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1. กรอบแนวคิดพื้นฐำนในกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ คือ การจัดรูปแบบการบริหารโครงสร้าง หรืออ านาจพิเศษ
เฉพาะส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีลักษณะพิเศษจ าเพาะ โดยเป็นท้องถิ่นที่มีความแตกต่างจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไป นอกจากนี้รูปแบบในการจัดการที่บังคับใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั่วไปไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ความพิเศษในแง่
พ้ืนที่ตั้ง ความพิเศษในแง่เศรษฐกิจ หรือความพิเศษในแง่สังคมวัฒนธรรม ด้วยลักษณะพิเศษเฉพาะพ้ืนที่
ดังกล่าวส่งผลให้มีความจ าเป็นที่จะต้องออกแบบการจัดการลักษณะพิเศษส าหรับ “องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ” เพ่ือให้การปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านั้นมีความสามารถในการรับผิดชอบภารกิจพิเศษ
เฉพาะพ้ืนที1่  

ทั้งนี้ แก่นกลางส าคัญของแนวคิดการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จึงหมายถึง 
การพิจารณาและตระหนักถึงลักษณะพิเศษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบนฐานของ “ความจ าเพาะของ
พ้ืนที่ท้องถิ่น”2 โดยเริ่มต้นจากการค านึงถึงความแตกต่างหลากหลายในชุมชนท้องถิ่นในมิติด้านสภาพการณ์
เชิงพ้ืนที่ซึ่งปรากฎให้เห็นชัดในชุมชนท้องถิ่นและมิติด้านความแตกต่างหลากหลายในเชิงพลวัตทางสังคม 
(Social Dynamics) ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องอันจะน ามาสู่ปัญหาหรือความท้าทายใหม่ในการจัด 
การพ้ืนทีท่้องถิ่นตามการแปลงสภาพของชุมชนท้องถิ่น  

เนื้อหาในส่วนนี้จึงจะกล่าวถึงแนวคิดพ้ืนฐานที่ใช้ส าหรับการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ 4 แนวคิดหลัก ประกอบด้วย แนวคิดความจ าเพาะของพ้ืนที่ท้องถิ่น แนวคิดเรื่องเริ่มต้นที่ท้องถิ่น 
(Subsidiarity) แนวคิดเรื่องความเป็นอิสระของท้องถิ่น (Local Autonomy) และแนวคิดการกระจายอ านาจ
แบบอสมมาตร (Asymmetric Decentralization) ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะ, “การศึกษาสภาพปัญหาแนวทางการปรับปรุงรูปแบบการบริหารและแนวทางการ

พัฒนาพื้นที่เกาะสมุย”, รายงานการวิจัยเสนอต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546. 

2 วสันต์ เหลืองประภัสร์ และคณะ, “โครงการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการก าหนดขอบข่ายและรูปแบบในการด าเนิน
ภารกิจหน้าที่ของนครแม่สอดในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ”, รายงานวิจัยเสนอต่อ เทศบาลนครแม่สอด 
จังหวัดตาก, 2557. 
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เร่ืองที ่10.1.1  

แนวคิดควำมจ ำเพำะของพื้นที่ท้องถิ่น 

1.1 แนวคิดควำมจ ำเพำะของพื้นที่ท้องถิ่น 

แนวคิดด้ านความจ าเพาะของพ้ืนที่ ท้องถิ่น  มีฐาน คิดจากการค านึ งถึงความเหมาะสมใน 
การออกแบบโครงสร้างส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนที่  โดยเริ่มต้นการพิจารณา  
ความเหมาะสมจากความจ าเพาะของพ้ืนที่ในแต่ละท้องถิ่นซึ่งมีลักษณะเชิงพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน โดยพิจารณาว่า
พ้ืนที่เหล่านั้นมีลักษณะเฉพาะที่สามารถส่งเสริม ผลักดันให้เกิดการพัฒนาได้อย่างไร เพ่ือการออกแบบระบบ 
การบริหารจัดการพ้ืนที่ส าหรับบริหารจัดการท้องถิ่นนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจจะพิจารณาจากปัจจัย
ด้านอัตลักษณ์ประจ าท้องถิ่น เช่น แหล่งท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ความเป็นเมือง เป็นต้น 

โดยเมื่อพิจารณาด้านความเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นเมือง (Urbanization) ในฐานะความจ าเพาะ
ของพ้ืนที่ท้องถิ่นเพ่ือยกตัวอย่างให้เห็นถึงความจ าเพาะที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วปรากฎให้เห็นตามเมืองศูนย์กลาง
การค้า อุตสาหกรรม หรือคมนาคมที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งส่ งผลให้เมืองศูนย์กลาง
เหล่านั้นต้องเผชิญกับปัญหาในหลากหลายรูปแบบซึ่ งเป็นผลมาจากการกระจุกตัวของประชากร  
ท าให้การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายทั่วไป ไม่สามารถรองรับและ
ปรับเปลี่ยนได้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและสนองต่อความต้องการของประชากรในพ้ืนที่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในพ้ืนที่นอกเขตเทศบาล (Peri-Urban) จากข้อจ ากัดด้านโครงสร้างและระบบการบริหาร รวมไปจนถึง 
ความล่าช้าในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความล่าช้าซึ่งเกิดจากการถ่ายโอนอ านาจ  
การบริหารงานในเชิงพ้ืนที่ สาเหตุประการที่สอง คือ ความจ าเพาะด้านกฎหมาย ทั้งในระดับรัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติที่เปิดโอกาสส่งเสริม และผลักดันให้มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือความเหมาะสม
ในการบริหารจัดการพ้ืนที่โดยส่งเสริมที่ถูกต้องเหมาะสมตามความต้องการของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ 

 
กิจกรรม 10.1.1  

 
 
 

แนวตอบกิจกรรม 10.1.1 
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เร่ืองที ่10.1.2  

แนวคิดเรื่องเริ่มต้นที่ท้องถิ่น (Subsidiarity) 

1.2 แนวคิดเรื่องเริ่มต้นที่ท้องถิ่น (Subsidiarity) 

แนวคิดเรื่องเริ่มต้นที่ท้องถิ่น (Subsidiarity) มีฐานมาจากการเคารพต่อปัญหาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือความสามารถในการแสวงหาแนวทางส าหรับแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่
ให้ ต รงกับ ความต้ อ งการของผู้ เกี่ ย วข้ อ ง 3 เนื่ อ งจากกลไก ในการแก้ ไขปัญ ห าใน พ้ื นที่ ซึ่ ง ได้ รั บ 
การออกแบบโดยส่วนกลางในบางกรณีไม่อาจจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่พิเศษได้ 
การตัดสินใจในการด าเนินการกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จึงควรจะได้รับการพัฒนากระบวนการและ
แสวงหาทางออกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่นั้น มากไปกว่านั้นแล้ว แนวคิดเรื่องเริ่มต้นที่ท้องถิ่นยังเน้นย้ า
และให้ความส าคัญต่อการแบ่งอ านาจระหว่างส่วนต่าง ๆ ในสังคมผ่านการจัดดุลความสัมพันธ์เชิงอ านาจ
ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นโดยค านึงถึงความเป็นอิสระในการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น4 โดยสรุป แนวคิดเรื่องเริ่มต้นที่ท้องถิ่น จึงหมายถึง การออกแบบกลไกส าหรับองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานภาครัฐมีความใกล้ชิดกับปัญหาเป็นผู้มีบทบาทในการตัดสินใจ มีอ านาจใน 
การแสวงหาทางออกที่มีผลบังคับใช้ในพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือให้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่สามารถ
แก้ไขได้จริงจากผู้มีส่วนในส่วนเสียหลักในพื้นที่  

ทั้งนี้ การพิจารณาจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจึงเป็นการก าหนดขอบข่ายความ
ต้องการในด้านการพัฒนาและสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับพ้ืนที่ผ่านการสร้างกลไกในการประสานส าหรับ
จัดความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างเหมาะสมต่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วย
ส าคัญในการด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะที่มีความสัมพันธ์และเกื้อหนุนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพิเศษเฉพาะพ้ืนที่ อีกนัยหนึ่งแนวคิดเรื่องเริ่มต้นที่ท้องถิ่นจึงเป็นหลักการที่เน้นย้ าถึงความส าคัญของ
การใช้อ านาจในการจัดการบริการสาธารณะผ่านการเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถ
ที่จะสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่เพ่ือผลักดันความต้องการที่แท้จริงของพ้ืนที่ไปสู่การ
ป ฏิ บั ติ  ร ว ม ไป จ น ถึ งก า รส ร้ า งห ลั ก ป ระกั น แ ล ะยื น ยั น ว่ าอ าน าจ ก ารบ ริ ห าร พ้ื น ที่ พิ เศ ษ ไม่ 
กระจุกตัวอยู่ในระดับโครงสร้างบริหารส่วนบน  

 

 

                                                 
3 อ้างแล้ว เชิงอรรถ 4 
4 ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, “ข้อเสนอในการปฏิรูปโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย , (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท เอ.พี. กราฟิค ดีไซน์ฯ จ ากัด), 2559, น.52. 
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กิจกรรม 10.1.2  

 
 
 

แนวตอบกิจกรรม 10.1.2 
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เร่ืองที ่10.1.3  

แนวคิดเรื่องควำมเป็นอิสระของท้องถิ่น (Local Autonomy) 

1.3 แนวคิดเรื่องควำมเป็นอิสระของท้องถิ่น (Local Autonomy) 

แนวคิดเรื่องความเป็นอิสระของท้องถิ่น (Local Autonomy) คือ แนวคิดที่ให้อ านาจองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการด าเนินกิจการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้พ้ืนที่อย่างเป็นอิสระ เนื่องจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น มี แ ห ล่ งที่ ม า จ าก ก าร เลื อ ก ข อ งป ระช าช น ใน ท้ อ งถิ่ น โด ย ต ร ง  ค ว าม เป็ น อิ ส ระข อ ง 
การบริหารงานท้องถิ่นจึงมีความเหมาะสมและชอบธรรม โดยความเป็นอิสระของท้องถิ่นนั้นจะกระท าผ่าน 
การกระจายอ านาจการบริหารจากรัฐบาลกลางไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกตัวอย่างเช่น อ านาจด้าน
การเงินการคลัง การเก็บภาษี อ านาจด้านการบริหารงานบุคคล อ านาจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  
หรืออ านาจในการออกกฎหมายพิเศษเฉพาะเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ เป็นต้น ทั้งนี้ แนวคิดเรื่องความเป็นอิสระ
ของท้องถิ่นจะมาพร้อมกันกับหลักประชาติปไตยท้องถิ่น  (Local Democracy) ซึ่งเป็นเครื่องสะท้อน
ความชอบธรรมของอ านาจในการบริหารจัดการความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นผ่านการเลือกคณะ
บุคคลเพื่อบริหารจัดการอาณาบริเวณถ่ินอาศัยของตน เพ่ือให้ท้องถิ่นมีความสามารถในการตอบสนองต่อความ
ต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชาชนซึ่งอาจจะแสดงออกในลักษณะของนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น วิธีการ
ด าเนินนโยบาย 

ดังนั้น เพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถแสดงเจตนารมณ์ความต้องการของตนได้จะต้องตั้งอยู่บนหลักการส าคัญ 
2 ประการ5 คือ (1) การผ่อนปรนการควบคุมที่เคร่งครัด กล่าวคือ รัฐบาลกลางจ า เป็นต้องก าหนดหลักการที่
เหมาะส าหรับการบริหารงานท้องถิ่นท้อง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีขอบเขตอ านาจที่กว้างพอที่จะ
ครอบคลุมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบ เปิดช่องทางให้ท้องถิ่นมีความสามารถที่จะริเริ่มหรือ
ขับ เคลื่ อนแผน งาน โค รงการตามความต้ อ งการของ พ้ื นที่ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ไม่ จ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งขอ 
ความเห็นชอบจากรัฐบาลกลางท าให้ข้อก าหนดส าหรับบังคับใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นไปใน
ลักษณะการก าหนดข้อห้ามปฏิบัติ (นอกเหนือจากข้อยกเว้นทั้งหมด จึงจะเป็นอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น) ซึ่งขัด
ต่อความมั่นคงแห่งรัฐโดยรวมหรืออ านาจหน้าที่ของรัฐบาลกลางโดยเฉพาะ นอกเหนือจากนั้นจึงเป็นอ านาจ
หน้าที่โดยชอบธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงจะกระท าได้ (2) อิสระจากการครอบง าของเครือข่าย
การเมืองระดับชาติ กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเป็นอิสระจากการครอบง าของพรรคการเมือง
ระดับชาติด้วยเช่นกันเพ่ือป้องกันการบิดเบือนและแทรกแซงการบริหารจัดการท้องถิ่น เพ่ือให้การปกครอง
ท้องถิ่นเป็นการปกครองโดยประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง (Local Self Government)  

