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ในช่วง 15 ปทีีผ่า่นมา ประเทศไทยเปน็หนึง่ในบรรดาประเทศท่ีมีการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจในอตัราสงูท่ี
ยอ้นกลบัมาทบทวนบทบาททีส่ำาคญัของภาครฐัทัง้ในระดบัสว่นกลาง, ภมูภิาค และทอ้งถิน่ในการจดัหาบรกิาร
สาธารณะใหก้บัประชาชน ตลอดจนการบรหิารการเงนิการคลังสาธารณะ และการสรา้งกลไกการมีส่วนรว่ม
ของประชาชนในการบริหารงานของภาครัฐ นับตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยได้ให้ความสำาคญักบัการปรบัปรงุการใหบ้รกิารสาธารณะตอ่ประชาชน ซึง่ท่ีผา่นมารฐับาลไดด้ำาเนินการ
ปฏิรูปการบริหารจัดการการเงินการคลังหลายประการซึ่งส่งผลให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการ
จัดการบริหารการเงินการคลังของประเทศตลอดจนการให้บริการสาธารณะที่สำาคัญ

จุดประสงคห์นึง่ทีส่ำาคญัในการเปลี่ยนถา่ยโครงสรา้งการบรหิารราชการโดยใหม้กีารกระจายอำานาจสูอ่งคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ินก็เพือ่ท่ีจะส่งเสริมความมปีระชาธปิไตยในระดบัทอ้งถิน่และใหก้ารบรกิารสาธารณะเขา้
ถงึประชาชนในพืน้ท่ีมากข้ึน นอกจากนีก้ารกระจายอำานาจยงัจะชว่ยให้ปัญหาความเหล่ือมล้ำาระหวา่งภมิูภาค
บรรเทาลง และเป็นการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการดำาเนินงานให้บริการสาธารณะทั้งในระดับส่วนกลาง
และท้องถิ่นอีกด้วย ในปัจจุบันนับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีการทบทวนการดำาเนินกระจายอำานาจสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาถึงความสำาเร็จ อะไรเป็นความท้าทายและอุปสรรค เพื่อที่จะได้
นำาบทเรียนที่ได้มาสกัดสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ และหาทางออกสำาหรับความท้าทายที่กำาลังเผชิญ

รายงานฉบับนี้เป็นการศึกษาถึงระบบการบริหารจัดการการเงินการคลังสาธารณะของประเทศไทยว่ามีส่วน
ชว่ยสนบัสนนุการดำาเนนิการใหบ้ริการสาธารณะในระดบัทอ้งถิน่อยา่งไร ซึง่กระบวนการศกึษารายงานฉบบั
น้ีนับเปน็ความรว่มมอืกบัรฐับาลไทยอนัดยีิง่ทีไ่มไ่ดน้ำามาแตข้่อมูลเชงิลึกในระบบการบรหิารการเงินการคลัง
ของประเทศไทย แต่ยังนำามาซึ่งการเสนอประเด็นท้าทายในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนทางเลือกในการ
จัดการกับประเด็นท้าทายดังกล่าว

นอกจากนี ้ประสบการณก์ารกระจายอำานาจของประเทศไทยยงัเปน็บทเรยีนทีน่า่สนใจสำาหรบัประเทศตา่งๆ 
ทีไ่ด้มกีารดำาเนินการกระจายอำานาจเชน่กัน ซึง่การแบ่งปันประสบการณค์วามรูร้ะหวา่งประเทศนบัเป็นหนึง่
ในวาระที่สำาคัญที่ทางธนาคารโลกให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งและรายงานฉบับนี้ก็ได้บรรลุวัตถุประสงค์ดัง
กลา่วเปน็อยา่งดี ทัง้นี ้จะกลา่วไดว้า่การกระจายอำานาจของประเทศไทยเม่ือเปรยีบเทียบกับประเทศตา่งๆท่ี
มกีารกระจายอำานาจเชน่กนั จดัไดว้า่มคีวามกา้วหนา้ในการดำาเนนิการทีจ่ะไปใหถ้งึเปา้หมายในการใหบ้รกิาร
สาธารณะทีม่ปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล มธีรรมาภบิาลความรบัผดิรบัชอบในการบรหิารงานทัง้ในระดบัสว่น
กลางและท้องถิ่น ท้ายนี้ หวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำาหรับผู้วางนโยบายในเชิงการให้ข้อมูลถึง
การปฏิรูปการเงินการคลังของประเทศ และในเชิงผู้ปฏิบัติงานในวงกว้างด้วย

Annette Dixon

ผู้อำานวยการสำานักงานประจำาประเทศไทย 
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องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านเชียง, และเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี 
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1. ประเทศไทยมีความจำาเป็นท่ีจะต้องปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการสาธารณะในระดับท้องถิ่น 
ตลอดจนการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการการ
เงินการคลังให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น นับตั้งแต่หลัง
เกิดวิกฤติการเงินในปี 2544 เป็นต้นมา ดังนั้นแล้ว 
ในชว่ง 10 ปทีีผ่า่นมา ประเทศไทยมจีงึมกีารดำาเนนิ
การปฏิรูปหลัก 2 ประการ ได้แก่ การกระจายอำานาจ 
สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการถ่ายโอน
ภาระหนา้ทีก่ารใหบ้ริการสาธารณะจากสว่นกลางไป
ยังส่วนท้องถิ่น และในเรื่องของการบริหารจัดการ
การเงินการคลังนั้น ได้มีการเชื่อมโยงระหว่างแผน

ชอบในการดำาเนนิงานใหบ้รกิารสาธารณะ นอกจาก
น้ี ยังมีการพิจารณาปัญหาอุปสรรคของระบบการ
บริหารการเงินการคลังและแนวทางแก้ไขเพื่อให้
ระบบมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น  
ประเด็นต่างๆ เหล่านี้เป็นประเด็นที่มีการถกเถียง
ในวงกว้าง และเป็นที่สนใจของสาธารณะ โดย
เฉพาะอยา่งยิง่ทีร่ฐับาลมคีวามพยายามทีจ่ะดำาเนนิ
การปรับปรุงในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

บริหารราชการให้เข้ากับการจัดทำางบประมาณใน
ระยะปานกลาง การปรับปรุงการบริหารการคลัง 
การเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ 
ความโปร่งใสด้านการคลัง ตลอดจนการมุ่งเน้น
ประสิทธิภาพการดำาเนินงานของส่วนราชการผ่าน
การใช้เครื่องมือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Performance Management and 
Quality Assurance: PMQA) ซึง่การปฏิรปูเหล่าน้ี
เป็นไปอยา่งสอดคล้องกบัรฐัธรรมนญูปี 2542 และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• การรา่งกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูทีเ่กีย่วกบัทอ้งถิน่ 4 ฉบบั ไดแ้ก ่พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่, พ.ร.บ. รายไดอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่, พ.ร.บ. กำาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอำา
นาจ และ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์การประจายอำานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งได้ระบุประเด็นปัญหาที่เผชิญในช่วง 10 
ปทีีผ่า่นมาในการกระจายอำานาจสูอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศไทย และแนวทางแกไ้ขปญัหา 
โดยมุง่เน้นใหม้กีารประสานงานระหวา่งสว่นกลาง ภมูภิาค และทอ้งถิน่ในการจดัหาบรกิารสาธารณะใน
เชิงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

• การจัดทำาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554-2559) ได้ให้ความสำาคัญ
กับการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะและการกระจายอำานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำาและความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม

• การร่างพ.ร.บ. การบริหารการเงินการคลัง ตามที่กำาหนดไว้รัฐธรรมนูญปี 2550 (หมวดที่ 8) เพื่อ
กำาหนดกรอบวินัยทางการเงินการคลังของประเทศ ทั้งในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินแผ่นดิน 
การปรับปรุงการจัดการในเรื่องของหนี้สาธารณะที่ซ่อนเร้น การเพิ่มความโปร่งใสทางการคลัง1

• การปรับปรุงเครื่องมือทางการคลังที่ใช้สำาหรับการบริหารงบประมาณ การบริหารการคลัง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความโปร่งใสทางด้าการคลัง รวมถึงการบูรณาการระบบการประเมินผลของภาครัฐ

• ทบทวนการดำาเนินงานในส่วนของสาธารณสุขและการศึกษา เพื่อที่จะระบุประเด็นปัญหา อุปสรรค 
เพื่อหาทางแก้ไข

บริบทแรงจูงใจ

1รัฐธรรมนูญปี 2550 (หมวดที่ 8) ได้กำาหนดหลักสำาคัญในการบริหารการคลังและความโปร่งใสทางการคลังที่ควรจะระบุไว้ในกฎหมายการเงินการคลังของรัฐ

2. ในระยะนี้ประเทศไทยได้มีการทบทวนผลการ
ดำาเนินงานปฏิรูปการบริหารการเงินการคลังใน
ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เพื่อที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับภาวะใน
ปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่สำาคัญในการขจัดปัญหา
ความเหลือ่มล้ำาในสังคม การปรับปรุงการใหบ้ริการ
สาธารณะทั้งในแง่ของการเข้าถึงและคุณภาพการ
ให้บริการ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความรับผิด
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3. รายงานการบริหารการเงินการคลังฉบับนี้มี
วัตถุประสงค์ที่จะให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์สำาหรับ
รัฐบาลไทยในการประกอบการทบทวน และ
พจิารณาปรบัเปลีย่นการดำาเนนิการปฏริปูระบบการ
บริหารการเงินการคลัง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
ดำาเนินการต่อไป ทั้งนี้ รายงานฉบับนี้ได้จัดหมวด
หมู่ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล โดย
แบ่งออกเป็นรายงานฉบับย่อย 5 ฉบับดว้ยกนั ดงัน

4. รายงานสรุปฉบบันีเ้ปน็การนำาเสนอผลการศกึษา 
ร่วมที ่พบในทั ้ง 5 รายงานฉบับย่อยที ่เกี ่ยวกับ
เรื่องผลกระทบต่อระบบการบริหารจัดการการเงิน

• รายงานยอ่ยฉบับที ่1 : การวางแผน การจดัทำางบประมาณ และแนวโนม้การคลงั โดยรายงานฉบบั
นี้ได้มีการศึกษาระบบการจัดทำาแผน และระบบงบประมาณที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และระบุประเด็นที่น่าจะ
ไดร้บัการปรบัปรงุเพือ่ใหร้ะบบมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ รวมถงึไดม้กีารรวบรวมขอ้มลูผลการดำาเนนิงานภาค
รัฐ โดยรวบรวมข้อมลูการคลงัของรฐับาลกลางและขอ้มลูการคลงัทอ้งถิน่จากการทำาสำารวจการคลังทอ้ง
ถิ่น เพื่อวิเคราะห์และหาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการคลังให้มีความโปร่งใสและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

• รายงานย่อยฉบับที่ 2 : การวิเคราะห์การกระจายนโยบายการคลัง โดยรายงานฉบับนี้ได้มีการศึกษา
วเิคราะหผ์ลประโยชนท่ีประชาชนไดร้บัจากรายจ่ายภาครฐัในเรือ่งของการศึกษา การสาธารณะสขุ และ
โครงสรา้งพืน้ฐาน รวมถึงการวิเคราะห์ผลของรายจ่ายภาครฐัตอ่การลดความไม่เท่าเทียมกันดา้นรายได้
ในระดับภูมิภาค

• รายงานย่อยฉบับที่ 3 : การศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและท้องถิ่นในช่วง
เปลี่ยนถ่าย โดยรายงานฉบับนี้ศึกษาวิเคราะห์การกระจายอำานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย 
โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและท้องถิ่น เพื่อระบุประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการบรรลุ
เป้าหมายที่จะให้การจัดหาบริการสาธารณะที่เข้าถึงได้และมีคุณภาพมากขึ้น ตลอดจนการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในการทำางานและมีความรับผิดรับชอบในการให้บริการสาธารณะด้วย

• รายงานย่อยฉบับที่ 4 : ประสิทธิภาพของรายจ่ายภาครัฐด้านสาธารณสุข รายงานฉบับนี้มีการ
ศึกษาทบทวนการปฏิรูปด้านสาธารณสุขในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และระบุประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบการจดัการการเงินการคลังภาครฐัท้ังในสว่นของรฐับาลกลางและท้องถ่ินท่ีมีผลกระทบตอ่คณุภาพ
การให้บริการด้านสาธารณสุข

• รายงานย่อยฉบับที่ 5 : ประสิทธิภาพของรายจ่ายภาครัฐด้านการศึกษา โดยรายงานฉบับนี้มีการ
ศกึษาทบทวนการปฏริปูดา้นการศกึษาในชว่ง 10 ปทีีผ่า่นมา และระบปุระเดน็ปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบ
การจัดการการเงินการคลังภาครัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการคุณภาพด้านการศึกษา

การคลังและปัญหาในเชิงโครงสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐบาลและท้องถ่ินท่ีเป็นเป็นอุปสรรคใน
การจัดหาบริการสาธารณะที่มีประสิทธิผล 

5. รายงานสรุปฉบับนี้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน โดยใน
ส่วนแรกจะนำาเสนอประเด็นแรงจูงใจในภาพระดับ
มหภาค ซึ่งประกอบไปด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง
การขยายตวัทางเศรษฐกจิ ความยากจน และความ
เหลื่อมล้ำาในสังคมไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ใน
ส่วนที่สองจะเป็นการนำาเสนอภาพรวมการปฏิรูป
ด้านการบริหารการเงินการคลังโดยมีเป้าหมายที่
จะปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ

ในระยะท่ีผา่นมา ในสว่นท่ีสามจะเป็นการนำาเสนอ
การประเมนิแผนการปฏริปูการบรหิารการคลังภาค
สาธารณะและข้อเสนอแนะ ในส่วนที่สี่จะเป็นการ
สรุปประเด็นท่ีค้นพบจากรายงานฉบับย่อยทั้ง 5 
ฉบับโดยแบ่งหัวข้อใหญ่ๆออกเป็น 3 หัวข้อและข้อ
เสนอแนะ และประเดน็สดุทา้ยเป็นการนำาเสนอขอ้
สรุปของประเด็นที่ค้นพบและข้อเสนอแนะ
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6. ในการจัดทำารายงานบริหารการเงินการคลัง
สาธารณะนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
ส่วนรานราชการท่ีเก่ียวข้อง ผู้เชี่ยวชาญจากต่าง
ประเทศ และนักวิชาการ โดยได้มีการจัดตั้งคณะ
ทำางานประกอบไปดว้ยผูแ้ทนจากสำานกังบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
สำานักงานคระกรรมการกระจายอำานาจ กระทรวง
มหาดไทย สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ์โดยคณะทำางานชดุนีไ้ดใ้หข้้อมลู และ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษารายงาน
ทั้ง 5 ฉบับนี้ ในระหว่างการศึกษาตัวรายงาน 

ทางธนาคารโลกได้มีการจัดประชุมระดมความ
คิดเห็นจากหลายๆ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
ของความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างรัฐบาล
กลางและท้องถิ่น การให้บริการสาธารณะในเรื่อง
สาธารณสุขและการศึกษา ตลอดจนการดำาเนิน
งานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และหลายประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องการคลัง ซึ่งกระบวนการศึกษา
ผ่านรูปแบบคณะทำางานและการจัดประชุมระดม
ความคิดเห็นเป็นส่วนช่วยสะท้อนข้อเท็จจริงใน
ทางปฏิบัติที่เกิดขึ้น และขัดเกลาข้อเสนอแนะให้
สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย
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การเติบโตทางเศรษฐกิจ	
การลดความยากจน	
และความเหลื่อมล้ำาทางรายได้

A



อตัราความยากจนไดป้รบัตวัลงจากรอ้ยละ 40 ในปี 
2535 มาอยู่ที่ระดับต่ำากว่าร้อยละ 10 ในปี 2552 
อย่างไรก็ตาม อัตราความเหล่ือมล้ำาซึ่งวัดโดยค่า 
GINI Index มีค่าที่อยู่ในระดับคงที่ คือ 0.49 ในปี 
2535 และ 0.48 ในปี 2552 (ภาพที่ 1)
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นอกจากนี้ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะยังมี
ความเกี่ยวเนื่องกับการลดลงของความเหล่ือมล้ำา
ในระดบัประเทศ ในขณะทีม่คีวามเหลือ่มล้ำาเพิม่ขึน้
ในกรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพที่ 1 แนวโน้มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความยากจน และความเหลื่อมล้ำาทางรายได้

ที่มา : สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (25554)

ภาพที่ 2 แนวโน้มความยากจนและความเหลื่อมล้ำาในระดับภูมิภาคของประเทศไทย

ที่มา : สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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7. ประเทศไทยมอีตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูง
อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงส่งผลให้ระดับความยากจนปรับ
ตัวลดลง แต่ความเหลื่อมล้ำาในระดับประเทศนั้น 
ไม่ได้ปรับตัวลดลงแต่อย่างใด ทั้งนี้อัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยอยู่
ที่ระดับร้อยละ 5.1 ซึ่งในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้

8. แนวโน้มความยากจนและความเหลื่อมล้ำาไม่ได้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันท่ัวประเทศ แม้ว่าอัตรา
ความยากจนจะปรบัตวัลดลงอยา่งมนียัสำาคญั ความ
เหลื่อมล้ำาระหว่างภูมิภาคนั้นยังคงมีอยู่ (ภาพที่ 2) 
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ตารางที่ 1 : การเปรียบเทียบตัวชี้วัดการพัฒนาคนกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน

Yr Argentina Brazil India Indonesia Malaysia Mexico Pakistan Russian
Federation

South
Africa

Thailand Turkey

Adult literacy rate
(% aged 15 and above)

2010 97.8 90 68.3 92 92.9 92.8 54.2 99.6 89.3 94.7 88.7

Combined gross enrolment 
rate in education (%)

2010 88.5 87.2 61 68.2 71.5 80.2 39.3 81.9 76.8 78 71.1

Life expatancy at birth (years) 2010 75.7 72.9 64.4 71.5 74.7 76.7 67.2 67.2 52 69.3 72.2

Maternal mortality ratio 
(deaths of woman per 100,000 live births)

2008 77 110 450 420 52 60 60 28 400 110 44

Under-five mortality (per 1,000 live) 2008 16 22 69 41 6 17 17 13 67 14 22
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9. การขยายตัวทางเศรษฐกิจส่งผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมาก ใน
ช่วง 20 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีความก้าวหน้าใน
ผลลพัธใ์นดา้นการพฒันาคนซึง่วดัจากดชันวีดัความ
ก้าวหน้าในการพัฒนาคน จากภาพที่ 3 แสดงให้

เหน็ถงึการปรบัตวัของดชันวีดัความกา้วหน้าในการ
พฒันาคนของประเทศไทยเทยีบกบัประเทศตา่งๆใน
ช่วง 20 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2533 ดัชนีฯ ของ
ประเทศไทยอยู่ที่ 0.54 และเพิ่มขึ้นมาเป็น 0.63 
ในปี 2552

ภาพที่ 3 การปรับตัวของดัชนีวัดความก้าวหน้าของมนุษย์ของประเทศไทย--เปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ

         ท่ีมา : ฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาคน (สำานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ปี 2554)

กับประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ใกล้เคียงกับ
ประเทศไทยอีก 10 ประเทศ ซึ่งจะเห็นว่า ตัวชี้วัด
ทีเ่ลอืกมานี ้ประเทศไทยมคีา่ดชันทีีค่อ่นขา้งสงู โดย
เฉพาะในดา้นอตัราการรูห้นังสอื และอตัราการตาย
ของเด็กต่ำากว่า 5 ปี

ที่มา : ฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาคน (สำานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ปี 2554)
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10. เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดต่างๆ ที่ใช้วัดความ
ก้าวหน้าของคน จะเห็นได้ว่าประเทศไทยอยู่ใน
ระดบัปานกลาง บางตวัชีว้ดัมดีชันทีีส่งูกวา่ประเทศ
ทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ แตใ่นบางตวัชีวั้ดก็มีดชันีท่ีต่ำากว่า 
ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึงค่าดัชนีตัวชี้วัดความ
ก้าวหน้าในการพัฒนาคนบางตัวโดยเปรียบเทียบ



ภาพที่ 4 : การเปรียบเทียบดัชนีวัดความก้าวหน้าในการพัฒนาคนในด้านต่างๆ (UNDP Human Achievement Index) 
 ระหว่างภูมิภาคในประเทศ

ที่มา : รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาคนจัดทำาโดยสำานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติปี 2552
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โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติปี 2552 
ในภาพที ่4 นำาเสนอถงึดชันวีดัความกา้วหนา้ในการ
พฒันาคนใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ สาธารณสขุ การศึกษา 
รายได้ และการคมนาคมและการสื่อสารแบ่งออก
ตามภูมิภาคของประเทศ
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ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย และจำานวนนักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมปลายต่อห้องเรียน ทางด้านราย
ได้ มีตัวชี้วัด 4 ตัว ได้แก่ รายได้ครัวเรือน, ภาวะ
ความยากจน, หน้ีสนิครวัเรอืน และความเหล่ือมล้ำา
ทางรายไดว้ดัจากดชัน ีGini ทางดา้นการขนสง่และ
การสื่อสารมีตัวชี้วัด 6 ตัว ได้แก่ จำานวนหมู่บ้านที่
มถีนนใชต้ลอดปี, รถยนตจ์ดทะเบียน, อบัุตเิหตทุาง
ถนน, ครวัเรอืนทีม่โีทรทศัน,์ ประชากรทีม่โีทรศพัท์
มือถือ และประชากรที่มีอินเตอร์เนตใช้

