องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการบริหารงาน
แบบบูรณาการ
เสริมศักดิ์ พงษพานิช
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
การบริหารราชการแผนดินของไทยมีวิวัฒนาการมาเปนเวลายาวนานอยางตอเนื่อง
ในแตละยุคสมัยไดมีการนําหลักการและแนวคิดดานการปกครองในหลายรูปแบบมาปรับใช
ใหเหมาะสมกับสถานการณของบานเมืองและสังคม ในปจจุบัน โครงสรางของระบบบริหาร
ราชการแผนดินของไทย แบงไดเปน 3 ระดับ คือ
1. การบริหารราชการสวนกลาง เปนระบบบริหารที่รับผิดชอบบริหารประเทศ
โดยรวม มีรัฐบาลกลางทําหนาที่เปนผูบริหารประเทศ กําหนด กํากับดูแล และสนับสนุนการ
ทํางานของราชการสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น เพื่อใหสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติไดอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยมีองคประกอบสําคัญดังนี้
1.1 คณะรัฐมนตรี
1.2 กระทรวง
1.3 กรมหรือสวนราชการอยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากรม
2. การบริหารราชการสวนภูมิภาค เปนตัวแทนของการบริหารราชการสวนกลาง
(Agent) จึงใชอํานาจหนาที่ที่สวนกลางมอบหมายให ในการกํากับดูแลและสนับสนุนการ
ทํางานของสวนทองถิ่นใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเปนไปตามนโยบายและ
เปาหมายที่สวนกลางกําหนด และเพื่อใหภารกิจตาง ๆ ของสวนกลางเปนไปตามเปาหมายที่วางไว
สวนกลางจึงอาจสงบุคลากรอันเปนตัวแทนมาปฏิบัติงานในสวนภูมิภาคดวยก็ได การบริหาร
ราชการสวนภูมิภาคแบงออกเปน 2 ระดับ คือ
2.1 จังหวัด
2.2 อําเภอ
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3. การบริหารราชการสวนทองถิ่น
เปนระบบบริหารราชการโดยยึดหลักการ
กระจายอํานาจ (Decentralization) สูประชาชน โดยใหอํานาจประชาชนในการ
ตัดสินใจในกิจการตางๆ ของทองถิ่นของตนเอง โดยมีกรอบภารกิจหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนด ใหมีหนาที่จัดสรรและใหบริการสาธารณะตางๆ แกประชาชนในทองถิ่น การบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น แบงไดเปน
3.1 องคการบริหารสวนจังหวัด
3.2 เทศบาล
3.3 องคการบริหารสวนตําบล
3.4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ คือ กรุงเทพมหานครและ
เมือง
พัทยา
ในปจจุบัน การบริหารราชการสวนทองถิ่นนับไดวาเปนกลไกที่มีความสําคัญที่มี
บทบาทตอการพัฒนาประเทศ รัฐบาลจึงมุงเนนและใหความสําคัญตอการบริหารงานในระดับ
ทองถิ่น ดังจะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งเปนฉบับที่ใชอยู
ในปจจุบัน ไดกําหนดบทบัญญัติในดานการปกครองทองถิ่นไวหลายประการโดยบทบัญญัติ
ดังกลาวไดกําหนดแนวทางและหลักการการปกครองทองถิ่นใหมีความเหมาะสมกับ
สถานการณของประเทศและสังคม ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนการเปลี่ยนแปลง “โฉมหนา” ของ
การปกครองทองถิ่นอยางชัดเจน

สาระสําคัญของการปกครองทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

1. หลักการสําคัญของการปกครองทองถิ่น
1.1 สิทธิในการปกครองตนเองของทองถิ่น รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 282 ได
กําหนดหลักสําคัญในการปกครองทองถิ่นไววา รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกทองถิ่นตาม
หลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น โดยการใหอิสระดังกลาว
จะตองไมกระทบกับรูปแบบของประเทศ คือ ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว
แบงแยกมิได
1.2 ความเปนอิสระในการบริหารจัดการดวยตนเอง รัฐธรรมนูญฯ มาตรา
284 ไดบัญญัติไววา องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหลาย ยอมมีความเปนอิสระในการ
กําหนดนโยบายการบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่
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ของตนเองโดยเฉพาะ จากบทบัญญัติดังกลาวแสดงใหเห็นวา รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระในการปกครองตนเอง ใน 3 แนวทาง คือ
1.2.1
ความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับการ
ปกครองตนเอง
1.2.2 ความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคล
1.2.3 ความเปนอิสระดานการเงินการคลัง
1.3 การกระจายอํานาจไปสูทองถิ่น รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 284 ยังได
กําหนดเรื่องการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่นดวยวา การกําหนดอํานาจหนาที่ระหวางรัฐกับ
องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองทองถิ่นดวยกันเองใหเปนไปตามกฎหมาย
บัญญัติ โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหแกทองถิ่นเปนสําคัญ
2. โครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองประกอบดวยสภาทองถิ่นและผูบริหาร
ทองถิ่น
2.2 สมาชิกสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง
2.3 ผูบริหารทองถิ่นไดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
2.4
วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหาร
ทองถิ่น ใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับเชนเดียวกับการเลือกตั้งระดับชาติ
2.5 วาระการดํารงตําแหนง สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น มีวาระ
การดํารงตําแหนงเทากัน คือ คราวละ 4 ป
2.6 การพนจากตําแหนง
2.7 ขอหามของผูดํารงตําแหนง จะตองไมเปนขาราชการ
3. อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.1 ลักษณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะตองมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลัง
3.2 ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.2.1 หนาที่และสิทธิในการจัดการทองถิ่น องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีหนาที่ในการบํารุงรักษาศิลปะ ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
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3.2.2
อํานาจหนาที่เพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมตามที่กฎหมายบัญญัติ
4. รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
รัฐธรรมนูญไดบัญญัติใหทองถิ่น
สามารถหารายไดดวยตนเอง และมีการจัดสรรสัดสวนภาษีอากรระหวางรัฐกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง
5. การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5.1 ใหอํานาจในการแตงตั้งและถอดถอนพนักงานและลูกจางสวนทองถิ่น
โดยตองเปนไปตามความตองการและความเหมาะสมของราชการ และตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นกอน
5.2 การโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการลงโทษ
จะตองเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
6. การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่น
6.1 การถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น รัฐธรรมนูญให
สิทธิแกประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ลงคะแนน
ที่จะถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น
6.2 การเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น รัฐธรรมนูญใหสิทธิแกประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถเขาชื่อรองขอตอสภาทองถิ่น เพื่อใหพิจารณา
ออกขอบัญญัติทองถิ่น
7. การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะมีอิสระในการดําเนินงานของตน แตสวนกลางยังคงจําเปนที่จะตองกํากับดูแล ดวยเหตุผล
หลัก 3 ประการ คือ
7.1 เพื่อใหการปกครองทองถิ่นมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับนโยบายของ
ประเทศ
7.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นยังคงรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล
รัฐบาลจึงตองเขาไปตรวจสอบเพื่อใหเกิดความมั่นใจวา
งบประมาณจะถูกใชไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
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7.3 การบริหารงานทองถิ่นของไทย
ยังไมมีความเขมแข็งรัดกุมเพียงพอ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการมีสวนรวมในการตรวจสอบของประชาชน

อํานาจหนาที่เดิมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542
การกําหนดใหมีพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ
พ.ศ. 2542 ตามรัฐธรรมนูญ กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในดานอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในทุกรูปแบบ กลาวโดยสรุปไดดังนี้
1. อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
อํานาจหนาที่เดิมขององคการบริหารสวนจังหวัด เนนใหองคการบริหารสวน
จังหวัดสนับสนุนกิจการของสภาตําบล ซึ่งปจจุบันสภาตําบลถูกยกฐานะเปนองคการบริหาร
สวนตําบลแลว
ทําใหอํานาจหนาที่เดิมขององคการบริหารสวนจังหวัดจึงไมเปนปจจุบัน
ในขณะที่อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 จะเนนหนักในดาน
1.1 การจัดทําแผนและประสานแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง
จังหวัด
1.2 ใหการสนับสนุนทองถิ่นในดานที่สามารถสนับสนุนได
1.3 ใหบริการสาธารณะ
2. อํานาจหนาที่ของเทศบาล
อํานาจหนาที่เดิมของเทศบาลมีหนาที่ในการบริการสาธารณะในเขตเทศบาล
โดยมีความแตกตางกันตามประเภทของเทศบาล
แตอํานาจหนาที่ของเทศบาลตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 มีการกําหนดใน
ลักษณะที่
กวางกวา โดยไมไดมีการะบุชัดเจนวาเทศบาลประเภทใดควรมีหนาที่อยางไรบาง
3. อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
อํานาจหนาที่เดิมขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายมีความไม
สอดคลองกับสภาพแทจริงในพื้นที่ เนื่องจากอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวบางประการ องคการ
บริหารสวนตําบลไมสามารถดําเนินการได แตอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตาม
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พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มีการกําหนดไว
อยางกวางๆ

ปญหาดานความสัมพันธระหวางราชการบริหารสวนกลาง
ราชการสวนภูมิภาคกับ
ราชการสวนทองถิ่น และความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง
การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทีผ่ านมา พบวามีปญหาในดาน
ความสัมพันธระหวางราชการบริหารสวนกลาง
ราชการสวนภูมิภาคกับราชการสวน
ทองถิ่น
และความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง เกิดขึ้นหลายประการ กลาว
โดยสรุปไดดังนี้
1. โครงสรางระบบราชการของไทยซึ่งมีสายการบังคับบัญชาที่ยาว ทําใหเกิด
ปญหาในการประสานงานระหวางกัน
2. แนวทางในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังขาดความชัดเจน ทํา
ใหเกิดความสับสนและปญหาในทางปฏิบัติ
3. ผูบริหารทองถิ่นมีทัศนคติที่ไมยอมรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ
คําแนะนําของสวนราชการ โดยอางถึงหลักความเปนอิสระ
4. ความสัมพันธในระดับจังหวัดและอําเภอที่มีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มักจะเปนไปในลักษณะสั่งการมิใชการกํากับดูแล
5. ความเปนอิสระของทองถิ่นทําใหเกิดปญหาตางคนตางทํา
6. ความสัมพันธระหวางภูมิภาคกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานนโยบาย
และแผนงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับจังหวัดมีนอยมาก ยังคงมีการกํากับดูแล
อยางเขมงวด
7. องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบันขาดรูปแบบในการรวมมือกันในการ
ทํากิจกรรมตางๆ
8. ความลาชาในการแกปญหาระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง
9. องคการบริหารสวนจังหวัด
ในฐานะที่เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับบนไมมีบทบาทชัดเจนในการสนับสนุนเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล
ใน
กิจกรรมที่เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลไมสามารถดําเนินการไดเอง
10. ผูนําทองถิ่นยังขาดความรูความเขาใจในสิทธิตามกฎหมายดานการกํากับดูแล
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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นอกจากนี้ ยังมีปญหาดานประเภทและขนาดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และปญหาดานขอบเขตอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งกลาวโดยสรุปได
ดังนี้
1. ปญหาดานประเภทและขนาดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.1 ประเภทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และจํานวนของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่มีเปนจํานวนมาก ทําใหรูปแบบความสัมพันธระหวางกันไมมี
ความลงตัว ยังคงมีปญหาเกี่ยวกับการกํากับดูแล การรั่วไหลของงบประมาณเปนจํานวนมาก
1.2 หลักเกณฑในการแบงชั้นของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลใน
ปจจุบันไมไดคํานึงถึงภารกิจและศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และยังขาด
หลักเกณฑในการพัฒนาประเภทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไปสูระดับที่สูงกวา
1.3 ขนาดขององคการบริหารสวนตําบลบางแหงมีขนาดเล็กเกินไป ทําให
เกิดภาระทางงบประมาณ การนํางบประมาณไปใชอยางไมมีประสิทธิภาพ
1.4 การจัดแบงองคการบริหารสวนตําบลเปน 5 ชั้น ทําใหองคการบริหาร
สวนตําบล ชั้น 4 และ ชั้น 5 ถูกมองวาไมมีประสิทธิภาพ เนื่องจากถูกจํากัดดวยงบประมาณ
และจํานวนบุคลากร
1.5 ประเภทและขนาดที่เหมาะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหลังการ
ถายโอนยังไมมีความชัดเจนในภารกิจ
1.6 องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่มีความบกพรองทางกายภาพอันเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาศักยภาพ ทําใหขาดความเปนชุมชนที่ดี เกิดปญหาดานประสิทธิภาพใน
การใหบริการสาธารณะ
1.7 การจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลตามโครงสรางการปกครองทองที่เดิม
ทําใหเกิดปญหาดานการจัดการและการจัดสรรงบประมาณ
1.8 ประชาชนขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่นและขาด
การมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งถือเปนพื้นฐานของระบอบ
ประชาธิปไตยในระดับรากหญา
1.9 ความซ้ําซอนในพื้นที่การใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตจังหวัดเดียวกัน
2. ปญหาดานขอบเขตอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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2.1 ความซ้ําซอนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คือ องคการบริหารสวน
จังหวัดมีพื้นที่ดําเนินการซ้ําซอนกับเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล เนื่องจากมีอํานาจ
หนาที่คลายคลึงกันและกลุมเปาหมายในการบริการเปนกลุมเดียวกัน
2.2 องคการบริหารสวนตําบลถูกกําหนดอํานาจหนาที่ไวอยางกวางขวางโดย
ไมไดคํานึงถึงความสามารถขององคการบริหารสวนตําบลแตละขนาด ทั้งดานบุคลากร รายได
ขนาดพื้นที่ และสภาพทางภูมิประเทศ
2.3 ความขัดแยงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เนื่องจากการที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทมีความอิสระในการบริหารงาน ทําใหเกิดความขัดแยงใน
การบริหารงาน
2.4 กรอบการถายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 ยังขาดความชัดเจน
2.5 องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทมีความพรอมในการรับถาย
โอนภารกิจแตกตางกัน
จากปญหาหลายดานหลายประการที่กลาวมาขางตน
ประกอบกับในปจจุบัน
กระแสความนิยมในรูปแบบการบริหารงานแบบบูรณาการ ซึ่งเปนแนวทางการบริหารงานที่
เปนที่ยอมรับในการบริหารงานของภาคเอกชน โดยเปนระบบที่มุงตอ “ลูกคา” และมุงตอการ
เรียนรูของคนในองคกร มีการปรับวัฒนธรรมในการทํางาน มุงเปาหมายของความสําเร็จเปน
ตัวตั้ง (Result - Based Management) มีการมอบอํานาจใหผูปฏิบัติเพื่อใหเกิด
ผูรับผิดชอบตอความสําเร็จของงานอยางชัดเจน และใชวิสัยทัศนเปนตัวขับเคลื่อนทิศทางการ
ทํางานซึ่งหลักการและแนวคิดดังกลาวไดถูกนํามาปรับใชในการบริหารงานของภาครัฐ โดยเริม่
จากการบริหารงานของผูวาราชการจังหวัด ในรูปแบบของ “การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การ” และประสบความสําเร็จเปนที่นาพอใจ จึงทําใหเกิดแนวความคิดที่จะนําหลักการและ
แนวคิดการบริหารงานแบบบูรณาการมาปรับใชกับการบริหารงานในระดับทองถิ่นขึ้น

