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การปกครองท้องถิ่นไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน
THAILAND LOCAL GOVERNMENT IN TRANSITIONAL PERIOD
ไททั น์ มาลา1*

บทคัดย่อ
บทค ามนี้ต้องการที่จะชี้ ใ ้ เ ็นถึงผลจากการกระจายอํ านาจ ู่ชุม ชนท้ องถิ่นของไทย
ในระยะเปลี่ยนผ่านคือตั้งแต่ช่ ง ลังรัฐธรรมนูญแ ่งราชอาณาจักรไทย พ. . 2540 จนถึงปัจจุบัน
ืบเนื่องจากในช่ งระยะเ ลาดังกล่า ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครง ร้างของการปกครองท้องถิ่น
ไทยแบบขนานใ ญ่ ไม่ ่าจะเป็นการตราพระราชบัญญัติกํา นดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใ ้แก่องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น พ. . 2542 โดยมี าระ ําคัญเกี่ย กับการกํา นดอํานาจ น้าที่
ในการจัดระบบการบริการ าธารณะและการจัด รร ัด ่ นภา ีอากรขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น
ต่อเนื่องมาจนถึงรัฐธรรมนูญแ ่งราชอาณาจักรไทย พ. . 2550 ที่ได้กํา นดใ ้องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น
เป็น น่ ยงาน ลักในการจัดทําบริการ าธารณะและมีอิ ระในการกํา นดนโยบาย การบริ าร
การจัดบริการ าธารณะ การบริ ารงานบุคคล การเงินการคลัง และยังมีอํานาจ น้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะอีกด้ ย
คํา ําคัญ: การปกครองท้องถิ่น, การกระจายอํานาจ, ระยะเปลี่ยนผ่าน

_____________________________________
1

ลัก ูตรรัฐประ า น า ตร์ คณะมนุ ย า ตร์และ ังคม า ตร์
ม า ิทยาลัยราชภัฏ ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
*
E-mail: Nanpha19@hotmail.com