การพฒันาคน และเมือ่พจิารณาดชันคีวามกา้วหนา้
ในการพฒันาคนทัง้ 4 ดา้นพบวา่ กรงุเทพมหานคร
มีค่าดัชนีสูงกว่าทุกภาค ในขณะที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือมีค่าดัชนีฯในด้านสาธารณสุข, การ
ศึกษา และการคมนาคมและการสื่อสารที่ต่ำากว่า
ทุกภาค ในขณะที่ภาคเหนือมีค่าดัชนีฯ ด้านรายได้
ต่ำากว่าทุกภาค

11. อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาพรวมความก้าวหน้า
ในการพัฒนาคนในระดับประเทศจะอยู่ในเกณฑ์ดี 
แต่เมื่อพิจารณาลงในระดับภูมิภาคแล้วพบว่า ยังมี
ความไม่เท่าเทียมกันของการพัฒนาความก้าวหน้า
ของคนและโอกาสทางเศรษฐกิจ อ้างถึงรายงาน
ความกา้วหน้าในการพัฒนาคนจัดทำาโดยสำานักงาน

12. ด้านสาธารณสุขประกอบไปด้วยตัวชี้วัด 7 
ตัว ได้แก่ น้ำาหนักแรกเกิดต่ำากว่าเกณฑ์มาตรฐาน, 
ประชากรที่มีปัญหาสุขภาพจิต, ประชากรที่พิการ
และทพุพลภาพ, ประชากรทีป่ว่ยทางจติ, ประชากร
ที่มีการดำาเนินชีวิตไม่ถูกสุขลักษณะ, ประชากรที่
มีการออกกำาลังกายอย่างสม่ำาเสมอ และจำานวน
ประชากรต่อแพทย์ ทางด้านการศึกษาประกอบไป
ด้วยตัวชี้วัด 4 ตัว ได้แก่ จำานวนผู้ได้รับการศึกษา
ในระดับมัธยมปลาย, จำานวนปีเฉลี่ยท่ีเข้ารับการ
ศึกษา, คะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-Net) 

13. กล่าวโดยสรุป ในช่วง 30 ปี ท่ีผ่านมา 
ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้ความยากจนลดลง แต่อย่างไร
ก็ตาม ความเหลื่อมล้ำายังคงไม่มีการปรับตัวลดลง 
ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างภูมิภาคเกิดขึ้นอย่าง
มีนัยสำาคัญทั้งในด้านรายได้ และความก้าวหน้าใน
การพัฒนาคน ซึ่งวัดได้จากดัชนีความก้าวหน้าใน



B ภาพรวมการปฏิรูปด้านการบริหารการเงินการคลัง
โดยมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพ
การให้บริการสาธารณะที่ผ่านมา
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สาธารณะ ประการที่สอง มีการดำาเนินการการ
ปฏิรูปการบริหารการเงินการคลังหลายส่วนโดย
เฉพาะการเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนา
ประเทศ แผนบริหารราชการกับการจัดทำางบ
ประมาณในระยะปานกลางมากขึ้น มีการนำาเครื่อง
มือการบรหิารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิมาใช ้และการเพิม่
ความโปร่งใสทางการคลัง และความรับผิดรับชอบ
ในการดำาเนินงาน

16. รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทยป ีพ.ศ.2540 
และพ.ร.บ.การกระจายอำานาจใหแ้กอ่งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ ป ีพ.ศ. 2542 เปน็แรงผลกัดนัทีส่ำาคญั
ตอ่การเปลีย่นแปลงดา้นการกระจายอำานาจในหลาย
ประการ อาทิเช่น มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,854 แห่ง 
ตลอดจนการจัดตั้งคณะทำางานระดับชาติด้านการ
กระจายอำานาจแกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ซึง่มี
นายกรฐัมนตรเีปน็ประธาน (National Decentrali-
zation Committee) ในปี พ.ศ. 2544 โดยคณะ
ทำางานดังกล่าวเป็นผู้ดำาเนินการตัดสินใจในระดับ
นโยบายทีจ่ำาเปน็ต่อกระบวนการกระจายอำานาจแก่
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และกำาหนดการจดัสรร
เงินอุดหนุน โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิด
ชอบในส่วนของการบริหาร กำากับดแูล และอำานวย
ความสะดวกในการดำาเนินงานต่างๆ นอกจากนี้ 
พ.ร.บ.การกระจายอำานาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ไดก้ำาหนดสดัสว่นรายไดข้ององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลกลางให้เพิ่ม
ขึ้นอย่างก้าวหน้า จากประมาณร้อยละ 11 ในปี
พ.ศ. 2542 เป็นประมาณร้อยละ 26 ภายใน 
ปี พศ. 2554 (ซึ่งเทียบเท่ากับประมาณร้อยละ 20

15. ภายใต้รัฐธรรมนูญปี 2542 กำาหนดให้มีการ
กระจายอำานาจภายใต้การปกครองแบบรัฐเดี่ยว 
และถือเป็นนโยบายสำาคัญของประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อ (1) เพิ่มการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการตัดสินใจในระดับท้องถ่ิน 
(2) ปรับปรุงการให้บริการสาธารณะผ่านการเสริมสร้าง

ความรับผิดรับชอบจากล่างสู่บน และ (3) ให้
ประชาชนไดร้บัผลทางเศรษฐกจิและสงัคม จากการ
พฒันาเศรษฐกจิในระดบัพืน้ที ่ซึง่วัตถปุระสงคเ์หล่า
นี้จะบรรลุได้จะต้องผ่านกระบวนการเปลี่ยนผ่าน
จากการปกครองแบบรวมศูนย์อำานาจมาเป็นการ
กระจายอำานาจภายใต้การปกครองแบบรัฐเดี่ยว

14. นับตั้งแต่ในปี 2543 ที่มีการจัดทำารายงาน
บรหิารการเงนิการคลงัของประเทศไทยฉบบัสดุทา้ย 
ประเทศไทยได้มคีวามกา้วหนา้ในการบรหิารจดัการ
การเงนิการคลงัของประเทศเปน็อยา่งมาก ประการ
แรก ในเรื่องของการกระจายอำานาจสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้มีการเพิ่มสัดส่วนราย
ได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิ
ของรัฐบาล มีการกำาหนดรูปแบบฝ่ายบริหารของ 
อปท. และมกีารถ่ายโอนอำานาจหนา้ท่ีการใหบ้ริการ

ของงบประมาณรายจ่ายภาครัฐทั้งหมด)  อย่างไร
ก็ดี พ.ร.บ.การกระจายอำานาจดังกล่าวยังได้กำาหนด
เกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านสังคมและ
โครงสร้างพื้นฐาน ที่มีความคาบเกี่ยวกันสำาหรับ
ทั้งส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ขณะเดียวกัน แผนพัฒนาการกระจายอำานาจฉบับ
แรก ปีพ.ศ. 2543 ไดก้ำาหนดให้มีการโอนย้ายหน้าท่ี
การบรกิารสาธารณสขุและการศกึษาอยา่งคอ่ยเปน็
คอ่ยไปไปยงัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่ศีกัยภาพ
ในการบริหาร โดยที่ต้องมีบุคลากรอย่างน้อยร้อย
ละ 50 ที่ยินดีที่จะโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วน 
ท้องถิ่นดังกล่าว โดยไม่มีการกำาหนดระยะเวลา
ของการโอนย้าย หรือกำาหนดว่าการให้ระบบการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว
จะมีลักษณะอย่างไร สำาหรับการติดตามผลการ
ดำาเนินงานและการเงินการคลังของแต่ละองค์กร
นั้น กระทรวงมหาดไทยได้มีความพยายามที่จะ
ดำาเนินงานรายงานโดยใช้ระบบบันทึกบัญชีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และระบบ
การบริหารจัดการคุณภาพท้องถิ่น (Local Quality 
Management: LQM)



17. พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลักเกณฑแ์ละวธิีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เป็นเครื่อง
มือหลักที่ใช้สั่งการให้หน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ท้องถิ่นดำาเนินงานตามระบบการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสาธารณะ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับงบประมาณ และยัง
เพิ่มความกระตือรือร้นในการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชน นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาฉบับ
นี้ยังกำาหนดให้รัฐบาลมีการเตรียมการวางแผน

18. หน่วยงานภาครัฐมีการดำาเนินงานเพื่อกาปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐ ได้แก่

• การปรับโครงสร้างการจัดทำางบประมาณและการวางแผน2 ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546 สำานักงบประมาณได้
เร่ิมดำาเนินงานปฏิรูปยุทธศาสตร์การจัดทำางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน และได้มีการดำาเนินการภายใน
เพ่ือจัดทำากรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลางแบบ top-down และ bottom-up เพ่ือปรับปรุงความ
เช่ือมโยงระหว่างการจัดทำางบประมาณและการวางแผนในระยะปานกลาง นอกจากน้ี สำานักงบประมาณ
ได้มีความพยายามท่ีจะเปล่ียนการให้ความสำาคัญกับงบประมาณแบบแสดงรายการ (line budgeting) ไป
สู่การจัดทำางบประมาณแบบอิงกับผลงานให้มากข้ึน (program oriented budgeting) ท้ังน้ี เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนพัฒนาการบริหาร
ภาครัฐ ซ่ึงสอดคล้องกับแผนการดำาเนินงานของแต่ละกระทรวง นอกจากน้ี ทุกหน่วยงานราชการได้เร่ิมใช้
ระบบงบประมาณแบบอิเล็คทรอนิกส์ ซ่ึงจะทำาให้เกิดความสอดคล้องกันในกระบวนการวางแผนงบประมาณ 
ในขณะเดียวกัน สำานักงบประมาณได้นำาเคร่ืองมือการตรวจสอบระดับผลงานมาใช้กับทุกหน่วยงานเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งในการตรวจสอบการใช้งบประมาณ

• การสร้างความเข้มแข็งให้ระบบการบริหารการคลังและการรายงานด้านการคลัง ในปี พ.ศ. 2548 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้เร่ิมใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
Goverment Financial Management Information Systems (GFMIS) และยังได้นำาระบบการรายงาน
ด้านการเงิน มาใช้ควบคู่ไปกับ GFMIS เพ่ือให้รายงานด้านการคลังมีความกว้างขวางตลอดจนมีระบบการ
ดำาเนินงานด้านการควบคุมภายในท่ีเข้มแข็งมากข้ึน ในขณะเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยได้พัฒนาระบบ
บัญชีแบบอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับหน่วยงานท้องถ่ิน เพ่ือปรับปรุงการจัดทำางบประมาณและรายงานด้านการ
เงินการคลังในระดับท้องถ่ิน

• การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ในภาครัฐ สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ได้จัดต้ัง
ข้ึนในปี พ.ศ. 2546 เพ่ือทำาหน้าท่ีปฏิรูปหน่วยงานราชการในระดับกรม และได้นำาเคร่ืองมือเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ Performance Monitoring Quality Assurance (PMQA) ซ่ึงประกอบ
ไปด้วยการใช้ Balanced Scorecards และตัวช้ีวัดผลการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง
ท้ังหมด สำาหรับในระดับท้องถ่ิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการใช้ระบบการบริหารคุณภาพระดับท้องถ่ิน 
(Local Quality Management system) นอกจากน้ี รัฐบาลต้องจัดทำาถ้อยแถลงนโยบายรัฐบาล และจัด
เตรียมแผนการบริหารราชการระยะ 4 ปี ซ่ึงในระดับกระทรวงและจังหวัดจะถูกนำาไปปรับเป็นแผนการ
ดำาเนินงานระยะ 4 ปี ตลอดจนแผนการดำาเนินงานรายปี โดยในระดับจังหวัดน้ัน ต้องจัดทำาแผนยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาท้องถ่ินระยะ 3 ปีอีกด้วย ท้ังน้ีตัวช้ีวัดผลงานของแผนต่างๆ ข้างต้น
จะถูกนำาไปพิจารณาในการเตรียมจัดทำางบประมาณประจำาปี

บรหิารงานและปฏบัิตงิานแบบองคร์วม เพ่ือใหเ้กดิ
การบรหิารงานภาครฐัท่ีตอบสนองและมีประชาชน
เป็นจุดศูนย์กลางของการให้บริการ ซึ่งตั้งแต่การ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีพบว่า หน่วย
งานราชการต่างๆ มีการปรับโครงสร้างการดำาเนิน
การและระบบการบริหารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการสาธารณะที่ตอบสนองและรับผิดชอบต่อ
ประชาชนมากขึ้น

13รายงานสรุป	:	การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะของไทย – รายงานการบริหารการเงินการคลังสาธารณะของประเทศไทย 

2รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานย่อยฉบับที่ 1 เรื่องการวางแผน การจัดทำางบประมาณ และแนวโน้มการคลัง



การประเมินแผนการปฏิรูป
การบริหารการคลังภาคสาธารณะ
และข้อเสนอแนะ

C



15รายงานสรุป	:	การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะของไทย – รายงานการบริหารการเงินการคลังสาธารณะของประเทศไทย 

19. กล่าวโดยสรุปแล้ว รัฐบาลมีศักยภาพในการ
ดำาเนนิการพฒันาโครงสรา้งการให้บรกิารสาธารณะ
และการบริหารการคลังสาธารณะ อย่างไรก็ดี

ระบบการบริหารการคลังสาธารณะแบบองค์รวม
นัน้ยงัไมม่ปีระสทิธภิาพและยงัมปีระเดน็ทีต่อ้งแกไ้ข
ปรับปรุงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

lบริการไปสู่ท้องถิ่นยังมีจำากัด นอกจากนี้ ข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับการคลังหรือผลงานการให้บริการของ
หน่วยงานท้องถิ่นยังมีไม่เพียงพอ ซึ่งทำาให้ยากต่อ
การตัดสินใจว่าองค์กรท้องถิ่นมีการใช้ทรัพยากร
ลงไปในที่ใด และการใช้ทรัพยากรดังกล่าวนำาไปสู่
ผลลัพธ์ที่ต้องการหรือไม่

20. ปัจจุบันแผนการปฏิรูปการกระจายอำานาจสู่
ทอ้งถิน่ของประเทศไทยยงัอยูใ่นชว่งของการเปลีย่น
ถ่าย และยังถือว่าไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
แม้ว่าระหว่างปี พ.ศ. 2542 – 2554 จะมีการโอน
ถา่ยหนา้ทีไ่ปสูห่นว่ยงานทอ้งถ่ินท่ีเพิม่มากข้ึนอย่าง
เห็นได้ชัด แต่โอนถ่ายงานในทางปฏิบัติของการให้

1.) การขาดความชัดเจนในการแบ่งขอบเขตของหน้าที่ระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่นในพ.ร.บ.การกระจาย
อำานาจใหแ้ก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ป ีพ.ศ. 2542 ทำาใหเ้กดิความสบัสนในบทบาทและหนา้ทีค่วาม
รบัผดิชอบของหนว่ยงานภาครฐัในระดบัตา่งๆ  โดยเฉพาะในสว่นของบรกิารสาธารณสขุและการศกึษา 
ส่งผลให้เกิดความไม่แน่ใจและความคับข้องใจระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น ในขณะเดียวกัน ส่วนกลาง
ยังผูกขาดการควบคุมการให้บริการในสาขาหลักๆ โดยเฉพาะในด้านสาธารณสุขและการศึกษา และ
เนื่องจากปัญหาการขาดความชัดเจนในบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างของหน่วยงานภาค
รัฐในระดับต่างๆ ทำาให้การประสานงานระหว่างการดำาเนินงานปฏิรูปการกระจายอำานาจไปสู่ท้องถิ่น
กับการปฏิรูปในบริการสาขาต่างๆ มีไม่เพียงพอ อย่างไรก็ดีในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมางานด้านการบริการ
สาธารณสุขและการศึกษาได้มีการดำาเนินงานปฏิรูปผ่านการบริหารงานของส่วนกลางภายใต้โครงการ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Care Scheme) และ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ซึ่งจัดตั้ง 176 พื้นที่ให้บริการการศึกษาทั่วทั้งประเทศ โดยให้โรงเรียนมีสิทธิอย่างชัดเจนในการ
ดำาเนินงานด้านการเงิน อย่างไรก็ดี การปฏิรูปการให้บริการดังกล่าวยังขาดการประสานและทำาให้เป็น
มาตรฐานเดยีวกบัการดำาเนินงานปฏริปูการกระจายอำานาจ นอกเหนือจากปัญหาข้างตน้แล้ว ยงัมคีวาม
ทา้ทา้ยในการปฏงิานทีต่อ้งประสานกันระหว่างการบรหิารงานในส่วนภูมิภาคและการบรหิารงานทอ้งถิน่ 
และหน่วยงานใหม่ของรัฐในระดับท้องถิ่นเอง ซึ่งได้ถูกตั้งขึ้นผ่านกระบวนการการกระจายอำานาจ 
การปกครองสู่ท้องถิ่น

2.) แรงเสียดทานท่ีเกิดขึ้นในระบบความสัมพันธ์ของรัฐบาลและท้องถิ่น และการขาดการประสานงาน 
ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิรูปการกระจายอำานาจสู่การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นนำาไปสู่การเลือกตั้งคณะกรรมการสำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่
ต้องวางแผนและให้บริการต่างๆ และในขณะเดียวกันต้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อประชาชนผู้มีสิทธิ
เลอืกตัง้ อยา่งไรกด็ ีการบรหิารงานในสว่นภมิูภาคยังมีบทบาทสำาคญัและผกูขาดการควบคมุการบริหาร
ในหน่วยงานระดับท้องถิ่น ซึ่งทำาให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากส่วนกลางได้รับความไว้วางใจให้ตัดสินใจในการ
ดำาเนนิงานวางแผนและการใหบ้รกิารเปน็หลกั โดยทีค่ณะกรรมการทอ้งถิน่จากการเลอืกตัง้ไมไ่ดรั้บสทิธิ
ในการบรหิารองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่อยา่งเตม็ที่ ระบบดังกล่าวทำาใหก้รอบภาระความรับผิดชอบใน
ระดบัทอ้งถิน่ถกูลดความสำาคญัลง และทำาใหเ้กดิความตงึเครยีดในความสมัพนัธข์องรฐับาลสว่นกลางและ
ส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้โดยทั่วไปกระทรวงต่างๆ จะต้องประสานงานผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทย ไม่สามารถประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นโดยตรง ซึ่งยังคงเป็นปัญหา
สำาหรับกระทรวงมหาดไทยในการควบคุมดูแลและประสานงานแบบองค์รวม เนื่องจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีเป็นจำานวนมากถึง 7,854 แห่ง
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21. การปฏิรูปการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ในระดับรัฐบาลส่วนกลางยังคงอยู่ระหว่างการ
เปลีย่นแปลงและยงัมปีระเดน็ทา้ทายทีต่อ้งปรบัปรงุ 
แก้ไข ถึงแม้ว่าทุกหน่วยงานราชการได้มีการใช้

22. จากจุดอ่อนต่างๆ ข้างต้นทำาให้เกิดข้อจำากัดใน
การดำาเนินงานเพื่อความโปร่งใสทางการคลังและ
ระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ และการที่
ประเทศไทยยังประสบปัญหาพื้นฐานเก่ียวกับการ

จัดทำารายงานด้านการเงินการคลังดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่าระบบหลักของ GFMIS ยังมีปัญหาและ
ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน

3.) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจำานวนมากมีขนาดเล็กทำาให้ในเชิงการเงินไม่เกิดความคุมค่าในการบริหาร
งานและไม่มีศักยภาพเพียงพอในการให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยท่ีประเทศไทยเป็น
ประเทศหนึง่ท่ีมอีงคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินเปน็จำานวนมากแตม่จีำานวนประชากรตอ่หนึง่องคก์รในจำานวน
ทีน่อ้ยเมือ่เทยีบกบัประเทศรายไดป้านกลางทีม่กีารกระจายอำานาจอืน่ๆ ซึง่เหน็ไดจ้ากองคก์รปกครองสว่น
ท้องถิ่นของไทยมากกว่า 3,000 แห่ง จาก 7,854 แห่งทั่วประเทศ มีจำานวนประชากรน้อยกว่า 5,000 
คน ซึ่งทำาให้มีต้นทุนการบริหารงานในแต่ละหน่วยที่สูง และไม่มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และจาก
การสำารวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า 1 ใน 3 ของรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำานวนมากมีส่วนทำาให้การประสานงาน
ระหว่างส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นมีความยากลำาบาก

4.) การขาดข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการให้บริการทำาให้กลไกภาระความรับผิดรับชอบของท้องถิ่น
ไม่มีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดแคลนใน 3 ประเด็น ได้แก่ (1) การ
เปิดเผยข้อมูลรวมเกี่ยวกับสถานะการเงินของหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรท้องถิ่นขนาดเล็กหรือใหญ่ 
(2) การมีเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติเกี่ยวกับการให้บริการ หรือข้อมูลเกี่ยวกับผลงานการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (3) ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ การขาดข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวทำาให้กระบวนการความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของท้องถิ่นไม่มีประสิทธิภาพ และยังปลูกฝังแนวความคิดในทางลบต่อการบริหารงานระดับท้อง
ถิ่น และนำาไปสู่ความเข้าใจในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผิด

1.) รายงานการของเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. 2551 ยงัไมไ่ดร้บัการรบัรองจากสำานักงานตรวจเงินแผน่ดนิ เน่ืองจาก
 ปัญหาด้านข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันในระบบ GFMIS รวมถึงศักยภาพในการดำาเนินงานตรวจสอบด้วย
 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน

2.) จัดทำารายงานเปรียบเทียบงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรที่ปรากฎในเอกสารงบประมาณกับรายจ่าย
งบประมาณจริง (Budget-to-actual report) โดยแบ่งตามลักษณะทางเศรษฐกิจหรือตามลักษณะงาน 
เนือ่งจากผงับญัชทีีใ่ชส้ำาหรบัการบรหิารงบประมาณและผงับัญชท่ีีใชส้ำาหรบัการเบิกจ่ายงบประมาณจรงิ
ของกรมบัญชีกลางยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และระบบงบประมาณแบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-Budget) 
และ ระบบ GFMIS ไม่มีการเชื่อมโยงกัน

3.) รวบรวมข้อมูลการดำาเนินงานด้านการเงินการคลังของภาครัฐ เนื่องจากข้อมูลด้านการเงินการคลังของ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ครบถ้วน

4.) จัดทำารายงานการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานและกรมต่างๆ เนื่องจากข้อมูลภายในระบบ 
 การรายงานการจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

ระบบ GFMIS ไปพร้อมกับระบบการรายงานด้าน
การคลัง อย่างไรก็ดกีระทรวงการคลังยังไม่สามารถ
ที่จะดำาเนินการในเรื่องต่อไปนี้



26. เพื่อให้การจัดทำางบประมาณมีเอกภาพและ
ความยืดหยุ่น รัฐบาลควรดำาเนินการ ดังนี้ (1) จัด
แบ่งประเภทของเงินกู้แบบ Program loan ให้
ปรากฏอยูใ่นงบประมาณ เพือ่ให้เกิดความยืดหยุ่นใน
การนำาทรัพยากรเหล่านั้นไปใช้กับงบประมาณราย
จา่ยอืน่ๆ ได ้และ (2) รฐับาลควรปรบัแกเ้พดานเงนิกู ้
ภายใต ้พ.ร.บ. การบรหิารหนีส้าธารณะ พ.ศ. 2548

ในกรณีท่ีจำาเป็นต้องใช้งบประมาณเกินเพดานที่
กำาหนดไว้แต่ไม่ใช่เมื่อมีเหตุฉุกเฉินโดยไม่ต้องผ่าน
ช่องทางแหล่งเงินนอกงบประมาณ (Off-budget) 
ทั้งนี้การดำาเนินการดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการจัด
ทำางบประมาณทีเ่ป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั และยงัลด
ปริมาณงานของกระทรวงการคลังที่จะต้องบริหาร
และรายงานการใช้เงินทุนดังกล่าวอีกด้วย

23. ถึงแม้ว่าระบบการจัดทำางบประมาณแบบมุ่ง
เน้นผลงานภายใต้การปฏิรูปการจัดทำางบประมาณ 
อนุญาตให้สำานักงบประมาณจัดทำาข้อมูลภายใน
องค์กรเพือ่พฒันาการจดัทำางบประมาณได ้อยา่งไร
กด็ ีในระยะเริม่ตน้ของการเตรยีมจัดทำางบประมาณ 
สำานกังบประมาณไมม่กีารจดัทำาเอกสารยทุธศาสตร์
การจัดทำางบประมาณ (Budget Strategy Paper: 
BSP) อย่างเป็นทางการ และยังไม่มีการให้ข้อมูล
กรอบเพดานงบประมาณแกห่นว่ยงานตา่งๆ ในชว่ง
การจดัทำาคำาของบประมาณสง่ผลใหห้นว่ยงานจดัทำา

24. นอกจากนี้ ยังมีประเด็นข้อกังวลเกี่ยวกับการ
จัดทำางบประมาณของชาติที่เป็นเอกภาพ โดย 
พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 มี
การกำาหนดเพดานการกู้ยืมเงินภายในประเทศและ
ต่างประเทศ3 อย่างไรก็ดี ในระบบการบริหาร
การเงินการคลังอนุญาตให้รัฐบาลกู้ยืมทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติมได้เกินเพดานที่
ระบใุนพ.ร.บ. การบรหิารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 
โดยการออกพระราชกฤษฎีกาฉุกเฉิน4 และในกรณี
ที่รัฐบาลต้องการระดุมทุนเกินกรอบการขาดดุลงบ
ประมาณประจำาปีซึ่งระบุในพ.ร.บ. การบริหารหนี้
สาธารณะ พ.ศ. 2548 รัฐบาลสามารถดำาเนินการ

25. โดยทั่วไปในระบบการบริหารการเงินการคลัง
สาธารณะของไทย เงินกู้ตามแผนงาน (Program 
loan) ใชส้ำาหรบัการขาดดลุรายจ่ายงบประมาณจะ
ถอืเปน็แหลง่เงนิทนุเงนินอกงบประมาณ ซึง่การจัด
แบ่งดังกล่าวทำาให้เกิดความไม่ยืดหยุ่นในด้านการ

งบประมาณโดยไม่รู้ถึงข้อจำากัด และจัดทำาคำาขอ
งบประมาณที่สูงกว่าความต้องการจริงมาก ซ่ึง
ทำาให้ท้ายที่สุดต้องตัดลดคำาของบประมาณของ
หนว่ยงานตา่งๆ เพือ่ใหเ้พยีงพอกบัทรพัยากรทีม่อียู ่
อย่างไรก็ตาม สำานักงบประมาณมีการจัดทำาตัวเลข
กรอบเพดานงบประมาณของแต่ละหน่วยงานจาก
แบบจำาลองรายจ่ายงบประมาณล่วงหน้าในระยะ
ปานกลาง (Top-down MTEF) ซึ่งใช้เป็นข้อมูล
ภายในและไม่เผยแพร่ต่อหน่วยงานที่จัดทำาคำาขอ
งบประมาณ

ได้ 2 ทาง ได้แก่ (1) ออกกฎหมายเปลี่ยนแปลง
เพดานดังกล่าว และ (2) กำาหนดรายการกู้ยืมดัง
กล่าวให้เป็น นอกงบประมาณ (off-budget) และ
หากรัฐบาลเลือกที่จะใช้ทางเลือกที่ 2 กระทรวง
การคลังจะเป็นผู้ดำาเนินการเกี่ยวกับเงินทุน และ
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินทุนจะต้องรายงานการ
ใช้งบประมาณดังกล่าวต่อกระทรวงการคลังควบคู่
ไปกันจัดทำารายงานงบประมาณในระบบ ซึ่งทำาให้
เกิดต้นทุนในการบริหารและการทำาธุรกรรมที่มาก
ข้ึน ตลอดจนทำาให้เกิดจุดออ่นในการตรวจสอบและ
ประเมินผลของระบบ

คลงัสำาหรบัรฐับาลเนือ่งจากไมส่ามารถใชเ้งนิกูแ้บบ 
Program loan ในการบริหารงบประมาณทั่วไป 
และในทางปฏบิตัยิงัเปน็การตกีรอบใหเ้งนิกูด้งักล่าว
ใช้ได้กับเฉพาะบางโครงการเท่านั้
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3ตาม พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะกำาหนดให้มีการขาดดุลงบประมาณประจำาปีได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินรายจ่ายงบประมาณประจำาปี (รวมงบเพิ่มเติม) 
รวมกับร้อยละ 80 ของวงเงินรายจ่ายชำาระหนี้เงินต้น และเงินกู้ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินรายจ่ายงบประมาณประจำาปี

4รัฐธรรมนูญปี 2550 มาตรา 184 ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชกำาหนดให้
ใช้บังคับดังเช่น พ.ร.บ. ได้



ผลการศึกษาที่สำาคัญของการปฏิรูป
การบริหารการเงินการคลังสาธารณะD



• ลดความเหล่ือมล้ำาในการเข้าถึงบริการสาธารณะ โดยเพ่ิมความเท่าเทียมในการโอนเงินงบประมาณระหว่าง
หน่วยงาน และทบทวนนโยบายรายจ่ายเพ่ือให้การบริการสาธารณะในพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหามีประสิทธิภาพดีข้ึน

• ปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและท้องถ่ิน โดยให้บทบาทของรัฐบาลแต่ละระดับมี
ขอบเขตท่ีชัดเจน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสาขาบริการสาธารณสุขและการศึกษา นอกจากน้ี ควรมีการบูรณา
การการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหลายๆ แห่ง เพ่ือให้เป็นหน่วยงานท่ีมีความคุ้มค่าในเชิง
การเงินและสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้

• ปรับมาตรฐานการการควบคุมดูแลและประเมินการทำางานของการให้บริการสาธารณะและระบบการ
บริหารการเงินการคลังสาธารณะ เพ่ือให้ท้องถ่ินเกิดความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ซ่ึงควรมีการกำาหนดมาตรฐาน
การให้บริการสาธารณะระดับชาติ จัดทำารายงานผลการดำาเนินงานรายปีบนเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว รวมถึง
เปิดเผยรายละเอียดราคาในการจัดซ้ือจัดจ้าง ตลอดจนจัดทำารายงานเก่ียวกับการดำาเนินงานในระดับท้องถ่ิน

27. จากการวิเคราะห์การปฏิรูปและประเด็นต่างๆ 
ของการกระจายอำานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถ่ินในระบบการบริหารการเงินการคลังสาธารณะ 
ทำาให้เห็นถึงประเด็นสำาคัญที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งจะ
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การลดความเหลื่อมล้ำาในการเข้าถึง	
บริการสาธารณะ

ทำาให้การให้บริการสาธารณะในระดับส่วนกลาง
และท้องถิ่นมีความเท่าเทียมและมีความรับผิดรับ
ชอบมากขึ้น ดังนี้

28. ประเด็นคำาถามที่เกิดขึ้นในระยะเริ่มแรกของการปฏิรูปการบริหารการเงินการคลังสาธารณะ ได้แก่

1.) ภาพรวมการดำาเนนิงานของรฐับาลไทยเปน็อยา่งไร คำาถามนีเ้ปน็ประเดน็สำาคญัเนือ่งจากหนว่ยงานตา่งๆ 
ไมส่ามารถรวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัการเงนิการคลงัขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จากขอ้มลูของสว่นกลาง
ได้ นอกจากนี้ เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรงบประมาณร้อยละ 26 จากรายได้ของ
รัฐบาลกลาง ดงันัน้ความเขา้ใจในสถานะการเงนิการคลงัขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จงึเปน็สิง่สำาคญั

2.) รัฐบาลมีแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในแต่และภูมิภาคอย่างไร โดยเฉพาะในสาขาสาธารณสุขและ
การศึกษา คำาถามนี้มีความสำาคัญเพื่อให้เข้าใจว่าการใช้จ่ายภาครัฐได้ช่วยพัฒนาการให้บริการสาธาณะ
หรือทำาให้ความเหลื่อมล้ำาระหว่างภูมิภาคถดถอยลง

3.) รัฐบาลจะช่วยพัฒนารายงานด้านการคลังและนโยบายด้านรายจ่ายได้อย่างไร
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29. ในการตอบคำาถามข้างต้นต้องมีการรวบรวม
ข้อมูลด้านการคลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมกับข้อมูลด้านการคลังจากรัฐบาลส่วนกลาง 
และเพื่อลดช่องว่างของข้อมูลเกี่ยวกับรายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำานักงานคณะ
กรรมการการกระจายอำานาจ สำานักนายกรัฐมนตรี 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ทำาการสำารวจ
การดำาเนนิงานดา้นการคลงัขององคก์รปกครองสว่น

30. ข้อมูลจากการสำารวจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดังกล่าวสามารถใช้เพื่อจัดทำารายงานการ
ดำาเนินงานของภาครัฐ (General Government 
Fiscal Operations) สำาหรับปี พ.ศ. 2550-2553 
(ตารางที่ 2) นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 
ที่สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำารายงานการ

ท้องถิ่นทั้ง 7,854 แห่ง โดยสำาหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2550-2552 ไดท้ำาการสำารวจขอ้มลูจากองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 6,308 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 
80 ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทัง้หมด) ผลจาก
การทำาแบบสำารวจดงักลา่วทำาใหเ้กดิขอ้มลูทีส่มบรูณ์
ชดุหนึง่ทีม่อียูใ่นประเทศไทยขณะนี ้และไดถ้กูนำามา
ใชใ้นการวเิคราะหก์ารปฏริปูการบรหิารการเงนิการ
คลังสาธารณะเป็นอย่างมาก

ดำาเนินงานของภาครัฐได้ ถึงแม้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวนับเป็นข้อมูล
ชุดหนึ่งที่ดีที่ครบถ้วนที่สุดในขณะนี้ แต่ยังมีข้อ
จำากัดที่เกิดจากเครื่องมือการสำารวจ ซึ่งอาจจะส่ง
ผลตอ่คณุภาพของขอ้มลูชดุดงักลา่ว จงึตอ้งชีแ้จงให้
เห็นประเด็นสำาคัญเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูลดังนี้

• ถึงแม้ว่ารัฐบาลส่วนกลางจะมีรายละเอียดงบประมาณและข้อมูลท่ีแท้จริง แต่การนำาข้อมูลดังกล่าวมาใช้กับ
ประเภทของเศรษฐกิจโดยละเอียดยังทำาได้ยาก เน่ืองจากระบบการจำาแนกประเภทของระบบงบประมาณ
และการบัญชีแตกต่างกัน

• กระทรวงการคลังมีการเผยแพร่ข้อมูลดุลเงินนอกงบประมาณ (non-budgetary balance) ซ่ึงคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในปี  พ.ศ. 2552 (ตารางท่ี 1) อย่างไรก็ดี ไม่มีการเปิดเผย
ข้อมูลท่ีใช้ในการคำานวนตัวเลขดังกล่าว จึงไม่สามารถประเมินได้ว่าตัวเลขรวมประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

• การสำารวจองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่สามารถรวบรวมละเอียดข้อมูลการคลังสำาหรับท้ัง 6,308 แห่งได้ 
ทำาให้ต้องใช้การประมาณการในบางกรณี

• โครงสร้างด้านบัญชีและการจำาแนกประเภทระหว่างรัฐบาลกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความ
แตกต่างกัน ทำาให้ไม่สามารถรวมข้อมูลรายสาขาในระดับบริหารได้ 



31. จากการนำาเสนอในตารางที่ 2 มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
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• ความแตกต่างระหว่างงบประมาณและรายจ่ายจริงในแต่ละปี อาทิเช่น ในปี พ.ศ. 2552 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินได้รับงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 65 ของงบประมาณรายได้ ในขณะท่ีมีการรายงานว่าได้รับงบ
ประมาณร้อยละ 76 ของงบประมาณท่ีโอนมา ซ่ึงจากข้อสังเกตน้ีสามารถอธิบายได้หลายเหตุผล ซ่ึงรวมถึง
การรายงานท่ีผิดพลาด ความล่าช้าในการโอนเงินจากส่วนกลางไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือเป็น
เพียงการลดงบประมาณท่ีโอนจากส่วนกลางไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อย่างไรก็ดี เน่ืองจากในกรณี
น้ีตัวเลขมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด หน่วยงานกำากับดูแลจึงอาจจำาเป็นต้องมีการทบทวนในประเด็นดัง
กล่าวเป็นการเฉพาะ

• อย่างไรก็ตาม หากไม่คำานึงถึงความผันแปรของตัวเลขงบประมาณท่ีแท้จริง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
งบประมาณท่ีสมดุล แต่มีการขาดดุลเล็กน้อยในปี พ.ศ.2552

• กล่าวโดยรวมแล้วงบการดำาเนินงานของภาครัฐมีการขาดดุลในระดับท่ีไม่มากนัก และโดยส่วนใหญ่เกิดจาก
รัฐบาลส่วนกลาง

ตารางที่ 2 : รายงานการดำาเนินงานของภาครัฐ (พ.ศ. 2550-2552)

budget Actual % budget Actual % budget Actual %

1. Revenue

2. Expenditure

- Current year expenditure

- Carry - Over from previous FY

- Stimulus Package

- less : principal repayment

- less : replenishment to TreasuryA/C

3. Non-budetary balance

4. Central fiscal balance

% of GDP

1,420.0

1,510.7

1,566.2

-

-

55.5

-

-28.4

-119.1

-1.4%

1,444.5

1,475.0

1,470.8

104.1

-

100.0

-

-28.4

-59.0

-0.7%

102%

98%

94%

180%

49%

1,495.0

1,614.5

1,660.0

-

-

45.5

8.8

-110.7

-1.2%

1,545.8

1,582.8

1,532.5

100.9

-

50.6

-

8.8

-28.1

-0.3%

103%

98%

92%

111%

25%

1,604.6

1,855.9

1,951.7

-

14.6

63.7

46.7

131.2

-120.1

-1.4%

1,410.9

1,818.2

1,790.8

126.3

14.6

66.7

46.7

131.2

-276.2

-3.1%

88%

98%

92%

105%

230%

Central Government
FY 2007 FY 2008 FY 2009

budget Actual % budget Actual % budget Actual %

1. Revenue (Excluding transfer)

1.1 owned source revenue

1.2 revenue sharing from government

2. Transfers

3. Expenditure

4. Local fiscal balance

% of GDP

218.1

139.4

357.4

0.0

0.0%

176.3

56.1

120.2

101.9

225.8

52.4

0.6%

81%

73%

63%

228.

147.8

376.7

0.0

0.0%

168.4

50.2

118.2

121.7

266.8

23.3

0.3%

74%

82%

71%

251.3

163.1

414.4

0.0

0.0%

162.2

45.6

116.6

124.1

287.3

-1.0

0.0%

65%

76%

69%

Central Government
FY 2007 FY 2008 FY 2009

ที่มา : สำานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง และผลสำารวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ธนาคารโลก)

budget Actual % budget Actual % budget Actual %

1. General Revenue

    % of GDP

2. General Expenditure

    % of GDP

3. General fiscal balance

    % of GDP 

Memo : Nominal GDP (FY) 

1,638.1

19.5%

1,728.8

20.6%

-119.1

-1.4%

8,399.0

1,620.8

19.5%

1,598.9

19.3%

-6.5

-0.1%

8,301.7

99%

92%

-5%

1,723.9

18.7%

1,843.4

20.0%

-110.7

-1.2%

9,232.2

1,714.2

18.7%

1,727.9

18.9%

-4.8

-0.1%

9,145.5

99%

94%

4%

1,856.0

21.3%

2,107.2

24.2%

-120.1

-1.4%

8,712.5

1,573.0

17.8%

1,981.4

22.4%

-277.2

-3.1%

8,850.6

85%

94%

231%

General Government
FY 2007 FY 2008 FY 2009
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32. ข้อมูลรวมของภาครัฐที่ได้รับการพัฒนามาเพื่อ
การปฏิรูปการเงินการคลังสาธารณะนั้น แสดงให้
เห็นว่ายังมีความเหลื่อมล้ำาค่อนข้างมากในการใช้
จา่ยในระดบัภมูภิาค ภาพที ่5 แสดงถงึงบประมาณ

รายจ่ายภาครัฐต่อหัวในแต่ละภูมิภาค ซึ่งรวมถึง
สาขาสาธารณสุขและการศึกษา ในขณะที่ตารางที่ 
3 แสดงถึงการใช้จ่ายต่อหัวในแต่ละภูมิภาคซึ่งรวม
ถึงสาขาสาธารณสุขและการศึกษา

ตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากรคิดเป็นร้อยละ 34 
และมีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมเท่ากับร้อยละ 
12 แตไ่ดร้บังบประมาณในสัดส่วนรอ้ยละ 5.8 ของ
งบประมาณรายจ่ายทั้งหมด

ตารางที่ 3 : รายจ่ายสาธารณะ – ต่อหัว รายภูมิภาค

การใช้จ่ายต่อหัว กรุงเทพ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคใต้

การใช้จ่ายส่วนกลางทั้งหมด
- สาธารณสุข
- การศึกษา
- อื่น ๆ

การใช้จ่ายส่วนท้องถิ่นทั้งหมด
- สาธารณสุข
- การศึกษา
- อื่น ๆ

การใช้จ่ายภาครัฐทั้งหมด
- สาธารณสุข
- การศึกษา
- อื่น ๆ
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ที่มา : กรมบัญชีกลาง และผลสำารวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วย : บาท

ภาพที่ 5 : การเปรียบเทียบแต่ละภูมิภาคของงบประมาณรายจ่าย ผลิตภัณฑ์มวลรวม และประชากร (พ.ศ. 2553)

