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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  

(ทดีอีาร์ไอ) ได้เผยแพร่ “รายงานทีดีอาร์ไอ” 

(ชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ไอ”) มา

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2536 โดยคัดสรร

กลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มาน�าเสนออย่าง

เรียบง่ายเพ่ือจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์

วิจารณ์

 “รายงานทดีอีาร์ไอ” มโีอกาสรบัใช้สงัคม

ไทยมาตลอด ทั้งเป็นรายสะดวก และปรับมา

เป็นรายเดือนในระยะต่อมา อย่างไรก็ตาม 

ตั้งแต่ฉบับท่ี 118 เป็นต้นไป “รายงานทีด ี

อาร์ไอ” จะมาพบผู ้อ ่านเป็นรายสะดวก 

พร้อมทั้งยังคงน�าเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่าง

เรียบง่ายแบบเป็นมิตรต่อความสนใจใคร่รู้

ของผู้อ่านทั่วไปเช่นเดิม
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“ประชาชนรูว้ธิกีารทีดี่ท่ีสดุในการแก้ปัญหาของตน ไม่ใช่

วิธีที่เสนอโดยคนที่ไม่มีปัญหา”

  

  กอนซาโล ซานเชส เดอ โลซาดา

  (Gonzalo Sánchez de Lozada)

  ประธานาธบิดีคนที ่74 และ 77 ของโบลิเวยี

บทน�า

รายงาน Global Competitiveness Report ซึ่ง

จัดท�าโดย World Economic Forum ชี้ว่า ในขณะที่ไทย

มีความสามารถในการแข่งขันอยู่ในเกณฑ์ดีเม่ือเปรียบ

เทียบกับประเทศอื่นๆ โดยอยู่ล�าดับท่ี 31 จาก 144 

ประเทศ แต่รัฐไทยกลับเป็นตัวฉุดร้ังความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ คุณภาพของรัฐไทยอยู่ในล�าดับ

ที่ 93 ซึ่งต�่ากว่าประเทศที่มีระดับรายได้ใกล้เคียงกันทั้ง

มาเลเซยี จนี แอฟริกาใต้ อินโดนเีซยี ฟิลิปปินส์ (Schwab 

and Sala-i-Martin, 2015) 

การปรับบทบาทภาครัฐใน
การให้บริการสาธารณะ: 
กระจายอ�านาจให้ท้องถิ่น
ตัดสินใจ
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ปัญหาดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการ

บริหารแบบรวมศูนย์เข้าสู่ส่วนกลาง การท�างานแบบ

แยกส่วนขาดการประสานงาน การออกแบบนโยบายที่

มีลักษณะเหมือนกับการตัดเสื้อผ้าขนาดเดียวส�าหรับใช้

กับคนทุกคน (one size fits all) และการไม่เปิดโอกาส

ให้เอกชนและสังคมเข้ามามีส่วนร่วมมากพอ เพื่อแก้ไข

ปัญหานี้จ�าเป็นต้องมีการปรับบทบาทภาครัฐ ซึ่งรวมถึง

การกระจายอ�านาจ เพื่อให้ท้องถิ่นมีอ�านาจในการตัดสิน

ใจ เนื่องจากรัฐบาลท้องถิ่นมีข้อดีที่แตกต่างจากรัฐบาล

ส่วนกลางหลายประการ ดังนี้

ประการแรก รฐับาลส่วนกลางมักจะคดิแบบเดียว 

จึงตอบสนองความต้องการที่หลากหลายได้ยาก ในขณะ

ทีร่ฐับาลส่วนท้องถิน่มีความใกล้ชดิกับประชาชนในพืน้ที่

มากกว่า จึงรับทราบและเข้าใจความต้องการที่แตกต่าง

ไปได้ดีกว่า ดังนั้น รัฐบาลท้องถิ่นจึงสามารถตอบสนอง

กับความต้องการของประชาชนได้ดีกว่ารัฐบาลส่วนกลาง

ประการท่ีสอง รัฐบาลส่วนกลางแก้ปัญหาตาม

สายงานของกระทรวงต่างๆ แยกจากกัน โดยมักไม่มี

การประสานงาน การแก้ไขปัญหาจึงเป็นแบบแยกส่วน 

ในขณะท่ีรัฐบาลท้องถิ่นต้องแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ

ในเชิงพื้นท่ี โดยไม่แยกว่าภารกิจนั้นๆ ขึ้นอยู่กับหน่วย

งานใด

ประการทีส่าม ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมออก

เสียงเกี่ยวกับการตัดสินใจต่างๆ ในทางการเมืองระดับ

ท้องถิ่นได้ง่ายกว่าในระดับชาติมาก เพราะท้องถิ่นมี

ขนาดไม่ใหญ่เกินไป ต่างจากการเมืองระดับชาตทิีมี่ความ

วุ่นวาย ซับซ้อน และมีขนาดใหญ่ จนท�าให้ประชาชน

แต่ละคนมีส่วนร่วมได้ยาก

ประการสุดท้าย นโยบายและมาตรการระดับชาติ

มักมีแบบเดียว จึงท�าให้เครื่องมือใหม่ๆ หรือนวัตกรรม

เกิดขึ้นได้ยาก แตกต่างจากระดับท้องถิ่นที่มีการทดลอง

ออกนโยบายและมาตรการใหม่ๆ ซึง่อาจประสบความล้ม

เหลวบ้าง ประสบความส�าเร็จบ้าง แต่เป็นการสร้างโอกาส

ให้เกิดนวัตกรรมเชิงนโยบายได้

นอกจากข้อดีของการกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น

ตามทีก่ล่าวมาข้างต้นแล้ว ยงัมีตวัอย่างอกีหลายตวัอย่าง

ที่ชี้ถึงประโยชน์ของการกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น ทั้งการ

สร้างผู้น�าทางการเมือง และการฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 

ในประเด็นการสร้างผู้น�าทางการเมืองนั้น ผู้น�าทางการ

เมืองระดับชาติจ�านวนไม่น้อยเร่ิมต้นจากการท�างาน

การเมืองระดับท้องถิน่เพือ่ส่ังสมประสบการณ์การบริหาร

ประเทศ ตัวอย่างเช่น นายโจโค วิโดโด (Joko Widodo) 

ประธานาธิบดีคนที่ 7 ของอินโดนีเซีย เคยด�ารงต�าแหน่ง

นายกเทศมนตรีเมืองสุราการ์ตา และผู ้ว ่าการนคร

จาการ์ตา นายนเรนทรา โมที (Narendra Modi) นายก

รัฐมนตรีคนที่ 14 ของอินเดีย เคยเป็นสมาชิกสภาและผู้

ว่าการรัฐคุชราต และนายบิล คลินตัน (Bill Clinton) อดีต

ประธานาธบิดีสหรัฐอเมริกาเคยเป็นผูว่้าการรฐัอาร์คันซอ 

ในประเทศเหล่านี้ ผลงานจากการบริหารงานในระดับ

ท้องถิ่นเป็นการสร้างประวัติการท�างานท่ีช่วยประชาชน

ในการตัดสินใจเลือกผู้น�าทางการเมืองระดับชาติได้ ใน

กรณีของจีนซึ่งไม่ใช่ประเทศประชาธิปไตย แต่ผู้น�าของ

จีนเกือบทุกคนต้องผ่านการบริหารระดับท้องถ่ินมาก่อน 

เช่น นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีคนปัจจุบันเคยบริหาร

งานระดับท้องถิ่นยาวนานกว่า 25 ปีในมณฑลเหอเป่ย์ 

ฝูเจี้ยน เจ้อเจียง รวมถึงนครเซี่ยงไฮ้ จากที่กล่าวมาข้าง

ต้นจะเห็นได้ว่า การกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่นเป็นหนทาง

หนึ่งที่ช่วยพัฒนาคุณภาพและสร้างตัวเลือกที่จะมาเป็น

ผู้น�าในระดับชาติ

ขณะที่ในประเด็นการฟื้นฟูและพัฒนาเมืองนั้น 

มีตัวอย่างเมืองหลายแห่งที่สามารถพลิกฟื้นตัวเองได้

ในระยะเวลาอันสั้น แตกต่างจากการฟื้นฟูและพัฒนา
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ในระดับประเทศซึ่งเป็นไปได้ยากกว่า โดยมีตัวอย่าง

มากมายเช่น 

•	 เมืองโออิตะ ในเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ที่ฟื้นฟู

และพัฒนาเมืองได้จากโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 

ผลิตภัณฑ์ (one village, one product) ของนาย

โมริฮิโกะ ฮิรามัตสึ (Morihiko Hiramatsu) อดีต

ผูว่้าราชการจงัหวดัทีด่�ารงต�าแหน่งในช่วงปี ค.ศ. 

1979-2003 ภายใต้แนวคิดว่า แม้เมืองโออิตะ 

จะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ก็เป็นเมืองเสรีในระบบ

เศรษฐกิจไร้พรมแดน มิใช่เป็นเพียงเมืองบริวาร

ของมหานครโตเกียว โครงการดังกล่าวเป็นต้น

แบบที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นต่างๆ ใน

โลกกว่า 10 ประเทศ ทัง้ในจนี ทวปีแอฟรกิา รวม

ถึงไทยด้วย 

•	 เมืองบิลเบา (Bilbao) ประเทศสเปน ทีฟ้ื่นฟเูมือง

ที่ซบเซาด้วยการสร้างพิพิธภัณฑ์กุกเกนไฮม์ 

(Guggenheim) ในสมัยของนายกเทศมนตรี นาย 

อิเนียกิ อัซคูนา (Iñaki Azkuna) ที่ด�ารงต�าแหน่ง

ในช่วงปี ค.ศ. 1999-2014 จนกลายเป็นเมือง 

ท่องเที่ยวที่ส�าคัญในปัจจุบัน

•	 เมืองบาโกตา (Bagota) ประเทศโคลอมเบีย ที่ผู้

ว่าการเมืองหลายคน รวมถึงนายเอ็นริเก้ เพเนีย

โลซ่า (Enrique Peñalosa) ที่ด�ารงต�าแหน่งใน

ช่วงปี ค.ศ. 1998-2001 และอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ปี 

2016 สามารถเปลี่ยนแปลงเมือง จากเดิมที่เต็ม

ไปด้วยอาชญากรรมและยาเสพติด ให้กลายเป็น

เมืองท่ีน่าอยู่ มีระบบขนส่งสาธารณะท่ีดีและมี

ความปลอดภัยได้อย่างเช่นในปัจจุบัน 

•	 กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ที่ฟื้นฟูคลองในเมือง

ที่มีน�้าเน่าเสีย จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้

ในสมัยนายกเทศมนตรีของกรุงโซล คือ นายอี 

มย็องบัก (Lee Myung Bak) ที่ด�ารงต�าแหน่งใน

ช่วงปี ค.ศ. 2002-2006 ก่อนจะก้าวขึน้สูต่�าแหน่ง

ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ในปี ค.ศ. 2008

บทความนี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ส่วน
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แรก จะเสนอภาพรวมของการกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น

