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การวิเคราะห์โครงสร้างการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
วรพิทย์ มีมาก

บทความวิจัย

การวิเคราะห์โครงสร้างการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
วรพิทย์ มีมาก1
บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในประเทศไทย การศึกษาใช้การวิจยั แบบสำ�รวจ การสุม่ ตัวอย่างใช้แบบหลายขัน้ ตอน โดยการสุม่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จำ�นวน 18 แห่ง จาก 6 จังหวัด ใน 6 ภาค กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย นักการเมือง
ท้องถิ่น 107 คน และพนักงานท้องถิ่น 785 คน ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จะนำ�มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ
พรรณนาและสถิติอ้างอิง ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยังมีข้อบกพร่อง การพึ่งตนเองทางการคลังมีค่อนข้างต่ำ� และประชาชนในท้องถิ่นมีการหลบเลี่ยงภาษี
ค่อนข้างมาก ข้อเสนอแนะ คือ (1) ปรับปรุงสมรรถนะทางการคลังของท้องถิ่น (2) แก้ไขกฎหมายที่
ยังคงใช้อยูห่ รือตรากฎหมายใหม่ (3) จัดทำ�เกณฑ์การจัดสรรรายได้ใหม่ (4) ขยายฐานภาษีใหม่ (5) จัดการ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพึ่งตนเองทางการคลังและการหลบเลี่ยงภาษีของประชาชนในท้องถิ่น
คำ�สำ�คัญ : การคลังท้องถิ่น
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in Thailand
Worapit Meemak
Abstract
This research was aimed at analyzing fiscal structure of local governments in Thailand.
The study was conducted through survey research. 18 local governments from 6 provinces in
6 regions were randomly selected via Multi-stage sampling method. Samples consisted of 107
local politicians and 785 local officials. Data collected were analyzed by descriptive and inferential
statistics. Research findings were as follows : fiscal structure of local governments still has
defected; financial self-reliance was quite low; and tax evasion of local taxpayers was rather
high. Recommendations were to (1) improve local financial capability, (2) correct existing laws
or enact new ones, (3) renew revenue allocation criteria; (4) expand new local tax bases, and
(5) manage factors influencing financial self-reliance and also tax evasion of local taxpayers.
Keywords : local finance
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1. บทนำ�
จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 ได้บญ
ั ญัตเิ รือ่ งการกระจาย
อำ�นาจในหมวดว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลจากการนี้ ทำ�ให้รฐั จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มากขึน้ การเปลีย่ นแปลง
ทีส่ �ำ คัญ คือ การกำ�หนดให้มกี ฎหมายกำ�หนดแผน
และขัน้ ตอนการกระจายอำ�นาจ ซึง่ ผลทีเ่ กิดขึน้ จาก
การมีกฎหมายฉบับนี้ คือ ทำ�ให้หลังปี พ.ศ. 2543

การวิเคราะห์โครงสร้างการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
วรพิทย์ มีมาก

เป็นต้นมา รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก และมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อย่ า งไรก็ ต าม ถึ ง แม้ ใ นแง่ ข อง
รายได้รวม จะให้ภาพออกมาดี แต่เมือ่ พิจารณาใน
แง่สัมพัทธ์แล้ว กลับพบว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ได้ส่ง
ผลกระทบต่อโครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างมาก ดังแผนภูมิ

แหล่งที่มา สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
จากแผนภูมิ ถึงแม้รายได้รวมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ต่อรายได้ของรัฐบาลได้เพิม่ ขึน้
จากประมาณร้อยละ 12 ในปี 2543 เป็นร้อยละ
24 ในปี 2551 หรือเพิ่มขึ้นสองเท่า ซึ่งเป็นผล
มาจากรัฐบาลได้จัดสรรเงินให้ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นตาม
กฎหมายกำ�หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำ�
นาจ อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจารณาจากรายได้ทอี่ งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จัดเก็บเองและสามารถนำ�ไป
ใช้จ่ายได้โดยอิสระเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวม

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะพบว่า มีแนวโน้ม
ลดลงตลอดเวลา จากประมาณร้อยละ 18 ใน
ปี 2543 เป็นร้อยละ 9 ในปี 2551 หรือลดลงสอง
เท่า แสดงให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยังคงมีอสิ ระในการบริหารการคลังน้อย และยังพึง่
ตนเองได้นอ้ ย กรณีดงั กล่าวทำ�ให้เห็นได้วา่ ถ้าหาก
โครงสร้างการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ความเป็นอิสระและการ
พึง่ ตนเองได้นอ้ ยดังทีเ่ คยเกิดขึน้ มาในอดีตจะยังคง
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ดำ�รงอยู่ตอ่ ไป ดังนั้น การศึกษาโครงสร้างการคลัง 4. ขอบเขตของการวิจัย
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ เ ป็ น อยู่ ใ น
4.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น
ปัจจุบัน เพื่อปรับให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่ 2 กลุ่ม ได้แก่
เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจำ�เป็น
4.1.1 นั ก การเมื อ งท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
4.1.2 พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่
เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในองค์ ก รปกครองส่ ว น
เพื่อศึกษาประเด็นต่อไปนี้
2.1 สภาพการณ์ เ กี่ ย วกั บ รายได้ แ ละ ท้องถิ่น
4.2 ประเภทขององค์ ก รปกครองส่ ว น
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 ความสัมพันธ์ทางการคลังระหว่าง ท้องถิน่ การศึกษาจะกระทำ�เฉพาะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบปกติ ได้แก่ เทศบาล องค์การ
ประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3 กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การคลั ง บริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำ�บล
ท้องถิน่ ทัง้ รัฐธรรมนูญและกฎหมายการคลังอืน่ ๆ
2.4 แหล่ ง ที่ ม าของรายได้ ข ององค์ ก ร 5. แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
วิจัย
2.5 การพึ่ ง ตนเองทางการคลั ง ของ
จากการศึกษาการคลังท้องถิน่ ในประเทศ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่างๆ Alfirman (2004) พบว่า ในประเทศกำ�ลัง
2.6 การหลบเลี่ยงภาษีของประชาชนใน พั ฒ นา จะมี ปั ญ หาการคลั ง ท้ อ งถิ่ น มากกว่ า
ท้องถิ่น
ประเทศพัฒนา ซึ่งสาเหตุมีได้หลายประการ เช่น
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ� การลดลงของฐานภาษี ฯลฯ
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
(Coe, 2008) เพื่อแก้ไขปัญหานี้ Fang (2006)
3.1 นำ � ไปใช้ ใ นการกำ � หนดนโยบาย ได้ เ สนอให้ มี ก ารจั ด ทำ � นโยบายการคลั ง ที่ มี
ทางการคลังทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ประสิทธิผลทัง้ ระยะสัน้ (เช่น การพัฒนาดัชนีความ
3.2 เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขหรือการ พยายามในการจัดเก็บภาษี เป็นต้น) และระยะยาว
(เช่น การให้ประชาชนออกเสียงเกี่ยวกับนโยบาย
ตรากฎหมายทางการคลังในอนาคต
3.3 เป็ น ประโยชน์ ต่ อ หน่ ว ยงานที่ การคลั ง ในท้ อ งถิ่ น ของตนได้ เป็ น ต้ น ) Tessin
เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง และมหาดไทย (2009) เห็นด้วยว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
เป็นต้น
เข้าไปมีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าสาธารณะ จะ
3.4 นำ�ไปใช้ในการออกแบบระบบการ ช่วยทำ�ให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
คลังท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพได้
ท้องถิ่นมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น รวมทั้งทำ�ให้การ
จั ด สรรทรั พ ยากรในการผลิ ต สิ น ค้ า สาธารณะมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย อนึ่ง เพื่อให้
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ท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว Bird
and Vaillancourt (eds.), 2006) วิเคราะห์ว่า ควร
กระจายอำ�นาจให้แก่ทอ้ งถิน่ เพิม่ ขึน้ ซึง่ การกระทำ�
เช่นนี้ นอกจากจะเป็นการลดภาระของรัฐบาลให้
น้อยลงแล้ว ยังเป็นการเพิ่มความรับผิดชอบใน
การหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
มากขึ้นอีกด้วย
การพึง่ ตนเองจะเกิดขึน้ ได้ ท้องถิน่ จะต้อง
มีแหล่งทีม่ าของรายได้เพิม่ ขึน้ Dillinger (1991) เห็น
ว่า ภาษีทรัพย์สินเป็นกลไกสำ�คัญในการพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งนักวิชาการส่วนมากเห็นด้วยกับการให้
ท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บภาษีทรัพย์สิน (Shah, 1994;
Bird and Slack, 2006) นอกจากภาษีนี้ Shah
(1994) ได้เสนอให้มีการจัดเก็บภาษีอื่นๆ อีก เช่น
ภาษี สิ่ ง แวดล้ อ ม ภาษี ก ารพนั น เป็ น ต้ น อนึ่ ง
นอกจากภาษีแล้ว แหล่งทีม่ าของรายได้ทอ้ งถิน่ อืน่
ที่สำ�คัญ ได้แก่ เงินอุดหนุนและค่าธรรมเนียม
Borge and Rattso (1997) ได้ศึกษาเงินอุดหนุน
ของท้องถิน่ ในประเทศนอร์เวย์ พบว่า เงินอุดหนุน
มีผลอย่างสำ�คัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง Bird
and Smart (2001) เห็นสอดคล้องว่า การให้เงิน
อุดหนุนจะส่งผลดีต่อการผลิตสินค้าสาธารณะที่มี
ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม ทัง้ นีเ้ พราะท้องถิน่ อาจผลิต
บริการสาธารณะบางประเภทน้อยไป เนือ่ งจากไม่
คุ้มค่ากับต้นทุนในการผลิต ในส่วนของรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมนั้น Portney (1994) กล่าวว่า การ
จัดเก็บกระทำ�ได้สองวิธี คือ การจัดเก็บจากต้นทุน
อย่างเต็มที่ และการจัดเก็บจากต้นทุนบางส่วน
สำ�หรับข้อดีของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนัน้ Bland
(2005) และ Sun (2009) เห็นว่า การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมจะทำ�ให้เกิดความเป็นธรรม และ
ความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐศาสตร์ ขณะที่

