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การวิจยั ครั้งนีม้ ีเอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วของดังนี้
1. การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. การมอบอํานาจใหแกทองถิน่ ปกครองตนเอง (Devolution)
3. ความสําคัญของการปกครองสวนทองถิ่น
4. ความหมายของการปกครองสวนทองถิ่น
5. การกระจายอํานาจ
6. การกระจายอํานาจในประเทศไทย: ความกาวหนาและขอพิจารณา
7. นโยบายและเปาหมายกระจายอํานาจตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจ
8. การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่น
9. การกระจายอํานาจดานการเงิน การคลัง และงบประมาณ
10. การถายโอนภารกิจบริการสาธารณะใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
11. การถายโอนบุคลากรและการบริหารงานบุคลสวนทองถิ่น
12. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
มีรายละเอียดดังนี้
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การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ มาตรา 78 กําหนดหลักการเกี่ยวกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยกําหนดให “รัฐตองกระจายอํานาจใหทองถิ่นพึ่งตนเอง และตัดสินใจในกิจการของทองถิ่น
ได เ อง พั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ ท อ งถิ่ น และระบบสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ ตลอดทั้ ง
โครงสรางพื้นฐาน นอกจากนั้น ในหมวด 9 ตั้งแตมาตรา 282 ถึง 290 ไดกําหนดใหรัฐจะตองให
ความเปนอิสระแกทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณของประชาชนใน
ทองถิ่นโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหลายยอมมีอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง
การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะโดย
รัฐบาลเปนผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นเทาที่จําเปนภายในกรอบของกฎหมายและ
เพื่อกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องรวมทั้งยังกําหนดอํานาจของประชาชนใน
การถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น และการเสนอใหสภาทองถิ่นออกขอบัญญัติ
ทองถิ่น (วุฒิสาร ตันไชย, 2545:27)
วุฒิสาร ตันไชย (2545:27) ไดสรุปไววา พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดวยกันเอง การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคํานึงถึง
ภาระหนาที่ระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดวยกันเอง
แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2543 กําหนดกรอบ
แนวคิด เปาหมายและแนวทางการกระจายอํานาจ เพื่อใหการกระจายอํานาจบรรลุตามเจตนารมณที่
ระบุไวในรัฐธรรมนูญโดยยึดหลักการมีสวนรวมจากทุกฝาย ไมเปนแผนที่เบ็ดเสร็จมีกระบวนการที่
ยืดหยุนและสามารถปรับวิธีการใหสอดคลองกับสถานการณและการเรียนรูจากประสบการณที่
เพิ่มขึ้น (วุฒิสาร ตันไชย, 2545:28-30)
1. กรอบแนวคิด กรอบแนวคิดในการกระจายอํานาจมีดงั นี้ คือ
1.1 ความอิสระในการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการ โดยยังคงรักษาความ
เปนรัฐเดี่ยวและความมีเอกภาพของประเทศ การมีสถาบันพระมหากษัตริยเปนประมุข และความ
มั่นคงของชาติเอาไวได ตลอดจนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเมืองการปกครอง
ทองถิ่นภายใตระบอบประชาธิปไตย
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1.2 ดานการบริหารราชการการแผนดินและการบริหารราชการสวนทองถิ่นโดย
ปรับบทบาทของราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนภูมิภาคใหสวนทองถิ่นเขามา
ดําเนินการแทนเพื่อใหราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนภูมิภาครับผิดชอบภารกิจ
มหภาคและภารกิจที่เกินขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในดานนโยบายและดานกฎหมายเทาที่จําเปนสนับสนุนดานเทคนิควิชาการ
และตรวจสอบติดตามประเมินผล
1.3 ดานประสิทธิภาพการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหประชาชน
ไดรับบริการสาธารณะที่ดีขึ้นหรือไมต่ํากวาเดิมมีคุณภาพมาตรฐานการบริหารมีความโปรงใสมี
ประสิทธิภาพและรับผิดชอบตอผูใชบริการมากขึ้นรวมทั้งสงเสริมใหภาคประชาสังคมและชุมชนมี
สวนรวมในการตัดสินใจรวมดําเนินงานและติดตามตรวจสอบ (วุฒิสาร ตันไชย, 2545: 30-31)
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2. แนวทางการกระจายอํานาจ
แนวทางการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ได กํ า หนดแนว
ทางการดําเนินไว ประกอบดวย
2.1 การถายโอนภารกิจและการจัดแบงอํานาจหนาที่ระหวางรัฐกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกําหนดภารกิจการถายโอนพิจารณาจากอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทั้งนี้ยังขึ้นอยูกับความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะรับการถายโอนรวมทั้งการสราง
กลไกและระบบควบคุ ม คุ ณ ภาพมาตรฐานมารองรั บ ตลอดจนการปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ ภารกิจที่ถายโอนจัดเปน 6 กลุมภารกิจ ประกอบดวย
2.1.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1.2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวติ
2.1.3 ดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
2.1.4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
2.1.5 ดานบริหารการจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
2.1.6 ดานศิลปวัฒนธรรมจารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
2.2 การกระจายอํานาจการเงิน การคลังและงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ซึ่งตองมีการพิจารณาภาพรวมรายไดของทองถิ่น 3 องคประกอบคือ
2.2.1 รายไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บและจัดหาเองทั้งที่เปนภาษี
ทองถิ่นและรายไดอื่น
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2.2.2 รายไดที่รัฐจัดแบงหรือจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึง
รายไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเพิ่ม
2.3 รายไดประเภทเงินอุดหนุนแนวทางการถายโอนบุคลากรใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และการบริหารงานบุคคล โดยการโอนบุคลากรตองสอดคลองกับภาระหนาที่และ
ความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งยังตองมีความราบรื่นคลองตัวสอดคลองกับความ
จําเปนความตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความยืดหยุนจูงใจใหคนทํางานในทองถิ่น
มี ห ลั ก ประกั น ความก า วหน า ยึด หลั ก การตามระบบคุ ณ ธรรมและต อ งมี ม าตรฐานใกล เ คี ย งกั บ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่รัฐอื่น ๆ
2.4 แนวทางการพัฒนาระบบตรวจสอบ และการมีสวนรวมของประชาชน และภาค
ประชาสังคมเพื่อใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใสตรวจสอบได
ทั้งยังตองปรับปรุงกลไกการตรวจสอบทางการเงินและการใชจายงบประมาณ การใหภาคเอกชนเขา
มาชวยเสริมการทํางานตรวจสอบของภาครัฐและสงเสริมใหประชาชนและภาคประชาสังคม เขามา
มีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในดานนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมจัดซื้อจัด
จางและรวมตรวจสอบติดตามประเมินผล
2.5 การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซึ่งมีภารกิจที่ตองดําเนินการ ประกอบดวย
2.5.1 การเตรียมความพรอมใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.5.2 การปรับโครงสรางภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรองรับการถาย
โอนภารกิจ
2.5.3 การพัฒนาองคกรในระดับจังหวัดเพื่อรองรับการถายโอน
2.5.4 การปรับปรุงระบบการวางแผนระบบงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบการ
บริหารงานบุคคลระบบติดตามตรวจสอบ และระบบขอมูล
2.5.5 การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.5.6 การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและผูบริหารทองถิ่น การเพิ่มขีดความ
สามารถของประชาชนและภาคประชาสังคมในการตรวจสอบ
2.6 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบใหสอดคลองกับการถายโอนภารกิจการแกไข
กฎหมายมีสาระเกี่ยวของกับเรื่องตาง ๆ ดังนี้
2.6.1 การปรับปรุงกฎหมายงบประมาณเพื่อรองรับการจัดสรรเงินจากภาครัฐ
2.6.2 การจั ด ให มี ก ฎหมายว า ด ว ยระบบงบประมาณท อ งถิ่ น และระบบการ
ตรวจสอบทางการเงินการคลังทั้งภายในและภายนอก
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2.6.3 การปรั บ ปรุ ง ระบบการกํ า กั บ ดู แ ลของราชการบริ ห ารส ว นกลางและ
ราชการบริหารสวนภูมิภาคใหมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับระบบศาลปกครอง
2.6.4 การปรับปรุงโครงสรางราชการบริหารสวนภูมิภาค
2.6.5 การจัดใหมีกฎหมายวาดวยความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถิน่
และการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถิ่น
2.6.6 การจัดใหมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคลเพื่อรองรับการ
ถายโอนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ
2.7 กลไกการกํากับดูแลการถายโอนภารกิจและการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและแผนปฏิบัติการโดยกลไกดังกลาวจะมี
หนาที่กํากับดูแลเกี่ยวกับการถายโอนภารกิจโดยมีกระบวนการรับฟงการคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ
และประชาชนมีกระบวนการตัดสินใจที่รวดเร็วเพื่อแกไขปญหาที่เกิดจากการถายโอนมีการศึกษา
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ วิธีการ รูปแบบและแนวทางการถายโอนภารกิจอยางสม่ําเสมอ
ตอเนื่องและทันตอเหตุการณ
2.8 การสร า งระบบประกั น คุ ณ ภาพบริ ก ารสาธารณะขององค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่น โดยหนวยราชการสวนกลางยังคงตองกําหนดมาตรฐานทั่วไปของการจัดบริการสาธารณะ
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และกํากับใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะโดยมีการแขงขันระหวางทองถิ่นตลอดจนรัฐหรือองคกร
กลางเขามารวมทําการประเมินรวมกับประชาชนและประชาสังคม (วุฒิสาร ตันไชย, 2545 : 32-35)
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3. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะ
กฤษณ จินตะเวช (2545 : 9) ไดใหความหมาย บริการสาธารณะ หมายถึง องคกรที่มีขึ้น
เพื่อสนองความตองการสวนรวมของประชาชนหรือทําใหเกิดความสะดวกสบายในการอยูรวมกัน
ในชุมชน เชน องคการรถไฟ องคการแกส หรือองคการขนสงสาธารณะเปนตน โดยองคกรดังกลาว
มุงเนนถึงภาระของฝายปกครองที่จะตองดําเนินการในฐานะรัฐสวัสดิการและมีรูปแบบในการจัดทํา
แตกตางกันไปตามลักษณะของงานที่องคกรฝายปกครองนั้น ๆ รับผิดชอบโดยมีกฎหมายรองรับ
เพื่อประโยชนของมหาชน
ประยูร กาญจนดุล (2535 : 108) ไดใหความหมายไววา การบริการสาธารณะ หมายถึง
กิ จการที่ อยู ในความอํ านวยการหรื ออยู ในความควบคุ มของฝ ายปกครองที่ จั ดทํ าขึ้ นโดยมี วั ตถุ ประสงค
เพื่อสนองความตองการของสวนรวมของประชาชน
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4. เงื่อนไขของการกระจายอํานาจ
เงื่อนไขของการกระจายอํานาจที่ควรพิจารณาถึง มีดังนี้ คือ
4.1 สภาวะของชุมชน
เงื่อนไขประการแรกของการกระจายอํานาจทางการเมืองสูชุมชนระดับลางคือ
การมีอยูของชุมชน ซึ่งเปนหนวยที่จะรับการกระจายอํานาจ การกระจายอํานาจจะมีโอกาสประสบ
ผลสําเร็จไดก็ตอเมื่อมีชุมชนที่เขมแข็ง มีความตองการปกครองตนเอง ยิ่งถาชุมชนมีศักยภาพทาง
การเงินการคลัง มีผูนําที่เขมแข็ง มีความสามัคคีเกลียวกลมกัน มีวัฒนธรรมที่เนนการชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน เห็นประโยชนของชุมชนโดยสวนรวมและมีวัฒนธรรมประชาธิปไตยดวยแลวโอกาสที่
จะกระจายอํ า นาจประสบความสํา เร็ จ ก็สูง ในทางตรงกัน ขาม ถาในพื้ น ที่ห นึ่งมีคนอยูรวมกัน
หนาแนนแตไมมีความเปนชุมชน คือตางคนตางอยู ไมสนใจที่จะดําเนินกิจกรรมทางสาธารณะ
รวมกัน ไมมีผูนําชุมชน หรือมีวัฒนธรรมแบบแบงกลุมแบงพวก ฯลฯ ดังนี้แลว ถึงจะมีการออก
กฎหมายจั ด ตั้ ง ให พื้ น ที่ นั้ น เป น หน ว ยการปกครองท อ งถิ่ น ขึ้ น มาแต ก ารกระจายอํ า นาจใน
สถานการณเชนนี้ก็ยากที่จะประสบความสําเร็จลงได
4.2 สภาวะขององคกร
องคกรตาง ๆ มีสภาวะแวดลอมทั้งภายในและภายนอกที่แตกตางกัน องคกรที่มี
สภาวะแวดล อ มภายนอกเปลี่ ย นแปลงรวดเร็ ว ตลอดเวลาจํ า เป น ต อ งปรั บ ตั ว ให ทั น กั บ สภาวะ
แวดลอมเสมอหรือในกรณีที่องคกรเนนกลยุทธเพื่อการขยายตัว ตองการสงเสริมความคิดริเริ่ม
ต อ งการสร า งงานใหม ห รื อ ต อ งการทดลองงานใหม การกระจายอํ า นาจจะสมประโยชน ต าม
หลักการของการปกครองทองถิ่น ในทางตรงกันขามองคกรที่มีสภาวะแวดลอมคงที่เนนวิธีการ
ทํางานแบบเดิมๆ ตองการรัก ษาสถานภาพเดิมเอาไวไมสงเสริมการขยายตัวหรือเปลี่ ยนแปลง
รูปแบบการทํางานหรือองคกรที่กําลังใชกลยุทธเพื่อลดขนาดการดําเนินงานหรือตองการยุบเลิก
องคกร ในกรณีนี้การรวมอํานาจการบริหารและการตัดสินใจอาจมีความเหมาะสมมากกวาการ
กระจายอํานาจ
4.3 สภาวะผูบริหารของหนวยงานระดับลาง
เมื่อหนวยงานระดับลางมีอํานาจตัดสินใจผูบริหารหนวยงานระดับลางจะตองใช
ดุลพินิจหรืออํานาจนั้นเพื่อประโยชนสูงสุดขององคการ อยางไรก็ตามในความเปนจริงนั้นผูบริหาร
ระดับลางอาจตัดสินใจพลาดดวยความรูเทาไมถึงการณหรือเพราะความดอยประสิทธิภาพของ
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ผูบริหารเองหรืออาจมีแรงจูงใจที่จะใชอํานาจหรือดุลพินิจนั้นเพื่อตนเองเพื่อพวกพองหรือเพื่อ
เหตุผลอื่นใดก็ได ดังนั้นการกระจายอํานาจจึงอาจไมประสบผลสําเร็จไดหากผูบริหารระดับลางขาด
ภาวะความเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ
4.4 วัฒนธรรมขององคกร
องคก รที่ ใ ช วิ ธีก ารบริ ห ารแบบมี สว นรว มอยา งกว า งขวางมีวั ฒ นธรรมแบบ
ประชาธิปไตยเปดเผยโปรงใสยอมเกื้อกูลสนับสนุนใหการกระจายอํานาจประสบผลสําเร็จไดสูง
ในทางตรงขามการกระจายอํานาจใหองคกรที่มีวัฒนธรรมแบบเผด็จการบริหารงานแบบปดตัวเอง
หรือผูคนในและนอกองคกรมีทาทีเมินเฉยตอกันและกัน ไมสนใจองคกรยอมไมสมประโยชนของ
การกระจายอํานาจแนนอน
4.5 ศักยภาพของบุคลากรในองคกร
องคกรที่มีบุคลากรที่มีความพรอมสูงมีความกระตือรือรนและมีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่สูงเมื่อไดรับโอกาสในการตัดสินใจโดยอิสระจะสามารถแสดงศักยภาพของตนเองมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคพัฒนาองคกรใหเจริญกาวหนาได ในทางตรงกันขามการกระจายอํานายให
องคกรที่มีบุคลากรดวยประสิทธิภาพยอมไมอาจคาดหวังการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ไดมากนัก
4.6 ลักษณะกิจกรรม
ในทางเศรษฐศาสตรนั้นกิจกรรมแตละประเภทมีขนาดการดําเนินการที่ประหยัด
แตกตางกันออกไปกิ จกรรมบางประเภทสามารถดําเนินการขนาดเล็ก แตประหยัดได เพราะมี
โครงสรางตนทุนคงที่ในสัดสวนนอยและมีตนทุนแปรผันในสัดสวนสูง กิจกรรมประเภทนี้สามารถ
กระจายอํานาจใหหนวยงานระดับลางดําเนินการไดตามสภาพของหนวยงานและชุมชน
ในทางตรงกันขามกิจกรรมบางประเภทที่มีโครงสรางตนทุนคงที่สูงแตมีตนทุน
แปรผัน ค อนข างต่ํ าในกรณี นี้ควรดําเนินการในขนาดที่ ใหญจึ งจะสามารถประหยั ดตน ทุ น การ
ดําเนินการไดกิจ กรรมประเภทนี้ ควรดําเนินการแบบรวมศูน ยเพื่อประหยัดตนทุนการกระจาย
กิ จ กรรมให แ ต ล ะหน ว ยงานหรื อ แต ล ะชุ ม ชนดํ า เนิ น การกั น เองโดยลํ า พั ง นอกจากจะไม ช ว ย
ประหยัดแลวยังอาจมีความสิ้นเปลืองอยางมากอีกดวย (ปวีณา ธูปทอง, 2546 : 19-20)
โดยสรุปการกระจายอํานาจจะบรรลุเปาหมายหรือไมขึ้นอยูกับเงื่อนไขหลาย
ประการดังกลาวแลวขางตน
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การมอบอํานาจใหแกทองถิ่นปกครองตนเอง (Devolution)
ปวีณา ธูปทอง (2546 : 14-16) ไดสรุปไววาการมอบอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนการมอบอํานาจใหประชาชนในทองถิ่นมีอํานาจปกครองตนเองอยางแทจริงเปนการ
มอบอํานาจใหทั้งในทางการเมืองและการบริหารเปนเรื่องที่ทองถิ่นมีอํานาจที่จะกําหนดนโยบาย
และควบคุมการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายของทองถิ่นของตนเองได ทั้งนี้ในทางทฤษฎีอาจมี
กรรมวิธีในการกระจายอํานาจได 2 กรณี คือ
1. การกระจายอํานาจไปใหหนวยการปกครองตามเขตพื้นที่ (Territory) เชน
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล
2. การกระจายอํ านาจไปให หน วยการปกครองตามลั กษณะเฉพาะกิ จกรรม (Activity)
หรือหนาที่ (Function) เชน การประปา การไฟฟา การโทรศัพท
อยางไรก็ตามสําหรับประเทศที่ยังไมมีความพรอมในการที่จะใหทองถิ่นไดปกครอง
ตนเองอยางแทจริงอยาง เชน ประเทศไทยรูปแบบการกระจายอํานาจจึงเปนลักษณะของการแบง
อํานาจมากกวาแมวาในปจจุบันจะไดมอบอํานาจทางการปกครองแกทองถิ่นในรูปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแบบตางๆ แลวก็ตามแตลักษณะการกําหนดนโยบายและการควบคุมการ
ปฏิบัติก็ยังตอบสนองตอนโยบายรัฐบาลเปนสําคัญโดยลักษณะที่สําคัญของการปกครองทองถิ่น
ไทยก็ คื อ การที่ ฝ า ยบริ ห ารขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มาจากการเลื อ กตั้ ง โดยตรงของ
ประชาชนในทองถิ่นนั่นเองแตระบบการบริหารโดยรวมแลวยังเปนแนวทางของการแบงอํานาจอยู
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ความสําคัญของการปกครองทองถิ่น
การที่รัฐบาลจะลดภาระการดําเนินงานในทองถิ่นและมุงหมายใหการปกครองทองถิ่นมี
บทบาทในการดําเนินงานบนพื้นฐานการปกครองตนเอง รัฐบาลกลางตองใหการยอมรับความ
สําคัญของการปกครองทองถิ่น ดังนี้
1. การปกครองทองถิ่นทําใหประชาชนในทองถิ่นรูจักการปกครองตนเอง คือ การที่
ประชาชนมี สวนรวมในการปกครองโดยไดรับเลือกตั้งใหเขามารั บผิดชอบการบริหารงานใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น การที่ผูบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองฟงเสียงประชาชน
เป ด โอกาสให ป ระชาชนออกเสี ย งประชามติ แ ละให ป ระชาชนมี อํ า นาจถอดถอนและการที่
ประชาชนในทองถิ่นมีสวนรับรูถึงปญหาและชวยแกไขปญหาในทองถิ่นของตน ดังนั้นการกระจาย
อํานาจไปในระดับต่ําที่สุดเปนสิ่งสําคัญเพื่อสรางรากฐานใหทองถิ่น
2. การปกครองทองถิ่นนอกจากจะเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลกลางแลวในแต
ละทองถิ่นยอมมีปญหาและความตองการที่แตกตางกันการแกปญหาหรือการตอบสนองความ

