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บทสรุปผู้บริหาร 

 

สรุป 1) รายงานศึกษาการบริหารจดัการการคลงัสาธารณะ1ฉบบันีว้ิเคราะห์ถึงโครงสร้างเชิงสถาบนัของความสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและส่วนท้องถ่ินในประเทศไทย 

และน าเสนอทางเลือกด้านนโยบายเพื่อน าเสนอต่อรัฐบาลไทยเพื่อใช้พิจารณาประกอบการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างด้านกฎหมายและเชิงสถาบนัท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิรูป

ด้านการกระจายอ านาจ 

สรุป 2) สืบเน่ืองจากนโยบายลดความเหลื่อมล า้ทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและการให้บริการภาครัฐในระดับท้องถ่ิน การ

จดัตัง้กลไกการกระจายอ านาจจึงได้ริเร่ิมขึน้และเป็นสว่นหนึ่งของนโยบายแห่งชาติภายใต้รัฐธรรมนญูฉบบัปี พ.ศ. 2540 การปฏิรูปท่ีมุ่งเน้นให้กระบวนการตัดสินใจอยู่ใกล้ประชาชนมาก

ขึน้นัน้ ประกอบไปด้วย (1) การสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในขบวนการตดัสินใจในระดบัท้องถ่ิน (2) การปรับปรุงการให้บริการสาธารณะในระดับท้องถ่ินโดยการเสริมสร้างการมี

ความรับผิดชอบจากส่วนล่าง (Bottom-Up) (3) การเสริมสร้างปัจจัยด้านสงัคมและเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนด้วยการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับท้องถ่ิน และ (4) การ

ยกระดบัความสามารถในตอบสนองต่อความต้องการการบริการสาธารณะในระดบัท้องถ่ิน อนึ่ง เป้าหมายท่ีกลา่วมาข้างต้นนีถ้กูก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.2542 (พ.ร.บ.กระจายอ านาจฯ พ.ศ. 2542) และได้มีการด าเนินการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการการคลงัสาธารณะเพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายดงักลา่วอยา่งต่อเน่ืองตลอด 10 ปี ท่ีผ่านมา  

สรุป 3) ในปัจจบุนัหน่วยงานระดบัภมูิภาคและระดับท้องถ่ินของประเทศไทยอยู่ภายใต้การบริหารของสมาชิกสภาและองค์กรท่ีได้รับการเลือกตัง้ในระดับท้องถ่ิน และมีการก ากับอย่าง

ใกล้ชิดจากเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการแต่งตัง้จากหน่วยงานสว่นกลาง ในสว่นของรายได้ท้องถ่ินนัน้ มีการจดัสรรงบอดุหนนุจากสว่นกลางเพ่ือให้รายได้ท้องถ่ินมีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 25 ของรายได้

สทุธิภาครัฐทัง้หมด ท้องถ่ินมีการด าเนินการตามภารกิจหน้าท่ีในการให้บริการสาธารณะในหลายหน้าท่ี นอกจากนี ้ยงัมีการวางรากฐานส าหรับการมีส่วนร่วมและการมีความรับผิดชอบ

ในระดบัท้องถ่ินไว้แล้ว  

สรุป 4) อยา่งไรก็ตาม ปัจจบุนัความสมัพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานสว่นกลางและสว่นท้องถ่ินของประเทศไทยยงัอยู่ระหว่างขัน้ตอนการเปลี่ยนถ่ายและผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัไว้จากการ

ปฏิรูปด้านการกระจายอ านาจยงัไมบ่รรลตุามเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยในรายงานฉบบันีไ้ด้แบ่งข้อสรุปท่ีเป็นอุปสรรคส าคัญส าหรับประเทศไทยในการบรรลเุป้าหมายการกระจาย

อ านาจออกเป็น 3 ประเด็นหลกั ดงันี ้

 การคงไว้ซ่ึงระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคท าให้เกิดความทบัซ้อนในการท างานระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถ่ิน ดงันัน้ การบูรณาการบริหาร

ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ินจึงมีความส าคญัอย่างย่ิงที่ส่งผลต่อการให้บริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ลกัษณะการแบ่งย่อยทัง้ในเชิงโครงสร้างสถาบนั การบริหารจดัการด้านการคลงัและความหลากหลายของภารกิจหน้าที่ที่ท้องถ่ินต้องรับผิดชอบก่อให้เกิดปัญหาใน

ด้านการประสานงาน และในบางกรณี ก่อให้เกิดการแข่งขนัในการให้บริการสาธารณะที่เหมือนกนั ดงันัน้ จึงมีความจ าเป็นที่จะพิจารณาปฏิรูปการบริหารงานใน

เชิงโครงสร้างสถาบนั เช่น การควบรวม อปท. ที่มีขนาดเล็ก เป็นต้น เพือ่มุ่งให้เกิดการประสานงานระหว่างส่วนกลางและท้องถ่ิน หรือระหว่างท้องถ่ินด้วยกนัเองใน

การให้บริการสาธารณะ 

 การขาดกลไกความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพในระดบัท้องถ่ิน (Local accountability) ซ่ึงเป็นผลมาจากเคร่ืองมือที่ใช้ติดตามและระบบประเมินผลการด าเนินงาน

ทางด้านการเงินการคลงัของหน่วยงานส่วนท้องถ่ินจากทัง้ระบบบนัทึกบญัชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (Electronic Local Authority Accounting System: e-

LAAS) และ ระบบการบริหารจัดการคุณภาพท้องถ่ิน (Local Quality Management: LQM) ไม่สามารถให้ข้อมูลเก่ียวกบัการเงินการคลงัและข้อมูลเก่ียวกบัการ

ด าเนินงานในการให้บริการสาธารณะของท้องถ่ินทัง้ในเชิงปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอ ซึ่งข้อมลูดังกล่าวเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างกลไกความ

รับผิดชอบต่อประชาชน 

                                   
1 จดัท าการศกึษาโดย ดร. อนัวาร์ ชาห์,   ชาห์บี อาลี โมฮิบ, ณฐัพร ตรีรัตน์ศิริกลุ,   โรเบิร์ต บทู (ธนาคารโลก) และ ดร.สกนธ์ วรัญญวูฒันา 
(มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์) โดยได้ค าชีแ้นะและความร่วมมือจาก คณุวีระชยั ชมสาคร ส านกังานคณะกรรมการการกระจายอ านาจฯ ส านกั
นายกรัฐมนตรี 
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โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถ่ิน 

สรุป 5) การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยนัน้แบง่ออกเป็นการบริหารราชการสว่นกลาง การบริหารราชการสว่นภมูิภาค และการบริหารราชการสว่นท้องถ่ิน กระบวนการ

กระจายอ านาจได้มุง่เน้นเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินโดยการขยายขอบเขตภารกิจหน้าท่ีในการด าเนินการให้บริการสาธารณะและการเข้าถึงแหล่ง

งบประมาณท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินงานตามภารกิจหน้าท่ีท่ีท้องถ่ินได้รับมอบหมาย 

สรุป 6) การปฏิรูปข้างต้นได้ก่อให้เกิดระบบการบริหารงานแบบคู่ขนาน คือระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาค และระบบการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน โดยหน่วยงาน

สว่นกลางมีส านกังานยอ่ยต่างๆ ในพืน้ท่ี – หรือท่ีเรียกวา่ “การบริหารราชการส่วนภูมิภาค2” – ในระดับจังหวดั (75 จังหวดั)3 อ าเภอ (878 อ าเภอ) และต าบล (7255 ต าบล)4 ซึ่ง

ส านกังานภมูิภาคเหลา่นีท้ าหน้าท่ี 2 บทบาทด้วยกนั คือ การให้บริการสาธารณะท่ีอยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของหน่วยงานส่วนกลาง และการประสานงานและการก ากับดูแล

การบริหารราชการสว่นท้องถ่ินในเขตพืน้ท่ีท่ีรับผิดชอบ 

สรุป 7) องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (อปท.) มีจ านวนทัง้หมด 7,853 แห่ง5 โดยมอีงค์การบริหารสว่นจงัหวดั (อบจ.) ท่ีจัดว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่สดุรวม 74 

แห่ง (ไมร่วม กรุงเทพมหานคร) อนึ่ง ประชากรท่ีอาศยัในเขตเมืองในแต่ละจงัหวดัจะถกูจดัให้อยูใ่นเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง  หรือเทศบาลต าบล (เทศบาลทัง้หมดมี 2,010 

แห่ง) ขึน้อยูก่บัขนาดประชากร ความหนาแน่นประชากร ระดบัรายได้ท่ีหน่วยงานสว่นท้องถ่ินสามารถเก็บได้ และความสามารถในการบริหารจัดการส าหรับการพฒันาในระดับ

เทศบาล โดยประชากรชนบทถกูจดัให้อยูภ่ายใต้การดแูลขององค์การบริหารสว่นต าบล (อบต. ทัง้หมด 5,765 แห่ง) โดยมีกรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพทัยา เป็นเขตการ

ปกครองพิเศษ ทัง้นี ้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งจะจัดให้มีการเลือกตัง้โดยตรงส าหรับสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารระดับสูงของท้องถ่ิน และการเลือกตัง้ทางอ้อม

ส าหรับประธานสภาท้องถ่ิน 

สรุป 8) การบริหารราชการสว่นภมูิภาคเป็นการแบง่อ านาจการบริหารราชการจากส่วนกลางลงไปสู่พืน้ท่ีในระดับจังหวดัและอ าเภอ โดยในพืน้ท่ีระดับจังหวดันัน้มีผู้ ว่าราชการจังหวดั ซึ่ง

ได้รับการแต่งตัง้ตามมติคณะรัฐมนตรีและได้รับพระบรมราชโองการการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้เป็นผู้บงัคับบญัชาสงูสดุ และมีนายอ าเภอซึ่งสงักัดกรมการปกครองเป็นผู้บญัชาการสงูสดุใน

ระดับพืน้ท่ีอ าเภอ โดยการปกครองในระดับต าบลนัน้มีก านันซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของนายอ าเภอท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนของประชาชนในพืน้ท่ี ทัง้นี ้ในการบริหารส่วนท้องถ่ินนัน้ 

แม้วา่ อปท. จะมีการเลือกตัง้สมาชิกสภาและผู้บริหารอยา่งเป็นอิสระแล้วก็ตาม แต่ในทางปฏิบติัแล้ว ผู้บริหารจากส่วนภูมิภาคได้แก่ ผู้ ว่าราชการจังหวดั และนายอ าเภอยงัมีอ านาจใน

การควบคมุและก ากบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินซึง่อยูภ่ายในเขตอ านาจพืน้ท่ีปกครองของตน นอกจากนี ้กฎระเบียบและข้อบงัคับท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการด้านการเงินการคลงั 

มาตรฐานการให้บริการของท้องถ่ิน และระบบการติดตามและประเมินประสิทธิภาพการท างานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินยงัถกูก าหนดโดยกระทรวงมหาดไทย   

สรุป 9) แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีสภาท้องถ่ินท่ีมาจากการเลือกตัง้และมีอ านาจตามกฎหมายในการปกครองพืน้ท่ีท่ีรับผิดชอบก็ตาม แต่ในทางปฏิบติัแล้วการบริหารจาก

สว่นกลางยงัคงเข้ามามีบทบาทในการบริหารจดัการท้องถ่ินอยู ่ซึง่สถานการณ์ดงักลา่วไมส่อดคล้องกบัแนวคิดด้านการส่งเสริมการปกครองตนเองของท้องถ่ินภายใต้การปกครองแบบรัฐ

เด่ียว หรือกลา่วอีกนยัหนึ่งก็คือ การบริหารงานแบบบนลงลา่ง (Top-Down ) มีอ านาจเหนือการบริหารงานจากส่วนล่าง (Bottom-Up) ท่ีเน้นการตอบสนองต่อความต้องการท้องถ่ิน อีกทัง้

ยงัเป็นการตอกย า้ความรู้สึกของหน่วยงานส่วนท้องถ่ินถึงการอยู่ภายใต้อ านาจการบริหารของหน่วยงานจากส่วนกลาง นอกจากนี ้การแบ่งอ านาจหน้าท่ีในการให้บริการระหว่าง

หน่วยงานสว่นกลางและหน่วยงานสว่นท้องถ่ิน6 ท่ีไมช่ดัเจนสง่ผลกระทบต่อการบริหารงานท่ีไมค่ลอ่งตวัของท้องถ่ิน 

ลักษณะการแบ่งย่อยขององค์กรและระบบ 

                                   
2 คือการบริหารราชการสว่นกลางของกระทรวงและกรมที่เก่ียวข้องภายใต้การก ากบัดแูลของส านกังานยอ่ยในพืน้ที่ของหน่วยงานนัน้ๆ  
3 ข้อมลู ณ ปี 2553 ยงัไมมี่จงัหวดับงึกาฬ 

4 ประกาศโดยกรมการปกครอง เม่ือวนัที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554 
5 ประกาศโดยกรมการปกครอง เม่ือวนัที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554 
6 พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.2542 ก าหนดให้มีความทบัซ้อนทางหน้าที่
ความรับผิดชอบระหวา่งหน่วยงานสว่นกลางและหน่วยงานสว่นท้องถ่ิน  



รายงานศกึษาการบริหารจดัการการคลงัสาธารณะของประเทศไทย: รายงานศกึษาฉบบัที่ 3 
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่น 

5 

 

สรุป 10) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ านวนกว่า 3,000 แห่งจากทัง้หมด 7,853 แห่ง มีประชากรในเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบน้อยกว่า 5,000 คน และมี อปท. จ านวนไม่น้อยท่ีมี

ประชากรภายใต้การดูแลต ่ากว่า 1,000 คน ซึ่งถือว่ามีขนาดท่ีเล็กเกินกว่าท่ีจะเกิดความคุ้มค่าในเชิงการบริหารจัดการ เน่ืองจากงบประมาณประจ าปีส่วนใหญ่จะหมดไปกับ

ค่าใช้จ่ายในรายจ่ายประจ าโดยจะเหลืองบประมาณเพียงเล็กน้อยเพ่ือท่ีจะใช้ในการจดัหาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน นอกจากนี ้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมีจ านวนมาก

ยงัเป็นการท าให้กรมสง่เสริมการปกครองสว่นท้องถ่ินท างานยากขึน้ในการติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพการด าเนินงานของท้องถ่ินรวมถึงการบริหารจัดการด้านการเงิน 

ตลอดจนการประสานงานอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้หากค านึงด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็กยงัขาดความเป็นไปได้ในการ

ปฏิบติัหน้าท่ีท่ีมีกวา่ 150 บทบาท (แม้จะมีความทบัซ้อนในหน้าท่ีกบัหน่วยงานอ่ืนบ้างก็ตาม) ตามท่ีระบไุว้ในพ.ร.บ.กระจายอ านาจฯ พ.ศ. 2542  การท่ีองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินมีจ านวนมากและไมม่ีความชดัเจนในการแบง่หน้าท่ีความรับผิดชอบก่อให้เกิดความทบัซ้อนในการด าเนินงาน ซึ่งส่งผลให้หน่วยงานส่วนกลางยงัคงท าหน้าท่ีหลกัในการ

ให้บริการสาธารณะด้านสงัคมต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสาธารณสขุและการศึกษา ในขณะท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินใช้ทรัพยากรท่ีมีไปในการปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนๆ 

สรุป 11) ลกัษณะการบริหารงานแบบแยกยอ่ยยงัคงเกิดขึน้กบัการบริหารจดัการการคลงัสาธารณะของท้องถ่ิน อย่างเช่นในเร่ืองการจัดสรรเงินอุดหนุน โดยหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีใช้อยู่

ในปัจจบุนัเอือ้ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีการแยกตวัออกมาจดัตัง้เป็นองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอีกแห่ง เน่ืองจากสดัส่วนใหญ่ของเงินอุดหนุนทั่วไปมีเกณฑ์การจัดสรรบนพืน้ฐาน

ท่ีเท่าเทียมกนัระหวา่งองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินทัง้หมด ทัง้นี ้ความรับผิดชอบท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับมอบหมายยงัมีจ านวนมาก – แนวทางการด าเนินงานในลกัษณะเหมา

รวม สง่ผลให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมีขนาดเล็กต้องจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูจ่ ากัดในทุกบทบาทหน้าท่ี ท าให้เป็นการยากท่ีจะบรรลเุป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการด้าน

สาธารณสขุและการศึกษาท่ีตามกฎหมายแล้วก าหนดให้ทัง้ท้องถ่ินทกุขนาดต้องด าเนินงานในภารกิจดังกล่าว หากแต่ในความเป็นจริงแล้วสดัส่วนโรงเรียนและสถานีอนามยัท่ีมีการถ่าย

โอนให้กบัท้องถ่ินแล้วมีจ านวนน้อย 

 

การเสริมสร้างกลไกความรับผิดชอบในระดับท้องถ่ิน 

สรุป 12) องค์ประกอบส าคัญของกลไกการสร้างความรับผิดชอบของท้องถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพ ได้แก่ระบบการติดตามการบริหารจัดการด้านการเงินการคลงั และการติดตาม

ตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานในการให้บริการในระดบัท้องถ่ิน ซึง่ภายใต้ระบบดงักลา่วควรมีการบริหารจดัการข้อมลูในลกัษณะท่ีได้รับการเก็บรวบรวมอย่างมี

ประสิทธิภาพ และได้รับการวิเคราะห์การเปิดเผยต่อสาธารณชนในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ตลอดจนผู้ก าหนดนโยบายภาครัฐและองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินถือวา่เป็นปัจจัยหลกัใน

การสนบัสนนุส าหรับกลไกการสร้างความรับผิดชอบท่ีมีประสิทธิภาพ 

สรุป 13) ประเทศไทยมีความพยายามอย่างมากในการรวบรวมข้อมลู  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในช่วงท่ีผ่านมา แต่ความ

พยายามดังกล่าวก็ยังไม่เป็นผลเท่าท่ีควร ทัง้นี ้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้มีการน าระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (electronic Local 

Authority Accounting System: e-LAAS) ส าหรับการบริหารจัดการงบประมาณมาใช้ตัง้แต่ พ.ศ. 2548 อย่างไรก็ตาม มี อปท. เพียง 1,200 แห่ง จากทัง้หมด 7,853 แห่ง ท่ี

สามารถด าเนินงานบนระบบ e-LAAS  ได้ โดยสาเหตหุลกัๆ มาจากอปุสรรคทางด้านการเช่ือมต่อทางอินเทอร์เน็ต ศกัยภาพในการใช้งาน และการบงัคับใช้ระบบ e-LAAS ดังนัน้ 

ข้อมูลท่ีเก่ียวกับสถานะทางการเงินและการคลงัของท้องถ่ินจึงมีอยู่น้อย นอกจากนี ้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก็ยังได้มีการน าระบบการติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานของท้องถ่ินมาใช้เพื่อเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานสว่นท้องถ่ิน ซึ่งก็ยงัไม่เป็นผลเท่าท่ีควรเน่ืองจากผลการประเมินไม่ได้ถกูน าไปรวบรวม

หรือน าไปใช้ในเชิงวิเคราะห์ต่อ ดังนัน้แล้ว จึงเป็นการยากท่ีจะรับทราบสถานะทางการคลงัหรือผลการด าเนินงานของท้องถ่ินในองค์รวม  นอกจากนัน้ ระบบการติดตามและ

ประเมินผลท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนัมุง่เน้นการตรวจสอบวา่มีการปฏิบติัตามระเบียบขัน้ตอนทางราชการมากกวา่ท่ีจะเน้นไปท่ีคณุภาพและผลลพัธ์ของการให้บริการ 

สรุป 14) เน่ืองจากข้อมลูท่ีเก่ียวกับสถานะทางการเงินและการคลงัของท้องถ่ิน โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินเพ่ือการให้บริการสาธารณะของ อปท. ตลอดจนผลการด าเนินการ

ให้บริการทัง้ในเชิงเปรียบเทียบและเชิงข้อเท็จจริงมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ประชาชนจึงขาดเคร่ืองมือท่ีส าคัญท่ีใช้ในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่ามีใช้

เงินภาษีประชาชนอยา่งเหมาะสมและสอดคล้องกับคุณภาพการให้บริการมากน้อยเพียงใด ซึ่งเคร่ืองมือดังกล่าวเป็นส่วนส าคัญท่ีจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแสดงความ

รับผิดชอบต่อการด าเนินงานของตน นอกจากนี ้ระบบการตรวจสอบทางการเงินและระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานท่ียงัไม่มีประสิทธิผลเท่าท่ีควรส่งผลให้การ

ประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของแผนงานด้านการกระจายอ านาจมีความยาก ซึ่งส่งผลต่อเน่ืองถึงการก าหนดนโยบายแผนการกระจายอ านาจในระยะต่อไป ดังนัน้แล้ว

ควรสนบัสนนุให้มีการรวบรวมข้อมลูอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงระบบการติดตามและประเมินผลท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนัและนอกจากนัน้ยงัอาจจะน ามาใช้กับ

เคร่ืองมือ ในการสร้างกลไกการมีความรับผิดชอบอ่ืนๆ เช่น การประเมินผลโดยภาคประชาชน และการหารือในเร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการกระจายอ านาจ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับประเด็นการปฏิรูป 
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สรุป 15) จากการพิจารณาทบทวนการด าเนินงานด้านการกระจายอ านาจของประเทศไทยตลอดจนกรอบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องท่ีผ่านมานัน้ น ามาซึ่งข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์

ในการพิจารณาด าเนินการกระจายอ านาจในระยะต่อไปซึ่งได้แก่ การมุ่งเน้นการปฏิรูปแบบองค์รวมท่ีมีการค านึงถึงบริบททุกด้านท่ีเก่ียวข้องกับการกระจายอ านาจมากกว่าจะ

เป็นการปฏิรูปทีละด้าน ทัง้นีเ้พื่อให้ทกุปัญหาท่ีเก่ียวเน่ืองกนัได้รับการแก้ไขไปในทิศทางเดียวกนั โดยยงัคงค านึงถึงความสอดคล้องระหว่างแนวทางการบริหารจัดการระบบการ

คลงัและการกระจายอ านาจภายใต้การปกครองแบบรัฐเด่ียว ดงันัน้แล้ว การจดัให้มีการทบทวนกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการกระจายอ านาจท่ีใช้อยูใ่นปัจจุบนัอย่าง

ครอบคลมุจะเป็นแนวทางการด าเนินงานการกระจายอ านาจในระยะถดัไปท่ีควรพิจารณาเป็นอนัดบัแรก 

สรุป 16) รายงานฉบบันีมุ้ง่เน้นการทบทวนระบบท่ีเก่ียวข้องกบัการกระจายอ านาจของไทย เพื่อให้ข้อเสนอแนะในลกัษณะท่ีครอบคลมุทัง้ประเด็นด้านองค์ประกอบและโครงสร้าง

ของระบบความสมัพนัธ์ทางการคลงัของหน่วยงานสว่นกลางและสว่นท้องถ่ินเพื่อใช้วางแนวทางในการปฏิรูปต่อไป โดยมีข้อสรุปดงันี ้

 มุ่งสู่การปฏิรูปโครงสร้างการกระจายอ านาจภายใต้การปกครองแบบรัฐเดี่ยวที่มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ในขณะเดียวกันก็เป็นการ

เสริมสร้างอ านาจให้กับหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน โดยภายใต้ข้อเสนอแนะโครงสร้างนี ้ให้มีการจัดตัง้หน่วยงานในระดับจังหวดัเรียกว่า ส านกังานบริหารจังหวดั 

(Office of the Provincial Adninistrative Organization: OPAO) ซึ่งประกอบไปด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีจากองค์การบริหารส่วนจังหวดั (อบจ.) และจาก

ส านักงานจังหวดัในจังหวัดนัน้ๆ โดยมีผู้ ว่าราชการจังหวดั (Governor) และปลดัจังหวดั (Permanent Secretary)ท่ีได้รับการแต่งตัง้จากส่วนกลางมีฐานะเป็น

ผู้บริหารสงูสดุในระดบัจงัหวดั และหวัหน้าสงูสดุของส านกังานบริหารจงัหวดั ตามล าดบั โดยทัง้ผู้ ว่าราชการจังหวดัและปลดัจังหวดัมีระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 4 ปี 

และต้องได้รับความเห็นชอบจากเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกของสภาจังหวดั โดยผู้ ว่าราชการจังหวดัอาจถกูถอดถอนได้โดยการลงคะแนนไม่ไว้วางใจจาก 3 ใน 4 

เสียงของสมาชิกสภาจังหวดั ทัง้นี ้สภาจังหวดั (Provincial Council) จะประกอบด้วยผู้บริหารสงูสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดันัน้ๆ ท่ีมาจากการ

เลือกตัง้โดยประชาชน และประธานสภาจงัหวดัจะได้รับการเลือกตัง้ทางอ้อมโดยสมาชิกของสภาจงัหวดั โดยมีหลกัเกณฑ์วา่ ผู้บริหารสงูสดุขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินทัง้หมดท่ีมีประชากรมากกวา่ 10,000 คน จะด ารงต าแหน่งเต็มระยะเวลา 4 ปี ในขณะท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมีประชากรต ่ากวา่ 10,000 คน จะด ารง

ต าแหน่งในลกัษณะหมนุเวียนตามวาระในสดัสว่น 1 ใน 4  โดยในแต่ละปีบริหารจะมีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินขนาดเล็กจ านวน 1 ใน 4 ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภา

จงัหวดั 

สภาจงัหวดัจะมีอ านาจในการออกกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการท างานในระดบัภมูิภาคและการก ากบัดแูลการท างานของผู้บริหารสงูสดุของจงัหวดัน าโดยผู้ ว่าราชการจังหวดั 

โดยผู้วา่ราชการจงัหวดัจะเตรียมงบประมาณจงัหวดัเพ่ือขอการอนมุติัจากสภาจงัหวดั ทัง้นี ้กฎหมายท่ีได้รับการอนมุติัจากสภาจงัหวดัทัง้หมดนัน้จะมีการผลบงัคับตาม

กฎหมายในจงัหวดันัน้ๆ ยกเว้นในกรณีท่ีถกูยกเลิกโดยผ่านกระบวนการของรัฐสภาหรือกระบวนการยติุธรรม อนึ่ง ภายใต้ข้อเสนอแนะโครงสร้างนี ้จะเป็นการสนับสนุน

ให้หน่วยงานส่วนท้องถ่ินมีอ านาจเพิ่มขึน้ ภายใต้บริบทของการปกครองตนเอง ทัง้นี ้ ยงัมีข้อเสนอแนะในเร่ืองการถ่ายโอนงบประมาณ โดยให้มีการโอนงบประมาณ

โดยตรงจากกรมบัญชีกลางของกระทรวงการคลงัไปยังแต่ละบญัชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยไม่ผ่านส านักงานบริหารจังหวดัหรือกระทรวงมหาดไทย ทัง้นี ้

หน่วยงานสว่นกลางในระดบัจงัหวดัให้มีการรายงานต่อส านักงานบริหารจังหวดัด้วยนอกเหนือไปจากการรายงานต่อเจ้ากระทรวงท่ีหน่วยงานนัน้ๆ สงักัด ในส่วนของ

เจ้าหน้าท่ีอ าเภอให้มีการเปลี่ยนบทบาทไปเป็นผู้ประสานงานเทศบาล (Municipal Coordination Officer) และก านันปรับเปลี่ยนหน้าท่ีไปเป็นผู้ประสานงานองค์การ

บริหารสว่นต าบล (Tumbon Coordination Officer) โดยต าแหน่งดงักลา่วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและสภาอบต. ตามล าดับ โดยรูปแบบโครงสร้าง

การบริหารงานเช่นนีจ้ะช่วยลดความทบัซ้อนของการบริหารแบบคู่ขนานได้ โดยเฉพาะการให้บริการสาธารณะในลกัษณะเดียวกัน แต่จะต้องมีการก าหนดบทบาทและ

ความรับผิดชอบให้มีความชัดเจน นอกจากนี ้การทบทวนและปรับลดขัน้ตอนในการควบคุมก ากับดูแลท้องถ่ินทัง้ในเร่ืองการบริหารจัดการด้านการคลงั การบริหาร

บคุลากร และการบริหารราชการทัว่ไป ตลอดจนการมีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีเหมาะสมจะเป็นการช่วยส่งเสริมการท างานของท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพมาก

ขึน้  

 พิจารณาการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีขนาดเล็กเพื่อให้ มีความคุ้มทุนในการบริหารงาน และสามารถให้บริการสาธารณะที่มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยในประเด็นนี ้รัฐบาลอาจพิจารณาการก าหนดเกณฑ์ขัน้ต ่าของจ านวนประชากรและ/หรือศกัยภาพในการจดัเก็บรายได้ ท่ีท าให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินมีความคุ้ มทุนในการบริหารงาน แล้วจึงออกแนวทางปฏิบัติในการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม หาก

พิจารณาแล้วเห็นวา่แนวทางนีไ้มเ่ป็นแนวทางท่ีเหมาะสม รัฐบาลสามารถพิจารณาการกระจายอ านาจในรูปแบบท่ีมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะให้

แตกต่างกันไปตามศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่ควรมอบหมายภารกิจการให้บริการสาธารณะในระดับท่ี

เหมาะสม สอดคล้องกบัศกัยภาพองค์กร ในขณะท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินขนาดเล็กลงมาควรให้ส่วนกลางคงไว้ซึ่งความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะ 

ซึง่แนวทางนีจ้ะสามารถจดัการกบัปัญหาของท้องถ่ินขนาดเล็กท่ีไมม่ีศกัยภาพในการให้บริการสาธารณะได้ 
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 สนับสนุนในเร่ืองของความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการบริหารจัดการด้านการเงินและการให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพและ

สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ โดยเสนอให้ (1) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินเผยแพร่รายงานประจ าปีเก่ียวกับสถานะการเงิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเมื่อเทียบกับการด าเนินงานให้บริการ -- ทัง้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนัน้ๆ และในเชิงเปรียบเทียบกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินอ่ืนๆ (รายงานดงักลา่วได้มีการจดัท าในหลายประเทศ เช่น ในแคนาดา สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา) (2) มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจ้างสินค้าและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมลูในเร่ืองต้นทุนต่อหน่วย (3) น าเคร่ืองมือตรวจสอบประเมินผลต่างๆ มาใช้ เช่น 

การประเมินผลการให้บริการสาธารณะโดยให้ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบ (Citizen Scorecard) เพ่ือเป็นการเสริมสร้างกลไกความรับผิดรับชอบผ่าน

ความเห็นของประชาชนเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการสาธารณะท่ีดียิ่งขึน้  และ (4) มอบหมายให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเผยแพร่ผลการ

ตรวจสอบด้านการเงินประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

อยา่งไรก็ตาม เพื่อให้ข้อเสนอแนะดงักลา่วบรรลวุตัถปุระสงค์ ระบบรายงานทางการเงินท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนั(e-LAAS) จะต้องสามารถรายงานข้อมลูทางการเงินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในสดัส่วนอย่างต ่าร้อยละ 85  เป็นประจ าทุกปี และระบบการบริหารจัดการคุณภาพท้องถ่ิน (Local Quality Management: LQM) 

สามารถเก็บข้อมลูเก่ียวกบัการให้บริการและการปฏิบติังานของทกุองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเวลาท่ีเหมาะสม และกรอบการตรวจสอบถกูออกแบบให้สามารถ

ท าการตรวจสอบการใช้เงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้เป็นประจ าทุกปี ทัง้นี ้ยงัมีข้อเสนอแนะถึงความจ าเป็นในการสร้างขีดความสามารถในการ

วิเคราะห์ให้กับหน่วยงานส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการท่ีจะน าข้อมลูไปท าการวิเคราะห์และน าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายอย่าง

เหมาะสม 
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ค าน า 

 

1. ราชอาณาจกัรไทยมีระบบการปกครองแบบรัฐเด่ียวภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ โดยมีโครงสร้างการบริหารราชการแบบรวม

ศนูยท่ี์เน้นความเสมอภาคและความเป็นรูปแบบเดียวกนัในการให้บริการทัว่ประเทศ ภายใต้รูปแบบการบริหารแบบรวมศนูย์นี ้ ประเทศไทยยงัคงมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

อยา่งรวดเร็วและการพฒันาท่ีส าคญัในด้านมาตรฐานการครองชีพของประชาชน อยา่งไรก็ตาม การพฒันาดงักลา่วไมไ่ด้มีการกระจายตวัอยา่งเท่าเทียมกนัและยงัไมม่ีความ

เสมอภาคในการเข้าถึงการบริการสาธารณะในมาตรฐานเดียวกนั โดยประเทศไทยมีเผชิญปัญหาเร่ืองความเหลื่อมล า้ในระดบัภมูภิาคโดยเฉพาะในเร่ืองการเข้าถึงการศึกษา (วดั

โดยอตัราสว่นนกัเรียนต่อครู) และการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสขุ (วดัโดยอตัราสว่นแพทย์ต่อประชากร 10,000 คนและเตียงในโรงพยาบาลต่อประชากร 1,000 คน -- ดรููป

ท่ี 1.1 และ 1.2) ทัง้นี ้ กลุม่ประเทศท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็วก็เผชิญกบัปัญหาเร่ืองความไมเ่ท่าเทียมทางด้านรายได้ในระดบัภมูิภาคเชน่กนั จากข้อมลูการจดั

อนัดบัความไมเ่ท่าเทียมกนัทัว่โลกในปี 2554 โดยธนาคารโลกพบวา่ ประเทศไทยอยูใ่นกลุม่ประเทศท่ีมีความไมเ่ท่าเทียมสงูท่ีสดุในโลก 

รูปท่ี 1.1 ความเหล่ือมล า้ในการเข้าถึงการศึกษาในประเทศไทย 

 

ท่ีมา: UNDP Human Development Report 2009  
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รูปท่ี 1.2 การเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข 

 

ท่ีมา: UNDP Human Development Report 2009 

2. รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 ตระหนกัประเด็นต่างๆ เหลา่นี ้และได้ให้ความส าคญักบัสิทธิพลเมืองในการมีสว่นร่วมในกิจการของรัฐและได้

ระบุให้การกระจายอ านาจเป็นประเด็นการพฒันาในระดับชาติท่ีส าคัญ โดยภายหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพทุธศักราช 2540 ได้มีการออก

พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.2542 (พ.ร.บ.กระจายอ านาจฯ พ.ศ. 2542) ท่ีได้ก าหนดรายละเอียดแผนงาน

การกระจายอ านาจท่ีจะด าเนินการ แม้วา่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนญูในปีพ.ศ. 2550 รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2550 ก็ยงัคงยืนยนัวิสยัทัศน์ของประเทศไทย

ในการเป็น "ราชอาณาจกัรอนัหน่ึงอนัเดียว จะแบ่งแยกมิได้" โดยมกีารกระจายอ านาจการปกครองและอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนชาวไทย โดยให้การยอมรับท่ีชัดเจนต่อ

หลกัการของการปกครองตนเองหรือการปกครองชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภายใต้การปกครองท้องถ่ินท่ีมีประชาชนเป็นศูนย์กลางส าหรับท้องถ่ินโดยการมีความ

รับผิดชอบในระดบัท้องถ่ิน ทัง้นี ้มาตรา 281 ของ รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 กลา่วย า้ถึงการปกครองตนเอง โดยระบุว่า"...รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ

กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามหลกัแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน " การปกครองท่ีมีประชาชนเป็นศูนย์กลางได้รับการยืนยนัตามมาตรา 

287 ซึง่ให้อ านาจแก่ประชาชนในการก ากบัดแูลการด าเนินงานของรัฐ ทัง้นี ้พ.ร.บ. ท่ีเก่ียวกบัท้องถ่ินก าลงัอยูใ่นขัน้ตอนการยกร่างตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.

