
การกระจายอ านาจ : สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สิริรัตน์  ชูรักษ์ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นองค์กรภาครัฐที่จัดตั้งตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง 

(Decentralization) เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มย่อยในแต่ละท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วม ในการเลือกผู้นําของตน ให้
เข้ามาทําหน้าที่บริหารจัดการสนองความต้องการ พร้อมทั้งแก้ปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่นนั้น ๆ อย่างรวดเร็ว
ตรงความต้องการ และด้วยความทั่วถึง ขณะเดียวกันก็จะเห็นผลตอบรับในทันทีด้วย (นภาจรีจิวะนันทประวัติ, 
2557, น. 1) อันเป็นหลักการที่รัฐมอบอํานาจการปกครองบางส่วนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทํา
บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  ของประชาชนในท้องถิ่นของตน 
โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบุคลากร งบประมาณ และมีอํานาจอิสระในการบริหารจัดการ ทั้งใน
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ การจัดทําบริการและสวัสดิการสังคม 
ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐบาล (กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น, 2559) สําหรับประเทศไทยมีรูปแบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ  

1. การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป จัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดตั้งขึ้น  โดยมี
ลักษณะหรือองค์ประกอบที่มีความคล้ายคลึงกันท่ัวประเทศ (สมคิด เลิศไพฑูรย์, ม.ป.ป.)  ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปของประเทศไทยจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท (สิวาพร สุขเอียด, ม.ป.ป.) ได้แก่  

1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มีโครงสร้างการบริหาร คือ สภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กํากับดูแล  

2) เทศบาล มีโครงสร้างการบริหาร คือ สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นผู้กํากับดูแล (โดยแบ่งออกเป็นเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล)  

3) องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) มีโครงสร้างการบริหาร คือ สภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโดยมีนายอําเภอเป็นผู้กํากับดูแล  

2. การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะ  หรือ
องค์ประกอบบางประการแตกต่างไปจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่ว ๆ ไป ความแตกต่างนี้ สืบเนื่องมาจาก
ลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นนั้น ๆ เอง เช่น เป็นท้องถิ่นที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจมาก มีประชากรอาศัยอยู่อย่าง
หนาแน่น หรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก (สมคิด เลิศไพฑูรย์, ม.ป.ป.) การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของประเทศไทยจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่  

1) กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีโครงสร้างการบริหารคือสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่า
ราชการ กรุงเทพมหานคร  

2) เมืองพัทยา มีโครงสร้างการบริหาร คือ สภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา 
 
ความก้าวหน้าในการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 กําหนดว่า “รัฐจะต้องกระจายอํานาจ
ให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนา



จังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนใน
จั งหวัดนั้ น” นอกจากนี้ ในการด้ านการปกครองส่ วนท้องถิ่ น  รั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจั กร ไทย 
พุทธศักราช 2540 ยังได้ระบุไว้ในหมวด 9 รวมทั้งหมด 9 มาตรา อันเริ่มตั้งแต่มาตราที่ 282 ถึงมาตรา 290 ซึ่ง
โดยรวมแล้วพบว่า มาตราทั้งหมดกล่าวถึงการที่รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครอง
ตนเอง ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอิสระในการกําหนด
นโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และมีอํานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ
โดยรัฐบาลเป็นเพียงผู้ทําหน้าที่ในการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จําเป็นภายในกรอบของกฎหมาย
เท่านั้น (วุฒิสาร ตันไชย : 2544) 

รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 หลักการสําคัญที่ส่งเสริมการปกครองตนเองของชุมชน
ท้องถิ่นได้รับการรับรองโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอันประกอบไปด้วย (สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ) 

(1) หลักความเป็นอิสระขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 281, 282 และ 283 ของรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2550) 

(2) หลักประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(มาตรา 283 ของรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2550),  

(3) หลักการจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารราชการแผ่นดิน 
(มาตรา 282 ของรัฐธรรมนูญ 2550) และ 

(4) หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( มาตรา 284, 285, 286 
และ 287 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ) 

รัฐธรรมนูญ 2550 คงหลักการที่มีในรัฐธรรมนูญ 2540 โดยเพ่ิมเติมหลักการบางประการ (ชาติชาย ณ 
เชียงใหม่, กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ) 

1. การกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องทําเท่าที่จําเป็น และเหมาะสมกับรูปแบบของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  

2. ให้มีกฎหมายรายได้ท้องถิ่น เพ่ือกําหนดอํานาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี และรายได้อ่ืนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

3. การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องโปร่งใสเปิดเผย และรายงานให้ประชาชนได้ทราบ  
4. การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรม  

รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ที่ผ่านการลงประชามติหมวดที่ 14 การปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น มี 6 มาตรา มาตรา 249 ถึง มาตรา 254 

มาตรา 249 ภายใต้บังคับมาตรา 1 ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ตามวิธีการและรูปแบบองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมาย
บัญญัต ิ

มาตรา 250 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอํานาจดูแล และจัดทําบริการสาธารณะ และ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต 



มาตรา 251 การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งต้อง
ใช้ระบบคุณธรรมและต้องคํานึงถึงความเหมาะสมและความจําเป็นของแต่ละท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ การจัดให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกันเพ่ือให้สามารถพัฒนาร่วมกัน  หรือการสับเปลี่ยน
บุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้  

มาตรา 252 สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจาก
ความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นหรือในกรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะให้มาโดยวิธีอ่ืนก็ได้ แต่
ต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชนด้วย ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 253 ในการดําเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น  เปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการดําเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมด้วย 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  