การวิเคราะห์โครงสร้างการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
วรพิทย์ มีมาก

Jung et al (2009) พบว่า การเก็บค่าธรรมเนียมจะ
ทำ�ให้ลดค่าใช้จา่ ยในการจัดทำ�บริการสาธารณะได้
มากกว่าภาษี
กรณีของไทยนั้น ชลอ ยศสมบัติ (2540)
พบว่า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดินมีความบกพร่องและไม่ทันสมัย
เพราะประกาศใช้มาตัง้ แต่ปี 2475 ทำ�ให้ภาษีทคี่ วร
จะจัดเก็บได้ตามกฎหมายนี้ค่อนข้างน้อย ฉัตรชัย
สมวัธน์ (2542) ศึกษาความสามารถในการจัดเก็บ
รายได้ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำ � บล พบว่ า
องค์การบริหารส่วนตำ�บลมีความสามารถในการ
จัดเก็บรายได้ที่จำ�กัด บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาด
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการจัดเก็บรายได้ รวมทัง้
ประชาชนมักจะเลี่ยงการเสียภาษี เช่นเดียวกันกับ
สิตางศุ์ แสงสุรีย์วัชชรา  (2545) ที่ศึกษาการคลัง
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำ � บล โดยพบว่ า
ประสิ ท ธิ ภ าพทางการคลั ง ขององค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตำ�บลอยู่ในระดับต่ำ�  ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลาย
ประการ เช่น ปัญหาด้านการวางแผน ปัญหาด้าน
งบประมาณ ปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา
ด้านบุคลากร และปัญหาด้านการถ่ายโอนภารกิจ
ที่ราชการส่วนกลางให้องค์การบริหารส่วนตำ�บล
ส่วน ขนิษฐา กรพิพฒ
ั น์ (2546) ศึกษาการคลังของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำ � บลในจั ง หวั ด นครปฐม
ผลการวิจัยพบว่า องค์การบริหารส่วนตำ�บลใน
จั ง หวั ด นครปฐมมี ร ายได้ จ ากภาษี อ ากรน้ อ ย
จำ�เป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐในสัดส่วนที่
มาก ในส่วนของรายจ่ายนั้น จะมีรายจ่ายประจำ�
ในสัดส่วนทีส่ งู กว่ารายจ่ายเพือ่ การพัฒนา สำ�หรับ
กาญจนา พูลสวัสดิ์ (2552) ได้ศึกษาโครงสร้างการ
คลังของเทศบาลนคร พบว่า เทศบาลนครยังไม่
สามารถพึ่งตนเองได้ ต้องอาศัยเงินอุดหนุนจาก
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รัฐบาล และสถานะทางการคลังของเทศบาลนคร
มี แ นวโน้ ม ติ ด ลบ อนึ่ ง ในประเด็ น ของการมี
ส่วนร่วมของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการคลังนั้น
นภัสวรรณ บุญอยู่ (2545) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำ�บล
กับการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ประชาชน
ยั ง ขาดการมี ส่ ว นร่ ว มในด้ า นงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตำ�บลในระดับต่าง ๆ โดยมี
สาเหตุมาจากทัศนคติทางลบของผู้บริหาร การ
แทรกแซงจากนักการเมืองและกลุ่มอิทธิพล และ
ความไม่จริงใจในการเปิดเผยข้อมูล
6. ระเบียบวิธีวิจัย
6.1 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง
6.1.1 ประชากร ได้แก่ นักการเมือง
ท้องถิ่นทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ และ
พนักงานท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
6.1.2 การสุม่ ตัวอย่าง ใช้ Multi-stage
sampling method ดังนี้
(1) ระดับภาค แบ่งเป็น 6 ภาค
ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคกลาง
(2) ระดั บ จั ง หวั ด ใช้ ก ารสุ่ ม
ตัวอย่างแบบ Cluster โดยเลือกจังหวัดมาภาคละ
1 จังหวัด
(3) ระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ในแต่ละจังหวัดจะสุม่ เลือกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 3 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ตำ�บล (อบต.) โดยจะเลือกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบละ 1 แห่ง ในแต่ละจังหวัด
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(4) ระดับบุคคล นักการเมือง
ท้องถิ่นและพนักงานสังกัด อบต. มีจำ�นวนน้อย
จะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ส่วนพนักงาน
สังกัด อบจ. และเทศบาล มีจำ�นวนมาก จะใช้การ
สุ่มตัวอย่างแบบง่าย สำ�หรับนักการเมืองท้องถิ่น
และพนักงานท้องถิ่นที่นำ�มาศึกษาจริงมีจำ�นวน
107 คน และ 785 คน ตามลำ�ดับ รวมทั้งหมด
เท่ากับ 892 คน
6.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้วจิ ยั ได้แก่ แบบสอบถาม
ที่ผ่านการวิเคราะห์ความเชื่อถือได้
6.3 การเก็บรวมรวมข้อมูล
6.3.1 ข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลนี้จะเก็บ
จากเอกสารการคลั ง ขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นที่เป็นตัวอย่างของการศึกษา
6.3.2 ข้อมูลปฐมภูมิ จะเก็บจากกลุ่ม
ตัวอย่างทีไ่ ด้จากการสุม่ โดยใช้แบบสอบถามทีผ่ า่ น
การทดสอบความเชื่อถือได้แล้ว
6.4 การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่น�ำ มาใช้
ได้แก่ t-test, ANOVA และ Multiple Regression
Analysis   
7. ผลสรุปทีไ่ ด้จากการวิจยั และการอภิปรายผล
7.1 สภาพการณ์ เ กี่ ย วกั บ รายได้ แ ละ
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผลสรุป
ที่ได้คือ สมรรถนะการบริหารงานคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ทั้งสามรูปแบบยังมีสิ่งนี้ไม่ดีนัก (ตารางที่ 1) ทั้งนี้
เพราะรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ
เอง มีน้อยกว่ารายจ่าย สาเหตุมาจากการบริหาร
งานภายในทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ บุคลากรยังมีทกั ษะ
ไม่เพียงพอ การขาดฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ในการ
จัดเก็บรายได้ และกฎหมายการจัดเก็บรายได้มี