2550 มาตรา 303(5) ก าหนดไว้ว่าให้มีกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจฯ  กฎหมายรายได้ท้องถ่ิน กฎหมายจัดตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

กฎหมายเก่ียวกบัข้าราชการสว่นท้องถ่ิน   

3. ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา รัฐบาลไทยได้ด าเนินการตาม พ.ร.บ. กระจายอ านาจฯ พ.ศ. 2542 อยา่งต่อเน่ือง และเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์นี ้ หน่วยงานสว่น

ท้องถ่ินได้รับมอบอ านาจเพื่อให้มีบทบาทมากขึน้ในการให้บริการภาครัฐ โดยเฉพาะในด้านการศึกษาและสาธารณสขุในระดบัท้องถ่ิน ดงันัน้ เพื่อสนบัสนนุการด าเนินงาน

ดงักลา่ว สดัสว่นรายได้ท้องถ่ินตอ่รายได้สทุธิของรัฐบาลเพิ่มขึน้จากประมาณร้อยละ 11 ในปี พ.ศ. 2542 เป็นประมาณร้อยละ 35 ในปี พ.ศ. 2549 อยา่งไรก็ตาม เป้าหมาย

ดงักลา่วถกูแก้ไขให้เหลือร้อยละ 25 เน่ืองจากความลา่ช้าในการกระจายอ านาจด้านการศึกษาและการบริการสาธารณสขุ รวมถึงการโอนย้ายบคุลากรจากหน่วยงานสว่นกลางไป

ยงัหน่วยงานสว่นท้องถ่ิน อนึ่ง กระบวนการปฏิรูปการกระจายอ านาจนัน้ อยูภ่ายใต้การดแูลโดยคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินภายใต้ส านกั

ปลดัส านกันายกรัฐมนตรีร่วมกบักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ซึง่รับผิดชอบการประสานงานเพื่อให้มีความราบร่ืนในการถ่ายโอนอ านาจจากหน่วยงาน

ราชการสว่นกลาง/จงัหวดัไปยงัสว่นท้องถ่ิน 

4.  รายงานฉบบันีมุ้ง่หวงัท่ีจะน าเสนอมมุมองการวิเคราะห์ต่อการปฏิรูปดงักลา่ว โดยการระบจุดุแข็งและจดุอ่อนของการโครงสร้างเชิงสถาบนัและการด าเนินงาน

เพื่อให้บรรลเุป้าหมายการปฏิรูป นอกจากนี ้รายงานฉบบันีย้งัได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและอปุสรรคท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินการปฏิรูปด้านการกระจายอ านาจ 

5. ในสว่นอ่ืนๆ ของรายงานฉบบันีจ้ะน าเสนอมมุมองในมิติต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ด้านการคลงัระหวา่งสว่นกลางและสว่นท้องถ่ิน พร้อมทัง้ประเมินจดุแข็งและ

จดุอ่อนของแต่ละมิติ นอกจากนี ้ รายงานฉบบันีจ้ะได้น าเสนอนโยบายทางเลือกส าหรับรัฐบาลไทยเพ่ือพิจารณาทบทวนเก่ียวกบักรอบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัความสมัพนัธ์
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เฉลี่ย สงูสดุ 

 

จ ำนวนเตยีงในโรงพยำบำล 

ต่อประชำกร 1,000 คน  

จ ำนวนแพทยต่์อประชำกร  

10,000 คน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2540


รายงานศกึษาการบริหารจดัการการคลงัสาธารณะของประเทศไทย: รายงานศกึษาฉบบัที่ 3 
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่น 

10 

 

ระหวา่งหน่วยงานสว่นกลางและสว่นท้องถ่ิน โดยน าประสบการณ์ของต่างประเทศท่ีสอดคล้องกบับริบทของประเทศไทยมาพิจารณาด้วย และในสว่นสดุท้ายของรายงานฉบบันี ้

จะได้สรุปประเด็นส าคญัและข้อค าเสนอแนะในแต่ละมิติ 

 

บทที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางและส่วนท้องถ่ินในประเทศไทย 

6. การบริหารราชการของไทยได้แบง่ออกเป็นการบริหารราชการสว่นกลาง สว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน โดยองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีฐานะเป็นนิติบคุคลอยู่

ภายใต้การก ากบัดแูลอยา่งใกล้ชิดโดยกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทยทัง้ในด้านการคลงั การให้บริการสาธารณะ และการบริหารบคุลากรท้องถ่ิน การปฏิรูป

ด้านการกระจายอ านาจได้พยายามท่ีจะเสริมสร้างศกัยภาพของหน่วยงานท้องถ่ินโดยการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้บริการสาธารณะมากขึน้พร้อมกับงบประมาณท่ีเพิ่มขึน้

เพื่อให้ท้องถ่ินสามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ตามท่ีได้รับมอบหมาย อยา่งไรก็ดี ภายใต้โครงสร้างการปกครองและการบริหารราชการภาครัฐของประเทศไทยในปัจจบุนัก่อให้เกิดระบบ

การบริหารภาครัฐแบบคู่ขนานขึน้ระหวา่งการบริหารราชการสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน ซึง่โดยหลกัการอาจมองวา่มีรูปแบบท่ีไมซ่บัซ้อน (ดรููปท่ี 2.1) การบริหารราชการสว่น

ภมูิภาคมีส านกังานในพืน้ท่ีในระดบัจงัหวดั (75 จงัหวดั) ระดบัอ าเภอ (878 อ าเภอ) และระดบัต าบล (5,770 ต าบล) และมีผู้แทนท่ีได้รับการแต่งตัง้จากสว่นกลางได้แก่ ผู้วา่

ราชการจงัหวดั นายอ าเภอ และก านนั ตามล าดบั ทัง้นี ้ การบริหารราชการสว่นภมูิภาคท าหน้าท่ีคู่ขนานไปกบัการบริหารราชการสว่นท้องถ่ินในการให้บริการสาธารณะและใน

ขณะเดียวกนัก็ท าหน้าท่ีในการประสานงานและการก ากบัดแูลการบริหารงานของท้องถ่ินด้วย อนึ่ง การบริหารราชการสว่นท้องถ่ินของประเทศไทยนัน้แบง่ออกได้เป็น 75 จงัหวดั 

โดยมีองค์การบริหารสว่นจงัหวดัซึง่เป็นองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินระดบับน โดยในแต่ละจงัหวดัจะมีการแบง่พืน้ท่ีเขตเมืองและชนบท โดยพืน้ท่ีในเขตเมืองจะอยูภ่ายใต้การ

บริหารงานของเทศบาลซึง่แบง่ออกเป็น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล (จ านวน 2,010 แห่ง) ขึน้อยูก่บัขนาดประชากร ความหนาแน่นประชากร จ านวนรายได้ท่ี

หน่วยงานสว่นท้องถ่ินสามารถเก็บได้ และความสามารถในการบริหารจดัการส าหรับการพฒันาในระดบัเทศบาล สว่นพืน้ท่ีเขตชนบทจะอยูภ่ายใต้การบริหารงานขององค์การ

บริหารงานสว่นต าบล (จ านวน 5,765 แห่ง)  โดยองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินทกุแห่งมีผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีได้รับการเลือกตัง้โดยตรงจากประชาชนในพืน้ท่ี  และสภา

ท้องถ่ินท าหน้าท่ีเลือกประธานและรองประธานสภาท้องถ่ิน ทัง้นี ้ ในการบริหารราชการสว่นท้องถ่ินของไทยมีการแบง่แยกระหวา่งอ านาจนิติบญัญติั (โดยประธานสภา) และ

อ านาจการบริหาร (โดยผู้บริหารองค์กรปกรองสว่นท้องถ่ิน) อยา่งชดัเจน 
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รูปท่ี 2.1 โครงสร้างการบริหารราชการของประเทศไทย (ตามที่กฎหมายก าหนด)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. อยา่งไรก็ตาม ความสมัพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ินในทางปฏิบติัมคีวามซบัซ้อนกวา่นัน้มาก (ดรููปท่ี 2.2) ทัง้นี ้ เมื่อพิจารณาบทบาทการ

ก ากบัดแูลและการจดัสรรเงินอดุหนนุของหน่วยงานสว่นกลางต่างๆ และส านกังานในพืน้ท่ีของหน่วยงานสว่นกลาง ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารงานสว่นภมูิภาคและสว่น

ท้องถ่ินกลายเป็นระบบท่ีซบัซ้อนและมีความสบัสนทัง้ในด้านภาระหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบและการบริหารการเงินการคลงัท้องถ่ิน ซึง่ก่อให้เกิดต้นทนุภาระในการบริหารจดัการและมี

การปฏิบติัหน้าท่ีซ า้ซ้อนกนัทัว่ทัง้ระบบ 

8. การบริหารราชการสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ินดงักลา่วดเูหมือนจะเป็นระบบคู่ขนานกนั แต่ในทางปฏิบติัแล้วการบริหารราชการดงักลา่วไมไ่ด้ด าเนินการอยา่งเป็น

อิสระจากกนั กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานท่ีมีอ านาจสงูสดุในทางปฏิบติัในการบริหารราชการสว่นท้องถ่ิน โดยมีบทบาทหน้าท่ีหลาย

ประการ ได้แก่ ก ากบัดแูลการด าเนินงานของการปกครองสว่นท้องถ่ิน ผลกัดนัการด าเนินงานด้านการกระจายอ านาจสูอ่งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินของประเทศไทย ประเมินความ

พร้อมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินในการถ่ายโอนภารกิจ ก ากบัดแูลการจดัสรรงบประมาณเงินอดุหนนุส าหรับท้องถ่ิน และประเมินความคืบหน้าในการด าเนินงานด้านกระจายอ านาจ  

 

 

รูปท่ี 2.2  ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ินในทางปฏิบัติ 

กทม และเมืองพทัยา 
ผู้วา่ฯ นายกเทศมนตรีและ 
สมาชิกสภาท่ีได้รับเลือกตัง้ 

ผู้วา่ฯ (75) 

อบต. (5,770) 
 นายกอบต. และสมาชิกสภา

ท่ีได้รับเลือกตัง้ 

เทศบาล (นคร เมือง ต าบล 
หรือเทศบาล) (2,007 แห่ง) 
นายกเทศมนตรีและสมาชิก

สภาท่ีได้รับเลือกตัง้ 

กระทรวงมหาดไทย 

อบจ. (76) 
นายกฯ และสมาชิกสภา 

ท่ีได้รับเลือกตัง้ 
อ าเภอ (878) 

รัฐบาล 

กรมการปกครอง กรมสง่เสริม 
การปกครองสว่นท้องถ่ิน 

ต าบล (5,770) 

หมูบ้่าน 

ที่มา: กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน  

 

การบริหารราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

การบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
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9. ในสว่นของการบริหารราชการสว่นภมูิภาค ตามพระราชบญัญติับริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้ก าหนดให้จดัระเบียบราชการสว่นภมูิภาค 2 ระดับ คือ จังหวดั

และอ าเภอ และตามพระราชบญัญัติลกัษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ. 2457 ได้ก าหนดให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคอีก 3 ระดับ คือ ก่ิงอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน ผู้ ว่า

ราชการจงัหวดัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนจากส่วนกลางในระดับจังหวดัและท าหน้าท่ีดูแลท้องถ่ินด้วย นายอ าเภอเป็นข้าราชการพลเรือนท่ีมีต าแหน่งสงูสดุภายในเขตการ

ปกครองระดบัอ าเภอ และท าหน้าท่ีก ากบัดแูลในทางปฏิบติัของการบริหารงานขององค์การบริหารสว่นต าบล ( อบต.) แม้วา่ อบต. จะมีสภาและผู้บริหารท่ีได้รับเลือกตัง้อย่างเป็น

อิสระอยูแ่ล้วก็ตาม การปกครองในระดบัต าบลมีก านนัท่ีมาจากการเลือกตัง้ของผู้ ใหญ่บ้านในต าบลนัน้ๆ ท าหน้าท่ีปกครองประชาชนในเขตพืน้ท่ีต าบล และในระดบัหมูบ้่านท่ีเป็น

ระดบัลา่งสดุของการปกครองสว่นท้องท่ีมีผู้ ใหญ่บ้านมาจากการเลือกตัง้โดยตรงจากประชาชนในหมู่บ้าน ก านันและผู้ ใหญ่บ้านมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 5 ปี แม้ว่าก านัน

และผู้ ใหญ่บ้านนีจ้ะไมใ่ช่ข้าราชการของรัฐ แต่ถือวา่เป็นเจ้าพนกังานท่ีได้รับเงินเดือนประจ าเป็นค่าตอบแทน จึงมีความจ าเป็นต้องปฏิบติัหน้าท่ีโดยให้ความส าคัญท่ีเท่าเทียมกัน

ระหวา่งการบริหารจดัการงานท่ีได้รับมอบหมายจากสว่นกลางและการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพืน้ท่ี  

10. การปรับปรุงแผนงานการกระจายอ านาจเป็นไปอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้การก าหนดภาระหน้าท่ี (Expenditure Assignment) มีความสอดคล้องกับข้อก าหนดของ

รัฐธรรมนญู และการจดัสรรรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความเหมาะสม ประกอบกับให้ท้องถ่ินมีศักยภาพในการรับผิดชอบด าเนินการตามหน้าท่ีกว่า 150 บทบาทท่ี

ได้รับมอบหมาย อนึ่ง ความท้าทายประการส าคญัท่ีเป็นประเด็นพืน้ฐานท่ีทกุประเทศท่ีมีการด าเนินแผนงานการกระจายอ านาจต้องเผชิญได้แก่ การก าหนดภาระหน้าท่ีอยา่งไรให้

เหมาะสม และการก าหนดอ านาจการจดัเก็บภาษีให้แต่ละ อปท. ดงันัน้ จากการศึกษาแนวปฏิบติัท่ีดีจากต่างประเทศจึงสามารถสรุปข้อเสนอแนะท่ีได้ว่า ในการด าเนินแผนงาน

ด้านการกระจายอ านาจในระยะเร่ิมต้นควรมีการก าหนดภาระหน้าท่ีท่ีจะให้ท้องถ่ินรับผิดชอบก่อนท่ีจะก าหนดอ านาจในการจัดเก็บภาษี เน่ืองจากการก าหนดอ านาจในการ

จดัเก็บภาษีนัน้ไมส่ามารถก าหนดลว่งหน้าได้จะต้องทราบก่อนว่าภารกิจทัง้หมดมีอะไรบ้างและรายจ่ายท่ีต้องใช้ในการด าเนินการทัง้หมดเป็นเท่าไร ภายใต้การปฏิรูปด้านการ

กระจายอ านาจในปัจจบุนัมีการมุง่เน้นการก าหนดภารกิจของ อปท. ในเร่ืองการให้บริการสาธารณะในชุมชน และโครงการทางสงัคมท่ีมีกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกันไป เช่น กลุ่ม

ผู้สงูอายแุละกลุม่ผู้ทพุพลภาพ เป็นต้น ซึง่บทบาทการให้บริการทางสงัคมควรจะเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างส่วนกลางและส่วนท้องถ่ิน แต่การแบ่งความรับผิดชอบใน

บทบาทดงักลา่วยงัขาดความชดัเจน (ดภูาคผนวก ตารางท่ี ก.1 ส าหรับข้อก าหนดด้านบทบาทหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญ และตารางภาคผนวก ก.2 ส าหรับการแบ่งบทบาทหน้าท่ี
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ในทางปฏิบติัของการท างานตามระดบัการบริหารงาน) ทัง้นี ้รูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยได้ให้หน่วยงานในระดับต่างๆ ทัง้ส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถ่ิน

เข้ามามีบทบาทในการให้บริการสาธารณะแม้ว่าจะได้ตระหนักถึงความแตกต่างทางด้านศักยภาพของหน่วยงานในระดับต่างๆ กระทั่งในหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน ประเภทเดียว

กนัเอง ยกตวัอยา่งเช่น ในด้านการศึกษาหน่วยงานสว่นท้องถ่ินหนึ่งๆ อาจได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโรงเรียนทัง้ในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา และในด้านสาธารณสขุ

ก็เช่นกันอาจจะรับผิดชอบทัง้ในเร่ืองการให้บริการสาธารณสขุเบือ้งต้นและการส่งเสริมสขุภาพของประชาชน อย่างไรก็ตาม การท่ีหน่วยงานส่วนท้องถ่ินจะสามารถให้บริการ

สาธารณะดงักลา่วได้อยา่งมีประสิทธิภาพก็จะต้องขึน้อยู่กับความพร้อมและศักยภาพในการด าเนินงานของท้องถ่ินนัน้ๆ  ดังนัน้ในขัน้ตอนการถ่ายโอนภารกิจความรับผิดชอบ

เหล่านี ้ส่วนกลางอาจจะต้องมีการก าหนดเกณฑ์ความพร้อมส าหรับหน่วยงานส่วนท้องถ่ินในการถ่ายรับโอนภารกิจดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบติัแล้ว หน่วยงานส่วน

ท้องถ่ินสว่นใหญ่ยงัไมม่ีคณุสมบติัตามเกณฑ์ความพร้อมเหลา่นี ้ซึ่งเป็นผลให้กระบวนการกระจายอ านาจในด้านสาธารณสขุและการศึกษาเป็นไปอย่างเช่ืองช้า ทัง้นี ้มีจ านวน 

อปท.เพียง 160 จาก 7,853 แห่ง ท่ีรับผิดชอบการศึกษาระดบัประถมศึกษา และมีจ านวนศนูย์อนามยัเพียง 28 จาก 4,000 แห่ง ท่ีอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของอปท. (ธนาคารโลก 

ปี 2552) 

11. ในด้านรายได้ของท้องถ่ิน การด าเนินงานด้านการกระจายอ านาจมุง่เน้นไปท่ีประเด็นการก าหนดรายได้ให้แก่ท้องถ่ินโดยให้มีส่วนแบ่งจากรายได้ของรัฐบาลมากขึน้ 

และให้ความสนใจเพียงเล็กน้อยต่อการให้อ านาจในการจัดเก็บภาษีหรือความเป็นอิสระในการจัดเก็บภาษีท้องถ่ิน ทัง้นี ้รัฐธรรมนูญฉบบั ปี พ.ศ. 2550 ก็ไม่ได้ระบุถึงการแบ่ง

บทบาทภาระทางด้านภาษีระหวา่งสว่นกลางและท้องถ่ิน  อนึ่ง ประเทศไทยมีระบบภาษีแบบรวมศูนย์ โดยภารกิจด้านภาษีทัง้หมดอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานส่วนกลาง

ต่างๆ อาทิ ภาษีเงินได้ (บคุคลธรรมดาและนิติบคุคล) ภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีสินค้าสง่ออกและน าเข้า ภาษีน า้มนั ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีสรรพสามิต อยู่ภายใต้ความ

รับผิดชอบของกระทรวงการคลงั โดยรายได้จากภาษีของรัฐคิดเป็นสดัสว่นเกือบร้อยละ 94 ของรายได้รวมภาครัฐ ในขณะท่ีการใช้จ่ายของรัฐบาลคิดเป็นร้อยละ 85.7 ของการใช้

จ่ายรวมภาครัฐ (ดตูารางท่ี 2.1) ส าหรับรายได้ท่ีท้องถ่ินจดัเก็บเองนัน้ประกอบไปด้วย ภาษีท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ โรงแรม สถานีบริการน า้มนั สรุา การพนัน ค่าภาคหลวงส าหรับแร่และ

ปิโตรเลียม สวนสาธารณะ และค่าธรรมเนียมด้านนันทนาการ ภาษีน า้บาดาล ภาษีการประมงและภาษีสถานค้าปลีกยาสบู ซึ่งจัดเก็บโดย อบจ. ในขณะเดียวกัน เทศบาลและ 

อบต. สามารถจดัเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง (หาก พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างมีการประกาศใช้) ภาษีท่ีดินและโรงเรือน ภาษีการพฒันาท้องถ่ิน ภาษีป้าย อากรการฆ่า

สตัว์ และอากรรังนกอีแอ่น นอกจากนี ้ยงัมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและอ่ืนๆ และค่าปรับและค่าใช้จ่ายท่ีจอดรถ โดยในปัจจุบนัความเป็นอิสระในการจัดเก็บภาษีของท้องถ่ิน

ยงัคงมีข้อจ ากดัสงู เน่ืองจากฐานภาษีและอตัรา (หรือช่วง) ส าหรับการจดัเก็บภาษีท้องถ่ินสว่นมากถกูก าหนดไว้แล้วจากฝ่ายนิติบญัญติัจากสว่นกลาง  

ตาราง 2.1 สัดส่วนรายได้และรายจ่ายภาครัฐแบ่งตามระดับการปกครอง (ปี 2552) 

ระดับการปกครอง 
การจัดเก็บรายได้ 

ด้วยตนเอง 
การใช้จ่าย 

สว่นกลาง 93.7%* 85.7% 

กทม. 2.4% 2.5% 

เมืองพทัยา 0.09% 0.1% 

อบจ. 0.6% 1.6% 

เทศบาล 2.0% 4.3% 

อบต. 1.2% 5.8% 

 

ที่มา: กรมบญัชีกลาง 2552 ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั และการส ารวจองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ธนาคารโลก) 

หมายเหต:ุ ไม่รวมการกู้เพือ่ชดเชยการขาดดลุ 

12. ในช่วง 10 ปี ท่ีผ่านมา ประเทศไทยมีการถ่ายโอนรายได้จากรัฐบาลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในสดัส่วนท่ีเพ่ิมขึน้ โดยรูปท่ี 2.2 แสดงให้เห็นถึงสดัส่วนของ

รายได้ท้องถ่ินต่อรายได้รวมของรัฐบาล โดยในปัจจบุนั (พ.ศ. 2553) สดัสว่นดงักลา่วของประเทศไทยอยูใ่นระดบัท่ีสามารถเปรียบเทียบได้กับต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การถ่าย

โอนอ านาจภารกิจให้กบั อปท. โดยเฉพาะด้านการศึกษาและสาธารณสขุยงัไมคื่บหน้าเท่าท่ีควร ซึง่ยงัมีหลายประเด็นท่ีต้องพิจารณาเพิ่มเติม 
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รูปท่ี 2.2 การเปรียบเทียบสัดส่วนของงบประมาณท้องถ่ินต่อรายได้รวมภาครัฐ 

 

รูปท่ี 2.3 การเปรียบเทียบสัดส่วนของรายจ่ายท้องถ่ินต่อรายจ่ายภาครัฐ 

 

ที่มา: Boadway and Shah 2009, Mochida 2008  

ประเด็นในเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางและส่วนท้องถ่ิน 

13. ระบบการบริหารราชการแบบคู่ขนานระหวา่งสว่นภมูิภาคและท้องถ่ินในทางปฏิบติัแล้วก่อให้เกิดความซบัซ้อน ความสบัสน และต้นทุนในการบริหารจัดการท่ีสงู แม้ว่า

ประเทศไทยจะมีการจดัตัง้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินขึน้เพ่ือเป็นองค์กรปกครองตนเองในระดับท้องถ่ินแล้วก็ตาม แต่ระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาคท่ีมีหน่วยงานในพืน้ท่ีและอยู่

ภายใต้การควบคมุของสว่นกลางก็ยงัคงอยู ่และไมไ่ด้ลดบทบาทของการบริหารงานสว่นภมูิภาคลง ซึง่สง่ผลกระทบในวงกว้างต่อหลายองค์ประกอบของแผนงานการกระจายอ านาจ 

อาทิ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานท้องถ่ินท่ีเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญและความซบัซ้อนของการบริหารงานท้องถ่ิน การบัน่ทอนการเสริมสร้างกลไกความรับผิดรับชอบ ปัญหาในเชิง

โครงสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนกลางและส่วนท้องถ่ิน โดยสามารถพิจารณาจากกรณีตัวอย่าง เช่น แผนพฒันาฯและกิจกรรมภายใต้แผนงบประมาณของ อปท. ในทางปฏิบติั

ต้องได้รับการอนมุติัจากผู้วา่ราชการจงัหวดั หรือนายอ าเภอ ตามแต่ลกัษณะของ อปท. ซึ่งขัน้ตอนนีท้ าลายความเป็นอิสระของท้องถ่ินและก่อให้เกิดความซ า้ซ้อนในการด าเนินงาน 

และก่อให้เกิดปัญหาด้านต้นทนุการบริหารจดัการท่ีสงูส าหรับทัง้เจ้าหน้าท่ีภาครัฐและประชาชน 

14. จากการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ความรู้และประสบการณ์ในเร่ืองการกระจายอ านาจจากหลายๆ ประเทศทัว่โลก รายงานฉบบันีจ้ึงได้น าเสนอทางเลือกในการบูรณา

การบริหารภาครัฐเพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและท าให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถ่ินมีประสิทธิภาพมากขึน้ ไว้ 2 ทาง ดังนี ้(1) 
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รูปแบบสหพนัธรัฐท่ีมีระบบการปกครองโดยมีรัฐบาลท้องถ่ินในระดับจังหวดัท่ีเข้มแข็งและรับผิดชอบการก ากับดูแลของหน่วยงานส่วนท้องถ่ินในพืน้ท่ี โดยทางเลือกนีอ้าจไม่

เหมาะสมกบัรูปแบบการปกครองของประเทศไทย (2) รูปแบบการกระจายอ านาจภายใต้การปกครองแบบรัฐเด่ียว โดยมีส่วนราชการระดับจังหวดัท าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงาน

ระหวา่งองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในพืน้ท่ี ซึง่ทางเลือกนีอ้าศยัองค์ประกอบของระบบท่ีมีอยู่แล้วและให้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยท่ีสดุ  

(1) รูปแบบสหพันธรัฐ: ภายใต้รูปแบบสหพนัธรัฐ (ดูกล่อง 2.1) รัฐบาลท้องถ่ินในระดับจังหวดัจะมีผู้ ว่าราชการจังหวัดท่ีได้รับเลือกตัง้โดยตรงจากประชาชนในท้องท่ีท า

หน้าท่ีเป็นผู้บริหารสงูสดุของจังหวดั และมีสภาจังหวดัท่ีได้รับเลือกตัง้โดยยตรงเช่นกันท าหน้าท่ีฝ่ายนิติบญัญัติ โดยหน่วยงานส่วนท้องถ่ินจะเป็นหน่วยงานภายใต้การ

ปกครองของจงัหวดัและอยูภ่ายใต้กฎหมายของจงัหวดันัน้ๆ โดยแต่ละรัฐบาลท้องถ่ินในระดับจังหวดัจะเป็นผู้ตัดสินใจก าหนดอ านาจการปกครองของจังหวดั ตลอดจน

ก าหนดอ านาจหน้าท่ีให้หน่วยงานส่วนท้องถ่ินท่ีอยู่ในจังหวดันัน้ๆ  ภายใต้ระบบนี ้รัฐบาลท้องถ่ินในระดับจังหวดัจะมีความเป็นอิสระจากกัน โดยต าแหน่งท่ีได้รับการ

แต่งตัง้จากหน่วยงานสว่นกลาง อาทิ ผู้วา่ราชการจงัหวดั เจ้าหน้าท่ีอ าเภอ และเจ้าหน้าท่ีต าบล จะหมดบทบาทไป เน่ืองจากบทบาทหน้าท่ีท่ีเหมือนกนัจะถกูถ่ายโอนไปยงั

ผู้บริหารท้องถ่ินท่ีได้รับการเลือกตัง้ ทัง้นี ้ส านกังานในพืน้ท่ีของหน่วยงานกลางทัง้หมดท่ีอยูภ่ายในจงัหวดัจะมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการรายงานแบบคู่ขนานไปท่ีส่วนกลาง

และผู้บริหารสงูสดุของจงัหวดั (ผู้วา่ราชการจงัหวดัท่ีได้รับการเลือกตัง้โดยตรง) โดยรัฐบาลท้องถ่ินระดบัจงัหวดัจะมีความเป็นอิสระในการก าหนดรายได้จากภาษีและการ

ใช้จ่ายงบประมาณในระดบัท่ีมีนยัส าคญั และเป็นผู้ รับผิดชอบส าหรับการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานของจงัหวดัและการให้บริการทางสงัคมเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงการถ่าย

โอนงบประมาณไปยงัหน่วยงานสว่นท้องถ่ินในจงัหวดั ซึง่ทกุๆ โครงการของหน่วยงานสว่นกลางและสว่นท้องถ่ินภายในพืน้ท่ีจงัหวดัจะได้รับการประสานงานโดยผู้บริหาร

สงูสดุของรัฐบาลท้องถ่ินในระดบัจงัหวดั โดยหน่วยงานสว่นท้องถ่ินจะท าหน้าท่ีในระดบัเทศบาลและอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของจังหวดั ทัง้นี ้การโอนงบประมาณไปยงั

หน่วยงานส่วนท้องถ่ินจะถกูส่งผ่านรัฐบาลท้องถ่ินในระดับจังหวดัไปยงัหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน ดังนัน้ ระบบนีจ้ะส่งผลให้มีรัฐบาลท้องถ่ินในระดับจังหวดัท่ีเข้มแข็งและ

หน่วยงานสว่นท้องถ่ินท่ีค่อนข้างอ่อนแอ อนึ่ง การตดัสินใจในประเด็นสาธารณะต่างๆ จะถกูโอนย้ายจากหน่วยงานสว่นกลางไปยงัจงัหวดั ทัง้นี ้หากประชาชนสว่นใหญ่ให้

ความส าคญักบัอตัลกัษณ์ในระดบัจงัหวดัมากกวา่ในระดบันคร เมือง หรือหมูบ้่าน ระบบนีอ้าจมีความเหมาะสมกวา่ นอกจากนี ้หากการแบ่งเขตการปกครองท้องถ่ินแบบ

จังหวดัมีนัยท่ีสะท้อนถึงความแตกต่างกันทางพืน้ท่ีเศรษฐกิจ อาจส่งผลให้การวางแผนทางเศรษฐกิจสามารถท าได้ดีขึน้ ซึ่งระบบนีไ้ด้มีการน าไปใช้ในประเทศอินเดีย 

ปากีสถาน รัสเซีย แคนาดา สหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีระบบสหพนัธรัฐ 

อยา่งไรก็ตาม ระบบนีไ้มม่ีความเหมาะสมกบัการปกครองแบบบรูณาการภายใต้รัฐเด่ียว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรณีท่ีในพืน้ท่ีการปกครองเดียวกันมีความแตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญในปัจจัยทางด้านชาติพนัธุ์  ภาษาหรือศาสนาระหว่างจังหวดั หรือมีช่องว่างทางด้านรายได้หรืออ านาจทางการเมืองท่ีมีนัยส าคัญ การเสริมสร้างอ านาจการ

ปกครองของจังหวดัภายใต้ระบบนีจ้ะเป็นการส่งเสริมความขดัแย้งและความต้องการแบ่งแยกดินแดน มากกว่าท่ีจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของการปกครองส่วน

ท้องถ่ินซึ่งเห็นได้จากจากประสบการณ์ของประเทศแคนาดา อินเดีย ปากีสถาน รัสเซีย ซูดาน อินโดนีเซียและมาเลเซียท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงของความเสี่ยง

ดงักลา่ว ทัง้นี ้ปัญหาข้างต้นอาจเป็นเหตผุลท่ีประเทศอินโดนีเซียพยายามท่ีจะลดบทบาทของจังหวดัและเสริมสร้างบทบาทของหน่วยงานส่วนท้องถ่ินตามโครงการการ

กระจายอ านาจของประเทศ (ปี 2544) เช่นกนักบัประเทศจีนท่ีได้มีการด าเนินการตามนโยบายในลกัษณะเดียวกันนีอ้ย่างต่อเน่ือง อยางไรก็ดี ระบบนีอ้าจจะไม่เหมาะสม

กบัประเทศไทยเน่ืองจากขดัต่อบทบญัญติัของรัฐธรรมนญูท่ีให้มีการกระจายอ านาจภายใต้การปกครองแบบรัฐเด่ียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กล่อง 2.1: รูปแบบสหพันธรัฐ 

คณุสมบติัท่ีส าคญั 
 รัฐบาลท้องถิ่นในระดบัจงัหวดัที่เข้มแข็งและเป็นอิสระ ในฐานะหุ้นสว่นการปกครอง
ของรัฐบาลกลาง โดยมีหน่วยงานสว่นท้องถิ่นท่ีอ่อนแอ 

 ผู้ว่าราชการเป็นผู้บริหารสงูสดุและสมาชิกสภาจงัหวดัที่ได้รับเลอืกตัง้ 
 โครงการสว่นกลางและโครงการท้องถิ่นผ่านการก ากบัดแูลโดยผู้ว่าราชการ และ
งบประมาณของหน่วยงานสว่นท้องถิ่นถกูถ่ายโอนผ่านจงัหวดั 

ประเด็น 
 ไม่สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ของรัฐธรรมนญูฯ ในการเป็นรัฐเด่ียว 
 หน่วยงานสว่นท้องถิ่นในระดบัจงัหวดัที่เข้มแข็งอาจน าไปสูค่วามขดัแย้งและความ
ต้องการแบง่แยกดินแดน เช่นในมาเลเซีย แคนนาดา อินเดีย และปากีสถาน 

กทม. 

เจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน

เทศบาล (นคร เมือง 

ต าบล) (2,007) 

สภาฯ ที่ได้รับเลือกตัง้ 

รัฐบาลท้องถิ่นในระดับจังหวัดที่มีความเข้มแข็งและ
เป็นอิสระ 

 ผู้ ว่าราชการและสมาชิกสภาฯ. ที่ได้รับเลือกตัง้ 

รัฐบาล 

หน่วยงานท้องถ่ิน 

ผู้บริหารท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน

อบต. (5,770) 

สภา อบต. ที่ได้รับ

เลือกตัง้ 

 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 

เมืองพทัยา 
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 รูปแบบการกระจายอ านาจภายใต้การปกครองแบบรัฐเด่ียว ข้อเสนอทางเลือกนีม้ีจุดเด่นในเร่ืองการอาศัยองค์ประกอบของระบบท่ีมีอยู่แล้วและให้มีการ

เปลี่ยนแปลงน้อยท่ีสดุ โดยหลีกเลี่ยงการจดัตัง้องค์กรใหม ่การแต่งตัง้ต าแหน่งใหม ่หรือการยกเลิกองค์กรหรือต าแหน่งปัจจบุนั โดยภายใต้ทางเลือกนี ้(ดูกล่อง 2.2) 

โดยภายใต้ข้อเสนอแนะโครงสร้างนี ้ให้มีการจัดตัง้หน่วยงานในระดับจังหวัดเรียกว่า ส านกังานบริหารจังหวัด (Office of the Provincial Adninistrative 

Organization: OPAO) ซึ่งประกอบไปด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีจากองค์การบริหารส่วนจังหวดั (อบจ.) และจากส านักงานจังหวดัในจังหวดันัน้ๆ โดย มีผู้ ว่า

ราชการจงัหวดั (Governor) และปลดัจงัหวดั (Deputy Governor)ท่ีได้รับการแต่งตัง้จากส่วนกลางท าหน้าท่ีฝ่ายบริหารในระดับจังหวดั โดยทัง้ผู้ ว่าราชการจังหวดั

และปลดัจงัหวดัมีระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 4 ปี และต้องได้รับความเห็นชอบจากเสียงสว่นใหญ่ของสมาชิกของสภาจงัหวดั โดยผู้ ว่าราชการจังหวดัอาจถกูถอดถอน

ได้โดยการลงคะแนนไมไ่ว้วางใจจาก 3 ใน 4 เสียงของสมาชิกสภาจงัหวดั ทัง้นี ้สภาจงัหวดั (Provincial council) จะประกอบด้วยผู้บริหารสงูสดุขององค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ินในจงัหวดันัน้ๆ ท่ีมาจากการเลือกตัง้โดยประชาชน และประธานสภาจงัหวดัจะได้รับการเลือกตัง้ทางอ้อมโดยสมาชิกของสภาจงัหวดั โดยมีหลกัเกณฑ์ว่า 

ผู้บริหารสงูสดุขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินทัง้หมดท่ีมีประชากรมากกวา่ 10,000 คน จะด ารงต าแหน่งเต็มระยะเวลา 4 ปี ในขณะท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี

มีประชากรต ่ากว่า 10,000 คน จะด ารงต าแหน่งในลกัษณะหมนุเวียนตามวาระโดยในแต่ละปีบริหารจะมี 1 ใน 4 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็กด ารง

ต าแหน่งสมาชิกสภาจงัหวดั 

สภาจงัหวดัจะมีอ านาจในการออกกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการท างานในระดบัภมูิภาคและการก ากบัดแูลการท างานของผู้บริหารสงูสดุของจงัหวดัน าโดยผู้ ว่าราชการจังหวดั 

โดยผู้วา่ราชการจงัหวดัจะเตรียมงบประมาณจงัหวดัเพ่ือขอการอนมุติัจากสภาจงัหวดั ทัง้นี ้กฎหมายท่ีได้รับการอนมุติัจากสภาจงัหวดัทัง้หมดนัน้จะมีการผลบงัคับตาม

กฎหมายในจงัหวดันัน้ๆ ยกเว้นในกรณีท่ีถกูยกเลิกโดยผ่านกระบวนการของรัฐสภาหรือกระบวนการยติุธรรม อนึ่ง ภายใต้ข้อเสนอแนะโครงสร้างนี ้จะเป็นการสนับสนุน

ให้หน่วยงานส่วนท้องถ่ินมีอ านาจเพิ่มขึน้ ภายใต้บริบทของการปกครองตนเอง ทัง้นี  ้ ยงัมีข้อเสนอแนะในเร่ืองการถ่ายโอนงบประมาณ โดยให้มีการโอนงบประมาณ

โดยตรงจากกรมบัญชีกลางของกระทรวงการคลงัไปยังแต่ละบญัชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยไม่ผ่านส านักงานบริหารจังหวดัหรือกระทรวงมหาดไทย ทัง้นี ้

หน่วยงานสว่นกลางในระดบัจงัหวดัให้มีการรายงานต่อส านักงานบริหารจังหวดัด้วยนอกเหนือไปจากการรายงานต่อเจ้ากระทรวงท่ีหน่วยงานนัน้ๆ สงักัด ในส่วนของ

เจ้าหน้าท่ีอ าเภอให้มีการเปลี่ยนบทบาทไปเป็นผู้ประสานงานเทศบาล (Municipal Coordination Officer) และก านันปรับเปลี่ยนหน้าท่ีไปเป็นผู้ประสานงานองค์การ

บริหารสว่นต าบล (Tumbon Coordination Officer) โดยต าแหน่งดงักลา่วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและสภาอบต. ตามล าดับ โดยรูปแบบโครงสร้าง

การบริหารงานเช่นนีจ้ะช่วยลดความทบัซ้อนของการบริหารแบบคู่ขนานได้ โดยเฉพาะการให้บริการสาธารณะในลกัษณะเดียวกัน แต่จะต้องมีการก าหนดบทบาทและ

ความรับผิดชอบให้มีความชัดเจน นอกจากนี ้การทบทวนและปรับลดขัน้ตอนในการควบคุมก ากับดูแลท้องถ่ินทัง้ในเร่ืองการบริหารจัดการด้านการคลงั การบริหาร

บคุคลากร และการบริหารราชการทัว่ไป ตลอดจนการมีระบบการตรวจสอบและถ่วงดลุท่ีเหมาะสมจะเป็นการช่วยส่งเสริมการท างานของท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพมาก

ขึน้ 

 

 กล่อง 2.2 รูปแบบการกระจายอ านาจภายใต้การปกครองแบบรัฐเด่ียว 

คณุสมบติัท่ีส าคญั 
 หน่วยงานการปกครองสว่นจงัหวดัที่อ่อนแอ และองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นท่ีเข้มแข็ง 
สอดคล้องกบัระบบรัฐเด่ียว 

 ผู้ว่าราชการจงัหวัดที่ได้รับการแต่งตัง้จากสว่นกลางมีฐานะเป็นผู้บริหารสงูสดุในระดับจงัหวัด มี
ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 4 ปี โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกสภา
จงัหวัด 

 สภามีฐานะเป็นองค์กรนิติบญัญัติระดบัจังหวัดโดยประกอบด้วยผู้น าองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่มีประชากรมากกว่า 10,000 คน ด ารงต าแหน่งเต็ม
ระยะเวลา และหากมีประชากรต ่ากว่า 10,000 คน ให้ด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลา 1 ใน 4 โดยให้
สลบักันด ารงต าแหน่ง  

 งบประมาณถ่ายโอนโดยตรงจาก กค. ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส านกังานในพืน้ที่
รายงานทัง้ต่อหน่วยงานราชการส่วนกลางและองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 หน่วยงานปกครองสว่นจังหวัดยังคงมีอยู่ แต่ต าแหน่งที่มาจากการแต่งตัง้ต้องได้รับความ
เห็นชอบโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจะได้รับการทบทวนรายปี 
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ตาราง 2.2 เปรียบเทียบโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางและท้องถ่ินในปัจจุบันและข้อเสนอแนะ 

ระดับการ

ปกครอง 

ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร 

ระบบปัจจุบัน ข้อเสนอแนะ ระบบปัจจุบัน ข้อเสนอแนะ 

สว่นกลาง สภาผู้แทนราษฎร 

(เลือกตัง้โดยตรง) 

วฒุิสภา (แต่งตัง้) 

ไมเ่ปลี่ยนแปลง นายกรัฐมนตรี 

(เลือกตัง้โดยตรง) 

นายกรัฐมนตรี (ไมเ่ปลี่ยนแปลง) 

เสนอให้จดัตัง้ส านกังานความสมัพนัธ์ระหวา่ง 

สว่นกลางและท้องถ่ิน (Office of Central-Local 

Relations)  

จงัหวดั องค์การบริหารสว่น

จงัหวดั (อบจ.) 

สภาจงัหวดั (Provincial council)  

จะประกอบด้วยผู้บริหารสงูสดุของ 

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวดั

นัน้ๆ ท่ีมาจากการเลือกตัง้โดยประชาชน  

ผู้วา่ราชการจงัหวดั 

นายก อบจ.   

ผู้วา่ราชการจงัหวดั (Governor) ได้รับความเห็นชอบ

จากเสียงสว่นใหญ่ของสมาชิกของสภาจงัหวดั 

 

เทศบาล สภาเทศบาล  ไมเ่ปลี่ยนแปลง นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี (ไมเ่ปลี่ยนแปลง) 

เจ้าหน้าท่ีอ าเภอให้มีการเปลี่ยนบทบาทไปเป็นผู้

ประสานงานเทศบาล (Municipal Coordination 

Officer) 

ต าบล สภาองค์การบริหาร

สว่นต าบล (อบต.)  

ไมเ่ปลี่ยนแปลง ก านนั  

นายกอบต.  