 

                                                 
5 อ้างแล้ว เชิงอรรถ 6 น. 42-51. 
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กิจกรรม 10.1.3  

 
 
 

แนวตอบกิจกรรม 10.1.3 
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เร่ืองที ่10.1.4  

แนวคิดกำรกระจำยอ ำนำจแบบอสมมำตร (Asymmetric Decentralization) 

1.4 แนวคิดกำรกระจำยอ ำนำจแบบอสมมำตร (Asymmetric Decentralization) 

แนวคิดการกระจายอ านาจแบบอสมมาตร (Asymmetric Decentralization) คือ แนวคิดซึ่ ง 
ท้าทายต่อการออกแบบโครงสร้างหรือการจัดระเบียบเชิงสถาบันแบบเดิม เพ่ือการกระจายอ านาจและเปิด
โอกาสให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในที่ในการด าเนินภารกิจทางด้านการปกครองมีชุดทางเลือกของกลุ่ม
ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ือความสอดคล้องที่เกิดจากศักยภาพและผลประโยชน์สูงสุดที่ที่จะเกิดขึ้นกับ
พลเมืองในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานเหล่านั้น  

แนวคิดการกระจายอ านาจแบบอสมมาตร (Asymmetric Decentralization) ถูกท าให้เป็นที่ยอมรับ
และเป็นที่รู้จักในช่วงปี ค.ศ. 1965 โดยนักคิดชื่อ ชาร์ลส์ ทาร์ลตัน (Charles Tarlton) ในกลุ่มประเทศที่มีการ
จัด โครงสร้างการบริหารแบบสหพันธรัฐ (Federal State) โดยกระบวนการกระจายอ านาจและ 
การจัดรูปแบบเชิงโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจึงไม่จ าเป็นที่จะต้องกระท าผ่านรูปแบบ
และกระบวนการที่มีแบบแผนเดียวกันทั้ งหมด เนื่องจากการท าดังกล่าวอาจถือได้ว่าเป็นการท าลาย
ความจ าเพาะหรือความแตกต่างหลากหลายของพ้ืนที่ท้องถิ่นซึ่งต้องจัดรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายใต้โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ ทรัพยากรส าหรับใช้ในการบริหารจัดการ หรือกระทั่งระเบียบวิธีแนวทางใน
การปฏิบัติตามแบบแผนที่ถูกก าหนดเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

แนวคิดการกระจายอ านาจแบบอสมมาต รจึ งเป็ นแนวคิดส าคัญ ต่อการสร้างความ เป็ น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเพ่ือเอ้ือให้เกิดความเหมาะสมและความสามารถในการการสร้าง
ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการให้เกิดขึ้นได้ในพ้ืนที่ที่มีความจ าเพาะ เนื่องจากการจัดการลักษณะ
จ าเพาะจะต้องมีความเป็นเอกภาพมีความชัดเจนเริ่มจากการก าหนดจุดยืน (Positioning) ที่สอดคล้องกับพ้ืนที่
ซึ่งจะสะท้อนออกมาในรูปแบบของยุทธศาสตร์หรือนโยบายที่ใช้ส าหรับตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการ 
หรือกระท่ังแนวทางการพัฒนาที่ต้องใช้เครื่องมือหรือกระบวนการเฉพาะส าหรับพ้ืนที่ 

โดยสรุปจากที่ได้กล่าวมาถึงแนวคิดพ้ืนฐานในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
ข้างต้นล้วนแล้วแต่เป็นแนวคิดส าหรับใช้เป็นฐานรองรับการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  
ซึ่งเป็นไปเพ่ือมุ่งแสวงหาแนวทางในการออกแบบโครงสร้าง บทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ต้องส่งมอบบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ที่มีลักษณะจ าเพาะ โดยจะน าไปสู่การสร้างแบบ
แผนและหลักเกณฑ์มาตรฐานพิเศษขึ้นเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านั้นสามารถที่จะขับเคลื่อน
ภารกิจและตอบสนองความต้องการจ าเพาะได้ผ่านการเอ้ืออ านวยจากโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ซึ่ง 
ถูกออกแบบโดยตั้งอยู่บนฐานของความเข้าใจบริบทจ าเพาะของพ้ืนที่นั้นอย่างสมบูรณ์ 
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แนวตอบกิจกรรม 10.1.4 
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ตอนท่ี 10.2  
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  
 

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนท่ี 10.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

  หัวเร่ือง 
  10.2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในเชิงหน้าที่ 
  10.2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในเชิงพื้นที่ 

 
แนวคดิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 วตัถุประสงค์ 
          เมื่อศึกษาตอนที่ 10.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
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2. ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

 

ส าหรับการจัดประเภทการปกครองท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน สามารถจัดประเภทองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้เป็น 2 ลักษณะ คือ (1) การปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป เป็นการจัดการปกครองในลักษณะ 2 ชั้น 
(two-tier system)  ได้แก่ การปกครองระดับบน คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และการปกครอง
ระดับล่าง คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล และ (2) การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
ส าหรับการจัดประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ หากพิจารณาเกณฑ์ในการจัดตั้งอาจ
สามารถจ าแนกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษได้เป็น 2 ลักษณะโดยกว้าง คือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในเชิงหน้าที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในเชิงพ้ืนที่ ดังนี้ 
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เร่ืองที ่10.2.1  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในเชิงหน้ำท่ี 

2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในเชิงหน้ำที่ 

โดยทั่วไปแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ทับซ้อนกันในสองบทบาท ได้แก่ บทบาทโดยทั่วไป
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานเพ่ือตอบสนองความจ าเป็นของชุมชนในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน งานด้านทะเบียนและบัตรตามที่
กฎหมายก าหนด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง ฯลฯ อ านาจหน้าที่เหล่านี้เป็นอ านาจหน้าที่พ้ืนฐานที่มีการก าหนดลักษณะหรือองค์ประกอบให้
เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ มีกฎหมายก าหนดวิธีการในการจัดตั้ง รูปแบบการบริหารจัดการ อ านาจ
หน้าที่ วิธีการในการจัดท าบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การคลังและงบประมาณที่เป็นแบบแผน
เดียวกันทั่วประเทศ นอกจากนี้ บทบาทส าคัญอีกประการที่ไม่สามารถมองข้ามได้ คือ การเป็นตัวแทนของ
ประชาชนในการก าหนดความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเฉพาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยที่
เชื่อมโยงระหว่างความเป็นตัวแทนของท้องถิ่นและการบริหารงานในระดับท้องถิ่นภายใต้การจัดโครงสร้างที่
เฉพาะแบบท้องถิ่น ซึ่งโครงสร้างการบริหารดังกล่าวถือเป็นกรอบพ้ืนฐานที่ในการก าหนดนโยบายสาธารณะ
ของท้องถิ่น ท าให้องค์ประกอบของสภา รวมถึงกิจกรรมและโครงการเฉพาะอันเกิดจากลักษณะจ าเพาะของ
พ้ื น ที่ เป็ น ห นึ่ ง ใน ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ก าห น ดค วาม เป็ น อ งค์ ก รป กค รอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น  โด ย เฉพ าะ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในเชิงหน้าที่ ถือเป็นการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนึ่งขึ้นมาโดยพิจารณาไปที่ลักษณะภารกิจหรือลักษณะการด าเนินการบางประการที่แตกต่างจาก  
การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไป โดยการจัดตั้งการปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะดังกล่าวจะค านึงถึง 
การด าเนินภารกิจอ านาจหน้าที่เป็นหลัก เพ่ือให้การจัดท าบริการสาธารณะในเขตพ้ืนที่ท้องถิ่นนั้นสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจัยในการจัดตั้งการปกครองท้องถิ่นในลักษณะดังกล่าวอาจมี
สาเหตุมาจากการขาดองค์กรรับผิดชอบปัญหาในพ้ืนที่รอยต่อระหว่างท้องถิ่น หรืออาจเกิดจากความจ าเป็นใน
การใช้ทรัพยากรหรือความจ าเป็นในการด าเนินการร่วมกันระหว่างท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน เป็นต้น 

ตัวอย่างของลักษณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีการจัดตั้งตามหน้าที่ที่สามารถเห็น
ได้อย่างชัดเจน คือ การจัดโครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายองค์กรความร่วมมือ ได้แก่ การปกครองในรูปแบบเขต
พิเศษ และการปกครองในรูปแบบเขตการศึกษา และการจัดโครงสร้างที่มีลักษณะหน้าที่ เพ่ิมเติม  
เมื่อเปรียบเทียบกับท้องถิ่นอ่ืนที่มีสถานะระดับเดียวกัน โดยจะอภิปรายดังต่อไปนี้ 

(1) การจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นที่มีลักษณะคล้ายองค์กรความร่วมมือ เป็นโครงสร้างการ
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นมาท าหน้าที่เฉพาะ (Special Purpose) เช่น การปกครองท้องถิ่น
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สหรัฐอเมริกาและในบางประเทศที่มีการปกครองในรูปแบบเขตพิเศษ (Special District) โดยจัดตั้งขึ้นเพ่ือ 
การท างานหรือการให้บริการสาธารณะบางประการที่หน่วยงานทางปกครองอ่ืนไม่ได้เข้ามารับผิดชอบโดยตรง 
เช่น งานบ ารุงรักษาทางหลวง งานป้องกันไฟป่า งานบ ารุงรักษาทางน้ า เป็นต้น เขตพิเศษมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
ท าให้มีอิสระและเอกภาพในการบริหารจัดการทั้งงานบุคคลและงบประมาณได้ หรือการจัดการปกครองใน
รูปแบบเขตการศึกษา (School District) ถือเป็นการปกครองท้องถิ่นพิเศษเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น  
ในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีการจัดการด้านการศึกษาที่มีความแตกต่างหลากหลายตามลักษณะจ าเพาะของพ้ืนที่  
ท าให้เขตการศึกษาถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่หลักในการก ากับดูแลสถานศึกษาทั้งหมดในพ้ืนที่ โดยการจัดตั้ง
เขตการศึกษาอาจเกิดจากความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมือง (Municipalities) ด้วยกันเอง หรือระหว่าง 
เทศบาลเมืองกับการจัดการปกครองระดับทาวน์ (Town) 

(2) การจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นที่มีลักษณะหน้าที่เพ่ิมเติม ความเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่บาง
ประการท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการเพ่ิมเติมภารกิจขึ้น ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมี
ภารกิจมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับท้องถิ่นทั่วไปที่มีสถานะระดับเดียวกัน  

ความพิเศษของการจัดโครงสร้างในลักษณะดังกล่าวจึงเป็นเรื่องของภารกิจที่เพ่ิมขึ้นกว่าท้องถิ่น
โดยทั่วไป โดยการจัดโครงสร้างที่มีลักษณะหน้าที่เพ่ิมเติมมักเกิดขึ้นกับการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็น
เมืองสูง เช่น การจัดโครงสร้างท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด  
คือ เทศบาลระดับนครซึ่งมีหลายแห่งที่มีความเป็นเมืองสูงกว่าท้องถิ่นอ่ืนในระนาบเดียวกัน ท าให้รัฐบาลกลาง
มีความพยายามในการส่งเสริมให้กลุ่มเทศบาลเหล่านี้ เป็นหัวเมืองหลักเนื่องจากมีความเจริญเติบโตสูง  
ท าให้เมืองเหล่านี้ถูกจัดเป็น “นครที่ตั้งขึ้นโดยข้อบัญญัติรัฐบาล (Designated City)” อันหมายถึง เมืองที่มี
สถานะเป็นนครในประเทศญี่ปุ่นมีประชากรมากกว่า 5 แสนคน มีส่วนส าคัญในด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
ท าให้สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาได้ว่าเป็นนครที่มีขนาดใหญ่ของประเทศ  

