การคลังปริทัศน์
รายงานผลการศึกษาข้อสังเกตในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ความเป็นมา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)
ได้สารวจข้อสังเกตในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2559
ไม่รวมกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
“สร้างท้องถิ่นให้มธี รรมาภิบาล” และ “สร้าง
มาตรฐานการตรวจสอบ”

ฉบับที่ 3/2560
กุมภาพันธ์ 2560
สานักนโยบายการคลัง
ประเด็นที่นา่ สนใจ
การปฏิบัติงาน
ของ อปท. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของ อปท.

คาสาคัญ (Key Word)
กรมส่ ง เสริ ม การปกครอง
ท้ อ งถิ่ น (สถ.)
แบบส ารวจข้ อ สั ง เกตใน
การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพของ อปท.

โดยแบ่งการสารวจดังกล่าวเป็น 2 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 การสอบถาม อปท. แบบปลายเปิดเพื่อให้ทราบข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของ อปท. และ
ระยะที่ 2 แบบสารวจในรายละเอียดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
e - Plan (www.dla.go.th) ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) การ
บริหารงานบุคคล 2) การบริหารงานการเงินและการคลัง 3) ภารกิจ
ถ่ายโอน และ 4) ภารกิจตามอานาจหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อให้ อปท. สอบทาน
เสนอข้อสังเกตเพิ่มเติม หรือยืนยันข้อมูลเพื่อให้ได้ขอ้ สังเกตที่ตรงตาม
ความเป็นจริง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปใช้แก้ไขข้อขัดข้อง
ในการปฏิบัติงานของ อปท.

ผู้เขียน
นางสาวณัฏฐ์รวี กรรณุมาตร์
เศรษฐกรชานาญการ
Email: natravee@fpo.go.th
ขอขอบคุณ
นายพหล เก้าเอี้ยน
เศรษฐกรชานาญการพิเศษ
นายศรพล ตุลยะเสถียร
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานโยบาย
การคลังท้องถิ่น
สาหรับคาแนะนา
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ผลการสารวจข้อสังเกตในการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ อปท.
หัวข้อที่มีข้อสังเกตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่
1. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยพบว่า ระบบบันทึกข้อมูลการจ่ายเบีย้ ยังชีพของ อปท.
ไม่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ของกรมการปกครอง ทาให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดปัญหา
ในกรณีผู้สูงอายุเสียชีวิต หรือย้ายภูมิลาเนา แต่ไม่มีการแจ้งข้อมูลให้ อปท. จึงมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ของผู้สูงอายุผดิ พลาด ทาให้เกิดการเรียกเงินคืนในภายหลัง ดังนั้น ควรแก้ไขปัญหา โดยให้ อปท. ประสานงาน
กับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอให้แจ้งข้อมูลกับ อปท. เมื่อมีผสู้ ูงอายุเสียชีวติ หรือย้ายภูมิลาเนา
เพื่อ อปท. ปรับปรุงทะเบียนผูส้ ูงอายุให้มีขอ้ มูลเป็นปัจจุบัน
2. บุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัติงาน โดยพบว่า บุคลากรของ อปท. ขาดความรูเ้ ฉพาะด้าน หรือ
ความรูเ้ ชิงเทคนิคที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ เช่น การก่อสร้างถนน การวางท่อระบายน้า
การ
ทาระบบประปา เป็นต้น ดังนั้น ควรแก้ไขปัญหาโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้ทันสมัยและครอบคลุมภารกิจ
ของ อปท. หรือจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือการอบรมแบบ e-learning เป็นต้น เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ อปท. ดังกล่าว
3. การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โดยพบว่า หน่วยตรวจสอบคือ สานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ทักท้วงการจัดงานบางประเภทของ อปท. เช่น ประเพณีกนิ๋ สลาก
งานสลากภัตร์ งานสู่ขวัญข้าว เป็นต้น ว่าไม่ใช่อานาจหน้าที่ของ อปท. จึงดาเนินการไม่ได้ หรือการจัดงาน
บุญบั้งไฟที่ภาคใต้ไม่ใช่วัฒนธรรมท้องถิ่น (แม้ว่าจะมีชาวอีสานอาศัยอยู่ใน อปท. ดังกล่าวเป็นจานวนมากก็ตาม)
สตง. จึงเรียกเงินคืนจาก อปท. ดังนั้น ควรแก้ไขปัญหาโดยจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่นที่ อปท. สามารถ
ดาเนินการได้ให้ชัดเจน
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4. การให้เงินอุดหนุนกับหน่วยงานอื่น โดยพบว่า สตง. ทักท้วงว่า การให้เงินอุดหนุนกับ
หน่วยงานอื่นไม่ใช่อานาจหน้าที่ของ อปท. เช่น การให้เงินอุดหนุนกับที่วา่ การอาเภอดาเนินการไม่ได้ อีกทั้ง
อาเภอได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว หรือการให้เงินอุดหนุนกับโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่เพื่อจ้างครูสอนภาษาดาเนินการไม่ได้ เป็นต้น ดังนัน้ ควรแก้ไขปัญหาโดย อปท. ต้อง
ระมัดระวังไม่ให้เงินอุดหนุนกับหน่วยงานอื่น เพื่อดาเนินภารกิจที่ไม่ใช่อานาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท.
5. การพัสดุ โดยกรณีการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรรมการระดับ
จังหวัด ทาให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อ หรือบางกรณีการจัดซื้อเกินราคามาตรฐาน หรือราคากลาง ไม่
สอดคล้องกับพืน้ ที่ ดังนั้น ควรแก้ไขปัญหาโดย อปท. ควรศึกษาระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐเพื่อให้มีความเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือจัดทาคู่มอื การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็น
แนวปฏิบัติให้กับบุคลากรของ อปท.

