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หวัข้อการน าเสนอ

ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา

วตัถปุระสงค์การวิจยั

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง

วิธีการด าเนินงานวิจยั

ผลการวิจยัและการอภิปรายผลการวิจยั

สรุปผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ



บทน า

ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 และ 

พ.ศ.2550 

• ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ี
ส าคญัของการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ภายหลงัการปฏิรูปทาง
การเมือง

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 เป็นตน้มา 

• โดยไดบ้ญัญติัถึง
ความส าคญัของการ
กระจายอ านาจการ
ปกครองใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไว้
ในมาตรา 78 และมาตรา 
282 ถึงมาตรา 290 

การตราพระราชบญัญติัก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ.2542

• ส่งเสริมความเป็นอิสระ
ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในการ
ก าหนดนโยบาย การ
จดับริการสาธารณะ การ
บริหารงานบุคคล
ทอ้งถ่ิน และการบริหาร
การเงินการคลงั



หลกัการส าคญัของการกระจายอ านาจตามกฎหมาย

หลกัความเป็นอิสระขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินในการก าหนดนโยบาย

การบริหารงานบคุคล 

การบริหารการเงินการคลงั



ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา

• สมยัรัชกาลท่ี 5 เร่ิมจากการปฏิรูปการบริหารราชการแผน่ดินข้ึนใหม่ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค 

• โดยในส่วนกลางไดมี้การจดัโครงสร้างการบริหารตามหนา้ท่ี (function) ในรูปกระทรวง 
– และในส่วนภูมิภาค ไดป้รับปรุงกลไกการบริหารราชการใหส้ามารถกระชบัอ านาจการ

ปกครองสู่ศูนยก์ลางและแผข่ยายพระราชอ านาจของส่วนกลางครอบคลุมหวัเมืองและ
ประเทศราช 

– โดยน าเอาระบบเทศาภิบาลมาใช ้ ซ่ึงเป็นรากฐานส าคญัของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ในทุกวนัน้ี

• แต่การปกครองทอ้งถ่ินนั้นเป็นการจดัตั้งหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินโดยรัฐไม่ไดค้  านึงถึงชีวติ
ความเป็นอยูข่องประชาชนในชุมชนท่ีอาศยัอยา่งแทจ้ริง ท าใหไ้ม่สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถึง



ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา

• โดยเฉพาะงบประมาณซึง่
ถือวา่เป็นปัจจยัที่ส าคญัใน
การบริหารงาน 

• ในการบริหาร
ประเทศ 

• หรือฐานะทางการ
คลงัของแต่ละ
ท้องถ่ิน

• จ านวนประชากรมี
แนวโน้มเพิ่มมาก
ขึน้ 

จากสภาพปัญหา
ของสงัคมในยคุ
ปัจจบุนัท่ีความ
เจริญของ
บ้านเมือง

องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน เป็นองค์กรที่อยู่
ใกล้ชิดกบัประชาชนกบั
สมรรถนะทางการคลงั
การกระจาย
อ านาจให้กบั
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมี

ความส าคญัอย่าง
มากในการบริหาร
กิจการสาธารณะ

การกระจาย
อ านาจทางการ
คลงัย่อมมี

ความส าคญัอย่าง
มาก

Company Logo



ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา

• การกระจายความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจนัน้ถือว่าเป็นหน้าท่ีท่ีส าคัญของ
รัฐบาล 

• บทบาทในการจัดสรรทรัพยากรท่ีส าคัญให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน 

• การกระจายอ านาจทางการคลงัให้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเร่ืองท่ี
ส าคญัตอ่การจดัสรรทรัพยากรให้กบัชมุชนในท้องถ่ิน 

• ในอดีตนัน้ระบบการคลังของประเทศไทย ถูกรวมอ านาจการตัดสินใจไว้ท่ี
สว่นกลาง การจดัเก็บภาษีสว่นใหญ่รัฐบาลกลางเป็นผู้ มีอ านาจในการจดัเก็บ 

• องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจในการจดัเก็บภาษีบางส่วนเท่านัน้ และ
ต้องรองบประมาณสนบัสนนุจากรัฐบาลสว่นกลาง
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• การวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล า้ในประเทศ
ไทย พบวา่ สถานการณ์ความยากจนในประเทศไทยจะดีขึน้อยา่ง
ตอ่เน่ืองตลอดช่วงปี พ.ศ.2531-2556

• ปัญหาความเหลื่อมล า้ทางรายได้ในประเทศไทยไมไ่ด้ลดลงแม้แตน้่อย 
จากคา่สมัประสทิธ์ิความไมเ่สมอภาค 
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การกระจายรายไดข้องไทย แสดงค่าสัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค

Company Logo

ปี ทัว่ประเทศ กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอสีาน ภาคใต้ เขตเมอืง เขตชนบท

2531 0.487 0.388 0.435 0.439 0.454 0.463 0.434 0.439
2533 0.515 0.420 0.480 0.468 0.434 0.469 0.478 0.447
2535 0.536 0.457 0.462 0.476 0.471 0.481 0.494 0.439
2537 0.520 0.405 0.461 0.468 0.472 0.498 0.473 0.457
2539 0.513 0.401 0.468 0.458 0.470 0.470 0.479 0.440
2541 0.507 0.415 0.443 0.462 0.460 0.491 0.465 0.450
2543 0.522 0.417 0.448 0.469 0.484 0.476 0.471 0.468
2545 0.508 0.438 0.437 0.467 0.471 0.484 0.472 0.447
2547 0.493 0.422 0.432 0.482 0.454 0.447 0.459 0.445
2549 0.514 0.457 0.443 0.488 0.508 0.477 0.479 0.478
2550 0.499 0.468 0.418 0.474 0.483 0.464 0.471 0.456
2552 0.485 0.468 0.412 0.452 0.486 0.478 0.474 0.442
2554 0.484 0.514 0.395 0.441 0.464 0.462 0.485 0.426
2556 0.485 0.451 0.397 0.433 0.442 0.443 0.452 0.445

ที่มา : ข้อมลูจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือน ส านกังานสถิติแห่งชาติ 



ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา

• ประเทศไทยยงัคงมีปัญหาความเหล่ือมล ้าทางรายไดใ้นระดบัค่อนขา้งสูงและมีความ
รุนแรงมากข้ึนเลก็นอ้ย 

• ค่าสมัประสิทธ์ิความไม่เสมอภาคของประเทศมีค่าเท่ากบั 0.499, 0.49, 0.484
และ 0.485 ในปี พ.ศ.2550, 2552, 2554, และ 2556 ตามล าดบั 

• เม่ือพิจารณาในระดบัภูมิภาค พบวา่การเปล่ียนแปลงของสมัประสิทธ์ิความไม่เสมอ
ภาคของทุกภูมิภาคเป็นไปในลกัษณะเดียวกนักบัระดบัประเทศ นัน่คืออยูใ่นระดบัสูง
และเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยตลอดช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา 

• ในระดบัภูมิภาค ปัญหาความเหล่ือมล ้าทางรายไดใ้นภาคใตมี้ความรุนแรงมากท่ีสุดใน
ประเทศ เน่ืองจากมีค่าสัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาคในปี พ.ศ.2556 สูงถึง 
0.443 ตามมาดว้ยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ซ่ึงมีค่า
สมัประสิทธ์ิความไม่เสมอภาคเท่ากบั 0.442, 0.433 และ 0.397 ตามล าดบั 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา

• หากพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของค่าสัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค 
กรุงเทพมหานครถือวา่มีปัญหาความเหล่ือมล ้าทางรายไดม้ากท่ีสุด 

• ค่าสัมประสิทธ์ิตามเสมอภาค เป็น 0.451 ในปี พ.ศ.2556 ซ่ึงเป็น
การเพิ่มข้ึนมากท่ีสุดในประเทศ เม่ือพิจารณาตามเขตพื้นท่ี พบว่าปัญหา
ความเหล่ือมล ้าทางรายไดใ้นเขตเมืองมีความรุนแรงมากกวา่เขตชนบท 

• เน่ืองจากสมัประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค
– สัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาคในเขตเมืองเป็น 0.452 ในปี พ.ศ.2556

– ในขณะท่ีค่าสัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาคในเขตชนบทเป็น 0.445 ในปี 
พ.ศ.2556
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รายได้รวมของจังหวัดในเขตปริมณฑล พ.ศ.2555-2556
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จังหวัด
พื้นที่

(ตร.กม.)
ปี 2555 ปี 2556

ประชากร
(คน)

รายได้รวม
(ล้านบาท)

ประชากร
(คน)

รายได้รวม
(ล้านบาท)

นนทบุรี 645.62 1,152,279 9,579.15 1,128,050 10,916.79

ปทุมธานี 1,490.93 1,005,760 7,253.93 1,026,276 9,244.66

สมุทรปราการ 966.16 1,195,555 10,727.86 1,215,752 12,368.59

ที่มา:  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ข้อมูลรายได้จังหวัดในเขตปริมณฑล, (กรุงเทพฯ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2557).



