
ประเทศไทย:  
ความท้าทายและทางเลือกในปี 2555 และอนาคต 

 

การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ 
ผ่านการสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและท้องถิ่น  รวมถึงนโยบายรายจ่ายของรัฐ  

 

 
 

 

ประเดน็เร่ืองความเหลือ่มล ้าในการเข้าถงึบริการสาธารณะ เป็นความท้าทายประการหนึ่งต่อการพฒันาประเทศของไทย ระบบโครงสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
รัฐบาลและท้องถิน่ที่มีประสิทธิภาพประกอบกบันโยบายรายจ่ายภาครัฐที่ให้ความส าคญักบัเร่ืองการลดความเหลือ่มล า้ในการเข้าถงึบริการสาธารณะจะเป็นส่วนช่วย

สนับสนุนการพฒันาประเทศ การให้บริการภาครัฐที่โปร่งใส และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเป็นปัจจัยความส าเร็จที่ส าคญัในการเสริมสร้าง
ความเช่ือมั่นของประชาชนต่อภาครัฐ และส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดยีวกนัของคนในประเทศ ทั้งนี้ หากความเหลือ่มล า้ในการเข้าถงึการให้บริการจากภาครัฐที่

มีอยู่ในปัจจบัุนไม่ได้รับการแก้ไขรวมถงึโครงสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐบาลและท้องถิน่ยงัคงขาดความเป็นบูรณาการ ปัจจัยเหล่านี้จะน าไปสู่การสูญเสียความ
มั่นใจในรัฐบาลของประชาชนและน าไปสู่ความไม่ปรองดองของคนในชาติได้ ประเทศไทยมีโอกาสที่ดใีนการพฒันาการให้บริการภาครัฐด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ (1) การ
พฒันามาตรฐานการให้บริการภาครัฐให้มีความเท่าเทียมกนัทั้งประเทศ (2) การปรับโครงสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐบาลและท้องถิน่โดยให้ความส าคญักบัการ

แบ่งหน้าที่ และความรับผดิชอบระหว่างส่วนราชการภูมิภาคและหน่วยงานท้องถิน่ให้ชัดเจน (โดยเฉพาะในภาคสาธารณสุข และภาคการศึกษา) ตลอดจนการควบ
รวมการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) เพือ่ให้มีมีศักยภาพทางการเงินการคลังที่เหมาะสม ผ่านมาตรการจงูใจทางงบประมาณหรือวิธีอ่ืนๆ และ (3) การ
ก าหนดมาตรฐานการให้บริการภาครัฐโดยก าหนดเกณฑ์ช้ีวัดการให้บริการในด้านต่างๆ ตลอดจนให้มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีตามเกณฑ์ช้ีวัดที่

ก าหนดขึ้น รวมไปถงึต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าที่จัดซ้ือจัดจ้าง และให้มีการจัดท าผลการปฏิบัติงานของทั้งถิน่ลงในระดบัเทศบาล  
 
 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ การลดความยากจน และความ

เหลื่อมล า้ทางรายได้   

ในช่วง 2 ทศวรรษท่ีผา่นมา ประเทศไทยมีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูงอยา่ง
สม ่าเสมอซ่ึงส่งผลใหร้ะดบัความยากจนปรับตวัลดลง แต่ความเหล่ือมล ้าในระดบั 
ประเทศนั้นไม่ไดป้รับตวัลดลงแต่อยา่งใด (ภาพท่ี 1) โดยอตัราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเฉล่ียรายปีในช่วง 20 ปีท่ีผา่นมาอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 5.1 ซ่ึงในช่วงระยะเวลา
เดียวกนัน้ี อตัราความยากจนไดป้รับตวัลงจากร้อยละ 40 ในปี 2535 มาอยูท่ี่ระดบัต ่า

กวา่ร้อยละ 10 ในปี 2552 ทั้งน้ี อตัราความเหล่ือมล ้าซ่ึงวดัโดยค่า GINI Index มีค่าท่ี
อยูใ่นระดบัคงท่ี คือ 0.49 ในปี 2535 และ 0.48 ในปี 2552 
 
ความยากจนและความเหล่ือมล ้ามีความแตกต่างกนัในแต่ละภูมิภาค โดยในช่วง 10 
ปีท่ีผา่นมา แมว้า่อตัราความยากจนจะปรับตวัลดลงอยา่งมีนยัส าคญัแต่ความเหล่ือม
ล ้าระหวา่งภูมิภาคนั้นยงัคงมีอยู ่ โดยอตัราความยากจนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
มีค่าสูงกวา่ในกรุงเทพฯ ถึง 5 เท่า 
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ภาพที ่1 แนวโน้มอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ความยากจน และความเหลือ่มล า้
ทางรายได้ 

