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พิทูร ชมสุข | เพชรลักษณ์ บุญญาคุณากร | จิรวัฒน์ ภู่งาม
ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย

“คงจะดี ไม่ น ้อย หากภาษี ท ี่ เราจ่าย จะมีส ่วนช่วยพั ฒนาท้องถิ ่น นอกจากได้ร ับของสมนาคุณ แล้ ว
ยัง สามารถน าไปลดหย่อ นภาษีไ ด้ ” การย้ายเข้าสู่เมืองใหญ่ เพื่ อเข้าถึงโอกาสทางการศึ กษาและ
การจ้างงานที่ดีขน
ึ้ ส่งผลให้ประชากรในชนบทของญี่ปุ่นลดลง ท้องถิ่นจึงไม่สามารถจัดเก็บภาษีจาก
คนในพื้น ที่ได้เพีย งพอต่อการจัด ท าบริก ารสาธารณะ รัฐ บาลกลางจึง แก้ป ัญหาด้วยการใช้ ระบบ
ชาระภาษีให้บ้านเกิด (Hometown Tax: HTT) เพื่อเปิดโอกาสให้คนย้ายถิ่นมีส่วนร่วมพัฒนาบ้านเกิด
ช่วยให้ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น และลดความเหลื่อมล้าระหว่างเมืองใหญ่กับชนบท ความสาเร็จนี้มห
ี ลายมิติ
ที่ไทยอาจนาไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้าระหว่างเมืองหลักกับ
เมืองรอง และช่วยให้การจัดทาบริการสาธารณะสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด
(ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ, ยิ่งจ่าย 'ภาษี' ยิ่งได้! ส่องระบบจ่ายภาษีทท
ี่ าให้คนญีป
่ น
ุ่ แฮปปี)้

• Hometown Tax เป็นอย่างไรและเหตุใดต้องลงเอยด้วยนโยบายนี้

“Hometown Tax หรือ Furusato Nozei (ふるさと納税)” เป็นระบบการช าระภาษีให้บ้านเกิดของประเทศญี่ปุ่นที่ประกาศใช้เมื่อปี 2551
ในสมัยนายชินโซะ อาเบะ นายกรัฐมนตรี เพื่อเปิดโอกาสให้พลเมืองมีส่วนร่วมช่วยฟื้นฟู และลดความเหลื่อมล้าระหว่างท้องถิ่นในเขตเมืองกับ
เขตชนบท ผ่านการบริจาคเงินให้แก่ท้องถิ่นโดยตรง ผู้บริจาคสามารถนาใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีประจาปีได้ ขณะเดียวกันก็ได้รับสินค้าประจ าท้องถิ่น
เป็นของขวัญแทนคาขอบคุณ

[Furusato Nozei]

ประเทศญี่ปุ่นเคยเผชิญปัญหา
ความเหลื่อมล้าเชิงพื้นที่

เงินอุดหนุนจากส่วนกลาง
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นยังไม่เพียงพอ

ประกาศใช้ Hometown Tax
เป็นตัวช่วยพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริจาคจะได้รับ
ของขวัญแทนคาขอบคุณ

พลเมืองอพยพเข้าสู่เมืองเพื่อหาโอกาสที่ดีมากขึ้น
ทาให้ท้องถิ่นจัดเก็บภาษีรายได้ลดลง
ไม่สามารถนาไปจัดทาบริการสาธารณะได้เพียงพอ

การให้เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือปีต่อปี
ทาให้ท้องถิ่นขาดการพัฒนาในระยะยาว
และกรณีมีเหตุฉุกเฉินไม่สามารถช่วยได้ทันกาล

ประชาชนเลือกบริจาคโดยตรง
เพื่อสนับสนุนท้องถิ่นใดก็ได้
และนาไปลดหย่อนภาษีเงินได้

ท้องถิ่นที่ได้รับเงินบริจาค
จะส่งสินค้าในพื้นที่
เป็นของสมนาคุณให้แก่ผู้บริจาค

ที่มา: จาตุรนต์ เทพเดชา (2562) “สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการบริจาคเงินและทรัพย์สน
ิ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ”. วิทยานิพนธ์นต
ิ ศ
ิ าสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายภาษี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• เคล็ดลับความสาเร็จและสาเหตุที่ Hometown Tax ได้รับความสนใจ
“ความสาเร็จ
ที่ต้องถอดบทเรียน”