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการคือ การบริหารราชการของจังหวัด เพื่อให
จังหวัดสามารถบริหารงาน แกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่ในเขตจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความตองการของประชาชนใหไดรับประโยชนสูงสุด
โดยมีการบูรณาการ
ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ สรรพกําลัง และทรัพยากรในจังหวัด และการทํางานประสาน
ความรวมมือกับทุกภาคสวนในสังคม อยางมีทิศทางและเปาหมายรวมกันรวมทัง้ มีผูรับผิดชอบ
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ตอผลของงานในการบริหารการพัฒนา การปองกันและแกไขปญหาในเขตพื้นที่จังหวัดอยาง
ชัดเจน
การดําเนินการระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดเปนหนวยงานที่นํานโยบายและขอสั่งการจากสวนกลางไปปฏิบัติในสวน
ภูมิภาคและทองถิ่น ภารกิจการบริหารงานของจังหวัดจึงมีความยุงยากและซับซอน อีกทั้งการ
ปฏิบัติงานโดยทั่วไปของหนวยงานราชการในจังหวัดมีลักษณะแยกสวนไมเกิดการประสาน
การปฏิบัติในเชิงนโยบายและเปาหมาย สงผลใหประสิทธิภาพและการบริหารราชการโดยรวม
ไมดีเทาที่ควร การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจะชวยแกไขปญหาที่หลากหลายดังกลาว
อันจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารราชการจังหวัดและผลักดันวาระแหงชาติสู
ความสําเร็จตอไป
การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จะนําไปสูการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ที่
ยึดระเบียบวาระแหงชาติ โดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ ภายใตการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางมีเอกภาพ
ความเปนมาของการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2544 ใหความเห็นชอบการปรับปรุง
การบริหารงานจังหวัดตามขอเสนอของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี โดย
1. ปรับใหจังหวัดมีฐานะเสมือนหนวยธุรกิจเชิงยุทธศาสตร
(Strategic
Business Unit : SBU) ที่สามารถวินิจฉัยขอมูล ปญหาอุปสรรค กําหนดแนวทาง
แกไขปญหาและดําเนินการใหเปนไปตามที่ตัดสินใจไดอยางครบวงจรภายในจังหวัด
2. ปรับเปลี่ยนบทบาทและอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดใหเปนผูบริหาร
สูงสุดของจังหวัด (Chief Executive Officer : CEO) สามารถบังคับบัญชา สั่ง
การหัวหนา
สวนราชการตาง ๆ ภายในจังหวัดไดอยางเบ็ดเสร็จโดยตรง เพื่อใหการดําเนินงานภายใน
จังหวัดเปนไปดวยความรวดเร็วตรงตามนโยบายของผูบริหารสูงสุด และสามารถตอบสนอง
ตอความตองการและขอเท็จจริงของแตละจังหวัดไดโดยตรง
ตอมา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2544 คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับเรื่องนี้
เพิ่มเติม ดังนี้
1. การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทําหนาที่ CEO นั้น ตองมีความ
ชัดเจนในกระบวนการและควรดําเนินการในลักษณะคอยเปนคอยไป โดยในชั้นตน จะยังไม
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มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทั้งหมดแบบเบ็ดเสร็จ แตใหแตละกระทรวงไปพิจารณามอบ
อํานาจของปลัดกระทรวงใหหัวหนาสวนราชการของตนในจังหวัดเพื่อบูรณาการ เฉพาะ 5
จังหวัดนํารองกอน ซึ่งไดแก จังหวัดศรีสะเกษ ชัยนาท ลําปาง ภูเก็ต และนราธิวาส และ
กําหนดจังหวัด
เปรียบเทียบกับจังหวัดทดลองไวในพื้นที่ 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดสุรินทร อางทอง
พิษณุโลก พังงา และปตตานี
2. ระบบการบริหารงานแบบ CEO นั้น ใหคณะผูบริหารจังหวัด กําหนดทิศ
ทางการพัฒนาของจังหวัดเหมือนคณะรัฐมนตรีที่กําหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมี
ผูวาราชการจังหวัด CEO เปนหัวหนาคณะผูบริหาร ทําหนาที่เหมือนนายกรัฐมนตรี
3. คณะผูบริหารจังหวัดตองจัดทํายุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดรวมกัน โดย
มองปญหาเปนองครวม กระจายอํานาจหนาที่แตละหนวยงานอยางเหมาะสม ไมมุงเนนเฉพาะ
เรื่อง เปนการรวมพลังผูขับเคลื่อนงานใหเดินไปขางหนา
4. เนื่องจากการนําเอาผูวาราชการจังหวัด CEO มาทดลองใชมีจุดมุงหมาย
สําคัญเพื่อเปนการปรับระบบการบริหาร ดังนั้น ในการทดสอบวาการบริหารงานในจังหวัด
CEO จะมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากกวาการบริหารงานจังหวัดอื่น ๆ ในรูป
แบบเดิม รวมทั้งจังหวัดเปรียบเทียบเพียงใดหรือไม ตองใชทรัพยากรบุคคลและงบประมาณที่
ไดรับการจัดสรรไวแลวตามปกติ โดยไมมีการขอสิทธิพิเศษใด ๆ แตเปนการแขงขันในระบบ
มิใชตัวผูวาราชการจังหวัด เมื่อดําเนินการไประยะหนึ่งอาจตองพิจารณากําหนดคุณลักษณะของ
ผูวาราชการจังหวัด CEO เพื่อกําหนดเปนบรรทัดฐาน เชน การมีภาวะผูนํา มีแนวคิด
สรางสรรค มีความเปนกลาง เขาถึงประชาชน มีความโปรงใส รวมทั้งกําหนดเปาหมาย
ความสําเร็จของผลงาน (Output) ที่ผูวาราชการจังหวัด CEO ตองรับผิดชอบดําเนินการ
เชน การปฏิบัติภารกิจสําคัญของจังหวัด การนํานโยบายสําคัญของรัฐบาลไปดําเนินการใหบัง
เกิดผล เพื่อที่จะสามารถเปรียบเทียบและประเมินผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของการนําเอา
ระบบนี้มาใชไดอยางเปนรูปธรรมชัดเจน
5. การปฏิบัติงานของจังหวัดCEO
เมื่อดําเนินการไประยะหนึ่งจําเปนตอง
ปรับปรุง
แกไขใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงใหกระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อควบคุม ติดตาม ประเมินผล และเสนอแนะทั้งระบบ โดยใหรอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานและใหทุกกระทรวง ทบวง ที่มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานใน
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จังหวัด แตงตั้งผูแทนซึ่งเปนขาราชการระดับ 10 รวมเปนกรรมการดวย ทั้งนี้ ใหรายงานผล
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีเจาสังกัดทราบดวย
การกําหนดใหทุกจังหวัดใชการบริหารงานแบบบูรณาการ
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2546 นายกรัฐมนตรี
เสนอวา ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2544 เรื่อง โครงการนํารองการ
ปรับปรุงการบริหารงานจังหวัด เห็นชอบใหปรับเปลี่ยนบทบาทและอํานาจหนาที่ของผูวา
ราชการใหเปนผูบริหารสูงสุดของจังหวัด (Chief Executive Officer – CEO)
แ ล ะ ใ ช ก า ร บ ริ ห า ร ง า น แ บ บ
บูรณาการ ซึ่งมีจังหวัดตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการ รวม 5 จังหวัด ไดแก
ลําปาง ศรีสะเกษ ชัยนาท ภูเก็ต และนราธิวาส โดยไดดําเนินการมาแลว ตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2544 นั้น พบวาในภาพรวมการบริหารงานของจังหวัดเหลานี้ไดรับผลสําเร็จเปน
อยางสูง ผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการในจังหวัด องค กรปกครองสวนทองถิ่น
ตลอดจนภาคเอกชนสามารถประสานและรวมมือกันปฏิบัติงานดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางมี
เอกภาพ และบรรลุผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนไดแกจังหวัดศรีสะเกษ
ซึ่งเดิมเปนจังหวัดที่มีระดับความยากจนเปนลําดับที่ 72 ของประเทศ ในปจจุบันสามารถ
พัฒนาความเจริญขึ้นมาอยู ในลําดับที่ 48 จึงสมควรที่จะกําหนดใหผูวาราชการจังหวัดทุก
จังหวัดที่ เหลื ออยูทั้ง หมด (ยกเวนกรุง เทพมหานคร) ใชก ารบริ หารงานแบบบู รณาการ
เชนเดียวกัน โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546 เปนตนไป
การจัดระบบบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
ปรับระบบบริหารจากเดิมที่มุงเนนการปฏิบัติตามการ
สั่งการของสวนกลาง ใหเปนหนวยงานเชิงยุทธศาสตรภาครัฐ
ในพื้นที่ โดยเปนระบบบริหารจัดการในแนวราบ
วิธีการจัดระบบบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา
การจัดระบบบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ เปนการปรับ
ระบบบริหารราชการของจังหวัด จากเดิมที่เปนหนวยงานที่มุงเนนการปฏิบตั ิตามการสั่งการ
ของสวนกลาง ใหเปนหนวยงานเชิงยุทธศาสตรภาครัฐในพื้นที่ โดยเปนระบบบริหารจัดการ
ในแนวราบ (Horizontal Management) ที่ใชการบูรณาการทํางานของทุกภาค
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สวนในพื้นที่ในลักษณะ “พื้นที่ – พันธกิจ - การมีสวนรวม” ในขั้นตอนการทํางาน ที่มี
เปาหมายตอบสนองความตองการของประชาชนที่อยูภายใตกรอบของบทบัญญัตแิ ละ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญและโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินในปจจุบัน
รวมทั้งหลักบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance)
บทบาทของผูวาราชการจังหวัดในระบบการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
เพื่อการพัฒนา
1. ในฐานะเปนผูชี้นําเชิงยุทธศาสตร (Strategic Leadership) ทํา
หนาที่ในการนํายุทธศาสตรของชาติตามวาระแหงชาติ ไปกําหนดเปนวาระของพื้นที่ ตลอดจน
การนําปญหาความตองการของพื้นที่มากําหนดเปนแนวทางริเริ่มแกไขปญหา และพัฒนาพื้นที่
เพื่อใชเปนเปาหมายในการทํางานรวมกันของทุกภาคสวนในพื้นที่
รวมทั้งกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จที่สะทอนเปาหมายและวิธีวดั ผลสําเร็จในการทํางาน
2. ในฐานะเปนผูประสานเชิงกลยุทธและผูสนับสนุน
(Strategic
Coordinator and Facilitator) ทําหนาที่อํานวยการประสานการทํางานของทุกภาค
สวน ใหเปนไปตามยุทธศาสตรที่ไดกําหนดขึ้น ใหการสนับสนุนการแกไขปญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้นภายในการทํางานตลอดจนสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการทํางาน
สราง
ระบบสนับสนุนเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อทําหนาที่ใน
การใหบริการพื้นฐานแกประชาชน และพัฒนาทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ในฐานะเปนผูปฏิบัติ (Implementation) ทําหนาที่ในการเสริมสราง
ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการทํางาน รวมทั้งกํากับ ดูแลการ
ดําเนินงานของระบบบริหารจัดการดังกลาว พัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติ
ที่จําเปนใหกับผูปฏิบัติงานตามระบบบริหารจัดการในดานตางๆ และเสริมสรางขวัญกําลังใจ
ใหกับ
ผูปฏิบัติ
ระบบสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
เพื่อใหการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ตองมีระบบสนับสนุนการปฏิบัติของจังหวัดดวยการมอบ
อํานาจจากสวนกลางใหผูวาราชการจังหวัดเพิ่มมากขึ้น ดังตอไปนี้
1. ดานการวินิจสั่งการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดยใหจังหวัดพิจารณาเสนอขอ
ความตองการใหกรมพิจารณามอบหมายอํานาจเปนการเฉพาะ
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2. ดานการบริหารงานบุคคล เชน อํานาจในการแตงตั้ง(ยาย) และเลื่อนขั้น
เงินเดือนขาราชการในสวนภูมิภาค ระดับ 8 ลงมา ที่ไมใชหัวหนาสวนราชการ
3. ดานการบริหารงบประมาณ เชน สามารถใชเงินประจํางวดเหลือจายไดภายใต
แผนงานเดิมของกรม/กระทรวงเจาสังกัด
ความมุงหวังในการจัดระบบบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
การจัดระบบบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ มีความมุงหวังใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ที่สําคัญ คือ
1. บูรณาการเพื่อสรางวาระระดับพื้นที่
ดวยการสงเสริมใหเกิดระบบงานที่มี
กระบวนการสรางความเห็นพองตองกันของทุกภาคสวนในพื้นที่
เพื่อบูรณาการนโยบาย
เรงดวนของรัฐบาลในการตอสูเพื่อเอาชนะ 3 สงคราม ไดแก สงครามดานการตอสูปญหา
ความยากจน ปญหายาเสพติด และปญหาการทุจริตคอรัปชั่น กําหนดเปนวาระของพื้นที่
2. การริเริ่มแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่
ดวยการสงเสริมใหเกิดระบบงานที่
สามารถนําปญหาและความตองการของพื้นที่มากําหนดเปนแนวทางริเริ่มเพื่อแกไขปญหาและ
พัฒนาพื้นที่
3. ผลักดันวาระแหงชาติ
ดวยการสงเสริมใหเกิดระบบงานที่สามารถผลักดัน
ยุทธศาสตรของชาติดานการสรางความมั่งคั่งระดับทองถิ่น ใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรมและเชื่อมตอความมั่งคั่งในระดับทองถิ่นเขากับความมั่งคั่งในระดับชาติ
เพื่อสราง
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศในภาพรวม
4. ลดภาระที่รัฐบาลจะตองมาแกไขในระดับพื้นที่
ดวยการสงเสริมใหเกิด
ระบบงานที่มีขีดความสามารถตางๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่และลดทอนปญหาที่เขาสูการตัดสินใจ
ของสวนกลางใหเหลือนอยที่สุด
ผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการกับวาระแหงชาติ
เพื่อใหการพัฒนาประเทศชาติ มีความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน รัฐบาลจึงเห็น
ความสําคัญของการกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานที่เปนวาระแหงชาติ ที่ทุกภาคสวนใน
สังคมตองชวยกันผลักดัน ใน 4 เรื่องดวยกัน คือ
1. การแกไขปญหาความยากจนและการกระจายรายได
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ผูวาราชการจังหวัดจะตองมีการบูรณาการแผนงาน/โครงการและงบประมาณ
ของหนวยงานตางๆ เพื่อผลักดันไปสูการปฏิบัติใหมีความสอดคลองกับพื้นที่เปาหมายและ
กลุมเปาหมาย
2. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ผูวาราชการจังหวัด
จะตองใหความสําคัญในการดําเนินงานเสริมสราง
ความสามารถในการแขงขันของพื้นที่ โดยเฉพาะการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ
3. การพัฒนาทุนทางสังคม
ผูวาราชการจังหวัด จะตองใหความสําคัญกับทุนมนุษยที่มีคุณภาพ ทุนที่เปน
สถาบัน ทุนทางปญญาและวัฒนธรรม
4. การพัฒนาที่ยั่งยืน
ผูวาราชการจังหวัดจะตองมุงเนนและดําเนินการดานการพัฒนา
เศรษฐกิจอยางยั่งยืน
ดานการพัฒนาสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน และดานการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการมีหนาที่
ประการหนึ่ง คือเปนผูชี้นําเชิงกลยุทธ โดยนํายุทธศาสตร
ของชาติไปกําหนดเปนวาระของพื้นที่ รวมทั้งนําปญหา
ความตองการของพื้นที่มากําหนดเปนแนวทางริเริ่มแกไข
ปญหาและพัฒนาพื้นที่
หลักการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
หลักการในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ คือการบริหารจัดการที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และได
กําหนดใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการมีหนาที่ประการหนึ่ง คือเปนผูชี้นําเชิงกลยุทธ
โดยนํายุทธ-ศาสตรของชาติไปกําหนดเปนวาระของพื้นที่ รวมทั้งนําปญหาความตองการของ
พื้นที่มากําหนดเปนแนวทางริเริ่มแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัดจึงเปนกระบวนการ
แรก และเปนเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการใหมีประสิทธิภาพและ
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ผลประโยชนของชาติ