มาตรา 254 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกัน เพ่ือเสนอข้อบัญญัติ
หรือเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น จะเห็นได้ว่า 
จะต้องมีการจัดทํากฎหมายรองรับเกิดขึ้น ซึ่งแตกต่างกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
และพุทธศักราช 2550 ที่กําหนดรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าจะต้องทํากฎหมายท้องถิ่นใด แต่ในรัฐธรรมนูญนี้จะ
เน้นให้ทํากฎหมายรองรับตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด ดังนั้น ในการจัดทํากฎหมายรองรับดังกล่าว  จะต้องได้รับ
ข้อเสนอจากประชาคมท้องถิ่นทั้งหลาย ในการร่วมกันจัดทําข้อเสนอเบื้องต้นในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความ
ร่วมมือของหลาย ๆ ฝ่าย เพ่ือรณรงค์ให้มีการขับเคลื่อนกฎหมายท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญนี้โดยให้เป็นไปตาม
หลักการและเป้าหมายของการกระจาย อํานาจสู่ท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถิ่นและความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จํานวนและความหนาแน่นของ
ประชากร และพ้ืนทีท่ี่ต้องรับผิดชอบประกอบกันด้วย (โชคสุข กรกิตติชัย, 2560) 
 
ทิศทางการกระจายอ านาจในอนาคตควรเป็นอย่างไร 

ในการเปลี่ยนแปลงนี้จะต้องมีการขับเคลื่อนจากระดับนโยบายและจากส่วนภูมิภาคต่างๆ  ขนานใหญ่
เนื่องจากจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนเป็นอย่างมากในการนี้จะต้องมีการพัฒนาระบบสนับสนุนอย่างจริงจัง เพ่ือให้การกระจายอํานาจใน
ระดับจังหวัดดําเนินการได้อย่างประสบผลสําเร็จในแง่ของการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดโดย 

1. รัฐบาลต้องกระจายอํานาจให้กว้างขวางและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นแม่ท้องถิ่นจะมีบทบาทและมีขีด
ความสามารถที่จํากัด แต่ภายใต้ข้อจํากัดที่เป็นอยู่นี้ก็ได้ทําให้ประชาชนมีคุณภาพที่ดีมากข้ึนพอสมควรและสามารถ
เข้าถึงบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานได้มากขึ้นอย่างชัดเจน รัฐจึงควรผลักดันให้มีการกระจายอํานาจให้กว้างขวาง
และมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป เพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการเมืองในภูมิภาคต่างๆ ที่กําลังเติบโตอย่าง
รวดเร็วได้อย่างแท้จริง 

2. ปรับระบบบริหารนโยบายกระจายอํานาจให้มีพลังขับเคลื่อน โดยรัฐจะต้องจัดให้มีองค์กรที่มีหน้าที่
รับผิดชอบการบริหารจัดการนโยบายการกระจายอํานาจที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นเอกภาพ มีศักยภาพในการขับเคลื่อน



นโยบายมีความเป็นอิสระจากการแทรกแซงทางการเมืองในระดับชาติและมีอํานาจดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
การกระจายอํานาจซึ่งมีผลผูกพันต่อส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง 

3. ยกระดับประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการเมืองและชุมชนชนบทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการปรับปรุง สร้างการปกครองส่วนภูมิภาคการปกครองส่วนท้องถิ่นเสียใหม่เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้เงินงบประมาณของรัฐ ลดความซ้ําซ้อนในเชิงโครงสร้างระหว่างภูมิภาค และท้องถิ่นใน
ระดับจังหวัด และให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการเมืองและชนบทในพ้ืนที่จังหวัดหนึ่งๆ ให้ดํารงอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสมดุลและยังยืนต่อไป 

สรุป การกระจายอํานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการแบ่งอํานาจหน้าที่ระหว่างส่วนกลางกับ
ส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นการลดภารกิจของรัฐบาลให้คงเหลือเพียง
ภารกิจหลัก เช่น การทหาร การต่างประเทศ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามารับผิดชอบภารกิจที่เกี่ยวกับ
การบริการสาธารณะที่เก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชน เช่น การรักษาความสะอาด การรักษา
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน แต่ละท้องถิ่นได้ทันต่อเหตุการณ์ และพัฒนาท้องถิ่นตรง
กับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้จริง ซึ่งรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยในปัจจุบัน 
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ได้รับการ
กระจายอํานาจให้แก่ ท้องถิ่นจะทําให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นของตนเอง โดย
สามารถเลือกตั้งและถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ เมื่อมีการทุจริตต่อหน้าที่ นอกจากนี้
ประชาชนในท้องถิ่นยังสามารถเสนอกฎหมายในเรื่องท้องถิ่นของตนเองได้ ซึ่งในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ได้ให้
ประชาชนในท้องถิ่นสามารถลงประชามติในเรื่องที่เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนได้ และลดจํานวนประชาชน ที่จะเข้าชื่อ
ถอดถอนนักการเมืองท้องถิ่นและการเสนอกฎหมายท้องถิ่น เพ่ือให้ทําได้ง่ายกว่าในรัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ นับเป็น
จุดเด่นของการปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ประชาชนในท้องถิ่นมีอิสระสามารถเลือกผู้นําของตนเองได้โดยตรง ผู้นํา
ทีม่าจากคนในท้องถิ่นทีป่ระชาชนรู้จัก เข้าถึงได้และยังรู้ปัญหาของประชาชนด้วย นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถ
ติดตามตรวจสอบการทํางานของผู้นํา และคณะทํางานได้อย่างใกล้ชิด สามารถรู้ได้เร็วถึงประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งถ้าไม่สนองตามที่ต้องการประชาชนสามารถท้วงติง ให้ปรับปรุงได้มิฉะนั้น อาจไม่
เลือกให้เข้ามาทําหน้าที่อีก 
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