“รัฐบาลญี่ปุ่นออกแบบนโยบาย
ให้ทุกคนเข้าใจและใช้งานง่าย”
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• สร้างทางเลือกให้แก่ผู้เสียภาษี
แบ่งภาษีเงินได้สว
่ นหนึ่งให้แก่
ท้องถิ่นอื่นได้ และสนับสนุน ช่วยเหลือ
หรือตอบแทนบ้านเกิดได้โดยตรง
• ประชาชนรู้สึกมีสว
่ นร่วมกับการ
จัดทาบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น
• กระตุ้นการแข่งขัน ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทา
และพัฒนาบริการสาธารณะทีม
่ ี
ประสิทธิภาพ

จานวนบริจาค (ล้านครั้ง)
ยอดบริจาค (หมื่น ล้านบาท)

ที่ม า: 1) กระทรวงกิจการภายในและการสือ
่ สาร ประเทศญี่ปน
ุ่ , รายงานการศึกษาระบบภาษีบา้ นเกิด ふるさと納税研究会報
告書 (平成19年10月) 2) Kay Hasegawa (2017). Japan’s “Furusato Nouzei” (Hometown Tax): Which Areas Get
How Much, and Is it Really Working? 3) Motohiro Sato, Good and Bad Fiscal Decentralization 4) Nippon.com

• ปี 2551 เริ่มใช้นโยบาย มีผู้สนใจบริจาคเพียง 5.4
หมื่นครัง
้ ยอดบริจาค 2.4 พันล้านบาท
• ปี 2558 รัฐบาลปรับเปลี่ยนนโยบายหลายด้าน
ทาให้เงินบริจาคเพิ่มขึ้น
1) ลด ละ เลิก แบบฟอร์มบริจาค และสนับสนุน
การยื่นขอคืนภาษี แบบ One-Stop Service
2) เพิ่มเพดานลดหย่อนภาษี จาก 10% เป็น 20%
3) ท้องถิ่นแข่งขันพัฒนาสินค้าดึงดูดเงินบริจาค
• ปี 2561 ท้องถิ่นแข่งขันดึงดูดเงินบริจาค
ด้วยของสมนาคุณมูลค่าสูงจนเกิดปัญหาขาดทุน
รัฐบาลจึงกาหนดมูลค่าของสมนาคุณไม่เกิน 30%
ของเงินบริจาค ทาให้ยอดเงินบริจาคลดลงเล็กน้อย
แต่จานวนครัง
้ บริจาค Hometown Tax ยังเพิ่มขึ้น
• ปี 2562 มียอดบริจาคถึง 14.6 หมื่นล้านบาท
มีจานวนบริจาคกว่า 23 ล้านครั้ง

• Hometown Tax มีบทบาทสาคัญในการช่วยบรรเทาหลากหลายปัญหาในญี่ปุ่น
ช่วยเกษตรกรที่ได้รับ “ผลกระทบจาก COVID-19” อย่างทันท่วงที

