พ.ศ. 2543 - 2554

»ÃÐàÀ· ¢Í§ 
ÃÒÂä´Œ

ËÅÑ§ ¡ÒÃ ¡ÃÐ ̈ÒÂ ÍÓ ¹Ò¨

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2551 »‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2552

ภาษี มูลคา เพิ่ม 
ตาม พ.ร.บ.กำหนด 
แผน และ ขั้น ตอน 
การ กระ จาย 
อำ นาจ ให แก 
องคกร ปกครอง 
สวน ทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542

1.หลัก การ จัดสรร ให องคกร 
ปกครอง สวน ทองถ่ิน ท้ังหมด ตาม 
สัดสวน
ให กรม สรรพากร สง มอบ เงิน ภาษี 
มูลคา เพิ่ม ใน อัตรา รอย ละ 20.19 
ของ ภาษี มูลคา เพิ่ม ที่ จัด เก็บ ตาม 
ประมวล รัษฎากร หลัง จาก หัก สวน 
ที่ ตอง จาย คืน ผู เสีย ภาษี แลว และ 
ให จัดสรร ตาม สัดสวน ที่ องคกร 
ปกครอง สวน ทองถิ่น แตละ แหง
 ได รับ การ จัดสรร ใน ป ที่ ผาน มา
2. หลัก การ จัดสรร สำหรับ 
องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน
1) อบจ. รอย ละ 10
2) กทม. เทศบาล อบต. และ เมือง 
พัทยา รอย ละ 90

1. หลัก การ จัดสรร ให องคกร 
ปกครอง สวน ทองถ่ิน ทั้งหมด 
ตาม สัดสวน
ให กรม สรรพากร สง มอบ เงิน ภาษี 
มูลคา เพิ่ม ใน อัตรา รอย ละ 19.94 
ของ ภาษี มูลคา เพิ่ม ที่ จัด เก็บ ตาม 
ประมวล รัษฎากร หลัง จาก หัก สวน 
ที่ ตอง จาย คืน ผู เสีย ภาษี แลว และ 
ให จัดสรร ตาม สัดสวน ที่ องคกร 
ปกครอง สวน ทองถิ่น  แตละ แหง 
ได รับ การ จัดสรร ใน ป ที่ ผาน มา
2. สัดสวน การ จัดสรร ภาษี มูลคา 
เพิ่ม ให แก องคกร ปกครอง สวน 
ทองถ่ิน
ให กระทรวง มหาดไทย จัดสรร 
ตาม สัดสวน ที่ องคกร ปกครอง 
สวน ทองถิ่น แตละ แหง ได รบั ใน ป 
ที่ ผาน มา
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ตาราง ที่ ก5 (ตอ) : หลัก เกณฑ การ จัดสรร ภาษี มูลคา เพิ่ม 
ตาม พ.ร.บ.กำหนด แผน และ ขั้น ตอน การ กระ จาย อำ นาจ ให แก องคกร 
ปกครอง สวน ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ปงบประมาณ พ.ศ. 2543 - 2554

»ÃÐàÀ· ¢Í§ 
ÃÒÂä´Œ

ËÅÑ§ ¡ÒÃ ¡ÃÐ ̈ÒÂ ÍÓ ¹Ò¨

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2553 »‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2554

ภาษี มูลคา เพิ่ม 
ตาม พ.ร.บ.กำหนด 
แผน และ ขั้น ตอน 
การ กระ จาย 
อำ นาจ ให แก 
องคกร ปกครอง 
สวน ทองถิ่น 
พ.ศ. 2542

1.หลัก การ จัดสรร ให องคกร 
ปกครอง สวน ทองถ่ิน ท้ังหมด ตาม 
สัดสวน
ให กรม สรรพากร สง มอบ เงิน ภาษี 
มูลคา เพิ่ม ใน อัตรา รอย ละ 19.46 
ของ ภาษี มูลคา เพิ่ม ที่ จัด เก็บ ตาม 
ประมวล รัษฎากร หลัง จาก หัก สวน 
ที่ ตอง จาย คืน ผู เสีย ภาษี แลว และ 
ให จัดสรร ตาม สัดสวน ที่ องคกร 
ปกครอง สวน ทองถิ่น แตละ แหง ได 
รับ การ จัดสรร ใน ป ที่ ผาน มา
2. หลัก การ จัดสรร สำหรับ 
องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน
ให กรม สง เสริม การ ปกครอง 
ทองถิ่น จัดสรร ตาม สัดสวน ที่ 
องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น 
แตละ แหงได รับ ใน ป ที่ ผาน มา

1. หลัก การ จัดสรร ให องคกร 
ปกครอง สวน ทองถิ่น ทั้งหมด 
ตาม สัดสวน
ให กรม สรรพากร สง มอบ เงิน ภาษี 
มูลคา เพิ่ม ใน อัตรา รอย ละ 19.70 
ของ ภาษี มูลคา เพิ่ม ที่ จัด เก็บ ตาม 
ประมวล รัษฎากร หลัง จาก หัก สวน 
ที่ ตอง จาย คืน ผู เสีย ภาษี แลว และ 
ให จัดสรร ตาม สัดสวน ที่ องคกร 
ปกครอง สวน ทองถิ่น แตละ แหง ได 
รับ การ จัดสรร ใน ป ที่ ผาน มา
2. สัดสวน การ จัดสรร ภาษี มูลคา 
เพิ่ม ให แก องคกร ปกครอง สวน 
ทองถ่ิน
ให จัดสรร ตาม สัดสวน ที่ องคกร 
ปกครอง สวน ทองถิ่น แตละ แหง 
ได รับ การ จัดสรร ใน ปงบประมาณ 
ที่ ผาน มา

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ตาราง ที่ ก6 : หลัก เกณฑ การ จัดสรร ภาษี มูลคา เพิ่ม คา ธรรมเนียม 
การ จด ทะเบียน สิทธิ และ นิติกรรม เกี่ยว กับ อสังหาริมทรัพย ตาม 
ประกาศ คณะ กรรมการ การ กระ จาย อำ นาจ ให แก องคกร ปกครอง 
สวน ทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2543 – 2554

»ÃÐàÀ· ¢Í§ 
ÃÒÂä´Œ

¡‹Í¹¡ÒÃ ¡ÃÐ ̈ÒÂ ÍÓ ¹Ò¨ ËÅÑ§ ¡ÒÃ ¡ÃÐ ̈ÒÂ ÍÓ ¹Ò¨

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2543 »‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2544-2554

คา ธรรมเนียม การ 
จด ทะเบียน สิทธิ 
และ นิติกรรม
 เกี่ยว กับ 
อสังหาริมทรัพย 
ตาม ประกาศ 
คณะ กรรมการ การ 
กระ จาย อำ นาจ ให 
แก องคกร ปกครอง 
สวน ทองถ่ิน (กกถ.)