แนวทางการแก้ไขปัญหา
จากผลการศึกษา โดยจาแนกข้อสังเกตออกเป็น 4 กลุ่ม ที่มีลักษณะการแก้ไขปัญหาที่แตกต่าง
กัน ดังนี้
1. ข้อสังเกตที่ อปท. สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาได้เอง เช่น การดาเนินงานที่ล่าช้า
ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เป็นต้น ดังนั้น อปท. ควรศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ให้ชัดเจน พัฒนาบุคลากร
2. ข้อสังเกตที่ สถ. สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาเองได้ เช่น การดาเนินงานของ อปท.
ที่
ขาดระเบียบรองรับ เป็นต้น ดังนัน้ สถ. สามารถแก้ไข ปรับปรุงออกระเบียบ และพัฒนาบุคลากร
3. ข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ อปท. เช่น ความเข้าใจที่ไม่ตรงกันของ
อปท. กับ สตง. ทาให้เกิดปัญหาในการดาเนินงาน เป็นต้น ดังนั้น สถ. ควรปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการ
ดาเนินงานของ อปท. หรือประสานงานกับ สตง. เพื่อสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
4. ข้อสังเกตที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น เช่น อานาจหน้าที่ของ อปท. ไม่ชัดเจน และทับ
ซ้อนกับหน่วยงานอื่น หรือมีการถ่ายโอนภารกิจ แต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณหรือบุคลากรให้ อปท. หรือ อปท.
ไม่ได้รับความร่วมมือเรื่องข้อมูลจากหน่วยงานอื่น เป็นต้น ดังนั้น สถ. จะประสานงานกับคณะกรรมการการ
กระจายอานาจให้แก่ อปท. (ก.ก.ถ.) เพื่อตั้งคณะทางานพิจารณาข้อสังเกตและแก้ไขปัญหาต่อไป
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ทั้งนี้ ข้อสังเกตที่เป็นปัญหาและอุปสรรคของ อปท. จาเป็นต้องได้รับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
จากหน่วยงานอื่น ดังนี้
หน่วยงาน
1. คณะกรรมการการกระจาย
อานาจให้แก่ อปท. (ก.ก.ถ.)