29

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

ABSTRACT
This article examines the effects of decentralization in Thailand during 19972011 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
การฟนฟูรากฐานของชุมชนและท้องถิ่นใ ้มีค ามเข้มแข็งได้นั้นเป็นที่ยอมรับกัน ่าแน ทาง
ําคัญในการแก้ไขปัญ าของประเท กล่า คือภาครัฐจะต้องลดการผูกขาดอํานาจจากเดิมที่เคย
ร มอยู่ใน ูนย์กลางมาเป็นการกระจายอํานาจลง ู่ชุมชนท้องถิ่นและผ่องถ่ายอํานาจในการตัด ินใจ ู่
มือของประชาชนเป็น ําคัญ โดยเฉพาะช่ ง ลังปี 2535 กระแ ของการกระจายอํานาจใน ังคมไทย
นั้นถือได้ ่าเป็นตั แปรที่ ําคัญในการปฏิรูประบบการเมืองการปกครอง ตลอดจนการตื่นตั ทางการเมือง
ของกลุ่มคนใน ังคมในขณะนั้นเป็นไปอย่างแพร่ ลาย อันเป็นแรงผลักดันที่ทําใ ้เกิดองค์กรปกครอง
่ นท้ อ งถิ่ น ขึ้ น อี ก ครั้ ง ในระดั บ ตํ า บล (องค์ ก ารบริ าร ่ นตํ า บล) ในปี 2537 ต่ อ เนื่ อ งไปจนถึ ง
การประกา ใช้รัฐธรรมนูญปี 2540 (ฉบับที่ 16) ซึ่ง ลาย ายยอมรับ ่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ใ ้ค าม ําคัญ
เกี่ย กับการกระจายอํานาจใ ้แก่ท้องถิ่นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ในขณะเดีย กันรัฐธรรมนูญปี 2550
(ฉบับที่ 18) ก็ยังใ ้ค าม ําคัญเกี่ย กับการกระจายอํานาจ ู่ท้องถิ่น ( ม ด 14) และใ ้การรับรองถึง
ิทธิของชุมชน (ม.66-67) ไ ้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม มุมมองของการกระจายอํานาจ ู่ท้องถิ่นใน ังคมไทยที่ผ่านมานั้นมักถูกมอง
่าเป็นการกระจายอํานาจใ ้เฉพาะองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นและ น่ ยงานของภาครัฐเท่านั้น
่ นองค์กรในระดับชุมชน กลุ่มการเมืองภาคประชาชนร มทั้งอํานาจของประชาชนนั้น มักถูกมองข้าม
และไม่ค่อยมีบทบาทในการมี ่ นร่ มของกระบ นการตัด ินใจด้านนโยบายของท้องถิ่นเท่าที่ค ร
รือแม้แต่คํานิยามของท้องถิ่นที่ปรากฏในกฎ มายปกครองท้องถิ่นฉบับต่าง ร มทั้ง ลักการปฏิบัติ
ที่กระทร งม าดไทยยึดถืออยู่ในปัจจุบัน ได้จัด น่ ยปกครองท้องถิ่นโดยยึด ลัก “อาณาเขตและ
จําน นประชากร” เป็น ลักเกณฑ์ ําคัญ แต่เกิดการละเลยถึงค ามเป็นชุมชนและคุณภาพของ
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บทบาทค ามเป็นพลเมืองใน ังคม ทําใ ้เกิดการละทิ้งค ามเป็นชุมชนที่ดีจน ่งผลใ ้การปกครอง
ท้องถิ่นโดยภาพร มนั้นขาดประ ิทธิภาพ (อุดม ทุมโฆ ิต, 2552) อันก่อใ ้เกิดข้อจํากัดที่ ําคัญในการ
เข้าถึงกระบ นการจัด รรทรัพยากรและปัญ าจากการที่ประชาชน องค์กรชุมชน และผู้ด้อยโอกา
ไม่ได้รับเป็นธรรมในการจัด รรทรัพยากร เ ล่านี้แ ดงใ ้เ ็นถึงค ามเรื้อรังของปัญ าการเมือง
ในระบบรัฐ ภาของไทยที่ไม่ ามารถตอบโจทย์ของการแก้ไขปัญ าปากท้องและไม่ ามารถจัดทํา
บริการ าธารณะที่ดีใ ้แก่ประชาชนได้
การปกครองท้องถิ่น
การปกครองท้องถิ่นเป็นลัก ณะของค าม ัมพันธ์ในเชิงอํานาจของการจัด รรทรัพยากร
ใ ้กับท้องถิ่น ซึ่งโดยทั่ ไปจะเป็นลัก ณะของการจัดทําบริการ าธารณะในท้องถิ่นภายใต้การถ่าย
อํานาจจากรัฐบาลกลาง ู่การตัด ินใจของประชาชน โดยมีเปา มายอันแท้จริงก็คือการ ่งเ ริ ม
ใ ้ประชาชน ามารถปกครองตนเอง (ไททั น์ มาลา, 2553) ซึ่งโดยทั่ ไปแล้ การปกครองท้องถิ่นจะ
มุ่งเน้นและใ ้ค าม ําคัญอย่างมากกับ ลักการกระจายอํานาจการปกครอง การกํา นด ัด ่ น
อํานาจของการปกครองและค ามเป็นอิ ระในการบริ ารงานระ ่างรัฐบาลกลางกับองค์กรปกครอง
่ นท้ อ งถิ่ น ใ ้ มี ค ามเ มาะ ม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ประเท ที่ กํ า ลั ง พั ฒ นาระบอบการเมื อ ง
การปกครองเข้า ู่ระบอบประชาธิปไตยนั้นการปกครองท้องถิ่นนับเป็นพื้นฐาน (Training Ground)
ที่ ําคัญในการปลูก ังค ามรู้ค ามเข้าใจถึง ิทธิเ รีภาพและขอบเขตของการปกครองตนเอง (ชู ักดิ์
เที่ยงตรง, 2520) โดยเฉพาะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นค ามเข้มแข็งของประชาชนและ
ักยภาพของการปกครองท้องถิ่นจะเป็นตั ที่ชี้ใ ้เ ็น ่าอํานาจอธิปไตยย่อมเป็นของประชาชน โดย
ประชาชนและเพื่อประชาชนเป็น ําคัญ
นอกจากนี้ แ ล้ ิ่ ง ํ า คั ญ ที่ ค รพิจ ารณาก็ คื อ การปกครองท้ อ งถิ่ น จํ า เป็ นต้ อ งคํา นึ ง ถึ ง
ค าม ัมพันธ์กับชุมชน ภาคประชา ังคมและประชาชนในพื้นที่เพราะถือ ่าเป็น ิ่งที่แยกออกจากกัน
มิ ไ ด้ กิ จ กรรมทุ ก ประเภทขององค์ ก รปกครอง ่ นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งการการมี ่ นร่ มของ ชุ ม ชน
ประชาชน และประชา ังคม ดังนั้นจึงต้องพยายามพัฒนากลไกการมี ่ นร่ มดังกล่า ใ ้เกิดขึ้นอย่าง
ก ้ า งข างภายในองค์ ก รปกครอง ่ นท้ อ งถิ่ น (อุ ด ม ทุ ม โฆ ิ ต และคณะ, 2546) ซึ่ ง ากชุ ม ชน
มีค ามเข้มแข็งก็จะเป็นรากฐานที่ ําคัญในการเ ริม ร้างใ ้ท้องถิ่นเข้มแข็งด้ ยเช่นกัน ในประเด็น
ดังกล่า นี้บ ร ักดิ์ อุ รรณโณ (2545) ได้ใ ้เ ตุ ่าเพราะจุดมุ่ง มายของการกระจายอํานาจและ
การปกครองท้องถิ่นที่ ําคัญนั้นคือการเปลี่ยนจาก “รั กิจ” เป็น “ประชากิจ” และการเปลี่ยนจาก
“รา ฎร” เป็ น “พลเมือง” ดังนั้ น องค์กรปกครองท้องถิ่ นทั้ ง มดต้ องตระ นัก ่ าตนเป็นเพียง
“ผู้แทน” ที่ชุมชนท้องถิ่นเลือกเข้ามา ผู้มีบทบาท ําคัญที่แท้จริงก็คือชุมชนท้องถิ่นและประชาชน
ชนในท้องถิ่นนั่นเอง อดคล้องกับเอนก เ ล่าธรรมทั น์ (2552) ที่อธิบายถึงแน ทางในการ ร้าง
ประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น ่า ลักการของการปกครองท้องถิ่นที่ดีนั้นค รจะเน้นที่บทบาทในระดับ
ของประชาชน ชุ มชน รือบทบาทของประชา ั งคมใ ้มากขึ้ น ซึ่งประชาธิ ปไตยท้ องถิ่นต้ องเป็น
ประชาธิปไตยแบบที่ไม่เลียนแบบประชาธิปไตยระดับชาติต้องทํ าออกมาอี กแบบ นึ่งใ ้ต่างจาก
การเมืองในระดับชาติเป็นประชาธิปไตยที่คนอยากจะออกมาช่ ยแก้ปัญ าท้องถิ่นของตนเอง องค์กร
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ปกครอง ่ นท้องถิ่นจึงค รเป็น “องค์กรแ ่งการอา า” ที่ประชาชนเข้าถึงได้ ะด ก ดังนั้นจะเ ็น
่าจุด ลักของการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอํานาจ ู่ชุมชนท้องถิ่นก็คือการ ร้างประชาธิปไตย
ท้องถิ่นที่ประชนปกครองตนเองซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การ ร้างตั องค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างเดีย
เท่านัน เพราะประชาธิปไตยที่ประชาชนปกครองตนเอง (Self-Government Democracy) เป็น
ประชาธิปไตยที่ต้องการใ ้ประชาชนเป็นพลเมืองผู้มีค ามรับผิดชอบต่อบ้านเมือง รือ ่ นร ม เป็น
ผู้มีค ามเ ีย ละเพื่อบ้านเมือง รือ ่ นร ม เป็นผู้มี ักดิ์ รี มีค ามเป็นอิ ระ ามารถพึ่งตนเอง รือ
ร มกลุ่มกันเพื่อพึ่งพาตนเองได้ ซึ่ง ั ใจของการปกครองตนเองก็คือการตอกย้ํา ่าประชาธิปไตยคือ
การปกครองโดยประชาชนเปน ําคัญ
การปกครองท้องถิ่นไทย
ประ ัติ า ตร์ของการปกครองท้องถิ่นในประเท ไทยนั้นนัก ิชาการ ลาย ายต่างยอมรับ
่าได้เริ่มต้นในช่ งรัช มัยของรัชกาลที่ 5 โดยได้มีการเริ่มตราพระราชกํา นด ุขาภิบาลกรุงเทพ
ร. . 116 (พ. . 2440) เพื่อเป็นตั อย่างในการพัฒนาเมืองแก่ ั เมืองทั่ ไป นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง
ุขาภิบาลท่าฉลอมเมื่อ ร. . 124 (พ. . 2448) เพื่อใ ้มี น้าที่ในการรัก าค าม ะอาด ปองกันและ
รัก าค ามเจ็บป ยและบํ ารุงรัก าเ ้นทางการเดินทาง ครั้นถึงรัช มั ยของรัชกาลที่ 6 ได้มีการ
ทดลองจัด ตั้ง “ดุ ิ ตธานี ” เพื่อเตรี ย มการเป็นแบบอย่ างในการปกครองท้อ งถิ่ น และทดลองการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย ในรัช มัยของรัชกาลที่ 7 ได้มีการปรับปรุงกิจการ ุขาภิบาลใ ้เป็น
รูปแบบการบริ ารแบบประชาภิบาล (Municipality) รือเท บาลในปัจจุบัน จนเข้า ู่ยุคของการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยได้มีการปรับปรุงโครง ร้างการบริ ารราชการ
แผ่ นดินโดยนํ า ลั ก การกระจายอํานาจการปกครองมาใช้ มี การตราพระราชบั ญ ญัติจัดระเบี ย บ
เท บาล พ. . 2476 ใ ้เท บาลมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีงบประมาณ มีทรัพย์ ิน มีเจ้า น้าที่ และมีอํานาจ
ในการปฏิบัติงานในเขตท้องถิ่นนั้น ืบเนื่องไปจนถึงการตราพระราชบัญญัติ ุขาภิบาล พ. . 2495
เพื่อเร่งรัดการปกครองท้องถิ่นใ ้ขยายไปทั่ ประเท พระราชบัญญัติระเบียบบริ ารราชการ ่ น
จัง ัด พ. . 2498 เป็นผลใ ้มีองค์การบริ าร ่ นจัง ัด (อบจ.) พระราชบัญญัติระเบียบบริ าร
ราชการ ่ นตําบล พ. . 2499 เป็นผลใ ้มีองค์การบริ าร ่ นตําบล (อบต.) มีฐานะเป็นนิติบุคคล
(แต่ก็ถูกยกเลิกในปี 2515 ตามประกา คณะปฏิ ัติ) มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริ ารราชการ
กรุงเทพม านคร พ. . 2518 โดยกํา นดใ ้กรุงเทพ มีฐานะเป็น น่ ยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
พิเ เพื่ อใ ้ มี ค ามเป็ นอิ ระในการดํ า เนิน งานมากขึ้ น นอกจากนี้ ยังมี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบบริ ารราชการเมือ งพัท ยา พ. . 2521 เพื่อกํา นดใ ้เมือ งพัท ยาเป็น เขตการปกครอง
ในรูปแบบพิเ โดยการทดลองนํารูปแบบผู้จัดการเท บาล (City Manager) มาใช้ในการปกครองท้องถิ่น
จนถึ ง ช่ ง ลั ง เ ตุ ก ารณ์ พ ฤ ภาทมิ รื อ ช่ งปฏิ รู ป การปกครอง (2535-2539) ได้ มี
กระแ ค ามตื่นตั ในการปฏิรูปทางการเมืองและการกระจายอํานาจ ู่ท้องถิ่นเป็นอย่างมาก มีการ
ตราพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค์การบริ าร ่ นตําบล พ. . 2537 กํา นดเขตตําบลที่ไม่ได้อยู่
ในเขตเท บาลและ ุขาภิบาล เพื่อจัดตั้งเป็นองค์การบริ าร ่ นตําบล (อบต.) มีการตราพระราชบัญญัติ
องค์การบริ าร ่ นจัง ัด พ. . 2540 กํา นดใ ้องค์การบริ าร ่ นจัง ัด (อบจ.) มีเขตพื้นที่
ครอบคลุมเขตของจัง ัดแม้ ่าจะทับซ้อนกับพื้นที่ของท้องถิ่นอื่นก็ตาม ( ถาบันพระปกเกล้า, 2545)
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ซึ่ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ การปกครองท้ อ งถิ่ น ไทยนั้ น ธเน ร์ เจริ ญ เมื อ ง (2540) ได้ ตั้ ง
ข้อ ังเกต ่า โดย ่ นใ ญ่แล้ มักจะเกิดขึ้นจากค ามคิดริเริ่มของชนชั้นนําใน ังคมไทยแทบทุกครั้ง
รือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากบน ู่ล่าง (Top-down Approach) โดยที่ประชาชนเป็นเพียง
ผู้รับคํา ั่งและคอยปฏิบัติตามนโยบายเท่านั้น
โดยเฉพาะ ลังการประกา ใช้รัฐธรรมนูญแ ่งราชอาณาจักรไทย พ. . 2540 ประกอบกับ
ค ามตื่นตั ทางการเมืองของภาคประชาชนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นผลใ ้มีการตราพระราชบัญญัติ
กํา นดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใ ้แก่องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น พ. . 2542 โดยมี
าระ ําคัญเกี่ย กับการกํา นดอํานาจ น้าที่ในการจัดระบบการบริการ าธารณะและการจัด รร
ัด ่ นภา ีอากรขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น (ซึ่งในแ ด ง ิชาการทางด้านการปกครองท้องถิ่น
ต่างยอมรับ ่าเป็นช่ งของการริเริ่มการปกครองท้องถิ่นไทยอย่างจริงจังและถือ ่าเป็นกระบ นทั น์
ของการปกครองท้องถิ่นไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน) ต่อเนื่องมาจนถึงรัฐธรรมนูญปี 2550 ได้ใ ้ค าม ําคัญ
เกี่ย กับการปกครองท้องถิ่น โดยกํา นดใ ้องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นเป็น น่ ยงาน ลักในการ
จัดทํ าบริการ าธารณะและมีอิ ระในการกํ า นดนโยบาย การบริ าร การจั ดบริการ าธารณะ
การบริ ารงานบุคคล การเงินการคลัง และยังมีอํานาจ น้าที่ของตนเองโดยเฉพาะอีกด้ ย ซึ่งใน
ปัจจุบันประเท ไทยมี น่ ยการปกครองท้องถิ่นจําแนกตามประเภทดังต่อไปนี้
จากตารางที่ 1 จะเ ็น ่าองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นของไทยนั้นประกอบด้ ย องค์การ
บริ าร ่ นจัง ัด เท บาล องค์การบริ าร ่ นตําบลและองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นรูปแบบพิเ
ซึ่งถือ ่ามีองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นอยู่ครอบคลุม มดทุกพื้นที่ทั้ง 77 จัง ัดทั่ ประเท ร มทั้ง ิ้น
7,852 แ ่ง ถึงแม้ ่าข้อมูลดังกล่า นี้จะเป็นเพียงข้อมูลด้านจําน นแต่ก็แ ดงใ ้เ ็น ่าพัฒนาการของ
การปกครองท้องถิ่นไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นับ ันยิ่งมีค าม ําคัญและใกล้ชิดกับการดํารงชี ิต
ของประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะบทบาทในการจัดทําบริการ าธารณะแก่ประชาชน
อัน เกิด จากแน คิด ของการกระจายอํา นาจ ู่ท้อ งถิ่น ที่พ ยายามผ่อ งถ่า ยอํา นาจในการตัด ิน ใจ
จาก ่ นกลางลง ู่ชุมชนท้องถิ่น
ตารางที่ 1 จําน นองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นในประเท ไทย
องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น
1) องค์การบริ าร ่ นจัง ัด (อบจ.)
2) เท บาล (2,008 แ ่ง)
- เท บาลนคร (ทน.)
- เท บาลเมือง (ทม.)
- เท บาลตําบล (ทต.)
3) องค์การบริ าร ่ นตําบล (อบต.)
4) องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเ (กรุงเทพม านคร/เมืองพัทยา)
รม

