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หน่วยที่ 4  

พัฒนาการการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทย  
__________________________________________________ 

รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีด ี
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี 
วุฒิ  ปริญญาเอก  อาณาบริเวณศึกษา (เอเซียตะวันออกเฉียงใต้) มหาวิทยาลัยเกียวโต 

ปริญญาเอก  รัฐศาสตร์ (การเมืองเปรียบเทียบและรัฐประศาสนศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 
ปริญญาโท   อาณาบริเวณศึกษา (เอเซียตะวันออกเฉียงใต้) มหาวิทยาลัยเกียวโต 
ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ ประจ าคณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
หน่วยที่เขียน หน่วยที่ 3, หน่วยที่ 4, หน่วยที่ 11, หน่วยที่ 14 และ หน่วยที่ 15 
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แผนการสอนประจ าหน่วย 
__________________________________________________ 

 
ชุดวิชา การเมืองการปกครองท้องถิ่น 
 

หน่วยที่ 4 พฒันาการการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทย 
 

ตอนที่ 4.1 พัฒนาการการกระจายอ านาจก่อนปี พ.ศ. 2540 

 เรื่องท่ี 4.1.1 เหตุการณ์หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย 

เรื่องท่ี 4.1.2 การปกครองท้องถิ่นก่อนแนวคิดการปฏิรูปทางการเมือง 2535 

เรื่องท่ี 4.1.3 การปกครองท้องถิ่นภายหลังแนวคิดการปฏิรูปทางการเมือง 2535 

บทสรุป   

ตอนที่ 4.2 พัฒนาการการกระจายอ านาจ  พ.ศ. 2540 - 2549 

  เรื่องท่ี 4.2.1 จุดเริ่มต้นการกระจายอ านาจตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540    

  เรื่องท่ี 4.2.2 การก าหนดเครื่องมือที่ส าคัญเกี่ยวการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทย  

 เรื่องท่ี 4.2.3 กระบวนการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทย 

บทสรุป   

ตอนที่ 4.3 พัฒนาการการกระจายอ านาจ  พ.ศ. 2550 - 2556 

  เรื่องท่ี 4.3.1 กระบวนการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 

  เรื่องท่ี 4.3.2 การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทยตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 

 บทสรุป   

ตอนที่ 4.4  พัฒนาการการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2557  - 2560 

 เรื่องท่ี 4.4.1 กระบวนการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 

 เรื่องท่ี 4.4.2 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เรื่องท่ี 4.4.3 การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทยตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 

บทสรุป   
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แนวคิด 
การปกครองท้องถิ่นเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ในเชิงอ านาจของการจัดสรรทรัพยากรให้กับท้องถิ่น ซ่ึง

โดยทั่วไปจะเป็นลักษณะของการจัดท าบริการสาธารณะในท้องถิ่น ภายใต้การผ่องถ่ายอ านาจจากรัฐบาลกลางสู่
การตัดสินใจของประชาชน โดยมีเป้าหมายอันแท้จริงคือการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง ซึ่ง
แนวคิดด้านการปกครองท้องถิ่นนั้นได้รับการยอมรับว่าเป็นรากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตยและการพัฒนา
ประเทศชาติ หน่วยนี้ผู้เขียนมุ่งอธิบายพัฒนาการการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นของไทย 

นับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อปี  2475 การประกาศใช้พระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ขนาดเล็กที่สุดและกระจายไปสู่ระดับต าบลเป็นครั้งแรก (อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี ,2548:44)  สืบเนื่องมาจนถึงการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยได้มีแนวนโยบายในการกระจายอ านาจสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา  เริ่มต้นจากการรับรองความเป็นอิสระของ
ท้องถิ่นในการบริหารกิจการสาธารณะภายในเขตพ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับปี 
พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 นั้น ในมาตรา 284 ได้ก าหนดให้มี
กฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ซึ่งน าไปสู่การถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ อ านาจใน
การจัดเก็บรายได้ และการปรับสัดส่วนการจัดสรรภาษีอากรระหว่างรัฐกับท้องถิ่น และระหว่าง อปท. ประเภท
ต่างๆ  (อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และ ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา.2560:14)   

ส าหรับทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่
เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่น และการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) หมวด 14 
การปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีอิสระในการบริหาร  การจัดท าบริการสาธารณะ 
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง และการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ซึ่งต้องท าเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศ
เป็นส่วนรวม การป้องกันการทุจริต และการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส าหรับพัฒนาการการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทย ได้มีนักวิชาการอธิบายถึงพัฒนาการ
ของการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย อาทิเช่น ไททัศน์ มาลา (2560) จ าแนกพัฒนาการ ออกเป็น 4 ยุคด้วยกัน
คือ (1) ยุคเริ่มต้น (พ.ศ. 2435-2475) (2) ยุครัฐราชการ (พ.ศ. 2475-2535) (3) ยุคปฏิรูป (พ.ศ. 2535-2540) และ 
(4) ยุคเปลี่ยนผ่าน (พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน) โดยชี้ให้เห็นถึง พัฒนาการด้านการปกครองท้องถิ่นไทยตลอดระยะเวลา 
120 ปี ที่ผ่านมานั้น เป็นสิ่งยืนยันว่าเสถียรภาพทางการเมืองในระดับชาติของรัฐไทย ส่งผลอย่างมากต่อการสร้าง
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของแนวคิดการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอ านาจในประเทศไทย อันเป็นสิ่งที่
สะท้อนให้เห็นว่าเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ของรัฐไทยที่มีต่อแนวคิดการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอ านาจคือ 
การที่นโยบายทางการเมืองระดับชาติขาดเสถียรภาพและการที่รัฐไทยมีวัฒนธรรมการปกครองแบบรวมศูนย์
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อ านาจที่หยั่งรากลึกมาอย่างยาวนาน ขณะที่วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ (2558)  ได้ตั้งข้อสังเกตว่า นโยบายการ
กระจายอ านาจของไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ยุค คือ ยุคเฟ่ืองฟู (พ.ศ. 2540-2544)  ยุคตกต่ า (พ.ศ. 2545-
2555) และยุคฟ้ืนฟู (พ.ศ. 2556-2557) โดยในแต่ละยุคมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมที่เป็นแรงผลักดัน
ก่อให้เกิดข้อกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การกระจายอ านาจให้ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2540-2544 เป็น “ยุคเฟ่ืองฟู” ของ การปกครองท้องถิ่น 
เนื่องจากมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆ อันน าไปสู่การปรับโครงสร้าง อปท. ให้สอดคล้องกับหลักการปกครอง
ตนเองของท้องถิ่น ยกตัวอย่างเช่น การยกสถานะของสุขาภิบาลทั่วประเทศขึ้นเป็น “เทศบาลต าบล” และการ
ก าหนดโครงสร้างใหม่ของ อปท. ที่ต้องประกอบไปด้วยสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรง ซึ่งการเลือกตั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548  นอกเหนือจากนี้ กฎหมายส าคัญ
ที่เกิดขึ้นในยุคเฟ่ืองฟูของการกระจายอ านาจ คือ พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ ที่
ก าหนดให้มีแผนแม่บทก าหนดทิศทางการกระจายอ านาจ  ทั้งทางด้านการจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท. และการถ่าย
โอนภารกิจหน้าที่ให้แก่ อปท. โดยเฉพาะในด้านการศึกษาและการจัดการสุขภาพ 

การกระจายอ านาจเข้าสู่ “ยุคตกต่ า” ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2545-2549 เมื่อรัฐบาลในขณะนั้นมีนโยบาย
การบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (Integrated Provincial Management) หรือ “นโยบายผู้ว่าฯ ซีอีโอ”ขึ้นมา 
นโยบายดังกล่าวมุ่งเน้นบทบาทของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลในการบังคับบัญชาสั่งการ และจัดบริการสาธารณะ 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดรับบทบาทหน้าที่เป็น “ซีอีโอ” ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในส่วนภูมิภาคภายใต้การ
บังคับบัญชาโดยตรงของนายกรัฐมนตรี ซึ่งนโยบายดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการกระจายอ านาจที่
ด าเนินมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 นอกจากนี้แล้ว รัฐบาลยังได้ชะลอแผนการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่และบุคลากรไปยัง 
อปท. ตามแผนการกระจายอ านาจฯ โดยเฉพาะการชะลอการถ่ายโอนบุคลากรและภารกิจด้านการจัดการสุขภาพ
และสาธารณสุขอันเนื่องมาจากการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขในช่วงปี พ.ศ. 2545-2546 และประการส าคัญคือ 
การแก้ไข พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ. 2542 ซึ่งปรับลดเป้าหมายสัดส่วนรายได้ของ 
อปท. ต่อรายได้  สุทธิของรัฐบาลเป็น “ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25” โดยปราศจากกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว 

นอกจากนี้ สถาบันพระปกเกล้า (2547) ได้ จ าแนกพัฒนาการและรูปแบบการปกครองท้องถิ่นไทย
ออกเป็น  

1. การปกครองท้องถิ่นในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (ร. 5 - ร. 7): การปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5 
ก าเนิดการสุขาภิบาล  ความพยายามในการปรับปรุงสุขาภิบาลไปสู่เทศบาลในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว  

2. การปกครองท้องถิ่นในช่วง พ.ศ. 2475 - 2489: ก าเนิดและการก่อตัวของเทศบาล ในช่วง พ.ศ. 2475 - 
2480  การปรับปรุงกฎหมายเทศบาลในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2481-2487)  
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3. การปกครองท้องถิ่นในช่วง ทศวรรษ 2490: การชะลอตัวและการเสื่อมถอยของเทศบาลในช่วงทศวรรษ 
2490 การขยายตัวขององค์กรปกครองท้องถิ่นในรูปแบบอ่ืน  

4. การปกครองท้องถิ่นในช่วง พ.ศ. 2501 - 2534 4.1 การปกครองท้องถิ่นในระบอบเผด็จการอ านาจ
นิยม (พ.ศ. 2501 - 2516) การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ  

5. การปกครองท้องถิ่นภายหลังแนวคิดการปฏิรูปการเมือง 2535 – 2540: การปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายหลังเหตุการณ์ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญ 2540 

โดยสรุปผู้เขียนรวบรวมแล้ว สามารถสรุปสังเคราะห์พัฒนาการการกระจายอ านาจและการปกครอง
ท้องถิ่นของไทย ได้ 4 ช่วง คือ 1) พัฒนาการการกระจายอ านาจก่อนปี พ.ศ. 2540  2) พัฒนาการการกระจาย
อ านาจ  พ.ศ. 2540 - 2549  3) พัฒนาการการกระจายอ านาจ  พ.ศ. 2550 – 2556 และ 4) พัฒนาการการ
กระจายอ านาจ พ.ศ. 2557  - ปัจจุบัน ซึ่งจะอธิบายในรายละเอียดต่อไป 

 
อ่านเพิ่มเติม 
ไททัศน์ มาลา.(2560).120 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย (พ.ศ.2440-2560): พัฒนาการและเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ 

 ของรัฐไทย.วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 

วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ. (2558). สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 15 ปี การกระจายอ านาจ 

 ของไทย. กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สถาบันพระปกเกล้า.(2547).สารานุกรมการปกครองท้องถิ่น หมวดที่ 3 พัฒนาการและรูปแบบการปกครองท้องถิ่น 

 ไทย. กรุงเทพฯ: ธรรมดาเพรส. 

อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี.(2548).ทศวรรษแห่งการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นไทย: จากเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด สู่  

 อบต.และการเลือกตั้งโดยตรงผู้บริหารท้องถิ่น.วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม- 

 สิงหาคม 2548 

อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และ ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา.(2560).รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นเพ่ือรับรางวัลพระปกเกล้าส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจ าปี พ.ศ. 

2560.กรุงเทพฯ:โครงการรางวัลพระปกเกล้าส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ 
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วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 4 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
1. เข้าใจพัฒนาการการกระจายอ านาจก่อนปี พ.ศ. 2540 
2. เข้าใจพัฒนาการการกระจายอ านาจ  พ.ศ. 2540 - 2549 
3. เข้าใจพัฒนาการการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2550 - 2556 
4. เข้าใจพัฒนาการการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2557 - 2560 
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ตอนที่ 4.1  

พัฒนาการการกระจายอ านาจก่อนปี พ.ศ. 2540 
 

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 4.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

หัวเรื่อง  
เรื่องท่ี 4.1.1 เหตุการณ์หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย 
เรื่องท่ี 4.1.2  การปกครองท้องถิ่นก่อนแนวคิดการปฏิรูปทางการเมือง 2535 
เรื่องท่ี 4.1.3  การปกครองท้องถิ่นภายหลังแนวคิดการปฏิรูปทางการเมือง 2535 
แนวคิด  
         ความตื่นตัวของภาคประชาชนที่ต้องการให้มีการปฏิรูประบบการเมืองนั้นเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางหลัง
ช่วงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเมื่อปี 2535 โดยเฉพาะความต้องการให้กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นนั้นแสดง
ออกมาผ่านทางความต้องการของประชาชนในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและดูจะเป็นกระแสที่ได้การ
ตอบรับเป็นอย่างดีจากภาคประชาชน หรือแม้แต่นักการเมืองจ านวนหนึ่งก็เริ่มมีการหาเสียงโดยชูนโยบายใน
เรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด นอกจากนี้ยังมีแรงสนับสนุนแนวความคิดจากนักวิชาการและปัญญาชน
จ านวนมาก เพราะหลายภาคส่วนต่างเชื่อว่าการเลือกตั้ งผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นจะส่งผลดีต่อการ
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยและความชอบธรรมมากกว่าการระบบการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด   ช่วง
หลังปี 2535 กลายเป็นช่วงที่สังคมไทยมีความตื่นตัวต่อแนวคิดการกระจายอ านาจสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างขนาน
ใหญ่นั้นเกิดจากแรงผลักดันที่ส าคัญ 
 
วัตถุประสงค์  
เมื่อศึกษาตอนที่ 4.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ  
1. เข้าใจเหตุการณ์หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยได้  
2. เข้าใจการปกครองท้องถิ่นก่อนแนวคิดการปฏิรูปทางการเมือง 2535 

3. เข้าใจการปกครองท้องถิ่นภายหลังแนวคิดการปฏิรูปทางการเมือง 2535 
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เรื่องท่ี 4.1.1 เหตุการณ์หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย 
 การปกครองท้องถิ่นก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 แบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ1 คือ 

สมัยสุโขทัย (พ.ศ.1718-1893) สมัยสุโขทัยการจัดการปกครองจะเป็นแบบพ่อปกครองลูก โดยมี
ศูนย์กลางที่เมืองหลวง มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รายรอบเมืองหลวงประกอบด้วยหัวเมืองต่างๆ 3 ชั้น ได้แก่ 
หัวเมืองชั้นใน หัวเมืองชั้นนอก และหัวเมืองประเทศราช ซึ่งพลเมืองเป็นต่างชาติ 

ต่อมาสมัยกรุงศรีอยุธยาระยะแรก การปกครองได้เปลี่ยนแปลงไปบ้างจากสมัยสุโขทัย ในสมัยอยุธยา
พระมหากษัตริย์ทรงมีฐานะเสมือนเทพและการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ทั้งนี้ เป็นผลจากอิทธิพล
ของลัทธิเทวสิทธิ์ของขอมและอินเดีย แนวการปกครองแบบนี้เรียกว่า การปกครองแบบนายปกครองบ่าว 
    กล่าวได้ว่า สมัยสุโขทัยจนถึงอยุธยาก่อนการปฏิรูปของสมเด็จพรบรมไตรโลกนาถ ประเทศไทยไม่มีการ
แบ่งการปกครองออกเป็น ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (สมัยอยุธยา) 
ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 1991-2031) ทรงมีพระราชด าริที่จะรวมอ านาจสู่ส่วนกลาง 

และได้ทรงน าระบบจตุสดมภ์มาใช้ในการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนการจัดระเบียบการปกครองหัวเมือง ทรงได้
แบ่งหัวเมืองเป็น 2 ชั้น ได้แก่ หัวเมืองชั้นใน และหัวเมืองชั้นนอกแบ่งออกเป็นเมืองชั้นเอก โท และตรี ภายใต้หัว
เมืองทั้งสองประเภท ได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็นส่วนย่อย ได้แก่ 

1.เมือง (จังหวัดในปัจจุบัน) มีผู้รั้ง หรือเจ้าเมืองเป็นผู้ปกครอง 
2.แขวง (อ าเภอในปัจจุบัน) มีผู้ปกครองแขวงเรียกว่า หมื่นแขวง 
3.ต าบล มีพนักงานปกครองต าบล ซึ่งมักมีบรรดาศักดิ์เป็น พัน เป็นผู้ดูแล 
4.บ้าน หรือหมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งผู้ปกครองเมืองแต่งตั้ง 
แนวคิดในการจัดการปกครองสมัยนี้คงให้ความส าคัญต่อการรวมอ านาจที่ส่วนกลาง หรือราชธานี ซึ่งจะมี

บทบาทในการควบคุมหัวเมืองอย่างใกล้ชิด เว้นแต่เมืองประเทศราชที่ให้คนพ้ืนเมืองปกครองกันเอง ส าหรับการ
จัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวคิดในปัจจุบันยังไม่ปรากฏชัดในระยะนี้ 

 

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (สมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๔๕๒)) 
    กลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา ราชอาณาจักรสยามถูกการคุกคามจากลัทธิจักรวรรดินิยมของ
ประเทศอังกฤษ และฝรั่งเศส การขาดเอกภาพและความม่ันคง ราชอาณาจักรสยามจึงต้องมีการปรับตัวขนานใหญ่ 
เพ่ือปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยและสามารถเผชิญหน้ากับชาติตะวันตกท่ีออกล่าอาณานิคม 

                                                           

 1 วรเดช  จันทรศร, สู่ 100 ปีของการปฏิรปูระบบราชการไทย : อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของการปฏิรปูกระทรวง ทบวง 

กรม. 4 ทศวรรษรัฐประศาสนศาสตร์: รวมบทความทางวิชาการ 2498-2538, (กรุงเทพฯ: โครงการเอกสารและต าราคณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2539) 
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 สาเหตุการปฏิรูป ประการแรก คือ ปัญหาการคุกคามของลัทธิลาอาณานิคม ซึ่งแผ่ขยายลุกลามมาทาง
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท าให้ประเทศเพ่ือนบ้านของไทยหลายประเทศตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศลาอาณา
นิคม เช่น พม่าและมลายูตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ ฝรั่งเศสเข้ายึดครองญวน และเขมร ในขณะที่ประเทศไทยถูก
ประเทศอังกฤษบีบให้ท าสนธิสัญญาต่างๆ หลายฉบับ  ที่ส าคัญคือ สนธิสัญญาเบาริ่ง ซึ่งมีผลท าให้ประเทศไทยต้อง
ยอมรับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของอังกฤษและไทยจะเก็บภาษทีทุกประเภทได้ไม่เกินร้อยละ3 เท่านั้น สาเหตุของ
การปฏิรูปฯ ในประการที่สอง คือ ความด้อยประสิทธิภาพของระบบราชการส่วนกลางแบบจตุสดมภ์ซึ่งไม่สามารถ
ดูแลจัดการการปกครองหัวเมือง ซึงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ หัวเมืองชนใน  หัวเมืองชั้นนอก และเมืองประเทศ
ราช ได้อย่างมประสิทธิภาพ กล่าวคือ รูปแบบการปกครองดังกล่าว ส่งผลให้ราชส านักมีอ านาจจ ากัด เนื่องจาก
ข้อจ ากัดด้านการคมนาคม และการติดต่อสื่อสาร และประเด็นที่ส าคัญประเด็นหนึ่งคือ เรื่องการจัดเก็บภาษีซึ่ง
จัดเก็บอยู่ตามหัวเมืองต่างๆ การดูแลจากส่วนกลางท าได้ไม่ทั่วถึง ท าให้เกิดการรั่วไหลมาก รายได้ของรัฐบาลกลาง
จึงไม่ค่อยม2ี  
    นับตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบเนื่องมาถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว โดยมีการยกเลิกและปรับปรุงวัฒนธรรมประเพณีเดิม ตลอดจนมีการส่งนักเรียนไปศึกษาต่อในยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา รัชกาลที่ 5 ได้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศ จากลักษณะที่อ านาจกระจายไปตามหัวเมืองต่างๆ ใน
ยุคสยามกรุงเก่า ให้เป็นการรวมศูนย์อ านาจเข้าส่วนกลางด้วยเหตุผลเพ่ือผนึกก าลังภายในประเทศต่อต้านการ
รุกรานจากชาติมหาอ านาจในขณะนั้นเป็นส าคัญ การปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การ
ปกครองส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
    1) การจัดการปกครองส่วนกลาง 

ในการจัดระเบียบการปกครองส่วนกลาง รัชกาลที่ 5 ทรงศึกษาแบบแผนจากชาติยุโรป โดยทรงยกเลิก
ระบบจตุสดมภ์ และประกาศใช้พระบรมราชโองการปรับปรุงการบริหารส่วนกลาง โดยจัดตั้งกรม 12 กรม คือ กรม
มหาดไทย กรมพระกลาโหม กรมการต่างประเทศ กรมวัง กรมเมืองหรือนครบาล กรมนาหรือเกษตราธิการ กรม
พระคลังมหสมบัติ กรมยุติธรรม กรมยุทธนาธิการ กรมธรรมการ กรมโยธาธิการ และกรมมุรธาธิการ ซึ่ งแต่ละ
หน่วยต่างมีอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน เพ่ือป้องกันความยุ่งยากสับสนในการท างาน การจัดรูปบริหาร
ส่วนกลางใหม่นี้ เป็นการจัดกรอบโครงสร้างกลไกของรัฐให้เป็นเครื่องมือรับใช้เป้หมาย คือ การสร้างรัฐ ซึ่งมี
หน่วยงานดังกล่าวเป็นกลไกหลัก โดยมีหน้าที่ในการสร้างบูรณาการแก่รัฐด้วยการเข้าไปควบคุมจัดการปกครอง
และ เก็บภาษีในหัวเมืองต่าง ๆ ทั้งนี้ภารกิจหลักของรัฐ มี 3 ด้าน คือ การรักษาพระราชอาณาเขต การจัดเก็บ
รายได้และการปกครอง ซึ่งประการสุดท้ายนี้หมายถึง การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน การช าระความขัดแย้ง
ราษฎร 

                                                           

 2 วรเดช จันทรศร, สู่ 100 ปีของการปฏิรปูระบบราชการไทย : อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของการปฏิรปูกระทรวง ทบวง 
กรม. 4 ทศวรรษรัฐประศาสนศาสตร์: รวมบทความทางวิชาการ 2498-2538, 
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    2) การจัดการปกครองส่วนภูมิภาค 
ในการจัดการปกครองส่วนภูมิภาคหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นระบบมณฑลเทศาภิบาล ทรงมี

พระราชด าริให้เป็นการเสริมความเป็นปึกแผ่น และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของราชอาณาจักร โดยอนุโลมตามแบบ
แผนการปกครองเดิมให้มากที่สุด และทรงจัดให้มีหน่วยราชการเพ่ิมเติม คือ  “มณฑลเทศาภิบาล” เพ่ือเป็น
ตัวแทนของรัฐบาลกลาง ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และอุดช่องโหว่ของระบบการ
ควบคุมแต่เดิม หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบดูแลการจัดการปกครองส่วนภูมิภาค คือ กระทรวงมหาดไทย การ
ปกครองระบบมณฑลเทศาภิบาลเป็นระบบการปกครองที่สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุ ภาพองค์ปฐมเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย ทรงปรับปรุงขึ้น ในสมัยนี้ได้แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็นระดับต่าง ๆ ดังนี้ (1) 
มณฑลเทศาภิบาล (2) เมืองหัวเมือง (3) อ าเภอ (และเมืองขึ้น) (4) ต าบล (5) หมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
    (1) การจัดระเบียบบริหารการปกครองของมณฑลเทศาภิบาล 

ลักษณะของมณฑลเทศาภิบาล มณฑลเทศาภิบาลเป็นหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุด
ประกอบด้วยหน่วย การปกครองชั้นรองลงไป ได้แก่ เมือง อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน การจัดส่วนราชการในมณฑล
เทศาภิบาล การจัดส่วนราชการในมณฑลเทศาภิบาลแบ่งออกเป็น 3 แผนก ได้แก่ แผนกมหาดไทย แผนกอัยการ 
แผนกสรรพากรข้าราชการประจ ามณฑลเทศาภิบาล มีชื่อเรียกตามต าแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ข้าหลวงเทศาภิบาล 
ข้าหลวงมหาดไทย ข้าหลวงยุติธรรม ข้าหลวงคลัง ปลัดมณฑล ผู้ตรวจการ ใน ร.ศ. 114 (พ.ศ. 2483) ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงบางต าแหน่ง คือ ต าแหน่งข้าหลวงยุติธรรม ได้เปลี่ยนเป็น ยกกระบัตรมณฑล มีอ านาจหน้าที่เป็น
หน่วยงานประจ าท้องที่ ของกรมมหาดไทยฝ่ายเหนือประจ ามณฑล ส่วนงานด้านการคลังได้จัดตั้งมณฑล เป็นสาขา
ของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติโดยตรง รวมทั้งได้แต่งตั้งผู้ช่วยสรรพากรมณฑล อีก 1 ต าแหน่ง เพ่ือช่วยงานมร
รพากรมณฑล 
    (2) การจัดระเบียบบริหารการปกครองของเมือง 

หลักการและแนวความคิด สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพได้รับมอบหมายให้ปรับปรุงการบริหาร
ราชการส่วน ภูมิภาค จึงทรงปรับปรุงเมืองให้เป็นจักรกลส าคัญขิงการบริหารราชการส่วนนี้ การปรับปรุงก าร
บริหารงานบุคคล ราชการส่วนกลางเป็นผู้พิจารณาเรื่องการ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนชั้น ถอดถอน พิจารณาความดี
ความชอบการจัดส่วนองค์กรและข้าราชการหัวเมือง มี 3 แผนก ได้แก่ แผนกมหาดไทย แผนกสรรพากร แผนก
อัยการ ผู้ว่าราชการเมือง เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารราชการทุกอย่างในเมือง ยกเว้นการ
พิพากษาคดีทางศาล กรมการเมืองในท าเนียบ ได้แก่ ข้าราชการประจ า มี 3 คน คือ ปลัดเมือง ยกกระบัตร และ
ผู้ช่วยราชการประกอบด้วยผู้ว่าราชการเมือง และกรมการเมืองอีก 2 คณะ ได้แก่ กรมการในท าเนียบ และกรสกา
รนอกท าเนียบ กรมการเมืองนอกท าเนียบ มีบทบาทในการให้ค าปรึกษาหารือแก่ผู้ว่าราชการเมืองและกรมการ
เมืองในท าเนียบ 
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กล่าวโดยสรุป หน่วยบริหารราชการชั้นเมืองเป็นหน่วยงานชั้นรองอยู่ใต้การบังคับบัญชาของมณฑล
เทศาภิบาล 

(3) การจัดระเบียบบริหารการปกครองของอ าเภอ 
หลักการบริหารการปกครองของอ าเภอ คือ เป็นหน่วยบริหารราชการส่วนภูมิภาคขึ้นตรงต่อ

กระทรวงมหาดไทย มีฐานะเป็นหน่วยปฏิบัติการที่เป็นสาขาหรือตัวแทนของรัฐที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด การ
จัดหน่วยบริหารราชการของอ าเภอ ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ ร.ศ. 116 (พ .ศ. 2440) ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งอ าเภอ โดยพิจารณาตามจ านวนพลเมืองที่อาศัยในพ้ืนที่หรือความกว้างของพ้ืนที่  

ต่อมา พ.ศ. 2475 ได้ก าหนดให้การจัดตั้งอ าเภอใหม่เป็นดุลยพินิจของข้าหลวงเทศาภิบาลหรือสมุห 
เทศาภิบาล และสามารถจัดตั้ง “กิ่งอ าเภอ” ได้แก่ ข้าราชการประจ าอ าเภอจะประกอบด้วยข้าราชการ 2 ประเภท 
คือ ข้าราชการที่เป็นกรมการอ าเภอ และที่ไม่ได้เป็นกรมการอ าเภอ ประเภทแรก ได้แก่ นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ 
สมุห์บัญชีอ าเภอ ประเภทที่สอง ได้แก่ เสมียนพนักงาน ส าหรับกิ่งอ าเภอให้มีกรมการอ าเภอ รองจากนายอ าเภอ 
และเสมียนพนักงานประจ าการ การจัดหน้าที่ระยะแรกแบ่งเป็น ปลัดอัยการ และปลัดธุรการ การแบ่งงานนี้เป็น
อุปสรรคต่อการตรวจท้องที่ จึงได้แบ่งออกเป็นปลัดขวาและซ้าย ปลัดขวาซึ่งอาวุโสกว่าเป็นผู้ช่วยและผู้แทน
นายอ าเภอทุกกิจการ ปลัดซ้ายอยู่ประจ าที่ว่าการรับผิดชอบระเบียบการทุกอย่าง กรมการอ าเภอมีหน้ าที่รักษา
ความสงบเรียบร้อยในท้องที ่
    (4) การจัดระเบียบบริหารการปกครองของต าบลและหมู่บ้าน 

