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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

57604910 : การจัดการ แบบ 2.1 ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
ค าส าคญั : การปกครองท้องถิ่น, ความเป็นอิสระ, ระบบราชการ 

นาย วิทวัส ขุนหนู: การสร้างความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการออกนอกระบบ
ราชการ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : รองศาสตราจารย์ พรชัย เทพปัญญา 

  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริบทด้านการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น

ไทย 2) ศึกษาแนวทางที่จะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกนอกระบบราชการ และ 3) เพื่อศึกษารูปแบบการ
บริหารที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกนอกระบบราชการ เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี โดย
มีผู้ให้ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 22 คน 
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ วิธีการเทคนิคเดลฟาย เก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 21 คน ด้วยแบบสอบถาม และการ
ประชุมเชิงนโยบาย 

          ผลการวิจัยพบว่า (1) หน่วยการปกครองท้องถิ่นไทยเกิดขึ้นจากรัฐบาลจัดตั้งให้เป็นหน่วย
การปกครองท้องถิ่นขึ้นจากเง่ือนไขของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีแนวคิดการกระจายอ านาจ
สนับสนุนการปกครองท้องถิ่น แต่รัฐได้น าระบบราชการเข้าไปครอบง าการปกครองท้องถิ่นซึ่งมีลักษณะการรวม
อ านาจเข้าสู่ส่วนกลาง โดยจัดตั้งเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีการก าหนดในพระราชบัญญัติการจัด
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและเป็นผลให้การปกครองท้องถิ่นอยู่ภายใต้การควบคุม ก ากับดูแลจากรัฐบาลกลาง
ผ่านเครื่องมือที่ส าคัญคือการบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ท าให้การปกครองท้องถิ่น
มิได้มีความเป็นอิสระที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

          (2) ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการบริหารงานบุคคล การเงิน
และการคลัง ภารกิจ อ านาจหน้าที่ การก ากับดูแลและกฎหมายมีข้อจ ากัด ดังนั้นแนวทางความเป็นอิสระหรือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกนอกระบบราชการภายใต้รัฐเดี่ยวคือ  กระทรวงมหาดไทยควรลดบทบาทใน
กระบวนการก ากับดูแลโดยเปลี่ยนบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอให้ท าหน้าที่ในการประสานงาน
ระหว่างส่วนราชการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้จัดตั้งสภาประชาชนระดับจังหวัดท าหน้าที่ก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทน (3) รูปแบบการบริหารที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกนอก
ระบบราชการคือ ให้คงรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เช่นเดิม โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 ประเภท 
คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลซึ่งเกิดจากการควบรวม ยกฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กที่
มีศักยภาพต่ า พร้อมกันนี้ให้มติของสภาท้องถิ่นถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกระบวนการและให้รายงานผลของมติแก่
ราชการส่วนกลางทราบเพียงเท่านั้น 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

57604910 : Major (Management) 
Keyword : LOCAL GOVERNMENT, AUTONOMOUS, BUREAUCRACY 

MR.  WITTAWAT KUNNU :   CREATING THE AUTONOMOUS OF THE LOCAL 
GOVERNMENT THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR PORNCHAI DHEBPANYA 

          This research aims to (1)  To study the context of decentralization and Thai local 
government (2) To study a guideline for autonomous of local government (3) To study a suitable way for 
autonomous of local government. This research is a mixed method research. The research is conducted 
by in-depth interview, interview 22 of key-informants, Delphi technique, interview 21 of the experts, and 
policy meeting. 

          The research found that ( 1)  Thai local government was founded by Thai 
government on the condition of democracy.  The concept of decentralization is applied to Thai local 
government. However, Thai local government is working under the Government Administration Act. Thai 
local government is ruled by Central Administration and Provincial Administration. Therefore, Thai local 
government has no freedom to rule itself. (2)  In terms of human resources management, monetary and 
fiscal policy, the authority, the law are restricted. Therefore, a role of the ministry of Interior should be 
reduced.  The governor of each province and district chief officer should take more responsibility.  The 
governor and district chief officer acts as a coordinator between the local government and the 
government agencies.The establishment of People’s council should settle. (3) The suitable practices for 
autonomous of local government are the local government should continue their roles.  It should be 
only the provincial administration organization and the municipality.  However, small and deficient 
organizations should improve the standard of themselves. The order from the local council is an ended-
process. 
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กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

งานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ดีเพราะได้รับความกรุณาชี้แนะ ให้ค าปรึกษาและ
ช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากรองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่เสียสละ
เวลาที่มีค่าในการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับแนวคิดในการท าวิทยานิพนธ์  ตรวจ แก้ไขให้มีความเรียบร้อย 
ตลอดจนค าแนะน าทางวิชาการและการด าเนินชีวิตที่ดีเสมอมา รวมทั้งรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา 
ชินบุตร อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์  ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช ประธานสอบ
วิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์  ดร.พิทักษ์  ศิริวงศ์ และรองศาสตราจารย์อัษฎางค์  ปาณิกบุตร 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ ที่ให้ข้อมูล ค าแนะน า ตรวจและแก้ไขข้อบกพร่องของ
วิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณาจารย์ทุก
ท่านที่ได้อบรมสั่งสอนความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์อันมีค่าแก่ผู้วิจัย  รวมทั้งต ารา วารสาร 
เอกสาร และวิทยานิพนธ์ทุกเล่มที่ให้ผู้วิจัยได้ค้นคว้า อ้างอิง รวมถึงผู้ให้ข้อมูลทุกท่านที่กรุณาเสียสละ
เวลาในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

ขอขอบคุณกัลยาณมิตรของผู้วิจัยทุกท่าน ขอบคุณเพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ ห้อง Pink Room กลุ่ม
เรียนสาขาการจัดการภาครัฐ เพ่ือนร่วมงานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Banana Peel Team ที่ได้ให้
ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจให้ผู้วิจัยตลอดมา 

สุดท้ายผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อณัฏฐพร ขุนหนู และคุณแม่แววตา ขุนหนู ที่ท่าน
สนับสนุนการด าเนินชีวิตของลูกมาเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณนางสาววิชุดา ขุนหนู พ่ีสาวผู้น่ารัก ทันต
แพทย์หญิงกมลชณก ผลิรัตน์ คู่ครองในการด าเนินชีวิต ด.ญ.พราวกมล ขุนหนู ก าลังใจตัวน้อยๆ ของพ่อ 
น้าวิว รวมถึงญาติๆ และบุคคลรอบข้างทุกคนที่คอยให้ก าลังใจ ส่งเสริม ช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องต่างๆ 
แก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจนกระท่ังวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จเรียบร้อยได้ด้วยดี 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเป็นการก าหนดนโยบายและทิศทางการจัดการ
ปกครองประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนเป็นส าคัญ ซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินของไทยในปัจจุบันได้แบ่งโครงสร้างตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 5) ประกอบด้วย การบริหารราชการ
ส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยการบริหาร
ราชการส่วนกลางยึดหลักการรวมอ านาจ (Centralizational of Power) การบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคยึดหลักการแบ่งอ านาจ (Deconcentration of Power) และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ยึดหลักการกระจายอ านาจ (Decentralization of Power) หน่วยงานหรือองค์กรในแต่โครงสร้าง
เรียกว่าหน่วยงานรัฐหรือองค์กรของรัฐหรือเรียกว่าระบบราชการ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานในระดับ
กระทรวง กรม หรือกองต่างๆ ของรัฐบาลรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อมีบทบาทที่ส าคัญใน
การด าเนินกิจกรรมของรัฐที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อสาธารณชน รวมถึงการน านโยบายไปปฏิบัติ
และการก าหนดกฎหมาย (สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ และอนุรักษ์ อนันทนาธร, 2555 : 170 – 176 ; ศุภชัย     
ยาวะประภาษ, 2550 : 4-5) 
 การพัฒนาประเทศหรือการให้บริการสาธารณะรวมทั้งลักษณะส าคัญของกลไกระบบราชการ
ไทยที่ผ่านมามีลักษณะการบริหารแบบรวมศูนย์อ านาจ (Centralization of Power) ไว้ที่ส่วนกลาง 
(ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล,2555 : 10) เพ่ือความมั่นคง ความสะดวก ความเสมอภาค ความเป็นเอกภาพ ใน
การบริหารงาน แต่ด้วยข้อจ ากัดของการรวมอ านาจ มีการปฏิบัติงานล่าช้า ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและตรงตามความเป็นจริง ไม่สอดคล้องกับหลักการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส่งผลให้มีการแบ่งภารกิจ อ านาจหน้าที่ให้แก่การบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาค แต่อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่ยึดถือหลักการแบ่งอ านาจปกครอง
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตย เกิดความล้าช้าในการบริหารงาน เพราะต้องผ่านระเบียบ
แบบแผนถึง 2 ระดับ คือ ระดับส่วนกลางและระดับส่วนภูมิภาค ท าให้ระบบราชการมีขนาดใหญ่โต 
ทรัพยากรที่มีค่าบางอย่างในท้องถิ่นไม่เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะบุคลากร เพราะบุคลากรหรือ
เจ้าหน้าที่ที่ถูกส่งเข้าไปปฏิบัติในท้องถิ่น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ อาจจะเนื่องมาจากไม่ใช่
คนในพื้นที่จึงไม่เข้าใจบริบทของพ้ืนทีแ่ละอาจเกิดความขัดแย้งกับคนในพ้ืนที่ (โกวิทย์ พวงงาม, 2550 
: 34-36) จากข้อจ ากัดของการรวมอ านาจและการแบ่งอ านาจ ประกอบกับแนวคิดของการกระจาย
อ านาจและการบริหารสาธารณะแนวใหม่มุ่งเน้นให้มีการกระจายอ านาจการบริหารและการตัดสินใจ
ให้แก่หน่วยงานระดับท้องถิ่นภายใต้กรอบแนวนโยบายแห่งรัฐ (มยุรี อนุมานราชธน, 2556 : 58 - 59) 
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา มีภารกิจและหน้าที่เพิ่มมากขึ้น 
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 การกระจายอ านาจเป็นการที่รัฐบาลกลางหรือการบริหารราชการส่วนกลางมอบอ านาจให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบแนวคิดระบบราชการเพราะแนวคิดระบบราชการมีอิทธิพล
อย่างมากต่อระบบการปกครองประเทศ จึงมิอาจปฏิเสธได้ว่าการปกครองท้องถิ่นย่อมได้รับอิทธิพล
จากระบบราชการด้วยเช่นกัน ท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีรูปแบบที่ตายตัว ไม่ยืดหยุ่น ยึดกฎหมาย ระเบียบเป็นหลัก ( Imrie&Raco,1999 : 47) ทั้งนี้
สืบเนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการปฏิรูปการปกครองการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือให้มีความ
ทันสมัยประกอบกับในยุคนั้นเป็นยุคการล่าอาณานิคม ส่งผลให้รัชกาลที่ 5 ทรงยึดหลักการรัฐชาติ ซึ่ง
เป็นการรวมศูนย์อ านาจการปกครองและการบริหารไว้ที่รัฐบาลกลาง โดยยกเลิกระบบกินเมืองและ
จัดตั้งระบบมณฑลเทศาภิบาลขึ้นแทนพร้อมทั้งให้อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทยเพียง
กระทรวงเดียว จึงท าให้กระทรวงมหาดไทยมีความเข้มแข็งและมีอ านาจในการจัดระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
 ถึงแม้ว่าในสมัยรัชกาลที่ 5 จะมีความพยายามในการรวมศูนย์อ านาจแต่ด้วยกระแสประชาธิปไตย
และการล่าอาณานิคมจากกลุ่มประเทศตะวันที่มีความนิยมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดย
ให้ความส าคัญกับประชาชนเป็นหลักการส าคัญ ท าให้รัชกาลที่ 5 ทรงจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาลกรุงเทพมหานครขึ้น แต่สุขาภิบาลกรุงเทพมหานครยังมิได้เป็นการ
ปกครองท้องถิ่นที่แท้จริง (Self Government) ตามหลักการกระจายอ านาจ เพราะโครงสร้างการ
บริหารงานสุขาภิบาลกรุงเทพมหานครมีข้าราชการที่มาจากการแต่งตั้ง อย่างไรก็ตาม การบริหาร
กิจการของสุขาภิบาลกรุงเทพมหานครประสบความส าเร็จและเป็นที่พอพระทัย พระองค์จึงทรงขยาย
กิจการสุขาภิบาลไปตามหัวเมืองต่างๆ น ามาสู่การจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมแห่งแรกในหัวเมือง และต่อมา
ได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมือง ร.ศ.127 ขึ้น โดยคณะกรรมการบริหาร
สุขาภิบาลโดยส่วนใหญ่เป็นข้าราชการประจ าที่มาจากการแต่งตั้ง เช่น มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
สุขาภิบาล มีปลัดเมืองเป็นเลขานุการสุขาภิบาล เป็นต้น (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2554 : 
93-99) หลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาล ร.ศ.127 (พ.ศ.2450) ส่งผลให้มีการ
จัดตั้งสุขาภิบาลทั่วประเทศจ านวน 35 แห่ง 
 การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาลได้มีการเปลี่ยนแปลงในสมัยรัชกาลที่ 7 เพราะมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2475 แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้น ใน
สมัยรัชกาลที่ 6 มีการจัดตั้งเมืองดุสิตธานีเพ่ือเป็นเมืองจ าลองส าหรับการทดลองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยมีรูปแบบการปกครองแบบเทศบาล แต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จ จนกระทั่งในสมัยรัชกาล
ที่ 7พระองค์มีพระประสงค์ให้มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลเพ่ือเป็น
โรงเรียนส าหรับประชาชนในการศึกษาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังพระราชด ารัสของ
พระองค์ท่ีประทานแก่หนังสือพิมพ์ต่างประเทศว่า (ประหยัด หงส์ทองค า, 2526 : 43)  
 “ข้าพเจ้าเห็นว่าสิทธิเลือกตั้งของประชาชนควรเริ่มต้นที่การปกครองท้องถิ่นใน
 รูปแบบเทศบาล ข้าพเจ้าเชื่อว่าประชาชนควรมีสิทธิ์มีเสียงใน กิจการท้องถิ่นก่อน 
 เราก าลังพยายามให้การศึกษาเรื่องนี้แก่เขา ข้าพเจ้า เห็นว่าเป็นการผิดพลาดถ้า
 เราจะมีการปกครองระบอบรัฐสภาก่อนที่ประชาชนจะมีโอกาสเรียนรู้ และมี
 ประสบการณ์เก่ียวกับการ ใช้สิทธิเลือกตั้งในกิจการปกครองท้องถิ่น”  
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 รัชกาลที่ 7 จึงทรงจัดตั้งคณะกรรมการจัดการประชาภิบาล ท าหน้าที่ศึกษาการปกครอง
ท้องถิ่นของต่างประเทศและในประเทศ ผลของการศึกษาพบว่า เห็นสมควรจัดตั้งเทศบาลขึ้น มีการ
ร่างพระราชบัญญัติ ได้รับการพิจารณาในสภาเสนาบดีเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2473 สภาเสนาบดี
เห็นชอบในหลักการและให้กรมร่างกฎหมายพิจารณาหลักการในร่างกฎหมายฉบับนั้นตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ในปีเดียวกัน แต่แนวคิดและกฎหมายนี้ยังไม่ทันได้น าไปประกาศใช้ ก็เกิดการเปลี่ยนแปลง
การปกครองก่อน (วิทยา นภาศิริกุลกิจ, 2521 : 38 ; ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2548 : 91) 
 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ระบอบ
ประชาธิปไตย การปกครองท้องถิ่นได้รับการพัฒนาขึ้นมาในระดับหนึ่ง อันเนื่องมาจากอุดมการณ์ของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง รัฐบาลคณะราษฎร์
จึงจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2476 และก าหนดให้มีการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
ต่อมามีการจัดท าพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 ขึ้น ก าหนดให้มีเทศบาล 3 ประเภท 
คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล โดยในล าดับแรกได้ยกฐานะสุขาภิบาลจ านวน 35 แห่ง
เป็นเทศบาล และจัดตั้งท้องถิ่นอ่ืนขึ้นเป็นเทศบาล มีการจัดโครงสร้างเทศบาลเหมือนกับรัฐบาล
ระดับชาติ คือ มีการแบ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร แต่อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งเทศบาล
ด าเนินการไปอย่างล้าช้า กล่าวคือ นับตั้งแต่มีการจัดตั้งเทศบาลในปี พ.ศ. 2476 จนถึง พ.ศ.2500 มี
เทศบาลจ านวน 120 แห่งทั่วประเทศ อันเนื่องมาจากเทศบาลประสบปัญหาในด้านงบประมาณ มี
อ านาจจ ากัด รูปแบบเทศบาลไม่เหมาะสมกับสังคมที่ประชาชนขาดความรู้และสนใจในเรื่องการ
ปกครองท้องถิ่น (โกวิทย์ พวงงาม, 2550 : 137) จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้จอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่ง
ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้รื้อฟ้ืนระบบสุขาภิบาลขึ้นในปี พ.ศ.2495 เพราะการจัดตั้ง
สุขาภิบาลกระท าได้ง่ายกว่าและประหยัดกว่าเทศบาล รูปแบบการบริหารงานสุขาภิบาลเป็นแบบ
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่มีฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ
และไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลซึ่งจะสังเกตได้ว่าโครงสร้างการบริหารของสุขาภิบาลในยุคจอมพล     
ป. พิบูลสงคราม มีลักษณะเหมือนกับสมัยรัชกาลที่ 5 คือ แต่งตั้งข้าราชการประจ าไปบริหารและ
ควบคุมสุขาภิบาล  
 ส าหรับในยุคสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี นอกจากมีการรื้อฟ้ืนรูปแบบ
สุขาภิบาลขึ้นมาแล้ว ยังพบว่ามีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่ขึ้นมาอีก 2 รูปแบบ 
ได้แก่ ในปี พ.ศ.2498 มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.2498 อันก่อให้เกิด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้น มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีการบริหารงานที่แยกออกจากจังหวัด (ส่วน
ภูมิภาค) ด าเนินกิจการนอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาล มีโครงสร้างการบริหารงานที่อยู่ภายใต้อ านาจ
ของข้าราชการประจ า กล่าวคือ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารสูงสุดของ อบจ. มีปลัดจังหวัดเป็น
ปลัด อบจ. และข้าราชการส่วนภูมิภาคอ่ืนๆ ต่อมาในปี พ.ศ.2499 ได้จัดตั้งสภาต าบลขึ้น เนื่องจาก
เล็งเห็นว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ในรูปแบบสุขาภิบาล เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนั้น ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองน้อยและเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและเอาใจใส่
ท้องถิ่นของตนเอง จึงได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนต าบล พ.ศ.2499 ขึ้น ให้มี
การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีรายได้ รายจ่าย เป็นของตนเอง
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และสามารถด าเนินกิจการได้อย่างอิสระ มีโครงสร้างการบริหาร อบต. เช่นเดียวกับ อบจ. คือ แต่งตั้ง
คนของรัฐไปควบคุมการด าเนินงานของ อบต. ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งการด าเนินงานของ อบต. 
ได้มีการด าเนินการเรื่อยมาจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงในสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร ด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี ได้ยกเลิกองค์การบริหารส่วนต าบลและจัดตั้งคณะกรรมการสภาต าบลขึ้น ไม่มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล เป็นองค์กรเดียว ไม่มีการแบ่งแยกเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร มีก านันเป็น
ประธาน โครงการต่างๆ ที่สภาต าบลจัดท าต้องผ่านความเห็นชอบจากนายอ าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
และสภาจังหวัด จึงท าให้ภาพลักษณ์การท างานของคณะกรรมการสภาต าบลกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค (โกวิทย์ พวงงาม, 2550 : 139) 
 การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มเป็นรูปธรรมขึ้นนับตั้งแต่ปี พ.ศ.
2542 อันเป็นผลมาจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2540 ได้น ามาสู่การปฏิรูปการเมืองไปสู่ระบอบ
ประชาธิปไตยและเป็นการผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นไปในทิศทางของการกระจาย
อ านาจ การบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนูญนั้น นับว่าเป็นการยกฐานะและให้
ความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการปกครองท้องถิ่นจะมีความเข้มแข็งกว่าการ
ปกครองท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นจากกฎหมายอ่ืน เพราะข้อความที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ แสดงให้เห็นว่า
ประเทศนั้นมีนโยบายที่จะกระจายอ านาจอย่างจริงจังและมีการเจริญเติบโตของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย (สมคิด เลิศไพฑูรย,์ 2547 : 7 ; NICO, 2008 : 1)  

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ได้บัญญัติถึงการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นไว้ถึง 15 
มาตรา เช่น มาตรา 78 ก าหนดว่ารัฐจะต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการ
ท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดโครงสร้าง
พ้ืนฐาน หรือหมวดที่ 9 ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่มาตราที่ 282 ถึง มาตราที่ 290 ซึ่งโดยรวม
แล้วมาตราเหล่านี้ต้องการให้รัฐมอบความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเอง ตาม
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการก าหนดนโยบาย 
การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยรัฐ
ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จ าเป็นภายใต้กรอบของกฎหมายเท่านั้น 
และเพ่ือให้มีการกระจายอ านาจที่เป็นรูปธรรมเพ่ิมมากขึ้น มาตรา 284 ก าหนดให้มีการจัดท า
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้
มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ด าเนินงานด้านการกระจายอ านาจอันประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2545 : 17-18) 
 ผลของการกระจายอ านาจตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ก่อให้เกิดกฎหมายที่รองรับเนื้อหา
ข้อบัญญัติรัฐธรรมนูญ เช่น พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.
2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 เป็นต้น ผลจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 และกฎหมายที่ก าหนดทิศ
ทางการปกครองท้องถิ่น ดังกล่าวข้างต้น ท าให้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นในเนื้อหาสาระส าคัญหลายประการ เช่น มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไทยให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงจากประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความเป็นอิสระในการบริหารงาน การก าหนดนโยบาย การบริหารงานบุคคลและการคลังเพิ่มมากขึ้น 
 จากปรากฎการณ์พัฒนาการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย แม้จะ
มีความพยายามในการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระและเป็นไป
ตามหลักการปกครองตนเอง แต่ก็พบว่าการกระจายอ านาจมีความล้าช้าและมีประเด็นปัญหาในการ
กระจายอ านาจหลายประการ เช่น ภารกิจที่ ถ่ายโอนอ านาจมีจ านวนมากที่ ไม่ค านึงถึงขีด
ความสามารถและขนาดของท้องถิ่น ความไม่ชัดเจนและจริงใจของราชการส่วนกลางที่ขาดการประสาน
และแจ้งข้อมูลอย่างเพียงพอ (โสภารัตน์ จารุสมบัติ, 2551) ความขัดแย้งของแนวคิดการกระจายอ านาจ
กับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นการรับรองสถานภาพและเสริมความเข้มแข็งให้แก่
การบริหารราชการส่วนภูมิภาคเพ่ิมข้ึนอย่างมาก โดยเฉพาะมาตรา 78(2) มีผลให้จังหวัดมีแผนพัฒนา
และงบประมาณในการพัฒนาเป็นของตนเอง เกิดความซ้ าซ้อนของภารกิจระหว่างรัฐและท้องถิ่น โดย
รัฐไม่ได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจเหล่านั้นให้มีบทบัญญัติสอดคล้องกัน 
ถึงแม้รัฐบาลได้มีการจัดท าแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาแล้วถึง 2 ฉบับ แต่แผนการกระจายอ านาจนั้น ไม่สามารถขับเคลื่อนกระบวนการถ่ายโอนภารกิจ
จากราชการส่วนกลางและภูมิภาคให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ท าให้หลังจาก
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับการถ่ายโอนภารกิจเหล่านั้นมาแล้ว ก็ยังคงไม่มีอ านาจอย่างเต็มที่ใน
การจัดภารกิจเหล่านั้น รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้จะมีมาก
ถึง 5 รูปแบบ ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร 
และพัทยา แต่ในข้อเท็จจริงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา มี
เพียงอย่างละ 1 แห่งเท่านั้น ดังนั้นถือได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยไม่มีความหลากหลาย
ในเชิงรูปแบบ นอกจากนี้ปัญหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนพบว่าประชาชนมีบทบาทจ ากัด 
และปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและท้องถิ่นอันส่งผลต่อการจัดโครงสร้างการบริหารราชการ
แผ่นดินและระบบการก ากับดูแล (ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, 2558 : 87-105 ; นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และ
คณะ, 2552 : 110-111 ; ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2548 : 98-104) 
 ความพยายามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็น อิสระ (Autonomy) ตาม
เจตนารมณ์ของการปกครองท้องถิ่นที่แท้จริง โดยการบริหารราชการส่วนกลางและการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาคมีการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จ าเป็นตามที่กฎหมายก าหนดไว้
เท่านั้น แต่ในข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นนั้นกลับพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับท้องถิ่นนั้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังถูกครอบง าจากระบบราชการ ผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การก ากับดูแล
เหนือตัวบุคคลหรือเหนือองค์กร กล่าวคือ ส่วนกลางมีอ านาจในการแต่งตั้ง ถอดถอนผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจสั่งพัก
ราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด) หรือนายอ าเภอมี
อ านาจในการสั่งพักราชการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นอกจากนี้ผู้ก ากับดูแลสามารถใช้อ านาจ
ในการดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ให้กระท าขัดหรือแย้งต่อกฎหมายผ่านกระบวนการให้ความ
เห็นชอบ การอนุญาต อนุมัติ เพิกถอน ระงับยับยั้ง สั่งยกเลิกการกระท าที่ขัดแย้งกับกฎหมาย หรือ
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ส่วนกลางมีอ านาจในการยุบสภาท้องถิ่นเพ่ือให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นใหม่ โดยเฉพาะใน
กรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างสภากับผู้บริหารท้องถิ่นและกรณีการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่ถูกต้อง อีกทั้งมีการก ากับดูแลด้วยการให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่องบประมาณ
ของท้องถิ่นและแผนพัฒนาท้องถิ่น นอกจากนี้ ส่วนกลางยังควบคุมด้วยรูปแบบของสัญญามาตรฐาน
ต่างๆ ที่ถูกก าหนดขึ้นไว้ล่วงหน้าจากหน่วยงานของรัฐบาลกลางและองค์กรอิสระ เช่น คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามสัญญาที่องค์กรส่วนกลางก าหนดมาให้และหากมีกรณีที่
มีรายละเอียดแตกต่างจากรูปแบบที่ก าหนดไว้ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส่วนกลาง (สมคิด   
เลิศไพฑูรย์, 2550 : 72 - 76) หรือแม้แต่ในกรณีกระบวนการงานพัสดุ การก าหนดมาตรการกฎเกณฑ์
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ต้องเป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 ประกอบกับ
ส านักงบประมาณ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์เพ่ือเป็นกรอบในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ธีรยุทธ์ ส าราญทรัพย์, 
2551 : 58 - 59) หรือประเด็นการก าหนดบทบาทหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน
กระบวนการจากรัฐบาลกลางเป็นผู้ก าหนดบทบาทหน้าที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการ
ตราเป็นกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เช่น พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่เป็นข้าราชการที่มาจากการแต่งตั้งของ
ส่วนกลางซึ่งการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็น ามาสู่ประเด็นปัญหาในมิติใหม่คือ 
การทับซ้อนภารกิจหน้าที่ระหว่างกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง (ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร, 2558 : 3) ประกอบกับความลักลั่นหรือซ้ าซ้อนของหน่วยงานในระดับส่วนกลาง 
กล่าวคือ คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่สังกัดกับ
ส านักนายกรัฐมนตรี แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งผลให้การปฏิบัติงานในระดับนโยบายและแผนไม่มีความ
สอดคล้องกันและขาดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
 ข้อจ ากัดด้านความอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดจากกระบวนการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไทยไม่ได้มาจากการเรียกร้องของประชาชนหรือกลุ่มคนระดับล่าง แต่เป็นการ
จัดตั้งขึ้นตามแนวคิดของผู้บริหารประเทศหรือชนชั้นน าที่ต้องการทดลองระบอบประชาธิปไตยและ
ต้องการขยายอ านาจและอิทธิพลของระบบราชการด้วยกลไกของการบริหารงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น ในอดีตให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ขณะเดียวกันก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการส่วนภูมิภาค ให้ก านันเป็นประธานสภาต าบล ขณะเดียวกัน
ก็ปฏิบัติงานสังกัดราชการส่วนภูมิภาค เป็นต้น ถึงแม้ว่าในระยะต่อมาจะมีการปรับปรุงที่มาของ
ต าแหน่งฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 แต่รากฐานการปกครองท้องถิ่นไทยมาจากรัฐ
ส่วนกลางเป็นผู้ก าหนดบทบาท หน้าที่และบุคคลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท าให้ระบบราชการฝั่งรากลึกในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการรวมอ านาจ
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และการสร้างรัฐชาติที่เน้นกระบวนการแต่งตั้งบุคคลและควบคุมโดยรัฐบาลกลางรวมถึงพนักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ท าให้มีการรวมอ านาจมากเกิน กระทรวงมหาดไทยเจริญเติบโตมาก
จนยากที่จะมีการปฏิรูปเพ่ือการกระจายอ านาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดการปกครอง
ตนเองและเป็นรากฐานส าหรับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ดังเห็นได้จากข้าราชการบางกลุ่ม
คัดค้านการย้ายโอนไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกระแสให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด
ในช่วงปี พ.ศ.2535 ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยออกมาคัดค้านโดยให้เหตุผลว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความพร้อม ไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะบริหารจัดการสาธารณะ ส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกครอบง าหรือแทรกแซงจากระทรวงมหาดไทยหรือการบริหารราชการ
ส่วนกลางมาจนถึงปัจจุบันนี้  
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีแนวทางในการแก้ไขและร่วม
หาทางออกจากนักวิชาการหลายท่าน เช่น นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ (2552 : 150 -152) 
เสนอให้มีการก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาระบบการถ่ายโอนภารกิจ ซึ่งครอบคลุมถึงการ
ปรับปรุงแผนการกระจายอ านาจและการติดตามประเมินผลการถ่ายโอน นอกจากนั้น ต้องก าหนด
ยุทธศาสตร์เพ่ือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้มีความสอดคล้องกับภารกิจที่ถ่ายโอน และมี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความซ้ าซ้อนในการ
จัดบริการสาธารณะ ส าหรับวุฒิสาร ตันไชย (2544 : 221) ได้เสนอการจัดจ าแนกขนาด (Scale) การ
จัดบริการสาธารณะ จะต้องค านึงหรือยึดหลักการที่ส าคัญ 4 ประการ คือ หลักผลประโยชน์มหาชน
ของรัฐ หลักความรับผิดชอบของท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ หลักความสามารถของท้ องถิ่น 
และหลักประสิทธิภาพในการจัดบริการ โดยต้องมีการจัดจ าแนกภารกิจระหว่างราชการส่วนกลาง 
ราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการ
จัดท าบริการสาธารณะเพ่ิมขึ้น ด้วยกระบวนการก ากับดูแล ซึ่งรัฐจะต้องพยายามลดระดับของการ
ก ากับดูแล ด้วยการยกเลิกบรรดามาตรการการก ากับดูแลที่ไม่ใช่เป็นการใช้อ านาจตามกฎหมาย และ
ต้องตระหนักว่าการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรกระท าเท่าที่มีความจ าเป็นเท่านั้นและ
ต้องเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ (สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะ, 2551; โสภารัตน์ จารุสมบัติ, 2551 : 26) 
 ดังนั้นการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระและคล่องตัวในการบริหารจัดการ
และการให้บริการสาธารณะได้นั้น แนวทางหนึ่งที่ได้มีการด าเนินการคือ การจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 และรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550  ได้ให้
โอกาสในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษค่อนข้างชัดเจนและเป็นรูปธรรม แต่
พบว่ามีเพียงพ้ืนที่นครแม่สอดที่สามารถจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษได้เพียงแห่งเดียวจึงได้มีการ
เสนออีกแนวทางหนึ่ง คือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกนอกระบบราชการ เพราะโครงสร้างระบบ
ราชการมีขนาดใหญ่ มีการท างานยึดติดกับกฎ ระเบียบและสายการบังคับบัญชา ไม่สอดคล้องกับสภาพ
การปฏิบัติงานจริงและไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม ในขณะที่การท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเน้นการท างานในพ้ืนที่ พบปะประชาชนและตอบสนอง แก้ไขปัญหาของประชาชนใน
พ้ืนที่ภายใต้บริบทที่แตกต่างกันสูง ท าให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีความ
ยืดหยุ่น ไม่ยึดกับกฎ ระเบียบที่ถูกก าหนดจากระบบราชการอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้จัดบริการสาธารณะตรง
ตามความต้องการที่หลากหลายของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการกระจาย
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อ านาจซึ่งเป็นเครื่องมือในการผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกนอกระบบราชการ ทั้งนี้จากการ
ทบทวนหน่วยงานภาครัฐที่ออกนอกระบบราชการ เช่น มหาวิทยาลัยที่ได้ออกนอกระบบราชการไปแล้ว 
ได้แก่ เทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นต้น โดยในปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่
ออกนอกระบบราชการแล้วจ านวนมากกว่า 20 แห่ง และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้น อันแสดงให้เห็นว่า 
การออกนอกระบบราชการท าให้หน่วยงานของรัฐมีศักยภาพในการบริหารจัดการเพ่ิมข้ึน ประกอบกับ
การศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา ผู้ศึกษามักท าการศึกษา วิจัยภายใต้กรอบของ
โครงสร้างระบบราชการไทยอันประกอบไปด้วยราชการ 3 ส่วน ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น (ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, 2555 : 44) โดยมิได้มีการศึกษาภายใต้การออก
นอกระบบราชการ นอกจากนี้ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้มุ่งเน้น
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสมและการสร้างรูปแบบ
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) จึง
น ามาสู่การศึกษาถึงการสร้างความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการออกนอกระบบ
ราชการ ทั้งนี้การศึกษามุ่งเพ่ือหารูปแบบที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเจตนารมณ์
ของการปกครองตนเอง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
 1. เพ่ือศึกษาบริบทด้านการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทย 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางท่ีจะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกนอกระบบราชการ 
 3. เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกนอก
ระบบราชการ 
 
ค าถามการวิจัย 
 1. การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอดีต ปัจจุบัน เป็นอย่างไร 
 2. แนวทางท่ีจะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกนอกระบบราชการเป็นอย่างไร 
 3. รูปแบบที่เหมาะสมต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เน้นความเป็น
อิสระตามเจตนารมณ์ของการปกครองท้องถิ่นและในมิติของการออกนอกระบบราชการเป็นอย่างไร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “การสร้างความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการออกนอก
ระบบราชการ” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 
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ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยเรื่องการสร้างความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการออกนอกระบบ

ราชการ ได้ใช้แนวคิดการกระจายอ านาจ การปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ แนวคิดระบบราชการ แนวคิด
การบริหารราชการแผ่นดิน ความเป็นอิสระและการก ากับการปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบการปกครอง
ท้องถิ่นของต่างประเทศ มาเป็นกรอบส าหรับการวิจัยครั้งนี้ 
 
ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยถึงบริบทของการปกครองท้องถิ่นในภาพรวมของทั้ง
ประเทศ ซึ่งไม่เจาะจงเฉพาะพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง จึงไม่อาจก าหนดขอบเขตด้านพ้ืนที่วิจัยได้ชัดเจนแต่มี
ขอบเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ศึกษาคือ ศึกษาเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
ทั่วไป ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา 

 การวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งผู้วิจัยคัดเลือก
มาด้วยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ด้านการปกครองท้องถิ่นรวมถึงการบริหารราชการแผ่นดิน 
 
ขั้นตอนในการด าเนินวิจัย 

 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน 
ถูกต้อง และเป็นไปอย่างระบบและมีระเบียบ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 เพ่ือศึกษาบริบทของการกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย  
 1. เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและ
การปกครองท้องถิ่นในมิติของประเทศไทย 
 2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
 ขั้นตอนที่ 2 เพ่ือศึกษาแนวทางท่ีจะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกนอกระบบราชการ 
 1. เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
 3. วิธีการเดลฟาย (Delphi Techique) 
 ขั้นตอนที่ 3 เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมต่อ
การออกนอกระบบราชการ 
 1. การประชุมเชิงนโยบาย (Policy Meeting) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินรูปแบบหนึ่ง 
ซึ่งประกอบด้วยการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นอยู่ภายใต้การควบคุม ก ากับดูแลของการบริหารราชการส่วนกลาง เป็นไปตามรูปแบบของ
สายการบังคับบัญชาหรือเป็นหน่วยงานภายใต้บังคับบัญชาของรัฐบาลกลาง 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง หน่วยการปกครองที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปกครอง มีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การจัดบริการสาธารณะ การเงิน การคลัง การ
ออกกฎหมาย โดยปราศจากการแทรกของระบบราชการส่วนกลาง แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ระบบการ
ปกครองแบบรัฐเดี่ยวและไม่มีอ านาจอธิปไตยเป็นของตนเอง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด พัทยา และกรุงเทพมหานครแต่
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป คือ องค์การบริหารส่วน
ต าบล เทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ระบบราชการ หมายถึง รูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งเป็นรูปแบบ
องค์การขนาดใหญ่ที่สลับซับซ้อน ท าหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ มีการบริหารงานตามกฎ 
ระเบียบ ซึ่งประกอบด้วย การบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
 การออกนอกระบบราชการ หมายถึง วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติที่จะท าให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการจัดบริการสาธารณะ การเงิน การคลัง การก าหนดกฎหมาย การ
บริหารงานบุคคล และการก ากับดูแลจากระบบราชการ ทั้งนี้การออกนอกระบบราชการหมายรวมถึง
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความสัมพันธ์ ระบบอ านาจหน้าที่ ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือความเป็นอิสระในการจัดบริการสาธารณะและการ
ปกครองตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงบริบทของการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนากระบวนการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย
และเจตนารมณ์ของการปกครองท้องถิ่น 
 2. ท าให้ทราบถึงสภาพปัญหาการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะมิติ
ของความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถน าปัญหาดังกล่าวไปเป็นกรอบ
ส าหรับการแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการเพิ่มความอิสระให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. ท าให้ทราบถึงแนวทางหรือวิธีการที่จะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การออกนอกระบบ
ราชการ 
 4. ได้รูปแบบที่เหมาะสมต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกนอก
ระบบราชการ 
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 5. หน่วยงานภาครัฐ เช่น รัฐบาล กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ สามารถน าข้อมูลจากการวิจัย
ไปใช้ประกอบการพิจารณาการปรับปรุงการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ให้ความส าคัญกับความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 
 

 

บทที่ 2  
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่องการสร้างความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการออกนอกระบบ
ราชการ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือ
เป็นพ้ืนฐานและแนวทางในการวิจัยรวมทั้งมีความสัมพันธ์กับประเด็นการวิจัยด้วย โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 1. แนวคิดระบบราชการ 
 2. แนวคิดการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไทย 
 3. แนวคิดการกระจายอ านาจ 
 4. แนวคิดการปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ 
 5. ความเป็นอิสระและการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6. ระบบการปกครองท้องถิ่นต่างประเทศ 
 7. มหาวิทยาลัยกับการออกนอกระบบราชการ 
 8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  
แนวคิดระบบราชการ 
 ระบบราชการเป็นกลไกการบริหารที่ส าคัญขององค์การภาครัฐและองค์การภาคเอกชนขนาดใหญ่ 
ซึ่ง แมกซ์ เวเบอร์ (Wax Webber) นักสังคมวิทยา ชาวเยอรมัน เขียนหนังสือเรื่อง The Protestant Ethic 
and the Spirit of Capitalism (1930) และเรื่อง The Theory of Social and Economic Organization 
(1947) ได้เสนอองค์การในรูปแบบอุดมคติ (Idea Type) หรือเรียกว่าระบบราชการ โดยแมกซ์ เวเบอร์ เชื่อ
ว่าเป็นรูปแบบที่ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ลักษณะส าคัญของขององค์การในระบบราชการคือให้
ความส าคัญกับกฎระเบียบหรือข้อบังคับในการบริหาร (Rule or Administration Regulation) มีแบบแผน
ที่ส่งเสริมให้มีการท างานอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานในการท างาน มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความ
มั่นคง มีการจัดโครงสร้างตามสายล าดับชั้นบังคับบัญชา (Hierarchy) หรือเป็นโครงสร้างองค์การ
แบบปิรามิด การควบคุมขึ้นอยู่กับการบังคับบัญชาผู้เดียว เน้นระเบียบแบบแผนเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยให้ความส าคัญกับเอกสารและความเชี่ยวชาญ (Expert) ตามความถนัดหรือความสามารถของ
บุคคล ซึ่งจะท าให้บุคคลที่ปฏิบัติงานเกิดความช านาญในงานเฉพาะ (Specialization) และรับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ระบบ
ราชการเป็นการจ้างงานตลอดชีพ (Lifelong Career) ส่งเสริมให้คนมีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่
เป็นล าดับชั้น การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งขึ้นอยู่กับความอาวุโส ความสัมพันธ์ของคนในที่ท างานไม่ยึด
ตัวบุคคล (Impartiality) กล่าวคือ ความสัมพันธ์ของตัวบุคคลในองค์การต้องไม่มีเรื่องส่วนตัวเข้ามา
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในองค์การ จะต้องมีลักษณะที่เป็นทางการไม่มีการให้ผลประโยชน์ที่ขึ้นอยู่กับ
ความสัมพันธ์ด้วยมิตรและความคุ้นเคย (Max Webber, 2004 :  50-55 ; ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ , 
2546 : 76)  
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 ลักษณะขององค์การระบบราชการตามแนวคิดของแมกซ์ เวเบอร์ เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมที่
มีเสถียรภาพสูง กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงและความซับซ้อนทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
เทคโนโลยี น้อยและไม่มีผลกระทบโดยตรงกับองค์การมากนัก อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
มีการเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ท าให้แนวคิดระบบราชการน ามาประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ที่
เป็นจริงได้ยาก จึงเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่มีประสิทธิภาพของโครงสร้างองค์การในระบบ
ราชการว่ามีปัญหาการบิดเบือนเป้าหมาย (Goal Displacement) โดยระบบราชการให้ความส าคัญ
กับวิธีการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานตนเองมากกว่าเป้าหมายโดยรวมของ
องค์การ อีกทั้งการยึดติดกับกฎระเบียบที่เคร่งครัดท าให้คนแสดงพฤติกรรมไปในทิศทางที่ไม่พึง
ประสงค์ขององค์การ เช่น ขาดความกระตือรือร้น ท างานเท่าที่เห็นว่าไม่ถูกลงโทษ มีพฤติกรรมการท างาน
ที่เฉือยชา เป็นต้น รวมทั้งไม่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงหรืออาจจะกล่าวได้ว่า
โครงสร้างระบบราชการขาดความยืดหยุ่นขององค์การในการท างานและการให้บริการแก่ลูกค้าจะ
ล่าช้า ส าหรับมุมมองของความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในองค์การ ที่ยึดติดกับการท างานโดยไม่
ถือความสัมพันธ์ส่วนตัว การสื่อสารเป็นแบบทางการ รวมอ านาจไว้ที่ผู้บริหารสูงสุด ไม่เปิดโอกาสให้
ระดับล่างใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจ ท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึกห่างเหิน โดดเดี่ยว ไม่มีความสัมพันธ์
ต่อองค์การ (อัมพร ธ ารงลักษณ์, 2556 : 298 - 304) 
 ข้อจ ากัดของระบบราชการตามแนวคิดองค์การในอุดมคติของแม็กซ์ เวเบอร์นั้น แม้ไม่มีความ
เหมาะสมกับบริบทสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน แต่เพ่ือความอยู่รอดขององค์การระบบราชการหรือ
หน่วยงานภาคราชการ จึงมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบและใช้การท างานเพ่ือปรับให้โครงสร้าง
ระบบราชการเดิมมีความยืดหยุ่น สามารถท างานได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (อัมพร ธ ารงลักษณ์, 
2556 : 304) อันน ามาสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ระบบราชการ ซึ่ง Michael Barzelay and 
Babak J.Armajani (2004 : 537 - 546) อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างกระบวนทัศน์ระบบราชการแบบ
เก่า (Bureaucratic Paradigm) และกระบวนทัศน์ระบบราชการแบบใหม่ (Post-Bureaucratic Paradigm) 
ว่า กระบวนทัศน์ระบบราชการแบบเก่า จะให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพ (Efficiency) มุ่งเน้นการ
บริหารแบบนายสั่ง (Administration) เน้นการควบคุมสั่งการ (Control) ก าหนดโครงสร้างอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ค านึงถึงต้นทุน ตระหนักถึงความรับผิดชอบ มีการ
ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ และกระบวนการท างานและปฏิบัติงานตามระบบการบริหาร ส าหรับ
กระบวนทัศน์ระบบราชการแบบใหม่ จะให้ความส าคัญกับสิ่งที่ประชาชนได้รับต้องเป็นสิ่งที่มีคุณค่า 
คุณภาพ เน้นการเพ่ิมผลผลิตหรือมุ่งเน้นงาน ก าหนดภารกิจที่ชัดเจน ปรับปรุงบริการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและเน้นผลลัพธ์ มีการส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่า การสร้างระบบตรวจสอบและ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ในการท างานที่แข็งแกร่ง หาวิธีการแก้ปัญหาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการ
แยกการบริการออกจากการควบคุม การเพ่ิมทางเลือกให้ลูกค้า สร้างความร่วมมือ การให้สิ่งจูงใจ การ
วัดผลงานและวิเคราะห์ผลลัพธ์ และการรับฟังผลสะท้อนกลับจากผู้รับบริการเพ่ือปรับปรุงการบริการ
ให้มีคุณภาพสูง 
 การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ระบบราชการแบบเก่ามาสู่กระบวนทัศน์ระบบราชการแบบ
ใหม่ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเป็นโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ท าให้หลายประเทศปฏิรูป
ระบบราชการ รวมทั้งประเทศไทยที่มีแนวคิดการปฏิรูประบบราชการทั้งในเชิงโครงสร้างและองค์การ
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มาหลายครั้ง มีการน าแนวคิดใหม่ๆ มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิรูป โดยแนวคิดที่ส าคัญในการปฏิรูป
ระบบราชการไทยคือการจัดบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Management : NPM) มีการ
ยกระดับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ โดยน าเครื่องมือการจัดการที่เป็นสากล เช่น การ
ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) เป็นต้น 
มาใช้และพัฒนาเป็นเครื่องมือการจัดการงานภาครัฐของไทย เช่น ระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทย
ด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ (P.S.O.) รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย 
(TQA) และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นต้น แนวคิดดังกล่าวได้รับการ
พัฒนาและผลักดันเพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงระบบบริหารและการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐทั้งใน
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  
 ดังนั้น ระบบราชการจึงมีความสัมพันธ์กับการปกครองท้องถิ่น เนื่องจากระบบราชการเป็น
การจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งมีผลอย่างมากต่อการจัดระบบการเมืองของแต่ละ
สังคม ระบบการเมืองที่แตกต่างกันย่อมเกิดจากระบบราชการที่แตกต่างกันด้วย เช่น ระบบการเมือง
แบบอ านาจนิยมเผด็จการจะก่อให้เกิดการรวมศูนย์อ านาจ (Centralization on Authority) ในทาง
ตรงกันข้ามระบบราชการแบบประชาธิปไตยจะก่อให้เกิดระบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ 
(Decentralization on Authority) (สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์ , 2539 : 372) โดยประเทศไทยมีการ
ปกครองในระบบประชาธิปไตยจึงท าให้เกิดระบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ แต่ในระบบการ
กระจายอ านาจของประเทศไทยยังไม่ได้เป็นการกระจายอ านาจอย่างแท้จริง เพราะการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขของระบบราชการที่มีความผูกพันธ์กับ
การบริหารราชการแผ่นดินไทยมาอย่างยาวนาน จึงส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบราชการไทยและเป็นส่วนที่อยู่ในโครงสร้างล าดับรอง อันท าให้การปกครองท้องถิ่นถูก
ครอบง าจากระบบราชการไทยและด้วยข้อจ ากัดของระบบราชการ จึงน ามาสู่การแสวงหาแนวทางที่
จะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกนอกระบบราชการเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการ
ปกครองท้องถิ่นท่ีแท้จริง 
 
แนวคิดการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไทย 
 การปกครองท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไทยหรือเป็น
กลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยการบริหารราชการแผ่นดินไทยมีวิวัฒนาการมาอย่าง
ยาวนาน มีการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินครั้งส าคัญมาแล้ว 2 ครั้ง คือ ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ
และในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เป็นการปฏิรูปอย่างพลิกแผ่นดินหรืออาจจะเรียกว่าเป็นการ Re-engineering 
ประเทศ กล่าวคือ เป็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รากฐาน ปรัชญา ความเชื่อในทุกๆ ด้าน  (โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, 
2553 : 34-35) โดยมุ่งหวังสร้างอ านาจ (State - Buiding) ในการบริหารราชการแผ่นดินให้มีทันสมัย 
เน้นความเป็นเอกรัฐ มีการรวมอ านาจเข้าสู่ส่วนกลางซึ่งมีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักใน
การรวบอ านาจ 

ผลจากการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ 5 มีอิทธิพลและความต่อเนื่อง
จนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดยมีระบบการบริหารราชการแผ่นดินเป็นระบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีอ านาจรัฐ 
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ระบบราชการและประชาชน แบ่งเป็น 3 ระบบ คือ ระบบการบริหารจัดการที่อาศัยนโยบายระดับชาติที่
ก าหนดโดยรัฐบาลเป็นหลัก ระบบการบริหารจัดการที่อาศัยแผนงานและโครงการของกรมต่างๆ ที่
เป็นการบริหารราชการส่วนกลาง ซึ่งอิงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรอบในการ
ท างาน มีงบประมาณของแต่ละกรมตั้งไว้ที่ส่วนกลางเป็นทรัพยากรส าคัญในการด าเนินงาน รวมถึง
รัฐวิสาหกิจ และระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2545 
: 58-59) ทั้งนี้การบริหารราชการแผ่นดินได้มีการก าหนดโครงสร้างองค์กรและระบบการท างานของ
ส่วนราชการไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ในมาตราที่ 4 ระบุว่า ให้
จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 2) 
ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 3) ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีรายละเอียดดังนี้  

การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางเป็นการใช้หลักการรวมอ านาจ (Centralization) 
การตัดสินใจไว้ที่ส่วนกลางและเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2553) พระราชบัญญัติ
ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้มีการจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม โดยมี
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ ากระทรวงต่างๆ ร่วมเป็นคณะรัฐมนตรีรับผิดชอบการบริหาร
ราชการแผ่นดิน มีปลัดกระทรวง และอธิบดีเป็นหัวหน้าส่วนราชการประจ าระดับกระทรวงและกรม 
ท าหน้าที่น านโยบายจากคณะรัฐมนตรีไปปฏิบัติ ภายใต้การควบคุมของสภานิติบัญญัติ  

การจั ด ระ เบี ยบ บ ริ ห ารราชการส่ วน ภู มิ ภ าค เป็ น ไป ต าม ห ลั กก ารแบ่ งอ าน าจ 
(Deconcentration) มีเจ้าหน้าที่ของรัฐจากส่วนกลางถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจในภูมิภาคต่างๆ ตาม
นโยบายของส่วนกลาง โดยการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ประกอบด้วย
จังหวัด อ าเภอ กิ่งอ าเภอ ต าบลและหมู่บ้าน มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นตั วแทนของรัฐบาลในแต่ละ
จังหวัด ซึ่งรับมอบอ านาจจากส่วนกลางมาปฏิบัติในเขตจังหวัดนั้นๆ และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชา
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด 

การจัดระเบียบบริหารราชการส่ วนท้องถิ่น  เป็นไปตามหลักการกระจายอ านาจ 
(Decentralization) เพ่ือมอบอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการกิจการต่างๆ ได้
ด้วยตนเอง ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองตามอ านาจ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย แต่ยังคงอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐบาล 
 
 การจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับท้องถิ่น 

การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติจัด
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2553) ซึ่งการพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจ าเป็นพิจารณาถึงองค์กรที่อยู่ระหว่างกลางของรัฐ
และท้องถิ่น (Intermediate Structure) โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ (2546 : 25) ได้
จ าแนกองค์กรของรัฐที่อยู่ตรงกลางระหว่างรัฐกับท้องถิ่นออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้  

รูปแบบที่หนึ่ง ความสัมพันธ์แบบไม่มีกฎหมายก าหนดให้มีการบริหารราชการส่วนภูมิภาค (Sub – 
National Government in General) คือ รัฐบาลจะมีความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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โดยตรงและไม่มีองค์กรระหว่างกลางมาคั่น แม้จะมีการจัดตั้งองค์กรจากส่วนกลางในพ้ืนที่ต่างๆ แต่
องค์กรเหล่านั้นเป็นผู้แทนจากส่วนกลางโดยตรงและไม่ได้มีกฎหมายจัดตั้งให้เป็นองค์กรส่วนภูมิภาค 
ดังนั้นความสัมพันธ์ของท้องถิ่นกับรัฐบาล ขึ้นอยู่กับภารกิจหน้าที่ของท้องถิ่น 2 ประการคือ ประการ
แรก ท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องกระท าตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น (Local 
Function) ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับรัฐจะเป็นไปตามท่ีกฎหมายและกระบวนการก ากับดูแลให้
เป็นไปตามกฎหมาย ประการที่สอง ท้องถิ่นมีภารกิจหน้าที่ที่ส่วนกลางมอบหมายให้ท้องถิ่นท าแทน 
(Delegated Functions) ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับรัฐจะเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาล
กับท้องถิ่น การก าหนดอ านาจหน้าที่นี้ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

รูปแบบที่สอง ความสัมพันธ์แบบมีเครือข่ายการบริหารราชการที่ได้รับมอบอ านาจจากส่วนกลาง 
(Network of Deconcentrated Administrations) ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ คือ รัฐบาลได้มอบ
อ านาจให้ผู้แทนของตนออกไปปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือเขตเมืองหลวงอย่างเป็นระบบระเบียบ และมี
จ านวนผู้แทนของราชการส่วนกลางออกไปท าหน้าที่เป็นจ านวนมากหรือเรียกว่าการบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาค โดยการมอบอ านาจเป็นระบบมอบอ านาจโดยกรมเพ่ือท าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคและแต่ละ
กรมอาจจะมีการจัดตั้งหน่วยงานของตนขึ้นภายในพ้ืนที่ ท าให้การบริหารงานในพ้ืนที่มีความแตก
กระจายออกไป เพราะแต่ละหน่วยงานต่างได้รับมอบอ านาจจากกรมของตน มีการจัดตั้งระบบ
งบประมาณ บุคลากร และต้องท ารายงานให้แก่กรมต่างๆ ซึ่งเป็นผู้จัดตั้งหน่วยงานของตนขึ้น ดังนั้น
ระบบมอบอ านาจโดยกรมนี้เป็นลักษณะการบริหารราชการส่วนภูมิภาคของประเทศไทย 

รูปแบบที่สาม ความสัมพันธ์แบบมีระบบผู้แทนของรัฐประจ าพ้ืนที่ (Prefect System) เป็น
ระบบผู้ ว่าราชการจังหวัด (Prefect) เป็นผู้แทนของรัฐ (State) ที่ มาจากการเสนอชื่อของ
กระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีให้ท าหน้าที่
เป็นผู้บริหารสูงสุดในเขตพ้ืนที่ของรัฐหรือประเทศ จึงเป็นระบบที่มีเอกภาพเป็นอย่างสูง ไม่ว่าจะเป็น
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และระบบการแยกอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบภายในพ้ืนที่
ของจังหวัด เพราะมีการมอบอ านาจไปเพียงทางเดียว หัวหน้าส่วนราชการอ่ืนๆ ภายในจังหวัดเป็น
ผู้รับมอบอ านาจต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอีกต่อหนึ่ง ดังนั้น การบริหารงานภาครัฐ การวางแผน การ
ด าเนินโครงการต่างๆ จึงเป็นไปอย่างมีระบบและเป็นความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็น
เจ้าภาพของหน่วยงานต่างๆ เพียงผู้เดียวในทางกฎหมายและการบริหารราชการ 
 นอกจากนี้ วสันต์ เหลืองประภัสร์ (2558 : 105 - 106) ได้อธิบายเพ่ิมเติมถึงการจัดสรร
แบ่งปันอ านาจภายในรัฐ (Distribution of Powers) ว่ามีเกณฑ์ในการพิจารณา 2 ประการ ได้แก่  
 ประการที่หนึ่ง การจัดระบบชั้นของการบริหารราชการแผ่นดิน (Level of Public Administration) 
หมายถึง การจัดแบ่งระดับชั้นและโครงสร้างของการบริหารราชการแผ่นดินภายในรัฐทั้งในเชิงพ้ืนที่ (Areal 
Distribution) และในเชิงภารกิจหน้าที่ (Functional Distribution) กล่าวคือ หากพิจารณาในเชิงพ้ืนที่อาจ
จัดแบ่งได้เป็นการบริหารราชการส่วนกลาง (Nation government / Federal government), การ
บริหารราชการส่วนภูมิภาคหรือมลรัฐ (Local state government / state government) และการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น (Local government) และหากพิจารณาในเชิงภารกิจหน้าที่ซึ่งมักจะทับ
ซ้อนอยู่ภายใต้การจัดโครงสร้างในเชิงพ้ืนที่จะพบรูปแบบของการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐบาลในระดับ
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ต่าง ๆ ในหลายลักษณะ ได้แก่ หน่วยให้บริการในระดับพ้ืนที่ (Field Service Agencies) ศูนย์การ
บริหารราชการในระดับภาค (Regional office) และหน่วยให้บริการสาธารณะในระดับท้องถิ่น 
(Local Service Authorities)  
 ประการที่ สอง การก าหนดบทบาทและอ านาจหน้ าที่ ของรัฐบาลในระดับต่ าง  ๆ 
(Distribution of Functions) หมายถึง หลักการในการจัดวางและก าหนดบทบาทของรัฐบาลหรือ
กลไกรัฐในระดับต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงขอบข่ายในการด าเนินภารกิจและอ านาจหน้าที่ รวมถึง
ข้อก าหนดในการแสดงบทบาทและอ านาจหน้าที่ ซึ่งมี 3 ลักษณะ ได้แก่ 
 1. หลักการก าหนดอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ หมายถึง หลักการในการก าหนด
บทบาทและอ านาจหน้าที่ของรัฐบาลแต่ละระดับที่จะต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติทางกฎหมายโดย
เคร่งครัด การด าเนินภารกิจหน้าที่ของกลไกรัฐแต่ละระดับถูกก าหนดโดยชัดเจนในข้อบัญญัติทาง
กฎหมายว่าสามารถด าเนินการในภารกิจใดได้บ้าง ขณะเดียวกันก็เป็นการก าหนดเขตแดนอ านาจของ
รัฐบาลในระดับต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินงานและแสดงบทบาทเฉพาะอ านาจที่ตนเองมีตามบทบัญญัติ
ทางกฎหมายเท่านั้น ไม่สามารถด าเนินการในกิจกรรมที่นอกเหนือจากท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ได้ มิฉะนั้น 
จะถือว่าเป็นการใช้สิทธิเกินส่วน (Ultra Vires) หรือเป็นการใช้อ านาจหน้าที่เกินกว่าที่กฎหมายบัญญัติ
ให้กระท าได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง การที่กลไกของรัฐในระดับต่าง ๆ จะท าอะไรได้หรือท าไม่ได้ ต้องอยู่
ภายใต้หลักการ “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ” 
 2. หลักการก าหนดอ านาจหน้าที่ตามศักยภาพ หมายถึง หลักการในการก าหนดบทบาทและ
อ านาจหน้าที่ของรัฐบาลแต่ละระดับมุ่งเน้นหลักความสามารถทั่วไป (General Competence) ของ
รัฐบาลในระดับนั้น ๆ ว่ามีศักยภาพหรือไม่อย่างไรในการด าเนินภารกิจหนึ่งๆ โดยมิได้ระบุรายการ
ภารกิจหน้าที่เป็นการเฉพาะในบทบัญญัติทางกฎหมาย หากแต่จะมีบทบัญญัติเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่
ถูกสงวนไว้ส าหรับรัฐบาลแห่งชาติหรือรัฐบาลกลางหรือกลไกรัฐในระดับอ่ืน  ๆ ไม่สามารถกระท าได้ 
กล่าวอีกนัยหนึ่ง หลักการก าหนดอ านาจหน้าที่ดังกล่าวนี้จะมีลักษณะยืดหยุ่นและเปิดกว้างต่อปัญหา
และความต้องการของชุมชนหรือภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย ท าให้รัฐบาลหรือกลไกรัฐใน
ระดับต่าง ๆ ไม่มีข้อก าหนดที่จ าเพาะและตายตัว หากแต่สามารถด าเนินการภารกิจใด ๆ ก็ได้ตราบ
เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่สร้างความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพเพียงพอที่จะ
ด าเนินการ ซึ่งเป็นหลักการที่สอดคล้องกับแนวคิด “เริ่มต้นที่ท้องถิ่น” (Subsidiarity)  
 3. หลักการก าหนดอ านาจหน้าที่ตามหลักการมอบอ านาจ หมายถึง หลักการในการก าหนด
บทบาทและหน้าที่ที่มีการแบ่งแยกระหว่างความเป็นเจ้าของอ านาจทางกฎหมายกับอ านาจในการ
ด าเนินการออกจากกัน ซึ่งมักจะถูกใช้เป็นเครื่องมือของรัฐบาลแห่งชาติหรือรัฐบาลกลางในการ
ขับเคลื่อนนโยบายหรือการบริการสาธารณะให้รัฐบาลในระดับอื่น ๆ มีการด าเนินการภายใต้แบบแผน
หรือมาตรฐานที่ส่วนกลางพึงประสงค์ กล่าวคือ อ านาจในการด าเนินภารกิจดังกล่าวจะเป็นของรัฐบาล
แห่งชาติและรัฐบาลกลาง แต่ในทางปฏิบัติจะมีการมอบอ านาจลงไปยังรัฐบาลที่อยู่นอกศูนย์กลาง
ออกไปให้เป็นผู้ด าเนินการแทน ภายใต้การก ากับดูแลให้เป็นไปตามข้อก าหนดของศูนย์กลาง ซึ่ง
หลักการดังกล่าวปรากฎได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ หลักการมองอ านาจเชิงบังคับ (Mandatory Delegated 
Functions) หมายถึง รูปแบบการจัดแบ่งอ านาจหน้าที่ที่ถือว่าอ านาจในการด าเนินภารกิจนั้นเป็นของ
รัฐส่วนกลาง หากแต่รัฐส่วนกลางไม่ด าเนินการเอง แต่ใช้เครื่องมือทางกฎหมายเพ่ือบังคับให้รัฐบาลใน
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ระดับรองลงไปด าเนินการแทน ลักษณะเช่นนี้จึงท าให้รัฐบาลกลางสามารถก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
รูปแบบและมาตรฐานในการด าเนินการต่าง ๆ แก่รัฐบาลในระดับรองได้อย่างเคร่งครัด ส าหรับ
หลักการมอบอ านาจโดยสมัครใจ (Voluntary Delegated Functions) หมายถึง รูปแบบที่รัฐ
ส่วนกลางหรือรัฐบาลในระดับรองลงไปมีข้อจ ากัดหรือไม่ต้องการขยายโครงสร้างและหน่วยงานระดับ
ปฏิบัติการออกไปในระดับพ้ืนที่ แต่อาศัยกลไกรัฐบาลในระดับท้องถิ่นที่กระจายตัวอยู่ในชุมชนและ
ภูมิภาคต่าง ๆ ให้เข้ามาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการด าเนินภารกิจร่วมกันภายใต้ระบบสมัครใจและ
อาศัยปัจจัยจูงใจต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนงบประมาณ และความช่วยเหลือทางเทคนิค เพ่ือการ
ขับเคลื่อนภารกิจหรือด าเนินนโยบายร่วมกัน 
 ดังนั้น การจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินไทยก่อให้เกิดระบบราชการบริหารภาครัฐ
แบบคู่ขนานระหว่างการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งโดย
หลักการอาจมองว่ามีรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน แต่ในเชิงของการบริหารนั้น การบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ท าหน้าที่คู่ขนานกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะ และในขณะเดียวกันก็
ท าหน้าที่ในการประสานงานและก ากับดูแลการบริหารงานของท้องถิ่นด้วย นอกจากนี้ในทางปฏิบัติก่อให้เกิด
ความซับซ้อน ความสับสนและต้นทุนในการบริหารจัดการสูง (อันวา ชาห์ และคณะ, 2555 : 11-14) 
 การศึกษาการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและการจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ
ท้องถิ่น ผู้วิจัยได้น ามาใช้ในเป็นแนวทางในการศึกษาบริบทการกระจายอ านาจและการปกครอง
ท้องถิ่นเพราะการปกครองท้องถิ่นไทยถูกออกแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินไทย จึงท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการต่าง ๆ เป็น
รูปแบบความสัมพันธ์ที่เป็นทางการและมีลักษณะเชิงการควบคุมมากกว่าการก ากับดูแลหรืออาจกล่าว
ได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกก าหนดและออกแบบให้เป็นระบบราชการ ท าให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขาดความเป็นอิสระเพราะต้องอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่ส่วนกลางก าหนดมาให้ 
รวมถึงความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นมีลักษณะการควบคุม สั่งการ 
มากกว่าการก ากับดูแล จึงน ามาสู่การค้นหาวิธีในการจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภายใต้ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแนวคิดหนึ่งที่ท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระคือ แนวคิดการกระจายอ านาจอย่างแท้จริงจากรัฐบาล
ส่วนกลางมาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
แนวคิดการกระจายอ านาจ 
 ด้วยบริบทของท้องถิ่นมีความหลากหลายและแตกต่างทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรม ลักษณะ
ทางกายภาพ เศรษฐกิจ เป็นต้น ส่งผลให้การบริหารจัดการพ้ืนที่ท้องถิ่นต่างๆ ที่มุ่งรวมอ านาจเข้าสู่
ส่วนกลางมีข้อจ ากัด ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของ
ท้องถิ่นได้ ผลที่ตามมาคือ ท้องถิ่นอ่อนแอ ไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองของตนเองได้ จึง
ก่อให้ เกิดแนวคิดการกระจายอ านาจ ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารประเทศอย่างหนึ่ งและเป็น
องค์ประกอบส าคัญของสังคมประชาธิปไตยที่เน้นย้ าถึงการเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นได้ใช้อ านาจในการ
จัดการดูแลตนเอง (ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2537 : 59) และเป็นหลักการที่ถูกต้องชอบธรรมมากกว่าให้
รัฐบาลกลางไปจัดการปกครองให้แก่ท้องถิ่น (อุดม ทุมโฆสิต, 2552: 169) แต่การกระจายอ านาจก็
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มิได้หมายความว่ารัฐบาลกลางจะไม่สามารถเข้าไปแทรกแซง ควบคุมหรือมีบทบาทในกิจการของ
ท้องถิ่นได้เลยเพราะการกระจายอ านาจเป็นการจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาล
ท้องถิ่นในการปกครอง โดยรัฐบาลกลางได้โอนอ านาจบางอย่างไปให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ฝึกหัด
จัดการกิจการของท้องถิ่น (ประยูร กาญจนดุล, 2523 : 42) และในบางกรณีรัฐบาลกลางอาจจะดึง
อ านาจหรือรวมอ านาจกลับสู่ศูนย์กลางได้ตามสถานการณ์หรือทิศทางของผู้มีอ านาจ ส่งผลให้การ
กระจายอ านาจมีความเป็นพลวัตรบริบททางสังคม (ปธาน สุวรรณมงคล, 2554 : 6) 
 การกระจายอ านาจในบริบทของประเทศไทยเป็นการกระจายอ านาจทางการปกครองที่รัฐ
มอบอ านาจการปกครองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดท าบริการสาธาณะบางอย่างได้โดย
อิสระ (Autonomy) ไม่ขึ้นอยู่ในการบังคับบัญชาของส่วนกลาง แต่จะอยู่ภายใต้การก ากับดูแล 
(Tutelle) ของส่วนกลางอันแสดงให้เห็นว่าการกระจายอ านาจนี้ไม่ใช่การกระจายอ านาจโดยเด็ดขาด
ปราศจากตัวแทนจากรัฐเข้าไปดูแล แต่ตัวแทนของรัฐจะเข้าไปควบคุมและแนะน าการบริหารงานบางอย่าง โดย
การเข้าไปควบคุมนี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล (ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร, 2554 : 30 ; 
นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2547 : 19-20)  
 ดังนั้น การกระจายอ านาจเป็นการจัดความสัมพันธ์การบริหารราชการแผ่นดินรูปแบบหนึ่งที่
ได้รับอิทธิพลมาจากข้อจ ากัดทางการปกครองและการรวมอ านาจการจัดบริการสาธารณะของรัฐบาล
กลาง รวมทั้งแนวคิดการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ให้ความส าคัญกับบทบาทของภาค
ประชาชนมากกว่าภาครัฐและเป็นสิ่งที่ยืนยันอย่างชัดเจนว่าแนวคิดการรวมอ านาจไม่สามารถ
ตอบสนองความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยได้ จึงก่อให้เกิดแนวคิดการกระจายอ านาจขึ้น โดย
หลักการกระจายอ านาจเป็นการกระจายอ านาจทางปกครองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
รัฐบาลท้องถิ่นปกครองตนเอง (Self-Government) ให้มีความเป็นอิสระ (Autonomy) ในการ
จัดบริการสาธารณะในพ้ืนที่ รวมถึงความเป็นอิสระในการบริหารงาน การบริหารงานบุคคล การ
ก าหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการคลัง แต่ทั้งนี้ความเป็นอิสระหรือการปกครองตนเองต้องอยู่ใน
กระบวนการก ากับดูแลจากรัฐบาลกลางซึ่งความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเทศมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลและรูปแบบของการกระจายอ านาจ 
 
 รูปแบบของการกระจายอ านาจ 

การกระจายอ านาจให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรูปแบบในการ
กระจายอ านาจ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรก รัฐมอบอ านาจในการจัดบริการสาธารณะบางอย่างให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าภายในอาณาเขตหรือขอบเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นตามท่ีกฎหมายก าหนด เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เรียกว่า การกระจาย
อ านาจตามอาณาเขต รูปแบบที่สอง คือ การโอนกิจการบริการสาธารณะบางกิจการจากรัฐหรือ
องค์กรปกครองส่วนกลางไปให้หน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบจัดท าแยกต่างหากและมีความเป็นอิสระ
จากส่วนกลางในด้านงบประมาณและบุคลากร โดยกิจการประเภทนี้อาจต้องอาศัยความรู้ความ
ช านาญทางเทคโนโลยีเป็นพิเศษ เช่น กิจการสื่อสาร กิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการผลิต
กระแสไฟฟ้า กิจการขนส่งมวลชน เป็นต้น ทั้งนี้การกระจายอ านาจทางบริการไม่ค านึงถึงเรื่องอาณา
เขตในการด าเนินการตามหน้าที่ เรียกว่า การกระจายอ านาจตามบริการ (วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2537 : 11) 
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ซึ่งการออกนอกระบบราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจ าเป็นต้องมีการกระจายอ านาจทั้ง
สองรูปแบบเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการปกครองตนเองหรืออาจจะ
กล่าวได้ว่าการสร้างความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการออกนอกระบบราชการ
ต้องเป็นการกระจายอ านาจภายใต้รูปแบบหลักการโอนอ านาจ (Devolution) และการกระจาย
อ านาจทางการเมืองที่เน้นความเป็นประชาธิปไตย (Political or Democratic Decentralization) มี
ระดับของการกระจายอ านาจที่กว้างมากที่สุด เพราะรัฐบาลส่วนกลางมีการถ่ายโอนหรือยกอ านาจ
การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ไปยังองค์กรตัวแทนของพ้ืนที่ ชุมชน หรือท้องถิ่นต่างๆ อย่างกว้างขวาง 
และองค์กรที่รับการโอนอ านาจนี้มีอ านาจในการตรากฎหมาย ก าหนดกฎ ระเบียบต่างๆ เพ่ือบังคับใช้
ภายในพ้ืนที่ของตนได้โดยอิสระ และมีตัวแทนมาจากประชาชนในพ้ืนที่เลือกเข้ามาท าหน้าที่ตัดสินใจ
และก าหนดนโยบายต่างๆ ได้ด้วยตนเอง โดยส่วนกลางจะไม่เข้ามามีบทบาทหรือแทรกแซงการท างาน
ขององค์กรดังกล่าวหรือแทรกแซงได้ภายใต้ข้อจ ากัดอย่างมาก อันเป็นประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ
ความส าคัญต่อความมั่นคงของประเทศ  
 นอกจากนี้ หากรัฐบาลไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้หรือรัฐบาลเกิด
ความล้มเหลวในการจัดบริการสาธารณะจนกระทั่งประชาชนเกิดความไม่เชื่อใจในรัฐบาลและน าไปสู่
รัฐบาลไม่สามารถเข้าไปใช้อ านาจหรือมีอิทธิพลในดินแดนที่ตนเองปกครองได้และเมื่อนั้นประชาชน
จะมีความเข้มแข็งและตื่นตัวเรียกร้องด าเนินกิจกรรมบริการสาธารณะต่างๆ เพ่ือชุมชนด้ วยตนเอง 
โดยรัฐบาลไม่ได้ต้องการหรือตั้งใจอยากจะให้เกิดจึงเป็นรูปแบบของการกระจายอ านาจไปโดยปริยาย
(Decentralization by Default) ซึ่งรูปแบบนี้ภาคประชาสังคมต้องมีความเข้มแข็งเพ่ือต่อสู้และเรียกร้อง
จากรัฐบาลและอาจน าไปสู่การออกนอกระบบราชการได้ แต่อย่างไรก็ตาม การให้อ านาจแก่หน่วยงาน
ล าดับรองหรือกระจายอ านาจในบริบทของประเทศยังคงเป็นรูปแบบการกระจายอ านาจภายใต้
หลักการแบ่งอ านาจ (Deconcentration) เป็นการกระจายอ านาจทางการบริหาร (Administrative 
Decentralization) ของรัฐบาลกลางไปยังองค์กรในระดับรองที่ออกไปท างานในพ้ืนที่นอกศูนย์กลาง
หรือท้องถิ่น โดยองค์กรดังกล่าวจะมีอิสระตามสมควรในการตัดสินใจต่างๆ ภายในพ้ืนที่ที่ตนดูแล แต่
ทั้งนี้อ านาจการตัดสินใจและการก าหนดนโยบายต่างๆ ยังคงอยู่ที่ส่วนกลางซึ่งจะพบในการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค ส าหรับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นยังคงใช้การกระจายอ านาจภาย ใต้
หลักการมอบอ านาจ (Delegation) โดยเน้นการกระจายอ านาจด้านภารกิจหน้าที่มากกว่าด้านพ้ืนที่ 
ซึ่งรัฐบาลกลางมอบอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรกึ่งอิสระ องค์กรมหาชนหรือ
องค์กรที่จัดท าโครงการเฉพาะกิจต่างๆ มีอ านาจหน้าที่ภายในขอบเขตของตนได้โดยอิสระ แต่ทั้ งนี้
รัฐบาลกลางก็ยังคงมีอ านาจอยู่เหนือองค์กรเหล่านี้โดยอาศัยมาตรการทางกฎหมายเป็นกรอบในการ
ควบคุมและก ากับบทบาท รวมถึงอ านาจในการจัดตั้งและยุบเลิกองค์กรดังกล่าว (วสันต์ เหลืองประภัสร์, 
2547 : 32-35) 
  
 การกระจายอ านาจในประเทศไทย 
 แนวคิดการกระจายอ านาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้อ านาจรัฐที่ เกิดขึ้นจากการจัด
โครงสร้างการปกครองประเทศของรัฐสมัยใหม่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 แต่ ณ ขณะนั้น แนวคิดการกระจายอ านาจยังมิได้รับความสนใจและสนับสนุนเท่าที่ควร 



 21 
 

 

ในทางกลับกันแนวคิดการรวมอ านาจเป็นแนวคิดหลักที่มีความส าคัญต่อแนวทางการบริหารราชการ
แผ่นดิน ทั้งนี้สืบเนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมี
หลักการรวมอ านาจเป็นลักษณะส าคัญของการปกครองประกอบกับในยุคนั้นมีกระบวนการสร้างรัฐ
ชาติ (Nation State) ท าให้มีการรวบรวมอ านาจต่างๆ เข้าสู่ส่วนกลางเพ่ือความเข้มแข็งของ
ประเทศชาติ จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้ราชการส่วนกลางมีความเข้มแข็งมากจนถึงปัจจุบันนี้ ถึงแม้จะ
มีความพยายามในการกระจายอ านาจตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
รูปแบบสุขาภิบาล โดยพระองค์ได้จัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพมหานครขึ้นในปี พ.ศ.2440 พร้อมกับจัดท า
พระราชก าหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.116 ซึ่งถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง
ท้องถิ่นฉบับแรก และต่อมาน ารูปแบบสุขาภิบาลไปทดลองใช้กับพ้ืนที่ต าบลท่าฉลอมและมีการตรา
พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลท่าฉลอม พ.ศ.2448 (ร.ศ.124) ขึ้น ก าหนดให้ก านันและผู้ใหญ่บ้านที่
อยู่ในเขตจัดการสุขาภิบาลเป็นกรรมการสุขาภิบาลท่าฉลอม ให้สุขาภิบาลท่าฉลอมมีหน้าที่ด าเนินการ
ซ่อมแซมถนน จุดโคมไฟ รักษาความสะอาดและกิจการอันเป็นประโยชน์แก่ราษฎรในท้องถิ่น แต่การ
ออกกฎข้อบังคับนั้น คณะกรรมการต้องเสนอความเห็นไปยังกระทรวงมหาดไทยผ่านผู้ว่าราชการเมือง
จึงถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แล้ว เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
จึงออกกฎเสนาบดีขึ้นใช้บังคับในเขตสุขาภิบาลได้ (สุขสมาน วงษ์สวรรค์, 2527 : 400) และภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ในปี พ.ศ.2475 มีการจัดท าพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 ก าหนดให้มีการจัดตั้งการ
ปกครองตนเองในรูปแบบเทศบาลโดยมียกฐานะสุขาภิบาลจ านวน 35 แห่งขึ้นเป็นเทศบาล มุ่งหวังให้
เทศบาลเป็นเครื่องมือการขยายความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
แบบรัฐสภาแก่ประชาชน แต่อย่างไรก็ตามความพยายามในการสร้างเทศบาลให้เกิดข้ึนในทุกพ้ืนที่ของ
ประเทศเป็นไปด้วยความยากล าบาก เพราะประสบปัญหาด้านงบประมาณ ความอ่อนแอของฝ่าย
บริหาร ส่งผลให้การเจริญเติบโตของเทศบาลเป็นไปด้วยความล่าช้าและต้องหยุดตัวลงในที่สุด โดยใน
สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีได้น ารูปแบบสุขาภิบาลกลับมาใช้และจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่ขึ้นมา 2 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การ
บริหารส่วนต าบล อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น แต่ไม่ได้
หมายความว่าการปกครองท้องถิ่นจะได้รับความเป็นอิสระที่แท้จริงตามเจตนารมณ์ของการปกครอง
ท้องถิ่นเพราะการปกครองท้องถิ่นยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลกลางเป็นอย่างสูง 
 การกระจายอ านาจเริ่มมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นหลังจากปี พ.ศ.2535 และมีความชัดเจน
มากขึ้นหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ให้ความส าคัญกับแนวคิดการ
กระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น อันเนื่องมาจากมีการบัญญัติเกี่ยวกับการกระจายอ านาจและ
การปกครองท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนูญถึง 14 มาตรา ได้แก่ มาตรา 43 52 58 59 78 และมาตรา 282 – 
290 นอกจากนี้เพ่ือให้การกระจายอ านาจมีความสมบูรณ์และแนวทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น รัฐธรรมนูญ 
พ.ศ.2540 มาตรา 284 วรรค 3 ได้ก าหนดให้มีการจัดท าพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีการประกาศใช้ในปี 
พ.ศ.2542 ดังนั้นพัฒนาการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจุดเปลี่ยนที่ส าคัญหรือ
เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) การกระจายอ านาจในปี พ.ศ. 2542 ตาม
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รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสร้างสถาบันการเมืองการปกครองแบบ
ประชาธิไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ไชวัฒน์ ค้ าชู และณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร , 2555 : 77-78) โดยสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2540 เช่น การก าหนดให้รัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่น (มาตรา 78) การก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องมีอิสระตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน (มาตรา 282 
มาตรา 283(2) มาตรา 284) การก าหนดให้การกระจายอ านาจต้องมีอย่างต่อเนื่อง (มาตรา 284 
วรรค 3) ก าหนดให้ผู้บริหารต้องมาจากการเลือกตั้ง (มาตรา 285) การก าหนดหลักการบริหารงาน
บุคคลท้อถิ่น (มาตรา 288) การก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการ
บ ารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (มาตรา 289 มาตรา 290) การก าหนดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการถอดถอน
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 286) และการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น (มาตรา 287)  
 จากมาตราต่างๆที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญส่งผลให้รัฐบาลกลางต้องกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระด้านการก าหนด
นโยบาย การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงินและการคลัง การจัดการศึกษาและการจัดการ
ทรัพยากรมากขึ้น และการก าหนดให้รัฐต้องมีแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นชัดเจน ทั้งนี้บทบัญญัติในมาตราต่างๆ ของรัฐธรรมนูญ ส่งผลให้เกิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือ
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ เช่น พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.
2542 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 เป็นต้น และประเด็นที่ส าคัญและมีผลต่อทิศทาง
การกระจายอ านาจมากที่สุดคือการประกาศใช้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 อันน าไปสู่การจัดตั้งคณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. (ก.ก.ถ.) ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและแผนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทาง
ระบายน้ า การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย และการจัดการศึกษา เป็นต้น การก าหนดการจัดสรร
สัดส่วนภาษีและอากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้
โดยรวม ทั้งในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองและส่วนที่รัฐบาลจัดเก็บให้และแบ่งให้ 
รวมทั้งเงินอุดหนุนเพ่ิมขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และ 25 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 และ 2550 ตามล าดับ และมีเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ในปี 
พ.ศ.2549 แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีการแก้ไขกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรับเปลี่ยนเป้าหมายการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 35 ออกไปอย่างไม่มีก าหนด (วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ, 
2557 : 127) และก าหนดแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ด าเนินการ
ถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะที่รัฐด าเนินการอยู่ และก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบของรัฐ
และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองน าไปสู่การ
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ประกาศใช้แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี 2543 และ 2551 
ก าหนดการถ่ายโอนภารกิจของรัฐบาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เช่น โครงสร้าง
พ้ืนฐาน พาณิชยกรรม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการท่องเที่ยว เป็นต้น 
 หลังจากมีการยกเลิกใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 อันเป็นผลมาจากการรัฐประหารรัฐบาล
ทักษิณ ชินวัตร และน ามาสู่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 แต่เนื่องจากสถานการณ์ทางการ
เมืองระดับชาติไม่มีเสถียรภาพ เกิดความขัดแย้งของกลุ่มการเมืองต่างๆ จึงเกิดการรัฐประหารขึ้นอีก
ครั้งและในปัจจุบันมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ซึ่งประเด็นการกระจายอ านาจและการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักในเนื้อหาและสาระส าคัญ 
 การศึกษาแนวคิดการกระจายอ านาจ ผู้วิจัยได้น ามาเป็นแนวทางส าหรับการศึกษาบริบทของ
การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นและการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบทบาทของรัฐบาลในการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสืบเนื่องจากการบริหารราชการแผ่นดินมีระบบราชการเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
ประเทศ ซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินประกอบด้วย การบริหารราชการส่วนกลาง การบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาคและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งในแต่ละรูปแบบการบริหารราชการมี
แนวคิดหลักที่สนับสนุน คือ แนวคิดการรวมอ านาจ แนวคิดการแบ่งอ านาจและแนวคิดการกระจาย
อ านาจ ตามล าดับ และการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกนอกระบบราชการได้นั้น ปัจจัยหนึ่ง
ขึ้นอยู่กับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ หากรัฐบาลให้ความส าคัญกับ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีความ
เป็นอิสระและสามารถออกนอกระบบราชการได้ แต่ในทางกลับกัน หากรัฐบาลไม่ให้ความส าคัญกับ
การกระจายอ านาจแต่ให้ความส าคัญกับการรวมอ านาจ ก็จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
สามารถออกนอกระบบราชการได้ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทราบถึงวิวัฒนาการการกระจายอ านาจของ
ประเทศไทย รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อการปรับโครงสร้างการ
กระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญพ.ศ.2540 ซึ่งถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่
ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นเพราะมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ.2540 หรือกฎหมายลูกที่ถูกสร้างขึ้นมาและมีอิทธิพลต่อความเป็นอิสระของการปกครองท้องถิ่น
ดังนั้น จากการทบทวนแนวคิดการกระจายอ านาจผู้วิจัยสามารถตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นได้สองประการ 
คือ ประการแรก การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ภายใต้การควบคุมจากระบบ
ราชการเป็นอย่างมากและยังไม่มีความเป็นอิสระในการปกครองตนเองเท่าที่ควร จึงเป็นเหตุผลที่
น าไปสู่การค้นหาแนวทางการออกนอกระบบราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระ ประการที่สอง เงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคในการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือนโยบายของรัฐบาล  
 
แนวคิดการปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ 
 แนวคิดการกระจายอ านาจก่อให้เกิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งบทบาทหรือความ
เข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีมากน้อยเพียงใดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
ความเป็นอิสระและสามารถออกนอกระบบราชการได้นั้น ขึ้นอยู่กับระดับความเข้มข้นของการ
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กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเงื่อนไขส าคัญและในทิศทางของการปกครอง
ท้องถิ่นสมัยได้ให้ความส าคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมากในมิติของความเป็นอิสระ
และความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับหน้าที่หลักในการจัดบริการสาธารณะเพราะ
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของ
ประชาชนมากที่สุด (Tasneem, 2015 : 171) ซึ่ง John Clarke ได้เขียนหนังสือ Outline of Local 
Government ได้ก าหนดว่า การปกครองท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองในระดับชาติ โดยการ
ปกครองท้องถิ่นมีภารกิจในการดูแลประชากรที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่หรือสถานที่ของตนเองโดยเฉพาะ 
ทั้งนี้การบริหารจัดการต้องเป็นอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น (Clarke, 1960 : 1) หรือองค์การที่อยู่ภายใต้
สังกัดของรัฐบาลกลาง แต่มีความเป็นอิสระจากผู้บริหารส่วนกลางในการแต่งตั้ง ตัดสินใจในบาง
ประเด็น เกี่ยวกับการก าหนดกฎระเบียบ การเงินสาธารณะ ทั้งนี้การควบคุมจากรัฐบาลสามารถ
ควบคุมความเป็นอิสระได้เพียงบางส่วน หรือในทัศนคติของ ซิดวิคค์ (Sidwick, 1908 : 511) เห็นว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลกลางเพ่ือบริหารงาน ด าเนินงานภายใน
พ้ืนที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้แนวคิดด้านการปกครองท้องถิ่นของนักวิชาการ
ชาวต่างชาติเป็นไปในทิศทางเดียวกับนักวิชาการชาวไทย เช่น ประทาน คงฤทธิศึกษากร (2535 : 11) 
ได้อธิบายว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นระบบการปกครองที่เป็นผลเนื่องมาจากการกระจายอ านาจ
ทางการปกครองของรัฐ ท าให้เกิดองค์การที่ท าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่ง
องค์การนี้จัดตั้งและถูกควบคุมโดยรัฐบาล แต่ก็มีอ านาจในการก าหนดนโยบายและควบคุมให้มีการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของตนเองได้ ส าหรับเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ (2555 : 4-5) กล่าวว่าการ
ปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองระดับที่ต่ ากว่ารัฐหรือประเทศ และองค์การส่วนท้องถิ่นที่มี
องค์การตัดสินใจและบริหารภายในพ้ืนที่อันจ ากัดของตน อาจเกิดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ระดับสูงของรัฐบาลกลางหรือกฎหมายล าดับรองและท าหน้าที่ทางการบริหารและนิติบัญญัติ การ
ปกครองท้องถิ่นสามารถใช้ค าได้หลายอย่าง เช่น การปกครองตนเองของท้องถิ่น (Local Self-
Government) หรือการปกครองล าดับรอง (Subordinate Government) ในส่วนของเอกวิทย์ มณีธร
(2551 : 162) ได้ให้ความหมายของการปกครองท้องถิ่นไว้ว่า เป็นการปกครองซึ่งมีก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ไว้
แน่ชัด มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีโครงสร้างสถาบันรองรับ มีอ านาจและหน้าที่ก าหนดไว้ทั้งโดยกว้างหรือ
โดยบัญญัติเฉพาะ รวมทั้งมีความเป็นเอกเทศและความเป็นอิสระทางการเงิน  
 การอธิบายหรือให้ความหมายของการปกครองท้องถิ่นมีมาอย่างยาวนานและมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ระบบการปกครองของ
ประเทศ การบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงองค์ความรู้ด้านการปกครองท้องถิ่น ท าให้มีการทบทวน
ถึงแนวคิดการปกครองท้องถิ่นอยู่เสมอและสามารถจ าแนกออกเป็นการปกครองท้องถิ่นตามทัศนะ
ดั้งเดิมและการปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ โดย อุดม ทุมโฆสิต (2552 : 222-224) ได้สรุปสาระส าคัญ
ของการปกครองท้องถิ่นตามทัศนะดั้งเดิมว่า การปกครองท้องถิ่น (Local Government) เป็นการ
จัดการปกครองของท้องถิ่นโดยประชาชนในท้องถิ่นกระท าโดยเลือกคณะบุคคลเข้ามาด าเนินการ
จัดการปกครอง ทั้งนี้ท้องถิ่นและชุมชนแต่ละแห่ง อาจมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันในด้านอาณาเขต 
จ านวนประชากร ความเจริญมั่งคั่ง ท าให้ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะทางการปกครองเป็นการ
เฉพาะของตัวเอง โดยหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะมี ฐานะทางกฎหมายและมีอ านาจอิสระ 
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(Autonomy) ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม เพราะหากหน่วยการปกครองท้องถิ่นมีอ านาจ
มากเกินไปไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะกลายสภาพเป็นรัฐอธิปไตยซึ่งส่งผลเสีย
ต่อความมั่นคงของรัฐในที่สุด ทั้งนี้อ านาจอิสระของท้องถิ่นมีขอบเขตที่แตกต่างกันตามลักษณะความ
เจริญและความสามารถของประชาชนในท้องถิ่นนั้นเป็นส าคัญ  

