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Topic

• วตัถุประสงค์
• แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง

• ขอบเขตในการศึกษา

• ผลการศึกษา
• สรุปและเสนอแนะ



บทน ำ

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

หลกัความเป็นอิสระขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในการก าหนดนโยบาย

การบริหารงานบุคคล 

การบริหารการเงินการคลงั



บทน ำ
• หลกัการจดัความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานของรัฐในการบริหารราชการแผน่ดิน 
โดยก าหนดให้
▫ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรับผดิชอบการจดับริการสาธารณะระดบัชุมชน 
▫ ราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาครับผดิชอบการด าเนินภารกิจของรัฐใน

ระดบัประเทศและในระดบัภูมิภาค และใหค้ าปรึกษา สนบัสนุน ก ากบัดูแลการ
ปฏิบติังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพียงเท่าท่ีจ าเป็น 

• หลกัประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดย
ส่งเสริมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ (ประหยดั) และประสิทธิผล (ส าเร็จตามเป้าหมาย) มีคุณภาพ
มาตรฐาน บริหารงานอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบได ้ เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจและการตรวจสอบผลการปฏิบติังานขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี 



บทน ำ

• การถ่ายโอนภารกิจของรัฐใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และยงัเป็นแนวทางในการ
เตรียมการใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อรองรับการกระจายอ านาจ 
▫ เช่น การเพิ่มศกัยภาพทางการคลงัทอ้งถ่ินโดยการก าหนดสดัส่วนของรายไดท่ี้รัฐบาลจะตอ้ง

จดัสรรใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะตอ้งไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 35 ของรายไดข้องรัฐบาล
ภายในปีงบประมาณ 2549 

• การถ่ายโอนบุคลากรและการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 
• การพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังานขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
• และการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ 



• องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นองคก์รท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัประชาชนในการตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของประชาชนในการบริการสาธารณะดา้นต่างๆ 

• สมรรถนะทางการคลงัหรือฐานะทางการคลงัของแต่ละทอ้งถ่ินนั้นเป็นส าคญัในการหา
รายไดเ้พื่อพฒันาทอ้งถ่ินของตนเองไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

• การกระจายอ านาจใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความส าคญัอยา่งมากในการ
บริหารกิจการสาธารณะ 

• จ านวนประชากรมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึน การกระจายความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจนั้นถือ
วา่เป็นหนา้ท่ีท่ีส าคญัของรัฐบาล ซ่ึงมีบทบาทในการจดัสรรทรัพยากรท่ีส าคญัใหต้รงกบั
ความตอ้งการของประชาชน อนัเน่ืองจากการกระจายอ านาจทางการคลงัใหก้บัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นเร่ืองท่ีส าคญัต่อการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัชุมชน



วตัถปุระสงค์ในงานวิจยั

1
• เพื่อศึกษาถึงบริบทดา้นการคลงัทอ้งถ่ินของเทศบาลในเขตปริมณฑล

2
• เพื่อศึกษาถึงการกระจายความเป็นธรรมดา้นการคลงัทอ้งถ่ินของเทศบาลในเขต

ปริมณฑล

3

• เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการทางการคลงัในการกระจายความเป็นธรรมดา้น
การคลงัทอ้งถ่ินระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพือ่ใหเ้กิดความเสมอภาคใน
การก าหนดนโยบายสาธารณะต่อไป



แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง

• การกระจายอ านาจ
• การกระจายอ านาจท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ พ.ศ.2542 เป็นตน้มาวา่ ตั้งแต่มีพระราชบญัญติั

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.2542 โดยมีสาระส าคญัเก่ียวกบัการ
ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะและการจดัสรรสดัส่วนภาษี
อากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นมีผลต่อความเหล่ือมล ้าดา้นการคลงัอยา่งไร

• การคลงัท้องถ่ิน
• การคลงัทอ้งถ่ิน ถือวา่เป็นเคร่ืองมือ หรือกระบวนการการจดัการท่ีส าคญั ซ่ึงเป็นกลไก

ของการบริหารงาน เพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน โดยการคลงัทอ้งถ่ินยอ่มมีความเช่ือมโยงกบัการบริหารการคลงั (Financial
Administration) ซ่ึงครอบคลุมเก่ียวกบัการจดัหารายได ้ การก าหนดรายจ่าย 



ขัน้ตอนที่ 1
- ศึกษาวิเคราะห์บริบท
ของเทศบาลในเขต
ปริมณฑล

ขัน้ตอนที่ 2
•ศึกษาถึงความเป็น
ธรรมด้านการคลัง
ท้องถิ่นของเทศบาลใน
เขตปริมณฑล

ขัน้ตอนที่ 3
•ศึกษาแนวทางและมาตรการ
ทางการคลังในการลดความเหลือ่ม
ล้้าด้านการคลังท้องถิ่นระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรการลดความ
เหลื่อมล้้าด้านการ
คลังท้องถิ่นของ