ในช่วงที่ผ่านมา ส่วนที่สองจะกล่าวถึงกรณีศึกษาการให้

บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) 

ส่วนที่สามจะเสนอข้อโต้แย้งเก่ียวกับข้อกังวลในการ 

กระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น และส่วนสุดท้ายจะอภิปรายถึง

จุดอ่อนของระบบการกระจายอ�านาจในประเทศไทยใน

ปัจจุบัน และกล่าวถึงข้อเสนอแนะทางนโยบาย

1. พัฒนาการและภาพรวมของการกระจาย
อ�านาจสู่ท้องถิ่นในประเทศไทย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 เป็นหมุดหมายส�าคัญของการกระจายอ�านาจสู่

ท้องถิ่น โดยมาตรา 78 ในหมวด 5 ว่าด้วยแนวนโยบาย

พื้นฐานแห่งรัฐบัญญัติว่า “รัฐต้องกระจายอ�านาจให้

ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง 

พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ

ในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันท่ัวประเทศ รวมท้ัง

พฒันาจงัหวดัทีมี่ความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ขนาดใหญ่ โดยค�านงึถงึเจตนารมณ์ของประชาชน

ในจงัหวดันัน้” บทบัญญัตดัิงกล่าว รวมถงึเน้ือหาในหมวด 

9 ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิน่เป็นจดุเร่ิมต้นท่ีน�าไปสู่

การกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่นในเวลาต่อมา

นับตั้งแต่เร่ิมขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกระจายอ�านาจของไทย

เผชญิท้ังการด�าเนนินโยบายทีผ่ลักดันท่ีท�าให้การกระจาย 

อ�านาจก้าวไปข้างหน้า และนโยบายที่ฉุดร้ังการกระจาย 

อ�านาจ วรีะศักด์ิ และคณะ (2557) แบ่งการกระจายอ�านาจ 

ในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาออกเป็น 3 ยุค ได้แก่  

ยุคทอง (พ.ศ. 2540-2544) ยุคซีอีโอ (พ.ศ. 2545-2549) 

และยุคติดกับ (พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน)

ยุคทองของการกระจายอ�านาจนั้น เริ่มต้นจาก

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ตามที่ได้

กล่าวมาข้างต้น ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการตราพระราช

บัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รวมถึงแผน

ปฏิบัติการกระจายอ�านาจ พ.ศ. 2543 ขณะที่ในส่วนของ

การถ่ายโอนภารกิจนัน้ หน่วยงานต่างๆ เร่ิมมีการเตรียม

ความพร้อมเพื่อกระจายอ�านาจสู่ อปท. รวมถึงการถ่าย

โอนภารกิจด้านการศกึษาและด้านสาธารณสขุ นอกจากนี้ 

การจดัสรรรายได้ให้แก่ อปท. ยงัเพิม่ขึน้อย่างก้าวกระโดด

จากการตรา พ.ร.บ. ก�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย 

อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

อย่างไรก็ตาม ในช่วงต่อมา การกระจายอ�านาจ 

กลับถูกฉดุรัง้ด้วยนโยบายการบรหิารราชการทีร่วมศนูย์

อ�านาจเข้าสูส่่วนกลางมากขึน้ รวมถงึการเพิม่บทบาทการ

บริหารราชการส่วนภูมิภาคที่รู้จักกันว่า “ผู้ว่าซีอีโอ” การ

ถ่ายโอนภารกิจด้านต่างๆ ก็เริม่ชะลอตวัลง ยิง่ไปกว่านัน้ 

ยงัมีการเลือ่นการจดัสรรรายได้ของ อปท. ซึง่เดิมก�าหนด

ไว้คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 

35 ออกไป 

ในยคุตดิกับซึง่เริม่ตัง้แต่การรัฐประหารในปี พ.ศ. 

2549 และการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2550 การกระจายอ�านาจไม่มีความ

ก้าวหน้า ทัง้ยังมีการชะลอการถ่ายโอนการกระจายอ�านาจ 

ในด้านต่างๆ และเพิ่มสัดส่วนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ี

จัดสรรให้แก่ท้องถิ่น ซึ่งลดความเป็นอิสระของท้องถิ่น

ในการตัดสินใจใช้จ่ายลง การขาดทั้งอิสระและทรัพยากร

ท�าให้ อปท. บางแห่งต้องการคืนภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน

มากลับสู่ส่วนกลาง
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1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น (อปท.) ทั้งสิ้น 7,853 แห่ง ประกอบด้วย (1) องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 แห่ง (2) เทศบาล 2,441 

แห่ง โดยแบ่งออกเป็น (2.1) เทศบาลนคร 30 แห่ง (2.2) 

เทศบาลเมือง 178 แห่ง และ (2.3) เทศบาลต�าบล 2,233 

แห่ง (3) องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) 5,334 แห่ง 

และ (4) องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง 

ได้แก่ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

อปท. ของไทยมีขนาดแตกต่างกันค่อนข้างมาก 

หากไม่นบัองค์กรปกครองท้องถิน่รูปแบบพเิศษแล้ว อบจ. 

เป็น อปท. ที่มีจ�านวนประชากรสูงสุด เฉลี่ยประมาณ 7.7 

แสนคนต่อ อปท. ขณะทีใ่นระดับเทศบาลต�าบล และ อบต. 

นัน้มีจ�านวนประชากรต�า่สุด เฉล่ียประมาณ 6-7 พนัคนต่อ 

อปท. (World Bank, 2012) (ดูภาพที่ 1)

1.2 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2.1 สัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ต่อรายได้ของรัฐบาล

มาตรา 30 (4) แห่งพระราชบัญญัติก�าหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ระบุเป้าหมายในการจดัสรรภาษี

และอากร เงินอุดหนุน และรายได้อื่นให้แก่ อปท. เป็น 2 

ช่วงเวลา โดยก�าหนดให้ อปท. มีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็น

สัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และ 

35 ภายในปี พ.ศ. 2554 และ 2549 ตามล�าดับ

ภายหลังจากพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวเริ่มมี

ผลบังคับใช้ รายได้ของ อปท. เม่ือคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้ 

ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด จากประมาณร้อย

ละ 12.6 ในปี พ.ศ. 2543 เป็นประมาณร้อยละ 20.7 ในปี 

พ.ศ. 2544 อย่างไรก็ตาม นับจากปี พ.ศ. 2544 รายได้ 

ภาพที่ 1 จ�านวนประชากรเฉลี่ยต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มา: World Bank (2012)



8 รายงานทีดีอาร์ไอ

ของ อปท. เมื่อคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลเพิ่ม

ขึ้นอย่างช้าลง และมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 24 ในปี 

พ.ศ. 2549 ซึ่งต�่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามมาตรา 30 (4) 

ที่กล่าวมาข้างต้น จึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตราดังกล่าว 

โดยก�าหนดให้ อปท. มีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อ

รายได้ของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ขณะที่ยังคงตั้ง

เป้าหมายสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลไว้ท่ีร้อยละ 35  

ดังเดิม แต่ไม่มีการระบุระยะเวลา ในปี พ.ศ. 2559 สดัส่วน

รายได้ของ อปท. ต่อรายได้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นมาอยู่ท่ี

ประมาณร้อยละ 28.2 (ดูภาพที่ 2) ด้วยเหตุนี้จึงอาจ

กล่าวได้ว่า ความก้าวหน้าของการกระจายอ�านาจในมิติ

ด้านรายได้ของ อปท. นั้นมีมากพอสมควร แต่ก็ยังไม่ถึง

ระดับเป้าหมาย

1 . 2 . 2  ที่มาของรายได ้ขององค ์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น

ในปัจจุบัน รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นมีที่มาจาก 4 ส่วน ดังนี้

ภาพที่ 2 สัดส่วนรายได้ท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาล

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง

(1) รายได้ท่ีท้องถิ่นจัดเก็บเอง แบ่งออกเป็น 2 

ประเภทย่อย ดังนี้

(1.1) รายได้จากภาษีอากรท่ีท้องถ่ินจัดเก็บเอง 

ได้แก่

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

- ภาษีป้าย

- อากรฆ่าสัตว์

- อากรรังนกอีแอ่น และ

- ภาษีท้องถิ่นจากยาสูบ น�้ามัน และ

โรงแรม

(1.2) รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร ได้แก่

- ค่าธรรมเนียม ค ่าปรับ และใบ

อนุญาต

- รายได้จากทรัพย์สิน

- รายได้จากสาธารณูปโภค และ

- รายได้เบ็ดเตล็ด

(2) รายได้จากภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให้ ได้แก่

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
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- ภาษีธุรกิจเฉพาะ

- ภาษีสุรา และเบียร์

- ภาษีสรรพสามิต

- ภาษี และค่าธรรมเนียมรถยนต์และ

ล้อเลื่อน

- ค ่าธรรมเนียมการจดทะเบียน

อสังหาริมทรัพย์

- ภาษีการพนัน

- ค่าภาคหลวงแร่

- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม และ

- อ่ืนๆ รวมถึงรายได้ตามกฎหมาย

อุทยานฯ ค่าภาคหลวงป่าไม้ ค่า

ธรรมเนียมน�า้บาดาล และอาญาบัตร 

ประมง

(3) รายได้ที่รัฐบาลแบ่งให้ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

(4) เงินอุดหนุน ได้แก่ 

- เงินอุดหนุนทั่วไป และ

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ประเด็นส�าคัญที่ควรกล่าวถึงในที่นี้คือ รายได้

ในสองส่วนหลัง ได้แก่ รายได้ที่รัฐบาลแบ่งให้ และเงิน

อดุหนนุนัน้จะผ่านการพจิารณาจดัสรรโดยคณะกรรมการ

การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(ก.ก.ถ.) ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญตักิ�าหนดแผน

และข้ันตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลต่อความเป็นอิสระของ อปท. 

