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๑. โครงสร้างทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ของฝรั่งเศส (Organisation of the French
Local Administration)
๒. กรอบและกระบวนการงบประมาณของ อปท. ของฝรั่ ง เศส (The Local Authorities Budget
Framework and Procedure)
๓. การจัดเก็บรายได้หลักของท้องถิ่นฝรั่งเศส ได้แก่ ภาษีท้องถิ่น การให้เงินสนับสนุนของรัฐบาลกลาง
เงินกู้ และรายได้อื่น ๆ (The Main Local Revenues)
๑. โครงสร้างทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ของฝรั่งเศส
ประเทศฝรั่งเศสมีการปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ รูปแบบ ได้แก่
๑.๑ เทศบาล (Communes) มีทั้งหมด ๓๖,๖๘๒ แห่ง ทั้งนี้ ประเทศฝรั่งเศสมีการรวมกลุ่ม
เทศบาล รวม ๒,๖๐๐ กลุ่มเทศบาล โดยร้อยละ ๘๐ ของเทศบาลเป็นสมาชิกของกลุ่มเทศบาล
๑.๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) (Departments) ทั้งหมด ๑๐๑ แห่ง
๑.๓ ภาค (Regions) ทั้งหมด ๒๖ ภาค
นอกจาก อปท. ทั้ง ๓ ประเภทที่กล่าวมา ฝรั่งเศสยังมีการปกครองส่วนท้องถิ่นในดินแดนโพ้น
ทะเล ซึ่ ง มี ที่ ตั้ ง ที่ อ ยู่ น อกแผ่ น ดิ น ประเทศฝรั่ งเศส และอยู่ ในแถบทะเลอาณาเขตติ ด กั บ ตั ว ประเทศฝรั่ งเศส
(ดูภาพที่ ๑)
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๒
ภาพที่ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสในดินแดนโพ้นทะเล

เทศบาลเป็น อปท. ที่เก่าแก่ที่สุด ของฝรั่งเศส ส่วน อบจ. เกิดขึ้นในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส ช่วงปลาย
ศตวรรษ ที่ ๑๘ การก่อตั้ง อบจ. ขึ้นมาก็เพื่อให้อานาจแก่ อบจ. มากขึ้นในการปกครองส่วนท้องถิ่น การแบ่งเป็น
อบจ. ย่อย ๆ ทาให้รัฐสามารถเข้าไปควบคุม อปท. ได้มากขึ้น ส่วนภาคได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี ๑๙๖๐ เป็นต้นมา
(ส าหรั บ ประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทยมีความใกล้ เคียงกัน ในเรื่องจานวนประชากร โดยประเทศฝรั่งเศสมี
ประชากรประมาณ ๖๕ ล้านคน)
ในระดับภาค มีลักษณะคล้ายส่วนภู มิภาคของประเทศไทย ภาคที่ใหญ่ที่สุด คือ มหานครปารีส
(Paris) มีจานวนประชากรประมาณ ๑๑ ล้านคน และมีรายได้หลักร้อยละ ๓๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
(GDP) ของประเทศฝรั่งเศส (เทียบได้กับกรุงเทพมหานคร ที่มีจานวนประชากรใกล้เคียงกับปารีส ) สาหรับภาคที่มี
จานวนประชากรหนาแน่นรองลงมา คือ Ile de France, Rhone-Alpes, Provence และ Nord ซึ่งมี ร้อยละ ๔๑
ของประชากรของฝรั่งเศส ชี้ให้เห็นว่า จานวนประชากรของฝรั่งเศสไม่ได้มีการจัดแบ่งในจานวนที่เท่าๆ กันในแต่ละ
ภาค โดยภาคที่มีขนาดเล็กที่สุด คือ Guyane (Cayenne) มีประชากรประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ คน ส่วน อบจ. มีทั้ง
ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และในระดับเทศบาล ซึ่งถือเป็นรูปแบบเฉพาะของ อปท. ในฝรั่งเศส โดยเทศบาลที่มี
ขนาดใหญ่ทสี่ ุด คือ ปารีส รองลงมา คือ Marseille Lyon และ Toulouse โดยมีเทศบาลประมาณ ๓๑,๙๒๗ แห่ง
ที่มีประชากรอาศัยอยู่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ คน และ ๑๐,๐๐๐ แห่ง ที่มีน้อยกว่า ๒๐๐ คน ต่อมามีการรวมเทศบาล
หลายเทศบาลในตาบลเดียวกันเป็นกลุ่มเทศบาล แต่โครงการดังกล่าวได้ตกไป ไม่มีผลบังคับใช้ สาหรับในเมืองลิยง
(Lyon) มีประชากรประมาณ ๑.๓ ล้านคน รอบๆ เมืองลิยง ก็จะมีเทศบาลเล็กๆ ที่อยู่ในวงแหวนรอบๆ เมืองด้วย

๓
การกระจายอานาจของ อปท. เริ่มมาตั้งแต่ ปี ๑๙๘๒ โดยหลักการปกครองตนเองของ อปท.
ตามรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งหลักการปกครองดังกล่าว ก่อให้เกิดผล ๒ ประการ คือ
ประการแรก แต่ละ อปท. จะมีสภาของตนเอง ได้แก่ สภาเทศบาล สภา อบจ. และสภาภาค
ซึ่งสภาทั้ง ๓ ประเภท จะมีการเลือกตั้งโดยตรง โดยอาศัยเสียงข้างมาก และมีวาระในการดารงตาแหน่ง ๖ ปี
ประการที่สอง มีอานาจทางการคลั งที่เป็ นอิส ระในการใช้จ่ายงบประมาณ โดย อปท. แต่ล ะ
ประเภทมีอิสระในการ ใช้จ่ายงบประมาณ และมีอานาจในการจัดเก็บงบประมาณด้วยตนเอง
กฎหมายการกระจายอานาจฉบับแรก ในปี ๑๙๘๒ ส่งผลให้การควบคุมของรัฐ ต่อ อปท. ลดลง
เช่น การยกเลิกระบบการให้ฝ่ายปกครองมีอานาจในการออกคาสั่ง ซึ่งเป็นระบบที่กาหนดว่า ฝ่ายปกครองต้อง
ขออนุญาตจากรัฐเพื่อออกคาสั่งทางปกครอง ดังนั้น กฎหมายกระจายอานาจปี ๑๙๘๒ จึงเป็นการเพิ่มอานาจและ
ถ่ายโอนอานาจจากรัฐให้ แก่ อปท. มากขึ้น ทั้งนี้ กฎหมายหลายฉบับที่ประกาศใช้หลั งปี ค.ศ. ๑๙๘๒ บัญ ญั ติ
อานาจหน้าที่ของ อปท. แต่ละประเภทไว้อย่างชัดเจน
อานาจหน้าที่ของ อปท. จะกาหนดไว้โดยกฎหมาย คือ เทศบาลและสหการ (การรวมตัวของ
หลายๆ เทศบาลเข้าด้วยกัน ) มีอานาจหน้ าที่ที่ต้ องรับผิดชอบ เช่น โรงเรียนประถม การบริการสาธารณะของ
ท้องถิ่น การจัดแบ่ งน้ า การจัดเก็บ ขยะ การคมนาคมในเขตชุมชน ทั้งนี้ เทศบาลอาจจะถ่ายโอนอานาจในการ
จัดแบ่งน้า การจัดเก็บขยะ และการคมนาคมในเขตชุมชน ให้แก่สหการ
ในส่วนของ อบจ. มีอานาจหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ เช่น การศึกษาระดับมัธยมต้น การสร้างถนน
ในเขต อบจ. การช่วยเหลือด้านสังคม อาทิ ผู้สูงอายุ เด็ก บุคคลทุพลภาพ รวมทั้งบุคคลที่มีรายได้น้อย เป็นต้น
ในส่วนของภาค จะมีอานาจหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย
การคมนาคม การรถไฟ การท่องเที่ยว และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยแต่ละประเภทของ อปท. ที่ อยู่ในระดับ
เดียวกัน จะมีอานาจหน้าที่เหมือนกัน เช่น ภาค Picardie จะมีอานาจเช่นเดียวกับภาค Provence แต่แตกต่างจาก
ดินแดนโพ้นทะเลในเขตมหาสมุทรแอตแลนติค ซึ่งจะมีอานาจที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นและถูกกาหนดโดยกฎหมาย
การปฏิรูปท้องถิ่นครั้งล่าสุด คือ การออกกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นในปี ๒๐๑๐ (วันที่ ๑๖
ธันวาคม ๒๐๑๐) มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหรือปรับโครงสร้างของ อปท. และเพื่อทาให้ อปท. แต่ละประเภทมีความ
ทัน สมัย มากขึ้ น โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก่อนหน้ านี้ คื อ ฉบั บ ปี ๑๙๘๒ ฉบั บ ปี ๑๙๙๒ ฉบั บ ปี ๑๙๙๙ และฉบั บ
ปี ๒๐๐๔ จะเกี่ย วข้ องกับ การถ่ ายโอนอ านาจให้ แก่ อปท. ยกเว้น ในส่ ว นของสหการ ซึ่ งไม่ มีก ารปรับ เปลี่ ย น
โครงสร้างของสหการ แต่การปรับเปลี่ยนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดระบบพื้นที่การปกครองให้ง่ายขึ้น
ซึ่งในที่สุดแล้ว จะมีเทศบาลที่ถูกแยกออกมาโดยเฉพาะ โดยแต่ละเทศบาลจะเป็นสมาชิกของสหการ ซึ่งปัจจุบัน
มีเทศบาลน้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ ที่ไม่ใช่สมาชิกของสหการ ดังนั้น ในปี ๒๐๑๔ จะมีกฎหมายว่าด้วยการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นออกมาบังคับใช้ มีผลเป็นการจัดให้มี อปท. เพียง ๒ ระดับ ได้แก่ สหการและภาคเท่านั้น

