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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการทดสอบความเปนอิสระทางการคลังขององคกรปกครองทองถิ่นของไทย 
ภายใตความเปนอิสระทางรายไดซึ่งใชตัวช้ีวัดความเปนอิสระทางการคลังที่พิจารณาจากแหลงที่มาของรายไดจาก
ทรัพยากรของทองถิ่นตอรายไดรวมขององคกรปกครองทองถิ่น โดยวิเคราะหขอมูลดานรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในชวงป 2536 -2546 เปรียบเทียบกอนและหลังมีการใชนโยบายกระจายอํานาจ พบวา ความ
เปนอิสระทางรายไดขององคกรปกครองทองถิ่นยังอยูในระดับต่ํา ซึ่งสะทอนวาองคกรปกครองทองถิ่นยังมี
ภาวะการพึ่งพาทางรายไดจากรัฐบาล ในระดับที่สูง โดยเฉพาะรายไดจากการจัดสรรภาษีที่รัฐบาลเก็บใหหรือแบง
ใหทองถิ่น เมื่อพิจารณาระยะกอนมีการกระจายอํานาจสัดสวนความเปนอิสระสูงกวาหลังมีการกระจายอํานาจ 
โดยเมืองพัทยาและกรุงเทพจะมีความเปนอิสระทางการคลังสูงกวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทอื่น ๆ 
เพราะรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญมีความสัมพันธกับระดับการบริโภค การลงทุน และการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งกรุงเทพและเมืองพัทยาตางเปนเมืองที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงทําให
สามารถจัดเก็บรายไดสูงกวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ จึงควรมีการทบทวนการดําเนินนโยบายการ
กระจายอํานาจทางการคลังเพื่อยกระดับรายไดและการพึ่งพาตนเองขององคกรปกครองทองถิ่นใหสูงขึ้นอยาง
ยั่งยืน โดยใชมาตรการเกี่ยวกับฐานภาษี หรืออัตราภาษี และการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
คําสําคัญ : ความเปนอิสระทางรายได    รายไดที่มาจากแหลงทรัพยากรของทองถิ่น 

 
 

Abstract 
 

This paper purposes to test fiscal autonomy of Thai local administration organization (LAO).  
As revenue autonomy that use fiscal autonomy to consider ratio of local’s own resource revenue to total 
local revenue.  By analyzing revenue data set of local administration organization among 1993-2003 
and comparing before and after using decentralization policy.  The study shows that LAO’s revenue 
autonomy ratio has low degree that reflects to high revenue dependent ratio especial tax sharing. 
Considering before uses decentralization policy, revenue autonomy ratio higher than after uses it. 
Pattaya municipal and Bangkok Metropolitan Administration have revenue autonomy higher than 
others local administration organization because most revenue resources have relation with level of 
consumption, investment and economic growth that both Pattaya municipal and Bangkok Metropolitan 
Administration are higher than others, so their revenues are higher. The study suggests that it should 
review fiscal decentralization for sustainable raising revenue and dependent own-self of local 
administration organization by using concept of tax base, tax rate and area based development.        
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บทนํา 
รายไดทองถิ่นเปนกลไกสําคัญขององคกรปกครองทองถิ่นภายใตกระบวนการการกระจายอํานาจ มี

ความสัมพันธโดยตรงกับความเปนอิสระในการบริหารจัดการภาคสาธารณะและการปกครองตนเองของทองถิ่น
กลาวคือ หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีรายไดเพียงพอ โดยไมตองพึ่งพาทรัพยากรทางการคลังจากรัฐบาล
กลางหรือพ่ึงพานอยที่สุดแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นจะมีความเปนอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการภายในทองถิ่นของตน  

เมื่อพิจารณาการคลังในฐานะองคประกอบหนึ่งของการกระจายอํานาจ ความกาวหนาของการกระจาย
อํานาจทางการคลังโดยทั่วไป ก็คือการรักษาประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อจะตอบสนองกับความพึง
พอใจที่แตกตางกันของแตละทองถิ่นที่ไดรับจากสินคาและบริการสาธารณะ เมื่อสินคาและบริการสาธารณะถูก
จัดหาโดยรัฐบาลทองถิ่น โดยตนทุนและผลประโยชนจากการจัดหาควรสะทอนความพึงพอใจของชุมชน ถา
รัฐบาลทองถิ่นสามารถจัดรูปแบบภาษีหรือคาธรรมเนียม และการบริการใหสอดคลองกับความตองการของ
พลเมือง ประสิทธิภาพและสวัสดิการสังคมก็จะอยูในระดับสูงสุด (Bell el.et., 2006) 