เทศบาล

ความเป็นธรรมด้าน
การคลังท้องถิ่น

ทราบบริบทด้าน
การคลังท้องถิ่นของ

เทศบาล

•การสรา้งแบบสอบถามจากประเดน็ท่ีได้
จากสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม
•การใช้เทคนิคเดลฟายสอบถามความ
คิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาฉันทามติ

•ศึกษาวิเคราะห์บริบทของ
เทศบาลทั้ง 6 แห่ง จาก
การวิเคราะหแ์ละ
สังเคราะหจ์ากเอกสาร
•ศึกษาวิเคราะห์การ
สัมภาษณ์เชิงลึกเป็น
ประเด็น

•ศึกษาวิเคราะห์การสัมภาษณ์
เชิงลึกเป็นประเด็น
•ศึกษาวิเคราะห์การสนทนา
กลุ่มเป็นประเด็น

1. ศึกษาบริบทของ
เทศบาลในเขต
ปริมณฑล

2. ศึกษาความเป็นธรรมด้าน
การคลังท้องถิ่นของเทศบาล
ในเขตปริมณฑล

3. ศึกษาแนวทาง และ
มาตรการทางการคลังใน
การลดความเหลื่อมล้้า
ด้าน
การคลังท้องถิ่นระหว่าง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

วิธีการด้าเนินวิจัย



ขอบเขตของกำรวิจัย

• ขอบเขตด้านพืน้ที ่
• ซ่ึงในงานวิจยัน้ี ผูว้จิยัไดเ้ลือกพ้ืนท่ีปริมณฑลของจงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี 
และจงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงทั้งสามจงัหวดัเป็นจงัหวดัท่ีมีจ านวนประชากรและ
ความหนาแน่นต่อพ้ืนท่ี และรายไดร้วมอยูใ่นระดบัสูง ดงัปรากฏขอ้มูลในตารางท่ี 
1



ตารางท่ี 1 รายไดร้วมของจงัหวดัในเขตปริมณฑล พ.ศ.2555-2556

จังหวดั
พืน้ที่

(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

ท่ีมา:  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, ขอ้มูลรายไดจ้งัหวดัในเขตปริมณฑล, (กรุงเทพฯ: องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 2557).ท่ีมา:  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, ขอ้มูลรายไดจ้งัหวดัในเขตปริมณฑล, (กรุงเทพฯ: องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 2557).ท่ีมา:  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, ขอ้มูลรายไดจ้งัหวดัในเขตปริมณฑล, (กรุงเทพฯ: องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 2557).ท่ีมา:  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, ขอ้มูลรายไดจ้งัหวดัในเขตปริมณฑล, (กรุงเทพฯ: องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 2557).



เทศบาลท่ีมีรายได้มากท่ีสดุและรายได้ต ่าท่ีสดุ

เทศบาล รายได้มากทีสุ่ด รายได้ต า่สุด
เทศบาลนคร เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนครรังสิต
เทศบาลเมือง เทศบาลเมืองปู่ เจา้

สมิงพราย
เทศบาลเมืองบางศรี
เมือง

เทศบาลต าบล เทศบาลต าบลบางปู เทศบาลต าบลหนอง
เสือ



วธีิวเิคราะห์ข้อมูล

• การวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัน าขอ้มูลวเิคราะห์และสงัเคราะห์ผลดงัน้ี
• แบบสมัภาษณ์ ผูว้จิยัวเิคราะห์และสงัเคราะห์ผลน ามาสรุปผลในรูปการบรรยายเชิงพรรณนา 

โดยถอดค าจากการสมัภาษณ์
• การสนทนากลุ่ม ใชก้ารพรรณนาวเิคราะห์ เพื่อตีความหาขอ้สรุปและน ามาจดัเรียงขอ้มูลใหต้รง

ตามประเดน็ท่ีไดส้นทนากลุ่มร่วมกนัในดา้นความเป็นธรรมดา้นการคลงัทอ้งถ่ิน
• ขอ้มูลท่ีไดจ้ากเทคนิคเดลฟาย 
• ผูว้จิยัน าค าตอบท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหามธัยฐาน (Median) ฐานนิยม 

(Mode) ค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์ (Interquartile Range) ของแต่ละขอ้ค าถาม
แลว้สร้างแบบสอบถามฉบบัใหม่ท่ีใชข้อ้ค าถามเดิม เพิ่มต าแหน่งมธัยฐานช่วงของพิสยัระหวา่ง 
ควอไทลแ์ละต าแหน่งผูเ้ช่ียวชาญคนนั้นๆ ตอบในการตอบแบบสอบถามรอบท่ีผา่นมาให้
ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนทบทวนค าถามและค าตอบในรอบท่ีผา่นมาและน ากลบัไปตอบอีกคร้ัง เพื่อ
พิจารณาดูความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญและน าเสนอผลงานวจิยั