 
ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  

 
ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาในระดบัภูมิภาคจะพบวา่มีความแตกต่างในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึง
กบัในระดบัประเทศ (ภาพท่ี 2) โดยระหวา่งปี 2543 และ 2552 ความเหล่ือมล ้าทาง
รายไดใ้นกรุงเทพฯ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีการปรับตวัสูงข้ึน ในขณะท่ี
ภูมิภาคอ่ืนๆ มีการปรับตวัลดลง โดยแนวโนม้ในระดบัภูมิภาคน้ีส่งผลใหแ้นวโนม้
ความเหล่ือมล ้าทางรายไดใ้นระดบัประเทศไมมี่ความเปล่ียนแปลง 
 
ภาพที ่2 แนวโน้มความเหลือ่มล า้ทางรายได้ในระดบัภูมภิาคของประเทศไทย 

 
ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  

 
ทั้งน้ี ความเหล่ือมล ้าในระดบัภูมิภาคดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละโอกาสทาง
เศรษฐกิจยงัคงมีอยูใ่นประเทศไทย  จากการพิจารณาตวัช้ีวดั 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
สาธารณสุข การศึกษา รายได ้ และการขนส่ง และการส่ือสารของ Human 
Achievement Index (HAI) ของส านกังานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ 
(UNDP) ในปี 2552 เป็นท่ีสงัเกตไดว้า่ ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการในแต่ละดา้น
ของกรุงเทพฯ สูงกวา่ภูมิภาคอ่ืนๆ ในขณะท่ี ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมี
ประสิทธิภาพการใหบ้ริการในดา้นสาธารณสุข การศึกษา และการขนส่งและการ
ส่ือสารต ่ากวา่ภูมิภาคอ่ืน ในขณะท่ี ภาคเหนือมีประสิทธิภาพการใหบ้ริการในดา้น
การใหบ้ริการรายไดต้  ่าสุด 
 
 
 

ลกัษณะการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความยากจนและความเหล่ือมล ้าท่ีเกิดข้ึนกบั
ประเทศไทยเป็นลกัษณะท่ีเกิดข้ึนกบัประเทศอ่ืนๆ เช่นกนั ประสบการณ์ของ
ต่างประเทศแสดงใหเ้ห็นวา่ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะส่งผลใหมี้การกระจุก
ตวัเชิงพื้นท่ีของฐานการผลิต โดยผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการมกัจะเลือกท าเลพื้นท่ี
เมือง พื้นท่ีชายทะเล และพื้นท่ีชายแดน เป็นท่ีตั้งฐานการผลิตซ่ึงส่งผลใหเ้กิดการ
กระจุกตวัในบริเวณดงักล่าวเกิดข้ึน และ ประเทศท่ีประสบความส าเร็จสูงสุดในการ
พฒันาเศรษฐกิจจะเป็นประเทศท่ีมีการใชน้โยบายท่ีส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวิต
ของประชากรใหมี้ความเท่าเทียมกนัในทุกพื้นท่ีควบคูไ่ปในช่วงท่ีมีการพฒันาทาง
เศรษฐกิจ 
 
นอกจากน้ี ประสบการณ์ของต่างประเทศยงัแสดงใหเ้ห็นวา่ ในระยะท่ีประเทศมีการ
พฒันา ประเทศท่ีประสบความส าเร็จจะมีการใชน้โยบายท่ียกระดบัคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนไปพร้อมกบัการใหป้ระชาชนมีการเขา้ถึงบริการสาธารณะอยา่งเท่าเทียม
กนั 
 
ขอ้เสนอแนะ 3 ประการท่ีประเทศไทยจะน ามาใชเ้พื่อปรับปรุงบริการสาธารณะให้
มีประสิทธิภาพมากขึน้ มกีารตรวจสอบได้ และสามารถเข้าถึงได้ทัว่ประเทศ 
 