นายกอบต. (ไมเ่ปลี่ยนแปลง) 

ก านนัให้มีการเปลี่ยนบทบาทไปเป็นผู้ประสานงาน

อบต. (TAO coordination officer) 

 

ทางเลือกนีเ้ป็นการสนับสนุนเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ให้ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหน่ึงอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้ รวมถึงการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนและอ านาจของชุมชนในกระบวนการตรวจสอบภาครัฐ แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างท่ีได้น าเสนอในทางเลือกนีจ้ะเป็นการน าไปสู่การลดต้นทุนในการ
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บริหารจดัการภาครัฐ และการบรูณาการบริหารงานภาครัฐภายใต้การปกครองแบบรัฐเด่ียว ข้อดีอีกประการหนึ่งของทางเลือกนีคื้อการน าเสนอให้มีการจัดตัง้ส านักงาน

บริหารจังหวดั (Office of Provincial Administrative Organization) เพ่ือเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างส่วนกลางและส่วนท้องถ่ินในระดับจังหวดั อย่างไรก็ดี 

โครงสร้างท่ีน าเสนอนีอ้าจจะมีการปรับเปลี่ยนในระยะปานกลางถึงระยะยาว เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีศักยภาพเพ่ิมขึน้และมีกลไกความรับผิดชอบท่ีมี

ประสิทธิภาพ ซึง่ในกรณีนีห้น่วยงานสว่นท้องถ่ินจะมีอ านาจในการบริหารงานอย่างเต็มรูปแบบและส านักงานบริหารจังหวดัอาจจะไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป  ทัง้นี ้แนว

ทางเลือกนีไ้ด้รับความส าเร็จในหลายประเทศท่ีน าไปปฏิบติั เช่น ประเทศแอฟริกาใต้และชิลี เป็นต้น 

15. ในกรณีของประเทศไทยนัน้อ านาจท่ีแท้จริงในการให้บริการสาธารณะในระดบัพืน้ท่ียงัคงอยูก่บัสว่นกลาง โดยหน่วยงานส่วนท้องถ่ินมีข้อมลูและอ านาจอย่างจ ากัด

ในการให้บริการท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี ซึง่การบริหารงานในลกัษณะดงักลา่วไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  ดังนัน้แล้วควรให้มีระบบการก ากับดูแล

ภาพรวมในการให้บริการสาธารณะลงไปถึงระดับพืน้ท่ี ซึ่งการก ากับดูแลดังกล่าวจะสามารถท าได้ก็ต่อเมื่อทัง้การด าเนินงานของหน่วยงานกลางมีการบูรณาการกับการ

ด าเนินงานโดยท้องถ่ินหรือมีการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซึง่ข้อเสนอแนะทางเลือกรูปแบบการกระจายอ านาจภายใต้การปกครองแบบรัฐเด่ียวจะช่วยแก้ปัญหาดงักลา่วได้ 

16. บทบาทขององค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการประสานงานระหว่างส่วนกลางและส่วนท้องถ่ิน ท่ีมีความคลมุเครือส่งผลต่อความล่าช้าในกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพ

หน่วยงานในระดบัท้องถ่ิน กลา่วคือ กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน และส านกังานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน7 มีบทบาทท่ีซ า้ซ้อนกันในการ

ประสานงานระหวา่งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถ่ิน โดยส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจฯ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในเร่ืองการก าหนดนโยบายการกระจาย

อ านาจท่ีรวมถึง การวางแผนการกระจายอ านาจฯ  การก าหนดหลกัเกณฑ์การจัดสรรการถ่ายโอนภารกิจและเงินอุดหนุนจากส่วนกลางไปยงัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และให้

ส านกังานคณะกรรมการกระจายอ านาจฯ ท าหน้าท่ีติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามแผนการกระจายอ านาจ ในขณะท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินมีหน้าท่ีก ากับดูแลการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเก่ียวข้องกับการด าเนินงานหลายด้าน ได้แก่ การแต่งตัง้และการโอนย้ายบุคลากร การตัดสินใจเก่ียวกับสถานะของหน่วยงานการ

ปกครองสว่นท้องถ่ิน การยบุรวมและการยกเลิกหน่วยงาน การประเมินการด าเนินงานด้านการเงินและการให้บริการในระดับท้องถ่ิน และการท าหน้าท่ีเป็นผู้ ดูแลกองทุนส ารองของ

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน นอกจากนี ้กรมสง่เสริมการปกครองสว่นท้องถ่ินยงัท าหน้าท่ีบริหารเงินอุดหนุนของท้องถ่ินและประเมินประสิทธิภาพการท างานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินทัง้ในด้านการเงินและการปฏิบติังาน ซึง่บทบาทของทัง้ 2 หน่วยงานกลางข้างต้นจ าเป็นต้องได้รับการทบทวนเพื่อปรับปรุงการประสานงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและ

สว่นท้องถ่ินโดยมุง่เน้นการเสริมสร้างศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีข้อเสนอแนะให้ทบทวนสถานะของส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจฯ ซึ่งอยู่ภายใต้

ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ให้มีการยกระดับให้เป็น ส านกังานส่งเสริมความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนกลางและส่วนท้องถ่ิน (Office of Central-Local Relations) ภายใต้ส านัก

นายกรัฐมนตรี ท าหน้าท่ีครอบคลมุในเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานสว่นกลางและสว่นท้องถ่ินทัง้หมดแบบเบ็ดเสร็จ รวมถึงท าหน้าท่ีประสานงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง

เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทัง้นี ้ส านักงานฯ จะท าหน้าท่ีเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการความสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและ

สว่นท้องถ่ินท่ีมีหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและนโยบายด้านการเงินและงบประมาณ ในขณะท่ีส านักงานฯ จะท าหน้าท่ีสนับสนุนเชิงวิเคราะห์

และเชิงนโยบายกับคณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายทัง้หมดท่ีเก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถ่ิน นอกจากนี ้ส านักงานฯ จะท าหน้าท่ีประสานงานกับหน่วยงาน

ส่วนกลาง (กระทรวงการคลงั ส านักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย) และทุกหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายรัฐบาลและโครงการท่ีเก่ียวข้องให้กับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ส านักงานฯ อาจจะได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีในการพฒันาฐานข้อมลูเก่ียวกับการด าเนินงานของท้องถ่ินทัง้ในเร่ืองการบริหารจัดการทางการเงินและการบริหารจัดการ

องค์กรของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินนัน้ อาจให้มีการพิจารณาปรับบทบาทขององค์กรในการเอือ้อ านวยให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพแทนการก ากับดูแล ซึ่งบทบาทดังกล่าวนีม้ีความสอดคล้องกับประสบการณ์การพฒันาของญ่ีปุ่ นและฝร่ังเศส ท่ีประสบความส าเร็จในการ

กระจายอ านาจและเป็นไปตามแนวทางการพฒันาระบบความสมัพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานสว่นกลางและสว่นท้องถ่ิน (ดกูลอ่ง 2.3 ส าหรับการปฏิรูปในประเทศญ่ีปุ่ นและฝร่ังเศส) 

17. การกระจายอ านาจสูอ่งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินของไทยก าลงัอยูใ่นช่วงเปลี่ยนถ่ายโดยสงัเกตได้จากภาระหน้าท่ีในหลายบทบาทมีการถ่ายโอนจากส่วนกลางไปยงั

สว่นท้องถ่ิน ในปัจจบุนัสดัสว่นรายจ่ายของท้องถ่ินคิดเป็นประมาณร้อยละ 15 ของรายจ่ายภาครัฐ ได้ถกูใช้ด าเนินการให้บริการสาธารณะตัง้แต่ในเร่ืองของการให้บริการชุมชนไป

                                   
7 คณะกรรมการการกระจายอ านาจฯ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีรัฐมนตรีจากกระทรวงและหวัหน้าหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นกรรมการ โดยส านกังาน

คณะกรรมการการกระจายอ านาจฯ ท าหน้าท่ีฝ่ายเลขานกุารของคณะกรรมการ 
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ยงัเร่ืองสาธารณะสขุและการศึกษา ตลอดจนงานด้านสงัคมทัง้ในส่วนของผู้สงูอายแุละผุ้ทุพพลภาพ อย่างไรก็ตาม การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในแต่ละระดับขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินต้องมีความชัดเจนมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการให้บริการทางสังคม ทัง้นี ้การขาดความชัดเจนในการแบ่งหน้าท่ีและความทับซ้อนด้านความ

รับผิดชอบน าไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพและเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการประสานงาน นอกจากนี ้การให้บริการสาธารณะในเร่ืองเดียวกันยงัเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของหลาย

หน่วยงาน และงบประมาณก็ยังมาจากหลายแหล่งเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ในการให้บริการด้านการศึกษาจะพบว่า หน่วยงานกลางหลายหน่วยงานมีส่วนในการสนับสนุน

งบประมาณ ในขณะเดียวกันก็มีเงินอุดหนุนถ่ายโอนไปยงัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเป็นการสนับสนุนโครงการด้านการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจมี

งบประมาณจากแหลง่รายได้ท่ีจดัเก็บเองเพ่ือใช้ด าเนินการทางด้านการศึกษาด้วย การท่ีมีแหล่งงบประมาณหลายแหล่งในการสนับสนุนภารกิจเดียวกันส่วนหนึ่งอาจจะมาจาก

การตระหนักถึงความแตกต่างทางด้านศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการด าเนินภารกิจดังกล่าวจึงก าหนดให้มีแหล่งงบประมาณหลายแหล่งเพ่ือช่วยในการ

ด าเนินการ อยา่งไรก็ตาม การก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ชัดเจนตามระดับและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่ง แม้ว่าในทาง

ปฏิบติัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในระดบัท่ีแตกต่างกนัสามารถเลือกประเภทและระดบัของการให้บริการสาธารณะได้ แต่ด้วยปัจจยัทางด้านศักยภาพและปัจจัยการเงินท่ีจ ากัด 

ท าให้ไม่มีความเหมาะสมด้วยประการทัง้ปวงท่ีจะให้ อบต. รับผิดชอบในภารกิจด้านการให้บริการสาธารณสขุระดับกลาง (Secondary healthcare) ท่ีต้องใช้เทคโนโลยทาง

การแพทย์ท่ีสูงขึน้ เมื่อเทียบกับเทศบาลขนาดใหญ่หรือ อบจ. ท่ีมีศักยภาพสงูกว่า ความชัดเจนในการก าหนดภารกิจยงัเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการประเมินความเหมาะสมในการ

ก าหนดรายได้ของท้องถ่ินด้วย โดยสดัสว่นรายได้ของท้องถ่ินต่อรายได้สทุธิของรัฐบาลมีการปรับมาแล้วหลายครัง้เพ่ือให้สะท้อนถึงภารกิจท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินรับผิดชอบ

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งด้านสาธารณสขุ และการศึกษา  

 

กล่อง 2.3 การปรับเปล่ียนบทบาทของหน่วยงานส่วนกลางที่ก ากับดูแลหน่วยงานการปกครองท้องถ่ินเพื่อการสนับสนุนการกระจายอ านาจ – บทเรียนของ
ฝร่ังเศส ญ่ีปุ่น และสหราชอาณาจักร 

ประเทศพฒันาแล้วหลายประเทศได้พยายามท่ีจะปรับเปลี่ยนบทบาทของหน่วยงานสว่นกลางท่ีก ากบัดแูลหน่วยงานสว่นท้องถ่ินเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับแนวทางใหม่ภายใต้
การปกครองท้องถ่ินแบบกระจายอ านาจ โดยบางประเทศประสบความส าเร็จในการปฏิรูปนี ้ในขณะท่ีอีกหลายประเทศก็ไมป่ระสบความส าเร็จ 

กรณีศึกษาประเทศฝร่ังเศส 

กระทรวงมหาดไทยของประเทศฝร่ังเศสมีการปรับเปลี่ยนบทบาทอยา่งค่อยเป็นค่อยไปในช่วงระยะเวลากวา่ 20 ปี จากบทบาทท่ีควบคมุก ากบัดแูลและปกครองหน่วยงานท้องถ่ิน
ท่ีถกูมองวา่ไมส่ามารถบริหารจดัการด้วยตนเองได้ ไปเป็นบทบาทในการประสานงาน ดแูลและการสร้างกรอบการก ากบัดแูลท่ีสนบัสนุนความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานได้ ซึ่ง
หน่วยงานส่วนท้องถ่ินท่ีเกิดขึน้เป็นจ านวนมากในช่วงการปฏิรูปด้านการกระจายอ านาจท าให้มีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีหน่วยงานประสานงานและก ากับดูแล และ
กระทรวงมหาดไทยก็เป็นหน่วยงานท่ีมีศกัยภาพท่ีจะท าหน้าท่ีนีไ้ด้ ในขณะท่ีกระทรวงมหาดไทยมีบทบาทท่ีส าคญัในการดแูลหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน แต่ก็ยงัค านึงถึงความส าคัญ
ของความเป็นอิสระของหน่วยงานท้องถ่ินทัง้ในเร่ืองงบประมาณและการบริหารจดัการ 

กรณีศึกษาประเทศญ่ีปุ่ น 

บทบาทของกระทรวงมหาดไทยของประเทศญ่ีปุ่ นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในช่วงของการปฏิรูปด้านการกระจายอ านาจ โดยในช่วงก่อนและช่วงริเร่ิมการกระจายอ านาจ 
หน่วยงานส่วนกลางได้ใช้อ านาจการก ากับดูแลหน่วยงานส่วนท้องถ่ินอย่างเข้มงวด โดยมีแม้กระทั่งกระทั่งกฎหมายท่ีก าหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินท่ีได้รับเลือกตัง้ท าหน้าท่ีเป็น
ตวัแทนของรัฐบาลกลาง และอาจถกูปลดได้หากไมป่ฏิบติัตามข้อก าหนดนี ้

อยา่งไรก็ตาม ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา การปฏิรูปเร่ิมมุง่ท่ีจะลดบทบาทการก ากบัควบคมุต่างๆ ท่ีไมเ่อือ้ต่อความเป็นอิสระของท้องถ่ินซึ่งส่งผลให้ความสมัพนัธ์ระหว่างรัฐบาลและ
หน่วยงานส่วนท้องถ่ินเร่ิมมีความสมดุล และท้ายท่ีสุดหน่วยงานส่วนกลางได้ลดบทบาทในการสั่งการและควบคุมและหันมาใช้วิธีการร่วมมือระหว่างกันแทน นอกจากนี ้
กระทรวงมหาดไทยได้แปรสภาพเป็นกระทรวงกิจการภายใน (Ministry of Home Affairs) ประกอบกับมีการขยายขอบเขตความรับผิดชอบเพ่ิมเติมในภายหลงั จึงกลายมาเป็น
กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร (Ministry of Home Affairs and Communication) กลา่วโดยสรุป บทบาทของกระทรวงฯ ได้เปลี่ยนแปลงจากการสัง่การควบคุมไปเป็นการ
ดแูลด้านการคลงัและท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนของหน่วยงานสว่นท้องถ่ินในรัฐบาลกลางและปกป้องงบประมาณของหน่วยงานท้องถ่ินจากกระทรวงทบวงกรมอ่ืนๆ ซึ่งภายใต้แนวทางนี ้
หน่วยงานท้องถ่ินและกระทรวงฯ มีแนวคิดและแนวทางการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกนัมากขึน้ 

กรณีศึกษาสหราชอาณาจกัร 

ในช่วงหลายสิบปีท่ีผ่านมา ความเป็นอิสระของหน่วยงานส่วนท้องถ่ินในสหราชอาณาจักรถูกลดบทบาทลงในหลายๆ ทาง โดยกระทรวงมหาดไทยของ สหราชอาณาจักรได้
พยายามท่ีจะด าเนินการควบคุมงบประมาณหน่วยงานท้องถ่ินอย่างเข้มงวด ซึ่งเป็นการซ า้เติมข้อจ ากัดท่ีมีอยู่แล้วจากหลักแนวคิดท่ี ห้ามหน่วยงานท้องถ่ินปฏิบัติหน้าท่ีหรือ
รับผิดชอบบทบาทใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีได้รับอนญุาตตามกฎหมายอยา่งชดัเจน นอกจากนี ้แม้ว่าผู้บริหารท้องถ่ินจะมาจากการเลือกตัง้ก็ตาม เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินจ านวน
มากยงัคงได้รับการแต่งตัง้โดยกระทรวงมหาดไทย ท่ีได้ก าหนดระเบียบในการบริหารบุคลากรในลกัษณะภาคตัดขวาง (Cross-cutting) ส าหรับหน่วยงานท้องถ่ินทั่วประเทศ 
มาตรการเข้มงวดต่อหน่วยงานสว่นท้องถ่ินยงัคงด าเนินต่อไปโดย กระทรวงมหาดไทยออกกฎระเบียบและการก ากับดูแลท่ีเข้มงวดในด้านคุณภาพของการให้บริการ ซึ่งมีผลให้
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หน่วยงานสว่นท้องถ่ินท่ีไมผ่่านการประเมินในเร่ืองของประสิทธิภาพการให้บริการจะถกูตดัลดวงเงินงบประมาณ ในกรณีนีส้หราชอาณาจักรจึงเป็นตัวอย่างท่ีแสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงในทิศตรงข้าม คือการท่ีหน่วยงานสว่นกลางโดยกระทรวงมหาดไทยมีความเข้มงวดในการควบคมุหน่วยงานสว่นท้องถ่ินมากขึน้ ซึง่แนวทางดังกล่าวเป็นการบัน่ทอน
ความมีอิสระของท้องถ่ิน 

ที่มา: Prud’homme (2006), Jun and Moto (1998), Mochida (2008), King (2006), Cole (2006). Thoeing (2005) 

 

18. ตามบทบญัญติัรัฐธรรมนญูได้ระบไุว้อยา่งชดัเจนเก่ียวกบัการถ่ายโอนภารกิจหน้าท่ีในการให้บริการสาธารณะไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ แต่การ

ถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาในระดบัประถมศึกษาและการถ่ายโอนศนูย์อนามยัยงัไมม่ีความคืบหน้าเท่าท่ีควร แม้ว่าจะกล่าวอ้างเหตุผลความจ าเป็นในการควบคุมความเสี่ยง

จากการให้บริการท่ีไมม่ีคณุภาพจากการท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินขาดศกัยภาพในการด าเนินการในภารกิจดงักลา่ว ความลา่ช้านีส้ง่ผลต่อความน่าเช่ือถือในแผนการกระจาย

อ านาจ เน่ืองจากการกระจายอ านาจด้านการศึกษาและการสาธารณสุขเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของวาระการปฏิรูปการกระจายอ านาจของประเทศ ซึ่งรายงานฉบับนีไ้ด้

วิเคราะห์ถึงสาเหตขุองความลา่ช้าและตวัเลือกทางนโยบายท่ีจะแก้ปัญหาเหลา่นี ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้

19. การกระจายอ านาจด้านสาธารณสขุ การถ่ายโอนภารกิจด้านการดูแลศูนย์อนามยัและการส่งเสริมสขุภาพให้กับหน่วยงานส่วนท้องถ่ินท่ีไม่มีความคืบหน้านัน้มี

สาเหตมุาจากปัจจยัหลายประการ โดยประการแรกได้แก่หลกัเกณฑ์ด้านความพร้อม รวมถึงข้อก าหนดท่ีเข้มงวดเก่ียวกับศักยภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงาน ซึ่งองค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินสว่นใหญ่ไมผ่่านหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดดงักลา่ว โดยเฉพาะข้อก าหนดท่ีเป็นอปุสรรคต่อการด าเนินการ ได้แก่การก าหนดให้พนกังานสาธารณสขุส่วนใหญ่

ต้องโอนย้ายจากหน่วยงานสว่นกลางมาสงักดัยงัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ซึง่บคุคลากรสาธารณสขุสว่นใหญ่มีทศันคติวา่การอยูภ่ายใต้สงักดัหน่วยงานสว่นท้องถ่ินเป็นการลด

ขัน้ต าแหน่งของตนเอง ประการท่ีสอง กระทรวงสาธารณสุขขาดแรงจูงใจในการเร่งรัดกระบวนถ่ายโอนภารกิจดังกล่าว เน่ืองจากจะท าให้กระทรวงฯ สญูเสียบุคลากรและ

งบประมาณ ประการท่ีสาม หน่วยงานสว่นท้องถ่ินขาดแรงจงูใจในการรับหน้าท่ีดูแลศูนย์อนามยัท่ีได้รับการถ่ายโอนมานี ้เน่ืองจากขาดความเช่ือมัน่ในว่าจะได้รับการสนับสนุน

ด้านงบประมาณอยา่งเต็มรูปแบบจากสว่นกลาง จากอปุสรรคท่ีกลา่วมาข้างต้นนีจ้ะเห็นวา่วาระการกระจายอ านาจทางด้านสาธารณสขุมคีวามเป็นไปได้น้อยท่ีจะบรรลเุป้าหมาย

ในอนาคตอนัใกล้นี ้ดงันัน้ เพื่อให้วาระการปฏิรูปการกระจายอ านาจมีความคืบหน้าและเป็นการเพ่ิมความเช่ือถือจากประชาชน รัฐบาลควรให้ความส าคัญกับการทบทวนแนว

ทางการปฏิรูปดงักลา่ว 

20. ตามหลกัการและประสบการณ์ในการด าเนินงานด้านการกระจายอ านาจด้านสาธารณสขุไปยงัท้องถ่ินพบว่า ไม่ได้ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพและการเข้าถึงการ

บริการด้านสาธารณสขุขัน้พืน้ฐานของประชาชนมากนกัเมื่อพิจารณาถึงประเด็นท่ีวา่ท้องถ่ินยงัมีการพึง่พิงงบประมาณจากส่วนกลางเป็นจ านวนมาก แต่ประการส าคัญอยู่ท่ีการ

เข้ามามีส่วนร่วมของท้องถ่ินในการให้บริการสาธารณสุขโดยการท าหน้าท่ีประสานงานกับส่วนกลางถึงความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพืน้ท่ี ซึ่งการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนท้องถ่ินประกอบกบัหน่วยงานสว่นท้องถ่ินมีการตอบสนองและรับผิดชอบต่อประชาชนในท้องถ่ินจะน าไปสูก่ารพฒันาประสิทธิภาพการให้บริการในท่ีสุด อย่างไรก็ตาม 

รูปแบบการให้บริการสาธารณสขุอาจจะเป็นแบบรวมศนูย์หรือกระจายอ านาจก็ได้ เช่น ประเทศฝร่ังเศสประสบความส าเร็จในการพฒันาระบบสาธารณสขุในระดับท้องถ่ินด้วย

ระบบแบบรวมศนูย ์ในขณะท่ีบราซิล แคนาดา เดนมาร์ก ฟินแลนด์และสวีเดนประสบความส าเร็จผ่านรูปแบบการกระจายอ านาจ 

 

กล่อง 2.4 การเปรียบเทียบประสบการณ์จากต่างประเทศในการให้บริการด้านสาธารณสุข 

โปแลนด์ 

การให้บริการด้านสาธารณสขุได้ปฏิรูปจากระบบรวมศูนย์ไปสู่รูปแบบของการกระจายความรับผิดชอบในด้านการให้บริการและการบริหารจัดการด้านสาธารณสขุ โดยในช่วง

ก่อนปี 2533 การให้บริการด้านสาธารณสขุและศนูย์อนามยัได้รับการบริหารและการสนบัสนนุด้านงบประมาณจากหน่วยงานสว่นกลางภายใต้สงักดักระทรวงสาธารณสขุ โดยใน

ปี 2534 กฎหมายองค์กรท่ีให้บริการด้านสาธารณสขุได้อนุญาตให้หน่วยงานและองค์กรในระดับการปกครองต่างๆ เป็นผู้ดูแลหน่วยงานหรือสถานให้บริการสาธารณสขุได้ ซึ่ง

รวมถึงหน่วยงานระดบัจงัหวดัและระดบัท้องถ่ิน องค์กรไม่แสวงหาก าไร และองค์กรเอกชนท่ีแสวงหาก าไร โดยหน่วยงาน 2 ประเภทสดุท้ายต้องผ่านมาตรฐานทางด้านเทคนิค

เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพของการให้บริการ โดยค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการนัน้ ส่วนมากผู้ ใช้บริการจะเป็นผู้ จ่ายด้วยตนเอง อนึ่ง ในปี 2535 การสนับสนุนด้าน

งบประมาณส าหรับภาคสาธารณสขุถกูก าหนดให้อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลงั โดยกองทุนสาธารณสขุแห่งชาติ ซึ่งกองทุนฯ นีม้ีหน้าท่ีในการสนับสนุนงบประมาณ

ส าหรับการให้บริการด้านสาธารณสขุ  และในปี 2538 กระทรวงสาธารณสขุได้ออกกฎระเบียบเก่ียวกับเง่ือนไขของการถ่ายโอนงบประมาณให้กับหน่วยงานสาธารณสขุท่ีบริหาร

จดัการตนเอง โดยให้หน่วยงานเหลา่นีม้ีอ านาจในการบริหารจดัการงบประมาณของตวัเอง ทัง้นี ้การบริหารจัดการการให้บริการด้านสาธารณสขุในปัจจุบนั ยงัคงเป็นหน้าท่ีของ

หน่วยงานระดบัภมูิภาค โดยหน่วยงานสว่นท้องถ่ินสว่นใหญ่รับผิดชอบการให้บริการสาธารณสขุเบือ้งต้น และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีบทบาทในการให้บริการสาธารณสขุใน
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ระดบัท่ีสงูขึน้ไป ดงันัน้ หน่วยงานปกครองในทกุระดบัต่างมีบทบาทในการบริหารจดัการการให้บริการด้านสาธารณสขุในระดบัความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกนัไป หน่วยงานเหล่านี ้

ได้รับการสนบัสนนุด้านงบประมาณจากรัฐบาลและยงัมีการหารายได้ให้กบัตนเองโดยการจัดเก็บภาษีเพ่ือสนับสนุนโครงการสาธารณสขุต่างๆ อย่างไรก็ดี รัฐบาลยงัคงมีหน้าท่ี

รับผิดชอบต่อนโยบายสาธารณสขุระดับชาติ การด าเนินโครงการสาธารณสขุ การฝึกอบรมบุคลากร การจัดหาเงินทุนส าหรับอุปกรณ์การแพทย์ การก ากับดูแลและการจัดหา

เงินทนุส าหรับโครงการสาธารณสขุภายใต้กองทนุสาธารณสขุแห่งชาติ 

 

 

 

 

สวีเดน 

การกระจายอ านาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบในการให้บริการด้านสาธารณสขุของประเทศสวีเดนนัน้มีประวติัอนัยาวนานตัง้แต่ช่วงศตวรรษท่ี 24 ซึง่เป็นช่วงท่ีหน่วยงานทางการ

เมืองการปกครองในระดับภูมิภาคได้รับมอบหมายภารกิจในการด าเนินงานด้านสาธารณสขุในประเทศ ซึ่งการวางแผน การให้บริการและการจัดหางบประมาณส าหรับการ

ให้บริการด้านสาธารณสขุ อยูใ่นกลุม่ความรับผิดชอบท่ีถกูถ่ายโอนไปยงัหน่วยงานในระดบัภมูิภาคหรือระดบั 'มณฑล' (County) โดยในปี 2498 สวีเดนได้ริเร่ิมนโยบายระดับชาติ

ด้านประกันสุขภาพ ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานในระดับภูมิภาคทัง้หมดให้บริการด้านสาธารณสุขภายใต้งบประมาณสนับสนุนจ านวนมาก โดยในช่วงหลายปีต่อมา 'เขต' 

สาธารณสขุ (Districts) ซึง่เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการให้บริการในระดบัเบือ้งต้นมีความเป็นอิสระเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะในการจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรภายในเขตพืน้ท่ีของ

ตนเอง โดยในปัจจบุนั ความรับผิดชอบในด้านการบริหารจดัการและการจดัหางบประมาณส าหรับทัง้การให้บริการด้านสาธารณสขุในระดบัเบือ้งต้นและในระดับท่ีสงูขึน้ไปอยู่ภายใต้

การดแูลของหน่วยงานการปกครองระดบัมณฑล ซึง่โดยสว่นมากหน่วยงานด้านสาธารณสขุท่ีอยูภ่ายใต้การดแูลของแต่ละมณฑลจะประกอบด้วยโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 1 แห่ง และ

หน่วยบริการด้านสาธารณสขุขนาดย่อยอีกจ านวนหนึ่ง (โดยแบ่งออกเป็นเขตพืน้ท่ีการสาธารณสุข) ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่มาจากการเก็บภาษีภายในมณฑล โดยมีแหล่งเงิน

สนบัสนนุเพ่ิมเติมจากเงินอดุหนนุของรัฐและเงินท่ีเก็บจากผู้ ใช้บริการ ทัง้นี ้โรงพยาบาลอยูภ่ายใต้การจดัการโดยตรงของผู้แทนประชาชนในระดบัมณฑลท่ีได้รับการเลือกตัง้และได้รับ

การสนบัสนนุโดยเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ โดยการให้บริการด้านสาธารณสขุส่วนใหญ่เป็นการให้บริการโดยภาครัฐ โดยมีสดัส่วนเพียงเล็กน้อยของการให้บริการสาธารณสขุเบือ้งต้นท่ีอยู่

ภายใต้การดแูลโดยภาคเอกชน (ร้อยละ 5-10)  

ฝร่ังเศส 

รูปแบบการให้บริการด้านสาธารณสขุของฝร่ังเศสมีรูปแบบท่ีตรงกันข้ามกับแนวทางการกระจายอ านาจในลกัษณะท่ีกล่าวถึงข้างต้นโดยมีลกัษณะท่ีรัฐ (State) เป็นผู้น าในการ

บริหารจดัการ โดยรัฐบาลกลาง (Central Government) คงไว้ซึง่บทบาทหลกัในการจดัหางบประมาณและการมีบทบาทท่ีส าคญัในการให้บริการและการบริหารจัดการ ซึ่งชาวฝร่ังเศส

เช่ือว่าระบบนีเ้ป็นทางสายกลางระหว่างระบบสาธารณสขุแห่งชาติของสหราชอาณาจักรซึ่งถกูมองว่ามีการให้บริการในแง่ของการเข้าถึงท่ีมากเกินไปแต่มีทางเลือกในแง่ความ

หลากหลายของการบริการท่ีไมเ่พียงพอ และระบบสาธารณสขุของอเมริกาซึง่มีทางเลือกในแง่ความหลากหลายของการบริการท่ีมาก แต่การเข้าถึงท่ีไม่เพียงพอ ซึ่งการให้บริการด้าน

สาธารณสุขภายใต้ระบบของฝร่ังเศสนัน้ มีการสนับสนุนด้านงบประมาณโดยโครงการประกันสขุภาพแห่งชาติ แม้ว่าในหลกัการแล้ว กองทุนประกันสขุภาพจะมีฐานะเป็นองค์กร

เอกชนซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบการให้บริการสาธารณะ แต่ในทางปฏิบัติ กองทุนประกันสุขภาพมีสถานะกึ่งองค์กรสาธารณะซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยหน่วยงานของรัฐท่ี

รับผิดชอบด้านประกนัสงัคม การให้บริการด้านสาธารณสขุของฝร่ังเศสนัน้ประกอบไปด้วยองค์กรสาธารณสขุเอกชน กลุม่องค์กรภาคเอกชนท่ีให้บริการด้านสาธารณสขุ สถานบริการ

สาธารณสขุของรัฐย่อยๆ และหน่วยงานให้บริการสาธารณสขุของภาครัฐขนาดใหญ่ ซึ่งส่งผลให้ ผู้ ใช้บริการมีตัวเลือกส าหรับการขอรับบริการท่ีหลากหลาย หน่วยงานเอกชนด้าน

สาธารณสขุมีบทบาทอยา่งสงูในการให้บริการผู้ ป่วยนอก ในขณะท่ีการดแูลรักษาในโรงพยาบาลอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดย

กระทรวงสาธารณสขุและหน่วยงานในภูมิภาค หน่วยงานปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทจ ากัดในการบริหารจัดการ การให้บริการหรือการจัดหางบประมาณส าหรับการให้บริการด้าน

สาธารณสขุภายใต้องค์กรภาครัฐ ดงันัน้ ระบบปัจจบุนัจึงมีลกัษณะท่ีผู้ ป่วยมีสิทธิท่ีจะเลือกแพทย์ท่ีจะท าการรักษาให้ แพทย์มีสิทธ์ิในการเลือกวิธีการรักษา และการช าระเงินเป็นไปใน

ลกัษณะท่ีผู้ ป่วยช าระโดยตรงให้กับแพทย์ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวส่วนใหญ่สามารถเบิกคืนได้จากโครงการสาธารณสขุถ้วนหน้า โดยระบบนีม้ีลกัษณะเป็นระบบผูกขาดแบบทวิภาคี โดย

สมาคมแพทยต์่างๆ มีอ านาจในการให้บริการด้านสาธารณสขุแต่เพียงผู้ เดียว ในขณะท่ีระบบประกนัสขุภาพแห่งชาติเองก็มีอ านาจผกูขาดในการบริหารจดัการด้านการเงิน  

ที่มา: Saltman et al. 2007, Rodwin 2003, Rodwin and Le Pen 2004  

21. เน่ืองจากประเทศไทยมีแนวทางการให้บริการด้านสาธารณสขุในรูปแบบกระจายอ านาจ ซึง่แนวทางการด าเนินงานมีหลายวิธีท่ีจะให้บรรลวุตัถปุระสงค์นี ้วิธีแรก ใน

มมุมองท่ีสุดโต่งนัน้อาจจะเสนอให้มีการถ่ายโอนการควบคุมและการจัดการด้านงบประมาณของทุกศูนย์บริการด้านสาธารณสุขให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และให้



รายงานศกึษาการบริหารจดัการการคลงัสาธารณะของประเทศไทย: รายงานศกึษาฉบบัที่ 3 
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่น 

22 

 

บคุลากรด้านสาธารณสขุสามารถเลือกได้วา่จะโอนย้ายเป็นบคุลากรภายใต้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน หรือหากเลือกท่ีจะไมโ่อนย้ายก็ให้แยกเป็นสว่นหนึ่งของกลุม่บคุลากรเสริม 

(Surplus pool) ซึง่แนวทางนีอ้าจจะถกูต่อต้านโดยบคุลากรด้านสาธารณสขุ และอาจก่อให้เกิดการหยดุชะงกัในการให้บริการ ดงันัน้แนวทางเลือกนีจ้ึงอาจไมส่ามารถปฏิบติัได้ใน

ความเป็นจริง วิธีท่ีสอง การปฏิรูปสามารถใช้วิธีการการกระจายอ านาจตามขนาดขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน โดยเทศบาลท่ีมีจ านวนประชากรเกิน 50,000 คน จะมีโอกาสใน

การเลือกวา่จะสร้างระบบการบริหารจดัการและการควบคมุศนูย์บริการด้านสาธารณสขุโดยตรง หรือจะจัดจ้างให้ภาคเอกชนเป็นผู้บริหารจัดการหรืออาจด าเนินการร่วมกันกับ

เทศบาลใกล้เคียง (ในลกัษณะเดียวกนักบัฟินแลนด์) หรือจะคงความเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายแบบรวมศูนย์ โดยในกรณีท่ีต้องการบริหารจัดการและควบคุมด้วยตนเองนัน้  มี

กลไกด้านงบประมาณหลากหลายท่ีสามารถเลือกใช้ได้ เช่นการรับการสนบัสนนุจากงบประมาณสว่นกลางตามจ านวนประชากรท่ีให้บริการ อีกทางเลือกหนึ่งของประเทศไทยคือ

การคงไว้ซึง่ระบบการจดัสรรงบประมาณตามโครงการหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า และให้ท้องถ่ินท าหน้าท่ีการให้บริการเท่านัน้ ซึง่แนวทางนีม้ีความจ าเป็นต้องแยกแยะระหว่าง

การกระจายอ านาจในการให้บริการและการจดัสรรงบประมาณ ซึง่ต้องอาศัยการวิเคราะห์เพ่ิมเติมในการน าเสนอเคร่ืองมือและกลไกท่ีเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากลไกและ

เคร่ืองมือทางการเงินใดๆ ท่ีน ามาใช้ในการกระจายอ านาจด้านสาธารณสขุควรมีการควบคมุและตรวจสอบท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นการรับประกนัวา่การให้บริการสาธารณสขุดังกล่าว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขัน้ต ่า ทัง้นี ้หน่วยงานส่วนท้องถ่ินในเขตเมืองทัง้หมดท่ีมีขนาดเล็กกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดจะยงัคงเป็นส่วนหนึ่งของระบบรวมศูนย์จนกว่าจะสามารถปฏิบติั

หน้าท่ีดงักลา่วได้โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ความพร้อมท่ีมีอยูต่ามท่ีระบโุดยกระทรวงสาธารณสขุส าหรับในเขตเทศบาลท่ีมีขนาดเล็กและ อบต. สว่นกลางจะยงัคงไว้ซึ่งการให้บริการ

แบบรวมศนูย์ โดยศนูย์บริการด้านสาธารณสขุท่ีด าเนินการโดยสว่นกลางจะได้รับการก ากบัดแูลโดยคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้โดยหน่วยงานสว่นท้องถ่ิน 

22. การกระจายอ านาจโรงเรียนในระดับประถมศึกษา ประเทศไทยมีการด าเนินการปฏิรูปแล้ว 3 ประเภท โดยมีระดับความส าเร็จท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ การถ่าย

โอนโรงเรียนให้อยูใ่นสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน การถ่ายโอนหน้าท่ีการบริหารงานบางประการให้กบัเขตพืน้ท่ีการศึกษาภายใต้การก ากบัของกระทรวงศึกษาธิการ และมอบ

อ านาจการบริหารจดัการตนเองของโรงเรียน อยา่งไรก็ตาม การถ่ายโอนโรงเรียนให้อยู่ในสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยงัไม่เกิดขึน้ในระดับท่ีมีนัยส าคัญ โดยมีสาเหตุหลาย

ประการ เช่น การขาดแรงจงูใจของกระทรวงศึกษาธิการในการถ่ายโอนโรงเรียน ข้าราชการครูขาดแรงจงูใจในการโอนไปอยูภ่ายใต้สงักดัหน่วยงานสว่นท้องถ่ิน และการขาดความ

จริงจงัในการปฏิรูปในระดบัท้องถ่ิน  

23. เขตพืน้ที่การศึกษา มีอยูท่ัง้หมด 175 เขตทัว่ประเทศไทย โดยมีส านักงานในเขตพืน้ท่ีท่ีท างานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน และมีหน้าท่ีรับผิดชอบการ

ก ากบัดแูลโรงเรียนในระดับจังหวดัลงไป โดยทั่วไปแล้ว เขตพืน้ท่ีการศึกษามีเจ้าพนักงานจ านวนเพียงพอและได้รับเงินทุนสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้

พืน้ฐานส าหรับการด าเนินการตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายในการบริหารและการจดัการของระบบโรงเรียน ซึง่รูปแบบการแบง่เขตพืน้ท่ีการศึกษานีม้ีความสอดคล้องกับแนวทาง

การกระจายอ านาจด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดี นักวิชาการด้านการกระจายอ านาจด้านการศึกษาในประเทศไทยได้มองข้ามข้อดีของรูปแบบการแบ่งเขตพืน้ท่ี

การศึกษาในการน ามาประยกุต์ใช้กบัการกระจายอ านาจด้านการศึกษา 

24. ความมอิีสระในระดับโรงเรียน การปฏิรูปการกระจายอ านาจด้านการศึกษาในแง่การให้อิสระแก่โรงเรียนในด้านการเงิน การบริหารและการเรียนการสอนถือว่า

เป็นสว่นท่ีประสบความส าเร็จมากท่ีสดุ ความมีอิสระในระดบัโรงเรียนมีแนวโน้มท่ีเพิ่มขึน้ตัง้แต่ช่วงเร่ิมต้นของการปฏิรูป ซึ่งความมีอิสระท่ีเพ่ิมขึน้ดังกล่าวเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้

ครูและผู้บริหารโรงเรียนไมม่ีแรงจงูใจท่ีจะโอนย้ายจากสงักดักระทรวงศึกษาธิการมายงัหน่วยงานสว่นท้องถ่ิน ในทางกลบักันทัศนคติของหน่วยงานส่วนท้องถ่ินท่ีมองว่าตนเองมี

ความใกล้ชิดกบัชมุชนและประชาชนในท้องท่ีจึงไมเ่ห็นความจ าเป็นต้องถ่ายโอนอ านาจให้กบัโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนมีความเป็นอิสระในการด าเนินงานยิ่งตอกย า้ปัญหาการขาด

แรงจงูใจในการถ่ายโอนบคุลากรด้านการศึกษามายงัหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน  อย่างไรก็ดี ประเด็นเร่ืองผลกระทบของระดับความมีอิสระของโรงเรียนต่อประสิทธิภาพของระบบ

การศึกษาเป็นหวัข้อท่ีน่าสนใจเป็นอยา่งยิ่งและควรจะมีการศึกษาวิเคราะห์เพิ่มเติมอยา่งเป็นระบบ  

 

บทที่ 2 โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

25. การปกครองตนเองของท้องถ่ินในประเทศไทยท่ีเรียกอย่างเป็นทางการว่า การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน (Local Administration) นัน้ มีการแบ่งการปกครอง

ออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ ได้แก่ 1. การปกครองสว่นท้องถ่ินรูปแบบทัว่ไป ซึง่เป็นการปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมีอยูใ่นทกุจงัหวดั โดยประเภทขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินประกอบ

ไปด้วย องค์การบริหารสว่นจงัหวดั เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และ องค์การบริหารส่วนต าบล และ 2. การปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ ซึ่งเป็นรูปแบบการ

ปกครองท่ีมีการบริหารจดัการท่ีต่างกบัรูปแบบทัว่ไป สว่นใหญ่จะอยูใ่นเขตเมืองใหญ่ท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ ในปัจจุบนัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายใต้การปกครองใน

รูปแบบนีไ้ด้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา ทัง้นี ้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินทัง้หมดจะต้องมีสภาท้องถ่ิน ผู้บริหารสงูสดุและหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร โดยสมาชิกทุกคน

ในสภาท้องถ่ินและผู้บริหารสงูสดุเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้โดยตรงจากประชาชนในท้องถ่ิน โดยมีระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 4 ปี เจ้าหน้าท่ีบริหารหวัหน้าทัง้หมดได้รับการแต่งตัง้โดย

ผู้บริหารสงูสดุท่ีเก่ียวข้อง โดยเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการบคุลากรท้องถ่ินของแต่ละ อบจ. เทศบาล หรือ อบต.  
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26. คณุสมบติัท่ีน่าสนใจประการหนึ่งของการปกครองสว่นท้องถ่ินของประเทศไทยคือ การก าหนดให้มีการแบง่แยกอ านาจบริหารท่ีได้จากอ านาจนิติบญัญติั ซึง่อ านาจ

บริหารเป็นของผู้บริหารสงูสดุท่ีได้รับการเลือกตัง้โดยตรง และหน้าท่ีการออกกฎหมายและการก ากบัดแูลเป็นของสภาท่ีได้รับการเลือกตัง้โดยตรง คณุลกัษณะนีเ้ป็นสิ่งท่ีน่ายกยอ่ง

ของระบบการปกครองสว่นท้องถ่ินของไทย ซึง่งานวิจยัหลายชิน้ในประเทศสหรัฐอเมริกาแสดงให้เห็นวา่หน่วยงานปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมีการแยกอ านาจบริหารและอ านาจนิติ

บญัญติัออกจากกนัจะมีประสิทธิภาพในการด าเนินการมากกวา่หน่วยงานท้องถ่ินท่ีอ านาจบริหารและอ านาจนิติบญัญติัไมม่ีการแยกออกจากกนั (Inman, 2006) 

27. การปกครองส่วนท้องถ่ินของประเทศไทยประกอบไปด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ านวนมากมาย โดยลกัษณะการกระจายตัวของจ านวนองค์กรมีความโน้ม

เอียงไปทางพืน้ท่ีท่ีมีประชากรขนาดเล็กลง โดยตารางท่ี 3.2 และ 3.3 แสดงให้เห็นสถานะของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน 

ตวัอยา่งเช่น ประเทศจีนท่ีมีประชากรมากกวา่ประเทศไทยเกือบ 20 เท่า แต่จีนมีจ านวนของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถ่ินมากกว่าประเทศไทยเพียง 5 เท่า นอกจากนี ้จ านวน

ประชากรค่าเฉลี่ยต่อหน่วยงานปกครองสว่นท้องถ่ินในประเทศจีนจะอยูท่ี่ประมาณ 100,000 คนต่อหน่วยงาน ซึง่ประเทศไทยมีเพียงประมาณ 8,000 คนต่อหน่วยงาน ในท านอง

เดียวกนัโปแลนด์ ญ่ีปุ่ น อินโดนีเซียและเดนมาร์กล้วนมีจ านวนหน่วยงานปกครองสว่นท้องถ่ินต ่ากวา่ประเทศไทยมาก 

ตาราง 3.1 จ านวนและขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 
จ านวนประชากร 

ต ่าสุด เฉล่ีย สูงสุด 

กทม./เมืองพทัยา 2 104,318 2,881,636 5,658,953 

อบจ. 75 182,729 769,061 2,565,117 

เทศบาลนคร 24 50,000 99,922 264,245 

เทศบาลเมือง 142 4,448 26,854 77,976 

เทศบาลต าบล 1,841 288 6,870 104,922 

อบต. 5,770 376 6,321 52,795 

ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 2554 
 

ตาราง 3.2 การกระจายตัวของขนาดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

จ านวนประชากร 
จีน 

(2004) 
เดนมาร์ก

(2002) 
ฝร่ังเศส
(1999) 

อินโดนีเซีย
(1990) 

ญ่ีปุ่น
(2000) 

โปแลนด์
(2003) 

ประเทศไทย 
(2009) 

สหรัฐอเมริกา (2002) 

