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ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ให้ความสาคัญในเรื่องงบประมาณและภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ จะกล่าวถึงประเด็นที่สาคัญ ๔ ประการ ได้แก่
๑. ระบบภาษีท้องถิ่น (Local Tax System)
๒. ระบบการอุดหนุนของรัฐบาลกลางต่อ อปท. (Central Government Subsidies System)
๓. การบริห ารจั ดการและการงบประมาณที่เกี่ยวกับภาษี ท้องถิ่น และการอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง
(Local Tax and Central Government Subsidies Management and Budgeting)
๔. ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับ ระบบภาษีท้องถิ่น และความสัมพันธ์ทางการเงิน การคลังระหว่างรัฐบาล
กลางกับ อปท. (Current Issues About Local Tax System and Central Government Local Authorities
Financial Relationships)
๑. ระบบภาษีท้องถิ่น (Local Tax System)
ภาษีท้องถิ่นสามารถจาแนกออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ภาษีท้องถิ่นโดยตรง ภาษีท้องถิ่นประเภทอื่นๆ
และภาษีที่รัฐบาลกลางจัดสรรให้กับท้องถิ่น
๑.๑ ภาษีท้องถิ่นโดยตรง ถือเป็นรายได้หลักของ อปท. เป็นภาษีที่มีความเป็นมาและการจัดเก็บที่
เก่าแก่ที่สุดของฝรั่งเศส ถูกสร้างขึ้นช่วงปฏิวัติฝรั่งเศส ในช่วงกลางศตวรรษที่ ๑๙ แต่เดิมรัฐบาลเป็นผู้ ดาเนินการ
จัดเก็บก่อน หลังจากนั้นได้มีการถ่ายโอนอานาจการจัดเก็บมาให้ อปท. ในช่วงปี ค.ศ. ๑๙๑๔ – ๑๙๑๗ ซึ่งเป็นช่วง
ก่อนมีการปฏิรูปการกระจายอานาจของประเทศฝรั่งเศส (ปี ค.ศ. ๑๙๘๒)
โดยที่ภาษีท้องถิ่นโดยตรง แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ
(๑) ภาษีทรัพย์สิน
(๒) ภาษีที่อยู่อาศัย
(๓) ภาษีธุรกิจเฉพาะ
๑.๒ ภาษีท้องถิ่น ประเภทอื่น ๆ เป็นภาษีที่มีหลายประเภท ซึ่งรัฐบาลกลางจะเป็นผู้กาหนดกรอบ
ประเภทของภาษีไว้ก่อน และ อปท. แต่ละแห่งมีอานาจตัดสินใจออกเป็นข้อบั ญญัติในการจัดเก็บหรือไม่ก็ได้ ซึ่ง
ภาษีประเภทนี้จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บมูลฝอย ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
รถยนต์ ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า อากรมหรสพ ภาษีโฆษณา เป็นต้น

บรรยายโดย Monsieur SABLAYROLLES Benoit, Head of the centralization and the valuation of the
accounts of the local collectives Public finance general directorate of the ministry of budget, French,
(นายวรพล ชินเพชร ผูแ้ ปลความ, นางสาวนิภาพร ลือราช ผูเ้ รี ยบเรี ยง), ใน การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ นการปกครอง
ท้องถิ่นของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสและประเทศไทย, ณ โรงแรมอิมพีเรี ยล ควีนส์ปาร์ค กรุ งเทพฯ, วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔.
๑

๒
๑.๓ ภาษีที่ได้รับการจัด สรรมาจากรัฐ เป็นระบบภาษีที่ เกิดขึ้น หลังจากที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้มีการ
ปฏิรูประบบการกระจายอานาจให้แก่ อปท. ในปี ๑๙๘๒ ประกอบด้วย ภาษีประกันภัย ค่าธรรมเนียมที่ได้จากการ
จดทะเบียนพาณิชย์ ภาษีซุปเปอร์สโตร์ ที่จัดเก็บจากห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ และมีการจัดเก็บ
จากค่าธรรมเนียมการใช้น้ามัน เป็นต้น
ซึ่งอาจกล่าวในรายละเอียดของภาษีท้องถิ่นโดยตรง ได้ดังนี้
ภาษีท้องถิ่นโดยตรง มีลักษณะสาคัญ คือ การพิจารณาภาษีจากมูลค่าพึงประเมินของทรัพย์สินนั้น
ซึ่งไม่ได้เป็นอัตราค่าเช่าที่เช่ากันจริงตามท้องตลาด ซึ่งการประเมินจะดาเนินการโดยสานักการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งจะ
เป็นผู้กาหนดอัตราที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ดังนั้น ฐานภาษีของภาษีประเภทนี้ รัฐบาลจะกาหนดให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันในทุก อปท. แต่สาหรับอัตราภาษี อปท. สามารถกาหนดได้เองในขณะที่มีการลงมติ ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น ดังนั้น การจัดเก็บภาษี ท้องถิ่นโดยตรง จะนาอัตราภาษีที่แต่ละท้องถิ่นลงมติ มาคานวณกับฐานภาษีที่
รัฐบาลกาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ในการกาหนดอัตราภาษี ของแต่ละ อปท. นั้น จะต้องอยู่ภายใต้อัตราภาษีเพดานที่
รัฐบาลกลางกาหนดไว้
สาหรับอานาจในการกาหนดยกเว้นการจัดเก็บภาษีหรือการลดหย่อนภาษีท้องถิ่นโดยตรงประเภท
นี้ รัฐบาลกลางและ อปท. มีอานาจในการกาหนดได้ เช่น ภาษีที่อยู่อาศัย จะคานึงจากปัจจัยกรณีผู้มีรายได้น้อยซึ่ง
จะได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนแล้วแต่กรณีไป ซึ่งการจัดเก็บรายได้จากภาษีท้องถิ่นโดยตรงประเภทนี้คิดเป็น
ร้อยละ ๔๑ ของรายได้ของ อปท. จึงถือเป็นรายได้หลักที่สาคัญของ อปท.
๑.๑.๑ ภาษีที่อยู่อาศัย (Residence Tax) เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลที่อยู่อาศัยใน
โรงเรือน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่า หรือผู้ครอบครองโรงเรือนนั้น ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมของปีภาษี จึง
อาจกล่าวได้ว่า ไม่ว่าใครก็ตามที่พัก อาศัยมีหน้าที่เสียภาษีที่อยู่อาศัย จะคานวณโดยพิจารณาจากมูลค่าของที่อยู่
อาศัย ทั้งนี้ มูลค่าของที่อยู่อาศัย และฐานภาษีจะคานวณโดยเจ้าพนักงานประเมิน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่
สาหรับอัตราภาษีจะถูกกาหนดโดยสภาเทศบาลของแต่ละท้องถิ่น แล้วนาอัตราภาษีที่กาหนดนั้นมาคานวณกับฐาน
ภาษีที่รัฐบาลกลางเป็นผู้กาหนด เนื่องจากการเก็บภาษีที่อยู่อาศัยจะจัดเก็บต่อผู้มีรายได้ จึงถือเป็นภาษีที่สร้างภาระ
ให้ผู้เสียภาษีอยู่บ้าง ดังนั้น จึงมีมาตรการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีที่อยู่อาศัย โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้เสีย
ภาษี เช่น ผู้มีรายได้น้อยก็จะได้รับการยกเว้นภาษี เช่น ในกรณีเมือง Bordeaux ถือเป็นเมืองใหญ่ เมืองหนึ่งของ