นโยบายรัฐบาล
ชุมชน/

กรอบนโยบาย

ขับเคลื่อน

เกิดประสิทธิผล ตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่วางไว โดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนที่เกี่ยวของ เพื่อใหยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด เปนของทุกคนในกลุม
จังหวัดและจังหวัด ในลักษณะการรวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหา และรวมรับผิดชอบผลที่
เกิดขึ้นดวยกัน จนในที่สุดแลวผลที่เกิดขึ้นก็จะเกิดแกประชาชนโดยรวมและประเทศชาติมี
ความเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้น
แผนภูมิแสดงหลักการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
วาระแหงชาติ

ยุทธศาสตรกลุม
จังหวัด

ภาคธุรกิจ
เอกชน
เครือขาย
พันธมิตร

ยุทธศาสตร
จังหวัด (CEO)

สนับสนุน

ประชาชน

ปญหา/ความตองการ
ในเขตพื้นที่ เขตพื้นที่

การสนับสนุนการบริหารงานจั
งหวัดแบบบูวนท
รณาการขององค
กรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองส
องถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง
การ
ผูวา
บริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ
ราชการจังหวัดในระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา จะมีฐานะเปนผู
ประสานเชิงกลยุทธและผูสนับสนุน เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการบริการพื้นฐานแกประชาชนและพัฒนาทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
การจัดทํายุทธศาสตรรวมที่จะเกิดขึ้นในจังหวัด จะเกิดจากการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวนในสังคม ที่สําคัญคือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมวาจะเปนองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล/เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล จะตองมีสวนรวมในการกําหนด
ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรที่ทําตองสอดรับกัน
การจะทํายุทธศาสตรใหสอดคลองกัน
จะตองมีองคกรปกครองสวนทองถิน่
ประชาชน ภาคเอกชน สวนกลาง รัฐวิสาหกิจ เขาไปรวมทํา รวมคิด
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ผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการจะมีการทํางานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อยางใกลชิด ดวยลักษณะของการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน โดยมีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนกลไกขับเคลื่อน
ผูวาราชการจังหวัดจะทํางานสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยยึด
หลักการแบงหนาที่ความรับผิดชอบที่เกื้อกูลกันระหวางจังหวัดกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยจังหวัดจะทําหนาที่ในการประสานการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
แผนงาน
โครงการนําไปสูการปฏิบัติและการติดตาม
กํากับดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นให
เปนไปตาม
กฏหมาย เพื่อประโยชนสุขของประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทําหนาที่รวมในการ
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และจัดทําแผนงาน โครงการพัฒนาที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
นําสูการปฏิบัติในพื้นที่เปาหมาย
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะใชแผนพัฒนาเปนเครื่องมือใน
การบริหารงาน ซึ่งแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะมีความสอดคลอง เชื่อมโยง
กับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
และในขณะเดียวกันองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ตอง
ดําเนินงานเพื่อตอบสนองปญหาความตองการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบ
ของแผนชุมชน
บทบาทสนับสนุนเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและแผนชุมชน
โดยแผนชุมชนจะมีการกําหนด
โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาไว 2 สวน คือโครงการ/กิจกรรมที่ชุมชนมีศักยภาพ สามารถ
ดําเนินการไดเอง และโครงการ/กิจกรรมที่ตองขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก
เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งกิจกรรมในสวนนีผ้ ูวาราชการจังหวัด จะตองผลักดันให
โครงการ/
กิจกรรมของแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดําเนินการเองได ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสนับสนุนการดําเนินงาน หากเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูวา
ราชการจังหวัดจะตองผลักดันใหโครงการ/ กิจกรรมดังกลาวบรรจุอยูในแผนพัฒนาจังหวัด
พรอมสนับสนุนงบประมาณดําเนินการ โดยมีเปาหมายเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับแผนพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรระดับชาติ/
นโยบายของรัฐบาล
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ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด
ยุทธศาสตร
จังหวัด
แผนชุมชน

แผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ปญหา/ความตองการ
ของประชาชน

นโยบาย /ศักยภาพ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ปญหาความตองการของ
ประชาชนไดรับการ
สนองตอบ /เกิดการพัฒนา
ทองถิ่นอยางยั่งยืน

บทสรุป
การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเปนการมอบอํานาจจากรัฐบาลกลาง ให
ผูวาราชการจังหวัดซึ่งเปนหัวหนาคณะผูบริหาร มีอํานาจหนาที่กําหนดทิศทางการพัฒนาของ
จังหวัด
โดยใหคณะผูบริหารจังหวัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดรวมกันโดยการระดม
ความคิดเห็นจากทั้งภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน เปน
ผลใหนโยบายจากรัฐบาลกลางถูกผลักดันจนเกิดประสบผลสําเร็จในที่สุด
การสนับสนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการจะเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานรวมกับภาค
ราชการ ทําใหประชาชนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ความตองการเพื่อใหทางราชการแกไข
ปญหาความตองการโดยตรง ไดรับรูปญหาในภาพรวมของจังหวัด และสามารถตรวจสอบได
วาตรงกับความตองการหรือปญหาของตนหรือไม ไดรับรูเปาหมายการดําเนินงานของจังหวัด
ในการแกไขปญหาวาจะแกไขปญหาใดกอนหลัง และจะดําเนินการอยางไร ไดมีโอกาสเรียนรู

24

กับทางราชการในการบริหารงานยุคใหมเพื่อบริหารจัดการอยางบูรณาการ เพื่อใหเกิดการพัฒนา
อยางยั่งยืน เสริมสรางศักยภาพในการแขงขัน ปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ



การบริหารราชการสวนทองถิ่นอยางที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติ
สุวัฒน ตันประวัติ *
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ที่เริ่มใชเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540 ได
บัญญัติเกี่ยวกับการกระจายอํานาจการปกครองตนเองใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
รูปของการปกครองสวนทองถิ่นอยางกวางขวาง ยิ่งกวาที่เคยบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับ
กอนๆ บทบัญญัติที่สําคัญ และที่ใชเปนหลักการในการบัญญัติกฎหมาย หรือแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายตอมาอีกหลายฉบับ ไดแกบทบัญญัติมาตรา 282 ถึงมาตรา 290 กํากับดวย
แนวนโยบายแหงรัฐ ในมาตรา 76 และมาตรา 78 ทําใหการจัดระเบียบการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นเปลี่ยนโฉมไปมาก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ พยายามที่
จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปนอิสระอยางสูง
แตไมใหเปนเอกเทศ
หลักการสําคัญที่ไมสามารถละเลยได
ไมวาจะเปนการตรากฎหมายหรือการ
กําหนดแนวทางปฏิบัติ ในการบริหารราชการสวนทองถิ่นคือ หลักการใหอิสระแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มาตรา 282 ถึง มาตรา 285 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับนี้ พยายามที่จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปนอิสระอยางสูง แตไมให
เปนเอกเทศ ดังจะเห็นไดวา มาตรา 282 ขึ้นตนดวยคําวา “ภายใตบังคับมาตรา 1...” ซึ่ง
กําหนดความเปนเอกรัฐของประเทศไววา “ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว
ผูใดจะแบงแยกมิได”
หลักการนี้เปนกรอบใหการจัดการปกครองสวนทองถิ่นตองอยูใน
*

ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
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บังคับของรัฐบาลตลอดไป โดยมาตราตอมา คือมาตรา 283 กลาวถึงความเปนอิสระใน
การจัดตั้งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในทองถิ่นที่มีความพรอมและประชาชนมีเจตนา
จะปกครองตนเอง
มาตรา 284 ระบุรายละเอียดของการที่จะกอใหเกิดความเปนอิสระในการ
ปกครองทองถิ่นของตนเองไวอยางรัดกุม
จนดูเหมือนวาจะไมไววางใจรัฐบาลผูจะใช
รัฐธรรมนูญในเวลาตอมา โดยมาตรา 284 ระบุทั้งหลักการและรายละเอียดของการกระจาย
อํานาจไวทุกขอความ
มาตรา 285 กําหนดคุณลักษณะที่เปนองคประกอบของการบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไวหนาแนน เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองประกอบดวยสภา
ทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นหรือคณะผูบริหารทองถิ่น โดยสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชน สวนผูบริหารหรือคณะผูบริหารทองถิ่น อาจมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนหรือจากบุคคลที่สภาทองถิ่นใหความเห็นชอบ ทั้งนี้หามมิใหขาราชการประจําเขา
ไปทําหนาที่เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือเปนผูบริหารทองถิ่น
เวนแตขณะที่ยังไมมีสภา
ทองถิ่น กฎหมายใหแตงตั้งขาราชการหรือบุคคลภายนอกเขาบริหารไปพลางกอนได
มาตรา 286 และมาตรา 287 เปนหลักการที่ใหอํานาจประชาชนในทองถิ่น
สามารถเขาชื่อกันเสนอกฎหมายทองถิ่นและลงคะแนนเสียงปลดสมาชิกสภาหรือผูบริหาร
ทองถิ่นออกจากตําแหนงได
มาตรา 288 ใหหลักประกันแกขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นใหปลอดจากการแทรกแซงของ
นักการเมืองทองถิ่น ขณะเดียวกันก็ใหอํานาจการบังคับบัญชา
หรือการบริหารงานแกผูบริหารทองถิ่นไวดวย เปนการคาน
อํานาจซึ่งกันและกัน
288
ถือวาเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับความเปนอิสระในการ
สวนมาตรา
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่ใหหลักประกันแกขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นใหปลอดจากการแทรกแซงของนักการเมืองทองถิ่น ในขณะเดียวกันก็
ใหอํานาจในการบังคับบัญชา หรือการบริหารงานแกผูบริหารทองถิ่นไวดวย เปนการคาน
อํานาจซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ในรูปของคณะกรรมการ 3 ฝาย ที่มีฝายละเทาๆกัน
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สําหรับมาตรา 289 และมาตรา 290 เปนการย้ําบทบาท อํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่ตองการแสดงใหเห็นวาทรัพยากรธรรมชาติหรือ
ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นตองเปนของประชาชนในทองถิ่น
ที่มีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนหนวยงานดูแลจัดการ
กฎหมายที่ตราขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 284 ซึ่งมีชื่อวา
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 (พรบ.กระจายอํานาจฯ) ถือวาเปนการกําหนดแนวทางปฏิบัติในการกระจาย
อํานาจและกําหนดหลักการที่จะใหความเปนอิสระในการปกครองทองถิ่น
ใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตามกรอบของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตามมาตรา 284 อยาง
ครบถวน พรบ.กระจายอํานาจฯ
จึงเปนกฎหมายแมบทสําหรับการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น ที่ทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสวนราชการ ในราชการบริหารสวนกลางและ
สวนภูมิภาค จะตองใหความสนใจและตองปฏิบัติตาม มิฉะนั้น บทบัญญัติของกฎหมาย กฎ
ระเบียบหรือการกระทําที่ฝาฝนหรือขัดแยงนั้น จะกลายเปนโมฆะ ตามมาตรา 6 ของ
รัฐธรรมนูญ ไปได
ในทํานองเดียวกัน รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 288 ก็บัญญัติเกี่ยวกับหลักการของ
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซึ่งเห็นไดชัดเจนวาตองการให
สอดคลองกับหลักการของมาตรา 284 คือความมีอิสระในการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น แตก็ยังสรางหลักประกันใหเกิดความเปนธรรมแกบุคลากรขององคกร
โดยบัญญัติใหมีการตั้งคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่น ที่ประกอบดวยคน 3 ฝาย ๆ ละ
เทา ๆ กัน ทําหนาที่ใหความเห็นชอบในเรื่องสําคัญที่จะเปนผลกระทบตอบุคลากร คือการ
แตงตั้งและการใหพนักงานและลูกจางพนจากตําแหนง
ซึ่งตอมาไดมีการตรากฎหมายใช
บังคับตามมาตรา 288 คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 (พรบ.บริหารงานบุคคลฯ) ตามกรอบของรัฐธรรมนูญฯเชนเดียวกัน
ทั้งกฎหมายกระจายอํานาจฯ และกฎหมายบริหารงานบุคคลฯ สงผลกระทบ
อยางกวางขวางตอการบริหารราชการแผนดินในเวลาตอมา
พรบ.กระจายอํานาจฯ
กําหนดอํานาจหนาที่ในการใหบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้น ทั้งขยายจากอํานาจหนาที่เดิมและเพิ่มขึ้นใหมจากอํานาจ
หนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท กําหนดใหมี
การวางแผนการกระจายอํานาจและแผนการถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะจาก
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ราชการบริหารสวนกลาง(และสวนภูมิภาค)
ไปใหเปนภารกิจขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดขึ้นใหมดังกลาว แผนการกระจายอํานาจและแผนการถาย
โอนอํานาจหนาที่นั้น จะทําใหภารกิจของหนวยงานของราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค
ลดลง และกลายไปเปนภารกิจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลกระทบระลอก
แรกคือความรูสึกของผูบริหารราชการสวนกลางระดับกระทรวงและระดับกรมที่เปนผูม ี
อํานาจหนาที่ที่ตองถายโอนไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่รูสึกวาสูญเสียอํานาจหนาที่
หนวยงาน
ถูกลดความสําคัญลง และในลําดับตอมาคือการลดลงของเงินงบประมาณรายจาย และบุคลากร
เนื่องจากลดงานลงและคนลดลง สิ่งที่สะทอนออกมาคือการแสดงความหวงใย ความไม
สบายใจที่เกรงวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะจัดบริการสาธารณะที่เคยเปนอํานาจหนาที่
ของสวนกลาง(หรือสวนภูมิภาค)ไดไมดีเทากับที่หนวยงานเดิมเคยทํามา เกรงวาจะมีการ
ทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หวงใยวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีความรู
ความสามารถในการทําภารกิจของตน จนกลายเปนการตอตานการกระจายอํานาจและเกิดการ
เรียกรองใหมีการแกไขกฎหมายกระจายอํานาจ(ใหยุติหรือลดการกระจายอํานาจ)
แมรัฐบาลปจจุบัน (ตั้งแตป พ.ศ. 2544) จะยังไมเคยแถลงอยางชัดแจงใน
เรื่องการกระจายอํานาจ หลังจากที่ไดกลาวไวอยางสั้นๆ ในการแถลงนโยบายครั้งแรก แตก็
เคยมีบุคคลในรัฐบาลใหสัมภาษณแสดงถึงแนวความคิดในการแกไขกฎหมายกระจายอํานาจ
มาบางแลว ประเด็นสําคัญที่หยิบยกขึ้นมาเปนหัวขออภิปรายคือ เนื้อหาของมาตรา 30 (4)
ของพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ
ที่บัญญัติใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองมีรายไดเพิ่มขึ้นเปนไมนอยกวารอยละ 35 ของรายไดของรัฐบาล
ภายในไมเกินป พ.ศ. 2549
การเพิ่มขึ้นของรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง การแบง
สัดสวนของภาษีอากรที่รัฐบาลจัดเก็บได
ใหเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพิ่มขึ้น หรือการปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ รวมทั้งวิธีปฏิบัติ ที่จะทําให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บรายไดในทองถิ่นที่เปนอํานาจหนาที่ของตนเองไดเพิ่มมาก
ขึ้น
ตลอดจนการใหเงินอุดหนุนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเพียงพอแกการปฏิบัติ
หนาที่การใหบริการสาธารณะที่ตองถายโอนไป
การที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายได
ไมนอยกวารอยละ 35 ของรายไดรัฐบาลภายในป พ.ศ.
2549 ไมไดหมายความวารัฐบาลจะตองแบงงบประมาณ
รายจาย
ประจําปใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นรอยละ 35 ของ
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การที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดไมนอยกวารอยละ 35
ของรายไดรัฐบาลภายในป พ.ศ. 2549 ไมไดหมายความวารัฐบาลจะตองแบงงบประมาณ
รายจายประจําปใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นรอยละ 35 ของงบประมาณประจําปของ
รัฐบาล (โดยรัฐบาลจะเหลือเพียงรอยละ 65) อยางที่นักการเมืองหลายทานสรุปไวในการ
ใหสัมภาษณที่ผานมา แตการกําหนดดังกลาวหมายความวา หากในป พ.ศ. 2549 รัฐบาลมี
รายได 1 ลานลานบาท องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ จะตองมีรายไดรวมกันไม
นอยกวา 3.5 แสนลานบาท รวมเปนรายไดทั้งสองสวนนี้คือ 1.35 ลานลานบาท สวน
ที่เปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 3.5 แสนลานบาทนั้น สวนที่จัดเก็บเองใน
ทองถิ่นอาจมีสัดสวนเพียงไมเกินรอยละ 15 อันจะทําใหรัฐบาลตองจัดแบงสัดสวนของภาษี
อากรที่รัฐบาลจัดเก็บได ไปใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้น แตถารัฐบาลสามารถ
กระตุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บรายไดในทองถิ่นไดมากขึ้น การจัดสรรภาษีจาก
สวนกลางก็สามารถลดลงได
เรื่องการจัดแบงรายไดใหทองถิ่น ไมนาจะเปนปญหาใหญถึงขนาดที่จะตองแกไข
กฎหมายเพื่อลดสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นลง
ที่จริง รัฐบาลสามารถถายโอนภารกิจและยอดเงินที่รัฐบาลเคยใชจายในภารกิจ
นั้น ไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการแทนไดอยางงายๆ โดยรัฐบาลไมตองแบก
ภาระเรื่องการบริหารงานบุคคล และสามารถบรรลุขอกําหนดของกฎหมายในสวนของการ
กระจายอํานาจไดดวย โดยการโอนเงินคาใชจายในโครงการประกันสุขภาพแหงชาติ สวนที่
เปนรายจายตอหัวเทากับที่จายใหโรงพยาบาลตาง ๆ ในโครงการ ไปใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามจํานวนประชากรของทองถิ่น โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รับผิดชอบคาใชจายของประชาชนแทน สมมุติวาในเขตเทศบาลหนึ่งมีประชากรตามทะเบียน
ราษฎรจํานวน 50,000 คน หากรายจายตอหัวที่ตั้งไว เปนเงิน 1,500 บาท เทศบาลนั้น
ก็จะไดรับเงินปละ 7,500,000 บาท เปนเงินประกันสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาล
เมื่อเปนอยางนี้ เทศบาลทุกแหงก็จะมีแรงจูงใจที่จะเรงรณรงคการเสริมสรางสุขภาพ เพื่อให
จายเงินคารักษาพยาบาลใหนอยลง เมื่อประชาชนไมเจ็บปวยดวยโรคที่ปองกันได เงินที่เหลือ
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นั้นเทศบาลสามารถนําไปใชในการเสริมสรางสุขภาพประชาชนได โดยไมตองใชงบประมาณ
ของเทศบาลเอง แตถาเงินที่รัฐบาลจายไวใหยังไมเพียงพอ ยอมเปนการฟองถึงความลมเหลว
ของเทศบาลในดานการสาธารณสุข ซึ่งเทศบาลจะตองจัดงบประมาณของเทศบาลเองเขามา
สมทบให เพียงพอ ผูบริหารเทศบาลจะตองตื่นตัวและรับผิดชอบ หากตองนําเงินที่จะไป
พัฒนาเรื่องสําคัญอยางอื่นไปใชในกิจการสาธารณสุข ประชาชนและเทศบาลจะสามารถเลือก
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่พึงพอใจบริการ กอใหเกิดการแขงขันดานบริการระหวาง
สถานพยาบาลของเอกชนกับของรัฐ
และสถานพยาบาลตางก็จะตองปรับตัวรับกับ
สถานการณดังกลาว
ในทํานองเดียวกัน
รัฐบาลสามารถจัดสรรเงินคาใชจายในการจัดการศึกษา
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูจายใหกับโรงเรียนแทนรัฐบาลไดเชนกัน
โดยองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับเงินคาจัดการศึกษาตามจํานวนนักเรียนที่มีทะเบียนบานอยูใน
ทองถิ่น
ผูปกครองสามารถเลือกโรงเรียนที่จะสงบุตรไปเขาเรียนไดตามความพอใจ โดยเทศบาลสามารถ
เจรจาเรื่องคาเลาเรียนที่เหมาะสมกับโรงเรียนที่ประชาชนตองการ โดยไมแบงวาเปนโรงเรียน
ของรัฐหรือของเอกชน กรณีนี้ จะทําใหมีการปรับตัวและพัฒนาในเรื่องการใหการศึกษา และ
เกิดการแขงขันกันระหวางโรงเรียนของรัฐกับโรงเรียนเอกชน โดยประชาชนเปนผูตัดสิน
เพียงรายจาย 2 โครงการดังกลาว ก็จะทําใหยอดเงินรายไดขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีสัดสวนเกินกวาอัตราที่กฎหมายกําหนด คือเกินกวารอยละ 35 ของรายไดของ
รัฐบาลได
แตการที่ไมดําเนินการใหเปนไปตาม พรบ.กระจายอํานาจฯ ไมทําตามแผนการ
กระจายอํานาจฯ และไมดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯในการถายโอนภารกิจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามที่มีกฎหมายและตามบทบังคับที่ออกตามกฎหมาย อาจเปนการกระทํา
ที่ฝาฝนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะเปนผลเสียตอบานเมือง
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
นอกจากเรื่องการมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ
และมีกฎหมายกําหนดแผนและ
ขั้นตอน
การกระจายอํานาจ กําหนดแนวทางปฏิบัติไวดังกลาวแลว ในเรื่องการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็มีกฎหมายที่ตราขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ที่นาสนใจ
เชนกัน
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รัฐธรรมนูญมาตรา 284 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระในการ
บริหารงานบุคคล และมาตรา 288 กําหนดใหการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองเปนไปตามความเหมาะสมและความตองการของทองถิ่น
การแตงตั้ง
พนักงานและการใหพนักงานพนตําแหนงตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานสวนทองถิ่นกอน โดยคณะกรรมการนั้นประกอบดวยบุคคล 3 ฝาย คือตัวแทน
พนักงาน ตัวแทนของสวนราชการที่เกี่ยวของ และผูทรงคุณวุฒิ ฝายละเทาๆกัน
คําวา “ทองถิ่น” ที่เนนไวในยอหนากอน นาจะหมายถึงพื้นที่หรือทองที่ ผู
กําหนดมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติตอมาเขาใจวาเปนคําเดียวกับ
“องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น”
ทําใหมีหลักปฏิบัติวา หากพนักงานสวนทองถิ่นผูใดตองการยายไปดํารงตําแหนงในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น
จะตองไดรับความยินยอมจากผูบริหารขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตนทางและองคกรปกครองสวนทองถิ่นปลายทางเสียกอน ทําใหเกิดความยากลําบาก
แกพนักงานสวนทองถิ่นอยางยิ่ง ในการยายที่ทํางาน ประเด็นนี้ จะตองมีการวินิจฉัยจาก
หนวยงานที่มีหนาที่ตอไป เพราะในรัฐธรรมนูญ มาตรา 283 ก็บัญญัติใหเห็นความ
แตกตางของคําวา “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” และคําวา “ทองถิ่น” ไวเชนเดียวกัน
ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 เปนกฎหมายที่ใชบังคับใหเปนไปตามหลักการสําคัญที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ และมี
ผลกระทบรุนแรงในเรื่องการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเวลาตอมา
การบริหารงานบุคคล ที่เคยเปนการบริหารงานแบบรวมอํานาจไวที่ศูนยกลาง
โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปนองคอํานาจ ภายใตพระราชกฤษฎีการะเบียบ
พนักงานเทศบาล หรือพระราชกฤษฎีการะเบียบขาราชการสวนจังหวัด และกฎระเบียบตางๆ
ที่ออกโดยอํานาจของพระราชกฤษฎีกานั้น เปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิง โดยองคอํานาจไปอยู
ที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
หรือพนักงานสวนตําบลในแตละจังหวัด ซึ่งเปนหนวยงานที่กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารงานบุคคลในเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือองคการบริหารสวนตําบลใน
จังหวัดนั้น โดยนายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือองคการบริหารสวน
ตําบล ที่ขาราชการหรือพนักงานนั้นสังกัด เปนผูมีอํานาจบริหารสั่งการ แตการออกคําสั่ง
แตงตั้งหรือใหพนตําแหนง ตองขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เปนองคอํานาจกอน
มีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่นเปนองคกรกําหนดมาตรฐานกลางสําหรับบุคลากรทุก
องคกรและมีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่น ที่กําหนดมาตรฐานทั่วไปสําหรับการบริหารงานบุคคล
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อยางไรก็ตาม ผูรางกฎหมายบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ยังไดคํานึงถึงระบบ
การบริหารราชการแผนดินของประเทศ ที่เปนระบบการรวมอํานาจที่ศูนยกลาง และกฎหมาย
จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกฉบับก็รับรองใหรัฐบาลเปนผูมีอํานาจควบคุม กํากับดูแล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามอุดมการณของเอกรัฐ จึงไดกําหนดใหมีองคกรกลางที่กําหนด
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิ่นทั่วประเทศใหมีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
เปนองคกรกําหนดมาตรฐานกลางสําหรับ
บุคลากรทุกองคกร และมีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ที่กําหนด
มาตรฐานทั่วไปสําหรับการบริหารงานบุคคลของพนักงานแตละประเภท
จุดนี้เอง ที่กอใหเกิดขอกําหนดในวิธีการบริหารงานบุคคลของทองถิ่น ที่
เบี่ยงเบนออกไปจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น เนื่องจากทัศนคติของคณะกรรมการสวนหนึ่งที่มีความยึดมั่นในระบบการ
รวมอํานาจ และเห็นวาการกระจายอํานาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจะทําใหเกิด
ความเสียหายแกราชการเพราะขาดการควบคุมบังคับบัญชาจากสวนกลาง
ทัศนคติที่กลาวนั้น ไมไดจํากัดอยูเฉพาะในคณะกรรมการกลาง แตยังเปน
ทัศนคติของผูบริหารราชการทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคอีกหลายทานดวย
ความเปลี่ยนแปลงในหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
ประกอบกับความรูสึกเคยชินกับวิธีการบริหารแบบเดิม ทําใหพนักงานสวนทองถิ่นที่คุนเคย
กับระบบเดิม มีความรูสึกอึดอัดที่ไมสามารถยาย เปลี่ยนแปลงที่ทํางานไดสะดวกอยางแต
กอน หลายฝายจึงพยายามที่จะแกไขกฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เพียง
เพื่อใหเกิดความสะดวก 2 อยางคือชวยใหราชการสวนกลางมีอํานาจในการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกับชวยใหพนักงานสวนทองถิ่นสามารถยายสับเปลี่ยน
ตําแหนง ที่ทํางานกันไดสะดวกอยางเดียวกันกับขาราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค โดย
ไมไดคํานึงถึงหลักการตามรัฐธรรมนูญอยางเพียงพอ
สิ่ ง ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ บั ญ ญั ติ ไ ว
แต รั ฐ บาลยั ง ไม ไ ด
ดําเนินการอยางจริง จัง โดยตรงอีกเรื่องหนึ่งคือ การพัฒนา
ความพรอมของทองถิ่ นใหส ามารถจั ดตั้งเปนองคกรปกครอง
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สิ่งที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว แตรัฐบาลยังไมไดดําเนินการอยางจริงจัง โดยตรงอีก
เรื่องหนึ่งคือการพัฒนาความพรอมของทองถิ่นใหสามารถจัดตั้งเปนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นขนาดใหญที่มีเขตปกครองครอบคลุมทั้งจังหวัด ตามที่บัญญัติไวเปนแนวนโยบาย
แหงรัฐ ในมาตรา 78
แตปจจุบันรัฐบาลมุงหนาไปในดานการสรางความเขมแข็งของการบริหารราชการ
สวนภูมิภาค ดังจะเห็นไดจากการสนับสนุนระบบการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
หรือระบบผูวาซีอีโอ ซึ่งตามกฎหมายแลว รัฐบาลอาจจะถือวาเปนวิธีการสรางความเขมแข็ง
ใหกับทองถิ่น คือจังหวัด และเมื่อมีสภาพความพรอมที่เห็นวาเหมาะสมแลว รัฐบาลก็อาจจะ
ประกาศใหจังหวัดเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทันที เพราะปจจุบันองคการบริหาร
สวนจังหวัดมีเขตปกครองครอบคลุมทั้งเขตจังหวัด และมีอํานาจหนาที่สําหรับการบริหารงาน
แทนราชการสวนภูมิภาคไดครบถวนแลว จึงเปนเรื่องที่นาจับตาดูวารัฐบาลสมัยที่สองของ
รัฐบาลปจจุบันจะดําเนินการอยางไร
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ความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น :
สหการ
สาโรช คัชมาตย*
หลักการสําคัญของประเทศในระบอบประชาธิปไตยที่ไดวิวัฒนาการมาแตโบราณ
ของนานาอารยะประเทศพบวา รัฐบาลและองคกรปกครองทองถิ่นจะบริหารงานในลักษณะ
เกื้อกูลกัน
ดังปรัชญาที่อยูภายใตกฎหมายวาดวยความเปนอิสระของทองถิ่น
ที่วาการ
แทรกแซงและควบคุมจากรัฐบาลอยูในระดับนอยที่สุด ในทางกลับกันรัฐบาลเนนการใหความ
สนับสนุนและใหความชวยเหลือแนะนํา
ตลอดจนสนับสนุนเทคโนโลยีในการดําเนินการ
ตามภารกิจที่ถูกกําหนดไว
ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานของทองถิ่นเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
และได
มาตรฐาน ฉะนั้น อาจกลาวไดวา รัฐบาลจึงมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางขององคกร
ปกครองทองถิ่น ซึ่งหลักสําคัญ ๆ ของประเทศตาง ๆ ที่แสดงถึงความสัมพันธของรัฐบาลที่มี
บทบาทตอองคกรปกครองทองถิ่นอยางไรนั้น พอที่จะประมวลสรุปไดเปนหลักไว ดังนี้
1.การจัดสรรเงินงบประมาณ
2.ตรวจสอบ กํากับดูแลตามกฎหมาย
3.เสริมสรางความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.กําหนดมาตรฐานการบริหารงาน
5.การแกไขปญหาขอพิพาทระหวางทองถิ่น
ทิศทางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอนาคตเปน
ฉะนั้น หากจะถามวา
อยางไร ก็ตองดูวาบทบาทของรัฐบาลกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางไร ซึ่งจะแยก

