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แผนการสอนประจ าหน่วย 
 
ชดุวิชา การเมืองการปกครองท้องถ่ิน 
 
หน่วยท่ี 12 ความสมัพนัธก์ารเมอืงทอ้งถิน่กบัการเมอืงระดบัชาต ิ
 
ตอนท่ี 

12.1 แนวความคดิเกีย่วกบัการเมอืงทอ้งถิน่ของต่างประเทศ 
12.2 รฐัไทยกบัการปกครองทอ้งถิน่ 
12.3 การเมอืงระดบัชาตกิบัการเมอืงทอ้งถิน่ไทย 

 
แนวคิด 

1. รปูแบบรฐัส่งผลใหก้ารปกครองส่วนทอ้งถิน่ของประเทศต่าง ๆ แตกต่างกนัออกไป กลุ่ม
ประเทศรฐัเดีย่วที่มสี่วนภูมภิาคจะมกีารรวมศูนยอ์ านาจมากกว่า แนวคดิเรื่องการกระจายอ านาจมี
หลายมติ ิและหลายระดบั ในเชงิของการกระจายอ านาจทางการบรหิาร มตีัง้แต่การแบ่งอ านาจ มอบ
อ านาจ และโอนอ านาจ เรยีงจากน้อยไปหามาก 

2. รฐัไทยทีผ่่านมาไดพ้ยายามรวมอ านาจเขา้สู่ศูนยก์ลางมาโดยตลอด ก่อนจะคลายตวัลงใน
ทศวรรษที่ 2540 ภายใต้บรบิทรฐัราชการ ส่วนกลางและส่วนภูมภิาคเป็นกลไกหลกัในการจดัท า
บรกิารสาธารณะ ส่วนท้องถิน่ได้แสดงบทบาทเพยีงเลก็น้อย จนเกดิกลายเป็นปญัหารวมศูนยแ์ยก
ส่วนขึ้น ความสมัพันธ์ซึ่งกันและกันเป็นไปในแนวดิ่ง องค์กรปกครองท้องถิ่นถูกควบคุมทัง้เชิง
งบประมาณ ตลอดจนจากการก ากบัดแูลและตรวจสอบ 

3. ความสมัพนัธร์ะหว่างนักการเมอืงระดบัชาตกิบันักการเมอืงทอ้งถิน่เป็นความสมัพนัธใ์น
ลกัษณะต่างตอบแทน พรรคการเมอืงและนักการเมอืงระดบัชาติได้เข้ามาสนับสนุนนักการเมอืง
ท้องถิน่อย่างไม่เป็นทางการในช่วงที่มกีารเลอืกตัง้ ด้วยหวงัใช้เป็นฐานคะแนนระดบัล่างให้กบัตน 
ขณะทีน่ักการเมอืงท้องถิน่ก็ต้องการใหม้โีครงการพฒันาต่าง ๆ หรอืน าเอางบประมาณของรฐับาล
มาลงในพื้นที ่ซึ่งในหลายจงัหวดัของไทยพบลกัษณะร่วมคอื อ านาจทางการเมอืงในระดบัชาตแิละ
ทอ้งถิน่ถูกผกูขาดอยูก่บับางเครอืขา่ยตระกูลการเมอืงเท่านัน้ 
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วตัถปุระสงค ์
 1. อธบิายแนวความคดิเกีย่วกบัการเมอืงทอ้งถิน่ของต่างประเทศทีส่ าคญัได ้
 2. อธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ภายในโครงสรา้งการบรหิารราชการ
แผ่นดนิของไทยได ้
 3. อธบิายถงึความเชื่อมโยงกนัของการเมอืงระดบัชาตกิบัการเมอืงทอ้งถิน่ในประเทศไทย 
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ตอนท่ี 12.1 
แนวความคิดเก่ียวกบัการเมืองท้องถ่ินของต่างประเทศ 
 
หวัเร่ือง 

12.1.1 รปูของรฐักบัการจดัระเบยีบการปกครองทอ้งถิน่ 
12.1.2 แนวคดิทฤษฎวี่าดว้ยการกระจายอ านาจ 

 
แนวคิด 

1. การปกครองท้องถิ่นเป็นรูปแบบการปกครองในช่วงชัน้ถัดลงมาจากการปกครอง
ระดบัชาติ ไม่ว่ารฐัจะมรีูปแบบการปกครองแบบรฐัเดี่ยวหรอืรฐัรวมต่างก็มกีารปกครองในระดบั
ทอ้งถิน่ทัง้สิน้ ซึง่ในกลุ่มประเทศรฐัเดีย่วทีม่สี่วนภูมภิาคมกัเน้นการรวมศูนยอ์ านาจ 

2. การกระจายอ านาจคือระเบียบบรหิารที่รฐับาลส่วนกลางกระจายอ านาจของตนให้แก่
หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่ตัง้อยู่ในพื้นที่ต่ าง ๆ การกระจายอ านาจมีหลายมิติ อาจเป็นการ
กระจายอ านาจทางการเมอืง การกระจายอ านาจทางการบรหิาร หรอืการกระจายอ านาจทางการคลงั 
ตลอดหลายระดบั เช่น การกระจายอ านาจทางการบรหิารมตีัง้แต่การแบ่งอ านาจ มอบอ านาจ และ
โอนอ านาจ เรยีงจากน้อยไปหามาก 
 
วตัถปุระสงค ์

1. อธบิายโครงสรา้งการบรหิารของรฐัแต่ละรปูแบบได ้โดยเฉพาะในส่วนทอ้งถิน่ 
2. อธบิายแนวคดิเรือ่งรปูแบบการกระจายอ านาจสู่องคก์รปกครองทอ้งถิน่ได้ 
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เร่ืองท่ี 12.1.1 รปูของรฐักบัการจดัระเบียบการปกครองท้องถ่ิน 
 
ความน า 

รฐัสมยัใหม่ (Modern State) พิจารณาตามอนุสญัญามอนเตวิเดโอว่าด้วยสทิธแิละหน้าที่
ของรฐั (The Montevideo Convention on the Rights and Duties of States) ค.ศ. 1933 ขอ้ 11 ได้
อธบิายองค์ประกอบของรฐัว่าต้องประกอบด้วย 1) ประชากร (Population) 2) ดนิแดน (Territory) 
3) รฐับาล (Government) และ 4) อ านาจอธปิไตย (Sovereignty) ซึ่งเป็นที่ยอมรบักนัในทางสากล 
อนึ่ง แต่ละรฐัยอ่มจดัวางรปูแบบรฐั (Form of State) ของตนแตกต่างกนัไป  
 
รปูแบบรฐั 

โดยทัว่ไปมสีองรปูแบบหลกัคอื รฐัเดีย่วและรฐัรวม อนัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึลกัษณะของการใช้
อ านาจอธปิไตยในประเทศว่ามลีกัษณะใด เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีว หรอืมภีาวะอ านาจเชงิซอ้นอยู่ 

(1) ประเทศทีเ่ป็น รฐัเด่ียว (Unitary State) คอื ประเทศทีม่กีารรวมศูนยอ์ านาจอธปิไตยอยู่
ทีเ่ดยีว อาศยัแบบแผนการปกครองทีเ่ป็นเอกภาพ มรีฐัธรรมนูญ รฐับาล สภานิตบิญัญตั ิและศาลใน
ระดบัชาตเิท่านัน้ กฎหมายอยา่งเดยีวกนัถูกใชท้ัว่ทุกดนิแดนของรฐั  

ประเทศส่วนใหญ่ในโลกเป็นรฐัเดี่ยว ซึ่งพบได้ในทุกทวปี โดยเฉพาะแถบยุโรปและเอเชยี 
เช่น จนี ฝรัง่เศส ไทย สวเีดน ฯลฯ รฐัเดีย่วไม่จ าเป็นต้องตัง้อยู่บนผนืแผ่นดนิเดยีวกนั และตดิต่อกนั
ไป เช่นรฐัที่เป็นหมู่เกาะ หรอือาจประกอบด้วยดินแดนหลายดินแดนอยู่แยกห่างจากกัน  โดยมี
ประเทศอื่นมาคัน่กไ็ด ้

(2) ประเทศทีเ่ป็น รฐัรวม (Federal State) คอื ประเทศทีป่ระกอบดว้ยรฐัต่าง ๆ ทีม่อี านาจ
อธปิไตยของตนเองได้สมคัรใจเขา้มารวมกนัอยู่ภายใตอ้ านาจสงูสุดเดด็ขาดเดยีวกนั โดยสละอ านาจ
บางอย่างใหแ้ก่รฐับาลกลางเพื่อประโยชน์ร่วมกนั ทว่าแต่ละรฐัยงัคงมอี านาจภายในอย่างมากคอื มี
รฐัธรรมนูญ รฐับาล สภานิตบิญัญตั ิและศาลของตนเอง ซ ้าซ้อน คู่ขนานไปกบัองค์กรที่ใช้อ านาจ
อธปิไตยในระดบัประเทศ แต่ละรฐัอาจมกีฎหมายเรือ่งเดยีวกนัแต่มรีายละเอยีดต่างกนัได ้

รฐัรวมหลาย ๆ ประเทศที่มีในปจัจุบันล้วนใช้รูปแบบสหรฐัหรอืสหพันธรฐัทัง้สิ้น อาท ิ
สหรฐัอเมรกิา แคนาดา บราซลิ ออสเตรเลยี เยอรมนั เมก็ซโิก อารเ์จนตนิา ไนจเีรยี สวสิเซอรแ์ลนด ์
อนิเดยี เป็นตน้ ขณะทีบ่างประเทศแมม้ชีื่ออยา่งเป็นทางการสื่อว่าเป็นรฐัรวม เช่น สหภาพเมยีนมาร ์

                                                 
1 ตน้ฉบบัภาษาองักฤษดงันี้ “Article 1 The state as a person of international law should possess 

the following qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) 
capacity to enter into relations with the other states”. 
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(Union of Myanmar) ทว่าเอาเข้าจรงิถือเป็นรฐัเดี่ยว2 หรอืบางประเทศอย่างมาเลเซยีที่ได้รบัการ
ยอมรบัว่าเป็นรฐัรวมกก็ลบัถูกนกัวชิาการตัง้ขอ้สงัเกตว่ามใิช่รฐัรวมทีแ่ทจ้รงิ3 (ดรูปูที ่1) 

อกีกรณีทีน่่าสนใจคอื สหภาพยุโรป (European Union) ที่มพีืน้ฐานมาจากการพฒันาความ
ร่วมมอืทางเศรษฐกจิเป็นหลกัถูกมองว่ามลีกัษณะใกล้เคยีงสมาพนัธรฐั (Confederation) ในอดตี4 
และขยบัเขา้ใกลค้วามเป็นสหพนัธรฐั (Federation) มากขึน้เรือ่ย ๆ5 
 

                                                 
2 กระบวนการสรา้งสนัตภิาพและพฒันาประชาธปิไตยในพม่า ภายใตร้ฐัธรรมนูญฉบบัปจัจบุนั (ปี ค.ศ. 

2008) กอปรกบันโยบายของรฐับาลพรรคสนัตบิาตแห่งชาตเิพื่อประชาธปิไตย (National League Democracy: 
NLD) ทีไ่ดร้บัชยัชนะในการเลอืกตัง้ทัว่ไปเมื่อปี 2015 ก าลงัเปลีย่นผ่านพม่าไปสูค่วามเป็นสหภาพทีแ่ทจ้รงิ โดย
ใหท้ัง้ 7 รฐัทีม่ยีกร่างรฐัธรรมนูญของตนเองได ้และมกีารกระจายอ านาจจากรฐับาลกลางใหแ้กร่ฐับาลมลรฐัมากขึน้ 
ดแูนวโน้มความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรฐัฉานใน “The State of Local Governance: Trends in Shan,” UNDP 
MYANMAR, (23 February 2015), from http://www.mm.undp.org/content/myanmar/en/home/library/ 
poverty/ TheStateofLocalGovernanceChin/The_State_of_Local_Governance_Trends_Shan.html 

3 Xiaoming Huang ไม่จดัมาเลเซยีอยู่ในกลุ่มประเทศทีเ่ป็นรฐัรวม ในทศันะของเขา มาเลเซยีเป็นไดแ้ค่ 
“กึง่สหพนัธรฐั” (Quasi-federation) เพราะรฐับาลกลางมอี านาจมาก และแต่ละรฐัไม่ไดม้อี านาจเท่ากนั 2 รฐับน
เกาะบอรเ์นียว (ซาราวกัและซาบาห)์ มอี านาจมากกว่ารฐัอื่น 11 รฐั โดยเฉพาะในเรื่องภาษ ีอกีทัง้องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ของหลายประเทศยงัมอี านาจมากเสยียิง่กว่ารฐัในมาเลเซยี ด ูXiaoming Huang, Politics in Pacific 
Asia: An Introduction, (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009), p. 49. 

4 Gregory S. Mahler, Comparative Politics: An Institutional and Cross-National Approach, (New 
Jersey: Prentice Hall, 2000), pp. 30-33. 

5 ศกึษาผลกระทบและการปรบัตวัของการปกครองทอ้งถิน่ใน 13 รฐัสมาชกิสหภาพยุโรปไดจ้าก Carlo 
Panara and Michael Varney (Eds.), Local Government in Europe: The ‘Fourth Level’ in the EU Multi-
Layered System of Governance, (Oxford: Routledge research in European Union law, 2013). 
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รปูท่ี 1 แผนทีโ่ลกแสดงประเทศทีเ่ป็นรฐัเดีย่ว (สเีขม้) และรฐัรวม (สอี่อน)6 
 

แน่นอน การปกครองส่วนทอ้งถิน่ของประเทศต่าง ๆ ย่อมแตกต่างกนัออกไปตามรปูของรฐั 
มผีลท าให้การปกครองส่วนทอ้งถิน่แบ่งไดเ้ป็น 2 รปูแบบเช่นกนัคอื รปูแบบการปกครองท้องถิน่ใน
ประเทศที่เป็นรฐัเดี่ยวกบัประเทศที่เป็นรฐัรวม โดยพจิารณาจากโครงสรา้งภายนอก-ภายใน และ
การแบ่งแยกอ านาจ (Division of Power) ระหว่างกนั 

ขอ้สงัเกตที่นี้คอื “การปกครองท้องถิน่” (Local Government) หมายถงึการปกครองในช่วง
ชัน้ถดัลงมาจากการปกครองระดบัชาต ิกรณีรฐัรวมอย่างสหรฐัอเมรกิาย่อมนับตัง้แต่ระดบัมลรฐัลง
มา ขณะทีร่ฐัเดีย่วเฉกเช่นจนี การปกครองมณฑลกน็บัว่าเป็นการปกครองทอ้งถิน่แลว้7 
 
 
                                                 

6 ทีม่าภาพ: https://www.writework.com/essay/federal-and-unitary-systems-government 
7 ความเป็นประชาธปิไตยมใิช่องคป์ระกอบของการปกครองทอ้งถิน่ การปกครองทอ้งถิน่จงึมคีวามหมาย

กลาง ๆ หมายถงึหน่วยการปกครองในชว่งชัน้ถดัลงไปจากรฐับาลระดบัชาต ิหาไดค้ านึงถงึทีม่าของผูบ้รหิารหรอื
สมาชกิสภาว่าจะตอ้งมคีวามยดึโยงกบัประชาชนหรอืไม่ 

อย่างไรกต็าม ทอ้งถิน่ทีม่คีวามเป็นอสิระ (อย่างน้อยตอ้งมอี านาจในการจดัท าบรกิารสาธารณะหลาย
ดา้น, มอีสิระทางการคลงัและนโยบาย) และเป็นประชาธปิไตยสงู (อย่างน้อยตอ้งมสีมาชกิมาจากการเลอืกตัง้ของ
ประชาชน) ย่อมถูกจดัใหเ้ป็น “การปกครองทอ้งถิน่ทีแ่ทจ้รงิ” (Pure Local Government) ด ูEmanuele Padovani 
and David W. Young, Managing Local Governments Designing Management Control Systems that 
Deliver Value, (London: Routledge Masters in Public Management, 2011), pp. 12-13. 
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การปกครองท้องถ่ินในประเทศท่ีเป็นรฐัเด่ียว 
แม้นประเทศที่เป็นรฐัเดี่ยวเหมือนกันแต่ก็มีการจดัระเบียบบรหิารกิจการบ้านเมืองใน

ลกัษณะที่แตกต่างออกไป โดยมากมกัแบ่งการปกครองเป็น 2 ระดบัคอื ส่วนกลางกบัส่วนท้องถิน่ 
เช่น องักฤษ8 ญี่ปุ่น เกาหลใีต้ ขณะที่บางประเทศแบ่งการปกครองเป็น 3 ระดบั โดยมสี่วนภูมภิาค
เขา้มาแทรกอยู่กัน้กลาง เช่น เนเธอรแ์ลนด์ สวเีดน ฝรัง่เศส โปรตุเกส อติาลี9 ทัง้นี้ไม่ว่าแบบแรก
หรอืแบบหลงัลว้นแต่มโีครงสรา้งอนัหลากหลายไดท้ัง้สิน้10 

รฐัเด่ียวท่ีมีส่วนภมิูภาค โดยหลกัการแล้ว การบรหิารราชการส่วนภูมภิาค (Provincial 
Administration) เป็นการบรหิารราชการภายใต้หลกัการแบ่งอ านาจ หมายถึงการที่ส่วนกลางแบ่ง
อ านาจบางส่วนใหห้น่วยงานทีป่ฏบิตัหิน้าทีอ่ยูใ่นพืน้ทีไ่ดม้ไีดใ้ชอ้ านาจบา้ง 

การบรหิารงานส่วนภูมภิาคจงึหมายถงึการทีส่่วนกลางแต่งตัง้ขา้ราชการหรอืเจา้หน้าทีข่อง
ตนไปประจ าอยู่ในพืน้ที่ต่าง ๆ โดยทีข่า้ราชการหรอืเจา้หน้าทีเ่หล่านัน้จะอยูใ่นระบบการบรหิารงาน
บุคคลของรฐับาลกลาง นอกจากนัน้ ในการจดัระบบงบประมาณของราชการส่วนภูมภิาค ราชการ
ส่วนกลางจะเป็นผู้มอี านาจในการควบคุม และอนุมตัใิห้เป็นไปตามวธิกีารงบประมาณแผ่นดนิ และ 
ในดา้นของอ านาจหน้าทีใ่นการบรหิารงานดา้นต่าง ๆ เป็นอ านาจทีร่าชการส่วนกลางมอบให ้การที่
จะตดัสนิใจหรอืด าเนินการในเรือ่งใด ๆ กต็าม ตอ้งเป็นไปภายใตก้รอบทีส่่วนกลางก าหนดนัน่เอง11 

ตวัอย่างเช่น ฝรัง่เศสแบ่งการปกครองออกเป็น 3 ระดบั ส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค และส่วน
ทอ้งถิน่ ในส่วนภมูภิาคและส่วนทอ้งถิน่ค่อนขา้งซบัซอ้น กล่าวคอื ส่วนภมูภิาคแยกย่อยลงไปไดอ้กี 
3 ระดบั ได้แก่ ภาค (Region) จงัหวดั (Department) และอ าเภอ (Arrondissement) ขณะที่การจดั

                                                 
8 หมายถงึสหราชอาณาจกัร (The United Kingdom: U.K.) ประกอบดว้ยองักฤษ สกอตแลนด ์เวลส ์และ

ไอรแ์ลนดเ์หนือ ซึง่เอาเขา้จรงิแลว้ องักฤษเป็นเพยีงสว่นหนึ่งเทา่นัน้ 
9 ศุภชยั ยาวะประภาษ และปิยากร หวงัมหาพร, นโยบายสาธารณะระดบัทอ้งถิน่ไทย, (กรุงเทพฯ:     

จุดทอง, 2555), หน้า 17. 
10 สารานุกรมการปกครองทอ้งถิน่ไทยทีจ่ดัท าโดยสถาบนัพระปกเกลา้จดัใหโ้ครงสรา้งการบรหิาร

ราชการแผ่นดนิในลกัษณะเช่นน้ีอยู่ในหมวด “โครงสรา้งภายนอก” ซึง่ยงัประกอบไปดว้ยรฐัธรรมนูญ 
พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และ
กฎหมายเกีย่วกบัการปกครองทอ้งถิน่อื่น ๆ ด ูศุภสวสัดิ ์ชชัวาล, สารานุกรมการปกครองทอ้งถิน่ไทย เรื่อง 
โครงสรา้งการบรหิารราชการแผน่ดนิกบัการปกครองทอ้งถิน่, (กรุงเทพฯ: สถาบนัพระปกเกลา้, 2547) ขณะทีก่าร
จดัชัน้ในระบบการปกครองทอ้งถิน่ และการจดัรปูแบบโครงสรา้งขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ถูกเรยีกว่าเป็น 
“โครงสรา้งภายใน” ด ูอลงกรณ์ อรรคแสง, สารานุกรมการปกครองทอ้งถิน่ไทย เรื่อง การจดัรปูแบบและโครงสรา้ง
ภายใน, (กรุงเทพฯ: สถาบนัพระปกเกลา้, 2547). 

11 สมคดิ เลศิไพฑรูย,์ นครนิทร ์เมฆไตรรตัน์, วุฒสิาร ตนัไชย และศุภสวสัดิ ์ชชัวาล, สถานภาพและ
บทบาทของราชการสว่นภูมภิาคในอนาคต, รายงานการวจิยั เสนอต่อ สถาบนัด ารงราชานุภาพ ส านกั
ปลดักระทรวงมหาดไทย, 2544, หน้า 151-152. 
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ชัน้ของการปกครองท้องถิ่นฝรัง่ เศสโดยทัว่ ไปแบ่ งออกเป็น  3 ชั ้น  (Three-Tier System) 
ประกอบดว้ยภาค (Region), จงัหวดั (Department) และเทศบาล (Commune) ทาบทบักนัอยู่ในเชงิ
พื้นที่ อนึ่ง ส่วนภูมภิาคถือเป็น “การปกครองท้องถิ่นโดยรฐั” (Local State-government) โดยผู้ที่
ได้รบั ‘แต่งตัง้’ จากส่วนกลาง เช่น ผู้ว่าการจงัหวดั นายอ าเภอ ซึ่งก็ถูกน ามาใช้นานมากแล้วใน
ฝรัง่เศส12 แตกต่างกบัส่วนทอ้งถิน่ โดยเฉพาะเทศบาลทีผู่ท้ ีม่ตี าแหน่งแห่งหนมาจากการ ‘เลอืกตัง้’ 
ของประชาชน ผ่านโครงสรา้งองคก์รแบบสองฝา่ยทีม่สีภาเทศบาลกบันายกเทศมนตร ี  

รฐัเด่ียวท่ีไม่มีส่วนภมิูภาค เช่น องักฤษมโีครงสรา้งสองแบบคอื แบบชัน้เดยีวและสองชัน้ 
เช่นในเขตมหานครลอนดอนแบ่งการปกครองออกเป็น 2 ระดบั (Two-Tier System) ระดบับนคอื 
ส านักบรหิารมหานครลอนดอน (Greater London Authority) ทีม่ ี1 แห่ง ระดบัล่างคอื สภาเขตแห่ง
ลอนดอน (London Borough Councils) อกี 32 แห่ง ซึง่ทีม่าของผูบ้รหิารแต่ละแห่งนัน้ไม่เหมอืนกนั 
เนื่องจากกฎหมายเปิดช่องใหค้นในทอ้งถิน่นัน้ ๆ ไดล้งมตวิ่าจะใชโ้ครงสรา้งความสมัพนัธต์ามแบบ
ใดจากทัง้สิน้ 4 รปูแบบทีม่ใีหเ้ลอืก13 
 
 
 

                                                 
12 ตัง้แต่สมยันโปเลยีน โบนาปารต์ (Napoleon Bonaparte) ยดึอ านาจคนืจากฝา่ยปฏวิตัใินปี ค.ศ. 1804 

และรือ้ฟ้ืนระบอบจกัรวรรดไิดส้ าเรจ็ ตามมาดว้ยการจดัตัง้ระบบบรหิารราชการสามระดบัใหส้ว่นกลางแต่งตัง้สว่น
ภูมภิาค และใชส้ว่นภูมภิาคไปปกครองและควบคมุสว่นทอ้งถิน่ จนกลายเป็นตน้แบบใหร้ฐัรวมศนูยห์ลายแห่ง
น าไปลอกเลยีน ดเูพิม่เตมิจาก ธเนศวร ์เจรญิเมอืง, การปกครองทอ้งถิน่กบัการบรหิารจดัการทอ้งถิน่ อกีมติหินึ่ง
ของอารยธรรมโลก ภาคแรก: จากยุคกรกีถงึยคุทุนนิยมตะวนัตก, (กรุงเทพฯ: โครงการจดัพมิพค์บไฟ, 2550), 
หน้า 280-281. 

13 ศกึษาเพิม่เตมิใน นครนิทร ์เมฆไตรรตัน์, ทศิทางการปกครองทอ้งถิน่ของไทยและต่างประเทศ
เปรยีบเทยีบ, (กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพว์ญิญชูน, 2546), หน้า 156-157. 
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รปูท่ี 2 การจดัระเบยีบการบรหิารของประเทศทีเ่ป็นรฐัเดีย่ว14 

 
อาจกล่าวไดว้่าประเทศกลุ่มแรกนัน้ยดึหลกัการรวมอ านาจ (Centralization) ไว้ทีส่่วนกลาง

เป็นส าคญั และเมื่อน าเอาหลกัการแบ่งอ านาจ (Deconcentration) มาใช้ด้วยจงึเกิดกลายเป็นส่วน
ภูมภิาค (Provincial Administration) ขึน้ โดยส่วนภูมภิาคได้รบัมอบอ านาจบางอย่างของส่วนกลาง
เพื่อให้เขา้ไปท างานประจ าอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทัว่ประเทศ ทว่าในประเทศเหล่านี้ก็ยนิยอมให้มกีาร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับหลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization)15 ภายใต้การ
ก ากบั ตรวจสอบ และควบคุมของส่วนภมูภิาคหรอืส่วนกลางแลว้แต่กรณี 

กรณีศึกษา: ประเทศญ่ีปุ่ น 
โครงสรา้งทางการเมอืงของญี่ปุ่นกบัไทยโดยรวมแล้วใกลเ้คยีงกนั เช่น ใช้รฐัธรรมนูญลาย

ลกัษณ์อกัษรเหมอืนกนั เป็นรฐัเดี่ยว มกีษตัรยิเ์ป็นประมุขภายใต้รฐัธรรมนูญ ใช้ระบบรฐัสภาแบบ
สองสภาเช่นเดยีวกนั ญีปุ่น่เป็นบทเรยีนทีด่สี าหรบัการกระจายอ านาจในประเทศไทย 

การบรหิารราชการแผ่นดนิของญี่ปุ่นในปจัจุบนัเป็นผลจากกระบวนการปฏริปูประเทศของ
สหรฐัอเมรกิา ภายหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง ญี่ปุน่พ่ายแพส้งคราม รฐัธรรมนูญฉบบั ค.ศ. 1947 ที่

                                                 
14 ประยุกตจ์าก สมคดิ เลศิไพฑรูย,์ กฎหมายการปกครองทอ้งถิน่, (กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพค์ณะรฐัมนตรี

และราชกจิจานุเบกษา, 2547), หน้า 7 เขา้กบั Benny Geys and Kai A. Konrad, “Federalism and optimal 
allocation across levels of governance,” in Henrik Enderlein, Sonja Wälti and Michael Zürn (Eds.), 
Handbook on Multi-level Governance, (Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 
2010), p. 32. 

15 สามารถศกึษาลกัษณะส าคญั ตลอดถงึจุดแขง็-จุดอ่อนของทัง้สามหลกัขา้งตน้ไดจ้าก ชวูงศ ์ฉายะบุตร
, การปกครองทอ้งถิน่ไทย, (กรุงเทพฯ: สมาคมนิสติเก่ารฐัศาสตรจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2539), หน้า 15-23. 
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ยกร่างโดยคณะยึดครองชาวอเมริกันระบุ ถึงหลักการ “ความเป็นอิสระของท้องถิ่น (Local 
Autonomy)” ไว้ในหมวด 8 ว่าด้วยการปกครองตนเองของทอ้งถิน่ ตัง้แต่มาตรา 92-95 เรื่องส าคญั
เช่น มาตรา 93 พูดถงึทีม่าของสมาชกิสภาทอ้งถิน่และผู้บรหิารทอ้งถิน่ว่าจะต้องมาจากการเลอืกตัง้
โดยตรงของประชาชนเท่านัน้ ขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็เริม่มรีะบบผู้ว่าราชการจงัหวดัที่มาจากการ
เลอืกตัง้ทัว่ประเทศตัง้แต่ ค.ศ. 1947 นอกจากนี้ รฐัธรรมนูญยงัน าไปสู่การออกกฎหมายส าคญัว่า
ด้วยการปกครองท้องถิ่นในปี 1949 เพื่อเร่งรดัให้เกิดกระจายอ านาจของรฐับาลกลางไปยงัหน่วย
การปกครองท้องถิน่ เช่น ก าหนดให้กจิการต ารวจไปอยู่ในความรบัผดิชอบของจงัหวดั ซึ่งถอืเป็น
หน่วยการปกครองระดบัท้องถิน่ ฯลฯ ส่วนหนึ่งต้องการลดความเขม้แขง็ของรฐับาลระดบัชาต ิเพื่อ
ป้องกนัมใิหญ้ีปุ่น่ก่อสงครามไดอ้กี 

ญี่ปุ่นจดัการบรหิารประเทศออกเป็น 2 ส่วนคอื ราชการบรหิารส่วนกลางกบัส่วนท้องถิ่น 
แยกไดเ้ป็นรปูแบบทัว่ไป และรปูแบบพเิศษ ไมม่หีน่วยบรหิารราชการส่วนภูมภิาคแต่อยา่งใด 
 
 

       

                  

                   

          

            

         

       

         

         

 
 

รปูท่ี 3 การจดัล าดบัชัน้และโครงสรา้งภายในของการปกครองทอ้งถิน่ญีปุ่น่16 

 
โดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น 2 ระดบั โดยระดบับนคือ จงัหวดั (Prefectures) กบัระดบัล่างคือ 

เทศบาล (Municipal) จงัหวดั ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางที่เชื่อมการตดิต่อระหว่างรฐับาลกลาง
กับเทศบาล เป็นหน่วยงานที่ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง และด าเนินกิจการที่ต้องการมาตรฐาน
เดยีวกนั หรอืใหญ่เกนิกว่าศกัยภาพของเทศบาลจะท าได ้ในปจัจุบนัมจี านวนทัง้สิน้ 47 จงัหวดั เช่น 

                                                 
16 ปรบัปรุงจาก นครนิทร ์เมฆไตรรตัน์,ทศิทางการปกครองทอ้งถิน่ของไทยและต่างประเทศ

เปรยีบเทยีบ, อา้งแลว้, หน้า 191. 
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โทะ (To) ม ี1 จงัหวดัคือ กรุงโตเกียว ประกอบด้วยเขตพิเศษ 23 แห่ง, โด (Do) ม ี1 จงัหวดัคือ 
ฮอกไกโด, ฟู (Fu) ม ี2 จงัหวดัคอื โอซาก้า และเกยีวโต และเคง (Ken) ม ี43 จงัหวดั เทศบาล ท า
หน้าที่ให้บรกิารขัน้พื้นฐานทัว่ไปแก่ประชาชน ปจัจุบนัมรีวมกนั 1,718 แห่ง (ข้อมูล ณ ปี 2015) 
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไล่ตัง้แต่เทศบาลนคร (Cities) เทศบาลเมอืง (Town) ลงไปถึงเทศบาล
หมู่บา้น (Villages) อกีทัง้ยงัมเีทศบาลมหานคร (Designated Cities) ทีเ่ป็นเทศบาลนครขนาดใหญ่ 
12 แห่ง เช่น โอซาก้า, เกยีวโต, นาโกย่า, โยโกฮามา, โกเบ มสีถานะพเิศษกว่าเทศบาลนครทัว่ไป
ตรงทีส่ามารถด าเนินกจิการต่าง ๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวางทดัเทยีมจงัหวดั 

อย่างไรก็ด ีกฎหมายได้ก าหนดให้มหีน่วยการปกครองท้องถิน่รปูแบบพเิศษประกอบด้วย 
1) เขตพเิศษ (Special Ward/Ku) มเีฉพาะทีโ่ตเกยีวเท่านัน้ 2) สหภาพองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
(Cooperatives of Local Authorities) 3) เขตทรพัยส์นิ (Property Wards) 4) บรรษทัพฒันาทอ้งถิน่ 
(Local Development Corporations) 

การจดัองคก์รทัง้จงัหวดัและเทศบาลใช้รปูแบบเหมอืนกนันัน่คอื ประกอบด้วยสภาทอ้งถิน่ 
(สภาจงัหวดั/สภาเทศบาล) กับผู้บรหิาร (ผู้ว่าราชการจงัหวดั/นายกเทศมนตร)ี ซึ่งมาจากการ
เลอืกตัง้โดยตรงของประชาชนทัง้สองฝา่ย 

ฝ่ายสภา ประกอบดว้ยสมาชกิทีม่าจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชนในพืน้ที ่ใหอ้ยู่ใน
ต าแหน่งคราวละ 4 ปี ส าหรบัจ านวนสมาชิกของแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันไปตามขนาดของ
ประชากร เป็นต้นว่าจ านวนสมาชกิสภาจงัหวดัอยู่ระหว่าง 40-120 คน สภาเทศบาลนครมสีมาชกิ
ตัง้แต่ 30-100 คน สภาเทศบาลเมอืงและหมูบ่า้นอยูท่ีร่าว ๆ 12-30 คน  

ฝ่ายบริหาร หวัหน้าฝ่ายบรหิารมทีีม่าจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชน ระยะเวลาอยู่
ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี แต่มขีอ้หา้มไมใ่หเ้ป็นสมาชกิสภาระดบัชาต ิ(Diet) หรอืสมาชกิสภาทอ้งถิน่
ในขณะเดยีวกนั 
 ในด้านภารกจิ ต้องถอืว่าองค์กรปกครองท้องถิน่ของญี่ปุ่นมอี านาจหน้าที่อย่างกวา้งขวาง
ครอบคลุมกิจการต่าง ๆ มากมาย อาทิ สาธารณสุข สวสัดิการสังคม โครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
การเกษตร การศึกษา สิ่งแวดล้อม ต ารวจ การป้องกันภัยพิบัติ วิสาหกิจและบรรษัทท้องถิ่น 
ขณะเดยีวกนักม็หีน้าทีซ่ึง่ไดร้บัมอบหมายตามนโยบายของรฐับาลใหท้อ้งถิน่จดัท าแทน 
 ถงึแมก้ฎหมายจะมกีารแบ่งแยกหน้าทีใ่นการบรหิารจดัการของการปกครองในแต่ละระดบั
ไวอ้ย่างชดัเจน คอื รฐับาลกลางมหีน้าทีดู่แลกจิการในระดบัชาต ิจงัหวดัมหีน้าทีดู่แลกจิการในพื้นที่
ทีค่รอบคลุมกวา้งขวางกว่าเทศบาลจะด าเนินการได ้และดูแลกจิการทีต่้องการความเป็นอนัหนึ่งอนั
เดยีวกนัในระดบัภูมภิาค และเทศบาลมหีน้าทีดู่แลกจิการในพืน้ที่รบัผดิชอบของตนเอง อย่างไรก็ด ี
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การปกครองทัง้สามระดบัก็ยงัมอี านาจหน้าที่กระท ากิจการในเรื่องเดียวกนั ซึ่งจ าเป็นต้องมกีาร
แบ่งแยกความรบัความรบัผดิชอบไปตามระดบัต่าง ๆ ดงัตวัอยา่งจากตารางต่อไปนี้17 
 

ผูร้บัผิดชอบ รฐับาล จงัหวดั เทศบาล 
ลกัษณะงาน 

ความมัน่คง ความสมัพนัธก์บั
ต่างประเทศ, การป้องกนั
ประเทศ 

ต ารวจ การป้องกนัอคัคภียั 

โครงสรา้งพืน้ฐาน  
 

ทางด่วน, ทางหลวง 
(บางสว่นทีก่ าหนด), 
แม่น ้าชัน้หนึ่ง 
 

ทางหลวง (อื่น ๆ), ถนน, 
แม่น ้าชัน้หนึ่ง (ในเขตที่
ก าหนด), แม่น ้าชัน้สอง, 
ท่าเรอื, อ่าว, เคหะชมุชน, 
ก าหนดผงัเมอืง 

งานผงัเมอืง, ถนนในเขต, 
แม่น ้าชัน้รอง, ท่าเรอื, 
อ่าว, เคหะชมุชน, การ
ระบายน ้า 

การศึกษา  
 

มหาวทิยาลยั โรงเรยีนมธัยม และ
โรงเรยีนการศกึษาพเิศษ 

โรงเรยีนประถม และ
โรงเรยีนระดบัมธัยมตน้ 

สวสัดิการ 
การอนามยั 
และการ 
ประกนัสงัคม 
 

ประกนัสงัคม, ใบอนุญาต
วชิาชพีแพทย ์และอื่น ๆ 
 

สง่เสรมิความเป็นอยู ่
(เมอืงและหมู่บา้น), 
สวสัดกิารเดก็-ผูส้งูอายุ, 
สถานีอนามยั 
 

สง่เสรมิความเป็นอยู ่
(เมอืงและหมู่บา้น), 
สวสัดกิารเดก็-ผูส้งูอายุ, 
การพยาบาลผูช้รา,
ประกนัสขุภาพ, 
น ้าประปา, การจดัการ
ขยะ, สถานีอนามยั 

อตุสาหกรรมและ 
เศรษฐกิจ 
 

เงนิตรา, ศุลกากร, ธุรกจิ
การคา้, โทรคมนาคม, 
ไปรษณีย,์ ปา่สงวน 
 

พฒันาเศรษฐกจิทอ้งถิน่, 
ฝึกอาชพี, สง่เสรมิธุรกจิ-
อุตสาหกรรมขนาดกลาง
และเลก็ 

พฒันาเศรษฐกจิทอ้งถิน่, 
การปรบัพืน้ทีเ่พื่อ
การเกษตร 

 
ตารางท่ี 1 การแบ่งภาระหน้าทีร่ะหว่างรฐับาลกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ระดบัต่าง ๆ18 

 
 
 
 

                                                 
17 นครนิทร ์เมฆไตรรตัน์, เพิง่อา้ง, หน้า 207. 
18 ปรบัปรุงจาก เรือ่งเดยีวกนั, หน้า 208. 
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การปกครองท้องถ่ินในประเทศท่ีเป็นรฐัรวม 
การจดัชัน้ในระบบการปกครองของประเทศทีเ่ป็นรฐัรวมมลีกัษณะของการกระจายองคก์รใช้

อ านาจออกเป็นหลายช่วงชัน้ ไดแ้ก่ 1) รฐับาลกลาง (Federal Government) 2) รฐับาลมลรฐั (State 
Government) และ 3) รฐับาลท้องถิน่ (Local Government) ในส่วนของรฐับาลท้องถิน่ก็มแียกย่อย
ลงไปอีก ตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาใช้แบบหลายชัน้ (Multi-Tier System) ดังจะได้กล่าวถึง
รายละเอยีดในหวัขอ้ถดัไป ขณะที่เยอรมนัมกีารปกครองทอ้งถิน่แบบสองชัน้ ระดบับนหรอืองคก์าร
บรหิารส่วนอ าเภอ (Kreis) ประกอบด้วยองค์การบรหิารส่วนอ าเภอในเขตชนบท (Rural District) 
กบัองคก์ารบรหิารส่วนอ าเภอในเขตเมอืง (Urban District) และระดบัล่างคอื เทศบาล (Grmeinden) 
ในแง่การจดัองค์กรภายในนัน้ทางเยอรมนัมแีบบเดยีวคอื ใช้รปูแบบสภา-นายกเทศมนตร ีแต่แบ่ง
ออกเป็นแบบทีน่ายกเทศมนตรมีอี านาจมากหรอืน้อย19 

กรณีศึกษา : ประเทศสหรฐัอเมริกา 
ระบบสหพนัธรฐั (Federalism) ซึง่ถูกสถาปนาขึน้โดยรฐัธรรมนูญของสหรฐัเมื่อปี 1789 ถอื

เป็นลกัษณะอนัโดดเด่นของระบบการเมอืงการปกครองอเมรกิา ประเทศที่เกดิจากการรวมตวัของ
หลายรฐัน้อยใหญ่เขา้ด้วยกนั จาก 13 รฐัก่อตัง้จนบดันี้มถีงึ 50 รฐั ภายใต้ความปรารถนาที่จะเหน็
รฐับาลกลางอนัเขม้แขง็20 

การแบ่งสรรปนัส่วนอ านาจระหว่างรฐับาลกลาง (Federal Government) กบัรฐับาลมลรฐั 
(State Government) เป็นไปตามรฐัธรรมนูญของสหรฐั ตามที่ถูกระบุไว้ในมาตรา 1 อนุมาตรา 8 
อ านาจรฐับาลกลางมบีทบาทใน 3 ด้านหลกัดงันี้ 1) ด้านเศรษฐกจิการคลงั 2) ด้านการทหาร และ 
3) ดา้นการต่างประเทศ นอกจากนี้รฐับาลกลางยงัมอี านาจโดยนยัหรอืโดยปรยิาย (Implied Power) 
ทีจ่ะออกกฎหมายใด ๆ โดยอา้งหลกั “จ าเป็นและเหมาะสม” (Necessary and proper) ทัง้ทีบ่ทบาท
เหล่านี้ในรฐัธรรมนูญไมไ่ดร้ะบุใหเ้ป็นของรฐัสภาสหรฐั แต่อนุมานไดว้่าม2ี1 

ขณะทีอ่นุมาตรา 10 ของมาตราเดยีวกนัไดจ้ ากดัอ านาจ (Power Denied) ของรฐับาลสหรฐั
และรฐับาลมลรฐัหลายต่อหลายเรื่อง เช่น หา้มเปลีย่นแปลงอาณาเขตของมลรฐั (กรณีสหรฐั), หา้ม
ผลติเงนิตรา (กรณมีลรฐั) เป็นตน้ 

                                                 
19 ศุภชยั ยาวะประภาษ และปิยากร หวงัมหาพร, อา้งแลว้, หน้า 14-15. 
20 ท่ามกลางขอ้ถกเถยีงระหว่างกลุ่มเฟเดอรลัลสิต ์(Federalist) กบักลุ่มแอนตีเ้ฟเดอรลัลสิต ์(Anti-

Federalist) ซึง่กลุ่มแรกยดึทฤษฎ ีnation-centered federalism สนบัสนุนใหร้ฐับาลระดบัชาตมิอี านาจเหนือ
รฐับาลระดบัรฐั ขณะทีก่ลุ่มหลงัเหน็ในทางตรงกนัขา้ม ศกึษาเพิม่เตมิใน Ann O'M Bowman and Richard C. 
Kearney, State and Local Government, (Boston: Wadsworth, 2011), p. 30. 

21 ด ูThomas R. Dye and Susan A. MacManus, Politics in states and communities, (New Jersey: 
Pearson Prentice Hall, 2009), p. 74. 
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ถงึกระนัน้ รฐัธรรมนูญห้วงแรกไม่ได้ระบุถึงอ านาจโดยจ าเพาะเจาะจงของมลรฐัเอาไว้แต่
ประการใด ต่อมาจงึมบีทบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญที่ 10 (10 th Amendment, 1791) สรา้ง
ความชดัเจนในการจดัสรรอ านาจ โดยรบัรองให้มลรฐัมอีสิระมากขึน้ รฐับาลกลางจงึมอี านาจเฉพาะ
เท่าที่ถูกเขยีนไว้ในรฐัธรรมนูญเท่านัน้ ส่วนอ านาจอื่นที่ไม่ถูกเอ่ยถงึ ย่อมเป็นอ านาจของมลรฐั
หรือประชาชน (Rights reserved to states or people)22  

ต่อมารฐัธรรมนูญแกไ้ขเพิม่เตมิที ่14 (14th Amendment, 1868) ไดก้ าหนดขอ้จ ากดัอ านาจ
ของมลรฐัที่ส าคญัคอื มลรฐัจะต้องไม่ละเมดิเอกสทิธิห์รอืความคุ้มกนัที่พลเมอืงสหรฐัพงึได้รบั, ไม่
ลดิรอนสทิธใินชวีติ เสรภีาพ หรอืทรพัย์สนิของบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกระบวนการแห่งกฎหมาย 
(Due process of law) และให้หลกัประกันความเสมอภาคภายใต้กฎหมาย (Equal protection of 
the laws) แก่ทุกคนดว้ย23 
 

                                                 
22 ตวัอย่างทีถ่อืว่าไม่ไดเ้ป็นอ านาจทีร่ฐัธรรมนูญมอบใหไ้วแ้ก่รฐับาลกลาง เช่น การตรากฎหมายที่

กระทบต่อความสมัพนัธข์องบุคคลในครอบครวั (การแต่งงาน, การหย่า, การรบับุตรบุญธรรม ฯลฯ), การพาณิชย์
ทีเ่กดิขึน้และสง่ผลแต่เฉพาะภายในมลรฐั เป็นตน้ ด ูมานิตย ์จมุปา และพรสนัต ์เลีย้งบญุเลศิชยั, รฐัธรรมนูญแห่ง
สหรฐัอเมรกิา: ค าอธบิายเรยีงมาตราพรอ้มค าพพิากษาศาลฎกีา, (กรงุเทพฯ: ส านกัพมิพว์ญิญชูน, 2552), หน้า 
185. 