อย่างไรก็ตามยุคสมัยเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง มีการ
เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้องค์ความรู้แนวคิดการปกครองท้องถิ่นสมัยดั้งเดิม หรือ Local Government ถูก
ท้าทายในยุคทศวรรษที่ 1990 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานทางด้านวิชาการที่มีแนวโน้มมองท้องถิ่นใน
กระแสการปฏิรูปมากขึ้นสืบเนื่องมาจากในปี ค.ศ.1990 เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสาธารณะ 
(Public Management - PM) อันมีสาระส าคัญเพ่ือพัฒนาความเข้าใจและน าความรู้ในด้านนี้ไปใช้
ปฏิบัติงานในระบบบริหารและจัดการที่ใช้กันในภาครัฐและองค์การที่ไม่มุ่งหวังก าไร  โดยกรอบการ
จัดการสาธารณะได้ถูกก าหนดให้ความส าคัญกับประเด็นเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ข่าวสาร การโอนกิจกรรมของภาครัฐไปให้กับภาคเอกชน การใช้หลักเหตุผลและอยู่ภายใต้การ
ตรวจสอบ การวางแผนและการควบคุม ผลิตผลและการใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพต่อมา
แนวคิดการจัดการสาธารณะได้ขยายมาเป็นแนวคิดใหม่เรียกว่า การจัดการสาธารณะแนวใหม่ (New 
Public Management : NPM) ซึ่งเป็นการปฏิรูปในวงกว้าง มองทั้งระบบ เน้นผลิตผล ใช้การตลาด
มาทดแทนการบริหารที่ยึดแนวปฏิบัติของทางราชการ ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการให้บริการเพ่ือให้
ลูกค้าหรือผู้รับบริการพึงพอใจ การกระจายอ านาจ ปรับปรุงสมรรถนะของรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารในการ
ท างานและการอยู่ภายใต้การตรวจสอบ (อุทัย เลาหวิเชียร, 2558 : 64 -  69) 
 การจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ถูกน ามาใช้ในการปฏิรูประบบการบริหารราชการไทยโดยอุทัย 
เลาหวิเชียร (2558 : 69-70) ได้อธิบายรากฐานของการปฏิรูปการจัดการภาครัฐมาจาก 2 แนวคิดคือ 
Westeminter Model และ American Model ส าหรับตัวแบบ Westminster เป็นตัวแบบของรัฐ
แบบรวมอ านาจ ได้ใช้ระบบการโอนกิจกรรมของรัฐไปให้เอกชน (Privatization) มาใช้ในการปฏิรูป
ระบบการบริหารของประเทศ มีการแยกส่วนราชการออกเป็นหน่วยปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ และใช้ระบบ
การกระจายอ านาจไปยังหน่วยดังกล่าว ในขณะที่ระบบ American Model มีการโอนกิจกรรมของรัฐ
ให้เอกชนน้อยกว่า เพราะในระบบการปกครองของสหรัฐอเมริกา นโยบายขึ้นอยู่กับแต่ละมลรัฐ มีการ
ปกครองที่แยกระบบบริหารออกเป็นระดับชาติ รัฐ และท้องถิ่น ซึ่งมีวิธีการบริหารที่แตกต่างกัน ไม่มี
การรวมศูนย์กลางของอ านาจหน้าที่หน้าที่  ทั้งนี้ตัวแบบทั้งสองส่งผลให้มีการวิพากษ์วิจารณ์และ
เสนอแนะแนวคิดของ Governance คือ จะบริหารงานภาครัฐอย่างไรที่จะคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่พูดกัน
เสมอว่า จ่ายน้อยแต่ได้งานมาก ท าให้การจัดการของรัฐต้องเปลี่ยนบทบาทโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่รัฐ
มีทรัพยากรน้อยลงและประชาชนต้องการบริการที่ดีขึ้นและตอบสนองความรวดเร็วขึ้น จะบริหารโดย
ใช้องค์ความรู้แบบเดิมไม่ได้ ต้องมีกระบวนทัศน์การบริหารภาครัฐแบบใหม่ ซึ่งนักวิชาการได้เห็นว่า 
การจัดการสาธารณะแนวใหม่เป็นการเสนอกระบวนทัศน์ใหม่ คือ Governance เป็นแนวคิดหนึ่งใน
การปฏิรูประบบราชการ จากเดิมการจัดการของภาครัฐด าเนินการฝ่ายเดียวจากบนลงล่างในลักษณะ
ของการปกครอง (Government) มาสู่ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดระเบียบราชการ เพ่ือให้เกิด
วิธีการควบคุมโดยสังคม (Governance) ทั้งนี้การให้ค าจ ากัดความของค าว่า Governance มีอยู่
หลายมิติด้วยกัน ได้แก่ 
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 Governance เป็นการบริหารจัดการที่รัฐมีบทบาทน้อยลง โดยให้เอกชนด าเนินกิจการแทนใน
รูปแบบของการแปรสภาพกิจการของรัฐเป็นของเอกชน (Privatization) หรือ Governance ในมิติ
ของการบริหารจัดการของภาคเอกชนที่มีทิศทางและการควบคุมที่ดี มีความโปร่งใส และมีระบบการ
ตรวจสอบที่ได้มาตรฐานในภาคเอกชนเพ่ือให้มีความเป็นธรรมและให้มีประสิทธิภาพในการก ากับดูแล 
หรือ Governance ในมิติของการบริหารจัดการสาธารณะแนวใหม่ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงมุมมอง
ทางการบริหารจัดการจากเดิมที่รัฐเป็นผู้น าพา (Rowing) มาสู่รัฐเป็นผู้น าทาง (Steering) หรือ Governance 
ในมิติของการบริหารที่ดีหรือธรรมาภิบาล ส าหรับทางด้านการปกครองท้องถิ่น Governance เป็นแนวคิด
การจัดการภายในระบบเครือข่ายการจัดการตนเอง (Governance as Self Organizating Networks) มี
ลักษณะเป็นระบบที่เปลี่ยนแปลงจากการปกครองท้องถิ่นสู่ระบบท้องถิ่นที่มีระบบการบริหารราชการ
และสังคมที่ดี  (Local Governance) ซึ่งเป็นความพยายามปกครองตนเอง จัดตั้งองค์การเพ่ือ
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการสาธารณะแบบพ่ึงพากัน (Rhodes. 1996) ดังนั้น แนวคิดการปกครอง
ท้องถิ่นแบบดั้งเดิม (Local Government) ได้รับอิทธิพลจากหลักการ Governance จึงเกิดการ
ปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ (Local Governance) ซึ่ง อุดม ทุมโฆสิต (2552 : 230 - 231) ได้อธิบายถึง
พ้ืนฐานการปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ในมิติต่างๆ ดังนี้ 
 1. การปกครองท้องถิ่น คือ การจัดระบบการปกครองของท้องถิ่นไม่ใช่เป็นเรื่องการบริหาร
ท้องถิ่นดังเช่นในอดีต (Local Governance, not Local Administration) ซึ่งหมายความว่า นอกจาก
ท้องถิ่นมีสิทธิในการปกครองตัวเองตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว ท้องถิ่นต้องจัดระบบการปกครองของ
ตัวเองโดยค านึงถึงหลักการจัดการปกครองสมัยใหม่ (Governance) ซึ่งค านึงถึงประชาชนในเขต
ปกครองเป็นศูนย์กลางปกครองท้องถิ่นต้องไม่ท าหน้าที่บริหารงานตามกฎหมายเพียงอย่างเดียวเช่น
สมัยก่อน 
 2. ค าว่าการปกครองท้องถิ่นของท้องถิ่น (Local Self - Government) ในอดีตหมายถึง การ
จัดระบบปกครองตัวเอง เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนในชุมชน ซึ่งบทบาทดังกล่าวคับแคบเกินไปใน
ปัจจุบัน ท้องถิ่นสมัยใหม่ต้องมีความสามารถอย่างเพียงพอ ที่จะเข้าไปดูแลพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองของท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขต
รับผิดชอบ 
 3. ท้องถิ่นต้องเป็นหน่วยปกครองที่ให้ก าเนิด และให้การคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญ (Creatures 
of Constitute) หมายความว่า ท้องถิ่นเกิดขึ้นและด าเนินการภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ท้องถิ่น
จึงมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกับรัฐบาลกลาง การปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่า 
ท้องถิ่นไม่ได้เป็นหน่วยงานใต้บังคับบัญชาของรัฐบาลกลาง ดังนั้น รัฐบาลกลางจะละเมิดอ านาจ
ท้องถิ่น โดยสั่งการควบคุมบังคับบัญชาโดยปราศจากกฎหมายรองรับไม่ได้ 
 4. ท้องถิ่นมีอ านาจอิสระแต่เพียงบางส่วน (Partial Autonomy) หมายความว่า ท้องถิ่น
ได้รับอ านาจอิสระตามกฎหมายในการปกครองตนเองเพียงบางส่วน ยังมีกิจกรรมอีกหลายส่วน เช่น 
การทหาร การต่างประเทศ เป็นต้น หรือเรียกว่ากิจกรรมด้านความมั่นคง กฎหมายไม่ได้ให้อ านาจแก่
ท้องถิ่นให้ด าเนินการอย่างอิสระได้ ทั้งนี้ต้องเข้าใจว่า อ านาจดังกล่าวมิใช่ได้มาเพราะรัฐบาลกลางมอบ
ให้ แต่ได้มาโดยกฎหมายในการปกครองประเทศ ความเป็นอิสระนี้รัฐบาลจะมาล่วงล้ าไม่ได้ หาก
ตราบใดที่ท้องถิ่นท างานอยู่ภายใต้กฎหมาย ในทางกลับกันหากท้องถิ่นใช้อ านาจเกินขอบเขตกฎหมาย 
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รัฐบาลก็มีสิทธิตามกฎหมาย ในการเข้ามาควบคุมท้องถิ่นให้ด าเนินการไปตามกฎหมาย หากท้องถิ่น
ฝ่าฝืนก็อาจฟ้องร้อง และถูกลงโทษตามกฎหมายได้ 
 5. ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนภายในท้องถิ่น (Directly Elected) 
หมายความว่า อ านาจอธิปไตยของท้องถิ่นอยู่ที่ปวงชน ท้องถิ่นสมัยใหม่จึงต้องได้รับอาณัติมาจาก
ประชาชนภายในท้องถิ่นโดยวิธีการเลือกตั้งโดยตรงไม่ใช่มาจากการแต่งตั้งของรัฐบาลกลาง หรือการ
แต่งตั้งของข้าราชการ 
 6. มีองค์กรรองรับที่สามารถจัดท าบริการได้หลากหลาย (Multi – Service Organization) ตามความ
จ าเป็นของท้องถิ่น ดังนั้น รัฐบาลจึงไม่ควรก าหนดหน้าที่ในการบริการให้ท้องถิ่น เพราะรัฐบาลกลางไม่มีทาง
ที่จะเข้าใจความจ าเป็นของท้องถิ่นได้เท่ากับท้องถิ่นเอง ดังนั้น รัฐบาลกลางจึงควรท าหน้าที่ในการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ท้องถิ่นมีศักยภาพและคอยก ากับดูแลให้การให้บริการเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ท านองครองธรรมมากกว่าการเข้าไปสั่งการให้ท้องถิ่นท า 
 7. ท้องถิ่นสมัยใหม่ต้องมีอ านาจและความสามารถในการจัดเก็บภาษี (Power and Ability 
of Taxation) อย่างชัดเจน เพราะภาษีเป็นแหล่งรายได้ส าคัญของท้องถิ่น ถ้าท้องถิ่นปราศจากอ านาจ
และความสามารถในการจัดเก็บภาษีแล้ว ท้องถิ่นก็ไม่มีเงินมาใช้จ่ายให้บริการประชาชน ดังนั้น การ
จัดเก็บภาษีจึงเป็นเรื่องส าคัญมากส าหรับท้องถิ่นและเป็นตัวแสดงถึงความเป็นอิสระขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 นอกจากนี้ ธเนศวร์ เจริญเมือง (2551 : 71 - 72) ได้อธิบายการบริหารจัดการท้องถิ่นสมัยใหม่ 
(Local Governance) ในไปทิศทางที่สอดคล้องกันคือ เป็นรูปแบบการปกครองแบบใหม่ที่มีลักษณะ
ส าคัญคือ เป็นการบริหารจัดการรูปแบบการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการของส่วนร่วมและไม่ได้เป็นไปตาม
ระบบการบังคับบัญชาตามแบบระบบราชการแบบดั้งเดิมแต่เป็นความสัมพันธ์ที่มีความหลากหลายทั้ง
รูปแบบและระดับ รวมถึงให้ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนและองค์กรต่างๆ ที่มีลักษณะเปิดเผย 
ซับซ้อนและไม่ตายตัว การตัดสินใจในแต่ละครั้งเป็นไปตามผลของการเจรจาต่อรองที่อยู่บนพ้ืนฐาน
ของการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาททางการเมืองที่เพ่ิมขึ้น
ของประชาชนและสร้างเป็นเครือข่ายของความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม 
 จากหลักการส าคัญของการปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ จะสังเกตได้ว่าการปกครองท้องถิ่น
สมัยใหม่นอกจากจะได้รับอิทธิพลจากการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่แล้วนั้น การปกครองใน
ระบอบประชาธิไตยยังเป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ เพราะประเทศไทย
มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย การปกครองท้องถิ่นจึงถือได้ว่าเป็นสถาบันการฝึกฝนให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อีกทั้ง
ลักษณะของการปกครองท้องถิ่นให้ความส าคัญกับความเป็นอิสระของท้องถิ่นและความเสมอภาคใน
ระดับโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนั้นการออกแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยควร
ยึดหลักการปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ 
 
 การปกครองท้องถิ่นกับการพัฒนาประชาธิปไตย 
 การปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง
ตนเองซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเพ่ือให้รากฐานของการ
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ปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีความมั่นคง ประชาชนในระดับฐานรากต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
และปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้จากการปกครองตนเองด้วยกระบวนการ
ปกครองท้องถิ่น ดังที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานสัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์ 
New York Time ฉบับวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2474 (ประหยัด หงส์ทองค า, 2526 : 42) โดยพระองค์
ทรงมีความประสงค์ให้ประชาชนรู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิไตยผ่านการ
ปกครองท้องถิ่นก่อน ก่อนที่จะมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติ แต่ในปรากฎการณ์ที่
เกิดขึ้นนั้น การปกครองระบอบประชาธิไตยมีการเปลี่ยนแปลงจากกลุ่มชนชั้นน าหรือโครงสร้าง
ระดับบนของประเทศ โดยละเลยประชาชนระดับฐานราก ท าให้ประชาธิไตยของประเทศไทยมีความ
อ่อนแอและส่งผลให้การปกครองท้องถิ่นไทยมีความอ่อนแอด้วยเช่นกัน ดังนั้น การพัฒนาระบอบการ
ปกครองประชาธิปไตยจ าเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างส่วนล่างที่เกี่ยวข้องกับประชาชนส่วนใหญ่เพ่ือเป็น
รากฐานในการพัฒนาโครงสร้างส่วนบนและพัฒนาประชาธิปไตยในภาพรวมของชาติ 
 ส าหรับกลุ่มประเทศตะวันตกถือได้ว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีความเข้มแข็งในระบอบ
ประชาธิปไตย เนื่องจากประชาธิปไตยเกิดขึ้นในระดับท้องถิ่นก่อน กิจการและปัญหาต่างๆ ในท้องถิ่น
ได้รับการแก้ไขและจัดการโดยคนในท้องถิ่นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การรักษาพยาบาล การดูแล
ความมั่นคง การเคารพกฎหมาย การจัดการเรื่องความสะอาด การประปา สวนสาธารณะ ถนน ทาง
ระบายน้ า ทางเท้า รูปทรงของบ้านและอาคาร เป็นต้น แล้วพัฒนาขึ้นไปสู่ ระดับชาติหรือ
ประชาธิปไตยทั้งสองระดับเกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน การที่ประชาธิปไตยท้องถิ่นเกิดก่อนหรือมี
พัฒนาการมานานแล้ว ท าให้ประชาธิปไตยท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและกลายเป็นรากฐานส าคัญ ค้ าจุน
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยระดับชาติไว้ ท าให้ประชาธิปไตยทั้งสองระดับสร้างสถาบันทาง
การเมืองและสถาบันอ่ืนๆ ในสังคมให้เข้มแข็ง เคารพกัน ตรวจสอบกันและถ่วงดุลกัน สามัคคีกัน แต่
ยอมรับความแตกต่าง เคารพสิทธิเสรีภาพของคนอ่ืน ยอมรับสิทธิในการปกครองตนเองในท้องถิ่น 
ยอมรับอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นที่ต่างกัน จนกระทั่งยอมรับรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่ต่างกัน
ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละพ้ืนที่ สิ่งเหล่านี้คือวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของสังคมประชาธิปไตย 
ส าหรับการบริหารบ้านเมืองมีการแบ่งกันท างาน 2 ระดับคือ รัฐบาลกลางและการปกครองท้องถิ่น 
(รัฐบาลท้องถิ่น) มีการเปิดโอกาสให้แต่ละท้องถิ่นต่างๆ มีระบบการบริหารของตนเอง รัฐบาลกลางจะ
ดูแลกิจการส าคัญในระดับชาติ คือ กิจการป้องกันประเทศ กิจการต่างประเทศ และระบบการเงินการ
คลังของประเทศ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นเสมือนฐานก าลังของรัฐบาล ถ้าหากให้ท้องถิ่นด าเนินการเอง
ได้ ก็จะท าให้ท้องถิ่นเข้มแข็งมากขึ้น อาจน ามาสู่ความขัดแย้งกับรัฐบาลกลางหรือบั่นทอนอ านาจของ
รัฐบาลกลางและอาจถึงข้ันแยกตัวเป็นประเทศเอกราชได้  ส่วนกิจการอื่นๆ องค์กรปกครองท้องถิ่นจะ
ดูแลในพ้ืนที่ของตนหรือมีการท าข้อตกลงร่วมมือกันระหว่างท้องถิ่นหลายๆ แห่ง หรืออาจมีรัฐบาล
กลางเข้ามามีส่วนร่วมบ้างตามข้อตกลงกับท้องถิ่น ซึ่งแตกต่างกับประเทศก าลังพัฒนาที่ประชาธิปไตย
ในระดับท้องถิ่นอ่อนแอ หรือในรัฐที่มีการรวมศูนย์อ านาจมากจนอ านาจท้องถิ่นและอัตลักษณ์ท้องถิ่น
ถูกลิดรอนหรือถูกท าลายอย่างมาก ประชาชนในท้องถิ่นแทบไม่มีบทบาทใดๆ ได้แต่รอคอยความ
เมตตาจากรัฐไม่กล้าวิพากษ์ วิจารณ์หรือตรวจสอบการท างานของรัฐและเจ้าหน้าที่ รัฐมักมอมเมา
ประชาชนว่ารัฐเดี่ยว (Unitary state) ต้องมีการรวมศูนย์อ านาจเพ่ือความมั่นคงและเอกภาพของประเทศ 
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การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเป็นผลเสียต่อประเทศเพราะประชาชนยังไม่พร้อม จึงไม่มีระบบเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือพยายามครอบง าองค์กรปกครองท้องถิ่น (ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2551 : 51-53) 
 ดังนั้นภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันการฝึกฝน
ใหป้ระชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ทางการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติ 
ท าให้ประชาชนเกิดความคุ้นเคยในการใช้สิทธิและหน้าที่พลเมือง อันจะน าไปสู่ความเลื่อมใสศรัทธาใน
ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งการฝึกฝนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยกระท าได้ผ่านกระบวนการ
ส่งเสริมให้มีความร่วมมือกันและการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นอันแสดงให้เห็นถึง
ประชาชนจะรู้จักการปกครองตนเอง เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการ
เมืองหรือการมีส่วนร่วมเพ่ือกระท ากิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งเป็น
การตอบสนองต่อความต้องการโดยรวมของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ถ้าหากประชาชนรอรับการตอบสนองจากรัฐบาลกลางก็อาจไม่ได้รับ
ตรงตามความต้องการ มีความล่าช้า ไม่ทั่วถึง จึงท าให้การปกครองท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือแบ่งเบา
ภาระงานของรัฐบาลกลางได้ด้วย ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นและเข้าใจความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นจึงสามารถจัดให้มีบริการสาธารณะต่างๆ ที่อ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดีและได้รับความร่วมมือ การสนับสนุนจากประชาชนมากกว่ารัฐบาลกลาง ด้วย
ความเชื่อถือศรัทธาต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะส่งผลให้การพัฒนาท้องถิ่นจะเจริญก้าวหน้า
อย่างมั่นคง (ชวลิต สละ, 2556 : 14-15 ; โกวิทย์ พวงงาม, 2555 : 27) 
 การทบทวนแนวคิดการปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ ผู้วิจัยได้น าความรู้เกี่ยวกับการปกครอง
ท้องถิ่นสมัยใหม่และการจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการวิเคราะห์การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันว่ามีความสอดคล้องกับลักษณะของการปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่
หรือไม่ นอกจากนี้ได้น าความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิไตยโดยมีการปกครองท้องถิ่นเป็นรากฐานที่
ส าคัญต่อการส่งเสริมความแข็งแกร่งของประชาธิปไตยมาวิเคราะห์การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไทยที่มีความสัมพันธ์กับความเป็นประชาธิไตย และน ามาสู่การออกแบบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแนวคิดการปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นว่ารัฐที่รวมศูนย์อ านาจท าให้การปกครองท้องถิ่นไม่เจริญเติบโตและ
ส่งกระทบต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ดังนั้น หากต้องการให้
ประชาธิปไตยมีความเติบโตจ าเป็นต้องกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเมื่อ
ประชาธิปไตยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเข้มแข็งและสามารถดูแลตนเองได้แล้วโดยระบบ
ราชการไม่จ าเป็นต้องมาควบคุม แสดงให้เห็นว่าการปกครองในระดับฐานรากมีความเข้มแข็งและ
น าไปสู่ประชาธิปไตยในระดับชาติมีความเข้มแข็งด้วย 
 
 
 อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 วัตถุประสงค์หนึ่งของการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คือ ต้องการให้เป็นหน่วยงาน
ส าหรับการแบ่งเบาภาระและช่วยเหลือภารกิจของรัฐบาลกลาง โดยมีฐานคิดที่ว่า บริบทของแต่ละ
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พ้ืนที่มีความแตกต่างกัน จะให้รัฐบาลกลางมาดูแลแต่ละพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนเป็นไปได้ยาก จึงท าให้มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นเพ่ือเป็นองค์กรหรือ
หน่วยงานหลักที่จัดการเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ใดพ้ืนที่หนึ่งโดยเฉพาะ และการจัด
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อปัจจัยส่วนบุคคลและการใช้
ชีวิตประจ าวันมากที่สุด (Tasneem, 2015) ซึ่งภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยส่วน
ใหญ่เป็นภารกิจหน้าที่ตามบทบัญญัติที่ได้รับมอบหมาย (Mandatory Delegated Function) จาก
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยต้องมีกฎหมายหรือระเบียบรองรับเสมอ มิฉะนั้นจะไม่
สามารถด าเนินการใดๆ ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
 ภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรหลักในการจัดบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ รวมถึงให้มีอิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การ
บริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ได้จ าแนกอ านาจหน้าที่ตามขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะ
ที่หนึ่ง อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบล มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 16 ลักษณะที่สอง อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดใหญ่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 17 ส าหรับอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ได้แก่ 
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 พระราชบัญญั ติเทศบาล พ.ศ.2496 และ
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ทั้งนี้กฎหมายเฉพาะของแต่ละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจ าแนกอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 2 
ลักษณะคือ หน้าที่ที่ต้องด าเนินการและหน้าที่ที่อาจด าเนินการ เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
แห่งมีสภาพแวดล้อมและความพร้อมที่แตกต่างกัน กฎหมายจึงก าหนดหน้าที่ที่ต้องกระท าบาง
ประการไว้เป็นการประกันในการให้บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ประชาชนในท้องถิ่นควรได้รับก่อน 
ส าหรับหน้าที่ที่อาจจะกระท าเป็นการก าหนดกรอบของอ านาจหน้าที่ไว้อย่างกว้ างๆ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ศักยภาพของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 นอกจากอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว ยังมีกฎหมายอ่ืนๆ ที่ก าหนดอ านาจหน้าที่
เฉพาะเรื่องให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 เป็นต้น 
(รสสุคนธ์ รัตนเสริมพงศ์, 2546 : 53 - 54) ดังนั้นบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
จัดบริการสาธารณะรัฐบาลกลางมีบทบาทหลักในการก าหนดกฎเกณฑ์ ก าหนดนโยบายในการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงท าให้การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยมีลักษณะเป็น
การปกครองท้องถิ่นโดยรัฐ (Local State Government) มากกว่าที่จะเป็นการปกครองท้องถิ่นโดย
ประชาชน (Local Self-Government) 
 จากอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัยได้น าความรู้ในประเด็นนี้
มาทบทวนการจัดภารกิจระหว่างรัฐบาลกลางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง เพ่ือให้การแบ่งภารกิจมีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้
การจัดแบ่งภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรยึดหลักความสามารถขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมากกว่าที่ถูกก าหนดโดยรัฐบาลกลางซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นอิสระขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนั้นการศึกษารูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมกับการออกนอกระบบ
ราชการจ าเป็นต้องพิจารณาถึงภารกิจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 
 
 รูปแบบของหน่วยการปกครองท้องถิ่น 
 การศึกษาการสร้างความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการออกนอกระบบ
ราชการมีประเด็นที่ต้องศึกษาถึงรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมต่อการออก
นอกระบบราชการจึงมีความจ าเป็นต้องศึกษารูปแบบหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีอยู่เพ่ือน าไปสู่
รูปแบบที่มุ่งหวังอยากจะให้เกิดขึ้นภายใต้บริบทของการออกนอกระบบราชการ โดย อุษา ใบหยุก 
(2554 : 142-149) ได้จ าแนกรูปแบบของหน่วยการปกครองท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 
 1. หน่วยการปกครองภายใต้ระบบสหพันธรัฐ (Federal State) เป็นโครงสร้างของระบบรัฐที่
อยู่ภายในขอบเขตของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่เขตการปกครองท้องถิ่นโดยตรง มีสหพันธรัฐเป็น
กรอบใหญ่ที่ครอบคลุมระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นเอาไว้ แต่ละมลรัฐจะมีระบบการปกครอง
ท้องถิ่นโดยเฉพาะ มีฐานะอ านาจอิสระทั้งในทางรัฐธรรมนูญ นิติบัญญัติ และอ านาจการบริหาร โดย
ไม่เกี่ยวเนื่องกับมลรัฐอ่ืนๆ แต่สามารถถ่ายทอดลอกเลียนแบบซึ่งกันและกันได้ ลักษณะการปกครอง
แบบนี้จะพบในระบบรัฐรวมที่มีโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นอยู่ในระบบที่ซับซ้อนกว่าระบบรัฐเดี่ยว 
เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 2. หน่วยการปกครองในลักษณะการปกครองตนเอง (Self-Government) คือ การมีอ านาจ
อิสระในทางการปกครองหรืออ านาจบริหารเท่านั้น มีองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง มีอ านาจใน
การจัดการทรัพย์สินและการคลังซึ่งถือว่าเป็นอิสระที่ส าคัญในทางปกครอง ส่วนรัฐบาลในระดับรัฐนั้น
จะมีอ านาจในทางการเมืองเป็นส าคัญ ไม่ใช่อ านาจในทางการปกครอง ลักษณะการปกครองในรูปแบบ
จะพบระบบรัฐเดี่ยวจะมีอ านาจรัฐธรรมนูญและอ านาจนิติบัญญัติมาจากระดับรัฐเพียงแห่งเดียว 
 3. หน่วยการปกครองในระบบของการกระจายอ านาจ (Decentralization) ภายใต้กรอบ
ของการเป็นรัฐเดี่ยว หน่วยการปกครองท้องถิ่นมีสถานภาพ 2 ลักษณะควบคู่กันคือ สถานภาพแรก
เป็นการหน่วยการปกครองที่เป็นอิสระและมาจากการเลือกตั้ง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีงบประมาณ
ของตนเอง สถานภาพที่สอง เป็นหน่วยการปกครองอยู่ในเขตพ้ืนที่ส่วนหนึ่งภายในรัฐและอยู่ภายใต้
อ านาจอธิปไตยของรัฐ ถึงแม้ว่าหน่วยการปกครองรูปแบบนี้จะมีความเป็นอิสระในการปกครอง แต่ก็มี
อ านาจอิสระในการปกครองที่จ ากัดกว่าระบบการปกครองตนเอง กล่าวคือมีข้อจ ากัดในทางกฎหมาย 
อ านาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นในด้านการปกครองถูกก าหนดโดยกฎหมายที่รัฐสภาเป็นผู้
ก าหนดและรัฐสภาสามารถก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่นได้ อันแสดงให้เห็นว่าหน่วยการ
ปกครองในรูปแบบนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของส่วนกลาง หรือที่เรียกว่า ระบบการก ากับดูแล 
 4. หน่วยการปกครองในระบบการแบ่งอ านาจ (Deconcentration) อยู่ภายใต้ระบบการรวม
อ านาจ ถ้าการปกครองท้องถิ่นอยู่ภายใต้ระบบการรวมอ านาจนั้น หมายความว่าอ านาจท้องถิ่นนั้นไม่
ได้มาจากระบบการเลือกตั้ง แต่มาจากการแต่งตั้งโดยรัฐบาลและถูกถอดถอนโดยรัฐบาล อันแสดงให้
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เห็นว่าระบบทั้งหมดขึ้นตรงต่อรัฐบาลในทุกกระบวนการทั้งด้านบุคลากร การด าเนินงาน การตัดสินใจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้รูปแบบนี้เป็นเพียงขอบเขตพ้ืนที่การปกครองรัฐ ไม่มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล ไม่สามารถมีทรัพย์สินเป็นของตนเอง  
 ดังนั้น จากการศึกษาหน่วยการปกครองท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบจะพบว่าหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระที่แตกต่างกัน โดยหน่วยการปกครองท้องถิ่นในระบบการแบ่งอ านาจ 
(Deconcentration) จะมีความเป็นอิสระน้อยที่สุด เพราะยังคงอยู่ภายใต้ระบบการรวมอ านาจและ
ถูกควบคุมสั่งการโดยรัฐบาลกลาง ในขณะที่หน่วยการปกครองภายใต้ระบบสหพันธรัฐ (Federal State) 
มีความเป็นอิสระมากที่สุด เพราะระบบการปกครองแบบสหพันธรัฐได้ให้ความเป็นอิสระในแต่รัฐมี
อ านาจในการก าหนดรัฐธรรมนูญเป็นของตนเองประกอบกับความเป็นมาของสหพันธรัฐมักจะเกิดจาก
การรวมตัวของมลรัฐอิสระต่างๆ เพ่ือต่อสู้กับรัฐอ่ืนที่มีอ านาจและอิทธิพลสูงกว่า จึงท าให้ความเป็น
อิสระของรัฐยังคงมีอยู่ ดังนั้น หากพิจารณาในบริบทของประเทศไทยยังคงใช้รูปแบบหน่วยการ
ป กค รอ งใน ระบ บ การแบ่ งอ าน าจ  (Deconcentration) กั บ ระบ บ ก ารก ระจ ายอ าน าจ 
(Decentralization) ซึ่งยังไม่สะท้อนถึงความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงท าให้มี
ความมุ่งหวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเป็นรูปแบบการปกครองตนเอง (Self-Government) 
แต่จะมีความเป็นอิสะถึงหน่วยการปกครองภายใต้ระบบสหพันธรัฐ (Feferal State) คงเป็นไปได้ยาก
เพราะประเทศไทยมีการปกครองในระบบรัฐเดี่ยว 
 
 โครงสร้างการปกครองท้องถิ่น 
 การพิจารณาโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นเพ่ือน าไปสู่การออกแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐบาลกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น สามารถพิจารณาได้ 2 รูปแบบ คือ โครงสร้างการ
ปกครองท้องถิ่นภายนอกกับโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. โครงสร้างภายนอกการปกครองท้องถิ่น เป็นการจัดความสัมพันธ์ในระดับประเทศ กล่าวคือ
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับหน่วยงานในระดับท้องถิ่น ซึ่งสามารถจัดได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่
กับลักษณะของการปกครองแต่ละประเทศ ส าหรับการจัดโครงสร้างภายนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีความเป็นไปได้ภายใต้บริบทการปกครองไทย คือ (อุดม ทุมโฆสิต, 2552 : 253 - 269)  
 1.1 โครงสร้างการปกครองแบบรัฐบาลกลาง – ท้องถิ่น แบบชั้นเดียว 
  เป็นการจัดโครงสร้างที่ง่ายที่สุด คือ มีรัฐบาลกลางเป็นโครงสร้างระดับบนและมี
รัฐบาลท้องถิ่นเป็นโครงสร้างในระดับล่างเพียงชั้นเดียวแบบอเนกประสงค์ โดยมีเป้าหมายเพ่ือรวมทุก
อย่างเข้ามาอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานเดียว ดังนั้น นโยบายต่างๆ สามารถน ามาบูรณา
การขึ้นเป็นหน่วยบริการแบบอเนกประสงค์ เพ่ือสนองความต้องการหรือบริการแก่ประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งหน่วยงานอเนกประสงค์สามารถจัดล าดับความส าคัญของนโยบายได้ เพราะทุก
นโยบายรวมอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน นอกจากนี้ หน่วยปกครองท้องถิ่นสามารถแสดงความต้องการ
ของท้องถิ่นไปสู่รัฐบาลกลางได้โดยตรงและมีเอกภาพ ส าหรับด้านความรับผิดชอบภายใต้โครงสร้างนี้
ก็สามารถแสดงความรับผิดชอบได้อย่างชัดเจนว่าการบริการแต่ละชนิดเป็นหน้าที่ในความรับผิดชอบ
ของใครและอย่างไร  
  1.2 โครงสร้างแบบ รัฐบาลกลาง – ท้องถิ่นแบบสองชั้น  
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  ข้อจ ากัดประการหนึ่งของโครงสร้างการปกครองแบบรัฐบาลกลาง – ท้องถิ่นแบบชั้น
เดียวข้างต้นคือ ไม่เหมาะสมกับประเทศที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ จ านวนประชากรมาก ดังนั้นเพ่ือให้
สะดวกต่อการจัดรูปแบบการปกครองและให้บริการแก่ประชาชน จึงมีการจัดโครงสร้างแบบสองชั้น 
กล่าวคือ มีการปกครองท้องถิ่นในระดับพ้ืนฐาน (Basic Purposre) และระดับกลาง (Intermediate 
Purpose) หรือ การปกครองท้องถิ่นชั้นล่างและการปกครองท้องถิ่นชั้นกลาง โดยหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นชั้นล่าง เป็นหน่วยการปกครองขนาดเล็กที่มีจ านวนมาก ท างานใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด 
ถือว่าเป็นหน่วยการปกครองขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับหน่วยการปกครองระดับกลาง (Intermediate Tier) 
เป็นหน่วยปกครองระดับสูงขึ้นมาอีก 1 ชั้น มีขนาดใหญ่กว่าหน่วยการปกครองขั้นพ้ืนฐาน แต่ทั้งนี้ 
หน่วยการปกครองทั้งระดับพ้ืนฐานหรือชั้นล่างกับหน่วยการปกครองระดับกลางยังคงอยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของรัฐบาลกลาง 
 1.3 โครงสร้างแบบ รัฐบาลกลาง – ท้องถิ่นหลายชั้น 
  โครงสร้างแบบนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนโครงสร้างแบบ รัฐบาลกลาง – 
ท้องถิ่น 2 ชั้น ของบางประเทศ จึงเกิดโครงสร้างที่ท้องถิ่นมีจ านวนชั้นมากกว่า 2 ชั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็น 
3 ชั้น มักจะได้รับความนิยมในประเทศที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ มีจ านวนประชากรมาก มีระบบการ
ปกครองท้องถิ่นแบบก้าวหน้าและพัฒนามานาน ส าหรับลักษณะส าคัญที่สุดของรูปแบบนี้คือ การจัด
ให้มีหน่วยท้องถิ่นขนาดเล็ก (ระดับชุมชนที่อยู่ปลายสุดหรือระดับล่าง) แต่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
แบบครบทุกอย่าง เพ่ือให้ประชาชนในแต่ละชุมชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยสะดวกที่สุด ส าหรับ
การจัดให้มีหน่วยปกครองท้องถิ่นในชั้นกลาง (Intermediate Tier) เป็นการจัดเขตพ้ืนที่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
ซ้อนลงไปบนชั้นล่างอีกทีหนึ่ง เพ่ือให้การบริการในภารกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งหน่วยการปกครอง
ระดับล่างไม่สามารถด าเนินการได้ หรืออาจด าเนินการได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ให้มาอยู่ในความ
รับผิดชอบของท้องถิ่นขนาดใหญ่กว่าแทน เพ่ือคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริการที่ดีขึ้น รวมถึง
เกิดเอกภาพในการจัดบริการด้วย นอกจากนี้การจัดให้มีการปกครองท้องถิ่นแบบหลายชั้น ยังสามารถ
หลีกเลี่ยงทางเลือกบางทางเลือกที่ไม่เหมาะสม เช่น หลีกเลี่ยงการยุบรวมหน่วยงานปกครองขนาด
เล็กๆ เข้าด้วยกัน (Amalgamation) ขจัดปัญหาการท างานแบบต้องใช้โครงการความร่วมมือ (Joint 
Authority) ระหว่างท้องถิ่น การลดความจ าเป็นในการจัดตั้งหน่วยปกครองที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเข้า
มาเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ระบบการปกครองแบบหลายชั้นไม่ใช่เป็นการจัดล าดับชั้นการบังคับบัญชา
ระหว่างระดับบนและล่าง หรือกล่าวได้ว่าท้องถิ่นในระดับล่างไม่ใช่หน่วยงานใต้บังคับบัญชาของ
ท้องถิ่นระดับบน หน่วยการปกครองท้องถิ่นทุกระดับมีความเป็นอิสระเท่าเทียมกัน 
 1.4 โครงสร้างแบบเสริมหน่วยปกครองท้องถิ่นชนิดพิเศษ (Special Authorities) 
 หน่วยการปกครองท้องถิ่นชนิดพิเศษมี 2 ลักษณะคือ  
  ลักษณะแรก คือ หน่วยปกครองท้องถิ่นชนิดพิเศษตามภาระหน้าที่ (Special Authority 
by Function) หรือหน่วยปกครองท้องถิ่นแบบวัตถุประสงค์เดี่ยว (Single Purpose Local Government) 
เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่เสริมในบางส่วนที่จ าเป็นให้แก่หน่วยปกครองท้องถิ่นพ้ืนฐาน อันจะ
ท าให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีและทั่วถึงยิ่งขึ้น 
 ลักษณะที่สอง คือ ท้องถิ่นชนิดพิเศษตามพ้ืนที่ (Special Authority by Area) เป็น
หน่วยปกครองท้องถิ่นที่ยึดถือเขตพ้ืนที่เป็นเกณฑ์ในการก าหนดรูปแบบ โดยลักษณะพ้ืนที่ต้องมีความ
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พิเศษแตกต่างออกไปจากท้องถิ่นปกติทั่วไป (General Local Government Unit) ดังนั้นจึงได้
ก าหนดสถานะภาพให้เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือเปิดโอกาสให้มีรูปแบบการจัดองค์กรภายในและจัดระบบ
บริหารที่แตกต่างออกไปจากท้องถิ่นทั่วไป  
 โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นที่มีโอกาสเป็นไปได้ทั้ง 4 รูปแบบ ถ้าหากพิจารณาในบริบท
โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยพบว่า ประเทศไทยมีโครงสร้างการปกครองท้องถิ่ นใน
รูปแบบรัฐบาลกลาง – ท้องถิ่นแบบสองชั้น กล่าวคือ ประเทศไทยมีรัฐบาลกลางบริหารในภาพรวม
ของทั้งประเทศ ส าหรับระดับการปกครองท้องถิ่น ประเทศไทยแบ่งระดับออกเป็น 2 ชั้น โดยมี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบนและมีเทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนต าบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง นอกจากนี้ประเทศไทยมีโครงสร้างท้องถิ่นแบบ
เสริมหน่วยปกครองท้องถิ่นชนิดพิเศษ (Special Authorities) ในลักษณะท้องถิ่นชนิดพิเศษตามพ้ืนที่ 
(Special Authority by Area) ซึ่งพบในกรุงเทพมหานครและพัทยา  

2. โครงสร้างภายในการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการจัดความสัมพันธ์ภายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสามารถจ าแนก
โครงสร้างภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ดังนี้  (หควณ ชูเพ็ญ, 2551 : 
29-35) 
 2.1 รูปแบบประชุมเมืองหรือที่ประชุมเมืองที่มีผู้แทน (Town Meeting / Representative 
Town Meeting) เป็นโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นที่เก่าแก่ที่สุด เป็นระบบการปกครองที่มีพ้ืนฐาน
ของประชาธิปไตยโดยตรง ซึ่งค าว่า Town ในความหมายเดิม คือ เมืองเล็กๆ ที่มีประชากรต่ ากว่า 20,000 
คน โดยจัดการประชุมตามวาระที่ก าหนดขึ้นและประชาชนทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ โดยที่ประชุมมี
อ านาจเต็มในด้านนิติบัญญัติคือ การออกกฎข้อบังคับ การก าหนดอัตราภาษี และการจัดสรร
งบประมาณ ลักษณะพิเศษของการปกครองแบบนี้คือ มติเดิมสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีการตัดสิน
มติใหม่ขึ้นด้วยมาตรการที่เรียกว่าการริเริ่มจากประชาชนและการลงมติจากประชาชน ในการประชุม
นั้นที่ประชุมจะเลือกคณะกรรมการขึ้นในระหว่างที่ยังไม่มีการประชุมงานที่จะต้องปฏิบัติคือ ทรัพย์สิน
ของเมือง การออกใบอนุญาต การเรียกประชุมเมืองในวาระพิเศษและดูแลงานของฝ่ายต่างๆ เช่น งาน
ทะเบียน คลัง ต ารวจ การศึกษา ผู้รับผิดชอบงานด้านต่างๆ นี้อาจได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมเมือง
หรือคณะกรรมการเป็นผู้เลือกตั้งก็ได้ ในส่วนของที่ประชุมเมืองแบบมีตัวแทน เกิดจากการที่เมือง
ขยายตัวมากขึ้นและมีประชากรมากขึ้น ชุมชนต่างๆ จึงคัดเลือกตัวแทน เข้ามาร่วมประชุมและ
ด าเนินการตามกล่าวมาแล้ว 
 2.2 รูปแบบสภา – นายกเทศมนตรี (The Council – Mayor Form) รูปแบบนี้ได้จ าลอง
รูปแบบการปกครองแห่งรัฐมาใช้กับการปกครองส่วนท้องถิ่น มีโครงสร้างแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ 
สภาท้องถิ่น (Council) และฝ่ายบริหาร (Executive) โดยสภาท้องถิ่นได้รับเลือกตั้งจากประชาชน
โดยตรง ท าหน้าที่ควบคุมฝ่ายบริหาร ออกกฎหมายท้องถิ่น และเป็นฝ่ายเลือกผู้บริหารท้องถิ่น คณะ
เทศมนตรีจึงมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยทางอ้อม ส าหรับผู้บริหารท้องถิ่นท าหน้าที่บริหารงาน
ภายใต้ความไว้วางใจของสภาท้องถิ่น สภาท้องถิ่นจึงมีอ านาจสูงสุด จึงเห็นได้ว่าในรูปแบบนี้ฝ่ายบริหาร
จะไม่มีเสถียรภาพเท่าท่ีควร 
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 2.3 รูปแบบนายกเทศมนตรีแบบอ่อนแอ (The Weak – Mayor Form) ยึดหลักการ
ปกครองภายใต้การแบ่งแยกอ านาจ มุ่งถ่วงดุลอ านาจและป้องกันการฉ้อฉลอ านาจ รูปแบบนี้เกิดจาก
แนวคิดพ้ืนฐานที่เห็นว่าฝ่ายบริหารควรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน แต่ต้องไม่มีอ านาจ
ทางการเมืองมากเกินไป และประชาชนควรมีสิทธิและมีส่วนร่วมในการบริหารมากขึ้น จากแนวคิด
ดังกล่าวท าให้ต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นและต าแหน่งอ่ืนๆ เช่น หัวหน้ากองคลัง หัวหน้ากองทะเบียน 
มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เพ่ือให้ผู้บริหารเหล่านี้เป็นอิสระจากนายกเทศมนตรีและรับผิดชอบ
โดยตรงจากประชาชน จะเห็นได้ว่านายกเทศมนตรีในรูปแบบนี้มีอ านาจจ ากัดมีฐานะเป็นประธานใน
พิธีการต่างๆ ในสังคมถือเป็นต าแหน่งเชิงสัญลักษณ์เท่านั้น เนื่องจากอ านาจในการบริหารส่วนใหญ่อยู่
ที่เจ้าหน้าที่ประจ าเป็นหลัก โดยนายกเทศมนตรียังไม่มีอ านาจเหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอ่ืนๆ ซึ่ง
ได้รับเลือกตั้งมาจากประชาชนเช่นกัน อย่างไรก็ตาม นายกเทศมนตรียังมีอ านาจในการยับยั้งมติหรือ
ข้อก าหนดของสภาได้ แต่ฝ่ายสภาเป็นผู้ก าหนดงบประมาณ ดังนั้น โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในรูปแบบนี้จึงเป็นไปในลักษณะที่ให้นายกเทศมนตรีอ่อนแอเพ่ือถ่วงดุลอ านาจกัน 

 2.4 รูปแบบนายกเทศมนตรีเข้มแข็ง (The Strong – Mayor System) รูปแบบนี้จ าลอง
มาจากการปกครองแบบประธานาธิบดี เพื่อเป็นการเพ่ิมอ านาจให้ฝ่ายบริหารและให้นายกเทศมนตรีมี
อ านาจในการก าหนดนโยบายและการบริหาร มีอ านาจในการยับยั้งมติของสภาท้องถิ่ น และสามารถ
ก าหนดงบประมาณได้ ท าให้สภามีบทบาทน้อยกว่านายกเทศมนตรี เนื่องจากนายกเทศมนตรีมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนและนายกเทศมนตรีมีอ านาจแต่งตั้งหัวหน้าส านักงานหรือเจ้าหน้าที่
บริหารประจ าต่างๆ โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบนี้ประกอบด้วยสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งต่างได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ท าให้ฝ่ายบริหารมีความเข้มแข็งอย่างยิ่ง 

 2.5 รูปแบบคณะกรรมการ (The Commission Form) มีลักษณะส าคัญคือ คณะกรรมการ
ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนเข้ามาท างานบริหารโดยไม่ค านึงถึงการสังกัดพรรคการเมือง เป็นผู้
ก าหนดนโยบายและควบคุมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ ส าหรับด้านนิติบัญญัติ
คณะกรรมการจะท าหน้าที่ออกกฎข้อบังคับและก าหนดนโยบาย จึงเป็นการรวมอ านาจไว้ที่
คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งจากประชาชน เป็นการปกครองที่ไม่แยกการตรากฎหมายและ
การบริหารงานออกจากกัน โดยสามารถใช้บุคลากรชุดเดียวกันท างานทั้งสองอย่างได้และ
คณะกรรมการจะไปเลือกประธานกันเอง 1 คน ท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุมแต่ ไม่ได้อยู่ใน
ฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารไม่และมีพนักงานประจ าท าหน้าที่บริหารงานภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการ โครงสร้างการปกครองในรูปแบบนี้มีจุดเด่นคือ ประสิทธิภาพที่เกิดจากการบริหารและ
การไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดของผู้บริหาร เป็นการท างานอย่างประนีประนอม ส่วนจุดอ่อนคือขาดผู้
ประสานงาน รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบนี้จะพบในท้องถิ่นขนาดเล็กที่เรียกว่าเป็น
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

 2.6 รูปแบบผู้จัดการ (The City Manager Form) มีลักษณะทีใ่ห้ความส าคัญกับประสิทธิภาพ
การบริหารงานแบบธุรกิจ เน้นการรวมศูนย์อ านาจในการบริหารและความเป็นมืออาชีพ กล่าวคือ เป็น
รูปแบบที่มีสภาท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้ง ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย ออกกฎหมาย ควบคุมการเงิน 
และมีผู้จัดการซึ่งเป็นนักบริหารมืออาชีพ ท าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากสภาท้องถิ่นให้
เข้ามาด ารงต าแหน่ง ผู้จัดการหรือผู้บริหาร จึงเป็นศูนย์รวมอ านาจ รับผิดชอบการบริหารจัดการดูแล
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เมืองอย่างสมบูรณ์ รวมทั้งเรื่องงบประมาณและการแต่งตั้งถอดถอนหัวหน้าแผนกต่างๆ เพ่ือตัดปัญหา
ทางการเมืองของฝ่ายบริหาร ส่วนภารกิจของสภา คือ การพิจารณาข้อเสนอของผู้จัดการและต้องร่วม
รับผิดชอบหากเกิดความไม่ถูกต้องในการบริหาร 

 จากโครงสร้างภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ในบริบทของประเทศไทย ได้
ผ่านโครงสร้างในแต่ละรูปแบบมาแล้ว กล่าวคือ ในอดีตการปกครองท้องถิ่นไทยเคยใช้โครงสร้าง
รูปแบบคณะกรรมการเพียงบางส่วน ซึ่งพบในโครงสร้างการบริหารงานของสุขาภิบาลคือมีการ
บริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการสุขาภิบาล ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลและผู้บริหารคณะกรรมการ
มาจากการแต่งตั้ง ไม่ได้มาจากกรเลือกตั้ง ต่อมาได้วิวัฒนาการมาเป็นรูปแบบสภา – นายกเทศมนตรี 
ซึ่งพบในเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เคยก าหนดให้ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งทางอ้อม แต่
ปัจจุบันนี้ทั้งรูปแบบเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร
และเมืองพัทยา ใช้โครงสร้างรูปแบบนายกเทศมนตรีเข้มแข็ง ส าหรับเมืองพัทยาในยุคแรกของการ
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้ใช้โครงสร้างรูปแบบผู้จัดการเมืองมาบริหารงานเมือง
พัทยาแต่ก็ประสบความล้มเหลว  

 ส าหรับการจัดโครงสร้างภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 285 ก าหนดให้ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้
มาจาการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น" ดังนั้น องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นโดยทั่วไป จึงแบ่งโครงสร้างภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 ส่วนที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นหรือฝ่ายนิติบัญญัติ มีบทบาทอ านาจหน้าที่ในการตราข้อก าหนด
ของท้องถิ่น  ซึ่ งจะเป็นกฎหมายที่ มีผลบั งคับ ใช้ ในระดับท้องถิ่นนั้ น  ทั้ งในเรื่องที่ เกี่ ยวกับ
การงบประมาณประจ าปีที่ฝ่ายบริหารเสนอและเรื่องอ่ืนๆ ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ ของแต่ละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีบทบาทในการตรวจสอบการบริหารจัดการของคณะกรรมการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ แผนงาน โครงการ 

 ส่วนที่สอง คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือฝ่ายบริหาร มีอ านาจ
หน้าที่ในการบริหารจัดการ กิจการต่างๆ ที่เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ด าเนินการให้เกิดการบังคับใช้ตามกฎหมายท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้ตราขึ้น 

การทบทวนความรู้ด้านรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงสร้างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัยได้น ามาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบและโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปัจจุบันในด้านโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการจัดโครงสร้างภายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและน าไปสู่การออกแบบโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมภายใต้ความ
เป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสอดคล้องกับบริบทของไทย 
 
ความเป็นอิสระและการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เจตนารมณ์หลักของการปกครองท้องถิ่นคือ ความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง กล่าวคือ 
มีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การตัดสินใจ การคลัง แต่
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อย่างไรก็ตามความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้หมายความว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจอธิปไตยเป็นของตนเอง เพราะตราบใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจอธิปไตย
เป็นของตนเอง นั้นแสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคือรัฐหรือประเทศหนึ่ง มีความเป็น
เอกเทศ อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐหรือประเทศอ่ืนๆ 
 ความเป็นอิสระของการปกครองท้องถิ่นสามารถพิจารณาได้จากข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญใน
การก าหนดความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงพิจารณาจากกระบวนการก ากับ
ดูแลการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ให้ความส าคัญกับการปกครองท้องถิ่นมากที่สุดและมีผลต่อความเป็น
อิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 
หรือเรียกว่ากฎหมายลูก ยังคงประกาศใช้อยู่ถึงแม้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 จะถูกยกเลิกไปแล้วก็ตาม ดังนั้น
การก าหนดความเป็นอิสระของการปกครองท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 มีดังต่อไปนี้ 
 มาตรา 282 บัญญัติว่า  

“ภายใต้บังคับแห่งมาตรา 1 (ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้) 
รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถิ่น” 
 จากมาตรา 282 แสดงให้เห็นว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนั้นต้องการให้มีการกระจาย
อ านาจทางบริหารหรือทางปกครองให้แก่ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองอันเป็นการแสดงออกซึ่งการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย แต่ขณะเดียวกันการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโอกาสได้
บริหารท้องถิ่นของตนเองนั้นต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งมาตรา 1 คือ การกระจายอ านาจต้องไม่กระทบ
ต่อความเป็นเอกภาพของรัฐ ไม่กระทบต่อบูรณภาพแห่งดินแดน ไม่ท าให้ความเป็นประเทศไทยนั้น
แตกแยกออกเป็นหลายดินแดนจนท าให้เกิดรัฐใหม่ๆ ขึ้น 
 มาตรา 288 บัญญัติว่า  

“การแต่งตั้งและการให้พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง 
ต้องเป็นไปตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่นและต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อน ทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  

คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้แทนของหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ โดยมีจ านวนเท่ากัน 

การโยกย้าย การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนเงินเดือนและการลงโทษพนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

จากบทบัญญัติมาตรา 288 แสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระใน
การบริหารงานบุคคล แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มาจากกลุ่มภาคส่วน
ต่างๆ เพ่ือเป็นหลักประกันและให้ความคุ้มครองตามระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลแก่
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพ่ือแสดงให้เห็นว่าไม่ได้อยู่ภายใต้
ระบบราชการ  
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มาตรา 284 วรรคแรก บัญญัติว่า 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการ

ปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและมีอ านาจหน้าที่ของตน
โดยเฉพาะ” 

จากมาตรา 284 วรรคแรก แสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นมีความเป็น
อิสระในการก าหนดนโยบายและการบริหารงานของท้องถิ่นรวมถึงการจัดบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชน ทั้งนี้เพ่ือความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสถานะเป็นนิติบุคคล 

ถึงแม้ต่อมามีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 และรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 แต่ด้วย
เนื้อหาสาระส าคัญด้านความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้มีประเด็นใดที่แตกต่างจาก
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 คือ มีการรับรองความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่เนื่องจาก
ประเทศไทยรัฐเดี่ยว ดังนั้น เพ่ือความเป็นเอกภาพและความมั่นคงของชาติและคุ้มครองผลประโยชน์
ของประชาชนจากการกระท าที่มิชอบด้วยกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อาจจะเกิดความ
เสียหาย จึงต้องมีกระบวนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ต้องเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้เพียงเท่านั้นและจะกระท าเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ไม่ได ้

 
การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลักษณะในการก ากับดูแล 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการกระจายอ านาจที่สะท้อนถึงความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นว่ามีมากน้อยเพียงใด การกระจายอ านาจโดยปราศจากการควบคุมก ากับดูแลย่อมท าให้รัฐ
เดี่ยวไม่สามารถด ารงตนอยู่ได้และอาจส่งผลกระทบต่อความม่ันคง ความเป็นเอกภาพ ความเสมอภาค
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากร รวมถึงเพ่ือป้องกัน
ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ ด้วยเหตุที่รัฐบาลเป็นผู้ใช้
อ านาจอธิปไตย หากไม่มีการควบคุมเลยจะส่งผลให้การปกครองท้องถิ่นกลายเป็นรัฐอิสระและมีฐานะ
เป็นผู้ใช้อ านาจอธิปไตยใหม่ที่แยกออกจากการควบคุมของรัฐบาล ซึ่งรากฐานในการควบคุมของ
ประเทศก าลังพัฒนาคือ ฝ่ายท้องถิ่นและรัฐบาลต้องควบคุมตนเองก่อน โดยปัจจัยที่ก าหนดการ
ควบคุมของรัฐบาลและการก าหนดความเป็นอิสระของท้องถิ่นคือ ค่านิยมประชาธิปไตยกับ
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการประนีประนอมกันระหว่างผลประโยชน์ของท้องถิ่นกับผลประโยชน์ของ
ประเทศ กล่าวคือ ความเป็นอิสระของท้องถิ่นแสดงถึงประชาธิปไตยท้องถิ่น ขณะที่การควบคุมของ
รัฐบาลแสดงถึงประสิทธิภาพ ปัจจัยทั้งสองเป็นตัวก าหนดขั้นตอนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับ
ท้องถิ่น (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2555 : 76) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้มีการก าหนดเงื่อนไขการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ในมาตรา 250 โดยสรุปว่า การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท า
เพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ประเทศเป็น
ส่วนรวม รวมถึงป้องกันทุจริตและการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและ
ความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ และต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกัน
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การขัดกันแห่งผลประโยชน์และการการป้องกันการก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น 
ทั้งนี้ การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดย 
มาโนช นามเดช (2559 : 36 - 50) ได้จ าแนกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ 3 ประเภท 
ดังนี้ 

1. การก ากับดูแลโดยการแบ่งแยกตามองค์กรผู้มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแล โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้นที่จะเป็นผู้มีอ านาจก ากับดูแลการกระท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึง
สามารถแบ่งประเภทการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามองค์กรผู้มีอ านาจหน้าที่ได้ 5 
ประเภท คือ 

1.1 การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครองซึ่งอยู่
ภายใต้การตรวจสอบของศาลปกครอง คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครอง เช่น รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นต้น จะเป็นผู้มีบทบาทและอ านาจหลักในการสั่งยกเลิก
เพิกถอนการกระท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เอง แต่การใช้อ านาจก ากับดูแลของเจ้าหน้าที่
ของรัฐฝ่ายปกครองจะอยู่ภายใต้การตรวจสอบของศาลปกครอง 

1.2 การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครองร่วมกับ
ศาลปกครอง คือ อ านาจในการก ากับดูแลการกระท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการแบ่งแยก
ไปอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าที่ทั้งฝ่ายปกครองกับศาลปกครอง โดยแต่ละฝ่ายต่างก็มีอ านาจหน้าที่
เฉพาะของตน 
 
ตารางที ่1 องค์กรผู้ใช้อ านาจในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทต่างๆ 
 

ประเภทองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

องค์กรผู้ใช้อ ำนำจก ำกับดูแล
โดยตรง 

องค์กรผู้ใช้อ ำนำจก ำกับดูแล 
ขั้นสุดท้ำย 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 

เทศบาลนคร เทศบาลเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัด รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 

เทศบาลต าบล นายอ าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบล นายอ าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด 

เมืองพัทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 

กรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คณะรัฐมนตรี 
 
ที่มา : ปรับปรุงจาก วสันต์ เหลืองประภัสร์, 2547 : 20 
 จากตาราง 1 แสดงว่าองค์กรที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด
คือบุคลากรจากหน่วยงานของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจึงท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เปรียบเสมือนหน่วยงานภายใต้การบังคับบัญชาของส่วนกลาง 
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1.3 การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน คือ 
กรณีที่อ านาจหน้าที่การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน
ที่เหนือกว่า 

1.4 การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยองค์กรพิเศษ คือ การก ากับดูแลเป็น
อ านาจหน้าที่ขององค์กรพิเศษที่มีความเป็นอิสระได้รับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแล
การกระท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ 

1.5 การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยศาล คือ ศาลเป็นหน่วยงานเดียวที่มี
อ านาจในการก ากับดูแล ตรวจสอบการกระท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรัฐจะตรากฎหมาย
หรือออกกฎเกณฑ์ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ด าเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ ประชาชนก็จะเป็นผู้ด าเนินการ
ฟ้องร้องศาลเองได้ ดังนั้นในรูปแบบนี้ประชาชนจึงมีบทบาทส าคัญและจะประสบความส าเร็จได้ก็
ต่อเมื่อประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองและการปกครอง 

2. การก ากับดูแลโดยการแบ่งแยกตามลักษณะของการก ากับดูแล สามารถจ าแนกการก ากับ
ดูแลในรูปแบบนี้ได ้3 ประเภท คือ 

2.1 การก ากับดูแลในลักษณะตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย มีวัตถุประสงค์ส าคัญใน
การตรวจสอบการกระท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่ง
กฎหมายในประเด็นนี้จะครอบคลุมทั้งพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับต่ างๆ อนุสัญญาและข้อ
ผูกพันระหว่างต่างประเทศและสามารถใช้ได้ทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของรัฐและศาลหรืออาจจะใช้
ร่วมกันได้  

2.2 การก ากับดูแลในลักษณะตรวจสอบความเหมาะสม เป็นกรณีที่หน่วยงานหรือ
เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลจะน าข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงด้านต่างๆ เช่น ด้าน
การเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น มาพิจารณาว่าการกระท าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นได้ด าเนินการไปโดยถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือไม่ ควรยกเลิกเพิกถอนหรือปรับแก้ไข
หรือไม่ อย่างไร 

2.3 การก ากับดูแลองค์กรและบุคคล เป็นการก ากับดูแลความชอบด้วยกฎหมายอีก
ลักษณะหนึ่ง ซึ่งใช้กับตัวองค์กรหรือตัวบุคคลเพ่ือแก้ไขความขัดแย้งระหว่างสภาท้องถิ่นกับฝ่าย
บริหาร และการก ากับดูแลด้วยความชอบด้วยกฎหมายของคุณสมบัติและความประพฤติของตัวบุคคล 
โดยกฎหมายการปกครองท้องถิ่นก าหนดมาตรการก ากับดูแลแตกต่างออกไปจากตัวพนักงานหรือ
ข้าราชการประจ าหลายประการ เพราะบุคคลดังกล่าวมีลักษณะการเข้าไปด ารงต าแหน่งในราชการ
ส่วนท้องถิ่น ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ลักษณะการออกจากต าแหน่ง เงินเดือนและค่าตอบแทน
ต่างๆ ตลอดจนอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างจากพนักงานหรือข้าราชการประจ า มาตรการ
ก ากับดูแล องคก์รและบุคคล มีดังต่อไปนี้ (พรชัย รัศมีแพทย์, 2541 : 50) 

 2.3.1 การยุบสภาท้องถิ่น กฎหมายการปกครองท้องถิ่นบัญญัติเป็นหลักการทั่วไปให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจยุบสภาท้องถิ่น เพ่ือให้มีการเลือกตั้งและหรือแต่งตั้ง
สมาชิกใหม่แล้วแต่กรณี ซึ่งโดยทั่วไปรัฐมนตรีจะใช้อ านาจนี้เมื่อมีกรณีขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างสมาชิก
สภาท้องถิ่นกับผู้บริหารท้องถิ่น หรือระหว่างท้องถิ่นกับนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่
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กรณี ซึ่งอาจเป็นความขัดแย้งในเรื่องการจัดท างบประมาณประจ าปี หรือเรื่องอ่ืนๆ ที่รัฐมนตรีเห็นว่ า
จะเกิดความเสียหายแก่ท้องถิ่นและแก่ราชการทั่วไป 

 2.3.2 การสั่งพักการปฏิบัติราชการ คือ การให้องค์กรหรือบุคคลหยุดปฏิบัติงานใน
อ านาจหน้าที่ของท้องถิ่นหรือของราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพ่ือประโยชน์ในการสอบสวน เพราะ
หากอยู่ปฏิบัติราชการต่อไปจะท าให้ไม่สะดวกในการสอบสวนหรือเสียหายแก่ท้องถิ่น 

 2.3.3 การให้ออกหรือให้พ้นจากต าแหน่ง คือ การให้องค์กรหรือบุคคลออกจาก
ต าแหน่งเนื่องจากตรวจสอบพบว่าขาดคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
หรือขาดการประชุมติดต่อกันหลายครั้งเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 

 2.3.4 การให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางเข้าไปปฏิบัติหน้าที่แทน การก ากับดูแลด้วยวิธีนี้ ใช้
ในกรณีจ าเป็นและชั่วคราวเท่านั้น จะใช้ในกรณีใดบ้างต้องมีกฎหมายหรือผู้บริหารท้องถิ่นถูกสั่งพัก
งานชั่วคราวหรือต้องพ้นจากต าแหน่งไปด้วยกรณีต่างๆ จึงจ าเป็นต้องตั้งเจ้าหน้าที่ส่วนกลางเข้าไป
ปฏิบัติหน้าที่แทนเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความต่อเนื่อง 

 2.3.5 การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการก ากับดูแล เป็นมาตรการหนึ่งที่
เป็นเครื่องชี้ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ หากผู้มีอ านาจก ากับดูแลใช้
อ านาจอันมิชอบด้วยกฎหมายในการก ากับดูแลท้องถิ่น ท้องถิ่นจะใช้สิทธิฟ้องต่อศาลได้ความเป็น
อิสระของท้องถิ่นจึงอยู่ที่ศาลจะเข้าไปมีบทบาทในการเป็นหลักประกันความเป็นอิสระให้กับท้องถิ่น
เพียงใดและอย่างไรด้วย 

3. การก ากับดูแลโดยการแบ่งแยกตามช่วงระยะเวลาในการก ากับดูแล ซึ่งสามารถจ าแนกได้
เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

3.1 การก ากับดูแลก่อน เป็นการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องได้รับอนุญาตหรือความเห็นชอบก่อนที่การกระท าหรือนิติกรรมทางปกครอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ซึ่ งการก ากับดูแลประเภทนี้ถูกมอง
ว่ามีลักษณะที่ลดหรือขัดแย้งกับความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก แต่
อย่างไรก็ดี การก ากับดูแลในรูปแบบนี้สามารถท าได้ตามความเห็นชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น 

3.2 การก ากับดูแลภายหลัง เป็นการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้มีอ านาจ
ก ากับดูแลได้ด าเนินการภายหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กระท าหรือได้ด าเนินการออกนิติ
กรรมทางปกครองนั้นไปแล้ว ซึ่งการก ากับดูแลในรูปแบบนี้มีลักษณะสอดคล้องและเคารพต่อหลัก
ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก อ านาจในการก ากับดูแลรูปแบบนี้ ได้แก่ 
อ านาจในการยกเลิกเพิกถอนและอ านาจในการระงับยับยั้งการกระท าหรือนิติกรรมทางปกครองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งอ านาจในการเข้าด าเนินการแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละเลยไม่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 

ดังนั้น ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพิจารณาได้จากกฎหมาย
รัฐธรรมนูญที่รับรองความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ รวมถึงพิจารณาจาก
กระบวนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ตามถึงแม้รัฐธรรมนูญจะให้ความเป็น
อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ในกระบวนการปฏิบัติกลับพบว่ามีการแทรกแซงการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายกรณี เช่น การแทรกแซงผ่านกระบวนการจัดท า
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งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องได้รับการอนุมัติจากข้าราชการส่วนกลางก่อนที่จะ
น าไปปฏิบัติหรือการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีการก าหนด
หลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์การใช้จ่ายไว้ให้ ถือว่าเป็นการแทรกแซงที่ไม่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความเป็นอิสระในการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว ดังนั้น การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังคงอยู่ภายใต้ระบบราชการเป็นอย่างมากด้วยกระบวนการก ากับดูแลจากตัวแทนของส่วน
ราชการต่างๆ รวมถึงหน่วยงานของส่วนราชการที่มีบทบาทเป็นอย่างสูงในการลดทอนอ านาจและ
ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การศึกษาในประเด็นนี้น ามาใช้ในการวิเคราะห์ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นว่ามีข้อจ ากัดในด้านใดบ้างรวมถึงระบบการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น
เงื่อนไขหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและน ามาสู่การค้นหาแนว
ทางการออกนอกระบบราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความเป็นอิสระภายใต้เจตนารมณ์ของการปกครองตนเองอย่างแท้จริงและเพ่ือให้การศึกษาความเป็น
อิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายละเอียดที่ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงควรมีรูปแบบการปกครอง
ท้องถิ่นของต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จในการบริหารงานจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความเป็นอิสระมาเป็นแบบอย่างส าหรับกรณีศึกษาในบริบทของประเทศไทย 

 
ระบบการปกครองท้องถิ่นต่างประเทศ 
 การศึกษาการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยนั้น มีความจ าเป็นต้องศึกษาถึงแนวคิดการ
ปกครองท้องถิ่นของต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จในด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นและสามารถ
น ามาเป็นแนวทางการในการสร้างรูปแบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยที่เหมาะสมในการออก
นอกระบบราชการ ทั้งนี้จากการทบทวนแนวคิดการปกครองท้องถิ่นของต่างประเทศ พบว่ามีแนวคิด
ที่ส าคัญๆ ดังนี้ 
 1. ระบบกำรกระจำยอ ำนำจ 
 ระบบการกระจายอ านาจของประเทศต่างๆ นั้น ตระกูล มีชัย (2559 : 12-15) ได้อธิบายระบบที่
เป็นรากฐานของระบบการกระจายอ านาจตามแนวคิดของ อันวา ชาห์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 

1.1 Centralism เป็นระบบที่รัฐบาลระดับชาติมีบทบาทหลักในการบริหารประเทศและ
จัดบริการสาธารณะ รวมถึงเป็นผู้ก าหนดระบบการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นส่วนประกอบหนึ่งของกลไกบริหารประเทศของรัฐบาล รัฐบาลมีอ านาจจัดตั้ง ยุบ ก ากับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตราเป็นกฎหมายหรือค าสั่งของฝ่ายบริหาร ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่แตกต่างจากส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยทั่วไป เพียงแต่มี
อิสระในการบริหารงานมากกว่าและมีอ านาจจัดเก็บภาษีตามที่รัฐบาลก าหนดให้เท่านั้น การจัดแบ่ง
หน้าที่ระหว่างรัฐบาลและท้องถิ่น นิยมใช้หลัก Residualism ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่จ ากัด หน้าที่ของ
ท้องถิ่นจะเน้นหนักในด้านการจัดบริการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพมากกว่าตัว
ประชากรและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคมการคลัง รัฐบาลเป็นเจ้าของฐานภาษีหลักทั้งหมด เช่น 
ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น ท้องถิ่นอาจได้ส่วนแบ่งฐานภาษีที่ส าคัญรองลงมา เช่น ภาษี
ทรัพย์สินและค่าธรรมเนียม ค่าบริการภายในท้องถิ่น เป็นต้น หากรัฐบาลต้องการกระจายอ านาจให้
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ท้องถิ่นมีหน้าที่เพ่ิมขึ้น ก็จะให้เงินโอน/เงินอุดหนุนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ (นโยบาย) 
ของรัฐบาลแต่ละยุคสมัย  
 ประเทศที่ใช้ระบบการกระจายอ านาจแบบ Centralism ส่วนใหญ่เป็นประเทศรัฐเดี่ยว 
เช่น ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน แต่ก็มีบางกรณีที่มีรูปแบบการปกครอง
แบบสาธารณรัฐได้ด้วย เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น 
 รูปแบบระบบการปกครองของประเทศฝรั่งเศสที่ยึดหลักความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ควบคู่ไปกับการมีระเบียบวินัยและการจัดความสัมพันธ์แนวดิ่งหรือล าดับชั้นการบังคับบัญชาที่
ต่อเนื่อง  โดยรัฐบาลระดับชาติและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลักษณะผสมผสานกันทั้งในทาง
การเมืองและการบริหาร เรียกว่าระบบควบคุมคู่ขนาน (Dual Supervision Model) กล่าวคือ ในทาง
การเมืองผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นสามารถด ารงต าแหน่งพร้อมๆ กันได้ 
หรือหน่วยงานของรัฐบาลระดับชาติสามารถสั่งการหรือมอบอ านาจให้หน่วยงานท้องถิ่นในสายงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการโดยตรงได้หรือกรณีของระบบการปกครองท้องถิ่นประเทศอังกฤษเป็นการ
ปกครองแบบรวมศูนย์ รัฐบาลระดับชาติมีอ านาจและบทบาทในการจัดบริการสาธารณะกว้างขวาง 
โดยเฉพาะบริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของประชาชน (People – Oriented Public 
Services) เช่น สาธารณะสุข การศึกษา สวัสดิการสังคม เป็นต้น ส่วนราชการของรัฐบาลระดับชาติ
สามารถมอบหมายภารกิจในการจัดบริการเหล่านี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปด าเนินการ พร้อม
ทั้งจัดสรรงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ตรวจสอบก ากับดูแลมาตรฐานการจัดบริการของท้องถิ่น 
ประสานงาน และแม้กระทั่งให้ข้าราชการในส่วนกลางไปปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส าหรับอ านาจหน้าที่ที่เป็นของท้องถิ่นอย่างแท้จริง จะเป็นกลุ่มบริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ 
(Area – Oriented Public Services) เช่น ถนน การจัดการขยะ น้ าเสีย ประปา เป็นต้น (วีระศักดิ์ 
เครือเทพ และคณะ, 2557: 9-2) 
 1.2 Corporatism รัฐบาลยอมรับสถานะความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหุ้นส่วนที่ส าคัญของรัฐบาลในการบริหารงานของรัฐให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน ท้องถิ่นและรัฐบาลไม่ใช่ คู่แข่งหรือคู่ต่อสู้เพ่ือแย่งชิง
อ านาจและพ้ืนที่ทางการเมือง แต่เน้นความสัมพันธ์แบบร่วมมือระหว่างกันร่วมกันรับผิดชอบการ
แบ่งปันทรัพยากร ตลอดจนถึงการสร้างความไว้วางใจ ในขณะเดียวกันก็จะเคารพในความเป็นตัวตน
ของรัฐบาลและท้องถิ่น การจัดแบ่งหน้าที่ระหว่างรัฐบาลกับท้องถิ่นจะยึดหลักเกณฑ์ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency Principle) และหลักความรับผิดชอบ (Accountability Principle) ของ
การจัดบริการสาธารณะด้านต่างๆ มากกว่าการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของรัฐบาล-ท้องถิ่นแบบ
ตายตัว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกันอาจมีหน้าที่แตกต่างกันไปตามขนาดของท้องถิ่น
และสภาวะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น ของท้องถิ่นต่างๆ ในขณะเดียวกันรัฐบาลและ
ท้องถิ่นระดับบน เช่น จังหวัด มณฑล เป็นต้น ก็อาจเข้าไปท าหน้าที่จัดบริการของท้องถิ่นระดับล่าง 
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่งที่ไม่สามารถด าเนินในเรื่องนั้นๆ ก็ได้ ด้านการคลัง 
นิยมใช้ระบบภาษีร่วม (Shared Taxed) มากกว่าการแยกฐานภาษีระหว่างรัฐบาลและท้องถิ่นออก
จากกัน มีนัยว่ารัฐบาลและท้องถิ่นมีแหล่งรายได้ร่วมกัน จะแบ่งสัดส่วนอย่างไรขึ้นอยู่กับระดับ
รายจ่ายที่จ าเป็นของรัฐบาลและท้องถิ่น รัฐบาลมักจะมีส่วนแบ่งรายได้จากภาษีมากกว่าที่ ท้องถิ่น
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ได้รับ ส่วนต่างของรายได้เหนือรายจ่ายหรือช่องว่างทางการคลังแนวตั้ง ถูกก าหนดให้จัดสรรเป็นเงิน
โอน เงินอุดหนุนให้ท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการลดช่องว่างทางการคลังระหว่างท้องถิ่นด้วยกันเองหรือ
ช่องว่างทางการคลังแนวนอน  
 ประเทศที่นิยมใช้หลักนี้ ส่วนใหญ่มีรูปแบบการปกครองแบบรัฐเดี่ยว เช่น ญี่ปุ่น แต่ก็มี
กรณีของประเทศที่มีระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐที่ใช้หลักการกระจายอ านาจแบบนี้ เช่น 
สาธารณรัฐเยอรมันเป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น  
 รูปแบบการจัดการปกครองท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น มีการสนับสนุนจากรัฐบาลระดับชาติ 
โดยกระทรวงมหาดไทยท าหน้าที่ให้การสนับสนุนการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ส่งผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่กว้างขวางมากขึ้น พร้อมกับมีการขยายฐานภาษีและรายได้ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น แหล่งรายได้หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ ภาษีเงินได้
ส าหรับกรณีประเทศเยอรมันรูปแบบการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่นยึดหลัก “Subsidiarity 
Principle” ค่อนข้างเต็มรูปแบบ กล่าวคือรัฐได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่างสุดมี
อ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะระดับพื้นที่เป็นเบื้องต้น พร้อมกับส่งเสริมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะ และความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น โครงสร้างและระบบการ
ปกครองท้องถิ่นจึงมีความยืดหยุ่นสูง (วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ, 2557 : 258 - 259) 
 1.3 Localism รูปแบบนี้ถือว่ารัฐบาลท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแกน
หลักในการจัดบริการสาธารณะทุกประเภท ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ (พ้ืนที่) การพัฒนา
เศรษฐกิจ และด้านบริการสังคม / สวัสดิการสังคมต่างๆ รัฐบาลระดับชาติมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
รัฐบาลท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการจัดบริการและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด นอกเหนือไปจากการท าหน้าที่พ้ืนฐานของรัฐชาติโดยทั่วไป เช่น ป้องกันประเทศ 
กิจการต่างประเทศ ควบคุมดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เป็นต้น การจัดแบ่งเขตอ านาจหน้าที่
ระหว่างรัฐบาลและท้องถิ่นระดับต่างๆ ยึดหลักการ Subsidiarity Principle ซึ่งให้อ านาจแก่ท้องถิ่น
ระดับล่างสุดในการจัดบริการสาธารณะทุกประเภทในท้องถิ่นของตนเอง แต่ถ้าหากท้องถิ่นระดับ
ล่างสุดไม่มีขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะหรือด าเนินการในเรื่องใดๆ ได้เอง ก็จะให้
ท้องถิ่นหรือรัฐบาลในระดับสูงขึ้นไปมีหน้าที่จัดบริการหรือด าเนินการเรื่องนั้นๆ ให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้ โดยหลักการนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่างสุดจึงมีอ านาจหน้าที่กว้างขวางมาก
ที่สุดและรัฐบาลระดับชาติก็จะท าหน้าที่เฉพาะเรื่องที่เป็นกิจการของรัฐในระดับชาติเพียงไม่กี่เรื่อง
เท่านั้น ด้านการคลังนิยมจัดแบ่งฐานภาษีระหว่างรัฐบาลระดับต่างๆ แยกออกจากกันอย่างชัดเจน ถ้า
รัฐบาลระดับชาติมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย อาจมีระบบเงินอุดหนุนให้แก่รัฐบาลระดับล่างเพ่ือลดช่องว่าง
ทางการคลังหรือเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นในสัดส่วนที่สูงขึ้น
ก็ได้ รูปแบบนี้ใช้ในสาธารณรัฐสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศในกลุ่มนอร์ติก เช่น เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน 
เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น 
 รูปแบบการปกครองท้องถิ่นของสาธารณรัฐสวิสเซอร์แลนด์ (The Swiss Confederation) 
เกิดจากการรวมตัวกันเป็นพันธมิตรเพ่ือการป้องกันตัวเองของท้องถิ่น (Cantons) หรือกล่าวได้ว่า
ท้องถิ่นเป็นเขตปกครองตนเอง (Cantons) ตามประเพณีของท้องถิ่นแต่ละแห่ง จึงท าให้ท้องถิ่นมี
ความเป็นอิสระในการปกครองตนเองอย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านการคลัง การทะเบียนพลเมือง การ
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ย้ายถิ่นฐาน รวมถึงด้านภาษาและการด าเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ นอกจากนี้
เขตปกครองตนเองหรือท้องถิ่น (Cantons) มีรัฐธรรมนูญ สภา รัฐบาล และศาลเป็นของตนเอง 
รัฐบาลระดับชาติมอบหมายภารกิจบางประเภทให้ท้องถิ่นด าเนินการแทนได้ เช่น การป้องกันประเทศ 
การทะเบียนราษฎร์ เป็นต้น ในขณะที่ท้องถิ่นมีอิสระในการด าเนินกิจการด้านการศึกษา สวัสดิการ
สังคม พลังงาน ถนน ผังเมือง และการภาษีอากร 
 1.4 Separatism (Federalism) ยึดหลักการว่ารัฐหนึ่งๆ อาจประกอบด้วยหน่วยทาง
การเมืองหลายหน่วย หลายระดับ ซึ่งต่างก็มีพ้ืนที่ เขตอ านาจการปกครองและประชากรของตนเอง
และเป็นอิสระต่อกันและกันมากพอสมควร รัฐบาลในระดับชาติมีพ้ืนที่การปกครองครอบคลุมทั่ว
ประเทศ แต่มีขอบเขตอ านาจหน้าที่เพียงบางเรื่องตามที่กฎหมายก าหนดให้เท่านั้น ในขณะที่ รัฐบาล
ระดับล่างมีพ้ืนที่การปกครองที่จ ากัดเฉพาะพ้ืนที่ของตนเอง แต่ก็มีเขตอ านาจหน้าที่กว้างขวาง
ครอบคลุมบริการสาธารณะเกือบทุกด้าน ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลระดับชาติ การจัดแบ่งหน้าที่
ระหว่างรัฐบาลระดับต่างๆ เป็นไปตามประเพณีการปกครองตนเองของพ้ืนที่หรือเกิดจากการเจรจา
ต่อรองระหว่างรัฐบาลกับระดับต่างๆ ส่วนใหญ่มักจะก าหนดอ านาจหน้าที่ของรัฐบาลแต่ละระดับไว้ใน
รัฐธรรมนูญ เพ่ือป้องกันความซ้ าซ้อนและขัดแย้งกันเอง จนกลายเป็นข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลระดับ
ต่างๆ ขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในระบบ Separatism นี้ รัฐบาลแต่ละระดับต่างก็มีอิสระ เป็นคู่แข่งทาง
การเมืองมักเกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลต่างระดับกันได้มากในระยะเริ่มต้น ซึ่งจะต้องให้ศาลเข้า
มาตัดสินเพื่อยุติข้อขัดแย้ง แต่เมื่อเวลาผ่านไปปัญหาก็ค่อยๆ ลดลง  
 ส าหรับด้านการคลัง มีการจัดแบ่งฐานภาษีและรายได้ระหว่างรัฐบาลและท้องถิ่นออกจาก
กันอย่างชัดเจน รัฐบาลและท้องถิ่นสามารถก าหนดฐานภาษีใหม่ๆ ของตนเองได้ ในกรณีท่ีรัฐบาลและ
ท้องถิ่นจัดเก็บภาษีจากฐานเดียวกันก็จะใช้ระบบแบบ Piggybacking Taxes กล่าวคือ ให้รัฐบาล
ระดับชาติมีอ านาจจัดเก็บภาษีทั่วประเทศในอัตราที่ท้องถิ่นก าหนดขึ้นได้ ส าหรับการบริหารจัดเก็บ
นั้นอาจมอบหมายให้รัฐบาลหรือท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บก็ได้  
 ประเทศที่นิยมใช้ระบบการกระจายอ านาจแบบ Separatism ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มี
ระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ ซึ่ งเคยมีการปกครองตนเองระดับพ้ืนที่ที่ เข้มแข็ง เช่น 
สหรัฐอเมริกา แคนนาดา ออสเตรเลีย เป็นต้น ยกตัวอย่าง คือ การปกครองท้องถิ่นในอเมริกาเหนือ 
ได้แก่ สหรัฐอเมริกาและแคนนาดามีลักษณะเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรงของพลเมือง
ในท้องถิ่น (Civic Republic) ผู้ก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกามิได้รับรองสถานะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แต่สถานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญของมลรัฐเท่านั้น จึง
ท าให้มลรัฐมีแนวปฏิบัติที่แตกต่างกันไป การจัดแบ่งหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดหลักการ 
Diilon’s Rule คือ การกระจายอ านาจแบบ Residuality Principle โดยให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมี
อ านาจหน้าที่เท่าที่รัฐบาลมลรัฐก าหนดและให้ถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะเป็นกลไกของ
รัฐบาลมลรัฐในการจัดบริการสาธารณะ แต่ในระยะต่อมา มลรัฐต่างๆ ได้เพ่ิมอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมากข้ึน โดยให้ท้องถิ่นประยุกต์ใช้หลัก Home Rule มากขึ้น  
 2. แนวคิด Home Rule 
 ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องอยู่ภายใต้กระบวนการก ากับดูแลของ
รัฐนั้นๆ โดยระบบรัฐเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
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ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นระบบรัฐรวมหรือระบบรัฐเดี่ยวจะมีความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความแตกต่างกัน ดั่งเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกามีการปกครองในระบบรัฐรวม องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นจึงมีความเป็นอิสระมากกว่าในระบบรัฐเดี่ยว ซึ่งสังเกตได้จากการปกครองท้องถิ่นของประเทศ
สหรัฐอเมริกา มลรัฐต่างๆ ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระจากรัฐบาลกลาง 
มลรัฐสามารถก าหนดรัฐธรรมนูญของแต่ละรัฐได้เองและมีกระบวนการทางการเมืองได้ด้วยตนเอง 
(Home Rule)  
 ความเป็นอิสระโดยมีกระบวนการทางการเมืองด้วยตนเองของท้องถิ่น (Home Rule) 
เป็นการแสดงถึงเจตจ านงค์ของประชาชนโดยการอ้างถึงประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ หลักการ
ประชาธิปไตยและคุณธรรมของท้องถิ่น ซึ่งเป็นระดับพื้นฐานของกระบวนการทางการเมืองด้วยตนเอง
ที่ถูกก าหนดให้เป็นความสามารถขั้นพ้ืนฐานของรัฐบาลท้องถิ่นในการจัดกิจการของท้องถิ่นโดยปราศ
จาการก ากับดูแลจากสภานิติบัญญัติหรือรัฐบาลกลาง ยกเว้นแต่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ของรัฐบาล
ท้องถิ่นที่บังคับใช้ในเขตเมืองจะขัดแย้งกับรัฐบาลกลาง (Richardson, 2003 ; Black, 1990) ทั้งนี้
กระบวนการทางการเมืองด้วยตนเอง (Home Rule) ยังรวมถึงความเป็นอิสระในการเลือกกิจการ
สาธารณะที่ดี (Public Good) และการให้บริการให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ความเป็นอิสระในการ
ปกครองตนเองด้านการคลัง (Fiscal Home rule) เป็นกระบวนการเก่ียวกับการเลือกหรือการก าหนด
ภาษีและแหล่งรายได้ เช่น การก าหนดอัตราภาษี การใช้จ่าย และปัญหาหนี้สิ้น เป็นต้น ได้ด้วยตนเอง
โดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาลกลาง (Comoes, 2003 ; Wood, 2011a ; Wood, 2011b) 
ดังนั้นลักษณะของกระบวนการทางการเมืองด้วยตนเอง (Home Rule) มีดังต่อไปนี้ (Krane, Rigos, 
and Hill, 2001) 
 1. พลเมืองของท้องถิ่นสามารถเลือกรูปแบบของรัฐบาลได้เองตามที่ประชาชนต้องการ 
รวมถึงพลเมืองสามารถที่จะทราบหรือรับรู้เกี่ยวกับสถาบันหรือรัฐบาลท้องถิ่นของตนเองได้ โดยไม่
ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 2. พลเมืองของท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นเองได้ ตามแนวทางและรูปแบบของ
พวกเขาเอง 
 3. คณะกรรมการบริหารรัฐบาลท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งภายในท้องถิ่นไม่เกี่ยวข้องกับ
เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง นอกจากนี้รัฐบาลท้องถิ่นมีความอิสระทางการคลังและมีความรับผิดชอบใน
การใช้จ่ายและการเก็บภาษีจากประชาชนเพื่อน ามาจัดบริการสาธารณะในระยะยาว 
 4. เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลท้องถ่ินมีความเป็นอิสระมากในการบริหารงานประจ า 
 ลักษณะส าคัญของแนวคิดกระบวนการทางการเมืองด้วยตนเอง (Home Rule) คือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนดรัฐธรรมนูญหรือกฎบัตร (Charter) ได้ด้วยตนเอง ถือได้ว่าเป็น
การให้ความส าคัญกับความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาก โดยแต่ละรัฐมีรัฐธรรมนูญ
ของรัฐท าให้สามารถก าหนดหลักการและโครงสร้างทางการปกครองของตนเองได้โดยไม่ถูกจ ากัดและ
ควบคุมโดยรัฐบาลมากเกินไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ ในขณะเดียวกันระบบการ
ปกครองภายในมลรัฐก็ให้อิสระกับประชาชนในแต่ละท้องถิ่นสามารถก าหนดหลักการและรูปแบบการ
ปกครองตนเองได้อย่างอิสระโดยไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งมลรัฐ นอกจากนี้ในระดับมลรัฐมี
กฎหมายกลางเรียกว่า General Charters เป็นกฎหมายที่วางหลักการและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
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ปกครองตนเองของท้องถิ่นต่างๆ ภายในมลรัฐ ซึ่งเป็นการก าหนดมาตรฐานกลาง ส าหรับการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นที่จะตกลงกันเอง โดยมลรัฐจะ
เป็นผู้ออกกฎบัตร (Charter) รับรองสถานะตามกฎหมายตลอดจนสนับสนุนการปกครองท้องถิ่น 
(วิชชุกร นาคธน, 2550 : 32 - 33) 
 3. ระบบกำรปกครองท้องถิ่นในกลุ่มประเทศนอร์ดิก 
 การปกครองท้องถิ่นที่ถือได้ว่ามีความเป็นอิสระในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
รูปแบบหนึ่งที่มีความน่าสนใจคือ ระบบการปกครองท้องถิ่นในกลุ่มประเทศนอร์ดิก ได้แก่เดนมาร์ก 
นอร์เวย์ สวีเดน มีระบบการปกครองท้องถิ่นโดยให้อ านาจแก่ชุมชนต่างๆ ปกครองตนเอง สามารถ
ด าเนินกิจการสาธารณะของท้องถิ่นได้อย่างกว้างขวาง รวมถึงการจัดสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมตั้งแต่
เกิดจนตาย (From Cradle to Grave) โดยรัฐบาลกลางไม่ได้เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของชุมชน มี
บทบาทเพียงการก ากับดูแล (Regulateand Oversight) การจัดบริการสาธารณะโดยรวม มีบทบาท
ในการชี้น าหรือช่วยเหลือสนับสนุนให้ท้องถิ่นยกระดับมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องอยู่ภายใต้หลักการตรวจสอบถ่วงดุล
โดยฝ่ายตุลาการเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชน อีกทั้งรัฐบาลส่วนกลางมีหน้าที่ควบคุม
ในด้านเศรษฐกิจการคลัง การก าหนดอัตราภาษีข้ันสูงสุด 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบนี้มีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะมาก สืบ
เนื่องมาจากมีหลักการกระจายอ านาจแบบ Subsidiarity Principle คือ เทศบาลซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับล่างสุดมีอ านาจด าเนินกิจการอันเป็นสาธารณะประโยชน์ของประชาชนในเทศบาลของ
ตนเองได้อย่างกว้างขวาง กฎหมายท้องถิ่นก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ขั้นพ้ืนฐานที่จะต้องด าเนินการ
คือ จัดการศึกษาก่อนวัยเรียน (Pre – School Education) การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยม 
(Primary and Secondary Education) บริการด้านสวัสดิการสังคม ผังเมือง การจัดการสิ่งแวดล้อมและ
บริการสาธารณะส าหรับสังคมเมือง (Urban Local Service) รวมถึงด้านต่างๆ ตามความจ าเป็น 
 ส าหรับจังหวัด (County) นั้น มีหน้าที่จัดบริการสาธารณะที่มีพ้ืนที่การให้บริการกว้างขวาง
มากกว่าเทศบาลและอาจด าเนินกิจการเพ่ิมเติมจากส่วนที่เทศบาลได้ด าเนินการไปแล้ว หน้าที่ขั้นพ้ืนฐาน
ของจังหวัดคือ การจัดบริการด้านสาธารณะสุข เช่น จัดให้มีโรงพยาบาลทั่วไป แพทย์เฉพาะทาง ทันตกรรม 
ศูนย์บริหารสาธารณสุข บริการสาธารณสุขให้ชุมชน (Home Care) เป็นต้น นอกจากนั้นจังหวัดยังมีหน้าที่
จัดบริการเสริมจากระดับเทศบาล เช่น การศึกษาพิเศษ การศึกษาผู้ใหญ่หรือการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
บริการสังคมและวัฒนธรรม (โรงหนัง โรงละครและดนตรี) และการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคของ
จังหวัด เป็นต้น 
 กฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นในกลุ่มประเทศนอร์ดิคได้จ าแนกหน้าที่ของท้องถิ่นไว้ 
2 ประเภท คือ ประเภทแรกหน้าที่อันเป็นกิจการของท้องถิ่น (Local Communal Affairs) หรือทาง
แนวคิดเศรษฐศาสตร์เรียกว่า Local Public Goods โดยท้องถิ่นแต่ละแห่งเป็นผู้ตัดสินใจว่าเรื่องใด
เป็นกิจการของท้องถิ่น บางท้องถิ่นก าหนดหลักเกณฑ์ไว้กว้างๆ ว่าเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
และความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ให้ถือว่าเรื่องนั้นเป็นกิจการของท้องถิ่น ในทางปฏิบัติ
ท้องถิ่นจึงสามารถด าเนินกิจการใดๆ ก็ได้ เว้นแต่เป็นกิจการที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่
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ของหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ และไม่เป็นกิจการที่มุ่งหวังก าไรหรือกิจการเชิงธุรกิจในภาคเอกชนและ
องค์กรท้องถิ่นจะต้องไม่ท าธุรกิจแข่งขันกับเอกชน (อุดม ทุมโฆสิต, 2552) 
 4. แนวคิดคณะกรรมำธิกำร (The Committees) 
 การจัดโครงสร้างการบริหารภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบทั่วไปแบ่ง
ออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายบริหาร ซึ่งทั้งสองฝ่ายโดยส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ
การเมืองหรือเป็นนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในพ้ืนที่จึงมีความเชี่ยวชาญด้าน
การเมืองและมวลชน แต่เมื่อมาท างานด้านบริหารหรืองานท้องถิ่นมักจะไม่ค่อยมีความเชี่ยวชาญใน
การบริหารงาน จึงเป็นข้อจ ากัดและอุปสรรคในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาจ
น ามาสู่ผลกระทบต่อการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน จึงมีแนวคิดการบริหารงานในรูปแบบ
คณะกรรมการขึ้นมาเพ่ือเป็นองค์กรที่รองรับงานของบุคคลหรือองค์กรอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายหรือ
ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหรือท าหน้าที่คอยช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาหรือองค์กรหลักในงานที่ต้อง
รับผิดชอบ ส าหรับการจัดตั้งคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นขึ้นมาเพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น และเพ่ือเปิดโอกาสส าหรับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของการปกครอง
ท้องถิ่น อันเนื่องมาจากว่าสภาท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่จะเป็นอุปสรรคในการอภิปรายปัญหา ดังนั้น
คณะกรรมาธิการจะท าให้การอภิปรายมีประสิทธิภาพมากกว่า มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างดี 
 คณะกรรมาธิการของสภาท้องถิ่นสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท ซึ่งมีความแตกต่างกัน
คือ คณะกรรมาธิการประจ า (Standing Committees) คือองค์กรที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงสมาชิก มีฐานะที่ถาวรจนกว่าจะมีการปรับปรุงระบบคณะกรรมาธิการของสภาท้องถิ่น
ใหม่  ส าหรับคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจ (Special Committees หรือ Ad Hoc Committees) 
ได้รับการจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเพ่ือปฏิบัติงานและสิ้นสุดลงเมื่องานส าเร็จเรียบร้อยแล้ว 
 การจ าแนกหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ มีหลักการในการแบ่งงานให้คณะกรรมาธิการแต่ละชุด
ไปปฏิบัติ ซึ่งสามารถจ าแนกตามความรับผิดชอบได้ 3 ประเภทคือ ประเภทแรก คณะกรรมาธิการ
รับผิดชอบในพ้ืนที่เฉพาะในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง ประเภทที่สอง คณะกรรมาธิการจะรับผิดชอบในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นในกิจกรรมเฉพาะอย่าง เช่น ห้องสมุด การศึกษา 
งานสาธารณะสุข เป็นต้น คณะกรรมาธิการเหล่านี้จะรับผิดชอบขึ้นตรงกับหน่วยงานของหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ส าหรับคณะกรรมาธิการประเภทสุดท้ายคือ 
คณะกรรมาธิการที่จะรับผิดชอบเฉพาะเกี่ยวกับการบริหารงานของหน่วยการปกครองท้องถิ่นหรือท า
หน้าที่ประสานกิจกรรต่างๆ  ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นและช่วยพัฒนาโครงการต่างๆ ของสภา
ท้องถิ่นด้วย นอกจากการจ าแนกหน้าที่ตามหลักการในการแบ่งงานข้างต้นแล้ว ก็ยังสามารถจ าแนก
คณะกรรมาธิการตามลักษณะงาน แบ่งได้ออกเป็น 2 รูปแบบคือ คณะกรรมาธิการเตรียมการ 
(Preparatory Committees) กับคณะกรรมการบริหาร (Administering Committees) 
 คณะกรรมาธิการเตรียมการ จะท าหน้าที่ในการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือสภาท้องถิ่น 
โดยการพิจารณาและแนะน าเฉพาะเรื่องที่สภาท้องถิ่นมอบหมายเท่านั้น ส าหรับคณะกรรมการบริหาร
อาจจะได้รับมอบหมายจากการปกครองส่วนกลางหรือสภาท้องถิ่นให้เสนอแนะนโยบายท้องถิ่น อีกท้ัง
ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกลไกการบริหารงานของรัฐ ดังนั้น จะสังเกตได้ว่าจุด
ร่วมที่สอดคล้องกันของสองรูปแบบคือ ศึกษาปัญหาท้องถิ่นและเสนอการตัดสินใจให้สภาท้องถิ่น แต่มี
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จุดแตกต่างกันคือ งานของคณะกรรมาธิการเตรียมเป็นงานที่ได้รับก่อนเข้าสู่สภาท้องถิ่น ส าหรับงาน
คณะกรรมาธิการบริหารนั้น งานต่างๆ จะผ่านเข้ามาก่อนที่จะไปสู่สภาท้องถิ่นหรือกล่าวได้ว่าประเด็นต่างๆ 
ก่อนที่จะมีการอภิปรายในสภาท้องถิ่นมักจะให้คณะกรรมาธิการบริหารพิจารณาเสนอความเห็นก่อน 
 การด าเนินงานแบบคณะกรรมาธิการในแต่ละประเทศจะมีอ านาจที่แตกต่างกัน โดย
คณะกรรมาธิการในหน่วยการปกครองท้องถิ่นของประเทศอังกฤษจะมีอ านาจและบทบาทมาก 
กล่าวคือ การท ากิจกรรมทุกชนิดของหน่วยการปกครองท้องถิ่นของประเทศอังกฤษจะต้องด าเนินโดย
คณะกรรมาธิการทั้งสิ้น การด าเนินงานของคณะกรรมาธิการแต่ละชุดสามารถคาดหวังได้ว่าจะได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น ดังนั้นการประชุมสภาท้องถิ่นแต่ละครั้งส่วนใหญ่จะเป็นการประชุม
เกี่ยวกับเรื่องงานประจ าเท่านั้น ส าหรับงานนโยบายจะด าเนินการโดยคณะกรรมาธิการแต่ละชุด 
อย่างไรก็ตาม การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมาธิการถึงแม้จะมีความเป็นอิสระแต่ก็ต้องอยู่
ภายใต้การควบคุมของสภาท้องถิ่น 
 องค์ประกอบของคณะกรรมาธิการ คือ สมาชิกของคณะกรรมาธิการได้รับการเลือกจาก
สภาท้องถิ่นหรือการเสนอชื่อสมาชิกคณะกรรมาธิการจะต้องได้รับการยินยอมจากสภาท้องถิ่น 
โดยทั่วไปจ านวนสมาชิกคณะกรรมาธิการมีจ านวน 3 – 20 คน แต่ทั้งนี้จะต้องมีจ านวนสมาชิกน้อยกว่า
จ านวนสภาท้องถิ่น ส าหรับคุณสมบัติของคณะกรรมาธิการขึ้นอยู่กับสภาท้องถิ่นของแต่ละพ้ืนที่และ
แต่ละประเทศ เช่น คณะกรรมาธิการจะต้องเป็นบุคคลที่มีความช านาญพิเศษ หรือในสหราช
อาณาจักรอังกฤษ คณะกรรมาธิการการศึกษา จะต้องมีครูรวมอยู่ด้วย หรือคณะกรรมาธิการ
สาธารณสุขจะต้องมีแพทย์เป็นสมาชิกด้วย เป็นต้น การคัดเลือกสมาชิกคณะกรรมาธิการที่ไม่ได้มา
จากประชาชนคัดเลือก อาจจะมีข้อขัดแย้งในประเด็นหลักการปกครองตนเองของการปกครองท้องถิ่น 
ซึ่งในประเด็นนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลที่เข้ามาเป็นผู้ตัดสินใจ สภาท้องถิ่นควรจะท าหน้าที่เป็นตัวแทนของ
ประชาชน โดยรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์และค าแนะน าจากชุมชนที่มีทั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
 การบริหารงานของคณะกรรมาธิการ จะมีการคัดเลือกผู้น าหรือเรียกว่าประธาน
คณะกรรมาธิการ ซึ่งเป็นต าแหน่งที่ส าคัญ โดยทั่วไปแล้วคัดเลือกจากผู้อาวุโสหรือผู้น าของ
คณะกรรมาธิการที่ได้รับเลือกจากคณะกรรมาธิการหรือจากสภาท้องถิ่น ส าหรับบทบาทของประธาน
คณะกรรมาธิการมีความส าคัญมาก ท าหน้าที่เช่นเดียวกับประธานสภาท้องถิ่นคือสามารถก าหนด
ขอบเขตการอภิปรายและการสรุปตามอ านาจหน้าที่ของตน ในบางกรณีประธานคณะกรรมาธิการอาจ
ใช้อ านาจกับสมาชิกได้มากกว่าที่ประธานสภาท้ องถิ่นสามารถบังคับได้  นอกจากนี้ประธาน
คณะกรรมาธิการมักไม่ใช่นักบริหารมืออาชีพ ลักษณะความสัมพันธ์ของประธานคณะกรรมาธิการกับ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบน านโยบายไปปฏิบัติคล้ายกับความสัมพันธ์ระหว่างนายกเทศมนตรีกับ
ปลัดเทศบาล โดยประธานคณะกรรมาธิการเป็นผู้น าในการก าหนดวัตถุประสงค์ของนโยบายและ
หัวหน้าหน่วยงานจะท าหน้าที่พิจารณาว่านโยบายจะด าเนินไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร โดยในทาง
ปฏิบัติการแบ่งหน้าที่กันเด็ดขาดเกิดขึ้นได้ยาก เพราะว่าการก าหนดนโยบายและการน านโยบายไป
ปฏิบัติแยกกันไม่ออก การใช้อ านาจจึงขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพและความสามารถของบุคคลทั้งสอง 
ในขณะที่คณะกรรมาธิการหลายชุดถูกครอบง าโดยหัวหน้าหน่วยงาน ในขณะเดียวกันมีประธาน
คณะกรรมาธิการหลายคนที่แทรกแซงกิจกรรมของฝ่ายปฏิบัติมากเกินไป (พรชัย เทพปัญญา , 2554 : 
93 - 106) 
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 ดังนั้น การศึกษาแนวคิดการปกครองท้องถิ่นของต่างประเทศท าให้ทราบถึงรูปแบบของ
การปกครองท้องถิ่นต่างประเทศและผู้วิจัยสามารถน ามาประกอบการวิเคราะห์รูปแบบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยที่เหมาะสมกับการออกนอกระบบราชการทั้งนี้ในแต่ละรูปแบบมี
ประเด็นที่น่าสนใจและสามารถน ามาใช้ส าหรับการก าหนดรูปแบบการปกครองท้องถิ่นของไทยได้ เช่น 
Localism ซึ่งเป็นรูปแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะ
ทุกประเภทในพ้นที่ ยกเว้นอ านาจหน้าที่ที่เป็นความมั่นคงพ้ืนฐานของรัฐ เช่น การป้องกันประเทศ 
กิจการต่างประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของชาติ เป็นต้น หรือระบบการปกครองท้องถิ่น
ในกลุ่มประเทศนอร์ดิกที่ให้อ านาจแก่ชุมชนท้องถิ่นในการปกครองตนเองโดยรัฐบาลกลางไม่ได้เข้าไป
แทรกแซงกิจการภายในของชุมชน นอกจากนี้ระบบกระบวนการทางการเมืองด้วยตนเอง (Home Rule) 
ได้ให้ความส าคัญกับความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถก าหนดรัฐธรรมนูญของตนเองได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในระบบ Home Rule สามารถน ามาบังคับใช้
กับประเทศไทยคงเป็นไปได้ยากเพราะระบบ Home Rule ใช้กับประเทศที่มีการปกครองในระบบรัฐรวม 
ในขณะที่ประเทศไทยมีลักษณะการปกครองระบบรัฐเดี่ยว แต่อย่างไรก็ตาม สามารถน าระบบ Home 
Rule มาประยุกต์ใช้กับการการก าหนดรูปแบบการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศ
ไทยได้  ส าหรับการจัด โครงสร้างการบริหารภายในองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นรูปแบบ
คณะกรรมาธิการ (Committees) สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ เนื่องจากมีสาเหตุร่วมกันคือ ข้อจ ากัดของนักการเมืองท้องถิ่นทั้งฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่าย
บริหารที่มักจะมีความเชี่ยวชาญด้านการเมืองมากกว่างานบริหารและเมื่อได้รับการเลือกตั้งมาด ารง
ต าแหน่งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถบริหารงานได้ จึง
ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นเพ่ือช่วยฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายบริหารท้องถิ่นในการบริหารงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล 
 นอกจากระบบการปกครองท้องถิ่นของการต่างประเทศที่ให้ความส าคัญกับความเป็น
อิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานของภาครัฐแล้ว ในบริบทของหน่วยงาน
ภาครัฐของประเทศไทยได้มีความพยายามส่งเสริมความเป็นอิสระของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีการ
จัดตั้งหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ เช่น องค์การมหาชน หน่วยบริการพิเศษและมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ เป็นต้น หน่วยงานดังกล่าวจะมีภารกิจและลักษณะที่เฉพาะแตกต่างกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
เหตุผลของการจัดตั้ง ดังนั้นการทบทวนรูปแบบหน่วยงานภาครัฐที่ออกนอกระบบราชการในบริบท
ของประเทศจึงมีความส าคัญต่อการก าหนดรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกนอกระบบ
ราชการ 
มหาวิทยาลัยกับการออกนอกระบบราชการ 
 ความเป็นอิสระของหน่วยงานภาครัฐในการให้บริการแก่ประชาชนหรือการด าเนินการสิ่งใด
สิ่งหนึ่งนั้น ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีการเสนอแนวคิดการออกนอกระบบราชการ คือ ไม่ต้องถูกก ากับ
และตรวจสอบโดยกลไกของรัฐ ซึ่งหน่วยงานที่ถือว่าเป็นรูปแบบของการออกนอกระบบราชการคือ 
มหาวิทยาลัยของรัฐ ดังนั้น การศึกษาถึงแนวคิดการออกนอกระบบราชการ ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอ
แนวคิดการออกนอกระบบราชการของมหาวิทยาลัยหรือที่เรียกว่า มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มา
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เป็นรูปแบบส าหรับการศึกษาการสร้างความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการออก
นอกระบบราชการ 

แนวคิดมหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบราชการหรือมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีมา
ตั้งแต่ พ.ศ.2507 และเริ่มมีความชัดเจนขึ้นในปี พ.ศ.2542 โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือลดงบประมาณ
ของส่วนราชการที่สามารถดูแลตนเองและบริหารงบประมาณเองได้โดยมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมี
สถานภาพเป็นหน่วยงานของรัฐแต่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ เป็นนิติบุคคลอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและยังคงได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
งบประมาณแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณอย่างเพียงพอ การบริหารงานต่างๆ จะ
สิ้นสุดและเป็นไปตามกลไกของสภามหาวิทยาลัยที่จะก าหนดระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารจัดการ
ในประเด็นต่างๆ ได้เองภายใต้กรอบแห่งพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง เพ่ือลดขั้นตอน
ในการด าเนินงานให้น้อยลง ส่งผลให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 

การบริหารงานบุคคล เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแล้วข้าราชการ
และลูกจ้างประจ าของมหาวิทยาลัยสามารถเลือกสถานภาพได้ตามความสมัครใจ หากสมัครใจเปลี่ยน
สถานภาพภายหลังกฎหมายใช้บังคับก็จะมีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และให้คงสิทธิการ
เป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการและสิทธิประโยชน์อ่ืนตามที่รัฐก าหนด ซึ่งการ
บริหารงานบุคคลให้ตราเป็นข้อบังคับ โดยมีองค์กรบริหารงานบุคคลที่บุคลากรมีส่วนร่วมยึดหลักการ
บริหารในระบบคุณธรรม (Merit System) มีระบบการประเมินผลการท างานของบุคลากรที่โปร่งใส
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสามารถก าหนดและด าเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง รวมทั้งการก าหนดอัตรา
เงินเดือนและค่าตอบแทนได้เอง เพ่ือให้สามารถดึงดูดและเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามา
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

งบประมาณและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยสามารถก าหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีความ
คล่องตัว ยืดหยุ่นเพ่ือให้เหมาะสมกับงานมหาวิทยาลัยและให้รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่
มหาวิทยาลัยเป็นจ านวนที่เพียงพอ เพ่ือด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยให้ถือว่าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย กรณีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายและ
มหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินสนับสนุนจากแหล่งอ่ืนได้ รัฐพึงจัดสรรงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัย
เท่าท่ีจ าเป็น ทั้งนี้ รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลัง 

มหาวิทยาลัยสามารถถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ได้ รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้อุทิศให้
หรือได้มาโดยการซื้อด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยให้มหาวิทยาลัยมีอ านาจปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ จัดหาประโยชน์จากที่ราช
พัสดุได้ และรายได้ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยต้องมีระบบบริหาร
การเงินและระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ โดยไม่ขัดแย้งกับมาตรฐานและนโยบายการบัญชีที่รัฐก าหนด 
การจ่ายเงินต้องท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย และมีกลไก
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสามารถก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง พร้อมทั้งก าหนดวิธีการปฏิบัติที่จะท าให้เกิด
ความคล่องตัวเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและเหมาะสมกับลักษณะงานและธรรมชาติของ
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มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยสามารถจัดโครงสร้างองค์กร รูปแบบขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ 
ในมหาวิทยาลัยได้เอง 

การก ากับ ตรวจสอบมหาวิทยาลัยให้มีการก ากับ ตรวจสอบโดยกลไกภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยการก ากับตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย ให้สภามหาวิทยาลัยก าหนดระเบียบและกลไก
เพ่ือควบคุมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยให้ประชาคมใน
มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมการก ากับ ส าหรับการตรวจสอบภายนอกมหาวิทยาลัย ให้กระท าโดย
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กลไกงบประมาณ นโยบายของรัฐบาล และระบบการรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษานอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจและหน้าที่
ก ากับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ในกรณีที่การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยขัดต่อความสงบ
เรียบร้อย ศีลธรรม อันดี หรือมีความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย หากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดความ
เสียหายต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม ให้รัฐมนตรีที่ก ากับดูแล น าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ื อ
พิจารณาสั่งการ 
 การปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐท าให้การบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยมีความเป็นอิสระมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐและท าให้บุคลากรต้องเปลี่ยนไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อาจท า
ให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงในอาชีพเมื่อเปรียบเทียบกับระบบราชการ ซึ่งเป็นระบบที่ให้ความมั่นคงมาก 
นอกจากนี้การที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสามารถก าหนดกฎเกณฑ์หรือระเบียบในเรื่องต่างๆ ได้เอง จะ
ท าให้มหาวิทยาลัยมีความแตกต่างกันและอาจท าให้เกิดการแข่งขันกันสูงประกอบกับหากสภา
มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดเข้มแข็ง ก็จะท าให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่ประสบ
ความส าเร็จได ้(สุภาพร อาจเดช, 2555 ; ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2554) 
 การทบทวนรูปแบบมหาวิทยาลัยภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ ผู้วิจัยได้น ามาใช้ในการ
ออกแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกนอกระบบราชการ เนื่องจากลักษณะของ
มหาวิทยาลัยภายใต้การก ากับดูแลของรัฐหรือมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการเป็นการให้ความ
เป็นอิสระการบริหารจัดการแก่มหาวิทยาลัย ซึ่งลักษณะโครงสร้างการบริหารภายในมหาวิทยาลัยกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ผู้วิจัยจึงทบทวนแนวคิดนี้และน ามาใช้เป็นตัว
แบบในการวิเคราะห์รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันและน าไปสู่การออกนอกระบบ
ราชการ 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ด ารงค์ วัฒนา และคณะ (2544) ศึกษาเรื่องระบบการบริหารจัดการท้องถิ่น พบว่า การ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกที่มุ่งแสวงหารัฐบาลประชาธิปไตย การส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่
ท้องถิ่น การเพ่ิมบทบาทของภาคประชาสังคม การใช้ระบบตลาดเสรีในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
และการสร้างค่านิยมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม
โลกเป็นบริบทที่ส าคัญของระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นและต่อแนวคิดในเรื่องระบบการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นที่ดี  (Good Local Governance) ซึ่ งเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารจัดการในท้องถิ่นที่
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ประกอบด้วยความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และประชาสังคม นอกจากนี้
แนวคิดดังกล่าวผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ่นดินภายในประเทศไทยจาก
แบบรวมศูนย์อ านาจ สู่การบริหารจัดการแบบกระจายอ านาจ (Decentralizing Governance) ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่อย่างไรก็ตามการให้
ความส าคัญกับประเด็นการกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้มองท้องถิ่นหรือ
สังคมแบบองค์รวม ท าให้ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นมีประเด็นปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นหลายประการ 
จึงเกิดการแสวงหาตัวแบบที่เหมาะสมของระบบบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี ประกอบด้วยเครือข่าย (Network) 
ความร่วมมือของภาครัฐ โดยเฉพาะองค์กรส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชนและประชาสังคมต่างๆ ใน
ท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ (Public Services) โดยแต่ละภาคส่วนจะมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) 
กันอย่างต่อเนื่องมีการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน (Interdependence) มีความเชื่อใจกัน (Trust) และการใช้
กฎเกณฑ์ที่มีอยู่ร่วมกันเพ่ือการต่อรองและตกลงกันในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองจะต้องมี
โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ ศักยภาพและขีดความสามารถ บุคลากรมาตรฐานทางจริยธรรมและศีลธรรม 
ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการให้บริการสาธารณะในท้องถิ่นตามหลักบริหารจัดการที่ดี โดยรัฐบาล
ควรพัฒนานโยบายเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นของไทยไปสู่ระบบการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นที่ดีและแก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการกระจายอ านาจในปัจจุบัน  ส าหรับ
ประเด็นที่ควรพิจารณาคือ การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีทั้งในทางการเมือง ระบบราชการและ
ภาคธุรกิจให้สอดคล้องเป็นระบบเดียวกัน การใช้กลไกของรัฐในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ทราบถึงทิศทาง แนวโน้มในการกระจายอ านาจและการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นที่อาจจะมีผลกระทบกับตนเองในด้านต่างๆ ซึ่งจะท าให้เกิดความ
ร่วมมือและประสานประโยชน์ในกระบวนการกระจายอ านาจ การแก้ไขการขัดแย้งของกฎหมายต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันในการจัดบริการสาธารณะ การพัฒนา
รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมต่อความเป็นลักษณะเฉพาะของ
พ้ืนที่ไป การพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณะ ( Public Service ) ให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน  

 ดวงพร โสภา (2544) ศึกษาเรื่องผลกระทบของการออกนอกระบบราชการจากโรงพยาบาล
รัฐเป็นโรงพยาบาลในก ากับของรัฐต่อการจัดบริการสุขภาพในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ตามการรับรู้ของผู้รับบริการงานบริการผู้ป่วยนอกคลินิกฝากครรภ์ คลินิกสุขภาพเด็กดี และ
ผู้ปฏิบัติงานในมิติโครงสร้าง กระบวนการและผลลัพธ์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณผสมผสานกับการวิจัย
เชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า ผลกระทบของการออกนอกระบบราชการของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ตามการรับรู้ของผู้รับบริการผู้ป่วยนอก และคลินิกฝากครรภ์เห็นว่า โรงพยาบาลมีการเปลี่ยนแปลง
จากก่อนออกนอกระบบมาก ส่วนผู้รับบริการคลินิกเด็กดี เห็นว่าโรงพยาบาลมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย 
โดยภาพรวมทุกกลุ่มเห็นว่า โรงพยาบาลมีการเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นทั้งในมิติโครงสร้าง ได้แก่ อาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม เครื่องมือทันสมัย มิติกระบวนการ ได้แก่ การตรวจรักษา การนัดพบแพทย์ 
การได้รับค าแนะน าจากพยาบาล และการมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับช่วยเหลือดูแล และมิติผลลัพธ์ ได้แก่ 
ความมั่นใจในการรักษา การเสียเวลาตรวจและการได้รับค าแนะน าในการใช้ยา ซึ่งสอดคล้องกับการ
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รับรู้ของผู้ปฏิบัติงานที่ เห็นว่า โรงพยาบาลมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ทั้งมิติโครงสร้าง 
กระบวนการ และผลลัพธ์ นอกจากการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคล ที่มีการย้ายเข้า -ออกมาก 
เนื่องจากรู้สึกไม่มั่นคงต่อการออกนอกระบบราชการ ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
รับรู้ว่า ปัจจัยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น เป็นปัจจัยภายในองค์กรมากกว่าปัจจัยภายนอก
องค์กร ซึ่งได้แก่ปัจจัยผลักดันระดับการจัดการและระดับเทคนิค มากกว่าระดับสถาบัน/นโยบาย จาก
การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การรับรู้ของผู้ปฏิบัติงานยังรับรู้เพียงปัจจัยที่ใกล้ตัว การถ่ายทอด
นโยบายที่ส าคัญอาจยังไม่ครอบคลุม และมีการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรบุคคลในทิศทางที่ยังไม่น่า
พอใจ ในขณะที่ผู้รับบริการยังขาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเป็นองค์การมหาชน โรงพยาบาลจึงควร
ด าเนินการด้านการถ่ายทอดนโยบายที่ชัดเจน การจัดท าแผนอัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากรเพ่ือการ
บริการ รวมทั้งกรประชาสัมพันธ์ทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน 
 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล และคณะ (2546) ศึกษาเรื่องผลกระทบที่มีต่อประชากรในเขตอ าเภอ
บ้านแพ้วภายหลังการออกนอกระบบราชการและอยู่ภายใต้การก ากับของรัฐ : กรณีศึกษาโรงพยาบาล
บ้านแพ้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพ ทัศนคติ พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพ ปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ ยนแปลงของการใช้บริการทางสุขภาพของ
ประชาชนในอ าเภอบ้านแพ้ว เปรียบเทียบก่อนและหลังจากที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วเป็นโรงพยาบาลในก ากับ
ของรัฐ มีการส ารวจ 2 ครั้ง ผลการศึกษาพบว่าในทุกด้านอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เนื่องจากการส ารวจครั้งที่ 2 ได้มี
การเปลี่ยนนโยบายด้านระบบสาธารณสุขใหม่ โดยคิดอัตราค่าบริการ 30 บาท ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วย
ใน ท าให้ค่าใช้จ่ายที่เป็นเวชภัณฑ์ และยาที่ไม่สามารถเบิกได้เฉลี่ยลดต่ าลงกว่าการส ารวจครั้งแรก
อย่างมีนัยส าคัญ ประชาชนไปใช้บริการที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วในฐานะผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และมี
ความพึงพอใจการให้บริการทั้งคุณภาพ ประสิทธิภาพ และบุคลากรของโรงพยาบาลมากกว่าการ
ส ารวจครั้งแรก ส าหรับบัตรประกันสุขภาพของสมาชิกในครัวเรือน ในการส ารวจครั้งที่ 2 มีถึงร้อยละ 
95 เพราะมีนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค ขณะที่การส ารวจครั้งแรกมีเพียงร้อยละ 49 เมื่อประชาชน
เจ็บป่วยจะไปรับบริการที่โรงพยาบาลของรัฐ และสถานีอนามัย สุขภาพประชาชนอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดี
มาก ทั้ งสองช่วงเวลาของการส ารวจผู้ที่ เจ็บป่วยส่วนมากจะเป็นผู้สู งอายุ  60 ปีขึ้นไป เป็น
โรคเบาหวาน โรคความดันสูง และโรคข้อเสื่อม อักเสบ และพบในการส ารวจครั้งที่ 2 มากกว่าการ
ส ารวจครั้งแรก เนื่องจากมีบุคลากรสาธารณสุขไปดูแลเยี่ยมบ้านให้ค าแนะน าและให้ความรู้ในชุมชน
มากขึ้นประชาชนดูแลสุขภาพตนเองตรวจและส่งเสริมสุขภาพมากขึ้น โดยใช้บริการโรงพยาบาลบ้าน
แพ้วและสถานีอนามัยมากขึ้นกว่าการส ารวจครั้งแรก 

 ไพโรจน์ ภัทรนรากุล (2547) ได้เสนอบทความเรื่องมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นอิสระ แนวคิด 
ทิศทางและรูปแบบที่ตอบสนองสังคมไทย โดยให้ความเห็นว่ามหาวิทยาลัยคงไม่สามารถด าเนิน
ภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระบบโครงสร้างปัจจุบัน และมีความจ าเป็นที่
มหาวิทยาลัยต้องปฏิรูปตนเองเพ่ือรับใช้สังคมมากขึ้น โดยไม่ติดยึดกับโครงสร้างของระบบราชการที่
เป็นอยู่  หากแต่แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษาควรมีความอิสระในทางความคิด ควรมีรูปแบบทางเลือกที่เป็นทางออกที่สอดคล้อง
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กับการปฏิรูปการศึกษาและทิศทางของการพัฒนา โดยได้เสนอทางเลือกของมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็น
อิสระที่สอดคล้องในบริบทของสังคมได้ไว้ 3 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่หนึ่ง ปฏิรูประบบมหาวิทยาลัยให้
มีความอิสระคล่องตัว โดยคงสถานะเดิมแต่ปรับกระบวนทัศน์การจัดการตามแนวทางใหม่ ปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรค มีระบบบริหารจัดการแนวใหม่ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ทางเลือกที่สอง คือ 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตามแนวทางที่ผลักดันอยู่ โดยให้มีการศึกษาวิจัย เพ่ือประเมินผลอย่าง
เป็นระบบของมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบบนพ้ืนฐานของวิชาการ เพ่ือน าจุดแข็งจุดอ่อนมาปรับให้
สอดคล้องพร้อมกับท าความเข้าใจกับทุกฝ่ายโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม มีการประเมินก่อนเข้าสู่
ระบบ เพ่ือสามารถเปรียบเทียบ มีการเตรียมความพร้อมและการเตรียมการที่เหมาะสมเพ่ือให้เกิด
สมานฉันท์ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน ทางเลือกสุดท้ายคือ รูปแบบองค์การมหาชนอิสระ มีแนวทางของ
ตนเองที่เป็นอิสระและเน้นกลไกตรวจสอบจากองค์กรชุมชนและภาคประชาชน เน้นความอิสระ
ขณะเดียวกันส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่หลากหลาย มองความเชื่อมโยงอย่างเป็นองค์รวม ให้
มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้ให้กับสังคม 

 รอนด้า ต้นเถียร (2547) ท าวิจัยเรื่องกระบวนการก าหนดนโยบายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับรัฐบาลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการก าหนดนโยบายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐบาลของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเพ่ือศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการก าหนดนโยบายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐบาลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเพ่ือเปรียบเทียบกระบวนการก าหนดนโยบายสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐบาลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี ผลการวิจัยพบว่า กระบวนก าหนดนโยบายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐบาลของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคือ 1) การระบุปัญหา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีพบปัญหาหลักที่เหมือนกัน
คือการอยู่ภายใต้กรอบของระบบราชการ 2) การริเริ่มนโยบายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้รับการริเริ่มนโยบายจากรัฐบาล 3) การรวบรวมข้อมูล
ข่าวสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการโดยจัดประชุม ท าแบบสอบถาม ประชาพิจารณ์และ
งานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ด าเนินการโดยจัดประชุมและการจัดท า
แบบสอบถาม 4) การเสนอทางเลือก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรีได้เสนอทางเลือก 2 เรื่องคือสถานภาพของสถาบันและสถานภาพของบุคลากร 5) การยก
ร่างนโยบาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดตั้ งคณะกรรมการยกร่างขึ้นมาโดยเฉพาะ สภา
มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจในการตัดสินใจยกร่างนโยบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรีไม่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการยกร่างแต่ได้จัดตั้งคณะท างานเพ่ือปรับระบบให้เป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับรัฐบาล สภาสถาบันเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจในการตัดสินใจยกร่างนโยบาย 
ส าหรับปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐบาลของ
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีพบว่า 1) โครงสร้าง
องค์การของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโครงสร้างองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรีมีลักษณะแบบระบบราชการ 2) ภาวะผู้น าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีลักษณะผู้น า
แบบใช้การเห็นพ้องต้องกัน ส่วนภาวะผู้น าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีลักษณะ
ผู้น าแบบเป็นที่ปรึกษา 3) วัฒนธรรมองค์การของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีลักษณะแบบราชการ 
ส่วนวัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีลักษณะแบบรวมกลุ่ม 4) 
การเมืองภายในองค์การของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเรื่องของความคิดเห็นขัดแย้งระหว่าง
บุคลากรและผู้บริหาร ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นเรื่องการแข่งขันแย่งชิงการ
ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ปัจจัยสภาพแวดล้อมได้แก่ สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง พบว่าเกี่ยวข้อง
กับการก าหนดนโยบายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐบาลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 รัชยา ภักดีจิตต์ (2550) ศึกษาเรื่ององค์การมหาชนของไทย : การศึกษากลไกและกระบวนการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลพบว่ากลไกและกระบวนการบริหารขององค์การมหาชนของไทยใน
ปัจจุบันภายใต้กรอบแนวคิดธรรมาภิบาลถูกต้องตามกฎหมายตามหลักนิติธรรมหลักความโปร่งใส
หลักการอ่ืนตามกรอบแนวคิดธรรมาภิบาลยังไม่ครอบคลุมได้แก่หลักการมีส่วนร่วมในการบริหารหลัก
คุณธรรมในเรื่องที่มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารโครงสร้างของคณะกรรมการบริหาร
ขององค์การมหาชนเสี่ยงต่อการที่โครงสร้างจะถูกแทรกแซงโดยผู้มีอ านาจทางการเมืองการวิเคราะห์
องค์ประกอบที่มาการสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและผู้อ านวยการองค์การมหาชนส่วนใหญ่จะมี
ที่มาหรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีอ านาจทางการเมืองและรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลประเด็นในการอ้างอิงที่
ชัดเจนคือข้อมูลส าคัญที่ได้จากกลุ่มบุคคลส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและ
ประเมินผลองค์การมหาชนและฝ่ายการเมืองคือกลุ่มสมาชิกวุฒิสภาและกลุ่มคณะกรรมการบริหาร
ส าหรับการศึกษาความยืดหยุ่นและความคล่องตัวความเป็นอิสระทางการบริหารพบว่าองค์การ
มหาชนมีความยืดหยุ่นและความคล่องตัวทางการบริหารในระดับหนึ่งแต่ไม่มีความเป็นอิสระทางการ
บริหารอย่างแท้จริงตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งทั้งนี้การบริหารงานได้รับการแทรกแซง
จากทางการเมืองทั้งการก าหนดนโยบายการตัดสินใจทางการบริหารข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบกลไก
และกระบวนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่เหมาะสมส าหรับองค์การมหาชนของไทยควร
ปรับเปลี่ยนให้มีความเสี่ยงต่อการที่โครงสร้างจะถูกก าหนดโดยผู้มีอ านาจทางการเมืองให้น้อยที่สุด
และการป้องกัน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยการมีหลักกฎหมายเกี่ยวกับที่มาของคณะ
กรรมการบริหารองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารเปลี่ยนจากคณะกรรมการบริหารที่เป็นผู้แทน
จากภาครัฐที่เป็นกรรมการโดยต าแหน่งเป็นกรรมการบริหารที่เป็นอิสระเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับ
การสรรหาและแต่งตั้งหรือเลือกตั้งจากคณะกรรมการสรรหาอิสระและต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติมีความรู้
ความสามารถเป็นตัวแทนจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มองค์กร
เครือข่ายภาคประชาชนบทบาทของรัฐในการก ากับดูแลองค์การมหาชนมีโครงสร้างการปกครองที่ดี
การก ากับดูแลหรือระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพองค์การที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลอาจเป็นองค์กร
กลางที่ขึ้นตรงกับรัฐสภาหรือเป็นองค์กรอิสระที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับหลายภาคส่วนและภาค
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ประชาชและควรมีการเพิ่มกลไกทางกฎหมายให้สามารถตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การมหาชน
ให้อยู่ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลนอกจากนั้นแล้วควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์เรื่องธรรมาภิบาลไว้ใน
พระราชบัญญัติองค์การมหาชนด้วย 
 สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะ (2551) ศึกษารูปแบบและแนวทางการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเปรียบเทียบแนวทางของต่างประเทศ พบว่า ในกรณีของประเทศ 
รัฐจะต้องพยายามลดระดับของการก ากับดูแล โดยต้องยกเลิกบรรดามาตรการของก ากับดูแลที่ไม่ใช่
เป็นการใช้อ านาจตามกฎหมาย และต้องตระหนักว่าการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร
กระท าเท่าที่มีความจ าเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ต้องมีการก าหนดมาตรฐานกลางขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือของรัฐ
ในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงเน้นกระบวนการก ากับดูแลภายหลังการกระท า 
โดยอาจใช้ศาลปกครองเป็นกลไกที่มีอ านาจในการเพิกถอนการกระท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หากพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและที่ส าคัญ
คือ ควรเน้นบทบาทของภาคประชาชนในกระบวนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากขึ้น 
 แสงระวี สวัสดิบุตร (2551) ศึกษาเรื่องปัญหาที่เกิดจากการแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ในการ
จัดท าบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่าพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ไม่ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการแบ่งแยกอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะระหว่างรัฐ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ประกอบกับ
กฎหมายฉบับนี้มิได้มีสถานะเป็นกฎหมายพิเศษ ท าให้ไม่สามารถยกเลิกบทบัญญัติในกฎหมายอ่ืนที่
ขัดหรือแย้งกันได้ อีกทั้งคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่
สามารถบังคับใช้กฎหมายเพ่ือถ่ายโอนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้การศึกษาครั้งนี้ได้เสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขบทบัญญัติในพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยผู้เขียนมีข้อเสนอแนะว่า ควรมี
การก าหนดหลักการทั่วไปเกี่ยวกับประเภทของบริการสาธารณะและขอบเขตของอ านาจและหน้าที่
ของรัฐและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพ่ือการถ่ายโอน
ภารกิจ และควรมีการปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยก าหนดให้ค าสั่งและมติของ
คณะกรรมการมีสภาพบังคับต่อส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นอีกคณะหนึ่งเพ่ือท าหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาและข้อพิพาทเกี่ยวกับขอบเขต
ของอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะของรัฐและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนมี
การน าคดีฟ้องสู่ศาลปกครอง 
 มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ และคณะ (2554) ศึกษาเรื่องลักษณะ รูปแบบ และความเสี่ยงต่อ
การทุจริตในองค์การสาธารณะนอกระบบราชการ โดยศึกษาในองค์การสาธารณะนอกระบบราชการ 
3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรกคือ องค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหน่วยงานตาม
พระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ.2542 กลุ่มที่สองคือ องค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
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เฉพาะ และกลุ่มที่สามคือ หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ผลการศึกษาพบว่า องค์การสาธารณะนอก
ระบบราชการทั้งหมดมีลักษณะของการทุจริตที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ การทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งมักเกิด
จากการกระท าของฝ่ายการเมือง รัฐบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ กับการทุจริตเชิงบริหาร ซึ่งเป็น
การทุจริตในด้านโครงสร้างคณะกรรมการบริหารและการทุจริตในด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
นอกจากนี้จากการศึกษายังพบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทุจริตในองค์การสาธารณะนอกระบบราชการ
ในปัจจุบันได้แก่ (1) ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากโครงสร้างวัตถุประสงค์และขอบอ านาจขององค์กรที่มีความ
ซับซ้อนจนยากแก่การตรวจสอบ (2) ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากขั้นตอนและกระบวนการในการได้มาหรือ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร รวมถึงสัดส่วนของตัวแทนคณะกรรมการที่มาจากฝ่ายการเมืองทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อม (3) ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารจัดการกิจการภายในองค์กร และ (4) ปัจจัย
เสี่ยงในด้านงบประมาณและงานพัสดุ ทั้งนี้จากการวิจัยได้มีข้อเสนอแนะดังนี้ (1) ควรให้มีการก าหนด
กรอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ให้สิทธิแก่ประชาชนในการเข้าร่วมเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร
และให้มีการแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสัดส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร 
(2) ให้ผู้ตรวจสอบภายในองค์กรสาธารณะนอกระบบราชการหรือเจ้าหน้าที่ของส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะและให้มีแผนกตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การ
สาธารณะนอกระบบราชการในลักษณะเฉพาะแยกต่างหากจากการปฏิบัติงานทั่วไป (3) ให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งระดับสูงในองค์กรสาธารณะนอกระบบราชการที่มีวงเงินการใช้จ่ายสูงยื่นบัญชีและทรัพย์สิน
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. (4) ให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ ป.ป.ช.และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่อง
เกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบใหม่ๆ ของการทุจริตในองค์การสาธารณะนอกระบบราชการอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง (4)  ให้มีแผนกเฉพาะด้านเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตในองค์กร
สาธารณะนอกระบบราชการขึ้นเป็น (5)ก าหนดกรอบวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ขององค์การ
สาธารณะนอกระบบให้ชัดเจน (6) คณะกรรมการบริหารองค์การต้องมีคุณสมบัติที่ชัดเจนและเป็น
บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน มีความเหมาะสมและต้องไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับความเป็นกลางทางการเมือง การมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดกันกับองค์กรไม่
ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม  
 อภิรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์ (2554) ศึกษาเรื่องปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พบว่า ในการท าหน้าที่โดยอาศัยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่
ละจังหวัด ที่ท าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเกิดปัญหาในเรื่องมาตรฐานของหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
เนื่องจากในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้มาตรฐานของคณะกรรมการกลางข้าราชการและ
พนักงานท้องถิ่นเป็นตัวก าหนดการปฏิบัติหน้าซึ่งแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีคณะกรรมการ
กลางของตนเองส่งผลท าให้เกิดปัญหาการตัดสินเกี่ยวกับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งการโยกย้ายการโอน
การรับโอนการเลื่อนระดับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของการสอบสวนการลงโทษทางวินัยการให้ออกจาก
ราชการการอุทธรณ์และการร้องทุกข์มีความแตกต่างกันในแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกระท า
ดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในบางกรณี
เกิดปัญหาจากการที่กฎหมายก าหนดให้หน่วยงานคือส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยส่งผลท าให้ส านักงานดังกล่าวถูกครอบง าโดย
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กระทรวงมหาดไทยทั้งในเรื่องการบริหารงานหรือการตัดสินใจในการกระท าตามอ านาจหน้าที่ที่
กฎหมายก าหนดเพราะผู้ดูแลองค์กรเป็นเพียงข้าราชการที่มีสายบังคับบัญชาเท่านั้นจึงท าให้ส านักงาน
ดังกล่าวขาดความเป็นอิสระในการท าหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดอีกทั้งยังเกิดปัญหาทางกฎหมายใน
กระบวนการทางวินัยและการอุทธรณ์ร้องทุกข์  
 ศักดา หาญยุทธ (2554) ศึกษารูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมกับบริบท
ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันไม่มีความเข้มแข็งเพียง
พอที่จะปฏิรูป มีพ้ืนที่ทับซ้อนและภารกิจที่ซ้ าซ้อนกับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง รูปแบบมี ปัญหาการจัดการในความร่วมมือกันระหว่างองค์กร ปัญหา
การมีส่วนร่วมของประชาชน ปัญหาประสิทธิภาพการกระจายอ านาจและความสัมพันธ์กับส่วนกลาง
ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ งบประมาณ และ
นโยบายของรัฐบาลส าหรับรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย ควร
มีเพียงรูปแบบเดียวเป็นระบบ 2 ชั้นเรียกชื่อว่า เทศบาล โดยแบ่งเป็น เทศบาลมหานคร และเทศบาล
ชุมชนเมือง ด้วยการควบรวมองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลนครเป็นเทศบาลมหานคร ควบ
รวมเทศบาลเมือง เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลชุมชนเมือง  
 ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ (2555) ศึกษาเรื่องการปฏิรูปการกระจายอ านาจและการจัดการท้องถิ่น 
พบว่า การกระจายอ านาจของประเทศไทยเริ่มต้นจากศูนย์กลาง เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันที ขาด
กระบวนการวิเคราะห์วิจัยที่ละเอียดรอบคอบส่งผลให้โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นแบบแผนเดียวกันหมดทั้งประเทศและไม่ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการจัดตั้ง 
ดังนั้นจึงเสนอให้มีการจัดระบบโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นให้เป็นระบบหลายชั้น แต่ทั้งนี้ต้องมีการ
จัดระบบการจัดแบ่งภารกิจระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นระบบและสามารถแยกภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละระดับออกจากกันได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ควรยุบรวมองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่มีขนาดเล็กเกินไปให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีศักยภาพ
เหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบ ส าหรับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคนั้น ยังคงมีความจ าเป็นที่
จะต้องด ารงอยู่ต่อไปอย่างน้อยในระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 10 ปี แต่ทั้งนี้บทบาทและหน้าที่ของการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาคไม่ควรมีเพ่ิมมากขึ้น ไม่ควรจัดตั้งส่วนราชการใหม่ๆ ในภูมิภาค และควรมีการ
ปรับปรุง โดยเร่งถ่ายโอนภารกิจของราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ราชการส่วนภูมิภาคท าหน้าที่เพียงการก ากับดูแลและการจัดภารกิจที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการได้ด้วย ทั้งนี้ราชการส่วนภูมิภาคเองก็ควรปรับแนวคิดและบทบาทของ
ตนเอง โดยต้องตระหนักว่าผลจากการด้านการกระจายอ านาจนั้น ย่อมท าให้บทบาทของราชการส่วน
ภูมิภาคต้องเปลี่ยนไป 
 ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย (2557 : 27 - 28) ศึกษาเรื่อง กรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศ
ด้านการปกครองท้องถิ่น พบว่า การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นควรให้ความส าคัญกับการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ด้วยการเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นต่างๆ มีอ านาจจัดการดูแลกิจการหลายๆ ด้านของตนเอง
มากขึ้นอย่างเหมาะสม มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ สั่งการ บริหารและก ากับดูแลลงไปในระดับ
ภูมิภาคและท้องถิ่นเพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถปกครองและบริหารจัดการตนเองได้อย่างเป็นอิสระและมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ควรให้กระบวนการและกลไกต่างๆ ในการปกครองท้องถิ่นของผู้บริหารทุก
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ระดับเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน รวมทั้งต้องท าให้
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานรวมไปถึงข้าราชการทุกคนที่เกี่ยวข้องมีจิตส านึกในการให้บริการประชาชน ตั้งใจ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง มีเกียรติและศักดิ์ศรี มีขวัญและก าลังใจในการ
ท างาน ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตนที่อาจน าไปสู่การประพฤติมิชอบและทุจริตคอรัปชั่นได้ ส าหรับ
ภาคประชาชนต้องสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติพบว่า 
อ านาจต่างๆ ยังถูกรวมศูนย์ไว้ที่ส่วนกลาง ขณะที่การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
ยังคงมีอ านาจบางส่วนที่ทับซ้อนกัน ก่อให้เกิดช่องว่างของการบริหารและการให้บริการประชาชน 

 วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ (2557) ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตามและประเมินผลการกระจาย
อ านาจของไทย พบว่า การกระจายอ านาจของประเทศไทยตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา มีทั้งที่
ประสบความส าเร็จและล้มเหลว โดยผลประสบความส าเร็จพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ท าให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะที่จ าเป็นขั้นพ้ืนฐานโดยเฉพาะบริการการศึกษาและ
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง และเป็นการลดความเหลื่อมล้ าในโอกาสที่จะเข้าถึงบริการ
สาธารณะของประชาชนในพ้ืนที่ต่างจังหวัด โดยการจัดบริการสาธารณะสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น เข้าถึงบริการได้สะดวกมากขึ้นและมีส่วนช่วยเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันลดลง ส าหรับการวางรากฐานระบบการกระจายอ านาจนั้น รัฐได้ให้การรับรองสิทธิการ
ปกครองตนเองของชุมชนท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนูญ มีกฎหมายประกอบอ่ืนๆ ที่รองรับการกระจาย
อ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน่วยงานรับผิดชอบนโยบายการกระจายอ านาจโดยตรงและมี
แผนงานงบประมาณและระบบปฏิบัติการต่างๆ ที่รองรับการท างานของท้องถิ่นอย่างชัดเจน แต่
อย่างไรก็ตามผลการศึกษาก็ยังพบในประเด็นที่ไม่ประสบความส าเร็จ คือ การถ่ายโอนภารกิจ 
ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างล้าช้า ส่งผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการบริหารจัดการเมืองและชุมชนท้องถิ่นในขอบเขตที่จ ากัดเป็น
อย่างมมาก ในขณะที่เมืองก าลังขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมกับมีปัญหาการบริหารจัด
การเมืองที่เพ่ิมขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่สามารถจัดการปัญหาดังกล่าวได้อย่าง
ลุล่วง เนื่องจากขาดอ านาจตัดสินใจและขาดแคลนทรัพยากรทางการเงินและบุคลากรในการ
ด าเนินงาน ซึ่งความไม่ประสบความส าเร็จของการกระจายอ านาจเกิดขึ้นจากนโยบายการกระจาย
อ านาจในรอบ 15 ปีที่ผ่านมาไม่ต่อเนื่องและมีการเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของรัฐบาลที่เข้ามา
บริหารประเทศ ประกอบกับวิธีการกระจายอ านาจที่ผิดพลาด กล่าวคือ การถ่ายโอนภารกิจส่วนใหญ่
ถูกถ่ายโอนลงไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง ซึ่งมีขีดความสามารถจ ากัดท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถรับภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนลงไปได้อย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกัน
รัฐบาลและส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็ไม่ให้ความส าคัญใส่ใจที่จะยกระดับความสามารถของ
ท้องถิ่น ดังนั้นเพ่ือให้การกระจายอ านาจในอนาคตมีทิศทางและมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น รัฐบาลต้อง
กระจายอ านาจให้กว้างขวางและเข้มข้นมากยิ่งขึ้น มีการปรับปรุงแนวคิดในการถ่ายโอนภารกิจสู่
ท้องถิ่นใหม่ โดยก าหนดให้ท้องถิ่นขนาดเล็กมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานเพียงไม่กี่ประเภท
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เท่าที่ท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการทบทวนและยกเลิกมาตรการ
ควบคุมท้องถิ่นที่ไม่จ าเป็น มีการยุติกุศโลบายการกระจายอ านาจแบบสมัครใจและน ามาตรการเชิง
บังคับและก ากับดูแล ก าหนดบทลงโทษ และมาตรการจูงใจที่จ าเป็นมาใช้ในการบริหารระบบนโยบาย
การการกระจายอ านาจ มีการปรับระบบบริหารนโยบายการกระจายอ านาจให้มีพลังขับเคลื่อน โดยรัฐ
จะต้องจัดให้มีองค์การที่มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการนโยบายการกระจายอ านาจที่ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีเอกภาพ 

 วสันต์ เหลืองประภัสร์ (2559) ท างานวิจัยเรื่องการรวมศูนย์อ านาจและการกระจายอ านาจกับ
การบริหารราชการแผ่นดิน : ทบทวน แนวคิด ข้อถกเถียง และข้อพิจารณาเพ่ือปฏิรูป ผลการศึกษาพบว่า 
ผลของพัฒนาระบบราชการไทยที่มีมาอย่างยาวนั้น ไม่เคยมีการปรับรื้อหรือทบทวนโครงสร้างอย่าง
จริงจัง ทั้งการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม การจัดตั้งองค์กรรูปแบบใหม่ๆ หรือการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่นนั้น ยังอยู่ลักษณะการด าเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งการก าหนดมาตรการหรือแก้ปัญหาก็
เป็นเฉพาะเรื่อง ตามห้วงเวลา จึงท าให้ระบบราชการบริหารราชการไทยมีความสลับซับซ้อนและ
สับสนในเชิงโครงสร้าง บทบาทในการบริการสาธารณะ จึงอยู่ในสภาวะแตกกระจายและไร้ศูนย์กลาง
ไม่มีการเชื่อมโยงที่สอดคล้องกัน นอกจากนี้ผลการวิจัยยังได้เสนอแนะการปฏิรูป โดยยึดการจัด
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ เป็นแนวคิดที่มุ่งการประนีประนอมและเสริมสร้างระบบการ
ประสานงาน จัดวางบทบาทในระบบโครงสร้างบริหารราชการที่มีอยู่เดิมใหม่ เพ่ือสร้างเป้าหมาย
รวมกันอย่างมีเอกภาพในเชิงนโยบาย ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ควรน ามาใช้ในการปฏิรูปได้แก่ (1) การจัดแบ่ง
บทบาทและอ านาจหน้าที่ภายใต้แนวคิด ส่วนกลางคิด ภูมิภาคประสาน ท้องถิ่นท า (2) ควรทบทวนและ
ปรับรื้อโครงสร้างยืดหยุ่นในการบริหารราชการ (3) ต้องก าหนดบทบาทของราชการส่วนกลางให้
ชัดเจน (4) ต้องก าหนดบทบาทของราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้ชัดเจน ในการท าหน้าที่ประสาน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่ระดับพ้ืนที่และก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5) ต้องก าหนดบทบาทของ
ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะที่มีจุดเชื่อมโยงกับประชาชน 

 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และคณะ (2557) ศึกษาเรื่องความเหลื่อมล้ าการคลังและแนวทางปฏิบัติ
รูปเงินอุดหนุน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และความเหลื่อมล้ าทางการคลัง โดยเน้นการศึกษาการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในช่วงระหว่างปี 
พ.ศ.2552 – 2555 ซึ่งอยู่ในช่วงการบริหารงานของสองรัฐบาลคือรัฐบาลอภิสิทธิ์และรัฐบาลยิ่งลักษณ์
โดยวัดการกระจายตัวของเงินอุดหนุนในระดับจังหวัดจากตัวแปรจ านวนเงินอุดหนุนต่อหัวและ
เปรียบเทียบสัดส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พบว่าช่วงก่อนปี พ.ศ.2554 
รัฐบาลมีการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วปากกว่าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หลังจากปี พ.ศ.2554 งบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพ่ิมขึ้นอย่างมาก และแซงหน้าเงินอุดหนุนทั่วไป สะท้อนว่าพรรคการเมืองและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีส่วนส าคัญในการชี้น าการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ยังผลให้นโยบาย
การจัดสรรเงินอุดหนุนผันผวนปีต่อปี กระทบความเป็นอิสระด้านการคลังของท้องถิ่นและความไม่เท่า
เทียมกันทางการคลังระหว่างพ้ืนที่ นอกจากนี้การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นการจัดสรรอย่างมี
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เงื่อนไขที่ก าหนดโดยราชการส่วนกลางและมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายพ้ืนที่ไม่ได้รับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ อีกทั้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการควบคุมเหนือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นเครื่องมือให้กับสถาบันพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(สส.) ที่มีบทบาทส าคัญต่อการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพราะการที่ สส.ได้รับเลือกตั้งจากพ้ืนที่จึง
เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ว่าล้วนมีความต้องการดึงเงินทุนลงพ้ืนที่จังหวัดอันเป็นฐานคะแนนเสียงจึงส่ง
สัญญาณต่อไปยังคณะกรรมการบริหารพรรคและประธานคณะกรรมการกระจายอ านาจฯ ซึ่งมี
อิทธิพลในการก าหนดนโยบายและวิธีการจัดสรรเงิน อีกด้านหนึ่งการวิ่งเต้นของฝ่ายการเมืองท้องถิ่ น
เองเพ่ือท างานพัฒนาในเขตพ้ืนที่ (องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล) โดยใช้ความพยายามหลาย
ทาง รวมทั้งการพึ่งการเมืองระดับชาติและผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการทั้งนี้ความสามารถในการ
วิ่งเต้นของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ยังพบว่าสัดส่วนเงินอุดหนุน
เฉพาะมีลักษณะไม่ตายตัวแปรผันไปตามสถานการณ์ทางการเมือง 
 Eris D. Schoburge (2007) ศึกษาเรื่อง Local government reform in Jamaica and 
Trinidad : a policy dilemma พบว่า ประเด็นการปกครองท้องถิ่นถูกครอบง าด้วยวาระนโยบายแค
ริเบี่ยนในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและการด าเนินการในการปฏิรูป
ราชการส่วนท้องถิ่นโดยนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานของรัฐบาลท้องถิ่น และผู้ตัดสินนโยบาย แต่อย่างไรก็
ตามพบว่าไม่มีการปฏิรูปแพร่หลายไปทั่วทุกรัฐบาลท้องถิ่น เพราะต้องได้รับอนุญาตจากวาระการ
ปฏิรูประหว่างประเทศ นโยบายการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นถูกเชื่อมโยงกับความพยายามในการ
แก้ไขความไร้สรรถภาพของการจัดการสาธารณะ บทความนี้จึงเป็นการทดสอบแนวคิดและประเด็น
เชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นในสองเมืองคือ เมืองจาไมก้า 
และเมืองทรินิแดด ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงวิสัยทัศน์ของการปกครองท้องถิ่น โดยมีการก าหนด
ขอบเขตการปกครองเฉพาะด้านของการปฏิรูปและข้อถกเถียงว่า แม้ว่าการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น
จะเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล แต่ใน เมืองจา
ไมก้าและเมืองทรินิแดด การปฏิรูปได้น าไปสู่การปรับตัวในการบริหารงานภายในของรัฐบาลท้องถิ่น
เท่านั้น 
 Gyusuck Geon ศึกษาเรื่อง The Effects of Home Rule and Dillon’s Rule on Local 
government behavior (2005) ผลการศึกษาพบว่า Home rule ไม่สามารถพิจารณาแยกออกมา
ให้ชัดเจนได้ ซึ่ง Home rule มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของรัฐบาลท้องถิ่นในแง่การตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเพ่ิมขึ้นทางการคลัง การบรรลุประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและ
การส่งเสริมการแข่งขัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างการจัดการภายในรัฐบาลท้องถิ่นรวมถึงข้อจ ากัดของ
การแข่งขันภายนอก 
 Robert F. Salvino (2007) ศึ กษ า เรื่ อ ง  Home Rule, Selectivity and Overlapping 
Jurisdiction : Effects on State and Local Government Size ผลการศึกษาพบว่า Home Rule 
ได้ให้รัฐบาลท้องถิ่นมีอ านาจมากขึ้นในการจัดเก็บรายได้ การจัดการทรัพยากรทางการเงิน โครงสร้าง
องค์การ อ านาจหน้าที่ รวมถึงการก าหนดการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือกิจการสาธารณะ ซึ่งการออกแบบ
อ านาจนี้เป็นผลมาจากการกระจายอ านาจอย่างกว้างขวางของรัฐบาลกลาง ทั้งนี้ Home Rule มีผล
ต่อขนาดของหน่วยงานภาครัฐ และ Home Rule ของแต่ละพ้ืนที่ยังมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
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การกระจายอ านาจของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ผลการศึกษายืนยันว่า Home Rule ช่วยลด
ข้อจ ากัดของขนาดรัฐบาล และมีแนวโน้มว่า Home Rule จะเป็นสิ่งทีเ่พ่ิมข้ึนหรือมีบทบาทมากขึ้น 
 Scott Fritzen (2000)  ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  Decentralization and Local Government 
Performance :  A Comparative Approach with Application to Social Policy Reform in 
vVetnam โดยการศึกษานี้มุ่งศึกษาถึงการปฏิรูปการบริหารจัดการด้านการกระจายอ านาจของ
หน่วยงาน  National Program of Action for Children (NPA) ในรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศ
เวียดนาม โดยการกระจายอ านาจของ NPA เกิดขึ้นมาจากการตอบสนองที่หลากหลายของรัฐบาล
ท้องถิ่นซึ่งมาจากผู้บริหารที่มีความสามารถหรือมีอ านาจในการปฏิรูปนโยบายทางสังคม นอกจากนี้ใน
ภาคส่วนต่างๆ ของประเทศที่มีความสามัคคีสูงท าให้มีความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการปฏิรูป
มากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปที่ล้มเหลวเกิดขึ้นในท้องถิ่นที่มีความยากจนอันเนื่องมาจากขาด
สภาพคล่องทางด้านการเงินและการเมืองของท้องถิ่น นอกจากนี้การความสัมพันธ์ทางด้านการคลัง
ระหว่างรัฐบาลก็มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากต่อการความล้มเหลวในการปฏิรูป รวมทั้งกรอบกฎหมายที่
ไม่เข้มแข็งเพียงพอยังได้เป็นส่วนท าลายความพยายามในการปฏิรูปการบริหารอย่างมาก ดังนั้น ความ
ต้องการในการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการปฏิรูปการกระจายอ านาจ คือ การพยายาม
ปรับปรุงโครงสร้างแรงจูงใจหรือสิ่งกระตุ้นเพ่ือการด าเนินงานของรัฐบาลท้องถิ่นให้เป็นอย่างดี 
 David Wayne Child (1999)  ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  County Home Rule :  Its Impact on 
Structure, Function, Finance and Intergovernment ผลการศึกษาพบว่า จากการทบทวน
วรรณกรรมของรัฐบาลในระดับ Country (เมือง) มักจะมีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูป ซึ่งสอดคล้องกับ
การท านายไว้ว่า Country Home Rule จะเป็นส่วนสนับสนุนหรือส่งเสริมพฤติกรรมการปฏิรูป 
ส าหรับผลกระทบของ Home rule ที่มีต่อเมืองคือ การเพ่ิมข้ึนของอ านาจฝ่ายบริหาร การเพ่ิมข้ึนของ
ขนาดของโครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น คณะกรรมาธิการหรือสภา เป็นต้น การพ่ึงพาภาษีลดน้อยลง
และการเพ่ิมขึ้นของการพ่ึงพาเงินทุนของรัฐและรัฐบาลกลาง ส าหรับการเพ่ิมอ านาจฝ่ายบริหารและ
การลดการพ่ึงพาทรัพยากรจากภาษีถือว่าเป็นพฤติกรรมการปฏิรูป ในขณะที่การเพ่ิมขึ้นของขนาด
ฝ่ายนิติบัญญัติและการพึ่งพาเงินอุดหนุนไม่ถือว่าเป็นพฤติกรรมการปฏิรูป ส าหรับการวิเคราะห์เกณฑ์
อ่ืนๆ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญระหว่าง Home Rule และ Non – Home Rule 
ในส่วนของโครงสร้างของบุคลลากรด้านการบริหารนั้น ไม่ได้ถูกปฏิรูปมากนัก ดังนั้นสรุปได้ว่า Home 
Rule ไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้มีพฤติกรรการปฏิรูป 
 Fakhrul Kslam ( 2015)  ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  The Role of Local Self - Government 
Institution for Deepening Democracy at The Grass – Root Level in Bangladesh โ ด ย
การศึกษานี้พบว่า โครงสร้างและหน้าที่ของการปกครองท้องถิ่นของประเทศบังคลาเทศภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงระหว่างบทบาทของอังกฤษและปากีสถานนั้น มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในโครงสร้าง
ของการปกครองท้องถิ่นภายใต้ชื่อที่เรียกว่าการกระจายอ านาจ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากความเป็นอิสระ 
โดยหน่วยการปกครองท้องถิ่นสามารถช่วยสร้างกระบวนการประชาธิปไตยให้มีความเข้มแข็งขึ้น และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้การปกครองท้องถิ่นยังส่งผลให้
ประชาธิปไตยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในระดับรากหญ้าผ่านกระบวนการของหน่วยงานสหภาพ
สมานฉันท์ (Union Parsihad) ทั้งนี้การศึกษาได้เสนอแนะกลยุทธ์ในการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
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การมอบอ านาจให้ผู้หญิงผ่านกระบวนการปฏิบัติงาน ส่งเสริมระบบการตรวจสอบที่โปร่งใส  การมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการเป็นคณะกรรมการประจ าโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท า
งบประมาณโดยระดมทุนจากมาจากทรัพยากรภายในท้องถิ่น มีการประสานงานที่มีประสิทธิภาพของ
สหภาพสมานฉันท์ (Union Parsihad) เพ่ือเผยแพร่ความเป็นประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นของประเทศ
บังคลาเทศ 
 K.Zsamboki and M Bell (1997) ศึกษาเรื่อง Local Self – Government in Central 
and Eastern Europe : Decentralization or Deconcentration โดยกล่าวถึง การพัฒนาความ
เป็นอิสระของการปกครองตนเองของส่วนท้องถิ่นที่ก าลังเป็นวิกฤตซึ่งถูกมองว่าเป็นองค์ประกอบของ
การเปลี่ยนแปลงสู่ประชาธิปไตยในระยะยาวในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก รวมทั้งรัฐเอกราชใหม่
ของอดีตสหภาพโซเวียต ถึงแม้ว่าเมืองทั้งหมดมีการด าเนินการขั้นตอนที่ชัดเจนในการออกกฎหมาย
ส าหรับการสร้างรัฐบาลท้องถิ่นใหม่และมีความจ าเป็นต้องปฏิรูปสถาบันหรือรัฐบาลท้องถิ่นแต่การ
ปฏิรูปสถาบันหรือรัฐบาลท้องถิ่นไม่เพียงพอส าหรับการพัฒนาความเป็นอิสระของการปกครองตนเอง
ของท้องถิ่น ผลการศึกษาจึงสรุปว่า แม้ว่าการปฏิรูปได้รับความสนใจอยู่บ้างในกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เช่น มีความสนใจเป็นแบบเฉพาะกิจขึ้น แต่ผลที่ตามมาคือ เป้าหมายของการ
สร้างความอิสระของการปกครองตนเองของท้องถิ่นยังไม่บรรลุผล ทั้งนี้ประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือ
และองค์ประกอบของการปฏิรูปในแต่ละประเทศต้องมีการคิดอย่างมีกลยุทธ์ในทุกมิติของการ
เปลี่ยนแปลงของรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งถ้าหากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้รับการจัดตั้งขึ้นมา การ
เปลี่ยนแปลงนี้จะประสบความส าเร็จในระยะยาว 
 I Elander (1997)  ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  Between Centralism and Localism :  On The 
Development of Local Self – Government in Postsocialist Europe การศึกษานี้กล่าวถึง 
ช่วงที่สังคมนิยมเกิดขึ้นในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกนั้นขอบเขตของดุลยพินิจของรัฐบาลท้องถิ่น
มีน้อย รัฐบาลท้องถิ่นมีระดับความชอบธรรมหรือความถูกต้องตามกฎหมายต่ ามาก และนี้คือสิ่งที่
ก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ขึ้นเมื่อมีการพัฒนารัฐบาลท้องถิ่นภายใต้ยุคหลังสังคมนิยมและประชาชนยังไม่
แน่ใจกับการพิจารณาการปกครองตนเองของท้องถิ่น การแสดงออกของท้องถิ่นนิยมปรากฏในช่วง 3-
4 ปี ของพัฒนาสังคมนิยม อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกระแสท้องถิ่นนิยมได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลาง
หรือขึ้นอยู่กับนโยบายที่ส่วนกลางมากขึ้น การศึกษาจึงให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน
ระหว่างสองแนวคิดคือแนวคิดส่วนกลางนิยมและแนวคิดท้องถิ่นนิยม ผลการศึกษาจึงเสนอให้มีการ
ลดช่องว่างระหว่างแนวคิดส่วนกลางนิยมและแนวคิดท้องถิ่นนิยม นอกจากนี้ยังมี การค านึงถึงการ
พัฒนารัฐบาลท้องถิ่นในปัจจุบันของยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกว่าคล้ายคลึงกับตะวันตกซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการถกเถียงที่สนับสนุนหรือเห็นชอบของการติดต่อข้ามชาติที่รุนแรงขึ้นระหว่าง
สถาบันการศึกษา ผู้ปฏิบัติการและพลเมืองที่ ให้ความสนใจในการพัฒนาการปกครองตนเองของ
ท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
 Adrian Fabian (2016) ศึ ก ษ า เรื่ อ ง  Local Self - Government in Hungary :  The 
Impact of Crisis การศึกษาได้กล่าวถึงวิกฤตทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการปกครองตนเองของ
ท้องถิ่นอย่างรุนแรงในฮังการี ซึ่งคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบการปกครองตนเองของท้องถิ่นใน
ฮังการีคือให้ท้องถิ่นเป็นผู้จัดบริการสาธารณะและสถาบันพ้ืนฐานในการปกครองเมือง โดยรัฐได้
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สนับสนุนแหล่งเงินทุนที่ส าคัญที่สุดส าหรับการบริการสาธารณะของท้องถิ่น ก่อนปี 2008 ปริมาณการ
สนับสนุนจากรัฐรวมทั้งรายได้จากเทศบาลอ่ืนๆ ไม่เพียงพอส าหรับงานทั้งหมดของรัฐบาลท้องถิ่น 
ต่อมาเทศบาลได้เพ่ิมจ านวนงบประมาณที่ขาดหายไปซึ่งมาจากแหล่งทรัพยากรภายนอก ปัญหาทาง
การเงินของการปกครองตนเองของรัฐบาลท้องถิ่นในฮังการีไม่ ได้เกิดจากวิกฤตทางเศรษฐกิจเท่านั้น 
แต่ปัญหามันเพ่ิมขึ้นอย่างมากจากหนี้สินของการปกครองตนเองของรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งเกิดจากกองทุน
ของรัฐบาลท้องถิ่น ดังนั้นจึงควรมีการก ากับดูแลและการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ต้อง
ให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริงตามระเบียบกฎหมายอย่างเหมาะสมเพ่ือที่จะเป็นการ
รับประกันการบรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติงานหรือความสมบูรณ์ของงานท้องถิ่น 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้สรุปการทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ส าหรับการวิจัย ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที ่2 สรุปแนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

แนวคิด 

แนวทำงกำรศึกษำและใช้ประโยชน ์
สนับสนุน

ควำมส ำคัญ
และปัญหำ
ของกำร

วิจัย 

พัฒนำ
กรอบ

แนวคิดกำร
วิจัย 

กำรสร้ำง
เคร่ืองมือ
กำรวิจัย 

ใช้เป็นแบบ
แผนในกำร
วิเครำะห์
ข้อมูล 

สนับสนุน
กำรอภิปรำย
ผลกำรวิจัย 

แนวคิดระบบราชการ √ √  √ √ 
แนวคิดการจดัระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินไทย 

√ √  √ √ 

แนวคิดการกระจายอ านาจ √ √  √  
แนวคิดการปกครองท้องถิ่น
สมัยใหม ่

√ √ √ √ √ 

ความเป็นอิสระและการก ากับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

√ √ √ √ √ 

ระบบการปกครองท้องถิ่น
ต่างประเทศ 

 √ √ √ √ 

มหาวิทยาลยักับการออกนอก
ระบบราชการ 

 √ √ √ √ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   √ √ √ 
 
 จากตารางที่ 2 ผู้วิจัยสามารถน าแนวทางข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการวิจัยส าหรับสนับสนุนความส าคัญและปัญหาของการวิจัย พัฒนากรอบ
แนวคิดการวิจัย การสร้างเครื่องมือการวิจัย ใช้เป็นแบบแผนในการวิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุน 
อภิปรายผลการวิจัย โดยการศึกษาแนวคิดการกระจายอ านาจใช้ส าหรับการสนับสนุนความส าคัญและ
ปัญหาของการวิจัย พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย ใช้เป็นแบบแผนในการวิเคราะห์ข้อมูล แนวคิดการ
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ปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ ความเป็นอิสระและการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ส าหรับ
สนับสนุนความส าคัญและปัญหาของการวิจัย พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย การสร้างเครื่องมือการ
วิจัย ใช้เป็นแบบแผนในการวิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนการอภิปรายผลการวิจัย แนวคิดการจัด
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไทยและแนวคิดระบบราชการใช้ส าหรับสนับสนุนความส าคัญและ
ปัญหาของการวิจัย พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย ใช้เป็นแบบแผนในการวิเคราะห์ข้อมูลและสนับสนุน
การอภิปรายผลการวิจัย แนวคิดระบบราชการ แนวคิดการปกครองท้องถิ่นต่างประเทศและแนวคิด
มหาวิทยาลัยกับการออกนอกระบบราชการใช้ส าหรับสนับสนุนพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย การสร้าง
เครื่องมือการวิจัย ใช้เป็นแบบแผนในการวิเคราะห์ข้อมูลและสนับสนุนการอภิปรายผลการวิจัย และ
สุดท้ายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใช้ส าหรับสนับสนุนการสร้างเครื่องมือการวิจัย แบบแผนในการวิเคราะห์
ข้อมูลและสนับสนุนการอภิปรายผลการวิจัย นอกจากนี้การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้น ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้ 
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 

บริบทของกำรกระจำยอ ำนำจและกำรปกครองท้องถิ่นไทย 
สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง นโยบายรัฐบาล 

การเรยีกร้องของกลุ่มต่างๆ 

กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการกระจาย
อ านาจและการปกครองท้องถิ่น 

- รัฐธรรมนญู 
- พรบ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการ 
  กระจายอ านาจ 
- พรบ. การจัดระเบียบบริหาร 
  ราชการแผ่นดิน 
- กฎหมายอื่นๆ 

ปัญหาและอุปสรรคของการ
ปกครองท้องถิ่นไทย 

- ความเป็นอิสระขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การก ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- ความเป็นประชาธิปไตย 
- การให้บริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การมีส่วนร่วมของประชาชน 
- การบริหารงานภายใตร้ะบบ
ราชการ 
- ความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารราชการส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิาค 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

แนวทำงกำรออกนอกระบบรำชกำร 

ภารกิจและอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ความสัมพันธ์กับการบริหารราชการส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิาค 

การบริหารการเงินและการคลัง 
 

กฎหมายที่เกีย่วข้อง การบริหารงานบุคคล 

รูปแบบที่เหมำะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรออกนอกระบบรำชกำร 

รูปแบบการปกครองท้องถิ่น
ต่างประเทศ 

- ระบบการกระจายอ านาจ 
- Home rule 
- ประเทศกลุ่มนอร์ดิก 
- คณะกรรมาธกิาร 
- กฎบัตร 

- แนวคิดความเป็นอิสระขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แนวคิดการกระจายอ านาจ 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง “การสร้างความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการออกนอก
ระบบราชการ” เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหว่างการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการอุปนัย (Inductive) และการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ 1) เพ่ือศึกษาบริบทด้านการ
กระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทย 2) เพ่ือศึกษาแนวทางที่จะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ออกนอกระบบราชการ 3) เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ออกนอกระบบราชการ ซึ่งผู้วิจัยมีวิธีการศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 1. วิธีที่ใช้ในการวิจัย 
 2. ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 3. ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 
 4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 6. เทคนิคเดลฟาย 
 
วิธีที่ใช้ในการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผสมผสานกับการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาถึงบริบทของการกระจายอ านาจและการปกครอง
ท้องถิ่นไทย สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางท่ีจะ
น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การออกนอกระบบราชการและรูปแบบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมกับบริบทของความเป็นอิสระตามเจตนารมณ์ของการปกครองท้องถิ่น
โดยวิธีที่ใช้ในการวิจัยนี้ ผู้ศึกษาได้จ าแนกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาบริบทด้านการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทยมี
วิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยใช้ข้อมูลจากเอกสาร กฎ ระเบียบ 
กฎหมาย พระราชบัญญัติ ประกาศของทางราชการต่างๆ เอกสารรายงานวิจัย บทความ ต ารา 
หนังสือ เอกสาร รายงานการสัมมนา วิทยานิพนธ์ต่างๆ เพ่ือท าความเข้าใจถึงบริบทของการกระจาย
อ านาจและการปกครองท้องถิ่น รวมถึงการด าเนินงานและความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
 2. การสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) จากผู้ ให้ ข้ อมู ลหลั ก  (Key Informants) 
ประกอบด้วยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น 
ทั้งนี้ในรายละเอียดของผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยจะน าเสนอในล าดับถัดไป ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการ
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เก็บข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) โดยผู้วิจัยก าหนด
กรอบค าถามไว้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และพัฒนามาจากแนวคิด ทฤษฎีที่ได้ทบทวนมา 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาแนวทางที่จะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกนอกระบบ
ราชการ มวีิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยใช้ข้อมูลจากเอกสาร กฎ ระเบียบ 
กฎหมาย พระราชบัญญัติ ประกาศของทางราชการต่างๆ เอกสารรายงานวิจัย บทความ ต ารา 
หนังสือ เอกสาร รายงานการสัมมนา วิทยานิพนธ์ต่างๆ  เพ่ือท าความเข้าใจแนวทางและวิธีการที่จะ
น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกนอกระบบราชการ 
 2. การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)
ประกอบด้วยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการกระจายอ านาจและการปกครอง
ท้องถิ่น ทั้งนี้ในรายละเอียดของผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยจะน าเสนอในล าดับถัดไป ส าหรับเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview)  โดยผู้วิจัย
ก าหนดกรอบค าถามไว้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและพัฒนามาจากแนวคิด ทฤษฎีที่ได้ทบทวนมา 
 3. การใช้วิธีการเดลฟายจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Delphi Technique) ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถาม
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญจากข้อมูลที่ได้ศึกษาจากแนวทางการออกนอกระบบราชการและการเพ่ิม
ความเป็นอิสระให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากนั้นน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแบบสอบถาม หลังจากนั้นผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาปรับปรุงตามค าแนะน า
ของผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถาม จึงน าไปสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหาฉันทามติ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารงานที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 3. การประชุมเชิงนโยบาย (Policy Meeting) โดยผู้วิจัยก าหนดผู้ ให้ข้อมูลหลัก (Key 
Informants) ในการสังเคราะห์แนวทางและรูปแบบการบริหารที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการออกนอกระบบราชการ 
 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 
 ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) โดยใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิจารณญาณของผู้วิจัย ว่าจะ
เลือกหน่วยใดมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือประเด็นค าถามที่
เฉพาะของการวิจัย ทั้งนี้ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จากบุคคลที่มีความรู้
เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ การปกครองท้องถิ่น และการบริหารราชการไทย เป็นอย่างดีซึ่ง
ประกอบด้วย 
 กลุ่มท่ี 1 ผู้ให้ข้อมูลหลักจากการบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 เหตุผลที่คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ เนื่องจาก ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้ก าหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น และมีบทบาทที่ส าคัญมากต่อการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจ
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ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 
 กลุ่มท่ี 2 ผู้ให้ข้อมูลหลักจากการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 เหตุผลที่คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ เนื่องจาก ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
เป็นผู้ที่ด าเนินงานด้านการปกครองท้องถิ่นโดยตรง ท าให้รู้ถึงบริบท สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นขณะ
ด าเนินงานอย่างแท้จริง ทั้งนี้ผู้ที่ด าเนินงานด้านการปกครองท้องถิ่นโดยตรงมีเป็นจ านวนมาก ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลด้วยวิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้น าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการก าหนดทิศทางการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น 
รวมถึงมีบทบาทในการเป็นตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประสานงานกับราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อันประกอบด้วยตัวแทนจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศ
ไทย สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย 
 กลุ่มท่ี 3 ผู้ให้ข้อมูลหลักจากนักวิชาการท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านการปกครองท้องถิ่น 
 เหตุผลที่คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ เนื่องจาก ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ
ด้านการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น ผ่านกระบวนการท างานวิจัย การเขียนบทความ 
ต ารา ด้านการกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นจ านวนมาก แต่อย่างไรก็ตาม 
นักวิชาการด้านการกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงคัดเลือก
ผู้ให้ข้อมูลจากนักวิชาการที่มีชื่อเสียงและมีผลงานตีพิมพ์ด้านการปกครองท้องถิ่นรวมถึงสถาบันที่
ด าเนินงานเชิงวิชาการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและการปกครองท้องถิ่น 
 
ขั้นตอนในการด าเนินวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยตามกรอบของวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปอย่างระบบและมีระเบียบ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 เพ่ือศึกษาบริบทของการกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย  
 1. เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและ
การปกครองท้องถิ่นในมิติของประเทศไทย 
 2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
 ขั้นตอนที่ 2 เพ่ือศึกษาแนวทางการที่จะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกนอกระบบ
ราชการ 
 1. เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
 3. วิธีการเดลฟาย (Delphi Technique) โดยเก็บข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้วิจัยสร้าง
แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญจากข้อมูลที่ได้ศึกษาแนวทางความเป็นอิสระในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงาน
คลังและงบประมาณ ด้านภารกิจและอ านาจหน้าที่ และด้านการก ากับดูแล  
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 ขั้นตอนที่ 3 เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารงานที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การออกนอกระบบราชการ 
 ผู้วิจัยใช้การประชุมเชิงนโยบาย (Policy Meeting) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 
 ผู้วิจัยสามารถสรุปขั้นตอนวิธีด าเนินการวิจัยได้ดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่2 สรุปขั้นตอนการด าเนินวิธีการวิจัย 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนวิธีด าเนินการวิจัย เพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่มีความเป็นระเบียบและครบถ้วน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือจากการทบทวนแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี 1 
ศึกษาบริบทด้านการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทย 

1. การวิจัยเอกสาร 
2. การสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก 
 
 

ขั้นตอนท่ี 2 
ศึกษาแนวทางการที่จะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกนอกระบบราชการ 

1. การวิจัยเอกสาร 
2. การสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก 
3. วิธีการเดลฟาย 
 
 

ขั้นตอนท่ี 3 
ศึกษารูปแบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกนอกระบบราชการ 

1. การประชุมเชิงนโยบาย (Policy Meeting) 
 

รูปแบบการบริหารงานท่ีเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกนอกระบบราชการ 
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ตารางที ่3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรเก็บข้อมูล 
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาบริบทด้านการกระจายอ านาจและ
การปกครองท้องถิ่นไทย 

1. การวิจัยเอกสาร 
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์ไว้
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และมีแบบบันทึกข้อมูล 
เครื่องบันทึกเสียงและกล้องถ่ายรูปเป็นอุปกรณ์ในการ
เก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยขออนุญาตจากผู้ให้ข้อมูลหลักก่อน
การบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาแนวทางที่จะน าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นออกนอกระบบราชการ 

1. การวิจัยเอกสาร 
2. การสัมภาษณ์ เชิงลึกโดยมีแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์ไว้
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและมีแบบบันทึกข้อมูล 
เครื่องบันทึกเสียงและกล้องถ่ายรูปเป็นอุปกรณ์ในการ
เก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยขออนุญาตจากผู้ให้ข้อมูลหลักก่อน
การบันทึกข้อมูล 
3. วิธีการเดลฟาย มีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูลและเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 

ขั้นตอนท่ี 3 ศึกษารูปแบบการบรหิารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกนอกระบบราชการ 
 

1. การวิจัยเอกสาร 
2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
3. การประชุมเชิงนโยบาย โดยผู้วิจัยได้ก าหนดการประชุม
จากการสังเคราะห์ผลการศึกษาข้างต้นและรูปแบบการ
บริหารที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้
ผู้วิจัยคัดเลือกผู้มาร่วมสนทนาจากผู้ที่สามารถให้ค าตอบได้
ตรงตามประเด็น มีภูมิหลังและประสบการณ์เกี่ยวกับการ
กระจายอ านาจ การปกครองท้องถิ่น และการบริหารราชการ
ไทย จ านวน 6 – 12 คน เพราะเป็นขนาดที่ก าลังเหมาะสมที่
จะก่อให้เกิดการถกประเด็นปัญหาและการสนทนา รวมทั้ง
การสร้างสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสมกับการพู ดคุ ย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระ และมีแบบบันทึกข้อมูล 
เครื่องบันทึกเสียงและกล้องถ่ายรูปเป็นอุปกรณ์ในการเก็บ
ข้อมูล โดยผู้วิจัยขออนุญาตกลุ่มก่อนการบันทึกข้อมูล 

 
 ส าหรับแบบสอบถามวิธีการเดลฟายนั้น เมื่อผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามเสร็จแล้วน าเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาและปรับแก้ตามค าแนะน าแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน (ภาคผนวก จ) พิจารณา
ตรวจสอบความเที่ยวตรงของแบบสอบถามโดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์การวิจัยด้วยค่า IOC (Index of Item - Objective Congruence) ซึ่งแบบสอบถามของ
ผู้เชี่ยวชาญแบ่งเป็น 3 กรณี คือ 
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  +1 แสดงว่า ข้อค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
  - 1 แสดงว่า ข้อค าถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
    0 แสดงว่า ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 เกณฑ์การพิจารณาข้อค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จะต้องมีค่าดัชนี IOC ที่มีค่า
มากกว่า 0.50 ขึ้นไป (ประสบชัย พสุนนท์, 2558 : 381) โดยผลการวิเคราะห์ความเที่ยวตรงของข้อ
ค าถาม ปรากฎว่าข้อค าถามทุกข้อผ่านเกณฑ์ มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย 
(Analytic Induction) คือ การตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากสิ่งที่เป็นรูปธรรม ซึ่งได้มาจากการ
สัมภาษณ์ การประชุมเชิงนโยบาย ทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการไป
พร้อมๆ กับการเก็บข้อมูล เป็นกระบวนการหรือขั้นตอนที่ซ้ าๆ ( Iterative) ย้อนกลับไปกลับมา 
(Ongoing and Iterative (nonlinear) Process) มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ จากนั้นน า
ข้อมูลมาถอดเทปอย่างละเอียด แบบค าต่อค า (Transcription of Data)มีการจัดกลุ่ม (Categories) 
และให้รหัส (Coding) เมื่อเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมได้ข้อมูลใหม่มาก็วกกลับมาจัดกลุ่มใหม่ และอาจให้รหัส
ใหม่ (Re-Coding) ด าเนินการไปเรื่อยๆ จนไม่มีกลุ่มใหม่หรือแนวคิดใหม่เกิดขึ้น ทั้งนี้ตลอดช่วงการ
วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยมีการจดบันทึกความจ า (Memoing) ที่สะท้อนให้เห็นกระบวนการเรียนรู้ที่
เกิดข้ึนจากข้อมูล (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และกรรณิการ์ สุขเกษม, 2547 : 241-241) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเทคนิคเดลฟาย ผู้วิจัยน าค าตอบที่ได้ข้อมูลจาก
ผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่ามัธยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) ค่าพิสัยควอไทล์ (Interquartile 
Range) ของแบบสอบถามเดลฟายในแต่ละครั้ง 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดประชุมเชิงนโยบาย (Policy Meeting) ผู้วิจัยได้จากวิเคราะห์
แบบองค์รวมและหาความสัมพันธ์ของผลการศึกษาที่น าไปสู่การสรุปเป็นแนวทางในการออกนอก
ระบบราชการและรูปแบบการบริหารงานที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกนอก
ระบบราชการ 
 