๔
บริบทด้านการเงินการคลังของ อปท. (The Financial Context)
ตั้งแต่ ๑๙๘๐ เป็นต้นมา งบประมาณรายจ่ายส่วนใหญ่ของ อปท. มีถึงร้อยละ ๘ ของ GDP โดย
งบประมาณรายจ่ายสาธารณะ (Public Expenditure Budget) ของประเทศฝรั่งเศสมีทั้งหมด ๑,๐๒๗ พันล้านยูโร
คิดเป็นร้อยละ ๕๒ ของ GDP ทั้งนี้ สามารถแบ่งงบประมาณรายจ่ายสาธารณะของฝรั่งเศสออกเป็น ๓ ประเภท
ได้แก่
ประเภทที่ ๑ งบประมาณรายจ่ายของรัฐ (Central Government) ประมาณ ๓๕๓ พันล้านยูโร
คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ ๓๔.๓ ของงบประมาณรายจ่ายสาธารณะ
ประเภทที่ ๒ งบประมาณรายจ่ ายด้ านสวั ส ดิ ก ารสั งคม (National Welfare) ประมาณ ๔๖๑
พันล้านยูโร คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ ๔๔.๙ ของงบประมาณรายจ่ายสาธารณะ
ประเภทที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายที่ให้ อปท. (Local Authorities) ประมาณ ๒๑๓ พันล้านยูโร คิด
เป็นอัตราส่วนร้อยละ ๒๐.๗ ของงบประมาณรายจ่ายสาธารณะ
ภาพที่ ๒ เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี ๑๙๘๐ - ๒๐๐๘

จากกราฟ ในช่ว งแรกงบประมาณรายจ่ายของ อปท. มี อัตราส่ ว นใกล้ เคียงกัน แต่ห ลั งจากปี
๑๙๘๔ มีการแบ่งอานาจให้แก่ อปท. มากขึ้น ทาให้งบประมาณเพิ่มสูงขึ้นด้วย จะเห็นได้ว่าเทศบาลมีงบประมาณ
รายจ่ายมากที่สุด คือ ร้อยละ ๕๔ ของงบประมาณรายจ่ายสาธารณะ รองลงมา คือ อบจ. ร้อยละ ๓๕ และภาค
ร้อ ยละ ๑๑ ของงบประมาณรายจ่ ายสาธารณะ โดยงบประมาณรายจ่ ายที่ มากขึ้ น ของเทศบาล เนื่อ งมาจาก
เทศบาลถือเป็น อปท. ที่มีมานานแล้ว จึงได้รับการจัดสรรมากกว่า ภาค และ อบจ.
สาหรับงบประมาณรายจ่ายที่ส่งให้แก่ท้องถิ่น ส่วนใหญ่จะเป็นงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน
ซึ่งเทศบาลจะได้รับส่ วนแบ่งมากที่สุด โดยมี อบจ. และภาคได้รับการจัดสรรในอัตราที่ ลดหลั่นลงมา เนื่องจาก
ท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการจัดการบริการสาธารณะให้กับท้องถิ่น เช่น ด้านการศึกษา และการคมนาคม
จึงเป็นเรื่องธรรมดาทีท่ ้องถิ่นจะได้รับงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนมาก

๕
๒. กรอบงบประมาณและกระบวนการจัดเก็บ ง บ ป ร ะ ม า ณ (The Local Authorities Budget
Framework and Procedures)
๒.๑ กรอบงบประมาณของ อปท. แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่
๒.๑.๑ งบประมาณเพื่อการดาเนินงาน ของ อปท. สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
ส่วนแรก คือ งบประมาณรายจ่ายเพื่อการดาเนินงาน (Operating Expenditure)
ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างของบุคลากร ค่าครุภัณฑ์ ค่าประกันสังคม รายจ่ายเพื่อการศึกษา หรือเงินอุดหนุนที่ท้องถิ่น
จ่าย เพื่อที่จะสามารถใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการดาเนินงานได้
ส่วนที่ ๒ คือ งบประมาณรายรับเพื่อการดาเนินงาน (Operating Revenue) ได้แก่
ภาษีท้องถิ่น เงินช่วยเหลือของรัฐ รายรับที่มาจากการบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะของ อปท. เช่น ใบแจ้ง
หนี้ค่าน้า ค่าธรรมเนียมการใช้สระว่ายน้า ค่าธรรมเนียมในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ หรือคูปองค่าอาหาร
โรงเรียน
๒.๑.๒ งบประมาณเพื่ อการลงทุ น มีลั กษณะเดียวกับงบเพื่ อการดาเนิน งาน คือ แบ่ งเป็ น
๒ ส่วน ได้แก่
ส่วนแรก คือ งบประมาณรายจ่ายเพื่ อการลงทุ น (Capital Expenditure) ได้แ ก่
เงินที่เป็นรายจ่ายจริงจากการลงทุน ทั้งการซื้อสิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือ
เพื่อการลงทุนที่จ่าย ให้กับ อปท.
ส่วนที่ ๒ คือ งบประมาณรายรับเพื่ อการลงทุน (Capital Revenue) ได้แก่ เงินกู้
เงินช่วยเหลือด้านการลงทุนที่รัฐให้ หรือเงินช่วยเหลือที่ได้จาก อปท. อื่น
๒.๒ หลักการงบประมาณที่สาคัญ ได้แก่
๒.๒.๑ หลักความสมดุลระหว่า งรายรับ – รายจ่าย (Equilibrium Rule) ใช้ได้กับ ระดับ
อปท. แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ ระดับรัฐบาลกลางหรือ การประกันสังคม เนื่องจาก ในระดับรัฐบาลกลางหรือการ
ประกันสังคม เป็นลักษณะของงบเกินดุลหรือขาดดุล หรือเท่าดุล ผลของหลักความสมดุล คือ ห้ามจัดทาหรืออนุมัติ
งบประมาณที่มีลักษณะเกินดุล รวมทั้ง แต่ละส่วนของงบประมาณจะต้องมีลักษณะเฉพาะหรือมีอิสระต่อกัน เช่น
กรณีการห้ามกู้ยืมเงินเพื่อนาไปใช้ในการให้เ งินช่วยเหลือในส่วนของการลงทุนอื่นๆ ในลักษณะที่เป็น เงินค่าจ้าง
หรือค่าตอบแทนของบุคลากร
ข้อยกเว้น คือ สามารถอนุมัติงบประมาณเพื่อการดาเนินงานในลักษณะเกินดุล เพื่อนาไปใช้เป็น
งบประมาณเพื่อการลงทุนก่อสร้างสาธารณูปโภค
หลักการเฉพาะ คือ หลักการจัดการด้านการเงินด้วยตนเอง เป็นลักษณะการให้อานาจแก่ อปท.
นาเงินภาษีไปลงทุน ใน อปท. ประเภทอื่น ๆ ได้ กล่าวได้ว่า หลั กความสมดุลระหว่างรายรับ – รายจ่าย ถือเป็น
หลักการสาคัญของหลักการจัดทางบประมาณ