ดังจะกล่าวถึงต่อไป

1.2.3 ขนาดของรายได ้ขององค ์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่

รายได้ของ อปท. ในช่วงที่ผ่านมาค่อยๆ เพิ่มสูง

ขึ้นอย่างช้าๆ โดยในปี พ.ศ. 2559 อปท. มีรายได้รวมทั้ง

สิ้นประมาณ 6.6 แสนล้านบาท โดยมาจากรายได้ที่ท้อง

ถิ่นจัดเก็บเองประมาณ 7 หมื่นล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วน

ประมาณร้อยละ 10.8 ของรายได้ทัง้หมด) รายได้ท่ีรัฐบาล

จัดเก็บให้ประมาณ 2.2 แสนล้านบาท (ประมาณร้อยละ 

33.4) รายได้ที่รัฐบาลแบ่งให้ประมาณ 1.1 แสนล้านบาท 

(ประมาณร้อยละ 16.6) และเงินอุดหนุนประมาณ 2.6 
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แสนล้านบาท (ประมาณร้อยละ 39.4) (ดูภาพที่ 3 และ

ภาพที่ 4)

จากข้อมูลเก่ียวกับรายได้ของ อปท. ข้างต้น ผู้

เขียนมีข้อสังเกตที่ส�าคัญอย่างน้อย 3 ประการ ดังนี้

ประการแรก รายได้ที่ อปท. จัดเก็บเองมีสัดส่วน

ค่อนข้างน้อยและต�่ากว่าในหลายประเทศ ข้อมูลจาก

รายงานสถิติการคลังประจ�าปี ค.ศ. 2012 (Government 

Finance Statistics Yearbook 2012) ของกองทุนการเงิน

ระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) 

พบว่า สัดส่วนรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้เองต่อรายได้

ทั้งหมดของท้องถิ่นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 8.1 ซึ่งต�่ากว่า

หลายประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น อินเดีย และเกาหลีใต้ ซึ่ง

มีสัดส่วนรายได้ท่ีท้องถิ่นจัดเก็บได้เองต่อรายได้ท้ังหมด

ของท้องถิ่นอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 47.5, 42, 32.4 และ 

ภาพที่ 3 ขนาดของรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาพที่ 4 สัดส่วนรายได้ประเภทต่างๆ ของท้องถิ่นต่อรายได้รวม

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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21.6 ตามล�าดับ แม้กระท่ังอินโดนเีซยีซึง่เร่ิมกระบวนการ

กระจายอ�านาจภายหลังไทยนั้น ท้องถิ่นยังสามารถจัด

เก็บรายได้เองได้ร้อยละ 8.8 (ดูภาพที่ 5)

ประการที่สอง เนื่องจากรายได้ที่ อปท. จัดเก็บ

เองมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย ท�าให้ท้องถิ่นต้องพึ่งพิงงบ

ประมาณจากส่วนกลางมาก โดยเฉพาะจากเงินอุดหนุน 

ซึง่มีสดัส่วนราวร้อยละ 40 ของรายได้ทัง้หมดของท้องถ่ิน

มาโดยตลอด ทั้งนี้ เงินอุดหนุนส่วนใหญ่เป็นเงินอุดหนุน

ที่ก�าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้จ่าย1 โดยปีงบประมาณ 

2559 เงินอุดหนุนในส่วนนี้มีสัดส่วนถึงร้อยละ 65.8 และ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอีกร้อยละ 14.1 ขณะที่เงินอุดหนุน

ทั่วไป หรือเงินอุดหนุนตามหน้าท่ี ซึ่ง อปท. มีอิสระใน

การตัดสินใจใช้จ่ายเพียงร้อยละ 20.1 หรือประมาณ 7.8 

หมื่นล้านบาทจากทั้งหมด 2.6 แสนล้านบาทเท่านั้น (ดู

ภาพที่ 6)

ประการที่สาม ทั้งเงินอุดหนุน และรายได้ที่

ภาพที่ 5 สัดส่วนรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้เองต่อรายได้ทั้งหมดของท้องถิ่น

ที่มา: รวบรวมจาก International Monetary Fund

ภาพที่ 6 สัดส่วนของเงินอุดหนุนประเภทต่างๆ ของท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1แต่เดิมนั้น คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ิน (ก.ก.ถ.) แบ่งการจัดเงินอุดหนุนออกเป็น 3 ประเภท คือ (1) เงิน

อดุหนนุทัว่ไป (2) เงนิอุดหนนุก�าหนดวัตถปุระสงค ์และ (3) เงินอดุหนนุเฉพาะ

กจิ แต่หลงัจากปี 2551 เป็นต้นมา เงนิอุดหนนุก�าหนดวตัถปุระสงค์ถกูรวมเข้า

ไว้ในหมวดเงนิอดุหนนุทัว่ไป แม้ว่าจะมรีายละเอยีดไม่แตกต่างไปจากเดมิกต็าม
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รัฐบาลแบ่งให้เป็นรายได้ที่ไม่มีการก�าหนดหลักเกณฑ์ที่

แน่ชัดว่าจะให้จัดสรรให้ท้องถิ่นอย่างไร แต่ต้องผ่านการ

พิจารณาจัดสรรโดย ก.ก.ถ. วิธีการเช่นนี้สร้างความไม่

แน่นอนในการจดัสรรรายได้ และเป็นสาเหตปุระการหนึง่

ทีท่�าให้ อปท. ไม่สามารถวางแผนงบประมาณของตนเอง

ได้ดีพอ นอกจากนี้ การขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนยังน�ามา

ซึ่งความไม่โปร่งใสของการจัดสรรรายได้ โดยเฉพาะเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหาร อปท. 

ต้องประสานสัมพันธ์กับนักการเมืองระดับชาติเพื่อให้ได้

รับงบประมาณส่วนดังกล่าว และขาดแรงจูงใจในการจัด

เก็บรายได้เองให้มากขึ้น2

1.3 รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เม่ือพิจารณาจากสัดส่วนที่มาของรายได้ของ 

อปท. แล้ว รายได้ส่วนใหญ่ของ อปท. ที่มาจากเงิน

อุดหนุนน้ันเป็นรายได้ที่มีการก�าหนดวัตถุประสงค์ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีของงบประมาณส่วนท่ี อปท. มี

อ�านาจในการตัดสินใจใช้จ่ายนั้น วีระศักด์ิ และคณะ 

(2557) พบว่า แม้ว่า อปท. จะมีภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน

มาจ�านวนมาก แต่ อปท. ทุกระดับมีแบบแผนการใช้จ่าย

ใกล้เคียงกัน โดยรายจ่ายอันดับแรกคือรายจ่ายเก่ียวกับ

การบริหารท่ัวไป อันดับท่ีสองคือรายจ่ายด้านเคหะและ

ชุมชน อันดับที่สามเป็นเรื่องการศึกษา อันดับที่สี่คือการ

โยธาและอุตสาหกรรม และอันดับที่ห้าคืองบกลาง (ดู

ภาพที่ 7) ข้อสังเกตประการหนึ่ง คือ อบต. ซึ่งเป็นท้อง

ถ่ินขนาดเล็กทีส่ดุของไทย แม้จะมีแบบแผนการใช้จ่ายไม่

ต่างจาก อปท. ระดับอ่ืนๆ แต่รายจ่ายเก่ียวกับการบริหาร

ทั่วไปสูงถึงประมาณ 1 ใน 3 ของรายจ่ายทั้งหมด (ดูภาพ

ที่ 8) ซึ่งจะอภิปรายถึงต่อไป

1.4 การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

มาตรา 12 (1) แห่งพระราชบัญญัติก�าหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก�าหนดให้คณะกรรมการ

ภาพที่ 7 สัดส่วนรายจ่ายของรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มา: วีระศักดิ์ และคณะ (2557)

2โปรดดูรายละเอียดใน อภิชาติ สถิตนิรามัย (2555)
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การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 (ก.ก.ถ.) มีอ�านาจหน้าที่ในการ “จัดท�าแผนการกระจาย

อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติ

การเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงาน

ต่อรัฐสภา” สาระส�าคัญของแผนการกระจายอ�านาจ และ

แผนปฏิบัติการตามบทบัญญัติดังกล่าวคือ การก�าหนด

แผนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิน่ นับจนถึงปัจจบัุน ก.ก.ถ. ประกาศใช้แผนการกระจาย

อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แล้ว 2 ฉบับ และ

ก�าลังอยู่ในขั้นตอนการจัดท�าแผนการกระจายอ�านาจให้

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3

1.4.1 แผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543

แผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2543 ก�าหนดลักษณะการถ่ายโอน

อ�านาจและหน้าทีใ่นการจดับริการสาธารณะของ อปท. ไว้ 

3 ลกัษณะ ได้แก่ (1) ภารกจิท่ีให้ อปท. ด�าเนนิการเอง (2) 

ภารกิจที่ให้ อปท. ด�าเนินการร่วมกับรัฐ และ (3) ภารกิจ

ที่รัฐยังคงด�าเนินการอยู่ แต่ อปท. สามารถจะด�าเนินการ

ได้ ทัง้นี ้แผนการกระจายอ�านาจฉบับนียั้งก�าหนดด้วยว่า 

การถ่ายโอนอ�านาจและหน้าทีใ่นการจดับรกิารสาธารณะ

ของ อปท. จะต้องมีอย่างน้อย 6 ด้าน ดังนี้

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 การคมนาคมขนส่ง

1.2 สาธารณูปโภค

1.3 สาธารณูปการ

1.4 การผังเมือง

1.5 การควบคุมอาคาร

2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 การส่งเสริมอาชีพ

2.2 งานสวัสดิการสังคม

2.3 นันทนาการ

2.4 การศึกษา

2.5 การสาธารณสุข

ภาพที่ 8 สัดส่วนรายจ่ายของรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต�าบล

ที่มา: วีระศักดิ์ และคณะ (2557)
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2.6 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและ 

ที่อยู่อาศัย

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ

รักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 การส่งเสริมประชาธปิไตย ความเสมอภาค  

สิทธิเสรีภาพของประชาชน

3.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการพัฒนาท้องถิ่น

3.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.4 การรักษาความสงบเรียบร ้อยและ 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน และ

การท่องเที่ยว

4.1 การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

4.2 การพัฒนาเทคโนโลยี

4.3 การส่งเสริมการลงทุน

4.4 การพาณิชยกรรม 

4.5 การพัฒนาอุตสาหกรรม

4.6 การท่องเที่ยว

5. ด ้ านการบ ริหารจั ดการและอนุ รั กษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

5.1 การคุ้มครองดูแล บ�ารุงรักษา ใช้ประโยชน์

จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม

5.2 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ

5.3 การดูแลรักษาที่สาธารณะ

6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 การจดัการดูแลโบราณสถาน โบราณวตัถุ

6.2 การจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์และหอ

จดหมายเหตุ

เพื่อให้มีการด�าเนินการตามแผนการกระจาย 

อ�านาจฯ ฉบับดังกล่าว ก.ก.ถ. จึงออกประกาศเร่ือง 

แผนปฏิบัติการก�าหนดขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเดือนกุมภาพันธ์ 2545 

โดยแบ่งภารกิจที่จะถ่ายโอนให้แก่ อปท. ออกเป็น 2 

ประเภท ได้แก่ (1) เลือกท�าโดยอิสระ และ (2) หน้าที่ที่

ต้องท�า ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวระบุภารกิจที่จะ

ถ่ายโอนทั้งสิ้น 245 ภารกิจ จากส่วนราชการ 50 กรมใน 

11 กระทรวง3 (ดูภาพที่ 9)

1.4.2 แผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก�าหนดให้ ก.ก.ถ. พิจารณาทบทวน

การก�าหนดอ�านาจและหน้าที่ของ อปท. ทุกระยะเวลาไม่

เกินห้าปี ในปี พ.ศ. 2551 ก.ก.ถ. จึงประกาศใช้แผนการ

กระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับที ่

2) พ.ศ. 2551 โดยเปล่ียนการก�าหนดลักษณะการถ่ายโอน

อ�านาจและหน้าท่ีในการจัดบริการสาธารณะของ อปท. 

