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บทคัดย่อ 

 บทความนี้ต้องการที่จะช้ีให้เห็นถึงผลจากการกระจายอํานาจสู่ชุมชนท้องถิ่นของไทย           
ในระยะเปลี่ยนผ่านคือต้ังแต่ช่วงหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน  
สืบเน่ืองจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้มีการเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสร้างของการปกครองท้องถิ่น
ไทยแบบขนานใหญ่  ไม่ว่าจะเป็นการตราพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับการกําหนดอํานาจหน้าที่          
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะและการจัดสรรสัดส่วนภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ต่อเน่ืองมาจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและมีอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร          
การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และยังมีอํานาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะอีกด้วย  

 
คําสําคญั: การปกครองท้องถิ่น, การกระจายอํานาจ, ระยะเปลี่ยนผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
1
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   
*E-mail: Nanpha19@hotmail.com 



Valaya Alongkorn Review  
Vol. 1 No. 2   July-December 2011 
 

30 
 

ABSTRACT 
 This article examines the effects of decentralization in Thailand during 1997-
2011 as the paradigm of local government in transitional period. Thailand started 
decentralization in earnest in 1997. It has been over a decade that decentralization 
in Thailand has been implemented. After the enactment of the 1997, Constitution 
each local authority has come to be comprised of the local council members who 
are elected by direct popular vote. The Decentralization Act of 1999 defines the 
period of the decentralization process as total of 50 central departments and 245 
services are subject to the Decentralization Plan, and 180 functions have been 
transferred or are in the process. The 2007 Constitution defines about the local 
authority as set a policy formulation administration, public service, human resource 
management, fiscal and specific authority. Under the country's existing administrative 
structure, the authority is delegated from the capital to the region and then to the 
local areas.  
 
Keywords: Local government, Decentralization, Transition 
 
บทนํา  
 การฟ้ืนฟูรากฐานของชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งได้น้ันเป็นที่ยอมรับกันว่าแนวทาง
สําคัญในการแก้ไขปัญหาของประเทศ กล่าวคือภาครัฐจะต้องลดการผูกขาดอํานาจจากเดิมที่เคย
รวมอยู่ในศูนย์กลางมาเป็นการกระจายอํานาจลงสู่ชุมชนท้องถิ่นและผ่องถ่ายอํานาจในการตัดสินใจสู่
มือของประชาชนเป็นสําคัญ โดยเฉพาะช่วงหลังปี 2535 กระแสของการกระจายอํานาจในสังคมไทย
น้ันถือได้ว่าเป็นตัวแปรที่สําคัญในการปฏิรูประบบการเมืองการปกครอง ตลอดจนการต่ืนตัวทางการเมือง
ของกลุ่มคนในสังคมในขณะน้ันเป็นไปอย่างแพร่หลาย อันเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เกิดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขึ้นอีกคร้ังในระดับตําบล (องค์การบริหารส่วนตําบล) ในปี 2537 ต่อเน่ืองไปจนถึง            
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี 2540 (ฉบับที่ 16) ซึ่งหลายฝ่ายยอมรับว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ให้ความสําคัญ
เก่ียวกับการกระจายอํานาจให้แก่ท้องถิ่นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญปี 2550 
(ฉบับที่ 18) ก็ยังให้ความสําคัญเก่ียวกับการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น (หมวด 14) และให้การรับรองถึง
สิทธิของชุมชน (ม.66-67) ไว้อย่างชัดเจนมากย่ิงขึ้น   
 อย่างไรก็ตาม  มุมมองของการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นในสังคมไทยที่ผ่านมาน้ันมักถูกมอง
ว่าเป็นการกระจายอํานาจให้เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของภาครัฐเท่าน้ัน          
ส่วนองค์กรในระดับชุมชน กลุ่มการเมืองภาคประชาชนรวมท้ังอํานาจของประชาชนน้ัน มักถูกมองข้าม
และไม่ค่อยมีบทบาทในการมีส่วนร่วมของกระบวนการตัดสินใจด้านนโยบายของท้องถิ่นเท่าที่ควร  
หรือแม้แต่คํานิยามของท้องถิ่นที่ปรากฏในกฎหมายปกครองท้องถิ่นฉบับต่างๆ รวมทั้งหลักการปฏิบัติ
ที่กระทรวงมหาดไทยยึดถืออยู่ในปัจจุบัน ได้จัดหน่วยปกครองท้องถิ่นโดยยึดหลัก “อาณาเขตและ
จํานวนประชากร” เป็นหลักเกณฑ์สําคัญ แต่เกิดการละเลยถึงความเป็นชุมชนและคุณภาพของ
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บทบาทความเป็นพลเมืองในสังคม ทําให้เกิดการละทิ้งความเป็นชุมชนท่ีดีจนส่งผลให้การปกครอง
ท้องถิ่นโดยภาพรวมน้ันขาดประสิทธิภาพ (อุดม ทุมโฆสิต, 2552) อันก่อให้เกิดข้อจํากัดที่สําคัญในการ
เข้าถึงกระบวนการจัดสรรทรัพยากรและปัญหาจากการท่ีประชาชน องค์กรชุมชน และผู้ด้อยโอกาส  
ไม่ได้รับเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากร เหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงความเรื้อรังของปัญหาการเมือง            
ในระบบรัฐสภาของไทยที่ไม่สามารถตอบโจทย์ของการแก้ไขปัญหาปากท้องและไม่สามารถจัดทํา
บริการสาธารณะที่ดีให้แก่ประชาชนได้ 
 
การปกครองท้องถ่ิน 
 การปกครองท้องถิ่นเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ในเชิงอํานาจของการจัดสรรทรัพยากร
ให้กับท้องถิ่น  ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นลักษณะของการจัดทําบริการสาธารณะในท้องถิ่นภายใต้การถ่าย
อํานาจจากรัฐบาลกลางสู่การตัดสินใจของประชาชน โดยมีเป้าหมายอันแท้จริงก็คือการส่งเสริม              
ให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง (ไททัศน์  มาลา, 2553) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการปกครองท้องถิ่นจะ
มุ่งเน้นและให้ความสําคัญอย่างมากกับหลักการกระจายอํานาจการปกครอง การกําหนดสัดส่วน
อํานาจของการปกครองและความเป็นอิสระในการบริหารงานระหว่างรัฐบาลกลางกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศที่ กําลังพัฒนาระบอบการเมือง              
การปกครองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยน้ันการปกครองท้องถิ่นนับเป็นพ้ืนฐาน (Training Ground)  
ที่สําคัญในการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิเสรีภาพและขอบเขตของการปกครองตนเอง (ชูศักด์ิ  
เที่ยงตรง, 2520) โดยเฉพาะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยน้ันความเข้มแข็งของประชาชนและ
ศักยภาพของการปกครองท้องถิ่นจะเป็นตัวที่ช้ีให้เห็นว่าอํานาจอธิปไตยย่อมเป็นของประชาชน โดย
ประชาชนและเพ่ือประชาชนเป็นสําคัญ 
 นอกจากน้ีแล้วสิ่งสําคัญที่ควรพิจารณาก็คือ การปกครองท้องถิ่นจําเป็นต้องคํานึงถึง
ความสัมพันธ์กับชุมชน ภาคประชาสังคมและประชาชนในพ้ืนที่เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่แยกออกจากกัน
มิได้กิจกรรมทุกประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการการมีส่วนร่วมของ  ชุมชน  
ประชาชน และประชาสังคม ดังน้ันจึงต้องพยายามพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่าง
กว้างขวางภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อุดม ทุมโฆสิต และคณะ, 2546) ซึ่งหากชุมชน         
มีความเข้มแข็งก็จะเป็นรากฐานที่สําคัญในการเสริมสร้างให้ท้องถิ่นเข้มแข็งด้วยเช่นกัน ในประเด็น
ดังกล่าวน้ีบวรศักด์ิ อุวรรณโณ (2545)  ได้ให้เหตุว่าเพราะจุดมุ่งหมายของการกระจายอํานาจและ 
การปกครองท้องถิ่นที่สําคัญน้ันคือการเปลี่ยนจาก “รัฐกิจ” เป็น “ประชากิจ” และการเปลี่ยนจาก  
“ราษฎร” เป็น “พลเมือง” ดังน้ัน องค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งหมดต้องตระหนักว่าตนเป็นเพียง  
“ผู้แทน” ที่ชุมชนท้องถิ่นเลือกเข้ามา ผู้มีบทบาทสําคัญที่แท้จริงก็คือชุมชนท้องถ่ินและประชาชน
ชนในท้องถ่ินนั่นเอง สอดคล้องกับเอนก เหล่าธรรมทัศน์ (2552) ที่อธิบายถึงแนวทางในการสร้าง
ประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นว่าหลักการของการปกครองท้องถิ่นที่ดีน้ันควรจะเน้นที่บทบาทในระดับ
ของประชาชน ชุมชนหรือบทบาทของประชาสังคมให้มากขึ้น ซึ่งประชาธิปไตยท้องถิ่นต้องเป็น
ประชาธิปไตยแบบที่ไม่เลียนแบบประชาธิปไตยระดับชาติต้องทําออกมาอีกแบบหน่ึงให้ต่างจาก
การเมืองในระดับชาติเป็นประชาธิปไตยที่คนอยากจะออกมาช่วยแก้ปัญหาท้องถิ่นของตนเอง องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรเป็น “องค์กรแห่งการอาสา” ที่ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก ดังน้ันจะเห็น
ว่าจุดหลักของการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอํานาจสู่ชุมชนท้องถิ่นก็คือการสร้างประชาธิปไตย
ท้องถิ่นที่ประชนปกครองตนเองซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่การสร้างตัวองค์กรปกครองท้องถ่ินอย่างเดียว
เท่านั้น เพราะประชาธิปไตยที่ประชาชนปกครองตนเอง (Self-Government Democracy) เป็น
ประชาธิปไตยที่ต้องการให้ประชาชนเป็นพลเมืองผู้มีความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองหรือส่วนรวม เป็น          
ผู้มีความเสียสละเพ่ือบ้านเมืองหรือส่วนรวม เป็นผู้มีศักด์ิศรี มีความเป็นอิสระ สามารถพ่ึงตนเอง หรือ
รวมกลุ่มกันเพ่ือพ่ึงพาตนเองได้  ซึ่งหัวใจของการปกครองตนเองก็คือการตอกยํ้าว่าประชาธิปไตยคือ
การปกครองโดยประชาชนเป็นสําคัญ 
 