๖
๒.๒.๒ หลั ก การทองค า (The Golden Rule) คื อ ห้ า มกู้ เงิ น ใหม่ ม าใช้ คื น เงิ น กู้ เก่ า
เป็นหลักการที่นาไปใช้ค่อนข้างเคร่งครัด ไม่อนุญาตให้ อปท. นาเงินที่กู้ยืมมาไปลงทุนในระบบสาธารณูปโภค อปท.
ต้องคืนเงินที่กู้มา โดยจะต้องมีรายรับเฉพาะที่ถูกกาหนดไว้ แล้วนาเงินนี้ไปใช้คืน ไม่ใช่ไปกู้เงินใหม่ ซึ่งถือว่าไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
นอกจากนี้ ทั้ ง ๒ หลั ก การ ยั ง เป็ น หลั ก การพื้ น ฐานของการท างบประมาณแผ่ น ดิ น เช่ น
การจัดแบ่งหรือการจัดสรรประเภทของรายจ่ายการดาเนินงานของเทศบาลด้วย
ภาพที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายและรายรับเพื่อการดาเนินงานของเทศบาล ปี ๒๐๐๙
OPERATING EXPENDITURE

OPERATING REVENUES

Staff Expenditure: 40%

Local Taxes: 46%

Social Payment and Subsidies: 15%

Others taxes: 11%

Others Operating Expenditure: 29%

Central Government Subsidies: 29%

Financing of the Capital Section: 16%

Others Revenues: 14%

จากภาพที่ ๓ จะเห็นได้ว่า งบประมาณรายจ่ายเพื่อการดาเนิ นงานของเทศบาลในปี ๒๐๐๙
ประกอบด้วย รายจ่ายของบุคลากร ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ ๔๐ ของรายจ่ายเพื่อการดาเนินงาน รองลงมา คือ
เงินช่วยเหลือทางสังคม คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ ๑๕ รายจ่ายอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ ๒๙ และรายจ่ายในส่วนที่เป็น
การลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๑๖ ของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการดาเนินงาน
งบประมาณรายรับเพื่อการดาเนินงาน ประกอบด้วย ภาษีที่เทศบาลจัดเก็บโดยตรง ร้อยละ
๔๖ ภาษีอื่นๆ ร้อยละ ๑๑ เงินช่วยเหลือของรัฐ ร้อยละ ๒๙ และรายรับอื่นๆ ร้อยละ ๑๔ ของงบประมาณรายรับ
เพื่อการดาเนินงาน

๗
ภาพที่ ๔ งบประมาณรายจ่ายและรายรับเพื่อการลงทุนของเทศบาล ปี ๒๐๐๙
CAPITAL EXPENDITURE

CAPITAL REVENUES

Loan Payments: 18%

Central Government and Other Authorithies
Subsidies: 32%

Investment Subsidies: 6%
Others taxes: 11%
Investment Expenditure: 70%
Loan : 23%

Others Capital Expenditure: 16%

Financing from the Operating Section: 36%

จากภาพที่ ๔ จะเห็นได้ว่า ในส่วนของการงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ส่วนใหญ่เป็น
รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากการลงทุน ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ ๗๐ ของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน รองลงมา
คื อ การใช้ คื น เงิน กู้ ร้ อ ยละ ๑๘ เงิน ช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ การลงทุ น ร้ อ ยละ ๖ และรายจ่ า ยอื่ น ๆ ร้ อ ยละ ๖ ของ
งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน
ส่ว นงบประมาณรายรั บ เพื่ อ การลงทุ น จะเห็ น ได้ ว่า การให้ เงิน ช่ ว ยเหลื อในส่ ว นของการ
ดาเนินงานเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๓๖ รองลงมาเป็นให้ความช่วยเหลือจากการลงทุนของรัฐและตัวแทนของรัฐ ร้อย
ละ ๓๒ การกู้ยืมเงิน ร้อยละ ๒๓ และรายรับอื่น ร้อยละ ๙ ของงบประมาณรายรับเพื่อการลงทุน
๒.๓ กระบวนการจัดทางบประมาณ (Budget Procedure)
กระบวนการจั ด ทางบประมาณ มีห ลั กส าคัญ คือ หลั ก ระยะเวลา ๑ ปี งบประมาณ หลั ก นี้
มีข้อพิจารณา คือ แต่ละปีงบประมาณจะต้องถูกจัดเตรียมและถูกเสนอโดยฝ่ายบริหาร เช่น นายกเทศมนตรี หรือ
ประธาน อบจ. งบประมาณจาเป็ นต้องได้รับอนุมัติจากสภาของท้องถิ่น เพื่อจัดเก็บภาษี ก่อ นวันที่ ๓๑ มีนาคม
ของทุกปี เช่น ในปีงบประมาณ ๒๐๑๑ ก็จะต้องได้รับการอนุมัติก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๐๑๑
การกาหนดว่าปฏิทิน งบประมาณของ อปท. จะต้องเป็นก่อนวัน ที่ ๓๑ มีน าคม ของทุกปี
เนื่องมาจาก อปท. จาเป็นต้องได้รับข้อมูล ข่าวสารจากรัฐ เพื่อจะได้เตรียมการจัดทางบประมาณ จึงไม่สามารถ
กาหนดให้เป็นช่วงต้นปีหรือปลายปีได้ เช่น ในกรณีของงบประมาณ ปี ๒๐๑๑ ของรัฐบาลกลางจะได้รับการอนุมัติ
จากรัฐ สภา ในวัน ที่ ๒๙ ธัน วาคม ๒๐๑๐ เพื่ อ เป็ น การจั ด เก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ที่ จ ะน าไปใช้ ในการจั ด เตรีย ม
งบประมาณของ อปท. ซึ่งมีการอนุมัติก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๐๑๑ เป็นต้น

๘
งบประมาณของ อปท. จะไม่ได้รับอนุมัติ จากสภา อปท. ทั้งหมดในครั้งเดียว แต่จะแบ่งออก
เป็น ๒ ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ ๑ การอนุมัติในรายละเอียด คือ อนุมัติแต่ละเภทของงบประมาณรายจ่าย
ขั้นตอนที่ ๒ การอนุมัติในหมวดรายจ่าย ซึ่งเป็ นงบประมาณที่มี นขนาดใหญ่กว่า โดยอนุมัติ
เป็นหมวดๆ ไป เช่น งบประมาณรายจ่ายเพื่ อการดาเนินงาน เช่น จะมีหมวด ๐๑๑ ที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ ค่าจ้าง
เงินเดือนของบุคลากร เป็นต้น
๒.๔ การบริหารงบประมาณ
การบริหารงบประมาณถือเป็นความเฉพาะของประเทศฝรั่งเศสในการจัดการกับงบประมาณ
ที่ได้รับ การบริหารงบประมาณ ในนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน เช่ น รัฐ อปท. ตัวแทนของมหาชน จาเป็นต้อง
ดาเนิ น การตามหลั กการแบ่ งแยกอานาจหน้าที่ ระหว่างผู้ มีอานาจสั่ งจ่ายเงิน และสมุห์ บัญ ชี ผู้มีห น้าที่จ่ายเงิน
ต้องมีการแบ่งแยกหน้าที่ ไม่อย่างนั้นจะเกิดความไม่เป็นกลางในการทาหน้าที่
เราเข้าใจกัน แล้ วว่าผู้ มีอานาจจ่ายเงิน คื อ ผู้ ตัดสิ น ใจสั่ งจ่ายเงิน แตกต่ างจากผู้ จ่ายเงิน คื อ
สมุห์บัญชีสาธารณะ มีอานาจเพียงผู้เดียวในการจ่ายเงิน ซึ่งเป็นข้าราชการของกระทรวงงบประมาณ เห็นได้ชัดว่า
มีการแบ่งแยกอานาจหน้าที่ชัดเจนระหว่างผู้มีอานาจในการสั่งจ่ายเงินและผู้มีอานาจในการจ่ายเงิน
ในส่ ว นของผู้ มี อ านาจในการสั่ งจ่ ายเงิน ก็ ม าดู ต ามแต่ ล ะประเภทของ อปท. จะเห็ น ได้ ว่ า
ในระดับรัฐ ก็จะเป็นรัฐมนตรีที่มีอานาจสั่งจ่าย ในหน่วยงานท้องถิ่น ก็จะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด หรือตัวแทนของ
รัฐในระดับท้องถิ่น ในส่วนของ อปท. ในระดับเทศบาลก็จะเป็นนายกเทศมนตรี ในเขตสหการ เป็นประธาน ในส่วน
ของ อบจ. เป็นประธาน ภาคก็เป็นประธานเช่นกัน ในส่วนของตัวแทนบริษัทมหาชนเป็นผู้อานวยการที่มีอานาจสั่งจ่าย
เงินของ อปท. เป็นเงินที่ได้มาจาก เงินช่วยเหลือ และรายได้ที่ อปท. เก็บได้ สมุห์บัญชี เป็น
ผู้จ่ายเงินจะเป็นข้าราชการ สั งกัดกระทรวงงบประมาณ นี่คือ อีกส่วนหนึ่งที่พิจารณาว่า การควบคุมงบประมาณ
มี ทั้ ง ภายนอกและภายใน กรณี ป ระเทศไทยการควบคุ ม ภายในจะควบคุ ม โดยส านั ก งบประมาณ หรื อ โดย
กรมบัญชีกลาง ส่วนการควบคุมภายนอก จะควบคุมโดย สตง. แต่ที่พูดถึงท้องถิ่น ในส่วนของท้องถิ่น คือ สมุห์บั ญชี
เป็นผู้มีอานาจจ่ายเงินแต่ไม่ได้เป็นผู้ควบคุม
๓. การจัดเก็บรายได้หลักของท้องถิ่นฝรั่งเศส (The Main Local Revenues)
๓.๑ ภาพรวมการจัดโครงสร้างภาษีหลักของฝรั่งเศส รายได้หลักหรือภาษีหลักของฝรั่งเศส ได้แก่
ภาษีรายจ่ าย และภาษีรายได้ โดยภาษี รายจ่าย ที่ส าคั ญ คือ ภาษีมูล ค่าเพิ่ม ซึ่งรัฐเก็บได้มากกว่าร้อยละ ๕๐
ส่วนภาษีรายได้ คือ ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สาหรับภาษีที่จัดเก็บระหว่างรัฐบาลกลาง
กับ อปท. คือ ภาษีมรดก ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีที่เก็บจากรายจ่ายที่สาคัญ ได้แ ก่ ภาษี
น้ามัน ในส่วนของภาษีท้องถิ่น แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท ประเภทแรกคือ ภาษีท้องถิ่นโดยตรง ได้แก่ ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีที่อยู่อาศัย และภาษีธุรกิจ และประเภทที่สอง คือ ภาษีท้องถิ่นอื่นๆ ได้แก่ ภาษีที่จัดเก็บจากการ
กาจัดขยะ ภาษีท่องเที่ยว ภาษีจากการก่อสร้าง เป็นต้น