 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
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เทศบาล จัดเกบ็ภาษีเอง
(ล้านบาท)

รัฐจัดสรร
(ล้านบาท)

เงินอุดหนุน
(ล้านบาท)

รายได้รวม 
(ล้านบาท)

เทศบาลนครนนทบุรี 424.88
(19.18)

1,184.02
(53.45)

606.49
(27.38)

2,215.39
(100.00)

เทศบาลนครรังสิต 180.97
(26.11)

366.34
(52.85)

145.86
(21.04)

693.17
(100.00)

เทศบาลเมืองปู่ เจา้สมิงพราย 107.33
(17.14)

365.79
(58.42)

153.01
(24.44)

626.13
(100.00)

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 20.18
(9.61)

129.94
(61.86)

59.93
(28.53)

210.05
(100.00)

เทศบาลต าบลบางปู 166.51
(19.53)

485.97
(57.01)

199.92
(23.45)

852.40
(100.00)

เทศบาลต าบลหนองเสือ 1.95
(6.10)

17.39
(54.43)

12.61
(39.47)

31.95
(100.00)

ทีม่า : องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 2557.



ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา

• เทศบาลแต่ละแห่งมีสภาพภูมิประเทศ ประชากร เศรษฐกิจและสังคม 
แตกต่างกนั จึงเกิดการกระจายรายไดท่ี้แตกต่างกนั 

• การคลงัทอ้งถ่ินซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือในการจดัการท่ีส าคญั 
• กลไกของการบริหารงานของภาครัฐในการมุ่งบรรลุวตัถุประสงคข์องหน่วย

การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
• การคลังท้องถ่ินมีความเช่ือมโยงกับการบริหารการคลัง (Financial 

Administration) ซ่ึงครอบคลุมถึงรายได้ รายจ่าย หน้ีสาธารณะ 
นโยบายการเงิน และนโยบายการคลงั

• การคลงัทอ้งถ่ินยอ่มมีความส าคญัต่อการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการรับ
ใชป้ระชาชนในทอ้งถ่ินไดม้ากนอ้ยเพียงใดนั้นข้ึนอยูก่บัฐานะทางการคลงั
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย

1
• เพื่อศึกษาถึงขอ้มูลพื้นฐานดา้นการคลงัทอ้งถ่ินรูปแบบเทศบาลในเขตปริมณฑล

2 • เพื่อศึกษาถึงความเหล่ือมล ้าดา้นการคลงัทอ้งถ่ินรูปแบบเทศบาลในเขตปริมณฑล

3
• เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการทางการคลงัในการลดความไม่เท่าเทียมกนัระหวา่ง

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อใหเ้กิดความเสมอภาคในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะต่อไป
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วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง

1

• แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการปกครองส่วนทอ้งถ่ินและการกระจาย
อ านาจ

2
• แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการคลงัทอ้งถ่ินและการกระจายอ านาจ

ทางการคลงั

3 • แนวคิดเก่ียวกบัการกระจายความเป็นธรรม
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วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง

• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นองคก์รท่ีมีความรับผิดชอบหลากหลายหนา้ท่ี โดยมีผูป้กครองส่วนทอ้งถ่ินมาจากการเลือกตั้งของประชาชนการด าเนินงาน

ภายในทอ้งถ่ินตอ้งมีความเป็นอิสระตามหลกัการความเป็นอิสระทอ้งถ่ินตลอดจนตอ้งมีแหล่งท่ีมารายไดข้องตนเอง

• การกระจายอ านาจ
– ภาพรวมของการกระจายอ านาจท่ีผา่นมาประสบผลส าเร็จมากพอสมควร 
– แต่ในขณะเดียวกนัก็มีงานอีกหลายส่วนท่ียงัไม่ประสบผลส าเร็จมากนกั 
– ช่วงท่ีผา่นมายงัมีการด าเนินการท่ีไม่ประสบผลส าเร็จอยา่งชดัเจนอีกหลายดา้น ไดแ้ก่ การถ่ายโอนภารกิจ ทรัพยากรบุคคล และงบประมาณ ซ่ึงส่งผลท าให้

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีบทบาทท่ีจ ากดัเป็นอยา่งมากในการบริหารจดัการเมืองและชุมชนของตนเอง 
– ในขณะท่ีเมืองในภูมิภาคต่างๆ ก าลงัขยายตวัและเติบโตอยา่งรวดเร็วไปพร้อมๆ กบัมีปัญหาการบริหารจดัการเมืองท่ีทวคูีณเพ่ิมข้ึน แต่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถจดัการกบัปัญหาดงักล่าวไดอ้ยา่งลุล่วง เน่ืองจากขาดอ านาจตดัสินใจและขาดแคลนทรัพยากรทางการเงินและบุคลากรในการ
ท างานเป็นอยา่งมาก

• การคลงัท้องถิ่น
– เป็นเคร่ืองมือหรือกระบวนการการจดัการท่ีส าคญั ซ่ึงเป็นกลไกของการบริหารงาน เพ่ือมุ่งไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดย

การการคลงัทอ้งถ่ินยอ่มมีความเช่ือมโยงกบัการบริหารการคลงั ซ่ึงครอบคลุมเก่ียวกบัการจดัหารายได ้ และการก าหนดรายจ่าย

• การกระจายอ านาจทางการคลงั
– การกระจายอ านาจทางการคลงั (Fiscal decentralization) จึงหมายถึง การท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีรายไดเ้พ่ิมมากข้ึน ซ่ึงอาจมาจากการ

จดัเก็บภาษีทอ้งถ่ิน ภาษีแบ่ง เงินอุดหนุน รวมถึงใหมี้ภารกิจและมีอ านาจการใชจ่้ายงบประมาณและการตรวจสอบตามกระบวนการของทอ้งถ่ิน เพื่อลดการ
ก ากบัควบคุม หรือสัง่การจากรัฐบาลหรือจากส่วนราชการ
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งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง
• งานวิจัยในประเทศ

• ชนากานต ์วริิยะเกียรติ (2543) ศึกษาเร่ือง ความสามารถทางการคลงัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัปทุมธานี
• จรัส สุวรรณมาลา (2544) ศึกษาเร่ือง ระบบเงินโอนและเงินอุดหนุนสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
• อุดม ทุมโฆสิต (2545) ศึกษาเร่ือง การวเิคราะห์สถานะทางการเงิน 
• ชยพล ธานีวฒัน์ (2547) ศึกษาเร่ือง พฒันาการการปกครองทอ้งถ่ินไทยในระยะ พ.ศ. 2540-2546 และแนวโนม้ในทศวรรษหนา้ 
• ปรมินทร์ กองพล (2547) ศึกษาเร่ือง การกระจายอ านาจการคลงัสู่ทอ้งถ่ิน: กรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นดงและองคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีสุขส าราญ อ าเภออุบล