2. กรมที่ดนิ





3. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช



4. กรมการปกครอง







ข้อสังเกตหรือสิ่งที่ควรดาเนินการ
ควรจัดตั้งคณะทางานเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคจากผลการสารวจ
หน่วยงานที่ถ่ายโอนภารกิจควรเป็นพี่เลีย้ งเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ อปท.
ควรออกระเบียบรองรับภารกิจที่ถ่ายโอน เพื่อให้ อปท. สามารถดาเนินภารกิจได้
ควรกาหนดอานาจหน้าที่ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิน่ ให้ชัดเจน
ควรอานวยความสะดวกข้อมูลสารบบที่ดนิ แผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สนิ ให้ อปท.
ควรกาหนดระยะเวลาการออกหนังสือสาคัญเกี่ยวกับที่ดนิ เพื่อไม่ให้ลา่ ช้า
กรณีซื้อขายที่ดนิ ควรเรียกหลักฐานการชาระภาษีบารุงท้องที่ เพื่อไม่ให้ค้างชาระ
มีข้อสังเกตว่า กรณี อบต. ยกฐานะเป็นเทศบาลจะไม่ได้รับจัดสรรรายได้จากกรมฯ
มีข้อสังเกตว่า อปท. ต้องจัดบริการสาธารณะอานวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว
กรมฯ ควรประสานข้อมูลผู้เสียชีวติ ผู้พิการ และผู้สูงอายุให้กบั อปท.
เพื่อประโยชน์การจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่
ควรมีการสารวจแนวเขตตาบลเพื่อแก้ไขพื้นที่ทับซ้อนกันระหว่าง อปท.

5. กรมบัญชีกลาง



มีข้อสังเกตว่า กรมบัญชีกลางตีความคาว่า สาธารณภัย ตามระเบียบว่าด้วย
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตใิ นกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556
ซึ่งเป็นภัยที่เกิดแก่คนหมูม่ าก ดังนัน้ หากช่วยผู้ประสบภัยรายเดียวจะทาไม่ได้

6. กรมโยธาธิการและผังเมือง



ควรถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับ อปท. เช่น กฎหมาย
ผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายขุดดิน เป็นต้น

7. กรมปศุสัตว์



ควรถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับ อปท. เช่น การควบคุม
ดูแลโรคติดต่ออันเกิดจากสัตว์ ได้แก่ โรคไข้หวัดนก และโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น

8. กรมชลประทาน



ควรโอนงบประมาณเกี่ยวกับภารกิจที่ได้ถา่ ยโอนให้กับ อปท. เช่น การบารุงรักษา
ซ่อมแซมอ่างเก็บน้าขนาดเล็ก และคลองส่งน้า เป็นต้น

9. สานักงานปฏิรูปที่ดนิ



มีข้อสังเกตว่า การอนุญาตใช้ที่ดนิ เพื่อจัดบริการสาธารณะมีความล่าช้า ทาให้
อปท. เบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการไม่ทัน

10. กระทรวงพาณิชย์



มีข้อสังเกตว่า หลายจังหวัดกาหนดราคากลางวัสดุก่อสร้างไม่สอดคล้องกับ
ปัจจุบัน ส่งผลให้ อปท. กาหนดราคากลางของงานก่อสร้างไม่ได้ และเบิกจ่าย
เงินอุดหนุนไม่ทัน

11. กรมการขนส่งทางบก



มีข้อสังเกตว่า การโอนเงินค่าธรรมเนียมและภาษีรถยนต์มีความล่าช้า ทาให้ อปท.
มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดาเนินโครงการ

12. สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น



มีข้อสังเกตว่า สานักงานฯ ควรมีแนวทางปฏิบัตทิ ี่ชัดเจนให้ อปท. ปฏิบัตเิ กี่ยวกับ
ข้อสังเกตว่า ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ อปท. เกินร้อยละ 40

13. องค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย



มีข้อสังเกตว่า แนวทางปฏิบัตโิ ครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน) มีความล่าช้า
ทาให้จัดซือ้ ไม่ทันการเปิดภาคเรียนของนักเรียน

๕
หน่วยงาน

ข้อสังเกตหรือสิ่งที่ควรดาเนินการ

14. กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย



มีข้อสังเกตว่า สตง. ทักท้วงว่าไม่มรี ะเบียบรองรับการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพลเรือน จึงเรียกเงินคืนจาก อปท.

15. สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (สพฐ.)



มีข้อสังเกตว่า สตง. ทักท้วงว่า การให้เงินอุดหนุนแก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ไม่ใช่
อานาจหน้าที่ของ อปท. จึงเรียกเงินคืนจาก อปท.