การศึกษาเกี่ยวกับการกระจายอํานาจทางการคลังในตางประเทศโดยสวนใหญเปนการแสวงหา
ขอเท็จจริงเชิงประจักษเกี่ยวกับผลกระทบของการกระจายอํานาจทางการคลังตอการรักษาเปาหมายทางเศรษฐกิจ
ระดับมหภาคโดยเนนการเติบโตทางเศรษฐกิจ เชน การศึกษาความสัมพันธของการกระจายอํานาจกับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของจีน (Qiao, et al., 2007) การศึกษาการกระจายอํานาจทางการคลังและผลทางเศรษฐกิจในรัสเซีย 
(Treisman, 2006) หรือการศึกษาความสัมพันธของการกระจายอํานาจทางการคลังกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของสเปน (Lluis et al., 2008) ซึ่งสวนใหญเปนการมองไปที่ผลกระทบของการกระจายอํานาจทางการคลังที่สง
โดยรวมตอภาคสาธารณะ 

ภาพรวมของการกระจายอํานาจทางการคลังในประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญใชเงินโอนระหวางรัฐบาล
เพื่อการบรรลุเปาหมายในการกระจายอํานาจ โดยใชการพัฒนาทางเศรษฐกิจผลักดันโอกาสเพื่อเขาสูการกระจาย
อํานาจ แตยังมีโครงสรางทางการคลังแบบรวมศูนย การใชเครื่องมือดานเงินโอนประเภทตาง ๆ ใหแกรัฐบาล
ทองถิ่นไดทําใหเกิดการควบคุมในระดับตาง ๆ ของรัฐบาลกลางที่มีตอระดับรัฐบาลทองถิ่น แตมีหลาย ๆ ประเทศ
ไดหันมาตระหนักถึงความเขมแข็งของรัฐบาลทองถิ่นโดยคํานึงถึงความเปนอิสระทางการคลังในฐานะที่เปน
องคประกอบสําคัญของการกระจายอํานาจ ซึ่งในบางประเทศที่มีการกระจายอํานาจทางการคลังระดับสูงสุดได
สรางระบบเสมือนของรัฐบาลกลางเพื่อยกระดับของความเปนอิสระทางการคลังของรัฐบาลทองถิ่น (Bahl  and 
Linn, 1994) 

ความเปนอิสระทางการคลังเปนสวนหนึ่งของการจัดการเชิงสถาบัน กลาวถึงความรับผิดชอบและการ
ไดรับมอบหมายอํานาจหนาที่ทางดานรายได ที่แตกตางกันตามระดับรัฐบาล เพื่อยกระดับรายไดใหเพียงพอโดย
อาศัยพ้ืนฐานจากระบบเศรษฐกิจของรัฐบาลทองถิ่นจากการกําหนดอัตราภาษีและสรางฐานรายไดโดยปราศจาก
อิทธิพลจากภายนอก จากนั้นจึงกําหนดรายจายจากพื้นฐานรายไดซึ่งจะตองเช่ือมโยงกับความสามารถที่จะ
จัดบริการในระดับที่เพียงพอตอความตองการของพลเมืองในทองถิ่น(Chapman, 1999; Blochliger and King, 
2006)  
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ในกลุมประเทศสมาชิก OECD รัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่น มีชองทางที่จะเขาสูทรัพยากรทางการ
คลังที่หลากหลาย ความเปนอิสระในการตัดสินใจเหนือแหลงที่มาของรายไดจึงมีสําคัญ และสงผลตออํานาจของ
รัฐบาลทองถิ่นที่จะปรับเปลี่ยนการจัดหาบริการสาธารณะ ซึ่งการออกแบบความเปนอิสระทางการคลังสงผลตอ
พฤติกรรมและการกําหนดการดําเนินของรัฐบาลทองถิ่น เชน ประสิทธิภาพในภาคสาธารณะ ความเทาเทียมที่จะ
เขาถึงบริการสาธารณะ หรือสถานะทางการคลังในระยะยาว (Blochliger and King, 2006) 

