
ข�อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Brief)

การจัดสรรเง�นอุดหนุนให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น

เพ�่อลดความเหลื่อมล้ำเป�นข�อเสนอเชิงนโยบายเพ�่อใช�แทน

ระบบการจัดสรรในป�จจ�บัน โดยปฏิรูปการจัดสรรเง�นอุดหนุน

ให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น ตามหลักความเสมอภาค

ลดความเหลื่อมล้ำ และเพ��มมาตรฐานการบร�การสาธารณะ

อย�างเท�าเทียม รวมทั ้งการขจัดป�ญหาคอรัปชั ่นเพ� ่อให�

สอดคล �องก ับการปฏ ิร ูปการเม ืองการปกครอง และ

การกระจายอำนาจสู�ท�องถิ�น
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สภาพการณ�การจัดสรรงบประมาณให� อปท. ที่ผ�านมา

ไม�สอดคล�องกับหลักความเสมอภาคและการพัฒนาที่ว�า

“คนอ�อนแอกว�าต�องได�รับการส�งเสร�ม/มีมาตรการเสร�ม (แต�มต�อ) เพ�่อให� ได�รับ
บร�การสาธารณะที่มีมาตรฐานทัดเทียมกันและสามารถพัฒนาศักยภาพถึงข�ดสุด

อปท. ที่มีรายได�มาก*อปท. ที่มีรายได�น�อย*

ได�รับเง�นอุดหนุนมากได�รับเง�นอุดหนุนน�อย

ป�จจ�บัน อปท.
มีรายได� 3 ช�องทาง

ภาษีแบ�งจากรัฐบาลกลาง เง�นอุดหนุน ทั่วไป / เฉพาะกิจส�วนท�องถิ�นเก็บเอง

(*รายได�จากการเก็บภาษีของตนเองและภาษีฐานร�วม)

คือ มูลค�าเง�นของเกณท�ขั้นต่ำที่ให� อปท. สามารถจัด
บร�การสาธารณะและพัฒนาท�องถิ�นด�านต�างๆ อย�างเพ�ยงพอ

มีอปท. 2,119 แห�งที่มีเกณฑ�รายได�ต�อหัว
ต่ำกว�าเกณฑ� หร�อคิดเป�น 27.3 %

มีอปท. 5,656 แห�งที่มีเกณฑ�รายได�ต�อหัว
สูงกว�าเกณฑ� หร�อคิดเป�น 72.7 %

ประเทศไทยมี
อปท. ทั้งหมด
7,775 แห�ง

อปท.
1,810 แห�ง

อปท.
5,656 แห�ง

เทศบาล
309 แห�ง

4,500 บาท/หัว 
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เง�นอุดหนุน ทั่วไป / เฉพาะกิจ

                 ผลจากการศึกษาว�จัยโครงการ “ความเหลื่อมล้ำทางการคลังท�องถิ�นและทางเลือกนโยบาย
เพ�อ่สร�างความเป�นธรรม” (พฤศจ�กายน 2556 - กรกฎาคม 2557 ของศูนย�บร�การว�ชาการ) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบร�หารศาสตร� (นิด�า) โดย ดร.ดิเรก ป�ทมสิร�วัฒน� และคณะ มีข�อเสนอเพ�่อลดความเหลื่อมล้ำ และ
ส�งเสร�มให�ประชาชนเข�าถึงบร�การสาธารณะท่ีมีมาตรฐานข้ันต่ำเท�าเทียมกัน 3 แนวทางเพ�อ่การพ�จารณา คือ