ที่มา: กรม ่งเ ริมการปกครองท้องถิ่น (2553)
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จําน น (แ ่ง)
75
25
142
1,841
5,767
2
7,852
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ผลจากการกระจายอํานาจที่ ่งผลต่อชุมชนท้องถิ่น
จากการที่รัฐธรรมนูญปี 2540 มีบทบัญญัติเกี่ย กับการกระจายอํานาจ ู่ท้องถิ่นโดยใ ้
ท้องถิ่นมีอิ ระในการกํา นดนโยบาย าธารณะ การบริ ารงานทั่ ไป การบริ ารงานบุคคล การเงิน
และการคลั ง และมีอํ า นาจ น้ า ที่ เป็ น การเฉพาะของตนเอง จากบทบั ญ ญั ติ ดัง กล่ า เป็ น ผลใ ้ มี
พระราชบั ญ ญั ติ กํ า นดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจใ ้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครอง ่ นท้ อ งถิ่ น
พ. . 2542 โดยมีบทบัญญัติเกี่ย กับการจัด รรงบประมาณใ ้แก่องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น คือ
กํา นดใ ้มีการจัด รรภา ีอากร เงินอุด นุน และรายได้อื่น ใ ้แก่องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น
ไม่น้อยก ่าร้อยละ 20 ของรายได้ของรัฐ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2544 และกํา นดใ ้เพิ่มขึ้นเป็นไม่น้อยก ่า
ร้อยละ 35 ภายในปี 2549
แต่ จ ากตารางที่ 2 แ ดงใ ้ เ ็ น ่ า ในทางปฏิ บั ติ แ ล้ ภาครั ฐ ไม่ ามารถที่ จ ะจั ด รร
งบประมาณดังกล่า ได้ตามที่กฎ มายกํา นดไ ้ ประกอบกับการกระจายอํานาจในการถ่ายโอน
ภารกิจใ ้แก่ท้องถิ่นในค ามเป็นจริงนั้นมีค ามล่าช้า (โดยเฉพาะด้านการ ึก าและ าธารณะ ุข)
จึงมีการแก้ไขพระราชบัญญัติกํา นดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใ ้แก่องค์กรปกครอง ่ น
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ. . 2549 โดยกํา นดใ ้รัฐต้องจัด รรรายได้ใ ้กับท้องถิ่นโดยคิดเป็น ัด ่ นต่อ
รายได้ของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยก ่าร้อยละ 25 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ. . 2550 เป็นต้นไป ทั้งนี้ยังคง
เปา มายใ ้ไม่น้อยก ่าร้อยละ 35 ไ ้เช่นเดิม แต่ใ ้เป็นไปตามค ามเ มาะ มกับภารกิจที่ถ่ายโอน
และค าม ามารถในการบริการ าธารณะของท้องถิ่นโดยไม่ได้กํา นดระยะเ ลาไ ้ ่ นในด้าน
การจัด รรเงินอุด นุนใ ้แก่ท้องถิ่นนั้นกํา นดใ ้ไม่น้อยก ่าที่จัด รรใ ้ในปี 2549 ( รือไม่น้อยก ่า
126,013 ล้านบาท)
ตารางที่ 2 ัด ่ นรายได้ขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นต่องบประมาณรายจ่าย (2543-2554)
ปีงบประมาณ
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554

งบประมาณรายจ่าย
(ล้านบาท)
860,000
910,000
1,023,000
999,900
1,163,500
1,250,000
1,360,000
1,566,200
1,660,000
1,951,700
1,700,000
2,070,000

รายได้ของท้องถิ่น
(ล้านบาท)
99,936
156,531
176,155
184,066
241,947
293,750
327,113
357,424
376,740
414,396
340,995
431,255