๙
๓.๑.๑ ภาษีท้องถิ่น ที่จัดเก็บโดยตรง (Local Direct Taxes) เป็นภาษีที่มีมานาน สาหรับ
การจัดเก็บ เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีเพื่อการอยู่อาศัย โดยภาษีโรงเรือนและภาษีเพื่อ การ
อยู่อาศัย เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่ งปลูกสร้าง โดยคานวณจากค่าเช่าเฉลี่ยของโรงเรือนหรือ
สิ่งปลูกสร้างนั้นๆ อีกส่วนหนึ่งก็เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม อัตราการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นกาหนดโดยสภาของแต่ละท้องถิ่น
(เว้นแต่ภาษีมูลค่าเพิ่มจากบริษัท) แต่อัตราภาษีต้องไม่เกินที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ ภาษีท้องถิ่น จะถูกจัดเก็บโดย
สมุห์บัญชีที่มาจากรัฐบาลกลาง
การจัดสรรภาษีโดยตรงของท้องถิ่นที่ให้แก่ เทศบาลหรือสหการ คิดเป็น ๔๓.๓ พันล้าน
ยูโร หรือร้อยละ ๔๖ ของรายรับในการดาเนินงาน ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องถิ่น ภาษีที่อยู่อาศัย
นอกจากนี้ ยั งมีภ าษี ธุร กิจ คือ ภาษี โรงเรือ นของบริษั ท ห้ างร้าน ซึ่ งคิ ดเป็ น ร้อยละ ๒๖.๕ ของภาษี มู ล ค่าเพิ่ ม
ในระดับ อบจ. เก็บ ได้ ๒๒.๒ พันล้ านยู โร คิดเป็นร้อยละ ๓๙ ของรายได้ในการดาเนินงาน ซึ่งได้มาจาก ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีการค้า ซึ่งมีถึงร้อยละ ๔๘.๕ ของภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัท และในระดับภาค เก็บได้ถึง
๕ พั น ล้ านยู โร คิดเป็ น ร้อยละ ๒๓ ของรายได้ในการดาเนิ นงาน ส่ วนใหญ่ เป็น ภาษี การค้า ซึ่งมี มูล ค่าประมาณ
ร้อยละ ๒๕ ของภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัท
๓.๑.๒ การจั ด เก็ บ ภาษี ท้ อ งถิ่ น อื่ น ๆ (Other Taxes) เทศบาลและสหการ จั ด เก็ บ ได้
ประมาณ ๙.๖ พัน ล้ านยู โร คิ ดเป็ น อัตราส่ ว นร้อยละ ๑๑ ของรายได้เพื่ อการดาเนิน งาน ในเขต อบจ. เก็บได้
๑๕.๔ พันล้านยูโร คิดเป็นร้อยละ ๒๗ ของรายได้เพื่อการดาเนินงาน ในส่วนของภาค เก็บได้ ๗.๓ พันล้านยูโร
คิดเป็นร้อยละ ๓๔ ของรายได้เพื่อการดาเนินงาน โดยภาษีท้องถิ่นหลักๆ ของเทศบาลและสหการ ได้แก่ ภาษี
ที่จัดเก็บจากการจัดเก็บขยะ คิดเป็น ๕ พันล้านยูโร ภาษีจากการพัฒนาพิเศษ คิดเป็น ๐.๖ พันล้านยูโร ภาษีจัดเก็บ
จากค่าไฟ คิดเป็น ๑.๕ พันล้านยูโร ส่วนภาษีที่รัฐจัดเก็บมาก่อน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนของ อบจ.
๙.๓ พันล้านยูโร ภาษีที่เรียกเก็บจากสัญญาประกันสาหรับ อบจ. ๓ พันล้านยูโร
๓.๒ การให้เงินช่วยเหลือของรัฐที่จัดสรรให้ อปท. (Central Government Subsidies)
เงินช่วยเหลือของรัฐส่วนใหญ่ให้แก่เทศบาลและสหการ ประมาณ ๒๖.๕ พันล้านยูโร คิดเป็น
ร้อยละ ๒๙ ของรายรับในการดาเนินงาน อบจ. ได้รับ ๑๓.๔ พันล้านยูโร คิดเป็นร้อยละ ๒๓ ของรายรับเพื่อการ
ดาเนิน งาน ส่วนภาค ได้รับ ๘.๕ พัน ล้านยูโร คิดเป็นร้อยละ ๓๙ ของรายรับเพื่อการดาเนินงาน เงินช่วยเหลื อ
หลัก ๆ ของรัฐ ส่วนใหญ่เป็นเงินอุดหนุนเพื่อการดาเนินงาน คานวณโดยใช้องค์ประกอบหลายอย่าง เช่น จานวน
ประชากร ขนาดของพื้นที่ รายรับทางภาษี หรือรายได้บุคคลธรรมดา หรือจานวนของที่อยู่อาศัย
เงิน ช่วยเหลืออื่น ของรัฐ ที่เป็น เงินอุดหนุนเพื่ อการลงทุน ได้แก่ เงิน อุดหนุน เพื่อการลงทุ น
๐.๗ พันล้าน ยูโร กองทุนชดเชยภาษีมูลค่าเพิ่ม ๖ พันล้ านยูโร รัฐจะคืนส่วนหนึ่งของภาษี มูลค่าเพิ่มที่จ่ายโดย
อปท. เพื่อนาไปใช้ในงบประมาณร่ายจ่ายเพื่อการลงทุน จะเห็นได้ว่า การให้เงินช่วยเหลือของรัฐด้านการลงทุน
มีสัดส่วนรองจากการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา ทั้งนี้ อปท. สามารถกู้ยืมเงินได้ ไม่ว่าจากธนาคารใดก็ตาม
อาจเป็นการกู้ยืมภายนอกหรือภายในประเทศก็ได้