ยกตัวอย่างการจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นที่มีลักษณะหน้าที่เพ่ิมเติม เช่น กรณีของจังหวัดเฮียว
โงะ (Hyogo) ประเทศญี่ปุ่น จังหวัดเฮียวโงะถือเป็นเขตการปกครองหนึ่งที่ประกอบด้วยพ้ืนที่การปกครอง
ท้องถิ่นหลายแห่งภายใต้การปกครองระดับจังหวัด โดยรัฐบาลกลางก าหนดให้จังหวัดเฮียวโงะมีเมืองหลวงหลัก 
คือ เมืองโกเบ (Kobe-Shi) ซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับที่ 5 ของประเทศญี่ปุ่นและมีประชากรประมาณ  
1.5 ล้านคน ท าให้เมืองโกเบถูกปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในและถูกก าหนดให้ได้รับอ านาจเพ่ิมเติมจาก
ทั้งรัฐบาลกลางและระดับจังหวัด (Prefecture) 

กิจกรรม 10.2.1  
 
 

แนวตอบกิจกรรม 10.2.1 
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เร่ืองที ่10.2.2  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในเชิงพ้ืนที ่

2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในเชิงพื้นที่ 

ปัจจัยส าคัญในการผลักดันให้มีการจัดตั้งการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในพื้นที่หนึ่ง ๆ เริ่มต้น
จากความจ าเป็นที่เกิดจากความจ าเพาะของพ้ืนที่ ในแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะเชิงพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน รวมถึง
ต้นทุนของพ้ืนที่ซึ่งท าให้พ้ืนที่เกิดลักษณะเฉพาะและสร้างความแตกต่างไปจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ โดยต้นทุนทางพ้ืนที่
เหล่านี้เป็นปัจจัยในการผลักดันให้เกิดการพัฒนากลไกพิเศษในการบริหารจัดการพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น อัตลักษณ์เฉพาะของพ้ืนที่ที่เข้ามาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรม การเป็นพ้ืนที่
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม หรือการเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นเมืองสูง เป็นต้น  

ในบางพ้ืนที่อาจถูกก าหนดให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในด้านใดด้านหนึ่ง ท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีอ านาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจาก
ท้องถิ่นอ่ืนได้ โดยตัวอย่างของการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในเชิงพ้ืนที่ เช่น เมืองพัทยา
ที่ได้รับการก าหนดจากปัจจัยด้านพ้ืนที่ให้เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว จึงมีการก าหนดอ านาจ
หน้าที่ให้กับเมืองพัทยาในการควบคุมและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว ซึ่งไม่มีอ านาจหน้าที่ดังกล่าวก าหนดไว้ใน
พ้ืนที่ท้องถิ่นท่ัว ๆ ไป  

หากพิจารณาการใช้พ้ืนที่ สามารถยกตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในเชิง
พ้ืนที่ที่มีการจัดตั้งกันอย่างแพร่หลายใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจตาม พ้ืนที่แนวชายแดน  
รวมถึงการจัดตั้งเมืองศูนย์กลางการบิน เป็นต้น โดยจะอภิปรายดังต่อไปนี้ 

2.2.1 กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวชำยแดน  

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในเชิงพ้ืนที่ของประเทศไทยที่ได้รับการผลักดันเพ่ือให้
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างยาวนาน คือ กลุ่มเมืองพิเศษที่พ้ืนที่ถูกก าหนดให้มีบทบาทในทางยุทธศาสตร์ 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดน เนื่องจากการบริหารพ้ืนที่ชายแดนเป็นการท างานร่วมกัน
ในช่วงรอยต่อระหว่างสองประเทศ โดยบังคับใช้กฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีความคาบเกี่ยวกันใน
หลายมิติ อาทิ พิธีการศุลกากร พิธีการตรวจคนเข้าเมือง และการพัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนที่ร่วมตามแนวชายแดน 
(Joint Economic Development Area: JEDA) รวมไปถึงปัญหาความซับซ้อนของเมืองที่เพ่ิมมากขึ้นจาก
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ อาทิ ผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมืองที่เพ่ิมมากขึ้น เป็นต้น โดยการพัฒนา
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เศรษฐกิจตามแนวชายแดนของประเทศไทยที่มีความโดดเด่น ทั้งนี้ หากพิจารณาในเชิงวิชาการ กลไกการ
พัฒนาพื้นที่ตามแนวชายแดนในปัจจุบันอาจสามารถจ าแนกได้อย่างกว้างเป็น 3 รูปแบบ6 ดังนี้ 

(1) เขตเศรษฐกิจชายแดน (Border economic zone) แต่ละประเทศจะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
พ้ืนที่เศรษฐกิจของตนเอง เป้าหมายคือการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่นั้น ๆ และใช้ประโยชน์จาก
ความเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อยู่ในอีกชายแดนหนึ่ ง อาจมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับ
ระเบียบ หรือการควบคุมแตกต่างกันออกไปตามพ้ืนที่  

(2) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special economic zone) เป็นเขตพ้ืนที่ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะตาม
กฎหมายเพ่ือประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวก รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบางประการใน
การด าเนินกิจการต่าง ๆ เช่น การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอ่ืนใดที่เป็น
ประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษมีหลายประเภท เช่น เขตการค้าเสรี 
เขตอุตสาหกรรมเสรี เขตปลอดภาษี เขตการค้าชายแดนเสรี และเขตพัฒนาการส่งออก เป็นต้น  โดยกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อน คือ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  (กนพ.) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  
19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  72/2557 เพ่ือส่งเสริมการค้าและ 
การลงทุนของประเทศตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้าน
คมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียนและข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน ในปัจจุบัน พ้ืนที่ชายแดนที่
ได้รับพิจารณาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรกมี 5 พ้ืนที่ คือ (1) แม่สอด จังหวัดตาก (2) ชายแดน จังหวัด
มุกดาหาร (3) สะเดา จังหวัดสงขลา (4) อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (5) ชายแดน จังหวัดตราด โดยเริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นไป  

(3) เขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดน (Cross border special economic zone) เป็นเขตเศรษฐกิจ
ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เกิดจากความร่วมมือของรัฐบาลทั้งสองประเทศ ซึ่งมีกฎเกณฑ์ระเบียบ  ข้อบังคับ
หรือการควบคุมที่ เป็นข้อตกลงของรัฐบาลทั้ งสองประเทศ เช่น ข้อตกลงทางการค้า การบริโภค  
โดยหลักการแล้ว เขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดนจะพัฒนามาจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจ าเป็นต้องมี
ข้อตกลงความเชื่อมโยงระหว่าง ชายแดนพิเศษส าหรับสองเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 

2.2.2 เมืองศูนย์กลำงกำรบิน  

เมืองศูนย์กลางการบิน (Aerotropolis) เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษในเชิงพ้ืนที่ โดยรูปแบบการพัฒนาเมืองพิเศษดังกล่าวเป็นการก าหนดให้พ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งมี
ความส าคัญในเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยในกรณีของแนวคิดการพัฒนาเมืองศูนย์กลางการบิน  
เป็นแนวคิดที่มุ่งพัฒนาโดยเห็นถึงศักยภาพของพ้ืนที่โดยรอบที่สามารถพัฒนาเป็นเมืองศูนย์กลางการบินและ

                                                 
6 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, “วาระปฏิรูปพิเศษ 10: แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนที่

ร่วมชายแดน,” (กรุงเทพฯ: ส านักการพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558), 6-7. 

https://th.wikipedia.org/wiki/19_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2557
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เป็นเมืองอากาศยาน โดยมีการปรับและพัฒนารูปแบบผังเมือง รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน เเละระบบเศรษฐกิจ
ซึ่งจะมีรูปแบบคล้ายกับเมือง (Metropolis)  

ตัวอย่างของเมืองที่มีการจัดตั้งเป็นเมืองศูนย์กลางการบินที่ประสบความส าเร็จ ได้แก่ พ้ืนที่รอบท่า
อากาศยานอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล  ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Amsterdam Airport Schiphol) พ้ืนที่รอบ 
ท่าอากาศยานนานาชาติดัลลาส-ฟอร์ตเวิร์ธ มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา (Dallas-Fort Worth International 
Airport) พ้ืนที่รอบท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้  (Incheon International Airport) 
พ้ืนที่รอบท่าอากาศยานชางงี ประเทศสิงคโปร์ (Singapore Changi Airport) และพ้ืนที่รอบท่าอากาศยาน
นานาชาติอัลมักทูม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (Al Maktoum International Airport) เป็นต้น 

ส าหรับประเทศไทยมีความพยายามในการผลักดันให้สนามบินสุวรรณภูมิเป็นเมืองศูนย์กลางการบิน
เช่นเดียวกัน โดยเป็นโครงการภายใต้แนวคิดริเริ่มการพัฒนาพ้ืนที่รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตามนโยบาย
ของรัฐในช่วงปี พ.ศ. 2545 และมีการพยายามผลักดันโดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รูปแบบ
การพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิ เศษและเขตการปกครองพิเศษที่มี รูปแบบคณะกรรมการอิสระใน  
การดูแลบริหารเมือง โดยครอบคลุมพ้ืนที่การพัฒนาในเขตลาดกระบังและเขตประเวศในกรุงเทพมหานคร 
และอ าเภอบางพลีและกิ่งอ าเภอบางเสาธงในจังหวัดสมุทรปราการเข้าด้วยกัน เพ่ือวางกรอบการพัฒนาพ้ืนที่
รอบสนามบินสุวรรณภูมิรองรับการตั้งเมืองใหม่ ทว่าด้วยข้อจ ากัดหลายประการท าให้การผลักดันแนวคิด 
การจัดตั้งมหานครสุวรรณภูมิยังไม่ได้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 

อย่างไรก็ตาม การจัดประเภทการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้นไม่
สามารถแยกขาดจากกันได้อย่างชัดเจน เนื่องจากการบริหารจัดการในเชิงภารกิจและเชิงพ้ืนที่มีความทับซ้อน
และเชื่อมโยงกันอยู่ กล่าวคือ ความพิเศษและความจ าเพาะพ้ืนที่ส่งผลให้การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้น
เพ่ือให้มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบพ้ืนที่นั้น ๆ ได้รับข้อยกเว้นหรือได้รับสิทธิพิเศษให้มีอ านาจหน้าที่พิเศษที่
แตกต่างไปจากพ้ืนที่อ่ืนด้วยเช่นเดียวกัน อยู่ที่วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งว่าเป็นไปเพ่ือลักษณะใดเป็นส าคัญ 
หากเป็นการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในเชิงหน้าที่จะเป็นการจัดตั้งเพ่ือให้การด าเนิน
ภารกิจในพ้ืนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หากเป็นการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในเชิงพ้ืนที่
จะเป็นการจัดตั้งขึ้นเพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการใช้จุดแข็งและศักยภาพจากพ้ืนที่ให้
ได้มากยิ่งข้ึน หรือเป็นการพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น  

ทั้งนี้ การจ าแนกลักษณะของเขตพ้ืนที่ในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยจ าเพาะของพ้ืนที่หลายประการ อาทิ ปัจจัยว่าด้วยผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง (Urbanization) 
ปัจจัยว่าด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง (Strategic Competition) และปัจจัยว่าด้วยชาติพันธุ์
และวัฒนธรรม โดยจะได้กล่าวถึงต่อไปนี้ 

 
 

https://www.google.co.th/search?rlz=1C1CHBF_enTH792TH792&q=incheon+international+airport+corporation&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQzTE9S4gIxK4xSynNKtOQyyq30k_NzclKTSzLz8_Rz8pMTQYxiq_zyvNQiAI8Z9Dk5AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiV1N_4rfncAhVMb30KHZFoAaUQmxMoATAgegQIChA6
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ตอนท่ี 10.3  
ลักษณะของเขตพื้นที่ในกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  
 

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนท่ี 10.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

  หัวเร่ือง 
  10.3.1 ปัจจัยว่าด้วยผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง (Urbanization) 
  10.3.2 ปัจจัยว่าด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง (Strategic Competition) 
  10.3.3 ปัจจัยว่าด้วยชาติพันธุ์และวัฒนธรรม 
  10.3.4 ปัจจัยว่าด้วยลักษณะพื้นที่จ าเพาะ 

  
แนวคดิ 
 

 

 

 

 

 

 

  

 วตัถุประสงค์ 
          เมื่อศึกษาตอนที่ 10.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
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3. ลักษณะของเขตพื้นที่ในกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

 

ลักษณะของเขตพ้ืนที่ส าหรับใช้ในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะเป็นไปตาม
ความเหมาะสมของพ้ืนที่ ยกตัวอย่างเช่น พ้ืนที่พิเศษซึ่งแตกต่างจากพ้ืนที่ทั่วไปหรือพ้ืนที่ซึ่งมีเหตุผลจาก 
ความจ าเป็นซึ่งองค์ประกอบเชิงโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขหรืออ านวยความสะดวกได้จึงเป็นผลน ามาสู่การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษขึ้นตามความจ าเป็นพิเศษนั้น การก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษจึงต้องค านึงถึงลักษณะจ าเพาะประจ าท้องถิ่น7 เพ่ือความเหมาะสมในการก าหนดรูปแบบการบริหารงาน
รวมไปถึงโครงสร้างอ านาจหน้าที่ให้สอดรับกับลักษณะจ าเพาะ 