ที่มา: ํานักงบประมาณแ ่งชาติ (2553)
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ัด ่ นร่ายได้ของท้องถิ่นต่อ
งบประมาณรายจ่าย (%)
13.33
20.57
21.99
22.19
22.75
23.50
24.10
25.17
25.20
25.82
25.26
26.14
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ตารางที่ 3 แ ดงประเภทรายได้ขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น (2546-2554)
รายได้ขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น (ล้านบาท)
จัดเก็บเอง
รั แบ่งใ ้ รั จัดเก็บใ ้ เงินอุด นุน
22,258
35,504
60,218
66,086
2546
(12.09)
(19.29)
(32.72)
(35.90)
24,786
43,100
82,623
91,438
2547
(10.24)
(17.81)
(34.15)
(37.79)
27,018
49,000
95,370
110,611
2548
(9.58)
(17.38)
(33.82)
(39.22)
29,110
61,800
110,190
126,013
2549
(8.90)
(18.89)
(33.69)
(38.52)
32,021
65,300
120,729
139,374
2550
(8.96)
(18.27)
(33.78)
(38.99)
35,224
65,000
128,676
147,840
2551
(9.35)
(17.25)
(34.16)
(39.24)
38,746
71,900
140,679
163,057
2552
(9.35)
(17.35)
(33.95)
(39.35)
29,110
45,400
126,590
139,895
2553
(8.54)
(13.32)
(37.12)
(41.03)
38,746
70,500
148,109
173,900
2554
(8.98)
(16.35)
(34.34)
(40.32)
ที่มา: คณะกรรมการการกระจายอํานาจใ ้แก่องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น (2553)
และ มาคม ันนิบาต เท บาลแ ่งประเท ไทย (2553)
ปีงบประมาณ
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รายได้ร ม
184,066
(100.00)
241,948
(100.00)
281,999
(100.00)
327,113
(100.00)
357,424
(100.00)
376,740
(100.00)
414,382
(100.00)
340,995
(100.00)
431,255
(100.00)
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ภาพที่ 1 แ ดงประเภภทรายได้ของอองค์กรปกครออง ่ นท้องถิน่ (2546-2554)
จากข้อมูลในตารางที
ใ
่ 2 ตารางที่ 3 และภาพที่ 1 จะพบ ่า ถึงแม้ ่ารายไได้ขององค์กร
จ แน โน้ม ่ามีจําน นที่ ูงขึ้นอย่างต่อเนื
อ ่อง แต่ในททางกลับกันจะพบ ่ารายได้ด้
ปกครอง ่ นท้องถิ่นจะมี
ก
่ นท้องถิ่นที่ผ่านมา ่ นใ ญ่
ญนั้น ได้รับจาาก 1) การจัด รรเงินอุด นนุนจากภาครัฐ
ขององค์กรปกครอง
2) รายไ ด้ ที่ รัฐ จั ด เก็ บใ
บ ้ และ 3) รายได้ที่ รั ฐ แบ่
แ ง ใ ้ ต ามลํ าดั
า บ โดยมี แ น โน้ ม ที่ เ พิ่ มมมากขึ้น ทุ กปี
ในขณะทีที่รายได้ที่เกิดจากการที
ด
่องค์
ง กรปกครองง ่ นท้องถิ่นจั
น ด าเองกลัับมี ัด ่ นทีที่น้อยที่ ุดเมื่อ
เทียบกับรายได้
บ
ด้านอืน่ ซึ่งข้อมูลดั
ล งกล่า นี้แ ดงใ ้เ ็น ่าโครง
โ ร้างรายยได้และ ถานนะทางการคลัง
ขององค์กรปกครอง
ก
่ นท้องถิ่นไทยยในปัจจุบันยังอยู
ง ่ในภา ะของการพึ่งพากการจัด รรงบบประมาณจากก
่ นกลาางเป็น ําคัญ โดยที่การกรระจายอํานาจจ ู่ท้องถิ่นที่ผ่านมายังไม่ อดคล้
อ องกับ ลักค ามเป็น
อิ ระทางการคลังของท้องถิ่นและะยังไม่ อดคล้ล้องกับ ลักกาารในการปกคครองตนเองขของท้องถิ่นแตต่
อย่างใด
ทั้งนี้ผู้เขียนมี
น ข้อ ังเกตจจากประเด็นเ ล่านี้ ่า จากกการที่ฐานข้อมู
อ ลด้านรายไได้ขององค์กร
น
่ นใ ญ่ จํ า เป็ น ต้ อ งอิ ง ฐานการร นั บ นุ น งบบประมาณจ าก ่ นกลางง
ปกครองง ่ นท้ อ งถิ่ นโดย
โดยเฉพาาะการพึ่งพาการจัด รรเงิงินอุด นุนจาากภาครัฐเป็น ่ นใ ญ่นั้น มีนัยที่ ําคคัญที่เป็นการร
แ ดงอออกถึ ง การค บคุ
บ ม ทิ ทางขของการพั ฒ นาของท้
น
อ งถิถิ่ น การถู ก กํ ากั
า บ ดู แ ลอย่ าางใกล้ ชิ ด จากก
น่ ยงานภาครัฐ กาาร ร้างภา ะขของการพึ่งพาาใ ้กับองค์กรปกครอง
ร
่ นท้
น องถิ่น ตลลอดจนยังเป็น
ค
นองนโยบายจากก
การทําใ ้องค์กรปกครรอง ่ นท้องถิถิ่นมีแน โน้มที่อาจจะเป็นเพีพียงองค์กรที่คอยตอบ
ภาครัฐเป็ป็น ําคัญ โดยจะ ่งผลต่อกระบ นการจจัดทําแผนงานนพัฒนาของอองค์กรปกครออง ่ นท้องถิ่น
(ประชาคคม) ที่จะต้องปฏิ
ง บัติตามกกรอบนโยบายยที่กํา นดโดย ่ นกลางแและ น่ ยงานนราชการ ่ น
ภูมิภาคเเป็น ลัก ซึ่งจะทําใ ้ประะชาชนขาดกาารมี ่ นร่ มใในการจัดทําแผนพัฒนา/โโครงการและะ
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กิจกรรมต่าง อันจะ ่งผลถึงประ ิทธิภาพในการจัดทํานโยบาย าธารณะขององค์กรปกครอง ่ น
ท้องถิ่นที่จะไม่ ามารถตอบ นองต่อค ามต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และที่ ําคัญคือเป็น
การ ่งเ ริมใ ้องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นมีแน โน้มที่จะกลายเป็น น่ ยงานราชการที่มีค ามเป็น
ทางการ ูงอีกด้ ย
มิติปญ าของการปกครองท้องถิ่นไทย
จากรายละเอียดด้านงบประมาณและ ถานะทางการคลังของท้องถิ่นดังที่ได้อธิบายไปแล้
ในเบื้องต้น เนื้อ าต่อไปจะผู้เขียนจะนําเ นอถึงลัก ณะโดยทั่ ไปของการกระจายอํานาจของไทย
ในภาพร มที่ได้จากการ ึก า ทั้งนี้ในงาน ึก าของ Wongpreedee A. (2007) ได้อธิบายถึง
การกระจายอํานาจในประเท ไทย ่าเริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 2537 (ที่ได้เริ่มมีการจัดตั้ง
องค์การบริ าร ่ นตําบลขึ้น) โดยได้ ่งผลต่อการผ่องถ่ายในด้านอํานาจ น้าที่ ด้านการบริ ารงาน
บุคคล และด้านงบประมาณ ซึ่งจากเดิมที่เคยอยู่ภายใต้การบริ ารราชการ ่ นกลางและภูมิภาคใ ้ถูก
กระจายลง ู่ท้องถิ่นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ในขณะเดีย กัน ภาพการณ์ดังกล่า ยังได้ ่งผลต่อ
บรรยากา การเลือกตั้งของผู้บริ ารและ มาชิก ภาท้องถิ่น ที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นและรุนแรง
ซึ่งเป็นลัก ณะของการประลองกําลังของฐานคะแนนเ ียงของนักการเมืองในระดับชาติ โดยเฉพาะ
บรรยากา ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริ าร ่ นจัง ัด (นายก อบจ.) ทางตรงครั้งแรกของไทย
(ปี 2546) ปรากฏใ ้ เ ็ น เด่ น ชั ด ่ า ไม่ มี นั ก การเมื อ ง น้ า ใ ม่ ค นไ นเลยที่ มี ค ามเป็ น อิ ระจาก
นักการเมืองระดับชาติ
ในทํานองเดีย กัน เ ียงรัฐ เนติโพธิ์ (2551) อธิบาย ่าการกระจายอํานาจที่ผ่านมาได้ ่งผลถึง
(1) ท้องถิ่นแต่ละแ ่งมีลัก ณะของการจัดการปกครองที่มีตั แทนมาจากการเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตยทั่ ทุกพื้นที่ทั้งประเท ทําใ ้การเมืองเรื่องการเลือกตั้งขยายไป ู่การเมืองระดับราก ญ้า
มากยิ่งขึ้น ประชาชนทั้งในเมืองและในชนบทต่างเกี่ย พันกับการเลือกตั้งมากยิ่งขึ้นและเป็นการเปด
โอกา ใ ้ผู้นําชุมชนในระดับต่าง ได้มีโอกา เข้า ู่การแข่งขันตามระบอบประชาธิปไตยอย่างที่ไม่เคย
เป็ น มาก่ อ น (2) อํ า นาจรั ฐ เปลี่ ย นมื อ จากข้ า ราชการ ่ นกลางที่ ถื อ ครองอํ า นาจไ ้ ย า นานไป ู่
นักการเมืองท้องถิ่นแม้ ่า ่ นใ ญ่นักการเมืองเ ล่านี้จะมาจากกลุ่มทุนรายใ ญ่ แต่กลุ่มทุนรายเล็ก
รือผู้นําชุมชนรายย่อยก็ ามารถเบียดเข้ามามี ่ นแบ่งทางอํานาจได้เช่นกัน และ (3) การเพิ่มขึ้นของ
งบประมาณอย่างมากโดยเฉพาะในเขตเมืองเป็นแ ล่งผลประโยชน์ที่ทําใ ้เกิดการแข่งขันกันเพื่อเข้า
ชิงตําแ น่งในองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เข้มข้นและรุนแรงยิ่งขึ้น
ในด้านของการถ่ายโอนอํานาจนั้นในงาน ิจัยของ เ ียงรัฐ เนติโพธิ์ (2554) ที่ได้ ึก าเกี่ย กับ
ปัญ าการถ่ายโอน ถานีอนามัย โดยพบ ่า ปัญ าของการถ่ายโอนอํานาจ ู่ท้องถิ่นในกรณีดังกล่า นี้
าเ ตุเกิดมาจากกระบ นการทั้งในระดับ ่ นกลางและในระดับท้องถิ่น กล่า คือ ในระดับ ่ นกลาง
นั้นเกิดจากค ามล้มเ ล ในการบังคับใช้กฎ มายซึ่งต้องขึ้นอยู่กับ ่ นกลางเป็น ลักโดย ่ นกลาง
ยังคงยึดถือค ามชํานาญเฉพาะด้านมากก ่า ลักการกระจายอํานาจ ่ นในระดับท้องถิ่นนั้นปัญ า
เกิดจากการที่ท้องถิ่นขาดค ามเป็นอิ ระ ซึ่งมักจะรองบประมาณและรองรับนโยบายจากรัฐบาลเป็น ลัก
ทําใ ้ผู้บริ ารของท้องถิ่นมองข้ามค าม ําคัญของการถ่ายโอนเพราะถือ ่าเป็นภาระงานที่ไม่ ่งผลต่อ
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การรัก าฐานคะแนนเ ียงมากนัก นอกจากนี้แล้ ท้องถิ่นยังมีข้อจํากัดในด้านของค ามรู้และค ามชํานาญ
เฉพาะด้านเกี่ย กับการบริการ าธารณ ุขแก่ประชาชนอีกด้ ย ทําใ ้การถ่ายโอนภารกิจด้านการ
ใ ้บริการ าธารณ ุขใ ้กับท้องถิ่นยังเป็นไปอย่างล่าช้า ซึ่ง อดคล้องกับผลการ ิจัยของนครินทร์
เมฆไตรรัตน์ และคณะ (2552) ที่อธิบาย ่า ถึงแม้การกระจายอํานาจ ด้านการถ่ายโอนภารกิจจะดู
ก้า น้าไปก ่ามิติด้านอื่น แต่ค ามก้า น้าที่เกิดขึ้นนั้นยังเป็นแค่เพียงค ามก้า น้าในเชิง ลักการ
เท่ านั้น เพราะการกระจายอํ านาจทางด้านการถ่ายโอนภารกิจจะเกิดผลได้ จริงจะต้ องคํานึงถึ ง
ค าม ามารถในการรับภาระการถ่ายโอนด้ ยเป็น ําคัญ
ใน ่ นของการมี ่ นร่ มของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นนั้น งาน ิจัยของ นครินทร์
เมฆไตรรัตน์ และคณะ (2552) ได้ ึก าแล้ พบ ่าการมี ่ นร่ มของประชาชนที่มีต่อองค์กรปกครอง
่ นท้องถิ่นมักเป็นเพียงการมี ่ นร่ มในเชิงรูปแบบ โดยการถู กระดมและเข้ามามี ่ นร่ มโดย
ไม่เข้าใจในแน ทางปฏิบัติในการมี ่ นร่ ม ทําใ ้การมี ่ นร่ มของประชาชนโดยมากเป็นแบบ
การรับทราบการดําเนินการขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น (Inform) ซึ่งนับ ่าเป็นการมี ่ นร่ มใน
ระดับที่เกือบจะต่ําที่ ุด ซึ่งรูปแบบการมี ่ นร่ มในปัจจุบันยังไม่ก่อใ ้เกิดการมี ่ นร่ มที่แท้จริงใน
ฐานะพลเมือง อดคล้องกับงาน ิจัยของ ีระ ักดิ์ เครือเทพ (2552) ที่อธิบาย ่าการมี ่ นร่ มใน
ท้องถิ่นยังขาดค ามเข้มข้นในเชิงเนื้อ า าระและกระบ นการ อีกทั้งยังไม่ ามารถเกื้อ นุนใ ้เกิด
การจัดทําแผนพัฒนาและการจัด รรงบประมาณที่ อดคล้องต่อการแก้ไขปัญ าของชุมชนและไม่
ามารถเกื้อ นุนต่อการพัฒนาท้องถิ่นใ ้มีทิ ทางที่ชัดเจนได้
ดังนั้นแล้ การที่จะเ ริมอํานาจของประชาชนในการตัด ินใจเพื่อกํา นดทิ ทางของชุมชน
ท้องถิ่น ร่ มกับองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นได้นั้น องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นในฐานะที่เป็นองค์กร
ลักในการจัดทําบริการ าธารณะจะต้องลดค ามเปนราชการ รือค ามเปนทางการขององค์กรลง
แล้ ันมาใ ้ค าม ําคัญกับบทบาทในการทํางานร่ มกันกับเครือข่ายกลุ่มองค์กรชุมชนและภาค
ประชาชนในพื้นที่เป็น ําคัญ ืบเนื่องจากการมี ่ นร่ มของกลุ่มองค์กรชุมชนและภาคประชาชนนั้น
นับ ่าเป็น ั ใจที่มีค าม ําคัญยิ่งต่อกระบ นการปกครองท้องถิ่นและจะแยกออกจากแน คิดของการ
ปกครองท้องถิ่นไม่ได้ (ไททั น์ มาลา, 2554) แต่ในทางกลับกันลัก ณะการปกครองของไทยในอดีต
ล้ นปลูก ังและ ล่อ ลอมใ ้คนไทย ่ นใ ญ่มี ัฒนธรรมทางการเมืองแบบจารีตประเพณีดั้งเดิมที่
เน้นอํานาจนิยม แม้ ่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่ปี 2475
แล้ ก็ตาม ท ่าคนไทย ่ นใ ญ่มีโอกา เรียนรู้ รือเข้าใจระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงน้อยมาก
เพราะเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยเชิงโครง ร้างอํานาจทางการเมืองเท่านั้นโดยประชาชนมิได้
รู้ ึกเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยอย่างแท้จริง ( มบัติ ธํารงธัญ ง ์, 2551) โดยเฉพาะการปกครอง
ท้องถิ่นของไทยซึ่งมักจะเกิดจากค ามคิดและค ามต้องการของกลุ่มชนชั้นนําใน ังคม จึงทําใ ้มี
ลัก ณะของการเป็นการเปลี่ยนแปลงจากบนลงล่าง ซึ่งประชาชนทั่ ไปไม่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง
เ ล่านั้นเลย (ธเน ร์ เจริญเมือง, 2540) นอกจากนี้ค ามไม่จริงใจในการผ่องถ่ายอํานาจจาก ่ นกลาง
ู่ท้องถิ่นยังเป็นตั ฉุดรั้งใ ้แน คิดด้านการปกครองท้องถิ่นของไทยดําเนินไปอย่างล่าช้าอีกด้ ย
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ธเน ร์ เจริญเมือง (2551) ได้อธิบายถึงค ามล่าช้าของการกระจายอํานาจ ู่ท้องถิ่นของ
ไทยในช่ งปี 2540-2550 ่ามี าเ ตุที่ ําคัญซึ่ง ามารถ รุปเป็นมิติของปัญ าได้ดังต่อไปนี้
1. ขาดเอกภาพ
6. การแยก ่ น