14

มห
าวิท

ยาล
ัย

ราช

ภัฏ
เชีย

งให

ม่

ตองการแกประชาชนในทองถิ่นในรูปแบบที่เหมือนกันยอมไมบังเกิดผลสูงสุด ดังนั้นการปกครอง
ทองถิ่นจึงมีความเหมาะสมที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในทองถิ่นมากที่สุดโดยเฉพาะกิจการบางอยาง
เปนเรื่องเฉพาะในทองถิ่นซึ่งไมเกี่ยวพันกับทองถิ่นอื่นและไมมีสวนไดสวนเสียตอประเทศโดย
สวนรวม จึงเปนการสมควรที่จะใหประชาชนในทองถิ่นดําเนินการเอง โดยรัฐบาลกลางมีหนาที่
ควบคุมดูแลเทาที่จําเปน ดังนั้นการแบงเบาภาระทําใหรัฐบาลกลางมีเวลาดําเนินการในเรื่องสําคัญ ๆ
หรือกิจการใหญๆ ในระดับชาติอันเปนประโยชนตอประเทศชาติโดยสวนรวมภาระหนาที่ตางๆ
ของรัฐบาลกลางจะนอยลง มีความคลองตัวในการดําเนินงานมากขึ้น
3. การปกครองทองถิ่นสามารถตอบสนองความตองการของทองถิ่นโดยทองถิ่นไม
ตองเสียเวลาเสนอเรื่องขออนุมัติไปยังรัฐบาลกลางทําใหทองถิ่นบริหารงานเสร็จสิ้นลงภายใน
ทองถิ่นนั่นเองไมตองสิ้นเปลืองเวลาและคาใชจายโดยไมจําเปน
4. การปกครองทองถิ่นเปนแหลงสรางและพัฒนาผูนําทางการเมืองการบริหารของ
ประเทศในอนาคตผู นํ า การเมื อ งการปกครองท อ งถิ่ น ที่ เ รี ย นรู ป ระสบการณ ท างการเมื อ งการ
ปกครอง และการบริหารในทองถิ่นยอมมีพื้นฐานที่ดีตออนาคตทางการเมืองการปกครองและการ
บริหารในระดับประเทศตอไป
5. การปกครองทองถิ่นสอดคลองกับแนวความคิดการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเอง
เพราะการปกครองทองถิ่นยึดหลักการกระจายอํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมการพัฒนา
ชนบท ที่ผานมายังมีอุปสรรคสําคัญ คือ การขาดการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น ซึ่งการ
พัฒนาชนบทที่สัมฤทธิ์ผลนั้นจะตองมาจากการริเริ่มและการชวยตนเองของประชาชนในทองถิ่น
แต ก ารกระจายอํ า นาจดั ง กล า วนั้ น มี ข อ พึ ง ระวั ง โดยเฉพาะขอบเขตการกระจายอํ า นาจและ
ความสามารถของประชาชนในทองถิ่นตอการปกครองตนเอง ดังนั้นความสําคัญของการปกครอง
สวนทองถิ่นจึงอยูที่รัฐบาลกลางจะใหความสําคัญตอพื้นที่วามีความเจริญมากนอยเพียงใด ทั้งนี้
การบรรลุผลตอความเจริญของพื้นที่นั้น รัฐบาลกลางตองใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระใน
การปกครองตนเองอยางแทจริงแตทั้งนี้จะตองพัฒนาความพรอมของประชาชนในทองถิ่นดวย
(ปวีณา ธูปทอง, 2546 : 14-15)
ความหมายของการปกครองสวนทองถิ่น
ไดมีผูใหความหมายของการปกครองทองถิ่นหลายความหมาย ดังนี้
การปกครองทองถิ่น หมายถึง การปกครองของชุมชนหนึ่ง ซึ่งชุมชนเหลานั้นมีลักษณะ
แตกตางกันตามความเจริญ จํานวนประชากร หรือขนาดของพื้นที่ โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองมีอํานาจอิสระในการปฏิบัติหนาที่ตามความเหมาะสม
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การปกครองทองถิ่น หมายถึง การปกครองที่ประชาชนในทองถิ่นมีสิทธิตามกฎหมายที่
จะดําเนินการปกครองตนเอง เพื่อประโยชนแกประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ
การปกครองทองถิ่น หมายถึง การปกครองตนเอง ซึ่งโดยทั่วๆ ไปมีลักษณะจําลองจาก
รัฐบาลกลาง ซึ่งแบงออกเปน 2 ฝาย คือองคการฝายบริหารและองคการฝายนิติบัญญัติ
การปกครองทองถิ่น หมายถึง การปกครองที่ประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการ
ปกครองตนเอง ซึ่งมุงเนนใหประชาชนสามารถเลือกตัวแทนเขาไปทําหนาที่บริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแทนตนเอง (ปวีณา ธูปทอง, 2546: 16)
ดั้งนั้นพอจะสรุปไดวา การปกครองทองถิ่น หมายถึง การที่ประชาชนมีสิทธิในการเลือก
ผูนําเพื่อมาปกครองตนเอง โดยประชาชนไดมีสวนรวม เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
นั้นๆ
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การกระจายอํานาจ
1. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ
การกระจายอํานาจสูทองถิ่น คือ ยุทธศาสตรหนึ่งในการบริหารจัดการบานเมืองของรัฐ
ในระบอบประชาธิปไตย โดยมุงลดบทบาทของรัฐในสวนกลางลงเหลือภารกิจหลักที่ตองทําเทาที่
จําเปน และใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารงานของชุมชน ตามเจตนารมณของประชาชน
มากขึ้น
การกระจายอํานาจสูทองถิ่นเปนการกระจายสิ่งตอไปนี้จากสวนกลางใหแกทองถิ่น
1.1 การกระจายหน า ที่ คื อ การมอบหมายหน า ที่ ที่ ดํ า เนิ น การเพื่ อ ผลประโยชน
โดยตรงกับทองถิ่นไปใหทองถิ่นรับผิดชอบดําเนินการเอง
1.2 การกระจายอํานาจการตัดสินใจ คือการมอบอํานาจการตัดสินใจในดําเนินการ
ตามหนาที่ที่ทองถิ่นจะตองรับผิดชอบดําเนินการเอง ใหทองถิ่นมีอํานาจสมบูรณตั้งแตการกําหนด
นโยบายจนถึงขั้นการปฏิบัติตามนโยบาย
1.3 การกระจายทรัพยากรการบริหาร คื อ การถ ายโอนบุ คลากร งบประมาณ เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมใหกับทองถิ่น เพื่อที่ทองถิ่นจะไดมีทรัพยากรการบริหารอยางเพียงพอและเหมาะสมตอ
การดําเนินงานในกิจการของทองถิ่น
1.4 การกระจายความรั บ ผิด ชอบตอหนาที่ เป น การกระจายความรั บผิ ด ชอบต อ
ภารกิจหนาที่ที่ รัฐใหแ กผูบริห ารทองถิ่นและประชาชนรว มกันรับผิดชอบ แทนที่จะเป นความ
รับผิดชอบตอภารกิจหนาที่ของรัฐแตเพียงผูเดียว
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1.5 การกระจายความพรอม เปนการกระจายความพรอมที่มีอยูในสวนกลางใหกับ
ทองถิ่นเพื่อสรางขีดความสามารถใหกับทองถิ่นเปนการทําใหทองถิ่นมีความเขมแข็ง สามารถ
บริหารจัดการทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2. หลักการพื้นฐานของการปกครองทองถิ่น
การปกครองทองถิ่นมีหลักการพื้นฐานที่สาํ คัญ 4 ประการ คือ
2.1 การเปนสวนยอยหนึ่งของรัฐ (Subsidarily) เนื่องจากการปกครองทองถิ่นเปนสิ่ง
ที่รัฐจัดตั้งขึ้นมาดังนั้น รัฐ ผูบริหารทองถิ่นและประชาชนควรตองทําความเขาใจเบื้องตนรวมกัน
ก อนว า รั ฐ มี ค วามชอบธรรมในการออกกฎหมาย ระเบีย บเพื่อจั ด ตั้ ง ยุบ เลิก หรือ รวมกํา หนด
โครงสราง กระบวนการดําเนินงาน และควบคุม กํากับดูแล ตลอดจนปรับเปลี่ยนฐานะของการ
ปกครองทองถิ่นไดตามเห็นสมควร แตทั้งนี้ตองคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่นดวย
นั่นคือ การปกครองสวนทองถิ่นยังคงเปนหนวยการปกครองยอยสวนหนึ่งของรัฐ
2.2 ความเปนอิสระของทองถิ่น (Local autonomy) ความเปนอิสระของทองถิ่นใน
ที่นี้ครอบคลุมความหมายใน 4 ประการคือ
2.2.1 ความเป น อิส ระในฐานะที่เ ปน สวนยอ ยสว นหนึ่งของรั ฐ ซึ่ ง ไม ใ ชเ ปน
ความอิสระเด็ ดขาดไปจากรัฐบาลกลางแตเ ปนความอิสระที่มีความสัมพันธ เชื่ อมโยง ระหวาง
สวนกลางกับสวนทองถิ่นอยางเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไมวาการปกครองทองถิ่นนั้นจะอยูภายใต
ระบบรัฐเดียวหรือระบบสหพันธรัฐก็ตาม
2.2.2 ความเป น อิ ส ระของหน ว ยงานบริ ห ารของท อ งถิ่ น ในการตั ด สิ น ใจ
ดําเนินการในภารกิจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากสวนกลางโดยที่มีการแทรกแซงจากสวนกลาง
นอยที่สุด
2.2.3 ความเป น อิ ส ระของประชาชนในท อ งถิ่ น ที่ จ ะเข า มามี ส ว นร ว มใน
การบริหารงานของทองถิ่นทั้งโดยทางตรงและโดยทางออมเพื่อใหมีการบริหารงานที่สอดคลองกับ
เจตนารมณของทองถิ่นนั้น
2.2.4 ความเปนอิสระของทองถิ่น ที่ควบคูไปกับความรับผิดชอบที่ตรวจสอบ
ได เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายทั้งตามกฎหมายและตาม
ความคาดหวังของประชาชนและเพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานคือความเปนอิสระที่มี
ความรับผิดชอบตอหนาที่นั่นเอง
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3. การมีสวนรวมของประชาชน (People’s participation)
การปกครองของประชาชนเปนการแสดงออกซึ่งการยอมรับหลักการอํานาจอธิปไตยเปน
ของปวงชนและแสดงออกโดยการเขามามีสวนรวมในการใชอํานาจอธิปไตยผานสถาบันและ
กระบวนการทางการเมือง องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรที่ประชาชนสามารถเขามามี
สวนรวมไดทั้งโดยตรงและโดยออม
การปกครองโดยประชาชนเปนสิ่งสําคัญและถือเปนหัวใจสําคัญของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแตการปกครองโดยประชาชนมักเปนสิ่งที่เปนไปไดยากในสังคมที่ระบบราชการ
มี ห รื อ เคยชิ น ต อ การใช อํานาจปกครอง การแบงปน อํา นาจกั บสว นอื่นของสั งคม ไมวา จะเปน
ภาคเอกชน ภาคประชาชนในสังคมดังกลาวจะมีขอบเขตจํากัดมากโดยที่อํานาจยังรวมศูนยอยูที่
สวนกลางอยางเหนียวแนน การปกครองโดยประชาชนในรูปการปกครองทองถิ่นจึงมักเปนไปได
เพียงรูปแบบแตเนื้อหาสาระของการปกครองตนเอง กลับมีเพียงสวนเล็กนอยและในทายที่สุด การ
ปกครองเพื่อประชาชน เปนเปาหมายสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นเพื่อ
เปนหลักประกันวาผูที่เขามาทําหนาที่แทนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกระทําการตางๆ เพื่อ
สวนรวมโดยแทประชาชนจะตองเขามีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
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4. ความใกลชิดกับทองถิ่น (Proximity)
การปกครองสวนทองถิ่นเปนระบบการเมืองการปกครองระดับฐานรากที่มีความใกลชิด
กับชุมชนทองถิ่นมากที่สุดทําใหรูและเขาใจถึงสภาพแวดลอม สภาพปญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นใน
ทองถิ่นนั้นๆ ไดเปนอยางดีและสามารถเขาแกไขปญหาไดตรงจุดและรวดเร็ว กลาวอีกนัยหนึ่ง
หน า ที่ ห รื อ กิ จ กรรมที่ ใ กล ชิ ด กั บ ท อ งถิ่ น ควรให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบ
ดําเนินการ ดวยเหตุนี้รัฐจึงกระจายหนาที่และอํานาจตัดสินใจดําเนินการใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ปวีณา ธูปทอง, 2546:17)

การกระจายอํานาจในประเทศไทย : ความกาวหนาและขอพิจารณา
1. นโยบายและเปาหมายของการกระจายอํานาจ
นโยบายกระจายอํ า นาจตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทยรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2544 มีบทบัญญัติที่กําหนดเปนนโยบายและหลักการที่สําคัญของรัฐ
ดังนี้ (สถาบันพระปกเกลา,2545:31-32)
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1.1 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ รัฐตองกระจายอํานาจใหทองถิ่นพึ่งตนเองและ
ตั ด สิ น ใจในกิ จ การท อ งถิ่ น ได เ อง พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ท อ งถิ่ น และระบบสาธารณู ป โภคและ
สาธารณู ปการตลอดทั้งโครงสร างพื้ น ฐานสารสนเทศในทองถิ่น ใหทั่ ว ถึ ง และเทา เที ย มกั น ทั่ ว
ประเทศรวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญโดย
คํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น
1.2 ความเปนอิสระของทองถิ่นภายใตบังคับมาตรา 1 (มาตรา 1 ประเทศไทยเปน
ราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกมิได) รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกทองถิ่นตามหลัก
แหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น (มาตรา 282)
1.3 สิทธิจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทองถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเอง
ไดยอมมีสิทธิไดรับจัดตั้งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา 283
วรรคแรก)
1.4 ความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทั้งหลายยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลังและมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ (มาตรา 284 วรรคแรก)
1.5 ความสัมพันธระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.5.1 อํานาจหนาที่การกําหนดอํานาจและหนาที่ระหวางรัฐกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเองใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหแกทองถิ่นเปนสําคัญ (มาตรา 284 วรรคสอง)
1.5.2 การพั ฒ นาการกระจายอํ า นาจของรั ฐ ให มี ก ฎหมายกํ า หนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจที่มีสาระเกี่ยวกับการกําหนดอํานาจหนาที่ การจัดสรรสัดสวนภาษีอากร
และการมีคณะกรรมการทําหนาที่ดังกลาว (มาตรา 284 วรรคสาม) กํากับดูแลการกํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองทําเทาที่จําเปนตามที่กฎหมายบัญญัติแตตองเปนไปเพื่อการคุมครอง
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม ทั้งนี้จะกระทบถึง
สาระสํ า คั ญ แห ง หลั ก การการปกครองตนเองตามเจตนารมณ ข องประชาชนในท อ งถิ่ น หรื อ
นอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว มิได
2. โครงสรางองคกรปกครองสวนทองถิ่น (มาตรา 285)
ตามนโยบายการกระจายอํานาจ ตองมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพื่อรองรับนโยบายการกระจายอํานาจ ซึ่งไดชี้แจงโครงสรางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไว ดังนี้ (สถาบันพระปกเกลา,2545:32)
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2.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีสภาทองถิ่นและคณะผูบริหารทองถิ่นและ
คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
2.2 สมาชิกสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง
2.3 คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นใหมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาทองถิ่น
2.4 การเลือ กตั ้ง สมาชิก สภาทอ งถิ ่น และคณะผู บ ริห ารทอ งถิ ่น หรือ ผู บ ริห าร
ทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
2.5 สมาชิก สภาทอ งถิ่น คณะผูบริห ารทอ งถิ่น หรือ ผูบ ริห ารทอ งถิ่น มีว าระการ
ดํารงตําแหนงคราวละสี่ป
2.6 คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นจะเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือ
เงินเดือนประจําพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวน
ทองถิ่นมิได
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3. การถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งใน
องค กรปกครองสว นทองถิ่นใดมี จํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูมีสิทธิ เ ลื อกตั้ งที่ มา
ลงคะแนนเสียง เห็นวาสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่นผูใดขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้นไมสมควรดํารงตําแหนงตอไปใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นผูนั้นพนจาก
ตําแหนง การลงคะแนนเสียงตองมีผูมีสิทธิเลือกตั้งมาลงคะแนนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูมี
สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา 286) (สถาบันพระปกเกลา, 2545 : 32)
4. การริเริ่มเสนอขอบัญญัติทองถิ่น ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใด มีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
นั้น มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานสภาทองถิ่นเพื่อใหสภาทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่น
ได คํารองนั้นตองจัดทํารางขอบัญญัติทองถิ่นเสนอมาดวย หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อรวมทั้งการ
ตรวจสอบ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา 287) (สถาบันพระปกเกลา, 2545 : 32-33)
5. การบริหารงานบุคคลทองถิ่น
ในด า นการบริ ห ารงานบุ ค ลท อ งถิ่ น ได ป รั บ เปลี่ ย นกฎหมายหลายมาตราเพื่ อ ความ
เหมาะสม ซึ่งไดใหรายละเอียด ดังนี้ (สถาบันพระปกเกลา, 2545 : 33)
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5.1 การแตงตั้งและการใหพนจากตําแหนง การแตงตั้งและการใหพนักงานและ
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพนจากตําแหนง ตองเปนไปตามความตองการและความ
เหมาะสมของแตละทองถิ่น และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่น
กอน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา 288 วรรคสอง)
5.2 คณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่น องคประกอบ 3 ฝายที่มีจํานวนเทากัน คือ
ผูแทนของหนวยราชการที่เกี่ยวของผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูทรงคุณวุฒิซึ่งมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา 288 วรรคสอง)
5.3 การบริหารงานบุคคล การโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และ
การลงโทษพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
(มาตรา 288 วรรคสาม)

ราช

6. หนาที่ตอศิลปะ จารีตประเพณีทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีหนาที่
บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น (มาตรา 289
วรรคแรก) (สถาบันพระปกเกลา, 2545: 33)

