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บทสรุปผูบ้ริหาร 

 

รายงานน้ีการสังเคราะห์ความรู้ด้านการคลงัทอ้งถ่ินไทย ก าหนดวตัถุประสงค์สามประการ ประการแรก

ส ารวจปัญหาความไม่สมดุลทางการคลงัทอ้งถ่ินของไทย  จ  าแนกเป็นความไม่สมดุลตามแนวตั้ง (ระหวา่ง

รัฐบาล กบั องคก์รบริหารทอ้งถ่ินประเภทต่างๆ) และความไม่สมดุลตามแนวนอน (พื้นท่ีจงัหวดัและภูมิภาค 

สภาพเมือง/ชนบท)   ประการท่ีสอง ส ารวจแนวทางลดความเหล่ือมล ้า และ การขยายฐานรายไดใ้ห้องคก์ร

บริหารทอ้งถ่ินในอนาคต   ประการท่ีสาม  เสนอขอ้สังเกตและวิจารณ์เก่ียวกบัการก ากบัดูแลทอ้งถ่ินดา้น

การเงินการคลงัและงบประมาณ หมายถึง วธีิการจดัท างบประมาณสมดุล (หรือขาดดุล เกินดุล) วินยัทางการ

คลงัของทอ้งถ่ิน การกูย้มืของทอ้งถ่ินและการออกพนัธบตัร   

วิธีการ ทบทวนหลกัเศรษฐศาสตร์และทฤษฎีการกระจายอ านาจให้ทอ้งถ่ิน เพื่อเขา้ใจมโนทศัน์

ส าคญัๆ ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพการจดับริการสาธารณะ ความสมดุลระหว่างอุปสงค์อุปทาน ดชันีวดัความ

เหล่ือมล ้า (Gini coefficient) การอุดหนุนเพื่อลดความเสมอภาค  ประสบการณ์การกระจายอ านาจให้ทอ้งถ่ิน

ของไทย ภายหลงัปี 2542 เป็นตน้มา นิยามของรายไดข้องทอ้งถ่ินซ่ึงมาจากสามส่วน รายไดท่ี้จดัเก็บเอง 

รายไดจ้ากภาษีแบ่งหรือท่ีหน่วยงานรัฐจดัเก็บให้ เงินอุดหนุน และตวัอยา่งกรณีศึกษาในประเทศญ่ีปุ่นและ

จีนท่ีก าหนดสูตรการจดัสรร “เงินอุดหนุนเพื่อความเสมอภาค” ค่อนขา้งชดัเจน อาจจะน ามาประยุกต์ใชใ้น

ประเทศไทย   

ขอ้สรุปส าคญัๆในรายงาน้ี เป็นดงัน้ี  หน่ึง พบความเหล่ือมล ้าทางการคลงัทอ้งถ่ินอยา่งมีนยัส าคญั 

สาเหตุประการหน่ึงเน่ืองจากการกระจุกตวัทางเศรษฐกิจในบางพื้นท่ี (วดัดว้ย GPP per capita เป็นราย

จงัหวดั ระหวา่งปี 2538-2554) ท าให ้“ฐานภาษี” ของทอ้งถ่ินแตกต่างกนัตามภูมิภาคและจงัหวดั   สอง ความ

แตกต่างของรายไดท่ี้ทอ้งถ่ินจดัเก็บอย่างมีนยัส าคญั วดัดว้ยดชันีจินีและเส้นลอเรนซ์   สาม ความแตกต่าง

ของภาษีแบ่ง จงัหวดัท่ีมีฐานเศรษฐกิจสูงไดรั้บภาษีแบ่ง (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต) ส่ี  ตามหลกัอุดม

คติ เงินอุดหนุนควรจะมีลกัษณะผกผนั แต่วิธีการจดัสรรเงินอุดหนุนท่ีผ่านมา (วดัเป็นรายหัวประชากร) 

ยงัใหน้ ้าหนกัของ “ความเสมอภาค” นอ้ยเกินไป  มีอคติเอ้ือคนเมือง (เทศบาล) มากกวา่คนชนบท (อบต.) ซ่ึง

เป็นประเด็นท่ีควรเป็นขอ้พิจารณาส าหรับการปฏิรูปการคลงัในโอกาสต่อไป   
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การอภิปรายแนวทางปฏิรูปการคลงัทอ้งถ่ินในอนาคต  หน่ึง  ควรเร่งรัดการออกพระราชบญัญติั

รายไดท้อ้งถ่ิน (ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550) ซ่ึงมีนยัส าคญัคือการก าหนดวิธีการแบ่งภาษี 

(tax sharing rule) ซ่ึงท่ีผา่นมาไดมี้การยกร่างกฎหมายดงักล่าว ในลกัษณะ 70:30 ครอบคลุมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ภาษีสรรพสามิต ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมและภาษีจากทรัพยากรธรรมชาติ  สอง ขอ้เสนอปรับปรุงวิธีการ

จดัสรรเงินอุดหนุน เพื่อลดความเหล่ือมล ้าระหวา่งเมือง/ชนบท ตวัอยา่งเช่นการใชสู้ตรผกผนั สาม อภิปราย

แนวทางขยายฐานรายไดใ้ห้องค์กรบริหารทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ภาษีทรัพยสิ์น ภาษีการโอนท่ีดิน โดยเสนอให้กนั

เงินภาษีการโอนท่ีดินส่วนหน่ึงสามารถจะลดความเหล่ือมล ้ าไดอ้ย่างน้อยระดบัหน่ึง  ส่ี การตั้งขอ้สังเกต

เก่ียวกบัวินยัทางการคลงัทอ้งถ่ิน เน่ืองจากไม่มีนิยามใช้งานของวินยัการคลงัทอ้งถ่ินอย่างชัดเจน ควรจะ

ก าหนดเกณฑ์เช่นเดียวกบัวินยัทางการคลงัของรัฐบาล (ยอดหน้ีสาธารณะต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 60 และ

ภาระการช าระคืนหน้ีไม่เกินร้อยละ 15)  วิธีปฏิบติัดา้นงบประมาณประจ าปีของทอ้งถ่ินโดยส่วนใหญ่จดัท า

งบประมาณสมดุล  อยา่งไรก็ตามมีความไม่สมจริงในกรณีทอ้งถ่ินนั้นก าหนด “รายได ้เท่ากบั รายจ่าย”  แต่

ในปีเดียวกนัไดกู้ย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน   ตามหลกัการงบประมาณการกูย้ืมควรจะแสดงในขอ้บญัญติั

งบประมาณ เพื่อให้สภาทอ้งถ่ินและประชาชนรับรู้ฐานะการเงินการคลงัของทอ้งถ่ินท่ีแทจ้ริง หรือการท า

ประชามติ  

ค าส าคัญ รายไดข้องทอ้งถ่ิน การวดัความเหล่ือมล ้ า เงินอุดหนุนเพื่อความเสมอภาค วินยัทางการคลงัของ

ทอ้งถ่ิน  
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รายงานโครงการสงัเคราะห์ความรู้ 

การสังเคราะห์ความรู้การกระจายอ านาจและการคลังท้องถิ่น: 

การขยายฐานรายได้และมาตรการลดความเหลือ่มล า้ 

 

I. ความส าคญัของปัญหา 

 

องค์กรบริหารทอ้งถ่ินในประเทศไทยมีอตัราการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วใน 15 ปีท่ีผา่นมา  เน่ืองจากการ

ปรับปรุงโครงสร้างของภาครัฐตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2540 และ พรบ. ก าหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  ระบุให้ถ่ายโอนภารกิจตามแผน  (245 

ภารกิจ)  จากราชการส่วนกลางและภูมิภาคภายในกรอบเวลาท่ีก าหนด  ควบคู่กนัการถ่ายโอนงบประมาณ1 

และบุคลากร   อย่างไรก็ตาม ในสภาพเป็นจริงการถ่ายโอนภารกิจมิได้บรรลุเป้าประสงค์ทั้งหมด2   ถึง

กระนั้นก็ตาม บริการสาธารณะของทอ้งถ่ินไดข้ยายตวัท่ีประจกัษ์ไดช้ดัเจนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ให้

ความพึงพอใจต่อประชาชนระดบัมาก ดงัรายงานประเมินผลการกระจายอ านาจให้ทอ้งถ่ิน 15 ปีในเอกสาร

ของวีระศกัด์ิ  เครือเทพและคณะ (2557)3 และรายงานการวิจยัอีกหลายฉบบั สนับสนุนโดยส านักงาน

คณะกรรมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    

ในดา้นวชิาการ มีความต่ืนตวัเก่ียวกบัการวิจยับทบาทการจดับริการสาธารณะและดา้นการคลงัของ

องคก์รบริหารทอ้งถ่ิน  สถาบนัหลายแห่งใหทุ้นสนบัสนุนการวจิยั เช่น ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั 

(สกว) สถาบนัพระปกเกลา้ ส านกังานสร้างเสริมสุขภาพ เป็นตน้  การเปิดหลกัสูตรการเรียนการสอนระดบั
                                                           

1 ตามหลกัการเม่ือถ่ายโอนภารกิจใหท้อ้งถ่ินแลว้ ส านกังบประมาณจะไม่จดัสรรเงินใหห้น่วยงานเดิม 
2 จากรายงานของวีระศกัด์ิ เครือเทพ บทท่ี 12  สัดส่วนรายได ้อปท. ต่อ รายไดสุ้ทธิของรัฐบาล เพ่ิมจากร้อยละ 16.8 ในปี 
2544 เป็นร้อยละ 27.3 ในปี 2556 ต ่ากวา่เป้าหมายในแผนกระจายอ านาจท่ีระบุให้รายไดข้องทอ้งถ่ิน ต่อรายไดสุ้ทธิรัฐบาล
เท่ากบัร้อยละ 35 ในปี 2549  
3 ดูรายงานโครงการประเมินผลนโยบายการกระจายอ านาจของไทยระยะ 15 ปี เล่ม 1-5 โดยวรีะศกัด์ิ เครือเทพและคณะ 
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ปริญญาโท-เอกภายในสถาบนัอุดมศึกษาหลายแห่ง   การคน้ควา้วิจยัในหัวขอ้ต่างๆ อาทิเช่น นวตักรรม

บริการสาธารณะของทอ้งถ่ิน  จ าแนกตามประเภท4 ตวัอยา่งเช่น การจดัการส่ิงแวดลอ้มทอ้งถ่ิน การจดัการ

การศึกษาของทอ้งถ่ิน การส่งเสริมสุขภาพ สวสัดิการภาคประชาชนและการส่งเสริมการออม  การมอบ

รางวลัให้องคก์รบริหารทอ้งถ่ินดีเด่นตามหลกัธรรมาภิบาลซ่ึงหลกัเกษณ์หน่ึงเก่ียวกบัความริเร่ิมจดับริการ

สาธารณะใหม่โดยส านกังานคณะกรรมการกระจายอ านาจ และสถาบนัพระปกเกลา้ เป็นตน้  ส่งเสริมให้มี

การบนัทึกและการวจิยัทอ้งถ่ินไทยมากกวา่ในอดีต    

 รายงานการสังเคราะห์ความรู้เก่ียวกับท้องถ่ินไทยในท่ีน้ีก าหนดขอบเขตหัวข้อการคลังและ

การงบประมาณของทอ้งถ่ิน และวตัถุประสงคก์ารศึกษาจ าเพาะเจาะจงดงัต่อไปน้ี   

หน่ึง การสังเคราะห์ความรู้เก่ียวกบัการคลงัทอ้งถ่ินไทย กล่าวคือ แหล่งท่ีมาของรายได้ จ  าแนก

ออกเป็นรายได้ทอ้งถ่ินจดัเก็บเอง ภาษีแบ่งหรือท่ีส่วนกลางจดัเก็บให้ และเงินอุดหนุน  เพื่อเขา้ใจสภาพ

ปัญหาความเหล่ือมล ้ าการคลงั  สาเหตุส าคญัประการหน่ึงมาจากความเหล่ือมล ้ าของโครงสร้างการผลิต 

(การกระจุกตวัของอุตสาหกรรม-การบริการและการท่องเท่ียวในบางพื้นท่ี/ภูมิภาค)  ตามหลกัอุดมคติเงิน

อุดหนุนควรจะท าหนา้ท่ีลดความเหล่ือมล ้า การสร้างหลกัประกนัขั้นต ่าเพื่อให้มาตรฐานของคุณภาพบริการ

สาธารณะในพื้นท่ีรวย/จนไม่แตกต่างกนัมาก  อย่างไรก็ตามในสภาพเป็นจริงเงินอุดหนุนอาจจะไม่ไดท้  า

บทบาทดงักล่าว ทั้งน้ีมีความจ าเป็นตอ้งทดสอบดว้ยการวจิยัเชิงประจกัษ ์

สอง เสนอความเห็นทางวิชาการเพื่อปฏิรูปการคลงัทอ้งถ่ิน ดา้นหน่ึงคือการขยายฐานรายไดใ้ห้แก่

องคก์รบริหารทอ้งถ่ิน ตามหลกัทฤษฎี (รายไดมี้ความสมดุลกบัภารกิจ5 ) ลดการพึ่งเงินอุดหนุนจากรัฐ อีก

ดา้นหน่ึงการลดความเหล่ือมล ้ า  ซ่ึงในอดีตเคยมีความพยายามท่ีจะปฏิรูปดงัประจกัษ์จากขอ้เสนอแนะให้

ตรากฎหมายรายได้ท้องถ่ิน6  ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2550  ขอ้เสนอการจัดเก็บภาษี

ทรัพย์สิน ตามหลักสากล คือการประเมินภาษีโรงเรือนและท่ีดินตามมูลค่าทรัพย์สิน  ในประเทศไทย

เทศบาล และ อบต. ได้จดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ โดยประเมินจากค่ารายปี

                                                           
4 รายงานวจิยัโดยจรัส สุวรรณมาลา และคณะ สนบัสนุนโดยกองทุนสนบัสนุนการวจิยั  
5 Expenditure assignment หมายถึง การก าหนดภารกิจระหว่างรัฐบาลและรัฐบาลทอ้งถ่ิน ส่วน revenue assignment 
หมายถึง การแบ่งรายไดร้ะหวา่งส่วนกลางและทอ้งถ่ิน กล่าวคือรัฐบาลมีอ านาจจดัเก็บภาษีใด และรัฐบาลทอ้งถ่ินมีอ านาจ
การจดัเก็บภาษีประเภทใด  ซ่ึงการก าหนดดา้นรายไดน้ั้นเพ่ือสอดคลอ้งกบัการกระจายภารกิจ ตรงกบัค ากล่าวท่ีวา่ revenue 
follows function assignment (ดูค าอธิบายในหนงัสือของ Robin Boadway and Anwar Shah 2009) 
6 รัฐบาลอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะไดต้ั้งคณะท างานยกร่างกฎหมาย โดยให ้ศ.พิเศษ สมชยั ฤชุพนัธ์เป็นประธาน  
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หรือรายได้เชิงพาณิชยจ์ากทรัพยสิ์นและยกเวน้ไม่เก็บจากการท่ีเจา้ของพ านักอาศยั  ท าให้ฐานภาษี (tax 

base) ต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น ใชค้  าศพัท ์ร่ัวไหลของภาษี (tax loophole)  ภาษีการโอนท่ีดิน (land transfer tax) 

ได้มีการจดัเก็บภาษีจากการซ้ือขาย การเปล่ียนมือหรือการโอนท่ีดิน (จดัเก็บโดยกรมท่ีดิน)  เฉพาะส่วน

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรม (ร้อยละ 2 ของมูลค่า) และกรมท่ีดินโอนรายได้ท่ีเกิดข้ึนให้

กระทรวงมหาดไทยและโอนให้กทม. เทศบาล และ อบต. ซ่ึงเป็นเจา้ของพื้นท่ี  ส าหรับภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดาหรือนิติบุคคล (เก็บจากผูข้ายและท าใหเ้กิดรายได)้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์เป็นรายไดเ้ขา้

คลงัแผน่ดิน7  อน่ึง รายไดจ้ากภาษีการโอนท่ีดินมีลกัษณะกระจุกตวัสูง (กรุงเทพมมหานคร จงัหวดัท่ีมีฐาน

อุตสาหกรรม การพาณิชยแ์ละการท่องเท่ียวสูง)8  การจัดสรรเงินอุดหนุนตามหลักความเสมอภาค เป็นอีก

หวัขอ้วจิยัหน่ึงท่ีไดรั้บความสนใจสูง โดยนกัวิจยัได้ทบทวนสูตรเงินอุดหนุนในประเทศจีน ญ่ีปุ่น และกลุ่ม

ประเทศยุโรป  ซ่ึงผา่นประสบการณ์กระจายอ านาจมากยาวนานและรัฐบาลทอ้งถ่ินบทบาทการผลิตบริการ

สาธารณะสูง9   

สาม   เสนอข้อสังเกตเก่ียวกับระบบก ากับการคลังและงบประมาณของท้องถ่ิน ระเบียบและ

ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการกูย้ืมทอ้งถ่ินมีความลกัลัน่  และไม่สอดคลอ้งกบัหลกัความเป็นอิสระของทอ้งถ่ิน (local 

autonomy) กล่าวคือ ในปัจจุบนัไม่มีระเบียบให้ อบต. กูย้ืม ในขณะท่ีเทศบาล และ อบจ. สามารถกู้ยืมได ้ 

อน่ึง วิธีการจดัท าขอ้บญัญติังบประมาณของทอ้งถ่ินมีลกัษณะท่ี “ไม่สมจริง” หมายถึงระเบียบก าหนดให้

องคก์รบริหารทอ้งถ่ินจดัท างบประมาณสมดุล   ในขณะท่ีความเป็นจริงเทศบาล และ อบจ. จ  านวนไม่นอ้ย

กูย้มื  ตามหลกัการบญัชี “การขาดดุล” และ “การกูย้มื” ควรจะบรรจุในขอ้บญัญติัรายจ่ายประจ าปีเพื่อให้สภา

ทอ้งถ่ินตรวจสอบ ซักถาม หรือแสดงความห่วงใยต่อปัญหาหน้ีสินของท้องถ่ิน10   อน่ึง มีความห่วงใย

เก่ียวกบั“วินยัทางการคลงัทอ้งถ่ิน” ในอดีตท่ีผา่นมามิไดก้ าหนดนิยามใช้งานของค าว่า “วินยัทางการคลงั” 

                                                           
7 ผลงานวจิยัของดิเรก ปัทมสิริวฒัน์ และ พิชิตชยั ก่ิงพวง (2557) ใชส้ถิติในช่วงปี 2552-2556 พบวา่ รายไดส่้วนใหญ่ (ร้อย
ละ 65) จากการซ้ือขายหรือเปล่ียนมือท่ีดินเขา้คลงัแผน่ดิน 
8 งานวจิยัของดิเรก ปัทมสิริวฒัน์และพิชิตชยั ก่ิงพวง (2557) เสนอแนวคิดใหก้นัเงินส่วนหน่ึง จากภาษีการโอนท่ีดินท่ีตกกบั
คลงัแผน่ดินและจดัสรรใหทุ้กจงัหวดั (เป็นรายหัว) อยา่งเท่าเทียมกนั  เป็นหนทางหน่ึงท่ีจะลดความเหล่ือมล ้าทางการคลงั
ทอ้งถ่ิน 
9 ผลงานของดิเรก ปัทมสิริวฒัน์และดารุณี พุ่มแกว้ (2557) กรณีศึกษาประเทศญ่ีปุ่น และ ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์และพิชิต รัชต
พิบุลภพ (2557) กรณีศึกษาประเทศจีน 
10โดยวิธีปฏิบติัของเทศบาลไทย ฝ่ายบริหารเสนองบประมาณประจ าปีในลกัษณะสมดุล แต่ในเวลาต่อมาเสนอให้สภา
ทอ้งถ่ินอนุมติัการกูย้ืม เสมือนวา่สองขั้นตอนนั้นเป็นอิสระหรือไม่เก่ียวกนั  ตามหลกัการบญัชีและการงบประมาณ—การ
กูย้มืควรจะแสดงเป็นส่วนหน่ึงของการงบประมาณ   
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เพื่อให้เขา้ใจร่วมกนัควรจะก าหนดหลกัเกณฑ์ โดยทัว่ไปอาจจะท าไดส้องลกัษณะ หน่ึง ก าหนดเพดานหน้ี

ทอ้งถ่ิน (ตวัแปรสตอ็ก) โดยอาจจะเปรียบเทียบกบัรายไดท้อ้งถ่ิน 5 ปีรวมกนั สอง ภาระช าระคืนหน้ีไม่เกิน

กวา่อตัราท่ีก าหนด11 (ตวัแปรกระแส)    

 

II. ทบทวนความรู้ภาคทฤษฎ ีการกระจายอ านาจและการคลงัท้องถิ่น 

  

เพื่อปูพื้นฐานความเขา้ใจ  เป็นการสมควรทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักระจายอ านาจให้

ทอ้งถ่ิน ทฤษฎีภาษีท้องถ่ิน การจดัเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ การจดัสรรเงินอุดหนุน (intergovernmental 

transfer) เพื่อเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลทอ้งถ่ิน เพื่อประโยชน์ในการก าหนด

นโยบายการกระจายอ านาจและสนบัสนุนใหผ้ลงานวจิยัทอ้งถ่ินมีคุณภาพและความลึกซ้ึง 

 การกระจายอ านาจด้านการเมืองและการบริหาร 

จากเวบ็ไซด์ของธนาคารโลก นิยามวา่   การกระจายอ านาจทางการเมือง มีเป้าประสงคใ์ห้พลเมือง

หรือตวัแทนมีอ านาจการตดัสินใจสาธารณะ  ท าระบบการเมืองมีความหลากหลาย และวิธีการไดรั้ฐบาล

ตวัแทน นอกจากน้ีสนบัสนุนกระบวนการประชาธิปไตย  โดยให้พลเมืองและตวัแทนมีบทบาทการก าหนด

นโยบายขององค์กรบริหารท้องถ่ิน ซ่ึงเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทา้ยท่ีสุด  ถอดความจาก

ประโยควา่ “Political decentralization aims to give citizens or their elected representatives more power in 

public decision-making.  It if often associated with pluralistic politics and representative government, but 

it can also support democratization by giving citizens, or their representatives, more influence in the 

formulation and implementation of policies” 

 ในการผลักดันกระจายอ านาจทางการเมืองและการบริหารให้เป็นมรรคผล  ประเทศต่างๆมัก

ก าหนดหลกัการไวใ้นกฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายเฉพาะเพื่อความเขา้ใจร่วมกนัและเป็นแหล่งอา้งอิง 

(constitutional or legal framework) ถอดความจากค ากล่าว   “Administrative decentralization  seeks to 

redistribute authority, responsibility and financial resources for providing public services among different 

                                                           
1111 เทียบเคียงกบัหลกัวินยัการคลงัระดบัชาติ มีขอ้ก าหนดในกฎหมายให้รัฐบาลไทยขาดดุลไม่เกินกวา่ร้อยละ 20 บวกกบั
ร้อยละ 80 ของงบช าระหน้ี  และภาระการช าระคืนหน้ีไม่เกินอตัราท่ีก าหนด (ร้อยละ 15) 
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levels of government.  It is the transfer of responsibility for the planning, financing and management of 

certain public functions from the central government and its agencies to field units of government 

agencies, subordinate units or levels of government, semi-autonomous public authorities or corporations, 

or area-wide regional or functional authorities”    

การกระจายอ านาจด้านการคลัง  

ต่อจากนโยบายกระจายอ านาจการเมืองและบริหาร   ส่ิงท่ีตามมาคือวิธีการกระจายอ านาจทางดา้น

การคลงั (fiscal decentralization) อนัเก่ียวขอ้งกบัการมอบอ านาจการจดัเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และวิธีการ

หารายได้เชิงพาณิชย์ การจดัท างบประมาณ การกู้ยืม เพื่อให้รัฐบาลท้องถ่ินสามารถตดัสินใจและความ

คล่องตวัการบริหาร12 ทั้งน้ีมิไดห้มายความวา่ รัฐบาลทอ้งถ่ินมีอิสระจากรัฐบาลกลาง13  ประการส าคญัคือ

การบริการสาธารณะตามท่ีกฎหมายอนุญาตใหท้อ้งถ่ินด าเนินการ   ทั้งน้ีมิไดห้มายวา่ รัฐบาลทอ้งถ่ินมีอิสระ

โดยส้ินเชิง  รัฐบาลและรัฐบาลทอ้งถ่ินยงัคงมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั  โดยผา่นการก ากบัตรวจสอบ  โดย

หน่วยงานก ากบัควบคุมตามท่ีมีกฎหมายก าหนด (เช่น ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน)  ภาษีฐานร่วมและ

เงินอุดหนุน   

ทฤษฎีการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่น (decentralization theorem) อธิบายว่า การกระจายความ

รับผิดชอบการจดับริการสาธารณะจากราชการส่วนกลางหรือภูมิภาค ให้หน่วยงานทอ้งถ่ิน ส่งเสริมให้เกิด

ประสิทธิภาพ โดยวเิคราะห์จากมุมมองอุปสงคแ์ละอุปทาน ความตอ้งการของประชาชน (อุปสงค)์ เก่ียวกบั

ประเภทของบริการสาธารณะ ขนาดของความตอ้งการ หรือ “เวลา” ท่ีตอ้งการรับบริการของประชาชน14 

ส่วนด้านอุปทาน หมายถึง การจัดบริการสาธารณะขององค์กรบริหารท้องถ่ินเพื่อตอบสนองอุปสงค์ 

(Wallace Oates 1972)  ทั้งน้ีการท างานขององค์กรบริหารทอ้งถ่ินมีคุณลกัษณะแข่งขนัหรือเชิงประกวด 

(competitive / contestable) เน่ืองจากหน่วยงานทอ้งถ่ินมีจ านวนมาก   ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินไดรั้บการเลือกตั้งจาก

ประชาชน บริการสาธารณะท้องถ่ินมีหลากหลายมีลักษณะ “ประกวด” หรือการเปรียบเทียบกัน และ
                                                           

12 ค าศพัทท่ี์ใชห้มายถึง local autonomy  
13 เพ่ือความรัดกมุเสนอวา่ ไม่ควรจะใชค้  าศพัทว์า่ อิสระ (independence)  
14 ขยายความ ความส าคญัของ “เวลา” เช่น การเกิดภยัธรรมชาติ เช่น อุทกภยั  มาตรการป้องกนัหรือเยียวยาโดยหน่วยงาน
ทอ้งถ่ินมีประสิทธิภาพสูงกวา่หน่วยงานส่วนกลาง  เช่น เม่ือกระแสน ้ าเพ่ิมข้ึน ประชาชนเกิดความรู้สึกเส่ียงภยัวา่น ้ าท่วม 
พนกังานของหน่วยงานทอ้งถ่ินจะรับทราบขอ้มูลไดร้วดเร็ว หรือการรับรายงานจากประชาชนยอ่มจะง่าย-สะดวกกวา่ การ
สร้างพนังกั้นน ้ าริมตล่ิงสามารถท าไดท้นัการ หรือเม่ือเกิดน ้ าท่วมถนน-บ้านเรือน มาตรการเยียวยาของท้องถ่ินย่อมจะ
รวดเร็วกวา่ส่วนกลางเป็นเร่ืองธรรมดา  
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ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท างานโดยมีกรอบเวลาชดัเจน (4 ปี) จึงสร้างพยายามสร้างผลงานให้เป็นท่ีประจกัษ์เพื่อ

ไดรั้บความไวว้างใจในการเลือกตั้งคร้ังต่อไป   นกัทฤษฎีจึงคาดกวา่ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีความต่ืนตวักบัการ

จดับริการสาธารณะตามความตอ้งการของพลเมือง  (Charles Tiebout 1956)  อน่ึง การท่ีมีรัฐบาลทอ้งถ่ิน

จ านวนมาก (Tiebout ใชค้  าเปรียบเปรียบวา่เสมือน “ร้านสะดวกซ้ือ” ท่ีกระจายตามหวัถนนต่างๆ) ประชาชน

ยอ่มมีทางเลือกมากข้ึน หมายถึง การเป็นพลเมืองหรือการเลือกท่ีพ  านกัอาศยั วา่จะอยู่ในเขตเทศบาล อบต.  