•



ผลกำรศกึษำ

• การศึกษาน้ีพบวา่ปัญหาทางดา้นรายไดท่ี้ส าคญัดงัน้ีคือ 
• เทศบาลโดยรวมมีรายไดน้อ้ย 
• พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่เทศบาล 
พ.ศ.2542 รายไดท้ั้งหมดของเทศบาลนั้น 

• รายไดท่ี้เทศบาลจดัหาไดเ้องมีสัดส่วนนอ้ยมาก แสดงวา่เทศบาลยงัพ่ึงพาตนเอง
ไม่ไดใ้นเชิงรายได ้โดยยงัตอ้งอาศยัรายไดส่้วนใหญ่จากการอุดหนุนของรัฐบาล

• จึงเห็นวา่เทศบาลยงัคงพ่ึงพาตนเองไม่ไดใ้นดา้นภาษีอากร



ผลกำรศกึษำ

การเสริมขีดความสามารถในการจดัเก็บภาษีใหก้บัเทศบาล 

ขีดความสามารถในการจดัเกบ็ภาษีของเทศบาลส่วนมากยงัมีขอ้จ ากดั

การเพ่ิมอ านาจในการจดัเก็บภาษี 

กฎหมายทอ้งถ่ิน

การกระจายอ านาจในการจดัเก็บภาษี 

ภาษีทางตรง ภาษีทางออ้ม



ผลกำรศกึษำ

• เจา้หนา้ท่ีเทศบาลส่วนใหญ่มีความเช่ียวชาญในการบริหารจดัเกบ็ภาษีในวงแคบ     
• บางแห่งมีเจา้หนา้ท่ีและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ บางแห่งยงัขาดระบบงานจดัเกบ็ท่ีมีประสิทธิภาพ
• เสริมขีดความสามารถของเทศบาลในการจดัเกบ็ภาษีใหสู้งข้ึนอยา่งจริงจงั 
• การก าหนดอ านาจในการจดัเกบ็ภาษีและรายไดข้องเทศบาลตามท่ีเป็นอยูใ่นกฎหมายปัจจุบนัก่อ

เกิดปัญหาในทางปฏิบติัมาก เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าวจึงไดมี้การบญัญติัไวใ้นกฎหมายหลายๆ แห่ง 
ใหเ้ทศบาลมีอ านาจตามกฎหมายในการจดัเกบ็ภาษีและรายไดม้ากข้ึนและความสามารถในการ
เสียภาษี ของทอ้งถ่ินแต่ละแห่งแตกต่างกนัมาก

• ทอ้งถ่ินบางแห่งมีระดบัขั้นแห่งพฒันาการทางเศรษฐกิจสูงและมีฐานภาษีจ านวนมาก แต่ทอ้งถ่ิน
บางแห่งมีระดบัขั้นแห่งพฒันาการทางเศรษฐกิจต ่ามาก 

• ฐานภาษีนอ้ย แมจ้ะมอบอ านาจในการจดัเกบ็ภาษีไปใหแ้ก่เทศบาลมากข้ึน และเทศบาลมีความ
พยายามในการจดัเกบ็ภาษีมากแต่กจ็ะไดภ้าษีนอ้ย มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการด าเนินการใน
เร่ืองการปรับระดบัรายไดร้ะหวา่งเทศบาล (Equalization) ใหเ้ท่าเทียมกนัมากข้ึน



ผลกำรศกึษำ

• แนวปฏิบติัทัว่ไปในการบริหารงานคลงัทอ้งถ่ิน จากการประมวลบทสัมภาษณ์และ
ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่

• แนวปฏิบติัทัว่ไปในการบริหารงานคลงัทอ้งถ่ินของเทศบาลท่ีไดศึ้กษาเป็นดงัน้ี  
• เทศบาลนิยมใชค้วามหมายของการคลงัทอ้งถ่ินแบบดั้งเดิม กล่าวคือผูบ้ริหารของ
เทศบาลส่วนใหญ่มองวา่การมีสถานะทางการคลงัท่ีเขม้แขง็คือ การมีรายได้
เหนือกวา่รายจ่ายในการจดัท างบประมาณ ปีต่อปี ไม่มีการจดัท างบประมาณขาด
ดุล ไม่เนน้การก่อหน้ีผกูพนัในระยะยาว และควรมีเงินสะสมในระดบัสูง 

• แนวคิดดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นวิธีคิดในการรักษาวนิยัทางการคลงั (Fiscal
Discipline) ของเทศบาลตามความหมายแบบดั้งเดิม (Conventional Definition) ท่ี
เนน้การใชร้ายไดเ้ป็นตวัก าหนดรายจ่ายแบบปีต่อปี