มห
าวิท

ยาล
ัย

7. สิทธิจัดการศึกษาและการฝกอาชีพ องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีสิทธิที่จะจัด
การศึกษาอบรมและการฝกอาชีพตามความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่นนั้น และเขา
ไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ แตตองไมขัดตอมาตรา 43 และมาตรา 81 ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ การจัดการศึกษาอบรมภายในทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
คํานึงถึงการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นดวย
(มาตรา 289 วรรคสอง และวรรคสาม)
มาตรา 43 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป
ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย
การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและเอกชน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพและเอกชนภายใตการกํากับดูแลของรัฐยอม
ไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ มาตรา 81 รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุน
ใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรมจัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ
ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมสรางเสริมความรูและ
ปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
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อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปวิทยาการตางๆ เรงรัดพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ (สถาบันพระปกเกลา, 2545:33)
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8. การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอม
เพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจ
หนาที่ ตอไปนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา 290) สถาบันพระปกเกลา (2545:34) ไดใหรายละเอียด
ดังนี้
8.1 การจัดการการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่อยูในเขตพื้นที่
8.2 การเขาไปมีสวนรวมในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยู
นอกเขตพื้นที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน
8.3 การมี ส ว นร ว มในการพิ จ ารณาเพื่ อ ริ เ ริ่ม โครงการ หรื อ กิ จ กรรมใดนอกเขต
พื้ น ที่ ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบต อ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มหรื อ สุ ข ภาพอนามั ย ของประชาชนในพื้ น ที่
(สถาบันพระปกเกลา, 2545:34)
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นโยบายและเปาหมายกระจายอํานาจตามกฎหมายกําหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 ตราขึ้นตาม มาตรา 284 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยซึ่งมีบทบัญญัติที่
เปนนโยบายเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ ดังนี้
1. คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การจั ด ตั้ง คณะกรรมการกระจายอํา นาจให แ กอ งคก รปกครองสว นทอ งถิ่ น นั้น ดัง นี้
(สถาบันพระปกเกลา,2545:34)
1.1 จั ด ตั้ ง “คณะกรรมการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ”
ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี (เปนประธาน) กรรมการจากรัฐมนตรีและ
หัวหนาหนวยราชการ 11 คน (รวมภาครัฐ 12 คน) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 12 คน
ผูทรงคุณวุฒิ 12 คน มีหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เปนเลขานุการคณะกรรมการ
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1.2 คณะกรรมการกระจายอํานาจ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ จัดทําแผนการกระจาย
อํานาจการจัดระบบการบริการสาธารณะของรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปรับปรุงสัดสวน
ภาษีอากรและรายไดระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอน
การถายโอนภารกิจประสานการถายโอนขาราชการสวนกลาง ขาราชการสวนทองถิ่น และพนักงาน
รั ฐ วิ ส าหกิ จ พิ จ ารณาหลั ก เกณฑ ก ารจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น ให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกระจายอํานาจการอนุมัติหรือการอนุญาตที่มีกฎหมาย
บัญญัติใหตองขออนุมัติขออนุญาตไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอแนะการตรากฎหมาย
ประกาศ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามแผนการกระจายอํานาจ เสนอแนะ
การจัดสรรเงินงบประมาณที่จัดสรรเพิ่มใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเนื่องจากการถายโอน
ภารกิจจากสวนกลางเสนอแนะมาตรการดานการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณและ
การรั ก ษาวิ นั ย ทางการเงิ น การคลั ง ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เสนอแนะและจั ด ระบบ
ตรวจสอบและการมี สวนร วมของประชาชนในทองถิ่น เสนอความเห็น ต อนายกรั ฐมนตรี เ พื่อ
พิจารณาสั่งการในกรณีที่ปรากฏวาสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไมดําเนินการตามแผนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.3 ใหมีสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สั ง กั ด สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี รั บ ผิ ด ชอบงานเลขานุ ก ารของคณะกรรมการฯ
(สถาบันพระปกเกลา, 2545 : 34)
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2. การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
การกํ า หนดอํ า นาจและหน า ที่ ใ นการจั ด ระบบการบริ ก ารสาธารณะของท อ งถิ่ น ได
ปรับเปลี่ยนกฎหมายเพื่อความเหมาะสม ดังนี้ (สถาบันพระปกเกลา, 2545 : 34)
2.1 จัดกลุมอํานาจหนาที่ของเทศบาลเมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลไว
กลุมเดียวกัน ตามมาตรา 16 รวม 30 อยาง และหนาที่อื่นที่คณะกรรมการกระจายอํานาจฯ ประกาศ
2.2 จัดกลุมอํานาจหนาที่ของ องคการบริหารสวนจังหวัด ไวตามมาตรา 17 รวม 28
อยาง และหนาที่อื่นที่คณะกรรมการกระจายอํานาจฯ ประกาศ
2.3 จัดกลุมอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร มีอํานาจหนาที่ที่เปนอํานาจหนาที่
ของเทศบาลเมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และองคการบริหารสวนจังหวัดรวมกันตาม
มาตรา 18
2.4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกรปกครอง
สวน ทองถิ่นรูปแบบพิเศษไมเต็มพื้นที่จังหวัด มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับเทศบาลเมืองพัทยา และ
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องคการบริหารสวนตําบล สวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพื้นที่ทั้งจังหวัด มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับกรุงเทพมหานคร
ตามมาตรา 19
2.5 กรณี ที่ ก ฎหมายบัญ ญัติ ใ หอ งคก รปกครองส ว นท องถิ่ น มี อํา นาจและหนา ที่
เกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะอยางเดียวกัน คณะกรรมการกระจายอํานาจมีอํานาจกําหนดวา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบสวนใด (สถาบันพระปกเกลา, 2545 : 34)
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3. การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากร
การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรของทองถิ่นไดปรับเปลี่ยนกฎหมายเพื่อความเหมาะสม
ไดใหรายละเอียด ดังนี้ ( สถาบันพระปกเกลา, 2545 : 36-37)
3.1 จัดกลุม เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีรายไดจากภาษี
อากร คาธรรมเนียม และเงินรายได ตาม มาตรา 23 รวม 20 ประการ เชน
3.1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย
3.1.2 ภาษีมูลคาเพิ่ม ไดรับการจัดสรรไมเกินรอยละ 30 ที่จัดเก็บได (รวมกับ
อบจ. และ กทม.)
3.1.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีสรรพสามิต - ภาษีสุรา - คาแสตมปยาสูบ ออกขอ
บัญญัติจัดเก็บเพิ่มไมเกินรอยละ 30 ของอัตราภาษีที่จัดเก็บ
3.1.4 ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต ภาษีการพนัน ภาษีเพื่อการศึกษา อากรการ
ฆาสัตว อากรรังนกอีแอน คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
คาธรรมเนียมสนามบิน คาใชน้ําบาดาล
3.1.5 คาภาคหลวงแร คาภาคหลวงปโตรเลียม หลังหักสงเปนรายไดของรายรับ
รอยละ 40 แบงตามเขตพื้นที่ประทานบัตร สัมปทาน คือ อบต. และเทศบาล (พื้นที่ครอบคลุม)
ไดรับรอยละ 20, อบต. และเทศบาลอื่นในจังหวัดที่พื้นที่ครอบคลุมรับรอยละ 10 อบต. และเทศบาล
ในจังหวัดอื่นไดรับรอยละ 10
3.1.6 คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา คาธรรมเนียมใบอนุญาตเลนการพนัน
จัดเก็บเพิ่มในอัตราไมเกินรอยละ 10
3.2 องคการบริหารสวนจังหวัด มีรายไดตามมาตรา 20 รวม 13 รายการ เชน
3.2.1 ภาษี บํ า รุ ง องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด โดยออกข อ บั ญ ญั ติ จั ด เก็ บ เพิ่ ม
น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล กาซปโตรเลียมที่เปนเชื้อเพลิงรถยนต (ลิตร / กิโลกรัมละไมเกิน 10
สตางค) ยาสูบ (มวนละไมเกิน 10 สตางค)
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3.2.2 ภาษีมูลคาเพิ่ม (ไดรับจัดสรรรวมกับเทศบาล เมืองพัทยา อบต. กทม.
ไมเกินรอยละ 30 ของภาษีที่จัดเก็บได) ภาษีธุรกิจเฉพาะ ออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่ม (รวมกับเทศบาล
เมืองพัทยา อบต. ไมเกินรอยละ 30 ของอัตราภาษีที่จัดเก็บ)
3.2.3 ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต ภาษีเพื่อการศึกษา อากรรังนกอีแอน
3.2.4 คาภาคหลวงแร คาภาคหลวงปโตเลี่ยม ไดรับจัดสรรรอยละ 20 ของที่
จัดเก็บไดในเขต อบจ. นั้น
3.2.5 คาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดโดยออกขอบัญญัติเรียก
เก็บจากผูพักในโรงแรม
3.3 กรุงเทพมหานคร มีรายไดตามมาตรา 25 รวม 21 รายการ เชน
3.3.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย
3.3.2 ภาษีบํารุงกรุงเทพมหานครโดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่ม (เชนเดียวกับ
อบจ.)
3.3.3 ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ (สัดสวนรอยละ 30 เมื่อรวมกับเทศบาล
เมืองพัทยา อบต. และ อบจ.)
3.3.4 ภาษีสรรพสามิต ภาษีสุรา คาแสตมปยาสูบ ออกขอบัญญัติเก็บเพิ่ม รอยละ
30 ของอัตราที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ
3.3.5 ภาษีเพื่อการศึกษา ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต ภาษีการพนัน
3.3.6 คาภาคหลวงแร คาภาคหลวงปโตรเลียม อัตรารอยละ 40
3.3.7 คาธรรมเนียมสนามบิน คาธรรมเนียมบํารุงกรุงเทพมหานครโดยออก
ข อ บั ญ ญั ติ เ รี ย กเก็ บ จากผู พั ก ในโรงแรมค า ธรรมเนี ย มจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมเกี่ ย วกั บ
อสังหาริมทรัพย ธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ใบอนุญาตเลนการพนันเก็บเพิ่มไมเกิน รอยละ 30
3.4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกรปกครอง
รูปแบบพิเศษไมเต็มพื้นที่จังหวัด มีรายไดเชนเดียวกับเทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวน
ตําบลสวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพื้นที่จังหวัด มีรายไดเหมือนกับเทศบาล
เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และองคการบริหารสวนจังหวัดรวมกัน
3.5 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมีรายไดจากทรัพยสินของตนเอง สาธารณูปโภค
การพาณิช ยแ ละการทํ ากิ จ การ ค า บริก าร เงิน อุด หนุ น เงิ น ช ว ยเหลือ จากต า งประเทศ องค ก าร
ตางประเทศ องคการระหวางประเทศ การจําหนายพันธบัตร เงินกูจากองคการ หรือนิติบุคคลหรือ
ตางประเทศ การไดจากทรัพยสินของแผนดินทรัพยสินรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการเพื่อมุงหากําไร
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4. แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การจัดแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งวางแผนงานไวอยาง
เปนขั้นตอนและไดกําหนดระยะเวลาอยางชัดเจน ดังนี้ (สถาบันพระปกเกลา, 2545 : 37-38)
4.1 การดําเนินการของแผนการกระจายอํานาจ ตามมาตรา 30 (การจัดทําแผนตาม
มาตรา 30 คณะกรรมการตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2544)
4.1.1 ใหดําเนินการถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการอยู
(กอนวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542) แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหแลวเสร็จภายใน 4 ป
(17 พฤศจิกายน 2546) ดังนี้
4.1.1.1 ภารกิจที่เปนการดําเนินการซ้ําซอนระหวางรัฐและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หรือภารกิจที่รัฐจัดใหบริการในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.1.1.2 ภารกิจที่รัฐจัดใหบริการในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
กระทบถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
4.1.1.3 ภารกิจที่เปนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
4.1.2 ภายในระยะเวลาไมเกิน 10 ป (17 พฤศจิกายน 2552) ตองกําหนดของเขต
ความรั บผิด ชอบในการใหบริการสาธารณะของรัฐและขององคกรปกครองสว นท องถิ่น และ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเองตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ ใหชัดเจนในระยะแรกอาจกําหนดภารกิจขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหแตกตางกันไดตามความพรอมซึ่งพิจารณาจากรายไดบุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้นจํานวนประชากรคาใชจายในการดําเนินงานคุณภาพในการใหบริการที่ประชาชน
จะไดรับ
4.1.3 กําหนดแนวทางและหลักเกณฑใหรัฐทําหนาที่ประสานความรวมมือและ
ชวยเหลือการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
4.1.4 กําหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายไดอื่นใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหสอดคลองกับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแตละประเภทดังนี้
4.1.4.1 ระยะเวลาไมเกิน พ.ศ. 2544 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายได
เพิ่มขึ้นคิดเปนสัดสวนตอรายไดของรัฐบาล ไมนอยกวารอยละ 20
4.1.4.2 ระยะเวลาไมเกิน พ.ศ. 2549 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายได
เพิ่มขึ้นคิดเปนสัดสวนตอรายไดของรัฐบาล ไมนอยกวารอยละ 35

26

มห
าวิท

ยาล
ัย

ราช

ภัฏ
เชีย

งให

ม่

4.1.5 การจั ด ตั้ ง งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ใ นส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ก าร
สาธารณะในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนใหเปนไปตามความจําเปน
และความตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.2 กฎหมายบัญญัติอํานาจซ้ําซอน กรณีมีกฎหมายใดบัญญัติไวในลักษณะที่เปน
ผลทํ า ให องค กรปกครองสว นทองถิ่ น ไมอ าจดํา เนินการตามอํา นาจหนาที่ไ ดดว ยตนเองหรือมี
ลักษณะซ้ําซอนกับการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น และคณะกรรมการกระจายอํานาจฯ พิจารณา
เห็นควรแกไขกฎหมาย ใหรายงานตอรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการแกไขกฎหมายนั้น (มาตรา 31)
4.3 แผนปฏิบัติการเพื่อกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ การทําแผนปฏิบัติการมี
สาระเกี่ยวกับรายละเอียดของอํานาจหนาที่ในการใหบริการสาธารณะ หลักเกณฑและวิธีดําเนินการ
ในการจัดสรรสัดสวนภาษีและอากร การเสนอแกไขกฎหมายที่จําเปนเพื่อดําเนินการตามแผน
จัดระบบการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยกําหนดนโยบายและมาตรการ
กระจายบุคลากรจากราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคไปสูสวนทองถิ่น โดยการสราง
ระบบการถายเทกําลังคนสูทองถิ่น และสรางระบบความกาวหนาสายอาชีพ (มาตรา 32) แผนปฏิบัติ
การเมื่อดําเนินการเสร็จ ใหเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ แลวรายงานตอรัฐสภาเพื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาใหบังคับตอไป แผนปฏิบัติการมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของตอง
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการนั้น คณะกรรมการกระจายอํานาจฯ อาจปรับปรุงแผนปฏิบัติการให
เหมาะสมกับสภาพการณได
4.4 การทบทวนอํานาจหนาที่ และการจัดสรรรายได ดําเนินการไดหลังจากที่ได
ดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจฯ ไปแลวทุกระยะเวลาไมเกิน 5 ป โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของการกําหนดอํานาจและหนาที่และการจัดสรรรายได เพื่อกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

5. เปาหมายของแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2543 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2543 และรายงานรัฐสภาทราบ พรอมกับประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2544
5.1 วิสัยทัศนการกระจายอํานาจสูทองถิ่น
ในดานวิ สัยทัศน การกระจายอํานาจสูท องถิ่ นมีรายละเอียด ดังนี้ (สถาบันพระปกเกลา,
2545 : 38-39)
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5.1.1 ชวง 4 ปแรก (พ.ศ.2544 - 2547) เปนชวงการปรับปรุงระบบการบริหาร
ภายในของราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น พัฒนายุทธศาสตร การสรางความ
พร อ มรองรั บ การถ า ยโอนภารกิ จ บุ ค ลากร งบประมาณ ทรั พ ย สิ น แก ไ ขกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง
ดานภารกิจและระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรสวนหนึ่งจะมีการถายโอนไป
ปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5.1.2 ชวง 6 ปหลัง (พ.ศ. 2548 - 2553) เปนชวงเปลี่ยนผาน มีการปรับบทบาท
ของราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคประชาชนในการ
เรียนรูรวมกัน ในการถายโอนภารกิจ ปรับกลไกความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กับราชการบริหารสวนภูมิภาค ปรับปรุงกฎหมายที่จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
ดําเนินกิจการสาธารณะตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นดีขึ้น ทําใหประชาชนมี
สวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5.1.3 ชวงหลังปที่ 10 (พ.ศ.2554 เปนตนไป) ประชาชนในทองถิ่นมีคุณภาพ
ชีวิ ต ดี ขึ้ น สามารถเข าถึ ง บริ ก ารสาธารณะได ทั่ ว ถึ ง และเป น ธรรม ประชาชนมี บ ทบาทในการ
ตัดสินใจ การกํากับดูแล และการตรวจสอบ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการพัฒนาศักยภาพ
ดานการบริหารการจัดการและการคลังทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่นและสภาทองถิ่นมีความสามารถ
และวิสัยทัศนในการบริหาร ราชการบริหารสวนภูมิภาคเปลี่ยนบทบาทจากฐานะผูจัดทําบริการ
สาธารณะเปนผูใหความชวยเหลือทางวิชาการและกํากับดูแลการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
5.2 เปาหมายของแผนการกระจายอํานาจ
ในด า นเป า หมายของแผนการกระจายอํ า นาจ ได ใ ห ร ายละเอี ย ด ดั ง นี้ (สถาบั น
พระปกเกลา, 2545 : 39)
5.2.1 มีการถายโอนภารกิจ ตามมาตรา 30 องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความ
พรอมรับการถายโอนใหถายโอนภายใน 4 ป ทองถิ่นที่ไมพรอมใหดําเนินการถายโอนภายใน 10 ป
5.2.2 การจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน รายไดอื่น สัดสวนรายไดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตอรายไดรัฐบาล ภายใน พ.ศ.2544 ไมนอยกวารอยละ 20 ภายในป 2549
ไมนอยกวารอยละ 35
5.2.3 รัฐจัดสรรเงินอุดหนุน-จัดระบบการถายโอนบุคลากร-ปรับปรุงกฎหมาย
5.3 ความหมายลักษณะภารกิจที่ตองถายโอนภายใน 4 ป (ตามมาตรา 30)
ในดาน ความหมายลักษณะภารกิจที่ตองถายโอนภายใน 4 ป (ตามมาตรา 30) ไดให
รายละเอียด ดังนี้ (สถาบันพระปกเกลา, 2545 : 39)
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5.3.1 ภารกิ จ ที่ ซ้ํ า ซ อ น หมายถึ ง ภารกิ จ การให บ ริ ก ารสาธารณะที่ ก ฎหมาย
กําหนดใหรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในเรื่องเดียวกัน และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดมีการดําเนินการตามภารกิจนั้นแลว
5.3.2 ภารกิจที่รัฐจัดทําในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึงภารกิจการ
ให บ ริ ก ารสาธารณะที่ ก ฎหมายกํ า หนดให รั ฐ และองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี อํ า นาจหน า ที่
แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมไดดําเนินการ หรือไมเคยดําเนินการตามภารกิจนั้น
5.3.3 ภารกิจที่รัฐจัดทําในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นและกระทบองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น หมายถึง ภารกิจการใหบริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการในเขตพื้นที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหนึ่ง และมีผลกระทบเกิดขึ้นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นดวย
5.3.4 ภารกิจตามนโยบายรัฐบาล
5.4 หลักการ 18 ประการในการพิจารณาการถายโอนภารกิจ
ประเด็นหลักการ 18 ประการในการพิจารณาการถายโอนภารกิจนั้นไดใหรายละเอียด
ดังนี้ (สถาบันพระปกเกลา, 2545:40-41)
5.4.1 ไมครอบคลุมงานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับความมั่นคง การพิจารณาพิพากษาคดี
การตางประเทศ การเงินการคลังของประเทศโดยรวม
5.4.2 พิจารณาถายโอนภารกิจของสวนราชการเปนหลัก ภารกิจรัฐวิสาหกิจ
องคการมหาชนถายโอนกรณีเปนนโยบายของรัฐบาล
5.4.3 คํานึงถึงผลลัพธและผลกระทบ ที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนหลัก หากกระทบองคกรใดใหถายโอนใหองคกรนั้น หากผลลัพธและ
ผลกระทบเกิดกับประชาชนในพื้นที่มากกวาหนึ่งแหง อาจโอนใหรวมกันดําเนินการหรือโอนให
องคการบริหารสวนจังหวัด
5.4.4 งานหรือกิจกรรมที่ ครอบคลุมหลายจังหวัด หรือมีผลกระทบนอกเขต
พื้นที่จังหวัดใหหนวยรัฐดําเนินการเวนแตองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดสามรถตกลง
ดําเนินการรวมกันได
5.4.5 พิจารณาความพร อมองคก รปกครองสวนทองถิ่นจากรายได บุคลากร
จํานวนประชากร คาใชจายในการดําเนินงาน คุณภาพในการใหบริการและประสบการณทางการ
บริหาร, โอกาสในกาพัฒนาศักยภาพ
5.4.6 คํานึงถึงความคุมคา การประหยัดจากขนาดการลงทุนที่เหมาะสม ทองถิ่น
ที่ไมอาจดําเนินการโดยลําพังก็สามารถตั้งสหการ หรือใหองคกรที่พรอมมากกวาดําเนินการไปกอน
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5.4.7 มุงใหประชาชนพึงไดรับบริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพ ตรงตามความตองการ
มีสวนรวมในการบริหารงาน
5.4.8 พิจารณาถายโอนทั้งภารกิจ งบประมาณ บุคลากร ในชวงเวลาที่กําหนด
ไมจําเปนตองถายโอนไปพรอมกัน
5.4.9 การถายโอนอํานาจหนาที่จัดทําบริการสาธารณะพิจารณาถึงการจัดทํา
บริการสาธารณะตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ ดวย และ
พิจารณาถึงความเหมาะสมและประสิทธิภาพที่ประชาชนจะไดรับ
5.4.10 อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ ถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดยังไมพรอม องคกรนั้นอาจให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น หนวยงานของรัฐดําเนินการแทนไปกอน หรืออาจดําเนินการ
รวมกัน
5.4.11 ภารกิจหนึ่ง ๆ อาจแบงขอบเขตอํานาจหนาที่ทั้งรัฐ-องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกระจายการจัดบริการสาธารณะตามขนาด-ขีด
ความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5.4.12 การถายโอนภารกิจไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทและ
แตละแหง ควรถายโอนไปพรอม ๆ กัน เพื่อใหวางแผนกําลังคน งบประมาณลวงหนาได
5.4.13 การจัดรูปแบบโครงสราง และวิธีการ เพื่อรองรับการถายโอนของแตละ
ภารกิจ คํานึงถึงความสอดคลองของรูปแบบ โครงสราง วิธีการ ใหเปนลักษณะเดียวกัน
5.4.14 การถายโอนภารกิจ อาจมีโครงสรางการบริหารและการกํากับดูแลที่แตกตาง
กันได ยังคงตองมีระบบกํากับดูแลจากรัฐ เพื่อเปนหลักประกันคุณภาพการใหบริการ
5.4.15 ตองปรับโครงสรางภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสอดคลองกับ
ภารกิจที่ถายโอนเพื่อเตรียมความพรอมดานการบริหารจัดการ การเพิ่มขีดความสามารถดานการเงิน
การคลัง บุคลากร กอนการถายโอนภารกิจนั้น ๆ
5.4.16 การถายโอนชวงแรกเปนภารกิจสงเสริมคุณภาพชีวิต งานโครงสราง
พื้นฐาน ภารกิจอื่นถายโอนเมื่อทองถิ่นมีความพรอม โดยสงเสริมประชาชนและภาคประชาสังคม
เขามีสวนรวมเสนอขอคิดเห็น
5.4.17 การถ า ยโอนภารกิ จ ให โ อนทรั พ ย สิ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ องค ก รปกครอง
สวนทองถิ่นดวยยกเวนที่ดินใหใชประโยชนไดโดยไมโอนกรรมสิทธิ์ให แตอาจคิดคาเชาไดถา
สวนราชการเดิมเสียคาเชาหรือคาใชประโยชน
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5.4.18 การจัดการกองทุนตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐในเขตองคกรปกครอง
สว นท อ งถิ่น ให ดํ า เนิน การไปตามเจตนารมณข องการจั ด ตั้งกองทุน นั้ น เว น แตค ณะกรรมการ
กระจายอํานาจฯ พิจารณาใหถายโอน
5.5 รูปแบบการถายโอน
สํา หรั บรู ปแบบการถา ยโอนไดแ บ งออกเป น 3 ลัก ษณะ คือ (สถาบัน พระปกเกลา ,
2545 : 41)
5.5.1 ภารกิจที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง มี 3 ประเภท คือ
(1) ดําเนินการเอง (2) ดําเนินการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น (3) ซื้อบริการจาก
ภาคเอกชนสวนราชการหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
5.5.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการรวมกับรัฐ
5.5.3 ภารกิจที่รัฐยังคงดําเนินการอยูแตองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
ดําเนินการได
5.6 ระยะเวลาการถายโอน
ในชวงระยะเวลาการถายโอนนั้น ไดแบงออกเปน 2 ระยะ คือ (สถาบันพระปกเกลา,
2545: 41)
5.6.1 ระยะเวลา 1-4 ป (พ.ศ.2544-2547) ถายโอน ตามมาตรา 30 (1)
5.6.2 ระยะเวลา 1-10 ป (พ.ศ.2544-2553) ถายโอนตามมาตรา 30 (2)
5.7 ผลการพิจารณาการถายโอน
ในการการพิจารณาการถายโอนนั้นไดมีการแบงออกตามความจําเปนอยู 6 ดาน
ดวยกัน คือ (สถาบันพระปกเกลา, 2545 : 41-42)
5.7.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคมขนสงทางบกและทางน้ํา การจัดใหมี
ตลาด การตั้งและดูแลตลาดกลาง การผังเมือง การควบคุมอาคาร
5.7.2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต สงเสริมอาชีพ สวัสดิการสังคม สงเสริม
กีฬา จัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ การจัดการศึกษานอกระบบและในระบบ การสาธารณสุขและ
การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติดตอ การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและที่อยูอาศัย
5.7.3 ดานการจัดระเบียบชุมชนและ สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัย
5.7.4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเที่ยว การ
วางแผนพัฒนาทองถิ่น การพัฒนาเทคโนโลยี การสงเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม การพัฒนา
อุตสาหกรรม การทองเที่ยว