๑๐
๓.๓ รายได้อื่นๆ (Other Revenue)
ได้มาจากการจั ดท าบริการสาธารณะของท้องถิ่น เช่น การแบ่ งสรรน้าในโรงเรียน อุป กรณ์
ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม การกีฬา การคมนาคมในเขตชุมชน รายได้อีกส่วนหนึ่งมาจาก เงินช่วยเหลือจาก อปท. อื่นๆ
เช่น ในกรณีของ เทศบาลหรือ อบจ. ที่จะใช้จ่ายเงินสาหรับโครงการที่ลงทุนในเขตเทศบาลหรือสหการ ก็จะใช้
จ่ายเงิน ส่ว นนี้มากขึ้น กล่าวโดยสรุป อปท. ของฝรั่ งเศส เป็นรูปแบบการปกครองแบบการกระจายอานาจที่มี
ลักษณะ ดังนี้
๓.๓.๑ มีการเจาะจงว่า อปท. มีอานาจหน้าที่อะไรบ้าง
๓.๓.๒ มีหลักประกันความเป็นอิสระในการปกครองของ อปท. แต่ละ อปท. มีความสามารถที่
จะอนุมัติงบประมาณ
๓.๓.๓ สมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งมาถือว่าเป็นการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย
๓.๓.๔ แต่ละ อปท. มีความสามารถที่จะอนุมัติงบประมาณเฉพาะของตนเอง และมีอานาจใน
การกาหนดอัตราภาษีของท้องถิ่นได้
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกลางได้เข้ามามีส่วนในการดาเนินงานของ อปท. เช่น อานาจของ
ผู้ว่าราชการในการควบคุมตรวจสอบงบประมาณ และตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีสมุห์บัญชี
ที่ มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม และตรวจสอบ ตลอดจนหลั ก การหรื อ กฎระเบี ย บที่ รั ฐ ก าหนดเกี่ ย วกั บ
การงบประมาณหรือการภาษี ซึ่งจะต้องมีกฎหมายให้อานาจในการจัดเก็บ และส่วนสาคัญอีกประการ คือ รายรับของ
อปท. ทีไ่ ด้รับมาจากรัฐบาลกลาง

๑๑
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา
คาถาม : ก่อนปี ๑๙๘๒ มีกฎหมายท้องถิ่นและมีการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่
คาตอบ : ก่อนปี ๑๙๘๒ ไม่มีกฎหมายกระจายอานาจโดยเฉพาะ เป็นแต่เพียงว่า อปท. ของฝรั่งเศส
มีอานาจในการปกครองด้วยตนเอง โดยมีรัฐเป็นผู้ควบคุม เช่น ก่อนปี ๑๙๘๒ อปท. จะจัดการหรือดาเนินงานใด ๆ
ต้องขออนุญาตจากรัฐก่อน แต่หลัง ปี ๑๙๘๒ อปท. ของฝรั่งเศสสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง ในแต่ละประเภท
ที่มีอานาจหน้าที่ที่ถูกกาหนดโดยกฎหมาย
คาถาม : ก่อน ปี ๑๙๘๒ มีภูมิภาคและจังหวัดหรือไม่ หรือมีการปกครองแบบประเทศไทยที่มีผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้รับการแต่งตั้งจากส่วนกลางหรือไม่
คาตอบ : ก่อนหน้านี้ มี อปท. ๓ ประเภท ได้แก่ เทศบาล อบจ. และภาค แต่ก่อน ปี ๑๙๘๒ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมีอานาจมากในการควบคุม อปท. ทั้ง ๓ ประเภท แต่หลัง ปี ๑๙๘๒ อานาจต่างๆ เบาบางลง เป็นแต่เพียง
การกากับดูแล อปท. และคาสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถฟ้องต่อศาลปกครองในกรณีที่ออกคาสั่งโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย
คาถาม : กระบวนการในการกู้เงินที่ให้ท้องถิ่นสามารถดาเนินการได้ ถ้าต้องการหาแหล่งเงินกู้ในระดับ
ท้องถิ่น เพราะสัมพันธ์กับตัวโครงสร้าง ความเป็นอิสระขององค์กรและผู้ที่ได้รับ ดังนั้นความยากง่ายเป็นอย่างไร
คาตอบ : ไม่ยากเลยที่ อปท. จะหาเงินกู้ จะยื่นกู้ธนาคารไหนก็ได้ ยื่นกู้ประเภทไหนก็ได้ ในการหาเงินกู้
ให้กับ อปท.
คาถาม : หมายความว่า มีความเป็นอิสระในการไปกู้ แต่มีเงื่อนไข คือ ห้ามกู้เอาใช้ในลักษณะการจ่าย
ดอกเบี้ย หรือไปกู้มาเพื่อไปลงทุนในเงินกู้อื่นๆ และไม่ต้องไปแย่งชิงเงินสนับสนุนจากส่วนกลางใช่หรือไม่
คาตอบ : ในขั้นแรก อปท. มี ๒ หลักการที่สาคัญ คือ
๑. หลั ก ความสมดุล ระหว่างรายรับ – รายจ่าย ซึ่ ง อปท. สามารถหาเงิน มาคืน เงิน กู้ ได้
ทันเวลา ไม่ยากเกินไปที่จะหาเงินมาใช้คืน
๒. การค้าประกัน อปท. มีอานาจผ่านมาตรการทางภาษี หากเกิดหนี้ขึ้น อปท. สามารถหา
เงิน มาสนับสนุนได้ โดยใช้มาตรการทางภาษี
คาถาม : ขอเรียนถามเรื่องการจัดสรรเงินให้กับ อปท. ในภาพรวม สาหรับประเทศไทยกฎหมายเขียนว่า
ให้จั ดสรรเป็ น การต่อยอดรายได้ของประเทศ ร้อยละ ๓๕ แต่ว่าเราจัดสรรให้ เพียงร้อยละ ๒๖ แต่ของฝรั่งเศส
นาร้อยละ ๒๐ ของรายได้ของท้องถิ่น ไปเทียบกับ GDP ถามว่าการจัดสรรให้เป็นยอด GDP หรือยอดรายจ่าย แบบ
ไหนน่าจะเป็นยอดที่จาเป็นหรือเหมาะสมมากกว่า สรุปคาถามคือ ภาพรวมของท้องถิ่นทั้งหมดจะมีรายได้เท่าไร
กฎหมายของไทยเขียนว่า ให้จัดสรรร้อยละ ๓๕ โดยดูจากยอดรายจ่ายของประเทศ ประมาณ ๓ – ๔ แสนล้านบาท

