ขอเสนอเชิงนโยบาย (Policy Brief)

การจัดสรรเง�นอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ�น
เพ�่อลดความเหลื่อมล้ำเปนขอเสนอเชิงนโยบายเพ�่อใชแทน
ระบบการจัดสรรในปจจ�บัน โดยปฏิรูปการจัดสรรเง�นอุดหนุน
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ�น ตามหลักความเสมอภาค
ลดความเหลื่อมล้ำ และเพ��มมาตรฐานการบร�การสาธารณะ
อย า งเท า เที ย ม รวมทั ้ ง การขจั ด ป ญ หาคอรั ป ชั ่ น เพ� ่ อ ให
สอดคล อ งกั บ การปฏิ ร ู ป การเมื อ งการปกครอง และ
การกระจายอำนาจสูทองถิ�น
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สภาพการณการจัดสรรงบประมาณให อปท. ที่ผานมา

ปจจ�บัน อปท.
มีรายได 3 ชองทาง

ภาษีแบงจากรัฐบาลกลาง

สวนทองถิ�นเก็บเอง

เง�นอุดหนุน ทั่วไป / เฉพาะกิจ

ไดรับเง�นอุดหนุนนอย

ไดรับเง�นอุดหนุนมาก

อปท. ที่มีรายไดนอย*

อปท. ที่มีรายไดมาก*

(*รายไดจากการเก็บภาษีของตนเองและภาษีฐานรวม)

ไมสอดคลองกับหลักความเสมอภาคและการพัฒนาที่วา
“คนออนแอกวาตองไดรับการสงเสร�ม/มีมาตรการเสร�ม (แตมตอ) เพ�่อให ไดรับ
บร�การสาธารณะที่มีมาตรฐานทัดเทียมกันและสามารถพัฒนาศักยภาพถึงข�ดสุด

4,500

บาท/หัว

คือ มูลคาเง�นของเกณทขั้นต่ำที่ให อปท. สามารถจัด

อปท.
5,656 แหง

ประเทศไทยมี
อปท. ทั้งหมด

7,775 แหง

บร�การสาธารณะและพัฒนาทองถิ�นดานตางๆ อยางเพ�ยงพอ
อปท.
1,810 แหง

เทศบาล
309 แหง

2,119

มีอปท.
แหงที่มีเกณฑรายไดตอหัว
%
ต่ำกวาเกณฑ หร�อคิดเปน

5,656

27.3

มีอปท.
แหงที่มีเกณฑรายไดตอหัว
%
สูงกวาเกณฑ หร�อคิดเปน

72.7
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ผลจากการศึกษาว�จัยโครงการ “ความเหลื่อมล้ำทางการคลังทองถิ�นและทางเลือกนโยบาย
เพ�อ่ สรางความเปนธรรม” (พฤศจ�กายน 2556 - กรกฎาคม 2557 ของศูนยบร�การว�ชาการ) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบร�หารศาสตร (นิดา) โดย ดร.ดิเรก ปทมสิร�วัฒน และคณะ มีขอเสนอเพ�่อลดความเหลื่อมล้ำ และ
สงเสร�มใหประชาชนเขาถึงบร�การสาธารณะทีม่ มี าตรฐานขัน้ ต่ำเทาเทียมกัน 3 แนวทางเพ�อ่ การพ�จารณา คือ