ให กรม ที่ดิน นำ สง เปน รายได ให 
แก องคกร ปกครอง สวน 
ทองถิ่น นั้น

หลัก เกณฑ เหมือน เดิม

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตาราง ที่ ก7 : หลัก เกณฑ การ จัดสรร คา ภาค หลวง แร และ ปโตรเลียม 
ตาม ประกาศ คณะ กรรมการ การ กระ จาย อำ นาจ ให แก องคกร ปกครอง 
สวน ทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2543 - 2554

»ÃÐàÀ· ¢Í§ 
ÃÒÂä´Œ

¡‹Í¹¡ÒÃ
 ¡ÃÐ ̈ÒÂ 
ÍÓ ¹Ò¨

ËÅÑ§ ¡ÒÃ ¡ÃÐ ̈ÒÂ ÍÓ ¹Ò¨

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 
¾.È. 2543

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2544-2554

คา ภาค หลวง แร 
และ ปโตรเลียม 
ตาม ประกาศ 
คณะ กรรมการ 
การ กระ จาย
 อำ นาจ ให แก 
องคกร ปกครอง 
สวน ทองถิ่น 
(กกถ.)

- 1. องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน นอก เขต กทม.
การ จัดสรร คา ภาค หลวง แร หรือ ปโตรเลียม ใน จังหวัด อื่น 
นอกจาก กทม. ให จัดสรร แก องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น 
รอย ละ 60 หลงั จาก สง เปน รายได ให รัฐบาล รอย ละ 40
อบต. และ เทศบาล
 - อบต. หรือ เทศบาล ที่ มี พื้นที่ ครอบคลุม พื้นที่ ตาม ประทาน 
บัตร หรือ สัมปทาน ให ได รับ จัดสรร รอย ละ 20 ของ คา ภาค 
หลวง แร หรือ ปโตรเลียม ที่ จัด เก็บ ได ภายใน เขต ตาม จำนวน 
องคกร
 - อบต. และ เทศบาล อื่น ที่ อยู ใน จังหวัด ที่ มี พื้นที่ ครอบคลุม 
พื้นที่ ตาม ประทาน บัตร หรือ สัมปทาน ให ได รับ จัดสรร รอย ละ 
10 ของ คา ภาค หลวง แร หรือ ปโตรเลียม ที่ จัด เก็บ ได ภายใน เขต 
ตาม สัดสวน จำนวน ประชากร
 - อบต. และ เทศบาล ใน จังหวัด อื่น ให ได รับ จัดสรร ใน อัตรา 
รอย ละ 10 ของ คา ภาค หลวง แร หรือ ปโตรเลียม ที่ จัด เก็บ ได 
ภายใน เขต ตาม สัดสวน จำนวน ประชากร
2. การ จัดสรร คา ภาค หลวง แร หรือ ปโตรเลียม ใน กทม. 
ให จัดสรร แก กทม. รอย ละ 40 หลัง จาก สง เปน รายได ให 
รัฐบาล รอย ละ 60
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ภาคผนวก ข

หลัก เกณฑ การ จัดสรร เงิน อุดหนุน ให แก องคการ บริหาร 

สวน จังหวัด เทศบาล และ องคการ บริหาร สวน ตำบล 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2544 – 2554
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»ÃÐàÀ· à§Ô¹ 
ÍØ´Ë¹Ø¹

¨Ó¹Ç¹ 
(ÅŒÒ¹ ºÒ·)

ÀÒÃ¡Ô¨

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2544

เงิน อุดหนุน 
ทั่วไป

13,412.83 1. เทศบาล
1) จัดสรร ตาม จำนวน ประชากร ใน อัตรา 150 บาท ตอ คน
2) จัดสรร ตาม ชั้น ของ เทศบาล
- เทศบาล ชั้น 1 = 700,000 บาท
- เทศบาล ชั้น 2 = 800,000 บาท
- เทศบาล ชั้น 3 = 1,200,000 บาท
- เทศบาล ชั้น 4 = 1.300,000 บาท
- เทศบาล ชั้น 5-7 = 1,400,000 บาท
2. อบต. และ สภา ตำบล จำนวน 10,000 ลาน บาท 
จัดสรร ดังนี้
1) รอย ละ 25 จัดสรร ให แก อบต. และ สภา ตำบล ทุก แหง 
เทาๆ กัน
2) รอย ละ 75 จัดสรร โดย 
- รอย ละ 10 ตาม สัดสวน จำนวน ประชากร
- รอย ละ 15 ตาม จำนวน พื้นที่
- รอย ละ 20 ตาม จำนวน หมูบาน และ
- รอย ละ 50 ตาม รายได ปฏิภาค ผกผัน

เงิน อุดหนุน
ทั่วไป กำหนด 
วัตถุประสงค

7,820.12 - ดานการศึกษา
- พัฒนาอาชีพ อบต.
- พัฒนาแหลงนำ้

ตาราง ที่ ข1 : หลัก เกณฑ การ จัดสรร เงิน อุดหนุน ให แก 
องคการ บริหาร สวน จังหวัด เทศบาล และ องคการ บริหาร 
สวน ตำบล ปงบประมาณ พ.ศ. 2544-2554
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เงิน อุดหนุน 
เฉพาะ กิจ

11,764.75 - 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

รวม งบ ประมาณ 
ที่ ใช เปน เงิน 
อุดหนุน องคกร 
ปกครอง สวน 
ทองถ่ิน

32,997.70
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เงิน อุดหนุน 
ทั่วไป