วิธีการเดลฟาย 

 
 วิธีการเดลฟาย (Delphi Techique) เป็นกระบวนการและวิธีการแสวงหาข้อมูล เพ่ือการ
คาดการณ์ การพยากรณ์หาแนวโน้มที่จะเป็นไปได้หรือน่าจะเป็นไปได้ ในสถานการณ์ใด สถานการณ์
หนึ่งจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านในศาสตร์สาขานั้น ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงการนัดหมาย
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญให้มาเผชิญหน้ากันเพ่ือแสดงความคิดเห็นและไม่มีการเปิดเผยรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ จึง
ท าให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระ ไม่ถูก
ครอบง าด้วยความคิดเห็นของผู้อ่ืนและกระบวนการกลุ่ม (น้ าผึ้ง มีศีล , 2559 : 3) โดยการให้ข้อมูล
ของผู้เชี่ยวชาญนั้นใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้เ ชี่ยวชาญหรือ
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ผู้ทรงคุณวุฒิจ าเป็นต้องตอบแบบสอบถามหลายรอบ (โดยทั่วไปก าหนดที่ 3 รอบหรือ 4 รอบ) เป็น
การให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้มีโอกาสได้ใคร่ครวญความคิดเห็นของ
ตนน ามาสู่ข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลของเทคนิคเดลฟายนิยมใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามในรอบแรกจะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Opened End) ซึ่งเป็น
การถามอย่างกว้างๆ ครอบคลุมตามประเด็นของการวิจัย ต่อจากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมา
สังเคราะห์แล้วสร้างแบบสอบถามในรอบที่สองซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบมาตรส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นในลักษณะการจัดระดับความส าคัญในแต่ละข้อ
ค าถาม โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบรอบนี้คือ ค่ามัธยฐาน ฐานนิยม และค่าพิสัยควอไทล์ 
ต่อจากนั้นน าข้อค าถามเดิมมาสร้างแบบสอบถามรอบที่สามและเพ่ิมต่ าแหน่งขอค่ามัธยฐานและค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ เขียนเครื่องหมายแสดงต าแหน่งที่ผู้เชี่ยวชาญผู้นั้นได้ตอบไปแล้วในแบบสอบถาม
รอบที่สอง แล้วส่งกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งเพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาเปรียบเทียบค าตอบหรือ
ยืนยันค าตอบเดิมหรือเปลี่ยนแปลงค าถามใหม่ แล้วน าข้อมูลที่ได้จากรอบนี้ ถ้าผลการวิเคราะห์ความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญสอดคล้องกันก็สามารถยุติกระบวนการวิจัยได้หรืออาจกล่าวได้ว่าข้อมูลได้รับ
ฉันทามติร่วมกันจากผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นกระบวนการเดลฟายเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับระหว่างผู้วิจัย
และผู้เชี่ยวชาญโดยผู้วิจัยน าเสนอด้วยค่าสถิติประกอบด้วยข้อมูล 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก ประกอบด้วย
ค่าสถิติ 2 ส่วน คือ ค่าสถิติที่แสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยสรุปรวมซึ่งอาจแสดงด้วยค่าเฉลี่ย 
ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยมหรือร้อยละเพ่ือแสดงความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ ค่าสถิติส่วนที่สอง คือ 
ค่าสถิติที่แสดงการกระจายของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือแสดงระดับความสอดคล้องของ
ความคิดของผู้เชี่ยวชาญ สถิติที่พบบ่อย ได้แก่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ หรือ
การแจกแจงความถี่หรือร้อยละในแต่ละกลุ่มค าตอบ กลุ่มที่สอง เป็นตัว เลขที่แสดงค าตอบของ
ผู้เชี่ยวชาญในรอบที่แล้วเพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นความสอดคล้องหรือความแตกต่างของความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่แล้วเพ่ือเปรียบเทียวให้เห็นความสอดคล้องหรือความแตกต่างของความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนกับความคิดเห็นของกลุ่ม (วรสิทธิ์ เจริญพุฒ และ เพ็ญศรี ฉิรินัง, 
2558 : 33-34) 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเดลฟาย 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม  
 ระดับ 5 หมายถึง  แนวทางการเพ่ิมความเป็นอิสระมีความเป็นไปได้มากท่ีสุด 
 ระดับ 4 หมายถึง  แนวทางการเพ่ิมความเป็นอิสระมีความเป็นไปได้มาก 
 ระดับ 3 หมายถึง  แนวทางการเพ่ิมความเป็นอิสระมีความเป็นไปได้ปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง  แนวทางการเพ่ิมความเป็นอิสระมีความเป็นไปได้น้อย 
 ระดับ 1 หมายถึง  แนวทางการเพ่ิมความเป็นอิสระมีความเป็นไปได้น้อยที่สุด 
  
 การก าหนดค่าน้ าหนักของแต่ละข้อมีดังนี้ แนวทางการเพ่ิมความเป็นอิสระให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นไปได้มากที่สุด ให้ค่าน้ าหนัก 5 คะแนน มีความเป็นไปได้มาก ให้ค่า
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น้ าหนัก 4 คะแนน มีความเป็นไปได้ปานกลาง ให้ค่าน้ าหนัก 3 คะแนน มีความเป็นไปได้น้อย มีค่า
น้ าหนัก 2 คะแนน และมีความเป็นไปได้น้อยที่สุด ให้ค่าน้ าหนัก 1 คะแนน 
 
 2. แบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า เมื่อค านวณค่าเฉลี่ยรายข้อแล้วแปลผลเทียบกับ
เกณฑ์เพ่ือแปลความหมาย ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง แนวทางการเพ่ิมความเป็นอิสระมีความเปน็ไปได้มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.45 หมายถึง แนวทางการเพ่ิมความเป็นอิสระมีความเป็นไปได้มาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.45 หมายถึง แนวทางการเพ่ิมความเป็นอิสระมีความเปน็ไปได้ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49  หมายถึง แนวทางการเพ่ิมความเป็นอิสระมีความเป็นไปได้น้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง แนวทางการเพ่ิมความเป็นอิสระมีความเป็นไปได้น้อยที่สุด 
 
 3. แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าเม่ือค านวณหาค่ามัธยฐาน แต่ละข้อแล้วน ามาเทียบ
เกณฑ์เพ่ือแปลความหมาย ดังนี้  
 ค่ามัธยฐาน 4.50 – 5.00 หมายถึง ข้อความนี้มีความเหมาะสมมากที่สุด 
 ค่ามัธยฐาน 3.50 – 4.45 หมายถึง ข้อความนี้มีความเหมาะสมมาก 
 ค่ามัธยฐาน 2.50 – 3.45 หมายถึง ข้อความนี้มีความเหมาะสมปานกลาง 
 ค่ามัธยฐาน 1.50 – 2.49  หมายถึง ข้อความนี้มีความเหมาะสมน้อย 
 ค่ามัธยฐาน 1.00 – 1.49 หมายถึง ข้อความนี้มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
 
 4. แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าเม่ือค านวณหาค่านิยมระหว่างควอไทล์ แต่ละข้อจาก
ค าตอบของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว พิจารณาความสอดคล้องตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ สูงกว่า 3.00   แสดงว่า ค าตอบของผู้ทรงคุณวุฒิไม่มี 
       ความสอดคล้องกัน 
 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ระหว่าง 2.00 – 2.99  แสดงว่า ค าตอบของผู้ทรงคุณวุฒิมี 
       ความสอดคล้องกันต่ า 
 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ระหว่าง 1.01 – 1.99  แสดงว่า ค าตอบของผู้ทรงคุณวุฒิมี 
       ความสอดคล้องกันปานกลาง 
 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ระหว่าง 0.51 – 1.00  แสดงว่า ค าตอบของผู้ทรงคุณวุฒิมี 
       ความสอดคล้องกันสูง 
 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ต่ ากว่า 0.50  แสดงว่า ค าตอบของผู้ทรงคุณวุฒิมี 
       ความสอดคล้องกันสูงมาก 
 ดังนั้นค่าความสอดคล้องที่ก าหนดเป็นเกณฑ์ท่ียอมรับในการวิจัยมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
เท่ากับหรือน้อยกว่า 1.00 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาเรื่องการสร้างความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการออกนอก

ระบบราชการ ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการศึกษาที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต ารา บทความ 
งานวิจัย การสัมภาษณ์จากผู้ ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) การจัดท าวิธีการเดลฟายจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ  และการจัดประชุมเชิงนโยบาย (Policy Meeting) โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลมี
รายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1 บริบทของการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทย 
ตอนที่ 2 แนวทางการน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกนอกระบบราชการ 
ตอนที่ 3 รูปแบบการบริหารที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกนอก

ระบบราชการ 
 

ตอนที่ 1 
บริบทของการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทย 
  
 การศึกษาในประเด็นนี้เพ่ือตอบโจทย์วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาบริบทของการกระจาย
อ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทย โดยผู้วิจัยไม่ได้แยกประเด็นระหว่างการกระจายอ านาจกับการ
ปกครองท้องถิ่นออกจากกัน แต่จะใช้วิธีการศึกษาและบรรยายควบคู่กัน เพราะการกระจายอ านาจกับ
การปกครองท้องถิ่นเป็นประเด็นที่มีความสัมพันธ์กันสูง กล่าวคือ แนวคิดการกระจายอ านาจ
ก่อให้เกิดการปกครองท้องถิ่น ซึ่งการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยจะก้าวหน้าหรือถอยหลังขึ้นอยู่
กับการกระจายอ านาจของรัฐบาลไทยในแต่ละยุค ดังนั้นผู้วิจัยจึงขออนุญาตบรรยายการกระจาย
อ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทยไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้การได้มาซึ่งข้อมูลของบริบทการกระจาย
อ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทยนั้น ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม 
เอกสาร หนังสือ ต ารา งานวิจัย บทความ ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น 
ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านการปกครอง
ท้องถิ่น และเมื่อผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลได้และข้อมูลมาวิเคราะห์ ผู้วิจัยเห็นว่าการปกครองท้องถิ่น
ไทยเกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน การน าเสนอในภาพรวมท าให้ไม่สามารถเห็นวิวัฒนาการของการกระจาย
อ านาจและการปกครองท้องถิ่น เพราะในบางช่วงเวลาการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นมี
ความเจริญรุ่งเรือง แต่ในขณะเดียวกันในบางช่วงเวลาการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น
กลับชะงักอยู่กับที่หรือชะลอตัวลง ดังนั้นผู้วิจัยจึงแบ่งช่วงเวลาของบริบทการกระจายอ านาจและการ
ปกครองท้องถิ่นออกเป็น 5 ระยะ คือ ระยะแรก ปฐมฤกษ์ของการกระจายอ านาจและการปกครอง
ท้องถิ่นไทยภายใต้การปกครองในระบอบสมบูรณาสิทธิราชย์ (รัชกาลที่ 5 ถึง รัชกาลที่ 7 ก่อน
เปลี่ยนแปลงการปกครอง) ระยะที่สอง คือ ยุคเริ่มต้นของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (24 
มิถุนายน พ.ศ.2475) ถึง วันมหาวิปโยค ระยะที่สาม คือ ยุคประชาธิปไตยเริ่มเบ่งบาน จนถึง 
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เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ระยะที่สี่ คือ ยุคเบ่งบานของการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น 
จนถึง ระบบผู้ว่า CEO และระยะที่ห้า คือ ยุคการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไขของความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองระดับชาติ ซึ่งรายละเอียดในแต่ละช่วงระยะเวลามี
ดังต่อไปนี้ 
 
ระยะแรก ปฐมฤกษ์ของกำรกระจำยอ ำนำจและกำรปกครองท้องถิ่นภำยใต้กำรปกครองในระบอบ 

สมบูรณำญำสิทธิรำชย์ (รัชกำลที่ 5 ถึง รัชกำลที่ 7 ก่อนเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง) 
 การปกครองท้องถิ่นไทยถือก าเนิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 อันเป็นผลมาจากการปฏิรูป
การปกครองประเทศสยาม เนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมและแนวคิด
ตะวันตก โดยน าพาองค์ความรู้และวิทยาการต่าง ๆ เข้ามาในประเทศ ประกอบกับในช่วงตอนต้นกรุง
รัตนโกสินทร์ได้มีการส่งคนไทยไปศึกษาต่างประเทศ เมื่อส าเร็จการศึกษาได้น าองค์ความรู้ด้านการ
ปกครอง ระบบกฎหมายของต่างประเทศมาใช้กับประเทศไทยและด้วยปัจจัยอีกหลายประการส่งผล
ให้พระองค์ทรงท าการปฏิรูปการปกครองขนานใหญ่ โดยมีความประสงค์จะยุบประเทศราชและให้มา
รวมเป็นหัวเมืองในราชอาณาจักรเพ่ือเสริมสร้างความเป็นเอกภาพของชาติ ผลของการปฏิรูปประเทศ
พระองค์ท่านได้วางกรอบการจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การ
บริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในส่วน
ของการบริหารราชการส่วนกลาง พระองค์ท่านได้ยกเลิกอัครมหาเสนาบดีและจตุสดมภ์ แล้วจัดให้มี
การบริหารปกครองประเทศแบบกรมต่อมาได้ยกฐานะกรมเป็นกระทรวงจ านวน 12 กระทรวง แต่
ต่อมาได้ยกเลิก 3 กระทรวงและตั้งเพ่ิมกระทรวงใหม่อีก 1 กระทรวง (ลิขิต ธีรเวคิน, 2554 : 101-105) 
 ส าหรับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคพระองค์ได้ยกเลิกระบบกินเมืองหรือระบบเจ้าเมืองซึ่ง
มีลักษณะที่เจ้าเมืองเป็นคนในท้องถิ่นหรือสืบทอดเชื้อสายจากเจ้าเมืองคนก่อน ท าหน้าที่บริหาร
ปกครองและมีสิทธิ์ในการเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมจากประชาชนรวมถึงค่าราชการต่างๆ โดยส่ง
เงินที่เก็บได้ส่วนหนึ่งให้แก่รัฐบาลกลาง เปลี่ยนมาเป็นระบบราชการที่เน้นการรวมอ านาจเข้าสู่
ส่วนกลางเพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศ พระองค์ได้จัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล เมือง 
อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน โดยมณฑลเทศาภิบาลเป็นหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคขนาดใหญ่ที่เกิด
จากการรวบรวมหัวเมืองตามชายแดนต่าง ๆ ขึ้นเป็นเขตปกครองและให้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา
ของกระทรวงมหาดไทยและต่อมามีการประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่น ร.ศ.116 
และข้อบังคับลักษณะปกครองหัวเมือง ร.ศ.117 ส่งผลให้รัฐบาลมีอ านาจจัดการปกครองหัวเมืองได้
อย่ างเต็ มรูปแบบ โดยการปกครองมณ ฑลเทศาภิบาล มี ข้ าหลวงเทศาภิบ าลขึ้นตรงต่ อ
กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ เป็นผู้ปกครองและเป็นผู้บัญชาการและตรวจตราสถานการณ์บริหาร
ราชการในเขตมณฑล รับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้ว่าราชการแล้วถ่ายทอดมายังรัฐบาล
ส่วนกลาง รวมทั้งรับค าสั่งจากรัฐบาลส่วนกลางไปถ่ายทอดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในมณฑลหรืออาจจะ
กล่าวได้ว่าข้าหลวงมณฑลเทศาภิบาลท าหน้าที่เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงรัฐบาลกลางกับหน่วยราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค นอกจากนี้มีการจัดตั้งจังหวัด อ าเภอ โดยมีบุคลากรที่มาจากการแต่งตั้งของ
ส่วนกลางเป็นผู้บังคับบัญชาและมีการจัดตั้งต าบล (ก านัน) หมู่บ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) ซึ่งก านันและ
ผู้ใหญ่บ้านมาจากการเลือกตั้งของประชาชน (โดม ไกรปกรณ,์ 2560 ; ลิขิต ธีรเวคิน, 2554 : 105-106) 
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 ส าหรับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พระองค์ท่านได้จัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพมหานคร
ขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่รักษาความสะอาดและจัดสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพฯ และเป็นการริเริ่มให้ประชาชนรู้จักการปกครองตนเอง เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ทางการเมือง พร้อมกันนี้พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชก าหนดสุขาภิบาล
กรุงเทพ รศ.116 (2440) ซึ่งถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นฉบับแรกของ
ประเทศไทย โดยสาระส าคัญของกฎหมายฉบับนี้คือให้มีการจัดการปกครองประเทศในรูปแบบ
สุขาภิบาล อยู่ภายใต้การด าเนินงานของกรมสุขาภิบาลโดยมีเสนาบดีนครบาลเป็นผู้บังคับบัญชา มี
ลักษณะการบริหารงานสุขาภิบาลแบบคณะกรรมการที่มาจากข้าราชการจากการแต่งตั้ง 
 ผลของการด าเนินงานของสุขาภิบาลกรุงเทพมหานครเป็นที่พอพระทัยรัชกาลที่ 5 เป็นอย่าง
มาก จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการขยายสุขาภิบาลออกไปตามหัวเมืองต่าง ๆ และให้มีการด าเนินการใน
รูปแบบสุขาภิบาลในหัวเมืองเช่นเดียวกับมินิซิเปิลของประเทศฝรั่งเศส แต่เป็นมินิซิเปิลเล็ก ๆ จัดแบ่ง
ตามลักษณะภูมิประเทศและควรจัดในย่านตลาดเพราะประชาชนมีความเข้าใจให้ความร่วมมือกับทาง
ราชการ จึงจัดตั้งสุขาภิบาลต าบลท่าฉลอมข้ึนเป็นต้นแบบสุขาภิบาลหัวเมือง ทรงมีพระบรมราโชบาย
เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เริ่มจากตั้งให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และผู้ที่เป็นที่ยอมรับของคนในท้องที่ร่วมเป็นคณะกรรมการสุขาภิบาลของท้องถิ่นท่าฉลอม (กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2554 : 27-33) และต่อมามีการจัดตั้งสุขาภิบาลในหัวเมืองต่างๆ ทั่ว
ประเทศ มีการจัดท าพระราชบัญญัติสุขาภิบาล รศ. 127 (พ.ศ.2541) ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ (1) 
การรักษาความสะอาดในท้องที่สุขาภิบาลนั้น ๆ (2) ป้องกันและรักษาโรคภัยไข้เจ็บในท้องที่ (3) การ
บ ารุงรักษาการสัญจรไปมาในท้องที่ให้สะดวกมากยั่งยืน และตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้จ าแนก
สุขาภิบาลออกเป็น 2 ประเภทคือ สุขาภิบาลตามหัวเมืองและสุขาภิบาลต าบล ในมิติการบริหาร
สุขาภิบาลนั้นมีการบริหารงานในลักษณะคณะกรรมการสุขาภิบาลที่มาจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐทั้งสิ้น ท าหน้าที่ทั้งด้านนิติบัญญัติและบริหาร  
 ในยุครัชกาลที่  6 มีความพยายามทดลองการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตย โดย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้สร้างเมืองดุสิตธานีเป็นเมืองจ าลองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยเพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ทั้งนี้เมืองดุสิตธานีถูกสร้างขึ้นในปี 
พ.ศ.2461 ภายในพระราชวังดุสิต มีถนน อาคาร สถานที่ราชการ ร้านค้า และบ้านเรือนเหมือนเมือง 
ๆ หนึ่ง แล้วสมมุติให้ข้าราชการ บริพาร ขุนนาง มหาดเล็กของพระองค์เป็นราษฎรของเมืองและให้
แสดงบทบาทสมมติ มีการสร้างบ้านได้ ผู้สร้างบ้านจะต้องยื่นเรื่องเพ่ือขอซื้อที่ดินส าหรับแต่ละหลัง มี
การช าระค่าน้ า ค่าไฟ เงินที่เก็บได้จะน ามาบ ารุงดุสิตธานีและมีพนักงานคอยตรวจตรา ในด้านการเมือง
นั้น เมืองดุสิตธานีมีการจัดเลือกตั้งสภานครภิบาลท าหน้าที่ปกครองเมือง โดยมีพรรคการเมือง 2 พรรค 
คือ พรรคแพรแถบสีน้ าเงินและพรรคแพรแถบสีแดง มีการอภิปรายถกเถียงกันระหว่างคณะนคราภิบาล
กับฝ่ายค้านเพ่ือเป็นแบบอย่างให้คนทั้งหลายได้เห็นและคุ้นเคยกับกระบวนการประชาธิปไตย มีการ
ออกกฎหมายจัดระบบภาษีอากร มีการสร้างธรรมนูญลักษณะปกครอง คณะนคราภิบาล (ดุสิตธานี)
พ.ศ.2461 มี 51 มาตรา และมีการแก้ไขเพ่ิมเติม 2 ครั้ง ลักษณะในการปกครองเมืองดุสิตธานีเป็นการ
ทดลองการจัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล ซึ่งเป็นการบริหารแบบประชาธิปไตยที่
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ให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้นมีส่วนร่วม (นรนิต เศรษฐบุตร, 2550) ดังนั้น เมื่อสิ้นรัชกาลที่ 6 พบว่าการ
ปกครองท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาลไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใด ๆ ทั้งสิ้น กล่าวคือ ไม่มีจ านวนเพ่ิมขึ้น
และไม่ลดลง มีสุขาภิบาลจ านวน 35 แห่งที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่สิ่ง
พระองค์ทรงด าเนินการคือการสร้างเมืองจ าลองดุสิตธานี เป็นสถานที่ทดลองการปกครอง
ประชาธิปไตยและการปกครองท้องถิ่นอีก 
 ในช่วงรัชกาลที่ 7 ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของการปกครองประเทศไทย โดยในยุคแรก
ของรัชกาลที่ 7 มีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และยุคหลังของรัชกาลที่ 7 จะเป็นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนึ่งในยุคตอนต้นนี้จะขอน าเสนอการปกครองท้องถิ่นในรัชกาลที่ 7 
ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 ซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงเห็น
ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มุ่งหวังให้การปกครอง
ท้องถิ่นเป็นสถาบันส าหรับการศึกษา การเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย รัชกาลที่ 7 จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดการประชาภิบาลขึ้น โดยมี Richard R.Craig 
เป็นหัวหน้าคณะในการศึกษารูปแบบการปกครองท้องถิ่นของต่างประเทศ และผลการศึกษาพบว่า 
การปกครองท้องถิ่นที่เหมาะสมกับประเทศไทยคือรูปแบบเทศบาล จึงมีการร่างพระราชบัญญัติเทศบาล
ขึ้นและได้รับการพิจารณาในสภาเสนาบดีเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2493 และให้กรมร่างกฎหมาย
พิจารณาหลักการพร้อมเตรียมน าพระราชบัญญัติดังกล่าวไปบังคับใช้เป็นกฎหมาย แต่ไม่ประสบ
ความส าเร็จในเชิงปฏิบัติ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 โดยกลุ่มคณะราษฎร์  
 ดังนั้น ในยุคแรกนี้ รัชกาลที่ 5 ได้ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นระบบราชการที่มี
ความทันสมัยเฉกเช่นเดียวกับประเทศล่าอาณานิคม ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นประเทศชาติตะวันตกท่ีมีการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยและด้วยความเกรงกลัวจะเสียดินแดนให้กับประเทศล่าอาณานิคม ท าให้
รัชกาลที่ 5 สร้างระบบรัฐชาติ (Nation-State) ซึ่งเป็นการสร้างความเป็นชาตินิยมแบบรวมอ านาจ
เข้าสู่ส่วนกลางเพ่ือความมั่นคงต่ออ านาจอธิปไตย กระทรวงมหาดไทยจึงเป็นศูนย์กลางของอ านาจใน
การบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะการบริหารราชการส่วนภูมิภาคด้วยกระบวนการจัดตั้งระบบ
มณฑลเทศาภิบาลขึ้น ถึงแม้จะมีความพยายามในการรวมศูนย์อ านาจ แต่ด้วยอิทธิพลของชาติ
ตะวันตกและกระแสประชาธิปไตยท าให้พระองค์ให้ความส าคัญการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย
วิธีการจัดให้มีการเลือกตั้งครั้งแรกในเขตหมู่บ้านและต าบลซึ่งเป็นการปกครองท้องที่มิใช่การปกครอง
ท้องถิ่น ในขณะที่การปกครองท้องถิ่นมีการจัดตั้งสุขาภิบาลขึ้นแต่โครงสร้างการบริหารทั้งหมดมิได้มา
จากการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่โดยส่วนใหญ่มาจากการแต่งตั้งข้าราชการไปด ารงต าแหน่ง
บริหาร จึงท าให้การปกครองท้องถิ่นไม่ได้สะท้อนถึงการปกครองท้องถิ่นที่แท้จริงและการให้อ านาจ
กับท้องถิ่นก็ไม่ได้เป็นไปตามหลักการกระจายอ านาจเพราะอ านาจทั้งหมดยังคงผูกขาดหรือถูกควบคุม
โดยราชการส่วนกลางหรืออาจจะกล่าวได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยถูกสร้างขึ้นโดยรัฐมิได้
เกิดขึ้นจากการเรียกร้องของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประเทศไทยมีการปกครองใน
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monarchy) มาอย่างยาวนาน ซึ่งลักษณะการปกครองใน
รูปแบบนี้ให้ความส าคัญกับระบบรวมอ านาจ (Centralization on Authority) ท าให้ระบบการมีส่วน
ร่วมของประชาชนไม่ปรากฏขึ้นและส่งผลให้การปกครองท้องถิ่นยึดติดกับระบบราชการมาตั้งแต่การ
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เริ่มสถาปนาการปกครองท้องถิ่น นอกจากนี้หากพิจารณาในช่วงปลายยุคนี้จะพบว่ากระแส
ประชาธิปไตยเริ่มมีอิทธิพลเพ่ิมมากขึ้นและเพ่ือเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่คาดว่า
น่าจะเกิดขึ้นในอนาคต รัฐจึงได้ทดลองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยด้วยการจัดตั้งเมืองจ าลอง
ดุสิตธานีและมีการศึกษารูปแบบการปกครองท้องถิ่นโดยมุ่งหวังให้การปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันใน
การเรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย แต่ก็ทนกระแสประชาธิปไตยของกลุ่มก้าวหน้าไม่ได้
จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ระบอบประชาธิปไตย 
 
ระยะที่สอง ยุคเริ่มต้นของกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย (24 มิถุนำยน พ.ศ.2475) ถึง  

วันมหำวิปโยค 
การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นในระยะเริ่มตั้งแต่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง

การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย จนกระทั่งถึง
เหตุการณ์วันมหาวิปโยค คือ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 ซึ่งถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ทั้งนี้รายละเอียดของการกระจายอ านาจและการ
ปกครองท้องถิ่นมีดังต่อไปนี้ 

หลังจากคณะราษฎร์ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่
ระบอบประชาธิปไตย ท าให้การบริหารราชการแผ่นดิน อ านาจการบริหารมีการเปลี่ยนแปลงจาก
พระมหากษัตริย์มาสู่คณะราษฎร์ ส่งผลให้ยุคเริ่มแรกของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น 
การบริหารราชการแผ่นดินอยู่ภายใต้อ านาจของกลุ่มคณะราษฎร์รวมถึงการจัดรูปแบบการปกครอง
ท้องถิ่นด้วยเช่นกันและมีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักร
สยาม พ.ศ.2476 และในสาระส าคัญของพระราชบัญญัตินี้ตามมาตรา 4 ได้จัดแบ่งการบริหารราชการ
แผ่นดินออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยให้ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นท าราชการที่เกี่ยวกับอ านาจและหน้าที่
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องที่และให้จ าแนก
ราชการส่วนท้องถิ่นออกเป็น 3 ประเภท คือประเภทแรกเทศบาลต าบล ได้แก่ต าบลต่าง ๆ ประเภทที่
สอง เทศบาลเมืองและนครบาล ได้แก่ เทศบาลต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ตั้งส านักงานจังหวัดหรือเทศบาลในที่
ชุมชนซึ่งจะได้มีกฎหมายประกาศให้เป็นเทศบาลเมืองหรือนครบาล และประเภทที่ สาม สหเทศบาล 
ได้แก่ เทศบาลต่างๆ ซึ่งรวมกันเพ่ือประกอบกิจการบางชนิด (มาตรา 26, มาตรา 27) 

รัฐบาลคณะราษฎร์ได้จัดท าพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2476 ขึ้น โดยมุ่งหมายให้มีการ
ปกครองท้องถิ่นเพียงรูปแบบเดียวคือ เทศบาล และจะยกฐานะต าบลทั่วประเทศในขณะนั้นประมาณ
สี่พันกว่าต าบลเป็นเทศบาล มีการจัดระเบียบเทศบาลออกเป็น 3 ประเภทคือ เทศบาลต าบล เทศบาล
เมือง และเทศบาลนคร มีโครงสร้างองค์กรภายในเทศบาลแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ สภาเทศบาลและ
คณะเทศมนตรี โดยสภาเทศบาลท าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ มีสมาชิกสภาเทศบาล (สท.) มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนในพ้ืนที่ ส าหรับคณะเทศมนตรีท าหน้าที่ด้านบริหาร มาจากการแต่งตั้งของ
สมาชิกสภาเทศบาลหรืออาจกล่าวได้ว่ามาจากการเลือกตั้งทางอ้อม 
 การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลในยุคเริ่มต้นนี้ประสบปัญหาด้านงบประมาณ ปัญหาด้าน
ความอ่อนแอของฝ่ายบริหาร ส่งผลให้การเจริญเติบโตและอัตราจ านวนการจัดตั้งเทศบาลเป็นไปด้วยความ
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ล่าช้า กล่าวคือ ตั้งแต่ปี 2478 ถึง 2500 มีการจัดตั้งเทศบาลเพียง 120 แห่ง (โกวิทย์ พวงงาม, 2550 : 137) 
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นท าให้จอมพล ป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นรื้อฟ้ืนรูปแบบ
สุขาภิบาลขึ้นมาในปี พ.ศ.2495และให้ข้าราชการที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าเป็นพ่ีเลี้ยงให้สมาชิก
กรรมการสุขาภิบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้เรียนรู้การปกครองท้องถิ่น (ธเนศวร์ เจริญเมือง, 
2548 : 86) นอกจากนี้จอมพล ป.พิบูลสงครามยังได้จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่ขึ้น 
2 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนต าบล ในปี พ.ศ. 2498 และ พ.ศ.
2499 ตามล าดับ เพ่ือให้ท าหน้าที่ในการด าเนินกิจการในพ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาล
อนึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นจากสภาจังหวัด ซึ่งจัดตั้ง
ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 ไม่ได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหากจาก
ราชการส่วนภูมิภาค แต่มีฐานะเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดและเมื่อมีการจัดตั้งองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพร้อมกับมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.2498 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสถานะเป็นนิติบุคคล และให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็น
หัวหน้าฝ่ายบริหาร มีปลัดจังหวัดเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอ
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการจังหวัดท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดในเขตอ าเภอนั้น ส าหรับสภาจังหวัดหรือเรียกว่าสมาชิกสภาจังหวัด (สจ.) มาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนในเขตจังหวัด  
 ต่อมาในปี  พ .ศ.2499 มีการจัดตั้ งองค์การบริหารส่ วนต าบลขึ้นมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนต าบล พ.ศ.2499 ก าหนดให้ต าบลมีฐานะเป็นหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่น มีสถานะเป็นนิติบุคคล มีโครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งออกเป็น 
2 ส่วน คือ สภาต าบลและคณะกรรมการต าบล โดยสภาต าบลท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ ประกอบด้วย
กลุ่มที่มาโดยต าแหน่งคือก านันและผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มสมาชิกที่มาจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้าน
เลือกตั้งหมู่บ้านละ 1 คน ส าหรับคณะกรรมการต าบลท าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยก านันเป็น
ประธานกรรมการต าบลโดยต าแหน่ง มีแพทย์ประจ าต าบลและผู้ใหญ่บ้านเป็นกรรมการ มีครูและ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายอ าเภอแต่งตั้งและกรรมการต าบลมีวาระ 5 ปี ต่อมาในยุคจอมพลถนอม กิตติขจรเป็น
นายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2509) มีการยุบองค์การบริหารส่วนต าบลและแต่งตั้งคณะกรรมการสภาต าบลที่
ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลขึ้นแทน โดยคณะกรรมการสภาต าบลส่วนใหญ่มาจากราชการส่วนภูมิภาค 
 ตลอดช่วงระยะเวลาในยุคนี้อ านาจการบริหารและการปกครองประเทศโดยส่วนใหญ่อยู่
ภายใต้ระบบราชการโดยเฉพาะรัฐบาลทหารซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการผูกขาดอ านาจในการปกครอง
ประเทศประกอบกับความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินและกระแสประชาธิปไตยที่เริ่มเบ่ง
บานและมีอิทธิพลต่อประเทศไทย ท าให้ประชาชนตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นและเรียกร้องทางการ
เมืองจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 
 ดังนั้น ในยุคนี้ประเทศไทยเริ่มมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่อ านาจการบริหาร
ยังคงอยู่ที่ระบบราชการส่วนกลางเป็นส าคัญหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอ านาจการ
บริหารจากเดิมอ านาจเป็นของพระมหากษัตริย์มาสู่กลุ่มคณะราษฎร์โดยใช้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือในการใช้อ านาจ ในส่วนการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดให้เป็นระบบ
ราชการอย่างเต็มรูปแบบด้วยการประกาศในพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
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ก าหนดให้การปกครองท้องถิ่นเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อีกทั้งให้อ านาจแก่ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล ซึ่งเป็นการปกครองท้องถิ่นที่มีอ านาจในการบริหารส่วนท้องถิ่น จึงท า
ให้การปกครองท้องถิ่นไม่ได้มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงและไม่ได้ตอบสนองต่อการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยเพราะประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นของตนเอง แต่อ านาจการ
บริหารอยู่ที่การบริหารราชการส่วนกลางเป็นหลัก โดยส่งบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมาด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงท าให้การปกครองท้องถิ่นในยุคนี้ถูกจัดตั้งโดยรัฐ ทั้ง 
ๆ ที่ประชาชนไม่ได้เรียกร้องหรือมีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบเทศบาล ท าให้การจัดตั้งเทศบาลเป็นเพียง
การจัดหน่วยงานในระบบราชการลงไปในพ้ืนที่หรืออาจจะกล่าวได้ว่าการปกครองท้องถิ่นเป็น
เครื่องมือของระบบราชการส าหรับการบริหารจัดการพ้ืนที่ โดยมิได้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนท าให้ประชาชนเป็นเพียงผู้รับบริการจากภาครัฐฝ่ายเดียว ซึ่งอาจจะสืบเนื่องมาจากระบบ
การปกครองประเทศที่ผูกขาดกับระบบรวมศูนย์อ านาจมากอย่างยาวนาน ท าให้ประชาชนไม่กล้าที่จะ
แสดงความคิดหรือมีส่วนร่วมในการปกครองพ้ืนที่ของตนเองประกอบกับช่องทางในการเข้าถึงพ้ืนที่
ทางการเมืองมีข้อจ ากัดและถูกปิดกั้นด้วยระบบราชการที่ส่งข้าราชการเข้าไปมีบทบาทในการก าหนด
ทิศทางการบริหารท้องถิ่นและข้าราชการจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคยังมีหน้าที่ซ้ าซ้อนกับอ านาจ
หน้าที่เดิม จึงอาจจะท าให้งานด้านการปกครองท้องถิ่นเป็นงานล าดับรองเพราะเป็นหน่วยงานที่จัดตั้ง
ขึ้นใหม่ เช่น ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดและมี
คณะกรรมการบริหารที่มาจากข้าราชการส่วนภูมิภาค จึงเป็นการเน้นย้ าถึงการขาดความเป็นอิสระ
ของการปกครองท้องถิ่นและการผูกมัดการปกครองท้องถิ่นเข้ากับระบบราชการ ซึ่งการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกก าหนดโดยรัฐส่วนกลาง สอดคล้องกับการให้ข้อมูลของ เชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ 
(2561) กล่าวว่า  
  “ระบบการปกครองไม่ว่าจะเป็นระบบใด การปกครองท้องถิ่นหรือ 
 Local Government มันเป็นสิ่งที่ Exist only by state คือ มันเกิดขึ้นได้โดย
 รัฐเท่านั้นหรือ Local is a creator of state” 
  
ระยะที่สำม ยุคประชำธิปไตยเริ่มเบ่งบำน จนถึง เหตุกำรณ์พฤษภำทมิฬ 
 การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นในระยะนี้เริ่มหลังจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 
พ.ศ.2516 หรือวันมหาวิปโยคสิ้นสุดลงจนถึงเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ (พ.ศ.2535) สิ้นสุด โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 หรือวันมหาวิปโยค เป็นเหตุการณ์ประท้วงทางการเมือง
ครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทย โดยมีประชาชนออกมาประท้วงเพ่ือเรียกร้องรัฐธรรมนูญจาก
รัฐบาลเผด็จการจอมพลถนอม กิตติขจร สืบเนื่องจากประเทศไทยปกครองอยู่ภายใต้รัฐบาลทหารมา
อย่างยาวนานกว่า 15 ปี เป็นการผ่องถ่ายอ านาจของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มาสู่จอมพลถนอม กิตติ
ขจร ประกอบกับการรัฐประหารตัวเองของจอมพลถนอม กิตติขจร การทุจริตในรัฐบาล และการพบ
ซากสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ จึงท าให้ประชาชน นิสิต นักศึกษา จ านวนมากไม่พอใจรัฐบาลจึง
ออกมาประท้วงขับไล่รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร และเรียกร้องรัฐธรรมนูญ น าไปสู่ค าสั่งของ
รัฐบาลให้ใช้ก าลังทหารเข้าปราบปรามประชาชนในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 เป็นผลให้เกิดความ
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สูญเสียแก่ชีวิตเป็นจ านวนมาก ภายหลังเหตุการณ์สงบลงมีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ โดยสมาชิกสภา
ร่างรัฐธรรมนูญประกอบด้วยประชาชนจากภาคส่วนต่างๆ ไม่มีนักการเมืองร่วมอยู่ด้วย และมีการ
เลือกตั้งทั่วไปใน พ.ศ.2518  ถือได้ว่าช่วงหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เป็นช่วงประชาธิปไตยเริ่ม
เบ่งบานและมีผลต่อการปกครองท้องถิ่นเพราะหลังจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ได้มีการเสนอให้
มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ก็ยังขาดแรงสนับสนุน การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และผล
สืบเนื่องจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 มีการจัดท าและประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2517 ที่มีความ
พยายามให้ประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งท้องถิ่นเองเป็นครั้งแรกและมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักวิชาการ
บางกลุ่มที่พยายามผลักดันกฎหมายสภาต าบลและต้องการให้ข้าราชการออกไปจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยมีการเขียนไว้ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2517 ให้มีการเตรียมตัว 2 ปี 
เพ่ือให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น จึงเป็นสาเหตุหนึ่งท าให้พลเรือเอกสงัด ชะลออยู่ ท าการรัฐประหารใน
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 เพราะเกรงว่าหากหมดเวลาของบทเฉพาะกาลและมีการเลือกตั้งท้องถิ่น
ขึ้นรวมทั้งทหารอาจจะเกรงกลัวพรรค คอมมิวนิสต์อาจจะชนะการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นและอาจมี
ผลต่อพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจะเข้ามามีอ านาจในโครงสร้างการปกครองได้ (บวรศักดิ์ 
อุวรรณโณ, 2557) 
 การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นเริ่มมีการเคลื่อนไหวอีกครั้งในการเลือกตั้งทั่วไป
เดือนมีนาคม พ.ศ.2535 มีพรรคการเมืองที่ประกาศนโยบายเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด แต่สุดท้ายก็
ไม่ประสบความส าเร็จเพราะพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้มีนโยบายดังกล่าวและต่อมา
ได้เกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬขึ้น สืบเนื่องจากความพยายามในการรวมศูนย์อ านาจของหัวหน้า รสช. 
ท าให้เกิดแรงต่อต้านจากกลุ่มประชาชนและภายหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬสิ้นสุดลงได้มีปลุกกระแส
ให้เกิดการปฏิรูปการเมืองไทยและการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นรวมถึงการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น 
เนื่องจากการขยายตัวของแนวคิดประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Democracy) ส่งผล
ให้คนสนใจการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการปฏิเสธอ านาจของระบบ
ราชการที่มีมากเกินไปในการจัดการปัญหาชุมชนเมือง ชนบท อันเป็นเหตุมาจากระบบการรวมศูนย์
อ านาจท าให้ให้ระบบสังคมเสื่อมลง ประกอบกับช่องทางการสื่อสารเริ่มสะดวกขึ้น ท าให้ประชาชน
ต่ืนตัวทางการเมืองและอยากเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งกระแสหนึ่งที่ภาค
ประชาชนและนักการเมืองได้ตื่นตัวเรียกร้องคือการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด โดยสังเกตได้จากการ
เลือกตั้งทั่วไปในเดือนกันยายน พ.ศ.2535 มีพรรคการเมืองที่เสนอนโยบายการกระจายอ านาจและ
นโยบายการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด เช่น พรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลังธรรม พรรคความหวังใหม่ 
พรรคเอกภาพและพรรคเสรีธรรม อย่างไรก็ตามหลังการเลือกตั้งมีการจัดตั้งรัฐบาลผสมและพรรค
การเมืองที่เสนอนโยบายการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้ควบคุมกระทรวงมหาดไทยท าให้
นโยบายดังกล่าวขาดการสนับสนุนประกอบกับมีการคัดค้านการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดจาก
ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ท าให้การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ประสบความส าเร็จทั้ งในเชิง
นโยบายและเชิงปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยความมุ่งหวังและการเรียกร้องของประชาชนที่ต้องการ
ให้มกีารเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและเป็นนโยบายการในการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคจัดตั้งรัฐบาล 
(พรรคประชาธิปไตย) รัฐบาลจึงผ่อนคลายข้อเรียกร้องดังกล่าว โดยไม่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากสมาชิกสภาจังหวัด (สจ.) 
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ให้สุภาพสตรีสามารถเป็นปลัดอ าเภอ นายอ าเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัดได้ นอกจากนี้ รัฐบาล    
(นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี) ได้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น เพราะสภาต าบลตาม
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 326 ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล จึงไม่สามารถบริหารและด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลที่จัดตั้งขึ้นมีโครงสร้างการบริหารที่มาจากข้าราชการส่วน
ภูมิภาคเป็นผู้ก าหนด (อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี, 2548 : 43-53) แต่อย่างไรก็ตาม โครงสร้างการบริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลในรูปแบบนี้ได้ถูกยกเลิกไปหลังจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2540 
 ดังนั้น ยุคประชาธิปไตยเริ่มเบ่งบาน การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นมีพัฒนาการ
ในทิศทางตรงกันข้ามกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพราะหลักการส าคัญการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยจะให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยกระบวนการให้ประชาชน
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองได้นั้น รัฐบาลต้องกระจายอ านาจให้แก่ประชาชนโดยมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรองรับอ านาจที่ได้รับจากรัฐบาลและเป็นสถาบันส าหรับการฝึกฝนการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อย่างไรก็ตามในยุคนี้ ถึงแม้จะมีความพยายามสนับสนุนให้มีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ประกอบกับความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชน
และช่องทางการสื่อสารเริ่มสะดวกขึ้น แต่กลไกในการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยยังคงประสบปัญหา
และอุปสรรคเพราะรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพและการเมืองระดับชาติไม่มีความมั่นคง มีการผลัดเปลี่ยน
รัฐบาลบ่อยครั้ง มีการรัฐประหาร จึงเป็นเหตุให้นโยบายด้านการกระจายอ านาจและการปกครอง
ท้องถิ่นไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีการถอดถอนต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดออก
จากต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและมีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น แต่หาก
พิจารณาโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลยังคงอยู่ภายใต้ระบบราชการผ่าน
กลไกของการแต่งตั้งบุคลากรของรัฐไปด ารงต าแหน่งฝ่ายบริหาร อีกทั้งมีการควบคุมการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยข้าราชการส่วนภูมิภาคอย่างเข้มข้น และหากพิจารณาถึง
ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่ารัฐบาลโดยเฉพาะ
กระทรวงมหาดไทยยังไม่มีความจริงใจและไม่ต้องการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพราะข้าราชการกระทรวงมหาดไทยได้ออกขัดขวางการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด สืบเนื่อง
จากกระทรวงมหาดไทยกลัวจะสูญเสียอ านาจการปกครองจึงท าให้การด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังคงอยู่ภายใต้การบริหารราชการส่วนกลางโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ สมศักดิ์ ทับธนะ (2561) ว่า 

  “กระทรวงมหาดไทยไม่ยอมแน่นอนที่จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมาจาก
การเลือกตั้ง เพราะตอนนี้ผู้ว่าฯ สังกัดกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าฯ มี อ า น า จ
ควบคุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงให้เห็นว่ากระทรวงมหาดไทยมีอ านาจ
ในการควบคุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดของประเทศและถ้าหากให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้งจะท าให้บทบาทของกระทรวงมหาดไทย
ลดน้อยลงทันที” 
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ระยะที่สี่ ยุคเบ่งบำนของกำรกระจำยอ ำนำจและกำรปกครองท้องถิ่น จนถึง ระบบผู้ว่ำ CEO 
 การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2540 ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอ านาจสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม เพราะในรัฐธรรมนูญ 2540 ได้ให้ความส าคัญและรับรองสิทธิ
ในการปกครองตนเองของชุมชนและจังหวัด โดยให้รัฐบาลกลางถ่ายโอนภารกิจอันเป็นหน้าที่ในการ
จัดบริการสาธารณะพ้ืนฐานในชุมชนท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งถ่ายโอน
ทรัพยากรทางด้านการเงินการคลังและบุคลากรไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมกับ
ภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่รัฐบาลยังคงควบคุมดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเท่าที่จ าเป็น นอกจากนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับการกระจายอ านาจและการ
ปกครองท้องถิ่นไว้ใน 2 หมวดหลักๆ คือ หมวดที่ 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และหมวดที่ 9 การ
ปกครองท้องถิ่น โดยในหมวดที่ 5 ว่าด้วยแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ตามมาตรา 78 บัญญัติว่า “รัฐ
ต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเอง และตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึง
และเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น” จากมาตรา 78 นี้ แสดงให้เห็นถึง
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้ทุกรัฐบาลต้องมีนโยบายเกี่ยวกับการกระจายอ านาจและเป็น
การรับรองความเป็นตัวตนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในมาตราดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึง
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษได้ โดยเปิดช่องทางให้จังหวัดใดที่มีความพร้อม
สามารถให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ แต่ทั้งนี้ต้องค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชน
ในพ้ืนที ่
 ส าหรับหมวดที่ 9 ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น แสดงให้เห็นถึงความส าคัญขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนประเทศ เพราะอะไรก็ตามที่ได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แสดงว่าสิ่ง 
ๆ นั้นเป็นสิ่งส าคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย ดังนั้นในหมวดที่ 9 ว่าด้วย
การปกครองท้องถิ่นมีสาระส าคัญหลายประการ ได้แก่ 
 ประการแรก ให้หลักประกันความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงรับรอง
ความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การบริหารงานบุคคล และการคลังแต่ทั้งนี้ความ
เป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องอยู่ภายใต้ความเป็นประเทศไทยเป็นราชอาณาจักร
อันหนึ่งอันเดียวกันจะแบ่งแยกมิได้ (มาตรา 282) และการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ท าเท่าที่จ าเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติและเป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือ
ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม แต่ต้องไม่กระทบถึงสาระส าคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น อนึ่งการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบ กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนต าบลให้
นายอ าเภอเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลการบริหารงานของ อบต. และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
มีอ านาจในการสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและก าหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งสามารถดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในมาตรา 38 มาตรา 39 ของพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ส าหรับเทศบาลให้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ว่า
ราชการจังหวัด แต่เทศบาลต าบลให้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของนายอ าเภอ และให้อ านาจแก่
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งยุบสภาเทศบาลได้ (สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากมาตรา 
71 ถึง มาตรา 75 ของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552) ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดและให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยมีอ านาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้
ในมาตรา 77 ถึง มาตรา 80 ของพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2552 
 ประการที่สอง การก าหนดความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปรากฏใน
มาตรา 284 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการ
ปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและมีอ านาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองและที่ส าคัญให้มีกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง (สามารถดูเพ่ิมเติมได้ในมาตรา 284 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2540) ทั้งนี้เนื้อหาสาระส าคัญของกฎหมายฉบับนี้จะกล่าวในล าดับถัดไป 
 ประการที่สาม การปรับโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในทุกรูปแบบ ตาม
มาตรา 285 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ที่ก าหนดให้สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการ
เลือกตั้งโดยประชาชน ด้วยเหตุนี้จึงมีการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปกครอง
ท้องถิ่นเพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ได้แก่ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 ก าหนดให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลมาจากการเลือกตั้งหมู่บ้านละ 2 
คน และให้มีคณะกรรมการบริหารที่ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการบริหารอีก 2 
คน แต่ต่อมาได้มีการปรับปรุงกฎหมายแก้ไขฉบับใหม่คือพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2546 ก าหนดให้เปลี่ยนชื่อต าแหน่งประธานกรรมการบริหารเป็น
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเปลี่ยนชื่อกรรมการบริหารเป็นรองนายกองคารบริหารส่วน
ต าบล โดยฝ่ายบริหารมาจากมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ผลพวงของมาตรา 285 ยังท าให้มีการเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารเมืองพัทยา จากเดิมมี
โครงสร้างแบบสภา – ผู้จัดการ และมีสมาชิสภาบางส่วนมาจากการแต่งตั้ง เปลี่ยนมาเป็นสภาเมือง
พัทยามาจากการเลือกตั้งของประชาชนและนายกเมืองพัทยามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน รวมทั้งถือเป็นการสิ้นสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาล โดยมีการยก
ฐานะสุขาภิบาลจ านวน 981 แห่งในขณะนั้น ให้ เป็นเทศบาลต าบล เพราะโครงสร้างรูปแบบ
คณะกรรมการสุขาภิบาลแบบเดิมมีลักษณะเป็นองค์กรเดียวกันทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร 
ประกอบกับกรรมการสุขาภิบาลบางส่วนไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง จึงท าให้ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
เป็นผลให้มีการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบล มีผลบังคับใช้เมื่อ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 
และให้โอนกิจการ ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ เงินงบประมาณ พนักงานและลูกจ้างไปเป็นของเทศบาล 
ส าหรับหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงสามารถดูได้จากพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็น
เทศบาล พ.ศ.2542  
 ประการที่สี่ ก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน
กระบวนการลงชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น (ตามมาตรา 286) และการเสนอเชื่อเพ่ือให้องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่น (มาตรา 287) ดังนั้น เพ่ือให้การมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น จึงมีการประการใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อญัตติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้รัฐธรรมนูญและรัฐบาลมีเจตนารมณ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกครองตนเองผ่านหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนั้น พบว่า มีปัญหาการน ากฎหมาย
ไปใช้ในทางปฏิบัติและปฏิบัติได้ยากไม่เหมาะสมกับความเป็นจริง จึงท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปกครองท้องถิ่นน้อย เช่น จ านวนประชาชนที่ยื่นชื่อเข้าถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นก าหนดไว้สูง
เกินไป มีขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆ ยุ่งยาก และยังเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดการ
เลือกตั้งให้มีการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  แต่ก็ยังมีบาง
พ้ืนที่ที่ประชาชนสามารถถอดถอนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบความส าเร็จโดยผ่ าน
กระบวนการตามกฎหมายฉบับนี้ เช่น การลงคะแนนเสียงถอดถอนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน หรือการลงคะแนนเสียงถอดถอนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเสียง อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น (สามารศึกษาประเด็นนี้เพ่ิมเติมได้จาก พรบ.ว่า
ด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2542) หรือแม้กระทั่งการเสนอชื่อ
เพ่ือให้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ประชาชนไม่ค่อยเข้าใจระบบราชการ ไม่เข้าใจ
การเขียนข้อบัญญัติ จึงท าให้การปฏิบัติจริงตามกฎหมายดังกล่าวเป็นไปได้ยาก 
 จากสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 หมวดที่ 9 โดยเฉพาะมาตรา 284 ถือได้ว่าเป็นมาตรา
ส าคัญที่ให้ความเป็นอิสระแกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ และเป็นการก าหนดให้มีกฎหมายก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 284 (3) บัญญัติว่า 
“เพ่ือพัฒนาการกระจายอ านาจเพ่ิมขึ้นให้แก่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ให้มีกฎหมายก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจ” จึงท าให้เกิดพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งในประเด็นนี้สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ อัษฎางค์ 
ปาณกิบุตร (2560) กล่าวว่า   

  “รัฐธรรมนูญ 2540 โดยเฉพาะมาตรา 284 เป็นการรับรองความเป็น
อิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุด และท าให้เกิดกฎหมายลูกที่
ส าคัญ ดังนั้นรัฐบาลต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
มาตรานี้เป็นแนวทาง” 

  
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ เป็นกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญที่ส าคัญต่อการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรมเพ่ิมมาก
ขึ้นทั้งนี้  พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ประการแรก ก าหนดให้มีคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานและมี
คณะกรรมการจ านวน 36 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 12 คน ได้แก่ กลุ่มแรกประกอบด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัด
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กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการ
ส านักงบประมาณและอธิบดีกรมการปกครอง กลุ่มที่สอง คือ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสองคน ผู้บริหารเทศบาลสามคน ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลละห้าคน และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเมืองพัทยาหรือผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นรวมสองคน ทั้งนี้โดยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทเลือกกันเอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ก าหนดและกลุ่มที่
สามคือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นในสาขารัฐศาสตร์
หรือรัฐประศาสนศาสตร์และด้านกฎหมาย ทั้งนี้ การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่นายกรัฐมนตรีก าหนดและให้มีหัวหน้าส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการคณะกรรมการโดยคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ก าหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอ านาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ปรับปรุงสัดส่วนภาษีอากร รายได้
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองก าหนด
หลักเกณฑ์และข้ันตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่กฎหมายก าหนด (สามารถดูรายละเอียดได้ในมาตรา 12 
ของพระราชบัญญัติก าหนดแผนละขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542) ส าหรับสัดส่วนของคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้    
ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ (2555) ได้ตั้งข้อสังเกตว่า คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีตัวแทนของข้าราชการประจ าอยู่ในคณะกรรมการมากกว่าครึ่งหนึ่ง ในจ านวนคณะกรรมการ 
36 คนนั้น กรรมการโดยต าแหน่งที่มาจากตัวแทนของส่วนราชการและยังมีข้าราชการเกษียณอายุที่
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการประเภทผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการอีกหลายท่าน 
 ประการที่สอง ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้แก่เทศบาล เมืองพัทยา 
และองค์การบริหารส่วนต าบล เช่น การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง การจัดให้มีการ
บ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ 
เป็นต้น (สามารถดูรายละเอียดได้ในมาตรา 16) ส าหรับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ได้แก่ จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ให้การสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่นประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและแบ่งสรรเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
 ประการที่สาม ก าหนดรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับเทศบาล พัทยา และ
องค์การบริหารส่วนต าบล อาจมีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น (ดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในมาตรา 23) ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้จากน้ ามัน
เชื้อเพลิง การค้ายาสูบ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ และรายได้อ่ืนๆ ตามมาตรา 24  
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 ประการที่สี่ ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการแบ่งอ านาจระหว่างราชการส่วนกลาง 
ราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่น โดยภารกิจที่เป็นการด าเนินการซ้ าซ้อนระหว่างรัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภารกิจที่รัฐจัดให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสี่ปีส าหรับภารกิจที่รัฐจัดให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และกระทบถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสี่ปีและภารกิจที่เป็น
การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสี่ปีนอกจากนี้ได้ก าหนด
ขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะของรัฐและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองโดยในระยะแรกอาจก าหนดภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้แตกต่างกันได้และให้เป็นไปตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง 
ซึ่งต้องพิจารณาจากรายได้และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จ านวนประชากร 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ตลอดจนคุณภาพในการให้บริการที่ประชาชนจะได้รับทั้งนี้ การถ่ายโอน
ภารกิจต้องไม่เกินระยะเวลาสิบปีนอกจากการก าหนดแนวทางในการถ่ายโอนภารกิจและอ านาจหน้าที่
แล้ว ยังได้ก าหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อ่ืน ๆ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยในช่วงระยะเวลาไม่เกิน พ.ศ. 2544 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมข้ึนคิดเป็น 
สัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ และในช่วงระยะเวลาไม่เกิน พ.ศ. 2549 ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้น คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละสามสิบห้าอย่างไรก็ตาม เป้าหมายการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อัตราส่วนและระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้นั้น ต้องถูกยกเลิกเพราะสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1 ต่อปี และเมื่อถึงปี พ.ศ.2549 สัดส่วนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 25 จึงท าให้รัฐบาลท่านนายกทักษิณ ชินวัตร แก้ไข พรบ.
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยปรับลด
สัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลจากเดิมก าหนดสัดส่วนไม่น้อย
กว่าร้อยละสามสิบห้าในปี 2549 ให้เป็น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และให้ถึงร้อยละ 35 โดยไม่ก าหนด
ช่วงระยะเวลาไว้ (สามารถดูเพ่ิมเติมได้จากมาตรา 30 ของ พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549) 

ส าหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการก าหนดนโยบาย
และมาตรการกระจายอ านาจบุคลากรจากราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคไปสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ตามมาตร 32 ของ พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549)  
 การประกาศใช้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 นั้น เพ่ือให้การกระจายอ านาจเป็นไปอย่างรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ได้
ก าหนดให้มีแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ
บีบบังคับให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ต้องถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่ทรัพยากรการบริหาร
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการถ่ายโอนภารกิจและหน้าที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ านวน 245 ภารกิจจากส่วนราชการ 57 กรม ใน 15 กระทรวง และ 1 ส่วนราชการที่ไม่สังกัด
นายกรัฐมนตรี หรือ ทบวง มีภารกิจที่ถ่ายโอนส าเร็จจ านวน 186 ภารกิจ ต่อมาในแผนการกระจาย
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อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 114 ภารกิจ จากส่วนราชการจ านวน 41 กรม ใน 23 กระทรวง และ 12 
ส่วนราชการที่ไม่สังกัดนายกรัฐมนตรี กระทรวง ผลปรากฏว่ามีการถ่ายโอนภารกิจแล้วและก าลังทยอย
การถ่ายโอนจ านวน 76 ภารกิจ ดังตารางที ่3 
 
ตารางที่ 4 จ านวนภารกิจตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 1 และ 

   ฉบับที่ 2 
 

แผนการกระจายอ านาจฯ จ านวนภารกิจตามแผนฯ จ านวนภารกิจที่ถ่ายโอนแล้ว
และก าลังทยอยถ่ายโอน 

ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2545) 245 186 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551) 114 76 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 
 มีนาคม 2561, เข้าถึงได้จาก http://www.odloc.go.th/web/?page_id=2585 
 
 ถึงแม้จะมีความพยายามในการถ่ายโอนภารกิจและหน้าที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 แต่ในข้อเท็จจริง
พบว่าภารกิจที่ถ่ายโอนแล้วและก าลังทยอยถ่ายโอนไม่ได้เกิดขึ้นจริง แต่เป็นเพียงหน่วยงานเจ้าของ
งานเดิมโอนภารกิจบางเรื่องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเป็นรายกรณีและยังไม่มีการแก้
กฎหมายเพื่อการถ่ายโอนภารกิจอย่างแท้จริง (อัษฎางค์ ปาณิกบุตร, 2560) 

ส าหรับการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีผลบังคับให้รัฐบาลนายชวน 
หลีกภัย (นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น) ยอมรับและสนับสนุนการกระจายอ านาจ จ าเป็นต้องจัดสรร
รายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2544 ให้ได้ไม่ต่ าร้อยละ 20 ของรายได้
ทั้งหมด ในขณะที่ก่อนหน้านั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ประมาณร้อยละ 13 ของรายได้
ทั้งหมด ซึ่งการเพ่ิมรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ 
ท าให้รัฐบาลต้องหาวิธีการต่างๆ ในการเพ่ิมรายได้ เช่น จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมขึ้น จัดสรรเป็น
เงินรายได้จากภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีสรรพสามิต และจัดสรรงบประมาณที่จัดไว้ส าหรับส่วนราชการ
ส่วนหนึ่งน าไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าหน้าที่เป็นผู้บริหารงบประมาณ (การจัดซื้อจัดจ้าง) 
แทนราชการเจ้าของงบประมาณเป็นการชั่วคราว ประกอบกับรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ในช่วงปี พ.ศ. 
2542 – 2543 ได้ยอมรับและสนับสนุนหลักการกระจายอ านาจ (จรัส สุวรรณมาลา, 2554) 
 นอกจากมีกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นโดยตรงแล้ว ยังมี
กฎหมายและหน่วยงานอื่นๆ ที่สนับสนุน ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ถึงแม้ในภายหลังจะมีการคัดค้านและชะลอการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
ในปี พ.ศ.2542 มีความพยายามกระจายอ านาจทางด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีจุดมุ่งหมายที่จะกระจายอ านาจด้านการจัด
การศึกษาให้แก่ท้องถิ่นและชุมชน ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจจัดเก็บภาษีเพ่ือ
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การศึกษา (มาตรา 23(9) แต่อย่างไรก็ตามการกระจายอ านาจทางด้านการศึกษาไม่ประสบ
ความส าเร็จ เนื่องจากมีข้าราชการครูไม่เห็นด้วยกับการถ่ายโอนบุคลากรการศึกษาไปสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดั่งปรากฏการณ์เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 มีครูทั่วประเทศประมาณ 
30,000 คน ได้ออกมาประท้วงกดดันรัฐบาลให้ทบทวนการถ่ายโอนครูไปยังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น บริเวณด้านข้างส านักงานการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้เหตุผลในการไม่ถ่าย
โอนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า คุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลในขณะนั้นไม่ได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐบาล อ านาจการบริหารการศึกษาขึ้นอยู่กับบุคคลที่ไม่มีประสบการณ์ ไม่มีความ
เชี่ยวชาญ ช านาญการด้านการบริหารการศึกษาอย่างมืออาชีพ สถานภาพของครูในอนาคตจะไม่มี
ความมั่นคงและครูถือว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีเกียรติ ศักดิ์ศรี มีองค์กรวิชาชีพ มีองค์กรกลางในการ
บริหารงานบุคคล มีความก้าวหน้าในอาชีพ มีขวัญและก าลังใจ หากถูกโยกย้ายไปสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะถูกเปลี่ยนสถานะเป็นพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งครูท าใจไม่ได้
และไม่มีความมั่นคงในคุณภาพของผู้บังคับบัญชา 

ในปี พ.ศ.2543 กระทรวงสาธารณสุขได้ริเริ่มการกระจายอ านาจด้านสาธารณสุขไปสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (Provincial Health 
Board) อยู่ภายใต้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้มีการถ่ายโอนโรงพยาบาลระดับจังหวัดและ
อ าเภอไปอยู่ภายใต้การสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และถ่ายโอนสถานีอนามัย สาธารณสุข
ระดับชุมชนไปอยู่ภายใต้การบริหารงานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล แต่อย่างไรก็ตาม 
แนวคิดดังกล่าวก็ถูกคัดค้านจากกระทรวงสาธารณสุข และในปี พ.ศ.2544 แนวคิดดังกล่าวถูกระงับลง 
และต่อมามีการประกาศใช้นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคแทน ส าหรับสถานีอนามัยก็มีการเปลี่ยนเป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) และยังคงอยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขเช่นเดิม  
 ถึงแม้ว่าทิศทางการกระจายอ านาจและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มมีความ
ชัดเจนมากข้ึน แต่ในปี พ.ศ.2545 เป็นต้นมา ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคเริ่มมีบทบาท
เพ่ิมข้ึนอันเป็นผลมาจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2544 ซึ่งผลการเลือกตั้งปรากฎว่า
พรรคไทยรักไทยได้รับการเลือกตั้งและมี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี โดยรัฐบาลภายใต้
การน าของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้วางกรอบ แนวทางการบริหารราชการแผ่นดินแบบ CEO มาใช้ 
ซึ่งเน้นบทบาทของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลในระดับชาติส าหรับการขับเคลื่อนการจัดบริการ
สาธารณะ ในส่วนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคนั้น รัฐบาลได้จัดตั้งระบบผู้ว่า CEO ขึ้นโดยให้มีการ
ปรับจังหวัดมีฐานะเหมือนหน่วยธุรกิจเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถวินิจฉัยข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ก าหนด
แนวทางแก้ไขปัญหาและด าเนินการให้เป็นไปตามที่ตัดสินใจได้อย่างครบวงจรภายในจังหวัด โดย
ปรับเปลี่ยนบทบาทและอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นผู้บริหารสูงสุดของจังหวัด (Chief 
Executive Officer : CEO) สามารถบังคับบัญชาสั่งการหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ภายในจังหวัดได้
อย่างเบ็ดเสร็จโดยตรง เพ่ือให้การด าเนินงานใดภายในจังหวัดเป็นไปด้วยความรวดเร็วตรงตาม
นโยบายของผู้บริหารสูงสุด (สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์, 2548 : 108) หรืออาจจะกล่าวได้ว่าผู้ว่า CEO เป็น
ผู้ช่วยนายกรัฐมนตรีในการบริหารจัดการปัญหาในระดับพ้ืนที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรง 
ส าหรับการปกครองท้องถิ่นนั้น รัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มีนโยบายด้านการกระจายอ านาจและการปกครอง
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ท้องถิ่นที่ชัดเจน แต่ส่งเสริมระบบผู้ว่า CEO อันแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลภายใต้การน าของนายทักษิณ 
ชินวัตร มุ่งท่ีจะรวมศูนย์อ านาจไว้ที่นายกรัฐมนตรี 
 เมื่อทิศทางของรัฐบาลเริ่มให้ความส าคัญกับการรวมอ านาจเข้าสู่ส่วนกลาง ท าให้หน่วยงาน
ส่วนราชการต่างๆ ที่อยู่ในแผนการกระจายอ านาจและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่ม
ชะลอการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอ้างว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มี
ความพร้อมและได้สร้างเงื่อนไขในการถ่ายโอนภารกิจ เช่น กระทรวงสาธารณสุขยกเลิกแผนการถ่าย
โอนภารกิจด้านสาธารณสุขสู่จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะรับการถ่ายโอนภารกิจสถานศึกษาต้องมีความพร้อมในด้าน
ประสบการณ์ จัดท าแผนเตรียมความพร้อม วิธีการบริหารและจัดการศึกษา การจัดสรรรายได้เพ่ือ
การศึกษาและต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สามารถดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ในการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547) เป็นต้น จึงท าให้ส่วนราชการและข้าราชการเริ่มต่อต้านการ
กระจายอ านาจ ส่งผลต่อการกระจายอ านาจเริ่มชะลอตัวประกอบกับคณะกรรมการกระจายอ านาจ
เริ่มท างานในเชิงรับ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รับข้อร้องเรียนปัญหาการถ่ายโอน แทนการท างานในเชิง
รุก เพราะรัฐบาลไม่มีนโยบายด้านการกระจายอ านาจ แต่กลับจัดตั้งหน่วยงานในราชการส่วนกลาง
เพ่ิมข้ึน เช่น ในปี พ.ศ.2545 มีการจัดตั้งส่วนราชการระดับกรมข้ึนมาใหม่ 3 กรม ตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 คือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และกรมทางหลวงชนบท ซึ่งการจัดตั้งกรมดังกล่าวเป็นการเน้นย้ าถึงความ
พยายามในการรวมศูนย์อ านาจ เพ่ือหลีกเลี่ยงการถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรไปสู่องค์กรกครองส่วน
ท้องถิ่นตามแผนการกระจายอ านาจปี พ.ศ.2543 และเป็นการขัดแย้งกับนโยบายแห่งรัฐด้วยการ
กระจายอ านาจ ในที่สุดมีการยกเลิกการถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรในกระทรวงมหาดไทย 

ดังนั้น ยุคแห่งการเบ่งบานการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น โดยในช่วงแรกการ
ปกครองท้องถิ่นได้รับความสนใจจากรัฐบาลเป็นอย่างมากเพราะรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ได้ก าหนด
กฎเกณฑ์การปกครองท้องถิ่นไว้เป็นอย่างดีโดยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมความเป็นอิสระในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงท าให้รัฐบาลมีนโยบายและแผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างชัดเจนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มมีบทบาทเพ่ิมมาก
ขึ้นในการจัดบริการสาธารณะประกอบกับส่วนราชการต่างๆ เริ่มมีทิศทางสนับสนุนการกระจาย
อ านาจเพ่ิมมากขึ้น มีการจัดท าแผนการถ่ายโอนภารกิจเฉพาะส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและดูเหมือนว่าการกระจายอ านาจเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นและสวยงาม แต่ก็ต้องมา
หยุดชะงักลงด้วยนโยบายผู้ว่า CEO ที่มีหลักการสาระส าคัญในการรวมศูนย์อ านาจเข้าสู่ส่วนกลางมาก
ขึ้นและมอบอ านาจอย่างเบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการพ้ืนที่ในจังหวัดให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกอบกับรัฐบาลไม่มีนโยบายสนับสนุนการกระจายอ านาจ ท าให้ส่วนราชการต่างๆ เริ่มเปลี่ยน
ทิศทางการกระจายอ านาจ โดยดึงอ านาจกลับเข้าสู่ส่วนกลางด้วยวิธีการก าหนดเงื่อนไขในการถ่าย
โอนภารกิจและมีการจัดตั้งส่วนราชการระดับกรมที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนกับภารกิจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นแนวคิดที่ขัดแย้งกับหลักการกระจายอ านาจ จึงท าให้บทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นชะลอตัวลงและในทางกลับกันบทบาทของราชการส่วนกลางและราชการส่วน
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ภูมิภาคซึ่งเป็นกลไกส าคัญของระบบราชการกลับมีความเข้มแข็งเพ่ิมขึ้น แม้จะมีการจัดท าแผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ก็ไม่ได้มีการด าเนินการตามแผนด้วยเหตุผลความ
ไม่พร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศักยภาพที่จ ากัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้ง
การทบทวนแผนการกระจายอ านาจไม่ ได้ เป็นไปตามที่ กฎหมายก าหนดไว้  สืบ เนื่ องจาก
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ได้ก าหนดให้มีการทบทวนแผนการกระจายอ านาจในทุกๆ 5 ปี จึงเกิดการปรับปรุงแผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 และน ามาสู่การประกาศใช้แผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 จะสังเกตได้ว่า แม้จะมีการก าหนดไว้ใน
กฎหมายให้มีการทบทวนแผนทุกๆ 5 ปี แสดงว่าจะต้องมีการประกาศใช้แผนการกระจายอ านาจฉบับ
ที่ 2 ในปี พ.ศ.2548 หรือ พ.ศ.2549 แต่กลับมีการประกาศใช้แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 2 ในปี พ.ศ.2551 เนื่องจาก ในช่วงเวลานั้นสถานการณ์บ้านเมืองเกิด
ความวุ่นวาย มีการประท้วงขับไล่รัฐบาลโดยกลุ่ มที่สนับสนุนและคัดค้านรัฐบาลมีการปะทะกัน
ระหว่างประชาชนทั้งสองกลุ่ม เกิดการจราจลในบ้านเมือง จึงเป็นเงื่อนไขท่ีน ามาสู่การรัฐประหารในปี 
พ.ศ.2549 โดยพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน และการบริหารประเทศก็ตกอยู่ภายใต้อ านาจของรัฐบาล
ทหารมาตลอดจนกระทั่งมีการจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2550 ดังนั้น การ
กระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นในยุคนี้ยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเมืองระดับชาติเป็น
ส าคัญและยังคงอยู่ภายใต้อาณัติของระบบราชการโดยมีการบริหารราชการส่วนกลางและการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาคเป็นเครื่องมือส าคัญในการควบคุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับการ
สัมภาษณ์ วิฑูร เอ่ียมโอภาส (2560) อัษฎางค์ ปาณิกบุตร (2560) ณรงค์ เชื้อบุญช่วย (2560) กล่าวว่า 

“การกระจายอ านาจได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปี พ.ศ.2542 
เพราะมีการออกกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่ งเป็นกฎหมายลูกที่ เขียนล่อตาม
รัฐธรรมนูญ 2540 ไว้เป็นอย่างดี ท าให้บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
มากขึ้นเพราะมีการถ่ายโอนภารกิจไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ด้วย
วิธีการถ่ายโอนภารกิจแบบยกเข่งหรือเหมารวม ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีศักยภาพน้อยไม่สามารถด าเนินการตามภารกิจที่ถ่ายโอนได้ จึงเป็นเหตุให้
ส่วนกลางดึงอ านาจกลับคืนและในยุคหลังๆ รัฐบาลไม่ค่อยมีนโยบายการกระจาย
อ านาจอย่างชัดเจนแต่กลับมีนโยบายรวบอ านาจเข้าสู่ส่วนกลางและมีการจัดตั้ง
ส่วนราชการระดับกรม ซึ่งเป็นการดึงอ านาจกลับคืนสู่ส่วนกลางและท าให้ระบบ
ราชการมีความเข้มแข็งยิ่งข้ึน เช่น กฎหมายก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีอ านาจในการจัดท าถนน แต่รัฐบาลกลับมีการจัดตั้งกรมทางหลวงชนบทขึ้น ถือ
ได้ว่าเป็นการจัดตั้งหน่วยงานที่มีภารกิจซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
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ระยะที่ห้ำ ยุคกำรกระจำยอ ำนำจและกำรปกครองท้องถิ่นภำยใต้เงื่อนไขควำมไม่มีเสถียรภำพทำง 
กำรเมืองระดับชำติ 

 ระยะนี้การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นมีจุดเริ่มต้นจากเหตุการณ์รัฐประหาร นาย
ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 โดย พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน 
จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2561) ซึ่งในช่วงระยะเวลานี้มีการรัฐประหารจ านวน 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกในปี 
พ.ศ.2549 และครั้งที่สองในปี พ.ศ.2557 มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญจ านวน 4 ฉบับ คือ ฉบับถาวร
จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กั บ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวจ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2549 กับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พ.ศ.2557 ทั้งนี้รายละเอียดในระยะที่ห้ามีดังต่อไปนี้ 

การใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 มาสิ้นสุดลงหลังจากการรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน 2549 
ท าให้การกระจายอ านาจหยุดชะงักลง แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ถูกยกเลิกไป 
แต่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ 2540 ยังคงใช้อยู่และภายใต้รัฐบาลทหารได้มีการ
ปลดล็อคทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในประเด็นที่ว่าให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระได้ และในช่วงรัฐบาล พลเอกสุรยุทธ์ จุลลานนท์ เป็น
นายกรัฐมนตรี ได้มีการเพ่ิมความเป็นอิสระทางการคลังท้องถิ่นมากขึ้น ผ่านกระบวนการปรับ
โครงสร้างเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีสัดส่วนเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมขึ้นและลด
สัดส่วนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ นอกเหนือจากนี้ในช่วงรัฐบาลทหารก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการ
ปกครองท้องถิ่นในประเด็นใดๆ อีกเลย เพราะรัฐบาลต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ความไม่สงบทาง
การเมือง ท าให้รัฐบาลคณะต่างๆ มุ่งเน้นการเมืองระดับชาติและรักษาเสถียรภาพทางการเมืองของ
รัฐบาล จนกระทั่งมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2550 มีการบัญญัติถึงความส าคัญของการปกครอง
ท้องถิ่นไว้ในหมวดที่ 14 มาตรา 281 - มาตรา 290 ซึ่งหากพิจารณาแล้วมีประเด็นที่เพ่ิมเติมจาก
รัฐธรรมนูญ 2540 คือ การเพ่ิมอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการให้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่น (ดูเพ่ิมเติมได้จากรัฐธรรมนูญ 2550 
มาตรา 290) และก าหนดให้เรียกพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าข้าราชการ ส าหรับประเด็น
อ่ืนๆ เนื้อหาข้อบัญญัติไม่ค่อยมีความแตกต่างกับหมวดที่ 9 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 จึงท าให้
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ไม่ได้ส่งผลกับการกระจายอ านาจเท่าใดนักประกอบกับความขัดแย้งทาง
การเมืองในช่วงเวลานั้น ท าให้นโยบายของรัฐบาลโดยส่วนใหญ่มุ่งสร้างความสมานฉันท์ของประชาชน
ในชาติและไม่มีนโยบายด้านการกระจายอ านาจที่ชัดเจน ท าให้งานด้านการกระจายอ านาจอยู่ภายใต้
ราชการส่วนกลางและหน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการกระจายอ านาจ นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ปรับลด
สัดส่วนเงินอุดหนุนทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงและเพ่ิมสัดส่วนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพ่ิม
มากขึ้น อันแสดงให้เห็นถึงความพยายามและการเพ่ิมแนวทางในการแทรกแซงและหาผลประโยชน์
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของนักการเมืองระดับชาติและข้าราชการส่วนกลาง  
 กระแสของการปกครองตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่ มได้รับความนิยมอีกครั้ง
หนึ่งในปี พ.ศ.2553 สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปและ
สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย เพ่ือท าหน้าที่จัดท าข้อเสนอหาทางออกจากวิกฤตการณ์ความขัดแย้งทาง
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การเมืองและเสนอมาตรการปฏิรูปประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทั้งนี้ข้อเสนอในด้าน
การกระจายอ านาจคือ ให้มีการจัดตั้งจังหวัดปกครองตนเองเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
ใหม่ประกอบกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ที่ต้องการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด เช่น 
กลุ่มเครือข่ายบ้านชุ่มเมืองเย็นและภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเอง ซึ่งได้ล่ารายชื่อเสนอ
กฎหมาย พ.ร.บ.การบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร หรือ พ.ร.บ.เชียงใหม่จัดการตนเอง แต่ก็ไม่
ประสบความส าเร็จในเชิงของการปฏิบัติเพราะมีการประกาศยุบสภา แต่อย่างไรก็ตามแนวคิดจังหวัด
จัดการตนเองถูกน ามาใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงส าหรับการเลือกตั้งทั่วไปในปี พ.ศ.2554 ว่า 
“จังหวัดจัดการตนเอง - การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด” ในที่สุดแล้วเมื่อพรรคเพ่ือไทยซึ่งได้เสนอ
นโยบายดังกล่าวในการหาเสียงด้วยนั้นชนะการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลได้ กลับไม่ได้น าประเด็นการ
จัดตั้งจังหวัดปกครองตนเองมาบรรจุไว้ในนโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน จึงถือได้ว่าเป็น
จุดสิ้นสุดของนโยบายจังหวัดจัดการตนเอง (วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ, 2557 : 8-19) 
 การบริหารราชการแผ่นดินภายใต้รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นการบริหารเชิงนโยบาย การบริหารโครงการผิดพลาดหรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาของ
บ้านเมืองได้ ประกอบกับความพยายามที่จะยื่น พรบ.นิรโทษกรรมเพ่ือช่วยเหลือนายทักษิณ ชินวัตร จึงเกิด
การประท้วงจากประชาชนและมีการร่วมกลุ่มกันเพ่ือคัดค้าน พรบ.นิรโทษกรรม คือ กลุ่ม  กปปส. 
(คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข) ถึงแม้มีการประกาศยุบสภาแล้วก็ตาม แต่กลุ่ม กปปส. ก็ยังคง
คัดค้านรัฐบาลรักษาการณ์ต่อไป และมีการยื่นข้อเสนอเพ่ือการปฏิรูปประเทศ ซึ่งหนึ่งในข้อเสนอคือ 
ให้มีการกระจายอ านาจสู่จังหวัดและให้จังหวัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเต็มพ้ืนที่และให้มีผู้ว่า
ราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
 รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ถูกยกเลิกโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) ท าการ
รัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ท าให้การปกครองของประเทศไทยหันกลับเข้าสู่การ
รวมศูนย์อ านาจอีกครั้ง ส่งผลให้การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นต้องหยุดชะงักลงอีกครั้ง
หนึ่ง และรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 85/2557 
เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 
พ.ศ.2557 ให้งดการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ครบวาระหรือพ้น
จากต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
จากประกาศฉบับดังกล่าวท าให้การเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับถูกระงับ
ลง แต่บทบาทของข้าราชการส่วนภูมิภาคเริ่มมีมากขึ้นอีก โดยข้าราชการส่วนภูมิภาคสามารถเป็นผู้
รักษาการในต าแหน่งผู้บริหารส่วนท้องถิ่นท่ีหมดวาระเป็นการชั่วคราว 
 หลังจากมีการรัฐประหารในปี พ.ศ.2557 แล้วนั้น รัฐบาล คสช. ได้จัดท ารัฐธรรมนูญฉบับ
ชั่วคราวขึ้น และจัดตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับถาวร โดยใน
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดแรกนั้นมีศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน 
ซึ่งคณะกรรมาธิการชุดนี้ได้ให้ความส าคัญกับการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น มีการศึกษาเกี่ยวกับการ
ปกครองท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับ ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ท าเสร็จแล้ว และ
น าเสนอให้สภาพิจารณา ผลการพิจารณาของสภามีมติให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวตกไป จึงได้มี
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การจัดตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่ขึ้ นมา โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธ์ เป็นประธาน
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ผลสุดท้ายร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ผ่านความเห็นชอบของสภาปฏิรูป
แห่งชาติ และน ามาสู่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี 2560 ซึ่งรัฐธรรมนูญปี 2560 ได้มีการบัญญัติ
เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นไว้ในหมวดที่ 14 มาตรา 249 – 254 (กีรพัฒน์ เขียนทองกุล, 2559 : 60-62) 
 การศึกษาบริบทของการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น ท าให้ทราบถึงวิวัฒนาการ
ของการกระจายอ านาจในแต่ละยุคแต่ละสมัย ในบางยุคการปกครองท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 
และในทางกลับกัน ในบางยุคการปกครองท้องถิ่นก็ชะลอตัวหรือเดินถอยหลัง ทั้งนี้จากการศึกษา
พบว่าปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นคือ รัฐบาลกลางหรือ
นโยบายของรัฐบาลและโดยส่วนใหญ่ก็พบว่านโยบายของรัฐบาลมักจะไม่ค่อยสนับสนุนการกระจาย
อ านาจและการปกครองท้องถิ่นเท่าที่ควร อันเนื่องมาจาก ตลอดระยะเวลาที่มีการปกครองท้องถิ่น
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนกระทั่งถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2475 และเรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบัน พบว่ารัฐบาลของประเทศไทยมักขาดเสถียรภาพทางการเมือง ยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่
สมบูรณ์แบบ มีการรัฐประหาร มีการล้มล้างรัฐธรรมนูญ มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้ง ท าให้
นโยบายต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนโยบายที่มีต่อการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นขาด
ทิศทางที่แน่นอนและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่ภารกิจในล าดับแรกจะเป็นการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากรัฐบาลชุดเก่า จึงท าให้รัฐบาลโดยส่วนใหญ่มักจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเป็น
ปัญหาระยะสั้น อนึ่งหากย้อนกลับไป ณ จุดก าเนิดของการปกครองท้องถิ่นไทย พบว่า การปกครอง
ท้องถิ่นไทยไม่ได้เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติแต่เกิดขึ้นจากรัฐต้องการให้เกิด ต้องการให้มี อาจจะด้วย
เหตุผลของกระแสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือการเปิดประเทศ ณ ขณะนั้น ท าให้รัฐบาล
จ าเป็นต้องสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความเป็นประชาธิปไตยและน ามาสู่
รัฐบาลในยุคต่อๆ มา ก็พยายามสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น  อาทิเช่น ในยุคสมัยจอมพล ป.
พิบูลสงคราม ได้สถาปนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 ประเภท คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
องค์การบริหารส่วนต าบล ดังนั้นการปกครองท้องถิ่นจึงเป็นเพียงเครื่องมือส าหรับการใช้อ านาจของ
รัฐบาลส่วนกลาง ท าให้การปกครองท้องถิ่นไทยมีไม่ความเข้มแข็ง ถึงแม้ในบางยุคการปกครองท้องถิ่น
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและดูเหมือนว่าจะมีทิศทางที่ชัดเจนเพ่ิมมากขึ้นเพราะรัฐธรรมนูญปี 
พ.ศ.2540 ได้บัญญัติและให้ความส าคัญกับการปกครองท้องถิ่นไว้มากจึงเป็นผลให้รัฐบาลภายหลัง
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2540 ให้ความส าคัญและสนับสนุนการปกครองท้องถิ่น มีการ
ก าหนดกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นหลายฉบับ แต่อย่างไรก็ตาม 
ความก้าวหน้าของการปกครองท้องถิ่นก็ต้องหยุดชะงักเพราะนโยบายของรัฐบาลที่ได้พยายามดึง
อ านาจกลับเข้าสู่ส่วนกลางด้วยกระบวนการ กลวิธีต่างๆ เช่น นโยบายผู้ว่า CEO การก าหนดเงื่อนไข
ในการมอบภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดตั้งส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าที่ทับซ้อน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น แม้ในปัจจุบัน การปกครองท้องถิ่นก็ยังไม่มีความชัดเจนใน
ทุกๆ ประเด็น เพราะตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมาทุกรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง
และรัฐบาลให้ความส าคัญกับการสร้างความสมานฉันท์ ความปรองดองของประชาชนในชาติเป็นหลัก 
จึงท าให้การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นเป็นประเด็นล าดับรองๆ แม้จะมีบางรัฐบาลที่
พยายามที่จะสร้างกระแสการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นผ่านวาทกรรมต่างๆ เช่น 



 97 
 

 

จังหวัดปกครองตนเอง เมืองพิเศษ เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองท่องเที่ยวพิเศษ เป็นต้น แต่ก็เป็นเพียง
กระแสหรือเป็นการโยนหินถามทางเท่านั้นเองเพราะรัฐบาลและราชการส่วนกลางไม่มีความตั้งใจจริง
ในการถ่ายโอนอ านาจแต่กลับส่งเสริมการรวมอ านาจเข้าสู่ส่วนกลางด้วยวิธีการจัดตั้งหน่วยงานของ
ส่วนราชการในพ้ืนที่ท้องถิ่นจึงท าให้ท้องถิ่นไม่มีบทบาทหน้าที่หลักในการจัดบริการสาธารณะมากนัก 
น ามาสู่ความอ่อนแอของท้องถิ่นซึ่งปรากฏการณ์นี้ อเนก เหล่าธรรมทัศน์ เรียกว่า การรวมศูนย์
อ านาจอย่างแตกกระจาย (Fragmented Centralism) ว่าสภาพการปกครองของไทยนั้นมีลักษณะที่
สร้างให้ราชการส่วนภูมิภาคมีความส าคัญเป็นอย่างมากในการก าหนดบทบาทของการปกครอง
ท้องถิ่น โดยมอบอ านาจหน้าที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอเป็นผู้ประสานงานเป็นหลัก
มากกว่าจะขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นลักษณะการปกครองที่รวมศูนย์
อ านาจอยู่เป็นส่วนมากและเป็นการปกครองหรือบริหารงานของรัฐตามล าดับชั้นบัญชา และใน
ราชการส่วนกลางเองก็มีปัญหาเรื่องกรมต่างๆ มีอิสระจากกันและกันในด้านงบประมาณและแผนงาน
ถึงแม้ว่าจะสังกัดกระทรวงเดียวกันก็ตาม ซึ่งส่งผลให้แต่ละกรมต่างท าหน้าที่ของตนเองโดยแทบไม่มี
ความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยง การขอความร่วมมือจากกันและกันหรือเพียงแต่ขอข้อมูลจากกันนั้นท าได้
ยากส่งผลให้เกิดการท างานที่ซ้ าซ้อนและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ (เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2543 : 22-
24) ส าหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาคทั้งในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอปรับเปลี่ยนไปสังกัดราชการ
ส่วนกลางมากขึ้นส่งผลให้ไม่สามารถบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดให้
ได้ผลอย่างเต็มที่ เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดขาดอ านาจในการบังคับบัญชาหรือสั่งการท าได้เพียงการ
ขอความร่วมมือเท่านั้น รวมทั้งหน่วยงานราชการส่วนกลางยังประสบปัญหาทางด้านทรัพยากรหรือ
เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน เนื่องมาจาก
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดปรับเปลี่ยนไปสังกัดหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่งผลให้ไม่สามารถสั่งการหรือบังคับบัญชาได้โดยตรง อันน าไปสู่ผลกระทบต่อการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ในพ้ืนที่ ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงระบบการกระจายอ านาจของประเทศไทยเป็นแบบ 
Centralism มีการรวบอ านาจเข้าสู่ส่วนกลางและมีการก าหนดให้การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วน
หนึ่งของระบบราชการ จึงท าให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดติดกับกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับหลักการและเจตนารมณ์การปกครองท้องถิ่นและการกระจายอ านาจอย่างแท้จริงจึงท าให้ อนาคต
ของการปกครองท้องถิ่นจะเดินไปข้างหน้าอย่างสง่างามหรือจะเดินถอยหลังก็ขึ้นอยู่กับความจริงใจ 
ความมุ่งมั่น ความตั้งใจของรัฐบาลที่จะกระจายอ านาจและให้ความส าคัญกับการปกครองท้องถิ่นเป็นหลัก 
 