การปกครองท้องถ่ินไทย 
 ประวัติศาสตร์ของการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยน้ันนักวิชาการหลายฝ่ายต่างยอมรับ
ว่าได้เริ่มต้นในช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 โดยได้มีการเริ่มตราพระราชกําหนดสุขาภิบาลกรุงเทพ           
ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440)  เพ่ือเป็นตัวอย่างในการพัฒนาเมืองแก่หัวเมืองทั่วไป นอกจากน้ียังมีการจัดต้ัง
สุขาภิบาลท่าฉลอมเมื่อ ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) เพ่ือให้มีหน้าที่ในการรักษาความสะอาด ป้องกันและ
รักษาความเจ็บป่วยและบํารุงรักษาเส้นทางการเดินทาง ครั้นถึงรัชสมัยของรัชกาลที่ 6 ได้มีการ
ทดลองจัดต้ัง “ดุสิตธานี” เพ่ือเตรียมการเป็นแบบอย่างในการปกครองท้องถิ่นและทดลองการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 7 ได้มีการปรับปรุงกิจการสุขาภิบาลให้เป็น
รูปแบบการบริหารแบบประชาภิบาล (Municipality) หรือเทศบาลในปัจจุบัน จนเข้าสู่ยุคของการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการ
แผ่นดินโดยนําหลักการกระจายอํานาจการปกครองมาใช้ มีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
เทศบาล พ.ศ. 2476 ให้เทศบาลมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีงบประมาณ มีทรัพย์สิน มีเจ้าหน้าที่ และมีอํานาจ
ในการปฏิบัติงานในเขตท้องถิ่นน้ันๆ สืบเน่ืองไปจนถึงการตราพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 
เพ่ือเร่งรัดการปกครองท้องถิ่นให้ขยายไปทั่วประเทศ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2498 เป็นผลให้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการส่วนตําบล พ.ศ. 2499 เป็นผลให้มีองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
(แต่ก็ถูกยกเลิกในปี 2515 ตามประกาศคณะปฏิวัติ) มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 โดยกําหนดให้กรุงเทพฯ มีฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษเพ่ือให้มีความเป็นอิสระในการดําเนินงานมากข้ึน นอกจากน้ียังมีการตราพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 เพื่อกําหนดให้เมืองพัทยาเป็นเขตการปกครอง             
ในรูปแบบพิเศษโดยการทดลองนํารูปแบบผู้จัดการเทศบาล (City Manager) มาใช้ในการปกครองท้องถิ่น 
 จนถึงช่วงหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬหรือช่วงปฏิรูปการปกครอง (2535-2539) ได้มี
กระแสความต่ืนตัวในการปฏิรูปทางการเมืองและการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นเป็นอย่างมาก มีการ
ตราพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537  กําหนดเขตตําบลท่ีไม่ได้อยู่
ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล เพ่ือจัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) มีการตราพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มีเขตพ้ืนที่
ครอบคลุมเขตของจังหวัดแม้ว่าจะทับซ้อนกับพ้ืนที่ของท้องถิ่นอ่ืนก็ตาม (สถาบันพระปกเกล้า, 2545)  



วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์   
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2   กรกฎาคม-ธันวาคม 2554      

 

 

33 
 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการปกครองท้องถิ่นไทยนั้น ธเนศวร์ เจริญเมือง (2540) ได้ต้ัง
ข้อสังเกตว่า โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของชนช้ันนําในสังคมไทยแทบทุกครั้ง
หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากบนสู่ล่าง (Top-down Approach) โดยที่ประชาชนเป็นเพียง
ผู้รับคําสั่งและคอยปฏิบัติตามนโยบายเท่าน้ัน 
 โดยเฉพาะหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ประกอบกับ
ความต่ืนตัวทางการเมืองของภาคประชาชนท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง เป็นผลให้มีการตราพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมี
สาระสําคัญเก่ียวกับการกําหนดอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะและการจัดสรร
สัดส่วนภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ซึ่งในแวดวงวิชาการทางด้านการปกครองท้องถิ่น
ต่างยอมรับว่าเป็นช่วงของการริเริ่มการปกครองท้องถิ่นไทยอย่างจริงจังและถือว่าเป็นกระบวนทัศน์
ของการปกครองท้องถิ่นไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน) ต่อเน่ืองมาจนถึงรัฐธรรมนูญปี 2550 ได้ให้ความสําคัญ
เก่ียวกับการปกครองท้องถิ่น โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดทําบริการสาธารณะและมีอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ            
การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และยังมีอํานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะอีกด้วย ซึ่งใน
ปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยการปกครองท้องถิ่นจําแนกตามประเภทดังต่อไปน้ี 
 จากตารางที่ 1  จะเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยนั้นประกอบด้วย องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  
ซึ่งถือว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ครอบคลุมหมดทุกพ้ืนที่ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น  
7,852 แห่ง ถึงแม้ว่าข้อมูลดังกล่าวน้ีจะเป็นเพียงข้อมูลด้านจํานวนแต่ก็แสดงให้เห็นว่าพัฒนาการของ
การปกครองท้องถิ่นไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นับวันย่ิงมีความสําคัญและใกล้ชิดกับการดํารงชีวิต
ของประชาชนครอบคลุมทุกพ้ืนที่  โดยเฉพาะบทบาทในการจัดทําบริการสาธารณะแก่ประชาชน           
อันเกิดจากแนวคิดของการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นที่พยายามผ่องถ่ายอํานาจในการตัดสินใจ            
จากส่วนกลางลงสู่ชุมชนท้องถิ่น 
 