2. ขาดอิ ระ

มิติของ
ปัญ า
5. ค ามล่าช้า

3. ค ามลักลั่น
4. พื้นที่ทับซ้อน

ภาพที่ 2 ปัญ าของการกระจายอํานาจ ู่ท้องถิ่นไทย
1. การขาดเอกภาพในการกระจายอํ า นาจ ู่ ท้ อ งถิ่ น กล่ า คื อ มี ก ารจั ด ตั้ ง ํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใ ้แก่องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น รือ ( กถ.) เมื่อปี 2542 ังกัด
ํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี แต่ เ ป็ น น่ ยงานที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า ระดั บ กองเท่ า นั้ น ซึ่ ง ขาดทั้ ง อํ า นาจ
งบประมาณ และบุคลากร แทนที่จะมีฐานะระดับกรม รือเป็นกระทร งของท้องถิ่นที่คอยผลักดันและ
่งเ ริมท้องถิ่นใ ้มีเอกภาพ มีค ามเข้มแข็ง มีขั้นตอนและมีประ ิทธิภาพ
นอกจากนี้กระทร งม าดไทย ยังคงค บคุมและ าประโยชน์จากท้องถิ่นอยู่เ มอ โดย
มีการจัดตั้งกรม ่งเ ริมการปกครองท้องถิ่นขึ้นมาเมื่อปี 2545 ซึ่งทํา น้าที่คล้ายกับกรมการปกครอง
ในอดีต กล่า คือ การค บคุม ันนิบาตเท บาล และ มาคมองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นอื่น อีกทั้ง
น่ ยงานราชการ ่ นภูมิภาคโดยเฉพาะท้องถิ่นอําเภอ ท้องถิ่นจัง ัด นอภ. ผู้ ่า มีอํานาจในการ
อนุมัติโครงการต่าง ของท้องถิ่น นั่น มายค าม ่าท้องถิ่นจะดําเนินโครงการใด ก็ต้องได้รับค าม
เ ็นชอบจาก น่ ยงานเ ล่านี้ก่อน
2. ท้องถิ่นขาดค ามเป็นอิ ระเนื่องจาก น่ ยงานราชการ ่ นกลางและ ่ นภูมิภาคมักใช้
รูปแบบของการค บคุม (Controlling) มากก ่าการกํากับดูแล (Monitoring) ทําใ ้ท้องถิ่นมักมีข้อจํากัด
ในด้ า นของกฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ เช่ น ด้ า นกฎ มาย มี ก ารกํ า นดชั ด เจน ่ า ท้ อ งถิ่ น มี น้ า ที่ ทํ า
อะไรบ้าง ิ่งใดอยู่นอกเ นือจาก น้าที่ก็มิอาจทําได้ ทั้ง ที่ท้องถิ่นในแต่ละแ ่งนั้นมีค าม ลาก ลาย
แตกต่างกัน ด้านการจัดทําแผน โดยมีคํา ั่งจากจัง ัดและอําเภอ ใ ้แต่ละท้องถิ่นจัดทําแผนโดยใ ้
ประชาชนมี ่ นร่ ม แต่มีเงื่อนไข ่าต้อง อดคล้องกับยุทธ า ตร์และแผนพัฒนาของจัง ัด และต้อง
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อดคล้องกับแผนพัฒนาเ ร ฐกิจและ ังคม ด้ ย ในประเด็นนี้ ธเน มอง ่าเป็น าเ ตุที่ทําใ ้การมี
่ นร่ มของประชาชนในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เป็ น เพี ย งแค่ รู ป แบบที่ มี ก ารกํ า นดไ ้ แ ล้ ใน
ระดับประเท ด้านงบประมาณ โดยที่รัฐบาลใ ้เงินอุด นุนท้องถิ่นแบบมีเงื่อนไข (Conditional
Grants) โดยค บคุม ่าต้องนําไปใช้จ่ายในกิจกรรมใดบ้างและ ้ามนําไปใช้นอกกิจกรรมที่ระบุไ ้ และ
ที่ ําคัญคือท้องถิ่นยังไม่ได้รับการจัด รรงบประมาณใ ้ถึงร้อยละ 35 ตามที่กฎ มายกํา นด ด้านการ
ออกคํา ั่ง บ่อยครั้งที่กระทร งม าดไทยมีคํา ั่ง รือกฎกระทร งแจ้งมายังองค์กรปกครอง ่ น
ท้องถิ่นเพื่อใ ้ดําเนินการตามแม้จะขัดกับกฎ มาย เช่น การใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งเท่ากับ ่ากระทร ง
เป็นผู้ก่อและรับรองการกระทําผิดเ ียเอง ด้านกํา นดข้อบังคับท้องถิ่น ซึ่งต้องได้รับค ามเ ็นชอบ
จาก อําเภอ จัง ัด กรม กระทร ง แล้ แต่กรณี ซึ่งบ่อยครั้งก่อใ ้เกิดปัญ าค ามล่าช้า ด้านบุคลากร
โดยเฉพาะปลัดและเจ้า น้าที่ ายต่าง ซึ่งเป็นข้าราชการ ังกัดกระทร งม าดไทย ทําใ ้การ รร า
อาจไม่ตอบ นองต่อค ามต้องการของท้องถิ่น
3. ค ามลักลั่นในการกระจายอํานาจ ซึ่งธเน ร์อธิบาย ่าปี 2546 ได้เร่งรัดใ ้มีการเลือกตั้ง
ผู้บริ ารท้องถิ่นโดยตรงในเ ลาอัน ั้นเกินค ร แทนที่จะมีการ ึก าทดลองทีละขั้นแล้ นําผลที่ได้มา
รุปเป็นบทเรียนก่อน ในขณะที่ผู้ ่า ก็ยังไม่ได้ใ ้มาจากการเลือกตั้ง
4. การทับซ้อนของอํานาจ คือ การที่แต่ละท้องถิ่นมี น่ ยงาน ลายประเภทดํารงอยู่ใน
พื้นที่เดีย กัน เช่น ในจัง ัดมีทั้งผู้ ่า กับ นายก อบจ. ในอําเภอก็มี นายอําเภอ กับนายกเท มนตรี
ระดับตําบลก็มี นายก อบต. กํานัน ผู้ใ ญ่บ้าน ซึ่งค ามทับซ้อนดังกล่า ก่อใ ้เกิดค าม ับ นใน มู่
ประชาชนและยังขาดเอกภาพในการแก้ไขปัญ าในท้องถิ่น อีกด้ ย
5. ค ามล่าช้าในการกระจายอํานาจด้านการ ึก าและด้าน าธารณะ ุข ืบเนื่องจาก
น่ ยงานราชการ ่ นกลางและ ่ นภู มิ ภ าคยั ง ดํ า รงอยู่ อ ย่ า งมั่ น คงและยา นาน ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมา
ข้าราชการเกิดการต่อต้านที่จะย้ายไป ังกัดองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น เพราะการทํางานอยู่กับ
่ นกลาง รือ ่ นภูมิภาคมีค ามมั่นคง มีงบประมาณมากมาย ามารถที่ไต่เต้าขึ้นไป ู่ตําแ น่งที่ ูง
ก ่า มีค าม ะด กในการใช้ชี ิตในเมืองใ ญ่ ร มทั้งโอกา ทางการ ึก าของบุตร ลาน
6. การร ม ู น ย์ อํ า นาจที่ ยั ง คงอยู่ แ ละแยก ่ น (Continued and Fragmented
Centralization) โดยเฉพาะข้าราชการ ่ นกลางและ ่ นภูมิภาคซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ขาดการ
แบกรับภาระค ามรับผิดชอบ (Accountability) ต้องย้ายไปรับตําแ น่งใ ม่อยู่เรื่อย จึงทําใ ้การ
บริ ารงานขาดค ามต่อเนื่อง และบ่อยครั้งที่ทําใ ้แผนพัฒนาของท้องถิ่นมักถูกลบด้ ยข้อคิดเ ็นของ
ายราชการ
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ (2552) ได้ทําการ ึก าค ามก้า น้าของการกระจาย
อํานาจในประเท ไทย โดยชี้ใ ้เ ็นถึงประเด็นปัญ า ําคัญขององค์กรปกครองท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน
ซึ่งจําแนกออกเป็น 6 มิติ ามารถ รุปค ามได้ดังต่อไปนี้
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าร าร ไลยอลงกกรณ์ปริทั น์
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธัน าคม 2554