ฟื้นฟู “เมืองผู้สูงอายุ” ได้อย่างตรงจุด

เมือง Kasaoka จังหวัด Okayama
เมือง Tara-chō จังหวัด Saga
• มาตรการปิดร้านอาหารเพื่อสกัดการแพร่ระบาด COVID-19
• คนท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
ทาให้เกษตรกรไม่สามารถส่งขายหัวหอมให้แก่ร้านอาหารได้
อัตราการเกิดลดลงเรื่อยๆ
เกษตรกรต้องทิ้งหัวหอมจานวนมากถึง 180 ตัน
• ส่วนใหญ่ทาเกษตร ทาอุตสาหกรรมลดลง เพราะขาดแรงงาน
• ท้องถิ่นตัดสินใจเพิ่มช่องทางการจาหน่ายหัวหอม
• ได้รับเงินจาก Hometown Tax 742 ล้านเยน มาปรับปรุงพื้นที่เกษตร
โดยเสนอเป็นของสมนาคุณแก่ผบ
ู้ ริจาคเงิน
ที่ลาดชันให้เป็นพื้นทีร่ าบ เพื่อให้ผส
ู้ ูงอายุเก็บเกีย
่ วผลผลิตได้สะดวก
ผ่าน Hometown Tax มีผู้สนใจ 10,000 คน
• นอกจากนี้ ยังช่วยสนับสนุนการดูแลและทุนการศึกษาเด็กในท้องถิ่น
ผลลัพธ์สาคัญ:
ที่มา: https://rakuten.today/blog/japans-hometown-tax-program.html
ที่มา: https://www.furusato-tax.jp/feature/a/katsuryoku_column-vol11
เงินบริจาคทีไ่ ด้รบ
ั
ช่วยสนองความต้องการ
ได้ตรงจุด และทันกาล
บรรเทาภัยพิบัติจาก “แผ่นดินไหว” ได้ทันกาล
ช่วยสนับสนุน “ค่าใช้จ่ายแข่งโอลิมปิกส์”แก่นักกีฬาฟันดาบ
เมือง Kumamoto จังหวัด Kumamoto
• เกิดอุทกภัยและดินถล่มฉับพลันหลังเกิดแผ่นดินไหว ปี 2562
• ท้องถิ่นต้องระดมเงินทุนช่วยเหลือเพิ่มเติมจากเดิมทีท
่ าผ่านหน่วยงาน
ราชการทีใ่ ช้เวลาพิจารณาหลายชั้น ใช้เวลานานกว่าจะได้รบ
ั เงิน
• ได้รับเงินจาก Hometown Tax มากกว่า 570 ล้านเยน
มาช่วยเหลือผูป
้ ระสบภัยพิบต
ั ไิ ด้ทน
ั กาล
• ผู้ที่บริจาคได้รบ
ั เครือ
่ งปั้นดินเผาเซรามิกส์ทแี่ ตกสลาย
จากแผ่นดินไหว โดยใช้ทองคามาเชื่อมต่อ ด้วยเทคนิควาจิมะ

เขต Shibuya มหานคร Tokyo
• รายได้จากการโฆษณา และค่าเข้าชมการแข่งขันของสมาคมฟันดาบ
ลดลงจากผลกกระทบ COVID-19 ทาให้นักกีฬาไม่มีเงินเพียงพอ
สาหรับใช้ฝึกซ้อมและเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์
• การระดมเงินผ่าน Hometown Tax เป็นอีกช่องทาง
ที่ช่วยสนับสนุนค่าใช้จา่ ยแก่นก
ั กีฬาฟันดาบ
ให้มีโอกาสทาตามความฝัน

ที่มา: https://www.furusato-tax.jp/feature/a/katsuryoku_column-vol3

ที่มา: https://www.furusato-tax.jp/gcf/1232?top_gcf_gcf

- บทความนีเ้ ป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล ซึ่งไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย

ขอขอบคุณสัญลักษณ์จาก Flaticon.com และแบบอักษรจาก https://github.com/bluenex/baansuan_prannok/tree/master/fonts/sukhumvit-set หน้า 1/3

-ร่าง-
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- ถอดบทเรียนความสาเร็จ 1. Platform และ One-stop service ช่วย “ลด ละ เลิก” ความซับซ้อนในการยื่นภาษี Hometown tax
แบบเดิม “ผู้บริจาค” จะต้องคานวณเพดานลดหย่อนและกรอกแบบฟอร์มขอลดหย่อนภาษีเอง
1

2

คานวณเงินได้
ว่าจะลดหย่อนได้เท่าไหร่

คานวณเพดาน
เงินบริจาคที่ลดหย่อนได้

บริจาคตั้งแต่ 2,000 เยนขึ้นไป
สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้
และหักเครดิตภาษีทอ
ี่ ยู่อาศัย
แต่ไม่เกิน 20% ของภาษีที่อยู่
อาศัย

• ภาษีทอ
ี่ ยู่อาศัย อัตรา 10%
• ภาษีเงินได้แตกต่างกัน
ตามฐานรายได้ และลักษณะ
โครงสร้างครอบครัว