จากเดิม 3 ลักษณะเป็น 6 ลักษณะ ได้แก่ 

(1) ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนิน

การหรือผลิตบริการสาธารณะเอง 

(2) ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนิน

การ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจซื้อบริการจาก

ภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอื่น 

3จ�านวนส่วนราชการดังกล่าวนับตามวิธีการแบ่งส่วนราชการในขณะนั้น 

ปัจจุบัน หน่วยราชการที่มีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท. ตามแผนปฏิบัติ

การฯ ดังกล่าวมี 57 กรม ใน 15 กระทรวง และหน่วยงานอิสระ 1 แห่ง
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(3) ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนิน

การร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในลักษณะ

ความร่วมมือหรือรูปแบบสหการ 

(4) ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนิน

การร่วมกับรัฐ (shared function) 

(5) ภารกิจท่ีรัฐยังคงด�าเนินการอยู่แต่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจะด�าเนินการได้ และ 

(6) ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมอบ

หมายเอกชนด�าเนินการแทน

แผนปฏิบัติการก�าหนดขั้นตอนการกระจาย 

อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) 

เป็นแผนปฏิบัติการฯ ที่ประกาศใช้พร้อมกันกับแผนการ

กระจายอ�านาจที่ได้กล่าวมาข้างต้น แผนปฏิบัติการฯ 

ฉบับนี้แบ่งภารกิจที่จะถ่ายโอนให้แก่ อปท. ออกเป็น 3 

ประเภท ได้แก่ (1) ภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ เดิม ซึ่ง

อยู่ระหว่างการถ่ายโอน (2) ภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ 

เดิม ซึ่งมีการปรับปรุงขอบเขตการถ่ายโอนขั้นตอน/วิธี

ปฏิบัติ และ (3) ภารกิจใหม่ท่ีส่วนราชการต้องถ่ายโอน

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม ทั้งนี้ แผนปฏิบัติ

การฯ ดังกล่าวสรุปผลการด�าเนินการที่ผ่านมาว่ามีการ

ถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับแรกไปแล้ว 

181 เรื่อง คงเหลือภารกิจที่ยังไม่ถ่ายโอนและทยอย 

ถ่ายโอน จ�านวน 63 ภารกิจ ขอถอนเร่ืองจ�านวน 1 ภารกิจ 

และระบุภารกิจที่จะถ่ายโอนให้แก่ อปท. เพิ่มเติมอีก 

ทั้งสิ้น 44 ภารกิจ (ดูภาพที่ 9)

กล่าวโดยสรุปแล้ว แผนปฏิบัติการก�าหนดขั้น

ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ทัง้สองฉบับ ก�าหนดภารกจิทีต้่องถ่ายโอนรวมทัง้ส้ิน 289 

ภาพที่ 9 จ�านวนภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ตามแผนปฏิบัติการฯ

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ภารกจิ (ดูภาพที ่9) โดยมีภารกิจส่วนหนึง่ทียั่งอยู่ระหว่าง

การทยอยถ่ายโอน และอีกส่วนหนึ่งที่จะน�ามาปรับปรุง

ขอบเขต/ข้ันตอนการถ่ายโอน ทัง้นี ้(ร่าง) แผนปฏิบัตกิาร

ก�าหนดขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. .... ของส�านักงาน ก.ก.ถ. 

สรุปจ�านวนภารกิจที่ยังอยู่ระหว่างการทยอยถ่ายโอนไว้

ทั้งสิ้น 71 ภารกิจ และเสนอภารกิจที่จะถ่ายโอนเพิ่มเติม

อีก 8 ภารกิจ (ดูภาพที่ 10)

1.4.3 การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นระดับต่างๆ

แผนปฏิบัติการก�าหนดขั้นตอนการกระจาย 

อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทัง้สองฉบับนัน้มี

การก�าหนดระดับของ อปท. ที่จะรับการถ่ายโอนภารกิจ

แต่ละภารกิจ การศึกษาของ วีระศักดิ์ และคณะ (2557) 

ซึ่งรวบรวมข้อมูล อปท. กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 110 แห่ง 

ได้แก่ อบจ. จ�านวน 12 แห่ง เทศบาล จ�านวน 33 แห่ง 

และ อบต. จ�านวน 65 แห่ง พบว่า ภารกิจที่มีการถ่าย

โอนให้แก่ อปท. แต่ละประเภทมีปริมาณท่ีแตกต่างกัน 

โดย อบต. ซึ่งเป็น อปท. ที่มีขนาดเล็กที่สุดนั้นรับถ่าย

โอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ท้ังสองฉบับรวมกันถึง 

260 ภารกิจ (ดูภาพที่ 11) ซึ่งสร้างปัญหาตามมาหลาย

ประการ โดยเฉพาะในด้านขีดความสามารถของ อปท. 

ซึ่งจะอภิปรายต่อไป

1.5 การถ่ายโอนบุคลากรสู่องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น

มาตรา 32 (4) แห่งพระราชบัญญัติก�าหนดแผน

ภาพที่ 10 จ�านวนภารกิจที่ยังอยู่ระหว่างการทยอยถ่ายโอน และเสนอภารกิจที่จะถ่ายโอนเพิ่มเติม

ภารกิจประเภทที่ 1 หมายถึง ภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ซึ่งทยอยถ่ายโอนตามกรอบเดิม

ภารกิจประเภทที่ 2 หมายถึง ภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ซึ่งถ่ายโอนแล้วหรือทยอยถ่ายโอน 

และน�ามาปรับปรุงขอบเขต/ขั้นตอนการถ่ายโอน

ภารกิจประเภทที่ 3 หมายถึง ภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ที่ยังไม่ถ่ายโอน ให้น�ามาเร่งรัดการถ่ายโอนต่อไป

ภารกิจประเภทที่ 4 หมายถึง ภารกิจใหม่ ที่พิจารณาเห็นสมควรให้มีการถ่ายโอนเพิ่มเติมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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และข้ันตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ พ.ศ. 2542 ก�าหนดให้มีการกระจายบุคลากรจาก

ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไปยงัราชการส่วนท้อง

ถิ่น จากข้อมูลของส�านักงาน ก.ก.ถ.พบว่า จนถึงปัจจุบัน 

มกีารถา่ยโอนบคุลากรจากส่วนกลางและส่วนภูมภิาคไป

ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ�านวน 10,265 คน (ไม่

รวมข้าราชการครู) ซึ่งนับว่ามีความคืบหน้าน้อยมาก 

1.5.1 ก�าลงัคนภาครฐัในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

จากข ้อ มูลของส� านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือนนั้น

เพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ จากประมาณ 1.5 ล้านคนในปี พ.ศ. 

2547 หรือประมาณร้อยละ 4.1 ของก�าลังแรงงานท้ังหมด 

เป็นประมาณ 2.2 ล้านคนหรือประมาณร้อยละ 5.6 ของ

ภาพที่ 11 จ�านวนภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. จ�าแนกตามประเภทของ อปท.

ที่มา: วีระศักดิ์ และคณะ (2557)
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ก�าลังแรงงานทัง้หมดในปี พ.ศ. 2556 (ดูภาพที ่12) ตวัเลข

ดังกล่าวสะท้อนว่า ภาคราชการของไทยมีขนาดทีใ่หญ่ข้ึน

ในขณะเดียวกัน ก�าลังคนภาครัฐส่วนท้องถิ่นก็

มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน โดยก�าลังคนภาครัฐส่วน

ท้องถิ่นนั้นเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากประมาณ 1 แสนคนใน

ปี พ.ศ. 2547 หรือประมาณร้อยละ 8.3 ของก�าลังคนภาค

ภาพที่ 12 ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือนต่อก�าลังแรงงานทั้งหมด

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ภาพที่ 13 สัดส่วนก�าลังคนภาครัฐส่วนท้องถิ่นต่อก�าลังคนภาครัฐทั้งหมด

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

รัฐทั้งหมด เป็นประมาณ 4.6 แสนคนหรือประมาณร้อย

ละ 20.8 ของก�าลังคนภาครัฐทั้งหมดในปี พ.ศ. 2556 (ดู

ภาพที่ 13)

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างก�าลังคนภาครัฐส่วน

ท้องถิน่นัน้แตกต่างจากส่วนกลางและส่วนภมิูภาค เพราะ

ก�าลังคนภาครฐัในส่วนกลางและส่วนภมิูภาคส่วนใหญ่นัน้
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เป็นข้าราชการ คิดเป็นประมาณร้อยละ 62 ขณะที่ก�าลัง

คนภาครัฐส่วนท้องถิ่นนั้นมีข้าราชการและพนักงานจ้าง

ในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน คือประมาณร้อยละ 43 และ 

ร้อยละ 40 ตามล�าดับ (ดูภาพที่ 14) 

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า แม้ว่า

ก�าลังคนภาครัฐในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเพิ่มสูง

ขึ้น แต่กลับมีข้าราชการไม่ถึงคร่ึงหนึ่งของก�าลังคนใน

ส่วนท้องถิน่ท้ังหมด ซึง่สาเหตสุ่วนหนึง่เกิดขึน้จากปัญหา

ในการการถ่ายโอนบุคลากรสู่ อปท. ซึ่งจะได้ขยายความ

ในหัวข้อต่อไป

 

1.5.2 การถ่ายโอนภารกิจกับการถ่ายโอนบุคลากรสู่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการก�าหนดขั้นตอนการกระจาย 

อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสองฉบับ 

ก�าหนดภารกิจท่ีต้องถ่ายโอนรวมท้ังสิ้นมากถึง 289 

ภารกิจ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ขณะที่การถ่าย

โอนบุคลากรนั้นมีจ�านวนเพียงประมาณ 1 หมื่นคน การ

ศึกษาของ วีระศักดิ์ และคณะ (2557) ชี้ว่า การถ่ายโอน

ภาพที่ 14 โครงสร้างก�าลังคนภาครัฐส่วนท้องถิ่น

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

บุคลากรดังกล่าวนับว่ามีสัดส่วนน้อยมากเม่ือเทียบกับ

จ�านวนบุคลากรในส่วนท้องถิ่นที่มีประมาณ 4.6 แสน

คน นอกจากนี้ หากเทียบกับอินโดนีเซียที่มีการถ่ายโอน

บุคลากรสู่ท้องถิ่นมากกว่า 2 ล้านคนแล้วนั้น จะเห็นได้

ว่า ความก้าวหน้าของการกระจายอ�านาจในมิติด้านการ

ถ่ายโอนบุคลากรของไทยไม่ประสบความส�าเร็จมากนัก

นอกจากนี ้จากการสุม่ศึกษา อปท. กลุม่ตวัอย่าง

จ�านวน 110 แห่ง การศึกษาฉบับดังกล่าวยงัพบว่ามีความ

ไม่สมดุลของการ “กระจายงานและกระจายคน” กล่าวคือ 

ภารกิจทีมี่การถ่ายโอนส่วนใหญ่ตามแผนปฏิบัตกิารฯ ทัง้

สองฉบับจะถ่ายโอนลงสู่ อปท. ระดับล่าง โดย อบต. มี

ภารกจิท่ีได้รับถ่ายโอนมากทีส่ดุ ในทางตรงกนัข้าม อบต. 