ผลกำรศกึษำ

• ผูบ้ริหารของเทศบาลจ านวนหน่ึงมองความหมายของการมีสถานะทางการคลงัท่ี
เขม้แขง็ต่างออกไป 

• การมีสถานะทางการคลงัท่ีเขม้แขง็มิไดห้มายความวา่การจดัท างบประมาณจะตอ้ง
มีความสมดุลในทุกปี

• ในแต่ละปีนั้น งบประมาณรายจ่ายอาจสูงกวา่รายไดท่ี้จดัเกบ็ไดจ้ริงได ้ โดยท่ีส่วน
ต่างดงักล่าวมาจากเงินสะสมของเทศบาล 

• ผูบ้ริหารกลุ่มน้ีมองวา่ระดบัเงินสะสมไม่จ าเป็นตอ้งมีมากนกั ขอใหมี้เพียงพอต่อ
การใชจ่้ายในสภาวะฉุกเฉิน ใชเ้พ่ือช่วยบริหารสภาพคล่องทางการเงินของเทศบาล 
และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย



กำรอภปิรำยผล

• การปกครองทอ้งถ่ินจะเขม้แขง็หรืออ่อนแอนั้น จ าเป็นตอ้งพิจารณาจากความสามารถใน
การพึ่งตวัเองของทอ้งถ่ิน และเพื่อใหก้ารบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
สามารถด าเนินงานตามแผนพฒันางานของเทศบาลได ้

• เทศบาลจ าเป็นตอ้งมีแหล่งรายไดแ้ละการจดัสรรรายจ่ายท่ีมีความเหมาะสม แต่จาก
การศึกษาพบวา่ 

• รายไดข้องแต่ละเทศบาลในปี พ.ศ.2555
▫ ร้อยละ 50 – 70 เป็นรายไดท่ี้รัฐจดัสรร หรือรายไดภ้าษีแบ่ง 
▫ ร้อยละ 20 – 30 เป็นรายไดจ้ากเงินอุดหนุน 
▫ และร้อยละ 10 – 20 เป็นรายไดจ้ากการจดัเกบ็ภาษีเอง 
▫ โดยเฉล่ียแลว้แต่ละเทศบาลจะมีรายไดก้ารจดัเกบ็ภาษีเองในอตัราท่ีนอ้ยกวา่รายไดท่ี้รัฐ

จดัสรรใหแ้ละเงินอุดหนุน 



รายได้ของเทศบาลในเขตปริมณฑล พ.ศ. 2556

เทศบาล จัดเก็บภาษีเอง
(ล้านบาท)

รัฐจัดสรร
(ล้านบาท)

เงินอุดหนุน
(ล้านบาท)

รายได้รวม (ล้าน
บาท)

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)

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 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)

เทศบาลต้าบลบางปู 166.51
(19.53)

485.97
(57.01)

199.92
(23.45)

852.40
(100.00)

เทศบาลต้าบลหนองเสือ 1.95
(6.10)

17.39
(54.43)

12.61
(39.47)

31.95
(100.00)

ตารางที่ 2 รายได้ของเทศบาลในเขตปริมณฑล พ.ศ. 2556
ที่มา : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, รายได้ของเทศบาลในเขตปริมณฑล พ.ศ. 2556, (กรุงเทพฯ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2557).



กำรอภปิรำยผล

• น่าสังเกตวา่ เทศบาลนครรังสิตเป็นเทศบาลเดียวท่ีมีรายไดจ้ากการจดัเกบ็ภาษีเอง 
สูงกวา่เงินอุดหนุน 
▫ รายไดข้องแต่ละเทศบาลในปี พ.ศ.2556 ร้อยละ 53 – 62 เป็นรายไดท่ี้รัฐจดัสรร หรือ

รายได ้ ภาษีแบ่ง
▫ ร้อยละ 22 – 40 เป็นรายไดจ้ากเงินอุดหนุน 
▫ ส่วนร้อยละ 6 – 26 เป็นรายไดจ้ดัเกบ็เอง 

• โดยเฉล่ียแลว้แต่ละเทศบาลจะมีรายไดก้ารจดัเกบ็ภาษีเองในอตัราท่ีนอ้ยกวา่รายได้
ท่ีรัฐจดัสรรใหแ้ละเงินอุดหนุน และเทศบาลนครรังสิตเป็นเทศบาลท่ีมีรายไดจ้าก
การเกบ็ภาษีเองสูงกวา่เงินอุดหนุน 