ฝรั่งเศสที่ฐานภาษีมีมูลค่าสูง โดยปกติจะมีมูลค่าประมาณ ๑,๑๐๐ ยูโร เทียบเท่ากับฐานเงินเดือนขั้นต่าของฝรั่งเศส
(คือ ๑,๑๐๐ ยูโร) ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการออกมาตรการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีป ระเภทนี้ให้กับผู้ที่มีรายได้ไม่เพียง
พอที่จะเสียภาษีได้ จากข้อมูลทางสถิติ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๙ อปท. สามารถจัดเก็บภาษีที่อยู่อาศัยได้ประมาณ ๑๖
พันล้านยูโร
สาหรับกระบวนการจัดเก็บ ภาษีที่อยู่อาศัย รัฐบาลกลางจะได้รับข้อมูล โรงเรือนที่
อยู่อาศัยตั้งแต่เริ่มมีการขออนุญาตก่อสร้าง เนื่องจากการก่อสร้างที่อยู่อาศัยแต่ละประเภท จะมีการขออนุญาตก่อน
การก่ อ สร้ างต่ อ ทางเทศบาล ดั งนั้ น ข้ อ มู ล จะถู ก ส่ งไปยั งเจ้ าหน้ าที่ ส่ ว นกลาง ซึ่ งมี ห น้ า ที่ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ไว้ เพื่ อ
ประโยชน์ในการประเมินภาษี เมื่อก่อสร้างเสร็ จแล้ว ก็จะมีระบบควบคุมโดยการที่ รัฐจะมีแบบสอบถามให้เจ้าของ
อาคาร ว่ามีพื้นที่จานวนเท่าใด มีกี่ห้อง โดยจะใช้ข้อมูลที่มีอยู่นี้เพื่อประเมินภาษีในปีต่อไป จึงอาจกล่าวได้ว่า ข้อมูล
โรงเรือนที่เจ้าหน้าที่ส่วนกลางมีอยู่นี้ได้มีการปรับปรุงข้อมูลอยู่ตลอด

๓
รัฐบาลกลางจะมีข้อมูลเจ้าของกรรมสิทธิ์ และอีกส่วนหนึ่งเมื่อมีผู้เช่าเข้าอยู่อาศัย
ในโรงเรือนนั้น เจ้าของโรงเรือนต้องส่งข้อมูล ในส่วนของผู้อยู่อาศัยที่เข้าอาศัยอยู่ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมของปีภาษี
ดังนั้น รัฐบาลกลางจะมีข้อมูลที่เป็น ทั้งโรงเรือนที่อยู่อาศัยและผู้เช่า รวมทั้งมีบัญชีรายชื่อของผู้ที่อยู่อาศัยในแต่ละ
แห่งด้วย เพราะเจ้าของโรงเรือนต้องแสดงต่อรัฐบาลด้วยว่า โรงเรือนนั้นมีผู้ใดมาเช่าอาศัยบ้าง และเมื่อเช่านั้นจะ
เลิกสัญญาเช่าออกไปแล้วก็ต้องแสดงให้รัฐเห็นว่าเขาออกไปแล้ว กล่าวคือ ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดที่เกี่ยวกับผู้ อยู่
อาศัย เจ้าของต้องสาแดงต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งหากมิได้สาแดง ถ้าเจ้าหน้าที่สืบทราบได้ก็จะมีการเก็บภาษีย้อนหลัง
เช่นกัน
การให้รัฐเป็นผู้จัดเก็บภาษี มีผลดี คือ รัฐสามารถคาดการณ์การบริหารจัดการเพื่อ
จั ดเก็บ ภาษี ออกแบบวิธีการจั ดเก็บ ที่ เหมาะสมได้ ส าหรับท้ องถิ่น เมื่ อไม่ จ าต้ องไปจัดเก็ บ ภาษี เอง ก็ ไม่ต้ องเสี ย
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็ บ เพราะรัฐบาลกลางจะเป็นผู้รับภาระ ซึ่งหากท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บเองจะถือเป็นภาระหนัก
สาหรับท้องถิ่น ดังนั้น การจัดเก็บแบบนี้ท้องถิ่นจะได้รับการประกันว่า จะได้รั บเงินจากรัฐโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมี
ภาษีค้างที่จัดเก็บไม่ได้ เพราะรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ส าหรั บ ผู้ ที่ ไม่ช าระภาษี จะมี กระบวนการลงโทษ ๒ ขั้น ตอน ขั้ น ตอนแรก คื อ
การเตือน โดยรัฐจะส่งหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเตือนไปยังผู้ที่ไม่ชาระภาษี และจะมีการคิดค่าธรรมเนียมอีกร้อย
ละ ๑๐ เพิ่มขึ้นจากจานวนภาษีที่ต้องจ่าย ขั้นต่อไป คือ การติดตาม รัฐจะมีอานาจในการไปดึงจานวนภาษีที่บวก
ค่าธรรมเนียมร้อยละ ๑๐ แล้ว จากบัญชีธนาคารของผู้เสียภาษีนั้น เนื่องจากรัฐจะมีฐานข้อมูลบัญชีธนาคาร
๑.๑.๒ ภาษีทรัพย์สิน (Property Taxes) แตกต่างจากภาษี ที่อยู่อาศัย เนื่องจากจะ
จัดเก็บภาษีจากเจ้าของทรัพย์สินเท่านั้น คือ เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม
ของปีภาษี ภาษีทรัพย์สินนี้ แบ่งเป็น ๒ ประเภทย่อย ได้แก่ ภาษีสิ่งปลูกสร้าง และภาษีที่ดิน สาหรับอัตราภาษีก็จะ
เป็นลักษณะเดียวกันกับภาษีที่อยู่อาศัย คือ เป็นภาษีที่กาหนดโดยสภาท้องถิ่น โดยกาหนดตามเพดานที่ ส่วนกลาง
กาหนดไว้ ภาษีประเภทนี้ได้มีระบบการยกเว้นหรือลดหย่อนให้กับทรัพย์สิน ประเภทที่เป็นของรัฐ ทรัพย์สินของ
อปท. เอง หรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในเกษตรกรรมหรือการเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการสนับสนุน จากรัฐ และจะคานึงถึง
รายได้ของผู้มีรายได้น้อย เช่น ผู้มีรายได้เท่ากับอัตราเงินเดือนขั้นต่าของฝรั่งเศส เนื่องจากผู้เสียภาษีต้องเสียภาษีทั้ง
๒ ประเภท คือ ทั้งภาษีที่อยู่อาศัยและภาษีทรัพย์สิน ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ ๒ เท่าของเงินเดือนของผู้เสียภาษี โดยในปี
๒๐๐๙ สามารถรั ฐ สามารถจั ดเก็ บ ภาษี โรงเรือนและสิ่ งปลู กสร้างได้ ๒๑ พั น ล้ านยูโร และภาษี ที่ ดิน ได้ ๙๐๐
ล้านยูโร
๑.๑.๓ ภาษี ธุ ร กิ จ ที่ จั ด เก็ บ จากวิ ส าหกิ จ ในท้ อ งถิ่ น (Local Business Tax) ภาษี
ประเภทนี้ถูกจัดเก็บ แทนภาษีรูปแบบเดิมที่มีนักวิชาการบางท่านเรียกว่าเป็น ภาษีประกอบวิชาชีพ (Profession
Tax) โดยในปี ๒๐๐๙ เปลี่ยนมาเป็นภาษีธุรกิจที่จัดเก็บจากวิสาหกิจในท้องถิ่น เหตุที่ต้องมีการจัดเก็บภาษีประเภท
นี้ มาแทนภาษีแ บบเดิม เนื่ องจากภาษี ป ระกอบวิช าชีพ ถูกมองว่าเป็ น ระบบภาษี ที่ไม่ส นับ สนุ น การพัฒ นาทาง
เศรษฐกิจเศรษฐกิจ (Anti-Economic) ด้วยเหตุที่ในกรณีเจ้าของกิจการ ต้องการจ้างแรงงานมากขึ้น เพิ่มการลงทุน
มากขึ้น จะต้องเสียภาษี ประกอบวิชาชีพ เพิ่มขึ้นด้วย ภาษีระบบดังกล่าวจึงถูกมองว่าไม่กระตุ้น เศรษฐกิจ จึงได้มี
ภาษีรูปแบบใหม่นี้ออกมา สาหรับภาษีที่จัดเก็บจากวิสาหกิจในท้องถิ่น แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ประเภทแรก คือ

๔
อากรที่จัดเก็บจากทรัพย์สินของวิสาหกิจนั้น มีหลักการคล้ายกับภาษีทรัพย์สิน ประเภทที่สอง คือ อากรที่จัดเก็บ
จากมูลค่าเพิ่มของวิสาหกิจนั้น โดยภาษีประเภทนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวิสาหกิจในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจาก
ผู้ประกอบการวิสาหกิจจะรับภาระรายจ่ายน้อยกว่าเดิม โดยจะจ่ายภาษีเฉพาะส่วนของตัวอาคารหรือทรัพย์สิน