กลับได้รับการถ่ายโอนบุคลากรน้อยทีส่ดุ เฉล่ียเพยีงแห่ง

ละ 2.6 คน ขณะที่ อบจ. ได้รับการถ่ายโอนบุคลากรเฉลี่ย

แห่งละ 65 คน ทัง้ท่ีมีภารกิจท่ีได้รับถ่ายโอนน้อยกว่า (วีระ

ศกัด์ิ และคณะ, 2557) (ดูตารางที ่1) ความไม่สมดุลเช่นนี้

ซ�า้เตมิปัญหาอันเกดิจากการถ่ายโอนภารกจิท่ีได้กล่าวมา

แล้วข้างต้น โดยเฉพาะในประเด็นขีดความสามารถของ 

40.3% 43.3%
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อปท. ซึ่งจะอภิปรายต่อไป

2. กรณีศึกษาการให้บริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่นเป็นส่วนส�าคัญใน

การยกระดับการให้บริการสาธารณะ ตัวอย่างส�าคัญคือ

การให้บริการการศึกษา ซึ่งเป็นบริการสาธารณะที่มีการ 

กระจายอ�านาจมากที่สุด และมีการศึกษาวิจัยผลที่เกิด

ข้ึนจากการกระจายอ�านาจมากท่ีสุดด้วยเช่นกัน ผลการ

ศึกษาขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ

การพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation 

and Development: OECD) พบว่า (1) การกระจาย 

อ�านาจด้านการคลงัไปให้ท้องถิน่ ท�าให้ท้องถิน่ลงทุนด้าน

การศึกษามากข้ึน (2) ถ้ามีการกระจายอ�านาจการบริหาร

จดัการการศึกษาควบคูไ่ปกับการกระจายอ�านาจด้านการ

คลังด้วย คะแนนสอบของนักเรียนท้องถิ่นเม่ือวัดจาก

คะแนนโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 

หรือ PISA (Programme for International Student As-

sessment) จะสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ โดยสามารถเพิ่ม

ข้ึนถึง 28 คะแนนจากคะแนนเฉลี่ย 500 คะแนน ทั้งนี้ 

ผลการศึกษาฉบับนี้ยังชี้ว่า ไม่ว่าจะกระจายอ�านาจให้แก่ 

อปท. หรือให้โรงเรียนมีอิสระในการบริหารก็ล้วนแล้วแต่

ส่งผลดีต่อสัมฤทธิผลทางการศึกษาทั้งส้ิน (Blöchliger, 

Égert and Fredriksen, 2013)

ขณะที่ในกรณีของไทยนั้น นับตั้งแต่เร่ิมมีการ 

กระจายอ�านาจในช่วงปี พ.ศ. 2540 อปท.จ�านวนไม่น้อย

สามารถยกระดับบริการสาธารณะจากเดิมที่มีรูปแบบ

เดียวกันท่ัวประเทศ ให้กลายเป็นบริการที่ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนในแต่ละพืน้ทีไ่ด้ดีย่ิงข้ึน โดย

บทความนี้จะยกตัวอย่างการให้บริการสาธารณะของ 

อปท. 3 กรณีศึกษา ได้แก่ การจัดการศึกษาของ อบจ.

เชียงใหม่ บริการด้านผู้สูงอายุของเทศบาลนครนนทบุรี 

และสวัสดิการส�าหรับคนพิการของ อบจ.หนองบัวล�าภู

2.1 การจัดการศึกษาของ อบจ.เชียงใหม่

จดุเด่นของการให้บริการสาธารณะของ อปท. ใน

ด้านการจัดการศึกษาคือการจัดหลักสูตรการเรียนการ

สอนท่ีแตกต่างจากโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ตัวอย่างเช่น อบจ. เชียงใหม่ ซึ่งรับถ่ายโอนโรงเรียน

จากกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึง

ปัจจบัุนรวมทัง้สิน้ 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนต้นแก้วผดุง

ตารางที่ 1 จ�านวนงาน/ภารกิจ เฉลี่ยต่อบุคลากรถ่ายโอน

ที่มา: วีระศักดิ์ และคณะ (2557)
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พิทยาลัย โรงเรียนแม่อายวิทยาคม โรงเรียนบ้านศาลา 

และโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก 

การศึกษาพบว่า อบจ. เชียงใหม่ได้สมทบงบ

ประมาณเพิ่มเติมและให้อิสระแก่โรงเรียนในการจัด

หลักสูตรตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เช่น 

การเปิดสอน 4 ภาษาคือ ไทย อังกฤษ จีน และล้านนา 

การใช้ไอทีในการเรียนรู้มากขึ้น ตลอดจนการฝึกอาชีพ 

เช่น หัตถกรรม การท�าผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม ซึ่ง

สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเชียงใหม่

มากกว่าเดิม ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

ประการแรก อบจ.เชียงใหม่ สามารถสนับสนุน

เงนิงบประมาณให้แก่โรงเรียนได้อย่างเตม็ท่ี และให้อสิระ

แก่โรงเรียนในการจัดสรรเงินดังกล่าว เช่น การจ้างครูใน

วิชาที่ขาดแคลน การจ้างบุคลากรในสายสนับสนุน รวม

ถึงพัสดุและครุภัณฑ์ท่ีจ�าเป็นต่อการเรียนการสอน เช่น 

คอมพิวเตอร์ สามารถจัดซื้อได้ แตกต่างจากโรงเรียน

ของกระทรวงศึกษาธิการทั่วไปท่ีขาดแคลนงบประมาณ 

และมีข้อจ�ากัดในการจ้างบุคลากรหรือการจดัซือ้พสัดุและ

ครุภัณฑ์มากกว่า

ตัวอย่าง อบจ.เชียงใหม่ ข้างต้นสอดคล้องกับ

ข้อมูลเปรียบเทียบด้านงบประมาณระหว่าง อปท. กับ

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

โดย อปท. สามารถจัดสรรงบพัฒนาให้โรงเรียนได้

มากกว่า สพฐ. เนือ่งจากมีงบประมาณทีเ่หลอืจากงบส่วน

กลาง (เงินเดือนข้าราชการ เงินอุดหนุนรายหัว โครงการ

ส่วนกลาง และงบลงทุน) ประมาณร้อยละ 33 (ชัยยุทธ์ 

และคณะ, 2556) ขณะที่ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณ

ประจ�าปีชี้ว่า กระทรวงศึกษาธิการต้องกันงบส�าหรับ

บุคลากรและงบประจ�าอื่นรวมถึงร้อยละ 93

ประการที่สอง โรงเรียนในสังกัด อบจ. เชียงใหม่

สามารถพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับลักษณะ

เฉพาะเชิงพื้นที่ได้ดีกว่าโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตัวอย่าง

เช่น โรงเรียนต้นแก้วผดุงพทิยาลยัท่ีเป็นโรงเรียนในพืน้ท่ี

เขตเมือง และมีนักท่องเที่ยวจ�านวนมาก โดยเฉพาะนัก

ท่องเที่ยวจีน โรงเรียนจึงจัดการเรียนการสอน 4 ภาษา 

ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรแกน

กลาง ภาษาจีน และภาษาล้านนา เพื่อเป็นการอนุรักษ์

วัฒนธรรมท้องถ่ิน ขณะท่ีโรงเรียนแม่อายวิทยาคมซึ่ง

เป็นโรงเรียนในพืน้ท่ีชนบทห่างไกล จดัการเรยีนการสอน

ที่เน้นการแนะแนวและฝึกอาชีพมากขึ้น เช่น หัตถกรรม 

และการท�าผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม 

ประการสุดท้าย การพฒันาและปรับปรุงหลักสตูร

การเรียนการสอนนั้น โรงเรียนต้องอาศัยความร่วมมือ

ของคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งเกิดจากการรวมตัว

ของผู้ปกครอง และเป็นตัวแทนของผู้ปกครองและชุมชน 

ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัด อบจ. นั้นแตกต่าง

จากโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วไป เนื่องจาก

ผู้ปกครองมองเห็นว่าโรงเรียนมีงบประมาณมากขึ้น มี

อิสระมากขึน้ การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศกึษา

จะสามารถเปล่ียนแปลงและก�าหนดทิศทางของโรงเรียน 

และเปล่ียนแปลงอนาคตของลูกหลานได้ ขณะทีโ่รงเรยีน

สงักดักระทรวงศึกษาธกิารนัน้ คณะกรรมการสถานศึกษา

มักจะต้องท�าหน้าทีห่างบประมาณเพิม่เตมิให้แก่โรงเรยีน

เป็นหลัก

นอกจากการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนใน

สงักดั อปท. จะสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

ในพืน้ท่ีแล้ว ผลการศึกษาของนกัเรียนก็ดีกว่านกัเรียนใน

โรงเรียนสังกัด สพฐ. ด้วย เมื่อพิจารณาจากคะแนนการ

สอบนานาชาตทิีเ่รียกว่า TIMSS (Trends in International 

Mathematics and Science Study) ในวิชาคณิตศาสตร์

ระดับประถมศกึษาปีที ่4 พบว่า ค่าเฉล่ียคะแนนสอบของ

นักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท. อยู่ที่ 479 คะแนน ขณะ
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ที่ค่าเฉลี่ยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. อยู่ที่ 448 

คะแนน และแม้ว่าเม่ือค�านวณโดยปรับฐานะครอบครัวให้

ใกล้เคียงกัน พบว่าค่าเฉล่ียของนกัเรียนในโรงเรียนสงักัด 

สพฐ. เพิ่มขึ้นเป็น 466 คะแนน แต่ก็ยังน้อยกว่าค่าเฉลี่ย

ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท.