0-4,9999 43,258 134 35,758 1,237 1,577 604 3,055 32,070 
5,000-9,999 ↓ ↓ ↓ 62 ↓ 1,049 3,678 ↓ 
10,000-19,999 ↓ 125 802 ↓ 1,220 731 865 3,125 
20,000-24,999 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 143 ↓ 
25,000-49,999 ↓ ↓ ↓ 7 ↓ ↓ ↓ ↓ 
50,000-99,999 ↓ 12 82 ↓ 224 54 26 461 
100,000-199,999 ↓ 3 32 6 206 22 8 219 
200,000-499,999 374 ↓ ↓ ↓ ↓ 13 2 ↓ 
500,000-999,999 283 1 3 ↓ 11 5 0 22 
1,000,000 หรือมากกวา่ 50 0 2 ↓ 12 ↓ 1 9 
จ านวนหน่วยงานปกครอง
สว่นท้องถ่ิน 

43,965 275 36,679 1,312 3,230 2,478 7,778 35,906 

หมายเหต ุลูกศรคือการระบวุ่าข้อมูลเป็นค่าโดยรวมและอยู่ในช่วงประชากรดงักล่าว 
ที่มา: Boadway and Shah 2009 
 
ตาราง 3.2 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียจ านวนประชากรต่อองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 

ประเทศ 
จ านวนประชากรเฉล่ียต่อ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ฝร่ังเศส 2,068 
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อินโดนีเซีย 5,915 

ประเทศไทย 8,014 

โปแลนด์ 18,881 

ประเทศอินเดีย (เขตเมือง) 68,027 

สหราชอาณาจกัร 106,904 

ประเทศจีน 107,334 

ที่มา: Shah 2006, UK Gov 2008  
 

28. การปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ กรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพทัยา เป็น 2 เขตการปกครองท่ีมีลกัษณะพิเศษ เน่ืองจากกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของ

ประเทศท่ีมีขนาดใหญ่และมีลกัษณะเป็นเมืองนานาชาติ ในขณะท่ีเมืองพทัยามีรูปแบบเป็นเมืองท่องเท่ียว ทัง้ 2 เขตการปกครองจึงได้รับอิสระท่ีมากกวา่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

อ่ืนภายใต้กฎหมายการปกครองพิเศษ ทัง้นี ้กรุงเทพมหานครมีสภานิติบญัญติัซึง่ได้รับการเลือกตัง้โดยตรงภายใต้ระบบผู้แทนแบบสดัสว่น และผู้บริหารสงูสดุ (ผู้วา่ราชการ) ซึง่ได้รับ

การเลือกตัง้โดยตรง โดยทัง้คู่มีระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 4 ปี ทัง้นี ้กรุงเทพมหานครแบ่งออกเป็น 50 เขตส าหรับการบริหารงานท้องถ่ิน โดยแต่ละเขตมีสภาของตนเอง ซึง่ประกอบด้วย

ตวัแทนซึง่ได้รับ 

การเลือกตัง้โดยตรงและผู้อ านวยการเขตท าท่ีได้รับการแต่งตัง้โดยผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร 

29. องค์การบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) เป็นหน่วยงานระดบับนของการปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบทั่วไปมีทัง้หมด 75 แห่ง (โดยไม่รวมกรุงเทพฯ ซึ่งมีสถานะปกครอง

พิเศษแบบกึ่งจังหวดั) โดยแต่ละจังหวดัมีประชากรตัง้แต่จาก 178,000 ถึง 2,546,000 คน และมีขนาดตัง้แต่ 416 ตารางกิโลเมตร ถึง 20,494 ตารางกิโลเมตร โดย อบจ. มีต้น

ก าเนิดมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2476 เมื่อการปกครองประเทศได้มีการแบง่เขตการปกครองในรูปแบบจงัหวดั โดยมีผู้ ว่าราชการซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากส่วนกลางเป็นผู้บริหารและมีสภา

จงัหวดัท าหน้าท่ีเป็นสภาท่ีปรึกษาให้แก่ผู้ วา่ราชการจงัหวดั สภาจงัหวดัประกอบสมาชิกสภาจังหวดัท่ีมาจากการเลือกตัง้ของราษฎรในเขตจังหวดัแต่ไม่ได้มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

ต่อมาเพื่อเป็นการขยายขอบเขตการปกครองท้องถ่ินมิให้จ ากัดอยู่แต่ในเขตเมืองหรือพืน้ท่ีท่ีมีความเจริญแล้ว จึงได้น าไปสู่การออกพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการส่วน

จงัหวดั พ.ศ. 2498 โดยก าหนดให้สภาท้องถ่ินซึง่ได้รับการเลือกตัง้โดยตรงและมีฐานะเป็นนิติบคุคลท าหน้าท่ีออกกฎหมายท้องท่ีภายใต้อ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย และท า

หน้าท่ีควบคุมตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารน าโดยผู้ ว่าราชการจังหวัด ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ. 2540 ส่งผลให้มีการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองท่ีส าคญัในระดบัจงัหวดั และน ามาซึง่การออกพระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วนจังหวดั พ.ศ. 2540 ท่ีก าหนดให้ องค์การบริหารส่วนจังหวดัมีความ

เป็นอิสระในฐานะองค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน โดยมีสภาและผู้บริหารสงูสดุท่ีได้รับการเลือกตัง้โดยตรง 

30. เทศบาล พืน้ท่ีเขตเมืองจะได้รับการก าหนดให้เป็นเขตเทศบาลในระดบัต่างๆ โดยมีเง่ือนไข ดงันี ้(1) ให้จดัตัง้เป็นเขตเทศบาลนคร หากมีขนาดของประชากรสงูกว่า 

50,000 คน และพืน้ท่ีมีศกัยภาพส าหรับการพฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคม ซึง่เขตพืน้ท่ีดังกล่าวมีรายได้จากแหล่งท้องถ่ินเพียงพอส าหรับการปฏิบติัหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ต่างๆ ตามท่ีพระราชบญัญัติเทศบาลก าหนดไว้ (2) ให้จัดตัง้เป็นเขตเทศบาลเมือง หากมีขนาดของประชากรสงูกว่า 10,000 คน และเขตพืน้ท่ีมีรายได้จากแหล่งท้องถ่ินเพียง

พอท่ีจะการปฏิบติัหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่างๆ ของเขตเมือง และ (3) ให้จัดตัง้เป็นเขตเทศบาลต าบล หากมีขนาดของประชากรสงูกว่า 7,000 คน และมีรายได้จากแหล่ง

ท้องถ่ินสงูกวา่ 12 ล้านบาท โดยในปัจจบุนั ประเทศไทยมีเขตเทศบาลนคร 24 เขต โดยมีขนาดประชากรเฉลี่ย 100,000 คน และมีช่วงขนาดประชากรระหว่าง 50,000–264,000 

คน ทัง้นี ้มีเขตเทศบาลเมือง 142 เขต โดยมีขนาดประชากรเฉลี่ย 27,000 คน และช่วงขนาดประชากรระหว่าง 4,000-78,000 คน นอกจากนี ้ยงัมีเขตเทศบาลต าบล 1,841 เขต 

โดยมีขนาดประชากรเฉลี่ย 6,900 คน และช่วงขนาดประชากรระหวา่ง 288-105,000 คน ซึง่ข้อมลูเหลา่นีแ้สดงให้เห็นวา่ มีเขตเทศบาลจ านวนหนึ่งท่ีไมม่ีคณุสมบติัตรงตามเกณฑ์

ท่ีก าหนดไว้อยา่งเป็นทางการแต่ก็ยงัได้รับสถานะของการเป็นเขตเทศบาล 

31. องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) พืน้ท่ีในเขตชนบทถกูจดัให้อยูภ่ายใต้องค์การบริหารสว่นต าบล (อบต.) โดยปัจจบุนัประเทศไทยมีต าบลอยูป่ระมาณ 5,770 ต าบล 

อยูท่ัว่ประเทศ โดยต าบลมีขนาดประชากรเฉลีย่ 6,000 คนและช่วงขนาดประชากรระหวา่ง 375 ถึง 53,000 คน 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในประเทศไทย 

32. ก่อนท่ีประเทศไทยจะด าเนินการปฏิรูปด้านการกระจายอ านาจ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถ่ินมีความเป็นอิสระท่ีจ ากัดและท าหน้าท่ีในการให้บริการสาธารณะ

ตามท่ีรัฐบาลสัง่การและจัดสรรงบประมาณให้ การเบิกจ่ายงบประมาณโดยหน่วยงานปกครองส่วนท้องถ่ินคิดเป็นสดัส่วนต ่ากว่าร้อยละ 10 ของรายจ่ายภาครัฐโดยรวม และ

อัตราส่วนของบุคลากรของหน่วยงานส่วนท้องถ่ินต่อบุคลากรของหน่วยงานส่วนกลางอยู่ในระดับต ่า (Nagai et. al, 2008) รัฐบาลมีหน้าท่ีแต่งตัง้ผู้บริหารของหน่วยงานส่วน
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ท้องถ่ิน ทัง้ยงัเป็นผู้ก าหนดเงินเดือนส าหรับบุคคลากรท้องถ่ิน รวมถึงท าการอนุมติัหรือแก้ไขแผนงบประมาณท้องถ่ินด้วย นอกจากนี ้กระทรวงต่างๆ ยงัมีบทบาทหน้าท่ีในการ

บริหารและการให้บริการในระดบัท้องถ่ิน ในขณะท่ีบทบาทของหน่วยงานสว่นท้องถ่ินสว่นมากถกูจ ากดัอยูก่บัภารกิจเพียงบางอยา่งในพืน้ท่ีเขตเทศบาล เช่น การท าความสะอาด

ถนน การก าจัดขยะ การจัดตลาดและงานสาธารณะต่างๆ ดังนัน้ พ.ร.บ. กระจายอ านาจฯ พ.ศ. 2542 จึงเป็นจุดเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญของการปฏิบติัหน้าท่ีของหน่วยงานส่วน

ท้องถ่ิน โดยพ.ร.บ. ดงักลา่วก าหนดให้มีการถ่ายโอนหน้าท่ีความรับผิดชอบหลกั 6 ประการ ดงันี ้

 การลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐาน (87 โครงการ) 

 การพฒันาคณุภาพชีวิต (103 โครงการ) 

 ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภยัของชมุชนและสงัคม (17 โครงการ) 

 การวางแผน การสง่เสริมการลงทนุในท้องถ่ิน การพาณิชย์และการท่องเท่ียว (19 โครงการ) 

 การอนรัุกษ์และการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (17 โครงการ) 

 วฒันธรรมท้องถ่ิน ขนบธรรมเนียมประเพณี และภมูิปัญญาท้องถ่ิน (2 โครงการ) 

 

33. พ.ร.บ. กระจายอ านาจฯ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้มีการถ่ายโอนความรับผิดชอบในการให้บริการด้านศึกษาระดบัประถมศึกษาและด้านสาธารณสขุพืน้ฐาน 

(ศนูย์บริการด้านสาธารณสขุ) จากหน่วยงานสว่นกลางไปยงัหน่วยงานสว่นท้องถ่ิน อยา่งไรก็ตาม ในทางปฏิบติัแล้วกรมสง่เสริมการปกครองสว่นท้องถ่ินเข้ามามีบทบาทในเร่ือง

การถ่ายโอนหน้าท่ีความรับผิดชอบสูท้่องถ่ิน โดยเฉพาะการพิจารณาถึงศกัยภาพและความพร้อมของหน่วยงานสว่นท้องถ่ินแต่ละประเภทในการด าเนินภารกิจดงักลา่วให้เป็นไป

ตามมาตรฐานขัน้ต ่าในการให้บริการสาธารณะ ซึง่จะมีตวัชีว้ดัในการจดัการด้านการคลงัและการบริหารงานเป็นตวัประเมินความพร้อมและศกัยภาพขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ินในแต่ละประเภทเพื่อใช้พิจารณาถ่ายโอนหน้าท่ีความรับผิดชอบจากหน่วยงานสว่นกลาง 

34. หน้าท่ีความรับผิดชอบพืน้ฐานของท้องถ่ิน (Municipal functions) ส่วนใหญ่ได้มีการถ่ายโอนไปแล้ว แต่การถ่ายโอนความรับผิดชอบด้านการบริการด้านสงัคมขัน้

พืน้ฐานยงัไม่มีความคืบหน้าเท่าท่ีควร ซึ่งในประเด็นนีม้ีความเก่ียวข้องอย่างมีนัยส าคัญกับเร่ืองการแบ่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินประเภทต่างๆ อาจกล่าวได้ว่า โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถ่ินของไทยท่ีมีการจัดแบ่งระดับและประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไว้อย่างดี แต่การปรับ

รายละเอียดโครงสร้งการปกครองดงักลา่วจะช่วยให้การแบง่หน้าท่ีของท้องถ่ินแต่ละประเภทเป็นไปอยา่งชดัเจนและมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยมีข้อเสนอแนะดงัต่อไปนี ้

 

ประเด็นท่ีส าคัญเก่ียวกับการปฏิรูปโครงสร้างและองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

35. หน่วยงานสว่นท้องถ่ินในระดบัจงัหวดั หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวดั (อบจ.)มีแนวโน้มท่ีจะปฏิบติัภารกิจท่ีเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบในระดับพืน้ท่ี โดยละเลย

บทบาทหลกัของหน่วยงานในการประสานงานระหวา่งองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวดัและการให้บริการในระดบัภมูิภาค อบจ. ได้รับการจดัตัง้ขึน้เพื่อปฏิบติัภารกิจหน้าท่ีใน

ระดบัภมูิภาค ได้แก่ การจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน การประสานงานและการเสริมสร้างศกัยภาพองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินภายในเขตพืน้ท่ี (พ.ร.บ. กระจายอ านาจฯ พ.ศ. 2542) 

โดย อบจ. มีหน้าท่ีในการให้บริการในท้องถ่ินเฉพาะในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัไม่สามารถท าหน้าท่ีได้และมีการร้องขอให้ อบจ. ท าหน้าท่ีนัน้ๆ แทน (กรม

สง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 2552 และกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 2550) ทัง้นี ้การท่ี อบจ. มีความเข้มแข็งทางด้านงบประมาณ ประกอบกับมีความเป็นอิสระในแงท่ีได้รับ

การเลือกตัง้โดยตรงจากประชาชนในท้องถ่ินท าให้ อบจ. อาจจะมีข้อได้เปรียบเหนือหน่วยงานส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ในจังหวดั หรือแม้กระทั่งหน่วยงานส่วนกลางในการให้บริการ

สาธารณะโดยเฉพาะในด้านการศึกษาและสาธารณสุขในระดับพืน้ท่ี ซึ่งการท่ี อบจ. ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวท าให้ อบจ. ละเลยบทบาทหน้าท่ีท่ีส าคัญของตนเองในการ

ประสานงานระหวา่งหน่วยงานสว่นท้องถ่ินในพืน้ท่ีจงัหวดั รวมถึงการประสานงานในระดบัภมูิภาค เช่น เร่ืองโครงสร้างพืน้ฐาน  หรือบริการสาธารณะอ่ืนๆ ท่ีมีความคาบเก่ียวกัน

ระหวา่งจงัหวดั นอกจากนี ้การท าหน้าท่ีทบัซ้อนกนัระหวา่ง อบจ. กบั หน่วยงานสว่นท้องถ่ินในพืน้ท่ียงัก่อให้เกิดข้อจ ากดัทางด้านงบประมาณท่ีจะน าไปสนับสนุนการด าเนินงาน

ของหน่วยงานสว่นท้องถ่ินท่ีจ าเป็นต่อการสนองต่อความต้องการของประชาชน ซึง่ในมมุมองนี ้การทบทวนบทบาทของ อบจ. จึงเป็นประเด็นส าคญัท่ีควรได้รับการพิจารณา 

36. จากการศึกษาประสบการณ์ในต่างประเทศพบว่า บทบาทของหน่วยงานท้องถ่ินในระดับจังหวดั (หรือรัฐ) ในประเทศท่ีเป็นระบบสหพนัธรัฐจะมีความชัดเจนกว่า

ระบบรัฐเด่ียว เน่ืองจากรัฐบาลกลางภายใต้ระบบการปกครองนีจ้ะถือว่าจังหวัดเปรียบเสมือนหุ้นส่วนในสหพนัธรัฐ และหน่วยงานส่วนท้องถ่ินภายในจังหวดั (หรือรัฐ) จะอยู่

ภายใต้การก ากบัของรัฐบาลท้องถ่ินในระดบัจงัหวดั (หรือรัฐ) อยา่งไรก็ตาม ภายใต้การปกครองแบบรัฐเด่ียวนัน้ บทบาทของหน่วยงานสว่นท้องถ่ินระดับจังหวดัจะมีความชัดเจน

น้อยกวา่ โดยเฉพาะเมื่อมีการบริหารราชการแบบคู่ขนานของสว่นกลางในระดบัจงัหวดั (การบริหารราชการสว่นภมูิภาค) อยา่งเช่นในกรณีของประเทศไทย นอกจากนี ้ภายใต้การ

ปกครองแบบรัฐเด่ียวการมีหน่วยงานท้องถ่ินในระดบัจงัหวดันัน้จะก่อให้เกิดความขดัแย้งในการบริหารงานมากกวา่ท่ีจะเป็นสว่นเสริมการด าเนินงานซึง่กนัและกนั ยกตัวอย่าง ใน
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กรณีของอินโดนีเซียในปี พ.ศ. 2543 ท่ีได้พยายามจ ากดัอ านาจของหน่วยงานท้องถ่ินในระดบัจงัหวดัด้วยการออกกฎหมายด้านการกระจายอ านาจการปกครองเพ่ิมเติม และท า

การขยายบทบาทของหน่วยงานส่วนท้องถ่ินภายในจังหวดัมากขึน้ ในท านองเดียวกัน ท้องถ่ินในระดับจังหวดัของประเทศจีนก็ไม่มีบทบาทนักเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงาน

ท้องถ่ินภายในจงัหวดั ดงันัน้แล้วไมว่า่ประเทศจะมีการปกครองในรูปแบบสหพนัธรัฐหรือแบบรัฐเด่ียว บทบาทท่ีส าคัญยิ่งของหน่วยงานส่วนท้องถ่ินระดับจังหวดั (หรือภูมิภาค) 

คือการให้บริการในระดบัภมูิภาคและการบริหารจดัการประเด็นปัญหาท่ีมีการคาบเก่ียวระหว่างพืน้ท่ี  ยกเว้นในกรณีของประเทศฟินแลนด์ ท่ีไม่ต้องมีรัฐบาลท้องถ่ินในระดับรัฐ 

(การปกครองแบบระบบสหพนัธรัฐ) เน่ืองจากหน้าท่ีความรับผิดชอบของรัฐบาลท้องถ่ินในระดับรัฐได้รับการจัดการโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานส่วนท้องถ่ินโดยไม่ต้อง

อาศยัหน่วยงานกลางในการประสานงาน ส าหรับประเทศไทยนัน้ การบริหารงานท้องถ่ินในระดบัจงัหวดั หรือ อบจ.  ถกูคาดหวงัให้มีบทบาทคู่ขนานในการประสานงานระหว่าง

สว่นกลางและสว่นท้องถ่ิน และระหวา่งหน่วยงานสว่นท้องถ่ินด้วยกนัเองในระดบัจงัหวดั รวมทัง้มีบทบาทในการจดัหาแหลง่ทรัพยากรส าหรับการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ท่ี 

และการจดัการกบัความขดัแย้งระหว่างพืน้ท่ีและระหว่างหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน ซึ่งบทบาทท่ีกล่าวมานัน้จะสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพหากมีการพิจารณาปรับ

โครงสร้างอบจ. และหน่วยงานกลางในระดบัจงัหวดัตามโครงสร้างท่ีได้น าเสนอไว้ในสว่นก่อนหน้า ซึง่ข้อดีของโครงสร้างท่ีน าเสนอคือ ผู้แทนจากหน่วยงานสว่นท้องถ่ินในจงัหวดัมี

สว่นร่วมในการบริหารงานในระดบัจงัหวดั 

37. โครงสร้างการปกครองของกรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินรูปแบบพิเศษส่งผลต่อการจ ากัดความมีสิทธิมีเสียงและทางเลือกส าหรับประชาชน

ในพืน้ท่ี ทัง้นี ้กรุงเทพมหานครเป็นเขตเมืองขนาดใหญ่ท่ีมีประชากรภายใต้การดแูลถึง 6 ล้านคน และพืน้ท่ีการให้บริการถึง 1,568.7 ตารางกิโลเมตร โดย กทม. นัน้อยู่ภายใต้การ

บริหารของสภากรุงเทพมหานครและผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานครท่ีได้รับการเลือกตัง้โดยตรง โดยในการบริหารราชการนัน้ ปัจจุบนักรุงเทพมหานครแบ่งออกเป็น 50 เขต ซึ่งแต่

ละเขตมีสภาเขตเป็นของตนเอง ซึง่เป็นองค์กรท่ีได้รับการเลือกตัง้โดยตรงเพ่ือให้ก ากับดูแลการท างานของเจ้าหน้าท่ีเขตท่ียงัคงมาจากการแต่งตัง้ โดยระบบนีท้ างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทัง้ในแง่ของการให้บริการกบัประชากรของกรุงเทพฯ และการบริหารงานของ กทม. อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจาก กทม. มีขนาดประชากรท่ีใหญ่มาก (เกินกว่า 6 ล้านคน) 

การมีสว่นร่วมทางการเมืองควรได้รับการพฒันาและการปรับปรุงในการให้บริการด้านงานเทศบาลต่างๆ เช่น การท าความสะอาดถนน การเก็บขยะ การบ ารุงรักษาทางเท้า ฯลฯ 

ซึง่ กทม. สามารถท าได้โดยการถ่ายโอนหน้าท่ีด้านงานเทศบาล (การป้องกันอัคคีภัย การเก็บขยะ สวนสาธารณะและพืน้ท่ีนันทนาการ การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษา

ถนน ห้องสมดุท้องถ่ิน ฯลฯ) ให้กบัหน่วยงานการปกครองระดบัเขต โดยยงัคงรักษาหน้าท่ีความรับผิดชอบในระดบัมหานคร เช่น การวางแผนการใช้ท่ีดิน การคมนาคมขนส่ง การ

ให้บริการน า้ประปาและท่อระบายน า้ การขจัดขยะ การวางแผนเมือง การศึกษา การให้บริการด้านสาธารณสขุ (โรงพยาบาลและสาธารณสขุของรัฐ) และสวสัดิการสงัคม การ

ปกป้องความปลอดภัย สาธารณปูโภค การรักษาสิ่งแวดล้อมและสวนสาธารณะในเมือง ซึ่งในหลายประเทศได้มีการด าเนินงานตามแนวทางดังกล่าว ได้แก่ กรุงโซล ประเทศ

เกาหลี นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา และกรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยตัวอย่างของกรุงโซล (ประชากร 12 ล้านคน) มีความ

คล้ายคลึงกับ กทม. เป็นอย่างมาก เน่ืองจากมีโครงสร้างแบบรวมศูนย์และการก าหนดเขตการปกครองท่ีคล้ายกับกรุงเทพฯ จนถึงช่วงปี พ.ศ. 2523 - 2533 ซึ่งจากการจัดตัง้

หน่วยงานท้องถ่ินในระดับเขต (25 หน่วยงาน/เขตท่ีมีจ านวนประชากรในช่วง 140,000 630,000 คนและช่วงพืน้ท่ี 10-47 ตารางกิโลเมตร) และการให้ความเป็นอิสระในการ

ให้บริการงานเทศบาล น าไปสูพ่ฒันาการในด้านการมีสว่นร่วมในกิจการของพลเมืองและการให้บริการงานเทศบาลในกรุงโซล ซึง่หากกรุงเทพมหานครจะพิจารณาโครงสร้างแบบ 

2 ระดบั กทม. สามารถแบง่พืน้ท่ีออกเป็น 12 เขตเทศบาล ซึง่มีประชากรท่ีอาศัยอยู่ในพืน้ท่ีประมาณ 500,000 คน ซึ่งแต่ละเขตเทศบาลเหล่านีจ้ะมีผู้ ว่าการเขตและสมาชิกสภา

เขตเทศบาลท่ีมาจากการเลือกตัง้โดยตรง และมีความเป็นอิสระในการให้บริการด้านงานเทศบาล หน่วยงานปกครองระดบันครหลวง (กทม.) จะรับผิดชอบหน้าท่ีในระดับภูมิภาค 

โดยมผีู้วา่ราชการท่ีมาจากการเลือกตัง้โดยตรงเป็นผู้บริหารสงูสดุและสมาชิกสภา กทม.จะประกอบด้วยผู้วา่การเขตจากทัง้ 12 เขตเทศบาล ซึง่เป็นท่ีคาดวา่ แนวทางการปกครอง

ในลกัษณะดงักลา่วจะช่วยเพิ่มความมีสิทธิมีเสียงและทางเลือกส าหรับประชาชนใน กทม. 

 
ตาราง 3.4: เปรียบเทียบการบริหารงานและการปกครองของมหานครในประเทศต่างๆ 

 กรุงเทพ โซล เมลเบิร์น แวนคูเวอร์ สตอกโฮล์ม 

ประชากร (ล้านคน) 6 12 3 2 2 

หน่วยงานปกครองส่วน

ท้องถ่ินระดับเขต 
- 

(50 เขตการปกครอง) 
25 57 18 25 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ขององค์กรปกครอง

ส่วนเมือง/ภูมิภาค  

หน้าท่ีความรับผิดชอบ
ทัง้หมดของท้องถ่ิน 

สาธารณสขุ สวสัดิการ 
สิ่งแวดล้อม การคมนาคม
ขนสง่ คณุภาพอากาศ 
วฒันธรรม ท่ีอยูอ่าศยั 
การวางแผน การจดัการ

ระบบประปาและน า้เสีย โรงพยาบาล 
สาธารณปูโภค (ประปา 
น า้เสีย แก๊ส และไฟฟ้า) 
การคมนาคมขนสง่ 

สาธารณสขุ 
สาธารณปูโภค และการ
คมนาคมขนสง่ 



รายงานศกึษาการบริหารจดัการการคลงัสาธารณะของประเทศไทย: รายงานศกึษาฉบบัที่ 3 
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่น 

27 

 

เพลิงไหม้และภยัพิบติั 
และการพฒันาท่ีสมดลุ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ของหน่วยงานเทศบาล 
- 
มีเพียงบทบาทการให้
ค าแนะน าในระดบัเขต 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของเทศบาลทัง้หมด 

สนัทนาการ วฒันธรรม 
ถนน การจดัเก็บและขจดั
ขยะ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของเทศบาลทัง้หมด 

การศึกษา สวสัดิการ
สงัคม และหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของเทศบาล
ทัง้หมด 

ที่มา: KRILA (2010), McMillan (1995) 

38. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินของประเทศไทยนัน้มีจ านวนมาก ทัง้ยงัมีขนาดเล็กและขาดศักยภาพในการให้บริการในท้องถ่ิน ความพยายามของประเทศไทยเพ่ือให้

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสามารถควบคมุและก ากบัดแูลการด าเนินภารกิจของหน่วยงานตนเองนัน้เป็นสิ่งท่ีน่าช่ืนชม อย่างไรก็ตาม อาจมีความจ าเป็นต้องพิจารณาทบทวน

จ านวนและขนาดของหน่วยงานส่วนท้องถ่ินของไทย ประเทศไทยซึ่งมีขนาดประชากร 66 ล้านคน มีจ านวนหน่วยงานส่วนท้องถ่ินถึง 7,853 หน่วยงาน ซึ่งในจ านวนนีร้วมถึง

เทศบาล 2,007 แห่ง และ อบต. 5,770 แห่ง โดยหน่วยงานสว่นท้องถ่ินระดับต าบลส่วนใหญ่ท่ีมีพืน้ท่ีและขนาดประชากรขนาดเล็ก (มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ านวน 3,055 

แห่ง ท่ีมีประชากรน้อยกว่า 5,000 คน และมี 6,733 แห่ง ท่ีมีประชากรน้อยกว่า 10,000 คน) โดยแทบไม่มีฐานภาษีแต่กลบัมีสภาต าบลและระบบราชการท่ีมีต้นทุนการบริหาร

จดัการสงู และมีภารกิจความรับผิดชอบในการให้บริการมากมาย ในทางตรงกนัข้าม สาธารณรัฐเกาหลีซึง่มีประชากร 49 ล้านคน กลบัมีหน่วยงานท้องถ่ินเพียง 234 แห่ง ในขณะ

ท่ีประเทศจีนท่ีมีประชากร 1.3 พนัล้านคน กลบัมีหน่วยงานท้องถ่ินในระดับเทศบาลและต ่ากว่าเพียง 3,203 แห่ง และหน่วยงานท้องถ่ินระดับเมืองขึน้ไปรวม 47,270 แห่ง ซึ่งใน

ประเทศท่ีพฒันาแล้ว ขนาดประชากรเฉลี่ยของการปกครองท้องถ่ินมกัจะอยู่ในช่วงระหว่าง 10,000 ถึง 30,000 คน ซึ่งขนาดต ่าสดุของประชากรท่ี 10,000 คน ถือว่าเป็นระดับท่ี

จ าเป็นต่อการให้บริการในท้องถ่ินและการใช้ระบบผู้แทนทางการเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ี อบต. ส่วนใหญ่ในประเทศไทยอยู่ต ่ากว่าเกณฑ์ขัน้ต ่านี ้โดยในแง่ของค่าเฉลี่ย

ขนาดประชากรของการปกครองท้องถ่ินนัน้ ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มท่ีมีขนาดประชากรท่ีเล็กท่ีสดุของการปกครองท้องถ่ิน เช่นเดียวกันกับประเทศฝร่ังเศส (ดูรูปท่ี 3.1) ซึ่งขนาด

ประชากรท่ีเล็กและฐานรายได้ท่ีจ ากดัสง่ผลให้ อบต. มีความเสี่ยงในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูจ่ ากดัอยา่งไมเ่หมาะสม โดยพยายามท่ีจะปฏิบติัภารกิจท่ีมากเกินไปและไม่สามารถท่ี

จะจดัสรรทรัพยากรอยา่งเพียงพอในการรักษาคณุภาพการให้บริการหรือการปฏิบติัภารกิจท่ีดีได้  

39. ดงันัน้ ในการกระจายอ านาจในระยะต่อไปอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนบทบาทของ อบต. และควรพิจารณาการควบรวมการบริหารและการมุง่เน้นการให้บริการท่ี

มีความส าคญัในท้องถ่ิน โดยหากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินขนาดเล็กไมเ่ต็มใจหรือไมส่ามารถท่ีจะท าการควบรวมหรือจัดท าความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนในการปฏิบติัภารกิจ 

อาจจ าเป็นต้องพิจารณาทบทวนการก าหนดขอบเขตหน้าท่ีของต าบล ซึง่ในช่วงท่ีผ่านมา หลายประเทศในยโุรปได้ด าเนินโครงการควบรวมหน่วยงานเทศบาล โดยฟินแลนด์ได้จัด

โครงการสนบัสนนุงบประมาณพิเศษเพื่อสง่เสริมการรวมตวัโดยสมคัรใจของหน่วยงานปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมีขนาดเล็ก ซึง่โครงการสนับสนุนงบประมาณพิเศษส่งผลให้เกิดการ

ลดจ านวนหน่วยงานปกครองส่วนท้องถ่ินจาก 416 แห่ง ในปี พ.ศ. 2548 เป็น 326 แห่ง ในปี พ.ศ. 2553 (ด ูMoisio, 2010) ทัง้นี ้ประเทศอ่ืนในยโุรป เช่น นอร์เวย์ สวีเดน 

เดนมาร์ก เยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ต่างประสบความส าเร็จอยา่งสงูในการรวมตวัหน่วยงานการปกครองสว่นท้องถ่ินผ่านการบงัคบัการควบรวม (ดตูารางท่ี 3.4) โดยประเทศไทย

อาจพิจารณาทบทวนบทเรียนเหลา่นีส้ าหรับการพฒันาโครงการรวมตวัหน่วยงานการปกครองสว่นท้องถ่ิน นอกจากนี ้ประเทศไทยก าหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมีขนาด

ประชากรต ่ากวา่ 10,000 คน ให้เป็นหน่วยงานท่ีไมม่ีสถานะเป็นนิติบคุคล ซึง่ข้อก าหนดนีจ้ะสร้างแรงจงูใจอยา่งสงูต่อการรวมตวัของหน่วยงานท้องถ่ินขนาดเล็ก 

 

รูปท่ี 3.1 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียขนาดประชากรของการปกครองท้องถ่ิน 
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ที่มา: Boadway and Shah (2009) 

 
ตารางที่ 3.5 จ านวนหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถ่ินในกลุ่มประเทศนอร์ดิกจากการควบรวมองค์กร (ปี พ.ศ. 2493 – 2553) 

ประเทศ ปี 2493 ปี 2535 ปี 2548 ปี 2553 

ฟินแลนด์ 547 460 416 326 

สวีเดน 2,281 286 290 290 

นอร์เวย์ 744 439 430 430 

เดนมาร์ก 1,387 275 270 98 

ที่มา: Moisio et al. 2010 

บทที่ 3 รายได้ท้องถ่ิน 

40. ประเทศไทยมีระบบการจัดเก็บภาษีแบบรวมศูนย์ โดยระบบดังกล่าวมีข้อได้เปรียบในการหลีกเลี่ยง ปัญหาความซบัซ้อนของระบบท่ีมากจนเกินไป อีกทัง้ยงัช่วย

จ ากดัไมใ่ห้เกิดการแขง่ขนัในการจดัเก็บภาษีซึง่มีความสิน้เปลือง อยา่งไรก็ดี ระบบดงักลา่วก็มีข้อเสียในแง่ท่ีท าให้ท้องถ่ินไมต้่องรับผิดชอบในเร่ืองการจัดเก็บภาษี และให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินอาศัยงบประมาณจากส่วนกลางเป็นหลกัในการด าเนินงาน ดังนัน้จึงไม่มีความจ าเป็นต้องสร้างฐานการจัดเก็บภาษีในท้องถ่ิน  อนึ่ง หากหน่วยงานส่วน

ท้องถ่ินได้รับมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจดัเก็บภาษีด้วยตนเอง จะสง่ผลให้หน่วยงานสว่นท้องถ่ินมีความใกล้ชิดกนัระหวา่งประชาชนในพืน้ท่ีท่ีเป็นผู้ จ่าย

ภาษีให้และหน่วยงานภาครัฐท่ีให้บริการโดยใช้ภาษีจากประชาชนมากขึน้ ซึ่งบทบาทในการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลท่ีอยู่ไกลตัวประชาชน ท าให้เกิดความไม่ชัดเจนกับความ

รับผิดชอบดงักลา่วอยา่งมีนยัส าคญั ทัง้นี ้รายได้ของท้องถ่ินจะมีสดัสว่นไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 25 ของรายได้สทุธิของรัฐบาล โดยมีรายได้ท่ีท้องถ่ินจัดเก็บเองและรัฐบาลจัดเก็บให้คิด

เป็นประมาณร้อยละ 29 ของรายได้ทัง้หมดขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน โดยในสว่นท่ีเหลือจะเป็นรายได้ท่ีรัฐบาลแบ่งให้และเงินอุดหนุน โดยรายได้ของท้องถ่ินเองโดยหลกัๆ 

ได้แก่ ภาษีมลูค่าเพ่ิมท่ีเป็นภาษีฐานร่วมโดยรัฐบาลแบ่งให้ร้อยละ 0.7 ภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีการพฒันาท้องถ่ินจากยาสบู สถานีบริการน า้มนัและ

โรงแรม โดยตารางท่ี 4.1 แสดงถึงรายการของการจดัเก็บภาษีและรายได้ท่ีจดัเก็บได้ ส าหรับการจัดเก็บภาษีในท้องถ่ินนัน้ส่วนมากยกเว้นส าหรับภาษีการพฒันาท้องถ่ิน รัฐบาล

เป็นผู้ก าหนดฐานและอัตราการจัดเก็บภาษีโดยหน่วยงานส่วนท้องถ่ินท าหน้าท่ีเป็นเพียงผู้ จัดเก็บ (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 4.1) โดยในบริบทนี ้การเสนอกฎหมายฉบบัใหม่

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000



รายงานศกึษาการบริหารจดัการการคลงัสาธารณะของประเทศไทย: รายงานศกึษาฉบบัที่ 3 
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่น 

29 

 

ส าหรับการจดัเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างท่ีให้หน่วยงานสว่นท้องถ่ินมีความเป็นอิสระมากขึน้ในการบริหารจดัการก็เป็นแนวทางการปฏิรูปท่ีดี แต่ร่างกฎหมายฉบบันีค้วรได้รับ

การเพ่ิมเติมรายละเอียดตามข้อเสนอแนะท่ีส าคญั ตามท่ีระบไุด้ไว้ใน กลอ่ง 4.1 

 
ตาราง 4.1 รายได้ที่ท้องถ่ินจัดเก็บเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. ในบรรดาองค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินทัง้หมดนัน้ อบจ. มีรายได้จากการจดัเก็บภาษีท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนยานพาหนะและห้องพกัโรงแรม ภาษีน า้มนัและยาสบู โดยภาษี

ท่ีเทศบาลและ อบต. สามารถจดัเก็บได้เองมี 4 ประเภทหลกัๆ คือ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีป้ายและอากรการฆา่สตัว์ โดยภาษีเหลา่นีอ้ยูภ่ายใต้การบริหาร

จดัการและการจดัเก็บโดยหน่วยงานสว่นท้องถ่ินโดยตรง   

สดัสว่นภาษีท่ีท้องถ่ินจดัเองเก็บต่อรายได้รวมของท้องถ่ินนัน้มีแนวโน้มท่ีลดลงนบัตัง้แต่ในช่วงการเร่ิมปฏิรูปด้านการกระจายอ านาจในประเทศไทยในปี 2543 จากร้อยละ 11.4 

ในปี 2543 มาเป็นร้อยละ 6.3 ในปี 2548 อย่างไรก็ดี แม้ว่าสดัส่วนดังกล่าวจะเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 8.6 ในปี 2549 แต่ก็ได้ลดลงอีกครัง้เป็นร้อยละ 5.6 ในปี 2550 และ เพ่ิมขึน้

เล็กน้อยเป็นร้อยละ 6.0 ในปี 2551 (กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 2551) 

  

แหล่งจัดเก็บภาษี จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

รายได้จากภาษีอากรที่ท้องถ่ินจัดเก็บเอง               22,777.0  

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน               17,164.8  

ภาษีบ ารุงท้องท่ี                 1,274.9  

ภาษีป้าย                 1,640.6  

อากรการฆา่สตัว์                      89.7  

อากรรังนกอีแอ่น                    202.2  

ภาษีการพฒันาท้องถ่ิน จากยาสบู สถานีบริการน า้มนั และโรงแรม                  2,404.9  

รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีที่ท้องถ่ินจัดเก็บเอง                 9,434.8  

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนญุาต                 3,819.3  

รายได้จากสินทรัพย์                 1,972.5  

รายได้จากการให้บริการสาธารณปูโภคท้องถ่ิน                    811.1  

รายได้เบ็ดเตล็ด                 5,843.8  
ค่าบริการท้องถ่ินโดยเก็บเพิ่มจากภาษีอากรกลาง 13,086.2               

ค่าบริการ/ภาษีธุรกิจเฉพาะ                 4,000.0  

ภาษีสรุา                 9,243.2  

ใบอนญุาตขายสรุาและการพนนั                    145.0  
รวมรายได้จากแหล่งที่มาในท้องถ่ิน 45,600             

ที่มา: กระทรวงการคลงั   
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กล่อง 4.1 พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. ... (ร่างปี 2554) 

ร่าง พ.ร.บ. ฉบบันีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือยกเลิกภาษีโรงเรือนและท่ีดินและภาษีบ ารุงท้องท่ีปัจจุบนั และแทนท่ีภาษีเหล่านีด้้วยภาษีท่ี ดินและสิ่งปลกูสร้าง โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจะเป็นผู้ ได้รับมอบหมายให้จดัเก็บ ซึง่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กบัท้องถ่ินด้วย โดยภาษีใหมนี่จ้ะถกูประเมินโดยมลูค่าตลาดของท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง โดยรายได้ทัง้หมดจะตก
เป็นขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ทัง้นี ้สิ่งปลกูสร้างท่ีเป็น ทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์ ทรัพย์สินของรัฐและรัฐวิสาหกิจ สถานทตูต่างประเทศ สถานท่ีทางศาสนา สสุานและ
สภากาชาดไทยจะได้รับการยกเว้นภาษีนี ้ซึ่งภาษีนีจ้ะได้รับการประเมินโดยแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บนพืน้ฐานของการส ารวจของทรัพย์สินในท้องถ่ิน และองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินอาจใช้อตัราภาษีท่ีสว่นกลางก าหนดไว้หรือสามารถก าหนดอตัราภาษีโดยตนเอง โดยอัตราภาษีดังกล่าวจะต้องไม่เกิน ร้อยละ 0.5 ของราคาประเมินส าหรับ
ทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ ไมเ่กินร้อยละ 0.1 ของราคาประเมินส าหรับท่ีอยูอ่าศยั และไมเ่กินร้อยละ 0.05 ของราคาประเมินท่ีดินและทรัพย์สินเพื่อการเกษตร ทัง้นี ้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอาจจัดเก็บภาษีเหล่านีด้้วยตนเอง หรือขอให้หน่วยงานภาครัฐการจัดเก็บภาษีดังกล่าวในนามขององค์กร โดยมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน ร้อยละ 5 ของมลูค่ารายได้ภาษีรวมท่ี
จัดเก็บได้ โดยกระทรวงการคลงัจะตัง้ศูนย์ข้อมลูภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง ซึ่งจะท าหน้าท่ีออกใบก ากับภาษีในนามขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและท าให้ฐานข้อมลูการ
จัดเก็บภาษีของทัง้ประเทศให้มีความทันสมยั ทัง้นี ้กรมท่ีดินจะจัดท าแผนท่ีดิจิตอลท่ีเช่ือมโยงกับข้อมลูการจดทะเบียนอาคารหรือสิ่งปลกูสร้างส าหรับทัง้ประเทศ โดยองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินจะเป็นผู้ด าเนินการส ารวจท่ีดินและสิง่ปลกูสร้างในท้องถ่ินเพื่อเป็นข้อมลูประกอบการประเมินราคา โดยกรมธนารักษ์จะเป็นผู้รวบรวมข้อมลูการส ารวจเหลา่นี ้
และท าการประมาณราคาให้กบัแต่ละองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน   
   