วารสารวิทยาการจัดการ
ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554

การวิเคราะห์โครงสร้างการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
วรพิทย์ มีมาก
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ตารางที่ 1 : สมรรถนะการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       หน่วย : ล้านบาท
องค์การ
สมรรถนะ
ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550
เทศบาล สมรรถนะการบริหารงานประจำ�
6.03 -148.82 -80.78 -72.45
สมรรถนะการบริหารงานพัฒนา
-27.05 -203.55 -144.59 -142.25
สมรรถนะการจัดเก็บภาษีเชิงสัมพัทธ์ -22.28 73.11 55.87 50.94
อบจ.
สมรรถนะการบริหารงานประจำ�
37.53 -90.42 -10.45 41.00
สมรรถนะการบริหารงานพัฒนา
-46.33 -173.49 -173.86 -25.62
สมรรถนะการจัดเก็บภาษีเชิงสัมพัทธ์ -81.00 52.12
6.01 -160.04
อบต.
สมรรถนะการบริหารงานประจำ�
3.47
-8.35
1.19 -17.38
สมรรถนะการบริหารงานพัฒนา
1.86 -10.67
-0.79 -18.84
สมรรถนะการจัดเก็บภาษีเชิงสัมพัทธ์
8.27
6.78
5.19
6.04

ข้อบกพร่อง โดยเฉพาะภาษีทเี่ ก็บจากการถือครอง
ทรัพย์สนิ และภาษีทเี่ ก็บจากการเปลีย่ นแปลงการ
ถือครองทรัพย์สิน
7.2 ความสัมพันธ์ทางการคลังระหว่าง
ประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ความ
สั ม พั น ธ์ ที่ นำ� มาวิ เ คราะห์ ได้ แ ก่ การสื่ อ ข้ อ มู ล
ทางการคลัง (ประกอบด้วย การแจ้งข้อมูลการ
จั ด สรรงบประมาณ และการชี้ แจงสถานะทาง
การเงิน) และการเข้าไปมีส่วนร่วม ทางการคลัง
(ประกอบด้วย การจัดทำ�งบประมาณ การตรวจสอบ
การใช้ จ่ า ยเงิ น และการพิ จ ารณาการลงทุ น ใน

ปี 2551
-197.29
-206.64
95.47
-83.06
-142.81
58.16
-47.19
-49.42
5.25

โครงการที่จะมีผลกระทบ) ผลการทดสอบพบว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีความเห็นต่างกัน
เฉพาะในเรือ่ งของการเข้าไปมีสว่ นร่วมทางการคลัง
ของประชาชน (ตารางที่ 2) อนึง่ ความเห็นทัง้ หมด
เป็นไปในทางบวก ซึ่งถือว่าดีสำ�หรับการปกครอง
ท้องถิ่น เพราะตามหลักธรรมาภิบาล ฝ่ายบริหาร
และฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ที่ ม าจากการเลื อ กตั้ ง ของ
ประชาชนต้องมีความรับผิดชอบสูง มีการทำ�งาน
ทีโ่ ปร่งใส และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าไปมีสว่ นร่วม
ในการตรวจสอบการทำ�งานของผู้บริหารและสภา
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบว่า การจัดสรร

ตารางที่ 2 : การทดสอบความแตกต่างความสัมพันธ์ทางการคลังระหว่างประชาชนกับท้องถิ่น
รายการ
1. การสื่อข้อมูลทางการคลัง
1.1 การแจ้งข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
1.2 การชี้แจงสถานะทางการเงิน
2. การเข้าไปมีส่วนร่วมทางการคลัง
   2.1 การจัดทำ�งบประมาณ  
   2.2 การตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
   2.3 การพิจารณาการลงทุนในโครงการที่จะมีผลกระทบ

ค่าเฉลี่ย
เทศบาล อบจ. อบต.