25,571.63 1. เทศบาล จำนวน 12,180.60 ลาน บาท
1) จัดสรร ให แก เทศบาล เทากับ ที่ ได รับ ใน ป กอน และ 
จัดสรร เพิ่ม ให เทศบาล ทุก แหงๆ ละ 1 ลาน บาท เทศบาล 
ใด มี รายได รวม เงิน อุดหนุน ทั่วไป เพิ่ม ขึ้น จาก ป ที่ ผาน มา 
นอย กวา รอย ละ 15 ให จัดสรร แก เทศบาล นั้น ให มี รายได 
เทากับ รอย ละ 15 และ อยาง นอย ตอง ไม นอย กวา 15 ลาน 
บาท ยกเวน เทศบาล ที่ มี รายได รวม เงิน อุดหนุน ทั่วไป 
มากกวา 200 ลาน บาท
2) เงิน สวน ที่ เหลือ ให จัดสรร แก เทศบาล ทุก แหงๆ ละ เทา 
กัน
2. อบต. และ สภา ตำบล จำนวน 12,076.16 ลาน บาท 
โดย จัดสรร ดงันี้
1) จัดสรร ให แก อบต. เทากับ ที่ ได รับ ใน ป กอน อบต.ใด 
มี รายได รวม เงิน อุดหนุน ทั่วไป เพิ่ม ขึ้น จาก ป กอน นอย กวา 
รอย ละ 12 ให จัดสรร ให แก อบต. นั้น ให มี รายได เทากับ 
รอย ละ 12 และ อยาง นอย ตอง ไม นอย กวา 4 ลาน บาท
2) เงิน สวน ที่ เหลือ ให จัดสรร แก อบต. ทุก แหงๆ ละ เทา กัน
3. อบจ. จำนวน 1,314.84 ลาน บาท โดย จัดสรร ดังนี้
1) จัดสรร ให แก อบจ. เทากับ ที่ ได รับ ใน ป กอน และ จัดสรร 
เพิ่ม ให อบจ. ทุก แหงๆ ละ 4 ลาน บาท สวน อบจ. ใด มี 
รายได รวม เงิน อุดหนุน ทั่วไป เพิ่ม ขึ้น จาก ป กอน นอย กวา 
รอย ละ 12 ให จัดสรร แก อบจ. นั้น ให มี รายได เทากับ รอย 
ละ 12 และ อยาง นอย ตอง ไม นอย กวา 100 ลาน บาท
2) เงิน สวน ที่ เหลือ จัดสรร เพิ่ม ให อบจ. ที่ ได รับ จัดสรร 
เทากับ 100 ลาน บาท อีก แหง ละ 1 ลาน บาท และ สวน ที่ 
เหลือจาก นั้น ให จัดสรร แก อบจ. ทุก แหง เทาๆ กัน

เงิน อุดหนุน 
ทั่วไป กำหนด 
วัตถุประสงค

3,006.93 - ดานการศึกษา
- รางวัลสำหรับการบริหารจัดการท่ีดี
- รางวัลสำหรับความพยายามในการจัดเก็บภาษี
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เงิน อุดหนุน 
เฉพาะ กิจ

14,036.4 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

รวม งบ ประมาณ 
ที่ ใช เปน เงิน 
อุดหนุน องคกร 
ปกครอง สวน 
ทองถ่ิน

42,614.96
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เงิน อุดหนุน 
ทั่วไป

24,926.99 เปน งบ ลงทุน แบบ มี เงื่อนไข 14,926.99 ลาน บาท แบบ 
ไมมี เงื่อนไข 10,000 ลาน บาท จัดสรร ให
1. อบจ. 1,748.73 ลาน บาท มี การ จัดสรร ดังนี้
 - รอย ละ 30 แบง เทา กัน
 - รอย ละ 30 แบง ตาม ประชากร
 - รอย ละ 30 แบง ตาม รายได
2. เทศบาล 12,304.60 ลาน บาท มี การ จัดสรร ดังนี้
 - จัดสรร ตาม ประชากร หัว ละ 500 บาท
 - ที่ เหลือ แบง เทา กัน
3. อบต./สภา ตำบล 12,442.56 ลาน บาท มี การ จัดสรร 
ดังนี้
 - รอย ละ 20 จัดสรร ให เทา กัน
 - รอย ละ 80 แบง เปน 
  - รอย ละ 79.70 ให อบต. ท่ี มี ประชากร 1,000 คน ข้ึน ไป 
โดย
     • รอย ละ 25 แบง ตาม ประชากร
     • รอย ละ 15 แบง ตาม พื้นที่
     • รอย ละ 10 แบง ตาม หมูบาน
     • รอย ละ 50 แบง ผกผัน กับ รายได
 - รอย ละ 0.30 จัดสรร ให อบต. ที่ มี ประชากร นอย กวา 
1,000 คน โดย
     • รอย ละ 50 แบง ตาม ประชากร
     • รอย ละ 10 แบง ตาม พื้นที่
     • รอย ละ 10 แบง ตาม หมูบาน
     • รอย ละ 30 แบง ผกผัน กับ รายได
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เงิน อุดหนุน 
ทั่วไป กำหนด 
วัตถุประสงค

20,339.44 - ดานการศึกษา
- พัฒนา อบต. กรณีเรงดวน
- งบลงทุนไมมีเงื่อนไข
- สนับสนุนถายโอนบุคลากร
- อาหารเสริม (นม)
- วิจัยประเมินผล องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- อาหารกลางวัน
- อุปกรณกีฬา
- ศึกษากอนประถมฯ
- สงเคราะหคนชรา
- ศูนยเด็กเล็ก
- บำรุงรักษาขยะ

เงิน อุดหนุน 
เฉพาะ กิจ

9,807.69 - บริการสาธารณสุข
- จัดซื้อรถขยะ
- ซื้อคอมพิวเตอร อบต.
- โครงการเมืองนาอยู
- ชายแดนภาคใต
- พัฒนายุทธศาสตร
- โครงการเมืองหลัก
- เมืองปริมณฑล
- ชายฝงทะเลตะวันออก
- เมืองชายแดนเศรษฐกิจ
- อนุภาคลุมแมน้ำโขง
- ภูเก็ตเมืองนานาชาติ
- แกปญหาน้ำทวมหาดใหญ
- เงินกู OECF
- พัฒนาแหลงทองเที่ยว
- ดานการศึกษา

รวม งบ ประมาณ 
ที่ ใช เปน เงิน 
อุดหนุน องคกร 
ปกครอง สวน 
ทองถ่ิน

55,074.12
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เงิน อุดหนุน 
ทั่วไป

23855.38 1. หลัก การ จัดสรร ใน ภาพ รวม ทั้งหมด

กำหนด ให จัดสรร โดย สำรอง ไว รอย ละ 5 เพื่อ แกไข ปญหา การ กระ จาย อำ นาจ ให แก 

องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน สวน เงิน เหลือ ให จัดสรร แก อบจ. เทศบาล และ  อบต. 