ตารางที่ 1 จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 
 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน  (แห่ง) 
1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด  (อบจ.) 75 
2) เทศบาล  (2,008  แห่ง)  
   - เทศบาลนคร  (ทน.) 25 
   - เทศบาลเมือง  (ทม.) 142 
   - เทศบาลตําบล  (ทต.) 1,841 
3) องค์การบริหารส่วนตําบล  (อบต.) 5,767 
4) องค์กรปกครองท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ  (กรุงเทพมหานคร/เมืองพัทยา) 2 

รวม 7,852 
ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2553) 
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ผลจากการกระจายอํานาจที่ส่งผลต่อชุมชนท้องถ่ิน 
 จากการที่รัฐธรรมนูญปี 2540 มีบทบัญญัติเก่ียวกับการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นโดยให้
ท้องถิ่นมีอิสระในการกําหนดนโยบายสาธารณะ การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การเงิน
และการคลัง และมีอํานาจหน้าที่เป็นการเฉพาะของตนเอง จากบทบัญญัติดังกล่าวเป็นผลให้มี
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
พ.ศ. 2542 โดยมีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ  
กําหนดให้มีการจัดสรรภาษีอากร เงินอุดหนุน และรายได้อ่ืนๆ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของรายได้ของรัฐ โดยเริ่มต้ังแต่ปี 2544 และกําหนดให้เพ่ิมขึ้นเป็นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 35 ภายในปี 2549 
 แต่จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าในทางปฏิบัติแล้วภาครัฐไม่สามารถที่จะจัดสรร
งบประมาณดังกล่าวได้ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้  ประกอบกับการกระจายอํานาจในการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่ท้องถิ่นในความเป็นจริงน้ันมีความล่าช้า (โดยเฉพาะด้านการศึกษาและสาธารณะสุข)           
จึงมีการแก้ไขพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 โดยกําหนดให้รัฐต้องจัดสรรรายได้ให้กับท้องถิ่นโดยคิดเป็นสัดส่วนต่อ
รายได้ของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป ทั้งน้ียังคง
เป้าหมายให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35  ไว้เช่นเดิม แต่ให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับภารกิจที่ถ่ายโอน
และความสามารถในการบริการสาธารณะของท้องถิ่นโดยไม่ได้กําหนดระยะเวลาไว้ ส่วนในด้าน            
การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ท้องถิ่นน้ันกําหนดให้ไม่น้อยกว่าที่จัดสรรให้ในปี 2549 (หรือไม่น้อยกว่า  
126,013  ล้านบาท) 
 
ตารางที่ 2 สัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่องบประมาณรายจ่าย (2543-2554) 
 

ที่มา: สํานักงบประมาณแห่งชาติ  (2553) 

ปีงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย 
(ล้านบาท) 

รายได้ของท้องถ่ิน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนร่ายได้ของท้องถ่ินต่อ 
งบประมาณรายจ่าย (%) 

2543 860,000 99,936 13.33 
2544 910,000 156,531 20.57 
2545 1,023,000 176,155 21.99 
2546 999,900 184,066 22.19 
2547 1,163,500 241,947 22.75 
2548 1,250,000 293,750 23.50 
2549 1,360,000 327,113 24.10 
2550 1,566,200 357,424 25.17 
2551 1,660,000 376,740 25.20 
2552 1,951,700 414,396 25.82 
2553 1,700,000 340,995 25.26 
2554 2,070,000 431,255 26.14 
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ตารางที่ 3 แสดงประเภทรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2546-2554) 
 

ปีงบประมาณ 
รายได้ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  (ล้านบาท) 

จัดเก็บเอง รัฐแบ่งให ้ รัฐจัดเก็บให ้ เงินอุดหนนุ รายได้รวม 

2546 
22,258 
(12.09) 

35,504 
(19.29) 

60,218 
(32.72) 

66,086 
(35.90) 

184,066 
(100.00) 

2547 
24,786  
(10.24) 

43,100  
(17.81) 

82,623 
(34.15) 

91,438 
(37.79) 

241,948 
(100.00) 

2548 
27,018 
(9.58) 

49,000 
(17.38) 

95,370 
(33.82) 

110,611 
(39.22) 

281,999 
(100.00) 

2549 
29,110 
(8.90) 

61,800 
(18.89) 

110,190 
(33.69) 

126,013 
(38.52) 

327,113 
(100.00) 

2550 
32,021 
(8.96) 

65,300 
(18.27) 

120,729 
(33.78) 

139,374 
(38.99) 

357,424 
(100.00) 

2551 
35,224 
(9.35) 

65,000 
(17.25) 

128,676 
(34.16) 

147,840 
(39.24) 

376,740 
(100.00) 

2552 
38,746 
(9.35) 

71,900 
(17.35) 

140,679 
(33.95) 

163,057 
(39.35) 

414,382 
(100.00) 

2553 
29,110 
(8.54) 

45,400 
(13.32) 

126,590 
(37.12) 

139,895 
(41.03) 

340,995 
(100.00) 

2554 
38,746 
(8.98) 

70,500 
(16.35) 

148,109 
(34.34) 

173,900 
(40.32) 

431,255 
(100.00) 

ที่มา: คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2553)                         
และสมาคมสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย (2553) 
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องค์กรปกครอ

2 ตารางที่ 3 
ว่ามีจํานวนที่สู
านมาส่วนใหญ
 รายได้ที่รัฐแ
งค์กรปกครอง
ลดังกล่าวน้ีแส
ยในปัจจุบันยัง
ระจายอํานาจ
ะยังไม่สอดคล้

จากประเด็นเห
ญ่จําเป็นต้อ
งินอุดหนุนจา
ของการพัฒน
ของการพ่ึงพา
ถิ่นมีแนวโน้มที
กระบวนการจ

กรอบนโยบาย
ะชาชนขาดกา
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องส่วนท้องถิ่น

 และภาพที่ 
สูงขึ้นอย่างต่อ
ญ่น้ัน ได้รับจา
แบ่งให้ตามลํา
งส่วนท้องถ่ิน
สดงให้เห็นว่าโ
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หล่าน้ีว่า  จาก
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นาของท้องถิ
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ยที่กําหนดโด
ารมีส่วนร่วมใ

น (2546-255
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นจัดหาเองกลั
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ทางกลับกันจ
ดสรรเงินอุดหน
นวโน้มที่เพ่ิม
ับมีสัดส่วนที่

ยได้และสถาน
การจัดสรรงบ
อดคล้องกับห
ครองตนเองข

อมูลด้านรายไ
บประมาณจ
น  มีนัยที่สําค
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องค์กรปกครอ
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ได้ขององค์กร
ะพบว่ารายได้
นุนจากภาครัฐ
มมากขึ้นทุกปี
ที่น้อยที่สุดเม่ือ
นะทางการคลัง
บประมาณจาก
หลักความเป็น
ของท้องถิ่นแต

ได้ขององค์กร
ากส่วนกลาง
คัญที่เป็นการ
างใกล้ชิดจาก
ลอดจนยังเป็น
งนโยบายจาก
องส่วนท้องถิ่น
นราชการส่วน
โครงการและ
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กิจกรรมต่างๆ  อันจะส่งผลถึงประสิทธิภาพในการจัดทํานโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  และที่สําคัญคือเป็น
การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นหน่วยงานราชการท่ีมีความเป็น
ทางการสูงอีกด้วย 
 