11.
โครง ร้าง
6. การ
กํากับดูแล

2. ภารกิจ
น้าที่
มิติของ
ข
ปญ
ญ า

5. การมี
่ นร่ ม

3. การคลัง
4. บริริ าร
บุคคล

น องถิ่นไทย
ภาพที่ 3 ปัญ าขององค์กรปกครอง ่ นท้
1. ปัญ าด้านโครง
า
ร้างขององค์กรปกคครอง ่ นท้องถิ
ง ่น ที่มีปัญ าในเรื่องค าม ัมพันธ์
ก
่ นท้องถิ่นชั้นบนกั
น บองค์กรปกครอง
ก
่ นท้องถิ่นชั้นนล่าง กล่า คือองค์
อ การ
ระ ่างองค์กรปกครอง
บริ าร ่ นจััง ัด (อบจ.)) ซึ่งเป็นองค์กรปกครอง
ก
่ นท้องถิ่นชั้นบนที
บ ่ถูกออกแแบบและคาด ังใ ้ทํา
ภารกิจในเรื่องที
ง ่เป็นภาพร ม แต่ยังไม่ ามารถดํ
า
าเนินการได้
ก ตามค ามคาด ังได้ด้ เช่น จัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริ าร ่ นจัง ัด ประ านกาารทําแผนพัฒนาจั
ฒ ง ัด การประ านงาานและใ ้ค ามร่
า มมือ
า องถิ่นมาจากการเลือกตัตั้งทางตรง
ราชการ ่ นทท้องถิ่นอื่น ปัญ าโครง ร้างภายในที่เกิดจากผู้บริ ารท้
ไม่ต้องรับผิดชอบต่อ ภา ผลที่ตามมาก็ก็คือผู้บริ ารอองค์การปกครอง ่ นท้องถิ่นไม่ฟังเ ียงจาก
ง
ภา
า องถิ่นและะ ภาท้องถิ่นมั
น กอยู่ทีมเดีย กัน ่งผลใใ ้ ภาท้องถิ่นนถูกลดค ามม ําคัญลง
อีกทั้งผู้บริ ารท้
ซึ่ง ่งผลกระททบโดยตรงต่อการตร
อ
จ อบและถ่
อ
งดุลอํานาจ ปัญ าโครง ร้างงภายในของ อบต. ที่มี
มาชิก ภาขขนาดใ ญ่ ่งผลกระทบต่
ผ
อ
องบประมาณ
ณรายจ่าย ที่ต้องใช้
อ ไปกับค่าาตอบแทนขออง มาชิก
อบต. ทําใ ้เงินลงทุนที่จะลงไป ู่ประชาาชนในพื้นที่ลดน้อยลง ปัญ า าระการดํดํารงตําแ น่งของนายก
ข
องค์ ก รปกครรอง ่ นท้ อ งถิ
ง ่ น ที่ ไ ม่ าม ารถดํ า รงตํ า แ น่ ง ติ ด ต่ อ กั น 2 าระ ซึ่ ง ถื อ เป็ น ก ารปดกั้ น
ทางการเมืองและปดกั
ง
้นผู้บริ
บ ารที่มีค าม ามารถมีประ
ป บการณ์
ณ์ (ปัจจุบันได้ปปลดล็อค าระตรงนี้ไป
แล้ -ผู้เขียน)
2. ด้านการถ่ายโอนภารกิ
ย
จ น้าที่ เช่น กาารขาดการประะ านงานระ ่างท้องถิ่นและ
แ น่ ย
า ดเจนในกการแบ่ง น้าที่ระ ่าง น่ ยงานที่เกี่ย ข้องกับการใใ ้บริการ
ราชการอื่น การขาดค ามชั
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าธารณะ การที่ น่ ยงานเดิมของ น่ ยงานราชการ ่ นกลางและ ่ นภูมิภาคที่พยายาม ร้างงาน
ใ ม่ใ ้ตนเอง การทับซ้อนของภารกิจ น้าที่ระ ่าง น่ ยราชการ ปัญ าติดขัดด้านกฎ มายในการ
ปฏิบัติงาน อัตรากําลังของท้องถิ่นมีอยู่อย่างจํากัด ปัญ าด้านค ามไม่เพียงพอของรายได้เพื่อรองรับ
การใ ้บริการ าธารณะ การบูรณาการแผนงานในระดับจัง ัดและกลุ่มจัง ัดที่อาจทําใ ้เกิดการ
แทรกแซงการทํางานจากจัง ัดและ ่ นกลาง
3. ด้านการคลังท้องถิ่น เช่น โครง ร้างการบริ ารทางการคลัง ค ามอิ ระทางการคลัง
ด้า นการกํา นดรายได้ ระบบการบริ ารบุ ค ลากรที่ข าดค ามกระตือ รื อร้ น ในการจั ด เก็บ รายได้
ค ามพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจ โครง ร้างของคณะกรรมการกระจายอํานาจ เป็นเ ที ํา รับ
การเจรจาและต่อรองผลประโยชน์มากก ่าจะมุ่งเน้น ร้าง ลักเกณฑ์ที่เ มาะ มในการกระจาย
อํานาจ ขาดการ ึก าระดับค าม มดุลระ ่างการบริ ารนโยบายการคลังระดับม ภาคและระดับ
ท้องถิ่นอย่างจริงจัง ประเด็นด้านระบบการจัด รรรายได้ขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น เช่น เกณฑ์
การจั ดประเภทภา ี ที่ไม่ เ มาะ มกั บองค์ กรปกครอง ่ นท้ องถิ่นระดับต่าง เกณฑ์การจั ด รร
งบประมาณที่ ไ ม่ ะท้ อ นภาระ น้ า งานภายในพื้ น ที่ ปั ญ าเรื่อ ง ลั ก เกณฑ์ ที่ ใ ช้ พิ จ ารณาจั ด รร
งบประมาณที่อยู่ในรูปของการเจรจาเพื่อต่อรอง ัด ่ นรายได้จากเงินอุด นุนรัฐบาลเป็นเ ีย ่ นใ ญ่
ประเด็นในการกํา นดอัตราภา ีและฐานภา ีใ ้เกิดค ามเ มาะ ม ซึ่งภา ีบางประเภทไม่อยู่ใน
น้าที่ขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น และการไม่ ามารถจัดเก็บภา ีกับ น่ ยงานราชการได้
4. ภาพปัญ าในการบริ ารงานบุคคลซึ่งเป็นปัญ าในด้านโครง ร้าง กล่า คือ มี ลาย
องค์กรที่มี น้าที่ในการ ่งเ ริมและกํากับการบริ ารงานบุคคลท้องถิ่น ทําใ ้เกิดค ามซ้ําซ้อนกันใน
การแ ดงบทบาท น้าที่และค าม ับ นในแน ทางปฏิบัติ การที่อัตรากําลังคนมีไม่เพียงพอกับภารกิจ
ที่ต้องรับผิดชอบ การขาดค ามก้า น้าในอาชีพ การโอนย้ายบุคลากรทําได้ยาก บุคลากรมีค าม
ภูมิใจในงานท้องถิ่นน้อย ระบบการบริ ารงานไม่ อดคล้องกับการบริ ารแบบมุ่งผล ัมฤทธิ์ ตลอดจน
ค ามไม่โปร่งใ ในการบริ ารงานบุคคล
5. ภาพปัญ าของการมี ่ นร่ มของภาคประชาชน ปัญ าประชาชนมี ่ นร่ มแต่เพียง
ในรูปแบบ เช่น การมี ่ นร่ มในเชิงรูปแบบโดยการถูกระดมจากองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นใ ้มา
มี ่ นร่ ม กล่า คือเข้ามามี ่ นร่ มแบบขอไปที เข้ามามี ่ นร่ มด้ ยค ามเกรงใจ การเข้ามามี ่ นร่ ม
โดยไม่เข้าใจในแน ทางปฏิบัติในการมี ่ นร่ ม เช่น การเข้าเป็นคณะกรรมตร จรับการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยไม่เข้าใจ ่า ิธีการตร จรับการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่า ต้องดําเนินการอย่างไร ไม่มีค ามรู้เกี่ย กับ
พั ดุที่ตร จรับ ปัญ าประชาชนยังไม่เข้าใจและขาดรูปแบบการมี ่ นร่ มที่ทําใ ้ประชาชนเกิดค าม
เป็นพลเมือง เช่นมาตรการทางกฎ มายที่ไม่เกื้อ นุนต่อการมี ่ นร่ มของภาคประชาชน ในกรณีของ
การลงคะแนนเ ี ย งเพื่ อ ถอดถอน มาชิ ก ภาท้ อ งถิ่ น รื อ ผู้ บ ริ ารท้ อ งถิ่ น กฎ มายได้ กํ า นด
ลักเกณฑ์ที่ยุ่งยาก ยากที่ประชาชนในระดับท้องถิ่นจะดําเนินการ นอกจากนี้ยังมีปัญ าจากการที่มี
องค์กรชุมชนที่ทํางาน ่งเ ริมการมี ่ นร่ มทางการเมืองของประชาชนที่มีจําน นมากในเชิงปริมาณ
แต่ขาดคุณภาพ
6. ภาพปัญ าของกระบ นการกํากับดูแลองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยเป็น
ปัญ าที่ ืบเนื่องมาจากกฎ มายและระเบียบที่เกี่ย ข้อง ซึ่งปริมาณของระเบียบที่ตราขึ้นเพื่อใ ้
องค์ก รปกครอง ่ นท้อ งถิ่นถื อ ปฏิบัติมีเป็ นจําน นมากบางเรื่องเป็นเรื่องเล็กน้ อย ล้า มัย และ
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ก่ อ ใ ้เ กิ ด ค ามยุ่ ง ยากซั บ ซ้อ นในการปฏิ บั ติ ง าน ปั ญ าด้ า นบุ ค ลากรในกระบ นการกํ า กั บ ดู แ ล
โดยการถ่ า ยโอนอํ า นาจ น้ า ที่ ม าใ ้ ท้ อ งถิ่ น แต่ มิ ไ ด้ จั ด รรบุ ค ลากรลงมาทํ า งานในพื้ น ที่ ปั ญ า
ผลประโยชน์ทับซ้อนและ ัฒนธรรมทางการเมือง การบริ าร โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายอําเภอและผู้ ่า
ราชการจัง ัด อาจเกิดค ามเกรงอกเกรงใจองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น นอกจากนี้ การกํากับดูแล
การบริ ารงานบุคคลท้องถิ่นแต่ละจัง ัดจะมีคณะกรรมการบริ ารงานบุคคลประเภทต่าง ซึ่งมีผู้ ่า
ราชการจัง ัดเป็นประธานคณะกรรมการ จึงทําใ ้ในการทํางานของคณะกรรมการเ ล่านั้นอาจถูก
ครอบงําการตัด ินใจโดยผู้ ่าราชการจัง ัดเป็นได้ นอกจากนี้ยังอาจเกิดการแทรกแซงกระบ นการ
กํากับดูแลจาก ายการเมืองร มทั้งปัญ าที่เกิดจากค ามอ่อนแอของ ภาท้องถิ่น
ดังนั้นจะเ ็น ่า จาก ภาพมิติปัญ าของการกระจายอํานาจและการปกครองท้องถิ่นไทย
ในระยะเปลี่ยนผ่านแ ดงใ ้เ ็น ่าตลอดระยะเ ลา 10 ก ่าปีที่ผ่านมากระบ นการกระจายอํานาจ ู่
ชุมชนท้องถิ่นไทยในภาพร มนั้นนับ ่ามีค ามบิดเบือนจากเจตนารมณ์ที่ต้องการคืนอํานาจ ู่ชุมชน
ท้องถิ่น ืบเนื่องจากองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นเองที่ยังไม่ ามารถตอบโจทย์ค ามต้องการของ
ประชาชน รือชุมชนท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน ทั้ง ที่เป็น น่ ยงานที่มีค ามใกล้ชิดกับประชาชนเป็น
อย่างมาก แต่ในทางกลับกันอํานาจที่ถูกกระจายลง ู่ชุมชนท้องถิ่นนั้นกลับมีการกระจุกตั อยู่ที่ตั
องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น (โดยเฉพาะคณะผู้บริ ารท้องถิ่น) โดยยังผ่องถ่ายไม่ถึงตั ประชาชน รือ
กลุ่ ม องค์ ก รชุ ม ชนอย่ า งแท้ จ ริ ง และที่ ํ า คั ญ คื อ ค ามเข้ ม แข็ ง ของระบบราชการ ่ นกลางและ
่ นภูมิภาคที่รัดกุมอํานาจไ ้อย่างเ นีย แน่นซึ่งเกิดจากการที่รัฐไทยเป็นรัฐที่ร ม ูนย์อํานาจมาช้า
นานทําใ ้การกระจายอํานาจที่ผ่านมาเต็มไปด้ ยเงื่อนไขและเกิดค ามล่าช้าเป็นอย่างมาก
ทิ ทางการปกครองท้องถิ่นไทย
นอกจากนี้แล้ ประเด็น ําคัญที่ค รพิจารณาเกี่ย กับการปกครองท้องถิ่นอีกประการ นึ่ง
คือ จากการที่รัฐธรรมนูญ ปี 2550 ใน ม ด 14 ได้กํา นดใ ้รัฐ ต้องใ ้อิ ระแก่องค์กรปกครอง
่ นท้องถิ่นตาม ลักแ ่งการปกครองตนเองตามเจตจํานงของประชาชนและใ ้อํานาจแก่ท้องถิ่น
ในการเป็นองค์กร ลักในการจัดทําบริการ าธารณะ การปฏิรูประบบการบริ ารงานบุคคลขององค์กร
ปกครอง ่ นท้องถิ่น การปรับปรุงระบบการกํากับดูแลใ ้มีประ ิทธิภาพ ตลอดจนการกํา นดใ ้มี
การจัดโครง ร้างการบริ ารที่คล่องตั ในรูปขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นรูปแบบพิเ ทั้งนี้ได้
กํา นดใ ้มีกฎ มายกํา นดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ เพื่อกํา นดการแบ่งอํานาจ น้าที่
และการจัด รรรายได้ระ ่างราชการ ่ นกลางและราชการ ่ นภูมิภาคกับองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น
ร มถึงระ ่างองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นด้ ยกันเอง โดยคํานึงถึงการ ่งเ ริมใ ้มีการกระจายอํานาจ
เพิ่มขึ้นตามระดับค าม ามารถขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ อีกทั้งยังกํา นดใ ้มี
การตรากฎ มายรายได้ท้องถิ่นเพื่อกํา นดอํานาจ น้าที่และ าง ลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภา ีและ
รายได้อื่น ขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นเพื่อใ ้องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นมี ถานะทางการคลังที่ดี
ดั ง นั้ น ลั ง การประกา ใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ ปี 2550 ภาค ่ นต่ า ง ที่ เ กี่ ย ข้ อ งจึ ง ได้ ร ะดม
ค ามคิดเ ็นและได้มีการจัดทําร่างกฎ มายเกี่ย กับท้องถิ่นร ม 4 ฉบับด้ ยกัน ซึ่งประกอบไปด้ ย
(1) ร่างพระราชบัญญัติประม ลกฎ มายองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น (2) ร่างพระราชบัญญัติกํา นด
43