เพื่อ ให มี อัตรา การ เพิ่ม ขึ้น ของ เงิน อุดหนุน ทั่วไป ใน สัดสวน ที่ เทาๆ กัน โดย จัดสรร ให

1) อบจ. รอย ละ 6.69

2) เทศบาล รอย ละ 52.08

3) อบต. รอย ละ 41.23

2. หลัก การ จัดสรร ให อบจ. เทศบาล และ อบต. แตละ แหง

1) อบจ. ให จัดสรร เปน 2 สวน

 - กอน แรก (รอย ละ 95) จัดสรร โดย

    • รอย ละ 30 ตาม สัดสวน จำนวน ประชากร

    • รอย ละ 5 ตาม ขนาด พื้นที่

    • รอย ละ 25 แบง เทา กัน

    • รอย ละ 20 ตาม รายได ไม รวม เงิน อุดหนุน โดย วิธี ผกผัน

    • รอย ละ 20 ตาม สัดสวน เงิน อุดหนุน เฉพาะ กิจ ที่ ได รับ โดย วิธี ผกผัน

 - กอน ที่ 2 (รอย ละ 5) ให จัดสรร แก 

    • อบจ. เพื่อ ให มี รายได รวม เงิน อุดหนุน ทั่วไป ไม นอย กวา ป กอน 

    • สวน ที่ เหลือ จัดสรร ให อบจ. ทุก แหง เทาๆ กัน

2) เทศบาล ให จัดสรร เปน 2 สวน

 - กอน แรก (รอย ละ 95) จัดสรร โดย

    • รอย ละ 30 ตาม สัดสวน จำนวน ประชากร

    • รอย ละ 5 ตาม ขนาด พื้นที่

    • รอย ละ 25 แบง เทา กัน

    • รอย ละ 20 ตาม รายได ไม รวม เงิน อุดหนุน โดย วิธี ผกผัน

    • รอย ละ 20 ตาม สัดสวน เงิน อุดหนุน เฉพาะ กิจ ที่ ได รับ โดย วิธี ผกผัน

 - กอน ที่ 2 (รอย ละ 5) ให จัดสรร แก

    • เทศบาล เพื่อ ให มี รายได รวม เงิน อุดหนุน ทั่วไป ไม นอย กวา ป กอน

    • สวน ที่ เหลือ ให จัดสรร แก เทศบาล ทุก แหง เทาๆ กัน

3) อบต. ให จัดสรร เปน 2 สวน

 - กอน แรก (รอย ละ 85) จัดสรร โดย

    • รอย ละ 25 แบง เทา กัน

    • รอย ละ 35 ตาม ขนาด ของ อบต. โดย วิธี ผกผัน

    • รอย ละ 20 ตาม รายได ไม รวม เงิน อุดหนุน โดย วิธี ผกผัน

    • รอย ละ 20 ตาม สัดสวน เงิน อุดหนุน เฉพาะ กิจ โดย วิธี ผกผัน

 - กอน ที่ 2 (รอย ละ 15) จัดสรร ให

    • อบต. เพื่อ ให มี รายได รวม เงิน อุดหนุน ทั่วไป ไม นอย กวา ป กอน

    • สวน ที่ เหลือ ให จัดสรร แก  อบต. ทุก แหง เทาๆ กัน
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เงิน อุดหนุน
ทั่วไป กำหนด 
วัตถุประสงค

32,375.92 - ชดเชยคารถไฟ
- รางวัลสำหรับการบริหารจัดการท่ีดี
- รางวัลสำหรับความพยายามในการจัดเก็บภาษี
- สนับสนุนอนุฯ ถายโอนจังหวัด
- หอกระจายขาว
- พัฒนา องคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีเรงดวน
- อาหารเสริม (นม)
- อาหารกลางวัน
- ศูนยเด็กเล็ก
- อุปกรณกีฬา
- เบี้ยยังชีพคนชรา
- สนับสนุนถายโอนบุคลากร
- พัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
- สิ่งแวดลอม
- ภารกิจถายโอนตามแผนปฏิบัติการ
- ดานการศึกษา

เงิน อุดหนุน 
เฉพาะ กิจ

9,835.89 - บริการสาธารณสุข
- จัดซื้อรถขยะ
- โครงการเมืองนาอยู
- พัฒนาตามยุทธศาสตรประเทศ
- พัฒนาเมืองหลัก
- เมืองปริมณฑล
- ชายฝงทะเลตะวันออก
- เมืองชายแดนท่ีมีศักยภาพเศรษฐกิจ
- อนุภาคลุมแมน้ำโขง
- ภูเก็ตเมืองนานาชาติ
- แกปญหาน้ำทวมหาดใหญ
- แกปญหาพื้นที่อุทกภัย
- ชายแดน อ.สะเดา

- เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.เชียงใหม
- ศูนยการบินนานาชาติ จ.เชียงใหม
- พัฒนาแหลงทองเที่ยว
- ดานการศึกษา
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รวม งบ ประมาณ 
ที่ ใช เปน เงิน 
อุดหนุน องคกร 
ปกครอง สวน 
ทองถ่ิน

66,067.19

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2548

เงิน อุดหนุน 
ทั่วไป

47,252.32 ให จัดสรร เปน 2 สวน ดังนี้
1. จำนวน 7,683.62 ลาน บาท ให จัดสรร ตาม ภารกิจ ถาย โอน คือ 
งาน บำรุง รักษา ทาง งาน พัฒนา แหลง น้ำ และ คา ไฟฟา ทางหลวง
2. จำนวน 39,568.70 ลาน บาท ให จัดสรร โดย รอย ละ 10 จัดสรร ให 
อบจ. สวน อีก รอย ละ 90 จัดสรร ให เทศบาล และ  อบต. 
โดย รอย ละ 60 ตาม สัดสวน จำนวน ประชากร 
รอย ละ 40 ตาม ความ หนา แนน ของ ประชากร ซึ่ง อบจ. เทศบาล 
และ อบต. แตละ แหง ให จัดสรร ดังนี้
1) อบจ. และ เทศบาล
 - สวน ที่ 1 ให จัดสรร เพื่อ ให รายได รวม เงิน อุดหนุน ทั่วไป ไม นอย กวา 
ป กอน
 - สวน ที่ 2 ให จัดสรร รอย ละ 50 ตาม สัดสวน จำนวน ประชากร และ 
รอย ละ 50 แบง เทา กัน
2) อบต.
 - สวน ที่ 1 ให จัดสรร เพื่อ ให รายได รวม เงิน อุดหนุน ทั่วไป ไม นอย กวา 
ป กอน
 - สวน ที่ 2 ให จัดสรร รอย ละ 50 ตาม สัดสวน จำนวน ประชากร และ 
รอย ละ 50 แบง เทา กัน

เงิน อุดหนุน
ทั่วไป กำหนด 
วัตถุประสงค

47,524.18 - ชดเชยคารถไฟ
- แกปญหาการกระจายอำนาจ
- ภารกิจถายโอนกำหนดวัตถุประสงค
- จัดการศึกษา
- สนับสนุนถายโอนบุคลากร
- บำรุงรักษาสิ่งแวดลอม
- รางวัลสำหรับความพยายามในการจัดเก็บภาษี
- รางวัลสำหรับการบริหารจัดการท่ีดี
- การบริการสาธารณสุข
- โครงการขยายไฟฟา
- พลังงานแสงอาทิตย
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เงิน อุดหนุน 
เฉพาะ กิจ

1,096.73 - พัฒนาเมืองชายแดน
- ภูเก็ตเมืองนานาชาติ
- แกปญหาน้ำทวมหาดใหญ
- แกปญหาพื้นที่อุทกภัย
- ชายแดน อ.สะเดา