สรุปเดลฟายรอบ 1 แสดงให้เห็นความสอดคล้องของผู้ เช่ียวชาญในการแสดงความคิดเห็นด้านความเหลื่อมล า้ด้านการ
คลงัท้องถ่ินของเทศบาลในเขตปริมณฑล ยงัคงมีค่าสอดคล้องในบางประเด็นอยู่ในระดบัปานกลาง และยงัมีความคิดเห็น
ในด้านการออกกฎหมายเก่ียวกบัการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (อปท.) เพ่ือให้ อปท. มีสดัสว่น
รายได้ต่อรายได้สทุธิของรัฐบาล ในอตัราร้อยละ 35  ท าให้รายได้ของเทศบาลมีรายได้เพิ่มขึน้ตามท่ีกฎหมายก าหนด และ
ควรมีการเพิ่มภาษีหรือรายได้ของเทศบาลประเภทใหม่ๆ  ยงัมีความสอดคล้องอยูใ่นระดบัท่ีต ่า
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สรุปเดลฟาย รอบท่ี 2
แสดงให้เห็นความสอดคล้องของผู้ เช่ียวชาญในการแสดงความคิดเหน็ด้านความเหลื่อมล า้ด้านการคลงัท้องถ่ินของเทศบาล
ในเขตปริมณฑล ยงัคงมีค่าสอดคล้องในบางประเด็นอยูใ่นระดบัปานกลาง และยงัมีความคิดเห็นในด้านการพยายามลด
ช่องว่างทางการคลงัท้องถ่ิน โดยการจดัสรรเงินอดุหนนุให้กบัเทศบาลที่มีรายได้ไมเ่พียงพอต่อการจดับริการสาธารณให้แก่
ประชาชนยงัมีความสอดคล้องอยู่ในระดบัท่ีต ่า
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เดลฟาย รอบที่ 3
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แสดงให้เห็นความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญในการแสดงความคิดเห็นด้านความเหลื่อมล้้า
ด้านการคลังท้องถิ่นของเทศบาลในเขตปริมณฑล ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องในอยู่ใน
ระดับสูงในการให้รัฐจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ของตนเองและให้สอดคล้อง
นโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชาติ



มำตรกำรในกำรแก้ไขควำมเหล่ือมล ำ้ด้ำนกำรคลังท้องถิ่น

• ด้านการกระจายอ านาจ
• มาตรการท่ี 1
• การออกกฎหมายเก่ียวกบัการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(อปท.) เพื่อให ้ อปท. มีสัดส่วนรายไดต่้อรายไดสุ้ทธิของรัฐบาล ในอตัราร้อยละ 
35 ท าใหร้ายไดข้องเทศบาลมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนตามท่ีกฎหมายก าหนด เน่ืองจากการ
กระจายอ านาจของประเทศไทยในปัจจุบนัยงัไม่คืบหนา้เท่าท่ีควร 



มำตรกำรในกำรแก้ไขควำมเหล่ือมล ำ้ด้ำนกำรคลังท้องถิ่น

• มาตรการท่ี 2 ประชาชนสามารถเขา้ถึงการบริการสาธารณะของเทศบาลอยา่งเท่า
เทียมกนั ไม่มีความแตกต่างระหวา่งเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล 
นัน่คือ การจดับริการสาธารณะเป็นหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ี
ในการจดับริการสาธารณะใหก้บัประชาชน



มำตรกำรในกำรแก้ไขควำมเหล่ือมล ำ้ด้ำนกำรคลังท้องถิ่น

• มาตรการท่ี 3
• ควรปฏิรูประบบการคลงัเพ่ือใหฐ้านรายไดเ้ทศบาลเพ่ิมมากข้ึนและลดสัดส่วนการ
พึ่งพิงเงินอุดหนุนจากรัฐบาล กล่าวคือ 

• รัฐควรกระจายอ านาจดา้นการคลงัทอ้งถ่ินใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตาม
รัฐธรรมนูญ พุทธศกัราช 2540 มาตรา 284 เจตนารมณ์ท่ีส าคญัในการผลกัดนัให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจอิสระทางการคลงัเพ่ิมมากข้ึน โดยมีการปรับ
สัดส่วนการจดัสรรภาษีอากรระหวา่งรัฐกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
ระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัเพ่ือขยายฐานในการจดัเกบ็ภาษี



มำตรกำรในกำรแก้ไขควำมเหล่ือมล ำ้ด้ำนกำรคลังท้องถิ่น

• มาตรการท่ี 4
• ควรมีการเพ่ิมภาษีหรือรายไดข้องเทศบาลประเภทใหม่ๆ เช่นภาษีทรัพยสิ์น ภาษี
ส่ิงแวดลอ้ม ภาษีการท่องเท่ียว และค่าธรรมเนียมแรงงานต่างดา้วท่ีท างานในเขต
เทศบาล ฯลฯ 

• การออกกฎหมายในการจดัเกบ็ภาษีเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ ภาษีทรัพยสิ์นและภาษีมรดก ภาษี
ส่ิงแวดลอ้ม ค่าธรรมเนียมแรงงานต่างดา้วท่ีท างานในเขตเทศบาล 