ทั้งนี้ การออกแบบกลไกที่เหมาะสมส าหรับการบริหารพ้ืนที่ลักษณะพิเศษนี้จะส่งผลต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในแง่ความสามารถที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ของท้องถิ่น อันจะน าไปสู่
การตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยสรุปแล้ว การปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ จึงหมายถึง การบริหารปกครองท้องถิ่นโดยมุ่งปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขออกแบบโครงสร้าง  
การบริหารงานท้องถิ่นให้สามารถแก้ไขปัญหาจ าเพาะในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี การจ าแนก
ลักษณะของเขตพ้ืนที่ในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขึ้นอยู่กับปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่น
ซึ่งอาจจะแบ่งออกได้เป็น 4 ประการส าคัญ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะ. “การจัดการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ: ศึกษากรณีจังหวัดภูเก็ต”, รายงานการ

วิจัย. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย, 2541. 
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เร่ืองที ่10.3.1  

ปัจจัยว่ำด้วยผลกระทบอันเกิดจำกควำมเป็นเมือง (Urbanization) 

3.1 ปัจจัยว่ำด้วยผลกระทบอันเกิดจำกควำมเป็นเมือง (Urbanization) 

การเติบโตของเมืองเป็นปัจจัยส าคัญต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกับการบริหารจัดการพ้ืนที่ท้องถิ่นในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ ที่ มี สถานะเป็น  “เมือง” ส่ งผลให้ การบริหารจัดการบริการสาธารณ ประสบกับ 
ความยากล าบากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรูปแบบพิเศษที่ต่างไปจาก  
การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบปกติทั่วไปจึงมีความจ าเป็น เนื่องด้วยพ้ืนที่ที่มีสถานะเป็นเมืองหลวงจะมี  
ความเป็นเมืองสูงส่งผลให้มีการมีการกระจุกตัวของเศรษฐกิจอย่างหนาแน่นในบางพ้ืนที่ รวมทั้งมีโครงสร้าง
ทางสังคม ความหนาแน่นของประชากร และภารกิจหน้าที่พิเศษที่ท้องถิ่นต้องด าเนินการที่แตกต่างจากเขต  
การปกครองในรูปแบบอ่ืนเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในลักษณะนี้มีห น้าที่ 
ความรับผิดชอบจัดการกับบริการที่หลากหลายหลากหลายรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมที่มา
พร้อมกับความเป็นเมือง ยกตัวอย่างเช่น การจัดการขยะ การจัดการน้ าเสีย การจัดการพื้นที่สีเขียว การจัดการ
กับระบบคมนาคม การจัดการผังเมือง8 เป็นต้น  

ยกตัวอย่างในประเทศไทย คือ พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยมีการออกแบบโครงสร้างหน่วยงานซึ่งมี
หน้าที่รับผิดชอบพ้ืนที่กรุงเทพมหานครให้มีความแตกต่างจากการปกครองท้องถิ่นทั่วไป ประกอบด้วย  
การแบ่งเขตการปกครองเป็น 50 เขต ผ่านการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลการบริหารราชการสภากรุงเทพมหานคร
โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงของประเทศไทยจึงเป็นตัวแบบสะท้อนบริเวณพ้ืนที่ที่มีลักษณะ  
ของเขตพ้ืนที่ส าหรับใช้ในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจากความจ าเพาะด้านความเป็น
เมืองได้อย่างชัดเจนที่สุด เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นพ้ืนที่ที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางส่วน
ราชการส่วนกลาง อันได้แก่ กระทรวง กรม หรือเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทเอกชน ทั้งหมดนี้จึงท าให้
กรุงเทพมหานครจ าเป็นต้องมีการจัดรูปแบบการบริหารจัดการพ้ืนที่ต่างจากจังหวัดอ่ืน ๆ ของประเทศไทย 
เพ่ือความสามารถในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้9 มากไปกว่านั้น ภาพลักษณะความเป็นเมืองเช่นเดียวกับ
กรุงเทพมหานครก าลังปรากฎในพ้ืนที่หัวเมืองของประเทศไทย เช่น บางพ้ืนที่ของจังหวัดเชียงใหม่ บางพ้ืนที่
ของจังหวัดขอนแก่น บางพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลา จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้คือความท้ามายส าคัญ
ส าหรับการออกแบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถรองรับ  
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนจากความเป็นเมืองในอนาคตอันใกล้ 

                                                 
8 อรทัย ก๊กผล. “Urbanization เมื่อ “เมือง” กลายเป็นโจทย์ของการบริหารจัดการท้องถิ่นสมัยใหม่ ”, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท ซัน แพคเก็จจิ้ง (2014) จ ากัด), 2559. 
9 อ้างแล้ว เชิงอรรถ 8  
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เร่ืองที ่10.3.2  

ปัจจัยว่ำด้วยกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมือง (Strategic Competition) 

3.2 ปัจจัยว่ำด้วยกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมือง (Strategic Competition) 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง (Strategic Competition) ซึ่งรัฐบาลประกาศให้เป็นพ้ืนที่
จ าเพาะส าหรับใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาลักษณะพิเศษเป็นหนึ่งในปัจจัยชี้วัดลักษณะพิเศษของเขตพ้ืนที่ใน
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวมีความเหมาะสมส าหรับ 
การด าเนินกิจกรรมทางการพัฒนาซึ่งพ้ืนที่อ่ืนไม่สามารถเทียบเคียงได้ส่งผลให้รัฐบาลกลางจ าเป็นต้องศึกษา
ความจ าเพาะและแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือความสามารถในการออกแบบโครงสร้างพิเศษเพ่ือ
ตอบสนองความสามารถในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองโดยเฉพาะ ส่งผลให้ต้องมีการจัดความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนราชการในระดับพ้ืนที่หรือการจัดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน
ด้วยว่าการพัฒนาพ้ืนที่ส าหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในลักษณะนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อมิติ  
เชิงโครงสร้างอ านาจหน้าที่และผลกระทบทางสภาพแวดล้อมต่อชุมชนสังคมโดยรอบพ้ืนที่ ตัวอย่างการตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลักษณะพิเศษซึ่งมีศักยภาพเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเฉพาะที่เห็น
ได้ชัดในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (East Economic 
Corridor : EEC) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของตัวแบบในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจใน 
เชิงพ้ืนที่พิเศษปรากฏรูปให้เห็นในการจัดการพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนา 7 รูปแบบ10 ซึ่งจ าเป็นต้องออกแบบ
โครงสร้างกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเพ่ือรองรับกระบวนการตามประเภทพ้ืนที่พิเศษ 
ดังต่อไปนี้  

 (1) เขตอุตสาหกรรมส่งออก (Export Processing Zones) มีลักษณะการจัดตั้งเขตพิเศษเป็นเขต
พ้ืนที่ซึ่งจัดสรรไว้ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปอยู่รวมกันอย่างเป็นสัดส่วน ได้แก่ พ้ืนที่อุตสาหกรรม สิ่ง
อ านวยความสะดวก สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ แต่เขตอุตสาหกรรมส่งออก โดยก าหนดไว้ส าหรับการ
ประกอบอุตสาหกรรมการค้าหรือการบริการเพื่อส่งสินค้าออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศเป็นหลัก  

(2) เขตเกษตรเศรษฐกิจ (Agro-Economic Zone) เป็นเขตเศรษฐกิจการผลิตทางการเกษตร
โดยเฉพาะก าหนดขึ้นให้เหมาะสมกับภาวะตลาดและเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศส าหรับการส่งออกหรือ
บริโภคภายในประเทศ 

                                                 
10 วสันต์ เหลืองประภัสร์. "เขตเศรษฐกิจพิเศษกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย" , เสนอ

โครงการจับตาอาเซียน (สกว.), น.3. 
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(3) เขตส่งเสริมการลงทุน (Enterprise Zones) จัดตั้งขึ้นในพ้ืนที่เฉพาะ เช่น พ้ืนที่เขตเมือง พ้ืนที่เขต
ชนบท พ้ืนที่ ห่ างไกล หรือ พ้ืนที่ ที่ มี รายได้ต่ า  เพ่ื อที่ จะเป็ นการสร้างแรงจู งใจให้กับภาคเอกชน  
หรือนักลงทุนเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ ผ่านการให้สิทธิประโยชน์ในด้านภาษี การสนับสนุนทางการเงิน และสิ่งจูงใจ 

(4) เขตประกอบการเสรี (Free Zones) เป็นเขตพิเศษที่ก าหนดไว้ส าหรับการประกอบอุตสาหกรรม 
เชิ งพ าณิ ช ยกรรมห รือ กิ จ ก ารซึ่ ง เกี่ ย ว เนื่ อ งกั บ การป ระกอบ อุตสาห กรรม  เพ่ื อป ระโยชน์ ใน  
ทางเศรษฐกิจโดยสินค้าน าเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร   

(5) เขตการค้าเสรี (Free Trade Zones) เป็นเขตที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นเขตการค้าบริเวณใกล้
ชุดเปลี่ยนถ่าย เช่น ท่าเรือ ท่าอากาศยาน เพ่ือเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ จัดเรียง โดยไม่ต้องเสียภาษีน าเข้า  
โดยเป็นการจัดตั้งบนพ้ืนที่ที่มีอาณาเขตกว้างขวาง และสามารถใช้สถานที่ในการด าเนินการได้หลากหลาย  
เช่น การค้าปลีก การอนุญาตให้อาศัยอยู่ชั่วคราว เป็นต้น 

(6) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones) เขตที่รัฐบาลก าหนดเพ่ือพัฒนาให้เป็นตัวเมือง
ใหม่ที่ทันสมัยอย่างรอบด้าน เป็นสถานที่ดึงดูดการลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ มีนโยบายส่งเสริมพิเศษ มี
ระบบเศรษฐกิจ การเงิน การบริหารจัดการ มีระบบรับประกันความสงบปลอดภัย และปกป้องรักษา
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

(7) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Border Economic Zone) เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
รูปแบบหนึ่งที่มีเขตพ้ืนที่ติดชายแดน โดยส่วนใหญ่ก าหนดไว้ส าหรับการประกอบอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
หรืออุตสาหกรรมส่งเสริม และกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปหรือ
อุตสาหกรรมส่งเสริม ภายในเขตดังกล่าวประกอบด้วยศูนย์บริการด้านศุลกากร แบบ One Stop Service  
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับการส่งออกและน าเข้าสินค้าชายแดน คลังสินค้า และอาคารพาณิชย์ 

ความเป็นไปได้ในการขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่พิเศษดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นต้องพ่ึงพากลไกพิเศษใน
รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งถือเป็นหน่วยงานระดับพ้ืนที่ที่ใกล้ชิดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกในการบริหารงานพ้ืนที่อย่างคล่องตัวทันต่อความต้องการของ 
ทุกภาคส่วนในพื้นท่ี 

 
กิจกรรม 10.3.2  
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เร่ืองที ่10.3.3  

ปัจจัยว่ำด้วยชำติพันธุ์และวัฒนธรรม 

3.3 ปัจจัยว่ำด้วยชำติพันธุ์และวัฒนธรรม   

ชาติ พันธุ์และวัฒนธรรมเป็นปัจจัยซึ่ งถูกพิจารณาในฐานะลักษณะจ าเพาะของเขตพ้ืนที่ ใน 
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เนื่องจากพ้ืนที่เหล่านี้ประกอบไปด้วยความหลากหลาย
ด้านชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมซึ่งอาจจะครอบคลุมหรือทับซ้อนอยู่บนพ้ืนที่ซึ่งถูกบริหารจัดการตามกลไก 
การบริหารจัดการภาครัฐปกติซึ่งอาจจะขัดต่อความต้องการของกลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ดังกล่าวที่อาจจะมี  
ความต้องการพิเศษเฉพาะมากหรือน้อยกว่าบริหารสาธารณะที่รัฐจัดสรรให้ โดยความจ าเพาะของพ้ืนที่
ลักษณะนี้จะเป็นไปในเชิงคุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เฉพาะกลุ่ม เช่น กติกาพิเศษในพ้ืนที่  
การคุ้มครองหรืออ านาจเชิงสถาบันรูปแบบเฉพาะ พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ พ้ืนที่ทางจิตวิญญาณ เป็นต้น ความจ าเพาะนี้
จะสะท้อนให้เห็นผ่านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและพ้ืนที่ ซึ่งถือเป็นความท้าทายต้องการจัดรูปแบบ  
เชิงโครงสร้างอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานซึ่งใกล้ชิดต่อสภาพความจ าเพาะนั้น  