หลักการปกครองของต าบลและหมู่บ้าน ให้ก านันผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าการปกครองชั้นต าบลและหมู่บ้าน 
มีฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนในท้องที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่าง รัฐบาลและประชาชน โดยประชาชน
เลือกผู้ใหญ่บ้าน จากนั้นผู้ใหญ่บ้านเลือกก านัน 

จากการจัดรูปมณฑลอย่างต่อเนื่องตลอดรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 แสดงถึงบทบาทอันส าคัญยิ่งของ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นบทบาทการสร้างรัฐเดี่ยว กล่าวคือ มิติการจัดกระทรวงในฐานะที่เป็นกรอบใหญ่ของ
การบริหารราชการแผ่นดินและมิติ ที่สองเป็นการอาศัยกรอบดังกล่าวผนึกก าลังอ านาจของเมืองหลวง และ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงส่วนภูมิภาคตามกระบานการสร้างรัฐเดี่ยว 

อย่างไรก็ตาม ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นับเป็นรัชสมัยที่มีการริเริ่มการปฏิรูป
การเมือง การบริหารประเทศ ให้ไปสู่ระบบที่มีความเจริญ สอดคล้องกับการริเริ่มให้สิทธิทางการเมืองการปกครอง
แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก แม้แต่กิจการปกครองท้องถิ่นในปัจจุบันนี้ ก็นับได้ว่าเกิดขึ้นโดยองค์พระมหากษัตริย์ 
ทรงริเริ่มโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชด าริว่า การที่ มีก านัน ผู้ใหญ่บ้านท าการ
ปกครองต าบลและหมู่บ้านของไทยนั้น ทางราชการได้แต่งตั้งบุคคลท าการปกครองมาช้านานแล้ว หากให้
ประชาชนได้มีโอกาสเลือกสรรหรือให้สิทธิในการเฟ้นหาตัวผู้ปกครองของเขาเอง ในการนี้ พระองค์ท่านจึงได้มี
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พระราชด าริให้หลวงเทศาวิกรกิจ ไปทดลองระบบการเลือกตั้งก านันผู้ใหญ่บ้านขึ้นที่บางปะอิน จังหวัดอยุธยา จึง
นับว่าระบบการกระจายอ านาจการปกครองไปให้ประชาชน ได้ริเริ่มขึ้นเป็นก้าวแรกนับแต่บัดนั้น 

ต่อมาในปีพุทธศักราช 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชด าริให้มีการ
ทดลองจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รู้จักการปกครองตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใด
ควรจัดท าเพ่ือรักษาความสะอาดแห่งชุมชนของตน การใดควรจัดท าเพ่ือเป็นการบูรณะหรือจัดสร้างขึ้นเพ่ือความ
สะดวกแห่งชุมชน เช่น ถนนหนทาง การติดตามประทีปโคมไฟก็ดี ควรเป็นหน้าที่ของชุมชนนั้น และโดยพระราช
ประสงค์ดังกล่าวนี้ ก็ได้มีการทดลองจัดตั้งระบบสุขาภิบาลขึ้นเป็นครั้งแรก ได้แก่ สุขาภิบาลกรุงเทพ 

ต่อมาในปีพุทธศักราช 2448 ได้มีการขยายกิจการต่อไป พ.ศ. 2448 มีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ
ต าบลท่าฉลอมเป็นสุขาภิบาล เรียกว่า "สุขาภิบาลท่าฉลอม" จึงถือได้ว่าสุขาภิบาลท่าฉลอมเป็นสุขาภิบาลแห่งแรก
ในหัวเมืองของประเทศไทย  โดยประชาชนชาวท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดสร้างถนนขึ้นโดยน้ าพักน้ าแรง 
ความร่วมใจของพลเมืองเอง และในการนี้ได้ทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไปท าพิธีเปิด เมื่อท าพิธี
เปิดแล้ว พระองค์ท่านได้ทรงมอบถนนนี้ให้ชาวเมืองช่วยกันดูแลรักษา และหากมีการที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยเงิน
ทองอย่างไร ก็ขอให้เป็นหน้าที่ร่วมใจกันบริจาคเข้าหลักการที่ว่า ผลประโยชน์ของชุมชน ชุมชนช่วยกันค้ าจุนท านุ
บ ารุงรักษา ส าหรับเจ้าหน้าที่ท าการปกครองสุขาภิบาลในขณะนั้น ได้แก่ บุคคลซึ่งทางราชการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งรักษาการไปพลางก่อน ซึ่งได้แก่ ผู้ว่าราชการเมือง นายอ าเภอ กรรมการอ าเภอ และก านันผู้ใหญ่บ้าน เป็น
ผู้บริหารงานรับผิดชอบ เรียกว่า กรรมการสุขาภิบาล จากนั้นกิจการสุขาภิบาลได้รับความนิยมและเป็นผลส าเร็จ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรงขยายกิจการสุขาภิบาลไปยังหัวเมืองต่าง ๆ และในการนี้ก็ได้
ตราพระราชบัญญัติสุขาภิบาลเมือง และสุขาภิบาลท้องถิ่นขึ้น กิจการสุขาภิบาลนัยว่าท าท่าจะแพร่หลาย 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสวรรคตเสียก่อน กิจการสุขาภิบาลจึงเป็นอันระงับไป 

สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เถลิงถวัลย์
ราชสมบัติสืบต่อเนื่อง มีพระราชประสงค์จะฝึกฝนประชาธิปไตยให้กับประชาชน และได้ทรงริเริ่มการจัดตั้ง ดุสิต
ธานี ขึ้น โครงการจัดตั้งดุสิตธานีนี้ เป็นพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการให้
ประชาชนชาวไทยได้รู้จักการปกครองตนเองตามครรลองของการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยแท้ ดังนั้น ใน
ขั้นแรกการด าเนินงานได้สมมติเมืองทดลองขึ้นภายในพระราชวังดุสิต จัดเป็นเขตเมืองทดลองขึ้นเรียกว่า ดุสิตธานี 
ในเขตการปกครองนี้ สภาเมืองเลือกคณะบุคคลขึ้นเป็นรัฐบาล หรือคณะรัฐมนตรี และให้มีพรรคการเมือง 
(political party) ขึ้น มีพรรคสนับสนุนรัฐบาล มีพรรคฝ่ายค้าน ซึ่งพรรคการเมืองขณะนั้นปรากฏว่าได้แก่ พรรค
โบว์แดง และพรรคโบว์น้ าเงิน ไม่เพียงแต่เท่านั้นยังมีหนังสือพิมพ์เกิดขึ้นเพ่ือเป็นปากเป็นเสียงของประชาชน คอย
ต าหนิรัฐบาลหรือท าการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้ หนังสือดังกล่าวมีชื่อว่า เดอะเรคคอตเดอร์ 

หากจะพิจารณาดูกลไกในการปกครองของดุสิตธานีแล้ว จะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้สร้างกลไกหรือสถาบันทางการเมือง (political Institution) ต่าง ๆ ตามรูปแบบการปกครอง
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ประชาธิปไตย (democracy) ทุกประการ เพ่ือให้ประชาชนได้รู้จัก ได้ฝึกหัด ให้เกิดมีความเคยชินหรือ
ประสบการณ์ทางการเมือง นับเป็นความริเริ่ม เป็นการพระราชประสงค์ที่ดีของพระองค์ท่ีมีต่อพสกนิกรชาวไทย 

อย่างไรก็ดี เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสวรรคต โครงการดุสิตธานีที่มีทีท่าว่าจะ
ขยายไปยังเมืองต่าง ๆ ก็เป็นอันหยุดระงับไปอีก 

สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 7 ด้วยพระราชประสงค์และรัฐประศาสนโยบายของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงริเริ่ม
และด าเนินนโยบายตามรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 นั้น จะเห็นได้ว่า พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงมีพระราชด าริ
ที่จะให้ประชาชนชาวไทยได้ปกครองตนเองกันอย่างจริงจังขึ้น ตามรูปแบบการปกครองตนเองในนานาประเทศ 
ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงปรึกษากับเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศร์ ว่าอยากจะให้มี
คณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งเพ่ือพิจารณาการจัดตั้งเทศบาล (municipality) ขึ้นในประเทศไทย และในที่สุดได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย 

นายอาร์ ดี เครก    เป็นประธานกรรมการ 
อ ามาตย์เอก พระกฤษณาพรพันธ์  เป็นกรรมการ 
พระยาจินดารักษ์   เป็นกรรมการ 
นายบุญเชย ปิตรชาติ   เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการชุดนี้ได้เดินทางไปศึกษาระบบสุขาภิบาลในประเทศ ในท้องถิ่นต่าง ๆ และต่อมาประธาน
คณะกรรมการคือนายอาร์ ดี เครก ได้เดินทางไปยุโรปเพ่ือดูงานเกี่ยวกับกิจการเทศบาล และในที่สุดได้มีบันทึกข้อ
ความเห็นเสนอรัฐบาลว่า การตั้ งเทศบาล (municipality) ควรตั้ งคณะกรรมการขึ้นเ พ่ือพิจารณาร่ าง
พระราชบัญญัติเทศบางขึ้น  ในที่สุด เสนาบดีมหาดไทยได้ทูลเกล้าถวายร่างพระราชบัญญัติเทศบาลต่อพระบาท 
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระองค์ท่านได้พระราชทานร่างพระราชบัญญัติให้สภาเสนาบดีประชุมพิจารณา
ในรายละเอียดเมื่อ 19 มกราคม 2473 และสภาเสนาบดีเห็นชอบด้วย ซึ่งขณะที่ยกร่างเพ่ือทูลเกล้าถวายทรงลง
พระปรมาภิไธย ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 เกิดขึ้น โครงการจัดตั้ง
เทศบาลตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็จ าต้องระงับไป3  

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อปี 2475 รัฐบาลคณะราษฎรได้เริ่มจัดวาง
รูปแบบและระเบียบการบริหารราชการของประเทศ ด้วยการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการ
บริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 ซึ่งน ารูปแบบนี้มาจากการปกครองของฝรั่งเศสโดยจัดระเบียบการ
บริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 3 ส่วน คือ4  

                                                           

 3 ชูวงศ์  ฉายะบุตร, การปกครองทอ้งถิ่นไทย, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สว่นท้องถิ่น, 2539) 
 4 สถาบันพระปกเกล้า, สารานุกรมการปกครองท้องถิ่น หมวดที่ 3 พัฒนาการและรูปแบบการปกครองท้องถิ่นไทย, 

(กรุงเทพฯ: ธรรมดาเพรส, 2547), 14. 
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(1) ราชการบริหารส่วนกลาง (2) ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และ (3) ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  
โดยส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนั้นรัฐบาลคณะราษฎรมีนโยบายชัดเจนที่จะกระจายอ านาจไปสู่

ท้องถิ่นเป็นผลให้มีการตรากฎหมายการปกครองท้องถิ่นซึ่งเรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.
2476" ส่งผลให้เกิดหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบใหม่ที่เรียกชื่อว่ า “เทศบาล” ซึ่งฝ่ายบริหารมาจากการ
แต่งตั้งของรัฐบาล ส่วนสมาชิกของสภาเทศบาลนั้นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในพื้นท่ี 

นอกจากนี้เทศบาลมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีงบประมาณ มีทรัพย์สิน มีเจ้าหน้าที่ มีอ านาจในการออกเทศ
บัญญัติ และมีอ านาจในการปฏิบัติงานในเขตท้องถิ่นนั้นๆ โดยรัฐบาลมีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาให้การปกครอง
ท้องถิ่นมีเพียงรูปแบบเดียว และหวังจะให้มีการจัดตั้งเทศบาลขึ้นทุกพ้ืนที่และทุกต าบลในประเทศ 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเกิดขึ้นของเทศบาลนั้น นับว่าเป็นความพยายามของรัฐบาลคณะราษฎรที่จะ
วางรากฐานประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น เนื่องจากได้ตระหนักดีว่าการน ารูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย
เข้ามาใช้ในขณะนั้น สิ่งส าคัญที่สุดคือประชาชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้การเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นส าคัญ อีกทั้งแนวคิดด้านกระจายอ านาจนั้นก็เป็นแนวทางการเมืองพ้ืนฐานที่ปฏิบัติ กันใน
ประเทศประชาธิปไตยในทุกประเทศ โดยเฉพาะนายปรีดี พนมยงค์ ถือเป็นบุคคลส าคัญคนหนึ่งที่ผลักดันให้เกิด
การจัดตั้งเทศบาลขึ้นในปี พ.ศ. 2476 โดยมุ่งหวังที่จะยกฐานะสุขาภิบาลในขณะนั้นจ านวน 4,800 กว่าแห่งขึ้นเป็น
เทศบาล แม้ว่าในระยะเริ่มต้นจะสามารถจัดตั้งเทศบาลได้เพียง 35 แห่งก็ตามแต่ปรีดี พนมยงค์ ก็ยังถือว่าเป็นผู้ที่มี
ความพยายามในการน าแนวคิดเรื่องการปกครองท้องถิ่นที่ใช้อยู่แพร่หลายในตะวันตกเข้ามาใช้ในประเทศไทยและ
ต้องการกระจายอ านาจไปสู่การปกครองท้องถิ่นเพ่ือเสริมความแข็งแกร่งให้กับรากฐานการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยของไทย โดยหวังให้เทศบาลเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเมืองแก่ราษฎรในท้องถิ่น 

ส าหรับสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม นับเป็นช่วงที่มีการตรากฎหมายจัดตั้งและปรับปรุงท้องถิ่น
หลายฉบับ กล่าวคือ ได้มีการตราพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 เพ่ือเร่งรัดการปกครองท้องถิ่ นให้ขยายไป
ทั่วประเทศ การจัดตั้งเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งมีการปรับปรับและใช้มาจนถึงปัจจุบัน 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 เป็นผลให้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนต าบล พ.ศ. 2499 เป็นผลให้มีองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล แต่ก็ถูกยกเลิกในปี 2515 ตามประกาศคณะปฏิวัติ5 เนื่องจากรัฐบาลของจอมพลถนอมเกรงว่า
พรรคคอมมิวนิสต์จะเผยแผ่อิทธิพลไปยังองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะในภาคอีสาน หลังจากนั้นในปี 2518 
มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 โดยก าหนดให้กรุงเทพมหานครมี
ฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเพ่ือให้มีความเป็นอิสระในการด าเนินงานมากขึ้น นอกจากนี้ยังมี
การตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 เพ่ือก าหนดให้เมืองพัทยาเป็ นเขตการ
ปกครองในรูปแบบพิเศษ 

                                                           

 5 สมคิด เลิศไพฑูรย์, กฎหมายการปกครองท้องถิ่น, (กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550) 
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ในช่วง พ.ศ. 2475-2535 แม้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการปกครองท้องถิ่นหลายอย่างก็ตาม ทว่าล้วน
แล้วแต่เกิดจากความต้องการของฝ่ายการเมืองในระดับชาติมากกว่าที่จะเกิดจากข้อเรียกร้องของประชาชนใน
ท้องถิ่น ดังนั้นนโยบายด้านการกระจายอ านาจจะมีทิศทางที่ชัดเจนหรือต่อเนื่องมากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับ
นโยบายและเสถียรภาพของรัฐบาลเป็นส าคัญ ดังที่ ธเนศวร์ เจริญเมือง (2540) ได้อธิบายว่า การปกครองท้องถิ่น
ของไทยจะเป็นอย่างไรก็ย่อมขึ้นอยู่กับว่าผู้น าในยุคนั้นๆ ว่ามีทัศนะเป็นอย่างไร ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่ตกอยู่ในการควบคุมของรัฐบาลและข้าราชการประจ า นอกจากนี้ ธเนศวร์ เจริญเมือง  (2548) ได้
วิเคราะห์ว่านโยบายด้านการปกครองท้องถิ่นของไทยในช่วงระหว่างปี 2475-2535 ได้รับผลกระทบจากการแบ่ง
ค่ายระหว่างสังคมนิยมและค่ายโลกเสรีที่ต่อสู้ขัดแย้งกันอันเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้ระบอบอ านาจนิยมใน
สังคมไทยมีความเข้มแข็งมากขึ้นประกอบกับโดยพื้นฐานของสังคมไทยในทางประวัติศาสตร์เป็นระบอบอ านาจนิยม
จึงส่งผลให้ระบบราชการเข้มแข็งมากขึ้นระบบรวมศูนย์อ านาจเข้าสู่ส่วนกลางเข้มแข็งขึ้น การปกครองท้องถิ่นมี
ความอ่อนแอ นอกจากนี้ชนชั้นน าไทยยังมองว่าการปกครองท้องถิ่นหากเกิดความเข้มแข็งมากจนเกินไปอาจจะเป็น
ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ ท าให้นโยบายด้านการปกครองท้องถิ่นในยุคนี้จึงขาดความชัดเจนถูกละเลย
ในดา้นของนโยบายและถูกแช่แข็งทางความคิดโดยระบอบอ านาจนิยมที่มุ่งให้ความส าคัญกับการปกครองแบบรวม
ศูนย์อ านาจ 

กรมการปกครอง6  ได้สรุปพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของไทยจัดล าดับขั้นตอนของการพัฒนาการได้เป็น

ล าดับดังนี้   

พ.ศ. เหตุการณ์ 

2440 พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชด าริให้ทดลองจัดตั้ง หน่วยการปกครองแบบใหม่
ในระดับท้องถิ่น  เรียกว่า  “สุขาภบิาลกรุงเทพ” การจดัตั้งครั้งนั้นเกดิจากรัชกาลที่  5  ได้เสดจ็ประพาส
ยุโรปและประเทศเพื่อนบ้านท่ีเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษหลายครั้ง  และได้ทรงทอดพระเนตรบทบาทของ
หน่วยงานท้องถิ่นในการดูแลท้องถิ่นของตนเอง  ในการจัดตั้งสุขาภบิาลเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพฯ  หน้าที่
ส าคัญของหน่วยปกครองดังกล่าว  คือ การรักษาความสะอาดในชุมชนของตน  การบูรณะและการจัดสร้าง
สาธารณูปโภคและสาธารณปูการในชุมชน  เช่น  ถนน  ไฟ  ตามเส้นทางสวนสาธารณะ  สนามกีฬา  ฯลฯ  
สุขาภิบาลกรุงเทพฯ  มลีักษณะเปน็การปกครองท้องถิ่นโดยข้าราชการประจ า  ( Local  Government  by 
Government  Official ) 

2448 เกิดสุขาภิบาลท่าฉลอม  เมืองสมทุรสาคร 

2451 มีการจัดตั้งสุขาภบิาลในหัวเมืองตา่งๆ  ท่ัวประเทศ  สุขาภิบาลเหล่านี้ล้วนมีกรรมการเป็นข้าราชการประจ า
ทั้งสิ้น  และไดเ้กิดพระราชบญัญัตสิุขาภิบาลขึ้น  โดยแบ่งสุขาภิบาลเป็น  2  ประเภท  คือ  สุขาภิบาลเมือง  
มีกรรมการ  11  คน  และสุขาภิบาลต าบล  มีกรรมการ  5  คน  ท้ังสองประเภทนี้มีองค์กรท างานชุดเดียว  

                                                           

 6 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, เอกสารเผยแพร่ความรู้ทางการปกครองท้องถิ่น, (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดพมิพ์, 2541), 7-8. 
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คือ  คณะกรรมการสุขาภิบาล  ซึ่งท าหน้าที่ท้ังด้านนิติบัญญตัิและบรหิาร  โดยกรรมการทั้งหมดล้วนเปน็
ข้าราชการส่วนภูมิภาค 

2453-2468 รัชกาลที่  6  ทรงทดลองจัดตั้งสภาประชาธิปไตยในระดับชาติ  เรยีกว่า  “ดุสิตธานี”  และสร้างขบวนการ
ลูกเสือ  แม้ว่าสุขาภิบาลจะไม่ถูกยกเลิกแตเ่มื่อไม่ไดร้ับการส่งเสริมจากระดับบน  จึงส่งผลใหสุ้ขาภิบาลอยู่ใน
สภาพอยู่กับที่  ท าให้จ านวนสุขาภิบาล  คือ 55  แห่งทั่วประเทศไม่เพิ่มขึ้น  และไม่มีการด าเนินการใดๆ  
เพื่อปรับปรุงหรือจดัตั้งการปกครองท้องถิ่นแบบอ่ืนๆ  ขึ้นอีก 

2448 รัชกาลที่  7  ทรงตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง  ท าการศึกษาบทเรียนจากต่างประเทศ  เรียกว่า  
คณะกรรมการจัดการประชาภิบาล  น าโดยที่ปรึกษาชาวต่างประเทศช่ือ  Richard  D. Craig      ผล
การศึกษาพบว่า ควรจัดตั้งเทศบาลขึ้นมา 

2448 รัชกาลที่  7  ทรงพระราชทานสัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์ต่างประเทศว่า  “ข้าพเจ้าเช่ือว่าประชาชนควรจะมี
สิทธิมีเสยีงในกิจการของท้องถิ่น…. ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นการผดิพลาด  ถ้าเราจะมีการปกครองระบอบรัฐสภา
ก่อนท่ีประชาชนจะมีโอกาสเรยีนรูแ้ละมีประสบการณ์อย่างดี  เกี่ยวกับการใช้สิทธิเลือกตั้งในกิจการปกครอง
ท้องถิ่น” 

2448 รัฐบาลของคณะราษฎรมีนโยบายชัดเจนท่ีจะกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นด้วยการสถาปนาหน่วยการปกครอง
ตนเองในระดับท้องถิ่น  เช่น  ในประเทศตะวันตก  รัฐบาลได้ผ่านพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล  3  แบบ  
คือ  เทศบาลนคร  เทศบาลเมือง  และเทศบาลต าบล  เริ่มต้นท่ียกฐานะสุขาภบิาล  35  แห่ง  ที่มีอยู่ขึ้นเป็น
เทศบาลแล้วจัดตั้งเพิม่เตมิ  รัฐบาลของคณะราษฎรมุ่งหมายที่จะพัฒนาการปกครองท้องถิ่นเพียงรูปแบบ
เดียว  คือ  เทศบาล  ขณะนั้นมีต าบลทั่วประเทศ  รวม  4,800  ต าบล  รัฐบาลหวังที่จะยกฐานะทุกต าบลให้
เป็นเทศบาล    เทศบาลตามกฎหมายในปี  2476  แบ่งออกเป็น  2  องค์กร  คือ  สภาเทศบาล  และ
คณะรัฐมนตรี  ฝ่ายแรกท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  (ส.ท.)  มาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนั้น  เทศบาลนครมีสมาชิก  24  คน  เทศบาลเมืองมสีมาชิก  18  คน  และเทศบาล
ต าบลมสีมาชิก  12  คน  ส่วนคณะเทศมนตรีท าหน้าที่ด้านบริหาร  คณะเทศมนตรีประกอบด้วยสมาชิกที่
แต่งตั้งมาจากสมาชิกเทศบาล  เทศบาลนครมีนายกเทศมนตรี  1  คน  เทศมนตรี  4  คน  ส่วนเทศบาลเมือง
และเทศบาลต าบลมีนายกเทศมนตรี  1  คน  และเทศมนตรี  2  คน  ทั้งสภาเทศบาลและคณะรัฐมนตรีอยู่ใน
ต าแหน่งสมยัละ  5  ปี 

2473 ร่างพระราชบญัญัตเิทศบาลไดร้ับการพิจารณาในสภาเสนาบดี  เมื่อวันท่ี  19  มกราคม  2473  สภาเสนาบดี
เห็นชอบในหลักการ  และให้กรมรา่งกฎหมายพิจารณาหลักการในร่างกฎหมายฉบับนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  
ปีเดียวกัน  แต่ก็ยังไม่มีการน าออกมาบังคับใช้เป็นกฎหมายจนเกิดเหตุการณ์  24  มิถุนายน  2475  สาเหตุที่
รัชกาลที่  7  ทรงเตรียมจดัตั้งเทศบาล  เพราะทรงเห็นว่าประชาชนชาวไทยควรจะไดฝ้ึกฝนควบคุมกิจการ
ของท้องถิ่นด้วยตนเอง  ก่อนท่ีพวกเขาจะควบคุมกจิการของรัฐในระหว่างสภาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

2488 เทศบาลทั่วประเทศมเีพียง  117  แห่ง  เทศบาสลอันดับที่  117  ก่อตั้งในปี  2488  หลังจากนั้นก็ไมม่ีการ
ก่อตั้งเทศบาลขึ้นอีก  ท้ังนี้เพราะมีงบประมาณจ ากดั  อ านาจจ ากัดและกรปกครองท้องถิ่นระบบเทศบาลไม่
เหมาะสมกับสังคมที่ประชาชนขาดความรู้และความสนใจในเรื่องการปกครองท้องถิ่น 
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2495 จอมพล ป.พิบูลสงคราม  ได้เดินทางไปดูงานในต่างประเทศ  และมองเห็นบทบาทของการปกครองท้องถิ่นใน
ประเทศ  ขณะที่มองเห็นว่าหน่วยการปกครองท้องถิ่นของไทยมีน้อยเกินไป  และจ ากัดอยู่แต่เพียงเขตชุมชน
เมืองสมควรที่จะสถาปนาการปกครองท้องถิ่นในเขตนอกเมือง  จึงตัดสินใจน าการปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
สุขาภิบาลมาใช้อีกครั้ง  โดยหวังวา่การจัดตั้งสุขาภิบาลจะเป็นตัวเร่งในการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อยกฐานะ
ท้องถิ่นที่เจริญให้เป็นเทศบาลให้มากข้ึน  จึงมีการจัดตั้งสุขาภิบาลอกีครั้งในปี  พ.ศ. 2495  โดย  พ.ร.บ. 
สุขาภิบาล พ.ศ. 2495  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ของท้องถิ่นที่จะเป็นสุขาภิบาลมีดังน้ี  คือ  เป็นท่ีตั้งของที่ว่า
การอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอให้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลได้เลย  และหากเปน็ชุมชนที่มีตลาดการค้าอย่างน้อย  100  
ห้อง  มีราษฎรอย่างน้อย  1,500  คน  และพื้นท่ีของเขตสุขาภิบาลควรมีขนาด  1  ถงึ  4  ตรารางกิโลเมตร  
ส่วนกรรมการบริหารสุขาภิบาลประกอบด้วยบุคคลถึง  3  ประเภท  คือกรรมการโดยต าแหน่ง  กรรมการ
โดยการแต่งตั้ง  และกรรมการที่ประชาชนเลือกตั้ง  ให้นายอ าเภอในท้องที่น้ันเป็นประธานคณะกรรมการ
สุขาภิบาล  และให้ปลัดอ าเภอคนหนึ่งเป็นปลัดสุขาภิบาล 

2498 รัฐบาลจอมพล ป.  ได้ออกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสว่นจังหวัด  จัดตั้งองค์การบริหารสว่น
จังหวัด  (อบจ.)  ด าเนินการปกครองท้องถิ่นนอกเขตเทศบาลและสขุาภิบาล  โดยรัฐบาลยังคงแต่งตั้ง
ข้าราชการประจ าไปควบคุมการปกครองท้องถิ่นในระดับจังหวัด  อบจ.  ประกอบด้วยสภาจังหวดั  ท าหน้าท่ี
ด้านนิติบัญญัติก าหนดนโยบายการบริหารและควบคุมฝ่ายบริหาร  สภาจังหวัดประกอบด้วยสมาชิกที่มาจาก
การเลือกตั้งของประชาชนในการเลือกตั้งของประชาชนในแต่ละจังหวัดเรียกว่า  สมาชิกสภาจังหวัด  (สจ.)  
สภาจังหวัดมีสมาชิกระหว่าง  18-36  คน  ข้ึนอยู่กับจ านวนราษฎรในจังหวัดนั้นและอยู่ในวาระ  5 ปี  ส่วน
ฝ่ายบรหิารของ  อบจ.  จะมีหัวหน้าคือ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แกผู่้ว่าราชการจังหวัดและยังมี
ปลัด  อบจ.  ซึ่งก็คือ ปลัดจังหวัด  และข้าราชการประจ าคนอื่นๆ  ท่ีเข้ามาท างานใน  อบจ. 