*

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
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พิจารณา
ในแตละบทบาทได ดังนี้
1.การจัดสรรเงินงบประมาณ โดยการจัดสรรภาษีอากร และเงินอุดหนุนใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบ
ในเรื่องนี้มีขอกําหนดในกฎหมายกําหนดแผนและ
ขั้นตอน การกระจายอํานาจ และกฎหมายที่เกี่ยวของชัดเจนอยูแลว โดยเฉพาะมีการกําหนด
เปาหมายที่จะใหองคกรปกครองทองถิ่นมีรายไดเปน รอยละ 35 ของงบประมาณของรัฐฯ
ในป 2549
2.ตรวจสอบ กํากับ ดูแลตามกฎหมาย รัฐบาลพยายามที่จะใหประชาชน มีสวน
รวมในการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อลดการควบคุมจาก
สวนกลาง แตอยางไรก็ตาม ในการกํากับดูแลตามกฎหมายก็ยังจําเปนตองใหราชการสวน
ภูมิภาคเปนผูกํากับดูแล เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไดรับเงินจัดสรร ภาษี และ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล การตรวจสอบ การกํากับดูแลของรัฐบาลจําเปนจะตองมี เพื่อคุมครอง
ผลประโยชนของประชาชนโดยสวนรวม และใหเม็ดเงินใชไปอยางคุมคา
3.เสริมสรางความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยขอเท็จจริง
ในกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองทองถิ่น ไมวาเปนเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล องคการ
บริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ไดกลาวถึงเรื่องสหการ และความ
รวมมือกันระหวางองคกรปกครองทองถิ่น เพื่อสงเสริมใหทองถิ่นไดทํากิจกรรมรวมกัน แต
ในทางปฏิบัติยังไมมีการปฏิบัติอยางจริงจัง จะเห็นไดวา ยังไมมีการกําหนดโครงสราง วิธีการ
ระเบียบที่แมกฎหมายจะกําหนดใหมีความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ
สหการ แตแนวทาง หรือระเบียบรองรับในเรื่องการเงิน งบประมาณ การเบิกจาย ยังไมมีเปน
การเฉพาะ รวมทั้งผูบริหารทองถิ่นและเจาหนาที่ ที่เกี่ยวของก็ยังไมมีความเขาใจในเรื่องนี้
4.การกําหนดมาตรฐานการบริหารงาน แนวทางที่รัฐบาลจะลดการควบคุมจาก
สวนกลาง หรือกํากับดูแลใหนอยที่สุด จะตองกําหนดมาตรฐานในการบริหาร มาตรฐานใน
การบริการสาธารณะในทุก ๆ ดาน ทั้งนี้ จะเปนขอกําหนดในการใหบริการสาธารณะของ
องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งผูบริหารทองถิ่นจะตองบริหารงานใหไดมาตรฐานตามที่กําหนดไว
และในเวลาเดียวกันก็ประชาสัมพันธมาตรฐานที่ไดกําหนดขึ้นใหประชาชนในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทั่วประเทศทราบ และเขาใจถึงการทํางานของผูบริหารทองถิ่นวา อยางนอยที่สุด
ตองดําเนินการปฏิบัติงานใหไดตามขอกําหนดหรือมาตรฐานหรือดีกวาขอกําหนดหรือ
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มาตรฐาน เชนนี้ก็จะเปนการดึงใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบดูแลทองถิ่นอีก
ทางหนึ่งดวย โดยประชาชนเปนผูตรวจสอบวาผูบริหารทองถิ่นปฏิบัติตามมาตรฐานไดจริง
หรือไม
5.การแกไขปญหาขอพิพาทระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปญหาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในประเด็นของอํานาจหนาที่อาจจะเปนขอขัดแยงกันระหวาง
องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เนื่องจากมีคณะกรรมการกระจายอํานาจไปสูองคกรปกครอง สวน
ทองถิ่นอยูแลวที่จะพิจารณาในเรื่องนี้ ปญหาในทางปฏิบัติจึงไมมี อยางไรก็ตาม ในทาง
ขอเท็จจริงแลวยังมีปญหาเกี่ยวกับแนวเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหง ยังมีแนว
เขตที่เปนขอ
โตแยงกันอยู ซึ่งเปนปญหาที่สวนกลางจะตองดําเนินการแกไขตอไป นอกจากนั้นเปนปญหา
เนื่องจากสภาพบังคับของชุมชนขนาดใหญ ซึ่งสวนใหญจะเปนเรื่องของสิ่งแวดลอมในเขต
เมืองของเทศบาลขนาดใหญ ซึ่งไมสามารถหาที่ทิ้งขยะ จําเปนตองจัดหาที่ทิ้งขยะเพื่อฝงกลบใน
เขตพื้นที่ชุมชนนอกเขตเทศบาล ก็เปนปญหาระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนพื้นที่
รองรับขยะไมยอมใหพื้นที่ของตนเปนที่ทิ้งขยะ นับวาเรื่องนี้จะเปนปญหาที่เทศบาลเองไม
สามารถจะแกไขไดโดยลําพัง ตองอาศัยราชการสวนภูมิภาค และสวนกลาง ซึ่งรัฐเองจะตอง
เรงสงเสริมบทบาทของรัฐในดานการเสริมสรางความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหเกิดขึ้น
ราชการบริหารสวนกลางจะตองเสริมสรางความ
รวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนการเรงดวน
ไดแก การจัดตั้งสหการ
เมื่อพิจารณาบทบาทของรัฐบาลทั้ง 5 ประการแลว จะพบวา ทิศทางที่จะกําหนด
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น คือราชการบริหารสวนกลางจะตองเสริมสรางความรวมมือ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนการเรงดวน ไดแก การจัดตั้งสหการ
ซึ่งตองให
ความชัดเจนในเรื่องของกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ แนวทางปฏิบัติ รวมทั้ง เรง
ประชา-สัมพันธใหผูบริหารทองถิ่น เจาหนาที่ของทองถิ่นทุกระดับมีความรูและความเขาใจ
ความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เรียกวา “สหการ” ปรากฏอยู
ในกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นเกือบทุกฉบับ กลาวคือ
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พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2481 ที่มีบทบัญญัติใหจัดตั้งสหการ และตอมามี
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 บัญญัติไวในมาตรา 58 วา
“ถามีกิจการใดอันอยูภายใตอํานาจหนาที่ของเทศบาลตั้งแตสองแหงขึ้นไป ที่จะ
รวมกันทําเพื่อใหเกิดประโยชนอยางยิ่ง ก็ใหจัดตั้งเปนองคการขึ้นเรียกวา สหการ มีสภาพเปน
ทบวงการเมือง และมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย ผูแทนของเทศบาลที่เกี่ยวของอยู
ดวย
การจัดตั้งสหการจะทําไดก็แตโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา ซึ่งจะไดกําหนดชื่อ
อํานาจ หนาที่ และระเบียบการดําเนินงานไว
การยุบเลิกสหการ ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา โดยกําหนดวิธีจัดการทรัพยสิน
ไวดวย”
และมาตรา 59 ไดกลาวถึงการไดรับเงินอุดหนุนวา
“สหการอาจไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และอาจกูเงินไดภายใตบังคับมาตรา
66(5) หรือ (6)”
จากบทบัญญัติดังกลาว เปนการจํากัดใหมีสหการเฉพาะระหวางเทศบาลกับเทศบาล
เทานั้น ซึ่งเปนปญหาในทางปฏิบัติวาภารกิจที่จะรวมกันจัดทํานั้นแทบจะไมมี เพราะสมัยกอน
เทศบาลในแตละจังหวัดมีนอยมาก หลายจังหวัดมีเพียงแหงเดียวเทานั้น ทําใหเปนความ
ยากลําบากที่จะจัดตั้งสหการขึ้นได
อยางไรก็ตาม
ในกฎหมายฉบับนี้ยังมีบัญญัติใหเทศบาลทํากิจการนอกเขตได
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 57 ทวิ วา
“เทศบาลอาจทํากิจการนอกเขต เมื่อ
(1)การนั้นจําเปนตองทําและเปนการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่อยูภายในเขตของตน
(2)ไดรับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด
หรือสภาตําบลแหงทองถิ่นที่เกี่ยวของ และ
(3)ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย”
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 บัญญัติไว
ในมาตรา 95 วา
“ถากิจการใดอยูภายใตอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครอาจ
ดําเนินการนั้นรวมกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่น
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ได โดยจัดตั้งเปนองคการเรียกวา สหการ มีฐานะเปนนิติบุคคล และมี คณะกรรมการบริหาร
ประกอบดวย ผูแทนของกรุงเทพมหานคร สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
ราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของแลวแตกรณี”
และกฎหมายนี้ยังไดบัญญัติใหกรุงเทพมหานครสามารถทํากิจการนอกเขตไดตาม
มาตรา 93 บัญญัติวา
“กรุงเทพมหานคร อาจดําเนินกิจการนอกเขตกรุงเทพมหานครได เมื่อ
(1)การนั้นจําเปนตองกระทํา และเปนการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่ที่อยูในกรุงเทพมหานคร หรือเปนประโยชนแกประชาชนในกรุงเทพมหานคร
(2)ไดรับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และ
(3)ไดรับความยินยอมจากผูวาราชการจังหวัด ราชการสวนทองถิ่น หรือสวน
ราชการที่เกี่ยวของแลวแตกรณี”
ในทํานองเดียวกัน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
พ.ศ.2542 มาตรา 69 บัญญัติวา
“เมืองพัทยาอาจรวมกับหนวยราชการ หนวยงานของรัฐวิสาหกิจ หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น จัดตั้งองคการขึ้นเรียกวา สหการ มีฐานะเปนนิติบุคคล เพื่อทํา
กิจกรรมใดอันอยูภายใตอํานาจหนาที่ของเมืองพัทยาได การจัดตั้งสหการจะทําไดโดยตราเปน
พระราชกฤษฎีกา โดยระบุชื่ออํานาจหนาที่ และวิธีการบริการและการดําเนินงานไว และเมื่อจะ
ยุบเลิก สหการใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา โดยระบุวิธีจัดการทรัพยสินไวดวย”
นอกจากนั้นกฎหมายนี้ ยังบัญญัติเกี่ยวกับการทํากิจการนอกเขตใน มาตรา 65
ดังนี้
“เมืองพัทยาอาจดําเนินกิจการนอกเขตเมืองพัทยา เมื่อการนั้นจําเปนตองทํา และ
เปนการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่อยูภายในเขตเมืองพัทยา หรือ
เปนประโยชนแกเมืองพัทยา
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา และ
ไดรับความยินยอมจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะเขาไปดําเนินการ
ในกรณีที่ไมไดรับความยินยอมจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามวรรคสอง
ใหนายกเมืองพัทยารายงานตอผูวาราชการจังหวัดพิจารณา ถาผูวาราชการจังหวัดเห็นวาการ
ดําเนินกิจการนั้นจะเปนประโยชนตอประชาชนเปนสวนรวม ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการ
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ใหนายกเมืองพัทยา และผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของมาประชุม เพื่อหาขอยุติ
รวมกัน”
สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด กําหนดในพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 45 (8) บัญญัติวา
“จัดทํากิจการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นที่อยูในเขต
องคการบริหารสวนจังหวัด
และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นรวมกัน
ดําเนินการ หรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง”
ในพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
บัญญัติในมาตรา 73 วา
“องคการบริหารสวนตําบล อาจทํากิจการนอกเขตองคการบริหารสวนตําบล หรือ
รวมกับสภาตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น
เพื่อกระทํากิจการรวมกันได ทั้งนี้ เมื่อไดรับความยินยอมจากสภาตําบล องคการบริหารสวน
ตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ที่เกี่ยวของ
และกิจการนั้นเปนกิจการที่จําเปนตองทําและเปนการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยูในอํานาจหนาที่
ของตน”
ทายสุด พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 บัญญัติวา
“…ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
……………… ฯลฯ ………………
(15) การพาณิชย
การสงเสริมการลงทุนและการทํากิจการไมวาจะ
ดําเนินการเอง หรือรวมกับบุคคลอื่น หรือจากสหการ
……………… ฯลฯ ………………
(24) จัดทํากิจการใด ๆ อันเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่นที่อยูในเขตและกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นรวมกัน
ดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
……………… ฯลฯ ………………
มาตรา 21 บัญญัติวา
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“ในการดําเนินงานตามอํานาจและหนาที่ที่ระบุไวในมาตรา 16 มาตรา 17
มาตรา 18 และมาตรา 19 องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจรวมมือกันดําเนินการหรืออาจ
รองขอใหรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น แลวแตกรณีดําเนินการแทนได”
มาตรา 28 บัญญัติวา องคกรปกครองทองถิ่น อาจมีรายรับดังตอไปนี้
……………… ฯลฯ ………………
(3)รายไดจากการพาณิชย และการทํากิจการ
ไมวาจะดําเนินการเองหรือ