23 ก่อนหน้านัน้ ศาลตคีวามว่าสทิธเิสรภีาพทีร่บัรองโดยรฐัธรรมนูญ (Bill of Rights) ผกูพนัเฉพาะระดบั
สหรฐัเท่านัน้ ไม่ผกูมดัใหม้ลรฐัตอ้งเคารพและปฏบิตัติามแต่อย่างใด ด ูเรือ่งเดยีวกนั, หน้า 194-212. 
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อ านาจรัฐบาลสหรัฐ อ านาจรัฐบาลมลรัฐ

อ านาจที่ใช้ร่วมกัน
 ผลิตเงินตรา
 ควบคุมการค้ากับต่างประเทศ และระหว่างรัฐ
 เก็บภาษีน าเข้าและส่งออกสินค้า
 ท าสนธิสัญญา
 จัดให้มีกองก าลังทหาร
 ประกาศสงคราม
 ดูแลกิจการไปรษณีย์
 ตรากฎหมายที่จ าเป นและเหมาะสม (necessary               

and proper) รองรับหน้าที่ต่าง ๆ เหล่าน้ี หรือ                   
ซ่ึงเป น Implied Powers

 จัดการปกครองของมลรัฐ
 ก่อตั้งองค์กรปกครองท้องถ่ินรูปแบบต่าง ๆ
 ด าเนินการจัดการเลือกตั้ง
 ควบคุมการค้ากับภายในรัฐ
 ดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และศีลธรรมของประชาชน
 ร่วมแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของสหรัฐ
 อ านาจทั้งหมดที่มิได้ระบุให้แก่รัฐบาลสหรัฐ หรือถูกสงวนไว้    
มิให้เป นของรัฐบาลมลรัฐ ซึ่งเป น Reserved Powers

อ านาจหวงห้าม อ านาจหวงห้าม

 เก็บภาษีสินค้าส่งออกจากมลรัฐ
 เปล่ียนแปลงอาณาเขตของมลรัฐ
 บังคับให้ต้องระบุการนับถือศาสนา
 ตรากฎหมายที่ขัดแย้งต่อหลักสิทธิเสรีภาพของพลเมือง

 ผลิตเงินตรา
 เก็บภาษีสินค้าน าเข้าและส่งออก
 ท าสนธิสัญญา
 ตรากฎหมายกระทบกระเทือนถึงเง่ือนไขผูกพัน                 
ในสนธิสัญญา

 ออกไปเข้าร่วมกับรัฐอ่ืนโดยปราศจากความยินยอม           
ของสภาคองเกรส

 ก าหนดภาษี
 กู้ยืมเงิน
 ออกกฎหมายเกี่ยวกับการธนาคาร และความร่วมมือต่าง ๆ
 เวนคืนที่ดิน และจ่ายค่าชดเชย
 บังคับใช้กฎหมาย 
 จัดตั้งศาล

 
รปูท่ี 4 การจดัแบง่อ านาจหน้าทีร่ะหว่างรฐับาลสหรฐักบัรฐับาลมลรฐัตามรฐัธรรมนูญ24 

 
อธบิายโดยสรปุดว้ยแผนภาพรปูที ่4 วงกลมทางซา้ยคอื อ านาจรฐับาลสหรฐั มาจากอ านาจ

ทีม่ลรฐัยกใหร้ฐับาลกลาง (Delegated Power) โดยทีร่ฐับาลมลรฐัไมม่สีทิธจิะใชอ้ านาจทีม่อบใหแ้ลว้
ไดอ้กีเลย วงกลมทางขวาคอื อ านาจรฐับาลมลรฐั ซึง่รฐับาลมลรฐัรกัษาไว ้(Reserved Power)25 จงึ
ยงัคงมสีทิธอิย่างเต็มที่ รฐับาลกลางมอิาจก้าวก่ายได้ ขณะที่ส่วนที่ทบัซ้อนระหว่างทัง้สองวงกลม 
หมายถึง อ านาจที่ใช้ร่วมกัน (Concurrent Power) ในบางเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการจดัเก็บภาษ ี
ส่งผลใหช้าวอเมรกินัเสยีภาษซี ้าซอ้นหลายระดบั อยา่งน้อย ๆ กต็อ้งใหแ้ก่ทัง้รฐับาลกลางและมลรฐั 
 ระบบสหพนัธรฐัสอดคลอ้งกบับรบิทของประเทศทีม่ขีนาดใหญ่ซึง่เตม็ไปดว้ยความแตกต่าง/
หลายหลากของแต่ละพื้นที่ในมติต่ิาง ๆ ไม่ว่าสงัคม เศรษฐกจิ วฒันธรรม ฉะนัน้ อ านาจส่วนกลาง
จงึเป็นเรื่องเกี่ยวกบัภารกิจโดยรวม เป็นเรื่องใหญ่ และมคีวามส าคญั ขณะที่ภารกิจในการจดัท า
บรกิารสาธารณะส่วนใหญ่ทีใ่กลช้ดิกบัประชาชนจะอยูภ่ายใต้การบรหิารจดัการของทอ้งถิน่ ไม่ว่าจะ
เป็นการรกัษาความปลอดภัย ป้องกันอัคคีภัย สุขอนามยั การศึกษา สาธารณสุข สนัทนาการ 

                                                 
24 ปรบัปรุงจาก Ann O'M Bowman and Richard C. Kearney, op. cit., p. 30. 
25 Thomas R. Dye and Susan A. MacManus, op. cit., p. 76. 
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สาธารณูปโภค และอีกมากมาย โดยที่การปกครองท้องถิ่นถือเป็นกิจการภายในรฐั ขึ้นอยู่กับ
รฐัธรรมนูญและกฎหมายจดัตัง้ของแต่ละมลรฐั ส่งผลใหม้คีวามหลากหลายอยา่งยิง่ 

ถงึกระนัน้ เราสามารถจ าแนกองคก์รปกครองท้องถิน่ในสหรฐัอเมรกิาโดยรวมแบบกวา้ง ๆ 
โดยยดึลกัษณะของภารกจิหน้าทีร่บัผดิชอบออกได ้2 ประเภท คอื 

(1) หน่วยการปกครองทอ้งถิ่นทีม่วีตัถุประสงคโ์ดยทัว่ไป (General Purpose) ซึง่ท าภารกจิ
ให้บรกิารพื้นฐานหลายเรื่องส าหรบัพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะ ได้แก่ เคาน์ตี้ (County)26, เมอืง 
(City), เทศบาล (Municipal) และทาวน์/ทาวน์ชพิ (Town/Township) หรอือาจใชช้ื่อเรยีกแบบดัง้เดมิ 
เช่น โบโร (Borough), หมูบ่า้น (Village) 

(2) หน่วยการปกครองท้องถิ่นซึ่งมุ่งท าภารกิจเรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นหลกั หรอืรบัผดิชอบ
เพียงไม่กี่ภารกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะ (Special Purpose) ได้แก่ เขตโรงเรียน 
(School District) มหีน้าทีจ่ดัการเรื่องการศกึษาขัน้พืน้ฐานเท่านัน้ และเขตพเิศษ (Special District) 
ต่าง ๆ อาท ิเขตสนามบนิ, เขตขนส่งมวลชน, เขตหอ้งสมุด, เขตอนุรกัษ์ดนิ, เขตบ าบดัน ้าเสยี, เขต
ก าจดัขยะ ฯลฯ  
 

ตารางท่ี 2 จ านวนองคก์รปกครองทอ้งถิน่ในสหรฐัอเมรกิาจ าแนกตามประเภท27 
 

ระดบัของรฐับาล จ านวน (แห่ง) 
ระดบัชาต ิ(National) 1 
ระดบัมลรฐั (State) 50 
ระดบัทอ้งถิน่ (Local) 90,056 

เป้าหมายเชิง
ภารกิจ 

รปูแบบขององคก์รปกครองท้องถ่ิน จ านวน รวม 

มวีตัถุประสงคท์ัว่ไป เคาน์ตี ้ 3,031 
38,990 เทศบาล/เมอืง 19,519 

ทาวน์ ทาวน์ชพิ และอื่น ๆ 16,360 
มวีตัถุประสงค์

เฉพาะ 
เขตโรงเรยีน 12,880 

51,146 
เขตพเิศษ 38,266 

                                                 
26 เคาทต์ีค้อืหน่วยปกครองทีม่หีลายหน้าทีภ่ารกจิ ถูกก่อตัง้โดยมลรฐัเพื่อตอบสนองต่องานทีม่ลรฐัอยาก

ใหท้ า ถอืเป็นองคก์รทอ้งถิน่ระดบับน (Upper Tier) ทีร่บัผดิชอบดแูลกนิอาณาบรเิวณกวา้ง ซึง่รวบรวมพืน้ทีข่อง
องคก์รทอ้งถิน่ขนาดเลก็หรอืระดบัล่าง (Lower Tier) หลายต่อหลายแห่งเขา้ดว้ยกนั ยดึแนวคดิการจดัชัน้ภายใน
แบบสองชัน้ คลา้ยองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัของไทย 

27 ทีม่าของตวัเลขขอ้มลูในตารางขา้งตน้จากการเกบ็รวบรวมของ U.S. Census Bureau จาก 
http://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=bkmk 
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แนวโน้มที่ผ่านมา จ านวนองค์กรปกครองท้องถิน่โดยรวมลดลงมาตลอด แต่ท้องถิน่ในรูป
ของเขตพเิศษเพิม่ขึน้สวนทางกนั ยิง่ไปกว่านัน้ การจดัโครงสรา้งขององคก์รปกครองทอ้งถิน่สหรฐัก็
พบว่าหลากหลายมาก ม ี4 รปูแบบทีส่ าคญัคอื28 

(1) ผู้จดัการเมอืง (Council-Manager) ซึ่งต าแหน่งผู้บรหิารท้องถิ่นมาจากการว่าจา้งของ
องคก์รทอ้งถิน่ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสภา  

(2) สภา-นายกเทศมนตร ี(Council-Mayor) ทีม่กีารแบ่งองคก์รออกเป็นสองฝา่ย ไดแ้ก่ ฝา่ย
ผูบ้รหิารกบัฝ่ายสภา ต่างฝ่ายตรวจสอบและถ่วงดุลซึง่กนัและกนั ทว่ากจ็ าแนกแยกย่อยลงไปไดอ้กี
สองรปูแบบใหญ่ 

2.1 นายกเทศมนตรมีทีีม่าจากการเลอืกตัง้โดยออ้ม (หรอืมตขิา้งมากของสภา) 
2.2 นายกเทศมนตรมีทีีม่าจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชน 

2.2.1 แบบนายกเทศมนตรอ่ีอนแอ (The Weak Mayor Form) เป็นรปูแบบ
ทีห่วัหน้าฝ่ายบรหิารมอี านาจอยูใ่นขอบเขตทีจ่ ากดั อ านาจถูกกระจายไป
ยงัหน่วยยอ่ยหรอืบุคคลต่าง ๆ ในองคก์รทอ้งถิน่ (ซึง่กล็ว้นแลว้แต่มทีีม่า
จากการเลอืกตัง้ของประชาชนเช่นกนั เช่นต าแหน่งหวัหน้าฝา่ยการคลงั, 
หวัหน้าฝา่ยตรวจสอบภายใน) 
2.2.2 แบบนายกเทศมนตรเีขม้แขง็ (The Strong Mayor Form) คอื
รปูแบบทีห่วัหน้าฝา่ยบรหิารมอี านาจมาก โดยเฉพาะเมื่อเปรยีบเทยีบกบั
ฝา่ยสภา 

(3) คณะกรรมการ (Commission) เป็นรูปแบบที่ไม่มกีารแบ่งแยกฝ่ายสภากบัฝ่ายบรหิาร
ออกจากกนั โดยใหม้อีงคก์รเดยีวท าหน้าที่ 

(4) ทีป่ระชุมเมอืง (Town Meeting) เปิดโอกาสใหป้ระชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นเขตพืน้ทีน่ัน้ ๆ ได้
เขา้มามสี่วนรว่มโดยตรงผ่านการประชุม 

อน่ึง รูปแบบโครงสร้างที่นิยมใช้กันมากในปจัจุบันเหลือเพียงสองแบบแรกเท่านัน้ คือ 
รปูแบบผู้จดัการเมอืง เช่นเมอืงดลัลสั, ฟินิกซ์ กบัรปูแบบสภา-นายกเทศมนตร ีเช่นเมอืงนิวยอรก์, 
ลอสแองเจลลสิ, ชคิาโก ้โดยทีร่ปูแบบแรกเป็นทีน่ิยมมากกว่า และมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่ขึน้อยูต่ลอด29 

                                                 

 28 ศกึษาทีม่าทีไ่ป และลกัษณะส าคญัของโครงสรา้งภายในแต่ละรปูแบบจาก ธเนศวร ์เจรญิเมอืง, การ
ปกครองทอ้งถิน่กบัการบรหิารจดัการทอ้งถิน่ อกีมติหินึ่งของอารยธรรมโลก ภาคแรก: จากยุคกรกีถงึยุคทุนนยิม
ตะวนัตก, อา้งแลว้, 247-253; อลงกรณ์ อรรคแสง, สารานุกรมการปกครองทอ้งถิน่ไทย เรื่อง การจดัวางรปูแบบ
และโครงสรา้งภายใน, อา้งแลว้, 19-45. 

29 “Form of Local Government: Longitudinal Statistics (1984–2012),” ICMA, from http://icma.org/ 
Documents/Document/Document/303821 
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ในเชงิความสมัพนัธท์างอ านาจระหว่างรฐับาลกลางกบัมลรฐั อาจพอสรุปไดว้่าการปกครอง
สหรฐัอเมรกิาที่เป็นอยู่ดูราวกบัเค้กที่ถูกแบ่งเป็นชัน้ ๆ (Layer Cake) แยกจากกนัเดด็ขาดชดัเจน
เช่นเมื่อตอนก่อตัง้ประเทศ กจิการส่วนใหญ่ยงัถอืเป็นกจิการภายในทีร่ฐัเองต้องดูแลประชาชนของ
ตน เช่นเรื่องทาส ในเวลาต่อมากลบัมลีกัษณะคล้ายเค้กที่มเีนื้อในต่างชนิดผสมผสานกลมกลนืกนั 
(Marble Cake) นับแต่วกิฤตเศรษฐกจิในทศวรรษที่ 1930 จนหลงัสิ้นสุดสงครามโลกครัง้ที่ 2 เปิด
โอกาสให้รฐับาลสหรฐัขยายอ านาจของตนเข้าไปข้องเกี่ยวสัมพันธ์กับวิถีชีวิตประจ าวันของ
ประชาชนเพิม่ขึน้เรื่อย ๆ อาทดิ้านโครงสรา้งพื้นฐานคมนาคม และสวสัดกิารต่าง ๆ โดยเฉพาะใน
รูปของเงนิอุดหนุน (Federal grant-in-aid Program) ที่ทุกวนันี้ได้กลายเป็นแหล่งรายรบัใหญ่ของ
ทัง้รฐับาลมลรฐัและทอ้งถิน่ไปแลว้ (ดรูปูที ่5 ประกอบ) 
 

รัฐบาลระดับชาติ

รัฐบาลระดับรัฐ

ไม่มีป ิสัมพันธ์ ่ึงกันและกัน

 

รัฐบาลระดับชาติ

รัฐบาลระดับรัฐ

มีป ิสัมพันธ์ที่หลากหลายระหว่างกัน

 
 

รปูท่ี 5 ระบบสหพนัธรฐัแบบคูข่นานและแบบเชื่อมประสาน30 

 
กิจกรรม 

12.1.1 โครงสรา้งการบรหิารกจิการแผ่นดนิของประเทศทีเ่ป็นรฐัเดีย่วแบ่งออกไดก้ีร่ะดบั 
 
แนวตอบ 

โครงสร้างการบรหิารราชการของประเทศที่เป็นรฐัเดี่ยวจ าแนกได้เป็นสองกลุ่มคือ กลุ่ม
ประเทศทีไ่มม่สี่วนภูมภิาค ซึง่แบ่งองคก์รใชอ้ านาจออกเป็น 2 ระดบัไดแ้ก่ ส่วนกลางกบัส่วนทอ้งถิน่ 
กบั กลุ่มประเทศที่มสี่วนภูมภิาค ซึ่งแบ่งองค์กรใช้อ านาจออกเป็น 3 ระดบัได้แก่ ส่วนกลาง ส่วน
ภมูภิาค และส่วนทอ้งถิน่ 

                                                 
30 Todd Donovan, Christopher Z. Mooney and Daniel A. Smith, State and Local Politics: 

Institutions and Reform, (Boston: Wadsworth, 2011), p. 44. 
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เรื่องท่ี 12.1.2 แนวความคิดเก่ียวกบัการกระจายอ านาจ 
 
ความน า 

อาจกล่าวได้ว่าการปกครองท้องถิ่นนัน้ถือก าเนิดขึ้นก่อนการปกครองระดบัชาติ นับแต่
สงัคมยุคบรรพกาล ชนเผ่าต่าง ๆ ลว้นมกีารปกครองตนเองทัง้สิน้ ดงัเช่นทีพ่บหลกัฐานของชุมชน
โบราณในจนี อนิเดยี รวมถงึในทวปีอเมรกิาเหนือ และยโุรปตะวนัตก 

ต่อมาช่วงก่อนครสิตศ์ตวรรษที ่9 สมัพนัธภาพระหว่างรฐัใหญ่กบัรฐัเลก็เป็นการต่อสู่กนัเพื่อ
ขยายอ านาจของรฐัใหญ่และการล่มสลายของรฐัเลก็ แต่หลงัครสิตศ์ตวรรษที ่9 เป็นต้นมา การคา้ใน
ยุโรปขยายตัวอย่างมาก เกิดชุมชนการค้าและเมอืงของพ่อค้าและเสรีชน ท าให้เกิดสถาบนัการ
ปกครองตนเองในระดบัทอ้งถิน่ แมใ้นช่วงศตวรรษที ่17-19 จะมกีารสรา้งรฐัชาตแิละสถาปนารฐัรวม
ศูนยอ์ านาจเขม้แขง็ภายใตร้ะบอบราชาธปิไตย ทว่าทอ้งถิน่กย็งัอยู่รอดได ้แมจ้ะถูกปราบปรามแต่ก็
พยายามต่อสู้และต่อรองยกระดบัฐานะของตนขึน้ จนในทีสุ่ดในศตวรรษที่ 19 สถาบนัการปกครอง
ท้องถิ่นก็ได้รบัการรบัรองโดยรฐับาลระดบัชาติ ถือเป็นสถาบนัทางการเมอืงที่เป็นรากฐานส าคญั
อนัหนึ่งของการปกครองแบบประชาธปิไตยตะวนัตกทีด่ ารงอยู่เรื่อยมาจนปจัจุบนั ถ้าจะมขีอ้ยกเวน้
เป็นพิเศษก็คือ ก าเนิดของสหรฐัอเมริกา (ดังได้อธิบายไว้แล้วในหัวข้อที่ 12.1.1) ซึ่งรฐับาล
ระดบัชาติเป็นผลผลิตของท้องถิ่นและรฐั หาใช่เกิดจากการกระบวนการกระจายอ านาจเฉกเช่น
ประเทศส่วนใหญ่ในยโุรป31 

ถงึกระนัน้ การปกครองท้องถิน่ในแบบที่เป็นอยู่เป็นนวตักรรมสงัคมของรฐัสมยัใหม่ที่ได้มี
การสถาปนาอ านาจรฐัส่วนกลางขึน้อย่างมัน่คงแล้ว อย่างช้านับแต่มสีนธสิญัญาสนัตภิาพเวสต์ฟา
เลยี เมือ่ปี 1648 เป็นตน้มา32 

ในหว้งเวลา 2 ศตวรรษทีผ่่านมา ประสบการณ์ของรฐัต่าง ๆ ส่วนใหญ่บอกเราว่า รฐัซึง่เกดิ
จากการรวมศูนยอ์ านาจจะเดนิทางไปบนเสน้ทางสู่การกระจายอ านาจไมม่ากกน้็อย โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ในยุคโลกาภวิตัน์ (Globalization) เนื่องด้วยเหตุปจัจยัส าคญั 3 ประการคอื 1) เกิดแรงผลกัดนั
จากกระแสความเป็นประชาธปิไตย (Democratization) 2) อทิธพิลทางความคดิแบบเสรนีิยมใหม ่
(Neoliberalism) และ 3) ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงสู่ความเป็นเมอืง (Urbanization)33 
                                                 

31 สรุปจาก ธเนศวร ์เจรญิเมอืง, ทฤษฎแีละแนวคดิ: การปกครองทอ้งถิน่กบัการบรหิารจดัการทอ้งถิน่ 
(ภาคแรก), (กรุงเทพฯ: โครงการจดัพมิพค์บไฟ, 2551), หน้า 189-193. 

32 ด ูPeerasit Kamnuansilpa, “Contextual Overview,” in Peerasit Kamnuansilpa (Eds.), Local 
governments in a global context, (Khon Kaen: College of Local Administration, Khon Kaen University, 
2012), pp. 1-2. 

33 ด ูนครนิทร ์เมฆไตรรตัน์, ทศิทางการปกครองทอ้งถิน่ของไทยและต่างประเทศเปรยีบเทยีบ,    อา้ง
แลว้, หน้า 25-28. 
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วิวฒันาการของแนวคิด 
ปจัจุบนัหลกัการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รบัการยอมรบัอย่าง

แพร่หลายในระดบัรฐัธรรมนูญ หลายประเทศบรรจุเนื้อหาอยู่ในรฐัธรรมนูญมาตัง้แต่ช่วงก่อนจะมี
สงครามโลกครัง้ที ่234 จ ีแชบแบ ชมีา (G. Shabbir Cheema) และ เดนนิส เอ รอนดเินลล ี(Dennis 
A. Rondinelli) ไดแ้บ่งววิฒันาการของแนวคดิเรือ่งการกระจายอ านาจทีเ่กดิขึน้ภายหลงันัน้ออกเป็น 
3 หว้งเวลาคอื35 
 (1) ช่วงแรก เริม่ขึ้นภายหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 นับแต่ทศวรรษที่ 1970-1980 ยุคนี้มี
จดุเน้นอยู่ที ่“การแบ่งอ านาจ” หรอืการกระจายอ านาจภายในระบบราชการทีส่่วนกลางเริม่พจิารณา
แบ่งหรอืมอบอ านาจบางส่วนให้แก่เจา้หน้าทีข่องตนทีป่ฏบิตังิานอยู่ในพื้นที่ ต่าง ๆ ทัง้นี้เพื่อให้เกดิ
ความรวดเรว็และคล่องตวัมากขึน้ แนวความคดิทีส่่งเสรมิการโอนอ านาจแก่ตวัแทนประชาชนที่มา
จากการเลอืกตัง้ยงัมไีมม่ากนกั 

(2) ช่วงกลางทศวรรษ 1980 จนถึงกลางทศวรรษ 1990 ในยุคนี้ได้เริม่ให้ความส าคญักบั
ปจัจยัทางด้านการเมือง ตลอดทัง้การพัฒนาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยและระบบตลาดเสร ี
(Market Liberalization) โดยอทิธพิลทางความคดิดงักล่าวได้ส่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลงบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายประเทศไปในทิศทางที่ท้องถิ่นมีอ านาจและภารกิจ
กว้างขวางกว่าในอดตีที่เคยเป็นมา หลกัการ “การถ่ายโอนอ านาจ” ในการจดัท าบรกิารสาธารณะ
ให้แก่ทอ้งถิน่มคีวามส าคญัขึน้มา ส่งผลใหใ้นหลายประเทศ รฐัจ าต้องปรบัลดบทบาทของตวัเองลง 
นอกจากนี้ยงัเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน (Private Sector) ได้เข้ามามบีทบาทต่อการจดัท าบรกิาร
สาธารณะในส่วนทีเ่คยเป็นภารกจิภาครฐัแต่เดมิมากยิง่ขึน้ 

(3) ช่วงปจัจบุนั ตัง้แต่สิน้สุดสงครามเยน็ ราวกลางทศวรรษที ่1990 ประชาชนไดม้สี่วนรว่ม
และภาคประชาสงัคมแสดงบทบาทต่อการท างานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มากขึน้ ใหน้ ้าหนัก
ต่อการม ี“ธรรมาภบิาล” (Good Governance) ของท้องถิ่น ๆ ต้องยดึเอาประชาชนเป็นศูนยก์ลาง 
ท างานตอบสนองความตอ้งการของประชาชน และประชาชนสามารถตรวจสอบได ้มากกว่าค านึงถงึ
เพยีงแต่อ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิทีก่วา้งขวางเพิม่ขึน้เท่านัน้ 
 

                                                 
34 สมคดิ เลศิไพฑรูย,์ สารานุกรมการปกครองทอ้งถิน่ไทย เรื่อง รฐัธรรมนูญกบัการปกครองสว่นทอ้งถิน่

, (นนทบุร:ี สถาบนัพระปกเกลา้, 2547), หน้า 8-16. 
35  G. Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli, “From Government Decentralization to 

Decentralized Governance,” in G. Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli (Eds.), Decentralizing 
Governance: Emerging Concepts and Practices, (Washington, D.C.: Brooking Institution Press, 2007), 
pp. 1-4 อา้งใน ศุภสวสัดิ ์ชชัวาลย,์ ขอ้เสนอในการปฏริปูโครงสรา้งการปกครองทอ้งถิน่ในประเทศไทย, 
(กรุงเทพฯ: สถาบนัพระปกเกลา้, 2559), หน้า 35-37. 
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ความหมาย 

นิยามของค าว่า “การกระจายอ านาจ” หรือ Decentralization นับว่ามีความแตกต่าง 
หลากหลาย และอาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ตัง้แต่ความหมายที่กินความกว้างขวางไปจนถึง
ความหมายอย่างแคบทีค่่อนขา้งเป็นค าจ ากดัความเฉพาะในทางรฐัศาสตร ์หมายถงึระเบยีบบรหิาร
ทีร่ฐับาลกลางหรอืรฐับาลแห่งชาตกิระจายอ านาจบางส่วนให้แก่หน่วยการปกครองท้องถิน่ เพื่อให้มี
อ านาจด าเนินกจิการภายในอาณาเขตของตนโดยปราศจากการแทรกแซง36 ซึง่กย็่อมจะตอ้งตรงกนั
ขา้มกบัค าว่า “การรวมอ านาจ” หรอื Centralization อยา่งแน่นอน 

ส าหรบัความหมายกว้าง ๆ ก็เช่นนิยามของธนาคารโลกที่รวมไปถึงการกระจายอ านาจ
ให้กบัภาคเอกชนด้วย37 หรอืที่นครนิทร ์เมฆไตรรตัน์สรุปไว้ว่าคอื การจดัสรรหรอืแบ่งปนัอ านาจ
การตดัสนิใจ (หรอืในภาษากฎหมายของไทยเรยีกว่า การวนิิจฉัยสัง่การ) อนัเกี่ยวข้องกบักิจการ
สาธารณะ (Public Affairs) ของรฐัส่วนกลางไปยงัหน่วยงานหรอืองค์กรอื่น ๆ ซึ่งก็มไิด้จ าเป็นว่า
จะต้องเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นเสมอไป ต้องไม่สับสน ลักษณะเช่นนี้ยงัไม่ถึงขัน้ของการ 
“แบ่งแยกอ านาจ” (Division) แต่เป็นเพยีง “จดัสรรหรอืแบ่งปนัอ านาจ” (Distribution)38 

ในบทนี้ เมื่อกล่าวถงึการกระจายอ านาจย่อมชดัเจนว่าหมายถงึการเอาอ านาจจาก
ส่วนกลางไปใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ซึง่มหีน่วยงานตัง้อยูท่ ัว่ทัง้ดนิแดนของรฐั39 
 
รปูแบบของการกระจายอ านาจ 
 จากการศึกษางานวิชาการหลายต่อหลายชิ้น สามารถจ าแนกรูปแบบของการกระจาย
อ านาจออกได้ 3 ด้าน ซึ่งต่างก็มอีทิธพิลต่อแนวคดิเรื่องการกระจายอ านาจในปจัจุบนัอย่างเหน็ได้
ชดั กล่าวคอื40 

                                                 
36 ธเนศวร ์เจรญิเมอืง, 100 ปี การปกครองทอ้งถิน่ไทย พ.ศ. 2440-2550, (กรุงเทพฯ: โครงการจดัพมิพ์

คบไฟ, 2542), หน้า 290. 
37 James K. Scott, “Decentralization - In Theory and Practice,” in Peerasit Kamnuansilpa (Eds.), 

op. cit., p. 38. 
38 นครนิทร ์เมฆไตรรตัน์, การกระจายอ านาจ, สถาบนัพระปกเกลา้ (ม.ป.ป.), จาก 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การกระจายอ านาจ 
39 Andrew Heywood, Key Concepts in Politics, (New York: Palgrave, 2000), p. 237. 
40 กรอบแนวคดิโดยรวมองิจาก Decentralization Thematic Team, “Different Forms of 

Decentralization,” World Bank (n.d.), from http://www.ciesin.org/decentralization/English/General/ 
Different_forms.html 
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(1) การกระจายอ านาจทางการเมือง (Political Decentralization) มเีป้าประสงค์ที่จะให้
พลเมอืงหรอืผู้แทนที่มาจากการเลอืกตัง้ของประชาชนมอี านาจเพิม่ขึน้ในการตดัสนิใจเชงินโยบาย
ในทอ้งถิน่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดนโยบายหรอืน าเอานโยบายปฏบิตักิต็าม ซึง่สะทอ้นความ
ต้องการและตอบสนองต่อผลประโยชน์ของประชาชนได้ดีกว่าที่ผู้มอี านาจการเมอืงระดบัชาติจะ
เขา้ใจ มุง่เน้นความเป็นประชาธปิไตย ตวัชีว้ดัส าคญัจงึอยูท่ีม่กีารเลอืกตัง้ในระดบัทอ้งถิน่หรอืไม่ 

(2) การกระจายอ านาจทางการบริหาร (Administrative Decentralization) เป็นการแบ่ง
สรรอ านาจหน้าที่ ความรบัผดิชอบ และงบประมาณส าหรบัการให้บรกิารสาธารณะไปยงัหน่วยงาน
ในระดบัต่าง ๆ ของรฐับาล เป็นกระบวนการถ่ายโอนภารกจิ ทัง้การวางแผน การเงนิ ตลอดจนการ
บรหิารจดัการจากรฐับาลส่วนกลางไปยงัทัง้หน่วยงานกิง่ก้านสาขาที่อยู่ใต้บงัคบับญัชาของรฐับาล 
องคก์รกึ่งอสิระ องค์กรปกครองท้องถิ่น หรอืแมแ้ต่กบับรษิทัที่เป็นรฐัวสิาหกจิหรอืภาคเอกชนโดย
แท้ ดชันีชีว้ดัถงึระดบัความก้าวหน้าของการกระจายอ านาจในมตินิี้พจิารณาได้จากสดัส่วนรายรบั-
รายจา่ยของหน่วยงานเหล่านี้ รวมถงึภาษทีีไ่ดเ้ปรยีบเทยีบกบัของรฐับาลศูนยก์ลาง41 

การกระจายอ านาจทางการบรหิารในที่นี้ยงัสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้อีกอย่างน้อย 3 
ประเภท เรยีงล าดบัจากน้อยไปหามากในเชงิความเขม้แขง็ของทอ้งถิน่ไดด้งันี้42 

2.1 การแบ่งอ านาจ (Deconcentration) มวีตัถุประสงค์เพื่อลดทอนความกระจุกตัวของ
ภาระความรบัผดิชอบของรฐับาล โดยพยายามกระจายอ านาจให้แก่องค์กรที่ปฏบิตังิานในภูมภิาค
หรอืหน่วยงานอื่นของตนทีท่ างานอยู่ในทอ้งทีต่่าง ๆ เป็นการแบ่งอ านาจทีเ่คยมขีองผู้มอี านาจเดมิ
ไปยงัเจ้าหน้าที่ในระดบัรอง ๆ ภายในสงักัดที่ท างานอยู่นอกศูนย์กลาง ช่วยให้ตัดสินใจด าเนิน
กิจการต่าง ๆ ในพื้นที่ที่ตนดูแลได้อย่างเป็นเอกเทศมากยิ่งขึ้นตามสมควร เช่น การปกครอง
เมอืงขึ้น อย่างไรก็ตาม อ านาจการตัดสินใจและก าหนดนโยบายยงัคงอยู่ที่ส่วนกลาง เพราะตัว
องค์กรและบุคลากรที่ได้รบัการแบ่งอ านาจมานัน้มสีถานะเป็นเพยีงหน่วยงานสาขาหรอืเป็นคนที่
ไดร้บัการแต่งตัง้โดยส่วนกลาง เช่น ภาค, จงัหวดั หรอือ าเภอ ซึง่โดยหน้าทีจ่ะต้องเป็นฝา่ยทีน่ าเอา
นโยบายของรฐับาลลงไปปฏบิตั ิการกระจายอ านาจประเภทนี้จงึเกดิขึน้ภายในโครงสรา้งกลไกของ

                                                 
41 Aaron Schneider, “Decentralization: Conceptualization and Measurement,” Studies in 

Comparative International Development, fall 2003, Vol. 38, No. 3, pp. 32-56, from 
http://web.undp.org/evaluation/documents/decentralization_working_report.PDF 

42 เน้ือหาของแต่ละหวัขอ้ย่อยในสว่นนี้เรยีบเรยีงขึน้โดยใชแ้หล่งอา้งองิหลายแหง่ ไดแ้ก่ ธเนศวร ์เจรญิ
เมอืง, ทฤษฎแีละแนวคดิ: การปกครองทอ้งถิน่กบัการบรหิารจดัการทอ้งถิน่ (ภาคแรก), อา้งแลว้, หน้า 186-189; 
นครนิทร ์เมฆไตรรตัน์, การกระจายอ านาจ, อา้งแลว้; ศุภสวสัดิ ์ชชัวาลย,์ ขอ้เสนอในการปฏริปูโครงสรา้งการ
ปกครองทอ้งถิน่ในประเทศไทย, อา้งแลว้, หน้า 35-39; สกนธ ์วรญัญวูฒันา, การกระจายอ านาจการคลงัสูอ่งคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่: แนวคดิและการปฏบิตักิรณีศกึษาประเทศไทย, (กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2556), หน้า 23-26. 
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ส่วนราชการดว้ยกนัเองเป็นหลกั มรีะดบัของการกระจายอ านาจน้อยทีสุ่ด และเป็นทีน่ิยมใชก้นัมาก
ในหมู่ประเทศทีเ่ป็นรฐัเดีย่ว กรณีของไทยลกัษณะขา้งต้นกค็อื “ราชการบรหิารส่วนภูมภิาค” หรอืที่
ในอดีตมกัเรยีกว่าสมุหเทศาภิบาลบ้าง ข้าหลวง ผู้ว่าการมณฑล หรอืผู้ว่าราชการจงัหวดับ้าง 
ลกัษณะส าคญัของการแบ่งอ านาจเช่นนี้กค็อืความสมัพนัธแ์บบแนวดิง่ เป็นความสมัพนัธ์ทางเดยีว 
นัน่คอื ส่วนกลางเป็นผู้ออกค าสัง่ ขา้ราชการที่ได้รบัการแต่งตัง้เป็นผู้รบัค าสัง่ และต้องปฏบิตัติาม
ค าสัง่เหล่านัน้ ยดึหลกัเอกภาพในการบงัคบับญัชา (Unity of Command) 

อาจแยกย่อยออกเป็น 2 รปูแบบดว้ยกนั รปูแบบแรกคอื การแบ่งอ านาจของส่วนราชการที่
เคยถูกรวมศูนยไ์วท้ี่ส่วนกลางลงสู่หน่วยงานหรอืตวัแทนของรฐัในระดบัพืน้ที ่(Prefectoral System) 
ใหเ้ป็นผูท้ีม่อี านาจในการตดัสนิใจภายใต้กรอบและนโยบายของส่วนกลาง ทัง้นี้ตวัแทนดงักล่าวของ
รฐัจะท าหน้าทีเ่ป็นผู้ควบคุมและก ากบัดูแลหน่วยงานทัง้ปวงของส่วนกลางซึ่งปฏบิตังิานอยู่ในพืน้ที่
นัน้ ๆ กบัอกีรปูแบบคอื การแบ่งอ านาจในการตดัสนิใจของส่วนราชการส่วนกลางแยกตามภารกจิ 
(Functional System) ซึ่งแต่ละส่วนราชการต่างกแ็บ่งอ านาจในการตดัสนิใจให้แก่ตวัแทนของตนที่
ลงไปปฏิบตัิงานในแต่ละพื้นที่ ต่าง ๆ ให้มอี านาจในการตัดสินใจภายใต้กรอบและนโยบายของ
ส่วนกลาง โดยไมข่ึน้ตรงต่อตวัแทนของรฐัทีด่แูลภาพรวมของพืน้ที่นัน้ ๆ43 

2.2 การมอบอ านาจ (Delegation) มรีะดบัของการกระจายอ านาจที่ให้อิสระสูงกว่าการ
แบ่งอ านาจ มุ่งเน้นมติดิ้าน “ภารกิจหน้าที่” (Function-based) มากกว่ามติิของ “พื้นที่ปฏบิตัิงาน” 
(Area-based) เป็นการกระจายอ านาจในลักษณะที่ส่วนกลางมอบอ านาจในการจดัท าบริการ
สาธารณะบางเรื่องบางอย่าง (หรอืหลายด้าน) ให้กบัองค์กรทีแ่ยกตวัออกไปเป็นนิตบิุคคลต่างหาก
จากรฐั ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองท้องถิน่ องค์กรกึ่งอสิระ องค์การมหาชน รฐัวสิาหกิจ (รวมทัง้
บรรษทัและองค์กรพฒันาเอกชน) หรอืหน่วยเฉพาะกจิต่าง ๆ ทีร่ฐับาลไดจ้ดัตัง้ขึน้ด าเนินการแทน 
ทัง้นี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการท างาน ไม่ถูกจ ากัดด้วยระเบียบปฏิบตัิของทางราชการอัน
เคร่งครดั ซึ่งเป็นที่ชดัเจนว่าไม่ได้หมายความถงึแค่องค์กรที่เป็นส่วนราชการเท่านัน้ โดยก าหนด
ภารกจิทีจ่ าเพาะเจาะจงใหอ้งคก์รเหล่านี้สามารถจะตดัสนิใจและใชอ้ านาจหน้าทีภ่ายในขอบเขตของ
ตนไดโ้ดยอสิระมากขึน้ เช่นเรื่องทีอ่ยูอ่าศยั, ระบบขนส่งมวลชน, โรงเรยีน เป็นต้น เสมอืนท าหน้าที่
แทนรฐับาลในฐานะองค์กรของรฐั (State Organs) ทว่าความรบัผิดชอบยังคงเป็นของรฐับาล 
ส่วนกลางยงัมอี านาจเหนือองคก์รเหล่านี้ดว้ยอาศยัมาตรการทางกฎหมายเป็นกรอบในการควบคุม
และก ากบัดูแลองค์กรที่ได้รบัมอบอ านาจไป อกีทัง้สามารถที่จะยุบเลกิองค์กรภายใต้หลกัการมอบ
อ านาจขา้งต้นไดด้้วย ซึง่ในระบบกฎหมายไทยรบัรองให้ทอ้งถิน่มอี านาจหน้าที่เฉพาะเท่าทีถู่กระบุ
ไวอ้ย่างชดัแจง้ในกฎหมายเท่านัน้ เช่น ก าจดัขยะ สวนสาธารณะ ถนน ทางเท้า สะพาน ไฟรมิทาง 
ตลาด ปา่ชา้ ฯลฯ หากไมไ่ดร้ะบุตอ้งถอืว่าเป็นอ านาจของรฐับาลส่วนกลาง 

                                                 
43 ศุภสวสัดิ ์ชชัวาลย,์ เพิง่อา้ง, หน้า 35-39. 



 

25 
 

2.3 การโอนอ านาจ (Devolution) เป็นการกระจายอ านาจทางการบรหิารที่มีการให้อสิระ
แก่ทอ้งถิน่ในระดบัสงู เขยบิเขา้ใกลล้กัษณะของการกระจายอ านาจทางการเมอืงมากทีสุ่ด นัน่เพราะ
เป็นการกระจายอ านาจในลกัษณะที่รฐับาลส่วนกลางโอนหรอืยกอ านาจการตดัสนิใจ การก าหนด
นโยบาย และการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ไปยงัองค์กรปกครองระดบัล่างที่มอียู่ในท้องถิน่ต่าง ๆ 
อย่างกว้างขวาง รวมถึงมอี านาจในการออกกฎท้องถิน่เพื่อใช้บงัคบัในพื้นที่ที่ตนดูแลได้โดยอิสระ 
รบัผดิชอบต่อประชาชนโดยตรง โดยที่ส่วนกลางต้องไม่เขา้ไปมบีทบาทหรอืแทรกแซง สอดคล้อง
กบัหลกัการปกครองตนเอง องคก์รทีไ่ดร้บัโอนอ านาจมาสะทอ้นความเป็นตวัแทนของประชาชนใน
พืน้ทีไ่ดอ้ยา่งด ีอยา่งน้อยทีสุ่ดคอื ผูบ้รหิารและสมาชกิสภาตอ้งมาจากการเลอืกตัง้ของประชาชน 

การโอนอ านาจเป็นปรากฏการณ์ที่เกดิขึน้อย่างแพร่หลายทัว่โลกในห้วงหลงั ไม่ว่าจะทวปี
แอฟรกิา เช่น โกตดิววัร์, กานา เอเชีย เช่น บงัคลาเทศ, อินเดีย ยุโรป เช่น เบลเยี่ยม, องักฤษ, 
ฝรัง่เศส, อิตาลี และสเปน ลาตินอเมรกิา เช่น อาร์เจนตินา , โคลัมเบีย และเม็กซิโก ซึ่งหลาย
ประเทศขา้งต้นบญัญตัริบัรองใหม้มีาตรการการถ่ายโอนภารกจิใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ลง
ในรฐัธรรมนูญ44 

(3) การกระจายอ านาจทางการคลงั (Fiscal Decentralization) เป นอีกหนึ่งลกัษณะ
ของการกระจายอ านาจ หมายถงึการเพิม่อ านาจตดัสนิใจในการจดัการทางการคลงัจากส่วนกลางลง
สู่ระดบัท้องถิน่ รวมทัง้การจดัสรรงบประมาณให้แก่ส่วนท้องถิน่เพิม่ขึน้ เพื่อให้หน่วยการปกครอง
ส่วนท้องถิน่มอีสิระเกี่ยวกบัการวางแผนงบประมาณ ทัง้ด้านการจดัหารายได้ และการใช้จ่าย การ
บรหิารทางการเงนิ เช่น การจดัซือ้-จดัจา้ง การบญัชต่ีาง ๆ โดยทีห่น วยงานในระดบับนพยายาม
ลดบทบาทการใช อ านาจเกี่ยวกบัเรื่องนี้ลง ซึง่กท็ าใหท้้องถิน่ต้องมคีวามรบัผดิชอบทางการคลงั
ของตนเองมากยิง่ขึน้ตามไปดว้ย 

รูปแบบของการกระจายอ านาจทางการคลงัท าได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวตัถุประสงค์ที่
ตอ้งการ พอสรปุไดด้งันี้45 

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหารายได้ด้วยตนเอง เพื่อใช้ในการจดับรกิารสาธารณะใน
ท้องถิ่น หรอืชดเชยต้นทุนการจดับรกิารสาธารณะในท้องถิ่น โดยการเก็บค่าธรรมเนียมจาก
ผูใ้ชบ้รกิาร 

                                                 
44 John Gerring, Strom C. Thacker and Carola Moreno, “Are Federal Systems Better than 

Unitary Systems?,” Boston University, (22 June 2007), from 
http://www.bu.edu/sthacker/files/2012/01/Are-Federal-Systems-Better-than-Unitary-Systems.pdf 

45 ดวงมณี เลาวกุล, การปฏริปูการกระจายอ านาจการคลงัสูท่อ้งถิน่, (กรุงเทพฯ: เปนไท, 2555),หน้า 
12-13. 
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2) การร่วมมอืทางการคลงัหรอืการร่วมมอืในการผลติสนิค้าและบรกิารสาธารณะระหว่าง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และผูใ้ชบ้รกิาร โดยทีผู่ใ้ชบ้รกิารตอ้งมสี่วนรว่มในการจดับรกิาร (อาจจะ
อยูใ่นรปูของการใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิหรอืการอุทศิแรงงาน) 

3) การเพิม่ศกัยภาพในการหารายไดข้องทอ้งถิน่ โดยผ่านทัง้มาตรการทางภาษี เช่น ภาษี
ทรพัยส์นิและมาตรการทีม่ใิช่ภาษ ีเช่น การเกบ็ค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิาร 

4) การถ่ายโอนรายรบัจากรฐับาลไปยงัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถ่ายโอนภาษีที่
จดัเก็บโดยรฐับาลไปยงัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการใช้จ่ายในการจดับรกิารสาธารณะ
ภายในทอ้งถิน่ 

5) การเพิม่ความสามารถทางการคลงัใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ โดยการอนุญาตให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกู้ยืมเงนิเพื่อการใช้จ่ายในการจดับรกิารสาธารณะให้แก่
ประชาชนในพืน้ที ่หากงบประมาณประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไมเ่พยีงพอต่อรายจ่าย 

เพื่อให้เขา้ใจโดยง่าย เราอาจแบ่งรปูแบบของการกระจายอ านาจออกตามวธิกีารได้อกี คอื 
(1) การกระจายอ านาจตามพื้นท่ี (Spatial Decentralization) หมายถึงการ ‘โอน’ อ านาจให้แก่ 
“องค์กรปกครองทอ้งถิน่” ซึง่มอีาณาเขตพืน้ที่ความรบัผดิชอบทีช่ดัเจน รบัผดิชอบภารกจิทัว่ ๆ ไป
ในหลากด้าน และ (2) การกระจายอ านาจทางบริการ (Decentralization by Service) หมายถึง
การ ‘มอบ’ อ านาจให้ “องค์กรสาธารณะ” (มใิช่แค่องคก์รปกครองทอ้งถิน่) จดัท าบรกิารประเภทใด
ประเภทหนึ่งที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ เช่น ไฟฟ้า ประปา ในพื้นที่อาณาบรเิวณที่
กวา้งขวาง46 
 

ลกัษณะ 
พืน้ท่ี การจดัท าบริการสาธารณะ 

องคก์ร 
กระจายอ านาจทางพืน้ที ่ ขนาดเลก็ ท าไดห้ลายอย่าง 
กระจายอ านาจทางบรกิาร คลอบคลุมทัง้ประเทศ ท าไดอ้ย่างเดยีว 

 
ตารางท่ี 3 ความแตกต่างระหวา่งองคก์รกระจายอ านาจทางพืน้ที ่

กบัองคก์รกระจายอ านาจทางบรกิาร47 
 
 
 

                                                 
46 สรุปย่อจาก สกนธ ์วรญัญวูฒันา, อา้งแลว้, หน้า 23-24 กบั สมคดิ เลศิไพฑรูย,์ กฎหมายการปกครอง

ทอ้งถิน่, อา้งแลว้, หน้า 18-19. 
47 ทีม่าจาก สมคดิ เลศิไพฑรูย,์ เพิง่อา้ง, หน้า 19. 
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กิจกรรม 
12.1.2 การกระจายอ านาจทางการบรหิารประเภทใดทีใ่หอ้สิระแก่ทอ้งถิน่มากทีสุ่ด 

 
แนวตอบ 

การโอนอ านาจ (Devolution) คือการกระจายอ านาจทางการบรหิารที่ให้อิสระแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับมากที่สุด นัน่เพราะเป็นการกระจายอ านาจในลักษณะที่รฐับาล
ส่วนกลางโอนหรอืยกอ านาจการตดัสนิใจ การก าหนดนโยบาย และการด าเนินการในเรือ่งต่าง ๆ ไป
ยงัองคก์รปกครองระดบัล่างทีม่อียู่ตามทอ้งทีต่่าง ๆ โดยตรง 
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ตอนท่ี 12.2 
รฐัไทยกบัการปกครองท้องถ่ิน 
 
