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บทคัดยอ
  ความเหลือ่มลํา้ทางการคลงัถอืเปนผลมาจากการดาํเนนิกจิกรรมดานการบรหิารงานคลงัขององคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ซึง่ผูเขยีนทําการรวบรวมขอมลูขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดเชยีงใหม  ตัง้แตปงบประมาณ 
2553 – 2557  ทัง้ในสวนของรายรับ และรายจาย เพือ่นาํขอมลูนัน้มาประมวลผลหาคาสัมประสิทธิจ์นี ี(Gini Coefficient) 
และการศึกษาดัชนีแบบไทล (Theil Entropy Index) ที่สามารถบอกไดถึงความไมเทาเทียมของทุกคนในกลุม และ
แตละกลุม จากน้ันจึงนําไปกําหนดคาเพ่ือการสราง Lorenz Curve อันจะนําไปสูการอธิบายใน 2 ลักษณะ ไดแก 
ลักษณะแรก ภาพสะทอนจากมุมมองอื่น อันหมายถึงความเหล่ือมลํ้าทางการคลังในแนวต้ัง  และลักษณะที่สอง     
ภาพสะทอนจากมมุเดยีวกนั คอื ความเหลือ่มลํา้ทางการคลงัในแนวนอน  จากการวเิคราะหขอมลูเพือ่ใหไดขอสนเทศ
พื้นฐาน  พบวา มีความเหลื่อมลํ้าทั้งในดานรายไดและรายจาย โดยเปนความเหลื่อมล้ําทั้งในลักษณะแนวตั้ง             
และแนวนอน ทั้งนี้มีขอเสนอแนะสําหรับแผนระยะยาว คือ การขยายฐานภาษีใหทองถิ่น นั่นคือ การจัดเก็บภาษี
ทรัพยที่ดิน และสิ่งปลูกสราง อันจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้น และขอเสนอแนะสําหรับ        
แผนระยะส้ัน  คือ โดยการแกปญหาชองวางทางการคลังหรือความเหล่ือมล้ําในดานรายได  โดยการคํานวณหา      
ชองวางทางการคลัง ที่บงบอกถึงความยากจน ซึ่งจะเปนวิธีการท่ีชวยเพิ่มงบประมาณแกพื้นที่ยากจนท่ีอยูตํ่ากวา      
คามัธยฐาน ตามแนวทางสถานการณซิมูเลชั่น โดยอิงแนวคิด Targeting for the Poor 
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Abstract
  This paper studies the relation between financial about Local Government Revenue and Local 
Government Expenditure reporting quality and investment efficiency on a sample of data between 2010 
and 2014. Using data for finding Gini Coefficient and Theil entropy Index follow to using data to plot       
Lorenz Curve. Current Compounding Crisis conditions in Local Government Finance in Chiang Mai Province 
that have resulted from Vertical fiscal imbalance and Horizontal fiscal imbalance. Suggestions in the long 
term; Including the following to expand the tax base and in the short term; Including the following to     
developmental imbalance targeting for the poor and income equality.Have a suggestion for the long-term 
plan is to expand the tax base, that is, the local property tax to support local governments with revenue 
increases in Chiang Mai Province, and suggestions for the short-term plan is to solve the problem of fiscal 
gap or inequality in terms of income.  By calculating the fiscal gap indicates poverty, which is a method 
that enhances the space budget is sufficiently poor that is lower than the median income forecast from 
simulation in situation by targeting for the poor.

Keywords
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บทนํา
  ความเหล่ือมล้ําในสังคมไทยถูกฝงรากลึกมาอยางยาวนานซ่ึงสงผลตอคุณภาพชีวติของประชาชนในลักษณะ
ที่มีสาเหตุมาจาก วิกฤติปญหาเชิงซอน (Current  Compounding  Crisis) อันไดแก ประการแรก ความเหล่ือมล้ํา
ตามธรรมชาติ คอื สาเหตุทีท่าํใหคนเรามีความแตกตางกนั เชน สตปิญญา รปูรางลักษณะทางกายภาพ ประการทีส่อง 
ความเหลื่อมลํ้าท่ีเกิดจากการกระทําของผูอื่น ถือเปนความเหลื่อมลํ้าในลักษณะปจจัยเสริมที่ทําใหเกิดภาวะการ