3 บริจาคเงินให้ท้องถิ่น
และติดตามผล

4

• เลือกบริจาคให้ทอ
้ งถิ่นใดก็ได้
• ได้รับของสมนาคุณ/
ใบเสร็จรับเงิน
• ติดตามผลการใช้เงินบริจาคและ
ความสาเร็จโครงการทีส
่ นับสนุน

• รวบรวมหลักฐานการบริจาค
นาไปยื่นลดหย่อนด้วยตนเอง
• หรือผ่านระบบ One-stop
service แต่ช่องทางนี้บริจาค
เงิน ให้แก่ท้องถิ่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง

ยื่นชาระ/ลดหย่อน
ภาษีประจาปี

แบบใหม่ มี Platform แบบ One-stop service* ที่ช่วยลดขั้นตอน ให้แก่ ผู้บริจาค และเพิม
่ ช่องทางสื่อสารให้กบ
ั ผู้รบ
ั บริจาค
ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน
เช่น เว็บไซต์ https://www.furusato-tax.jp/ ของ TRUST BANK, Inc. ที่เชื่อมโยงระบบงานต่าง ๆ เพื่อรองรับผูใ้ ช้บริการแบบครบวงจร

1

2

ลดความซับซ้อนให้กับผู้บริจาค
โดยลด 4 ขั้นตอนให้อยู่ใน Platform เดียว

ช่วยอานวยความสะดวก ผู้รับบริจาค (ท้องถิ่น)

• ช่องทางประชาสัมพันธ์สน
ิ ค้า และนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น
• กิจกรรมระดมทุนกรณีภัยพิบต
ั ิ หรือเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ

• ระบบช่วยคานวณภาษี
และเพดานเงินบริจาคทีล
่ ดหย่อนได้
• ระบบติดตามสถานะของสมนาคุณ
และหลักฐานการบริจาค
• รวบรวมประวัตก
ิ ารบริจาค
• อานวยความสะดวกในการขอคืนภาษี

Platform กลาง

3

เชื่อมโยงระบบงาน ผู้บริจาคและผู้รับ

• เป็นพื้นทีก
่ ลางให้กบ
ั ผูบ
้ ริจาคและผูร้ บ
ั บริจาค
• ระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ และชาระบัญชีสน
ิ้ วัน

Platform สร้างขึ้นโดยภาคเอกชนภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงกิจการภายในและการสือ
่ สาร (MIC)

2. โครงสร้างระบบภาษีญี่ปน
ุ่ ออกแบบให้คนมีส่วนร่วมในการเสียภาษีให้แก่ท้องถิ่นมากขึน
้
ตัวอย่างคานวณภาษีเบื้องต้น*

1

2

ภาษีเงินได้ทต
ี่ อ
้ งจ่ายประจาปี

“ออกแบบระบบภาษีให้คนมีส่วนร่วม
ในการเสียภาษีทอ
้ งถิ่นผ่านภาษีทอ
ี่ ยูอ
่ าศัย”
ชื่อ :
นายฟุรุซาโตะ
สถานะ : โสด
รายได้ : 5 หมื่นบาท/เดือน

• เสียภาษีเงินได้ 18,720 บาท
• ภาษีที่อยูอ
่ าศัยให้ทอ
้ งถิ่น 36,690 บาท
คิดเป็น 6% ของรายได้ทง
ั้ ปี

เพดานเงินบริจาคที่ได้รับลดหย่อนสูงสุด

“เพิ่มเพดานลดหย่อนภาษีกว่าเดิมถึง 2 เท่า”
• จากเดิมเพดานภาษี 10% เพิ่มเพดานลดหย่อนภาษีเป็น 20%
ทาให้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 3,900 บาท เมื่อบริจาคตัง
้ แต่
600 - 4,500 บาท

* คานวณภายใต้เงือ
่ นไข อัตราแลกเปลีย
่ น 100 เยน : 30 บาท และเป็นการคานวณภาษีเบื้องต้นบนสมมติฐานไม่มีรายการลดหย่อนอื่นๆ รายจ่ายทางภาษีทแี่ ต่ละคนต้องจ่ายจริง อาจแตกต่างกันตามลักษณะเฉพาะบุคคล