ใด หากในพื้นท่ีอยูอ่าศยัจดับริการสาธารณะต ่ากวา่เป้าหมาย หรือมีทางเลือกท่ีดีกวา่ ประชาชนอาจจะยา้ยถ่ิน

ท่ีอยูอ่าศยัไปยงั “ทอ้งถ่ินอ่ืน”   Tiebout ใชค้  าศพัทเ์ชิงเปรียบเทียบวา่ “การโหวตดว้ยเทา้” (voting by feet)15   

หลกัการให้หน่วยงานระดับล่างเลือกท าภารกิจก่อน (principle of subsidiary16)  ขยายความวา่  การ

เปิดโอกาสให้หน่วยงานระดบัล่างสุด เป็นผูเ้ลือกหรือตดัสินใจวา่ จะท าภารกิจหรือไม่  โดยอิงหลกัการท่ีวา่

องคก์รทอ้งถ่ินท่ีใกลชิ้ดประชาชนท่ีสุด (2nd tier local government) น่าจะเขา้ใจความตอ้งการของประชาชน

และการท างานใกล้ชิด และอตัราการตอบสนอง (อุปทานสนองอุปสงค์) รวดเร็ว  หลักการน้ีเสนอให้

ค านึงถึงหลักการประหยัดจากขนาด (economies of scale) ควบคู่กนั  ตวัอยา่งเช่น บริการดบัเพลิง อาจจะไม่

เหมาะสมท่ีจะให้หน่วยงานทอ้งถ่ินท่ีมีประชากรน้อยเกินไป เพราะโอกาสเกิดเพลิงไหมน้้อย ตน้ทุนการ

บริหารสูงสูงเกินไป  ซ่ึงภายใตเ้ง่ือนไขเช่นน้ี อาจจะมีการบริหารรวม (collective administration) เช่น มอบ

ใหห้น่วยงานทอ้งถ่ินระดบับน (อบจ.)  เป็นผูจ้ดัท าบริการสาธารณะ หรืออีกทางหน่ึงการจดัการในลกัษณะ 

“สหการ” (syndicate) คือ การร่วมทุนระหวา่งหลายหน่วยงาน อาจจดัตั้งเป็น “บริษทัลูก”17 ทั้งน้ีจ  าเป็นตอ้งมี

นิยามของสหการ คือ จดทะเบียนอยา่งชดัเจน ระบุขอบเขตและหนา้ท่ี วิธีการร่วมทุน การแบ่งปันผลก าไร

หรือการรับความเส่ียงท่ีจะขาดทุน และการประกาศใหป้ระชาชนรับรู้ทัว่ไป 

หมายเหตุ ในข้อตกลงระหว่างประเทศในแถบยุโรปตามสนธิสัญญามาสตริชท์ ก่อนจะเป็น

ประชาคมยุโรป ไดอ้า้งอิง หลักการให้หน่วยงานระดับล่างท าก่อน กล่าวคือ ประเทศสมาชิกของภาคีเป็นผู ้

เลือก “ท าก่อน”  แต่หากพิจารณาแลว้เห็นวา่ไม่เหมาะสมหรือไม่มีประสิทธิภาพหรือตน้ทุนสูงเกินไป เสนอ

ให ้“ส่วนรวม” หรือประเทศอ่ืนด าเนินการแทน       

                                                           
15 อีกนยัหน่ึง ประชาชนมีหนทางเลือกการโหวตดว้ยมือ (voting by ballot) กบั การโหวตดว้ยเทา้ (voting by feet) – หมาย
เหตุ ในสภาพเป็นจริงการอพยพหรือยา้ยท่ีพ านกั มี “ตน้ทุนค่าโสหุย้” (transaction cost) สูง ดงันั้น voting by feet เป็นเร่ือง
ยากหรือไม่เกิดข้ึนบ่อย  อยา่งไรก็ตาม มีความเป็นไปได ้(อยา่งนอ้ยในเชิงทฤษฎี) 
16 Wallace E. Oates (1972) 
17 ประเทศฝร่ังเศสเป็นตวัอยา่งท่ีรัฐบาลทอ้งถ่ินมีการจดับริการสาธารณะในลกัษณะ syndicate จ านวนมาก 
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หลักภาษีท้องถิ่น (local tax principle) หมายถึง รัฐบาลท้องถ่ินมีอ านาจการจดัเก็บภาษี 

ค่าธรรมเนียม การออกขอ้บญัญติั ทั้งน้ีฐานภาษีของทอ้งถ่ิน ควรจะเป็นส่ิงท่ีไม่เคล่ือนท่ี (immobile goods) 

เช่น ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง เน่ืองจากภาระภาษีจะตกกบัประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นๆ  ไม่ใช่การเก็บภาษี

จากพลเมืองนอกพื้นท่ี และอตัราภาษีอาจจะแตกต่างกนัได ้ตามคุณภาพของบริการสาธารณะ เช่น เทศบาล

ขนาดใหญ่ในเขตเมือง เก็บภาษีทรัพย์สินในอตัราสูงกว่า เทศบาลในชนบท   เน่ืองจากการจดับริการ

สาธารณะให้มาก  ซ่ึงการก าหนดภาษีนั้นยงัมีหลกัการยอ่ยท่ีเรียกวา่ หลักผลประโยชน์ (benefit principle) 

หมายถึง ผูเ้สียภาษี/ค่าธรรมเนียมไดรั้บผลประโยชน์จากบริการสาธารณะทอ้งถ่ิน เช่น เจา้ของบา้นและท่ีดิน

ขนาดใหญ่ได้รับการคุ้มครองจากรัฐ/รัฐบาลท้องถ่ินมากกว่าคนท่ีไม่มีบ้าน/ท่ีดินของตนเอง หลัก

ความสามารถการเสียภาษี (ability to pay principle) เป็นอีกหลกัการหน่ึงท่ีใชใ้นการก าหนดภาษี เช่น ผูมี้

ทรัพยสิ์น—สะทอ้นวา่มีความสามารถการเสียภาษีมากกวา่คนจน หลกัผูส้ร้างมลพิษตอ้งจ่าย (polluter pays 

principle) ใชก้บักรณีการจดัเก็บขยะ  บา้นเรือนท่ีเป็นตน้ตอของขยะ—ควรจะตอ้งจ่ายให้รัฐ/รัฐบาลทอ้งถ่ิน

ในอตัราสูงกวา่บา้นเรือนท่ีมีขยะนอ้ย 

หลักการก าหนดภาษีแบ่ง (tax sharing rule)  ภาษีบางประเภทมีลกัษณะ “ภาษีฐานร่วม” หมายถึง

รัฐบาลและรัฐบาลทอ้งถ่ินเป็นเจา้ของภาษีร่วมกนั  ตามสัดส่วนท่ีก าหนด เช่น x% : y%   ทั้งน้ีควรจะ

แยกแยะระหวา่งการท าหน้าท่ีจดัเก็บ   รัฐบาล (โดยกระทรวงการคลงั) อาจจะท าหนา้ท่ีจดัเก็บและแบ่งให ้ 

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเป็นมาในประวติัศาสตร์  ส่วนกลางมกัท าหนา้ท่ีหน่วยจดัเก็บ (tax collection) เพราะมีจุด

แข็งและประสิทธิภาพสูง   อยา่งไรก็ตาม น้ีมิใช่กฎเกณฑ์ตายตวั  ในบางประเทศรัฐบาลทอ้งถ่ินอาจจะเป็น

หน่วยจดัเก็บ และ “แบ่ง”ใหรั้ฐบาล  ตวัอยา่งเช่นประเทศจีน  รัฐบาลมณฑลท าหนา้ท่ีจดัเก็บ   

การก าหนดภาษีฐานร่วม เป็นเร่ืองใหม่ของประเทศไทย เน่ืองจากในอดีตภาษีจดัเก็บโดยรัฐบาลเป็น

ส่วนใหญ่  แต่เม่ือภารกิจถ่ายโอนให้ทอ้งถ่ิน  ควรจะก าหนดกติกาใหม่  ดว้ยเหตุน้ี รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 

ก าหนดใหมี้กฎหมายรายไดท้อ้งถ่ิน  เพื่อเปิดทางให้ปรับปรุงสัดส่วนให้เกิดความเหมาะสม  ซ่ึงคณะท างาน

ยกร่างกฎหมายรายไดท้อ้งถ่ิน ไดจ้ดัท าแนวคิดเป็นขอ้พิจารณาแลว้18  โดยนิยามให้  ภาษีฐานร่วม (shared 

                                                           
18 การยกร่าง “กฎหมายรายได้ทอ้งถ่ิน” ภายหลงัปี พ.ศ. 2550 แต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีมีความล่าชา้ในกระบวนการออก

กฎหมาย จึงยงัมีสมัฤทธิผล  สาระส าคญัในร่างกฎหมายรายไดท้อ้งถ่ิน ระบุใหแ้บ่งภาษีในสดัส่วนร้อยละ 70:30 ในประเภท 

“ภาษีฐานร่วม”  โดยท่ีส่วนกลางไดส่้วนแบ่งร้อยละ 70 และส่วนทอ้งถ่ินร้อยละ 30  ซ่ึงแนวความคิดน้ีเขา้ใจวา่ค านึงถึง

เป้าหมายใหท้อ้งถ่ินเป็นผูจ้ดับริการสาธารณะในสดัส่วนร้อยละ 35       
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tax) ครอบคลุมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและนิติบุคคล  ค่าภาคหลวง ฯลฯ 

อย่างไรก็ตาม  มีปัญหาความล่าช้าในกระบวนการนิติบญัญติั  ดังน้ีน ข้อเสนอให้แบ่งภาษีท่ีเหมาะสม

ระหวา่งรัฐบาลและรัฐบาล  ยงัไม่บรรลุเป้าประสงค ์  อยา่งไรก็ตามมีหลกัการท่ีควรจะยึดถือคือ expenditure 

assignment = revenue assignment  อีกนยัหน่ึง  “การจดัสรรรายไดใ้ห้สอดคลอ้งกบัภารกิจ”  ประเด็นน้ีจะ

น ามาอภิปรายในตอนต่อไป 

หลักเงินอุดหนุนเพื่อความเสมอภาค (equalization grant)  เน่ืองจากค านึงถึงความเหล่ือมล ้าของ

ฐานภาษีในแต่ละจงัหวดั/ภูมิภาคแตกต่างกนั เพราะการกระจุกตวัของภาคอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม 

และการท่องเท่ียว  ดังนั้นฐานภาษีแตกต่างกันมากระหว่างกรุงเทพมหานคร หรือภาคตะวนัออก ซ่ึงมี

โรงงานและสถานประกอบการจ านวนมาก  ในขณะท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีฐานภาษี

น้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจน  แต่รัฐบาลตอ้งการจะให้หลักประกนัแก่พลเมืองทุกคน ว่าจะได้รับบริการ

สาธารณะขั้นพื้นฐานอยา่งเท่าเทียมกนั ดงันั้นการออกแบบเงินอุดหนุนใหท้อ้งถ่ินจึงค านึงถึงหลกัความเสมอ

ภาค หมายถึงท่ีมีนอ้ยไดรั้บการจดัสรรเงินอุดหนุนมากกวา่  ทั้งน้ีมิไดห้มายความวา่ “รายไดต่้อหวั” จะตอ้ง

เท่าเทียมกนั  เพียงแต่ท าให ้“ช่องวา่งหรือความเหล่ือมล ้าทางการคลงั” ไม่สูงเกินไป19  

หลักความสมดุลตามแนวต้ังและตามแนวนอน (vertical- and horizontal fiscal balance) กรณีแรก 

ความสมดุลตามแนวต้ัง หมายถึง ฐานะการคลงัของรัฐบาลและรัฐบาลทอ้งถ่ินมีความสมดุล ตามความหมาย 

การก าหนดรายได้ สอดคล้องกับ การก าหนดภารกิจ  (revenue assignment = expenditure assignment)  เม่ือ

ถ่ายโอนภารกิจให้รัฐบาลทอ้งถ่ินก็มีจ  าเป็นตอ้งปฏิรูปการคลงั หมายถึง การถ่ายโอนอ านาจการจดัเก็บภาษี/

ค่าธรรมเนียมเพื่อเป็นฐานรายได้ให้รัฐบาลท้องถ่ิน น าไปจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่าย จัดบริการ

สาธารณะเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน รวมทั้งให้อ านาจการลงทุนและการกูย้ืม  กรณีท่ีสอง  

ความสมดุลตามแนวนอน หมายถึง ทอ้งถ่ินในประเภทเดียวกนั – ซ่ึงมีสภาพแวดลอ้มใกลเ้คียงกนั (จ  านวน

ประชากร พื้นท่ี ความหนาแน่น) ควรจะไดรั้บเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในอตัราเดียวกนั ไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั  

แนวคิดน้ีประยุกต์มาจาก  หลักความเป็นธรรมตามแนวนอนของการเสียภาษี (horizontal tax equity)  

หมายถึง ประชาชนผูมี้เงินไดส้องคน สมมติเรียกวา่ A และ B  มีรายไดเ้ท่ากนั  รัฐบาลพึงเก็บภาษีจากบุคคล

                                                                                                                                                                                     

 
19 หมายเหตุ หากมีความเหล่ือมล ้าของคุณภาพชีวิตระหวา่งเมือง/ชนบท มากจนเกินไป  จะสร้างปัญหาสังคมตามมา อาทิ
เช่น การอพยพยา้ยถ่ินฐานของคนชนบทเขา้มาพ านักในเขตเมือง ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบภายนอกตามมาในหลาย
รูปแบบ คือ สลมั การบุกรุกพ้ืนท่ีแม่น ้ าล าคลอง ปัญหาโจรกรรมและอาชญากรรม 
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ทั้งสองในอตัราเดียวกนั   ส่วนหลักความเป็นธรรมตามแนวต้ังของการเสียภาษี (vertical tax equity) 

หมายถึง ประชาชนท่ีมีรายไดสู้ง ควรจะเสียภาษีให้รัฐมากกวา่ประชาชนท่ีมีรายไดน้อ้ย เช่น C และ D  ภาษี

ท่ีเรียกเก็บจาก C ซ่ึงเป็น “คนรวย” จะตอ้งสูงกวา่ภาษีท่ีเรียกเก็บจาก D ซ่ึงเป็น “คนยากจน”  การเก็บอตัรา

เท่ากนัหรือเก็บภาษีคนรวยนอ้ยกวา่คนจน -- เป็นการละเมิดต่อหลกัความเป็นธรรมตามแนวตั้ง 

หลักความเป็นอิสระในการบริหารท้องถิ่น (local autonomy) หมายถึง การให้อิสระและความ

คล่องตวัในดา้นการบริหารงบประมาณ ให้ทอ้งถ่ินจดัท างบประมาณรายได-้รายจ่ายของตนเองตามกรอบ

วนิยัทางการคลงัหรือกฎหมายอ่ืนๆ (หนา้ท่ีตามภารกิจ) กล่าวคือ องคก์รบริหารทอ้งถ่ินมี “งบประมาณของ

ตนเอง” ภายใตห้ลกัการควบคุม (สภาทอ้งถ่ินให้ความเห็นชอบ) และการก ากบัดูแล ตามหลกัวินยัทางการ

คลงั (เช่น การขาดดุลไม่เกินกวา่ร้อยละ 20 ของรายจ่าย เป็นตน้)  ค  าว่า อิสระ (autonomy) น้ีเป็นไปตาม

กรอบกฎหมาย (อ านาจหนา้ท่ี) เพื่อมิใหก้ารท างานท่ีซ ้ าซอ้น ส้ินเปลืองทรัพยากร  

หลักการก ากับการบริหารท้องถิ่น (regulation principle)  การก ากบัให้การบริหารทอ้งถ่ินเป็น

ส่ิงจ าเป็นและสมควร เพื่อป้องกนัการผิดระเบียบ การท างานท่ีไม่ใช่อ านาจหน้าท่ี ลดความซ ้ าซ้อน การ

ทุจริตคอรัปชนั การก ากบัให้ด าเนินการตามหลกัธรรมาภิบาล การบญัชีท่ีตรวจสอบได ้การเปิดโอกาสให้

ประชาชนมีส่วนร่วม การก ากบัดา้นบุคลากรทอ้งถ่ิน การใช้จ่ายงบประมาณตามขอ้บญัญติั การอนุญาตให้

โอนหมวดเงินตามความเหมาะสมและความจ าเป็น ฯลฯ   

การกระจายอ านาจในภาพรวม     

การกระจายอ านาจจากส่วนกลางให้ทอ้งถ่ินเป็นปรากฎการณ์ระดบัโลก หมายถึง เป็นแนวโน้ม
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก  โดยมีผลงานเชิงส ารวจของธนาคารโลกระบุว่ามีจ  านวนประเทศมาก
นอ้ยเพียงใดท่ีก าหนดนโยบายกระจายอ านาจอยา่งเป็นลายลกัษณ์ บา้งตราเป็นกฎหมายหรือเป็นกติกาสังคม
เพื่อใหเ้ป็นท่ีทราบแน่ใจ  ประสบการณ์การกระจายอ านาจในประเทศญ่ีปุ่น จีน และอีกหลายประเทศ ดงันั้น 
อาจจะกล่าวไดว้่า การกระจายอ านาจในประเทศไทย จึงมิได้เป็น “การท าตามกระแส”  แต่สะทอ้นความ
ตอ้งการของประชาชนไทย ท่ีระบุเป็นลายลกัษณ์อกัษรในกฎหมายรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2540 และ 2550)  ใน
พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 ความตอ้งการท่ีสะทอ้นในเวที
วิชาการและการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการของประชาชนในจงัหวดัต่างๆ ขอ้เรียกร้องให้มีจงัหวดัจดัการ
ตนเอง เป็นตน้  ส าหรับเหตุผลท่ีตอ้งการการกระจายอ านาจ สามารถจะแยกแยะออกเป็นประเด็นต่างๆดงัน้ี     

 ประสิทธิภาพของการจัดบริการสาธารณะโดยองค์กรบริหารท้องถ่ิน  ซ่ึงได้อธิบายตาม  
Decentralization Theorem วา่ เป็นการปรับดา้นอุปทานให้สอดคลอ้งกบัอุปสงค ์คือ หน่วยงาน
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ทอ้งถ่ินสามารถรับรู้ความตอ้งการของประชาชน รวดเร็วกว่า ความสามารถตอบสนองด้าน
อุปทานโดยใช้งบประมาณของท้องถ่ินท่ีมีอยู่ หรือหากมีความจ าเป็นท่ีคาดไม่ถึง (ภยัพิบติั
ธรรมชาติ) สามารถเช่ือมโยงขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล   

 การสนบัสนุนพฒันาการการเมืองในภาคประชาชน  เน่ืองจากพลเมืองในทอ้งถ่ินไดรั้บโอกาส
การเลือกตั้ง การออกความคิดเห็นในการจดัท าแผนพฒันา การติดตามการใชจ่้ายงบประมาณ 
การจดัซ้ือจดัตา้ง การตรวจรับโครงการลงทุน การตรวจสอบรายจ่ายของทอ้งถ่ิน  อน่ึง บริการ
สาธารณะของทอ้งถ่ินนั้นมีคุณสมบติัท่ีพึงประสงค ์คือ เปิดโอกาสให้ “คนส่วนนอ้ย” สามารถ
ลงคะแนนเสียง20  ตามรสนิยมและวฒันธรรมของประชาชนแต่ละพื้นท่ี  นวตักรรมและความ
ริเร่ิมของทอ้งถ่ิน  อน่ึง การท างานของรัฐบาลทอ้งถ่ินอยูภ่ายใตบ้รรยากาศการแข่งขนั   

 

ในโอกาสน้ีขอทบทวนวรรณกรรม คือ หลกัทฤษฎีและผลงานส าคญั   Charles Tiebout (1956) 
เสนอแนวความคิดว่า การให้มี “รัฐบาลทอ้งถ่ิน” จ านวนมาก   ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขนั  ซ่ึงแตกต่างจาก
ราชการส่วนกลาง (กรม)  สนบัสนุนกระบวนการประชาธิปไตยในทอ้งถ่ิน เน่ืองจากผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตอ้ง
เป็นท่ียอมรับ (ผ่านการเลือกตั้ง) จากประชาชน ถูกตรวจสอบโดยสภาทอ้งถ่ินและผูรั้บบริการ  การท างาน
ของคนทอ้งถ่ินเผชิญกบัการประกวดตลอดเวลา โดยเปรียบเทียบผลงานของเทศบาล และ อบต. รอบขา้ง  
ท าให้พลเมืองมีอิสระท่ีจะเลือก     James Buchanan (1950) นกัเศรษฐศาสตร์ท่ีไดรั้บรางวลัโนเบล และ
ผลกัดนัส านกัทางเลือกสาธารณะ (public choices school of thought) เสนอหลกัคิดว่า รัฐบาลทอ้งถ่ิน
เปรียบเสมือน  “สโมสร”   ประชาชนคือสมาชิกท่ีสมคัรใจสโมสรท่ีชอบ คือให้บริการสาธารณะท่ีถูกใจ 
ทั้งน้ีการเป็นสมาชิกสโมสรยอ่มจะมีค่าบริการ (ภาษีหรือค่าธรรมเนียม) ตามสมควร  แต่ละสโมสรมีจุดเด่น
หรือจุดขายแตกต่างกนัเช่น เนน้บริการดา้นกีฬา สถานท่ีออกก าลงักาย  การบา้นดา้นนนัทนาการและดนตรี 
ฯลฯ จุดดุลยภาพพิจารณาจาก “ประโยชน์” และ “ตน้ทุน” สูงท่ีสุด  การมีสมาชิกเพิ่มข้ึนอาจจะท าให้ตน้ทุน
ต่อหน่วยลดลง อยา่งไรก็ตาม ประโยชน์อาจจะลดลงหรือเจือจาง21       