พึ่งพา ภาวะการเอาเปรียบดวยการกดขี่ขมเหงผูอื่น หรือ ลักษณะการปฏิบัติแบบสองมาตรฐาน และประการสุดทาย 
ความเหล่ือมล้ําที่เกิดจากความรูสึกถูกเปรียบเทียบ เปนความเหล่ือมล้ําในเชิงโครงสราง ความเหล่ือมล้ําทางการ
กระจายทรัพยากร หรือ ความเหล่ือมล้ําทางโอกาส ซึ่งความเหล่ือมล้ําท้ังสามประการน้ัน ตางเช่ือมโยงและสงผล      
ซึ่งกันและกัน
  ในปจจุบันประเทศไทยไดใชรูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจจากสวนกลางสูทองถิ่น ซึ่งเปนผลมา
จากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2543 ตามลําดับ รัฐจําเปน
ตองกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถพ่ึงตนเองไดโดยการตัดสินใจของทองถิ่นและสงเสริม
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐโดยพัฒนาเศรษฐกิจ        
ของทองถิ่นตนเอง และปรับปรุงระบบการบริหารรายไดทองถิ่นโดยพยายามลดการพ่ึงพาเงินจากรัฐ  ทั้งนี้เพ่ือให    
เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540  มาตรา 73 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
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มาตรา 66 และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (2537) มาตรา 74-82 เพื่อใช
ในการกําหนดการจัดสรรงบประมาณใหกับองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)  เทศบาล  และองคการบริหารสวน
ตําบล (อบต.)  ตามลําดับ ภายใตหลักการใหความสําคัญกับหลักการของความมีประสิทธิภาพโดยอาศัยแนวคิดที่
วา  การเงินตองเปนไปตามภารกิจ  รายรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมควรที่จะอยูบนฐานของการเปนปจจัย
การผลติ หรอืเปนการจดัเกบ็ทีท่าํใหเกดิการบดิเบือนของการใชทรพัยากรในระบบเศรษฐกิจ ทีอ่าจกลาวไดวา อาํนาจ
การหารายไดควรท่ีจะกําหนดใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดใหไดรับการจัดสรรมากท่ีสุด       
(สกนธ วรัญูวัฒนา, 2553, 10-13) ดังนั้น การบริหารงานคลังสวนทองถ่ิน จึงถือเปนเครื่องมือท่ีมีความสําคัญ     
อยางมาก ซึ่งการบริหารงานคลังสวนทองถ่ินใหมีศักยภาพไดนั้น จําเปนตองใหความสําคัญกับการลดภาวะ             
ความเหล่ือมลํ้าที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือไมใหสงผลกระทบกลายเปนปญหาตอการบริหารจัดการโดยภาพรวมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  โดยในผลการวิจัยเรื่องความเหล่ือมล้ําทางการคลังทองถิ่นและแนวทางการปฏิรูปเงินอุดหนุน
ของ  ดิเรก  ปทมสิริวัฒน  พิชิต รัชตพิบุลภพ ดารุณี  มแกว และ พิชิตชัย  กิ่งพวง (2557, 20) ซึ่งสอดคลองกับขอมูล
ของ  Boadway & Shah (2007) ในการจําแนกความเล่ือมล้ําเปน 2 ระดับ คือ ระดับแรก ความเหล่ือมล้ําแนวต้ัง 
หมายถึง ความแตกตางทางการคลังระหวางรัฐบาลและหนวยงานทองถิ่นซึ่งเกี่ยวของกับปญหาดานการจัดสรร        
รายไดไมสมดุลกับดานการจัดสรรรายจาย ซึ่งสะทอนในคํากลาวของคนทองถิ่นที่ระบุวา “ไดรับภารกิจถายโอน          
แตวา  เงนิไมตามมา”   ระดับทีส่อง คอื ความเหล่ือมลํา้ตามแนวนอน หมายถึง ความแตกตางทางการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินประเภทเดียวกันที่มีสภาพคลายคลึงกัน เชน เทศบาล หรือ อบต. ในภาคเหนือ ซึ่งจะเห็นไดวา 
การจดัสรรงบประมาณท่ีเกดิขึน้มคีวามแตกตางกนั เนือ่งจากสาเหตุการกระจุกตวัของเศรษฐกิจทาํให ฐานภาษีทองถ่ิน
และภาษีที่จัดสรรแตกตางกันอยางมาก  
  ในบทความน้ี ผูเขียนไดศึกษาบริบทพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีขนาดของพ้ืนที่ใหญเปนลําดับแรกของ         
ภาคเหนือครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร  1,611,413 คน นับเปนลําดับ 5             
ของประเทศ อีกทั้ง หากจะตองทําการวิเคราะหเพื่อหาความเหลื่อมล้ําทางการคลัง  จําเปนตองหาจังหวัดที่มีจํานวน
ของเทศบาลตําบล และ อบต. ที่มีสัดสวนใกลเคียงกัน เพ่ือการเปรียบเทียบจะไดไมมีความโนมเอียง  รวมถงึควรเปน
พื้นที่ที่มีแนวโนมของรายไดที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง  เมื่อพิจารณาจากขอจํากัดในการใชเพื่อการหาความเหลื่อมลํ้า
ทางการคลัง จึงพบวา จังหวัดเชียงใหม เปนจังหวัดที่สามารถใชเพื่อการวิเคราะหขอมูลดังกลาวไดอยางเหมาะสม 
และมคีวามเปนรูปธรรม  โดยองคกรปกครองสวนทองถิน่ของจงัหวดัเชยีงใหม  ประกอบไปดวย อบจ.  จาํนวน 1 แหง 
เทศบาลนคร จาํนวน 1 แหง เทศบาลเมือง จาํนวน 4 แหง เทศบาลตําบล  จาํนวน 115 แหง และ อบต. จาํนวน 90 แหง 
ซึ่งผูเขียนไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิโดยสํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม  จากนั้นจึงนําขอมูลจากสถิติ       
ดานการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหมระหวางปงบประมาณ 2553-2557 รวมเปนระยะเวลา 
5 ป  มาวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ โดยใชเครื่องมือคํานวณดัชนีชี้วัดความเหลื่อมลํ้า ไดแก คาสัมประสิทธิ์จีนี        
(Gini Coefficient) การประมวลผลขอมลูโดยโปรแกรมสําเร็จรปูคอมพวิเตอร เพ่ือกาํหนดเสนลอเรนซ  (Lorenz Curve) 
และการหาคาดัชนีไทล (Theil  Index)  (เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม, 2552, 729-731) ซึ่งเปนเคร่ืองมือที่ใชกัน       
อยางแพรหลายในปจจบุนั และคนหาขอมูลทางวชิาการ เพือ่เสนอแนะแนวทางในการกาํหนดขอเสนอแนะเชงินโยบาย
ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งจะไดมีการนําเสนอแนะเชิงนโยบายของการศึกษา                         
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การลดความเหลื่อมลํ้าทางการคลังในระดับประเทศมาใชเปนแนวทางเพื่อประกอบการหาแนวทางที่เหมาะสม          
กับบริบทพื้นที่ และสภาพสังคมของประเทศดวย