ตอนที่สอง 

แนวทางการน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกนอกระบบราชการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรูปแบบหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดินไทย ที่เกิดจาก
แนวคิดของการกระจายอ านาจจากราชการส่วนกลางมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ช่วยแบ่งเบาภารกิจของรัฐบาลกลาง ทั้งนี้แนวคิดของการกระจายอ านาจมีหลักความเป็นอิสระของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสาระส าคัญ แต่การกระจายอ านาจและความเป็นอิสระขององค์ กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไม่ท าลายความเป็นเอกภาพภายใต้ความเป็นรัฐเดี่ยว โดยความเป็นอิสระของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญทั้ง 3 ฉบับที่ผ่านมา (พ.ศ.2540, พ.ศ.2550, 
พ.ศ.2560 ) คือ รัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับมาตรา 1 ของรัฐธรรมนูญ 
คือ ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ ดังนั้น จากหลักความเป็นอิสระ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับหลักการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่ก าหนดให้มีการ
แบ่งการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 3 ส่วน คือ การบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเมื่อก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบราชการแล้วนั้น ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ระบบราชการจึงเป็น
ประเด็นที่น่าสนใจว่าการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้การบริหารราชการแผ่นดิน
หรือระบบราชการมีความเป็นอิสระตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและหลักการปกครองตนเอง
หรือไม่ จึงน ามาสู่การศึกษาปัญหาในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมุ่งศึกษาใน
มิติความเป็นอิสระในการบริหารงานและน ามาสู่แนวทางการให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
 ดังนั้น การศึกษาประเด็นนี้มีขึ้นเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่สอง แนวทางการน าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นออกนอกระบบราชการ โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร 
หนังสือ ต ารา งานวิจัย บทความ ที่เก่ียวข้องกับการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น ประกอบ
กับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านการปกครองท้องถิ่น  
จ านวน 22 คน เพ่ือศึกษาถึงปัญหาของการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา อันน าไปสู่การค้นหาแนวทางการน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกนอกระบบ
ราชการ ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเดลฟาย (Delphi Technique) จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 21 คน เพ่ือหา
ฉันทามติของแนวทางดังกล่าว โดยการน าเสนอในประเด็นนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 
ปัญหาการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการให้ความอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือการ
ออกนอกระบบราชการ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ปัญหำกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกนอกระบบราชการถึงแม้โอกาสที่จะให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นออกนอกระบบราชการมีน้อยมาก แต่การศึกษาในประเด็นนี้ พิจารณาถึงความเป็นอิสระ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังเจตจ านงค์ของการปกครองท้องถิ่นที่แท้จริง ซึ่งการพิจารณาความ
เป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ถือได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นต้น
ก าเนิดของการกระจายอ านาจและเป็นรัฐธรรมนูญฉบับเดียวที่ให้มีการกระจายอ านาจที่เป็นสากล
ที่สุดและมีความสมบูรณ์แบบที่สุด ประกอบกับกฎหมายประกอบรั ฐธรรมนูญก็เขียนล่อตาม
รัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะมาตรา 284 บัญญัติว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลาย 
ย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน
และการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ” 
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ดังนั้นการศึกษาการสร้างความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการออกนอก
ระบบราชการเป็นการศึกษาความเป็นอิสระในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้าน
การบริหารงานบุคคล ด้านการเงินและการคลัง ด้านการก ากับดูแล ด้านกฎหมาย และด้านอ านาจ
หนา้ที่ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพการด าเนินงานในปัจจุบันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ 
เพ่ือแสดงถึงข้อจ ากัดทางด้านความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น และน า
ข้อมูลที่ได้จากส่วนนี้ไปศึกษาต่อถึงแนวทางในการให้ความเป็นอิสระในแต่ละด้านของการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้วิจัยจะขอน าเสนอผลการศึกษาในประเด็นนี้ ดังต่อไปนี้ 
 1. กำรบริหำรงำนบุคคล ความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ถูกรับรองด้วยรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 มาตรา 284 และมาตรา 288 ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ
การรับรองความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น น าไปสู่การก าหนดใช้พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่ง พรบ.ฉบับนี้ให้อ านาจแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบริหารงานบุคคลและได้ก าหนดให้มีองค์กรที่ท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานกลาง มาตรฐาน
ทั่วไปและแนวทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จึงเกิดคณะกรรมการท้องถิ่น 3 ระดับคือ 
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการกลาง (แบ่งออกเป็น 3 ชุด 
ตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระดับจังหวัด โดยมีส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน
หลักในการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น แต่ในการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นประสบ
ปัญหาและข้อจ ากัดโดยเฉพาะด้านความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พบว่า  
 ประเด็นที่หนึ่ง ความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีน้อย
เพราะเกิดการครอบง าการบริหารงานบุคคลจากราชการส่วนกลาง โครงสร้างการบริหารงานบุคคล
ของราชการส่วนท้องถิ่นถูกควบคุมและสั่งการโดยราชการส่วนกลางผ่านกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นและส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (กถ.) ท าให้กฎหมาย
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นถูกครอบง าโดยกระทรวงมหาดไทย ซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (กถ.) หรือคณะกรรมการกลางขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ประเภท (ก.ท. ก.จ. ก.อบต.) เป็นหน่วยงานที่ก าหนดคุณสมบัติหรือ
หลักเกณฑ์และมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เช่น ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นต้น และเมื่อพิจารณาโครงสร้างภายในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) มีกรรมการ 3 ฝ่าย คือ กรรมการฝ่ายที่หนึ่ง ได้แก่ คณะกรรมการโดย
ต าแหน่ง 6 คน ประกอบด้วย เลขาธิการ กพ. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการฝ่ายที่สอง ได้แก่ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้าน
บริหารและการจัดการ ด้านกฎหมาย จ านวน 5 คน และคณะกรรมการฝ่ายที่สาม ได้แก่ กรรมการผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 5 คน ซึ่งเป็นตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 
พร้อมกันนี้มีประธานกรรมการ ก.ถ. จ านวน 1 คน ส าหรับโครงสร้างคณะกรรมการกลางข้าราชการ
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องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล พบว่า ในแต่ละคณะกรรมการมีโครงสร้างที่เหมือนกัน กล่าวคือ คณะกรรมการแบ่งออกเป็น 3 
ฝ่าย ได้แก่ กรรมการฝ่ายที่หนึ่ง คือ กรรมการโดยต าแหน่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เลขาธิการ ก.พ. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมการปกครอง 
กรรมการฝ่ายที่สอง คือ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 6 คน ซึ่งมาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงาน
ท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการ ด้านอ่ืนๆ ที่จะ
เป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น และกรรมฝ่ายที่สาม คือ ตัวแทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ทั้งนี้คณะกรรมการแต่ละประเภทจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ส าหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ
คณะกรรมการแต่ละชุดนั้นมาจากการแต่งตั้งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในรูปแบบ
ไตรภาค ี
 จากโครงสร้างคณะกรรมการกลางด้านการบริหารงานบุคคล สามารถตั้งข้อสังเกตได้ว่า
คณะกรรมการกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทมีตัวแทนของราชการส่วนกลางใน
สัดส่วนที่มาก จึงอาจจะเป็นวิธีการหนึ่งในการผูกขาดการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นรวมถึงเป็นการ
แทรกแซงการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ท าให้คนในท้องถิ่นไม่มีโอกาสหรือมีโอกาสน้อยในการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จึงสะท้อนให้เห็นถึงการรวบอ านาจการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นไว้ที่กระทรวงมหาดไทย ถึงแม้ว่าจะมีสัดส่วนกรรมการที่มาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการที่เป็นตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ก็อาจจะเกิดความเกรงใจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพราะมีอ านาจในการแต่งตั้งหรืออ านาจสูงสุดในการก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงท าให้ไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่คัดค้านกับแนวทางของ
กระทรวงมหาดไทยและเมื่อพิจารณาถึงตัวบุคคลที่มาด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ประธาน ก.ถ.) พบว่าโดยส่วนใหญ่เป็นข้าราชการเกษียณที่ในอดีต
สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
 หากพิจารณาถึงโครงสร้างคณะกรรมการแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด 
ได้แก่ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลระดับจังหวัด คณะกรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระดับจังหวัด คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลระดับจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดจะ
ประกอบด้วยกรรมการ 3 ฝ่าย คือ กรรมการโดยต าแหน่งจ านวน 3 คน ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ
ประจ าจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 4 คน ได้แก่ ด้านการ
บริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการ และด้านอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานบุคคล และสุดท้ายกรรมการที่มาจากตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทจ านวน และทุกคณะกรรมการจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับ
การมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการ และมีท้องถิ่นจังหวัดเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการในแต่ละชุด ซึ่งเป็นบุคลากรสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นจาก
โครงสร้างคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดสามารถตั้งข้อสังเกตได้ว่าผู้ที่มี
อ านาจในการควบคุมการบริหารงานบุ คคลส่ วนท้ องถิ่ น ในระดับจั งหวัดก็ยั งคงมาจาก
กระทรวงมหาดไทย จึงสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการรวมอ านาจของกระทรวงมหาดไทยและ
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เป็นการลดทอนความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงานบุคคลและหาก
พิจารณาถึงภาพรวมของระบบข้าราชการท้องถิ่นพบว่าระบบข้าราชการท้องถิ่นถูกก าหนดให้เป็น
ระบบราชการซึ่งเป็นแนวคิดที่ผิดเพราะบริบทของพ้ืนที่  สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน 
 ประเด็นที่สอง การโอน ย้าย รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปตาม
กระบวนการที่ผู้ขอย้าย โอน มีความประสงค์จะย้าย โอน และหน่วยทั้งสองฝ่ายต้องยินยอม คือ ฝ่าย
เดิม (ต้นสังกัด) และฝ่ายใหม่ (หน่วยงานที่รับโอน) และเมื่อหน่วยงานทั้งสองฝ่ายยินยอมแล้ว จะต้อง
ท าเรื่องเพ่ือขออนุญาตจากคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดให้มีมติ
อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ย้ายหรือโอน พร้อมกันนี้การย้ายโอนต้องเป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกลาง เช่น ในกรณีของ อบต. ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนต าบล ซึ่งจากประเด็นข้างต้นจะพบว่าผู้
ที่มีอ านาจในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดและมีบทบาทในการ
ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการโอนย้ายโดยส่วนใหญ่เป็นข้าราชการส่วนกลางหรือส่วน
ภูมิภาค แสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการย้าย โอนบุคลากร
ท้องถิ่น นอกจากนี้ยังพบประเด็นที่เชื่อมโยงว่าคณะกรรมการระดับจังหวัดมีจ านวนมากเกิน จึงท าให้
ระเบียบต่างๆ ในเรื่องการปฏิบัติงานเดียวกันกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เหมือนกัน รวมถึง
ปัญหาการโอนย้ายบุคลากรท้องถิ่นระหว่างประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะระเบียบใน
เรื่องการโอนย้ายข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทมี
ความแตกต่างกัน 
 ประเด็นที่สาม ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะมีการน าระบบแท่งมาใช้กับการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นแทนระบบซี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น แต่ก็พบว่าการน า
ระบบแท่งมาใช้ยังคงเกิดความสับสนและไม่มีความสมบูรณ์ในแนวทางปฏิบัติ เพราะเป็นรูปแบบใหม่ที่
น ามาใช้กับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่ผูกขาดกับระบบซีมาอย่างยาวนาน เมื่อน าระบบแท่ง
มาใช้อาจจะเกิดการปรับตัวไม่ทันทั้งในส่วนขององค์กรปกครองท้องถิ่นและบุคลากรท้องถิ่นแต่
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการน าระบบแท่งมาใช้กับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเมื่อปี พ.ศ.2559 เป็น
ต้นมา พบประเด็นปัญหา เช่น การเลื่อนระดับช านาญงานไปเป็นระดับอาวุโส มีเกณฑ์ก าหนดให้ต้อง
ครองระดับช านาญงานก่อน 6 ปี โดยในประเด็นนี้หากบุคลากรได้อยู่ในระดับช านาญงานแล้ว        
(ซี 5 – ซี 6 เดิม) และต้องการเลื่อนไประดับอาวุโส บุคลากรต้องท าเรื่องขอขยายกรอบอัตราจาก
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด (ก.ระดับจังหวัด) ก่อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของ ก.ระดับจังหวัด หรือในกรณีที่เลื่อนต าแหน่งประเภททั่วไปเป็นระดับอาวุโสจะมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปรับปรุงต าแหน่ง โดยมีการประเมินหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณ
งาน คุณภาพงาน ความยุ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถ และเสนอต่อ ก.จังหวัดพิจารณาให้
ความเห็นชอบหรือในกรณีการประเมินข้อเขียนวิสัยทัศน์ จะมีคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์
ประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการระดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่เก่ียวข้องกับลักษณะงานต าแหน่งที่
ขอประเมิน โดย ก.จังหวัดคัดเลือกมาเป็นประธาน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้น และ
ผู้อ านวยการส านัก / กอง ที่ผู้นั้นสังกัด เป็นกรรมการ ซึ่งเมื่อพิจารณาคณะกรรมการประเมินจะ
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สังเกตได้ว่าเป็นกรรมการที่มาจากส่วนราชการหรือเป็นข้าราชการทั้งหมด โดยเฉพาะประธาน
กรรมการมาจากส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคท่ีผ่านการคัดเลือกจาก ก.จังหวัด หรือปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและผู้อ านวยการกอง มีฐานะเป็นข้าราชการที่สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย ดังนั้นกระบวนการในการเลื่อนต าแหน่งหรือประเมินวิสัยทัศน์ของบุคลากร
ท้องถิ่นยังคงถูกแทรกแซงจากราชการส่วนกลาง ดังค าสัมภาษณ์ของ มญชรี สินธุรหัท (2561) ว่า
“การเลื่อนต าแหน่ง การขอโอนย้าย ทั้งหมดถึงแม้จะเป็นอ านาจของนายก แต่ต้องผ่านมติของ ก.จังหวัด” 
 หรือกรณีที่เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือเพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นในพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้น าชุมชนและไม่ สามารถ
ด าเนินการโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามหลัก
ความสมัครใจได้ ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาและมีมติให้
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ และให้นายกองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้เป็นไปตามมติ หากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่
ด าเนินการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยไม่ต้องด าเนินการสอบสวนและให้
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป (โปรดดูเพ่ิมเติมในค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ออกค าสั่งที่ 
9/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560) ซึ่งในกรณีดังกล่าวข้างต้นให้น ามาบังคับใช้กับการคัดเลือก
และการโอนพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนต าบลด้วย อันแสดงให้เห็นถึงการรวมอ านาจการ
บริหารด้านการบริหารงานบุคคลไว้ที่ส่วนกลาง 
 ประเด็นที่สี่ การก าหนดอัตราเงินเดือนของบุคลากรท้องถิ่นมีอัตราที่เหมือนกันในทุกต าแหน่ง 
ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สืบเนื่องมาจากระบบอัตราเงินเดือนถูกก าหนดมาจากส่วนกลางและ
ขึ้นอยู่กับระบบราชการ ทั้งๆ ที่บริบทของพ้ืนที่ สภาวการณ์ค่าครองชีพ เศรษฐกิจ ความเจริญ ของแต่
ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกันสูง  
 ประเด็นที่ห้า การสอบคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการโดยราชการส่วนกลาง ซึ่งเดิมทีนั้นกระบวนการจัดสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการเสร็จสิ้นภายในระดับจังหวัด ทั้งนี้สามารถพิจารณาได้
จากหนังสือ ที่ กพ0023.2/ว 968 เรื่อง การตรวจสอบประกาศเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก 
และคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเนื้อหาใจความส าคัญของหนังสือราชการฉบับนี้
คือ ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งว่า การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอ านาจของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด ก าหนด ซึ่งเรื่องดังกล่าว
ผ่านการตรวจสอบจาก ก.จังหวัด ในฐานะองค์กรที่ตรวจสอบ ก ากับดูแล และให้ข้อแนะน าแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพ่ือลดภาระด้านเอกสาร 
และลดขั้นตอนการท างานให้แล้วเสร็จระดับจังหวัด กรรมการระดับจังหวัดจึงมีมติเห็นชอบก าหนดให้
การรายงานการตรวจสอบประกาศเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และคัดเลือกข้าราชการ
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หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสิ้นสุดที่ระดับจังหวัด โดยไม่ต้องจัดส่งรายงานประกาศดังกล่าวไปยัง
คณะกรรมการกลางหรือส่วนกลางทราบ ซึ่งทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นชอบ
ดังกล่าว แสดงว่า การบริหารงานบุคคลสิ้นสุดในระดับจังหวัด แต่ในปัจจุบันมีการด าเนินการสอบ 
คัดเลือก ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ส่วนกลางหรือระดับชาติเป็นผู้ด าเนินการ ด้วยเหตุผล
ว่า มีการร้องเรียนเรื่องทุจริตในการสอบแข่งขัน จึงเกิดความหวั่นเกรงว่าราชการจะเสียหาย ผู้สอบ
เกิดความเดือดร้อน จึงท าให้ราชการส่วนกลาง โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีมติในการ
ประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ว่าเพ่ือเป็นการป้องกันมิให้ราชการเสียหาย
ร้ายแรงและผู้สอบแข่งขันได้รับความเดือดร้อนจากผลการสอบแข่งขันที่ถูกยกเลิกเพิกถอน จึงระงับ
ผลการด าเนินการสอบแข่งขันในทุกขั้นตอนและจากปรากฏการณ์ดังกล่าวน ามาสู่การจัดสอบแข่งขัน
คัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยราชการส่วนกลาง  
 ประเด็นที่หก กฎหมายการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นก าหนดให้หน่วยงานในระดับก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจค่อนข้างมาก ถึงขั้นลงโทษและให้ออกจากการด ารงต าแหน่งของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแม้กฎหมายได้ให้อ านาจหน้าที่แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอ าเภอในการก ากับดูแลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จ าเป็นตามกฎหมาย
และไม่ขัดต่อความเป็นอิสระของการปกครองท้องถิ่น แต่ในข้อเท็จจริงพบว่า ผู้มีอ านาจหน้าที่ก ากับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบางพ้ืนที่อาจจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือใช้อิทธิพลใน
การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นจากข้อจ ากัดทางด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดให้มีการก ากับดูแลด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้การ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การสรรหา 
การว่าจ้าง  
 ประเด็นที่เจ็ด หน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแลบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพ
จ ากัดโดยหน่วยงานที่ดูแลบุคลากรท้องถิ่นในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการเทศบาลในระดับจังหวัด 
(ก.ท.จ.) ไม่ได้แสดงบทบาทหน้าที่อย่างเต็มที่และแท้จริงต้องคอยปฏิบัติตามค าสั่งหรือระเบียบที่
ส่วนกลางก าหนดมาให้ ซึ่งคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลยังไม่ให้อ านาจหน้าที่แก่ กทจ. 
ส าหรับในระดับชาตินั้นพบว่า ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(กถ.) มีจ านวนบุคลากรและมีอ านาจจ ากัด แต่มีภารกิจหน้าที่ดูแลและบริหารงานบุคลากรท้องถิ่นทั่ว
ประเทศ นอกจากนี้ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (กถ.) ไม่มี
ความเป็นอิสระในการด าเนินงานและไม่มีฐานะเทียบเท่ากับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน (กพ.) เพราะโครงสร้างการด าเนินงานของ กถ. เป็นหน่วยงานระดับส านักในสังกัดของส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยประกอบกับหัวหน้าส านักงาน กถ. เป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
อีกทั้งลักษณะการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(กถ.) ท างานในเชิงรับ เช่น ก าหนดโครงสร้างบุคลากรท้องถิ่น ก าหนดอัตราก าลังบุคลากรท้องถิ่น 
เป็นต้น 
 ประเด็นที่แปด การก าหนดกรอบอัตราและต าแหน่งไม่เป็นระบบ โดยเฉพาะการก าหนด
กรอบโดยไม่พิจารณาปริมาณงาน กล่าวคือ จ านวนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ กล่าวคือ บางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบุคลากรจ านวนน้อยแต่
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ภารกิจและหน้าที่มีมาก ในขณะที่บางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนบุคลากรมากเกินกว่า
ภารกิจหน้าที่ นอกจากนี้ จ านวนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความสมดุลกับภารกิจ
หน้าที่และขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ในกรณีขององค์การบริหารส่วนต าบล กฎหมาย
ก าหนดให้มีสมาชิก อบต. ได้หมู่บ้านละ 2 คน หาก อบต. ใดมีจ านวน 10 หมู่บ้าน จะต้องมีสมาชิก 
อบต. จ านวน 20 คน หากพิจารณาตามภารกิจหน้าที่และบทบาทของสมาชิก อบต. กับขนาดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปรียบเทียบกับเทศบาลเมือง ซึ่งกฎหมายก าหนดให้มีสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองจ านวน 18 คน และอ านาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองมีมากกว่าองค์การบริหารส่วนต าบล จึงเกิด
ความเหลื่อมล้ าระหว่างจ านวนสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประเภทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส าหรับด้านความความรู้ ความสามารถและศักยภาพของบุคลากรในแต่ละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีข้อจ ากัดโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กไม่สามารถดึงดูดความสนใจ
จากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ให้เข้ามาร่วมท างานได้หรือเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มี
ความเป็นมืออาชีพ อันเกิดจากกระบวนการคัดสรรบุคคลที่มาด ารงต าแหน่งต่างๆ นั้น ใช้กระบวนการ
เส้นสายหรือมีคุณวุฒิการศึกษาไม่สอดคล้องกับต าแหน่ง จึงเกิดปรากฎการณ์ที่ว่าจบการศึกษาด้านใด
มาก็สามารถท างานท้องถิ่นได้ ก่อให้เกิดความไม่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น จบกฎหมายมาก็สามารถ
บรรจุในท้องถิ่นได้ เป็นต้น และจากข้อจ ากัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและขนาดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กท าให้ข้าราชการท้องถิ่นและบุคลากรท้องถิ่นมักจะเปรียบเทียบ
สถานะและคุณภาพชีวิตของตนเองกับข้าราชการที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(กพ.) ว่ามีสถานะและคุณภาพชีวิตที่ต่ ากว่าจนท าให้ข้าราชการท้องถิ่นลืมความเป็นจริงเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของข้าราชการท้องถิ่นที่แตกต่างจากข้าราชการ กพ.หรือแม้แต่ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก็มีฐานะต่างกันเพราะกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลายฉบับ ใช้ค าเรียกบุคลากร
แตกต่างกัน บางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียก ข้าราชการ ในขณะที่บางองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเรียก พนักงาน ท าให้สิทธิที่จะได้รับจากราชการแตกต่างกัน เช่น เครื่องราชย์ เป็นต้น อย่างไร
ก็ตาม ถึงแม้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 288 ให้เรียกพนักงานท้องถิ่นว่า ข้าราชการท้องถิ่น แต่
กฎหมายท้องถิ่นยังไม่มีการแก้ไข (สรณะ เทพเนาว์, 2560) 
 ประเด็นที่เก้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตในการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ด้วย
วิธีการเรียกรับเงินค่าต าแหน่งในการสอบบรรจุและการเลื่อนขั้นกระบวนการสอบบรรจุไม่มีมาตรฐาน
การให้คุณ ให้โทษ ต่อบุคลากรท้องถิ่นไม่มีความเป็นธรรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจมากเกินไปประกอบกับอิทธิพลในพ้ืนที่ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางคน ท าให้มี
การแสดงแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  เช่น การเล่นพรรคเล่นพวก การกลั่นแกล้งบุคลากร มีการใช้
ดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรม เป็นต้น รวมถึงนักการเมืองท้องถิ่นขาดวินัยในการเลือกตั้ง เพราะไม่มี
กระบวนการคัดสรรผู้สมัครนักการเมืองท้องถิ่น ไม่มีสถาบันที่ควบคุมการลงสมัครรับเลือกตั้ง
นักการเมืองท้องถิ่น ซึ่งแตกต่างจากนักการเมืองระดับชาติที่มีสถาบันพรรคการเมืองเข้ามาควบคุม
และตรวจสอบก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 2. กำรบริหำรกำรเงินและกำรคลัง เป็นการพิจารณาถึงรายได้และรายจ่ายของท้องถิ่น โดย
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 4 ประเภท คือ ประเภทแรก ภาษีท้องถิ่น (Local Taxes) 
เป็นภาษีท่ีจัดเก็บจากฐานภาษีท่ีมีที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ท้องถิ่น เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ 
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ภาษีป้าย เป็นต้น ประเภทที่สอง ภาษีแบ่ง (Tax Sharing) เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและมีการก าหนด
สัดส่วนที่ชัดเจนและจัดสรรเป็นรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม พรบ.ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประเภทที่สามเงินอุดหนุน 
(Intergovernmental Transfer) เป็นเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวิธี
คิดหรือสูตรการค านวณเป็นการเฉพาะ เช่น ใช้จ านวนประชากร ระดับความสามารถทางการคลังและ
การจัดเก็บภาษี ความต้องการรายได้ของท้องถิ่น ระดับการให้บริการสาธารณะของท้องถิ่นหรือตาม
นโยบายเฉพาะของรัฐบาล เป็นต้น และประเภทสุดท้าย คือ ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ (User Free 
or Charge) เป็นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดบริการสาธารณะประเภทต่างๆ ตามหลัก
ผลประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit Principle) เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 
ค่าธรรมเนียมการใช้โรงแรม ค่าบริการน้ าประปา เป็นต้น (วีระศักดิ์ เครือเทพ , 2554 : 4-8)  ส าหรับ
ประเด็นปัญหาและข้อจ ากัดการบริหารงานคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
ดังต่อไปนี้  

ประเด็นที่หนึ่ง การแทรกแซงงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของรัฐบาล สืบ
เนื่องมาจากการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพราะรัฐบาลกลางไม่สามารถจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ถึงร้อยละ 35 (โปรดดูตารางที่ 5) ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแม้ในแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 2 พ.ศ.
2551 ได้ก าหนดการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยไม่มีการก าหนด
ระยะเวลาไว้ชัดเจน แต่ก็ยังมีการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปริมาณท่ีน้อย 
จึงส่งผลต่อทิศทางการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหากพิจารณารายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเภทรายได้ที่รัฐแบ่งให้เป็นรายได้ที่ไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์ที่แน่
ชัดว่าจะให้จัดสรรให้ท้องถิ่นอย่างไร เพราะต้องผ่านการพิจารณาจัดสรรโดยส านักงานคณะกรรมการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กถ.) ซึ่งวิธีการเช่นนี้ท าให้เกิดความไม่แน่นอนใน
การจัดสรรรายได้และท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถวางแผนงบประมาณของตนเองได้
อย่างเหมาะสม แต่ในส่วนของรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองนั้นเป็นรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความเป็นอิสระในการน ามาใช้จ่ายมากที่สุด อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนรายได้ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองนั้นยังคงมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับรายได้อ่ืนๆ ส าหรับรายได้ประเภท
เงินอุดหนุนพบว่ามีจ านวนมากที่สุดแต่การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการควบคุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางอ้อม โดยเงินอุดหนุนแบ่งออกเป็น 
2 ประเภท คือ เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนตามภารกิจ ในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไปรัฐบาล
จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามจ านวนประชากรในพ้ืนที่ โดยคณะกรรมการการกระจาย
อ านาจฯ ระบุวงเงินและหลักเกณฑ์ (เป็นรายหัวหรือแบ่งเท่ากันหรือลักษณะผกผัน) และให้กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นท าหน้าที่จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล ตามสูตรโดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องส่งค าขอเนื่องจากเป็นการให้ทั่วไป 
โดยกรมส่งเสริมฯ จะแจ้งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบล่วงหน้า ดังนั้นองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้ตัวเลขเงินอุดหนุนทั่วไปที่คาดว่าจะได้รับเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ประมาณ
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การก่อนน าเสนอข้อบัญญัติงบประมาณให้สภาท้องถิ่นอนุมัติ โดยที่ท้องถิ่นมีอิสระในการใช้จ่ายตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุและตามหน้าที่ กรณีที่ใช้จ่ายไม่ทันสามารถกันเหลื่อมปีได้ ส าหรับเงินอุดหนุนตาม
ภารกิจนั้น รัฐบาลจัดสรรให้ตามนโยบายของรัฐ มีเงื่อนไขในการจัดสรรหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเงิน
อุดหนุนที่รัฐบาลก าหนดภารกิจและวัตถุประสงค์ไว้ให้  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง
สามารถเสนอโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนตามประกาศและเงื่อนไขของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งจ าแนกได้หลายรายการ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทราบล่วงหน้าว่าจะได้รับ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจว่ามากหรือน้อยเพียงใด โครงการและกิจกรรมที่ใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจส่วน
ใหญ่เป็นระยะสั้น หากใช้จ่ายไม่หมดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถกันเป็นเงินเหลื่อมปีต้อง
ส่งคืนกลับรัฐบาลดังนั้นในประเด็นเงินอุดหนุนนี้พบว่ามีปัญหาทั้งในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไปแล
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เงินอุดหนุนตามภารกิจ กล่าวคือ การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
พิจารณาตามจ านวนประชากรในพ้ืนที่หรือจัดสรรให้ตามรายหัว ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความแตกต่างทางพ้ืนที่ ขนาดของประชากร และความเติบโตของ
เมือง ท าให้การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลกลางมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะหากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่และมีศักยภาพ มีประชากรจ านวนมาก จะได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปจ านวนมากใน
ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก มีจ านวนประชากรน้อยและมีศักยภาพของพ้ืนที่จ ากัดจะ
ได้รับเงินอุดหนุนน้อย 
 ส าหรับเงินอุดหนุนตามภารกิจพบว่ามีการแทรกแซงงบประมาณจากส่วนกลาง ผ่าน
กระบวนการจัดตั้งงบประมาณของรัฐบาลกลางที่พยายามตั้งงบประมาณโดยใช้ค าว่างบอุดหนุนเฉพาะ
กิจ ซึ่งงบอุดหนุนเฉพาะกิจได้จัดตั้งงบประมาณไว้ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะฉะนั้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ต้องการงบประมาณในส่วนนี้ต้องไปขอกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นในลักษณะมือใครยาว สาวได้สาวเอา มีระบบพรรคพวก มีระบบตังค์ทอน มีการวิ่งเต้นขอ
งบประมาณผ่านเส้นสายทางการเมืองอันแสดงให้เห็นถึงอ านาจจากส่วนกลางหรืออ านาจระบบ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) อันมีผลต่อความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใน
ประเด็นนี้ บรรเจิด สิงคะเนติ (2561) ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามวัตถุประสงค์เฉพาะตามที่รัฐบาลก าหนดหรือตามนโยบายของ
รัฐบาลซึ่งจะจ ากัดดุลยพินิจหรืออิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้เงิน ทั้งนี้การจัดสรร
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นการต่อรองทางการเมืองระหว่างการเมืองระดับชาติและการเมืองระดับ
ท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับผู้มีอ านาจทางการตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณ 
(งบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ หรือ งบ ส.ส.) ดังนั้นในช่วงก่อนการจัดสรรเงินอุดหนุนมักจะมีการ
วิ่งเต้นทางการเมืองเพ่ือของบประมาณเงินอุดหนุน และหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสายสัมพันธ์
ทางการเมืองกับนักการเมืองจะมีโอกาสได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นพิเศษ ในทางกลับกันบางครั้ง
จะมีลักษณะที่เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางลงมาในพ้ืนที่เพ่ือหาพ้ืนที่ที่ต้องการให้มีการจัดสรรงบประมาณ
ลงมาให้ ถ้าพ้ืนที่ใดสนใจอาจมีการต่อรองเจรจาให้ผลประโยชน์ลงตัว แล้วจึงจัดสรรงบประมาณให้ 
โดยสรุปเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจึงเป็นการต่อรองสัดส่วนรายได้แลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์และการจัดท าโครงการที่สอดคล้องกับสิ่งที่รัฐต้องการมากกว่าตามความต้องการของ
ท้องถิ่น  
 นอกจากรัฐบาลจะจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโดยมีการก าหนดเงื่อนไขไว้แล้วนั้น รัฐบาล
กลางยังได้จัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยการปกครองท้องที่ ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านนโยบาย
ประชารัฐ ซึ่งขัดแย้งกับหลักของการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นการ
จัดสรรงบประมาณที่ซ้ าซ้อนกันในพ้ืนที่การปกครองเดียวกัน และในขณะเดียวกันหากพิจารณา
งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปพบว่า เป็นการโยกย้ายภารกิจจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาเป็น
เงินอุดหนุนทั่วไป โดยเฉพาะในปี พ.ศ.2557 และ พ.ศ.2558 (โปรดดูตารางที่ 6) สามารถเห็นได้อย่าง
ชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงของงบประมาณในปี พ.ศ.2558 พบว่า เงินอุดหนุนเฉพาะกิจลดลงอย่าง
มาก โดยในปี พ.ศ.2557 จ านวน 109,967.51 ล้านบาท ลดลงเหลือ 30,869.70 ล้านบาท ในปี พ.ศ.
2558 และในปีเดียวกัน มีการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมจาก 126,967.51 ล้านบาท ในปี พ.ศ.
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2557 เพ่ิมเป็น 209,731.85 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2558 แต่เมื่อพิจารณาในเงินอุดหนุนทั่วไป พบว่า 
เป็นการโยกย้ายภารกิจจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปี พ.ศ.2557 มาเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งมีรายละเอียดไม่แตกต่างจากเดิมมากนัก เช่น การจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงิน
ช่วยเหลือบุตร) การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ 
บ านาญ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม. ) การ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ สถานสงเคราะห์คนชรา ค่าตอบแทน
พิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ เงินชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่
สงบในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น และในบางงบประมาณของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็น
ผลมาจากนโยบายของรัฐบาลจึงท าให้ยอดเงินจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
จ านวนมาก แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถน าเงินดังกล่าวไปใช้เพ่ือพัฒนาหรือจัดบริการ
สาธารณะที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและบริบทของพ้ืนที่ อันเป็นการเสียโอกาสใน
การพัฒนาพ้ืนที่ ความคิดสร้างสรรค์และนวตกรรมท้องถิ่น ซึ่งในประเด็นนี้มีตัวอย่างข้อเท็จจริงว่า 
จากการที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุดที่ มท0808.2/ว 1535 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการไทยนิยม ดังนั้นจาก
เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงการแทรกแซงการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อ
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีมากกว่าการก ากับดูแล 
 
ตารางที ่6 การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2555 – 2560 
หน่วย : ล้านบาท  

ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน รวม 
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

2555 85,695 119,497.07 205,196.07 
2556 104,444.85 115,074.89 219,519.74 
2557 126,967.51 109,121.26 236,088.77 
2558 209,731.85 30,869.70 240,601.55 
2559 203,987.39 33,457.15 237,154.54 
2560 207,352.63 15,234.06 222,586.69 

 
ที่มา  : ส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เข้าถึงเมื่อวันที่  22 
 มีนาคม พ.ศ.2561, เข้าถึงได้จาก http://www.odloc.go.th/web/?page_id=1569 
 การโยกย้ายภารกิจและสัดส่วนเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังคงท าให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกก าหนดเงื่อนไขในการใช้จ่ายงบประมาณและการด าเนินภารกิจจากรัฐ
ราชการส่วนกลาง และหากพิจารณาเฉพาะสัดส่วนเงินอุดหนุนทั่วไปก็จะมีการแบ่งแยกออกเป็นเงิน
อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจและเงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่ ดังตารางที่ 6 
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ตารางที ่7 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 – 2560 

หน่วย : ล้านบาท 
ปีงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป รวม 

ตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ 
2555 29,926.10 55,768.89 85,694.99 
2556 42,809.69 61.635.16 104,444.85 
2557 65,336.35 61.635.16 126,967.51 
2558 151,703.88 58,030.87 209,734.75 
2559 156,078.41 47,618.46 203.696.87 
2560 157,997.58 49.355,04 207,352.62 

 
ที่มา : ปรับปรุงจากส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ ส านักบริหารการคลัง  
 
 จากตาราง 7 แสดงให้เห็นถึงหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เงินอุดหนุนตามภารกิจและเงินอุดหนุนตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเงินอุดหนุนตามภารกิจเป็นการจัดสรรเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยมีเงื่อนไขในการใช้จ่ายและมีการก าหนดภารกิจไว้ให้ ซึ่งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นไม่มี
ความเป็นอิสระในการใช้จ่ายงบประมาณในสัดส่วนนี้  
 เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจ ได้แก่ การบริการสาธารณสุข เงิน อสม. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ค่า
รักษาพยาบาล สปสช. อาหารเสริมนม อาหารกลางวัน การศึกษาเด็กด้อยโอกาส เงินเดือนครูและ
ค่าจ้าง เป็นต้น ส าหรับเงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่ รัฐบาลได้จัดสรรตามหลักเกณฑ์ท่ีได้รับการ
จัดสรรของแต่ละปีงบประมาณ  

นอกจากนี้ พบประเด็นเพ่ิมเติมว่ามีการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานราชการส่วนกลาง
และน ามานับรวมกับสัดส่วนเงินอุดหนุนทีใ่ห้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที ่8 การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 – 2560 (การจัดสรรให้แก่ส่วนราชการ) 

หน่วย : ล้านบาท 
ส่วนราชการ ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

205,192.07 219,519.74 236,088.77 240,601.55 
 

237,154.54 222,586.69 

ส านักงานปลัด
ส านัก

นายกรัฐมนตรี 

100.00 520.00 205.00 205.00 200.00 200.00 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

126.58 567.01 1,098.69 688.23 3,106.58 1,740.94 

รวม 205,418.65 220,606.75 237,392.46 241,494.78 240,461.12 224,527.63 

ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นถึงการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบทั่วไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 – 2560 มีส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  คือ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้น าเงินสัดส่วนที่ได้รับ
การจัดสรรไปเป็นเงินอุดหนุนกระตุ้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินรางวัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของท้องถิ่น ส าหรับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ได้น าเงินในสัดส่วนนี้ไปจัดท าโครงการ
แผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม จึงตั้งข้อสังเกตว่าท าไมงบประมาณของราชการส่วนกลางต้องน ามารวมกับ
เงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะงบประมาณส่วนนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่ได้เป็นหน่วยงานที่ใช้งบประมาณ แต่ส่วนราชการส่วนกลางเป็นหน่วยงานที่ใช้งบประมาณ จึงแสดง
ให้เห็นว่ารัฐบาลยังคงแทรกแซงการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดสรร
งบประมาณให้กับส่วนราชการส่วนกลาง จึงเป็นประเด็นหนึ่งที่ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาด
ความเป็นอิสระในการใช้จ่ายงบประมาณและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจของรัฐบาลในการ
จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประการที่สอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดบริการ
สาธารณะในพ้ืนที่ มีสาเหตุหนึ่งมาจากข้อจ ากัดของการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล ซึ่งได้กล่าวไว้
แล้วข้างต้น ส าหรับสาเหตุอีกประการหนึ่งคือ การหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ ากัด
เพราะกฎระเบียบและข้อบังคับของรัฐก าหนดฐานรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แคบและ
ไม่มีความยืดหยุ่น การเก็บภาษีของท้องถิ่นโดยส่วนใหญ่ให้ราชการส่วนกลางควบคุมดูแลและ
ด าเนินการจัดเก็บภาษีแล้วจัดสรรมาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Shared Tax) เช่น ภาษี
ล้อเลื่อน ภาษีมูลค่าเพ่ิม (Vat) ภาษีคมนาคม เป็นต้น ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ
ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องถิ่น ซึ่งมีปริมาณที่น้อยมากและเก็บภาษีได้จริงไม่ถึงร้อยละ 10 ส าหรับ
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ข้อจ ากัดทางด้านรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากกฎ ระเบียบของภาครัฐ ในกรณีนี้
นายพงศ์ศกัดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ และนางสาวสุขวสา ศรีสุเทพ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีตัวอย่างว่า 

“ในกรณีที่ท้องถิ่นมีเงินสะสม 300 ล้านบาท ไม่สามารถน าฝากธนาคาร
เอกชนได้ ต้องฝากกับธนาคารของภาครัฐเท่านั้น ทั้งๆ ที่ดอกเบี้ยของธนาคารเอกชน
ดีกว่าธนาคารภาครัฐ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการหารายได้ที่ง่ายที่สุดคือ หาจากดอกเบี้ย
และมีความเสี่ยงน้อยมาก หน่วยงานภาครัฐยังไม่อนุญาตให้ท้องถิ่นด าเนินการได้หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะซื้อที่ดินราคาถูกไม่ได้ ทั้งๆ ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพิจารณาแล้วว่าการน าที่ดินดังกล่าวมาก่อสร้างสามารถสร้างราย ได้ให้แก่
ท้องถิ่นได้ หรือกรณีกฎหมายที่ว่าด้วยการแข่งขันกับภาคเอกชนซึ่งในบางครั้งการ
ตีความว่ากิจการนี้ท าได้หรือไม่ได้นั้น โดยส่วนใหญ่เทศพาณิชย์ไปแข่งกับภาคเอกชน
ไม่ได้ เพราะกฎหมายก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นห้ามท ากิจการหรือค้าขาย
กิจการที่เป็นการแข่งขันกับภาคเอกชน เช่น องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจัดให้มี
เคาเตอร์เซอร์วิส (Counter Service) เพ่ือหารายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นไม่สามารถกระท าได้หรือในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดท า
โรงไฟฟ้าได้แต่ไม่มีกฎหมายรองรับหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมทุนกัน
สร้างสนามบินของจังหวัดไม่สามารถกระท าได้เพราะกฎหมายก าหนดอ านาจหน้าที่
เฉพาะการบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าหรือแม้แต่การกู้ยืมเงินนั้นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่สามารถกระท าได้เพราะติดขัดกับกฎ ระเบียบ” (พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ, 
2560 ; สุขวสา ศรีสุเทพ , 2560)  

 
ประเด็นที่สาม การก าหนดกฎหมายและข้อระเบียบในการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่มาจากกฎหมายจัดตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน ท าให้เกิด
ความเหลื่อมล้ าและมีการทับซ้อนกันของโครงสร้างรายได้ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กล่าวคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทจะได้รับการจัดสรรรายได้จากภาษีรัฐจัดเก็บให้ใน
ประเภทเดียวกัน ซึ่งอาจน าไปสู่การแย่งชิงรายได้ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ การ
หารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังถูกก าหนดจากกระทรวงมหาดไทย เช่น พรบ.สภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดให้ อบต. มีรายได้จากภาษีต่างๆ แต่อ านาจในการเก็บภาษี
ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย เพราะกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีศักยภาพและถูก
ควบคุมโดยกระทรวงมหาดไทย 
 ประเด็นที่สี่ การจัดท างบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถูกครอบง าจาก
รัฐบาลด้วยการก าหนดความต้องการของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรจุไว้ในแผน
งบประมาณรายจ่ายของท้องถิ่น ท าให้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าไม่ได้ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ แต่กลับตอบสนองความต้องการของรัฐบาลและเมื่อพิจารณาการใช้
จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า มีการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
ไม่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่เช่น สมาชิก อบต. ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ซึ่งไม่มีความจ าเป็นที่
ต้องไปดูงานต่างประเทศ เป็นต้น (อัษฎางค์ ปาณิกบุตร, 2560) นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นมีรายจ่ายประจ าในสัดส่วนที่สูง เช่น ค่าตอบแทนบุคลากร ค่าบริหารส านักงาน เป็นต้น ซึ่งใน
ประเด็นนี้มีความเกี่ยวข้องกับ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2540 ได้ก าหนด
สัดส่วนรายจ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เกินร้อยละ 40 แต่อย่างไรก็ตาม รายจ่าย
ประจ าที่เกิดขึ้นมีสัดส่วนที่สูงกว่าที่กฎหมายก าหนด และบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลีกเลี่ยง
ข้อก าหนดดังกล่าวด้วยการใช้วิธีการจ้างเหมา ดังนั้นรายจ่ายประจ าเป็นรายจ่ายที่มิได้เป็นไปเพ่ือการ
จัดบริการสาธารณะที่มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริงเพราะเหลือ
งบประมาณส าหรับการพัฒนาน้อย 
 ประเด็นที่ห้า การสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  ตาม
กฎหมายก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบน (Upper 
Tier) มีหน้าที่ในการช่วยเหลือและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลและเทศบาล ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่างขาดแคลนงบประมาณ
ในการจัดบริการสาธารณะในพื้นที่สามารถจัดท าโครงการของบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดได้ แต่ข้อเท็จจริงในการปฏิบัติ พบว่า การของบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนั้นอยู่บนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ทางการเมืองที่ไม่เป็นทางการหรือเป็นกลุ่มการเมือง
เดียวกันหรือไม่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

3. กำรก ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความเป็นอิสระของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สืบเนื่องจากประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยวจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความเป็นอิสระปราศจากการควบคุมเลยนั้นไม่สามารถท าได้และอาจจะเป็นการท าลายหลักความเป็น
เอกภาพของประเทศไทยและขัดกับผลประโยชน์ของชาติ นอกจากนี้เพ่ือความจ าเป็นด้านความม่ันคง 
ความเสมอภาคในการบริการสาธารณะแก่ประชาชน ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากร จึงต้องมี
กระบวนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ขัดแย้งกับหลักการปกครองตนเอง (Local 
Self Government) รัฐบาลจึงได้บัญญัติกฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระใน
การบริหารงานและการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น สั่งการไม่ได้
ทั้งนี้การก ากับดูแลและตรวจสอบโดยหน่วยงานภาครัฐจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทแรก 
การก ากับดูแลโดยตรง ได้แก่ การก ากับดูแลเหนือตัวบุคคลหรือองค์กรของท้องถิ่น เช่น การสั่งพัก
ราชการ การสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง และการสั่งยุบสภาท้องถิ่น เป็นต้น ประเภทที่สอง การก ากับดูแล
เหนือการกระท าของท้องถิ่นหรือการก ากับดูแลก่อนการกระท าจะมีผลบังคับใช้ เช่น การให้ความ
เห็นชอบ อนุญาตและอนุมัติในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงการเพิกถอนและ
ระงับการกระท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ร่างข้อบัญญัติหรือร่างเทศบัญญัติทั่วไปและ
งบประมาณเมื่อผ่านสภาท้องถิ่นแล้วต้องได้รับความเห็นชอบจากนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
หรือการกระท านอกเขตเทศบาลต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือการกู้
เงินจากกระทรวง ทบวง กรม หน่ วยงาน อ่ืนๆ ต้องได้ รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ส่วนการก ากับดูแลโดยอ้อม ได้แก่ การใช้เงินอุดหนุนทั้งในรูปแบบของ
เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นมาตรการในการก ากับดูแลและการใช้สัญญามาตรฐาน
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกก าหนดให้ใช้เป็นมาตรการในการก ากับดูแล โดยในข้อบัญญัติ
กฎหมายก าหนดผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือราชการส่วนภูมิภาค กล่าวคือ ผู้ว่า
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ราชการจังหวัดท าหน้าที่ก ากับดูแลเทศบาลนคร เทศบาลเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส าหรับ
นายอ าเภอ ท าหน้าที่ก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลและการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของราชการส่วนภูมิภาคและเคยชินกับการรับงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอ าเภอ ประกอบกับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละคนไม่เหมือนกันและไม่ต่อเนื่อง ท าให้
การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ราบรื่น เช่น กรณีจากการสัมภาษณ์วิชัช ไตรรัตน์ 
(2561) กล่าวว่า 

“ในกรณีการใช้เงินอุดหนุน ใช้เงินส ารองของท้องถิ่น ต้องขออนุมัติจาก
ผู้ว่าฯ ถ้าเกิดผู้ว่าฯ มีนโยบายที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้เงินส ารองจ่ายก็
จะไม่เกิดปัญหา แต่ถ้าผู้ว่าฯ มีนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้
เงินส ารองจ่ายก็จะเกิดปัญหาได้” 
 
จากปรากฏการณ์ดังกล่าวท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรู้สึกเกรงกลัวกับอ านาจของ

ราชการส่วนภูมิภาค โดยในประเด็นนี้สามารถพิจารณาเพ่ิมเติมได้จากการสั่งเพิกถอนหรือสั่งระงับการ
กระท าอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ถ้าหากผู้ก ากับดูแลเห็นว่าการกระท าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นปฏิบัติการไปในทางที่อาจจะเป็นการเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเห็นได้ว่าการ
ก ากับดูแลดังกล่าวจะเป็นผลประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ แต่หากพิจารณาถึงความเป็น
อิสระกลับพบว่าผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะปฏิบัติภารกิจใดก็ตามต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ที่ราชการก าหนดมาให้ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจสั่งเพิกถอนมติของสภา อบจ. ได้หากมตินั้น
นอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ของ อบจ. เป็นต้น ซึ่งอาจจะน าไปสู่ข้อจ ากัดทางด้านนวตกรรมท้องถิ่น 
แต่หากพิจารณาอีกมุมมองหนึ่ง ลักษณะการก ากับดูแลดังกล่าวอาจจะน าไปสู่ระบบอุปถัมภ์ ถ้าหาก
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับผู้ก ากับดูแลอยู่ในกลุ่มพรรคพวกเดียวกันหรือเอ้ือประโยชน์ซึ่ง
กันและกันได้หรือผู้ก ากับดูแลบางคนอาจมีการใช้อ านาจในการก ากับดูแลที่เหนือกว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือใช้อ านาจเข้าไปแทรกแซงการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับพฤติกรรมของผู้ก ากับดูแลบางคน  

นอกจากการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตัวบุคคลแล้ว ยังมีการก ากับดูแลจาก
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดด้วยระเบียบและหนังสือสั่งการที่ออกมาโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย 
เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และยังมีระเบียบจากส่วนราชการต่างๆ อีก
ที่เก่ียวข้องและเป็นไปในเชิงของการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งระเบียบที่ก าหนดมานั้น
ค่อนข้างจะมีจ านวนมากและไม่ยืดหยุ่นในการบริหาร มีขั้นตอนมาก ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท างานค่อนข้างล่าช้า ยุ่งยากในทางปฏิบัติและส่งผลกระทบต่อการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
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ถึงแม้รัฐธรรมนูญและ พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.2542 จะ
ก าหนดให้มีการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จ าเป็นประกอบกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสถานะเป็นนิติบุคคล จึงท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระสูง แต่ก็ยังพบว่ามีการ
ก ากับดูแลที่เข้มงวดเกินไป กล่าวคือ ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดกับ
นายกเทศมนตรีเป็นรูปแบบของวิชาการ ซึ่งเป็นการควบคุมบังคับบัญชาจากเบื้องบนลงมาด้านล่าง ถ้า
พิจารณาจากหนังสือของส่วนราชการต่างๆ เกี่ยวกับท้องถิ่นมักจะมีลักษณะเป็นการสั่งการ ไม่ใช่
ความสัมพันธ์ในเชิงระนาบเดียวกัน อาทิเช่น หนังสือราชการจากนโยบายของรัฐบาล เช่น เรื่องการ
ก่อสร้างหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง เรื่องการด าเนินงานด้านสวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการ เรื่องการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งประเด็นเหล่านี้เป็นไปตามการด าเนินโครงการของนโยบาย
รัฐบาล โดยก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามและก าหนดแนวทางด าเนินการมาใช้หรือหนังสือราชการจาก
ราชการบริหารส่วนกลาง เช่น เรื่องการป้องกันและควบคุมโรค เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เรื่องการจัดการปัญหามลพิษหมอกควัน เรื่องการบริหารการเงินและการคลัง เรื่องการจัดท า
งบประมาณ เรื่องการด าเนินงานบริหารงานบุคคล หรือหนังสือราชการจากราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค เช่น เรื่องการจัดมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ และเรื่องการจัดพิธีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ในเทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นไปตามแนวทาง
และแผนการด าเนินงานในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคจึงน าไปสู่ความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ไม่มีการ
ท างานร่วมกันเพราะท้องถิ่นมักจะถูกค าสั่งมากเกินและเป็นค าสั่งที่มีสภาพบังคับที่แตกต่างกันไปตาม
สถานการณ์และแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐส่วนกลาง อันเป็นการแสดงถึงลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐส่วนกลางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีมากกว่าการก ากับดูแลตามปกติ 
โดยมีหนังสือราชการเป็นเครื่องมือส าคัญในการถ่ายทอดค าสั่งเพ่ือตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล
และเป้าหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยไม่ค านึงถึงความสัมพันธ์ตามหลักการกระจายอ านาจ
ปกครองสู่ท้องถิ่น (อนุรักษ์ กาวิโจง, 2555 : 128-129) ทั้งๆ ที่ราชการส่วนภูมิภาคกับราชการส่วน
ท้องถิ่นมีสถานะเท่ากันเพราะเป็นระบบส่วนหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดินโดยประเด็นดังกล่าวนี้
เป็นไปในทิศทางเดียวกับการให้ข้อมูลของ รงค์ บุญสวยขวัญ (2561) ว่า 

“ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับปัจจัยสองอย่างคือ อันดับแรก เงื่อนไขรัฐบาลกลางที่ท าให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นขาดความเป็น อิสระโดยการออกค าสั่ ง ระเบี ยบ 
กฎกระทรวง หนังสือเวียนมาเป็นกลไกสร้างให้ท้องถิ่นสูญเสียความเป็นอิสระ 
โดยไม่ดูเจตนารมณ์หรือความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็น
ปัญหาของพฤติกรรมรัฐบาลที่ท าให้ท้องถิ่นสูญเสียความเป็นอิสระ ในบางครั้ง
หลักการที่ก าหนดว่าก ากับท้องถิ่น แต่พฤติกรรมนั้น บทบาทที่แสดงปรากฏว่า
เป็นการควบคุม มีการออกหนังสือเวียน มีค าสั่งทางไลน์ ให้ อบต. เทศบาล 
ด าเนินการ อันดับที่สอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพฤติกรรม บทบาท การ
บริหารจัดการที่เฉไฉออกจากพฤติกรรมของหน่วยงานรัฐที่ควรจะท าตาม
เจตนารมณ์ของการจัดตั้ง เรียกว่า ไม่สามารถสร้างมาตรฐาน คุณภาพการ
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บริหารสาธารณะได้ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เป็นข้ออ้างให้รัฐบาลกลางดึงอ านาจ
กลับคืน” 

 
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีกระบวนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้มงวดเพ่ือไม่ให้

เกิดการทุจริตคอรัปชั่นหรือให้ปฏิบัติงานตามกฎหมายและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน แต่พบว่า
กระบวนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความล้มเหลว รวมทั้งเกิดความซ้ าซ้อนใน
กระบวนการก ากับดูแล ซึ่งพิจารณาได้จากระบบการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลาย
หน่วยงาน ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ ท้องถิ่นจังหวัด ศูนย์ด ารง
ธรรม ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แต่ยังมีการ
ทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงให้เห็นถึงจุดบกพร่องของระบบก ากับดูแล  

4. ด้ำนกฎหมำย พบประเด็นปัญหาและข้อจ ากัดเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการบังคับใช้กฎหมายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สืบเนื่องจากรัฐบาลได้
ออกแบบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นระบบราชการหรือเป็นรัฐราชการ โดยก าหนดในกฎหมาย
ให้มีการแบ่งการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การบริหารราชการส่วนกลาง การ
บริหารราชการส่วนภูมิภาค การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.2534) จึงท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นราชการและการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายและกรอบของระบบราชการซึ่ง
พิจารณาได้จากการออกข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ต้องด าเนินการตามรูปแบบที่ถูกก าหนดมาจาก
ส่วนกลางที่เหมือนกันทั่วประเทศ ท าให้เทศบัญญัติและข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่ว
ประเทศมีลักษณะคล้ายคลึงกันและมักจะพบโครงการจิกรรมที่เหมือนกันทั้งประเทศหรือในกรณีการ
ท าสัญญาต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 ก าหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตาม
ตัวอย่างสัญญาที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดและไม่ท าให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
เสียเปรียบ ดังนั้นจากประเด็นดังกล่าวจะส่งผลให้การจัดกิจกรรม โครงการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศรวมทั้งข้อก าหนดดังกล่าวเป็นการก าจัดความเป็น
อิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภายในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนราชการต่างๆ ที่มีอ านาจหน้าที่เป็นของ
ตนเองและมีกฎหมาย ระเบียบที่มีศักดิ์สูงกว่ากฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท าให้
สภาพแวดล้อมการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระน้อย ซึ่งในบางครั้งต้องขอ
อนุญาตจากส่วนราชการต่างๆ หรือแม้แต่ในกรณีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จ าเป็นต้องบูรณา
การกับแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยมีพันธะกับแผน
ยุทธศาสตร์จังหวัดจนขาดความอิสระ ซึ่งในประเด็นนี้สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ของสุมิทธ์ เทศาพิทักษ์ 
(2560) ที่กล่าวว่า  

“แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัดยังไม่สอดคล้องหรือเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยในบางครั้งจังหวัดมองว่าท้องถิ่นไม่ให้ความส าคัญกับแผนของจังหวัด
และในขณะเดียวกันท้องถิ่นก็มองว่าจังหวัดไม่ได้ให้ความส าคัญกับแผนของ
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ท้องถิ่นเพราะมีงบประมาณจ านวนน้อย แต่ในที่สุดแล้วแผนท้องถิ่นต้องท าตาม
แผนของจังหวัด”  

  
 นอกจากนี้ จ านวนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป็น
จ านวนมากนั้นส่งผลต่อมาตรฐานในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในพ้ืนที่ของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกัน เพราะกฎ ระเบียบที่ก าหนดไม่เอ้ือต่อการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนและไม่มีความเป็นธรรมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากการตรวจสอบและการ
ตีความตามกฎหมายกล่าวคือการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐบาลกลางมี
การก าหนดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือมาจับหรือลงโทษองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงแห่ง
เดียว แต่ท าให้การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งระบบไม่สามารถท างานได้หรือเรียกว่า
เป็นการออกกฎหมาย ระเบียบ และการลงโทษแบบเหมารวม แทนที่จะลงโทษเป็นรายกรณี  

การตีความตัวบทกฎหมายพบว่าการตีความไม่สอดคล้องกันระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมักจะมีการตีความตัวบทกฎหมายที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลผู้ตีความและตัดสินใจ    
ผู้ตรวจสอบบางคนให้นิยามภารกิจตามตัวบทกฎหมายไว้กว้าง บางคนให้นิยามไว้แคบหรือบาง
หน่วยงานตรวจสอบการด าเนินงานตามตัวบทกฎหมายอย่างเดียว ไม่พิจารณาถึงเจตนารมณ์และ
บริบทของพ้ืนทีซ่ึ่งในประเด็นนี้ได้มีตัวอย่างข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน คือ  

 “หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดงานเกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรม
โดยการจัดแข่งเรือยาวประเพณีแต่ระเบียบก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด
กิจกรรมได้เฉพาะกิจกรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของคนในพ้ืนที่เท่านั้น ฉะนั้นจึงท า
ให้การจัดงานทางวัฒนธรรมจัดได้ยากเนื่องจากระเบียบไม่เอ้ือให้เรือแข่งขันจากพ้ืนที่
อ่ืนหรือพ้ืนที่ใกล้เคียงเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ หรือกรณีการฉีดยาให้กับสุนัขพบว่าตาม
ระเบียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถฉีดยาได้เฉพาะสุนัขจรจัดเท่านั้น 
ในขณะที่สุนัขที่มีเจ้าของต้องให้กรมปศุสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ แต่กรมปศุสัตว์ไม่มี
งบประมาณเพียงพอ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉีดยาให้กับสุนัขเหล่านั้น 
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จะพิจารณาว่าเป็นความผิด ไม่สามารถกระท าได้” 
(สัญจิต พวงนาค, 2561 ; บรรเจิด สิงคะเนติ และดารุณี พุ่มแก้ว, 2560) 
 
จากประเด็นดังกล่าวเป็นผลมาจากการตีความตัวบท กฎหมายท าให้ เกิดความสับสนในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาจน าไปสู่การลงโทษองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ ในประเด็นนี้สามารถพิจารณาได้จากข้อมูลการสัมภาษณ์ที่กล่าวไว้ว่า  

“การตีความกฎหมายไม่ค่อยสอดคล้องกันระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและส านักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือ สตง.หรือ การตีความกฎหมายไม่ได้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันระหว่างหน่วยงาน ท าให้บทบาทหน้าที่ระหว่างราชการ
ส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นไม่ชัดเจน หรือ กฎหมายแม่ไม่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลง แต่ระเบียบที่ออกมาได้บั่นทอนการท างานของท้องถิ่น ประกอบกับ
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องค์กรตรวจสอบมักจะมีการตีความตัวบทกฎหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งมันเป็นเรื่อง
ส่วนบุคคลหรือ Subjective กล่าวคือ มันขึ้นอยู่กับคนตัดสินใจและคนตีความ 
บางคนนิยามภารกิจไว้แคบ บางคนนิยมภารกิจไว้กว้าง ประกอบกับ องค์กรต่างๆ 
ที่มาตรวจสอบการท างานของท้องถิ่นไม่ได้พิจารณาถึงเจตนารมณ์หรือพิจารณา
ถึงบริบทของพ้ืนที่  แต่พิจารณาผ่านตัวบทกฎหมาย ตัวหนังสือ ซึ่งลักษณะ
ดังกล่าวส่งผลให้การตัดสินใจว่าสิ่งใดเป็นภารกิจของท้องถิ่นหรือไม่ เกิดความ
สับสน น าไปสู่การท างานที่ยุ่งยาก และเป็นการบั่นทอนการท างานของท้องถิ่น” 
(สุขวสา ศรีสุเทพ, 2560 ; สุมิทธ์ เทศาพิทักษ์, 2560 ; พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ, 
2560)  
 
นอกจากนี้มีประเด็นที่น่าสนใจจากการให้ข้อมูลของ ทศพล งามไพโรจน์ (2561) ว่า 

“กฎหมายและข้อระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะหรือ
ล าดับศักดิ์ต่ ากว่ากฎหมายหรือข้อระเบียบของราชการส่วนกลาง ท าให้ข้อบัญญัติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีหรือมีอ านาจในการบังคับใช้น้อย อีกทั้งการ
ตราข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องอิงหรืออาศัยอ านาจของ
กฎหมายแม่บท” 
 
กฎหมายที่ก าหนดโดยรัฐส่วนกลางสะท้อนให้เห็นถึงการรวมอ านาจในเชิงกฎหมาย และเมื่อ

น ากฎ ระเบียบ มาใช้กับท้องถิ่นก็พบว่ากฎ ระเบียบ หลายฉบับไม่สอดคล้องกับบริบทที่เป็นจริงใน
สังคมดั่งการให้ข้อมูลของ พงศ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ (2560) ว่า 

 “กฎหมาย ระเบียบ ที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลกลางไม่สอดคล้องกับความเป็น
จริงและไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน เช่น พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 มีความล้าสมัยในบางประเด็น ท าให้ผู้น าท้องถิ่นหลายคนที่มี
มุมมองในการพัฒนาท้องถิ่นแบบก้าวหน้า กว้างไกลต้องการท าในสิ่งที่เห็นว่าเกิด
ประโยชน์แก่ท้องถิ่น เช่น การก่อสร้างสนามบินของท้องถิ่นเองไม่สามารถท าได้
เพราะติดปัญหาทางด้านกฎหมาย เนื่องจากพระราชบัญญัติเทศบาลบังคับเฉพาะ
ทางน้ าและทางบกไม่ได้ครอบคลุมทางอากาศ” 
 
ถึงแม้จะมีความพยายามในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับการกระจาย

อ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่กระบวนการปรับปรุง แก้ไข กฎหมายเป็นไปด้วยความล่าช้า ซึ่ง
จากการสัมภาษณ์ ณรงค์ เชื้อบุญช่วย (2560) และ อัษฎางค์ ปาณิกบุตร (2560) กล่าวว่า  

“มีกฎหมายอีกประมาณ 69 ฉบับที่ยังไม่ได้ด าเนินการแก้ไข ท าให้การ
กระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล้าช้า หรือแม้แต่รัฐธรรมนูญปี 
2550 ไม่มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น ทั้ง
ที่มีการบังคับให้เสร็จภายใน 2 ปี โดยมีบทเฉพาะกาลมาตรา 303(5) ให้ท า
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กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา 15 ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี ซึ่งใน
ปัจจุบันก็ยังไม่มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญตามหมวดที่ 15 เกิดข้ึนเลย” 

 
5. ด้ำนอ ำนำจหน้ำที่ พบประเด็นปัญหาและข้อจ ากัดเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น คือ รัฐมักจะก าหนดโครงการและวิธีปฏิบัติมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ยังก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการพร้อมทั้งก าหนดแนว
ทางการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการ นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงภารกิจหน้าที่หรือ
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีจะต้องมีการบัญญัติไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งใน
ปัจจุบันได้มีการก าหนดให้เปลี่ยนแผนพัฒนาท้องถิ่นจาก 3 ปี เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 โดยในประเด็นนี้มีปัญหาในช่วงการจัดท าแผนจาก 3 ปี เป็น 4 ปี โดยหนังสือ ว5797 เกี่ยวกับ
การซักซ้อมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ออกเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.
2559 โดยหนังสือฉบับนี้ได้อธิบาย ตีความระเบียบเกี่ยวกับการจัดท าแผน 4 ปี และก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผน 4 ปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 จึงเป็นข้อสังเกตได้ว่า 
หนังสือราชการออกมาเมื่อ 10 ตุลาคม พ.ศ.2559 และก าหนดให้ท าแผน 4 ปี ให้แล้วเสร็จภายใน
ตุลาคม 2559 ซึ่งขัดแย้งกับความเป็นจริงเพราะระยะเวลากระชั้นชิดเกินไปจะส่งผลต่อคุณภาพของ
แผนและโครงการ กิจกรรมและน าไปสู่ผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ ดังนั้น จะเห็นได้ว่ารัฐบาล
ยังคงใช้วิธีสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
จึงน าไปสู่ความไม่เป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
จ าเป็นต้องสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และต้องมีรายละเอียดและจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการ
จัดท าแผน และด้วยวิธีการสั่งการดังกล่าวข้างต้นเป็นการกระท าที่ขัดแย้งกับกระบวนการก ากั บดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ความซ้ าซ้อนในภารกิจและอ านาจหน้าที่กันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ รวมถึงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค โดยไม่มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน 
กล่าวคือ ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกระท าได้มีอะไรบ้างและสามารถกระท าได้อยู่
ในขอบเขตใด หรือการถ่ายโอนภารกิจไม่เป็นไปตามแผนการกระจายอ านาจที่ก าหนดไว้ เนื่องจากการ
สนับสนุนด้านนโยบายของรัฐบาลไม่มีความต่อเนื่องและขาดความพร้อมของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะถ่ายโอนภารกิจ ซึ่งบางครั้งเกิดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาด
ความสามารถในการด าเนินภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขอคืนบางภารกิจให้กับรัฐ และหากพิจารณาจากกฎหมายที่ให้อ านาจหน้าที่แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ในบางกฎหมายได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้ให้ทั้ง 2 หน่วยงาน เช่น กฎหมายก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการบรรเทาสาธารณะภัย แต่ราชการส่วนกลางมีกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ท าหน้าที่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือ พรบ.การท่องเที่ยว ให้
อ านาจกระทรวงการท่องเที่ยว แต่ในขณะเดียวกันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าหน้าที่ด้านการ
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ท่องเที่ยว หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดูแลโบราณสถานและโบราณวัตถุในพ้ืนที่ แต่
โบราณสถานขึ้นอยู่กับกรมศิลปากร เป็นต้น ในประเด็นข้างต้นนี้ ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตได้ว่าราชการ
ส่วนกลางยังไม่มีความเต็มใจที่จะถ่ายโอนภารกิจมาให้แก่องค์กรปกครองส่วน แต่อย่างไรก็ตาม หาก
พิจารณาในมุมมองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ มี
ศักยภาพเพียงพอในการจัดบริการสาธารณะ อาจสืบเนื่องมาจาก ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ 
บุคลากร และอ านาจหน้าที่ ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องขอความช่วยเหลือและสนับสนุน
จากรัฐบาลกลางและน ามาสู่การไม่มีความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 จากสภาพปัญหาและข้อจ ากัดความเป็นอิสระในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารการเงินและการคลัง ด้านการก ากับดูแล ด้านกฎหมาย 
และด้านอ านาจหน้าที่ ได้น ามาสู่การศึกษาถึงแนวทางการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งจาก
การศึกษาข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์กับการ
ปกครองท้องถิ่นจ านวน 22 คน  พบแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการเพ่ิมความอิสระให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 
 ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล จากประเด็นปัญหาของความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล 
พบว่ามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการเพ่ิมความเป็นอิสระให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การบริหารงานบุคคลดังต่อไปนี้ 
 ประเด็นที่หนึ่ง การออกแบบโครงสร้างการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับชาติ ระดับ
จังหวัดและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายละเอียดดังนี้ 
 ระดับชาติ ให้ยกเลิกคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลแต่ละรูปแบบ คือ คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรรม
การกลางพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล รวมถึงคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น และให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแห่งชาติเพียงหน่วยงาน
เดียว ซึ่งอาจจะเป็นการยกฐานะมาจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก็
เป็นไปได้ เพ่ือให้ก าหนดหลักเกณฑ์ ทิศทาง เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐาน
เดียวกัน ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยตัวแทนเช่นเดียวกับ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น แต่ให้เพ่ิมสัดส่วนจากตัวแทนภาค
ประชาชนจ านวน 5 คน ซึ่งมาจากกระบวนการคัดเลือกของตัวแทนผู้น าชุมชนในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั่วประเทศ ดังนั้น คณะกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยกรรมการ 4 ฝ่าย 
ได้แก่ ฝ่ายที่หนึ่ง คือ กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ เลขาธิการ กพ. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายที่
สอง คือ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการ ด้านอ่ืนๆ ที่เห็นว่าเป็น
ประโยชน์ ฝ่ายที่สาม คือ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ฝ่ายที่สี่ คือ ภาคประชาชน 
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ส าหรับประธานกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้มาจากการคัดเลือกกันเองของกรรมการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและควรเป็นบุคคลที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 นอกจากนี้ หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ซึ่งใน
ปัจจุบันคือ ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้มีการยกฐานะ
หน่วยงานดังกล่าวให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล ไม่สังกัดกระทรวงมหาดไทยหรือให้มีฐานะเทียบเท่า
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือให้มีการจัดตั้งในรูปแบบองค์กรมหาชน เพ่ือ
ความเป็นอิสระในการบริหารงานและสอดคล้องกับหลักความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นอกจากนี้อาจจะมีการจัดตั้งสหภาพแรงงานบุคลากรท้องถิ่นเพ่ือท าหน้าที่ในการต่อรอง
อ านาจกับรัฐบาลกลาง และเพ่ือให้การจัดตั้งสหภาพแรงงานเป็นรูปธรรมนั้น ควรมีการจัดท า
พระราชบัญญัติการรวมกลุ่มของข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น 
 ระดับจังหวัด ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดเพียงชุดเดียว โดยยกเลิก
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลระดับจังหวัด คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลระดับจังหวัด ซึ่งอาจจะเป็นการยุบรวมคณะกรรมการดังกล่าวให้เหลือเพียงคณะกรรมการ
ชุดเดียว ท าหน้าที่ในการบริหารงาน วางกรอบและยุทธศาสตร์ในการบริหารงานบุคคลให้สอดคล้อง
กับบริบทของจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในระดับจังหวัดจะมีอ านาจค่อนข้างมาก 
เพราะบริบทของแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกัน การก าหนดคุณสมบัติของบุคลากรและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบุคลากรของแต่ละจังหวัดควรจะมีความแตกต่างกัน ส าหรับคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัด ยังคงมีองค์ประกอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท กล่าวคือ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดประกอบด้วย
กรรมการ 5 ฝ่าย ซึ่งแต่ละฝ่ายมีจ านวนกรรมการที่เท่ากัน ได้แก่ กรรมการฝ่ายที่หนึ่ง คือ ตัวแทน
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ฝ่ายที่สอง คือ หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายที่สาม คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในพ้ืนที่จังหวัดที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล ด้านระบบ
ราชการ ด้านกฎหมาย และด้านอ่ืนๆ ที่เป็นผลประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายที่สี่ คือ 
ตัวแทนภาคประชาชน ซึ่งอาจจะคัดเลือกกันเองจากผู้น าชุมชนท้องถิ่นภายในจังหวัด ฝ่ายที่ห้า คือ 
ตัวแทนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ส าหรับประธานกรรมการบริหารงานบุคคลในระดับ
จังหวัดให้มาจากการคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ซึ่ง
อาจจะน าบุคคลภายนอกคณะกรรมการมาเป็นประธานก็อาจจะเป็นไปได้หรือคัดเลือกจาก
คณะกรรมการด้วยกันเองก็อาจจะเป็นไปได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลจังหวัด นอกจากนี้ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเลขานุการคณะกรรมการ  
 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น  ให้ทุกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีการจัดตั้ ง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการ 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายนิติบัญญัติ (สภาท้องถิ่น) ฝ่ายข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น และฝ่ายภาค
ประชาชน (มาจากการคัดเลือกของผู้น าชุมชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจมากในการบริหารงาน
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บุคคลภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่กระบวนการสรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง การก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนและสวัสดิการอ่ืนๆ การให้ลงโทษ การให้คุณงามความดีความชอบ และการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักความเป็นอิสระในการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 นอกจากนี้อาจจะมีการจัดตั้งศาลท้องถิ่นเพ่ือท าหน้าที่ในการพิจารณาข้อพิพาท อรรถคดี
ความที่เก่ียวข้องกับข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงการบริหารงานบุคคลด้วยเช่นกัน  
 ประเด็นที่สอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลในทุก
กระบวนการตั้งแต่การสรรหา การสอบคัดเลือก การบรรจุ การพัฒนาบุคลากร และการให้คุณให้โทษ
บุคลากร โดยในประเด็นนี้จะน าเสนอถึงการสรรหาและการสอบคัดเลือกข้าราชการและบุคลากร
ท้องถิ่นนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเปิดสอบคัดเลือกข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่นใน
ทุกต าแหน่งได้เอง โดยยึดหลักความสามารถและความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ โดยราชการ
ส่วนกลางก าหนดกรอบอัตราก าลังและกรอบอัตราเงินเดือนมาให้ ส่วนการก าหนดคุณสมบัติของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะเปิดสอบให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในระดับจังหวัดและคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส าหรับต าแหน่งอ่ืนๆ ที่ราชการส่วนกลางไม่ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังมาให้นั้น ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถสรรหาและเปิดสอบได้ โดยการก าหนดคุณสมบัติ กระบวนการสรรหา การเปิด
สอบ รวมถึงรูปแบบสัญญาจ้างให้เป็นไปตามอ านาจของสภาท้องถิ่นถือเป็นที่สิ้นสุด และให้แจ้งแก่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดทราบเพียงเท่านั้น และหากบุคคลใดเห็นว่า
การสอบคัดเลือกไม่มีความโปร่งใส มีการทุจริต เรียกรับเงิน สามารถยื่นฟ้องร้องต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดให้ด าเนินการตรวจสอบกระบวนการสอบ 
 ประเด็นที่สาม การโอน ย้าย รับโอน บุคลากรส่วนท้องถิ่นให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้นที่จะยินยอมให้โอน ย้าย หรือไม่ และต้องเป็นไปตามหลักความสมัครใจ 
ทั้งตัวบุคคลผู้โอนย้ายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสองแห่ง โดยไม่จ าเป็นต้องขออนุญาตจาก
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด แต่อาจจะท าหนังสือแจ้งเพ่ือทราบเพียง
เท่านั้น และเมื่อบุคคลผู้โอนย้ายเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีการกระท าในทางที่มิชอบในการ
โอนย้าย บุคคลผู้นั้นสามารถฟ้องร้องต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดให้ด าเนินการ
ตรวจกระบวนการโอน ย้าย ได้ 
 ประเด็นที่สี่ การก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพ่ิม หรือสวัสดิการอ่ืนๆ การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพ่ิม หรือสวัสดิการให้แก่
บุคลากรท้องถิ่นในแต่ละต าแหน่งได้ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความเหมาะสม ความสามารถ ความยาก
ง่ายของงาน ปริมาณงาน และสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถดึงดูดบุคคลที่เป็นคนเก่ง มีความรู้ ความสามารถ มาร่วมงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และยังเป็นการดึงคนเก่งกลับบ้านภูมิล าเนา ทั้งนี้อ านาจในการก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน 
หรือเงินพิเศษดังกล่าว ให้เป็นไปตามมติของสภาท้องถิ่นถือเป็นที่สิ้นสุด แต่หากบุคลากรท้องถิ่นเห็น
ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถูกกลั้นแกล้งจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น สามารถ
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ฟ้องร้องขอความเป็นธรรมจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในระดับจังหวัดให้ด าเนินการ
ตรวจสอบได ้
 ประเด็นที่ห้า การลงโทษ ว่ากล่าว ตักเตือน และให้ออกจากต าแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อ านวยการกองหรือฝ่ายต่างๆ) ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด และศาลปกครองหรือศาลท้องถิ่น (ในกรณีที่มีการจัดตั้ง
ศาลท้องถิ่น) ตามล าดับ ส าหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอให้เปลี่ยนบทบาทท าหน้าที่เป็นผู้
ประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการอ่ืนๆ หรือรับเรื่องราวเกี่ยวกับการ
ประพฤติในทางที่มิชอบของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในทางทีม่ิชอบนั้นไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองหรือศาลท้องถิ่น 
 ด้ำนกำรบริหำรกำรเงินและกำรคลัง จากประเด็นปัญหาของความเป็นอิสระในการบริหาร
การเงินและคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่ามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการเพ่ิมความ
เป็นอิสระให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านนี้ดังต่อไปนี้ 
 ประเด็นที่หนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ในการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมทั้งหมดในพ้ืนที่ โดยรัฐบาลกลางควรจัดแบ่งภารกิจและภาษีให้ชัดเจนว่าภาษีใดเป็น
อ านาจหน้าที่ของท้องถิ่นจัดเก็บและเป็นอ านาจหน้าที่ของรัฐบาลกลางจัดเก็บ ทั้งนี้ควรอยู่บนเงื่อนไข
ที่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีอ านาจในการจัดเก็บภาษีในพ้ืนที่ของตนเองมากกว่ารัฐจัดเก็บ
ให้ โดยการทบทวนรายได้ที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฝากให้รัฐบาลกลางจัดเก็บให้ เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสุราและ
เบียร์ ภาษีสรรพสามิต ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
อสังหาริมทรัพย์ ภาษีค่าหลวงป่าไม้ ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาล เป็นต้น ทั้งนี้สาเหตุที่ควรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีเอง เพราะจะท าให้ประชาชนผู้เสียภาษีซึ่งเป็นเจ้าของเงินจะรักและ
หวงแหนเงินและน าไปสู่กระบวนการตรวจสอบการใช้เงินของท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น กล่าวคือ คนเสียภาษี
ต้องรู้ว่าใครเป็นคนเก็บและคนเก็บภาษีจะเอาเงินไปท าอะไร จะท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพ่ิมมากขึ้น
และรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของเงิน นอกจากนี้รัฐบาลกลางควรขยายฐานภาษีให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีสิ่งแวดล้อมที่เป็น
อันตรายต่อสุขาภาพ เช่น น้ าเสีย ขยะ มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ค่าธรรมเนียมอากร ภาษีเพ่ือ
การท่องเที่ยว เป็นต้น 
 ประเด็นที่สอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนดกรอบอัตราภาษี ค่าธรรมเนียมใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองได้ รวมถึงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การจัดเก็บเองได้ 
โดยในระยะแรกให้ราชการส่วนกลางท าหน้าที่แนะน าการวางระบบการจัดเก็บภาษีและเมื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเองได้แล้ว ราชการส่วนกลางควรปล่อยให้ท้องถิ่น
จัดเก็บเอง 
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 ประเด็นที่สาม ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่างให้มีความชัดเจนและอยู่ภายใต้
ความเป็นกลางทางการเมือง 
 ประเด็นที่สี่ กระบวนการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้มติของสภาท้องถิ่นถือเป็นที่สิ้นสุด โดยไม่ต้องขอความ
เห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ แต่อาจจะแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ
ทราบถึงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงเท่านั้น 
 ประเด็นที่ห้า ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการหารายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ความยืดหยุ่นเพราะในบางพ้ืนที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความสามารถการหารายได้จากศักยภาพของพ้ืนที่แต่ไม่สามารถหารายได้ได้เพราะติดขัดกับระเบียบ 
ข้อกฎหมาย ดังนั้น ควรปรับแก้กฎหมายให้มีความยืดหยุ่นในวิธีการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และควรเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นเท่านั้นในการอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหา
รายได้ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดตั้งบริษัท ท าธุรกิจ เป็นของตนเองได้ สามารถ
แข่งขันกับภาคเอกชนได้ หรือสามารถน าบริษัทของท้องถิ่นเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ เป็นต้น  
 ประเด็นที่หก ปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับงบประมาณอุดหนุนทั่วไปและ
งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยเฉพาะเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนั้นควรมีการยกเลิก และให้มีเงิน
อุดหนุนชนิดเดียวคือเงินอุดหนุนทั่วไป โดยเปลี่ยนงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจให้เป็นงบประมาณ
ทั่วไป กระจายลงไปในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง ท้องถิ่นต้องการท าอะไรก็สามารถท า
ได้ตรงตามบริบทของเมือง ของพ้ืนที่ เพราะความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ไม่เหมือนกัน นอกจากนี้ 
โครงการอะไรที่เป็นของรัฐ ให้รัฐจ่ายไม่ใช่ให้ท้องถิ่นจ่าย ไม่ใช่อยู่ในวงเงินของท้องถิ่น และควรโอน
งบประมาณไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงไม่ต้องผ่านกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในส่วนของงบอุดหนุนทั่วไปนั้นควรมีการพิจารณาเกณฑ์ในการจัดสรรใหม่เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของ
พ้ืนที่โดยไม่น าหลักของจ านวนประชากรและรายได้เป็นหลัก แต่รัฐต้องพิจารณาจากพ้ืนที่ ความ
ยากล าบากของท้องถิ่นเป็นหลัก เนื่องจากในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนไม่ว่าอยู่ที่ไหนต้องได้รับ
บริการจากรัฐด้วยความเสมอภาค คือ เสมอภาคในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้เมืองไหนที่มีความเจริญ
แล้วไม่ควรให้เงินอุดหนุนหรือให้ในปริมาณที่น้อย แต่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเมืองนั้น ใช้
ศักยภาพของเมืองหารายได้เลี้ยงเองและการจัดสรรงบประมาณควรจัดสรรตามภารกิจที่จ าเป็นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่ประชาชนต้องการ 
 ประเด็นที่เจ็ด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรบริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล และ
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมี
หน่วยงานเดียวและด าเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2542 และควรมีมาตรฐานและการตีความเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพ่ือลดการสับสนการใช้จ่ายงบประมาณและหลีกเลี่ ยงการใช้จ่ายงบประมาณผิด
วัตถุประสงค์ ซึ่งมีแนวทางคือให้มีการจัดท าคู่มือมาตรฐานการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน นอกจากนี้ควรเพ่ิมกระบวนการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการตรวจสอบจากภาคประชาชน อีกทั้งการฟ้องร้องหรือคดีความ
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เกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ควรพิจารณา
และตัดสินด้วยความรวดเร็ว 
 ด้ำนกำรก ำกับดูแล จากประเด็นปัญหาของความเป็นอิสระที่เกิดจากกระบวนการก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่ามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการเพ่ิมความเป็นอิสระให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านนี้ดังต่อไปนี้ 
 ประเด็นที่หนึ่ง ควรยกเลิกการบริหารราชการส่วนภูมิภาค โดยจัดท าแผนในการถ่ายโอน
ภารกิจที่เป็นของราชการส่วนภูมิภาคไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแนวทางนี้ดูเหมือนจะสุดโต่ง
เกินไปและเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ เพราะราชการส่วนภูมิภาคได้ฝั่งรากลึกอยู่ในสังคมไทยและระบบ
ราชการไทยมาอย่างยาวนาน รวมทั้งกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นกระทรวงใหญ่ที่มีบทบาทส าคัญในการ
การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้คัดค้านแนวทางนี้อย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตามสามารถ
ปรับปรุงหรือทบทวนภารกิจและโครงสร้าง กระบวนการท างานของราชการส่วนภูมิภาคให้มีบทบาท
ลดน้อยลงได้และถ่ายโอนภารกิจที่เป็นของราชการส่วนภูมิภาคไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะระบบผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ ควรเปลี่ยนบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอ าเภอให้ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเพราะการปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่นั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้
เป็นหน่วยงานใต้บังคับบัญชาของรัฐบาลกลาง 
 ประเด็นที่สอง หน่วยงานราชการส่วนกลางที่ท าหน้าก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรกระท าเท่าที่จ าเป็นจริงๆ โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยจะต้องลดบทบาทและไม่เข้าไปแทรกแซง
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะหน่วยงานที่ท าหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับชาติมีหลายหน่วยงาน เช่น 
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ส านัก
งบประมาณ เป็นต้นทั้งนี้หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นควร
ท างานด้วยความรวดเร็ว หรือให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเพียง
หน่วยงานเดียวเท่านั้นรวมทั้งต้องปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแลใหม่ โดยให้ยกเลิกระบบการควบคุม
การตัดสินใจก่อนการกระท าและให้ใช้วิธีการก ากับดูแลภายหลังการกระท า ซึ่งเป็นการก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้มีอ านาจก ากับดูแลได้ด าเนินการภายหลังจากที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้กระท าหรือได้ด าเนินการออกนิติกรรมทางปกครองไปและโดยการก ากับดูแลในลักษณะที่
สอดคล้องและเคารพต่อหลักความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก 
 ประเด็นที่สาม ควรออกแบบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลักษณะเป็นองค์กรกึ่งรัฐ 
(Semi-Public Organization) หรือกึ่งระบบราชการ กล่าวคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรเป็น
ระบบราชการหรือรัฐทั้งหมด เพราะโดยธรรมชาติของท้องถิ่นไม่ใช่ส่วนราชการ เนื่องจากส่วนราชการ
เป็น Function Base มีกระทรวง กรม แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น Area Base คือ ยึดเอา
พ้ืนที่เป็นหลัก มีความใกล้ชิดกับประชาชน รู้ปัญหา ความสุข ความทุกข์ของประชาชน การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนจะน ารูปแบบระบบราชการเต็มที่ลงไปแก้ไขไม่ได้ ดังนั้นควรออกแบบให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกึ่งระบบราชการ แล้วให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ จะท าให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ท าสิ่งใหม่ๆ มีนวตกรรม
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ใหม่ๆ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ คือ เกิดนวตกรรมในการท างานแบบสร้างสรรค์ ไม่ใช่ท างานแบบเช้าชาม
เย็นชาม และให้คิดการท างานแบบภาคเอกชน อนึ่งแนวคิดกึ่งระบบราชการหรือองค์กรกึ่งรัฐคือ รัฐมี
กรอบใหญ่ให้ท้องถิ่นน าไปออกข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่จะท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความคล่องตัวขึ้น เนื่องจากพ้ืนที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และความต้องการของประชาชนมีความหลากหลาย มีสภาพปัญหาที่
แตกต่างกันหรือกล่าวได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท างานหลายหน้า แต่ส่วนราชการท างานหน้าเดียว 
 ประเด็นที่สี่ จัดตั้งศาลท้องถิ่นให้มีหน้าที่พิจารณาคดีความขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นการเฉพาะและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเมื่อพบเจอความผิดปกติใน
การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วให้น าความผิดไปฟ้องร้องต่อศาล โดยศาลมีหน้าที่ใน
การพิจารณาและตัดสินคดีความ นอกจากการจัดตั้งศาลท้องถิ่นแล้ว ควรจัดท ากฎหมาย ระเบียบ 
เกี่ยวกับการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ พร้อมทั้งก าหนดวิธีการก ากับดูแล
ให้เป็นรูปธรรมเพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้อ านาจในการก ากับดูแลที่เกินกว่ากฎหมายก าหนด รวมทั้งเป็นการ
สร้างมาตรฐานและความเป็นธรรมให้แก่หน่วยงานที่ก ากับดูแลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ประเด็นห้า ให้มีสภาภาคประชาชนในพ้ืนที่ระดับจังหวัด ท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนั้นๆ เพราะการก ากับดูแลที่ดีคือ People Audit คือ ประชาชน
ต้องก ากับดูแลไม่ใช่ให้หน่วยงานมาก ากับและเป็นการสอดคล้องกับเจตนารมณ์และความต้องการของ
ท้องถิ่นรวมถึงยังเป็นการฝึกให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าไจในระบบและกลไกของประชาธิปไตยอย่าง
แท้จริง ทั้งนี้หน่วยงานหรือสภาประชาชนที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนใน
จังหวัดจ านวน 15 – 24 คน เรียกว่าองค์กรตรวจสอบภาคประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด
ในจังหวัด คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่จังหวัด เช่น มีประสบการณ์ท างานมาแล้ว 20 – 30 ปี เป็นต้น
และสัดส่วนของกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 3 คน ที่เหลือเป็นของภาค
ประชาชน โดยสภาภาคประชาชนมีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในประเด็นการท างานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการตรวจสอบและก ากับดูแลการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทั้งนี้คณะกรรมการสภาภาคประชาชนต้องไม่มีเงินเดือน แต่จะมีค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมที่มาจาก
การจัดตั้งกองทุนสภาภาคประชาชน ส าหรับในระดับชาติให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการท้องถิ่นแห่งชาติ
หรือสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 
 ด้ำนกฎหมำย จากประเด็นปัญหาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พบว่ามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการเพ่ิมความเป็นอิสระให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ด้านกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 
 ประเด็นที่หนึ่ ง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและ
เปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติท้องถิ่นได้เองเพ่ือบังคับใช้กับประชาชนในพ้ืนที่ โดยให้มติของสภาท้องถิ่นถือ
เป็นที่สิ้นสุด และให้รายงานแก่ราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนท้องถิ่นทราบเพียงเท่านั้น  
 ประเด็นที่สอง ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักการการกระจายอ านาจแต่เนื่องจาก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป็นจ านวนมาก จึงควรจัด
หมวดหมู่หรือรวบรวมเนื้อหาข้อบัญญัติกฎหมายให้เป็นกฎหมายฉบับเดียวกันเพ่ือให้มีมาตรฐาน
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เดียวกัน ซึ่งในขณะนี้ทางรัฐบาลได้พยายามจัดท ากฎหมายประมวลท้องถิ่น แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้า
เท่าที่ควร หรือกระบวนการตีความตามกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ ควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และควรมีความยืดหยุ่น เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ  
 ประเด็นที่สาม การพิจารณาหรือการลงโทษองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรพิจารณาหรือ
บังคับใช้เป็นรายกรณีและในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดต้องการจัดท าภารกิจที่ซ้ าซ้อนกับ
ส่วนราชการอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นสามารถขออนุญาตส่วนราชการที่ท าหน้าที่ในด้าน
นั้นและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ทั้งนี้เมื่อผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานข้างต้นแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นจะต้องไม่ถูกตรวจสอบจากหน่วยงานที่มี
หน้าที่ตรวจสอบ (สตง.) นอกจากนี้ เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระท าที่ผิดกฎหมาย ซึ่งอาจเกิดจากการไม่รู้
กฎหมายหรือสับสนในตัวบทกฎหมายนั้น ทางราชการส่วนกลางควรมีการจัดอบรมซักซ้อมความ
เข้าใจในตัวบทกฎหมายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ประเด็นที่สี่ ก าหนดให้กฎหมาย ระเบียบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักดิ์หรือระดับ
เท่าเทียมกับกฎหมาย ระเบียบ ของราชการส่วนกลางเพ่ือให้การบังคับใช้มีประสิทธิภาพและส่วน
ราชการต่างๆ จะให้ความส าคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น  
 ด้ำนอ ำนำจหน้ำที่ จากประเด็นปัญหาด้านอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พบว่ามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการเพ่ิมความเป็นอิสระให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ด้านนี้ดังต่อไปนี้ 
 ประเด็นหนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถออกแบบโครงสร้าง แผนก ของหน่วยงาน
ให้สอดคล้องกับภารกิจและบริบทของพ้ืนที่ได้เพ่ือให้มีหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดบริ การ
สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของประชาชน ทั้งนี้การจัดตั้งแผนก กอง
หรือหน่วยงานนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกระท าได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากราชการ
ส่วนกลางและให้มติของสภาท้องถิ่นถือเป็นที่สุด 
 ประเด็นที่สอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ 
กิจกรรม ภารกิจหน้าที่และการจัดบริการสาธารณะในพ้ืนที่ของตนเองได้ รวมถึงก าหนดมาตรฐาน
ส าหรับการให้บริการแก่ประชาชนที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจาก
ราชการส่วนกลางและให้ใช้มติของสภาท้องถิ่นถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลบังคับใช้ 
 ประเด็นที่สาม ควรเร่งรัดการปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนต่างๆ เพ่ือให้การถ่ายโอน
ภารกิจเป็นไปด้วยความสะดวก ทั้งนี้หน่วยราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วน
ท้องถิ่นต้องมีความจริงใจ มีความเชื่อมั่นและร่วมมือกันในการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 ประเด็นที่สี่ ภารกิจใดที่เป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคที่อยู่ในเขตพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงบุคลากร 
งบประมาณและทรัพยากรต่างๆ ทั้งนี้ภารกิจที่ถ่ายโอนต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของชาติและ
ก่อให้เกิดประชาชนเสียผลประโยชน์ โดยมีการจัดท าแผนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและมีกฎหมายมารองรับแผนการถ่ายโอนเพ่ือให้มีอ านาจบังคับในการถ่ายโอนภารกิจ  
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 ประเด็นที่ห้า รัฐบาลกลาง ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และส านักกฤษฎีกา ควรจัดแบ่ง
ภารกิจหน้าที่ให้ชัดเจนว่าเป็นของหน่วยงานใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการภารกิจ
หน้าที่ใดได้บ้างและในระดับใด และไม่สามารถด าเนินภารกิจใดได้บ้าง เพ่ือหลีกเลี่ยงการท างาน
ซ้ าซ้อนและความสับสนในภารกิจหน้าที่ และกระบวนการถ่ายโอนภารกิจและอ านาจหน้าที่ควรยกเลิก
ระบบการถ่ายโอนแบบเหมาโหล แต่หลักการถ่ายโอนต้องค านึงถึงความแตกต่างของพ้ืนที่และ
ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ ควรก าหนดอ านาจหน้าที่ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้กว้างๆ ดังนี้ (1) หน้าที่กระบวนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนอยู่ดีกินดี (3) ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี (4) ภารกิจอ่ืนใดที่
ประชาชนร้างขอและเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น 
 ประเด็นที่หก ส่งเสริมการจัดท าภารกิจร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งนี้แนวคิดของการร่วมมือเป็นไปเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและการให้บริการ
ประชาชนต้องท าให้ประชาชนเดินทางน้อยที่สุด เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ได้รับความสะดวกสบาย ซึ่ง
วิธีการส าหรับการร่วมมือกันของหน่วยงานภาครัฐในการจัดบริการสาธารณะ ได้แก่ จัดท ากฎหมาย
สหการหรือกฎ ระเบียบรูปแบบความร่วมมือต่างๆ เช่น การมอบหมายหน้าที่ (Entrustment) การท าข้อตกลง 
(Agreement) การจัดท าหุ้นส่วน (Partnership) เป็นต้น โดยการมอบหมายหน้าที่ (Entrustment) เกิดขึ้นใน
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกฎหมายก าหนด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นสามารถมอบหมายภาระหน้าที่ดังกล่าวให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ปฏิบัติภารกิจตามที่ระบุไว้ได้ โดยจัดท าเป็นสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร
และส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดท าภารกิจ
หน้าที่แทนแล้ว ส่วนราชการหรือหน่วยงานเหล่านั้นสามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ดังกล่าวเหมือนเป็น
ภารกิจหน้าที่ของตนเองและในทางกลับกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอบหมายภารกิจหน้าที่
สามารถร้องขอให้คืนภารกิจหน้าที่ดังกล่าวได้ ส าหรับรูปแบบการท าข้อตกลง (Agreement) เมื่อ
องค์กรปกครองส่วนทองถิ่นมีความต้องการปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน 
โดยไม่มีความประสงค์จะให้มีข้อผูกพันทางกฎหมาย วิธีการท าข้อตกลงจึงเป็นวิธีที่ง่ายในทางปฏิบัติ 
โดยภารกิจดังกล่าวเป็นภารกิจที่ท าให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ทั้งสองฝ่ายอยู่ในสถานะที่ได้รับประโยชน์
ร่วมกัน หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมไม่มีความประสงค์จะด าเนินการตามข้อตกลงก็
สามารถยกเลิกข้อตกลงได้ ในส่วนรูปแบบหุ้นส่วน (Partnership) เป็นความร่วมมือในลักษณะการขอ
ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆ ในด้านทรัพยากรการบริหาร ทั้งนี้รูปแบบหุ้นส่วนจะไม่
มีความผูกพันธ์ทางกฎหมายโดยความร่วมมือจะแปรผันไปตามระดับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นความร่วมมือแบบหุ้นส่วนจึงมีลักษณะที่ไม่ถาวร ขาดความ
มั่นคงและต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการเปลี่ยนผู้บริหาร
ท้องถิ่น (ธนิษฐา สุขวัฒนะ, 2550 : 20-21) 
 หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบรวมกันจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใน
พ้ืนที่เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ นอกจากนี้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีศักยภาพสูงกว่ าจัด
กิจกรรมสาธารณะได้ นอกจากพิจารณาในมิติการร่วมมือกันของภาครัฐแล้ว ควรพิจารณาในมิติความ
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ร่วมมือกับภาคเอกชน โดยให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมจัดบริการสาธารณะเพ่ิมมากขึ้น ผ่านกระบวนการ
ท าสัญญาจ้าง การให้สัมปทาน หรือวิธีการต่างๆ ที่มีความยืดหยุ่นเพ่ิมมากขึ้น และให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท าหน้าที่ก ากับการด าเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน  
 
แนวทำงกำรออกนอกระบบรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ถึงประเด็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและการ
เพ่ิมความเป็นอิสระให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วนั้น ผู้วิจัยได้น าประเด็นดังกล่าวมาสร้างเป็น
แบบสอบถามเพ่ือหาฉันทามติของแนวทางการออกนอกระบบราชการหรือการเพ่ิมความเป็นอิสระ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีการเดลฟาย (Delphi Technique) จากผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ปกครองท้องถิ่น จ านวน 21 ท่าน (รายนามในภาคผนวก ฉ) และเก็บข้อมูลจ านวน 3 รอบ ด้วย
แบบสอบถาม โดยผลการศึกษาด้วยวิธีการเดลฟายในแต่ละรอบมีผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที ่9 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รอบที่ 1 
แนวทำงกำรใหค้วำมเป็นอิสระแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับควำมคิดเห็น กำรแปลควำม 

ค่ำมัธยฐำน 
(Median) 

ค่ำควอไทล์ 
(Interquartile 

Range) 
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
1. หน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับชาติควรมี
หน่วยงานเดียวและมีสถานะเป็นนิติบุคคล 

4.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
และมีความ
สอดคล้องกันสูง 

2. หน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดควรมี
หน่วยงานเดียวและมีสถานะเป็นนิติบุคคล 

4.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
และมีความ
สอดคล้องกันสูง 

3. ยกเลิกระบบการก ากับดูแลบุคลากรส่วน
ท้องถิ่นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
นายอ าเภอ 

4.0 2.0 มีความเหมาสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้องกันต่ า 

4. การโอน ย้าย บุคลากรท้องถิ่นให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของ อปท. เท่านั้น 

4.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
และมีความ
สอดคล้องกันสูง 

5. อปท. สามารถก าหนดอัตราเงินเดือน 
ค่าตอบแทน และสวัสดิการอ่ืนๆ ของ
บุคลากรในสังกัด อปท.เองได้ 

4.5 2.0 มีความเหมาสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้องกันต่ า 
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ตารางที่ 9 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รอบที่ 1 (ต่อ) 
 
แนวทำงกำรใหค้วำมเป็นอิสระแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับควำมคิดเห็น กำรแปลควำม 

ค่ำมัธยฐำน 
(Median) 

ค่ำควอไทล์ 
(Interquartile 

Range) 
6. อปท. มีอ านาจในการจัดการสอบคัดเลือก
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้เองใน
ทุกขั้นตอน โดยยึดหลักความสามารถและ
ความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

3.0 1.0 มีความเหมาะสมปาน
กลางและมีความ
สอดคล้องกันสูง 

7. อปท. สามารถสรรหาและว่าจ้างบุคคลที่
มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้มาร่วมท างานกับ 
อปท.เองได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจาก
ราชการส่วนกลาง 

4.0 2.0 มีความเหมาสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้องกันต่ า 

8. จัดตั้งสหภาพข้าราชการท้องถิ่นและ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เป็นสถาบัน
ส าหรับการรักษาผลประโยชน์และต่อรองกับ
รัฐบาล 

3.0 1.0 มีความเหมาะสมปาน
กลางและมีความ
สอดคล้องกันสูง 

ด้ำนกำรบริหำรกำรเงินและกำรคลัง 
9. อปท. มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดเก็บ
ภาษีและค่าธรรมเนียมในพ้ืนที่ของ อปท.ใน
สัดส่วนที่สูงกว่ารัฐบาลกลางจัดเก็บให้ 

4.5 1.0 มีความเหมาสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้องกันสูง 

10. ยกเลิกระบบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและ
เพ่ิมสัดส่วนเงินอุดหนุนทั่วไป 

5.0 1.0 มีความเหมาสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้องกันสูง 

11. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน
อุดหนุนทั่วไป โดยค านึงถึงความเป็นธรรม
และบริบทของพ้ืนที ่

5.0 1.0 มีความเหมาสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้องกันสูง 

12. อปท. สามารถก าหนดอัตราภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเองได้ 

5.0 1.0 มีความเหมาสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้องกันสูง 

13. อปท. สามารถก าหนดรายจ่ายและ
วิธีการใช้จ่ายของ อปท.เองได้ 

4.0 2.0 มีความเหมาสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้องกันต่ า 
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ตารางที่ 9 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รอบที่ 1 (ต่อ) 
 
แนวทำงกำรใหค้วำมเป็นอิสระแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับควำมคิดเห็น กำรแปลควำม 

ค่ำมัธยฐำน 
(Median) 

ค่ำควอไทล์ 
(Interquartile 

Range) 
14. อปท. สามารถก าหนด กฎ ระเบียบงาน
พัสดุเองได้ 

4.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
และมีความ
สอดคล้องกันสูง 

15. จัดท ากฎหมายรายได้ท้องถิ่นเพ่ือให้มี
ความชัดเจนในแหล่งที่มาของรายได้ของ 
อปท. 