                                                           
20 นกัวิชาการใชค้  าว่า minority majority หมายถึง คนส่วนนอ้ยกลายมาเป็นคนส่วนใหญ่ในระดบัทอ้งถ่ิน ตวัอยา่งเป็น
รูปธรรมเช่น คนไทยเช้ือสายรามญั—ในระดบัประเทศมีเพียงส่วนนอ้ย (5-10%) ดงันั้น การโหวตไม่มีพลงัเพียงพอ  อยา่งไร
ก็ตาม เม่ือพิจารณาในบริบททอ้งถ่ิน เช่น เกาะเกร็ด คนไทยเช้ือสายมอญมีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ดงันั้น กลายเป็น 
“majority”  พลเมืองของเกาะเกร็ดสามารถส่งสัญญาณให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท ากิจกรรมทางวฒันธรรม เพ่ืออนุรักษป์ระเพณี
แบบรามญั เทศกาลอาหารคนมอญ สอนดนตรีแบบมอญ สอนภาษามอญให้ลูกหลานเพ่ือสือทอดวฒันธรรมท่ีสั่งสมจาก
บุพการี   
21 เปรียบเทียบกบักบัสระวา่ยน ้ าของสโมสร  การมีสมาชิกเพ่ิมข้ึนตน้ทุนต่อหน่วยลดลง หรืออีกนยัหน่ึงค่าธรรมเนียมลดลง  
แต่ผลประโยชน์ลดลงตามไปดว้ยเพราะปัญหาแออดั หรือการรอคอย “ตามคิว” 
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Wallace Oates (1972) เป็นผูเ้สนอทฤษฎีการกระจายอ านาจ (Decentralization Theorem) โดยน า
ทฤษฎีอุปสงคแ์ละอุปทานมาประยุกต์ใช้ในบริบทของทอ้งถ่ิน  การจดับริการสาธารณะทอ้งถ่ิน (อุปทาน)  
โดยหน่วยงานทอ้งถ่ินมีขอ้ไดเ้ปรียบเน่ืองจากความใกลชิ้ดกบัประชาชน ความคุย้เคยกบัสภาพปัญหา (ทั้ง
เชิงกายภาพและด้านสังคมวฒันธรรม) จึงตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได้ดี  และการท างาน
ภายใตก้รรยากาศการแข่งขนัและความหลากหลาย (diversity)  แตกต่างจากหน่วยงานส่วนกลาง  ซ่ึงมกัจะ
จดับริการแบบ “เหมือนกนัหมด” (uniformity หรือ one size fits all)   ประสิทธิภาพของบริการท่ีเกิดมีความ
เป็นไปไดสู้งท่ีจะเกิดปัญหาอุปทานส่วนเกิน (over-supplied) หรืออุปสงค์ส่วนเกิน ซ่ึงสะทอ้นความดอ้ย
ประสิทธิภาพ เม่ือเทียบกบัรัฐบาลทอ้งถ่ิน  

การท่ีมีองค์กรบริหารทอ้งถ่ินจ านวนมาก  หมายถึง บรรยากาศการท างานในลกัษณะ “แข่งขนั” 
หรือ “ประกวด”  แตกต่างจาก “กรม” ซ่ึงเป็นหน่วยงานเดียวแต่ให้บริการทัว่ประเทศ จึงมีลกัษณะการ
ผูกขาด   การเป็นหน่วยงานเดียวและให้บริการทัว่ประเทศอาจจะมีขอ้ดีในแง่ความช านาญการ และการ
ประหยดัจากขนาด    แต่ก็มีความเส่ียงท่ีจะท างานดอ้ยประสิทธิภาพ เน่ืองจากขาดการแข่งขนั  การไม่ท างาน
ตามหลกัธรรมาภิบาล  ไม่ได้ตอบสนองความตอ้งการของพลเมือง   จริงอยู่  การกระจายอ านาจมิได้เป็น
เคร่ืองรับประกนัว่า หน่วยงานท้องถ่ินทุกแห่งล้วนมีประสิทธิภาพ  -- ความด้อยประสิทธิภาพมีโอกาส
เกิดข้ึนไดเ้สมอ  แต่ภายใตก้ารตรวจสอบของประชาชน (และหน่วยงานก ากบัขา้งบน)  ความบกพร่องนั้นๆ
น่าจะตอ้งไดรั้บการแก้ไขเยียวยา หรือเกิดข้ึนชัว่คราว  อน่ึง การเลือกตั้งเลือกผูบ้ริหารชุดใหม่เกิดข้ึนตาม
ช่วงเวลา   ในกรณีท่ี “เลวร้าย” ประชาชนอาจจะเขา้ช่ือร้องเรียนหรือกล่าวโทษขอ้บกพร่องของผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินนั้นๆ   ปัญหาความดอ้ยประสิทธิภาพในทอ้งถ่ินจึงแกไ้ขไดง่้ายกวา่   

นอกเหนือไปจากการโหวตของประชาชน (voting by ballot)  Tiebout (1956) อธิบายวา่ ประชาชน
มีโอกาสเลือกท่ียา้ยท าเลท่ีอยู่อาศยั  เพราะว่ามีหลายทางเลือก (เทศบาลท่ีชอบ) หากบริการท่ีได้รับไม่
เหมาะสม คนอาจจะตดัสินใจยา้ยท าเลท่ีอยู่อาศยั ไปเป็น “พลเมืองของเทศบาลอ่ืน”  น้ีคือกระบวนการท่ี
เรียกวา่ voting by feet  อย่างไรก็ตาม มีผูว้ิจารณ์แนวความคิดน้ีวา่ การอพยพยา้ยภูมิล าเนาของประชากร
ไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนง่ายๆ  เพราะมีตน้ทุนค่าโสหุ้ย  บุคคลท่ีตดัสินใจย่อมจะพิจารณาอยา่งรอบคอบวา่ “ยา้ยท่ี
อยู”่ ดีหรือไม่ คุม้ค่ากบัท่ีอยูใ่นปัจจุบนัหรือไม่  กล่าวคือ การเปรียบเทียบระหวา่ง “ผลได”้ กบั “ผลเสีย”  

ในการออกแบบนโยบายการคลงัทอ้งถ่ิน มีหลกัการพื้นฐานส าคญัคือ  หน่ึง การแบ่งภารกิจหรือการ
แบ่งรายจ่าย (expenditure assignment) หมายถึง ค าถามวา่ ราชการส่วนกลางเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัภารกิจใด 
และราชการทอ้งถ่ินเหมาะสมกบังาน  โดยค านึงประสิทธิภาพสูงสุด กล่าวสรุปโดยยอ่ ราชการส่วนกลางมี
ความเหมาะสมท่ีจะผิดชอบการจดับริการสาธารณะส่วนรวม (collective public goods) ตวัอยา่งเช่น การ
ป้องกนัประเทศ การต่างประเทศ การยุติธรรม การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ การวิจยัและพฒันา และการ
ส่งเสริมการลงทุนเพื่อยทุธศาสตร์ของประเทศ  ในขณะท่ี  อปท. รับผดิชอบการจดับริการสาธารณะทอ้งถ่ิน    
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สอง การแบ่งรายได้ (revenue assignment) หมายถึง อปท. ควรจะมีฐานรายได้จากภาษีหรือ
ค่าธรรมเนียมประเภทใด  และ “ภาษีฐานร่วม” (shared tax) ท่ีเหมาะสมควรจะเป็นอยา่งไร  ภาษีฐานร่วม
หมายถึงการท่ีรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดเก็บภาษีบนสินค้าหรือบริการเดียวกัน คือ 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและนิติบุคคล22 ฯลฯ  โดยค านึงถึงหลกัปฏิบติัดา้น
ภาษี เช่น อาทิ ความพอเพียงของรายได ้(เพื่อการผลิตบริการสาธารณะ) รายไดท่ี้มีเสถียรภาพ การจดัเก็บภาษี
อิงหลกัความเสมอภาค  ตน้ทุนของการบริหารภาษีและจดัเก็บค่าธรรมเนียม และการยอมรับของประชาชน  
การออกแบบภาษีหรือค่าธรรมเนียม ควรค านึงถึงหลกัผลประโยชน์ (benefit principle)  หลกัความสามารถ
การเสียภาษี (ability to pay principle) หลกัผูส้ร้างมลพิษตอ้งจ่าย (polluter pays principle) 

การขบัเคล่ือนนโยบายกระจายอ านาจให้ท้องถ่ินเกิดข้ึนทัว่โลกตลอดสามทศวรรษท่ีผ่านมา มี
ผลงานวิจยัเชิงประเมินผลและติดตามผลกระจายอ านาจฯ โดยองค์การระหว่างประเทศ (ธนาคารโลก) 
สถาบนัวิชาการต่างๆ ซ่ึงอาจจะเป็นบทเรียนส าหรับสังคมไทย (Boadway and Shah 2009, Shah 2006 
Mochida 2008  

 

ความไม่สมดุลทางการคลัง (fiscal imbalance)  

จ าแนกเป็นแนวตั้งและแนวนอน ตวัอยา่งความไม่สมดุลตามแนวตั้ง (vertical fiscal imbalance) เช่น 

สถานะการคลงัของ กทม. เปรียบเทียบกบั เทศบาล อบต.  – ความแตกต่างนั้นมาจากหลายสาเหตุ ส่วนหน่ึง

เก่ียวกบัความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ เน่ืองจากการก าเนิดขององคก์รทอ้งถ่ินไม่พร้อมกนั เช่น กทม. ตั้งมา

นานเปรียบเสมือน “พี่ใหญ่”  ต่อมามีน้องคลานตามมาหลายพนัหน่วยงาน คือ อบต. เทศบาลต าบล  ภาระ

การคลงัรัฐบาลย่อมจะเพิ่มข้ึน ภายใตข้อ้จ ากดัด้านงบประมาณ เงินอุดหนุนหรือภาษีแบ่งตาม “สูตร” ท่ี

จดัสรรจึงถูกจ ากดัตามไปดว้ย อาจท าให้ อปท. ท่ีเกิดใหม่ไดรั้บทรัพยากรนอ้ยหรือไม่เท่าเทียมกบั “พี่ใหญ่”  

จึงอาจเกิดความรู้สึกวา่ไม่ยุติธรรมหรือไม่เท่าเทียม  ยิ่งกวา่นั้นเม่ือวิเคราะห์ความสามารถจดัเก็บรายไดข้อง

แต่ละแห่งก็แตกต่างกนั  มโนทศัน์ความไม่สมดุลตามแนวนอน (horizontal fiscal imbalance) เป็นการ

เปรียบเทียบ อปท. ประเภทเดียวกนั เช่น เทศบาล A กบัเทศบาล B,C, D   หรือ ระหวา่ง อบต. E กบั อบต. F, 

G, H …  ถึงแมค้วบคุม “ปัจจยัอ่ืน” ใหเ้หมือนกนั เช่น จ านวนประชากร ขนาดพื้นท่ีเท่ากนั --  แต่ “รายไดต่้อ

หัว” ของแต่ละทอ้งถ่ินก็อาจแตกต่างกนัมาก เน่ืองจากฐานภาษี/ค่าธรรมเนียมของแต่ละพื้นท่ี ไม่เท่ากนั 

เหล่าน้ีเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก   อย่างไรก็ตามมีหลกัความคิดท่ียึดถือกันทัว่โลก คือ เป็นหน้าท่ีของ

                                                           
22 ประเทศจีนเป็นตวัอยา่งท่ีก าหนดใหภ้าษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และ นิติบุคคล เป็นภาษีแบ่ง โดยแบ่งใหท้อ้งถ่ินร้อยละ 40 
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รัฐบาลกลางในการก ากบัดูแลใหป้ระชาชนทุกภาคส่วน เมือง/ชนบท ไดรั้บบริการสาธารณะจากรัฐใกลเ้คียง

กนั ไม่แตกต่างมากจนเกินไป ซ่ึงหมายถึง พื้นท่ียากจนควรจะไดรั้บการอุดหนุนจากรัฐมากเป็นพิเศษ ไม่ใช่

ปล่อยตามยถากรรม เพราะหากคงสภาพให ้“แตกต่างกนัมาก” ประชากรจากพื้นท่ียากจนจะไหลเขา้มาพ านกั

และท ามาหากินในพื้นท่ีรวย  ซ่ึงจะก่อเป็นปัญหาเมืองแออดัและความดอ้ยประสิทธิภาพอีกมากมาย  ดงันั้น

รัฐบาลในทุกประเทศมีแผนกระจายความเจริญให้ทัว่ถึง มาตรการลดความเหล่ือมล ้ า และการสร้างความ

เสมอภาค ในค าแถลงนโยบายรัฐบาลไทยก็เช่นเดียวกนัระบุนโยบายกระจายความเจริญ ลดความเหล่ือมล ้ า 

หรือท าใหเ้กิดความเสมอภาค เช่น การประกาศนโยบายหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ เพื่อให้ประชาชนไทย

ทุกคนไดรั้บบริการสุขภาพขั้นต ่าถว้นหน้ากนั   ทั้งน้ีภาครัฐมีเคร่ืองมือทางการเงินการคลงั ซ่ึงเป็นพลงัท่ี

ยิ่งใหญ่ ท่ีสามารถใช้ได ้ในบริบทของทอ้งถ่ินคือ เงินอุดหนุน ค าศพัทอ์ยา่งเป็นทางการในต ารามกัเรียกว่า 

intergovernmental transfer (การโอนเงินจากรัฐบาลกลางใหรั้ฐบาลทอ้งถ่ิน)  

 

เคร่ืองช้ีวัดความเหลื่อมล ้าการคลังท้องถิน่ 

ความเหล่ือมล ้าทางการคลงัทอ้งถ่ิน (local fiscal disparity) สามารถวดัเชิงปริมาณทางสถิติ ในท่ีน้ี

ขอทบทวนตวัช้ีวดัความเหล่ือมล ้า (inequality measure) ซ่ึงมีหลายวธีิการดว้ยกนั   

หน่ึง การแสดงค่าสถิติเปอร์เซนไทล์ หมายถึง การเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานระดับล่าง 

ระดบักลาง และระดบับน คือ 10th , 25th , 50th, 75th , 90th percentile  เป็นตน้  หรือเปรียบเทียบระหวา่ง p90 / 

p10  หรือ p90/p50  เป็นตน้  

สอง การแสดงการกระจายดว้ยกร๊าฟ distribution function ซ่ึงสะทอ้นค่าพิสัยของตวัแปร ความเบ้

หรือความโด่งของตวัแปร  โดยใชเ้ทคนิค kernel density estimate  ตวัอยา่งเช่น การแสดงการกระจายของ

จ านวนประชากรของเทศบาลเมืองตามสถิติในปี 2555 สะทอ้นวา่ เทศบาลจ านวนมากมีประชากรนอ้ยกวา่ 2 

หม่ืนคน มีเทศบาลจ านวนไม่มากนกัท่ีขนาดประชากรมากกวา่ 5 หม่ืนคน 
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ตวัอยง่ การวดัการกระจายโดยใชเ้ทคนิค kernel density  

(ตวัแปรในท่ีน้ีคือ จ านวนประชากรในเทศบาลเมือง) 
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สาม  เส้นลอเรนซ์ (Lorenz curve) เป็นอีกวธีิการหน่ึงท่ีนิยมใช ้โดยวดัการกระจุกตวัระหวา่งรายได ้

(แกนตั้ง)  และ จ านวนประชากร  (แกนนอน)  เส้นตรง 45 องศาเป็นกรณีพิเศษ (อุดมคติ) หมายถึงความเท่า

เทียม ประชากร 10% มีรายได ้10%  ประชากร 20% มีสัดส่วนรายได ้20% …… แต่ในสภาพเป็นจริงกลุ่มจน

ท่ีสุด 10% อาจจะมีรายไดเ้พียง 1%  ในขณะท่ีกลุ่มรวยสุด 10% มีรายไดห้รือทรัพยสิ์น 40% เป็นตน้ 

รูปภาพ เส้นลอเรนซ์ แสดงการกระจุกตวัของรายไดจ้ดัเก็บเอง และเงินอุดหนุน 
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   ส่ี  ดชันีจินี (ตามช่ือผูค้น้คิดช่ือ Corado Gini นกัสถิติชาวอิตาเลียน) เป็นท่ีนิยมใชอ้ยา่งกวา้งขวาง 

มีคา่ระหวา่ง 0 ถึง 1   กรณี Gini = 0 สอดคลอ้งกบัเส้นลอเรนซ์ 45 องศา คือ เท่าเทียมกนั  กรณีท่ีค่า Gini = 1 

หมายถึง ความเหล่ือมล ้ามากท่ีสุด  แต่โดยทัว่ไป Gini coefficient มกัจะอยูร่ะหวา่ง 0.2  ถึง 0.5  

 

III. ความเหลือ่มล า้การคลงัท้องถิ่นและความเหลือ่มล า้ในภาคการผลติ 

ในการวิเคราะห์การคลงัทอ้งถ่ินจ าเป็นตอ้งเร่ิมตน้ดา้นรายไดข้ององค์กรบริหารทอ้งถ่ิน เพราะเป็นตวัแปร
ส าคญั กล่าวคือ ผลต่อจดัสรรงบประมาณรายจ่ายขององคก์รบริหารทอ้งถ่ิน23 การจดับริการสาธารณะ และ
กิจกรรมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติของประชาชน   

รายไดข้องทอ้งถ่ิน จ าแนกออกเป็น 3 ส่วน คือ A รายไดท่ี้จดัเก็บเอง B ภาษีแบ่งหรือรัฐจดัเก็บให ้
และ C  เงินอุดหนุน   

ความเหลื่อมล ้าการคลังท้องถิน่ การวิเคราะห์เชิงประจักษ์   

เน่ืองจากองค์การบริหารทอ้งถ่ินมีความแตกต่างของจ านวนประชากร หรือขนาดพื้นท่ี เพื่อให้
เปรียบเทียบกนัได ้ การวิเคราะห์ความเหล่ือมล ้ าดา้นการคลงัจึงควรจะอิง “รายได้ต่อหัว” (revenue per 
capita)  ขอใชส้ัญลกัษณ์ประกอบดงัน้ี 

                                                           
23 ระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัท างบประมาณประจ าปี ก าหนดให้จดัท างบประมาณสมดุล หมายถึง ประมาณการดา้น
รายรับ = งบประมาณรายจ่าย   
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 R1/N = รายไดจ้ดัเก็บเองต่อหวั  R1=รายไดท่ี้ทอ้งถ่ินจดัเก็บเอง  N=ประชากร 
 R2/N = รายไดจ้ดัเก็บเองต่อหวั  R2=รายไดภ้าษีแบ่งหรือรัฐจดัเก็บให ้ 
 R3/N = รายไดจ้ดัเก็บเองต่อหวั  R3=เงินอุดหนุน  

หน่วยวเิคราะห์ 

 เทศบาล  
 อบต. 
 อบจ. 
 “ทอ้งถ่ินระดบัจงัหวดั” หมายถึง การรวมรายไดข้องทุกหน่วยงานทอ้งถ่ินภายในจงัหวดั  ขอ้ดี

ของวิธีการน้ีคือ ก) เห็น “ภาพใหญ่” ทั้งจงัหวดั ข) สามารถเปรียบเทียบขา้มจงัหวดัหรือขา้ม
ภูมิภาค  ซ่ึงเป็นประเด็นส าคญั เน่ืองจากการคลงัทอ้งถ่ินนั้นมีความสัมพนัธ์กบั “ฐานเศรษฐกิจ”
ของจงัหวดั (วดัดว้ยผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั) โดยทัว่ไป จงัหวดัใดท่ีมี GPP per capita สูง – 
ภาษีท่ีจดัเก็บในจงัหวดันั้นมกัจะสูงตามไปดว้ย  

    

ความเหลื่อมล ้าการคลังท้องถิน่ 

 ความแตกต่างของ “รายไดต่้อหวั” ขององคก์รบริหารทอ้งถ่ินมาจากหลายสาเหตุ คือ รายไดท้ั้งสาม

ส่วน (R1 – R3)   ตามหลกัการบญัชี  

R1:  รายได้ทีจั่ดเกบ็เอง จ  าแนกออกเป็น 5 ส่วน คือ 

 ภาษีท่ีจดัเก็บเอง 

 ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ 

 รายไดจ้ากทรัพยสิ์น 

 รายไดจ้ากวสิาหกิจทอ้งถ่ิน เช่น โรงรับจ าน า ประปา โรงฆ่าสัตว ์

 รายไดเ้บด็เตล็ด  

   R2: ภาษีแบ่งหรือภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให้ มาจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ค่าภาคหลวง ภาษี

ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมโอนท่ีดิน ฯลฯ 

 R3: เงินอุดหนุน  ประกอบดว้ย เงินอุดหนุนทัว่ไป และ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
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 ในการวเิคราะห์ความเหล่ือมล ้าของรายไดท้อ้งถ่ิน มีวธีิการพิจารณาหลายแบบ คือ ผลรวม และ การ

วเิคราะห์แยกส่วน (decomposable inequality)    

R/N = (R1 + R2 + R3) / N 

  

เหตุใดจึงต้องพจิารณาความเหลื่อมล ้าภาคการผลิต? 

 ภาษีท่ีทอ้งถ่ินหรือรัฐบาลจดัเก็บ ลว้นเก่ียวขอ้งกบัภาคการผลิตและการแลกเปล่ียนซ่ึงสะทอ้นใน

มูลค่าผลิตภณัฑ์จงัหวดั (GPP = gross provincial products  อนัเป็นผลรวมของมูลค่าเพิ่มการเกษตร 

อุตสาหกรรมและการบริการ) เน่ืองจากเศรษฐกิจไทยมีลกัษณะ “กระจุกตวั” สูงในบางจงัหวดั/ภูมิภาค  ท า

ใหก้ารจดัเก็บภาษีของรัฐบาล และหน่วยงานทอ้งถ่ินเหล่ือมล ้าตามไปดว้ย ทั้งน้ีมีความจ าเป็นตอ้งตรวจสอบ

ดว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 GPP และความเหลื่อมล ้าระหว่างจังหวัด 

 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยส านกับญัชีประชาชาติ จดัท าบญัชี

ประชาชาติเพื่อสะทอ้นการผลิตและรายไดท้ั้งประเทศ  และจดัท าบญัชีผลิตภณัฑ์ระดบัจงัหวดั (GPP, gross 

provincial products) เพื่อสะทอ้นมูลค่าเพิ่มของแต่ละจงัหวดัในรอบปีนั้นๆ  เป็นขอ้มูลพื้นฐานส าคญัท่ีช่วย

ให้เราเขา้ใจการกระจุกตวัของเศรษฐกิจไทยในบางจงัหวดั/บางภูมิภาค หรือความเหล่ือมล ้า ผลท่ีตามมาคือ

การจดัเก็บภาษีของรัฐบาลและหน่วยงานทอ้งถ่ิน  

ค าศัพท์ หน่วยวเิคราะห์และแหล่งข้อมูล 

GPP และ GPP per capita 

 GPP หมายถึง ผลิตภณัฑ์มวลรวมรายจงัหวดั ซ่ึงหมายถึง การผลิตภายในจงัหวดัจากสาขา

การเกษตร อุตสาหกรรม และการบริการ วดัด้วย “มูลค่าเพิ่ม” ของแต่ละกิจกรรม หน่วยลา้น

บาท 

 GPP per capita หมายถึง ผลิตภณัฑม์วลรวมต่อจ านวนประชากร 
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ตารางท่ี 1 แสดงสถิติ GPP per capita แสดงค่าเปอร์เซนไทล์ระดบัต่างๆ (10th -90th) ซ่ึงสะทอ้นถึง

ความเหล่ือมล ้าของมูลค่าการผลิตแต่ละจงัหวดัของไทย    ในกลุ่มจงัหวดัยากจน  มูลค่าเพิ่มต่อหวันอ้ยกวา่ 4 

หม่ืนบาทต่อคน (10th percentile)  เปรียบเทียบกบัจงัหวดัรวย มูลค่าเพิ่มต่อหัวมากกว่า 3 แสนบาทต่อคน  

เปรียบเทียบ (90th percencile)  น าสองส่วนมาเปรียบเทียบกนั ยนืยนัวา่ความแตกต่างถึง 8.8 เท่าตวั   

 

ตารางท่ี 1   ผลิตภณัฑจ์งัหวดัต่อประชากร หน่วย บาทต่อคน 

ค่าสถิติ Gpp per capita ปี 2554 
N 76 จงัหวดั 

 
หน่วย บาทต่อคน 

Mean 142,184 
p10 39,049 
p25 53,169 
p50 76,529 
p75 150,010 
p90 345,269 
 'p90/p10 8.8 

  ท่ีมา ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

เส้นลอเรนซ์ (Lorenz curve) และค่าสัมประสิทธิจินี (Gini coefficient) 

การกระจุกตวัทางเศรษฐกิจ (รายได้ หรือทรัพยสิ์น) สามารถแสดงด้วยรูปภาพคือเส้นลอเรนซ์ 

(Lorenz curve)  ในบริบทน้ีหน่วยวิเคราะห์หมายถึงจงัหวดั ช่วงปี พ.ศ. 2538-2554   น ามาจดัเรียงตามเวลา 

แกนตั้งสะทอ้นสัดส่วนของ GPPi เทียบกบั GPP ทั้งหมด  แกนนอน หมายถึง จ านวนประชากรของจงัหวดั i 

เทียบกบัประชากรทั้งหมด  เส้นลอเรนซ์โดยทัว่ไปเป็น “เส้นโคง้” สะทอ้นการกระจุกตวัของผลิตภณัฑ์

จงัหวดั  ตวัอย่างเช่นจงัหวดัยากจนมีประชากร 10% แต่มีผลผลิตเพียง 1% ในขณะท่ีจงัหวดัรวยสุดมี

ประชากร 10%  แต่มูลค่าการผลผลิตเท่ากบั 30% 
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 การวดัดว้ยดชันีจินี (Gini coefficient) เป็นอีกวธีิการหน่ึง  โดยวดัเป็นตวัเลข ซ่ึงจะมีค่าพิสัยระหวา่ง 
0 ถึง 1  กรณีท่ีเสมอภาคหรือเท่าเทียม Gini coefficient = 0  กรณีท่ีไม่เสมอภาคหรือเหล่ือมล ้ามากท่ีสุด Gini 
coefficient = 1  โดยทัว่ไปดชันีจินีระหวา่ง 0.2 ถือวา่ 0.3 เหล่ือมล ้าไม่มาก  ระหวา่ง 0.4 ถึง 0.5 ถือวา่เหล่ือม
ล ้าสูง  และเกินวา่ 0.5 เหล่ือมล ้ามาก 

จากการค านวณ พบวา่ ค่า Gini เท่ากบั  0.52  สะทอ้นว่าความเหล่ือมล ้ าดา้นการผลิตตามพื้นท่ี

จงัหวดัของไทยสูงมาก (ขอ้มูลระหวา่งปี 2538-2554) 

   

รูปภาพท่ี 1 เส้นลอเรนซ์แสดงการกระจุกตวัของผลิตภณัฑจ์งัหวดัต่อหวัของไทย 

0
.2

.4
.6

.8
1

L
(p

)

0 .2 .4 .6 .8 1
Percentiles (p)

 line_45°  gppcap

source: NESDB 1995-2011

Concentration of GPP per capita (Lorenz curve)

 

 

ตารางท่ี 2 ดชันีจินี GPP per capita 

Gini  
coefficient standard error t-statistic prob>t 

0.522 0.011 47.33 0.00 
 

ตวัแปรท่ีน ามาวเิคราะห์ในบทน้ีไดแ้ก่ GPP และ GPP per capita หน่วยวเิคราะห์ในบริบทน้ีหมายถึง 

จงัหวดั หรือ ภูมิภาค (จ าแนกเป็น 7 ภูมิภาค) 
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 GPP = ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั ซ่ึงเกิดจากผลรวมของมูลค่าเพิ่มสาขาเกษตร อุตสาหกรรม 
และ การบริการท่ีเกิดข้ึนภายในจงัหวดั 

 GPP per capita (y) = ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั  หารดว้ยจ านวนประชากร 
 Growth rate = อตัราการขยายตวัของ GPP per capita, หรือ  d ln y = ln( yt / yt-1)  
 รหสัจงัหวดั ในท่ีน้ีใชต้ามนิยามของบญัชีประชาชาติ 3-digit; 101=ขอนแก่น เป็นตน้ 
 รหสัภูมิภาค  ท่ีน้ีใชต้ามนิยามของบญัชีประชาชาติ ประกอบดว้ย 7 ภูมิภาค 

o 1=ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน 
o 2= ภาคเหนือ 
o 3= ภาคใต ้
o 4= ภาคตะวนัออก 
o 5= ภาคตะวนัตก 
o 6= ภาคกลาง 
o 7= กรุงเทพและปริมณฑล 

 ช่วงเวลา พ.ศ. 2538-2554 (ค.ศ. 1995-2011) 

 

ข้อสันนิษฐาน การไล่กวดทางเศรษฐกิจ (catching-up hypothesis) หมายถึง จงัหวดัหรือภูมิภาคท่ี

ยากจน (วดัดว้ย GPP per capita) มีอตัราการเจริญเติบโตสูงกวา่จงัหวดัหรือภูมิภาคท่ีร ่ ารวย ท าให้ “ช่องวา่ง” 

ระหว่างพื้นท่ีรวย/จน แคบลง ปรากฎการณ์เช่นน้ีมีการคน้ควา้วิจยัในหลายประเทศเรียกว่า convergence  

ในทางตรงกนัขา้ม หากช่องวา่งเพิ่มข้ึนเรียกวา่ divergence  

ช่องว่างมีแนวโน้มเพิม่ขึน้หรือลดลง?  