ซึ่งเป็นที่ดินของวิสาหกิจซึ่ งไม่ต้องจ่ายในส่วนของทุน หรือทรัพย์สินประเภทรถยนต์ ของวิสาหกิจนั้น สาหรับอัตรา
ภาษีที่จัดเก็บจากทรัพย์สินของวิสาหกิจนั้นถูก กาหนดโดยสภาท้องถิ่น ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่ม รัฐบาลกลางจะเป็นผู้
กาหนดเหมือนกัน ทั้งประเทศ เช่น วิสาหกิจที่มีผลประกอบการที่มีมูลค่ามากกว่า ๕๐ ล้านยูโร อัตราภาษีก็ถูก
กาหนดไว้ที่ ร้อยละ ๑.๕ ภาษีประเภทนี้ก็มีการกาหนดยกเว้นหรือลดหย่อนเช่นกัน คือ ยกเว้นการจัดเก็บให้กับ
วิสาหกิจของรัฐหรือของ อปท. หรือวิสาหกิจที่มีการจัดตั้งใหม่ ขึ้นเป็นปีแรก หรือวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นในเขตปลอดภาษี
เช่น ตั้งอยู่ในโซนที่รัฐต้องการให้มีการส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น โดยในปี ๒๐๐๙ รายได้จากการจัดเก็บภาษีประเภทนี้
มีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ ๒๙ พันล้านยูโร
สาหรับการจัดเก็บ ภาษีท้องถิ่นประเภทอื่น ภาษีท้องถิ่นประเภทแรก จะมีการจัดเก็บเฉพาะใน
เขตเทศบาล ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บมูลฝอย ค่ าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า ภาษีซุปเปอร์สโตร์ สาหรับภาษี
ประเภทที่สอง เป็นภาษีที่ อปท. ได้รับจัดสรรมาจากรัฐ เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมภาษี
น้ามันเป็นต้น โดยท้องถิ่นจะมีอานาจในการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภทในลักษณะที่แตกต่างกันตามแต่ละประเภท
ภาษี โดยท้องถิ่นหนึ่ง ๆ สามารถกาหนดภาษีเองตามเพดานที่กาหนดไว้
การแบ่งส่วนรายได้ของภาษีจากรัฐ
การจั ด สรรแบ่ งส่ ว นรายได้ ป ระเภทภาษี ข องรั ฐ ถื อ เป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นข้ างยุ่ งยากอยู่
พอสมควร โดยเทศบาล (Commune) เป็ น อปท . ประเภทที่ ได้ รับ ส่ ว นแบ่ งมากที่ สุ ด มี มู ล ค่ า ประมาณ ๔๓
พันล้านยูโร คิดเป็น ร้อยละ ๔๖ ของภาษีประเภทนี้ โดยภาษีที่ได้รับการจัดแบ่งจากรัฐ ได้แก่ ภาษีที่ดินสิ่งปลูก
สร้าง ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีที่อยู่อาศัย และภาษีที่จัดเก็บจากวิสาหกิจ (โดยภาษีวิสาหกิจเฉพาะนี้ท้องถิ่นจะได้รับ
ส่วนรายได้ไป ร้อยละ ๒๖.๕) ส่วน อบจ. ได้รับส่ วนแบ่งไป ๒๒.๒ พันล้านยูโร คิดเป็นร้อยละ ๓๙ โดยได้รับการ
จัดแบ่งจากภาษีโรงเรือนและภาษีจากวิสาหกิจเฉพาะ (ได้รับส่วนแบ่งจากภาษีวิสาหกิจเฉพาะ ร้อยละ ๔๕ ของ
มูลค่าเพิ่มของวิสาหกิจ) สาหรับ ภาค (Region) ได้รับส่วนแบ่งไป ๕ พัน ล้านยูโร หรือคิดเป็น ร้อยละ ๒๓ ในปี
๒๐๐๙ โดยได้รับ ส่ว นแบ่ งจากภาษีวิส าหกิจเฉพาะ (ร้อยละ ๒๕ ของมูล ค่าเพิ่มของวิส าหกิจ) ภาคไม่ส ามารถ
กาหนดอัตราภาษีได้ เนื่องจากอัตราภาษีที่เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มของวิสาหกิจถูกกาหนดไว้โดยรัฐบาลกลาง ดังนั้น ภาค
จึงไม่สามารถโหวตอัตราภาษีได้ จึงเป็นประเด็นในปั จจุบัน ระหว่างรัฐบาลกลางกับภาคว่า ภาคไม่สามารถกาหนด
อัตราภาษีได้เอง แต่รัฐเป็นผู้กาหนดอัตราภาษีประเภทนี้
๒. ระบบการอุดหนุนของรัฐบาลกลางต่อ อปท. (Central Government Subsidies System)
๒.๑ เงินอุดหนุนเพื่อการดาเนินงาน ในปี ๒๐๐๙ รัฐบาลได้จัดสรรเงินอุดหนุนประเภทนี้ มูลค่า
ทั้งสิ้นประมาณ ๔๑ พันล้านยูโร ซึ่งคิด เป็นร้อยละ ๗๐ ของเงินอุดหนุนของรัฐ โดยรัฐจะเป็นผู้กาหนดอัตราซึ่ง
พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ของ อปท. ได้แก่ จานวนประชากร ขนาดพื้นที่ ของท้องถิ่น รวมทั้งรายได้ของประชากรใน
ท้องถิ่นนั้น หรือจานวนของที่อยู่อาศัยที่ รัฐจัดสร้างให้เป็นสวัสดิการ และพิจารณาจากโครงสร้างความสมดุลของ

๕
ท้องถิ่นโดยรวม เพื่อไม่ให้แต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันมาก ซึ่งวิธีการคานวณการให้เงินอุดหนุนถูกกาหนดไว้ใน
กฎหมาย แต่อานาจในการกาหนดเม็ดเงิน อุดหนุนนั้นเป็นอานาจของรัฐมนตรีกิจการภายใน (กระทรวงมหาดไทย :
(Minister of Interior) เป็นผู้รับผิดชอบจัดสรรเงินอุดหนุน ทั้งนี้ การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อการดาเนินงาน จะมี
ประมาณร้อยละ ๒๘ ของรายได้จากการดาเนินงานของท้องถิ่น
๒.๒ เงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน รัฐจะให้เงินอุดหนุนประเภทนี้ให้แก่ อปท. เพื่อการใช้จ่ายในการ
ลงทุนด้านการก่อสร้างอาคาร สร้างถนน สาธารณูปโภค โดยในปี ๒๐๐๙ มีมูลค่าถึง ๗๐๐ ล้านยูโร
๒.๓ กองทุ น ชดเชยภาษีมู ลค่ าเพิ่ ม ซึ่งรัฐ จะคืน เงิน ชดเชยในส่ วนที่ เป็น ภาษี มูล ค่าเพิ่ มที่ อปท.
ได้ชาระไปในส่วนที่เป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนของท้องถิ่น โดยเงินชดเชยภาษีมูลค่าเพิ่ม ในปี ๒๐๐๙ ท้องถิน่ ก็ได้รับ
การจัดสรรคืนมา เป็นร้อยละ ๑๔ ของงบที่ท้องถิ่นใช้ลงทุนไป
๒.๔ การชดเชยในกรณีภาษีที่ได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนให้แก่กิจการบางประเภทของ อปท.
โดยรัฐบาลกลางจะจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนท้องถิ่นที่สูญเสียรายได้ ในส่วนนี้ไปด้วย ซึ่งตามกฎหมายแล้ว
อปท. ไม่มีอานาจกาหนดการยกเว้นหรือลดหย่อน ทั้งนี้ การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีมีทั้งในลักษณะทั้งที่กฎหมาย
กาหนดเป็นลักษณะบังคับ และลักษณะให้ อปท. สมัครใจ สาหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีที่มีลักษณะเป็น
ภาคบั งคับ เช่น ภาษีที่อยู่ อาศัยที่จ ะลดหย่อนภาษี ให้ กับผู้ที่มีรายได้ น้อย หรือ ลดหย่อนภาษีบารุงท้องที่ให้ กับ
เกษตรกร เป็นต้น แต่ละ อปท. ต้องดาเนินการยกเว้นหรือลดหย่อน ถือเป็นข้อบัญญัติตามกฎหมายที่ อปท. ต้อง
ดาเนินการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี สาหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีแบบสมัครใจ รัฐบาลจะกาหนดกรอบไว้
ก่อน จากนั้นแต่ละ อปท. จะมีอานาจโดยผ่านสภาท้องถิ่นว่าจะยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีประเภทนี้ อย่างไรก็ได้
