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การกระจายอํ านาจและการถ ายโอนภารกิ จจากส วนกลางให แก องคกรปกครองส วนท องถิ่ น
เปนแนวนโยบายหลักของรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 รัฐบาล
ไดดําเนินการเกี่ยวกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานตาง ๆ เชน
การแกไขกฎหมายระเบียบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น และความสัมพันธระหวางรัฐ
และองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให ส อดคล อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ โดยได กํ า หนด
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พุทธศัก ราช 2542 และพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลขององคก รปกครองสวนทองถิ่น
พุทธศักราช 2542
การกําหนดหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และระหว า งองค ก รปกครองสว นท อ งถิ่ น ด ว ยกัน เองโดยพยายามถา ยโอนภารกิจ หน า ที่ ห ลาย
ประการที่รัฐดําเนินการอยูในปจจุบัน และภารกิจเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สามารถ
รับผิดชอบและดําเนินการได และรัฐก็จะตองปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูปฏิบัติโดยตรง
มาเป น ผู ใ ห ก ารสนั บ สนุ น ส ง เสริ ม จั ด ให มี แ ละอํ า นวยความสะดวกให แ ก อ งค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น เปนประการสําคัญ การปรับเปลี่ยนดังกลาวสงผลใหการบริการราชการสวนภูมิภาค
ตองมีบทบาทสําคัญในการจัดบริการสาธารณะแกประชาชนในระดับพื้นที่แทนอํานาจของรัฐ และ
ขณะเดียวกันการบริการราชการสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะเพื่อบริการประชาชน
ซึ่งรัฐไดตั้งคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พุทธศักราช
2543 และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซึ่งผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2544 ไดใหความสําคัญกับการ
กระจายอํานาจการปกครองไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามมาตรา 78 ของรัฐธรรมนูญ และ
ในมาตรา 282 ถึง 290 ที่ใหความอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการกําหนดนโยบาย
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การปกครอง การบริการ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ สําหรับภารกิจที่จะมีการถายโอนมี 6 ดาน รวม 245 เรื่อง และสวนราชการที่จะตองถาย
โอนภารกิจ 50 กรม รวม 11 กระทรวง
จากการดําเนินนโยบายดานการกระจายอํานาจของรัฐบาลในชวงที่ผานมาเปนการเริ่มตน
ของการกระจายอํานาจยุคใหมของระบบการปกครองไทยจึงยอมมีปญหาขอบกพรองในเรื่องความ
ไมชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางและมาตรการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ ซึ่งก็กอใหเกิดความขัดแยงและ
ขอโตแยงในการดําเนินงานและขั้นตอนอยางกวางขวาง
เปนที่นาสังเกตวานับตั้งแตป พ.ศ.2540 เปนตนมายังไมปรากฏวามีการทบทวน ตรวจสอบ
ประเมินผลความกาวหนาและปญหาอุปสรรคของการกระจายอํานาจในประเทศไทยอยางเปน
ระบบโดยรัฐบาลหรือองคกรอื่น ๆ ในสังคมไทยเลย หากจะมีอยูบางก็เปนเพียงการสํารวจกิจกรรม
ที่รัฐบาลไดดําเนินการไปแลวในระดับชาติ โดยไมไดมีการตรวจสอบความพรอมในการกระจาย
อํานาจหรือความพรอมในการรับภารกิจถายโอนในระดับทองถิ่น และมีผลกระทบตอชุมชนและ
ประชาชนผูรับบริการสาธารณะในระดับลางสุดแตอยางใด
จากสถานการณดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวาบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจอยางไร
และบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีตําแหนงแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ แตกตางกันหรือไม และบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการถายโอนภารกิจตามแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจอยางไร
วัตถุประสงคของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับ
การถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจของผูบริหาร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปลัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและพนักงานสวนทองถิ่น
3. เพื่ อ ศึ ก ษาป ญ หาและข อ เสนอแนะของบุ ค คลากรขององค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่นเกี่ยวกับการถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
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การวิจัยครั้งนี้คาดวาจะไดรับประโยชนดังนี้
1. ไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เกี่ยวกับความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจ
2. ไดขอมูลเกี่ยวกับผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับถายโอนภารกิจตาม
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจของผูบริหาร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปลัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และพนักงานสวนทองถิ่น
3. ไดขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะของบุคคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเกี่ยวกับการถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ซึ่งจะใชเปนขอมูลในการเตรียมความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรองรับ
การถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจตอไป
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ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยความคิดเห็นของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมเกี่ยวกับการถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ ซึ่งจําแนกเปน 9 ดานคือ ดานการบริหารทั่วไป ดานการบริหารงานบุคคล ดานบริการ
ประชาชน ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรีย บร อย ด านการวางแผนการลงทุน พาณิชยกรรมและการท อ งเที่ย ว
ดานบริหารการจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ดานศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต และภูมปิ ญญาทองถิ่น
ขอบเขตดานพื้นที่
การวิจัยครั้งนี้มีพื้นที่ในการวิจัย คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม
ขอบเขตดานประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 33 คน สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมือง
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จังหวัดเชียงใหม จํานวน 74 คน พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม จํานวน 33 คน ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
จํานวน 11 คน
ตัวแปร
ตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้คือ
1. ตัวแปรตน คือ สถานภาพของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมในการถายโอนภารกิจตามแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจ
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การวิจัยครั้งนี้มีสมมุติฐาน ดังนี้ บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีตําแหนง
แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
แตกตางกัน
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เพื่อความเขาใจองคกรปกครองสวนทองถิ่น การวิจัยครั้งนี้ไดนิยามศัพทเฉพาะไวดังนี้
การถ า ยโอน หมายถึ ง การปรั บ เปลี่ ย นความรั บ ผิ ด ชอบในภารกิ จ ที่ ร าชการบริ ห าร
สวนกลางและสวนภูมิภาคมอบหมายใหองคกรปกปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเปนผูปฏิบัติงานแทน
ซึ่งจะตองเชื่อมโยงกับเรื่องการเงินการคลัง งบประมาณ และการแบงรายไดใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ภารกิจ หมายถึง กิจการที่กําหนดในแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ซึ่งไดแกงานที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของประชาชนหรือความจําเปนพื้นฐานและงานที่สวน
ราชการเดิมจัดทําแผนงานและตั้งงบประมาณไว ถือวาเปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองทํา จําแนกเปน 9 ดาน คือ ดานการบริหารทั่วไป ดานการบริหารงานบุคคล ดานบริการประชาชน
ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผนการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว ดานบริหาร
การจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต และภูมิ
ปญญาทองถิ่น
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ความคิดเห็น หมายถึง ทัศนะของบุคคลที่มีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหมและมีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนราชการบริหารสวนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 284 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 กําหนดใหมีแผนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเปนกรอบทิศทางและแนวทางกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ชัดเจน