เมื่อพิจารณาแหลงที่มาของรายไดของรัฐบาลทองถิ่น Friedrich และคณะ (2004) ไดศึกษาการพัฒนา
รายไดของเทศบาล(municipal) จาก 4 ประเทศ พบวา เทศบาลของเยอรมันตองพึ่งเงินอุดหนุนจากสวนกลางเปน
อยางมาก ในการนําไปสนับสนุนรายจายในดานการศึกษา วัฒนธรรม สวัสดิการสังคม สุขภาพ และการจัด
สาธารณูปโภคและสิ่งอํานายความสะดวกในทองถิ่น โดยในป 2000 เพิ่มขึ้นรอยละ 65 จากป 1991 เชนเดียวกับ 
อังกฤษ และโปแลนด แตดวยระดับที่แตกตางกัน ขณะที่รายไดจากภาษีก็ยังมีความสําคัญตอเทศบาลของเยอรมัน
ในระดับที่สูงกวาในอังกฤษ แตก็ยังนอยกวาในโปแลนด สวนเทศบาลของสวิสเซอรแลนดนั้นรายไดภาษีเปน
แหลงของรายไดที่สําคัญที่สุด 

ขอมูลที่จะเปรียบเทียบและประเมินโครงสรางรายไดของรัฐและรัฐบาลทองถิ่นจะเปนสิ่งที่ เปน
ประโยชนอยางมาก แตตัวช้ีวัดที่ใชกันอยูอาจจะยังไมมีประสิทธิภาพหรือใชในการตอบคําถามคนละคําถามกัน 
(Blochliger and King, 2006) ตัวช้ีวัดการกระจายอํานาจทางการคลังที่นิยมใชกันเปนคํานวณจากฐานขอมูลทาง
สถิติต โดยพิจารณาถึง (i) สัดสวนรายรับของทองถิ่นตอรายรับรวม (ii) สัดสวนรายจายของทองถิ่นตอรายจาย
รวม (iii) ความไมสมดุลแนวตั้งระหวางรายรับและรายจายระหวางรัฐบาลยอย (iv) สัดสวนรายรับภาษีทองถิ่นตอ
รายรับและเงินอุดหนุนรวม (v) รายรับของทองถิ่นตอ GDP ซึ่งตัวช้ีวัดเหลานี้ไมไดแยกแหลงที่มาของรายไดจาก
ภาษี รายไดไมใชภาษี และเงินอุดหนุน ดังนั้น จึงไมมีการพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับรายไดที่ถูกรวบรวมผานภาษีแบง 
หรือรายรับจากแหลงที่มาจากทรัพยากรของทองถิ่นและถูกกําหนดโดยทองถิ่น(Bell, et al., 2006)  

งานวิจัยที่เกี่ยวของในปจจุบันเกี่ยวกับการกระจายอํานาจดานรายไดไมเพียงสํารวจขอบเขตของรายได  
(เชน สัดสวนรายไดของทองถิ่นตอรายรับรวมของรัฐบาล) แตไดหันมาใหความสนใจกับการวัดระดับความเปน
อิสระที่แทจริงรายไดของทองถิ่นเหนือกันอยางแพรหลาย (Bell, et al., 2006) ซึ่งจะเปนตัวแปรหนึ่งที่สําคัญใน
การวัดความสัมพันธของความเปนอิสระ และความสามารถในการพยากรณรายได สําหรับรัฐบาลทองถิ่น ซึ่งของ
การกําหนดตัวช้ีวัดสําหรับการวัดความเปนอิสระทางการคลังจําเปนจะไดรับการพัฒนาอยางเนื่องเพื่อรองรับกับ
ตัวแปร หรือภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 

วัตถุประสงค 
การวิจัยนี้มุงวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษในความเปนอิสระทางการคลัง โดยใชช้ีวัดการกระจายอํานาจ