รวม งบ ประมาณ 
ที่ ใช เปน เงิน 
อุดหนุน องคกร 
ปกครอง สวน 
ทองถ่ิน

95,873.23

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2549

เงิน อุดหนุน 
ทั่วไป

50,427.09 1. หลักการจัดสรรในภาพรวมท้ังหมด 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 ตามจำนวนพ้ืนที่
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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เงิน อุดหนุน 
ทั่วไป กำหนด 
วัตถุประสงค

49,398.73 - ชดเชยคารถไฟ
- สนับสนุนถายโอนบุคลากร
- บำรุงรักษาสิ่งแวดลอม
- รางวัลสำหรับการบริหารจัดการท่ีดี
- การบริการสาธารณสุข
- เบี้ยยังชีพคนชรา
- เบี้ยยังชีพคนพิการ
- เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
- บริหารสนามกีฬาจังหวัด
- ศูนยบริการทางสังคม
- สถานสงเคราะหคนชรา
- สถานีสูบน้ำดวยไฟฟา
- กลุมสตรี
- ศนูยแสดงจำหนายสินคา
- พัฒนา องคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีเรงดวน

เงิน อุดหนุน 

เฉพาะ กิจ

10,388.03 - ประปาหมูบาน

- โครงการตามแผนปฏิบัติการส่ิงแวดลอม

- ประปา ทน.นครราชสีมา

- ปองกันน้ำทวมปตตานี

- รถขยะหมูบานเอ้ืออาทร

รวม งบ ประมาณ

 ที่ ใช เปน เงิน อุดหนุน 

องคกร ปกครอง 

สวน ทองถิ่น

110,213.85
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»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2550

เงิน อุดหนุน 
ทั่วไป

62,995.05 1. หลัก การ จัดสรร ใน ภาพ รวม ทั้งหมด แบง ออก เปน 2 สวน

1) จัดสรร ให อบจ. เทศบาล และ อบต. ตาม ที่ ได รับ จัดสรร ใน ป กอน

2) สวน ที่ เพิ่ม ขึ้น จาก 1) ให จัดสรร ดังน้ี

 - อบจ. รอย ละ 10

 - เทศบาล รอย ละ 35

 - อบต. รอย ละ 50

2. หลัก การ จัดสรร ให อบจ. เทศบาล และ อบต. แตละ แหง

อบจ. แบง จัดสรร 3 สวน ดังน้ี

1) จัดสรร ให อบจ. ทุก แหงๆ ละ 200,000 บาท เพื่อ สนับสนุน การ ดำเนิน การ ศูนย 

เครือ ขาย การ มี สวน รวม ของ ประชาชน

2) จัดสรร ให อบจ. ทุก แหง เมื่อ รวม กับ จำนวน เงิน ที่ จัดสรร ใน สวน ที่ 1 ให ได รับ การ 

จัดสรร เทากับ เงิน อุดหนุน ทั่วไป ที่ ได รับ การ จัดสรร ใน ป งบฯ 2549 หาก อบจ. ใด ได รับ 

การ จัดสรร นอย กวา 81 ลาน บาท ก็ ให จัดสรร แก อบจ. นั้น จำนวน 81 ลาน บาท

3) สวน ที่ เหลือ จาก 1) และ 2) ให จัดสรร แก อบจ. ที่ ได รับ การ จัดสรร เงิน อุดหนุน ทั่วไป 

ใน ป งบฯ 2549 มากกวา 80 ลาน บาท ทุก แหง แหง ละ เทาๆ กัน

เทศบาล แบง จัดสรร 4 สวน ดังน้ี

1) จัดสรร แก เทศบาล ใน เขต จังหวัด ยะลา ปตตานี นราธิวาส และ สงขลา (เฉพาะ 

อำเภอ สะบายอย นาทวี จะนะ และ เทพา) ตาม สัดสวน จำนวน ประชากร จำนวน 

150 ลาน บาท

2) จัดสรร แก เทศบาล เพื่อ ดำเนิน ภารกิจ ถาย โอน งาน ดาน ผังเมือง จำนวน 

49,162,000 บาท 

3) จัดสรร แก เทศบาล ใน เขต พื้นที่ 6 จังหวัด ภาค เหนือ เพื่อ ฟนฟู ความ เสีย หาย จาก 

อุทกภัย จำนวน 34,356,800 บาท

4) สวน ที่ เหลือ จาก 1) ถึง 3) ให จัดสรร ตาม จำนวน เงิน อุดหนุน ทั่วไป ที่ เทศบาล ได รับ 

การ จัดสรร ใน ป งบฯ 2548 หรือ ป งบฯ 2549 หาก เทศบาล ได รับ ใน ป งบฯ ใด มากกวา 

ก็ ให ใช จำนวน เงิน ใน ป งบฯ นั้น เปน ฐาน ใน การ จัดสรร ให เทศบาล หาก จัดสรร แลว ยัง 

เหลือ เงิน อีก ก็ ให จัดสรร โดย รอย ละ 50 แบง เทา กัน ทุก แหง และ รอย ละ 50 ตาม 

จำนวน ประชากร

อบต. แบง จัดสรร 3 สวน ดังน้ี

1) รอย ละ 40 ตาม จำนวน ประชากร

2) รอย ละ 30 ตาม จำนวน หมูบาน

3) รอย ละ 30 แบง เทา กัน ทุก แหง
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เงิน อุดหนุน 
ทั่วไป กำหนด 
วัตถุประสงค

51,298.09 - อาหารเสริม (นม)
- อาหารกลางวัน
- สนับสนุนศูนยเด็กเล็ก
- เบี้ยยังชีพคนชรา
- เบี้ยยังชีพคนพิการ
- เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
- ศูนยบริการทางสังคม
- สถานสงเคราะหคนชรา
- สนับสนุนถายโอนบุคลากร
- บำรุงรักษาสิ่งแวดลอม
- ชดเชยคารถไฟคร่ึงราคา
- การบริการสาธารณสุข
- ดานการศึกษา
- สถานีสูบน้ำดวยไฟฟา
- บริหารสนามกีฬา
- รางวัลสำหรับการบริหารจัดการท่ีดี
- รางวัลสำหรับความพยายามในการจัดเก็บภาษี
- จัดการบริการสาธารณะ
- พัฒนาองคความรู องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงิน อุดหนุน 

เฉพาะ กิจ

9,281.74 - ประปาหมูบาน

- โครงการตามแผนปฏิบัติการส่ิงแวดลอม

- ประปา ทน.นครราชสีมา

- ยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด

รวม งบ ประมาณ ที่ 

ใช เปน เงิน อุดหนุน 

องคกร ปกครอง 

สวน ทองถิ่น

123,574.88
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เงิน อุดหนุน 
ทั่วไป