31

มห
าวิท

ยาล
ัย

ราช

ภัฏ
เชีย

งให

ม่

5.7.5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
การคุ ม ครองดู แ ลบํ า รุ ง รั ก ษา ใช ป ระโยชน จ ากป า ไม ที่ ดิ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ ม
การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ การดูแลรักษาที่สาธารณะ
5.7.6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการ
ดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการดูแลพิพิธภัณฑ และหอจดหมายเหตุ
5.8 แนวทางการกระจายอํานาจการเงิน การคลัง และงบประมาณ
ในการการพิจารณา แนวทางการกระจายอํานาจการเงิน การคลัง และงบประมาณ
มีรายละเอียด ดังนี้ (สถาบันพระปกเกลา, 2545 : 42-43)
5.8.1 การปรับปรุงภาษีอากรที่รัฐจัดแบง จัดสรร จัดเก็บเพิ่ม การเพิ่มสัดสวนให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองคํานึงถึงภารกิจความรับผิดชอบ กําหนดวิธีการจัดสรรที่ชัดเจนและ
เปนธรรม
5.8.2 การจั ดสรรเงิ น อุด หนุน ตองคํานึ งความสมดุล 4 ประการ คือ (1)
สนับสนุนใหสามารถใหบริการสาธารณะไดอยางมีมาตรฐานที่รัฐกําหนด (2) ลดชองวางระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีฐานะทางการคลังแตกตางกัน (3) ใหดําเนินการตามนโยบายของรัฐ
หรือไขปญหาในทองถิ่นซึ่งเกินขีดความสามารถทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
(4) กระตุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตัวเองทางการคลังบน
พื้นฐานรายไดของตนเอง
5.8.3 การทบทวนการจั ดสรรรายได ต องทบทวนสั ดส วนการจั ดสรรอย างสม่ํ าเสมอ
เมื่อมีการปรับปรุงภารกิจอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหม
5.8.4 มาตรการเสริมสรางวินัยทางการเงินและการคลัง องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองมีมาตรการเพื่อเรงสรางวินัยทางการเงิน การคลังทั้งรายไดและรายจาย สรางความเขาใจ
และความเต็มใจในการจายภาษีของประชาชน โดยรัฐกําหนดมาตรการกํากับดูแลและตรวจสอบ
การจัดเก็บภาษี
5.9 การถายโอนบุคลากร และการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
ในการการพิจารณา การถายโอนบุคลากร และการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
มีรายละเอียด ดังนี้ (สถาบันพระปกเกลา, 2545 : 43)
5.9.1 ถายโอนบุคลากรจากราชการบริหารสวนกลาง - สวนภูมิภาค ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตองสอดคลองภาระหนาที่และความพรอม โดยคํานึงภาระคาใชจายดาน
บุคลากร และประโยชนของทองถิ่น
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5.9.2 กระบวนการถายโอนตองราบรื่น คลองตัว สอดคลองกับความจําเปนและ
ความต อ งการขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น โดยสร า งระบบการถ า ยโอนและระบบการ
บริหารงานบุคคลที่คลองตัว ยืดหยุน จูงใจใหคนทํางานในทองถิ่น มีหลักประกันความกาวหนาใน
การทํางานไมต่ํากวาเดิมหรือดีกวาเดิม รัฐตองใหการสนับสนุนงบประมาณดานบุคลากรเทาที่
จําเปน
5.9.3 การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นยึดหลักคุณธรรม และมีกลไกดูแลความ
เปนธรรม เพื่อเปนหลักประกันความกาวหนาและความเปนธรรมแกพนักงานสวนทองถิ่น ระบบ
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นตองมีความทันสมัย เอื้อตอการใหบริการสาธารณะ
5.9.4 การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นตองมีมาตรฐานใกลเคียงกันมาตรฐาน
การบริหารงานบุคลของเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อเอกภาพการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ความเสมอภาค
(สถาบันพระปกเกลา, 2545 : 43)
5.10 การพัฒนาระบบตรวจสอบและการมีสวนรวมของประชาชน และภาคประชา
สังคม
ต อ งมี ก ารพั ฒ นาระบบการตรวจสอบและระบบการติ ด ตามประเมิ น ผลงานที่ มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได มีการปรับปรุงกลไกการตรวจสอบทางการเงินและการใชจาย
งบประมาณใหมีประสิทธิภาพและคลองตัว ใหภาคเอกชนมาชวยทํางานตรวจสอบ และสงเสริมให
ประชาชนและภาคประชาสังคมเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจดานนโยบายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรวมจัดซื้อจัดจางและมีสวนรวมในการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
(สถาบันพระปกเกลา, 2545:43)
5.11 การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการการพิจารณาการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น มีรายละเอียด ดังนี้ (สถาบันพระปกเกลา, 2545:43-44)
5.11.1 การเตรี ย มความพร อ ม หน ว ยงานรั ฐ ที่ ถ า ยโอนภารกิ จ ช ว ยเหลื อ
สนับสนุนคําแนะนําคําปรึกษาทางเทคนิค วิชาการ ดําเนินการฝกอบรมรวมทั้งความรูดานกฎหมาย
กฎระเบียบจนกวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีความพรอมรับการถายโอน สงเสริมองคการ
บริหารสวนจังหวัดทําหนาที่ในการสนับสนุนและใหความชวยเหลือการดําเนินงานพัฒนาทองถิ่น
ของเทศบาลเมืองพัทยาและองคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่
5.11.2 การปรั บ โครงสร า งภายในรองรั บ การถ า ยโอน มี ก ารจั ด โครงสร า ง
องค ก รพื้ น ฐานที่ มี ม าตรฐานเดี ย วกั น ตามภารกิ จ ที่ ไ ด รั บ การถ า ยโอน มี อิ ส ระที่ จ ะปรั บ ปรุ ง
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โครงสรางองคกร การปรับและขยายโครงสรางองคกรตองคํานึงตนทุนของการบริหารและความ
คุมคามีอิสระในการบริหารงานบุคคลมีขนาดที่เหมาะสมเพื่อดําเนินการตามภารกิจ
5.11.3 การพัฒนาองคกรในระดับจังหวัด ใหมีคณะกรรมการเฉพาะดานระดับ
จังหวัดเพราะบางภารกิจตองการความชํานาญในวิชาชีพเฉพาะ และความเปนเอกภาพ โดยมีอํานาจ
หนาที่ความรับผิดชอบกําหนดนโยบายและมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะในเรื่องนั้น ๆ ในเขต
จังหวัด เชน การจัดสรรทรัพยากร การกํากับดูแล การตรวจสอบ การประสานความรวมมือกับรัฐ
และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคประกอบคณะกรรมการมีทั้งผูแทนหนวยงานของรัฐ
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่ น ผูแทนฝายวิชาชีพ ผูทรงคุณ วุฒิ ผูแ ทนประชาชนและหรือ
ภาคประชาสังคมโดยมีองคการบริหารสวนจังหวัดเปนเลขานุการคณะกรรมการ
5.11.4 การปรับปรุงระบบการวางแผน ระบบงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบ
การบริหารงานบุคคล ระบบติดตามตรวจสอบ และระบบขอมูล พัฒนาระบบการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดแบบองครวมบูรณาการแผนงานโครงการ เพื่อลดความซ้ําซอนมีการจัด ทํายุทธศาสตร
การพัฒนาทองถิ่น ให ประชาชนและภาคประชาสังคมมีสว นรวมในกระบวนการวางแผนของ
ทองถิ่นที่สอดคลองกับความตองการของประชาชน มีการจัดทําแผนงบประมาณระยะ 3 ป ที่ยึด
ผลสํา เร็ จของงานเป าหมายของการทํางานมีการคํา นวณหาตน ทุน ตอ หนว ยของการให บริ ก าร
สาธารณะ พั ฒ นาวิ ธี ก ารจั ด ทํ า งบประมาณแบบเน น ผลงาน จั ด ทํ า บั ญ ชี ท รั พ ย สิ น และบริ ห าร
ทรัพยสินใหคุมคา พัฒนาระบบบัญชีแบบพึงรับ-พึงจายที่แสดงการรับรูที่มาของรายได การรับรู
ของรายจายและภาระหนี้สินที่เกิดขึ้น พัฒนาระบบขอมูลกรเงินการคลังสวนทองถิ่น และรัฐบาล
ตองเรงพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณ และการใชจายเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหโปรงใสและเขาใจงาย
5.11.5 การกํ า กั บ ดู แ ลองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ทํ า ได เ มื่ อ มี ก ฎหมาย
กํา หนดให อํา นาจและหนาที่ ใ ห ก ระทํ า ได ไ วโดยชั ด แจ ง ต องทํ า เท าที่จํ า เป น ภายในกรอบของ
กฎหมายโดยเครงครัด กํากั บดูแลไดเฉพาะความชอบดานกฎหมายของการกระทําขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นและเพื่อคุมครองสิทธิประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประเทศเปน
สวนรวม
5.11.6 การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและผูบริหารทองถิ่น และเพิ่มขีด
ความสามารถของประชาชนและภาคประชาสังคมในการตรวจสอบ หนวยงานของรัฐที่ถายโอน
ตองจัดการฝกอบรมบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถปฏิบัติงานไดกอนการถายโอน
มีการสงเสริมการศึกษา อบรม มีสถาบันพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการ
บริหารงานบุคคลมีการกําหนดมาตรการ หลักเกณฑเพื่อกระตุนใหเกิดความกระตือรือรนในการ
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พัฒนาตนเอง มีการพิจารณาสิทธิประโยชนอื่นเพิ่มเติมใหแกบุคลากรที่มีความรูความสามารถและ
เอื้อประโยชนแก การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่นตองไดรับ
การฝกอบรม ชี้แจง แนะนําเกี่ยวกับการบริหารงานและการใชเทคโนโลยีกอนเขารับตําแหนง
5.11.7 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบใหสอดคลองกับการถายโอนภารกิจ
แกไขกฎหมายที่ขัดหรือแยงกับกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและกระทบตอแผนการกระจายอํานาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ กฎหมายที่
แกไขหรือจัดใหมีใหมตองเอื้อประโยชนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถรับผิดชอบ
ภารกิจที่ไดรับการถายโอนอยางเต็มที่กฎหมายที่แกหรือจัดใหมีใหมตองมีสาระเกี่ยวกับ :- กฎหมาย
งบประมาณเพื่อรองรับการจัดสรรเงินจากภาครัฐ ระบบงบประมาณทองถิ่น ระบบการตรวจสอบ
ทางการเงินและการคลัง ระบบการกํากับดูแลที่เชื่อมโยงกับระบบศาลปกครอง โครงสรางราชการ
บริหารสวนภูมิภาคที่สอดคลองกับทิศทางการกระจายอํานาจ ใหมีกฎหมายวาดวยความโปรงใส
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการมีสวนรวมของประชาชน กฎหมายการบริหารงานบุคคล
เพื่อรองรับการถายโอนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ
5.11.8 กลไกกํากับดูแลการถายโอนภารกิจและการดําเนินการใหเปนไปตาม
แผนการกระจายอํานาจฯ มีกลไกทําหนาที่กํากับดูแล (ผูแทนจากสวนราชการ ทองถิ่นผูทรงคุณวุฒิ)
มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ และประชาชนเกี่ยวกับการถายโอน มีกระบวนการ
ตัดสินใจและดําเนินการที่รวดเร็วเพื่อแกปญหาอันเกิดจาการถายโอน
5.11.9 การสรางระบบประกันคุณภาพบริการสาธารณะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมการบริหารจัดการที่ดี หนวยราชการสวนกลางยังคงตองกําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปของการจัดบริการสาธารณะ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติหรือเปนคูมือปฏิบัติงานใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและกํากับดูแลใหปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ รวมทั้งมาตรฐานที่รัฐเห็น
วาจําเปนตองควบคุมดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติ ตาม สรางแรงจูงใจใหองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะโดยมีการแขงขันกันระหวางทองถิ่น
โดยรัฐหรือองคกรกลางเขามาทําการประเมินรวมกับประชาชนและภาคประชาสังคม