คณะกรรมการกลางท่ีมีปลดักระทรวงการคลงัเป็นประธาน โดยมีผู้อ านวยการส านกังบประมาณ อธิบดีกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน อธิบดีกรมท่ีดิน อธิบดีกรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง ผู้อ านวยการส านกังานคณะกรรมการการกระจายอ านาจฯ ผู้วา่ราชการของกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพทัยา ผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน นายกเทศมนตรีของเทศบาลและ
ผู้แทน อบต. ท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอ านาจฯ เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลงัเป็นกรรมการเป็นเลขานุการ  จะท าหน้าท่ีก าหนด
อตัราการจดัเก็บภาษีปีละ 2 ครัง้ เป็นระยะเวลา 4 ปี โดยคณะอนกุรรมการจงัหวดัท่ีมีผู้วา่ราชการเป็นประธาน โดยมีผู้ แทนจากส านักงานสรรพากรพืน้ท่ี เจ้าหน้าท่ีธนารักษ์พืน้ท่ี 
เจ้าหน้าท่ีโยธาธิการและผังเมืองพืน้ท่ี  นายกเทศมนตรี 3 ท่าน และ  ผู้แทน อบต. 5 ท่าน จะท าการรวบรวมข้อมลูและส่งข้อเสนอแนะเก่ียวกับอัตราการจัดเก็บภาษีไปยัง
คณะกรรมการกลางภายในเดือนสิงหาคม ทัง้นี ้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจะสง่ผลการส ารวจภายในเดือนพฤษภาคม และข้อมลูเก่ียวกบัการประเมินและการจัดเก็บภาษีท่ีผ่าน
มา ให้กับคณะอนุกรรมการจังหวดัภายในเดือนกรกฎาคม โดยคณะกรรมการกลางจะก าหนดอัตราการจัดเก็บภาษีและแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท ราบภายในเดือน
ตลุาคมและให้ กทม. ทราบภายในเดือนพฤศจิกายน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจะท าการแจ้งให้ผู้จ่ายภาษีรายบคุคลเก่ียวกบัอตัราจดัเก็บภาษีดังกล่าวของแต่ละปี ภายในวนัท่ี 
1 มกราคม ของปีนัน้ๆ 
 
ร่าง พ.ร.บ. ฉบบันีเ้ป็นการปฏิรูปท่ีจะช่วยให้ท้องถ่ินสามารถจดัหารายได้ในพืน้ท่ีได้อยา่งเพียงพอและมีการมีความเป็นอิสระเพ่ิมขึน้ โดยการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการมี
ความเป็นอิสระอยา่งแท้จริงในการสร้างฐาน การก าหนดอตัราและการจดัเก็บภาษีนี ้ซึง่การปฏิรูปนีจ้ะน าไปสู่การพฒันาฐานข้อมลูท่ีมีความครอบคลมุเก่ียวกับท่ีดินและสิ่งปลกู
สร้าง การเป็นเจ้าของ ราคาประเมินและอตัราภาษีท่ีจ่าย โดยกฎหมายฉบบันีจ้ะช่วยขยายฐานภาษีให้ครอบคลมุสินทรัพย์มากท่ีสดุและจ ากัดการยกเว้นการจัดเก็บภาษีโดยการ
ยกเลิกข้อยกเว้นส าหรับท่ีอยูอ่าศยัซึง่เจ้าของเป็นผู้อยูอ่าศยัเอง นอกจากนี ้กฎหมายฉบบันีย้งัมีวตัถปุระสงค์เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการด้านภาษีโดยการปรับปรุงฐานข้อมลูท่ี
เก่ียวข้องกบัการประเมินมลูค่าทรัพย์สินและการจดัเก็บภาษีและได้ก าหนดให้มีการทบทวนปรับปรุงการประเมินทกุๆ 4 ปี ทัง้ยงัพยายามท่ีจะรวบรวมภาษีท่ีดินและทรัพย์สินต่างๆ 
ไว้ภายใต้กฎหมายฉบบัเดียว  
 
รายละเอียดท่ีสามารถเพ่ิมเติมเพ่ือให้กฎหมายมีความสมบูรณ์มากขึ้น 
 
ร่างกฎหมายฉบบันีส้ามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดเก่ียวกบัการจัดท าฐานข้อมลูเก่ียวกับมลูค่าของทรัพย์สินทัง้หมดท่ีได้รับการยกเว้นภาษีทรัพย์สินของรัฐและของรัฐวิสาหกิจท่ีได้รับ
การยกเว้นภาษีอาจต้องจ่าย "เงินทดแทนการจ่ายภาษี" (ในมลูค่าท่ีเทียบเท่ากบัการประเมินอตัราภาษีทรัพย์สิน หากไมไ่ด้รับการยกเว้นภาษี) ให้กบัหน่วยงานปกครองส่วนท้องถ่ิน ใน
ลกัษณะเดียวกนักบัในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา นอกจากนี ้การยกเว้นภาษีเน่ืองจากสถานการณ์พิเศษใดๆ จะต้องมีบทบญัญัติสิน้สดุส าหรับการยกเว้นโดยมีระยะเวลาไม่
เกิน 4 ปี นอกจากนี ้กฎหมายฉบบันีย้งัสามารถขยายฐานของภาษีนีโ้ดยท าการประเมินมลูค่าของสายไฟฟ้า แก๊ส สายโทรศัพท์ ท่อส่งน า้และอาคารส่งสญัญาณสื่อสารให้อยู่ภายใต้
ภาษีประเภทนี ้ในลกัษณะเดียวกนักบัประเทศอตุสาหกรรมอ่ืน การจดัเก็บภาษีจากสิ่งปลกูสร้างในอัตราท่ีต ่ากว่าจากท่ีดินยงัจะช่วยส่งเสริมให้มีการใช้ท่ีดินในเขตเมืองอย่างคุ้มค่า
มากขึน้ ดงันัน้ ภาษีท่ีดินจึงควรได้รับการจดัเก็บในอตัราท่ีสงูกวา่สิ่งปลกูสร้าง ทัง้นี ้การจดัตัง้คณะกรรมการระดบัชาติเพ่ือสร้างความเสมอภาคในการจัดเก็บภาษีจะเป็นองค์ประกอบ
ท่ีส าคญัและจะมีสว่นช่วยในการสร้างความมัน่ใจวา่การประเมินค่าทรัพย์สินในแต่ละพืน้ท่ีมีความเป็นธรรมและสามารถเปรียบเทียบกนัได้  

 

42. การปฏิรูปด้านการกระจายอ านาจในประเทศไทยยงัต้องพิจารณาในประเด็นเก่ียวกับการเปิดโอกาสและเพ่ิมแรงจูงใจในการจัดหารายได้ด้วยตนเองในท้องถ่ินเพื่อ

เสริมสร้างการมีความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อประชาชนในพืน้ท่ี รายงานฉบบันีไ้ด้น าเสนอประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหารายได้ด้วยตนเองในท้องถ่ิน โดยมี

สาระส าคญัดงันี ้

43. การเพ่ิมรายได้จากฐานภาษีในพืน้ท่ีเป็นสิ่งท่ีส าคญัอยา่งยิ่งต่อการเสริมสร้างความรับผิดชอบของหน่วยงานท้องถ่ิน ทัง้นี ้การก าหนดสดัสว่นรายได้ของท้องถ่ินไม่ต ่า

กวา่ร้อยละ 25 ของรายได้สทุธิของรัฐบาลสง่ผลให้หน่วยงานสว่นท้องถ่ินขาดแรงจงูใจในการจดัหารายได้เพิ่มจากฐานภาษีในพืน้ท่ีของตนเอง และเมื่อรายได้ท้องถ่ินไม่ได้มาจาก

ฐานภาษีในพืน้ท่ีเป็นส่วนใหญ่ หน่วยงานส่วนท้องถ่ินก็ไม่มีแรงจูงใจในการสร้างความรับผิดชอบของหน่วยงานส่วนท้องถ่ินต่อประชาชนในพืน้ท่ี ในขณะท่ีประชาชนก็ไม่มี
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แรงจงูใจในการตรวจสอบกระบวนการท างานตลอดจนการใช้จ่ายของท้องถ่ิน ดังนัน้ เพ่ิอแก้ปัญหาความลกัลัน่ในกระบวนการดังกล่าว จึงเสนอให้มีการก าหนดสดัส่ วนรายได้

ท้องถ่ินต่อรายได้สทุธิของรัฐบาลในรูปแบบท่ีไมน่บัรวมรายได้ภาษีท่ีท้องถ่ินจดัเก็บเอง 

44. ความเป็นอิสระด้านภาษีของท้องถ่ินท่ีจ ากดัเป็นการบัน่ทอนการสร้างกลไกความรับผิดชอบของท้องถ่ินต่อประชาชนในพืน้ท่ี ทัง้นี ้การการจัดเก็บภาษีในท้องถ่ินท่ี

เพ่ิมขึน้หมายถึงประชาชนในท้องถ่ินมีภาระในการเสียภาษีมากขึน้ ซึ่งน ามาสู่กระบวนการตรวจสอบของประชาชนถึงการใช้จ่ายเงินภาษีของประช าชนในท้องถ่ินในการ

ด าเนินงานของท้องถ่ิน นอกจากนี ้การท่ีรัฐบาลเป็นผู้ก าหนดฐานภาษีและก ากบัดแูลเก่ียวกบัอตัราการเก็บภาษี แม้แต่ภาษีท่ีท าการจัดเก็บในพืน้ท่ีนัน้ สะท้อนให้เห็นถึงข้อจ ากัด

ของความเป็นอิสระของท้องถ่ินในเร่ืองภาษีเป็นอย่างมาก แม้ว่าการก าหนดฐานภาษีและอัตราภาษีโดยรัฐบาลจะช่ วยให้ระบบภาษีของประเทศมีรูปแบบเดียวกันและช่วยลด

ความเสี่ยงจากการก าหนดรูปแบบโครงสร้างภาษีท้องถ่ินท่ีไมม่ีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเมื่อหน่วยงานสว่นท้องถ่ินได้รับประกันด้านรายได้เป็นสดัส่วนท่ีชัดเจนของรายได้

รัฐบาล อยา่งไรก็ดี ในแง่ของการสง่เสริมการจดัเก็บภาษีท้องถ่ิน ควรมีการพิจารณาเพ่ิมสว่นแบง่ของรายได้จากภาษีฐานร่วม เช่น ภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ นอกจากนี ้ควรพิจารณาสง่เสริมให้หน่วยงานสว่นท้องถ่ินมีการคิดนวตักรรมการเงินรูปแบบใหม่ส าหรับการให้บริการและการจัดหางบลงทุนส าหรับโครงสร้าง

พืน้ฐาน โดยมีเง่ือนไขวา่ต้องไมส่ร้างภาระหนีท้ัง้ทางตรงและทางอ้อมให้กับรัฐบาล ซึ่งนวตักรรมทางการเงินดังกล่าวอาจจะอยู่ในรูปแบบการจัดหาเงินทุนผ่านตรา สารหนีห้รือ

ความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชน ภาษีด้านสิ่งแวดล้อมและอบายมขุ เช่น ค่าภาษีการใช้ถนนและการปลอ่ยมลพิษ และภาษีสลากกินแบง่รัฐบาลและการพนนั ภาษีต่อราคา

ประเมินของสายไฟฟ้า สายเคเบิลโทรศพัท์ และระบบท่อสง่ก๊าซและหอสง่สญัญาณการสื่อสาร ซึ่งภาษีดังกล่าวอาจจะเป็นแหล่งรายได้และฐานภาษี ท่ีท้องถ่ินควรพิจารณาและ

ได้รับการสนบัสนนุ 

 

การจดัสรรรายได้ให้ท้องถ่ินของไทย (Intergovernmental Transfers in Thailand) 

 

45. โครงสร้างรายได้ท้องถ่ินของไทยแบง่ออกเป็น 4 ประเภทหลกัๆ ได้แก่ (1) รายได้ท่ีท้องถ่ินจดัเก็บเอง (2) รายได้จากภาษีท่ีรัฐบาลจัดเก็บให้ (3) รายได้รัฐบาลแบ่งให้ 

ได้แก่ ภาษีมลูค่าเพ่ิมภายใต้ พ.ร.บ. กระจายอ านาจฯ พ.ศ. 2542 และ (4) เงินอุดหนุน ซึ่งแบ่งออกเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามตารางท่ี 5.1 นอกจาก

รายได้ท้องถ่ินท่ีน าไปใช้ในการด าเนินการให้บริการสาธารณะในท้องถ่ินแล้ว รัฐบาลยงัมีช่องทางส าหรับการจดัสรรงบประมาณจากสว่นกลางมายงัท้องถ่ินผ่านกองทุนต่างๆ  เช่น 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุน SML กองทุนเศรษฐกิจพอเพียง และงบฉุกเฉินภายใต้งบกลาง อย่างไรก็ดี งบประมาณท่ีจัดสรรผ่านกองทุนเหล่านีม้ีขนาดเล็กและ

ด าเนินการผ่านกลไกคู่ขนานท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของส่วนกลางซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน ดังนัน้ กลไกการจัดสรรเงินผ่านกองทุนเหล่านีจ้ะ

แตกต่างจากการจดัสรรเงินอดุหนนุให้แก่ท้องถ่ินซึง่จะกลา่วถึงในล าดบัต่อไป8 ตวัอยา่งเช่น กองทนุหมู่บ้านฯ ท่ีรัฐบาลให้ทุนเร่ิมต้นหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท เพ่ือเป็นทุนหมนุเวียน

ส าหรับการลงทนุในโครงการขนาดเล็ก โดยมีส านกังานคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านฯ  ภายใต้ส านกันายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารงาน 

46. เงินอดุหนนุเพื่อวตัถปุระสงค์ทัว่ไปคิดเป็นร้อยละ 49 ของเงินอดุหนนุท้องถ่ินทัง้หมด โดยสว่นท่ีเหลืออีกร้อยละ 51 เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจซึ่งเป็นเงินท่ีก าหนดให้

จ่ายตามวตัถปุระสงค์ของรายการท่ีก าหนดไว้แล้ว เช่น การศึกษา การสาธารณสขุ บริการทางสงัคม ทรัพยากรน า้และสิ่งแวดล้อมและการบริหารจดัการทัว่ไป ทัง้นี ้จากการศึกษา

สดัสว่นเงินอดุหนนุทัว่ไปและเงินอดุหนนุเฉพาะกิจของหน่วยงานท้องถ่ินของประเทศท่ีเป็นสมาชิก OECD พบวา่ ส าหรับประเทศก าลงัพฒันาจะมีสดัสว่นเงินอดุหนนุทัว่ไปร้อยละ 

40 และเงินอดุหนนุเฉพาะกิจร้อยละ 60  ในขณะท่ีประเทศท่ีพฒันาแล้ว9 จะมีสดัสว่นกลบักนั โดยสดัสว่นเงินอดุหนนุทัว่ไปต่อเงินอดุหนนุเฉพาะกิจเป็น 60:40 ซึ่งจากกรณีศึกษา

ในหลายประเทศพบว่า เงินอุดหนุนภายใต้เง่ือนไขท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Output based conditional grants) อาจมีความเหมาะสมมากกว่าเงินอุดหนุนแบบไม่มีเง่ือนไข 

(Unconditional transfers) เน่ืองจากเงินอดุหนนุภายใต้เง่ือนไขท่ีมุง่เน้นผลลพัธ์จะยงัรักษาความมีอิสระของท้องถ่ินในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างกลไกความรับผิดชอบในท้องถ่ิน

ไปในตวัด้วย ตวัอยา่งเช่น หากรัฐบาลมีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับท้องถ่ิน เงินอุดหนุนภายใต้เง่ือนไขท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์จะก าหนดเป้าหมายผลลพัธ์ท่ีต้องการ

บรรลใุห้หน่วยงานสว่นท้องถ่ินใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในขณะท่ีหน่วยงานสว่นท้องถ่ินเองก็ยงัมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจในการใช้จ่ายเงินอดุหนนุดงักลา่ว  

                                   
8 ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม ด ูThailand PER Discussion Paper 1: Planning, Budgeting and Fiscal Trends 

9 ความแตกต่างนีไ้มไ่ด้มีประโยชน์มากต่อการวิเคราะห์และแนวทางการปฏิบติัท่ีดี ทัง้นี ้เงินอดุหนนุเฉพาะกิจมีข้อเสียในแง่ท่ีมีการควบคมุการด าเนินงาน ซึง่ท าให้ท้องถ่ินขาด

ความเป็นอิสระ ในขณะท่ีเงินอดุหนนุทัว่ไปก็มข้ีอเสียในแง่ท่ีไมส่นบัสนนุการมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของท้องถ่ิน 
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โครงสร้างเงินอดุหนนุทัว่ไปของไทยยงัแบง่ออกเป็น เงินอดุหนนุทัว่ไปประเภทก าหนดวตัถปุระสงค์ซึง่จากข้อมลูในปี 2552 มีจ านวน 45,000 ล้านบาท  ซึ่งเป็นไปตามการค านวณ

เงินอดุหนนุตามหลกัเกณฑ์การจดัสรรเงินอดุหนนุ แต่ในทางบญัชีแล้วไมไ่ด้บนัทึกวา่เป็นเงินอดุหนนุเฉพาะกิจ  อยา่งไรก็ตาม โดยหลกัการแล้วเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทก าหนด

วตัถปุระสงค์นัน้เป็นงบท่ีขึน้กบัดลุยพินิจของสว่นกลางวา่จะก าหนดให้ใช้จ่ายในวตัถปุระสงค์ใดบ้าง ซึ่งในทางปฏิบติัตามนิยามของสากลแล้วเงินอุดหนุนส่วนนีจ้ะพิจารณาว่า

เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดังนัน้ ในการวิเคราะห์ของรายงานฉบบันีจ้ะพิจารณาเงินอุดหนุนประเภทนีว้่าเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้วยความจ ากัดของข้อมลูจึงไม่สามารถ

แยกแยะเงินอดุหนนุออกเป็นงบด าเนินการ และงบลงทนุได้ ดงันัน้ ในการวิเคราะห์ของรายงานฉบบันีจ้ึงไม่สามารถระบุความแตกต่างระหว่างงบอุดหนุนทั่วไปประเภทก าหนด

วตัถปุระสงค์และงบอดุหนนุเฉพาะกิจได้  

ตาราง 5.1 แหล่งที่มาของรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในประเทศไทย (2552)  

แหล่งที่มาของรายได้ จ านวนเงิน (ล้านบาท) สัดส่วน 

รายได้รวมจากการจัดเก็บเอง 45,600 16% 

รายได้รวมจากภาษีร่วม (รัฐจัดเก็บให้และแบ่งให้) 116,016 41% 

รายได้จากเงินอุดหนุน 124,100 43% 

     เงินอดุหนนุทัว่ไป 94,062 33% 

     เงินอดุหนนุเฉพาะกิจ 30,038 10% 

รายรับรวมของท้องถ่ิน 285,716 100.00% 

ที่มา: กระทรวงการคลงั และการส ารวจองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ธนาคารโลก) 

การจัดสรรรายได้จากภาษีที่รัฐจัดเก็บให้และแบ่งให้และเงินอุดหนุนทั่วไป 

47. หลกัเกณฑ์การจดัสรรรายได้ ให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินของไทยแบง่ออกเป็น 2 สว่นหลกัๆ ได้แก่ (1) ภาษีท่ีรัฐบาลจดัเก็บให้และแบง่ให้ โดยในท่ีนีจ้ะกลา่วถึง

เฉพาะการจดัสรรภาษีมลูค่าเพ่ิมเป็นหลกั และ (2) เงินอดุหนนุทัว่ไป 

(1)  การจดัสรรภาษีมูลค่าเพ่ิม 

48. การจดัสรรรายได้จากภาษีมลูค่าเพ่ิมของรัฐให้ท้องถ่ินแบง่ออกเป็น 2 สว่นด้วยกนั ได้แก่ 1. การจดัสรรภาษีมลูค่าเพ่ิม (1 ใน 9) ให้แก่ ทุก อปท. ยกเว้น อบจ. โดยมี

การจดัสรรรายได้ตามเกณฑ์ประชากร และ 2. ภาษีมลูค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขัน้ตอนกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 ซึง่ภายใต้ พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ นี ้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินมีสิทธิในการได้รับส่วนแบ่งของภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีจัดเก็บโดยรัฐบาลไม่เกินร้อยละ 30 ของรายได้จัดเก็บของภาษีมลูค่าเพ่ิมทัง้หมดตามประมวลรัษฎากร ซึ่งรายได้

ท้องถ่ินจากการจัดสรรภาษีมลูค่าเพ่ิมคิดเป็นประมาณร้อยละ 18.5 ของรายได้รวมของท้องถ่ิน ซึ่งนับเป็นแหล่งรายได้อันดับ 2 ของท้องถ่ิน โดยการจัดสรรภาษีมลูค่าเพ่ิมนีจ้ะ

ด าเนินการโดยคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและโดยสตูรการจดัสรรจะมีการปรับปรุงเป็นประจ าทกุปี แต่เกณฑ์หลกัๆ ท่ีใช้ในการจัดสรรนัน้ 

ได้แก่ ขนาดประชากร พืน้ท่ี รายได้ และ/หรือ ความต้องการงบประมาณ (สถาบนัพระปกเกล้า 2551)  

 

ตาราง 5.2 การจัดสรรภาษีมูลค่าเพ่ิมภายใต้ พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ พ.ศ. 2542 

ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน สัดส่วน 

กทม.       3,789.0  5.8% 

เมืองพทัยา          639.2  1.0% 

อบจ.       6,456.8  9.9% 

เทศบาล     22,448.0  34.5% 

อบต.     31,667.1  48.7% 
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รวม     65,000.0  100.0% 

ที่มา: กระทรวงการคลงั 
   

49.  การจดัสรรภาษีมลูค่าเพ่ิมไปยงัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประเภทต่างๆ ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ พ.ศ. 2542 โดยใช้ข้อมลูในปี 2552 มีการแสดงรายละเอียด

ตามตารางท่ี 5.2 ซึง่โดยหลกัๆแล้วมีการจดัสรรไปยงั อบต. ท่ีเป็นสดัสว่นมากท่ีสดุท่ีร้อยละ 48.7 แต่หากคิดเป็นรายอปท. แล้ว กทม. มีสดัสว่นมากท่ีสดุท่ีร้อยละ 5.8 ในขณะท่ีรูป

ท่ี 5.1 แสดงถึงสดัส่วนของแหล่งรายได้ของท้องถ่ินแบ่งตามประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งจะเห็นได้ว่า กทม. มีสดัส่วนรายได้จากภาษีท้องถ่ินทัง้ท่ีจัดเก็บเองและรัฐ

จดัเก็บให้มากท่ีสดุ (ประมาณร้อยละ 50 ของรายได้รวม) และเมื่อรวมรายได้ท่ีรัฐแบง่ให้เข้าไว้ สดัสว่นรายได้จะเพ่ิมขึน้เป็นประมาณร้อยละ 80 ของรายได้รวม (ไม่รวมรายได้จาก

การจดัสรรภาษีมลูค่าเพ่ิม) ในขณะท่ี อปท. ประเภทอ่ืนๆ โดยเฉพาะ เมืองพทัยา เทศบาล และอบต. มีสดัสว่นของรายได้จดัสรรจากภาษีมลูค่าเพ่ิมอยา่งมีนยัส าคญั 

 

รูปท่ี 5.1 สัดส่วนของแหล่งรายได้ของท้องถ่ินแบ่งตามประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ปี 2551) 

     Translate to Thai 

ที่มา: กระทรวงการคลงั, การค านวณโดยธนาคารโลก 

(2) การจดัสรรเงินอดุหนนุทัว่ไป 

50. ภายใต้รูปแบบของประเทศไทย เงินอดุหนนุทัว่ไปแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เงินอดุหนนุตามอ านาจหน้าท่ี (หรือเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปท่ีแท้จริง) และเงินอุดหนุน

ทัว่ไปท่ีก าหนดวตัถปุระสงค์ ซึง่การจดัสรรเงินอดุหนนุตามอ านาจหน้าท่ีคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 8.3 ของรายได้ท้องถ่ินทัง้หมด และคิดเป็นประมาณร้อยละ 15 ของการ

จดัสรรเงินอดุหนนุ โดยวตัถปุระสงค์หลกัของเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ืออุดช่องว่างทางรายรับและรายจ่ายและเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานส่วนท้องถ่ินสามารถปฏิบติัหน้าท่ีความ

รับผิดชอบได้ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

51. หลงัจากมีการก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณส าหรับเงินอดุหนนุทัว่ไปแล้ว จะมีการกนัเงินร้อยละ 5 ของงบดงักลา่วไว้เป็นงบสนบัสนนุการขาดดุลงบประมาณและ

จดัสรรให้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีช่องว่างระหว่างรายรับและรายจ่ายเพ่ือใช้ในการด าเนินงานให้บริการขัน้พืน้ฐานของท้องถ่ิน และส าหรับส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 95  

ของงบอดุหนนุทัว่ไปโดยรวมนัน้ จะถกูจดัสรรให้เทศบาลและ อบต. เป็นสดัสว่นร้อยละ 90 และ จะจดัสรรให้ อบจ.ท่ีเหลือร้อยละ 10 ซึง่ เงินอดุหนนุทัว่ไปท่ีจดัสรรให้เทศบาลและ 

อบต. นัน้ ร้อยละ 65 จะจัดสรรตามจ านวนประชากร (ต่อหัว) ส่วนท่ีเหลืออีก ร้อยละ 35 จะจัดสรรให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเท่าๆ กัน (คณะกรรมการการกระจาย

อ านาจฯ ปี 2552) ส าหรับเงินอดุหนนุทัว่ไปท่ีจดัสรรให้อบจ. ร้อยละ 10 นัน้ จะมีสดัสว่นของเงินท่ีจดัสรรตามเกณฑ์ประชากรและแบ่งให้เท่าๆกันในรูปแบบเดียวกันกับ เทศบาล

และ อบต. ตารางท่ี 5.3 แสดงให้เห็นรายละเอียดของการจดัสรรเงินอดุหนนุทัว่ไปท่ีก าหนดวตัถปุระสงค์ และตารางท่ี 5.4 แสดงให้เห็นถึงเกณฑ์การจดัสรรเงินอุดหนุนทั่วไป (ท่ีไม่

รวมเงินอดุหนนุทัว่ไปท่ีก าหนดวตัถปุระสงค์)  

 
ตาราง 5.3 การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป (ปี 2553) 

ประเภท เงินจัดสรร (ล้านบาท) 
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เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามอ านาจหน้าที่) 29,062.6 

เงินอุดหนุนทั่วไปที่ก าหนดวัตถุประสงค์ 45,209.1 

ชดเชยค่าโดยสารรถไฟ 2.0 

การบริการสาธารณสขุ 890.0 

เบ้ียยงัชีพส าหรับผูป่้วยโรคเอดส์ 223.6 

เบ้ียยงัชีพส าหรับผูพิ้การ 1,909.3 

เบี้ยยงัชีพคนชรา 10,970.7 

ส่งเสริมคณุภาพชีวิต (จงัหวดัชายแดนภาคใต้) 273.1 

ชดเชยรายได้ (จงัหวดัชายแดนภาคใต้) 949.8 

การบริหารสนามกีฬา 134.6 

อาหารกลางวนั 13,030.8 

อาหารเสริม (นม) 11,287.5 

ศูนย์เด็กเล็ก 5,071.8 

ศูนย์บริการทางสงัคม 3.5 

สถานสงเคราะห์คนชรา 93.7 

ส่งเสริมศกัยภาพการจดัการด้านการศึกษา 368.6 

ที่มา: ส านกังานคณะกรรมการการกระจายอ านาจฯ   
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ตาราง 5.4 เกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่ ปี 2553 

เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามอ านาจหน้าที่) 29,062.6 

1. การวางผังเมือง 102.5 

2. เงินคงเหลือจากงบอุดหนุนทั่วไป 28,960.1 

ส่วนท่ี 1: ร้อยละ 95 ตามอ านาจหน้าท่ี 27,512.1 

(1) ร้อยละ 10 ส าหรับ อบจ. 2,751.2 

(2) ร้อยละ 90 ส าหรับเทศบาลและอบต.  24,760.9 

    ร้อยละ 40 ส าหรับเทศบาล 9,904.4 

- ร้อยละ 65 จดัสรรแบบต่อหวัประชากร 6,437.8 

- ร้อยละ 35 จดัสรรอย่างเท่าเทียมกนั 3,466.5 

    ร้อยละ 60 ส าหรับ อบต. 14,856.8 

- ร้อยละ 65 จดัสรรแบบต่อหวัประชากร 5,199.8 

- ร้อยละ 35 จดัสรรอย่างเท่าเทียมกนั  
ส่วนท่ี 2: ร้อยละ 5 จัดสรรให้ อปท. ตามผลต่างระหว่างรายรับและค่าใช้จ่าย (ลด
ความเหล่ือมล ้า) 1,448.0 

ที่มา: ส านกังานคณะกรรมการการกระจายอ านาจฯ 
 

การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ 

52. ตามนิยามสากลแล้ว เงินอดุหนนุแบบก าหนดวตัถปุระสงค์หมายถึง เงินท่ีรัฐบาลจดัสรรไปให้ท้องถ่ินเพื่อใช้จ่ายตามวตัถปุระสงค์ท่ีรัฐบาลก าหนด ซึง่เมื่อน าค านิยาม

นีม้าประยกุต์ใช้ในบริบทของประเทศไทยท าให้ต้องมีการรวมเงินอดุหนนุทัว่ไปแบบก าหนดวตัถปุระสงค์เข้าไว้ด้วยกันกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งจากข้อมลูปี 2553 การจัดสรร

เงินอดุหนนุแบบก าหนดวตัถปุระสงค์มีทัง้สิน้ 29 รายการ คิดเป็นร้อยละ 50.6 ของการจดัสรรเงินอดุหนนุทัง้หมด และคิดเป็นประมาณร้อยละ 27.5 ของรายได้ท้องถ่ินทัง้หมด ซึ่ง

วตัถปุระสงค์ของเงินอดุหนนุเฉพาะกิจเพื่อสนบัสนนุการด าเนินงานนโยบายด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมและ/หรือการด าเนินงานเพ่ือบรรลเุป้าหมายระดับชาติท่ีได้ก าหนดไว้ ทัง้นี ้

เงินอดุหนนุเฉพาะกิจส าหรับโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นการจดัสรรเงินอดุหนนุแบบสมทบ โดยร้อยละ 90 มาจากการจดัสรรเงินจากสว่นกลาง และร้อยละ 10 มาจากการสมทบ

ทนุของท้องถ่ิน อยา่งไรก็ดี เงินสนบัสนนุงบประมาณอ่ืนๆ เช่น งบสนบัสนนุส าหรับผู้สงูอายมุีการจดัสรรในลกัษณะต่อหวัของผู้สงูอายท่ีุลงทะเบียนไว้ในอัตรา 500 บาทต่อคน ซึ่ง

เงินอดุหนนุเฉพาะกิจนีจ้ะครอบคลมุนโยบายหลากหลายประเภท อาทิ ด้านสาธารณสขุ การศึกษา และสวสัดิการสงัคม  

53. โดยทัว่ไปแล้วเงินอดุหนนุแบบก าหนดวตัถปุระสงค์มีวิธีการจดัสรรได้หลายวิธี แต่โดยมากจะจดัสรรโดยใช้เกณฑ์ประชากรต่อหวั อยา่งไรก็ตาม ในบางกรณีก็ไม่ได้มี

การจดัสรรตามหวัประชากร หรือตามพืน้ท่ี เช่น  กองทนุบรรเทาภยัพิบติั หรือกองทุนสนับสนุนงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม ท่ีมีการจัดสรรตามนโยบายท่ีรัฐบาลให้ความส าคัญ 

(Cross-subsidize) มากกว่าจะจัดสรรบนพืน้ฐานต่อหัวประชากรหรือตามพืน้ท่ี ทัง้นี ้เงินอุดหนุนแบบก าหนดวตัถปุระสงค์มักจะจัดสรรเพ่ือเป็นการสนับสนุนการลงทุนด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน แต่ในหลายกรณีก็มีการจดัสรรเงินอดุหนนุแบบก าหนดวตัถปุระสงค์ส าหรับการด าเนินงานด้านสงัคมและสวสัดิการเช่นกัน การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบก าหนด

วตัถุประสงค์นีเ้ป็นแนวทางการด าเนินงานท่ีรัฐบาลมีความได้เปรียบ เน่ืองจากการควบคุมงบประมาณยังคงขึน้อยู่กับส่วนกลาง ซึ่งท าให้สามารถจัดล าดับค วามส าคัญของ

นโยบายโดยสว่นกลางได้ โดยตารางท่ี 5.5 แสดงถึงข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัสรรเงินอดุหนนุแบบก าหนดวตัถปุระสงค์ส าหรับภารกิจต่างๆ รวม 30 ภารกิจ ภายใต้วงเงิน

งบประมาณ 96,402.9 ล้านบาทในปี 2553 (เงินอดุหนนุเฉพาะกิจรวมเงินอดุหนนุทัว่ไปท่ีก าหนดวตัถปุระสงค์) โดยสามารถแบง่ภารกิจได้ออกเป็น 6 กลุม่ใหญ่   

 

ตาราง 5.5 การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรวมเงินอุดหนุนทั่วไปที่ก าหนดวัตถุประสงค์) ปี 2553 

การจัดสรรตามภารกิจ จ านวน (ล้านบาท) ร้อยละ 

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข 19,451.9  20.2% 

บริการสาธารณสขุ (ซอ่มแซมสิ่งก่อสร้าง) 21.1  0.0% 

โครงการ อสม. 7,029.7  7.3% 

บริการด้านสาธารณสขุ 890.0  0.9% 
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เบีย้ยงัชีพส าหรับผู้ ป่วยโรคเอดส์ 223.6  0.2% 

อาหารเสริม (นม) 11,287.5  11.7% 

เงินอุดหนุนด้านการศึกษา 28,497.3  29.6% 

โครงการเรียนฟรี 15 ปี 2,881.4  3.0% 

การศึกษาภาคบงัคบั (ค่ารักษาพยาบาล) 500.0  0.5% 

การศึกษาภาคบงัคบั (ค่าเช่าบ้าน) 80.0  0.1% 

การศึกษาภาคบงัคบั (บ าเหน็จ บ านาญ) 1,743.6  1.8% 

เงินเดือนครู ค่าจ้างประจ าการศึกษา 9,892.8  10.3% 

สง่เสริมศกัยภาพการจดัการด้านการศึกษา 368.6  0.4% 

อาหารกลางวนั 13,030.8  13.5% 

เงินอุดหนุนด้านบริการสังคม 41,923.8  43.5% 

การสนบัสนนุเสริมสร้างสวสัดิการทางสงัคมให้แก่ผู้ พิการ 1,374.1  1.4% 

ศนูยเ์ด็กเล็ก 5,071.8  5.3% 

ศนูยเ์ด็กเล็ก โดยกรมการศาสนา 1,765.6  1.8% 

โครงการสร้างหลกัประกนัส าหรับผู้สงูอาย'ุ 19,512.2  20.2% 

ศนูย์บริการทางสงัคม 3.5  0.0% 

สถานสงเคราะห์คนชรา 93.7  0.1% 

เบีย้ยงัชีพส าหรับผู้ พิการ 1,909.3  2.0% 

เบีย้ยงัชีพส าหรับคนชรา 10,970.7  11.4% 

สง่เสริมคณุภาพชีวิต (จงัหวดัชายแดนภาคใต้) 273.1  0.3% 

ชดเชยรายได้ (จงัหวดัชายแดนภาคใต้) 949.8  1.0% 

เงินอุดหนุนด้านน า้และส่ิงแวดล้อม 3,948.3  4.1% 

แก้ปัญหาน า้เทศบาลนครนครราชสีมา 595.4  0.6% 

สบูน า้ด้วยไฟฟ้า 809.1  0.8% 

โครงการแผนปฏิบติัการสิ่งแวดล้อม 2,543.9  2.6% 

เงินอุดหนุนด้านบริหารงานทั่วไป 2,342.6  2.4% 

การสนบัสนนุถ่ายโอนบคุลากร 1,503.6  1.6% 

การด าเนินการตามแผนชมุชนและแผนพฒันา 839.0  0.9% 

เงินอุดหนุนอ่ืน ๆ 136.6  0.1% 

การบริหารสนามกีฬา 134.6  0.1% 

ชดเชยค่าโดยสารรถไฟ 2.0  0.0% 

รวมทัง้สิน้ 96,300.5  100.0% 

ที่มา: ส านกังานกรรมการการกระจายอ านาจฯ      
 

ทางเลือกส าหรับการปฏิรูปความสัมพันธ์ด้านการคลังระหว่างส่วนกลางและท้องถ่ิน  

การปฏิรูปการการจดัสรรเงินอดุหนนุทัว่ไป 
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(ก) ส าหรับองค์การบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) 

54. เกณฑ์การจดัสรรเงินอดุหนนุทัว่ไปตามอ านาจหน้าท่ีส าหรับ อบจ. นัน้ (ร้อยละ 10 – ดตูารางท่ี 5.4 ประกอบ) มีความเหมาะสมเป็นไปตามหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ี

ส าคญัของ อบจ. คือการเป็นผู้ประสานงานระหวา่งท้องถ่ินในจงัหวดัโดยใช้กรอบการวางแผนพฒันาในระยะปานกลางในการด าเนินงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ เกณฑ์การจัดสรร

เงินอดุหนนุส าหรับ อบจ. ท่ีมีลกัษณะไมซ่บัซ้อน มีความโปร่งใส และสามารถคาดการณ์ได้ จึงมีความเหมาะสมดีแล้ว หาก อบจ. ได้รับจดัสรรเงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าท่ี

ในสดัสว่นท่ีสงูกวา่นีอ้าจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการแขง่กนัให้บริการระหวา่งอบจ. กบัจงัหวดั และอบจ. กบัหน่วยงานสว่นท้องถ่ินอ่ืนในจงัหวดั อย่างไรก็ดี อาจจะมีการพิจารณา

ปรับปรุงสดัสว่นการจดัสรรโดยให้น า้หนกักบัเกณฑ์ตามจ านวนประชากรเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 50 (จากร้อยละ 35) และลดสดัส่วนเกณฑ์ท่ีให้มีการจัดสรรอย่างเท่าเทียมลดลงเป็น

ร้อยละ 20 (จากร้อยละ 65)   

(ข) ส าหรับเทศบาลและ อบต. 