5.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้องกันสูง 

16. การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของ อปท. ให้มติของสภา
ท้องถิ่นถือเป็นที่สิ้นสุด 

5.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้องกันสูง 

ด้ำนภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ 
17. อปท.สามารถออกแบบโครงสร้าง แผนก
หรือหน่วยงานภายในของ อปท. ให้
สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่และภารกิจหน้าที่
ของ อปท. 

4.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
และมีความ
สอดคล้องกันสูง 

18. อปท. สามารถก าหนดและออกแบบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ กิจกรรม ได้
เอง โดยไม่ต้องใช้รูปแบบและขออนุญาต
จากราชการส่วนกลาง 

5.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้องกันสูง 

19. ให้มติของสภาท้องถิ่นถือเป็นที่สิ้นสุดใน
การก าหนดข้อบัญญัติเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่
และวิธีการปฏิบัติงาน ของ อปท. 

5.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้องกันสูง 

20. อปท. สามารถก าหนดรูปแบบและ
เงื่อนไขสัญญาจ้างในการจัดบริการ
สาธารณะเองได้ 

4.0 2.0 มีความเหมาะสมมาก
และมีความ
สอดคล้องกันต่ า 

21. ควบรวมอปท.ที่มีขนาดเล็กเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะ
ขนาดใหญ่ 

4.5 1.0 มีความเหมาสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้องกันสูง 
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ตารางที่ 9 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รอบท่ี 1 (ต่อ) 
 

แนวทำงกำรใหค้วำมเป็นอิสระแก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระดับควำมคิดเห็น กำรแปลควำม 
ค่ำมัธยฐำน 
(Median) 

ค่ำควอไทล์ 
(Interquartile 

Range) 
22. อปท.และประชาชนสามารถจัดท า
มาตรฐานการบริการของ อปท.เองได้ 

4.0 1.0 มีความเหมาสมมาก
และมีความ
สอดคล้องกันสูง 

23. ควรจัดแบ่งภารกิจหน้าที่ระหว่าง
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค
และราชการส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน 

5.0 1.0 มีความเหมาะสม
มากที่สุดและมีความ
สอดคล้องกันสูง 

24. ถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ งบประมาณ 
บุคลากรและทรัพยากรของราชการส่วน
ภูมิภาคในเขตพ้ืนที่ อปท. ให้แก่ อปท.เป็น
ผู้รับผิดชอบ 

3.0 2.0 มีความเหมาะสม
ปานกลางและมี
ความสอดคล้องกัน
ต่ า 

25. ส่งเสริมการจัดท าภารกิจร่วมกัน
ระหว่าง อปท. โดยจัดท ากฎหมายสหการ 
การท าข้อตกลงร่วมมือในการจัดบริการ
สาธารณะ หรือ อปท.ร่วมกันจัดตั้งองค์การ
มหาชน 

5.0 1.0 มีความเหมาะสม
มากที่สุดและมีความ
สอดคล้องกันสูง 

ด้ำนกำรก ำกับดูแลและกฎหมำย 
26. หน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล อปท. 
ควรมีหน่วยงานเดียว 

4.0 3.0 มีความเหมาะสมกับ
มากแต่ไม่มีความ
สอดคล้องกัน 

27. ยกเลิกระบบหนังสือราชการและใช้
วิธีการประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ 
ด้วยการสื่อสารที่เข้าใจง่ายและสะดวก 

4.0 2.0 มีความเหมาะสมกับ
มากและมีความ
สอดคล้องกันต่ า 

28. ใช้วิธีการก ากับดูแลภายหลังการ
กระท าแทนระบบการควบคุมการตัดสินใจ
ก่อนการกระท า 

4.5 1.0 มีความเหมาะสมกัน
มากที่สุดและมีความ
สอดคล้องกันสูง 

29. จัดตั้งศาลท้องถิ่น เพ่ือท าหน้าที่ในการ
พิจารณาคดีความที่เก่ียวข้องกับ อปท. 

4.0 2.0 มีความเหมาะสมกับ
มากและมีความ
สอดคล้องกันต่ า 
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ตารางที่ 9 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รอบท่ี 1 (ต่อ) 
 

แนวทำงกำรให้ควำมเป็นอิสระแก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระดับควำมคิดเห็น กำรแปลควำม 
ค่ำมัธยฐำน 
(Median) 

ค่ำควอไทล์ 
(Interquartile 

Range) 
30. จัดตั้งสภาประชาชนท้องถิ่นในระดับ
จังหวัดเพ่ือท าหน้าที่ในการตรวจสอบการ
ท างานของ อปท. 

4.0 1.0 มีความเหมาะสม
กับมากและมีความ
สอดคล้องกันสูง 

31. ยกเลิกระบบการบริหารราชการส่วน
ภูมิภาค 

3.0 1.0 มีความเหมาะสมกัน
ปานกลางและมี
ความสอดคล้องกัน
สูง 

32. อปท.สามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 
กฎ ระเบียบ ที่บังคับใช้ในท้องถิ่นได้เอง 

4.0 1.0 มีความเหมาะสมกัน
มากและมีความ
สอดคล้องกันสูง 

33. ยกฐานะกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ของอปท.ให้มีศักดิ์หรือระดับเท่าเทียมกับ
กฎหมาย ระเบียบของกระทรวง กรม 

4.0 1.0 มีความเหมาะสม
มากและมีความ
สอดคล้องกันสูง 

34. ยกเลิกระบบการก ากับดูแลโดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดและนายอ าเภอและให้ผู้ว่าฯ 
และนายอ าเภอท าหน้าที่ประสานงาน
ระหว่างส่วนราชการต่างๆ กับอปท.เท่านั้น 

4.0 2.0 มีความเหมาสมมาก
และมีความ
สอดคล้องกันต่ า 

35. กระทรวงมหาดไทยควรลดบทบาทการ
ก ากับดูแลอปท. 

4.0 1.0 มีความเหมาะสม
มากและมีความ
สอดคล้องกันสูง 

 
จากตารางที่ 9 การทดสอบเดลฟาย พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อแนวทางการให้ความ

อิสระให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบที่ 1 ดังนี้ 
1. ความคิดเห็นเหมาะสมมากที่สุดและสอดคล้องกันสูง ได้แก่ ยกเลิกระบบเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจและเพ่ิมสัดส่วนเงินอุดหนุนทั่วไปปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป โดย
ค านึงถึงความเป็นธรรมและบริบทของพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนดอัตราภาษี
และค่าธรรมเนียมเองได้จัดท ากฎหมายรายได้ท้องถิ่นเพื่อให้มีความชัดเจนในแหล่งที่มาของรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มติของสภาท้องถิ่นถือเป็นที่สิ้นสุดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนดและ
ออกแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ กิจกรรม ได้เอง โดยไม่ต้องใช้รูปแบบและขออนุญาตจาก
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ราชการส่วนกลางให้มติของสภาท้องถิ่นถือเป็นที่สิ้นสุดในการก าหนดข้อบัญญัติเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่
และวิธีการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาด
เล็กเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะขนาดใหญ่ควรจัดแบ่งภารกิจหน้าที่ระหว่าง
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ส่งเสริมการจัดท า
ภารกิจร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจัดท ากฎหมายสหการ การท าข้อตกลงร่วมมือ
ในการจัดบริการสาธารณะหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันจัดตั้งองค์การมหาชน ใช้วิธีการ
ก ากับดูแลภายหลังการกระท าแทนระบบการควบคุมการตัดสินใจก่อนการกระท า  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในสัดส่วนที่สูงกว่ารัฐบาลกลางจัดเก็บให้ 
 2. ความคิดเห็นมีความเหมาะสมมากและมีความสอดคล้องกันสูง ได้แก่ หน่วยงานที่ท าหน้าที่
ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับชาติควรมีหน่วยงานเดียวและมีสถานะเป็นนิติบุคคล
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดควรมีหน่วยงานเดียวและมี
สถานะเป็นนิติบุคคล การโอน ย้าย บุคลากรท้องถิ่นให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเท่านั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนด กฎ ระเบียบงานพัสดุเองได้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถออกแบบโครงสร้าง แผนกหรือหน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่และภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถจัดท ามาตรฐานการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองได้ 
จัดตั้งสภาประชาชนท้องถิ่นในระดับจังหวัดเพ่ือท าหน้าที่ในการตรวจสอบการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่น กฎ ระเบียบ ที่บังคับ
ใช้ในท้องถิ่นได้เอง ยกฐานะกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศกัดิ์หรือ
ระดับเท่าเทียมกับกฎหมาย ระเบียบของกระทรวง กรมกระทรวงมหาดไทยควรลดบทบาทการก ากับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. ความคิดเห็นมีความเหมาะสมมากและมีความสอดคล้องกันต่ า ได้แก่ ยกเลิกระบบการ
ก ากับดูแลบุคลากรส่วนท้องถิ่นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สามารถสรรหาและว่าจ้างบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้มาร่วมท างานกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเองได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากราชการส่วนกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนด
รายจ่ายและวิธีการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ก าหนดรูปแบบและเงื่อนไขสัญญาจ้างในการจัดบริการสาธารณะเองได้  ยกเลิกระบบหนังสือราชการ
และใช้วิธีการประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ ด้วยการสื่อสารที่เข้าใจง่ายและสะดวก  จัดตั้งศาล
ท้องถิ่นเพ่ือท าหน้าที่ในการพิจารณาคดีความที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเลิกระบบ
การก ากับดูแลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอและให้ผู้ว่าฯ และนายอ าเภอท าหน้าที่
ประสานงานระหว่างส่วนราชการต่างๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 
 4. ความคิดเห็นมีความเหมาะสมปานกลางและมีความสอดคล้องกันสูง ได้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารเปิดสอบคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้เอง โดยยึดหลัก
ความสามารถและความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่จัดตั้งสหภาพข้าราชการท้องถิ่นและพนักงาน
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ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เป็นสถาบันส าหรับการรักษาผลประโยชน์และต่อรองกับรัฐบาลยกเลิกระบบการ
บริหารราชการส่วนภูมิภาค 
 5. ความคิดเห็นมีความเหมาะสมปานกลางและมีความสอดคล้องกันต่ า ได้แก่ ถ่ายโอน
ภารกิจหน้าที่ งบประมาณ บุคลากรและทรัพยากรของราชการส่วนภูมิภาคในเขตพ้ืนที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ 
 6. ความคิดเห็นมีความเหมาะสมมากแต่ไม่มีความสอดคล้องกัน ได้แก่ หน่วยงานที่ท าหน้าที่
ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีหน่วยงานเดียว 
 
ตารางที่ 10 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รอบที่ 2 
  
แนวทำงกำรใหค้วำมเป็นอิสระแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับควำมคิดเห็น กำรแปลควำม 

ค่ำมัธยฐำน 
(Median) 

ค่ำควอไทล์ 
(Interquartile 

Range) 
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
1. หน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับชาติควรมี
หน่วยงานเดียวและมีสถานะเป็นนิติบุคคล 

4.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
และมีความสอดคล้อง
กันสูง 

2. หน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดควรมี
หน่วยงานเดียวและมีสถานะเป็นนิติบุคคล 

4.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
และมีความสอดคล้อง
กันสูง 

3. ยกเลิกระบบการก ากับดูแลบุคลากรส่วน
ท้องถิ่นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
นายอ าเภอ 

4.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
และมีความสอดคล้อง
กันสูง 

4. การโอน ย้าย บุคลากรท้องถิ่นให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของ อปท. เท่านั้น 

4.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
และมีความสอดคล้อง
กันสูง 

5. อปท. สามารถก าหนดอัตราเงินเดือน 
ค่าตอบแทน และสวัสดิการอ่ืนๆ ของ
บุคลากรในสังกัด อปท.เองได้ 

4.5 1.0 มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้องกันสูง 

6. อปท. มีอ านาจในการจัดการสอบคัดเลือก
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้เองใน
ทุกขั้นตอน โดยยึดหลักความสามารถและ
ความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

3.0 1.0 มีความเหมาะสมกัน
ปานกลางและมีความ
สอดคล้องกันสูง 
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ตารางที ่10 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รอบท่ี 2 (ต่อ) 
 
แนวทำงกำรใหค้วำมเป็นอิสระแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับควำมคิดเห็น กำรแปลควำม 

ค่ำมัธยฐำน 
(Median) 

ค่ำควอไทล์ 
(Interquartile 

Range) 
7. อปท. สามารถสรรหาและว่าจ้างบุคคลที่
มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้มาร่วมท างานกับ 
อปท.เองได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจาก
ราชการส่วนกลาง 

4.0 2.0 มีความเหมาะสมมาก
และมีความ
สอดคล้องกันต่ า 

8. จัดตั้งสหภาพข้าราชการท้องถิ่นและ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เป็นสถาบัน
ส าหรับการรักษาผลประโยชน์และต่อรองกับ
รัฐบาล 

4.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
และมีความ
สอดคล้องกันสูง 

ด้ำนกำรบริหำรกำรเงินและกำรคลัง 
9. อปท. มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดเก็บ
ภาษีและค่าธรรมเนียมในพ้ืนที่ของ อปท.ใน
สัดส่วนที่สูงกว่ารัฐบาลกลางจัดเก็บให้ 

4.5 1.0 มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้องกันสูง 

10. ยกเลิกระบบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและ
เพ่ิมสัดส่วนเงินอุดหนุนทั่วไป 

5.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้องกันสูง 

11. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน
อุดหนุนทั่วไป โดยค านึงถึงความเป็นธรรม
และบริบทของพ้ืนที่ 

5.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้องกันสูง 

12. อปท. สามารถก าหนดอัตราภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเองได้ 

5.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้องกันสูง 

13. อปท. สามารถก าหนดรายจ่ายและ
วิธีการใช้จ่ายของ อปท.เองได้ 

4.0 2.0 มีความเหมาะสมมาก
และมีความ
สอดคล้องกันต่ า 

14. อปท. สามารถก าหนด กฎ ระเบียบงาน
พัสดุเองได้ 

4.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
และมีความ
สอดคล้องกันสูง 
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ตารางที่ 10 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รอบท่ี 2 (ต่อ) 
 
แนวทำงกำรใหค้วำมเป็นอิสระแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับควำมคิดเห็น กำรแปลควำม 

ค่ำมัธยฐำน 
(Median) 

ค่ำควอไทล์ 
(Interquartile 

Range) 
15. จัดท ากฎหมายรายได้ท้องถิ่นเพ่ือให้มี
ความชัดเจนในแหล่งที่มาของรายได้ของ 
อปท. 

5.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้องกันสูง 

16. การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของ อปท. ให้มติของสภา
ท้องถิ่นถือเป็นที่สิ้นสุด 

5.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้องกันสูง 

ด้ำนภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ 
17. อปท.สามารถออกแบบโครงสร้าง แผนก
หรือหน่วยงานภายในของ อปท. ให้
สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่และภารกิจหน้าที่
ของ อปท. 

4.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
และมีความ
สอดคล้องกันสูง 

18. อปท. สามารถก าหนดและออกแบบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ กิจกรรม ได้
เอง โดยไม่ต้องใช้รูปแบบและขออนุญาต
จากราชการส่วนกลาง 

5.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้องกันสูง 

19. ให้มติของสภาท้องถิ่นถือเป็นที่สิ้นสุดใน
การก าหนดข้อบัญญัติเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่
และวิธีการปฏิบัติงาน ของ อปท. 

5.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้องกันสูง 

20. อปท. สามารถก าหนดรูปแบบและ
เงื่อนไขสัญญาจ้างในการจัดบริการ
สาธารณะเองได้ 

4.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
และมีความ
สอดคล้องกันสูง 

21. ควบรวม อปท.ที่มีขนาดเล็กเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะ
ขนาดใหญ่ 

4.5 1.0 มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้องกันสูง 

22. อปท. และประชาชนสามารถจัดท า
มาตรฐานการบริการของ อปท.เองได้ 

4.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
และมีความ
สอดคล้องกันสูง 
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ตารางที ่10 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รอบท่ี 2 (ต่อ) 
 
แนวทำงกำรใหค้วำมเป็นอิสระแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับควำมคิดเห็น กำรแปลควำม 

ค่ำมัธยฐำน 
(Median) 

ค่ำควอไทล์ 
(Interquartile 

Range) 
23. ควรจัดแบ่งภารกิจหน้าที่ระหว่าง
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคและ
ราชการส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน 

5.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้องกันสูง 

24. ถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ งบประมาณ 
บุคลากรและทรัพยากรของราชการส่วน
ภูมิภาคในเขตพ้ืนที่ อปท. ให้แก่ อปท.เป็น
ผู้รับผิดชอบ 

4.0 2.0 มีความเหมาะสมมาก
และมีความ
สอดคล้องกันต่ า 

25. ส่งเสริมการจัดท าภารกิจร่วมกันระหว่าง 
อปท. โดยจัดท ากฎหมายสหการ การท า
ข้อตกลงร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ 
หรือ อปท.ร่วมกันจัดตั้งองค์การมหาชน 

5.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้องกันสูง 

ด้ำนกำรก ำกับดูแลและกฎหมำย 
26. หน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล อปท.
ควรมีหน่วยงานเดียว 

4.0 2.0 มีความเหมาะสมมาก
และมีความ
สอดคล้องกันต่ า 

27. ยกเลิกระบบหนังสือราชการและใช้
วิธีการประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ 
ด้วยการสื่อสารที่เข้าใจง่ายและสะดวก 

4.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
และมีความ
สอดคล้องกันสูง 

28. ใช้วิธีการก ากับดูแลภายหลังการกระท า
แทนระบบการควบคุมการตัดสินใจก่อนการ
กระท า 

4.5 1.0 มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้องกันสูง 

29. จัดตั้งศาลท้องถิ่น เพ่ือท าหน้าที่ในการ
พิจารณาคดีความที่เก่ียวข้องกับ อปท. 

4.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
และมีความ
สอดคล้องกันสูง 

30. จัดตั้งสภาประชาชนท้องถิ่นในระดับ
จังหวัดเพ่ือท าหน้าที่ในการตรวจสอบการ
ท างานของ อปท. 

4.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
และมีความ
สอดคล้องกันสูง 
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ตารางที ่10 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รอบท่ี 2 (ต่อ) 
 
แนวทำงกำรใหค้วำมเป็นอิสระแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับควำมคิดเห็น กำรแปลควำม 

ค่ำมัธยฐำน 
(Median) 

ค่ำควอไทล์ 
(Interquartile 

Range) 
31. ยกเลิกระบบการบริหารราชการส่วน
ภูมิภาค 

3.0 1.0 มีความเหมาะสม
ปานกลางและมี
ความสอดคล้องกัน
สูง 

32. อปท.สามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่น กฎ 
ระเบียบ ที่บังคับใช้ในท้องถิ่นได้เอง 

4.0 1.0 มีความเหมาะสม
มากและมีความ
สอดคล้องกันสูง 

33. ยกฐานะกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ของอปท.ให้มีศักดิ์หรือระดับเท่าเทียมกับ
กฎหมาย ระเบียบของกระทรวง กรม 

4.0 1.0 มีความเหมาะสม
มากและมีความ
สอดคล้องกันสูง 

34. ยกเลิกระบบการก ากับดูแลโดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดและนายอ าเภอและให้ผู้ว่าฯ 
และนายอ าเภอท าหน้าที่ประสานงาน
ระหว่างส่วนราชการต่างๆ กับอปท.เท่านั้น 

4.0 2.0 มีความเหมาะสม
มากและมีความ
สอดคล้องกันต่ า 

35. กระทรวงมหาดไทยควรลดบทบาทการ
ก ากับดูแลอปท. 

4.0 1.0 มีความเหมาะสม
มากและมีความ
สอดคล้องกันสูง 

 
จากตารางที่ 10 การทดสอบเดลฟาย พบว่า ผู้ เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อแนวทางการให้

ความอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบท่ี 2 ดังนี้ 
1. ความคิดเห็นมีความเหมาะสมมากที่สุดและสอดคล้องกันสูง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นสามารถก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการอ่ืนๆ ของบุคลากรในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้เอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนที่สูงกว่ารัฐบาลกลางจัดเก็บให้ยกเลิก
ระบบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเพ่ิมสัดส่วนเงินอุดหนุนทั่วไป ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน
อุดหนุนทั่วไป โดยค านึงถึงความเป็นธรรมและบริบทของพ้ืนที่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ก าหนดอัตราภาษีและค่าธรรมเนียมเองได้จัดท ากฎหมายรายได้ท้องถิ่นเพ่ือให้มีความชัดเจนใน
แหล่งที่มาของรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มติของสภาท้องถิ่นถือเป็นที่สิ้นสุด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถก าหนดและออกแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ กิจกรรม ได้เอง โดยไม่ต้องใช้
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รูปแบบและขออนุญาตจากราชการส่วนกลางให้มติของสภาท้องถิ่นถือเป็นที่สิ้นสุดในการก าหนด
ข้อบัญญัติเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่และวิธีการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควบรวม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะขนาดใหญ่
ควรจัดแบ่งภารกิจหน้าที่ระหว่างราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นให้มี
ความชัดเจน ส่งเสริมการจัดท าภารกิจร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจัดท ากฎหมาย
สหการ การท าข้อตกลงร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน
จัดตั้งองค์การมหาชนใช้วิธีการก ากับดูแลภายหลังการกระท าแทนระบบการควบคุมการตัดสินใจก่อน
การกระท า 

2. ความคิดเห็นมีความเหมาะสมมากและมีความสอดคล้องกันสูง ได้แก่ หน่วยงานที่ท าหน้าที่
ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับชาติควรมีหน่วยงานเดียวและมีสถานะเป็นนิติบุคคล
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดควรมีหน่วยงานเดียวและมี
สถานะเป็นนิติบุคคล ยกเลิกระบบการก ากับดูแลบุคลากรส่วนท้องถิ่นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
นายอ าเภอ การโอน ย้าย บุคลากรท้องถิ่นให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
จัดตั้งสหภาพข้าราชการท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เป็นสถาบันส าหรับการรักษา
ผลประโยชน์และต่อรองกับรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนด กฎ ระเบียบงานพัสดุ
เองได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนดรูปแบบและเงื่อนไขสัญญาจ้างในการจัดบริการ
สาธารณะเองได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถจัดท ามาตรฐานการบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองได้ ยกเลิกระบบหนังสือราชการและใช้วิธีการประสานงานกับส่วน
ราชการต่างๆ ด้วยการสื่อสารที่เข้าใจง่ายและสะดวก จัดตั้งศาลท้องถิ่น เพ่ือท าหน้าที่ในการพิจารณา
คดีความท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งสภาประชาชนท้องถิ่นในระดับจังหวัดเพ่ือท า
หน้าที่ในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่น กฎ ระเบียบ ที่บังคับใช้ในท้องถิ่นได้เองยกฐานะกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีศักดิ์หรือระดับเท่าเทียมกับกฎหมาย ระเบียบของ
กระทรวง กรมกระทรวงมหาดไทยควรลดบทบาทการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. ความคิดเห็นมีความเหมาะสมมากและมีความสอดคล้องต่ า ได้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถสรรหาและว่าจ้างบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้มาร่วมท างานกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเองได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากราชการส่วนกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ก าหนดรายจ่ายและวิธีการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองได้ ถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ 
งบประมาณ บุคลากรและทรัพยากรของราชการส่วนภูมิภาคในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรมีเพียงหน่วยงานเดียว ยกเลิกระบบการก ากับดูแลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอ าเภอและให้ผู้ว่าฯ และนายอ าเภอท าหน้าที่ประสานงานระหว่างส่วนราชการต่างๆ กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 
 4. ความคิดเห็นมีความเหมาะสมปานกลางและมีความสอดคล้องกันสูง ได้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารเปิดสอบคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้เอง โดยยึดหลัก
ความสามารถและความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ยกเลิกระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
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ตารางที ่11 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รอบที่ 3 
 
แนวทำงกำรใหค้วำมเป็นอิสระแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับควำมคิดเห็น กำรแปลควำม 

ค่ำมัธยฐำน 
(Median) 

ค่ำควอไทล์ 
(Interquartile 

Range) 
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
1. หน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับชาติควรมี
หน่วยงานเดียวและมีสถานะเป็นนิติบุคคล 

4.0 1.0 มีความเหมาะสม
มากและมีความ
สอดคล้องกันสูง 

2. หน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดควรมี
หน่วยงานเดียวและมีสถานะเป็นนิติบุคคล 

4.0 1.0 มีความเหมาะสม
มากและมีความ
สอดคล้องกันสูง 

3. ยกเลิกระบบการก ากับดูแลบุคลากรส่วน
ท้องถิ่นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
นายอ าเภอ 

4.0 1.0 มีความเหมาะสม
มากและมีความ
สอดคล้องกันสูง 

4. การโอน ย้าย บุคลากรท้องถิ่นให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของ อปท. เท่านั้น 

4.0 1.0 มีความเหมาะสม
มากและมีความ
สอดคล้องกันสูง 

5. อปท. สามารถก าหนดอัตราเงินเดือน 
ค่าตอบแทน และสวัสดิการอ่ืนๆ ของ
บุคลากรในสังกัด อปท.เองได้ 

4.5 1.0 มีความเหมาะสม
มากที่สุดและมี
ความสอดคล้อง
สูง 

6. อปท. มีอ านาจในการจัดการสอบคัดเลือก
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้เองใน
ทุกขั้นตอน โดยยึดหลักความสามารถและ
ความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

3.0 1.0 มีความเหมาะสม
ปานกลางและมี
ความสอดคล้อง
สูง 

7. อปท. สามารถสรรหาและว่าจ้างบุคคลที่
มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้มาร่วมท างานกับ 
อปท.เองได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจาก
ราชการส่วนกลาง 

4.0 1.0 มีความเหมาะสม
มากและมีความ
สอดคล้องกันสูง 
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ตารางที่ 11 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รอบท่ี 3 (ต่อ) 
 

แนวทำงกำรให้ควำมเป็นอิสระแก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระดับควำมคิดเห็น กำรแปลควำม 
ค่ำมัธยฐำน 
(Median) 

ค่ำควอไทล์ 
(Interquartile 

Range) 
8. จัดตั้งสหภาพข้าราชการท้องถิ่นและ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เป็นสถาบัน
ส าหรับการรักษาผลประโยชน์และต่อรองกับ
รัฐบาล 

4.0 1.0 มีความเหมาะสม
มากและมีความ
สอดคล้องกันสูง 

ด้ำนกำรบริหำรกำรเงินและกำรคลัง 
9. อปท. มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดเก็บ
ภาษีและค่าธรรมเนียมในพ้ืนที่ของ อปท.ใน
สัดส่วนที่สูงกว่ารัฐบาลกลางจัดเก็บให้ 

4.5 1.0 มีความเหมาะสม
มากที่สุดและมี
ความสอดคล้องสูง 

10. ยกเลิกระบบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและ
เพ่ิมสัดส่วนเงินอุดหนุนทั่วไป 

5.0 1.0 มีความเหมาะสม
มากที่สุดและมี
ความสอดคล้องสูง 

11. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน
อุดหนุนทั่วไป โดยค านึงถึงความเป็นธรรม
และบริบทของพ้ืนที่ 

5.0 1.0 มีความเหมาะสม
มากที่สุดและมี
ความสอดคล้องสูง 

12. อปท. สามารถก าหนดอัตราภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเองได้ 

5.0 1.0 มีความเหมาะสม
มากที่สุดและมี
ความสอดคล้องสูง 

13. อปท. สามารถก าหนดรายจ่ายและ
วิธีการใช้จ่ายของ อปท.เองได้ 

4.0 2.0 มีความเหมาะสม
มากและมีความ
สอดคล้องต่ า 

14. อปท. สามารถก าหนด กฎ ระเบียบงาน
พัสดุเองได้ 

4.0 1.0 มีความเหมาะสม
มากและมีความ
สอดคล้องกันสูง 

15. จัดท ากฎหมายรายได้ท้องถิ่นเพ่ือให้มี
ความชัดเจนในแหล่งที่มาของรายได้ของ 
อปท. 

5.0 1.0 มีความเหมาะสม
มากที่สุดและมี
ความสอดคล้องสูง 

16. การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของ อปท. ให้มติของสภา
ท้องถิ่นถือเป็นที่สิ้นสุด 

5.0 1.0 มีความเหมาะสม
มากที่สุดและมี
ความสอดคล้องสูง 
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ตารางที่ 11 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รอบท่ี 3 (ต่อ) 
 

แนวทำงกำรให้ควำมเป็นอิสระแก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระดับควำมคิดเห็น กำรแปลควำม 
ค่ำมัธยฐำน 
(Median) 

ค่ำควอไทล์ 
(Interquartile 

Range) 
ด้ำนภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ 
17. อปท. สามารถออกแบบโครงสร้าง 
แผนกหรือหน่วยงานภายในของ อปท. ให้
สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่และภารกิจหน้าที่
ของ อปท. 

4.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
และมีความ
สอดคล้องกันสูง 

18. อปท. สามารถก าหนดและออกแบบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ กิจกรรม ได้
เอง โดยไม่ต้องใช้รูปแบบและขออนุญาต
จากราชการส่วนกลาง 

5.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้องสูง 

19. ให้มติของสภาท้องถิ่นถือเป็นที่สิ้นสุดใน
การก าหนดข้อบัญญัติเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่
และวิธีการปฏิบัติงาน ของ อปท. 

5.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้องสูง 

20. อปท. สามารถก าหนดรูปแบบและ
เงื่อนไขสัญญาจ้างในการจัดบริการ
สาธารณะเองได้ 

4.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
และมีความ
สอดคล้องกันสูง 

21. ควบรวม อปท.ที่มีขนาดเล็กเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะ
ขนาดใหญ่ 

4.5 1.0 มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้องสูง 

23. ควรจัดแบ่งภารกิจหน้าที่ระหว่าง
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคและ
ราชการส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน 

5.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้องสูง 

24. ถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ งบประมาณ 
บุคลากรและทรัพยากรของราชการส่วน
ภูมิภาคในเขตพ้ืนที่ อปท. ให้แก่ อปท.เป็น
ผู้รับผิดชอบ 

4.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
และมีความ
สอดคล้องกันสูง 

25. ส่งเสริมการจัดท าภารกิจร่วมกันระหว่าง
อปท. โดยจัดท ากฎหมายสหการ การท า
ข้อตกลงร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ 
หรือ อปท.ร่วมกันจัดตั้งองค์การมหาชน 

5.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้องสูง 
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ตารางที่ 11 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รอบท่ี 3 (ต่อ) 
 

แนวทำงกำรให้ควำมเป็นอิสระแก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระดับควำมคิดเห็น กำรแปลควำม 
ค่ำมัธยฐำน 
(Median) 

ค่ำควอไทล์ 
(Interquartile 

Range) 
ด้ำนกำรก ำกับดูแลและกฎหมำย 
26. หน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล อปท. 
ควรมีหน่วยงานเดียว 

4.0 2.0 มีความเหมาะสมมาก
และมีความ
สอดคล้องต่ า 

27. ยกเลิกระบบหนังสือราชการและใช้
วิธีการประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ 
ด้วยการสื่อสารที่เข้าใจง่ายและสะดวก 

4.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
และมีความ
สอดคล้องกันสูง 

28. ใช้วิธีการก ากับดูแลภายหลังการกระท า
แทนระบบการควบคุมการตัดสินใจก่อนการ
กระท า 

4.5 1.0 มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดและมีความ
สอดคล้องสูง 

29. จัดตั้งศาลท้องถิ่น เพ่ือท าหน้าที่ในการ
พิจารณาคดีความที่เก่ียวข้องกับ อปท. 

4.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
และมีความ
สอดคล้องกันสูง 

30. จัดตั้งสภาประชาชนท้องถิ่นในระดับ
จังหวัดเพ่ือท าหน้าที่ในการตรวจสอบการ
ท างานของ อปท. 

4.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
และมีความ
สอดคล้องกันสูง 

31. ยกเลิกระบบการบริหารราชการส่วน
ภูมิภาค 

3.0 1.0 มีความเหมาะสมปาน
กลางและมีความ
สอดคล้องสูง 

32. อปท.สามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่น กฎ 
ระเบียบ ที่บังคับใช้ในท้องถิ่นได้เอง 

4.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
และมีความ
สอดคล้องกันสูง 

33. ยกฐานะกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ของอปท.ให้มีศักดิ์หรือระดับเท่าเทียมกับ
กฎหมาย ระเบียบของกระทรวง กรม 

4.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
และมีความ
สอดคล้องกันสูง 

34. ยกเลิกระบบการก ากับดูแลโดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดและนายอ าเภอและให้ผู้ว่าฯ 
และนายอ าเภอท าหน้าที่ประสานงาน
ระหว่างส่วนราชการต่างๆ กับอปท.เท่านั้น 

4.0 2.0 มีความเหมาะสมมาก
และมีความ
สอดคล้องต่ า 
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ตารางที่ 11 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รอบท่ี 3 (ต่อ) 
 

แนวทำงกำรให้ควำมเป็นอิสระแก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระดับควำมคิดเห็น กำรแปลควำม 
ค่ำมัธยฐำน 
(Median) 

ค่ำควอไทล์ 
(Interquartile 

Range) 
35. กระทรวงมหาดไทยควรลดบทบาทการ
ก ากับดูแลอปท. 

4.0 1.0 มีความเหมาะสมมาก
และมีความ
สอดคล้องกันสูง 

 
จากตารางที่ 11 การทดสอบเดลฟาย พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อแนวทางการให้

ความอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบท่ี 3 ดังนี้ 
1. ความคิดเห็นมีความเหมาะสมมากที่สุดและสอดคล้องกันสูง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นสามารถก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการอ่ืนๆ ของบุคลากรในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเองได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนที่สูงกว่ารัฐบาลกลางจัดเก็บให้ ให้มี
การยกเลิกระบบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเพ่ิมสัดส่วนเงินอุดหนุนทั่วไปรวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป โดยค านึงถึงความเป็นธรรมและบริบทของพ้ืนที่  ส าหรับการจัดเก็บภาษี
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนดอัตราภาษีและค่าธรรมเนียมเองได้  จัดท ากฎหมาย
รายได้ท้องถิ่นเพ่ือให้มีความชัดเจนในแหล่งที่มาของรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มติของสภาท้องถิ่นถือเป็นที่
สิ้นสุด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนดและออกแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ 
กิจกรรมได้เอง โดยไม่ต้องใช้รูปแบบและขออนุญาตจากราชการส่วนกลาง ให้มติของสภาท้องถิ่นถือ
เป็นที่สิ้นสุดในการก าหนดข้อบัญญัติเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่และวิธีการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ควรมีการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดบริการสาธารณะขนาดใหญ่ควรจัดแบ่งภารกิจหน้าที่ระหว่างราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนพร้อมทั้งส่งเสริมการจัดท าภารกิจร่วมกันระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจัดท ากฎหมายสหการ การท าข้อตกลงร่วมมือในการจัดบริการ
สาธารณะหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันจัดตั้งองค์การมหาชนและให้ใช้วิธีการก ากับดูแล
ภายหลังการกระท าแทนระบบการควบคุมการตัดสินใจก่อนการกระท า 

2. ความคิดเห็นมีความเหมาะสมมากและมีความสอดคล้องกันสูง ได้แก่ หน่วยงานที่ท าหน้าที่
ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับชาติควรมีหน่วยงานเดียวและมีสถานะเป็นนิติบุคคล
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดควรมีหน่วยงานเดียวและมี
สถานะเป็นนิติบุคคล ให้มีการยกเลิกระบบการก ากับดูแลบุคลากรส่วนท้องถิ่นโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือนายอ าเภอ การโอน ย้าย บุคลากรท้องถิ่นให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เท่านั้นจัดตั้งสหภาพข้าราชการท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เป็นสถาบันส าหรับการรักษา
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ผลประโยชน์และต่อรองกับรัฐบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนด กฎ ระเบียบงานพัสดุ
เองได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนดรูปแบบและเงื่อนไขสัญญาจ้างในการจัดบริการ
สาธารณะเองได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถจัดท ามาตรฐานการบริการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองได้ให้มีการยกเลิกระบบหนังสือราชการและใช้วิธีการประสานงานกับ
ส่วนราชการต่างๆ ด้วยการสื่อสารที่เข้าใจง่ายและสะดวกส าหรับการก ากับดูแลให้มีการจัดตั้งศาล
ท้องถิ่น เพ่ือท าหน้าที่ในการพิจารณาคดีความที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งสภา
ประชาชนท้องถิ่นในระดับจังหวัดเพ่ือท าหน้าที่ในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่น กฎ ระเบียบ ที่บังคับใช้ในท้องถิ่น
ได้เองยกฐานะกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักดิ์หรือระดับเท่าเทียม
กับกฎหมาย ระเบียบของกระทรวง กรมกระทรวงมหาดไทยควรลดบทบาทการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรรหาและว่าจ้างบุคคลที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญให้มาร่วมท างานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากราชการ
ส่วนกลางถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ งบประมาณ บุคลากรและทรัพยากรของราชการส่วนภูมิภาคในเขต
พ้ืนทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ 
 3. ความคิดเห็นมีความเหมาะสมมากและมีความสอดคล้องต่ า ได้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถก าหนดรายจ่ายและวิธีการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองได้หน่วยงานที่ท า
หน้าที่ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีหน่วยงานเดียวยกเลิกระบบการก ากับดูแลโดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดและนายอ าเภอและให้ผู้ว่าฯ และนายอ าเภอท าหน้าที่ประสานงานระหว่างส่วน
ราชการต่างๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 

4. ความคิดเห็นมีความเหมาะสมปานกลางและมีความสอดคล้องกันสูง ได้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารเปิดสอบคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้เอง โดยยึดหลัก
ความสามารถและความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และสุดท้ายยกเลิกระบบการบริหารราชการส่วน
ภูมิภาค 
 
ตอนที่สำม 
รูปแบบการบริหารงานที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกนอกระบบราชการ 
 
 การศึกษาประเด็นนี้ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่สาม คือ เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารที่
เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกนอกระบบราชการ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ผู้วิจัยได้
เก็บรวบรวมข้อมูลบริบทของการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น ประกอบกับแนวทางที่จะ
น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกนอกระบบราชการได้แล้วนั้น ในขั้นตอนสุดท้ายผู้วิจัยได้น าเสนอ
รูปแบบการบริหารงานที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกนอกระบบราชการ โดย
น าข้อมูลที่ได้จาก 2 ประเด็นแรก ประกอบกับข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การทบทวนวรรณกรรม 
เอกสาร งานวิจัย บทความ ที่เกี่ยวข้องและการทดสอบเดลฟายจากผู้ทรงคุณวุฒิมาใช้ในการศึกษา
ประเด็นนี้ พร้อมทั้งนี้ผู้วิจัยได้จัดประชุมเชิงนโยบาย (Policy Meeting) เพ่ือสังเคราะห์รูปแบบการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมในการออกนอกระบบราชการ โดยให้ผู้เข้าร่วม
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ประชุมเชิงนโยบายจ านวน 8 คน ได้วิพากษ์แสดงความคิดเห็นรูปแบบที่น าเสนอถึงความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ในการน าไปใช้กับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกนอก
ระบบราชการ โดยผู้วิจัยได้น าเสนอรูปแบบการบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 5 
รูปแบบ คือ   

รูปแบบที่ 1 รูปแบบออกนอกระบบราชการ 
รูปแบบที่ 2 รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันแต่มีการเปลี่ยนแปลง 
รูปแบบที่ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะองค์การมหาชน 
รูปแบบที่ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก ากับดูแลของรัฐ 
รูปแบบที่ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเชิงการบริหารแบบกรุงเทพมหานคร 

 
รูปแบบท่ี 1 รูปแบบออกนอกระบบรำชกำร 
 รูปแบบที่ 1 การออกนอกระบบราชการ เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการจัดท าเดลฟายจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือหาฉันทามติเกี่ยวกับแนวทางการออกนอกระบบราชการ และเมื่อได้ฉันทามติแล้ว 
ผู้วิจัยได้น ามาก าหนดเป็นรูปแบบการออกนอกระบบราชการให้แก่ผู้เข้าร่วม Policy Meeting ได้
วิพากษ์ สังเคราะห์ ถึงความเป็นไปได้ของรูปแบบนี้ โดยการออกนอกระบบราชการหรือความเป็น
อิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีด้วยกันทั้งหมด 4 ด้าน คือ  
 ด้านการบริหารงานบุคคล การออกนอกระบบราชการหรือความเป็นอิสระขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงานบุคคลนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีอ านาจในการ
บริหารงานบุคคลในทุกขอบเขต คือ การก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการอื่นๆ ของ
บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการโอน ย้าย บุคลากรท้องถิ่น การสรรหาและว่าจ้าง
บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้มาร่วมท างานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยไม่ต้องขออนุญาต
จากราชการส่วนกลาง ส าหรับกระบวนการก ากับดูแลบุคลากรส่วนท้องถิ่นเดิมนั้น ให้มีการยกเลิก
ระบบการก ากับดูแลบุคลากรส่วนท้องถิ่นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ ทั้งนี้ควรมีการจัดตั้ง
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด โดยใน
ระดับชาติให้มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพียงหน่วยงานเดียวและมี
สถานะเป็นนิติบุคคล ส าหรับในระดับจังหวัดก็เช่นเดียวกันกับระดับชาติคือ ให้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่
ท าหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดเพียงหน่วยงานและมีสถานะเป็นนิติ
บุคคล พร้อมกันเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากร
ส่วนท้องถิ่นนั้น เห็นควรให้มีการจัดตั้งสหภาพข้าราชการท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เป็น
สถาบันส าหรับการรักษาผลประโยชน์และต่อรองกับรัฐบาล และสุดท้ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจในการด าเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้เองในทุกข้ันตอน โดยยึด
หลักความสามารถและความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 จากประเด็นการออกนอกระบบราชการด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มีผู้เข้าร่วม 
ประชุมเชิงนโยบายได้วิพากษ์และแสดงความคิดเห็นว่า ในทุกกระบวนการของการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นนั้นมีความเป็นไปได้สูง แต่ต้องแก้ไขกฎหมายหลายฉบับ โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและระเบียบต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทย แต่ถ้าจะท าก็คงท าได้
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ไม่ยาก ทั้งนี้ต้องดูความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองด้วย ว่ามี
ศักยภาพเพียงพอหรือไม่ที่จะบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงนโยบายมี
ความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าเรื่องการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความพร้อมและศักยภาพเพียงพอ แต่ต้องควบคุมอ านาจของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดี 
ซึ่งอาจจะมีการใช้อ านาจและอิทธิพลในทางที่มิชอบกดขี่ ข่มเห่ง บุคลากรท้องถิ่น และบุคลากร
ท้องถิ่นอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจมากเกิน แต่ถ้าออกแบบ
ระบบการควบคุมการใช้อ านาจที่ไม่เป็นธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ก็สามารถ
ด าเนินการได้ในทุกกระบวนการ ส าหรับการจัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลบุคลากรท้องถิ่นทั้งในระดับชาติ
และระดับจังหวัด ให้แต่ละระดับมีเพียงหน่วยงานเดียวและมีสถานะเป็นนิติบุคคลนั้น โอกาสที่จะ
เกิดขึ้นมีความเป็นไปได้ เพราะตอนนี้โครงสร้างการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมันเกิดความลักลั่น
ในอ านาจหน้าที่ มีคณะกรรมการหลายชุด ก่อให้เกิดความสับสนในทางปฏิบัติและไม่มีมาตรฐาน จึง
เห็นสมควรให้มีการยุบรวมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัดให้มีเพียง
หน่วยงานเดียว เพ่ือลดความสับสนและมีมาตรฐานในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น แต่ส าหรับ
ประเด็นการจัดตั้งสหภาพแรงงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้น ณ ตอนนี้ 
บุคลากรส่วนท้องถิ่นมีการรวมตัวกันเป็นสมาคม สมาพันธ์ ชมรม ต่างๆ มากมาย ถ้าหากมีการ
รวมกลุ่มกันเป็นสหภาพแรงงานส่วนท้องถิ่น ก็จะเกิดผลดีต่อบุคลากรส่วนท้องถิ่นในการต่อรอง
ผลประโยชน์กับรัฐบาลและจะท าให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งเพ่ิมมากขึ้น 
 ด้านการบริหารการเงินและการคลัง การออกนอกระบบราชการหรือความเป็นอิสระของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารการเงินและการคลังรวมถึงงบประมาณต่างๆ นั้น สามารถ
พิจารณาได้ 2 มิติที่มีความสัมพันธ์กัน คือ มิติที่หนึ่ง พิจารณาจากภายนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้แก่ รัฐบาลกลางควรยกเลิกระบบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเพ่ิมสัดส่วน เงินอุดหนุนทั่วไป 
ทั้งนี้ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป โดยค านึงถึงความเป็นธรรมและบริบทของ
พ้ืนที่ ศักยภาพในการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลที่
ต้องใช้งบประมาณนั้น ไม่ควรน ามานับรวมกับสัดส่วนเงินอุดหนุนทั่วไปเพราะงบประมาณที่ต้อง
ด าเนินการตามภารกิจนโยบายของรัฐบาลนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความเป็นอิสระในการ
ใช้จ่ายงบประมาณนี้เลย มิติที่สอง พิจารณาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในสัดส่วนที่สูงกว่ารัฐบาลจัดเก็บให้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีอ านาจและหน้าที่ใน
การก าหนดอัตราภาษีและค่าธรรมเนียมในพ้ืนที่ได้เอง โดยการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ รายได้ 
รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มติของสภาท้องถิ่นถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่ต้องขอความ
เห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล
กลางควรร่วมกันจัดท ากฎหมายรายได้ท้องถิ่นเพ่ือให้การก าหนดแหล่งที่มารายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน ารายได้และงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรมาก าหนดรายจ่าย วิธีการใช้จ่าย กฎ ระเบียบงานพัสดุได้เองตามความเหมาะสมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
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 จากประเด็นการออกนอกระบบราชการด้านการเงินและการคลังนั้น มีผู้เข้าร่วมประชุมเชิง
นโยบายได้วิพากษ์และแสดงความคิดเห็นว่า การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ 35 นั้น ขึ้นอยู่กับความจริงใจและนโยบายของรัฐบาลว่าให้
ความส าคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด และเมื่อพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุนก็
ต้องควบคู่กับการจัดสรรภารกิจด้วย เพราะ ณ ขณะนี้ รัฐบาลมักจะให้ภารกิจแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท าแต่ไม่ให้งบประมาณ จึงเกิดปรากฏการณ์ที่ว่างานล้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่มี
เงินท า จึงต้องน าเงินคงคลังของท้องถิ่นมาใช้ด าเนินงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐบาล ซึ่งใน
บางครั้งไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ โดยในประเด็นนี้ก็จะท าให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกิดความอึดอัดใจ จะงดเว้นการด าเนินการก็ไม่ได้หรือถ้าด าเนินการก็ส่งผลต่อเงินส ารอง
ในกรณีฉุกเฉินอเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีคือ การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปควรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการใช้จ่ายเงินในส่วนนี้อย่างเต็มที่ ส าหรับภารกิจใดที่เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาลหรืองานฝาก งานแถม ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณมาด้วยและต้องแยกส่วนกับเงิน
อุดหนุนทั่วไป พร้อมกันนี้ควรยกเลิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพราะเป็นเงินที่ท าให้ท้องถิ่นต้องอยู่ภายใต้
อ านาจของนักการเมืองระดับชาติ ระบบ สส. จะใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นเครื่องมือในการควบคุม
หัวคะแนนในระดับพ้ืนที่ ซึ่งมันก่อให้เกิดปรากฏการณ์การเล่นพรรคเล่นพวก มีการทุจริตคอรัปชั่น
ตั้งแต่ระดับบน (ส่วนกลาง) คือ เกิดระบบตังค์ทอน และเกิดความไม่เป็นธรรมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับงบประมาณในสัดส่วนนี้จ านวนไม่เท่ากันขึ้นอยู่
กับโครงการที่ส่งไปและที่ส าคัญคือขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับนักการเมืองหรือผู้บริหารระดับชาติ 
ส าหรับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้อ านาจแก่ท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษี 
ก าหนดอัตราภาษีและค่าธรรมเนียม ที่ประชุมเห็นว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงและเป็นสิ่งที่ดี แต่รัฐบาล
ต้องเต็มใจขยายฐานภาษีให้แก่ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องกล้าที่จะจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม 
โดยไม่ต้องกลัวเสียผลประโยชน์ทางการเมือง เพราะเมื่อใดที่ผู้บริหารท้องถิ่นเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม
และรายได้ต่างๆ ที่พึงจัดเก็บได้มาใช้จ่ายและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่ ประชาชนก็ย่อมมี
ความเต็มใจที่จะเสียภาษีและในอีกด้านหนึ่งเป็นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย 
เพราะประชาชนจะสอดส่องดูแลเงินของตนเองที่เสียไปว่าท้องถิ่นน าไปใช้ในด้านใดบ้าง จึงท าให้ อด
โอกาสที่ผู้บริหารท้องถิ่นจะทุจริตคอรัปชั่น โดยเฉพาะในสมัยนี้มีช่องทางในการสื่อสาร แจ้งความ ร้อง
ทุกข์ ได้หลายช่องทาง เช่น เฟซบุ๊ก เว็บเพจ ไลน์ เป็นต้น ดังนั้นความเป็นอิสระด้านการเงินการคลัง
โอกาสที่จะเกิดข้ึนมีความเป็นไปได้สูงและรัฐบาลต้องมีความจริงใจ 
 ด้านภารกิจและอ านาจหน้าที่ การออกนอกระบบราชการหรือความเป็นอิสระขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านภารกิจและอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
พ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการก าหนดและออกแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ 
กิจกรรม ได้เองโดยไม่ต้องขออนุญาตจากราชการส่วนกลางและให้มติของสภาท้องถิ่นถือเป็นที่สิ้นสุด
ในการก าหนดข้อบัญญัติเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่และวิธีการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทั้งนี้เพ่ืออ านาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะที่มีความชัดเจนควรจัดแบ่งภารกิจหน้าที่ระหว่าง
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน โดยภารกิจใดที่เป็น
ของส่วนราชการต่างๆ ที่ด าเนินการในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการถ่ายโอนภารกิจ
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หน้าที่ งบประมาณ บุคลากรและทรัพยากรของส่วนราชการนั้นๆ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส าหรับภารกิจใดที่มีขนาดใหญ่หรือเกินกว่าศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการจัดท า
ภารกิจร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบจัดตั้งสหการหรือท าข้อตกลงร่วมมือใน
การจัดบริการสาธารณะหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันจัดตั้งองค์การมหาชนหรือให้มีการ
ควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะ 
นอกจากนี้ การบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความเป็นอิสระเพ่ือรองรับกับ
ภารกิจและหน้าที่โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถออกแบบ ก าหนดโครงสร้าง แผนก หรือ
หน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และภารกิจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนดรูปแบบและ
เงื่อนไขสัญญาในการจัดบริการสาธารณะรวมถึงก าหนดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเองได้  
 จากประเด็นการออกนอกระบบราชการด้านภารกิจและอ านาจหน้าที่นั้น มีผู้เข้าร่วมประชุม
เชิงนโยบายได้วิพากษ์และแสดงความคิดเห็นว่า ความเป็นอิสระภารกิจและหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะนั้นมีปัจจัยมาจากความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและความเต็มใจในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรของราชการ
ส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากเมื่อใดที่ท้องถิ่นมีความพร้อม 
มีศักยภาพและรัฐบาลกลางสนับสนุนการถ่ายโอน ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค มีความเต็มใจที่จะ
มาอยู่กับส่วนท้องถิ่น เมื่อนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีความเป็นอิสระในการจัดบริการ
สาธารณะ สามารถก าหนดเงื่อนไขสัญญา ออกแบบกิจกรรม โครงการที่เป็นประโยชน์และสอดคล้อง
กับบริบทของพ้ืนที่ได้ ซึ่งการเดินทางมาถึงต าแหน่งที่ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการจัดบริการ
สาธารณะได้นั้นต้องมีการวางแผนการถ่ายโอนภารกิจให้ชัดเจน มีกรอบระยะเวลาชัดเจน มีเงื่อนไข
ชัดเจน และต้องก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญสัก 1 มาตรา เพ่ือให้การถ่ายโอนภารกิจและอ านาจหน้าที่ มี
ความศักดิ์สิทธิ์ รัฐบาลชุดต่างๆ ที่เข้ามาจะต้องปฏิบัติตาม ไม่ปฏิบัติตามไม่ได้ เพราะขัดแย้งกับ
รัฐธรรมนูญ 
 ด้านการก ากับดูแลและกฎหมาย การออกนอกระบบราชการหรือความเป็นอิสระขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้นั้น กระบวนการก ากับดูแลและเงื่อนไขทางกฎหมายถือว่าเป็นสิ่ งส าคัญที่บ่งชี้
ถึงความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นเพ่ือความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น รัฐบาลควรใช้วิธีการก ากับดูแลภายหลังการกระท าแทนระบบการควบคุมการตัดสินใจ
ก่อนการกระท าและให้อ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้ องถิ่น กฎ 
ระเบียบ ที่บังคับใช้ในท้องถิ่นได้เอง โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการ
ส่วนกลาง พร้อมกันนี้ควรยกฐานะกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ศักดิ์หรือระดับเท่าเทียมกับกฎหมาย ระเบียบของกระทรวง กรม เพ่ือให้มีอ านาจในการบังคับใช้เพ่ิม
มากขึ้น นอกจากนี้ควรยกเลิกระบบหนังสือราชการและใช้วิธีการประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ 
ด้วยการสื่อสารที่เข้าใจง่ายและสะดวก กระทรวงมหาดไทยควรลดบทบาทการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยในล าดับแรกควรยกเลิกระบบการก ากับดูแลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอ าเภอและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอท าหน้าที่ประสานงานระหว่างส่วนราชการต่างๆ 
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กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น และมีการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการจัดตั้ง
สภาประชาชนท้องถิ่นในระดับจังหวัดเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือให้การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้จัดตั้งศาล
ท้องถิ่นเพ่ือท าหน้าที่ในการพิจารณาคดีท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 จากประเด็นการออกนอกระบบราชการด้านการก ากับดูแลและกฎหมายนั้นนั้น มีผู้เข้าร่วม 
ประชุมเชิงนโยบายได้วิพากษ์และแสดงความคิดเห็นว่า ประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยวจะให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระเต็มที่ไม่ได้เพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความเป็น
เอกภาพและอาจจะน าไปสู่การเสียดินแดนหรืออาจจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรัฐ รัฐหนึ่ง
เลยก็เป็นไปได้ จึงต้องมีกระบวนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าเท่าที่กฎหมายก าหนดไว้เพียงเท่านั้นและไม่ส่งผลกระทบต่อหลักการ
ปกครองตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะใช้วิธีการควบคุมไม่ได้ แต่ด้วยกระบวนการทาง
กฎหมายได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นราชการประเภทหนึ่งของระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินและเป็นหน่วยงานที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน จึงต้องมีกระบวนการก ากับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานและเป็นการรับรองว่าประชาชนจะได้รับการจัดบริการ
สาธารณะจากภาครัฐที่เท่าเทียมกัน โดยใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการจัดบริการ
สาธารณะ แต่ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป็นจ านวนมากและเกิดขึ้นจากการจัดตั้งของรัฐ การ
เปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น โดยส่วนใหญ่มาจากรัฐเป็น
ผู้ด าเนินการมากกว่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จึงท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถูกควบคุมจากรัฐบาลกลางมากกว่าใช้กระบวนการก ากับดูแล ท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความเป็นอิสระในการด าเนินงานต่างๆ ดังนั้นเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระจึงเห็นควรให้มีการลดบทบาทในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย ซึ่งถือว่าเป็นกระทรวงที่มีขนาดใหญ่มากและมีบทบาทสูงในการ
ควบคุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอและหนังสือสั่งการ ดังนั้นใน
ขั้นแรกควรลดบทบาทของกระทรวงมหาดไทย ด้วยการลดบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอ าเภอให้ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลท้องถิ่นจริงๆ เท่านั้น ห้ามไปแทรกแซงการบริหารงานท้องถิ่น 
ให้ผู้ว่าฯ นายอ าเภอท าหน้าที่ในการประสานงานระหว่างส่วนราชการต่างๆ กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พร้อมกันนี้เปลี่ยนระบบการควบคุมจากการควบคุมการตัดสินใจก่อนการกระท ามาเป็นการ
ก ากับดูแลภายหลังการกระท าเฉกเช่นเดียวกับประเทศฝรั่งเศส และส่งเสริมกระบวนการ
ประชาธิปไตยโดยให้มีการจัดตั้งสภาประชาชนท้องถิ่นในระดับจังหวัดเพ่ือท าหน้าที่ในการก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นถือว่ามีความเหมาะสม แต่ต้องมีกระบวนการในการกลั่นกรองผู้ที่จะมา
เป็นสภาประชาชนท้องถิ่นเพราะหากผู้ที่เป็นสภาประชาชนท้องถิ่นเป็นกลุ่มเดียวกับนักการเมือง
ท้องถิ่นก็อาจจะส่งผลเสียต่อระบบการก ากับดูแล อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ให้แก่นักการเมืองท้องถิ่น
หรือเกิดระบบสภาผัวเมียขึ้นได้ หรือการจัดตั้งศาลท้องถิ่น เห็นว่ามีความเป็นไปได้ เพราะในขณะนี้คดี
ความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป็นจ านวนมากและไปตกค้างอยู่ที่ศาล
ปกครอง หากมีการจัดตั้งศาลท้องถิ่นก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระในการตัดสินใจคดีความและเกิ ด
รวดเร็วเพ่ิมมากขึ้น ส าหรับหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
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ระดับชาติควรมีหน่วยงานเดียวกัน มีความเป็นไปได้สูง เพราะ ณ ขณะนี้หน่วยงานที่ก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีมากส่งผลให้การตีความกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
สับสน ต่างหน่วยงาน ต่างตีความ จึงส่งผลกระทบในทางปฏิบัติและก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ถ้าหากมีการจัดตั้งหน่วยงานที่ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับชาติเพียงหน่วยงานจะท าให้เกิดมาตรฐานในการตีความตามกฎหมายหรือการพิจารณา
ภารกิจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้นและสามารถน าไปสู่ความกล้าและความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ และสุดท้ายการยกเลิกระบบราชการส่วนภูมิภาค เห็นว่าเป็นไปได้
ยากมาก เพราะด้วยสังคมไทยมีการผูกขาดกับระบบราชการมาอย่างยาวนานและรัฐบาลกลางใช้
ราชการส่วนภูมิภาคเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการภายในพ้ืนที่ แต่ถ้าหากให้ราชการส่วนภูมิภาค
ปรับบทบาทให้เป็นส่วนราชการในการประสานงานระหว่างราชการส่วนกลางกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก็มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
   
รูปแบบท่ี 2 รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันแต่มีกำรเปลี่ยนแปลง 
 ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
ได้แก่ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปมีการจัด
โครงสร้างภายนอกองค์กรออกเป็น 2 แบบ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบน (Upper Tier) 
คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง คือ เทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในส่วนของเทศบาลมีการแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง 
และเทศบาลนคร โดยการศึกษาครั้งนี้จะกล่าวถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปให้คงไว้
ลักษณะเดิม มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
เป็นอิสระในการจัดท าบริการสาธารณะ มีรายได้และงบประมาณเป็นของตนเอง อนึ่งการเป็นนิติ
บุคคลท าให้มีสิทธิและหน้าที่ของตนเอง มีทรัพย์สิน บุคลากรและเงินเป็นของตนเองเพ่ือเป็นการ
ประกันความเป็นอิสระ ส าหรับการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้นเกิดจากการแทรกแซงของ
อ านาจรัฐผ่านกระบวนการใช้กฎหมายไปจัดการ จัดตั้งหรือรับรองความเป็นนิติบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีอ านาจและหน้าที่จัดท าบริการสาธารณะที่เป็นภารกิจรัฐ โดยให้ความส าคัญ
แก่ความเป็นอิสระในการจัดบริการสาธารณะ แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐที่มีสถานะเป็นนิติ
บุคคลมีจ านวนมาก ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างนิติบุคคลมหาชนด้วยกันเอง ซึ่งมีฐานะของนิติ
บุคคลไม่มีความเท่าเทียมกัน กล่าวคือ นิติบุคคลหนึ่งอาจมีฐานะที่เหนือกว่านิติบุคคลหนึ่ง ท าให้เกิด
กระบวนการก ากับดูแลกันระหว่างหน่วย อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยไม่ได้ศึกษาเชิงลึกถึง
ความเป็นนิติบุคคล จึงขออนุญาตกล่าวถึงความเป็นนิติบุคคลไว้พอสังเขปเพียงเท่านี้ ดังนั้น การเป็น
นิติบุคคลเป็นการให้ความส าคัญกับความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงาน 
ซึ่งตัวแบบที่จะน าเสนอในประเด็นนี้คือตัวแบบการปกครองท้องถิ่นในปัจจุบันแต่มีการเปลี่ยนแปลง 
ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพ่ือความเป็นอิสระและประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
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การทบทวนวรรณกรรม งานวิจัย บทความ พบว่า ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดงัต่อไปนี้ 
 การเปลี่ยนแปลงประเด็นที่หนึ่ง คือ การควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แนวคิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีสถาบันหรือองค์กรหลายแห่ง รวมถึงนักวิชาการได้
ท าการศึกษาถึงแนวคิดการควบรวมไว้ ประกอบกับข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักได้น าเสนอแนวคิดในการ
ควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ในปัจจุบันมีจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
จ านวนมากและเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กที่ไม่มีศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะ
ประกอบกับการจัดสรรงบประมาณแบบกระจัดกระจายไปตามหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท า
ให้ไม่สามารถจัดท าภารกิจที่มีขนาดใหญ่ได้ จึงเกิดแนวคิดการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดเล็กให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือประสิทธิภาพในการจัดบริการ
สาธารณะและสามารถจัดบริการสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ไม่เกิดการทับ
ซ้อนกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับเป็นการลดต้นทุนค่าบริหารจัดการ งบประมาณมี
เพ่ิมมากขึ้น รายจ่ายประจ าจะลดน้อยลง กล่าวคือ รายจ่ายค่าตอบแทนสมาชิกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะน้อยลงเพราะจ านวนสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดน้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม การ
ควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะก่อให้เกิดปัญหาประเด็นการเข้าถึงของประชาชนที่มี
ขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนของระบบการบริหารงานสาธารณะและความสัมพันธ์ ความผูกพันธ์ระหว่าง
นักการเมืองท้องถิ่นและประชาชนอาจจะห่างเหินกัน ความเป็นตัวแทนของประชาชนก็จะลดน้อยลง
เพราะสมาชิก อปท. ต้องดูแลประชาชนจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ลักษณะของการควบรวมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ขึ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. ควบรวมองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ใกล้เคียงกันเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี
ขนาดใหญ่ข้ึน 
 2. ควบรวมองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ใกล้เคียงกันและยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล 
 3. ควบรวมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ ่

เกณฑ์ในการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ค านึงถึงจ านวนประชากร บริบทของ
พ้ืนที่ ศักยภาพในการหารายได้ การใช้จ่าย และเกณฑ์ลักษณะภูมิสังคม (ลักษณะภูมิสังคม คือ การ
ก าหนดเกณฑ์การควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรค านึงถึงความแตกต่างทางด้านภูมิศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ประเพณี ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม) เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนน้อยกว่า 20 ล้านบาท และมีประชากรน้อยกว่า 5,000 คน ให้ควบรวมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน แต่ส าหรับพ้ืนที่ที่ห่างไกล เช่น พ้ืนที่บนภูเขา เกาะ 
ห่างไกล เป็นต้น อาจมีการพิจารณาเป็นรายกรณี ดังมาตรา 41 จัตวา ของพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ทั้งนี้การควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่ากรณีใดก็
ตามต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชนผ่านกระบวนการส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชนโดยการ
ประชุมประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะไปควบรวม ถ้าเสียงข้างมากของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะไปควบรวมประสงค์จะไปควบรวม และให้ส ารวจเจตนารมณ์ของ
ประชาชนโดยการประชุมประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับรวม ถ้าเสียงข้างมากของ
ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับรวมประสงค์ที่จะรับรวมแล้วให้ด าเนินการรวม
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปได้ (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจากหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0810.1/ว117 ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2547 เรื่องซักซ้อมแนวปฏิบัติการจัดตั้งและยุบรวมสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0890.2/ว2206 ลงวันที่ 6 
กรกฎาคม พ.ศ.2547 เรื่อง การด าเนินการยุบรวมสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือไป
รวมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น) 

เมื่อมีการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังคงให้มีการจัดโครงสร้างภายนอกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแบบ 2 ชั้น (Two Tier System) เช่นเดิม คือ ให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดใหญ่หรือระดับบน (Upper Tier) คือองค์การบริหารส่วนจังหวัด รับผิดชอบด าเนินกิจการขนาด
ใหญ่กับพ้ืนที่กว้าง และเป็นงานที่เกินขีดความสามารถของท้องถิ่นขนาดเล็ก ส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับล่าง (Lower Tier) ได้แก่ เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต าบล ที่เกิดขึ้นจากการ
ควบรวม ให้มีหน้าที่ดูแลเฉพาะในพ้ืนที่ 
 จากประเด็นการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงนโยบายได้
วิพากษ์และแสดงความคิดเห็นว่าการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแห่งเดียวอาจไม่ใช่
ทางออกของปัญหาและไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน เพราะไม่มีอะไรต่างจากรูปแบบเดิมและการ
ควบรวมไม่ได้เป็นการยืนยันว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีงบประมาณเพ่ิมมากข้ึน อีกทั้งการควบ
รวมจะท าให้โอกาสในการดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลมีความยากล าบากมากขึ้นและท าให้ความ
เป็นตัวแทนของประชาชนหายไป เพราะฉะนั้นขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความจ าเป็น 
 ในขณะเดียวกันมีกลุ่มผู้เข้าร่วมได้เห็นด้วยกับแนวคิดการควบรวมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นว่าสามารถท าได้ง่ายและมีความเป็นไปได้สูงเพราะไม่จ าเป็นต้องแก้ไขโครงสร้างทั้งระบบ
ประกอบกับมีความเชื่อในเรื่องการบูรณาการ เชื่อในเรื่องของการใช้ทรัพย์สินร่วมกัน ทั้งนี้การควบ
รวมองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการควบรวม อบต. ที่มีรายได้ไม่ถึง 20 ล้านบาท ประกอบกับ
รายจ่ายประจ าของ อปท. มีเป็นจ านวนมาก ซึ่งจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น พบว่า อปท. เกินกว่ากึ่ง
หนึ่งไม่สามารถดูแลตนเองได้ เนื่องจากเป็นท้องถิ่นขนาดเล็ก มีรายได้ไม่เพียงพอ แต่ละพ้ืนที่จัดเก็บ
ภาษีได้ไม่เกินร้อยละ 10 เท่านั้น สืบเนื่องมาจากกฎหมายได้ก าหนดให้หน่วยราชการส่วนกลาง
ก าหนดฐานภาษี ท าให้ท้องถิ่นมีหน้าที่เพียงเก็บภาษีและออกกฎหมายระเบียบเพ่ือกระตุ้นให้
ประชาชนรับทราบว่าเมื่อประชาชนเสียภาษีแล้ว ประชาชนจะได้รับการบริการอะไรบ้าง และด้วย
ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ทั้งนี้การควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกลกันกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะควบรวม ก็ไม่จ าเป็นต้องควบรวม แนวคิดการควบรวมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการสนับสนุนจากผลการศึกษาของธนาคารโลก (World bank) ก็เห็นควรให้มี
การควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่เมื่อควบรวมแล้วต้องแก้ไขกฎหมายในประเด็นต่างๆ ด้วย 
เช่น ฐานภาษี อ านาจของหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องก าหนดให้ชัดเจน ไม่ต้องมามี
ปัญหา ถกเถียงกับ สตง. ในภายหลัง แต่อย่างไรก็ตาม การควบรวมองค์การบริหารส่วนต าบลอาจจะ
ก่อให้เกิดปัญหาทางการเมือง เกิดการต่อต้านจากกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ และเกิดค าถามว่า หากมี
การควบรวมองค์การบริหารส่วนต าบลแล้วการจัดบริการสาธารณะจะมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นหรือไม่
และจะดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงหรือไม่ ดังนั้นการควบรวมองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีการ



  

 

155 

ออกแบบและพิจารณาในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กล่าวคือ
การควบรวมต้องพิจารณาถึงบริบทของพื้นที่ด้วยหรือหากควบรวมองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้ ก็ให้
ใช้วิธีการร่วมกันจัดท าบริการสาธารณะเพราะจะท าให้ประหยัดงบประมาณ บุคลากรและก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ เช่น เรื่องรถดับเพลิง ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่งในพ้ืนที่ใกล้เคียงกันร่วมกัน
จัดท าศูนย์ดับเพลิง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งส่งคนมาแห่งละ 3 คน รวมกันเป็น 15 คน 
สามารถให้บริการประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และงบประมาณในการซื้อรถดับเพลิง เครื่องมือ
อุปกรณ์ในการดับเพลิง ก็ไม่จ าเป็นต้องซ้ือทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส าหรับแนวทางการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ในระยะแรกของการควบรวม 
รัฐบาลกลางควรอุดหนุนงบประมาณ โดยในระยะ 5 ปีแรก รัฐบาลควรอุดหนุนงบประมาณ 5 ล้าน
บาท ในระยะ 3 ปีต่อมา รัฐบาลควรอุดหนุน 3 ล้านบาทโดยผลที่เกิดขึ้นจากการควบรวมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถลดรายจ่ายประจ าได้ถึงปีละประมาณ 5,000 ล้านบาท 

การเปลี่ยนแปลงประเด็นที่สอง ยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลและยุบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 การยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเป็นเทศบาลต าบล โดยก าหนดให้มีโครงสร้าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นเดียวและยุบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะท าให้มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบเดียวคือ เทศบาล เพราะรูปแบบเทศบาลเป็นการปกครองท้องถิ่นที่เป็นรูปแบบสากล
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลมีขนาดเล็กท าให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เกิดการประหยัดและ
คุ้มค่าเมื่อเทียบกับขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเมื่อมีการยกฐานะเป็นเทศบาลจะท าให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ มีโครงสร้างที่เหมือนกัน มีภารกิจและ
อ านาจหน้าที่ที่ชัดเจนและง่ายต่อการตีความทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การยกฐานะ อบต. เป็น
เทศบาล อาจเกิดกระแสต่อต้านจากกลุ่มบุคคลผู้เสียผลประโยชน์  โดยเฉพาะการลดจ านวนสมาชิก
สภา อบต. จากเดิมสมาชิก อบต. มีหมู่บ้านละ 2 คน ลดเหลือเพียง 12 คน หรือ 18 คน ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาลก าหนดไว้ จึงอาจน ามาสู่ปัญหาความเป็นตัวแทนของประชาชนลดน้อยลง 
ขาดการเชื่อมโยงระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน นอกจากนี้พ้ืนที่ อบต. ที่อยู่
ห่างไกล ทุรกันดาร เป็นเขตชนบท เป็นเกาะ อาจมีปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานในรูปแบบ
เทศบาลได้เพราะหลักการบริหารงานเทศบาลเป็นการบริหารจัดการพ้ืนที่เขตเมืองเป็นส าคัญ 
ประกอบกับเมื่อยกฐานะเป็นเทศบาลแล้ว การให้บริการประชาชนอาจไม่ทั่วถึง เพราะเขตพ้ืนที่ของ 
อบต. เดิมมีพ้ืนที่กว้างขวางมากและสมาชิก อปท. ลดลง ท าให้การดูแลไม่ทั่วถึง  

การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลอาจมาจากการควบรวมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพจ ากัดหรือมาจากการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มี
ศักยภาพสูง โดยเทศบาลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร 
นอกจากนี้การจัดตั้งเทศบาลกระท าได้โดยกระทรวงมหาดไทยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาและ
ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย (ซึ่งแต่เดิมออกเป็นพระราชกฤษฎีกา) ทั้งนี้การยกฐานะองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลใช้เกณฑ์รายได้เป็นตัวก าหนด คือ พ้ืนที่ใดจะจัดตั้งเป็นเทศบาล
ต าบลจะต้องมีรายได้ไม่ต่ ากว่า 12 ล้านบาท (ไม่รวมเงินอุดหนุน) มีจ านวนประชากรจ านวน 7 ,000 
คนขึ้นไป อยู่กันหนาแน่นไม่ต่ ากว่า 1,500 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตรและได้รับความเห็นชอบจาก
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ราษฎรในท้องถิ่นนั้น อันแสดงให้เห็นว่าการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น และหากองค์การบริหารส่วนต าบลใดไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว 
อาจจะต้องผ่านกระบวนการควบรวมองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยกันก่อนหรือควบรวมองค์การ
บริหารส่วนต าบลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การยกฐานะจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล 

แนวคิดการยุบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเกิดจากความสับสนของประชาชนในพ้ืนที่ที่การ
ปกครองทับซ้อนกันหลายรูปแบบ เช่น ในจังหวัดมีการหน่วยการปกครองในรูปแบบของจังหวัด 
อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน มีผู้บริหารเรียกว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ตามล าดับ ซึ่งเป็นราชการส่วนภูมิภาค ในขณะเดียวกัน ก็มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้การปกครองทั้งสองรูปแบบมีการทับซ้อน
กันในอ านาจหน้าที่และท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณ โดยเฉพาะการทับซ้อนอ านาจหน้าที่ระหว่างผู้ว่า
ราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีพ้ืนที่ในการดูแลเหมือนกัน ประกอบกับ
แนวนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาพยายามจ ากัดอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือไม่ให้
ซ้ าซ้อนกับหน่วยราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืนๆ และใน
ขณะเดียวกันได้เพ่ิมอ านาจให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด มีงบประมาณของจังหวัด ท าให้ขีดความสามารถ
ขององค์กร บุคลากร งบประมาณ และการบริหารจัดการที่จ ากัด (การสร้างอิทธิพลของนักการเมือง
ในระดับ อบจ. กล่าวคือ ตามบทบาทหน้าที่ของ อบจ. ให้ส่งสเริมและสนับสนุน อปท.ขนาดเล็ก โดย 
อปท.ใดต้องการงบประมาณสามารถของบประมาณสนับสนุนจาก อบจ. แต่การได้งบประมาณนั้ น 
โดยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการระหว่างสมาชิก อบจ. กับ อปท.) แต่อย่างไรก็
ตามแนวคิดของการยุบองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีข้อคัดค้านจากหลายฝ่าย ในขณะเดียวกันได้
เสนอแนะให้คงรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้ แต่ให้ปรับเปลี่ยนบทบาทขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้เป็นที่ปรึกษา อ านวยการ กล่าวคือ ให้เปลี่ยนอ านาจหน้าที่จากเดิมที่ให้บริการ
สาธารณะทั่วไปเช่นเดียวกับท้องถิ่นอ่ืน เปลี่ยนใหม่ เป็นให้บริหารจัดการในอ านาจหน้าที่ที่ท้องถิ่น
ขนาดเล็กหรือท้องถิ่นโดยทั่วไปไม่สามารถด าเนินการได้หรือกระท าได้แต่มีข้อจ ากัดหรือไม่มี
ประสิทธิภาพ เช่น ภารกิจในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน การจัดการศึกษาขนาดใหญ่ 
การรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพขนาดใหญ่ การจัดการน้ าประปา ไฟฟ้า การจัดการน้ าเสีย การ
จัดการขยะ มลพิษ สิ่งแวดล้อม การขนส่งมวลชน เป็นต้น  

การยุบองค์การบริหารส่วนจังหวัดช่วยลดปัญหาความทับซ้อนในพ้ืนที่ งบประมาณ ภาษี 
ระหว่างพ้ืนที่ อบจ. กับเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และยังกระจายงบประมาณให้ท้องถิ่นเข้า
มาดูแลตรงจุดและชัดเจนมากขึ้น เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรที่ทับซ้อนกัน อบต. 
และเทศบาล ไม่มีพ้ืนที่ที่เป็นของตนเอง ประกอบกับประชาชนมีความใกล้ชิดกับสมาชิก อปท. ใน
พ้ืนที่มากกว่าและมีความรู้สึกว่าสมาชิก อบจ. มีสถานะภาพสูงจนประชาชนเข้าไม่ถึง ความสัมพันธ์
ของ อบจ. ห่างไกลกับประชาชน เพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่า อบจ. คืออะไร มีหน้าที่ท า
อะไร มีความเกี่ยวพันกับประชาชนอย่างไร และสุดท้ายการยุบ อบจ. ช่วยประหยัดงบประมาณ
รัฐบาลในการให้เงินอุดหนุน แต่อย่างไรก็ตาม การยุบ อบจ. จะส่งผลต่อการถ่ายโอนต าแหน่งของ
ข้าราชการ อบจ. และลูกจ้าง อบจ. ว่าจะไปสังกัดหน่วยงานใด และอาจน ามาสู่การต่อต้านจาก
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ข้าราชการ อบจ. นักการเมืองของ อบจ. อีกท้ัง เมื่อยุบ อบจ. แล้ว ภารกิจที่มีขนาดใหญ่หรือภารกิจที่
ครอบคลุมทั้งจังหวัดจะไม่มีหน่วยงานใดมารับผิดชอบ ซึ่งแนวทางส าหรับภารกิจที่เป็นการจัดบริการ
สาธารณะในภาพรวมของจังหวัด ควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันจัดตั้งเป็นสหการหรือ
องค์การมหาชนเพ่ือท าภารกิจสาธารณะด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ ในส่วนงบประมาณและบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีการจัดสรร ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งใน
จังหวัดหรือถ่ายโอนไปสังกัดกับสหการหรือองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้น ทั้งนี้การถ่ายโอนงบประมาณ
และการจัดสรรบุคลากรควรยึดหลักความยากล าบากของพ้ืนที่และความสามารถในการหารายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

การจัดบริการสาธารณะในภาพรวมของจังหวัดภายหลังจากการยุบองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแล้ว ให้มีการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือกันของเทศบาลสองแห่งขึ้นไปในรูปแบบสหการซึ่งเป็น
องค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่เกิดจากการร่วมมือกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่สองแห่ง
ขึ้นไปหรือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับนิติบุคคลมหาชนอื่น มีความเป็นอิสระจากหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นเดิม เพ่ือจัดท าบริการสาธารณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดองค์กรและการแสวงหารายได้จากแหล่งต่างๆ ในนาม
ของสหการเอง ทั้งนี้การจัดตั้งจ าเป็นต้องมีการตรากฎหมายที่เกิดจากความเห็นร่วมกันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินกิจการ ขอบเขตของ
กิจการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม รูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
วิธีการแบ่งภาระการให้เงินช่วยเหลือของแต่ละท้องถิ่น การยุบเลิกสหการและวิธีการแบ่งปันทรัพย์สิน 

กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
จัดตั้ งสหการได้คือ พระราชบัญญั ติ เทศบาล พ.ศ.2496 พระราชบัญญั ติระเบียบบริหาร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ.2542ทั้งนี้สหการ
ต้องได้รับการจัดตั้งโดยการตราพระราชกฤษฎีกา มีความเป็นอิสระจากหน่วยการปกครองท้องถิ่นเดิม 
มีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้แทนของเทศบาลที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วย มีอ านาจหน้าที่และ
ระเบียบการด าเนินงานเป็นของตนเอง ท าให้ปราศจากอิทธิพลและการครอบง าของผู้บริหารท้องถิ่นได้ 
นอกจากนี้สหการสามารถจัดท านิติกรรมร่วมกับบุคคลภายนอกได้ สามารถถือครองทรัพย์สิน 
สามารถยื่นฟ้องและตกเป็นจ าเลยได้ ตลอดจนมีอ านาจออกระเบียบปฏิบัติภายในขอบเขตความ
รับผิดชอบตามภารกิจหน้าที่เพ่ือบังคับใช้กับบุคลากรที่รับบริการจากสหการได้และมีอ านาจเวนคืน
ทรัพย์สินได้ (ธนิษฐา สุขะวัฒนะ, 2550 : 18) 