รัตน์ จงัหวดัขอนแก่น

• จรูญ สุขม่ิง (2548) ศึกษาเร่ือง การจดัสรรงบประมาณกบัปัญหาความเหล่ือมล ้าในรายได ้
• ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์ (2549) ศึกษาเร่ือง ความสามารถในการหารายไดข้อง อบต. และเทศบาล
• วรีะศกัด์ิ เครือเทพ (2551) ศึกษาเร่ือง การวเิคราะห์ความเขม้แขง็ทางการคลงัของเทศบาล
• เสกสรร โกสียเ์ดชาพนัธ์ (2551) ศึกษาเร่ือง กระบวนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน: ศึกษาการจดัสรรรายไดใ้หแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน

ประเทศไทย

• กาญจนา พลูสวสัด์ิ (2552) ศึกษาเร่ือง การศึกษาโครงสร้างการคลงัของเทศบาลนครนครสวรรค ์เทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลนครนครปฐม และเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
• จิตประพฒัน์ สายโสภา (2554) ศึกษาเร่ือง การกระจายอ านาจการคลงัในประเทศอินเดีย 
• วรีะศกัด์ิ เครือเทพ (2554) ศึกษา เร่ือง การวเิคราะห์ฐานะทางการเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน : คู่มือส าหรับนกับริหารงานทอ้งถ่ินยคุใหม่ 
• ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์ และพิชิต รัตนพิบูลภพ (2556) ศึกษาเร่ือง ความเหล่ือมล ้าทางดา้นการคลงัและการจดัสรรรายจ่ายเพ่ือความเสมอภาค โดยใชก้รณีศึกษาส านกังานเขต

กรุงเทพมหานคร 

• ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์ และพิชิต รัตนพิบูลภพ (2556) ศึกษาเร่ือง ความเหล่ือมล ้าทางดา้นการคลงัและการจดัสรรรายจ่ายเพ่ือความเสมอภาค โดยใชก้รณีศึกษาส านกังานเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัปรากฏวา่ค่าความเหล่ือมล ้าทางดา้นรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 

• ศุภเจตน์ จนัทร์สาส์น (2555) ศึกษาเร่ือง สถานการณ์ความยากจนและความเหล่ือมล ้าทางรายไดใ้นประเทศไทย 
• คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2557) ศึกษาเร่ือง การประเมินการบริหารการคลงัทอ้งถ่ินตามหลกัการการคลงัทอ้งถ่ินท่ีพึงประสงค์
• ดิเรก ปัทมสิริวฒัน และดารุณี พุ่มแกว้ (2557) ศึกษาเร่ือง ความเหล่ือมล ้าการคลงัทอ้งถ่ิน และแนวทางการปฏิรูปเงินอุดหนุน 
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เทศบาลในเขตปริมณฑล 
เทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง 
เทศบาลต าบล

รายได้ของท้องถิ่น
•รายไดท่ี้ทอ้งถ่ินจดัเก็บเอง
•รายไดท่ี้รัฐบาลแบ่งให้
•เงินอุดหนุน

กระบวนการบริหาร
จดัการงบประมาณ

ทอ้งถ่ิน

นโยบายสาธารณะดา้นคลงั
เพื่อสนองความตอ้งการ

ของประชาชน

ความเหล่ือมล ้าดา้นการคลงัทอ้งถ่ิน

ปัจจยัภายในทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ 
กฎ ระเบียบ พรบ. เทศบญัญติั

ปัจจยัภายนอกทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สงัคม 
การเมือง

มาตรการทางการคลงัในการลดความ
ไม่เท่าเทียมกนัระหวา่ง อปท.

แผนภูมิท่ี  2.2 กรอบแนวคิดของการวจิยั
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ขั้นตอนด าเนินการวจิยั
การด าเนินการวจิยั ผลจากการวจิยั

ขั้นตอนที ่1
•การวเิคราะห์เอกสาร
•การสมัภาษณ์เชิงลึก

ขั้นตอนที ่2
•การสมัภาษณ์เชิงลึก
•การสนทนากลุ่ม

ขั้นตอนที ่3
•เทคนิคเดลฟาย มาตรการด้านการคลงัท้องถิ่น

รูปแบบเทศบาล

ความเหลือ่มล า้ด้านการคลงั
ท้องถิ่น

ข้อมูลพืน้ฐานด้านการคลงั
ท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล

•สร้างแบบสอบถามจาก
ประเด็นท่ีไดจ้ากสมัภาษณ์
เชิงลึกและการสนทนา
กลุ่ม
•สอบถามความคิดเห็นจาก
ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อหาฉนัทามติ

•ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูล
พ้ืนฐานของเทศบาลทั้ง 6 
แห่ง
•ศึกษาวเิคราะห์การ
สมัภาษณ์เชิงลึกเป็น
ประเด็น

•ศึกษาวเิคราะห์การ
สมัภาษณ์เชิงลึกเป็น
ประเด็น
•ศึกษาวเิคราะห์การ
สนทนากลุ่มเป็นประเด็น

แสดงการสรุปข้ันตอนในการด าเนินการวจัิย



วธีิวเิคราะห์ข้อมูล

เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 

ผูว้ิจยัน าค าตอบท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหามธัยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) ค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์(Interquartile range) ของแต่ละขอ้ค าถามแลว้สร้าง
แบบสอบถามฉบบัใหม่ท่ีใชข้อ้ค าถามเดิม เพ่ิมต าแหน่งมธัยฐานช่วงของพิสยัระหวา่งควอไทลแ์ละต าแหน่งผูเ้ช่ียวชาญคนนั้นๆ ตอบ

การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)

ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา  เพื่อตีความหาขอ้สรุปและน ามาจดัเรียงขอ้มูลใหต้รงตามประเดน็ท่ีไดส้นทนากลุ่มร่วมกนัในดา้นการกระจาย
ความเป็นธรรมดา้นการคลงัทอ้งถ่ิน

แบบสัมภาษณ์ (Interview)

 ผูว้ิจยัวิเคราะห์และสงัเคราะห์ผลน ามาสรุปผลในรูปการบรรยายเชิงพรรณนา โดยถอดค าจากการสมัภาษณ์
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ข้อค้นพบด้านการคลงัท้องถิ่นของเทศบาลในเขตปริมณฑล

1

• เมืองท่ีมีความเป็นชุมชนระดบัสูง ไดแ้ก่ เทศบาลนครนนทบุรี เพราะมีจ านวนประชากรสูง
กวา่เมืองทัว่ไปท่ีท าการศึกษา และมีความหนาแน่นของประชากรต่อตารางกิโลเมตรใน
ระดบัสูง 

2

• เมืองท่ีตั้งอยูร่อบบริเวณพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม โดยมากอยูเ่ขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร
• มีขนาดเฉล่ียเลก็กวา่เมืองชุมชนขนาดใหญ่ แต่มีความเจริญทางเศรษฐกิจเฉล่ียต่อประชากร

ในระดบัสูง
• ระดบัรายไดใ้นเมืองเหล่าน้ีอยูใ่นระดบัสูง 
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ข้อค้นพบด้านการคลงัท้องถิ่นของเทศบาลในเขตปริมณฑล

3

• เมืองอุตสาหกรรม มีระดบัการพฒันาทางเศรษฐกิจในระดบัสูง
• เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีศูนยก์ลางอุตสาหกรรมหลกัของประเทศ มีการขยายตวัทั้งในทาง

เศรษฐกิจและประชากรในสัดส่วนท่ีสูงกวา่เมืองอ่ืนๆ
4

• เมืองก่ึงชนบท โดยพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีพกัอาศยั หรือการเกษตรกรรม
• โดยเฉล่ียมีขนาดท่ีเลก็กวา่เมืองอ่ืน การเจริญเติบโตของเมืองและระบบเศรษฐกิจอยูใ่น

ระดบัต ่า 
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ข้อค้นพบด้านเศรษฐกจิชุมชน