55. ข้อควรพิจารณาของการจดัสรรเงินอดุหนนุทัว่ไปให้กบัเทศบาลและ อบต. ได้แก่ รายได้ท่ีรัฐบาลแบง่ให้จากรายได้ภาษีมลูค่าเพ่ิมไมไ่ด้ก าหนดจ านวนท่ีแน่นอนให้อยู่

ในระดบัท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินงานของท้องถ่ิน ซึง่การก าหนดสว่นแบง่รายได้เป็นสดัสว่นโดยรวมนัน้ท าให้รายได้ของท้องถ่ินไม่แน่นอนขึน้อยู่กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ

และผลการจดัเก็บรายได้ของรัฐบาล แต่ในขณะท่ีหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานสว่นท้องถ่ินต่อประชาชนในการให้บริการขัน้พืน้ฐานนัน้มีการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง เงิน

อดุหนนุทัว่ไปตามอ านาจหน้าท่ีนัน้ถกูก าหนดจากยอดเงินท่ีเหลือหลงัจากหกัเงินอดุหนนุทัว่ไปตามวตัถปุระสงค์แล้ว ซึง่ท าให้เงินอดุหนนุทัว่ไปตามอ านาจหน้าท่ีเหลือเป็นจ านวน

น้อย (ร้อยละ 20.7 ของเงินอดุหนนุรวม หรือ ร้อยละ 39 ของเงินอดุหนนุทัว่ไป) นอกจากนี ้เกณฑ์การจัดสรรให้กับเทศบาลและ อบต. ยงัให้น า้หนักโดยมากกับเกณฑ์การจัดสรร

แบบเท่าเทียม ซึ่งเป็นข้อจ ากัดต่อการเสริมสร้างความเท่าเทียม ดังนัน้ ในการศึกษานีจ้ึงน าเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้ไว้เป็นทางเลือก

พิจารณาส าหรับประเทศไทย 

 

ทางเลือกท่ี 1  การจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือลดความเหล่ือมล ้าทางด้านการคลัง (Comprehensive Fiscal Equalization Program)  

56. คณะกรรมการกระจายอ านาจฯ ได้ให้ความส าคญัในประเด็นเร่ืองความเท่าเทียมกนัในการจดัเงินอดุหนนุและได้มีความพยายามในการปรับปรุงเกณฑ์การจดัสรร

เพื่อลดความเหลื่อมล า้ทางการคลงัและให้มีความครอบคลมุมากขึน้ ซึง่การปรับปรุงดงักลา่วได้ค านึงถึงองค์ประกอบหลกัท่ีส าคญัทัง้ในเร่ืองของศกัยภาพในการหารายได้ของ

ท้องถ่ินและความต้องการในการใช้จ่ายเงิน โดยแรงผลกัดนัท่ีส าคญัมาจากความเหลื่อมล า้ทางด้านการคลงัในเชิงพืน้ท่ี ผลการศึกษาในรายงานยอ่ยฉบบัท่ี 2 เร่ืองการวิเคราะห์

การกระจายนโยบายการคลงั (Distributive Analysis of Fiscal Policy) ได้สรุปผลการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองความเหลื่อมล า้ในเชิงพืน้ท่ีวา่ ในจงัหวดัท่ีมีความมัง่คัง่นัน้มีการใช้จ่าย

ภาครัฐมากกวา่ในจงัหวดัท่ียากจนซึง่ท าให้ความเหลื่อมล า้ทางการคลงัระหวา่งพืน้ท่ียิ่งขยายมากขึน้ ซึง่เป้าหมายของการปรับปรุงเกณฑ์การจดัสรรเงินเงินอดุหนนุทัว่ไปเพื่อลด

ความเหลื่อมล า้ทางการคลงัให้มีความครอบคลมุมากขึน้จะช่วยบรรเทาความเหลื่อมล า้ดงักลา่ว  

57. รูปแบบการจดัสรรเงินอดุหนนุเพื่อลดความเหลื่อมล า้ทางการคลงัท่ีใช้โดยทั่วไป หรือท่ีเรียกว่าวิธีภาษีแบบตัวแทน10 (Representative Tax System Approach) จะ

มีความเหมาะสมเมื่อหน่วยงานท้องถ่ินสามารถเข้าถึงฐานภาษีต่างๆ ท่ีจัดเก็บรายได้ได้ดีและสามารถก าหนดอัตราภาษีของตนเองได้อย่างเป็นอิสระ  ส าหรับประเทศไทยนัน้ 

ความเป็นอิสระทางภาษีของท้องถ่ินมีอยูอ่ยา่งจ ากดั เน่ืองจากฐานภาษีจะถกูก าหนดโดยรัฐบาล นอกจากนีภ้าษีท่ีจดัเก็บรายได้ได้ดีจะถกูจดัเก็บโดยรัฐบาลแล้วจึงแบ่งให้ท้องถ่ิน 

รูปแบบฐานภาษีจึงมีหนึ่งเดียว แต่แตกต่างกนัเพียงเล็กน้อยในแง่ของอตัราภาษี ดงันัน้แล้วในกรณีของประเทศไทย การใช้วิธีภาษีแบบตวัแทนจะให้ผลลพัธ์ท่ีไมแ่ตกต่างกบัการใช้

วิธีการจดัสรรอยา่งง่ายในการสร้างความเท่าเทียมกนัในรายได้ต่อหวั 

58. แม้วา่ในทางทฤษฎีการจดัสรรเงินอดุหนนุเพื่อลดความเหลื่อมล า้ทางการคลงัจะดเูหมาะสม แต่ในทางปฏิบติัแล้วมีความยากในการด าเนินการ เน่ืองจากการก าหนด

รายจ่ายท่ีจ าเป็นโดยอาศัยข้อมลูในอดีตนัน้มีความยากล าบาก อีกทัง้ยังเป็นเร่ืองท่ีมีการถกเถียงกันเป็นอย่างมากแม้ว่าจะใช้เทคนิคการค านวณท่ีดีท่ีสดุก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมี

                                   
10 การวดัศกัยภาพในการหารายได้ของท้องถ่ินการประมาณการฐานภาษีหลกัของท้องถ่ินเปรียบเทียบกบัฐานภาษีเฉล่ียของทัง้ประเทศ ถ้าท้องถ่ินมีฐานภาษี

ตวัแทนต ่ากว่าอตัราฐานภาษีตวัแทนเฉล่ียของทัง้ประเทศ รัฐบาลควรให้เงินอดุหนนุแก่ท้องถ่ินนัน้เพิ่มขึน้  
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ฐานข้อมลูท่ีมีความน่าเช่ือถือ แต่การค านวณรายจ่ายท่ีจ าเป็นส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกือบ 8,000 แห่งถือว่าเป็นภารกิจท่ีท้าทายอย่างมาก แนวทางท่ีสามารถน าไป

ปฏิบติัได้จริงในการลดความเหลื่อมล า้ทางการคลงัอาจจะมีการพิจารณาใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีมุ่งเน้นผลการด าเนินงาน (Output based specific purpose transfers) ใน

การจัดสรรเพ่ือการให้บริการสินค้าท่ีเป็นคุณ (Merit goods) แนวทางดังกล่าวนอกจากจะช่วยให้ท้องถ่ินมีความเป็นอิสระแล้วยงัช่วยให้ท้องถ่ินเกิดความรับผิดชอบในการท า

หน้าท่ีให้บริการสาธารณะด้วย และในขณะเดียวกนัก็ช่วยให้การจดัสรรเงินบรรลวุตัถปุระสงค์ในการลดความเหลื่อมล า้ทางการคลงั 

 

ทางเลือกท่ี 2 การทบทวนเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 

59. แนวทางการในการทบทวนปรับปรุงเกณฑ์การจดัสรรเงินอดุหนุนทั่วไปท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนันีเ้ป็นแนวทางท่ีง่ายกว่าแนวทางแรก โดยเสนอให้มีการพิจารณาปรับปรุง

เกณฑ์การจดัสรรเพ่ือลดความเหลื่อมล า้ทางการคลงั ซึง่ข้อดีของแนวทางนี ้คือยงัคงรักษาคณุลกัษณะท่ีดีในเร่ืองความโปร่งใสและคาดการณ์ได้ของการจดัสรรเงินอดุหนนุท่ีใช้อยู่

ในปัจจบุนัไว้  สดัสว่นราว 2 ใน 3 ของเงินอุดหนุนทั่วไปถกูจัดสรรบนพืน้ฐานของอัตราต่อหัวประชากร (ประมาณร้อยละ 65) โดยส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 35 ถกูจัดสรรอย่างเท่า

เทียมกัน การเพ่ิมขนาดเงินอุดหนุนทั่วไปและการปรับเกณฑ์การจัดสรรโดยให้น า้หนักกับการจัดสรรแบบต่อหัวมากขึน้ จะเป็นการช่วยลดแรงจูงใจในการแยกตัวขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินและยงัเป็นสว่นสนบัสนนุให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการลดความเหลื่อมล า้ทางการคลงัด้วย 

ข้อเสนอแนะในการก าหนดขนาดของเงินอดุหนนุทัว่ไป โดยให้มีการก าหนดสดัสว่นคงท่ี (เช่น ร้อยละ 10) ของรายได้จากภาษีมลูค่าเพ่ิมท่ีรัฐบาลจัดเก็บให้และแบ่งให้รวมกับเงิน

อดุหนนุทัว่ไปท่ีจดัสรรเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีต่อรายได้รวมของรัฐบาล ซึง่การก าหนดขนาดของเงินอุดหนุนทั่วไปดังกล่าวอาจจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลกัษณะ

ของความเป็นชนบทและเมืองขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินซึง่ก าหนดจากขนาดของประชากรในท้องถ่ิน  

(ก) การจดัสรรเงินอดุหนนุทัว่ไปส าหรับ อปท.ท่ีอยูใ่นเขตเมือง 

เกณฑ์การจดัสรร : น า้หนกัของเกณฑ์การจดัสรรแบบเท่าเทียมคิดเป็นร้อยละ 10 และเกณฑ์การจัดสรรต่อหัวตามขนาดประชากรให้มีน า้หนักร้อยละ 90 โดยให้มี

การจดักลุม่ตามขนาดประชากรในลกัษณะ ดงันี ้

ระดับขนาดประชากร : 0-25,000 คน / 25,000-50,000 คน / 50,000-75,000 คน / 75,000-100,000 คน / 100,000-250,000 คน / 250,000-500,000 คน / 

500,000-1 ล้านคน / และมากกวา่ 1 ล้านคน 

(ข) การจดัสรรเงินอดุหนนุทัว่ไปส าหรับ อปท.ท่ีอยูใ่นเขตชนบท 

เกณฑ์การจดัสรร : น า้หนกัของเกณฑ์การจดัสรรแบบเท่าเทียมกนัคิดเป็นร้อยละ 10 เกณฑ์การจดัสรรต่อหวัประชากรให้มีมีน า้หนกัร้อยละ 70 และเกณฑ์การจัดสรร

ต่อขนาดตารางกิโลเมตรของพืน้ท่ีท่ีดแูลรับผิดชอบและให้บริการควรมีน า้หนกัร้อยละ 20 

ข้อก าหนดว่าด้วยการปกป้องเงินที่ได้รับจดัสรร (Hold harmless Claluse) เม่ือเร่ิมมีการใช้สตูรการจดัสรรใหมข้่อก าหนดหนดนีจ้ะทกุหน่วยงานสว่นท้องถ่ินจะได้รับ

จดัสรรเงินอดุหนนุทัว่ไปไมน้่อยกวา่จ านวนเงินท่ีได้รับในปีก่อน  

ข้อก าหนดว่าด้วยเสถียรภาพ (Stability Clause) ในกรณีท่ีรายได้รวมของรัฐบาลลดลง กรอบวงเงินเงินอดุหนนุทัว่ไปจะไมน้่อยกว่ากรอบวงเงินจัดสรรในปีก่อนหน้า

นี ้ 

ข้อก าหนดว่าด้วยการคาดการณ์ได้ (Predictability Clause)   สตูรการจดัสรรจะมีการบงัคบัใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยในปีสดุท้ายจะมีการพิจารณาก าหนดสตูรการ

จดัสรรใหม ่

ข้อก าหนดเร่ืองวนัส้ินสุดการบงัคบัใช้ (Sunset Clause)   กรอบวงเงินและสตูรการจัดสรรมีการบงัคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี และให้มีการทบทวนเพ่ือพิจารณา

ปรับปรุงสตูรการจดัสรรเพื่อใช้ในระยะถดัไป โดยในระหวา่งท่ีมีการบงัคบัใช้นัน้จะไมม่ีการเปลี่ยนแปลงทัง้กรอบวงเงินและสตูรจดัสรร 

60. ข้อเสนอแนะข้างต้นมีจุดประสงค์เพ่ือคงไว้ซึ่งความเรียบง่าย ความโปร่งใสและความเป็นกลางของเกณฑ์การจัดสรรปัจจุบนั ในขณะเดียวกันก็ให้มีการปรับปรุง

เกณฑ์การจดัสรรเพื่อสร้างความเท่าเทียมกนัและเพิ่มการคาดการณ์ได้และมีเสถียรภาพของเงินงบประมาณส าหรับหน่วยงานสว่นท้องถ่ิน  
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การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

61. แรงจงูใจหลกัประการหนึ่งของการจดัสรรเงินอดุหนนุเฉพาะกิจเพื่อต้องการสร้างมาตรฐานขัน้ต ่าของการให้บริการสาธารณะในระดบัประเทศ ในทางปฏิบติัแล้วการ

จดัสรรเงินอดุหนนุเฉพาะกิจมีไว้เพ่ือสนับสนุนและผลกัดันการด าเนินงานของท้องถ่ินเพ่ือเป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดมาจากส่วนกลาง ในขณะท่ีกลไกดังกล่าวไม่มีการสร้าง

แรงจงูใจให้หน่วยงานสว่นท้องถ่ินมีความรับผิดชอบต่อประชาชนในการให้บริการสาธารณะ การปรับรูปแบบในการจดัสรรเงินอดุหนนุเฉพาะกิจจึงมีความส าคัญเน่ืองจากจะเป็น

การเปิดโอกาสส าคญัในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลงัและการมีความเป็นอิสระของท้องถ่ิน ในขณะเดียวกนัยงัสร้างสภาพแวดล้อมท่ีสง่เสริมให้หน่วยงานสว่นท้องถ่ินมี

แรงจงูใจในการมีความรับผิดชอบต่อการด าเนินงาน  

62. เงินอดุหนนุส าหรับโครงการลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐาน (Planning grants) ในรูปแบบของการจดัตัง้กองทนุไว้ส าหรับเป็นเงินอดุหนนุเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล า้ใน

โครงสร้างพืน้ฐานระหวา่งพืน้ท่ี ทัง้นี ้กองทนุจะอยูใ่นรูปแบบของการสมทบทุนจาก อปท. ทั่วประเทศ โดยให้อัตราเงินสมทบแปรผันตรงกับศักยภาพทางการคลงั (ค านวณจาก

รายได้ท้องถ่ินต่อหวัประชากร) ซึง่ก าหนดเป็นอตัราท่ีชดัเจน ดังนัน้ อปท. ท่ีมีศักยภาพทางการเงินการคลงัสงูก็จะสมทบเงินเข้ากองทุนในจ านวนท่ีมากกว่า อปท. ท่ีมีศักยภาพ

ทางการเงินการคลงัต ่ากวา่ ในการพิจารณจดัสรรเงินอดุหนนุนีต้ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของแผนการลงทนุท่ีก าหนดมาจาส่วนกลางท่ีแน่นอน และอิงมาตรฐานขัน้ต ่าทางด้านโครงสร้าง

พืน้ฐานของสว่นกลาง เพราะฉะนัน้จะไมม่ีการจดัสรรเงินให้กบัโครงการท้องถ่ินท่ีไมไ่ด้มีการวางแผนลว่งหน้า จากประสบการณ์ของประเทศอินโดนีเซียนัน้ได้มีการด าเนินการใน

ลกัษณะดงักลา่วในช่วงปี 2513 และ 2523 และเป็นไปตามเป้าหมายท่ีให้มีการพฒันาเครือข่ายถนนและสร้างโรงเรียนท่ีมีอยู่ระยะทางท่ีก าหนดจากแหล่งชุมชนท่ีอยู่อาศัย โดย

หน่วยงานสว่นท้องถ่ินได้ให้การสนบัสนนุในเร่ืองท่ีดินและเป็นผู้ก าหนดท่ีตัง้ของโรงเรียน 

63. เงินอดุหนนุเฉพาะกิจท่ีมุง่เน้นผลการด าเนินงานจะช่วยก าหนดมาตรฐานขัน้ต ่าของประเทศในการให้บริการสาธารณะ (การศึกษา สาธารณสขุ สวสัดิการสงัคมและ

โครงสร้างพืน้ฐาน) จากท่ีได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น วัตถปุระสงค์โดยทั่วไปของการถ่ายโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจก็เพ่ือเป็นการสนับสนุนการให้บริการสาธารณะและก าหนดทิศ

ทางการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของนโยบายท่ีส าคญัของชาติ โดยไมล่ะเมิดความเป็นอิสระและความยืดหยุ่นในการด าเนินงานของท้องถ่ิน ซึ่งวตัถปุระสงค์ดังกล่าว

น่าจะมีความส าคญัส าหรับประเทศไทย เน่ืองจากการถ่ายโอนเงินอุดหนนุของประเทศไทยได้ให้น า้หนกักบัการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (มากกว่าร้อยละ 50 ของเงินอุดหนุน

ทัง้หมด) ดังนัน้แล้ว ประเทศไทยน่าจะพิจารณาน าแนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีมุ่งเน้นผลการด าเนินงานมาใช้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการด าเนินงานท่ีช่วยรักษา

เป้าหมายท่ีส าคญัของชาติและเป็นการก าหนดมาตรฐานขัน้ต ่าส าหรับการให้บริการสาธารณะแล้ว ยงัเป็นวิธีการท่ีให้ท้องถ่ินมีอิสระและความยืดหยุน่ในการด าเนินงานให้บริการ

เพ่ือให้เหมาะสมตามความต้องการของแต่ละพืน้ท่ี  ซึ่งจะเป็นการรักษาไว้ซึ่งความรับผิดชอบของท้องถ่ินต่อประชาชนด้วย โดยจะขอน าเสนอตัวอย่างแนวทางปฏิบติัไว้เพ่ือ

พิจารณาดงันี ้ 

(ก) งบประมาณสนบัสนนุตามผลงานการด าเนินงานส าหรับโรงเรียนเพือ่ส่งเสริมการแข่งขนัและนวตักรรมในการศึกษา  วิธีดังกล่าวช่วยสร้างแรงจูงใจในการสร้าง

วฒันธรรมการมีความรับผิดชอบต่อการด าเนินงานของท้องถ่ิน ซึ่งหากพิจารณากรณีท่ีรัฐบาลมีเป้าหมายในการปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพส าหรับ

ผู้ ด้อยโอกาสและคนจน แนวทางการด าเนินงานทั่วไปคือการให้การสนับสนุนเงินจัดสรรแก่โรงเรียนโดยมีเง่ือนไขตามท่ีรัฐก าหนด ซึ่งการสนับสนุนงบประมาณ

เหลา่นีจ้ะระบรุายการใช้จ่ายท่ีมีสิทธ์ิได้รับจดัสรรดงัท่ีเป็นแนวปฏิบติัในปัจจบุนัของประเทศไทย อาทิเช่น หนงัสือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ผู้ ช่วยครู ฯลฯ โดยการก าหนด

เง่ือนไขดงักลา่วท าให้ท้องถ่ินขาดความเป็นอิสระและความยืดหยุ่นด้านงบประมาณ และนอกจากนัน้วิธีการด าเนินงานดังกล่าวก็ไม่ได้รับประกันว่าจะท าให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ในการเข้าถึงการศึกษาเพ่ิมมากขึน้ การก าหนดเง่ือนไขดังกล่าวเป็นการควบคุมด้านปัจจัยน าเข้า  (Input conditionality) ซึ่งโดยทางปฏิบติัทั่วไปแล้ว

ยากท่ีจะบังคับใช้ และมีโอกาสสูงท่ีงบประมาณท่ีก าหนดไว้จะถูกโยกย้ายไปใช้ในด้านอ่ืน ทัง้นี ้จากการศึกษาประสบการณ์ของนานาประเทศนัน้ พบว่า

ความสมัพนัธ์ระหว่างการเพ่ิมการใช้จ่ายสาธารณะและการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ ไม่ได้อยู่ในลกัษณะ 1 ต่อ 1  (ดู Huther, Roberts and Shah, 1997) 

ดงันัน้แล้ว หากต้องการสร้างการมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน รัฐบาลควรพิจารณาแนวทางการจดัสรรงบอดุหนนุท่ีมุง่เน้นผลการด าเนินงาน ซึ่งพิจารณา

ตวัอยา่งเดิมในเร่ืองการปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษา ภายใต้วิธีดงักลา่ว รัฐบาลจะจดัสรรเงินอดุหนนุเฉพาะกิจให้กบัหน่วยงานส่วนท้องถ่ินตามจ านวนประชากรใน

วยัเรียนแบง่ตามอาย ุจากนัน้หน่วยงานสว่นท้องถ่ินจะจดัสรรเงินอดุหนนุท่ีได้รับดงักลา่วให้กบัสถานศึกษาของทัง้รัฐและเอกชนตามท่ีจ านวนนักเรียนท่ีลงทะเบียน

เรียน  โดยสถานศึกษาเอกชนนัน้ให้มีเง่ือนไขเพ่ิมเติมในการจัดสรรเงินอุดหนุน โดยจะต้องมีเกณฑ์การสอบคัดเลือกรับนักเรียนเข้าเรียนตามความสามารถ และ

พิจารณาให้เงินอดุหนนุค่าเลา่เรียนกบันกัเรียนท่ีผู้ปกครองไม่มีความสามารถในการจ่ายค่าเลา่เรียนได้ ส าหรับเง่ือนไขในการรับการจัดสรรเงินอุดหนุนในปีถัดๆ ไป

นัน้ สถานศึกษาทัง้ภาครัฐและเอกชนจะต้องมีผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้จากปีท่ีผ่านมา โดยอาจจะพิจารณาจากผลการสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ 

อตัราการส าเร็จการศึกษา และอัตราการออกจากการเรียนกลางคัน และหากสถาบนัการศึกษาใดไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขเหล่านีไ้ด้ รัฐบาลจะเปิดให้มีการ

วิพากษ์ผลการด าเนินงาน (public censure) และขัน้ท้ายสดุในกรณีท่ียงัไมม่ีการปรับปรุงผลการด าเนินงานรัฐบาลอาจจะพิจารณายกเลิกการให้เงินอุดหนุน ด้วยวิธี

นีผ้ลการด าเนินงานของสถาบนัการศึกษาสง่ผลโดยตรงต่อความเสี่ยงของช่ือเสียงของสถาบนัการศึกษานัน้ๆ ซึง่หากผลการด าเนินงานแย ่ช่ือเสียงก็จะลดลง จ านวน
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นกัเรียนท่ีเข้ารับการศึกษาก็จะลดตามไปด้วย และท้ายท่ีสดุสง่ผลต่อเงินอดุหนนุท่ีได้รับจดัสรร ในทางกลบักนัเงินอุดหนุนดังกล่าวท่ีได้รับจัดสรรจะไม่มีการก าหนด

เง่ือนไขส าหรับการใช้เงินและสถาบนัการศึกษามีความเป็นอิสระเต็มท่ีในการใช้จ่ายเงินรวมถึงสามารถเก็บเงินอดุหนนุท่ีได้รับในสว่นท่ีไมไ่ด้ใช้ไว้ได้โดยไม่ต้องส่งคืน 

ซึ่งความยืดหยุ่นด้านงบประมาณและการเก็บเงินคงเหลือไว้ได้จะเป็นการช่วยส่งเสริมนวตักรรมในการให้การศึกษาท่ีมีคุณภาพมากขึน้ ดังนั ้นแล้ว แนวทางการ

จดัสรรดังกล่าวจะสร้างแรงจูงใจให้กับสถาบนัการศึกษาทัง้ภาครัฐและเอกชนในการแข่งขนัและพฒันาตนเองเพ่ือรักษาจ านวนนักเรียนและสร้างช่ือเสียงในด้าน

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ และการตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษาโดยผู้ ปกครองจะเป็นตัวก าหนดการจัดสรรเงินทุนให้กับแต่ละสถาบันการศึกษา นอกจากนี ้

สภาพแวดล้อมแรงจงูใจดงักลา่วมีความส าคญัมาก โดยเฉพาะสถาบนัการศึกษาของภาครัฐท่ีบคุลากรภาครัฐมีการจ้างงานตลอดชีวิตและได้รับงบประมาณจัดสรร

ท่ีแน่นอนโดยไมต้่องค านึงถึงประสิทธิภาพของสถาบนัการศึกษา ซึง่การจดัสรรงบอดุหนนุท่ีมุง่เน้นผลการด าเนินงานจะคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ ส่งเสริมการแข่งขนั

และนวตักรรม ทัง้ยงัก่อให้เกิดการมีความรับผิดชอบกบัผลการด าเนินงานต่อประชาชนในพืน้ท่ี โดยระบบท่ีสง่เสริมการมีความรับผิดชอบนีเ้ป็นระบบท่ีผู้ รับบริการมี

บทบาทส าคญั (เช่น ทางเลือกของผู้ปกครองในตวัอยา่งปัจจบุนั) แนวทางการจดัสรรเงินอดุหนนุดงักลา่วน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับการศึกษาในประเทศ

ไทยท่ีสถาบันการศึกษาของท้องถ่ินหลายแห่งมีปัญหาด้านคุณภาพของการเรียนการสอนและการขาดครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือการขาดการเข้าถึง

การศึกษาในพืน้ท่ีชนบท แนวทางการจดัสรรเงินอดุหนนุดงักลา่วท่ีสร้างแรงจงูใจโดยอิงกบัผลการด าเนินงานจะสร้างกลไกตลาดท่ีจะแก้ข้อบกพร่องเหล่านีไ้ด้หากมี

การน ามาปรับใช้อยา่งเหมาะสม  

(ข) งบประมาณสนบัสนนุตามผลงานการด าเนินงานส าหรับส าหรับสาธารณสขุในท้องถ่ิน แนวทางการด าเนินงานท่ีคล้ายกนักบัท่ีกลา่วถึงข้างต้น ในภาคสาธารณสขุจะ

จดัสรรเงินอดุหนนุให้กบัหน่วยงานสว่นท้องถ่ินตามกลุม่ประชากรท่ีแบง่ตามช่วงระดับอาย ุโดยให้น า้หนักมากกับผู้สงูอาย ุ(65 ปีและมากกว่า) และเด็ก (ต ่ากว่า 5 

ปี) ทัง้นี ้หน่วยงานส่วนท้องถ่ินจะจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับหน่วยงานสาธารณสุขผู้ ให้บริการจะขึน้อยู่กับจ านวนผู้ ป่วยท่ีใช้บริการในแต่ละแห่ง โดยหน่วยงานผู้

ให้บริการต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานขัน้ต ่าของการบริการและการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการด้านสาธารณสขุจึงมีสิทธ์ิได้รับการจดัสรรเงินอดุหนนุดงักลา่ว  

(ค) งบประมาณสนบัสนนุตามผลงานการด าเนินงานส าหรับสวสัดิการสงัคม  การสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวจะให้ความช่วยเหลือกับท้องถ่ินแบบสมทบทุนตาม

จ านวนประชากรท่ีต้องให้บริการ อาทิ ผู้สงูอายท่ีุไม่ต้องรับการรักษาพยาบาล ครอบครัวท่ีแม่เลีย้งคนเดียวลกู (หรือแม่เลีย้งเด่ียว) และเด็กก าพร้า เป็นต้น โดย

หน่วยงานสว่นท้องถ่ินท่ีมีศกัยภาพทางการเงินสงูวา่จะต้องสมทบทนุเข้ากองทนุในอตัราการท่ีสงูกวา่เมื่อเทียบกบัท้องถ่ินท่ีมีศกัยภาพทางการเงินท่ีต ่ากวา่ 

(ง) งบประมาณสนบัสนนุตามผลงานการด าเนินงานส าหรับการบ ารุงรักษาถนน  การสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวจะขึน้อยู่กับการจ าแนกประเภทของถนนตาม

ประเภทการใช้งานและการจราจร โดยให้เงินสนับสนุนตามระยะทางต่อกิโลเมตร ตามประเภทของถนน มาตรฐานขัน้ต ่าของการบ ารุงรักษาถนนดังกล่าวจะถูก

ก าหนดโดยสว่นกลาง และการให้เงินสนบัสนนุในอนาคตจะขึน้อยูก่บัการด าเนินงานท่ีได้มาตรฐานของหน่วยงานส่วนท้องถ่ินและการให้ข้อมลูเก่ียวกับสภาพถนน

และการใช้งาน โดยประสบการณ์ของอินโดนีเซียในการถ่ายโอนเงินสนบัสนนุดงักลา่วในช่วงปี 2533-2543 มีความเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานในสว่นนี ้

 
ตาราง 5.10 หลักการและแนวทางการปฏิบัติในการออกแบบการให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

วัตถุประสงค์ของเงินอุดหนุน แนวทาง ตัวอย่างของแนวทางปฏิบัติที่ดี บทเรียนจากต่างประเทศที่ไม่ประสบ

ความส าเร็จ 

เพื่ออดุช่องวา่งระหวา่งรายได้และ
รายจ่าย  (Fiscal gap) 

การถ่ายโอนหน้าท่ีความรับผิดชอบ การลด
ภาษี การแบง่ปันฐานภาษี 

การลดภาษีและการแบง่ปันฐานภาษี 
(แคนาดา, ฟินแลนด์, ประเทศไทย) 

เงินอดุหนนุเพื่อลดการขาดดลุ เงิน
อดุหนนุส าหรับค่าจ้าง (จีน), เก็บภาษีโดย
ใช้ภาษีฐานร่วม (จีน อินเดีย) 

ลดความไมเ่ท่าเทียมทางการคลงั
ในพืน้ท่ี (Fiscal disparities) 

การสนบัสนนุงบประมาณเพื่อสง่เสริม
ศกัยภาพทางการคลงัแบบไมต้่องสมทบทนุ  

การสร้างความเท่าเทียมทางการคลงั
ตามมาตรฐานซึง่ก าหนดงบประมาณ
รวมและการจดัสรร (แคนาดา เดนมาร์ก 
ฟินแลนด์และเยอรมนี) 

การจดัสรรเงินอดุหนนุทัว่ไปภายใต้ปัจจยั
หลายประการ (บราซิลและอินเดีย) การ
ก าหนดเงินจดัสรรคงท่ีเพื่อใช้ลดความ
เหลื่อมล า้ทางการคลงั (ออสเตรเลีย จีน) 

ชดเชยส าหรับภายนอก (Benefit 
spillovers) 

การถ่ายโอนแบบสมทบทนุท่ีมีอตัราการ
สมทบท่ีสอดคล้องกบัการร่ัวไหลของ
ผลประโยชน์ 

เงินสนบัสนนุส าหรับโรงพยาบาลท่ีมีการ
เรียนการสอน (แอฟริกาใต้) 

เงินสนบัสนนุแบบสมทบทนุ (Closed-
ended matching grants) 

สร้างมาตรฐานขัน้ต ่าระดบัประเทศ การถ่ายโอนแบบไมส่มทบทนุแต่ให้เง่ือนไข
เก่ียวกบัมาตรฐานและการเข้าถึงการ
ให้บริการ 

การบ ารุงรักษาถนนและทนุการศึกษา
ระดบัประถม (อินโดนีเซียก่อนปี 2543) 
การถ่ายโอนงบประมาณการศึกษา 
(บราซิล, ชิลี, โคลอมเบีย) งบประมาณ

เงินอดุหนนุแบบมีเง่ือนไขตามการใช้จ่าย 
(ประเทศสว่นใหญ่) การจดัสรรเงิน
อดุหนนุแบบมีปัจจยัการเมืองเข้ามา
เก่ียวข้อง (Pork-barrel transfers--
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สาธารณสขุ (บราซิล, แคนาดา), 
งบประมาณการศึกษา การสาธารณสขุ
และสงัคมสงเคราะห์ใน เกณฑ์การ
จดัสรร "ต้นทนุมาตรฐาน" ในฟินแลนด์ 

สหรัฐอเมริกา), เงินอดุหนนุเป็นรายกรณี   
(ad hoc grants) 
 
 
 
 

เงินอดุหนนุงบลงทนุแบบสมทบทนุท่ีมีอตัรา
สมทบทนุผกผนักบัศกัยภาพทางการคลงั 

ทนุส าหรับการก่อสร้างโรงเรียน 
(อินโดนีเซียก่อนปี 2543), ทนุแบบ
สมทบทนุส าหรับการก่อสร้างทางหลวง
ให้รัฐ (ประเทศสหรัฐอเมริกา) 

เงินอดุหนนุแบบไมส่มทบทนุและไมม่ี
ข้อก าหนดด้านการบ ารุงรักษา 

โน้มน้าวการจดัล าดบัความส าคญั
ของท้องถ่ินในนโยบายท่ีมี
ความส าคญัระดบัชาติสงู แต่ต ่าใน
พืน้ท่ี 

การถ่ายโอนงบแบบสมทบทนุ (อตัราสมทบ
ทนุผกผนักบัศกัยภาพทางการคลงั) 

การถ่ายโอนงบแบบสมทบทนุส าหรับ
ความช่วยเหลือทางสงัคม (แคนาดา
ก่อนปี 2547 และฟินแลนด์) 

เงินอดุหนนุเป็นรายกรณี   (ad hoc 
grants) 

สร้างเสถียรภาพและแก้ไข
ข้อบกพร่องของโครงสร้างพืน้ฐาน 

การถ่ายโอนงบลงทนุ โดยสามารถของบ
ส าหรับการบ ารุงรักษาเพ่ิมได้ 
 

การถ่ายโอนงบลงทนุแบบสมทบทนุ 
(อตัราสมทบทนุผกผนักบัศกัยภาพ
ทางการคลงั) 

เงินอดุหนนุเพื่อสร้างเสถียรภาพโดยไมม่ี
ข้อก าหนดด้านการบ ารุงรักษา 

ที่มา : Adapted from Boadway and Shah, ปี 2552 

บทที่ 4 การจัดท างบประมาณท้องถ่ินและการบริหารจัดการการคลังสาธารณะ 

การจัดท างบประมาณท้องถ่ิน 

64. การจดัท างบประมาณท้องถ่ินในประเทศไทยนัน้ด าเนินการตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยทัง้ในเร่ืองวิธีการงบประมาณ การจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน การรับ

เงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้ใช้แผนพฒันาสามปีเป็นกรอบใน

การจดัท า ในระเบียบฯ ยงัระบกุารมีสว่นร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน ในสว่นของการจดัท างบประมาณระบใุห้จดัท าจ าแนกเป็นรายจ่ายประจ าและรายจ่าย

ลงทนุ โดยรายจ่ายประจ าให้ระบรุายละเอียดแบบแสดงรายการ (Line item) ตามหมวดหมู่ท่ีก าหนด เช่น เงินเดือนและค่าจ้าง รายจ่ายส าหรับการเดินทาง และรายจ่ายส าหรับ

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ เป็นต้น ในส่วนของการประมาณการรายรับให้แบ่งตามแหล่งท่ีมาของรายรับ ในการแสดงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายไม่ได้ระบุให้จัด

หมวดหมู่ตามลกัษณะของงาน (Functional classification) ตามแผนงาน (Program) หรือตามการแบ่งส่วนการบริหารงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (organizational 

unit)  

65. ตามระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการจัดท างบประมาณระบุให้ผู้บริหารสงูสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ รับผิดชอบการจัดท างบประมาณและน าเสนอต่อสภา

ท้องถ่ินเพื่อพิจารณาอนมุติั หลงัจากสภาท้องถ่ินอนมุติัร่างงบประมาณแล้ว จึงน าเสนอต่อผู้วา่ราชการจงัหวดัหรือนายอ าเภอ หากไมเ่ห็นชอบให้มีการส่งร่างงบประมาณดังกล่าว

ไปยงัสภาท้องถ่ินเพื่อพิจารณาเห็นชอบโดยใช้เสียงข้างมาก 2 ใน 3 เพ่ืออนุมติัใช้เป็นงบประมาณประจ าปี นอกจากนี ้ยงัมีกฎเกณฑ์ทางการคลงัหลายประการท่ีช่วยสร้างวินัย

ทางการคลงัในการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่  (1) ข้อก าหนดส าหรับทกุองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน วา่ค่าเฉลี่ยของรายจ่ายงบประมาณในช่วง 3 ปีงบประมาณจะต้องไม่เกินร้อย

ละ 97 ของรายรับรวม (2) รายจ่ายด้านบคุลากรของแต่ละองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจะต้องไมเ่กินร้อยละ 40 ของงบด าเนินการ (3) การจัดซือ้จัดจ้างของหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน

นัน้จะท าสญัญาวา่จ้างหรือผกุพนัได้ก็ต่อเมื่อมีงบประมาณเข้ามาเพียงพอ โดยองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินปฏิบติัตามแนวทางนีอ้ย่างเคร่งครัดและปฏิบติัตามข้อก าหนดของการ

จดัท างบประมาณและก าหนดการเบิกจ่ายอยา่งเป็นระเบียบและตรงเวลา ทัง้ยงัปฏิบติัตามกฎระเบียบทางการคลงัอย่างเต็มท่ี โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการจัดท างบประมาณใน

ประเทศไทยจดัได้วา่มีประสิทธิภาพ อยา่งไรก็ดี ยงัมีข้อท่ีควรปรับปรุงเพ่ิมเติมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสด้านงบประมาณ และการเสริมสร้างการมีความรับผิดชอบต่อประชาชน (ดู

กลอ่งท่ี 6.1)  

กล่องที่ 6.1 คุณลักษณะที่พึงมีของกระบวนการจัดท างบประมาณท้องถ่ิน 

 กระบวนการจดัท างบประมาณนัน้มีความครอบคลมุ โดยรวมถึงทกุหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือมีความเช่ือมโยงกบัการปกครองท้องถ่ินในด้านการคลงั และไมม่ีเงิน

งบประมาณพิเศษท่ีจะแทรกแซงวินยัทางการคลงั ความโปร่งใสทางการคลงั การมีความรับผิดชอบต่อท้องถ่ิน และการต่อต้านการทจุริต 
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 การจดัท างบประมาณลดการใช้วิธีการให้เงินอดุหนนุประเภทก าหนดวตัถปุระสงค์ (Earmark fund) 

 การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามข้อบญัญติังบประมาณ 

 กระบวนการจดัท างบประมาณเป็นรายปีเพื่อคงไว้ซึง่วตัถปุระสงค์ในการควบคมุ แต่ให้งบประมาณรายปีเป็นสว่นหนึ่งของกรอบการเงินระยะยาว (Mulit year) 

 การจดัท างบประมาณตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการคาดการณ์ท่ีสมเหตสุมผลของรายได้และรายจ่าย 

 งบประมาณมีสถานะเป็นตวัแทนของนโยบายท้องถ่ิน 

 มีการจดัท ารายงานรายจ่ายงบประมาณโดยหน่วยงานท้องถ่ิน โดยเป็นไปตามวตัถปุระสงค์พืน้ฐานท่ีก าหนดไว้ 

 รูปแบบงบประมาณมีลกัษณะไมซ่บัซ้อน เข้าใจง่าย  

 กระบวนการจดัท างบประมาณมุง่เน้นการให้บริการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 กระบวนการจดัท างบประมาณท่ีมีระบบการสร้างแรงจงูใจให้กบัฝ่ายนิติบญัญติัในการออกขข้อบญัญติัท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชนในการให้บริการและ

ให้กบัหน่วยงานสว่นท้องถ่ินมีการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ที่มา: Mikesell (ปี 2550) หนา้ 27-28.  