ตารางท่ี 3 แสดงสถิติผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัต่อคน GPP per capita และอตัราการเจริญเติบโต 

(growth rate) เป็นรายปี ตลอดช่วงเวลา 2538-2554 ในปีแรกมูลค่า GPP per capita โดยเฉล่ียเท่ากบั 57,634 

และในปีสุดทา้ย 2554 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 142,184 หมายถึงการเพิ่มข้ึนของความสามารถการผลิตรายจงัหวดั 

มากกวา่สองเท่า (2.47 เท่า)  ค  านวณเป็นอตัราการเพิ่มข้ึนเท่ากบั 6% ต่อปี  ทั้งน้ีอตัราการเติบโตมีความผนั

ผวนในบางช่วง (พ.ศ. 2540-2544) บางปีอตัราติดลบ  และระหวา่งปี 2550-2552 ซ่ึงอาจจะมีสาเหตุส่วนหน่ึง

จากวกิฤต subprime ในประเทศสหรัฐ มีการปิดโรงงานหรือปลดคนท างานในบางสาขาการผลิตในประเทศ

ไทย 
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ตารางท่ี 3  ผลิตภณัฑจ์งัหวดั และ อตัราการเจริญเติบโต 2538-2554 

ปี พ.ศ. 

ผลิตภณัฑม์วล
รวมจงัหวดั 
ต่อคน 

บาทต่อคน 

อตัราการเพิ่ม
ต่อปี 

GPP per capita 
x100=% 

2538 57,634 Na 
2539 62,475 0.10 
2540 64,561 0.03 
2541 64,810 0.02 
2542 64,070 -0.02 
2543 67,047 0.01 
2544 68,685 0.02 
2545 74,537 0.08 
2546 81,644 0.10 
2547 90,004 0.09 
2548 97,027 0.06 
2549 108,032 0.10 
2550 117,152 0.06 
2551 125,995 0.07 
2552 122,935 0.02 
2553 138,487 0.11 
2554 142,184 0.06 
ค่าเฉล่ีย 91,016 0.06 

 

 ตารางท่ี 4   แสดงสถิติผลิตภณัฑ์จงัหวดัและอตัราการเติบโตเป็นรายภาค  โดยแบ่งช่วงเวลา

ออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกหมายถึงปี 2538-2542 และ 2550-2554 พร้อมกบัขอัสังเกตดงัต่อไปน้ี  

o โครงสร้างการผลิตของแต่ละภูมิภาค  พิจารณาจากสัดส่วนการผลิตรายสาขา (เกษตร 
อุตสาหกรรม และ การบริการ) มีความแตกต่างกนั การเกษตรมีความส าคญัสูงท่ีสุดในภาคใต ้ 
อุตสาหกรรมมีความส าคัญส าหรับภาคกลาง ภาคตะวนัออก และกรุงเทพและปริมณฑล 
มูลค่าเพิ่มในภาคบริการมีความส าคญัสูงสุดในทุกภูมิภาค (ร้อยละ 50-60)  
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o การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม  ส่งผลท าให้สัดส่วนของอุตสาหกรรมใน GPP เพิ่มข้ึน 
ในช่วงแรกค่าเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ  22.7% เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 25.6 % ในขณะท่ีสัดส่วนของ
ภาคอุตสาหกรรมลดลงจากร้อยละ 55.8 ในช่วงแรก เหลือร้อยละ 49.9  

o มีความแตกต่างของความสามารถการผลิตรายภาคอย่างชัดเจน ภาคอีสานมี GPP per capita 
นอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 19,354 บาทต่อคนในช่วงแรก และเพิ่มข้ึนเป็น 38,407 บาทต่อคนในช่วงท่ี
สอง  ในทางตรงกนัขา้มภูมิภาคท่ี GPP per capita สูงสุด คือกรุงเทพและปริมณมลฑลมูลค่า 
GPP per capita เท่ากบั 206,055 บาทต่อคนในช่วงแรก ในช่วงหลงั GPP per capita ของภาค
ตะวนัออกแซงหนา้กรุงเทพและปริมณฑลคือเท่ากบั 344,844 บาทต่อคน 

o ภาคตะวนัออก มีระดบั GPP per capita สูงท่ีสุด  

  

ตารางท่ี 4 สถิติ GPP per capita และอตัราการเติบโตรายภาค 

ภูมิภาค Gppcap Growth ประชากร เกษตร อุตสาหกรรม บริการ 

 
1995-1999 

อีสาน 19,354 0.037 1.093 0.205 0.137 0.658 
เหนือ 31,104 0.050 0.673 0.219 0.180 0.601 
ใต ้ 62,520 0.017 0.573 0.337 0.128 0.535 
ตะวนัออก 122,941 0.035 0.495 0.234 0.349 0.417 
ตะวนัตก 53,324 0.044 0.575 0.176 0.299 0.525 
กลาง 75,528 0.037 0.489 0.148 0.372 0.480 
กทม. และปริมณฑล 206,255 -0.008 1.671 0.034 0.498 0.468 
  เฉล่ีย 62,710 0.033 0.797 0.215 0.227 0.558 

       
 

2007-2011 
อีสาน 38,407 0.084 1.193 0.228 0.171 0.601 
เหนือ 61,960 0.062 0.713 0.269 0.204 0.526 
ใต ้ 116,282 0.063 0.661 0.387 0.138 0.476 
ตะวนัออก 344,844 0.065 0.567 0.233 0.427 0.340 
ตะวนัตก 100,231 0.037 0.611 0.201 0.340 0.459 
กลาง 166,132 0.048 0.505 0.167 0.427 0.407 
กทม. และปริมณฑล 343,784 0.038 1.915 0.033 0.471 0.496 
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  เฉล่ีย 129,351 0.063 0.879 0.245 0.256 0.499 
 

 ตารางท่ี 5 แสดงสถิติเปรียบเทียบกลุ่มจงัหวดัรวย (GPP per capita สูง) กบั จงัหวดัจน (GPP per 

capita ต ่า) 
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ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบผลิตภณัฑจ์งัหวดั ระหวา่งกลุ่มรวย และ กลุ่มจน  

จงัหวดั gppcap 2554 
กลุ่มบน 5 จงัหวดั บาทต่อคน 

ระยอง               1,235,695  
สมุทรสาคร                  541,155  
ชลบุรี                  522,511  
กรุงเทพ                  485,672  
สมุทรปราการ                  454,080  

กลุ่มล่าง 5 จงัหวดั 
 สกลนคร                   35,094  

ยโสธร                   34,181  
ศีรสะเกษ                   34,042  
หนองบวัล าภู                   33,314  
อ านาจเจริญ                   30,231  

 

 รูปภาพ 2 แสดงอตัราการเติบโตของ GPP per capita ตลอดช่วงเวลา 17 ปี พร้อมกบัขอ้สังเกตวา่

ระหวา่งปี 2538-2545 อตัราการเพิ่มค่อนขา้งต ่า (ส่วนใหญ่ต ่ากวา่ร้อยละ 5) และเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 5-10 ต่อ

ปีในระยะหลงั   
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รูปภาพ 2 อตัราการเจริญเติบโตของ GPP per capita ค่าเฉล่ียทุกจงัหวดั 
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 ตารางท่ี 6  วดัความเปล่ียนแปลงของความเหล่ือมล ้า (Gini coefficient และ general entropy (GE)) 

โดยจ าแนกช่วงเวลาเป็น 3 ช่วง  ช่วงแรก 2538-2542 ช่วงท่ีสอง 2543-2549 และ ช่วงท่ีสาม 2550-2554 

พร้อมกบัขอ้สังเกตวา่ ความเหล่ือมล ้าระหว่างจงัหวดัมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนตลอด 3 ช่วง  ดชันีจินีเพิ่มข้ึนจาก 

0.481 ในช่วงแรก กลายเป็น 0.511 ในช่วงสุดทา้ย ส าหรับดชันี GE(1) ดชันีเพิ่มข้ึนจาก 0.417 เป็น 0.496 

 

ตารางท่ี 6 ดชันีวดัความเหล่ือมล ้า (จินีและ GE) แบ่งออกเป็น 3 ช่วง 

 
1995-1999 2000-2006 2007-2011 

Gini coefficient 0.481 0.510 0.511 
(GE(a), a = 1) 0.417 0.486 0.496 

 

 รูปภาพ 3 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัรา GPP per capita การเติบโต กบั GPP per capita โดย

สันนิษฐานว่า จงัหวดัท่ีมี GPP per capita ต ่า น่าจะมีการเจริญเติบโตสูงกว่า จงัหวดัท่ี   อีกนัยหน่ึงมี 
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“กระบวนการไล่กวดทางเศรษฐกิจ” (catching-up hypothesis)  แต่จากผลการศึกษาไม่สามารถสรุปไดว้่า 

จงัหวดัท่ี GPP capita พิจารณาจากรูปภาพท่ี  และผลรีเกรสชนัในตารางท่ี  

 

รูปภาพท่ี 3 เปรียบเทียบอตัราการเติบโต และ GPP per capita 

log grgppcap = -4.194 + 0.129 log gppcap
r² = 0.015  RMSE = 0.927  n = 966
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แกนตั้ง หมายถึง อตัราการเจริญเติบโตแกนนอน หมายถึง GPP per capita (log) 

  

ข้อสังเกตและการอภิปรายผล  กระบวนการไล่กวดทางเศรษฐกิจ (catching-up hypothesis) จะ

เกิดข้ึนไดต่้อเม่ืออตัราการเติบโตของกลุ่มจงัหวดัยากจน สูงกว่ากลุ่มจงัหวดัรวย แต่ในทางตรงกนัขา้มหาก

อตัราการเติบโตในกลุ่มจงัหวดัรวยสูงกว่าหรือเท่ากับจงัหวดัยากจน  ความเหล่ือมล ้ าจะเพิ่มข้ึน  จาก

หลกัฐานเชิงท่ีประจกัษคื์อกลุ่มจงัหวดัรวยกลบัมีอตัราการเติบโตเร็วกวา่ แสดงวา่ ความเหล่ือมล ้ามิติพื้นท่ีมี

แนวโน้มเพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นสัญญาณท่ีน่าห่วงใย และเป็นภารกิจอนัหนักหน่วงของภาครัฐในการลดความ

เหล่ือมล ้ า  นยัต่อการคลงัทอ้งถ่ิน การท่ีผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดักระจุกตวัในบางพื้นท่ีส่งผลต่อความ

เหล่ือมล ้ าดา้นการคลงั เน่ืองจากรายไดรั้ฐส่วนส าคญัมาจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคล และภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  

 

IV.  ความเหลือ่มล า้การคลงัท้องถิ่นไทย การสังเคราะห์จากข้อมูลเชิงประจักษ์  
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องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทย ประกอบดว้ยส่ีรูปแบบ คือ อบจ. เทศบาล อบต. และ อปท. รูปแบบพิเศษ 
(กรุงเทพมหานครและเมืองพทัยา) จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายของแต่ละองค์กร  ระบุอ านาจหนา้ท่ีซ่ึงส่วนใหญ่
เก่ียวขอ้งกบัการจดับริการสาธารณะท้องถ่ิน  การจดัท างบประมาณของแต่ละทอ้งถ่ินมีระเบียบ โดยอิง
หลกัการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายบริหารและสภาทอ้งถ่ิน  ฝ่ายบริหารตอ้งน าร่างขอ้บญัญติังบประมาณ
ประจ าปี ให้ฝ่ายสภาทอ้งถ่ินพิจารณา เสนอแนะการแกไ้ขร่าง  หลงัจากผ่านความเห็นชอบ  เสนอให้ผูว้่า
ราชการจงัหวดัหรือนายอ านาจเห็นชอบอีกคร้ังหน่ึง    

งบประมาณของทอ้งถ่ิน เป็นเคร่ืองมือการท างานท่ีมีความส าคญั  ประกอบดว้ยงบประมาณรายได ้
งบประมาณรายจ่าย  โดยทัว่ไป อปท. จดัท างบประมาณแบบสมดุล  สะทอ้นถึง “รายไดก้ าหนดรายจ่าย” 
หมายถึง  วินัยการคลงั และด ารงเงินสะสมอย่างน้อยจ านวนหน่ึง  เพื่อความไม่ประมาทเพื่อรองรับเหตุ
ฉุกเฉินหรือความผนัผวนของรายได้/รายจ่าย  อาจจะสรุปได้ว่าการบริหารงบประมาณท้องถ่ินใช้หลัก 
“รายไดน้ ารายจ่าย”  การบริหารงานของ อปท. อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของราชการส่วนกลาง คือระเบียบท่ี
ก าหนดโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การตรวจสอบดา้นรายจ่ายและบญัชีโดยส านกังานการ
ตรวจเงินแผน่ดินและหน่วยงานระดบัจงัหวดัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ความเหล่ือมล ้ าการคลงัทอ้งถ่ิน จ าแนกออกเป็นสองมิติ   หน่ึง ความไม่สมดุลแนวต้ัง (vertical 
fiscal imbalance) คือ ความเหมาะสมระหว่างภารกิจกบัรายไดเ้ปรียบเทียบต่างประเภท เช่น รัฐบาล กบั 
รัฐบาลทอ้งถ่ิน  รัฐบาลทอ้งถ่ินระนาบบน กบั รัฐบาลทอ้งถ่ินระนาบล่าง  

สอง ความไม่สมดุลตามแนวนอน (horizontal fiscal imbalance) หมายถึง อบต. ในสภาพใกลเ้คียง
กนั (พื้นท่ี และประชากร) แต่ว่ารายได้แตกต่างกนัมาก อนัเน่ืองจากสภาวะแวดล้อมท่ีต่างกัน เช่น การ
กระจุกตวัของความเจริญในบางจงัหวดั/ภูมิภาค  อย่างไรก็ตาม ปัญหาความไม่สมดุลทางการคลงั เป็นส่ิงท่ี
แกไ้ขได ้โดยการออกแบบเงินอุดหนุนเพื่อความเสมอภาค โดยการติดตามของคณะกรรมการกระจายอ านาจ
ใหท้อ้งถ่ินหรือการวจิยัประเมินผลโดยสถาบนัวชิาการ 

 

ข้อมลูเชิงประจักษ์  ความแตกต่างการคลัง “ท้องถิน่ทัง้จังหวัด” 

ผลงานของดิเรก ปัทมสิริวฒัน์ และ ดารุณี พุ่มแกว้ (2557) ใชข้อ้มูลสถิติการคลงัระหว่างปี 2552-
2555 จาก อปท.ทัว่ไป ใชว้ิธีการ “ยอ่ส่วน” ให้เป็นรายจงัหวดั หมายถึง รวมรายได ้R1+R2+R3 ของ อบจ. 
เทศบาล และ อบต.  หารดว้ยจ านวนประชากรภายในจงัหวดั   ขอ้ดีของวิธีการน้ีคือ การเห็นภาพรวมทั้ง
จงัหวดั และการเปรียบเทียบขา้มจงัหวดั หรือขา้มภูมิภาค   
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ตารางท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบรายไดต่้อหัวของทอ้งถ่ินทั้งจงัหวดั (ค่าเฉล่ีย 3 ปี 2552-2554) 
พร้อมกบัขอ้สังเกตวา่ กลุ่มจงัหวดัรายไดน้อ้ย (10th percentile) ค่าเฉล่ียรายได ้4,186 บาทต่อหวั  เปรียบเทียบ
กบักลุ่มจงัหวดัรายไดสู้ง (90th percentile) รายไดท้อ้งถ่ินเท่ากบั 7,094 บาทต่อหวั 

 

ตารางท่ี 7  เปรียบเทียบความแตกต่างรายไดต่้อหวั (ทอ้งถ่ินทั้งจงัหวดั) 

 
รายไดท้อ้งถ่ินทั้งจงัหวดั 

 
บาทต่อคน 

N 228  (76 x 3ปี) 
Mean 5,554.0 
p10 4,186.1 
p25 4,679.4 
p50 5,293.4 
p75 6,080.2 
p90 7,094.2 

            ท่ีมา สศช.  

 

ตารางท่ี 8   เปรียบเทียบรายไดท้อ้งถ่ินต่อหวั จ าแนกตามภูมิภาค พร้อมกบัขอ้สังเกตวา่ภาคอีสานมี
รายไดท้อ้งถ่ินต่อหวันอ้ยท่ีสุด 4,365 บาท ในขณะท่ีจงัหวดัปริมณฑลมีค่าเฉล่ีย 6,814  บาทต่อหวั 

  

ตารางท่ี 8  สถิติรายไดท้อ้งถ่ินต่อหวั จ าแนกตามภูมิภาค 

  
รายไดร้วมต่อหวั บาทต่อคน 

ภาค N ค่าเฉล่ีย ค่ามธัยฐาน 

  
ปี 2552-2554 

 ภาคอีสาน 57 4,451 4,365 
ภาคเหนือ 51 5,252 5,187 
ภาคใต ้ 42 5,911 5,483 
ภาคตะวนัออก 24 6,137 5,717 
ภาคตะวนัตก 18 5,695 5,703 
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ภาคกลาง 18 6,378 6,430 
ปริมณฑล 18 7,327 6,814 
   ค่าเฉล่ีย 228 5,554 5,293 

 
(76x3) 

   

 ตารางท่ี 9   ระบุความแตกต่างเป็นรายจงัหวดั โดยเทียบ 10 จงัหวดัรายได้ท้องถ่ินสูงท่ีสุด 

ประกอบด้วยภูเก็ต กทม.  ระยอง เป็นตน้  รายได้ทอ้งถ่ินต่อหัวมีค่าพิสัย  6,500 ถึง 11,000  บาท  

เปรียบเทียบกบั 10 จงัหวดัรายไดท้อ้งถ่ินนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงส่วนใหญ่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ค่าพิสัยระหวา่ง 

3,900-4,500 บาทต่อหวั 

 

ตารางท่ี 9  ความเหล่ือมล ้าการคลงัทอ้งถ่ิน มิติพื้นท่ี (จงัหวดั) 

จงัหวดั 
รายได้

จดัเกบ็เอง ภาษีแบ่ง เงนิอุดหนุน รายได้รวม 
จ านวน 
อปท. พืน้ที ่

จ านวน
ประชากร 

      10 อนัดบัแรก       

ภูเก็ต 3060.5 5397.2 2547.4 11005.1 19 559.1 332,704 

กทม 2281 6017.2 2305.9 10604.1 1 1568.7 5,705,751 

ระยอง 1561.8 4753.8 2298 8613.7 68 3805 606,998 

ชลบุรี 1444.7 4205.7 2214.4 7864.8 98 4552 1,175,388 

สมุทรปราการ 1336.3 4435.9 1696 7468.2 49 972.2 1,155,540 

สระบุรี 751.9 4143.3 2563 7458.3 109 3350.5 613,258 

อยธุยา 865.1 4079.6 2319.8 7264.5 158 2247.6 770,515 

สมุทรสาคร 1209.4 3481.6 2101.5 6792.5 38 869.8 481,336 

นนทบุรี 970.5 3957.5 1861.6 6789.5 46 645.5 1,067,432 

เพชรบุรี 525.3 3094.3 2909.8 6529.4 85 5724.5 457,947 

      10 อนัดบัสุดท้าย       

สระแกว้ 249.3 2047.4 2147.6 4444.3 66 7054.8 532,810 
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มหาสารคาม 164.2 1977.4 2194 4335.5 143 5445.9 937,720 

บุรีรัมย ์ 166.9 1876 2231.1 4273.9 209 10316.5 1,538,400 

อุบลราชธานี 174.5 1961.2 2116.3 4252 239 15642.2 1,798,663 

นครพนม 167.9 1943.2 2121.1 4232.1 104 5381.9 700,168 

ศรีสะเกษ 131.3 1866.4 2164 4161.7 217 8143.2 1,442,647 

ร้อยเอด็ 155.7 1916.9 2049.8 4122.4 203 7765.8 1,308,620 

หนองบวัล าภู 143.6 1977.7 1945.4 4066.7 68 4091 500,570 

สกลนคร 164.2 1839.6 1982.6 3986.4 141 9240.8 1,116,009 

สุรินทร์ 149.5 1812.7 1982.4 3944.6 173 9371.9 1,360,654 

ท่ีมา กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

หมายเหตุ สถิติการคลงัหมายถึงปีงบประมาณ 2555 

ค านวณจากรายไดข้อง อบจ. เทศบาล และ อบต. ทั้งจงัหวดั หารดว้ยจ านวนประชากร  

 

ตารางท่ี 10 สถิติการคลงัทอ้งถ่ินทั้งจงัหวดั จ  าแนกตาม 3 แหล่งรายได ้

 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 
(R1/N) 

ภาษีแบ่งหรือรัฐ
จดัเก็บให้ 

(R2/N) 
เงินอุดหนุน 

(R3/N) 

 
บาทต่อหวั 

ภาคอีสาน 185.6 2,036.1 2,228.9 
ภาคเหนือ 276.2 2,525.1 2,450.6 
ภาคใต ้ 658.8 2,694.1 2,558.6 
ภาคตะวนัออก 702.6 3,118.3 2,316.2 
ภาคตะวนัตก 437.0 2,724.4 2,533.5 
ภาคกลาง 499.0 3,139.6 2,739.7 
ปริมณฑล 1,308.0 4,069.9 1,949.2 
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   ค่าเฉล่ีย 480.6 2,682.6 2,390.7 
  

ตารางท่ี 11 ความแตกต่างของรายไดท้อ้งถ่ินทั้งจงัหวดั  พร้อมกบัขอ้สังเกตว่า จงัหวดัท่ีมีรายได้

น้อย (จากส่วนท่ีเก็บเองและภาษีแบ่ง) ได้รับเงินอุดหนุนน้อย – ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัหลกัความเสมอภาค 

(จงัหวดัท่ีรายไดน้อ้ย—ไดรั้บเงินอุดหนุนจากรัฐมากกวา่)  

  

ตารางท่ี 11  รายไดท้อ้งถ่ินเปรียบเทียบตามระดบัรายได ้

ระดบัรายได ้
ต่อหวั จ านวน 

รายไดจ้ดั 
เก็บเอง 

ภาษีแบ่งหรือรัฐ
จดัเก็บให ้ เงินอุดหนุน 

  
บาทต่อหวั 

<=4000 9 153.6 1,970.9 1,665.5 
4001-4500 33 184.0 1,967.1 2,088.7 
4501-5000 41 259.0 2,234.6 2,258.6 
5001-5500 51 332.7 2,422.9 2,488.0 
5501-6000 32 480.9 2,754.3 2,473.8 
6001-7000 39 589.4 3,029.1 2,786.8 
7001-8000 13 1,134.6 4,140.8 2,241.8 

8001-10000 5 1,500.3 4,825.7 2,492.3 
10001-15000 5 2,784.1 5,915.0 2,444.8 
รวม/ค่าเฉล่ีย 228 480.6 2,682.6 2,390.7 

 

รูปภาพท่ี   แสดงการกระจุกตวั (เส้นลอเรนซ์) ของรายไดท้อ้งถ่ินทั้งจงัหวดัต่อหวั แบ่งออกเป็น 3 
ส่วน คือ รายไดจ้ดัเก็บเอง  ภาษีแบ่งหรือรัฐจดัเก็บให ้และเงินอุดหนุน   
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ความเหลื่อมล ้าของรายได้ กรณศึีกษา เทศบาล และ อบต.  