1. ชุมชนทอ้งถ่ินมิไดเ้ป็นท่ีตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือนิคมอุตสาหกรรม
2. ระบบเศรษฐกิจในชุมชนทอ้งถ่ินอยูใ่นสภาวะถดถอยในช่วง 3-4 ปีท่ีผา่นมา 
3. อตัราการวา่งงานในชุมชนเพิ่มมากข้ึน
4.ภาวะเงินเฟ้อหรือตน้ทุนในการจดับริการสาธารณะเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ในขณะท่ีอตัราภาษีทอ้งถ่ินไม่มีการเปล่ียนแปลง
หากอตัราการขยายตวัของภาษี/รายไดท้อ้งถ่ินเพิ่มข้ึนไม่ทนักบัอตัราการ
ขยายตวัของตน้ทุนการจดับริการสาธารณะแลว้การคลงัของทอ้งถ่ินยอ่มเกิด
ความอ่อนแอตามมา

Company Logo



ข้อค้นพบด้านสังคม-ประชากร-ภูมศิาสตร์

1.ทอ้งถ่ินเป็นชุมชนขนาดใหญ่ (มีประชากรเกินกวา่ 1.6 แสนคนในกรณีของ
เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง)

2.เป็นชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท (เฉพาะกรณีของเทศบาลเมือง) ประชาชน
จ านวนมากยงัขาดแคลนบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีพ
และการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

3.มีอตัราการเจริญเติบโตของประชากรเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสวนทางกบั
อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจในทอ้งถ่ิน

4. มีประชากรวยัพึ่งพา (ประชากรท่ีอายเุกินกวา่ 60 ปี และประชากรท่ีมีอายุ
ต ่ากวา่ 18 ปี) ในสดัส่วนท่ีเกินกวา่ร้อยละ 35 ของประชากรในพื้นท่ี

5. มีประชากรแฝงในสดัส่วนท่ีสูง
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ข้อค้นพบด้านการบริหารจัดการ

1.การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้ งพนักงานท้องถ่ินยงัขาด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ผูป้ฏิบติังานในฝ่ายการเงินการคลงัมีทศันคติว่า ทอ้งถ่ินไม่มีอ านาจในการจดัเก็บภาษี
อากรท่ีเดด็ขาดเหมือนกบักรมสรรพากร

3. จ านวนหน่วยจดับริการสาธารณะในทอ้งถ่ินมีมากเกินความจ าเป็นเม่ือเปรียบเทียบกบั
ความตอ้งการของประชาชน (เช่น จ านวนโรงเรียน จ านวนศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ จ านวน
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข ฯลฯ) -ทั้งน้ี ไม่นบัรวมหน่วยงานจดับริการเชิงพาณิชย ์เช่น 
ตลาดสด โรงฆ่าสตัว ์หรือสถานธนานุบาล ฯลฯ เป็นตน้

4. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมิไดน้ าขอ้มูลสภาพพ้ืนฐานของชุมชนทอ้งถ่ินในดา้น
ต่างๆ ทั้ งในทางเศรษฐกิจ ประชากร ปัญหาสังคม/ชุมชน จ านวนผู ้รับบริการ
สาธารณะ ฯลฯ มาใชใ้นการวางแผนจดับริการสาธารณะ
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ข้อค้นพบด้านการบริหารงานคลงัท้องถิ่น

• 1. ฝ่ายการเมือง และฝ่ายขา้ราชการประจ ามีความขดัแยง้กนัในดา้นการ
ก าหนดนโยบาย / แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารการเงินการคลงั
ทอ้งถ่ิน หรือแผนการใชจ่้ายของทอ้งถ่ินกนัอยูเ่ป็นประจ า

• 2. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีรายไดจ้ากเงินโอน/เงินอุดหนุนแบบ
เฉพาะกิจในสดัส่วนท่ีสูงกวา่เงินอุดหนุนทัว่ไป

• 3. แผนท่ีภาษีของทอ้งถ่ินไม่มีการปรับปรุงในปีท่ีผา่นมา
• 4. จ านวนผูเ้สียภาษีในระบบภาษีทอ้งถ่ินอยูใ่นระดบัคงท่ีมาโดยตลอด 

แมว้า่เศรษฐกิจทอ้งถ่ินจะขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองกต็าม
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ข้อค้นพบด้านการบริหารงานคลงัท้องถิ่น

• 5. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินลงทุนพฒันาโปรแกรมแผนท่ีภาษีในราคาสูง 
แต่มิไดมี้การออกส ารวจขอ้มูลในพื้นท่ีอยูเ่ป็นประจ า โดยเช่ือว่าการลงทุนใน
ดา้นเทคโนโลยแีลว้จะช่วยใหจ้ดัเกบ็ภาษีไดเ้ตม็เมด็เตม็หน่วยได้

• 6. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัคงใชอ้ตัราภาษีโรงเรือนและท่ีดินท่ีจดัท า
ข้ึนมาตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ.2538 หรือก่อนหนา้น้ี

• 7. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชก้ารประมาณการรายไดท้อ้งถ่ินท่ีคาดว่าจะ
จดัเก็บไดใ้นแต่ละปีดว้ยวิธีการอยา่งง่าย (เช่น เพ่ิมข้ึนคงท่ีปีละ 5% หรือ
10%) แต่มิไดน้ าปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกเขา้มาร่วมพิจารณาในการ
ประมาณการรายได้

Company Logo



 ข้อค้นพบโครงสร้างการกระจายอ านาจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• ด้านการจัดหารายได้ของเทศบาล 
– เทศบาลพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐมากเกินไป
– เทศบาลไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจากรัฐนอ้ยลง แต่ไดรั้บภารกิจท่ีมากข้ึน 

ส่งผลใหง้บประมาณไม่พอต่อรายจ่าย และไม่มีเงินเหลือเพ่ือพฒันาเทศบาล
– เงินงบประมาณจากส่วนกลางล่าชา้
– อตัราการเกบ็ภาษีทอ้งถ่ินไม่มีการปรับปรุง
– การจดัเกบ็รายไดข้องเทศบาลไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
– ขาดการจดัการท่ีดีในการด าเนินการจดัเกบ็ภาษี
– เทศบาลขาดแหล่งรายไดใ้หม่ๆ
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ข้อค้นพบโครงสร้างการกระจายอ านาจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• ด้านการบริหารการคลงั
– สมาชิกสภาเทศบาลยงัไม่เขา้ใจกระบวนการบริหารงบประมาณเท่าท่ีควร
– การจดัท างบประมาณยงัเป็นรายจ่ายประจ าและการพฒันาทัว่ไปโดยยงัไม่มีการใช้

จ่ายในงบลงทุน
– การโอนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลยงัมีความล่าชา้

• การขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารงานการคลงั
– ประชาชนขาดความรู้ความเขา้ใจในการเสียภาษี
– ประชาชนขาดความต่ืนตวัในการเสียภาษีและเพกิเฉยต่อการปฏิบติัตามท่ีกฎเกณฑ์

ก าหนด
– ประชาชนขาดการติดตามและตรวจสอบการใชง้บประมาณ
– การเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ียงัเป็นเพียงการผา่นตวัแทนชุมชน
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 ข้อค้นพบการกระจายความเป็นธรรมด้านการคลงัท้องถิ่น
ของเทศบาลในเขตปริมณฑล

• เทศบาลโดยรวมมีรายไดน้อ้ย
• รายไดท่ี้เทศบาลจดัหาไดเ้องมีสดัส่วนนอ้ยมาก แสดงวา่เทศบาลยงัพึ่งพา

ตนเองไม่ไดใ้นเชิงรายได ้
• การกระจายอ านาจในการจดัเกบ็ภาษี การเพิ่มอ านาจในการจดัเกบ็ภาษี 

และการเสริมขีดความสามารถในการจดัเกบ็ภาษี
• การก าหนดอ านาจในการจดัเกบ็ภาษีและรายไดข้องเทศบาล ตามท่ี

เป็นอยูใ่นกฎหมายปัจจุบนั อยูใ่นภาวะท่ีไม่เป็นระบบ และก่อเกิดปัญหา
ในทางปฏิบติัมาก
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 ข้อค้นพบการกระจายความเป็นธรรมด้านการคลงัท้องถิ่น
ของเทศบาลในเขตปริมณฑล