จากประเด็นการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลและยุบองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงนโยบายได้วิพากษ์และแสดงความคิดเห็นว่าการยกฐานะองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลมีความเป็นไปได้สูงและสามารถท าได้ง่ายเพราะไม่ต้องแก้ไข
โครงสร้างอะไรมาก แต่ต้องพิจารณาด้วยว่าหากยกฐานะ อบต. ที่ไม่มีรายได้เป็นเทศบาลต าบลแล้วจะ
เกิดปัญหาหรือไม่ ดังนั้นควรมีการควบรวมองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีศักยภาพน้อยเข้าด้วยกันแล้ว
ยกฐานะเป็นเทศบาล ส าหรับการยุบองค์การบริหารส่วนจังหวัดคงเป็นไปได้ยากและไม่ควรยุบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้คงมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้เพราะหากไม่มีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแล้ว จะไม่มีการบริหารงานในภาพรวมระดับจังหวัด จะให้ราชการส่วนภูมิภาคด าเนินการแทน
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ก็จะเป็นการลดทอนบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นโครงสร้างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ณ ปัจจุบันนี้มีความเหมาะสมแล้ว มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบนกับระดับล่าง แต่
ควรปรับบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบนและระดับล่างให้เหมาะสมกัน เช่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบนควรท าหน้าที่อ านวยการ 
ประสานงาน การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่างซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
ความคิดเห็นของสมดี คชายั่งยืน (2561) ว่า  

“เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพราะองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดต้องท าหน้าที่ประสานงาน ดังนั้นควรปรับปรุงบทบาทขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้ท าหน้าที่อ านวยการ งานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหลายแห่งและการประสานงาน”  
 
นอกจากนี้ ธิดารัตน์ สืบญาติ (2561) ได้ให้ความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจว่า  

“เป็นไปได้ยากที่จะยุบ อบจ. เพราะ ท้องถิ่นขนาดเล็กไม่มีความสามารถ
เพียงพอใจการหารายได้ เพราะฐานภาษีท้องถิ่นแคบ ได้มาจากภาษีโรงเรือน ภาษี
ที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ หรือค่าธรรมเนียม ซึ่งจัดเก็บได้ปริมาณน้อยมาก และต้อง
รอรับเงินจากส่วนกลางอยู่ แสดงให้เห็นว่าท้องถิ่นไทยยังอ่อนแอ เพราะฉะนั้น
ส่วนกลางยังมีบทบาทส าคัญในการก าหนดเกณฑ์ให้ท้องถิ่น รวมทั้งในบางครั้ง
ท้องถิ่นระดับล่าง เช่น อบต. เทศบาล ของบประมาณสนับสนุนจาก อบจ. แต่ถ้า
ส่วนกลางออกกฎระเบียบให้ท้องถิ่นมีอิสระหรือการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับฐาน
ภาษหีรืออัตราการจัดเก็บภาษีใหม่ ก็ท าให้ท้องถิ่นมีรายได้มากข้ึน”  

 
ดังนั้นองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดควรท าหน้าที่ในการประสานงานกับการจัดบริการสาธารณะ

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่างนั้น โดยไม่ควรเข้าไปแทรกแซงการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง แต่ให้ด าเนินการในภาพรวมของจังหวัดและให้ อบจ. ดูแลครบทุก
อ าเภอ โดย อปท.ในพ้ืนที่จังหวัดสามารถยืมตัวบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ เพราะ 
อบจ. มีงบประมาณในการจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น วิศวกร แพทย์ หรือ
ต าแหน่งทางเทคนิคต่างๆ กล่าวคือ การใช้บุคลากรร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน
จังหวัดนั้นๆ และหากพิจารณาในประเด็นงบประมาณก็พบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีรายได้มาก
จัดเก็บภาษีในพ้ืนที่ทั้งจังหวัดได้และสามารถน ามาในการจัดบริการสาธารณะในภาพรวมของจังหวัด
ได้ จึงท าให้รายได้ไม่กระจุกตัวอยู่ ณ พ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง พร้อมทั้งยังเป็นการลดความเหลื่อมล้ าในการ
พัฒนาพ้ืนที่ได้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยังมีหน้าที่ ในการสนับสนุน
งบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง เช่น อบต. เทศบาล แต่อย่างไรก็ตามใน
ความคิดเห็นของอัษฎางค์ ปาณิกบุตร (2561) เห็นว่า  

“ควรให้มีการยืดหยุ่นในการควบรวม ในต าบลเดียวให้มีหน่วยงาน อปท.
เดียว จะเป็นเทศบาลก็ได้ และให้มีเทศบาลขนาดใหญ่ในจังหวัดท าหน้าที่และ
ภารกิจที่มีขนาดใหญ่ เช่น ระบบบ าบัดน้ าเสีย อากาศ ถนน เป็นต้น ส าหรับ
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เทศบาลขนาดเล็กให้มาจากการยุบรวมกันเพ่ือให้ดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง มี
งบประมาณมากขึ้น มีศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะสูงขึ้น ส าหรับการ
บริหารงานบุคคลให้จัดกลุ่มพ้ืนที่ในการโยกย้ายบุคลากรได้ภายในกลุ่มพ้ืนที่
ภูมิล าเนาของตนเอง หรือถ้ายุบ อบจ. ไม่ได้ ก็ให้ปรับบทบาทหน้าที่ของ อบจ. 
โดยปรับแก้กฎหมาย อบจ. ให้ อบจ. ท าเรื่องใหญ่ เช่น ท าถนน ขยะ น้ าเสีย 
อากาศเป็นพิษ” 

 
รูปแบบที่ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐำนะองค์กำรมหำชน 

การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การมหาชน) เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดความเป็นอิสระใน
การบริหารงานทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ และภารกิจหน้าที่ โดยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (องค์การมหาชน) สามารถจัดตั้งขึ้นได้ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 หรือ
จัดท ากฎหมายใหม่เพ่ือจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะองค์การมหาชนโดยเฉพาะซึ่ง
องค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบภารกิจของ
รัฐในการให้บริการสาธารณะหรือด าเนินกิจกรรมเฉพาะด้านที่ภาครัฐยังจ าเป็นต้องด าเนินการและจัด
ให้มี หรือภาครัฐต้องมีบทบาทให้การสนับสนุนในเรื่องงบประมาณเพ่ือให้เกิดการด าเนินงาน เป็น
บริการในส่วนที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือเป็นบทบาทของรัฐในการให้บริการ การแทรกแซงตลาด หรือ
บริการที่ภาคเอกชนยังไม่สนใจหรือมีศักยภาพที่จะด าเนินการ ซึ่งการจัดตั้งองค์การมหาชนสามารถ
กระท าได้ก็ต่อเมื่อ (1) เมื่อรัฐบาลมีนโยบายด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะ (2) 
แผนงานการจัดท าบริการสาธารณะนั้นมีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งหน่วยงานบริหารขึ้นใหม่ที่แตกต่าง
ไปจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (3) การจัดตั้งหน่วยบริหารขึ้นใหม่นั้นมีความมุ่งหมายให้มีการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 การจัดบริการสาธารณะที่องค์การมหาชนด าเนินการนั้น ส่วนมากจะเป็นงานทางด้านสังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม โดยกิจการเหล่านี้ต้องไม่เป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาก าไรเป็น
หลัก แต่อาจมีอ านาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการด าเนินกิจการ
ได้ รวมถึงภารกิจเหล่านี้อาจมีลักษณะถาวร ด าเนินการต่อเนื่องไม่สิ้นสุด หรือลักษณะชั่วคราวโดยมี
ระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการด าเนินงานที่แน่นอนก็ได้ ทั้งนี้ องค์การมหาชนต้องมีภารกิจไม่ซ้ าซ้อนกับ
ภารกิจทางการปกครองที่ควรเป็นของส่วนราชการ และภารกิจทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมที่
ควรเป็นของรัฐวิสาหกิจ บริการสาธารณะที่อยู่ในขอบข่ายขององค์การมหาชน เช่น การรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา การศึกษา อบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาและส่งเสริมกีฬา การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและวิจัย การถ่ายทอด
และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์และการอ านวยบริการแก่ประชาชน เป็นต้น ทั้งนี้บริการ
สาธารณะขององค์การมหาชนต้องไม่เป็นกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับภาคเอกชนหรือเป็น
หน่วยงานที่ด าเนินกิจกรรมเฉพาะด้านที่ภาครัฐยังจ าเป็นต้องด าเนินการ 
 การก ากับดูแลองค์การมหาชน พบว่า รัฐจะมีความสัมพันธ์กับองค์การมหาชนที่แตกต่างจาก
ส่วนราชการอื่น กล่าวคือ มีการก าหนดบทบาทของรัฐมนตรีที่มีต่อองค์การมหาชนในลักษณะของการ
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ก ากับดูแล ไม่ใช่การบังคับบัญชาส่วนราชการที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน ซึ่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 มาตรา 43 ก าหนดให้รัฐมนตรีผู้รักษาการเป็น
ผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการก ากับดูแลองค์การมหาชนให้ด าเนินการบรรลุความส าเร็จ
ตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งองค์การมหาชน รวมถึงคณะรัฐมนตรีจะท าหน้าที่ในการก ากับดูแล
ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การก าหนดหลักเกณฑ์การได้รับเบี้ย
ประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของคณะกรรมการ การอนุมัติงบประมาณ เป็นต้น ส่วนบทบาท
ของรัฐมนตรีโดยส่วนใหญ่จะท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการหรือเป็นกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการ
จะมีบทบาทในการก าหนดนโยบายและควบคุมดูแลกิจการโดยทั่วไปของหน่วยงาน  
 ส าหรับความสัมพันธ์กับกระทรวงนั้น องค์การมหาชนมีความสัมพันธ์กับกระทรวงใน 2 
ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก คือ มีผู้แทนของกระทรวงเป็นกรรมการโดยต าแหน่งในคณะกรรมการ 
และประเด็นที่สองคือ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่เก่ียวข้องกับองค์การมหาชน 
 ดังนั้นองค์การมหาชนจึงไม่ได้เป็นหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงหรือสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
แต่เป็นหน่วยงานที่อยู่ในการก ากับดูแลของรัฐมนตรีที่รักษาการตามกฎหมาย ปลัดกระทรวงหรือ
ข้าราชการอื่นๆ ไม่สามารถจะใช้อ านาจบังคับบัญชาต่อองค์การมหาชนได ้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะองค์การมหาชนมีโครงสร้างการบริหาร 3 ส่วน ได้แก่ 
ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และสภาที่ปรึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในพ้ืนที่ มีจ านวนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขึ้นอยู่กับจ านวนประชากรในพ้ืนที่นั้น ในส่วนของฝ่ายบริหาร คือ นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในพ้ืนที่หรือมาจากการว่าจ้างผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ ส าหรับสภาที่ปรึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มาจากการสรรหา การคัดเลือก
หรือการเลือกตั้งจากตัวแทนของภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีสัดส่วนของ
ตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ จ านวนเท่ากัน เพ่ือท าหน้าที่ในการตรวจสอบการท างานและให้ค าปรึกษา
แนะน าการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์กรมหาชน) ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของสภาที่
ปรึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพลเมืองในระดับจังหวัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือประสานงานและ
ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนั้นๆ  
 ด้านการบริหารงานบุคคลให้ใช้แนวทางเพ่ิมความอิสระในการบริหารงานบุคคล เช่น ยึดหลัก
ความสามารถในการว่าจ้างบุคคลได้ สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์กรมหาชน) สามารถ
ก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนในแต่ละต าแหน่งของบุคลากรเองได้ เป็นต้น 
 ด้านการบริหารงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การมหาชน) ต้องมีความเป็น
อิสระในการหารายได้และใช้จ่าย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การมหาชน) สามารถจัดเก็บ
ภาษีในพ้ืนที่ได้เอง รัฐบาลกลางต้องถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีและขยายฐานภาษีให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความสามารถในการหา
รายได้ด้วยวิธีการต่างๆ เองได้ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินกิจการที่เป็นการ
แข่งขันกับภาคเอกชนได้ สามารถจัดตั้งเป็นบริษัทและให้ประชาชนเข้ามารวมหุ้นส่วนได้ เป็นต้น ทั้งนี้
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รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเก็บรักษาและเบิกเงินเพ่ือใช้จ่ายในกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ โดยไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังตามที่กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังละ
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณก าหนด 
 ด้านภารกิจหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การมหาชน) มีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดบริการสาธารณะในพ้ืนที่อย่างเต็มพ้ืนที่และอิสระ กิจการสาธารณะใดที่เป็นของหน่วยงานในสังกัด
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคและรัฐวิสาหกิจที่มีอ านาจหน้าที่ซ้อนทับกับอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การมหาชน) ให้ถ่ายโอนมาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้ยุบ
หน่วยงานส่วนราชการนั้นลง ส าหรับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ การรักษาความ
สงบหรือความเรียบร้อยภายในประเทศ กระบวนการยุติธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและส่งผลกระทบต่อประชาชนจ านวนมาก ระบบเศรษฐกิจและเงินตรา ยังคง
ให้ด ารงไว้เป็นอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐเป็นหลัก (สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะ, 2547) 
 เงื่อนไขของการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การมหาชน)  

1. การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์กรมหาชน) สามารถกระท าได้เฉพาะในบางพ้ืนที่ที่
มีลักษณะความโดดเด่นเฉพาะหรือมีความเจริญและให้คงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปไว้ 

2. อาจมีการทดลองจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์กรมหาชน) ในบางพ้ืนที่ก่อน 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจรวมมือกันจัดตั้งองค์การมหาชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในระดับจังหวัด เพ่ือจัดกิจการสาธารณะอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ 
จากประเด็นรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะองค์การมหาชน มีผู้เข้าร่วมประชุม

เชิงนโยบายและผู้ให้ข้อมูลหลักได้วิพากษ์และแสดงความคิดเห็นว่าถ้าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นองค์การมหาชนสามารถท าได้ แต่เคลื่อนตัวได้ยาก มีความเป็นไปได้น้อยมาก ยกเว้นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เช่น เกาะสมุยเป็นรูปแบบมหาชน เป็นต้น ดังเช่น อรทัย ก๊กผล 
(2561) และ โกวิทย์ พวงงาม (2561) ได้กล่าวไว้ว่า  

“องค์การมหาชนมีความเป็นอิสระมาก ถ้าหากให้พ้ืนที่เป็นองค์การมหาชน
นั้น ควรคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีความโดดเด่นและมีอ านาจเฉพาะเจาะจง เช่น เขต
เศรษฐกิจพิเศษ” หรือให้เป็นองค์การมหาชนเฉพาะบางกิจการสาธารณะนั้นก็
สามารถท าได้ ซึ่งในประเด็นนี้มีความเหมาะสม เพราะฉะนั้นต้องมองเป็นรายกรณี
เฉพาะพ้ืนที่ แต่หากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปทั้งหมดเป็น
องค์การมหาชนจะไม่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ยาก เพราะขณะนี้องค์การ
มหาชนมีจ านวนมาก มีทั้งที่ประสบความส าเร็จและประสบความล้มเหลว ซึ่ง
องค์การมหาชนโดยส่วนใหญ่ที่ผ่านมาไม่ได้สัมผัสกับชาวบ้านโดยตรงในการ
จัดบริการสาธารณะเพราะภารกิจขององค์การมหาชนจะมีหน้าที่เฉพาะเจาะจง
มากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนื่องจากงานของขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นงานที่ติดต่อกับประชาชนโดยตรง มีหน้าที่หลายด้านในการดูแลทุกข์สุข
ของประชาชน จึงไม่มีอะไรมาประกันว่าหากเป็นองค์กรมหาชนแล้วจะสามารถ
จัดบริการสาธารณะได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ และหากพิจารณาถึงความ
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เป็นอิสระแล้วนั้น องค์การมหาชนก็ไม่ได้มีความเป็นอิสระที่โดดเด่นมากนัก เพราะ
ยังคงมีระบบในการตรวจสอบองค์การมหาชนอยู่” 

 
แต่อย่างไรก็ตามในประเด็นนี้ นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ (2560) ได้ให้ความคิดเห็นใน

ทิศทางตรงกันข้ามกัน โดยท่านมีความคิดเห็นว่า  
“การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์การมหาชนมันก็จะดี เพราะ

การเป็นองค์การมหาชนมีความเป็นอิสระในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการ
บริหารงานบุคคล เช่น ในเรื่องของต าแหน่งผู้อ านวยการ ท้องถิ่นสามารถสรรหาคน
เก่งมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการได้ และสามารถให้ค่าตอบแทนที่สูงได้ อย่างไรก็
ตามเมื่อท้องถิ่นให้ค่าตอบแทนบุคลากรที่สูงได้แล้วนั้น ท้องถิ่นก็ต้องมีความสามารถ
ในการหารายได้ท่ีสูงเช่นกัน”  

 
ส าหรับลักษณะเด่นประการหนึ่งขององค์การมหาชน คือ ความเป็นอิสระด้านการบริหารงาน

บุคคล ซึ่งในประเด็นนี้ ทิวากร พิศาลสฤษดิกรรม (2561) ได้ให้ข้อสังเกตว่า “หากเป็นองค์การมหาชน
แล้ว ต้องพิจารณาให้รอบคอบถึงประเด็นการบริหารงานบุคคล การจ้างบุคคลขององค์การมหาชน” 
นอกจากนี้ สมดี คชายั่งยืน (2560) ได้ให้ข้อคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเป็นอิสระขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีมิติอิสระมากกว่าองค์การมหาชนคือ“ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดถูกหน่วยงาน
ตรวจสอบพิจารณาแล้วว่าสามารถจัดบริการสาธารณะและบริหารงานได้ดี ไม่มีข้อทักท้วงจาก
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว
ต้องออกนอกระบบราชการ สามารถก าหนดกฎระเบียบ ก าหนดวิธีการงบประมาณ การพัสดุได้ด้วย
ตนเอง โดยภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างแท้จริง” 
  
รูปแบบท่ี 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรก ำกับดูแลของรัฐ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก ากับดูแลของรัฐมีลักษณะการด าเนินงานความคล้ายคลึง
กับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ซึ่งให้ความส าคัญต่อความเป็นอิสระในการ
บริหารงานทั้งในด้านการบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ และด้านภารกิจหน้าที่  ทั้งนี้ผู้วิจัยขอ
น าเสนอหลักการบริหารของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เพ่ือศึกษาเป็นรูปแบบหนึ่งส าหรับทางเลือก
ขององค์กรปกครองส่วนถิ่น โดยหลักการบริหารมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมีสถานภาพเป็น
หน่วยงานของรัฐแต่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ เป็นนิติบุคคลอยู่ภายใต้การก ากับของ
รัฐโดยกระทรวงศึกษาธิการและเป็นหน่วยงานของรัฐที่ยังคงได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
งบประมาณแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณอย่างเพียงพอและการบริหารงานต่างๆ จะ
สิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีความเป็นอิสระในการบริหารงานด้านต่างๆ ทั้งการ
บริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณ ทรัพย์สินและการบริหารวิชาการ อนึ่ง การด าเนินงานต้องมี
ความคล่องตัวและเป็นไปตามกลไกของสภามหาวิทยาลัยที่ก าหนดระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
จัดการในเรื่องต่างๆ ได้เองภายใต้กรอบแห่งพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง 
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 การบริหารมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐให้อธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด มีหน้าที่บริหาร
มหาวิทยาลัยภายใต้การก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยและให้ความส าคัญกับการบริหาร
มหาวิทยาลัยโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ในการออกระเบียบ ข้อบังคับ
และแนวทางในการด าเนินกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแล้วข้าราชการและลูกจ้างประจ าของมหาวิทยาลัยสามารถเลือก
สถานภาพได้ตามความสมัครใจ หากสมัครใจเปลี่ยนสถานภาพภายหลังกฎหมายใช้บังคับก็จะมี
สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และให้คงสิทธิการเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
และสิทธิประโยชน์อ่ืนตามที่รัฐก าหนด ซึ่งการบริหารงานบุคคลให้ตราเป็นข้อบังคับ โดยมีองค์กร
บริหารงานบุคคลที่บุคลากรมีส่วนร่วมยึดหลักการบริหารในระบบคุณธรรม (Merit System) มีระบบ
การประเมินผลการท างานของบุคลากรที่โปร่งใส 

การบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน ให้รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่มหาวิทยาลัย
เป็นจ านวนที่เพียงพอ เพ่ือด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
ให้ถือว่าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย กรณีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายและมหาวิทยาลัยไม่
สามารถหาเงินสนับสนุนจากแหล่งอ่ืนได้ รัฐพึงจัดสรรงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยเท่าที่จ าเป็น 
ทั้งนี้ รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลัง 

มหาวิทยาลัยสามารถถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ได้ รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้อุทิศให้
หรือได้มาโดยการซื้อด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยให้มหาวิทยาลัยมีอ านาจปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ จัดหาประโยชน์จากที่ราช
พัสดุได้และรายได้ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยต้องมีระบบบริหารการเงิน
และระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ โดยไม่ขัดแย้งกับมาตรฐานและนโยบายการบัญชีที่รัฐก าหนด การ
จ่ายเงินต้องท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย และมีกลไก
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

การก ากับ ตรวจสอบ มหาวิทยาลัยในก ากับดูแลของรัฐให้มีการก ากับ ตรวจสอบโดยกลไก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยการก ากับ โดยการตรวจสอบภายใน ให้สภามหาวิทยาลัยก าหนด
ระเบียบและกลไกเพ่ือควบคุมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
โดยให้ประชาคมในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมการก ากับ ส าหรับตรวจสอบภายนอก ให้กระท าโดย
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กลไกงบประมาณ นโยบายของรัฐบาล และระบบการรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา 

รัฐมนตรีมีอ านาจและหน้าที่ก ากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ในกรณีที่การ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม อันดี หรือมีความขัดแย้งเกิดขึ้น
ภายในมหาวิทยาลัย หากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดความเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม ให้
รัฐมนตรีที่ก ากับดูแล น าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการ 

การบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการก ากับของรัฐมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน โดยจุดแข็งของ
รูปแบบนี้ คือ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะมีความเป็นอิสระในการด าเนินงานสามารถก าหนดเป้าหมาย 
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ทิศทาง พร้อมทั้งก าหนดวิธีการปฏิบัติที่จะท าให้เกิดความคล่องตัวเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างทันท่วงทีรวมทั้งสามารถพัฒนาระบบบริหารงานด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะงานและ
ธรรมชาติของมหาวิทยาลัยได้เองหลายประการ เช่น 

 ประการแรก การจัดโครงสร้างองค์กร มหาวิทยาลัยสามารถก าหนดรูปแบบขององค์กรและ
หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และมีอ านาจจัดตั้งและก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ต่างๆเหล่านั้น 

ประการที่สอง การบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสามารถก าหนดและด าเนินการสรรหา 
บรรจุแต่งตั้ง รวมทั้งการก าหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน เป็นต้น ท าให้คล่องตัวและสามารถ
เลือกสรรผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดได้
 ประการที่สาม การบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยสามารถก าหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มี
ความคล่องตัว ยืดหยุ่น เพ่ือให้เหมาะสมกับงานมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ การก าหนดให้รัฐจัดสรร
งบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป ย่อมท าให้มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวในการบริหาร
งบประมาณให้เหมาะสมกับภารกิจของมหาวิทยาลัยในแต่ละด้านตามนโยบายและแผนงานของ
มหาวิทยาลัยได้ และความสัมพันธ์จะเป็นไปในในลักษณะการก ากับดูแลมากกว่าการบังคับบัญชา
 ประการสุดท้าย การก าหนดให้การด าเนินงานสิ้นสุดที่มหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัย
เป็นองค์กรปกครองสูงสุดนั้น ท าให้ขั้นตอนในการด าเนินงานน้อยลง ส่งผลให้ประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่าย 

ส าหรับข้อจ ากัดของรูปแบบนี้คือ มหาวิทยาลัยอยู่ในระบบราชการมานาน อาจมีผลท าให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยจ านวนไม่น้อยมีจิตใจผูกติดอยู่กับระบบราชการ (Bureaucratic 
Mentality) คือ มีความคิดที่ยึดติดกับระเบียบ จนกระทั่งคิดว่ากฎระเบียบส าคัญกว่าจุดมุ่งหมาย และ
หากคนเหล่านี้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมได้ อาจส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยที่
ต้องการด าเนินงานในลักษณะที่ไม่ยึดติดกับระบบราชการหรือเมื่อมีการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐแล้วนั้นจะท าให้บุคลากรก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อาจท าให้เกิด
ความรู้สึกไม่มั่นคงในอาชีพเมื่อเปรียบเทียบกับระบบราชการ ซึ่งเป็นระบบที่ให้ความมั่นคงมาก 
นอกจากนี้การให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุด สามารถก าหนด
กฎเกณฑ์ หรือระเบียบในเรื่องต่างๆ ได้เอง และถ้ากฎ ระเบียบต่างๆ มีความแตกต่างกันมาก อาจท า
ให้เกิดการแข่งขันสูงหรือเกิดการไหลบุคลากรจากมหาวิทยาลัยหนึ่งไปสู่มหาวิทยาลัยหนึ่ง  

ในส่วนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้มีความอิสระเช่นเดียวกับ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ แต่สิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีเพ่ิมเติมคือ ประเด็นทางด้าน
การเมืองซึ่งมีความแตกต่างจากระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  กล่าวคือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีกระบวนการเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
กระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพ้ืนที่ และบทบาทอ านาจหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นคือการจัดบริการสาธารณะภายในพ้ืนที่ ซึ่งจะเป็นภารกิจหน้าที่ที่กว้างกว่าภา รกิจของ
มหาวิทยาลัย 

จากประเด็นรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก ากับดูแลของรัฐบาล มีผู้เข้าร่วม 
ประชุมเชิงนโยบายได้วิพากษ์และแสดงความคิดเห็นว่าถ้าเป็นรูปแบบคล้ายกับมหาวิทยาลัยในก ากับ
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ของรัฐจะไม่เหมาะสมเพราะมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐยังคงอิงอยู่กับระบบราชการ มีพนักงาน
มหาวิทยาลัยและข้าราชการ นอกจากนี้การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรูปแบบการบริหารงาน
เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐนั้นท าได้ยาก อีกทั้งเป็นการท าลายการปกครองท้องถิ่นโดย
สิ้นเชิงเพราะประชาชนจะไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง แต่ถ้าต้องการให้
เป็นไปในรูปแบบนี้จ าเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมายหลายฉบับและควรมีกระบวนการก ากับดูแลที่มี
มาตรฐาน อาจจะมีการทดลองในบางพ้ืนที่ก่อน  
  
รูปแบบท่ี 5 กรุงเทพมหำนคร 
 จากการการสัมภาษณ์และการประชุมเชิงนโยบายพบประเด็นเพ่ิมเติมถึงรูปแบบที่เหมาะสม
กับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คือ รูปแบบการบริหารงานที่คล้ายคลึงกับ
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาถึงการบริหารงานและความเป็นอิสระของกรุงเทพมหานคร โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 การบริหารงานกรุงเทพมหานครเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้มีฐานะเป็น
นิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีการจัดโครงสร้างองค์กรภายในออกเป็น 2 ฝ่ายคือ 
ฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ โดยฝ่ายบริหารมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร 
มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง มีสถานะเป็นข้าราชการการเมือง มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ และบุคคลที่มาท าหน้าที่ทางการเมืองของกรุงเทพฯ ได้ พร้อมทั้งสามารถ
เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งยุบสภากรุงเทพฯ ได้ เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ
และลูกจ้างของกรุงเทพฯ โดยมีปลัดกรุงเทพฯ เป็นข้าราชการประจ าสูงสุดของกรุงเทพฯ รับผิดชอบ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเขตต่างๆ โดยมีผู้อ านวยการเขตเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานภายใน
เขต (ปัจจุบันมีจ านวน 50 เขต และในแต่ละเขตมีสภาเขตมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขต
นั้นๆ มีอ านาจหน้าที่ให้ค าปรึกษาตามที่ผู้อ านวยการเขตร้องขอ ให้ข้อคิดสังเกตเกี่ยวกับแผนพัฒนาเขต) 
ส าหรับฝ่ายนิติบัญญัติได้แก่ สภากรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง มีวาระ
การด ารงต าแหน่ง 4 ปี  
 ลักษณะส าคัญในการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร เช่น ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครไม่มี
โครงสร้างของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ท าให้ลดความซ้ าซ้อนในเรื่องภารกิจหน้าที่และอ านาจ
ได้ ในส่วนของโครงสร้างภายในองค์กรพบว่า มีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติ
บัญญัติ โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ไม่สามารถสั่งยุบสภากรุงเทพมหานครได้ และสภากรุงเทพฯ ไม่
สามารถสั่งปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ได้ ส าหรับการบริหารงานบุคคลนั้น กรุงเทพมหานครมี
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กก.) ที่เป็นองค์กรกลางที่มีความเป็นเอกเทศจากการ
บริหารงานบุคคลของส่วนราชการรูปแบบอื่น โดย กก. สามารถก าหนดกระบวนการบริหารงานบุคคล
ได้เอง อีกทั้งการจัดท าข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครสามารถเปลี่ยนแปลงแผนได้โดยไม่ต้องมีการ
จัดท าประชามติหรือจัดท าประชาคมจากประชาชน และสุดท้ายกระบวนการก ากับดูแลกรุงเทพฯ 
ขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพียงผู้เดียวไม่ต้องผ่านกระบวนการก ากับดูแลหลาย
ขั้นตอนเฉกเช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่มี
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อ านาจที่จะสั่งยุบสภากรุงเทพมหานครหรือให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากต าแหน่งได้ แต่
ขึ้นอยู่กับมติคณะรัฐมนตรี เพราะตามมาตรา 123 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท าได้เพียงสั่งให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครหรือยับยั้ง 
สั่งการได้ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นว่าการปฏิบัติของผู้ว่าราชารกรุงเทพมหา
นครขัดต่อกฎหมาย มิติของคณะรัฐมนตรีหรือเป็นไปในทางที่อาจจะท าให้เสียประโยชน์ (โปรดดู
มาตรา 19 มาตรา 52 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528) ดังนั้น
จะเห็นได้ว่ากรุงเทพมหานครมีความเป็นอิสระมากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนๆ  

อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครก็ประสบปัญหาในการบริหารงาน เช่น กรุงเทพมหานครมี
พ้ืนที่ขนาดใหญ่และมีประชากรจ านวนมากเกินกว่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดียวจะดูแลได้
อย่างทั่วถึง ประกอบกับความเป็นตัวแทนของประชาชนมีน้อย กล่าวคือ กฎหมายก าหนดให้บุคคลคน
เดียวได้รับเลือกตั้ งเข้ามามีอ านาจหน้าที่ รับผิดชอบในการบังคับบัญชาและปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครทั้งหมด รวมทั้งมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอีกเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็น
ประเด็นที่ท าได้ยาก ถึงแม้ในทางปฏิบัติจะมีการแบ่งเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯ ออกเป็นเขต แต่เขตต่างๆ ก็
เป็น เพียงส่ วนราชการประจ าที่ ต้องปฏิบั ติตามนโยบายและการสั่ งการของผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ท าให้เขตไม่มีอิสระในการบริหารงาน การก าหนดนโยบายอย่างเพียงพอ  

จากประเด็นรูปแบบกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงนโยบายได้วิพากษ์และแสดง
ความคิดเห็นว่าควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระแบบกรุงเทพมหานคร สามารถ
เติบโตได้เอง มีรายได้ มีความสามารถ กระทรวงมหาดไทยจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถก าหนดกฎหมาย หลักเกณฑ์ในการบริหารงานของท้องถิ่นได้เอง ทั้งนี้การจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบนี้ ถ้าหากมีความเป็นไปได้ควรจัดตั้งในเมืองที่มีขนาดใหญ่ มีศักยภาพ
และมีความพร้อม เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต เป็นต้น หรือจัดตั้งเป็นเมืองพิเศษที่ต้องการความเป็นอิสระใน
การบริหารพ้ืนที่โดยเฉพาะ เมืองที่มีอัตลักษณ์หรือลักษณะพิเศษ เช่น เมืองท่องเที่ยว หรืออาจจัดตั้ง
เป็นรูปแบบที่แตกต่างจากรูปแบบทั่วไปหรือรูปแบบพิเศษที่มีโครงสร้างแบบอิสระแบบสุดโต่งนั้น 
สามารถท าได้แต่ต้องพิจารณาเป็นรายกรณี 
 การน าเสนอรูปแบบการบริหารที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกนอก
ระบบราชการด้วยวิธีการประชุมเชิงนโยบายรวมถึงข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลหลักได้วิพากษ์ วิเคราะห์
ถึงรูปแบบต่างๆ นั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงนโยบายแต่ละคนว่ามี
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที ่12 สรุปความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงนโยบายต่อรูปแบบที่เหมาะสมขององค์กร    
               ปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกนอกระบบราชการ 
 

รูปแบบ 
ผู้ให้ข้อมูล 

รูปแบบที่ 
1 

รูปแบบที่ 
2 

รูปแบบที่ 
3 

รูปแบบที่ 
4 

รูปแบบที่ 
5 

ดร.นพดล แก้วสุพัฒน ์ √     
นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส √     
นายสมดี คชายั่งยืน      
นายสัญจิต พวงนาค      
ดร.ธิดารัตน์ สบืญาต ิ √     
ดร.ทิวากร พิศาลสฤษดิกรรม    ×  
รศ.ดร.วิทยา ชินบุตร √  √  √ 

 
ค าชี้แจงตาราง 
1.สัญลักษณ์  √   หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ 
2. สัญลักษณ์ ×   หมายถึง รูปแบบไม่มีความเหมาะสม ไม่มีความเป็นไปได้ 
3. สัญลักษณ์      หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ แต่ต้องปรับปรุง 
4. สัญลักาณ์       หมายถึง ไม่แสดงความคิดเห็น 
 
 จากตารางที่ 12 แสดงให้เห็นว่าในรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มิติของการออกนอกระบบราชการนั้น ได้มีผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้แสดงความคิดเห็นในแต่ละรูปแบบ 
โดยในรูปแบบที่ 1 คือ รูปแบบการออกนอกระบบราชการ พบว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงนโยบายแสดง
ความคิดเห็นว่าเป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ จ านวน 4 คน เป็นรูปแบบที่มีความ
เหมาะสม มีความเป็นไปได้ แต่ต้องปรับปรุงจ านวน 3 คน ส าหรับรูปแบบที่ 2 รูปแบบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันแต่มีการเปลี่ยนแปลงพบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงนโยบายแสดงความคิดเห็นว่า
เป็นรูปแบบที่มีความเป็นไปได้ มีความเหมาะสม แต่ต้องปรับปรุง จ านวน 6 คน และไม่แสดงความ
คิดเห็นจ านวน 1 คน ส าหรับรูปแบบที่ 3 คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะองค์การมหาชน 
พบว่า ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มแสดงความคิดเห็นว่าเป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ แต่
ต้องปรับปรุง จ านวน 4 คน เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ จ านวน 1 คน และไม่
แสดงความคิดเห็นจ านวน 1 คน ส าหรับรูปแบบที่ 4 คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก ากับดูแล
ของรัฐบาล พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงนโยบายแสดงความคิดเห็นว่าเป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสม มี
ความเป็นไปได้ แต่ต้องปรับปรุง จ านวน 2 คน เป็นรูปแบบที่ไม่มีความเหมาะสม ไม่มีความเป็นไปได้ 
จ านวน 1 คน และไม่แสดงความคิดเห็นจ านวน 4 คน และสุดท้าย รูปแบบที่ 5 คือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบกรุงเทพมหานคร พบว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงนโยบายแสดงความคิดเห็นว่า
เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสม เป็นไปได้ แต่ต้องปรับปรุง จ านวน 3 คน เป็นรูปแบบที่มีความ
เหมาะสม เป็นไปได้ จ านวน 1 คน และไม่แสดงความคิดเห็นจ านวน 4 คน 



  

 

168 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง การสร้างความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการออกนอก
ระบบราชการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1. เพ่ือศึกษาบริบทด้านการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทย 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางท่ีจะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกนอกระบบราชการ 
 3. เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกนอก
ระบบราชการ 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยผู้วิจัยได้ก าหนด
ขั้นตอนในการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาบริบทด้านการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทยโดยใช้
การศึกษาวิเคราะห์เอกสารจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น พร้อมกับ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จ านวน 22 คน 
 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางที่จะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกนอกระบบราชการโดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) และใช้วิธีการเดลฟายจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 21 คน 
 ขั้นตอนที่ 3 ศึกษารูปแบบการบริหารที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออก
นอกระบบราชการ โดยใช้ข้อมูลจากการจัดประชุมเชิงนโยบาย (Policy Meeting) มีผู้เชี่ยวชาญเข้า
ร่วมจ านวน 8 คน 
 
สรุปผลการศึกษา 
บริบทกำรกระจำยอ ำนำจและกำรปกครองท้องถิ่นไทย 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานส่วนราชการที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด
และประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการพ้ืนที่ของตนเองได้ ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเกิดจากแนวคิดการกระจายอ านาจจากรัฐส่วนกลางไปสู่หน่วยงานในระดับรองลงไปหรือ
หน่วยงานในระดับพ้ืนที่เพ่ือมุ่งหวังให้ช่วยเหลือการท างานของรัฐบาลกลางและเป็นสื่อสัญลักษณ์ของ
ความเป็นประชาธิปไตย โดยการปกครองท้องถิ่น ได้ เริ่มอย่างเป็นทางการในสมัยรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ซึ่งพระองค์ก าหนดกรอบการจัดระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 3 ประเภท คือ การบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จึงท าให้การปกครองท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ราชการและหากพิจารณาถึงจุดเริ่มต้นการปกครองท้องถิ่นไทยถูกจัดตั้งเพราะรัฐส่วนกลางต้องการให้
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้จัดตั้งขึ้นจากความต้องการหรือการเรียกร้องจากประชาชนเพราะ
ช่วงเวลาที่มีการจัดตั้ งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์โดยมีแนวคิดการรวมอ านาจเป็นแนวคิดหลักซึ่งมีลักษณะในทิศทางตรงกันข้าม
กับทฤษฎีการเกิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องจากแนวคิดการกระจายอ านาจ จึงท าให้การ
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สถาปนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นตามแนวคิดการรวมอ านาจมิได้เกิดจากแนวคิดการกระจาย
อ านาจ อีกทั้งในยุคการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นยุคการสร้างชาตินิยม เกิดกระบวนการ
รัฐชาติ (National State) เพราะอิทธิพลของประเทศล่าอาณานิคมโดยส่วนใหญ่มีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและมีแนวคิดท่ีไม่สอดคล้องกับหลักการรวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลาง รัฐจึงเกรงกลัว
ว่ากลุ่มข้าราชการและผู้น าตามหัวเมืองต่างๆ จะเข้าร่วมกับกลุ่มประเทศล่าอาณานิคม จึงสร้าง
กระบวนการรัฐชาติขึ้นและการจัดตั้งการปกครองท้องถิ่นเพ่ือเป็นสถาบันเชิงสัญลักษณ์ว่าประเทศไทย
ก าลังให้ความสนใจกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและพยายามปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่
ความเป็นประชาธิปไตย โดยให้สถาบันการปกครองท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ประชาธิปไตย 
 บทบาท หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะเริ่มต้นท าหน้าที่เพียงรักษาความ
สะอาดของพ้ืนที่  จัดสาธารณูปโภค สาธารณูปการขนาดเล็ก จึงท าให้ประชาชนไม่ค่อยเห็น
ความส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้มีอิทธิพลหรือ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน กอรปกับโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในระยะเริ่มต้น ผู้บริหาร คณะกรรมการสุขาภิบาลมาจากข้าราชการประจ าซึ่งไม่มีความ
แตกต่างจากส่วนราชการเดิมมากนัก จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้ประชาชนรับรู้ว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาลเป็นส่วนราชการประเภทหนึ่ง ไม่ใช่เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ประชาชนมีสิทธิมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของการปกครองท้องถิ่นที่แท้จริง อีก
ทั้งการขยายตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป ขึ้นอยู่กับความสน
พระทัยของพระมหากษัตริย์ 
 เมื่อประเทศไทยเข้าสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่การปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็น
สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของประชาธิปไตย โดยมีแนวคิดการกระจายอ านาจสนับสนุนให้เกิดการปกครอง
ท้องถิ่นนั้น ก็ยังมิได้เป็นการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง และในทิศทาง
ตรงกันข้าม รัฐกลับมีความพยายามดึงการปกครองท้องถิ่นเข้าสู่ระบบราชการด้วยการก าหนดให้การ
ปกครองท้องถิ่นเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยมีการบริหารราชการส่วนกลางและการ
บริหารราชการส่วนภูมิภาคที่มีอิทธิพลเหนือกว่าการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ท าให้การปกครอง
ท้องถิ่นอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดมา 
 ถึงแม้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 รับรองความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้าน
การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง ภารกิจและอ านาจหน้าที่ และก าหนดการถ่ายโอนภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น พร้อมกับให้มีการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนดไว้เพียงเท่านั้น แต่ในข้อเท็จจริง การก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการใช้อ านาจเกิดกว่าที่กฎหมายก าหนดและรัฐส่วนกลางก็พยายามแทรกแซง
และควบคุมการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการก าหนดกฎ ระเบียบ เงื่อนไขต่างๆ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงหนังสือสั่งการที่มีลักษณะเชิงบังคับให้ปฏิบัติตามหรือมีการ
ก ากับดูแลก่อนการกระท า กล่าวคือ การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องได้รั บการ
อนุมัติ อนุญาต จากรัฐก่อนจะด าเนินการได้ จึงท าให้การปกครองท้องถิ่นถูกผูกมัดกับระบบราชการ 
นอกจากนี้ เงื่อนไขทางการเมืองระดับชาติมีอิทธิพลต่อการปกครองท้องถิ่นกล่าวคือ หากรัฐบาลให้
ความส าคัญกับการกระจายอ านาจก็จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทเพ่ิมมากขึ้ น แต่ใน
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ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น การกระจายอ านาจยังคงเป็นแบบ Centralism รัฐบาลระดับชาติมีบทบาท
หลักในการจัดบริการสาธารณะและเป็นผู้ก าหนดระบบการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น มีอ านาจจัดตั้ง 
ยุบ ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับรัฐบาลระดับชาติไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการ
กระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นเพราะรัฐบาลระดับชาติไม่มีเสถียรภาพ ไม่มีความมั่นคง
ทางการเมือง รัฐบาลในแต่ละสมัยมักจะพยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสร้างความปรองดอง สม
มานฉันท์ของคนในชาติมากกว่าจนละเลยประเด็นการกระจายอ านาจและส่งผลต่อนโยบายการ
กระจายอ านาจไม่มีความต่อเนื่อง มิหน าซ้ ารัฐบาลกลางพยายามดึงอ านาจต่างๆ กลับเข้าสู่ส่วนกลาง
ด้วยกลไกให้ส่วนราชการในสังกัดของราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพ้ืนที่เป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดบริการสาธารณะแทนที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานในการจัดบริการ
สาธารณะ ซึ่งประเด็นต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความเป็นอิสระและ
ไม่เป็นไปตามหลักการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริงเพราะการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอยู่ภายใต้ระบบราชการ 
 ด้วยข้อจ ากัดของระบบราชการที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ มีการท างานล่าช้า ท างานยึด กฎ 
ระเบียบ เน้นการสั่งงานตามล าดับขั้นการบังคับบัญชา ส่งผลให้การท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่อยู่ภายใต้ระบบราชการไม่สอดคล้องกับหลักการปกครองท้องถิ่นที่ให้ความส าคัญกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของประชาชนภายใต้บริบทของ
พ้ืนที่ที่แตกต่างกัน จึงเป็นเหตุให้การปกครองท้องถิ่นไม่ควรอยู่ภายใต้ระบบราชการและควรมีความ
เป็นอิสระภายใต้ระบบรัฐเดี่ยว คือ การปกครองท้องถิ่นมีความเป็นอิสระแต่ต้องอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลแบบหลวมๆ จากระบบราชการ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีความเป็นอิสระและ
สามารถออกนอกระบบราชการได้นั้น รัฐบาลต้องมีความจริงใจและเต็มใจที่จะกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 
แนวทำงกำรออกนอกระบบรำชกำร 
 การกระจายอ านาจและการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดตามทิศทางของ
รัฐธรรมนูญเป็นหลัก โดยรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2560 ไดร้ับรองความเป็นอิสระ
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการบริหารงานบุคคล การเงินและการคลั ง 
และด้านภารกิจอ านาจหน้าที่ อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มิได้มีความเป็นอิสระในการบริหารงานตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้และไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของการปกครองตนเองซึ่งสภาพปัญหาความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีดังต่อไปนี้ 
 การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือระบบข้าราชการท้องถิ่นถูก
ก าหนดให้เป็นระบบราชการซึ่งเป็นแนวคิดที่ผิด เนื่องจากบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความแตกต่างกันและเมื่อการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นถูกก าหนดจากระบบราชการโดยส่วนใหญ่
ก าหนดมาจากส่วนกลางท าให้การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นขาดความเป็นอิสระซึ่งเกิดโครงสร้าง
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นถูกควบคุมและสั่งการโดยราชการส่วนกลางผ่านกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (กถ.) 
ซึ่งส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีข้อจ ากัดในหลายด้าน ไม่ว่า
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จะเป็นจ านวนบุคลากรของ กถ. มีจ านวนน้อยไม่สอดคล้องกับภารกิจที่ต้องดูแลบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศหรือ กถ. มีความเป็นอิสระน้อยเพราะโครงสร้างการด าเนินงานของ 
กถ. เป็นหน่วยงานระดับส านักในสังกัดของส านักปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงมีโอกาสสูงในการถูกควบคุม
และก าหนดการท างานจากกระทรวงมหาดไทย และเมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) คณะกรรมการกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  
และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดนั้น ซึ่งมีบทบาทเป็นอย่างมาก
ในการก าหนดมาตรฐาน กฎเกณฑ์ ระเบียบ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนั้น โดยส่วน
ใหญ่มีข้าราชการประจ าและข้าราชการเกษียณที่สังกัดราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคเป็น
สัดส่วนมาก อีกทั้ง กฎหมายได้ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจึงอาจจะเกิดความเกรงใจกระทรวงมหาดไทยและท าให้ไม่กล้าที่จะแสดง
ความคิดเห็นคัดค้านกับแนวทางของกระทรวงมหาดไทย อันน ามาสู่การก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบ
ต่างๆ ถูกก าหนดภายใต้ฐานคิดของกระทรวงมหาดไทยและระบบราชการ ซึ่งมีความขัดแย้งกับความ
เป็นธรรมชาติของท้องถิ่นที่ให้ความส าคัญแก่ความเป็นอิสระ นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงบทบาทและ
หน้าที่ของหน่วยงานหรือบุคคลที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจค่อนข้างมาก
ถึงขั้นลงโทษและให้ออกจากการด ารงต าแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับพฤติกรรมส่วนบุคคลของผู้ก ากับดูแลที่อาจจะมีการใช้พฤติกรรมในทางที่มิชอบหรือใช้อ านาจที่
เหนือกว่าไปควบคุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับกระบวนการบริหารงานบุคคลภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังคงถูกควบคุมหรือมีการก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตาม ตั้งแต่กระบวนการสอบบรรจุ คัดเลือก
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นถูกด าเนินการโดยรัฐบาลกลางและส่งตัวบุคคลผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกให้มาด ารงต าแหน่งหรือสังกัดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
มีสิทธิหรือโอกาสที่จะได้คัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มาร่วมท างานด้วยกันและมี
ความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการสรรหา ว่าจ้าง 
บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ มาร่วมท างานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ เงื่อนไข สัญญาว่าจ้าง รวมถึงการก าหนดกรอบอัตราเงินเดือน 
สวัสดิการต่างๆ นั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่สามารถด าเนินการได้เพราะกฎ ระเบียบ ไม่เอ้ือ 
และหากพิจารณาถึงกระบวนการโอนย้ายบุคลากรส่วนท้องถิ่นนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถด าเนินการได้แต่ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นใน
ระดับจังหวัด (ก.จังหวัดก่อน) หรือแม้แต่การเลื่อนต าแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จ าเป็นต้องขออนุญาตหรือขอความเห็นชอบจาก ก.จังหวัดก่อน 
ดังนั้น ประเด็นต่างๆ เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงข้อจ ากัดและความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น  
 นอกจากความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในข้างต้นแล้วนั้น ยังพบว่ามี
ประเด็นอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เช่น การทุจริต
การบริหารงานบุคคล มีการเรียกรับเงินค่าต าแหน่งในการสอบบรรจุ การเลื่อนขั้น การโยกย้าย 
จนกระทั่งไม่มีการกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลว่ามีความเหมาะสมกับต าแหน่งหรือไม่ การให้คุณให้
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โทษแก่บุคลากรท้องถิ่นไม่มีความเป็นธรรม มีการเล่นพรรคเล่นพวก นักการเมืองท้องถิ่นมีทัศนคติว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแหล่งรายได้จึงมุ่งหวังเข้ามาหาผลประโยชน์และพยายามใช้วิธีการ
ต่างๆ ให้ได้มาด ารงต าแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประเด็นนี้ท าให้ภาพลักษณ์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสื่อมเสียและถูกมองจากสังคมและรัฐบาลไปในทางลบ จึงเป็นเงื่อนไขหนึ่ง
ที่ท าให้รัฐบาลกลางไม่ยินยอมที่จะให้ความอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและในทางกลับกัน
รัฐบาลกลางก็พยายามดึงอ านาจต่างๆ กลับคืนสู่ส่วนกลาง 
 ด้านการบริหารการเงินและการคลัง ครอบคลุมถึงกระบวนการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญของความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ
ตราบใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณเป็นของตนเอง ไม่ต้องรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
กลางหรือรับในสัดส่วนที่น้อย จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการใช้จ่ายเงิน
ส าหรับการจัดบริการสาธารณะในพ้ืนที่ ในทางตรงกันข้าม หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้
น้อยและต้องของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในสัดส่วนที่สูง จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขาดความเป็นอิสระในการใช้จ่ายเพราะต้องใช้จ่ายเงินตามเงื่อนไขที่รัฐบาลก าหนด ดังนั้นงบประมาณ
จึงเป็นเครื่องมือชนิดที่รัฐบาลกลางใช้ในการควบคุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเมื่อพิจารณา
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า มีไม่เพียงพอต่อการจัดบริการสาธารณะ สืบ
เนื่องมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการหารายได้น้อย ซึ่งสาเหตุหลักมาจากข้อจ ากัด
ทางด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของรัฐก าหนดฐานรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แคบและไม่
มีการยืดหยุ่นทั้งในด้านการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม การหารายได้จากเทศพาณิชย์หรือวิธีการต่างๆ 
ประกอบกับอ านาจในการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นมีน้อย โดยส่วนใหญ่ให้รัฐบาลกลางจัดเก็บและ
จัดสรรมาให้ จึงเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของ
รัฐบาลกลาง อีกทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองไม่มีวิสัยทัศน์ในการหารายได้ ไม่กล้า
จัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษี ที่เป็นอ านาจของท้องถิ่นเพราะมีโอกาสเสี่ยงต่อการสูญเสียคะแนนนิยม
ทางการเมืองและเมื่อท้องถิ่นจัดเก็บรายได้เองได้น้อยท าให้รายได้โดยส่วนใหญ่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมาจากเงินอุดหนุน รายได้ที่รัฐจัดเก็บให้หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องพึงพาเงินจากรัฐบาลที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น โดยส่วนใหญ่มักจะ
ก าหนดเงื่อนไขของการใช้จ่ายและตั้งชื่อเรียกว่าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในส่วนเงินอุดหนุนทั่วไปก็พบว่า
มีความเหลื่อมล้ าในการจัดสรรเนื่องจากหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ านวนประชากร
เป็นเกณฑ์ จึงเกิดปรากฎการณ์ที่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีรายได้จ านวนมาก มี
ประชากรมาก ก็จะได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปจ านวนมาก ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก 
มีรายได้และประชากรจ านวนน้อย ก็จะได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปจ านวนน้อยและยังมีการแทรกแซง
ภารกิจที่เป็นนโยบายของรัฐบาลไว้ในสัดส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไปด้วย ท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขาดโอกาสที่จะน างบประมาณในส่วนนี้มาใช้เพ่ือจัดบริการสาธารณะที่สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที่ ส าหรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นส่วนส าคัญในการแทรกแซงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ
การได้รับเงินอุดหนุนในสัดส่วนนี้จ าเป็นต้องใช้ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นกับ
ผู้บริหารในระดับ (ส่วนกลาง) หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นงบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เพราะใน
บางครั้งการของบประมาณนี้ต้องผ่านระบบ สส. หรือผู้มีอ านาจจากส่วนกลาง จึงก่อให้เกิดระบบ
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วิ่งเต้นงบประมาณ ระบบพรรคพวก บางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับงบประมาณและบางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับงบประมาณ เป็นผลให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนถิ่นและความเหลื่อมล้ าในด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนี้รัฐบาลกลางได้
ก าหนดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบพัสดุ ที่ไม่เอ้ือต่อการใช้จ่ายในพ้ืนที่ ท าให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่สามารถจัดบริการสาธารณะที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้ 
 ด้านการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความเป็นอิสระของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาก เนื่องจากประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยวจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความเป็นอิสระอย่างสุดโต่งไม่ได้ จึงต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลจากรัฐบาลกลางโดยรัฐธรรมนูญ 3 
ฉบับที่ผ่านมาได้ก าหนดให้มีการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จ าเป็นและเป็นไปที่ตาม
กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้นโดยไม่ขัดแย้งต่อหลักการปกครองตนเอง (Local Self Government) แต่
ในข้อเท็จจริงพบว่ารูปแบบการก ากับดูแลมีความเข้มงวดมากเกินไป ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง
จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรูปแบบการควบคุมบังคับ
บัญชาจากเบื้องบนลงมาด้านล่าง ซึ่งไม่ใช่ความสัมพันธ์ในเชิงระนาบเดียวกัน โดยมีหนังสือราชการ
เป็นเครื่องมือในการสั่งการและมีลักษณะเป็นค าสั่งที่เป็นสภาพบังคับ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตองปฏิบัติตาม แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ไม่สอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจและความเป็น
อิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ในบางพ้ืนที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลได้เข้าไป
แทรกแซงการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเมื่อท้องถิ่นถูกแทรกแซงหรือก ากับดูแลที่
มากกว่าความจ าเป็นจากราชการส่วนภูมิภาค ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานที่ด าเนินการแทนราชการส่วนภูมิภาคหรือเปรียบเสมือนแขนขาของส่วนราชการโดยมี
นโยบายและหนังสือราชการเป็นเครื่องมือหลักในการแทรกแซงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็น
การแสดงให้เห็นถึงการรวมอ านาจการปกครอง (Centralization) ไว้ที่ส่วนกลาง ทั้งนี้เมื่อมีการก ากับ
ดูแลมากเกินไปหรือมีการสั่งการตามหนังสือสั่งการจากส่วนราชการที่มีจ านวนมากแล้วนั้น จะท าให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่กล้าที่จะคิด ไม่กล้าที่จะท าในสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการ
ท าและหากพิจารณาเพ่ิมเติมจะพบว่าหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หลายหน่วยงาน เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ในการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่แตกต่างกันและไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นมีการก ากับดูแลโดยยึดกฎหมายเป็นหลัง
จึงน ามาสู่ความลักลั้นและไม่กล้าที่จะปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะเกรงกลัวว่า
หากปฏิบัติไปแล้วจะมีความผิดและอาจน ามาสู่ส่งผลกระทบต่อการสร้างนวตกรรมท้องถิ่น 
 ด้านกฎหมายรัฐบาลได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัด
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 โดยใช้
ชื่อว่า การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จึงท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นระบบราชการ การ
ด าเนินงานต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่ถูกก าหนดมาจากส่วนกลาง ทั้งๆ ที่เจตนารมณ์และ
ธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไม่เป็นระบบราชการหรืออาจจะเป็นกึ่งระบบราชการก็
เป็นไปได้เพราะการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและโดย
ส่วนใหญ่จะเป็นภาคประชาชนที่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของ
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ตนเองได้ผ่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งและเป็นตัวแทนของประชาชน
ในพ้ืนที่หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ประชาชนมีความสนิทสนม มีความคุ้นเคยกันมากกว่าข้าราชการ ซึ่ง
มีความแตกต่างจากส่วนราชการที่ประชาชนมีโอกาสน้อยมากในการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
ดังนั้น ธรรมชาติของท้องถิ่น คือ พ้ืนที่หรือสถาบันที่ประชาชนใช้ในการจัดสรรทรัพยากรส าหรับ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง แต่รัฐบาลได้ก าหนดด้วยกฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วน
ราชการ จึงท าให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าตามแบบที่ส่วนราชการก าหนด
มาให้ผ่านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เคร่งครัดและมีเป็นจ านวนมากและด ารงอยู่อย่าง
กระจัดกระจายเพราะกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ถูกก าหนดมาจากหน่วยงานต้นสังกัดที่ไม่ใช่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับเนื้อหาของกฎ ระเบียบ มีลักษณะในเชิงของการบังคับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นข้อจ ากัดของความเป็นอิสระในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นอกจากนี้ส่วนราชการต่างๆ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการกฤษฎีกา รวมถึง
บุคคลที่มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลได้ตีความตัวบทกฎหมายที่แตกต่างกัน ไม่มีมาตรฐาน ส่งผล
ให้เกิดความสับสนใจการตัดสินใจเกี่ยวกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดความเหลื่อมล้ า
ในการจัดบริการสาธารณะ และเมื่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการตีความกฎหมายพิจารณาแล้วว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความผิดหรือไม่สามารถกระท าภารกิจได้แล้วนั้น ก็จะมีลักษณะการ
ลงโทษแบบเหมารวม ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีศักยภาพและ
สามารถจัดท าภารกิจได้ ทั้งนี้หากพิจารณาในประเด็นการจัดท ากฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการ
กระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นยังมีความล้าช้าและไม่เป็นไปตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ 
 ด้านภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐบาลกลางมักจะก าหนด
รูปแบบและลักษณะการด าเนินภารกิจมาให้ โดยแอบแฝงไว้กับการจัดสรรงบประมาณเฉพาะกิจ ซึ่ง
เมื่อพิจารณาภารกิจที่รัฐบาลก าหนดมาให้นั้น ในบางภารกิจไม่มีความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่
และไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องด าเนินการ
เพราะหากไม่ด าเนินการอาจจะเป็นการขัดค าสั่งของรัฐบาลซึ่งมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณในระยะ
ต่อไปหรืออาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ จึงท าให้ภารกิจเหล่านั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชนในพ้ืนที่และเมื่อพิจารณารูปแบบโครงการ กิจกรรม มักจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันทั้ง
ประเทศเพราะรัฐบาลก าหนดรูปแบบโครงการและกิจกรรมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง
ประเทศ แม้กระทั่งการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจ าเป็นต้องด าเนินการตามค าสั่งและกรอบระยะเวลา
ที่ราชการส่วนกลางก าหนดมาให้รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะของแผนเหมือนกันทั้งประเทศ ทั้งๆ ที่บริบท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความแตกต่างกันสูง นอกจากนี้ยังพบประเด็นที่น่าสนใจและ
เชื่อมโยงกับความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ภารกิจและหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความซ้ าซ้อนกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มาตั้งหน่วยงานในพ้ืนที่ กอปรกับการก าหนดภารกิจ
หน้าที่ไม่มีความชัดเจน กล่าวคือ ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
สามารถกระท าได้ในระดับใด ทั้งประเด็นความซ้ าซ้อนและความไม่ชัดเจนในภารกิจหน้าที่ จึงท าให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่กล้าที่จะด าเนินภารกิจใหม่หรือสร้างสรรค์นวตกรรมสิ่งใหม่ที่เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนที่และหากเชื่อมโยงกับการพิจารณาความตามภารกิจก็พบว่าการ
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พิจารณาความเกี่ยวกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน 
บางภารกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งสามารถท าได้และในภารกิจเดียวกันองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอีกแห่งหนึ่งไม่สามารถท าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตีความภารกิจของผู้มีอ านาจหน้าที่ แสดง
ให้เห็นถึงความไม่มีมาตรฐานในการพิจารณาความของส่วนราชการและน ามาสู่ความเหลื่อมล้ าในการ
จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน นอกจากนี้มีประเด็นที่น่าสนใจคือ การถ่ายโอนภารกิจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความล้าช้า ไม่สอดคล้องกับแผนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสาเหตุอาจเกิดได้จากสองมิติ คือ มิติแรกส่วนราชการเจ้าของภารกิจ
เดิมหวงแหนในภารกิจหน้าที่จึงไม่ยอมถ่ายโอนหรือมิติที่สอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความ
พร้อมที่จะด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน จึงท าให้ส่วนราชการเรียกภารกิจคืน ทั้งนี้การ
เรียกภารกิจคืนมีลักษณะเรียกคืนจากทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เหมารวม) ซึ่งก่อให้เกิดความไม่
เป็นธรรมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพในการด าเนินการภารกิจนั้น 
 จากสภาพปัญหาการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ซึ่งมีผลต่อ
ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการเพ่ิมความ
เป็นอิสระให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ นั้นมีดังต่อไปนี้ 
 แนวทางด้านการบริหารงานบุคคล มีแนวทางในการเพ่ิมความเป็นอิสระให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
 แนวทางที่หนึ่ง ให้มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นทั้งใน
ระดับชาติเพียง 1 หน่วยงาน และในแต่ละจังหวัดมี 1 ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นระดับชาติมาจากตัวแทนของภาคส่วนต่างๆ แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย คือ กรรมการโดยต าแหน่ง 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการที่เป็นตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และ
กรรมการภาคประชาชน ส าหรับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดก็มีจ านวน 
5 ฝ่าย คือ ตัวแทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดที่
มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนภาค
ประชาชน ตัวแทนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้แต่กรรมการแต่ละฝ่ายควรมีจ านวน
เท่ากัน และให้มีส านักงานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับชาติมีสถานะเป็นนิติ
บุคคลตามกฎหมายมหาชนเพ่ือความเป็นอิสระในการบริหารงาน ส าหรับอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับชาติ คือ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบและเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้มาตรฐานเดียวกัน โดยหน่วยงานระดับชาติต้องก าหนดกรอบใน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้มีความยืดหยุ่นและหน่วยระดับจังหวัดต้องก าหนดหลักเกณฑ์ กฎ 
ระเบียบการบริหารงานบุคคลที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และบริบทของจังหวัด  
 แนวทางที่สอง ให้ยกเลิกระบบการก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นโดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดและนายอ าเภอ และเปลี่ยนบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอให้ท าหน้าที่
ในการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการต่างๆ และให้มีหน้าที่ในการ
ตักเตือน ชี้แนะ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่มีอ านาจในการระงับการปฏิบัติงานและสั่ง
ให้พ้นจากต าแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 แนวทางที่สาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการบริหารงานบุคคลในทุก
กระบวนการ ตั้งแต่การเปิดสอบ การจัดการสอบ การประกาศผลสอบ การบรรจุ การอบรม พัฒนา
บุคลากร การให้คุณ การให้โทษ และการให้ออก ให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เท่านั้น โดยราชการส่วนกลางไม่มีสิทธิในการแทรกแซงการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น แต่เมื่อ
บุคลากรเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถูกกลั้นแกล้งจากกระบวนการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรสามารถฟ้องร้องหรือเรียกร้องขอความเป็นธรรมได้จาก
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดหรือศาลปกครองหรือศาลท้องถิ่น (ในกรณีมีการจัดตั้ง
ศาลท้องถิ่น) 
 แนวทางที่สี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญให้มาร่วมท างานกับหน่วยงานได้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนดรูปแบบ
สัญญาการว่าจ้าง คุณสมบัติของบุคคล วิธีการสรรหา รวมถึงการก าหนดกรอบอัตราเงินเดือน 
ค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ ได้เอง ทั้งนี้ให้สภาท้องถิ่นพิจารณาหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขต่างๆ และมติของสภาท้องถิ่นเป็นที่สิ้นสุด 
 แนวทางที่ห้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการโอน ย้าย รับโอน บุคลากรส่วน
ท้องถิ่น บนพ้ืนฐานของความสมัครทั้งในส่วนบุคลากรผู้โอน ย้าย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้
โอนย้ายและรับโอนย้าย ดังนั้นการโอนย้ายบุคลากรส่วนท้องถิ่นเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างบุคคล 3 
ฝ่าย คือ บุคลากรผู้โอนย้าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับ
โอนย้าย และให้ถือว่าการรับโอนย้ายเสร็จสิ้นกระบวนการที่มติของสภาท้องถิ่นทั้งสองแห่ง โดยไม่ต้อง
ขออนุญาตจากคณะกรรมการบุคลากรส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด แต่อาจจะแจ้งให้คณะกรรมการ
บุคลากรส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเพ่ือทราบเท่านั้น 
 แนวทางที่หก จัดตั้งสภาพแรงงานข้าราชการท้องถิ่นและบุคลากรส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็น
สถาบันส าหรับการรักษาผลประโยชน์และต่อรองกับรัฐบาลกลาง ทั้งนี้ เพ่ือให้สหภาพแรงงาน
ข้าราชการท้องถิ่นและบุคลากรท้องถิ่นชอบด้วยกฎหมายและมีอ านาจในการต่อรอง จึงควรมีการ
จัดท าเป็นพระราชบัญญัติการรวมกลุ่มข้าราชการและบุคลากรส่วนท้องถิ่นและอาจจะมีการก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสหภาพข้าราชการและบุคลากรส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  
 ด้านการบริหารการเงินและการคลังมีแนวทางในการเพ่ิมความเป็นอิสระให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
 แนวทางที่หนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีอ านาจในการเก็บภาษีเองในสัดส่วนที่สูง
กว่ารัฐจัดเก็บให้ โดยการโอนภารกิจการจัดเก็บภาษีที่ท้องถิ่นฝากให้รัฐจัดเก็บให้มาเป็นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ภาษี
และค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน เป็นต้น เพราะเมื่อท้องถิ่นจัดเก็บรายได้เหล่านี้เองแล้วนั้น จะ
ท าให้ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระเพ่ิมมากขึ้นและเกิดความเป็นธรรมกับประชาชนในพ้ืนที่เพราะ
ประชาชนได้ใช้จ่ายในพ้ืนที่ ภาษีก็ควรเป็นของประชาชนในพ้ืนที่ ประชาชนจะเกิดความรักและหวง
แหนท้องถิ่นของตนเองเพ่ิมมากข้ึนและน าไปสู่การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
 แนวทางที่สอง ปรับปรุงวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้
ยกเลิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเปลี่ยนมาเป็นอุดหนุนทั่วไปเพียงอย่างเดียว ส าหรับภารกิจใดที่รัฐบาล
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ต้องการให้ท้องถิ่นด าเนินการหรือเป็นภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลนั้น รัฐบาลควรสนับสนุน
งบประมาณและไม่ควรน างบประมาณสนับสนุนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลมานับรวมกับสัดส่วนที่
เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป นอกจากนี้ ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของพ้ืนที่ โดยไม่น าหลักของจ านวนประชากรมาเป็นหลักเกณฑ์ส าหรับการ
จัดสรรแต่รัฐบาลต้องพิจารณาจากบริบทของพ้ืนที่ ความยากล าบากของท้องถิ่น ความสามารถในการ
หารายได้ของท้องถิ่นมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเงินอุดหนุนทั่วไปแทน 
 แนวทางที่สาม การจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ย่อมอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นหลักประกันถึงความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้และประชาชนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคกันตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เพ่ือ
ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงานคลังตามเจตนารมณ์ของการ
ปกครองท้องถิ่นนั้น ควรมีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีความยืดหยุ่นในแหล่งที่มาของรายได้และการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท้องถิ่นสามารถจัดหาเองได้นั้น กฎหมายควรก าหนดไว้อย่าง
กว้างๆ ส าหรับการก าหนดงบประมาณรายจ่ายของท้องถิ่นให้เป็นไปตามบริบทของพ้ืนที่และความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการก าหนดรายจ่าย 
วิธีการใช้จ่าย ระเบียบงานพัสดุ รวมถึงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เอง โดยให้มติของ
สภาท้องถิ่นถือเป็นที่สุดและแจ้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้แก่ราชการส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคทราบเพียงเท่านั้น 
 แนวทางที่สี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการก าหนดข้อบัญญัติการจัดเก็บภาษี 
กรอบอัตราภาษีและค่าธรรมเนียมได้ เอง และเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียมได้แล้ว ก็น ามาใช้จ่ายให้เกิดความคุ้มค่าและแจ้งการใช้จ่ายงบประมาณอย่างละเอียดให้
ประชาชนทราบ ซึ่งจะก่อให้ประชาชนมีความรู้สึกเต็มใจและพึงพอใจที่จะเสียภาษี มีการชี้แจงการใช้
จ่ายงบประมาณอย่างละเอียด นอกจากนี้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรบริหารงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลและควรมีวิสัยทัศน์ในการหารายได้จากศักยภาพของพ้ืนที่และต้องมีความกล้าที่จะ
จัดเก็บภาษี จัดเก็บค่าธรรมเนียม ที่เป็นสิทธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 แนวทางที่ห้า ควรขยายฐานภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ภาษีสิ่งแวดล้อมที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ค่าธรรมเนียมอากร ภาษีการท่องเที่ยว ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้
นิติบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติเกิดเป็นรูปธรรมจึงควรมีการจัดท ากฎหมายรายได้ท้องถิ่น 
 แนวทางที่หก รัฐบาลควรผลักดันให้มีการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ได้ร้อยละสามสิบห้าโดยเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่ต้องถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 แนวทางที่เจ็ด หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีมาตรฐานในการตรวจสอบและการตีความการใช้จ่ายงบประมาณที่
เหมือนกันทั้งในราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเป็นธรรมให้แก่ส่วน
ราชการต่างๆ และลดการสับสนการใช้จ่ายงบประมาณรวมถึงหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิด
วัตถุประสงค์ 
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 แนวทางด้านการก ากับดูแลและกฎหมายมีแนวทางในการเพ่ิมความอิสระให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
 แนวทางที่หนึ่ง ใช้วิธีการก ากับดูแลภายหลังการกระท าแทนระบบการควบคุมก่อนการ
ตัดสินใจ คือ ในปัจจุบันการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องได้รับอนุญาต อนุมัติหรือ
เห็นชอบจากราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคก่อนที่จะด าเนินการได้ ซึ่งถือว่าเป็นการ
ละเมิดความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรใช้วิธีการก ากับดูแลภายหลังการกระท า 
คือ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการในด้านต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจาก
ราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาค แต่หากพบว่ามีความผิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ 
รัฐบาลบาลหรือส่วนราชการสามารถควบคุมการปฏิบัติงานได้ แต่อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนที่จะด าเนินการได้ก็มีกระบวนการพิจารณาจากสภาท้องถิ่นและ
หน่วยงานภายในท้องถิ่นอย่างรอบคอบแล้ว ซึ่งผู้วิจัยมีความเชื่อว่าการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถ้าหากผ่านการตรวจสอบจากสภาท้องถิ่น หน่วยงานภายในท้องถิ่น เช่น กองคลัง นิติกร 
แล้ว โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดมีน้อยมาก จึงเห็นควรให้มีการใช้วิธีการก ากับดูแลภายหลังการ
กระท าซึ่งเป็นการส่งเสริมความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แนวทางที่สอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการออกข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับที่น ามาบังคับใช้กับประชาชนในพ้ืนที่และการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
เอง โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากราชการส่วนกลางและให้มติของสภาท้องถิ่นถือเป็นที่สิ้นสุด 
 แนวทางที่สาม คือ กฎหมายและระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีศักดิ์หรือ
ระดับเท่ากับกฎหมายของกระทรวงหรือกรมเพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางที่สี่ ยกเลิกการบริหารราชการส่วนภูมิภาค โดยจัดท าแผนการถ่ายโอนภารกิจ 
บุคลากร งบประมาณและทรัพยากรของราชการส่วนภูมิภาคมาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ซึ่ง
อาจจะเป็นการจัดท าแผนระยะยาว ค่อยๆ ถ่ายโอนอย่างอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและราชการส่วนภูมิภาคได้ปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน  
 แนวทางที่ห้า กระทรวงมหาดไทยควรลดบทบาทการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเปลี่ยนบทบาทผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอให้ท าหน้าที่ในการประสานงานระหว่างส่วน
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้นหรือให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้ตรวจการจังหวัดและนายอ าเภอเป็นผู้ตรวจการอ าเภอ 
 แนวทางที่หก จัดตั้งศาลท้องถิ่นเพ่ือท าหน้าที่ในการวินิจฉัยคดีความที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเด็นการบริหารงานบุคคล การใช้จ่ายงบประมาณหรือภารกิจอ านาจ
หน้าที่ รวมถึงข้อพิพาทต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกันนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท า
หน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเมื่อพบหรือได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความผิดปกติในการบริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วน าความผิดไปฟ้องร้องต่อศาลท้องถิ่น 
 แนวทางที่เจ็ด การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีและให้
ก ากับดูแลด้วยความชอบด้วยกฎหมาย พร้อมทั้งอ านาจการก ากับดูแลหลังการกระท า กล่าวคือ ไม่มี
อ านาจในการอนุมัติ อนุญาต ให้มีอ านาจในการพิจารณาว่าการกระท าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 
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 แนวทางที่แปด คือ ให้มีการจัดตั้งสภาประชาชนในระดับจังหวัดเพ่ือตรวจสอบการท างาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดและให้สภาประชาชนมาจากการเลือกตั้งของประชาชน
ในจังหวัด คัดเลือกเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่และมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐด้วย แต่ทั้งนี้
สัดส่วนของตัวแทนหน่วยงานภาครัฐควรน้อยกว่าภาคประชาชน 
 แนวทางที่เก้า คือ หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมี
หน่วยงานเดียวอาจจะเป็นสภาประชาชนหรือหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่เพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนของกระบวนการก ากับดูแลและเป็น
การลดบทบาทของส่วนราชการต่างๆ  
 แนวทางที่สิบ คือ จัดท ากฎเกณฑ์ ระเบียบ การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
มาตรฐานเดียวกันและมีความทันสมัย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจ พร้อมทั้ง
ก าหนดวิธีการก ากับดูแลให้เป็นรูปธรรมโดยการจัดท าคู่มือส าหรับการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้อ านาจในการก ากับดูแลที่เกินกว่ากฎหมายก าหนดและสร้างมาตรฐาน
ให้แก่หน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ด้านภารกิจและอ านาจหน้าที่มีแนวทางในการเพ่ิมความเป็นอิสระให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
 แนวทางที่หนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนดและออกแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการ กิจกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและบริบทของพ้ืนที่ได้โดยอิสระ 
รวมถึงการก าหนดข้อบัญญัติเกี่ยวกับภารกิจ หน้าที่และวิธีการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองและ
รูปแบบเงื่อนไขสัญญาจ้างจัดบริการสาธารณะได้เอง โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือขอความเห็นชอบจาก
ราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคและให้มติของสภาท้องถิ่นถือเป็นที่สิ้นสุด 
 แนวทางท่ีสอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถออกแบบโครงสร้าง แผนก หรือหน่วยงาน
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่เพ่ือให้สามารถจัดบริการ
สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางที่สาม คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพ้ืนที่ร่วมมือกันสร้าง
มาตรฐานการบริหารและการจัดบริการสาธารณะส าหรับในพ้ืนที่ท้องถิ่น เพ่ือเป็นการรับรองคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่รวมถึงเป็นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ในด้าน
การจัดบริการสาธารณะและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แนวทางที่สี่ คือ ควรจัดแบ่งภารกิจหน้าที่ระหว่างราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน โดยรัฐบาลกลาง ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงาน
กฤษฎีกา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรร่วมกันก าหนดภารกิจหน้าที่ให้ชัดเจนว่าภารกิจใดเป็นของ
ส่วนราชการใดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดท าภารกิจได้ในขอบเขตใดบ้าง ให้ภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับความม่ันคง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กระบวนการยุติธรรมให้สงวนไว้ให้ราชการส่วนกลาง
เป็นผู้ด าเนินการ ส่วนภารกิจอ่ืนๆ ให้เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาจจัดท าเป็นคู่มือ
ส าหรับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือหลีกเลี่ยงความสับสนในการจัดท าภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการใช้เงินผิดประเภทรวมถึงการต้องคืนเงินให้กับรัฐ 
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 แนวทางที่ห้า คือ ส่งเสริมการท าภารกิจร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการ
จัดท ากฎหมายสหการหรือการท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างส่วนราชการต่างๆ กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะ ทั้งนี้อาจจะมีการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กเข้า
ด้วยกันเพ่ือให้สามารถจัดท าบริการสาธารณะขนาดใหญ่ขึ้นได้หรือสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือให้การ
พัฒนาพ้ืนที่ไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ควรส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนในการ
จัดบริการสาธารณะด้วยกระบวนการท าสัญญาจ้าง การให้สัมปทาน หรือวิธีการต่างๆ ที่มีความ
ยืดหยุ่น 
 แนวทางที่หก คือ เร่งรัดการจัดท าประมวลกฎหมายท้องถิ่นโดยรวมรวบข้อบัญญัติเนื้อหา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นเข้าด้วยกันเพ่ือให้สะดวกต่อการ
น าไปปฏิบัติและกระบวนการพิจารณาตีความ 
 แนวทางที่เจ็ด คือ ถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ งบประมาณ บุคลากรและทรัพยากรของส่วน
ราชการที่อยู่ในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบด าเนินการ ทั้งนี้ให้มีการจัดท าแผนการถ่ายโอนภารกิจและควรระบุการถ่ายโอนภารกิจและ
ทรัพยากรการบริหารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนูญเพ่ือให้มีผลในทางปฏิบัติและ
รัฐบาลชุดใดเข้ามาบริหารประเทศก็ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนู 
 
รูปแบบกำรบริหำรที่เหมำะสมต่อกำรออกนอกระบบรำชกำร 
 การออกแบบโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความซับซ้อนและต้องมีความละเอียด
รอบคอบเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความแตกต่างและโดดเด่นกว่าการออกแบบส่วนราชการทั่วไป
เนื่องจากมีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake Holders) เป็นจ านวนมาก ได้แก่ ฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ฝ่าย
ข้าราชการท้องถิ่น ฝ่ายราชการส่วนกลาง (รัฐบาล) ฝ่ายราชการส่วนภูมิภาค (ผู้ก ากับดูแล) ฝ่ายประชาชน 
หน่วยงานที่ไม่แสวงหาก าไร (NGO) ประชาสังคม (Civil Society) ซึ่งต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ได้เสีย
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกัน (Conflict of Interest : CoI) เพราะพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นชุมชนทางการเมืองหรือมีลักษณะเป็นกึ่งระบบราชการ เพราะอ านาจในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้เป็นของระบบราชการที่แท้จริง แต่เป็นของประชาชนที่ได้มอบความ
ไว้วางใจให้กับคณะบุคคล คือ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้าไปบริหารงานและพัฒนาพ้ืนที่
ท้องถิ่นของตนเอง  
 จากการศึกษา พบว่า รูปแบบการบริหารที่เหมาะสมต่อการออกนอกระบบราชการคือ 
รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันแต่มีการเปลี่ยนแปลงและให้น ารูปแบบออกนอกระบบ
ราชการมาใช้กับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังภาพที่ 3 
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รูปแบบกำรบริหำรออกนอกระบบรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้มติของสภาท้องถิ่นถือเป็นที่สิ้นสุด ถ่ายโอนทรัพยากรสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ถอดถอนการก ากับดูแลโดย
กระทรวงมหาดไทย 

จัดตั้งสภาท้องถิ่นระดับจังหวัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3 รูปแบบการบริหารที่เหมาะสมต่อการออกนอกระบบราชการ 
  
 จากภาพประกอบที่ 3 แสดงถึงรูปแบบการบริหารที่เหมาะสมต่อการออกนอกระบบราชการ 
ซึ่งประกอบด้วย 2 ประเด็นคือ 
 ประเด็นแรก รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันแต่มีการเปลี่ยนแปลง คือ ให้มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 ระดับ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบน (Upper Tier) และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง (Lower Tier) ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่างให้มี
การยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบนให้
มีการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นของการยุบองค์การบริหารส่วนจังหวัด เนื่องจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดยังคงมีความส าคัญต่อการพัฒนาพ้ืนที่ แต่ให้มีการปรับปรุงบทบาทขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดให้ท าหน้าที่ภาพรวมของจังหวัด ส าหรับการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเป็น
เทศบาลต าบลหรือควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือให้มีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะ ทั้งนี้การยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล 
และมีการก าหนดโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบสองชั้นคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับบน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง ได้แก ่เทศบาล 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร เพราะองค์กรปกครอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาล 

เทศบาลต าบล เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 

- ประสานงาน 
- ภารกิจภาพรวมของ
จังหวัด 
- สนับสนุน อปท. แต่
ห้ามแทรกแซง 
 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับบน 

- ยกฐานะ อบต.ขนาดใหญ่ 
- ควบรวม อบต.ขนาดเล็ก 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับล่าง 
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ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลเป็นการปกครองท้องถิ่นที่เป็นรูปแบบสากลและเมื่อยกฐานะเป็น
เทศบาลจะท าให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่างเพียงรูปแบบเดียวเหมือนกันทั่วประเทศ มี
ภารกิจและอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจนและสะดวกต่อการตีความทางกฎหมาย รวมถึงลดความสับสนของ
ประชาชนในภาพรวม แต่อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งเทศบาลต้องมีความยืดหยุ่นในการจัดโครงสร้างการ
บริหารงานของเทศบาลให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ โดยโครงสร้างในรูปแบบทั่วไปมีลักษณะ
เหมือนกัน แต่พ้ืนที่ใดมีลักษณะพิเศษ มีบริบทเฉพาะ มีความต้องการหรือประชาชนเรียกร้องให้
เทศบาลด าเนินการ เทศบาลสามารถจัดโครงสร้างองค์กรของเทศบาลและการบริหารจัดการได้ตาม
บริบทของพ้ืนที่ เช่น เทศบาลด้านการจัดการท่องเที่ยว เทศบาลด้านการจัดการป่าชุมชน ทั้งนี้การ
ออกแบบโครงสร้างและหน่วยงานภายในสังกัดเทศบาลให้เป็นไปตามมติของสภาเทศบาลเท่านั้นและ
ให้รายงานต่อหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลทราบเพียงเท่านั้น โดยหน่วยงานก ากับดูแลไม่สามารถ
ดัดแปลงหรือแก้ไขโครงสร้างหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
 การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลอาจจะมาจากการควบรวมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพจ ากัด มีขนาดเล็กในพ้ืนที่ใกล้เคียงกันเพ่ือให้เป็นเทศบาลที่มีขนาด
ใหญ่ขึ้น อันเป็นการเพ่ิมงบประมาณและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการลดจ านวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้ประหยัดงบประมาณค่าบริหารจัดการองค์กร ค่าใช้จ่ายประจ าได้ 
เช่น ค่าจ้างบุคลากรที่เป็นสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ส านักงาน เป็นต้น ส าหรับส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกยุบรวมให้คงไว้เช่นเดิมแต่ให้เป็น
สถานที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานงานระหว่างส่วนราชการกับประชาชนในเขตพ้ืนที่หรือจัดท าเป็น
ศูนย์ให้ความรู้แก่ประชาชน  
 การยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลใช้เกณฑ์รายได้เป็นตัวก าหนดคือ 
พ้ืนที่ใดที่จะจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลจะต้องมีรายได้ไม่ต่ ากว่า 12 ล้านบาท (ไม่รวมเงินอุดหนุน) มี
จ านวนประชากรจ านวน 7,000 คนขึ้นไป มีความหนาแน่นไม่ต่ ากว่า 1,500 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตร
และได้รับความเห็นชอบจากราษฎรในท้องถิ่น ส าหรับการควบรวมองค์การบริหารส่วนต าบลแล้วยก
ฐานะเป็นเทศบาลนั้นสามารถเกิดข้ึนได้ในสองประเด็นคือ ประเด็นแรก องค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้นและมีการควบรวมกันกับองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ข้างเคียงด้วยกัน
และยกฐานะเป็นเทศบาล ประเด็นที่สอง คือ องค์การบริหารส่วนต าบลควบรวมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนที่มีขนาดใหญ่กว่า เช่น เทศบาลต าบล เทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ทั้งนี้
เกณฑ์ในการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ค านึงถึงจ านวนประชากร บริบทของพ้ืนที่ 
ศักยภาพในการหารายได้ การใช้จ่ายและเกณฑ์ลักษณะภูมิสังคม เช่น อาจน าเกณฑ์ตามมาตรา 41 
ของพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลที่ก าหนดเกณฑ์ว่าหากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลใดมีประชากรไม่ถึง 2,000 คน ให้ยุบรวมเข้ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเขต
ติดต่อกันภายในเขตอ าเภอเดียวกัน แต่ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ห่างไกล เช่น ภูเขา 
เกาะ เป็นต้น อาจมีการยกเว้นหรือพิจารณาเป็นรายกรณี ส าหรับการจัดตั้งเทศบาลสามารถกระท าได้
โดยกระทรวงมหาดไทยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาและออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น 
การยกฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดผลส าเร็จ
นั้น ควรมีการจัดท ากฎหมายเพื่อควบรวมและยกฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ปรับปรุงบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มี
หน้าที่ในการประสานงาน อ านวยการ ที่ปรึกษาและท าภารกิจในภาพรวมของจังหวัดที่มีการลงทุน
ขนาดใหญ่เช่น การขนส่งมวลชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขนาดใหญ่ การศึกษาเฉพาะทาง 
ระบบพลังงานที่บริหารเมืองขนาดใหญ่ เป็นต้น และไม่เกี่ยวข้องกับงานด้านการป้องกันประเทศ 
ความมั่นคง ด้านการคลังของรัฐ ระบบเงินตรา กระบวนการยุติธรรม แต่งานด้านความสงบเรียบร้อย
ภายในจังหวัดสามารถด าเนินการได้ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกรณีการท าธุรกิจ การร่วมทุน
จัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามาด าเนินการได้ ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ระดับจังหวัดหรือพ้ืนที่ใกล้เคียงควรร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งสหการหรือ
จัดตั้งเป็นองค์การมหาชนเพ่ือด าเนินภารกิจหน้าที่ด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะและให้มีคณะกรรมการ
บริหารสหการหรือองค์การมหาชนประกอบด้วยผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในภารกิจนั้นๆ และตัวแทนจากภาคประชาชน นอกจากนี้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสรร
งบประมาณท่ีเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาล โดยค านึงถึงเขตพ้ืนที่ ลักษณะของพ้ืนที่ จ านวนประชากร
รายได้ท้องถิ่นและหลักความเสมอภาคและความเป็นธรรม รวมทั้งให้ความส าคัญกับการร่วมมือ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคเอกชนอ่ืนๆ (Public-Private Partnership : PPP) เพ่ือ
ท าภารกิจสาธารณะด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งการร่วมมือในลักษณะนี้เป็น
การช่วยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการจัดให้บริการสาธารณะที่จ าเป็นต้องใช้
ทรัพยากรจ านวนมาก เช่น การจัดการขยะ การจัดการป่าชุมชน เป็นต้น  
 ประเด็นที่สองคือ ให้น ารูปแบบการออกนอกระบบราชการมาใช้กับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและยกฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ดังต่อไปนี้ 
 ด้านการบริหารงานบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีอ านาจในการบริหารงานบุคคล
ในทุกกระบวนการ คือ กระบวนการจัดสอบ การสรรหาบุคลากร การว่าจ้าง การก าหนดอัตรา
เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการอ่ืนๆ การโอน ย้าย ของบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยไม่ต้องขออนุญาตจากราชการส่วนกลางและให้มติของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือ
เป็นที่สิ้นสุด ส าหรับกระบวนการก ากับดูแลบุคลากรส่วนท้องถิ่น ให้การยกเลิกระบบการก ากับดูแล
บุคลากรส่วนท้องถิ่นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ ทั้งนี้ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่
ในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด โดยในระดับชาติให้มีหน่วยงาน
ที่ท าหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพียงหน่วยงานเดียวและมีสถานะเป็นนิติบุคคล และ
ในระดับจังหวัดก็เช่นเดียวกันคือ ให้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นในระดับจังหวัดเพียงหน่วยงานเดียวและมีสถานะเป็นนิติบุคคล พร้อมกันนี้เพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรส่วนท้องถิ่นนั้น เห็นควรให้มี
การจัดตั้งสหภาพข้าราชการท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เป็นสถาบันส าหรับการรักษา
ผลประโยชน์และต่อรองกับรัฐบาล  
 ด้านการบริหารการเงินและการคลัง รวมถึงงบประมาณต่างๆ นั้น รัฐบาลกลางควรยกเลิก
ระบบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเพ่ิมสัดส่วนเงินอุดหนุนทั่วไป โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน
อุดหนุนทั่วไปที่ค านึงถึงความเป็นธรรมและบริบทของพ้ืนที่ ศักยภาพในการหารายได้ขององค์กร



  

 