๑๒
แต่ของฝรั่งเศสให้ร้อยละ ๒๐ โดยเทียบกับ GDP จึงขอเรียนถามว่า การจัดสรรโดยเทียบกับยอด GDP กับยอดรายจ่าย
แบบไหนดีกว่า
คาตอบ : จากการวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณรายจ่า ยของฝรั่งเศสนั้น พบว่า งบประมาณรายจ่าย
เมื่อเทียบกับ GDP มีความมั่นคงมากกว่าที่จะมาเทียบกับงบประมาณรายจ่ายของประเทศ ส่วนที่สาคัญส่วนหนึ่งซึ่ง
เป็นลักษณะเฉพาะ คือ ส่วนที่เป็นการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้กับ อปท. ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป เช่น
การใช้เงินยูโรในกลุ่ มสหภาพยุโรป แต่ละประเทศต้องเทียบอัตราเงินยูโรกับ GDP ไม่ใช่เทียบกับรายจ่าย ในกลุ่ม
สหภาพยุโรปเป็นกลุ่มเฉพาะ เราไม่สามารถนารายจ่ายมาเปรียบเทียบในส่วนนี้เพราะไม่สามารถเทียบกันได้
คาถาม : เป็นคาถามต่อเนื่อง คือ อยากทราบว่า รัฐบาลฝรั่งเศสมีวิธีแบ่งเงิน ไม่ว่าจะเป็นภาษีหรือเงิน
อุดหนุน ให้ อปท. อย่างไร
ค าตอบ : ในส่ วนที่เป็ น อานาจของรัฐบาลกลาง คือ อปท. จะมีส่ วนหนึ่งที่เป็น งบประมาณรายรับ ซึ่ง
สามารถจัดเก็บได้เฉพาะ รัฐไม่สามารถไปจัดเก็บแทน ส่วนเงินอุดหนุนให้ อปท. นั้นจะคานวณโดยดูปัจจัยอื่นๆ
เป็นองค์ประกอบ เช่น จานวนประชากร ขนาดของ อปท. แต่ละประเภท
คาถาม : กรณีของฝรั่งเศสที่มีการส่งเสริมเรื่องการลงทุนของ อปท. อยากทราบว่ามีการสนับสนุนอย่างไร
บ้าง และมีสัดส่วนที่เกี่ยวกับ Net Service จากการชาระหนี้อย่างไร
คาตอบ : ไม่มีข้อจากัด แล้วแต่นโยบายทางการเมือง ซึ่งมีความเป็นอิสระอย่างมากในการลงทุน หรือให้
อปท. มาจัดเก็บ นอกจากนี้ ยังกล่าวได้ว่าฝรั่งเศสจัดรูปแบบการบริหารแบบอิสระ ท้องถิ่นต้องพิจารณาให้เกิด
สมดุลระหว่างรายรับ - รายจ่าย และมีอิสระในการขึ้นภาษี เช่น การกู้จากภายนอกมีเงื่อนไขเดียว คือ ห้ามกู้มา
ใช้ ห นี้ และท้ อ งถิ่ น เองต้ อ งค านวณค่ า ใช้ จ่ ายของตนเอง และสามารถสร้ างกลไกในการขึ้ น ภาษี ซึ่ ง ต้ อ งผ่ า น
สภาท้ องถิ่น โดยมีป ระชาชนเป็ น ผู้ ตัดสิน ใจว่าจะรับหรือไม่รับ และประชาชนจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหน
อีกประการหนึ่ ง ในส่วนของการดาเนินการเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น จะคืนกลับสู่ ท้องถิ่นทั้งหมด ท้องถิ่นต้องฉลาด
ในการบริหารจัดการเพื่อสร้างรายได้ให้ตนเอง เป็นกลไกที่ชี้ให้เห็นว่าการกระจายอานาจมีอิสระจริงๆ
คาถาม : ระบบการปกครองท้องถิ่นของฝรั่งเศสในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ หลักใหญ่ของทั้งประเทศ
คือ ผู้ที่มีอานาจสั่ง ไม่สามารถจับ เงินได้ ผู้ที่จะจับเงินได้หรือผู้ที่มีหน้าที่จับเงินโดยตรง ไม่มีอานาจสั่งจ่าย เรื่องนี้
ต้องแยกกันทุกระดับลงไป ดังนั้น ในส่วนของท้องถิ่น ถ้าจะต้องใช้งบประมาณใดๆ ก็ตาม ก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการ
จ่ าย ถื อเป็ น เรื่ อ งที่ ส าคั ญ ใครอยากท าอะไรก็ บ อกมาว่าจะท าอะไร สั่ งเป็ น การตั ด สิ น ใจออกมา ไม่ ใช่ม าตาม
งบประมาณ ไม่มีสิทธิ
คาตอบ : หาก อปท. ไม่มีเงินหรือรายรับ ก็สามารถขอจากรัฐหรือขอจาก อปท. อื่นๆ เพื่อนามาใช้จ่าย
ในองค์กรของตน ก็เป็นไปตามที่กล่าวมา โดยมีข้อพิจารณา ๒ ประการ สาหรับหลักการในการแบ่งแยกอานาจ
หน้าที่ระหว่างผู้มีอานาจสั่งจ่าย กับผู้มีอานาจจ่ายเงิน กล่าวคือ สมุห์บัญชี เป็นข้าราชการของรัฐ ในขณะที่ อปท.

๑๓
ไม่มีสิทธิจับเงินของตนเอง ซึ่งเงินนั้นต้องถูกจัดการหรือดาเนินการโดยสมุห์บัญชี หน้าที่ของสมุห์บัญชี คือ ก่อน
สั่งจ่ายก็ตรวจสอบความถูกต้องของรายจ่าย ขึ้นอยู่กับปัจจัย หลายๆ อย่าง เช่น เอกสารหลักฐานในการจ่ายเงิน
มีเงินในบัญชีเพียงพอหรือไม่ หากการสั่งจ่ายเงินทาไม่ถูกต้อง สมุห์บัญชีก็จะไม่จ่ายเงิน ถือเป็นข้อกาหนดที่ต้อง
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สมุห์บัญชี ทาหน้าที่จ่ายเงิน จัดเก็บภาษี และเป็นผู้จัดทาบัญชี
ค าถาม : มี ข้อ สงสั ย ว่า ท้ องถิ่น ฝรั่งเศสมีก ฎ คือ ไม่ ให้ ฝ่ ายบริห ารจับ เงิน ย่อ มหมายถึง รายรับ ของ
โครงการต่างๆ นั้นด้วย รวมทั้งรายได้และภาษีนั้นด้วย เพราะฉะนั้น หน้าที่ของสมุห์บัญชี อาจไปซ้าซ้อนกับ Tax
Collector หรือไม่ และ Tax Collector ของท้องถิ่นมีอีกต่างหากหรือไม่
ค าตอบ : รวมรายรับ ทุ กประเภท ไม่ว่าจะเป็ นวิธีการจ่ายประเภทไหน เช่น เงินสด เช็ค บัตรเครดิต
ในทางตรงกั น ข้ า ม นายกเทศมนตรี ไม่ มี สิ ท ธิ จั บ เงิ น ได้ โ ดยตรง ทั้ ง นี้ สมุ ห์ บั ญ ชี ถื อ เป็ น ข้ า ราชการของ
กระทรวงการคลัง ที่ส่งไปยังท้องถิ่น ส่งไปตามความสามารถและความเหมาะสมของท้ องถิ่น โดยไม่มีอายุหรือวาระ
การด ารงต าแหน่ ง ยกเว้น มี เรื่ องร้อ งเรีย นโดยมิ ช อบ ถือ เป็ น ความโปร่งใส (Transparency) ดู จากการท างาน
เป็นระบบ แต่ไม่ขึ้นกับผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้มีอานาจในท้องถิ่น ซึ่งจะไม่มีการเลือกตัวสมุห์บัญชีท้องถิ่น
ในกรณีที่ท้องถิ่นไม่อาจจัดเก็บภาษีเอง ผู้มีอานาจสั่งจัดเก็บภาษี ย่อมต้องสั่งจัดเก็บภาษี โดย
สมุห์ บั ญ ชีจ ะเป็ น ผู้เก็บ เงิน ไม่ใช่ให้ ผู้ มีอานาจสั่งเป็ นผู้ไปจัดเก็บ และจะเป็ นรายรับของท้องถิ่น ซึ่งผู้บ ริห ารไม่
สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้ การดาเนินการโดยวิธีดังกล่าว ทาให้สามารถเก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะเจ้าหน้าที่
ที่จัดเก็บไม่ได้ เป็นคนของท้องถิ่น สามารถเก็บได้ทุกบ้าน ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Performance) ดังนั้น ท้องถิ่นต้อง
จ่ายค่าจ้างให้สมุห์บัญชีไปเก็บ ถ้าทุจริตก็จะมีกระบวนการจัดการ
นอกจากนี้ ในกรณีการจัดเก็บภาษี เช่น ภาษีโรงเรือน จะมีเกณฑ์ขั้นต่าอยู่ ถ้าจะขึ้นภาษีก็ต้อง
ผ่านสภา ซึ่งต้องประกาศให้ประชาชนรับทราบ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ประชาชนมีหน้าที่จ่าย ส่วนสมุห์บัญชี
มีห น้ าที่ เก็ บ อย่ างเดี ย ว สิ่ งที่ ได้ คื อ ตั ว เลขในบั ญ ชี แต่ ไม่ ได้ แ ตะเงิน กรณี มีก ารทุ จ ริต สามารถร้อ งเรีย นและ
ตรวจสอบได้
คาถาม : ขออนุญาตเรียนถาม เรื่องสมุห์บัญชี ทาหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีของ อปท. หรือของประเทศ
ด้วย ในส่วนของประเทศไทยท้องถิ่นก็ดาเนินการด้วยตนเอง
คาตอบ : สมุห์บัญชี ทาหน้าที่ด้านการเงินการคลังให้กับท้องถิ่นของฝรั่งเศสโดยตรง โดยมี ๒ ส่วน คือ
๑. เทศบาลที่อยู่โดดเดี่ยว สมุห์บัญชี จะถูกส่งจากรัฐบาลกลางตามความสามารถและศักยภาพ
๒. กลุ่ ม เทศบาล เช่น กรณี ข องอาร์ก าชง ซึ่งเป็ น การรวม ๔ เมือ งเข้าด้ว ยกั น พื้ นที่ ค วาม
รับผิดชอบและวงเงินงบประมาณจะมีมากขึ้น จะมีบุคคลหนึ่งที่สามารถจะดูแลกากับ ก็หมายความว่ามีโครงสร้าง
เดียวกัน แต่บุคลากรอาจเปลี่ยนไปตามประสบการณ์ แล้วก็แจ้งยอดให้รัฐบาลเพื่อให้จัดสรรเงินคืนสู่ท้องถิ่น