• ความสามารถในการเสียภาษี (Taxable Capacity) ของทอ้งถ่ินแต่ละแห่ง แตกต่างกนั
มาก

• วิธีการจดัสรรเงินภาษีใหเ้ทศบาลโดยใชว้ิธีแบ่งทีละช้ิน (piece-meal approach)
– ตามท่ีเป็นอยูใ่นช่วงแรกของคณะกรรมการกระจายอ านาจ ท าใหเ้กิดการแยง่ชิงเงินรายไดก้นัระหวา่ง

เทศบาลระดบัต่างๆ
– จากการศึกษาวิธีการจดัสรรเงินภาษีใหเ้ทศบาล การวิจยัน้ีไดพ้บวา่คณะกรรมการกระจายอ านาจใน

ขณะนั้นไดด้  าเนินการจดัสรรทีละภาษีเป็นรายภาษีไป 
– วิธีการน้ีท าใหท้อ้งถ่ินต่างๆ ซ่ึงมีตวัแทนอยูใ่นคณะกรรมการกระจายอ านาจพยายามต่อรองให้

ทอ้งถ่ินของตนไดภ้าษีแต่ละภาษีในทุกๆ ภาษีใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
– วิธีการน้ีเป็นวิธีการ “แบ่งทีละช้ิน” (Piece-meal Approach) ขาดการดูในภาพรวมและ

ท าใหก้ารจดัแบ่งรายไดเ้ป็นไปตามอ านาจทางการเมือง
• เงินอุดหนุนใหก้บัเทศบาลยงัมีลกัษณะเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

– การมีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมากท าใหเ้ทศบาลขาดความเป็นอิสระในการด าเนินงาน
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ข้อค้นพบแนวปฏิบัติทั่วไปในการบริหารงานคลงัท้องถิ่น

1

• ผูบ้ริหารของเทศบาลส่วนใหญ่มองวา่การมีสถานะทางการคลงัท่ีเขม้แขง็คือการมีรายได้
มากกวา่รายจ่ายในการจดัท างบประมาณปีต่อปี

• ไม่มีการจดัท างบประมาณขาดดุล ไม่เนน้การก่อหน้ีผกูพนัในระยะยาว และควรมีเงินสะสมใน
ระดบัสูง

2

• การบริหารงานคลงัของเทศบาลขาดความเช่ือมโยงระหวา่งสภาพแวดลอ้มภายนอกกบัการ
วางแผนประมาณการรายไดแ้ละการจดัท าแผนรายจ่าย

Company Logo



ข้อค้นพบแนวปฏิบัติทั่วไปในการบริหารงานคลงัท้องถิ่น

3

• ผูบ้ริหารของเทศบาลขนาดกลางและเลก็ มกัมองวา่การมีขนาดองคก์รท่ีเลก็จึงท าใหขี้ดความสามารถ
ทางการคลงัของเทศบาลอยูใ่นระดบัท่ีจ  ากดัตามไปดว้ย

• และยงัมองเห็นวา่การเป็นเทศบาลขนาดใหญ่น่าจะมีขีดความสามารถทางการคลงัในระดบัท่ีสูงกวา่ 
• ในทางกลบักนั ผูบ้ริหารของเทศบาลใหญ่ มกัไม่มองวา่องคก์รของตนมีความเขม้แขง็ทางการคลงัมากนกั 

การเป็นเทศบาลใหญ่มกัจะมีภาระค่าใชจ่้ายท่ีสูงกวา่ และบริหารจดัการไดย้ากล าบากกวา่เทศบาลขนาด
เลก็ๆ

4

• เทศบาลส่วนใหญ่มกัไม่สนใจการพฒันาการจดัเกบ็รายไดท้อ้งถ่ิน
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แนวทางและมาตรการทางการคลงัในการลดความเหลือ่มล า้

• การศกึษาความเหลื่อมล า้ด้านการคลงัท้องถ่ินของเทศบาลในเขต
ปริมณฑล ผู้วิจยัได้ใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)
เพื่อสอบถามความคิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญ โดยการวิเคราะห์ขัน้ตอนนี ้
เป็นการวิเคราะห์ค าตอบของผู้ทรงคณุวฒุใินแบบสอบถามมาตรการ
ทางการคลงัในการลดความเหลื่อมล า้ จ านวน 5 ท่าน ปรากฏวา่
ผู้ทรงคณุวฒุิทัง้ 5 ท่าน 

• มีความเห็นวา่แบบสอบถามเป็นไปตามวตัถปุระสงค์และสอดคล้องกนั 
แม้จะมีบางข้อท่ีได้คะแนน 0.80 แตย่งัอยูใ่นเกณฑ์ท่ีเป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์และสอดคล้องกนั 
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แสดงใหเ้ห็นความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญในการแสดงความคิดเห็นดา้นความเหล่ือมล ้าดา้นการคลงั
ทอ้งถ่ินของเทศบาลในเขตปริมณฑล ยงัคงมีค่าสอดคลอ้งในบางประเดน็อยูใ่นระดบัปานกลาง และยงัมีความคิดเห็นใน
ดา้นการออกกฎหมายเก่ียวกบัการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) เพื่อให ้อปท. มีสดัส่วน
รายไดต่้อรายไดสุ้ทธิของรัฐบาล ในอตัราร้อยละ 35  ท าใหร้ายไดข้องเทศบาลมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนตามท่ีกฎหมายก าหนด และ
ควรมีการเพ่ิมภาษีหรือรายไดข้องเทศบาลประเภทใหม่ๆ ยงัมีความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัท่ีต ่า
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แสดงใหเ้ห็นความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญในการแสดงความคิดเห็นดา้นความเหล่ือมล ้าดา้นการคลงั
ทอ้งถ่ินของเทศบาลในเขตปริมณฑล ยงัคงมีค่าสอดคลอ้งในบางประเดน็อยูใ่นระดบัปานกลาง และยงัมีความคิดเห็นใน
ดา้นการพยายามลดช่องวา่งทางการคลงัทอ้งถ่ิน โดยการจดัสรรเงินอุดหนุนใหก้บัเทศบาลท่ีมีรายไดไ้ม่เพียงพอต่อการ
จดับริการสาธารณใหแ้ก่ประชาชนยงัมีความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัท่ีต ่า
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แสดงให้เห็นความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญในการแสดงความคิดเห็นด้านความเหล่ือมล ้ าด้านการคลงัทอ้งถ่ินของ
เทศบาลในเขตปริมณฑล ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งในอยู่ในระดบัสูงในการให้รัฐจดับริการสาธารณะให้กบั
ประช าชนใน เขต พ้ืน ท่ี ขอ งตน เอ งและ ให้สอดคล้อ งนโ ยบา ย ในก า รพัฒนา เ ศ รษฐ กิ จ ในระดับช า ติ
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แนวทางและมาตรการทางการคลงัในการลดความไม่เท่า
เทยีมกนัระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปัญหาของกฎหมายการคลัง
ท้องถิ่น

• ปัญหาการไม่มีกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกบัการคลงัท้องถ่ิน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

• กฎหมายรายได้ท้องถ่ินนัน้ ท าให้
เกิดปัญหาต่างๆ ขึน้ 

แนวทางการแก้ไขปัญหาการคลัง
ท้องถิ่น

• ควรปรับปรุงเงินอดุหนนุให้แก่
เทศบาล เพ่ือสร้างความเป็นธรรม
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

• ควรส่งเสริมให้เทศบาลพฒันาด้าน
รายได้ 

• เทศบาลกบัการพฒันาด้าน
รายจ่าย 

• สร้างส านกึและปลกูฝังความเป็น
พลเมือง เพื่อสร้างเทศบาลให้เป็น
การปกครองตนเองของประชาชน
อย่างแท้จริง

มาตรการทางการคลังในการลด
ความไม่เท่าเทยีมกัน

• ด้านการกระจายอ านาจ

• ด้านรายได้ในการจดัเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียม

• ด้านรายได้จากภาษีแบ่งหรือภาษี
ฐานร่วม

• ด้านเงินอดุหนนุ
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มาตรการทางการคลงัในการลดความไม่เท่าเทยีมกนั
ดา้นการกระจายอ านาจ