ทางการคลังในมุมมองของความเปนอิสระของรายไดจากแหลงที่มา เพื่อสนับสนุนความเขาใจที่คมชัดขึ้นของ
ขอบเขตของระดับความเปนอิสระที่แทจริงทางดานรายได  โดยรายไดที่มุงใหความสนใจในการศึกษานี้คือรายได
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเองอันประกอบไปดวย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย 
อากรฆาสัตว อากรรังนกอีแอน ภาษีบํารุงทองถิ่นจากยาสูบ น้ํามัน และโรงแรม และรายไดที่มิใชภาษี เชน 
คาธรรมเนียม คาปรับ รายไดจากทรัพยสิน รายไดจากการประกอบกิจการ ขณะที่ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหและภาษี
ที่รัฐบาลแบงใหประกอบไปดวย ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต และภาษียานยนตและ
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ลอเลื่อน เพื่อประเมินผลของการกระจายอํานาจทางการคลังตามแนวคิดความเปนอิสระทางการคลัง อันจะเปน
ประโยชนในการกําหนดแนวทางที่จะพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับรายไดขององคปกครองสวนทองถิ่นตอไป 
ขอมูลและวิธีการศึกษา 

ในการวิจัยครั้งนี้ใชขอมูลรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งรวบรวมโดย  สํานักนโยบายการคลัง  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในชวงป 2536 – 2546 
โดยแบงออกเปน 2 ชวง โดยถือการประกาศใชพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 เปนการแบงระยะเวลา เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบความเปนอิสระ
ทางการคลังตามกรอบแนวคิดของการกระจายอํานาจทางการคลังโดยพิจารณาดานรายได  
 
แนวคิดการวัดความเปนอิสระทางการคลัง 

การศึกษาการกระจายอํานาจทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปาหมายในการสราง
ความเปนอิสระโดยแทจริงนั้น จะตองเปนมุงยกระดับการแสวงหารายไดของรัฐบาลทองถิ่นโดยตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของทรัพยากร และศักยภาพของตน ซึ่งการวัดระดับความเปนอิสระที่ใชหลักเกณฑของความสามารถของรัฐบาล
ทองถิ่นบนพื้นฐานของทรัพยากรของตนจะสามารถสะทอนความเปนอิสระที่แทจริง  

เพื่อใหการวัดศักยภาพทางการคลังมีความคมชัดยิ่งขึ้น จึงใหความสําคัญกับตัวช้ีวัดความเปนอิสระ (The 

Autonomy Indicator: AI ) ซึ่งไดรับการนิยามในฐานะรายไดของรัฐบาลทองถิ่นที่จัดเก็บเอง หรือรายไดที่
รัฐบาลทองถิ่นมีอิสระในการกําหนดแหลงที่มาของรายได (Akai, et al., 2005) 

Revenue Autonomy Ratio: RAR คือ อัตราความเปนอิสระดานรายได หรืออัตราสวนของรายไดที่มา
จากแหลงทรัพยากรของทองถิ่นเองตอรายไดรวมของรัฐบาลทองถิ่น เปนตัวช้ีวัดที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษในการวัดกระจายอํานาจซึ่งมุงไปที่ระดับของความเปนอิสระของรัฐบาลทองถิ่นที่มีเหนือการตัดสินใจใน
การยกระดับรายไดของทองถิ่น (Meloche, et al., 2004) หรือเขียนไดวา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คา RAR หรือ อัตราความเปนอิสระดานรายได เปนคาที่สะทอนความเปนอิสระแทจริงทางดานรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคา RAR จะอยูระหวาง 0.00 – 1.00 หากทองถิ่นมีคา RAR เทากับ 1.00 แสดง
วาทองถิ่นมีความเปนอิสระทางการคลังอยางสมบูรณ (Absolute Revenue Autonomy : ARA) และหากทองถิ่น
มีคา RAR เทากับ 0.00 แสดงวาทองถิ่นมีอัตราการพึ่งพาทางการคลังอยางสมบูรณ(Absolute Revenue 

Dependent: ARD) เชนกัน แมจะมีการศึกษาบางสวนที่ถือวาเงินอุดหนุนทั่วไปเปนสวนหนึ่งของรายไดที่มาจาก
ทรัพยากรในทองถิ่นเพราะรัฐบาลกลางไมไดกําหนดเงื่อนไขหรือวัตถุประสงคในการใชจาย อาจเรียกวาเปนเงิน
ใหเปลาที่องคกรปกครองทองถิ่นสามารถใชจายไดอยางอิสระ แตในการวิเคราะหตัวช้ีวัดนี้มุงไปที่การศึกษาถึง