ในส่วนน้ีเสนอการวิเคราะห์กรณีศึกษาของเทศบาล และ อบต.  ซ่ึงเป็น “หน่วยงานทอ้งถ่ินระดบั
ล่าง” (lower-tier local administration)  สะทอ้นความใกลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสุด   ตารางท่ี 10 แสดงสถิติ
การคลงัของ อบต. และเทศบาล และอภิปรายขอ้สังเกตบางประการดงัน้ี 

ก) ฐานะคลงัแตกต่างกนัมากระหวา่งเทศบาล และ อบต. (ดูตารางท่ี 12)  คือ เทศบาลจดัเก็บรายได้
เอง และรายไดจ้ากภาษีแบ่งสูงกวา่ อบต.   นอกจากน้ีเงินอุดหนุนท่ีเทศบาลไดรั้บก็สูงกวา่ อบต. 
เช่นเดียวกนั  อาจจะกล่าวไดว้า่ เงินอุดหนุนท่ีผา่นมามีอคติ “เอ้ือคนเมือง”  ซ่ึงในหวัเร่ืองน้ีควร
จะทบทวน – ตามหลกัการเงินอุดหนุนของรัฐบาลควรจะเอ้ือพื้นท่ียากจน หรือ อบต. มากกว่า 
เทศบาล  ทั้งน้ีโดยค านึงถึง “การอุดหนุนเพื่อความเสมอภาค” (equalization fund)   

ข) ความแตกต่างของรายไดท่ี้ทอ้งถ่ินจดัเก็บเอง และ ภาษีแบ่ง ระหวา่งเมือง-ชนบท เป็นส่ิงท่ีเขา้ใจ
ได้เน่ืองจากเมืองเป็นแหล่งท่ีตั้ งของสถานประกอบการ ศูนย์การพาณิชย์ แม้แต่โรงงาน
อุตสาหกรรม ท าให ้“ฐานภาษี” ของเทศบาลสูงกวา่ อบต.  
    

ตารางท่ี 12  สถิติการคลงัของเทศบาล และ อบต. ปีงบประมาณ 2552-2555 

ค่าสถิติ จดัเก็บเอง ภาษีแบ่ง เงินอุดหนุน 

 
อบต. 

N 23,084 23,084 23,084 
Mean 191 2,001 2,008 
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p10 36 1,320 1,011 
p25 55 1,547 1,394 
p50 90 1,831 1,898 
p75 162 2,241 2,456 
p90 335 2,844 2,990 

    
 

เทศบาล 
N 8,017 8,017 8,017 

Mean 519 2,988 3,304 
p10 75 1,531 1,583 
p25 134 1,904 2,106 
p50 290 2,692 2,868 
p75 618 3,567 3,897 
p90 1,124 4,671 5,467 

          หมายเหตุ สถิติเฉล่ีย 4 ปี  2552-2555  

 

ตารางท่ี 13 แสดงการค านวณค่าสหสัมพนัธ์ (correlation coefficient) ตามหลกัอุดมคติ--เงิน
อุดหนุนควรจะมีลกัษณะผกผนั (ติดลบ) กบัรายไดท่ี้จดัเก็บเองและภาษีแบ่ง   แต่ในสภาพเป็นจริงของไทย  
เงินอุดหนุนกลบัจดัสรรให้หน่วยงานทอ้งถ่ินท่ีมีฐานะการคลงัดีกว่า  คือ เทศบาล/อบต. รวย  ได้รับเงิน
อุดหนุนมากกวา่ เทศบาล/อบต. ยากจน  จึงเสนอใหป้รับปรุงหลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัสรรเงินอุดหนุน 

 

ตารางท่ี 13  ค่าสหสัมพนัธ์ระหวา่งเงินอุดหนุน กบั รายไดจ้ดัเก็บเอง และ ภาษีแบ่ง 

 
อบต. 

 
R1: รายได้จัดเกบ็เอง R2: ภาษีแบ่ง R3: เงินอุดหนุน 

    R1: รายไดจ้ดัเก็บเอง 1 
  R2: ภาษีแบ่ง 0.3139 1 

 R3: เงินอุดหนุน 0.0315 0.204 1 

    
    
 

เทศบาล 
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R1: รายไดจ้ดัเก็บเอง R2: ภาษีแบ่ง R3: เงินอุดหนุน 

    R1: รายไดจ้ดัเก็บเอง 1 
  R2: ภาษีแบ่ง 0.3128 1 

 R3: เงินอุดหนุน 0.1764 0.5547 1 
 

 

ตารางท่ี 14  เปรียบเทียบรายไดต้ามประเภท และแหล่งรายได ้

ประเภท จ านวน 
รายไดท่ี้

ทอ้งถ่ินจดัเก็บ ภาษีแบ่ง เงินอุดหนุน 

 
แห่ง หน่วย บาทต่อคน 

อบต. 5,509 220 2,237 2,794 
เทศบาลนคร 31 1,646 3,725 3,994 
เทศบาลเมือง 165 1,179 3,674 4,417 
เทศบาลต าบล 2,070 481 3,149 3,608 
ท่ีมา กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน หมายเหตุ สถิติปี  พ.ศ. 2555 

 

ผลการศึกษาในส่วนเทศบาล / อบต. สรุปไดด้งัน้ี 

ก) รายได้ท่ีท้องถ่ินจดัเก็บเอง (R1/N) เหล่ือมล ้ ามากท่ีสุด ภายในกลุ่มเทศบาลด้วยกันเอง  
“เทศบาลต าบล” จดัเก็บไดน้อ้ยท่ีสุด  และ รายไดข้อง อบต. ต ่ากวา่เทศบาลอยา่งมีนยัส าคญั  

ข) การเปรียบเทียบเป็นรายจงัหวดั โดยพิจารณาภาพรวม (รายไดร้วม 3 ประเภท ต่อประชากร) มี
ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 

ค) การจดัสรรภาษีแบ่งต่อหวั (R2/N)  เป็นอีกตวัแปรหน่ึงท่ีมีความเหล่ือมล ้าสูง  เน่ืองจากสถานะ
เศรษฐกิจของแต่ละจงัหวดั วดัด้วยผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัต่อหัว แตกต่างกันอย่างมาก 
ยกตวัอยา่ง จงัหวดัระยอง GPP per capita เกินกวา่ 1 ลา้นบาทต่อคน  ในขณะท่ีจงัหวดัในภาค
อีสานส่วนใหญ่มี GPP per capital นอ้ยกวา่ 5 หม่ืนบาทต่อคน 

ง) การจดัสรรเงินอุดหนุนท่ีมีอคติต่อคนชนบท (อบต.) กล่าวคือ อบต. ได้รับการจดัสรรเงิน
อุดหนุนต่อหัว ต ่ ากว่าเทศบาล ท าให้บริการสาธารณะของประชาชนในชนบท ต ่ ากว่า
ประชาชนในเขตเมืองอยา่งชดัเจน 
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จ) การจดัสรรเงินอุดหนุนต่อหัว (R3/N) ตามสภาพความเป็นจริงแตกต่างจากอุดมคติหรือตาม
หลกัทฤษฎี   กล่าวคือ มิไดจ้ดัสรรแบบผกผนั คือ อปท. ท่ีมีนอ้ย—ไดรั้บเงินอุดหนุนต่อหวัมาก 
และ อปท.ท่ีมีมาก—ไดรั้บเงินอุดหนุนลดหลัน่กนัไป  ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีควรจะปรับปรุงแกไ้ข
อยา่งเร่งด่วน  โดยอาจจะศึกษากรณีตวัอยา่งในบางประเทศ (เช่น ญ่ีปุ่น รัสเซีย และประเทศใน
กลุ่มโออีซีดี)    

 

กรณีศึกษา อบจ. 

 ในปี 2554 อบจ. มีรายไดเ้ฉล่ีย 943 บาทต่อหวั  มี อบจ. จ  านวนนอ้ยท่ีรายไดเ้กินกวา่ 2 พนับาทต่อ

คน  รูปภาพขา้งล่างแสดงการกระจายของรายไดร้วมต่อหวั  

รูปภาพ   แสดงการกระจายของรายไดต่้อหวัของ อบจ. ปี 2554 
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ตารางท่ี 15 แสดงดชันีจินีของรายได ้อบจ. จ าแนกตาม 3 แหล่งรายได ้ พร้อมกบัขอ้สังเกตวา่ รายได้

ท่ีจดัเก็บเองมีความเหล่ือมล ้ าสูงท่ีสุด 0.4  ตามดว้ยภาษีแบ่ง และเงินอุดหนุน (Gini = 0.27 และ 0.23 

ตามล าดบั) 

ตารางท่ี 15  ดชันีความเหล่ือมล ้าการคลงั  อบจ. ปีงบประมาณ 2554 
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Gini coefficient std err 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 0.40 0.06 
ภาษีแบ่ง 0.27 0.03 
เงินอุดหนุน 0.23 0.02 

 

รูปภาพ   เส้นลอเรนซ์แสดงงรายไดต่้อหวัของ อบจ. 

จ าแนกเป็น 3 ส่วน รายไดจ้ดัเก็บเอง ภาษีแบ่ง และเงินอุดหนุน 
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ตารางท่ี 16  สถิติรายไดต่้อหวัของ อบจ. จ  าแนกตามแหล่งรายได ้(ปี 2554) 

 
รายไดต่้อหวั  หน่วย บาทต่อคน 

 
จดัเก็บเอง ภาษีแบ่ง เงินอุดหนุน 

 
อบจ. 

N 76 76 76 
mean 82 535 326 
p10 30 251 184 
p25 36 359 229 
p50 58 477 291 
p75 104 631 419 
p90 148 775 511 

 

 

ความเหลื่อมล ้าของรายได้  กรณศึีกษาการคลังของส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร 

 การคลงัของกรุงเทพมหานครเป็นกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ ประกอบดว้ย 50 ส านกังานเขต  ท าหนา้ท่ี

จดัเก็บรายได ้จดัท ากิจกรรม ในขณะเดียวกนัส านกังานเขต ไดรั้บงบประมาณน ามาใชจ่้ายท ากิจกรรมต่างๆ 

การจดับริการสาธารณะ และแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   บทความของดิเรก ปัทมสิริวฒัน์

และพิชิต รัชตพิบุลภพ (2556)  เสนอวเิคราะห์ความเหล่ือมล ้าดา้นรายได ้และ ดา้นรายจ่ายของ 50 ส านกังาน

เขต ในช่วงปี 2542-2552  โดยตั้งขอ้สันนิษฐานวา่  ก) ความเหล่ือมล ้าของการจดัเก็บรายไดข้องส านกังาน

เขตน่าจะมีแนวโนม้ลดลงเม่ือเวลาผา่นไป  ข) มีความเหล่ือมล ้าดา้นการใชจ่้ายของแต่ละส านกังานเขต  

วิธีการวิเคราะห์และผล  ผูเ้ขียนไดร้วบรวมขอ้มูลรายไดข้องแต่ละส านกังานเขตของ กทม.  น ามา

ค านวณเป็น “ต่อหวั” (revenue per capita)  ทางดา้นรายจ่ายก็เช่นเดียวกนัน ามาค านวณเป็น “รายจ่ายต่อหวั   

หน่วยวเิคราะห์ คือ ส านกังานเขตฯ  ช่วงเวลาท่ีศึกษา 11 ปี ระหวา่ง พ.ศ. 2542-2552    

ผลการศึกษา  
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 ความเหล่ือมล ้าของการจดัเก็บรายไดข้องแต่ละส านกังานเขตสูงมาก วดัดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิจินี

เท่ากบั  0.55  หมายเหตุ  เขตท่ีจดัเก็บรายได้สูงท่ีสุด คือ บางรัก และ ปทุมวนั สาเหตุเช่นน้ี

เพราะทั้งสองเขตมีโรงแรม ร้านคา้ สถานบนัเทิงและท่องเท่ียว ศูนยก์ลางการพาณิชย ์จ านวน

มาก ท าให้รายไดจ้ากภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ค่าธรรมเนียมการจดัเก็บขยะ และอ่ืนๆ  รายรับ

ของสองเขตน้ีเกินกวา่ 10,000 บาทต่อคน  ในทางตรงกนัขา้มส านกังานเขตท่ีจดัเก็บรายไดน้อ้ย 

ไดแ้ก่ หนองจอก ตล่ิงชนั สายไหม คลองสามวา รายไดน้อ้ยกวา่ 300 บาทต่อคน 

 งานวิจยัสันนิษฐานว่า ความเหล่ือมล ้ าของรายไดน่้าจะมีแนวโน้มลดลงเน่ืองจากการกระจาย

ของบา้นเรือน ร้านคา้และส านกังานออกไปชานเมือง เพราะราคาท่ีดินต ่ากวา่ การสร้างชุมชน

ใหม่ อย่างไรก็ตาม ผลลพัธ์กลบัพบว่า ความเหล่ือมล ้ าไม่มีแนวโน้มลดลง – กลบัจะเพิ่มข้ึน 

(การวดัดว้ยดชันีไทล ์0.474 ในปี 2542  หลงัจากสิบปีผา่นไปเท่ากบั 0.589 ในปี 2552)   

 ล าดับต่อมาคือการวิเคราะห์ด้านรายจ่ายต่อหัว พบว่าความเหล่ือมล ้ าน้อย วดัด้วยดชันีไทล์

เท่ากบั 0.042 ในปี 2542  และลดลงเล็กนอ้ยเหลือ 0.037 ในปี 2552  ท่ีเป็นเช่นน้ีสะทอ้นว่า 

กทม. มีวิธีการบริหาร/จดัสรรเงินอุดหนุนในลกัษณะ “เสมอภาค” ท าให้รายจ่ายต่อหัวและ

บริการสาธารณะไม่แตกต่างกนัมากนกั 

 

ตารางท่ี 17 ดชันีวดัความเหล่ือมล ้าดา้นรายไดแ้ละรายจ่ายของส านกังานเขต กรุงเทพมหานคร 

 
ดัชนีความเหลือ่มล า้  

ปีงบประมาณ รายได้ต่อหัว รายจ่ายต่อหัว 
2542 0.474  0.042  
2543 0.478  0.034  
2544 0.465  0.031  
2545 0.480  0.031  
2546 0.479  0.032  
2547 0.544  0.034  
2548 0.516  0.036  
2549 0.558  0.041  
2550 0.556  0.053  
2551 0.569  0.039  
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2552 0.589  0.037  
        ท่ีมาของขอ้มูล  ฝ่ายรายได ้กรุงเทพมหานคร  

 
 

ตารางท่ี 18 รายไดแ้ละรายจ่ายต่อหวั ของส านกังานเขตฯ กรุงเทพมหานคร ปี 2552 

  

ห้าล าดบัสูงสุด 
ส านักงาน

เขต 
 

รายได้ต่อ
หัว 

รายจ่ายต่อ
หัว 

ปทุมวนั 
 

15,537 4,955 

บางรัก 
 

13,317 4,223 

วฒันา 
 

5,991 3,379 

หว้ยขวาง 
 

4,958 3,468 

สมัพนัธวงศ ์
 

4,591 6,041 

  

ห้าล าดบัต า่สุด 

ดอนเมือง 
 

368 2,150 

หนองจอก 
 

292 2,587 

ตล่ิงชนั 
 

292 2,504 

สายไหม 
 

248 2,524 

คลองสามวา 
 

190 2,117 
ท่ีมาของขอ้มูล  ฝ่ายรายได ้กรุงเทพมหานคร  

   

 ในรายงานวิจยัเดียวกนัน้ี เสนอการวิเคราะห์เหนือจริง (counterfactual analysis) กล่าวคือ 

สมมติวา่ กทม. จดัเก็บภาษีทรัพยสิ์นแทนภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ในปี 2552 หมายถึง 

การประเมินภาษีตามมูลค่าท่ีดิน บา้นและอาคารพาณิชย ์โดยไม่ยกเวน้ อตัราภาษีร้อยละ 

0.1 (มูลค่าบา้น 1 ลา้นบาทเสียภาษี 1,000 บาท และอาคารพาณิชย ์มูลค่า 1 ลา้นบาท เสีย

ภาษี 3,000 บาท) ผลลพัธ์คือ  

o รายไดข้องส านกังานเขต กทม. โดยเฉล่ียเพิ่มข้ึนจาก 2,080 บาทต่อคน  กลายเป็น 

3,013 บาทต่อคน อีกนยัหน่ึงรายไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ45  

o ความเหล่ือมล ้าการคลงัระหวา่งส านกังานเขต ลดลง (Theil inequality ลดลงจาก 

0.589  เหลือ 0.318)  เหตุผลส าคญัคือทุกส านกังานเขตลว้นมีบา้นและท่ีดินซ่ึงอยู่
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อาศัย  ดังนั้ นทุกแห่งมีรายได้เพิ่มข้ึนเม่ือเก็บภาษีทรัพย์สิน (โดยไม่ยกเว้น)  

ส าหรับภาษีโรงเรือนและท่ีดิน บา้นท่ีเจา้ของอยู่อาศยัเองไดรั้บการยกเวน้ ท าให้

ฐานภาษีของส านกังานเขตรอบนอก  นอ้ยมาก   

 

V.  ข้อวเิคราะห์เชิงปฏรูิป 

ดงัวเิคราะห์ในตอนตน้วา่ มีหลกัฐานเชิงประจกัษช์ดัเจนวา่ มีความเหล่ือมล ้าทางการคลงัทอ้งถ่ินในประเทศ

ไทย ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีควรไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข  กล่าวคือ หน่ึง ความเหล่ือมล ้ าระหว่างชุมชนเมืองและ

ชนบท คือ เทศบาล และ อบต.  สอง ความเหล่ือมล ้าระหวา่งจงัหวดัร ่ ารวยและจงัหวดัยากจน  โดยพิจารณา

จากผลรวมการคลงัทอ้งถ่ินทั้งจงัหวดั  สาม ตามหลกัอุดมคติเงินอุดหนุนควรท าหนา้ท่ีลดความเหล่ือมล ้า—

แต่สภาพเป็นจริง วิธีการจดัสรรเงินอุดหนุนท่ีผ่านมาไม่ได้ท าบทบาทน้ีเท่าท่ีควร   ในส่วนน้ีเสนอการ

สังเคราะห์ความรู้การคลงั โดยจ าแนกประเด็นออกเป็น 2 ส่วน หน่ึง แนวทางการขยายฐานรายไดใ้ห้องคก์ร

บริหารทอ้งถ่ินในภาพรวม  สอง มาตรการและแนวทางลดความเหล่ือมล ้ าระหว่างพื้นท่ีรวย/จน ระหว่าง

เมืองและชนบท   

 PR1: การขยายภาษีฐานร่วม 

 จากประสบการณ์ 15 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2542-2558)  องค์กรบริหารท้องถ่ินของไทยมีการ

เจริญเติบโต ประจกัษไ์ดจ้ากรายไดเ้พิ่มข้ึน และการขยายบริการสาธารณะ  แต่ทวา่รายไดท่ี้เพิ่มข้ึนนั้นมาจาก

การเพิ่มเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผน่ดิน   ซ่ึงถือเป็นจุดอ่อน เพราะประการหน่ึง องคก์รบริหารทอ้งถ่ินมี

อตัราการพึ่งเงินอุดหนุนในสัดส่วนท่ีสูงข้ึน  ประการท่ีสอง จุดอ่อนในแง่การบริหารเน่ืองจากความอิสระ

ของทอ้งถ่ิน (local autonomy) ลดน้อยลง  เพราะเงินอุดหนุนระบุเง่ือนไขการใช้จ่าย ขาดความคล่องตวั 

ความไม่แน่นอนเพราะเงินอุดหนุนก าหนดโดยการเมืองระดบัชาติ ซ่ึงแปรเปล่ียนตามพรรคการเมือง และ

ความล่าชา้ของการบริหารจดัการ   

ขอ้เสนอให้ปรับปรุงะแกไ้ข  โดยค านึงถึงเป้าหมายการปฏิรูปการคลงัทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน มาตรการ

ส าคญัในล าดบัแรก คือ การก าหนดกติกาการแบ่งภาษีให้เหมาะสม (tax assignment)  ระหวา่งรัฐบาล และ 

หน่วยทอ้งถ่ิน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการท่ีวา่ “รายไดต้ามรายจ่าย” (revenue follows function)  เม่ือภารกิจ
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จากราชการส่วนกลางไดถ่้ายโอนให้แก่หน่วยงานทอ้งถ่ินแลว้จึงเป็นการสมควรท่ีจะก าหนดกติกาภาษีแบ่ง  

(tax sharing rule)    

พรบ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ 2542  ไดแ้สดงเจตจ านงตอ้งการให้องคก์าร

บริหารทอ้งถ่ินมีบทบาทจดับริการสาธารณะในสัดส่วนร้อยละ 35  จึงไดก้ าหนดให้รัฐบาลจดัสรรรายไดไ้ม่

น้อยกว่าร้อยละ 35 ของรายไดสุ้ทธิรัฐบาล  ด้วยเหตุน้ีกฎกติกาว่าด้วยการแบ่งภาษีควรจะสอดคล้องกนั 

ตวัอยา่งเช่น ก าหนดให้รายไดข้องรัฐประมาณร้อยละ 65 และรายไดข้องทอ้งถ่ินในสัดส่วนร้อยละ 35  หรือ

ใกลเ้คียง   ในประการน้ีตวัแทนฝ่ายทอ้งถ่ินในคณะท างานยกร่างภาษีรายไดท้อ้งถ่ินไดย้ืนยนัวา่ ประสงคจ์ะ

ใหก้ าหนด “ภาษีฐานร่วม” และเกณฑก์ารแบ่งท่ียอมรับไดคื้อ 70:30   เจตจ านงเช่นน้ีควรจะยึดถือ แต่จะตอ้ง

แก้ไขกฎหมายภาษี (หลายฉบบั เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสุรา ภาษียาสูบ ฯลฯ)   ผลลพัธ์ต่องบประมาณ

แผ่นดินคือ ความจ าเป็นท่ีรัฐบาลจะจดัสรรอุดหนุนในงบประมาณแผ่นดิน จะลดลง เช่น เงินอุดหนุนจะมี

สัดส่วนเหลือร้อยละ 5-10 ของรายไดท้อ้งถ่ินทั้งหมด24    

การก าหนดภาษีฐานร่วม หรือ “ภาษีแบ่ง” (tax sharing) ในสัดส่วน 70:30   ยงัจะเกิดผลดีอยา่งนอ้ย

สองประการต่อประชาชน   ประการแรก ในแง่จิตวิทยา  เม่ือประชาชนรับรู้วา่ ร้อยละ 30 ของภาษีท่ีจดัเก็บ

ภายในจงัหวดั   จะอยู่ในพื้นท่ีของตน  จะน าไปจดัสรรเป็นรายจ่ายท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมใน

จงัหวดั  ความรู้สึกวา่ “มีส่วนแบ่งคืนกลบัมายงัทอ้งถ่ิน” จะส่งผลใหผู้เ้สียภาษีเตม็ใจและร่วมมือในการช าระ

ภาษี   อย่างไรก็ตามน้ี  เป็นเพียงการคาดการณ์ตามหลกัทฤษฎี   ซ่ึงในอนาคตสถาบนัพระปกเกลา้อาจจะ

สนับสนุนงานวิจยัด้านการคลงัทอ้งถ่ินและความเต็มใจเสียภาษี/ค่าธรรมเนียม   โดยเพื่อสอบถามความ

คิดเห็นและทศันคติของผูเ้สียภาษี จากทุกจงัหวดัทั้งในเขตเมืองและชนบท   ประการท่ีสอง การก าหนดภาษี