การออกกฎหมาย เกี่ ย วกับก า ร
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(อปท.) เพื่อให้ อปท. มี
สัดส่วนรายได้ต่อรายได้สุทธิของ
รัฐบาล ในอตัราร้อยละ 35

ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการ
สาธารณะของเทศบาลอย่างเท่าเทียม
กนั

ควรปฏิรูประบบการคลัง เพื่อให้ฐาน
รายได้เทศบาลเพิ่มมากขึ้นและลด
สัดส่วนการพึ่งพิงเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล

เทศบาลควรมีอิสระในการก าหนด
ค่าธรรมเนียมและการหารายได้

ควรให้มีกฎหมายรายได้ท้องถิ่นที่
ระบุสัดส่วน 70:30 

ควรมีการเพิ่มภาษีหรือรายได้ของ
เทศบาลประเภทใหม่ๆ 

เทศบาลควรมีอิสระในการบริหาร
เงินสะสมเพือ่หารายได้ทีเ่หมาะสม

ผู้บริหารเทศบาลต้องรับผิดรับชอบ 
(Accountability) ต่อ
ประชาชนในพื้นที่ ในการบริการ
สาธารณะให้ทันต่อความต้องการ
ของประชาชน

เทศบาลควรขอความร่วมมือใน
ลั ก ษ ณ ะ ส ห ก า ร
(collaboration)
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มาตรการทางการคลงัในการลดความไม่เท่าเทยีมกนั

ด้านรายได้ในการจัดเก็บ
ภาษีและค่าธรรมเนียม

• รัฐควรดูแลการกระจาย
รายได้ให้อยู่ในระดับท่ี
เ ห ม า ะ ส ม ร ะ ห ว่ า ง
เทศบาลท่ีมีรายได้น้อย
กับเทศบาลท่ีมีรายได้
มาก

ด้านรายได้ในการจัดเก็บ
ภาษีและค่าธรรมเนียม

• การระดมเ งินทุนเพื่ อ
เ ป็ น ก อ ง ทุ น ใ น ก า ร
พฒันาทอ้งถ่ิน

• ให้ภาคประชาสังคมเขา้
มีส่วนร่วมในการบริหาร

ด้านรายได้ในการจัดเก็บ
ภาษีและค่าธรรมเนียม

• การสร้างความเป็นธรรม
ของการคลงัเทศบาล

• มีการวิ เคราะห์รายได้
การคลังท้องถ่ินต่อหัว
ซ่ึงมาจากรายไดจ้ากภาษี
ท่ี อปท. จดัเกบ็เอง
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มาตรการทางการคลงัในการลดความไม่เท่าเทยีมกนั

ดา้นรายไดจ้ากภาษีแบ่งหรือภาษี
ฐานร่วม

• ภาษีฐานร่วม (ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ภาษีสรรพสามิต ภาษีสุรา ภาษี
ยาสูบ)

• ( ภาษีรถยนต์ ค่าจดทะเบียน
นิติกรรม มิใช่ภาษีฐานร่วม แต่
เป็นภาษีท่ีรัฐบาลจัดเก็บให ้
อปท. ทั้งน้ีจ  านวน อปท. จะ
ไดรั้บตามแหล่งก าเนิด)

• ควรจดัสรรให้ทุกเทศบาลเท่า
เทียมกนัเป็นรายหวัประชากร

ดา้นรายไดจ้ากภาษีแบ่งหรือภาษี
ฐานร่วม

• การสร้างความเป็นธรรมของ
การคลัง เทศบาลต้องมีการ
วิเคราะห์รายได้

• การคลังท้องถ่ินต่อหัวซ่ึงมา
จากรายไดจ้ากภาษีท่ีรัฐจดัเก็บ
ให้

ดา้นรายไดจ้ากภาษีแบ่งหรือภาษี
ฐานร่วม

• ภาษีหลายประเภทไม่สามารถ
ระบุแหล่งก าเนิดอย่างชัดเจน 
ค ว ร ใ ช้ ห ลั ก ป ล า ย ท า ง 
(destination 
principle) คือ การ
กระจายตามจ านวนประชากร
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มาตรการทางการคลงัในการลดความไม่เท่าเทยีมกนั
ดา้นเงินอุดหนุน

เ งิ น อุ ด ห นุ น ต่ อหั ว ค ว ร ยึ ด
หลกัการลดความเหล่ือมล ้า

การจัดสรรเงินอุดหนุนโดยยึดหลัก
ค ว า ม เ ท่ า เ ที ย ม กั น  (equal 

basic) เป็นรายหวั

การจดัตั้งกองทุนอุดหนุนเพื่อความ
เสมอภาค (equalization 
fund) เพื่อเทศบาลท่ีดอ้ยโอกาส

การสร้างความเป็นธรรมของการคลัง
เทศบาลควรมีการวิเคราะห์รายได้ การ
คลังท้องถ่ินต่อหัว (Per capita 

revenue) ซึง่มาจากเงินอดุหนนุ

รัฐบาลควรเร่งรัดให้คณะกรรมการ
การกระจายอ านาจให้แก่ท้องถ่ิน 
(กกถ) ท าหน้าท่ีจดัสรรเงินอุดหนุน
เ พื่ อ ค ว า ม เ ส ม อ ภ า ค 
(equalization grant)

ควรมีการจดัสรรเงินอดุหนนุแบบ 
budget  priority 
allocation โดยพิจารณาจาก
อตัราการเพิ่มท่ีแตกตา่ง

การพยายามลดช่องว่างทางการคลัง
ท้องถ่ิน (local fiscal disparity) 
โดยการจดัสรรเงินอดุหนนุให้กบัเทศบาล
ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการจัดบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชน

ค ว รปฏิ รู ป ก า ร จั ด ส ร ร เ งิ น
อดุหนนุ เพ่ือความเสมอภาค

การจัดสรรเ งินอุดหนุนลักษณะ
ผกผัน อปท. ท่ีได้รับภาษีแบ่งสูง 
ได้รับเงินอดุหนนุตอ่หวัน้อย
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สรุป

ข้อมูลพืน้ฐานด้านการคลงัท้องถิ่นของเทศบาลในเขตปริมณฑล

ความเหลือ่มล า้ด้านการคลงัท้องถิ่นของเทศบาลในเขตปริมณฑล

มาตรการลดความเหลือ่มล า้ด้านการคลงัเทศบาล
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การอภปิรายผล

• น่าสงัเกตวา่ เทศบาลนครรังสิตเป็นเทศบาลเดียวท่ีมีรายไดจ้ากการ
จดัเกบ็ภาษีเอง สูงกวา่เงินอุดหนุน 
– รายไดข้องแต่ละเทศบาลในปี พ.ศ.2556 ร้อยละ 53 – 62 เป็นรายไดท่ี้รัฐ

จดัสรร หรือรายได ้ ภาษีแบ่ง
– ร้อยละ 22 – 40 เป็นรายไดจ้ากเงินอุดหนุน 
– ส่วนร้อยละ 6 – 26 เป็นรายไดจ้ดัเกบ็เอง 

• โดยเฉล่ียแลว้แต่ละเทศบาลจะมีรายไดก้ารจดัเกบ็ภาษีเองในอตัราท่ีนอ้ย
กวา่รายไดท่ี้รัฐจดัสรรใหแ้ละเงินอุดหนุน และเทศบาลนครรังสิตเป็น
เทศบาลท่ีมีรายไดจ้ากการเกบ็ภาษีเองสูงกวา่เงินอุดหนุน 



มาตรการในการแก้ไขความเหลือ่มล า้ด้านการคลงัท้องถิ่น

• ด้านการกระจายอ านาจ

• มาตรการท่ี 1
• การออกกฎหมายเก่ียวกบัการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน (อปท.) เพื่อให ้อปท. มีสดัส่วนรายไดต่้อรายไดสุ้ทธิของรัฐบาล 
ในอตัราร้อยละ 35 ท าใหร้ายไดข้องเทศบาลมีรายไดเ้พิ่มข้ึนตามท่ี
กฎหมายก าหนด เน่ืองจากการกระจายอ านาจของประเทศไทยใน
ปัจจุบนัยงัไม่คืบหนา้เท่าท่ีควร 