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกลางจะชดเชยเม็ดเงิน ให้ อปท. เฉพาะในประเภทที่เป็นภาคบังคับเท่านั้น ซึ่งเงินชดเชย
ประเภทนี้ มีมูลค่าถึง ๑๙.๗ พันล้านยูโร ในปี ๒๐๐๙
สาหรับเงินชดเชยในส่วนที่เป็นภาษีที่อยู่อาศัยในปี ๒๐๐๙ มีมูลค่า ๔.๓ พันล้านยูโร โดยผู้ที่ได้รับการ
ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนี้ คือ ผู้ที่มีรายได้น้อย ส่วนเงินชดเชยในส่วนที่เป็น ภาษีทรัพย์สิน มีมูลค่า ๑.๔ พันล้าน
ยูโร และเงินชดเชยภาษีประกอบวิชาชีพ (Anti Economic) (ปี ๒๐๐๙ ยังเก็บภาษีประเภทนี้อยู่ และเปลี่ยนมาใช้
ระบบภาษีแบบใหม่ที่จัดเก็บกับวิสาหกิจในท้องถิ่น ในปี ๒๐๑๐) มีมูลค่า ๑๔ พันล้านยูโร โดยรัฐชดเชยสูงสุดถึง
ครึ่งหนึ่งของจานวนภาษีนั้น
๓. การบริหารจัดการและการงบประมาณที่เกี่ยวกับ ภาษีท้องถิ่นและการบริหารจัดการเงินอุดหนุน
จากรัฐ (Local Tax and Central Government Subsidies Management and Budgeting)
จากที่กล่าวมาในเบื้องต้นแล้วว่า การจัดการภาษีท้องถิ่น จัดการโดยองค์กรของรัฐ บาลกลางที่เรียกว่า
สานักเศรษฐกิจการคลัง สังกัด กระทรวงงบประมาณ (Ministry of Budget) โดยมีอานาจหน้าที่รับผิดชอบเรื่อง
ภาษีท้องถิ่นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการกาหนดฐานภาษีให้ท้องถิ่น แล้วส่งให้ท้องถิ่นกาหนดอัตราภาษีต่อไป แล้วจึงส่ง
ข้อมูลดังกล่าวนั้นกลับมายังรัฐเพื่อทาการคานวณภาษี ซึ่งรัฐก็จะส่งแบบเสียภาษีให้กับผู้เสียภาษีแต่ละราย และทา
หน้าที่จัดเก็บและตรวจสอบภาษีต่อไป
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้น จึงมีการยกตัวอย่างกรณีปีปฏิทินของการจัดเก็บภาษีที่อยู่
อาศัย รายละเอียดดังต่อไปนี้

๖
ปลายเดือนธันวาคม รัฐบาลกลางจะพิจารณารัฐบัญญัติว่าด้วยงบประมาณประจาปี ซึ่งจะกาหนด
เพดานภาษีไว้ เพื่อให้ท้องถิ่นกาหนดได้ไม่เกินอัตราภาษีนั้น
ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ แต่ ล ะ อปท. จะได้ รั บ บั น ทึ ก เอกสารจาก Public Finances General
Directorate หรือ DGFiP ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่รับผิดชอบด้านนี้ โดยเป็นบันทึกเกี่ยวกับฐานภาษีที่ใช้
คานวณในแต่ละท้องถิ่น และส่วนที่เป็นเงินชดเชย ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากส่วนกลางนี้ อปท.จะนาไปเป็นข้อมูลในการ
กาหนดงบประมาณของ อปท. ว่าจะจัดเก็บอัตราภาษีจานวนเท่าใด โดยในช่วงวันที่ ๓๑ มีนาคม ซึ่งเป็นวันสุดท้าย
ของการออกเสียงงบประมาณของท้องถิ่นในสภาท้องถิ่น อปท. ก็จะส่งข้อมูลเหล่านี้คืนส่วนกลาง
ต่ อ มาในช่ ว งเดื อ น เมษายน – พฤษภาคม หน่ ว ยงานกลางจะท าหน้ าที่ ค วบคุ ม และตรวจสอบ
ความถูกต้องของอัตราภาษีของแต่ละ อปท. ที่ส่งกลับคืนไปว่าอยู่ในเพดานที่รัฐกาหนดไว้หรือไม่
ช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม หน่วยงานกลางจะทาหน้าที่คานวณภาษีของผู้เสียภาษีแต่ละราย
เดือนกันยายน รัฐจะส่งแบบเสียภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีแต่ละคน และวันสุดท้ายที่กาหนดให้เสียภาษี
ที่อยู่อาศัย คือ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ซึ่งหลังจากนี้ ถ้าไม่ดาเนินการเสียภาษี จะได้รับจดหมายจากรัฐ บาลกลาง
และเสียเพิ่มร้อยละ ๑๐ ซึ่งถ้ายังไม่จ่ายก็จะดาเนินการยึดเงินจากบัญชีธนาคาร โดยบัญชีธนาคารของทุกคนใน
ฝรั่งเศสรัฐบาลกลางจะมีหลักฐานเก็บไว้
ดังนั้น จากปฏิทินภาษีดังกล่าว จะเห็นได้ว่า กว่า อปท. จะได้รับการจัดสรรเงินคืนมา ก็ต้องรอถึงวันที่
๑๕ พฤศจิกายน ทั้งๆ ที่ อปท. ออกเสียงข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อกาหนดอัตราภาษี ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ถือเป็น
ช่องว่างของช่วงระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร จึงมีผลกระทบต่อระบบรายได้ การเงินการคลังของแต่ละ อปท. จึง
ได้มีการออกแบบระบบการให้เงินล่วงหน้า ขึ้น
ระบบการให้เงิน ล่วงหน้า (Advance System) เป็นระบบที่รัฐบาลกลางจัดสรรเงิน ให้แก่ อปท.
ล่วงหน้า เพื่อจะได้มีงบประมาณในการดาเนินงานในกิจการของ อปท. เอง ซึ่งในทางปฏิบัติ รัฐบาลกลางจะให้ เงิน
ล่วงหน้าแก่ อปท. ในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน โดยจัดสรรงบประมาณ ๑ ใน ๑๒ ส่วนของงบประมาณที่ได้รับการ
ออกเสียงจากสภาท้องถิ่นในแต่ละ อปท. ให้แก่ท้องถิ่นเป็นการให้ล่วงหน้าไปก่อน ระบบนี้ส่งผลดีต่อ อปท. เป็น
อย่างมาก เนื่องจากการใช้ระบบนี้เป็นเครื่องมือที่รับประกันได้ว่า อปท. มีเงินอย่างแน่นอนทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน
โดยที่ท้องถิ่นไม่ต้องรับภาระหากไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ ทั้งนี้ รัฐบาลกลางจะคานวณจากจานวนเต็ม เนื่องจากใน
ประเทศฝรั่งเศสสามารถเก็บภาษีได้ถึงร้อยละ ๙๘
นอกจากนี้ ระบบการให้ล่วงหน้ายังส่งผลดีต่อ อปท. อีกหลายประการ อาทิ อปท. ไม่ต้องรับผิดชอบ
ในส่วนที่เป็นค่าธรรมเนียมและภาษี ที่จัดเก็บไม่ได้ รวมทั้งระบบนี้จะคานวณเงินชดเชยในกรณีที่มีการยกเว้นหรือ
ลดหย่อนภาษีที่เป็นภาคบังคับเข้าไปแล้ว โดยรัฐบาลกลางจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในส่วนของการดาเนินการ
เรียกเก็บภาษีทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งและค่าเอกสารทุกอย่าง
ระบบการให้ล่วงหน้า (Advance System) นี้เกี่ยวข้องกับภาษีท้องถิ่นโดยตรงทั้ง ๓ ประเภท ได้แก่
ภาษีท รัพ ย์ สิ น ภาษี ที่ อยู่ อาศั ย และภาษี วิส าหกิจของท้ องถิ่น รวมไปถึงภาษี น้ามัน ภาษีปิ โตรเลี ยม และภาษี
ซุป เปอร์ส โตร์ ด้วย โดยในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ แต่ละเดือนรัฐบาลกลางต้ องสนับสนุนเงินให้ อปท. ประมาณ ๗ พั น
ล้านยูโร ดังนั้น ด้วยระบบการให้ล่วงหน้า ท้องถิ่นจึงยินดีที่จะให้รัฐเป็นผู้ดาเนินการจัดเก็บภาษี ในส่วนเงินอุดหนุน
ด้ า นการด าเนิ น งาน ก็ จ ะเข้ า หลั ก การให้ ล่ ว งหน้ า เช่ น กั น และอยู่ ในอั ต ราส่ ว นที่ เท่ า กั น ส่ ว นเงิ น ชดเชย

๗
ภาษีมูลค่าเพิ่ม มีหลักการพิจารณา คือ รัฐจะจ่ายให้หลังจากมีการคานวณไปแล้ว ๒ ปี เช่น รัฐจะจ่ายเงินชดเชย