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

แผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ (3) ร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น และ
(4) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ ่ นท้องถิ่น โดยในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤ ฎีกาได้มีการแก้ไขร่างกฎ มายดังกล่า ใ ้เ ลือเพียง 2 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการ ่ นท้องถิ่น และ ร่างพระราชบัญญัติประม ลกฎ มายองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น
(คณะกรรมการกฤ ฎีกาได้นําร่างกฎ มายการกระจายอํานาจและร่างกฎ มายรายได้ท้องถิ่นมาร ม
ไ ้กับร่างพระราชบัญญัติประม ลกฎ มายองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น)
ในการ ึก าครั้งนี้ จะนําเ นอ าระ ําคัญของร่างพระราชบัญญัติประม ลกฎ มายองค์กร
ปกครอง ่ นท้องถิ่น โดยมี าระ ําคัญที่น่า นใจและก่อใ ้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทั้งระดับโครง ร้าง
และระดับการบริ ารงานขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นใน าระ ําคัญ ดังต่อไปนี้ (โก ิทย์ พ งงาม,
2552)
ประเด็นที่ 1 กํา นดใ ้องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นเป็น น่ ยงาน ลักในการจัดบริการ
าธารณะเพื่ อ ประโยชน์ ข องประชาชนในท้ อ งถิ่ น โดยรัฐ จะต้อ ง ่ ง เ ริ ม และ นั บ นุ น ใ ้ อ งค์ ก ร
ปกครอง ่ นท้องถิ่นมีค ามเข้มแข็งในการบริ ารงานได้โดยอิ ระ ตอบ นองต่อค ามต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประ ิทธิภาพ
ประการที่ 2 กํา นดใ ้การกํากับดูแลองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นจะต้องกระทําเท่าที่จําเป็น
และไม่กระทบต่อค ามเป็นอิ ระขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นโดยใ ้มีองค์กรที่ทํา น้าที่ในการ
ตร จ อบการใช้อํานาจของผู้กํากับดูแล ซึ่งในกฎ มายฉบับนี้กํา นดใ ้มีคณะกรรมการกลางในการ
กํากับดูแลประกอบด้ ยคณะกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณ ุฒิจําน น 12 คน เพื่อทํา
น้าที่ างกรอบและนโยบายในการจัดทํามาตรฐานการกํากับดูแลท้องถิ่นของ น่ ยงานรัฐที่เกี่ย ข้อง
และเ นอแนะต่อ น่ ยงานของรัฐที่เกี่ย ข้องในการจัดทํามาตรฐานการกํากับดูแล ร มทั้งตร จ อบ
ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นและ น่ ยงานของรัฐใ ้เป็นไปตามมาตรฐาน
การกํากับดูแล
ประการที่ 3 การยุบและร มองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นโดยมี ลักเกณฑ์ ่าองค์กรปกครอง
่ นท้องถิ่นใดมีประชากรลดลงเ ลือไม่ถึง 2,000 คน ติดต่อกันเป็นเ ลา 1 ปี และต้องพึ่งพาเงินอุด นุน
ทั่ ไปมากก ่าร้อยละ 50 ของรายได้ย้อน ลัง 3 ปี ใ ้กระทร งม าดไทยประกา ยุบองค์กรปกครอง
่ นท้องถิ่นนั้นโดยใ ้ไปร มกับองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นอื่น ภายใน 90 ัน ากเป็นการยุบ
เท บาลไปร มกับองค์การบริ าร ่ นตําบล (อบต.) ใ ้ยกฐานะ อบต. ที่ไปร มเป็นเท บาลและ
การร มพื้นที่ทั้ง อบต. เท บาล รือองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นอื่น ใ ้ดําเนินการตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในพื้นที่นั้น
ประการที่ 4 กํา นดใ ้มี ํานักงานกิจการของ ภาองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นเป็น น่ ยงาน
ขึ้นตรงกับประธาน ภา และมี ํานักงานเลขานุการ ภาท้องถิ่นซึ่งประธาน ภา เป็นผู้แต่งตั้งจาก
มาชิก ภา
ประการที่ 5 เกี่ย กับผู้บริ ารท้องถิ่นกํา นดใ ้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ตามกฎ มาย ่าด้ ยการเลือกตั้ง มาชิก ภาท้องถิ่น รือผู้บริ ารท้องถิ่นและใ ้ดํารงตําแ น่งนับแต่
เลือกตั้งและมี าระอยู่ในตําแ น่งครา ละ 4 ปี โดยไม่มีการกํา นด มัยการดํารงตําแ น่งแต่อย่างใด
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ประการที่ 6 มี ก ารกํ า นดอํ า นาจ น้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครอง ่ นท้ อ งถิ่ น ใ ม่ โ ดยแบ่ ง
อํานาจ น้าที่ ออกเป็น 2 ประเภทใ ้ชัดเจน ดังนี้ ประการแรก เป็นอํานาจ น้าที่ประเภทที่ต้องจัดทํา
บริการ าธารณะ และประการที่ อง เป็นอํานาจ น้าที่ประเภทอาจจัดทําบริการ าธารณะ
ประการที่ 7 กํ า นดใ ้ อ งค์ ก รปกครอง ่ นท้ อ งถิ่ น ร่ มทํ า ภารกิ จ กั บ ่ นราชการ
น่ ยงานของรัฐ รั ฐ ิ า กิจ องค์การม าชน รือองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นอื่ นโดยจั ดตั้งเป็น
“ การ” เพื่อทํากิจการใดอันอยู่ภายใต้อํานาจ น้าที่ขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นนั้นโดยใ ้
การมี ค ณะกรรมการประกอบด้ ยผู้ แ ทนขององค์ ก รปกครอง ่ นท้ อ งถิ่ น และ ่ นราชการ
น่ ยงานของรัฐและองค์กรอื่น มาร่ มเป็นกรรมการและใ ้ การเป็นนิติบุคคลซึ่งมี ลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการจัดตั้ง การใ ้เป็นไปตามที่กํา นดไ ้ในพระราชกฤ ฎีกา
ประการที่ 8 กํา นดใ ้องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น ามารถร มตั กันจัดตั้ง มาคมเพื่อเป็น
ตั แทนขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นโดยมี ัตถุประ งค์เพื่อ ร้างค ามร่ มมือระ ่างกันในการ
ดําเนินงานของ มาคม ใ ้กระทร งม าดไทยออกระเบียบตามข้อเ นอขององค์กรปกครอง ่ น
ท้องถิ่นเพื่อใ ้ ามารถ นับ นุนงบประมาณในการดําเนินงานกับ มาคมได้
ประการที่ 9 กํา นดใ ้องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นต้องเปดโอกา ใ ้ประชาชนมี ่ นร่ ม
ในการบริ ารกิจการและตร จ อบการบริ ารงานของผู้บริ ารท้องถิ่น
ประการที่ 10 กํา นดใ ้ น่ ยงานของรัฐ ่ นราชการ รัฐ ิ า กิจ องค์การม าชน
รือ น่ ยงานของรัฐในเขตองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นที่จัดทําโครงการ รือแผนงานในเขตองค์กร
ปกครอง ่ นท้องถิ่นใ ้คํานึงถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นด้ ย
ประการที่ 11 กํา นดใ ้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นรูปแบบพิเ
ที่มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจัง ัด รือที่มีลัก ณะพิเ เฉพาะพื้นที่ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของรัฐ ท้องถิ่น
และประชาชน
ดังกล่า จะเ ็น ่า เนื้อ าและรายละเอีย ดของกฎ มายฉบับนี้ได้ ่งผลถึงลัก ณะ
การบริ ารงานและโครง ร้างของท้องถิ่นเป็น ําคัญ อาทิเช่น การ “ไม่” กํา นด มัยการดํารงตําแ น่ง
ของผู้บริ ารท้องถิ่น (จากเดิมกํา นดใ ้ไม่เกิน 2 าระติดต่อกัน) ในประเด็นดังกล่า ถือ ได้ ่ามีทั้ง
ข้อดีและข้อเ ีย โดย ิ่งที่น่าเป็น ่ ง คือ อาจเป็นการเปดช่องทางใ ้กับผู้บริ ารท้องถิ่นเกิดการผูกขาด
อํานาจและอาจใช้เป็นช่องทางในการทุจริตได้มากขึ้น กล่า คือ จะเป็นเอื้อต่อการ ร้างผู้มีอิทธิพล
ในในคราบผู้ บริ ารท้ องถิ่นที่ ามารถค บคุมฐานเ ียงและการ ื บทอดอํานาจได้ อย่ างเบ็ ดเ ร็ จ
เด็ดขาด ซึ่งจะยิ่งเพิ่มค ามยากในการตร จ อบและถ่ งดุลอํานาจของภาคประชาชนและ าย ภา
ท้องถิ่น แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ากมองในแง่ดีก็ถือ ่าเป็นการใ ้อํานาจแก่ประชาชนในการเลือกตั แทน
ของตนเองได้อย่างอิ ระมากก ่าเดิมและเป็นข้อดี ํา รับผู้บริ ารท้องถิ่นที่มีประ บการณ์ทํางาน
มีค ามรู้ค าม ามารถ รือมีบทเรียนที่เคย ั่ง มมาตลอดระยะเ ลาการเป็นผู้บริ ารท้องถิ่นได้มี
โอกา ในการพัฒนาและผลักดันแผนการ โครงการ รือกิจกรรมต่าง ของท้องถิ่นอย่างเข้าใจและ
เกิดค ามต่อเนื่อง อีกทั้งยัง ่งผลใ ้ผู้บริ ารท้องถิ่นเกิดแรงจูงใจในการทํางานภายใต้การแข่งขันใน
เ ทีการประก ด การประเมินผล รือการแข่งขันประ ิทธิภาพในการบริ ารงานขององค์กรปกครอง