ที่มา : กระทรวงการคลัง และธนาคารโลก
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33. ภาพที่ 5 แสดงในเห็นว่างบประมาณรายจ่าย
รายภูมิภาคมีการกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ แม้
มีประชากรเพียงร้อยละ 17 และมีสัดส่วนต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมเท่ากับร้อยละ 26 แต่ได้รับงบ
ประมาณรายจ่ายถึงร้อยละ 72 ในขณะท่ี ภาค
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34. การกระจุกตัวของงบประมาณรายจ่ายใน
กรุงเทพฯ สามารถอธิบายได้หลายประการซึ่งรวม
ถึง (1) ต้นทุนการบริหารงานที่สูงเนื่องจากเป็น
กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงและเป็นที่ตั้งของรัฐบาล
ส่วนกลาง และมีสถานศึกษาและสถานพยาบาล
ขนาดใหญ่ (2) มีต้นทุนต่อหน่วยในการให้บริการ
สาธารณะสูงเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ (3) ผลกระ
ทบจากการเกาะกลุม่ทำาใหมี้การให้บรกิารทางสังคม
และโครงสร้างพื้นฐานที่มากกว่าภูมิภาคอื่นๆ อนึ่ง

35. เหตุผลอีกประการของการประจายงบประมาณ 
รายจ่ายที่ไม่เท่าเทียมกันมาจากสัดส่วนเงิอุดหนุน 
ที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำาต่อเงินอุดหนุนทั่วไป
ทั้งหมดค่อนข้างน้อย ซึ่งภาพที่ 6 แสดงสูตรการ
จัดสรรเงินอุดหนุนปีงบประมาณ 2554 ซึ่งเห็นได้

36. ประสบการณ์ของต่างประเทศแสดงให้เห็น
วา่การเจริญเติบโตของเศรษฐกจิจากประเทศรายได้
น้อยไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงนั้น ภาคการผลิตมัก
จะกระจุกตัวในบางพื้นที่ อาทิเช่น เมืองใหญ่ พื้นที่
ติดชายฝั่งทะเล และมีพื้นที่ติดกับประเทศอื่น และ

37. ที่ผ่านมาเห็นได้ว่าประเทศไทยมีการพัฒนาท่ี
เป็นไปในแนวทางเดียวกับประเทศอื่นๆ ข้างต้น 
โดยมกีารกระจกุตวัของกจิกรรมทางเศรษฐกจิรอบๆ 
กรุงเทพฯและภาคกลาง ซึง่ทำาใหพ้ืน้ทีด่งักลา่วไดร้บั
งบประมาณเพือ่การพฒันาในระดบัทีส่งูตามไปดว้ย

1.) ให้ความสำาคัญกับนโยบายรายจ่ายไปยังภูมิภาคที่ยังขาดประสิทธิภาพในด้านการให้บริการให้มีมากขึ้น 
 โดยตั้งเป้าให้ไปสู่ระดับเดียวกับกรุงเทพฯ

2.) กำาหนดสัดส่วนเงินอุดหนุนในส่วนที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำาเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2 เป็นอย่างน้อยร้อยละ
  15-20 ของการโอนทั้งหมด เพื่อเพิ่มความเท่าเทียมระหว่างภูมิภาค

โดยทั่วไปในหลายประเทศ การที่เมืองหลวงได้รับ
งบประมาณรายจ่ายมากกว่าจังหวัดอืน่ๆ ในสดัสว่น 
5 เท่านั้น ถือเป็นเรื่องปกติ อย่างไรก็ตาม สำาหรับ
ประเทศไทย ความแตกตา่งของงบประมาณรายจา่ย
ในกรุงเทพฯ และภูมิภาคอื่นๆ มีสัดส่วนถึง 1 ต่อ 
10  ซึง่หากไม่คำานึงถงึเหตผุลทีก่ล่าวขา้งตน้ จะเหน็
ได้ว่าการกระจุกตัวของการใช้จ่ายงบประมาณของ
ไทยในกรุงเทพฯ นั้นค่อนข้างบิดเบือนไม่ได้สัดส่วน

ว่าจากเงินอุดหนุนทั้งหมด 173.9 พันล้านบาท
มีเพียง 3.6 พันล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 2 ของ
ทั้งหมด) ที่เป็นเงินอุดหนุนในส่วนที่ช่วยลดความ
เหลื่อมล้ำาซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยและไม่สามารถมีผล
ต่อพื้นที่การให้บริการที่ขาดประสิทธิภาพได้

การท่ีประเทศจะพัฒนาอย่างประสบความสำาเร็จ
นัน้ โดยสว่นใหญแ่ล้วจะตอ้งมแีนวนโยบายทีน่ำาไปสู่
ความเทา่เทยีมของความเปน็อยูข่องประชาชนในทกุ
พืน้ที ่ซึง่หมายความถงึความเทา่เทยีมกนัในการเขา้
ถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพด้วย

(ดังเห็นได้จากภาพที่ 5 และตารางที่ 3) ดังนั้น 
ความทา้ทายเชงินโยบายในขัน้ตอ่ไปคอืการทำาใหท้กุ
พืน้ทีใ่นประเทศสามารถการเขา้ถงึบรกิารสาธารณะ
ไดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนั ทัง้ในเชงิปรมิาณและคณุภาพ 
ในการนี้ รัฐบาลอาจพิจารณาดำาเนินการดังนี้
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ภาพที่ 6 : สูตรการโอนงบประมาณระหว่างหน่วยงานสำาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553/2554 (ล้านบาท)

เงินอุดหนุน
(173,900)

อบจ. / เทศบาล / อบต.
(158,875)

เมืองพัทยา
(1,395)

กทม.
(13,630)

กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น

(153,375)

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(78,346)

เงินอุดหนุนทั่วไป
(80,029)

สำานักงานปลัด
สำานักนายกรัฐมนตรี

(500) 

1. เงินรางวัลการบริหาร
 จัดการที่ดี (250)
2. เงินรางวัลการจัดเก็บ
 รายได้ อปท. (250)

เงินอุดหนุนตามอำานาจหน้าที่
(52,062)

ส่วนที่ 1 
ตามอำานาจหน้าที่

(48,741)

ส่วนที่ 2
ลดความเหลื่อมล้ำา

(3,644)

เทศบาล : 50% ตามประชากร
 50% แบ่งเท่ากัน
อบต. :  40% ตามประชากร
 60% แบ่งเท่ากัน

อบจ.
10%

เทศบาล / อบต.
90%

สิ่งที่จำาเป็น 9 รายการ (27,966) 
1. เงินอุดหนุนค่าโดยสารรถไฟ (0.8)
2. บริการสาธารณสุข (890)
3. อาหารกลางวันโรงเรียน (15,253)
4. นมโรงเรียน (11,041) 
5. การบริหารสนามกีฬา (95)
6. เบี้ยเลี้ยงผู้ป่วยโรคเอดส์ (224)
7. ศูนย์ให้บริการทางสังคม (4)
8. บ้านคนชรา (100)
9. สร้างเสริมศักยภาพการบริหารการศึกษา (369)

1. สูบน้ำาด้วยไฟฟ้า (907)

2.  สนับสนุนการโอนบุคลากร (1,353)

3.  การศึกษาภาคบังคับ 
 (ค่ารักษาพยาบาล) (500)

4.  การศึกษาภาคบังคับ 
 (ค่าเช่าบ้าน) (80)

5.  การศึกษาภาคบังคับ 
 (บำานาญ) (1,544)

6.  สนับสนุนศูนย์เลี้ยงเด็ก (6,454)

7.  ก่อสร้างศูนย์เลี้ยงเด็ก (313)

8.  ครุภัณฑ์การศึกษาในโรงเรียน (102)

9. โครงการด้านสิ่งแวดล้อม (1,275)

10. บริหารน้ำาในนครราชสีมา (205)

11. เงินเดือนและค่าจ้างครู (11,227)

12. ประกันผู้สูงอายุ (31,068) 

13. เรียนฟรี 15 ปี (2,943)

14. อาสาสมัครสาธารณสุข (7,241)

15. สนับสนุนสวัสดิการสังคม
 สำาหรับผู้พิการ (4,740)

16. เงินชดเชยสำาหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัด
 ชายแดนภาคใต้ (254)

17. โครงการพัฒนาเร่งด่วน (8,142)
 - ปรับปรุงถนนในท้องถิ่น (3,406)
 - ศูนย์กีฬา (720)
 - โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
   พัฒนายุทธศาสตร์ (4,016)
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ภาพที่ 7 : โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย

การปรับโครงสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐบาลส่วนกลาง	และท้องถิ่น

(I)	การเปลี่ยนแปลงไปสู่การปกครองแบบการกระจายอำานาจ	
ภายใต้การปกครองแบบรัฐเดี่ยว

มือ) ซึ่งภายใต้การบริหารงานแบบคู่ขนานดังกล่าว 
กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่สนับสนุนองค์กรส่วน
ท้องถิ่นให้บริหารงานด้วยตนเอง และในขณะ
เดยีวกนัตอ้งใหห้นว่ยงานทอ้งถิน่ปฏบิตัติามกฎและ
ระเบียบซึ่งใช้กำากับดูแลส่วนกลาง การบริหารงาน
ในลักษณะดังกล่าวจะทำาให้คณะกรรมการท้องถิ่น
ที่มาจากการเลือกตั้งทำาหน้าที่ผู้รักษาผลประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วน
กลางคอยกำากับดูแลให้หน่วยงานท้องถิ่นมีการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด
(76)

กรมการปกครอง กรมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อำาเภอ
(878)

อบจ.

ตำาบล
(5,770)

เทศบาล
(นคร/เมือง/ตำาบล)

(2,007) 

หมู่บ้าน
อบต. 
(5,770)

กทม. 
และเมืองพัทยา

กระทรวงมหาดไทย

การบริหารงานส่วนกลาง

การบริหารงาน
จังหวัด

การบริหารงาน
ส่วนท้องถิ่น

ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

38. ภาพที่ 7 แสดงถึงผลของการปฏิรูปการกระ
จายอำานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งให้เกิด
ระบบการบริหารงานแบบคู่ขนานในระดับท้องถิ่น 
หน่วยงานระดับท้องถิ่นทั้งหมดมีการเลือกตั้งคณะ
กรรมการซึ่งได้รับมอบอำานาจให้ตัดสินใจเก่ียวกับ
การให้บริการสาธารณะและการจัดลำาดับความ
สำาคัญของการใช้งบประมาณ (ภาพที่ 7 ด้านขวา
มือ) ในขณะเดียวกัน ให้ผู้บริหารสูงสุดของจังหวัด
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานทั่วไปในหน่วยงาน
ท้องถิ่นดังกล่าว โดยร่วมหารือกับคณะกรรมการ
ท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง (ภาพที่ 7 ด้านซ้าย
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40. นอกจากนี้ ยังมีประเด็นความท้าทายด้านการ
ประสานงานของการใหบ้รกิารสาธารณะ เนือ่งจาก
หน่วยงานท้องถิ่นไม่มีช่องทางในการประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำานักงบประมาณ
หรือกระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงคมนาคม 
เป็นต้น แต่หน่วยงานท้องถิ่นจะต้องติดต่อผ่าน
กระทรวงมหาดไทยเพือ่หารอืในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง
กับกระทรวงหรือหน่วยงานส่วนกลางอื่นๆ จำานวน

39. อย่างไรก็ดี การใช้ระบบการบริหารงานแบบ
คู่ขนานในทางปฏิบัตินั้นกำาลังประสบปัญหาอย่าง
ชัดเจน เนื่องจากในขณะที่ คณะกรรมการท้องถิ่น
ที่มาจากการเลือกตั้งมีอำานาจหน้าที่และเป็นผู้รับ
ผิดชอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำาเนินงานของ
หน่วยงานท้องถิ่น แต่ในความเป็นจริงแล้วการ
ควบคุมและการตัดสินใจกระทำาโดยเจ้าหน้าที่จาก

อปท. ที่มีมากถึง 7,853 แห่งเป็นอุปสรรคในการ
ประสานที่มีประสิทธิภาพของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการขาดการประสานงาน
ยังเป็นการเพิ่มต้นทุนและความยุ่งยากแก่หน่วย
งานท้องถิ่น ลดความรับผิดชอบในหน้าท่ี ตลอด
จนทำาให้ความสนใจถูกเปล่ียนไปที่ปัญหาความ
สัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานไม่ใช่ประเด็นที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาท้องถิ่น ภาพที่ 8 อธิบายถึงการดำาเนิน
งานในเชิงปฏิบัติซึ่งมีความยุ่งยากอย่างเห็นได้ชัด

ส่วนกลาง ซึ่งขึ้นตรงกับรัฐบาล จึงทำาให้เกิดความ
ไม่ชดัเจนในขอบเขตหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบและการ
ควบคมุดแูล และในกรณรีา้ยแรงอาจทำาให้เกิดแรง
เสียดทานในด้านความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง
และทอ้งถิน่ โดยเฉพาะในกรณทีีค่ณะกรรมการทอ้ง
ถิ่นมีความเห็นไม่ตรงกับเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง

ภาพที่ 8 : ความสัมพันธ์ในการดำาเนินงานของส่วนกลางและท้องถิ่นในทางปฏิบัติ
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41. โครงสรา้งการบรหิารงานแบบคูข่นานในปัจจุบัน
นัน้ขัดกับวิสัยทัศนพ์ืน้ฐานของการกระจายอำานาจสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้การปกครอง
แบบรัฐเดี่ยว ดังนั้น การปรับปรุงประสิทธิภาพ

42. เนื่องจากปัจจุบันไทยเป็นประเทศท่ีบริหาร
งานโดยรัฐบาลเดียว จากการศึกษาวิเคราะห์
ประเด็นต่างๆ การจัดการเชิงสถาบัน ตลอดจน
ประสบการณ์ระหว่างประเทศอื่นๆ จึงมีข้อเสนอ
แนะให้ประเทศไทยมีการเปล่ียนถ่ายการกรจาย 
อำานาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ประเทศไทยภายใต้โครงสร้างการปกครองแบบรัฐ
เดี่ยวเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญของประเทศ 
ซึ่งแสดงให้เห็นโครงสร้างข้อสเนอแนะในภาพที่ 
9 ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งแต่งตั้งโดยส่วนกลางควร
เป็นผู้บริหารสูงสุดในระดับจังหวัด (provincial 
chief executive) เป็นเวลา 4 ปีด้วย อย่างไรก็ดี 
การแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดควรได้รับความเห็น
ชอบโดยเสียงส่วนใหญ่ของคณะกรรมการจังหวัด 
(provincial council) และสามารถถูกปรับเปลี่ยน
ได้หาก 3 ใน 4 ของคณะกรรมการจังหวัดลง
คะแนนไมไ่วว้างใจ ทัง้นี ้คณะกรรมการจงัหวดัควร
ประกอบไปด้วย หัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นภายในจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้ง และประธาน

43. ภายใต้ข้อเสนอแนวทางการกระจายอำานาจ
ข้างต้น การถ่ายโอนเงินอุดหนุนจะถูกปรับเปลี่ยน
ใหโ้อนจากกรมบญัชกีลางโดยตรงไปยงัแตล่ะหนว่ย
งานท้องถ่ิน โดยมรีะบบการบรหิารการเงนิการคลัง
ทีเ่ชือ่มโยงระหวา่งสว่นกลางและทอ้งถิน่ สำานกังาน
พื้นท่ีของหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องจะต้องมี
การรายงานแบบคู่ขนานแก่หน่วยงานบริหารส่วน
กลางและท้องถิ่น ภายใต้การดำาเนินการในรูปแบบ
ดังกล่าว อำานาจหน้าท่ีของกรมการปกครองและ
สำานกังานพืน้ทีใ่นสงักดัจะเป็นการให้การสนับสนุน
ทางเทคนิค ไม่ใช่เพียงกำากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นอกจากน้ี ตำาแหน่งภายในหน่วย
งานส่วนกลาง เช่น เจ้าหน้าที่อำาเภอและตำาบล 
จะเปลีย่นเปน็เจา้หนา้ทีป่ระสานงานท้องถ่ิน/ตำาบล

ซึ่งจะยังคงแต่งตั้งมาจากส่วนกลาง แต่จะถูก
ประเมินรายปีโดยคณะกรรมการที่มาจากการเลือก
ตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีโดยต้อง
ได้รับคะแนนเสียง 3 ใน 4 จากคณะกรรมการ 
ในการโอนย้ายเจ้าหน้าที่ไปประจำาพื้นที่อื่นก็คงใช้
เกณฑเ์ดยีวกนักลา่วคอืตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีง 3 ใน 
4 จากคณะกรรมการจึงมีสทิธ์ิโอนย้ายเจ้าพนกังาน
ได้ ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการประสานงานกับ
ศูนย์กลาง, อบจ. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นๆ หน่วยงานท้องถิ่นยังจะสามารถประสานงาน
เกีย่วกบัการใหบ้รกิารสาธารณะตา่งๆ กบัหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงอีกด้วย

ของการดำาเนนิงานของภาครฐัในระดบัภมูภิาค รวม
ถึงปรับโครงสร้างภาครัฐให้มีเอกภาพจะสามารถ
ช่วยลดต้นทุนและทำาให้การประสานงานระหว่าง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดีขึ้น

ซึ่งมาจากการคัดเลือกระหว่างคณะกรรมการ ทั้งนี้ 
หวัหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประชากรใน
พื้นที่มากกว่า 10,000 คน สามารถอยู่ในตำาแหน่ง
ได้เต็มสมัย ในขณะที่หัวหน้าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีประชากรในพื้นที่น้อยกว่า 10,000 คน 
ต้องหมุนเวียนตำาแหน่งทุก 1 ใน 4 ของระยะ
เวลาแต่ละสมัย อนึ่ง คณะกรรมการจังหวัดจะมี
อำานาจทางกฎหมายในพื้นที่การบริหาร และเป็น
ผู้ควบคุมดูแลผู้บริหารระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการ
จังหวัดจะเป็นผู้เตรียมวางแผนงบประมาณจังหวัด
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการจังหวัด 
นอกจากนี้ การออกกฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจงัหวดัถอืเปน็กฎหมายทีบ่งัคบัใช ้
นอกเสียจากไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทน
ราษฎรหรือศาล จากข้อเสนอแนะข้างต้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำานาจหน้าที่ที่กว้างขึ้น
และถือว่าเป็นผู้ร่วมงานในระดับเดียวกับ อบจ. ซึ่ง
ประกอบไปด้วยคณะกรรมการจังหวดัและผู้บรหิาร
ระดับจังหวัด
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44. ข้อเสนอการบริหารจัดการการกระจาย
อำานาจดังกล่าวสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2542 และ 2550 ซึ่งจะ

45. เมื่อปี พ.ศ.2554 คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศ ได้เสนอให้ยกเลิกสำานักงานผู้ว่าราชการ
จังหวัด และให้อำานาจหน่วยงานท้องถ่ินใน
การให้บริการสาธาณะต่างๆ และให้อำานาจผู้
บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ประสานโดยตรงกับหน่วยงานส่วนกลาง

ทำาให้เกิดเอกภาพในการดำาเนินงานระหว่างส่วน
กลางและท้องถิ่น โดยมีการปรับโครงสร้างระบบ
ความสัมพันธ์เดิมน้อยที่สุด

ซึ่งรับผิดชอบการให้บริการต่างๆ โดยไม่ต้องผ่าน
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวสอดคล้อง
กับข้อเสนอแนะโครงสร้างการกระจายอำานาจไป
สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยภาย
ใต้โครงสร้างการปกครองแบบรัฐเดี่ยวท่ีนำาเสนอ
ในรายงานฉบับนี้

ภาพที่ 9 : ข้อเสนอแนะโครงสร้างกระจายอำานาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย
 ภายใต้โครงสร้างการปกครองแบบรัฐเดี่ยว

การบริหารส่วนกลาง
สำานักงานความสัมพันธ์ส่วนกลาง

และท้องถิ่น

การประสานงานระหว่าง
เจ้าหน้าที่อบต.