109,997.93 ใช หลัก การ จัดสรร ตาม ภารกิจ งาน ใน ภาพ รวม โดย ไมมี การ จัดสรร ใน องคกร 

ปกครอง สวน ทองถิ่น แตละ แหง ดังน้ี

1. เงิน อุดหนุน ทั่วไป ซึ่ง ใน ป งบฯ ที่ ผาน มา ถูก จัด ให ไป อยู ใน สวน เงิน อุดหนุน ทั่วไป 

กำหนด วัตถุประสงค ใน รายการ ที่ กำหนด ดาน ลาง นั้น ให จัดสรร ตาม หลัก เกณฑ ที่ 

จัดสรร ใน ป งบฯ กอน (จำนวน 43,346.25 ลาน บาท)

1) ชดเชย คา โดยสาร รถไฟ ครึ่ง ราคา ของ บุคลากร ทองถ่ิน

2) สนับสนุน การ บริการ สนาม กีฬา

3) สนับสนุน อาหาร กลาง วัน

4) สนับสนุน ศูนย เด็ก เล็ก

5) สนับสนุน การ สงเคราะห เบี้ย ยังชีพ คน ชรา

6) สนับสนุน การ สงเคราะห เบี้ย ยังชีพ คน พิการ

7) สนับสนุน การ สงเคราะห เบี้ย ยังชีพ ผู ปวย เอดส

8) สนับสนุน ศูนย บริการ ทาง สังคม

9) สนับสนุน สถาน สงเคราะห คน ชรา

10) สนับสนุน การ บริการ สาธารณสุข

11) จัดการ ศึกษา ปฐมวัย

12) จัดการ ศึกษา ภาค บังคับ

13) จัดการ ศึกษา มัธยมฯ ปลาย และ อาชีวศึกษา

2. เงิน อุดหนุน สำหรับ สง เสริม คุณภาพ ชีวิต ของ ประชาชน ใน พื้นที่ 5 จังหวัด ชายแดน 

ภาค ใต (จำนวน 273.10 ลาน บาท) ให จัดสรร แก เทศบาล และ อบต. ตาม จำนวน 

หมูบาน/ชุมชน ที่ อยู ใน เขต องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน นั้น ใน อัตรา หมูบาน/ชุมชน 

ละ 100,000 บาท

3. เงิน อุดหนุน สำหรับ ชดเชย รายไดที่ ลด ลง จาก เหตุการณ ความ ไม สงบ ใน พื้นที่ 5 

จังหวัด ชายแดน ภาค ใต (จำนวน 949.768 ลาน บาท) ให จัดสรร แก เทศบาล และ อบต. 

ตาม จำนวน ประชากร ใน อัตรา คนละ 400 บาท

4. เงิน สวน ที่ เหลือ จาก 1) ถึง 3) ให จัดสรร เปน 3 สวน ดังนี้ (จำนวน 65,428.813)

1) สวน ที่ 1 (จำนวน 1,000 ลาน บาท) ให จัดสรร สำหรับ โครงการ ที่ มี ความ จำเปน เรง 

ดวน หรือ จำเปน ตอง ดำเนิน การ หรือ โครงการ ที่ เกิน ขีด ความ สามารถ ทางการ คลัง ของ 

องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ตาม หลัก เกณฑ และ วงเงิน ที่ คณะ อนุกรรมการ เฉพาะ กิจ 

เพื่อ พิจารณา เงิน อุดหนุน สำหรับ โครงการ ที่ มี ความ จำเปน เรง ดวน หรือ จำเปน ตอง 

ดำเนิน การ กำหนด

2) สวน ที่ 2 (จำนวน 62,995.05 ลาน บาท) ให จัดสรร แก อบจ. เทศบาล และ อบต. 

แตละ แหง เทากับ ป งบฯ 2550

3) สวน ที่ 3 (จำนวน 1,433.763 ลาน บาท) ให จัดสรร แก อบจ. เทศบาล และ อบต. 

ที่ มี ความ จำเปน ใน การ ใช จาย เงิน เพื่อ จัด บริการ สาธารณะ พื้น ฐาน ของ องคกร ปกครอง 

สวน ทองถ่ิน มากกวา รายได ไม รวม เงิน อุดหนุน ตาม สัดสวน ของ สวน ตาง ที่ เกิด ขึ้น ตาม 

หลัก เกณฑ ที่ คณะ อนุกรรมการ เฉพาะ กิจ เพื่อ พิจารณา ระบบ การ จัดสรร รายได ให แก 

องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน กำหนด
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เงิน อุดหนุน 
ทั่วไป กำหนด 
วัตถุประสงค

(ไมมีการจัดสรรเงินอุดหนุนประเภทน้ี)

เงิน อุดหนุน 

เฉพาะ กิจ

21,077.01 - ประปาหมูบาน

- ประปา ทน.นครราชสีมา

- โครงการตามแผนปฏิบัติการส่ิงแวดลอม

- ยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด

- แกปญหาน้ำทวมหาดใหญ

- สิ่งกอสรางในการศึกษาระดับปฐมวัย

- คารักษาพยาบาล และชวยเหลือบุตร ในการศึกษาภาคบังคับ

- คาเชาบาน ในการศึกษาภาคบังคับ

- คาบำเหน็จบำนาญ ในการศึกษาภาคบังคับ

- คาครุภัณฑ ในการศึกษาภาคบังคับ

- คาสิ่งกอสราง ในการศกึษาภาคบังคับ

- รางวัลจูงใจเพิ่มประสิทธิภาพ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

- ถายโอนบุคลากร

- บำรุงรักษาสิ่งแวดลอม

- สูบน้ำดวยไฟฟา

- ลดและขจัดมลพิษ จ.ระยอง

- ระบบปองกันน้ำทวม ทม.แมสอด

รวม งบ ประมาณ ที่ 

ใช เปน เงิน อุดหนุน 

องคกร ปกครอง 

สวน ทองถิ่น

131,074.94
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เงิน อุดหนุน 
ทั่วไป