หวัเร่ือง 

12.2.1 ววิฒันาการของความสมัพนัธเ์ชงิอ านาจระหว่างรฐักบัทอ้งถิน่ 
12.2.2 การแบ่งสรรอ านาจและปฏกิริยิาระหว่างรฐักบัทอ้งถิน่ 
12.2.3 มาตรการเชงิงบประมาณกบัการก ากบัดแูลและระบบตรวจสอบของรฐั 

 
แนวคิด 

1. พฒันาการของการปกครองทอ้งถิน่ในรฐัไทยมมีาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ท่ามกลางความ
พยายามในการรวมศูนยอ์ านาจเขา้สู่ส่วนกลาง โดยเฉพาะอย่างยิง่นับแต่มกีารปฏริปูระบบราชการ
ในสมัยรชักาลที่ 5 กล่าวได้ว่าปจัจยัทางการเมืองระดับชาติในแต่ละช่วงเวลาส่งผลต่อความ
เปลี่ยนแปลงของการปกครองท้องถิ่นมาโดยตลอด บางช่วงเวลาก็มกีารกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
ในขณะทีบ่างยคุสมยักลบัพบการดงึอ านาจเขา้สู่ส่วนกลาง 

2. การแบ่งสรรอ านาจในการจดัท าบรกิารสาธารณะของไทย มสี่วนกลางและส่วนภูมภิาค
เป็นกลไกหลกั เกดิกลายเป็นปญัหารวมศูนยแ์ยกส่วน และมคีวามซ ้าซอ้นในเชงิภารกจิหน้าที ่เหตุน้ี
เองท าให้ส่วนท้องถิน่มบีทบาทอนัจ ากดั ไม่สามารถสนองตอบความต้องการและแก้ไขปญัหาของ
ตวัเองไดอ้ยา่งเตม็ทีน่กั 

3. ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค และส่วนท้องถิน่เป็นไปในแนวดิง่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ยงัคงถูกควบคุมชนิดเคร่งครดั ภายใต้การก ากบัดูแลของกระทรวงมหาดไทย 
และถูกตรวจสอบโดยองค์กรอสิระตามรฐัธรรมนูญ ตลอดจนศาลปกครอง แมจ้ะมแีนวโน้มของการ
จดัสรรงบอุดหนุนใหแ้ก่หน่วยการปกครองทอ้งถิน่เพิม่ขึน้ แต่ทว่ายงัมลีกัษณะจ ากดัความเป็นอสิระ
ทางการคลงัสงู 
 
วตัถปุระสงค ์

1. อธบิายววิฒันาการของการจดัระเบียบความสมัพนัธ์ระหว่างรฐักบัท้องถิ่นในแต่ละยุค
สมยัได ้

2. สามารถระบุภารกจิหน้าที่ของหน่วยงานภาครฐัในระดบัต่าง ๆ ตลอดถงึปญัหาส าคญัที่
หน่วยการปกครองทอ้งถิน่ของไทยประสบ 

3. อธบิายมาตรการทีใ่ชใ้นการก ากบัดูแลและตรวจสอบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ รวมทัง้
ในส่วนทีว่่าดว้ยเงนิอุดหนุน 
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เร่ืองท่ี 12.2.1 วิวฒันาการของความสมัพนัธ์เชิงอ านาจระหว่างรฐักบัท้องถ่ิน 
 
ความน า 

การปกครองทอ้งถิน่ไทยมวีวิฒันาการอย่างยาวนาน หนงัสอืหลายเล่มเกีย่วกบัการปกครอง
ทอ้งถิน่ไทยสรุปสอดคลอ้งกนั48 นับตัง้แต่รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั รฐัไทย
ให้ความส าคญัต่อการรวมศูนยอ์ านาจเขา้สู่ศูนยก์ลางเรื่อยมา ท่ามกลางการปรบัตวั กระชบัความ
แขง็แกรง่ และคลีค่ลายเปลีย่นแปลงอยูเ่ป็นระยะ 

เดเนียล อารก์ลิอส (Daniel Arghiros) เสนอว่าแมว้่าประเทศไทยจะไม่เคยเป็นเมอืงขึน้ของ
ประเทศตะวนัตกมาก่อน แต่โครงสรา้งการปกครองกลบัมลีกัษณะของการรวมศูนยค์ลา้ยกบัประเทศ
ที่ตกอยู่ภายใต้อาณานิคม ซึ่งลกัษณะระบบราชการที่รวมศูนยเ์ช่นนี้ย่อมส่งผลโดยตรงต่อการจดั
ระเบยีบการปกครองทอ้งถิน่ กล่าวคอื ในกลไกระบบราชการไทย ราชการส่วนกลาง และภูมภิาคจะ
เป็นกลไกหลกัส าคญัในการจดัท าภารกิจสาธารณะที่จ าเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับผิดชอบแต่เพียงบริการขัน้มูลฐานที่ดูเหมือนไม่มี
ความส าคญัเท่านัน้49 ส่งผลใหค้วามสมัพนัธส์ามเสา้ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค และส่วนทอ้งถิน่
เป็นความสมัพนัธ์ในแนวดิง่ (Vertical Relation) นัน่คอื ส่วนกลางเหนือกว่าส่วนภูมภิาค และส่วน
ภมูภิาคกเ็หนือกว่าส่วนทอ้งถิน่ ส่วนทอ้งถิน่มฐีานะทีอ่ยูต่ ่าทีสุ่ดในบรรดาสามส่วนน้ี 
 
การป ิรปูระบบราชการในสมยัรชักาลท่ี 5 

ในปี พ.ศ. 2434 รชักาลที ่5 ไดท้รงปฏริปูการปกครองขนานใหญ่ พยายามรวบอ านาจเขา้สู่
ส่วนกลางเพื่อบูรณภาพแห่งดนิแดน โดยยกเลกิประเพณีการปกครองแบบกนิเมอืง (ทีป่กครองโดย

                                                 
48 อาท ิโกวทิย ์พวงงาม, การปกครองทอ้งถิน่ไทย หลกัการและมติใิหม่ในอนาคต, (กรุงเทพฯ: วญิญู

ชน, 2443); ชวูงศ์ ฉายะบุตร, อ้างแล้ว;  ธเนศวร ์เจรญิเมอืง, 100 ปี การปกครองทอ้งถิน่ไทย  พ.ศ. 2440-
2550, (กรุงเทพฯ: คบไฟ, 2542); นครินทร์ เมฆไตรรตัน์, ทิศทางการปกครองท้องถิ่นของไทยและ
ต่างประเทศเปรยีบเทยีบ, อา้งแลว้, หน้า 37-99; นนัทวฒัน์ บรมานนัท,์ การปกครองสว่นทอ้งถิน่ตาม
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (พ.ศ.2540), (กรุงเทพฯ: วญิญชูน, 2447); วุฒสิาร ตนัไชย, “การปกครองสว่น
ทอ้งถิน่,” ใน นรนิต ิเศรษฐบุตร (บรรณาธกิาร), การเมอืงการปกครองไทยในรอบ 60 ปี แห่งการครองสริริาชสมบตัิ
ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั, (กรุงเทพฯ: สถาบนัพระปกเกลา้, 2550), หน้า 217-256. ศุภชยั ยาวะประภาษ 
และปิยากร หวงัมหาพร, อา้งแลว้, หน้า 22-141. 

49 Daniel Arghiros, Democracy, Development and Decentralization in Provincial Thailand, 
(Richmond, Surrey: Curzon Press, 2001) อา้งถงึใน ศุภสวสัดิ ์ชชัวาลย,์ การปฏริปูการกระจายอ านาจและการ
จดัการปกครองทอ้งถิน่, (กรุงเทพฯ: เปนไท, 2555), หน้า 9-11. 
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สบืเชื้อสายของเจา้เมอืงนัน้ ๆ) แล้วทยอยจดัตัง้ “มณฑลเทศาภบิาล”50 ประกอบดว้ยมณฑล เมอืง 
(ต่อมาคอืจงัหวดั) อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน เรยีงจากใหญ่ไปหาเล็ก ระดบัล่างให้ราษฎรเลอืก
ก านนัและผูใ้หญ่บา้นกนัเอง เป็นไปตามพระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที่ทีเ่ร ิม่มขีึน้ในสมยันัน้ 
ส่วนระดบับนสยามใช้วธิีส่งขา้ราชการในบงัคบับญัชาของกษตัรยิ์เขา้ไปมบีทบาทควบคุมหวัเมอืง
ต่าง ๆ ที่แยกกนัอย่างเป็นเอกเทศ และด ารงอยู่กระจดักระจายให้มาอยู่ภายใต้แบบแผนเดยีวกนั 
โดยมตี าแหน่งเป็นขา้หลวงเทศาภบิาลหรอืสมุหเทศาภบิาล (คล้ายกบั “ผู้ร ัง้” ในอดตี) ค่อย ๆ เขา้
มามบีทบาทแทนทีร่ะบบเจา้เมอืงดัง้เดมิ 

กล่าวเฉพาะกรณีลา้นนา ในอดตีถอืเป็นเพยีงประเทศราช ก่อนทีจ่ะถูกผนวกเขา้มาเป็นส่วน
หนึ่งของสยามนัน้ เจา้เมอืงต่าง ๆ มหีน้าทีถ่วายความภกัดดีว้ยการป้องกนัพระราชอาณาเขต ถวาย
เครื่องราชบรรณาการทุก 3 ปี และส่งส่วยตามทีถู่กรอ้งขอ ระหว่างการเปลีย่นผ่านจากรฐัจารตีไปสู่
รฐัสมยัใหม่ทีเ่น้นการปกครองแบบรวมศูนย์ มาตรการทีส่ยามน ามาใชก้ระชบัอ านาจมมีากมาย เช่น 
ออกกฎหมายจากส่วนกลางเพื่อใชบ้งัคบัทัว่ราชอาณาเขต รวบอ านาจจดัเก็บภาษีและให้สมัปทาน
ป่าไม้ ส่งเสรมิการเรยีนหนังสอืไทย และควบคุมสถาบนัสงฆ์ แม้นการลดิรอนอ านาจของบรรดา
เจา้นายจะส่งผลใหเ้กดิปฏกิริยิาการต่อต้านในรปูแบบต่าง ๆ กระทัง่รวมตวักนัจบัอาวุธต่อสู ้ดงัเช่น
เหตุการณ์กบฏเงีย้วเมอืงแพร่ แต่ถงึทีสุ่ดกม็อิาจทดัทานส าเรจ็ ปจัจยัหลกัทีท่ าใหส้ยามตอ้งท าเช่นนี้
เนื่องจากความหวัน่เกรงอทิธพิลของอาณานิคมตะวนัตกทีม่มีากขึน้เรื่อย ๆ ภายหลงัยอมลงนามใน
สนธสิญัญาเบาวร์งิกบัองักฤษในปี 239851 

ขณะเดยีวกนัเมื่อปี พ.ศ. 2440 รชักาลที ่5 ด ารใิหท้ดลองจดัตัง้หน่วยการปกครองในระดบั
ท้องถิ่นขึ้นเป็นแห่งแรกคือ สุขาภิบาลกรุงเทพ หน้าที่หลักให้ดูแลรกัษาความสะอาดในชุมชน 
รวมทัง้การจดัสรา้งและบูรณะสาธารณูปโภค ก่อนที่ต่อมาในวนัที ่18 มนีาคม 2448 (ร.ศ. 124) ถงึมี
การจดัตัง้สุขาภบิาลท่าฉลอม เน่ืองจากมปีญัหาตลาดสกปรกมาก ถอืเป็นสุขาภบิาลในส่วนภูมภิาค
แห่งแรกของประเทศ อนัเป็นที่มาของวนัท้องถิน่ไทยที่มใีนปจัจุบนั “สุขาภบิาล” ภายใต้โครงสรา้ง
รปูแบบคณะกรรมการซึง่มอีงคก์รท างานชุดเดยีวคอื คณะกรรมการสุขาภบิาล ไมม่กีารแยกออกเป็น
ฝา่ยสภากบัฝ่ายบรหิาร แน่นอน กรรมการทัง้หมดลว้นเป็นขา้ราชการประจ า และอาศยังบประมาณ
ส่วนกลางทัง้สิน้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2451 ก็ได้มกีารจดัตัง้สุขาภบิาลขึน้ในหวัเมอืงและจงัหวดัต่าง ๆ 
ทัว่ประเทศ ดว้ยการตราพระราชบญัญตัจิดัการสุขาภบิาล ร.ศ. 127 ใชบ้งัคบั ซึง่แบ่งสุขาภบิาลเป็น 
2 ประเภทคอื สุขาภบิาลเมอืง และสุขาภบิาลต าบล 

                                                 
50 มณฑลใหญ่ช่วงปี 2436 ถงึราวปี 2458 อาท ิมณฑลพายพั, มณฑลอุดรธานี, มณฑลอสีาน เป็นต้น 

ต่อมาภายหลงัปี พ.ศ. 2475 มณฑลต่าง ๆ กถ็ูกลม้เลกิไป สง่ผลใหจ้งัหวดัมฐีานะเป็นเขตการปกครองใหญ่ทีส่ดุใน
เชงิขนาดพืน้ทีม่าจนถงึปจัจุบนั 

51 สรุปจาก เนื้ออ่อน ขรวัทองเขยีว, เปิดแผนยดึลา้นนา, (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2559), หน้า 291-294. 
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ยคุนี้เองทีส่่วนกลางพยายามอยา่งยิง่ยวดทีจ่ะเขา้ไปควบคุมทอ้งถิน่ใหไ้ดเ้บด็เสรจ็ เพื่อสรา้ง
เอกภาพและความมัน่คง จากความสมัพนัธ์แบบหลวม ๆ ปราศจากเสน้แบ่งที่แน่ชดัเปลี่ยนไปเป็น
การปกครองโดยข้าราชการประจ าที่มีล าดับชัน้บังคับบัญชา (Hierarchy of Authority)52 ตาม
โครงสรา้งที่ลดหลัน่กนัไป พรอ้ม ๆ กบัการสถาปนาระบอบสมบูรณาสทิธริาชย์ที่แขง็แกร่ง ขณะที่
การปกครองท้องถิน่ทีม่ขี ึน้ก็ยงัมใิช่การปกครองที่เปิดโอกาสใหพ้ลเมอืงไดม้สีทิธเิสยีงทางการเมอืง
แต่เน้นใหด้ าเนินงานตามนโยบายของรฐับาลเป็นหลกั ซึง่นอกจากจะเป็นการรวมศูนยอ์ านาจบรหิาร
ปกครองแล้ว ในเวลาต่อมาส่วนกลางก็ได้เขา้ครอบง าท้องถิน่ในด้านอื่น ๆ อีก ไม่ว่าจะการศกึษา 
วฒันธรรม การศาสนา เศรษฐกจิ ฯลฯ 
 
การปกครองท้องถ่ินหลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

หลงัการปฏวิตัเิปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชยม์าเป็นระบอบ
ประชาธปิไตย รฐับาลคณะราษฎรไดเ้ริม่จดัวางรปูแบบและระเบยีบการบรหิารราชการของประเทศ
เสยีใหม่ โดยตรากฎหมายว่าดว้ยระเบยีบราชการบรหิารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. 2476 แบ่ง
ออกเป็นส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค และส่วนท้องถิ่น ส่วนกลางได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม ส่วน
ภมูภิาคไดแ้ก่ จงัหวดั อ าเภอ โดยยกเลกิมณฑล ส่วนทอ้งถิน่กม็ ี“เทศบาล” ตามความมุง่หมายทีจ่ะ
ให้การปกครองท้องถิ่นมเีพียงรูปแบบเดียว เป็นไปตามแนวคิดของนายปรดี ีพนมยงค์ซึ่งได้รบั
อิทธพิลมาจากประเทศฝรัง่เศส แต่ถึงกระนัน้ก็พบว่ารฐับาลให้ความส าคญักับส่วนภูมภิาคและ
บทบาทของผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นอยา่งมาก 

พระราชบญัญัติจดัระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 (ปฏิทินปจัจุบนัคือปี 2477) ก าหนดให้
เทศบาลมีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคล ให้รบัผิดชอบดูแลพื้นที่ที่มีความเป็นชุมชนเมือง 
จ าแนกไดเ้ป็นเทศบาลต าบล เทศบาลเมอืง และเทศบาลนคร หลกัการของเทศบาลกล่าวถงึเรือ่งของ
การจดัตัง้ อ านาจหน้าที ่และความมุง่หมายทีจ่ะใหเ้ทศบาลเป็นพืน้ทีก่ารฝึกอบรมในวธิกีารปกครอง
แบบรฐัธรรมนูญ โดยโครงสรา้งในเทศบาลก็ถือว่าเป็นการล้อกบัการปกครองระดบัประเทศ สภา
เทศบาลก็เทียบกับสภาผู้แทนราษฎรที่ เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ คณะเทศมนตรีก็เทียบได้กับ
คณะรฐัมนตรทีี่เป็นฝ่ายบรหิาร เท่ากับให้ราษฎร์เลือกตัง้ผู้บรหิารท้องถิ่นโดยอ้อม อนึ่ง ด้วย

                                                 
52 หนึ่งในหลกัการบรหิารทีส่ าคญั 7 ประการของแมกซ ์เวเบอร ์(Max Weber) เหน็ว่าระบบราชการตอ้ง

จดัหมวดหมู่ต าแหน่งต่าง ๆ ออกเป็นล าดบัชัน้ ขา้ราชการในล าดบัชัน้ทีส่งูท าหน้าทีเ่ป็นผูบ้งัคบับญัชาของ
ขา้ราชการทีอ่ยู่ในล าดบัชัน้ทีต่ ่ารองลงมา เพื่อสรา้งหลกัประกนัว่าเบือ้งบนจะสามารถควบคมุเบือ้งล่างไดอ้ย่าง
เตม็ที,่ Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization, Translated by A.M.Henderson and 
Talcott Parsons, (New York: The Free Press, 1947) อา้งถงึใน พทิยา บวรวฒันา, รฐัประศาสนศาสตร:์ ทฤษฎี
และแนวทางการศกึษา (ค.ศ.1887–ค.ศ.1970), (กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2546), 
หน้า 22-23. 
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โครงสรา้งเช่นน้ี ความสมัพนัธข์องทัง้สองฝ่ายจงึแยกจากกนัไม่ชดัเจน คอืมทีัง้ความทบัซ้อนในแง่
ตวับุคคลและความเกี่ยวพนัในแง่การท างาน อย่างไรก็ด ีในกฎหมายนี้ คณะเทศมนตรไีม่มอี านาจ
ยุบสภา แต่เป็นส่วนกลางที่คงสทิธนิัน้ อ านาจส าคญัอกีประการคอื อ านาจการคลงั เทศบาลมีอสิระ
ในการบรหิารงบประมาณ รายได้และรายจ่ายของตนเอง โดยท าเป็นเทศบญัญตั ิแต่ทัง้นี้ต้องไดร้บั
อนุมตัจิากขา้หลวงประจ าจงัหวดั (หรอืต าแหน่งผูว้่าราชการจงัหวดัในปจัจุบนั) เสยีก่อน53 ต่อมาใน
ปี 2478 จงึเกดิเทศบาลขึน้จรงิทัว่ประเทศรวมแล้ว 45 แห่ง ในจ านวนนี้ได้ยกฐานะจากสุขาภบิาล
เดมิถงึ 35 แห่ง รว่มกบัอกีส่วนหน่ึงทีถู่กจดัตัง้ขึน้มาใหม ่

เทศบาลนับเป็นประดษิฐกรรมส าคญัของคณะราษฎรที่เปิดพื้นที่ทางการเมอืงไปสู่ระดบั
ท้องถิน่ นับเป็นการกระจายอ านาจที่แตกต่างไปจากการปกครองในสมยัสมบูรณาญาสทิธริาชย์ที่
สรา้งระบบมณฑลเทศาภบิาล กระทัง่สุขาภบิาลอนัเป็นการปกครองที่เน้นการรวมศูนยอ์ านาจใหค้ง
อยู่ในมอืรฐั54 แต่ทัง้นี้ต้องไม่ลมืว่าเทศบาลขณะนัน้ยงัมอียูอ่ย่างจ ากดั กนิพืน้ทีเ่พยีงเลก็น้อยของทัง้
ประเทศเท่านัน้ หน าซ ้ายงัคงถูกควบคุมจากภายนอกค่อนข้างมาก ฝ่ายสภาเทศบาลขณะนัน้
ประกอบดว้ยสมาชกิ 2 ประเภท สมาชกิจ านวนกึ่งหนึ่งมทีี่มาจากการ ‘แต่งตัง้’ โดยรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงมหาดไทย ข้างฝ่ายบรหิารเทศบาล ให้ผู้ว่าฯ ‘แต่งตัง้’ คณะเทศมนตรจีากสมาชกิสภา
เทศบาล ซึง่อาจเป็นสมาชกิในส่วนทีไ่มไ่ดม้าจากการ ‘เลอืกตัง้’ กไ็ด5้5 
 
การปกครองท้องถ่ินในยุคอ ามาตยาธิปไตย 
 แนวคดิ Bureaucratic Polity หรอืที่มนีักวชิาการไทยแปลว่า “อ ามาตยาธปิไตย” หรอื “รฐั
ขา้ราชการ” บ้างนัน้ เสนอโดยเฟรด็ ดบัเบลิยู รกิส์ (Frederic W. Riggs) สรา้งชุดค าอธบิายนี้จาก
การศึกษาการเมืองไทยในช่วงเวลาหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึงสมยัจอม
พลสฤษดิ ์ธนะรชัต์ว่าเป็นระบอบการเมอืงที่ถูกครอบง าด้วยพลังในระบบราชการ  บรรดาผู้น า

                                                 
53 ภญิญพนัธุ ์พจนะลาวณัย,์ เทศบาล: พืน้ที ่เมอืง และกาลเวลา, (กรุงเทพฯ: สยามปรทิศัน์, 2560), 

หน้า 46-47. 
54 เรือ่งเดยีวกนั, หน้า 62-64. 
55 ถงึแมก้ฎหมายจะระบวุ่า นายกเทศมนตรแีละเทศมนตรทีุกคนตอ้งเป็นสมาชกิสภาเทศบาล แต่กไ็ม่ได้

หมายความว่ารฐับาลจะไม่สามารถแต่งตัง้คนของตนใหเ้ขา้ไปเป็นคณะเทศมนตรไีด ้เพราะในระยะแรก กฎหมาย
เปิดช่องใหม้สีมาชกิประเภทสองทีม่าจากการแต่งตัง้ของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยเขา้มาคอยเป็นพีเ่ลีย้ง
ใหก้บัสมาชกิประเภทที ่1 ต่อมาในช่วงปลายสมยัของจอมพล ป. จงึไดม้กีารแกไ้ขกฎหมายเพื่อยกเลกิสมาชกิ
ประเภทที ่2 และระบุใหส้มาชกิสภาเทศบาลมเีพยีงประเภทเดยีวคอืมาจากการเลอืกตัง้ทัง้หมด ตาม พ.ร.บ.
เทศบาล (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2499 
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การเมอืง และฝ่ายที่มอีิทธิพลในทางการเมืองล้วนแต่มาจากภาคราชการ ขณะที่พลงันอกภาค
ราชการกลบัไมม่อีทิธพิลต่อกระบวนการก าหนดนโยบายเลย56 

หลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 เป็นต้นมา ดุลยภาพของการปกครองสามขาอย่างส่วนกลาง ส่วน
ภมูภิาค และส่วนทอ้งถิน่ไดเ้ปลีย่นแปลงไปแลว้ เมือ่ส่วนกลางและส่วนภมูภิาคไดเ้ขา้มามบีทบาทใน
การจดัการท้องถิน่มากขึน้ การขยายตวัของอ านาจขา้ราชการยงัสบืเนื่องต่อมา โดยเฉพาะกบัการ
เพิม่อ านาจใหค้นของกระทรวงมหาดไทยทีท่ างานอยู่ในจงัหวดั, อ าเภอไดก้ลายเป็นผูเ้ล่นส าคญัที่มี
บทบาทโดดเด่นแทนเทศบาล57 

ในยคุนี้เองทีเ่กดิการขยายตวัของราชการส่วนกลางลงไปสู่ระดบัจงัหวดั ซึง่หน่วยงานต่าง ๆ 
เหล่านี้ในนามของเขต ศูนย์ ส านักงานภูมภิาค ฯลฯ มสีถานะเป็นราชการส่วนกลางไม่ใช่ราชการ
ส่วนภมูภิาคจงึขึน้ตรงต่อกรม ไมข่ึน้อยูก่บัผูว้่าราชการจงัหวดั 

กอปรด้วยภายใต้เงื่อนไขทางการเมอืงห้วงสงครามเยน็ และอทิธพิลของสหรฐัอเมรกิา ท า
ให้รฐัไทยยิง่มลีกัษณะเป็นรฐัราชการทีม่กีารประสานก าลงักนัระหว่างทหารและขา้ราชการพลเรอืน
เพิ่มขึ้นไปอีก แรงผลกัดนัส าคญัในช่วงเวลานี้คือ ต้องการสกัดกัน้การแผ่ขยายของอุดมการณ์
คอมมวินิสต์ โดยใช้การพฒันาประเทศให้มคีวามทนัสมยัมาเป็นเครื่องมอื ด้วยเหตุน้ี แทนที่ฝ่าย
การเมอืงซึ่งมาจากการเลอืกตัง้จะมสีถานะ ‘เหนือ’ กว่าภาคราชการ กลบักลายเป็นขา้ราชการที่มี
บทบาทชี้น า ตัง้แต่เข้ามามตี าแหน่งการเมอืง (ผ่านระบบแต่งตัง้) การก าหนดนโยบาย ฯลฯ58 ไม่
เวน้แมแ้ต่กบัการเมอืงระดบัทอ้งถิน่กต็าม 

การปกครองท้องถ่ินสมยัจอมพล ป. พิบลูสงคราม 
ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 จอมพล ป.พบิูลสงครามหวนกลบัมามอี านาจอกีครัง้ และได้

ครองต าแหน่งนายกรฐัมนตรยีาวนาน ระหว่างปี 2491-2500 เห็นถึงความรเิริม่หลายประการ ใน
ส่วนภูมภิาคนัน้ ปี 2492 มกีารจดัตัง้ “ภาค” เพิม่เป็น 9 แห่ง คอื รวมเนื้อทีห่ลายจงัหวดัเขา้ดว้ยกนั 
ใหม้ผีูว้่าราชการภาคหรอืขา้หลวงภาคท าหน้าทีป่กครองบงัคบับญัชา (ก่อนที่จะถูกยุบลงในปี 2499 

                                                 
56 ด ูFred W. Riggs, Thailand: The Modernization of a Bureaucratic Polity, (Honolulu: East-West 

Center Press, 1966), p. 319 อา้งใน บณัฑติ จนัทรโ์รจนกจิ, การเมอืงไทยรว่มสมยั, (กรุงเทพฯ: สถาบนั
พระปกเกลา้, 2560), หน้า 107. 

57 ภญิญพนัธุ ์พจนะลาวณัย,์ อา้งแลว้, หน้า 75. 
58 ลกัษณะดงักล่าวนัน้ขดัต่อหลกัการแยกการบรหิารออกจากการเมอืง (Politics-administration 

Dichotomy) ซึง่ “การเมอืง” ควรเป็นเรื่องเกีย่วกบัการก าหนดนโยบาย สว่น “การบรหิาร” คอืเรื่องของการน าเอา
นโยบายไปปฏบิตั ิดแูงค่ดิทีน่่าสนใจเกีย่วกบัเรื่องนี้จาก ชยัอนนัต ์สมุทวณิช, 100 ปี แห่งการปฏริปูระบบราชการ-
ววิฒันาการของอ านาจรฐัและอ านาจการเมอืง, (กรุงเทพฯ: สถาบนันโยบายศกึษา, 2541), หน้า 81-101; ตนิ 
ปรชัญพฤทธิ,์ ศพัทร์ฐัประศาสนศาสตร,์ (กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2546), หน้า 308-
309. 
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เพราะท าให้เกิดความล่าช้า และสัง่งานหลายขัน้ตอนมากเกินไป 59) ปี 2495 เปลี่ยนการใช้ค าว่า 
ข้าหลวงประจ าจงัหวดัเป็น “ผู้ว่าราชการจงัหวดั” ที่ใช้กันมาถึงปจัจุบัน ในฐานะที่เป็นหัวหน้า
ปกครองบงัคบับญัชาขา้ราชการ และรบัผดิชอบบรหิารราชการในส่วนจงัหวดัของกระทรวง ทบวง 
กรมต่าง ๆ โดยตรง ทัง้ยงัท าใหจ้งัหวดัเป็นนิตบิุคคลมอี านาจในการด าเนินการเกี่ยวกบังบประมาณ
และทรพัยส์นิของจงัหวดัมากขึน้ ท าใหอ้ านาจต่าง ๆ ไปรวมศูนยอ์ยูท่ีจ่งัหวดัมากขึน้จากเดมิอกี60 

ในส่วนท้องถิน่ เนื่องจากเหน็ว่าหน่วยงานท้องถิน่ที่มยีงัน้อยเกนิไป และจ ากดัอยู่แต่เพยีง
เขตชุมชนเมอืง ขณะทีห่ลายตวัอ าเภอรอบนอก (ที่ไม่ใช่ตวัเมอืง) พฒันาไปอย่างรวดเรว็ และมคีน
อยู่อาศยัหนาแน่น รฐับาลจอมพล ป.จงึอุดช่องว่างดว้ยการรือ้ฟ้ืนสุขาภบิาล ผ่านกฎหมายทีอ่อกมา
ในปี 2495 และก่อตัง้ “องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั” (อบจ.) ในปี พ.ศ. 2498 เพื่อใหด้แูลพืน้ทีช่นบท 
หรอืนอกเขตเมือง (เทศบาล) หรอืเขตกึ่งเมือง (สุขาภิบาล) ที่ยงัขาดหน่วยงานระดับท้องถิ่น
รบัผดิชอบ ตอนนัน้มทีัง้สิน้ 70 จงัหวดั 

กฎหมายก าหนดหลกัเกณฑท์ีจ่ะจดัตัง้สุขาภบิาลเอาไว้ คร่าว ๆ คอื ต้องเป็นที่ตัง้ของที่ว่า
การอ าเภอ หรอืกิง่อ าเภอ หรอืมพีืน้ที ่และจ านวนราษฎรถงึเกณฑต์ามทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด 
กรรมการบรหิารสุขาภบิาลประกอบดว้ยบุคคลสามประเภท ไดแ้ก่ กรรมการโดยต าแหน่ง กรรมการ
โดยการแต่งตัง้ และกรรมการที่ประชาชนเลือกตัง้ โดยให้นายอ าเภอในท้องที่นัน้เป็นประธาน
คณะกรรมการสุขาภบิาลโดยต าแหน่ง และใหป้ลดัอ าเภอคนหน่ึงเป็นปลดัสุขาภบิาล 

องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมฐีานะเป็นนิตบิุคคล แยกต่างหากจากจงัหวดัที่เป็นหน่วยการ
ปกครองส่วนภูมภิาค แต่ก็ให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัด ารงต าแหน่งนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 
สภาจงัหวดัช่วงนี้มอี านาจน้อย อ านาจทัง้หมดอยู่ที่ผู้ว่าราชการจงัหวดั นอกจากนี้ขา้ราชการส่วน
จงัหวดัยงัอยูใ่นการบงัคบับญัชาของผูว้่าราชการจงัหวดัโดยตรง 

นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2499 ยงัได้มกีารตรากฎหมายเพื่อที่จะจดัตัง้สภาต าบลและองค์การ
บรหิารส่วนต าบลขึน้ในพื้นที่ซึ่งยงัไม่มลีกัษณะเป็นชุมชนที่มคีวามเจรญิพอจะยกระดบัขึน้เป็นการ
ปกครองทอ้งถิน่ในรปูแบบเทศบาลหรอืสุขาภบิาลได6้1 

เหน็ได้ชดัว่าการปกครองท้องถิน่สมยัจอมพล ป. เป็นการปกครองท้องถิ่นโดยข้าราชการ
ส่วนภูมภิาค ไม่ยดึโครงสรา้งตามแบบเทศบาลที่มคีวามเป็นประชาธปิไตยกว่า เนื่องจากในสายตา
รฐับาลจอมพล ป. เห็นว่าเทศบาลเป็นองค์กรปกครองท้องถิน่ที่ล้มเหลว สมาชกิสภาที่ได้รบัเลอืก
                                                 

59 เสน่ห ์จุย้โต, “แนวคดิทัว่ไปเกีย่วกบัการบรหิารราชการสว่นภมูภิาค,” ใน เอกสารการสอนชุดวชิา 
33420 การบรหิารราชการในสว่นภูมภิาค, (นนทบุร:ี มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช, 2543), หน้า 26. 

60 ภญิญพนัธุ ์พจนะลาวณัย,์ อา้งแลว้, หน้า 92. 
61 ปี พ.ศ. 2515 จอมพลถนอม กติตขิจรออกประกาศคณะปฏวิตัเิพื่อยกเลกิองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

แต่ยงัคงใหม้สีภาต าบลต่อไป แต่เนื่องจากด าเนินงานโดยก านนั-ผูใ้หญ่บา้นเป็นหลกั ภายใตก้ารก ากบัดแูลของ
นายอ าเภอและผูว้่าราชการจงัหวดั สภาต าบลจงึเป็นการบรหิารราชการสว่นภูมภิาคไปโดยปรยิาย 
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ส่วนใหญ่มแีต่พวกที่เขา้มาหาผลประโยชน์จากต าแหน่ง ประกอบกบัภายหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 
สภาพทางการเงนิของเทศบาลตกต ่า หลายแห่งไม่สามารถเลี้ยงตวัเองได ้กลายเป็นภาระหนักของ
รฐับาล62 โดยยอ้นกลบัไปน าเอารปูแบบเก่ามาใช้ ซึง่ใหฝ้่ายราชการเขา้ควบคุมทอ้งถิน่ ส่วนทอ้งถิน่
ไม่ว่าสุขาภบิาลหรอืองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัไม่มอีสิระในการปฏบิตังิานต่าง ๆ จงึถูกบงการและ
ครอบง าจากเบือ้งบนอยูม่าก 

การเกิดขึ้นของ อบจ.ได้สรา้งความสบัสนระหว่างหน้าที่ของจงัหวดัในฐานะราชการส่วน
ภมูภิาคกบัหน้าทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัในฐานะราชการบรหิารส่วนทอ้งถิน่ ทัง้นี้ เพราะการ
ปฏบิตังิานมคีวามซ ้าซอ้นกนัอยูภ่ายในขอบเขตเนื้อทีข่องจงัหวดัเช่นเดยีวกนั63 

การปกครองท้องถ่ินสมยัจอมพลสฤษด์ิ ธนะรชัต-์จอมพลถนอม กิตติขจร  
และห้วงหลงัจากนัน้ 
ณ ปี 2500 ประเทศไทยมีการปกครองท้องถิ่น 3 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ เทศบาล 120 

แห่ง64 สุขาภบิาล 321 แห่ง65 และ อบจ. 71 แห่ง องคก์รทอ้งถิน่ทัว่ประเทศขณะนัน้รวมทุกประเภท
มเีพยีง 512 แห่ง 

ท่ามกลางทศวรรษที่เต็มไปด้วยสถานการณ์การเมอืงอนัผนัผวนในยุคสงครามเย็น การ
รฐัประหารของจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต์ เมื่อปี 2501 ส่งผลกระทบต่อทัง้ประเทศและท้องถิ่นอย่าง
เห็นได้ชดั ไทยกลายเป็นเผด็จการอ านาจนิยมเต็มรูป ในส่วนของท้องถิ่นนัน้ ระบบ ‘แต่งตัง้’ ถูก
น ามาใชแ้ทนกระบวนการ ‘เลอืกตัง้’ กนิระยะเวลายาวนาน แต่เฉพาะ อบจ.กบัเทศบาล (ไม่รวมถงึ
สุขาภบิาลทีม่สีดัส่วนในคณะกรรมการทีม่าจากการแต่งตัง้มากกว่าอยูแ่ลว้) ตามประกาศหลายฉบบั
ของคณะปฏวิตัิ มผีลอย่างน้อย ๆ ถึงราวต้นทศวรรษ 2510 โดยทัว่ไปแล้วมกัให้รองผู้ว่าราชการ
จงัหวดั หรอืปลดัจงัหวดั หรอืนายอ าเภอคนหนึ่งคนใดท าหน้าที่นายกเทศมนตร ีถอืเป็นการจดัตัง้

                                                 
62 สวุสัด ีโภชน์พนัธุ,์ สารานุกรมการปกครองทอ้งถิน่ไทย เรื่อง ประวตักิารปกครองทอ้งถิน่ไทย, 

(กรุงเทพฯ: สถาบนัพระปกเกลา้, 2547), หน้า 24-25. 
63 วุฒสิาร ตนัไชย, อา้งแลว้, หน้า 226-227. 
64 ตัง้แต่ปี 2476 จนถงึ 2488 มเีทศบาลเกดิขึน้ทัว่ประเทศเพยีง 117 แหง่ หลงัจากนัน้กไ็ม่ไดม้กีาร

จดัตัง้เทศบาลอกีเลย จนปี 2500 มกีารยกฐานะสขุาภบิาลขึน้เป็นเทศบาลอกี 3 แห่ง รวมทัง้สิน้ 120 แห่ง จะเหน็
ไดว้่าต าบลทีม่เีทศบาลแลว้มจี านวนรวมเพยีง 217 ต าบล จากต าบลทัว่ประเทศทัง้สิน้ 4,590 ต าบลซึง่อยู่นอกเขต
เทศบาล, อา้งใน สวุสัด ีโภชน์พนัธุ,์ อา้งแลว้, หน้า 26-27. 

65 ในปีแรกตัง้ พ.ศ. 2498 สขุาภบิาลไดร้บัการจดัตัง้ขึน้ 71 แห่ง และตัง้อกี 250 แหง่ในปีถดัมา รวมเป็น 
321 แห่งทัว่ประเทศ, อลงกรณ์ อรรคแสง, พฒันาการการจดัโครงสรา้งองคก์รปกครองทอ้งถิน่ของไทย
เปรยีบเทยีบต่างประเทศ, วทิยานิพนธ ์รฐัศาสตรมหาบณัฑติ, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2547, หน้า 198. 
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คณะบรหิารงานทอ้งถิน่เอาจากกลุ่มขา้ราชการนัน่เอง66 กระทรวงมหาดไทยท าหน้าทีค่วบคุมองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ใกลช้ดิมากกว่าช่วงก่อนหน้านัน้ 

เมื่อจอมพลสฤษดิถ์งึแก่อสญักรรมในปี พ.ศ. 2506 จอมพลถนอม กติตขิจรรบัช่วงสบืทอด
อ านาจต่อ การเปลีย่นแปลงตวัผูน้ าการเมอืงไม่ส่งผลต่อนโยบายการควบคุมทอ้งถิน่ พจิารณาจาก
การกระท าของจอมพลถนอมหลงัท ารฐัประหารตนเอง ประกาศของคณะปฏวิตัิหลายฉบบัที่ทยอย
ออกมา และมผีลช่วงปี 2514 จนถงึปี 2517 ลว้นแลว้แต่เป็นไปในแนวทางเดยีวกนันัน่คอื ท าใหก้าร
บรหิารท้องถิ่นตกอยู่ภายใต้การควบคุมของขา้ราชการประจ า และได้ลดบทบาทของสมาชกิสภา
ทอ้งถิน่ทีม่าจากการเลอืกตัง้ของราษฎรดว้ยการแต่งตัง้ขา้ราชการเขา้มาท าหน้าทีแ่ทน 

ขณะทีก่ารรฐัประหารหลงัจากนัน้ แม้จะยงัเกดิขึน้อกีหลายหน ไล่ตัง้แต่ พ.ศ. 2519, 2520, 
2534 แต่หาเป็นเฉกเช่นสมยัจอมพลสฤษดิ-์จอมพลถนอม นัน่คอืท าเพียงเพื่อชะลอการเลอืกตัง้
ออกไป โดยยอมใหผู้ท้ีม่าจากการเลอืกตัง้อยู่ในต าแหน่งต่อไปได ้หาใช่ยกเลกิระบบเลอืกตัง้และน า
วธิกีารแต่งตัง้มาใช ้

แนวโน้มการกระจายอ านาจมอีนัต้องชะงกังนัลง รฐับาลตลอดทัง้หว้งนี้ไม่ไดใ้หค้วามส าคญั
ในเรื่องการปกครองท้องถิน่เท่าใดนัก มพีฒันาการอยู่บ้างจากการจดัตัง้องค์กรปกครองท้องถิน่ใน
รูปแบบพิเศษ ได้แก่ “กรุงเทพมหานคร” (พ.ศ. 2515) แยกต่างหากจากราชการส่วนภูมิภาค 
(กรุงเทพฯ จงึไม่มฐีานะเป็นจงัหวดัที่เป็นส่วนภูมภิาคซ้อนทบัอยู่กบัส่วนทอ้งถิน่เช่นจงัหวดัอื่น ๆ) 
ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาจากการแต่งตัง้ในระยะเริม่ต้น ลกัษณะองค์กรคอืมี สภา กทม. 
ท าหน้าทีใ่นเชงินิตบิญัญตั ิและม ีผูว้่าฯ กทม. ท าหน้าทีใ่นเชงิบรหิาร กบัยกฐานะสุขาภบิาลนาเกลอื
ขึน้เป็น “เมอืงพทัยา” (พ.ศ. 2521) ใหม้ตี าแหน่งปลดัเมอืงพทัยาซึง่มาจากการแต่งตัง้โดยสภาเมอืง
พทัยา คอยท าหน้าทีบ่รหิารงานต่าง ๆ โดยสญัญาจา้ง คลา้ยกบัรปูแบบผูจ้ดัการเมอืงซึง่เป็นที่นิยม
อยา่งมากในสหรฐัอเมรกิา 

ทว่าขา้งต้นกน็ับว่าเลก็น้อยมากเมื่อเทยีบกบัภาพรวมทัง้หมดทีแ่ทบไม่มคีวามก้าวหน้านัก
กนิเวลานานหลายทศวรรษ อกีทัง้สองรปูแบบดงักล่าวกม็าจากความรเิริม่ของกระทรวงมหาดไทยที่
คอยควบคุมการปกครองทอ้งถิน่อย่างเครง่ครดั เป็นความเปลีย่นแปลงจากบนสู่ล่างดงัเช่นทีผ่่านมา 
กอปรด้วยท้องถิ่นมภีารกิจหน้าที่ที่จ ากดั จวบจนถงึปี 2535 ท้องถิ่นก็ยงัถอืว่าเล็กมากทัง้ในด้าน
งบประมาณและบุคลากร กล่าวคอื ในปี พ.ศ. 2535 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทุกรปูแบบรวมกนัมี
งบประมาณเพยีงรอ้ยละ 5.5 ของงบประมาณทัง้หมดของรฐั ในขณะทีเ่มื่อพจิารณาถงึงบประมาณ

                                                 
66 ปรบัปรุงจาก ทรงศกัดิ ์พพิฒันเดชา, นายกเทศมนตรใีนประเทศไทย ศกึษาเปรยีบเทยีบบทบาทของ

นายกเทศมนตรทีีไ่ดร้บัการแต่งตัง้กบันายกเทศมนตรทีีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้, วทิยานิพนธ ์พฒันบรหิารศาสตรมหา
บณัฑติ, สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร,์ 2506 อา้งใน สนุทร ีอาสะไวย ์และคนอื่น ๆ, รวมบทคดัย่อ
วทิยานิพนธท์ีเ่กีย่วกบัการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยของไทย, (กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2536), หน้า 209. 
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ของราชการส่วนกลางและภูมภิาครวมกนัจะพบว่ามงีบประมาณคดิเป็นสดัส่วนมากถงึรอ้ยละ 94.5 
เลยทเีดยีว ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มบีุคลากรประจ า (ไม่รวมที่ปฏบิตังิานใน อบจ. และ
อบต. ซึง่มอียูน้่อยมากในขณะนัน้) เพยีง 57,115 คนเท่านัน้ ในขณะทีร่าชการส่วนกลางและภมูภิาค
มบีุคลากรซึง่เป็นขา้ราชการรวมกนัแลว้มากถงึ 947,536 คน67 
 อาจสรุปได้ว่าในยุคนี้ท้องถิ่นได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกลไกรฐัโดยสมบูรณ์ ข้าราชการ
ส่วนกลางและส่วนภมูภิาคเขา้ไปมบีทบาทน าความเปลีย่นแปลงในทอ้งทีต่่าง ๆ ชนิดเหน็ผลได ้จาก
ที่เคยรวมศูนยอ์ านาจโดยเขม้งวดภายในกลไกของรฐัก็ไดม้กีารคลี่คลายทอดตวัลงมาถงึระดบัล่าง 
แต่ยงัมใิช่ลกัษณะของการกระจายอ านาจ หากเป็นเพยีงการปรบัปรงุระบบการมอบอ านาจตามสาย
งานที่ยาวขึ้น หลายสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นในต่างจงัหวดัล้วนแต่เป็นนโยบายที่ส่งตรงมาจากรฐับาล
ระดบัชาต ิแตกต่างกบัทอ้งถิน่ทีถู่กละเลย และอ่อนแอลงทุกขณะ 
 
รฐัธรรมนูญฉบบัปี 2540 กบัการกระจายอ านาจ 

แนวโน้มของการกระจายอ านาจก็ค่อย ๆ ก่อรูปขึ้นท่ามกลางข้อเสนอปฏิรูปการเมือง 
ภายหลงัเหตุการณ์พฤษภาทมฬิในปี 2535 (เริม่ตัง้แต่ความเคลื่อนไหวรณรงคใ์หม้กีารเลอืกตัง้ผูว้่า
ราชการจงัหวดัที่มตีัง้แต่ก่อนหน้าเหตุการณ์, การถอืก าเนิดและขยายตวัของ “องค์การบรหิารส่วน
ต าบล” (อบต.) ในปี 253768 มีผลกระทบโดยตรงต่อ อบจ. เนื่ องด้วยตามกฎหมายเดิม อบจ.
รบัผดิชอบพื้นทีท่ ัง้จงัหวดัเฉพาะที่อยู่ ‘นอก’ เขตสุขาภบิาลและเทศบาล (รวมทัง้ อบต.ด้วย) ท าให้
พืน้ที่รบัผดิชอบของ อบจ.ลดลงจนไม่เหลอืพืน้ที่ใหร้บัผดิชอบ น าไปสู่การจดัวางบทบาทใหม่ใหแ้ก่
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เมื่อปี 254069 ให้เป็นหน่วยการปกครองท้องถิน่ขนาดใหญ่ มขีอบเขต
ดแูลครอบคลุมทัง้จงัหวดั เน้นท ากจิการทีเ่กนิขดีความสามารถของทอ้งถิน่ระดบัล่าง ตามแนวคดิว่า
ดว้ยการจดัโครงสรา้งแบบสองชัน้ ซึง่มหีน่วยการปกครองทอ้งถิน่ระดบับนคอื อบจ. ส่วนระดบัล่างก็
คอื เทศบาล กบั อบต. 
 