มาตรการในการแก้ไขความเหลือ่มล า้ด้านการคลงัท้องถิ่น

• มาตรการท่ี 2 ประชาชนสามารถเขา้ถึงการบริการสาธารณะของเทศบาล
อยา่งเท่าเทียมกนั ไม่มีความแตกต่างระหว่างเทศบาลนคร เทศบาลเมือง 
และเทศบาลต าบล นัน่คือ การจดับริการสาธารณะเป็นหนา้ท่ีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีในการจดับริการสาธารณะใหก้บั
ประชาชน



มาตรการในการแก้ไขความเหลือ่มล า้ด้านการคลงัท้องถิ่น

• มาตรการท่ี 3
• ควรปฏิรูประบบการคลงัเพื่อใหฐ้านรายไดเ้ทศบาลเพิ่มมากข้ึนและลด

สดัส่วนการพึ่งพิงเงินอุดหนุนจากรัฐบาล กล่าวคือ 
• รัฐควรกระจายอ านาจดา้นการคลงัทอ้งถ่ินใหก้บัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ตามรัฐธรรมนูญ พุทธศกัราช 2540 มาตรา 284 เจตนารมณ์ท่ี
ส าคญัในการผลกัดนัใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจอิสระ
ทางการคลงัเพิ่มมากข้ึน โดยมีการปรับสดัส่วนการจดัสรรภาษีอากร
ระหวา่งรัฐกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและระหวา่งองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัเพื่อขยายฐานในการจดัเกบ็ภาษี



มาตรการในการแก้ไขความเหลือ่มล า้ด้านการคลงัท้องถิ่น

• มาตรการท่ี 4
• ควรมีการเพิ่มภาษีหรือรายได้ของเทศบาลประเภทใหม่ๆ  เช่นภาษี
ทรัพย์สนิ ภาษีสิง่แวดล้อม ภาษีการท่องเท่ียว และคา่ธรรมเนียมแรงงาน
ตา่งด้าวท่ีท างานในเขตเทศบาล ฯลฯ 

• การออกกฎหมายในการจดัเก็บภาษีเพิ่มเตมิ ได้แก่ ภาษีทรัพย์สนิและ
ภาษีมรดก ภาษีสิง่แวดล้อม คา่ธรรมเนียมแรงงานตา่งด้าวท่ีท างานในเขต
เทศบาล 

• ดงันัน้ควรมีการจดัเก็บภาษีเหลา่นีเ้พิ่มเตมิขึน้มา 



มาตรการในการแก้ไขความเหลือ่มล า้ด้านการคลงัท้องถิ่น

• มาตรการที่ 5
• ควรให้มีกฎหมายรายได้ท้องถ่ินที่ระบสุดัสว่น 70:30 (ร้อยละ 70 เป็นรายได้

สว่นกลาง ร้อยละ 30 เป็นรายได้สว่นท้องถ่ิน) ได้แก่ สง่เสริมความเป็นอิสระของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในด้านการเงินการคลงั 

• โดยการก าหนดการจดัสรรภาษีอากร เงินอดุหนนุและรายได้อ่ืนๆ ให้กบัองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน ต้องได้รับงบประมาณเพิ่มขึน้ตามสดัสว่นภารกิจที่เพิ่มขึน้ 

• เพ่ือรองรับขีดความสามารถในการถ่ายโอนภารกิจจากรัฐบาลและต้องมีการก าหนด
มาตรฐานในการจดับริการสาธารณะขัน้ต ่าและรัฐจดัท าข้อตกลงกบัองค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินเป็นรายแหง่ในการด าเนินการให้บรรลมุาตรฐานการให้บริการ 

• แตใ่นปัจจบุนัรายได้ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน    ร้อยละ 25-27 เป็นเวลา
หลายปี และในปัจจบุนัภารกิจของท้องถ่ินมีเพิ่มมากขึน้



มาตรการในการแก้ไขความเหลือ่มล า้ด้านการคลงัท้องถิ่น

• มาตรการท่ี 6

• เทศบาลควรมีอิสระในการก าหนดคา่ธรรมเนียมและการหารายได้ (ภาษี
ท่ีดนิและโรงเรือน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย คา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และ
ใบอนญุาต ฯลฯ)

• กฎหมายรัฐบาลควรก าหนดกฎหมายให้ท้องถ่ินมีอ านาจอิสระในการ
ก าหนดคา่ธรรมเนียมและการหารายได้ให้กบัท้องถ่ินเอง 

• เน่ืองจากในสว่นของคา่ธรรมเนียมและการหารายได้ให้กบัท้องถ่ินมีอตัรา
การบริหารจดัเก็บคอ่นข้างน้อย



มาตรการในการแก้ไขความเหลือ่มล า้ด้านการคลงัท้องถิ่น

• มาตรการท่ี 7
• เทศบาลควรมีอิสระในการบริหารเงินสะสมเพ่ือหารายได้ท่ีเหมาะสม 
นัน้คือทกุสิน้ปีงบประมาณเมื่อปิดบญัชีรายรับและรายจ่ายแล้ว ผลตา่ง
ให้กนัยอดเงินสะสมประจ าปี ร้อยละ 25% เป็นทนุส ารองเงินสะสม 

• รายรับ – รายจ่าย = เงินสะสมประจ าปี 



มาตรการในการแก้ไขความเหลือ่มล า้ด้านการคลงัท้องถิ่น

• มาตรการท่ี 8

• เทศบาลควรขอความร่วมมือในลกัษณะสหการ (Collaboration)
โดยร่วมมือกบั อปท.อ่ืนหรือองค์กรธุรกิจเพื่อการลงทนุพฒันาโครงการ
ขนาดใหญ่ 

• ซึง่ลกัษณะสหการเป็นการรวมกลุม่กนัของเทศบาล (Commune)
ตัง้แตส่องเทศบาลขึน้ไปเพื่อด าเนินการจดัท าบริการสาธารณะใน
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน



มาตรการในการแก้ไขความเหลือ่มล า้ด้านการคลงัท้องถิ่น
• ด้านรายได้ในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
• มาตรการท่ี 9 
• รัฐควรดแูลการกระจายรายได้ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมระหวา่งเทศบาลท่ีมีรายได้น้อยกบั

เทศบาลท่ีมีรายได้มาก 
• การดแูลการจดัสรรงบประมาณให้แตล่ะเทศบาลอยา่งเป็นธรรมตามแผนกระจายอ านาจ

ให้กบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2551
• รายได้ท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจดัเก็บเอง รายได้ท่ีรัฐจดัแบง่ให้ และเงินอดุหนนุ 
• ในสว่นของรายได้ท่ีรัฐจดัแบง่ให้ควรปรับโครงสร้างภาษีระหว่างรัฐและองค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ิน 
• ปรับปรุงหลกัเกณฑ์และประสทิธิภาพในการจดัเก็บ ก าหนดวิธีการจดัแบง่หรือจดัสรรท่ี

ชดัเจนเป็นธรรม สอดคล้องกบัหลกัเหตผุลแตล่ะประเภท รวมทัง้หาแนวทางในการเพิ่มภาษี
หรือรายได้ท่ีรัฐแบง่ เพ่ือให้ท้องถ่ินมีรายได้เพิ่มในสว่นของเงินอดุหนนุ



มาตรการในการแก้ไขความเหลือ่มล า้ด้านการคลงัท้องถิ่น

• มาตรการท่ี 10 
• การระดมเงินทนุเพื่อเป็นกองทนุเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน และให้ภาค
ประชาสงัคมเข้ามีสว่นร่วมในการบริหาร 

• การพยายามจดัตัง้กองทนุขึน้มาเพื่อช่วยเหลือเทศบาลท่ีด้อยโอกาสหรือ
เทศบาลท่ีมีรายได้น้อยในการพฒันาท้องถ่ินของตนเองจงึมีการระดม
ความคดิเห็นร่วมกนัในการจดัตัง้กองทนุขึน้มา