104,099.79 หลัก การ จัดสรร ตาม ภารกิจ งาน
1. เงิน อุดหนุน ทั่วไป (จำนวน 104,099.79 ลาน บาท) ให จัดสรร เปน 
2 สวน ดังนี้
1) สวน ที่ 1 จัดสรร เพื่อ ดำเนิน การ ตาม อำนาจ หนาที่ และ ภารกิจ ถาย 
โอน เลือก ทำ (57,233.60 ลาน บาท) จัดสรร ดังนี้
 - รอย ละ 95 ให จัดสรร แก อบจ. เทศบาล และ อบต.
 - รอย ละ 5 ให จัดสรร แก องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ที่ มี คา ใช จาย 
ใน การ จัด บริการ สาธารณะ ข้ัน พ้ืน ฐาน ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน 
มากกวา รายได ไม รวม เงิน อุดหนุน ตาม สัดสวน ของ สวน ตาง ที่ เกิด ขึ้น
2) สวน ที่ 2 จดัสรร เพื่อ ดำเนิน การ ตาม รายการ กำหนด วัตถุประสงค 
เดิม (46,866.19 ลาน บาท) ดังนี้
 - เงิน อุดหนุน สำหรับ บริการ สาธารณสุข
 - เงิน อุดหนุน สำหรับ ศูนย เด็ก เล็ก
 - เงิน อุดหนุน สำหรับ สง เสริม ชายแดน ภาค ใต
 - เงิน อุดหนุน สำหรับ ชดเชย รายได ชายแดน ภาค ใต
 - เงิน อุดหนุน สำหรับ ชดเชย คา โดยสาร รถไฟ ครึ่ง ราคา
 - เงิน อุดหนนุ สำหรับ อาหาร กลาง วัน
 - เงิน อุดหนุน สำหรับ อาหาร เสริม (นม)
 - เงิน อุดหนุน สำหรับ เบี้ย ยังชีพ คน ชรา
 - เงิน อุดหนุน สำหรับ เบี้ย ยังชีพ คน พิการ
 - เงิน อุดหนุน สำหรับ เบี้ย ยังชีพ ผู ปวย เอดส
 - เงิน อุดหนุน สำหรับ จัดการ ศึกษา ปฐมวัย
 - เงิน อุดหนุน สำหรับ จัดการ ศึกษา ภาค บังคับ
 - เงิน อุดหนุน สำหรับ จัดการ ศึกษา ม.ปลาย
 - เงิน อุดหนุน สำหรับ บริหาร สนาม กีฬา
 - เงิน อุดหนุน สำหรับ ศูนย บริการ ทาง สังคม
 - เงิน อุดหนุน สำหรับ สถาน สงเคราะห คน ชรา
3) เงิน อุดหนุน สำหรับ ฟนฟู ศักยภาพ ผู ติด ยา เสพ ติด และ พัฒนา 
ศักยภาพ นัก จัดการ ชุมชน (148.75 ลาน บาท)
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เงิน อุดหนุน 
ทั่วไป กำหนด 
วัตถุประสงค

(ไมมีการจัดสรรเงินอุดหนุนประเภทน้ี)

เงิน อุดหนุน 

เฉพาะ กิจ

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

- รางวัลจูงใจเพิ่มประสิทธิภาพ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

- ครุภัณฑการศึกษาถายโอน

- สิ่งกอสรางการศึกษา

- ครุภัณฑศูนยเด็กเล็ก

- สิ่งกอสรางศูนยเด็กเล็ก

- ซอมแซมสาธารณสุข

- ถายโอนบุคลากร

- บำรุงรักษาสิ่งแวดลอม

- คารักษาพยาบาลครู

- คาเชาบานครู

- บำเหน็จบำนาญครู

- ศูนยเด็กเล็กกรมศาสนา

- สูบน้ำดวยไฟฟา

- ประปาหมูบาน

- การจัดทำผังเมืองรวม

- แผนปฏิบัติการส่ิงแวดลอม

- ประปาเทศบาลนครนครราชสีมา

- พัฒนา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณีเรงดวน

- ยุทธศาสตรพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

รวม งบ ประมาณ ที่ 

ใช เปน เงิน อุดหนุน 

องคกร ปกครอง 

สวน ทองถิ่น

134,584.42
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เงิน อุดหนุน 
ทั่วไป

74,271.74 หลัก การ จัดสรร ตาม ภารกิจ งาน
1. เงิน อุดหนุน ทั่วไป (จำนวน 74,271.74 ลาน บาท) ให จัดสรร เปน 
2 สวน ดังนี้
1) สวน ที่ 1 จัดสรร เพื่อ ดำเนิน การ ตาม อำนาจ หนาที่ และ ภารกิจ ถาย 
โอน เลือก ทำ (29,062.62 ลาน บาท) จัดสรร ดังนี้
 - รอย ละ 95 ให จัดสรร แก อบจ. (รอย ละ 10) เทศบาล และ อบต. 
(รอย ละ 90)
 - รอย ละ 5 ให จัดสรร แก องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ที่ มี คา ใช จาย
 ใน การ จัด บริการ สาธารณะ ข้ัน พ้ืน ฐาน ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน 
มากกวา รายได ไม รวม เงิน อุดหนุน ตาม สัดสวน ของ สวน ตาง ที่ เกิด ขึ้น
2) สวน ที่ 2 จัดสรร เพื่อ ดำเนิน การ ตาม รายการ กำหนด วัตถุประสงค 
เดิม (45,209.11 ลาน บาท) ดังนี้
 - เงิน อุดหนุน สำหรับ ชดเชย คา โดยสาร รถไฟ
 - เงิน อุดหนุน สำหรับ บริการ สาธารณสุข
 - เงิน อุดหนุน สำหรับ อาหาร กลาง วัน
 - เงิน อุดหนุน สำหรับ อาหาร เสริม (นม)
 - เงิน อุดหนุน สำหรับ ศูนย เด็ก เล็ก
 - เงิน อุดหนุน สำหรับ สง เสริม คุณภาพ ชีวิต จ.ชายแดน ภาค ใต 
 - เงิน อุดหนุน สำหรับ ชดเชย รายได จ.ชายแดน ภาค ใต
 - เงิน อุดหนุน สำหรับ การ บริหาร สนาม กีฬา
 - เงิน อุดหนุน สำหรับ เบี้ย ยังชีพ คน ชรา
 - เงิน อุดหนุน สำหรับ เบี้ย ยังชีพ คน พิการ
 - เงิน อุดหนุน สำหรับ เบี้ย ยังชีพ ผู ปวย เอดส
 - เงิน อุดหนุน สำหรับ ศูนย บริการ ทาง สังคม
 - เงิน อุดหนุน สำหรับ สถาน สงเคราะห คน ชรา
 - เงิน อุดหนุน สำหรับ สง เสริม ศักยภาพ จัดการ ศึกษา

เงิน อุดหนุน 
ทั่วไป กำหนด 
วัตถุประสงค

(ไมมีการจัดสรรเงินอุดหนุนประเภทน้ี)
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เงิน อุดหนุน 

เฉพาะ กิจ

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

- บริการสาธารณสุข (ซอมแซมสิ่งกอสราง)

- สูบน้ำดวยไฟฟา

- สนับสนุนถายโอนบุคลากร

- การศึกษาภาคบังคับ (คารักษาพยาบาล)

- การศึกษาภาคบังคับ (คาเชาบาน)

- การศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

- ศูนยเด็กเล็กกรมการศาสนา

- โครงการแผนปฏิบัติการส่ิงแวดลอม

- แกปญหาน้ำ ทน.นครราชสีมา

- เงินเดือนครู คาจางประจำการศึกษา

- โครงการสรางหลักประกันผูสูงอายุ

- โครงการเรียนฟรี 15 ป

- โครงการ อสม.