การพัฒนาการเข้าถึงการบริการภาครัฐให้มีความเท่า

เทียมกัน   

ประเทศไทยนั้นมีประสบการณ์การพฒันาในลกัษณะขา้งตน้ โดยในช่วงการพฒันา
เศรษฐกิจในระยะ 30 ปี ท่ีผา่นมา ฐานการผลิตมีการกระจุกตวัในแถบภาคกลางและ
กรุงเทพฯ เน่ืองจากพื้นท่ีดงักล่าวตั้งอยูใ่กลท่้าเรือและห่วงโซ่การผลิตต่างๆ และเม่ือ
ฐานการผลิตมีการกระจุกตวัมากข้ึน รัฐบาลจึงเร่งลงทุนทางดา้นโครงสร้างพื้นฐาน
และการใหบ้ริการดา้นสงัคม และดา้นการใหบ้ริการภาครัฐอ่ืนๆ เพื่อสนบัสนุนภาค
สาขาการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูง  ทั้งน้ี เน่ืองจากกรุงเทพฯ เป็นศูนยก์ลางในการ
บริหารประเทศ และเป็นเมืองหลวงของประเทศ และมีการรวมศูนยท์างดา้นการ
บริหารและการวางแผน จึงส่งผลใหก้ารลงทุนภาครัฐในพื้นท่ีกรุงเทพฯ อยูย่งัคงอยู่
ในระดบัท่ีสูง (ภาพท่ี 3) 
 
ภาพท่ี 3 แสดงถึงขอ้เปรียบเทียบระหวา่งภูมิภาคในดา้นการลงทุนภาครัฐ จ านวน
ประชากร และระดบั GDP โดยกรุงเทพฯ มีสดัส่วน GPP ร้อยละ 25.8 ของ GDP 
รวม และมีประชากรเป็นสดัส่วนร้อยละ 17 ของทั้งหมด แต่กรุงเทพฯ ไดรั้บสดัส่วน
การจดัสรรการลงทุนภาครัฐสูงถึงร้อยละ 72.2 ของมูลค่าการลงทุนภาครัฐทั้งหมด 
ในขณะเดียวกนัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีสดัส่วน GPP ร้อยละ 11.5 ของ GDP 
รวม และมีประชากรเป็นสดัส่วนร้อยละ 34 ของประชากรทั้งหมด แต่กลบัไดรั้บ
การจดัสรรการลงทุนภาครัฐเพียงร้อยละ 5.8 ซ่ึงความเหล่ือมล ้าขา้งตน้น้ี ถือวา่อยูใ่น
ระดบัท่ีสูงมาก แมว้า่กรุงเทพฯ จะเป็นศูนยก์ลางของการบริหารประเทศกต็าม 
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ภาพที ่3 ข้อเปรียบเทยีบระหว่างภูมภิาคในด้านการลงทุนภาครัฐ จ านวนประชากร 
และ GDP 

 
ท่ีมา: กระทรวงการคลงั ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และ

ธนาคารโลก 
 

ความเหล่ือมล ้าในการใหบ้ริการภาครัฐระหวา่งภูมิภาคมีลกัษณะท่ีคลา้ยกนักบัความ
แตกต่างในดา้นการลงทุนภาครัฐ อาทิ ในภาคสาธารณสุข จ านวนแพทยต์่อประ-    
ชากรในกรุงเทพฯ มีสดัส่วนสูงกวา่ภูมิภาคอ่ืนๆ ถึง 3 เท่า โดยในภาคการศึกษา 
จ านวนครูต่อนกัเรียนในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีสดัส่วนท่ีต ่ากวา่
มากเม่ือเปรียบเทียบกบักรุงเทพฯ และภาคกลาง 
 
สาเหตุหลกัของการกระจุกตวัของการลงทุนภาครัฐในพื้นท่ีกรุงเทพฯ นั้น มี  2 
ประการ ไดแ้ก่ (1) แรงขบัเคล่ือนจากรายจ่ายภาครัฐ จากการกระจุกตวัของการ
ลงทุนในช่วงท่ีผา่นมาทั้งในดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ดา้นสงัคม ดา้นการศึกษา และ
ดา้นสาธารณสุขในพื้นท่ีกรุงเทพฯ และภาคกลางส่งผลใหง้บประมาณรายจ่ายท่ีจะ
ไปใชใ้นส่วนอ่ืนมีความจ ากดัและ (2) งบประมาณอุดหนุนขององคก์ารปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ท่ีใชจ้ดัสรรเพื่อลดความเหล่ือมล ้าทางการคลงัมีสดัส่วนต ่า 
โดยมีวงเงินเพียง 3,700 ลา้นบาท จากงบอุดหนุนทัว่ไปรวมท่ีมีวงเงิน 174,000 ลา้น
บาท (ขอ้มูลปี 2554) 
 
ในช่วงการพฒันาในระยะต่อไปของประเทศไทย การผลิตอาจยงัคงกระจุกตวัใน
แถบกรุงเทพฯ และภาคกลาง แตค่วามทา้ทายทางดา้นนโยบายคือ การพฒันาการ
เขา้ถึงการใหบ้ริการภาครัฐใหมี้ความเท่าเทียมกนัทัว่ประเทศ ทั้งในแง่ของปริมาณ
และคุณภาพของการใหบ้ริการ 
 