มิติปัญหาของการปกครองท้องถ่ินไทย 
 จากรายละเอียดด้านงบประมาณและสถานะทางการคลังของท้องถิ่นดังที่ได้อธิบายไปแล้ว
ในเบ้ืองต้น  เน้ือหาต่อไปจะผู้เขียนจะนําเสนอถึงลักษณะโดยท่ัวไปของการกระจายอํานาจของไทย 
ในภาพรวมที่ได้จากการศึกษา ทั้งนี้ในงานศึกษาของ Wongpreedee A. (2007) ได้อธิบายถึง             
การกระจายอํานาจในประเทศไทยว่าเร่ิมขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต้ังแต่ปี 2537 (ที่ได้เริ่มมีการจัดต้ัง
องค์การบริหารส่วนตําบลข้ึน) โดยได้ส่งผลต่อการผ่องถ่ายในด้านอํานาจหน้าที่ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านงบประมาณ ซึ่งจากเดิมที่เคยอยู่ภายใต้การบริหารราชการส่วนกลางและภูมิภาคให้ถูก
กระจายลงสู่ท้องถิ่นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน  ในขณะเดียวกันสภาพการณ์ดังกล่าวยังได้ส่งผลต่อ
บรรยากาศการเลือกต้ังของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นและรุนแรง 
ซึ่งเป็นลักษณะของการประลองกําลังของฐานคะแนนเสียงของนักการเมืองในระดับชาติ  โดยเฉพาะ
บรรยากาศในการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) ทางตรงครั้งแรกของไทย  
(ปี 2546) ปรากฏให้เห็นเด่นชัดว่าไม่มีนักการเมืองหน้าใหม่คนไหนเลยที่มีความเป็นอิสระจาก
นักการเมืองระดับชาติ   
 ในทํานองเดียวกัน เวียงรัฐ เนติโพธ์ิ (2551) อธิบายว่าการกระจายอํานาจที่ผ่านมาได้ส่งผลถึง 
(1) ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีลักษณะของการจัดการปกครองที่มีตัวแทนมาจากการเลือกต้ังตามระบอบ
ประชาธิปไตยทั่วทุกพ้ืนที่ทั้งประเทศ ทําให้การเมืองเรื่องการเลือกต้ังขยายไปสู่การเมืองระดับรากหญ้า
มากย่ิงขึ้น ประชาชนทั้งในเมืองและในชนบทต่างเกี่ยวพันกับการเลือกต้ังมากย่ิงขึ้นและเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้นําชุมชนในระดับต่างๆ ได้มีโอกาสเข้าสู่การแข่งขันตามระบอบประชาธิปไตยอย่างที่ไม่เคย
เป็นมาก่อน (2) อํานาจรัฐเปลี่ยนมือจากข้าราชการส่วนกลางที่ถือครองอํานาจไว้ยาวนานไปสู่
นักการเมืองท้องถิ่นแม้ว่าส่วนใหญ่นักการเมืองเหล่าน้ีจะมาจากกลุ่มทุนรายใหญ่ แต่กลุ่มทุนรายเล็กๆ 
หรือผู้นําชุมชนรายย่อยก็สามารถเบียดเข้ามามีส่วนแบ่งทางอํานาจได้เช่นกัน และ (3) การเพ่ิมขึ้นของ
งบประมาณอย่างมากโดยเฉพาะในเขตเมืองเป็นแหล่งผลประโยชน์ที่ทําให้เกิดการแข่งขันกันเพ่ือเข้า
ชิงตําแหน่งในองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เข้มข้นและรุนแรงย่ิงขึ้น 
 ในด้านของการถ่ายโอนอํานาจน้ันในงานวิจัยของ เวียงรัฐ เนติโพธ์ิ (2554) ที่ได้ศึกษาเก่ียวกับ
ปัญหาการถ่ายโอนสถานีอนามัย โดยพบว่า ปัญหาของการถ่ายโอนอํานาจสู่ท้องถิ่นในกรณีดังกล่าวน้ี
สาเหตุเกิดมาจากกระบวนการทั้งในระดับส่วนกลางและในระดับท้องถิ่น กล่าวคือ ในระดับส่วนกลาง
น้ันเกิดจากความล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายซึ่งต้องขึ้นอยู่กับส่วนกลางเป็นหลักโดยส่วนกลาง
ยังคงยึดถือความชํานาญเฉพาะด้านมากกว่าหลักการกระจายอํานาจ ส่วนในระดับท้องถิ่นน้ันปัญหา
เกิดจากการที่ท้องถิ่นขาดความเป็นอิสระ ซึ่งมักจะรองบประมาณและรองรับนโยบายจากรัฐบาลเป็นหลัก  
ทําให้ผู้บริหารของท้องถิ่นมองข้ามความสําคัญของการถ่ายโอนเพราะถือว่าเป็นภาระงานที่ไม่ส่งผลต่อ
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การรักษาฐานคะแนนเสียงมากนัก นอกจากน้ีแล้วท้องถิ่นยังมีข้อจํากัดในด้านของความรู้และความชํานาญ
เฉพาะด้านเก่ียวกับการบริการสาธารณสุขแก่ประชาชนอีกด้วย ทําให้การถ่ายโอนภารกิจด้านการ
ให้บริการสาธารณสุขให้กับท้องถิ่นยังเป็นไปอย่างล่าช้า ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของนครินทร์  
เมฆไตรรัตน์ และคณะ (2552) ที่อธิบายว่า ถึงแม้การกระจายอํานาจ ด้านการถ่ายโอนภารกิจจะดู
ก้าวหน้าไปกว่ามิติด้านอ่ืนๆ แต่ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นน้ันยังเป็นแค่เพียงความก้าวหน้าในเชิงหลักการ
เท่าน้ัน  เพราะการกระจายอํานาจทางด้านการถ่ายโอนภารกิจจะเกิดผลได้จริงจะต้องคํานึงถึง
ความสามารถในการรับภาระการถ่ายโอนด้วยเป็นสําคัญ 
  ในส่วนของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นน้ัน งานวิจัยของ นครินทร์  
เมฆไตรรัตน์ และคณะ (2552) ได้ศึกษาแล้วพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมักเป็นเพียงการมีส่วนร่วมในเชิงรูปแบบ โดยการถูกระดมและเข้ามามีส่วนร่วมโดย               
ไม่เข้าใจในแนวทางปฏิบัติในการมีส่วนร่วม ทําให้การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยมากเป็นแบบ            
การรับทราบการดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Inform) ซึ่งนับว่าเป็นการมีส่วนร่วมใน
ระดับที่เกือบจะตํ่าที่สุด ซึ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมในปัจจุบันยังไม่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมที่แท้จริงใน
ฐานะพลเมือง สอดคล้องกับงานวิจัยของวีระศักด์ิ เครือเทพ (2552) ที่อธิบายว่าการมีส่วนร่วมใน
ท้องถิ่นยังขาดความเข้มข้นในเชิงเน้ือหาสาระและกระบวนการ อีกทั้งยังไม่สามารถเก้ือหนุนให้เกิด
การจัดทําแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณท่ีสอดคล้องต่อการแก้ไขปัญหาของชุมชนและไม่
สามารถเกื้อหนุนต่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีทิศทางที่ชัดเจนได้ 
 ดังน้ันแล้ว การที่จะเสริมอํานาจของประชาชนในการตัดสินใจเพ่ือกําหนดทิศทางของชุมชน
ท้องถิ่น  ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น้ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นองค์กร
หลักในการจัดทําบริการสาธารณะจะต้องลดความเป็นราชการหรือความเป็นทางการขององค์กรลง  
แล้วหันมาให้ความสําคัญกับบทบาทในการทํางานร่วมกันกับเครือข่ายกลุ่มองค์กรชุมชนและภาค
ประชาชนในพ้ืนที่เป็นสําคัญ  สืบเน่ืองจากการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรชุมชนและภาคประชาชนน้ัน
นับว่าเป็นหัวใจที่มีความสําคัญย่ิงต่อกระบวนการปกครองท้องถิ่นและจะแยกออกจากแนวคิดของการ
ปกครองท้องถิ่นไม่ได้ (ไททัศน์  มาลา, 2554) แต่ในทางกลับกันลักษณะการปกครองของไทยในอดีต
ล้วนปลูกฝังและหล่อหลอมให้คนไทยส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบจารีตประเพณีด้ังเดิมที่
เน้นอํานาจนิยม  แม้ว่าจะมีการเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยต้ังแต่ปี 2475  
แล้วก็ตาม ทว่าคนไทยส่วนใหญ่มีโอกาสเรียนรู้หรือเข้าใจระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงน้อยมาก
เพราะเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยเชิงโครงสร้างอํานาจทางการเมืองเท่าน้ันโดยประชาชนมิได้
รู้สึกเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยอย่างแท้จริง (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์, 2551) โดยเฉพาะการปกครอง
ท้องถิ่นของไทยซึ่งมักจะเกิดจากความคิดและความต้องการของกลุ่มชนช้ันนําในสังคม จึงทําให้มี
ลักษณะของการเป็นการเปลี่ยนแปลงจากบนลงล่าง ซึ่งประชาชนทั่วไปไม่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง
เหล่าน้ันเลย (ธเนศวร์  เจริญเมือง, 2540) นอกจากน้ีความไม่จริงใจในการผ่องถ่ายอํานาจจากส่วนกลาง
สู่ท้องถิ่นยังเป็นตัวฉุดรั้งให้แนวคิดด้านการปกครองท้องถิ่นของไทยดําเนินไปอย่างล่าช้าอีกด้วย 
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 ธเนศวร์  เจริญเมือง  (2551) ได้อธิบายถึงความล่าช้าของการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นของ
ไทยในช่วงปี 2540-2550 ว่ามีสาเหตุที่สําคัญซึ่งสามารถสรุปเป็นมิติของปัญหาได้ดังต่อไปน้ี 