อัตราความเปนอิสระทางรายได     =     รายไดท่ีมาจากแหลงทรัพยากรของทองถิ่น  

                                   รายไดรวมของทองถิ่น 
 
(Revenue Autonomy Ratio: RAR)  =         local governments’ own source revenues     
                                                                          Total local governments’ revenues 
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ศักยภาพขององคกรปกครองทองถิ่นในการจัดหารายไดจากทรัพยากรของตนเอง ดังนั้น คํานิยามของรายไดที่มี
ที่มาจากทรัพยากรในทองถิ่นหมายถึงรายไดที่องคกรปกครองทองถิ่นจัดหาเอง (รายไดจากภาษีอากรที่ทองถิ่นเก็บ
เอง และรายไดที่ไมใชภาษีอากร) โดยจะกําหนดใหรายไดที่นอกเหนือจากรายไดที่มาจากแหลงทรัพยากรของ
ทองถิ่น หรือรายไดที่ทองถิ่นจัดหาเอง เปนรายไดที่ตองพึ่งพาของทองถิ่น ในระบบการคลังทองถิ่นของไทย
สามารถคํานวณอัตราความพึ่งพาทางรายไดของทองถิ่น (Revenue Dependent Ratio: RDR) ที่สําคัญไดจาก
สัดสวนรายไดจากการจัดสรรภาษีที่รัฐบาลเก็บใหหรือแบงใหทองถิ่น (RDR1)  และรายไดที่รัฐบาลจัดสรรเพิ่มให 
(เงินอุดหนุน) (RDR2) 

เมื่อพิจารณาอํานาจในการจัดเก็บภาษีทองถิ่นจะพบวายังมีขอบเขตที่จํากัด และมีปญหาวาฐานภาษีของ
ทองถิ่นควรเก็บจากอะไร ซึ่งโดยทั่วไปจําแนกไดเปน ภาษีจากการบริโภค ภาษีจากรายได ภาษีจากทรัพยสิน ภาษี
ทรัพยากร  ซึ่งในปจจุบันฐานภาษียังแคบเกินไป รวมถึงเกณฑในการพิจารณาความเหมาะสมของการเก็บภาษีที่มี
ความซับซอนที่ตองคํานึงถึงเปาหมายหลายดานประกอบกัน เชน ผลทางรายได เสถียรภาพของรายได ตนทุนการ
บริหารภาษี ภาระภาษี ผลตอความบิดเบือนและความซ้ําซอนของภาษี (ดิเรก, 2550)  ทําใหสงผลตอการจัดเก็บ
รายไดของทองถิ่นและความเปนอิสระทางการคลังของทองถิ่น ขณะที่ภาษีบางประเภท เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ สามารถเปนแหลงรายไดที่ดีใหแกทองถิ่น แตถาหากรัฐบาลโอนอํานาจใหทองถิ่นจัดเก็บเองอาจเกิด
ปญหาความซ้ําซอนซึ่งจะทําใหตนทุนในการบริหารจัดการสูงขึ้น รัฐบาลกลางจึงเปนผูรับผิดชอบในการจัดเก็บ
แลวจัดสรรคืนใหทองถิ่น (สกนธ และคณะ, 2547) ซึ่งทําใหทองถิ่นตองอยูในฐานะพึ่งพารายไดสวนนี้จากรัฐบาล 

ผลการศึกษา 
แหลงรายไดที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)ของไทยตั้งแตป 2536 – 2546  พบวา 

ประกอบไปดวย รายไดที่ทองถิ่นจัดหาเอง (รายไดจากภาษีอากรที่ทองถิ่นเก็บเอง และรายไดที่ไมใชภาษีอากร) 
รายไดจากการจัดสรรภาษีที่รัฐบาลเก็บใหหรือแบงใหทองถิ่น รายไดที่รัฐบาลจัดสรรเพิ่มให (เงินอุดหนุน) และ
รายไดจากเงินสะสมและเงินกู โดยแหลงที่มาของรายไดที่สําคัญจะมาจาก รายไดที่ทองถิ่นจัดหาเอง  รายไดจาก
การจัดสรรภาษีที่รัฐบาลเก็บใหหรือแบงใหทองถิ่น และรายไดที่รัฐบาลจัดสรรเพิ่มให (เงินอุดหนุน)  

