




ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย�
ประธานทีดีอาร�ไอ



ท�องถิน่ช�วยสร�างผู�นาํรุ�นใหม�

• ประชาธิปไตยระดับชาติ
เข�มแข็งได�ถ�ามีตัวเลือก
ผู�นําจํานวนมากพอ 

• การบริหารท�องถ่ินสร�าง
track record ให�ผู�นํารุ�น
ใหม� 



เมืองโออิตะ
• จากเมืองล�าหลัง-ยากจนสู�เมืองแบบอย�าง 
• เร่ิมโครงการ “หนึ่งหมู�บ�าน-หนึ่งผลิตภัณฑ�” 
• เน�นพึ่งตัวเอง ไม�มีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง 
• เป�นเมืองเสรีในโลกไร�พรมแดน ไม�ใช� “ติ่งโตเกียว” 

Morihiko Hiramatsu, Ph.D
ผู�ว�าจังหวัดโออิตะ 1979-2003

ผู�รับรางวัลแมกไซไซป� 1995 



Iñaki Azkuna

นายกเทศมนตรีบลิเบา 1999-2014
ฟ��นฟเูมอืงด�วยพพิธิภัณฑ�



Enrique Peñalosa

นายกเทศมนตรโีบโกตา 1998-2001 และ 2016
ป�จจุบนัเปลีย่นเมอืงอนัตรายสู�เมอืงปลอดภยั



Lee Myung-bak

นายกเทศมนตรโีซล 2002-2006
ฟ��นฟคูลองเป�นพืน้ทีส่าธารณะ



“ประชาชนรู�วิธีการที่ดีที่สุด
ในการแก�ป�ญหาของตน 
ไม�ใช�วิธีที่เสนอโดย
คนที่ไม�มีป�ญหา ”

Gonzalo Sánchez de Lozada
ประธานาธิบดีคนที่ 74 และ 77 ของโบลิเวีย



รัฐบาลท�องถิ่นสามารถ 
ตอบสนองความต�องการ

ท่ีหลากหลาย

แก�ป�ญหาแบบองค�รวม 

เป�ดส�วนร�วมของประชาชน

สร�างนวัตกรรมการให�บริการ



กระจายอาํนาจ…เพิม่คุณภาพการศกึษา
การกระจายอํานาจการคลัง

เพิ่มการลงทุนด�านการศึกษา
การกระจายอํานาจการจัดการศึกษา
เพิ่มคะแนนสอบ PISA 28 คะแนน

กระจายอํานาจให�แก� อปท.
ให�โรงเรียนมีอิสระในการบริหาร 

ที่มา: OECD 2013



ไทยอยู�ทีจ่ดุไหน ในการกระจายอํานาจ? 

มี อปท. 7,853 แห�ง
กทม. และพัทยา 
อบจ. 76 แห�ง
เทศบาล 2,440 แห�ง
อบต. 5,335 แห�ง 

รับโอนภารกิจ 220 จาก 359 ภารกิจ 
รับโอนรายได� 27% ของรายได�รัฐบาลทัง้หมด
รับโอนเจ�าหน�าที่ (ไม�รวมครู) 1 หมื่นคน

สัดส�วนภาษีท�องถิ่นต�อรายได�รวมของ อปท.



3 ยุค การกระจายอํานาจของไทย

• มีรัฐธรรมนูญ-กฎหมาย

กระจายอํานาจ

• จัดสรรรายได�

ตามกฎหมายกําหนด

ยุคทอง (2540-2544) ยุคซีอโีอ (2545-2549)
• เร่ิมถ�ายโอนการศึกษา 
• ชะลอถ�ายโอนภารกิจ 
• เลื่อนโอนรายได� 35% 

ไม�มีกําหนด

• ชะลอถ�ายโอนการศึกษา
• เพิ่มสัดส�วนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
• อปท. บางแห�งต�องการคืนภารกิจ 

ยุคติดกบัดกั (2549-ป�จจบุนั)



รัฐบาลแบ�งภาษีให� 

17.1%

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

19.6%

ท�องถ่ินหาเอง 

8.8%

รัฐบาลเก็บภาษีให� 

32.8%

ที่มาของรายได� 
เงินอุดหนุนท่ัวไป

21.6%



* ไม�รวมรายจ�ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ท่ีมา: ทีดีอาร�ไอ จาก วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ (2557) 