 
ภาพท่ี 2 ปัญหาของการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นไทย 
 
 1. การขาดเอกภาพในการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น กล่าวคือ มีการจัดต้ังสํานักงาน
คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ (สกถ.) เมื่อปี 2542 สังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี แต่เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าระดับกองเท่าน้ันซึ่งขาดทั้งอํานาจ 
งบประมาณ และบุคลากร แทนที่จะมีฐานะระดับกรมหรือเป็นกระทรวงของท้องถิ่นที่คอยผลักดันและ
ส่งเสริมท้องถิ่นให้มีเอกภาพ มีความเข้มแข็ง มีขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ 
  นอกจากน้ีกระทรวงมหาดไทย ยังคงควบคุมและหาประโยชน์จากท้องถิ่นอยู่เสมอ โดย
มีการจัดต้ังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขึ้นมาเมื่อปี 2545 ซึ่งทําหน้าที่คล้ายกับกรมการปกครอง
ในอดีต กล่าวคือ การควบคุมสันนิบาตเทศบาลฯและสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ อีกทั้ง
หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะท้องถิ่นอําเภอ  ท้องถิ่นจังหวัด นอภ. ผู้ว่าฯ มีอํานาจในการ
อนุมัติโครงการต่างๆ ของท้องถิ่น น่ันหมายความว่าท้องถิ่นจะดําเนินโครงการใดๆ ก็ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากหน่วยงานเหล่าน้ีก่อน      
 2. ท้องถิ่นขาดความเป็นอิสระเน่ืองจากหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมักใช้
รูปแบบของการควบคุม (Controlling) มากกว่าการกํากับดูแล (Monitoring) ทําให้ท้องถิ่นมักมีข้อจํากัด
ในด้านของกฎระเบียบข้อบังคับ เช่น ด้านกฎหมาย มีการกําหนดชัดเจนว่าท้องถิ่นมีหน้าที่ทํา
อะไรบ้าง สิ่งใดอยู่นอกเหนือจากหน้าที่ก็มิอาจทําได้ ทั้งๆ ที่ท้องถิ่นในแต่ละแห่งน้ันมีความหลากหลาย
แตกต่างกัน ด้านการจัดทําแผน โดยมีคําสั่งจากจังหวัดและอําเภอ ให้แต่ละท้องถิ่นจัดทําแผนโดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วม แต่มีเง่ือนไขว่าต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของจังหวัด และต้อง

มิติของ
ปัญหา

1. ขาดเอกภาพ

2. ขาดอิสระ

3. ความลักลั่น

4. พื้นท่ีทับซ้อน

5. ความลา่ช้า

6. การแยกส่วน
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สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ด้วย ในประเด็นน้ี ธเนศมองว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นเพียงแค่รูปแบบที่มีการกําหนดไว้แล้วใน
ระดับประเทศ ด้านงบประมาณ โดยที่รัฐบาลให้เงินอุดหนุนท้องถิ่นแบบมีเง่ือนไข (Conditional 
Grants) โดยควบคุมว่าต้องนําไปใช้จ่ายในกิจกรรมใดบ้างและห้ามนําไปใช้นอกกิจกรรมที่ระบุไว้ และ
ที่สําคัญคือท้องถิ่นยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ถึงร้อยละ 35 ตามท่ีกฎหมายกําหนด ด้านการ
ออกคําสั่ง บ่อยคร้ังที่กระทรวงมหาดไทยมีคําสั่งหรือกฎกระทรวงแจ้งมายังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้ดําเนินการตามแม้จะขัดกับกฎหมาย เช่น การใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งเท่ากับว่ากระทรวง
เป็นผู้ก่อและรับรองการกระทําผิดเสียเอง ด้านกําหนดข้อบังคับท้องถ่ิน ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบ
จาก อําเภอ จังหวัด กรม กระทรวง แล้วแต่กรณี ซึ่งบ่อยคร้ังก่อให้เกิดปัญหาความล่าช้า ด้านบุคลากร 
โดยเฉพาะปลัดและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทําให้การสรรหา
อาจไม่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 
 3. ความลักลั่นในการกระจายอํานาจ ซึ่งธเนศวร์อธิบายว่าปี 2546 ได้เร่งรัดให้มีการเลือกต้ัง
ผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงในเวลาอันสั้นเกินควร แทนที่จะมีการศึกษาทดลองทีละขั้นแล้วนําผลที่ได้มา
สรุปเป็นบทเรียนก่อน ในขณะที่ผู้ว่าฯ ก็ยังไม่ได้ให้มาจากการเลือกต้ัง 
 4. การทับซ้อนของอํานาจ คือ การที่แต่ละท้องถิ่นมีหน่วยงานหลายประเภทดํารงอยู่ใน
พ้ืนที่เดียวกัน เช่น ในจังหวัดมีทั้งผู้ว่าฯ กับ นายก อบจ. ในอําเภอก็มี นายอําเภอ กับนายกเทศมนตรี  
ระดับตําบลก็มี นายก อบต. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งความทับซ้อนดังกล่าวก่อให้เกิดความสับสนในหมู่
ประชาชนและยังขาดเอกภาพในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น  อีกด้วย 
 5. ความล่าช้าในการกระจายอํานาจด้านการศึกษาและด้านสาธารณะสุข สืบเน่ืองจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคยังดํารงอยู่อย่างมั่นคงและยาวนาน ซึ่งที่ผ่านมา
ข้าราชการเกิดการต่อต้านที่จะย้ายไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะการทํางานอยู่กับ
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคมีความมั่นคง มีงบประมาณมากมาย สามารถที่ไต่เต้าขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูง
กว่า มีความสะดวกในการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ รวมท้ังโอกาสทางการศึกษาของบุตรหลาน 
 6. การรวมศูนย์ อํานาจที่ ยั งคงอยู่ และแยกส่ วน  (Continued and Fragmented 
Centralization) โดยเฉพาะข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกต้ัง ขาดการ
แบกรับภาระความรับผิดชอบ (Accountability) ต้องย้ายไปรับตําแหน่งใหม่อยู่เรื่อย จึงทําให้การ
บริหารงานขาดความต่อเน่ือง และบ่อยคร้ังที่ทําให้แผนพัฒนาของท้องถิ่นมักถูกลบด้วยข้อคิดเห็นของ
ฝ่ายราชการ 
 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ (2552) ได้ทําการศึกษาความก้าวหน้าของการกระจาย
อํานาจในประเทศไทย โดยช้ีให้เห็นถึงประเด็นปัญหาสําคัญขององค์กรปกครองท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน 
ซึ่งจําแนกออกเป็น 6 มิติ สามารถสรุปความได้ดังต่อไปน้ี 
 



 

 
 

 
 
ภาพท่ี 3 ปัญ
 
  
ระหว่างองค์ก
บริหารส่วนจั
ภารกิจในเรื่อง
องค์การบริห
ราชการส่วนท
ไม่ต้องรับผิด
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ญหาขององค์ก
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นท้องถิ่นไทย 

ององค์กรปกค
นบนกับองค์ก
กรปกครองส่ว
ามารถดําเนินก
ารทําแผนพัฒ
ร้างภายในท่ีเกิ
ก็คือผู้บริหารอ
นมักอยู่ทีมเดีย
อบและถ่วงดุ
องบประมาณ
าชนในพ้ืนที่ล
ารถดํารงตํา
ามสามารถมีป
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ลอํานาจ ปัญ