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีตวัอย่างที ่อปท. สามารถ

ให้บริการทางการศึกษาได้ดีพอสมควร แต่ปัจจุบันยังมี

การถ่ายโอนโรงเรียนไปยัง อปท. น้อย โดยในปี พ.ศ. 

2556 มีนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท. เพียงร้อยละ 6-7 

ของนักเรียนทั้งประเทศเท่านั้น (ดูภาพที่ 15)

2.2 การให้บริการด้านผู้สูงอายุของเทศบาลนคร

นนทบุรี

ปัจจุบันไทยก้าวสู่การเป็นสังคมสูงวัย (aging 

society) แล้ว เนือ่งจากมีประชากรทีมี่อายุเกิน 60 ปีขึน้ไป

ถึงประมาณร้อยละ 15 ของประชากรทั้งหมด และจะก้าว

เข้าสูค่วามเป็นสังคมสูงวยัโดยสมบูรณ์ (completely aged 

society) ในเวลาประมาณ 1 ทศวรรษ อย่างไรก็ตาม ที่

ผ่านมานั้นไทยยังมีการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับมือ

การเป็นสังคมสงูวยัไม่เพยีงพอ รวมถงึการให้บริการด้าน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุท่ีมีอยู่อย่างจ�ากัด 

และไม่ตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุ

จังหวัดนนทบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดท่ีมีสัดส่วน

ประชากรผู้สูงอายุสูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ โดยในปี 

2558 จังหวัดนนทบุรีมีประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป

ถึงประมาณร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด งานด้านผู้

สงูอายขุองเทศบาลนครนนทบรีุ เป็นอีกตวัอย่างหนึง่ของ

การให้บรกิารของ อปท. ตามความต้องการของประชาชน 

แต่เดิมนั้น ผู้สูงอายุในนนทบุรีได้รับสวัสดิการจากรัฐใน

รูปแบบที่จ�ากัดมาก ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งมีการรวมกลุ่มกัน

ท�ากิจกรรมในลักษณะชมรม ปัญหาส�าคัญของการจัด

กิจกรรมของผู้สูงอายุคือการขาดพื้นท่ีในการจัดกิจกรรม 

ท�าให้ต้องใช้สถานที่ของทางราชการ หรือการเช่าสถาน

ที่ของเอกชน 

ภาพที่ 15 สัดส่วนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท. ต่อนักเรียนทั้งประเทศ

ที่มา: ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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เทศบาลนครนนทบุรไีด้สร้างศนูย์พฒันาคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุขึ้นในปี พ.ศ. 2555 เพื่อให้มีพื้นที่ส�าหรับ

จัดกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุ ท�าให้มีพื้นท่ีส�าหรับจัด

กิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุ และเกิดกิจกรรมท่ีหลาก

หลายกว่า 20 กิจกรรมซึ่งผู้สูงอายุเข้าร่วมได้ตลอดท้ัง

วัน เช่น ไท้เก๊ก ระบ�าพัด ลีลาศแบบต่างๆ และการเรียน

ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ในปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุดังกล่าวมีสมาชิกทั้งที่เป็นผู้สูงอายุในพื้นที่

และนอกเขตพื้นที่มากกว่า 6,500 คน และมีผู้สูงอายุเข้า

มาใช้บริการเฉลี่ยวันละประมาณ 300-400 คนต่อวัน

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาล

นครนนทบุรีเป็นตัวอย่างการให้บริการของ อปท. ด้าน

ผู้สูงอายุที่ประสบความส�าเร็จพอสมควร ความส�าเร็จดัง

กล่าวเกิดขึ้นด้วยเหตุผลอย่างน้อย 3 ประการ ดังนี้

ประการแรก หากพจิารณาจากข้อมูลด้านสุขภาพ

ผู้สูงอายุจะพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 เป็น

ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม กล่าวคือ เป็นผู้สูงอายุที่สามารถ

ท�ากิจกรรมประจ�าวันได้ และสามารถออกนอกบ้านไปมี

ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคมได้ การจัดกิจกรรมท่ีหลาก

หลายกว่า 20 กิจกรรมซึง่ผูสู้งอายเุข้าร่วมได้ตลอดทัง้วนั

จึงตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุเหล่าน้ีท่ีมีความ

ต้องการทีแ่ตกต่างหลากหลาย ต่างจากการให้บริการเดิม

ของรัฐบาลส่วนกลางทีเ่น้นไปทีก่ลุ่มผูสู้งอายุทีไ่ม่สามารถ

ช่วยเหลือตัวเองได้มากกว่า

ประการท่ีสอง เดิมผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรีมี

การรวมกลุ่มกันท�ากิจกรรมในลกัษณะชมรมอยูแ่ล้ว การ

ตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจึงเป็นการต่อยอด

จากกิจกรรมที่มีอยู่เดิม การสร้างส่วนร่วมที่มีพื้นฐานมา

จากชุมชนเช่นนี้ ท�าให้มีผู้สูงอายุมาใช้บริการในจ�านวน

มากพอสมควร และเทศบาลนครนนทบุรีเองก็สามารถ

ประหยัดงบประมาณในการจ้างบุคลากรเพื่อด�าเนิน

กิจกรรม เพราะผู้น�ากิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มาจากชมรมในลักษณะจิตอาสา

ประการสดุท้าย เนือ่งจากผูส้งูอายุเป็นประชากร

กลุ่มใหญ่ของจังหวัดจึงเป็นฐานเสียงที่ส�าคัญ นอกจากนี้  

เทศบาลนครนนทบุรียังเป็น อปท. ท่ีมีงบประมาณ 

ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับ อปท. อื่นๆ จึงมีงบประมาณ

เพียงพอในการจัดสรรส�าหรับการให้บริการด้านผู้สูงอายุ

2.3 สวัสดิการส�าหรับคนพิการของ อบจ.หนองบัวล�าภู

ส วั ส ดิ ก า ร ส� า ห รั บ ค น พิ ก า ร ข อ ง  อ บ จ . 

หนองบัวล�าภู เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของบริการของ อปท. 

ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดย อบจ. 

หนองบัวล�าภู ร่วมกับส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง

ชาติ (สปสช.) จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ�าเป็น

ต่อสุขภาพ ซึ่งสามารถให้สวัสดิการคนพิการอย่างรอบ

ด้าน แตกต่างจากสวัสดิการเดิมของรัฐบาลที่เน้นเฉพาะ

ด้านการรักษาพยาบาล และยังท�าให้ประชาชนโดยเฉพาะ

องค์กรผู้พิการมีส่วนร่วมมากขึ้น ท�าให้กองทุนนี้ประสบ

ความส�าเร็จ กลายเป็นต้นแบบในการขยายผลไปยัง อปท. 

อื่นๆ อีกหลายแห่ง4

ก ่ อนหน ้ าที่ จ ะ มีการจั ดตั้ ง กอง ทุนฟ ื ้ นฟู

สมรรถภาพนั้น สปสช. มีงบประมาณส�าหรับการบริการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์อยู่แล้ว (ดูภาพที่ 16) 

อย่างไรก็ตาม งบประมาณดังกล่าวถูกเบิกจ่ายออกไป

น้อยกว่างบประมาณท่ีได้รับการจดัสรร เนือ่งจาก (1) ด้วย

ภาระงานด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลที่ต้องให้การ

ดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีเข้ามารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล

จ�านวนมากในแต่ละวัน จึงท�าให้คนพิการไม่สามารถใช้

4โปรดดูรายละเอียดใน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2559)



25ฉบับที่ 118 สิงหาคม 2559

บรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางด้านการแพทย์ได้อย่างเตม็ที ่

และ (2) การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวนัน้ต้องเบิกจ่าย

ตามการให้บริการจริง แต่บริการท่ีมีอยูซ่ึง่เน้นเฉพาะด้าน

การรักษาพยาบาล อาจไม่ตรงตามความต้องการของคน

พิการ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2553 

อบจ. หนองบัวล�าภูจึงร่วมกับ สปสช. จัดตั้งกองทุนฟื้นฟู

สมรรถภาพที่จ�าเป็นต่อสุขภาพ ตามระเบียบของ สปสช. 

ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ�าเป็นต่อ

สุขภาพระดับจังหวัด โดย อบจ. หนองบัวล�าภูกับ สปสช.

จ่ายเงินสมทบเพื่อเป็นงบประมาณของกองทุนฯ ฝ่ายละ

เท่าๆ กัน

การจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ�าเป็นต่อ

สขุภาพ สามารถยกระดับการให้บริการด้านสวสัดิการคน

พิการ เนื่องจากเหตุผลอย่างน้อย 3 ประการ ดังนี้

ประการแรก คนพกิาร ซึง่เป็นผูมี้ส่วนได้เสยีหลัก

นัน้ มีส่วนร่วมในการด�าเนนิการของกองทนุ โดยมีตวัแทน

อยู่ในคณะกรรมการกองทุนฯ รวมถึงคณะอนุกรรมการ

ด้านต่างๆ

ประการที่สอง การด�าเนินการของกองทุนฯ เน้น

ไปที่ความต้องการของคนพิการแต่ละราย (case by 

case) โดยมีการส�ารวจและสอบถามความต้องการท่ีแท้

จริง ท�าให้การช่วยเหลือตรงกับสิ่งที่ผู้พิการอยากได้ ทั้ง

การท�ากายภาพบ�าบัด การปรับปรุงที่อยู่อาศัย และการ

ด�าเนินการร่วมกับศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์ของสมาคมผู้

พิการจังหวัดหนองบัวล�าภู เพื่อจัดท�ากายอุปกรณ์ให้

เหมาะสมกบัคนพกิารแต่ละคนซึง่มีความต้องการเฉพาะ 

ต่างจากกายอุปกรณ์แบบมาตรฐานซึ่งมักไม่เหมาะกับ

การใช้งานในชีวิตประจ�าวัน และ

ประการสุดท ้าย การเบิกจ ่ายงบกองทุนฯ 

สามารถด�าเนินการได้คล่องตัวกว่าการใช้งบบริการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ของ สปสช. ซึ่งติดขัด