F

Sig.

3.76
3.77

3.74
3.85

3.87
3.86

1.36
1.06

0.26
0.35

3.62
3.80
3.88

3.59
3.92
4.05

3.90
3.71
3.99

6.73
4.33
4.20

0.00
0.01
0.02
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และการใช้จา่ ยงบประมาณเป็นไปอย่างคุม้ ค่า และ
มีการทุจริตเกิดขึ้นหรือไม่    
7.3 กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การคลั ง
ท้ อ งถิ่ น กฎหมายที่ นำ � มาวิ เ คราะห์ ได้ แ ก่
รัฐธรรมนูญและกฎหมายการคลังท้องถิน่ ประเด็น
วิเคราะห์ในรัฐธรรมนูญ ได้แก่ ความเป็นอิสระ
ทางการคลัง ความเต็มใจของรัฐบาลในการถ่ายโอน
ภารกิจ และความชัดเจนในการแบ่งแหล่งทีม่ าของ
รายได้ ส่วนกฎหมายการคลังท้องถิ่น จะได้แก่
ความสับสนในการปฏิบัติตามกฎหมาย จุดอ่อน
ของกฎหมาย และความเข้มงวดของการบังคับใช้
กฎหมาย ผลวิเคราะห์พบว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความเห็นไม่ต่างกันในทุกประเด็นของ
กฎหมาย ยกเว้นในเรือ่ งเกีย่ วกับความเข้มงวดของ
การบังคับใช้กฎหมาย (ตารางที่ 3)
กล่าวได้ว่า สาเหตุที่ทำ�ให้การดำ�เนินการ
ตามรัฐธรรมนูญทั้งสามประเด็นยังไม่บรรลุผลนั้น
เนือ่ งจากส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคมักไม่ให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติตามที่รัฐธรรมนูญกำ�หนดไว้
เพราะจะเป็นการตัดทอนหรือลดอำ�นาจของตนลง
โดยอ้างความไม่พร้อมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่จะรองรับการกระจายอำ�นาจ ถึงแม้ใน
ปัจจุบันจะมีคณะกรรมการการกระจายอำ�นาจมา
ทำ � หน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การกระจายอำ � นาจ แต่ ก าร
ดำ�เนินงานเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่เป็นระบบ
รวมทั้งขาดการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องให้แก่ประชาชนและส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
ทำ�ให้การกระจายอำ�นาจตามแผนหลักและแผน
ปฏิบัติการไม่มีประสิทธิผลมากนัก
ในส่วนของกฎหมายการคลังท้องถิ่นที่
เกี่ ย วข้ อ งนั้ น ความสั บ สนในการปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายเป็นเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละรูปแบบต่างมีกฎหมายของตนเอง ทำ�ให้การ
ทำ�งานไม่ประสานสัมพันธ์กัน ในด้านของจุดอ่อน
ของกฎหมายที่สำ�คัญคือ ความไม่เป็นธรรมแก่
เจ้าของทรัพย์สนิ โดยเฉพาะกฎหมายภาษีโรงเรือน
และที่ ดิ น ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ จั ด เก็ บ ภาษี ต ามหลั ก ความ
สามารถ และกฎหมายบำ�รุงท้องที่ ซึง่ มีการจัดเก็บ
ภาษีในอัตราถดถอย และฐานภาษีทไี่ ม่เป็นปัจจุบนั
ส่วนความเข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมายนัน้ ยัง
ไม่ได้ท�ำ อย่างจริงจัง ดังจะเห็นได้จากภาษีคา้ งชำ�ระ
ซึ่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งยั ง ไม่ ไ ด้ มี ก ารติ ด ตาม

ตารางที่ 3 : การทดสอบความแตกต่างในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคลังท้องถิ่น
รายการ
1. รัฐธรรมนูญ
1.1 ความเป็นอิสระทางการคลัง
1.2 ความเต็มใจของรัฐบาลในการถ่ายโอนภารกิจ
   1.3 ความชัดเจนในการแบ่งแหล่งที่มาของรายได้
2. กฎหมายการคลังที่เกี่ยวข้อง
   2.1 ความสับสนในการปฏิบัติตามกฎหมาย
   2.2 จุดอ่อนของกฎหมาย
   2.3 ความเข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมาย

ค่าเฉลี่ย
เทศบาล อบจ. อบต.

F

Sig.