ณรายจ่าย ที่ต้อ
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วารสารวไลยอลงก
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นล่าง กล่าวคือ
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วาคม 2554      

 

มสัมพันธ์
อองค์การ
หวังให้ทํา
ผนพัฒนา
ามร่วมมือ
ต้ังทางตรง
งจากสภา  
มสําคัญลง  
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องสมาชิก 
ของนายก
ารปิดกั้น     
ะตรงนี้ไป

และหน่วย
ให้บริการ
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สาธารณะ การที่หน่วยงานเดิมของหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท่ีพยายามสร้างงาน
ใหม่ให้ตนเอง การทับซ้อนของภารกิจหน้าที่ระหว่างหน่วยราชการ ปัญหาติดขัดด้านกฎหมายในการ
ปฏิบัติงาน อัตรากําลังของท้องถิ่นมีอยู่อย่างจํากัด ปัญหาด้านความไม่เพียงพอของรายได้เพ่ือรองรับ
การให้บริการสาธารณะ การบูรณาการแผนงานในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่อาจทําให้เกิดการ
แทรกแซงการทํางานจากจังหวัดและส่วนกลาง 
 3. ด้านการคลังท้องถิ่น เช่น โครงสร้างการบริหารทางการคลัง ความอิสระทางการคลัง
ด้านการกําหนดรายได้ ระบบการบริหารบุคลากรที่ขาดความกระตือรือร้นในการจัดเก็บรายได้              
ความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจ โครงสร้างของคณะกรรมการกระจายอํานาจฯ เป็นเวทีสําหรับ          
การเจรจาและต่อรองผลประโยชน์มากกว่าจะมุ่งเน้นสร้างหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการกระจาย
อํานาจ ขาดการศึกษาระดับความสมดุลระหว่างการบริหารนโยบายการคลังระดับมหภาคและระดับ
ท้องถิ่นอย่างจริงจัง ประเด็นด้านระบบการจัดสรรรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เกณฑ์
การจัดประเภทภาษีที่ไม่เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต่างๆ เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณที่ไม่สะท้อนภาระหน้างานภายในพ้ืนที่ ปัญหาเร่ืองหลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาจัดสรร
งบประมาณที่อยู่ในรูปของการเจรจาเพ่ือต่อรองสัดส่วนรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาลเป็นเสียส่วนใหญ่  
ประเด็นในการกําหนดอัตราภาษีและฐานภาษีให้เกิดความเหมาะสม ซึ่งภาษีบางประเภทไม่อยู่ใน
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการไม่สามารถจัดเก็บภาษีกับหน่วยงานราชการได้ 
 4. สภาพปัญหาในการบริหารงานบุคคลซึ่งเป็นปัญหาในด้านโครงสร้าง กล่าวคือ มีหลาย
องค์กรที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและกํากับการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ทําให้เกิดความซ้ําซ้อนกันใน
การแสดงบทบาทหน้าที่และความสับสนในแนวทางปฏิบัติ การที่อัตรากําลังคนมีไม่เพียงพอกับภารกิจ
ที่ต้องรับผิดชอบ การขาดความก้าวหน้าในอาชีพ การโอนย้ายบุคลากรทําได้ยาก บุคลากรมีความ
ภูมิใจในงานท้องถิ่นน้อย ระบบการบริหารงานไม่สอดคล้องกับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ตลอดจน
ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล   
 5. สภาพปัญหาของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ปัญหาประชาชนมีส่วนร่วมแต่เพียง
ในรูปแบบ เช่น การมีส่วนร่วมในเชิงรูปแบบโดยการถูกระดมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มา         
มีส่วนร่วม กล่าวคือเข้ามามีส่วนร่วมแบบขอไปที เข้ามามีส่วนร่วมด้วยความเกรงใจ การเข้ามามีส่วนร่วม
โดยไม่เข้าใจในแนวทางปฏิบัติในการมีส่วนร่วม เช่น การเข้าเป็นคณะกรรมตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง  
โดยไม่เข้าใจว่าวิธีการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวต้องดําเนินการอย่างไร ไม่มีความรู้เก่ียวกับ
พัสดุที่ตรวจรับ ปัญหาประชาชนยังไม่เข้าใจและขาดรูปแบบการมีส่วนร่วมที่ทําให้ประชาชนเกิดความ
เป็นพลเมือง เช่นมาตรการทางกฎหมายที่ไม่เก้ือหนุนต่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในกรณีของ
การลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กฎหมายได้กําหนด
หลักเกณฑ์ที่ยุ่งยาก ยากที่ประชาชนในระดับท้องถิ่นจะดําเนินการ นอกจากน้ียังมีปัญหาจากการที่มี
องค์กรชุมชนที่ทํางานส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่มีจํานวนมากในเชิงปริมาณ
แต่ขาดคุณภาพ 
 6. สภาพปัญหาของกระบวนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยเป็น
ปัญหาท่ีสืบเน่ืองมาจากกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปริมาณของระเบียบที่ตราข้ึนเพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติมีเป็นจํานวนมากบางเรื่องเป็นเรื่องเล็กน้อย ล้าสมัย และ
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ก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในการปฏิบัติงาน ปัญหาด้านบุคลากรในกระบวนการกํากับดูแล            
โดยการถ่ายโอนอํานาจหน้าที่มาให้ท้องถิ่นแต่มิได้จัดสรรบุคลากรลงมาทํางานในพ้ืนที่ ปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อนและวัฒนธรรมทางการเมือง การบริหาร โดยเฉพาะอย่างย่ิงนายอําเภอและผู้ว่า
ราชการจังหวัด อาจเกิดความเกรงอกเกรงใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากน้ี การกํากับดูแล
การบริหารงานบุคคลท้องถิ่นแต่ละจังหวัดจะมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประเภทต่างๆ ซึ่งมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการฯ จึงทําให้ในการทํางานของคณะกรรมการเหล่าน้ันอาจถูก
ครอบงําการตัดสินใจโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นได้ นอกจากน้ียังอาจเกิดการแทรกแซงกระบวนการ
กํากับดูแลจากฝ่ายการเมืองรวมท้ังปัญหาที่เกิดจากความอ่อนแอของสภาท้องถิ่น 
 ดังน้ันจะเห็นว่า จากสภาพมิติปัญหาของการกระจายอํานาจและการปกครองท้องถิ่นไทย
ในระยะเปลี่ยนผ่านแสดงให้เห็นว่าตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมากระบวนการกระจายอํานาจสู่
ชุมชนท้องถิ่นไทยในภาพรวมน้ันนับว่ามีความบิดเบือนจากเจตนารมณ์ที่ต้องการคืนอํานาจสู่ชุมชน
ท้องถิ่น  สืบเน่ืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองที่ยังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ
ประชาชนหรือชุมชนท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน ทั้งๆ ที่เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนเป็น
อย่างมาก  แต่ในทางกลับกันอํานาจที่ถูกกระจายลงสู่ชุมชนท้องถิ่นน้ันกลับมีการกระจุกตัวอยู่ที่ตัว
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (โดยเฉพาะคณะผู้บริหารท้องถิ่น) โดยยังผ่องถ่ายไม่ถึงตัวประชาชนหรือ
กลุ่มองค์กรชุมชนอย่างแท้จริง และที่สําคัญคือความเข้มแข็งของระบบราชการส่วนกลางและ             
ส่วนภูมิภาคท่ีรัดกุมอํานาจไว้อย่างเหนียวแน่นซึ่งเกิดจากการที่รัฐไทยเป็นรัฐที่รวมศูนย์อํานาจมาช้า
นานทําให้การกระจายอํานาจที่ผ่านมาเต็มไปด้วยเง่ือนไขและเกิดความล่าช้าเป็นอย่างมาก   
 