ของปี ๒๐๐๙ ในปี ๒๐๑๑ ด้วยเหตุช่องว่าง ๒ ปีดังกล่าว ในปี ๒๐๐๙ ได้มีมาตรการเพื่อเป็นการกระตุ้นระบบ
เศรษฐกิจของฝรั่งเศส เพื่อกระตุ้น และส่งเสริมให้ อปท. มียอดค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพิ่มขึ้น จึงเว้นช่วงว่างของ
ระยะเวลาจากเดิม ๒ ปีให้เหลือเพียง ๑ ปี ระบบการให้ล่วงหน้า จึงถือเป็นผลดี ในการจัดการด้านการเงินการคลัง
ของท้องถิ่น
๔. ประเด็นเกี่ยวกับระบบภาษีท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและท้องถิ่นในด้านการเงิน
การคลั ง (Current Issues about Local Tax System and Central Government-local Authorities
Financial Relationships)
๔.๑ ความเป็นอิสระด้านงบประมาณและภาษี (Financial and Tax Autonomy) จากที่กล่าว
มาว่ าในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ มี ร ะบบการจั ด เก็บ ภาษี ป ระเภทใหม่ ข องวิ ส าหกิจ ท าให้ ท้ อ งถิ่น ขาดความเป็ น อิ ส ระ
ในบางด้าน เช่น การคานวณอากรมูลค่าเพิ่มของวิสาหกิจนั้น รัฐบาลกลางเป็นผู้กาหนดให้ คือ ร้อยละ ๑.๕ ท้องถิ่น
ไม่มีอานาจกาหนดเองได้
รายได้ จ ากการจั ด เก็ บ ภาษี บ างประเภทจะขึ้ น อยู่ กั บ สภาวะทางเศรษฐกิ จ ในขณะนั้ น เช่ น
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากวิสาหกิจ ถ้าประสบปัญ หาทางเศรษฐกิจก็จะทาให้รายได้น้อยลง การจัดเก็บ ภาษีก็
น้อยลงตามไปด้วย ในกรณีที่เป็นภาษีน้ามันหรือภาษีจดทะเบียนนิติบุคคลก็จะลดลงด้วยเช่นกัน การจัดเก็บก็จะ
น้อยลงไปด้วย ซึ่งเมื่อประสบวิกฤติเศรษฐกิจ จังหวัด (Department) ต้องรับภาระหนักในการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้
น้อย เนื่องจากเป็นหน้าที่ของจังหวัด จึงมีประเด็น ปัญหาระหว่างรัฐบาลกลางและ อปท. เพราะ อปท. ต้องการ
จานวนเงินเพิ่มขึ้นสาหรับการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น แต่รัฐกาหนดอัตราไว้คงที่ ไม่สามารถจ่ายเงินเพิ่มให้กับ อปท. ได้
๔.๒ ปั ญ หาการขาดดุ ล งบประมาณและหนี้ ส าธารณะ (Deficit and Debt Reduction)
เนื่องจากรัฐประสบปัญหาการขาดดุลงบประมาณและหนี้สาธารณะ จะเห็นได้ว่า ในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ ผลิตภัณฑ์มวล
รวมประชาชาติ (GDP) ขาดดุลงบประมาณ ร้อยละ ๗.๗ แต่ก็มีเป้าหมายจะลดลงเหลือ ร้อยละ ๓ ภายในปี ๒๐๑๓
ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงของสหภาพยุโรป ประเทศฝรั่งเศสกาลังประสบปัญหาหนี้สาธารณะ โดยมีมูลค่า ร้อยละ ๘๓
ของ GDP ในปี ๒๐๑๐ จึงมีเป้าหมายจะลดอัตราตัวเลขนี้ลง โดยที่ รัฐบาลกลางกับ อปท. ต้องร่วมมือกันแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ในปี ๒๐๑๐ จึงมีมาตรการว่า รัฐบาลจะรั้งการเพิ่มจานวนเม็ดเงินในส่วนที่เป็นเงินอุดหนุนให้แก่
ท้องถิ่น คือ ยังให้เงิน อุดหนุนให้แก่ อปท. ในจานวนที่เคยให้โดยไม่เพิ่มจานวนเงิน ด้วยเหตุนี้ อปท. จึงไม่พอใจที่
ไม่ได้เงินเพิ่ม ทั้งนี้ ปัญหาหนี้สาธารณะ และการขาดดุลงบประมาณถือเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแก้ไข
๔.๓ ปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ ากั น ระหว่ า ง อปท. (Equalisation) จากความเหลื่ อ มล้ ากั น
จึงก่อให้เกิดมาตรการภาษีแบบใหม่ขึ้น คือ ภาษีธุรกิจที่จัดเก็บจากวิสาหกิจในท้องถิ่น (Local Business Tax) เพื่อ
เกลี่ยความแตกต่างระหว่างอปท. ที่มีรายได้มาก และ อปท. ที่มีรายได้น้อย
๔.๓.๑ การเกลี่ยในแนวระนาบ (Horizontal Equalization) คือ รัฐจะไปนาภาษีธุรกิจที่
จั ด เก็ บ จากวิส าหกิจ ในท้ องถิ่น ของ อปท. ที่ มี รายได้ ม าก แล้ ว น าเงิน ดังกล่ าวมาให้ อปท. ที่ มี รายได้ น้ อยกว่ า
เนื่องจากในฝรั่งเศสมีเทศบาล (Commune) ถึง ๑,๘๐๐ แห่งที่สามารถจัดเก็บภาษีธุรกิจแบบใหม่ได้ถึงร้อยละ ๘๐
จึงต้องเกลี่ยรายได้ให้แก่เทศบาลที่มีขนาดเล็กกว่า ยกตัวอย่างเช่น เทศบาลนครปารีส ได้นาเงินส่วนหนึ่งที่จัดเก็บได้
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จัดสรรให้ท้องถิ่นในภูมิภาคที่มีรายได้น้อยกว่า เป็นต้น โดยในปี ค.ศ. ๒๐๐๙ ได้มีการเกลี่ยในแนวระนาบเป็นมูลค่า
ถึง ๒ พันล้านยูโร ถือเป็นระบบเกื้อกูลกัน (Solidarity) ที่ฝรั่งเศสค่อนข้างคานึงถึงมาก
๔.๓.๒ ส่วนการเกลี่ยในระนาบแนวดิ่ง (Vertical Equalization) รัฐบาลกลางจะเป็นผู้ให้
ในรูปของเงินอุดหนุนด้านการดาเนินงาน ทั้งนี้จะเกลี่ยเงินโดยใช้ปัจจัยทางความร่ารวย และปัจจัยทางสังคมของแต่
ละ อปท. เอง โดยมีรัฐบาลกลางเป็นผู้ดาเนินการเกลี่ยให้ และจากที่กล่าวมาในเบื้องต้นแล้วว่า เงินอุดหนุนเพื่อการ
ดาเนินงานมีมูลค่าถึง ๔๑ พันล้านยูโร ซึ่งรัฐบาลกลางจะนามาใช้เกลี่ยในแนวดิ่งประมาณ ๗ พันล้านยูโร
กล่ าวได้ ว่า การเกลี่ ย ทั้ งในแนวระนาบและแนวดิ่ ง ถือเป็ น ประเด็นส าคัญ อย่างมากที่ มีการ
ถกเถียงกันในปัจจุบัน ในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับ อปท. ในประเทศฝรั่งเศส
๔.๔ การปฏิ รู ป กฎหมายเกี่ ย วกั บ การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (Latest Local Reform Act)
รูป แบบการปกครองของ อปท. หลายรูป แบบเกินไป คือ มี การปกครองของ อปท. ๔ ระดับ ซึ่งรัฐบาลมองว่า
มากเกินไป ทั้งนี้ในปี ค.ศ. ๒๐๑๔ จะมีการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นขึ้น ซึ่ง มีมาตรการกาหนดไว้คร่าวๆ คือ การ
รวมสภาของจังหวัดของหลายจังหวัด เป็น ๑ สภาภาค กล่าวคือ ยังมีจังหวัด ยังมีภาค แต่ให้คงเหลือเพียงสภาเดียว
คือ สภาภาค ซึง่ กฎหมายนี้ได้ผ่านการพิจารณาของสภาแล้ว ในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ แต่ยังไม่ได้มีการกาหนดรายละเอียด
ไว้ โดยในปัจจุบันสภาจังหวัดโดยส่วนใหญ่จะสังกัด การเมืองที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาลกลางในปัจจุบัน จึงมีการ
ความขัดแย้งระหว่างกันอยู่ อย่างไรก็ตาม เมื่อกฎหมายได้รับการโหวตแล้วก็ต้องมีการบังคับใช้ ในปี ๒๐๑๔ แต่
ประเด็นสาคัญคือ ในความเป็นจริงยังมีความขัดแย้งกันอยู่