(อดีตเจ้าหน้าที่ตำาบล)

การประสานงานระหว่าง
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

(อดีตเจ้าหน้าที่อำาเภอ)

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(ที่ได้รับการยอมรับจากคณะ

กรรมการจังหวัด)

เทศบาล 
นายกเทศมนตรีที่ได้รับเลือกตั้ง,
คณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้ง

คณะกรรมการจังหวัด 
(หัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ผู้บริหารสูงสุดที่ได้รับเลือกตั้ง
คณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้ง 

ประเด็นสำาคัญ
• ภาครัฐส่วนภูมิภาคที่อ่อนลง ส่วนท้องถิ่นเข้มแข็งขึ้น สอดคล้องกับระบบที่เป็นเอกภาพ
• ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากส่วนกลางในฐานะผุ้บริหารระดับจังหวัดเป็นเวลา 4 ปี โดยต้องได้รับ

การยอมรับจากเสียงส่วนใหญ่ของคณะกรรมการ
• คณะกรรมการในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติระดับจังหวัด ประกอบไปด้วย ผู้บริหารองค์กรการปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดย อปท.  ที่มีประชากรมากกว่า 10,000 คน อยู่ในตำาแหน่งเต็มเวลา และ 
อปท. ที่มีประชากรน้อยกว่า 10,000 คน หมุนเวียนตำาแหน่งกัน 

• งบประมาณโอนโดยตรงจากกระทรวงการคลังไปยัง อปท. หน่วยงานพื้นที่ของส่วนกลางรายงานกับ
ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น

• การบริหารงานส่วนจังหวัดยังคงอยู่แต่การแต่งตั้งต้องได้รับความยินยอมจาก อปท.และประเมินราย
ปีโดย อปท.
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46. อยา่งไรกต็าม ขอ้เสนอแนะในการปรบัโครงสรา้ง
การบริหารสว่นภมูภิาคและทอ้งถิน่ไดค้ำานงึถงึความ
เป็นมาของการปกครองแบบรวมศูนย์อำานาจของ

47. ในช่วงการถ่ายโอนอำานาจสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การกำาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิด
ชอบที่ให้ชัดเจนระหว่างรัฐบาลและท้องถิ่นนับว่ามี
ความสำาคัญอย่างยิ่ง ในปัจุบัน บทบาทหน้าที่ที่ทับ
ซ้อนกันระหวา่งรัฐบาลและทอ้งถิน่กอ่ใหเ้กดิปญัหา
ความยุง่ยากในการประสานงานในการจดัหาบรกิาร

ไทยที่ให้ความสำาคัญกับการปกครองส่วนภูมิภาค 
รวมถึงข้อจำากัดทางศักยภาพของ อปท. บางประเภท
ในการจัดหาบริการสาธารณะให้ท้องถิ่นเข้าไว้แล้ว

สาธารณะในบรกิารเดยีวกนั ปญัหาดงักลา่วไม่เพียง
แต่จะเกิดข้ึนกับการให้บริการสาธารณสุขหรือการ
ศึกษาเท่าน้ัน แต่ยังเกิดกับบริการสาธารณะที่มี
ความจำาเป็นต้องวางแผนในภาพรวมอย่างเช่นการ
บริหารจัดการน้ำา เป็นต้น ดังเหตุการณ์น้ำาท่วมที่
เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา

(II)	กำาหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนระหว่างรัฐบาลและท้องถิ่น

48. การกำาหนดแบ่งบทบาทหน้าท่ีความรับผิด
ชอบให้ชัดเจนระหว่างรัฐบาลและท้องถิ่นจะเป็น
แนวทางที่เป็นประโยชน์ในการจัดการให้บริการ
สาธารณะในรายสาขา โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข
และการศึกษา เมื่อการแบ่งหน้าที่เป็นไปอย่าง

ชดัเจนกจ็ะเป็นสว่นผลักดนัให้เกดิการรบัผดิรบัชอบ
ต่อผลการดำาเนินงาน และเป็นการง่ายขึ้นในการ
กำาหนดสูตรจัดสรรเงินอุดหนุนให้ท้องถิ่นเพ่ือนำาไป
ใช้ดำาเนินงานตามอำานาจหน้าที่ที่ได้กำาหนดไว้

ตาราง4 : โครงสร้างการบริหารส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในปัจจุบัน และข้อเสนอแนะการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

Order สถานะปัจจุบัน ข้อเสนอแนะ สถานะปัจจุบัน ข้อเสนอแนะ

ส่วนกลาง สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร

ไม่เปลี่ยนแปลง นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี
เสนอให้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐบาลและท้องถิ่น

จังหวัด องค์การบริหารส่วน
จังหวัด

ไม่เปลี่ยนแปลง ผุ้ว่าราชการจังหวัด
นายก อบจ.

ผู้ว่าราชการจังหวัด (มาจาการแต่ง
ตั้ง และได้รับความเห็นชอบจากสภา
จังหวัด)

อำาเภอ N/A N/A นายอำาเภอ/ ปลัด
อำาเภอ

N/A

เทศบาล สภาเทศบาล ไม่เปลี่ยนแปลง นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี - ไม่เปลี่ยนแปลง
มีการเปลี่ยนถ่ายหน้าที่ของนาย
อำาเภอ/ ปลัดอำาเภอไปเป็นผู้ประสาน
งานระหว่างเทศบาล

ตำาบล สภา อบต. ไม่เปลี่ยนแปลง นายก อบต.
กำานัน/ ผู้ช่วยกำานัน

นายก อบต. – ไม่เปลี่ยนแปลง
มีการเปลี่ยนถ่ายหน้าที่กำานัน/ ผู้ช่วย
กำานัน ไปเป็นผู้ประสานงานระหว่าง 
อบต. 

ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร
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49. ประเทศไทยมีจำานวน อปท ทั้งสิ้น 7,853 แห่ง 
โดยมี อปท ขนาดเล็กสุดคือ องค์การบริหารส่วน
ตำาบล (อบต) โดยวัดจากขนาดพื้นที่และประชากร
ในการดูแล ทัง้นี ้ม ีอบต. จำานวนถงึ 3,055 แหง่ ที่
มปีระชากรในพืน้ท่ีต่ำากว่า 5,000 คน และมจีำานวน 
อบต. สูงถึง 6,733 แห่ง ที่มีประชากรในพื้นที่ต่ำา
กว่า 10,000 คน ซึ่งการที่พื้นที่และประชากรมี
ขนาดเล็กนั้นหมายถึงว่า ฐานภาษีซึ่งเป็นแหล่ง
รายได้ของ อปท. แทบจะไม่มีเลย ในขณะที่ฝั่ง
รายจ่ายเกิดต้นทุนในด้านการบริหารงานค่อนข้าง
สูงเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับต่อปี ทั้งนี้ เมื่อ
เทยีบขนาดประชากรของประเทศและจำานวน อปท. 
(รัฐบาลท้องถิ่น) กับประเทศอื่นๆ พบว่าเกาหลี 
มี่จำานวนประชากร 49 ล้านคน ในขณะที่มีจำานวน 
อปท./รัฐบาลท้องถิ่นเพียง 234 แห่ง ประเทศจีน
มีขนาดประชากร 1,300 ล้านคน มีจำานวนอปท./
รัฐบาลท้องถิ่นในระดับเทศบาลทั้งสิ้น 3,203 
แห่ง จากจำานวน อปท./รัฐบาลท้องถิ่นทั้งหมด 

50. จำานวน อปท. ขนาดเล็กที่มีมากนำาไปสู่ความ
ท้าทายดังนี้ ประการแรก ก่อให้เกิดต้นทุนในการ
บริหารงานที่สูงเมื่อเทียบกับงบประมาณรวม ส่ง
ผลให้งบประมาณท่ีเหลือใช้จ่ายสำาหรับการบริการ
สาธารณะมอียูอ่ย่างจำากัด การท่ี อบต. มขีนาดเลก็
หมายถึงฐานรายได้จากภาษีก็แคบตามไปด้วย ใน
ขณะทีต่ามบทบาทหนา้ทีจ่ะตอ้งใหบ้รกิารสาธารณะ
ครอบคลมุหลายบริการซ่ึงหมายถึงรายจา่ยท่ีสูงตาม
ไปด้วย สถานการณ์เช่นนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงทาง
ด้านการคลัง ยกตัวอย่างเช่น อบต. บ้านเชียง มี

51. จากประเด็นข้างต้น 2 ประการท้ังในเร่ือง
ของต้นทุนการบริหารจัดการและการประสานงาน
ระหว่างรัฐบาลและท้องถิ่น ข้อเสนอแนะสำาหรับ
รัฐบาลคือให้มีการควบรวม อปท. ขนาดเล็กเข้า
ไว้ด้วยกันเพื่อให้มีศักยภาพการบริหารงานและ
การเงินที่เพิ่มขึ้น และนำาไปสู่ประสิทธิภาพการให้
บริการสาธารณะท่ีเพิ่มข้ึนตามไปด้วย อย่างไรก็ดี 
หาก รัฐบาลอาจจะมีทางเลือกไว้ให้อปท. ขนาด
เล็กบางแห่งไม่มีความเต็มใจท่ีจะควบรวม โดย
การกำาหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ให้บริการสาธารณะที่ลดลง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่าน
มา หลายประเทศในแถบยุโรปได้มีความสำาเร็จใน
การดำาเนินนโยบายควบรวม อปท. ขนาดเล็ก โดย
ฟินแลนด์มีการใช้เคร่ืองมือทางการคลังผ่านเงิน

47,270 แห่ง (รวมอปท./รัฐบาลท้องถิ่นขนาดเล็ก
สุดคือระดับเมืองเข้าไว้ด้วย) โดยทั่วไปแล้วขนาด
อปท./รัฐบาลท้องถิ่นของประเทศที่พัฒนาแล้วจะมี
ประชากรในพืน้ทีเ่ฉล่ียอยูใ่นชว่ง 10,000 – 30,000 
คน  ดงันัน้ ตามหลกัทัว่ไป ของขนาดอปท./ รฐับาล
ท้องถ่ินควรจะมีประชากรในพืน้ท่ีประมาณ 10,000 
คน เพื่อที่จะให้การจัดหาบริการสาธารณะเกิด
ความคุ้มค่าในการจัดการ และในขณะเดียวกันจะ
เป็นการช่วยส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับท้อง
ถิ่นด้วย เนื่องจากจำานวนประชากรในพื้นที่จะเป็น
ปัจจัยหน่ึงท่ีสะท้อนให้เห็นว่าผู้แทนท้องถ่ินมาจาก
การเลือกตั้งอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ขนาด 
อบต. เกือบท้ังหมดของไทยมีท้ังขนาดประชากร
ในพื้นที่ต่ำากว่าช่วงที่ควรจะเป็นตามหลักทั่วไป 
และนอกจากนี้ จำานวนประชากรโดยเฉล่ียของ 
อบต. ยังอยู่ในช่วงต่ำาท่ีสุดในบรรดาประเทศท่ีมีการ
กระจายอำานาจไปยังท้องถิ่น

การใช้จ่ายงบประมาณสำาหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม
และสาธารณสุขต่ำากว่า 30 บาทต่อประชากรต่อปี 
(ธนาคารโลก 2552) ในระยะยาวแล้ว สถานการณ์
เชน่นีท้ำาให้ประชาชนในทอ้งทีไ่ม่เชือ่ถอืคณุภาพการ
ใหบ้รกิารสาธารณะจากทอ้งถิน่ และประการทีส่อง 
จำานวน อปท. ขนาดเล็กเป็นจำานวนมากก่อให้เกิด
ความยากลำาบากในการประสานงานระหวา่งรฐับาล
และทอ้งถิน่ และทา้ยทีส่ดุกจ็ะนำามาสูก่ารให้บรกิาร
สาธารณะแบบทับซ้อน และต่างคนต่างทำา

อดุหนุนเพือ่เป็นแรงจูงใจในการควบรวมแบบสมัคร
ใจ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวประสบความสำาเร็จในการ
ลดจำานวน อปท. จาก 416 แห่งในปี 2548 เหลือ
อยู่ 326 แห่งในปี 2553 (Moisio 2553) ส่วนใน
ประเทศนอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ค เยอรมนี และ
เนเธอร์แลนด์ ก็ประสบความสำาเร็จในการดำาเนิน
การควบรวม อปท. เช่นกัน ต่างกันตรงที่เป็นการ
ควบรวมแบบบังคับ สำาหรับประเทศไทยแล้ว ใน
การออกแบบมาตรการควบรวม อปท. ควรนำา
ประสบการณท์ัง้สองรปูแบบมาผสมผสานใหเ้หมาะ
สมกับบริบทการปกครองของไทย หรืออาจจะไม่มี
มาตรการการควบรวมแต่เป็นการปรับขอบเขต
หน้าที่ความรับผิดชอบให้แตกต่างกันออกไปตาม
ศักยภาพของ อปท. 

(III)	การควบรวม	อปท.	ขนาดเล็กเข้าไว้ด้วยกัน	เพื่อเพิ่มศักยภาพ	
ในการบริหารและการเงิน
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ภาพที่ 10 :  การเปรียบเทียบขนาด อปท. จากค่าเฉลี่ยจำานวนประชากรต่อ อปท.

ที่มา : Boadway and Shah (2552)  

52. แนวทางแก้ไขปัญหาทั้ง 3 ประเด็นข้างต้น 
มีดังนี้ (1) การเปลี่ยนผ่านรูปแบบการปกครองไป
สู่ความเป็นเอกรัฐที่มีโครงสร้างการปกครองแบบ
กระจายอำานาจ (2) การกำาหนดบทบาทและแบ่ง
หน้าที่ของรัฐบาลและท้องถิ่นให้ชัดเจน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในบริการสาธารณะหลักๆ และ (3) การ

53. วัตถุประสงค์หลักข้อหนึ่งในการปฏิรูปการ
บรหิารการคลงัของไทยคอื เพือ่เพิม่ความมีสว่นรว่ม
ของประชาชนในฐานะที่จะเป็นตัวหลักในการส่ง
เสริมให้เกิดธรรมภิบาลและความรับผิดรับชอบใน
การดำาเนินงานการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
แม้ในการปฏิรปูในเรื่องการกระจายอำานาจกเ็พื่อให้

ควบรวมอำานาจการบริหารของ อปท. ขนาด
เล็ก เพื่อให้เกิดเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมี
ศักยภาพทางเงินการคลังที่สูงขึ้น เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองการให้บริการสาธารณะทั้งในระดับท้อง
ถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

บรรลวุตัถปุระสงคด์งักลา่วดว้ย ดงันัน้แลว้ คำาถาม
ที่ตามมาก็คือ จากการดำาเนินการปฏิรูปการบริหาร
การคลังท้ังจากส่วนกลางลงไปยังส่วนภูมิภาคและ
ทอ้งถิน่ทีผ่า่นมานัน้ ไดม้กีารบรรลวุตัถปุระสงคข์า้ง
ต้นในการเพิ่มความรับผิดรับชอบในการให้บริการ
สาธารณะหรือไม่

การปรับรูปแบบการบริหารจัดการ
การเงินการคลังและระบบติดตามและ
ประเมินผลการดำาเนินงานเพื่อช่วยสนบัสนุน
ความรับผิดรับชอบให้เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่น



• ในป ี2546 มกีารนำาเคร่ืองมอื Balanced Scorecards มาใชพ้รอ้มกบัตวัชีว้ดัประสทิธภิาพเพือ่ประเมนิ
ผลการดำาเนินงานของส่วนราชการท้ังหมดภายใต้รระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) โดยมีการสำารวจความพึงพอใจของประชาชนในคุณภาพการให้บริการสาธารณะจากภาครัฐ
ในมิติด้านคุณภาพการให้บริการ การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีของส่วนราชการมีการเผยแพร่
ต่อสาธารณชนใน website ของแต่ละหน่วยงาน

• การระบบการบริหารจัดการคุณภาพท้องถิ่น (Local Quality Management: LQM) โดยกระทรวง
มหาดไทย เป็นการประเมินที่มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบส่วนกลาง

• สำานักงบประมาณได้มีการนำาเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำาเร็จของการดำาเนินงานและการใช้จ่ายงบ
ประมาณ  Performance Asses Rating Tool (PART) มาใช้ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบ
ประมาณในระดบัโครงการและแผนงาน ผลการประเมิน PART มีการเผยแพรสู่่สาธารณะแตเ่ป็นข้อมูล
ที่ไว้ใช้ภายในสำานักงบบประมาณเพื่อใช้อ้างอิงในการจัดทำาคำาของบประมาณของส่วนราชการ

• สำานักงาน ก.พ. ได้มีการนำาระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงานมาเริ่มใช้ในปี 2551 จากเดิมที่
เนน้ไปทีค่วามอาวโุสในการทำางาน ในการประเมนิผลการปฏบัิตริาชการจะตอ้งมีการตกลงรว่มกนัระหว่าง
ผูป้ฏบิติังานและผูบ้งัคบับญัชาถงึผลสมัฤทธิข์องงานโดยพจิารณาจากตวัชีว้ดัทีไ่ดต้กลงรว่มกนัซึง่ไดม้กีาร
เริ่มใช้จริงในปี 2552 ในข้อตกลงดังกล่าวยังได้มีการวัดผลการปฏิบัติงานในด้านการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและคุณธรรมจริยธรรมในการทำางานด้วย

• สำานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) และสถาบนัทางการทดสอบแหง่ชาต ิ
(สทศ.) ไดม้กีารนำาระบบการประเมนิผลการจดัการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตเิพือ่ให้
มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาและผลการศึกษาของนักเรียนทั่วประเทศ

• ด้านสาธารณสุข หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานได้มีการนำาระบบบริหารผลงานปฏิบัติงาน 
(performance management system) มาใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพการให้บริการสาธารณสุข

32 รายงานสรุป	:	การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะของไทย – รายงานการบริหารการเงินการคลังสาธารณะของประเทศไทย

54. ในประเทศกำาลังพัฒนาหลายประเทศเผชิญ
กับปัญหาในเรื่องความรับผิดรับชอบจากการที่
ข้าราชการหรือเจ้าพนักงานของรัฐไม่มาปฏิบัติ
หน้าที่ ซ่ึงถือว่าเป็นความรับผิดรับชอบขั้นพื้น
ฐานที่สุด แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นปัญหาหลักของ

55. ประเทศไทยมีการลงทุนในทรัพยาการเงินและ
บุคคลากรไปอย่างมากในการนำาระบบบริหารงาน
แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์มาใช้ เพื่อให้การดำาเนินงาน

56. นอกจากนี้ ในการปฎิรูประบบการบริหารจัดการการเงินการคลังสาธารณะ ประเทศไทยยังได้มีการนำา
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับการบริหารงานต่างๆ ดังนี้

• ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยเริ่มใช้ในปี 2548 สำาหรับการ
บริหารการเงินงานคลังทั้งในเรื่องการเบิกจ่าย การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง รวมไปถึงการทำารายงาน
การเงินของภาครัฐ

• ระบบงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) เริ่มใช้ในปี 2549 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
ทำางบประมาณให้มีความสอดคล้อง ทันการณ์ และมีคุณภาพมากขึ้น

• การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-Auctions โดยมีการเริ่มใช้ในปี 2549 สำาหรับส่วนราชการและท้องถิ่น 
เพื่อต้องการเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเพิ่มขีดการแข่งขันในการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม

•  ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ได้ริเริ่มในปี 2548 โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการรายงานการเงินการคลังในระดับท้องถิ่น

ประเทศไทย ปัญหาหลักของประเทศไทยอยู่ที่ทำา
อย่างไรให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วม
ในกระบวนการจัดทำางบประมาณ การตรวจสอบ
และประเมินผลคุณภาพและความตรงต่อเวลาของ
การจัดหาบริการสาธารณะ

ของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงการ
เพิ่มธรรมาภิบาลและการมีความรับผิดรับชอบใน
การทำางาน โดยเครื่องมือที่นำามาใช้ ได้แก่



33รายงานสรุป	:	การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะของไทย – รายงานการบริหารการเงินการคลังสาธารณะของประเทศไทย 

57. วตัถุประสงคห์ลกัในการปรบัปรงุการบรหิารการ
เงินการคลังเพื่อ (1) ให้การจัดหาบริการสาธารณะ
ของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น (2) เผยแพร่
ขอ้มูลการคลังและผลการดำาเนนิงานเพือ่เพิม่การมี
สว่นรว่มของประชาชนผา่นกระบวนการตรวจสอบ
การดำาเนินงานของภาครัฐ (3) เพิ่มความโปร่งใส

58. อยา่งไรกต็าม จากการศึกษาการบรหิารจัดการ
การเงินการคลังท้ังระบบพบว่าระบบที่ใช้อยู่ใน

59. ประเด็นปัญหาท่ีพบในระบบการประเมินผล
ภาคราชการของไทยในภาพรวมแบ่งออกเป็น ไดแ้ก ่
ประเดน็แรก การขาดการบูรณาการระหว่างเครือ่ง
มือที่ใช้ในระบบประเมินผลภาคราชการของไทย
ซึ่งประกอบไปด้วย PMQA, PART และตัววัดผล
การดำาเนินงานท่ีใช้ในระบบรายจ่ายค่าตอบแทน
ตามผลปฏิบัติงาน (Performance pay) ประเด็น
ท่ีสอง ตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่ใช้ในการประเมิน
เน้นไปที่การตรวจสอบการปฏิบัติตามขั้นตอนกฎ
ระเบียบราชการมากกว่าที่จะเน้นไปที่การประเมิน

60. การขาดการบูรณาการในเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินผลภาคราชการต่างๆเพื่อให้ข้อมูล
ในการตัดสินใจในการบริหารราชการได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ เชน่ ในกรณทีีส่ว่นราชการไมส่ามารถ
ดำาเนินงานได้ตามคำารับรองปฏิบัติราชการจากการ

61. การท่ีมรีะบบการประเมนิผลภาคราชการหลาย
ระบบมขีอ้ดใีนแงท่ีเ่ปน็การสนบัสนนุการปฏบิตังิาน

ทางการคลัง (4) จัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการบริหารการ
เงินการคลังในภาพรวม และ (5) จัดทำารายงาน
ตดิตามผลการดำาเนนิงานสำาหรบัผูบ้รหิารทัง้ในเร่ือง
การใช้จ่ายงบประมาณและความคืบหน้าจัดหาให้
บริการสาธารณะ

ปัจจุบันยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นได้
เนื่องมาจาก

ผลการปฏิบัติงาน ภาพที่ 11 แสดงถึงภาพรวม
ระบบประเมินผลภาคราชการของไทยท่ีใช้ในหนว่ย
งานตา่งๆ ซึง่จะเห็นว่า ในแตล่ะเครือ่งมือไมม่คีวาม
เชื่อมโยงกันในแนวนอน และประเด็นสุดท้าย ใน
เรื่องของจำานวนตัวชี้วัดที่มีมากกว่าถึง 3,000 ตัว
ชี้วัดที่ใช้ในเครื่องมือต่างๆของระบบประเมินผล
ภาคราชการ ซึ่งก่อให้เกิดต้นทุนจำานวนมากในการ
บริหารดำาเนินการและเป็นภาระของส่วนราชการที่
จะต้องจัดทำาข้อมูลเพื่อใช้ในเครื่องมือต่างๆ

ประเมินผลผ่านเครื่องมือ BSC/PMQA ส่วน
ราชการน้ีก็ไม่ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพิ่ม ซึ่งสำานักงบประมาณควรจะได้รับข้อมูลการ
ประเมินผลนี้ด้วยเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบ
ประมาณต่อไป 

แบบมุง่เนน้ผลสมัฤทธิบ์รรลผุล แตท่ัง้นีท้ัง้น้ัน ตอ้ง
คำานงึถงึตน้ทนุทีส่งูในการบรหิารระบบดงักลา่วดว้ย 

(I)	การขาดการบูรณาการของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลภาคราชการ

ภาพที่ 11 : ภาพรวมระบบประเมินผลภาคราชการของไทย

20
กระทรวง

141
ส่วนราชการ
(ระดับกรม)

18
กลุ่มจังหวัด

18
จังหวัด

75
สถาบันการศึกษา อปท.