ทิศทางการปกครองท้องถ่ินไทย 
 นอกจากน้ีแล้วประเด็นสําคัญที่ควรพิจารณาเก่ียวกับการปกครองท้องถิ่นอีกประการหน่ึง
คือ จากการที่รัฐธรรมนูญปี 2550 ในหมวด 14 ได้กําหนดให้รัฐต้องให้อิสระแก่องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตจํานงของประชาชนและให้อํานาจแก่ท้องถิ่น          
ในการเป็นองค์กรหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ การปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับปรุงระบบการกํากับดูแลให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการกําหนดให้มี
การจัดโครงสร้างการบริหารที่คล่องตัวในรูปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ทั้งน้ีได้
กําหนดให้มีกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ  เพ่ือกําหนดการแบ่งอํานาจหน้าที่
และการจัดสรรรายได้ระหว่างราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยคํานึงถึงการส่งเสริมให้มีการกระจายอํานาจ
เพ่ิมขึ้นตามระดับความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ อีกทั้งยังกําหนดให้มี
การตรากฎหมายรายได้ท้องถิ่นเพ่ือกําหนดอํานาจหน้าที่และวางหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีและ
รายได้อ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะทางการคลังที่ดี   
 ดังน้ันหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี 2550 ภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้องจึงได้ระดม          
ความคิดเห็นและได้มีการจัดทําร่างกฎหมายเก่ียวกับท้องถิ่นรวม 4 ฉบับด้วยกัน ซึ่งประกอบไปด้วย  
(1) ร่างพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) ร่างพระราชบัญญัติกําหนด
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แผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ (3) ร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ            
(4) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้มีการแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าวให้เหลือเพียง 2 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน และ ร่างพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
(คณะกรรมการกฤษฎีกาได้นําร่างกฎหมายการกระจายอํานาจและร่างกฎหมายรายได้ท้องถิ่นมารวม
ไว้กับร่างพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)    
 ในการศึกษาครั้งน้ี จะนําเสนอสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีสาระสําคัญที่น่าสนใจและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทั้งระดับโครงสร้าง
และระดับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสาระสําคัญ ดังต่อไปนี้ (โกวิทย์ พวงงาม, 
2552) 
 ประเด็นที่ 1 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นโดยรัฐจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการบริหารงานได้โดยอิสระ ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ประการที่ 2 กําหนดให้การกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องกระทําเท่าที่จําเป็น
และไม่กระทบต่อความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้มีองค์กรที่ทําหน้าที่ในการ
ตรวจสอบการใช้อํานาจของผู้กํากับดูแล ซึ่งในกฎหมายฉบับน้ีกําหนดให้มีคณะกรรมการกลางในการ
กํากับดูแลประกอบด้วยคณะกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 12 คน เพ่ือทํา
หน้าที่วางกรอบและนโยบายในการจัดทํามาตรฐานการกํากับดูแลท้องถิ่นของหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง
และเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องในการจัดทํามาตรฐานการกํากับดูแล  รวมทั้งตรวจสอบ
ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การกํากับดูแล 
 ประการที่ 3 การยุบและรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีหลักเกณฑ์ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใดมีประชากรลดลงเหลือไม่ถึง 2,000 คน ติดต่อกันเป็นเวลา 1 ปี และต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุน
ทั่วไปมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ย้อนหลัง 3 ปี ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นน้ันโดยให้ไปรวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ภายใน 90 วัน หากเป็นการยุบ
เทศบาลไปรวมกับองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ให้ยกฐานะ อบต. ที่ไปรวมเป็นเทศบาลและ  
การรวมพ้ืนที่ทั้ง อบต. เทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ให้ดําเนินการตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในพ้ืนที่น้ันๆ 
 ประการที่ 4 กําหนดให้มีสํานักงานกิจการของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน
ขึ้นตรงกับประธานสภาฯ และมีสํานักงานเลขานุการสภาท้องถิ่นซึ่งประธานสภาฯ เป็นผู้แต่งต้ังจาก
สมาชิกสภาฯ 
 ประการที่ 5 เก่ียวกับผู้บริหารท้องถิ่นกําหนดให้มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและให้ดํารงตําแหน่งนับแต่
เลือกต้ังและมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 4 ปี โดยไม่มีการกําหนดสมัยการดํารงตําแหน่งแต่อย่างใด 
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 ประการที่ 6 มีการกําหนดอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่โดยแบ่ง
อํานาจหน้าที่ ออกเป็น 2 ประเภทให้ชัดเจน ดังน้ี ประการแรก เป็นอํานาจหน้าที่ประเภทที่ต้องจัดทํา
บริการสาธารณะ และประการท่ีสอง เป็นอํานาจหน้าที่ประเภทอาจจัดทําบริการสาธารณะ 
 ประการที่ 7 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมทําภารกิจกับส่วนราชการ  
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนโดยจัดต้ังเป็น  
“สหการ” เพ่ือทํากิจการใดอันอยู่ภายใต้อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันโดยให้
สหการมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐและองค์กรอ่ืนๆ มาร่วมเป็นกรรมการและให้สหการเป็นนิติบุคคลซึ่งมีหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขการจัดต้ังสหการให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา 
 ประการที่ 8 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถรวมตัวกันจัดต้ังสมาคมเพ่ือเป็น
ตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการ
ดําเนินงานของสมาคม  ให้กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบตามข้อเสนอขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานกับสมาคมได้ 
 ประการที่ 9 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารกิจการและตรวจสอบการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
 ประการที่ 10 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ  ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานของรัฐในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําโครงการหรือแผนงานในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้คํานึงถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นน้ันด้วย 
 ประการที่ 11 กําหนดให้มีพระราชบัญญัติจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
ที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดหรือที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะพ้ืนที่ก็ได้ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของรัฐ ท้องถิ่น
และประชาชน 
 ดังกล่าวจะเห็นว่า เนื้อหาและรายละเอียดของกฎหมายฉบับนี้ได้ส่งผลถึงลักษณะ              
การบริหารงานและโครงสร้างของท้องถิ่นเป็นสําคัญ อาทิเช่น การ “ไม่” กําหนดสมัยการดํารงตําแหน่ง
ของผู้บริหารท้องถิ่น (จากเดิมกําหนดให้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน) ในประเด็นดังกล่าวถือ ได้ว่ามีทั้ง
ข้อดีและข้อเสีย โดยสิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ อาจเป็นการเปิดช่องทางให้กับผู้บริหารท้องถิ่นเกิดการผูกขาด
อํานาจและอาจใช้เป็นช่องทางในการทุจริตได้มากขึ้น กล่าวคือ จะเป็นเอ้ือต่อการสร้างผู้มีอิทธิพล          
ในในคราบผู้บริหารท้องถิ่นที่สามารถควบคุมฐานเสียงและการสืบทอดอํานาจได้อย่างเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาด ซึ่งจะยิ่งเพ่ิมความยากในการตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจของภาคประชาชนและฝ่ายสภา
ท้องถิ่น แต่ถึงอย่างไรก็ตามหากมองในแง่ดีก็ถือว่าเป็นการให้อํานาจแก่ประชาชนในการเลือกตัวแทน