 

66. รูปแบบงบประมาณท้องถ่ินท่ีใช้ในปัจจุบนัยงัไม่ช่วยให้หน่วยงานส่วนท้องถ่ินมีการจัดการการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรตลอดจนไม่ได้เสริมสร้าง

ความรับผิดชอบต่อประชาชนในท้องถ่ินในการให้บริการสาธารณะ รูปแบบการจดัท างบประมาณแบบแสดงรายการในรายละเอียดของค่าใช้จ่ายเป็นประโยชน์ส าหรับการวางแผน

และการควบคมุทางการเงินในปัจจยัการด าเนินการ แต่ไมไ่ด้สะท้อนการจดัล าดบัความส าคญัของท้องถ่ิน เน่ืองจากงบประมาณไมไ่ด้ถกูแจงแจงตามภารกิจหรือตามลกัษณะงาน 

อยา่งไรก็ดี ข้อจ ากดัท่ีส าคญัคือการขาดศกัยภาพในการเป็นเคร่ืองมือส าหรับการก ากบัดแูลการบริหารจดัการการด าเนินงาน ทัง้ยงัไม่สามารถช่วยส่งเสริมการมีความรับผิดชอบ

จากท้องถ่ินได้ ดงันัน้ เพ่ือท่ีจะแก้ไขข้อจ ากัดเหลา่นี ้หน่วยงานส่วนท้องถ่ินควรได้รับการส่งเสริมให้ค่อยๆเร่ิมมีการจัดท างบประมาณแบบแสดงแผนงาน (Program budgeting) 

และมุง่ไปสูก่ารจดัท างบประมาณแบบมุง่เน้นผลสมัฤทธ์ิ (Performance based budgeting) อาจจะก าหนดระยะเวลาไว้ 10 ปีในช่วงเปลี่ยนผ่าน (ดูตารางท่ี 6.1 ส าหรับรูปแบบ

และแนวทางการจัดท างบประมาณแบบทางเลือก และตารางท่ี 6.2 ส าหรับตัวอย่างของ มณฑลมอนโกเมอร์ร่ี (Montgomery County) สหรัฐอเมริกา แนวทางการปฏิรูปนีจ้ะ

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส าคญั โดยเป็นการลดบทบาทสว่นกลางและเสริมสร้างการมีความรับผิดชอบของท้องถ่ินในการใช้จ่ายงบประมาณ นอกจากนี ้ยงัเป็นการเสริมสร้าง

ศกัยภาพของประชาชนในท้องถ่ิน ให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจข้อมลูเก่ียวกบังบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณทัง้ในเชิงคณุภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน

สว่นท้องถ่ินได้ดียิ่งขึน้ และท่ีส าคญัข้อมลูดงักลา่วยงัสร้างมาตรฐานส าหรับการเปรียบเทียบการด าเนินงานระหวา่งหน่วยงานท้องถ่ินต่างๆ อีกด้วย ทัง้นี ้ ในช่วงระยะแรกของการ

เปลี่ยนแปลง หน่วยงานสว่นท้องถ่ินอาจจะมีการจดัท างบประมาณในรูปแบบเดียวกนั โดยแบง่ออกเป็นงบด าเนินการและงบลงทุน และรายละเอียดของรายใช้จ่ายดังท่ีปฏิบติัใน

ปัจจบุนั โดยให้แยกงบกลางออกมาไว้ในภาคผนวกของงบประมาณ แต่ให้มีการน าเสนองบประมาณแบ่งตามแผนงาน ลกัษณะงานและตามหน่วยงานภายในองค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ินด้วย ซึง่แนวทางนีจ้ะช่วยสร้างความโปร่งใสของงบประมาณ และให้มมุมองท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

 

ตาราง 6.1 ลักษณะของรูปแบบการจัดท างบประมาณแบบทางเลือก 

องค์ประกอบ รายการ โครงการ ประสิทธิภาพ 

เนือ้หา รายจ่ายตามรายการ 

(ปัจจยัด าเนินงาน/ทรัพยากร) 

ค่าใช้จ่ายของกลุม่กิจกรรมซึง่
สนบัสนนุเป้าหมายร่วม 

น าเสนอรายงานในรูปแบบอิง
ผลสมัฤทธ์ิในการบรรลเุป้าหมายท่ี
ก าหนด 

รูปแบบ การจดัซือ้ปัจจยัส าหรับการ
ด าเนินงานและการลงทนุ 

 ค่าใช้จ่ายรายโครงการ ข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัด าเนินงาน 
ผลผลิต ผลกระทบและความ
ครอบคลมุของแต่ละเป้าหมาย 

ทิศทาง ควบคมุปัจจยัด าเนินงาน ควบคมุปัจจยัด าเนินงาน มุง่เน้นผลสมัฤทธ์ิ 
(ประสิทธิภาพการให้บริการ) 
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กระบวนทศัน์การบริหารจดัการท่ี
เก่ียวข้อง 

การบริหารงานแบบตามล าดบัขัน้ท่ีให้
ดลุยพินิจในการบริหารจดัการอยา่ง
จ ากดั 

การบริหารงานแบบตามล าดบัขัน้ท่ีให้
ดลุยพินิจในการบริหารจดัการในการ
จดัสรรทรัพยากรส าหรับกิจกรรม
ภายใต้โครงการ 

การบริหารแบบมีความยืดหยุน่ใน
ด้านปัจจยัด าเนินงานและการ
ออกแบบโครงการ แต่มีความ
รับผิดชอบต่อผลสมัฤทธ์ิ/
ประสิทธิภาพของการให้บริการ 

ที่มา : Shah and Shen ( ปี 2550) 

 

ตาราง 6. 2  มณฑลมอนโกเมอร์ร่ี, รัฐแมร่ีแลนด์ สหรัฐอเมริกา – การจดัการขยะมลูฝอย 

งานโยธาธิการและขนสง่ (การให้บริการจดัเก็บขยะมลูฝอย) 

แผนงาน: การรวบรวมเก็บขยะมลูฝอย- แหลง่ท่ีอยูอ่าศยั องค์ประกอบแผนงาน: 

ภารกิจตามแผนงาน: จดัหาสถานท่ีจดัเก็บขยะท่ีเหมาะสมในแหลง่ท่ีอยูอ่าศยัและให้บริการท่ีท าให้ผู้อยูอ่าศยัได้รับความพงึพอใจสงูสดุ 

ผลลัพธ์ที่ชุมชนพึงจะได้รับ: 1. สภาพแวดล้อมท่ีดีขึน้ 2. คณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ และ 3. สขุภาพของผู้อยูอ่าศยัทัง้เด็กและผู้ ใหญ่แข็งแรงขึน้ 

การวัดผล FY02 

เบิกจ่าย 

 

FY03

เบิกจ่าย 

FY04

เบิกจ่าย 

FY05        

งบจัดสรร 

FY05

เบิกจ่าย 

FY06   

อนุมัติ 
ผลผลิต/ ผลลัพธ์       

คุณภาพการให้บริการ 

จ านวนการ 

      

จ านวนการร้องเรียนในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีไมม่าท าการจดัเก็บขยะ (ครัง้) 1,686 3,245 2,614 3,135 1,741 3,000 
จ านวนการร้องเรียนจากคนในแหลง่ท่ีอยูอ่ยูใ่นชมุชน (ครัง้) 507 652 485 650 422 600 
สดัสว่นการร้องเรียนต่อ 1,000 หลงัคาเรือนท่ีให้บริการ 6.0 7.7 5.7 7.6 4.9 6.9 
ความมีประสิทธิภาพ       

ค่าเฉลี่ยต้นทนุต่อการให้บริการ 1 หลงัคาเรือน (เหรียญสหรัฐ) 60.03 63.02 63.08 62.79 57.73 63.05 
ค่าเฉลี่ยต้นทนุต่อการจดัเก็บขยะ 1 ตนั (เหรียญสหรัฐ) 68.74 67.75 64.51 73.75 61.87 63.07 
ปริมาณงาน/ ผลผลิต       

จ านวนหลงัคาเรือนท่ีให้บริการจดัเก็บขยะ 84,788 85,085 85,034 85,192 86,252 86,410 
ปริมาณขยะมลูฝอยท่ีจดัเก็บ (ตนั) 74,044 79,153 83,152 72,531 80,472 86,382 
จ านวนการร้องขอรับการบริการ (ครัง้) 23,492 26,529 25,005 24,300 24,414 25,000 
จ านวนการร้องขอรับข้อมลูเก่ียวกบัการให้บริการจดัเก็บขยะ (ครัง้) 10,118 9,482 8,678 9,650 6,621 10,000 
ปัจจัยน าเข้า        

รายจ่ายงบประมาณ (พนัเหรียญสหรัฐ) 5,090 5,362 5,364 5,349 4,979 5,448 
ท่ีมา : Montgomery County Office of Management and Budget 2006 

 

 67. ข้อก าหนดท่ีให้ ผู้ ว่าราชการจังหวดั/ หรือนายอ าเภอท าหน้าท่ีให้ความเห็นชอบในการอนุมติัร่างงบประมาณท้องถ่ินนัน้ท าให้ท้องถ่ินขาดความเป็นอิสระในการ

บริหารงาน หลกัการท่ีก าหนดให้ร่างงบประมาณท้องถ่ินต้องผ่านการอนุมติัโดยส่วนกลางนัน้มีไว้เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการคลงั และเพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจว่าหน่วยงาน

สว่นท้องถ่ินจะปฏิบติัตามกฎระเบียบการคลงัท่ีก าหนดไว้และไมท่ าการใดท่ีก่อให้เกิดความเสีย่งทางภาระการคลงัซึง่ท้ายท่ีสดุแล้วรัฐบาลอาจจะต้องเข้ามารับภาระ อยา่งไรก็ตาม

ในทางปฏิบติัแล้ว ข้อก าหนดนีอ้าจถกูน าไช้ในทางท่ีไม่ควรโดยการแทรกแซงปรับเปลี่ยนร่างงบประมาณเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับนโยบายส่วนกลางมากกว่าท่ีจะเป็นของ

ท้องถ่ินอยา่งแท้จริง ดงันัน้ เพื่อหลีกเลี่ยงการน าข้อก าหนดไปใช้ในทางท่ีผิด จึงมีข้อเสนอแนะวา่ ในข้อก าหนดดงักลา่วควรมีการปรับปรุงให้การรับรองอนุมติัร่างงบประมาณโดย

สว่นกลางจะต้องเป็นไปโดยอตัโนมติัหากพ้นก าหนด 1 สปัดาห์ หลงัจากร่างงบประมาณมีการน าเสนอต่อผู้ก ากบัดแูล ยกเว้นในกรณีท่ีผู้ก ากับดูแลพบว่าหน่วยงานส่วนท้องถ่ินมี

การกระท าผิดกฎหมายและกฎระเบียบข้อใดข้อหนึ่งอยา่งชดัเจน ซึง่ในกรณีนี  ้หน่วยงานสว่นท้องถ่ินจะได้รับอนญุาตให้สามารถบริหารงบประมาณส าหรับไตรมาสแรกได้ โดยรอ

การพิจารณาข้อสงัเกตของผู้ก ากบัดแูล 
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68. รายจ่ายงบประมาณท้องถ่ินมกัไม่เป็นไปตามข้อบญัญัติท้องถ่ินท่ีได้รับอนุมติั  เน่ืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมกัมีการแก้ไขงบประมาณรายจ่ายระหว่าง

ปีงบประมาณ ซึ่งก่อให้ความแตกต่างอย่างมากระหว่างงบประมาณท่ีได้รับการอนุมติัท่ีระบุไว้ในข้อบญัญัติงบประมาณประจ าปีกับรายจ่ายจริงท่ีใช้ในการด าเนินงาน ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวา่งปีเป็นการท าลายความน่าเช่ือถือของกระบวนการจดัท างบประมาณและสถานะของงบประมาณในการเป็นตวัแทนนโยบายท้องถ่ิน  ข้อเสนอแนะ

ส าหรับการแก้ไขปัญหาดงักลา่วเสนอให้มีการทบทวนแนวทางการจดัท างบประมาณโดยระบกุรณีท่ีสามารถท างานแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจ าปีไว้อยา่งชดัเจน เช่น ภัย

ธรรมชาติ หรือกรณีท่ีเกิดรายได้ไมเ่พียงพอต่อรายจ่าย เป็นต้น ซึง่ในกรณีหลงันัน้อาจจะให้อ านาจผู้บริหารท้องถ่ินทบทวนเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณได้ แต่จะต้องได้รับการ

อนมุติัจากสภาท้องถ่ิน  

การบริหารจัดการการคลังสาธารณะในระดับท้องถ่ิน 

69. การบริหารจดัการการคลงัสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในประเทศไทยนัน้มีแนวทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน ทัง้ในเร่ืองของการบญัชีการเงินและการ

รายงาน การบริหารเงินสด การจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารหนี ้และมีระบบการควบคมุทัง้จากภายในและภายนอกเพ่ือตรวจสอบความน่าเช่ือถือของการด าเนินงาน นอกจากนี ้

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินทกุแห่งจะต้องได้รับการตรวจสอบการด าเนินงานจากส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) อยา่งไรก็ตาม ในทางปฏิบติันัน้ การด าเนินงานมกัมีความ

แตกต่างกบัแนวทางท่ีได้ระบไุว้ ดงันัน้ เพ่ือท่ีจะปรับปรุงการบริหารจดัการการคลงัในระดบัท้องถ่ินในประเทศไทย มีประเด็นท่ีควรได้รับความสนใจ ดงันี ้ 

70. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความโปร่งใสทางการคลังมากขึน้ ควรให้มีการเผยแพร่รายงานการเงินประจ าปี ท่ีมีข้อมลูการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับ

งบประมาณท่ีได้รับอนมุติั (budget-to-actual) โดยแบง่รายจ่ายตามภารกิจและ ตามลกัษณะงาน 

71. ให้มีการเผยแพร่ข้อมลูการจดัซือ้จดัจ้างสาธารณะในเชิงต้นทนุต่อหน่วย (unit cost) เน่ืองจากต้นทุนต่อหน่วยเป็นดัชนีของความมีประสิทธิภาพของระบบจัดซือ้จัด

จ้าง และเป็นการสร้างความมัน่ใจวา่ค่าใช้จ่ายในการจดัซือ้สินค้าและบริการจะไมม่ีการเพิ่มขึน้ในลกัษณะท่ีผิดปกติ (cost escalation) นอกจากนี ้ข้อมลูเก่ียวกบัช่ือของผู้ รับเหมา

ท่ีชนะการประมลูควรมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน และเปิดโอกาสให้กระทรวงมหาดไทยและส านกังานการตรวจเงินแผ่นดินสามารถประเมินและตรวจสอบได้  

72. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็กและ อบต. อาจจะมีข้อจ ากัดด้านศักยภาพทางเทคนิค เช่น การจัดท าบัญชีการเงิน และการบริหารการคลัง เพ่ือให้การ

ด าเนินงานสอดคล้องกบัแนวทางท่ีก าหนดโดยกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดังนัน้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินอาจจะต้องเข้ามามีบทบาทในการสร้างศักยภาพในการ

บริหารจดัการการคลงัขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินขนาดเล็กและ อบต. ให้มากขึน้ 

73. ในปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับการตรวจสอบจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในด้านความสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ  (การ

ตรวจสอบการปฏิบติัตาม) และการมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีสามารถสร้างความมัน่ใจเก่ียวกบัคณุภาพของข้อมลูทางบญัชีและการรายงานทางการเงิน (การตรวจสอบทาง

การเงิน) แต่ยงัไมม่ีการตรวจสอบประสิทธิภาพและการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเป็นการตรวจสอบท่ีครอบคลมุถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณท่ีจะ

สร้างความมัน่ใจให้กับผู้ เสียภาษีได้ว่ามีการใช้เงินอย่างเหมาะสมในการให้บริการ หรือการตรวจสอบประสิทธิภาพการด าเนินงานและการทุจริต ซึ่งในการศึกษานีเ้ห็นว่า การ

ตรวจสอบองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในด้านการปฏิบติัตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบัและการตรวจสอบทางการเงินนัน้ อาจมีความจ าเป็นน้อยกว่าการตรวจสอบประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานของท้องถ่ิน ซึง่สามารถระบุการบริหารจัดการท่ีผิดพลาดและการทุจริตในการใช้ภาษีประชาชนได้ด้วย ในการตรวจสอบประสิทธิภาพการด าเนินงานของท้องถ่ินจะ

ด าเนินได้โดยการก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่งงบการเงินรายปีท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอกท่ีเป็นเอกชน (Commercially audited financial 

statement) ภายในระยะเวลา 3 เดือน นบัจากวนัสิน้สดุของปีงบประมาณ ซึง่งบการเงินดงักลา่วจะใช้เป็นสว่นหนึ่งของเง่ือนไขของการรับการจดัสรรเงินอดุหนนุจากส่วนกลาง ซึ่ง

แนวทางปฏิบติัเช่นนีม้ีการใช้ในประเทศบราซิลและประเทศอตุสาหกรรมสว่นใหญ่  อยา่งไรก็ดี สตง. อาจเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบงบการเงินของ อปท. ทัง้หมด แต่เน้นให้มีการ

ตรวจสอบอยา่งละเอียดเพียงร้อยละ 1-5 ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในปีหน่ีงๆ โดยใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งและใช้เทคนิคการตรวจสอบประสิทธิภาพและการทุจริต และผลของ

การตรวจสอบเหลา่นีค้วรมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

 

บทที่ 5 การกู้ยืมโดยท้องถ่ิน 

74. ความต้องการทางการเงินขององค์กรปกครองท้องถ่ินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืน้ท่ีเขตเมืองในประเทศไทยมีสงูมากและมีแนวโน้มท่ีจะคงอยู่ในระดั บสงูต่อไปเพ่ือ

รองรับความต้องการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเกิดมาจากการพฒันาเมืองและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทัง้นี ้ตามกฎหมายไม่ได้มีข้อห้ามไม่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในทุก

ระดบักู้ทัง้จากแหล่งเงินกู้ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แต่การด าเนินการกู้ จะต้องได้รับการอนุมติัจากกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รูปแบบพิเศษอยา่ง กทม. และเมืองพทัยาสามารถออกพนัธบตัรได้ภายใต้การอนมุติัของกระทรวงมหาดไทย แต่ในทางปฏิบติั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ค่อยได้รับการอนุมติั
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ให้ด าเนินการกู้ยืม ซึง่ข้อเท็จจริงนีไ้ด้สะท้อนให้เห็นถึงความกงัวลของรัฐบาลท่ีส าคัญประการหนึ่งเก่ียวกับเร่ืองพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภัยทางศีลธรรม ในการกู้ยืมเงินของท้องถ่ิน 

(Moral Hazard) เน่ืองจาก ผู้ ให้กู้มีแนวโน้มท่ีจะให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินกู้  แม้วา่หน่วยงานสว่นท้องถ่ินนัน้จะมีความเสี่ยงด้านการคลงัท่ีสงู เพราะเช่ือได้ว่าหากเกิดอะไรขึน้

รัฐบาลจะเป็นผู้ รับภาระหนีส้ินต่อไป ซึง่ประเด็นนีเ้ป็นเหตุผลท่ีกระทรวงมหาดไทยลงัเลท่ีจะให้อนุมติัการกู้ยืมเงินโดยท้องถ่ิน  แม้กระทั่ง กทม. ท่ีได้รับการจัดอันดับพนัธบตัรใน

ระดบั AA+ จากบริษัทจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือแห่งประเทศไทย (TRIS) ก็ยงัไมม่ีการด าเนินการออกพนัธบตัรเพ่ือระดมเงินทนุ 

75. นอกเหนือจากประเด็นเร่ืองความเสี่ยงต่อจริยธรรมในการกู้ยืมเงินของท้องถ่ิน (Moral Hazard) ท่ีเป็นข้อจ ากัดของการกู้ยืมของท้องถ่ินแล้ว ยงัมีประเด็นท่ีน่าสนใจ

อีกประการหนึ่งได้แก่ ข้อจ ากดัขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในการเข้าถึงตลาดสินเช่ือ สาเหตหุลกัน่าจะมาจากการขาดการความน่าเช่ือถือทางการเงินซึ่งเป็นประเด็นท่ีโยงไป

ถึงการกระจายอ านาจด้านภาษีท่ีจ ากดัและความไมแ่น่นอนของรายได้ท้องถ่ิน ซึง่เป็นผลมาจากเกณฑ์การจดัสรรเงินอุดหนุนมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย อย่างไรก็ดี  เน่ืองจาก อปท. 

ยงัไม่เคยมีการกู้ยืมมาก่อนจึงไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าปัจจัยเหล่านีจ้ะเป็นข้อจ ากัดท่ีส าคัญหรือไม่ อนึ่ง การกู้ยืมเงินโดยท้องถ่ิ นมีความซบัซ้อนเน่ืองจากความไม่ชัดเจน

เก่ียวกบับทบาทของแต่ละหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง บทบาทดงักลา่วจะมีความชดัเจนขึน้หากมีการก าหนดอยา่งแน่ชดัวา่รัฐบาลจะค า้ประกนัภาระหนีใ้ห้ท้องถ่ินหรือไม่ และในระดับ

ใด ซึง่ปัจจยัดงักลา่วมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการประเมินความน่าเช่ือถือของ อปท. ตวัอยา่งเช่น ส านกังานบริหารหนีส้าธารณะ (สบน.)  น่าจะเป็นหน่วยงานท่ีเหมาะสมท่ีสดุใน

การประเมินความน่าเช่ือถือขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินส าหรับการกู้ยืมเงิน ภายใต้เง่ือนไขวา่รัฐบาลให้การค า้ประกนัภาระหนีข้องท้องถ่ินท่ีชัดเจน  (Explicit guarantee) ซึ่งก็

ก่อให้เกิดค าถามตามมาเก่ียวกับการจัดตัง้กรอบการท างานท่ีชัดเจน (เกณฑ์ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ)  ประเภทการบงัคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวกับคว ามรับผิดชอบด้านการคลงั เช่น 

มาตรการลงโทษผู้บริหารท้องถ่ินท่ีขาดความรับผิดชอบ ในขณะท่ีการกู้ยืมจากตลาดการเงินท่ีรัฐบาลไม่ค า้ประกัน (หากได้รับอนุญาตให้กู้ ไ ด้) ก็ไม่ต้องผ่านการอนุมติัหรือได้รับ

การพิจารณาจาก สบน. การประเมินความน่าเช่ือถือจากบริษัทเอกชน เช่น บริษัทจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือแห่งประเทศไทย (TRIS) ก็น่าจะเพียงพอแล้ว อย่างไรก็ตาม ในระหว่าง

นี ้ทาง สบน. ก าลงัศึกษาประเด็นปัญหาในรายละเอียดของการกู้ยืมเงินของท้องถ่ินเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจเชิงนโยบายต่อไป 

76. ในทางปฏิบติั โครงการการลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ฐานของหน่วยงานส่วนท้องถ่ินอาศัยเงินทุนส ารองท่ีมาจากการเกินดุลงบประมาณรายได้ของท้องถ่ิน   องค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินสามารถเก็บรักษาเงินในสว่นท่ีเกินดลุงบประมาณประจ าปี (เงินสะสม) ไว้เป็นทุนส ารองได้ร้อยละ 90 ของเงินเกินดุลทัง้หมด และส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 10 

ต้องจัดส่งเป็นเงินสมทบเข้าเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล และกองทุนเงินสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวดัท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งหน่วยงานท้องถ่ิน

สามารถกู้ยืมจากกองทุนดังกล่าวได้ (ระยะเวลา 15 ปี) ในอัตราดอกเบีย้ต ่ากว่าอัตราตลาด (ปัจจุบนัอยู่ในช่วงร้อยละ 4-8 โดยอัตราดอกเบีย้ของโครงการโครงสร้างพืน้ฐาน

เทศบาลคือ ร้อยละ 4 และอตัราร้อยละ 6-8 ส าหรับการด าเนินการเชิงพาณิชย์) และค าขอกู้จะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการท่ีมีปลดักระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและมี

ผู้ แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานกลางเป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม การจัดตัง้กองทุนสะสมนัน้เป็นสิ่งท่ีดี แต่การเกินดุลงบประมาณของหน่วนงานส่วน

ท้องถ่ินอยางต่อเน่ืองและขนาดของเงินทุนท่ีใหญ่ขึน้นัน้ในแง่การบริหารจัดการแล้วถือว่ายงัไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุเพราะยงัมีความต้องการใช้ เงินส าหรับการพฒันา

ประเทศอีกมาก  

77. ตามท่ีได้กลา่วถึงข้างต้น การเข้าถึงแหลง่เงินทนุโดยท้องถ่ินต้องอาศยัตลาดการเงินท่ีมีประสิทธิภาพและความน่าเช่ือถือทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ซึง่ในประเทศอตุสาหกรรมต่างๆ นัน้ หน่วยงานสว่นท้องถ่ินสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ แต่ปัจจัยส าเร็จประการหนึ่งคือ รัฐบาลหรือหน่วยงานปกครองในระดับท่ีสงูกว่ามกัให้

ความช่วยเหลือกบัหน่วยงานท้องถ่ิน ตวัอยา่งเช่น  ในสหรัฐอเมริกายงัมีการให้เงินสนบัสนนุต่อภาระดอกเบีย้จากการกู้ยืมเงินของรัฐและท้องถ่ิน เน่ืองจากรายได้จากดอกเบีย้ของ

พนัธบตัรดงักลา่วได้รับการยกเว้นภาษีจากรัฐบาลกลาง อยา่งไรก็ดี เงินสนบัสนนุงบประมาณดงักล่าวส่งผลกระทบในทางลบหลายประการ อาทิเช่น ท าให้เขตการปกครองและ

บคุคลท่ีมีความมัง่คัง่มีความได้เปรียบ แหลง่เงินทนุอ่ืนท่ีไมใ่ช่การก่อหนีไ้ม่ได้รับความเสมอภาค (เช่น ทุนส ารองและหลกัทรัพย์) การเอือ้ให้เกิดการลงทุนโดยหน่วยงานท้องถ่ิน

มากกว่าหน่วยงานอิสระอ่ืนๆ ในขณะเดียวกันเป็นการบัน่ทอนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในรูปแบบสมัปทานและทางเลือกในการให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนและโอนเป็นของรัฐ

ภายหลงั (Build-operate-transfer) ทัง้นี ้หลายมลรัฐของสหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือกับหน่วยงานส่วนท้องถ่ินขนาดเล็กในการเร่ืองกู้ยืมเงินผ่านธนาคารพนัธบตัรเทศบาล 

(Municipal bond banks: MBB) โดย MBB จัดตัง้ขึน้ในรูปแบบหน่วยงานอิสระของรัฐเพ่ือท าหน้าท่ีออกหลกัทรัพย์ท่ียกเว้นภาษีให้กับผู้ลงทุนในหลกัทรัพย์นัน้ๆ และน าเงินท่ี

ได้มาไปซือ้พันธบัตรท่ีออกโดยรัฐบาลท้องถ่ินหลายแห่งรวมกัน ด้วยวิธีการรวมตัวของหน่วยงานส่วนท้องถ่ินเล็กๆหลายแห่งในการออกพนัธบตัร ประกอบกับการใช้ความ

น่าเช่ือถือของหน่วยงานรัฐบาลในระดบัมลรัฐในการออกหลกัทรัพย์ MBB สามารถช่วยหน่วยงานสว่นท้องถ่ินขนาดเล็กในการลดต้นทนุการกู้ยืมเงินได้ (ด ูธนาคารโลก 1996 และ 

El Daher 1996) 

78. ประสบการณ์จากประเทศแคนาดานัน้ รัฐบาลในระดบัจงัหวดั (Province) จะให้ความช่วยเหลือหน่วยงานท้องถ่ินทางด้านเทคนิคทัง้ในด้านวิศวกรรม การวิเคราะห์

ทางการเงินและการวิเคราะห์โครงการในเชิงเศรษฐศาสตร์ หน่วยงานท้องถ่ินในจังหวดัแอลเบอร์ต้า บริติชโคลมัเบียและโนวาสโกเชีย ได้รับความช่วยเหลือในการกู้ยืมเงินผ่าน

บรรษัทเงินทุนของจังหวัด (Provincial financial cooperation) โดยใช้อันดับเครดิตของจังหวัดท่ีดีกว่าเพ่ือลดต้นทุนการกู้ ยืมให้กับหน่วยงานท้องถ่ิน ทัง้นี ้ในบางจังหวัด

โดยเฉพาะแมนิโทบาและควิเบก ได้ให้ความช่วยเหลือกบัหน่วยงานสว่นท้องถ่ินในเร่ืองการกู้ยืมตัง้แต่การวางแผนด าเนินงานและหาแหล่งเงินทุน ในบางโอกาสรัฐบาลท้องถ่ินใน
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ระดบัจงัหวดัของแคนาดาได้มีการบรรเทาภาระหนีส้ าหรับหน่วยงานปกครองสว่นท้องถ่ินด้วย ทัง้นี ้ประเทศในยโุรปตะวนัตกและประเทศญ่ีปุ่ นก็มีรูปแบบการด าเนินงานเพ่ือช่วย

หน่วยงานสว่นท้องถ่ินในการกู้ยืมเงินผ่านการจดัตัง้หน่วยงานอิสระท่ีมีหลกัการท างานเชิงพาณิชย์  ในสว่นของประเทศเดนมาร์ก หน่วยงานท้องถ่ินหลายแห่งได้รวมตัวกันจัดตัง้

ธนาคารสหกรณ์เทศบาล (Cooperative municipal bank) และในสหราชอาณาจักร มีความช่วยเหลือเก่ียวกับงานก่อสร้างของท้องถ่ินผ่านคณะกรรมการสินเช่ือเพ่ืองานโยธาธิ

การ (Public Works Loan Board) บทเรียนส าคัญได้จากประสบการณ์ของประเทศอุตสาหกรรมคือ บรรษัทการเงินของท้องถ่ิน (Municipal finance cooperation) จะสามารถ

ด าเนินการได้ดีหากมีการด าเนินงานบนหลกัการเชิงพาณิชย์และมีการแขง่ขนัเพื่อให้ได้มาซึง่เงินทนุและผู้กู้  ซึง่ในสภาวะเช่นนี ้หน่วยงานทางการเงินดังกล่าวใช้ประโยชน์จากการ

ควบรวมความเสี่ยง การประหยดัต่อขนาด (Economies of scale) และการน าความรู้เก่ียวกับการบริหารงานท้องถ่ินมาประยกุต์ใช้ ตลอดจนการน าศักยภาพทางการเงินของ

ตนเองในการเข้าถึงสินเช่ือในเง่ือนไขท่ีดีกวา่ (ด ูMcMillan 1995)  

79. โดยสรุปแล้ว ในบรรดาทางเลือกในการจัดหาเงินทุนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของไทยเพ่ือใช้ในโครงการการลงทุนมีอยู่ค่อนข้างจ ากัด และทางเลือกท่ี

เป็นไปได้ก็ไมเ่อือ้ต่อการจดัตัง้หน่วยงานทางการเงิน ดงัเช่นในประเทศอตุสาหกรรมทัง้หลายเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการระดมทนุ อยา่งไรก็ดี หากต้องการให้หน่วยงานส่วนท้องถ่ินมี

การเข้าถึงแหลง่เงินทนุในการกู้ยืมเพ่ือการลงทนุแล้วมีทางเลือก 2 แนวทาง แนวทางแรกได้แก่ การก าหนดกรอบการกู้ยืมของท้องถ่ินว่ารัฐบาลจะค า้ประกันภาระหนีข้องท้องถ่ิน

อยา่งชดัเจน โดย สบน. จะเป็นผู้ท าหน้าท่ีหลกัในการประเมินความน่าเช่ือถือ หรืออีกแนวทางหนึ่งคือการก าหนดกรอบท่ีอนุญาตให้ท้องถ่ินกู้ ยืมโดยไม่มีการค า้ประกันภาระหนี ้

จากรัฐบาล ซึง่ในกรณีนี ้สบน. ไมต้่องท าหน้าท่ีเป็นผู้ประเมินความน่าเช่ือถือให้กบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน โดยภายใต้บริบทของประเทศไทยนัน้ แนวทางแรกมีแนวโน้มว่าจะ

สามารถปฏิบติัได้จริงมากกวา่ ทัง้นี ้การกระจายอ านาจด้านการคลงั โดยเฉพาะฐานภาษีในการจดัเก็บรายได้ยงัเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างความเช่ือมัน่ของภาคเอกชนต่อองค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินในการพิจารณาให้กู้ยืม อยา่งไรก็ดี ส าหรับเทศบาลขนาดเล็กและ อบต.การสรรหางบลงทนุเองอาจจะไม่เป็นตัวเลือกท่ีสามารถท าได้ในปัจจุบนั แต่ควรท่ีจะ

พึง่พางบอดุหนนุจากสว่นกลางในการด าเนินการด้านโครงสร้างพืน้ฐานในท้องถ่ิน 

 

80.  “เงินทนุของท้องถ่ิน” ตามท่ีกลา่วถึงข้างต้นเป็นแหลง่ทนุดัง้เดิมเพื่อการกู้ยืมเงินของท้องถ่ิน ซึง่ประกอบไปด้วยกองทุนเพ่ือส่งเสริมกิจการของเทศบาล และกองทุน

เงินสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทัง้ 2 กองทุนมีลักษณะการด าเนินงานคล้ายคลึงกัน ในท่ีนีจ้ึงขอกล่าวเฉพาะกองทุนเพ่ือส่งเสริมกิจการของเทศบาล ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยส าหรับกองทนุเพื่อสง่เสริมกิจการของเทศบาล (2552) ได้ให้อ านาจอยา่งกว้างขวางกับกระทรวงมหาดไทยในการบริหารจัดการของกองทุนนี ้คณะกรรมการ

กองทนุฯ มีปลดักระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและมีหน้าท่ีในการก าหนดกฎระเบียบและหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการกองทุนและการบริหารงาน รวมทัง้มีอ านาจท่ีจะอนุมติั

สินเช่ือและงบประมาณของส านักงานกองทุนฯ คณะอนุกรรมการของกองทุนฯ มีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินประธาน โดยมีหน้าท่ี ในการกลัน่กรองเงินกู้ยืมส าหรับ

โครงการ และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการกองทนุฯ ทัง้นี ้กองทนุฯ นัน้มีแหลง่ท่ีมาจากร้อยละ 10 ของเงินสะสมของเทศบาลทั่วประเทศ และ ผลตอบแทนในการบริจาคเงินทุน

และอ่ืนๆ โดยกองทนุฯ นัน้เป็นเงินฝากอยูใ่นธนาคารพาณิชย์ ทัง้นี ้การถอนเงินจากกองทนุฯ สามารถท าได้ใน 3 กรณี คือ (1) การกู้ยืมเงินโดยเทศบาลซึ่งมีก าหนดเวลาช าระหนี ้

15 ปี (2) การลงทุนของส านักงานกองทุนฯ โดยต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของรายได้สทุธิของกองทุน และ (3) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของส านักงานกองทุนฯ โดย ณ เดือน

กมุภาพนัธ์ 2553 เงินทนุสะสมภายใต้กองทุนฯ มียอดรวม 12,000 ล้านบาท ซึ่ง10,000 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมท่ีได้รับการอนุมติัให้กับเทศบาล และ 1,900 ล้านบาท อยู่ภายใต้

กระบวนการพิจารณาให้กู้11 

บทที่ 6 การบริหารงานบุคคลของท้องถ่ิน 

81.  ในช่วงก่อนการปฏิรูปด้านการกระจายอ านาจ ระบบการจดัการสาธารณะท้องถ่ินของประเทศไทยมีลกัษณะรวมศนูย์อยา่งมาก และภายหลงัจากท่ีมีการประกาศใช้

รัฐธรรมนญูฉบบัปีพ.ศ. 2540 ซึง่ได้มีการเน้นในเร่ืองการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน การบริหารจัดการด้านสาธารณะของท้องถ่ินจึงเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงขึน้ รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 

2540 ได้บญัญติัมาตรา 282-290 เก่ียวกบัเร่ืองการปกครองสว่นท้องถ่ิน โดยเน้นการให้อิสระกบัท้องถ่ินในการปกครองตนเอง และก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความ

เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถ่ิน  รวมถึงการโยกย้าย การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษของพนักงาน

ท้องถ่ิน และได้มีการออกพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ซึง่ใช้เป็นกรอบในการบริหารงานของท้องถ่ิน  

                                   
11 สรุปผลการประชมุคณะกรรมาธิการการปกครองสว่นท้องถ่ินครัง้ท่ี 35 วนัองัคารท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2553 



รายงานศกึษาการบริหารจดัการการคลงัสาธารณะของประเทศไทย: รายงานศกึษาฉบบัที่ 3 
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่น 

47 

 

82. การบริหารจัดการภายในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการด าเนินการภายใต้สภาท้องถ่ินและผู้บริหารระดับสูงท่ีได้รับการเลือกตัง้อย่างเป็นอิสระ โดยมี

พนกังานสว่นท้องถ่ินสงักดัแต่ละองค์กรท าหน้าท่ีบริหารด าเนินงาน ทัง้นีพ้นกังานสว่นท้องถ่ิน12 สามารถแบง่กลุม่ได้ 4 กลุม่ ได้แก่ (1) ข้าราชการสว่นกลางท่ียืมตัวมาช่วยราชการ

ในท้องถ่ิน ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 43 ของจ านวนพนักงานส่วนท้องถ่ินทัง้หมด (2) เจ้าหน้าท่ีประจ าของท้องถ่ินซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 15 ของทัง้หมด (3) เจ้าหน้าท่ี

ชัว่คราวคิดเป็นร้อยละ 5 และ (4) เจ้าหน้าท่ีชัว่คราวของท้องถ่ินคิดเป็นร้อยละ 37 (ข้อมลูจากส านักงานก.พ. ปี 2551) ซึ่งข้าราชการและพนักงานเหล่านีป้ฏิบติัหน้าท่ีทัง้ในงาน

ด้านเทคนิคและด้านบริหาร  

83. ในด้านการให้บริการท่ีหน่วยงานสว่นท้องถ่ินได้รับการมอบหมายให้ดแูลโรงเรียนและศูนย์บริการด้านสาธารณสขุแล้ว พยาบาล แพทย์และครูถือว่าเป็นข้าราชการ

ท้องถ่ิน โดยเป็นลกูจ้างและรับค่าตอบแทนอยา่งเป็นทางการจากท้องถ่ิน หน่วยงานสว่นท้องถ่ินมีสิทธ์ิในการแต่งตัง้เจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเห็นสมควร รวมถึงงานในเร่ืองการ

ประเมินและการจดัเก็บภาษีและการบริหารจดัการโครงการในท้องถ่ินในด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพฒันาคณุภาพชีวิต ผู้บริหารท้องถ่ินท าหน้าท่ีบริหารจัดการในภาพรวมทัง้

ในเร่ืองของโครงสร้างองค์กร การวางแผนก าลงัคนและการจดัสรรงบประมาณ รวมถึงก าหนดกระบวนการคัดเลือกและแต่งตัง้บุคลากร ก ากับดูแลในช่วงทดลองปฏิบติังาน การ

เลื่อนต าแหน่งและการโอนย้ายบคุลากรตามความเหมาะสม อยา่งไรก็ดี แม้ว่าหน่วยงานส่วนท้องถ่ินจะมีความเป็นอิสระบ้างในด้านท่ีกล่าวถึงข้างต้น หน่วยงานส่วนท้องถ่ินยงั

ต้องปฏิบติัตามกรอบแนวทางและมาตรฐานท่ีควบคมุการบริหารจดัการพนกังานสว่นท้องถ่ินซึง่ก าหนดโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ก.ถ.) ซึ่ง

รวมถึงการแต่งตัง้และการให้พ้นจากต าแหน่งของพนกังานสว่นท้องถ่ิน รวมตลอดถึงการก าหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน การก าหนดแนวทางส าหรับ

การประเมินบคุลากรในท้องถ่ิน และมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพและการมี

ความรับผิดชอบของบคุลากรของท้องถ่ิน การก าหนดแนวทางการพฒันาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินนอกจากนี ้ยงัได้มีการก าหนดกรอบงบประมาณท่ีใช้ส าหรับรายจ่าย

ด้านเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนของท้องถ่ินไว้ท่ีไมเ่กินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของท้องถ่ิน ตารางท่ี 8.1 เป็นการสรุปบทบาทของส่วนกลางและหน่วยงาน

ปกครองสว่นท้องถ่ินในการบริหารระบบราชการ    

 
 
ตาราง 8.1 ความรับผิดชอบในการบริหารงานบุคคล 

 

ความรับผิดชอบ รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
นโยบายด้านค่าตอบแทน ก าหนดขัน้อตัราเงินเดือนส าหรับท้องถ่ิน มีความยืดหยุน่ในการเพ่ิมเงินตอบแทนหรือเงิน

รางวลัพิเศษตามผลสมัฤทธ์ิไมเ่กินกรอบท่ีก าหนดไว้
ร้อยละ 40 

รายจ่ายด้านค่าตอบแทน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีส าหรับข้าราชการสว่นกลาง รวมถึงข้าราชการท่ีปฏิบติั
หน้าท่ีในท้องถ่ิน (ผู้วา่ฯ นายอ าเภอ ผู้ ใหญ่บ้าน) 

งบประมาณท้องถ่ินส าหรับพนกังานสว่นท้องถ่ิน 

การก าหนดประเภทและ
มาตรฐานอาชีพ 

การก าหนดประเภทและมาตรฐานส าหรับระบบราชการทัง้ระดบัชาติและระดบั
ท้องถ่ิน 

 

การมีความรับผิดชอบของ
ข้าราชการและพนกังานของ
รัฐ 

การมีความรับผิดชอบทัง้ระดบัชาติและระดบัท้องถ่ิน การมีความรับผิดชอบระดบัท้องถ่ิน 

                                   
12 ข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั พนกังานเทศบาล พนกังานสว่นต าบล ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนกังานเมืองพทัยา และข้าราชการหรือพนกังานขององค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตัง้ ซึง่ได้รับการบรรจแุละแต่งตัง้ให้ปฏิบติัราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน หรือจากเงิน

งบประมาณหมวดเงินอดุหนนุของรัฐบาลท่ีให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินน ามาจดัเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ิน (ตาม 

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2542) 
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การพฒันาอาชีพ การพฒันาอาชีพของระบบราชการ ทัง้ระดบับนและระดบัลา่ง 
ท าโครงการและท าการฝึกอบรมส าหรับพนกังานสว่นท้องถ่ิน 

สง่เสริมการพฒันาอาชีพของพนักงานสว่นท้องถ่ิน 

การคดัเลือกบคุลากรเข้ารับ
ต าแหน่ง 

อนมุติัการแต่งตัง้ของข้าราชการสว่นกลางและท้องถ่ิน  ก าหนดมาตรฐานการจ้างงาน
ส าหรับหน่วยงานสว่นท้องถ่ิน จดัท าการทดสอบความรู้ส าหรับผู้สมคัรเข้าท างานใน
หน่วยงานสว่นท้องถ่ิน 

คดัเลือกพนกังานสว่นท้องถ่ินมีศกัยภาพเข้าท างาน
ภายใต้เกณฑ์และมาตรฐานท่ีก าหนดโดยสว่นกลาง 

การโอนย้าย ภายในหน่วยงานสว่นกลาง ระหวา่งหน่วยงานท้องถ่ิน และการโอนย้ายระหวา่ง
จงัหวดัในระดบัท้องถ่ิน 

ภายในจงัหวดัในระดบัท้องถ่ิน 

การฝึกอบรม ก าหนดมาตรฐานระดบัชาติ และการด าเนินการ ด าเนินการอยา่งจ ากดัส าหรับพนกังานสว่นท้องถ่ิน 

ระบบบ าเหน็จ บ านาญ ข้าราชการสว่นกลาง และข้าราชการจากสว่นกลางท่ีโอนย้ายไปยงัองค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน 

พนกังานสว่นท้องถ่ิน 

ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ปี 2551  
 

84. นอกจากการตัง้กฎระเบียบและมาตรฐานส าหรับพนักงานส่วนท้องถ่ินแล้ว หน่วยงานส่วนกลางยังมีบทบาทในการก ากับดูแลการบริหารจัดการสาธารณะของ

ท้องถ่ินอย่างมีนัยส าคัญ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินมีหน้าท่ีหลายประการ ทัง้ในเร่ืองการส่งเสริมมีความมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการบริหารจัดการของ

หน่วยงานสว่นท้องถ่ิน ยกตวัอยา่งเช่น หน่วยงานสว่นท้องถ่ินจะต้องผ่านการประเมินผลการบริหารงานประจ าปีของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน โดยหน่วยงานสว่นท้องถ่ินจะ

ได้รับการประเมินในด้านการวางแผน การให้บริการสาธารณะ การด าเนินการงบประมาณ และการเบิกจ่าย หรือตวัอย่างในเร่ืองการก ากับดูแลท่ีหน่วยงานส่วนท้องถ่ินขนาดเล็ก

สดุอย่าง อบต. ยังถกูก ากับดูแลโดยเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการแต่งตัง้จากส่วนกลาง (นายอ าเภอ) แม้ว่าหน่วยงานส่วนท้องถ่ินจะมีความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามท่ี

รัฐธรรมนญูและ พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดไว้ก็ตาม แต่หากมองย้อนกลบัไปในช่วงก่อนท่ีจะมีการกระจายอ านาจฯ ต าแหน่ง