ในการพิจารณาความเปนอิสระทางการคลังโดยคํานึงถึงแหลงที่มาของรายไดนั้น รายไดที่เกิดขึ้นจาก
การใชทรัพยากรในทองถิ่น และอยูในความสามารถที่จะกําหนดศักภาพการจัดเก็บรายไดโดยทองถิ่น คือ รายไดที่
ทองถิ่นจัดหาเอง (รายไดจากภาษีอากรที่ทองถิ่นเก็บเอง และรายไดที่ไมใชภาษีอากร) จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวา
นับตั้งแต ป 2536  - 2546 รายไดดังกลาวมีคาความเปนอิสระทางการคลัง หรือคา RAR ที่นอยมากเมื่อเทียบกับ
อัตราการพึ่งพาทางรายไดหรือคา RDR1 และ RDR2 และไมมีปใดที่คา RAR จะสูงถึง 0.20 โดยคาสูงที่สุดอยูที่ 
0.19 ในป 2536 และ 0.18 ในป 2543 ซึ่งเปนปแรกหลังจากการประกาศใชพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  

เมื่อพิจารณาในชวงกอนที่จะมีการประกาศใชพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  คือ 2536 - 2541 ตอเนื่องถึง 2542 คา RAR จะอยูในระดับที่
มีการเปลี่ยนแปลงคอนขางนอย คือ อยูที่ 0.16 -  0.18 ในขณะที่เมื่อมีการประกาศใช พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 (2543 - 2546) นั้น คา RARนั้นมี
แนวโนมลดลงโดยตลอด โดยเฉพาะในป 2546 ที่มีสัดสวนอยูที่รอยละ 0.10 ซึ่งนอยที่สุดในระยะเวลาที่ศึกษา  
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ในขณะเดียวกันนั้น รายไดจากการจัดสรรภาษีที่รัฐบาลเก็บใหหรือแบงใหทองถิ่นเปนแหลงรายได
สําคัญมาโดยตลอด เห็นไดจาก คา RDR1 ที่มีอยูในระดับสูงโดยตลอด และสูงสุดในป 2546 ตรงขามกับคา RAR 

อยางชัดเจน โดยแนวโนมของ คา RDR1 แนวโนมลดลงกอน ป 2542 แตหลังจากนั้น คา RDR1กลับมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น ขณะที่สัดสวนรายไดที่รัฐบาลจัดสรรเพิ่มให (เงินอุดหนุน) ตอรายรับรวมของทองถิ่น หรือ RDR2 กอนป 
2542 คา RDR2 สูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีคาสูงสุดอยู 0.36 ในป 2542 หลังจากนั้นจึงมีแนวโนมลดลง  

 

 
ที่มา: กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย *คํานวณ (ผูเขียน) 

ตารางที่ 1 สัดสวนแหลงที่มาของรายไดของทองถิ่นตอรายไดของทองถิ่นทั้งหมด* 

ป รายไดท่ีทองถิ่นจัดหาเอง 
RAR 

รายไดจากการจัดสรรภาษี 
ท่ีรัฐบาลเก็บใหหรือแบงใหทองถิ่น 

RDR1 

รายไดท่ีรัฐบาลจัดสรร 

เพิ่มให (เงินอุดหนุน) 
RDR2 

2536 0.19 0.53 0.18 

2537 0.17 0.51 0.21 

2538 0.18 0.50 0.24 

2539 0.18 0.50 0.27 

2540 0.17 0.47 0.29 

2541 0.17 0.48 0.30 

2542 0.16 0.42 0.36 

2543 0.18 0.47 0.34 

2544 0.13 0.49 0.31 

2545 0.12 0.45 0.36 

2546 0.10 0.55 0.28 
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รูปท่ี 1 กราฟแสดงสัดสวนแหลงที่มาของรายไดตอรายไดของทองถิ่นทั้งหมด 

 
เมื่อแยกพิจารณาสัดสวนรายไดที่ทองถิ่นจัดหาเองตอรายไดรวมของแตละประเภทขององคกรปกครอง