นอกจากนี้ ฝรั่ งเศสเป็ น ประเทศที่ ป ระกอบด้ว ย อปท. ในระดับ เทศบาลจานวนมาก และมี
เทศบาลจานวนมากกว่า ๒๐,๐๐๐ แห่งที่มีจานวนประชากรอาศัยอยู่น้อยกว่า ๒๐๐ คน ดังนั้น เมื่อปี ๒๐๑๐ จึงมี
แนวคิดที่จะนาเทศบาลเหล่านี้มารวมเข้าด้วยกัน แต่แนวคิดนี้ก็ประสบความล้มเหลว เนื่องจาก ประชากรของแต่ละ
เทศบาลต้องการรักษาความเป็นเทศบาลของตนเองไว้โดยไม่ต้องการให้ยุบรวมกัน ด้วยเหตุนี้ปี ๒๐๑๔ จึงจะมีการ
นาเทศบาลเหล่านี้ มารวมเป็นกลุ่มเทศบาล (Community) แต่ความเป็นเทศบาลยังมีอยู่ ปัจจุบันฝรั่งเศสมีการ
รวมกลุ่มของเทศบาลในรูปแบบกลุ่มเทศบาลถึงร้อยละ ๙๐ ดังนั้นจึงมีเพียงประมาณร้อยละ ๑๐ เท่านั้นที่จะต้องมา
รวมกลุ่มกัน ภายในปี ๒๐๑๔ ทั้งนี้ กฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภาไปแล้ว จะให้ความสาคัญกับ อปท. ใน
รูปแบบของภาค และเน้นการรวมกลุ่มเทศบาล
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การเงินการคลังของ อปท. ในประเทศฝรั่งเศส มีลักษณะที่ต้องพึ่งพิงหรืออาศัยรัฐบาล
กลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารจัดการภาษีโดยตรงของท้องถิ่น เงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐ หรือการจัดการ
เรื่องการเงินการคลัง และเม็ดเงินรายได้ที่เข้ามาในท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การที่ให้รัฐเข้ามาจัดการก็ทาให้ท้องถิ่น
ได้รับประโยชน์หลายประการ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว คือ ประโยชน์จากการนาระบบล่วงหน้า (Advance System)
มาใช้ ซึ่งเป็ น เครื่องมือรับ ประกัน ว่า ท้องถิ่นได้รับเงิน อย่างแน่นอน เป็นการรับประกันความมีเสถียรภาพด้าน
การเงินการคลังของท้องถิ่น

๙
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา
คาถาม : ในกรณีของปีงบประมาณ เท่าที่อ่านจากเอกสารไม่ได้มีการกาหนดชัดเจน โดยปีงบประมาณ
ของรัฐบาลกลางเริ่มวันที่ ๑ มกราคม และท้องถิ่น เริ่มวันที่ ๑ เมษายน ดังนั้น ขอเรียนถามว่าปีภาษีของรัฐบาล
กลางกั บ ท้ อ งถิ่ น เหมื อ นกั น หรื อ ไม่ (คื อ วัน ที่ ๑ มกราคม) และปี งบประมาณที่ ค ลาดเคลื่ อ นกั น ของฝรั่งเศสมี
ผลกระทบต่อการเก็บภาษีให้ท้องถิ่นหรือไม่
คาตอบ : ปีงบประมาณของรัฐเริ่มวันที่ ๑ มกราคมของปีภาษี ส่วนของ อปท. เริ่มวันที่ ๓๑ มีนาคมของปี
ภาษี รายละเอียดเรื่องปีงบประมาณจะอยู่ในเอกสารในช่วงหลัง ซึ่งจะมีการลงรายละเอียดในการบรรยายต่อไป
เรียนเบื้องต้นไว้ก่อนว่า ช่วงเวลาที่เหลื่อมล้ากัน เป็นช่วงที่ท้องถิ่นต้องอาศัยข้อมูลที่ได้จากรัฐบาลกลางตั้งแต่ วันที่
๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม มาใช้ในการวางแผนภาษีของท้องถิ่น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ความเหลื่อมล้ากัน ๓
เดือนนั้ น เนื่ องมาจากรัฐบาลกลางจะต้องทราบรายได้รวมก่อนแล้ วมาพิจารณาว่าจะจัดสรรเงินเพิ่มเติมอย่างไร
ท้องถิ่นก็จะได้มีโอกาสรวบรวมหรือเก็บภาษีของตัวเองก่อน
คาถาม : จากที่ได้เข้าร่วมรับ ฟังการบรรยายเรื่องการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นเมื่อวานนี้ เข้าใจว่าท้องถิ่นมี
Public accountant ซึ่งเป็นข้าราชการจากส่วนกลางจัดเก็บภาษี จึงขอเรียนถามเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนว่า การ
จัดเก็บภาษีท้องถิ่นจริงๆ แล้ว เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง
คาตอบ : อานาจในการกาหนดอัตราภาษี เป็นอานาจของท้องถิ่นแต่ละประเภทที่กฎหมายกาหนดไว้
แต่ผู้ที่ไปจัดเก็บเงินภาษี คือ Public accountant ซึ่งเป็นข้าราชการจากส่วนกลาง ท้องถิ่นไม่มีอานาจหรือสิทธิใน
การไปยุ่งเกี่ยวกับเงินใด ๆ ทั้งสิ้น
คาถาม : ขอเรียนถามว่า จานวนข้ าราชการหรือ Public accountant จะต้องใช้จานวนมากหรือไม่ใน
การจัดเก็บภาษี
ค าตอบ : เนื่ อ งจากเป็ น ข้ า ราชการที่ ม าจากส่ ว นกลาง ก็ จ ะแบ่ งกั น ตามจั งหวั ด ไม่ ได้ เลื อ กจั งหวั ด
มีสานักงานอยู่ในจังหวัด โดยจะแบ่งความรับผิดชอบ เช่นเมือง Bordeaux ซึ่งเป็นเมืองใหญ่มีแขวง เขต เหมือน
กทม. จะมี Public accountant ๓ – ๔ คน ช่วยกันทางาน มีผู้ช่วยเป็นฝ่ายธุรการ แต่หากเป็นชนบท ซึ่งเทศบาล
บางแห่ ง มี ป ระชากรประมาณ ๕๐๐ คน บางแห่ ง มี ๑,๓๐๐ คน บางแห่ ง มี ๔,๐๐๐ คน ก็ จ ะให้ Public
accountant คนหนึ่งดูแล ๒ – ๓ เทศบาล เพื่อให้ปริมาณงานรับกับความสามารถของบุคคลนั้น
คาถาม : แล้ววิธีการจัดเก็บเป็นอย่างไร
คาตอบ : มีหลายวิธี เช่น ส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์ และจดหมาย เป็นต้น
คาถาม : ท้องถิ่นของฝรั่งเศสมีทั้งเทศบาล (Commune) และสหการ (Community) ขอเรียนถามว่าการ
จัดเก็บภาษีของเทศบาลหรือสหการจะซ้าซ้อนกันหรือไม่

๑๐
คาตอบ : สหการของฝรั่งเศส มีหลายประเภท มีทั้งสหการที่ตกลงกันว่าจะทาเรื่องการจัดเก็บขยะร่วมกัน
โดยจะแยกกัน เก็บ ค่าขยะ และบางสหการตกลงกันว่าให้ รวมกันเก็บค่าขยะ ดังนั้น ต้องแยกว่าคนเก็บเงินจาก
ชาวบ้าน คือ Public accountant จากกรมบัญชีกลาง ส่วนเทศบาลมีอานาจในการกาหนดอัตราภาษีเท่านั้น ใน
กรณีของประเทศไทยใช้คาว่า “จัดเก็บ” ไม่ชัดเจน ซึ่งมีความหมายว่า กรมสรรพากรตั้งภาษี และส่งเจ้าหน้าที่ไป
จัดเก็บ แต่สาหรับประเทศฝรั่งเศส ผู้ที่กาหนดภาษีอยู่ที่หนึ่ง ผู้ที่เก็บภาษีอยู่อีกที่หนึ่ ง ดังนั้น สหการแต่ละ
ประเภทจะกาหนดว่าจะมีภาษีอะไรร่วมกันบ้าง เป็นเพียงผู้กาหนด ไม่ได้เป็นผู้เก็บเงินจริงๆ
คาถาม : จากในเอกสารที่เขียนไว้ว่า ผู้อยู่อาศัย มีทั้งเจ้าของ ผู้อยู่อาศัย และผู้เช่า ขอเรียนถามว่า เด็ก
เล็กและคนแก่เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่
คาตอบ : หมายถึง ผู้ครอบครอง เหมือนภาษีโรงเรือนเทศบาลของไทย ใครเป็นเจ้าของ เป็นผู้ครอบครอง
ต้องเป็นผู้เสียภาษี
คาถาม : ในกรณีภาษีที่อยู่อาศัย ต้องมีเจ้าพนักงานออกไปประเมิน และเข้าใจว่าต้องมีเจ้าหน้าที่ออกไป
ประเมิน ว่าที่อยู่อาศัยมีมูลค่าเท่าไร จึงขอเรียนถามในเรื่องจานวนบุคลากรที่ต้องดาเนินการดังกล่าว
คาตอบ : มีเจ้าหน้าที่ออกไปประเมินราคา แต่เทศบาลเป็นผู้กาหนดอัตราว่าที่ดินแบบใดควรเสียภาษี