ขอมูลพ้ืนฐานทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม
  จากการที่ผูเขียนเก็บรวบรวมขอมูลทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม       
โดยใชวิธีการรวบรวมขอมูลจากขอมูลปฐมภูมิของสํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหมในสวนของรายไดและรายจาย    
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จากนั้นจึงนําขอมูลมาสรางเปนแผนภูมิ เพื่อแสดงการเปรียบเทียบรายไดในแตละ
ประเภท และใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการประมวลผลในการสรางเสนลอเรนซ เพื่อเปรียบเทียบขอมูลใหเห็น            
ความชัดเจนในดานความเหล่ือมล้ําท้ังในแนวต้ังและแนวนอน   โดยเม่ือวิเคราะหรายไดรวมขององคกรปกครอง    
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเชียงใหม พบวา มีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเน่ือง  โดยมี รายไดรวม 9,737,781,956 บาท 
10,862,437,034 บาท 12,210,223,920 บาท 10,322,406,534 บาท และ13,258,949,233 บาท ตามลําดับ               
เมื่อพิจารณาในปงบประมาณ 2553  2554  2555  2556  และ 2557   จะเห็นวาอัตรารายไดรวมในปงบประมาณ 
2556 มีอัตราตํ่าที่สุด  เมื่อทําการแยกประเภทของรายไดจะเห็นวา รายไดจัดเก็บเองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีอัตราตํ่าที่สุด  แตมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง   ในดานรายไดที่รัฐจัดสรรใหมีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตวาใน
ปงบประมาณ 2557 มีอัตราลดลงเล็กนอย   สวนดานรายไดจากเงินอุดหนุนทั่วไปมีอัตราท่ีคอนขางใกลเคียงกัน        
ในทกุปงบประมาณ  ทัง้นี ้ในสวนเงนิอดุหนนุเฉพาะกจินัน้ มอีตัราเพิม่ขึน้ในทกุปงบประมาณ รายละเอยีดดงัแผนภมูทิี ่1

0

5,000,000,000

10,000,000,000

15,000,000,000

2553 2554 2555 2556 2557

 

 

 

 

แผนภูมทิี ่1: แสดงรายไดแตละประเภทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจงัหวดัเชียงใหม  ปงบประมาณ  2553-2557
ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดใหม, 2557
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      แผนภูมิที่ 2: สถิติรายไดจัดเก็บเองของเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเชียงใหม
      ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดใหม 2557
  
  จากขอมลูรายไดดานการจดัเกบ็รายไดเองของเทศบาลตาํบล และ อบต. จะเหน็ไดวาคอนขาง มคีวามแตกตางกนั
มากอยางเหน็ไดชดั โดยมคีวามตางกนัถงึ 300 บาทตอหวัในชวงปงบประมาณ 2553  และมคีวามตางกนักวา 500 บาท
ตอหัวในชวงปงบประมาณ 2557  ซึ่งสงผลทําใหเกิดความเหลื่อมลํ้าอยางมากในดานรายไดในการจัดเก็บเอง               
ซึ่งสงผลในการบริหารจัดการงบประมาณในแตละพ้ืนที่มีความแตกตางกันอยางมาก และจากขอมูลในหลายปที่   
ผานมา รายไดในการจัดเก็บเองของเทศบาลตําบลกลับมีแนวโนมที่สูงขึ้นอยางตอเน่ือง  ในขณะท่ีรายไดในการ           
จัดเก็บเองของ อบต. กลับมีแนวโนมลดลง 
  อยางไรก็ตาม เมือ่พจิารณาในสวนของดานรายจายงบกลาง จากผลการศึกษาในชวงปงบประมาณ 2553-2557  
จะเห็นวา รายจายงบกลางมีความเหลื่อมลํ้ากันคอนขางสูงตลอด 5 ปที่ผานมาท้ังในสวนของรายจายงบกลาง และ
รายจายประจํา แสดงดังแผนภูมิที่ 3 - 4

  เมื่อพิจารณาเฉพาะในสวนของการจัดเก็บรายไดที่ทําการเปรียบเทียบระหวางเทศบาล กับ อบต.                       
พบขอสังเกต  แผนภูมิที่ 2 
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แผนภมูทิี ่3: สถติริายจายงบกลางของเทศบาลตําบลและ อบต.ในจังหวดัเชียงใหม
ทีม่า: สาํนกังานสถิตจิงัหวดัเชยีงใหม, 2557

                      แผนภมูทิี ่4: สถติริายจายประจาํของเทศบาลตําบล และ อบต. ในจังหวดัเชียงใหม
                      ทีม่า: สาํนกังานสถิตจิงัหวดัเชยีงใหม, 2557
 
  จากแผนภูมิที่ 3 เทศบาลตําบลมีอัตรารายจายงบกลาง มากกวา อบต.ซึ่งมีความตางถึง 200 บาทตอหัว            
ซึ่งเกิดความเหล่ือมล้ําดานรายจายอยางมากเน่ืองจากชุมชนเมืองมีความตองการสูงกวาชนบทจึงมีอัตรารายจาย      
ทีส่งูกวาอบต. และดวยเหตุผลท่ีวารายได ของเทศบาลตําบลมีสงูกวา อบต. จงึเปนเหตุใหอตัรารายจายของเทศบาล
ตําบลมีสูงกวา อบต. ในขณะที่ดานรายจายประจํา จากภาพที่ 4 พบวา ในชวงปงบประมาณ  2553-2557 จะเห็นวา 