๑๔
ค าถาม : หมายความว่า ท าหน้ าที่ ดู แลเรื่อ งรายได้ ข องท้ องถิ่ น ในส่ ว นที่ เป็ น รายได้ข องรัฐ บาลยั งมี
หน่วยงานอื่นที่จัดเก็บให้ ใช่หรือไม่
คาถาม : ขออนุญาตเรียนถามว่า ในลักษณะความสัมพันธ์ของตัวแทนของส่วนกลางที่เข้าไปดูแลเรื่อง
บัญชีให้กับท้องถิ่นกับตัวผู้บริหารท้องถิ่นของฝรั่งเศส ส่วนใหญ่ความสัมพันธ์เป็นอย่างไร มีลักษณะของความขัดแย้ง
กันหรือไม่ ในสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
คาตอบ : ตอบคาถามแรก สมุห์บัญชีของจังหวัดขึ้นอยู่กับขนาดและรายได้ของจังหวัด เช่น Bordeaux
เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ มีรายได้สูง ก็จะมีสมุห์บัญชี ๒ คน
ส่วนคาถามที่ ๒ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้แทนของส่วนกลางกับผู้บริหารท้องถิ่นก็มีความขัดแย้งกัน
อยู่บ้าง โดยหลักการแล้วทั้ง ๒ ฝ่ายต้องทางานประสานกัน มีระเบียบกาหนดอยู่ ต้องทาให้ถูกต้อง มีเอกสารยืนยัน
ให้ชัดเจน และยังทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินการคลังให้กับจังหวัด แต่ก็อาจมีความขัดแย้งกันบ้างเล็กน้อย
ในส่วนของ ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้อยู่ในภาพนี้เลย เว้นแต่มีความขัดแย้งกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงจะเข้ามานั่ง
ตรงกลาง ตัดสินให้ว่าจะหาทางออกอย่างไร
คาถาม : สมุห์บัญชี เดินทางไปตรวจสอบดูแลอยู่ในทุกส่วนหรือไม่
คาตอบ : สมุห์บัญชีเดินทางทั่วโลก สาหรับคาถามที่ว่า ดินแดนในการปกครองของฝรั่งเศสนอกทวีปนั้น
รวมด้ ว ยหรื อ ไม่ ค าตอบ คื อ รวมด้ ว ย ซึ่ ง ขึ้ น อยู่ กั บ ความส าคั ญ ของพื้ น ที่ นั้ นๆ แม้ ก ระทั่ งสถานทู ต ฝรั่ งเศส
ก็มีสมุห์บัญชีมาตรวจสอบ ดูแลงบประมาณของสถานทูตด้วย
ทั้งนี้ หลักการแบ่งแยกอานาจหน้าที่ ได้ถูกนามาใช้อย่างเคร่งครัดและเข้มงวดตั้งแต่การปฏิวัติฝรั่งเศส
เพื่อป้องกันและปราบปรามการคอรัปชั่นที่เกิดขึ้น สาหรับผู้ว่าราชการจังหวัด ต่างจากหัวหน้าในระดับอื่นๆ อย่าง
นายกเทศมนตรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นข้าราชการ แต่นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้ง มีวาระในการดารง
ตาแหน่ง โดยเรื่องนี้จะอภิปรายในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ เมษายน นี้
คาถาม : การกู้เงินธนาคารเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะมีโครงการต้องไปกู้ จึงมีข้อสงสัยว่า ท้องถิ่นมาจาก
การเลือกตั้ง มีระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง ดังนั้น ท้องถิ่นผู้มีอานาจตัดสินใจทาแล้วไปเลือกธนาคาร มีเทคนิค
ในการดูแลอย่ างไร เราทราบว่า ฝ่ ายการเงินถูกควบคุมโดยการเมือง แต่มี ภ าระเรื่องภาษี ดอกเบี้ ย ค่าใช้จ่าย
เพราะพอกู้ครั้งหนึ่ง ก็ไปทาอย่างอื่นไม่ได้ มีกลไกในการบริหารเรื่องนี้อย่างไร
คาตอบ : การกู้ยืมเงินระยะ ๔ ปี หากนายกเทศมนตรีคนเก่าออกไป คนใหม่ก็ต้องรับผิดชอบแทน เพราะ
มีการกาหนดระยะเวลาไว้ บ่ อยครั้งที่น ายกเทศมนตรีคนใหม่จะต้องมารับผิดชอบภาระหนี้ที่เกิดขึ้นจากคนเก่า
จะมีมาตรการกากับดูแลโดยสภา ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง และมีวาระการดารงตาแหน่ง ๖ ปี ดังนั้นการตัดสินใจ
ในโครงการใดก็ ต าม สภาต้ อ งร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบด้ ว ย ในกรณี ที่ มี โ ครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) เกิ ด ขึ้ น
จะทาอะไรที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และจะเป็นการกู้ยืมที่ไม่มาก อยู่ในกาลังที่สามารถจะส่งคืนได้

๑๕
แต่ ถ้ าเป็ น โครงการใหญ่ ๆ จะไม่ มี ดั งนั้ น บทบาทในการก ากั บ จะมี ๒ ระดั บ คื อ ระดั บ สภา และสมุ ห์ บั ญ ชี
ของเทศบาล
คาถาม : โครงการใหญ่ๆ ไม่น่าเป็นห่วง เพราะสถาบันการเงินวิเคราะห์ความสามารถในการจ่ายเงินคืนได้
แต่ที่น่าเป็นห่วง คือ โครงการเล็กๆ ของไทยที่กู้มากขึ้น แต่ประเด็นปัญหาอยู่ที่ว่า ในฐานะผู้กากับหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น จะไปกู้เงินเหมือนของฝรั่งเศส มีการพิจารณาเงื่อนไขฐานะการเงินของท้องถิ่นอย่างไรบ้าง มีมาตรฐาน
อย่างไร
คาตอบ : มีข้อพิจารณา ได้แก่
๑. การกู้ยื มเงิน ธนาคารมีอิส ระว่าจะให้ ห รือไม่ ธนาคารจะดูว่า อปท. นั้นมีความมั่นคง
ทางการเงินหรือไม่
๒. สิ่ ง ที่ ส าคั ญ ในระดั บ ของรั ฐ คื อ หลั ก ห้ า มกู้ เงิ น เพื่ อ มาใช้ ห นี้ เงิ น กู้ เดิ ม เป็ น ข้ อ จ ากั ด
อย่างเดียวที่ต้องนามาใช้ กล่าวคือ ค่อนข้างเข้มงวดในการนามาใช้เวลากู้เงิน
นอกจากนี้ นโยบายที่รัฐพยายามผลักดันให้เกิดขึ้น คือ การจัดกลุ่มพื้นที่ร่วม เสมือนการ
หาผู้ใช้หนี้ร่วม เช่น จัดทาโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถใช้ร่วมกัน ๔ จังหวัด ซึ่งจะทาให้มีลูกหนี้ ๔ ราย ไม่มีพื้นที่ใด
พื้นที่หนึ่งแบกรับภาระไว้เพียงพื้นที่เดียว ส่วนธนาคารก็มีเกณฑ์ในการตรวจสอบแต่ละท้องถิ่นอยู่แล้วว่าการบริหาร
จัดการทางการเงินดีมากน้อยแค่ไหน ประวัติที่ผ่านมามีการกู้ มีการไหลเข้า – ออก ของเงินคล่องมากน้อยแค่ไหน
โดยมีหลักเดียวที่ต้องพิจารณาเพิ่ม คือ ห้ามกู้มาใช้หนี้เก่า
และในส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ ในการกู้ยืมเงิน ในกรณีที่มีวิกฤติการณ์ทางการเงิน
อปท. จะใช้วิธีกู้ยืมเงินเป็นจานวนมาก ซึ่งบางองค์กรจะขอให้รัฐบาลกลางช่วย ซึ่งรัฐบาลกลางจะดูว่า แต่ละองค์กร
ที่ขอความช่วยเหลือมา มีความจาเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะให้ความช่วยเหลือ
คาถาม : จากระบบที่กล่าวมา อยากให้ ประเมินโดยมุมมองของฝรั่งเศสเอง ว่าระบบที่ใช้ในปัจจุบัน ยังมี
ปัญหาอะไรที่สาคัญๆ ที่สุด เพื่อเป็นบทเรียน (Lesson Learn) ให้กับประเทศไทย
คาตอบ : ในเชิงบวก ประการแรก เป็นผลจากลั กษณะการกระจายอานาจเข้าถึงความต้องการของ
ท้องถิ่นมากกว่า ซึ่งรัฐบาลกลางไม่สามารถลงไปดูแลได้อย่างละเอียด เพราะไม่มีใครลงไปบอกถึงรายละเอียดได้ดี
เท่ากับผู้บริหารของท้องถิ่น โดยต้องขึ้นอยู่กับท้องถิ่น ซึ่งท้องถิ่นสามารถบอกได้ว่าต้องการอะไร ประการที่สอง คือ
นโยบายการสนับสนุนการศึกษาเป็นนโยบายที่ต้องคานึงถึงเป็นอันดับแรก มีความสาคัญมาก เช่น การเรียนฟรี
การสนับสนุนด้านอุปกรณ์การศึกษา ให้งบไปลงทุนสิ่งปลูกสร้าง ท้องถิ่นสามารถขอได้ แต่ในเชิงลบก็ยังมี เพราะ
ปัจจุบัน การพัฒนาเป็นพลวัตร เคลื่อนตัวไปเรื่อยๆ ไม่มีขีดจากัด การจะหาบุคคลไปทางาน เช่น สมุห์บัญชี ต้องมี
ขีดความสามารถค่อนข้างสูง เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ ไม่ได้เป็นเพียงแคชเชียร์ ต้องเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินแก่
ท้องถิ่นด้วย เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องหาให้เหมาะสมกับท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยสรุปแล้ว เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่
ท้องถิ่นต้องการ