• ดงันั้นควรมีการจดัเกบ็ภาษีเหล่าน้ีเพ่ิมเติมข้ึนมา 



มำตรกำรในกำรแก้ไขควำมเหล่ือมล ำ้ด้ำนกำรคลังท้องถิ่น

• มาตรการท่ี 5
• ควรใหมี้กฎหมายรายไดท้อ้งถ่ินท่ีระบุสดัส่วน 70:30 (ร้อยละ 70 เป็นรายได้

ส่วนกลาง ร้อยละ 30 เป็นรายไดส่้วนทอ้งถ่ิน) ไดแ้ก่ ส่งเสริมความเป็นอิสระของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในดา้นการเงินการคลงั 

• โดยการก าหนดการจดัสรรภาษีอากร เงินอุดหนุนและรายไดอ่ื้นๆ ใหก้บัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้งไดรั้บงบประมาณเพิ่มข้ึนตามสดัส่วนภารกิจท่ีเพิ่มข้ึน 

• เพื่อรองรับขีดความสามารถในการถ่ายโอนภารกิจจากรัฐบาลและตอ้งมีการก าหนด
มาตรฐานในการจดับริการสาธารณะขั้นต ่าและรัฐจดัท าขอ้ตกลงกบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเป็นรายแห่งในการด าเนินการใหบ้รรลุมาตรฐานการใหบ้ริการ 

• แต่ในปัจจุบนัรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    ร้อยละ 25-27 เป็นเวลาหลาย
ปี และในปัจจุบนัภารกิจของทอ้งถ่ินมีเพิ่มมากข้ึน



มำตรกำรในกำรแก้ไขควำมเหล่ือมล ำ้ด้ำนกำรคลังท้องถิ่น

• มาตรการท่ี 6
• เทศบาลควรมีอิสระในการก าหนดค่าธรรมเนียมและการหารายได ้ (ภาษีท่ีดินและ
โรงเรือน ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ฯลฯ)

• กฎหมายรัฐบาลควรก าหนดกฎหมายใหท้อ้งถ่ินมีอ านาจอิสระในการก าหนด
ค่าธรรมเนียมและการหารายไดใ้หก้บัทอ้งถ่ินเอง 

• เน่ืองจากในส่วนของค่าธรรมเนียมและการหารายไดใ้หก้บัทอ้งถ่ินมีอตัราการ
บริหารจดัเกบ็ค่อนขา้งนอ้ย



มำตรกำรในกำรแก้ไขควำมเหล่ือมล ำ้ด้ำนกำรคลังท้องถิ่น

• มาตรการท่ี 7
• เทศบาลควรมีอิสระในการบริหารเงินสะสมเพื่อหารายไดท่ี้เหมาะสม นั้นคือทุก
ส้ินปีงบประมาณเม่ือปิดบญัชีรายรับและรายจ่ายแลว้ ผลต่างใหก้นัยอดเงินสะสม
ประจ าปี ร้อยละ 25% เป็นทุนส ารองเงินสะสม 

• รายรับ – รายจ่าย = เงินสะสมประจ าปี 



มำตรกำรในกำรแก้ไขควำมเหล่ือมล ำ้ด้ำนกำรคลังท้องถิ่น

• มาตรการท่ี 8
• เทศบาลควรขอความร่วมมือในลกัษณะสหการ (Collaboration) โดย
ร่วมมือกบั อปท.อ่ืนหรือองคก์รธุรกิจเพ่ือการลงทุนพฒันาโครงการขนาดใหญ่ 

• ซ่ึงลกัษณะสหการเป็นการรวมกลุ่มกนัของเทศบาล (Commune) ตั้งแต่สอง
เทศบาลข้ึนไปเพ่ือด าเนินการจดัท าบริการสาธารณะในองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน



มำตรกำรในกำรแก้ไขควำมเหลื่อมล ำ้ด้ำนกำรคลังท้องถิ่น

• ด้านรายได้ในการจัดเกบ็ภาษีและค่าธรรมเนียม
• มาตรการท่ี 9 
• รัฐควรดูแลการกระจายรายไดใ้หอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมระหวา่งเทศบาลท่ีมีรายไดน้อ้ย

กบัเทศบาลท่ีมีรายไดม้าก 
• การดูแลการจดัสรรงบประมาณใหแ้ต่ละเทศบาลอยา่งเป็นธรรมตามแผนกระจายอ านาจ

ใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2551
• รายไดท่ี้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัเกบ็เอง รายไดท่ี้รัฐจดัแบ่งให ้และเงินอุดหนุน 
• ในส่วนของรายไดท่ี้รัฐจดัแบ่งใหค้วรปรับโครงสร้างภาษีระหวา่งรัฐและองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน 
• ปรับปรุงหลกัเกณฑแ์ละประสิทธิภาพในการจดัเกบ็ ก าหนดวธีิการจดัแบ่งหรือจดัสรรท่ี