นอกจากนี้  ลักษณะจ าเพาะเชิงชาติพันธุ์และวัฒนธรรมมุ่งพิเคราะห์  “ทุนทางสังคม” ผ่าน
กระบวนการ คิดเพ่ือแสดงความต้องการพ้ืนฐานจากชุมชนส าหรับเชื่อมโยงประเด็นแวดล้อมส าคัญตามความ
ต้องการของพ้ืนที่เข้ากับนโยบายและบทบาทของกลไกภาครัฐปกติ  

ยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่ที่มีชาติพันธุ์และวัฒนธรรมจ าเพาะ ผ่านการต่อรองระหว่างความต้องการ
ของประชากรในพ้ืนที่กับรัฐบาลกลางเพ่ือให้มีอ านาจในการบริหารปกครองตัวเอง กรณีอาเจะห์ (Aceh) 
จังหวัดหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ อาเจะห์ได้รับสิทธิ
ในการปกครองตนเอง (self-government) ซึ่งมีหลักส าคัญ คือ ความเป็นอิสระในการจัดการปกครองตนเอง 
ส าหรับประเทศไทยมีการจัดตั้งเขตวัฒนธรรมพิเศษที่เอ้ือต่อกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีลักษณะสังคมวัฒนธรรมจ าเพาะ 
สามารถจัดสรรทรัพยากรซึ่งท้องถิ่นสามารถผลิตได้เองกับรัฐบาลกลางอย่างเหมาะสม น ามาสู่ความสามารถใน
การลดความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนได้พ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
กิจกรรม 10.3.3  

 
 
 

แนวตอบกิจกรรม 10.3.3 
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เร่ืองที ่10.3.4  

ปัจจัยว่ำด้วยลักษณะพื้นที่จ ำเพำะ 

3.4 ปัจจัยว่ำด้วยลักษณะพื้นที่จ ำเพำะ 

พ้ืนที่จ าเพาะถือเป็นลักษณะของเขตพ้ืนที่ส าหรับใช้ในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ กล่าวคือ นอกเหนือจากลักษณะพ้ืนที่ซึ่งได้กล่าวไปข้างต้นแล้วที่ภูมิประเทศเป็นปัจจัยหนึ่งส าหรับการ
ออกแบบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่นั้นมีลักษณะพิเศษได้ ดังนี้  

เขตพ้ืนที่ชายแดน ส าหรับเขตพ้ืนที่ชายแดน เป็นพ้ืนที่มีลักษณะจ าเพาะในแง่ของการเสี่ยงต่อปัญหา
ความไม่ ส งบ  ปั ญ ห าด้ านความมั่ น คงที่ เกิ ด ขึ้ น จากความขั ดแย้ งภ าย ในหรือระหว่ างป ระ เทศ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องบริหารปกครองพ้ืนที่ชายแดนจึงมีอ านาจหรือทรัพยากรทางการบริหารพิเศษ 
เพ่ือให้สามารถตัดสินใจในการด าเนินการเมื่อเกิดวิกฤติการณ์ฉุกเฉิน  

พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว ส าหรับเขตพ้ืนที่บริเวณเมืองท่องเที่ยวนั้นเป็นพ้ืนที่พิเศษซึ่งหน่วยงานที่
รับผิดชอบพ้ืนที่มีความท้ายมายในการบริหารจัดการพื้นที่ในหลากหลายมิติ เช่น ประชากรในพื้นที่ การจัดการ
สิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการท้องถิ่น การรักษาฟ้ืนฟูสถานที่ท้องถิ่น การรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นในแง่ของการบริหารงานบุคคลและการใช้ทรัพยากรส าหรับ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการท่องเที่ยว มากไปกว่านั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้ยังอาจจะ
ต้องค านึงถึงคุณภาพของบริการที่ท้องถิ่นได้ด าเนินการส่งมอบต่อผู้เข้ารับบริการซึ่งต้องมีมาตรฐานในระดับที่
สามารถสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว  

พ้ืนที่ เกาะและชนบท ส าหรับพ้ืนที่ เกาะและพ้ืนที่ชนบทห่างไกลที่มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ซึ่งรัฐ 
ไม่สามารถส่งมอบบริการจากการจัดสรรโครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างทั่วถึงหรือไม่มีหน่วยงานภาครัฐให้บริการใน
พ้ืนที่เหล่านั้นก่อให้เกิดปัญหาด้านความล่าช้าในการให้บริการหรือมาตราฐานคุณภาพการใช้บริการที่ไม่เต็มที่
แก่ประชาชน การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขึ้นเพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบส่งมอบบริการ
สาธารณะจึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมตามความแตกต่างในเรื่องลักษณะทางกายภาพของภูมิประเทศ วิถีการด าเนิน
ชีวิต จ านวนประชากรในพื้นที่  

กิจกรรม 10.3.1  
 
 
 

แนวตอบกิจกรรม 10.3.1 
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ตอนท่ี 10.4  
องค์ประกอบส ำคัญของกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
 

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนท่ี 10.4 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

  หัวเร่ือง 
  10.4.1 ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ 
  10.4.2 อ านาจหน้าที่พิเศษเพิ่มเติม 
  10.4.3 เครื่องมือและทรัพยากรทางการริหารจัดการ 
  10.4.4 โครงสร้างการบริหารงาน 

  
แนวคดิ 
 

 

 

 

 

 

 

  

 วตัถุประสงค์ 
          เมื่อศึกษาตอนที่ 10.4 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
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4. องค์ประกอบส ำคัญของกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

  

การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
ขึ้นเพ่ือให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีความแตกต่างจากรูปแบบท้องถิ่นที่
มีอยู่เดิม สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นและตอบสนองต่อความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ลักษณะทางกายภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สามารถบริหารจัดการได้อย่างครอบคลุมจึงมี  
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบพ้ืนฐานส าคัญในการจัดตั้ง
ขึ้น 

องค์ประกอบพ้ืนฐานการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิด 
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษว่าด้วย “ความจ าเพาะของพ้ืนที่” ในแต่ละท้องถิ่นจะมี
ลักษณะเชิงพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน รวมถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น การท่องเที่ยว พ้ืนที่ อุตสาหกรรม  
พ้ืนที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พ้ืนที่ที่เป็นเมืองขนาดใหญ่ อาทิ เมืองที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ เมือง
การค้าชายแดน เมืองโลจิสติกส์ เมืองที่มีประชากรหนาแน่น เป็นต้น โดยพ้ืนที่เหล่านี้มีลักษณะเฉพาะที่
สามารถส่งเสริม ผลักดันให้เกิดการพัฒนากลไกพิเศษในการบริหารจัดการพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพ้ืนที่
มีความจ าเพาะนี้อาจจะท าให้การบริหารจัดการภายใต้รูปแบบทั่วไปอาจมีการตอบสนองต่อสภาพการณ์
ดังกล่าวได้อย่างไม่เต็มศักยภาพ เนื่องจากอาจไม่เกื้อหนุนต่อสภาพปัญหาและความต้องการเฉพาะของพ้ืนที่
ส่งผลต่อการเสียโอกาสในการพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่นั้น ๆ สิ่งส าคัญที่ต้องพิจารณาคือการท าให้ท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ มีเอกภาพในบริหาร การแก้ปัญหา การมีอ านาจหน้าที่พิเศษเพ่ิมเติมในพ้ืนที่นั้น ๆ จึงต้องมีศักยภาพ
หรือมีคุณลักษณะที่ต้องการอ านาจพิเศษ เพ่ือจะท าให้สามารถท าหน้าที่ได้จริง ซึ่งองค์ประกอบพ้ืนฐานของ 
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน 4 องค์ประกอบ11 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 สันต์ไชย รัตนะขวัญ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ, สรุปความจาก สถาบันพระปกเกล้า, ค้นจาก 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ_(สันต์ไชย รัตนะขวัญ). 
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แผนภำพที่ 1 แสดงองค์ประกอบของกำรจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควำมจ ำเพำะของพ้ืนที่ 

1. ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ 2. อ านาจหน้าที่พิเศษเพิ่มเตมิ 

3. เครื่องมือและทรัพยากรทางการบริหารจัดการ 

ควำมเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นรูปแบบพิเศษ 

4. โครงสร้างการบริหารงาน 
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เร่ืองที ่10.4.1  

ควำมเป็นเอกภำพในกำรบริหำรจัดกำร 

4.1 ควำมเป็นเอกภำพในกำรบริหำรจัดกำร 

ถ้าหากพิจารณาการจัดรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษควรตั้งอยู่บนฐานแนวคิดว่า
ด้วย “ความจ าเพาะของพ้ืนที่ท้องถิ่น” หรือกล่าวถึง “สังคมพหุลักษณ์” นั่นหมายถึงการพิจารณาถึงสภาวะ
ความแตกต่ างหลากหลายของท้ องถิ่ นทั้ ง ในมิติ ของสภาการณ์ จริ งที่ ป รากฎ  (De Facto) และมี 
ความหลากหลายเชิงพลวัตรทางสังคม (Social Dynamics) ที่ย่อมมีความเปลี่ยนแปลง ความหลากหลายและ
ศักยภาพใหม่ ๆ ที่มีความแตกต่างท้องถิ่นอ่ืน ๆ ดังถ้าเราจะพิจารณาถึงความแตกต่างหลากหลายของท้องถิ่น
จึงจ าเป็นต้องพิจารณาจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จึงผลักดันให้เกิดการจัดรูปแบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

การบริหารจัดการรูปแบบพิเศษ มีส าคัญอย่างหนึ่ง คือ การสร้างความเป็นเอกภาพในการบริหาร
จัดการให้เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ ทุกระดับ ทุกฝ่าย การบริหารจัดการพ้ืนที่ที่มีลักษณะจ าเพาะจะต้องมีความเป็น
เอกภาพและมีความชัดเจนตั้งแต่กระบวนการ “การก าหนดจุดยืน” (Positioning) ให้สอดคล้องกับพ้ืนที่  
ซึ่งสามารถสะท้อนออกมาในรูปแบบนโยบายและการบริสาธารณะต่าง ๆ โดยสามารถตอบสนองต่อ  
ความต้องการ และการพัฒนาพ้ืนที่ตามความจ าเพาะของสภาพการณ์ในพื้นที่ ความเป็นเอกภาพในการบริหาร
จัดการภายในพ้ืนที่ ซึ่งองค์ประกอบส าคัญอย่างยิ่งในการจัดตั้งเขตพิเศษนั้น ภายใต้บริบทการบริหารราชการ
ไทยนั้นมีความทับซ้อนของส่วนราชการหลากหลายระดับเข้ามาท างานในพ้ืนที่เดียวกัน ทั้งนี้ยังขาดกลไก  
การประสานงานภายในพ้ืนที่เดียวกันเพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกัน ดังนั้นเหตุผลด้านความจ าเพาะของพ้ืนที่
แล้ว สิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนั้นคือ การสร้างเอกภาพใน 
การบริหารจัดการให้เกิดข้ึนภายในพ้ืนที่  

ความเป็นเอกภาพมิได้หมายถึง การเกิดสภาพของการรวมศูนย์อ านาจเบ็ดเสร็จภายใต้องค์กรปกครอง
หนึ่ ง ๆ ในระดับพ้ืนที่ท้องถิ่น แต่หมายความรวมถึงการสร้างกลไกการท างานที่ ชัดเจนเพ่ือให้ เกิด 
ความรับผิดชอบต่อการบริการสาธารณะในระดับพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สภาวะทางการบริหาร
ปกครอง ซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าไปสู่สภาวะการณ์การแตกกระจายในเชิงนโยบาย (Policy 
Fragmentation) หรือ “สภาวการณ์ที่ไม่อาจบริหารปกครองได้” (Ungovernability) เป็นผลมาจากการแตก
ตัวของโครงสร้างรวมศูนย์และความมีเอกภาพของระบบบริหารราชการแบบดั้งเดิมอันน าไปสู่การจัดตั้งกลไก
ของรัฐรูปแบบใหม่ ๆ ที่มีความเป็นอิสระมากขึ้น ควบคู่กับการขยายตัวขององค์กรในภาคส่วนอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่
สาธารณะที่มีขอบข่ายการด าเนินงานทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับเหนือรัฐ  