 
 

                                                 
67 เอนก เหล่าธรรมทศัน์, เหตุอยูท่ีท่อ้งถิน่: ปญัหาการเมอืงการปกครองทีร่ะดบัชาตอินัสบืเนื่องจากการ

ปกครองทอ้งถิน่ทีไ่ม่เพยีงพอ, (กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2543), หน้า 7-9. 
68 ดว้ยการยกฐานะสภาต าบลซึง่มรีายไดต้ามเกณฑท์ีก่ าหนด คอื มรีายไดไ้ม่รวมเงนิอุดหนุนใน

ปีงบประมาณทีล่่วงมาตดิต่อกนั 3 ปี เฉลีย่ไม่ต ่ากว่าปีละ 150,000 บาท ขึน้เป็น อบต. จากจ านวน 617 แห่ง เมื่อ
แรกตัง้ช่วงตน้ปี 2538 เพิม่เป็น 2,761 แหง่ในปีต่อมา และมมีากถงึ 6,744 แห่งในปี 2547 

69 ถงึแมก้ฎหมายดงักล่าวมผีลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที ่1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2540 ภายหลงัรฐัธรรมนูญปี 2540 
ประกาศใช ้แต่กระบวนการทัง้หมดไดด้ าเนินการก่อนทีร่ฐัธรรมนูญจะมผีลใชบ้งัคบัในวนัที ่11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 
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รปูท่ี 6 โครงสรา้งการปกครองทอ้งถิน่ไทยก่อน (ซา้ย) และหลงั (ขวา) ปี 2540 

 
พูดตามจริง การปกครองท้องถิ่นไทยเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่และรวดเร็วด้วยผลของ

รฐัธรรมนูญฉบบัปี 2540 ทีใ่หค้วามส าคญักบัการเลอืกตัง้ระดบัทอ้งถิน่ การกระจายอ านาจสู่ทอ้งถิน่ 
และความเป็นอสิระของท้องถิน่ในทุกมติมิากยิง่ขึน้ ถอืเป็นก้าวย่างไกลทีสุ่ดของการกระจายอ านาจ
ของไทยในรอบศตวรรษกว็่าได้ ทัง้จากปจัจยัภายใน รวมถงึปจัจยัภายนอกซึง่องค์กรโลกบาลอย่าง
ธนาคารโลกแสดงบทบาทแขง็ขนัเรยีกรอ้งใหป้ระเทศก าลงัพฒันามุ่งปฏริปูประเทศดว้ยการกระจาย
อ านาจเมือ่ครัง้เกดิวกิฤตเศรษฐกจิขึน้ในช่วงเวลาคาบเกีย่วกนั70 

ผลพวงจากรฐัธรรมนูญฉบบันี้71 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนโครงสรา้งการปกครองท้องถิ่นของ
ไทยส่วนใหญ่ซึ่งมลีกัษณะเป็นการปกครองโดยรฐั (Local State-government) ไปสู่การปกครอง
ตนเอง (Local Self-government) ทัง้หมด ระหว่างปี 2542-2543 ได้มกีารแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ต่าง ๆ เกี่ยวกบัการปกครองท้องถิ่นหลายต่อหลายฉบบั72 ท าให้ถึงที่สุดต้องยกเลกิการเข้าด ารง
ต าแหน่ง ‘ควบ’ (หรอืสวมหมวกสองใบ) ของขา้ราชการกระทรวงมหาดไทยในองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ (อปท.) ไม่ว่าจะเป็นผูว้่าฯ ใน อบจ. นายอ าเภอในสุขาภบิาล ตลอดจนก านนั-ผูใ้หญ่บา้นใน 

                                                 
70 ดงัปรากฏขอ้มลู, เอกสาร, รายงานต่าง ๆ จ านวนมากในการผลกัดนัเกีย่วกบัเรื่องนี้เผยแพร่อยูใ่น

เวบ็ไซตข์องธนาคารโลก ด ูhttp://www.worldbank.org/ 
71 มาตรา 285 ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 บญัญตัใิห ้
(1) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ้งมสีภาทอ้งถิน่ และคณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่หรอื ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
(2) สมาชกิสภาทอ้งถิน่ตอ้งมาจากการเลอืกตัง้ คณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ใหม้าจากการ

เลอืกตัง้โดยตรงของประชาชนหรอืมาจากความเหน็ชอบของสภาทอ้งถิน่ 
(3) การเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่และคณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ทีม่าจากการเลอืกตัง้

โดยตรงของประชาชน ใหใ้ชว้ธิอีอกเสยีงลงคะแนนโดยตรงและลบั 
(4) สมาชกิสภาทอ้งถิน่ คณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสีปี่ 
(5) คณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ จะเป็นขา้ราชการซึง่มตี าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ า 

พนกังานหรอืลกูจา้งของหน่วยงานของรฐัหรอืรฐัวสิาหกจิ หรอืของราชการสว่นทอ้งถิน่มไิด้ 
72 ไดแ้ก่ พ.ร.บ.องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั พ.ศ. 2540 (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2543, พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบบัที ่

10) พ.ศ. 2542 และ (ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2543, พ.ร.บ.สภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 
2542, พ.ร.บ.ระเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ.ระเบยีบบรหิารราชการ
เมอืงพทัยา พ.ศ. 2542 
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อบต. เท่ากบัปิดฉาก “การปกครองท้องถิน่โดยกระทรวงมหาดไทย” ที่ด าเนินมาอย่างยาวนานลง
สิน้เชงิ เขยบิเขา้ใกล ้“การปกครองทอ้งถิน่ทีแ่ทจ้รงิ” ยิง่ขึน้ 

ห้วงเดยีวกนันัน้ได้มกีฎหมายใหม่ ๆ ที่เนื้อหาเกี่ยวขอ้งกบัการปกครองท้องถิน่ตามมาอกี
หลายฉบบั73 นอกจากจะได้มาซึ่ง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 254274 ทีถ่อืเป็นกฎหมายแมบ่ทว่าดว้ยการกระจายอ านาจฉบบัแรก 

อนึ่งในปี 2542 สุขาภิบาลได้ถูกเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลจ านวน 980 แห่ง 
ตลอดจนได้มกีารเพิ่มขอบเขตอ านาจ ทัง้ในเชงิพื้นที่และในเชงิหน้าที่ให้กบั อบจ. เพื่อให้มคีวาม
ชดัเจนดา้นรายไดจ้ากภาษอีากรระหว่าง อบจ.กบั อปท.ประเภทอื่น ๆ เพราะมพีืน้ทีท่บัซอ้นกนัอยู่ 

ปี 2543 กฎหมายก าหนดให้นายกเทศมนตรนีครและเมอืงมาจากการเลอืกตัง้โดยตรงของ
ประชาชนเป็นครัง้แรก เป้าหมายหลกัเพื่อใหฝ้่ายบรหิารท้องถิน่มเีสถยีรภาพมัน่คงยิง่ขึน้ เน่ืองจาก
ที่ผ่านมาเทศบาลหลายแห่งประสบปญัหาคล้ายกนันัน่คอื มกีารเปลี่ยนแปลงตวันายกเทศมนตรี
บ่อยครัง้ท าให้การบรหิารงานขาดความต่อเน่ือง และฝ่ายบรหิารต้องพึ่งฝ่ายสภาเทศบาลมาก
จนเกินไป75 ก่อนที่ปี 2546 จะมีการเร่งรดัปรบัปรุงโครงสร้างภายในของท้องถิ่นทัว่ไปให้เป็น
มาตรฐานเดียวกนัทุกประเภท76 โดยน ารูปแบบนายก-สภา (Mayor-council Form) แบบผู้บรหิาร
เขม้แขง็ (Strong Mayor Form) มาใช้ (ดูรปูที่ 7) พรอ้มทยอยยกเลกิคณะผู้บรหิารทีม่าจากมตขิอง
สภาท้องถิน่ด้วยการระบุให้นายก อบจ. นายกเทศมนตรตี าบล ตลอดจนนายก อบต. มาจากการ
เลอืกตัง้ของประชาชนโดยตรง และก าหนดรายละเอยีดกลไกความสมัพนัธ์ระหว่างฝ่ายบรหิารกบั
ฝา่ยสภาใหมต่ามหลกัการแบ่งแยกอ านาจ (Separation of Powers) 

 
                                                 

73 เช่น พ.ร.บ.ว่าดว้ยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542, 
พ.ร.บ.ว่าดว้ยการเขา้ชื่อเสนอขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ พ.ศ. 2542, พ.ร.บ.ระเบยีบบรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 
2542, พ.ร.บ.การเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ พ.ศ. 2545 เป็นตน้ 

74 สาระส าคญัของกฎหมายขา้งตน้ อาท ิใหม้ ี“คณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่” มาก าหนดรายละเอยีดอ านาจหน้าทีใ่นการจดัระบบบรกิารสาธารณะระหว่างรฐักบั อปท. และ
ระหว่าง อปท. ดว้ยกนัเอง รวมถงึวางแนวทางการถ่ายโอนภารกจิอ านาจหน้าที ่และรายไดต่้าง ๆ จากรฐับาล
กลางลงสูท่อ้งถิน่ 

75 ตวัอย่างเช่น ฝา่ยคา้นมกัหาทางโค่นลม้ฝา่ยบรหิารอยู่เป็นประจ า ไม่ว่าจะเป็นการซือ้ตวัสมาชกิสภาให้
ยา้ยขา้ง ลงมตไิมผ่่านงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไม่ยอมเขา้รว่มประชุมพรอ้ม ๆ กนั การต่อรองผลประโยชน์ 
ฯลฯ ดรูายละเอยีดของปญัหาในเทศบาลเหล่าน้ีไดจ้าก มรุต วนัทนากร, การเลอืกตัง้ผูบ้รหิารทอ้งถิน่โดยตรงกบั
เทศบาลไทย: บทสรุปสูอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไทยในภาพรวม, (กรุงเทพฯ: มสิเตอรก์๊อปป้ี (ประเทศไทย), 
2549), หน้า 113-123. 

76 ยกเวน้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รปูแบบพเิศษคอื กรุงเทพมหานครกบัเมอืงพทัยาทีโ่ครงสรา้ง
ภายในไดถู้กปรบัเปลีย่นไปก่อนหน้านัน้แลว้ 
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รปูท่ี 7 รปูแบบโครงสรา้งภายในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของไทยหลงัปี 2546 

 
นัยบวกของความเปลี่ยนแปลงดงักล่าวก็เช่น จะท าให้การเลอืกตัง้ท้องถิน่เน้นการหาเสยีง

โดยแข่งขนักนัที่นโยบาย ผู้บรหิารท้องถิน่จะต้องรบัผดิชอบต่อประชาชนโดยตรง ฝ่ายบรหิารมี
เสถียรภาพยิง่ขึ้น ประชาชนตื่นตวัหนัมาสนใจการเมอืงเรือ่งใกลต้วั เป็นตน้77 

จงึเท่ากบัว่าความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค และส่วนทอ้งถิน่ในยคุนี้เปลีย่นไป
เป็นอันมาก ส่วนภูมิภาคที่เคยเปรยีบเสมอืนผู้บังคับบัญชาส่วนท้องถิ่นโดยหันไปเน้นหนักใน
ทางด้านของการก ากับดูแลมากกว่าอื่นใด ขณะเดียวกันขนาดของราชการส่วนกลางและส่วน
ภมูภิาคกต็อ้งปรบัตวัใหม้ขีนาดเลก็ลง ตรงกนัขา้มกบัส่วนทอ้งถิน่ทีย่อ่มตอ้งถูกขยายใหใ้หญ่โตขึน้ 

ถงึกระนัน้ เหตุผลต่อต้านการเร่งรดัการกระจายอ านาจจากฟากฝ ัง่ทีม่ทีศันะนิยมส่วนกลาง 
(Centralism) กย็งัคงด ารงอยู่ และยิง่ปรากฏเด่นชดัมากตลอดทัง้ปี พ.ศ. 2548 ในความเคลื่อนไหว
คดัค้านความพยายามของรฐับาลขณะนัน้ที่จะถ่ายโอนสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธกิารไป
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกลุ่มองค์กรครูต่าง ๆ ยงัมิพักกล่าวถึงหน่วยงานสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขซึง่กไ็ดแ้สดงท่าทที านองเดยีวกนั ก่อนจะเกดิการรฐัประหารขึน้ในปี 2549 
 
วิกฤตการเมืองห้วงทศวรรษท่ี 2550 
 หลงัจากทีน่โยบายการกระจายอ านาจไดผ้่านยุคเฟ่ืองฟูในช่วงของการบงัคบัใชร้ฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 จากนัน้กเ็ริม่ทรงตวั หยุดชะงกั และถดถอย โดยปจัจยัส าคญัที่
เป็นอุปสรรคขดัขวางย่อมแยกไม่ออกจากวกิฤตการณ์การเมอืงในระดบัชาตเินื่องจากการต่อสูแ้ย่ง

                                                 
77 ธเนศวร ์เจรญิเมอืง, เทศบาลในทศวรรษหน้า เลอืกตัง้นายกเทศมนตรโีดยตรง, (เชยีงใหม่: โครงการ

ศกึษาการปกครองทอ้งถิน่ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 2542), หน้า 2-12. 
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ชงิอ านาจระหว่างสองขัว้ น าไปสู่การเกดิรฐัประหารขึน้ถงึ 2 ครัง้ ทิง้ระยะห่างกนัแค่เพยีงราว 7-8 ปี 
สะทอ้นให้เหน็ว่ากลุ่มชนชัน้น าไม่ว่าเป็นขัว้ใดก็ตามยงัไม่ยนิยอมที่จะกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิน่
อยา่งแทจ้รงิ เพราะหากส่วนกลางคงอ านาจมากมายเช่นเดมิ กลุ่มชนชัน้น าเหล่านี้กย็่อมสามารถเขา้
ครอบครองและแบ่งปนัผลประโยชน์จากใจกลางอ านาจรฐันัน้ไดเ้สมอ 
 รฐัประหาร 19 กนัยายน 2549 

ถงึแมน้การเมอืง ‘ส่วนบน’ จะเกดิความ ‘พลกิผนั’ มหาศาลภายหลงัการรฐัประหารเมื่อวนัที ่
19 กนัยายน พ.ศ. 2549 เป็นต้นว่ารฐัธรรมนูญฉบบัปี 2540 ที่ได้ชื่อว่าส่งเสรมิการกระจายอ านาจ
อย่างเป็นรปูธรรมทีสุ่ดมอีนัต้องถูกยกเลกิไป แต่กใ็ช่จะส่งผลกระทบต่อการเมอืง ‘ขา้งล่าง’ มากนัก 
เพราะตลอดเกอืบ 9 ปีเตม็นับว่านานเพยีงพอทีก่ฎหมายลูกเกี่ยวกบัการกระจายอ านาจจะมีออกมา
ครบถว้น และครอบคลุม 

ประเดน็ใหญ่ทีม่ผีลฉุดรัง้การปกครองทอ้งถิน่กลบัเป็นเรื่องงบประมาณ กฎหมายแรก ๆ ที่
สภานิตบิญัญตัแิห่งชาตทิี่มาหลงัรฐัประหารได้ออกคอื พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 เพื่อยกเลิกเงื่อนไขส าคญัของ
กฎหมายเดมิทีก่ าหนดไวว้่า “..ในช่วงระยะเวลาไม่เกนิ พ.ศ.2549 ให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่มี
รายไดเ้พิม่ขึ้นคดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดข้องรฐับาลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 35..” แต่ยงัคงก าหนด
เป้าหมายของการเพิม่สดัส่วนรายได้ให้แก่ อปท. ให้ได้รบัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 35 ไว้เช่นเดมิ ทว่า
ปราศจากเงือ่นเวลามาก ากบั78 

ขณะที่ พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ได้ขยายเวลาให้ก านัน-
ผูใ้หญ่บา้นพน้จากต าแหน่งเมื่อมอีายุครบ 60 ปี จากเดมิทีม่วีาระด ารงต าแหน่งแน่นอนคราวละ 5 ปี 
นอกจากนี้ยงัได้ยกเลกิที่มาของก านันจากเดมิเคยให้ประชาชนเป็นผู้เลอืก เปลี่ยนเป็นใช้ที่ประชุม
ผู้ใหญ่บ้านของแต่ละต าบลมาตดัสนิใจแทน เท่ากบัว่าภายในต าบลหรอืหมู่บ้านหนึ่ง ๆ มผีู้ที่เป็น
ตวัแทนของคนในพื้นที่สองส่วนซ้อนทบักนัอยู่คอื ฝ่าย “ท้องที่” กบัฝ่าย “ท้องถิ่น” ฝ่ายแรกมฐีานะ
ผู้แทนของรฐั อยู่ในต าแหน่งไปจนเกษียณ แตกต่างจากฝ่ายหลงัที่มวีาระการด ารงต าแหน่งแน่นอน 
และยึดโยงกับประชาชนมากกว่า สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามที่จะคงกลไกอ านาจที่ขึ้นกับ
ราชการส่วนภูมภิาคเอาไว้อย่างเหนียวแน่น (แทนที่จะยกเลกิเมื่อม ีอปท.จดัตัง้ขึน้) ด้วยหวงัสรา้ง
ฐานอ านาจ ณ ระดบัล่างสุดภายในรฐั 
 

                                                 
78 มาตรา 3 ใหย้กเลกิความใน (4) ของมาตรา 30 และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน “..โดยตัง้แต่ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2550 เป็นตน้ไป ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มรีายไดค้ดิเป็นสดัสว่นต่อรายไดส้ทุธขิองรฐับาลไม่น้อยกว่า
รอ้ยละยีส่บิหา้  และโดยมจีุดมุ่งหมายทีจ่ะใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มรีายไดเ้พิม่ขึน้คดิเป็นสดัสว่นต่อรายได้
สทุธขิองรฐับาลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละสามสบิหา้ โดยการจดัสรรสดัสว่นทีเ่ป็นธรรมแก่องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ และค านึงถงึรายไดข้ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่นัน้ดว้ย..” 
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รฐัประหาร 22 พฤษภาคม 2557 
ต้องยอมรบัว่าหลังเหตุรุนแรงทางการเมืองช่วงเดือนเมษายน -พฤษภาคมในปี 2553 

ประเด็นเรื่องการกระจายอ านาจสามารถขยบัขึน้ไปได้ไกลมาก เช่นมขี้อเสนอของคณะกรรมการ
ปฏริปูให ้“ยกเลกิส่วนภูมภิาค” เหลอืเพยีงหน่วยการปกครองทอ้งถิน่กบัราชการบรหิารส่วนกลาง79, 
เกดิกลุ่ม “จงัหวดัจดัการตนเอง” ขึน้ในหลายจงัหวดัเพื่อขานรบั เรยีกรอ้งให้ตัง้เขตปกครองพเิศษ
รปูแบบใหม่ ๆ อาท ิเชยีงใหม่มหานคร แน่นอน ทัง้หมดมอีนัต้องชะงกังนัไปหลงัรฐัประหารครัง้นี้ 
และถูกแทนทีด่ว้ยมาตรการต่าง ๆ ทีเ่น้นดงึอ านาจคนืกลบัใหแ้ก่ส่วนกลาง 

ปฏเิสธไม่ไดเ้ลยว่าการรฐัประหารครัง้นี้ส่งผลกระทบกระเทอืนต่อการปกครองท้องถิน่ไทย 
ถอยหลงักลบัไปไม่ใช่แค่ช่วงก่อนใชร้ฐัธรรมนูญปี 2540 แต่มคีวามพยายามทีจ่ะน าเอาระบบแต่งตัง้
มาใชท้ดแทน80 แบบทีเ่คยท าในสมยัจอมพลสฤษดิ-์จอมพลถนอม ทว่ากท็ าไดไ้มน่าน ทา้ยทีสุ่ดกค็อื
เพียงสัง่งดไม่ให้มกีารเลอืกตัง้ และให้ผู้บรหิารและสมาชกิสภาท้องถิ่นที่ครบวาระสามารถอยู่ใน
ต าแหน่งต่อไปอย่างไม่มีก าหนด 81 ยกเว้นกรณีที่เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ทัง้
กรงุเทพมหานครและเมอืงพทัยา ซึง่ใหส้มาชกิสภามทีีม่าจากการแต่งตัง้ กลายเป็นสภาทอ้งถิ่นทีถู่ก
ยดึกุมด้วยขา้ราชการแบบเต็มรูป รวมไปถงึต าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกบันายกเมอืง
พทัยาทีม่าจากการแต่งตัง้โดยอาศยัค าสัง่ตามมาตรา 44 ของรฐัธรรมนูญฉบบัชัว่คราว พ.ศ. 2557 

ยิง่เสยีกว่านัน้ นโยบายหลายเรื่องของรฐับาลคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ล้วน
แลว้แต่เป็นมาตรการในเชงิลดิรอนอ านาจทอ้งถิน่ลง เรื่องงบประมาณมกีารยา้ยฐานไปใหผ้่านลงมา
ทางส่วนภูมภิาคแทนที่จะให้ อปท.ด าเนินการเช่นที่ผ่านมา โดยให้จงัหวดัและอ าเภอเป็นหน่วย
รบัผดิชอบ และให้ก านัน-ผู้ใหญ่บา้นมบีทบาท มใิช่ผูบ้รหิารท้องถิน่อย่างทีค่วรเป็น เรื่องบุคลากรมี
การรวบอ านาจการบรหิารงานบุคคลไปไว้ยงัส่วนกลาง ทัง้ที่ในความเป็นจรงิส่วนท้องถิ่นขยาย
ใหญ่โตมากแลว้ โดยเฉพาะในแง่บุคลากร (ดูตารางที ่4) ทอ้งถิน่ก าลงักลบักลายเป็นภาคขยายของ
กลไกรฐัอกีครัง้หนึ่ง 
 
 

                                                 
79 ด ู“แนวทางการปฏริปูประเทศไทย ขอ้เสนอต่อพรรคการเมอืงและผูม้สีทิธเิลอืกตัง้,” วรีฟีอรม์ (18 

กรกฎาคม 2555), จาก http://v-reform.org/แนวทางการปฏริปูประเทศไ/ 
80 ประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิฉบบัที ่85 เรื่อง การไดม้าซึง่สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิาร

ทอ้งถิน่เป็นการชัว่คราว และฉบบัที ่86 เรื่อง การไดม้าซึง่สมาชกิสภากรุงเทพมหานครและสมาชกิสภาเขตเป็น
การชัว่คราว ณ วนัที ่10 กรกฎาคม 2557 

81 ค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิี ่1/2557 เรื่อง การไดม้าซึง่สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอื
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่เป็นการชัว่คราว ณ วนัที ่25 ธนัวาคม 2557 
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ตารางท่ี 4 ขอ้มลูเกีย่วกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รปูแบบทัว่ไป พ.ศ. 256082 
 

รปูแบบ อปท. จ านวน (แห่ง) นายกฯ (คน) สมาชิกฯ (คน) 
อบจ. 76 76 2,246 

เทศบาล 
นคร 30 

2,441 
30 720 

เมอืง 178 178 3,063 
ต าบล 2,233 2,233 27,084 

อบต. 5,333 5,334 110,359 
รวม 7,850 7,851 143,472 

 

กิจกรรม 
12.2.1 เมื่อครัง้ประเทศไทยมกีารเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ท าให้การจดั

ระเบยีบการปกครองประเทศตอ้งเปลีย่นแปลงตามไปดว้ย จงอภปิรายถงึผลทีเ่กดิขึน้ตามมา เหมอืน
หรอืต่างอยา่งไรหากเปรยีบเทยีบกบัยคุก่อนหน้านัน้ 
 
แนวตอบ 

หลงัการปฏวิตัิเปลี่ยนแปลงการปกครอง รฐับาลคณะราษฎรได้ตรากฎหมายจดัระเบยีบ
บรหิารราชการแผ่นดนิออกมา แบ่งเป็นส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค และส่วนท้องถิ่น ส่วนกลางได้แก่ 
กระทรวง ทบวง กรม ส่วนภูมภิาคได้แก่ จงัหวดั อ าเภอ ส่วนท้องถิ่นยงัมเีพยีง “เทศบาล” เพียง
รปูแบบเดยีวเท่านัน้ โดยไดท้ าการยกเลกิมณฑล และสุขาภบิาลทีม่มีาตัง้แต่สมยัรชักาลที ่5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
82 ขอ้มลูจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ณ วนัที ่1 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
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เร่ืองท่ี 12.2.2 การแบ่งสรรอ านาจและป ิกิริยาระหว่างรฐักบัท้องถ่ิน 
 
ความน า 

ในหวัข้อนี้พยายามอธบิายให้เห็นหลกัคดิในการจดัแบ่งภารกิจระหว่างส่วนกลางกบัส่วน
ท้องถิ่นของต่างประเทศ องค์กรผู้มหีน้าที่จดัท าบรกิารสาธารณะ แหล่งที่มาทางอ านาจที่องค์กร
ปกครองทอ้งถิน่ใช ้ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างส่วนกลาง-ภมูภิาคกบัทอ้งถิน่ในประเทศไทย 

หน้าที่ภารกิจของส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค และส่วนท้องถิ่นเกิดความซ ้าซ้อน ทัง้ระหว่าง
ราชการส่วนกลางกบัราชการส่วนภมูภิาค ราชการส่วนกลางกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ราชการ
ส่วนภมูภิาคกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ดว้ยกนัเอง 
 
แนวคิดการแบ่งภารกิจหน้าท่ีระหว่างรฐับาลกบัองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โดยทัว่ไป ภารกจิหน้าทีข่องรฐับาลระดบัชาตแิละส่วนทอ้งถิน่ถอืว่าเป็นกจิกรรมทีม่ลีกัษณะ
เป็นบรกิารสาธารณะ (Public Services)83 ซึง่รฐัมอี านาจหน้าทีจ่ดัท าเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อนึ่ง ใน
ประเทศทีม่กีารกระจายอ านาจไปสู่องคก์รทอ้งถิน่กจ็ะปรากฏการแบ่งแยกการจดัท ากจิการดงักล่าว
ระหว่างรฐับาลกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ออก 2 ประเภท ดงันี้84 

(1) บรกิารสาธารณะระดบัชาต ิ(National Affairs) หมายถงึกจิกรรมทีด่ าเนินการโดยองคก์ร
ของรฐับาลระดบัชาต ิซึง่จะเป็นกจิกรรมทีมุ่่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมภายในรฐั ทัง้นี้ จะมคีุณลกัษณะ
ส าคญั ไดแ้ก่ 

1.1 เป็นกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัความมัน่คงแห่งรฐั เช่น กองทพั งานข่าวกรอง งานรกัษา
ความมัน่คงอื่น ๆ เป็นตน้ 

1.2 เป็นกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยภายในและกระบวนการทาง
ยตุธิรรม เช่น กจิการต ารวจ ศาลยตุธิรรม เป็นตน้ 

1.3 เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นตัวแทนในนามของรฐัโดยรวม เช่น กิจกรรม
ทางดา้นการทตูและความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ เป็นตน้ 

1.4 เป็นกจิกรรมทีต่้องการใหเ้กดิมาตรฐานเดียวกนัทัว่ประเทศ เช่น ระบบกฎหมาย ระบบ
การศกึษาแห่งชาต ิการสาธารณสุขแห่งชาต ิระบบแลกเปลีย่นเงนิตรา เป็นตน้ 

                                                 
83 ด ูนนัทวฒัน์ บรมานนัท,์ หลกักฎหมายปกครองเกีย่วกบับรกิารสาธารณะ, (กรุงเทพฯ: วญิญชูน, 

2552), หน้า 34-35. 
84 วสนัต ์เหลอืงประภสัร,์ สารานุกรมการปกครองทอ้งถิน่ไทย เรื่อง ภารกจิหน้าทีอ่งคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่, (นนทบุร:ี สถาบนัพระปกเกลา้, 2547), หน้า 4-6. 
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การบรกิารสาธารณะระดบัชาตจิงึเป็นกจิกรรมทีมุ่่งสรา้งความเป็นเอกภาพ รวมถงึกจิกรรม
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการก าหนดแบบแผนและมาตรฐานงานดา้นต่าง ๆ ภายในรฐั ก่อให้เกดิประโยชน์สุข
แก่สงัคมโดยรวม มากกว่าจะมุง่เน้นไปยงับางพืน้ทีห่รอืชุมชนแห่งใดเป็นการเฉพาะ 

(2) บรกิารสาธารณะระดบัทอ้งถิน่ (Local Affairs) หมายถงึกจิกรรมทีด่ าเนินการโดยองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ ถอืเป็นองคก์รทีบ่รหิารงานภายใต้ตวัแทนของประชาชนในแต่ละทอ้งถิน่ เน้น
มุง่จดัท าภารกจิเพื่อผลประโยชน์ของทอ้งถิน่ของตนเป็นการเฉพาะ ซึง่มกัเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องราวชวีติ
ความเป็นอยูข่องราษฎร 

จากที่กล่าวมา เราคงพอแยกกิจกรรมที่เป็นบรกิารสาธารณะระดบัชาติออกจากบรกิาร
สาธารณะระดบัท้องถิ่นได้อยู่บ้าง แต่ในทางปฏบิตัิแล้วการก าหนดว่ากิจกรรมใดควรเป็นบรกิาร
สาธารณะระดบัชาติ และกิจกรรมใดควรเป็นของท้องถิ่นนัน้ มไิด้มขี้อก าหนดที่เป็นสากลทัว่ไป 
หากแต่ขึ้นอยู่กับเหตุปจัจยัภายในของรฐัหน่ึง ๆ รวมถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ช่วงเวลา ไม่ว่าจะเป็นพฒันาการของรฐั ระดบัของการกระจายอ านาจภายในรฐั ระดบัของความเป็น
สถาบนัขององคก์รปกครองท้องถิน่ นโยบายของรฐับาลแห่งชาตใินช่วงเวลาหนึ่ง ดงัจะเหน็ได้จาก
การจดัแบ่งภารกจิบรกิารสาธารณะของ 4 ประเทศในตารางขา้งทา้ยน้ี 
 

ตารางท่ี 5 การจดัแบ่งภารกจิในประเทศออสเตรเลยี แคนาดา นิวซแีลนด ์และสหรฐัอเมรกิา85 
 

ภารกิจหน้าท่ี ออสเตรเลีย แคนาดา นิว ีแลนด ์ สหรฐัอเมริกา 
รปูแบบรฐั รฐัรวม รฐัรวม รฐัเด่ียว รฐัรวม 

ดา้นวางแผน 
- ย่านทีพ่กัอาศยั 
 
- ผงัเมอืง 
 
- ทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม 
 
- การวางแผนภาค 

 
มลรฐั,  
ทอ้งถิน่ 
ทอ้งถิน่ 
 
มลรฐั,  
ทอ้งถิน่ 
ทอ้งถิน่ 

 
มลรฐั,  
ทอ้งถิน่ 
มลรฐั,  
ทอ้งถิน่ 
มลรฐั,  
ทอ้งถิน่ 

- 

 
สว่นกลาง,  
เขตพเิศษ 
ภาค 
 
ทอ้งถิน่ 
 
ภาค 

 
รฐับาลกลาง, 
ทอ้งถิน่ 
ทอ้งถิน่ 
 
มลรฐั,  
ทอ้งถิน่ 
มลรฐั,  
ทอ้งถิน่ 

การศกึษา 
- ก่อนวยัเรยีน 
- ประถมศกึษา 
- มธัยมศกึษา 

 
มลรฐั 
มลรฐั 
มลรฐั 

 
มลรฐั 
มลรฐั 
มลรฐั 

 
สว่นกลาง 
สว่นกลาง 
สว่นกลาง 

 
ทอ้งถิน่ 
ทอ้งถิน่ 
ทอ้งถิน่ 

                                                 
85 ปรบัปรุงจาก Emanuele Padovani and David W. Young, op. cit., pp. 17-18. 
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- อาชวีะศกึษา 
 
- อุดมศกึษา 
 
- การศกึษาผูใ้หญ่ 

มลรฐั 
 
รฐับาลกลาง, 
มลรฐั 
มลรฐั 

มลรฐั 
 
รฐับาลกลาง 
 
มลรฐั 

สว่นกลาง 
 
สว่นกลาง 
 
สว่นกลาง 

มลรฐั,  
ทอ้งถิน่ 
มลรฐั 
 
มลรฐั,  
ทอ้งถิน่ 

สวสัดกิารสงัคม 
- สถานรบัเลีย้งเดก็ 
 
- สวสัดกิารครอบครวั 
 
 
- ทีอ่ยู่อาศยั 
 
- ประกนัสงัคม 

 
มลรฐั 
 
มลรฐั 
 
 
มลรฐั,  
ทอ้งถิน่ 
รฐับาลกลาง 

 
มลรฐั 
 
มลรฐั 
 
 
มลรฐั,  
ทอ้งถิน่ 
มลรฐั 

 
สว่นกลาง 
 
สว่นกลาง 
 
 
สว่นกลาง 
 
สว่นกลาง 

 
มลรฐั,  
ทอ้งถิน่ 
รฐับาลกลาง, 
มลรฐั,  
ทอ้งถิน่ 

- 
 
รฐับาลกลาง 

บรกิารสาธารณสขุ 
- หน่วยบรกิารปฐมภูม ิ
- โรงพยาบาล 
 
- การคุม้ครองสง่เสรมิสขุภาพ 
 
 
- โรงพยาบาลดา้นสขุภาพจติ 

 
รฐับาลกลาง 
มลรฐั 
 
รฐับาลกลาง, 
มลรฐั,  
ทอ้งถิน่ 
มลรฐั 

 
มลรฐั 
มลรฐั 
 
มลรฐั,  
ทอ้งถิน่ 
 
มลรฐั 

 
สว่นกลาง 
สว่นกลาง 
 
สว่นกลาง,  
เขตพเิศษ 
 
สว่นกลาง 

 
ภาคเอกชน 
รฐับาลกลาง,  
ทอ้งถิน่ 
รฐับาลกลาง, 
มลรฐั,  
ทอ้งถิน่ 
มลรฐั 

การประปา 
- น ้าและสขุาภบิาล 
 
- การประปา 

 
มลรฐั,  
ทอ้งถิน่ 
มลรฐั,  
ทอ้งถิน่ 

 
ทอ้งถิน่ 
 
มลรฐั,  
ทอ้งถิน่ 

 
เขตพเิศษ 
 
เขตพเิศษ 

 
ทอ้งถิน่ 
 
ทอ้งถิน่ 

พลงังาน 
- บรกิารเชือ้เพลงิ 
 
- การไฟฟ้า 

 
มลรฐั 
 
มลรฐั 

 
มลรฐั 
 
มลรฐั 

 
สว่นกลาง,  
ภาค 
เขตพเิศษ 

 
ทอ้งถิน่ 
 
ทอ้งถิน่ 

ขนสง่มวลชน 
- ถนน 
 
- ขนสง่สาธารณะ 

 
มลรฐั 
 
มลรฐั 

 
ทอ้งถิน่ 
 
ทอ้งถิน่ 

 
สว่นกลาง,  
เขตพเิศษ 
สว่นกลาง, 

 
รฐับาลกลาง 
 
มลรฐั,  
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- ถนนในเมอืง 
 
- ระบบขนสง่มวลชนในเมอืง 
 
- ท่าเรอื 
 
 
- สนามบนิ 

 
 
มลรฐั, 
ทอ้งถิน่ 
ทอ้งถิน่  
 
มลรฐั 
 
 
มลรฐั 

 
 
ทอ้งถิน่ 
 
ทอ้งถิน่ 
 
รฐับาลกลาง, 
มลรฐั,  
ทอ้งถิน่ 
รฐับาลกลาง, 
มลรฐั,  
ทอ้งถิน่ 

ภาค,  
เขตพเิศษ 
เขตพเิศษ 
 
เขตพเิศษ 
 
เขตพเิศษ 
 
 
สว่นกลาง,  
เขตพเิศษ 

ทอ้งถิน่ 
 
มลรฐั,  
ทอ้งถิน่ 
มลรฐั,  
ทอ้งถิน่ 
ทอ้งถิน่ 
 
 
รฐับาลกลาง,  
ทอ้งถิน่ 

สง่เสรมิการพฒันาธุรกจิ 
- การเกษตร ปา่ไม ้ประมง 
 
 
- สง่เสรมิเศรษฐกจิ 
 
 
- การคา้และอุตสาหกรรม 
 
 
- การท่องเทีย่ว 

 
รฐับาลกลาง, 
มลรฐั,  
ทอ้งถิน่ 
รฐับาลกลาง, 
มลรฐั,  
ทอ้งถิน่ 
รฐับาลกลาง, 
มลรฐั,  
ทอ้งถิน่ 
รฐับาลกลาง, 
มลรฐั,  
ทอ้งถิน่ 

 
รฐับาลกลาง, 
มลรฐั 
 
มลรฐั,  
ทอ้งถิน่ 
 
รฐับาลกลาง, 
มลรฐั 
 
รฐับาลกลาง, 
มลรฐั,  
ทอ้งถิน่ 

 
สว่นกลาง,  
เขตพเิศษ 
 
สว่นกลาง,  
เขตพเิศษ 
 
สว่นกลาง 
 
 
สว่นกลาง,  
ภาค,  
เขตพเิศษ 

 
รฐับาลกลาง, 
มลรฐั 
 
มลรฐั,  
ทอ้งถิน่ 
 
รฐับาลกลาง, 
มลรฐั,  
ทอ้งถิน่ 
มลรฐั,  
ทอ้งถิน่ 

ความปลอดภยั 
- ต ารวจ 
 
- ดบัเพลงิ 

 
มลรฐั 
 
มลรฐั 

 
ทอ้งถิน่ 
 
มลรฐั, 
ทอ้งถิน่ 

 
สว่นกลาง,  
ภาค 
ภาค,  
ทอ้งถิน่ 

 
มลรฐั,  
ทอ้งถิน่ 
ทอ้งถิน่ 

 
เห็นได้ว่างานที่ท้องถิ่นของต่างประเทศรบัผดิชอบ ดงั 4 ประเทศข้างต้น มขีอบเขตและ

ลกัษณะงานที่กว้างขวาง เช่น ท้องถิ่นจดัการศึกษาตัง้แต่ขัน้พื้นฐานจนถึงระดบัก่อนอุดมศึกษา 
ทอ้งถิน่รบัผดิชอบในการสรา้งและบรหิารระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ เป็นตน้ 



 

48 
 

ส าหรบัประเทศไทย เมื่อพูดถึงองค์กรผู้มหีน้าที่จดัท าบรกิารสาธารณะนัน้นับว่ามคีวาม
หลากหลาย และค่อนขา้งสลบัซบัซ้อน หาใช่มเีพยีงส่วนราชการ หากแต่มีรฐัวสิาหกิจ หน่วยงาน
ของรฐัทีม่ไิดเ้ป็นส่วนราชการ/รฐัวสิาหกจิ หรอืกระทัง่มอบใหเ้อกชนจดัท าแทนกต็าม นัน่คอื 

(1) ส่วนราชการ ถือเป็นบรกิารสาธารณะที่รฐัหรอืฝ่ายปกครองเป็นผู้จดัท าเอง โดยใช้
องคก์รหรอืหน่วยงานของรฐัและเจา้หน้าทีข่องรฐัเป็นผูจ้ดัท า และเป็นผู้รบัผดิชอบดา้นงบประมาณ 
แบ่งออกเป็น 3 ระดบั องิตาม พ.ร.บ.ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 253486 

1.1 การจดัท าบรกิารสาธารณะโดยส่วนกลาง องคก์รทีด่ าเนินการจดัท าบรกิาร
สาธารณะในส่วนกลาง ไดแ้ก่ กระทรวง (ทบวง) และกรม รวมทัง้ส่วนราชการที่
เรยีกชื่ออยา่งอื่นของส่วนกลาง มอี านาจหน้าทีร่เิริม่ก าหนดนโยบาย วนิิจฉัยสัง่การ 
จดัท างบประมาณ และควบคุมดแูลใหร้าชการบรหิารส่วนอื่น ๆ ปฏบิตัติามนโยบาย
แผนงานและโครงการทัง้หลายเหล่านัน้ ภารกจิของส่วนกลางตอ้งเกีย่วขอ้งกบั
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ มลีกัษณะเป็นภารกจิมหภาค เช่น การป้องกนั
ประเทศ การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยภายใน การป้องกนัสาธารณภยั การศกึษา 
การสาธารณสุข การคมนาคม การคลงั เป็นต้น ควรเน้นใหก้ารส่งเสรมิสนับสนุน
งานดา้นวชิาการ รวมถงึก าหนดมาตรฐานกลางมากกว่าจะปฏบิตัเิสยีเอง 
1.2 การจดัท าบรกิารสาธารณะโดยส่วนภมูภิาค องคก์รทีด่ าเนินการจดัท าบรกิาร
สาธารณะในส่วนภมูภิาค ไดแ้ก่ จงัหวดั อ าเภอ (กิง่อ าเภอ) ซึง่ในทางปฏบิตัแิลว้
รวมทัง้ต าบล และหมูบ่า้นทีเ่รยีกว่าเป็นการปกครองส่วนทอ้งทีด่ว้ย เป็นบรกิาร
สาธารณะทีอ่ยูใ่นอ านาจหน้าทีข่องส่วนกลางทีไ่ดแ้ยกออกไปตัง้ทีท่ าการของตน
ตามเขตปกครองในพืน้ทีต่่าง ๆ ทัว่ประเทศ และแบ่งอ านาจบางอยา่งไปให ้โดยให้
มเีจา้หน้าทีข่องส่วนกลางซึง่สงักดักระทรวง กรมต่าง ๆ ประจ าการอยู ่เพื่อ
สนองตอบความตอ้งการของประชาชนในระดบัพืน้ที่ไดอ้ยา่งทนัท่วงทยีิง่ขึน้ เน้น
ภาคปฏบิตัเิป็นบางส่วน งบประมาณของส่วนภูมภิาคมาจากงบประมาณของ
กระทรวง กรมต่าง ๆ ส่วนกลางยงัคงมอี านาจควบคุมบงัคบับญัชาส่วนภูมภิาคอยู่
มาก 
1.3 การจดัท าบรกิารสาธารณะโดยส่วนทอ้งถิน่ องคก์รทีด่ าเนินการจดัท าบรกิาร
สาธารณะในส่วนทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์าร
บรหิารส่วนต าบล กรงุเทพมหานคร และเมอืงพทัยา บรกิารสาธารณะทีจ่ดัท าโดย
ส่วนทอ้งถิน่นัน้มมีากมายและหลากหลาย เช่น บรกิารสาธารณะบางประเภททีร่ฐั
ไดม้อบหมายให ้อปท.เป็นผูจ้ดัท า ไมว่่าจะเป็นดแูลรกัษาความสะอาด จดัใหม้ี

                                                 
86 นนัทวฒัน์ บรมานนัท,์ อา้งแลว้, หน้า 148-149. 
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น ้าประปา หรอืสถานทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจ ฯลฯ ส าหรบัผูด้ าเนินการจดัท ายอ่มไดแ้ก่ 
เจา้หน้าทีข่องทอ้งถิน่เป็นผูด้ าเนินการเอง โดยอาศยังบประมาณและทรพัยส์นิ
บางส่วนของทอ้งถิน่นัน้ ๆ ในการจดัท า โดยทางส่วนกลางอยูใ่นฐานะผูก้ ากบัดแูล  
 

                       

                  

       

   

                          

       

        

     

      

                           

                       

                        

      

                      

             

          

                

 
 

รปูท่ี 8 โครงสรา้งการจดัระเบยีบบรหิารราชการของไทย87 
 

(2) รฐัวิสาหกิจ เนื่องด้วยการจดัท าบรกิารสาธารณะในระบบราชการมขี้อจ ากัดหลาย
ประการ เช่น ระเบียบแบบแผนต่าง ๆ ของทางราชการท าให้ปราศจากความคล่องตัวในการ

                                                 
87 ปรบัปรุงจาก นครินทร์ เมฆไตรรตัน์, ทศิทางการปกครองท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศ

เปรยีบเทยีบ, อา้งแลว้, หน้า 38. 
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ปฏบิตังิาน และล าดบัชัน้บงัคบับญัชายงัผลใหเ้กดิความล่าชา้ ดงันัน้ หากจะน าเอาระบบราชการไป
ใหบ้รกิารบางประเภททีม่ลีกัษณะในเชงิธุรกจิเช่นเดยีวกบัภาคเอกชนกย็่อมไมเ่หมาะสม และเตม็ไป
ด้วยขอ้ก าจดัในเชงิของการแข่งขนั ดงันัน้ จงึมกีารสรา้งองค์กรขึ้นใหม่เรยีกว่ารฐัวสิาหกิจ (State 
Enterprise) ใหเ้ขา้มามบีทบาทแทน88 

(3) หน่วยงานของรฐัอ่ืน โดยมกีารจดัตัง้องค์กรของรฐัอกีประเภทหนึ่งทีม่ใิช่ส่วนราชการ
หรอืรฐัวสิาหกิจขึน้โดยตรากฎหมายก่อตัง้องค์กรเหล่านี้เป็นการเฉพาะราย ตามความจ าเป็นและ
สถานการณ์ในขณะจดัตัง้ องค์กรเหล่านี้มฐีานะเป็นองค์กรของรฐัรูปแบบพเิศษที่เป็นนิติบุคคล มี
ความเป็นอสิระ และมโีครงสรา้งรวมถงึวธิบีรหิารจดัการเป็นของตวัเอง โดยมากมกัไดร้บัเงนิอุดหนุน
จากรฐั และใหท้ าภารกจิตามทีถู่กระบุไวใ้นกฎหมาย89 

ตัวอย่างส าคัญเช่น “องค์การมหาชน” ตาม พ.ร.บ.องค์การมหาชน พ.ศ. 2542  และ 
“มหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั” ตามกฎหมายจดัตัง้มหาวทิยาลยัแห่งนัน้ 
 (4) ภาคเอกชน เป็นกรณีที่รฐัมอบอ านาจในการจดัท าบรกิารสาธารณะบางประเภทให้แก่
องค์กรในภาคธุรกจิเป็นผูด้ าเนินการแทน ซึ่งก็อาจจะอยู่ในรปูของสมัปทาน แต่ทัง้นี้ต้องอยู่ภายใต้
การก ากบัดแูล ก าหนดหลกัเกณฑ ์หรอืวางมาตรฐานการบรกิารโดยรฐั 
 
ฐานท่ีมาของอ านาจหน้าท่ีขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

กล่าวเฉพาะส่วนท้องถิ่น หลกัในการจดัวางภารกจิหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิน่มอียู่
ดว้ยกนั 3 แนวทาง ดงันี้90 