2499 รัฐบาลจอมพล ป. ได้ออกพระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการส่วนต าบล  ก าหนดใหต้ าบลมีฐานะเป็น
หน่วยการปกครองท้องถิ่น  มีการจัดตั้งองค์การบรหิารส่วนต าบล  (อบต.)  ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีรายได้  
รายจ่ายของตนเอง  และสามารถด าเนินกิจการส่วนต าบลได้อย่างอิสระ  แต่แล้ว  อบต.  ก็มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับ  อบจ.  นั่นคือ  แต่งตั้งคนของรัฐได้แก่  ก านันและผู้ใหญ่บ้านเข้าไปควบคุมดูแล  อบต. / อบต.  
แบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือ  สภาต าบล  ประกอบด้วยก านันและผู้ใหญ่บ้าน  ซึ่งเป็นสมาชิกสภาต าบลโดย
ต าแหน่ง  มีสมาชิกที่ราษฎรแต่ละหมู่บ้านเลือกตั้ง  หมู่บ้านละ  1  คน  สภาต าบลท าหน้าที่ดา้นนิติบญัญัติ  
ส่วนคณะกรรมการต าบลให้ก านันในต าบลนั้นเป็นประธานโดยต าแหน่ง  และยังมีแพทย์ประจ าต าบลและ
ผู้ใหญ่บ้านเป็นกรรมการ  ครูและผู้ทรงคุณวุฒิที่นายอ าเภอแต่งตั้งไม่เกิน  5  คน  ท้ังหมดอยู่ในวาระ  5  ปี 
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พ.ศ. เหตุการณ ์

2509 รัฐบาลจอมพลถนอม  กิตติขจร ได้ปรับปรุงองค์การบริหารส่วนต าบลใหม่  โดยยกเลิกองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นใน 
ระดับต าบลด้วยการยุบ อบต.  และตั้งคณะกรรมการสภาต าบลขึ้นแทนโดยคณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย 
 - กรรมการโดยต าแหน่งคือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจ าต าบล และครู ซึ่งนายอ าเภอแต่งตั้ง 
 - กรรมการโดยการเลือกตั้ง คือ ราษฎรจากหมู่บ้านละ  1  คน  จุดต่างส าคัญระหว่างคณะกรรมการสภา
ต าบลกับอบต. เดิม  สภาต าบลไมม่ีฐานะนิติบุคคลอีกต่อไปแต่เป็นองค์กรที่ท างานตามที่ไดร้ับมอบหมายและ
เห็นชอบโครงการพัฒนาต าบล  คณะกรรมการสภาต าบลจึงกลายเป็นรูปลักษณ์หนึ่งของการบริหารงานส่วน
ภูมิภาค 

2515 มีประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  335  รวมเทศบาลกรุงเทพกับเทศบาลกรุงธนบุรี  และองค์กรปกครองท้องถิ่น
อื่นๆ   

เข้าด้วยกันกลายเป็น  “กรุงเทพมหานคร” (กทม.)  ให้ผู้ว่าราชการจงัหวัดมาจากการแต่งตั้งในระยะเริม่ต้น  
ลักษณะ 

องค์การของ  กทม.  คือ  มีสภา  กทม.  ท าหน้าที่ฝ่ายนิติบญัญตัิ  มีสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้งเขตละ  1  
คน และ 

มีฝ่ายบริหารคือผู้ว่า  กทม.  ท้ังหมดอยู่ในวาระ  4  ปี 

2521 มีการตราพระราชบัญญัติเมืองพัทยา  กฎหมายฉบับนี้ก าหนดให้เมืองพัทยามีฐานะเป็นนิติบคุคล  เป็น
องค์การปกครองท้องถิ่นรูปแบบใหม่ท่ีคล้ายกับระบบผู้จัดการเมืองในสหรัฐอเมริกา  การบริหารเมืองพัทยา
แบ่งเป็น  2  องค์การ  คือ  สภาเมืองพัทยา  และฝ่ายบริหารสภาเมืองพัทยา  มีสมาชิก  2 ประเภท  คือ  
ประเภทเลือกตั้ง   ราษฎร  9  คน  และประเภทแต่งตั้ง  8  คน  ประธานสภาเมืองพัทยาเรยีกว่า  “นายก
เมืองพัทยา”  มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาฯ  ส่วนฝ่ายบริหารคือ  ปลัดเมืองพัทยา  มาจากการแต่งตั้ง
โดยสภาเมืองพัทยา 

2528 มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครโดยตรงจากประชาชนเป็นครั้งแรก 
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พ.ศ. เหตุการณ ์

2535-2539 พรรคการเมือง  5  พรรค  เสนอนโยบายหาเสียงว่าจะกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น  และมีพรรคการเมอืง  4  
พรรค ท่ีเสนอนโยบายเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด  สังคมไทยได้เกดิการตื่นตัวในนโยบายการปรับปรุงการ
ปกครองท้องถิ่นอย่างไม่เคยมมีากอ่น  และเพื่อเป็นการลดกระแสเรยีกร้องให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ  รัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทยได้ด าเนินการส าคญั  5  ประการ  คือ 1. พิจารณาปรับปรุง อบจ. ด้วยการใหน้ายก  
อบจ. มาจาก  สจ.  ไม่ให้ผู้ว่าฯ  เป็น นายก  อบจ.  อีกต่อไป 
               2. กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งสตรีเป็นปลัดอ าเภอได้ตั้งแต่ปลายปี  2536  หลังที่ ข้าราชการสูง
ของกระทรวงนี้ได้คัดค้านมาตลอด 
               3. กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งสตรีเป็นผู้ว่าฯ  คนแรกในเดือนมกราคม  2537   
               4. รัฐบาลเสนอร่าง  พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบลผ่านสภาในเดือน
พฤศจิกายน  2537  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม  2538  เป็นต้นไป 
              5. กระทรวงมหาดไทย  แต่งตั้งสตรเีป็นนายอ าเภอคนแรกในเดือนมกราคม  2539 
พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  ปี  2537  มีสาระส าคญั คือ  มีการแบ่งต าบลเป็น  
2  ประเภท  คือ       ก. สภาต าบลที่มีอยู่ในทุกต าบล  ประกอบด้วยสมาชิกคือ  ก านันและผู้ใหญ่บา้นทุก
หมู่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  และสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งหมู่บา้นละ  1  คน  ส่วนเลขานุการ  ได้แก่
ข้าราชการที่ท างานในต าบลนั้นแตง่ตั้งโดยนายอ าเภอ  /ข. สภาต าบลที่มีรายไดโ้ดยไมร่วมเงินอุดหนุนใน
ปีงบประมาณที่ล่วงมา  ตดิต่อกัน  3  ปี  เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ  1.5  แสนบาท  ก็ให้ตั้งเป็นองค์การบรหิาร
ส่วนต าบล  ประเภทนี้มีการแบ่งเป็น  2  ฝ่าย  คือ 
- ฝ่ายนิติบัญญัติ  เรียกว่า  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  (สภาองค์การฯ) กรรมการได้แก่  ก านันและ
ผู้ใหญ่บ้านทุกหมูบ่้าน  แพทย์ประจ าต าบลและสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งหมู่บ้านละ  2  คน 
- ฝ่ายบริหาร  เรียกว่า  คณะกรรมการบรหิารองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วยก านันและผู้ใหญ่บ้าน  
ไม่เกิน  2  คน  และสมาชิกสภา องค์การฯ  ไม่เกิน  4  คน  ซึ่ง  6  คนนี้มาจากการเลือกตั้งของสภา
องค์การผลของการออก  พ.ร.บ.  ดังกล่าวท าให้ต าบลต่างๆ  ท่ัวประเทศ  มีองค์การ บริหารส่วนต าบล  
(อบต.)  เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม  2538  รวม  617  แห่งและ  เพิ่มอีกเป็น 6,396  แห่ง 

 
กิจกรรม 4.1.1 
 อธิบายการจัดระเบียบบริหารการปกครองของมณฑลเทศาภิบาลมาพอสังเขป 
แนวตอบกิจกรรม 4.1.1  
 มณฑลเทศาภิบาลเป็นหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุด ประกอบด้วยการปกครองชั้นรองลงไป 
ได้แก่ เมือง อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน การจัดส่วนราชการในมณฑลเทศาภิบาลแบ่งออกเป็น 3 แผนก ได้แก่ 
แผนกมหาดไทย แผนกอัยการ และแผนกสรรพากร โดยข้าราชการมณฑลเทศาภิบาลมีชื่อเรียกตามต าแหน่งต่างๆ 
เช่น ข้าหลวงเทศาภิบาล ข้าหลวงมหาดไทย ข้าหลวงยุติธรรม ข้าหลวงคลัง ปลัดมณฑล และผู้ตรวจการ เป็นต้น 
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เรื่องท่ี 4.1.2 การปกครองท้องถิ่นก่อนแนวคิดการปฏิรูปทางการเมือง 2535 

หากย้อนไปในช่วงก่อน ปี พ.ศ. 2535 การเมืองไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อปี พ.ศ. 
2475 ถูกมองว่ามีลักษณะเป็นการเมืองแบบอ ามาตยาธิปไตย (Bureaucratic Polity) ดังใน ทัศนะของ Fred W. 
Riggs7 ที่มองว่าเมื่อพิจารณาถึงการเมืองไทยแล้วจะเห็นว่าระบบการเมืองไทยมีลักษณะปิดโดยกลุ่มพลังที่มี
บทบาทส าคัญในระบบการเมือง ได้แก่ กลุ่มข้าราชการประจ า รวมถึงกองทัพ โดยกลุ่มบุคคลเหล่านี้ต่างสามารถ
เข้าสู่อ านาจได้โดยผ่านการท ารัฐประหารส่งผลให้กลไกการเลือกตั้ง รวมถึงตัวแทนของประชาชนที่มาจากการ
เลือกตั้งต่างไม่สามารถเข้าสู่ระบบการเมืองได้ การที่ระบบการเมืองถูก ครอบง าโดยพลังจากระบบราชการเช่นนี้  
ย่อมส่งผลให้การปกครองท้องถิ่นเป็นประเด็นที่ถูกละเลยหรือไม่ได้รับความส าคัญ กล่าวคือ แทนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะเป็นองค์กรที่ยึดหลักการกระจายอ านาจโดยเปิดโอกาสให้ ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกลับกลายเป็นองค์กรที่ถูกครอบง าโดยข้าราชการประจ านอกจากนั้นในทางการบริหาร 
นักวิชาการหลายท่านทั้งตะวันตก และ ไทยต่างอธิบายในลักษณะที่คล้ายคลึงกันว่าลักษณะที่ส าคัญของกลไก
ระบบราชการของไทย คือ ลักษณะของการรวมศูนย์อ านาจ (Centralization of Power) ดังที่ Daniel Arghiros8  
ได้ให้ความเห็นเอาไว้ว่า แม้ว่าประเทศไทยจะไม่เคยมีประวัติศาสตร์ของการตกเป็นเมืองขึ้นประเทศตะวันตกก็
ตามแต่โครงสร้างของรัฐไทยกลับมีลักษณะของการรวมศูนย์คล้ายกับประเทศที่ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมมาก่อน 
ลักษณะระบบราชการที่รวมศูนย์เช่นว่านี้ย่อมส่งผลโดยตรงต่อการจัดการปกครองท้องถิ่น กล่าวคือ ในกลไกระบบ
ราชการไทยราชการส่วนกลาง และ ภูมิภาค จะเป็นกลไกหลักส าคัญที่รับหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะที่
จ าเป็น และมีความส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในขณะที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับผิดชอบแต่
เพียงบริการสาธารณะขั้นมูลฐานอย่างเช่น การรักษาความสะอาด การจัดเก็บขยะ และ สิ่งปฏิกูล การดูแลถนน
หนทางขนาดเล็ก การดูแลกิจการโรงรับจ าน า และ โรงฆ่าสัตว์เท่านั้น9  

ที่มาของกระแสเรียกร้องการกระจายอ านาจในประเทศไทย  
กระแสเรียกร้องต่อการกระจายอ านาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากนักวิชาการนั้นมีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 

พ.ศ. 2516 แล้ว เมื่อพิจารณาจากงานเขียนของ David Morell และชัยอนันต์ สมุทวณิช (1981) ที่ปลุกกระแสให้
มีการกระจายอ านาจการเมืองและ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านทางการเลือกตั้งท้องถิ่นต่อมา เมื่อปี 
พ.ศ. 2517 ลิขิต ธีรเวคิน (2517) ก็ได้เสนอแนวทางที่ ประนีประนอมโดยให้มีการเลือกสรรผู้สมควรจะได้เป็นผู้ว่า

                                                           

 7 Fred W. Riggs, The Modernization of a Bureaucratic Polity. East-West Center Press, 1967 อ้างใน ศุภ
สวัสดิ์ ชัชวาลย์, การปฏริูปการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น, (กรุงเทพฯ: เป็นไท, 2555), 10. 
 8 Daniel Arghiros, Democracy, Development and Decentralization in Provincial Thailand (Democracy 
in Asia, 8). Routledge, 2001, อ้างใน ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, การปฏิรูปการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น, (กรุงเทพฯ: 
เป็นไท, 2555), 10. 
 9 เอนก เหล่าธรรมทัศน์, วิสยัทัศนก์ารปกครองท้องถิ่นและแผนการกระจายอ านาจ, (กรุงเทพฯ: มิติใหม่, 2543), 9. 
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ราชการจังหวัดจากทางกระทรวงมหาดไทยมาสัก 3-4 คน แล้ว ให้ประชาชนในท้องถิ่นเป็นคนตัดสินใจเลือกใน
ล าดับสุดท้าย ซึ่งจะท าให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกสรรผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดของตนเอง
บ้าง เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นยังคงมีบทบาทสูงในการปกครองทั้งภูมิภาคและท้องถิ่น อีก 2 ปีต่อมาคือ
ในราวปี พ.ศ.2519 นายไกรสร ตันติพงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ในขณะนั้น ได้เสนอให้มีการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แทนการ แต่งตั้งแต่ข้อเสนอนี้ก็ต้องเงียบหายลง ไปในเวลาที่รวดเร็วเช่นกัน 
เนื่องจากยังคงขาดการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ขาดพันธมิตร และแรงสนับสนุนจากทางฝ่ายรัฐสภา สื่อสารมวล 
ประชาชนทั่วไป นอกจากนั้น  

เนื่องจากยังเป็นเพียงข้อแนะจากกลุ่มของนักวิชาการ และนักการเมืองกลุ่มแคบๆมาก กว่าที่จะเป็นข้อ
เรียกร้องของสังคมในวงกว้าง ประเด็นดังกล่าวจึงเกิดขึ้นและเงียบหายไปในระยะเวลาอันสั้น โดยไม่อาจ พัฒนา
เป็นประเด็นทางการเมืองหรือประเด็นเชิงนโยบายที่ท้าทายให้รัฐจ าเป็นค้นหาทางออกอย่างจริงจัง แม้ว่าพิจารณา
จากค าแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา ตั้งแต่รัฐบาล ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช ในปี  พ.ศ.2519 จนถึงรัฐบาลชวน 
หลีกภัย ในปี พ.ศ. 2535 พบว่าแทบทุกรัฐบาลในช่วงระยะ เวลาดังกล่าวต่างได้แถลงนโยบายที่จะกระจายอ านาจ
ไปสู่ ภูมิภาคและท้องถิ่นทั้งสิ้นก็ตาม แต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่ นโยบายที่ขาดแรงผลักดันทางการเมืองที่จะท าให้
บังเกิดผลอย่าง เป็นรูปธรรม ค าถามที่ตามมาคือ เพราะเหตุใดในอีก 2 ปีต่อมา พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงเกิดขึ้นได้ส าเร็จและถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการ กระจายอ านาจไปสู่
ท้องถิ่นของไทยในปัจจุบันนี้ เพ่ือที่จะตอบค าถามนี้ จะต้องเข้าใจเงื่อนไขที่ผลักดันให้รัฐไทยต้องลดอ านาจ รวมศูนย์
หลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ เมื่อ พ.ศ. 2535 

สถานการณ์การเมืองหลังรัฐประหาร 2534 และเงื่อนไขที่น าไปสู่นโยบายกระจายอ านาจ  
รัฐประหารโดย ร.ส.ช. เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2534  เป็นความพยายามของคณะทหารที่จะหวนกลับสู่รัฐ

รวมศูนย์อ านาจ โดยมีทหารและข้าราชการเป็นใหญ่เหตุการณ์ครั้งนั้นและ มาตรการต่างๆ ที่ตามมา เช่น การเขียน
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ ยอมให้นายกรัฐมนตรีมาจากการแต่งตั้ง ฯลฯ สร้างความตระหนกตกใจให้กับขบวนการ
ประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก เพราะเท่ากับปฏิเสธอ านาจของประชาชนในการเลือกผู้บริหาร สูงสุดของประเทศและ
ขัดกับหลักการประชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิง ยิ่งเมื่อฝ่ายกองทัพตอบโต้กับขบวนการประชาชนเมื่อเดือนพฤษภาคม 
2535 ด้วยวิธีการที่รุนแรงเหมือนกับสมัย 14 ตุลา ก็ยิ่งปลุกกระแสต่อต้านรัฐรวมศูนย์อ านาจและกระแสเรียกร้อง
การกระจายอ านาจให้ลุกโชนขึ้น  

ธเนศวร์ เจริญเมือง10 จากการที่บรรยากาศทางการเมืองของไทยในช่วงก่อน ปีพ.ศ.2535 มีลักษณะแบบ
อ ามาตยาธิปไตย โดยถูกครอบง าจากพลังของระบบราชการและจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยมี
อ านาจหน้าที่ และ ทรัพยากรที่จ ากัดเช่นนี้ได้ส่งผลให้ในช่วงก่อน ปี พ.ศ. 2535 สถานภาพของการศึกษา เรื่ อง 
การกระจายอ านาจในประเทศไทยมีลักษณะที่หยุดนิ่งขาดพลวัตการ ศึกษาเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น อาจเป็น

                                                           

 10 ธเนศวร์ เจรญิเมือง, 100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พุทธศักราช 2440 – 2540, (กรุงเทพฯ: คบไฟ, 2540), 98-104. 
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การศึกษาที่ยึดติดอยู่กับตัวบทแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น ในช่วงระยะเวลานั้นการศึกษาใน
เชิงการวิเคราะห์อาจปรากฏให้เห็นอยู่บ้างแต่ก็มักเป็นการวิเคราะห์ให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงสร้าง
การปกครองท้องถิ่นเท่าที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ11 หากการศึกษาไม่ได้มีลักษณะดังกล่าวการศึกษาเรื่องการปกครอง
ท้องถิ่น อาจมีลักษณะเป็นการศึกษาที่มุ่งอธิบายถึงแนวคิดหรือหลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับการกระจายอ านาจโดย
อาจมิได้มีการเสนอถึงแนวทางในการปรับปรุงและ พัฒนาการปกครองท้องถิ่นว่าต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อย่างไร เพ่ือให้ โครงสร้างและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจ12  

 
กิจกรรม 4.1.2 

 อธิบายลักษณะการปกครองท้องถิ่นไทยก่อนการปฏิรูปทางการเมือง พ.ศ. 2535 มาพอสังเขป 

แนวตอบกิจกรรม 4.1.2  

 การเมืองไทยก่อนการปฏิรูปทางการเมือง พ.ศ. 2535 มีลักษณะเป็นการเมืองแบบอ ามาตยาธิปไตย 

กล่าวคือ ระบบการเมืองไทยมีลักษณะปิด โดยกลุ่มพลังที่มีบทบาทส าคัญในระบบการเมือง ได้แก่ กลุ่มข้าราชการ

ประจ าและกองทัพ โดยกลุ่มบุคคลดังกล่าวสามารถเข้ามาสู่อ านาจได้โดยผ่านการรัฐประหาร ส่งผลให้ตัวแทนของ

ประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งไม่สามารถเข้าสู่ระบบการเมืองได้ การที่ระบบการเมืองถูกครอบง าโดยพลังจาก

ระบบราชการเช่นนี้ ย่อมส่งผลให้การปกครองท้องถิ่นเป็นประเด็นที่ถูกละเลยหรือไม่ได้รับความส าคัญ 

  

                                                           

 11 ชูศักดิ์ เที่ยงตรง, การบริหารการปกครองท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2518) 
 12 ชุบ กาญจนประกร, อุดมคติและการด าเนินการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย ใน คณะรัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, (บทความและรายงานสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น, กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2508) 
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เรื่องท่ี 4.1.3 การปกครองท้องถิ่นภายหลังแนวคิดการปฏิรูปทางการเมือง 2535 
ดังเป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2535 ได้เกิดเหตุการณ์ส าคัญที่ภาคประชาชนได้ชุมนุม

ประท้วงเพ่ือต่อต้านรัฐบาลทหารที่มีแนวโน้มสืบทอดอ านาจภายหลังการรัฐประหารที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2534 ซึ่งแม้ว่าภายหลังการประกาศลาออกจากต าแหน่งของ พล.อ. สุจินดา คราประยูร ได้ท าให้สถานการณ์
ต่างๆได้ คลี่คลายลงไป แต่อย่างไรก็ตามผลของเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ท าให้เกิดข้อเรียกร้องจากสังคมน าโดยกลุ่ม
นักวิชาการและนักการเมืองบางส่วนที่ได้เรียกร้องให้ต้องมีการปฏิรูปการเมืองเพ่ือให้การเมืองไทยมีความเป็น
ประชาธิปไตย ที่ยั่งยืน และ ในการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองนั้นข้อเรียกร้องให้มีการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กลายเป็นประเด็นของการเรียกร้องหนึ่งที่ส าคัญในการเรียกร้องให้มีการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น นักวิชาการและนักการเมืองกลุ่มหนึ่งได้ มีการเสนอแนวคิดท่ีต้องถือว่า
สุดโต่งอย่างมากในห้วงระยะ เวลานั้นว่าจะต้องมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด (อาทิ ธเนศวร์ เจริญเมือง 
2536:1-16 ; อัษฎางค์ ปาณิกบุตร 2536:68-77 ; ถวิล ไพรสณฑ์ 2536:78-93 ; มานะ มหาสุวีระชัย 2536:121-
124) ทั้งนี้ ธเนศวร์  เจริญเมืองได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าอันที่จริงแล้ว แนวคิดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น
เป็นแนวคิดที่ก่อตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2534 โดยมีกลุ่มสมาชิก สภาจังหวัดเชียงใหม่และนักวิชาการกลุ่ม
หนึ่งได้เสนอแนวคิดว่าควรต้องมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหากว่า ข้อเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการจังหวัดดูเป็นข้อเรียกร้องที่ก้าวหน้ามากจนเกินไปอย่างน้อยก็ควรต้องมีการ ปรับปรุงรูปแบบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวคือ ควรต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพ้นจากการท า หน้าที่เป็นนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ควรต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนซึ่ง
ในช่วงระยะเวลาต่อมาในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2535 พรรคประชาธิปัตย์ ได้เริ่มชู
นโยบายการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนโยบายของพรรคที่ใช้ในการหาเสียง และ ในการรณรงค์หาเสียงเลือก 
ตั้งในเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 พรรคพลังธรรม  พรรคความหวังใหม่ และ พรรคเอกภาพ ก็ได้ร่วมชูนโยบายให้มี 
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นนโยบายส าคัญที่ใช้ในการหาเสียงด้วย13 แม้ว่า นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่มาจากการเลือกตั้งจะไม่ได้รับการขานรับให้เกิดผลในทางปฏิบัติก็ตาม แต่ก็ต้องยอมรับว่า ผลของการณรงค์ทาง
การเมืองของพรรคการเมืองต่างๆ รวมไปถึงการเรียกร้องของกลุ่มนักวิชาการ และ นักการเมืองบางกลุ่มได้ท าให้
แนวคิด เรื่อง การกระจายอ านาจ เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้น กระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่มีบทบาทอย่าง
ส าคัญในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ผลักดันให้มีการจัดตั้งสภาต าบล และ องค์การ บริหารส่วน
ต าบลโดยมีการตราพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ขึ้น ซึ่งผลของการตรา
กฎหมาย ดังกล่าว ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นขั้นพ้ืนฐานของประเทศ
ไทย 

                                                           

 13 ธเนศวร์ เจรญิเมือง, (บรรณาธิการ), เลือกตั้งผู้วา่ฯ, (เชียงใหม่: โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2536), 2. 
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ความพยายามในการเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองของผู้น าทางทหารใน สมัยรัฐบาลชาติชาย ชุณหะวัณ 
ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่การก่อการรัฐประหารใน พ.ศ. 2534 จนถึงการก้าวเข้ามารับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกสุ
จินดา คราประยูร (หนึ่ง ในผู้น าของคณะรัฐประหารในปี พ.ศ. 2534) ใน พ.ศ. 2535 ได้ส่งผลให้ปัญญาชน คนชั้น
กลางในเมืองลุกขึ้นมาคัดค้านอย่างรุนแรงจนน าไปสู่เหตุการณ์นองเลือด ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 ซึ่ง
หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้น กระแสของการเรียกร้องการกระจายอ านาจและการปฏิรูปการเมืองก็ใต้กลายเป็น
กระแสหลัก ที่สังคมให้ความสนใจ ดังนั้น ในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 พรรค
การเมืองหลายพรรคจึงได้หาเสียงด้วยการชูนโยบายการกระจาย อ านาจสู่ท้องถิ่น หรือที่ดูจะเป็นรูปธรรมขึ้นก็คือ 
เสนอให้เลือกตั้งผู้ว่าราชการ จังหวัดทางตรง และท าให้สภาต าบลกลายเป็นนิติบุคคล14 ลักษณะดังกล่าวนี้ถือ ได้ว่า
เป็นปรากฏการณ์ใหม่ในสังคมการเมืองไทย ที่พรรคการเมืองทั้งหลายหันมาให้ความสนใจกับการปรับปรุงการ
ปกครองท้องถิ่น15  

ภายหลังการเลือกตั้ง พ.ศ. 2535 เมื่อนายชวน หลีกภัย ได้เข้ามาจัดตั้งรัฐบาล ก็ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงระบบการบริหารการปกครองท้องถิ่นขึ้น เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2535 อย่างไรก็ดี 
ภายหลังจากรัฐบาลได้ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้แล้ว รัฐบาลก็ไม่ได้ด าเนินการปรับปรุงหน่วยการปกครองท้องถิ่น
โดๆ ตามนโยบายการกระจายอ านาจที่เคยแถลงไว้เมื่อตอนหาเสียง โดยเฉพาะในส่วนของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
จังหวัด จนกระทั่งใน พ.ศ.2537 รัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ผ่านสภาฯ และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 
พ.ศ.2538 (ในสมัยรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา) 

การประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ท าให้สภาต าบลเดิม
ตามค าสั่งคณะปฏิวัติฉบับที่ 326 มีฐานะเป็นนิติบุคคลทันที โดยโครงสร้างการบริหารจะใช้รูปแบบคณะกรรมการ 
ที่ ประกอบไปด้วย สมาชิกโดยต าแหน่ง ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล และสมาชิกที่มาจากการ
เลือกตั้ง ได้แก่ ราษฎรในต าบลนั้น หมู่บ้านละ 2 คน อยู่ ในวาระ 4 ปี คณะกรรมการสภาต าบลนี้ มีก านันเป็น
ประธานและรับผิดชอบใน การปฏิบัติงานของสภาต าบล และให้มีเลขานุการสภาต าบลอีกหนึ่งคนมาจาก 
ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในต าบลนั้น สภาต าบลรูปแบบใหม่นี้มีหน้าที่พัฒนาต าบล ตามแผนงานและงบประมาณของ
ตนเองส าหรับรายได้มีที่มาจากการจัดสรรภาษี ค่าธรรมเนียม และการจัดหาของสภาต าบลเอง ตลอดจนจากเงิน
อุดหนุนของรัฐบาล16  

ความตื่นตัวของภาคประชาชนที่ต้องการให้มีการปฏิรูประบบการเมืองนั้นเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางหลังช่วง
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเมื่อปี 2535 โดยเฉพาะความต้องการให้กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นนั้นแสดงออกมา

                                                           