จัดสรรเง�นอุดหนุนโดยการเกลี่ยเง�นอุดหนุนจาก อปท.ที่มีรายได�มากไปช�วย อปท. ที่มีรายได�น�อย  เพ�่อให� อปท. ขนาดเล็ก/มี
รายได�น�อย มีศักยภาพทางการคลังในการจัดบร�การสาธารณะและพัฒนาท�องถิ�นได�มากข�น้  โดยใช�สูตรผกผันในการจัดสรรเง�น
อุดหนุนจากภาษีแบ�ง  ได�แก� 2,360 บาทหักด�วย 10 % ของภาษีแบ�ง (zim3 = 2,360-0.1 * capr 2) โดยค�า 2360 บาทมาจาก
การนำรายได�จากภาษีแบ�งขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นท้ังหมดมาเร�ยงลำดับจากค�าน�อยไปหามากแล�วนำค�าท่ีอยู�ตรงกลาง
(ตำแหน�งที่ Percentile ที่ 50 ) มาเป�นตัวแทนค�ารายได�จากภาษีแบ�ง

การจัดสรรเง�นอุดหนุนทั้งหมดโดยการหารเฉลี่ยเท�ากันตามจำนวนประชากร โดยใช�สูตร 2,911 บาท x จำนวนประชากร 
ซึ่งตัวเลข 2,911 บาทคิดจากจำนวนเง�นอุดหนุนเดิมทั้งหมดขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นหารด�วยจำนวนประชากร
(คิดจากเง�นอุดหนุนขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นป� พ.ศ. 2555)

การจัดสรรเง�นอุดหนุนโดยใช�เกณฑ�รายได�ข้ันต่ำ 4,500 บาท/หัว เพ�อ่เพ��มศักยภาพทางการคลังให�แก�อปท.ขนาดเล็ก/มีรายได�น�อย
ในการจัดบร�การสาธารณะและพัฒนาท�องถิ�นให�ได�มาตรฐาน โดยใช�สูตร (4,500 - X) เมื่อ X น�อยกว�า 4,500 บาท  ซึ่งตัวเลข 
4,500 บาท มาจากการนำรายได�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นทั้งหมดมาเร�ยงลำดับจากค�าน�อยไปหามากแล�วนำค�าที่อยู�
ตรงกลาง (ตำแหน�งที่ Percentile ที่ 50 ) มาเป�นตัวแทนค�ารายได�เฉลี่ย

หารเฉลี่ยเท�ากันตาม
จำนวนประชากร

2,911 บาท x จำนวนประชากร

อปท.รายได�มาก และ น�อย
ได�รับการจัดสรรในอัตราเดียวกัน

ใช�สูตรผกผันในการจัดสรร
เง�นอุดหนุนจากภาษีแบ�ง

2,360 บาทหัก 10 % ของภาษีแบ�ง
(zim3 = 2,360-0.1 * capr 2)

อปท.รายได�มาก
ได�รับเง�นอุดหนุนน�อย

อปท. รายได�น�อย
ได�รับเง�นอุดหนุนมาก

ป�ดช�องว�างทางการคลังให�กับ
อปท. โดยใช�เกณฑ�รายได�

มาตรฐานขั้นต่ำ 4,500 บาท/หัว

fiscal gap = (4,500 - X)
เมื่อ X น�อยกว�า 4,500 บาท

อปท.รายได�น�อยต�องได�รับ
เง�นอุดหนุนจากรัฐเพ��มข�้น

แบบหารเฉล�่ยเท�ากัน

แบบหารเฉล�่ยเท�ากัน

แบบใช�เกณฑ�ประกัน
รายได�ต�อหัวขั้นต่ำ

แบบใช�เกณฑ�ประกัน
รายได�ต�อหัวขั้นต่ำ

แบบผกผัน

แบบผกผัน

เปร�ยบเทียบข�อเสนอการจัดสรรเง�นอุดหนุนทั้ง 3 แบบเพ�่อลดความเหล�่อมล้ำ

ว�ธีการ

สูตรที่ใช�

แนวคิด/หลักการ

ค�าความเหล�่อมล้ำ
(Gini Coefficient)

ค�าเดิม 0.20
 0.12  0.17  0.13
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หารเฉล�่ยเท�ากัน
     ทุก อปท. ได�รับเง�นจัดสรรอัตรา
เดียวกัน แปรผันตามจำนวนประชากร