3.92
3.70
3.87

4.01
3.61
3.88

3.92
3.72
3.81

0.87
1.71
0.38

0.42
0.18
0.68

3.68
3.93
3.71

3.74
3.94
3.82

3.74
3.94
3.95

0.53
0.03
4.48

0.59
0.97
0.01
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จัดเก็บอีกเป็นจำ�นวนมาก ทำ�ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขาดรายได้ที่จะนำ�ไปใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น
7.4 แหล่งที่มาของรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาษีที่เห็นด้วยให้มีการ
จัดเก็บ ได้แก่ ภาษีสงิ่ แวดล้อม ภาษีทรัพย์สนิ ภาษี
มรดก ภาษีเสริมจากภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา ภาษี
สินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม และ
ภาษีการท่องเที่ยว (ตารางที่ 4) เหตุผลของการ
จัดเก็บภาษีดังกล่าว มีดังนี้
(1) ภาษีสงิ่ แวดล้อม การจัดเก็บเป็น
ไปตามหลักการ ผู้สร้างมลพิษต้องเป็นผู้รับภาระ
ในการจ่าย และหลักการความรับผิดของผูผ้ ลิต การ
จัดเก็บภาษีนี้ไม่ได้ทำ�ให้ต้นทุนของสังคมเพิ่มขึ้น
(2) ภาษีทรัพย์สนิ การจัดเก็บจะเป็น
ไปตามหลักความสามารถในการเสียภาษี (ability
to pay principle) และหลักผลประโยชน์ (benefit
principle) เนื่องจากฐานภาษี คือ ทรัพย์สินที่
เคลื่ อ นย้ า ยไม่ ไ ด้ จึ ง ไม่ มี ผ ลต่ อ การบิ ด เบื อ น
ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต และเจ้าของทรัพย์สิน
เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ ากโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่
รัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผลิตขึ้น
โดยตรง
ตารางที่ 4 : ประเภทของภาษีที่ควรจัดเก็บใหม่
ประเภทของภาษี
ภาษีสิ่งแวดล้อม
ภาษีทรัพย์สิน
ภาษีมรดก
ภาษีเสริมจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม
ภาษีการท่องเที่ยว

การวิเคราะห์โครงสร้างการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
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(3) ภาษีมรดก เป็นเครือ่ งมือป้องกัน
การสะสมทรัพย์สนิ มากเกินไป ลดความไม่เท่าเทียม
กันระหว่างบุคคล และแก้ไขความล้มเหลวของ
กลไกตลาดในการสร้างความเป็นธรรมในสังคม
(4) ภาษีเสริมจากภาษีเงินได้บคุ คล
ธรรมดา การจัดเก็บภาษีนเี้ ป็นไปตามหลักของถิน่
ที่อยู่ (residence principle) และหลักผลประโยชน์
(benefit principle) เนือ่ งจากประชาชนได้รบั บริการ
สาธารณะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตน
อาศัยอยู่
(5) ภาษีจากสินค้าที่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพและสังคม การจัดเก็บภาษีนี้ จะทำ�ให้
บรรลุเป้าหมายทั้งด้านประสิทธิภาพ ความเป็น
ธรรม และยังจะทำ�ให้สวัสดิการสังคมดีขึ้นอีกด้วย
(6) ภาษี ก ารท่ อ งเที่ ย ว เนื่ อ งจาก
ครัวเรือนในภาคเกษตรที่ยากจนร้อยละ 80 อาศัย
อยูใ่ นท้องถิน่ โดยเฉพาะในเขตขององค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลขนาดเล็ก แต่สดั ส่วนของรายได้จากภาษี
ที่เก็บจากการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ไม่ได้ตก
ไปที่ท้องถิ่น จึงไม่ช่วยทำ�ให้มีการกระจายรายได้
ไปสู่ภาคเกษตรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ
ดังนั้น การให้ท้องถิ่นมีส่วนในภาษีท่องเที่ยว เพื่อ
ประโยชน์ต่อการกระจายรายได้ และการจัดทำ�
     หน่วย : ร้อยละ
ความคิดเห็น
ควรจัดเก็บ
ไม่ควรจัดเก็บ
58.97
41.03
65.70
34.30
86.88
13.12
92.71
7.29
98.54
1.46
86.88
13.12
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บริการสาธารณะในท้องถิน่ จึงเป็นสิง่ ทีค่ วรกระทำ�
7.5 ความสามารถในการพึ่ ง ตนเอง
ทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นวิเคราะห์ คือ ปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อการ
พึ่งตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการ
ทดสอบพบว่า การถ่ายโอนภารกิจมีอิทธิพลต่อ
การพึ่ ง ตนเองขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
มากทีส่ ดุ รองลงไป คือ ความโปร่งใสในการใช้จา่ ย
งบประมาณ และการหลบเลี่ยงภาษี ตามลำ�ดับ ที่
ระดับนัยสำ�คัญทางสถิติ 0.05 โดยอธิบายการพึ่ง
ตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร้อยละ
11.00 (ตารางที่ 5) กล่าวได้ว่า ถ้ารัฐบาลยังคง
รวบภารกิจต่าง ๆ ไปทำ� โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่ปฏิบัติตามคำ�สั่งเท่านั้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมไม่สามารถพึ่งตนเอง
ทางการคลังได้ เพราะภารกิจจะมีความสัมพันธ์กบั
รายรับและรายจ่ายเสมอ ถึงแม้กฎหมายกำ�หนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีเป้าหมายที่จะให้องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น คิ ด เป็ น
สัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อย
กว่าร้อยละ 35 แต่ยังคงไม่สามารถทำ�ได้ ส่วน
ปัจจัยความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณและ
การหลบเลี่ยงภาษี เป็นสิ่งที่พบกันได้เป็นปกติใน