 14 ธเนศวร์ เจรญิเมือง. (บรรณาธิการ), เลือกตั้งผู้วา่ฯ.  
 15 สถาบันพระปกเกล้า, สารานุกรมการปกครองท้องถิ่น หมวดที่ 3 พัฒนาการและรูปแบบการปกครองท้องถิ่นไทย, 43. 
 16 เรื่องเดียวกัน, 44. 
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ผ่านทางความต้องการของประชาชนในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและดูจะเป็นกระแสที่ได้การตอบรับเป็น
อย่างดีจากภาคประชาชน หรือแม้แต่นักการเมืองจ านวนหนึ่งก็เริ่มมีการหาเสียงโดยชูนโยบายในเรื่องการเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด นอกจากนี้ยังมีแรงสนับสนุนแนวความคิดจากนักวิชาการและปัญญาชนจ านวนมาก เพราะ
หลายภาคส่วนต่างเชื่อว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นจะส่งผลดีต่อการกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยและ
ความชอบธรรมมากกว่าการระบบการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด17 ทั้งนี้ สาเหตุที่ช่วงหลังปี 2535 กลายเป็นช่วงที่
สังคมไทยมีความตื่นตัวต่อแนวคิดการกระจายอ านาจสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างขนานใหญ่นั้นเกิดจากแรงผลักดันที่
ส าคัญอย่างน้อย  3 ประการด้วยกันคือ18  

1. การขยายตัวของแนวคิดประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Democracy) โดยสังคมให้
ความส าคัญกับความชอบธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองว่าต้องมาจากการเลือกตั้งซึ่งแสดงออกมาผ่าน
ทางการเดินขบวนคัดค้านคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) และการตระหนักถึง ผลลบจากการท า
รัฐประหารเมื่อปี 2534 จนน าไปสู่เหตุการณ์ “พฤษภาทมิฬ 2535” กล่าวคือ เกิดกระแสสังคมที่ประชาชนออกมา
ปฏิเสธนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสังคม เริ่มให้ความสนใจเรื่องที่มาและบทบาท
ของวุฒิสมาชิก ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534 ได้ก าหนดที่มาของวุฒิสมาชิกมาจากการแต่งตั้ง 270 คน ซึ่งสมาชิก 
2 ใน 3 หรือประมาณ 180 คน เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งจากกลุ่มข้าราชการและมีอ านาจในการร่างพระราชก าหนด
และการขอเปิดอภิปรายเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้19  

2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญที่ท าให้การเมืองแบบ
ประชาธิปไตยขยายตัว ส่งผลให้คนสนใจการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการปฏิเสธ
อ านาจของระบบราชการที่มีมากเกินไปในการจัดการปัญหาชุมชนเมือง ชนบท ดังนั้นระบบการเมืองที่ขาด
เสถียรภาพอยู่ตลอดเวลา ท าให้คนจ านวนหนึ่งเริ่มมองเห็นว่าที่แท้จริงแล้วระบบรวมศูนย์อ านาจนั่นเองที่เป็นฐาน
ส าคัญของระบบเผด็จการ ระบบรวมศูนย์อ านาจซึ่งมีระบบราชการเป็นตัวแทนส าคัญได้แสดงบทบาทการคัดค้าน
การกระจายอ านาจ นโยบายการกระจายอ านาจจึงไม่อาจถูกน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

3. ระบบสังคมที่เสื่อมลงส่งผลให้มีจ านวนคนจนมากขึ้นในสังคม คนเริ่มมีการศึกษามากขึ้นความสามารถ
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารก็มีเพ่ิมมากขึ้น คนในสังคมเปลี่ยนวิธีคิดว่าไม่ใช่จะมีเพียงข้าราชการหรือชนชั้นน าใน
สังคมเท่านั้นที่เป็นผู้บริหารที่มีความสามารถและตัดสินใจทุกอย่างได้ดั่งเช่นในอดีต เพราะระบบราชการแบบรวม

                                                           

 17 นครินทร์ เมฆไตรรตัน์ และคณะ, รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานผลการศึกษาความก้าวหนา้ของการกระจายอ านาจใน
ประเทศไทยและข้อเสนอ, โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการกระจายอ านาจ
และธรรมาภิบาลท้องถิ่น, (กรุงเทพฯ: กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น, 2552) 
 18 ธเนศวร์ เจรญิเมือง, แนวคิดว่าด้วยความเป็นพลเมือง, (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2548) 
 19 นครินทร์ เมฆไตรรตัน์ และคณะ, รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานผลการศึกษาความก้าวหนา้ของการกระจายอ านาจใน
ประเทศไทยและข้อเสนอ, โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการกระจายอ านาจ
และธรรมาภิบาลท้องถิ่น, 



26 
 

ศูนย์อ านาจที่ส่งคนไปปกครองเมืองต่างๆ นั้นนอกจากจะไม่แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้วยังเป็นเหตุส าคัญให้เกิด
ปัญหาต่างๆ อีกมากมาย โดยที่คนในแต่ละท้องถิ่นมองเห็นและพบว่าปัญหานอกจะไม่มีการแก้ไขกลับเพ่ิมความ
รุนแรงมากข้ึนและคนในท้องถิ่นก็ได้แต่มองดูโดยไม่มีบทบาทท าอะไรได้ไม่มากนัก แม้ว่าอยากจะท าอะไรให้ท้องถิ่น
ของตนทั้งนี้ก็เพราะระบบการบริหารที่เป็นอยู่ไม่เอ้ืออ านวยให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นมีบทบาทแก้ไขปัญหาใน
ท้องถิ่นของเขานั่นเอง 

อย่างไรก็ตาม กระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดจากความคิดที่ ให้มีการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ข้าราชการประจ า และบุคลากรจากส่วนภูมิภาคเข้ามาร่วมบริหารจัดการท้องถิ่นนั้น ซึ่ง
แตกต่างจากการกระจายอ านาจในระบอบเสรีประชาธิปไตยตามความหมายของสากล ดังนั้น จึงต้องขีดเส้นแบ่ง
การบริหารจัดการท้องถิ่นออกจากส่วนภูมิภาคให้ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีบทบาทในการ
บริหารจัดการท้องถิ่น ในขณะที่ส่วนภูมิภาค มีบทบาทในการก ากับดูแลในฐานะตัวแทนของรัฐ หลังจากที่
ประชาชนประสบความส าเร็จในการต่อต้านการปกครองโดยข้าราชการประจ าซึ่งมีทหารเป็นตัวแทนในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2535 น า ไปสู่การลดบทบาทของรัฐไทย และส่งผลกระทบต่อข้าราชการประจ าที่เข้าไปเป็นผู้น า 
และผู้บริหารจัดการท้องถิ่นไปด้วย โดยเฉพาะในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 แนวคิดการ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นได้ขยายตัวและเป็นที่ยอมรับของประชาชนอย่างรวดเร็ว มีพรรคการเมืองที่ มีนโยบายหา
เสียงว่าจะกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นถึง 5 พรรค และมีพรรคการเมืองบางพรรคที่น าเสนอแบบสุดขั้ว โดยเสนอ
นโยบายให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดถึง 4 พรรค ดังนั้น หลังจากการเลือกตั้ง รัฐบาลจึงมีนโยบายส าคัญ คือ 
การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นโดยปรับปรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจาก
สมาชิกสภาจังหวัดที่สภาจังหวัดเลือก โดยไม่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกต่อไป 

ในปี พ.ศ. 2537 ได้มีการตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งถึงแม้โครงสร้างจะคล้ายกับ
โครงสร้างเดิมที่เคยมีมา แต่ได้เพ่ิมอ านาจหน้าที่ แหล่งรายได้ และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน และค่อยๆ 
ลดบทบาทด้านการจัดการท้องถิ่นของบุคลากรส่วนภูมิภาค คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านลงไป และเมื่อมีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นได้เข้าสู่ยุคของการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นอย่างชัดเจน ดัง
จะเห็นจาก หลักการตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น มาตรา 282-290 ที่บัญญัติให้รัฐต้องให้อิสระ
แก่ท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเองและตามหลักเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น การก ากับดูแลจะท า
เท่าที่จ าเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง 
การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง รวมทั้งมีอ านาจหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังมีการถ่าย
โอนอ านาจหน้าที่ที่เป็นของท้องถิ่น แต่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานส่วนกลางหรือส่ วนภูมิภาค ซึ่งถือ
เป็นส่วนหนึ่งของส่วนกลางไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยังมีมาตรการเพ่ิมขีดความสามารถหรือ
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สูงขึ้นด้วย และที่ส าคัญ คือ การส่งเสริมสิทธิของประชาชนให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น โดยให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในท้องถิ่นสามารถถอดถอน
ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น รวมทั้งการเข้าชื่อตามจ านวนที่กฎหมายก าหนด เพ่ือขอให้สภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามที่ต้องการได้โดยตรง ซึ่งหมายความว่า ประชาชนสามารถขอรับการ
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สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ถ้าเรื่องที่ร้องขอนั้น อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันมีอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวางภายใต้บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นในช่วงนี้ของไทย ยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าการจัดระบบการบริหารเพ่ือให้ท้องถิ่นมีความสามารถในการบริหารงานสาธารณะได้ดีขึ้น การ
ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลให้เป็นอิสระ และท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งการปรับความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพ่ือกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองท้องถิ่น
เป็นองค์กรพ้ืนฐานในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
ในขณะที่ยังไม่ได้ส่งเสริมให้ภาคสังคม เช่น ภาคธุรกิจเอกชน หรือประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการท้องถิ่นที่เน้นการรวมศูนย์อ านาจเข้าสู่ส่วนกลาง มาเป็นระบบ
บริหารจัดการท้องถิ่นแบบกระจายอ านาจในช่วงนี้ ถึงแม้มองในภาพรวมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
เป็นอิสระอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่พร้อมๆ กับความเป็นอิสระก็เกิดปัญหาความไม่โปร่งใสหรือการคอร์รัปชั่นมีให้
เห็นมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังเกิดปัญหาการให้บริการสาธารณะที่ไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ 
เนื่องจากภาคสังคมยังมีความอ่อนแอ ประชาชนยังมองไม่เห็นความส าคัญที่จะเข้ามีส่วนร่วมในท้องถิ่น ดังนั้น จึง
เกิดความเคลื่อนไหวที่จะน าเอาแนวคิดการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี (Good Local Governance) เข้ามาใช้เป็น
แนวคิดหลักในการบริหารจัดการท้องถิ่นของไทย20  
บทสรุป 

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อปี 2475 รัฐบาลคณะราษฎรได้เริ่มจัดวาง
รูปแบบและระเบียบการบริหารราชการของประเทศ ด้วยการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการ
บริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 ซึ่งน ารูปแบบนี้มาจากการปกครองของฝรั่งเศสโดยจัดระเบียบการ
บริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 3 ส่วนคือ (1) ราชการบริหารส่วนกลาง (2) ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และ (3) 
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  

ในช่วงก่อน ปี พ.ศ. 2535 การเมืองไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อปี พ.ศ. 2475 ถูกมอง
ว่ามีลักษณะเป็นการเมืองแบบอ ามาตยาธิปไตย (Bureaucratic Polity) ระบบการเมืองไทยมีลักษณะปิดโดยกลุ่ม
พลังที่มีบทบาทส าคัญในระบบการเมือง ได้แก่ กลุ่มข้าราชการประจ า รวมถึงกองทัพ โดยกลุ่มบุคคลเหล่านี้ต่าง
สามารถเข้าสู่อ านาจได้โดยผ่านการท ารัฐประหารส่งผลให้กลไกการเลือกตั้ง รวมถึงตัวแทนของประชาชนที่มาจาก
การเลือกตั้งต่างไม่สามารถเข้าสู่ระบบการเมืองได้ การที่ระบบการเมืองถูก ครอบง าโดยพลังจากระบบราชการ
เช่นนี้ ย่อมส่งผลให้การปกครองท้องถิ่นเป็นประเด็นที่ถูกละเลยหรือไม่ได้รับความส าคัญ กล่าวคือ แทนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นองค์กรที่ยึดหลักการกระจายอ านาจโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลับกลายเป็นองค์กรที่ถูกครอบง าโดยข้าราชการประจ านอกจากนั้นในทางการบริหาร 

                                                           

 20 ด ารงค์ วัฒนา  สุชาดา วัฒนา และสุรยิะ วิริยะสวสัดิ์, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาเบื้องตน้เรื่อง ระบบ
การบริหารจัดการท้องถิ่น, (กรุงเทพฯ : ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2544), 8-9. 
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นักวิชาการหลายท่านทั้งตะวันตกและ ไทยต่างอธิบายในลักษณะที่คล้ายคลึงกันว่าลักษณะที่ส าคัญของกลไกระบบ
ราชการของไทยคือลักษณะของการรวมศูนย์อ านาจ (Centralization of Power) 

ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2535 ได้เกิดเหตุการณ์ส าคัญที่ภาคประชาชนได้ชุมนุมประท้วงเพ่ือต่อต้าน
รัฐบาลทหารที่มีแนวโน้มสืบทอดอ านาจภายหลังการรัฐประหารที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2534 ซึ่งแม้ว่า
ภายหลังการประกาศลาออกจากต าแหน่งของ พล.อ.สุจินดา คราประยูร ได้ท าให้สถานการณ์ต่างๆ ได้ คลี่คลายลง
ไป แต่อย่างไรก็ตามผลของเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ท าให้เกิดข้อเรียกร้องจากสังคมน าโดยกลุ่มนักวิชาการและ
นักการเมืองบางส่วนที่ได้เรียกร้องให้ต้องมีการปฏิรูปการเมืองเพ่ือให้การเมืองไทยมีความเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืน
และในการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองนั้นข้อเรียกร้องให้มีการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้กลายเป็นประเด็นของการเรียกร้องหนึ่งที่ส าคัญในการเรียกร้องให้มีการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครอง 

การน าเอาแนวคิดการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมาเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญในการปฏิรูปทางการเมืองหลังปี       
พ.ศ. 2535 เนื่องจากหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬสังคมไทยได้มีกระแสความตื่นตัวในการปฏิรูปทางการเมือง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเป็นอย่างมาก มีการตราพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มีการตราพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มีเขตพ้ืนที่ครอบคลุมเขตของจังหวัด21 ตลอดจนการบรรจุหลักการเกี่ยวกับการปกครอง
ท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 อย่างเป็นรูปธรรมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย 
กิจกรรม 4.1.3 
 อธิบายโครงสร้างการบริหารสภาต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 มาพอสังเขป 
แนวตอบกิจกรรม 4.1.3  
 โครงสร้างการบริหารสภาต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
เป็นการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกโดยต าแหน่ง ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์
ประจ าต าบล และสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้งหมู่บ้านละ 2 คน มีวาระ 4 ปี โดยคณะกรรมการสภาต าบลมีก านัน
เป็นประธานและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสภาต าบล และมีเลขานุการสภาต าบลอีกหนึ่งคนมาจาก
ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในต าบลนั้น สภาต าบลมีหน้าที่พัฒนาต าบลตามแผนงานและงบประมาณของตนเอง 
ส าหรับรายได้มีที่มาจากการจัดสรรภาษี ค่าธรรมเนียม และการจัดหาของสภาต าบลเอง ตลอดจนจากเงินอุดหนุน
ของรัฐบาล 

 
 

 

                                                           

 21 สถาบันพระปกเกล้า, สารานุกรมการปกครองท้องถิ่น หมวดที่ 3 พัฒนาการและรูปแบบการปกครองท้องถิ่นไทย, 
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ตอนที่ 4.2  

พัฒนาการการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2540 - 2549 
 

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 4.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

หัวเรื่อง  
เรื่องท่ี 4.2.1 จุดเริ่มต้นการกระจายอ านาจตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540    
เรื่องท่ี 4.2.2 กระบวนการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทย 
เรื่องท่ี 4.2.3 การก าหนดเครื่องมือที่ส าคัญเกี่ยวการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทย 
แนวคิด  
        กระแสการปฏิรูปทางการเมืองและการกระจายอ านาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้น
มา และพุ่งสูงขึ้นในช่วงการยกร่างรัฐธรรมนูญ ต่อเนื่องมาจนถึงช่วงหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี 
2540 ซึ่งกล่าวได้ว่าการรณรงค์ของภาคประชาชนเพ่ือผลักดันให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ
ปี 2540 ได้เป็นผลส าเร็จ ได้ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปเกิดความเชื่อมั่นในพลังของภาคประชาชนมากขึ้น เมื่อ
รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติด้านการปกครองท้องถิ่นไว้อย่างกว้างขวางและชัดเจนเป็นครั้งแรกด้วยแล้ว ก็ยิ่งท าให้
ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมมีความตื่นตัวและคาดหวังที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มากขึ้น  
        แนวคิดในการปรับปรุงการบริหารงานจังหวัด เป็นผลสืบเนื่องจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการ ซึ่งมีข้อสรุปประการหนึ่งว่าควรกระจายอ านาจให้จั งหวัดมี
การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปรับบทบาทของจังหวัดให้มีสถานะเหมือนหน่วยธุรกิจเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Business Unit : SBU)  ที่สามารถวินิจฉัยข้อมูล ปัญหาอุปสรรค ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานและแก้ไขปัญหาภายในจังหวัดให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้อย่างครบวงจร รวมทั้งการปรับบทบาทและ
อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด (Chief Executive Officer : CEO) 
สามารถบังคับบัญชา สั่งการหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ภายในจังหวัดได้อย่างเบ็ดเสร็จโดยตรง  รวดเร็ว ตรง
ตามนโยบาย  
วัตถุประสงค์  
เมื่อศึกษาตอนที่ 4.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ  
1. เข้าใจจุดเริ่มต้นการกระจายอ านาจตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  ได้ 
2. เข้าใจกระบวนการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทยได้ 
3. เข้าใจการก าหนดเครื่องมือที่ส าคัญเก่ียวการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทยได้ 
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เรื่องท่ี 4.2.1 จุดเริ่มต้นการกระจายอ านาจตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540    
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 นับได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ให้ความส าคัญกับการปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมากท่ีสุดนับตั้งแต่ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมา 16 ฉบับ (โกวิทย์ พวงงาม,2555:335) รัฐธรรมนูญฉบับ
นี้จึงเป็นจุดเริ่มที่บังคับให้รัฐต้องด าเนินการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านการก าหนดกฎ
กติกา ซึ่งกลายเป็นบทบัญญัติส าคัญในสองหมวดคือ หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และหมวด 9 การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดไล่เรียงตามล าดับดังนี้ 

หมวดแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ  มาตรา 78 บัญญัติว่า “รัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเองและ
ตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทั้ง
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนจังหวัดนั้น” การก าหนดดังกล่าว 
ถือได้ว่าเป็นกติกาส าคัญที่เปิดโอกาสให้รัฐท าการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อ การปกครองท้องถิ่นของไทย ดังจะ
เห็นได้จากในระยะเวลาต่อมา ได้มีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น เพ่ืออนุวัตตาม 
รัฐธรรมนูญอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิก กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ เป็น พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2543 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 
2542 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ 
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 และอีกส่วนหนึ่งเป็น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
กระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น เช่น พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อ บัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นต้น (สถาบันพระปกเกล้า,2547:47) 

นอกจากใน หมวดแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ บทบัญญัติที่ชี้ให้เห็นถึงทิศทางในการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังปรากฏอยู่ในหมวด 9 ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ในมาตรา 282-290 ซึ่งมี
สาระส าคัญ 6 ประการ ดังต่อไปนี้ 

ประการแรก ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 282 บัญญัติไว้ว่า รัฐจะต้องให้ความ
เป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยไม่กระทบต่อ
มาตรา 1 ที่ระบุไว้ว่า ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้ ส่วนในมาตรา 283 วรรค 2 
ระบุว่า “การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องท าเท่าที่จ าเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่ต้องเป็นไปเพ่ือ
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การคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น หรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม” ทั้งนี้จะกระทบถึง
สาระส าคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น หรือนอกเหนือจากที่กฎหมาย
บัญญัติไว้มิได้ และสุดท้ายในมาตรา 284 ได้ระบุไว้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหลายย่อมมีความเป็นอิสระใน
การก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะ 

ประการที่สอง ความต่อเนื่องของการกระจายอ านาจ เนื่องจากรัฐปฏิเสธการกระจายอ านาจมาตลอด ท า
ให้ขาดกระบวนการ ขั้นตอนและความต่อเนื่องของการกระจายอ านาจ ดังนั้น ในมาตรา 284 วรรค 3 จึงได้บังคับ
ไว้ว่า เพ่ือพัฒนาการกระจายอ านาจเพ่ิมขึ้นให้แก่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ให้มีกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

(1) การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

(2) การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยค านึงถึงภาระหน้าที่
ของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองเป็นส าคัญ 

(3) จัดให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งท าหน้าที่ตาม (1) และ (2) ประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยมี
จ านวนเท่ากัน 

ประการที่สาม การปรับเปลี่ยนที่มาของผู้บริหารท้องถิ่นเดิมโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะ
ประกอบไปด้วยผู้บริหารที่มิได้มาจากการเลือกตั้ง เช่น บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นต้น22 รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2540 (มาตรา 285) จึง
ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นซึ่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 

ประการที่สี่ การบริหารบุคคล เดิมระบบการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น ไม่เอ้ือต่อการไหลเวียนของ
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง และในขณะเดียวกันคณะกรรมการต่างๆ ที่ดูแลการบริหารบุคคล 
มักจะประกอบไปด้วยคนของข้าราชการส่วนกลางทั้งหมด23 เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวมาตรา 288 จึงระบุว่า 
การแต่งตั้งและการให้พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง ต้องเป็นไปตามความ
ต้องการและความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น
ก่อน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจะต้องประกอบด้วย ผู้แทนของหน่วย

                                                           

 22 นันทวัฒน์ บรมานันท์, การปกครองส่วนท้องถิ่น, (พิมพ์ครั้งท่ี 5), (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2552), 91 

 23 สมคิด เลิศไพฑูรย์, กฎหมายการปกครองท้องถิ่น, (กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 2547), 259. 
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ราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ 
โดยมีจ านวนเท่ากัน 

ประการที่ห้า อ านาจหน้าที่ มาตรา 289 ก าหนดให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่บ ารุงรักษาศิลปะ จารีต 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิที่จะจัด
การศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและตามความต้องการภายในท้องถิ่น และเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ส่วนมาตรา 290 ระบุว่า เพ่ือส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายนี้ต้องมีสาระส าคัญอย่างน้อย 3 ประการ คือ 1) 
การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ 2) การ
เข้าไปมีส่วนในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมี
ผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ของตน 3) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพ่ือริเริ่มโครงการหรือ
กิจกรรมใดนอกเขตพ้ืนที่ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ 

ประการสุดท้าย การมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อนรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2540 จะบังคับใช้ นอกจากการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้ว ประชาชนแทบจะไม่มีช่องทางในการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น แต่
หลังจากนั้น ประชาชนมีช่องทางในการมีส่วนร่วมการปกครองส่วนท้องถิ่นมากข้ึน มาตรา 286 ก าหนดว่าราษฎรผู้
มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มา
ลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่สมควร
ด ารงต าแหน่งต่อไป ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ส่วนมาตรา 287 ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพ่ือให้สภ าท้องถิ่น
พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ 
กิจกรรม 4.2.1  
 อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาพอสังเขป 
แนวตอบกิจกรรม 4.2.1  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้ก าหนดแนวทางการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และหมวด 9 การปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้เกิดความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดความต่อเนื่องของการกระจายอ านาจ การ
ปรับเปลี่ยนที่มาของผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้ง การปรับระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้มี
ผู้แทนของท้องถิ่นในคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น และก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองส่วน
ท้องถิ่นมากขึ้น 
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เรื่องท่ี 4.2.2 การก าหนดเครื่องมือที่ส าคัญเกี่ยวการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทย  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติให้มีกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอน การ

กระจายอ านาจภายในสองปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติก าหนดแผน และ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ขึ้น และประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 17 
พฤศจิกายน 2542 

สาระส าคัญของพระราชบัญญัติดังกล่าว คือการก าหนดเครื่องมือที่ส าคัญในการจัดการเกี่ยวกับการ 
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ประการ  คือ24   

1. คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดองค์ประกอบของกรรมการ
อ านาจหน้าที่ และเงื่อนเวลาต่าง ๆ ที่คณะกรรมการฯ จะต้องพิจารณาในการจัดท าแผนการกระจาย อ านาจ และ
แผนปฏิบัติการ 

2. การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเภทต่างๆ 3 กลุ่ม คือ (1) เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล (2) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และ (3) กรุงเทพมหานคร 

3. การก าหนดแหล่งรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละกลุ่มตามข้อ 2 
คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์ประกอบ เนื่องจากรัฐธรรมนูญก าหนด ว่าให้ประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยมีจ านวน เท่ากัน ดังนั้น
คณะกรรมการฯ จึงประกอบด้วย 

(1) ผู้แทนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง 12 คน ได้แก่ นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย (เป็นประธาน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ.  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และอธิบดีกรมการปกครอง  

(2) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 คน ได้แก่ ผู้บริหารองค์การบริหารสวนจังหวัด 2 คน , ผู้บริหาร
เทศบาล 3 คน (เพราะ ประเทศไทยแบ่งเทศบาลออกเป็น 3 ระดับ คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาล
ต าบล มุ่งหมาย ให้เทศบาลแต่ละระดับมีผู้แทนได้ 1 คน) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 5 คน ผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร และผู้บริหารเมืองพัทยา หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ( ใน
อนาคต) รวม 2 คน  

                                                           

 24 วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์, “พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 

2542.” วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18, ฉ.2 (มกราคม-มีนาคม 2544): 10-27 
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(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 12 คน มีวาระคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการสรรหาเป็นกรรมการอีกได้ ไม่เกินสอง
วาระติดต่อกัน โดยสรรหาจากผู้เชี่ยวชาญ ด้านการบริหารราชการ การพัฒนาท้องถิ่น เศรษฐศาสตร์ การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ และกฎหมาย (รวม 6 ด้าน)  

ทั้งนี้ การคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ตาม (2)) และการสรรหา ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(ตาม (3)) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีก าหนด 
 

ผู้แทนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับ
มอบหมาย  
(เป็นประธาน) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เลขาธิการ ก.พ. 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  
อธิบดีกรมการปกครอง  

ผู้บริหารองค์การบริหารสวนจังหวดั 2 คน 
ผู้บริหารเทศบาล 3 คน  
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 5 คน 
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้บริหาร
เมืองพัทยา 2 คน 

ด้านการบริหารราชการ  
ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  
ด้านเศรษฐศาสตร์  
ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด้านรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสน
ศาสตร์  
ด้านกฎหมาย 
รวม 12 คน   

 

จากองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว ดูเหมือนว่ามีข้อดีที่มีลักษณะ "ไตรภาคี" และทุกกลุ่ม มี
จ านวนเท่าเทียมกัน คือ ผู้แทนหน่วยราชการ 12 คน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 ผู้ทรงคุณวุฒิ 12 คน  
 อ านาจหน้าที่ คณะกรรมการฯ นี้มีอ านาจ หน้าที่ คือ (1) จัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภา (2) 
ก าหนดการจัดระบบการบริการ สาธารณะตามอ านาจและหน้าที่ ระหว่างรัฐกับองค์กร ปกครองส่ วนท้องถิ่น และ
ระหว่างองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง (3) ปรับปรุงสัดสวนภาษีและอากรและ รายได้ ระหว่างรัฐกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง  โดยค านึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐ
กับ อปท. และระหว่าง อปท.ด้วยกันเองเป็นส าคัญ (4) ก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจจาก
ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาคให้แก่ อปท (5) ประสานการถ่ายโอนข้าราชการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ อปท. กับคณะกรรมการ พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สอดคล้องกับการก าหนดอ านาจและหน้าที่การจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน เงิน
งบประมาณที่ราชการส่วนกลางโอนให้แก่ อปท. และการถ่ายโอนภารกิจตาม 2 , 3 และ 4  (6) เสนอแนะต่อ
คณะรัฐมนตรีให้มีการกระจายอ านาจ การอนุมัติหรือการอนุญาตตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตไปให้ อปท. โดยค านึงถึงความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการประชาชน และการก ากับดูแลให้เป็นไปตาม
กฎหมายนั้นๆ เป็นส าคัญ (7) เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณ และการ
รักษาวินัยทางการเงิน การคลังของ อปท. (8) เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออก
กฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งที่จ าเป็น เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่ อปท. ต่อคณะรัฐมนตรี  (9) เร่งรัดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ 
ระเบียบ และค าสั่งที่จ าเป็น เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. (10) เสนอแนะต่อ
คณะรัฐมนตรีในการจัดสรรเงินงบประมาณที่จัดสรรเพ่ิมข้ึนให้แก่ อปท. เนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง 
(11) พิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. ตามความจ าเป็น (12) เสนอแนะและจัดระบบ
ตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น (13) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการใน
กรณีที่ปรากฏว่าส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจไม่ด าเนินการตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.(14) เสนอ
รายงานเกี่ยวกับการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้ง (15) ออกประกาศ
ก าหนดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ (16) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมาย
อ่ืน 