16. กรมเจ้าท่า



มีข้อสังเกตว่า อปท. มีอานาจอนุญาตให้สร้างสิ่งล่วงล้าลาน้าและเก็บค่าธรรมเนียม
ได้แต่ค่าธรรมเนียมจะต้องนาส่งเป็นรายได้ให้กรมเจ้าท่า อปท. ไม่ได้รับรายได้ส่วนนี้

17. กรมทางหลวงชนบท



มีข้อสังเกตว่า บุคลากรของ อปท. ไม่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการคานวณ
ราคากลางเกี่ยวกับงบประมาณซ่อมบารุงถนนจากกรมทางหลวงชนบท

18. ส่วนราชการภายใน
จังหวัด



มีข้อสังเกตว่า กรณี อปท. ขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท. ด้วยกันเองเป็นการกระทา
ที่ซาซ้
้ อน และหน่วยตรวจสอบทักท้วงว่า ดาเนินการไม่ได้ จึงเรียกเงินคืนจาก อปท.

19. สานักงานประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.)
20. สานักงานประกันสังคม



มีข้อสังเกตว่า การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. ให้กับ อปท. มีความล่าช้า



สานักงานฯ มีข้อสังเกตว่า อปท. ควรส่งเงินสมทบการประกันสังคมให้กับลูกจ้างใน
กรณีการจ้างเหมาบริการ ซึ่ง อปท. เห็นว่า การจ้างเหมาบริการ อปท. เป็นผู้วา่ จ้าง
ไม่ใช่นายจ้าง และไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายประกันสังคม

ผลการดาเนินการและข้อเสนอแนะของ สถ.
การดาเนินการของ สถ.






การดาเนินการของ อปท.

พัฒนาบุคลากรของ อปท.

ปรับปรุงการบริหารการเงินการคลัง
แสวงหาความร่วมมือ สร้างภาคีเครือข่าย 
สถ. ร่วมมือกับ อปท. จัดทาฐานข้อมูล
สาคัญ

ปรับปรุงระเบียบให้เหมาะสม

สร้างศักยภาพบุคลากร 
ของ อปท.
สนับสนุนให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของ อปท.
เปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร
ให้ประชาชนทราบ

การดาเนินการของหน่วยตรวจสอบ
ต้องบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับ
อปท. เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องระหว่างกัน โดย
คานึงถึงประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
เป็นหลัก

สรุป
ผลสารวจฯ สะท้อนปัญหาที่เป็นข้อขัดข้องในการปฏิบัตงิ านของ อปท. ทาให้เกิดการแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปฏิบัตใิ ห้
สอดคล้องกับความจริง อันจะทาให้การปฏิบัตงิ านของ อปท. สามารถตอบสนองประชาชนได้อย่างแท้จริง
ที่มาของข้อมูล : รายงานผลการศึกษาข้อสังเกตในการปฏิบัตงิ านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๖

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการสารวจข้อสังเกตในการปฏิบัติงานของ อปท. ซึ่งได้สะท้อนปัญหาในการปฏิบัติงาน
ของ อปท. ในด้านต่าง ๆ ทั้งในส่วนที่เป็นปัญหาภายในของ อปท. การปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงและ
ใช้ขอ้ มูลร่วมกับหน่วยงานอื่น การตีความการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ของ อปท. ในบางกิจกรรม
ไม่ตรงกับหน่วยตรวจสอบ (สตง.) การถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และบุคลากรให้แก่ อปท.
ไม่สอดคล้องกัน และระเบียบกฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้
มีขอ้ สรุปเป็นกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละหน่วยงานไว้อย่างกว้าง ๆ สาหรับข้อเสนอแนะ
ที่จะดาเนินการต่อไปคือ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องไปพิจารณาจัดลาดับความสาคัญในการแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงานให้แก่ อปท. ซึ่งอาจจาแนกได้เป็น 2 เรื่อง คือ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับระเบียบและ
กฎหมาย และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. ในแต่ละด้าน
ให้ยึดหลักการความชัดเจน ยืดหยุ่น ไม่ยุ่งยากในทางปฏิบัติ ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ อปท. ให้มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์จากการใช้จา่ ย
เงินงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ของ อปท. ในการให้บริการสาธารณะ
ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น