รัฐบาลสามารถบรรลุวตัถุประสงคข์า้งตน้ไดโ้ดย  

1) ให้ความส าคญักบัการลงทุนภาครัฐในภูมภิาคทีป่ระสิทธิภาพด้านการ
ให้บริการยงัไม่ทดัเทยีมกบัมาตรฐานการให้บริการในกรุงเทพฯ และ 

2) เพิม่สัดส่วนงบประมาณอุดหนุนของ อปท. ทีใ่ช้จัดสรรเพือ่ลดความ
เหลือ่มล า้จากร้อยละ 2 มาเป็นร้อยละ 15-20 ของงบอุดหนุนทัว่ไปรวม 

 
 
 
 
 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ  

รัฐธรรมนูญราชอาณาจกัรไทย ปี 2540 ไดริ้เร่ิมการปฏิรูปเพื่อการกระจายอ านาจสู่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการใหบ้ริการสาธารณะต่อประชาชน โดยมีวตัถุ 
ประสงคใ์นการเพิ่มการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นท่ี การพฒันาคุณภาพการ
ใหบ้ริการภาครัฐ ดว้ยการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีของหน่วยงานระดบั
ทอ้งถ่ิน และการส่งเสริมการพฒันาทางเศรษฐกิจเพื่อประชาชนผา่นการพฒันาใน
ระดบัทอ้งถ่ิน 
 
ในช่วง 10 ปี ท่ีผา่นมา การปฏิรูปดา้นการกระจายอ านาจไดท้ าใหศ้กัยภาพทางดา้น
งบประมาณของ อปท. เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั โดยงบประมาณของ อปท. เพิ่มจาก
ร้อยละ 8 ของรายไดสุ้ทธิของรัฐบาล ในปี 2542 เป็นร้อยละ 26 ในปี 2554 อยา่งไรก็
ตาม ความกา้วหนา้ในการกระจายหนา้ท่ีในการใหบ้ริการภาครัฐยงัอยูใ่นระดบัจ ากดั 
เน่ืองจากเหตุผลท่ีส าคญั 3 ประการ คือ การขาดการแบ่งความรับผิดชอบท่ีชดัเจน  
การขาดการประสานงานระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการขาดแผนระยะยาว
ในการการปฏิรูป 
 
ประการแรก แมว้า่รัฐบาลจะใหมี้การจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินข้ึนใหม่แต่ก็
ไม่ไดมี้การยกเลิกหน่วยงานส่วนภูมิภาคท่ีอยูภ่ายใตส้งักดัรัฐบาลแต่อยา่งใด ซ่ึง
หน่วยงานส่วนภูมิภาคเหล่าน้ียงัคงมีอ านาจในการก ากบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของ อปท. 
อยู ่ ซ่ึงส่งผลให ้ อปท. มีอ านาจในการตดัสินใจด าเนินการใหบ้ริการสาธารณะอยู่
อยา่งจ ากดั 
 
ประการทีส่อง การปฏิรูปดา้นการกระจายอ านาจขาดการประสานงานอยา่งมีประ-
สิทธิภาพกบัการปฏิรูปในรายสาขาอ่ืนๆ จากส่วนกลาง ความไม่ชดัเจนในการแบ่ง
หนา้ท่ีระหวา่งกรใหบ้ริการสาธารณะโดยส่วนกลางกบัส่วนทอ้งถ่ิน และการขาด
การประสานงานระหวา่งการปฏิรูปรายสาขากบัการปฏิรูปการกระจายอ านาจส่งผล
ใหข้าดการบูรณาการปฏิรูปในเชิงหนา้ท่ีและพื้นท่ีอยา่งสอดคลอ้งกนั ในขณะท่ี
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการกระจายอ านาจของประเทศไดพ้ยายามใหมี้การกระ-
จายอ านาจ โดยเฉพาะในดา้นการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุขและการศึกษา แต่
ส่วนกลางท่ีรับผิดชอบกลบัเหน่ียวร้ังอ านาจในการควบคุมบริการสาธารณะดงักล่าว 
และโดยเฉพาะมีการปรับปรุงบริการสาธารณะดงักล่าวใหดี้ยิ่งข้ึน 
 