BSC/PMQA PART HR BSC Value for
Money

OPDC

ที่มา :  รายงานการศึกษาระบบการประเมินผลภาคราชการของประเทศไทย (ธนาคารโลก 2554)

กพร. กพ. สศช. กรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น
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62. ภาพที่ 12 แสดงให้เห็นว่า การประเมินผล
ภาคราชการต่างๆ ของไทยมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
มากกว่าในหลายๆประเทศที่ใช้ระบบเดียวกัน ซึ่ง
นา่จะมกีารทบทวนตวัชีวั้ดประสทิธภิาพท่ีมคีวามซ้ำา
ซ้อนกนัและลดใหเ้หลอืจำานวนนอ้ยลงแตใ่หต้วัชีวั้ด
เน้นไปทีก่ารประเมนิผลผลพัธม์ากขึน้ อยา่งไรกต็าม 

63. การรายงานภายใต้ระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพท้องถิ่น (Local Quality Management: 
LQM) ของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิน่ปจัจบุนั 
ส่วนใหญ่เป็นการประเมินท่ีมุ่งเน้นการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบส่วนกลาง โดยการประเมินดังกล่าวมี
ลักษณะของการใช้ดุลพินิจของผู้ประเมินสูงและ 

64. อปท. ประสบปัญหาการต้องจัดทำารายงาน
หลายประเภทตามที่ส่วนกลางกำาหนด แต่การ
รายงานผลดังกล่าวกลับไม่ได้รับข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำาเนินงานกลับมา
โดยเฉพาะเกี่ยวกับผลการดำาเนินงานในเชิงเปรียบ
เทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ  อย่างไร
ก็ตาม ปัจจุบันส่วนกลางมีความรู้ท่ีสอดคล้องกับ

สถานการณ์จริงเพียงเล็กน้อย เกี่ยวกับสถานะ
ทางการคลังและประสทิธภิาพการใหบ้รกิารของทอ้ง
ถิน่ ทัง้น้ี หนว่ยงานกลาง ภาคประชาชนและหนว่ย
งานทีว่างนโยบายมคีวามตอ้งการขอ้มลูทางการเงนิ
และการดำาเนินงานของท้องถิ่น เนื่องจากเป็นสิ่ง
จำาเป็นสำาหรับการวิเคราะห์ด้านนโยบายและการ
สร้างการมีความรับผิดชอบของท้องถิ่นที่  

สำานักงาน กพร. ได้คำานึงถึงประเด็นปัญหานี้และ
ไดม้คีวามพยายามในการบรูณาการการประเมนิผล
ภาคราชการให้ลดจำานวนตัวชี้วัดที่มีความซ้ำาซ้อน
กันและกำาหนดแนวทางการใช้ประโยชน์จากระบบ
การประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ

ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่กระบวนการมากกว่าผลลัพธ์
นอกจากน้ี ยังไม่มีการกำาหนดมาตรฐานการให้
บริการและรวบรวมข้อมูลผลการดำาเนินงานของ 
อปท. ทั้งนี้ ข้อมูลที่ใชใ้นการประเมินผลตาม LQM 
ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการควบคุมภายใน
มากกว่าที่จะดูผลการดำาเนินงาน

(II)	การประเมินผลที่มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบในแบบ	Top-down	
มากเกินไปจนทำาให้ขาดการประเมินประสิทธิภาพการทำางานขั้นพื้นฐานที่
มุ่งเน้นไปที่ผลผลิตและผลลัพธ์จากการดำาเนินงาน

ภาพที่ 12 : ภาพเปรียบเทียบจำานวนตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่ใช้ในรัฐบาลกลางกับประเทศต่างๆ

ที่มา : กรายงานการศึกษาระบบการประเมินผลภาคราชการของประเทศไทย (ธนาคารโลก 2554)
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65. ดังนั้นแล้ว จึงมีความจำาเป็นอย่างมากที่ส่วน
กลางจะพฒันาตัวชีว้ดัประสทิธิภาพการทำางานและ
ตัวชี้วัดด้านการเงินเพื่อเป็นฐานข้อมูลการดำาเนิน
งานของท้องถิ่นทั่วประเทศ ในการพัฒนาตัวชี้วัด
และการสร้างฐานข้อมูลดังกล่าว อาจจะพิจารณา
กรอบแนวทางการบริหารงานทีย่ดึหลกัธรรมาภบิาล
และการมีความรับผิดรับชอบ (ดูตัวอย่างในตาราง

ที่ 5) ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวสามารถทำาได้ภายใต้
ระบบ LQM ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โดยการทบทวนตัวชี้วัดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและปรับ
ให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวเพื่อให้สามารถ
สรา้งฐานขอ้มลูทีเ่ปน็ประโยชนแ์ละทนัตอ่เวลาโดย
ไม่ต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ

ตาราง 5 : กรอบแนวทางการบริหารงานที่มีความรับผิดรับชอบในระดับท้องถิ่น

การบริหารจัดการที่สามารถตอบ
สนองและเป็นธรรม

การบริหารจัดการที่มีความรับผิดชอบ การบริหารจัดการที่มีสามารถตรวจสอบได้

• มีความเป็นหน่วยงานระดับรองและการปกครอง
ตนเอง

• มีบทบัญญัติประชาธิปไตยโดยตรง

• มีการจัดลำาดับความสำาคัญของงบประมาณที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

• มีการระบุและความสอดคล้องกับมาตรฐานด้าน
การเข้าถึงบริการในท้องถิ่น

• ช่วยพัฒนาสภาวะทางสังคม

• ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

• ให้ที่พักอาศัยและอาหารสำาหรับทุกคน

• มีอากาศที่สะอาด น้ำาสะอาดและสุขอนามัย

• มีสภาพแวดล้อมที่ปราศจากเสียงรบกวนและได้
รับการอนุรักษ์

• ให้ความสะดวกในการเดินทางและถนนที่ไม่เป็น
หลุมบ่อ

• มีโรงเรียนประถมศึกษาในระยะทางที่เดินได้

• มีหน่วยงานดับเพลิงและรถพยาบาล ที่สามารถ
ตอบสนองภายในเวลาที่รับได้

• มีห้องสมุดและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

• มีโครงการสวนสาธารณะและสถานนันทนาการ
และสิ่งอำานวยความสะดวก

ปฏิบัติตามกระกระบวน 

• หลักการนอกเหนืออำานาจหน้าที่ (ultra vires) 
หรือความสามารถทั่วไป หรือการปกครองชุมชน

• ขั้นตอนตามบทบัญญัติกฎหมาย

• แผนแม่บทและงบประมาณท้องถิ่น

• ข้อบังคับและระเบียบด้านการจัดสรรพื้นที่ 
(Zoning)

• ภารกิจที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน

เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจ 

• ความเป็นมืออาชีพและความซื่อสัตย์ของเจ้า
หน้าที่

• การป้องกันและต่อต้านการทุจริต

• กระบวนการที่มีประสิทธิภาพและ 
 e - governance

• ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะได้รับการตอบ
สนอง

• การจัดการภาษีอย่างซื่อสัตย์และยุติธรรม

• ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการอย่างเคร่งครัด

• จัดทำางบประมาณเชิงผลผลิตที่เป็นมิตรกับ
พลเมืองและการรายงานประสิทธิภาพการให้
บริการ

• การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำา
งบประมาณและการวางแผน

• ผลงานดีขึ้นและต้นทุนน้อยลง 

• งานทั้งหมดอยู่ภายใต้ทางเลือกการให้บริการอื่น 
ซึ่งคือการให้บริการที่มีการแข่งขันกับหน่วยงาน
รัฐบาลและหน่วยงานเอกชนอื่นๆ 

• การจัดหาเงินทุนที่จะสร้างแรงจูงใจสำาหรับการ
แข่งขันและนวัตกรรม

• การประเมินผลเชิงเปรียบเทียบของผู้ให้บริการ

• ภาครัฐในฐานะผู้จัดซื้อจัดจ้างผ่านการทำาสัญญา
แบบอิงประสิทธิภาพ โดยไม่จำากัดว่าต้องเป็นผู้
ให้บริการ

• มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ แต่การมี
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์

• ไม่มีการแต่งตั้งตลอดชีวิตหรือหมุนเวียน

• มีความเชี่ยวชาญงาน

• จัดสรรงบประมาณและการทำาสัญญาที่อิง
ประสิทธิภาพ

ช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน 

• การปกครองท้องถิ่นตามกฎหมายและบนสิทธิใน
การรับรู้ของประชาชน

• ข้อเสนองบประมาณและรายงานการปฏิบัติงาน
ประจำาปีถูกเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต

• การตัดสินใจทั้งหมด รวมทั้งค่าใช้จ่ายของ
สัมปทานถูกเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต

• การตรวจสอบความคุ้มค่าการทำางานต่อ
งบประมาณโดยองค์กรวิจัยอิสระ

• การเปิดเผยข้อมูลและการประเมินผลของ
ประชาชน

เพื่อเสริมสร้างการมีสิทธิ์มีเสียงของพลเมือง 

• กฎบัตรประชาชน

• มาตรฐานการให้บริการ

• ข้อกำาหนดสำาหรับการมีสิทธิมีเสียงและทางเลือก
ของประชาชน

• สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อความโปร่งใส  
(Sunshine right)

• ข้อกำาหนดการยุติในโครงการรัฐบาล

• ทุนและผลสัมฤทธิ์ด้านการเงินระหว่างรัฐบาล

• การจัดทำางบประมาณที่มุ่งเน้นการให้บริการ
พลเมือง (ผลสัมฤทธิ์)

• ผลสัมฤทธิ์การให้บริการและค่าใช้จ่าย

• บัตรประเมินของประชาชนเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การให้บริการ

• ชี้แจงรายงานงบประมาณ สัญญา และ
ประสิทธิภาพที่ประชุมศาลากลาง

• เอกสารทั้งหมดสามารถทำาความเข้าในได้โดย
พลเมือง

• กระบวนการเปิดสำาหรับประมูลสัญญา

• การทำาประชาพิจารณ์กับโครงการขนาดใหญ่

• ขั้นตอนการดำาเนินเพื่อให้อย่างน้อยร้อยละ 50 
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนมีสิทธิ์

• คณะกรรมการประชาชนให้การประเมินและข้อ
เสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการให้บริการ

• บทบัญญัติสำาหรับแนวคิดที่เป็นที่นิยมและการ
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

• ข้อบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของผู้เสียภาษี
อากร



การบริหารจัดการที่สามารถตอบ
สนองและเป็นธรรม

การบริหารจัดการที่มีความรับผิดชอบ การบริหารจัดการที่มีสามารถตรวจสอบได้

• ประเมินต้นทุนตามกิจกรรม

• จัดสรรงบประมาณและการทำาสัญญาที่อิง
ประสิทธิภาพ

• ประเมินต้นทุนตามกิจกรรม

• ค่าบริการสำาหรับการใช้เงินทุน

• การทำาบัญชีคงค้าง

• เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ดีที่สุด

• ค่าใช้จ่ายการบริหารทั่วไปอยู่ภายใต้การวิจารณ์
โดยสาธารณชน

• กำาหนดขอบเขตซึ่งสร้างสมดุลระหว่างประโยชน์ 
และการประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากขนาด และ
ขอบเขตของผลกระทบภายนอกและการตัดสินใจ

• ขอบเขตที่สอดคล้องกับความยั่งยืนทางการคลัง
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66. ข้อมูลการคลังและผลการดำาเนินงานการให้
บริการสาธารณะท่ีไม่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
เปน็การบัน่ทอนกลไกการเสรมิสรา้งการบรหิารงาน
แบบมคีวามรบัผดิชอบท้ังในแบบ Top-down และ 
Bottom-up ข้อมูลการประเมินผลการดำาเนินงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปรียบเทียบผลการดำาเนิน
งานระหวา่ง อปท. ดว้ยกันเอง และการมมีาตรฐาน
เปรียบเทียบเป็นข้อมูลจำาเป็นสำาหรับประชาชนใน
การตรวจสอบการดำาเนินงานของ อปท. ว่าเป็นได้

67. การพัฒนาระบบการตรวจสอบการดำาเนินงาน
เพื่อเสริมสร้างการมีความรับรับผิดชอบของท้อง
ถิ่น มีเป้าหมาย 2 ประการที่มีความสัมพันธ์กัน 
คอื การปรบัปรงุการประเมนิผลท่ีมุง่เนน้การปฏิบติั
ตามกฎระเบยีบในแบบบนลงลา่ง (Top-down) ไป
สู่การประเมินประสิทธิภาพผลการดำาเนินงานข้ัน
พื้นฐานที่สามารถทำาการเปรียบเทียบระหว่างอปท.
ประเภทเดียวกันได้และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีความ
เข้าใจร่วมกัน และควรจะมีการพัฒนาฐานข้อมูล

คุณภาพและเป็นไปตามแผนการดำาเนินงานที่
วางไว้หรือไม่ ซึ่งกระบวนการนี้จะช่วยสนับสนุน
ธรรมาภิบาลกละความรับผิดรับชอบในการทำางาน
ให้เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่น ดังนั้น ในเรื่องการเผย
แพร่ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบเป็นสิ่งที่สำาคัญ
ที่สุดในการสร้างกระบวนการตรวจสอบจากภาค
ประชาชน มิเช่นน้ันแล้วความรับผิดชอบในการ
ดำาเนินงานยังคงขาดการบูรณาการและข้ึนอยู่กับ
ความเห็นและการรับรู้ของแต่ละบุคคล

ที่จำาเป็นสำาหรับการใช้ประเมินประสิทธิภาพการ
ดำาเนินงานรวมถึงเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้หน่วย
งานที่รับเป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลและให้มี
การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวสู่สาธารณะชนอย่างทัน
ท่วงที หากประเทศไทยมีการดำาเนินการปรับปรุง
ระบบที่ใช้ติดตามประสิทธิภาพผลการดำาเนินงาน
ให้สสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ก็จะเป็นการช่วยเสริมสร้างการบริหารงานแบบมี
ความรับผิดรับชอบในระดับท้องถิ่นเป็นอย่างมาก

ที่มา : Shah and Shah (ปี 2549 และ 2550) 

68. ในการปรบัปรงุระบบการบรหิารจดัการคณุภาพ
ท้องถิ่น (LQM) ควรพิจารณาดำาเนินการตามขึ้น
ตอนดังต่อไปนี้

• แบบฟอร์มของระบบ LQM ควรปรับปรุงให้เป็นการใช้รายการตรวจสอบอย่างง่าย (ใช่/ไม่ใช่) สำาหรับ
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจส่วนตัวของผู้ทำาการประเมิน



• ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการให้บริการขั้นพื้นฐานของท้องถิ่นควรจะถูกกำาหนดให้ครอบคลุมประเภทการ
บริการสาธารณะในท้องถิ่นตัวอย่างเช่น ในเรื่องการกำาจัดการขยะ อาจจะใช้ตัวชี้วัดจากจำานวนวันต่อ
สัปดาหท่ี์มกีารเก็บรวบรวมของเสยีและปรมิาณทีเ่กบ็รวบรวม ในเรือ่งโครงสรา้งพืน้ฐาน ตวัชีว้ดัอาจจะ
เปน็ระยะทางถนนท่ีสรา้งขึน้หรอืไดร้บัการซอ่มแซมเป็นหน่วยกโิลเมตร  ซึง่ตวัชีว้ดัดงักล่าวจะถกูกำาหนด
โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยมีการปรึกษาหารือกับทั้งหน่วยงานส่วนกลาง (โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ในดา้นการศกึษาและสาธารณสุข) และหน่วยงานท้องถ่ินเอง  ในกรณท่ีีอปท.ไม่ไดใ้ห้บรกิารบางสาขา
ก็ไม่ต้องทำาการประเมิน นอกจากนี้ อปท. ยังจะต้องมีหน้าที่ในการรายงานรายได้ขั้นพื้นฐานตามแหล่ง
ทีม่าและรายจา่ยตามลกัษณะงานหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ซึง่จะชว่ยให้ภาพทีส่มบูรณข์องตน้ทนุทีใ่ชใ้นการ
ดำาเนินงานกับสิ่งที่ได้รับกลับมาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  ทั้งนี้ อปท. ควรมีการรายงานดังกล่าว
เป็นประจำาทุกปีไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการประมวลข้อมูลและทำาการวิเคราะห์
ประเมนิผลประสทิธภิาพการดำาเนนิงาน ซึง่ทางกรมสง่เสรมิฯ เองกม็คีวามพรอ้มสำาหรบังานดงักลา่วอยู่
แล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการประเมิน LQM ในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ

• กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะทำาหน้าที่ในการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลตลอดจน
ทำาการเผยแพร่ผลการประเมินประสิทธิภาพการดำาเนินงานของ อปท. ต่อสาธารณชน ซึ่งจะช่วยก่อให้
เกดิกลไกการตรวจสอบจากประชาชน และเปน็การสง่เสรมิใหเ้กดิการมคีวามรบัผดิรบัชอบในการทำางาน 
ประชาชนในทอ้งถิน่จะสามารถตรวจสอบว่าข้อมูลท่ีท้องถ่ินรายงานมีความถูกตอ้งและสะท้อนความเปน็
จริงมากนอ้ยเพยีงใด และสามารถเปรยีบเทยีบผลการดำาเนนิงานของ อปท. ทีร่บัผดิชอบพืน้ทีข่องตนกบั 
อปท. อื่นว่ามีความแตกต่างในคุณภาพของการให้บริการสาธารณะอย่างไร ซึ่งรายงานผลการประเมิน 
ดังกล่าวจะต้องอยู่ในรูปแบบท่ีสามารถเรียงลำาดับประสิทธิภาพการดำาเนินงานโดยแบ่งตามประเภท 
ของ อปท. ได้ (เช่น เทศบาลเมืองชนบทและเทศบาลตำาบล) และตามขนาดประชากร (0-25,000 คน 
/ 25,000 ถึง 50,000 คน / 50,000-100,000 คน และมากกว่า 100,000 คน) แนวทางการดำาเนิน
งานนี้จะช่วยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถหาค่าเฉลี่ยผลการดำาเนินงานตามประเภทและ
ขนาดของอปท. ได้ และการกำาหนดเกณฑ์การเปรียบเทียบก็ดูจากความเบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยซึ่ง
เป็นการคำานวณอย่างง่าย  นอกจากนี้ การใช้เครื่องมืออื่นๆ เช่น ใบประเมินโดยประชาชน (Citizen 
Scorecard) จะเปน็เป็นข้อมูลเพิม่เตมิสำาหรบัการประเมินประสทิธิภาพการดำาเนินงานของท้องถิน่และ
เป็นการเพิ่มช่องทางในการมีส่วนร่วมประชาชนในการตรวจสอบการทำางานของท้องถิ่น 
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69. รายงานการบริหารงบประมาณ (Budget 
Performance Report) เป็นเครื่องมือพื้นฐาน
ประเภทหนึง่ทีใ่ชต้ดิตามการดำาเนนิงาน ซึง่รายงาน
ดงักลา่วจะรวบรวมขอ้มลูงบประมาณทีไ่ดร้บัเปรยีบ
เทียบกับรายจา่ยท่ีเกิดข้ึนจรงิ โดยแบ่งตามลักษณะ
งาน, เศรษฐกิจ และประเภทของงบประมาณ ซึ่ง
รายงานการบริหารงบประมาณนี้จะเป็นเครื่อง
มือให้ท้ังหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ และประชาชนใช้

ตรวจสอบการบริหารงบประมาณว่ามีการดำาเนิน
งานโครงการให้บริการสาธารณะเป็นไปตามแผน
พัฒนาฯ ระบุไว้ก่อนการจัดทำาคำาของบประมาณ
หรือไม่ และมีความผิดพลาดในการใช้งบประมาณ
ในส่วนใดบ้าง เพื่อที่จะได้แก้ไขปรับปรุงได้อย่าง
เหมาะสม ในปัจจุบัน รายงานดังกล่าวไม่ได้มีการ
จดัทำาเพือ่เผยแพรต่อ่สาธารณะทัง้ในระดบัของสว่น
กลางลงไปถึงส่วนท้องถิ่น