• จากความสาเร็จของญี่ปุ่น ทาให้หลายประเทศสนใจศึกษา เพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง
ปัญหา
สหรัฐอเมริกา
• หลายเทศบาลเมืองมีรายได้
ไม่เพียงพอ
• ต้องลดค่าใช้จา่ ยในสินค้า/บริการ
สาธารณะ ทาให้คณ
ุ ภาพชีวิตแย่ลง1

สหราชอาณาจักร
• การจัดเก็บภาษีทอ
้ งถิ่นไม่เพียงพอ
• เกิดความเหลือ
่ มล้าระหว่างเมืองเล็ก
และเมืองใหญ่มากขึน
้ 2

ประเทศเกาหลีใต้
• อัตราการเกิดตา่ ประชากรเข้าสู่
สังคมสูงวัยมากขึน
้ ทาให้เก็บภาษีได้
น้อยลง หลายเมืองจึงประสบปัญหา
ความมัน
่ คงทางการเงิน4

สถานะ/ความคืบหน้า

แนวโน้มความสาเร็จ

อยู่ระหว่างทาการศึกษา

ประสบความสาเร็จจากการระดมทุนเพื่อโครงการ
สาธารณะในท้องถิ่น (Crowdfunding) หากนา HTT
มาใช้ คาดว่าจะได้รบ
ั ความสนใจ เนื่องด้วย HTT
มีแรงจูงใจในเรือ
่ งการลดหย่อนภาษีด้วย
• ปี 2012 เมือง Kansas สามารถรระดมทุนผ่าน
โครงการแบ่งปันจักรยานได้ถง
ึ 400,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ และแนวคิดนีไ้ ด้นาไปใช้กบ
ั เมืองต่างๆ

อยู่ระหว่างทาการศึกษา

คนอังกฤษมีแนวโน้มบริจาคเงินเพื่อโครงการสาธารณะ
ในท้องถิ่นเพิ่มมากขึน
้
• 7 เดือนแรกของปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ในปีกอ
่ น พบว่าเงินบริจาคเพิ่มขึน
้ ถึง 1,006%
และมีผู้บริจาคเพิ่ม 127% จากปี 25623

อยู่ระหว่างการพิจารณาเลือกเกาะเชจูเป็นต้นแบบ

• เกาะเชจู มีสินค้าเกษตร และอาหารท้องถิ่นหลากหลาย
จึงคาดว่าจะมีของสมนาคุณทีส
่ ามารถดึงดูดผู้บริจาคได้ดี

พบว่าหากจะนา HTT มาประยุกต์ใช้ ควรพิจารณา
• สัดส่วนสูงสุดของมูลค่าของสมนาคุณต่อเงินบริจาค
• การให้ของสมนาคุณอาจไม่จาเป็น เนื่องจาก
สหรัฐฯ มีวัฒนธรรมการให้ของขวัญน้อยกว่า
• การให้บริการยื่นภาษีแบบเบ็ดเสร็จ(One-stop service)

เพื่อนามาประยุกต์ใช้กบ
ั บริบทประเทศ
• เสนอให้รฐ
ั บาลเริม
่ จากการเปลีย
่ นแปลงระบบกองทุน
และการเงินของรัฐบาลท้องถิ่น ก่อนปรับใช้ HTT

ในการประยุกต์ใช้นโยบาย HTT
• ปี 2562 ได้มีการเสนอการปรับเพิ่มกฎหมาย 14 ฉบับ
เพื่อรองรับการประกาศใช้นโยบาย HTT

- บทความนีเ้ ป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล ซึ่งไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่มา : 1) Kanzawa, J. W. (2017) Lobsters, Hot Air Balloons, and the Hometown Tax: A Japanese Model for
Revitalizing Rural Economies in the United States. Colum. Bus. L. Rev., 1100.
2) City Monitor. Could copying Japan’s hometown tax fix Britain’s geographical inequality?
3) Nigel Frith (2021) A Decade of Donations: New Analysis Reveals British Crowdfunding Generosity (Study)
4) Ko, K. B., Kang, Y. H., & Hwang, K. S. (2020) Implications of Hometown Love Donation (Hometown
Taxation) System to Jeju Island. World Environment and Island Studies, 10(3), 111-121.
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[ถอดบทเรียนความสาเร็จจากประเทศญี่ปุ่น]
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ลดความเหลื่อมล้าบ้านเกิดด้วย Hometown Tax