ชดัเจนเป็นธรรม สอดคลอ้งกบัหลกัเหตุผลแต่ละประเภท รวมทั้งหาแนวทางในการเพิ่ม
ภาษีหรือรายไดท่ี้รัฐแบ่ง เพื่อใหท้อ้งถ่ินมีรายไดเ้พิ่มในส่วนของเงินอุดหนุน



มำตรกำรในกำรแก้ไขควำมเหล่ือมล ำ้ด้ำนกำรคลังท้องถิ่น

• มาตรการท่ี 10 
• การระดมเงินทุนเพ่ือเป็นกองทุนเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน และใหภ้าคประชาสังคม
เขา้มีส่วนร่วมในการบริหาร 

• การพยายามจดัตั้งกองทุนข้ึนมาเพ่ือช่วยเหลือเทศบาลท่ีดอ้ยโอกาสหรือเทศบาลท่ีมี
รายไดน้อ้ยในการพฒันาทอ้งถ่ินของตนเองจึงมีการระดมความคิดเห็นร่วมกนัใน
การจดัตั้งกองทุนข้ึนมา



มำตรกำรในกำรแก้ไขควำมเหล่ือมล ำ้ด้ำนกำรคลังท้องถิ่น

• ด้านรายได้จากภาษีแบ่งหรือภาษีฐานร่วม
• มาตรการท่ี 11 

• ภาษีฐานร่วม (ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีสรรพสามิต ภาษีสุรา ภาษียาสูบ) 
• (ภาษีรถยนต ์ค่าจดทะเบียนนิติกรรม มิใช่ภาษีฐานร่วม แต่เป็นภาษีท่ีรัฐบาลจดัเกบ็
ให ้อปท. ทั้งน้ีจ านวน อปท. จะไดรั้บตามแหล่งก าเนิด)  

• ควรจดัสรรใหทุ้กเทศบาลเท่าเทียมกนัเป็นรายหวัประชากร
•  



มำตรกำรในกำรแก้ไขควำมเหล่ือมล ำ้ด้ำนกำรคลังท้องถิ่น

• ด้านเงินอุดหนุน
• มาตรการท่ี 12
• เงินอุดหนุนต่อหวัควรยดึหลกัการลดความเหล่ือมล ้า (เทศบาลท่ีมีรายไดน้อ้ยใน
ชนบท ควรไดรั้บเงินอุดหนุนต่อหวัมากกวา่เงินอุดหนุนต่อหวัท่ีจดัสรรใหเ้ทศบาล
ท่ีมีรายไดม้ากในเมือง) ซ่ึงเป็นประเดน็ส าคญัท่ีรัฐบาลจ าเป็นตอ้งค านึงถึงคือ 
ขนาดของเงินอุดหนุนท่ีจะใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การจะใชว้ิธีการรูปแบบ
ใดของเงินอุดหนุนนั้น รัฐบาลและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีเขา้ใจถึง
วตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการของเงินอุดหนุนดงักล่าว จึงจะก่อใหเ้กิด
ประสิทธิภาพการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถบรรลุ
เป้าหมาย



มำตรกำรในกำรแก้ไขควำมเหล่ือมล ำ้ด้ำนกำรคลังท้องถิ่น

• มาตรการท่ี 13 การจดัสรรเงินอุดหนุนโดยยดึหลกัความเท่าเทียมกนั (Equal Basic) 
เป็นรายหวั เพ่ือประชาชนไดรั้บบริการสาธารณะพ้ืนฐานท่ีเท่าเทียมกนั 

• มาตรการท่ี 14 การจดัตั้งกองทุนอุดหนุนเพ่ือความเสมอภาค (Equalization Fund) 
เพื่อเทศบาลท่ีดอ้ยโอกาส 

• มาตรการท่ี 15 ควรปฏิรูปการจดัสรรเงินอุดหนุน ทั้งเงินอุดหนุนทัว่ไปและ
อุดหนุน     เฉพาะกิจเพ่ือความเสมอภาค 



มำตรกำรในกำรแก้ไขควำมเหล่ือมล ำ้ด้ำนกำรคลังท้องถิ่น

• มาตรการท่ี 16 

• การจดัสรรเงินอุดหนุนลกัษณะผกผนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ท่ี
ไดรั้บภาษีแบ่งสูง ไดรั้บเงินอุดหนุนต่อหวันอ้ย และ

• ในทางตรงกนัขา้ม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.)  ท่ีไดรั้บภาษีแบ่งนอ้ย 
ไดรั้บเงินอุดหนุนต่อหวัมาก 