่ ้ ่
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  จากผลการศึกษาในระยะเวลา 5 ป นับตั้งแตปงบประมาณ 2553 - 2557  พบวา คาสัมประสิทธิ์จีนี  (Gini 
Coefficient) มีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยรวมพบวา สัมประสิทธิ์จีนี มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.61  และ ดัชนีแบบ

ไทลนั้นมีอัตราที่สูงอยางมาก แมในชวงปงบประมาณ 2555 - 2556  จะมีอัตราลดลงแตในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ดัชนีแบบไทลกลับพุงขึ้นสูงที่สุดในรอบ 5 ปที่ผานมา โดยจากผลการศึกษาดัชนีแบบไทลมีอัตรา เฉล่ียกวา 1.65       
ในสวนความเหลื่อมลํ้ารองลงมา คือ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจซ่ึงมีคาสัมประสิทธิ์จีนี เฉล่ียเทากับ 0.51 ซึ่งถือวามีอัตรา
ที่สูงและดัชนีแบบไทลเฉลี่ยเทากับ 0.20  ลําดับตอมาพบความเหล่ือมล้ําของเงินอุดหนุนทั่วไปตอหัว และเงินที่รัฐ
จัดสรรตอหัว โดยมี สัมประสิทธิ์จีนี เฉลี่ยเทากับ 0.25 และ 0.22 ตามลําดับ และ ดัชนีแบบไทลเฉล่ียเทากับ 0.14 
และ 0.11  ตามลําดับ ซึ่งหมายถึงมีการกระจายรายไดดานเงินอุดหนุนทั่วไปตอหัวและเงินที่รัฐจัดสรรตอหัวมี          
การกระจายรายไดคอนขางดี โดยจากสถิติรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณ 2553 - 2557       
ซึ่งสามารถนําขอมูลมาแสดงเชิงประจักษโดยการใชเสนลอเรนซแสดง เปนรูปภาพแกนตั้ง หมายถึงสัดสวนรายได  
และแกนนอน หมายถงึ สดัสวนประชากรซึง่ตามหลกัอุดมคต ิรายไดจะเทาเทยีมกนัเมือ่เปนเสนทะแยงมมุหรอื 45 องศา 
แตในสภาพความเปนจริงมีการกระจุกตัว ของรายไดทําใหเกิดเสนโคง ดังแผนภูมิที่ 5

  จากแผนภูมิที่ 3 เทศบาลตําบลมีอัตรารายจายงบกลาง มากกวา อบต.ซึ่งมีความตางถึง 200 บาทตอหัว            
ซึ่งเกิดความเหล่ือมล้ําดานรายจายอยางมากเน่ืองจากชุมชนเมืองมีความตองการสูงกวาชนบทจึงมีอัตรารายจาย      
ทีส่งูกวาอบต. และดวยเหตุผลท่ีวารายได ของเทศบาลตําบลมีสงูกวา อบต. จงึเปนเหตุใหอตัรารายจายของเทศบาล
ตําบลมีสูงกวา อบต. ในขณะที่ดานรายจายประจํา จากแผนภูมิที่ 4 พบวา ในชวงปงบประมาณ  2553-2557 จะเห็น
วา รายจายประจํามีความเหลื่อมลํ้ากันคอนขางสูงตลอด 5  ปที่ผานมา โดยเทศบาลตําบลมีอัตรารายจาย มากกวา 
อบต.ซึ่งมีความตางถึง 900 บาทตอหัว ซึ่งเกิดความเหล่ือมล้ําดานรายจายอยางมาก  เนื่องจากเทศบาลตําบลเปน              
หนวยงานในระดับสูงกวา อบต. จึงอาจเปนเหตุผลท่ีทําใหรายจายประจําของเทศบาลตําบล จึงมีอัตราท่ีสูงกวา          
ทั้งดานเงินเดือนและอุปกรณตางๆ

ดัชนีวัดความเหลื่อมลํ้าดานรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม 
  ภาพสะทอนจากมุมอื่น: ความเหล่ือมลํ้าทางการคลังในแนวต้ัง
  การพิจารณาในสวนของเทศบาลตําบล  อบต. และ อบจ. ในเขตจังหวัดเชียงใหม พบวา ความเหล่ือมล้ํา
ทางการคลังในแนวตั้ง ซ่ึงเปนความเหลื่อมล้ําจากภาพสะทอนมุมอื่นที่แสดงภาพความแตกตางในระดับเทศบาล
ตําบลและ อบต. โดยการคํานวนคาสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) ซึ่งมีคาระหวาง 0-1 โดย 0 = เทาเทียม 1=         
ไมเทาเทียมกันอยางที่สุด โดยคา 0.0 - 0.3 หมายถึง มีการกระจายรายไดไดดี หรือคอนขางดี  คาดัชนี 0.4 - 0.5 
หมายถึง เกิดความเหลื่อมลํ้า และคาดัชนีเกินกวา 0.5 ถือวา เกิดความเหลื่อมล้ํามาก และการศึกษาดัชนีแบบไทล 
(Theil  Entropy Index) ที่สามารถบอกไดถึงความไมเทาเทียม ของทุกคนในกลุม และแตละกลุม โดยดัชนีแบบไทล
นั้น ไมมีคามาตรฐานที่แนนอนยิ่งคาสูง แสดงถึง ความไมเทาเทียมกันสูง แตหากไมมีความไมเทาเทียมกันเลย =0 
ซึ่งจากการวิเคราะหดัชนีทั้ง 2 แบบ ทั้งนี้ ไดนําขอมูลของสํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม ในชวงปงบประมาณ 2553 
– 2557 นั้น มาดําเนินการโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป Stata ประมวลผลไดยืนยันวาการจัดเก็บรายไดเองตอหัว       
มีความเหลื่อมลํ้าสูงที่สุด แสดงผลโดยนําเสนอในรูปเสนลอเรนซ
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แผนภูมิที่ 5:  เสนลอเรนซแสดงรายไดเทศบาล และอบต. จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ  2553-2557
หมายเหตุ 1 :  caprevtot = รายไดรวมตอหัว  caprevown = รายไดจัดเก็บเองตอหัว
      caprevshare = รายไดรัฐจัดสรรใหตอหัว  caprevgrant = รายไดเงินอุดหนุนท่ัวไป
    และ caprevspecgrant = รายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