แบ่งปันความรู้...สู่ภูมิภาค
ฉบับที่ 9/2564

พิทูร ชมสุข | เพชรลักษณ์ บุญญาคุณากร | จิรวัฒน์ ภู่งาม
ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย

มองญี่ปุ่น มองไทย สู่การนามาประยุกต์ใช้เพื่อลดความเหลือ
่ มลา้ บ้านเกิด
-

จากการถอดบทเรียน Hometown Tax ของญี่ปุ่น จะเห็นว่ามีมิติที่ไทยอาจลองน ามาประยุกต์ใช้ได้ อาทิ การสร้าง
แรงจูงใจให้คนอยากบริจาคเงินให้กับท้องถิ่นมากขึ้น ด้วยการให้ของสมนาคุณหรือสามารถนาเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้
ซึ่งเป็นการต่อยอดการรับบริจาคที่บางท้องถิ่นมีการระดมเงินผ่านกองทุนต่างๆ (เช่น กองทุนผ้าป่า) อยู่แล้ว
ดังนั้น หากสามารถเพิ่มช่องทางการระดมเงิน ทุนให้มีค วามหลากหลายและดึงดูด ได้มากขึ้น เงินบริจาค เหล่านี้จะ
สามารถนาไปใช้สนับสนุนและตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างตรงจุดและต่อเนื่องมากขึ้น
ที่ผ่านมา...ไทยมี 2 ตัวอย่างท้องถิ่นที่ประสบความสาเร็จในการระดมเงินทุนและนาเงินบริจาคไปแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด

1. ระดมเงินทุนแก้จน “สร้างบ้าน สร้างงาน” ให้ผู้ยากไร้

2. อบต. เข้มแข็ง พร้อมพัฒนาสวัสดิการดูแลประชาชน

เทศบาลตาบลท่าคันโท อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

อบต. หนองป่าครั่ง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

• 64 ครัวเรือนเป็นผู้ยากไร้ ขาดแคลนทีอ
่ ยู่อาศัยและรายได้
ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน
• เทศบาลได้ระดมเงินทุนผ่านการลงขันผ้าป่าแก้จน เพื่อสร้าง
บ้าน โรงเรือน และมอบอุปกรณ์เพือ
่ ให้ครัวเรือนมีอาชีพ
เช่น เมล็ดพันธุ์ พันธุ์สัตว์ ภายใต้โครงการ กาฬสินธุ์แฮปปี้เนส
โมเดล 2019 “คนกาฬสินธุ์ไม่ทง
ิ้ ใครไว้ข้างหลัง”
• ปัจจุบันครัวเรือนผู้ยากไร้ ได้รบ
ั การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้าง
งาน สร้างอาชีพเกิดรายได้อย่างยั่งยืน

• ในอดีตเป็นชุมชนที่มโี ครงสร้างพืน
้ ฐานไม่ดี ไม่มีไฟฟ้าและนา้ ประปา
พร้อมใช้งานได้ทั่วถึง
• อบต. ได้วางแผนการพัฒนา มุ่งแก้ปัญหาความเหลื่อนล้า
3 ด้าน ได้แก่ ด้านการประกอบอาชีพ สวัสดิการ และการศึกษา
• จัดตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต” จากจิตอาสา
และบางโครงการได้ระดมเงินบริจาคจากชาวบ้านในพื้นที่
• ปัจจุบันมีสวัสดิการแก่ชุมชน ได้แก่ ศูนย์เจริญวัย-เด็กเล็ก
สร้างโรงพยาบาลด้วยตนเอง รถรับ-ส่งนักเรียน ฯลฯ

ที่มา: 1) ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง (2563) ความคิดและการทางานเมืองแห่งสวัสดิการของสมคิด เลิศเกียรติดารง นายกเทศมนตรีเมืองหนองป่า ครัง
่ 2) หนังสือพิมพ์แนวหน้า (2561) กาฬสินธุล
์ งขันทอดผ้าป่าแก้จนสร้างบ้านให้ผย
ู้ ากไร้

ทั้งนี้ หากสนใจนาแนวคิด Hometown Tax มาประยุกต์ใช้ ไทยอาจต้องปรับให้สอดคล้องกับบริบทและวัฒนธรรม
ของประเทศ โดยยึดหลักการ “โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่สร้างภาระ”