ประการทีส่าม ประเทศไทยมี อปท. ขนาดเลก็จ านวนมากเกินไป ส่งผลใหข้าด
ศกัยภาพทางดา้นงบประมาณ โดยจากจ านวน อปท. ทั้งประเทศรวม 7,853 แห่ง กวา่ 
3,000 แห่งมีประชาชนอาศยัในพื้นท่ีเขตการบริหารนอ้ยกวา่ 5,000 คน ซ่ึงส่งผลให้
งบประมาณส่วนมากของ อปท. ขนาดเล็กเหล่าน้ี หมดไปกบัรายจ่ายในการบริหาร
จดัการ มากกวา่การใหบ้ริการภาครัฐ นอกจากน้ี จ านวน อปท. ขนาดเลก็ท่ีมีมาก 
เป็นอุปสรรคกบัส่วนกลางในการท าหนา้ท่ีประสานงาน 
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ประเด็นท่ีกล่าวมาทั้ง 3 ประเด็นขา้งตน้ส่งผลใหก้ารจดัหาบริการสาธารณะไม่มี
ประสิทธิภาพ และเกิดตน้ทุนในการบริหารจดัการ 
 
เพื่อท่ีจะแกไ้ขประเด็นท่ีเกิดข้ึนขา้งตน้ รัฐบาลควรท่ีจะพิจารณาขอ้เสนอแนะ 3 
ประการ ดงัน้ี  
 
การพฒันาสู่ความเป็นเอกรัฐทีม่โีครงสร้างการปกครองแบบกระจายอ านาจ เพือ่ลด
แรงเสียดทานในการบริหารงานระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่น โดยยกเลิกหน่วยงาน
ส่วนภูมิภาคในระดบัจงัหวดั และสร้างความเช่ือมโยงโดยตรงระหวา่ง อปท. ใน
พื้นท่ีและหน่วยงานปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง และหน่วยงานรายสาขา เช่น กระทรวงการ 
คลงั ส านกังบประมาณ และกระทรวงอ่ืนๆ ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการ
ภาครัฐ เช่น การศึกษา และสาธารณสุข โดยปรับบทบาทของกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทยจากการก ากบัและควบคุม อปท. มาเป็นหนา้ท่ี
ประสานงานและการอ านวยความสะดวก โดยในช่วงเปล่ียนผา่นควรใหมี้การมาตร-
การส่งเสริมการสร้างศกัยภาพของ อปท. ควบคู่ไปดว้ยและอาจจะทดลองในโครง 
การน าร่องกบั อปท. ในระดบัเทศบาลก่อน 
 
ขอ้เสนอขา้งตน้ เก่ียวกบัการเป็นเอกรัฐท่ีมีการปกครองแบบกระจายอ านาจสอด 
คลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ปี พ.ศ. 2542 และ 2550 ซ่ึงจะช่วย
ส่งเสริมใหเ้กิดการบูรณาการระหวา่ง อปท. และรัฐบาล และไม่ตอ้งอาศยัการปฏิรูป
โครงสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐบาลและทอ้งถ่ินมากนกั 
 
โดยในช่วงตน้ปี 2554 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไดแ้นะน าใหย้กเลิกส านกังาน
จงัหวดัเพื่อเสริมสร้างอ านาจหน่วยงานทอ้งถ่ินโดยตรงในการใหบ้ริการภาครัฐ และ
เพื่อเช่ือมโยง อปท. โดยตรงกบัหน่วยงานส่วนกลางท่ีมีหนา้ท่ีในการใหบ้ริการ
ภาครัฐ โดยไม่ตอ้งผา่นกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงขอ้เสนอน้ีหมายถึงการลดบทบาท
ทั้งหมดของหน่วยงานระดบัจงัหวดัของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการปกครองแบบเอกรัฐและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายช้ินน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การก าหนดบทบาท และแบ่งหน้าทีข่องรัฐบาล และท้องถิ่นให้ชัดเจนระหว่างส่วน 
กลางและท้องถิ่น และให้มกีารวางแผนรูปแบบการกระจายอ านาจในการให้ บริการ
สาธารณะสู่ท้องถิ่น โดยเฉพาะในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการดา้นสาธารณ-
สุขและการศึกษา ซ่ึงการก าหนดบทบาท และแบ่งหนา้ท่ีอยา่งชดัเจนจะเป็นแนวทาง
ส าหรับการบริหารจดัการดา้นการใหบ้ริการดา้นสาธารณสุข และการศึกษาระหวา่ง
รัฐบาลและทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะเป็นการช่วยสนบัสนุนแนวคิดการจดัสรรเงินอุดหนุนให้
ทอ้งถ่ินตามหลกัเกณฑ ์“เงินตามงาน” (Finance Follows Functions) 
 