(1) หลกัภารกิจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย ภารกจิหน้าทีท่ีท่อ้งถิน่ด าเนินการไดต้้องมี
กฎหมายระบุเอาไว้ให้เป็นอ านาจของท้องถิน่ ท้องถิน่ไม่สามารถท าเกนิกว่าที่กฎหมายก าหนดได ้
ภายใตห้ลกัวตัถุประสงค ์(Ultra Vires) ภารกจิหน้าทีข่อง อปท.จงึถูกจ ากดัขอบเขตโดยกฎหมาย 

ประเทศที่ยดึถอืหลกัการขอ้นี้มกัมพีฒันาการมาจากรฐัราชาธปิไตย และกลุ่มประเทศแอง
โกล เช่น องักฤษ ออสเตรเลยี รวมถงึประเทศไทย 

(2) หลกัภารกิจตามความสามารถทัว่ไป (General Competence) ทอ้งถิน่สามารถจดัท า
ภารกิจหน้าที่ได้อย่างกว้างขวาง ตราบเท่าที่ไม่เป็นการกระท าอนัละเมดิกฎหมายหรอืกระทบต่อ
อ านาจของสถาบนัทางปกครองอื่น ค่อนขา้งใหอ้สิระกบัทอ้งถิน่ทีจ่ะเลอืกด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ตาม

                                                 
88 นนัทวฒัน์ บรมานนัท,์ อา้งแลว้, หน้า 149. 
89 นนัทวฒัน์ บรมานนัท,์ เพิง่อา้ง, หน้า 172. 
90 สรุปจาก วสนัต ์เหลอืงประภสัร,์ สารานุกรมการปกครองทอ้งถิน่ไทย เรื่อง ภารกจิหน้าทีอ่งคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่, อา้งแลว้, หน้า 6-12. 
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ความต้องการของคนในท้องถิน่ หรอือาจเรยีกว่าหลกัการบรหิารโดยอสิระ (Free Administration) 
นัน่เอง 

ประเทศที่ยดึหลกัการนี้มกัมพีฒันาการของรฐัสมยัใหม่มาจากการรวมตัวกันของชุมชน
ทอ้งถิน่ เช่น เยอรมนั ฝรัง่เศส รวมถงึกลุ่มประเทศนอรด์กิในแถบยุโรปเหนือ ตลอดจนญี่ปุน่ เกาหลี
ใต ้เป็นตน้ 

(3) หลกัภารกิจตามท่ีได้รบัมอบหมาย หลายภารกิจซึ่งโดยหน้าที่แล้วถือเป็นภารกิจ
พื้นฐานที่รฐับาลส่วนกลางต้องจดัให้มี แต่ได้มอบหมายหรือให้อ านาจ (Delegate) แก่องค์กร
ปกครองทอ้งถิน่เป็นผูด้ าเนินการแทนภายใต้แบบแผนและมาตรฐานทีร่ฐัก าหนดเอาไว้ ทัง้ทีก่็ไม่ใช่
ภารกจิของทอ้งถิน่โดยแท ้โดยทางรฐัส่วนกลางเป็นผูใ้หก้ารสนับสนุนดา้นงบประมาณแก่ทอ้งถิน่ 

เช่นในฝรัง่เศส แม้ว่าท้องถิ่นจะมีภารกิจตามหลักความสามารถทัว่ไป แต่กฎหมายก็
ก าหนดให้นายกเทศมนตรีที่ถือเป็นผู้บริหารของเทศบาลมีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
ขณะเดยีวกนัอกีดว้ย 
 ดงัได้กล่าวข้างต้น อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นของไทยยดึแนวทางแรกเป็น
หลกั โดยแบ่งออกเป็น 3 ฐานทีม่า ไดแ้ก่  

(1) กฎหมายจดัตัง้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่ละรปูแบบ91 ซึง่ในกรณีเทศบาลกบั อบต.
แบ่งเป็นหน้าทีท่ี่ ‘ต้อง’ กระท า เช่น รกัษาความสะอาดของถนนหรอืทางเดนิ รวมทัง้การก าจดัขยะ
มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล, บ ารุงศิลปะ จารตีประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น และวฒันธรรมอันดีของ
ทอ้งถิน่ โดยภารกจิของทาง อบจ.จะไม่ซ ้ากบัภารกจิของ อปท.ในรูปแบบอื่น ๆ และหน้าทีท่ี่ ‘อาจ’ 
กระท า เช่น ให้มแีละบ ารุงสวนสาธารณะ และสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ  กิจการเกี่ยวกบัพาณิชย์ 
ฯลฯ เพื่อใหร้าษฎรในแต่ละทอ้งถิน่มหีลกัประกนัว่าจะไดร้บัการบรกิารสาธารณะขัน้พืน้ฐานประการ
ใดบา้ง ส่วนภารกจินอกเหนือจากนี้กข็ ึน้อยูก่บัศกัยภาพ ตลอดจนความจ าเป็นของแต่ละทอ้งถิน่  

(2) กฎหมายกระจายอ านาจ92 มเีจตนารมณ์ชดัเจนที่จะขยายขอบเขตอ านาจขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหก้วา้งขวางเพิม่ขึน้ (มากกว่าทีเ่คยถูกระบุไวใ้นกฎหมายจดัตัง้ ดงัตารางที ่6) 
โดยไดแ้บ่ง อปท.ออกเป็น 2 ขนาดคอื “ขนาดเลก็” ไดแ้ก่เทศบาล เมอืงพทัยา และ อบต. มอี านาจ
หน้าที่เช่น การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ การจดัการศึกษา  การส่งเสรมิกีฬา กับ 
“ขนาดใหญ่” ก็คอื อบจ. มอี านาจหน้าที่เช่น การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการ
                                                 

91 ไดแ้ก่ พ.ร.บ.องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั พ.ศ. 2540, พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496, พ.ร.บ.สภาต าบล
และองคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537, พ.ร.บ.ระเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528, พ.ร.บ.
ระเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา พ.ศ. 2521 

92 หมายถงึ พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 
2542 ในมาตรา 16 ระบุถงึภารกจิและอ านาจหน้าทีข่อง อปท.ขนาดเลก็ ขณะทีม่าตรา 17 จะเป็นภารกจิและ
อ านาจหน้าทีข่อง อปท.ขนาดใหญ่ 
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พฒันาท้องถิ่น การจดัให้มพีพิิธภณัฑ์ และหอจดหมายเหตุ การขนส่งมวลชน และการวศิวกรรม
จราจร ส่วนกรุงเทพมหานครนัน้ให้มอี านาจหน้าที่เช่นเดียวกบัท้องถิ่นขนาดเล็กและขนาดใหญ่
รวมกนั  

(3) กฎหมายเฉพาะเรื่องต่าง ๆ 93 ซึ่งในที่นี้พบว่ามีหลายฉบับที่รบัรองให้ อปท.ออก
ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่เพื่อใชบ้งัคบัในพืน้ทีข่องตนได้ ทว่าส่วนใหญ่เป็นกฎหมายทีอ่อกมาภายใต้บรบิท
ของการรวมศูนยอ์ านาจ เนื้อหาของกฎหมายจงึค่อนขา้งเน้นคงอ านาจใหอ้ยู่ทีส่่วนกลาง 

 
ตารางท่ี 6 ภารกจิหน้าทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามกฎหมายกระจายอ านาจ  

 
ภารกิจและอ านาจหน้าท่ีของ                                       

องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเลก็ 
(มาตรา 16) 

ภารกิจและอ านาจหน้าท่ีของ                                       
องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่ 

(มาตรา 17) 
1. การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ของตนเอง 1. การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ของตนเอง และ

ประสานการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัตามระเบยีบที่
คณะรฐัมนตรกี าหนด 

2. การจดัใหม้แีละบ ารุงรกัษาทางบก ทางน ้า และ
ทางระบายน ้า 

2. การสนบัสนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อื่นใน
การพฒันาทอ้งถิน่ 

3. การจดัใหม้แีละควบคุมตลาด ท่าเทยีบเรอื ท่า
ขา้ม และทีจ่อดรถ 

3. การประสานและใหค้วามร่วมมอืในการปฏบิตัิ
หน้าทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อื่น 

4. การสาธารณูปโภค และการก่อสรา้งอื่น ๆ 4. การแบง่สรรเงนิซึง่ตามกฎหมายจะตอ้งแบ่ง
ใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อื่น 

5. การสาธารณูปการ 5. การคุม้ครอง ดแูล และบ ารุงรกัษาปา่ไม ้ทีด่นิ 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

6. การสง่เสรมิ การฝึก และประกอบอาชพี 6. การจดัการศกึษา 
7. การพาณิชย ์และการสง่เสรมิการลงทุน 7. การสง่เสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาค และ

สทิธหิน้าทีข่องประชาชน 
8. การสง่เสรมิการท่องเทีย่ว 8. การสง่เสรมิการมสีว่นร่วมของราษฎรในการ

พฒันาทอ้งถิน่ 
9. การจดัการศกึษา 9. การสง่เสรมิการพฒันาเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
10. การสงัคมสงเคราะห ์และการพฒันาคุณภาพ 10. การจดัตัง้และดแูลระบบบ าบดัน ้าเสยีรวม 

                                                 
93 อย่างเช่น พ.ร.บ.จดัระเบยีบการจอดยานยนตใ์นเขตเทศบาลและสขุาภบิาล พ.ศ. 2503, พ.ร.บ.

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, พ.ร.บ.สสุานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528, พ.ร.บ.รกัษาความสะอาดและความเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง พ.ศ.2535, พ.ร.บ.โรคพษิสนุขับา้ พ.ศ. 2535, พ.ร.บ.สง่เสรมิและรกัษาคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535, พ.ร.บ.การขดุดนิและถมดนิ พ.ศ. 2543 ฯลฯ 
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ชวีติเดก็ สตร ีคนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 
11. การบ ารงุรกัษาศลิปะ จารตีประเพณี ภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่ และวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่ 

11. การก าจดัมลูฝอยและสิง่ปฏกิลูรวม 

12. การปรบัปรุงแหล่งชมุชนแออดั และการจดัการ
เกีย่วกบัทีอ่ยู่อาศยั 

12. การจดัการสิง่แวดลอ้มและมลพษิต่าง ๆ 

13. การจดัใหม้แีละบ ารุงรกัษาสถานทีพ่กัผ่อน
หย่อนใจ 

13. การจดัการและดแูลสถานทีข่นสง่ทัง้ทางบกและ
ทางน ้า 

14. การสง่เสรมิกฬีา 14. การสง่เสรมิการท่องเทีย่ว 
15. การสง่เสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาค 
และสทิธเิสรภีาพของประชาชน 

15. การพาณิชย ์การสง่เสรมิการลงทุน และการท า
กจิการไมว่่าจะด าเนินการเอง หรอืร่วมกบับุคคลอื่น 
หรอืจากสหการ 

16. สง่เสรมิการมสีว่นร่วมของราษฎรในการ
พฒันาทอ้งถิน่ 

16. การสรา้งและบ ารุงรกัษาทางบกและทางน ้าที่
เชื่อมต่อระหว่างองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

17. การรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง 

17. การจดัตัง้และดแูลตลาดกลาง 

18. การก าจดัมลูฝอย สิง่ปฏกิลู และน ้าเสยี 18. การสง่เสรมิการกฬีา จารตีประเพณ ีและ
วฒันธรรมอนัดงีามของทอ้งถิน่ 

19. การสาธารณสขุ การอนามยัครอบครวั และ
การรกัษาพยาบาล 

19. การจดัใหม้โีรงพยาบาลจงัหวดั การ
รกัษาพยาบาล การป้องกนัและควบคุมโรคตดิต่อ 

20. การจดัใหม้แีละควบคมุสสุาน และ ฌาปน
สถาน 

20. การจดัใหม้พีพิธิภณัฑแ์ละหอจดหมายเหตุ 

21. การควบคมุการเลีย้งสตัว ์ 21. การขนสง่มวลชนและการวศิวกรรมจราจร 
22. การจดัใหม้แีละควบคมุการฆา่สตัว ์ 22. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
23. การรกัษาความปลอดภยั ความเป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ย และการอนามยัโรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่น ๆ 

23. การจดัใหม้รีะบบรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยใน
จงัหวดั 

24. การจดัการ การบ ารุงรกัษา และการใช้
ประโยชน์จากปา่ไม ้ทีด่นิ ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

24. จดัท ากจิการใดอนัเป็นอ านาจและหน้าทีข่อง
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อื่นทีอ่ยู่ในเขต และ
กจิการนัน้เป็นการสมควรใหอ้งคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่อื่นร่วมกนัด าเนินการ หรอืใหอ้งคก์ารบรหิาร
สว่นจงัหวดัจดัท า ทัง้นี้ ตามทีค่ณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

25. การผงัเมอืง 25. สนบัสนุนหรอืช่วยเหลอืสว่นราชการ หรอื   
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อื่นในการพฒันาทอ้งถิน่ 

26. การขนสง่และการวศิวกรรมจราจร 26. การใหบ้รกิารแก่เอกชน สว่นราชการ หน่วยงาน
ของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อื่น 

27. การดแูลรกัษาทีส่าธารณะ 27. การสงัคมสงเคราะห ์และการพฒันาคุณภาพ
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ชวีติเดก็ สตร ีคนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 
28. การควบคมุอาคาร 28. จดัท ากจิการอื่นใดตามทีก่ าหนดไวใ้น

พระราชบญัญตันิี้ หรอืกฎหมายอื่นก าหนดใหเ้ป็น
อ านาจและหน้าทีข่ององคก์รบรหิารสว่นจงัหวดั 

29. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 29. กจิการอื่นใดทีเ่ป็นผลประโยชน์ของประชาชนใน
ทอ้งถิน่ตามทีค่ณะกรรมการ ประกาศก าหนด 

30. การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย การสง่เสรมิและ
สนบัสนุนการป้องกนัและรกัษาความปลอดภยัใน
ชวีติและทรพัยส์นิ 

 

31. กจิการอื่นใดทีเ่ป็นผลประโยชน์ของประชาชน
ในทอ้งถิน่ตามทีค่ณะกรรมการ ประกาศก าหนด 

 

 
 อย่างไรก็ด ีพบหลายประเทศระบุถงึอ านาจหน้าที่ขององคก์รปกครองท้องถิน่อย่างชดัแจง้
ลงในรฐัธรรมนูญ เช่น แอฟรกิาใต้ หรอืไม่ก็ระบุคร่าว ๆ ให้องค์กรปกครองท้องถิน่มอี านาจหน้าที่
ตามที่กฎหมาย (ล าดบัรอง) บัญญัติ เช่น ญี่ปุ่น ขณะที่ประเทศไทยไม่ได้ระบุรายละเอียดไว้ใน
รฐัธรรมนูญ เพยีงระบุกว้าง ๆ ให้ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมหีน้าที่และอ านาจดูแลและจดัท า
บรกิารสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น... ทัง้นี้  ตามที่
กฎหมายบญัญตั”ิ (มาตรา 250 วรรคแรก รฐัธรรมนูญฉบบัปจัจบุนั พ.ศ. 2560)  
 
ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนกลาง-ภมิูภาคกบัท้องถ่ินในประเทศไทย 

ความสมัพนัธ์ระหว่างรฐักบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในมติขิองการจดัแบ่งภารกจิหน้าที่
ระหว่างกนันัน้ เป็นประเดน็ทีเ่พิง่ถูกหยบิยกน ามาศกึษาอยา่งกวา้งขวางมากขึน้ภายหลงัทีม่ ีพ.ร.บ.
ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แลว้ ซึง่งานศกึษาส่วน
ใหญ่เหน็ตรงกนัว่าราชการบรหิารส่วนภูมภิาคยงัมคีวามส าคญั ไมอ่าจละเลยได้94 

งานวจิยัน่าสนใจชิ้นหนึ่งของจรสั สุวรรณมาลา95 ได้เลอืกจงัหวดัเพชรบุรเีป็นกรณีศกึษา 
เขาพบว่าโครงสร้างการบรหิารงานภาครฐัในจงัหวดัเพชรบุรมีลีกัษณะกระจายตวั (Fragmented 
Structure) อย่างมาก ประกอบด้วยหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค ส่วนท้องถิน่ และรฐัวสิาหกจิ
ของรฐับาลรวมจ านวนมากกว่า 200 หน่วยงาน หน่วยงานภาครฐัดงักล่าวนี้ต่างก็ปฏบิตังิานตาม

                                                 
94 ด ูตระกลู มชียั, โครงการศกึษารวบรวมขอ้มลูดา้นการเมอืงการปกครองของไทย เรื่อง การเมอืงการ

ปกครองทอ้งถิน่ไทย, สถาบนัพระปกเกลา้, (มถุินายน 2546), จาก 
http://www.kpi.ac.th/media_kpiacth/pdf/M8_235.pdf 

95 ด ูจรสั สวุรรณมาลา, รฐับาล-ทอ้งถิน่ ใครควรจดับรกิารสาธารณะ, (กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการวจิยั, 2542). 
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อ านาจหน้าที่ของตนเองอย่างเป็นอสิระจากกนัค่อนขา้งสูง และมรีะบบการประสานงาน -เชื่อมโยง
ระหว่างกันเพยีงบางส่วนเท่านัน้ ศูนย์กลางการตดัสนิใจด้านนโยบาย บุคลากร และงบประมาณ
ด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานเหล่านี้ ต่างรวมไว้ที่กรมต้นสงักัดในส่วนกลาง ขณะที่องค์กร
ปกครองทอ้งถิน่แมม้คีวามเป็นอสิระค่อนขา้งสงู แต่กม็บีทบาทในการจดัการแก้ไขปญัหาของตนเอง
เพยีงเลก็น้อย เพราะเตม็ไปดว้ยขอ้จ ากดัมากมาย 

หน่วยงานของส่วนกลางมอี านาจหน้าที่กวา้งขวาง ไม่ว่าในด้านการจดับรกิารสาธารณะขัน้
พื้นฐาน และการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม ทัง้ระดบัท้องถิ่น ระดบัภูมภิาค และระดบัชาติ และ
พยายามขยายบทบาทของตนเองในการจดัท าภารกจิเชงิปฏบิตักิาร ส่งผลใหม้กีารจดัตัง้หน่วยงาน
ขึน้ใหม่ในพื้นที่ ยิง่ไปกว่านัน้ หน่วยงานส่วนกลางยงัมภีารกจิซ ้าซ้อนกนัเอง และยงัไปซ ้าซ้อนกบั
องค์กรปกครองท้องถิ่นอีกด้วย ทัง้นี้เพราะกฎหมายที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้หน่วยราชการใน
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นถูกเขียนมาอย่างกว้าง ๆ คล้ายกันเช่น จดัการศึกษา 
ส่งเสรมิและรกัษาสภาวะแวดลอ้ม รกัษาความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในชุมชน ฯลฯ แต่ละหน่วยงาน
สามารถตคีวามและเลอืกด าเนินกจิกรรมเชงิรปูธรรมไดค้่อนขา้งกวา้งขวาง 

หน่วยงานของรฐัต่างก็มีภารกิจตามกฎหมาย และมีการแปลงภารกิจเป็นกิจกรรมเชิง
ปฏบิตักิาร-จดับรกิารในลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัออกไป เป็นทีน่่าสงัเกตว่าหน่วยงานส่วนกลางในสาย
งานความมัน่คงส่วนใหญ่มกีารจดัท ากจิกรรมเชงิปฏบิตักิารหลายด้าน (Multiple Functions) และมี
โอกาสซ ้าซ้อนกบักิจกรรมของหน่วยงานที่มหีน้าที่เฉพาะด้านอื่น ๆ (Single-function Agencies) 
เช่น กองก าลังต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) มีงานจัดการศึกษาระดับก่อนประถมและ
ประถมศกึษา งานอนุรกัษ์ดนิ (ปลูกหญ้าแฝก) งานพฒันาชาวเขา งานฝึกอบรมลูกเสอื เนตรนาร ี
และยุวกาชาด และงานช่วยเหลอืผู้ประสบภยั, กองอ านวยการกลางรกัษาความปลอดภยัแห่งชาต ิ
(กรป.กลาง) มงีานส่งเสรมิอาชพี ก่อสรา้งถนน พฒันาแหล่งน ้าขนาดเลก็ ส่งเสรมิสุขภาพอนามยั 
เป็นตน้ 
 กรณีองค์กรปกครองท้องถิน่ต่าง ๆ กพ็บว่ามกีารจดัท าบรกิารสาธารณะน้อยกว่าภารกจิที่
กฎหมายจดัตัง้ระบุให้ท า เช่น ไม่มอีงค์กรปกครองท้องถิน่ใดด าเนินกิจกรรมด้านการรกัษาความ
สงบเรยีบรอ้ย หากแต่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของส านักงานต ารวจแห่งชาตโิดยสมบูรณ์ และเป็นที่น่า
สังเกตว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวมมักให้ความส าคัญกับกิจกรรมด้านการพัฒนา
โครงสรา้งพืน้ฐานมากกว่ากจิกรรมดา้นอื่น ๆ 
 ผลการศึกษาของสมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะ96 พบว่าในทางปฏิบัติ หน่วยราชการ
ส่วนกลางทีล่งไปอยู่ในจงัหวดัมไิด้ท าหน้าทีเ่ฉพาะแต่ในทางด้านวชิาการเพยีงอย่างเดยีว ทว่ายงัมี
ลกัษณะที่เป็นหน่วยปฏบิตักิารตรงในพื้นที่อกีด้วย นัน่ย่อมเท่ากบัว่าในการให้บรกิารสาธารณะแก่

                                                 
96 สมคดิ เลศิไพฑรูย,์ นครนิทร ์เมฆไตรรตัน์, วุฒสิาร ตนัไชย และศุภสวสัดิ ์ชชัวาล, อา้งแลว้. 



 

56 
 

ประชาชนในแต่ละจงัหวดัไม่เพยีงแต่ส่วนภูมภิาคและส่วนท้องถิ่นเท่านัน้ หากยงัมสี่วนกลางที่มี
บทบาทอีกด้วย สามารถท าโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ได้โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้หรอืประสานงานกบั
ทางจงัหวดัแต่อยา่งใด ผลทีต่ามมาคอื ตวัผูว้่าราชการจงัหวดัทีม่สีถานะเป็นผูบ้งัคบับญัชาสงูสุดของ
ราชการส่วนภูมภิาคในแต่ละจงัหวดั อาจไม่ทราบว่ามโีครงการหรอืกจิกรรมของหน่วยงานใดบา้งที่
ลงมาด าเนินการในพื้นทีค่วามรบัผดิชอบของตนเอง ท าใหข้าดความเป็นเอกภาพในการบรหิารงาน
ของจงัหวดั 

สมคดิสรปุรปูแบบความสมัพนัธร์ะหว่างราชการส่วนกลางทีป่ระจ าอยู่ในภูมภิาคกบัราชการ
ส่วนภมูภิาคออกไดเ้ป็น 4 ตวัแบบ ไดแ้ก่97 
 (1) เป็นหน่วยงานที่มแีต่ราชการส่วนกลางในภูมภิาค โดยที่ไม่มหีน่วยงานสงักัดอยู่ใน
ภูมภิาคและหน่วยงานเหล่านัน้ท าหน้าที่เฉพาะแต่ในทางวชิาการ อาท ิส านักงานสิง่แวดล้อมภาค 
12 ภาค มีหน้าที่ ในการด าเนินการเกี่ยวกับการประสานและให้ค าปรึกษาในการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม การควบคุมมลพษิ การจดัท าแผนปฏบิตักิารเพื่อการจดัการ
คุณภาพสิง่แวดลอ้มในระดบัจงัหวดั รวมถงึการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม การเสนอแนะ
เพื่อก าหนดเขตพื้นที่คุ้มครองและเขตควบคุมมลพษิพเิศษ ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นภารกจิในเชงิวชิาการ 
ส่วนอ านาจในเชงิปฏบิตักิาร กฎหมายไดก้ าหนดใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัและหวัหน้าองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่เป็นเจา้พนกังานตามกฎหมาย 

(2) เป็นหน่วยงานที่มแีต่ราชการส่วนกลางในภูมภิาค โดยที่ไม่มหีน่วยงานสงักัดอยู่ใน
ภูมภิาคและท าหน้าที่ทัง้ในทางวชิาการและปฏบิตักิาร ตวัอย่างคอื ส านักงานทางหลวงที่ 1-15 ซึ่ง
เป็นหน่วยงานในสงักดัส่วนกลางมาประจ าอยู่ในภูมภิาคต่าง ๆ นอกจากนี้ยงัมหีน่วยงานในระดับ
รองลงไปคือ แขวงการทางที่ 1-85 ซึ่งได้แบ่งแยกภารกิจกันค่อนข้างชดัระหว่างหน่วยงานทัง้ 2 
ระดบั กล่าวคอื ส านักงานทางหลวงจะมบีทบาทเน้นไปในด้านงานเทคนิค และวชิาการ ส่วนแขวง
การทางจะเป็นหน่วยทีม่ภีารกจิเน้นไปในดา้นปฏบิตักิาร 
 (3) เป็นหน่วยงานที่สงักดัราชการส่วนภูมภิาค แต่ในขณะเดยีวกนัมรีาชการส่วนกลางท า
หน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ และติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานที่ส ังกัด
ภูมภิาค อย่างเช่น กรมการพฒันาชุมชนที่มสี านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดัเป็นหน่วยงานที่สงักดั
ราชการส่วนภูมภิาค ในขณะเดยีวกนัก็มศีูนยช์่วยเหลอืทางวชิาการพฒันาชุมชนเขตที่ 1-12 เป็น
หน่วยงานขึ้นตรงต่อส่วนกลาง ท าหน้าที่ในการให้ค าปรกึษา แนะน าในเชิงเทคนิคและวชิาการ 
ตลอดจนท าหน้าทีเ่สมอืนเป็นผูต้รวจราชการของกรมการพฒันาชุมชนดว้ย 
 (4) เป็นหน่วยงานที่สงักดัราชการส่วนภูมภิาค แต่ในขณะเดยีวกนัมรีาชการส่วนกลางใน
ภูมภิาค ท าหน้าที่ช่วยเหลือทางด้านวชิาการ และปฏบิตัิการ เช่น หน่วยงานของกรมการเร่งรดั

                                                 
97 เรือ่งเดยีวกนั, หน้า 156-163. 
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พัฒนาชนบทที่จะมีส านักงานเร่งรดัพัฒนาชนบทจงัหวัดเป็นราชการส่วนภูมิภาค และมีศูนย์
ปฏิบัติการเร่งรดัพฒันาชนบทที่ 1-10 เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกรม ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการเร่งรดั
พฒันาชนบทมคีวามพร้อมมากกว่าส านักงานเร่งรดัพัฒนาชนบทจงัหวดัในแทบทุกด้านจงึเป็น
ผูจ้ดัท าภารกจิเชงิปฏบิตักิารเสยีเอง 
 ยิง่ไปกว่านัน้ สมคดิยงัไดช้ีใ้หเ้หน็ความซ ้าซอ้นของการด าเนินการใหบ้รกิารสาธารณะในแต่
ละจงัหวดัระหว่างส่วนกลางกบัส่วนภมูภิาคออกมาในรปูของตวัเลข  
 

ตารางท่ี 7 จ านวนหน่วยงานทีจ่ดัท าบรกิารสาธารณะทีด่ าเนินการโดยราชการสว่นกลางและสว่นภูมภิาค98 
 

ภารกิจ 
หน้าท่ี 

จ านวน 
หน่วยงาน 

หน้าท่ีของ 
ท้องถ่ิน 

1. ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
- งานก่อสรา้งและบ ารุงรกัษาถนนและสะพาน 7 หน่วยงาน / 
- งานวศิวกรรมจราจร 2 หน่วยงาน / 
- งานดแูลทางน ้า 2 หน่วยงาน / 
- การก่อสรา้งและการดแูลสถานีขนสง่ทางน ้า 
(ท่าเทยีบเรอื) 

2 หน่วยงาน / 

- การดแูลแหล่งน ้า / ระบบประปาชนบท 14 หน่วยงาน / 
- การจดัใหม้แีละควบคมุตลาด 5 หน่วยงาน / 
- การผงัเมอืง 1 หน่วยงาน X 
- การควบคุมอาคาร 1 หน่วยงาน / 
2. ดา้นการสง่เสรมิคุณภาพชวีติ 
- การสง่เสรมิอาชพี 14 หน่วยงาน / 
- การสงัคมสงเคราะห ์พฒันาคณุภาพชวีติ สตร ี
คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 

4 หน่วยงาน / 

- การสง่เสรมิการกฬีา 4 หน่วยงาน / 
- การจดัใหม้สีถานทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจ 1 หน่วยงาน / 
- การจดัการศกึษา 5 หน่วยงาน / 
- การสาธารณสขุ การรกัษาพยาบาล และป้องกนั
ควบคุม โรคตดิต่อ 

7 หน่วยงาน / 

3. ดา้นการจดัระเบยีบชมุชน สงัคม และรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 
- การสง่เสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาค สทิธิ 2 หน่วยงาน X 

                                                 
98 ตารางนี้ปรบัปรุงจาก เพิง่อา้ง, หน้า 164-165 โดยแถวสดุทา้ยของตารางทีเ่กีย่วกบัหน้าทีข่องทอ้งถิน่

นัน้เพิม่เตมิโดยผูเ้ขยีน 
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เสรภีาพ ของประชาชน และการสง่เสรมิการมสีว่น
ร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน่ 
- การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 3 หน่วยงาน / 
- การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย และความปลอดภยั
ในชวีติและทรพัยส์นิ 

7 หน่วยงาน / 

4. ดา้นการวางแผน การสง่เสรมิการลงทุน การพาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ว 
- ดา้นการวางแผน 1 หน่วยงาน / 
- การพฒันาเทคโนโลย ี 4 หน่วยงาน X 
- การสง่เสรมิการลงทุน 1 หน่วยงาน X 
- การพาณิชยกรรม 1 หน่วยงาน X 
-  การพฒันาอุตสาหกรรม 2 หน่วยงาน X 
5. ดา้นการบรหิารจดัการ และอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม 
- การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิการคุม้ครองดแูล
และบ ารุงรกัษาปา่ 

6 หน่วยงาน / 

- การจดัการสิง่แวดลอ้มและมลพษิต่าง ๆ 6 หน่วยงาน / 
-  การดแูลรกัษาทีส่าธารณะ 2 หน่วยงาน / 
6. ดา้นศลิปวฒันธรรม จารตี ประเพณี และภูมปิญัญา 
- การป้องกนั คุม้ครอง ควบคุม ดแูล รกัษา
โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศลิปวตัถุ และพพิธิภณัฑ์
สถานแห่งชาต ิ

3 หน่วยงาน / 

 

งานวิจยัของกอบกุล รายะนาคร และคณะ99 เกี่ยวกับความสมัพันธ์เชิงอ านาจระหว่าง
ส่วนกลางและส่วนท้องถิน่ในการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิพบว่าโดยภาพรวมยงัมลีกัษณะแบบ
รวมศูนย ์อ านาจในการตดัสนิใจเกี่ยวกบัการเขา้ถงึและใช้ทรพัยากรยงัคงอยู่ทีห่น่วยงานส่วนกลาง
และภูมิภาค เนื่ องจากอ านาจของ อปท.ที่มีตามกฎหมายจดัตัง้และกฎหมายกระจายอ านาจมี
ลกัษณะเป็นอ านาจทัว่ไป มไิดก้ าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ทีช่ดัเจน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีทีม่ ี
ความทบัซอ้นกบัอ านาจหน้าทีข่องส่วนกลางและส่วนภูมภิาคตามกฎหมายเฉพาะต่าง ๆ นอกจากนี้
ยงัมคี าพิพากษาศาลปกครอง ความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมส่งเสรมิการ
ปกครองส่วนท้องถิน่ ตลอดจนนักวชิาการดา้นกฎหมาย ซึง่ไดต้คีวามขอบเขตอ านาจของ อปท.ไป
ในแนวทางทีว่่า อปท.จะมอี านาจตราขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่เพื่อจดัการทรพัยากรธรรมชาตไิดก้ต่็อเมื่อมี
กฎหมายบญัญตัใิห ้อปท.กระท าเช่นนัน้ไดเ้ท่านัน้ 

                                                 
99 ด ูกอบกุล รายะนาคร และคณะ, การปฏริปูกฎหมายเพื่อสง่เสรมิประสทิธภิาพและนวตักรรมการ

บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตขิอง อปท., (เชยีงใหม:่ สถาบนัศกึษานโยบายสาธารณะ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 
2555). 
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ปญัหาอกีประการจากงานวจิยัของมิง่สรรพ ์ขาวสะอาดและคณะ100 คอื ความซ ้าซอ้นในเชงิ
ภารกจิหน้าทีร่ะหว่างส่วนกลางกบัส่วนทอ้งถิน่ กรณีทีด่นิป่าไมใ้นจงัหวดักาญจนบุร ีแสดงถงึความ
ซบัซ้อนของกฎหมายหลายฉบบัซึ่งอยู่ในความรบัผดิชอบของหลายหน่วยงาน เช่น กรมอุทยาน
แห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ กรมที่ดิน 
ส านักงานการปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม ท าให้เกิดความขดัแย้งในสทิธทิี่ท ากินระหว่างส่วนรฐั
กลางกับราษฎร ขณะที่ อปท.ไม่มบีทบาทนัก แม้จะใช้งบประมาณของตัวเองเพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวที่อยู่ในเขตอุทยานภายในเขตรบัผดิชอบของ อปท.เองก็ยงัเป็นไปได้ยาก เพราะต้องขอ
อนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาตฯิ   

งานวิจยัชิ้นหนึ่งของผู้เขยีนเอง101 ศึกษาถึงอุปสรรคในการจดัท าบรกิารสาธารณะด้าน
คมนาคมขนส่งของ อปท.ในพื้นที่อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ผลทีไ่ด้ก็ยนืยนัเช่นนัน้ ซึง่อาจ
เรยีกปญัหาในลกัษณะน้ีว่า “พืน้ทีท่บัซอ้น-อ านาจซอ้นทบั” (Area and Authority Overlap) 

ด้วยความเป็นอ าเภอชายแดนที่มีแม่น ้ าเป็นพรมแดนระหว่างประเทศนี่ เองที่ท าให้มี
หน่วยงานของรฐัส่วนกลางเข้ามาอยู่ในพื้นที่เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่หน่วยราชการที่
เกี่ยวขอ้งกบัภารกจิด้านความมัน่คง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลปญัหาเส้นเขตแดน ลกัลอบเข้า
เมอืง และสนิคา้ผดิกฎหมาย กล่าวคอื ภายใน อ.เชยีงของ มหีน่วยงานบรหิารรวมทัง้สิน้ 36 หน่วย 
เป็นหน่วยงานส่วนกลาง 15 หน่วย (ไม่นับรวมโรงเรยีนของรฐัที่เปิดสอนในระดับมธัยมศึกษา
ตอนต้นลงไป) เช่น ด่านศุลกากรเชยีงของ ส านักงานสรรพากรพืน้ที ่สาขาเชยีงของ หน่วยป้องกนั
รกัษาป่าที่ ชร.8 (หาดไคร)้ โรงเรยีนเชยีงของวทิยาคม ฯลฯ เป็นหน่วยงานส่วนภูมภิาค 8 หน่วย 
(ไม่นับรวมหน่วยงานระดบัต าบลใน 7 ต าบล และระดบัหมู่บ้านใน 103 หมู่บ้าน) เช่น ส านักงาน
ประมงอ าเภอเชยีงของ ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอเชยีงของ เป็นต้น เป็นหน่วยงานรฐัวสิาหกจิ 8 
หน่วย เช่น การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเวียงเชียงของ ที่ท าการไปรษณีย์เชียงของ และเป็น
หน่วยงานส่วนทอ้งถิน่ 8 หน่วย 

ส าหรบัหน่วยงานที่รบัผิดชอบภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
คมนาคมขนส่งนัน้ พบว่ามหีน่วยงานจ านวนมาก และแทบทัง้หมดเป็นราชการบรหิารส่วนกลาง ซึง่
มกัไม่มทีีท่ าการสาขาอยู่ในพื้นที่ จงึเต็มไปด้วยขอ้จ ากดัในเชงิบรหิารจดัการ เช่น ตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนล่าชา้, ไมเ่ขา้ใจสภาพปญัหาของพืน้ที ่
 
 
                                                 

100 ด ูมิง่สรรพ ์ขาวสอาด และคณะ, การศกึษานโยบายทรพัยากรธรรมชาต ิเพื่อขบัเคลื่อนการกระจาย
อ านาจสู ่อปท. และชมุชน, (เชยีงใหม่: สถาบนัศกึษานโยบายสาธารณะ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 2555). 

101 ด ูณฐักร วทิติานนท,์ พืน้ทีท่บัซอ้น อ านาจซอ้นทบั: ปญัหาในการจดับรกิารสาธารณะเพื่อรองรบัการ
ท่องเทีย่วในอ าเภอชายแดน, (เชยีงใหม่: สถาบนัศกึษานโยบายสาธารณะ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 2557). 
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ตารางท่ี 7 หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารสาธารณะดา้นคมนาคมขนสง่ในพืน้ที ่
 

หน่วยงาน สงักดั กฎหมายท่ีให้อ านาจ 
ส่วนกลาง 

- หมวดการทางเชยีงของ  
(ขึน้ตรงต่อแขวงการทางเชยีงรายที ่
2 (เชยีงค า) ส านกังานทางหลวงที ่2 
แพร่) 

กรมทางหลวง 
กระทรวงคมนาคม 

- พ.ร.บ.ก าหนดค่าธรรมเนียมการ
ใชย้านยนตรบ์นทางหลวงและ
สะพาน พ.ศ. 2497 
- พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 

- ส านกังานทางหลวงชนบทจงัหวดั
เชยีงราย (ส านกังานทางหลวง
ชนบทที ่17 (เชยีงราย)) 

กรมทางหลวงชนบท 
กระทรวงคมนาคม 

- พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 

- ส านกังานเจา้ท่าภูมภิาคที ่1 สาขา
เชยีงราย 

กรมเจา้ท่า 
กระทรวงคมนาคม 

- พ.ร.บ.การเดนิเรอืในน่านน ้าไทย 
พ.ศ. 2456 
- พ.ร.บ.เรอืไทย พ.ศ. 2481 
- พ.ร.บ.การขนสง่ต่อเนื่องหลาย
รปูแบบ  พ.ศ. 2548 

- สถานีต ารวจภธูรอ าเภอเชยีงของ 
- สถานีต ารวจภธูรบุญเรอืง 
- สถานีต ารวจน ้า 2 อ าเภอเชยีง
ของ 
- สถานีต ารวจทางหลวง 5 (พะเยา)  

ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ - พ.ร.บ.เพิม่อ านาจต ารวจในการ
ป้องกนัและปราบปรามการกระท า
ผดิทางน ้า พ.ศ. 2496 
- พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 
- รวมถงึ พ.ร.บ.ทีม่โีทษทางอาญา
ทุกฉบบัซึง่เกีย่วขอ้งกบัเรื่องนี้ 

ส่วนภมิูภาค 
- ส านกังานขนสง่จงัหวดัเชยีงราย 
สาขาอ าเภอเทงิ                       
(รบัผดิชอบพืน้ทีอ่ าเภอเชยีงของ) 

กรมการขนสง่ทางบก 
กระทรวงคมนาคม 

- พ.ร.บ.การขนสง่ทางบก พ.ศ. 
2522 
- พ.ร.บ.รถยนต ์พ.ศ. 2522 

รฐัวิสาหกิจ 
- ท่าเรอืเชยีงของ การท่าเรอืแห่งประเทศไทย  - พ.ร.บ.การท่าเรอืแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2494 
- สถานีขนสง่ผูโ้ดยสารอ าเภอเชยีง
ของ 

บรษิทั ขนสง่ จ ากดั  - จดัตัง้ขึน้ตามประมวลกฎหมาย
แพ่ง และพาณิชย ์

ส่วนท้องถ่ิน 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงราย - พ.ร.บ.องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

พ.ศ. 2540 
- พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขัน้ตอน
การกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร
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ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
- พ.ร.บ.ทางหลวง (ฉบบัที ่2)               
พ.ศ. 2549 

เทศบาล  
- เทศบาลต าบลครึง่  
- เทศบาลต าบลบุญเรอืง  
- เทศบาลต าบลเวยีง 
- เทศบาลต าบลเวยีงเชยีงของ 
- เทศบาลต าบลศรดีอนชยั  
- เทศบาลต าบลสถาน  
- เทศบาลต าบลหว้ยซอ้ 

- พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 
- พ.ร.บ.จดัระเบยีบการจอดยาน
ยนตรใ์นเขตเทศบาลและสขุาภบิาล 
พ.ศ. 2503 
- พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขัน้ตอน
การกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
- พ.ร.บ.ทางหลวง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 
2549 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
- องคก์ารบรหิารสว่นต าบลรมิโขง 

- พ.ร.บ.สภาต าบลและองคก์าร
บรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 
- พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขัน้ตอน
การกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2542 
- พ.ร.บ.ทางหลวง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 
2549 

 
หน่วยงานที่ปรากฏในตารางหมายถงึหน่วยงานทัง้หมดที่มอี านาจในพื้นที่ อ.เชยีงของ ใน

ส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัภารกจิดา้นการคมนาคมขนส่ง ซึง่กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ‘โดยตรง’ มอียูห่ลายฉบบั 
และแบ่งสรรอ านาจกนัสลบัซบัซ้อน กล่าวคอื กฎหมายแต่ละฉบบัจะมเีจา้หน้าที่บงัคบัใช้กฎหมาย
ต่างกนัหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคม ต ารวจ อปท. แต่ละหน่วยงานกม็กัแต่งตัง้
เจา้พนกังานของตนขึน้มาเพื่อบงัคบัใชก้ฎหมายทีใ่หอ้ านาจ เช่น เจา้พนกังานทางหลวง ผูต้รวจการ 
เจ้าพนักงานจราจร เจ้าหน้าที่เทศกิจ เป็นต้น ทว่าฝ่ายต ารวจถืออ านาจมากที่สุด เพราะสามารถ
บังคับใช้กฎหมายที่มีโทษทางอาญาได้แทบทุกฉบับ อนึ่ง ในที่นี้ยงัไม่ได้กล่าวถึงกฎหมายที่
เกีย่วเนื่อง ‘โดยออ้ม’ อกีหลายฉบบั ไดแ้ก่ พ.ร.บ.รกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย
ของบา้นเมอืง พ.ศ. 2535, พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

อย่างไรก็ตาม ถงึแม้นจะมกีารกระจายอ านาจโดยถ่ายโอนภารกจิให้แก่ท้องถิน่หลายด้าน 
ทว่าโดยภาพรวม อปท.ยงัขาดความพร้อมค่อนข้างมาก โดยเฉพาะขาดแคลนงบประมาณ และ
บุคลากรที่เชี่ยวชาญ ประกอบกบัท้องถิน่มอี านาจอนัจ ากดั เช่น อ านาจในการตดัสนิใจแท้จรงิแล้ว
อยู่ที่ส่วนกลาง ตลอดทัง้ยงัคงติดขดัที่กฎหมายส่วนใหญ่ไม่ได้รบัการปรบัปรุงให้สอดคล้องกับ
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ภารกิจที่เพิ่มขึ้นรอบด้าน และกว้างขวาง อิงกฎหมายแม่บทแห่งการกระจายอ านาจ 102 ดูได้จาก
กรณที่าเรอืบัค๊กบัทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 1020103 

สิง่ที่พบ นอกจากจะยนืยนัว่าท้องถิน่ม ี“อ านาจจ ากดั” ขณะที่ส่วนกลางยงัม ี“อ านาจมาก” 
แล้ว ประเด็นเรื่องความ “ทบัซ้อน” ในเชงิพื้นที่ และความ “ซ้อนทบั” ในเชงิอ านาจได้สรา้งความ
ขดัแย้งระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นตามมามากมาย แน่นอน เมื่อใดก็ตามซึ่งเกิดข้อขดัแย้งขึ้น 
ส่วนกลางย่อมเหนือกว่าทอ้งถิน่เสมอ ทัง้นี้เป็นเพราะตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาอ านาจถูกรวมศูนยไ์ว้
ทีร่าชการส่วนกลางและกลไกการบรหิารราชการส่วนภูมภิาคมาโดยตลอด 
 
ปัญหารวมศนูยแ์ยกส่วน 

การทบทวนงานศึกษาวจิยัดงักล่าวใช้สะท้อนปญัหาภาพรวมเชงิโครงสรา้งการเมอืงการ
ปกครองของไทยอนัมลีกัษณะของ “การรวมศูนยอ์ านาจแบบแยกส่วน” (Fragmented Centralism) 
ได้อย่างด ีสอดคล้องกบัขอ้เสนอทางทฤษฎีของนักวชิาการไทยหลายท่าน อาท ิเอนก เหล่าธรรม
ทศัน์, ธเนศวร ์เจรญิเมอืง และเกษยีร เตชะพรีะ 

เอนก เหล่าธรรมทศัน์104 เสนอแนวคดินี้โดยเขาเหน็ว่าในประเทศไทยนัน้ ราชการส่วนกลาง
และส่วนภูมภิาคครอบง า และกระท ากิจการแทนส่วนท้องถิ่นเกือบสิ้นเชิง ทัง้สองส่วนนี้รวมกัน
ใหญ่โตกว่าส่วนท้องถิ่นมาก ไม่ว่าในแง่งบประมาณหรอืบุคลากร ในด้านอ านาจหน้าที่ก็เช่นกัน 
ส่วนกลางท างานไดก้วา้งขวาง และครอบคลุมทัว่ประเทศได ้ขณะทีท่อ้งถิน่มอี านาจจ ากดั กระทรวง 
ทบวง กรมสามารถจดัตัง้หน่วยงานสาขาลงไปปฏิบัติงานอยู่ในจงัหวดัต่าง ๆ โดยไม่สนใจการ

                                                 
102 สอดคลอ้งกบังานทบทวนงานวจิยัโดยศุภสวสัดิ ์ชชัวาลย ์เกีย่วกบัการจดัแบง่ภารกจิของรฐัและ

ทอ้งถิน่ ซึง่มขีอ้ถกเถยีงในประเดน็ส าคญัคอื การถ่ายโอนภารกจิเป็นเพยีงการถ่ายโอนภารกจิตามแผนการ
กระจายอ านาจ แต่มไิดม้กีารแกไ้ขปรบัปรุงกฎหมายใหส้อดรบักนัจงึสง่ผลใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไมม่ี
อ านาจในการจดัภารกจิเหล่านี้ในทางความเป็นจรงิ อน่ึง กฎหมายเฉพาะเรื่องเหล่าน้ีลว้นเป็นกฎหมายทีอ่อกมา
เน่ินนานแลว้ภายใตบ้รบิทของการรวมศนูยอ์ านาจทีเ่ขม้ขน้ในอดตี, ศุภสวสัดิ ์ชชัวาลย,์ การปฏริปูการกระจาย
อ านาจและการจดัการปกครองทอ้งถิน่, อา้งแลว้, หน้า 50. 