บริหารทั่วไป          24.6%

เคหะ-ชุมชน                   20.3%

การศึกษา                      14.7%

โยธา-อุตสาหกรรม          10.7%
งบกลางและอื่นๆ 8.6%

รายจ�าย อปท. 5 อันดับแรก (เฉล่ีย) 

บริหารทั่วไป          33.2%

เคหะ-ชุมชน                   20.8%

โยธา-อุตสาหกรรม          12.1%
งบกลางและอื่นๆ               5.1%

รายจ�าย อบต. 5 อันดับแรก  

การศึกษา                      12.5%



ความพอใจของประชาชนต�อบริการ อปท.

การศึกษา โครงสร�างพื้นฐาน
(ถนน)

จัดการขยะ ผู�สูงอายุ-
ผู�ด�อยโอกาส

เศรษฐกิจ-
รายได�

ดูแลความ
ปลอดภัย

ท่ีมา: วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ (2557)

ไม�พอใจอย�างยิ่ง

ไม�พอใจ

พอใจ

พอใจอย�างยิ่ง



การจดัการศกึษา
รัฐบาลคิด

อยากให�เรยีนเก�งๆ 
จะได�เข�ามหาวทิยาลยั

อยากเป�นนักบิน อยากเป�นไกด� ชอบซ�อมมอเตอร�ไซด�
เท�ห�ดี!!



ท�องถิ่นจัดสรรงบประมาณ
ตรงความต�องการมากกว�า

งบโครงการต�างๆ ถูก
กําหนดจากส�วนกลาง

อปท. จัดสรรงบพัฒนาให�โรงเรยีน
ตามความต�องการของท�องถิ่น

ป� 2557 กระทรวงศึกษาธิการ ป� 2553 อปท.
ที่มา: สํานักงบประมาณ และ สพฐ. ที่มา: ชัยยุทธ� และคณะ (2555)



ยังมีการถ�ายโอนโรงเรยีนไป อปท. น�อย

ที่มา: สํานักงานสภาการศึกษา 2557

ป� 2556 อปท.มีจํานวน นร.
เพียงร�อยละ 6-7 ของ นร. ทั้งประเทศ



ศุภณฏัฐ� ศศิวุฒิวฒัน�
นักวิจัยอาวุโส ทีดีอาร�ไอ



กรณศีกึษา ร.ร. 
สังกัด อบจ. เชียงใหม� 

ร.ร. แม�อายวิทยาคม
ร.ร. บ�านแม�งอนข้ีเหล็ก

ร.ร. ต�นแก�วผดุง
พิทยาลัยร.ร. บ�านศาลา



ร.ร. ต�นแก�วผดุงพิทยาลัย



ร.ร. แม�อายวิทยาคม



ข�อดีของ ร.ร. ที่ถ�ายโอนมา

• จัดการสอนตรง
ความต�องการให�มากขึ้น

• มีงบประมาณเพ่ิมเติม
บริหารได�อย�างอิสระ

• คณะกรรมการสถานศึกษา
มีส�วนร�วมมากขึ้น



ผลการสอบที่ดขีึ้น



การจดัสวัสดกิารผู�สูงอายุ
รัฐบาลคิด

บ�านพักคนชรา 
รักษาพยาบาล
ปฏิบัติธรรม 

อยู�อย�างมีศักดิ์ศรี อยากลีลาศ ดนตรี อยากเรียนภาษาอังกฤษ



กรณีศึกษา ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตผู�สูงอายุ นนทบุรี

• ประชาชนนนทบุรีร�อยละ 20 สูงอายุ

• เทศบาลนครเร่ิมศูนย�พัฒนาฯ ป� 2555 

ต�อยอดชมรมผู�สูงอายุ

• จัดกิจกรรมกว�า 20 อย�าง ตามความต�องการ 

• ชุมชนมีส�วนร�วม ประหยัดงบ



การจดัสวัสดกิารคนพกิาร

รัฐบาลคิด

รถเขน็มาตรฐาน

รถเข็นเก็บผลไม� รถเข็นขายของที่ตลาด



ดร.วรวรรณ ชาญด�วยวทิย�
อาจารย�คณะเศรษฐศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น

ที่ปรึกษาทีดีอาร�ไอ



สวัสดิการคนพกิาร โดย อบจ. หนองบัวลาํภ ู
งบฟ��นฟูสุขภาพ สปสช. ไปจังหวัด
ส�วนไม�ถูกใช� ต�องโอนกลับ

อบจ. หนองบวัลาํภ ูสมทบทนุ
กับ สปสช. 