ถ้าหากมองในมุมปัจจุบันในเชิงการบริหารปกครองถือได้ว่าเป็นสภาพการณ์ที่มิอาจเห็นถึงกลไกที่รับ
ผิดขอบได้อย่างชัดเจนอันเกิดมาจากการที่สังคมได้ค่อย ๆ เคลื่อนเข้าสู่สภาวะ “ไร้ศูนย์กลาง” (Centerless 
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society) มากยิ่งขึ้น12 อาจนับได้ว่าเป็นเครื่องมือเชิงความคิดที่มีการปรับกระบวนทัศน์เพ่ือสร้างกรอบแนวคิด
ในการท าความเข้าใจถึงปรากฏการณ์การบริหารและกระบวนการทางนโยบายในโลกยุคปัจจุบัน 

ในขณะเดียวกัน การสร้างความเป็นเอกภาพภายใต้สภาวะดังกล่าวไม่สามารถใช้กระบวนทัศน์เดิมผ่าน
การรวมศูนย์อ านาจภายใต้กลไกรัฐที่มีการจัดโครงสร้างแบบระบบราชการ (Bureaucracy) ที่มีสัมพันธภาพ
ระหว่างหน่วยงานในแบบสายการบังคับบัญชา (Hierarchy) และเน้นบทบาทน าของกลไกรัฐในพื้นที่สาธารณะ 
แต่ภายใต้กระบวนทัศน์สภาวะไร้ศูนย์กลางนี้การบริหารจัดการสาธารณะจะมุ่งเน้นการสร้างความเป็นเอกภาพ
ในเชิงนโยบายผ่านการปรับบทบาทกลไกของรัฐน าไปสู่ความเป็นตัวกลางความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มองค์กร
ต่าง ๆ ทั้งในเชิงภาครัฐและองค์กรนอกภาครัฐ  

จากที่กล่าวมาข้างต้น พ้ืนที่ชุมชมท้องถิ่นนับว่าเป็น “พ้ืนที่ปฏิบัติการ” ของตัวแสดงทั้งหลายในเชิง
นโยบายที่เข้ามาร่วมขับเคลื่อนนโยบาย และมีบทบาทในการจัดท าบริการสาธารณะในหลากหลายรูปแบบ 
ดังนั้น การจีดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจึงเกิดขึ้นมาจากการแก้ไขสภาวะการแตกกระจายใน
เชิงนโยบาย ซี่งมักพบว่า มีการแตกกระจายทั้งในเชิงบทบาทและอ านาจหน้าที่ เกิดมาจากความหลากหลาย 
ซับซ้อน และสับสนของกลไกภาครัฐด้วยกัน นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะแสดงบทบาท
ในการเชื่อมโยงประสานระหว่างองค์กรต่างภาคส่วนและต่างระดับเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายในทิศทาง
เดียวกัน 

 
กิจกรรม 10.4.1  

 
 
 

แนวตอบกิจกรรม 10.4.1 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
12 R. A. W. Rhodes, Understanding Governance: Policy Network, Governance, Reflexivity and 

Accountability, Buckingham: Open University Press, 1997, P.1.  
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เร่ืองที ่10.4.2  

อ ำนำจหน้ำท่ีพิเศษเพิ่มเติม 

4.2 อ ำนำจหน้ำที่พิเศษเพิ่มเติม 

องค์ประกอบส าคัญของการจัดรูแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้แก่ “อ านาจหน้าที่
พิเศษ” (Special Authorities) ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่เพ่ิมเติมหรือแตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบทั่วไป และอ านาจดังกล่าวนั้นมีที่มาจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติซึ่งให้องค์กรปรองส่วนท้องถิ่น
มีอ านาจเพียงพอสามารถบริหารจัดการกับปัญหา ความต้องการ และศักยภาพที่มีความจ าเพาะในพ้ืนที่นั้น
อย่างมีเอกภาพ อ านาจหน้าที่พิเศษเพ่ิมเติมถือว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญของความเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ส่งผลเกื้อหนุนท้องถิ่นให้สามารถแสดงบทบาทในการด าเนินภารกิจหน้าที่ ให้มี  
ความสอดคล้องและสร้างความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการในพ้ืนที่จ าเพาะ 

โดยอ านาจหน้าที่พิเศษเพ่ิมเติม ก าหนดให้ภารกิจหน้าที่จะต้องมีการจัดสรรอ านาจหน้าที่เพ่ิมเติมมาก
กว่าเดิม โดยให้ท้องถิ่นสามารถรับผิดชอบในการจัดท าบริการสาธารณะต่าง ๆ รวมถึงการจัดการพื้นที่อ่ืน ๆ ได้
อย่างเต็มอ านาจหน้าที่ให้มีความสอดรับกับความจ าเพาะของพ้ืนที่โดยมีเครื่องมือทางกฎหมายต่าง ๆ ก าหนด
ไว้ตามอ านาจหน้าที่ในการจัดสรรการบริหารจัดการด าเนินภารกิจหน้าที่เพ่ิมเติมต่าง ๆ ส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ สามารถจ าแนกภารกิจหน้าที่ออกเป็น 3 กลุ่ม13 

(1) กลุ่มภารกิจหน้าที่การถ่ายโอน (Devolve) ภารกิจการบริหารจัดการบริการสาธารณะทั่วไป
สามารถถ่ายโอนให้ท้องถิ่นด าเนินการจัดท าได้ตามอ านาจหน้าที่เพ่ิมเติมมากกว่าท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป  
เช่น ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค การจัดการผังเมือง การส่งเสริม การลงทุน การจัดระเบียบและ  
การดูแลความสงบเรียบร้อย เป็นต้น  

(2) กลุ่มภารกิจหน้าที่มอบหมาย หรือ การมอบอ านาจ (Delegation) ภารกิจหน้าที่ของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ไม่สามารถถ่ายโอนให้ท้องถิ่นได้อย่างเด็ดขาด เนื่องจากภารกิจมีความเกี่ยวข้องกับอ านาจทางการ
ปกครอง หรือภารกิจที่มีแบบแผน (Uniformity) และมีมาตรฐาน (Standard) ที่เป็นแบบแผนเดียวกันแต่ยัง
สามารถให้หลักการมอบหมายหรือการมอบอ านาจให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการด าเนินการแทนได้ภายใต้
เงื่อนไข กฎเกณฑ์  และข้อก าหนดในการบริหารจัดการในส่วนนราชการเป็น เจ้ าของอ านาจนั้ น  
ทั้งนี้ ส่วนราชการมอบอ านาจยังคงมีอ านาจเหนือท้องถิ่นในฐานะผู้ก ากับดูแลเช่นเดิม  

                                                 
13 วสันต์ เหลืองประภัสร์ และคณะ, รายงานสรุปผลการสัมมนาระดมความคิดเห็น “คลื่นลูกท่ีสองของการกระจาย

อ านาจ” บริบทใหม่ ความจ าเพาะพื้นที่และการเคลื่อนไหวเพื่อจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ, สถาบันวิจัย
และการให้ค าปรึกษาแห่งวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
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(3) ภารกิจหน้าที่การส่งต่อความรับผิดชอบ ภารกิจหน้าที่นี้ส่วนราชการไม่สามารถถ่ายโอนหรือมอบ
อ านาจให้แก่ท้องถิ่นได้ โดยเฉพาะด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือปัญหาเร่งด่วน
เฉพาะหน้า ภารหน้าที่ของท้องถิ่นจะเข้ามามีบทบาทเข้าร่วมการสนับสนุนในระดับต่าง ๆ ให้เกิดความรวมเร็ว 
มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นเสมือน  
“จุดเชื่อมต่อ” หรือหน่วยประสานงานระหว่างส่วนราชการกับท้องถิ่นในด้านการรับเรื่องจากประชาชน  
การจัดเก็บข้อมูล การายงานสภาพปัญหา และด้านอ่ืน ๆ ต่อการท างานของส่วนของส่วนราชการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้มีความสอดคล้องกับเวลาและลักษณะพ้ืนที่ 

ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจึงมีอ านาจหน้าที่แตกต่างจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป โดยการจัดตั้งขึ้นให้การบริหารจัดการท้องถิ่นสามารถด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ
ในเขตพ้ืนที่ของท้องถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนของประเทศ จึงมีการก าหนดอ านาจหน้าที่
พิเศษเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินการต่าง ๆ เช่น เมืองพัทยา มีลักษณะเป็น “เมืองท่องเที่ยว” จึงมี
การก าหนดอ านาจหน้าที่ให้กับเมืองพัทยาให้มีอ านาจหน้าที่ “การควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว”14  

 
กิจกรรม 10.4.2  

 
 
 

แนวตอบกิจกรรม 10.4.2 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
14 วสันต์ เหลืองประภัสร์, รายงานการสรุปผลการสมัมนา แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

พิเศษ “นครแม่สอด”, สถาบันพระปกเกล้า, หน้า 28. 
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เร่ืองที ่10.4.3  

เครื่องมือและทรัพยำกรทำงกำรบริหำรจัดกำร 

4.3 เครื่องมือและทรัพยำกรทำงกำรบริหำรจัดกำร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมมีอ านาจหน้าที่สามารถบริหารจัดการพ้ืนที่ของตนเองได้อย่างมี
เอกภาพ และสอดรับกับอ านาจหน้าที่ที่พิเศษเพ่ิมเติมเพ่ิมขึ้นมา ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องการจัดสรรร
เครื่องมือและทรัพยากรทางการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ในทุกมติมิของการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยมีฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งมีเครื่องมือทางการบริหารที่ส าคัญ ได้แก่  
การคลัง การบริหารงานบุคคล และระบบบริหารจัดการ อธิบายรายละเอียดได้ดังนี้  

(1) การคลัง อ านาจทางการคลังและงบประมาณ ซึ่งถือได้ว่าเป็นทรัพยากรทางการบริหารจัดการที่ มี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยรายรับและอ านาจใน
การใช้จ่ายต้องมีความสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่พิเศษเพ่ิมเติม อ านาจทางการคลังจึงเป็นองค์ประกอบและ
เครื่องมือทางของการกระจายอ านาจแบบอสมมาตร (Asymmetric Decentralization) ทั้งนี้อ านาจทางการ
คลังโดยเฉพาะภาษีท้องถิ่นเป็นการเสริมสร้างความเป็นอิสระให้กับท้องถิ่น และการสร้างความรับผิดชอบ
ทางการคลัง และท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองได้ในการบริหารจัดการในพ้ืนที่ อ านาจทางการคลังจากรายรับที่
ต้องมีเพ่ิมข้ึนนั้นมาจากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ และเงินอุดหนุน  

ภาษี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมักจะไม่สามารถก าหนดชนิดภาษีรูปแบบพิเศษมักจะ
ไม่สามารถก าหนดชนิดภาษีเพ่ิมเติมเป็นการเฉพาะท้องถิ่นได้ แต่สามารถก าหนดอัตราการจัดเก็บเพ่ิมเติมจาก
อัตราปกติได้ (Surcharge taxes) เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที่ เป็นต้น หรือภาษีร่วม 
(Share taxes) เป็นรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลกลางเนื่องจากเป็นภาษีท้องถิ่นโดยเฉพาะ ก็จะ
สามารถจะวางระบบการจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษได้มากกว่าท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปได้  

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ กลุ่มรายรับนี้สามารถเป็นแหล่งรายได้ส าคัญเพ่ิมเติมของท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษซึ่งมาจากค่าธรรมเนียมและค่าบริการ เช่น ค่าปรับและใบอนุญาต รายได้ทรัพย์สิน รายได้จาก
สาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รายได้เบ็ดเตล็ด รายได้ทุน เป็นต้น โดยสามารถจัดเก็บได้ทั้งจากค่าธรรมเนียม
และค่าบริการที่ท้องถิ่นรับผิดชอบจัดท าเพ่ิมเติมจากท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป หรือจากการจัดเก็บจากส่วนราชการ
ที่มอบหมายหรือมอบอ านาจให้ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการจัดท าบริการต่าง ๆ แทนในพ้ืนที่ 