หมายเหตุ 2 :  ผูเขียนดําเนินการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการสรางเสนลอเรนซ

สะทอนจากมุมเดียวกัน: ความเหลื่อมลํ้าทางการคลังในแนวนอน
  ดชันวีดัความเหลือ่มลํา้ดานรายไดของเทศบาลตาํบลในจงัหวดัเชียงใหมไดแสดงถงึ ความเหลือ่มลํา้ทางการ
คลังในแนวนอน ซึ่งเปนความเหลื่อมลํ้าที่เปนภาพสะทอนจากมุมเดียวกัน คือ การพิจารณาในระดับเทศบาลตําบล   
พบวา การจัดเก็บรายไดเองตอหวั มคีวามเหล่ือมล้ําสงูท่ีสดุ จากผลการศึกษาในระยะเวลา 5 ป นบัตัง้แตปงบประมาณ 
2553-2557 ทั้งนี้ ไดนําขอมูลของสํานักงานสถิติจังหวัด ในชวงป พ.ศ. 2553 – 2557 นั้น มาดําเนินการโดยการใช
โปรแกรมสาํเรจ็รปู Stata  เพ่ือประมวลผล พบวา คาสมัประสทิธิจ์นี ีมแีนวโนมคงทีใ่นระดบัสงู โดยรวมแลวดัชนจีนีี 
เฉลี่ยเทากับ 0.57 และ ดัชนีแบบไทลนั้น  มีอัตราที่สูงอยางมากในป งบประมาณ 2556  โดยในปงบประมาณ           
2557 ลดลงอยางมาก โดยผลการศึกษาดัชนีแบบไทล มีอัตราเฉล่ียกวา 1.14  ลําดับตอมา คือ ความเหล่ือมล้ํา          
ดานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์จีนี เฉลี่ยเทากับ 0.52 ซึ่งถือวามีอัตราที่สูง และดัชนีแบบไทลเฉลี่ย
เทากับ 0.20 และลําดับสาม คือ ความเหล่ือมลํ้าดานเงินอุดหนุนทั่วไปตอหัว และเงินที่รัฐจัดสรรตอหัวโดยมี
สัมประสิทธ์ิจีนี เฉลี่ยเทากับ 0.28 และ 0.21 ตามลําดับ และ ดัชนีแบบไทลดัชนีสลับกัน คือ รายไดที่รัฐจัดสรร             
มีคาดัชนีเฉลี่ยมากกวาเงินอุดหนุนทั่วไปเฉลี่ยเทากับ 0.19 และ 0.11 ตามลําดับ ซึ่งหมายถึงมีการกระจาย รายได
ดานเงินอุดหนุนทั่วไปตอหัวและเงินที่รัฐจัดสรรตอหัวมีการกระจาย รายไดคอนขางดี โดยจากขอมูลสถิติรายได
เทศบาลในจังหวัดเชียงใหมปงบประมาณ  2553-2557 ผูศึกษาสามารถนําขอมูล มาแสดงเชิงประจักษโดยการ          
ใชเสนลอเรนซแสดงเปนรูปภาพไดดังแผนภูมิที่ 6
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   แผนภูมิที่ 6:  เสนลอเรนซแสดงรายไดเทศบาลตําบลจังหวัดเชียง  ใหมปงบประมาณ 2553-2557
   หมายเหตุ : ผูเขียนดําเนินการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการสรางเสนลอเรนซ
 

  ดัชนีวัดความเหล่ือมล้ําดานรายไดของ อบต.ในจังหวัดเชียงใหม ไดแสดงถึง ความเหล่ือมล้ําทางการคลัง          
ในแนวนอน ซึง่เปนความเหล่ือมลํา้ในระดับ อบต. เอง โดยการใชโปรแกรม สาํเรจ็รปู Stata ประมวลผลไดยนืยนัวาการ
จดัเก็บรายไดเองตอหัวมคีวามเหลือ่มล้ําสงูท่ีสดุ จากผล การศึกษาในระยะเวลา 5 ป นบัตัง้แตปงบประมาณ 2553 - 2557 
สมัประสทิธิจ์นี ีมแีนวโนมคงทีใ่นระดับสงู โดยรวมแลว สมัประสทิธิจ์นี ี เฉลีย่เทากบั 0.48  และดชันแีบบไทลนัน้ มอีตัรา
ทีส่งูอยางมากในปงบประมาณ  2556-2557 ลดลงอยางมาก โดยผลการศึกษาดัชนแีบบไทลมอีตัราเฉล่ียกวา  1.01 
ลาํดบัรองลงมา คอื ความเหล่ือมลํา้ดานเงนิอดุหนนุเฉพาะกิจซึง่มีคาสมัประสทิธิจ์นี ีเฉลีย่เทากบั 0.47 ซึง่ถอืวามอีตัรา
ทีส่งู และดัชนีแบบไทลเฉล่ียเทากบั 0.21 และลําดับตอมา คอื ความเหล่ือมล้ําดานเงินท่ีรฐัจัดสรรตอหวั และเงินอดุหนุน
ทัว่ไปตอหวั โดยมีสมัประสทิธิจ์นี ี เฉลีย่เทากบั 0.21 และ 0.18 ตามลาํดบั และ ดชันแีบบไทลดชันเีฉลีย่เทากบั 0.06   
และ 0.09 ตามลําดับ ซึ่งหมายถึง มีการกระจายรายไดดานเงินท่ีรัฐจัดสรรตอหัวและเงินอุดหนุนท่ัวไปตอหัวและ                 
มกีารกระจายรายไดคอนขางดี โดยจากขอมลูสถติริายไดเทศบาลในจังหวัดเชยีงใหมปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2557  
สามารถนําขอมลูมาแสดงเชิงประจกัษโดยการใชเสนลอเรนซแสดง ดงัแผนภูมท่ีิ 7
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    แผนภูมิที่ 7: เสนลอเรนซแสดงรายได  อบต.จังหวัดเชียงใหม  ปงบประมาณ 2553 - 2557
    หมายเหตุ: ผูเขียนดําเนินการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการสรางเสนลอเรนซ

ดัชนีวัดความเหลื่อมลํ้าดานรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
  ภาพสะทอนจากมุมอื่น: ความเหล่ือมลํ้าทางการคลังในแนวต้ัง
  ในสวนของดัชนีวัดความเหล่ือมลํ้าดานรายจายของเทศบาลตําบลและ อบต.จังหวัดเชียงใหม ในชวงระยะ
เวลาตัง้แตปงบประมาณ  2553-2557 ไดแสดงถงึความเหล่ือมลํา้ทางการคลัง ทีเ่กดิขึน้ในแนวต้ัง ซึง่เปนความเหล่ือมลํา้      
จากภาพสะทอนในมุมอื่นที่สะทอนจากองคกรท่ีแตกตางกันในระดับเทศบาลตําบลและ อบต. โดยการคํานวน
สัมประสิทธิ์จีนี Gini Coefficient พบวา รายจายงบกลางตอหัวมีความเหลื่อมล้ําสูงที่สุด จากผลการศึกษาในระยะ 
เวลายอนหลัง 5 ป สมัประสทิธิจ์นี ี  มชีวงการเปล่ียนแปลงระหวาง 0.3-0.5 สลบัปกนั แตโดยรวมแลวสมัประสทิธิจ์นีี        
ยังคงมีความเหล่ือมลํ้า โดยรวมเฉล่ียเทากับ 0.44 และดัชนีแบบไทลนั้นมีอัตราท่ีสูงอยางมากในปงบประมาณ        
2555 และปงบประมาณ 2557 สวนปอื่นๆ อยูในอัตราที่ตํ่าโดยผลการศึกษาดัชนีแบบไทล มีอัตราเฉล่ียเทากับ 0.47  
ความเหลื่อมลํ้าลําดับรองลงมา คือ รายจายลงทุนตอหัว ซึ่งมีคาสัมประสิทธ์ิจีนี เฉลี่ยเทากับ 0.43 ที่แสดงวา               
เกิดความเหลื่อมลํ้า และดัชนีแบบไทลเฉลี่ยเทากับ 0.37 ลําดับตอมา คือ ความเหลื่อมล้ําของรายจายประจําตอหัว 
โดยมีสัมประสิทธิ์จีนี เฉลี่ยเทากับ 0.23 และ ดัชนีแบบไทล 0.13 ซึ่งหมายถึง รายจายดานรายจายประจําตอหัวมี
การกระจายรายจายคอนขางด ีโดยจากขอมลูสถติริายจายของเทศบาลในจงัหวดัเชยีงใหมปงบประมาณ 2553-2557  
สามารถนําขอมูลมาแสดงเชิงประจักษโดยการใชเสนลอเรนซ โดยแกนตั้ง หมายถึง สัดสวนรายจาย   และแกนนอน 
หมายถึง สัดสวนประชากรซ่ึงตามหลักอุดมคติรายจายจะเทาเทียมกันเมื่อเปนเสนทะแยง หรือ 45 องศา  แตใน    
สภาพความเปนจริงแลวจะเห็นไดวามีการกระจุกตัวของรายจายทําใหเกิดเสนโคง ซึ่งสามารถแสดง ดังแผนภูมิที่ 8
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  แผนภูมิที่ 8 :  เสนลอเรนซแสดงรายจายเทศบาลและอบต.จังหวัดเชียงใหม  ปงบประมาณ  2553-2557
  หมายเหตุ 1 :  capexptot = รายจายรวมตอหัว  capexpfed = รายจายงบกลางตอหัว และ  
      capexreg = รายจายประจําตอหัว
  หมายเหตุ 2 :  ผูเขียนดําเนินการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการสรางเสนลอเรนซ
  