 

การยุบรวมอ านาจการบริหารของ อปท. ขนาดเลก็ เพือ่ให้เกดิเป็นองค์กรทีม่ขีนาด
ใหญ่ขึน้ และมศัีกยภาพทางงบประมาณทีสู่งขึน้ ด้วยมาตรการจูงใจทางงบประมาณ
และมาตรการจูงใจอืน่ๆ ซ่ึงโดยต่อหวัประชากรแลว้ ประเทศไทยมีจ านวนหน่วย 
งานทอ้งถ่ินมากกวา่ประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีการกระจายอ านาจ เช่น ประเทศจีน ญ่ีปุ่น 
บราซิล สหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก และโปแลนด ์ ทั้งน้ี การเป็นองคก์รขนาดเล็กนั้น
ส่งผลใหมี้ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการท่ีสูง และมีงบเหลือจ่ายส าหรับการใหบ้ริ-
การประชาชนอยา่งจ ากดั  นอกจากน้ี อปท. ขนาดเล็กท่ีมีมากท าใหรั้ฐบาลดูแล
ประสานงานไดอ้ยา่งไม่ทัว่ถึงรัฐบาล ทั้งน้ี ขอ้เสนอแนะส าหรับรัฐบาลคือ พิจารณา
ยุบรวม อปท. ใหเ้ป็นองคก์รบริหารท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน และมีศกัยภาพทางงบ 
ประมาณท่ีสูงข้ึน ซ่ึงการยุบรวมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นประสบความส าเร็จ
ในหลายประเทศในยุโรป เช่น นอร์เวย ์สวีเดน เยอรมนั และเนเธอร์แลนด ์ การเป็น
องคก์รบริหารท่ีมีขนาดใหญ่ จะช่วยประหยดังบประมาณดา้นการบริหารจดัการ 
และช่วยใหส้ามารถจดัสรรงบประมาณเพิ่มเติมส าหรับการใหบ้ริการภาครัฐ การ
พฒันาประสิทธิภาพการประสานงาน และการส่งเสริมการมีบทบาทและศกัยภาพ
ในการเจรจาต่อรองของหน่วยงานทอ้งถ่ินอีกดว้ย 
 
จากขอ้เสนอแนะดงักล่าว 3 ประการขา้งตน้ จะช่วยส่งเสริมใหร้ะบบความสมัพนัธ์
ระหวา่งรัฐบาล และทอ้งถ่ินมีประสิทธิภาพในการใหบ้ริการสาธารณะทั้งจากส่วน 
กลาง และส่วนทอ้งถ่ินมากข้ึน 
 

การเสริมสร้างความรับผิดชอบและการส่งเสริมธรรมาภิบาล  

ความรับผิดรับชอบในการใหบ้ริการสาธารณะของ อปท. มีขอ้จ ากดัทางดา้นขอ้มูล
เก่ียวกบัประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ การจดัซ้ือจดัจา้ง และการบริหารจดัการ
งบประมาณ 
 
ประเทศไทยไดมี้การพฒันาระบบการติดตาม และประเมินผลในหลากหลายรูป 
แบบ ทั้งในระดบัส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงระบบเหล่าน้ีควรท่ีจะท าใหป้ระ-  
ชาชนสามารถทราบถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการใหบ้ริการภาครัฐ ซ่ึงจะมีผลในการส่งเสริม
ความรับผิดชอบและการตรวจสอบไดใ้นระดบัทอ้งถ่ิน อาทิ (1) ระบบการจดัการ
คุณภาพระดบัทอ้งถ่ินซ่ึงท าการประเมิน และรายงานผลทางดา้นการใหบ้ริการภาค 
รัฐของหน่วยงานทอ้งถ่ิน (Local Management System) (2) ระบบบญัชี
อิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับหน่วยงานทอ้งถ่ิน ซ่ึงท าการประเมินและรายงานผลการด า-
เนินงานดา้นงบ ประมาณ (e-LAAS) และ (3) ระบบประกนัคุณภาพการบริหาร
จดัการและการให ้ บริการ (PMQA) ซ่ีงส่งเสริมใหห้น่วยงานใหบ้ริการอยา่งมีประ-
สิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน  
 