103 กรณีแรก เทศบาลต าบลเวยีงจดัสรรงบประมาณท าโครงการปรบัปรุงท่าเรอืสาธารณะแห่งนี้ ทวา่กลบั
เผชญิขอ้ตดิขดัมากมาย เพราะไปเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัภารกจิของหลายหน่วยงานในสว่นกลาง ทัง้กรมแผนที่
ทหาร (กองบญัชาการทหารสงูสดุ) กรมสนธสิญัญาและกฎหมาย (กระทรวงการต่างประเทศ) และกรมเจา้ท่า 
(กระทรวงคมนาคม) กรณีหลงั เทศบาลต าบลเวยีงเชยีงของตอ้งการหา้มมใิหร้ถบรรทุกวิง่บนถนนเสน้น้ีเป็นอนั
ขาด แต่ไมม่อี านาจ เนื่องจากเป็นทางหลวงแผ่นดนิซึง่อยูใ่นอ านาจของอธบิดกีรมทางหลวง (กระทรวงคมนาคม) 

104 เอนก เหล่าธรรมทศัน์, เหตุอยูท่ีท่อ้งถิน่ (พมิพค์รัง้ที ่2), (ปทุมธานี, สถาบนัคลงัปญัญาคน้หา
ยุทธศาสตรเ์พื่ออนาคตไทย มหาวทิยาลยัรงัสติ, 2557), หน้า 17-38. 
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ปกครองท้องถิน่ที่มอียู่ หรอืต้องอยู่ใต้บงัคบับญัชาของผูว้่าราชการจงัหวดัหรอืนายอ าเภอในฐานะ
การปกครองส่วนภมูภิาคแต่อยา่งใด 
 เอนกสรุปว่า การบรหิารราชการแผ่นดินของไทยถือเอา “กรม” เป็นหน่วยพื้นฐานที่มี
ความส าคญัทีสุ่ด ประเทศไทยปกครองทอ้งถิน่ดว้ยส่วนกลาง เรยีกว่า “กรมธปิไตย” องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่มบีทบาทน้อยมาก เพราะกฎหมายเฉพาะเรื่องมกัก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าทีข่องกรม
ต่าง ๆ โดยท้องถิ่นแทบไม่ได้มสี่วนแบ่งในอ านาจเหล่านัน้ เกิดภาวะรวมศูนย์อ านาจอย่างแตก
กระจาย อ านาจถูกแยกออกเป็นส่วน ๆ ไปตามสายงานของกรมต่าง ๆ นัน่เอง แม้แต่กรมที่อยู่
กระทรวงเดยีวกนัก็ถือว่าอสิระจากกนั น ามาซึ่งปญัหางานซ ้าซ้อน-ขดัแย้งกนั, ไม่มเีอกภาพ-ขาด
การบรูณาการ 

เช่นเดียวกับ ธเนศวร์ เจริญเมือง105 ขยายความว่าในยุคสมัยที่รฐัราชการเข้มแข็งได้
ก่อใหเ้กดิการรวมศูนยอ์ านาจแบบแยกส่วนขึน้ เริม่ตัง้แต่ปี 2504 ส่งผลใหเ้กดิหน่วยงานบรกิารของ
ส่วนภูมภิาคและส่วนกลางมากมายขึน้ในต่างจงัหวดั โดยเฉพาะอย่างยิง่จงัหวดัใหญ่อย่างเชยีงใหม ่
ซึ่งขึน้ตรงต่อรฐับาลกลาง ไม่ได้ยดึโยงกบัท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจงัหวดัที่ควรเป็นผู้บรหิารจงัหวดัก็
กลายเป็นเพยีงผูป้ระสานงาน ไมไ่ดม้อี านาจในการบรหิารจงัหวดันัน้อยา่งแทจ้รงิ เพราะหวัหน้าส่วน
ราชการต่าง ๆ ล้วนเป็นตวัแทนของแต่ละกระทรวงที่มาประจ าในเขตจงัหวดั อยากจะท าอะไรก็ท า
ในขอบเขตอ านาจที่ตนม ีแต่ละกระทรวงมแีผน งบประมาณ และโครงการของตวัเอง การท างาน
แบบต่างคนต่างท ากลายเป็นผลพวงจากลกัษณะเช่นนี้ 

เกษียร เตชะพีระ106 เปรียบเปรยว่าราวกับพีระมิดที่แตกเป็นเสี่ยง (A Fragmented 
Pyramid) โครงสร้างรฐัที่รวมศูนย์อ านาจสูงแต่ขาดเอกภาพ (Overcentralized but underunified 
state structure) ท าใหม้แีนวโน้มปฏบิตังิานอย่างอ่อนดอ้ยประสทิธภิาพเรือ้รงัและง่ายต่อการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ เพราะแก่งแย่งช่วงชิงเขตอ านาจเรื่องต่าง ๆ ที่มกัก้าวก่ายทบัซ้อนกันระหว่างหน่วย
ราชการต่าง ๆ ดว้ยกนัเอง โดยปราศจากการตรวจสอบถ่วงดุลทีท่รงประสทิธผิลจากภายนอก ไมว่่า
จะเป็นงานดา้นจราจร, การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า ป่าไม ้เหมอืงแร่ สิง่แวดลอ้ม, การแก้ปญัหา
อุทกภยั, บรกิารดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข ฯลฯ 
 
 
 

                                                 
105 ธเนศวร ์เจรญิเมอืง, ทฤษฎแีละแนวคดิ: การปกครองทอ้งถิน่กบัการบรหิารจดัการทอ้งถิน่ (ภาค

แรก), อา้งแลว้, หน้า 196-205. 
106 เกษยีร เตชะพรีะ, “กบัดกัรฐัราชการ,” มตชินออนไลน์, (18 เมษายน 2558), จาก 

http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1429329643 
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กิจกรรม 
12.2.2 ปญัหาส าคญัในการบรหิารราชการของไทยจากทีศ่กึษามาคอืเรือ่งใด 

 
แนวตอบ 

“การรวมศูนยอ์ านาจแบบแยกส่วน” นับเป็นปญัหาส าคญั เพราะท าให้เกดิลกัษณะของการ
ท างานแบบต่างคนต่างท า ทัง้ซ ้าซอ้นและขดัแยง้กนั ไม่มเีอกภาพ-ขาดการบรูณาการ ไม่สอดคลอ้ง
กบัความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เอื้อต่อการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ขณะที่ท้องถิน่ยงัคงมบีทบาท
หน้าทีอ่นัจ ากดั 
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เร่ืองท่ี 12.2.3 มาตรการเชิงงบประมาณ การก ากบัดแูล และระบบตรวจสอบของรฐั 
 
ความน า 

รปูแบบของการควบคุมทีร่ฐัมต่ีอองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มหีลากหลายรปูแบบวธิ ีในทีน่ี้
ขอหยบิยกเรือ่งเงนิอุดหนุน การก ากบัดแูล และตรวจสอบมาอรรถาธบิาย ซึง่ในอกีนัยหน่ึงกค็อื การ
จดัวางความสมัพนัธร์ะหว่างรฐักบัทอ้งถิน่นัน่เอง เนื่องจากทอ้งถิน่มไิดด้ ารงอยูอ่ย่างโดดเดีย่ว 
หากแต่อยูภ่ายใตโ้ครงสรา้งทางการบรหิารปกครองของรฐั 
 
ระบบการคลงัของการปกครองท้องถ่ิน 
 โดยทัว่ไปแลว้ รายรบัของการปกครองส่วนท้องถิน่มาจากหลายแหล่ง หลกั ๆ มาจากภาษี
การขาย (Sales Tax), ภาษีทรพัยส์นิ (Property Tax), ภาษีรายได้ (Income Tax) และเงนิอุดหนุน 
นอกจากนี้ยงัมแีหล่งรายไดอ้ื่น ๆ อาท ิภาษีจากธุรกจิการพนัน และค่าธรรมเนียมการบรกิารต่าง ๆ 
ซึง่แต่ละประเทศย่อมไม่เหมอืนกนั บางประเทศอาจไม่มภีาษบีางอยา่งกไ็ด ้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ
แต่ละประเทศ 
 ส าหรบัประเทศไทย องค์กรปกครองท้องถิ่นทุกรูปแบบประเภทมี “รายรบั” คล้ายคลึง
ใกลเ้คยีงกนั จ าแนกออกเป็น 
 (1) รายได้ที่ อปท.จดัเกบ็เองในแต่ละท้องถิน่ ไดแ้ก่ ภาษีโรงเรอืน , ภาษีบ ารุงทอ้งที่, ภาษี
ป้าย , อากรฆ่าสัตว์ ตลอดจน ค่าธรรมเนียม , ค่ าปรับ และใบอนุญาต รวมถึงรายได้จาก
สาธารณูปโภคและทรพัยส์นิ 
 (2) รายได้ที่เป็นของ อปท. แต่รฐับาลจดัเก็บให้ อาท ิภาษีสุราและสรรพสามติ , ภาษีและ
ค่าธรรมเนียมรถยนตแ์ละลอ้เลื่อน เพื่อประสทิธภิาพในการจดัเกบ็ 
 (3) รายได้ที่กฎหมายก าหนดให้รฐับาลจดัสรรให้ อปท. เช่นจากภาษีมูลค่าเพิม่ (VAT) ซึ่ง
ต้องผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) 
ในการก าหนดสดัส่วน 
 (4) รายไดจ้ากเงนิอุดหนุน ซึง่จะไดก้ล่าวถงึต่อไป 
ถ้าพจิารณาโดยละเอยีด รายได้บางประเภท กฎหมายก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระบุไว้แตกต่างกนั ระหว่างทอ้งถิน่ “ขนาดเลก็” กบัทอ้งถิน่ “ขนาด
ใหญ่” เพื่อไม่ใหเ้กดิปญัหาความซ ้าซอ้นของรายไดข้ึน้มา ยกตวัอยา่งเช่น การก าหนดใหภ้าษนี ้ามนั 
ภาษยีาสบู และภาษโีรงแรมเป็นของทอ้งถิน่ขนาดใหญ่คอื อบจ. 
 ขณะเดียวกนัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ม ี“รายจ่าย” ในหลากหลายด้าน ทัง้เงนิเดือน 
ค่าจา้ง เงนิตอบแทนอื่น, ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ,์ ค่าทีด่นิ สิง่ก่อสรา้ง และทรพัยส์นิอื่น ๆ, เงนิ
อุดหนุน รวมถงึรายจา่ยอื่นใดตามขอ้ผกูพนัหรอืตามทีม่กีฎหมายก าหนดไว้ 
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ว่าด้วยเงินอดุหนุน 
 เงนิอุดหนุน (Grants) โดยทัว่ไปทีพ่บมอียูด่ว้ยกนั 3 ลกัษณะ107 ไดแ้ก่ 1) เงนิอุดหนุนทัว่ไป 
(General Grant) หมายถงึเงนิโอนที่รฐับาลกลางจดัให้แก่ อปท. เพื่อให้ อปท. ใช้จ่ายโดยทัว่ไปใน
ภารกจิต่าง ๆ โดยไม่มเีงื่อนไขขอ้จ ากดั เงนิอุดหนุนชนิดนี้จงึมคีวามยดืหยุ่น และให้อสิระทางการ
คลงัแก่ อปท.ค่อนข้างมาก 2) เงนิอุดทุนแบบก้อน (Block Grant) เป็นงบจดัสรรประเภทหนึ่งที่
รฐับาลกลางจดัสรรใหแ้ก่ อปท. โดยมกีารระบุเงื่อนไขในการจดัท าภารกจิใดภารกจิหนึ่งตามทีม่กีาร
ตกลงกัน แต่ในการใช้จ่ายนัน้ยงัคงให้ความอิสระแก่ อปท.ในระดบัสูง 3) เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(Specific Grant) เป็นการจดัสรรงบประมาณจากรฐับาลกลาง เพื่อให้ อปท.ด าเนินการภารกจิอย่าง
เฉพาะเจาะจงเป็นรายกจิกรรม ไม่ใหอ้สิระในการบรหิารงบประมาณแก่ อปท. แน่นอน เงนิอุดหนุน
เป็นการใช้จ่ายงบประมาณในเชิงนโยบายของรฐับาลเป็นส าคญั ซึ่งก็อาจส่งผลให้การให้บรกิาร
สาธารณะในพื้นที่เป็นการตอบสนองต่อแนวนโยบายของรฐัมากกว่าจะเน้นความเป็นอิสระตาม
เจตนารมณ์ของการกระจายอ านาจใหแ้ก่ทอ้งถิน่ 

งบอดุหนุนในสหรฐัอเมริกา 
กรณีสหรฐัอเมรกิา เงนิอุดหนุนแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ108 คอื 1) งบเฉพาะกจิหรอื

รายโครงการ (Categorical Grants) คอื งบประมาณสนับสนุนที่มเีป้าหมายด าเนินการให้ท้องถิ่น
ต้องท ากิจกรรมบางเรื่องเป็นการเฉพาะ จงึถูกจ าแนกเป็นหมวดหมู่และมเีงื่อนไขการด าเนินการ
ชดัเจน รฐับาลกลางเขา้มาควบคุมค่อนขา้งมาก ทัง้ในแง่ของการสรา้งมาตรฐานกลาง ทัง้ในเชงิการ
วางแผน การจดัการงบประมาณ และการบรหิารองคก์ร เงนิที่ได้จะถูกจ ากดัขอบเขตการใช้ภายใน
กรอบทีแ่คบ ท้องถิน่ไม่มอีสิระในการตดัสนิใจอย่างเต็มที่109 2) งบอุดหนุนทัว่ไปหรอืแบบเป็นก้อน 
(Block Grants) ในแง่นี้โครงการยงัจ าต้องตอบเป้าประสงค์เฉพาะด้านของรฐับาลกลาง ทว่าภายใต้
เงื่อนไขที่ยืดหยุ่นกว่า รัฐบาลกลางมีบทบาทชี้น าน้อยกว่า ท้องถิ่นมีดุลพินิจในการใช้จ่าย
งบประมาณค่อนข้างมาก นับว่าอยู่ตรงกลางระหว่างเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิกบัเงนิจากการจดัแบ่ง

                                                 
107 สกนธ ์วรญัญวูฒันา, แนวทางปฏริปูการกระจายอ านาจการคลงัสูอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่, 

(กรุงเทพฯ: สถาบนัพระปกเกลา้, 2559), หน้า 16. 
108 ในทีน่ี้ยดึเกณฑก์ารแบ่งประเภทองิตามแนวทางทีใ่ช้รว่มกนัของหลายหน่วยงาน นอกเหนือจากนี้ยงั

มแีบบอื่น ๆ อาท ิเงนิอุดหนุนสมทบ (Matching Funds) ซึง่ทอ้งถิน่จะตอ้งสมทบเงนิของตนเองเขา้ไปดว้ยสว่น
หนึ่ง, เงนิอุดหนุนกรณีรายไดไ้มเ่พยีงพอกบัภารกจิ (Unfunded Mandates) ทีส่ามารถดงึภาคเอกชนเขา้มาใหก้าร
สนบัสนุนในบางสว่นได ้

109 อาจแยกย่อยตามวธิกีารจดัสรรเงนิไดอ้กีหลายรปูแบบ อาท ิเงนิอุดหนุนทีจ่ดัสรรใหร้ายโครงการ 
(Project Grant) ซึง่ตอ้งท าโครงการยื่นเสนอขอเขา้ไป และตอ้งแขง่ขนักบัโครงการอื่น ๆ เพื่อใหไ้ดร้บัการ
สนบัสนุน หรอืมกัเรยีกว่าเป็นเงนิอุดหนุนแบบทีม่กีารแขง่ขนั (Competitive Grant) กบัเงนิอุดหนุนทีจ่ดัสรรให้
ตามสตูร (Formula Grant) ซึง่อาศยัสตูรการค านวณชนิดตายตวัเป็นหลกั เช่น จ านวนประชากร, ขนาดพืน้ที ่ฯลฯ 
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รายได้ของรฐับาลกลาง (ดูตารางที่ 8 ข้างท้าย) และ 3) รายรบัจากการจดัแบ่งรายได้ของรฐับาล
กลาง (General Revenue Sharing) เป็นการแบ่งรายได้ทีจ่ดัเกบ็บนฐานภาษขีองรฐับาลกลางใหแ้ก่
ทอ้งถิน่ เป็นไปโดยอตัโนมตั ิไม่มเีงื่อนไขหรอืขอ้ผูกพนัใดในการใชจ้่ายงบประมาณ ทอ้งถิน่มอีสิระ
ในการใชจ้า่ยเงนิอุดหนุนประเภทนี้โดยแท ้
 

ตารางท่ี 8 ประเภทของเงนิอุดหนุนในสหรฐัอเมรกิาจ าแนกตามระดบัการควบคุม110 
 

ต า่ ปานกลาง สูง 
ดลุพินิจการให้เงินของส่วนกลาง 

รายรบัจากการจดัแบง่รายไดข้อง
รฐับาลกลาง 

งบอุดหนุนทัว่ไป 
หรอืแบบเป็นกอ้น 

งบเฉพาะกจิ 
หรอืรายโครงการ 

ดลุพินิจการใช้จา่ยเงินของท้องถ่ิน 
งบเฉพาะกจิ 

หรอืรายโครงการ 
งบอุดหนุนทัว่ไป 
หรอืแบบเป็นกอ้น 

รายรบัจากการจดัแบง่รายไดข้อง
รฐับาลกลาง 

ขอบเขตเง่ือนไขผกูมดัในเชิงประสิทธิภาพ 
รายรบัจากการจดัแบง่รายไดข้อง

รฐับาลกลาง 
งบอุดหนุนทัว่ไป 
หรอืแบบเป็นกอ้น 

งบเฉพาะกจิ 
หรอืรายโครงการ 

 
ขอ้ดขีองมาตรการใหเ้งนิอุดหนุนแก่ทอ้งถิน่คอื ช่วยลดความเหลื่อมล ้าระหว่างรฐั และสรา้ง

มาตรฐานกลางระดบัชาตใินหลายเรื่องขึน้มาได้ส าเรจ็ ขณะที่ขอ้เสยีมกัเกี่ยวกบัการไปสรา้งระบบ
ราชการให้ขยายใหญ่โต และรฐับาลกลางมบีทบาทมากมายเหนือการเมอืงระดบัรองลงมา อีกทัง้
ปญัหาทีไ่มไ่ดร้บังบอุดหนุนกอ็าจไมไ่ดร้บัการเหลยีวแลจากทอ้งถิน่เท่าทีค่วร 

ไม่น่าเชื่อว่าทุกมลรฐัของสหรฐัอเมรกิาล้วนแล้วแต่พึ่งพารฐับาลกลางผ่านการรบัเงิน
อุดหนุนทัง้สิน้ ขอ้มลูปีงบประมาณ 2014 เฉลีย่แลว้อยู่ที ่1 ใน 3 ของงบประมาณแต่ละรฐั หรอืรอ้ย
ละ 31 ของงบประมาณทัง้หมดของรฐับาลกลาง111 

การจดัสรรงบประมาณดา้นคมนาคม (ถนน, รถไฟใตด้นิ, รถราง, รถเมล ์ฯลฯ) เป็นตวัอยา่ง
หนึ่งที่ท าให้เหน็ความสลบัซบัซ้อน ไม่ใช่แค่มลรฐัรบัเงนิจากรฐับาลแล้วน ามาจดัสรรให้แก่ท้องถิ่น

                                                 
110 ปรบัปรุงจาก Table 1 in Robert Jay Dilger, “Federal Grants to State and Local Governments: 

A Historical Perspective on Contemporary Issues,” Congressional Research Service (5 March 2015), 
from http://fas.org/sgp/crs/misc/R40638.pdf 

111 “Funding From Federal Grants Varies as a Share of State Budgets,” The Pew Charitable 
Trusts (29 August 2016), from http://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/fact-
sheets/2016/08/funding-from-federal-grants-varies-as-a-share-of-state-budgets 
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เท่านัน้ แต่ละมลรฐัก็ยงัมโีครงการของตนเองที่จะให้เงนิอุดหนุนแก่ทอ้งถิน่ด้วย จากรูปขา้งท้ายจงึ
เห็นทัง้เงนิที่รฐับาลกลางให้กับโครงการโดยตรง รฐับาลกลางให้ผ่านมลรฐั รฐับาลกลางให้กับ
ท้องถิน่ มลรฐัให้กบัตวัโครงการ มลรฐัให้กบัท้องถิน่ และท้องถิน่จดัสรรให้โครงการเอง เป็นระบบ
งบประมาณทีเ่กดิจากความรว่มมอืกนัของรฐับาลหลายระดบัทีข่อ้งเกีย่วกบัเรือ่งนี้ 

 

 
 

รปูท่ี 9 การจดัสรรงบประมาณดา้นการขนสง่มวลชนในสหรฐัอเมรกิา112 

 
ข้างต้นบ่งชี้ว่า รฐับาลกลางเองก็ไม่ได้ประสงค์ที่จะเข้ามาจดัท าบรกิารสาธารณะให้ด้วย

ตนเอง ทว่าปล่อยให้กลไกระดบัรฐัหรอืท้องถิ่นด าเนินการ โดยรฐับาลกลางจดัสรรงบประมาณให้
และคอยควบคุมการใชจ้่ายเงนิใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายมากกว่าจะเป็นการสัง่การลงมาเบด็เสรจ็จาก
เบือ้งบน 
 

 

                                                 
112 ทีม่าภาพ: http://www.pewtrusts.org/~/media/post-launch-images/2015/02/fiscal-

federalism/surfacetransportation funding990.jpg?la=en 
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เงินอดุหนุนในประเทศไทย 
ส าหรบัของไทยเอง รายได้ประเภทนี้มสี ัดส่วนสูงมาก น ้ าหนักอยู่ที่ราวร้อยละ 40 ของ

รายได้ท้องถิ่น สาเหตุส าคัญที่ส ัดส่วนของรายได้ประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย  ๆ เพราะ
กฎหมายก าหนดใหร้ฐับาลต้องเพิม่สดัส่วนรายไดข้องทอ้งถิน่ต่อรายไดข้องรฐับาลใหสู้งถงึ 35% แต่
เนื่องจากฐานภาษแีละอตัราภาษทีีก่ฎหมายก าหนดไวใ้หเ้ป็นของ อปท.มน้ีอยมาก อกีทัง้ยงัมไิดถู้ก
ปรบัเปลีย่น รายไดข้อง อปท.ในประเภทอื่น ๆ ตามไม่ทนั รฐับาลจงึต้องเพิม่รายไดใ้ห้ อปท.ในรูป
ของเงนิอุดหนุนแทน หรอืกล่าวอกีแบบได้ว่า อปท.มคีวามเป็นอสิระด้านโครงสรา้งรายได้ค่อนขา้ง
ต ่าจากรฐับาล113 

เงนิอุดหนุนของไทยมลีกัษณะจ ากัดความเป็นอสิระทางการคลงัสูง เนื่องจากเงนิอุดหนุน
ส่วนมากมาพรอ้มกบัเงื่อนไขในการใช้เงนิ นัน่คอื 1) เงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ เป็นเงนิทีร่ฐับาลจดัสรร
ให ้อปท. เพื่อด าเนินการตามวตัถุประสงคเ์ฉพาะตามทีร่ฐับาลก าหนด หรอืตามนโยบายของรฐับาล 
2) เงนิอุดหนุนทัว่ไป ถึงแม้นตามหลกัการแล้ว เงนิอุดหนุนทัว่ไปเป็นเงนิที่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่มอีสิระในการใช้ดุลยพนิิจในการใช้เงนิตามอ านาจหน้าที่ของตน แต่กลบัพบว่าเงนิอุดหนุน
ทัว่ไปของไทยถูกแบ่งเป็นอกี 2 ประเภทคอื 2.1) เงนิอุดหนุนทัว่ไปแบบตามภารกจิหรอืแบบก าหนด
วตัถุประสงค์ และ 2.2) เงนิอุดหนุนทัว่ไปตามอ านาจหน้าที่ ซึ่งเงนิอุดหนุนทัว่ไปแบบก าหนด
วตัถุประสงค์นัน้ รฐัได้ก าหนดกจิกรรมในการใช้เงนิให้แก่ท้องถิ่นเรยีบรอ้ยแล้ว  ดงันัน้ ท้องถิ่นจงึ
ขาดความเป็นอิสระในการใช้เงนิเช่นเดียวกับเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ  ซึ่งเมื่อค านวณจ านวนเงนิ
อุดหนุนทัง้หมดที่มาพร้อมเงื่อนไข (เงนิอุดหนุนทัว่ไปแบบก าหนดวตัถุประสงค์และเงนิอุดหนุน
เฉพาะกจิ) พบว่ามถีงึรอ้ยละ 70 ของเงนิอุดหนุนทัง้หมด ถอืไดว้่าการปกครองทอ้งถิน่ของไทยขาด
ความเป็นอสิระในการใช้เงนิอุดหนุนสูงมาก ขณะเดยีวกนั อปท.มอีสิระในการน าเงนิอุดหนุนไปใช้
เพยีงประมาณรอ้ยละ 30 เท่านัน้114  

หากการจดัเก็บรายได้ของท้องถิ่นไม่มกีฎหมายเฉพาะรองรบั อปท.ต้องตราข้อบญัญัติ
ขึน้มาก่อน ทัง้นี้ ในการตราขอ้บญัญตัดิงักล่าวจะต้ององิหรอือาศยัอ านาจจากกฎหมายแม่บท  และ
ไมเ่กนิขอบเขตกว่าทีก่ฎหมายแมบ่ทไดใ้หอ้ านาจไว้ เช่น การตราขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่เกี่ยวกบั กจิการ
ทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพจะตอ้งอา้งองิอ านาจจาก พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535115 
                                                 

113 อภชิาต สถตินิรามยั, รฐัธรรมนูญ การกระจายอ านาจ และการมสีว่นร่วมของประชาชน, (เชยีงใหม:่ 
แผนงานสรา้งเสรมินโยบายสาธารณะทีด่ ีสถาบนัศกึษานโยบายสาธารณะ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 2555), หน้า 
59-61. 

114 บรรเจดิ สงิคะเนต ิและดารุณี พุ่มแกว้, “องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไทยในมติปิญัหาทางการคลงั,” 
วารสารรฐัประศาสนศาสตร ์คณะรฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร,์ ปีที ่15 ฉบบัที ่2 
(กรกฎาคม-ธนัวาคม) 2560, หน้า 14. 

115 เรือ่งเดยีวกนั, หน้า 16. 
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อภชิาต ิสถตินิรามยัตัง้ขอ้สงัเกตอยา่งน่าคดิว่า ในแต่ละปีงบประมาณ วงเงนิอุดหนุนเฉพาะ
กจิมนีบัหมืน่ลา้นบาท ทว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจดัสรรทีไ่ม่ชดัเจน ท าใหผู้ม้อี านาจตดัสนิใจซึง่กค็อื
นกัการเมอืงและขา้ราชการระดบัสูงสามารถใชดุ้ลยพนิิจในการเลอืกอุดหนุนทอ้งถิน่แห่งหนึ่งแห่งใด
ได้อย่างกว้างขวาง กติกาเช่นนี้ เท่ากับบีบให้ผู้บรหิารท้องถิ่นต้อง “วิ่งเข้าหา” สานสมัพันธ์กับ
นักการเมอืงระดบัชาติ โดยเฉพาะกบัสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรในเขตพื้นที่ของตนอย่างหลกีเลีย่ง
ไม่ได้ ลดทอนความพยายามที่จะแสวงหารายได้ในท้องถิน่ของตนเอง เพราะการ “ต่อสาย” กบัผู้มี
อ านาจส่วนกลางย่อมมตี้นทุนทางการเมอืงทีต่ ่ากว่า ซึง่อาจท าใหก้ารคลงัทอ้งถิน่มแีนวโน้มการขาด
ดุลเชงิโครงสรา้ง (Deficit Biased) กเ็ป็นได1้16 

อย่างไรก็ตาม ถ้าลองพจิารณาด้านงบประมาณโดยเปรยีบเทยีบสดัส่วนรายได้ท้องถิน่ต่อ
รายไดร้ฐับาลนับแต่ประเทศไทยเขา้สู่ยคุสมยัของการกระจายอ านาจ เพื่อใหเ้หน็ถงึแนวโน้มทศิทาง
ที่ผ่านมา โดยเฉพาะช่วงก่อนและหลงัจากที่มคีวามเปลี่ยนแปลงทางการเมอืงอนัส าคญัในปี พ.ศ. 
2549 และปี พ.ศ. 2557 
 

ตารางท่ี 9 สดัสว่นรายไดเ้ปรยีบเทยีบทอ้งถิน่ต่อรฐับาล ระหว่างปีงบประมาณ 2543-2560117 
 

ปีงบประมาณ 
สดัส่วนรายได้ อปท.     
ต่อรฐับาล (รอ้ยละ) 

2543 12.63 
2544 20.68 
2545 21.88 
2546 22.19 
2547 22.75 
2548 23.50 
2549 24.05 

2550 25.17 
2551 25.20 
2552 25.82 
2553 25.26 

                                                 
116 อภชิาต สถตินิรามยั, อา้งแลว้, หน้า 73-74. 
117 ขอ้มลูระหว่างปีงบประมาณ 2543-2559 ทีม่าจากส านกังานคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ส านกังบประมาณ กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ และส านกังานเศรษฐกจิการคลงั 
ขอ้มลู ณ 8 พฤษภาคม 2558, ด ูhttp://www.fpo.go.th/fpodoc/7fiscal7.html สว่นขอ้มลูของปีงบประมาณ 2560 
ด ูบรรเจดิ สงิคะเนต ิและดารุณี พุ่มแกว้, อา้งแลว้, หน้า 8. 
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2554 26.14 
2555 26.77 
2556 27.27 
2557 27.37 

2558 27.80 
2559 28.21 
2560 29.36 

 
จากตารางขา้งต้นชดัเจนว่างบประมาณท้องถิน่เตบิโตอย่างต่อเนื่อง โดยมจีุดเปลีย่นส าคญั

ทีสุ่ดอยู่ทีปี่ 2544 ทีก่้าวกระโดดจากรอ้ยละ 12.63 ไปถงึรอ้ยละ 20.68 เมื่อปี 2544 ผลสบืเนื่องจาก
การด าเนินการจดัสรรภาษอีากรและเงนิอุดหนุนใหแ้ก่ทอ้งถิน่ตามกฎหมายกระจายอ านาจทีอ่อกใน
ปี 2542 หลงัจากนัน้กค็่อย ๆ คงที ่กระทัง่มาหยดุอยูท่ี ่24.05% ก่อนปี 2549 

ถงึแมต่้อมาตวัเลขจะยงัเพิม่ขึน้เป็นล าดบั แต่ก็ถอืว่าเป็นอตัราที่น้อยมากเมื่อเทยีบกบัหว้ง
เวลาก่อนหน้า นัน่คอื เพิม่ขึน้เพยีงจดุทศนิยมในแต่ละปี และแทบไมม่ปีีงบประมาณใดเลยทีส่ามารถ
เพิม่เกนิ 1% ไดอ้กี หลงัรฐัประหารในปี 2557 กเ็ช่นเดยีวกนั 

ถ้ามองแบบผวิเผนิคงเห็นว่ารายได้ของท้องถิ่นเพิม่ขึน้โดยตลอด ดูแล้วไม่น่าสมัพนัธ์กบั
การรฐัประหาร แต่ถ้าพจิารณาในรายละเอยีดจะเหน็ว่าสดัส่วนของเงนิอุดหนุนทีร่ฐับาลใหแ้ก่ทอ้งถิน่
นัน้ลดลง จากรอ้ยละ 40.71 ในปีงบประมาณ 2557 ลดลงเหลอืรอ้ยละ 39.86 ในปีงบประมาณ 2558 
ในปีงบประมาณ 2559 ลดลงเหลอืรอ้ยละ 39.46 และอยูท่ีร่อ้ยละ 35.77 ในปีงบประมาณ 2560 เงนิ
อุดหนุนทัว่ไปทีท่อ้งถิน่ค่อนขา้งมอีสิระในการใชจ้า่ยเงนิไมม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้แถมยงัถูกปรบัลดลง118 
ขณะที่เงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ หรอืที่มกัถูกเรยีกว่า “งบ ส.ส.” จะถูกก าหนดเป้าหมายการใช้ไว้แล้ว 
เช่น ก่อสรา้งถนน ขุดลอกคูคลอง รวมถงึโครงการเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ เงนิอาสาสมคัรสาธารณสุข
หมู่บ้าน (อสม.) ก็ได้รบัจดัสรรน้อยลงมากในห้วงหลายปีหลงั เนื่องจากหลาย ๆ ภารกจิรฐับาลขอ
รบัผิดชอบจดัการดูแลเอง อีกทัง้โครงการจ านวนมากก็ถูกกระชบัอ านาจเอามาให้ส่วนภูมภิาค
ด าเนินการเป็นหลกั ประกอบกบัในทางปฏบิตัจิรงิ อปท.มอี านาจอนัจ ากดัในการใชจ้า่ยงบประมาณ 
เนื่องจากบทบาทที่แขง็ขนัของฝ่ายตรวจสอบ ไม่ว่าทัง้ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ (สตง.) หรอื
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) เป็นตน้ 
 
 

                                                 
118 “ประเทศไทยกบัความโปร่งใสทางการคลงั (5): งานทีท่บัซอ้นและคลุมเครอืของ อปท. เมื่อเงนิ

อุดหนุนมาพรอ้มโจทยร์ฐับาล,” ไทยพบัลกิา้ (7 มถุินายน 2017), จาก https://thaipublica.org/2017/06/thailand-
trasparency-reseach-group-31-5-2560-5/ 
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การก ากบัดแูลและตรวจสอบองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 การกล่าวถงึความสมัพนัธร์ะหว่างรฐัและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ นอกจากพจิารณาผ่าน
มาตรการเชงิงบประมาณแลว้ ยงัสามารถมองผ่านกระบวนการและเครื่องมอืในการก ากบัดูแลและ
ตรวจสอบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ได ้ 

“การก ากับดูแล” (Regulation หรอื Tutelle ในภาษาฝรัง่เศส) เป็นแนวคดิที่ปรากฏอยู่ใน
ระบบกฎหมายมหาชนของฝรัง่เศส หมายถงึ “อ านาจควบคุมที่มอียู่อย่างจ ากดัตามกฎหมายของ
องค์กรปกครองที่สูงกว่า เหนือองค์กรและเหนือการกระท าขององค์กรกระจายอ านาจ โดยมี
เป้าหมายอยู่ทีก่ารปกป้องผลประโยชน์ทัว่ไป” แตกต่างจาก “อ านาจบงัคบับญัชา” เช่นความสมัพนัธ์
ระหว่างภายในราชการบรหิารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของไทยเป็นระบบความสมัพันธ์ที่ อยู่
ภายใต้ฐานคดิเรื่อง “การบงัคบับญัชา” ขณะที่ส่วนกลางและส่วนภูมภิาคกบัส่วนท้องถิน่นัน้อาศยั
ความคดิเรือ่ง “การก ากบัดแูล” เป็นแกนกลางของความสมัพนัธ1์19 

ส่วน “การตรวจสอบ” (Audit and inspection) นัน้ สามารถด าเนินการไดโ้ดยหลายภาคส่วน 
ทัง้จากสภาท้องถิน่เอง องค์กรฝ่ายบรหิาร องคก์รตามรฐัธรรมนูญ ศาล ตลอดจนภาคประชาสงัคม 
มุ่งหมายเพื่อใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่มธีรรมาภบิาล (Good Governance) โดยเฉพาะในด้าน
ความโปรง่ใส (Transparency)120 
 การก ากบัดแูลโดยกระทรวงมหาดไทย 

อ านาจในการก ากบัดูแลทอ้งถิน่ตามที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายจดัตัง้ อปท.รปูแบบต่าง ๆ ให้
อ านาจรฐัส่วนกลางผ่านกลไกของกระทรวงมหาดไทยในการก ากบัควบคุมการปกครองท้องถิน่ได้
อย่างกว้างขวาง เป็นอ านาจของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจงัหวดั หรอื
นายอ าเภอแล้วแต่กรณี ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัลกัษณะของเรื่อง การก ากบัดูแลเหนือตวับุคคล เช่น อ านาจ
สัง่พกัการปฏบิตัิงาน ยุบสภาท้องถิ่น และสัง่ให้พ้นจากต าแหน่ง  การก ากบัดูแลเหนือการกระท า 
เช่น อ านาจอนุมตัิ-ยบัยัง้ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี, ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น การอนุญาต
เกี่ยวกบัการประชุมสภาทอ้งถิน่ การให้ความเหน็ชอบในหลายเรื่อง เช่น การขอกู้ เงนิจากธนาคาร
หรอืสถาบนัการเงนิต่าง ๆ ในที่นี้หลายอ านาจมลีกัษณะเบ็ดเสรจ็เด็ดขาด ทัง้ยงัเปิดโอกาสให้ผู้มี
อ านาจสามารถใชดุ้ลพนิิจไดอ้ย่างกวา้งขวางมาก 

องคก์รผูใ้ชอ้ านาจในการก ากบัดแูลทอ้งถิน่โดยตรง จ าแนกตามองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
(เฉพาะรปูแบบทัว่ไป) และลกัษณะเรือ่ง สามารถพจิารณาไดด้งัตารางขา้งทา้ยนี้ 
 

                                                 

 119 วสนัต ์เหลอืงประภสัร,์ สารานุกรมการปกครองทอ้งถิน่ไทย เรื่อง ความเป็นอสิระ การก ากบัดแูล 
และการตรวจสอบองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่, (นนทบุร:ี สถาบนัพระปกเกลา้, 2547), หน้า 8-11. 
 120 เรือ่งเดยีวกนั, หน้า 30-32. 
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ตารางท่ี 10 การก ากบัดแูลองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่โดยสว่นกลางและสว่นภูมภิาค121 
 

อ านาจก ากบัดแูล อบจ. เทศบาล อบต. 
สัง่สอบสวนขอ้เทจ็จรงิ ม.77 วรรค 1 

(อ านาจผูว้่าฯ) 
ม.71 วรรค 1 
(อ านาจผูว้่าฯ) 

ม.90 (อ านาจ
นายอ าเภอ) 

แนะน าตกัเตอืน - ม.71 วรรค 1 
(อ านาจผูว้่าฯ) 

- 

สัง่ใหช้ีแ้จงแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั                 
การปฏบิตัริาชการ 

ม.77 วรรค 1 
(อ านาจผูว้่าฯ) 

ม.71 วรรค 1 
(อ านาจผูว้่าฯ) 

ม.90 (อ านาจ
นายอ าเภอ) 

ตรวจสอบกจิการ เรยีกรายงาน และเอกสาร 
หรอืสถติใิดๆ มาตรวจ 

- ม.71 วรรค 1 
(อ านาจผูว้่าฯ) 

ม.90 (อ านาจ
นายอ าเภอ) 

ยบัยัง้การปฏบิตักิารของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ม.77 วรรค 2 
(อ านาจผูว้่าฯ) 

ม.72 (อ านาจ
ผูว้่าฯ) 

- 

เพกิถอนมตสิภาทอ้งถิน่ และใหพ้น้จาก
ต าแหน่ง 

ม.79 (อ านาจ 
รมต.) 

ม.73 และ 
ม.34, ม.35 

(อ านาจ รมต.) 

ม.92 (อ านาจ
ผูว้่าฯ) 

ยุบสภาทอ้งถิน่ ม.80 (อ านาจ 
รมต.) 

ม.74 (อ านาจ 
รมต.) 

ม.91 (อ านาจ
ผูว้่าฯ) 

ใหส้มาชกิสภาทอ้งถิน่พน้จากต าแหน่ง               
กรณีขาดคุณสมบตั ิ

ม.11 (4) 
(อ านาจผูว้่าฯ) 

ม.19 (4) และ 
ม.19 วรรค 2 
(อ านาจผูว้่าฯ)  

ม.47 ตร ี
(อ านาจ 

นายอ าเภอ) 
ใหส้มาชกิสภาทอ้งถิน่พน้จากต าแหน่ง               
กรณีขาดประชุมตดิต่อกนั 

- ม.19 (5) และ 
ม.19 วรรค 2 
(อ านาจผูว้่าฯ) 

ม.47 ตร ี
(อ านาจ 

นายอ าเภอ) 
ใหส้มาชกิสภาทอ้งถิน่พน้จากต าแหน่ง             
เพราะมสีว่นไดเ้สยี 

ม.11 (5) 
(อ านาจ รมต.) 

ม.18 ทว ิและ 
ม.19 วรรค 2 
(อ านาจผูว้่าฯ) 

ม.47 ตร ี
(อ านาจ 

นายอ าเภอ) 
ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่พน้จากต าแหน่ง                    
กรณีขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้ม 

- ม.48 
ปญัจทศ วรรค 3 
(อ านาจผูว้่าฯ) 

- 

ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่พน้จากต าแหน่ง                  
เพราะมสีว่นไดเ้สยี 

- ม.48 
ปญัจทศ วรรค 3 
(อ านาจผูว้่าฯ) 

- 

                                                 

 121 ปรบัปรุงจาก นครนิทร ์เมฆไตรรตัน์, ทศิทางการปกครองทอ้งถิน่ของไทยและต่างประเทศ
เปรยีบเทยีบ, อา้งแลว้, หน้า 90-92. 
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อนุมตัขิอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ ม.53 (อ านาจ
ผูว้่าฯ) 

ม.62 (อ านาจ
ผูว้่าฯ) 

ม.71 (อ านาจ
ผูว้่าฯ) 

อนุมตัใิหอ้อกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ชัว่คราว - ม.64 (อ านาจ
ผูว้่าฯ) 

- 

อนุมตัสิมัปทานทอ้งถิน่ ม.49 (อ านาจ
ผูว้่าฯ) 

- - 

ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อยู่ใน                
ความควบคมุโดยตรง 

- ม.75 (อ านาจ
ผูว้่าฯ) 

- 

อนุมตัใิหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่                    
ท ากจิการนอกเขต 

- ม.75 ทว ิ
(อ านาจ รมต.) 

- 

อนุมตัใิหอ้งคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่                    
ตัง้บรษิทัหรอืถอืหุน้ในบรษิทั 

- ม.75 ตร ี
(อ านาจ รมต.) 

- 

เรยีกประชุม เปิดและปิดประชุมสภาทอ้งถิน่ 
กรณีไม่มปีระธานสภาหรอืประธานสภาไม่เรยีก
ประชุม 

ม.24 (อ านาจ
ผูว้่าฯ) 

ม.25 วรรค 2 
และ ม.48 ทศ 
วรรค 4 (อ านาจ

ผูว้่าฯ) 

ม.54 วรรค 2 
(อ านาจผูว้่าฯ)  

ขอ้บงัคบัการประชมุสภาทอ้งถิน่เป็นไปตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

ม.26 (อ านาจ
ผูว้่าฯ) 

ม.23 (อ านาจ
ผูว้่าฯ) 

ม.52 (อ านาจ
ผูว้่าฯ) 

แต่งตัง้ผูบ้รหิารทอ้งถิน่เพื่อด าเนินกจิการ
ชัว่คราวกรณทีีม่กีารยบุสภาทอ้งถิน่ 

ม.36 (อ านาจ
ผูว้่าฯ) 

- ม.64 (อ านาจ
ผูว้่าฯ) 

การขอยมืตวัขา้ราชการ พนกังานหรอืลกูจา้ง
ของหน่วยงานอื่นใหเ้สนอเรื่องต่อผูว้่าราชการ
จงัหวดั 

ม.43 (อ านาจ
ผูว้่าฯ) 

- ม.72 (อ านาจ
ผูว้่าฯ) 

ราชการสว่นภูมภิาคเขา้ท าแทน ม.47 
(อ านาจ รมต.  
และ ครม.) 

- - 

การพาณิชยเ์ป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย 

ม.50 (อ านาจ
ผูว้่าฯ) 

- - 

การคลงั การงบประมาณ การรกัษาทรพัยส์นิ 
การจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิ การจดัหา
พสัด ุการจดัจา้ง และการสวสัดกิารเป็นไปตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

ม.76 (อ านาจ
ผูว้่าฯ) 

ม.69 (อ านาจ
ผูว้่าฯ) 

ม.88 (อ านาจ
ผูว้่าฯ) 

อนุมตัใิหม้กีารขยายเวลาการประชุมสภา
ทอ้งถิน่ 

- ม.24 วรรค 3 
(อ านาจผูว้่าฯ) 

ม.53 วรรค 3 
(อ านาจ 

นายอ าเภอ) 
อนุมตัใิหเ้ปิดประชมุสภาทอ้งถิน่สมยัวสิามญั - ม.26 (อ านาจ

ผูว้่าฯ) 
ม.55 

(อ านาจ 
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นายอ าเภอ) 
การมอบอ านาจของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ใหแ้ก่     
หวัหน้าแผนก 

- ม.34 วรรค 3 
(อ านาจ รมต.) 

- 

อนุมตัใิหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่ ขา้ราชการ พนกังาน
มอี านาจเปรยีบเทยีบปรบั 

- ม.40 และ 
ม.48 ทวาวสีต ิ
(อ านาจ รมต.) 