แผนปฏิบัติการ นอกจากแผนการกระจายอ านาจซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นแผนแม่บทแล้ว คณะ
กรรมการฯ ต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ เพ่ือก าหนดขั้นตอนตามแผนการกระจายอ านาจให้ แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยต้องมี สาระส าคัญดังต่อไปนี้  

1.ก าหนดรายละเอียดของอ านาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่สะ
รูปแบบจะต้องกระท า โดยในกรณีใดเป็นอ านาจและหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการของรัฐ หรือระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันให้ ก าหนดแนวทางวิธีปฏิบัติเพื่อประสานการด าเนินการให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม  

2.ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการในการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากร ให้เพียงพอแก่การด าเนินการ
ตามอ านาจและหน้าที่ที่ก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้โดยต้องค านึงถึง
ภาระหน้าที่ของรัฐในการให้บริการสาธารณะเป็นส่วนรวมด้วย  

3.รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนขให้แก้ไข หรือจัดให้มีกฎหมายที่จ าเป็นเพ่ือด าเนินการตาม แผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4. จัดระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โตยก าหนดนโยบายและ มาตรการการ
กระจายบุคลากรจากราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาคไปสู่ส่วนท้องถิ่น โดยการ สร้างระบบการถ่ายเท
ก าลังคนสู่ท้องถิ่น และสร้างระบบความก้าวหน้าสายอาชีพที่เหมาะสม  
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เมื่อคณะกรรมการฯ จัดท าแผนปฏิบัติการเสร็จแล้ว ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
รายงานต่อรัฐสภาเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับต่อไป  แผนปฏิบัติการที่ ประกาศใช้บังคับแล้วให้มีผล
ผูกพันหน่วยงานของรัฐ ที่เก่ียวข้องต้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติการนั้น  

การส่งเสริม สนับสนุน และติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผน นอกจากจัดท าแผนแล้ว คณะ
กรรมการฯ ยังต้องท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผน ตลอดจนทบทวนสิ่งที่ได้
ด าเนินการไปแล้วด้วย คือ  

1.ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ให้รัฐท าหน้าที่ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ก าหนดให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนตามความจ าเป็น ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวกับการ จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ือการจัดการ บริการสาธารณะใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้ามีกฎหมายใดบัญญัติไว้ในลักษณะที่เป็นผลท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
อาจด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ได้ด้วยตนเอง หรือมีลักษณะเป็น การซ้ าช้อนกับการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ สาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน 
และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้มีการแก้ไข กฎหมายนั้น ให้คณะกรรมการรายงานต่อรัฐมนตรี เพ่ือ
ด าเนินการให้มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวต่อไป   

2. ติดตามผลการปฏิบัติการและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกปี ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคไม่อาจ
ด าเนินการตาม แผนปฏิบัติการได้ ให้คณะกรรมการฯรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบปัญหาอุปสรรค และแนวทาง
แก้ไขด้วย   

3.พิจารณาทบทวนการก าหนดอ านาจหน้าที่ และการจัดสรรรายได้ขององค์กรปกครอง สวนห้อง ถิ่น
ภายหลังที่ใต้ด าเนินการตามแผนการ แล้วทุกระยะเวลาไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่มีการก าหนดอ านาจและหน้าที่หรือ
วันที่มีการจัดสรรรายได้ จุดนี้นับเป็นข้อตีที่จะท าให้ท้องถิ่นสามารถปรับ ภารกิจให้ทันต่อปัญหาและความต้องการ
ที่เปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพราะในอดีตเราจะเห็นว่า อ านาจหน้าที่และการก าหนดแหล่งรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย เช่น เทศบาลก็จะมีอ านาจหน้าที่ และแหล่งที่มา
ของรายได้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งยังคงใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 

จากอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ เริ่มตั้งแต่การจัดท าแผนกระจายอ านาจ แผนปฏิบัติการ การ
สนับสนุนส่งเสริม และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผน 
การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ   

อ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ แบ่งได้ตามประเภทขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นว่า
มีเขตเต็มพ้ืนจังหวัดหรือไม่ คือ  

เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล (อ.บ.ต.) มีอ านาจหน้าที่ตาม มาตรา 16 ดังนี้  (1) 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า (3) การ
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จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (5) การ
สาธารณูปการ (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (8) การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาส (11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ (14) การส่งเสริมกีฬา  (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (17) การรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย (19) การสาธารณสุข การอนามัย
ครอบครัว และการรักษาพยาบาล (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (21) การควบคุมการเลี้ยง
สัตว์ (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการ
อนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืนๆ (24) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (25) การผังเมือง (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (27) การดูแลรักษา
ที่สาธารณะ   (28) การควบคุมอาคาร (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย 
การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (31) กิจการอ่ืนใดที่เป็น
ผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ตามมาตรา 17  ภายใต้บังคับมาตรา 16 ดังนี้   (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด (2) การสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น (3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน (4) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน (5) 
การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (6) การจัดการศึกษา  (7) การ
ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร
ในการพัฒนาท้องถิ่น (9) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม (10) การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย
รวม (11) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม (12) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (13) การจัดการและ
ดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า (14) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (15) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน 
และการท ากิจการไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ (16) การสร้างและบ ารุงรักษาทาง
บกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน (17) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง (18) การ
ส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (19) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การ
รักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (20) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ (21) การขนส่ง
มวลชนและการวิศวกรรมจราจร (22) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (23) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบ



38 
 

เรียบร้อยในจังหวัด (24) จัดท ากิจการใดอันเป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขต 
และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจัดท า  ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด (25) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น (26) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน (27) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (28) จัดท ากิจการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้
เป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (29) กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะมีอ านาจหน้าที่จัดท าบริการสาธารณะในระดับจังหวัด
นอกเหนือไปจากที่เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และเมืองพัทยาด าเนินการ หรือเป็นงานที่เทศบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบล และเมืองพัทยาจัดท าเองโดยล าพังไม่ได้ เพ่ือหลีกเสียงการท าหน้าที่ซ้ าซ้อนกันระหว่าง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพราะในพระราชบัญญัติก าหนดว่า" มาตรา 17 ภายใต้บังคับ
มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่... "  คือ ต้องให้ เทศบาล เมืองพัทยา และ อบต. ท า
หน้าที่ของตนตามมาตรา 16 ก่อน 
การก าหนดแหล่งรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ภาพรวมรายได้ท่ีรัฐจัดเก็บให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. รายได้ที่รัฐจัดเก็บให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล 
         ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ประเภทที่จัดเก็บแล้วส่งให้ทั้งจ านวน เช่น
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ และประเภทที่เก็บเพ่ิมให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิตโดยเก็บเพ่ิมอัตราร้อยละ 
10                    

2. รายได้ที่รัฐจัดเก็บให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
          รายได้ที่รัฐจัดเก็บให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจาก ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีเพ่ือการศึกษาภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่ส าคัญ 

3. รายได้ที่รัฐจัดเก็บให้กรุงเทพมหานคร 
         รายได้ที่รัฐจัดเก็บให้กรุงเทพมหานครมาจาก ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ภาษีและ
ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และค่าภาคหลวงแร่ปิโตรเลียม 
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ประเภทภาษีท่ีรัฐจัดเก็บให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทภายใต้กฎหมายก าหนด 
 ประเภทรายได้ อบจ. เทศบาล อบต. เมืองพัทยา กทม. 

1.รายได้จากภาษีที่รัฐบาลเก็บให้ท้องถิ่น 
1.1  ภาษีมูลค่าเพ่ิม (1 ใน 9) 

      

1.2 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ. องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

  
 

        

1.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ       

1.4 ภาษีสุราสรรพสามิต       

1.5 ภาษีรถยนต์ล้อเลื่อน         

1.6 ค่าจดทะเบียนสิทธินิติกรรม       

1.7 ค่าภาคหลวงแร่ปิโตรเลียม      

 
ตาราง: แสดงรายได้ท่ีรัฐจัดเก็บแล้วแบ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น'แต่ละประเภท ตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  

เทศบาล   เมืองพัทยา  และ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

(ตามมาตรา 23) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด.) 

(ตามมาตรา 24) 

กรุงเทพมหานคร 
(ตามมาตรา 25) 

1. รายได้ส่วนกลางจัดเก็บให้ 
     -  ค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์     
    -  ภาษีและค่าธรรมเนียม
รถยนต์และล้อเลื่อน 

- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
และล้อเลื่อน 

- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ 
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
และล้อเลื่อน 

2. รายได้ที่ส่วนกลางจัดเก็บเพ่ิมให้
ท้องถิ่น    
     -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
     -  ภาษีสรรพสามิต 
     -  ภาษีสุรา 
     -  ค่าแสตมป์ยาสูบ 

-  ภาษีธุรกิจเฉพาะ -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
-  ภาษีสรรพสามิต 
-  ภาษีสุรา 
-  ค่าแสตมป์ยาสูบ 
-  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
-  ขายสุรา 



40 
 

     -  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
          ๐  ขายสุรา 
          ๐  เล่นการพนัน 

-  เล่นการพนัน 

ที่มา: พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 114 ก 17 พฤศจิกายน 2542 
  

รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากรัฐบาลเป็นผู้จัดเก็บเองแล้วแบ่งรายได้ให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภายหลัง จากรายได้ภาษีอากร และที่ไม่ใช่ภาษีอากร โดยแหล่งรายได้ที่ส าคัญมาจากภาษี
ประเภทที่จัดเก็บแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน  และประเภทที่เก็บเพ่ิมให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต เป็นต้น     
  
 

กิจกรรม 4.2.2  

 อธิบายองค์ประกอบของคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของ

ผู้แทนของหน่วยราชการที่เก่ียวข้องมาพอสังเขป 

แนวตอบกิจกรรม 4.2.2  

 คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย ผู้แทนของหน่วยราชการที่

เกี่ยวข้องจ านวน 12 คน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 12 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 12 คน โดยใน

ส่วนผู้แทนของหน่วยราชการที่เก่ียวข้องจ านวน 12 คน ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่ง

นายกรัฐมนตรีมอบหมาย (เป็นประธาน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และอธิบดีกรมการปกครอง 
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เรื่องท่ี 4.2.3 กระบวนการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทย 
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจระยะแรก (พ.ศ. 2543-2550) มีการก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนทั้งสิ้น 245 ภารกิจจากส่วนราชการจ านวน 57 กรมใน 15 กระทรวงและ 
1 ส่วนราชการที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและทยอยการถ่ายโอนจ านวน 186 ภารกิจ และ
มีบุคลากรที่ได้รับการถ่ายโอนทั้งท้ังสิ้น 10,361 คน 

แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 
1. ความเป็นมา  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 35 ก าหนดให้คณะกรรมการจัดท าแผนตามมาตรา 30 และแผนปฏิบัติการตามมาตรา 
ให้ แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กรรมการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ตามมาตรา 30 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว นั้น คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
และน าเสนอรัฐสภาทราบ พร้อมทั้งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 118 ตอนพิเศษ 8ง 
วันที่ 18 มกราคม 2544 

แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติก าหนด 
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดขอบเขตความรับผิด 
ขอบในการให้บริการสาธารณะของรัฐและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นด้วยกันเองให้ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดหรือแห่งใดที่มีความพร้อมในการรับการถ่ายโอน 
อ านาจหน้าที่ในภารกิจ ให้ด าเนินการถ่ายโอนภายใน 4 ปี ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใดหรือแห่ง 
ใดที่ไม่สามารถที่จะรับการถ่ายโอนอ านาจหน้าที่และภารกิจภายใน 4 ปี ให้ด าเนินการถ่ายโอนภายใน 10 ปี รวม 
ทั้งก าหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุนและรายได้อ่ืนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รัฐบาลภายในปี พ.ศ. 2544 ไม่น้อย กว่าร้อยละ 
20 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลนายใน ไม่เกิน พ.ศ. 
2549 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 โดยการเพ่ิมสัดส่วนอย่างต่อเนื่อง ตามระยะเวลาที่เหมาะสมและ สอดคล้อง กับ
ภารกิจที่ถ่ายโอน 

มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯดังกล่าว ได้ก าหนดให้
คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจตามแผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี ้

(1) ก าหนดรายละเอียดของอ านาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละ
รูปแบบจะต้องกระท า โดยในกรณีใดเป็นอ านาจและหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการของรัฐหรือระหว่าง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน ให้ก าหนดแนวทางวิธีปฏิบัติเพื่อประสานการด าเนินการให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม 
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(2) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการในการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรให้เพียงพอแก่การด าเนินการ
ตามอ านาจและหน้าที่ที่ก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยต้อง ค านึงถึง
ภาระหน้าที่ของรัฐในการให้บริการสาธารณะเป็นส่วนรวมด้วย 

(3) รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอให้แก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมายที่จ าเป็นเพ่ือด าเนินการตาม แผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(4) จัดระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดนโยบายและ มาตรการการ
กระจายบุคลากรจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคไปสู่ส่วนท้องถิ่น โดยการสร้างระบบ การถ่ายเท
ก าลังคนสู่ท้องถิ่น และสร้างระบบความก้าวหน้าสายอาชีพที่เหมาะสมส าหรับแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความส าคัญกับการกระจายยานาจการปกครองไปสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 78 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และในมาตรา 282 
ถึงมาตรา 290 ที่ให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การ
บริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจ หน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ ทั้งนี้รัฐบาลเป็นผู้ก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จ าเป็นภายในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งก าหนดวิสัยทัศน์การกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่น 

2. แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม มาตรา 32 
(1) : การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2.1 หลักการ รูปแบบการถ่ายโอนหลักเกณฑ์ทั่วไปของแผนการกระจายอ านาจให้แก่สังค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยมีรูปแบบการถ่ายโอน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

(1) ภารกิจที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง แบ่งเป็น 3 ประเภท 
(1.1) ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการหรือผลิตบริการสาธารณะเอง  
(1.2) ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่ืนๆ 
(1.3) ภารกิจที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อาจซื้อบริการจากภาคเอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการร่วมกับรัฐ 
(3) ภารกิจที่รัฐยังคงด าเนินการอยู่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจะด าเนินการได้  

2.2 สาระส าคัญ 
2.2.1 ภารกิจที่จะถ่ายโอน   การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย

อ านาจฯ  
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คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ส่วนราชการต่างๆ ที่มีภารกิจถ่ายโอน 
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ การเบื้องต้นตามกรอบแนวทางที่ก าหนด และน ามารวบรวมบูรณาการเป็นแผนปฏิบัติ
การที่สมบูรณ์ ซึ่งมีขอบเขตการถ่ายโอน ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ และปีที่ถ่ายโอน โดยมีการเร่งรัดให้มีการถ่ายโอน
ภารกิจให้ครบและเสร็จสิ้น ภายในระยะเวลาตามมาตรา 30 (1) แต่บางช่วงของระยะเวลา เช่น ประเภทชั้นของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมีความแตกต่างกัน อาจมีความเหลื่อมล้ ากันบ้าง ในปี 2546 และปี 2547 แต่โดย
หลักการถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ งบประมาณและเป็นภารกิจที่ซ้ าซ้อนกันภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินการได้ หรือหากเป็นกรณีที่ต้องมีการแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่ถ่ายโอน จะเริ่มถ่ายโยน ใน
ปี 2545 ส าหรับกรณีที่ไม่เก่ียวข้องกับงบประมาณ เช่น การเปรียบเทียบปรับจะถ่ายโอนในปี 2545 

แผนปฏิบัติการได้ระบุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับโอน และระบุกิจกรรมเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท 
“เลือกท าโดยอิสระ” เนื่องจากภารกิจหลายเรื่องไม่ควรบังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ากิจกรรม ตาม
แผนงานงบประมาณที่ส่วนราชการตั้งไว้เดิม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีอิสระในการที่จะเลือกท ากิจกรรม
ประเภทนี้ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นความจ าเป็น และประเภท “หน้าที่ที่ต้องท า" โดยมี หลักเกณฑ์ว่า 
งานใดที่เป็นเรื่องของการมอบอ านาจและการใช้อ านาจ รวมทั้งงานที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันของประชาชนหรือ
ความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อรับโอนไปแล้ว ถือว่าเป็นความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังต้องด าเนินการต่อไป เพ่ือเป็นหลักประกันในการจัดบริการสาธารณแก่ประชาชนเมื่อมี
การถ่ายโอนภารกิจ คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นได้พิจารณาให้ความเห็น
พอนการถ่ายโอนภารกิจทั้ง 6 ด้านโดยพิจารณาจากอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
วัตถุประสงค์เป้าหมายของแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักการทั่วไป รูปแบบการ
ถ่ายโอน และระยะเวลาของการถ่ายโอน โดยจ าแนกงานในแต่ละด้านที่จะต้องถ่ายโอน ของกฎหมาย หน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ลักษณะภารกิจ รูปแบบ ขอบเขต ระยะเวลา และเงื่อนไขในการถ่ายโอน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องถ่าย
โอนไปพร้อมกันขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทที่จะรับการถ่ายโอน รวมทั้ง
สร้างกลไกและระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานมารองรับตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องด้าน รวมมีการถ่ายโอนภารกิจทั้งสิ้น 145 เรื่อง มีส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ 54 กรม ใน 11 กระทรวง 
ดังนี้ 
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1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

มีภารกิจถ่ายโอน จ านวน 67 เรื่อง ส่วนราชการที่ถ่าย
โอนภารกิจ จ านวน 17 กรม ใน 7 กระทรวง แบ่งเป็น
กลุ่มภารกิจต่างๆ คือ 
1.1 การคมนาคมและการขนส่ง 
1.1.1 กลุ่มภารกิจทางบก 
    (1) การก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนนและสะพาน  
    (2) สถานีขนส่ง     (3) วิศวกรรมจราจรทางบก 
1.1.2 กลุ่มภารกิจทางน้ า 
    (1) การดูแลรักษาทางน้ า 
    (2) การก่อสร้างและดูแลสถานขีนส่งทางน้ า 
    (3) การคมนาคมและการสัญจรทางน้ า 
1.2 แผนภารกิจดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 1.2.1 กลุ่มภารกิจแหล่งน้ า/ประปาชนบท 
    - แหล่งน้ าอุปโภค/บรโิภคและแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 
1.3 แผนภารกิจดา้นการผังเมือง และการควบคุม
อาคาร 
 1.3.1 กลุ่มภารกิจการจัดท าผังเมอืง 
   - ผังเมืองรวมจังหวัดและผังเมืองรวมในเขต อปท. 
 1.3.2 กลุ่มภารกิจการควบคุมอาคาร 
   - การควบคุมอาคาร 
 1.3.3 กลุ่มภารกิจการขุดดินและถมดิน 
  - การขุดดิน และถมดิน 

มีภารกิจถ่ายโอน จ านวน 103 เรือ่ง มีส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกจิ 
จ านวน 26 กรม ใน 7 กระทรวง แบ่งเป็นกลุ่มภารกิจตา่งๆ คือ 
2.1 แผนภารกิจดา้นการส่งเสริมอาชีพ 
     2.1.1 กลุ่มภารกิจการส่งเสรมิอาชี  - การส่งเสริมอาชีพเลี้ยง
สัตว ์
2.2 แผนภารกิจดา้นสวสัดิการสังคม 
     2.2.1 กลุ่มภารกิจด้านการสังคมสงเคราะห์พัฒนาคณุภาพชีวิต  
           - การส่งเสรมิคณุภาพชีวติ 
     2.2.2 กลุ่มภารกิจด้านการส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
เยาวชน     
            ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผูสู้งอายุ  
           - ควบคุมหอพักเอกชน 
 2.3 แผนภารกิด้านการศึกษา 
     2.3.1 กลุ่มภารกิจการจัดการศึกษาในระบบท่ีเป็นการจัดการขัน้
พื้นฐาน (1) การจัดการศึกษาในระบบที่เป็นการจดัการขั้นพื้นฐาน 
         (2) การจดัการศึกษาอาชีวศึกษา 
     2.3.2 กลุ่มภารกิจการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (1) ห้องสมุด   
          (2) การบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
2.4 แผนภารกิจดา้นการสาธารณสุข 
     2.4.1 กลุ่มภารกิจการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
และการรักษาพยาบาล   (1) การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกัน
โรคและการรักษาพยาบาลเบื้องตน้    (2) การรักษาพยาบาล 
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3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  
พณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

มีภารกิจถ่ายโอน จ านวน 17 เรื่อง มีส่วนราชการที่ถ่ายโอน
ภารกิจ จ านวน 3 กรม ใน 6 กระทรวง แบ่งเป็นกลุ่มภารกิจ
ต่างๆ คือ 
3.1 แผนภารกิจด้านการส่งเสรมิประชาธิปไตย ความเสมอ
ภาค 
สิทธิเสรีภาพ 
3.1.1 กลุ่มภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภค 
(1) ช่ังตวงวัด  (2) คุ้มครองผู้บริโภค 
3.2 แผนภารกิจดา้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
     3.2.1 กลุ่มภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
       - การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
3.3 แผนภารกิจดา้นการรักษาความสงบเรยีบร้อยและ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ 
     3.3.1 กลุ่มภารกิจท่ีต้องจดทะเบียน 
         (1) การจดัท าทะเบียนสัตวพ์าหนะ 
         (2) ทะเบียนราษฎร และบตัรประจ าตัวประชาชน 
         (3) ทะเบียนครอบครัวและทะเบียนช่ือบุคคล 
         (4) การรับจดทะเบียนรถยนต์ 
     3.3.2 กลุ่มภารกิจด้านการอนมุัติอนุญาต 
         (1) สถานบริการ  (2) โรงแรม 
         (3) การพนัน      (4) การเรี่ยไร 
         (5) การขายทอดตลาดและการค้าของเก่า 
         (6) สถานประกอบกิจการสถานีน้ ามันเชื้อเพลิง 
         (7) สุราและยาสูบ 
3.3.3 กลุ่มภารกิจด้านการเปรียบเทียบปรับ 
         (1) การออกใบสั่งการกระท าผิดตามกฎหมายจราจร 
         (2) อ านาจเปรียบเทียบปรบั 
3.3.4 กลุ่มภารกิจด้านแรงงานต่างด้าว 
       - ภารกิจการควบคุมแรงงานต่างด้าว 

มีภารกิจถ่ายโอนจ านวน 19 เรื่อง มีส่วนราชการที่ถ่ายโอน
ภารกิจจ านวน 5 กรม ใน 5 กระทรวง แบ่งเป็นกลุ่มภารกิจ
ต่างๆ คือ 
4.1 แผนภารกิจการส่งเสรมิการลงทุน 
     4.1.1 กลุ่มภารกิจส่งเสริมการลงทุน 
          (1) ส่งเสริมการลงทุน 
4.2 แผนภารกิจดา้นการพัฒนาอุตสาหกรรม 
     4.2.1 กลุ่มภารกิจการดูแลโรงงาน 
          (1) การดูแลโรงงาน 
4.3 แผนภารกิจดา้นการวางแผนและจัดท ามาตรฐาน
อุตสาหกรรม 
      4.3.1 กลุ่มภารกิจดา้นการจดัท ามาตรฐานอุตสาหกรรม 
          (1) การก าหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมและเผยแพร่   
มาตรฐานอตุสาหกรรม 
4.4 แผนภารกิจดา้นการท่องเที่ยว 
       4.1.1 กลุ่มภารกิจด้านการสง่เสริมการท่องเที่ยว 
          (1) การส่งเสรมิการท่องเที่ยว  
4.5 แผนภารกิจดา้นการพาณิชยกรรม 
       4.5.1 กลุ่มภารกิจด้านการพาณิชยกรรม 
          (1) งานทะเบียนพาณิชย ์
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5.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

มีภารกิจถ่ายโอน จ านวน 17 เรื่อง มีส่วนราชการที่ถ่ายโอน
ภารกิจ จ านวน 3 กรม ใน 4 กระทรวง แบ่งเป็นกลุ่มภารกิจ
ต่างๆ คือ 
5.1 แผนภารกิจดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการ
คุ้มครองดูแล และบ ารุงรักษาป่า 
      5.1.1 กลุ่มภารกิจดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
การ คุ้มครองดูแลและการบ ารุงรกัษาป่า 
         (1) การคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาป่า 
      5.1.2 กลุ่มภารกิจการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
            (1) การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ

มีภารกิจถ่ายโอน จ านวน 2 เรื่อง มีส่วนราชการที่ถ่ายโอน
ภารกิจ จ านวน 1 กรม ใน 1 กระทรวง ในกลุ่มภารกิจต่อไปนี ้
6.1 การปกป้อง คุ้มครอง ควบคุม ดูแลรักษาโบราณสถาน 
โบราณวัตถุพิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิ
    6.1.1 กลุ่มภารกิจการดูแลบ ารงุรักษาโบราณสถาน 
            (1) การดูแลบ ารุงรักษาโบราณสถาน 

 

 

2.1.2 แนวทางการด าเนินการ 

(1) การถ่ายโอนภารกิจ หมายถึง การที่ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคจะลด 
หรือยุติบทบาทจากผู้ปฏิบัติเปลี่ยนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติแทน และจะต้องมีการถ่ายโอน 
งาน เงิน และจัดสรรบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเหมาะสม การตั้งงบประมาณไว้ที่ส่วนรายการ
ดังที่เคยปฏิบัติมาตั้งไม่ใช่การถ่ายโอนภารกิจที่แท้จริง การถ่ายโอนภารกิจจะต้องเชื่อมโยงกับเรื่องการเงิน การคลัง 
งบประมาณ และการแบ่งรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

(2) เรื่องการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยังไม่มี
ความพร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจหรือไม่สามารถด าเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้
เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นที่จะต้องร้องขอหรือขอความช่วยเหลือสนับสนุนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการและให้ถือเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องนั้นที่ได้รับการร้องขอจะต้องให้
การช่วยเหลือสนับสนุนการด าเนินการอย่างเต็มก าลังความสามารถ รวมทั้งเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่ถ่ายโอน
ภารกิจจะต้องจัดท าแผนเตรียมความพร้อมและด าเนินการเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) ให้ส านักงบประมาณจัดงบประมาณให้กับส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจและที่ก ากับการถ่ายโอน 
ภารกิจเพ่ือให้เตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(4) ส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้ทราบว่าภารกิจประเภทใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดท าและภารกิจใดราชการบริหาร
ส่วนกลางเป็นผู้จัดท าเพ่ือประชาชนจะได้ขอความช่วยเหลือหรือร้องเรียนให้ถูกต้อง 
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(5) เรื่องการพิจารณาอนุมัติหรือการอนุญาตต่างๆ ในบางเรื่องจะมีกฎหมายก าหนดเรื่องการอุทธรณ์ ไว้ 
ส าหรับเรื่องที่ยังไม่มีกฎหมายก าหนดไว้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดให้มีระบบและขั้นตอนของการอุทธรณ์ไว้ให้
ชัดเจนต่อไป 

(6) แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ เป็นแผนที่มีสถานะยืดหยุ่น ดังนั้น ในการถ่ายโอน
ภารกิจหากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนเวลาในการถ่ายโอนหรือมีเหตุสุดวิสัยและไม่สามารถด าเนินการได้ตามเวลา
ที่ก าหนดให้ส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับโอนภารกิจ น าเรื่องเสนอให้
คณะอนุกรรมการจัดท าและก ากับแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติกา ร
พิจารณาทบทวน และขยายเวลาการถ่ายโอนภารกิจ เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการการกระจายอ านาจฯ พิจารณา
เสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติปรับแผนได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับความพร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

3. แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 32 
(2) : การกระจายอ านาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.1 หลักการและเหตุผล  เนื่องจากแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 
ได้ก าหนดเป้าหมายให้ มีการถ่ายโอนภารกิจในการจัดบริการสาธารณะของรัฐให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามมาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ โดยการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าว
ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายจ่ายเพ่ิมขึ้น ดังนั้น รัฐบาลจึงมีความจ าเป็นต้องหาแหล่ งรายได้ใหม่ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การแบ่งสรรภาษีอากร และเงินอุดหนุนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
รูปแบบของงบประมาณเพ่ือการถ่ายโอนและงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่อาจเพ่ิมขึ้นในอนาคต ขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพัฒนาศักยภาพทางการเงิน การ
คลัง โดยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บและจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินภารกิจที่ได้รับมอบหมายและภารกิจที่ได้ถ่ายโอนไปมีมาตรฐานตามที่รัฐก าหนดและลดช่องว่างทางการคลัง
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขีดความสามารถในการ 
พ่ึงพาตนเองทางการคลังบนพ้ืนฐานรายได้ของตนเองในระยะยาว จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท่ าแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.2 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีการกระจายอ านาจทางการเงิน การคลังและงบประมาณให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่าง ต่อเนื่อง สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ก าหนดแนวทางวิธีปฏิบัติและระยะเวลาการกระจายอ านาจทางการเงิน การคลัง และ
งบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชัดเจนและสามารถปรับวิธีการด าเนินงานให้สอดคล้องกับภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระยะเวลาที่เหมาะสมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบภารกิจที่
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จะต้องด าเนินการเพ่ือให้มีการกระจายอ านาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และก าหนดวงเงินและรูปแบบการจัดสรรเงินอุดหนุนที่เหมาะสมให้องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดสรรเงินอุดหนุนของรัฐบาล การก าหนดมาตรการ
เสริมสร้างวินัยทางการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจและความเต็มใจ
ในการจ่ายภาษีของประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3 เป้าหมาย  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 20 ภายในปี พ.ศ. 2544 โดยให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ. 2549 ให้มีรายได้ที่เป็น
สัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 โดยค านึงถึงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องในที่ต้อง
รับผิดชอบเป็นส าคัญ ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ มากขึ้นในระยะยาว และมีมาตรฐานคุณภาพการให้บริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องใน
รับผิดชอบ  

3.4 แนวทาง โดยที่โครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันประกอบด้วยรายใต้ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บหรือจัดหาเอง รายได้จากภาษีอากรที่รัฐแบ่งจัดสรรหรือจัดเก็บเพ่ิมให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและอ่ืนๆ ซึ่งในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บรายได้
ของตนเองคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับรายรับทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อมีการ
ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนการกระจายอ านาจฯ แล้ว ระยะแรกโครงสร้างรายได้
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเปลี่ยนแปลงไป โดยจะมีเงินรายได้จากงบประมาณเพ่ือการถ่ายโอนภารกิจ
เพ่ิมขึ้นอีกแหล่งหนึ่ง ซึ่งในระยะต่อไปงบประมาณเพ่ือการถ่ายโอนนี้จะเป็นเงินอุดหนุนทั้งหมด ด้วยเหตุนี้เพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพ่ึงรายได้ของตนเองมากขึ้นและลดการช่วยเหลือจากรัฐบาล ดังนั้น รัฐบ าล
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องหาแนวทางพัฒนาแหล่งรายได้ใหม่พร้อมกับการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เพ่ิมมากขึ้น จึงก าหนดแนวทางในการกระจาย
อ านาจทางการเงิน การคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

(1) ศึกษาวิเคราะห์ฐานะการคลังและการกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยศึกษาวิเคราะห์ 
รายจ่ายและรายได้ รวมทั้งดุลการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภารกิจและแผนปฏิบัติการถ่ายโอน
ภารกิจ เพ่ือให้ทราบภารกิจและขนาดวงเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้เพ่ือด าเนินการตามภารกิจนั้น 
และทราบความแตกต่างทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดสรร
เงิน อุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเหมาะสมต่อไป 

(2) ปรับปรุงรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บหรือจัดหาเอ% โดยการเสริมสร้างรายได้
และการปรับโครงสร้างภาษี อาทิ การขยายฐานภาษี การก าหนดอัตราภาษี การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 
การเพ่ิมประเภทภาษีหรือรายได้ใหม่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นแสวงหาแนวทางเพ่ิมรายได้รูปแบบอ่ืนๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดการผลักภาระการจัดเก็บรายได้ดังกล่าวไปสู่
ประชาชนในท้องถิ่นอ่ืนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้มากขึ้นในระยะยาว และมี
แหล่งรายได้ของตนเองที่สอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แท้จริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) ปรับปรุงภาษียากรที่รัฐแบ่งจัดสรรหรือจัดเก็บเพ่ิมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการ
ปรับโครงสร้างภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับปรุงหลักเกณฑ์และประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี การก าหนดวิธีการจัดแบ่งหรือจัดสรรที่ชัดเจนและเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลของการ
จัดเก็บภาษีแต่ละประเภท รวมทั้งการหาแนวทางในการเพ่ิมภาษีหรือรายได้ที่รัฐแบ่งจัดสรรหรือเก็บเพ่ิมให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใหม่ๆ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้หลักเกณฑ์การจัดสรร
หรือจัดเก็บเพ่ิมต้องสะท้อนแหล่งก าเนิดของภาษีนั้นๆ เป็นส าคัญ 

(4) ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ความส าคัญ
กับภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากรัฐบาลการลดช่องว่างระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีฐานะการคลังแตกต่างกัน การกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขีดความสามารถในการ
พ่ึงตนเองทางการคลังบนพ้ืนฐานรายได้ของตนเองในระยะยาว การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถให้บริการสาธารณะที่มีมาตรฐานตามที่รัฐบาลก าหนด รวมทั้งการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล หรือสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นซึ่งเกินขีดความสามารถทางการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) ทบทวนการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดขั้นตอนระยะเวลา 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสัดส่วนรายได้ตามเป้าหมายของแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2543 

(6) เสริมสร้างวินัยทางการเงินและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดมาตรการ
ทีเ่หมาะสมเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น
และมีรายได้ส าหรับการบริหารงานตามภารกิจของตนเองและท่ีได้รับการถ่ายโยนเพิ่มมากข้ึน 

4. แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม มาตรา 32 
(3) : การแก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมายที่จ้าเป็นเพื่อการด าเนินการตามแผนการ กระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 หลักการและเหตุผล  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะในเรื่องการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการ
สาธารณะที่รัฐด าเนินการอยู่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมตลอดถึงการจัดสรรภาษีอากร เงินอุดหนุนและ
รายได้อ่ืนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับการถ่ายโอนภารกิจบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นในบางภารกิจจ าเป็นจะต้องด าเนินการแก้ไข หรือจัดให้มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง เพ่ือรองรับ
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บริหาร หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแผนปฏิบัติการได้ก าหนดการกิจการถ่ายโอนไว้ 6 ด้าน และในแต่ละด้าน
จะต้องมีการแก้ไขหรือจัดให้มี กฎหมายฯ ดังต่อไปนี้ 

(1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จ านวน 13 ฉบับ  
(2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  จ านวน 7 ฉบับ 
(3) ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย     จ านวน 32 ฉบับ  
(4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว   จ านวน 6 ฉบับ  
(5) ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม     จ านวน 5 ฉบับ  
(6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น      จ านวน 1 ฉบับ 
4.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง รองรับการด าเนินการของ ผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติ
การ 

2. เพ่ือจัดหมวดหมู่กฎหมายที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือยกร่างใหม่ให้สอดคล้องกับการถ่ายโอนภารกิจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ก าหนดไว้ 

4. เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบภารกิจและหน้าที่ที่ต้องด าเนินการด้านกฎหมายและระเบียบ 

4.3 แนวทางการด าเนินงาน 
1. กรณีหน่วยงานที่ถ่ายโอนภารกิจเห็นว่า การเสนอขอแก้ไขหรือให้มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง ตรง

ตามที่แผนปฏิบัติก าหนดไว้ ให้หน่วยงานที่ถ่ายโอนภารกิจด าเนินการเสนอขอแก้ไขหรือให้มีกฎหมายไปตาม
แนวทางปฏิบัติของทางราชการต่อไป 

2. กรณีหน่วยงานที่ถ่ายโอนภารกิจเห็นว่าการเสนอให้มีหรือแก้ไขกฎหมาย หรือมีสาระส าคัญที่แตกต่าง
หรือนอกเหนือจากที่แผนปฏิบัติการฯ ก าหนดไว้ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

2.1 กรณีความแตกต่างนั้น มิได้เป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญจากแนวทางการถ่ายโอน 
ภารกิจตามที่แผนปฏิบัติการฯ ก าหนดไว้ให้หน่วยงานถ่ายโอนด าเนินการ หารือกับส านักงานคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือท่าการตรวจสอบการกิจที่จะต้องถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการ
ฯ ร่วมกันก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 

2.2 กรณีความแตกต่างนั้นเป็นผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญของการถ่ายโอน 
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึนจากที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ให้หน่วยงานถ่ายโอนเสนอ
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เรื่องมายังส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจฯ เพ่ือน าเสนอคณะอนุกรรมการจัดท าและก ากับแผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการ คณะอนุกรรมการด้านการปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนากฎหมายฯ พิจารณา เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ด าเนินการต่อไปได้ 

2.3 กรณีความแตกต่างนั้นเป็นผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลักการสาระส าคัญตามที่ก าหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ให้หน่วยงานฝ่ายโอนเสนอเรื่องมายังส านักงานคณะกรรมการการกระจาย อ านาจฯ เพ่ือ
น าเสนอต่อคณะกรรมการการกระจายอ านาจฯ พิจารณา 

3. กรณีการถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการเรื่องใด จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายหลายฉบับ และมีหลาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีการประสานในการปฏิบัติให้หน่วยงานที่ถ่ายโอนภารกิจ ซึ่งเป็นภารกิจหลักตาม
แผนปฏิบัติการฯ เป็นผู้รับผิดชอบจัดให้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาข้อยุติ หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้หรือไม่สามารถหาข้อยุติได้ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจฯ วินิจฉัย 

 
5. แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 32 

(4) : การจัดระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดนโยบายและมาตรการการ
กระจายบุคลากรจากส่วนกลางและราชการส่วน ภูมิภาคไปสู่ท้องถิ่น รวมทั้งการสร้างระบบการถ่ายเทก าลังคน
สู่ท้องถิ่น และสร้างระบบ ความก้าวหน้าสายอาชีพที่เหมาะสม 

5.1 หลักการ  
(1) ความสอดคล้องกับการถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่น 
การถ่ายโอนบุคลากรจากราชการบริหารส่วนกลาง และรายการบริหารส่วนภูมิภาค ต้องมีความสอดคล้อง

กับแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจตามที่ก าหนดในแผนการกระจายอ านาจฯ ทั้งใน ด้านรูปแบบ 
วิธีการ พื้นท่ี ช่วงเวลา ฯลฯ 

(2) ค านงึถึงภาระหน้าที่และความพร้อมของท้องถิ่น 
การถ่ายโอนบุคลากรต้องค านึงถึงภาระหน้าที่และความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายด้านบุคคลอันจะเกิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3) กระบวนการถ่ายโอนมีความคล่องตัวและจูงใจ 

 กระบวนการถ่ายโอนบุคลากรสู่ท้องถิ่น ต้องมีความราบรื่นคล่องตัว ยืดหยุ่นและจูงใจให้ ข้าราชการไป
ท างานในท้องถิ่น 

(4) การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นต้องยึดหลักการตามระบบคุณธรรมและได้มาตรฐาน 
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นต้องยึดหลักการตามระบบคุณธรรมและมีมาตรฐานในหลักการและ 

หลักเกณฑ์วิธีการที่ส าคัญใกล้เคียงกับมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ืนๆ มีกลไกดูแลความ
เป็นธรรม มีหลักประกันความก้าวหน้า ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
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5.2 สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ  
1) ข้าราชการที่ถ่ายโอนไปปฏิบัติงานในท้องถิ่น จะได้รับสิทธิประโยชน์ไม่ต่ ากว่าที่เคยได้รับอยู่เดิม 
(2) ข้าราชการที่ต้องออกจากราชการในกรณีที่ต้องมีการยุบเลิกต าแหน่งให้รัฐบาลให้สิทธิประโยชน์ 

ชดเชยตามความเหมาะสม 
5.3 กลไกสนับสนุนการถ่ายโอน  
(1) คณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ และบุคลากร ท าหน้าที่  
(1.1) ก ากับดูแลการถ่ายโอนก าลังคนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย 

อ านาจฯ สนับสนุนส่งเสริมและแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน  
(1.2) เสนอแนะนโยบายและมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการถ่ายโอนก าลังคนต่อคณะกรรมการ 

การกระจายอ านาจฯ  
(1.3) วิเคราะห์สัดส่วนก าลังคนที่จะต้องถ่ายโอนไปพร้อมกับภารกิจที่จะถ่ายโอนตามแผนการ 

กระจายอ านาจฯ โดยมีผู้แทนคณะกรรมการการกระจายอ านาจฯ ผู้แทนส่วนราชการ ที่มีภารกิจต้องถ่ายโอนตาม
แผนการกระจายอ านาจ และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการพิจารณาด้วย  

(1.4) ตรวจสอบการด าเนินการยุบ เกลี่ย โอน ย้าย และการใช้ประโยชน์ด้านอัตราก าลังและ 
อัตราต าแหน่งของส่วนราชการที่มีการถ่ายโอนภารกิจและก าลังคน 

(2) ศูนย์พัฒนาและถ่ายโอนบุคลากรภาครัฐ ส านักงาน ก.พ. ท าหน้าที่ 
(2.1) ให้ค าปรึกษาแนะน าการถ่ายโอนค่าลังคนจากส่วนราชการต่างๆ 
(2.2) ให้บริการจัดคนลงพ้ืนที่ในกรณีที่ได้รับการร้องขอหรือกรณีที่มีปัญหา  
(2.3) เป็นศูนย์กลางประสานและปฏิบัติการด้านการพัฒนาและเพ่ิมทักษะข้าราชการก่อนไป 

ปฏิบัติงานในท้องถิ่น  
(2.4) ให้บริการจัดหางานให้แก่ข้าราชการที่ต้องออกจากราชการกรณีไม่สมัครใจไปปฏิบัติงาน 

ในท้องถิ่นหรือกรณีมีการยุบเลิกต าแหน่ง  
(3) คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ต.) กระทรวงมหาดไทย ท าหน้าที่  

(3.1) ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกับการบริหาร 
งานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ืนๆ และจูงใจให้ข้าราชการฝ่ายโยนไปสู่ท้องถิ่น   

(3.2) ปรับปรุงการจัดระบบราชการของราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจและ 
ค าสั่งจากส่วนกลาง  

(3.3) วางระบบบรรจุแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ข้าราชการจากส่วนกลางหรือบุคคลภายนอกที่มี 
ความรู้ความสามารถสูงมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานข้าราชการของท้องถิ่นในระดับสูงได้ทันที เพ่ือให้ท้องถิ่นพร้อม
รับภารกิจที่จะถ่ายโอนจากส่วนกลาง 
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(3.4) วางระบบแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้มี
การถ่ายเทและแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิควิทยาการ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  

(4) กระทรวงมหาดไทย ท าหน้าที่ 
(4.1) ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(4.2) ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามท่ีกฎหมายก าหนด  
(4.3) พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
(4.4) ประสานความต้องการบุคลากรของท้องถิ่นในการรับการถ่ายโอน  

(5) ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าหน้าที่ 
(5.1) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกันสารกิจที่น่ายโอนให้แก่ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  
(5.2) ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท ที่มีการ 

ถ่ายโอนภารกิจและรองรับการถ่ายโอน  
(5.3) เป็นศูนย์ข้อมูลกลาง ในการให้ข้อมูล สนับสนุนเกี่ยวกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(6) ส่วนราชการที่มีภารกิจถ่ายโอน ท าหน้าที่  
(6.1) จัดท าแผนการถ่ายโอนบุคลากร โดยระบุจ านวนและต าแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจที่ถ่ายโอน ดังนี้  

(6.1.1) การกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการได้เองโดยมีกฎหมายให้อ านาจไว้แล้ว 
และ/หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการอยู่แล้ว เป็นภารกิจที่ ไม่มีเทคโนโลยีหรือมีแต่ไม่สูงมากนัก องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถรับ โอนได้ทันที บุคลากรสามารถถ่ายโอนไปพร้อมภารกิจที่มีการถ่ายโอนได้ทันทีให้
ข้าราชการถ่ายโอนไปพร้อมกับภารกิจนั้น  

(6.1.2) ภารกิจที่ถ่ายโอนไปแล้วไม่ต้องถ่ายโอนบุคลากรตามไป 
(6.1.3) ภารกิจที่ร่วมกันท าระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยวิเคราะห์สัดส่วน

ก าลังคนที่ต้องไปปฏิบัติงานในท้องถิ่นและสัดส่วนก าลังคนที่ด าเนินการในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค  
(6.2) ก าหนดเกณฑ์แห่งความพร้อม การเตรียมการถ่ายโอนบุคลากร  
(6.3) จัดท าแผนการฝึกอบรมบุคลากรด้านต่างๆ ทั้งนี้ ควรด าเนินการให้ เสร็จสิ้นก่อนการถ่านโอน 

ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(6.4) จัดตั้งศูนย์บริหารการถ่ายโอนบุคลากรประจ าแต่ละส่วนราชการที่มีการถ่ายโอน  
(6.5) วางระบบการตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพของส่วนราชการหลังจากการถ่ายโอนภารกิจและ

บุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าหน้าที่ 
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(7.1) วิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทแต่ละขั้น  
(7.2) จัดท าแผนพัฒนาความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(7.3) จัดท าระบบโครงสร้างองค์กรพ้ืนฐานที่มีมาตรฐานเดียวกันในแต่ละประเภทและแต่ละแห่ง 

โดยค านึงถึงภารกิจหลักที่ได้รับการถ่ายโอน ขีดความสามารถทางการบริหารทางการเงิน การคลัง และอัตราก าลัง
เป็นหลัก 

(7.4) ปรับหรือขยายโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการถ่ายโอน 
(7.5) สร้างหลักประกันความก้าวหน้าแก่ข้าราชการที่ถ่ายโอน 

(8) ให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณตามความจ าเป็นเพื่อให้ข้าราชการที่ถ่ายโอนไปปฏิบัติงานในท้องถิ่น  
ได้รับสิทธิประโยชน์ไม่ต่ ากว่าที่เคยได้รับอยู่เดิมช่วงเวลา 5 ปีแรกที่ข้าราชการถ่ายโอนไปปฏิบัติงานในท้องถิ่น 

6. การบังคับใช้ของแผนปฏิบัติการ 
(1) มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯก าหนดว่า เมื่อ

คณะกรรมการการกระจายอ านาจฯ จัดท าแผนปฏิบัติการตามมาตรา 32 แล้ว ให้เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบ แล้วรายงานต่อรัฐสภาเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับต่อไป 

(2) แผนปฏิบัติการที่ประกาศใช้ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การนั้น 

(3) ในกรณีที่สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างที่แผนปฏิบัติการใช้บังคับคณะกรรมการการกระจาย
อ านาจฯ อาจเสนอคณะรัฐมนตรีปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้เหมาะสมกับสภาพการณ์นั้นได้ 

(4) ให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจฯ มีหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและรายงาน
ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกปี ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคไม่อาจด าเนินการตามแผนปฏิบัติการได้ให้คณะกรรมการ
รายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไขด้วย 

(5) มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจฯ ก าหนดให้คณะกรรมการ
การกระจายอ านาจฯ พิจารณาทบทวนการก าหนดฮานาจและหน้าที่และการจัดสรรรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภายหลังที่ได้ด าเนินการตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไป แล้ว โดยต้อง
พิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่มีการก าหนดอ านาจและหน้าที่หรือวันที่มีการจัดสรร
รายได้ ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของการก าหนดอ านาจและหน้าที่และการจัดสรรรายได้ เพ่ือ
กระจายอ านาจเพิ่มขึ้นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

 
การบริหารราชการจังหวัดเพื่อการพัฒนาแบบบูรณาการ (ผู้ว่าCEO) กับการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนา  เป็นแนวคิดที่รัฐบาลมุ่งหวังที่จะให้จังหวัดใดน า

ระบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management) มาใช้ในการบริหารงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
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ระบบงานการน านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติตลอดจนระบบงานด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ให้เสร็จสิ้นลงในระดับจังหวัดให้มากที่สุด ซึ่งแนวคิดนี้เองท าให้การบริหารราชการเป็นการรวมศูนย์
อ านาจประชาชน ให้เสร็จสิ้นลงในระดับจังหวัดให้มากที่สุดโดยจังหวัดจะต้องมีการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างกระบวนการท างานส าหรับการระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันก าหนด
ยุทธศาสตร์ (Strategic Formulation) เพ่ือน านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติในระดับจังหวัดในลักษณะที่สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ข้อเท็จจริงของพ้ืนที่ ตลอดจนมีการสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และติดตามผล 

2. มีกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์ดังกล่าว เป็นแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) ที่เป็นรูปธรรมที่
สามารถบูรณาการงาน/งบประมาณ ทั้งนี้เป็นส่วนของภาครัฐ และส่วนที่เกิดจากความคิดริเริ่มของจังหวัดเข้า
ด้วยกันอย่างเป็นระบบ 

3. สร้างระบบบริหารจัดการเพ่ือน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation) โดยน า
หลักบริหารสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ อาทิ การท างานเป็นทีม (Teamwork) การท างานในลักษณะเครือข่ายความ
ร่วมมือ (Networking) และแบบหุ้นส่วนการท างาน 

4. สร้างระบบติดตามประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ  (Strategic Monitoring and 
Evaluation) ทั้งในรูปแบบของการรายงานผลของหน่วยปฏิบัติและการตรวจติดตามผลในพ้ืนที่เพ่ือรับทราบ
ความก้าวหน้า ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 

การปรับบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็น CEO  

 จากความเป็นมาและความส าคัญท่ีกล่าวมา แนวคิดหลักของการด าเนินงาน คือ ต้องอาศัยผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นส าคัญ ดังนั้นบทบาทหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามโครงการ CEO จึงเปลี่ยนไปจากเดิม โดยมีผู้
เสนอคิดไว้ ซึ่งสรุปได้ตามตารางดังนี้ 

ประเด็น 
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 

(2546:19) 
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 

(2545:36) 
กระทรวงมหาดไทย 

(2545) 
1. การก าหนดภารกิจ วางแผน คุณภาพชีวิตและสร้าง

ความมั่งค่ัง (Wealth Creation) 
ในจังหวัดให้ดีขึ้น 

เป็นผู้วางแผนยุทธศาสตร์ 
(Strategic Plan) ของจังหวัด 

เป็นผู้น ายุทธศาสตร์ของชาติตามวาระแห่งชาติ 
(National Agenda) มาแปลงเป็นวาระของ
พื้นที่ (Area Agenda) ให้ตรงกับปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยเน้น
การท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนในพืน้ที่ 
รวมทั้งก าหนดตัวชีว้ัดความส าเร็จที่สะทอ้น
เป้าหมาย และวิธวีัดผลการท างานที่ชัดเจน 

2. การประมวล
ความคิดเชิงกลยุทธ ์

เป็นผู้ประมวลความคิดวา่ท า
อย่างไรจะสร้างความมั่งค่ังให้
จังหวัดได้ อาท ิจังหวัด มีระดับ
รายได้เพิ่มขึ้น มีการสร้างงาน

เป็นผู้สร้างแรงจูงใจ
(Inspiration) และให้ก าลังใจ 
(Encourage) แก่ผู้ร่วมงานเพื่อ
สร้างความเป็นหุ้นส่วน 

เป็นผู้ประสานงานกับทุกภาคส่วนของจงัหวัดให้
ท างานร่วมกันได้อยา่งมีประสิทธภิาพ รวมถึงให้
การสนับสนุนอยา่งเต็มที่เพื่อให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดร่วมกันขึ้น 
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เพิ่มขึ้น มีการกระจายรายได้
ภายในจังหวัดดีขึ้น 

(Partnership) ให้เกิดขึ้นในการ
บริหารจัดการจังหวัด 

3.การน ายุทธศาสตร์ไป
ปฏิบัต ิ

สร้างการท างานที่เป็นทีมมีการ
ท างานที่ยืดหยุ่นและลดขั้นตอน
ที่ยุ่งยากลง รวมถึงสร้าง
วัฒนธรรมในการบริหารที่เน้น
การระดมสมอง  มกีารสื่อสารที่
ดีเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและมี
การกระจายงานเพือ่ความ
คล่องตัว 

ท าหน้าที่ติดตาม (Follow Up) 
และช่วยแก้ปัญหา (Problem 
Solving) เป็นผู้รับฟังผู้รับบริการ
หรือประชาชน (Customer 
Oriented) และส่งเสริมการ
ตรวจเชิงสร้างสรรค์ 

ก ากับดแูลการด าเนินงานของระบบบรหิาร
จัดการ พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะและ
ทัศนคติ ที่จ าเป็นกับผู้ปฏบิัติของระบบบริหาร 
จัดการในด้านต่างๆ รวมทั้งสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้กับ ผูป้ฏิบัต ิ

 

 ระบบสนับสนุนการบริหารราชการตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนา 
กระทรวงมหาดไทย (2545) ได้วางระบบสนับสนุนการบริหารราชการตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการ
เพ่ือการพัฒนา จ านวน 5 ระบบ ดังนี้ 

1. ระบบการจัดท าฐานข้อมูลจังหวัดและการเชื่อมโยงข้อมูล ประกอบด้วย การก าหนดฐานข้อมูล 15 ฐาน 
และการสั่งการของจังหวัดก าหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของข้อมูล แนวทางทางการจัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมก าหนดระบบการแสดงผลข้อมูลโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ก าหนด
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัดกับส่วนกลาง ก าหนดแนวทางการนิเทศ 
ให้ค าแนะน าและตรวจติดตาม การจัดท าระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลจังหวัด และประมวลสรุปผลการ
ด าเนินงานและจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติการ 

2. ระบบวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประกอบด้วย การก าหนดแนวทางการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแจ้งจังหวัดพิจารณาเป็นแนวทางปฏิบัติตามความเหมาะสม จัดท าเอกสารรายละเอียด
แนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ และการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ชี้แจง นิเทศ ติดตามและ
ประเมินศักยภาพ และปัญหาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ สนับสนุนการบูรณาการงาน/โครงการ และงบประมาณแก่
จังหวัด ประมวลสรุปผลการด าเนินงาน และจัดท าเป็นคู่มือปฏิบัติงาน 

3. ระบบบริหารจัดการและประสานงาน ประกอบด้วยการประสานงานเกี่ยวกับการมอบอ านาจทางการ
บริหาร งบประมาณ และบุคลากร แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดการพิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมายเกี่ยวกับการมอบอ านาจ
แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของจังหวัด สนับสนุนการจัดอัตราก าลัง และบุคลากรตาม
ความเหมาะสม จัดระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสนับสนุนทางวิชาการเก่ียวกับหลักการ
และแนวทางการบริหารงานสมัยใหม่แก่จังหวัด 

4. ระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย การจัดระบบการติดตามผลการ
ด าเนินงานของจังหวัดและระบบการรายงานผล ก าหนดประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง
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มหาดไทย จัดระบบการประเมินผลและการประสานงานกับสถาบันการศึกษาที่รับผิดชอบการประเมินผลในแต่ละ
จังหวัด  

5. ระบบการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย การก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมและการจัดการฝึกอบรม
บุคลากรเกี่ยวกับการจัดท าระบบฐานข้อมูลจังหวัด การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผน บริหารแผน การ
ติดตามประเมินผลและสนับสนุนทางวิชาการเพ่ือพัฒนาบุคลากรเสริมต่อจากการฝึกอบรม 

 
อัษฎางค์ ปานิกบุตร (2544) ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ ผู้ว่าฯ CEO กับการกระจายอ านาจได้ 4 ประเด็นหลัก 