มาตรการในการแก้ไขความเหลือ่มล า้ด้านการคลงัท้องถิ่น

• ด้านรายได้จากภาษีแบ่งหรือภาษีฐานร่วม

• มาตรการท่ี 11 

• ภาษีฐานร่วม (ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีสรุา ภาษียาสบู) 

• (ภาษีรถยนต์ คา่จดทะเบียนนิติกรรม มิใช่ภาษีฐานร่วม แตเ่ป็นภาษีท่ี
รัฐบาลจดัเก็บให้ อปท. ทัง้นีจ้ านวน อปท. จะได้รับตามแหลง่ก าเนิด)  

• ควรจดัสรรให้ทกุเทศบาลเท่าเทียมกนัเป็นรายหวัประชากร



มาตรการในการแก้ไขความเหลือ่มล า้ด้านการคลงัท้องถิ่น

• ด้านเงนิอุดหนุน
• มาตรการท่ี 12
• เงินอดุหนนุตอ่หวัควรยดึหลกัการลดความเหลื่อมล า้ (เทศบาลท่ีมีรายได้น้อย

ในชนบท ควรได้รับเงินอดุหนนุตอ่หวัมากกวา่เงินอดุหนนุตอ่หวัท่ีจดัสรรให้
เทศบาลท่ีมีรายได้มากในเมือง) 

• ซึง่เป็นประเด็นส าคญัท่ีรัฐบาลจ าเป็นต้องค านงึถึงคือ ขนาดของเงินอดุหนนุ
ท่ีจะให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน การจะใช้วิธีการรูปแบบใดของเงิน
อดุหนนุนัน้ รัฐบาลและองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินต้องมีเข้าใจถึง
วตัถปุระสงค์และความต้องการของเงินอดุหนนุดงักลา่ว จงึจะก่อให้เกิด
ประสทิธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสามารถบรรลุ
เป้าหมาย



มาตรการในการแก้ไขความเหลือ่มล า้ด้านการคลงัท้องถิ่น

• มาตรการท่ี 13 การจดัสรรเงินอุดหนุนโดยยดึหลกัความเท่าเทียมกนั 
(Equal Basic) เป็นรายหวั เพือ่ประชาชนไดรั้บบริการสาธารณะพื้นฐาน
ท่ีเท่าเทียมกนั 

• มาตรการท่ี 14 การจดัตั้งกองทุนอุดหนุนเพือ่ความเสมอภาค
(Equalization Fund) เพื่อเทศบาลท่ีดอ้ยโอกาส 

• มาตรการท่ี 15 ควรปฏิรูปการจดัสรรเงินอุดหนุน ทั้งเงินอุดหนุนทัว่ไป
และอุดหนุน     เฉพาะกิจเพื่อความเสมอภาค 



มาตรการในการแก้ไขความเหลือ่มล า้ด้านการคลงัท้องถิ่น

• มาตรการท่ี 16 

• การจดัสรรเงินอดุหนนุลกัษณะผกผนัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
(อปท.) ท่ีได้รับภาษีแบง่สงู ได้รับเงินอดุหนนุตอ่หวัน้อย และ

• ในทางตรงกนัข้าม องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (อปท.)  ท่ีได้รับภาษี
แบง่น้อย ได้รับเงินอดุหนนุตอ่หวัมาก 

• เงินอดุหนนุเป็นเงินรายได้ของรัฐบาลท่ีสง่ไปให้เทศบาลโดยผา่น
กระบวนการงบประมาณของ รัฐบาล 



ขอ้เสนอแนะ
• การกระจายอ านาจท่ีผา่นมาประสบความส าเร็จพอสมควร 
• องค์การปกครองสว่นท้องถ่ินได้ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณะท่ีจ าเป็นขัน้พืน้ฐานโดยเฉพาะบริการด้านการศกึษาและ
สาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานอย่างทัว่ถงึ 

• โดยเฉพาะประชาชนในระดบัฐานรากท่ีเดมิขาดแคลนโอกาสจะเข้าถึง
บริการสาธารณะท่ีจ าเป็น 

• นอกจากนีย้งัพบวา่การกระจายอ านาจในด้านการมีสว่นร่วมช่วยให้
ประชาชนในระดบัฐานรากเข้าถึงบริการขัน้พืน้ฐานท่ีจ าเป็นได้มากขึน้
กวา่แตเ่ดิมก่อนสมยัการกระจายอ านาจ และช่วยท าให้คณุภาพชีวิตของ
ประชากรกลุม่ยากจนดีขึน้ สามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกขึน้



ขอ้เสนอแนะ

• ความเหลื่อมล า้ของรายได้และการเข้าถึงบริการของรัฐระหวา่ง “คนกรุง
กบัคนชนบท”

• และท่ีส าคญัท่ีสดุคือ เกิดโครงสร้างอ านาจรัฐรวมศนูย์อยูท่ี่สว่นกลาง 
ท าให้กลุม่การเมืองตา่งๆ กระท าทกุวิถีทางเพื่อให้ได้เข้ามาเป็นผู้กมุ
อ านาจรัฐให้สามารถก าหนดทิศทางและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
ประเทศ 

• ควรมีการปฏิรูประบบการคลงัท้องถ่ินในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัรายได้ของ
ท้องถ่ิน 



ขอ้เสนอแนะ

• ควรมีการปฏิรูปในระดบัหลกัการตามรัฐธรรมนญู กลา่วคือ 

• ควรก าหนดหลกัเกณฑ์การจดัแบง่รายได้ระหวา่งรัฐกบัองค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินในรัฐธรรมนญูหมวดการปกครองท้องถ่ิน 

• เพื่อให้มีสภาพบงัคบัรัฐในการกระจายอ านาจทางการคลงัให้แก่องค์การ
ปกครองสว่นท้องถ่ิน 

• โดยก าหนดสว่นแบง่รายได้จากภาษีระหวา่งรัฐกบัองค์การปกครองสว่น
ท้องถ่ินใหม ่



ขอ้เสนอแนะ

• ภาษีท่ีท้องถ่ินมีอ านาจจดัเก็บเอง 
– เช่น ภาษีโรงเรือนและสิ่งปลกูสร้าง ภาษีที่ดิน ภาษีรถยนต์ ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษี

ป้าย ภาษีสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี) 

– หรือภาษีอื่นๆ ตามที่กฎหมายก าหนด เมือ่ท้องถ่ินจดัเก็บแล้วให้เป็นรายได้ของ
ท้องถ่ินทัง้หมด 

• สว่นภาษีท่ีเป็นภาษีฐานร่วม (Shared Taxes) ท่ีรัฐและองค์การ
ปกครองสว่นท้องถ่ินมีอ านาจจดัเก็บภาษีบนสินค้าหรือกิจกรรมเดียวกนัเม่ือ
รัฐจดัเก็บแล้วให้จดัสรรเป็นรายได้แก่ท้องถ่ินไม่น้อยกวา่ร้อยละห้าสบิตอ่ปี
ของรายได้ท่ีจดัเก็บได้ ในสตูรท่ีเรียกวา่ “รัฐคร่ึงหนึ่งท้องถ่ินคร่ึงหนึ่ง”



ขอ้เสนอแนะ

• ประชาชนสามารถใช้บริการจากโครงสร้างขัน้พืน้ฐาน 
(Infrastructure) ตา่งๆ ตลอดจนบริการสาธารณะพืน้ฐานท่ี
จ าเป็นตอ่การด ารงชีวิตประจ าวนัอยา่งเสมอภาค 



ขอ้เสนอแนะ

• นอกจากนีย้งัจะท าให้เกิดการสร้างงานขึน้ภายในระบบเศรษฐกิจของ
ท้องถ่ิน ลดปัญหาการย้ายถ่ินฐาน หรือลดปัญหาเร่ืองโอกาสในการ
เข้าถึงบริการสาธารณะจากรัฐ 

• เม่ือท้องถ่ินเข้มแข็งประเทศชาติก็จะมัน่คงในท่ีสดุแล้วความเหลื่อมล า้
ในสงัคมก็จะลดลงและบรรลสุูเ่ป้าหมายของสงัคมท่ีเป็นธรรมอยา่ง
แท้จริงตอ่ไป



Thank  you