• ประโยชน์ที่คาดว่าไทยจะได้รับจากการประยุกต์ใช้นโยบาย Hometown Tax

ภาครัฐ
• มีเครือ
่ งมือทางการคลัง
หลากหลาย
• อาจได้รบ
ั อานิสงส์จาก
การทีม
่ ผ
ี ย
ู้ ินดีเข้าสูร่ ะบบ
ภาษีมากขึน
้

•
•
•
•

ผู้บริจาค
มีช่องทางลดหย่อนภาษีมากขึน
้
มีส่วนร่วมพัฒนาบ้านเกิด
มีโอกาสได้รบ
ั ของสมนาคุณ
ช่วยอุดหนุนวิสาหกิจชุมชน

ท้องถิ่น (ผู้รับบริจาค)
• มีแหล่งรายได้มากขึน
้
• มีอิสระทางการคลังมากขึน
้
• ลดการพึ่งพิงงบประมาณประเทศ
• เกิดการจ้างงานในพื้นทีเ่ พิ่มขึน
้

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับประโยชน์จาก
บริการสาธารณะ
ที่ตรงกับความ
ต้องการ

ประชาชนทั่วไป
มีโอกาสได้รบ
ั
ความช่วยเหลือ
กรณีเกิดเหตุฉก
ุ เฉิน
เช่น เงินบริจาคภัยพิบต
ั ิ

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการรวบรวมความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ หากไทยจะลองประยุกต์ใช้ Hometown Tax
• การประยุกต์ใช้ Hometown Tax ในระยะแรก อาจจะทดลองใช้ในขอบเขตที่จากัด (Sandbox)

เพื่อให้ภาครัฐสามารถติดตามประสิทธิภาพของนโยบายได้ใกล้ชิด เข้าใจปัญหา และหาแนวทางแก้ปญ
ั หาก่อนนาไปใช้ทั้งประเทศ
เช่น ทดลองใช้กับจังหวัดที่มรี ายได้ต่อหัวน้อย 10 อันดับแรก

• กาหนดสัดส่วนมูลค่าของสมนาคุณต่อเงินบริจาคให้เหมาะสม

เพื่อให้ท้องถิ่นมีเงินทุนเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายของสมนาคุณแล้ว เช่น กาหนดที่ 30% ของเงินบริจาคคล้ายประเทศญี่ปน
ุ่

• ของสมนาคุณอาจอยู่ในรูปแบบของการบริการ หากสอดคล้องกับบริบทและวัฒนธรรมมากกว่า
•

ไม่จากัดว่าต้องอยู่ในรูปของสินค้าเท่านัน
้ เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผู้บริจาคมากขึ้น เช่น แพ็กเกจบริการ ส่วนลดค่าที่พก
ั ส่วนลดค่าร้านอาหาร

• ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถร่วมกันนาเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยขับเคลือ
่ นนโยบาย

เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และอานวยความสะดวกแก่ผู้ที่เกีย
่ วข้อง เช่น ประยุกต์ใช้ระบบ e-Donation เชื่อมโยงโครงข่ายด้านบริการ
โอนชาระเงินระหว่างผู้บริจาค ผู้รับบริจาค และภาครัฐ

• นาไปต่อยอดเป็นช่องทางระดมเงินทุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เช่น สนับสนุนธุรกิจสมัยใหม่ (Startup)

เพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิม
่ ให้กบ
ั ท้องถิน
่ ทั้งในด้านสินค้าและบริการ เช่น สินค้าสาธารณะทีจ
่ าเป็นในพืน
้ ที่ อาทิ ระบบติดตามรถสาธารณะ เป็นต้น

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอแนะ
1) องค์การบริหารส่วนตาบลตระแสง อาเภอเมือง จังหวัดสุรน
ิ ทร์ 2) กองทุนหมูบ
่ า้ น บ้านตระแสง ตาบลตระแสง อาเภอเมือง จังหวัด สุรน
ิ ทร์ 3) สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น กระทรวงมหาดไทย
- บทความนีเ้ ป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล ซึ่งไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย
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