ฐานร่วม หมายถึง องคก์รบริหารทอ้งถ่ินเป็น “เจา้ของ” ร่วมกบักระทรวงการคลงั  จึงควรก าหนดแนวทาง

บริหารภาษี (tax administration) แบบใหม่  ในจงัหวดัหรือเขตภาษี – ให้จดัตั้งคณะกรรมการร่วมการบริหาร

ภาษีในจงัหวดั/เขต  หมายเหตุ  ขั้นต ่าควรจะเป็น “เขตภาษี” หรือ อาจจะเป็นแต่ละจงัหวดั   หมายถึง การ

ส่งเสริมให้ท างานร่วมกนั ระหว่างกรมท่ีจดัเก็บภาษี (กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร)  การ

                                                           
24 ตวัเลขสมมติ รายไดข้องทอ้งถ่ินรวมกนัเท่ากบั 7 แสนลา้นบาท เงินอุดหนุนจะลดลงอยา่งมากจากปัจจุนกวา่ 2 แสนลา้น
บาท เหลือเพียง 35,000 ลา้นบาท  - หากกติกาเป็นเช่นน้ีนบัวา่เป็นผลดีต่อการบริหารการเงินและงบประมาณของทอ้งถ่ิน
เน่ืองจาก การประมาณการภาษีรวมเป็นส่ิงท่ีคาดการณ์ได ้และความรู้สึกวา่ “เป็นธรรม” จริงอยูภ่าษีอาจจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง
ตามภาวะเศรษฐกิจ แต่เป็นการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงทั้ งระบบ ทุกฝ่ายย่อมจะเขา้ใจได ้ ในขณะท่ีการก าหนดเงินอุดหนุนมี
ลกัษณะข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจและการต่อรอง (discretionary and bargaining) ความเส่ียงท่ีจะถูกวิจารณ์วา่ไม่เป็นธรรม มีอคติ
และการจดัสรรลกัษณะทอ้งถ่ินนิยม 
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วางแผน การประชาสัมพนัธ์ให้การประชาชนร่วมมือ  การติดตามวิเคราะห์ “อตัราการจดัเก็บ” การพฒันา

ทะเบียนภาษีหรือฐานขอ้มูลผูเ้สียภาษี (บุคคล ร้านคา้ และนิติบุคคล) การตรวจสอบภาษี (tax audit) เพื่อการ

วิเคราะห์ในหวัขอ้การร่วมมือเสียภาษี (tax compliance) จุดร่ัวของภาษี (tax loophole) เป็นอยา่งไร  น ามา

เปรียบเทียบขา้มเขต/จงัหวดั   

หมายเหตุ  การแบ่งภาษีระหวา่งรัฐบาลและหน่วยงานทอ้งถ่ิน  เก่ียวขอ้งกบักฎหมายหลายฉบบั เช่น 

พรบ. ภาษีมูลค่าเพิ่มก าหนดให้ส่วนแบ่งของ อปท. เท่ากบั 1 ใน 9  พรบ. ภาษีสุรา และ พรบ. ภาษียาสูบให้

อ านาจทอ้งถ่ินในการจดัเก็บเพิ่มร้อยละ 10 ฯลฯ  พรบ. ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และ พรบ. ภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคล ไม่ได้แบ่งให้องค์กรบริหารท้อง ถ่ินแต่อย่างใด  ในสภาพปัจจุบัน --เ ป็นการบริหารโดย

กระทรวงการคลงัโดยไม่มีตวัแทนของทอ้งถ่ินร่วมบริหาร 

จากการส ารวจวรรณกรรมของ Anwar Shah (2006)  ระบุวา่  ในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย รัฐบาล

ทอ้งถ่ินมีรายไดส่้วนส าคญัจากภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา   ในเยอรมนั – มีระบบแบ่งภาษีเงินไดใ้ห้รัฐบาล

ทอ้งถ่ิน  ในประเทศญ่ีปุ่น มีการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในลกัษณะ pickybacking taxation กล่าวคือ 

รัฐบาลกลางจดัเก็บ จงัหวดัจดัเก็บ และเทศบาลจดัเก็บ   ในประเทศจีน การแบ่งภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา

และนิติบุคคล ระหวา่งรัฐบาลกบัทอ้งถ่ิน ในสัดส่วน 60:40 (Baoyun and Shah 2006) 

ความก้าวหน้าที่ผ่านมา   รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ก าหนดหลกัการให้รัฐบาลเร่งรัดในการตรา

พระราชบญัญติัรายได้ท้องถ่ิน  คือการแสดงเจตจ านงให้ “ปฏิรูปกติกาการแบ่งภาษีระหว่างรัฐบาลกับ

หน่วยงานทอ้งถ่ิน”    ซ่ึงคณะกรรมการกระจายอ านาจฯ ได้พยายามสนองตอบ  โดยแต่งตั้งคณะท างานเพื่อ

ยกร่างกฎหมายฉบบัน้ีข้ึน  ด าเนินการตั้งแต่ปี 2551 เป็นตน้มา ไดมี้การจดัประชุมไปแลว้หลายคร้ัง มีตวัแทน

จากหลายฝ่าย คือ กระทรวงการคลงั กระทรวงมหาดไทย ราชการฝ่ายทอ้งถ่ิน  และนกัวิชาการเขา้ร่วมแสดง

ความคิดเห็น และได้จดัท าร่างพระราชบญัญติั   จากประสบการณ์ในคณะท างานชุดน้ี พบว่ามีแนวคิด

แตกต่างและหลากหลาย ซ่ึงเป็นธรรมดา   แต่ส่ิงท่ียอมรับและเห็นพอ้งกนัคือ หลกัการ “ภาษีฐานร่วม” เพื่อ

ส่ือสารใหป้ระชาชนเขา้ใจวา่   ภาษีท่ีจดัเก็บนั้นประกอบดว้ยสองส่วน รายไดส่้วนหน่ึงเพื่อบ ารุงรัฐบาล อีก

ส่วนหน่ึงควรให้เป็นภาษีของทอ้งถ่ิน  ส าหรับ “อตัราส่วนแบ่ง” (tax sharing) นั้นเป็นประเด็นท่ีซับซ้อน

และมีความเห็นท่ีหลากหลาย    ฝ่ายทอ้งถ่ินแสดงเจตจ านงตอ้งการให้แบ่งภาษีในอตัราส่วนสูง เช่น ร้อยละ 

50   ในขณะท่ีส่วนกลางหรือคนท่ีสนบัสนุน แยง้วา่ ร้อยละ 50 ใหท้อ้งถ่ินอาจจะมากเกินไป  หรือเห็นวา่ควร

จะเพิ่มข้ึนตามล าดบัขั้น ไม่กา้วกระโดด  เช่น จากเดิมร้อยละ 10 ใหเ้ป็นร้อยละ 20 และ 30  ตามล าดบัขั้น   
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ในยกร่างพระราชบญัญติัภาษีทอ้งถ่ิน สรุปวา่ สัดส่วนแบ่งของภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีสรรพสามิต

ควรปรับใหเ้ป็น 70: 30  แต่ไม่ไดร้ะบุการแบ่งภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และ ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลให้องคก์ร

บริหารทอ้งถ่ิน  ในส่วนน้ีขอกล่าวถึงขอ้แตกต่างเชิงความคิดเพื่อประกอบการพิจารณา   ฝ่ายสนบัสนุนให้

เป็นภาษีฐานร่วมและแบ่งในสัดส่วนร้อยละ 30  ให้แก่องค์กรบริหารทอ้งถ่ินในจงัหวดันั้นๆ   ซ่ึงรายได ้

(จากเงินเดือนหรือจากก าไร) สะทอ้นมูลค่าเพิ่มท่ีเกิดข้ึนภายในจงัหวดันั้นๆ  และเป็นส่ิงท่ีวดัไดช้ดัเจน จาก

ภูมิล าเนาของผูเ้สียภาษีหรือแหล่งจดัเก็บ  ส่วนการแบ่งขั้นท่ีสอง (ภายในจงัหวดั ระหว่าง อบจ. เทศบาล 

และ อบต.  พิจารณาตามภารกิจท่ีสะท้อนในตัวช้ีวดัเช่นจ านวนประชากร จ านวนโรงงานและสถาน

ประกอบการ จ านวนนกัท่องเท่ียว)  ในขณะฝ่ายท่ีเห็นแตกต่าง โดยอา้งความเห็นของนกัทฤษฎีบางท่าน ว่า 

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและนิติบุคคลควรจะเป็นของรัฐบาล – เน่ืองจากในแต่ละประเทศมีจงัหวดั/พื้นท่ี

ร ่ ารวยและยากจน  การให้รายไดใ้นส่วนน้ีเขา้รัฐบาล เพื่อเป้าหมายกระจายรายไดจ้ากจงัหวดัรวยให้จงัหวดั

ยากจน    

ผูว้จิยัจึงเสนอทางออกในประเด็น เป็นสองทางเลือก พร้อมกบัเหตุผลสนบัสนุนดงัน้ี  

A  การก าหนดส่วนแบ่งในภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและนิติบุคคลให้ทอ้งถ่ินตามสูตร 70:30  ตาม

จังหวดัอันเป็นแหล่งท่ีเกิดภาษีนั้ นๆ  มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงเชิงสถาบันควบคู่กัน หมายถึงการ

ก าหนดใหมี้คณะกรรมการบริหารภาษีระดบัเขต/จงัหวดั  โดยมีตวัแทนขององคก์รบริหารทอ้งถ่ินและกรมท่ี

จดัเก็บภาษีเขา้ร่วม เพื่อท างานร่วมกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวางแผน-การประชาสัมพนัธ์และรณรงค์ใน

ประชาชนร่วมมือในการเสียภาษี-การตรวจสอบติดตามภาษี (tax audit)-การวิเคราะห์อตัราความร่วมมือการ

เสียภาษี (tax compliance) และการเล่ียงภาษี (tax evasion)   ต่อจากขั้นท่ีหน่ึง – ก าหนดสูตรการจดัสรรภาษี

ให ้อบจ. เทศบาล และ อบต. ภายในจงัหวดันั้น โดยอาจจะก าหนด “เกณฑ์ทัว่ไป” เช่น ร้อยละ 15 ให้ อบจ.  

ร้อยละ 35 ใหเ้ทศบาล และ ร้อยละ 50 ให ้อบต. ในขณะท่ีเปิดโอกาสให้ “ปรับสูตรไดเ้ล็กนอ้ย” (fine tuning 

of formula) เช่น เพิ่มข้ึนหรือลดลงภายไม่เกินกวา่ 5% 

B   ในกรณีท่ียงัคงไม่แบ่งภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและนิติบุคคลให้ทอ้งถ่ิน เสนอให้จดัสรรเงิน

ภาษีในลกัษณะ (earmarked tax) เพราะเหตุผลท่ีว่า ตอ้งการกระจายรายไดจ้ากพื้นท่ีรวยให้พื้นท่ียากจน  

ก าหนดสัดส่วนร้อยละ 10% ในระยะหา้ปีแรก  ปรับเพิ่มเป็นร้อยละ 20 ในห้าปีต่อมา และร้อยละ 30 เม่ือสิบ

ปีผา่นไป  เพื่อใหมี้กลไกกระจายรายไดท่ี้เป็นรูปธรรม  
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PR2: การจัดสรรเงินอุดหนุนเพือ่ความเสมอภาค 

 ดงักล่าวในตอนตน้ว่า ความเหล่ือมล ้ าทางการคลังเป็นเร่ืองธรรมดาและเกิดข้ึนกบัทุกประเทศ 

เน่ืองจากฐานเศรษฐกิจไทยมีอตัรากระจุกตวัสูงในบางจงัหวดัหรือบางภูมิภาค  ผลท่ีตามมาคือ การเก็บภาษีมี

ลกัษณะกระจุกตวัตามไปดว้ย อีกหน่ึงความเหล่ือมล ้ าทางการคลงั    และการออกแบบเงินอุดหนุนให้ท า

หนา้ท่ีลดความเหล่ือมล ้า หรืออีกนยัหน่ึง “เงินอุดหนุนเพื่อความเสมอภาค” (equalization grant)   

 จากขอ้มูลเชิงประจกัษ์ท่ีได้แสดงในตอนตน้ พบว่า เงินอุดหนุนมีความเหล่ือมล ้ าน้อยกว่า (less 

unequal) เพื่อเทียบกบัภาษีแบ่งหรือภาษีท่ีทอ้งถ่ินจดัเก็บเอง  แต่ยงัมิไดท้  าหนา้ท่ีลดความเหล่ือมล ้าทางการ

คลงั จึงมีเหตุผลสมควรตอ้งปรับปรุงวธีิการจดัสรรใหม่ ซ่ึงมีหลายทางเลือก 

 ขั้นตอนแรก   หลกัการให้เงินอุดหนุนต่อหัวเท่ากนั ควรจะเป็นหลกัยึดในความหมายว่า รัฐบาล

อุดหนุนแก่พลเมืองซ่ึงกระจายอยูใ่นภาคส่วนต่างๆ เมืองหรือชนบท เท่าเทียมกนั   

ขั้นตอนท่ีสอง สูตรลดความแตกต่างระหวา่งภูมิภาค/จงัหวดั (regional / provincial fiscal disparity) 

ซ่ึงหมายถึงการแบ่งชั้นจงัหวดัตาม GPP per capita  และให้ “ค่าสัมประสิทธ์ิ” ผกผนั  หมายถึง จงัหวดั

ยากจนไดค้ะแนน 1  จงัหวดัปานกลาง 0.9  จงัหวดัรวย 0.8 และจงัหวดัรวยมาก ค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.7 

เป็นตน้      

ขน้ท่ีสาม  หลกัการประหยดัจากขนาด (economie-of-scale) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั “ตน้ทุนต่อหน่วย” ของ

การจดับริการสาธารณะ  โดยนยัน้ี เทศบาลหรือ อบต. ขนาดเล็ก เช่น ประชากรไม่เกิน 5 พนัคน ได้ค่า

สัมประสิทธ์ิเท่ากบั 1  ในขณะท่ีเทศบาล หรือ อบต. ขนาดกลาง (ระหวา่ง 5 พนัคน – 1 หม่ืนคน) ไดค้่า

สัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.9  และลดหลัน่กนั  ควรคู่กนัควรจะให้มีงานวิจยัค านวณเส้นตน้ทุน (cost function of 

local public services) จากรายจ่ายจ าแนกตามภารกิจเช่นดา้นการศึกษา สุขภาพ สวสัดิการ และโครงสร้าง

พื้นฐาน  

ขั้นตอนท่ีส่ี  การค านึงถึงลกัษณะพิเศษของหน่วยงานทอ้งถ่ิน ตามท าเลท่ีตั้ง เช่นอยู่บนเกาะ บน

ภูเขาหรือห่างไกลจากชุมชน   

 

VI.  การขยายฐานรายได้ท้องถิ่น  
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 ในส่วนน้ีขอเสนอการวิเคราะห์นอกกรอบ หมายถึง การไม่ติดในกรอบกฎหมายหรือกติกาท่ีใชใ้น

ขณะน้ี   ทั้ งน้ีการวิเคราะห์แนวทางปฏิรูปจ าเป็นต้องยึดถือหลักวิชาการหรือทฤษฎี   ข้อเสนอการ

เปล่ียนแปลงในท่ีน้ีคือ ก) การขยายฐานรายไดใ้หท้อ้งถ่ิน ข) การลดความเหล่ือมล ้าดา้นการคลงัทอ้งถ่ิน  

การทบทวนการบริหารภาษีของไทย  ภาษีท่ีจดัเก็บในประเทศไทยส่วนใหญ่เก็บจาก “ฐานการ

บริโภค” (consumption based taxation)  เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต เป็นตน้  จริงอยูมี่ภาษีท่ีจดัเก็บ

บนฐานรายได้ (income based taxaion)   แต่ความส าคญัไม่มาก คือ ราวร้อยละ 35 จากภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดาและนิติบุคคล25 อน่ึง พบวา่ภาษีท่ีจดัเก็บบนฐานทรัพยสิ์นหรือความมัง่คัง่มีนอ้ย     

ในโอกาสน้ีขออภิปรายขอ้เสนอแนวทางเก็บภาษีบนฐานความมัง่คัง่ (wealth based tax) เพื่อจะเป็น

ทางเลือกใหม่ของไทย  เป้าหมายประการหน่ึง คือ การเพิ่มรายไดใ้ห้รัฐบาลและทอ้งถ่ินซ่ึงจะน าไปขยาย

บริการสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นท่ียากจนหรือดอ้ยโอกาส  เพื่อลดความเหล่ือมล ้ า  เป้าหมายอีก

ประการหน่ึง คือ การใช้มาตรการภาษีเป็นเคร่ืองมือลดเหล่ือมล ้าระหวา่งคนท่ีมีทรัพยสิ์นมากและกลุ่มคนท่ี

ไม่มี  

ก่อนอ่ืนขอแจกแจกประเภท ภาษีบนฐานความมัง่ค่ัง (wealth-based taxation)   

 ภาษีทรัพย์สิน (property tax) หมายถึง ภาษีท่ีค  านวณตามมูลค่าของบา้น/ท่ีดิน/อาคารพาณิชย/์

โรงงานและสถานประกอบการ26 เป็นภาษีท่ีจดัเก็บเป็นประจ าทุกปีและเป็นฐานรายไดข้องรัฐบาล

ทอ้งถ่ินทัว่ไป ภาษีน้ีสอดคลอ้งกบั หลักผลประโยชน์  (benefit principle) เน่ืองจากเจา้ของทรัพยสิ์น

ได้รับการคุ้มครองสิทธ์ิจากรัฐ หรือได้รับบริการสาธารณะจากหน่วยงานท้องถ่ิน และหลัก

ความสามารถการเสียภาษี (ability to pay principle) เน่ืองจากการถือทรัพยสิ์นสะทอ้นรายไดแ้ละ

อ านาจซ้ือ 

 ภาษีมรดกหรือกองมรดก (inheritance tax / estate and gift tax)   เม่ือเจา้ของมรดกเสียชีวิต—

ทรัพยสิ์นจะถ่ายโอนใหท้ายาทหรือภาษากฎหมายเรียกวา่ผูสื้บสันดาน มีการจดัเก็บไดส้องแบบ คือ 

เก็บจากผูรั้บมรดก กรณีน้ีเรียกวา่ inheritance tax  ตามอตัราภาษีท่ีก าหนด   ส่วนภาษีกองมรดก

                                                           
25 ดูผลงานของ ดร.ปัณณ์ อนนัตภิบุตร นกัวชิาการประจ าส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 
26  หมายเหตุ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ท่ีปัจจุบนัจดัเก็บโดยกรุงเทพมหานคร เทศบาล และ องคก์ารบริหารส่วนต าบล ไม่ได้
อิงมูลค่าทรัพยสิ์น แต่ประเมินจาก “รายไดค้่าเช่า” (rental income)  ดงันั้น การครอบครองทรัพยสิ์น แต่ไม่สร้างรายได ้จึง
ไดรั้บการยกเวน้และไม่น่าจะเรียกวา่เป็นภาษีทรัพยสิ์น ไม่สอดคลอ้งกบัค าศพัท ์“ภาษีทรัพยสิ์น” ในความหมายสากล 
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เรียนกวา่ estate tax  โดยนิยามวา่ กองมรดกหมายถึงทรัพยสิ์นของผูเ้สียชีวิต ซ่ึงอาจจะแบ่งให้กบั

ทายาท  ให้ผูจ้ดัการมรดกท าหน้าท่ีแจง้กองมรดกต่อเจา้หน้าท่ีของรัฐ เพื่อประเมินและเสียภาษี  

ตวัอยา่งท่ีจดัเก็บแบบแรก เช่น ญ่ีปุ่น ส่วนแบบท่ีสอง สหรัฐอเมริกา   

วธีิการจดัเก็บ  โดยท่ัวไปมีการยกเว้น คือ ทรัพยสิ์นนอ้ยกวา่อตัราท่ีก าหนดไม่ตอ้งเสียภาษี 

เช่น สหรัฐ ต ่ากวา่ 1 ลา้นเหรียญ ไม่ตอ้งเสียภาษีกองมรดก  และภาษีน้ีแบ่งกนัระหวา่งรัฐบาลกลาง

และรัฐบาลมลรัฐ   อัตราภาษีมรดกหรือกองมรดก  โดยทั่วไปเก็บในอัตราสูง ร้อยละ 20-50  

เน่ืองจากเป็นการเสียภาษีคร้ังเดียว  บางประเทศจดัเก็บอตัราเดียว (เช่น ประเทศฝร่ังเศสจดัเก็บอตัรา

ร้อยละ 40)  บางประเทศจดัเก็บในอตัรากา้วหนา้   

 ภาษีการโอนท่ีดิน (land transfer tax)  ในแต่ละปีมีการโอนท่ีดินนบัลา้นแปลง (ตามสถิติของกรม

ท่ีดินในปี 255627 โดยอาศยัอ านาจกฎหมายหลายฉบบั  กล่าวคือ ผูมี้เงินไดจ้ากการขายท่ีดินตอ้งเสีย

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หรือภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะในกรณีการครอบครองท่ีดิน

นอ้ยกวา่ 5 ปี (ถือวา่เป็นการท าธุรกิจอสังหาริมทรัพย)์ รายไดเ้ขา้กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั   

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ินคือ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรม ร้อยละ 2 ของมูลทรัพยสิ์นท่ีโอน 

กรมท่ีดินจดัเก็บรายไดด้งักล่าว แลว้ส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อโอนให้เทศบาล และ อบต. 

อนัเป็นท่ีตั้งของท่ีดินนั้นๆ  การค านวณอิง “ราคากลาง” ซ่ึงประเมินโดยหน่วยงานของรัฐ (ในความ

เป็นจริงราคากลางมกัจะต ่ากวา่ราคาท่ีซ้ือขายจริงในตลาดท่ีดิน)   

ข้อสังเกตเก่ียวกับภาษีการโอนท่ีดิน หน่ึง มีความกระจุกตวัและความเหล่ือมล ้ าของภาษี

โอนท่ีดินอยา่งมาก ดูสถิติรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมการโอนท่ีดิน ปี 2554-2556   จงัหวดัท่ีมีรายไดสู้ง

ท่ีสุดคือ กรุงเทพมหานคร ค่าเฉล่ีย 8,901 ลา้นบาทต่อปี ตามมาดว้ยจงัหวดัท่ีมีฐานเศรษฐกิจดีเช่น 

ชลบุรี นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี เชียงใหม่ ภูเก็ต ระยอง ฯลฯ  ค่าเฉล่ียทัว่ประเทศไดรั้บ

รายไดเ้พียง  382 ลา้นบาท   สอง ในการออกแบบภาษีการโอนท่ีดินมีความจ าเป็นตอ้งเช่ือมโยงกบั

ภาษีมรดก  เน่ืองจากเจา้ของท่ีดินอาจจะเล่ียงภาษีมรดก (ในกรณีท่ีอตัราภาษีมรดกสูงมาก) เป็นการ

ซ้ือขายท่ีดินแทน28  สาม ในปัจจุบันกระทรวงการคลังจัดเก็บรายได้จากการโอนท่ีดินได้

ค่อนขา้งมาก ในปี 2556 มูลค่าภาษีเท่ากบั 54,470 ลา้นบาท  เปรียบเทียบกบัส่วนท่ีตกเป็นรายได้
                                                           

27 ดูบทความของดิเรก ปัทมสิริวฒัน์ และ พิชิตชยั ก่ิงพวง (2557) เร่ืองภาษีการโอนท่ีดินและความเหล่ือมล ้าการคลงัทอ้งถ่ิน 
28 เน่ืองจากการโอนท่ีดิน แต่ละคร้ังตอ้งเสียงภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการ
โอน และอากรแสตมป์  อตัราภาษีอาจจะตกประมาณ 8-9%  ของมูลค่าท่ีดิน  
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ของทอ้งถ่ิน (กทม. เทศบาล และ อบต.) รวมกนั 34,300 ลา้นบาท  ส่ี หากกนัเงินภาษีส่วนหน่ึงท่ี

กระทรวงการคลงัจดัเก็บจากการโอนท่ีดิน ในอตัราร้อยละ 20 แลว้น าไปจดัสรรให้เทศบาลและ

อบต. ในจงัหวดัท่ีรายไดน้อ้ยไม่พอเพียงต่อการจดับริการสาธารณะเพื่อลดความเหล่ือมล ้า ก็อาจจะ

กระท าได ้ และท าใหส้ัดส่วนภาษีการโอนท่ีดินระหวา่งส่วนกลาง-ทอ้งถ่ิน ใกลเ้คียงกบั 50:5029 

ตารางท่ี 18 สถิติการโอนท่ีดิน (จ านวนแปลง) พ.ศ. 2554-2556 

ปีพ.ศ. การซ้ือขาย ขายฝาก แลกเปลีย่น การให้ โอนมรดก 

2554 950,425 39,636 521 413,633 241,683 

2555 949,095 44,715 440 440,790 238,249 

2556 1,079,759 64,436 231 462,011 222,266 

รวม 2,979,279 148,787 1,192 1,316,434 702,198 
ท่ีมา กรมท่ีดิน 

 

ตารางท่ี 19 การกระจุกตวัของของภาษีโอนท่ีดินเป็นรายจงัหวดั 

 
ค่าเฉล่ีย 3 ปี 2554-2556 

จงัหวดั ค่าธรรมเนียม ปริมาณการโอน 

 
(ลา้นบาท) (แปลง) 