- 

อนุมตัใิหจ้า่ยเงนิอุดหนุนหรอืจ่ายเงนิ                   
เพื่อการลงทุน 

- ม.67 ทว ิ
(อ านาจผูว้่าฯ) 

- 

 
จะเห็นได้ว่า ผู้ที่มบีทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลการปกครองท้องถิ่นของไทยก็คอื ผู้ว่า

ราชการจงัหวดักับนายอ าเภอ ในฐานะตัวแทนส่วนกลางที่ท างานอยู่ภายใต้โครงสร้างของส่วน
ภูมิภาค ลักษณะพื้นฐานดังกล่าวนี้ เองที่เป็นสิ่งก าหนดระบบความสัมพันธ์ระหว่างรฐับาลใน
ส่วนกลางกบัส่วนทอ้งถิน่ของไทยมาชา้นาน 
 กล่าวเฉพาะการพจิารณาร่างข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ อบจ. กฎหมาย
ได้ให้อ านาจผู้ว่าราชการจงัหวดัเสนอรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยสัง่ให้นายก อบจ.พ้น
จากต าแหน่งหรอืให้ยุบสภา อบจ.ได้ ในกรณีที่นายก อบจ.ไม่น าร่างข้อบญัญตัิงบประมาณที่
คณะกรรมการยุต ิความขดัแย้งปรบัแก้แล้วเข้าสู่การพจิารณาของสภา อบจ.หรอืสภาไม่รบั
หลกัการหรอืพจิารณาข้อบญัญตัิให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วนั 
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รปูท่ี 10 บทบาทของผูว้่าราชการจงัหวดัในการจดัการความขดัแยง้ระหว่าง 
สภา อบจ.กบันายกอบจ.ในกระบวนการพจิารณาร่างขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี122 

 
ตลอดทัง้ยงัมมีาตรการด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก ไม่ว่าในรูปของระเบียบ 

ขอ้บงัคบั หรอืประกาศ กระทัง่หนังสอืราชการทีพ่ยายามวางแนวปฏบิตัิต่าง ๆ ใหท้อ้งถิน่ด าเนินการ
ตามได้สร้างความสับสนและยุ่งยากให้กับท้องถิ่นอย่างมาก 123 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับระเบียบ

                                                 
122 ทีม่าภาพ: โกวทิย ์พวงงาม และอลงกรณ์ อรรคแสง, การเลอืกตัง้ผูบ้รหิารทอ้งถิน่โดยตรง, 

(กรุงเทพฯ: วญิญชูน, 2547), หน้า 72. 
123 มงีานศกึษาในประเดน็น้ีโดยเจาะจงของ อนุรกัษ์ กาวโิจง, การควบคุมดว้ยวธิสี ัง่การผ่านหนงัสอื

ราชการจากรฐัสว่นกลางสูอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลในอ าเภอแมอ่อน จงัหวดัเชยีงใหม่, วทิยานพินธ ์นิตศิาสตร 
มหาบณัฑติ, มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 2556. 
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งบประมาณ124 พบแนวโน้มของการดงึอ านาจท้องถิ่นกลบัคืนไปยงัศูนย์กลาง โดยยงัมไิด้เอ่ยถึง
ประเดน็เกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคลทอ้งถิน่ทีก่ม็ขีอ้จ ากดัอยูม่ากมายเลยดว้ยซ ้า125 

มาตรการกลไกขา้งต้นแสดงใหเ้หน็ว่าส่วนกลางมฐีานะเหนือกว่าส่วนทอ้งถิน่ บ่อยครัง้เมื่อ
จงัหวดัและอ าเภอขาดแคลนงบประมาณในการจดักจิกรรมกม็กัต้องขอรบัการสนับสนุนจากองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตพืน้ทีท่ีต่นก ากบัดแูล ดว้ยความสมัพนัธแ์บบพึง่พาอาศยักนัเช่นนี้ จงึอาจ
เป็นการยากที่ส่วนภูมภิาคจะท าหน้าที่ก ากบัดูแลท้องถิ่นได้อย่างตรงไปตรงมา126 ขณะเดยีวกนัก็
ย่อมส่งผลให้ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงท้องถิน่อาจมแีรงจงูใจที่สยบยอมหรอืกระท าการเอาใจผู้
ถอือ านาจ แมร้ฐัธรรมนูญทัง้ฉบบัปี พ.ศ. 2540 (มาตรา 283) ฉบบัปี พ.ศ. 2550 (มาตรา 282) และ
ฉบบัปี พ.ศ. 2560 (มาตรา 250) ไดร้ะบุอย่างชดัเจน การก ากบัดแูลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตอ้ง
ท าเพยีงเท่าทีจ่ าเป็นเท่านัน้ 
 การตรวจสอบโดยองคก์รอิสระตามรฐัธรรมนูญและศาลปกครอง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจดัว่าเป็น “หน่วยงานของรฐั” ฉะนัน้จึงต้องอยู่ภายใต้การ
ตรวจสอบจากองค์กรอสิระตามรฐัธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติแห่งชาตทิี่มอี านาจในการไต่สวนขอ้เทจ็จรงิ วนิิจฉัย ตรวจสอบการทุจรติของผูด้ ารงต าแหน่ง
ทางการเมอืงและขา้ราชการในทุกระดบั ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิซึง่ท าหน้าที่ตรวจสอบการ
ใชจ้า่ยงบประมาณของหน่วยงานของรฐั และองคก์รอื่น ๆ อกีหลายองคก์ร 

อนึ่ง ตลอดหลายปีที่ผ่านมา การตคีวามกฎระเบยีบแบบเคร่งครดัของส านักงานตรวจเงนิ
แผ่นดนิมกัเป็นไปในทิศทางจ ากดัอ านาจท้องถิ่น ตวัอย่างต่อไปนี้คอืสิง่ที่ทาง สตง.ชี้ว่า อปท.ไม่
สามารถด าเนินการได้ เช่น ท าสื่อประชาสมัพนัธ์ให้บุคคลฝ่ายบรหิาร, ฉีดยาป้องกนัพิษสุนัขบ้า, 
การแขง่ขนักฬีา, การเบกิจา่ยค่าใชจ้่ายในการจดังานต่าง ๆ เช่น พธิรีดน ้าด าหวัผูสู้งอายใุนประเพณี
สงกรานต์127 กระทัง่งานวนัเดก็ การใชร้ถพยาบาลไปรบัส่งผู้ป่วยตดิเตยีง หรอืผู้ป่วยฉุกเฉิน128 ขึน้

                                                 
124 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 ได้

ถูกแกไ้ขเพิม่เตมิเพยีง 2 ครัง้ในปี พ.ศ. 2543 ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมามหีนงัสอืหารอืไปยงักรมการปกครองและ
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่จ านวนมากซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าระเบยีบฉบบันี้ถูกน ามาปฏบิตัผิ่านการตคีวามหลาย
นยั ด ูจตุรฐัชยั จนิตนาสทิธคิุณ, ตคีวามระเบยีบงบประมาณ, (ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 2559). 

125 เฉกเช่น พ.ร.บ.ระเบยีบบรหิารงานบุคคลส วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 32 ก าหนดภาระ
ค่าใชจ้่ายดา้นเงนิเดอืน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงนิค่าจา้งของ อปท.จะก าหนดสงูกว่ารอ้ยละ 40 ของเงนิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่ไดเ้ป็นอนัขาด 

126 ศุภสวสัดิ ์ชชัวาลย,์ การปฏริปูการกระจายอ านาจและการจดัการปกครองทอ้งถิน่, อา้งแลว้, หน้า 52. 
127 “เปิดแฟ้มตวัอย่างขอ้ทกัทว้งจาก ‘สตง.’ Checklist ‘อปท.’ ท าได-้ท าไม่ได,้” ศนูยข์อ้มลู&ขา่วสบืสวน

เพื่อสทิธพิลเมอืง (27 พฤศจกิายน 2559), จาก http://www.tcijthai.com/news/2016/11/scoop/6563 
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ป้ายประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวในต่างจงัหวดั129 หรอืจดักจิกรรมซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ ทว่าอยู่
นอกเขตพื้นที่รบัผิดชอบ การมอบทุนการศึกษาให้ของ อปท. ฯลฯ แน่นอน ย่อมส่งผลต่อ
นักการเมืองและผู้ที่ปฏิบัติงานในท้องถิ่น เนื่องจากแต่ละชุดที่ท าหน้าที่ลงไปตรวจการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งนัน้มกัจะมแีนวทางและหลกัเกณฑ์ในการ
ตรวจการใช้จ่ายงบประมาณที่แตกต่างกันออกไป ส่งผลให้เกิดความไม่ชดัเจน เท่ากับเป็นการ
ท าลายความคดิรเิริม่ในอนัทีจ่ะด าเนินโครงการใหม ่ๆ ของทอ้งถิน่ 

ยิง่ไปกว่านัน้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยงัถือเป็น “หน่วยงานทางปกครอง” ที่ต้องอยู่
ภายในเขตอ านาจของ “ศาลปกครอง” คดปีกครองเกี่ยวกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ส่วนใหญ่หนี
ไม่พ้นกรณีของการออกกฎ ค าสัง่ เช่น ค าสัง่อนุญาต อนุมัติ ค าสัง่แต่งตัง้ การท าสัญญาทาง
ปกครอง หรือการที่เจ้าหน้าที่ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ซึ่ง ถือเป็น
กระบวนการภายหลงัการกระท า โดยใหศ้าลปกครองเขา้มาเป็นกลไกทีม่อี านาจในการเพกิถอนการ
กระท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหากพบว่าไม่ได้ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย130 
 
กิจกรรม 

12.2.3 อ านาจในการก ากบัดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในแต่ละรูปแบบเป็น
ของผูใ้ดบา้ง 
 
แนวตอบ 

กฎหมายการปกครองท้องถิ่นได้ให้อ านาจก ากับดูแลท้องถิ่น แก่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจงัหวดั หรอืนายอ าเภอ ขึน้อยู่กบัแต่ละกรณี โดยรวมแล้วให้ผู้ว่า
ราชการจงัหวดัก ากบัดูแล อบจ., เทศบาลเมอืง และเทศบาลนคร นายอ าเภอใหก้ ากบัดูแลเทศบาล

                                                                                                                                                 
128 “เทศบาลนครรงัสติโวย สตง.หลงัทกัทว้งทอ้งถิน่จดับรกิารแพทยฉุ์กเฉิน ชีก้ระทบผูป้ว่ยตดิเตยีงอือ้,” 

ประชาไท (8 กนัยายน 2560), จาก https://prachatai.com/journal/2017/09/73138 
129 “สตง.ต าหนิ อบจ.ใชง้บไม่คุม้ ขึน้ป้ายพอีารท์่องเทีย่วนอกเขตรบัผดิชอบ ผุดบนโทลลเ์วย-์มอเตอร์

เวย ์อือ้!,” ผูจ้ดัการออนไลน์ (24 มนีาคม 2560), จาก
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9600000030307 

130 ดตูวัอย่างแนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครองในการตรวจสอบการกระท าของ อปท.โดยตรง เช่น 
นายกเทศมนตรอีอกใบอนุญาตก่อสรา้งอาคารโดยมชิอบ, นายก อบต.ละเลยต่อหน้าทีใ่นการดแูลรกัษาทาง
สาธารณประโยชน์, เทศบาลกระท าละเมดิโดยการน าถนนสาธารณะมาจดัท าเป็นตลาดถาวร, อบต.ใชส้ทิธบิอก
เลกิสญัญาโดยไม่สจุรติ จาก มาโนช นามเดช, การก ากบัดแูลองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่, (กรุงเทพฯ: สถาบนั
พระปกเกลา้, 2559), หน้า 77-96. 
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ต าบล, อบต. ส่วนกรุงเทพมหานครนัน้อยู่ในการก ากบัดูแลของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย
โดยตรง 
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ตอนท่ี 12.3 
การเมืองระดบัชาติกบัการเมืองท้องถ่ินไทย 
 
หวัเร่ือง 

12.3.1 ความสมัพนัธท์างการเมอืงในระบบเลอืกตัง้ 
12.3.2 ตระกูลการเมอืงกบัการสรา้งฐานความนิยมในต่างจงัหวดั 

 
แนวคิด 

1. การเมอืงระดบัชาติมคีวามสมัพนัธ์กบัการเมอืงระดบัท้องถิ่นในลกัษณะพึ่งพาและต่าง
ตอบแทน พรรคการเมอืงและนักการเมืองระดับชาติสร้างสมัพันธ์อันแน่นแฟ้นกับนักการเมอืง
ท้องถิน่เพื่อสรา้งฐานคะแนนที่ม ัน่คงในระดบัล่าง ในขณะเดยีวกัน นักการเมอืงระดบัชาตกิ็ต้องท า
หน้าทีเ่ชื่อมประสานเอางบประมาณมาลงในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ 

2. ความสมัพนัธ์เชงิเครอืญาตแิละการสบืทอดอ านาจจากรุ่นสู่รุ่นของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมอืง หรอืทีเ่รยีกว่าตระกูลการเมอืง มบีทบาทส าคญัต่อการสรา้งความไดเ้ปรยีบในการเลือกตัง้ 
และน ามาซึ่งการผูกขาดอ านาจในหลายจงัหวดั โดยอาศยัจงัหวดันิยมใช้เป็นเครื่องมอืในอนัที่จะ
รกัษาความนิยมของเครอืขา่ยตน 
 
วตัถปุระสงค ์

1. อธบิายถงึความสมัพนัธร์ะหว่างพรรคการเมอืงและนักการเมอืงระดบัชาตกิบันกัการเมอืง
ทอ้งถิน่ได ้

2. อธบิายลกัษณะตระกูลการเมอืงของไทย และวธิใีนการรกัษาฐานอ านาจทางการเมอืง 
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เร่ืองท่ี 12.3.1 ความสมัพนัธท์างการเมืองในระบบเลือกตัง้ 
 
ความน า 

หลงัจากที่ได้อธบิายการปกครองท้องถิ่นในเชงิของการบรหิารไปแล้ว ในส่วนนี้ผู้เขยีนจะ
พจิารณาการปกครองทอ้งถิน่ในเชงิการเมอืง ซึง่เป็นเรือ่งทีแ่ยกไม่ออกกบัการเมอืงระดบัชาต ิอย่าง
น้อยใน 3 ดา้นคอื 1) ความสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั 2) พฤตกิรรมการเลอืกตัง้ และ 3) คุณสมบตัขิอง
นกัการเมอืง เพื่อช่วยใหเ้หน็ถงึความเชื่อมโยงของการเมอืงทัง้ในสองระดบัน้ีไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ 
 
ความสมัพนัธร์ะหว่างพรรคการเมืองและนักการเมืองระดบัชาติกบันักการเมืองท้องถ่ิน 

บทบาทของพรรคการเมืองในการเลือกตัง้ท้องถ่ิน 
พรรคการเมอืง (Political Party) เป็นองคก์รพืน้ฐานการเมอืงทีส่ าคญั คอืการรวมตวักนัของ

กลุ่มคนทีม่วีตัถุประสงคท์างการเมอืง โดยเฉพาะอย่างยิง่เพื่อเขา้ไปมอี านาจในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะ เมื่อเทยีบกบัประเทศตะวนัตก พรรคการเมอืงไทยยงัถอืว่ามพีฒันาการมาในช่วงเวลาอนั
สัน้ ไม่ต่อเนื่อง และยงัอ่อนแอในเชงิความเป็นสถาบนั เน้นบทบาทเฉพาะกจิในการแสวงหาอ านาจ
ทางการเมอืงเป็นส าคญั 

บทบาทของพรรคการเมืองไทยในการเมืองระดับท้องถิ่นก็เช่นเดียวกัน ในอดีต พรรค
การเมอืงต่าง ๆ ไม่เคยมฐีานที่ม ัน่คงในชนบท การรฐัประหารที่เกดิขึน้ซ ้าแล้วซ ้าเล่าเป็นอุปสรรค
ขดัขวางพฒันาการของพรรคการเมอืง ในการเลอืกตัง้แต่ละครัง้ พรรคการเมอืงจงึต้องพึง่พาอาศยั
ระบบราชการในการดงึคนมาลงคะแนนเสยีง ไม่ใช่กลไกการจดัองค์กรของพรรคเอง เช่น สาขา
พรรค กอปรกบัการปกครองท้องถิน่ยงัคงอ่อนแอ ขณะที่ในต่างประเทศเราเหน็พรรคการเมอืงที่มี
ความมุ่งหมายอ านาจในระดบัท้องถิน่อยู่ไม่น้อย อาท ิหลายพรรคในแคว้นกาตาลุญญาของสเปน , 
พรรคประชาชนอาเจะห ์(Aceh People's Party) ในอนิโดนีเซยี 

งานศกึษาหลายชิ้นในหลายจงัหวดั131 พบว่าระยะแรกการสมคัรเป็นสมาชกิสภาท้องถิน่มี
ลกัษณะเป็นอสิระ ประชาชนเลอืกนักการเมอืงถิน่โดยมคีวามนิยมยดึตดิกบัตวับุคคล พรรคการเมอืง

                                                 
131 กรณีจงัหวดัสระแกว้ ด ูนิรตัน์ เพชรรตัน์, พรรคการเมอืงไทยกบัการเมอืงทอ้งถิน่: ผลประโยชน์และ

ฐานอ านาจ, วทิยานิพนธ ์รฐัศาสตรมหาบณัฑติ, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2539; กรณีจงัหวดัสาครบุร ี(นาม
สมมต)ิ กบัจงัหวดัธรรมบุร ี(นามสมมต)ิ ด ูประจกัษ์ กอ้งกรีต,ิ ระบบการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่: สภาพปญัหาและ
ขอ้เสนอในการปฏริปู, (กรุงเทพฯ: สถาบนัพระปกเกลา้, 2559), หน้า 29-44; กรณีเทศบาลนครเชยีงใหม่ ด ูณฐักร 
วทิติานนท,์ “การเมอืงทอ้งถิน่เทศบาลนครเชยีงใหม่ (พ.ศ. 2542-2554): กลุ่มการเมอืงผกูขาด จดุพลกิผนั และ
การฟ้ืนคนือ านาจ,” ใน วสนัต ์ปญัญาแกว้ (บรรณาธกิาร), การเมอืงของราษฎรไทยยุคหลงั (หลงั) ทกัษณิ, 
(เชยีงใหม่: มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 2555), หน้า 83-121; กรณีเทศบาลนครอุบลราชธานีกบัเทศบาลเมอืงปตัตานี 
ด ูพชิาย รตันดลิก ณ ภูเกต็, โครงสรา้งอ านาจทอ้งถิน่ ความขดัแยง้ และการเปลีย่นแปลง, (กรุงเทพฯ: จรลัสนิท
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ระดบัประเทศยงัไม่ไดเ้ขา้มาขอ้งเกี่ยวมากนัก แต่ต่อมาในช่วงหลงั ประมาณกลางทศวรรษที่ 2530 
การเมอืงทอ้งถิน่เริม่กลายเป็นเป้าหมายของนักการเมอืงระดบัชาตทิีจ่ะเขา้มาควบคุมเพื่ออาศยัเป็น
ฐานทางการเมอืง ในหลายจงัหวดัโดยเฉพาะภาคใต้ ประชาชนมคีวามนิยมในพรรคการเมอืงมากขึน้ 
เช่นกรณีของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี สงขลา และนครศรธีรรมราช นักการเมอืงทอ้งถิน่มกัผูกตดิอยู่กบั
พรรคประชาธปิตัยแ์ละหวัหน้าพรรคในขณะนัน้คอื นายชวน หลกีภยั เช่นเดยีวกบัทางภาคเหนือ
และอีสานในระยะหลงัที่องิกระแสของพรรคไทยรกัไทย และ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชนิวตัร 132 ถึงกระนัน้ 
การสนับสนุนจากนกัการเมอืงพรรคการเมอืงระดบัชาตทิีม่ต่ีอนักการเมอืงทอ้งถิน่เป็นความสมัพนัธ์
ส่วนตวัมากกว่าจะเป็นเรื่องของการขยายฐานของระบบพรรคการเมอืงทีเ่ขม้แขง็ โดยอยา่งน้อยทีสุ่ด
กค็อื ช่วยใหทุ้นสนบัสนุนการหาเสยีงแก่ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 

เวยีงรฐั เนตโิพธิ1์33 อธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างนักการเมอืงระดบัชาตแิละพรรคการเมอืง
กบัการเลอืกตัง้ระดบัท้องถิ่น ในกระบวนการคดัเลอืกผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้ท้องถิ่นใน 3 จงัหวดัคือ 
เชยีงใหม่ อุบลราชธานี และนครศรธีรรมราช ขึน้อยู่กบัผู้น าระดบัสูงในพรรคการเมอืง ทัง้ยงัไม่ได้
เกดิจากการมสี่วนร่วมของประชาชน ขัน้ตอนนี้จงึเป็นเรื่องของกลเกมทางการเมอืง ซึง่บางครัง้ก็มี
การหกัหลงักนัเกดิขึน้ได ้อกีทัง้ในแงเ่งนิทุนทีใ่ชร้ณรงคห์าเสยีงกม็ใิช่เงนิของพรรคเสมอไป แต่เป็น
เงนิช่วยเหลอืที่มาจากนักการเมอืงที่มอีิทธพิลในพรรคบางคน ปฏเิสธไม่ได้เลยว่ากระแสกระจาย
อ านาจในทศวรรษที ่2540 มสี่วนท าใหพ้รรคการเมอืงหนัมาสนใจการเมอืงทอ้งถิน่ชนิดทีไ่มเ่คยมมีา
ก่อน พยายามขยายองคาพยพของตนในการเลอืกตัง้ท้องถิน่มากขึน้ พบการเปลีย่นแปลงรปูแบบ
ของการใชห้วัคะแนนจากฝ่ายท้องที่ (ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน) ไปเป็นการสรา้งสายสมัพนัธ์ที่แน่นแฟ้น
กับนักการเมอืงที่ผูกพันอยู่กับระบบการปกครองท้องถิ่น (เช่น อบต. , เทศบาล) เพราะนัน่ย่อม
เท่ากบัฐานเสยีงที่ม ัน่คงในพื้นที่นัน้ ๆ ด้วย การใช้สโลแกนใช้ป้ายสญัลกัษณ์และรปูเพื่อให้เห็นว่า
นักการเมอืงท้องถิน่ได้รบัการสนับสนุนจากพรรคการเมอืงหรอืนักการเมอืงระดบัชาตสิามารถพบ
เหน็ได้โดยทัว่ไป สรา้งความได้เปรยีบในการแข่งขนัเหนือคู่แข่ง ความจงรกัภกัดหีรอืความผูกพนั

                                                                                                                                                 

วงศก์ารพมิพ,์ 2552); กรณีองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัศรสีะเกษ ด ูกติภิูมชิยั วงศส์นิท, บทบาทของพรรคการ
เมอืงไทยต่อการเลอืกตัง้นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั: ศกึษากรณีการเลอืกตัง้นายกองคก์ารบรหิารสว่น
จงัหวดัศรสีะเกษ เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2551, วทิยานิพนธ ์รฐัศาสตรมหาบณัฑติ, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 
2553; กรณีองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัอุบลราชธานี ด ูนิรตัน์ เพชรรตัน์, กลยุทธก์ารรณรงคห์าเสยีงเลอืกตัง้นายก
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัอุบลราชธานี: ศกึษากรณีการเลอืกตัง้ ปี พ.ศ. 2555, วทิยานพินธ ์ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ, 
มหาวทิยาลยัเกรกิ, 2556. 

132 สถาบนัพระปกเกลา้, บรูณาการงานวจิยั: นกัการเมอืงถิน่ และพฤตกิรรมการเลอืกตัง้ 2550, 
(กรุงเทพฯ: ส านกัวจิยัและพฒันา สถาบนัพระปกเกลา้, 2553), หน้า 56-57. 

133 สรุปจาก เวยีงรฐั เนตโิพธิ,์ หบีบตัรกบับุญคุณ การเมอืงการเลอืกตัง้และการเปลีย่นแปลงเครอืขา่ย
อุปถมัภ,์ (เชยีงใหม:่ ศนูยอ์าเซยีนศกึษา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่), หน้า 136-140. 
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กบัพรรคการเมอืงถอืเป็นปรากฏการณ์ใหมข่องการเมอืงรว่มสมยั อยา่งไรกต็าม ส าหรบัการเลอืกตัง้
ในทอ้งถิน่ขนาดเลก็ยงัไมพ่บลกัษณะท านองนี้มากนกั 

ปรากฏการณ์น่าสนใจที่เกดิขึน้กค็อื ในการเลอืกตัง้นายก อบจ.ของหลายจงัหวดัมผีู้สมคัร
สังกัดพรรคเดียวกันลงแข่งขันกันเอง โดยได้ร ับการสนับสนุนจากกลุ่มต่าง ๆ ภายในพรรค
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในภาคเหนือกบัภาคอสีานทีเ่ป็นฐานเสยีงของพรรคไทยรกัไทยเดมิ ทัง้ ๆ ทีผ่่าน
มา พรรคขนาดใหญ่หลกีเลีย่งที่จะเขา้ไปขอ้งเกี่ยวกบัการเมอืงทอ้งถิน่โดยตรง โดยพยายามวางตวั
เป็นกลางไมส่นับสนุนผูใ้ดอยา่งเปิดเผย เพราะสรา้งความแตกแยกภายในองคก์ร และน ามาซึง่ความ
ยุง่ยากในการบรหิารจดัการพรรค134 

บทบาทของนักการเมืองท้องถ่ินในการเลือกตัง้ระดบัชาติ 
ภายหลงัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญฉบบัปี 2540 นับว่านักการเมอืงท้องถิน่ไดม้บีทบาทเด่นชดั

ขึน้เรื่อย ๆ ในฐานะผูจ้ดัการฐานคะแนนระดบัล่างใหก้บันักการเมอืงระดบัชาต ิอนัเนื่องมาจากระบบ
การเลอืกตัง้ ส.ส.ทีเ่ปลีย่นแปลงไป กอปรกบั อปท.เริม่มคีวามเขม้แขง็โดยเฉพาะในเชงิงบประมาณ 

ภายในโครงสรา้งการกระจายอ านาจของไทยทีม่กีารควบคุมจากส่วนกลาง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการจดัสรรงบประมาณท าให้นักการเมืองระดับชาติใช้เส้นสายของตน “วิ่งงบ” คือประสาน
งบประมาณใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ได ้ก่อใหเ้กดิเป็นความสมัพนัธท์ีพ่ ึง่พากนั แมว้่าจะท า
ใหน้ักการเมอืงทอ้งถิน่ตอ้งพึง่พานักการเมอืงระดบัชาตใินลกัษณะอุปถมัภ ์แต่นักการเมอืงทอ้งถิน่ก็
ตอบแทนดว้ยการสนบัสนุนการเลอืกตัง้ทัง้ในฐานะทีเ่ป็นหวัคะแนนใหแ้ละในฐานะทีใ่ชโ้ครงการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นช่องทางทีท่ าใหส้มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรไดต้อบสนองต่อประชาชน
ในพื้นที ่จงึมลีกัษณะต่างตอบแทนกนั (Reciprocal) อย่างไรก็ดสีายสมัพนัธ์เช่นนี้ไม่ได้มรีากฐานที่
ม ัน่คงนกั เนื่องจากการเมอืงระดบัชาตยิงัเตม็ไปดว้ยภาวะทีไ่มแ่น่นอน ท าใหเ้ครอืขา่ยที่ไดว้างไวถู้ก
สัน่คลอนอยู่โดยตลอด นักการเมอืงท้องถิ่นหลายรายเริม่ไม่แสดงออกว่าสนับสนุนพรรคการเมอืง
ใด135 

กล่าวโดยสรุป การดึงผู้บรหิารท้องถิ่นมาเป็นพวก ย่อมเท่ากับได้ผู้จดัการฐานเสยีงและ
เครือข่ายมวลชนในพื้นที่นั ้นมาโดยปริยาย เสมือนมีหัวคะแนนคอยดูแล ให้อยู่ตลอดเวลา 
ขณะเดยีวกนัผูบ้รหิารทอ้งถิน่กไ็ดป้ระโยชน์จากสายสมัพนัธท์ีม่จีากงบประมาณและโครงการทีไ่ดม้า
ลงในพืน้ที ่แต่ทัง้นี้ต้องไม่ลมืว่านักการเมอืงระดบัชาตทิีผู่กตวัเองเขา้กบัขัว้ใดขัว้หนึ่งมากจนเกนิไป
กย็่อมสุ่มเสีย่งจะเสยีคะแนนในอกีขา้งหนึ่งได้เสมอ เนื่องจากตามปกตแิลว้การเมอืงทอ้งถิน่มพีลวตั
                                                 

134 ด ู““เลอืกตัง้ทอ้งถิน่ จุดเพิม่รอยรา้ว ‘แดง-เพื่อไทย’,” โพสตท์เูดย,์ (8 พฤษภาคม 2555), จาก 
https://www.posttoday.com/politic/analysis/152556; “มหกรรมเลอืกตัง้ทอ้งถิน่” พรรคใหญ่จอ้งกนิรวบ–ผูน้ ารุ่น
ใหม่เกดิยาก,” ส านกัขา่วอศิรา, (3 พฤษภาคม 2555), จาก https://www.isranews.org/isranews-scoop/6566-
2012-05-03-05-38-11.html 

135 เวยีงรฐั เนตโิพธิ,์ อา้งแลว้, หน้า 140-141. 
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สงู และเปลีย่นแปลงเรว็มาก ตวัเลขจากงานวจิยัยนืยนัว่านกัการเมอืงทอ้งถิน่เปลีย่นหน้าในทุกวาระ
กว่ากึง่หนึ่ง ไมม่กีลุ่มการเมอืงใดทีส่ามารถยดึทอ้งถิน่อยา่งยาวนาน136 
 
พฤติกรรมการเลือกตัง้ของคนไทย 

พฤติกรรมการเลือกตัง้ของประชาชนในการเลือกตัง้ระดบัชาติ 
การเลอืกตัง้ (Election) เป็นองค์ประกอบที่ส าคญัของระบอบประชาธปิไตย นับตัง้แต่การ

เลอืกตัง้ครัง้แรกจนถึงครัง้ล่าสุดเมื่อปี 2554 ในรอบ 80 ปีมานี้ ประเทศไทยมกีารเลอืกตัง้รวมทัง้
หมด 26 ครัง้ เฉลีย่ทุก 3-4 ปี หลายครัง้มกัมคี าวพิากษ์วจิารณ์เกี่ยวกบัการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้
ในแงล่บอยูเ่สมอ โดยเฉพาะอยา่งยิง่นบัตัง้แต่การเลอืกตัง้ทัว่ไปเมือ่ปี 2518 เรือ่ยมา 

ในประเทศประชาธปิไตยตะวนัตกมกีารศกึษาถงึ “พฤตกิรรมการเลอืกตัง้” ของประชาชน
ทัว่ไปเป็นจ านวนมาก โดยรวมแลว้ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้จะใชห้ลกัเกณฑ ์5 ประการในการตดัสนิใจเลอืก 
กล่าวคอื137 

(1) พืน้ฐานส่วนบุคคล (Personal Background) เช่น ครอบครวั, อายุ, อาชพี, ฐานะ, 
การศกึษา, ศาสนา, เชือ้ชาต ิฯลฯ 
 (2) ความผกูพนัในพรรคการเมอืง (Loyalty to a Political Party) 
 (3) กลยทุธห์าเสยีง (Campaign Issues) โดยเฉพาะอย่างยิง่กบันโยบาย 
 (4) ภาพลกัษณ์ของผูส้มคัร (Image of Candidate) 
 (5) การโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) หรอืประเดน็ปญัหาต่าง ๆ ทีม่ผีลต่อการเลอืกตัง้ใน
ครัง้นัน้ ๆ 

ผลการศกึษาเกี่ยวกบัแบบแผนพฤตกิรรมการเลอืกตัง้ของคนไทยทีผ่่านมาบ่งชีค้ลา้ยคลงึกนั
ว่า “ชนชัน้กลาง” หรอืผู้ที่มคีุณลักษณะทางเศรษฐกิจสงัคมปานกลางขึ้นไป มกีารศึกษาสูง อยู่
ในช่วงอายุวยัหนุ่มสาวถึงวยักลางคน และอยู่ในเขตเมอืงใหญ่ มแีนวโน้มไปลงคะแนนเสยีงโดย
ส านึกว่าเป็นหน้าทีข่องพลเมอืงด ีสามารถตดัสนิใจล่วงหน้าไดว้่าจะเลอืกผูส้มคัรคนใด โดยค านึงถงึ
พรรคและนโยบายของพรรคมากกว่าตัวผู้สมคัร ส่วน “ชาวชนบท” ซึ่งเป็นผู้ที่มคีุณลกัษณะทาง
เศรษฐกิจสงัคมต ่าและอยู่ในเขตชนบท การลงคะแนนเสยีงมกัค านึงผู้สมคัรมากกว่าพรรคที่สงักดั 
และใหค้วามส าคญักบัความสามารถของผูส้มคัรในการช่วยเหลอืสงเคราะห์ทอ้งถิน่ของตน หรอืผู้ที่
ตนเองสามารถพึ่งพาได้เมื่อมปีญัหาขึน้ในชวีติประจ าวนั เป็นความนิยมใน “ตวับุคคล” มากกว่าจะ

                                                 
136 อา้งใน “ปฏริปูทอ้งถิน่ดว้ยความรู ้ไมใ่ช่อคต,ิ” วอยซท์วี ี(9 ตุลาคม 2557), จาก 

https://news.voicetv.co.th/thailand/120364.html 
137 ทีม่าขอ้มลู: http://rhs.rogersschools.net/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=11046935 
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เป็นเรือ่งของนโยบาย นอกจากนี้ยงัมโีอกาสทีจ่ะไปลงคะแนนเสยีงภายใต้การครอบง าชกัจงูจากผูท้ี่
อยูใ่นฐานะเศรษฐกจิสงัคมทีเ่หนือกว่าตน รวมถงึเจา้หน้าทีข่องรฐั ซึง่อกีบทบาทคอื “หวัคะแนน”138 

กล่าวโดยย่อคอื ผู้ที่อยู่ในชนบทยงัคงอยู่ท่ามกลางระบบอุปถมัภ์หรอืความสมัพนัธ์ในเชงิ
อุปถมัภ ์(Patron-client Relationship) นัน่เอง แต่ขณะเดยีวกนัผูค้นในเมอืงทีเ่ชื่อกนัว่ามสี านึกทาง
การเมืองก็มักไปใช้สิทธิกันน้อย คนชนบทกลับเป็นผู้ที่ไปใช้สิทธิเป็นจ านวนมาก ซึ่งมักถูก
วพิากษ์วจิารณ์มากวา่เลอืกโดยพจิารณาผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัเป็นการเฉพาะหน้าหรอืชัว่ครัง้ชัว่คราว 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากอทิธพิลจงูใจเชงิอามสิสนิจา้ง 

การเลอืกตัง้ครัง้แรก ๆ มปีญัหาเกี่ยวกบัการโฆษณาชวนเชื่อ หรอืสรา้งข่าวลอื ต่อมาเริม่มี
ปญัหาเรือ่งทุจรติในการลงคะแนน เช่น ขนคนทีไ่ม่มสีทิธไิปลงคะแนน (พลรม่) การใชบ้ตัรเลอืกตัง้ที่
กาไว้ล่วงหน้า (ไพ่ไฟ) การเวยีนเทยีน เปลี่ยนหบีบตัร แต่ระยะหลงั ๆ เกดิปญัหาทุจรติในการหา
เสยีง อาท ิใชร้ะบบหวัคะแนนซือ้เสยีง อาศยัขา้ราชการทีว่างตวัไม่เป็นกลาง หรอืผูม้อีทิธพิลเขา้มา
ช่วย พนนัขนัต่อผลเลอืกตัง้ ฯลฯ139 

อย่างไรก็ด ีการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรหลายครัง้หลงั นับแต่ปี 2544 เป็นต้นมา 
จากมุมมองของนักวชิาการและสื่อมวลชนมองว่า การทีพ่รรคไทยรกัไทยไดร้บัชยัชนะอย่างท่วมทน้
นัน้ เชื่อว่า “นโยบาย” ของพรรคการเมอืงได้กลายเป็นปจัจยัหน่ึงในการตดัสนิใจเลอืกนักการเมอืง
ของประชาชนอีกด้วย แตกต่างกับในอดีตที่การศึกษาในหลายจงัหวดัพบว่าปจัจยัในการเลือก
นักการเมอืงนัน้มกัไม่ค่อยให้ความส าคญักบันโยบาย อย่างในกรณีจงัหวดัภาคใต้จะนิยมพรรคและ
หวัหน้าพรรคโดยไม่สนใจนโยบายของพรรค ก่อนที่จะมแีนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปในภายหลงั  เมื่อ
พรรคไทยรกัไทยไดอ้าศยันโยบายประชานิยมมาเป็นจดุขายในการหาเสยีง140 

เกี่ยวกับประเด็นนี้  ประจักษ์ ก้องกีรติได้ตอบข้อสงสัยที่ว่าการเลือกตัง้มีความหมาย
เปลีย่นแปลงไปอย่างไร จากยุคทีก่ารเลอืกตัง้เป็นเพยีงพธิกีรรมของชนชัน้น าขา้ราชการทหาร เพื่อ
สรา้งความชอบธรรมให้กบัการครองอ านาจตน ในสมยั พ.ศ. 2490-2516 เรื่อยมาจนถึงยุคที่การ
เลอืกตัง้เริม่มกีารแข่งขนัทีเ่ขม้ขน้และประชาชนเขา้มามสี่วนรว่มมากขึน้ตัง้แต่ยุคประชาธปิไตยครึง่
ใบล่วงเข้าสู่ยุคของการเลอืกตัง้ในสมยัของประชาธปิไตยกินได้ หลงัการมรีฐัธรรมนูญฉบบั 2540 

                                                 
138 โดยเฉพาะอย่างยิง่กบังานสองชิน้ส าคญัทีม่กัถูกอา้งถงึอยู่เสมอ ไดแ้ก่ สจุติ บุญบงการ และพรศกัดิ ์

ผ่องแผว้, พฤตกิรรมการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ของคนไทย, (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2527) และ 
เอนก เหล่าธรรมทศัน์, สองนคัราประชาธปิไตย, (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2538). 

139 ประมวลจาก พชิาย รตันดลิก ณ ภูเกต็, ระบบการทจุรติเลอืกตัง้, (กรุงเทพฯ: ศนูยว์จิยัและผลติต ารา
สถาบนัเทคโนโลยสีงัคมเกรกิ, 2537), หน้า 13-14; สมบตั ิจนัทรวงศ,์ เลอืกตัง้วกิฤต: ปญัหาและทางออก, 
(กรุงเทพฯ: โครงการจดัพมิพค์บไฟ, 2536), หน้า 143-148. 

140 สถาบนัพระปกเกลา้, บรูณาการงานวจิยั: นกัการเมอืงถิน่ และพฤตกิรรมการเลอืกตัง้ 2550, อา้งแลว้
, หน้า 60-61. 



 

86 
 

และการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การเลือกตัง้ผู้บรหิารท้องถิ่นในห้วงเวลาเดียวกันที่
ประชาชนรูส้กึว่าการเลอืกตัง้ไม่ใช่แค่พธิกีรรมหรอืเป็นโอกาสของการได้รายได้เพยีงสองสามรอ้ย
บาท แต่กลายเป็นเรือ่งของการเลอืกนโยบายทีม่ผีลต่อคุณภาพชวีติ และการต่อรองเพื่อใหไ้ดม้าซึ่ง
โครงการและทรพัยากรต่าง ๆ ในท้องถิ่น รวมถึงมิติเชิงอุดมการณ์ของการใช้สิทธิเลือกตัง้ที่
ประชาชนรูส้กึว่าพวกเขามอี านาจเพิม่สูงขึน้ ก าหนดชะตาชวีติตวัเองได้มากขึน้ มชี่องทางในการ
ควบคุมนักการเมอืงที่เลอืกไปได้มากขึน้ อ านาจในการเลอืก (และไม่เลอืก) ตวัแทนที่ตนต้องการ
เป็นอ านาจทีส่ าคญั ส าหรบัคนในชนบท ซึง่ก่อนหน้านี้พวกเขาไมเ่คยรูส้กึเช่นน้ีมาก่อน141 

พฤติกรรมการเลือกตัง้ของประชาชนในการเลือกตัง้ระดบัท้องถ่ิน 
ในหลายพืน้ที ่ประชาชนมคีวามตื่นตวัต่อการเมอืงทอ้งถิน่มากกว่าการเมอืงระดบัชาตอิย่าง

เหน็ไดช้ดั ดูไดจ้ากการที่มจี านวนผูอ้อกไปใช้สทิธเิลอืกตัง้ระดบัท้องถิน่สูงกว่า ทัง้ๆ ทีก่ารเลอืกตัง้
ท้องถิ่นมคีวามถี่มากกว่าการเลอืกตัง้ในระดบัชาติ ซึ่งอาจท าให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายได้
งา่ย142 
 ส าหรบัทอ้งถิน่ขนาดใหญ่ อย่างเทศบาลนครเชยีงใหม่ ลกัษณะเด่นของการเลอืกตัง้ที่ผ่าน
มาสรปุออกเป็นขอ้ ๆ ไดด้งันี้ 1) เป็นการเลอืกตัง้ทีม่แีบบแผนในการหาเสยีงทัง้ในรปูแบบทีเ่ปิดเผย
และไม่เปิดเผย 2) มกีารแข่งขนักนัในเชงินโยบายน้อยมากหรอืไม่มเีลย นโยบายของกลุ่มการเมอืง
ต่างๆ ทีใ่ชห้าเสยีงลว้นเน้นการท างานพฒันาสงัคม 3) ชยัชนะในการเลอืกตัง้เกดิจากก าลงัเงนิ การ
จดัตัง้เครอืข่ายในกลุ่มและชุมชนต่าง ๆ โดยขึ้นอยู่กบัความสามารถในการใช้วธิกีารหรอืกลยุทธ์
นอกกฎหมายใหไ้ดผ้ลดทีีสุ่ด143 แน่นอน ความใกลช้ดิและเขา้ถงึพืน้ทีต่่อเนื่องของกลุ่มการเมอืงคอื
ปจัจยัพื้นฐานทีท่ าให้ประสบความส าเรจ็ในการเลอืกตัง้ระดบัท้องถิน่ อย่างเช่นการไปร่วมงานหรอื
สนับสนุนกจิกรรมต่าง ๆ ของชุมชน จดัรถอเนกประสงคไ์วค้อยบรกิารประชาชน ฯลฯ ล าพงัการทุ่ม
ใชเ้งนิแค่ช่วงทีม่กีารเลอืกตัง้ไม่มทีางไดผ้ล ทัง้นี้ ประชาชนมแีนวโน้มตดัสนิใจเลอืกแบบ “ยกกลุ่ม” 

                                                 
141 ประจกัษ์ กอ้งกรีต,ิ “มายาคตแิละการเมอืงของนิทานสอนใจว่าดว้ยความโง่ จน เจบ็ของผูเ้ลอืกตัง้

ชนบท” ใน ประจกัษ ์กอ้งกรีต ิ(บรรณาธกิาร), การเมอืงว่าดว้ยการเลอืกตัง้: วาทกรรม อ านาจ และพลวตัชนบท
ไทย, (กรุงเทพฯ: ฟ้าเดยีวกนั, 2555), หน้า 8. 

142 ด ูวุฒสิาร ตนัไชย และเอกวรี ์มสีขุ, การปฏริปูสถาบนัและกระบวนการเพื่อเสรมิสรา้งประชาธปิไตย
ทอ้งถิน่ประเทศไทย, (กรุงเทพฯ: สถาบนัพระปกเกลา้, 2559), หน้า 15. 

143 สรุปจาก ธเนศวร ์เจรญิเมอืง, ประวตัศิาสตรแ์ละพฒันาการการปกครองทอ้งถิน่: เทศบาลนคร
เชยีงใหม่ (พ.ศ. 2476-2549), (กรุงเทพฯ: วทิยาลยัพฒันาการปกครองทอ้งถิน่ สถาบนัพระปกเกลา้, 2550), หน้า 
46 และเพยีงกมล มานะรตัน์, การเมอืงเรื่องการเลอืกตัง้: ศกึษากรณีการรณรงคห์าเสยีงเลอืกตัง้นายกเทศมนตรี
ของเทศบาลนครเชยีงใหม่ ปี พ.ศ. 2547, วทิยานิพนธ ์รฐัศาสตรมหาบณัฑติ, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2547, 
หน้า 66. 
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มากกว่าจะพิจารณาเป็นรายบุคคล144 ขณะที่ในท้องถิ่นขนาดเล็ก ฐาน “เครอืญาติ” ความเป็น 
“พรรคพวก” ความเป็น “คนบ้านเดยีวกนั” กลบัเป็นปจัจยัชี้ขาดผลการเลอืกตัง้ในพื้นที่ท้องถิน่ต่าง 
ๆ ทีม่คีวามส าคญัยิง่145 
 จวบจนต่อมา นับแต่ปี 2549 ซึ่งเริม่มสีงครามการเมอืงเรื่องสีเสื้อขึ้น ประเด็นปญัหาใน
การเมอืงระดบัชาตไิดก้ลายเป็นเงื่อนไขปจัจยัชี้ขาดในการเลอืกตัง้ท้องถิน่ของหลายพื้นที่ กลุ่มคน
เสื้อสีได้แสดงตัวสนับสนุนผู้สมคัรบางรายโดยเปิดเผย ซึ่งก็มีทัง้ที่สอดคล้องกับที่พรรค ให้การ
สนับสนุน และแตกต่างออกไป จากมุมมองชาวบ้านนโยบายของผู้สมคัรแต่ละคนแต่ละกลุ่มไม่ได้
ต่างกนัมากนัก ประกอบกบัการหาเสยีงโดยรวมยงัเน้นขอ้เสนอในระยะสัน้มากกว่าระยะยาว ความ
ขดัแยง้ในการเมอืงระดบัชาตจิงึถูกใชต้ดัสนิในสมรภูมเิลอืกตัง้ทอ้งถิน่แทน146 ระยะหลงัจงึเหน็ไดช้ดั
ว่าการเมอืงระดบัทอ้งถิน่ต้ององิการเมอืงระดบัชาตมิาก ทว่าในอกีนัยหนึ่ง ชาวบา้นกไ็ดใ้ชเ้ครือ่งมอื
การเลอืกตัง้ระดบัทอ้งถิน่ในการต่อรองเพื่อดงึทรพัยากรจากรฐัส่วนกลางเอามาลงในพืน้ที1่47 

ค าอธบิายขา้งต้นสอดคล้องกบังานศกึษาของอนุสรณ์ อุณโณ148 ซึ่งเลอืกท าการศกึษาเชงิ
ลกึที่บ้านเกาะ (ชื่อสมมุติ) ในจงัหวดันครศรธีรรมราช เขาพบว่าระบบเครอืญาติมสี่วนหล่อหลอม
ชวีติการเมอืงของชาวบ้านค่อนขา้งสูง ผู้ที่มตี าแหน่งในการเมอืงระดบัท้องถิ่นล้วนแล้วแต่มาจาก
ตระกูลใหญ่ในหมู่บ้านทัง้สิ้น ประกอบกบัต้องเป็นคนที่มคีุณลกัษณะแบบ “ใจถึง พึ่งได้” อีกด้วย 
ทว่าปจัจยัเหล่าน้ีที่มคีวามส าคญัในการเลือกตัง้ระดบัท้องถิ่น ลดความส าคญัลงในการเลือกตัง้
ระดบัชาติ ซึ่งพรรคการเมอืงที่สงักดัเป็นปจัจยัหลกั ประชาชนส่วนใหญ่เลอืกผู้สมคัร ส.ส.ในนาม
พรรคประชาธปิตัยต่์อเน่ืองมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ทัง้น้ี ความนิยมในพรรคประชาธปิตัยก่์อตวัขึน้นับ
แต่นายชวน หลีกภัยได้ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคและนายกรฐัมนตร ีส่งผลให้พรรคประชาธิปตัย์
กลายเป็น “พรรคคนใต้” อย่างมัน่คงนับแต่นัน้มา อกีทัง้ดว้ยมเีครอืข่ายหวัคะแนนทีเ่ขม้แขง็ จงึยาก
ทีพ่รรคอื่นจะสามารถสอดแทรกเขา้มาได ้

                                                 
144 ณฐักร วทิติานนท,์ “การเมอืงทอ้งถิน่เทศบาลนครเชยีงใหม่ (พ.ศ. 2542-2554): กลุ่มการเมอืง

ผกูขาด จุดพลกิผนั และการฟ้ืนคนือ านาจ,” อา้งแลว้, หน้า 104. 
145 ณฐักร วทิติานนท,์ “ความขดัแยง้และความรุนแรงในการเมอืงทอ้งถิน่ไทย: ศกึษากรณีเทศบาลต าบล

บา้นดู่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย,” วารสารการบรหิารทอ้งถิน่, 4(9) (ตุลาคม-ธนัวาคม 2559), หน้า 12. 
146 ดเูพิม่เตมิ ณฐักร วทิติานนท,์ “การเมอืงทอ้งถิน่เทศบาลนครเชยีงใหม่ (พ.ศ. 2542-2554): กลุ่ม

การเมอืงผกูขาด จุดพลกิผนั และการฟ้ืนคนือ านาจ,” อา้งแลว้, หน้า 107-108. 
147 อภชิาต สถตินิรามยั, ยุกต ิมุกดาวจิติร และนิต ิภวคัรพนัธุ,์ ทบทวนภมูทิศัน์การเมอืงไทย, 

(เชยีงใหม่: แผนงานสรา้งเสรมินโยบายสาธารณะทีด่ ี(นสธ.) สถาบนัศกึษานโยบายสาธารณะ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม,่ 2556), หน้า 105. 