คือ 
 ประเด็นแรก  แนวความคิดนี้เป็นพ้ืนฐานที่จะน าไปสู่การเลือกตั้งผู้ว่าโดยตรงในอนาคตข้างหน้า  นโยบาย
การเลือกตั้งผู้ว่าฯ จากประชาชนโดยตรงเป็นแนวคิดที่มาจากพรรคพลังธรรม ในพรรคไทยรักไทยเองก็มี สส.
บางส่วนมาจากพรรคพลังธรรม ท าให้เกิดการที่จะสานต่อแนวคิดนี้ เพราะปกติการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของผู้ว่าฯ 
มักจะต้องขึ้นอยู่กับข้าราชการประจ าซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นนั้นๆ ที่รู้ปัญหาเป็นอย่างดีท าให้มีการมองว่าถ้าได้คนใน
ท้องถิ่นขึ้นมาบริหารจัดการเองการเลือกตั้งผู้ว่าฯโดยตรงการแก้ปัญหาจะได้ผลมากยิ่งขึ้น  ตลอดจนทดสอบ
ข้าราชการประจ าซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายรัฐ มีความสามารถที่จะดูแลหรือบริหารงานลักษณะเช่นนี้ได้
หรือไม่  แต่เดิมหรือที่เป็นอยู่การบริหารการจัดการของผู้ว่าฯต่อเรื่องต่างๆ ในจังหวัดนั้น ตัวผู้ว่าฯเองซึ่งเป็นคนที่
ถูกส่งมาจากส่วนกลาง คือ กระทรวงมหาดไทย ไม่สามารถรู้ได้หมดว่าลักษณะการท างานมีอะไรบ้าง ใครเกี่ยวข้อง
กับส่วนไหน เลยท าให้ระบบการท างานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การมีระบบบริหารแบบนี้ขึ้นมาจะช่วยในเรื่อง
การให้อ านาจเบ็ดเสร็จ โดยเชื่อมั่นว่าจะน าไปสู่ระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ประเด็นที่สอง ภาพรวมของผู้ว่าฯ CEO เป็นแบบจ าลองที่น ามาจากการบริหารปกครองในระดับท้องถิ่น
ของประเทศฝรั่งเศส ที่ผู้ว่าการแต่ละรัฐมาจากการเลือกตั้งจากคนในท้องถิ่นโดยตรง ซึ่งเป็นผู้ที่คลุกคลีและสัมผัส
รับรู้กับปัญหาที่เกิดขึ้น เวลามีเหตุการณ์อะไรขึ้นมา การตัดสินใจจะเป็นไปทันทีไม่ต้องรอการสั่งการจากส่วนกลาง 

ประเด็นที่สาม นโยบายรัฐต่อการกระจายอ านาจ กล่าวคือ เมื่อมีการกระจายอ านาจ อ านาจจากส่วนกลาง
จะถดถอยลงไปทันที  ตัวผู้ว่า CEO เองก็ยังเป็นคนที่ถูกส่งมาจากกระทรวงมหาดไทยเหมือนเดิมประชาชาชนจะ
รู้สึกอย่างไร เพราะจังหวัดน าร่องหลายๆจังหวัด การบริหารระดับท้องถิ่นมีความแข็งแกร่งอยู่แล้ว ฉะนั้นผู้ว่า
ลักษณะนี้ต้องเข้าใจค าว่าการกระจายอ านาจอย่างลึกซึ้งและต้องเป็นผู้ที่ประสานภาคส่วนต่างๆ ในท้องถิ่นได้เป็น
อย่างดี 

ประเด็นที่สุดท้าย  เมื่อมีการน าแนวคิดนี้ไปด าเนินการผู้ว่าฯจะมีอ านาจในการก ากับดูแลการบริหารระดับ
ท้องถิ่น ทั้งเทศบาล หรืออบต.ได้ชัดเจน มีอ านาจในการสั่งพักงานเจ้าหน้าที่รัฐที่สร้างความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนไดโ้ดยตรง ผู้ว่าฯที่จะมาบริหารงานลักษณะนี้ได้ต้องเป็นคนเก่ง มีความประนีประนอมสูง สามารถต่อรอง
กับอิทธิพลท้องถิ่นได้ เข้าใจระบบพรรคพวก ระบบอุปถัมภ์ในท้องถิ่นนั้น  
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การบริหารงานแบบใหม่ ผู้ว่าฯ จ าเป็นที่จะต้องมีคณะกรรมการมาช่วยในการด าเนินการซึ่งต้องมีคนที่มา
จากทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการคานอ านาจต่อการตัดสินในในเรื่องผลประโยชน์ต่างๆ  ถ้าผู้ว่าฯไม่
สามารถรอมชอมกับอ านาจท้องถิ่นได้ จะเกิดปัญหาอย่างมาก บริหารงานไม่ได้ทันที แต่ถ้ารอมชอมมากเกินไปก็จะ
เกิดการจัดสรรผลประโยชน์จนน าไปสู่การคอรัปชั่นได้สูง 
 ในขณะที่ อเนก  เหล่าธรรมทัศน์ (2554) เห็นว่า ระบบการบริหารงานแบบผู้ว่าฯ CEO เป็นการบริหารที่
ให้อ านาจตัดสินใจอยู่กับบุคคลเพียงคนเดียว ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นการขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ มุ่งเน้น
การกระจายอ านาจ การให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ซึ่งจากการที่ได้ศึกษานโยบายของรัฐบาลชุดนี้ 
นโยบายที่ว่าด้วยเรื่องการกระจายอ านาจของรัฐบาลนั้นมีน้อยมาก แสดงให้เห็นว่าเห็นปัญหาอ่ืนส าคัญกว่า และไม่
แน่ใจว่าเป็นการกระจายอ านาจหรือรวบอ านาจ เพราะผู้ว่าฯ CEO คือผู้ว่าที่ยังถูกส่งมาจากส่วนกลางเหมือนเดิม 
การสร้างนโยบายผู้ว่าฯ CEO เสมือนว่าจะท าให้จังหวัดนั้นเสมือนกรมๆ หนึ่ง  ดังนั้น ผู้ว่าฯ  CEO ตอบได้ทั้ง 2 
อย่าง คือ  ข้อดี คือ จะแก้ปัญหาได้มากขึ้น ระบบการบริหารงานมีเอกภาพมากขึ้น แต่นั่นต้องท าให้ท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมมากข้ึนด้วยเช่นกัน ส่วน ข้อควรระวัง คือ เรื่องของไม่ปรับวิธีคิดให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นให้ประชาชน
มีส่วนร่วมมากขึ้น แต่ระบบนี้เป็นการรวบอ านาจไว้ที่บุคคลเพียงคนเดียว เหมือนอ านาจศักดินาในอดีต  ฉะนั้น
ระบบนี้จะมีประสิทธิภาพจริง อ านาจของผู้ว่าฯต้องเล็กลงกว่าเดิม ท้องถิ่นมีอ านาจมากยิ่งข้ึน 
 ส่วน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ25 อธิบายว่า แนวคิด ผู้ว่าฯ ซีอีโอ เกิดมาจากความล้มเหลวของการบริหารงาน
ในระดับจังหวัด การขาดประสิทธิภาพและขาดเอกภาพในการบังคับบัญชาและอ านาจในการบริหารงานของผู้ว่า
ราชการจังหวัดมีไม่มากเท่าที่ควร รัฐบาลจึงน าการบริหารงานแบบเอกชนที่มีผู้มีอ านาจบริหารสูงสุดขององค์กร 
หรือ ซีอีโอ มาปรับใช้ โดยจัดท าโครงการทดลองในบางจังหวัดผู้สนับสนุนเชื่อว่า แนวคิดนี้จะมีส่วนส าคัญท าให้
ระบบบริหารภาครัฐในระดับจังหวัดมีประสิทธิภาพสูง การประสานงานและก ากับดูแลส่วนราชการ จะได้รับการ
ปรับปรุง นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่เกี่ยวกับความยากจน ยาเสพติด และการทุจริตประพฤติมิชอบจะได้รับ
การบูรณาการแต่มีข้อสังเกตในทางวิชาการหลายประการ ดังนี้ ประการแรก แนวคิดผู้ว่าฯ ซีอีโอ ขัดกระแสโลก ไม่
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการปฏิรูปการเมืองการปกครองและการบริหารของไทย ประการ
ที่สอง แนวคิดนี้สอดคล้องกับการบริหารงานบุคคลที่เป็นระบบปิด โดยผู้ว่าฯ ซีอีโอ ได้รับแต่งตั้งมาจากกระทรวง
เดียวเท่านั้น และ ประการสุดท้าย แนวคิด ซีอีโอ ของภาคเอกชนไม่อาจน ามาใช้กับการบริหารราชการไทยได้อย่าง
เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความแตกต่างกันอย่างมาก ในเรื่องวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงาน และ
ลักษณะงาน 
 

                                                           

 25 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, “บทวิเคราะห์ผู้ว่า CEO” วารสารพัฒนบริหารศาสตร์  42, ฉ.1 (2545): 81-95. 
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บทสรุป 
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 บังคับให้รัฐส่วนกลางต้องกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น ทั้งในด้านการด าเนินนโยบาย การบริหารบุคคล 
การจัดการศึกษาและการจัดการทรัพยากร และก าหนดให้รัฐต้องมีแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างชัดเจน รวมทั้งให้ลดการก ากับของรัฐส่วนกลางต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน จึงกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญ ฉบับพ.ศ.2540 เป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอ านาจยุคใหม่
อย่างแท้จริงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 นับได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ให้ความส าคัญกับการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุดนับตั้งแต่ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมา  รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงเป็นจุดเริ่มที่บังคับให้รัฐ
ต้องด าเนินการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 บัญญัติให้มีกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจภายในสองปี นับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ขึ้น และประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2542 สาระส าคัญของพระราชบัญญัติดังกล่าว 
คือการก าหนดเครื่องมือที่ส าคัญในการจัดการเกี่ยวกับการ กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 
ประการ คือ ประการแรก คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนด
องค์ประกอบของกรรมการอ านาจหน้าที่และเงื่อนเวลาต่างๆ ที่คณะกรรมการฯ จะต้องพิจารณาในการจัดท า
แผนการกระจาย อ านาจ และแผนปฏิบัติการ ประการที่สอง การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประการที่สาม การก าหนดแหล่งรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจระยะแรก (พ.ศ. 2543-2550) มีการก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนทั้งสิ้น 245 ภารกิจจากส่วนราชการจ านวน 57 กรมใน 15 กระทรวงและ 
1 ส่วนราชการที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและทยอยการถ่ายโอนจ านวน 186 ภารกิจ และ
มีบุคลากรที่ได้รับการถ่ายโอนทั้งทั้งสิ้น 10,361 คน  แผนปฏิบัติการได้ระบุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับโอน 
และระบุกิจกรรมเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท “เลือกท าโดยอิสระ” เนื่องจากภารกิจหลายเรื่องไม่ควรบังคับให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ากิจกรรม ตามแผนงานงบประมาณที่ส่วนราชการตั้งไว้เดิม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรมีอิสระในการที่จะเลือกท ากิจกรรมประเภทนี้ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นความจ าเป็น และ
ประเภท “หน้าที่ที่ต้องท า" งานใดที่เป็นเรื่องของการมอบอ านาจและการใช้อ านาจ รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน ของประชาชนหรือความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อรับโอนไปแล้ว ถือว่าเป็น
ความ รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังต้องด าเนินการต่อไป เพ่ือเป็นหลักประกันในการจัดบริการ 
สาธารณแก่ประชาชนเมื่อมีการถ่ายโอนภารกิจ 

แนวคิด ผู้ว่าฯ ซีอีโอ (2545-2549) เกิดมาจากความล้มเหลวของการบริหารงานในระดับจังหวัด การขาด
ประสิทธิภาพและขาดเอกภาพในการบังคับบัญชาและอ านาจในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดมีไม่มาก
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เทา่ที่ควร รัฐบาลจึงน าการบริหารงานแบบเอกชนที่มีผู้มีอ านาจบริหารสูงสุดขององค์กร หรือ ซีอีโอ มาปรับใช้ โดย
จัดท าโครงการทดลองในบางจังหวัดผู้สนับสนุนเชื่อว่า แนวคิดนี้จะมีส่วนส าคัญท าให้ระบบบริหารภาครัฐในระดับ
จังหวัดมีประสิทธิภาพสูง การประสานงานและก ากับดูแลส่วนราชการ จะได้รับการปรับปรุง นโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาลที่เกี่ยวกับความยากจน ยาเสพติด และการทุจริตประพฤติมิชอบจะได้รับการบูรณาการ แนวคิดผู้ว่าฯ ซีอีโอ 
ขัดกระแสโลกไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการปฏิรูปการเมืองการปกครองและการบริหาร
ของไทย ส่งผลให้นโยบายกระจายอ านาจต้องชะลอตัวลงเพ่ือรับมือกับอ านาจของรัฐส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่
เข้มแข็งขึ้นจากการมีรัฐบาลที่เข้มแข็งและมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ช่วยนายกรัฐมนตรีในการบริหาร ระดับพ้ืนที่ 
พร้อมกันนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูประบบราชการ เกิดกรมใหม่ๆ ขึ้นและส่งผล ต่อการชะลอการถ่าย
โอนภารกิจและบุคลากรให้แก่ อปท. และส่วนราชการได้สร้างเงื่อนไขประเมิน ความพร้อมต่างๆ ขึ้นมาเพ่ือใช้กับ 
อปท. เป็นการเฉพาะ อีกทั้งส่วนราชการหลายแห่งก็มีท่าทีที่ชัดเจนที่ ไม่เห็นด้วยกับการกระจายอ านาจ ในขณะที่
หน่วยงานขับเคลื่อนการกระจายอ านาจเองก็มิได้แสดง บทบาทที่ชัดเจนเชิงรุกเพ่ือผลักดันให้มีการกระจายภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ และทรัพยากรเพ่ิมขึ้นให้แก่ อปท. ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด ท้ายที่สุด ยุคทองของ
การกระจายอ านาจต้องสิ้นสุดลง ด้วยการแก้ไขกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ ที่
ปรับเปลี่ยนเป้าหมายการจัดสรร รายได้ให้แก่ อปท. ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 35 ออกไป
อย่างไม่มีก าหนด 

 
กิจกรรม 4.2.3 
 อธิบายหลักการและรูปแบบการถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาพอสังเขป 
แนวตอบกิจกรรม 4.2.3  
 หลักการและรูปแบบการถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีรูปแบบการถ่ายโอน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
  1) ภารกิจที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง แบ่งเป็น 3 ประเภท 
   1.1) ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการหรือผลิตบริการสาธารณะเอง 
   1.2) ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนๆ  
   1.3) ภารกิจที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจซื้อบริการจากภาคเอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
  2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการร่วมกับรัฐ 
  3) ภารกิจที่รัฐยังคงด าเนินการอยู่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจะด าเนินได้ 
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ตอนที่ 4.3  

พัฒนาการการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2550 - 2556 
 

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 4.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 
หัวเรื่อง  
เรื่องท่ี 4.3.1 การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทยตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 

เรื่องท่ี 4.3.2 กระบวนการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 

แนวคิด  
        หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี 2550 ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจึงได้ระดมความคิดเห็นและได้มีการ
จัดท าร่างกฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่นรวม 4 ฉบับด้วยกัน ซึ่งประกอบไปด้วย(1) ร่างพระราชบัญญัติประมวล
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) ร่างพระราชบัญญัติก าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจ (3) ร่าง
พระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ(4) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
โดยในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าวให้เหลือเพียง 2 
ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ ร่างพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
        แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจในระยะที่สอง (พ.ศ. 2551-2556) เป็นผลจากการประกาศใช้

แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการก าหนด

ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 โดยก าหนดให้มีการถ่าย

โอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนทั้งสิ้น 114 ภารกิจ จากส่วนราชการ จ านวน 41 กรม ใน 

23 กระทรวง และ 12 ส่วนราชการที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

วัตถุประสงค์  
เมื่อศึกษาตอนที่ 4.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ  
1. เข้าใจการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทยตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 
2. เข้าใจกระบวนการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
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เรื่องท่ี 4.3.1 การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทยตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 
หลังจากคณะรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2540 และจัดให้มี

การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จนกระทั่งมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ในวันที่ 24 
สิงหาคม พ.ศ.2550 รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอยู่ในสองหมวดส าคัญคือ หมวดที่ 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 3  ส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้าน
การบริหารแผ่นดิน (มาตรา 78) ส่วนที่ 4 แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และ
วัฒนธรรม (มาตรา 80) และหมวดที่ 14 ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น (มาตรา 281 -290)  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่ง รัฐ มาตรา 78 
(3)ก าหนดว่า “รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดย กระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้ง
พัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชน
ในจังหวัดนั้น” 

ในด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ก าหนดไว้ใน
หมวด 14 รวม 10 มาตรา ตั้งแต่มาตรา 281 -290 สรุปว่า รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ การ
ก ากับดูแลองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าเท่าที่จ าเป็น และมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจน
สอดคล้อง และเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในการก ากับดูแลให้มีมาตรฐานกลางเพ่ือ
เป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกไปปฏิบัติได้เอง โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างใน
ระดับของการพัฒนาและประสิทธิภาพในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบ โดยไม่
กระทบต่อความสามารถในการตัดสินใจด าเนินงานตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งจัดให้
มีกลไกการตรวจสอบการ ด าเนินงานโดยประชาชนเป็นหลัก 

ให้มีกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจเพ่ือก าหนดการแบ่งอ านาจหน้าที่ และการ
จัดสรรรายได้ ระหว่างราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยค านึงถึงการกระจายอ านาจ เพ่ิมข้ึนตามระดับความสามารถขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ รวมทั้งก าหนด ระบบตรวจสอบและประเมินผลและให้มีกฎหมายรายได้ท้องถิ่น 
เพ่ือก าหนดอ านาจหน้าที่ในการ จัดเก็บภาษีและรายได้อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหลักเกณฑ์ที่
เหมาะสมตาม ลักษณะของภาษีแต่ละชนิด และในกรณีที่มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ และการจัดสรรรายได้ให้แก่ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว คณะกรรมการจะต้องน าเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาทบทวนใหม่ทุก ระยะเวลาไม่
เกินห้าปี เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมของการก าหนดอ านาจหน้าที่ และการจัดสรร รายได้ที่ได้กระท าไปแล้ว 
ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงการกระจายอ านาจเพ่ิมขึ้นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส าคัญ และการด าเนินการตาม
วรรคห้า เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาแล้ว ให้มีผลบังคับได้ 

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีสิทธิลงคะแนนเสียง ถอดอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้นพ้นจากต าแหน่งและร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพ่ือให้
สภาท้องถิ่นพิจารณาของข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ ในกรณีที่การกระท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีผลกระทบ
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ในท้องถิ่นในสาระส าคัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียด
ให้ประชาชนทราบก่อนการกระท าและต้องรายงานการด าเนินงานที่ประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ การใช้
จ่าย และผลการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบก ากับการบริหารจัดกร ให้มี
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีองค์กรพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างระบบคุ้มครอง คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานบุคคล มี
หน้าที่บ ารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ย่อมมีสิทธิที่จะจัด
การศึกษาอบรม และ ฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นนั้น และเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การจัด การศึกษาอบรมของรัฐ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ และ มี
อ านาจหน้าที่ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายบัญญัติการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2453 และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2544 ในขั้นการปฏิบัติงานยังคงมีปัญหาอันเนื่องมาจากระบบการ
บริหารราชการแผ่นดิน และโครงสร้างการบริหารของกระทรวง ทบวง กรม ที่เป็นอยู่ไม่เอ้ืออ านวย เป็นอุปสรรค
อย่างมากต่อการปรับเปลี่ยนระบบสู่การกระจายอ านาจไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การด าเนินงานจึงมีความ
ล่าช้า ขาดการประสานสัมพันธ์ของกลไกปฏิบัติและกฎหมายที่น ามาใช้ 

ในระหว่างที่บังคับใช้แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 และ
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2544 ได้มีการปฏิรูป
ระบบราชการภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการประกาศใช้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการท างานของภาครัฐ การจัดระบบการท างานของผู้ว่า
ราชการจังหวัด แบบบูรณาการ และมีการก าหนดวิธีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
จังหวัด กลุ่มจังหวัด และนโยบายของรัฐบาลในเรื่องต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อข้อก าหนดต่างๆ ในแผนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2553 และแผนปฏิบัติการ ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 
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ซึ่งเมื่อพิจารณาบทบัญญัติต่างๆเทียบเคียงกับรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2540 จะพบว่ารัฐธรรมนูญฉบับ        
พ.ศ.2550  ส่งเสริมให้มีการกระจายอ านาจเพิ่มขึ้น โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

ประการแรก สร้างแนวนโยบายต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมบทบาทใน
การจัดการศึกษาของท้องถิ่น เห็นได้จากบทบัญญัติในมาตรา 78 (2) ที่ระบุว่า รัฐต้องจัดระบบการบริหารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การ
พัฒนาประเทศ และสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณเพ่ือพัฒนาจังหวัด เพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
พ้ืนที่ ส่วนมาตรา 80 (4) ระบุไว้ว่า รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

ประการที่สอง เพ่ิมความเป็นอิสระให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นได้จากมาตรา 281 ซึ่งก าหนดว่า 
รัฐจะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจแก้ปัญหาในพ้ืนที่ และในมาตรา 282 วรรค 2 ที่ก าหนดว่า ในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีการก าหนดมาตรฐานกลางเพ่ือเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกไปปฏิบัติเองได้ โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างในระดับของการพัฒนาและประสิทธิภาพในการบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบ โดยไม่กระทบต่อความสามารถในการตัดสินใจด าเนินงานตามความต้องการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งจัดให้มีกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานโดยประชาชนเป็นหลัก 

ประการที่สาม สร้างความชัดเจนในการจัดสรรและจัดเก็บรายได้โดยบังคับให้กฎหมายกระจายอ านาจ 
ต้องก าหนดการจัดสรรรายได้ระหว่างราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยค านึงถึงการกระจายอ านาจเพ่ิมขึ้นตามล าดับ
ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ (มาตรา 283 วรรค 3) พร้อมกันนั้นก็ก าหนดให้มี
กฎหมายรายได้ท้องถิ่น เพ่ือก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีและรายได้อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมตามลักษณะของภาษีแต่ละชนิด การจัดสรรทรัพยากรในภาครัฐ การมีรายได้ที่เพียงพอ
กับรายจ่ายตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยค านึงถึงระดับขั้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่น สถานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความยั่งยืนทางการคลังของรัฐ (มาตรา 283 
วรรค 4) โดยให้มีการทบทวนกฎหมายรายได้ท้องถิ่นทุกระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี (มาตรา283 วรรค 5) 

ประการที่สี่ ยกระดับการบริหารงานบุคคล โดยก าหนดให้การบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องมีมาตรฐานที่สอดคล้องกันและอาจได้รับการการพัฒนาร่วมกัน หรือสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้ นอกจากนั้น ในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังก าหนดให้
มีองค์กรพิทักษ์คุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างระบบคุ้มครองคุณธรรมและจริยธรรมในการ
บริหารงานบุคคล (มาตรา 288) 



65 
 

ประการที่ห้า สร้างความโปร่งใสให้แก่การด าเนินงานของสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่น โดยการก าหนดให้
น าบทบัญญัติที่เก่ียวกับการกระท าที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์มาบังคับใช้กับสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น 
(มาตรา 284 วรรค 10) 

ประการสุดท้าย เพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน เห็นได้จาก หนึ่ง ก าหนดให้มีกลไกการ
ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยประชาชนเป็นหลัก (มาตรา 282 วรรค 2) สอง 
ก าหนดให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและในกรณีที่การกระท าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นในสาระส าคัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
แจ้งข้อมูลรายละเอียดให้ประชาชนทราบก่อนกระท าการเป็นเวลาพอสมควร และในกรณีที่เห็นสมควร หรือได้รับ
การร้องขอจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อนการ
กระท านั้น หรืออาจจัดให้ประชาชนออกเสียงประชามติเพ่ือตัดสินใจก็ได้ พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ในรอบปีให้ประชาชนได้รับทราบ เพ่ือประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มาตรา 287) สาม ไม่ได้ก าหนดจ านวนผู้เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและจ านวนผู้
ลงคะแนนเสียงถอดถอนผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเพียงแต่ก าหนดเป็นหลักการกว้างๆ ไว้ว่า จ านวนผู้มีสิทธิ
เข้าชื่อหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อ รวมทั้งการตรวจสอบรายชื่อ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา 285 , 
286) สี่ ก าหนดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (มาตรา 290 (4) 

 
กิจกรรม 4.3.1 

 อธิบายว่ารัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ส่งเสริมให้มีการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพ่ิมข้ึนจากรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 อย่างไร 

แนวตอบกิจกรรม 4.3.1  

 การส่งเสริมให้มีการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ซ่ึง

เพ่ิมข้ึนจากรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 แบ่งออกได้เป็น 6 ประเด็น ได้แก่ 1) สร้างแนวนโยบายต่อการด าเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งเสริมบทบาทในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น 2) เพ่ิมความเป็นอิสระให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) สร้างความชัดเจนในการจัดสรรและจัดเก็บรายได้ 4) ยกระดับการบริหารงาน

บุคคล 5) สร้างความโปร่งใสให้แก่การด าเนินงานของสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่น และ 6) เพ่ิมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนและชุมชน 
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เรื่องท่ี 4.3.2 กระบวนการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) 
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจในระยะที่สอง (พ.ศ. 2551-2556) เป็นผลจากการประกาศใช้แผนการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 โดยก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนทั้งสิ้น 114 ภารกิจ จากส่วนราชการ จ านวน 41 กรม ใน 23 กระทรวง และ 12 
ส่วนราชการที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ปรากฏว่าได้มีการถ่ายโอนไปแล้ว จ านวน 57 
ภารกิจ ทยอยการถ่ายโอนจ านวน 35 ภารกิจ ยังไม่ถ่ายโอนจ านวน 20 ภารกิจ 

กรอบแนวคิดการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 

กรอบแนวคิดการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยหลักการต้องการให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนมาเป็นกรอบในการก าหนดนโยบาย โดยยึด
หลักการและสาระส าคัญ 3 ด้าน คือ 

1. ด้านความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมี
อิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล และการเงินการคลังของตนเอง 
โดยยังคงรักษาความ เป็นรัฐเดี่ยวและความมีเอกภาพของประเทศ การมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และ
ความมั่นคงของชาติเอาไว้ได้ ตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง ท้องถิ่น ภายใต้
ระบอบประชาธิปไตย 

2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐต้องกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจ ในกิจการของตนเองได้มากขึ้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยรัฐต้องจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ 
และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ โดยปรับลดบทบาท
ภารกิจและลดการก ากับดูแล ของราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค และเพ่ิมบทบาทให้
ส่วนท้องถิ่นเข้าด าเนินการแทน เพ่ือให้ราชการ บริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาครับผิดชอบใน
ภารกิจมหภาค โดยพิจารณาในยุทธศาสตร์ เชิงรุกมากกว่าเชิงรับในระดับชาติได้มากขึ้น และภารกิจที่เกินขีด
ความสามารถของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการได้ และให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านเทคนิค วิชาการ 
ก าหนดมาตรฐานและตรวจสอบติดตามประเมินผล 

3. ด้านประสิทธิภาพการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐต้องกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีอิสระมากขึ้น ลดการก ากับดูแล การด าเนินการมีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการ
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อ
ผู้ใช้บริการ มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน ภาคประชาสังคม และชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการต่างๆ 
รวมทั้งร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผล และสุดท้ายประชาชนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีและทั่วถึงมากขึ้น    

ระยะเวลาการถ่ายโอนในปีที่ 10 (พ.ศ.2548 - 2553) ตามกรอบของกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน มีการปรับบทบาทของราชการ
บริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนที่จะเรียนรู้ร่วมกันใน
การถ่ายโอนภารกิจ มีการปรับกลไกความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับราชการบริหารส่วนกลาง 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันจะทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินกิจการสาธารณะที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นดีขึ้น และท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการด าเนินกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 

ระยะเวลาการถ่ายโอน ระยะเวลา 1-10 ปี (พ.ศ. 2544-2553) เป็นการถ่ายโอนเนื่องจากการก าหนด
อ านาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แตกต่างกันในระยะ 10 ปีแรก ตาม
มาตรา 30 (2) ของ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 แบ่งเป็น 

 ระยะเวลาถ่ายโอน พ.ศ. 2544-2548 (5 ปี)  เนื่องจากจะต้องพิจารณาความพร้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การเตรียมความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการใช้ระยะเวลาในการถ่ายโอน
ต่อเนื่องเกินกว่า 4 ปีและคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยังไม่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามอ านาจและหน้าที่บางอย่างตามมาตรา 
30 (2) 

 ระยะเวลาการถ่ายโอน  พ.ศ. 2547-2553 (7 ปี) เนื่องจากบางภารกิจเมื่อถ่ายโอนไปแล้ว ต้องมีการพัฒนา
เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์และบางภารกิจที่ยังไม่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามอ านาจและหน้าที่บางอย่าง
ตามมาตรา 30 (2) จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการถ่ายโอนต่อเนื่องเกินกว่า 5 ปีหรือเป็นเรื่องไม่เร่งด่วน 
จ าเป็นต้องสร้างกลไกและระบบควบคุมมาตรฐานมารองรับ เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเรื่องภารกิจเก่าที่ต้องไปท าให้เกิดความสมบูรณ์ 
 

บทสรุป 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  มุ่งเน้นสาระส าคัญใน 4 แนวทางหลัก ได้แก่ แนวทางที่