ของตนเองได้อย่างอิสระมากกว่าเดิมและเป็นข้อดีสําหรับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ทํางาน          
มีความรู้ความสามารถ หรือมีบทเรียนที่เคยสั่งสมมาตลอดระยะเวลาการเป็นผู้บริหารท้องถิ่นได้มี
โอกาสในการพัฒนาและผลักดันแผนการ โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่นอย่างเข้าใจและ
เกิดความต่อเน่ือง อีกทั้งยังส่งผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเกิดแรงจูงใจในการทํางานภายใต้การแข่งขันใน
เวทีการประกวด การประเมินผล หรือการแข่งขันประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่างๆ (อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี, 2552) อันจะส่งผลถึงการจัดบริการสาธารณะที่ดีแก่ประชาชน 
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 ส่วนการให้มีสํานักงานกิจการของสภาท้องถิ่นน้ันจะเป็นสิ่งที่ดีต่อการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสภาท้องถิ่นในกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจกับฝ่ายบริหาร เพราะเป็นการทําให้
การบริหารงานของฝ่ายสภากับฝ่ายบริหารมีความเป็นอิสระจากกันมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านของ
ข้อมูลและบุคลากรท่ีฝ่ายสภาจําเป็นที่จะต้องใช้ในการตรวจสอบฝ่ายบริหาร แต่ถึงอย่างไรก็ตาม         
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าวน้ันเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างความสัมพันธ์ซึ่งก็ยัง
ไม่เป็นการรับประกันได้ว่าจะทําให้ฝ่ายสภานั้นเข้มแข็งได้จริงหรือไม่ นอกจากน้ียังมีข้อพึงพิจารณา         
ในด้านของงบประมาณรายจ่ายที่ท้องถิ่นต้องแบกรับภาระมากขึ้นเน่ืองจากเป็นการขยายขอบข่ายของ
งานและการเพ่ิมขึ้นของจํานวนบุคคลากรท้องถิ่น ในขณะท่ีท้องถิ่นเองก็ประสบปัญหาด้านงบประมาณ
ที่มีอยู่จํากัดและในด้านการบริหารงานบุคคลที่ขาดความโปร่งใสอยู่ด้วยเช่นกัน 
 ในส่วนของการส่งเสริมการทํางานของท้องถิ่นให้เกิดความร่วมมือกันในรูปแบบสหการ  
(Syndicate) น้ัน ทั้งน้ีหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะรวมกลุ่มกันภายใต้ลักษณะ
ดังกล่าวก็จะเป็นสิ่งที่ดีหากเห็นผลในทางปฏิบัติ เพราะที่ผ่านมาการทํางานระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในรูปของสหการในประเทศไทยนั้นถึงแม้ว่ากฎหมายจะเปิดโอกาสให้สามารถดําเนินการ
ได้ก็ตาม แต่ ณ ปัจจุบันยังไม่มีให้เห็นผลในเชิงรูปธรรมท่ีชัดเจน  ไม่ว่าจะเป็นสมาคมองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแห่งประเทศไทย (ส.อบต.) สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (ส.สจ.ท.)  
และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ก็ยังเป็นการรวมกลุ่มในเชิงการเรียกร้องเพ่ือ
ต่อรองผลประโยชน์ทางการเมืองและการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมากกว่าที่จะรวมกลุ่มกันใน
รูปแบบสหการ 
 ดังน้ันจากผลการศึกษาดังกล่าวจึงเป็นหลักฐานยืนยันที่สามารถสรุปได้ว่า ผลของ             
การกระจายอํานาจที่มีต่อชุมชนท้องถิ่นของไทยในภาพรวมน้ัน นับว่ายังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่
แท้จริงตามเป้าหมายของการกระจายอํานาจที่ต้องการให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีความเป็น
อิสระ และสามารถปกครองตนเองภายใต้หลักเจตจํานงของประชาชน ซึ่งในทางกลับกันน้ันช่วงระยะ
การเปลี่ยนผ่านของการปกครองท้องถิ่นในปัจจุบันมักจะพบว่าที่ผ่านมาน้ันการกระจายอํานาจ            
จากรัฐบาลกลางยังไม่เกิดการผ่องถ่ายอํานาจให้ถึงมือของประชาชน ชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชนและ
ภาคประชาสังคม อย่างแท้จริง เหตุผลเพราะว่าอํานาจที่ถูกกระจายไปมักจะกระจุกตัวอยู่ที่ตัวองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสียส่วนใหญ่ ทําให้อํานาจที่ถูก
กระจายไปน้ันตกไปอยู่ในมือของกลุ่มคนเพียงไม่ก่ีคนโดยเฉพาะคณะผู้บริหารที่มีอํานาจอย่างมาก
ถึงกับกลายเป็นขุนนางในระดับท้องถิ่น อีกทั้งยังถอดแบบการบริหารงานจากระบบราชการส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันน้ันมีความเป็นทางการสูงและไม่สามารถ
เข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 
บทสรุป 
 ผลของการกระจายอํานาจที่ผ่านมาในภาพรวมนั้นนับว่ายังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่แท้จริง
ตามเป้าหมายของการกระจายอํานาจท่ีต้องการให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระและสามารถ
ปกครองตนเองภายใต้หลักเจตจํานงของประชาชนอย่างแท้จริง  เพราะที่ผ่านมาอํานาจที่ถูกผ่องถ่าย
ไปมักกระจุกตัวอยู่ที่ตัวผู้บริหารและตัวองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในขณะเดียวกันสถานะของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็อยู่ภายใต้การกํากับดูแลที่รัดกุมในข้อจํากัดของกฎระเบียบของภาครัฐ
จนทําให้กระบวนการทํางานมีความเป็นทางการสูงและเลียนแบบโครงสร้างระบบการเมืองใน
ระดับชาติจนมองไม่เห็นความสําคัญของการกระจายอํานาจสู่ประชาชน อีกทั้งกําลังถูกครอบงําอย่าง
แนบเนียนจากหน่วยงานภาครัฐผ่านทางนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ การจัดสรรเงินอุดหนุนและ
การให้รางวัลสนับสนุน ในขณะที่กระบวนการตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจภายในองค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่นน้ันก็มีความอ่อนแอ กล่าวคือ อํานาจของฝ่ายสภาท้องถิ่นไม่มีอํานาจเข้มแข็งเพียงพอที่จะ
ตรวจสอบและถ่วงดุลฝ่ายบริหารได้  ทําให้แนวคิดเรื่องการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นในสังคมไทยใน
ความเป็นจริงน้ันยังไม่ตกสู่มือของประชาชนหรือตัวชุมชนอย่างแท้จริง ปรากฏการณ์เช่นน้ีจึงทําให้
เกิดช่องว่างระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กําลังเพ่ิมระยะห่างจากกันอยู่ตลอดเวลา  
อันเป็นตัวแสดงให้เห็นถึงการปะทะกันทางความคิดระหว่างกลุ่มแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนกับกลุ่ม
แนวคิดด้านการปกครองท้องถ่ินกระแสหลักตลอดช่วงระยะเวลาของการปกครองท้องถิ่นไทยใน
ระยะเปลี่ยนผ่าน 
 นอกจากน้ีปรากฏการณ์ดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงความไม่เพียงพอหรือความบกพร่อง
ของระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนในมิติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฉกเช่นเดียวกับ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทนในระดับชาติ  โดยจากประสบการณ์ของปัญหาดังกล่าวได้บีบรัดให้กลุ่ม
องค์กรชุมชนและภาคประชาชนพยายามทวงคืนอํานาจในการตัดสินใจและการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นกลับมาเหมือนเดิมโดยไม่ต้องรอหน่วยงานของรัฐและนักการเมือง โดยการ
แสดงออกผ่านการรวมกลุ่มกันขึ้นมาในนามของกลุ่มองค์กรชุมชนในรูปแบบใหม่ๆ เช่น กลุ่มสภา
องค์กรชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ  กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเครือข่ายที่ดิน  
กลุ่มจัดทําแผนแม่บทชุมชนหรือแม้แต่การรวมกลุ่มทางการเมือง เป็นต้น 
 ดังน้ัน บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องให้ความสําคัญกับการบริหารงาน
ท้องถิ่นในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือและการปรึกษาหารือร่วมกันกับกลุ่มองค์กรชุมชน ภาค
ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือแม้แต่
การทํางานร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองในรูปแบบของ “สหการ” โดยการ
ประสานความร่วมมือระหว่างกันเพ่ือสร้างความรู้สึกร่วมของประชาชนในการเป็นเจ้าของและ                  
มีความรู้สึกหวงแหนคุณค่าของความเป็นชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน  ทั้งน้ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะจะต้องสร้างความยืดหยุ่นในการเข้าถึง
ชุมชนท้องถิ่นโดยต้องปรับเปลี่ยนการดําเนินงานโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชน
ท้องถิ่นมิใช่รอให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพียงอย่างเดียว  นอกจากน้ียังต้องลดความเป็นทางการ
หรือความเป็นราชการของหน่วยงานลงเพ่ือเกิดความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรด้วยความ
เข้าถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องและกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆ ในพ้ืนที่อย่างรอบด้าน อันจะนําไปสู่วิถีของการปกครองท้องถิ่น
ที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง เป็นสําคัญ 
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