แบบหารเฉล�่ยเทากัน

แบบใชเกณฑประกัน
รายไดตอหัวขั้นต่ำ

แบบผกผัน

การจัดสรรเง�นอุดหนุนทั้งหมดโดยการหารเฉลี่ยเทากันตามจำนวนประชากร โดยใชสูตร 2,911 บาท x จำนวนประชากร
ซึ่งตัวเลข 2,911 บาทคิดจากจำนวนเง�นอุดหนุนเดิมทั้งหมดขององคกรปกครองสวนทองถิ�นหารดวยจำนวนประชากร
(คิดจากเง�นอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ�นป พ.ศ. 2555)
การจัดสรรเง�นอุดหนุนโดยใชเกณฑรายไดขน้ั ต่ำ 4,500 บาท/หัว เพ�อ่ เพ�ม� ศักยภาพทางการคลังใหแกอปท.ขนาดเล็ก/มีรายไดนอ ย
ในการจัดบร�การสาธารณะและพัฒนาทองถิ�นให ไดมาตรฐาน โดยใชสูตร (4,500 - X) เมื่อ X นอยกวา 4,500 บาท ซึ่งตัวเลข
4,500 บาท มาจากการนำรายไดองคกรปกครองสวนทองถิ�นทั้งหมดมาเร�ยงลำดับจากคานอยไปหามากแลวนำคาที่อยู
ตรงกลาง (ตำแหนงที่ Percentile ที่ 50 ) มาเปนตัวแทนคารายไดเฉลี่ย

จัดสรรเง�นอุดหนุนโดยการเกลี่ยเง�นอุดหนุนจาก อปท.ที่มีรายไดมากไปชวย อปท. ที่มีรายไดนอย เพ�่อให อปท. ขนาดเล็ก/มี
รายไดนอ ย มีศกั ยภาพทางการคลังในการจัดบร�การสาธารณะและพัฒนาทองถิน� ไดมากข�น้ โดยใชสตู รผกผันในการจัดสรรเง�น
อุดหนุนจากภาษีแบง ไดแก 2,360 บาทหักดวย 10 % ของภาษีแบง (zim3 = 2,360-0.1 * capr 2) โดยคา 2360 บาทมาจาก
การนำรายไดจากภาษีแบงขององคกรปกครองสวนทองถิน� ทัง้ หมดมาเร�ยงลำดับจากคานอยไปหามากแลวนำคาทีอ่ ยูต รงกลาง
(ตำแหนงที่ Percentile ที่ 50 ) มาเปนตัวแทนคารายไดจากภาษีแบง

เปร�ยบเทียบขอเสนอการจัดสรรเง�นอุดหนุนทั้ง 3 แบบเพ�่อลดความเหล�่อมล้ำ

แบบหารเฉล�่ยเทากัน

แบบใชเกณฑประกัน
รายไดตอหัวขั้นต่ำ

แบบผกผัน

ว�ธีการ

หารเฉลี่ยเทากันตาม
จำนวนประชากร

ปดชองวางทางการคลังใหกับ
อปท. โดยใชเกณฑรายได
มาตรฐานขั้นต่ำ 4,500 บาท/หัว

ใชสูตรผกผันในการจัดสรร
เง�นอุดหนุนจากภาษีแบง

สูตรที่ใช

2,911 บาท x จำนวนประชากร

fiscal gap = (4,500 - X)
เมื่อ X นอยกวา 4,500 บาท

2,360 บาทหัก 10 % ของภาษีแบง
(zim3 = 2,360-0.1 * capr 2)

อปท.รายไดมาก และ นอย
ไดรับการจัดสรรในอัตราเดียวกัน

อปท.รายไดนอยตองไดรับ
เง�นอุดหนุนจากรัฐเพ��มข�้น

อปท.รายไดมาก
ไดรับเง�นอุดหนุนนอย
อปท. รายไดนอย
ไดรับเง�นอุดหนุนมาก

0.12

0.17

0.13

แนวคิด/หลักการ
คาความเหล�่อมล้ำ

(Gini Coefficient)

คาเดิม 0.20

3

4 ขอเสนอ : การจัดสรรเง�นอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ�นเพ�่อลดความเหลื่อมล้ำ

ผล

ขอดี

ทุก อปท. ไดรับเง�นจัดสรรอัตรา
เดียวกัน แปรผันตามจำนวนประชากร
อบต. และ เทศบาล สวนใหญจะได
รับเง�นอุดหนุนเพ��มข�้น