รวมกับบุคคลอื่น หรือจากสหการ
จากการที่ไดนําเสนอกฎหมายที่กําหนดใหมีความรวมมือระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และสหการ ในกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น และในกฎหมาย
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ตาม แตความ
รวมมือฯ และสหการยังไมอาจเกิดขึ้นไดอยางจริงจังนั้น มีสาเหตุหลายประการในทางปฏิบัติ
พอสรุปได ดังนี้
1. ตามกฎหมายจัด ตั้ง เทศบาล จํากัด การใหเ กิด ความรวมมือ ระหวางองค กร
ปกครองสวนทองถิ่นในรูปสหการไดเฉพาะเทศบาลกับเทศบาลเทานั้น และ
เทศบาลในแตละจังหวัดสมัยกอนบางจังหวัดมีเทศบาลเพียงแหงเดียว ถึงแม
ในปจจุบันจะมีเทศบาลตําบลเพิ่มขึ้น แตพื้นที่ของเทศบาลหางไกลกัน ไมมี
เขตติดตอกัน จึงยากแกการจัดตั้งสหการรวมกันได
2. ความแตกตางของกฎหมายจัดตั้ง ในกรณีขององคการบริหารสวนตําบลเปน
การกระทํ ากิจการรวมกันมากกวา มิไ ดกําหนดใหเปนสหการ ในขณะที่
กฎหมายจัดตั้งอื่นกําหนดใหจัดตั้งเปนสหการ
3. โครงสรางขององคกรในรูปแบบสหการที่เปนนิติบุคคล ยังไมมีขอกําหนดไว
วาจะมีรูปแบบอยางไร
4. ผูบริหารทองถิ่นยังไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสหการ
5. ระเบียบที่รองรับกิจการสหการไมวาการตั้งงบประมาณ การใชจายเงิน เรื่อง
บุคลากร และการบริหารจัดการยังไมไดกําหนดไวโดยเฉพาะ
6. หนวยงานของรัฐยังไมไดมีแนวทางการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งสหการอยางจริงจัง รวมถึงบุคลากรในหนวยงานของรัฐก็ยังมีความไมเขาใจ
เกี่ยวกับเรื่องสหการ จึงทําใหสหการยังไมเกิดขึ้น ซึ่งผิดกับของตางประเทศ
ที่รัฐบาลกลางมีแนวทางสนับสนุนการจัดตั้งสหการที่ชัดเจน
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สหการ
สภาพปญหา
ในสภาพปจจุบัน การกระจายอํานาจไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบ
ภารกิจตาง ๆ ที่ถูกถายโอนไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนมาก และหลากหลาย ซึ่ง
ทองถิ่นยังไมเคยดําเนินการมากอน แตเมื่อไดรับถายโอน จึงเกิดปญหาขึ้นวา บริการสาธารณะ
ตาง ๆ ที่ไดรับการถายโอนและตองบริการแกประชาชนอยางทันทวงทีภายหลังการถายโอน
จึงไมสามารถดําเนินการได
หรือดําเนินการไดก็ไมสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ
เชนเดียวกับที่สวนกลางของรัฐเปนผูดําเนินการ เพราะแนนอนที่สุด การที่รัฐดําเนินการเอง
ผลผลิตของบริการสาธารณะที่ไดยอมดีกวาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําตามลําพัง
โดยพื้นฐานแลวงานในหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายจัดตั้ง
ที่เปนอยูในขณะนี้ ก็ยังเปนปญหาในทางปฏิบัติ ในการใหบริการแกประชาชน ซึ่งอาจจะ
เปนดวยตัวผูบริหารเอง
หรือศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่ไมสามารถ
สนองตอบตอความตองการของชุมชน
หรือขอจํากัดในเรื่องโครงสรางขององคกร
งบประมาณ และรวมถึงตัวเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ดังนั้น ปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน มักจะมีคําถามเกิดขึ้นเสมอวา ตัวโครงสราง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ สามารถรองรับภารกิจในปจจุบันตามกฎหมาย หรือ
ภารกิจการถายโอนไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม ซึ่งคําตอบในเรื่องนี้ยังเปนที่นากังขาซึ่ง
นักวิชาการหลายทานยอมรับวา ถาเอาคําวาประสิทธิภาพมาเปนเครื่องชี้วัดผลผลิตการบริการ
สาธารณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําคงจะเปนเรื่องที่ยากลําบาก เพราะสวนกลาง
หรือรัฐ ยอมจัดบริการสาธารณะไดดีกวาองคกรปกครองทองถิ่น เพราะขีดจํากัดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีหลายประการ เชน งบประมาณที่ไดรับมีจํานวนไมเพียงพอกับภารกิจ
บุคลากรยังไมมีศักยภาพเพียงพอ รวมทั้งเทคโนโลยี และอุปกรณ เครื่องมือที่ใชในการผลิต
บริการสาธารณะก็ไมสามารถที่จะแขงขันกับหนวยงานของรัฐได
แตหากไมถายโอนภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบ ก็จะเปนปญหา
อุปสรรคของรัฐเชนเดียวกันวาไมสามารถใหบริการสาธารณะไดอยางทั่วถึงไปทุกหยอมหญา
ถึงแมวารัฐจะทําไดดีแตก็ไมสามารถดําเนินการไดอยางทั่วถึง
ฉะนั้นถาถามหาคําวา
ประสิทธิภาพจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว คงจะตองใหเวลา และงบประมาณกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาบริการสาธารณะตาง ๆ เพื่อใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้น
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โดยขอเท็จจริงแลว ในบางเรื่องของการบริการสาธารณะ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไมสามารถพึ่งตนเองได ในการจัดบริการสาธารณะตองอาศัยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อื่นในการให หรือจัดบริการสาธารณะไมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น จะเล็ก หรือ
ขนาดใหญก็ตาม ไมสามารถจะพึ่งตนเองทั้งหมด โดยไมพึ่งหรืออาศัยองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่น
แนวทางแกไขในเรื่องนี้ รัฐจะตองหาวิธีการที่จะสรางความรวมมือระหวาง
ทองถิ่น หรือจัดตั้งสหการใหเกิดขึ้น และสนับสนุนอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดรับกับการ
กระจายอํานาจที่รัฐถายโอนลงไปใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูปฏิบัติ
ความหมายคําวาสหการ
สหการ หมายถึง รูปแบบ และวิธีการบริหารจัดการทองถิ่นที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตั้งแตสองแหง ไดมาตกลงรวมมือกันใหบริการสาธารณะอยางหนึ่ง อยางใด หรือ
หลายอยางโดยมีเปาหมายเพื่อประโยชนสุขของประชาชนในทองถิ่น
อยางไรก็ตาม ก็ยังหมายความรวมถึง ความรวมมือในการใหบริการสาธารณะ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น กับหนวยงานของรัฐ
ความจําเปนตองมีสหการ
การแกไขปญหาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการที่จะสนองตอบตอความ
ตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ มีมากมายหลายอยาง ทั้งภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง และ
ภารกิจจากการถายโอนของรัฐ จึงมีเหตุผลและความจําเปนในการตั้งสหการ สรุปเปนหลักการ
ไดดังนี้
1.องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถพึ่งตนเองไดทุกเรื่อง จําเปนตองอาศัย
ความรวมมือกันของทองถิ่น เพื่อใชทรัพยากรรวมกัน เพื่อใหสามารถใหบริการสาธารณะเกิด
ประโยชนสูงสุด
2.สรางประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เดียว ไมสามารถทําไดอยางมีมาตรฐานได เพราะจะตองอาศัยความรูรวมกันในการใหบริการ
สาธารณะ และใชเทคโนโลยีที่สูงขึ้น เพราะงบประมาณจากความรวมมือยอมจะมีเพียงพอ
และรวมทั้งจะไดรับการสนับสนุนจากรัฐโดยตรงอีกทางหนึ่งดวย
3.ประหยัด อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามกฎหมายจัดตั้ง
ตองจัดทําบริการสาธารณะ ซึ่งเหมือนกันทุกภารกิจ ซึ่งหากตางคนตางทํา ก็จะใชงบประมาณ
จํานวนมาก แทนที่จะนํางบประมาณมารวมกันทําบริการสาธารณะซึ่งประหยัดกวา และมี
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ความคุมคาในเงินที่จะใช ประกอบกับทั้งฐานะรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน
มากอยูในเกณฑที่ต่ํา เกินกวาจะจัดบริการสาธารณะโดยลําพังตนเองได
4.เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพราะความรวมมือระหวางทองถิ่นหรือสหการ
เปนบริการสาธารณะเฉพาะเรื่อง เปนงานเฉพาะดาน ฉะนั้น การรวมมือกัน ดังกลาวจะทําใหมี
ความเชี่ยวชาญในดานนั้น ๆ โดยเฉพาะ ก็จะเปนผลใหการบริการสาธารณะมีคุณภาพ และ
เกิดประโยชนสูงสุด เพราะสหการจะทํางานเฉพาะดานตามขอตกลงความรวมมือเทานั้น
5.ขยายการใหบริการไดหลากหลายและกวางขวาง การที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น มีฐานะทางการเงินตางกัน ยอมไมสามารถจัดใหบริการสาธารณะตามกฎหมายจัดตั้ง
ไดครอบคลุมทั้งหมด หากมีความรวมมือกันก็อาจจะจัดบริการสาธารณะไดหลายอยาง รวมทั้ง
ครอบคลุมพื้นที่ไดมากขึ้น เชน สถานที่กําจัดขยะรวม การประปา ระบบบําบัดน้ําเสีย การ
สาธารณสุข หรือสถานีดับเพลิง เปนตน
กิจการที่องคกรปกครองทองถิ่นควรทํารวมกัน
ในการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีเปนจํานวนมาก การ
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะดําเนินการสหการรวมกันจําเปนจะตองมีแนวทางในการ
พิจารณากิจการที่จะรวมกันดําเนินการ ดังนั้น จึงขอเสนอแนวทางในการคัดเลือกกิจการ ดังนี้
1.เปนกิจการที่อยูในอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเปน
ภารกิจที่ไมมีกฎหมายหามมิใหทองถิ่นดําเนินการ
2.เปนกิจการที่เกิดประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม โดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รวมดําเนินการจะตองไดรับประโยชนรวมกันทั้งหมด
เชน
กิจการโรงฆาสัตว ศูนยบริการผูสูงอายุ ศูนยกําจัดขยะ ระบบบําบัดน้ําเสีย เปนตน
3.เปนกิจการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการรวมกัน จะกอใหเกิดความ
คุมคา และประหยัดงบประมาณจากขนาดของการลงทุนในการจัดบริการสาธารณะมากกวาที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทําเพียงลําพัง เชน การดับเพลิง การกําจัดขยะ ระบบบําบัดน้ํา
เสีย
4.เปนกิจการที่รวมมือแลวจะทําใหประชาชนในทองถิ่นไดรับผลประโยชน และ
จะตองไมมีการคัดคานจากประชาชนในทองถิ่น เชน การสงเสริมการทองเที่ยวภายในจังหวัด
เปนตน
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กลาวโดยสรุป กิจการที่ทองถิ่นควรจัดทํารวมกัน ไดแก การดับเพลิง การจํากัด
ขยะ กิจการโรงฆาสัตว การสงเสริมอาชีพ การสงเสริมการทองเที่ยว การบริการหองสมุด
สถานพยาบาล สวนสาธารณะ กิจการประปา ระบบบําบัดน้ําเสีย ฯลฯ เปนตน
การกอใหเกิดความรวมมือ หรือสหการ
1.ขอจํา กัด ขององคกรปกครองสว นท องถิ่น ในการใหบ ริการสาธารณะ จึง
จําเปนตองหันมารวมมือกัน เพราะทองถิ่นจะทําภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งไดไมครบถวน
2.ผูบริหารทองถิ่น ตองการใหบริการสาธารณะ มีมาตรฐานสูงแกประชาชน
3.รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน และมีกฎหมายที่สงเสริมใหเกิดความรวมมือกัน
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบสหการ
สหการ ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจบริหารรวมมือกันแบบ
เปนทางการ ซึ่งกฎหมายกําหนดใหมีความรวมมือกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นสอง
แหงหรือมากกวา ที่จะจัดกิจการบริการสาธารณะหนึ่งดาน หรือหลายดานแก ประชาชนใน
องคกรปกครองสวนท องถิ่นที่ มารวมมือกัน ซึ่งสหการอาจจะมีฐานะเปนนิติบุ คคล คณะ
ผูบริหารสหการมาจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนสมาชิก ซึ่งสหการจะเปนอิสระมาก
ในระดับที่จะสามารถสนองตอบตอความตองการของประชาชนไดดี
สหการแบงตามภารกิจ มี 2 ประเภท
1.สหการกิจการเดียว คือ สหการที่เปนความรวมมือระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในกิจการดานใดดานหนึ่ง เทานั้น
2.สหการภาค คือ สหการที่เปนความรวมมือกันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัดบริการสาธารณะหลายดาน ไมจํากัดเฉพาะดานใดดานหนึ่ง
สหการแบงตามองคกรที่เขารวมเปนสมาชิก มี 3 ประเภท
1.สหการเฉพาะ เปนความรวมมือที่เกิดขึ้นระหวางทองถิ่นประเภทเดียวกัน เชน
องคการบริหารสวนตําบลกับองคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาลกับเทศบาล เปนตน
2.สหการแบบผสม เปนความรวมมือที่เกิดขึ้นระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตางรูปแบบกัน เชน เทศบาลกับองคการบริหารสวนจังหวัด และองคการบริหารสวนตําบล
3.สหการแบบพิเศษ
เปนความรวมมือที่เกิดขึ้นระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดวยกันกับหนวยงานของรัฐ เพื่อดําเนินกิจการบริการสาธารณะดานใดดานหนึ่ง หรือ
หลายดาน
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ความรวมมือในรูปแบบสหการ
องคการบริหาร
สวนจังหวัด