ดูแลคนพกิาร ตามความ
ต�องการรายคน

• ตั้งกองทุนฟ��นฟูสมรรถภาพ
• ร�วมงานกับภาคีต�างๆ
• สนับสนุนสมาคมคนพิการตั้ง

ศูนย�ซ�อมสร�าง

• ทํากายภาพบําบัด
• ช�วยชุมชนปรับปรุงบ�าน
• ทําและซ�อมกายอุปกรณ� 



จุดอ�อนของ อปท.

ขาดความอิสระ ขาดขีดความสามารถ ขาดกลไกความรับผิดชอบ



นายอําเภอ/ผู�ว�าฯ มีอํานาจ
• เตือน-แขวน- เสนอปลด

ผู�บริหาร อปท. 

• เห็นชอบร�างข�อบัญญัติท�องถิ่น  

• อนุมัติร�างงบประมาณ อบต. 

ขาดความอิสระ

ที่มา: อภิชาติ สถิตนิรามัย (2555)

ตัวอย�างป�ญหา
• นายอําเภอของบประมาณ อบต. 

แลกการอนุมตังิบประมาณ 

• สภา อบต. เปลีย่นสถานที่

ก�อสร�างอาคารไม�ได� เพราะผู�ว�า

ไม�อนมุตัิ

• อบต. ถูกบงัคับเป�นโจทก� ฟ�องคดี

ร�วมกบันายอาํเภอ ทั้งที่ไม�เหน็ด�วย 



ขาดขีดความสามารถ
อปท. ไทยมีจํานวนมาก
และขนาดเล็กเกินไป 
• รับถ�ายโอนภารกิจมาก
• ขาดฐานภาษี
• ขาดบุคลากร
• ไม�ถูกเตรียมความพร�อม-

ไม�มีกลไกหมุน

จํานวนประชากรเฉลี่ยต�อ อปท.  (คน)

85% ของ อปท. ไทยมี
ประชากรน�อยกว�า 1 หมื่นคน 

ที่มา: World Bank 2012



ขาดกลไกความรบัผิดชอบ
กลไกท่ีมีอยู�ไม�เพียงพอท่ีจะทําให� อปท. 

รับผิดต�อประชาชนในพื้นท่ี 
• ขาดการกําหนดมาตรฐานบริการ 

• ขาดระบบเป�ดเผยข�อมูลการปฏิบัติงาน

• ขาดการเก็บภาษีท�องถิ่น 

• ถอดถอนผู�บริหารได�ยากมาก 



รศ.วุฒสิาร ตันไชย
เลขาธิการ สถาบันพระปกเกล�า



ข�อเสนอยกระดบั
การกระจายอํานาจ



เพิ่มความเป�นอิสระ 
• ยุบรวมจังหวัดเข�ากับ อบจ. เป�น “จังหวัดจัดการตนเอง”
• แก�กฎหมายลดอํานาจแทรกแซงของมหาดไทย
• แยกภาษีที่จัดเก็บเองออกจากรายได�ที่รฐับาลโอนให�  

เพิ่มขีดความสามารถ 
• จูงใจให�  อปท. ควบรวมโดยปรับสูตรเงินโอน 
• ปรับให�ส�วนกลางเป�นพ่ีเลี้ยง+ดูแลมาตรฐานบรกิาร 

เพิ่มความรับผิดชอบ
• กําหนดให�เป�ดเผยผลงานต�อประชาชน
• แก�กฎให�ถอดถอนผู�บรหิารง�ายขึ้น 

การควบรวม อปท. ในยุโรปเหนือ

ที่มา: World Bank 2012
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