่ นท้องถิ่นต่าง (อัชกรณ์ ง ์ปรีดี, 2552) อันจะ ่งผลถึงการจัดบริการ าธารณะที่ดีแก่ประชาชน
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่ นการใ ้มี ํานักงานกิจการของ ภาท้องถิ่นนั้นจะเป็น ิ่งที่ดีต่อการเ ริม ร้างค าม
เข้มแข็งของ ภาท้องถิ่นในกลไกการตร จ อบและถ่ งดุลอํานาจกับ ายบริ าร เพราะเป็นการทําใ ้
การบริ ารงานของ าย ภากับ ายบริ ารมีค ามเป็นอิ ระจากกันมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านของ
ข้อมูลและบุคลากรที่ าย ภาจําเป็นที่จะต้องใช้ในการตร จ อบ ายบริ าร แต่ถึงอย่างไรก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่า นั้นเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครง ร้างค าม ัมพันธ์ซึ่งก็ยัง
ไม่เป็นการรับประกันได้ ่าจะทําใ ้ าย ภานั้นเข้มแข็งได้จริง รือไม่ นอกจากนี้ยังมีข้อพึงพิจารณา
ในด้านของงบประมาณรายจ่ายที่ท้องถิ่นต้องแบกรับภาระมากขึ้นเนื่องจากเป็นการขยายขอบข่ายของ
งานและการเพิ่มขึ้นของจําน นบุคคลากรท้องถิ่น ในขณะที่ท้องถิ่นเองก็ประ บปัญ าด้านงบประมาณ
ที่มีอยู่จํากัดและในด้านการบริ ารงานบุคคลที่ขาดค ามโปร่งใ อยู่ด้ ยเช่นกัน
ใน ่ นของการ ่งเ ริมการทํางานของท้องถิ่นใ ้เกิดค ามร่ มมือกันในรูปแบบ การ
(Syndicate) นั้ น ทั้ ง นี้ ากองค์ ก รปกครอง ่ นท้ อ งถิ่ น ามารถที่ จ ะร มกลุ่ ม กั น ภายใต้ ลั ก ณะ
ดังกล่า ก็จะเป็น ิ่งที่ดี ากเ ็นผลในทางปฏิบัติ เพราะที่ผ่านมาการทํางานระ ่างองค์กรปกครอง
่ นท้องถิ่นในรูปของ การในประเท ไทยนั้นถึงแม้ ่ากฎ มายจะเปดโอกา ใ ้ ามารถดําเนินการ
ได้ก็ตาม แต่ ณ ปัจจุบันยังไม่มีใ ้เ ็นผลในเชิงรูปธรรมที่ชัดเจน ไม่ ่าจะเป็น มาคมองค์การบริ าร
่ นตําบลแ ่งประเท ไทย ( .อบต.) มาคมองค์การบริ าร ่ นจัง ัดแ ่งประเท ไทย ( . จ.ท.)
และ มาคม ันนิบาตเท บาลแ ่งประเท ไทย ( .ท.ท.) ก็ยังเป็นการร มกลุ่มในเชิงการเรียกร้องเพื่อ
ต่อรองผลประโยชน์ทางการเมืองและการจัด รรงบประมาณจากรัฐบาลมากก ่าที่จะร มกลุ่มกันใน
รูปแบบ การ
ดั ง นั้ น จากผลการ ึ ก าดั ง กล่ า จึ ง เป็ น ลั ก ฐานยื น ยั น ที่ ามารถ รุ ป ได้ ่ า ผลของ
การกระจายอํานาจที่มีต่อชุมชนท้องถิ่นของไทยในภาพร มนั้น นับ ่ายังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่
แท้จริงตามเปา มายของการกระจายอํานาจที่ต้องการใ ้ชุมชนท้องถิ่นมีค ามเข้มแข็ง มีค ามเป็น
อิ ระ และ ามารถปกครองตนเองภายใต้ ลักเจตจํานงของประชาชน ซึ่งในทางกลับกันนั้นช่ งระยะ
การเปลี่ ย นผ่า นของการปกครองท้ อ งถิ่ นในปั จ จุบั นมั ก จะพบ ่ าที่ ผ่ า นมานั้น การกระจายอํ า นาจ
จากรัฐบาลกลางยังไม่เกิดการผ่องถ่ายอํานาจใ ้ถึงมือของประชาชน ชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชนและ
ภาคประชา ังคม อย่างแท้จริง เ ตุผลเพราะ ่าอํานาจที่ถูกกระจายไปมักจะกระจุกตั อยู่ที่ตั องค์กร
ปกครอง ่ นท้องถิ่นและผู้บริ ารขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นเ ีย ่ นใ ญ่ ทําใ ้อํานาจที่ถูก
กระจายไปนั้นตกไปอยู่ในมือของกลุ่มคนเพียงไม่กี่คนโดยเฉพาะคณะผู้บริ ารที่มีอํานาจอย่างมาก
ถึงกับกลายเป็นขุนนางในระดับท้องถิ่น อีกทั้งยังถอดแบบการบริ ารงานจากระบบราชการ ่ นกลาง
และ ่ นภูมิภาคทําใ ้องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นในปัจจุบันนั้นมีค ามเป็นทางการ ูงและไม่ ามารถ
เข้าถึงปัญ าค ามเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง
บท รุป
ผลของการกระจายอํานาจที่ผ่านมาในภาพร มนั้นนับ ่ายังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่แท้จริง
ตามเปา มายของการกระจายอํ า นาจที่ ต้ อ งการใ ้ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ นมี ค ามเป็ น อิ ระและ ามารถ
ปกครองตนเองภายใต้ ลักเจตจํานงของประชาชนอย่างแท้จริง เพราะที่ผ่านมาอํานาจที่ถูกผ่องถ่าย
ไปมักกระจุกตั อยู่ที่ตั ผู้บริ ารและตั องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น ในขณะเดีย กัน ถานะของ
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องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นก็อยู่ภายใต้การกํากับดูแลที่รัดกุมในข้อจํากัดของกฎระเบียบของภาครัฐ
จนทํ า ใ ้ ก ระบ นการทํ า งานมี ค ามเป็ น ทางการ ู ง และเลี ย นแบบโครง ร้ า งระบบการเมื อ งใน
ระดับชาติจนมองไม่เ ็นค าม ําคัญของการกระจายอํานาจ ู่ประชาชน อีกทั้งกําลังถูกครอบงําอย่าง
แนบเนียนจาก น่ ยงานภาครัฐผ่านทางนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ การจัด รรเงินอุด นุนและ
การใ ้ราง ัล นับ นุน ในขณะที่กระบ นการตร จ อบและถ่ งดุลอํานาจภายในองค์ปกครอง ่ น
ท้องถิ่นนั้นก็มีค ามอ่อนแอ กล่า คือ อํานาจของ าย ภาท้องถิ่นไม่มีอํานาจเข้มแข็งเพียงพอที่จะ
ตร จ อบและถ่ งดุล ายบริ ารได้ ทําใ ้แน คิดเรื่องการกระจายอํานาจ ู่ท้องถิ่นใน ังคมไทยใน
ค ามเป็นจริงนั้นยังไม่ตก ู่มือของประชาชน รือตั ชุมชนอย่างแท้จริง ปรากฏการณ์เช่นนี้จึงทําใ ้
เกิดช่อง ่างระ ่างชุมชนกับองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นที่กําลังเพิ่มระยะ ่างจากกันอยู่ตลอดเ ลา
อันเป็นตั แ ดงใ ้เ ็นถึงการปะทะกันทางค ามคิดระ ่างกลุ่มแน คิด ัฒนธรรมชุมชนกับกลุ่ม
แน คิดด้านการปกครองท้องถิ่นกระแ ลักตลอดช่ งระยะเ ลาของการปกครองท้องถิ่นไทยใน
ระยะเปลี่ยนผ่าน
นอกจากนี้ปรากฏการณ์ดังกล่า ยังแ ดงใ ้เ ็นถึงค ามไม่เพียงพอ รือค ามบกพร่อง
ของระบอบประชาธิ ป ไตยแบบตั แทนในมิ ติ ข ององค์ ก รปกครอง ่ นท้ อ งถิ่ น เฉกเช่ น เดี ย กั บ
ประชาธิปไตยแบบตั แทนในระดับชาติ โดยจากประ บการณ์ของปัญ าดังกล่า ได้บีบรัดใ ้กลุ่ม
องค์กรชุมชนและภาคประชาชนพยายามท งคืนอํานาจในการตัด ินใจและการกํา นดทิ ทางการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นกลับมาเ มือนเดิมโดยไม่ต้องรอ น่ ยงานของรัฐและนักการเมือง โดยการ
แ ดงออกผ่านการร มกลุ่มกันขึ้นมาในนามของกลุ่มองค์กรชุมชนในรูปแบบใ ม่ เช่น กลุ่ม ภา
องค์กรชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มอนุรัก ์ธรรมชาติ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเก ตรกร กลุ่มเครือข่ายที่ดิน
กลุ่มจัดทําแผนแม่บทชุมชน รือแม้แต่การร มกลุ่มทางการเมือง เป็นต้น
ดังนั้น บทบาทขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นจึงต้องใ ้ค าม ําคัญกับการบริ ารงาน
ท้องถิ่นในลัก ณะเครือข่ายค ามร่ มมือและการปรึก า ารือร่ มกันกับกลุ่มองค์กรชุมชน ภาค
ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ถาบันการ ึก าและ น่ ยงานอื่น ที่เกี่ย ข้อง รือแม้แต่
การทํางานร่ มกันกับองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นด้ ยกันเองในรู ปแบบของ “ การ” โดยการ
ประ านค ามร่ มมื อ ระ ่ า งกั น เพื่ อ ร้ า งค ามรู้ ึ ก ร่ มของประชาชนในการเป็ น เจ้ า ของและ
มีค ามรู้ ึก งแ นคุณค่าของค ามเป็นชุมชนท้องถิ่นร่ มกัน ทั้งนี้องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น
ในฐานะที่เป็น น่ ยงาน ลักในการจัดทําบริการ าธารณะจะต้อง ร้างค ามยืด ยุ่นในการเข้าถึง
ชุมชนท้ องถิ่นโดยต้ องปรับเปลี่ยนการดําเนินงานโดยการเข้ าไปมี ่ นร่ มกับกิจกรรมของชุมชน
ท้องถิ่นมิใช่รอใ ้ประชาชนเข้ามามี ่ นร่ มเพียงอย่างเดีย นอกจากนี้ยังต้องลดค ามเป็นทางการ
รือค ามเป็นราชการของ น่ ยงานลงเพื่อเกิดค ามเป็นธรรมในการจัด รรทรัพยากรด้ ยค าม
เข้าถึงปัญ าและค ามต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยอา ัยค ามร่ มมือจาก น่ ยงานที่
เกี่ย ข้องและกลุ่มองค์กรชุมชนต่าง ในพื้นที่อย่างรอบด้าน อันจะนําไป ู่ ิถีของการปกครองท้องถิ่น
ที่มี ่ นช่ ยในการ ่งเ ริมใ ้ประชาชน ามารถปกครองตนเอง เป็น ําคัญ
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