ท้องถิ่นต่างๆ ทำ�ให้รายได้ของท้องถิ่นลดลง และ
ส่งผลต่อการพึ่งตนเองของท้องถิ่น
7.6 การหลบเลี่ยงภาษีของประชาชน
ในท้องถิ่น ประเด็นวิเคราะห์ คือ ปัจจัยใดที่มี
อิทธิพลต่อการหลบเลี่ยงภาษีของประชาชนใน
ท้องถิ่น ผลการทดสอบพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพล
มากที่ สุ ด คื อ ความสั บ สนในการปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย รองลงไป คือ ประสิทธิภาพของหน่วย
ตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบการใช้จา่ ยเงิน
โดยประชาชน ตามลำ�ดับ อย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถอธิบายได้ร้อยละ
4.60 (ตารางที่ 6) ในประเด็นของความสับสนใน
การปฏิบตั ติ ามกฎหมายนัน้ ตัวอย่างของกฎหมาย
ทีส่ ร้างความสับสน เช่น กฎหมายภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน โดยเฉพาะการประเมินค่ารายปี และการ
ตีความทรัพย์สินที่กฎหมายให้ยกเว้นจากการจัด
เก็บภาษี ซึ่งนอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถหลบเลี่ยงภาษีได้แล้ว ยังจะ
เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข ององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่สุจริต สามารถใช้เป็น
ช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
ได้ อี ก ด้ ว ย ส่ ว นปั จ จั ย อื่ น ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ได้ แ ก่
ประสิทธิภาพของหน่วยตรวจสอบภายในและการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโดยประชาชนนั้น กล่าว

ตารางที่ 5 : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพึ่งตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวแปร
ค่าคงที่
การถ่ายโอนภารกิจ
ความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ
การหลบเลี่ยงภาษี

R2 = 0.110

F = 36.741

Sig. = 0.000

B
2.70
0.33
0.09
-0.06

S.E.
0.19
0.03
0.03
0.03

Beta
0.32
0.10
-0.07

t
14.41
10.06
3.03
-2.05

Sig.
0.00
0.00
0.00
0.04
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ตารางที่ 6 : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการหลบเลี่ยงภาษีของประชาชนในท้องถิ่น
ตัวแปร
ค่าคงที่
ความสับสนในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ประสิทธิภาพของหน่วยตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโดยประชาชน

R2 = 0.046

F = 14.114

B
2.64
0.16
-0.08
-0.08

S.E.
0.21
0.03
0.03
0.04

Beta
0.17
-0.08
-0.08

t
12.90
5.13
-2.54
-2.32

Sig.
0.00
0.00
0.01
0.02

Sig. = 0.000

ได้ว่า เป็นสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละเลย
ไม่ให้ความสนใจมากนัก ซึง่ สิง่ นีจ้ ะทำ�ให้ประชาชน
ไม่เห็นประโยชน์ทตี่ นพึงจะได้รบั จากภาษีทไี่ ด้จา่ ย
ให้แก่ท้องถิ่น ในกรณีเช่นนี้ จะทำ�ให้ประชาชนมัก
หาหนทางหลบเลี่ยงภาษี
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 สภาพการณ์ เ กี่ ย วกั บ รายได้ แ ละ
รายจ่ า ยขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ข้ อ เสนอแนะคื อ ให้ เ พิ่ ม สมรรถนะการบริ ห าร
งานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ กระทำ�
ได้โดยการกำ�หนดภารกิจที่จะกระทำ�ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน รวมทั้งวางแผน
งานการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทำ�ได้โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติ
งานทางการคลั ง อย่ า งเที่ ย งตรงและเชื่ อ ถื อ ได้
ตลอดจนจัดทำ�ข้อมูลย้อนกลับจากผลการปฏิบัติ
งานอย่างเป็นระบบ ที่สำ�คัญคือ พัฒนาวิธีการ
จัดทำ�งบประมาณแบบเน้นผลผลิตและผลลัพธ์
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งต้องมีการคำ �นวณหา
ผลประโยชน์และต้นทุนต่อหน่วยของการให้บริการ
สาธารณะที่รับผิดชอบ