148 สรุปจาก อนุสรณ์ อุณโณ, “เกดิมาหนึ่งชาต ิตอ้งกราบพระธาตุเมอืงนคร” คนใต ้ศลีธรรม และ
การเมอืง, (เชยีงใหม:่ ศนูยอ์าเซยีนศกึษา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่), หน้า 139-144. 
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ขณะที่งานศกึษาในต่างประเทศระยะหลงัพบถงึปจัจยัที่มคีวามแตกต่างกนัออกไปตามแต่
บรบิทของแต่ละชาติ อาทิ ตุรกี ผู้มสีิทธิเลือกตัง้ให้น ้าหนักไปที่ความสอดคล้องต้องกันระหว่าง
อุดมการณ์ทางการเมอืงของผูส้มคัรกบัตนเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาดูจากกจิกรรมทางสงัคมทีผู่ส้มคัร
เคยท ามาในอดตี149 อินโดนีเซีย ประชาชนนิยมเลือกที่ตัวบุคคลหาใช่พรรคการเมอืง ทว่าพรรค
การเมอืงไดเ้ขา้มามบีทบาทชีน้ าในการเลอืกตัง้ระดบัทอ้งถิน่อย่างมากดว้ย150 
 
คณุสมบติัความเป็นนักการเมือง 

คณุสมบติัของนักการเมืองระดบัชาติ 
จากการบูรณาการงานศึกษาเกี่ยวกับนักการเมืองถิ่นของหลาย ๆ จังหวัด รวม 13 

จงัหวดั151 เกี่ยวกบัที่มา ในระยะแรกพบว่าส่วนมากเป็นครู ขา้ราชการ หรอืทนายความ แต่ก็มไีม่
น้อยทีม่าจากความเป็นพ่อคา้ คหบดเีก่า ในระยะหลงัจงึเปลีย่นมาเป็นคนในครอบครวัของนักธุรกจิ 
หรอืผู้น าท้องถิ่นที่มอีิทธิพลในพื้นที่ ในประเด็นบุคลิกส่วนตัวพบว่า ประชาชนให้ความนิยมใน
นกัการเมอืงทีม่กีารศกึษา อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ถอืตวั มคีวามสมัพนัธก์บัชาวบา้น เขา้หาประชาชน 
ช่วยเหลอืกจิกรรมสงัคมต่าง ๆ ไม่ว่างานบวช งานบุญ งานศพ งานแต่งเป็นประจ า ขณะเดยีวกนัก็
ต้องมคีวามสามารถในเชงิการพูด ปราศรยัเก่ง แต่ก็มคีวามแตกต่างกนัไปในเชงิภูมภิาค ส าหรบั
นักการเมอืงถิ่นกลุ่มจงัหวดัภาคใต้แล้วเท่านี้ยงัไม่พอ จะต้องมใีจนักเลงอีกด้วย โดยเห็นได้ใน
จงัหวดัสงขลา นครศรธีรรมราช สุราษฎรธ์านี เป็นตน้152 
 ในทางกฎหมาย คุณสมบตัิของผู้ที่จะมาเป็นสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรได้นัน้ถูกก าหนดไว้
ค่อนขา้งละเอยีด และเขม้ขน้ (โดยเฉพาะเมื่อเทยีบกบัการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่) ทัง้คุณสมบตัทิีต่อ้งมแีละ
ลกัษณะต้องหา้ม เป็นต้นว่าตอ้งมสีญัชาตไิทยโดยการเกดิ อายไุม่ต ่ากว่า 25 ปีบรบิูรณ์ เป็นสมาชกิ
พรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึ่งแต่เพยีงพรรคเดยีวเป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 90 วนั และ

                                                 
149 İhsan Kurtbaş, “The Factors Influencing Voting Preferences in Local Elections “An Empirical 

Study”,” International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 5, No. 9(1), September 2015, p.p. 
197-210, from http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_5_No_9_1_September_2015/18.pdf 

150 Stefanus Sampe, Political Parties and Voter Mobilisation in Local Government Elections in 
Indonesia: the case of Manado City, Thesis Doctor of Philosophy, the University of Canberra, 2015, from 
http://www.canberra.edu.au/researchrepository/file/7aa00963-78e9-4c94-b51d-
973fd7b927d4/1/full_text.pdf 

151 ไดแ้ก่ จงัหวดัตาก แมฮ่่องสอน เชยีงใหม่ บุรรีมัย ์เลย สรุนิทร ์สงขลา สรุาษฎรธ์านี นครศรธีรรมราช 
ชลบุร ีนนทบุร ีสมทุรปราการ และปทุมธานี ด ูสถาบนัพระปกเกลา้, บรูณาการงานวจิยั: นกัการเมอืงถิน่ และ
พฤตกิรรมการเลอืกตัง้ 2550, อา้งแลว้. 

152 เรือ่งเดยีวกนั, หน้า 53-61. 
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ต้องมลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้ดว้ย เช่น มชีื่ออยู่ในทะเบยีนบา้นในจงัหวดันัน้มาแลว้ไม่
น้อยกว่า 5 ปี เกดิในจงัหวดันัน้ เคยศกึษาหรอืรบัราชการอยูใ่นจงัหวดัทีส่มคัรรบัเลอืกตัง้153 ทัง้ต้อง
ไม่ตดิยาเสพตดิให้โทษ เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เคยต้องค าพพิากษาให้จ าคุกและถูกคุมขงัอยู่โดย
หมายของศาล เป็นขา้ราชการ เป็นสมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ฯลฯ154 

คณุสมบติัของนักการเมืองระดบัท้องถ่ิน 
การเมอืงท้องถิน่ในมติขิองภาคตวัแทนคอื การทีป่ระชาชนเลอืกนักการเมอืงทอ้งถิน่เขา้ไป

ท าหน้าที่แทนตนในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ทัง้การบรหิารท้องถิน่ในฐานะผูบ้รหิารท้องถิน่และ
การควบคุมตรวจสอบในบทบาทสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยมากนักการเมอืงท้องถิ่นมกัเป็นกลุ่ม
เดียวกับชนชัน้น าทางการเมอืงในท้องถิ่นนัน้ ๆ ที่มีความสมัพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานต่าง ๆ ของ
จงัหวดั เป็นชนชัน้น าทางเศรษฐกจิ เป็นผู้มคีวามมัง่คัง่จากการสะสมทุนมาเป็นเวลายาวนาน และ
เป็นชนชัน้น าทางสงัคม ซึง่มผีู้อยู่ภายใต้อุปถมัภจ์ านวนมาก โดยเฉพาะสายสมัพนัธท์ีแ่น่นแฟ้นกบั
ก านนัผูใ้หญ่บา้น155 

นักการเมอืงท้องถิน่จ านวนไม่น้อยผนัตวัเองมาจากนักธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง พรอ้ม ๆ กบั
งบประมาณพฒันา โครงสรา้งพื้นฐานต่าง ๆ ที่ค่อย ๆ เพิม่ขึน้ เช่น ถนน สะพาน เขื่อน โรงเรยีน 
สถานที่ราชการ ต าแหน่งในทางการเมอืงทอ้งถิน่จงึเริม่เป็นทีเ่ยา้ยวน จนสภาระดบัจงัหวดัถูกเรยีก
โดยกวา้งขวางว่า “สภาผูร้บัเหมา” เสมอืนบนัไดขัน้แรกเพื่อกา้วสู่ต าแหน่งการเมอืงระดบัชาติ156 

ก่อนทีใ่นยุคสมยัของการกระจายอ านาจจะเป็นไปในทางตรงกนัขา้ม นักการเมอืงระดบัชาติ
ที่เคยมตี าแหน่งเป็นถึงรฐัมนตร ีส.ส.เบนเขม็หนัมาสนใจสมคัรรบัเลอืกตัง้ในระดบัท้องถิ่นเสยีเอง 
หรอืไมก่ส็่งเครอืญาตใิกลช้ดิลง เป็นสภาวการณ์ปกตทิีพ่บไดใ้นหลาย ๆ จงัหวดัทัว่ทัง้ประเทศ157 

                                                 
153 มาตรา 101 พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร และ

การไดม้าซึง่สมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. 2550 
154 มาตรา 102 พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร และ

การไดม้าซึง่สมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. 2550 
155 ณฐัพล ใจจรงิ, นกัการเมอืงทอ้งถิน่, สถาบนัพระปกเกลา้ (ม.ป.ป.), จาก 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=นกัการเมอืงทอ้งถิน่ 
156 แคเธอรนี เอ. เบาวว์ ี(เขยีน), พงษ์เลศิ พงษ์วนานต ์(แปล), “การซือ้เสยีงและความเดอืดดาลของ

หมู่บา้นในการเลอืกตัง้ทีภ่าคเหนือของไทย: การปฏริปูกฎหมายในบรบิททางประวตัศิาสตร”์ ใน ประจกัษ์ กอ้ง
กรีต ิ(บรรณาธกิาร), การเมอืงวา่ดว้ยการเลอืกตัง้: วาทกรรม อ านาจ และพลวตัชนบทไทย, อา้งแลว้, หน้า 156-
157. 

157 ดบูทวเิคราะหแ์ยกเป็นรายภาครายจงัหวดัไดจ้าก ไทยวรรษ สทีนัดรสมุทร, “เจาะฐานการเมอืง
ทอ้งถิน่,” เดก็ดดีอทคอม, (7 กนัยายน 2553), จาก https://my.dek-d.com/ice-tea/story/view.php?id=573289 
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อย่างไรก็ด ีพ.ร.บ.การเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผู้บรหิารท้องถิน่  พ.ศ. 2545158 ได้
บญัญตัิเกี่ยวกบัคุณสมบตัขิองผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผู้บรหิารท้องถิน่เป็นการ
ทัว่ไปไว1้59 ได้แก่ มสีญัชาตไิทยโดยการเกดิ มอีายุไม่ต ่ากว่า 25 ปีบรบิูรณ์ และมชีื่ออยู่ในทะเบยีน
บา้นในเขต อปท.นัน้เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 1 ปี หรอืไดเ้สยีภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษี
โรงเรอืนและที่ดินหรอืกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ให้แก่ท้องถิ่นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี 160 
นอกจากนี้ยงัต้องมคีุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งตามทีก่ฎหมายจดัตัง้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้จะ
ก าหนดอกีด้วย เช่น ต าแหน่งนายกฯ ต้องมอีายุไม่ต ่ากว่า 30 ปีบรบิูรณ์ และส าเรจ็การศกึษาไม่ต ่า
กว่ามธัยมศกึษาตอนปลาย กรณี อบต. หรอืส าเรจ็การศึกษาไม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ีกรณีเทศบาล, 
อบจ. ขณะที่ลกัษณะต้องห้ามค่อนข้างใกล้เคียงกับกรณีของ ส.ส.161 โดยที่ช่วงหนึ่งถึงขึ้นเคยมี
มาตรการห้ามมิให้ผู้บรหิารท้องถิ่นด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ ซึ่งก็ถูกน ามาใช้ก่อน
การเมอืงในระดบัชาตดิว้ยซ ้า162 
 

กฎหมายหลกั กฎหมายเฉพาะ 
- พระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอื
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ พ.ศ. 2545 

- พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 
- พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
- พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่น
ต าบล พ.ศ. 2537 
- พระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั พ.ศ. 
2540 
- พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา 
พ.ศ. 2542 

ขอบเขตเน้ือหา 

                                                 
158 จนถงึขณะนี้ เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ร่างพระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอื

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่...) พ.ศ. ..... ซึง่เป็นกฎหมายใหม่ทีจ่ะออกมาใชบ้งัคบัแทนกฎหมายฉบบันี้ ดว้ยมเีจตนา
จะใหผู้ด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงทอ้งถิน่มคีุณสมบตัเิทยีบเท่า ส.ส. กย็งัไม่ไดร้บัการพจิารณาจากสภานิตบิญัญตัิ
แห่งชาตแิต่อย่างใด 

159 ศกึษารายละเอยีดใน ณฐักร วทิติานนท ์และธรีวฒัน์ ปาระม,ี ค าอธบิายกฎหมายเลอืกตัง้ทอ้งถิน่, 
(พมิพค์รัง้ที ่2), (กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพน์ิตธิรรม, 2555), หน้า 65-86. 

160 มาตรา 44 พระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่ พ.ศ. 2545 
161 มาตรา 45 พระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ พ.ศ. 2545 
162 ระหว่างช่วงปี 2546-2552 ก่อนทีต่่อมาไดม้กีารแกไ้ขกฎหมายหลายฉบบัทีเ่กีย่วขอ้ง (ดตูารางที ่11) 

เพื่อยกเลกิเงื่อนไขอนัเป็นขอ้จ ากดัเกีย่วกบัเรื่องนี้ 
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- การด าเนินการเลอืกตัง้ 
- ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 
- ผูส้มคัร 
- ค่าใชจ้่ายและวธิกีารหาเสยีงในการเลอืกตัง้ 
- การลงคะแนนเลอืกตัง้ 
- การคดัคา้นการเลอืกตัง้ 
- การนบัคะแนน และการประกาศผลเลอืกตัง้ 
- การควบคุมการเลอืกตัง้ 
- บทก าหนดโทษ 

- จ านวนสมาชกิสภาทอ้งถิน่ และผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
- ระบบเลอืกตัง้ 
- การแบ่งเขตเลอืกตัง้ 
- คุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้ม 

 
ตารางท่ี 11 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 

 
ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดระหว่างนักการเมืองท้องถิ่นกับนักการเมืองระดับชาติในแง่

คุณสมบตันิัน่คอื 1) ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ไม่จ าเป็นต้องสงักดัพรรคการเมอืง 2) ความผูกพนัที่
มต่ีอพื้นที่อนัเนื่องมาจากการช าระภาษีสามารถใช้ยนืยนัสทิธใินการลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ในระดบั
ทอ้งถิน่ได้ด้วย 3) ต าแหน่งผูบ้รหิารท้องถิน่ได้วางคุณสมบตัเิรื่องการศกึษาเอาไว ้ขณะที่ต าแหน่ง 
ส.ส.ไม่มีก าหนด ทัง้สามประการนี้ท าให้เห็นทัง้ด้านที่เปิดกว้างและรดักุมกว่าของความเป็น
นกัการเมอืงทอ้งถิน่ 
 
กิจกรรม 

12.3.1 จงอธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างนกัการเมอืงระดบัชาตกิบันกัการเมอืงทอ้งถิน่ 
 
แนวตอบ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างนักการเมอืงระดบัชาติกบันักการเมอืงท้องถิ่นเป็นความสมัพนัธ์ใน
ลกัษณะต่างตอบแทน นักการเมอืงระดบัชาตเิขา้มาสนับสนุนนักการเมอืงท้องถิน่ในการเลอืกตัง้ก็
ดว้ยหวงัอาศยัเป็นฐานเสยีงทางการเมอืงของตนต่อไป นอกจากความไดเ้ปรยีบเหนือคู่แขง่แลว้ สาย
สมัพนัธอ์นัดทีีม่กีบันักการเมอืงระดบัชาตยิงัเอือ้ต่อการน างบประมาณของรฐับาลมาลงในพืน้ทีไ่ดอ้กี
ดว้ย นกัการเมอืงทอ้งถิน่จงึมฐีานะผูจ้ดัการฐานคะแนนใหก้บันกัการเมอืงระดบัชาตนิัน่เอง 
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เร่ืองท่ี 12.3.2 ตระกลูการเมืองกบัการสร้างฐานความนิยมในต่างจงัหวดั 
 
ความน า 
 ในการพิจารณาถึงฐานอ านาจของตระกูลการเมืองไทย เราต้องเริม่จากการพิจารณา
ข้อเท็จจรงิ และสภาพปญัหาของตระกูลการเมืองในปจัจุบัน ทัง้น้ี ประเด็นที่ควรพิจารณาคือ 
หลงัจากมกีารกระจายอ านาจเป็นต้นมา ลกัษณะดงักล่าวยงัด ารงอยู่หรอืแปรเปลี่ยนไปเช่นไร การ
ผูกขาดอ านาจโดยเครอืข่ายตระกูลการเมอืงเพิ่มขึน้หรอืน้อยลง อะไรคอืรูปแบบวธิกีารที่ถูกใช้ใน
การสรา้งความนิยมทางการเมอืงในหมู่ประชาชน โดยอา้งองิจากหลาย ๆ กรณทีีเ่คยมผีูศ้กึษาเอาไว ้
ซึง่คงพอจะท าใหเ้หน็ภาพความเปลีย่นแปลงทีก่ าลงัเกดิขึน้อยูไ่ดบ้า้ง 
 
ตระกลูการเมืองผกูขาดอ านาจในต่างจงัหวดั 

การสบืทอดอ านาจทางการเมอืงจากรุ่นสู่รุ่นในวงศ์ตระกูลผู้น าทางการเมอืงหรอืที่เรยีกว่า 
“ตระกูลการเมอืง” (Political Dynasty) นัน้ เป็นเรื่องทีส่ามารถพบเหน็ไดใ้นทุกสงัคม ทัง้ในประเทศ
ที่ประชาธปิไตยมคีวามก้าวหน้า เช่น สหรฐัอเมรกิา ญี่ปุ่น และประเทศที่ประชาธปิไตยยงัไม่ค่อย
มัน่คงนัก เช่น ฟิลปิปินส์ เมก็ซโิก การศึกษาวจิยัในต่างประเทศหลายชิ้นยนืยนัอย่างค่อนข้างจะ
สอดคลอ้งกนัว่า นักการเมอืงที่มคีวามสมัพนัธใ์นสายตระกูลมโีอกาสทีด่กีว่านักการเมอืงทีไ่ม่มสีาย
สมัพนัธ์ในสายตระกูลในการได้รบัการเลอืกตัง้ ทัง้ในแง่การเข้าถงึทรพัยากรที่เป็นปจัจยัชี้ขาดผล
การเลอืกตัง้ อาท ิเครอืข่ายการรณรงค์หาเสยีงเลอืกตัง้ แหล่งเงนิบรจิาค และโดยอาศยันามสกุล 
(Family Name) ซึ่งเป็นที่รบัรูแ้ละจดจ าเป็นอย่างดขีองประชาชนในเขตเลอืกตัง้ในการส่งต่อฐาน
คะแนนความนิยมไปสู่ทายาท163 

ในประเทศที่มตีระกูลนักการเมอืงอยู่จ านวนมากอย่างประเทศไทยจงึมคีวามเป็นไปได้ว่า
การเป็นสมาชิกในตระกูลนักการเมอืงมีส่วนท าให้มีความได้เปรยีบหรอืมีโอกาสที่ดีกว่าในการ
เลอืกตัง้ไม่โดยทางตรงกโ็ดยทางอ้อม แมก้ระทัง่กบันักการเมอืงที่เป็นผู้หญงิหรอืนักการเมอืงหน้า
ใหม่ที่อายุยงัน้อยอยู่ก็ตาม164 ซึ่งมผีลให้อ านาจทางการเมอืงทัง้ในระดบัชาติและระดบัพื้นที่ถูก
ผกูขาดอยูเ่พยีงไมก่ีก่ลุ่มการเมอืงหรอืตระกูลเท่านัน้ 

บางครัง้ตระกูลการเมอืงกก็นิความหมายกวา้ง ครอบคลุมทัง้บุคคลทีส่บืเชือ้สายเดยีวกนั ซึง่
อาจเป็นลูกหลาน คู่สมรส บดิามารดา หรอืเครอืญาต ิตลอดจนบุคคลอื่นทีม่คีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ ผู้
ซึง่ไดร้บัความไวว้างใจใหเ้ขา้มาสบืทอดและรกัษาอ านาจแทนคนในตระกูล 

                                                 
163 สตธิร ธนานิธโิชต,ิ “ความไดเ้ปรยีบในสนามเลอืกตัง้ของทายาทตระกลูนกัการเมอืง,” วารสาร

สงัคมศาสตร ์คณะรฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ปีที ่45 ฉบบัที ่2 (กรกฎาคม-ธนัวาคม) 2558, หน้า 50. 
164 เรือ่งเดยีวกนั, หน้า 51. 
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ตวัอย่างผลการศกึษาที่น่าสนใจในเรื่องนี้ได้แก่ วทิยานิพนธ์ของธวชัชยั กฤติยาภชิาตกุล 
ประเมนิว่าประเทศไทยมตีระกูลนักการเมอืงรวมทัง้สิน้ 97 ตระกูล โดยตระกูลนักการเมอืงเหล่านี้มี
การสบืทอดทายาททางการเมอืงในลกัษณะทีเ่ป็นการสานต่ออุดมการณ์ทางการเมอืงจากบดิามายงั
บุตรมากที่สุด ส่วนใหญ่มพีื้นฐานอาชพีก่อนเขา้สู่วงการการเมอืงเป็นนักธุรกจิ และในการลงสมคัร
รบัเลอืกตัง้เป็น ส.ส. บุคคลที่เป็นทายาททางการเมอืงไม่จ าเป็นต้องผ่านประสบการณ์การเลอืกตัง้
ระดบัท้องถิน่มาก่อนกไ็ด้ แต่ความส าเรจ็ของตระกูลการเมอืงในการสบืทอดทายาทนัน้จะขึน้อยู่กบั
ระยะเวลาในการเคลื่อนไหวของตระกูลการเมอืงเหล่านี้ และความผูกพนักบัประชาชนในพืน้ทีอ่ย่าง
ต่อเนื่องยาวนานกว่า 20-30 ปี ตวัอย่างที่ส าคญัไดแ้ก่ ตระกูลทองสวสัดิ ์จงัหวดัล าปาง, ตระกูลลมิ
ปะพนัธุ ์จงัหวดัสุโขทยั, ตระกูลองักนิันท์ จงัหวดัเพชรบุร,ี ตระกูลมาศดติถ์ จงัหวดันครศรธีรรมราช 
และตระกูลจรุมีาศ จงัหวดัรอ้ยเอด็165 
 ในที่นี้ขอยกตวัอย่างตระกูลเทยีนทองที่ในการเลอืกตัง้ทัว่ไปเมื่อปี 2554 มคีนในตระกูล
ไดร้บัเลอืกตัง้เขา้มาเป็น ส.ส.มากทีสุ่ดถึง 5 คน ประกอบดว้ยนายเสนาะ นายฐานิสร ์นางสาวตรนุีช 
นายสรวงศ ์และนายสุรชาต ิซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูแ้ทนทีป่กัหลกัอยูใ่นเขตเลอืกตัง้พืน้ทีจ่งัหวดัสระแก้ว 
ขณะที่ในการเมอืงระดบัท้องถิน่ก็มอีกีหลายต าแหน่งทีเ่ป็นของคนในตระกูลเทยีนทอง ไม่ว่าจะเป็น 
นายก อบจ.สระแก้ว นายกเทศมนตรตี าบลวฒันานคร รวมถึงก านันของอีกหลายต าบล ความ
แขง็แกร่งของตระกูลเทียนทองที่เติบโตมาจากการเป็นผู้น าท้องถิ่นและคหบดทีี่ม ัง่คัง่ของจงัหวดั 
ภายใตก้ารน าของนายแสวง เทยีนทองทีส่่งต่อมาถงึนายเสนาะ เทยีนทอง มกีารผ่องถ่ายอ านาจจาก
รุ่นสู่รุ่น ประการส าคญัเป็นผลมาจากการจดัวางต าแหน่งทางการเมอืงที่ด ี(Political Positioning) 
ภายในหมู่เครอืญาติ เพื่อใช้ในการดูแลฐานเสยีงของตระกูล ทัง้ในการเลอืกตัง้ระดบัชาติ ท้องถิ่น 
และทอ้งทีไ่ดอ้ยา่งลงตวั166 

นอกจากตระกูลเทยีนทอง และอกีหลายตระกูลดงักล่าวข้างต้นแล้ว ยงัมตีระกูลการเมอืง
เก่าแก่อื่น ๆ ที่ประสบความส าเร็จในการรกัษาฐานอ านาจทางการเมืองในจงัหวดัของตนอย่าง
เหนียวแน่นอีกนับสิบตระกูล เช่น ตระกูลกัลป์ตินันท์ จงัหวดัอุบลราชธานี, ตระกูลค าประกอบ 
จงัหวดันครสวรรค,์ ตระกูลคุณปลืม้ จงัหวดัชลบุร,ี ตระกูลเงนิหมืน่ จงัหวดัอ านาจเจรญิ, ตระกูลไชย
นันทน์ จงัหวดัตาก, ตระกูลตนับรรจง จงัหวดัพะเยา, ตระกูลเทอืกสุบรรณ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี , 
ตระกูลปรศินานันทกุล จงัหวดัอ่างทอง, ตระกูลมว่งศริ ิกรงุเทพมหานคร, ตระกูลรตันเศรษฐ จงัหวดั
นครราชสมีา, ตระกูลเร่งสมบูรณ์สุข จงัหวดัเลย, ตระกูลโล่หส์ุนทร จงัหวดัล าปาง, ตระกูลศลิปอาชา 

                                                 
165 ธวชัชยั กฤตยิาภชิาตกุล, การสรา้งทายาททางการเมอืงของตระกลูนกัการเมอืงไทย, วทิยานิพนธ ์

รฐัศาสตรมหาบณัฑติ, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2541. 
166 ด ูนพรตัน์ วงศว์ทิยาพาณิชย,์ นกัการเมอืงถิน่จงัหวดัสระแกว้, (กรุงเทพฯ: ส านกัวจิยัและพฒันา 

สถาบนัพระปกเกลา้, 2554), หน้า 148-153. 



 

94 
 

จงัหวดัสุพรรณบุร,ี ตระกูลชนิวตัร จงัหวดัเชยีงใหม่, ตระกูลชดิชอบ จงัหวดับุรรีมัย์,167 ตระกูลฉาย
แสง จงัหวดัฉะเชงิเทรา, ตระกูลอศัวเหม จงัหวดัสมทุรปราการ, ตระกูลอดเิรกสาร จงัหวดัสระบุร ี

หลายตระกูลการเมอืงของไทยเตบิโตมาจาก “การเมอืงทอ้งถิน่” ทีห่วัหน้าครอบครวัเคยเป็น
ผูน้ าทอ้งถิน่ในต าแหน่งก านันมาก่อน ในฐานะตวัเชื่อมกลางระหว่างราษฎรก์บัราชการ เช่นตระกูล
ชดิชอบ เทยีนทอง คุณปลื้ม เทอืกสุบรรณ ขณะทีบ่างส่วนกม็พีืน้ฐานมาจากสายธุรกจิทีมุ่่งรบังาน/
คา้ขายกบัภาครฐัเป็นหลกั โดยเฉพาะในดา้น “รบัเหมาก่อสรา้ง” อยา่งตระกูลศลิปอาชา หาญสวสัดิ ์

ปฏเิสธมไิด้เลยว่าปญัหาการผูกขาดอ านาจโดยกลุ่มตระกูลการเมอืงนัน้ยงัคงมอียู่ แต่ไม่ใช่
เกดิขึน้ในทุกพื้นที่ การแข่งขนัในการเลอืกตัง้ท้องถิน่มสีูงกว่าระดบัชาตทิ าใหก้ารผูกขาดอ านาจท า
ได้ยาก การเมอืงท้องถิ่นมลีกัษณะหลายขัว้อ านาจ ท าให้แต่ละฝ่ายไม่สามารถผูกขาดอ านาจได้
อย่างเบ็ดเสรจ็เด็ดขาด บางคนประสบความส าเรจ็ในสนามการเลอืกตัง้ ส.ส. แต่ก็พ่ายแพ้ในเวที
ทอ้งถิน่ บางกลุ่มยดึครองอ านาจใน อบจ. แต่กพ็่ายแพใ้นการเลอืกตัง้เทศบาล ยกเวน้ในบางจงัหวดั
ทีถ่อืเป็นกรณยีกเวน้จรงิ ๆ เช่น จงัหวดัสระแก้ว ในขณะทีจ่งัหวดัที่เคยไดช้ื่อว่ามกีารผูกขาดอ านาจ
ทางการเมอืง ในระยะหลงักลบัพบว่ามคีวามเปลี่ยนแปลงในระดบัท้องถิ่นที่ผู้สมคัรซึ่งไม่ได้สงักดั
กลุ่มชนชัน้น าของจงัหวดัก็สามารถชนะเลอืกตัง้ได ้ไม่ว่าจะเป็นเพชรบุร ีบุรรีมัย ์สุพรรณบุร ีชลบุร ี
เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่าตระกูลการเมอืงจ านวนไม่น้อยถูกลดทอนอ านาจลงตัง้แต่มกีารกระจาย
อ านาจหลงัปี 2540 เป็นตน้มา168 

ตวัอย่างรูปธรรมจากงานของชยัยนต์ ประดษิฐ์ศิลป์ และชยัณรงค์ เครอืนวน169 ได้ศึกษา
การรวมศูนยอ์ านาจทางการเมอืงและการสะสมทุนของนาย ก. ผู้น ากลุ่มอ านาจในจงัหวดัหนึ่งซึ่งมี
ลกัษณะการผูกขาดอ านาจแบบขัว้เด่นขัว้เดยีวมาอย่างยาวนาน ทัง้ ส.ส., ก านัน-ผูใ้หญ่บา้น ก่อนที่
จะเข้ามาสร้างเครอืข่ายในหมู่นักการเมอืงท้องถิ่น ซึ่งนักการเมอืงท้องถิ่นเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้รบั
ความช่วยเหลอืในการพฒันาพื้นที่ของ อปท.ภายใต้เครอืข่ายของนาย ก.ทัง้สิน้ การสนับสนุนจาก
กลุ่มอ านาจนี้การนัตคีวามส าเรจ็ในการเลอืกตัง้ไดเ้ป็นอย่างด ีพบว่าในภายหลงัเริม่ถูกท้าทายและ
ช่วงชงิโดยกลุ่มอ านาจใหม ่ๆ บา้งแลว้ ก่อใหเ้กดิปรากฏการณ์การแบ่งปนัอ านาจในหลายระดบัขึน้ 

โดยสรุปการกระจายอ านาจได้ท าให้โครงสร้างอ านาจเดิมในแต่ละจงัหวดัแตกตัวและ
กระจายมากขึน้ ยากทีก่ลุ่มใดหรอืนกัการเมอืงคนใดจะยดึกุมอ านาจอยา่งเบด็เสรจ็เดด็ขาดดงัเดมิ 

                                                 
167 สตธิร ธนานิธโิชต,ิ “สามทศวรรษตระกลูนกัการเมอืงไทย,” ส านกัขา่วอศิรา, (28 กนัยายน 2556), 

จาก https://www.isranews.org/isranews-article/24078-1_24078.html 
168 ประจกัษ์ กอ้งกรีต,ิ ระบบการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่: สภาพปญัหาและขอ้เสนอในการปฏริปู, อา้งแลว้, หน้า 

48. 
169 ชยัยนต ์ประดษิฐศ์ลิป์ และชยัณรงค ์เครอืนวน, “โครงสรา้งอ านาจและการสะสมทุนในจงัหวดัแห่ง

หนึ่ง,” ใน ผาสกุ พงษ์ไพจติร (บรรณาธกิาร), สูส่งัคมไทยเสมอหน้า, (กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพม์ตชิน, 2557), หน้า 
237-270 อา้งใน วุฒสิาร ตนัไชย และเอกวรี ์มสีขุ, อา้งแลว้, หน้า 67-68. 
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กลยทุธก์ารสร้างฐานความนิยมทางการเมือง 
 จงัหวดันิยม 

ปจัจยัทีน่ ามาสู่ความส าเรจ็ในการผูกขาดอ านาจของกลุ่มตระกูลการเมอืงขึน้อยูก่บัศกัยภาพ
ในการสรา้งศรทัธาใหก้บัผูค้นในทอ้งถิน่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากความสามารถในการดงึงบประมาณ
แผ่นดนิมาใชพ้ฒันาทอ้งถิน่ของตวัเองไดส้ม ่าเสมอ 

นับตัง้แต่มกีารจดัตัง้พรรคชาติไทยใน พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา ผู้สมคัรสมาชกิสภาผู้แทน
ราษฎรสังกัดพรรคชาติไทยมักได้รบัเลือกตัง้ในจงัหวัดสุพรรณบุรแีบบยกจงัหวัดแทบจะโดย
ตลอด170 จนเป็นที่กล่าวกันว่าสุพรรณบุรกี็คือ “บรรหารบุร”ี งานศึกษาชิ้นส าคัญของ Yoshinori 
Nishizaki ชี้ให้เห็นว่าปจัจัยที่ท าให้ตระกูลศิลปอาชาสามารถเอาชนะใจผู้เลือกตัง้และประสบ
ความส าเรจ็ในการเลอืกตัง้ไดอ้ย่างต่อเนื่องกค็อื การสรา้งอตัลกัษณ์ทอ้งถิน่ใหม่หรอื “จงัหวดันิยม” 
(Provincial Identity) ผ่านการพัฒนาจังหวัดให้มีความเจริญด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน 
โรงเรยีน หอคอย พพิธิภณัฑ ์ฯลฯ เป็นผลจากคุณบรรหารทัง้บรจิาคเงนิอย่างใจกวา้ง เอางบหลวง
มาลง รวมถึงมีเครอืข่ายลูกน้องบรวิารช่วยท ากิจกรรมโฆษณาอย่างคึกโครมกว้างขวาง จนผู้
เลอืกตัง้เกดิความภาคภมูใิจในจงัหวดัของตนและมองเหน็ว่านักการเมอืงทีท่ าสิง่เหล่านี้ใหก้บัชุมชน
ถอืเป็นผู้ที่อุทศิตนเพื่อส่วนรวม ไว้วางใจได้ และน่าเคารพนับถือในฐานะผู้น าที่ด ีความนิยมทาง
การเมืองดังกล่าวถูกสะท้อนออกมาในรูปของผลการเลือกตัง้ที่ตระกูลศิลปอาชาและเครอืข่าย
พรรคชาตไิทยสามารถเอาชนะคู่แขง่ขนัไดโ้ดยไมต่้องพึง่พาอาศยัการแจกจา่ยเงนิและการใชอ้ทิธพิล
มดื171 
 นอกเหนือจากสุพรรณบุรแีล้วยงัพบจงัหวดัที่มลีกัษณะใกล้เคยีงกนั ซึ่งบ่งชี้ว่าความส าเรจ็
ในการเมืองระดับชาติ (ได้เข้าร่วมจดัตัง้รฐับาลเป็นอย่างน้อย) และความเป็นหนึ่งเดียวกันกับ
การเมอืงระดบัท้องถิ่น (มาจากเครอืข่ายทางการเมอืงกลุ่มเดียวกนั) เอื้อให้จงัหวดันัน้ได้รบัการ
พฒันามากกว่าจงัหวดัอื่น ทัง้ในรูปของการสนับสนุนเชงินโยบายและงบประมาณ ดงัเช่นกรณีของ
เชยีงใหม่ช่วงที่พรรคไทยรกัไทยเป็นรฐับาลนัน้ได้ผลกัดนัให้มโีครงการขนาดใหญ่มาลงในจงัหวดั
มากมาย หลายโครงการอนุมตัิงบประมาณจากส่วนกลางให้แก่เทศบาลนครเชยีงใหม่โดยเฉพาะ 
ช่วยให้เหน็ถงึความสมัพนัธ์อนัใกล้ชดิระหว่างรฐับาล พ.ต.ท.ทกัษิณ ชนิวตัร กบัผู้บรหิารเทศบาล
นครเชยีงใหมซ่ึง่มตีระกูลบรูณูปกรณ์ครองอ านาจอยู่ไดอ้ยา่งชดัแจง้ 
 

                                                 
170 วทิยา ชนิบุตร, ความนยิมทางการเมอืงของพรรคชาตไิทยพฒันาในจงัหวดัสพุรรณบุร,ี รายงานการ

วจิยั เสนอต่อ มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2559, หน้า 4-5. 
171 โปรดด ูYoshinori Nishizaki, Political Authority and Provincial Identity in Thailand: the Making 

of Banharn-buri, (Ithaca: Southeast Asia Program Publications, 2011). 
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การเมืองเส้ือสี 
 การศกึษาของผู้เขยีนในกรณีเทศบาลนครเชยีงใหม่ดงักล่าวข้างต้นพบว่าการรวมตวัของ
กลุ่มการเมอืงทอ้งถิน่ในเทศบาลนครเชยีงใหม่ในอดตีอาศยัฐานความสมัพนัธส์่วนตวัในเชงิอุปถมัภ ์
ความสัมพันธ์โยงใยกับพรรคการเมืองและระบบราชการยงัไม่ชัดเจนมากนัก กระทัง่เกิดกลุ่ม
เชยีงใหม่คุณธรรมภายใต้การน าของนายปกรณ์ บูรณุปกรณ์ขึ้นราวปี 2542 ประกอบกับมคีวาม
พร้อมด้านเงนิทุน เนื่ องจากมีพื้นฐานทางธุรกิจมาก่อน ต่อมานายปกรณ์ตัดสินใจลาออกจาก
ต าแหน่งนายกเทศมนตรแีละไดร้บัเลอืกตัง้เป็น ส.ส.ในนามพรรคไทยรกัไทย นายบุญเลศิ พีช่ายจงึ
ได้ก้าวขึ้นเป็นนายกเทศมนตรแีทน ก่อนที่ ต่อมาจะเปลี่ยนผ่านไปสู่หลานชายและหลานสาว 
เนื่องจากนายบุญเลศิขยบัขึน้ไปเป็นนายก อบจ. และนายปกรณ์ถูกเวน้วรรคทางการเมอืง (โปรดดู
รปูที ่11)172 

                                                 
172 สรุปจาก ณฐักร วทิติานนท,์ “การเมอืงทอ้งถิน่เทศบาลนครเชยีงใหม่ (พ.ศ. 2542-2554): กลุ่ม

การเมอืงผกูขาด จุดพลกิผนั และการฟ้ืนคนือ านาจ,” อา้งแลว้, หน้า 83-121. 
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รปูท่ี 11 แผนผงับุคคลในตระกลูบรูณุปกรณ์ทีม่บีทบาททางการเมอืง 
ช่วงทีม่กีารเลอืกตัง้ในปี 2554 

 
ส่วนที่ต้องขยายความคอื ช่วงที่มคีวามเคลื่อนไหวของขบวนการคนเสื้อแดง ปจัจยัส าคญั

ของการเมอืงเรื่องเลอืกตัง้ในพื้นที่จงัหวดัเชยีงใหม่ (รวมถงึจงัหวดัอื่นทางภาคเหนือตอนบนด้วย) 
หาใช่อยูต่วับุคคลหรอืนโยบาย หากแต่คอื “พรรคทีส่งักดั” โดยแขง่กนัว่าใครแดงกว่ากนั น่าเสยีดาย
มากทีป่ระเดน็เชงินโยบายไดถู้กสงครามสเีสือ้ (Color War) บดบงัเสยีสิน้ การเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ทีต่อ้ง
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องิแอบการเมอืงระดบัชาตขินาดนี้ไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แม้นพรรคการเมอืงจะ
ไมไ่ดม้บีทบาทอย่างเป็นทางการในการเมอืงทอ้งถิน่ แต่ในทางปฏบิตักิเ็ป็นทีร่บัรูก้นัดวี่าผูส้มคัรราย
ใดไดร้บัการสนบัสนุนจาก ส.ส.รายใดบา้ง 

สโมสรฟตุบอล 
ผลพวงของเหตุการณ์รฐัประหารเมื่อวนัที่ 19 กนัยายน 2549 ท าให้นักการเมอืงคนส าคญั

ของหลายจงัหวดัจ าต้องเว้นวรรคทางการเมอืง สบืเนื่องจากการถูกยุบพรรค และเพิกถอนสิทธิ
เลือกตัง้ของกรรมการบริหารพรรคในปี 2550-2551 รวมแล้ว 220 ราย เกิดปรากฏการณ์ที่
นักการเมอืงพากนัหนัเหมาท าทมีฟุตบอลเป็นจ านวนมาก เป็นการแสวงหาพืน้ทีใ่หม่ เพื่อรอจงัหวะ
เวลาหวนคนืสู่ต าแหน่งการเมอืงอกีค ารบ 
 ขอ้มูลจากการส ารวจยนืยนัว่ากว่ากึ่งหนึ่งของทมีฟุตบอลในระบบลกีของไทยเรยีกได้ว่ามี
ความยดึโยงกบัการเมอืงโดยตรง173 ซึ่งนักการเมอืงหรอืเครอืญาติด ารงต าแหน่งประธานสโมสร 
หลายทมีมคีวามขอ้งเกี่ยวทัง้กบัการเมอืงระดบัชาตแิละการเมอืงท้องถิน่ในจงัหวดัอยู่ดว้ยพรอ้ม ๆ 
กนั เช่น นายวทิยา คุณปลื้ม ประธานสโมสรชลบุรเีอฟซ ีก็เป็นนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 
(อบจ.) ชลบุร ีขณะเดยีวกนักม็พีีช่ายคอืนายสนธยา เป็นหวัหน้าพรรคพลงัชลคนปจัจบุนั, นายเนวนิ 
ชดิชอบ ประธานสโมสรบุรรีมัยย์ูไนเต็ด แกนน าพรรคภูมใิจไทย กม็ภีรรยาด ารงต าแหน่งเป็นนายก 
อบจ.บุรรีมัยค์อื นางกรณุา ชดิชอบ 

ส าหรบักรณีชลบุรเีอฟซ ีชื่นชนก ศริวิฒัน์174 เสนอว่ากฬีาฟุตบอลเป็นส่วนหนึ่งของกจิกรรม
ทางการเมอืงทีน่ักการเมอืงใชเ้ป็นเครื่องมอืในการขยายอ านาจและความนิยมให้กบัตนเอง เมื่อเขา้
ไปมตี าแหน่งทางการเมอืงแลว้กย็อ่มทีจ่ะจดัสรรงบประมาณส่วนหนึ่งมาอุดหนุนช่วยเหลอืการท าทมี
ไดอ้ยู่บ้าง ขณะเดยีวกนัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กม็บีทบาทสูงมากในการช่วยระดมผู้สนับสนุน
ใหแ้ก่ทมี ขณะทีใ่นดา้นของแฟนบอลทีม่คีวามผูกพนักบัสโมสรเป็นพเิศษกพ็รอ้มใหค้วามช่วยเหลอื
เจา้ของสโมสรทีเ่ป็นนกัการเมอืงอย่างเตม็ที ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงทีม่กีารเลอืกตัง้ 

นักการเมอืงไทยใช้ฟุตบอลเป็นเครื่องมอืสรา้งความนิยมเชงิตวับุคคล ขณะเดยีวกนัอ านาจ
รฐักช็่วยเอื้ออ านวยความสะดวกใหส้โมสรฟุตบอลท างานไดง้่ายขึน้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามแข่ง
ขนั ผู้สนับสนุน175 สโมสรที่ประสบความส าเรจ็อย่างบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ก็สรา้งตวัเองจากการพึ่งพงิรฐั
                                                 

173 อ่านรายละเอยีดเพิม่เตมิจาก ณฐักร วทิติานนท,์ “การเมอืงกบัฟุตบอลไทย,” ใน วสนัต ์ปญัญาแกว้ 
(บรรณาธกิาร), ฟุตบอลไทย: ประวตัศิาสตร ์อ านาจ การเมอืง และความเป็นชาย, (เชยีงใหม่: ศนูยศ์กึษาปญัหา
การพนนั, 2557), หน้า 103-151. 

174 Chuenchanok Siriwat, Football culture and the politics of localism: a case study of Chonburi 
football club, Thesis Master of Arts, Chulalongkorn University, 2012, p.p. 38-39. 

175 ซึง่มกัขึน้อยู่กบัความสมัพนัธส์ว่นบุคคล หรอื connection แน่นอนว่าการมตี าแหน่งแหง่หนทาง
การเมอืงอยู่ดว้ยย่อมเอือ้ต่อการหาผูท้ีจ่ะเขา้มาสนบัสนุนสโมสรไดโ้ดยง่าย รปูธรรมทีต่อกย ้าได้อย่างดคีอื บุรรีมัย ์
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มาก่อน การท าทมีโดยปราศจากอ านาจทางการเมอืงในทัง้สองระดบั (ระดบัประเทศและท้องถิ่น) 
ตอ้งท าใหเ้ผชญิความยากล าบากอยา่งหนกั 
 
กิจกรรม 

12.3.2 ให้อธบิายวธิกีารสรา้งความนิยมของตระกูลการเมอืงที่ใช้อย่างได้ผลในบางจงัหวดั 
อาท ิสุพรรณบุร ีบุรรีมัย ์มาพอสงัเขป 
 
แนวตอบ 
 ตระกูลการเมอืงที่สามารถผูกขาดอ านาจได้ต้องพยายามสรา้งความเป็นจงัหวดันิยมขึน้มา 
ผ่านโครงการพฒันาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่ทัง้จากการบรจิาคเงนิส่วนตวั และดงึเอางบหลวงมาลง 
เพื่อให้ผู้เลอืกตัง้ภาคภูมใิจในจงัหวดัของตน เปลี่ยนภาพลกัษณ์ของจงัหวดัที่ล้าหลงั และถูกรฐั
ส่วนกลางทอดทิง้ในอดตี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                 

ยไูนเตด็สามารถก่อสรา้งสนามฟุตบอลไอ-โมบาย สเตเดยีมทีม่มีาตรฐานไดภ้ายในระยะเวลาอนัรวดเรว็ ขณะที่
พรรคภูมใิจไทยไดเ้ขา้รว่มเป็นรฐับาล 
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