ทองถิ่นหรือคา RAR ของแตละประเภทขององคกรปกครองทองถิ่นตามตารางที่ 2 พบวา เมืองพัทยาเปนประเภท
ขององคกรปกครองทองถิ่นที่มีคา RAR สวนใหญสูงกวาองคกรปกครองทองถิ่นประเภทอื่น ๆ ยกเวนในปบางป
ที่ตํ่ากวา รองลงมาคือ กรุงเทพมหานคร ขณะที่องคการบริหารสวนตําบล เปนประเภทขององคกรปกครองทองถิ่น
ที่มีคา RAR ตํ่ากวาองคกรปกครองทองถิ่นประเภทอื่น ๆ มาโดยตลอด และมีขอสังเกตก็คือ ในป 2543 ซึ่งเปนป
แรกหลังจากประกาศใช พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542  องคกรปกครองทองถิ่นทุกประเภทมีคา RAR เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะองคการบริหารสวนจังหวัด 
(อบจ.) ที่เพิ่มขึ้นในสัดสวนที่สูงกวาองคกรปกครองทองถิ่นประเภทอื่น ๆ แตนับจากป 2544 คา RAR กลับลดลง
อยางตอเนื่องจนถึงป 2546 ในทุก ๆ ประเภทขององคกรปกครองทองถิ่น 

 
ตารางที่ 2  คา RAR ของ อปท. แตละประเภท * 

ป เทศบาล** อบต.*** อบจ. กทม. เมืองพัทยา 
2536 0.16 0.00 0.11 0.24 0.26 

2537 0.18 0.00 0.08 0.21 0.16 

2538 0.17 0.00 0.09 0.23 0.27 

2539 0.16 0.00 0.08 0.23 0.27 

2540 0.16 0.12 0.14 0.21 0.37 

2541 0.16 0.09 0.10 0.23 0.40 

2542 0.17 0.09 0.07 0.24 0.30 
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ตารางที่ 2  คา RAR ของ อปท. แตละประเภท * 
ป เทศบาล** อบต.*** อบจ. กทม. เมืองพัทยา 

2543 0.18 0.11 0.26 0.23 0.39 

2544 0.14 0.07 0.13 0.19 0.26 

2545 0.11 0.07 0.11 0.19 0.15 

2546 0.10 0.07 0.10 0.17 0.09 

ที่มา: กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย *คํานวณ (ผูเขียน) 
** ขอมูลรายไดของเทศบาลกอนป 2536-2541 รวมรายไดของ สุขาภิบาล และเทศบาลเกาและเทศบาลใหมเปน
ขอมูลชุดเดียวกัน 

*** ขอมูลรายไดขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) จะมีเฉพาะตั้งแตป 2540 เปนตนไป 
 

 
รูปท่ี 2 กราฟแสดงคา RAR ของ อปท. แตละประเภท 
 
อภิปรายผล 

 การวิเคราะหผลของการใชตัวช้ีวัดโดยพิจารณาอัตราสวนรายไดที่ทองถิ่นจัดหาเองตอรายไดรวมของ
ทองถิ่นซึ่งแสดงถึงความเปนอิสระบนฐานของความสามารถในจัดหารายไดดวยทรัพยากรของทองถิ่นนั้นยังอยูใน
ระดับที่ตํ่า เมื่อเทียบกับรายไดจากการจัดสรรภาษีที่รัฐบาลเก็บใหหรือแบงใหทองถิ่น และรายไดที่รัฐบาลจัดสรร
เพิ่มให (เงินอุดหนุน) ความเปนอิสระทางรายไดในชวงกอนมีการกระจายอํานาจหรือกอนการประกาศใช 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 นั้นกลับ
สูงกวาหลังจากป 2542 และมีแนวโนมที่ลดลงอยางตอเนื่องขณะที่รายไดที่ไดรับจากรัฐบาลกลางก็มีแนวโนม
สูงขึ้นเชนเดียวกัน ซึ่งหากพิจารณาจากขอมูลที่ไดทําการศึกษาจะเห็นไดวาความเปนอิสระทางรายไดไมไดเปนไป
ตามเปาประสงคของการกระจายอํานาจทางการคลังที่มุงใหทองถิ่นสามารถพึ่งพารายไดของตนเอง อาจจกลาวได
วา อปท. ยังคงตองพึ่งพารายไดจากรัฐบาล โดยเฉพาะรายไดจากการจัดสรรภาษีที่รัฐบาลเก็บใหหรือแบงให
ทองถิ่น เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทขององคกรปกครองทองถิ่น เมืองพัทยาและกรุงเทพมหานครเปนองคกร
ปกครองทองถิ่นที่มีความเปนอิสระสูงกวาประเภทอื่น ๆ เพราะเมื่อพิจารณา รายไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดเก็บเองอันประกอบไปดวย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย อากรฆาสัตว อากรรังนกอีแอน 
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ภาษีบํารุงทองถิ่นจากยสูบ น้ํามัน และโรงแรม และรายไดที่มิใชภาษี เชน คาธรรมเนียม คาปรับ รายไดจาก
ทรัพยสิน รายไดจากการประกอบกิจการ นั้นจะเห็นไดวาสวนใหญมีความสัมพันธกับระดับการบริโภค การลงทุน 
และระบบเศรษฐกิจหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งกรุงเทพและเมืงพัทยาตางเปนเมืองที่มีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในระดับที่สูงทําใหสามารถจัดเก็บรายไดสูงกวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ โดยเฉพาะองคการ
บริหารสวนตําบล 