• เงินอุดหนุนเป็นเงินรายไดข้องรัฐบาลท่ีส่งไปใหเ้ทศบาลโดยผา่นกระบวนการ
งบประมาณของ รัฐบาล 



ข้อเสนอแนะ

• การกระจายอ านาจท่ีผา่นมาประสบความส าเร็จพอสมควร 
• องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดท้ าใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงบริการสาธารณะท่ีจ าเป็น

ขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะบริการดา้นการศึกษา และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง 
• ซ่ึงมีความแตกต่างจากช่วงก่อนการกระจายอ านาจ (ก่อนปี พ.ศ.2540) อยา่งชดัเจน 
• โดยเฉพาะประชาชนในระดบัฐานรากท่ีเดิมขาดแคลนโอกาสจะเขา้ถึงบริการสาธารณะท่ี

จ าเป็น 
• นอกจากน้ียงัพบวา่การกระจายอ านาจในดา้นการมีส่วนร่วมช่วยใหป้ระชาชนในระดบั

ฐานรากเขา้ถึงบริการขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นไดม้ากข้ึนกวา่แต่เดิมก่อนสมยัการกระจาย
อ านาจ และช่วยท าใหคุ้ณภาพชีวติของประชากรกลุ่มยากจนดีข้ึน สามารถเขา้ถึงบริการ
ไดส้ะดวกข้ึน



ข้อเสนอแนะ

• ความเหล่ือมล ้าของรายไดแ้ละการเขา้ถึงบริการของรัฐระหวา่ง “คนกรุงกบัคน
ชนบท”

• และท่ีส าคญัท่ีสุดคือ เกิดโครงสร้างอ านาจรัฐรวมศนูยอ์ยูท่ี่ส่วนกลาง ท าใหก้ลุ่ม
การเมืองต่างๆ กระท าทุกวิถีทางเพื่อใหไ้ดเ้ขา้มาเป็นผูก้มุอ  านาจรัฐใหส้ามารถ
ก าหนดทิศทางและการใชจ่้ายเงินงบประมาณของประเทศ 

• ควรมีการปฏิรูประบบการคลงัทอ้งถ่ินในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายไดข้องทอ้งถ่ิน 



ข้อเสนอแนะ

• ควรมีการปฏิรูปในระดบัหลกัการตามรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ 
• ควรก าหนดหลกัเกณฑก์ารจดัแบ่งรายไดร้ะหวา่งรัฐกบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในรัฐธรรมนูญหมวดการปกครองทอ้งถ่ิน 

• เพ่ือใหมี้สภาพบงัคบัรัฐในการกระจายอ านาจทางการคลงัใหแ้ก่องคก์ารปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

• โดยก าหนดส่วนแบ่งรายไดจ้ากภาษีระหวา่งรัฐกบัองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ใหม่ 



ข้อเสนอแนะ

• ภาษีท่ีทอ้งถ่ินมีอ านาจจดัเกบ็เอง 
▫ เช่น ภาษีโรงเรือนและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีท่ีดิน ภาษีรถยนต ์ ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ภาษีป้าย 

ภาษีส่ิงแวดลอ้ม (ถา้มี) 
▫ หรือภาษีอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด เม่ือทอ้งถ่ินจดัเกบ็แลว้ใหเ้ป็นรายไดข้อง

ทอ้งถ่ินทั้งหมด 
• ส่วนภาษีท่ีเป็นภาษีฐานร่วม (Shared Taxes) ท่ีรัฐและองคก์ารปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจจดัเกบ็ภาษีบนสินคา้หรือกิจกรรมเดียวกนัเม่ือรัฐจดัเกบ็แลว้
ใหจ้ดัสรรเป็นรายไดแ้ก่ทอ้งถ่ินไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้สิบต่อปีของรายไดท่ี้จดัเกบ็
ได ้ในสูตรท่ีเรียกวา่ “รัฐคร่ึงหน่ึงทอ้งถ่ินคร่ึงหน่ึง”



ข้อเสนอแนะ

• ประชาชนสามารถใชบ้ริการจากโครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน (Infrastructure) 
ต่างๆ ตลอดจนบริการสาธารณะพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวนัอยา่ง
เสมอภาค 



ข้อเสนอแนะ

• นอกจากน้ียงัจะท าใหเ้กิดการสร้างงานข้ึนภายในระบบเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน ลด
ปัญหาการยา้ยถ่ินฐาน หรือลดปัญหาเร่ืองโอกาสในการเขา้ถึงบริการสาธารณะจาก
รัฐ 

• เม่ือทอ้งถ่ินเขม้แขง็ประเทศชาติกจ็ะมัน่คงในท่ีสุดแลว้ความเหล่ือมล ้าในสังคมก็
จะลดลงและบรรลุสู่เป้าหมายของสังคมท่ีเป็นธรรมอยา่งแทจ้ริงต่อไป



Thank  you