เงินอุดหนุน โดยรัฐบาลกลางยังจ าเป็นต้องจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ิมเติมในการด าเนินการของท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ โดยเฉพาะเงินอุดหนุนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายในพ้ืนที่ สามารถให้ท้องถิ่น
สามารถบริหารจัดการพ้ืนที่ได้สอดคล้องกับแนวนโยบายการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
หรือเขตพ้ืนที่พิเศษ อาจหมายรวมถึงมาตรการก าก ากับดูแลทางอ้อมส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบาย 
ที่สอดคล้องกับรัฐบาลส่วนกลาง 
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(2) การบริหารงานบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนั้นจ าเป็นต้องมีความยืดหยุ่นด้าน
การบริหารงานบุคคลภายในองค์กรของตนเองเพ่ือให้สอดรับกับภารกิจหน้าที่ต่าง ๆ หรือภารกิจหน้าที่เพ่ิมเติม
แตกต่างจากท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ทั้งในด้านของการสรรหา การว่าจ้าง การก าหนดต าแหน่งต่าง ๆ การ
ประเมินผล และกระบวนการอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ทั้ งนี้ยังต้องค านึงถึงความจ าเป็นในการสร้างระบบ  
“การยืมตัว” หรือการโยกย้ายถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
ลักษณะชั่วคราว เพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการกลุ่มภารกิจที่มีการโอนถ่ายโอนเพ่ิมเติมได้อย่างราบรื่น 
และมีประสิทธิภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มภารกิจที่มีการมอบอ านาจให้ท้องถิ่นด าเนินภารกิจแทน  
ทั้งนี้ยังเป็นการการสร้างมาตรการทางอ้อมของการสร้างระบบประสานงานและเชื่อมโยงการด าเนินภารกิจ
ระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง ซึ่งการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษจึงยังมีความคล้ายคลึงกับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป แต่เพียงมีหน้าที่เพ่ิมเติมในการบริหารจัดการในพ้ืนที่   
เช่น กรุงเทพมหานครมีคณะกรรมการบริหารบุคคลของกรุงเทพมหานคร (ก .กทม.) และคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของเมืองพัทยา (ก .เมืองพัทยา) โดยท าหน้าที่เป็นองค์กรการบริหารบุคคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริการงานบุคคล15 

(3) ระบบบริหารจัดการ โดยหลักการแล้ว กระบวนการบริหารจัดการปกครององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในรูปแบบทั่วไปและรูปแบบพิเศษจะมีความยืดหยุ่นและความคล่องตัว เพื่อให้สอดรับกับภารกิจหน้าที่
ของตนเอง อาจกล่าวได้ว่าไม่ติดขัดกับระเบียบและวิธีปฏิบัติในแบบราชการมากจนเกินไป โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอาจจ าเป็นต้องมีความยืดหยุ่น และสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหาร
จัดให้สอดคล้องกับความจ าเพาะของพื้นที่โดยให้สอดรับกับอ านาจหน้าที่พิเศษเพ่ิมเติมได้มากกว่ารูปแบบทั่วไป 
โดยลักษะที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบและวิธีการในการจ าท าบริการสาธารณะจะต้องมีความเฉพาะมากกว่ า ซึ่ง
มักจะมีการก าหนดให้ท้องถิ่นสามารถเลือกรูปแบบ ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดท าบริการ
สาธารณะได้อย่างยืดหยุ่นและคล่องตัว  

 
กิจกรรม 10.4.3  

 
 
 

แนวตอบกิจกรรม 10.4.4 
 
 

                                                 
15 สมคิด เลิศไพฑูรย์, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ, สรุปความจาก สถาบันพระปกเกล้า, ค้นจาก 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ_(ศาสตราจารย์_ดร.สมคิด_เลิศไพฑูรย์). 



~ 38 ~ 

 

เร่ืองที ่10.4.4  

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

4.4 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

การจัดโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนั้นถือว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญที่มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง ถ้าจะพิจารณาถึงการท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการพ้ืนที่ที่มีลักษณะ
พิเศษแตกต่างจากพ้ืนที่ท้องถิ่นโดยทั่ วไปสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้อ งม ี
การแสวงหารูปแบบโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมทั้งสภาพพ้ืนที่  วัฒนธรรมการเมือง และปัจจัยอ่ืน ๆ  
ในการก าหนดรูปแบบโครงสร้างองค์กรปกครองที่เหมาะสมสอดรับกับภารกิจหน้าที่ ทั้งนี้มีข้อพิจารณาส าคัญ 
คือ นอกจากตัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษซึ่งมีทางเลือกในการก าหนดโครงสร้างที่หลากหลาย
ทั้งในรูปแบบผู้บริหารทางตรง รูปแบบผู้บริหารทางอ้อม หรือรูปแบบผู้จัดการเมือง (City Manager) เช่น 
ผู้บริหารทางตรงที่มาจากการเลือกตั้งในส่วนกรณีของกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหา ร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  และผู้บริหารมาจากการว่าจ้างมืออาชีพในกณีของเทศบาลเมืองพัทยา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2521 โดยการน าเอารูปแบบผู้จัดการเมืองมาใช้ซึ่ง
เป็นรูปแบบการบริหารเทศบาลในประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาใช้ นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารเขตพ้ืนที่พิเศษ (Governing Board) เข้ามาบริหารงานส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่  

(1) การก าหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย ภารกิจหน้าที่ โดยส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษเป็นการก าหนดทิศทางการบริหารจัดการมีความเป็นเอกภาพและสอดรับกับความเป็นพื้นที่พิเศษ รวมถึง
การท าหน้าที่พิจารณาขยายขอบเขตอ านาจหน้าที่เพ่ิมเติมถ้าหากเกิดคความจ าเป็นในอนาคต  

(2) การก ากับดูแลการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจหน้าที่ในการด าเนินภารกิจของท้องถิ่นซึ่งมาจากการ  “มอบอ านาจ” โดยต้องมี
ตัวแทนของส่วนราชการเจ้าของอ านาจเข้ามาเป็นคณะกรรมการ  

(3) กลไกกลางในการประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆ เนื่องจากความส าเร็จในการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้นโยบายและ  
ความเป็นเอกภาพ ดังนั้นคณะกรรมการกลางจึงต้องเป็นกลไกในการประสานงาน และท าหน้าที่เจรจาต่อรอง
ต่าง ๆ กับรัฐบาลกลาง ส่วนราชการ และภาคส่วนอ่ืน ๆ ให้ท้องถิ่นสามารถท างานได้อย่างคล่องตัว และมี
ประสิทธิภาพ  

นอกจากการจัดโครงสร้างการบริหารงานและการจัดความสัมพันธ์กับส่วนกลาง ยังจ าเป็นต้องสร้าง
กลไกเพ่ือจัดความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นอาจจะต้องแตกต่างจากรูปแบบท้องถิ่นทั่วไป เนื่องจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนั้นจะต้องมีอ านาจหน้าที่พิเศษบางอย่างและมักเป็นอ านาจหน้าที่ที่มี
ที่ มาจากรัฐบาลกลาง ดั งนั้ นจึ งจ าเป็นต้องวางกรอบกติกาในการจัดความสัมพันธ์มุ่ ง เน้นให้ เกิด  
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การก ากับดูแลการใช้อ านาจพิเศษควบคู่กับการส่งเสริมให้ เกิดการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน  
การด าเนินงานทั้งในเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย และการจัดท าบริการสาธารณะระหว่างรัฐบาลทั้งสองระดับ  
เป็นต้น และนอกเหนือจากการมีโครงสร้างการบริหารงาน การก าหนดที่มาของผู้บริหาร การมีอ านาจหน้าที่
พิเศษเพ่ิมเติม การด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ และการบริหารงานบุคคลที่มีการก าหนดโดยเฉพาะให้มี
ความแตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปแล้ว ซึ่งในบางประเทศยังได้ก าหนดความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษกับส่วนกลางให้มีความแตกต่างไปจากองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ตัวอย่างเช่น กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้จะขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรง หรือ
ส าหรับกรณีของประเทศไทย กรุงเทพมหานครจะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยตรงของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย   

 

 
กิจกรรม 10.4.4  

 
 
 

แนวตอบกิจกรรม 10.4.4 
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ตอนท่ี 10.5  
กำรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในประเทศไทย 
 

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนท่ี 10.5 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

  หัวเร่ือง 
  10.5.1 ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ 
  10.3.2 อ านาจหน้าที่พิเศษเพิ่มเติม 
  10.3.3 เครื่องมือและทรัพยากรทางการริหารจัดการ 
  10.3.4 โครงสร้างการบริหารงาน 

  
แนวคดิ 
 

 

 

 

 

 

 

  

 วตัถุประสงค์ 
          เมื่อศึกษาตอนที่ 10.5 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
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เร่ืองที ่10.5.1  

พัฒนำกำรและรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในประเทศไทย 

5.1 พัฒนำกำรและรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในประเทศไทย 

ในแง่พัฒนาการทางกฎหมาย พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ให้ความเป็นอิสระในการปกครองตนเองของท้องถิ่น สามารถ
จัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมก าหนด
ทิศทาง ตรวจสอบ และก ากับดูแลการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ การด าเนินการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้เปิดโอกาสให้มี
การจัดตั้งองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ อันจะท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน และจะมี
ส่วนสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษที่มีโอกาสพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ  

โดยมาตรา 78 ก าหนดให้รัฐต้องพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษขนาดใหญ่โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น และมาตรา 284 ก าหนดว่า  
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีโครงสร้างการบริหารที่แตกต่างจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถกระท าได้ แต่ คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ งทิศทางและบริบทความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนารูปแบบ
การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือท าการศึกษาและเสนอแนวทางการขับเคลื่อน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในพ้ืนที่ต่าง ๆ  

พ้ืนที่น าร่องทั้งหมด 5 กลุ่มที่มีศักยภาพและความพร้อมส าหรับการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
ประกอบด้วย (1) มหานครสุวรรณภูมิ ที่ถูกจัดตั้งเพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิ (2) เกาะสมุย เมือง
พิ เศษด้านการท่ องเที่ ยว (3) จั งหวัดพระนครศรีอยุ ธยาและจั งหวัดสุ โขทั ย  ในฐานะเมืองพิ เศษ 
ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (4) แหลมฉบัง-มาบตาพุด ในฐานะเมืองพิเศษด้านอุตสาหกรรมและระบบ
คมนาคมขนส่ง (5) นครแม่สอด ในฐานะเมืองพิเศษด้านการค้าชายแดน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมามี 
การพัฒนาในลักษณะนี้ภายใต้รูปแบบความจ าเพาะของพ้ืนที่ที่แตกต่างกันออกไป แนวคิดในการผลักดันและ
พัฒนาเมืองพิเศษจึงไม่ใช่เรื่องใหม่ส าหรับประเทศไทย  
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กิจกรรม 10.5.1  

 
 
 

แนวตอบกิจกรรม 10.5.1 
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เร่ืองที ่10.5.2  

รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในประเทศไทย 

5.2 รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในประเทศไทย 

หากพิจารณาสถานะตามกฎหมายไทย ท้องถิ่นที่มีสถานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษในประเทศไทยมี  2 แห่ ง ได้แก่  (1) กรุงเทพมหานคร และ (2) เมืองพัทยา โดยมี โครงสร้าง 
การบริหารจัดการ ดังนี้  

(1) กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Administration: BMA) มีฐานะเป็นนิติบุคคล และ
ถือเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ โดยท าหน้าที่ในการบริหารพ้ืนที่กรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 โดยกรุงเทพมหานครเทียบเท่ากับพ้ืนที่จังหวัด มีการแบ่ง
พ้ืนที่การปกครองเป็นเขตและแขวง โดยเขตเทียบเท่ากับพ้ืนที่อ าเภอ ส่วนแขวงซึ่งเทียบเท่ากับพ้ืนที่เทศบาล
หรือต าบล การบริหารงานของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ สภากรุงเทพมหานครและผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร โดยทั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาจาก  
การเลือกตั้ง 