อยา่งไรกต็าม ในปัจจุบนัยงัขาดการรายงานในดา้น (1) ประสิทธิภาพการใหบ้ริการ
ภาครัฐ (ระยะเวลาในการตอบสนอง และผลลพัธ์การด าเนินงาน) ของ อปท. และ
หน่วยงานท่ีข้ึนตรงกบัหน่วยงานส่วนกลาง (2) การด าเนินงานดา้นงบประมาณของ
หน่วยงานทอ้งถ่ิน (รวมถึงเทศบาลขนาดใหญ่) และ (3) ราคาต่อหน่วยของสินคา้
และอุปกรณ์พื้นฐานท่ีหน่วยงานภาครัฐจดัซ้ือ ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีมีความจ าเป็นต่อการ
จดัท าระบบการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดบัส่วนกลางและระดบัทอ้ง 
ถ่ิน และมีความส าคญัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียในการประเมินความโปร่งใสในการจดัซ้ือ
สินคา้ และอุปกรณ์ โดยส าหรับประเทศไทยซ่ึงถือวา่เป็นประเทศรายไดป้านกลาง
ระดบับนแลว้ ควรมีการรายงานขอ้มูลประเภทน้ีมากกวา่น้ี 

เอกรัฐ หรือรัฐเดี่ยว คือรัฐท่ีมีอ านาจอธิปไตยในการปกครองผูเ้ดียว โดย
มีรัฐบาลเป็นผูถื้ออ านาจสูงสุด และองคก์ารปกครองยอ่ย (ระดบัภูมิภาค) 
มีอ านาจในการบริหารตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากรัฐบาลเท่านั้น 
ในขณะท่ี สมาพนัธรัฐ มีมลรัฐหรือองคก์ารปกครองส่วนภูมิภาคซ่ึงมี
ส่วนในการใชอ้ านาจอธิปไตยร่วมกบัรัฐบาล โดยบรรดามลรัฐรวมกนั
เป็นสมาพนัธรัฐซ่ึงมีลกัษณะ และอ านาจหนา้ท่ีท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลง
ได ้โดยรัฐบาลกลางแต่เพียงผูเ้ดียวโดยไม่ไดห้ารือกบัมลรัฐก่อน 
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การขาดแคลนขอ้มูลส่งผลใหก้ลไกการตรวจสอบระดบัทอ้งถ่ิน ขาดประสิทธิภาพ 
และยงัท าใหเ้กิดความรู้สึกวา่ระบบขาดความโปร่งใส และยากท่ีจะตรวจสอบไดท้ั้ง
ในระดบัส่วนกลางและระดบัทอ้งถ่ิน  
 
เพื่อท่ีจะส่งเสริมประสิทธิภาพในการใหบ้ริการภาครัฐ และการจดัการกบัประเด็น
ต่างๆ ท่ีไดรั้บการกล่าวถึงในขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายน้ี มีขอ้แนะน าท่ีส าคญั 4 
ประการ ดงัน้ี  
เผยแพร่ข้อมูลผลการด าเนินงานการให้บริการภาครัฐเป็นรายปี โดยหน่วยงานส่วน 
กลาง และหน่วยงานท้องถิ่น ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวอาจจะอยูใ่นรูปการเปรียบเทียบกบัค่า
มาตรฐานระดบัประเทศ หรือรายงานผลการด าเนินงานเป็นรายแห่งไป 
 
 
 

รวบรวมรายละเอยีดข้อมูลการด าเนินงานด้านงบประมาณของ อปท. (อย่างน้อยใน
ระดบัเทศบาล) ให้เป็นส่วนหน่ึงของรายงานงบการเงนิแผ่นดนิ และเผยแพร่รายงาน
เก่ียวกบัการด าเนินงานทัว่ไปของภาครัฐ (General government operations) โดยแบ่ง 
แยกตามประเภทงานและลกัษณะทางเศรษฐกิจ 
 
จัดตั้งกลไกส าหรับการมส่ีวนร่วมของประชาชนในพืน้ทีโ่ดยการเป็นสมาชิกในคณะ 
กรรมการบริหารการให้บริการภาครัฐในด้านสาธารณสุขและการศึกษา เพื่อเป็นช่อง 
ทางในการแสดงความคิดเห็น และความตอ้งการของประชาชนต่อการบริหารจดั 
การหน่วยงานใหบ้ริการภาครัฐ 
 
เผยแพร่ราคาต่อหน่วยของสินค้า และครุภัณฑ์พืน้ฐานทีห่น่วยงานส่วนกลาง และ
หน่วยงานท้องถิ่นจดัซ้ือจัดจ้าง ซ่ึงการเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าว จะส่งเสริมความ
โปร่งใสและสร้างแรงจูงใจให ้ อปท. จดัซ้ืออุปกรณ์แบบแข่งขนัเสรี และเผยแพร่
ขอ้มูลเก่ียวกบัราคาการจดัซ้ือครุภณัฑใ์นเชิงเปรียบเทียบกบัหน่วยงานอ่ืนๆ  
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อะไรบ้างท่ีสามารถด าเนินการได้ 