นายอ าเภอถือวา่มีบทบาทส าคญัและเป็นท่ียอมรับนบัถือในระดบัท้องถ่ินมาช้านานและยงัคงรักษาความยอมรับนบัถือจากประชาชนในท้องถ่ินนัน้ไว้จนกระทัง่ปัจจบุนั  

85. แผนปฏิบติัการกระจายอ านาจฯ เน้นเร่ืองการถ่ายโอนบุคลากรพร้อมกับการเงิน การคลงัและงบประมาณให้กับท้องถ่ิน ซึ่งจากการด าเนินงานกระจายอ านาจฯท่ี

ผ่านมาบรรลวุตัถปุระสงค์ทัง้สองเหลา่นีไ้ด้ในระดบัหนึ่ง โดยดจูากสดัสว่นของรายได้ท้องถ่ินต่อรายได้รัฐบาลสทุธิเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 10 ในช่วงปี 2540 มาเป็นประมาณร้อยละ 

25 ในปี 2551 และระหว่างปี 2540 และ 2551 สดัส่วนของการจ้างงานในท้องถ่ินเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 17 ซึ่งดูได้จากขนาดบุคลากรในท้องถ่ินท่ีเพ่ิมขึน้จากราว 

57,000 คนในปี 2539 มาเป็นประมาณ 242,000 คนในปี 2551 (ดูตารางท่ี 8.2.) แม้ว่าการกระจายอ านาจฯ ในเร่ืองบุคลากรและการเงิน การคลงัในประเทศไทยจะมี

ความก้าวหน้าในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา แต่หากเปรียบเทียบกบัการกระจายอ านาจฯ ในประเทศอ่ืนแล้วยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจนัก ยกตัวอย่างเช่น ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้แผนงาน

การกระจายอ านาจฯ สดัสว่นการจ้างงานท้องถ่ินได้เพ่ิมจากประมาณร้อยละ 12 (486,000 คน) เป็นร้อยละ 76 (3,000,000 คน) และสดัส่วนของรายจ่ายในท้องถ่ินต่อรายจ่าย

รัฐบาลเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 17 เป็นร้อยละ 40 ในช่วงเวลาเพียง 3 ปี (ปี 2542 – 2545) (ดู Eckardt and Shah, 2006, หน้า 263) ทัง้นี ้การกระจายอ านาจฯ ในเร่ืองของการถ่าย

โอนบคุลากรของไทยท่ียงัไม่คืบหน้าเท่าท่ีควรส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากอุปสรรคในการถ่ายโอนภารกิจในเร่ืองการให้บริการสาธารณสขุขัน้พืน้ฐานและการให้บริการการศึกษา

ระดบัประถม ซึง่เป็นการให้บริการท่ีใช้แรงงานท้องถ่ินมากท่ีสดุ สาเหตุอีกประการท่ีส าคญัคือ ข้าราชการจากสว่นกลางไมป่ระสงค์ท่ีจะถ่ายโอนไปสงักดัหน่วยงานสว่นท้องถ่ินด้วย

เหตผุลเร่ืองความมัน่คงในอาชีพและมีสวสัดิการหลงัเกษียณอายท่ีุดีกวา่ 

ตารางที่ 8. 2  จ านวนบุคคลากรของแต่ละระดับการปกครอง ( ปี 2551) 

ระดับการปกครอง จ านวน ร้อยละ 

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 1,155,881 82. 7 

อปท. 241,596 17. 3 

  อบจ.  13,909 1. 0 
  เทศบาล 95,853 6. 9 
   บคุคลากรทัว่ไป 70,259 5.0 
   ครู 25,594 1. 8 
  อบต.  93,334 6. 7 
  กทม. 38,500 2. 8 
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   บคุคลากรทัว่ไป 22,813 1. 6 
   ครู 15,687 1.1 
รวมทัง้หมด 1,397,477 100. 0 

ที่มา: ส านกังาน ก.พ. ปี 2551   

 

86. ในภาพรวมแล้ว แม้วา่จ านวนบคุลากรท่ีท างานในท้องถ่ินจะมีการเพิ่มจ านวนมากเพียงพอต่อการด าเนินงาน แต่ยงัคงมีประเด็นท่ียงัต้องได้รับการพิจารณาปรับปรุง

เพิ่มเติมโดยเฉพาะในเร่ืองของความเพียงพอของพนกังานสว่นท้องถ่ิน ถ้าเทียบวา่รายได้ท้องถ่ินคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 25 ของรายได้สทุธิรัฐบาล ตามหลกัการง่ายๆ ท้องถ่ินก็ควร

ท่ีจะมีสดัสว่นพนักงานส่วนท้องถ่ินอย่างน้อยประมาณร้อยละ 37.5 ของจ านวนข้าราชการและเจ้าพนักงานภาครัฐรวมทัง้หมด (คิดตามความจ าเป็นในการใช้แรงงานของการ

ให้บริการในท้องถ่ิน) อยา่งไรก็ดี หากใช้ตวัเลขดงักลา่วเป็นตวับง่ชีว้า่จ านวนพนกังานสว่นท้องถ่ินมีความเพียงพอหรือไมก็่อาจจะไม่สะท้อนภาพท่ีถกูต้องนัก เน่ืองจากหน่วยงาน

ส่วนท้องถ่ินก็มีการจ้างบุคลากรชั่วคราวเพ่ือช่วยด าเนินงาน ดังนัน้ จึงไม่สามารถหาข้อสรุปเก่ียวกับความสอดคล้องระหว่างจ านวนพนักงานส่วนท้องถ่ินและหน้าท่ีความ

รับผิดชอบได้ เน่ืองจากกระบวนทศัน์การบริหารจดัการจะเป็นตวัก าหนดระดบัจ านวนพนกังานสว่นท้องถ่ินท่ีเหมาะสม   

87. อ านาจของท้องถ่ินในการจ้าง การเลิกจ้าง และการก าหนดเง่ือนไขการจ้างบุคลากรท้องถ่ินยงัมีข้อจ ากัดสูง ซึ่งความเป็นอิสระในด้านนีเ้ป็นสิ่งส าคัญส าหรับการ

ให้บริการท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของท้องถ่ินและสง่เสริมการมีความรับผิดชอบต่อประชาชนในท้องถ่ิน ส าหรับประเทศไทยนัน้ การจ ากดัความเป็นอิสระดงักลา่วเป็น

ผลสืบเน่ืองมาจากความกงัวลเก่ียวกบัระบบอปุถมัภ์และการทจุริตในการด าเนินงานในระดบัท้องถ่ิน อยา่งไรก็ดี ข้อกงัวลในเร่ืองการการทุจริตในการด าเนินงานสามารถแก้ไขได้

โดยการก าหนดเกณฑ์และข้อก าหนดในการคดัเลือก โดยให้มีการทดสอบวิชาชีพส าหรับต าแหน่งต่างๆ เช่น การบญัชี การตรวจสอบบญัชี หรือวิศวกรรม โดยเกณฑ์และมาตรฐาน

การทดสอบควรก าหนดโดยสมาคมวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องในระดบัประเทศ โดยรัฐบาลอาจจะเป็นผู้ก าหนดกฎระเบียบให้หน่วยงานเหลา่นีป้ฏิบติัตามอีกที นอกจากนี ้หน่วยงานส่วน

ท้องถ่ินควรมีความเป็นอิสระอยา่งเต็มรูปแบบในการจ้าง และการเลิกจ้างบคุลากรท้องถ่ิน และการตดัสินใจในเร่ืองดงักลา่วไมค่วรต้องให้หน่วยงานจากสว่นกลางเข้ามามีบทบาท

ในการตรวจสอบ แต่ให้กระบวนการยติุธรรมเข้ามามีบทบาทเก่ียวข้องแทน เช่น การร้องเรียนไปยงัศาลปกครองในกรณีท่ีเกิดความไมย่ติุธรรมในกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้า

รับต าแหน่ง เป็นต้น 

88.  ส าหรับประเทศไทยบคุลากรของท้องถ่ินมีการหมนุเวียนโยกย้ายต าแหน่งงานในลกัษณะเดียวกันกับหน่วยงานส่วนกลางซึ่งไม่ส่งผลดีต่อการมีความรับผิดชอบต่อ

การด าเนินงานท่ีมุง่เน้นผลลพัธ์ จากประสบการณ์ต่างประเทศ ปัจจยัส าเร็จประการหนึ่งของหน่วยงานสว่นท้องถ่ินได้แก่ การบริหารบคุลากรท่ีให้ความยืดหยุน่  โดยเจ้าหน้าท่ีของ

หน่วยงานสว่นท้องถ่ินจะได้รับการแต่งตัง้ในต าแหน่งท่ีรับผิดชอบงานท่ีเฉพาะเจาะจง และการต่อสญัญาการจ้างงานนัน้ ขึน้อยู่กับความต่อเน่ืองของตัวเนือ้งานและความส าเร็จ

ในการบรรลผุลลพัธ์หรือเป้าประสงค์ของการให้บริการ ในแง่ของการท างานนัน้ เจ้าหน้าท่ีจะมีความยืดหยุน่ในการด าเนินงานอยา่งมากแต่จะต้องมีความรับผิดชอบอยา่งเคร่งครัด

ต่อผลลพัธ์ในการให้บริการ ซึ่งความผิดพลาดอย่างต่อเน่ืองจะน าไปสู่การเลิกสญัญาจ้างได้ และการเลื่อนต าแหน่งก็จะอยู่บนพืน้ฐานของการแข่งขนัและมีไม่อนุญาตให้มีการ

สลบัหมนุเวียนงานกบัหน้าท่ีอ่ืน ไมว่า่จะเป็นภายในหน่วยงานสว่นท้องถ่ินเดียวกนัหรือกบัหน่วยงานอ่ืน เจ้าหน้าท่ีจะได้รับการชดเชยส าหรับความไม่แน่นอนในการจ้างงานโดย

ได้รับค่าตอบแทนท่ีสงูขึน้ ซึง่กระบวนทศัน์ “การบริหารเพ่ือให้ได้ผลลพัธ์” นีค้วรได้รับการสง่เสริมให้เป็นแนวทางด าเนินงานส าหรับหน่วยงานท้องถ่ินในประเทศไทย  โดยแนวทาง

นีส้ามารถด าเนินการได้โดยการให้ความยืดหยุน่กบัท้องถ่ินในการจ้าง การเลิกจ้าง และการก าหนดเง่ือนไขการจ้างบคุลากรท้องถ่ิน และควรก าหนดอตัราผลตอบแทน ค่าจ้างและ

ผลประโยชน์ในระดับท่ีสามารถดึงดูดบุคลากรท่ีมีคุณภาพเข้ามาท างานในหน่วยงานส่วนท้องถ่ินได้ ซึ่งการท่ีจะบรรลแุนวทางนีไ้ด้นัน้ หน่วยงานส่วนท้องถ่ินไม่ควรอยู่ภายใต้

ข้อจ ากดัของกฎระเบียบท่ีก าหนดจากสว่นกลาง จากข้อก าหนดด้านการคลงัท่ีก าหนดเพดานรายจ่ายค่าตอบแทนของบคุลากรในท้องถ่ินเป็นสิ่งท่ีดี และหากท้องถ่ินมีการน าแนว

ทางการด าเนินงานท่ีให้มีความยืดหยุ่นในการบริหารบุคลากรแล้ว ในระยะยาวจะเป็นการกระตุ้ นให้หน่วยงานส่วนท้องถ่ินหาทางเลือกอ่ืนท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินการ

ให้บริการมากขึน้ ทัง้นี ้แนวทางการด าเนินการดงักลา่วก็อาจจะน าไปใช้กบัการบริหารราชการสว่นกลางด้วยก็จะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงาน อย่างไรก็ดี กรอบ

วงเงินรายจ่ายค่าตอบแทนบคุคลากรท้องถ่ินควรเพ่ิมให้เป็นร้อยละ 50 เพื่อช่วยแก้ปัญหาความไมพ่อเพียงของบคุลากรท้องถ่ิน ซึง่ในประเทสบราซิลก็มีกฎการคลงัท่ีคล้ายคลึงกับ

ของประเทศไทย โดยก าหนดกรอบวงเงินรายจ่ายค่าตอบแทนบคุคลากรท้องถ่ินไว้ท่ีร้อยละ 60 และท่ีร้อยละ 50 ส าหรับรัฐบาลและหน่วยงานสว่นกลางตามล าดบั 

บทที่ 7 การประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานและการมีความรับผิดชอบในท้องถ่ิน 

89. หลกัการบริหารจดัการท่ีดีควรให้หน่วยงานท้องถ่ินมีอิสระในการด าเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนภายใต้กรอบการก ากบัดแูลของสว่นกลางและการมีความรับผิดชอบ

ของท้องถ่ิน  ส าหรับประเทศไทยนัน้การก ากับดูแลท้องถ่ินจากส่วนกลางมีการด าเนินการผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินเป็นหน่วยงานท่ีก าหนด

แนวทางในการบริหารจัดการและมาตรฐานการให้บริการ การติดตามการปฏิบติัตามการควบคุมด้านการเงิน และการประเมินตาม "ระบบการบริหารจัดการ เชิงคุณภาพของ 
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อปท." (Local Quality Management: LQM) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาองค์กรส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นอกจากนี ้หน่วยงานส่วนกลางท่ี

รับผิดชอบในเชิงภารกิจด้านต่างๆ เช่น การศึกษา สาธารณสุข และโครงสร้างพืน้ฐาน ก็มีการก าหนดแนวทางการรายงานผลการด าเนินงานของท้องถ่ินท่ีต่างออกไป 

คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี  โดยมีการให้รางวลัประจ าปีตามผลการ

ด าเนินงาน นอกจากหน่วยงานส่วนราชการแล้วยงัมีสถาบนัพระปกเกล้า (King Prajadhipok’s Institute) ท่ีมีการด าเนินการทบทวนผลการด าเนินงานของท้องถ่ินประจ าปีเพ่ือ

มอบรางวัลพระปกเกล้าส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ด้านการ

เสริมสร้างสนัติสขุและการสมานฉันท์ และด้านเครือขา่ย รัฐเอกชน และประชาสงัคม นอกจากนี ้ยงัมีการติดตามผลการด าเนินงานของท้องถ่ินแบบเป็นครัง้คราวจากองค์กรเพ่ือ

การพฒันาระหวา่งประเทศ เช่น UNDP และองค์การความร่วมมือระหวา่งประเทศของญ่ีปุ่ น (JICA) แม้วา่ความพยายามเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีดี แต่การประเมินผลการด าเนินงานของ

ท้องถ่ินดังกล่าวก็ยงัไม่สามารถให้ข้อสรุปอย่างชัดเจนและทันเวลาเก่ียวกับสถานะของการปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งข้อสรุปดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับการวาง

นโยบายในเร่ืองกระจายอ านาจฯ ต่อไป   

90. ระบบบนัทึกบญัชีขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (e-LAAS) ได้รับการพฒันาโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินตัง้แต่ปี 2548 อย่างไรก็ดี จากกข้อมลูปี 2553 มี

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพียง 1,200 องค์กรจากจ านวนทัง้หมด 7,853 องค์กร ท่ีสามารถใช้งานจากระบบนีไ้ด้  ดังนัน้ข้อมลูในระบบจึงยงัไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ท าให้กรม

สง่เสริมการปกครองท้องถ่ินยงัไมส่ามารถจดัท ารายงานภาพรวมผลการด าเนินงานทางการเงินของท้องถ่ินได้ ซึ่งส่งผลต่อเน่ืองถึงข้อจ ากัดทางด้านความโปร่งใสทางการคลงัใน

ระดับท้องถ่ิน ตลอดจนข้อจ ากัดในการจัดท ารายงานภาพรวมทางการเงินของภาครัฐ ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าข้อมูลทางการเงินการคลงัของท้องถ่ินมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อทัง้

ภาพรวมการคลงัในระดบัท้องถ่ินเองและระดับประเทศ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะมีความพยายามในการท าให้ระบบรายงานการเงินของท้องถ่ินสามารถด าเนินการได้เต็ม

รูปแบบ มีความครบถ้วนของข้อมลู และสามารถรายงานผลการด าเนินงานด้านการเงินของท้องถ่ินทัง้ในภาพรวมและแยกสว่น 

91. การพฒันาระบบการติดตามประสิทธิภาพการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างการมีความรับผิดชอบของท้องถ่ิน ต้องอาศัยการมุ่งเน้นเป้าหมายท่ีมีความสมัพนัธ์กัน 2 

ประการ ได้แก่ (1) การเปลี่ยนแปลงจากการประเมินผลท่ีมุง่เน้นการปฏิบติัตามค าสัง่จากสว่นกลาง (ในแบบ Top-down) ไปสูก่ารประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานขัน้พืน้ฐาน

ท่ีสามารถท าการเปรียบเทียบได้อยา่งง่ายระหวา่งองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมีสภาพและลกัษณะคล้ายคลงึกนั และผู้มีสว่นเก่ียวข้องทุกฝ่ายรวมถึงประชาชนสามารถเข้าใจได้ 

(2) การยกระดบัประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกับประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีทันเวลา ทัง้นี ้การติดตามประสิทธิภาพการด าเนินงานถือเป็นเคร่ืองมือหลกัในการ

สนบัสนนุให้หน่วยงานสว่นท้องถ่ินเกิดความรับผิดชอบต่อการให้บริการสาธารณะ ดงันัน้แล้วประเทศไทยอาจจะใช้แนวทางข้างต้นในการปรับระบบการติดตามและประเมินผลท่ี

ใช้กบัท้องถ่ินอยูใ่นปัจจบุนั เพ่ือเสริมสร้างการมีความรับผิดชอบของท้องถ่ินให้เพิ่มมากขึน้ ในการปรับปรุงระบบการติดตามและประเมินผลของท้องถ่ินมีประเด็นท่ีต้องได้รับการ

พิจารณา ดงันี ้

92. การบริหารงานท้องถ่ินต้องเผชิญปัญหากบัการจดัท ารายงานมากเกินไป แต่กระนัน้ก็ยงัไมม่ีรายงานผลการด าเนินงานของในเชิงเปรียบเทียบระหวา่งองค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ินและข้อเสนอแนะต่อท้องถ่ินในเชิงปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ นอกจากนี ้แม้วา่หน่วยงานสว่นท้องถ่ินจะต้องจดัท ารายงานการด าเนินงานประเภทต่างๆ เสนอ

ต่อสว่นกลางเป็นประจ า แต่ปัจจบุนัสว่นกลางมีข้อมลูและความรู้ในเร่ืองสถานะการคลงัของท้องถ่ินตลอดจนประสิทธิภาพการด าเนินงานของท้องถ่ินอย่างจ ากัด  ซึ่งข้อมลูทาง

การเงินและการด าเนินงานของท้องถ่ินดงักลา่วมีความส าคญัอยา่งมากในการก าหนดทิศทางและนโยบายของการบริหารงานท้องถ่ินเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน

ของท้องถ่ิน อยา่งไรก็ดี เพื่อหลีกเลี่ยงความซ า้ซ้อนและการจัดท ารายงานและข้อมลูท่ีมากเกินไป คณะกรรมการกลางท่ีมีผู้ แทนจากหน่วยงานส่วนกลางและผู้ แทนจากองค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินอาจมีการทบทวนความต้องการข้อมลูและรายงานทัง้หมดท่ีหน่วยงานสว่นท้องถ่ินต้องจดัท า และสรุปแผนการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีส าคัญในลกัษณะท่ีมีการ

ประสานงานกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลางท่ีต้องการข้อมลูจากท้องถ่ิน แม้ว่ารายงานฉบบันีจ้ะน าเสนอให้ให้จัดตัง้องค์กรใหม่ขึน้เรียกว่า “ส านักงานความสมัพนัธ์ระหว่าง

หน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถ่ิน” ภายใต้ส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งภารกิจท่ีส าคัญอย่างหนึ่งขององค์กรนีไ้ด้แก่ การก ากับดูแลและประเมินผลการด าเนินงานของท้องถ่ิน 

อยา่งไรก็ตาม การปรับปรุงการติดตามสถานะทางการคลงัของท้องถ่ินและผลการด าเนินงานการให้บริการนัน้ไมจ่ าเป็นต้องรอให้มีการจัดตัง้องค์กรดังกล่าวแล้วค่อยเร่ิมปรับปรุง

ระบบ  ระบบ LQM ของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินท่ีใช้อยูน่ัน้สามารถพิจารณาปรับปรุงเพื่อให้ระบบเก็บข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์และทันต่อเวลาโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงระบบ

ใหมท่ัง้หมด   

93. การติดตามและประเมินผลภายใต้ระบบ LQM ของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินปัจจบุนั สว่นใหญ่เป็นการประเมินตามทศันะหรือการใช้ดลุยพินิจและมุง่เน้นการ

ปฏิบติัตามกฎระเบียบของส่วนกลาง  ซึ่งเน้นไปท่ีกระบวนการในการด าเนินงานมากกว่าผลลพัธ์จากการด าเนินการ  นอกจากนี ้ผลการประเมินยังไม่สามารถก าหนดเกณฑ์

มาตรฐานหรือแนวทางส าหรับการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหวา่งองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด้วยกันเอง ดังนัน้ การปรับปรุงการเก็บรวบรวมข้อมลูท้องถ่ินให้มีประโยชน์

มากขึน้สามารถท าได้โดยขัน้ตอนต่างๆ ดงันี ้ (1) แบบฟอร์มของระบบ LQM ควรปรับปรุงให้เป็นการใช้รายการตรวจสอบอย่างง่าย (ใช่/ไม่ใช่) ส าหรับรายการท่ีเก่ียวข้องกับการ

ปฏิบติัตามกฎระเบียบ เพื่อลดความเห็นตามดลุยพินิจลง นอกจากนี ้ตวัชีว้ดัประสิทธิภาพการให้บริการขัน้พืน้ฐานของท้องถ่ินควรจะถกูก าหนดให้ครอบคลมุประเภทการบริการ
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สาธารณะในท้องถ่ินตวัอยา่งเช่น ในเร่ืองการก าจัดการขยะ อาจจะใช้ตัวชีว้ดัจากจ านวนวนัต่อสปัดาห์ท่ีมีการเก็บรวบรวมของเสียและปริมาณท่ีเก็บรวบรวม ในเร่ืองโครงสร้าง

พืน้ฐาน ตัวชีว้ดัอาจจะเป็นระยะทางถนนท่ีสร้างขึน้หรือได้รับการซ่อมแซมเป็นหน่วยกิโลเมตร  ซึ่งตัวชีว้ดัดังกล่าวจะถกูก าหนดโดยกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถ่ินโดยมีการ

ปรึกษาหารือกบัทัง้หน่วยงานสว่นกลาง (โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในด้านการศึกษาและสาธารณสขุ) และหน่วยงานสว่นท้องถ่ินเอง  ในกรณีท่ีอปท.ไมไ่ด้ให้บริการบางสาขาก็ไม่ต้องท า

การประเมิน นอกจากนี ้อปท. ยงัจะต้องมีหน้าท่ีในการรายงานรายได้ขัน้พืน้ฐานตามแหลง่ท่ีมาและรายจ่ายตามลกัษณะงานหน้าท่ีความรับผิดชอบ ซึ่งจะช่วยให้ภาพท่ีสมบูรณ์

ของต้นทนุท่ีใช้ในการด าเนินงานกบัสิ่งท่ีได้รับกลบัมาทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพ  ทัง้นี ้อปท. ควรมีการรายงานดังกล่าวเป็นประจ าทุกปีไปยงักรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

เพื่อการประมวลข้อมลูและท าการวิเคราะห์ประเมิลผลประสิทธิภาพการด าเนินงาน ซึ่งทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินเองก็มีความพร้อมส าหรับงานดังกล่าวอยู่แล้ว โดยมี

เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบการประเมิน LQM ในแต่ละพืน้ท่ีทัว่ประเทศ ทัง้นี ้กรมสง่เสริมการปกครองสว่นท้องถ่ินอาจจะท าหน้าท่ีในการรวบรวมและจดัระเบียบข้อมลูตลอดจนท าการ

เผยแพร่ผลการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของ อปท. ต่อสาธารณชน ซึง่จะช่วยก่อให้เกิดกลไกการตรวจสอบจากประชาชน และเป็นการสง่เสริมให้เกิดการมีความรับผิด

รับชอบในการท างาน ประชาชนในท้องถ่ินจะสามารถตรวจสอบวา่ข้อมลูท่ีท้องถ่ินรายงานมีความถกูต้องและสะท้อนความเป็นจริงมากน้อยเพียงใด และสามารถเปรียบเทียบผล

การด าเนินงานของ อปท. ท่ีรับผิดชอบพืน้ท่ีของตนกบั อปท. อ่ืนวา่มีความแตกต่างในคณุภาพของการให้บริการสาธารณะอยา่งไร ซึง่รายงานผลการประเมินดงักลา่วจะต้องอยู่ใน

รูปแบบท่ีสามารถเรียงล าดบัประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยแบง่ตามประเภทของอปท. ได้ (เช่น เทศบาลเมืองชนบทและเทศบาลต าบล) และตามขนาดประชากร (0-25,000 คน 

/ 25,000 ถึง 50,000 คน / 50,000-100,000 คน และมากกว่า 100,000 คน) แนวทางการด าเนินงานนีจ้ะช่วยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินสามารถหาค่าเฉลี่ยผลการ

ด าเนินงานตามประเภทและขนาดของอปท. ได้ และการก าหนดเกณฑ์การเปรียบเทียบก็ดูจากความเบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยซึ่งเป็นการค านวณอย่างง่า ย  นอกจากนี ้การใช้

เคร่ืองมืออ่ืนๆ เช่น ใบประเมินโดยประชาชน (Citizen Scorecard) จะเป็นเป็นข้อมลูเพิ่มเติมส าหรับการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของท้องถ่ินและเป็นการเพ่ิมช่องทาง

ในการมีสว่นร่วมประชาชนในการตรวจสอบการท างานของท้องถ่ิน 

94. ข้อมลูการคลงัและผลการด าเนินงานการให้บริการสาธารณะท่ีไม่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนนัน้เป็นการบัน่ทอนกลไกการเสริมสร้างการมีความรับผิดชอบทัง้ใน

แบบ Top-down และ Bottom-up ข้อมลูการประเมินผลการด าเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหว่าง อปท. ด้วยกันเอง และการมีมาตรฐาน

เปรียบเทียบเป็นข้อมลูจ าเป็นส าหรับประชาชนในการตรวจสอบการด าเนินงานของ อปท. วา่เป็นได้คณุภาพและเป็นไปตามแผนการด าเนินงานท่ีวางไว้หรือไม่ ซึ่งกระบวนการนี ้

จะช่วยสนบัสนนุธรรมาภิบาลและความรับผิดรับชอบในการท างานให้เกิดขึน้ในระดับท้องถ่ิน ดังนัน้ ในเร่ืองการเผยแพร่ข้อมลูให้ประชาชนรับทราบเป็นสิ่งท่ีส าคัญท่ีสุ ดในการ

สร้างกระบวนการตรวจสอบจากภาคประชาชน มิเช่นนัน้แล้ว ความรับผิดชอบในการด าเนินงานยงัคงขาดการบรูณาการและขึน้อยูก่บัความเห็นและการรับรู้ของแต่ละบคุคล   
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บทสรุป  สู่การเป็นการปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและมีความรับผิดชอบ 

 ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาประเทศไทยได้ด าเนินการปฏิรูปในหลายๆ ด้านเพื่อการพฒันาจากระบบการปกครองแบบรวมศนูย์ไปสูร่ะบบท่ีมีการกระจายอ านาจในด้าน

การปกครองสว่นท้องถ่ิน โดยได้มีการด าเนินการวาระการปฏิรูปอยา่งต่อเน่ืองแม้ว่าสภาพแวดล้อมทาการเมืองและเศรษฐกิจโลกจะไม่เอือ้อ านวยในบางช่วงเวลาก็ตาม โดยใน

ปัจจบุนั กรอบโครงสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นกลางและส่วนท้องถ่ินยงัคงอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่าย ท่ีกล่าวสรุปเช่นนีเ้ป็นเพราะการปฏิรูปบางประการแม้ว่าจะบรรลเุป้าหมาย

แล้ว แต่ยงัคงมีอีกหลายประเด็นท่ีจะต้องด าเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงทัง้ในสว่นของโครงสร้างองค์กร ระบบ และกระบวนการเพ่ือให้การกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินของไทย

เป็นไปอยา่งสมบรูณ์และมีการกระจายอ านาจอยา่งเต็มรูปแบบ ดงันัน้แล้วรายงานฉบบันีจ้ึงได้มีการศึกษาทบทวนการกระจายอ านาจของประเทศไทยท่ีผ่านมาอย่างครอบคลมุ

ในทกุด้านเพื่อท่ีจะระบขุัน้ตอนการด าเนินการปฏิรูปในระยะถดัไปเพื่อบรรลเุป้าหมายการกระจายอ านาจตามท่ีระบไุว้ในแผน ทัง้นี ้ประสบการณ์การกระจายอ านาจของประเทศ

ต่างๆ ช่วยสร้างความมัน่ใจให้กบัประเทศไทยวา่การกระจายอ านาจได้ด าเนินมาอยา่งถกูทางแล้ว แต่สิ่งท่ีส าคญัมากกวา่นัน้คือประเทศไทยจะขบัเคลื่อนวาระการกระจายอ านาจ

ต่อไปอยา่งไรเพ่ือให้ปัญหาต่างๆ ท่ียงัคงมีอยูใ่นระบบได้บรรเทาลงซึง่จะได้สรุปเป็น ประเด็นหลกัๆ ดงันี ้

 

โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางและท้องถ่ิน 

เพื่อสร้างความเช่ือมโยงระหวา่งการบริหารงานสว่นกลางและการบริหารงานสว่นท้องถ่ินอยา่งสมบรูณ์ ประเทศไทยควรปรับโครงสร้างการบริหารงานแบบกระจาย

อ านาจสู่ท้องถ่ินภายใต้การปกครองแบบรัฐเด่ียว ซึ่งแนวทางดังกล่าวมีข้อดี 2 ประการ ได้แก่ 1) มีความสอดคล้องกับหลักรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ 2) ช่วย

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน โดยภายใต้แนวทางนี ้การแต่งตัง้ผู้ ว่าราชการจังหวดัจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกของสภา

จงัหวดั โดยผู้ ว่าราชการจังหวดัอาจถกูถอดถอนได้โดยการลงคะแนนไม่ไว้วางใจโดยเสียง 3 ใน 4 ของสภาจังหวดั ทัง้นี ้สภาจังหวดัจะประกอบ ด้วยผู้บริหารสงูสดุขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวดันัน้ๆ ซึง่มาจากการเลือกตัง้โดยประชาชน และประธานสภาจงัหวดัจะได้รับการเลือกตัง้ทางอ้อมโดยสมาชิกของสภาจงัหวดั โดยผู้บริหารสงูสดุของ

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินทัง้หมดท่ีมีประชากรมากกวา่ 10,000 คน จะด ารงต าแหน่งเต็มระยะเวลา 4 ปี ในขณะท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีประชากรต ่ากว่า 10,000 คน 

จะด ารงต าแหน่งในลกัษณะการหมนุเวียนโดยในแต่ละปีบริหารจะมี 1 ใน 4 ของ อปท. ขนาดเล็กด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาจงัหวดั 

สภาจงัหวดัจะมีอ านาจในการออกกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการท างานในระดับภูมิภาคและการก ากับดูแลการท างานของผู้บริหารจังหวดัซึ่งน าโดยผู้ ว่าราชการจังหวดั โดย

ผู้วา่ราชการจงัหวดัจะเตรียมงบประมาณจงัหวดัเพ่ือขอการอนมุติัจากสภาจงัหวดั ทัง้นี ้กฎหมายท่ีได้รับการอนมุติัจากสภาจงัหวดัทัง้หมดนัน้ จะมีการผลบงัคับตามกฎหมาย ยกเว้น

ในกรณีท่ีถกูยกเลิกโดยผ่านกระบวนการของรัฐสภาหรือกระบวนการยติุธรรม อนึ่ง องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจะมีอ านาจเพ่ิมขึน้ ภายใต้บริบทของการปกครองตนเอง และจะถือว่ามี

ฐานะเท่าเทียมกันกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ซึ่งประกอบด้วยสภาจังหวดัและผู้ บริหารจังหวัด  ทัง้นี  ้ การถ่ายโอนงบประมาณจากส่วนกลางจะไม่ผ่าน อบจ. หรือ

กระทรวงมหาดไทย แต่จะสง่ตรงจากกรมบญัชีกลางของกระทรวงการคลงัไปยงัแต่ละบญัชีขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ทัง้นี ้การบริหารงานในระดบัพืน้ท่ีจังหวดัจะมีหน่วยงานทัง้

จากสว่นภมูิภาคและท้องถ่ินท างานแบบคู่ขนานกนัไป ซึง่การด าเนินงานในลกัษณะนี ้ท าให้หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีในระดบัอ าเภอและต าบล และผู้ ใหญ่บ้านมีความทับซ้อนกับผู้บริหาร

ของท้องถ่ิน ทัง้นีผู้้บริหารสงูสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน่าจะเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทส าคัญในการประสานงานกับหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค องค์การบริหารส่วนจังหวดั และ

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืนๆ โดยรูปแบบโครงสร้างการบริหารงานเช่นนีจ้ะช่วยลดแรงเสียดทานของระบบการบริหารแบบคู่ขนานได้โดยการก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบ

ของสว่นราชการในระดับภูมิภาคให้มีความชัดเจน โดยจะไม่มีการแย่งกันท าหน้าท่ีให้บริการสาธารณะในบริการเดียวกัน ทัง้นี ้การทบทวนและปรับปรุงลดขัน้ตอนของการควบคุม

ก ากับดูแล การบริหารจัดการด้านการคลังสาธารณะในท้องถ่ิน การบริหารบุคคลากรท้องถ่ิน และการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินยงัจะช่วยส่งเสริมการท างานของระบบอย่างมี

ประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบการตรวจสอบและถ่วงดลุท่ีเหมาะสม 

 

ลักษณะการแบ่งย่อยขององค์กรและระบบ 

ลกัษณะการแบง่ยอ่ยทัง้ในเชิงโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงาน โดยเฉพาะด้านการเงินการคลงั ตลอดจนภารกิจท่ีได้รับถ่ายโอนของหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน

เป็นอปุสรรคต่อการกระจายอ านาจสูท้่องถ่ินของประเทศ ทัง้นี ้เมื่อเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ แล้วประเทศไทยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นจ านวนมากท่ีมีประชากรในพืน้ท่ีน้อย

เกินกวา่ท่ีจะมีความคุ้มค่าทางด้านต้นทุนในการจัดหาบริการสาธารณะ ประกอบกับแนวทางการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในลกัษณะเหมารวม หรือการท่ี 

อปท. ทกุแห่งต้องให้บริการสาธารณะท่ีมีการถ่ายโอนทกุประเภทสง่ผลให้เกิดลกัษณะการด าเนินงานแบบแยกสว่นหรือต่างคนต่างท า ก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพในการใช้

ทรัพยากรอยา่งเห็นได้ชดัเจน โดยเฉพาะในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมีขนาดเล็กท่ีมีงบประมาณและบคุลากรอยูอ่ยา่งจ ากดัเพื่อด าเนินการในภารกิจถ่ายโอนท่ีมีอยู่มาก ในแง่
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ของการกระจายอ านาจในเร่ืองภารกิจถ่ายโอนนัน้ การให้บริการด้านสาธารณสขุและการศึกษาเป็นบริการสาธารณะท่ีมีลกัษณะการด าเนินการแบบแยกสว่นท่ีเห็นได้ชัดมากท่ีสดุ  

ดังนัน้ เพ่ือการผลกัดันการกระจายอ านาจอย่างเต็มรูปแบบในระยะต่อไป ประเด็นในเร่ืองลักษณะแยกส่วนถือเป็นประเด็นท่ีส าคัญประเด็นหนึ่งท่ีจะต้องให้ความส าคัญ โดย

ประสบการณ์ของต่างประเทศแสดงให้เห็นวา่จ านวนองค์กรปกครองท้องถ่ินสามารถลดลงได้หากมีการใช้แรงจูงใจทางการเงินอย่างเหมาะสมเพ่ือให้มีการควบรวมองค์กร หรือ

อาจจะมีการปรับปรุงเกณฑ์การจัดสรรงบอุดหนุนทั่วไปเพ่ือลดแรงจูงใจในการแยกตัวหรือจัดตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งใหม่ ตลอดจนให้มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ท่ี

เข้มงวดส าหรับการจดัตัง้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินใหม ่นอกจากนี ้อาจจะให้มีการทบทวนขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะให้มีความแตกต่างกันตาม

ขนาดและประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็กมุ่งเน้นในการให้บริการสาธราณะท่ีมีความส าคัญต่อประชาชนในพืน้ท่ีเท่านัน้ ซึ่ง

ประเด็นนีจ้ะมีความเก่ียวข้องอยา่งมากกบัการก าหนดลกัษณะแนวทางการกระจายอ านาจด้านสาธารณสขุและการศึกษาต่อไป 

 

การประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานและการสร้างกลไกความรับผิดชอบในท้องถ่ิน 

เพ่ือเสริมสร้างกลไกความรับผิดชอบในการด าเนินงานของท้องถ่ิน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบการจัดการทางการเงินและระบบการติดตาม

ประสิทธิภาพการให้บริการของท้องถ่ินให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบดังกล่าวมีความส าคัญอย่างมากในการให้ข้อมลูท่ีมีความส าคัญต่อการตัดสินใจด้าน

นโยบายการกระจายอ านาจ ข้อมลูสถานะทางการคลงัของท้องถ่ิน ตลอดจนข้อมลูในการพิจารณาก าหนดมาตรฐานขัน้ต ่าของการให้บริการสาธารณะของท้องถ่ิน ทัง้นี ้ระบบ

ดงักลา่วยงัไมส่ามารถให้ข้อมลูท่ีครบถ้วนสมบรูณ์ได้ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน โดยอาจจะพิจารณาให้หน่วยงานส่วนกลางหน่วยใดหน่วยหนึ่งเป็นผู้

จัดเก็บข้อมลูและท าการวิเคราะห์ข้อมูลแต่เพียงหน่วยงานเดียว ซึ่งในรายงานฉบบันีไ้ด้น าเสนอให้หน้าท่ีดังกล่าวอยู่ภายใต้องค์ท่ีตัง้ขึน้ใหม่เรียกว่า “ส านักงานความสมัพนัธ์

ระหวา่งหน่วยงานสว่นกลางและส่วนท้องถ่ิน” (Office of Central Local Relations) ในขณะเดียวกันก็ให้มีการปรับปรุงเคร่ืองมือประเมินผล  LQM ท่ีพฒันาโดยกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน โดยเปลี่นแนวทางจากการประเมินท่ีใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคลและมุ่งเน้นการตรวจสอบตามกระบวนการปฏิบั ติงานไปสู่การประเมินท่ีมุ่งเน้นผลลพัธ์จากการ

ด าเนินงาน ซึง่แนวทางดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของท้องถ่ินและยงัช่วยให้มีข้อมลูเปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานส่วน

ท้องถ่ินด้วยกนัเอง ในสว่นของภาระในการจดัเก็บข้อมลูและการจดัท ารายงานของท้องถ่ินตามท่ีส่วนกลางก าหนดนัน้ ควรจะมีการปรับปรุงโดยให้มีการประสานงานกันระหว่าง

หน่วยงานสว่นกลางท่ีเรียกร้องข้อมลูและรายงานจากท้องถ่ิน เพ่ือลดภาระของท้องถ่ินและท าให้ข้อมลูและรายงานมีคุณภาพมากขึน้ ข้อเสนอแนะดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนมี

เคร่ืองมือในการตรวจสอบการด าเนินงานของท้องถ่ินในความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรและความมีประสิทธิภาพของการให้บริการ 

สู่การกระจายอ านาจอย่างเต็มรูปแบบ 

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาการกระจายอ านาจในประเทศไทยได้มีความก้าวหน้าท่ีส าคัญในการให้บริการสาธารณะและอ านาจการตัดสินใจท่ีมีความใกล้ชิดกับ

ประชาชนมากขึน้ ส าหรับในช่วงทศวรรษถดัไปนัน้ประเทศไทยควรมุง่ท่ีจะก้าวไปสูก่ารกระจายอ านาจอยา่งเต็มรูปแบบ ซึ่งการท่ีจะบรรลเุป้าหมายนัน้ได้จะต้องมีการปรับปรุงทัง้

ในเชิงโครงสร้างและระบบ ส าหรับการศึกษาในรายงานฉบบันีไ้ด้มีข้อเสนอแนะให้มีการพิจารณาด าเนินการปฏิรูปในประเด็นหลกัๆ ทัง้ 3 ประเด็น ในเร่ืองของการปรับโครงสร้าง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นกลางและสว่นท้องถ่ิน จ านวนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมีมากเกินไปและลกัษณะการบริหารงานแบบแยกส่วน และท้ายท่ีสดุในเร่ืองของการพฒันา

ระบบการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานและการสนับสนุนการมีความรับผิดชอบของท้องถ่ินไปอย่างพร้อมๆ กัน ทัง้นี ้ข้อเสนอแนะดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก

ประสบการณ์ด าเนินการกระจายอ านาจในหลายๆ ประเทศ ประกอบกบัความมุง่หวงัท่ีจะให้การกระจายอ านาจของประเทศไทยน าไปสูค่วามมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการ

มีความรับผิดชอบต่อการด าเนินงานของท้องถ่ินอยา่งแท้จริง 

 
 