(III)	การขาดข้อมูลการคลังที่ถูกต้องและครบถ้วนเป็นอุปสรรค
ในการบริหารงบประมาณและการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ	
และไม่ก่อให้เกิดความโปร่งใสทางการคลัง



73. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาข้างต้น มีขั้นตอนดังนี้

1. จัดให้มีผังบัญชีที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้การรายงานเปรียบเทียบระหว่างเอกสารงบประมาณกับบัญชีราย
ได้และรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงได้มีความสะดวกและง่ายขึ้น

2. จัดให้รายงานการเงินของ อปท. เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการหาวิธีการแปลงข้อมูลการคลังของ
ท้องถิ่นให้สามารถรวมกับข้อมูลของรัฐบาลได้ เพื่อการจัดทำารายงานการเงินรวมของภาครัฐ

3. การทำาการประเมินศักยภาพของระบบ GFMIS เพื่อการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
รวมกระทั้งการประเมินความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงระบบ GFMIS, e-LAAS, and e-Budget เข้า
ไว้ด้วยกัน

4. มกีารดำาเนนิการจดัทำาผงับญัชมีาตรฐานใหร้หสับญัชงีบประมาณและรหัสบัญชขีองกรมบัญชกีลางมีความ
สอดคลอ้งกนั โดยนำาผลการประเมนิศกัยภาพของระบบ GFMIS และการประเมินความเป็นไปไดใ้นการ
เชื่อมโยงระบบ GFMIS, e-LAAS, and e-Budget เข้ามาดำาเนินการไปด้วยพร้อมๆกัน

5. จัดทำาและเผยแพร่รายงานการตดิตามการเบกิจา่ยเงนิในรปูแบบการวเิคราะหต์า่งๆ โดยอาจจะแบ่งออก
ตามกลุ่มเป้าหมายของรายงาน

• ระบบงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budget) และ ระบบ GFMIS ไม่มีการเชื่อมโยงกัน
• ผังบญัชีทีใ่ช้สำาหรบัการบรหิารงบประมาณและผงับัญชท่ีีใชส้ำาหรบัการเบิกจ่ายงบประมาณจรงิของกรม

บญัชกีลางยงัไมเ่ปน็มาตรฐานเดยีวกนั โดยรหสับญัชขีองผงับัญชทีัง้สองมคีวามแตกตา่งกนัในรายละเอยีด

70. สาเหตุ 2 ประการท่ีประเทศไทยไม่สามารถ
จัดทำารายงานการบริหารงบประมาณได้ในปัจจุบัน 
ได้แก่

38 รายงานสรุป	:	การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะของไทย – รายงานการบริหารการเงินการคลังสาธารณะของประเทศไทย

71. ดงันัน้แลว้ทำาใหก้ารเปรียบเทียบรายไดแ้ละราย
จา่ยตามเอกสารงบประมาณกบับญัชรีายไดแ้ละราย
จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิลงในรายละเอยีดตามลกัษณะงาน

และลักษณะเศรษฐกิจมีความคลาดเคล่ือนและผิด
พลาดสูง

72. กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ไดพ้ฒันาระบบ
บันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-
LAAS) มาต้ังแต่ป ี2548 อยา่งไรกด็ ีในป ี2553 มี
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เพยีง 1,200 องคก์รจาก
จำานวนทัง้หมด 7,853 องค์กร ท่ีสามารถใชง้านจาก
ระบบน้ีได้ ซ่ึงการทีร่ะบบไมส่ามารถรวบรวมขอ้มลู
ได้ครบถ้วนอาจจะเป็นการทำาให้เกิดการคาดเดาไป
ต่างๆ นานาวา่สาเหตอุาจจะมาจากการไมย่อมเปดิ
เผยข้อมูลอันเนื่องจากการบริหารงบประมาณที่ไม่
โปร่งใส การใช้จ่ายเงินอย่างผิดวัตถุประสงค์ หรือ

แม้กระทั่งมีการทุจริตในการใช้เงิน เป็นต้น ทั้งที่ใน
ความเป็นจริงแล้วอาจจะเป็นแค่ปัญหาทางเทคนิค
เท่านั้น ดังนั้นแล้ว จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะ
รวบรวมข้อมูลการเงินการคลังของ อปท. ให้ได้
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ จำานวน อปท. ทั้งหมด 
เพื่อที่จะเผยแพร่ต้อสาธารณชนให้รับทราบถึงผล
การดำาเนินงาน และยังเป็นการส่งเสริมการบริหาร
งานท้องถิ่นให้มีธรรมาภิบาลและมีความรับผิดรับ
ชอบอีกด้วย
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74. กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างทั้งในระดับส่วน
กลางและท้องถิ่นมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ลบภาพพจน์ความไม่โปร่งใสในการดำาเนินงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อแขนงต่างๆ ได้รายงาน
ถึงความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในระดับ
ท้องถ่ิน โดยเฉพาะท่ีมีการจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่
แพงเกินจริง แต่หากมีข้อมูลจริงมาพิสูจน์ยืนยัน
ถึงความโปร่งใสในการดำาเนินงานได้ ภาพพจน์
เหล่านี้ก็จะถูกลบออกไป ดังนั้น ข้อเสนอแนะ
สำาหรับรัฐบาลได้แก่ การรวบรวมข้อมูลข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างในเรื่องต้นทุนต่อหน่วยของสินค้า

และบริการมาตรฐานจากฐานข้อมูลในระบบ e-
auction เชน่ วัคซนี, ยารกัษาโรคพืน้ฐาน, อปุกรณ์
สำานักงาน, กระดาษ, คอมพิวเตอร์ และสินค้าเพื่อ
การอุปโภคต่างๆ เป็นต้น และให้มีการเผยแพร่
ต่อสาธารณะเป็นประจำาอย่างน้อยทุกๆ 6 เดือน 
นอกจากนี้ อาจจะยังให้ส่วนราชการและท้องถิ่น
รวบรวมและเผยแพรข่อ้มลูราคาตอ่หนว่ยในการจดั
ซื้อจัดจ้างภายในองค์กรของตน เพื่อให้ประชาชน
สามารถใชเ้ป็นเครือ่งมือในการตรวจสอบโดยเปรยีบ
เทียบกับราคาอ้างอิง (ค่ากลาง) ได้ 

(IV)	ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง	หรือต้นทุนต่อหน่วย	
ซึ่งอาจนำามาซึ่งการตีความในแง่ลบถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
หรือความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

75. ข้อเสอแนะ 4 ประการเพื่อเสริมสร้างการ
บริหารงานแบบธรรมาภิบาลและการรับผิดนรับ
ชอบต่อการดำาเนินงาน ได้แก่ 

• ใหม้กีารจดัทำารายงานผลการดำาเนนิงานใหบ้รกิารสาธารณะของทัง้สว่นกลางและทอ้งถิน่และเผยแพร่
เป็นประจำาทุกป ี ทั้งในเชิงเปรียบเทียบและผลการดำาเนินงานเฉพะของแต่ละหน่วยงาน

• ให้มีการรวบรวมข้อมูลการคลังของ อปท. (อย่างน้อยในระดับเทศบาล) เข้ากับข้อมูลการคลังระดับ
ประเทศโดยแบ่งออกตามลักษณะงานและเศรษฐกิจ และเผยแพร่เป็นรายงานประจำาปีการเงินภาครัฐ

• ให้มีการรวมระบบทีใ่ช้ในการบรหิารงานแบบมุง่เนน้ผลสมัฤทธิ ์และระบบจดัการการเงนิเขา้ไวด้ว้ยกนั 
รวมถงึใหม้กีารจดัทำาและเผยแพรร่ายงานการตดิตามการใชจ่้ายงบประมาณ ซึง่รายงานดงักล่าวอาจจะ
มีความเชื่อมโยงกับรายงานผลการดำาเนินงานของส่วนราชการด้วย

• จัดสร้างกลไกให้ประชาชนเข้าไปมีบทบาทในการกำาหนดทิศทางการให้บริการสาธารณะในเรื่องของ
สาธารณสุขและการศึกษา โดยอาจจะให้ประชาชนเป็นตัวแทนในคณะกรรมการนโยบายสาธารณสุข
และการศึกษา เพือ่สะทอ้นความตอ้งการของประชาชนทีแ่ทจ้รงิในการดำาเนนิงานจดัหาบรกิารสาธารณะ

• ให้ส่วนราชการและท้องถิ่นรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
มาตรฐาน ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ท้ังส่วนราชการและท้องถ่ินมีความพยายามในการจัดซื้อจัดจ้างแบบ
แข่งขันเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบโดยเปรียบ
เทียบกับหน่วยงานอื่นได้



E สรุปประเด็นและข้อเสนอแนะ
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76. ตารางขา้งลา่งสรปุวตัถปุระสงคท์ีเ่ปน็ทีต่อ้งการ
ควบคู่ไปกับประเด็นต่างๆที่สำาคัญ และข้อเสนอ
แนะตามลำาดับความสำาคัญที่จะช่วยปรับปรุงการ

ใหบ้รกิารในระดบัทอ้งถิน่รวมไปถงึธรรมาภบิาลของ
ภาคการคลังสาธารณะ 

ตาราง 6 : ประเด็นและข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค์ ประเด็น ข้อเสนอแนะที่สำาคัญ

ความแตกต่างของการใช้จ่ายในภูมิภาคที่สำาคัญ 

• ให้ความสำาคัญกับปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในการให้
บริการ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สุดท้ายคือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในระดับภูมิภาค

• ปรับเป้าหมายนโยบายการใช้จ่ายไปสู่ภูมิภาคที่ด้อยกว่าในเชิงของการให้
บริการ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับบริการให้เทียบเท่ากับกรุงเทพฯและ
เกณฑ์มาตรฐาน

• เพิ่มองค์ประกอบในส่วนของการชดเชยในสูตรคำานวณการโอนเงินคลัง
ระหว่างภาครัฐ จากปัจจุบันที่ร้อยละ 2 เป็นอย่างต่ำาที่ร้อยละ 15-20

การบริหารราชการแบบคู่ขนานนำาไปสู่ต้นทุนที่สูงขึ้น 
ความสับสน และ การขาดความรับผิดชอบ 

• การบริหารราชการแบบคู่ขนานในระดับท้องถิ่นผลักดัน
ให้ต้นทุนการบริหารเพิ่มสูงขึ้น ทำาให้การประสานงาน
ระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นมีปัญหา  และ
ทำาให้เกิดความไม่ชัดเจนในส่วนของความรับผิดชอบ 
และเป็นอุปสรรคต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ความรับผิดชอบของการให้บริการในระดับท้องถิ่น

• การเปลี่ยนผ่านไปสู่รูปแบบที่เป็นหนึ่งเดียวของการกระจายอำานาจ โดย
ลดทอนความสำาคัญของการบริหารราชการระดับจังหวัด และสร้างความ
เชื่อมโยงโดยตรงระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกระทรวงการ
คลัง สำานักงบประมาณในด้านการคลัง และกับหน่วยงานในภาคต่างๆ
ในประเด็นด้านการให้บริการ  บทบาทของกระทรวงมหาดไทยจะปรับ
เปลี่ยนไปเป็นการประสานงานและให้การสนับสนุน โดยถอยห่างจากการ
ใช้อำานาจและการควบคุม

อำานาจหน้าที่ที่ทับซ้อนกันของรัฐบาลกลางและท้องถิ่น 
และขาดการประสานงานกับการปฏิรูปของหน่วยงาน
รัฐบาลส่วนกลางอื่นๆ 

• อำานาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ทับซ้อนกันของการให้
บริการระหว่างรัฐบาลกลางและองค์กรท้องถิ่น ผนวก
กับขาดการประสานงานอย่างเพียงพอระหว่างการ
ปฏิรูปเพื่อการกระจายอำานาจและการปฏิรูปด้านการ
ศึกษาและสาธารณสุขของรัฐบาลกลางส่งผลกระทบ
ต่อการให้บริการและเพิ่มต้นทุนดำาเนินการในทุกระดับ
ของรัฐบาล

• ขีดเส้นแบ่งบทบาทและความรับผิดชอบระหว่างรัฐบาลกลางและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจนเมื่อรัฐบาลจัดทำาร่างพระราชบัญญัติ
กระจายอำานาจฉบับใหม่และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  โดยจะช่วยทำาให้
การจัดสรรเงินเป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

• คณะกรรมการการกระจายอำานาจต้องมั่นใจว่าการปฏิรูปการศึกษาและ
สาธารณสุขของรัฐบาลกลางนั้นประสานไปกับการปฏิรูปเพื่อการ
กระจายอำานาจ  โดยสะท้อนให้เห็นจากการมีเครื่องมือทางกฎหมายที่
เหมาะสม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กจำานวนมากนั้น
เป็นหน่วยงานที่ไม่สามารถที่จะอยู่รอดได ้

• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก (3,000 
องค์กรที่มีจำานวนประชากรน้อยกว่า 5,000 คน) ทำาให้
เกิดต้นทุนการบริหารงานที่สูงและเป็นภาระต่อการ
ใช้จ่ายภาครัฐในส่วนของการให้บริการ  รวมถึงยัง
ทำาให้เกิดความตึงเครียดในกลไกการประสานงานกับ
หน่วยงานรัฐบาลกลาง เนื่องจากว่ามีองค์กรขนาด
เล็กจำานวนมากเกินไปที่รัฐบาลกลางจะสามารถจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นสาเหตุให้เกิดความ
แตกแยกในการให้บริการ

• จัดสรรแรงจูงใจให้สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจำานวน
ประชากรไม่เกิน 5,000 คน ให้เข้าไปผนวกรวมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่กว่าและมีงบประมาณเพียงพอที่จะสามารถอยู่รอด
ได้

• ให้ความรับผิดชอบในการให้บริการเป็นไปอย่างที่ไม่ต้องสมมาตร โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กก็ควรมีรับผิดชอบในการให้บริการ
ที่น้อยกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่กว่า  โดยเกณฑ์ที่
ใช้ในการแบ่งควรจะเป็นไปตามจำานวนของประชากรที่จดทะเบียน หรือ 
ตามระดับ เช่น เทศบาล

ขาดระบบติดตามการดำาเนินงานตามหน้าที่

• ระบบการติดตามและประเมินผลในระดับรัฐบาลกลาง
และท้องถิ่นส่วนใหญ่แล้วจะให้ความสำาคัญเฉพาะใน
ส่วนของความร่วมมือ ทำาให้ผลลัพท์ของการให้บริการ
นั้นไม่ชัดเจน   ต้นทุนของหน่วยงานในการดำาเนินการ
ตามระบบติดตามประเมินผลค่อนข้างสูงและทำาให้เบี่ยง
เบนไปจากเป้าหมายที่สำาคัญของการให้บริการ

• ปรับการวัดผลความร่วมมือภายในระบบการบริหารงานอย่างมีคุณภาพใน
ระดับท้องถิ่นให้ตัดสินได้อย่างเป็นเหตุและผล โดยให้ทำารายการให้เลือก
อย่างง่ายๆว่า ถูกต้อง หรือ ไม่ถูกต้อง นอกจากนั้น ให้รวมมาตรวัดการ
ให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ 

• รวมเครื่องมือวัดระดับความสำาเร็จของการดำาเนินงานและการใช้จ่ายงบ
ประมาณ(Performance Assessment Rating Tool: PART) ของ
สำานักงบประมาณ  กับระบบประกันคุณภาพการบริหารงาน (Total 
Quality Management Assurance system) ของสำานักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ให้ผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประเมินผลแบบใหม่ของรัฐบาล

• ต้องให้แน่ใจว่าระบบคุณภาพการบริหารงานของท้องถิ่นนั้นผนวกเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประเมินผลของรัฐบาล
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วัตถุประสงค์ ประเด็น ข้อเสนอแนะที่สำาคัญ

ยังไม่มีข้อมูลสถานะการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่าร้อยละ 25 
ของรายได้สุทธิของรัฐบาลกลาง

• ผลลัพท์ก็คือ ทำาให้ขาดความโปร่งใสของฐานะการ
คลัง  ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศกลุ่มที่มีรายได้
ปานกลางเพียงไม่กี่ประเทศที่ไม่สามารถจัดทำาบัญชี
ฐานะการคลังของรัฐบาลทั้งหมดได้  ความไม่เข้าใจถึง
วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายของงบประมาณที่มีมูลค่า
กว่าร้อยละ 25 ของรายได้สุทธิของรัฐบาลกลางทำาให้
การวางแผนการใช้จ่ายในภาพรวมอ่อนแอ  และก่อให้
เกิดภาพของการบริหารการเงินที่ไม่เหมาะสมในระดับ
ท้องถิ่น  

เพื่อที่จะปรับปรุงรายงานฐานะการคลังพื้นฐาน ผู้มีอำานาจควรดำาเนินการ
ดังนี้

• เผยแพร่ตารางการดำาเนินการคลังของรัฐบาล โดยให้ครอบคลุมการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยจำาแนกตาม
ภาคเศรษฐกิจโดยกว้างและจำาแนกตามหน้าที่

• ทบทวนการดำาเนินงานของระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-Local Authority Accounting System) เพื่อให้แน่ใจ
ว่าครอบคลุมอย่างน้อย ร้อยละ 80 ของการใช้จ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยจำาแนกตามภาคเศรษฐกิจ และจำาแนกตามหน้าที่

• ผนวกรวมระบบการบริหารการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับ 
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( Govern-
ment Fiscal Management Information System: GFMIS) ภายใต้
แผนภาพแบบง่ายที่แสดงองค์ประกอบทางบัญชีเพื่อให้สามารถรายงาน
ฐานะการเงิน และช่วยให้ทั้งสองระบบไม่แยกออกจากกัน

ขาดเคร่ืองมือในการเปรียบเทียบผลการดำาเนินงานระหว่าง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันเอง ซึ่งขัดขวางการ
กระตุ้นให้เกิดจิตสำานึกในด้านความรับผิดชอบ

• ประชาชนในท้องที่ไม่สามารถตัดสินได้ว่าผลการดำาเนิน
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนอยู่นั้นดำาเนิน
การได้ดีกว่าหรือแย่กว่า ทั้งนี้ โดยเปรียบเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยในระดับประเทศ หรือ โดยเปรียบเทียบกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่งผลให้โอกาสของ
ประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบนั้นถูก
จำากัดลงอย่างมาก

• เผยแพร่รายงานประจำาปีของผลการดำาเนินงานการให้บริการสำาหรับบริการ 
หลักๆที่สำาคัญทั้งในส่วนของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น ทั้งนี้ อาจ
อยู่ในรูปของการเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการที่ตั้งขึ้นใน
ระดับประเทศ หรือ อยู่ในรูปของตัวเลขค่าสมบูรณ์ (absolute term) 
ข้อมูลนี้จะช่วยชี้ให้เห็นองค์กรที่มีผลการทำางานที่อยู่นอกกรอบ และช่วย
สร้างให้มีเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลโดยเปรียบเทียบ  โดยรายงานแบบ
นี้ ได้จัดทำาขึ้นในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งเป็นสมาชิกขององค์การ
เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ( OECD) เช่น แคนาดา 
สหรัฐอเมริกา และยุโรปตะวันตก ทั้งนี้ ประเทศเหล่านี้มีชื่อเสียงในด้าน
ความรับผิดชอบ และคุณภาพการให้บริการที่ดีในระดับท้องถิ่น

ขาดระบบข้อมูลการจัดซื้อสาธารณะในระดับท้องถิ่น

• ก่อให้เกิดภาพของการบริหารการเงินที่ไม่เหมาะสม
และการคอรัปชั่นในระดับท้องถิ่น  

• เพื่อปรับปรุงความโปร่งใสและความรับผิดชอบ  เสนอให้รัฐบาลควรที่
จะเผยแพร่ข้อมูลราคาต่อหน่วยของบริการและสินค้ามาตรฐานที่จัดซื้อ
ของรัฐบาลกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ความเคลื่อนไหวนี้จะ
ช่วยเพิ่มความโปร่งใสและสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำาเนินการแข่งขันในการจัดซื้อ รวมถึงจะทำาให้ประชาชนที่สนใจสามารถ
เข้ามาดูราคาสินค้าบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนจัดซื้อเมื่อ
เปรียบเทียบกับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นจัดซื้อ

• สำานักงานตรวจเงินแผ่นดินยังไม่ได้ให้การรับรอง
รายงานการเงินแผ่นดินมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2550/51  ถึง 2553/54 การที่ไม่ได้รับความคิดเห็น
จากผู้ตรวจบัญชีเป็นสิ่งสำาคัญที่จะสร้างให้เกิดความ
กังวลและชี้ไปถึงประเด็นพื้นฐาน 

• ถงึแม้ว่าประเทศไทยจะเผยแพร่การจัดสรรงบประมาณ
และรายงานการใช้จ่ายที่แท้จริง  แต่ไม่ได้มีการจัดทำา
รายงานในลักษณะที่เปรียบเทียบตัวเลขงบประมาณกับ
ตัวเลขรายจ่ายจริง ไม่ว่าจะเป็นในรายงานติดตามงบ
ประมาณรายจ่ายระหว่างปี หรือรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำาปี

• มีปัญหาในการวิเคราะห์รายจ่ายที่แท้จริง เนื่องจาก 
ไม่สามารถที่จะปรับปรุงยอดที่รายงานโดยสำานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) เข้าหากันได้ ถึงแม้ว่าตัวเลขทั้ง
สองจะมาจากแหล่งที่มาของข้อมูลเดียวกันจากกรม
บัญชีกลาง สาเหตุก็เนื่องมาจากการปรับปรุงยอดที่
ทำาโดย สศค. และธปท. ไม่ได้มีการเผยแพร่บันทึก
รายการปรับปรุงยอดในรายงานที่เผยแพร่ออกมาจาก
หน่วยงานแต่ละหน่วย  ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นไปไม่ได้
เลยที่จะทราบว่ารายการใดที่ถูกรวมอยู่ในงบเหลื่อมปี 
(carry-over) (ซึ่งคิดเป็นกว่าร้อยละ 7 ของรายจ่าย
ทั้งหมด ตามที่ได้แสดงในตารางที่ 2)

สามารถเพิ่มความโปร่งใสทางการคลังให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้

• ต้องให้แน่ใจว่าการกระทบยอดในรายงานการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
น้อยสำาหรับปีงบประมาณ2553/2554 ได้ถูกบันทึกไว้และได้รับการรับรอง
จากสำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และในอนาคต เป็นสิ่งสำาคัญที่จะต้อง
ทำาให้แน่ใจว่าการรับรองนี้จะเกิดขึ้นเป็นประจำาในเวลาที่เหมาะสม

• เผยแพร่ (1) รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายครึ่งปี (โดยรายงาน
ตัวเลขงบประมาณ และรายจ่ายที่ใช้จริง โดยจำาแนกตามภาคเศรษฐกิจ 
และการบริหารงาน)  (2) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปี 
โดยมีการวิเคราะห์ที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อที่จะช่วยให้บรรลุผลนี้ การ
ตั้งชื่องบประมาณ และแผนภาพของบัญชีสำาหรับรายงานการเงินจะต้อง
สอดคล้องและดำาเนินการในรูปแบบเดียวกันทั่วทั้งระบบการบริหารการ
เงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และระบบงบประมาณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Budget)

• สศค. และ ธปท. ควรจะต้องพิจารณาเผยแพร่บันทึกรายการปรับปรุง
ยอดการใช้จ่ายที่แท้จริงซึ่งเผยแพร่โดยกรมบัญชีกลาง (ซึ่งเป็นแหล่งที่มา
ของข้อมูล)  

• การแจกแจงรายละเอียดขององค์ประกอบที่อยู่ในงบเหลื่อมปี (carry-
over) จะช่วยเพิ่มความสามารถของหน่วยงานและคนกลางในการ
วิเคราะห์ฐานะการคลังและเพิ่มความโปร่งใสของฐานะการคลัง
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43รายงานสรุป	:	การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะของไทย – รายงานการบริหารการเงินการคลังสาธารณะของประเทศไทย 

วัตถุประสงค์ ประเด็น ข้อเสนอแนะที่สำาคัญ

ทางเลือกในการบริหารหนี้และการจำาแนกประเภทของงบ
ประมาณ เช่น การใช้เงินจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ 
(off-budget) ทำาให้งบประมาณแยกออกเป็นหลายส่วน

• ระบบบริหารการเงินภาครัฐยอมให้รัฐบาลกู้เงิน (ทั้งจาก
ภายในประเทศและจากภายนอกประเทศ) เกินกว่าเพดานหนี้
ที่กำาหนดไว้ตามพระราชบัญญัติบริหารหนี้สาธารณะ โดยจัด
ให้การกู้เงินดังกล่าวอยู่ในกลุ่มเงินนอกงบประมาณ รัฐบาล
สามารถมีวิธีการหาเงินในส่วนที่เกินกว่าเพดานที่กำาหนดไว้ภาย
ใต้ พ.ร.บ.บริหารหนี้สาธารณะได้สองทางเลือก คือ (1) การ
แก้ไขกฎหมายเพื่อปรับปรุงเพดานการกู้เงิน (2) จัดประเภท
การกู้เงินให้อยู่ในรูปของเงินนอกงบประมาณ ซึ่งในกรณีนี้ 
เพดานหนี้สาธารณะที่กำาหนดไว้ภายใต้ พ.ร.บ.ฯ จะไม่สามารถ
นำามาบังคับใช้  ทั้งนี้ หากเลือกใช้ทางเลือกของเงินนอกงบ
ประมาณ จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังในการจัดสรรเงิน
ก้อนดังกล่าวแทนที่จะเป็นสำานักงบประมาณ  และหน่วยงาน
ต่างๆก็ต้องรายงานผลการใช้เงินก้อนดังกล่าวต่อกระทรวงการ
คลังในช่องทางคู่ขนานไปกับระบบการรายงานเงินงบประมาณ  
จึงทำาให้เพิ่มภาระการบริหารและต้นทุนการดำาเนินการ อีกทั้ง
ยังทำาให้ระบบติดตามประเมินผลงบประมาณนั้นแยกออกเป็น
หลายส่วน

• รัฐบาลจำาแนกประเภทของเงินกู้ตามแผนงาน (program 
loan) ให้อยู่ในแหล่งที่มาของเงินนอกงบประมาณ การจำาแนก
ประเภทด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสมนี้ ทำาให้รัฐบาลขาดความคล่อง
ตัวทางการคลังเนื่องจากว่าไม่สามารถใช้เงินกู้ตามแผนงาน
ก้อนดังกล่าวได้อย่างคล่องตัวเสมือนเป็นเงินงบประมาณตาม
ปกติ  และในทางปฏิบัติ การวางกรอบกั้นให้ใช้เงินกู้ก้อนนี้
ไปในโครงการใดโครงการหนึ่งโดยเฉพาะจะส่งผลให้เกิดการ
แตกแยกและตัดทอนความสามารถของรัฐในการใช้จ่ายเงินงบ
ประมาณให้เป็นไปตามอันดับความสำาคัญตามยุทธศาสตร์ 

• ยกเว้นเฉพาะกรณีที่มีสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อมีกรณีที่เกิด
ความจำาเป็นที่จะต้องการกู้เงินเกินกว่าเพดานที่กำาหนดไว้ภาย
ใต้พระราชบัญญัติบริหารหนี้สาธารณะ ขอเสนอว่าควรจะมี
การออกกฎหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงเพดานหนี้ แทนการใช้ช่อง
ทางของเงินนอกงบประมาณ  การดำาเนินการตามนี้จะช่วย
รักษาเอกภาพของงบประมาณ ในขณะเดียวกัน ก็ช่วยลด
ภาระงานของกระทรวงการคลังในการบริหารและรายงานเงิน
ก้อนดังกล่าว

• ปรับปรุงการจำาแนกประเภทของเงินกู้ตามแผนงาน (program 
loan) ให้อยู่ในแหล่งที่มาของเงินในงบประมาณ เพื่อให้การ
ใช้จ่ายจากแหล่งเงินดังกล่าวมีความคล่องตัว สามารถนำาไปใช้
จ่ายในรายการที่มีความจำาเป็นภายใต้ระบบงบประมาณ แทนที่
จะผูกติดไว้กับโครงการใดโครงการหนึ่งเสมือนเป็นแหล่งเงิน
นอกงบประมาณ  มาตรการนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณ

ในระดับหน่วยงาน ประเทศไทยยังคงใช้การจัดทำางบประมาณ
แบบไม่จำากัด

• หน่วยงานต่างๆไม่ได้รับคำาของบประมาณ เพื่อที่จะให้เกิด
การจัดอันดับโครงการภายในหน่วยงานตามความสำาคัญของ    
งบประมาณที่จะขอ ระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีข้อด้อยหลักสอง
ประเด็น คือ (1) หน่วยงานขาดแรงจูงใจในการจัดอันดับ  
งบประมาณภายในตามความสำาคัญ และมักจะถูกวิพากษ์
วิจารณ์อย่างมากว่าทำาให้เกิดการพิจารณาโครงการเพื่อให้ได้มา
ซึ่งทรัพยากรที่เพิ่มขึ้น (2) สำานักงบประมาณต้องใช้ทรัพยากร
บุคคลจำานวนมากในการพิจารณารายการแต่ละรายการและ
เมื่อต้องมีการตัดทอนงบประมาณลง  ซึ่งทำาให้เสียโอกาสใน
การดำาเนินการพิจารณาโครงการและการวิเคราะห์คุณค่าที่ได้
จากการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐ

• ประเทศไทยไม่ได้นำาเสนอเอกสารภาพรวมยุทธศาสตร์การคลัง
และงบประมาณของรัฐบาลซึ่งจะแสดงดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่
สำาคัญต่อรัฐสภาและผู้ที่เป็นกลาง เพื่อให้เห็นถึงสมมติฐานที่
ใช้ในการวางกรอบงบประมาณโดยรวม ยุทธศาสตร์เป้าหมาย
ของรัฐบาล  ความเสี่ยงและแนวทางที่จะสามารถดำาเนินการ
เพื่อบรรเทาความเสี่ยง และประมาณการผลลัพท์ที่จะได้จาก
เงินงบประมาณในปีหน้า  หากปราศจากเอกสารนี้แล้ว เป็น
ไปไม่ได้เลยที่จะสามารถเห็นภาพรวมของข้อจำากัดของงบ
ประมาณรัฐ ทางเลือก และคาดการณ์ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้
รับจากทรัพยากรสาธารณะที่มี 

• เพื่อสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานในการจัดอันดับงบประมาณ
ภายในตามความสำาคัญ และทรัพยากรที่มาใหม่  นอกจากนั้น 
เพื่อช่วยปลดปล่อยทรัพยากรบุคคลของสำานักงบประมาณให้
มาเพิ่มศักยภาพการจัดทำายุทธศาสตร์ของงบประมาณ จึงขอ
เสนอให้สำานักงบประมาณออกเครื่องชี้วัดเพดานงบประมาณ
ให้แก่กระทรวงและหน่วยงานตั้งแต่ต้นปีปฏิทินของการจัดทำา
งบประมาณ ภายหลังจากที่หน่วยงานหลักได้มาตัดสินใจร่วม
กันแล้วในส่วนของดัชนีชี้วัดด้านการคลัง ดัชนีเศรษฐกิจระดับ
มหภาค และกรอบงบประมาณโดยรวมแล้ว

• รัฐบาลควรที่จะเสนอเอกสารยุทธศาสตร์การจัดทำางบประมาณ 
(Budget Strategy Paper :BSP) ต่อรัฐสภาเมื่อมีการ
พิจารณาพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำาปีในรัฐสภา  
เนื่องจากว่าสิ่งนี้เป็นมาตรฐานที่ปฎิบัติกันอยู่ในกลุ่มประเทศ
ที่พัฒนาแล้วซึ่งเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ที่ก้าวหน้าไปอย่าง
มาก เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร 
สหรัฐอเมริกา และประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย 
สิงคโปร์ และเกาหลี  

• การนำาเสนอยุทธศาสตร์การจัดทำางบประมาณ (BSP) 
จะทำาให้การโต้เถียงในรัฐสภาและผู้ที่เป็นกลางเป็นไปอย่างมี
ยุทธศาสตร์และสร้างการมีส่วนร่วมมากขึ้น แทนที่จะเพ่งเล็ง
พิจารณาแต่ละรายการ และทำาให้สามารถวิพากวิจารณ์ข้อ
เสนองบประมาณได้เพียงเล็กน้อยมาก  
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ประเด็นสำาคัญที่พบ	และสรุปข้อเสนอแนะ
จากรายงานการบริหารการเงิน
การคลังสาธารณะปี	2543

ภาคผนวก	ก  
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วิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 เป็นแรงผลักดันสำาคัญที่ทำาให้เกิดโครงการปฏิรูปการบริหารการคลัง (Public 
Finance Management: PFM) ในการที่จะเสนอแนะแนวทางในการปฎิรูปการบริหารการคลังสำาหรับ
รัฐบาลไทย ได้มีการดำาเนินการพิจารณาทบทวนรายจ่ายภาครัฐปี 2543 ซึ่งชี้ให้เห็นประเด็นต่างๆที่พบและ
ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

• จัดอันดับการปฎิรูปการกระจายอำานาจการคลังให้เหมาะสม  รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 ได้กำาหนดให้
มีการเปลี่ยนแปลงรากฐานที่สำาคัญจากรูปแบบรัฐบาลแบบรวมศูนย์โดยมีรูปแบบเป็นหนึ่งเดียวไปสู่การ 
กระจายอำานาจของรัฐบาลโดยมีรูปแบบหนึ่งเดียว โดยการกระจายรายได้และหน้าที่ความรับผิดชอบให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้ การดำาเนินการตามรัฐธรรมนูญได้เริ่มมีผลเป็นรูปธรรมในปี พ.ศ. 
2542 เมื่อพระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
กำาหนดใหท้ยอยถา่ยโอนความรบัผดิชอบในการใหบ้รกิารกวา่ 175 รายการ (รวมถงึดา้นสาธารณสขุและ
การศึกษา) จากรัฐบาลกลางไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้พิจารณาตามศักยภาพความพร้อม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความสามารถของรัฐบาลกลางในการเร่งจัดสรรเงินรายได้รัฐบาล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากร้อยละ 11 ในปี 2542 เป็นร้อยละ 35 ภายในปี 2549 เป้าหมายที่
กำาหนดไว้ของการปฎิรูปเพื่อการกระจายอำานาจที่แสดงไว้ใน พ.ร.บ.กำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจา
ยอำานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2542 คือ 
(1) เพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจในระดับท้องถิ่น 
(2) ปรับปรุงการให้บริการในระดับท้องถิ่น โดยสนับสนุนให้เกิดความรับผิดชอบจากระดับล่างขึ้นบน 
(3) ปรับปรุงผลลัพท์ทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อประชาชนผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น 
(4) ทำาให้การบริการของรัฐตอบสนองต่อความต้องการของคนในท้องที่

ในขณะที่จัดทำารายงานพิจารณาทบทวนรายจ่ายภาครัฐ รัฐบาลกำาลังพัฒนาแผนแม่บทการกระจาย
อำานาจฉบับแรก ดังนั้น รายงานการพิจารณาทบทวนรายจ่ายภาครัฐจึงได้ให้ข้อเสนอแนะว่าเพื่อที่จะ
บรรลุเป้าหมายในการปฏิรูปการกระจายอำานาจนั้นรัฐบาลควรจะต้องให้ความสำาคัญกับ 
(1) การบริหารงานระหว่างรัฐบาลกลางและท้องถิ่น และหน้าที่ความรับผิดชอบจะต้องกำาหนดให ้
 ชัดเจน 
(2) การกระจายอำานาจของหน่วยจัดเก็บรายได้จำาเป็นต้องปรับให้เข้ากับหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะ 
 กระจายอำานาจไปจากรัฐบาลกลางสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3) มีการจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถหาแนวทางเพิ่ม 
 รายได้ท้องถิ่น 
(4) ผู้มีอำานาจต้องมั่นใจว่าระบบการโอนระหว่างหน่วยงานรัฐตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวทางที่โปร่งใส  
 และการถ่ายโอนนั้นสามารถคาดการณ์ได้และทำาได้ตามเวลาที่เหมาะสม 
(5) จะต้องมีการบริหารการกู้ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างรอบคอบเพื่อลดความเสี่ยง 
 ทางการคลัง และในขณะเดียวกัน ก็ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการหรือแผนงาน 
 ที่จะสามารถอยู่รอดได้  และสามารถมีเครื่องมือในการกู้ยืมเงินที่เหมาะสม 
(6) เพิ่มความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสร้างความเข้มเข็งของระบบรายงาน
 ฐานะการคลังท้องถิ่น เพิ่มความสามารถในการหารายได้ และให้องค์กรภาคประชาชนเข้ามามี 
 ส่วนร่วมในการตัดสินใจและการติดตามผลการดำาเนินงานของท้องถิ่น

• ให้กระทรวงมีอำานาจในการตดัสนิใจวางแผนงบประมาณมากขึน้  กระบวนการจดัทำางบประมาณน้ันมี
ลกัษณะทีร่วมศนูยม์ากเกนิไปจนไมส่รา้งใหเ้กดิแรงจงูใจแกห่นว่ยงานในการใชง้บประมาณเพือ่เป็นเคร่ือง
มอืในการบรหิารงานเพือ่ยกระดบัผลการดำาเนินงานของโครงการภาครฐั เชน่ ประสิทธิภาพ ประสทิธผิล 
และความเปน็ธรรม  ดงันัน้ จงึขอเสนอใหส้ำานกังบประมาณเพิม่ความคลอ่งตวัดา้นการคลงัใหแ้กห่น่วย
งานและในขณะเดยีวกนักค็วรเพิม่ความรบัผดิชอบตอ่ผลลัพทท์ีเ่กดิขึน้  สิง่น้ีจะทำาให้เกดิการเปลีย่นแปลง
จากการจัดทำางบประมาณแบบแสดงรายการไปสู่การจัดทำางบประมาณตามแผนงานในระยะปานกลาง  
และควรจัดทำาระบบติดตามและประเมินผลซึ่งจะช่วยให้มีข้อมูลท่ีสะท้อนความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการใช้จ่ายภาครัฐทั้งในระดับแผนงาน และในระดับหน่วยงาน
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• ปรับปรุงระบบการใช้จ่ายงบประมาณและคุณภาพของการจัดทำารายงานสถานะการเงิน ระบบการ
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณนั้นขาดเอกภาพ แยกออกเป็นส่วนตามแต่ละกรม และส่วนใหญ่ยัง
ใช้รายงานบนกระดาษ ส่ิงเหล่านี้ทำาให้ส่ิงแวดล้อมในการควบคุมการเงินและทำาให้รายงานสถานะการ
คลังสาธารณะขาดความสมบูรณ์ จึงได้เสนอให้รัฐบาลนำาระบบอัตโนมัติมาใช้และสร้างระบบการใช้
จ่ายงบประมาณที่มีเอกภาพ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการควบคุมสถานะการเงินและการรายงาน
สถานะการเงิน

• บริหารความเสี่ยงด้านการคลังและเพิ่มความโปร่งใสของการคลัง วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ได้แสดง
ใหเ้หน็ชดัเจนวา่มคีวามจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งสรา้งโครงสรา้งและระบบในการชีห้รอืลดความเส่ียงดา้นการคลัง
และเพื่อเพิ่มความโปร่งใสของการคลังภาครัฐ  ทั้งนี้ กระทรวงการคลังควรที่จะปรับปรุงหน้าที่ในการ
บริหารหนี้ของสำานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เผยแพร่ยุทธศาสตร์การคลังในระยะปานกลางที่ชัดเจน  
รายงานผลการดำาเนินงานของเงินนอกงบประมาณ และจัดทำาแถลงการณ์ความเสี่ยงด้านการคลังจาก
ภาระหนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นของรัฐบาล  รวมไปถึง การดำาเนินการเพื่อให้สามารถจัดทำาข้อมูลทั่วไปที่ใช้ใน
กองทุนการเงินระหว่างประเทศและสอดรับกับมาตรฐานในการเผยแพร่ข้อมูล

• เพิ่มความสามารถในการจัดเก็บรายได้และความโปร่งใสของหน่วยงานจัดเก็บภาษี ความวิตกกังวล
เกี่ยวกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรนั้นมักจะเกี่ยวข้องกับการบังคับจัดเก็บภาษีโดยการปรับปรุงข้อมูล
ภาษีอากรค้าง การคัดเลือกรายที่ควรจะต้องตรวจสอบภาษี และการลดหนี้ภาษีอากรค้างให้อยู่ในระดับ
ที่สามารถบริหารได้  ในส่วนของการปรับปรุงการจัดเก็บรายได้  ควรให้ความสำาคัญกับการขยายฐาน
ภาษ ีโดยเฉพาะภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดา เพิม่ความสมคัรใจในการเสยีภาษ ีและขยายศกัยภาพของการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการทำาให้การบริหารงานเข้มแข็งและโปร่งใสยิ่งขึ้น

• ปรับปรุงการพฒันาผลลพัทท์ีไ่ดจ้ากการคลงัสาธารณะ  เปา้หมายนีจ้ะสามารถทำาใหส้ำาเรจ็ไดก้ด็ว้ยการ
ขยายโครงการเพือ่ลดปญัหาความยากจน และปรบัปรงุการกำาหนดเปา้หมายทางภมูศิาสตร ์และโครงการ
ทีส่ามารถกำาหนดเปา้หมายไดด้ว้ยตนเอง   อย่างไรกต็าม ควรเปน็ทีส่งัเกตวุา่ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศ
ที่อยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางแล้ว การจัดสรรรายจ่ายของประเทศไทยในแต่ละภาคเศรษฐกิจในภาพ
กว้างนั้นได้สะท้อนให้เห็นว่าได้พัฒนาไปตามสิ่งที่มีความสำาคัญแล้ว  และสัดส่วนรายจ่ายภาครัฐส่วน
ใหญ่ก็ได้จัดสรรไปให้แก่เกษตรกรรม ขนส่งและการสื่อสาร และด้านสุขภาพและการศึกษา

• ปรบัปรงุคณุภาพและเวลาของการตรวจสอบดว้ยหนว่ยงานภายนอก โดยตอ้งใหม้ัน่ใจวา่สำานกังานตรวจ
เงินแผ่นดินมีศักยภาพในการตรวจสอบงบการเงินและผลการดำาเนินงานได้อย่างมีคุณภาพและทันเวลา