ทางเลือกเชิงนโยบายในการปรับปรุงการให้บริการสาธารณะ 

 

การพฒันาการเข้าถึงการบริการภาครัฐ 

ให้มีความเท่าเทยีมกัน 

 ให้ความส าคัญกับการลงทุนภาครัฐในภูมิภาคที่ประสิทธิภาพการให้บริการ
ภาครัฐยังอยู่ในระดับต ่า เพื่อพฒันาภูมิภาคเหล่าน้ีให้เทียบเท่ามาตรฐานใน
กรุงเทพฯ 

 เพิม่สัดส่วนงบประมาณอุดหนุนของ อปท ที่ใช้จัดสรรเพือ่ลดความเหลื่อมล า้
จากร้อยละ 2 มาเป็นร้อยละ 15-20 งบอุดหนุนทัว่ไปรวม 

 

การปฏิรูปโครงสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐบาลและ
ท้องถิน่เพือ่ส่งเสริมการให้บริการภาครัฐ 

 พฒันาสู่ความเป็นเอกรัฐที่มีโครงสร้างการปกครองแบบกระจายอ านาจ โดย
การลดบทบาทหน่วยงานระดบัจงัหวดัของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง และการ
สร้างความเช่ือมโยงโดยตรงระหว่าง อปท. และหน่วยงานปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง
และหน่วยงานรายสาขา 

 ก าหนดบทบาทและแบ่งหน้าที่ของหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานท้องถิ่น
ให้ชัดเจน มีความจ าเป็นโดยเฉพาะในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการดา้น
สาธารณสุขและการศึกษา 

 การควบรวมอ านาจการบริหารของ อปท. ขนาดเล็ก เพือ่ให้เกิดเป็นองค์กรที่มี
ขนาดใหญ่ขึ้นและมีศักยภาพทางงบประมาณที่สูงขึน้ด้วยมาตรการจูงใจทาง
งบประมาณและมาตรการจูงใจอื่นๆ การควบรวมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จะช่วยประหยดังบประมาณดา้นการบริหารจดัการ และช่วยให้สามารถจดัสรร
งบประมาณเพิ่มเติมส าหรับการให้บริการภาครัฐ การพฒันาประสิทธิภาพการ
ประสานงาน และการส่งเสริมการมีบทบาทและศกัยภาพในการเจรจาต่อรอง
ของหน่วยงานทอ้งถ่ิน 

 

การเสริมสร้างความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะ

และการส่งเสริมธรรมาภิบาล 

 เผยแพร่ข้อมูลผลการด าเนินงานการให้บริการภาครัฐเป็นรายปี โดยหน่วยงาน
ส่วนกลางและหน่วยงานท้องถิ่น  ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวอาจจะอยู่ในรูปการ
เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานระดบัประเทศ หรือรายงานผลการด าเนินงานเป็น
รายแห่งไป 

 รวบรวมรายละเอียดข้อมูลการด าเนินงานด้านงบประมาณของ อปท. (อย่าง
น้อยในระดับเทศบาล) ให้เป็นส่วนหน่ึงของรายงานงบการเงินแผ่นดิน  และ
เผยแพร่รายงาน เ ก่ี ยวกับการด า เ นินงานทั่ว ไปของภาครัฐ  (General 
government operations) โดยแบ่งแยกตามประเภทงานและลักษณะทาง
เศรษฐกิจ 

 จัดตั้งกลไกส าหรับการมส่ีวนร่วมของประชาชนในพืน้ที่โดยการเป็นสมาชิกใน
คณะกรรมการบริหารการให้บริการภาครัฐในด้านสาธารณสุขและการศึกษา 
เพื่อเป็นช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและความตอ้งการของประชาชนต่อ
การบริหารจดัการหน่วยงานใหบ้ริการภาครัฐ 

 เผยแพร่ราคาต่อหน่วยของสินค้าและครุภัณฑ์พืน้ฐานที่หน่วยงานส่วนกลาง
และหน่วยงานท้องถิ่นจัดซ้ือจัดจ้าง ซ่ึงการเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวจะส่งเสริม
ความโปร่งใสและสร้างแรงจูงใจให้ อปท. จดัซ้ืออุปกรณ์แบบแข่งขนัเสรี และ
เผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัราคาการจดัซ้ือครุภณัฑใ์นเชิงเปรียบเทียบกบัหน่วยงาน
อ่ืนๆ  
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