(2) เมืองพัทยา (Pattaya City) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของประเทศไทยอีกแห่ง
นอกจากกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยามีเขตพ้ืนที่ปกครองอยู่ ในเขตอ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
มีระดับเทียบเท่าเทศบาลนคร จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 
การบริหารเมืองพัทยา ประกอบด้วย สภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา โดยในปี พ.ศ. 2542 มีการปรับ
โครงสร้างการบริหารงานเมืองพัทยาใหม่ โดยการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  
พ.ศ. 2542 เป็นการปรับเปลี่ยนกฎหมายเมืองพัทยาให้ เป็นไปตามกรอบกติกาของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาฉบับนี้ ได้ก าหนดรูปแบบ
โครงสร้างแตกต่างไปจากเดิมหลายประการ โดยโครงสร้างภายในของเมืองพัทยารูปแบบใหม่ ประกอบด้วย   
(1) สภาเมืองพัทยา ประกอบด้วย สมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา 
จ านวน 24 คน อยู่ ในวาระคราวละ 4 ปี  นับแต่วันเลือกตั้ง และให้สภาเมืองพัทยาเลือกสมาชิกเป็น
ประธานสภา 1 คน และรองประธานสภา 2 คน มีหน้าที่ด าเนินการประชุมและด าเนินกิจการอ่ืนให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับเมืองพัทยา (มาตรา 26-27) นอกจากนี้ ยังมีปลัดเมืองพัทยาให้ท าหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา  
มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ และการจัดประชุมและงานอื่นใดตามท่ีสภาเมืองพัทยามอบหมาย (2) นายกเมือง
พัทยา มีการปรับจากระบบผู้จัดการเมือง (City Manager) กลายมาเป็นรูปแบบใหม่ที่คล้ายคลึงกับผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ นายกเมืองพัทยาจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตพ้ืนทีเ่มืองพัทยา 
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ส าหรับในกรณีเมืองพิเศษอ่ืน ๆ ที่สามารถพิจารณาในทางวิชาการได้ว่ามีลักษณะเข้าข่ายความเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ แม้ไม่ได้มีสถานะทางกฎหมายก็ตาม เนื่องจากมีการบริหารจัดการที่
แตกต่างจากท้องถิ่นโดยทั่วไป เช่น เกาะสมุย จังหวัดภูเก็ต นครแม่สอด เป็นต้น 

 
กิจกรรม 10.5.2  

 
 
 

แนวตอบกิจกรรม 10.5.2 
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เร่ืองที ่10.5.3  

ประเด็นปัญหำ ข้อถกเถียง และควำมเคลื่อนไหวว่ำด้วยกำรปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษในประเทศไทย 

5.3 ประเด็นปัญหำ ข้อถกเถียง และควำมเคลื่อนไหวว่ำด้วยกำรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษใน
ประเทศไทย 

ในแง่ประเด็นปัญหา การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในประเทศไทยไม่สามารถหลีกเลี่ยงการ
กล่าวถึงประเด็นด้านการถ่ายโอนภารกิจ ซ่ึงเป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการกระจายอ านาจไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภารกิจที่มีการถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปสามารถแบ่งได้เป็น  
5 ประการ คือ (1) ภารกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน (2) ภารกิจด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต (3) ภารกิจด้านการจัด
ระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย (4) ภารกิจด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว และ (5) ภารกิจด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัญหาส่วนใหญ่ในการถ่ายโอนอ านาจ  
เป็นเรื่องความไม่พร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งด้านบุคลากร เทคนิค และความร่วมมือระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ าเป็นจะต้องด าเนินภารกิจร่วมกัน รวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายโอน
งบประมาณและขยายฐานรายได้ โดยในบางภารกิจที่จะต้องมีการถ่ายโอนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่การจัดสรรงบประมาณตามภารกิจที่จะต้องถ่ายโอนยังคงอยู่ที่ส่วนราชการเดิม ท าให้เกิดภาระทางการคลัง
แก่ท้องถิ่น 

ปัญหาส าคัญของการจัดโครงสร้างบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยมาโดยตลอด คือ  
การจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ดังนั้น สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ส าหรับความพยายามในการจัดตั้งการปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในประเทศไทย คือ การจัดระเบียบบทบาทและความสัมพันธ์ในเชิงอ านาจหน้าที่ระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษและส่วนราชการในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่มีภารกิจในเขตปกครองเดียวกัน 
รวมถึงความสัมพันธ์กับรัฐบาลกลาง และกระทรวงและกรมส่วนกลาง รวมถึงบทบาทที่ทับซ้อนกันระหว่าง
ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ว่าแต่ละส่วนควรมี 
การจัดสรรบทบาทกันอย่างไร  

หากมอบอ านาจพิเศษให้ท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งแล้ว ความสัมพันธ์ในเชิงอ านาจของส่วนราชการ
ส่วนภูมิภาคที่ทับซ้อนกันอยู่จะต้องมีการแบ่งบทบาทกันอย่างไร อาทิ กรณีของนครแม่สอดที่มีข้อจ ากัดของ
การบริหารจัดการเมือง การขาดเอกภาพในการบริหารจัดการที่มีการใช้อ านาจจากหน่วยงานทั้งส่วนกลาง  
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ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ซ้ าซ้อนกัน ขณะเดียวกันความต่อเนื่องของนโยบายที่มา
จากรัฐบาลกลางยังเป็นปัจจัยส าคัญต่อการจัดตั้งนครแม่สอด16  

นอกจากนี้  บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษและ
ภาคเอกชน สิ่งที่รัฐมักถูกเพ่งเล็งมาโดยตลอด คือ การจัดบริการสาธารณะโดยค านึงถึงความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างระหว่างภาครัฐกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะการแข่งขันกับภาคเอกชน ปัจจุบันตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 87 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 84 ก าหนดให้รัฐมีบทบาทในการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด และมีบทบาท
ในการก ากับดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คุ้มครองผู้บริโภค และป้องกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรง
และทางอ้อม รวมทั้งยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับ  
ความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ และต้องไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชน  

ข้อควรพิจารณาจึงเป็นเรื่องว่าด้วยระดับการหาผลประโยชน์และการแสวงหาก าไรจากการจัดท า
บริการสาธารณะของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษว่าจะสามารถหาประโยชน์และแสวงหาก าไรได้ใน 
ระดับใด อย่างไรก็ตาม การหาประโยชน์และแสวงหาก าไรในบริการสาธารณะจะต้องมีความสอดคล้องกับ
กลไกตลาดและการแข่งขันกับเอกชน เนื่องจากในบางกรณี การจัดตั้งเขตพิเศษเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจในพ้ืนที่
อาจจะเข้าไปกระทบพ้ืนที่ เศรษฐกิจเดิมของชุมชน ดังนั้น การออกแบบกลไกและอ านาจหน้าที่ของ 
การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะต้องค านึงถึงความสามารถในการแข่งขันรวมถึงผลกระทบที่ตามมาด้วย
เช่นเดียวกัน  

ผลกระทบที่ส าคัญอีกประการ เป็นเรื่องว่าด้วยความสมดุลในการกระจายทรัพยากรลงสู่พ้ืนที่ 
(Resources Distribution) โดยทั่วไปการหาผลประโยชน์และผลก าไรจากการจัดท าบริการสาธารณะ 
ทุกประเภทสามารถท าได้เนื่องจากจะช่วยให้ท้องถิ่นมีรายได้และผลก าไรที่สามารถเลี้ยงตนเองได้และเพียงพอ
ต่อการจัดบริการสาธารณะในอนาคตที่เป็นการสร้างประโยชน์แก่ท้องถิ่น และต้องน าผลก าไรที่ ได้ไปใช้ใน 
การจัดบริการเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือน าส่งเข้าเป็นรายได้ของท้องถิ่น ผลกระทบจากการจัดหารายได้
ให้กับพ้ืนที่และการน าส่งรายได้ให้รัฐจึงเป็นเรื่องว่าด้วยความไม่เท่าเทียมของคนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ
จากการจัดตั้งการปกครองท้องถิ่นพิเศษโดยตรง เช่น ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในระยะยาวอันเกิดจาก 
ความเติบโตของเมือง ทั้งในเรื่องของมลพิษและปัญหาสังคมต่าง ๆ เช่น ประชากรแฝง รวมถึงการก่อ
อาชญากรรมและปัญหายาเสพติด ท าให้เกิดค าถามถึงสัดส่วนรายได้ที่ถูกสร้างขึ้นในพ้ืนที่ควรจะมีการจัดสรร
ให้พ้ืนที่มากขึ้นเป็นพิเศษหรือไม่อย่างไร ท าให้เกิดค าถามเรื่องความเหมาะสมในการจัดสรรและกระจาย
ทรัพยากรไปสู่พ้ืนที่ที่มีความพิเศษที่สามารถสร้างสัดส่วนรายได้น าส่งให้รัฐมากกว่าการปกครองท้องถิ่นทั่วไป 

                                                 
16 วสันต์ เหลืองประภัสร์ และคณะ, “โครงการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการก าหนดขอบข่ายและรูปแบบในการด าเนิน

ภารกิจหน้าที่ของนครแม่สอดในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ”, รายงานวิจัยเสนอต่อ เทศบาลนครแม่สอด 
จังหวัดตาก, 2557. 
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อย่างไรก็ตาม การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษถือเป็นแนวโน้มในปัจจุบันของการปรับโครงสร้างการ
ปกครองให้ เหมาะสมกับ พ้ืนที่  การสร้างความพิ เศษหรือการเพ่ิ มองค์ประกอบบางประการให้ 
การปกครองท้องถิ่นพิเศษมีความแตกต่างจากการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไป ภายใต้แนวคิดการปกครอง
ท้องถิ่นพิเศษจึงมีความน่าสนใจว่า ปัจจัยใดเป็นปัจจัยส าคัญในการผลักดันให้มีการจัดตั้งการปกครองท้องถิ่ น
รูปแบบพิเศษเหล่านี้ขึ้น 

เมื่อพิจารณาความเคลื่อนไหวว่าด้วยประเด็นด้านการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในประเทศไทยที่
ผ่านมาพบว่า มีการปรากฏร่องรอยการผลักดันเพ่ือให้เกิดความเป็นอิสระในการบริหารจัดการลักษณะเฉพาะ
ของพ้ืนที่มาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งแต่ละพ้ืนที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและความจ าเพาะของพ้ืนที่
แตกต่างกันออกไป อาทิ แนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง แนวคิดเมืองพิเศษ หรือแม้กระทั่งแนวคิดเขตปกครอง
ตนเอง เป็นต้น ซึ่งในอีกหลายท้องถิ่นที่คนในพ้ืนที่นั้นหรือระดับนโยบายเห็นควรว่าการปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบอ่ืนที่ เหมาะสมกับพ้ืนที่นั้นมากกว่ารูปแบบที่มีอยู่ ในปัจจุบัน ความพยายามศึกษาแนวทาง 
การจัดพ้ืนที่เป็นเมืองพิเศษ โดยพื้นที่ท่ีเหมาะที่จะพัฒนาเป็นเมืองพิเศษ  เช่น  

(1) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งในปัจจุบันโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลมีความแตกต่างกัน โดยกรุงเทพมหานครมีโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
ของ ขณะที่โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปริมณฑลมีลักษณะการแบ่งเป็นองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาล จึงยังขาดการบูรณาการในการจัดท าบริการสาธารณะ
ร่วมกัน  

(2) กลุ่มเมืองชายแดน เช่น พ้ืนที่นครแม่สอด ซึ่งมีลักษณะพิเศษของพ้ืนที่ คือ การเป็นศูนย์กลาง
การค้าชายแดนเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค รวมถึงการเป็นแหล่งการค้าชายแดนที่
ส าคัญ เป็นจุดเชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านและพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในลักษณะของเมืองการค้าชายแดนซึ่งจะน าไปสู่ความเจริญเติบโตทั้งในด้านการค้า  
การลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ อ่ืน ๆ ที่มีการศึกษาและพิจารณา 
ความเหมาะที่จะพัฒนาเป็นเมืองพิเศษ เช่น มุกดาหาร สะเดา กาญจนบุรี เป็นต้น  

(3) กลุ่มเมืองท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ เมืองท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น พ้ืนที่
เกาะสมุย ซึ่งมีฐานะเป็นอ าเภอหนึ่ งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ้ืนที่ของอ าเภอเกาะสมุยประกอบด้วย  
เกาะสมุย เกาะพลวง เกาะแตน โดยพ้ืนที่ เกาะสมุยทั้งเกาะมีสถานะเป็นเทศบาลต าบล มีรายได้ทาง 
การท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับต้นของประเทศและถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่อ่ืน ๆ  
ที่ มี การศึ กษาและพิจารณ าความ เหมาะที่ จะพัฒ นาเป็ น เมืองพิ เศษ ในฐานะเมื องท่ องเที่ ยวที่ มี
ทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  ภู เก็ต  ชะอ า หั วหิน  เป็นต้น  และเมืองท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม ได้แก่
พระนครศรีอยุธยา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย เป็นต้น  
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(4) กลุ่มเมืองที่มีศักยภาพด้านระบบคมนาคมขนส่ง เช่น แหลมฉบัง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 
จัดเป็นเทศบาลรูปแบบพิเศษที่จัดตั้งเพ่ือรองรับการเป็นเมืองท่าพาณิชย์หลักของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็น
เมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ส าคัญของประเทศ เป็นต้น 
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