ความเปนอิสระภายใตกรอบแนวคิดของความสามารถในการจัดหารายไดของทองถิ่น เปนตัวช้ีวัดที่
สามารถสะทอนใหเห็นภาวะการความเปนอิสระและการพึ่งพาทางรายไดของทองถิ่น หากทองถิ่นยังไมสามารถ
สรางความเปนอิสระทางการคลังของตนใหเขมแข็ง ยอมจะตองพึ่งพาแหลงรายไดจากรัฐบาลกลาง ซึ่งอาจสงผล
ใหการจัดหาสินคาและบริการสาธารณะโดยทองถิ่นไมสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางเต็มที่ เพราะภาวะการพึ่งพาอาจจะสงผลตอความเปนอิสระในการ
ตัดสินใจ หรือตกอยูภายใตเงื่อนไขของการใชจายงบประมาณจากรัฐบาลกลางเฉกเชนชวงกอนมีการกระจาย
อํานาจ  
 
สรุปและขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาถึงความเปนอิสระทางการคลังโดยมุงเนนไปศักยภาพในการจัดเก็บรายไดของทองถิ่นจาก
ทรัพยากรของทองถิ่นไดยืนยันถึงความเปนอิสระทางการคลังที่ยังอยูในระดับต่ํา หรือสะทอนถึงอัตราการพึ่งพา
แหลงรายไดของทองถิ่นจากรัฐบาลกลางในอัตราที่สูง จึงเปนปญหาที่ผูเกี่ยวของกับการองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการจะตองเรงแสวงหาแนวทางที่จะยกระดับศักยภาพและ
ความสามารถในการปรับปรุงและพัฒนาการแสวงหารายไดของทองถิ่น เพื่อตอบสนองตอเปาประสงคของการ
กระจายอํานาจที่ตองการใหทองถิ่นสามารถดําเนินการจัดหาสินคาและบริการเพื่อตอบสนองความตองการของ
ทองถิ่นไดดวยความเปนอิสระในการบริหารงบประมาณอยางแทจริง  

การศึกษาความสามารถหรือศักยภาพของทองถิ่นในการจัดหารายไดของตนเอง เปนประเด็นที่จะตองให
ความสนใจในการศึกษาเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง อาจจะตองมีการทบทวนถึงฐานภาษีและอัตราภาษีที่ใชกันอยูวามี
ความเหมาะสมหรือไมเพียงไร และควรจะตองมีการขยายฐานภาษี อัตราภาษี หรือประเภทภาษีหรือไม เพื่อ
ยกระดับรายไดที่มาจากภาษีของทองถิ่น นอกจากนี้ดวยเหตุผลที่แตละทองถิ่นมีความสามารถและศักยภาพใน
จัดเก็บและยกระดับรายไดของตนเองไมเทากัน ดังนั้นในการยกระดับรายไดที่ไมใชภาษีอาจจะตองใหความสําคัญ
ไปที่การใชมิติการพัฒนาเชิงพื้นที่การพัฒนารายไดที่ไมใชภาษี แตจะดวยวิธีการใดหรือใชกลไกนโยบายใดนั้น
จะตองมีการพิจารณาอยางครบดานตอไป 
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