- การดำเนินงานตามแผนชุมชนและแผนพัฒนา

การสนับสนุนเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการ

รวม งบ ประมาณ ที่ 

ใช เปน เงิน อุดหนุน 

องคกร ปกครอง 

สวน ทองถิ่น

125,363.1
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เงิน อุดหนุน 
ทั่วไป

80,028.99 หลัก การ จัดสรร ตาม ภารกิจ งาน

1. เงิน อุดหนุน ทั่วไป (จำนวน 80,028.99 ลาน บาท) ให จัดสรร เปน 2 สวน ดังนี้

1) สวน ที่ 1 จัดสรร เพื่อ ดำเนิน การ ตาม อำนาจ หนาที่ และ ภารกิจ ถาย โอน เลือก ทำ 

(52,062.62 ลาน บาท) จัดสรร ดังน้ี

 - รอย ละ 93 ให จัดสรร แก

    • อบจ. รอย ละ 10 

    • เทศบาล และ อบต. รอย ละ 90 โดย การ กำหนด สัดสวน ระหวาง เทศบาล และ 

อบต. ให นำ เงิน อุดหนุน ทั่วไป ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของ เทศบาล ที่ ยก ฐานะ มา 

จาก อบต. ใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มา รวม กับ เงิน อุดหนุน ทั่วไป ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 ของ เทศบาล ที่ เหลือ เพื่อ คำนวณ หา สัดสวน เงิน อุดหนุน ทั่วไป ที่ เทศบาล จะ 

ได รับ การ จัดสรร ใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สวน ที่ เหลือ ให เปน สัดสวน เงิน อุดหนุน 

ทั่วไป ของ อบต. สำหรับ การ จัดสรร ระหวาง องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ดวย กันเอง 

ให จัดสรร ดังน้ี

      • ให จัดสรร แก  อบจ. แตละ แหง ตาม สัดสวน ที่ ได รับ การ จัดสรร ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553

      • ให จัดสรร แก เทศบาล แตละ แหง โดย รอย ละ 50 ตาม จำนวน ประชากร และ 

รอย ละ 50 แบง เทา กัน ทุก แหง สำหรับ เทศบาล ที่ ยก ฐานะ จาก อบต. ใน ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 เมื่อ ได รับ การ จัดสรร เงิน อุดหนุน ทั่วไป ตาม หลัก เกณฑ ดัง กลาว แลว  

หาก เงิน อุดหนุน ทั่วไป ที่ ได รับ เพิ่ม ขึ้น มากกวา  รอย ละ 50 ของ เงิน อุดหนุน ทั่วไป 

ที่ ได รับ ได รับ ใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให ได รับ การ จัดสรร เพิ่ม ขึ้น รอย ละ 50

      • ให จัดสรร แก อบต. แตละ แหง โดย รอย ละ 40 ตาม จำนวน ประชากร และ รอย 

ละ 60 แบง เทา กัน ทุก แหง

 - รอย ละ 7 ให จัดสรร แก องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ที่ มี คา ใช จาย ใน การ จัด 

บริการ สาธารณะ ขั้น พื้น ฐาน ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น มากกวา รายได ไม รวม 

เงิน อุดหนุน ตามสัดสวน ของ สวน ตาง ที่ เกิด ขึ้น  โดย ใช วิธี การ คำนวณ เชน เดียว กับ 

ปงบประมาณ ที่ ผาน มา

2) สวน ที่ 2 จัดสรร เพื่อ ดำเนิน การ ตาม ภารกิจ ถาย โอน การ ชดเชย คา โดยสาร รถไฟ 

ครึ่ง ราคา ของ บุคลากร ทองถ่ิน และ การ สง เสริม การ จัดการ ศกึษา (27,966.37 ลาน 

บาท) ดังน้ี

 - เงิน อุดหนุน สำหรับ ชดเชย คา โดยสาร รถไฟ ครึ่ง ราคา ของ บุคลากร ทองถิ่น

 - เงิน อุดหนุน สำหรับ สนับสนุน การ บริการ สาธารณสุข

 - เงิน อุดหนุน สำหรับ สนับสนุน อาหาร เสริม(นม)

 - เงิน อุดหนุน สำหรับ สนับสนุน อาหาร กลาง วัน

 - เงิน อุดหนุน สำหรับ สนับสนุน การ บริหาร สนาม กีฬา

 - เงิน อุดหนุน สำหรับ สนับสนุน การ สงเคราะห เบี้ย ยังชีพ ผู ปวย เอดส

 - เงิน อุดหนุน สำหรับ สนับสนุน ศูนย บริการ ทาง สังคม

 - เงิน อุดหนุน สำหรับ สนับสนุน สถาน สงเคราะห คน ชรา

 - เงิน อุดหนุน สำหรับ สง เสริม ศักยภาพ การ จัดการ ศึกษา
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เงิน อุดหนุน 
ทั่วไป กำหนด 
วัตถุประสงค

(ไมมีการจัดสรรเงินอุดหนุนประเภทน้ี)

เงิน อุดหนุน 

เฉพาะ กิจ

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

- สูบน้ำดวยไฟฟา

- สนับสนุนถายโอนบุคลากร

- การศึกษาภาคบังคับ (คารักษาพยาบาล)

- การศึกษาภาคบังคับ (คาเชาบาน)

- การศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

- สนับสนุนศูนยเด็กเล็ก

- กอสรางศูนยเด็กเล็ก

- ครุภัณฑการศึกษาโรงเรียนทองถ่ิน

- โครงการแผนปฏิบัติการส่ิงแวดลอม

- แกปญหาน้ำ ทน.นครราชสีมา

- เงินเดือนครู คาจางประจำการศึกษา

- โครงการสรางหลักประกันผูสูงอายุ

- โครงการเรียนฟรี 15 ป

- โครงการ อสม.

- การสนับสนุนเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการ

- คาตอบแทนผูปฏิบัติงานชายแดนภาคใต

- พัฒนา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณีเรงดวน ประกอบดวย

   - พัฒนาทางหลวงทองถ่ิน

   - ลานกีฬาอเนกประสงค

   - ตามยุทธศาสตรการพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

รวม งบ ประมาณ ที่ 

ใช เปน เงิน อุดหนุน 

องคกร ปกครอง 

สวน ทองถิ่น

158,375.42

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น