6. ผลการดําเนินงานและความกาวหนาของการกระจายอํานาจ
การปรับปรุงโครงสรางและกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหเกิดความถูกตอง
และเปนระเบียบที่ชัดเจน ซึ่งเปนแนวทางในการที่จะใหเปนไปตามแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจจึงตองมีการแกไขและปรับปรุงโครงสราง ดังนี้ (สถาบันพระปกเกลา, 2545 : 45-46)
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6.1.1 เทศบาล มีการแกไข พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ในเรื่องตอไปนี้
6.1.1.1 การดํารงตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลจาก 5 ป เปน 4 ป
6.1.1.2 ปรับปรุงรูปแบบการบริหารเทศบาล ใหมีรูปแบบที่นายกเทศมนตรี
มาจากการเลือกตั้งของราษฎรโดยตรง คือใหเทศบาลมีรูปแบบนายกเทศมนตรีและสภาเทศบาลเปน
ทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งรูปแบบนี้ฝายบริหารจะมีความเขมแข็ง นอกเหนือจากรูปแบบเดิม คือ
รูปแบบคณะเทศมนตรีและสภาเทศบาลที่มักประสบปญหาทางการบริหารที่คณะเทศมนตรีไมมี
เสถียรภาพและไมมีความเขมแข็งในทางการบริหาร และกําหนดใหเทศบาลนครและเทศบาลเมือง
ที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปใหใชรูปแบบการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง สวนเทศบาลตําบลใหรอ
ถึง วันที่ 1มกราคม 2550 วาจะใชรูปแบบใดใหราษฎรในเขตเทศบาลออกเสียงแสดงประชามติ
(เทศบาลตําบลที่ยกฐานะเปนเทศบาลเมืองตองเปลี่ยนเปนรูปแบบเลือกนายกเทศมนตรีโดยตรง)
6.1.2 สุขาภิบาล ไดมีการตราพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล
เปนเทศบาล พ.ศ.2542 เพื่อยกเลิกพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ.2495 พรอมกับยกเลิกการปกครอง
ทองถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลดวยการยกฐานะสุขาภิบาลตามกฎหมายวาดวยสุขาภิบาลเปนเทศบาล
ตําบลตามกฎหมายวาดวยเทศบาล ซึ่งมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเพิ่มเติม และมีการประชุม
สภาเทศบาลเพื่อเลือกคณะเทศมนตรีเมือ วันที่ 25 พฤษภาคม 2542
เทศบาลที่ยกฐานะจากสุขาภิบาล ในระยะ 5 ปแรก กํานัน ผูใหญบานในเขตเทศบาลยังมี
อยูจนกวาจะพนจากตําแหนงหรือครบวาระ (แตไมเกิน 5 ป) แตไมมีการเลือกหรือแตงตั้งกํานัน
ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานันในเขตเทศบาลตามกฎหมายวาดวย
ลักษณะปกครองทองที่ กรณีที่ครบวาระ หรือพนจากตําแหนงในชวยระยะเวลา 5 ป (ตามกฎหมาย
เทศบาล กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ในทองถิ่นที่ไดรับการเปลี่ยนแปลง
เขตเปนเทศบาล หมดอํานาจหนาที่เฉพาะในเขตที่ไดเปลี่ยนแปลงนั้น)
องคการบริหารสวนตําบล มีการแกไขกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
ใหมีการรวมองคการบริหารสวนตําบลกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีเขตติดตอกันในเขต
อําเภอเดียวกันไดตามเจตนารมณของประชาชนในเขตตําบลนั้น หรือยุบองคการบริหารสวนตําบล
ที่มีประชากรไมถึง 2,000 คน และเปนเหตุใหไมสามารถบริหารงานใหมีประสิทธิภาพได โดยยุบ
ไปรวมกับองคการบริหารสวนตําบลอื่นที่มีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกัน หรือรวมกับ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น, แกไขจํานวน
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6.1.3 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มีจํานวนหมูบานเพียง 1-2 หมูบาน
คือ ถามี 1 หมูบานใหมีสมาชิกสภาได 6 คน ถามี 2 หมูบาน ใหมีสมาชิกสภาหมูบานละ 3 คน แกไข
องคประกอบคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมี 3 คน คือ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารอีก 2 คน แกไขใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติหนาที่เลขานุการคณะ
กรรมการบริหาร แกไขการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการบริหารกรณีสภาองคการบริหารสวน
ตําบลมีมติใหพนจากตําแหนงดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 หรือพนจากตําแหนงเมื่อสภา
องคการบริหารสวนตําบลมีมติไมรับหลักการรางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําป หรือสิ้นสุด
การเปนกรรมการบริหารเฉพาะตัวหากสภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติใหพนจากตําแหนงดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4
6.1.4 เมื อ งพั ท ยา ตราพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการเมื อ งพั ท ยา
พ.ศ.2542 ขึ้นใหมโดยยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2521 ที่ใหเมือง
พัทยาเปนการปกครองทองถิ่นแบบ “ผูจัดการเมือง” โดยเปลี่ยนรูปแบบการบริหารเมืองพัทยาใหม
ใหมีสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา ใหสวนของนายกเมืองพัทยามาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของราษฎรในเขตเมืองพัทยามีวาระดํารงตําแหนง 4 ป ดํารงตําแหนงเกิน 2 วาระไมได
6.1.5 องคการบริหารสวนจังหวัด มีการแกไขพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ.2540 ใหสอดคลองกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกสภาของ
องคการบริหารสวนจังหวัด การพนจากตําแหนงของประธานและรองประธานสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดนายกและรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด การยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
6.2 กระแสการเคลื่อนไหวการปรับปรุงโครงสราง รูปแบบองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
6.2.1 การเคลื่อนไหวของกํานัน ผูใหญบาน กรณีสุขาภิบาลที่เปลี่ยนฐานะเปน
เทศบาลตําบล กํานัน ผูใหญบานที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปน
เทศบาลตําบล มีการเคลื่อนไหวผานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคไทยรักไทยใหแกไขกฎหมาย
2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล
เปนเทศบาล พ.ศ.2542 เพื่อใหกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตร
กํานันยังคงมีบทบาทหนาที่ตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ ในเขตเทศบาลตําบลที่
เปลี่ยนฐานะมาจากสุขาภิบาล ตามกฎหมายเปลี่ยนแปลงฐานะหากตําแหนงวางลงใหมีการเลือก
หรือแตงตั้งแทนตําแหนงนั้น ๆ ตอไป โดยอางเหตุผลความจําเปนเกี่ยวกับสภาพพื้นที่เทศบาลตําบล
ที่เปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุ ขาภิบาลยังมีสภาพเปนชนบท และจําเปนตองมีตําแหนงดังกลาว
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เพื่อเปนตัวเชื่อมระหวางประชาชนกับรัฐ หากเทศบาลตําบลใดมีความเปนเมืองแลวก็ใหรัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทยประกาศยกเลิกตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ เปนแหง ๆ ไป
กรณี นี้ คณะกรรมการกระจายอํ านาจอยู ระหว างการพิ จารณาเสนอความเห็ นต อนายกรั ฐมนตรี
วาสมควรใหนายกรัฐมนตรีใหคํารับรองกอนเสนอเขาสูการพิจารณาของรัฐสภา เนื่องจากเปน
กฎหมายเกี่ยวดานการเงิน
6.2.2 การแก ไ ขกฎหมายสภาตํ า บลและองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ขณะนี้
รัฐสภากําลังพิจารณาแกไขกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล มีประเด็นที่แกไข คือ
6.2.2.1 การเปลี่ยนชื่อตําแหนง “ประธานกรรมการบริหาร” เปน “นายก
องคการบริหารสวนตําบล”
6.2.2.2 เปลี่ยนแปลงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเดิมปลัด
องคการบริหารสวนตําบลทําหนาที่เลขานุการ ใหเปนบุคคลที่มิใชพนักงานสวนตําบล ในประเด็นนี้
มีขอคัดคานไมเห็นดวยจากกลุมปลัดองคการบริหารสวนตําบล
6.2.2.3 การใหประธานกรรมการบริหาร (นายกองคการบริหารสวนตําบล)
มีอํานาจประกาศใชขอบังคับตําบล โดยไมตองใหนายอําเภอใหความเห็นชอบกอน
6.2.2.4 การใหฝายบริหารขององคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจเปรียบเทียบ
ปรับผูกระทําผิดตามขอบังคับตําบล
6.2.3 ความเคลื่ อ นไหวให มี ก ารเลื อ กตั้ ง นายกองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
โดยตรง คณะกรรมการกระจายอํานาจฯ ตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อทําการศึกษาการเลือกตั้ง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดโดยตรงจากประชาชน (เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2544) เพื่อศึกษา
ผลดี-ผลเสียของการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดโดยตรงจากประชาชน และนําเสนอ
แนวทางในการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดโดยตรง รวมทั้งศึกษาบทบาทหนาที่ที่
เหมาะสมขององคการบริหารสวนจังหวัดใหชัดเจน โดยไมมีการซ้ําซอนตอองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่น ๆ
6.2.4 ความเคลื่อนไหวจัดตั้งองคกรปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ เกาะสมุย
คณะรัฐมนตรี ไดเสนอ “รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองเกาะสมุย พ.ศ. 2542 เขาสู
การพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร เพื่อเปลี่ยนสถานการณปกครองทองถิ่นของเทศบาลตําบล
เกาะสมุย เปนการปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ เชนเดียวกัน “เมืองพัทยา” โดยมีโครงสรางการ
ปกครองประกอบดวยสภาเมืองเกาะสมุย และนายกเมืองเกาะสมุย โดยใหมีการเลือกตั้งนายกเมือง
เกาะสมุยโดยตรงจากประชาชน
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6.2.5 ความเคลื่อนไหวจัดตั้ งนครธนบุรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอราง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครธนบุรี พ.ศ. 2542 เพื่อจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบพิเศษในรูปแบบของนครธนบุรี โดยแยกออกจากกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้จะมีรูปแบบ อํานาจ
หนาที่ในการบริหารราชการของนครธนบุรี เชนเดียวกับกรุงเทพมหานคร แตเนื่องจากรางกฎหมาย
นี้ เ ป น ร า งกฎหมายเกี่ ย วกั บ การเงิ น ต อ งให น ายกรั ฐ มนตรี ใ ห ค วามเห็ น ชอบ สํ า นั ก เลขาธิ ก าร
นายกรัฐมนตรีจึงมอบใหคณะกรรมการกระจายอํานาจฯ พิจารณาใหความเห็นวามีผลดี-ผลเสีย
อยางไร สมควรที่จะใหนายกรัฐมนตรีใหความเห็นชอบหรือไม ในเบื้องตน มีประเด็นพิจารณา
นอกจากผลดี
ดานความคลองตัวของการปกครอง การบริหารและการบริการประชาชน ตองพิจารณา
ผลเสียดานความสับสนของประชาชนตอการจัดตั้ง “นครธนบุรี” เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ฝง
ธนบุรีไมไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดเจตนารมณในการจัดตั้งนครธนบุรีแตแรก และสงผล
กระทบต อการจัด สัด สว นภาษี อ ากรตามกฎหมายกํ า หนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอํ า นาจ
เนื่องจากมีประเด็นปญหาวา “นครธนบุรี” จะเปนหนวยการปกครองทองถิ่นเต็มพื้นที่จังหวัด
หรือไม (การจัดสัดสวนภาษีอากรจะแตกตางกันระหวางหนวยการปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษที่
เต็มพื้นที่จังหวัด กับไมครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด
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การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่น
1. การมีสวนรวมตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
ในการปกครองทองถิ่นตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ขบวนการมีสวนรวม
ของประชาชนไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ดังนี้ (สถาบันพระปกเกลา, 2545: 45-50)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองสวน
ทองถิ่น 2 ประเด็นหลัก คือ การดําเนินการถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น และ
การมีสวนรวมในการเสนอขอบัญญัติทองถิ่น ซึ่งในทั้ง 2 ประเด็น รัฐสภาไดตรากฎหมายรวม 2
ฉบับ เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองสวนทองถิ่น คือ
1.1 พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. 2542 ที่กําหนดให
ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิ์
เลื อ กตั้ ง ในองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น นั้ น มี สิ ท ธิ เ ข า ชื่ อ ร อ งขอต อ ประธานสภาท อ งถิ่ น เพื่ อ
ดําเนินการใหสภาทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่น ทั้งนี้มีกระบวนการเขาชื่อที่ราษฎรแสดง
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรหมดอายุ หรือบัตรอื่นใดที่ราชการออกใหและมีรูปถายแสดง
ตนได) ตองเสนอรางขอบัญญัติทองถิ่นพรอมสรุปสาระสําคัญเสนอไปดวย
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กฎหมายประกาศใชมา 2 ป ปรากฏวาไมมีสภาขององคกรปกครองทองถิ่นใดเลยที่มี
ประชาชนเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น ทั้งนี้เนื่องมาจาก
1.1.1 ประชาชนยังไมรูไมเขาใจกระบวนการมีสวนรวมในการเสนอขอบัญญัติ
ท อ งถิ่ น ไม มี ห น ว ยงานใด ๆ ของรั ฐ ดํ า เนิ น การชี้ แ จง ประชาสั ม พั น ธ เ พื่ อ สร า งความเข า ใจแก
ประชาชน
1.1.2 เงื่อนไขตามรั ฐธรรมนูญ และกฎหมาย ในการเขาชื่อ เสนอข อบั ญญั ติ
ทองถิ่น ตองใชจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวากึ่งหนึ่งของราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตทองถิ่น
นั้นเปนการยากในทางปฏิบัติโดยเฉพาะหนวยการปกครองทองถิ่นขนาดใหญ เชน กรุงเทพมหานคร
หรือองคการบริหารสวนจังหวัด เมืองพัทยา เทศบาลนคร หรือแมแตองคการบริหารสวนตําบลที่
เปนหนวยการปกครองเล็กที่สุด ก็ยากตอการปฏิบัติ
1.1.3 ความสําคัญของกฎหมายทองถิ่นในทัศนะของประชาชนอยูในเกณฑต่ํา
มาก ประชาชนไมเห็นความสําคัญของกฎหมายทองถิ่นวาจะมีบทบาทเกี่ยวของกับการดํารงชีวิต
ประจําวันอยางไร อีกทั้งรัฐเปดโอกาสทางกฎหมายเพื่อใหองคกรปกครองทองถิ่นบัญญัติกฎหมาย
ทองถิ่นบังคับใชในเขตการปกครองทองถิ่นไดนอยมาก สวนมากมักเปนกฎหมายที่เกี่ยวของกัน
โดยตรงกับการดํารงชีพของประชาชนแตไมเปดโอกาสใหประชาชนในเขตการปกครองสว น
ทองถิ่ น หรื อสภาท องถิ่นออกขอบั ญญัติทองถิ่นมาบั งคับ ใชเอง เชน กฎหมายการสาธารณสุข
กฎหมายสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม กฎหมายรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง และกฎหมายการผังเมือง เปนตน
1.1.4 สภาทองถิ่นสวนมากยังไมใหความสําคัญตอการออกกฎหมายทองถิ่นเพื่อ
บังคับ ใชในเขตปกครองทองถิ่ น ขอบัญญัติท องถิ่น ที่การพิจารณามัก เปน ขอบั ญญัติที่ เ กี่ย วกั บ
งบประมาณรายจายของทองถิ่น ปจจัยดานความรูความเขาใจในกระบวนการตราขอบัญญัติทองถิ่น
ของสมาชิกสภาทองถิ่นก็เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหสภาทองถิ่นไมสนใจตราขอบัญญัติทองถิ่น
1.2 พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญัติเกี่ยวกับการเขาชื่อรองขอเพื่อดําเนินการใหมีการลงคะแนนเสียง
ถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใหเขาชื่อรอง
ตอผูวาราชการจังหวัด (กรุงเทพมหานครยื่นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) โดยยึดตาม
เกณฑ จํ า นวนผู มี สิท ธิ เ ลือ กตั้ ง ของแต ละทอ งถิ่ น จํ า นวนผู เ ขา ชื่อ ดั งนี้ ผู มีสิ ทธิ เ ลื อกตั้ง ไม เ กิ น
100,000 คน : ผูเขาชื่อไมนอยกวา 1 ใน 5 ผูมีสิทธิเลือกตั้งเกิน 100,000-500,000 คน ผูเขาชื่อไมนอย
กวา 20,000 คน ผูมีสิทธิเลือกตั้งเกินกวา 500,000-1,000,000 คน ผูเขาชื่อไมนอยกวา 25,000 คน ผูมี
สิทธิเลือกตั้งเกินกวา 1,000,000 คน ผูเขาชื่อ 30,000 คน
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นอกจากจํานวนผูเขาชื่อแลวยังมีเงื่อนไขรายละเอียดเกี่ยวกับผูลงชื่อตองแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน รายละเอียดขอเท็จจริงและพฤติการณที่แสดงใหเห็นวามีการปฏิบัติหนาที่หรือ
มีความประพฤติเสื่อมเสียจนไมสมควรดํารงตําแหนง
การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนหากมีผูมาใชสิทธิลงคะแนนเสียงไมถึงกึ่งหนึ่งของ
จํานวนผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงทั้งหมดในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น การเขาชื่อเพื่อถอดถอน
เปนอันตกไป กรณีมีผูมาลงคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งและมีคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูมี
สิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นวาสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นผูนั้นไมสมควร
ดํารงตําแหนงตอไปใหบุคคลนั้นพนจากตําแหนงนับแตวันลงคะแนนเสียง
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2. การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การมี สวนร วมของประชาชนในการบริห ารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่ นอาจ
ดําเนินการไดในหลายลักษณะ ดังนี้ (สถาบันพระปกเกลา, 2545 : 32)
2.1 การมีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
2.2 การมีสวนรวมในการเสนอโครงการ กิจกรรมของทองถิ่น
2.3 การมีสวนรวมในการเสนอปญหา และความตองการเพื่อใหทองถิ่นดําเนินการ
2.4 การมีสวนรวมในการติดตามและตรวจสอบการดําเนินกิจการบริการสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.5 การมีสวนรวมในการแสดงความเห็นในการกําหนดนโยบายและบริหารของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สงเสริมใหองคการบริหารสวนตําบล พัฒนาการ
บริหารงานที่สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนดวยการ “จัดใหมีประชาคม” และ “มีการประชา
พิจารณ” ในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนา อบต. การใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบใน
กระบวนการจัดซื้อ-จัดจางทุกขั้นตอน เปดโอกาสใหประชาชนไดเสนอปญหาความเดือดรอนแก
อบต. และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
จากการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพบวาขอกําหนดที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล)
เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการระบุปญหา ความตองการและจัดทําโครงการพัฒนา
ทองถิ่นนั้นในทางปฏิบัติ
เทศบาล : ประชาชนในเขตเทศบาลไมไดมีสวนรวมในการจัดทําแผน เมื่อเวลามีปญหาก็
จะแจงกับประธานชุมชนของเทศบาล จากนั้นประธานชุมชนก็จะแจงไปยังเทศบาล หากประชาชน
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จะเขาไปมีสวนรวมก็มีสวนรวมนอยมากเนื่องจากประชาชนยังไมรูถึงกลไกการปฏิบัติงานของ
เทศบาลนอกจากนั้ น เทศบาลเองก็เ ป ด โอกาสใหป ระชาชนมีสว นแสดงความคิ ด เห็ น น อ ยมาก
องคการบริหารสวนตําบล : ประชาชนมีสวนรวมบางในหลายลักษณะ คือ สมาชิกสภา อบต. จะมี
การประชุมรวมกับประชาคมหมูบาน เพื่อรับรูปญหาและความตองการ และนําไปบรรจุไวใน
แผนพัฒนาตําบล แตประชาชนเองไมไดมีการติดตามวา อบต. ไดดําเนินการตามความตองการของ
ประชาชนเพียงใด กลาวคือประชาชนหลังจากรวมประชุมแสดงความเห็นแลวก็ไมทราบวา อบต.
จะบรรจุเขาสูแผนพัฒนาตําบลเพียงใด มีการนําเอาแผนงานโครงการในแผนพัฒนาตําบลไปสูการ
ปฏิบัติดวยการจัดงบประมาณดําเนินการใหเพียงใด เพราะ อบต. บางแหงไมสนใจนําปญหาของ
ประชาชนไปปฏิบัติ ขณะที่ประชาชนตองการให อบต. ดําเนินการแกไขปญหาของประชาชนโดย
ยึดถือความตองการของประชาชนเปนหลัก มีการจัดเรียงลําดับความสําคัญของปญหาแลวนําไป
ปฏิบัติอยางจริงจัง
ในประเด็นของการมีสวนรวมในการจัดซื้อ- จัดจางของประชาชน นั้น ประชาชนใน
พื้นที่ดําเนินโครงการมีโอกาสเขามีสวนรวมโดยการเขาเปนกรรมการตรวจรับงาน จากกรณีศึกษา
การจัดซื้อ-จัดจางขององคการบริหารสวนตําบล พบวา อบต. ดําเนินการใหประชาชนในหมูบานที่มี
การจัดทําโครงการของ อบต. มีสวนรวมในขั้นตอนของการตรวจรับงาน แตในทางปฏิบัติ อบต.
บางแหงใชวิธีการแตงตั้ง “คนของตนเองในหมูบาน” เปนกรรมการตรวจการจาง โดยไมผานการ
คัดเลือกจากประชาชนในหมูบาน
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การกระจายอํานาจดานการเงิน การคลัง และงบประมาณ
1. สัดสวนรายไดของทองถิ่นตอรายไดของรัฐบาล
ในการจัดสัดสวนรายไดของทองถิ่นตอรายไดของรัฐบาลนั้น ไดกําหนดเปนมาตรฐาน
ยกตัวอยาง ดังนี้ (สถาบันพระปกเกลา, 2545: 51-52)
ในปงบประมาณ 2539 สัดสวนรายได ทองถิ่น : รัฐบาล รอยละ 11.3 แตในปงบประมาณ
2544 สัดสวนรายไดเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 20.92 มากกวาเปาหมายที่กฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจฯ กําหนดไววา ในปงบประมาณ 2544 สัดสวนรายไดตองไมนอยกวา รอยละ 20
รายไดขององคกรปกครอบสวนทองถิ่นทุกประเภท ในปงบประมาณ 2544 จํานวน
154,633.1 ลานบาท จําแนกเปนรายไดที่ทองถิ่นจัดหาเอง 17,698.1 ลานบาท (รอยละ 11.4) รายได
จากภาษีทองถิ่นที่รัฐบาลจัดเก็บให 51,672.9 ลานบาท (รอยละ 33.4) รายไดจากเงินอุดหนุน 41,390
ลานบาท (รอยละ 26.8) รายไดจากการถายโอนงาน 32,339.6 ลานบาท (รอยละ 20.9) รายไดจาก
ภาษีที่รัฐบาลแบงให (ภาษีมูลคาเพิ่ม) 11,532.3 ลานบาท (รอยละ 7.5)
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จากสัดสวนรายไดที่เพิ่มขึ้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีสัดสวนรอยละ 33.4 ของ
รายได ทองถิ่ นทั้ งหมดจากภาษี ทองถิ่น ที่รัฐ จัดเก็บให รองลงมาคือสั ด สว นรายไดที่ ได จากเงิน
อุดหนุนของรัฐบาล รอยละ 26.8 ของรายไดทองถิ่น สวนรายไดจากการถายโอนงานของสวนกลาง
ใหแกทองถิ่นที่เปนมาตรการที่สําคัญประการหนึ่งของการกระจายอํานาจมีสัดสวนรายไดของ
ทองถิ่นถึงรอยละ26.8 สวนรายไดที่ทองถิ่นจัดหาเองมีสัดสวนรายไดไมสูงนักเพียงรอยละ 11.4
ของรายไดทองถิ่นเทานั้น
ในจํานวนสัดสวนรายไดของทองถิ่นในปงบประมาณ 2544 รอยละ 20.92 เปนสัดสวน
รายไดขององคการบริหารสวนตําบลสูงสุด คือรอยละ 5.45 รองลงมาคือเทศบาล รอยละ 5.16 สวน
องคการบริหารสวนจังหวัดมีสัดสวนรายไดเพียงรอยละ 1.57 ของงบประมาณแผนดินเทานั้น
(ไมรวมงบประมาณถายโอนงานที่จําแนกประเภททองถิ่นไมได
สําหรับป งบประมาณ 2545 ประมาณการรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตอรายไดของรัฐบาล ประมาณการไว รอยละ 22.0 คือประมาณ 176,803 ลานบาท จําแนกเปน
รายไดจากภาษีอากรที่ทองถิ่นจัดหาเอง 21,080.4 ลานบาท (รอยละ 11.9) รายไดจากภาษีทองถิ่น
ที่รัฐบาลจัดเก็บให 58,448.2 ลานบาท (รอยละ 33.1) รายไดจากเงินอุดหนุน 50,924.2 ลานบาท
(รอยละ 28.8) รายไดจากงบถายโอนงาน 27,001.8 ลานบาท (รอยละ 15.3) รายไดจากภาษีที่รัฐบาล
แบงให 19,349.0 ลานบาท (รอยละ 10.9)
สัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังคงมีรายไดมาจากภาษีทองถิ่นที่รัฐ
จัดเก็บใหในสวนที่สูงสุด (รอยละ 33.1) รองลงมาเปนรายไดจากเงินอุดหนุน (รอยละ 28.8)
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2. การจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัด สรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยกตัวอยาง ดังนี้ (สถาบัน
พระปกเกลา, 2545 : 52)
การจัดสรรเงินอุดหนุนใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล องคการบริหารสวน
ตําบล และองคการบริหารสวนจังหวัด) ปงบประมาณ 2542-2544 มีจํานวน 23,524.7 ลานบาท,
23,252.7 ลานบาท และ 32,997.9 ลานบาท ตามลําดับ โดยที่องคการบริหารสวนตําบลจะไดรับเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลมากกวาเทศบาลและองคการบริหารสวนจังหวัด
ในปงบประมาณ 2545 รัฐบาลอนุมัติเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(เทศบาล อบต. และ อบจ.) จํานวน 28,071.6 ลานบาท โดยคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบหลักการ
ของการจัดสรรเงินอุดหนุนตามที่คณะกรรมการกระจายอํานาจเสนอ ดังนี้
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2.1 การจัดสรรเงินดุดหนุนจัดตามวัตถุประสงค ดังนี้
2.2 เพื่อลดชองวางดานการคลังและลดความเหลื่อมล้ําดานรายไดใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 25,571.6 ลานบาท
2.3 เพื่อใชเปนรางวัลในการบริหารการจัดการที่ดีตามหลัก ธรรมมาภิบาล 500 ลาน
บาท
2.3.1 เงินอุดหนุน 25,571.6 ลานบาทจัดสรรเปนเงินอุดหนุนทั่วไป จัดสรรให
เทศบาล 12,180.6 ลานบาท องคการบริหารสวนตําบล 12,076.16 ลานบาท องคการบริหารสวน
จังหวัด 1,314.84 ลานบาท
2.3.2 การจัดสรรเงินอุดหนุนใหเทศบาล 1,129 แหง องคการบริหารสวนตําบล
6,745 แหง และองคการบริหารสวนจังหวัด 75 แหง มีการกําหนดเกณฑการจัดสรรที่กําหนดเกณฑ
ที่อยางนอย เทศบาลตองไดรับเงินอุดหนุนรวมเปนรายไดอยางนอยแหงละ 15 ลานบาท องคการ