     อบต. และ เทศบาล ส�วนใหญ�จะได�
รับเง�นอุดหนุนเพ��มข�้น

     อปท. ท่ีมีรายได�เกิน 4,500 บาท/หัว
ยังได�รับเง�นอุดหนุนเท�าเดิม

     อปท. ท่ีมีรายได�ต่ำกว�า 4,500 บาท
/หัว จำนวน 2,119 แห�ง (เทศบาล 309
แห�งและ อบต. 1,810 แห�ง) จะได�รับ
เง�นอุดหนุนเพ��มข�้น

     อปท. ที ่มีรายได�มาก (รวมฐาน
ภาษีแบ�งจากรัฐและแบบเก็บเอง) จะได�
รับเง�นอุดหนุนน�อยลง
     อปท.ที่มีรายได�น�อยจะได�รับเง�น
อุดหนุนเพ��มมากข�้น

     จัดสรรที่ใช�หลักมาตรการเสร�มพ�เศษสำหรับผู�ที่อ�อนแอ/ผู�ที่ด�อยกว�า
จะลดความเหลื่อมล้ำ

     เป�นหลักการจัดสรรเง�นอุดหนุนท่ีสอดคล�องกับหลักหลักความเสมอภาคท่ี
เป�นธรรมและเป�นสากล (ป�จจ�บันใช�อยู�ในหลายประเทศ  เช�น ญี่ปุ�น จ�น
รัสเซีย อินโดนีเซีย)

     ไม�เป�นภาระทางการคลังแก�รัฐ เพราะใช�วงเง�นงบประมาณอุดหนุนเท�าเดิม 
เพ�ยงแต�ใช�สูตรใหม�ในการจัดสรร 

     อปท. ที่เคยมีรายได�น�อยจะสามารถบร�หารจัดการเพ�่อตอบสนอง
ความต�องการของท�องถิ�นได�เต็มที่

     เทศบาลและอบต.ที่มีรายได�สูงจำนวนหนึ่งพร�อมสนับสนุนแนวทางนี้
หากเป�ดช�องให�อปท.สามารถหารายได�เพ��มข�้นโดยลดข�อจำกัดทางกฎหมาย 

     อปท.ท่ีมีรายได�สูง (กทม. พัทยา เทศบาล
และอบต.) จะได��รับเง�นอุดหนุนน�อยลง

     อาจจะเกิดความไม�เป�นธรรมต�อผู�เสีย-
ภาษีในพ�น้ท่ีท่ีภาษีของตัวเองต�องเอาไปเติม
ให�กับพ�้นที่อื่น

     อาจเกิดความไม�เข�าใจ ความไม�พอใจ
และความขัดแย�งระหว�าง อปท.ที ่มี
รายได�สูงกับ อปท.ที่มีรายได�ต่ำ 

     ประชากรผู�เสียภาษีในพ�้นที่ของ
อปท. ท่ีมีรายได�สูง อาจรู�สึกไม�เป�นธรรม

     จัดสรรเง�นอุดหนุนต�อหัวในลักษณะผกผัน โดยใช�สูตร เง�นอุดหนุนต�อหัว – 10% ของภาษีแบ�งที่ได�รับ
(ตัวอย�างการใช�สูตร: เง�นอุดหนุนต�อหัว = 2,360 -  0.1 ของรายได�ภาษีแบ�งต�อหัว)
     ต�องกำหนดให� อปท.สามารถหารายได�เพ��มนอกเหนือจากเง�นอุดหนุนของรัฐเพ�ยงอย�างเดียว

     จัดสรรโดยหลักมาตรการเสร�มพ�เศษสำหรับผู�ที่อ�อนแอ/ผู�ที่ด�อยกว�า 

     อปท. ที ่มีรายได�ต่ำกว�า 4,500 บาท/หัว จำนวน 2,119 แห�งจะ
สามารถพัฒนาบร�การสาธารณะได�เพ��มข�้น

     อปท. ที ่ม ีรายได�สูงจะไม�ได�ร ับผลกระทบใดๆ

     การพัฒนาประเทศด�านอื่นๆ อาจ
จะได�รับผลกระทบเพราะรัฐต�องลด
งบประมาณลงเพ�่อนำมาเพ��มให� อปท. 

     สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง
อาจไม�เห ็นด�วย เนื ่องจากต�องหา
งบประมาณสนับสนุน

     องค�กรและหน�วยงานที่มีบทบาทสำคัญด�านการกระจายอำนาจและ
การคลังท�องถิ�น (3 สมาคมอปท. / กรมส�งเสร�มการปกครองท�องถิ�น/ 
สำนักงบประมาณ/คณะกรรมาธิการงบประมาณ สนช. /และ คสช.) 
ต�องให�การสนับสนุนต�อแนวทางนี้

     รัฐต�องจัดสรรงบประมาณเป�นเง�นอุดหนุนเพ��มให�กับอปท. จำนวน
ประมาณ 9,892.6 ล�านบาทผลักดันให�แนวคิดนี้อยู�ในการพ�จารณา
งบประมาณป�งบประมาณในคราวต�อไป

     รัฐจะมีภาระในการจัดหางบประมาณเพ��มข�้น
จากเดิมเพ�่อจัดสรรให�กับอปท.

     การพัฒนาประเทศด�านอื่น ๆ อาจจะได�รับ
ผลกระทบ เพราะรัฐอาจจะต�องลดงบประมาณลง
เพ�่อนำมาเพ��มให� อปท. 

     อาจจะเกิดความไม�เป�นธรรมต�อผู�เสียภาษี
ในพ�้นที่ที่ภาษีของตัวเองต�องเอาไปเติมให�กับ
พ�้นที่อื่น

     ไม�เป�นภาระทางการคลังแก�รัฐ เพราะใช�วงเง�นงบประมาณ
อุดหนุนเท�าเดิมแต�ใช�สูตรใหม�ในการจัดสรร 

     เง�นอุดหนุนเฉพาะกิจจะถูกจัดสรรเฉล่ียไปด�วย ซึ่งจะช�วยสลาย
การ “ซื้องบ ขายโครงการ” ไปโดยปร�ยาย

     งบอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีสลายไป ทำให� อปท.ทุกแห�งมีอำนาจเต็ม
ในการบร�หารจัดการเง�นอุดหนุนเพ�อ่ตอบสนองความต�องการของ
ท�องถิ�นได�มากข�้น

     ยังไม�เกิดความเป�นธรรมอย�างแท�จร�งต�อ อปท. 
ที่มีประชากรน�อย เพราะหากมีพ�้นที่ในความดูแล
กว�างใหญ� จะมีค�าใช�จ�ายด�านสาธารณูปโภคพ�น้ฐาน
/การบร�การสาธารณะมาก ส�วน อปท. ท่ีมีประชากร
มาก  แต�มีพ�น้ท่ีในการดูแลมีขนาดเล็กจะได�เปร�ยบกว�า     อปท.ที่มีรายได�สูงอาจไม�สนับสนุน

แนวทางน้ี เพราะจะได�รับอุดหนุนลดลง

     อาจทำให�เกิดความไม�เข�าใจ ความไม�พอใจและความขัดแย�งระหว�าง อปท.ที่มี
รายได�สูงกับ อปท.ที่มีรายได�ต่ำ 

     อาจจะไม�ได�รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร เนื่องจากไม�มี
เง�นอุดหนุนเฉพาะกิจ

     ต�องนำเง�นอุดหนุนท้ังหมด (ทุกประเภท) มากองรวมกันเป�นก�อนเดียว แล�วจัด
สรรแบบหารเฉลี่ยเป�นรายหัวประชากรคูณกับจำนวนประชากรในแต�ละท�องถิ�น

ข�อดีผล

ข�อควรระวัง

ส��งที่ต�องทำ

ข�อด�อย

ข�อดีผล

ข�อควรระวัง ส��งที่ต�องทำ
ข�อด�อย

ข�อดีผล

ข�อควรระวัง

ส��งที่ต�องทำ

ข�อด�อย

ใช�เกณฑ�ประกัน
รายได�ขั้นต่ำ

ใช�สูตรผกผัน