หนึ่ง การคุ้มครอง ส่งเสริม และการขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่ แนวทางที่สอง ได้แก่ ลดการ
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ผูกขาดอ านาจรัฐ เพ่ิมอ านาจประชาชน และส่งเสริมการกระจายอ านาจ แนวทางท่ีสาม การท าให้การเมืองมีความ
โปร่งใส มีคุณธรรม และจริยธรรม และ แนวทางท่ีสี่ ได้แก่ การท าให้องค์กรตรวจสอบมีอิสระ เข้มแข็ง และท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แสดงให้เห็นว่า มีทิศทางในการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 
โดยการเพ่ิมอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดอ านาจส่วนกลางยกระดับการบริหารงานบุคคล สร้าง
ความโปร่งใสและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจในระยะที่สอง (พ.ศ. 2551-2556) เป็นผลจากการประกาศใช้แผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติ การก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 โดยก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนทั้งสิ้น 114 ภารกิจ จากส่วนราชการ จ านวน 41 กรม ใน 23 กระทรวง และ 12 
ส่วนราชการที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ปรากฏว่าได้มีการถ่ายโอนไปแล้ว จ านวน 57 
ภารกิจ ทยอยการถ่ายโอนจ านวน 35 ภารกิจ ยังไม่ถ่ายโอนจ านวน 20 ภารกิจ   

ในระหว่างที่บังคับใช้แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และ
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2544 ได้มีการปฏิรูป
ระบบราชการภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการประกาศใช้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการท างานของภาครัฐ การจัดระบบการท างานของผู้ว่า
ราชการจังหวัด แบบบูรณาการ และมีการก าหนดวิธีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
จังหวัด กลุ่มจังหวัด และนโยบายของรัฐบาลในเรื่องต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อข้อก าหนดต่างๆ ในแผนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และแผนปฏิบัติการ ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 

 
กิจกรรม 4.3.2 
 อธิบายกรอบแนวคิดการคิดการกระจายให้อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาพอสังเขป 
แนวตอบกิจกรรม 4.3.2  
 กรอบแนวคิดการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดหลักการและสาระส าคัญ 3 ด้าน 
คือ 1) ด้านความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการ 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและ
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และ 3) ด้านประสิทธิภาพการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ตอนที่ 4.4  

พัฒนาการการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2557 - 2560 
  

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 4.4 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

หัวเรื่อง  
เรื่องท่ี 4.4.1 กระบวนการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
เรื่องท่ี 4.4.2 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่องท่ี 4.4.3 การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทยตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 
แนวคิด  
        แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจในระยะที่สาม (พ.ศ. 2558-2562) และแผนปฏิบัติการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) ให้ความส าคัญในเรื่องการส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ มีความเข้มแข็งทางด้านการเงินการคลัง การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
สร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกภายใต้ปรัชญาการท างาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้สามารถพ่ึงพาตนเอง 
          จากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีประกาศฉบับที่ 85/2557 และ 86/2557 ลงวันที่          
10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 เกี่ยวกับการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นขึ้นทดแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่หมด
วาระลง โดยก าหนดให้ใช้วิธีคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหานั้นก็ได้มีการกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับ
ประเด็นดังกล่าวรวมทั้งได้มีการตั้งข้อสังเกตว่า นี่อาจเป็นสัญญาณที่สะท้อนว่าจะมีการรวมศูนย์อ านาจเข้าสู่
ส่วนกลางหรือไม่ บ้างก็กล่าวว่า คสช. ได้ประเมินสถานการณ์และความไม่พร้อมของท้องถิ่นที่จะให้มีการ
เลือกตั้ง จึงต้องเปลี่ยนไปใช้วิธีการสรรหาหรือแต่งตั้งภายใต้อ านาจของข้าราชการส่วนภูมิภาคแทน 
          ส าหรับทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่
เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่น และการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
ปรากฏอยู่ใน 2 หมวดส าคัญ ได้แก่ หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ และหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

วัตถุประสงค์  
เมื่อศึกษาตอนที่ 4.4 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ  
1. เข้าใจกระบวนการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)ได้ 
2. เข้าใจประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
3. เข้าใจการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทยตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ได้ 
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เรื่องท่ี 4.4.1 กระบวนการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) 
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจในระยะที่ 3  (พ.ศ. 2558-2562) และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอน

การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) ให้ความส าคัญในเรื่องการส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ มีความเข้มแข็งทางด้านการเงินการคลัง การบริหารทรัพยากรบุคคล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอก ภายใต้ปรัชญาการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้สามารถพ่ึงพาตนเอง สามารถจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงกับความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ส่งเสริมและสนับสนุนระบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
ภาคส่วนต่างๆ ให้มีความเชื่อมโยงเป็นภาคีเครือข่าย พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน มีระบบการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลที่ชัดเจน และสุดท้ายให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน เพ่ือเอ้ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระมากขึ้น สามารถมีนวัตกรรมในการจัดบริการ
สาธารณะที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น26  

การด าเนินการที่ผ่านมาของแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.
2551และแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ 2) ยังมีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการ อาทิ เรื่อง การแก้ไขกฎหมายที่ใช้
ระยะเวลาด าเนินการนานมาก เรื่องระบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และภาคส่วนอ่ืนๆ ด้านโครงสร้างองค์กรและความไม่
พร้อมด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการที่ถ่ายโอนภารกิจพยายามสร้างงานใหม่ให้ตนเอง
ที่คล้ายคลึงกับภารกิจที่ถ่ายโอน การทับซ้อนของภารกิจหน้าที่ระหว่างราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่น 
ทั้งหน้าที่และงบประมาณ การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการได้โดย
อิสระ ต้องอยู่ภายใต้กรอบวิธีปฏิบัติของกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ความไม่เพียงพอของรายได้เพ่ือรองรับการ
ให้บริการสาธารณะ จึงเป็นการท าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย การบูรณาการแผนงานระดับจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดทาให้เกิดการแทรกแซงการทางานจากจังหวัดหรือส่วนกลาง ปัญหาเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณที่ไม่
สะท้อนภาระงานภายในพ้ืนที่ การถ่ายโอนบุคลากรไม่มีการวิเคราะห์กรอบอัตรากาลังตามภารกิจที่ถ่ายโอน 
บุคลากรไม่ไปตามภารกิจ จึงเป็นภาระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ภารกิจไปบุคลากรไม่ไปตามภารกิจ สิทธิ

                                                           

 26 ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น, (ร่าง)แผนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ....และ (ร่าง) แผนปฏบิัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓), https://drive.google.com/file/d/0B_chJTaNUH8BWHlmYzVxRC1KUGs/view (สืบค้นวันท่ี 20 
มกราคม 2561).  
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ประโยชน์และความก้าวหน้าไม่ได้รับการแก้ไขท าให้บุคลากรบางส่วนที่ถ่ายโอนไปตามภารกิจขาดขวัญและก าลังใจ 
รวมทัง้การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องการต่อรองทางการเมือง เป็นต้น27  

ผลการด าเนินการที่ผ่านมา 
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑) มีภารกิจ

ที่ต้องถ่ายโอนทั้งสิ้น 245 ภารกิจ จากหน่วยราชการ 57 กรม ใน 15 กระทรวง และ 1 ส่วนราชการที่ไม่สังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง โดยได้มีการถ่ายโอนไปแล้วทั้งสิ้น 186 ภารกิจ คิดเป็นร้อยละ 75.92 
และแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๒) มีภารกิจที่ต้องถ่ายโอนทั้งสิ้น 44 ภารกิจรวม 114 งาน/โครงการ/กิจกรรม จาก 
37 กรม/สานัก ใน 15 กระทรวง 1 ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงและ1 
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีการถ่ายโอนไปแล้วหรือทยอยถ่ายโอนรวม 76 งาน/โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 66.67 

ความก้าวหน้าในการถ่ายโอนภารกิจ : ข้อมูลจากหน่วยงานระดับนโยบายกระจายอ านาจ 

แผนปฏิบัติการด้านการถ่ายโอน

ภารกิจ 

เป้าหมายการถ่าย

โอน 

ผลการถ่ายโอนงาน คิดเป็นร้อยละ 

ฉบับที่ 1 พ.ศ.2543 245 186 75.92 

ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 114 76 66.67 

รวม 359 262 72.98 

ที่มา : วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ. (2557). หน้า 58 

ลักษณะภารกิจที่จะถ่ายโอนแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจในระยะที่ 3 (พ.ศ. 2558-2562)  
ก าหนดภารกิจไว้ 3 ด้าน ดังนี้28  
ด้านที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจถ่ายโอน จ านวน 8 ภารกิจ 28 งาน/โครงการ/กิจกรรม มีส่วน

ราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ จ านวนทั้งสิ้น 11 กรม ใน 4 กระทรวง และ 1 ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง 

ด้านที่ 2 ด้านสังคม มีภารกิจถ่ายโอน จ านวน 4 ภารกิจ 30 งาน/โครงการ/กิจกรรมมีส่วนราชการ ถ่าย
โอนภารกิจ จ านวนทั้งสิ้น 11 กรม/ส านัก ใน 8 กระทรวง และ 1 ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือ ทบวง 

ด้านที่ 3 ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจถ่ายโอน จ านวน 8 ภารกิจ ๒๐ งาน/โครงการ/กิจกรรม 
มีส่วนราชการถ่ายโอนภารกิจ จ านวนทั้งสิ้น 12 กรม ใน 5 กระทรวง และ 2 รัฐวิสาหกิจ 

                                                           

 27 ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น, (ร่าง)แผนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ..., 6. 
 28 เรื่องเดียวกัน, 42-47. 
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การถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะที่รัฐดาเนินการอยู่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
มุ่งหวังเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน รู้ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น เป็นผู้จัดบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานทั่วถึง เป็นธรรม สนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง และประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
กิจกรรม 4.4.1 

 อธิบายปัญหาด้านการบริหารจัดการตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ 2) มาพอสังเขป 

แนวตอบกิจกรรม 4.4.1  

 ปัญหาด้านการบริหารจัดการตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ 2) มีหลายประเด็น อาทิ การแก้ไขกฎหมายที่ใช้ระยะเวลาด าเนินการ

นานมาก ระบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นกับประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และภาคส่วนอื่นๆ ด้านโครงสร้างองค์กรและความไม่พร้อมด้านบุคลากรของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการที่ถ่ายโอนภารกิจพยายามสร้างงานใหม่ให้ตนเองที่คล้ายคลึงกับภารกิจที่

ถ่ายโอน และการทับซ้อนของภารกิจหน้าที่ระหว่างราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
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เรื่องท่ี 4.4.2 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีประกาศฉบับที่ 85/2557 และ 86/2557 ลงวันที่ 10 

กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 เกี่ยวกับการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นขึ้นทดแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่หมดวาระลง 
โดยก าหนดให้ใช้วิธีคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหานั้นก็ได้มีการกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับประเด็น
ดังกล่าวรวมทั้งได้มีการตั้งข้อสังเกตว่า นี่อาจเป็นสัญญาณที่สะท้อนว่าจะมีการรวมศูนย์อ านาจเข้าสู่ส่วนกลาง
หรือไม่ บ้างก็กล่าวว่า คสช. ได้ประเมินสถานการณ์และความไม่พร้อมของท้องถิ่นที่จะให้มีการเลือกตั้ง จึงต้อง
เปลี่ยนไปใช้วิธีการสรรหาหรือแต่งตั้งภายใต้อ านาจของข้าราชการส่วนภูมิภาคแทน ทั้งนี้ ในประกาศดังกล่าวได้
ระบุว่าสถานการณ์ในปัจจุบันยังไม่อาจจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้โดยเรียบร้อย 
จึงต้องมีการออกประกาศฉบับนี้ขึ้นประกาศดังกล่าวเป็นเพียงประกาศชั่วคราว ซึ่งได้ระบุว่า “ให้งดการจัดให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นไปก่อนจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง” ค าสั่งของ คสช. นี้มีผลกระทบที่เป็นลบต่อ
ประเทศไทย กล่าวคือ คือ ค าสั่งนี้เป็นการแย่งชิงอ านาจอธิปไตยของประชาชนและท าลายพ้ืนฐานของหลักการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยไม่ควรจัดให้มีการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น 
ในการพัฒนาและให้การศึกษาแก่ประชาชนในเรื่องประชาธิปไตย  

การยกเว้นกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  หมายความว่า คสช. ได้
สนับสนุนแนวคิดการแบ่งแยก กีดกัน ละเว้นและเลือกปฏิบัติต่อประชาชนในต่างจังหวัด การกระท าเช่นนี้เป็นการ
กระท าที่ขัดแย้งกับเป้าหมายของตนเองที่ต้องการให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชาติ  คสช. ก าลังสร้าง
พลเมืองชั้นสอง ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ โดยไม่ตระหนักว่า คนกลุ่มใหญ่ที่อยู่นอกกรุงเทพมหานคร โดย
พ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์แล้วมาจากชาติพันธุ์ที่หลากหลาย  

อย่างไรก็ตาม ประกาศดังกล่าวเป็นเพียงประกาศชั่วคราว ซึ่งได้ระบุว่าให้งดการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นไปก่อนจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง จึงยังไม่มีความชัดเจนว่าคนที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นจะต้องอยู่ใน
วาระนานเท่าใด อีกทั้งยังน่าเป็นห่วงว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีบทบัญญัติที่ว่าด้วยเรื่องการกระจายอ านาจหรือ
การปกครองท้องถิ่นหรือไม่ แต่หาก คสช.ไม่มีแนวคิดที่จะกระจายอ านาจ ก็เป็นไปได้ว่าอาจเกิดกระแสต่อต้านขึ้น
อย่างเงียบๆ ทั้งในแวดวงท้องถิ่นและนักวิชาการ รวมถึงประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ  วรวลัญช์  อิสรานุพงศ์. (2557) 
จึงมีข้อสังเกตว่าการที่ คสช. ออกประกาศเช่นนี้เพราะต้องการที่จะหยุดยั้งระบบการเมืองท้องถิ่นชั่วคราวเพ่ือให้
เกิดความราบรื่นในการเดินหน้าปฏิรูป หรือว่า คสช. มีแนวทางที่จะรวมศูนย์อ านาจเข้าสู่ส่วนกลาง ประกาศ คสช. 
ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายใดและจะน าไปสู่อะไร จะมุ่งเน้นขับเคลื่อนการกระจายอ านาจหรือไม่ หรือมีแนวโน้มที่จะรวม
ศูนย์อ านาจตามที่ถูกกล่าวอ้าง จึงเป็นเรื่องที่น่าติดตามกันต่อไป 
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กิจกรรม 4.4.2 

 ยกตัวอย่างประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวตอบกิจกรรม 4.4.2 

 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 85/2557 และ 86/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 มี

ความเกี่ยวข้องกับการให้งดการจัดการให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งส่งผลให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นหมดวาระไม่สามารถจัดการเลือกตั้งใหม่ได้ โดย

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกประกาศให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นรักษาการไปจนกว่าจะมี

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นชุดใหม่ 

 
เรื่องท่ี 4.4.3 การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทยตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 

ส าหรับทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่
เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่น และการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปรากฏอยู่
ใน 2 หมวดส าคัญ ได้แก่ หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ และหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสาระส าคัญที่
เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญนั้น  สามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ 

ประการแรก การขยายอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้มีบทบาทที่ชัดเจน และ
กว้างขวางขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบทบัญญัติในมาตรา 76 ที่ก าหนดว่า 

“รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นและงานของ
รัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันใน
การปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต 
และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพรัฐพึงด าเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามระบบ
คุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจ หรือกระท าการโดยมิชอบที่เป็น
การก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวล
จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว” 

จากมาตราดังกล่าว จะเห็นได้ว่า รัฐจะต้องปรับระบบการด าเนินงานและระบบความสัมพันธ์ระหว่าง
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืนให้มีความชัดเจนในเชิงอ านาจหน้าที่ อีก
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ทั้งต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงระบบการท างานของภาครัฐว่าจะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ 
คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตของเจ้าหน้าที่พร้อมกับพัฒนาระบบการท างานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน
การท างานและให้รัฐมุ่งเน้นการท างานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้งนี้ ในรายละเอียดยังมีการ
ก าหนดเพ่ิมเติมว่า รัฐจะต้องจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเพ่ือให้
แนวนโยบายแห่งรัฐบรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ จึงได้มีการก าหนดรายละเอียดด้านต่างๆ ไว้อย่างละเอียดเพ่ือ
เป็นแนวทางในการด าเนินงานแก่หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

นอกจากนี้ ในหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น ยังได้มีการก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ และการ
บัญญัติไว้อย่างชัดเจนนี้เองเป็นหลักประกันว่า รัฐจะต้องส่งเสริม และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) เป็นหน่วยงานหลัก โดยให้การกระจายอ านาจเป็นกลไกส าคัญ และเพ่ือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มี
การก าหนดมาตรา 250 อันเป็นการระบุว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีหน้าที่ในการดูแล และจัดท า
บริการสาธารณะ และมีอิสระในการบริหาร การจัดบริการสาธารณะการบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง ยัง
ได้ก าหนดบทบาทเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)โดยก าหนดให้มีการส่งเสริม และสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และการที่มีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ จึงท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) จะต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งในการบริหารงานได้โดยอิสระ และ
สามารถพัฒนาระบบการคลังโดยการจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษีที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการ
หารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้จัดบริการสาธารณะโดยครบถ้วน สามารถที่จะจัดตั้งหรือ
ร่วมกันจัดตั้งองค์การเพ่ือการจัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะตามอ านาจหน้าที่และอ านาจ
โดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ของแต่ละรูปแบบ เพ่ือให้สอดคล้องกับรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยมีการบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนในการกระจายหน้าที่ตลอดจนงบประมาณ
และบุคลากร รวมทั้งกรณีการร่วมด าเนินการกับเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐหรือมอบหมายให้เอกชนหรือ
หน่วยงานของรัฐด าเนินการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
ด าเนินการเอง ก็สามารถมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ร่วมกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการก็ได้ 

ประการที่สอง  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในหมวด 14 การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตั้งแต่มาตรา 249-254 มีสาระส าคัญที่บัญญัติให้ต้องมี “กฎหมายท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ”หรือต้องออก
กฎหมายมารองรับอีกหลายฉบับ เพราะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญได้บัญญัติสาระของการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เพียงหลักการและแนวทางเท่านั้น ส่วนรายละเอียดต้องไปว่ากันในกฎหมาย
ล าดับรองต่อไป อาทิ 
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2.1 ตามบทบัญญัติในมาตรา 249 กล่าวถึง การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และรูปแบบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รัฐธรรมนูญนี้ได้วางหลักให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และ
ความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จ านวนและความหนาแน่นของประชากรและพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบประกอบกัน ซึ่งรายละเอียดเรื่อง “หลักเกณฑ์ข้างต้นจะเป็นอย่างไรนั้น” รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ออกเป็น
กฎหมายต่อไป 

2.2 ตามบทบัญญัติในมาตรา 250 กล่าวถึง การก าหนดหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น จะก าหนดอย่างไรหรือจะเขียนหลักเกณฑ์อย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่
กับกฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญได้มีการวางหลักเกณฑ์ไว้กว้าง ๆ ว่า “การจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรให้เป็นหน้าที่และอ านาจโดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.) ของแต่
ละรูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการใดให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ” 

จะเห็นได้ว่า ในมาตรานี้รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ไปออกกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดหน้าที่และอ านาจดูแล
และจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ที่ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีอิสระในการบริหาร การจัดท าบริการสาธารณะ 
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลังและการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ซึ่งต้องท าเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศ
เป็นส่วนรวม การป้องกันการทุจริต และการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพในประเด็นดังกล่าวนี้ อาจจะต้องมี
หลักเกณฑ์ว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ทุกแห่งจะต้องจัดท าบริการสาธารณะของประชาชนขั้นพ้ืนฐาน
หรือขั้นต่ าเป็นอย่างไร และขั้นที่สูงกว่าขั้นพ้ืนฐานหรือขั้นพัฒนา ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แห่งใดจะ
ท าได้มากน้อยเพียงใด ก็ต้องก าหนดหลักเกณฑ์รายได้ หรืองบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นั้นๆ 
พึงมีด้วยนอกจากนี้ “แนวทางในการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ” ได้วางหลักการให้“ท าร่วม” 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พิจารณาถึงศักยภาพและความสามารถของตนเองว่า 

(1) มีบริการสาธารณะใดที่จะสามารถด าเนินการได้เอง 
(2) มีบริการสาธารณะใดที่ต้องร่วมด าเนินการกับคนอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ 
(3) การมอบหมายให้ภาคเอกชนหรือหน่วยงานรัฐด าเนินการ ซึ่งการด าเนินการร่วม 
ในการจัดท าบริการสาธารณะ เห็นว่าจ าเป็นต้องมีกฎหมายรองรับ โดยเฉพาะการให้มีกฎหมายสหการ

หรือกฎหมายความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กับภาคีที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมทั้งในวรรคสี่
ของมาตรานี้ ยังบัญญัติให้ “รัฐต้องด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของตนเอง โดยจัดระบบภาษี
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หรือการจัดสรรภาษีที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)” 
ทั้งนี้ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจดูแล รวมทั้งจัดท า
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นได้นั่นก็หมายความว่า “รัฐต้องมีกลไกหรือเครื่องมือเพ่ือ
ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดหารายได้ของตนเอง” โดยกลไกและเครื่องมือนั้นควรจะเป็นกลไกเชิง
กฎหมาย เช่น กฎหมายรายได้ท้องถิ่นที่มีความก้าวหน้าไปมากกว่ากฎหมายเดิม กฎหมายที่เปิดให้ท้องถิ่นท า
กิจการพาณิชย์หรือเปิดให้จัดท าเทศพาณิชย์ เป็นต้น 

2.3 ตามบทบัญญัติในมาตรา 251 กล่าวถึง การบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น โดยบัญญัติเพียงว่า ให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องไปท ากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของท้องถิ่น ซึ่งมีการให้
หลักการไว้เพียงคร่าวๆ ว่า 

(1) ต้องใช้ระบบคุณธรรมและต้องค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละท้องถิ่น 
(2) การจัดให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกันเพื่อให้สามารถพัฒนาร่วมกัน 
(3) การสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ด้วยกันได้ 
แต่อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญนี้ไม่ได้เปิดช่องให้มีกลไกกลางในการเป็นองค์กรเกี่ยวกับการดูแลองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นการเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของกระทรวง หรือส านักงานที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารท้องถิ่นในภาพรวม 

2.4 ตามบทบัญญัติในมาตรา 252 กล่าวถึง ที่มาของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นโดยบัญญัติให้
มาจากการเลือกตั้ง หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รูปแบบ
พิเศษจะให้มาโดยวิธีการอื่นได้ตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่ต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย ซึ่งแน่นอน
ว่าจะต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดคุณสมบัติของผู้มี
สิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และหลักการ วิธีการซึ่งกฎหมายก าหนดให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย 

2.5 ตามบทบัญญัติในมาตรา 253 และมาตรา 254 เป็นการก าหนดให้ออกกฎหมายเพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น และการมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมี ส่วนร่วม 
รวมทั้งการให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีสิทธิเข้าชื่อเพ่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือ
ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด้วย 

จุดเด่นคือประชาชนในท้องถิ่นมีอิสระสามารถเลือกผู้น าของตนเองได้โดยตรง ผู้น าที่มาจากคนในท้องถิ่นที่
ประชาชนรู้จัก เข้าถึงได้ และยังรู้ปัญหาของประชาชนด้วยนอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามตรวจสอบการ
ท างานของผู้น าและคณะท างานได้อย่างใกล้ชิด สามารถรู้ได้เร็วถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่ง
ถ้าไม่สนองตามที่ต้องการประชาชนสามารถท้วงติง ให้ปรับปรุงได้ มิฉะนั้น อาจไม่เลือกให้เข้ามาท าหน้าที่อีก 
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บทสรุป 
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจในระยะที่ 3  (พ.ศ. 2558-2562) และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอน

การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) ให้ความส าคัญในเรื่องการส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ มีความเข้มแข็งทางด้านการเงินการคลัง การบริหารทรัพยากรบุคคล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอก  มีภารกิจที่จะด าเนินการถ่ายโอน 3 
ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสังคมจ านวน ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม  ภารกิจจ านวนทั้งสิ้น 20 
ภารกิจ 78 งาน/โครงการ/กิจกรรม  จากส่วนราชการ จ านวน 34 กรม ใน 17 กระทรวง  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น จะเห็นได้ว่า 
จะต้องมีการจัดท ากฎหมายรองรับเกิดขึ้น เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท า
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ที่ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีอิสระในการบริหารการจัดท าบริการสาธารณะ 
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง และการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ซึ่งต้องท าเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศ
เป็นส่วนรวม การป้องกันการทุจริต และการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแตกต่างกว่ารัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพุทธศักราช 2550 ที่ก าหนดรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าจะต้องท า
กฎหมายท้องถิ่นใด แต่ในรัฐธรรมนูญนี้เน้นให้ท ากฎหมายรองรับตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด ดั งนั้น ในการจัดท า
กฎหมายรองรับดังกล่าวจะต้องได้รับข้อเสนอจากประชาคมท้องถิ่นทั้งหลาย รวมทั้งสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)บุคลากรของท้องถิ่นในการร่วมกันจัดท าข้อเสนอเบื้องต้นในกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งความร่วมมือของหลายๆ ฝ่าย เช่น วงการวิชาการท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิและสื่อมวลชนด้านท้องถิ่น
ต่างๆ เพ่ือรณรงค์ให้มีการขับเคลื่อนกฎหมายท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญนี้โดยให้เป็นไปตามหลักการและเป้าหมาย
ของการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น
และความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้จ านวน และความหนาแน่นของประชากร และพ้ืนที่ที่ต้อง
รับผิดชอบ ประกอบกันด้วย  

ดังนั้น การสร้างเสริมก าลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไม่ว่าจะเป็นก าลังทรัพย์ ก าลังคน 
และก าลังทางปัญญา รวมทั้งการเพ่ิมอ านาจในการตัดสินใจทางการบริหารงานท้องถิ่นในด้านต่าง ๆนับเป็นจุด
เปลี่ยนที่ส าคัญอันจะก่อให้เกิดกระบวนการในการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชน และการปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนา
ประชาธิปไตยตามหลักการของประชาธิปไตยแล้ว ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในนโยบายรัฐที่มี
ผลกระทบต่อประชาชน การปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ตัวอย่างที่ชัดเจน ในการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ประชาชน
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สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทั้งการรู้จักภูมิหลังของผู้น ากับคณะท างาน และการติดตามดูผลงานว่าเป็นไปตามนโยบาย
หรือไม่ตลอดจนการร้องเรียนทักท้วงเมื่อมีปัญหา รวมทั้งการตัดสินใจจะสนับสนุนให้กลับเข้ามาท าหน้าที่ต่อหรือไม่
ซึ่งเมื่อเทียบกับการเลือกผู้แทนราษฎรไปเลือกรัฐบาลมาบริหารประเทศแล้วนับว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวกว่ามาก มี
ความซับซ้อน และติดตามตรวจสอบได้ยากการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ใกล้
มือของประชาชนที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีส่วนร่วมได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งยังเป็นบทเรียนรู้แก่ประชาชนที่
จะเข้าถึงการเมืองการปกครองในระดับชาติต่อไป หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การปกครองระดับชาติจะก้าวหน้ามีคุณภาพ
เช่นไร ย่อมขึ้นอยู่กับฐานคุณภาพของการปกครองส่วนท้องถิ่นที่หนุนส่งขึ้นมา ฐานการปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมั่นคง 
ย่อมค้ าจุนหนุนเนื่องให้การเมืองระดับชาติมีความเข้มแข็ง ก้าวหน้า และยั่งยืน สามารถน าพาประชาชนและ
ประเทศชาติให้มีความมั่นใจ ผาสุก และม่ันคงได้ 

 
กิจกรรม 4.4.3 

 อธิบายทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาพอ

สังเขป 

แนวตอบกิจกรรม 4.4.3  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่นและ

การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก การขยายอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทที่ชัดเจนและกว้างขวางขึ้น และประการที่สอง บัญญัติให้ต้องมีกฎหมาย

ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ เพราะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญได้บัญญัติสาระของการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เพียงหลักการเท่านั้น ส่วนรายละเอียดต้องไปก าหนดไว้ในกฎหมายล าดับรองต่อไป  
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