บริหารสวนตําบลไดรับเงินอุดหนุนรวมเปนรายไดอยางนอยแหงละ 4 ลานบาท และองคการบริหาร
สวนจังหวัดไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนรวมเปนรายไดอยางนอยแหงละ 101 ลานบาท
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3. การปรับปรุงภาษีอากร คาธรรมเนียม สัดสวนรายได ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการปรับปรุงภาษีอากร คาธรรมเนียม สัดสวนรายได ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
นั้น ไดกําหนดเปนมาตรฐาน ยกตัวอยาง ดังนี้ (สถาบันพระปกเกลา, 2545: 53)
3.1 การจัดสรรเงินภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน พ.ศ.2544 แบงสัดสวน
ให อบจ.: เทศบาล (รวมเมืองพัทยา): อบต. คือ 20:70:10
3.1.1 การจัดสรรใหเทศบาลในแตละจังหวัดแบงโดยใชฐานจํานวนราษฎร และ
มีเกณฑสําหรับเทศบาลที่ยกฐานะมาจากสุขาภิบาลใหไดรับการจัดสรรอยางนอยเทากับปที่ลวงมา
หรือเพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 10 สวนเทศบาลอื่นอยางนอยใหเทากับปที่ลวงมา แตเมื่อคํานวณแลว
ลดลงก็ใหลดลงไมเกินรอยละ 10
3.1.2 การจัดสรรให อบต.ในจังหวัด ตามสัดสวนราษฎรในเขต อบต.
3.1.3 การจั ด สรรเงิ น ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ ให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
พ.ศ.2544 แบงสัดสวนให อบจ. : เทศบาล: อบต. คือ 20:50:30
3.1.4 เทศบาลจัดสรรใหตามชั้นเทศบาล คือ เทศบาลเล็กไดรับจัดสรรมากกวา
เทศบาลใหญ
3.1.5 อบต. จัดสรรตามชั้น อบต. เล็ก ไดรับจัดสรรมากวา อบต.ชั้นใหญ
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4. การจัดสรรภาษีมูลคาเพิ่มใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2544
ในการจั ด สรรภาษี มู ล ค า เพิ่ ม ให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. 2544 นั้ น
ไดคํานวณตามสัดสวนของประชากร ดังนี้ (สถาบันพระปกเกลา, 2545 : 54)
4.1 คํานวณเงินภาษีมูลคาเพิ่มเปนรายจังหวัด คํานวณตามสัดสวนของเกณฑ
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด รอยละ 50 และเกณฑประชากร รอยละ 50 (กรุงเทพมหานคร เปน
จังหวัดหนึ่ง)
4.2 การจัดสรรในแตละจังหวัดแบงตามสัดสวน อบจ. เทศบาล : อบต. คือ 20: 50: 30
4.3 กอนการจัดสรรใหนําเงินภาษีมูลคาเพิ่มของ เทศบาล อบต. อบจ. ในแตละ
รูปแบบของทุกจังหวัดรวมกันกอนแลวนํามาจัดสรรให เทศบาล, อบจ. ไมนอยกวายอดที่ไดในป
กอน การแบงใชเกณฑชั้นของทองถิ่น คือชั้นเล็กไดมากกวาชั้นใหญ
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5. การจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจั ด สรรภาษี มู ล ค า เพิ่ ม ให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ซึ่ ง ถื อ กํ า หนดเป น
ระเบียบที่ตองปฏิบัติ ดังนี้ (สถาบันพระปกเกลา, 2545 : 54)
5.1 กรมสรรพากรสงมอบภาษีมูลคาเพิ่ม รอยละ 8.5 หลังสงมอบใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดรอยละ 5 ตามกฎหมายองคการบริหารสวนจังหวัด ใหกระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดสรร
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
5.2 การจัดสรรแตละจังหวัดคิดเกณฑผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด รอยละ 50
ประชากรรอยละ 50
5.3 สัดสวน อบจ. : เทศบาล: อบต. คือ 20: 50: 30
5.4 เมืองพัทยาในจังหวัดชลบุรี ใหไดรับการจัดสรรสัดสวน รอยละ 20 กรุงเทพมหานคร
เมื่อรวมกับภาษีอื่นแลว ตองไดรับจัดสรรรายไดจากภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ไมนอย
กวาปกอน
การถายโอนภารกิจบริการสาธารณะใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อใหการถายโอนภารกิจบริการสาธารณะใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไป
ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจและเกิดประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากที่สุด
จึงไดกําหนดภารกิจดังนี้
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1. การถายโอนภารกิจบริการสาธารณะ
ในการถายโอนภารกิจบริการสาธารณะเปนโครงการที่ตองถายโอนทันที มีรายละเอียด
ดังนี้ (สถาบันพระปกเกลา, 2545 : 54-55)
โครงการถายโอนงานและกิจกรรมการบริการสาธารณะ ใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่สํานักงบประมาณดําเนินการกําหนดเปนงานและ โครงการที่จะโอนไปสูองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดทันทีซึ่งไมตองมีการแกไขปรับปรุงกฎหมาย หรือตองถายโอนบุคลากร และเปน
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะดําเนินการได โดยในปงบประมาณ 2543 มี
5 หนวยงานที่โอนงาน คือ กรมชลประทาน กรมโยธาธิการ กรมเรงรัดพัฒนาชนบท กรมอนามัย
และกรมทรัพยากรธรณี งานและโครงการที่โอน คือ การขุดลอกหนองน้ําและคลองธรรมชาติ
การพัฒนาแหลงน้ําและทางชนบท การขยายระบบประปาชนบท ในปงบประมาณ 2543 มีวงเงิน
รวม 3,833.4 ลานบาท
การดําเนินงานตามโครงการถายโอนการจัดทําบริการสาธารณะนี้ สํานักงบประมาณ
ยังใหสวนราชการตาง ๆ เปนเจาของงบประมาณโดยจัดตั้งงบประมาณเปนเงินอุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการและการใชจายงบประมาณสวนราชการเจาของงบประมาณ
เปนหนวยจัดทํารูปแบบและรายการกอสราง–ประมาณราคา แลวแจงใหองคกรปกครอง สวน
ทองถิ่นเปนหนวยรับผิดชอบดําเนินการจัดซื้อจัดจางรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง ใหสวนราชการ
เจาของงบประมาณเปนผูเบิกจาย ทั้งนี้สวนราชการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจใน
การโอนและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการไดโดยไมเพิ่มวงเงิน
การจัดสรรงบประมาณโครงการถายโอนภารกิจ ในปงบประมาณ 2543 จํานวน 3,833.42
ลานบาท ปงบประมาณ 2544 จํานวน 32,339.6 ลานบาท และปงบประมาณ 2545 จํานวน 30,102.6
ลานบาท งาน/โครงการที่ถายโอน คือ กิจกรรมอาหารเสริม (นม) กิจกรรมกอสรางและซอมแซมถนน
สะพาน กิจกรรมดานประชาคม–ประปาหมูบาน
การดํ า เนิ น งานโครงการถ า ยโอนภารกิ จ บริ ก ารสาธารณะให แ ก อ งค ก รปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น รั ฐ บาลให ผู ต รวจราชการสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ต รวจติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งาน
พบปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน คือ อบต. ขาดความชํานาญในการจัดซื้อจัดจาง การกําหนด
ราคากลาง การควบคุมงาน การทําสัญญา, สวนกลางไมกําหนดแนวทางที่ชัดเจนในบทบาทของ
สวนราชการเจาของงบประมาณในสวนภูมิภาคในการเขารวมจัดซื้อจัดจาง, จังหวัด (ในฐานะ
ภูมิภาค) ไมไดรับขอมูล และไมไดรับการมอบอํานาจที่เพียงพอตอการแกปญหาอันเกิดจากวิธีการ
ทางงบประมาณทําใหการดําเนินโครงการลาชา การถายโอนไมมีการพิจารณาความจําเปนเรงดวน
วางานใดควรถายโอนกอน-หลัง เพราะงานบางอยางเชนการขุดเจาะบอบาดาลเมื่อโอนแลวมีปญหา
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ทางปฏิบัติไมอาจดําเนินการได, นอกจากนั้นประชาชนยังไมทราบและไมเขาใจเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการกระจายอํานาจการถายโอนงานจึงไมเห็น
ความสําคัญและไมสนใจเขาไปมีสวนรวม สงผลใหผูบริหารทองถิ่นใชอํานาจตัดสินใจจายเงิน
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามอําเภอใจโดยไมสนใจความตองการที่แทจริงของ
ประชาชน
โครงการถายโอนงานและกิจกรรมบริการสาธารณะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
ดําเนินการในปงบประมาณ 2543-2544 มีปญหาความยากลําบากในการเบิกจายเงินตามโครงการ
ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
(1) การกําหนดกิจกรรมไมสอดคลองศักยภาพของทองถิ่นจึงตองมีการเปลี่ยนแปลง
รายการและวงเงิน กรณีโครงการขุดเจาะบาดาลมีปญหาดานเทคนิคในการตรวจชั้นน้ําและคุณภาพ
น้ําที่ทําใหคาใชจายโครงการเพิ่มขึ้น
(2) สวนราชการเปนหนวยของบประมาณและจัดทําแผนงาน ไมมีการประสานงาน
กับทองถิ่น และภูมิภาค จึงมีความซ้ําซอนของกิจกรรมในพื้นที่จึงไมสามารถเบิกจายงบประมาณได
ตองมีการขอเปลี่ยนแปลงรายการ
(3) การเปลี่ยนแปลงรายการตองสํารวจออกแบบใหม ประมาณราคาใหม ทําให
เสียเวลามาก
(4) ความลาชาเนื่องจากระบบงานสารบรรณของสวนราชการ
(5) การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการ
บริหารสวนตําบลมีขั้นตอนมาก อํานาจการอนุมัติของนายกองคการบริหารสวนตําบล มีวงเงินต่ํา
ทําใหขาดความคลองตัว
คณะรัฐมนตรีไดแกปญหาโดยมีมติในการประชุมเมื่อ 22 พฤษภาคม 2544 ดังนี้
(1) ให คณะกรรมการกระจายอํ านาจพิ จารณาแนวทางให องค กรปกครองส วนท องถิ่ น
เปนผูกําหนดกิจกรรมและดําเนินการจัดทําแผนงานและโครงการเอง
(2) ใหมีการแกไขกฎหมายการใชจายเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหสอดคลองกับหลักการกระจายอํานาจ เพื่อใหทองถิ่นมีอิสระในการนําเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไป
ดําเนินการตามความตองการของทองถิ่น
ผลจากมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว กระทรวงมหาดไทยจึงสั่งยกเวนระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล โดยใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจ
สั่งซื้อ สั่งจาง การอนุมัติไดไมจํากัดวงเงิน
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2. แผนปฏิบัติการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารถ า ยโอนภารกิ จ ให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น นั้ น
มีขั้นตอนดังนี้ (สถาบันพระปกเกลา, 2545 : 55-57)
2.1 การจัดทําแผนปฏิบัติการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนการกระจายอํ า นาจให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น คณะกรรมการกระจายอํ า นาจฯ
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 ดังนี้
2.1.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน รวม 69 งานและกิจกรรม
2.1.2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ประกอบดวย การสงเสริมอาชีพ 20 ภารกิจ
งาน สวัสดิการสังคม 13 ภารกิจ นันทนาการ 20 ภารกิจ สาธารณสุข 344 ภารกิจ
2.1.3 ด า นการจั ด ระเบี ย บชุ ม ชน/สั ง คม และการรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ย
รวม 17 ภารกิจ
2.1.4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พณิชยกรรม และการทองเที่ยว
รวม 14 ภารกิจ
2.1.5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
รวม 15 ภารกิจ
2.1.6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น รวม 2 ภารกิจ
การถายโอนภารกิจทั้ง 6 ดาน จะเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2546 โดยถายโอนให กับ
เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล (ชั้น 1 และ ชั้น 2) สวนองคการ
บริหารสวนตําบล (ชั้น 3 – ชั้น 5) ดําเนินการถายโอนในปงบประมาณ 2547
2.2 แผนปฏิบัติการถายโอนภารกิจดานสาธารณสุขคณะกรรมการกระจายอํานาจฯ
ใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2544 โดยใหการถายโอนดําเนินการโดยการออกกฎหมาย
จัดตั้ง “คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.)” และเครือขายบริการสุขภาพ ในการจัดตั้ง กสพ.
ทางกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการกระจายอํานาจฯ จะรวมกันกําหนดเกณฑความพรอม
และวิธีประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะรับถายโอนงาน
กระทรวงสาธารณสุขตองการให กสพ. ใหมีฐานะเปนนิติบุคคล มีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ คลองตัว มีอิสระ เปนองคการมหาชนทองถิ่นเพื่อจัดทําบริการสาธารณะ
โดยไมมุงแสวงหากําไร กฎหมายควรตราขึ้นกอนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เพื่อรองรับงบประมาณ
จากรัฐ รองรับสถานบริการสุขภาพทุกระดับในพื้นที่ ตลอดจนรองรับการถายโอนขาราชการกระทรวง
สาธารณสุขในพื้ นที่ โดยขาราชการมีสถานภาพเป นพนักงานของรัฐภายใต การกํากับของ กสพ.
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ในประเด็ นนี้ คณะกรรมการกระจายอํ านาจอาจยั งไม เห็ นชอบด วยจึ งสงวนไว ยั งไม บรรจุ ไว ใน
แผนปฏิบัติการ
คณะกรรมการกระจายอํานาจเห็นชอบดวยที่ใหกรรมการ กสพ. มีกรรมการจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไม นอยกวาครึ่งหนึ่งเปนกรรมการ และใหกรรมการจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเลือกกันเองเปนประธาน และรองประธาน กสพ. การใหมี กสพ. เพื่อเปนกลไกของ
ทองถิ่นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเจาของรวมกัน โดยมีผูแทนของรัฐ ผูแทนภาคประชา
สังคม ผูแทนสถานบริการสาธารณสุข และผูทรงคุณวุฒิมีสวนรวม
ในการโอนถ า ยงานด านการพั ฒนาสุข ภาพอนามัย ของประชาชนในพื้ น ที่ ใ ห องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น กสพ. จะพิจารณามอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทใน
การดําเนินงานพัฒนา สุขภาพอนามัย โดยเฉพาะงานดานสงเสริม ควบคุม และปองกัน ตามขีด
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ความสามารถที่เปนจริง โดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนในแตละพื้นที่ และ กสพ. มีอํานาจ
หนาที่ในการสรางความพรอมในการปฏิบัติรับงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.3 การถายโอนภารกิจดานการศึกษา คณะกรรมการกระจายอํานาจฯ เห็นชอบ
แผนปฏิบัติการถายโอน ในการประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2544 โดยมีสาระของแผนที่ให
กระทรวงศึกษาธิการรวมกับคณะกรรมการกระจายอํานาจฯ เรงสรางความเขาใจกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการจัดการศึกษาไดเอง
ในขั้นตอนของการถายโอนจะมีการกําหนดใหมีคณะทํางานเฉพาะดานขึ้นมาดําเนินการ
เรื่องการจัดเตรียมความพรอมการจัดการศึกษาไดเองโดยเฉพาะ ภารกิจที่ถายโอนมีทั้งเรื่องการจัด
การศึกษาในระบบและการจัดการศึกษานอกระบบ
การจัดการศึกษาในระบบ มีการศึกษาระดับปฐมวัยอายุ 4-6 ป และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งเปนการถายโอนใหไดตามเกณฑประเมินความพรอม รวมทั้งการศึกษาแบบพิเศษ 9 ประเภท
โดยมีเกณฑประเมินความพรอม ถาผานเกณฑก็จะสามารถจัดใหการบริการศึกษาได
แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
คณะกรรมการกระจายอํ านาจฯ ให ความเห็ นชอบแล ว ขั้ นตอนดํ าเนิ นการต องเสนอให คณะรั ฐมนตรี
ใหความเห็นชอบ แลวมีการพิจารณาแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ ควบคูกับการพิจารณาเกี่ยวกับ
ขั้นตอนของการถายโอนขาราชการ และการจัดสรรสัดสวนรายไดตามภารกิจที่ถายโอน (สถาบัน
พระปกเกลา, 2545 : 55-57)
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1. คณะกรรมการกระจายอํานาจฯ ไดกําหนดแนวทางการโอนบุคลากรสูทองถิ่น
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการถายโอนภารกิจ คณะกรรมการกระจายอํานาจฯ ไดกําหนด
แนวทางการโอนบุคลากรสูทองถิ่น ดังนี้ (สถาบันพระปกเกลา, 2545: 57-58)
1.1 หลักการถา ยโอนตองสอดคลองกับภาระหนาที่แ ละความพรอมขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยคํานึงถึงภาระคาใชจายดานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
กระบวนการถายโอนตองราบรื่น คลองตัว สอดคลองกับความจําเปนและความตองการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีระบบจูงใจ มีหลักประกันความกาวหนา และไดรับสิทธิประโยชนไมต่ํากวา
หรือดีกวาเดิมการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ตองยึดหลักการตามระบบคุณธรรม และมีกลไก
ดูแลความเปนธรรม
1.2 รูปแบบและวิธีการถายโอน ระยะที่ 1 (พ.ศ.2544-2547) เปนการถายโอนภารกิจ
ตามมาตรา 30 (1) ของกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ แบงเปน 3 กรณี คือ
กรณีสมัครใจจะไป กรณีไมสมัครใจ และกรณีที่เปนอัตรากําลังเกิน
กรณีสมัครใจ กรณีขาราชการอยูในทองถิ่นอยูแลว มีความชัดเจนในภารกิจที่รับผิดชอบ
ใหโอนไดทันที แตถาจะโอนไปทองถิ่นอื่นนอกพื้นที่ปฏิบัติราชการเดิม กรมตนสังกัดจะดําเนินการ
ประสานงานเพื่อโอน หากยังโอนไมไดจะให “ศูนยบริหารการถายโอนกําลังคน” รับผิดชอบ
ดําเนินการประสานกับทองถิ่น
กรณีไมสมัครใจ ใหขาราชการนั้นลาออก โดยมีสิ่งจูงใจ หรือใหศูนยบริการถายโอนฯ
เกลี่ยไปยังหนวยงานอื่น และตองจัดหาขาราชการอื่นโอนลงไปทองถิ่นแทนภายใน 3 เดือนหาก
ครบกําหนดยังหาขาราชการลงไปทองถิ่นไมได ใหยุบตําแหนงที่วาง
กรณีที่เปนอัตรากําลังเกิน เมื่อถายโอนงานแลว อัตราในสวนกลางเกินความจําเปนให
ศูนยบริการถายโอนฯ หางานใหมให หรือใหออกจากราชการดวยเหตุยุบเลิกตําแหนงแตใหเงิน
ชดเชยเชนเดียวกับการเกษียณกอนกําหนด
1.3 สถานภาพขาราชการ ใหเลือกวาจะยังสังกัดสวนกลาง หรือเปนพนักงานทองถิ่น
ทันทีถายังอยูในสังกัดเดิมใหถือวาเปนการยืมตัวชวยราชการในทองถิ่น ระยะเวลา 1 ป แลวตอง
ตัดสินใจวาจะโอนหรือไม ถาไมโอนตองลาออกจากราชการ
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1.4 มีการกําหนดกลไกสนับสนุนการถายโอน เชนรัฐบาลสนับสนุนเงินที่ตองจาย
ชดเชยขาราชการที่ถูกยุบเลิกตําแหนง คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
(ก.ถ.) วางระบบบริหารงานบุคคลทองถิ่นที่มีมาตรฐานเทาการบริหารงานบุคคลของขาราชการ
สวนกลาง มีการใหสิทธิประโยชนจูงใจโดยรัฐบาลอาจใหการสนับสนุนงบประมาณในระยะเวลา 5
ป และมีสิ่งจูงใจอื่น ๆ เพื่อใหขาราชการโอนไปทองถิ่น เชนใหบําเหน็จบํานาญเพิ่มขึ้น คาตอบแทน
รายเดือนแบบเหมาจาย
คณะอนุ กรรมการด า นการเงิ น การคลัง งบประมาณ และบุค ลากรในคณะกรรมการ
กระจายอํานาจฯ ไดพิจารณากําหนดแผนพัฒนาการถายโอนบุคลากรแลว โดยมีการวิเคราะหถึง
ประเภทภารกิจที่ถายโอน กับการกําหนดแนวทาง รูปแบบการถายโอน ในชวงป 2544-2547
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2. การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
ในการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น คณะกรรมการกระจายอํานาจฯ ไดกําหนดแนวทาง
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ดังนี้ (สถาบันพระปกเกลา, 2545 : 58-59)
ตามกฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น กําหนดโครงสรางคณะกรรมการ
พนักงานสวนทองถิ่น 3 ระดับ คือ
(1) คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.)
(2) คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
(3) คณะกรรมการระดั บจั งหวั ดหรื อท องถิ่ นโดยมี การจั ดตั้ งสํ านั กงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (สํานักงาน ก.ถ.)ขึ้น เปนหนวยงานในสังกัด สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) มีการกําหนดกรอบ
การพัฒนาการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 4 ประการ คือ
(1) พัฒนาระบบ และรูปแบบการบริหารงานบุคคลโดยใหอยูในกรอบวงเงินไมเกิน
รอยละ 40 ของงบประมาณรายจายประจําป
(2) พัฒนาบุคคลากรโดยเนนการสรางแรงจูงใจ การฝกอบรม
(3) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล
(4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีและเชื่อมโยงเครือขาย
การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ก.ถ. กําหนดใหการบริหารงานบุคคลที่
พึงปรารถนา มี 5 ประการ คือ
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(1) ยึดหลักความเปนอิสระของทองถิ่น
(2) ยึดหลักคุณธรรมที่เนนความรู ความสามารถ ความเสมอภาค ความมั่นคงใน
อาชีพ ความเปนกลางทางการเมือง
(3) หลักประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล เนนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
(4) หลักความโปรงใส สามารถตรวจสอบได
(5) หลักการมีสวนรวม
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) ไดกําหนดหลักการใน
การโอนย า ยขาราชการหรือพนั ก งานส วนทองถิ่นผูปฏิบัติงานในองคกรปกครองส วนท องถิ่น
ประเภทเดียวกันระหวางจังหวัด ดังนี้
(1) มีอนุกรรมการกลั่นกรองการโอนยาย ที่ประกอบดวยผูแทนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้น ๆ
(2) ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง กฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ยึ ด ประโยชน ร าชการ และความ
ตองการของทองถิ่น
(3) การโอนยายระหวางจังหวัดดําเนินการไดโดยคณะกรรมการขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด พิจารณาทําความตกลงกันเองหากโอนยายภายในจังหวัดใหยื่น
คํารองตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ประสงคจะยายไปอยู พรอมหนังสือยินยอมจากตนสังกัด
แลวเสนอใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นพิจารณาใหความเห็นชอบ อํานาจ
แตงตั้งคือหัวหนาฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) ไดออกประกาศ
เกี่ยวกับ “ประโยชนตอบแทนอื่นและเงินคาจางพนักงานสวนทองถิ่น” ทั้งนี้องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแตละแหงจะกําหนดวงเงินไวสูงกวารอยละ 20 ของงบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ ไมได
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) กําหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นแลว เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 มีประเด็นสําคัญ คือ
(1) การกํ า หนดโครงสร า งและการแบ งส ว นราชการ การกํ า หนดตํ า แหนง และ
มาตรฐานของตํ าแหน ง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดโดยคํานึ งถึงอํ านาจหน าที่และ
ปริมาณงบภายใตกรอบที่ ก.ถ. กําหนด โดยใหจัดทําแผนอัตรากําลังขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเสนอ ก.ถ. พิจารณาใหความเห็นชอบ
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(2) การกํ า หนดมาตรฐานของตํ า แหน ง อั ต ราตํ า แหน ง ให จํ า แนกตามสายงาน
โดยคํานึงลั กษณะงาน ความรั บผิด ชอบ คุณภาพของงาน ความก าวหนาในสายงาน และความ
ตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีขนาดแตกตางกัน
(3) โครงสรางอัตราเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น สามารถจัดใหมีได เพื่อ
เปนการเสริมสรางความมั่นคง สรางขวัญ และแรงจูงใจ ในการจัดโครงสรางอัตราเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น ตองคํานึงถึงหนาที่ ความรับผิดชอบ คุณภาพ ปริมาณงาน ความยากงายของ
งานในแตละตําแหนง และมีสัดสวนเหมาะสมแกรายไดดวย (สถาบันพระปกเกลา, 2545: 58-59)
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3. ประเด็นขอพิจารณาปญหาที่เกิดจากการกระจายอํานาจ
ในประเด็นขอพิจารณาปญหาที่เกิดจากการกระจายอํานาจ คณะกรรมการกระจายอํานาจ
ฯ ไดกําหนดแนวทาง ดังนี้ (สถาบันพระปกเกลา, 2545 : 59-63)
3.1 แนวโนมองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีการปรับโครงสรางใหฝายบริหาร
ทองถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เพื่อแกไขปญหาการไรเสถียรภาพของฝายบริหาร
และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน เปนการจัดโครงสรางที่แยกอํานาจระหวางฝายสภาทองถิน่
กับฝายบริหารออกจากกัน
ขอพิจารณาในประเด็นนี้คือ การเลือกตั้งผูบริหารโดยตรงเปนสิ่งที่ดี แตตองจัดวางระบบ
การควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหารทองถิ่นใหเหมาะสม ตองมีการพัฒนาฝายสภา
ทองถิ่นในดานขีดความสามารถในการตรวจสอบฝายบริหาร ขีดความสามารถในการทําหนาที่ตาม
กระบวนการนิติบัญญัติของทองถิ่น โดยเฉพาะขีดความสามารถในการพิจารณาออกขอบัญญัติ
ท อ งถิ่ น นอกจากนั้ น รั ฐ บาลควรมี ก ารกระจายอํ า นาจตามกฎหมาย ให ท อ งถิ่ น สามารถออก
ข อ บัญ ญั ติ ท อ งถิ่ น บั ง คั บ ใชใ นท อ งถิ่ น ของตนเอง เพื่ อเปน การกระตุน ใหส มาชิ ก สภาท อ งถิ่ น
ตระหนักในความสําคัญของสภาทองถิ่นดานการตรวจสอบฝายบริหารและการออกขอบัญญัติ
ทองถิ่น
3.2 ปญหาความขัดแยงระหวาง กํานัน ผูใหญบาน กับองคการบริหารสวนตําบล
มีปญหาที่แพรกระจายไปเกือบทุกแหง สรางปญหาความสับสนและความเบื่อหนายแกประชาชน
รวมทั้ ง ป ญ หาการเรี ย กร อ งให ยั ง คงมี กํ า นั น ผู ใ หญ บ า น ในเขตเทศบาลที่ เ ปลี่ ย นฐานะมาจาก
สุขาภิบาล เหตุแหงปญหาเนื่องจากการกระจายอํานาจไมไดมีการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดวางระบบ
อํานาจของผูนําในตําบล หมูบาน ใหเกิดความสมดุลและถวงรั้งกันในตําบลหมูบานมีกฎหมายที่ให
อํานาจผูนํา 2 กลุมที่ตอสูกันกลุมผูนําเกา คือ กํานัน ผูใหญบาน อิงกับกฎหมายลักษณะปกครอง