เท่าใด (ร้อยละเท่าไรของมูลค่า) และมูลค่านั้นรัฐบาลกลางจะเป็นผู้มาประเมิน ไม่เกี่ยวกับสมุห์บัญชีที่มีหน้าที่ไป
เก็บเงิน
คาถาม : ประเมินทุกครั้งที่เก็บหรือมีระยะเวลาประเมิน
คาถาม : ขอเรียนถามว่า ในกรณีของประเทศฝรั่งเศสที่รัฐบาลเข้าไปจัดเก็บภาษี โดยหลักของประเทศ
ไทย การกระจายอานาจ คือ การกระจายให้ท้องถิ่นเป็นผู้ทาหน้าที่จัดเก็บเป็นรายได้ของท้องถิ่น แต่ท้องถิ่นของ
ฝรั่งเศส ท้องถิ่นมีห น้าที่ประเมินราคา แต่ไม่สูงกว่ามาตรฐานที่รัฐกาหนด แต่ผู้ที่มีหน้าที่เก็บ คือ เจ้าหน้าที่ของ
รัฐบาลกลาง อะไรที่ทาให้ฝรั่งเศสมีแนวคิดดังกล่าวซึ่งต่างจากประเทศไทย
คาตอบ : การให้รัฐเป็นผู้จัดเก็บภาษี มีผลดี คือ รัฐสามารถบริหารได้ จัดเก็บได้ และกาหนด (Design) ได้
สาหรับท้องถิ่น เมื่อไม่ต้องไปจัดเก็บก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ รัฐบาลกลางจะเป็นผู้รับภาระ ซึ่งถือเป็น
ภาระหนั กส าหรับท้องถิ่น ในการจัดเก็บ การให้ รัฐจัดเก็บแทนท้องถิ่นจะมีเครื่องรับประกันว่า จะได้รับเงินจาก
รัฐบาลกลางอย่างแน่นอน ไม่ต้องกังวลว่าจะจัดเก็บภาษีไม่ได้ รัฐบาลกลางจะรับผิดชอบเอง
คาถาม : บทลงโทษรุนแรงหรือไม่ สาหรับผู้ที่ไม่จ่ายภาษี
คาตอบ : กระบวนการลงโทษ มี ๒ ขั้นตอน ขั้นตอนแรก คือ การเตือน โดยการส่งจดหมาย ซึ่งมีการคิด
ค่าธรรมเนียม ร้อยละ ๑๐ เพิ่มขึ้นจากภาษีที่ต้องจ่าย ขั้นต่อไป คือ การติดตาม รัฐจะมีอานาจในการไปดึงจานวน
ภาษีที่บวกเพิ่มค่าธรรมเนียมร้อยละ ๑๐ แล้ว จากบัญชีธนาคารของผู้เสียภาษีนั้น

๑๑
คาถาม : ขอเรียนถามว่า Public Accountant จัดเก็บและจ่ายเงิน ทาทุกอย่างเกี่ยวกับเงินใช่ห รือไม่
(ใช่) แล้วสมุห์บัญชีมีจานวนประมาณเท่าได
คาตอบ : มีบุคลากรที่เป็น Public accountant ประมาณ ๗๐,๐๐๐ คน ที่ทาหน้าที่คานวณ จัดเก็บ และ
ควบคุมภาษี ทาหน้าที่เก็บภาษีทั้งของรัฐบาลกลางและท้องถิ่น
ค าถาม : จากที่ เข้ า ใจ ในกรณี ก ารก าหนดอั ต ราภาษี เป็ น อ านาจของท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง แนวคิ ด ทั้ ง ของ
ต่างประเทศและไทย เห็นตรงกันว่า การกาหนดอั ตราแบบนี้ นักการเมืองมีแนวโน้มที่จะกาหนดอัตราต่างๆ เพื่อ
รักษาฐานเสี ย งมากกว่า จึ งอยากเรีย นถามว่า ในประสบการณ์ ของฝรั่งเศส ส่ วนใหญ่ เวลาที่กาหนดอัตราภาษี
จะกาหนดตามเพดาน หรือกาหนดต่าๆ ไว้ก่อน
คาตอบ : การกาหนดอัตราภาษีขึ้นอยู่กับแต่ละ อปท. เช่น เทศบาลเล็ กๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนมาก
ภาษีก็จะถูกกาหนดในอัตราที่ไม่สูงมากนัก แต่ถ้าเป็นเมืองใหญ่ มีการใช้เงินลงทุนมาก ก็อาจจะกาหนดภาษีเต็ม
เพดาน
คาถาม : ในกรณีประเทศไทย ธุรกิจส่วนใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้า แม็กโคร โลตัส คาร์ฟูร์ มีฐานธุรกิจ
อยู่ในกรุงเทพฯ แต่ก็ก ระจายไปยังท้องถิ่น ทาให้ ธุรกิจท้องถิ่นเดือดร้อน ขอเรียนถามว่าภาษีท้องถิ่นมีบทบาท
อย่างไรในการไม่ให้บริษัทเหล่านี้ทาลายธุรกิจท้องถิ่น มีภาษีพิเศษในท้องถิ่นหรือไม่ที่จะเก็บจากห้างสรรพสินค้า
เหล่านี้ หรือต้องเก็บประมาณเท่าไร
คาตอบ : ในกรณีคาร์ฟูร์ ที่สร้างในท้ องถิ่นของประเทศฝรั่งเศส โดยหลักการต้องจ่ายให้กับส่วนกลาง
แล้วรัฐบาลกลางจะเป็นผู้จัดเก็บ และจัดแบ่งมาให้ท้องถิ่น ทั้งนี้ก็มีการจัดเก็บจากมูลค่าเพิ่มของวิสาหกิจนั้น แต่ผู้
ที่มาเช่าพื้นที่ของห้างสรรพสินค้า ก็ต้องจ่ายภาษีให้กับห้างฯ เช่นกัน ถือเป็นภาษีธุรกิจของเขา ภาษีประเภทนี้เป็น
ปัจจัยที่ทาให้ท้องถิ่นเดินรุดหน้าขึ้นไป ยิ่งมีการลงทุนในท้องถิ่นนั้น เงินก็จะกลับมาที่ท้องถิ่นนั้นมากขึ้นด้วย
คาถาม : ในเรื่องของภาษีทรัพย์สิน (Property Tax) มีในเทศบาลและ อบจ. ทั้งคู่ แต่ภาคมีเฉพาะภาษี
ธุรกิจที่จัดเก็บจากวิสาหกิจในท้ องถิ่น (Local Business Tax) อย่างเดียว ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ กอง คือ ให้เทศบาล
อบจ. และภาค ตามสัดส่วนที่กล่าวมา อยากเรียนถามว่า ภาษีทรัพย์สินของ อบจ. จะไปทับซ้อนกับของเทศบาล
หรือไม่
คาถาม : ภาค เกิดจากการรวมกลุ่มของ อบจ. คาถาม คือ การบริหารจัดการเป็นอย่างไร
คาตอบ : ภาคเป็น อปท. ของฝรั่งเศส เป็นการแบ่งว่า ๔ – ๕ จังหวัด เรียกว่า ๑ ภาค มีสภาภาค มีการ
เลือกตั้ง เลือกประธานสภาภาคขึ้นมาโดยตรง และเลือกสมาชิกสภาภาคมาอยู่ในสภาภาค ทาหน้าที่ จัดทาแผนการ
ใช้รายได้จากภาษีไปส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น สร้างท่าเรือ สนามบิน เป็ นต้น นอกจากนี้ ภาคยังดูแลเรื่องการ
คมนาคมขนส่ง การศึกษา โรงเรียนมัธยมปลาย (ครู และหลักสู ตร ส่ วนกลางเป็นผู้ดูแล) ดังนั้น จึงมีสานักงาน
สาหรับการบริหารงานไม่ใหญ่มากนัก เน้นหนักในการให้ อบจ. ในภาคมาปรึกษาหารือและทางานร่วมกัน ในกรณี

๑๒
ประเทศไทยมี การน าแนวคิ ด การรวมกลุ่ ม (Cluster) มาแล้ ว ตั้ งเป็ น กลุ่ ม จังหวัด โดยให้ ภ าคเป็ น ผู้ ด าเนิ น การ
แต่ฝรั่งเศสให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการ
คาถาม : ขอเรียนถามว่า การแบ่ง อปท. ออกเป็น ๓ ระดับ แต่จากการเข้าร่วมฟังการบรรยายเมื่อวานนี้
เข้าใจว่า ในปี ๒๐๑๔ จะยุบ อบจ. เรียนถามว่า มีแนวคิดอย่างไรจึงจะยุบ อบจ.
คาตอบ : ไม่ได้จะยุบ อบจ. แต่จะรวมสภา อบจ. มาเป็นสภาภาค จะได้ไม่มีการเลือกซ้อนกัน
คาตอบ : สาหรับคาถามที่เกี่ยวกับภาษีโรงเรือน ที่กล่าวว่าทั้งเทศบาลและ อบจ. จัดเก็บ เช่น ถ้าทาง
เทศบาลมีการกาหนดอัตราภาษีไว้ที่ร้อยละ ๘ และจังหวัดกาหนด ไว้ที่ร้อยละ ๕ เอกสารที่ส่งให้เจ้าของโรงเรือน
จะเป็นอัตรา ร้อยละ ๑๓
คาถาม : ขอเรียนถามว่า เกณฑ์ประชากร พื้นที่ ภาษี อยู่ในกฎหมายใช่หรือไม่
ค าตอบ : วิธีการคานวณ การให้ เงินอุดหนุน จะกาหนดไว้ในบทบัญ ญั ติกฎหมาย แต่ อานาจในการ
กาหนดเม็ดเงินเป็นของรัฐมนตรีกิจการภายในเป็นผู้ให้เงินอุดหนุน
คาถาม : ในเรื่องการให้เงินอุดหนุนแก่ อปท. ทางฝรั่งเศสใช้เกณฑ์ ประชากร พื้นที่ ส่วนทางเทศบาลกับ
อบจ. ที่ ทั บ ซ้อ นกั น เวลาแบ่ งเงิน อุ ด หนุ น จะแบ่ งกั น อย่ างไร หรือมี ก ารคิ ดแยกกั น ระหว่างเทศบาลกั บ อบจ.