ขอควรระวัง

ไมเปนภาระทางการคลังแกรัฐ เพราะใชวงเง�นงบประมาณ
อุดหนุนเทาเดิมแตใชสูตรใหมในการจัดสรร
เง�นอุดหนุนเฉพาะกิจจะถูกจัดสรรเฉลีย่ ไปดวย ซึ่งจะชวยสลาย
การ “ซื้องบ ขายโครงการ” ไปโดยปร�ยาย
งบอุดหนุนเฉพาะกิจทีส่ ลายไป ทำให อปท.ทุกแหงมีอำนาจเต็ม
ในการบร�หารจัดการเง�นอุดหนุนเพ�อ่ ตอบสนองความตองการของ
ทองถิ�นไดมากข�้น

อปท.ที่มีรายไดสูงอาจไมสนับสนุน
แนวทางนี้ เพราะจะไดรบั อุดหนุนลดลง
อาจทำใหเกิดความไมเขาใจ ความไมพอใจและความขัดแยงระหวาง อปท.ที่มี
รายไดสูงกับ อปท.ที่มีรายไดต่ำ
อาจจะไมไดรับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เนื่องจากไมมี
เง�นอุดหนุนเฉพาะกิจ

ผล

หารเฉล�่ยเทากัน
ขอดอย
ยังไมเกิดความเปนธรรมอยางแทจร�งตอ อปท.
ที่มีประชากรนอย เพราะหากมีพ�้นที่ในความดูแล
กวางใหญ จะมีคา ใชจา ยดานสาธารณูปโภคพ�น้ ฐาน
/การบร�การสาธารณะมาก สวน อปท. ทีม่ ปี ระชากร
มาก แตมพ
ี น้� ทีใ่ นการดูแลมีขนาดเล็กจะไดเปร�ยบกวา

ส��งที่ตองทำ
ตองนำเง�นอุดหนุนทัง้ หมด (ทุกประเภท) มากองรวมกันเปนกอนเดียว แลวจัด
สรรแบบหารเฉลี่ยเปนรายหัวประชากรคูณกับจำนวนประชากรในแตละทองถิ�น

ขอดี

อปท. ทีม่ รี ายไดเกิน 4,500 บาท/หัว
ยังไดรับเง�นอุดหนุนเทาเดิม
อปท. ทีม่ รี ายไดตำ่ กวา 4,500 บาท
/หัว จำนวน 2,119 แหง (เทศบาล 309
แหงและ อบต. 1,810 แหง) จะไดรับ
เง�นอุดหนุนเพ��มข�้น

ขอควรระวัง

จัดสรรโดยหลักมาตรการเสร�มพ�เศษสำหรับผูที่ออนแอ/ผูที่ดอยกวา
อปท. ที ่ ม ี ร ายได ต ่ ำ กว า 4,500 บาท/หั ว จำนวน 2,119 แห ง จะ
สามารถพัฒนาบร�การสาธารณะไดเพ��มข�้น
อปท. ที ่ ม ี ร ายได ส ู ง จะไม ไ ด ร ั บ ผลกระทบใดๆ

ส��งที่ตองทำ

การพัฒนาประเทศดานอื่นๆ อาจ
จะไดรับผลกระทบเพราะรัฐตองลด
งบประมาณลงเพ�่อนำมาเพ��มให อปท.
สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง
อาจไม เ ห็ น ด ว ย เนื ่ อ งจากต อ งหา
งบประมาณสนับสนุน

ผล

องคกรและหนวยงานที่มีบทบาทสำคัญดานการกระจายอำนาจและ
การคลังทองถิ�น (3 สมาคมอปท. / กรมสงเสร�มการปกครองทองถิ�น/
สำนักงบประมาณ/คณะกรรมาธิการงบประมาณ สนช. /และ คสช.)
ตองใหการสนับสนุนตอแนวทางนี้
รัฐตองจัดสรรงบประมาณเปนเง�นอุดหนุนเพ��มใหกับอปท. จำนวน
ประมาณ 9,892.6 ลานบาทผลักดันใหแนวคิดนี้อยูในการพ�จารณา
งบประมาณปงบประมาณในคราวตอไป