184 

ปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องใช้งบประมาณนั้น ไม่ควรน ามานับ
รวมกับสัดส่วนเงินอุดหนุนทั่วไปเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความเป็นอิสระในการใช้จ่าย
งบประมาณที่ต้องด าเนินการตามภารกิจนโยบายของรัฐบาล ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
อ านาจและหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
สัดส่วนที่สูงกว่ารัฐบาลจัดเก็บให้และต้องมีอ านาจ หน้าที่ในการก าหนดอัตราภาษี ค่าธรรมเนียมใน
พ้ืนที่ได้เอง โดยการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ รายได้ รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
มติของสภาท้องถิ่นถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ 
นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลกลางควรร่วมกันจัดท ากฎหมายรายได้ท้ องถิ่น
เพ่ือให้การก าหนดแหล่งที่มารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน ารายได้และงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรมาก าหนดรายจ่าย วิธีการใช้
จ่าย กฎ ระเบียบงานพัสดุได้เองตามความเหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ด้านภารกิจและอ านาจหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการก าหนดและ
ออกแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ กิจกรรม ได้เองโดยไม่ต้องขออนุญาตจากราชการส่วนกลาง
และให้มติของสภาท้องถิ่นถือเป็นที่สิ้นสุดในการก าหนดข้อบัญญัติเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่และวิธีการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เพ่ือให้อ านาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะมี
ความชัดเจนควรจัดแบ่งภารกิจหน้าที่ระหว่างราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วน
ท้องถิ่นให้มีความชัดเจน โดยภารกิจใดที่เป็นของส่วนราชการต่างๆ ที่ด าเนินการในเขตพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ งบประมาณ บุคลากรและทรัพยากรของส่วน
ราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับภารกิจใดที่มีขนาดใหญ่หรือเกินกว่าศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการจัดท าภารกิจร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
รูปแบบจัดตั้งสหการหรือท าข้อตกลงร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมกันจัดตั้งองค์การมหาชน นอกจากนี้ การบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องมีความเป็นอิสระเพ่ือรองรับภารกิจและหน้าที่โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถออกแบบ 
ก าหนดโครงสร้าง แผนก หรือหน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่และภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถก าหนดรูปแบบและเงื่อนไขสัญญาในการจัดบริการสาธารณะรวมถึงก าหนดมาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองได้  
 ด้านการก ากับดูแลและกฎหมาย รัฐส่วนกลางควรใช้วิธีการก ากับดูแลภายหลังการกระท า
แทนระบบการควบคุมการตัดสินใจก่อนการกระท าและให้อ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น กฎ ระเบียบ ที่บังคับใช้ในท้องถิ่นได้เอง โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนกลาง พร้อมกันนี้ควรยกฐานะกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักดิ์หรือระดับเท่าเทียมกับกฎหมาย ระเบียบของกระทรวง กรม 
เพ่ือให้มีอ านาจในการบังคับใช้เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ควรยกเลิกระบบหนังสือราชการและใช้วิธีการ
ประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ ด้วยการสื่อสารที่เข้าใจง่ายและสะดวก กระทรวงมหาดไทยควรลด
บทบาทการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยในล าดับแรกควรยกเลิกระบบการก ากับดูแล
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอและให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอท าหน้าที่
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ประสานงานระหว่างส่วนราชการต่างๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น และจัดตั้งสภา
ประชาชนท้องถิ่นในระดับจังหวัดเพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแล ตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือให้การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี พร้อมกันนี้ให้
จัดตั้งศาลท้องถิ่นเพ่ือท าหน้าที่ในการพิจารณาคดีท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
อภิปรายผล 

 
 การจัดระเบียบการปกครองประเทศไทยได้มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน ถ้าหากนับตั้งแต่
การก่อร่างสร้างราชอาณาจักรที่เป็นประเทศไทย ณ ปัจจุบันตอนนี้ก็เริ่มตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรี
อยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งในแต่ละช่วงของราชธานีนั้นมีรูปแบบการปกครอง
ประเทศ รูปแบบการบริหารประเทศที่แตกต่างกันตามผู้น าประเทศ ซึ่งในอดีตผู้น าประเทศหรือผู้น า
ราชธานีคือพระมหากษัตริย์ แต่จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน และหากพิจารณาถึงรูปแบบการบริหาร
แผ่นดิน ณ ปัจจุบันตอนนี้ มีผลสืบเนื่องจากการปฏิรูปการปกครองประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่ง
เปรียบเปรยได้ว่าเป็นการยกเครื่องรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินที่มีมาอย่างยาวนาน โดยรัชกาล
ที่ 5 ทรงก าหนดกรอบการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 3 รูปแบบ คือ การบริหาร
ราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้สาเหตุที่
พระองค์ทรงปฏิรูปขนานใหญ่ สืบเนื่องมาจากก่อนรัชกาลที่ 5 ได้มีการเปิดประเทศเพ่ือท ามาค้าขาย
กับต่างชาติจึงท าให้มีวิทยาการ องค์ความรู้ต่างๆ หลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยพร้อมกับมีการส่งเชื้อ
พระวงศ์ไปศึกษาต่างประเทศ จึงท าให้ในยุคสมัยรัชกาลที่ 5 มีเชื้อพระวงศ์ที่ส าเร็จการศึกษากลับมา
ประเทศไทยและมีการส่งเชื้อพระวงศ์รวมถึงคนไทยไปเรียนต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ท าให้พระองค์ท่านทรงปฏิรูปประเทศ โดยเชื้อพระวงศ์ที่ส าเร็จการศึกษาและเอกอัครราชทูต
ต่างๆ ได้ทรงแนะน าให้พระองค์เร่งปฏิรูปการปกครองประเทศเพ่ือให้มีความทันสมัยเยี่ยงอย่างประเทศ
ตะวันตกที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตย ผนวกกับในยุครัชกาลที่ 5 พระองค์ท่านทรงเปิดประเทศมาก
ขึน้รับอารยธรรมตะวันตก ได้ทราบถึงความเจริญของประเทศตะวันตกคือยุโรปที่ส่วนใหญ่ปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยหรือมีการปกครองในระบอบพระมหากษัตริย์แต่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ จึงท าให้
รัชกาลที่ 5 ปฏิรูประบบการบริหาราชการแผ่นดินหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ (Paradigm 
Shift) ของการบริหารราชการแผ่นดินไทย ซึ่งองค์ประกอบหนึ่งที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการ
บริหารราชการแผ่นดินคือ การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยพระองค์ได้ทรงสถาปนาสุขาภิบาล
กรุงเทพมหานครขึ้นเพ่ือให้บริหารจัดการภายในพ้ืนที่พระนครและใช้ส าหรับฝึกฝนการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย รวมถึงในยุคต่อมา แม้ประเทศไทยจะมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
แล้วก็ตาม แต่อ านาจในการบริหารประเทศยังคงอยู่ภายใต้ชนชั้นน าของประเทศหรือคณะผู้บริหาร
ประเทศ รวมทั้งการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ ของประเทศไทยก็
เกิดจากนโยบายหรือความประสงค์ของรัฐบาลส่วนกลางเป็นหลักมากกว่าที่จะเกิดจากการเรียกร้อง
ของประชาชนในระดับรากฐาน ดังสังเกตได้จาก การจัดตั้งเทศบาลในสมัยรัชกาลที่ 7 ก่อนที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศ รัชกาลที่ 7 ได้มีแนวคิดในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รูปแบบเทศบาลเพ่ือเป็นโรงเรียนส าหรับการฝึกฝนเรียนรู้ เกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย แต่รูปแบบเทศบาลได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นรูปธรรมในสมัยการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยรัฐบาลคณะราษฎร์มีความประสงค์ให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
เทศบาลเพียงรูปแบบเดียวทั่วประเทศ แต่อย่างไรก็ตามในยุคสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ได้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นเพ่ือท า
หน้าที่ในการบริหารจัดการสาธารณะในพ้ืนที่ชนบทหรือพ้ืนที่ที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาล ทั้งนี้การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ นั้น เกิดจากกระแสและแนวคิด
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ก าลังต่อสู้กับแนวคิดคอมมิวนิสต์ โดยใช้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นกลไกในการต่อสู้กับแนวคิดคอมมิวนิสต์ แม้ในระยะ 20 ปีที่ผ่านมา แนวคิดคอมมิวนิสต์ได้
ค่อยๆ จางหายไปจากสังคมโลกแล้วก็ตาม แต่การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศก็
ยังคงอยู่ภายใต้การออกแบบจากรัฐบาลส่วนกลางและนโยบายของรัฐบาลเป็นหลัก ซึ่งจากการศึกษา
พบว่านโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอ านาจไม่มีความ
ต่อเนื่องกันและเป็นนโยบายล าดับรอง โดยเฉพาะรัฐบาลในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาไม่ค่อยให้ความส าคัญ
กับการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอ านาจ เพราะในช่วงเวลาดังกล่าวรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพทาง
การเมือง เกิดความแตกแยกของคนในชาติ จึงท าให้รัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศให้ความส าคัญกับ
การสร้างความสมานฉันท์ ปรองดองและความม่ันคงภายในชาติเป็นหลัก 
 หากพิจารณาการก่อตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยถูกจัดตั้งจากความ
ต้องการของชนชั้นน าประเทศที่ต้องการให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ของการ
ขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะการเกิดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้นั้นมีแนวคิดการกระจายอ านาจเป็นกลไกหลักของความส าเร็จของการปกครองท้องถิ่น
ประกอบกับแนวคิดการกระจายอ านาจเป็นลักษณะหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มี
ความประสงค์ให้อ านาจในการปกครองประเทศไม่อยู่ที่ผู้ใดผู้หนึ่งหรือคณะใดคณะหนึ่ง แต่อ านาจใน
การปกครองประเทศอยู่ที่ประชาชน จึงเป็นสิ่งที่แน่ชัดว่าการมอบอ านาจให้กับประชาชนจ าเป็นต้องมี
การกระจายอ านาจจากรัฐบาลส่วนกลางไปสู่ประชาชนผ่านกระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
เลือกตั้งหรือการให้ประชาชนปกครองตนเอง โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเครื่องมือหลัก
ส าหรับการปกครองตนเองของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งประเด็นดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ ด ารงค์ วัฒนา 
และคณะ (2544) ที่กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกที่มุ่งแสวงหารัฐบาลประชาธิปไตย การ
ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น การเพิ่มบทบาทของภาคประชาสังคม การใช้ระบบตลาดเสรี
ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและการสร้างค่านิยมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการผลักดัน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ่นดินภายในประเทศจากแบบรวมศูนย์อ านาจสู่การ
บริหารจัดการแบบกระจายอ านาจ (Decentralizing Governance) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้ง FakhrulKslam (2015) ได้กล่าวสนับสนุนว่า หน่วย
การปกครองท้องถิ่นสามารถช่วยสร้างกระบวนการประชาธิปไตยให้มีความเข้มแข็งขึ้น ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเพ่ิมมากขึ้นและการปกครองท้องถิ่นยังส่งผลให้ประชาธิปไตยมีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้นในระดับรากหญ้า 
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 นอกจากนี้ประเด็นการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยที่ถูกสร้างโดย
รัฐบาลนั้น ยังสอดคล้องกับ ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ (2555) ศึกษาเรื่องการปฏิรูปการกระจายอ านาจและ
การจัดการท้องถิ่น พบว่า การกระจายอ านาจของประเทศไทยเริ่มต้นจากศูนย์กลาง เกิดขึ้นอย่าง
ฉับพลันทันที ขาดกระบวนการวิเคราะห์วิจัยที่ละเอียดรอบคอบส่งผลให้โครงสร้างและอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแบบเดียวกันหมดทั้งประเทศและไม่ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม
ของการจัดตั้ง ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับวสันต์ เหลืองประภัสร์ (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่องการรวม
ศูนย์อ านาจกับการบริหารราชการแผ่นดิน : ทบทวน แนวคิด ข้อถกเถียงและข้อพิจารณาเพ่ือปฏิรูป 
ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาระบบราชการไทยที่มีมาอย่างยาวนานนั้น ไม่เคยมีการปรับรื้อหรือ
ทบทวนโครงสร้างอย่างจริงจัง ทั้งการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม การจัดตั้งองค์กรรูปแบบใหม่ๆ 
หรือการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นนั้น ยังอยู่ในลักษณะการด าเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งการ
ก าหนดมาตรการหรือแก้ปัญหาก็เป็นเรื่องเฉพาะตามห้วงเวลา จึงท าให้ระบบราชการบริหารราชการ
ไทยมีความสลับซับซ้อนและสับสนในเชิงโครงสร้าง บทบาทในการบริการสาธารณะ จึงอยู่ในสภาวะ
แตกกระจายและไร้ศูนย์กลางไม่มีการเชื่อมโยงที่สอดคล้องกัน ซึ่ง วีระศักดิ์ เครือเทพ (2557) ได้
สนับสนุนประเด็นนี้จากการวิจัยเพ่ือติดตามและประเมินผลการกระจายอ านาจของไทย พบว่า การ
กระจายอ านาจตลอดระยะเวลา 15 ปี ที่ไม่ประสบความส าเร็จคือ การกระจายอ านาจเกิดขึ้นจาก
นโยบายการกระจายอ านาจของรัฐบาลในรอบ 15 ปีที่ผ่านมาไม่ต่อเนื่องและมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
นโยบายของรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศ แต่อย่างไรก็ตามการกระจายอ านาจที่ผ่านมาก็มีใน
ประเด็นที่ส าเร็จ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้ประชาชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะที่จ าเป็น
ขั้นพ้ืนฐานโดยเฉพาะบริการการศึกษาและสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและเป็นการลดความ
เหลื่อมล้ าในโอกาสที่จะเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนในพ้ืนที่ต่างจังหวัด โดยการจัดบริการ
สาธารณะสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น เข้าถึงบริการได้สะดวกมากขึ้นและมีส่วน
ช่วยเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายของประชาชน โดยความส าเร็จของการกระจายอ านาจและการ
ปกครองท้องถิ่นเกิดจากการสนับสนุนและการรับรองสิทธิการปกครองตนเองของชุมชนท้องถิ่นไว้ใน
รัฐธรรมนูญ มีกฎหมายประกอบอ่ืนๆ ที่รองรับการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
หน่วยงานรับผิดชอบนโยบายการกระจายอ านาจโดยตรงและมีแผนงานงบประมาณและ
ระบบปฏิบัติการต่างๆ ที่รองรับการท างานของท้องถิ่นอย่างชัดเจน เช่น แผนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การขับเคลื่อนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความสนใจมากขึ้น
และมีผลเป็นรูปธรรมนั้น สืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ได้รับรองถึงความเป็นอิสระของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารกิจการของท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น ความเป็นอิสระในการ
บริหารงานบุคคล ความเป็นอิสระในการบริหารงานคลังและงบประมาณ ความเป็นอิสระในการ
ภารกิจและหน้าที่ เป็นต้น รวมทั้งเพ่ือเป็นหลักประกันความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ก าหนดให้รัฐบาลมีหน้าที่ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จ าเป็นและตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้เท่านั้น ทั้งนี้รัฐบาลจ าเป็นต้องก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะประเทศไทย
ปกครองภายใต้รูปแบบรัฐเดี่ยวและเพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนจึงต้องมีการก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้รัฐธรรมนูญจะรับรองความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระท าเท่าท่ีจ าเป็นและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด แต่
ในเชิงปฏิบัติหรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความเป็นอิสระในการ
บริหารงานด้านต่างๆ หรือกล่าวในอีกมิติหนึ่ง คือ รัฐบาลยังคงใช้กระบวนการควบคุมมากกว่าการ
ก ากับดูแลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านหน่วยงานของราชการส่วนกลาง 
ราชการส่วนภูมิภาค อันส่งผลต่อความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและน ามาสู่ปัญหาต่างๆ 
 ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการก ากับดูแลจนกระทั่ง
การควบคุมความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงสร้างการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นถูกควบคุมและสั่งการจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค ซึ่ง
มีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น ผู้ว่าราชการส่วนจังหวัดและนายอ าเภอเป็นเครื่องมือหลักในการก ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (กถ.) มี
หน้าที่ออกแบบการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น แต่ก็พบว่าการบริหารงานของ กถ. รวมถึงอ านาจ
หน้าที่ของ กถ. มีข้อจ ากัดในหลายๆ ด้าน เช่น จ านวนบุคลากรไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ สถานะ
ของ กถ. เป็นเพียงหน่วยงานระดับส านักในสังกัดส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มี
ขนาดเล็กแต่มีภารกิจในการจัดการบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศซึ่งมี เป็น
จ านวนมาก และเมื่อพิจารณาถึงความเป็นอิสระของ กถ. กับสถานะของ กถ. ก็พบว่า กถ. อยู่ภายใต้
การบังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทย จึงท าให้ขาดความเป็นอิสระและความมีมาตรฐานในการ
บริหารงานบุคลากรท้องถิ่น เพราะถูกก าหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลต่างๆ ถูกก าหนดมา
จากกระทรวงมหาดไทยและเมื่อพิจารณาถึงคณะกรรมการที่ก าหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นมีจ านวนทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด จึงท าให้เกิดความแตกต่างในมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและน ามาสู่ปัญหาการโอน ย้าย และกระบวนการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นในด้านต่างๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์ (2554) ศึกษาเรื่องปัญหา
ทางกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พบว่า ในการท า
หน้าที่โดยอาศัยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ของคณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด ที่ท าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเกิดปัญหาในเรื่อง
มาตรฐานของหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเนื่องจากในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้
มาตรฐานของคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นเป็นตัวก าหนดการปฏิบัติหน้าที่ซึ่ง
แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีคณะกรรมการกลางของตนเองส่งผลท าให้เกิดปัญหาการตัดสิน
เกี่ยวกับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งการโยกย้ายการโอนการรับโอนการเลื่อนระดับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
การสอบสวนการลงโทษทางวินัยการให้ออกจากราช การการอุทธรณ์และการร้องทุกข์มีความแตกต่าง
กันในแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในบางกรณีเกิดปัญหาจากการที่กฎหมายก าหนดให้หน่วยงานคือ
ส านั กงานคณ ะกรรมการมาตรฐานการบริห ารงานบุ คคลส่ วนท้ องถิ่ น อยู่ ภ ายใต้ สั งกั ด
กระทรวงมหาดไทยส่งผลท าให้ส านักงานดังกล่าวถูกครอบง าโดยกระทรวงมหาดไทยทั้งในเรื่องการ
บริหารงานหรือการตัดสินใจในการกระท าตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดเพราะผู้ดูแลองค์กรเป็น
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เพียงข้าราชการที่มีสายบังคับบัญชาเท่านั้นจึงท าให้ส านักงานดังกล่าวขาดความเป็นอิสระในการท า
หน้าที่ตามกฎหมายก าหนดอีกทั้งยังเกิดปัญหาทางกฎหมายในกระบวนการทางวินัยและการอุทธรณ์
ร้องทุกข ์
 ด้านการบริหารการเงินและการคลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อจ ากัดทางด้านรายได้
และการใช้จ่าย สืบเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้น้อย ซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก
แหล่งรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองมีน้อย เพราะฐานภาษีที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บได้มีน้อยหรือฐานภาษีแคบประกอบกับศักยภาพในการจัดเก็บภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีน้อย อาจจะเป็นเพราะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่จริงจังหรือไม่กล้า
ที่จะจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่พึงเป็นรายได้ของท้องถิ่นเพราะกลัวเสียคะแนนนิยมทางการเมือง
หรือแม้แต่ข้อจ ากัดทางการด้านกฎหมายที่ปิดกั้นการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การจัดท าบริการที่เป็นการแข่งขันกับภาคเอกชน การก าหนดเงื่อนไขในการจัดท า
เทศพาณิชย์ การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น และเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
รายได้ที่จัดเก็บเองจ ากัดส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพึงพารายได้ที่มาจากรัฐบาลกลาง
จัดสรรมาให้ ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รัฐบาลจัดเก็บให้และรายได้ที่เป็นเงิน
อุดหนุน ซึ่งรายได้ทั้งสองส่วนนี้รัฐบาลกลางได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรและเป็นวิธีการหนึ่งใน
การควบคุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความเป็นอิสระ
ทางด้านการบริหารงานคลังและงบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรมาให้นั้น
ได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งเงินอุดหนุนทั้งสอง
ประเภทนั้นก็มีประเด็นปัญหาที่แตกต่างกัน กล่าวคือ เงินอุดหนุนทั่วไปมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรที่ไม่
สอดคล้องกับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เกณฑ์จ านวนประชากรเป็นหลัก ส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีจ านวนประชากรมากได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปจ านวนมาก 
ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กที่มีจ านวนประชากรน้อยก็จะได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป
น้อย อีกทั้งมีการแทรกแซงงบอุดหนุนทั่วไปด้วยการก าหนดภารกิจที่เป็นนโยบายของรัฐบาลไว้ใน
งบอุดหนุนทั่วไป ส าหรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนั้นเป็นเงินที่รัฐบาลกลางได้ก าหนดเงื่อนไขในการใช้
จ่ายให้หรือกล่าวได้ว่าเป็นเงินที่รัฐบาลใช้เพ่ือควบคุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านสถาบันพรรค
การเมืองและนักการเมืองระดับชาติหรือข้าราชการระดับสูงท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งสอดคล้องกับ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และ ดารุณี พุ่มแก้ว (2560 : 124 - 136) ว่า
พรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีบทบาทส าคัญต่อการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เพราะการที่ สส.ได้รับเลือกตั้งจากพ้ืนที่จึงเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ว่าล้วนมีความต้องการดึงเงินทุนลงพ้ืนที่
จังหวัดอันเป็นฐานคะแนนเสียงจึงส่งสัญญาณต่อไปยังคณะกรรมการบริหารพรรคและประธาน
คณะกรรมการกระจายอ านาจฯ ซึ่งมีอิทธิพลในการก าหนดนโยบายและวิธีการจัดสรรเงิน อีกด้านหนึ่ง
การวิ่งเต้นของฝ่ายการเมืองท้องถิ่นเองเพ่ือท างานพัฒนาในเขตพ้ืนที่ (อบต. และเทศบาล) โดยใช้
ความพยายามหลายทาง รวมทั้งการพ่ึงการเมืองระดับชาติและผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการทั้งนี้
ความสามารถในการวิ่งเต้นของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เท่าเทียมกันและมีการคาดการณ์
ว่าการจัดสรรเงินอุดหนุนของรัฐบาลให้ท้องถิ่นมีแนวโน้มเป็นการเมืองมากขึ้น กล่าวคือ การเมื อง
ระดับชาติเข้ามามีบทบาทชี้น าการจัดสรรเงินอุดหนุนของคณะกรรมการกระจายอ านาจเพ่ิมขึ้น อัน
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ส่งผลทางลบต่อความเป็นอิสระของท้องถิ่นและการดึงเงินอุดหนุนเข้าพ้ืนที่จังหวัดมีเหตุผลทาง
การเมือง เนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องการดึงเงินทุนเข้าจังหวัดของตนมากที่สุดเพ่ือคะแนนนิยม 
นอกจากนี้ผลการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกับ บรรเจิด สิงคะเนติ (2561 : 13) เงินอุดหนุนทั่วไปจะมี
ผลกระทบการลดทอดอ านาจหรือความเป็นอิสระของท้องถิ่นด้วยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโดยเฉพาะอ านาจ
ทางการคลังเนื่องจากเงินอุดหนุนทั่วไปมีความยืดหยุ่นและท้องถิ่นสามารถใช้ดุลยพินิจในการใช้เงินได้
เอง ในขณะที่เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจะมาพร้อมกับเงื่อนไข การใช้เงินท าให้มีการท าลายความเป็น
อิสระของท้องถิ่น ความยืดหยุ่น ความมีประสิทธิภาพทางการคลังและความเสมอภาคทางการคลัง อีก
ทั้งการเข้าถึงงบประมาณหรือทรัพยากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าถึงเงินอุดหนุนเฉพาะกิจได้
ยากกว่าเงินอุดหนุนทั่วไปกล่าวคือ การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโดยทั่วไปจะมีความซับซ้อนมาก
ท าให้ท้องถิ่นขนาดเล็กอาจไม่สามารถหรือมีความเชี่ยวชาญในการเข้าสู่กระบวนการของเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจเนื่องจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแต่ละโครงการจะมีสูตรและเกณฑ์แตกต่างกันซึ่งอาจเกิดความ
สับสนและความซับซ้อนของการใช้งานแก่ผู้ใช้เงินในโครงการของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 ด้านภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทับซ้อนกันระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง (องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล มีภารกิจซ้ าซ้อนกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค เพราะ
ไม่มีการก าหนดภารกิจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนว่าหน่วยงานใดมีหน้าที่รับผิดชอบและบางภารกิจหน้าที่มี
หลายหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในขณะเดียวกันบางภารกิจหน้าที่ไม่มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบ ท าให้
ประชาชนเกิดความสับสนและงานนั้นก็จะเกิดปัญหาตามมาและหากพิจารณาถึงความสับสน ความ
ซ้ าซ้อนของภารกิจหน้าที่อาจเกิดจากระบบราชการที่มีขนาดใหญ่โต มีการแบ่งโครงสร้างและบทบาท
หน้าที่ที่ซับซ้อน ท าให้หน่วยงานระดับล่างและระดับปฏิบัติมีความสับสน ความซ้ าซ้อนของบทบาท
หน้าที่น าไปสู่การเกี่ยงงานเพ่ือปัดความรับผิดชอบหรือเกิดการท างานซ้ าซ้อน อีกทั้งการจัดสรร
งบประมาณก็จะไม่มีประสิทธิภาพ มีลักษณะกระจายงบประมาณ (เบี้ยหัวแตก) ไปตามหน่วยงานที่
รับผิดชอบภารกิจหน้าที่นั้น ทั้งๆ ที่ในข้อเท็จจริง พบว่า ภารกิจหน้าที่เดียวกันมีหลายหน่วยงาน
รับผิดชอบและรัฐบาลกลางก็จ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณมาให้หน่วยงานๆ และเมื่อมีการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการด าเนินงานในภารกิจเดียวกันระหว่างราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะมีข้อจ ากัดในประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน อันเนื่องมาจากข้อจ ากัดทางด้านบุคลากร งบประมาณและวัสดุ อุปกรณ์ และเมื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพต่ าในการด าเนินภารกินนั้น จึงเป็นเหตุผลให้ราชการส่วนกลางและ
ราชการส่วนภูมิภาคดึงภารกิจนั้นกลับคืนโดยอ้างเหตุว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความพร้อมใน
การจัดภารกิจที่เป็นการให้บริการสาธารณะ ซึ่งการดึงภารกิจกลับคืนนั้นราชการส่วนกลางและ
ราชการส่วนท้องถิ่นมิได้เรียกภารกิจคืนเฉพาะบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่พร้อม แต่ใช้วิธีการ
เรียกภารกิจคืนจากทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งไม่มีความเป็นธรรมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความพร้อม นอกจากนี้ ความพร้อมในการด าเนินภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถพิจารณาได้จากกระบวนการถ่ายโอนภารกิจพบว่า การถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ส่วนราชการต่างๆ มักจะโอนงานให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ไม่ถ่ายโอนทรัพยากรการบริหาร จึงท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนิน
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ภารกิจได้และน าไปสู่ความไร้ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการควบคุมการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากส่วนราชการต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน อันส่งผลต่อความเป็นอิสระในการ
จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในประเด็นนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงระวี 
สวัสดิบุตร (2551) ศึกษาเรื่องปัญหาที่ เกิดจากการแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ ในการจัดท าบริการ
สาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่าพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์
ที่ชัดเจนในการแบ่งแยกอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ประกอบกับกฎหมายฉบับนี้มิได้มี
สถานะเป็นกฎหมายพิเศษ ท าให้ไม่สามารถยกเลิกบทบัญญัติในกฎหมายอื่นที่ขัดหรือแย้งกันได้ อีกท้ัง
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายเพ่ือ
ถ่ายโอนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ ประเด็นการทับซ้อนของอ านาจหน้าที่นั้น ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (2557 : 27-28) ได้ให้ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า อ านาจต่างๆ ยังถูก
รวมศูนย์ไว้ที่ส่วนกลาง ขณะที่การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นยังคงมีอ านาจบางส่วนที่
ทับซ้อนกัน ก่อให้เกิดช่องว่างของการบริหารและการให้บริการประชาชน 
 และเมื่อพิจารณาถึงการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความล้าช้าไม่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้สืบเนื่องจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่มีความพร้อมในรับภารกิจที่ถ่ายโอนหรือรัฐบาลกลางไม่พร้อม ไม่จริงใจที่จะถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประเด็นนี้สามารถพิจารณาเพ่ิมเติมได้จากงานวิจัยของ   
วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ (2557) พบว่า การถ่ายโอนภารกิจ ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างล่าช้า ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการ
บริหารจัดการเมืองและชุมชนท้องถิ่นในขอบเขตที่จ ากัดอย่างมาก ในขณะที่เมืองก าลังขยายตัวและ
เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมกับมีปัญหาการบริหารจัดการเมืองที่เพ่ิมขึ้น ประกอบกับการถ่ายโอนภารกิจ
ส่วนใหญ่ถูกถ่ายโอนลงไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง ซึ่งมีขีดความสามารถจ ากัดท าให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถรับภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนลงไปได้อย่างเต็มที่  พร้อมกันนี้ 
วสันต์ เหลืองประภัสร์ (2558) ได้แสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า การส่งเสริมบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยปฏิบัติการในระดับพ้ืนที่จึงยิ่งเกิดข้อจ ากัดค่อนข้างมาก เนื่องจาก
ฐานทางอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการด าเนินภารกิจในเชิงนโยบายส าคัญต่างๆ ยังคง
กระจุกตัวอยู่ที่กรมส่วนกลาง แม้ว่ากระบวนการกระจายอ านาจที่ได้ด าเนินมาจะน าไปสู่การถ่ายโอน
ภารกิจหน้าที่และทรัพยากรจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้น แต่โดยภาพรวมแล้ว การถ่ายโอนส่วน
ใหญ่มักจะเป็นการถ่ายโอนตามรายกิจกรรมการบริการสาธารณะต่างๆ ที่ส่วนกลางเคยจัดท าอยู่เดิม
แต่มิได้เกิดสิ่งที่เรียกว่า การโอนอ านาจ (Devolution) ตามกฎหมายในการจัดท ากลุ่มบริการต่างๆ ใน
ลักษณะเด็ดขาดชัดเจนและเป็นการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของอ านาจหน้าที่จากส่วนกลางไปสู่
ท้องถิ่นโดยสมบูรณ์ 
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 การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลต่อความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสูง ถึงแม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ก าหนดให้การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกระท าเท่าที่จ าเป็นโดยไม่ขัดต่อหลักการปกครองตนเอง แต่ในทางปฏิบัติพบว่าระดับของการ
ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสูงและมีหลายหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จึงท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความเป็นอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 
(2551 : 35) กล่าวว่า ในความเป็นจริงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความเป็นอิสระในการด าเนิน
กิจกรรมใดได้อย่างที่ตนต้องการทั้งหมดหรือเรียกได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังอยู่ในการก ากับ
ดูแลและควบคุมจากราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้หลายวิธีการ เช่น การก ากับดูแลโดยบุคคลมีเป็นตัวแทนจากส่วน
ราชการ ก ากับดูแลด้วยกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งทุกกระบวนการก ากับดูแลต้องมีพ้ืนฐานของกฎหมายเป็น
ที่รองรับเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานราชการตามระเบียบการบริหารราชการ
แผ่นดิน และหากพิจารณาจากแนวคิดการปกครองท้องถิ่นที่แท้จริงแล้วนั้น พบว่าธรรมชาติของการ
ปกครองท้องถิ่นไม่ควรมีการออกแบบให้เป็นส่วนราชการเพราะการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการโดยประชาชนและอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของประชาชนเป็นหลักไม่ใช่
เป็นไปตามระบบ ระเบียบราชการ ดังที่ พงศ์โพยม วาศภูมิ (2558 : 144) มีความเชื่อว่าชาวบ้านไม่รู้
ว่าเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นของใคร ความรู้สึกเป็นเจ้าของนั้นมีน้อย เหตุที่เป็นอย่างนี้
เพราะเราไปท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นราชการ เป็น 1 ใน 3 ของการบริหารราชการ
แผ่นดิน พอเอาคราบราชการไปครอบ คนที่เป็นลูกหลานชาวบ้านก็เลยเป็นอ ามาตย์  
 ดังนั้นเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระเพ่ิมมากขึ้นและเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของการปกครองตนเองที่แท้จริง ควรมีการออกแบบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เป็น
ส่วนราชการ เพราะเมื่อใดเป็นส่วนราชการจะท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกมีการแบ่งชนชั้น กล่าวคือ 
ประชาชนจะรู้สึกเกรงกลัวในระบบราชการ เกรงกลัวข้าราชการ ถึงแม้ในปัจจุบันประชาชนจะมีสิทธิ 
มีเสรีภาพเพ่ิมมากขึ้น แต่ในมุมมองของประชาชนในเขตชนบทยังมีการเกรงกลัวในระบบราชการอยู่
บ้าง อย่างไรก็ตามเมื่อไม่สามารถออกแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หลุดพ้นจากการเป็นระบบ
ราชการได้หรือท าได้ยากนั้น ก็ควรมีการส่งเสริมความเป็นอิสระให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
รัฐจะต้องพยายามลดระดับการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีการยกเลิกบรรดา
มาตรการก ากับดูแลที่ไม่ใช่เป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายและต้องตระหนักว่าการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรกระท าเท่าที่มีความจ าเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ต้องมีการก าหนดมาตรฐานกลางขึ้น
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือของรัฐในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงเน้นกระบวนการ
ก ากับดูแลภายหลังการกระท า โดยอาจใช้ศาลปกครองเป็นกลไกท่ีมีอ านาจในการเพิกถอนการกระท า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหากพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ให้
เป็นไปตามกฎหมายและที่ส าคัญคือ ควรต้องเน้นบทบาทของภาคประชาชนในกระบวนการก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากขึ้น (สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะ, 2551) และในท้ายที่สุดแล้วควร
ยุบการบริหารราชการส่วนภูมิภาค โดยมีล าดับขั้นการยุบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคแบบค่อยๆ 
เป็นค่อยๆ ไป ซึ่งสอดคล้องกับ ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล (2555) การบริหารราชการส่วนภูมิภาคนั้น ยังคงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องด ารงอยู่ต่อไปอย่างน้อยในระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 10 ปี แต่ทั้งนี้บทบาทและหน้าที่
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ของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคไม่ควรมีเพ่ิมมากขึ้น ไม่ควรจัดตั้งส่วนราชการใหม่ๆ ในภูมิภาค 
และควรมีการปรับปรุง โดยเร่งถ่ายโอนภารกิจของราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนภูมิภาคท าหน้าที่เพียงการก ากับดูแลและการจัดภารกิจที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการได้ด้วย ทั้งนี้ราชการส่วนภูมิภาคเองก็ควรปรับแนวคิดและ
บทบาทของตนเอง โดยต้องตระหนักว่าผลจากการด้านการกระจายอ านาจนั้น ย่อมท าให้บทบาทของ
ราชการส่วนภูมิภาคต้องเปลี่ยนไป 
 การลดบทบาทของราชการส่วนภูมิภาค โดยเพ่ิมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
มากขึ้นนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการท้องถิ่นให้ดีใน
ทุกๆ ด้านเพ่ือรองรับการภารกิจที่จะถ่ายโอน ซึ่งสอดคล้องกับ ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย (2557 : 
27-28) ศึกษาเรื่องกรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่นพบว่า การปฏิรูปการ
ปกครองท้องถิ่นควรให้ความส าคัญกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ด้วยการเปิดโอกาสให้ท้องถิ่น
ต่างๆ มีอ านาจจัดการดูแลกิจการหลายๆ ด้านของตนเองมากข้ึนอย่างเหมาะสม มีการกระจายอ านาจ
การตัดสินใจ สั่งการ บริหารและก ากับดูแลลงไปในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นเพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถ
ปกครองและบริหารจัดการตนเองได้อย่างเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ควรให้
กระบวนการและกลไกต่างๆ ในการปกครองท้องถิ่นของผู้บริหารทุกระดับเป็นไปอย่างโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้การถ่ายโอนภารกิจและอ านาจหน้าที่อาจ
เริ่มต้นจากการทบทวนภารกิจในการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจนแ ละ
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ดังข้อเสนอแนะของ วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ (2557) ว่า รัฐควร
ต้องกระจายอ านาจให้กว้างขวางและเข้มข้นมากยิ่งขึ้น มีการปรับปรุงแนวคิดในการถ่ายโอนภารกิจสู่
ท้องถิ่นใหม่ โดยก าหนดให้ท้องถิ่นขนาดเล็กมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานเพียงไม่กี่ประเภท
เท่าที่ท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีการทบทวนและยกเลิกมาตรการ
ควบคุมท้องถิ่นที่ไม่จ าเป็น นอกจากนี้ ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล (2555) วสันต์ เหลืองประภัสร์ (2559) และ
แสงระวี สวัสดิบุตร (2551) ได้มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าควรมีการก าหนดหลักการ
ทั่วไปเกี่ยวกับประเภทของบริการสาธารณะและขอบเขตของอ านาจและหน้าที่ของรัฐและขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนโดยให้ความส าคัญกับการประนีประนอม เสริมสร้างระบบการ
ประสานงาน จัดวางบทบาทในระบบโครงสร้างบริหารราชการที่มีอยู่เดิมเพ่ือสร้างเป้าหมายรวมกัน
อย่างมีเอกภาพในเชิงนโยบาย การจัดแบ่งบทบาทและอ านาจหน้าที่ภายใต้แนวคิด ส่วนกลางคิด 
ภูมิภาคประสาน ท้องถิ่นท า ต้องก าหนดบทบาทของราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดท าบริการสาธารณะที่มีจุดเชื่อมโยงกับประชาชน และควรมีการปรับปรุงโครงสร้างของ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถบังคับใช้กฎหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยก าหนดให้ค าสั่งและมติของคณะกรรมการมีสภาพบังคับต่อส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นอีกคณะหนึ่งเพ่ือท า
หน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาและข้อพิพาทเกี่ยวกับขอบเขตของอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะของรัฐและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนมีการน าคดีฟ้องสู่ศาลปกครอง 
 การศึกษาถึงรูปแบบการบริหารที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกนอก
ระบบราชการ สืบเนื่องมาจากข้อจ ากัดในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ระบบ
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ราชการอันน ามาสู่การไม่มีความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่แท้จริง ซึ่งผู้วิจัยมีความเชื่อว่าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออกนอก
ระบบราชการแล้วจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการบริหารงานเพ่ิมมากขึ้น
และบทบาทของราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะน้อยลง โดยราชการส่วนกลางและราชการส่วน
ภูมิภาคจะท าหน้าที่บริหารจัดการในภาพรวมของประเทศและประสานงานระหว่างส่วนราชการต่างๆ 
และในท้ายที่สุดแล้วผลประโยชน์ก็จะเกิดแก่ประชาชนเพราะการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแต่ละพ้ืนที่
ย่อมมีความแตกต่างกันภายใต้บริบทของสภาพแวดล้อม ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม   
อัตลักษณ์ จึงท าให้รัฐบาลกลางไม่สามารถมาด าเนินการสิ่งที่เป็นรายละเอียดเฉพาะของแต่ละพ้ืนที่ได้ 
และต้องเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการสิ่งดังกล่าวภายใต้แนวคิดที่ว่า 
“ปัญหาในท้องถิ่น ต้องแก้ไขโดยคนท้องถิ่น” ดังนั้นการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรมีความยืดหยุ่นไปตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่และไม่อยู่ภายใต้พันธการของระบบราชการซึ่ง
สอดคล้องกับ ไพโรจน์ ภัทรนรากุล (2547) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยว่า มหาวิทยาลัยคงไม่สามารถด าเนินภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
ระบบโครงสร้างปัจจุบัน (ระบบราชการ) และมีความจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยต้องปฏิรูปตนเองเพ่ือรับใช้
สังคมมากขึ้น โดยไม่ยึดติดกับโครงสร้างของระบบราชการที่เป็นอยู่ แต่แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
และสถาบันการศึกษาควรมีความเป็นอิสระในทางความคิด ควรมีรูปแบบทางเลือกที่เป็นทางออกที่
สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาและทิศทางของการพัฒนา นอกจากนี้ รอนด้า ต้นเสถียร (2547) ได้
ท าการวิจัยเรื่องกระบวนการก าหนดนโยบายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาลของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผลการวิจัยพบว่า กระบวน
ก าหนดนโยบายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐบาลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีปัญหาเกิดจากการอยู่ภายใต้กรอบของระบบราชการซึ่งการริเริ่ม
นโยบายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐได้รับการริเริ่มจากนโยบายของรัฐบาลและให้สภา
มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจในการตัดสินใจยกร่างนโยบายทั้งนี้ ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาลได้แก่ สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีความพยายามในการผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกนอก
ระบบราชการ ดังเช่นโรงพยาบาลบางแห่งและมหาวิทยาลัยบางแห่งได้ออกนอกระบบราชการแล้ว 
แต่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืน เช่น มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โรงพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นต้น 
ซึ่งจากการออกนอกระบบราชการของหน่วยงานต่างๆ นั้น ได้สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในเชิง
ของการบริหารและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางที่ดี ดังงานวิจัยของ ดวงพร โสภา (2544) 
ศึกษาเรื่องผลกระทบของการออกนอกระบบราชการจากโรงพยาบาลรัฐเป็นโรงพยาบาลในก ากับของ
รัฐต่อการจัดบริการสุขภาพในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลบ้านแพ้วตามการรับรู้ของผู้รับบริการงาน
บริการผู้ป่วยนอกคลินิกฝากครรภ์ คลินิกสุขภาพเด็กดี และผู้ปฏิบัติงานในมิติโครงสร้าง กระบวนการ
และผลลัพธ์ ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ของผู้รับบริการผู้ป่วยนอกมีความคิดเห็นว่าโรงพยาบาลมีการ
เปลี่ยนแปลงจากก่อนออกนอกระบบมากและเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งในมิติ
โครงสร้าง ได้แก่ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เครื่องมือทันสมัย มิติกระบวนการ ได้แก่ การตรวจ
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รักษา การนัดพบแพทย์ การได้รับค าแนะน าจากพยาบาล และการมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับช่วยเหลือดูแล 
และมิติผลลัพธ์ ได้แก่ ความมั่นใจในการรักษา การเสียเวลาตรวจและการได้รับค าแนะน าในการใช้ยา 
เป็นไปในทิศทางเดียวกับการรับรู้ของผู้ปฏิบัติงานที่เห็นว่า โรงพยาบาลมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ้น ทั้งมิติโครงสร้าง กระบวนการ และผลลัพธ์ แต่การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคล พบว่า 
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกไม่ค่อยดีเพราะมีการย้ายเข้า ออกมาก รู้สึกไม่ค่อยมั่นคงต่อการออกนอก
ระบบราชการ โรงพยาบาลจึงควรด าเนินการด้านการถ่ายทอดนโยบายที่ชัดเจน การจัดท าแผน
อัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากรเพ่ือการบริการรวมทั้งการประชาสัมพันธ์ทั้งในโรงพยาบาลและใน
ชุมชนและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล และคณะ (2546) ศึกษาเรื่อง
ผลกระทบที่มีต่อประชากรในเขตอ าเภอบ้านแพ้วภายหลังการออกนอกระบบราชการและอยู่ภายใต้
การก ากับของรัฐ : กรณีศึกษา โรงพยาบาลบ้านแพ้ว พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจการให้บริการ
ทั้งคุณภาพ ประสิทธิภาพและบุคลากรของโรงพยาบาลมากข้ึน เนื่องจากมีบุคลากรสาธารณสุขไปดูแล
เยี่ยมบ้านให้ค าแนะน าและให้ความรู้ในชุมชนมากขึ้น ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองตรวจและส่งเสริม
สุขภาพมากขึ้น โดยใช้บริการโรงพยาบาลบ้านแพ้วและสถานีอนามัยมากขึ้นดังนั้นจากงานวิจัยข้างต้น
แสดงให้เห็นว่าการออกนอกระบบราชการท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจเพ่ิมมากขึ้นและเมื่อ
ประชาชนมีความพึงพอใจในหน่วยงานที่ออกนอกระบบราชการแล้วจะท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่า
ระบบราชการไม่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชน 
 ส าหรับผลการศึกษาถึงรูปแบบการบริหารที่เหมาะสมในการออกนอกระบบราชการพบว่าให้
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 ระดับ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง คือ เทศบาลเพียง
รูปแบบเดียว และเทศบาลสามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ประเภทคือ เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และ
เทศบาลนคร ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบน คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่ง
สอดคล้องกับระบบการปกครองท้องถิ่นในกลุ่มประเทศนอร์ดิกที่มีเทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับล่างสุด มีอ านาจด าเนินกิจการอันเป็นสาธารณะประโยชน์ของประชาชนในเทศบาลของ
ตนเองได้อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้การก าหนดให้เหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่างเพียงรูปแบบ
เทศบาลอย่างเดียวนั้น มีที่มาจากการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กในพ้ืนที่ใกล้เคียง
ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่น การควบรวมองค์การบริหารส่วนต าบลที่
ศักยภาพน้อยในพ้ืนที่ใกล้เคียงกันเป็นเทศบาลต าบล หรือควบรวมองค์การบริหารส่วนต าบลกับ
เทศบาลในพ้ืนที่ใกล้เคียง หรือควบรวมเทศบาลด้วยกันเองให้เป็นเทศบาลที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของศักดา หาญยุทธ (2554) ศึกษารูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสม
กับบริบทประเทศไทย ควรมีเพียงรูปแบบเดียวเป็นระบบ 2 ชั้น เรียกชื่อว่า เทศบาล โดยแบ่งเป็น 
เทศบาลมหานคร และเทศบาลชุมชนเมือง ด้วยการควบรวมองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล
นครเป็นเทศบาลมหานคร ควบรวมเทศบาลเมือง เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
เทศบาลชุมชนเมือง เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันไม่มีความอ่อนตัวเพียงพอที่จะปฏิรูป 
มีพ้ืนที่ทับซ้อนและภารกิจที่ซ้ าซ้อนกับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยกันเอง รูปแบบมี ปัญหาการจัดการในความร่วมมือกันระหว่างองค์กร ปัญหาการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชน ปัญหาประสิทธิภาพการกระจายอ านาจและความสัมพันธ์กับส่วนกลาง ส่วนปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการก าหนดรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ งบประมาณ และนโยบายของรัฐบาล 
 ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ปรับบทบาทอ านาจหน้าที่ให้ด าเนินกิจกรรมใน
ภาพรวมของจังหวัด ประสานงานและให้การสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับล่าง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะไม่มีอ านาจไม่มีสิทธิในการเข้าไปด าเนินภารกิจใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ภารกิจหน้าที่มีความชัดเจนและสอดคล้องกับหลักการ
ปกครองตนเอง เพราะความเป็นอิสระในการปกครองตนเองจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ประสิทธิภาพในการให้ บริการแก่ประชาชนเพ่ิ มมากขึ้ น ดั งที่  Gyusuck Geon (2005) Robert 
F.Salvino(2007) อธิบายไว้ว่า กระบวนการทางการเมืองด้วยตนเอง (Home rule) มีผลต่อประสิทธิภาพ
ของรัฐบาลท้องถิ่นในแง่การตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมถึงมีอ านาจในการจัดเก็บ
รายได้ การจัดการทรัพยากรทางการเงิน โครงสร้างองค์การ อ านาจหน้าที่ รวมถึงการก าหนดการ
จัดสรรทรัพยากรเพ่ือกิจการสาธารณะ อีกทั้ง Home rule ช่วยลดข้อจ ากัดขนาดของรัฐได้อย่าง
แท้จริง อย่างไรก็ตามแนวทางนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรัฐบาลกลางมีการกระจายอ านาจอย่างจริงจึง
และกว้างขวางครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำ 

 1. ด้านโครงสร้าง จากการศึกษาพบว่า การจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินไทยมี 3 
ส่วน คือ การบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น โดยการบริหารราชการส่วนภูมิภาคมีบทบาทหลักในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและมีอ านาจในการกดทับอ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้ง
โครงสร้างการบริหารที่เป็นอยู่ได้สร้างความสับสนให้แก่ประชาชน ดังนั้น ควรปรับโครงสร้างการ
บริหารราชการแผ่นดินใหม่ให้มี 2 ประเภท คือ การบริหารราชการส่วนกลางกับการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น โดยยุบราชการส่วนภูมิภาคเข้ากับราชการส่วนท้องถิ่นและให้พ้ืนที่จังหวัดซึ่งเป็นราชการ
ส่วนภูมิภาคเดิมเปลี่ยนเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือจังหวัดปกครองตนเองมี
สถานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานที่เป็นตัวแทนของกระทรวง ทบวง กรม ที่ไปจัดตั้ง
หน่วยงานอยู่ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการเปลี่ยนเป็นหน่วยงานส่วนหนึ่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่นั้น ทั้งนี้ภารกิจ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวต้องค านึงถึงความ
มั่นคงและความเป็นเอกภาพของประเทศเป็นหลัก ซ่ึงการยุบรวมราชการส่วนภูมิภาคและหน่วยงานของ
ราชการส่วนกลางในพื้นที่เข้ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรด าเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปและ
มีการวางแผนระยะยาวส าหรับการถ่ายโอนทรัพยากรต่างๆ ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกออกแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบราชการโดยก าหนดให้เป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจึงท าให้การท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ โครงสร้าง ล าดับชั้นการบังคับบัญชาที่เคร่งครัด ซึ่งไม่
สอดคล้องกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการความรวดเร็ว ความยืดหยุ่นและความ
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หลายหลายในการจัดบริการสาธารณะภายใต้ความแตกต่างด้านบริบทของพ้ืนที่ ดังนั้นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรลดความเป็นระบบราชการและออกแบบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลักษณะเป็น
องค์กรกึ่งรัฐ (Semi-Public Organization) หรือกึ่งระบบราชการ เพราะธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่ได้เป็นส่วนราชการ เนื่องจากส่วนราชการเป็น Function Base มีหน่วยงานระดับกระทรวง กรม 
เป็นหลัก แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น Area Base ยึดพ้ืนที่เป็นหลัก มีความใกล้ชิดกับประชาชน รู้
ปัญหา ความสุข ความทุกข์ของประชาชนอย่างแท้จริง โดยรัฐบาลควรมีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถออกแบบโครงสร้างองค์กรให้มีความหลายหลาย ยืดหยุ่นที่สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที่หรือส่งเสริมแนวคิดการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งกระท าได้โดยการ
ปรับแก้กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเร่งรัดการจัดท าประมวลกฎหมายท้องถิ่น ทั้งนี้
อาจมีการระบุข้อความในกฎหมายว่า “...องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนดโครงสร้างและ
ภารกิจของหน่วยงานที่แตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปได้ ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความ
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ความสามารถในการหารายได้ และได้รับความเห็นชอบจากประชาชน
ในพ้ืนที่...” 
 2. ด้านการบริหารงานบุคคล จากการศึกษาพบว่า บุคคลากรส่วนท้องถิ่นได้ถูกก าหนดให้เป็น
ระบบราชการโดยรัฐบาลกลางผ่านกระบวนการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นใน
ระดับชาติและระดับจังหวัดซึ่งมีบุคลากรที่สังกัดราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคเป็นส่วน
ใหญ่ ท าให้กระบวนการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นขาดความเป็นอิสระและไม่สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่ ดังนั้น รัฐบาลควรก าหนดระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลให้การบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระดับจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ก าหนดให้การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
รัฐบาล ราชการส่วนกลาง ไม่เข้าไปก าหนดกิจการภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกันนี้ 
การจัดตั้งหน่วยงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับชาติควรมีหน่วยงานเดียวเพ่ือให้มี
มาตรฐานและความคล่องตัวยิ่งขึ้น โดยยุบรวมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(กถ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (กท.) คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (กจ.) คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ให้เป็นหน่วยงานเดียวกันและ
ปรับปรุงสัดส่วนของกรรมการใหม่ ซึ่งจัดตั้งเป็นส านักงานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแห่งชาติ
ด้วยวิธีการยกฐานะมาจากส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและ
ก าหนดให้ส านักงานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีสถานเป็นนิติบุคคลหรืออาจจัดตั้งในรูปแบบ
องค์การมหาชนเพื่อความเป็นอิสระในการบริหารงาน 
 ส าหรับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ควรมีการออกแบบบุคลากรท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดด้วยวิธีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการเพ่ือก าหนดลักษณะบุคลากรที่ สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที่และน าไปสู่การอบรม ให้ความรู้แก่บุคลากรท้องถิ่นเพ่ือประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะ 
ทั้งนี้ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาให้
ท าหน้าที่ในการวิจัย ให้ค าปรึกษา แนะน าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
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 นอกจากนี้ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นควรยึดบริบทของพ้ืนที่ เป็นหลัก โดย
เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่ขึ้นอยู่กับระบบราชการมาสู่การบริหารงาน
บุคคลที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ด้วยวิธีการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการ
ด าเนินการสรรหาบุคลากร ว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสมกับภารกิจในพ้ืนที่และควรใช้วิธีการว่าจ้างตาม
ความสามารถ มีการก าหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนที่สูงกว่าระบบราชการแต่อาจจะไม่มี
สวัสดิการแบบข้าราชการ ทั้งนี้ให้ใช้ระบบประกันสังคมแก่บุคลากรส่วนท้องถิ่น 
 3. ด้านการเงินและการคลัง จากการศึกษาพบว่า ด้านการเงินและการคลังรวมถึงการบริหาร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความเป็นอิสระในหลายประเด็น เช่น ข้อจ ากัดด้าน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูก
ก าหนดและแทรกแซงจากรัฐบาลกลาง ดังนั้น การบริหารการเงินและการคลังของขององค์กรปกครอง
ส่วนที่ตอบสนองต่อความเป็นอิสระมีดังต่อไปนี้ 
 ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีอากรเป็นหลัก ซึ่งพิจารณาจากลักษณะทางเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่นและศักยภาพของประชาชนในการช าระภาษี การกระจายตัวของประชากรและความเป็นเมือง 
เมื่อจัดเก็บแล้วให้เก็บเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้
ทั้งหมดและค่อยๆ เพ่ิมสัดส่วนในอัตราที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อพิจารณาแล้วว่าการจัดบริการ
สาธารณะโดยส่วนใหญ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาล
กลางก็ควรมีรายได้เพ่ือใช้ในการจัดท าบริการสาธารณะที่เป็นภารกิจหลักของประเทศและจัดสรร
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังพ่ึงพาตนเองไม่ได้เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางรายได้ของพ้ืนที่ ซึ่ง
แนวทางปฏิบัติ คือ รัฐบาลกลางควรมอบอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดอัตราภาษีและ
ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บในพ้ืนที่ได้เอง โดยใช้มติของสภาท้องถิ่นในการก าหนดอัตราภาษีและ
ค่าธรรมเนียม สืบเนื่องจาก สภาพทางเศรษฐกิจ ความเจริญของพ้ืนที่ และอัตราค่าครองชีพมีความ
แตกต่างกัน ดังนั้น การก าหนดอัตราภาษีและค่าธรรมเนียมควรเป็นอ านาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพราะการก าหนดอัตราภาษีและค่าธรรมเนียมต้องด าเนินการโดยก าหนดเป็นข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นซึ่งออกโดยสภาท้องถิ่น และผู้วิจัยมีความเชื่อว่าข้อบัญญัติต่างๆ ที่ก าหนดมาจากสภาท้องถิ่นมี
การกลั่นกรอง ตรวจสอบอย่างละเอียด รอบคอบแล้วและด้วยเหตุที่ว่าสภาท้องถิ่นเป็นตัวแทนของ
ประชาชน ดังนั้น การด าเนินการใดก็ตามต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่เป็นหลัก 
 รัฐบาลควรพิจารณาเกณฑ์ในการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ 
โดยพิจารณาจากภารกิจหลักและภารกิจรองของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงการจัดสรรที่
เป็นจริงตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นเพ่ือให้การจัดสรรเงินอุดหนุนนั้นเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ยกเลิกและเปลี่ยนมาเป็นเงินอุดหนุน
ทั่วไป โดยภารกิจใดที่ เป็นภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการนั้น รัฐบาลควรให้งบประมาณสนับสนุนในภารกิจนั้นด้วย  
 รัฐบาลก าหนดนโยบายการขยายฐานภาษีในการจัดเก็บให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีให้ชัดเจน เช่น ภาษีสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ภาษีเพ่ือการท่องเที่ยว ภาษีสนามบิน ภาษีสิ่งแวดล้อมส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นต้น 



  

 

199 

โดยในระยะแรกให้หน่วยงานที่จัดเก็บภาษีเดิมท าหน้าที่แนะน าวิธีการค านวณภาษี การจัดเก็บภาษี
และเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมและมีความสามารถในการจัดเก็บภาษีแล้ว ก็ควรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดเก็บภาษีเองตามรูปแบบการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมที่
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที ่  
 4. ด้านการก ากับดูแล จากการศึกษาพบว่า หน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการก ากับดูแลเกินกว่ากฎหมายที่ก าหนดและมักมีพฤติกรรมในเชิงการควบคุมและสั่ง
การ ประกอบกับหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับหรือตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก 
จึงท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความเป็นอิสระ ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
 กระบวนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรลดบทบาทการก ากับดูแลของ
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีจ านวนมาก เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายอ าเภอ ท้องถิ่นจังหวัด ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงาน
ของท้องถิ่นมีเพียง 3 หน่วยงาน คือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงานพบว่า ยังไม่มีความเป็นเอกภาพหรือการท างานที่สอดคล้องกัน 
ดังนั้น ควรมีการรวมหน่วยงานทั้ง 3 หน่วยงานให้มีเพียงหน่วยงานเดียว โดยอาจจัดตั้งเป็นทบวงการ
ปกครองท้องถิ่นแห่งชาติหรือกระทรวงการปกครองท้องถิ่น 
 เมื่อมีการลดบทบาทของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วนั้น 
ควรจัดตั้งหน่วยงานภาคประชาชนเพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือจัดตั้งศาล
ท้องถิ่นเพ่ีอท าหน้าที่พิจารณาอรรถคดีความ ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน ให้เกิดความเป็นธรรมและมีมาตรฐานแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งในอนาคตกระทรวงมหาดไทยควรมีขนาดโครงสร้างองค์การเล็กลง มีจ านวนบุคลากร
น้อยลง มีความยืดหยุ่นมากขึ้น อันเป็นไปในทิศทางเดียวกับหลักการบริหารกิจการภาครั ฐแนวใหม่ 
(New Public Management : NPM)  
 การจัดตั้งจัดตั้งสภาการปกครองท้องถิ่นแห่งชาติเพ่ือให้เป็นองค์กรกลางในการจัดระบบการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้หลักความยืดหยุ่นตามบริบท
ของแต่ละพ้ืนที่และให้สภาการปกครองท้องถิ่นแห่งชาติเป็นองค์กรส าหรับการประสานงานส่วนราชการ
ต่างๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการต่อรองในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการ ทั้งนี้สภาท้องถิ่นแห่งชาติต้องมีกฎหมายมารองรับสถานะภาพของสภาท้องถิ่น
แห่งชาติเพ่ือให้มีอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจน โดยกระบวนการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นแห่งชาติให้มาจาก
การเลือกสรรของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น และ
บุคลากรท้องถิ่นในทุกรูปแบบและภาคประชาชน ซึ่งจะต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือก
สมาชิกสภาการปกครองท้องถิ่นแห่งชาติ ส าหรับผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแห่งชาติควรให้
มีการก าหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน แต่ทั้งนี้ต้องเป็นตัวแทนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละกลุ่มและแต่ละรูปแบบในสัดส่วนที่เท่ากัน เช่น ตัวแทนของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแห่งประเทศไทย ตัวแทนของผู้บริหารเทศบาลแห่งประเทศไทย ตัวแทนของข้าราชการ
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เทศบาลแห่งประเทศไทย ตัวแทนของลูกจ้างเทศบาลแห่งประเทศไทย ตัวแทนของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ตัวแทนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศ
ไทย และตัวแทนของผู้จ้างบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 
 รูปแบบสภาการปกครองท้องถิ่นแห่งชาติในที่นี้สร้างข้ึนบนฐานความคิดที่ว่ามีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 2 รูปแบบคือ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีการยกฐานะองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลหรือมีการควบรวมองค์การบริหารส่วนต าบลและเมื่อควบรวมแล้วก็ให้ยก
ฐานะเป็นเทศบาล 
 ส าหรับค่าตอบแทนของสมาชิกสภาการปกครองท้องถิ่นแห่งชาติให้มีลักษณะของเบี้ยเลี้ยง
การประชุมและค่าเดินทาง โดยงบประมาณส าหรับการด าเนินงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นแห่งชาติให้
เป็นสัดส่วนหนึ่งของเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและควรเป็นสัดส่วน
ที่น้อย เช่น อาจก าหนดเป็นอัตราส่วนไว้ในวงเงินของเงินอุดหนุนทั่วไป หรือก าหนดงบประมาณ
ส าหรับสภาการปกครองท้องถิ่นแห่งชาติไว้ชัดเจน 
 ส าหรับกระบวนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ควรมีการจัดตั้ง
สภาพลเรือนระดับจังหวัดเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเป็นพ้ืนที่ให้ประชาชนเข้ามาร่วมท างานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นและเมื่อมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการที่ขับเคลื่อนโดยประชาชนแล้ว จะท าให้ตัวแทนของส่วนราชการหรือแม้แต่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทมาท าหน้าที่ให้การสนับสนุน ประสานงาน โดยให้กลไก
หลักในการขับเคลื่อนภารกิจหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นของคณะกรรมการ
ท้องถิ่น และเมื่ออ านาจในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นของสภา
พลเรือนระดับจังหวัดแล้วนั้น บทบาทของหน่วยงานตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิม ควร
ลดบทบาทลงและท าหน้าที่แนะน า สนับสนุน ให้ความรู้ในเชิงวิชาการและปฏิบัติแก่สภาพลเรือน
เกี่ยวกับการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5. อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการศึกษาพบว่า อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกก าหนดจากรัฐบาลกลางและมีปัญหาด้านการซ้ าซ้อนของอ านาจหน้าที่
ระหว่างราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นภายในพ้ืนที่เดียวกัน เป็นผล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการจัดกิจกรรมสาธารณะภายในพ้ืนที่จ ากัด อีกทั้งการจัด
กิจกรรมสาธารณะของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคไม่สอดคล้องกับบริบทและความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเสนอแนะด้านอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
 การก าหนดอ านาจหน้าที่ของรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นควรก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญว่ารัฐบาลส่วนกลางมีอ านาจหน้าที่ในเรื่องใดและนอกเหนือจากนั้นให้เป็นอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือป้องกันภารกิจหน้าที่ที่ซ้ าซ้อนกันและเกิดความชัดเจนในอ านาจ
หน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบ นอกจากนี้การจัดแบ่งภารกิจและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรยึดหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ (National Interest) กับหลักเริ่มต้นที่
ท้องถิ่น (Subsidiarity) โดยภารกิจใดที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาติ มีผลกระทบต่อประชาชน
ส่วนใหญ่ของประเทศควรเป็นภารกิจของรัฐ เช่น ความมั่นคง การป้องกันประเทศ กระบวนการ
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ยุติธรรม การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ส าหรับภารกิจใดที่เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ ต้องการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็วโดยอยู่บนพื้นฐานของความแตกต่างของพ้ืนที่
ให้ใช้หลักเริ่มต้นที่ท้องถิ่น เช่น การจัดบริการสาธารณะทั่วไป การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
งานสวัสดิการสังคม งานสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพราะหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีการ
กระจายอ านาจเป็นสัญลักษณ์ของระบอบประชาธิปไตยและหลักการประชาธิปไตยต้องมีความเสมอ
ภาคของประชาชนที่ควรจะได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกจากรัฐในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการด าเนิน
ชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
 รัฐบาลควรมีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการอ่ืนๆ โดยค านึงถึงความแตกต่างในบริบท
ของแต่ละพ้ืนที่ด้วยวิธีการจัดตั้งสหการ การท าข้อตกลงหรือการควบรวมรวมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้จัดบริการสาธารณะขนาดใหญ่ได้หรือส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะภาคประชาชน
และภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วม สร้างบรรยากาศให้มีความ
สามัคคีในท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นร่วมกัน 
 ควรจัดท าแผนการถ่ายโอนภารกิจและทรัพยากรที่เป็นของราชการส่วนภูมิภาคมาสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นระบบ ก าหนดระยะเวลาในการถ่ายโอน เพ่ือลดโครงสร้างอัตราก าลังที่
เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสาธารณะในพ้ืนที่และหน่วยงานส่ วนราชการในระดับพ้ืนที่ลง เช่น 
ส านักงานพ้ืนที่ ส านักงานจังหวัด ส านักงานอ าเภอ และโอนสถานที่พร้อมบุคลากรให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ราชการส่วนภูมิภาคต้องมีความพร้อมและความตั้งใจจริงในการถ่ายโอน
ภารกิจมาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือเป็นการลดการต่อต้านของข้าราชการสังกัดส่วน
ภูมิภาคนั้น ควรประกาศให้มีความชัดเจนว่าสิทธิหรือสวัสดิการต่างๆ ของข้าราชการส่วนภูมิภาคเมื่อ
มาสังกัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วนั้นยังคงเหมือนเดิม พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจส าหรับการ
ถ่ายโอนบุคลากร 
 6. รัฐบาลกลาง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค จากการศึกษาพบว่า รัฐบาล ราชการ
ส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคยังไม่มีความจริงใจและให้ความส าคัญแก่การกระจายอ านาจและ
การปกครองท้องถิ่น พร้อมกับมองว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานภายใต้การบังคับบัญชา จึงท า
ให้การการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความล่าช้า ยากล าบากและไม่
ต่อเนื่อง อีกทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องด าเนินการตามค าสั่งและนโยบายของรัฐบาลกลาง
เป็นหลัก ดังนั้นรัฐบาล ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ควรกระท าต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในฐานะการเป็นราชการส่วนหนึ่งด้วยความเสมอ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามท่ีรัฐธรรมนูญรับรองความเป็นอิสระ พร้อมกันนี้รัฐบาลควรมีความจริงจังและ
จริงใจต่อการกระจายอ านาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการก าหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของทุกรัฐบาลควรมีการก าหนดทิศทางการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นนโยบายหลัก และรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศต่อก็ควรด าเนินงานด้านการ
กระจายอ านาจอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การกระจายอ านาจอ านาจมีทิศทางและประสบความส าเร็จใน
ระยะยาว ทั้งนี้ เพ่ือให้การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นมีความเป็นอิสระที่เป็นรูปธรรม
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ยิ่งขึ้น รัฐบาล ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคต้องเชื่อใจและยอมรับว่าท้องถิ่นมีศักยภาพ 
สามารถพ่ึงตนเองได้ตามสภาพและบริบทของพ้ืนที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความมั่นใจ
ว่าสามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีศักยภาพบนฐานและต้นทุนของท้องถิ่น 
 นอกจากนี้รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
ตนเองเพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่นและในขณะเดียวกันประชาชนต้องมีความกระตือรือร้นต่ออ านาจ 
หน้าที่ของตนเองที่มีต่อท้องถิ่น โดยยึดหลักว่าประชาชนคือพลเมืองที่เอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่ของ
ตนเองในท้องถิ่น 
 ดังนั้น การสร้างความเป็นอิสระให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐบาลกลางควรให้ความ
เป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานสากลของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2560 และเมื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญแล้วนั้น ผู้วิจัยเชื่อว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
จัดบริการสาธารณะได้ดีและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้ ในขณะเดียวกัน
รัฐบาลกลางก็สามารถขับเคลื่อนภารกิจในภาพรวมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน 
  
ข้อเสนอแนะเชิงวิชำกำร 
 1. ควรน าผลการศึกษารูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ออกนอกระบบราชการจาก คือ 
ให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลเพียงรูปแบบเดียว มีการควบรวมองค์การบริหารส่วน
ต าบลและยกฐานะเป็นเทศบาล และให้ปรับปรุงบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ไป
ทดลองศึกษาในระดับพ้ืนที่จังหวัดที่มีความพร้อมในด้านศักยภาพของพ้ืนที่ ศักยภาพด้านรายได้ และ
ศักยภาพด้านประชากร เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสงขลา จังหวัดภูเก็ต เพ่ือค้นหาถึงความเป็นไป
ได้ว่าสามารถน าไปปฏิบัติได้หรือไม่ และมีปัญหาอุปสรรคประการใดบ้าง อันน าไปสู่การหาแนว
ทางแก้ไขในโอกาสต่อไป 
 2. ควรน าผลการศึกษาแนวทางการออกระบบราชการไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis : CFA) เพ่ือทดสอบแนวทางการออกนอกระบบราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. ในโอกาสต่อไปควรมีการศึกษาโดยการขยายขอบเขตด้านประชากรให้ครอบคลุมถึง
ประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดรูปแบบการปกครองท้องถิ่น 
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ภำคผนวก ก ภำพกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
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ภาพที่ 4 การสัมภาษณ์นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส 
ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผนการกระจายอ านาจ ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. 
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ภำพที่ 5 กำรสัมภำษณ์นำยสุมิทธ์ เทศำพิทักษ์ 
นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ 

 ส านักงาน กพร. กองพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. 
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ภำพที่ 6 กำรสัมภำษณ์นำยณรงค์ เชื้อบุญช่วย 
ผู้ช่วยปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 

 

 
 

ภำพที่ 7 กำรสัมภำษณ์นำยพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ 
นายกเทศมนตรีนครยะลา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 
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ภำพที่ 8 กำรสัมภำษณ์นำยวิชัช ไตรรัตน์ 
นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย  

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560เวลา 14.00 น. 
 

 
 

ภำพที่ 9 กำรสัมภำษณ์นำงสำวสุขวสำ ศรีสุเทพ 
นิติกรช านาญการ กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. 
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ภำพที่ 10 กำรสัมภำษณ์นำยสุวิทย์ จันทร์หวร 
 ผู้อ านวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. 
 

 
 

ภำพที่ 11 กำรสัมภำษณ์นำยเมธำ รุ่งฤทัยวัฒน์ 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. 
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ภำพที่ 12 กำรสัมภำษณ์รองศำสตรำจำรย์อัษฎำงค์ ปำณิกบุตร 
นักวิชาการ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. 

 

 
 

ภำพที่ 13 กำรสัมภำษณ์นำยสรณะ เทพเนำว์ 
นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. 
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ภำพที่ 14 กำรสัมภำษณ์ ศำสตรำจำรย์ ดร.โกวิทย์ พวงงำม 
 คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. 
 

 
 

ภำพที่ 15 กำรสัมภำษณ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรทัย ก๊กผล 
รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. 
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ภำพที่ 16 กำรสัมภำษณ์ นำยสุทธิพงษ์ จุลเจริญ 
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. 

 

 
ภำพที่ 17 กำรสัมภำษณ์ รองศำสตรำจำรย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. 
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ภำพที่ 18 กำรสัมภำษณ์นำยทศพล งำมไพโรจน์ 
อดีตนายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. 
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ภาคผนวก ข ภาพการจัดประชุมเชิงนโยบาย (Policy Meeting) 
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ภำพที่ 19 กำรประชุมเชิงนโยบำย 
 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค โดยมี รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา เป็นผู้ด าเนินรายการ 
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ภาพที ่19 การประชุมเชิงนโยบาย (ต่อ) 
 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค โดยมี รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา เป็นผู้ด าเนินรายการ (ต่อ) 
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ภาพที ่19 การประชุมเชิงนโยบาย (ต่อ) 
 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค โดยมี รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา เป็นผู้ด าเนินรายการ (ต่อ) 
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ภาพที ่19 การประชุมเชิงนโยบาย (ต่อ) 
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค โดยมี รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา เป็นผู้ด าเนินรายการ (ต่อ) 
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ภาพที ่19 การประชุมเชิงนโยบาย (ต่อ) 
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค โดยมี รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา เป็นผู้ด าเนินรายการ (ต่อ) 
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ภาพที ่19 การประชุมเชิงนโยบาย (ต่อ) 
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค โดยมี รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา เป็นผู้ด าเนินรายการ (ต่อ) 
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ภาพที ่19 การประชุมเชิงนโยบาย (ต่อ) 
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค โดยมี รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา เป็นผู้ด าเนินรายการ (ต่อ) 
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ภาพที ่19 การประชุมเชิงนโยบาย (ต่อ)  
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค โดยมี รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา เป็นผู้ด าเนินรายการ (ต่อ) 
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ภาพที ่19 การประชุมเชิงนโยบาย (ต่อ) 
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค โดยมี รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา เป็นผู้ด าเนินรายการ (ต่อ) 
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ภาคผนวก ค รายช่ือผู้ให้ข้อมูลหลัก 
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ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ที่อยู่ 
1 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ถนน
นครราชสีมา แขวงดุสิต 
เขตดุสิต กรุงเทพ 
10300 

2 นายสุมิทธ์ เทศาพิทักษ์ นักพัฒนาระบบราชการ
ช านาญการพิเศษ ส านักงาน 
กพร. กองพัฒนาระเบียบ
ราชการส่วนภูมิภาคและ
ความสัมพันธ์กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
59/1 ถนนพิษณุโลก 
แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 10300 

3 นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและ
แผนการกระจายอ านาจ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี 
ท าเนียบรัฐบาล เขต 
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

4 นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ช่วยปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี 
ท าเนียบรัฐบาล เขต 
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

5 นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ส านักงานเทศบาลนคร
ยะลา  
10 ถนนสุขยางค์ ต าบล
สะเตง อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา 95000 

6 นายวิชัช ไตรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลกะไหล และนายก
สมาคมองค์การบริหารส่วน
ต าบลแห่งประเทศไทย 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกะไหล 
ต าบลกะไหล อ าเภอ
ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 
82130  

7 นางสาวสุขวสา ศรีสุเทพ นิติกรช านาญการ กอง
กฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วน

อาคาร 5 ชั้น 2 ส านัก
กฎหมายและระเบียบ
ท้องถิ่น  กรมส่งเสริม
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ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ที่อยู่ 
ท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่น 

ถนนนครราชสีมา  เขต
ดุสิต  กรุงเทพ  10300 

8 นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ ผู้อ านวยการส านักพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น 
(อาคารสุวันทนา ตึก
แดง) (อาคาร 2 ชั้น 2)  
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ถนน
นครราชสีมา  
แขวงวชิรพยาบาล เขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร 
10300 

9 นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้อ านวยการกองพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ถนน
นครราชสีมา แขวงดุสิต 
เขตดุสิต กรุงเทพ 
10300 

10 ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต  
99 หมู่ที่ 18 ถ.
พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง 
อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธานี 12121 

11 รองศาสตราจารย์อัษฎางค์  
ปาณิกบุตร 

นักวิชาการ บ้านพัก 
081-8117454 

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  
ก๊กผล 

รองเลขาธิการสถาบัน
พระปกเกล้า 

สถาบันพระปกเกล้า 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา 
อาคารรัฐประศาสนภักดี 
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขท่ี 
120 หมู่ 3 ถนนแจ้ง
วัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ที่อยู่ 
10210 

13 นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาล
แห่งประเทศไทย 

081-2877497 

14 นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ถ.ดอนนก ต.มะขามเตี้ย 
อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์
ธานี 84000 

15 นายทศพล งามไพโรจน์ อดีตนายกเทศบาลเมืองท่าข้าม 
อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี 

บ้านพัก 
081-6066208 

16 นายจักรา วรกุล นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลมะลวน อ าเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล
มะลวน ต าบลมะลวน 
อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 84130 

17 นายอัฐชัย พรหมมณี รองปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา 

ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
สงขลา  
900 หมู่ที่ 2 ต าบล
พะวง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 

18 นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ส านักงานสภา
กรุงเทพมหานคร ถนน
ดินสอ แขวงเสาชิงช้า 
เขตพระนคร 

19 นายกฤติธาดา จารุสกุล ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
มาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น ชั้น 8 อาคาร
ด ารงราชานุภาพ 
กระทรวงมหาดไทย 
ถนนอัษฎางค์ แขวงวัด
ราชบพิธ เขตพระนคร 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ที่อยู่ 
กรุงเทพมหานคร 

20 นายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีต าบลแม่ขรี ส านักงานเทศบาลต าบล
แม่ขรี เลขที่ 999 ม.1 
ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.
พัทลุง 

21 นางสาวมญชรี สินธุรหัท นักทรัพยากรบุคคลช านาญ
การ กองการเจ้าหน้าที่ 
เทศบาลนครสงขลา 

ส านักงานเทศบาลนคร
สงขลา ถ.ราชด าเนิน ต.
บ่อยาง อ.เมืองสงขลา 
จ.สงขลา  

22 รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์  
บุญสวยขวัญ 

อาจารย์ประจ าส านักวิชา
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
222 ต าบลไทยบุรี 
อ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราชการ 
80161 
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ภาคผนวก ง รายช่ือผู้เข้าร่วม Policy Meeting 
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รำยชื่อผู้เข้ำร่วม Policy Meeting 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง 
1 รองศาสตราจารย์อัษฎางค์ ปาณิกบุตร นักวิชาการ 
2 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ชินบุตร นักวิชาการ 
3 ดร.ธิดารัตน์ สืบญาติ นักวิชาการ 
4 ดร.นพดล แก้วสุพัฒน์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5 นายสมดี คชายั่งยืน อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
6 นายสัญจิต พวงนาค ผู้อ านวยการส่วนวินิจฉัยและก ากับดูแล 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
7 นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส  ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผนการ

กระจายอ านาจ 
8 ดร.ทิวากร พิศาลสฤษดิกรรม ผู้อ านวยการกลุม่งานวิจัยและพัฒนา

ระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

240 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ IOC 
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รำยช่ือผู้ทรงคุณตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
  
ที ่ ชื่อ - สกุล หน่วยงำน 
1 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา ภู่วโรดม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 
2 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3 รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสพงศ์ คลังกรณ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
4 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา สมพอง มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธ ิ ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย 
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ภาคผนวก ฉ รายช่ือผู้เชี่ยวชาญในการเก็บแบบสอบถามเดลฟาย 
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รำยช่ือผู้ท ำแบบสอบถำมเดลฟำย (Delphi Techique) 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
1 รองศาสตราจารย์อัษฎางค์ ปาณิกบุตร นักวิชาการ 
2 ดร.ธิดารัตน์ สืบญาติ นักวิชาการ 
3 ดร.นพดล แก้วสุพัฒน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4 นายสมดี คชายั่งยืน อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
5 นายสัญจิต พวงนาค ผู้อ านวยการส่วนวินิจฉัยและก ากับดูแล กรมส่งเสริม

การปกครองส่วนท้องถิ่น 
6 นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส  ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผนการกระจาย

อ านาจ 
7 ดร.ทิวากร พิศาลสฤษดิกรรม ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบ

บริหารงานบุคคลท้องถิ่น 
8 นายวิชากร บัวหอม อดีตปลัดเทศบาลนครสงขลา 
9 ดร.สมศักดิ์ ตัณติเศรณี นายกเทศบาลนครสงขลา 
10 นางกัลยา บุญญามณี ปลัดเทศบาลนครสงขลา 
11 นายศักดิ์ศรี บ ารุงกรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา 
12 นางสาววิมลชยา เกตตะพันธ์ อดีตปลัดเทศบาลต าบลบางปะอิน 
13 นางสาวทัณฑิกา เกตตะพันธ์ รองปลัดเทศบาลเมืองบางศรีเมือง 
14 นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศบาลนครยะลา 
15 นายโกวิทย์ วัชระสวัสดิ์ นายกเทศบาลต าบลกรูด 
16 นายทศพล งามไพโรจน์ อดีตนายกเทศบาลเมืองท่าข้าม 
17 นายวิชัช ไตรรัตน์ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่ง 

ประเทศไทย 
18 นายธรรมรงค์ เจริญกุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 
19 นายวินัย ครุวรรณพัฒน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 
20 นายจักรา วรกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมะลวน 
21 นายอัฐชัย พรหมมณี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
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ภาคผนวก ช แบบสัมภาษณ์ ประเด็นการประชุมเชิงนโยบายและแบบสอบถาม 
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ประเด็นสัมภำษณ์ 
กำรสร้ำงควำมเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกำรออกนอกระบบรำชกำร 

 
1. บริบทการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น ในอดีตและปัจจุบันเป็นอย่างไร 
2. ปัจจัยใดบ้างที่สนับสนุนการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น และปัจจัยใดบ้างที่เป็น
ข้อจ ากัดของการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น 
3. การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติความเป็นอิสระ 
 3.1 ด้านการบริหารงานบุคคล ปัจจุบันเป็นอย่างไร และ อนาคต ควรเป็นอย่างไรเพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระ 
 3.2 ด้านการบริหารการเงินและการคลัง ปัจจุบันเป็นอย่างไร และ อนาคต ควรเป็นอย่างไร
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระ 
 3.3 ด้านภารกิจและอ านาจหน้าที่ ปัจจุบันเป็นอย่างไร และ อนาคต ควรเป็นอย่างไรเพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระ 
 3.4 ด้านการก ากับดูแล ปัจจุบันเป็นอย่างไร และ อนาคต ควรเป็นอย่างไรเพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระ 
 3.5 ด้านก ากฎหมาย ปัจจุบันเป็นอย่างไร และ อนาคต ควรเป็นอย่างไรเพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระ 
4. ข้อจ ากัดในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ระบบราชการเป็นอย่างไร 
5. ระบบความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นเป็น
อย่างไร 
6. การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างไร มีปัญหาอะไรบ้าง และมีแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาอย่างไร 
7. แนวทางท่ีจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระหรือออกนอกระบบราชการ 
 7.1 ราชการส่วนกลางควรท าอย่างไร 
 7.2 ราชการส่วนภูมิภาคควรท าอย่างไร 
 7.3 ราชการส่วนท้องถิ่นควรท าอย่างไร 
8. รูปแบบที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้บริบทการออกนอกระบบราชการควร
เป็นอย่างไร 
 8.1 คล้ายคลึงกับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
 8.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบองค์การมหาชน 
 8.3 รูปแบบอื่นๆ  
 
 
 
 
 



  

 

246 

ประเด็นในกำรประชุมเชิงนโยบำย (Policy Meeting) 
 

1. รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกนอกระบบราชการ 
 1.1 ด้านการบริหารงานบุคคล 
 1.2 ด้านการบริหารการเงินและการคลัง 
 1.3 ด้านภารกิจและอ านาจหน้าที่ 
 1.4 ด้านการก ากับดูแลและกฎหมาย 
2. รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันแต่มีการเปลี่ยนแปลง 
 2.1 การควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.2 การยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลและยุบองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
3. รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะองค์การมหาชน 
4. รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก ากับดูแลของรัฐ 
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แบบสอบถำมเดลฟำย 
เรื่อง 

กำรสร้ำงควำมเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกำรออกนอกระบบรำชกำร 
 
ค ำชี้แจง 
 1. จุดมุ่งหมายในการวิจัยครั้งเพ่ือศึกษาแนวทางการสร้างความเป็นอิสระขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยการนอกระบบราชการโดยผู้วิจัยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เพ่ือ
สอบถามความคิดเห็นจากท่าน ซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ 
 2. แบบสอบถามนี้มี 2 ส่วน ได้แก่  
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเพ่ิมความเป็นอิสระให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการเพ่ิมความเป็นอิสระให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 3. โปรดแสดงความคิดเห็นโดยท าเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดระดับความคิดเห็นไว้ดังนี้ 
  5 หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
  4 หมายถึง  เห็นด้วยมาก  
  3 หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง    
  2 หมายถึง  เห็นด้วยน้อย  
  1 หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 4. ความคิดเห็นของท่าน ผู้วิจัยจะไม่น ามาเปิดเผยเป็นรายบุคคลแต่จะน าเสนอเป็นข้อสรุปใน
ภาพรวม 
 5. ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านที่สละเวลาในการท าแบบสอบถามฉบับนี้ 
 
 
 

    นายวิทวัส ขุนหนู 
         นักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
      สาขาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทำงกำรให้ควำมเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ข้อค ำถำม 
แนวทำงกำรให้ควำมเป็นอิสระ
แก่องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น 
5 4 3 2 1 

ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล      
1. หน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นใน
ระดับชาติควรมีหน่วยงานเดียวและมีสถานะเป็นนิติบุคคล 

     

2. หน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นใน
ระดับจังหวัดควรมีหน่วยงานเดียวและมีสถานะเป็นนิติบุคคล 

     

3. ยกเลิกระบบการก ากับดูแลบุคลากรส่วนท้องถิ่นโดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ 

     

4. การโอน ย้าย บุคลากรท้องถิ่นให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ อปท. 
เท่านั้น 

     

5. อปท. สามารถก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และ
สวัสดิการอื่นๆ ของบุคลากรในสังกัด อปท.เองได้ 

     

6.อปท. มีอ านาจในการจัดการสอบคัดเลือกข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่นได้เองในทุกขั้นตอน โดยยึดหลัก
ความสามารถและความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

     

7. อปท. สามารถสรรหาและว่าจ้างบุคคลที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญให้มาร่วมท างานกับ อปท.เองได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต
จากราชการส่วนกลาง 

     

8. จัดตั้งสหภาพข้าราชการท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้เป็นสถาบันส าหรับการรักษาผลประโยชน์และต่อรองกับ
รัฐบาล 

     

ด้ำนกำรบริหำรกำรเงินและกำรคลัง      
9. อปท. มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมในพ้ืนที่ของ อปท.ในสัดส่วนที่สูงกว่ารัฐบาลกลาง
จัดเก็บให้ 

     

10. ยกเลิกระบบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเพ่ิมสัดส่วนเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

     

11. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป โดย
ค านึงถึงความเป็นธรรมและบริบทของพื้นที่ 

     

12. อปท. สามารถก าหนดอัตราภาษีและค่าธรรมเนียมเองได้      
13. อปท. สามารถก าหนดรายจ่ายและวิธีการใช้จ่ายของ อปท.
เองได้ 
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ข้อค ำถำม 
แนวทำงกำรให้ควำมเป็นอิสระ
แก่องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น 
5 4 3 2 1 

14. อปท. สามารถก าหนด กฎ ระเบียบงานพัสดุเองได้      
15. จัดท ากฎหมายรายได้ท้องถิ่นเพ่ือให้มีความชัดเจนใน
แหล่งที่มาของรายได้ของ อปท. 

     

16. การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ อปท. 
ให้มติของสภาท้องถิ่นถือเป็นที่สิ้นสุด 

     

ด้ำนภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่      
17. อปท.สามารถออกแบบโครงสร้าง แผนกหรือหน่วยงาน
ภายในของ อปท. ให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่และภารกิจหน้าที่
ของ อปท. 

     

18. อปท. สามารถก าหนดและออกแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการ กิจกรรม ได้เอง โดยไม่ต้องใช้รูปแบบและขออนุญาต
จากราชการส่วนกลาง 

     

19. ให้มติของสภาท้องถิ่นถือเป็นที่สิ้นสุดในการก าหนด
ข้อบัญญัติเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่และวิธีการปฏิบัติงาน ของ 
อปท. 

     

20. อปท. สามารถก าหนดรูปแบบและเงื่อนไขสัญญาจ้างในการ
จัดบริการสาธารณะเองได้ 

     

21. ควบรวมอปท.ที่มีขนาดเล็กเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดบริการสาธารณะขนาดใหญ่ 

     

22. อปท.และประชาชนสามารถจัดท ามาตรฐานการบริการของ 
อปท.เองได้ 

     

23. ควรจัดแบ่งภารกิจหน้าที่ระหว่างราชการส่วนกลาง ราชการ
ส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน 

     

24. ถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ งบประมาณ บุคลากรและทรัพยากร
ของราชการส่วนภูมิภาคในเขตพ้ืนที่ อปท. ให้แก่ อปท.เป็น
ผู้รับผิดชอบ 

     

25. การจัดท าภารกิจร่วมกันระหว่างอปท. โดยจัดท ากฎหมาย
สหการ การท าข้อตกลงร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ หรือ 
อปท.ร่วมกันจัดตั้งองค์การมหาชน 

     

ด้ำนกำรก ำกับดูแลและกฎหมำย      
26. หน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรมีหน่วยงานเดียว 
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ข้อค ำถำม 
แนวทำงกำรให้ควำมเป็นอิสระ
แก่องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น 
5 4 3 2 1 

27. ยกเลิกระบบหนังสือราชการและใช้วิธีการประสานงานกับ
ส่วนราชการต่างๆ ด้วยการสื่อสารที่เข้าใจง่ายและสะดวก 

     

28. ใช้วิธีการก ากับดูแลภายหลังการกระท าแทนระบบการ
ควบคุมการตัดสินใจก่อนการกระท า 

     

29. จัดตั้งศาลท้องถิ่น เพ่ือท าหน้าที่ในการพิจารณาคดีความที่
เกี่ยวขอ้งกับ อปท. 

     

30. จัดตั้งสภาประชาชนท้องถิ่นในระดับจังหวัดเพ่ือท าหน้าที่ใน
การตรวจสอบการท างานของ อปท. 

     

31. ยกเลิกระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาค      
32. อปท.สามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่น กฎ ระเบียบ ที่บังคับใช้
ในท้องถิ่นได้เอง 

     

33. ยกฐานะกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของอปท.ให้มีศักดิ์หรือ
ระดับเท่าเทียมกับกฎหมาย ระเบียบของกระทรวง กรม 

     

34. ยกเลิกระบบการก ากับดูแลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอ าเภอและให้ผู้ว่าฯ และนายอ าเภอท าหน้าที่ประสานงาน
ระหว่างส่วนราชการต่างๆ กับอปท.เท่านั้น 

     

35. กระทรวงมหาดไทยควรลดบทบาทการก ากับดูแลอปท.      
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ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ด้านการบริหารงานบุคคล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.ด้านการบริหารงานคลังและงบประมาณ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ด้านภารกิจและอ านาจหน้าที่ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.ด้านการก ากับดูแล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.อ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคุณที่ท่านกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ซ หนังสือขออนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
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รายการอ้างอิง 

 

รายการอ้างอิง 
 

 

 

 



 
  
   

 



 
  
   

 

ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายวิทวัส ขุนหนู 
วัน เดือน ปี เกิด 14  ตุลาคม 2527 
สถานที่เกิด สงขลา 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2549    ส าเร็จการศึกษารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   

      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
พ.ศ.2554    ส าเร็จการศึกษารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
พ.ศ.2557    ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต   
      สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

ที่อยู่ปัจจุบัน 353/96 หมู่ที ่1 ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมือง   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100   
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