 
กลุ่มรายไดสู้ง 

กรุงเทพมหานคร 8,900.9 127,753 
ชลบุรี 1,893.1 49,764 
นนทบุรี 1,719.0 34,414 
สมุทรปราการ 1,587.3 27,437 
ปทุมธานี 1,312.1 30,205 

                                                           
29 ขอแสดงการวเิคราะห์เป็นตวัเลขประกอบ 

 รายไดจ้ากภาษีการโอนท่ีดิน เขา้ส่วนกลาง ในปี 2556 = 54,470 
 กนัรายได ้ร้อยละ 20 = 10,894 ลา้นบาท 
ผลลพัธ์   
 กระทรวงการคลงัมีรายไดสุ้ทธิจากภาษีการโอนท่ีดิน = 43576 ลา้นบาท  (สดัส่วน 49%) 
 องคก์ารบริหารทอ้งถ่ินร่วมกนัมีรายไดจ้ากภาษีการโอนท่ีดิน บวกกบั เงินโอนจากคลงั = 45,194  (สดัส่วน 51%) 
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เชียงใหม่ 1,063.5 39,348 
ภูเก็ต 737.6 10,680 
นครราชสีมา 717.0 35,352 
ระยอง 637.5 19,521 
นครปฐม 555.6 16,790 

   
 

กลุ่มรายไดต้ ่า 
อุทยัธานี 40.7 2,988 
บึงกาฬ 37.4 2,060 
สิงห์บุรี 35.6 1,992 
ระนอง 30.6 1,407 
แม่ฮ่องสอน 13.7 800 
ยะลา 6.5 6,027 
นราธิวาส 5.3 6,342 
สตูล 4.9 4,327 
ปัตตานี 4.6 5,714 
ค่าเฉล่ีย 381.9 12,897 

 

 

รูปภาพ  เส้นลอเรนซ์แสดงการกระจุกตวัของค่าธรรมเนียมโอนท่ีดิน ปี 2556 
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กรณศึีกษาภาษีทรัพย์สิน (property tax)   

ขอ้เสนอให้จดัเก็บภาษีทรัพยสิ์นมาเป็นเวลานานและมีผลงานวิจยัในอดีตหลายช้ิน และจากการ

ทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศ รัฐบาลทอ้งถ่ินจดัเก็บภาษีทรัพยสิ์นเป็นหลกัส าคญัของรายได ้โดยมี

เหตุผลสนบัสนุน หน่ึง ภาษีทรัพยสิ์นเป็นอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งไม่เคล่ือนท่ี การเก็บภาษีไม่ส่งผลกระทบขา้ม

เขต สอง สอดคลอ้งกบัหลกัผลประโยชน์ และหลกัความสามารถการเสียภาษี สาม รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากภาษี

ทรัพย์สินน าไปจดัท าบริการสาธารณะท้องถ่ินท่ีประชาชน “มองเห็นได้” หมายถึงการสนับสนุนหลัก 

accountability การท่ีประชาชนร่วมมือกบัรัฐบาลทอ้งถ่ินโดยเสียภาษี—ยอ่มจะมีแรงจูงใจท่ีจะตรวจสอบการ

ท างานของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน วา่ไดน้ าเงินไปท าบริการสาธารณะอยา่งท่ีประกาศนโยบายหรือไม่  

ในสภาพเป็นจริงของไทย ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ซ่ึงหากฟังผิวเผินเหมือนเป็นภาษีทรัพยสิ์น – แต่

ความจริงไม่ใช่  เพราะหลักการเก็บภาษีทรัพยสิ์นนั้น อิงมูลค่าทรัพย์สิน และไม่มีขอ้ยกเวน้ การท่ีเป็น

เจ้าของทรัพย์สินหมายถึงได้รับประโยชน์จากรัฐ (การคุ้มครองสิทธ์ิหรือการบริการสาธารณะ) และมี

ความสามารถจ่ายไดม้ากกวา่ อน่ึง การภาษีทรัพยสิ์นมีคุณสมบติัท่ีดีต่อ “การกระจายรายไดจ้ากคนรวยให้คน

จน” เน่ืองจากคนรวยจ่ายมากกว่าคนจน  อน่ึง ในการออกแบบมาตรการ มกัจะมีขอ้ยกเวน้ เช่น บา้นและ

ท่ีดินมูลค่านอ้ยกวา่ 1 ลา้นบาทไดรั้บการลดหยอ่น (ภาษีอตัรา 0) เฉพาะส่วนท่ีเกินกวา่ 1 ลา้นบาท ไดรั้บการ

ยกเวน้    
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แหล่งขอ้มูล  ส านกังานสถิติแห่งชาติ ไดจ้ดัท าการส ารวจครัวเรือนเป็นประจ า (ปีเวน้ปี) โดยการสุ่ม

ตวัอย่างขนาดใหญ่ (จ านวนตวัอย่างมากกว่า 4 หม่ืนตวัอย่าง) จากทุกจงัหวดัทั้งในเมืองและชนบท 

ครอบคลุมมิติต่างคือลักษณะของครัวเรือน การมีรายได้ การท างาน การใช้จ่าย การออม การถือครอง

ทรัพยสิ์นและหน้ีสิน  

จาก SES2556  ทรัพยสิ์นของครัวเรือนไทย (household assets) จ าแนกออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่   

 ท่ีดินและบา้น ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั  เรียกยอ่วา่ A1 

 อาคารพาณิชยแ์ละท่ีดิน ซ่ึงใชเ้พื่อเอนกประสงค ์ คือ การพาณิชยแ์ละเป็นท่ีอยูอ่าศยั ยอ่วา่ A2 

 มูลค่ายานพาหนะ ยอ่วา่ A3 

 เงินและสินทรัพยท์างการเงิน ยอ่วา่  A4 

  

ตารางท่ี 20  แสดงสถิติแจกแจกการถือครองทรัพยสิ์น โดยแบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม (1=จนท่ีสุด  10=

รวยท่ีสุด) พร้อมกบัขอ้สังเกตวา่ มีความเหล่ือมล ้าอยา่งมาก  ในครัวเรือนยากจน (1st decile) —มีทรัพยสิ์น

เฉล่ียเพียง 3.4 หม่ืนบาท  ในขณะท่ีกลุ่มรวย (10th decile) มีทรัพยสิ์น 3.8 ลา้นบาท  คือมากกวา่กนั 100 เท่า  
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ตารางท่ี 20 ทรัพยสิ์นครัวเรือน จากการส ารวจของส านกังานสถิติ พ.ศ. 2556 

ชั้นทรัพยสิ์น บา้นและท่ีดิน อาคารพาณิชย ์ ยานพาหนะ ตราสารการเงิน ทรัพยสิ์นรวม 

  บาท พนับาท 

1 จนท่ีสุด 8,989 23 13,837 11,533 34.4 

2 82,824 365 35,277 28,942 147.4 

3 207,032 1,410 65,279 39,101 312.8 

4 300,502 1,762 102,251 48,991 453.5 

5 375,414 2,441 154,370 64,020 596.2 

6 441,875 4,027 188,726 75,466 710.1 

7 558,085 5,729 251,449 104,528 919.8 

8 694,167 9,498 303,357 141,598 1,148.60 

9 984,799 16,935 404,759 229,726 1,636.20 

10 รวยท่ีสุด 2,190,766 113,611 670,497 802,971 3,777.80 

ท่ีมา ส านกังานสถิติแห่งชาติ SES2556 

 

ตารางท่ี 21  แสดงการกระจุกตวัของทรัพยสิ์น ซ่ึงสามารถน าไปพล็อตเป็นเส้นลอเรนซ์  พร้อมกบั

ขอ้สังเกตดงัน้ีวา่ ครัวเรือนรวย 10% มีอตัราถือครองทรัพยสิ์น 49.3%  คือเก็บคร่ึงหน่ึงของรายไดป้ระชาชาติ  

ในทางตรงกันข้าม เม่ือมองดูคนจน  คือครัวเรือนระดับล่าง 30%  แต่มีทรัพย์สินรวมกันเพียง 3.3%  
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ตารางท่ี 21 การกระจุกตวัของการถือครองทรัพยสิ์น (2556) 

ชั้นทรัพยสิ์น ความถ่ี ทรัพยสิ์น ร้อยละ (x100) 

1 4,987 174,038 0.003 

2 4,256 665,911 0.01 

3 3,650 1,280,977 0.02 
4 3,652 1,947,300 0.03 

5 3,699 2,699,894 0.042 

6 4,037 3,634,917 0.056 

7 4,102 4,909,440 0.076 
8 4,408 6,850,193 0.106 

9 4,688 10,500,000 0.163 

10 5,259 31,800,000 0.493 

ผลรวม 42,738 64,500,000 1 
ท่ีมา ส านกังานสถิติแห่งชาติ SES2556 

 

สถานการณ์สมมติ การจัดเกบ็ภาษีทรัพย์สิน 

วธีิการวเิคราะห์  

A1: สมมติวา่มีการจดัเก็บภาษีทรัพยสิ์นจากท่ีดิน บา้น และอาคารพาณิชย ์ หมายเหตุ ในท่ีน้ีไม่รวม

ทรัพยสิ์นของนิติบุคคล เช่น โรงงาน เคร่ืองจกัร โรงแรม สถานประกอบการ ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั   

A2: อตัราภาษีท่ีจดัเก็บ 0.3% ส าหรับบา้นอยูอ่าศยั และ 0.5% ส าหรับอาคารพาณิชย ์ 

A3: ค่าลดหยอ่น ส าหรับบา้นอยูอ่าศยัท่ีมีมูลค่านอ้ยกวา่ 3 แสนบาท และ 5 แสนบาทส าหรับร้านคา้

และสถานประกอบการ  

ผลการศึกษา  
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o ครัวเรือนจ านวนทั้งส้ิน 20 ลา้นหน่วย ร้อยละ 61 เสียภาษี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2,983 บาทต่อราย  

o อาคารพาณิชยท่ี์เป็นท่ีอยูอ่าศยัและประกอบธุรกิจ จ านวน 301,448 หน่วย ร้อยละ 60 เสีย

ภาษี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 9,757 บาทต่อราย 

o รายไดจ้ากภาษีทรัพยสิ์นจากภาคครัวเรือนเท่ากบั 38,357 ลา้นบาทในส่วนแรก และ 1,765 

ลา้นบาทส่วนท่ีสอง รวมทั้งสองส่วนเท่ากบั 40,122 ลา้นบาท   

หมายเหตุ ไม่รวมภาษีทรัพยสิ์นจากโรงงาน เคร่ืองจกัร โรงแรม สถานประกอบการธุรกิจ    

 

ภาษีกองมรดกและของขวญั 

ข้อมลูตามสภาพเป็นจริง  กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย ท าหนา้ท่ีจดทะเบียนท่ีดิน บา้น หรืออาคาร

พาณิชย ์ทั้งน้ีในแต่ละปีมีเปล่ียนการถือครองด้วยเหตุผลต่างๆกนั เช่น ซ้ือขายแลกเปล่ียน ถ่ายโอนเป็น

ของขวญัหรือมรดก  จดจ านองท่ีดิน    ในแต่ละปีมีประชาชนขอรับบริการจากกรมท่ีดินในการท าธุรกรรม

ซ้ือขายท่ีดิน จ านอง โอนท่ีดินเป็นมรดกและของขวญัจ านวนหลายล้านคน  สร้างรายได้ให้รัฐบาลและ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรวมกนัเกือบหน่ึงแสนลา้นบาท ( 9.2 หม่ืนลา้นบาทในปีงบประมาณ 2556)   

รายไดส่้วนใหญ่ จดัสรรเขา้คลงัแผ่นดิน คือ กรมสรรพากร (จากภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์)  อีกส่วนหน่ึงค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรม (ประมาณ 1 ใน 

3) เป็นรายไดใ้ห้หน่วยงานทอ้งถ่ิน กล่าวคือ กรุงเทพมหานคร เทศบาล และ อบต.  รายไดเ้ขา้คลงัทอ้งถ่ิน

รวมกนัมากกวา่ 3 หม่ืนลา้นบาทในปี 2556 

ภาษีมรดก ค  านวณจากมูลค่าท่ีดินท่ีถ่ายโอนเป็นมรดกและการให้ (ของขวญั) โดยพิจารณาจาก

ขอ้มูลตามสภาพเป็นจริง ในปี 2556  

หมายเหตุ   จากการส ารวจวิธีปฏิบติัในการจดัเก็บภาษีมรดกนานาประเทศ มกัครอบคลุมการโอน

หุน้ ยานพาหนะ สินทรัพยแ์ละสิทธิประโยชน์รูปแบบอ่ืนๆ ซ่ึงมีการจดทะเบียนกบัส่วนราชการ  ดงันั้น ผล

การค านวณในท่ีน้ี (ซ่ึงนบัเฉพาะมรดกในรูปของท่ีดิน) จึงเป็นตวัเลขขั้นต ่าเท่านั้น  
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วธีิการวเิคราะห์ 

 สมมติวา่ มีกฎหมายภาษีกองมรดกและของขวัญ (estate and gift tax) เช่นเดียวกบัประเทศ

สหรัฐ  

 อตัราภาษีมรดก เท่ากบัร้อยละ 20 

 รายไดท่ี้จดัเก็บจากภาษีกองมรดกและของขวญั เท่ากบั 48,040 ลา้นบาท (0.2 * 240,200 ลา้น

บาทซ่ึงเป็นมูลค่าของท่ีดินท่ีโอนมรดกและของขวญั ตามราคาประเมินหรือท่ีบุคคลแจง้ต่อกรม

ท่ีดินในปี 2556  ซ่ึงอาจจะต ่าความเป็นจริง)  

 รายไดส่้วนท่ีเพิ่มข้ึนเท่ากบั = 48,040 – ( 871 + 1,320) = 45,940 ลา้นบาท 

 

การจัดกองทุนเพือ่ลดความเหลื่อมล ้า และกองทุนภาคประชาสังคม 

รายไดท่ี้เกิดจากภาษีทรัพยสิ์นและภาษีมรดกและของขวญั อาจจะจดัสรรดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนแรก 50%  ให้เป็นรายไดข้องทอ้งถ่ินอนัเป็นท่ีตั้งของท่ีดิน และแหล่งรายไดภ้าษีหรือ

ค่าธรรมเนียม (หมายเหตุ ตวัเลข 50% เป็นเพียงการคาดการณ์ขั้นตน้ อาจจะปรับเปล่ียนได)้ 

 ส่วนท่ีสอง 25%  เป็นกองทุนส าหรับการจดัสรรเพื่อความเสมอภาค เน่ืองจากทรัพยสิ์นและการ

โอนท่ีดินในตวัเองมีความเหล่ือมล ้าสูง (มิติพื้นท่ี)  

 ส่วนท่ีสาม 25% เป็นกองทุนท่ีจดัสรรเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเสนอรับเงินทุนไปท า

กิจกรรมการพฒันา (เช่น การช่วยเหลือเด็กยากจนและดอ้ยโอกาส)     

 

มาตรการระยะส้ัน 
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การลดความเหล่ือมล ้ าการคลงัทอ้งถ่ิน สามารถด าเนินการโดยปฏิรูปเงินอุดหนุนตามหลกัความ

เสมอภาคในช่วงเวลา 2-3 ปี ดงัวิเคราะห์ในตอนตน้วา่ การจดัสรรเงินอุดหนุนท่ีผา่นมามิไดล้ดความเหล่ือม

ล ้าทางการคลงั จึงเสนอทางเลือก 3 แนวทาง ดงัต่อไปน้ี 

หน่ึง ลดสัดส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ น ามาเพิ่มใหเ้งินอุดหนุนทัว่ไป ทั้งน้ีมีเหตุผลดงัน้ี    

ก) เงินอุดหนุนทัว่ไป ท าใหท้อ้งถ่ินมีอิสระในการบริหารเงิน (local autonomy) เน่ืองจาก อปท. จะ

รับทราบขอ้มูลล่วงหนา้ น ามาวางแผนจดัสรรงบประมาณประจ าปี (เดือนสิงหาคม) ท าใหก้าร

เบิกจ่ายและการท ากิจกรรมเป็นไปตามแผนและรวดเร็ว (เปรียบเทียบกบัเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมี

ซ่ึงมีความล่าชา้หลายเดือนในช่วงพิจารณาอนุมติัโครงการ)     

ข) ในกรณีท่ีมีความล่าชา้การเบิกจ่ายในส่วนเงินอุดหนุน อปท. มีอิสระท่ีจะเก็บเงินไปจดัสรร

ด าเนินการในปีงบประมาณถดัไป 

ค) เงินอุดหนุนทัว่ไป สามารถก าหนดเป็นสูตรรายหวั หรือจดัสรรในลกัษณะผกผนั (กบัตวัแปร

รายได)้ โดยค านึงถึงหลกัความเสมอภาค 

 

สูตรท่ีหน่ึง  

ก าหนดเงินอุดหนุนต่อหัว (เทศบาล และ อบต.) ในอตัราเท่ากัน (หมายเหตุ หมายถึงรวมเงิน

อุดหนุนของเทศบาล และ อบต. หารดว้ยจ านวนประชากรในแต่ละพื้นท่ี)  

 หลกัความคิด คือ รัฐบาลจดัสรรเงินอุดหนุนใหป้ระชากรทุกคน (ทุกภูมิภาค  เมืองหรือชนบท) 

อยา่งเท่าเทียมกนั 

 สูตรการจดัสรรน้ี สามารถลดความเหล่ือมล ้าไดร้ะดบัหน่ึง (ค่าสัมประสิทธ์ิจินี ลดลง)  

 ภาระทางการคลงัของรัฐบาลเท่าเดิม 

ขอ้โตแ้ยง้หรือจุดอ่อน 

 เทศบาล และ อบต. จ  านวนหน่ึง ท่ีเคยไดรั้บเงินอุดหนุนต่อหวัสูง (สูงกวา่ค่าเฉล่ีย) จะไดรั้บเงิน

อุดหนุนลดลง  
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สูตรท่ีสอง การอิงหลกัความคิด “เส้นยากจนของ อปท.” หมายถึง รายไดข้ั้นต ่าส าหรับ อปท. ในการ

จดับริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  หลักคิดน้ีคล้ายคลึงกับ “เส้นความยากจน” ของ

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อีกนยัหน่ึงรัฐบาลจ าเป็นตอ้งสร้างหลกัประกนั

วา่ ประชาชนทุกภาคส่วนไดรั้บบริการสาธารณะขั้นต ่า อยา่งเท่าเทียมกนั  พร้อมกนัน้ีขอเสนอตวัเลขน าร่อง 

(หรือเป็น “ตุก๊ตา”) คือ4,500 บาทต่อหวั30  

ขอ้ดี 

 เป็นมาตรการ “ปิดช่องวา่ง” (fiscal gap) อปท. ซ่ึงหลายประเทศน ามาประยุกตใ์ช ้ เทศบาลและ

อบต. ท่ีเคยไดรั้บนอ้ยกว่า 4,500 บาทต่อหวั จ านวน 2,114 แห่ง (เป็น อบต. 1,806 แห่ง และ

เทศบาลต าบล 308 แห่ง) 

 เทศบาล และ อบต. ส่วนใหญ่ ท่ีเคยมีรายไดต่้อหวัเกินกวา่ 4,500 บาท ไม่ไดรั้บผลกระทบแต่

ประการใด  

 สามารถลดความเหล่ือมล ้าทางการคลงัไดร้ะดบัหน่ึง   

                                                           
30  ตวัเลข 4,500 บาทต่อหัว อิงการวิเคราะห์ตวัเลขตามสภาพเป็นจริง (ปีงบประมาณ 2555) โดยดูลกัษณะการกระจายของ
ตวัแปรช่ือ caprtot (total revenue per capita)  พบวา่ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5,882 บาทต่อหัว  ค่ามธัยฐานเท่ากบั 5,066 บาทต่อหัว 
ตวัเลขท่ีเสนอ 4,500 บาทต่อหัว หมายถึงกลุ่มท่ีรายไดน้อ้ย (ใกลเ้คียงกบั p25 อีกนยัหน่ึง 25% ของกลุ่มล่างสุด  จ านวน 
อปท. ท่ีรายไดต้่อหวันอ้ยกวา่ 4,500 บาท มี 2,114 แห่ง   นอ้ยกวา่ 4 พนับาท 795 แห่ง และ นอ้ยกวา่ 3 พนับาท 92 แห่ง) 
 
 

 
เทศบาลและอบต. 

ค่าสถิติ รายไดร้วมต่อหวั 
N= 7775 แห่ง 

 
(บาทต่อคน) 

ค่าเฉล่ีย 5,882 
ค่าเปอร์เซนไทล ์

 p10 3,985 
p25 4,455 
p50 5,066 
p75 6,432 
p90 8,709 
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ขอ้ดอ้ย 

 ภาระทางการคลงัของรัฐบาลเพิ่มข้ึน เพราะความจ าเป็นท่ีรัฐบาลตอ้งจดัสรรงบประมาณกอ้น

หน่ึง ซ่ึงอาจจะเรียกวา่ “เงินกองทุนเพื่อความเสมอภาค” การค านวณสูตร “ปิดช่องวา่ง” (fiscal 

gap analysis)  คือ 4,500 – x  เช่น เคยมีรายได ้4,000 บาทต่อหวั จะไดรั้บการจดัสรรเพิ่มข้ึน 500 

บาทต่อหวั 

 ขยายความเป็นตวัเลขการคลงั   

o เทศบาล และ อบต. ท่ีเขา้ข่ายไดรั้บเงินอุดหนุนกอ้นน้ี จ  านวน 2,114 แห่ง 

o ค่าเฉล่ีย “ช่องวา่งการคลงั” เท่ากบั 521 บาทต่อคน 

o จ านวนประชากรเฉล่ีย (ของ 2,114 แห่ง) เท่ากบั 8,954 คน 

o จ านวนงบประมาณท่ีตอ้งการ เท่ากบั 9,465 ลา้นบาท (2,114 * 8,954 * 521)  

สูตรท่ีสาม   การจดัเงินอุดหนุนในลกัษณะผกผนักบั “ภาษีแบ่ง” หมายถึง เทศบาลและอบต. ท่ีมี

ภาษีแบ่งนอ้ย – จะไดรั้บเงินอุดหนุนมาก ในขณะท่ี อปท. ท่ีไดรั้บภาษีแบ่งมาก – ไดรั้บเงินอุดหนุนต่อหัว 

นอ้ย) 
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 ตวัอยา่งเป็นรูปธรรม อิงขอ้มูลจริง (ปี 2555) ภาษีแบ่งต่อหัว ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2,516 บาทต่อคน 

ค่ามธัยฐานเท่ากบั 2,109 บาทต่อคน กลุ่มสูงมีภาษีแบ่งเกินกวา่ 2,894 บาท (top25%)31  

 แบ่ง เทศบาลและ อบต. เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มสูง (top25%) กลุ่มกลาง และกลุ่มล่าง (bottom25%) 

กลุ่มบนสุดไดรั้บเงินอุดหนุนเฉล่ีย 3,808 บาทต่อคน กลุ่มกลาง 2,829 บาทต่อคน กลุ่มล่าง 

2,733 บาทต่อคน  หากน าส่วนท่ีเกินกวา่ 2,894 บาทจากกลุ่มบนสุด (3808 – 2894 = 814 บาท

ต่อคน) มาเกล่ียใหก้ลุ่มล่าง จะท าใหก้ลุ่มล่างไดรั้บเงินอุดหนุนเพิ่มข้ึน  กลุ่มกลางไม่กระทบ 

 

  
กลุ่มสูง 

 
 

แห่ง top25% หน่วย 
เงินอุดหนุนต่อหวั 1,943 3,808 บาทต่อคน 
ประชากร 1,943 8,096 คน 

    
  

กลุ่มกลาง 
 เงินอุดหนุนต่อหวั 3,892 2,829 บาทต่อคน 

ประชากร 3,892 6,044 คน 

    
  

กลุ่มล่าง 
 

  
bottom25% 

 
                                                           

31  

 
เทศบาลและอบต. 