ใชเกณฑประกัน
รายไดขั้นต่ำ
ขอดอย

รัฐจะมีภาระในการจัดหางบประมาณเพ��มข�้น
จากเดิมเพ�่อจัดสรรใหกับอปท.
การพัฒนาประเทศดานอื่น ๆ อาจจะไดรับ
ผลกระทบ เพราะรัฐอาจจะตองลดงบประมาณลง
เพ�่อนำมาเพ��มให อปท.
อาจจะเกิดความไมเปนธรรมตอผูเสียภาษี
ในพ�้นที่ที่ภาษีของตัวเองตองเอาไปเติมใหกับ
พ�้นที่อื่น

ขอดี

อปท. ที่มีรายไดมาก (รวมฐาน
ภาษีแบงจากรัฐและแบบเก็บเอง) จะได
รับเง�นอุดหนุนนอยลง
อปท.ที่มีรายไดนอยจะไดรับเง�น
อุดหนุนเพ��มมากข�้น

ขอควรระวัง
อาจเกิดความไมเขาใจ ความไมพอใจ
และความขั ด แย ง ระหว า ง อปท.ที ่ ม ี
รายไดสูงกับ อปท.ที่มีรายไดต่ำ
ประชากรผูเสียภาษีในพ�้นที่ของ
อปท. ทีม่ รี ายไดสงู อาจรูส กึ ไมเปนธรรม

จัดสรรที่ใชหลักมาตรการเสร�มพ�เศษสำหรับผูที่ออนแอ/ผูที่ดอยกวา
จะลดความเหลื่อมล้ำ
เปนหลักการจัดสรรเง�นอุดหนุนทีส่ อดคลองกับหลักหลักความเสมอภาคที่
เปนธรรมและเปนสากล (ปจจ�บันใชอยูในหลายประเทศ เชน ญี่ปุน จ�น
รัสเซีย อินโดนีเซีย)
ไมเปนภาระทางการคลังแกรฐั เพราะใชวงเง�นงบประมาณอุดหนุนเทาเดิม
อปท.ทีม่ รี ายไดสงู (กทม. พัทยา เทศบาล
เพ�ยงแตใชสูตรใหมในการจัดสรร
และอบต.) จะไดรับเง�นอุดหนุนนอยลง
อปท. ที่เคยมีรายไดนอยจะสามารถบร�หารจัดการเพ�่อตอบสนอง
อาจจะเกิดความไมเปนธรรมตอผูเสียความตองการของทองถิ�นไดเต็มที่
ภาษีในพ�น้ ทีท่ ภ่ี าษีของตัวเองตองเอาไปเติม
เทศบาลและอบต.ที่มีรายไดสูงจำนวนหนึ่งพรอมสนับสนุนแนวทางนี้ ใหกับพ�้นที่อื่น
หากเปดชองใหอปท.สามารถหารายไดเพ��มข�้นโดยลดขอจำกัดทางกฎหมาย

ส��งที่ตองทำ

ใชสูตรผกผัน
ขอดอย

จัดสรรเง�นอุดหนุนตอหัวในลักษณะผกผัน โดยใชสูตร เง�นอุดหนุนตอหัว – 10% ของภาษีแบงที่ ไดรับ
(ตัวอยางการใชสูตร: เง�นอุดหนุนตอหัว = 2,360 - 0.1 ของรายไดภาษีแบงตอหัว)
ตองกำหนดให อปท.สามารถหารายไดเพ��มนอกเหนือจากเง�นอุดหนุนของรัฐเพ�ยงอยางเดียว