ในเรื่องของกฎระเบียบหลายเร่ือง โดยเฉพาะการซ่อม

ภาพที่ 16 งบประมาณส�าหรับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์

หมายเหต:ุ นบัต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา มกีารขยายผูร้บัสทิธิประโยชน์ จากคนพิการ ให้ครอบคลมุถึงผูส้งูอาย ุและผูป่้วยในระยะฟ้ืนฟู (sub-acute) ด้วย

ที่มา: ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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กายอุปกรณ์ เนื่องจากสวัสดิการท่ี สปสช. จัดให้ไม่ได้

ครอบคลุมถึงการซ่อมแซมกายอุปกรณ์ที่ช�ารุด

ความส�าเร็จของกองทุนฯ ของ อบจ. หนองบัวล�าภู 

กลายเป็นต้นแบบในการขยายผลไปยัง อปท. อื่นๆ อีก

หลายแห่ง โดยในปี พ.ศ. 2559 มี อบจ. ที่เข้าร่วมกับ 

สปสช. เพื่อจัดตั้งกองทุนในลักษณะดังกล่าวแล้วรวมทั้ง

สิ้น 41 แห่ง (ดูภาพที่ 17)

นอกจากตัวอย่างทั้งสามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว 

การศึกษาที่ผ่านมาของ วีระศักด์ิ และคณะ (2557) ยัง

ยืนยันว่า การกระจายอ�านาจช่วยให้ท้องถิ่นไทยสามารถ

พฒันาการให้บริการสาธารณะได้อย่างมาก โดยประชาชน

ส่วนใหญ่พงึพอใจกับบรกิารของ อปท. โดยเฉพาะในกลุ่ม

ผู้มีรายได้น้อย กล่าวคือ จากการส�ารวจความพึงพอใจ

ของกลุ่มตัวอย่างภาคครัวเรือนจ�านวน 11,430 แห่งต่อ

การให้บริการสาธารณะของ อปท. พบว่า ประชาชนส่วน

ใหญ่พงึพอใจกับการให้บรกิารสาธารณะของ อปท. ทัง้ใน

ด้านการศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน สังคมและสาธารณสุข 

สิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิเศรษฐกิจและการส่ง

เสริมอาชพี และความปลอดภยัและความสงบเรียบร้อยใน

ชุมชน ตัวอย่างเช่น ในด้านการศึกษานั้น กลุ่มตัวอย่าง

กว่าร้อยละ 60 เห็นว่า ทักษะความคิดอ่าน ความรู้ 

ความสามารถ หรือความประพฤติของเด็กในโรงเรียน

สังกัด อปท. ไม่ด้อยกว่าเด็กในโรงเรียนสังกัด สพฐ. หรือ

โรงเรียนเอกชน หรือในด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้น กลุ่ม

ตวัอย่างกว่าร้อยละ 70 เหน็ว่า ถนนหนทางภายในชมุชน

มีเพียงพอ และได้รับการซ่อมบ�ารุงให้ใช้งานได้ดี เป็นต้น 

(ดูภาพที่ 18)

3. ข้อกังวลเกี่ยวกับการกระจายอ�านาจสู่ 
ท้องถิ่น5

แม้ว่าจะมีตัวอย่างจ�านวนไม่น้อยท่ีแสดงให้เห็น

ภาพที่ 17 จ�านวน อบจ. ที่เข้าร่วมกับ สปสช. เพื่อจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ�าเป็นต่อสุขภาพ

ที่มา: ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

5เนื้อหาในหัวข้อนี้ส่วนหนึ่งมาจากการอภิปรายของ รศ. วุฒิสาร ตันไชย 

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ในการสัมมนาวิชาการทีดีอาร์ไอ ประจ�าปี 

2559 “ปรับบทบาทรัฐไทย…ให้ประชาชนได้บริการที่ดี” ที่โรงละครอักษรา คิง  

เพาเวอร์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559
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ว่า อปท. สามารถยกระดับการให้บริการสาธารณะได้ 

อีกท้ังมีงานวิจัยที่ชี้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจการให้

บริการสาธารณะดังกล่าวในระดับสูงพอสมควร อย่างไร

ก็ตาม ดูเหมือนว่าหลายฝ่ายยังคงมีข้อกังวลต่างๆ ต่อ

การกระจายอ�านาจ เช่น ประเทศไทยเป็นรัฐเด่ียวจึง

ไม่ควรกระจายอ�านาจ อปท. ขาดความสามารถในการ

รับถ่ายโอนภารกิจ การกระจายอ�านาจเพิ่มการทุจริต

คอร์รัปชั่นของ อปท. การกระจายอ�านาจก่อให้เกิดผู้มี

อทิธพิลหรือ “เจ้าพ่อ-เจ้าแม่” ในท้องถิน่ และการกระจาย 

อ�านาจสร้างความขัดแย้งในท้องถิ่น บทความนี้จะเสนอ

ข้อสังเกตบางประการต่อข้อกังวลเหล่านี้

3.1 ประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยวจึงไม่ควรกระจายอ�านาจ?

การกระจายอ�านาจเป็นการกระจายภาระหน้าที่

ความรับผิดชอบ และให้อิสระแก่ท้องถิ่นในการแก้ไข

ปัญหาภายในพื้นที่ รวมถึงการตัดสินใจในระดับท้องถิ่น

เอง มิใช่การกระจายอ�านาจปกครอง จึงมิได้ขัดกับความ

เป็นรัฐเดี่ยว (unitary state) ของไทย เพราะการกระจาย 

อ�านาจไม่ได้ท�าให้ประเทศไทยกลายเป็นสหพนัธรัฐ (fed-

eral state) และมิได้น�าไปสูปั่ญหาเก่ียวกบัความม่ันคง ใน

ทางตรงกันข้ามหลายประเทศใช้การกระจายอ�านาจลด

แรงกดดันในการแบ่งแยกดินแดน

3.2 อปท. ขาดความสามารถในการรับถ่ายโอน

ภารกิจ?

ในปัจจุบัน อปท. ยังขาดขีดความสามารถใน

การด�าเนินภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน ซึ่งบทความนี้จะ

ได้ขยายความต่อไปในหัวข้อ 4.2 อย่างไรก็ดี เนื่องจาก

การกระจายอ�านาจและถ่ายโอนภารกิจเป็นกระบวนการ

เรียนรู้ร่วมกันระหว่างรัฐส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น จึง

ต้องมีการทดลอง ซึ่งอาจประสบความส�าเร็จบ้าง ประสบ

ความล้มเหลวบ้าง และสามารถท�าอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ภาพที่ 18 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างภาคครัวเรือนต่อการให้บริการสาธารณะของ อปท.

ที่มา: วีระศักดิ์ และคณะ (2557)
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ได้ ที่ส�าคัญ รัฐบาลกลางสามารถมีบทบาทในการสร้าง

ความพร้อมให้แก่ อปท. ได้ โดยการให้ความช่วยเหลือ

ทางวิชาการ งบประมาณและบุคลากร

นอกจากน้ี การถ่ายโอนภารกิจเป็นเคร่ืองมือ

ชิ้นหนึ่งในการปรับบทบาทรัฐส่วนกลางกับท้องถิ่นให้มี

ความชัดเจน เพื่อท�าให้ท้องถิ่นมีนวัตกรรมและสามารถ

ตอบโจทย์ปัญหาในท้องถิ่นนั้นๆ ได้ด้วยตนเอง การถ่าย

โอนภารกิจจึงเป็นส่ิงที่ขาดไม่ได้ในการกระจายอ�านาจสู่

ท้องถิ่น

3.3 การกระจายอ�านาจเพิ่มการทุจริตคอร์รัปชันของ 

อปท.?

กรณีทุจริตคอร์รัปชันต่างๆ นั้นจ�าเป็นต้องหาผู้

กระท�าความผิดมาลงโทษ แต่มิได้เป็นเหตุผลที่ท�าลาย

หลักการเร่ืองการกระจายอ�านาจ ที่ผ่านมายังไม่เคยมี

หลกัฐานเชงิประจกัษ์ว่า เกดิความเสียหายจากการทจุรติ

คอร์รัปชันในระดับท้องถิ่นมากกว่าส่วนกลาง แม้จะเป็น

ไปได้ว่า การมี อปท. จ�านวนมากนั้นท�าให้พบการทุจริต

คอร์รัปชันจนปรากฏเป็นข่าวมากกว่า 

การทุจริตคอร์รัปชันท่ีเกิดขึ้นกับ อปท. นั้น

สามารถมองได้ 2 มุม โดยในทางลบนั้นย่อมส่งผลต่อ

ภาพลักษณ์ของ อปท. แต่หากมองในอีกทางหนึ่งจะพบ

ว่า การตรวจพบการทุจริตคอร์รัปชันเหล่านี้ส่วนใหญ่

เกิดจากการท่ีมีประชาชนไปแจ้งเบาะแสให้หน่วยงาน

ตรวจสอบต่างๆ ทั้งส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และส�านักงาน

การตรวจเงนิแผ่นดนิ (สตง.) เนื่องจากประชาชนในพืน้ที่

มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ และมีความสามารถในการเฝ้า

ระวังการคอร์รัปชันได้ง่ายขึ้น 

3.4 การกระจายอ�านาจก่อให้เกิดผู้มีอิทธิพลหรือ “เจ้า

พ่อ-เจ้าแม่” ในท้องถิ่น?

การกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่นอาจมิได้ก่อให้เกิด

ผู้มีอิทธิพลหรือ “เจ้าพ่อ-เจ้าแม่” อย่างที่เข้าใจกัน หาก

ดูจากตัวอย่างกรณีศึกษาการให้บริการสาธารณะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในหวัข้อท่ี 2 จะพบว่า นกัการ

เมืองท้องถิ่นสามารถเปล่ียนตัวเองเป็น “นักบริหารท้อง

ถิ่น” หากมีแรงกดดันจากประชาชน และมีอิสระมากพอ

ในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่

3.5 การกระจายอ�านาจสร้างความขัดแย้งในท้องถิ่น?

ความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติของการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย การจัดการความขัดแย้งในท้อง

ถิ่นจึงควรถูกด�าเนินการโดยกระบวนการทางการเมือง 

เช่น กลไกการเลือกตั้ง ตลอดจนการปรึกษาหารือต่างๆ 

ซึ่งจะน�ามาสู่การประนีประนอมและหาทางออกร่วมกัน 

มากกว่าการปฏิเสธกลไกระงับความขัดแย้งในท้องถิ่น 

ซึ่งจะผลักให้ความขัดแย้งในท้องถิ่นกลายเป็นปัญหาใน

ระดับชาติ 

4. จุดอ่อนของการกระจายอ�านาจที่ผ่านมา 
และข้อเสนอแนะ

นับตั้งแต่เริ่มมีการกระจายอ�านาจในช่วงปี พ.ศ. 