53

มห
าวิท

ยาล
ัย

ราช

ภัฏ
เชีย

งให

ม่

ทองที่ สวนองคการบริหารสวนตําบล อิงกับกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
กฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ประเด็นที่จะตองพิจารณาเกี่ยวกับการจัดสรรอํานาจใหมในตําบล หมูบาน อยูบนพื้นฐาน
วาทั้งกลุมอํานาจเกา (กํานัน ผูใหญบาน) และกลุมอํานาจใหม (องคการบริหารสวนตําบล) ไมมีกลุม
ใดที่ดีห รือไม ดีทั้งหมดตอการจั ดระบบการปกครองตําบลหมูบ านบนพื้นฐานของการกระจาย
อํานาจหรือควรจะยกเลิกอํานาจเกา หรือยกเลิกอํานาจใหม แตควรกําหนดกรอบการพิจารณาวาจะ
มีวิธีการใดที่ประชาชนในตําบล หมูบาน จะไดรับประโยชน จากทั้ง 2 กลุม ขอเสนอที่รัฐบาล และ
นักวิชาการ ควรมีการพิจารณาตัดสิน มีดังนี้
1) จะมี ก ารปรั บ กฎหมายลั ก ษณะปกครองท อ งที่ และกฎหมายสภาตํ า บลและ
องคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอํานาจ ใหมีความชัดเจนดาน
บทบาท อํานาจหนาที่อยางไร ที่แตละฝายตองปฏิบัติอยางไร ซึ่งมีปญหาในทางปฏิบัติ เชนการ
ปกครองตําบล หมูบานนั้น การจัดตั้งหมูบานขึ้นใหมเปนไปตามกฎหมายลักษณะปกครองทองที่
เดิมการจัดตั้งหมูบานขึ้นใหมตองใหสภาตําบล (ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326) พิจารณาให
ความเห็นชอบ แตในปจจุบันกระทรวงมหาดไทยใหผานการพิจารณาจากสภาองคการบริหาร
สวนตําบลกอน กอใหเกิดปญหาความไมพอใจจากกํานันผูใหญบานวา ทําไมตองใหสภาองคการ
บริหารสวนตําบลพิจารณา ทั้งๆ ที่เปนอํานาจหนาที่ตามกฎหมายลักษณะปกครองทองที่
2) กํานัน ผูใหญบาน ยังมีความสําคัญตอระบบการปกครองตําบลหมูบาน อยูจริง
หรือไม ถาไมยกเลิกระบบกํานัน ผูใหญบาน จะมีวิธีการใดที่จะใหกํานัน ผูใหญบานทําหนาที่เปน
ตัวแทนของประชาชนไดอยางแทจริง ไมใชในฐานะสายงานของขาราชการฝายปกครอง แตใน
ฐานะผูนําของหมูบาน / ชุมชน ในการปกปอง ตอรอง ตรวจสอบ การดําเนินกิจการบริการสาธารณะของ
หนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือวางระบบใหกํานัน ผูใหญบาน เปนสถาบัน
ตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในนามตัวแทนของประชาชน หรือใหมี
อํานาจทางตุลาการในระดับตําบล หมูบาน เชน อํานาจในการเปรียบเทียบปรับผูกระทําผิดกฎหมาย
หรือขอบัญญัติทองถิ่น หรืออํานาจในการเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาท
3.3 การปกครองระดั บ หมู บ า นมี ค วามสํ า คั ญ และมี ค วามใกล ชิ ด กั บ ประชาชน
นโยบายของรัฐบาลหลายนโยบาย เชน นโยบายกองทุนหมูบานก็ใหความสําคัญในการทํางานของ
ประชาชนในหมูบานแตการที่จะใหการปกครองหมูบานตามรูปแบบของกฎหมายลักษณะปกครอง
ทองที่ และขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการหมูบาน หรือ หมูบานอาสาพัฒนา
และปองกันตนเอง (หมูบาน อ.พ.ป.) ที่ยังคงมีสถานะทางกฎหมายอยู แตไมมีบทบาทในเชิงการ
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ปกครองแตอยางใด เนื่องจากแนวโนมในระยะ 8 ป ที่ผานมา มุงเปาไปที่การปกครองทองถิ่นใน
รูปแบบขององคการบริหารสวนตําบลและแนวทางของการกระจายอํานาจ
การจะรื้อฟนรูปแบบการปกครองหมูบานแบบเดิมขึ้นมาใหมไมมีความเหมาะสม และ
ขัดแยงตอแนวทางการกระจายอํานาจ
ทางเลือกหนึ่งที่ควรมีการพิจารณา คือ การกระจายอํานาจใหมี “ประชาธิปไตยทางตรง”
ในระดับหมูบาน คือเปนการกระจายอํานาจลงสูหมูบานจะเหมาะสมหรือไม ทั้งนี้ยังคงบทบาทของ
องคการบริหารสวนตําบลไวในระดับของการพัฒนาระดับตําบล แตการดําเนินงานในหมูบานควร
ใหประชาชนในหมูบานปกครองตนเอง ซึ่งเมื่อป 2518 เคยมีพระราชบัญญัติหมูบานอาสาพัฒนา
พ.ศ.2518 ทีมีการกําหนดใหหมูบานมีฐานะเปนนิติบุคคล มีรายไดของตนเอง ผูปกครองหมูบาน
เปลี่ยนชื่อจากผูใหญบานเปนประธานหมูบาน
การใหหมูบานปกครองตนเอง ในลักษณะหนวยการปกครองทองถิ่น โดยจัดใหมีสภา
หมูบานที่ประชาชนทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้งและมีชื่ออยูในทะเบียนบานในหมูบานนั้นเปนสมาชิก
สภาหมู บา นการดํา เนิน การใดๆ ในหมูบ า นตองผ า นการตัด สิ น ใจของสภาหมูบ า น โดยที่ สภา
หมูบานจะประชุมกันคัดเลือกหัวหนาหมูบาน (ผูใหญบาน) และคณะผูบริหารหมูบาน ทําหนาที่
บริหารหมูบาน หมูบานจะมีงบประมาณของตนเอง และมีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในรูปของกองทุน
เพื่อการพัฒนาหมูบาน
ข อเสนอที่ ไ ม จํ า เป น ต อ งตรากฎหมายขึ้น ใหม แตดํ า เนิน การโดยการแกไ ขกฎหมาย
ลักษณะปกครองทองที่ ในสวนที่วาดวยการปกครองตําบล หมูบานใหม โดยอาจคงชื่อตําแหนง
กํานัน ผูใหญบานไว แตปรับบทบาท อํานาจ หนาที่ และโครงสรางการปกครองใหม ทั้งนี้ควรมีการ
พิจารณาวางระบบความสัมพันธดานอํานาจหนาที่กับกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล และกฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ
3.4 ประเด็นการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในสภาพปจจุบันประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับต่ํา ซึ่งไมใชเพราะประชาชนไมรู แตในกระบวนการบริหารของทองถิ่น ไมวาจะเปน
กระบวนการจัดทํางบประมาณกระบวนการจัดซื้อจัดจาง กฎหมายยังไมบังคับใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน โดยผูบริหารทองถิ่นและสภาทองถิ่น
มักจะถือวาประชาชนเลือกมาแลวควรมีอํานาจกําหนดนโยบายและตัดสินใจในนโยบาย (ตาม
แนวคิดของประชาธิปไตยแบบผูแทน) นอกจากนี้ ประชาชนเบื่อหนายตอปญหาความขัดแยงที่
เกิดขึ้น และเห็นวาการเขาไปยุงเกี่ยวดวยจะสรางปญหาและกอใหเกิดอันตรายกับตัวเอง
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แนวทางแกปญหานี้ มี 2 ลักษณะ คือ ในลักษณะแรกตองมีการแกกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตองใหประชาชนหรือประชาสังคมเขา
ไปมี บ ทบาทแสดงความเห็ น ข อ เสนอแนะ และตรวจสอบในทุ ก ขั้ น ตอนในลั ก ษณะที่ ส อง
ภาครัฐบาลตองเรงสงเสริมพัฒนาบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนใหมากกวาที่เปนอยู รัฐบาล
ควรเลือกตัดสินใจทางนโยบายที่เหมาะสมวา การใชจายงบประมาณในการวางระบบอินเทอรเนต
ตําบลเพื่อเชื่อมโครงขายการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งแมจะเปนนโยบายที่ดีใน
การพั ฒ นาขี ด ความสามารถขององค ก รปกครองส ว นทอ งถิ่ น แต ก ารดํ า เนิ น นโยบายนี้ภ ายใต
ภาพรวมขององคกรปกครองทองถิ่นที่ยังไมมีระบบที่ดี และประชาชนขาดความเขาใจและขาดการ
มีสวนรวม รัฐบาลควรเนนนโยบายและจัดสรรทรัพยากรของรัฐในการเสริมสรางการมีสวนรวม
ของประชาชนและพัฒนาทักษะและขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสวนใหญ
เปนทักษะและขีดความสามารถทางการบริหารราชการขั้นพื้นฐาน หรือไม หากรัฐบาลไมสนใจที่
จะแกไขปญหานี้ อนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะรองรับตอการโอนถายภารกิจของรัฐ
มาใหก็จะประสบปญหาในทางปฏิบัติ รัฐบาลจึงควรพิจารณาอยางเรงดวนในการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถในการบริหาร และการมีสวนรวมของประชาชนโดยดวน
3.5 การตรวจสอบการบริหารงานขององคการปกครองสวนทองถิ่นและการใหมี
การบริหารงานที่โปรงใส การปองกันการทุจริต การใชอํานาจในทางที่มิชอบขององคการปกครอง
สวนทองถิ่นทุกรูปแบบ ยังไมมีประสิทธิผลเทาที่ควร มีปรากฏใหเห็นบอยครั้งเกี่ยวกับปญหาการ
ทุจริตการจัดซื้อจัดจาง หรือการแสวงหาประโยชนของผูบริหารทองถิ่น และพนักงานทองถิ่น
มาตรการที่รัฐบาลใชยังไมอาจยับยั้งกระบวนการทุจริตไดเนื่องจากผูบริหารทองถิ่นเริ่มปรับตัวให
การดําเนินงานของตนนั้นมีลักษณะ “ทุจริตแบบถูกกฎหมาย” หรือ ไมโปรงใสแตตรวจสอบไดตาม
กฎหมาย” ทั้งนี้ดวยการอาศัยชองโหวของกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ กระบวนการตรวจสอบของ
ภาครัฐบาลยังไมอาจหยุดยั้งกระบวนการเหลานี้ได ภาคประชาชนเองก็ไมอยากเขาไปเสี่ยงภัยกับ
อิทธิพลระดับทองถิ่นมีการขมขู
ประชาชนที่เขาไปตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวา “อยากมี
รูที่หาบนใบหนาหรือ” (บนใบหนามี 2 รู จมูก 2 รูหู)
ประเด็นนี้ ภาครัฐบาลตองหามาตรการและแนวทางที่เขมงวดในการตรวจสอบและ
ลงโทษไมควรใหประชาชนไปเสี่ยงภัยในกระบวนการตรวจสอบ
3.6 บทบาทของการเมืองระดับชาติที่เขาไปวางเครือขายสัมพันธกับการเมืองระดับ
ทองถิ่นที่เกี่ยวโยงกับผลประโยชนดานการวางรากฐานทางการเมือง กับการแสวงประโยชนจาก
งบประมาณโครงการถายโอน เปนปรากฏการณที่มาพรอมกับการกระจายอํานาจ และการจัดสรร
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ประโยชน แ ลละจั ด สรรอํ า นาจการเมื อ งในตํ า บล หมู บ า น ชุ ม ชน หากขยายต อ ไปมากขึ้ น
การกระจายอํานาจที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาลก็จะไมเปนผล
3.7 การดําเนินงานของคณะกรรมการกระจายอํานาจที่ผานมา มีความกาวหนาดาน
การจัดสรรสัดสวนรายไดที่เพิ่มขึ้นใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นยังไมมีการพัฒนาดานการจัดเก็บรายไดตามฐานรายไดของตนเองเพิ่มขึ้น เชน องคการ
บริหารสวนตําบล และเทศบาล ยังมีรายไดจากภาษีโรงเรือนและที่ดินต่ํามาก ผูบริหารสวนทองถิ่น
ไมส นใจที่ จ ะพัฒ นาการจั ด เก็ บ รายได ตางมุง หวั ง รอเงิน อุด หนุน จากรัฐบาล และงบประมาณ
โครงการถายโอนเทานั้น
3.8 การดําเนินงานเกี่ยวกับการกระจายอํานาจอื่น ๆ ที่ยังไมกาวหนานอกเหนือจาก
การโอนถายภารกิจและการโอนถายบุคลากร ซึ่งตองรอเงื่อนไขการดําเนินการตามระยะเวลาแลว
การดําเนินงานที่ควบคูกับการกระจายอํานาจที่ยังไมมีความกาวหนา คือ การสรางระบบประกัน
คุณภาพการจัดทําบริการสาธารณะของทองถิ่น ยังไมมีความชัดเจน การกําหนดบทบาทของรัฐใน
การกํากับดูแลยังไมชัดเจนวาผูมีหนาที่ของรัฐบาลในสวนภูมิภาคจะมีบทบาทในการกํากับอยางไร
ที่ไมใชการเขาไปแทรกแซง-ควบคุม จนขัดตอหลักการกระจายอํานาจ หรือปลอยวางไมสนใจจน
กอใหเกิดความเสียหายแกสวนรวม (สถาบันพระปกเกลา, 2545: 59-63)
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จักรกฤษณ นรนิตผดุงการ แสง สงวนเรือง และกระจาง พันธุมนาวิน (2524 : 7-44)
ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารงานพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดและ
สภาตําบล และสรุปองคประกอบสําคัญในการบริหารงานที่สมควรไดรับการปรับปรุงแกไขใน
6 ประเด็น ดังนี้
1. การระบุความตองการที่เปนประโยชนแกการพัฒนาทองถิ่น
2. การจัดทําแผนและโครงการพัฒนา
3. การบริหารการเงิน
4. การดําเนินงานตามโครงการ
5. การติดตามและรายงานผล
6. การทํานุบํารุงสิ่งที่ไดกอสรางไปแลวหรือสิ่งที่มีอยู
นอกจากองคประกอบสําคัญทั้ง 6 ประการดังกลาวขางตน ยังไดกลาวถึงประเด็นในการ
วิเคราะหองคประกอบการบริหารที่สําคัญ 4 ดานคือ ดานนโยบาย ดานโครงสราง ดานระเบียบวิธี
ปฏิบัติดานการคลัง และดานบุคคล Comell Local Government Program ไดศึกษาการพัฒนาขีด
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ความสามารถของรัฐบาลทองถิ่น พบวา นอกจากการใหอิสระทางดานการคลังและการบริหารเงิน
การบริหารงานบุคคล งานทะเบียนและการบริหารสัญญาแลวควรมีการปรับเปลี่ยนโครงสราง
กระบวนการทํางานของรัฐบาลทองถิ่นโดยใชความพรอมดานเทคโนโลยี ขนาดของประชากร
ขนาดของพื้นที่และปจจัยอื่นๆ ในการกําหนดการจัดทําบริการสาธารณะและขอบเขตการใหบริการ
สอดคลองกับความตองการของประชาชนและขีดความสามารถของทองถิ่นในการจัดการและ
สงมอบบริการสาธารณะนั้น ผลจากการศึกษานี้แสดงวา รัฐบาลทองถิ่นแตละแหงมีขอบเขตและ
ภารกิจแตกตางกันไปตามปจจัยขางตน
องคการที่จะสามารถทําการวางแผนและดําเนินการตามแผนพัฒนาไดดีนั้น จะตองมี
ปจจัยเหลานี้ คือ
1. ความตอเนื่องและความมั่นคงทางนโยบายของฝายการเมือง
2. ทรัพยากร
3. ความคิดริเริ่มสรางสรรคใหม ๆ หรือนวัตกรรม
4. ทักษะ
คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ไดพิจารณาศึกษาเรื่องปญหาการดําเนินการจัดตั้ง
และประสิทธิภาพของการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล และสรุปปญหาความไมพรอม
ในการจัดตั้งการบริหารสวนตําบล ดังนี้
1. ความไมพรอมของประชาชน
2. ความไมพรอมของบุคลากรในการดําเนินงาน
3. ความไมพรอมของสถานที่และพื้นที่
4. ความไม พ ร อ มของการบริ ห ารายได แ ละงบประมาณที่ จ ะให ก ารอุ ด หนุ น แก
องคการบริหารสวนตําบล
5. ความไมพรอมของกฎหมายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวของกับการบริหารสวนตําบล
ความเหมาะสมของภารกิจที่จะถายโอนคือ ภารกิจที่จะจัดทําเพื่อสนองความตองการ
ส ว นรวมของประชาชนเฉพาะท อ งถิ่ น ที่ แ ยกต า งหากจากกิ จ กรรมของรั ฐ และเป น ภารกิ จ ที่ มี
วัตถุประสงคและลักษณะในการใหบริการโดยอยูในความอํานวยการหรือความควบคุมของทองถิ่น
และการแบงแยกการจัดทําบริห ารสาธารณะระหวางรั ฐกับทองถิ่น พบวา มีห ลัก เกณฑในการ
แบงแยก 2 ประการ คือ
1. หลัก เกณฑ ใ นเรื่องผลประโยชนมหาชนโดยรัฐ กั บผลประโยชน มหาชนของ
ทองถิ่น
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2. ภารกิ จ ที่ เ ป น กิ จ การใหญ ต อ งใช เ งิ น และเทคโนโลยี อื่ น ๆ ในการดํ า เนิ น การ
ระดับสูงเปนหนาที่ของรัฐ และภารกิจที่ใกลชิดกับคนในทองถิ่นที่ไมสลับซับซอน หรือมีเทคนิค
มากนักเปนเรื่องของทองถิ่น
ประยูร กาญจนกุล (2533) เสนอดัชนีที่ใชชี้วาองคการทองถิ่นจะปกครองตนเองได
หรือไม ดังนี้
1. เปนองคการนิติบุคคล
2. มีการเลือกตั้งสมาชิกองคการ
3. มีอิสระในการปกครองตนเอง
4. มีงบประมาณในการปกครองตนเอง
5. มีการควบคุมดูแลโดยรัฐบาลกลาง
เฉลิมพล โชตินุชิต (2539) กลาววา “ภารกิจดานตางๆ เปนเรื่องเกี่ยวกับการบริการ
สาธารณะทั้ ง สิ้ น ดั ง นั้ น ในส ว นของท อ งถิ่ น เอง จะมี คํ า ถามว า ได มี ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร า ง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของทองถิ่นของตนไวหรือไมเพียงไร มีการพัฒนาการตรวจสอบ
และการมีสวนรวมของภาคประชาคม เพื่อใหมีความโปรงใส ตรวจสอบไดบางหรือไมและแตละ
ภารกิจควรดําเนินการไปในรูปแบบใด เหลานี้เปนปญหาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงตอง
คํานึงและเตรียมพรอมการรองรับที่มีประสิทธิภาพ”
เอกรัตน ฉุงนอย (2541) ภาวะความพรอมในการรับการถายโอนอํานาจสูทองถิ่น
หมายถึง ความพรอมของเทศบาลในดานกระบวนการบริหารจัดการเทศบาล ประกอบดวย
การวางแผนการจัดองคกร การอํานวยการ การประสานงาน การประเมินผล และความพรอมในดาน
ปจจัยที่ใชในการบริหารจัดการเทศบาล ประกอบดวย ดานบุคลากร ดานการเงิน ดานสํานักงาน
อาคารและสถานที่ และดานเครื่องมือเครื่องใชในการทํางาน วามีความพรอมในการรับถายโอน
อํานาจสูทองถิ่นในระดับใด
การเตรียมความพรอมในการรองรับการกระจายอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. การเตรียมความพรอมดานโครงสรางการจัดองคก ร เทาที่ผานมาการกําหนด
โครงสรางขององคการปกครองสวนทองถิ่นถูกกําหนดมาจากสวนกลางเปนรูปแบบเดียวกันหมด
เพื่อความงายสะดวกในการกําหนด แตในทางปฏิบัติ ในแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมี
ความหลากหลายแตกตางกันไปตามสภาพของพื้นที่ แมแตเทศบาลเองก็ยังมีความแตกตาง บาง
เทศบาลเปนชุมชนเมืองที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจสูง มีประชาชนหนาแนน บางเทศบาลยังมี
ลั ก ษณะเป น ชนบทอยูม าก เช น เทศบาลตํ า บลที่เ ปลี่ ย นฐานะมาจากสุข าภิบ าล เป น ตน ดั งนั้ น
จําเปนตองมีการทบทวนการจัดโครงสรางองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงใหมีทั้งสวนที่
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงจําเปนตองมี เชน สวนอํานวยการ สวนการคลัง สวนการโยธา
สวนการวางแผน นอกนั้นใหเปนไปตามความเหมาะสมของแตละทองถิ่น เชน บางทองถิ่นอาจมี
พัฒนาการเกษตร สวนอนามัยสิ่งแวดลอม เปนตน นอกจากนี้ควรมีการพิจารณาตั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีองคประกอบจากทุกฝายที่เกี่ยวของมาใหขอคิดเห็นตอ
คณะผูบริหารทองถิ่น
2. การวางระบบบริหารงาน นอกจากการจัดโครงสรางองคการใหมใหเหมาะสม
แลวการวางระบบงานใหมีความคลองตัว รวดเร็วในการบริหารงานและการใหบริการแกประชาชน