สะทอนจากมุมเดียวกัน: ความเหลื่อมลํ้าทางการคลังในแนวนอน
  ดชันวีดัความเหล่ือมลํา้ดานรายจายของเทศบาลตําบลจังหวัดเชยีงใหมในชวงระยะเวลาต้ังแตปงบประมาณ  
2553-2557 ไดแสดงถึง ความเหล่ือมล้ําทางการคลังท่ีเกิดข้ึนใน แนวนอนซ่ึงเปนความเหล่ือมล้ําในระดับเทศบาล
ตําบลเองโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปประมวลผลยืนยันวา รายจายลงทุนมีความเหลื่อมลํ้าสูงที่สุด  จาก                        
ผลการศกึษาในระยะเวลายอนหลงั 5 ป สมัประสทิธิจ์นี ีมชีวงการเปล่ียนแปลงระหวาง 0.3-0.4 สลบัป แตโดยรวมแลว
สัมประสิทธิ์จีนี ยังคงมีความเหลื่อมลํ้า โดยรวมแลวสัมประสิทธิ์จีนี เฉล่ียเทากับ 0.43 และดัชนีแบบไทลนั้นมีอัตรา
ที่สูงอยางมากในปงบประมาณ 2555 และปงบประมาณ 2557 สวนปอื่นๆ  อยูในอัตราที่ตํ่า โดยผลการศึกษาดัชนี
แบบไทลมีอัตราเฉลี่ย เทากับ 0.41 ลําดับสอง คือ ความเหลื่อมล้ําดานรายจายลงทุนตอหัว ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์จีนี 
เฉลี่ยเทากับ 0.43 ที่แสดงวา เกิดความเหลื่อมลํ้า และดัชนีแบบไทลเฉล่ียเทากับ 0.43 ซึ่งมากกวาดัชนีแแบไทล       
ของ รายจายลงทุน และลําดับสาม คือ ความเหลื่อมลํ้าดานรายจายประจําตอหัว โดยมีสัมประสิทธิ์จีนี เฉล่ียเทากับ 
0.25 และ ดัชนีแบบไทล 0.15 ซึ่งหมายถึงรายจายดานรายจายประจําตอหัวมีการกระจายรายจายคอนขางดี              
โดยจากขอมูลสถิติรายจายของเทศบาลในจังหวัดเชียงใหมปงบประมาณ 2553-2557  สามารถนําขอมูลมาแสดง
เชิงประจักษ โดยการใชเสนลอเรนซแสดงดังแผนภูมิที่ 9
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   แผนภูมิที่ 9: เสนลอเรนซแสดงรายจายเทศบาล จังหวัดเชียงใหม  ปงบประมาณ 2553-2557
   หมายเหตุ : ผูเขียนดําเนินการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการสรางเสนลอเรนซ

  ดชันวีดัความเหล่ือมลํา้ดานรายจายของ อบต. ในเขตจังหวัดเชียงใหม ในชวงระยะเวลา ตัง้แต ปงบประมาณ 
2553 - 2557 ไดแสดงถึงความเหล่ือมลํ้าทางการคลังที่เกิดข้ึนในแนวนอน ซึ่งเปนความเหล่ือมล้ําในระดับ อบต. เอง 
โดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป Stata ประมวลผลยืนยันวา รายจายลงทุนมีความเหลื่อมล้ําสูงที่สุด จากผลการศึกษา
ในระยะ เวลายอนหลัง 5 ป สัมประสิทธิ์จีนี มีชวงการเปล่ียนแปลงระหวาง 0.3-0.4 แตโดยรวมแลวสัมประสิทธิ์จีนี 
ยงัคงมคีวามเหลือ่มลํา้โดยรวมเฉล่ีย เทากบั 0.42 และโดยผลการศกึษาดชันแีบบไทลมอีตัราเฉลีย่เทากบั 0.31 ลาํดบั
สองคือ ดานรายจายงบกลาง ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์จีนี เฉล่ียเทากับ 0.41 ที่แสดง วาเกิดความเหลื่อมล้ํา ซึ่งคอนขาง
ใกลเคียงกับ รายจายลงทุน และดัชนีแบบไทลเฉลี่ยเทากับ 0.40 ซึ่ง มากกวาดัชนีแบบไทลของรายจายลงทุน  และ
ลาํดบัสาม คอื ดานรายจายประจาํตอหวั โดยมสีมัประสทิธิจ์นี ีเฉลีย่เทากบั 0.16 และ ดชันแีบบไทล 0.05 ซึง่หมายถึง
รายจายดานรายจายประจําตอหัวมีการกระจายรายจายคอนขางดีมาก โดยจากขอมูลสถิติรายจายของเทศบาล        
ในจงัหวดัเชียงใหมปงบประมาณ   2553-2557  สามารถนําขอมูลมาแสดงเชิงประจักษ โดยการใชเสนลอเรนซแสดง
ดังแผนภูมิที่ 10
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   แผนภูมิที่ 10:  เสนลอเรนซแสดงรายจายของอบต.จังหวัดเชียงใหม  ปงบประมาณ 2553-2557
   หมายเหตุ : ผูเขียนดําเนินการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการสรางเสนลอเรนซ

สรุป
  แนวทางเพ่ือการกําหนดนโยบายการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม เพื่อให สามารถ
ลดชองวางทางการคลังและลดความเหล่ือมลํ้าที่เกิดข้ึนโดยสามารถแบงเปน 2 ขอ โดยขอเสนอแนะแรก จะเปน       
ขอเสนอแนะสําหรบัการวางแผนในระยะยาว และขอเสนอแนะท่ีสอง จะเปนขอเสนอแนะสําหรบัการวางแผนในระยะส้ัน
ภายใน 1 - 3 ป ซึ่งสามารถอธิบายได ดังนี้ 
  ขอเสนอแนะแรก   การขยายฐานภาษใีหทองถ่ินคอืภาษทีรพัยสนิซึง่การจัดเกบ็ภาษทีรพัยทีด่นิ และสิง่ปลกู
สรางจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิน่มรีายไดเพ่ิมขึน้ ดวยเหตผุลวาประชาชนทีเ่ปนเจาของทีด่นิและทีอ่ยูอาศยั 
จะตองทําการเสียภาษีซึ่งจะสงผลใหฐานภาษีขยายกวางขึ้น การบริหารงานคลังของทองถิ่น จะสามารถจัดเก็บภาษี
ไดมากขึน้ ยอมสงผลดตีอคณุภาพชวีติของประชาชน และยงัเปนการลดความเหลือ่มลํา้ทีเ่กดิขึน้อยูในปจจบุนั  และ
ถอืไดวาเปนการเพ่ิมอาํนาจและอิสระทางการคลังใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ในการจัดเกบ็รายไดเอง  ซึง่จะทาํให
การกระจายอํานาจสูทองถิ่นมีความเขมแข็งมากขึ้น และเมื่อพิจารณาในดานประชาชนในพ้ืนที่ที่จะตองจายภาษี
โดยตรงใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะเกิดการต่ืนตวัในการตรวจสอบการทํางานของหนวยงานทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน   
ในการตรวจสอบวา หนวยงานในทองถ่ินของตนเองน้ันไดนําเงินภาษีไปทําสิ่งใด มีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และ
สอดรับกับความตองการของประชาชนในพื้นที่หรือไม  และในดานผูบริหารทองถิ่นเองยอมจะเกิดการตระหนักถึง
ความรับผิดชอบตอประชาชนมากขึ้นอีกดวย
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  ขอเสนอแนะทีส่อง  วธิกีารในการแกปญหาชองวางทางการคลงัหรอืความเหลือ่มลํา้ในดาน รายไดทีเ่กดิข้ึน
นัน้ จะมวีธิกีารคอืการคํานวณชองวางทางการคลัง ทีบ่งบอกถงึความยากจน ซึง่จะเปนวธิกีารท่ีชวยเพิม่งบประมาณ
แกพื้นที่ยากจนที่อยูตํ่ากวาคามัธยฐานมาใชเพ่ือเปนขอมูลในการคํานวณ ตามการศึกษาของดิเรก ปทมสิริวัฒน   
พิชิต รัชตพิบุลภพ  ดารุณี พุมแกว และ พิชิตชัย  กิ่งพวง (2557, 139)  ที่เสนอสถานการณซิมูเลช่ัน โดยอิงแนวคิด 
Targeting for the Poor และนโยบายลดชองวางทางการคลัง โดยการกําหนดคามัธยฐาน (Median Income)             
เปนรายไดขั้นตํ่าที่ทุกเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลควรจะไดรับ  ซึ่งผูเขียนบทความวิชาการไดนํามาประยุกต
ใชกับขอมูลในปงบประมาณ  2557 ในการคํานวณชองวางทางการคลัง พบวา ในสวนขององคการบริหารสวนตําบล
กวา 60 แหงมีรายไดรวมต่ํากวามาตรฐานโดยเฉล่ีย 733.94 บาทตอคน ควรมีการใหเงินอุดหนุนเพ่ือปดชองวาง
ทางการคลัง โดยใช ชองวางทางการคลัง  x จํานวนประชากร พบวา ตองใชเงินอุดหนุนจํานวน  439.8 ลานบาท         
ในสวนของเทศบาลกวา 60 แหงมรีายไดรวมตํา่กวามาตรฐานโดยเฉล่ีย  667.03  บาทตอคน ควรมกีารใหเงินอดุหนนุเพ่ือ
ปดชองวางทางการคลังโดยใช ชองวางทางการคลัง  x  จาํนวนประชากร  พบวา ตองใชเงินอดุหนนุจํานวน 300.8 ลานบาท
  ผลจากการท่ีผูเขียนไดเก็บรวบรวมขอมูลในชวงปงบประมาณ 2553 – 2557 นั้น พบวา เมื่อรวมเงินอุดหนุน
ที่จะตองมีการปดชองวางทางการคลัง รวม 740.6 ลานบาท (ขอมูลปงบประมาณ 2557) และพบขอนาสังเกตใน   
หลายประการ โดยเฉพาะเมือ่ไดทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วของกบัความเหลือ่มลํา้ทางการคลงัแลว เหน็ควรทีจ่ะตอง
มีการเก็บรวบรวมขอมูลในสวนของความพึงพอใจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเชียงใหมที่มีตอการ
ใหบริการสาธารณะ เพื่อหาขอมูลที่อาจยอนแยง หรือขอมูลที่สอดรับตอการอธิบายภาพความเหลื่อมล้ําได                
อยางชัดเจนเพิ่มมากขึ้น โดยใชยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเชียงใหม                      
เปนเกณฑมาตรฐานในการศึกษาในเชิงระเบียบวิธีวิจัยอันจะนําไปสูผลของการนําไปปฏิบัติในลักษณะท่ีสอดคลอง
ทั้งในมุมเดียวกันและจากมุมอื่น

เอกสารอางอิง
เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม (2552) การคลังวาดวยการจัดสรรและการกระจายได.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
  แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
ดเิรก ปทมสริวิฒัน. (2553). การคลังทองถ่ิน: รวมบทความวิจยัเพือ่เพิม่พลงัใหทองถิน่.  กรุงเทพฯ : พ.ีเอ.ลฟีวิง่.

ดิเรก ปทมสิริวัฒน,   พิชิต รชัตพิบุลภพ,  ดารุณี พุมแกว และ พิชิตชัย  กิ่งพวง. (2557) การคลังทองถิ่น 
  การขยายฐานรายไดและลดความเหล่ือมลํ้า. กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง
สกนธ วรัญูวัฒนา. (2553).  การกระจายอํานาจการคลังสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น: แนวคิดและ
  การปฏิบัติ กรณีศึกษาประเทศไทย  กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม. (2557). รายงานผลของรายได-รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ในเขตจังหวัดเชียงใหมประจําปงบประมาณ 2553 – 2557. [เอกสารอัดสําเนา].
Boadway, R. W. & Shah, A. (2007). Intergovernmental Fiscal Transfers: Principles and Practices.   
  Washington, D. C.: World Bank.