เนื่องจากหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาเป็นแบบกว้าง ๆ
คาตอบ : เกณฑ์ในการคานวณ ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน เช่น เกณฑ์จานวนประชากร ในเทศบาลใช้การ
คานวณ คือ ๕๐ ซองตีม (เซ็นต์) ต่อ ๑ หัวประชากร แต่ถ้าเป็นจังหวัด อัตราต่อหัวก็ลดลงเรื่อย ๆ เกณฑ์พื้นที่ก็
เช่นเดียวกัน ส่วนในเรื่องการทับซ้อนในต่างประเทศไม่มี เนื่องจาก การกระจายอานาจ เป็นการแบ่งหน้าที่ความ
รับ ผิดชอบให้ ไปทา ไม่ใช่แบ่ งพื้นที่ให้ ดังนั้น วิธีของต่างประเทศคือ ให้ห ลายระดับช่วยกันทางานตามแต่ความ
เหมาะสม พอมาถึงเรื่องภาษี ก็จัดแบ่ งตามเกณฑ์ประชากร ดังนั้น วิธีแบ่งงาน และแบ่งเงินอุดหนุน ไม่มีคาว่า
ทับซ้อน แต่เป็นการช่วยกันทางาน
คาถาม : ประเด็นคาถาม คือ การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มกลับคืนสู่ท้องถิ่นมีวิธีการจัดสรรอย่างไร หรือ
ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการจัดสรร
คาตอบ : ในแต่ละปี อปท. จะยื่นบัญชีรายจ่ายของท้องถิ่น ในส่วนที่เป็นการลงทุนต่อรัฐบาลกลาง แล้ว
รัฐบาลกลางจะนาบัญชีนั้นไปคานวณว่า จะต้องคืนเงินที่เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่ท้องถิ่นได้จ่ายไปแล้วเป็นจานวนเท่าไร
ในแต่ละปี และรัฐบาลกลางจะมีมาตรการในการควบคุม เพราะรัฐบาลกลางเป็นผู้ควบคุมการให้เงินของ อปท.
อยู่แล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้บริโภค หรือ ประชาชนเป็นผู้จ่าย แต่จะมีการหักทบไปเรื่อย ๆ ในกรณีนี้
เมื่อ อปท. ไปลงทุนในกิจการใดก็ตามที่เป็นค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน ตามความเป็นจริง อปท. ไม่สามารถไปหักทบ
กับสิ่งที่ อปท. ลงทุนไปได้ รัฐจึงส่งเงินอุดหนุนจากภาษีมูลค่าเพิ่มตัวนี้กลับมาให้ อปท.

๑๓
คาถาม : เข้าใจว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มของฝรั่งเศสกับของไทย ไม่เหมือนกัน ของฝรั่งเศสเป็นภาษีของรัฐบาล
กลาง แต่ของไทยเป็นลักษณะภาษีร่วม (Share Tax) คือ เป็นภาษีของท้องถิ่นด้วย ดังนั้น การที่รัฐบาลกลางส่งกลับ
มา ก็เปรียบเสมือนว่าท้องถิ่นไปลงทุน และต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้น ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ่ายให้รัฐบาลกลาง
ก็ต้องคืนให้ อปท. ที่มีการลงทุนนั้นใช่หรือไม่
คาตอบ : อปท. ไม่มีสิทธิเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม จะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลกลางเท่านั้น รัฐบาลกลางจะเป็น
ผู้ส่งกลับมาให้ท้องถิ่น เงินอุดหนุนนี้จะต่างจากภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่คานวณจากภาษีมูลค่าเพิ่มของวิสาหกิจ
คาถาม : ขอเรียนถามเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน หมายความว่า ภาษีใดที่จ่ายไป ภาษีนั้นก็จะได้รับคืน
ไม่ใช่นามารวมเป็นก้อนใหญ่ แล้วจัดสรรลงมาใช่หรือไม่
คาตอบ : แต่ละ อปท. มีสิทธิเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เป็นการลงทุนเท่านั้น
ค าถาม : จากข้ อมู ล ในเอกสารที่ แสดงว่า รัฐ บาลกลางมีค่ าใช้ จ่ายในการจั ดเก็บ จึ งขอเรียนถามว่า
มีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าได
คาตอบ : ในส่วนที่เป็นค่าจัดเก็บ ในเมื่อรัฐบาลกลางเป็นผู้จัดเก็บ ก็จะหักจากเงินชดเชยก่อน แต่เป็น
มูลค่าเพียงเล็กน้อย คือ ประมาณร้อยละ ๐.๐๑ เท่านั้น ดังนั้นเงินจานวนนี้ไม่ถือเป็นสาระสาคัญ
คาถาม : มีข้อสงสัยเรื่องการเกลี่ยเงินช่วยเหลือในแนวระนาบ คือ เงินของท้องถิ่นก็คือเงินของท้องถิ่น
แต่อยู่ที่ว่าใครเป็นผู้จัดเก็บ ในเมื่อรัฐบาลเป็นผู้จัดเก็บ ดังนั้น ยังมีอานาจในการเกลี่ยหรือไม่ มีกฎหมายอะไรรองรับ
หรือไม่ และมีปัญหาเรื่องท้องถิ่นขนาดใหญ่นาเงินไปให้แก่ท้องถิ่นขนาดเล็กหรือไม่
คาตอบ : กระบวนการการเกลี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อน แต่กล่าวง่ายๆ ในทางปฏิบัติ คือ รัฐจะวาง
กฎเกณฑ์กลางในการเกลี่ยไว้ก่อน แต่ผู้ที่จะเกลี่ยคือ ตัวจังหวัด โดยจะเกลี่ยจากเทศบาลที่มีรายได้มากไปสู่เทศบาล
ที่มีรายได้น้อย เป็นการเกลี่ยภายในจังหวัด
ค าถาม : ในกรณี ค่ าใช้ จ่ ายสวั ส ดิ ก ารสั งคมที่ ไปผู ก กั บ เรื่อ งสภาวะเศรษฐกิ จ ถ้ าเงิน ที่ จ่ ายในด้ า น
สวัสดิการสังคมให้กับประชาชนในอัตราที่กาหนดจากส่วนกลาง ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันทั้งประเทศ ขอเรียนถามว่า
การกาหนดอัตราแบบนี้เป็นการไปก้าวล่วงอานาจหรือสั่งให้ อปท. ทา โดยที่ อปท. ไม่ได้ใช้อานาจของตนเองในการ
กาหนดอัตราดังกล่าว จึงขอถามวิทยากรว่ามีความเห็นอย่างไร
คาตอบ : สาหรับเรื่องสวัสดิการสังคม จังหวัดมีหน้าที่ดูแลด้านสวัสดิการสังคมเฉพาะผู้ไม่มีงานทาและ
ผู้พิการ โดยมีปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับท้องถิ่น คือ จังหวัดต้องใช้เงินช่วยเหลือประชากร ๒
กลุ่มนี้ ในจานวนมาก แต่รัฐให้เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการสังคมแก่ท้องถิ่นในปริมาณที่น้อยกว่าจานวนเงินที่จังหวัด
ต้องจ่ายไป สามารถอธิบายโดยใช้ ทฤษฎีกรรไกร ว่า ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ฝรั่งเศสประสบปัญหา ตามทฤษฎี
กรรไกรรัฐต้องการจะให้ท้องถิ่นใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม รายได้ของท้องถิ่นที่ได้รับกลับ

๑๔
ลดลง เนื่องจาก เมื่อประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ คนก็ใช้จ่ายน้อยลง เมื่อรายได้ของ อปท. น้อยลง แต่รัฐต้องการให้
อปท. จ่ายมากขึ้น เป็นแนวคิดที่สวนทางกัน จังหวัดจึงเรียกร้องจากรัฐบาลกลาง โดยขอเงินมากขึ้นเพื่อให้ได้มา
เสริ มช่อ งว่างดั งกล่ าว แต่ เมื่อรั ฐ ประสบปั ญ หาขาดดุล งบประมาณ มี ห นี้ ส าธารณะจานวนมาก จึงไม่ส ามารถ
สนับสนุนจังหวัดเรื่องนี้ได้
มาตรการที่กล่าวว่าจะต้องลดรายจ่ายลง และคานวณในส่วนที่เป็นเงินช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสบปัญหาด้าน
สุขภาพ คือ รัฐจะให้เงินช่วยเหลือนี้แทนที่ คือ จะไม่คานวณจากตัวรายได้ แต่คานวณในส่วนที่เป็นเงินช่วยเหลือแก่
ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ รัฐบาลก็จะมีมาตรการลดรายจ่ายลง โดยจะไปลดในส่วนที่เป็นเงิน
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสุขภาพ โดยมีแนวคิดที่ว่า เมื่อผู้สูงอายุที่ไดรับเงินช่วยเหลือจากรัฐเสียชีวิตไปแล้ว
รัฐบาลจะเข้าไปนาเงินมรดกส่วนหนึ่งมาชดเชยในส่วนที่รัฐบาลได้จ่ายไปแล้ว