8.2 ความสัมพันธ์ทางการคลังระหว่าง
ประชาชนกั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
กระทำ�ได้โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในทุกกระบวนการของการคลังท้องถิ่น
เช่น การจัดทำ�งบประมาณ การติดตามตรวจสอบ
การจัดซือ้ จัดจ้าง การตรวจสอบและการประเมินผล
ทางการคลัง ซึ่งการกระทำ�ดังกล่าว นอกจากจะ
ช่วยให้ประชาชนรับทราบความเป็นไปต่างๆ ใน
การทำ�งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนยั ง ถื อ เป็ น พลั ง
ตรวจสอบที่สำ�คัญของท้องถิ่นว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ได้จดั ทำ�บริการสาธารณะทีส่ อดคล้อง
ต่อความต้องการที่แท้จริงของประชาชนหรือไม่
และคุ้มค่างบประมาณหรือไม่
8.3 กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การคลั ง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อเสนอแนะ
ได้แก่
8.3.1 แก้ไขกฎหมายกำ�หนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เสียใหม่ ทัง้ นีเ้ พือ่ ทำ�ให้ความเป็นอิสระ
ทางการคลัง การถ่ายโอนภารกิจ และความชัดเจน
ในการแบ่ ง แหล่ ง ที่ ม าของรายได้ เป็ น ไปตาม
รัฐธรรมนูญ
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8.3.2 ตรากฎหมายขึ้ น ใหม่ ได้ แ ก่
ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
กฎหมายรายได้ของท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อแก้ไขความ
สับสนในการปฏิบัติตามกฎหมาย จุดอ่อนของ
กฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมาย
8.4 แหล่งที่มาของรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ข้อเสนอคือ ให้มกี ารจัดเก็บ
รายได้จากแหล่งที่มาใหม่ แหล่งที่สำ�คัญ ได้แก่
(1) ภาษี สิ่ ง แวดล้ อ ม ควรเก็ บ ใน
รู ป แบบของภาษี ท้ อ งถิ่ น ในระยะเริ่ ม ต้ น ควร
จัดเก็บในรูปแบบของภาษีแบ่ง เนือ่ งจากรัฐบาลจะ
ใช้มาตรการบังคับได้ดีกว่า ซึ่งจะทำ�ให้ประชาชน
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนได้มากกว่า และให้
มี ก ารจั ด ตั้ ง กองทุ น ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
(2) ภาษีทรัพย์สิน ให้ตราพระราชบัญญัตภิ าษีทรัพย์สนิ ขึน้ มาใช้แทนพระราชบัญญัติ
ภาษี โรงเรื อ นและที่ ดิ น และภาษี บำ � รุ ง ท้ อ งที่ มี
ข้อบกพร่องมาก
(3) ภาษีมรดก จะเก็บจากทรัพย์มรดกที่
เป็นอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ที่มีทะเบียน
และทรัพย์สินทางการเงิน (เช่น เงินฝากธนาคาร
หุ้น พันธบัตร เป็นต้น) โดยให้เจ้าหน้าที่ทะเบียน
มีหน้าที่จัดเก็บภาษี ณ สถานที่จดทะเบียนการรับ
มรดกในวันที่มีการจดทะเบียน สำ�หรับอัตราภาษี
ควรพิ จ ารณาเที ย บเคี ย งกั บ ค่ า ธรรมเนี ย ม
จดทะเบียนนิตกิ รรม และภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
(4) ภาษี เ สริ ม จากภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คล
ธรรมดา ควรจัดเก็บแบบภาษีเสริม โดยรัฐบาลจะ
เป็นผู้เก็บเพิ่มให้แก่ท้องถิ่น ร้อยละ 10 ของภาษีที่
รั ฐ บาลจั ด เก็ บ และสามารถขยายเพดานการ
จัดเก็บได้ถึง ร้อยละ 30
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(5) ภาษี สิ น ค้ า ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
สุขภาพและสังคม ควรจัดเก็บในรูปของภาษีแบ่ง
สำ�หรับอัตราส่วนการแบ่งนั้น ให้ปรับในลักษณะ
ของส่วนเพิ่มแบบค่อยเป็นค่อยไป
(6) ภาษีการท่องเที่ยว อาจจัดเก็บจาก
ธุ ร กิ จ ที่ พั ก สนามบิ น บริ ษั ท ท่ อ งเที่ ย ว ฯลฯ
นอกจากนี้ รัฐบาลควรให้แรงจูงใจทางภาษีแก่
สถานธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ให้เงิน
สนับสนุนเพือ่ อนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมของท้องถิน่ ตลอด
จนการนำ�ภาษีการท่องเที่ยวมาจัดตั้งเป็นกองทุน
เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน
8.5 ความสามารถในการพึ่ ง ตนเอง
ทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้ อ เสนอเพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
สามารถพึ่งตนเองได้อย่างถาวร คือ การวางแผน
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่ทอ้ งถิน่ โดยแบ่งออกเป็น
2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ตอนแรก การปรั บ โครงสร้ า งและ
ประสิทธิภาพการบริหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ขัน้ ตอนทีส่ อง ได้แก่ การถ่ายโอนภารกิจ
โดยการจัดทำ�แผนการถ่ายโอน ระบุขั้นตอนและ
แนวทางการถ่ายโอนให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่
กำ�หนดในแผนปฏิบัติการให้แก่ท้องถิ่น
สำ � หรั บ ความโปร่ ง ใสในการใช้ จ่ า ยงบ
ประมาณ การแก้ไขกระทำ�ได้โดยการตรวจสอบ
ภายใน และการตรวจสอบภายนอก
8.6 การหลบเลี่ยงภาษีของประชาชน
ในท้องถิ่น การแก้ไขกระทำ�ได้โดยให้ประชาชน
เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผนและการจั ด ทำ �
งบประมาณตัง้ แต่ตน้ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์

วารสารวิทยาการจัดการ
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