ค่าสถิติ ภาษีแบ่งต่อหวั เงินอุดหนุนต่อหวั 
N= 7775 แห่ง 7775 แห่ง 

   ค่าเฉล่ีย 2,516 3,050 
ค่าเปอร์เซนไทล ์

  p10 1,569 1,719 
p25 1,770 2,359 
p50 2,109 2,752 
p75 2,894 3,342 
p90 3,865 4,458 

 



62 
 

เงินอุดหนุนต่อหวั 1,940 2,733 บาทต่อคน 
ประชากร 1,940 9,644 คน 

ขอ้ดีของสูตรท่ีสาม 

 สามารถลดความเหล่ือมล ้าทางการคลงัไดม้ากท่ีสุด โดยท่ีเทศบาลและอบต. กลุ่มล่าง จะไดรั้บ

เงินอุดหนุนประมาณ 3,847 บาทต่อหวั ขณะท่ีกลุ่มบนไดรั้บ 2,894 บาทต่อหวั และกลุ่มปาน

กลางเท่าเดิม 

ขอ้ดอ้ย  

 เทศบาล และ อบต. กลุ่มบน 1,943 แห่งไดรั้บผลกระทบจากเงินอุดหนุนบา้ง แต่ยงัคงไดรั้บภาษี

แบ่งยงัคงเท่าเดิม   

 

ระบบก ากบัติดตามวนัิยทางการคลงัและการงบประมาณท้องถิ่น 

คณะอนุกรรมาธิการปฎิรูปการเงินการคลงัทอ้งถ่ิน32 ไดพ้ิจารณาหวัขอ้ “ดุลการคลงัของทอ้งถ่ิน” 

และ “วินยัการคลงั”  เน่ืองจากตระหนักถึงปัญหาความเส่ียงต่อการวินยัการคลงั ความไม่ชัดเจนเก่ียวกบั

ระเบียบการก าหนดงบประมาณรายจ่ายของท้องถ่ิน พร้อมกบัเสนอให้ยกร่างแนวความคิดดุลการคลัง

ทอ้งถ่ิน จึงรวบรวมสภาพปัญหาและข้อเสนอการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการงบประมาณท้องถ่ิน วินัย

ทางการคลงัของทอ้งถ่ิน  

หน่ึง พบวา่ความไม่ชดัเจนเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัและกติกาวินยัทางการคลงัทอ้งถ่ิน ตามสภาพเป็น

จริง ระเบียบของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินวา่ดว้ยการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของทอ้งถ่ิน 

ก าหนดให้ท า “งบประมาณสมดุล” หรือ “งบประมาณเกินดุล” คือ การจดัสรรรายจ่ายเท่ากบัประมาณการ

รายรับ หรือนอ้ยกวา่       

แต่ในสภาพเป็นจริง  องคก์รบริหารทอ้งถ่ินอยา่งน้อยจ านวนหน่ึง  ได้กูย้ืมเพื่อการลงทุนระยะยาว 

โดยกู้ยืมเงินจากหลายแหล่ง เช่น กองทุนส่งเสริมกิจการของเทศบาล  ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย และสถาบนัการเงินอ่ืนๆ   หน่วยงานท่ีกูย้ืม คือ อบจ. และ เทศบาล โดยผ่าน

                                                           
32 การประชุมเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม และ 8 มิถุนายน 2558 
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ความเห็นชอบจากสภาทอ้งถ่ิน และการอนุมติัจากหน่วยงานก ากบั  (ตามกฎหมายคือรัฐมนตรีมหาดไทย แต่

ไดม้อบอ านาจใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัและนายอ าเภอในการก ากบัในสภาพเป็นจริง)   

ขอ้สังเกต  การปฏิบติัเช่นน้ีไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงและตามหลกัการบญัชี  การกูย้ืมควรจะ

ถูกแสดงในขอ้บญัญติังบประมาณประจ าปี  ซ่ึงหมายถึง “การขาดดุลงบประมาณ”   

ส่ิงที่ควรปรับแก้  การสะทอ้นงบประมาณของทอ้งถ่ินตามสภาพเป็นจริง  หมายถึง สมดุล เกินดุล 

หรือขาดดุล สุดแท้แต่กรณี   โดยนัยน้ีโครงการลงทุนจะต้องผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนการอนุมัติ

งบประมาณของทอ้งถ่ิน คือ ฝ่ายบริหารน าวาระเขา้สู่การพิจารณาของสภาทอ้งถ่ิน การซักถาม การเปิดให้

ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น การแสดงการสมดุล-เกินดุล-ขาดดุลเป็นลายลกัษณ์ในเอกสารงบประมาณ 

ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะทัว่ไป   ส่ิงท่ีควรจะเพิ่มเติมคือ หลกัการการขาดดุลภายในกรอบวินัย

ทางการคลงั  คลา้ยคลึงกบัวิธีการงบประมาณแผ่นดิน ก าหนดกรอบให้รัฐบาลขาดดุลงบประมาณได้ แต่

ภายในวงเงินร้อยละ 20 ของงบประมาณรายได ้และอีกร้อยละ 80 ของยอดช าระหน้ี 

ดงันั้น โครงการกูย้มืของทอ้งถ่ินควรปรากฎในเอกสารขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี (หรือ

เพิ่มเติม) โดยประชาชนรับรู้ ให้ความคิดเห็นและวิจารณ์ เน่ืองจากเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียคือการเสียภาษี

หรือจ่ายค่าธรรมเนียม  อน่ึง อาจจะระบุเง่ือนไขว่า  การขาดดุลกระท าได้ส าหรับโครงการลงทุนเท่านั้น 

ไม่ใช่เพื่อการใชจ่้ายค่าตอบแทนบุคลากร ค่าวสัดุใชส้อย หรือค่าสาธารณูปโภค  เพราะลกัษณะ “ใชแ้ลว้หมด

ไป”   ตามหลกัการลงทุน--รายจ่ายดงักล่าวให้ “ผลตอบแทน” หรือ “คืนทุนไดอ้ยา่งน้อยระดบัหน่ึง” (cost-

recovery)  ทั้งน้ีมิไดห้มายความวา่ ตอ้งคืนทุนในอตัรา 100% (full cost recovery)  เพราะการลงทุนของ

ทอ้งถ่ินมีลกัษณะเป็นบริการสาธารณะ เช่น การสร้างตลาด ประปา โรงรับจ าน า ศูนยก์ารคา้ โรงฆ่าสัตว ์

ฯลฯ เช่น อาจจะคืนทุนไดร้้อยละ 50, 70 เป็นตน้   

กรณีท่ีไม่สามารถระบุไดอ้ยา่งชดัเจน คือ การกูเ้พื่อสร้างอาคารส านกังานหรือท่ีดิน ตามหลกับญัชี

ท่ีดินและส านกังานเป็น “สินคา้คงทน” ดงันั้นจ าแนกเป็นรายจ่ายการลงทุน  แต่อาคารส านกังานนั้นไม่ไดใ้ห้

ผลตอบแทน เพียงแต่ให้อรรถประโยชน์ต่อคนท างานหรือประชาชนท่ีมารับบริการ  โครงการลงทุนท่ีพึง

ประสงคข์องทอ้งถ่ินคือ ท าใหบ้ริการสาธารณะดีข้ึน ไดรั้บผลตอบแทนกลบัคืนอยา่งนอ้ยบางส่วน เช่น การ

สร้างตลาด  โรงฆ่าสัตว ์ระบบประปา ศูนยก์ารพาณิชย ์ 

สอง ความลกัลัน่ของระเบียบการกูย้ืมและการลงทุน  ปัจจุบนั อบจ. และ เทศบาล สามารถกูย้ืมได ้ 

แต่ อบต. ไม่มีระเบียบให้กูย้ืม  สะทอ้นความลกัลัน่ในวิธีการปฏิบติั  ความจริง อบต. ในฐานะไม่แตกต่าง
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จากเทศบาล กล่าวคือ จ าเป็นตอ้งพฒันาการลงทุนเพื่อขยายบริการสาธารณะ จริงอยู ่ฐานะการคลงัของ อบต. 

โดยทัว่ไปด้อยกว่า เทศบาล หรือ อบจ.   แต่ไม่เสมอไป  อบต. ท่ีฐานะการคลังร ่ ารวยมีเงินคงคลังและ

งบประมาณสูงกวา่เทศบาล  จึงไม่ควรปิดโอกาส --  หน่วยงานทอ้งถ่ินทุกแห่งควรจะมีสิทธ์ิท่ีกูย้ืมเพื่อการ

ลงทุน  เช่นเดียวกบันิติบุคคลอ่ืนๆ   ส่ิงท่ีควรจะแก้ไขคือเร่งรัดให้มีระเบียบส าหรับ อบต. กู้ยืม ทั้งน้ีอาจ

ก าหนดเง่ือนไขของเงินสะสมหรือฐานะการเงิน ไม่นอ้ยกวา่อตัราท่ีก าหนด   

ในการท าโครงการลงทุนเพื่อได้รับการอนุมติั ควรให้แสดงการค านวณภาระการช าระคืนหน้ีใน

อนาคต หมายถึง เงินตน้และดอกเบ้ียท่ีจะช าระในแต่ละปี  เปรียบเทียบกบั “รายไดท้อ้งถ่ินท่ีคาดคะเน” ทั้งน้ี

โดยไม่รวมเงินอุดหนุน  (หมายเหตุ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการพฒันาภูมิภาค RUDF ไดพ้ฒันาแบบจ าลอง 

เรียกวา่ creditworthiness model ซ่ึงสะทอ้นความสามารถทางการเงินของแต่ละองคก์รทอ้งถ่ิน สามารถน ามา

ประยกุตใ์ชไ้ด)้  

สาม  เป็นการสมควรท่ีจะออกระเบียบหรือหลกัการวา่ดว้ย นิยามวินัยทางการคลังท้องถิ่น ท่ีชดัเจน  

หมายถึง ระบุขั้นตอนการกูย้ืม ก าหนดเป็นส่วนหน่ึงของการอนุมติังบประมาณประจ าปี (หรืองบประมาณ

เพิ่มเติมของทอ้งถ่ิน) และใหมี้เน้ือหาครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี  

ก) อบท. ทุกแห่งท่ีมีความจ าเป็นตอ้งกูย้ืม ซ่ึงควรจะเพื่อการลงทุนเท่านั้น (ไม่ใช่เป็นรายจ่ายการ

บริโภค  ให้วงเงินกูย้ืม การขาดดุลงบประมาณในแต่ละปี  แผนการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน 

(ด าเนินการภายใน...ปี)  วธีิการช าระคืนหน้ี  ให้บรรจุขอ้เสนอในขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย

ทอ้งถ่ิน  ในกระบวนการให้แสดงขอ้มูลเปิดเผยต่อสาธารณะ  รับฟังความคิดเห็นของพลเมือง

ในฐานะผูเ้สียภาษีและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย   

ข) การก าหนดกรอบวนิยัทางการคลงั น่าจะครอบคลุมตวัช้ีวดั 2 ตวั คือ  

ตวัแปรท่ีหน่ึง วงเงินกูย้ืมเปรียบเทียบกบัสถานะการเงิน (รายไดห้รือทรัพยสิ์น) เป็น

สัดส่วนท่ีก าหนด คลา้ยคลึงกบัตวัแปรท่ีใชใ้นระดบัประเทศ คือ outstanding debt  / GDP   

ตวัแปรท่ีสอง ภาระการช าระคืนหน้ี  (debt service) คือเงินต้นบวกดอกเบ้ีย 

เปรียบเทียบกบัรายได ้ ไม่เกินกว่าอตัราท่ีก าหนด ทั้งน้ีควรให้มีการท างานวิจยัประกอบ เพื่อ

ก าหนดเกณฑ์ตามความเหมาะสมของแต่ละประเภท คือ อบจ เทศบาล และ อบต.  และอาจจะ

ปรับเปล่ียนไดต้ามสมควร  
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ค) ขอ้เสนอให้มีคณะกรรมการวินัยการคลังของท้องถ่ิน สังกดัในส านกังานสภาทอ้งถ่ินแห่งชาติ 

หรือสมาคมท้องถ่ิน ท าหน้าท่ีเป็นองค์กรทางวิชาการให้ค  าแนะน าหน่วยงานท้องถ่ิน จึง

จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเงินการคลงั ให้ค  าแนะน าหน่วยงานทอ้งถ่ินท่ีมีความประสงค์

จะกูย้ืม แหล่งเงินกู ้กรอบการกูย้ืม การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการลงทุน (ค านวณ

อตัราผลตอบแทน) นอกจากน้ีให้ท าหน้าท่ีรวบรวมขอ้มูลการคลงั งบประมาณ และการกูย้ืม

ของทอ้งถ่ินของทุกหน่วยงาน  จดัท าดชันีเตือนภยั (early warning) หรือ credit rating  เพื่อเป็น

ขอ้มูลต่อหน่วยงาน บางส่วนเปิดเผยต่อสาธารณะ 

นิยามศัพท์ 

ดุลงบประมาณของท้องถ่ิน = ประมาณการรายไดข้องทอ้งถ่ิน (revenue) – ประมาณการรายจ่าย

ทอ้งถ่ิน (expenditure)  ซ่ึงมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงคือ “สมดุล” “เกินดุล” หรือ “ขาดดุล” 

 การท างบประมาณสมดุลหรือเกินดุลนั้น  -- ไม่น่าเป็นห่วง  แต่ท่ีน่าเป็นห่วง คือ กรณีการขาดดุล 

เน่ืองจากเป็นการยืมรายไดใ้นอนาคตมาใช้ โดยกูย้ืมในลกัษณะใดลกัษณะแบบหน่ึง  ซ่ึงหากการลงทุนนั้น

ให้ผลตอบแทน—ก็ไม่เป็นปัญหาแต่ประการใด  หรืออาจจะให้ “รายไดสุ้ทธิ” เพิ่มข้ึน  แต่กรณีท่ีน่าห่วงคือ

การขาดดุลมิไดน้ าไปใช้จ่ายลงทุน หรือลงทุนแต่ไม่ไดรั้บผลตอบแทนกลบัคืน  จึงเป็นการสมควรก าหนด

กรอบการขาดดุลไม่เกินกวา่ระดบัหน่ึง  

กรอบการขาดดุล (ขอ้พิจารณาเบ้ืองตน้) 

 การขาดดุลไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี (เหมือนกบักติกาของ

รัฐบาล ยอดการขาดดุลไม่เกินกวา่ร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่าย) แต่ควรจะควบคุมการ

ขาดดุลติดต่อกนัไม่เกิน 3  ปี  เพื่อป้องกนัการขาดดุลอยา่งต่อเน่ืองทุกๆปี  ซ่ึงอาจจะเกิดความ

เส่ียงต่อภาระหน้ีเกินตวั (หมายเหตุ บางท่านแสดงความเห็นว่า ไม่จ  าเป็นตอ้งระบุการขาดดุล

ติดต่อกนั) 

 ภาระการช าระคืนหน้ี (เงินตน้และดอกเบ้ีย) ไม่เกินกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดท้อ้งถ่ินท่ีจดัเก็บ

เองบวกกบัรายไดภ้าษีแบ่งหรือท่ีรัฐจดัเก็บให้  หลกัการน้ีตรงกบัค าศพัท ์“พื้นท่ีทางการคลงั” 

(fiscal space) กล่าวคือ รายได ้100 บาท หากทอ้งถ่ินมีภาระช าระคืนหน้ี 10 บาท หมายถึง

ทอ้งถ่ินนั้นๆจะมีอิสระการใชจ่้ายเงินใชเ้พียง 90 บาท 
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สรุป 

รายงานน้ีเสนอการสังเคราะห์ความรู้ด้านการคลังท้องถ่ินไทย โดยก าหนดวตัถุประสงค์สามประการ 

ประการแรก วิเคราะห์ปัญหาความไม่สมดุลทางการคลงัของไทย  ประกอบดว้ยความไม่สมดุลตามแนวตั้ง 

(ระหว่างรัฐบาล กบั องค์กรบริหารทอ้งถ่ิน) และความไม่สมดุลตามแนวนอน (พื้นท่ีจงัหวดัและภูมิภาค 

สภาพเมือง/ชนบท)     ความเหล่ือมล ้ าด้านการคลังท้องถ่ินนั้นสาเหตุส าคัญมาจากการกระจุกตัวของ

โครงสร้างการผลิต (วดัดว้ยผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั) โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและการบริการในบาง

จงัหวดั เช่น กรุงเทพมหานคร ภาคตะวนัออก ภูเก็ต เชียงใหม่ ฯลฯ ท าให้การจดัเก็บภาษีของรัฐบาลและ

ทอ้งถ่ินกระจุกตวัตามไปด้วย  เงินอุดหนุนเป็นกลไกหน่ึงท่ีสามารถจะลดความเหล่ือมล ้ าได้ – ทั้งน้ีตอ้ง

ออกแบบให้ท าหนา้ท่ี “ลดความเหล่ือมล ้า” คือ ผกผนักบัรายได ้หรือตามหลกั maximin (คนท่ีมีนอ้ย รัฐพึง

ใหใ้หม้าก)  การวดัความเหล่ือมล ้าใชส้ถิติและตวัช้ีวดั เช่น ค่าเปอร์เซนไทล ์เส้นลอเรนซ์ และดชันีจินี   

 ประการท่ีสอง การเสนอแนวทางลดความเหล่ือมล ้า และ ขยายฐานรายไดใ้หอ้งคก์ารบริหารทอ้งถ่ิน

ในบทสังเคราะห์ความรู้น้ีใช้วิธีการ “คิดนอกกรอบ” หมายความถึง กฎหมายหรือกติกาสามารถปรับแกไ้ด้

โดยมีเหตุผลสมควร เช่น ความเป็นธรรม การเพิ่มประสิทธิภาพ การลดจุดร่ัวไหล ฯลฯ สรุปว่า กฎหมาย

ส าคญัท่ีควรจะเร่งรัดคื กฎหมายรายไดท้อ้งถ่ิน (ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550) การขยายภาษีท่ี

บนฐานความมัง่คัง่ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ เน่ืองจากสภาพเป็นจริง—ภาษีของไทยส่วนใหญ่เก็บจากฐานการ

บริโภคและฐานรายได ้ กล่าวคือ ภาษีทรัพยสิ์น ภาษีมรดก ภาษีการโอนท่ีดิน เป็นตน้  นอกจากน้ีเก่ียวกบั

กติกาการแบ่งภาษี (tax sharing rule) เน่ืองจากกติกาเดิมนั้นก าหนดในยุครวมศูนยอ์  านาจ  ดงันั้น จึงให้

อ านาจการคลงัรัฐบาลไดรั้บส่วนแบ่งภาษีสูง (ร้อยละ 90) ในขณะท่ีให้อ านาจส่วนทอ้งถ่ินนอ้ย (ร้อยละ 10) 

ภายใตก้ติกาใหม่มุ่งให้เกิดความสมดุล โดยอิงหลกัวิชาการ revenue assignment = expenditure assignment 

หรืออีกนยัหน่ึง “ก าหนดภาษีตามภารกิจ”     

 ประการท่ีสาม  การเสนอขอ้สังเกตและวิจารณ์เก่ียวกบัการก ากบัดูแลทอ้งถ่ินดา้นการเงินการคลงั

และงบประมาณ หมายถึง วธีิการจดัท างบประมาณสมดุล (หรือขาดดุล เกินดุล) วนิยัทางการคลงัของทอ้งถ่ิน 

การกูย้ืมของทอ้งถ่ินและการออกพนัธบตัร  โดยตั้งขอ้สังเกตว่า ระเบียบหรือขอ้ก าหนดให้ท างบประมาณ

สมดุล (แมว้า่เป็นความตั้งใจท่ีดี) แต่มีขอ้บกพร่องและไม่สมจริง  ในขณะท่ีระบุในเอกสารวา่ “งบประมาณ

สมดุล”  แต่ความเป็นจริงมีการกูย้มื  -- ไม่สมจริงและไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชี ในหน่วยงานทอ้งถ่ินท่ี
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กูย้มืควรจะแสดงในขอ้บญัญติังบประมาณ เพื่อให้รู้สถานะท่ีแทจ้ริง เพื่อให้สภาทอ้งถ่ินและประชาชนออก

ความเห็น นอกจากน้ีมีขอ้สังเกตวา่ ไม่มีนิยามของวนิยัทางการคลงัท่ีเป็นรูปธรรมหรือวดัได ้ 

ผลการศึกษา 

 ความเหล่ือมล ้าดา้นการคลงัทอ้งถ่ิน มีสาเหตุมาจากความเหล่ือมล ้าของโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

ซ่ึงหมายถึงการกระจุกตวัของการผลิตสาขาอุตสาหกรรม การบริการและท่องเท่ียวในบาง

ภูมิภาค / จงัหวดั  วดัไดด้ว้ยมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมรายจงัหวดัต่อหวั (GPP per capita)  ซ่ึงท า

ให ้“ฐานภาษีของทอ้งถ่ิน” แตกต่างกนัตามจงัหวดั/ภูมิภาค 

 ความเหล่ือมล ้าการคลงัทอ้งถ่ิน  ส่วนแรกมาจากภาษีหรือค่าธรรมเนียมท่ีทอ้งถ่ินจดัเก็บเอง  พบ

ความเหล่ือมลา้รุนแรง  วดัดว้ยดชันีจินีหรือแสดงดว้ยเส้นลอเรนซ์ หรือเปรียบเทียบค่าสถิติเช่น 

p90 / p10 เป็นตน้ 

 ความเหล่ือมล ้ าการคลงัทอ้งถ่ิน  ส่วนท่ีสองมาจากภาษีแบ่ง (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต 

และอ่ืน) ซ่ึงมีลกัษณะแปรผนัตาม GPP per capita  

 ความเหล่ือมล ้าการคลงัทอ้งถ่ิน  ส่วนท่ีสามมาจากเงินอุดหนุน เน่ืองจากไม่สอดคลอ้งกบั “หลกั

ผกผนั” หรือ “เงินอุดหนุนเพื่อความเสมอภาค” 

 ขอ้บกพร่องเก่ียวกบัระบบก ากบัดูแลวินยัทางการคลงัทอ้งถ่ิน เน่ืองจากมิไดมี้นิยามของวินัย

ทางการคลงั  

 วิธีการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของทอ้งถ่ินท่ีระบุวา่ “สมดุล” แต่ความเป็นจริงมีการ

กูย้มื (แต่ไม่แสดงในเอกสารงบประมาณประจ าปี)  -- ตามสภาพเป็นจริงและตามหลกัการบญัชี

หน่วยงานทอ้งถ่ินนั้นๆท างบประมาณแบบ “ขาดดุล”   

เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะและแนวทางปรับปรุง  

 มีความเป็นไปไดท่ี้จะลดความเหล่ือมล ้ า ดว้ยการปฏิรูปเงินอุดหนุนตามหลกัความเสมอภาค 

หรือสูตรผกผนั และสอดคลอ้งกบัหลกั maximin  

 กรณีศึกษาการคลงัของ กทม. สามารถเป็นตวัอยา่งหรือบทเรียนใหท้อ้งถ่ิน แมว้า่รายไดแ้ตกต่าง

กนัระหว่างส านกังานเขตรวย (บางรักและปทุมวนั) กบัส านกังานเขตจน (คลองสามวา สาย

ไหม ตล่ิงชนั) แต่เม่ือพิจารณาดา้น “รายจ่ายต่อหวั” พบวา่ความแตกต่างไม่มาก  - ท่ีเป็นเช่นนั้น
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เพราะ กทม. นั้นมีการคลงั 2 ชั้น  ชั้นบน และ ชั้นล่าง  และวิธีการจดัสรรเงินอุดหนุนไม่ไดเ้ป็น

ลกัษณะ “มากไดม้าก นอ้ยไดน้อ้ย” 

 การขยายฐานรายไดท้อ้งถ่ินคือ ภาษีทรัพยสิ์น  ภาษีมรดก เป็นทางเลือกใหม่ท่ีน่าสนใจ ซ่ึงจะ

เป็นผลดีอย่างน้อยสองประการ หน่ึง การขยายฐานรายไดใ้ห้องค์กรบริหารทอ้งถ่ิน สอง เป็น

มาตรการลดความเหล่ือมล ้ าระหว่างคนรวย/คนจน เน่ืองจากภาระภาษีจากตกกับคนท่ีมี

ทรัพยสิ์นหรือถ่ายโอนมรดกมาก (หมายเหตุ ในรายงานน้ีไดร้วบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้จากการ

ส ารวจของส านกังานสถิติแห่งชาติ เพื่อเขา้ใจลกัษณะการกระจุกตวัของทรัพยสิ์น  เช่น คนรวย 

10% แรก มีทรัพยสิ์นรวมกนัเท่ากบั 50% ของประเทศ) 

 การก าหนดระบบก ากบัติดตามดา้นวินยัการคลงัทอ้งถ่ิน โดยให้มีคณะกรรมการวินยัการคลงั

ทอ้งถ่ิน ซ่ึงอาจจะสังกดัภายใตค้ณะกรรมการทอ้งถ่ินแห่งชาติ ประกอบดว้ยตวัแทนฝ่ายต่างๆ

และผูท้รงคุณวุฒิมืออาชีพ (อาจจะท างานเต็มเวลา) เพื่อวิเคราะห์ สร้างเคร่ืองช้ีวดัเพื่อติดตาม

ความเส่ียงต่อการขาดวินยัทางการคลงั ภาระการช าระคืนหน้ี จดัล าดบัของหน่วยงานทอ้งถ่ิน

ตามวนิยัทางการคลงัเพื่อเป็น “ขอ้มูลสนเทศ” ให้ประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนๆรับรู้ เป็นขอ้มูล

สาธารณะ   

  

เอกสารอ้างองิ 

ภาษาไทย 

กรมท่ีดิน 2556 รายงานปริมาณเอกสารสิทธ์ิในท่ีดิน ต้ังแต่ปีพ.ศ. 2544 จนถึงส้ินปีงบประมาณ 2555 

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิกรมส่งเสริมการปกครอง.(2553) ข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552. ส านกับริหารการคลงัทอ้งถ่ิน. 

กรมส่งเสริมการปกครอง.(2554) ข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553. ส านกับริหารการคลงัทอ้งถ่ิน. 

กรมส่งเสริมการปกครอง.(2555) ข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554. ส านกับริหารการคลงัทอ้งถ่ิน. 
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ปกครองท้องถ่ินไทย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กรุงเทพ  
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อุดหนุน” วารสารธรรมศาสตร์ ปีท่ี 33 ฉบบัท่ี 2 
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