๑๖
คาถาม : ขอเรียนถาม ๒ คาถาม คือ
๑. เรื่องกระบวนการมีส่ วนร่วมในการจัดทางบประมาณ เท่าที่ฟังจากการบรรยายเข้าใจว่า
ในการจัดทาโครงการลงทุนอะไรก็ตามต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อโหวตออกมาเป็นงบประมาณ อยากให้
ท่านวิทยากรได้กล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทางบประมาณ
๒. กติกาในการรักษาวินัยในการลงทุนมีค่อนข้า งน้อยมาก อาจเป็นเพราะฝรั่งเศสมีวัฒนธรรม
ทางการคลังค่อนข้างอนุรักษ์นิยม ขอเรียนถามว่า มีกรณีของเทศบาลหรือจังหวัดขนาดใหญ่ที่จะมีการทาโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่และมีแนวโน้มว่าจะขาดวินัยในการกู้เงิน และถ้ามี จะมีมาตรการในการจัดการอย่างไร
คาตอบ : กระบวนการจัดทางบประมาณประจาปีของท้องถิ่น จะผ่านกระบวนการตัดสิ นใจโดยสภา
ซึ่งในการพิจารณาแต่ละครั้ง ประชาชนมีสิทธิเข้ารับฟังได้ แต่ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียง เพราะถือว่ามีตัวแทนอยู่ใน
สภาเรียบร้อยแล้ว และในสภายังมีอีกกลุ่มที่เรียกว่า เป็นที่ปรึกษาที่เลือกโดยตรงจากประชาชนที่เข้าม าดูแลใน
เรื่องนี้ ทั้งการตรวจสอบ กากับดูแลระเบียบการเงินการคลัง ดังนั้น ถือว่ามีกระบวนการที่ค่อนข้างรัดกุมอยู่แล้ว
กรณีคาถามว่ารัฐมีเกณฑ์ค่อนข้างหลวม ในการกากับการตัดสินใจเรื่องงบประมาณ ตรงนี้ก็มี
เกณฑ์ คือ มีสภาทาหน้าที่แทนรัฐบาล และหากมีกรณีที่เห็นว่ามีความเสี่ยงสูงจะมีผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ทบทวน
หรือสร้างมาตรการที่รัดกุมมากกว่านี้ ไม่ปล่อยผ่าน จนกว่าจะเห็นว่าโครงการดังกล่าวไปได้แน่นอน ในกรณีที่ยัง
เคลือบแคลงใจอยู่ ดูแล้วว่าอัตราเสียงค่อนข้างสูง ซึ่งท้องถิ่นไม่สามารถให้คาตอบได้ชัดเจน ไม่สามารถรับประกัน
ได้ว่า โครงการสาเร็จแน่นอน ผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะกาหนดเงื่อนไขขึ้นมาเอง ถ้ารับได้ก็อาจผ่านแต่ถ้ารับไม่ได้ก็
ต้องถอดโครงการ ถามว่ามีโครงการที่ถูกถอดหรือไม่ คาตอบ คือ มี แต่น้อยมาก เพราะโดยหลักการแล้วรัฐจะไม่
เข้าไปยุ่งเกี่ยว ไม่ก้าวไปเป็นผู้แบกรับภาระหนี้สิน ให้ ท้องถิ่นรับผิดชอบเอง เป็นการบีบให้ท้องถิ่นมีวินัยการเงิน
การคลังด้วยตนเอง โดยการไตร่ตรองให้รอบคอบ
คาถาม : ๑. โครงการต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีการทาประชาพิจารณ์
(Public Hearing) หรือไม่
๒. รัฐบาลกลางค้าประกันเงินกู้ของท้องถิ่นหรือไม่
๓. เงินกู้ของท้องถิ่น นับรวมเป็นหนี้สาธารณะ (Public Debt) ของประเทศหรือไม่
๔. มีหลักเกณฑ์หรือไม่ว่า หนี้สาธารณะ (Public Debt) ของประเทศไม่ควรเกินร้อยละเท่าไร
ของ GDP
คาตอบ : ในกรณีการทาประชาพิจารณ์ โดยปกติมี ๒ ประเภท คือ ทาโดยอัตโนมัติ หรือเลือกทาขึ้ นอยู่
กับประเภทของโครงการ ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชนจะต้องทา แต่ส่วนใหญ่นโยบายหรือ
โครงการต่างๆ นายกเทศมนตรี ป ระกาศเป็น นโยบายแล้ ว ว่าจะขึ้นมาทา เมื่อผลออกมาว่าได้รับ การสนับสนุ น
ก็เหมือนเป็นการได้รับความเห็นชอบจากประชาชนไปโดยปริยาย แต่การทาประชาพิจารณ์ไม่ได้เป็นเรื่องตายตัว
สาหรับคาถามที่ ๒ ที่ว่ารัฐจะเข้าไปรับผิดชอบแบกภาระหนี้ร่วมหรือไม่ คาตอบคือ การกระจาย
อานาจ ให้ท้องถิ่น คือ การกระจายภาระให้ท้องถิ่นด้วย ต้องรับผิดชอบเอง

๑๗
จากคาถามที่ ๓ ที่ถามว่าหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นหนี้ท้องถิ่นหรือ หนี้สาธารณะของประเทศ จากการ
กระจายอานาจ หนี้ เป็ น ของท้องถิ่น ท้องถิ่นต้องบริห ารจัดการ ถ้าหาเงินไม่ได้ ก็มีอานาจที่จะขึ้นภาษีท้องถิ่น
ส่วนที่เหลืออาจต้องหาเงินมาเสริม รัฐไม่รับผิดชอบ
ในส่วนคาถามข้อสุดท้ายที่ว่า มีหลั กเกณฑ์ห รือมีเพดานหนี้สาธารณะต่อหัวหรื อไม่นั้น ปกติ
สหภาพยุโรป กาหนดให้ไม่เกิน ร้อยละ ๓ แต่ความเป็นจริงแล้วปัจจุบันขึ้นไปที่ร้อยละ ๖ แล้ว ซึ่งทั่วกันหมดทั้ง
ยุโรป เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจ และเงินเฟ้อ ชี้ให้เห็นว่าเกณฑ์นี้ใช้ไม่ได้ ในขณะเดียวกัน หนี้สาธารณะของ
ประเทศจะแบ่งออกเป็นส่วนๆ คือ ของประชากรโดยรวมของประเทศและของท้องถิ่น ในส่วนนี้ก็พยายามผลักดัน
ให้ท้องถิ่นพยายามรักษาสมดุลไว้ อย่าให้มากจนเกินไป ดังนั้น จึงยังไม่สามารถกาหนดให้ตายตัวได้ เพราะปัจจุบัน
ฝรั่งเศสก็เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรป จึงขึ้นอยู่กับกระแสเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปด้วย