2540 อปท.จ�านวนไม่น้อยสามารถยกระดับบริการ

สาธารณะจากเดิมท่ีมีรูปแบบเดียวกันท่ัวประเทศ ให้เป็น

บริการท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละ

พืน้ท่ีได้ดียิง่ขึน้ อย่างไรก็ตาม การด�าเนนิการดังกล่าวของ 

อปท. ในปัจจบัุนยังมีจดุอ่อนส�าคัญอนัเป็นผลมาจากการ 

กระจายอ�านาจทีไ่ม่สมบรูณ์ 3 ประการ ได้แก่ (1) การขาด

ความเป็นอิสระของ อปท. (2) การขาดขีดความสามารถ
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ของ อปท. และ (3) การขาดกลไกความรับผิดชอบต่อ

ประชาชนในพื้นที่

4.1 การขาดความเป็นอิสระของ อปท.

จดุอ่อนส�าคัญในการด�าเนนิการของ อปท. ทีผ่่าน

มาคือการขาดความเป็นอิสระ นอกจากการขาดความ

เป็นอิสระทางด้านการคลัง เนื่องจากต้องพึ่งการจัดสรร

งบประมาณจากรัฐบาลส่วนกลาง โดยเฉพาะเงนิอุดหนนุ

แล้ว กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันยังส่งผลให้ อปท. 

ขาดความเป็นอิสระในการบริหารงานด้วย

พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 เป็นตัวอย่างส�าคัญของกฎหมาย

ที่ท�าให้ อปท. ขาดความเป็นอิสระในการบริหารงาน 

ตัวอย่างเช่น

•	 ผู้ว่าราชการจังหวัด-นายอ�าเภอ มีอ�านาจ

ในการอนุมัติร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจ�า

ปีของ อบต. (มาตรา 87)

•	 นายอ�าเภอมีอ�านาจยับย้ังร่างข้อบัญญตัขิอง 

อบต. (มาตรา 71)

•	 รัฐบาลส่วนกลางสามารถส่ังให้ อบต. ปฏิบัติ

หน้าที่ได้ (มาตรา 67(9))

การขาดอิสระของ อปท. เช่นนี้สร้างปัญหา

ต่างๆ ตามมา อภิชาต (2555) น�าเสนอปัญหาซึ่งเกิด

จากข้าราชการกระทรวงมหาดไทยมีอ�านาจอนมัุตร่ิางงบ

ประมาณ และข้อบัญญตัต่ิางๆ เช่น กรณนีายอ�าเภอของบ

จาก อบต. แลกกับการอนุมัติงบประมาณของ อบต. นั้น 

โดย อบต. จ�าเป็นต้องจดัสรรงบให้เพือ่ให้ร่างงบประมาณ

ผ่านการอนมัุต ิหรอืกรณผีูว่้าราชการจงัหวดัไม่อนมัุตกิาร

ย้ายสถานที่ก่อสร้างอาคาร โดยให้เหตุผลว่าการลงมติ

ของสภาท้องถิน่ท�าผดิระเบียบกระทรวงมหาดไทยคือ ไม่

ได้ชูมือเหนือศีรษะ เป็นต้น

4.2 การขาดขีดความสามารถของ อปท.

การขาดขีดความสามารถของ อปท. เกิดข้ึน

จากสาเหตุหลายประการ ทั้งจ�านวนภารกิจที่รับการถ่าย

โอนจ�านวนมาก และการขาดการเตรียมความพร้อมจาก

หน่วยงานส่วนกลางซึ่งเป็นผู้จัดบริการสาธารณะเดิม 

นอกจากนี้ การขาดขีดความสามารถของ อปท. ยังเกิด

จากสาเหตสุ�าคัญอีกประการหนึง่คือ อปท. มีจ�านวนมาก

เกินไป และมีขนาดเล็กเกินไป

รายงานของ World Bank (2012) ชี้ว่า ปัญหา

ส�าคัญประการหนึ่งของ อปท. ของไทย คือ อปท. มี

จ�านวนมากเกินไป และมีขนาดเล็กเกินไปเม่ือมองจาก

การประหยัดจากขนาดการบริการ (economy of scale) 

ในทางเศรษฐศาสตร์ โดยไทยมีจ�านวน อปท. มากถึง

ประมาณ 8,000 แห่งในขณะทีมี่ประชากรรวมทัง้ประเทศ

เพียงประมาณ 70 ล้านคน ขณะที่ประเทศอื่นๆ มีจ�านวน 

อปท. น้อยกว่าโดยเปรียบเทียบ เช่น สหราชอาณาจักรที่

มีจ�านวน อปท. เพียงประมาณ 400 แห่งทั้งที่มีประชากร

ประมาณ 62 ล้านคน 

นอกจากนี้ ขนาดของ อปท. ของไทยยังมีขนาด

เล็ก โดยมี อปท. ประมาณ 3,000 แห่งที่มีประชากรน้อย

กว่า 5,000 คน และ อปท. อีกประมาณ 3,700 แห่งที่มี

ประชากรมากกว่า 5,000 คนแต่น้อยกว่า 10,000 คน ซึ่ง

เท่ากับว่า อปท. ประมาณร้อยละ 85 ของจ�านวน อปท. 

ทั้งหมดของไทยมีจ�านวนประชากรน้อยกว่า 10,000 คน 

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ แล้ว อปท. จึงมีขนาด

เล็ก โดยมีจ�านวนประชากรเฉลี่ยประมาณ 8,000 คนต่อ

แห่ง ซึ่งน้อยกว่าโปแลนด์ อินเดีย สหราชอาณาจักร และ

จีน (ดูภาพที่ 19)

แม้จะมีข้อดีในแง่ของการสร้างความรับผิดชอบ

ทางการเมือง เนือ่งจากความใกล้ชดิระหว่างนกัการเมือง

ท้องถิ่นกับประชาชนในพื้นท่ี แต่การที่ อปท. มีขนาด
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เล็กเกินไปเป็นการสร้างปัญหาหลายประการ ได้แก่ (1) 

จ�านวนประชากรที่น้อยเกินไปอาจท�าให้ขาดฐานภาษี 

และจะไม่สามารถจัดเก็บภาษีในท้องถิ่นได้เพียงพอ (2) 

ขาดบุคลากรทกัษะสูงทีจ่�าเป็นต่อการให้บรกิารประชาชน 

เช่น วิศวกร ช่างเทคนิค นักบัญชี บุคลากรด้านสุขภาพ 

ฯลฯ และ (3) ขาดประสิทธิภาพในการใช้จ่าย ดังจะเห็น

ได้ว่า รายจ่ายของ อบต. ซึ่งเป็น อปท. ขนาดเล็กที่สุด

ของไทยนั้น ต้องใช้จ่ายเก่ียวกับการบริหารท่ัวไปสูงถึง

ประมาณ 1 ใน 3 ของรายจ่ายทั้งหมด

ประเทศในแถบสแกนดิเนเวียเป็นตัวอย่างส�าคัญ

ของประเทศที่สามารถสนับสนุนให้ อปท. มีการควบ

รวมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะ 

ตัวอย่างเช่น สวีเดนที่สามารถลดจ�านวน อปท. ลงจาก

ประมาณ 2,300 แห่งในปี ค.ศ. 1950 เหลือเพียง 290 

แห่งในปี ค.ศ. 2010 (ดูภาพที่ 20)

4.3 การขาดกลไกความรับผิดชอบต่อประชาชนใน

พื้นที่

การขาดความเป็นอิสระในการบริหารงานของ 

อปท. จากบทบัญญตัขิองกฎหมายดังท่ีกล่าวมาในหวัข้อ 

4.1 มีผลในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหาร อปท. ต้องรับ

ผิดชอบต่อรัฐบาลส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กลไกการ

เลือกตัง้จงึแทบจะเป็นกลไกเดียวทีส่ร้างความรับผดิชอบ

ของ อปท. ต่อประชาชนในพื้นที่ ขณะที่กลไกอื่นๆ ไม่มี

ประสิทธิภาพนัก ทั้งการถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่ง และ

การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

ในด้านการให้บริการสาธารณะนัน้ อปท. ของไทย

ยังขาดการก�าหนดมาตรฐานของบริการ ท�าให้ประชาชน

ไม่ทราบว่าบริการท่ีควรจะได้รับควรจะเป็นอย่างไร และ

ท�าให้ไม่สามารถเปรียบเทยีบการให้บรกิารระหว่างแต่ละ 

อปท. นอกจากนี ้ยังขาดหลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูล 

ผลการด�าเนินงาน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างของ 

อปท. อย่างเป็นระบบ ท�าให้ประชาชนในพืน้ทีไ่ม่สามารถ

ติดตามตรวจสอบ อปท. ได้อย่างเต็มที่

4.4 ข้อเสนอแนะ

ภาพที่ 19 จ�านวนประชากรเฉลี่ยต่อ อปท. เปรียบเทียบรายประเทศ

ที่มา: World Bank (2012)
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เพื่อให้ อปท. สามารถให้บริการที่ตอบสนอง

ความต้องการที่หลากหลายของประชาชนได้มากขึ้น 

ผู ้เขียนเสนอว่า ควรยกระดับการกระจายอ�านาจใน

ประเทศไทย โดยด�าเนินการอย่างน้อย 3 ประการ ดังนี้

ประการแรก เพิ่มความเป็นอิสระในการตัดสินใจ

ของ อปท. ให้พ้นจากการแทรกแซงของนายอ�าเภอและ

ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมีอ�านาจให้ความเห็นชอบร่างข้อ

บัญญตัท้ิองถิน่ และอนุมัติงบประมาณ โดยปรับปรุงแก้ไข 

พ.ร.บ. พระราชบัญญตัสิภาต�าบลและองค์การบริหารส่วน

ต�าบล พ.ศ. 2537

ประการที่สอง สร้างแรงจูงใจให้ อปท. ขนาดเล็ก

ควบรวมกันให้เกิด อปท. ท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีความ

สามารถในการให้บริการแก่ประชาชนได้ดีข้ึน โดยก�าหนด

เกณฑ์ตามจ�านวนประชากร หรือรายได้ของท้องถิ่น และ

ประกาศแผนในการควบรวม และจัดสรรเงินอุดหนุน

ส�าหรับ อปท. ขนาดเล็กที่ด�าเนินการตามแผนดังกล่าว

ประการสุดท้าย ควรสร้างกลไกให้ อปท. รับผิด

ต่อประชาชนในพืน้ทีม่ากขึน้ โดยก�าหนดมาตรฐานการให้

บริการ และให้ อปท. เปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนเพิ่มขึ้น
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