เปนสิ่งจําเปน การปรับปรุงขั้นตอนการทํางานใหสั้นหรือลดนอยลง การนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม
เขามาชวย เชน ระบบขอมูลสารสนเทศ การนําเอาระบบบริหารงานแบบเปนทีม การสรางระบบ
ความสัมพันธระหวางองคการปกครองสวนทองถิ่นกับประชาคมทองถิ่น การเปดเผยขอมูลการ
ปฏิบัติงานใหประชาคมสวนทองถิ่น ไดรับรูเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งในยุคขอมูลขาวสาร
3. การพั ฒ นาบุ ค ลากรองค ก ารปกครองส ว นท อ งถิ่ น บุ ค ลากรองค ก รปกครอง
สวนทองถิ่นในที่นี้ ไดแก นักการเมืองทองถิ่นและขาราชการสวนทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่นในยุค
โลกาภิวัฒนจําเปนตองแสวงหาความรูความชํานาญเพิ่มเติมในระบบการศึกษาและนอกระบบ
การศึกษา การแสวงหาความรวมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อจัดทําหลักสูตรการพัฒนาความรูใหกับ
นักการเมืองทองถิ่นและขาราชการสวนทองถิ่นอยางเปนประจําและตอเนื่อง หรือการสัมมนาเพื่อ
เพิ่มพูนความรูความชํานาญเฉพาะดานเปนความคิดริเริ่มที่จําเปนตองเกิดขึ้นในยุคนี้
4. การสรางระบบเครือขายกับประชาคมทองถิ่นและหนว ยงานภาครัฐและภาค
ธุร กิ จ เอกชน ในการบริ ห ารงานท อ งถิ่น ยุ ค ใหม จํา เป น ต อ งได รั บ ความร ว มมื อ จากทุ ก ๆ ฝ า ยที่
เกี่ ย วข อ งโดยเฉพาะประชาคมท อ งถิ่ น ซึ่ ง เป น ผู เ ลื อ กตั ว แทนเข า ในท อ งถิ่ น ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น
จํ า เป น ต อ งรั บ รู ป ญ หาและความต อ งการของประชาชนในท อ งถิ่ น พร อ มกั บ สร า งระบบการ
ติ ด ต อ สื่ อ สารสองทางกั บ ประชาชนอย า งต อ เนื่ อ งด ว ยการพบปะกั บ ประชาชนท อ งถิ่ น ดึ ง ให
ประชาคมมี ส ว นร ว มรั บรู แ ละแสดงความคิด เห็ น ตอ การดํ า เนิ น งานของคณะผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น
นอกจากนี้ การดึง หน ว ยงานภาครัฐ และธุ รกิจ เอกชนเขามามี สว นร ว มกั บกิจกรรมขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนสิ่งที่ละเลยไมได
ธนาคารโลกศึกษาปจจัยและปญหาของการกระจายอํานาจการปกครองในประเทศกําลัง
พัฒนา พบวา การกระจายอํานาจการปกครองจะสําเร็จและไดรับผลดี ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่นไดขึ้นอยูกับปจจัยดังตอไปนี้
การรับผิดชอบในการดําเนินงานทางการเมืองของผูนําทางการเมือง
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2. การจัดรูปแบบองคกรที่จะทําการบริหารอํานาจที่ไดรับการกระจายมา
3. การสนับสนุนทางการเงิน การคลัง และจัดการงานบุคคลเพื่อการบริหารงาน
การเมืองในทองถิ่น
ปธาน สุวรรณมงคล (2543 : 104) สิ่งที่องคการปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการก็คือ
การเตรียมพรอมใหกับตนเองเพื่อรองรับหนาที่และทรัพยากรที่ถายโอนมาจากสวนกลาง ดังนี้
1. การเตรียมความพรอมดานโครงสรางการจัดองคการในแตละองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นยอมมีความหลากหลายแตกตางกันไปตามสภาพของพื้นที่ จึงจําเปนตองมีการทบทวน
การจัดโครงสรางองคการปกครองสวนทองถิ่นใหมีทั้งสวนที่องคการปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง
จําเปนตองมี นอกนั้นใหเปนไปตามความเหมาะสม
2. การวางระบบบริ ห ารงานให มี ค วามคล อ งตั ว รวดเร็ ว ในการบริ ห ารงานและ
การให บริ ก ารแก ป ระชาชน การปรั บ ปรุง ขั้น ตอนการทํ า งานใหสั้น หรื อ ลดน อ ยลง การนํ า เอา
เทคโนโลยีสมัยใหม เข ามาชว ย เชน ระบบขอมูลสารสนเทศ การนําเอาระบบบริหารงานแบบ
เปนทีม การสรางระบบกลุมสัมพันธในองคการปกครองสวนทองถิ่นกับประชาคมทองถิ่น การ
เปดเผยขอมูลการปฏิบัติงานใหประชาคมสวนทองถิ่นไดรับรู
3. การพัฒนาบุคลากรองคการปกครองสวนทองถิ่น
4. การสรางระบบเครือขายกับประชาคมทองถิ่น หนวยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน
ประกาศิต เศวตธรรม (2543) ไดทําวิทยานิพนธเรื่อง การถายโอนอํานาจจากรัฐบาล
สวนกลางและสวนภูมิภาคสูทองถิ่น: กรณีศึกษาปฏิสัมพันธระหวางการควบคุมของสวนกลาง
ศักยภาพของทองถิ่นและการมีสวนรวมของประชาชน ผลการศึกษา พบวา ราชการสวนกลางยังมี
อํานาจมากในการกําหนดทิศทางการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีอํานาจในการ
ออกระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานใหราชการสวนทองถิ่นเปนผูปฏิบัติ รวมทั้งสวนกลางยัง
มอบอํานาจใหสวนภูมิภาคเปนผูดูแลการปฏิบัติตัวของสมาชิก การดําเนินงาน และพนักงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนการดําเนินงานของผูบริหารสวนทองถิ่น พบวา ศักยภาพเพียงพอในการดําเนินงาน
ตามอํา นาจหนาที่ ที่ไ ด รับมอบหมาย โดยใชวิธีบริ ห ารทั้ ง ในรู ปแบบที่ เ ป นทางการและไมเ ปน
ทางการ แตยังขาดความเขมแข็งในการยืนยันสิทธิของตน รวมทั้งยังลังเลที่จะใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการดําเนินงาน สวนภาคประชาชนในทองถิ่นเองยังคาดหวังที่จะใหองคกรปกครอง
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สวนทองถิ่นเปนผูแกปญหาใหตน มากกวาที่จะเขาไปมีสวนรวมในการแกปญหาของตนเอง และ
การควบคุมตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีเพียงการลงคะแนนเลือกตั้ง
สมาชิก การวิพากษวิจารณในชุมชน การรองเรียนตามสายงานเพื่อใหหนวยงานอื่นดําเนินการ
ตรวจสอบแทนตนเอง แตไมมีการรวมกลุมเพื่อตรวจสอบการดําเนินงานของผูบริหารทองถิ่นแต
อยางใด
ดังนั้น ในชวงระยะเวลาที่ทําการศึกษาครั้งนี้ (2540-2542) ปรากฏการณการเกิดขึ้นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีฐานะเปนนิติบุคคลอยางองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ยังอยู
ในชวงของการโอนหนาที่จากรัฐบาลสวนกลางและสวนภูมิภาคใหกับทองถิ่น โดยรักษาอํานาจใน
การควบคุมและกําหนดทิศทางการดําเนินงานของราชการสวนทองถิ่นไว ยังไมใชชวงของการ
กระจายอํานาจในความหมายของการใหหนวยงานในระดับลางสุดมีอิสระในการตัดสินใจอยาง
กวางขวาง แตกระนั้นราชการสวนกลางและสวนภูมิภาควางบทบาทหนาที่ของตนเองไวที่การเปนพี่
เลี้ยงมากกวาที่จะเปนผูควบคุม กํากับ ดูแล ตามขอกฎหมาย ขณะเดียวกันสวนทองถิ่นเองยังไมเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานและการควบคุมตรวจสอบอยางกวางขวาง
ฉะนั้นการดําเนินงานสวนใหญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงเปนไปตามความตองการของ
รัฐบาลสวนกลาง สวนภูมิภาค และผูบริหารสวนทองถิ่น มากกวาจะเปนไปตามความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่นเอง
ขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีประสิทธิภาพใน
การบริหารมากขึ้น ควรปรับปรุงดังนี้ คือ
1. ใหมีการแยกฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติออกจากกันอยางเด็ดขาด
2. ใหมีผูนําที่เปนทางการในหมูบานเพียงตําแหนงเดียว
3. ใหประชาชนสวนนอยรองขอใหเกิดกระบวนการถอดถอนสมาชิกได
4. ใหทองถิ่นที่มีความพรอมสามารถออกแนวทางปฏิบัติเองได และ
5. ใหกลุมประชาชนสามารถขอรับเงินอุดหนุนจากราชการสวนทองถิ่นได แมมิใช
อํานาจหนาที่ของทองถิ่นก็ตาม
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และศูนยวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (2544: 33-46) ไดรวมกันศึกษา
การพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และสนองระบบมาตรฐาน
ขั้ น ต่ํ า ด า นการบริ ห ารจั ด การไว ว า เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี
ประสิทธิภาพและโปรงใส ตองมีเกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา ดังนี้
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1. มาตรฐานขั้นต่ําดานการจัดองคการการบริหาร ซึ่งควรเปนองคการที่มีขนาดเล็ก
กะทัดรัด มีประสิทธิภาพสูง มีความยืดหยุนสูง สามารถปรับเปลี่ยนไดอยางคลองตัว และควรมี
มาตรการกํากับดูแลสงเสริมใหองคการปกครองสวนทองถิ่นจัดองคการบริหารตามเกณฑมาตรฐาน
ที่กําหนดขึ้น
2. มาตรฐานขั้นต่ําดานการวางแผนยุทธศาสตร ซึ่งควรประกอบดวยสาระสําคัญ 3
สวน คือ วิสัยทัศนของทองถิ่นและควรเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการวางแผน
ดวย
3. มาตรฐานขั้ นต่ํ าด านการบริ หารการคลั ง ซึ่ งต องอิ งหลั ก 3 ประการ คื อ หลั กเกณฑ
ดานเทคนิควิชาการ ดานการคลัง งบประมาณ และบัญชี การปกปองกันการใชดุลพินิจและการเลือก
ปฏิบัติของผูปฏิบัติงานและการใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจและตรวจสอบโดยตรง
4. มาตรฐานขั้นต่ําดานการบริหารงานบุคคล ซึ่งใหองคการปกครองสวนทองถิ่น
แตละแหงมีอิสระในการบริหารงานบุคคลตามที่กฎหมายกําหนด โดยยึดหลักคุณธรรมเปนสําคัญ
5. มาตรฐานขั้นต่ําดานการมีสวนรวมของประชาชน 3 ประการ คือ
5.1 การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการใหความคิดเห็นตัดสินใจ
5.2 การมีกระบวนการดําเนินงานที่โปรงใสเปด เผย เปนธรรม และเชื่อถือได
5.3 การบังคับใชมาตรฐานขั้นต่ํา โดยใหมีหนวยงานตรวจสอบมาตรฐานขั้นต่ํา
ขององคการปกครองสวนทองถิ่นและเปดเผยใหประชาชนรับทราบ
วิยะดา ตีระแพทย (2542) ที่ไดศึกษาเรื่อง “การนํานโยบายถายโอนงานดานสวัสดิการ
สังคมสูการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล” ทั้งนี้เพื่อศึกษาสภาพขอเท็จจริงและสภาพ
ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานดานสวัสดิการสังคมขององคการบริหารสวนตําบลรวมทั้งความ
พรอมขององคการบริหารสวนตําบลในการนํานโยบายถายโอนงานดานสวัสดิการสังคมสูการ
ปฏิบัติงาน ผลการศึกษาสภาพการปฏิบัติงานดานสวัสดิการสังคมขององคการบริหารสวนตําบล
พบวา รอยละ 96 ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ฯ และรอยละ 50 ขึ้นไป ปฏิบัติงานสอดคลองกับภารกิจ
บางประการตามนโยบายถายโอนงาน การศึกษาสภาพปญหาการปฏิบัติงานดานสวัสดิการสังคม
พบว า ร อ ยละ 80 ขึ้ น ไป ประสพป ญ หา คื อ ดา นความพรอ มของบุ คลากรด านโครงสร า งของ
องคการบริหารสวนตําบล ดานงบประมาณสนับสนุนการชวยเหลือ ดานวัสดุครุภัณฑสนับสนุน
การช ว ยเหลื อ และด า นการมี ส ว นร ว มของประชาชน สํ า หรั บ ทั ศ นคติ ต อ ความพร อ มในการ
นํานโยบายถายโอนงานดานสวัสดิการสังคมสูการปฏิบัติงาน อยูในระดับเห็นดวยมากกวาตองมี
ความพรอมทั้ง 5 ดานเปนปจจัยสําคัญ จึงสรุปไดวาองคการบริหารสวนตําบลยังประสบปญหาทั้ง
5 ดาน สงผลใหไมมีความพรอมเพียงพอที่จะนํานโยบายถายโอนงานดานสวัสดิการสังคมไปปฏิบัติ
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นวพร แสงหนุม (2544) ไดศึกษาเรื่อง “การประเมินผลการดําเนินงานองคการบริหาร
สวนตําบลในจังหวัดเชียงใหม “ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีประสิทธิผลตอการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเชียงใหม คือ ดานโครงสรางระบบงาน บรรยากาศภายใน
องคการบริหารสวนตําบล และความสามารถทางการบริหารงาน โดยประสิทธิผลการดําเนินงานอยู
ในเกณฑสูง สําหรับปญหาในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลพบวา มีปญหาดาน
เปาหมายในการดําเนินงานยังไมชัดเจน การจัดหาและการตัดสินใจยังขาดหลักเกณฑและการมีสวน
รวมในการตัดสินใจที่ดีพอ
นภดล บุญมา (2541) ไดศึกษาเรื่อง “ปญหาการบริหารการคลังขององคการบริหาร
สวนตําบลในจังหวัดเชียงใหม” ผลการศึกษาพบวา คณะกรรมการสวนใหญขาดความพรอมในดาน
การศึกษาอบรมเกี่ยวกับความเขาใจที่ถูกตองในกฎหมายหรือระเบียบตางๆ ของทางราชการทําให
เกิดปญหาในการบริหารงาน องคการบริหารสวนตําบลบางแหงมีแนวโนมวามีการชวยเหลือกันใน
หมูพรรคพวกและการอุปถัมภกันภายในกลุมเพื่อแสวงหาผลประโยชนจากองคการบริหารสวน
ตํา บลในทางที่ ไ ม ถู ก ต อง ก อ ให เ กิ ด ป ญ หาในการปฏิ บั ติ ง านให กั บ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
นอกจากนี้องคการบริหารสวนตําบลสวนใหญมีรายไดไมเพียงพอตอการใชจาย เนื่องมาจากเงิน
รายไดหรือภาษีตางๆ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจในการจัดเก็บหรือไดรับสวนแบงมา
จากรัฐมีอยูอยางจํากัดและอํานาจในการจัดการดานการคลังสวนใหญยังอยูใตความควบคุมของรัฐ
สงผลใหองคการบริหารสวนตําบลสวนใหญของจังหวัดเชียงใหมตองอาศัยเงินอุดหนุนจากรัฐ
เปนหลัก อีกทั้งระเบียบการเกี่ยวกับการกูยืมเงินขององคการบริหารสวนตําบลไมมีความชัดเจนทํา
ใหองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงในจังหวัดเชียงใหมไมสามารถทําการกูยืมเงินจากนิติบุคลใดๆ
ได
กฤษณ จินตะเวช (2545) ไดศึกษาเรื่อง ความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอ
การรับการถายโอนภารกิจ ผลการศึกษา พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญประเมิน
ตนเองวามีความพรอมตอการรับการถายโอนภารกิจ แตไมมีความพรอมในบางภารกิจซึ่งกลุม
ตัวอยางตอบมาเกินจํานวนรอยละ 50 ไดแก ดานโครงสรางพื้นฐาน ภารกิจการวิศวกรรมจราจร
ตอบวา ไมพรอมรอยละ 59.8 ภารกิจการจัดทําผังเมืองรวม ตอบวาไมพรอม รอยละ 79.5 ภารกิจ
กอสรางสถานีขนสงทางน้ํา ตอบวา ไมพรอมรอยละ 59.8 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต ภารกิจเบี้ยยัง
ชีพผูปวยเอดส ตอบวา ไมพรอม รอยละ 59.1 ภารกิจสถานสงเคราะหคนชรา ตอบวา ไมพรอม
รอยละ 59.1 ดานการรักษาความสงบเรียบรอยฯ ภารกิจเปรียบเทียบปรับคดีอาญา ตอบวา ไมพรอม
รอยละ 59.1 ภารกิจรับจดทะเบียนรถยนต ตอบวา ไมพรอม รอยละ 61.4 นอกจากนั้นยังมีบาง
ภารกิจที่กลุมตัวอยางตอบมาเกือบรอยละ 50 วา ไมพรอม เชน สถานีขนสง การอนุญาตใหกอสราง
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สิ่งลวงล้ําลําน้ํา สนามกีฬาระดับจังหวัด การพัฒนาปาชุมชน/ควบคุมไฟปา การฝกอบรมอาสาสมัคร
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การติดตามตรวจสอบสิ่งแวดลอม/มลพิษตาง ๆ การจัดระบบน้ําเสีย
การจัดการระบบขยะ การบํารุงรักษาโบราณสถาน เปนตน
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของสรุปไดวาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
ภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจของรัฐบาล 9 ดาน คือ ดานการบริหารทั่วไป
ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริการประชาชน ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผนสงเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว ดานบริการจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ดานศิลปวัฒนธรรม จารีต และภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งยังไมมีการปฏิบัติอยางจริงจัง
ทั้งนี้เพราะบางดานยังไมไดรับการกระจายอํานาจอยางเปนทางการ การวิจัยครั้งนี้จึงสนใจที่จะ
ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับการกระจายอํานาจตาม
แผนและขั้นตอนดังกลาว ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการถายโอน
ภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจอยางเหมาะสมตอไป
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
Conceptual Framework

บุคลากร

ภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ

ภัฏ
เชีย

1. ดานการริหารทั่วไป
2. ดานการบริหารงานบุคคล
3. ดานการบริการประชาชน
4. ดานโครงสรางพื้นฐาน
ความคิดเห็น 5. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
6. ดานการจัดระเบียบชุมชน / สังคม
และรักษาความสงบเรียบรอย
7. ดา นการวางแผนการส ง เสริ ม การลงทุ น
พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
8. ดานบริการจัดการและการอนุรักษ
9. ดานศิลปวัฒนธรรม จารีต และ
ภูมิปญญาทองถิ่น
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1. ผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2. สมาชิกสภาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
3. ปลัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
4. พนั กงานสวนทองถิ่นระดั บ
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ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