เมืองพัทยา

สหการ

เทศบาล

องคการ
บริหารสวน
ตําบล

กิจการที่ดําเนินการ (กิจการเดียวหรือหลายกิจการ)
- สถานีดับเพลิง
- สถานที่กําจัดขยะรวม
ขอตกลงของสหการ
ดน้ําเสียรวม วนทองถิ่นตกลงร- วการประปา
ในการที่อ-งคบํากบัรปกครองส
มมือกัน ไมวาระหวางองคกรปกครอง
- สงเสริมการทองเที่ยว
- การศึกษา
สวนทองถิ่นดวยกันเอง หรือกับหนวยงานรัฐ ในหลักการสําคัญ คือ จะตองมีขอตกลงรวมกัน
- ศูนยดูแลคนชรา
- โรงฆาสัตว
จึงใครเสนอขอตกลงคราว ๆ ของการจัดตั้งสหการ ฯลฯ
ดังนี้

1.ชื่อสหการ การจะตั้งชื่ออยางไร มวลสมาชิ กที่เขารวมสหการจะตกลงกัน
อาจใชชื่อตามกิจการที่จะดําเนินการ หรือแลวแตจะตกลงกันเรียกชื่ออยางใดอยางหนึ่ง
2.องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมเปนสมาชิกสหการ ประกอบดวยองคกรฯ
ใดบาง เชน เทศบาล ก, อบต.ก, อบต.ข เปนตน
3.ภารกิจที่ตกลงรวมกันวาจะใหบริการสาธารณะดานใดดานหนึ่ง หรือหลายดาน
4.ที่ตั้งสํานักงานสหการ จะตั้งอยูที่ใด ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใด
5.การเลือกตั้งสภาสหการ และกําหนดโครงสรางขององค กร ในการกําหนด
โครงสรางนั้น จะตองระบุคณะสมาชิกสภาของสหการ จะมาจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใด จํานวนเทาใด ใชอะไรเปนเกณฑ เชน จํานวนประชากร หรือสัดสวนจํานวนเงินที่จะ
อุดหนุน หรืออาจกําหนดเรื่องสมาชิกสหการและโครงสรางขององคกรไวในกฎหมายจัดตั้ง
6.ผูบริหาร มาจากสมาชิกสหการที่เปนตัวแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ถูกเลือกใหมาปฏิบัติหนาที่ ซึ่งในเรื่องนี้อาจจะมีกําหนดไวในกฎหมาย หรือระเบียบฯ วาจะ
พิจารณาเลือกสมาชิกสหการอยางไร แตโดยหลักการแลว ผูบริหารที่ถูกเลือก จะมาจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีสัดสวนจํานวนสมาชิกในสหการนั้นมากที่สุด
7.รายไดของสหการ มาจากเงินจัดสรรงบประมาณของมวลสมาชิกของสหการ
โดยอาจถือเอาเกณฑจํานวนประชากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนสมาชิกเปนฐาน
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คํานวณเงินอุดหนุนใหสหการ หรือเปนไปตามที่กฎหมายจัดตั้งสหการหรือระเบียบฯ ระบุไววา
สมาชิกสหการแตละองคกรจะใหเงินอุดหนุนเปนสัดสวนเทาใด

โครงสรางสหการ (ตัวอยาง)
โครงสรางของสหการโดยทั่วไป แบงออกไดเปนสภากับผูบริหารตามโครงสราง
ดังตอไปนี้
สหการ

ผูบริหาร
- ผูจัดการ/นายก/ประธานสหการ 1 คน
- หัวหนาสํานักสหการ/เลขานุการสหการ
1 คน
- เจาหนาที่ ตามที่กําหนด

สภา
- ประธานสภา 1 คน
- สมาชิกสภา ตามที่กําหนด
- เลขานุการสภา 1 คน

1.สมาชิกสภาสหการ มาจากสมาชิกของสหการ ตามสัดสวนที่กําหนด อาจ
กําหนดตามจํานวนสัดสวนของประชากรในแตละองคกรปกครองทองถิ่น หรือสัดสวนจํานวน
เงินที่อุดหนุนใหสหการ และมีการเลือกตั้งประธานสภาจากสมาชิก 1 คน สภามีหนาที่ให
ความเห็นชอบงบประมาณรายจายตามที่ตั้งไว และตรวจสอบการบริหารงาน
2.ผูบริหาร ถูกเลือกจากสมาชิกสภาสหการจํานวน 1 คน โดยปกติแลวมาจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีจํานวนสมาชิกในสหการมากที่สุด หรือมาจากสมาชิกขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่จายเงินอุดหนุนสหการมากที่สุดในบรรดาสมาชิกสหการมาเปนผูบริหาร
สหการ (ผูจัดการ/นายก หรือประธานสหการ) ทําหนาที่บริหารกิจการของสหการ
3.หัวหนาสํานักสหการ หรือเลขานุการสหการ จะกําหนดไวในกฎหมาย หรือ
ระเบียบ อาจจะถูกวาจางเปนเทอมตามที่กําหนด บุคคลผูนี้จะเปนผูนํานโยบายตาง ๆ ของ
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ผูบริหารไปปฏิบัติ
และดําเนินการตามกิจการที่สมาชิกสหการไดทําขอตกลงไว
รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่สหการทั้งหมดอีกดวย

และ

สรุป
ทั้งรัฐบาลและราชการบริหารสวนทองถิ่น
ก็มีความมุงมั่นที่จะจัดบริการ
สาธารณะที่ดีมีมาตรฐานใหแกประชาชน ซึ่งในการจัดทําบริการสาธารณะตองมุงเนนวาอะไรที่
เปนพื้นฐานที่ประชาชนตองการ และในเวลาเดียวกันองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ตองยอนกลับ
มาดูตัวเองวา สามารถจัดทําบริการสาธารณะไดดีหรือไม โดยดูจากงบประมาณ และศักยภาพ
ของบุคลากร รวมทั้งพิจารณาวา คุมคากับการลงทุนหรือไม ประหยัดหรือไม หากจะทํา
บริการสาธารณะ
ดังกลาวโดยลําพัง ซึ่งความรวมมือกันระหวางทองถิ่นในรูปของ สหการจะชวยตอบคําถาม
เหลานี้ได
อยางไรก็ตาม รัฐเองจะตองมีแนวทางที่ชัดเจนที่จะกอใหเกิดความรวมมือกันของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสนับสนุนอยางจริงจัง เพื่อใหการบริการสาธารณะที่จัด
โดยขอตกลงรวมกันขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหแพรหลาย
และยั่งยืนซึ่งจะชวย
บรรเทาภาระของรัฐ และประชาชนไดมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นในที่สุด
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การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โชคชัย คําแหง*

คํานํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติสิทธิข อง
ประชาชนในดานการศึกษาและการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยให
บุค คลมี สิท ธิเ สมอกั นในการรับ การศึ กษาขั้ นพื้นฐานไมน อยกว าสิบสองปที่ รัฐ จะตอ งจั ดให
อยางทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิที่จะ
จัดการศึกษาอบรมและฝกอบรมตามความเหมาะสม และความตองการภายในทองถิ่น ซึ่งรัฐ
จะตองกระจายอํานาจใหทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการทองถิ่นไดเอง ใหความเปน
อิสระแกทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น มีอิสระ
ในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง
มีอํานาจเปนของตนเองโดยเฉพาะ สําหรับการกําหนดอํานาจและหนาที่ระหวางรัฐกับองคกร
ป
ก
ค
ร
อ
ง
ส
ว
น
ทองถิ่นตองคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหแกทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบในการกํากับดูแล สงเสริม
สนับสนุน การบริหารการปกครองทองถิ่น จึงไดจัดทําแนวนโยบายการจัดการศึกษาในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2545-2559 ขึ้น โดยไดจัดทําภายใตกรอบแหงบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่ง
รวมทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 อีกทั้ง พ.ร.บ.ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแตละประเภท โดยครอบคลุมภารกิจที่เกี่ยวของกับการบริหารและจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเปนแนวทางในการ
จัด และพั ฒนาการศึก ษาท องถิ่น ที่เหมาะสมกับศั กยภาพ ตามความพร อมและตรงตามความ
ต
อ
ง
ก
า
ร
ข
อ
ง
อ
ง
ค
ก
ร
*

ผูอํานวยการสวนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
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ปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ แตละแหงใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
มาตรฐาน สามารถพัฒนาศักยภาพคนของทองถิ่นใหมีคุณภาพตอไป

การจัดการศึกษาในองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2545 - 2559
วิสัยทัศน
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุ ณภาพและศั กยภาพคนในท องถิ่นใหมีคุ ณลั กษณะที่
สามารถบูรณาการวิถีชีวิตใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของสังคมและประเทศชาติ
ตามหลักแหงการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น
ภารกิจการจัดการศึกษาทองถิ่น
1.การจัดการศึกษาปฐมวัย
เป น การจั ด การศึ ก ษาที่ มุ ง พั ฒ นาความพร อ มแก เ ด็ ก ตั้ ง แต แ รกเกิ ด ถึ ง ก อ น
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม
แ
ล
ะ
สติป ญญา เต็มตามศักยภาพและมี ความพรอมในการเข ารับการศึกษาในระดับการศึ กษาขั้ น
พื้นฐาน
2.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปนการจัด การศึ กษาที่ มุงพัฒนาและวางรากฐานชีวิต การเตรียมความพรอ ม
ของเด็กทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ บุคลิกภาพ และสังคม ใหผูเรียนไดพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค ดานคุณธรรม จริยธรรม ความรูความสามารถขั้นพื้นฐาน รวมทั้งให
สามารถคนพบความตอ งการ ความสนใจ ความถนัดของตนเองดานวิช าการ วิช าชี พ
ความสามารถในการประกอบการงานอาชีพ และทักษะทางสังคม โดยใหผูเรียนมีความรูคู
คุณธรรม และมีความสํานึกในความเปนไทย
3. การจัดบริการใหความรูดานอาชีพ
เปนการจัดบริการและหรือสงเสริม สนับสนุน พัฒนาความรูทักษะในการ
ประกอบอาชีพแกประชาชน รวมทั้งการรวมกลุมผูประกอบอาชีพเพื่อสงเสริมความเขมแข็ง
ของชุมชน
4. การจัดการสงเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเด็กเยาวชน
เปนการจัดและส งเสริ มสนั บสนุนการดําเนินงานดานการกี ฬา นันทนาการ
กิจกรรมเด็กและเยาวชน แกเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไปอยางหลากหลาย
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ทองถิ่น

5. การดําเนินงานดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา

เปนการดําเนินงานด านกิ จกรรมสง เสริ ม สนั บสนุ น อนุรักษ ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น โดยเฉพาะกิจกรรมที่เนนเอกลักษณความเปน
ไทยของทองถิ่น
วัตถุประสงคการจัดการศึกษาทองถิ่น
1. เพื่อใหเด็กปฐมวัย ไดรับการสงเสริมพัฒนาการและเตรียมความพรอมทางรางกาย
จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา ใหมีความพรอมที่จะเขารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2. เพื่อใหเด็กที่มีอายุอยูในเกณฑการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนในเขตความรับผิดชอบ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานครบตามหลักสูตรอยาง
เสมอภาค และเทาเทียมกัน
3. เพื่ อพั ฒนาการดํ าเนิ นการจั ดการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานขององค กรปกครองส วน
ทองถิ่นใหมีคุ ณภาพ ประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมาย วัตถุประสงค เปนไปตามมาตรฐานที่รัฐ
กําหนด และตรงตามความตองการของประชาชนในทองถิ่น โดยมุงพัฒนาใหเกิดความสมดุลทั้ง
ทางดานปญญา จิตใจ รางกาย สังคม ระดับความคิด คานิยม และพฤติกรรม ซึ่งเนนวิธีการจัด
กระบวนการเรียนรูที่มีความหลากหลายและเนนผูเรียนเปนสําคัญ
4. เพื่อใหการจัดการศึกษาของทองถิ่น ดําเนินการตามความตองการและคํานึงถึงการ
มีสวนรวมการสนับสนุนของบุคคล ครอบครัว ชุมชน เอกชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และประชาชนในทองถิ่น ในการจัดการศึกษา
ทุกระดับตามศักยภาพและความสามารถของทองถิ่น
5. เพื่อสงเสริมใหเด็กเยาวชน และประชาชนในทองถิ่นไดออกกําลังกายและฝกฝน
กีฬา รวมกิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เพื่อพัฒนาใหเปนคนที่มีคุณภาพ ทั้ง
ดานรางกาย สติปญญา จิตใจ และสังคม โดยมีความตระหนักในคุณคาของการกีฬา นันทนาการ
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก เยาวชน ไปในแนวทางที่ถูกตอง ใชเวลาวางใหเปนประโยชน
6. เพื่อใหความรูความเขาใจแกประชาชนในการสรางและพัฒนาอาชีพเพื่อคุณภาพ
ชีวิต โดยเฉพาะในกลุมผูขาดโอกาส ผูด อยโอกาส ผูพิการทุพพลภาพ ซึ่งเปนการสงเสริม
สนับสนุนการประกอบอาชีพ ใหมีงานทํา ไมเปนภาระแกสังคม
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7. เพื่อบํารุงการศาสนาและอนุรักษ บํารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น มีความภาคภูมิใจในเอกลักษณความเปนไทย
การดําเนินงานจัดการศึกษาทองถิ่น
เนื่องจากนโยบายการจัดการศึกษาในองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2545 – 2559)
เปนการจัดทําภายใตกรอบแหงบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมทั้ง พ.ร.บ.การศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ.เฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท เพื่อให
ครอบคลุ มภารกิ จทั้ งหมดที่เกี่ ยวข องกับการจัดการศึก ษาภายใต ความรับผิ ดชอบขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงสามารถนํานโยบายที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ความตองการ และความพรอมไปปฏิบัติ ได โดยกระทรวงมหาดไทยไดเสนอแนะยุทธศาสตรการ
นําแนวนโยบายไปสูการปฏิบัติ ดังนี้
1. แนวทางการดําเนินการจัดการศึกษา
เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความแตกตางกันทั้งในดานความพรอม
และศักยภาพ เมื่อพิจารณาแนวทางการดําเนินงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ร.บ.การศึกษาฯ และ พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ ทองถิ่น
สามารถดําเนินการได 2 แนวทาง คือ
1.1 การดําเนินการจัดการศึกษาเอง โดยดําเนินการได 2 กรณีคือ
(1) ดํา เนิน การจัด ตั้งสถานศึก ษาขึ้นเองภายในองคกรปกครองสว น
ทองถิ่น
(2) ดําเนินการรั บถา ยโอนภารกิจการจัดการศึกษาที่ รั ฐจะถายโอน
ภารกิจ การจัดการศึกษาของรัฐใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูบริหารจัดการศึกษา
สําหรับการดําเนินการทั้ง 2 กรณี องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองผาน
การประเมินความพรอมที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด และกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไม
ผานเกณฑการประเมิน กระทรวงศึกษาธิการมีหนาที่ตองดําเนินการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสามารถจัดการศึกษาไดตามมาตรฐานที่กําหนด
1.2 การดําเนิน การโดยองคกรปกครองสว นท องถิ่นมีสว นรวม เปนการ
ดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของรัฐ โดยเขาไปมี
สวนรวมในการบริหารจั ดการส งเสริม สนับสนุนงบประมาณ วัสดุครุภั ณฑ อุป กรณทางการ
ศึกษา ทรัพยสินอื่น ๆ รวมทั้งการเสนอแนะ แนะนํา และรวมพัฒนาการศึกษา
2. การพิจารณาความพรอมในการจัดการศึกษา
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พิจารณาจากลักษณะและการแบงกลุมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
2.1 ลักษณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ก. องค กรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดการศึ กษาอยูแ ลว ดําเนินการ
จัดการศึกษาใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะการจัด
การศึก ษาขั้ นพื้ นฐานให แกป ระชาชนในความรั บผิดชอบของทองถิ่น อยางทั่วถึ ง ตามความ
ตองการของประชาชน
ข. องคกรปกครองสว นท องถิ่น ที่ยังไมไดจัด การศึก ษา ดําเนิน การ
จั ด บริ ก ารทางการศึ ก ษาแก ป ระชาชนในความรั บ ผิ ด ชอบของท อ งถิ่ น ให ส อดคล อ งกั บ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติก ารศึกษาแหงชาติ พระราชบัญญัติกํ าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกอ งค กรปกครองส วนท องถิ่นตามความเหมาะสม ความพร อม และความ
ตองการของทองถิ่น
ทั้ง นี้ ภายใต การประเมิน ความพร อมตามเกณฑที่ก ระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดเปนกฎกระทรวง
2.2 การแบ ง กลุม ขององค ก รปกครองสว นท องถิ่ น ในการกํา หนดกรอบ
ภารกิจการจัดการศึกษา แบงออกเปน 3 กลุม
(1) กลุมความพรอมสูง ควรดําเนินภารกิจ
- การศึกษากอนพื้นฐาน
- การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การสงเสริมอาชีพ/การศึกษานอกระบบ
- กิจกรรมเด็ก เยาวชน การกีฬา นันทนาการ
- บํารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
(2) กลุมความพรอมปานกลาง ควรดําเนินภารกิจ
- การศึกษาขั้นพื้นฐาน (การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา)
- การสงเสริมอาชีพ/การศึกษานอกระบบ
- กิจกรรมเด็ก เยาวชน การกีฬา นันทนาการ
- บํารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
(3) กลุมความพรอมต่ํา ควรดําเนินภารกิจ
- การสงเสริมอาชีพ/การศึกษานอกระบบ
- กิจกรรมเด็ก เยาวชน การกีฬา นันทนาการ
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- บํารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
- รวมในการจัดการศึกษาของรัฐ
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะจัดการศึกษาพิจารณาจาก
1) ความตองการและขอคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่น
2) ความคิดเห็นของสภาทองถิ่น
3) ขอมูล ขอเท็จจริง (จํานวนโรงเรียน จํานวนเด็ก สภาพที่ตั้ง ฯลฯ)
4) ขอคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาที่จะโอน
5) ศักยภาพของทองถิ่น (คน เงิน พัสดุ การจัดการ)
คน ไดแก ศักยภาพในการบริหารการศึกษาของนักบริหารการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท องถิ่น และอัตรากําลังบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
เงิน ไดแก รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เพิ่มขึ้น จะเพิ่มขึ้นและ
ไดรับอุดหนุนจากรัฐเพิ่มขึ้น ตลอดจนไดรับสนับสนุนองคกรตาง ๆ
พัสดุ ไดแก ความตองการทางดานวัสดุ อุปกรณ อาคารสถานที่ ที่มี ที่จะรับ
โอน ที่จะใหมี ใหเปน ใหเกิด ที่จะขอสนับสนุน
การจัดการ ไดแก ศักยภาพของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก
ความรู ความเข าใจ ความสนใจ ความสามารถ วิสัยทัศน ตอการจัดการศึกษาและการจัดการ
โครงสรางการบริหารการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. การใชแผนเปนเครื่องมือในการพัฒนา
เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาระดับความพรอมและศักยภาพแลว
จะนําแนวนโยบายตามกรอบภารกิ จซึ่งสอดคล องกับ ระดับ ความพร อมขององค กรปกครอง
สวนทองถิ่นมาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และหรือแผนการปฏิบัติการ
การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยยึดหลักการดําเนินการ ดังนี้
4.1 กําหนดเปาหมายใหชัด เจน ครอบคลุมภารกิจตามกฎหมาย ครอบคลุ ม
กลุมเปาหมายและพื้นที่อยางทั่วถึง
4.2 ประชาชนมีสวนรวมกําหนดความตองการ รวมวางแผน รวมดําเนินการ
ตามแผน และรวมติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผน
4.3 ใชแผนเปนแนวทางในการบริ หารกิจ การ และสนองตอบปญหาและ
ความตองการของประชาชนอยางเปนรูปธรรม
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4.4 การกําหนดกิจกรรมโครงการในแผน ตองมุ งหลักความเปนไปไดแ ละ
ประโยชนสูงสุดที่ประชาชนในทองถิ่นจะไดรับ
5. การประชาสัมพันธ สรางความเขาใจแกผูเกี่ยวของ
ใช สื่ อและวิ ธี การทุ กรู ปแบบที่ จะชี้ แจงให ประชาชน หน วยงานที่ เกี่ ยวข อง
องคกรเอกชน
ใหรูจักและเขาใจเกี่ยวกับแนวทางและแผนการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นในการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม เพื่อนําไปสูความรวมมือจากทุกฝาย
6. การระดมทรัพยากรและความรวมมือจากทุกฝาย
สรางความตระหนักในความเปนสวนหนึ่ งของสังคมใหแกกลไกทางสังคมทุ ก
สวน ทั้งกลุมประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อใหมีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนาทองถิ่น
ทุ
ก
รูปแบบ ทั้งการสนับสนุนกําลังกาย กําลังใจ กําลังทรัพย ตลอดจนความคิดเห็นหรือการติดตาม
ตรวจสอบเพื่อใหกิจกรรมตาง ๆ บังเกิดผลเปนรูปธรรม
7. การเตรียมความพรอมในการรับผิดชอบจัดการศึกษา
โดยการปรับโครงสรางการบริ หาร กิจกรรม การศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนสรางองคความรู กรอบความคิด และพัฒนาเทคนิคการบริหารการจัด
การศึกษาใหบุคลากรของทองถิ่นสามารถจัดการศึกษาไดตามเกณฑมาตรฐาน ตลอดจนจัดระบบ
นิเทศ ประเมินผลการดําเนินงานอยางมีคุณภาพ และประสิทธิผล

สภาพปญหาการจัดการศึกษาทองถิ่น ภายใตแผนการถายโอนภารกิจตามที่รัฐกําหนด
ถึงแม การที่ ท องถิ่ นมี ภารกิ จหน าที่ ต องดํ าเนิ นงานจั ดการศึ กษาให เป นไปตามที่
กฎหมายกําหนด แตการที่หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาอยูเดิม ไมไดกําหนดแนวทาง
การเตรียมความพร อม และสร างความรูความเข าใจในรูปแบบแนวทางที่ถูกต องชัดเจนในการ
บริหารจัดการศึกษาแกทองถิ่น จึงเปนปญหาตอการที่ทองถิ่นจะรับผิดชอบจัดการศึกษาใหเปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนดไดโดยสมบูรณ และมี คุณภาพมาตรฐานตามที่สังคมและประเทศชาติพึง
ประสงค โดยสามารถสรุปประเด็นปญหาแตละระดับการศึกษาได คือ
1. การจัดการศึกษาปฐมวัย
1.1 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได ง ดรั บ เด็ ก ในระดั บ การศึ ก ษาปฐมวั ย และ
กําหนดใหถายโอนศูนยพัฒนาเด็กไปใหทองถิ่นรับผิดชอบ ตั้ งแตปการศึกษา 2543 โดยขาด
การวางแผนการถายโอนภารกิจ แกทองถิ่นที่ชัดเจน กระทรวงศึกษาธิการไมไดวางแผนรวมกับ
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กระทรวงมหาดไทยให ชัดเจนวา จะถายโอนอะไรบาง รวมทั้งไมสรา งความรู ความเขาใจแก
ทองถิ่นใหเขาใจภารกิจวา จะตองบริหารจัดการศึกษาอยางไร
1.2 การถา ยโอน กระทรวงศึกษาธิ การถ ายโอนภารกิจแตไมถา ยโอนวัสดุ
อุปกรณ บุคลากร และงบประมาณทั้งระบบ โดยอางวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเดิมใชทรัพยากรของ
โรงเรียนประถมศึกษาเดิม
1.3 หลักสูตรและการสอน ไมเปนระบบที่สอดคลองกับหลักพัฒนาการตาม
ความเหมาะสมของวัย
1.4 ครูผูสอนสวนใหญขาดความเขาใจเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาพัฒนา สําหรับ
เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย
แนวทางแกไข
1) กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย ควรกําหนดรายละเอียด
การถายโอนและสรางความรู ความเขาใจแกทองถิ่นเกี่ยวกับรายละเอียดการถายโอน และรูปแบบ
การบริหารศูนยพัฒนาเด็กที่ถูกตอง
2) จัดทําคูมือครูเกี่ย วกับ แนวทางเตรี ยมประสบการณแกเด็กใหสอดคลอง
กับหลักพัฒนาเด็ก
2. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1 กระทรวงศึกษาธิการยังไมไ ดกําหนดกฎกระทรวงเกี่ยวกับถายโอนการ
จัด การศึก ษาแกท องถิ่น ที่เอื้ อตอ การถา ยโอนภารกิจการจัด การศึกษาใหแ ลว เสร็ จ (ขอมูล ณ
เดือน มิถุนายน 2547)
2.2 ผูบริหารของทองถิ่ นขาดความชัดเจนเกี่ยวกับภารกิจและรายละเอียดการ
ถายโอนที่ชัดเจนจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
2.3 บุคลากรที่ รั บผิ ดชอบการจั ดการศึ กษาอยูเดิ มขาดความรู ความเข าใจใน
รูปแบบ แนวทางการบริ หารการศึกษาทองถิ่น จึงทําใหมีความกังวลตอการโอนไปอยู ในความ
รับผิดชอบของทองถิ่น
แนวทางแกไข
1) รั ฐ ต อ งเร ง รั ด การกํ า หนดกฎกระทรวงว า ด ว ยการถ า ยโอนภารกิ จ
การศึกษาที่เอื้อตอการถายโอนการศึกษาแกทองถิ่นใหแลวเสร็จโดยรีบดวน
2) สรา งความรู ความเขาใจเกี่ย วกับ รายละเอียดการถายโอน และแนวทาง
การบริหารการจัดการศึกษาของทองถิ่นกับผูเกี่ยวของ
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3) สร างความพรอมแกท องถิ่น ทั้ งดา นการบริห าร การจัด สรรทรัพยากร
และความรู ค วามเข าใจใหท องถิ่นมีศักยภาพที่จะรั บการถายโอนภารกิจการศึกษาไดอยาง
สมบูรณ



การพัฒนาระบบความปลอดภัยใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น : มิติใหมดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยของประเทศ
จุฑามาศ ประทีปะวณิช *
“สาธารณภัย” เปนภัยที่เกิดจากธรรมชาติ และมนุษยสรางขึ้น โดยภัยธรรมชาติ
เปนภัยที่ไมอาจคาดการณช วงเวลา สถานที่ เกิด ไดอยางแมนยําชัดเจน และไมสามารถ
หลีกเลี่ยงได สวนภัยที่เกิดจากมนุษย สามารถปองกันได ถาทุกคนในสังคมรวมมือกัน
และเนื่องจากการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากมาย การ
พัฒนาและการขยายตัวอยางรวดเร็วของสังคม โดยขาดการวางแผน การกําหนดมาตรการและ
เตรียมความพรอมในการปองกันภัย สงผลใหสาธารณภัยมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซอนมากขึ้น จึงกอใหเกิดอันตราย และความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสินของประชาชน
ตลอดจนความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ โดยมิอาจประเมินคาได
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะหนวยงานหลักดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของประเทศ พิจารณาเห็นวา การเตรียมความพรอมใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีความสามารถในการบริหารจัดการสาธารณภัย ทั้งในดานการปองกัน บรรเทา
ฟนฟูและการพัฒนาระบบความปลอดภัย ดวยการใหความรูแกผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เปนแนวทางที่จะสรางการมีสวนรวมในการเปนเครือขายการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย และพัฒนาระบบความปลอดภัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะชวยลด
ความสูญเสียและระดับ ความรุนแรงของสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรมใน
ระยะยาว

*

รองอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ดังนั้น กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมโยธาธิการและผังเมือง ใน
ฐานะหนวยงานภายใตกลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง กระทรวงมหาดไทย จึงได
รวมกันดําเนินโครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบความปลอดภัยใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีผังเมืองรวม เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถพัฒนาระบบความ
ปลอดภัย มีความพรอมดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และมีความปลอดภัยจาก
สาธารณภัยและดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถิ่น ซึ่งเปนหนาที่โดยตรง
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542
สําหรับการดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2547 กลุมภารกิจดานสาธารณภัย
และพัฒนาเมือง กระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายไวรอยละ
25 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีผังเมืองรวมทั่วประเทศ 1,173 แหง คิดเปน
293 แหง ซึ่งไดดําเนินการในพื้นที่นํารอง โดยคัดเลือกจากสภาพความพรอมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีผังเมืองรวมในทุกภูมิภาครวม จํานวน 306 แหง ประกอบดวย
ครั้งที่ กําหนดการอบรม พื้นที่เปาหมาย
จํานวนจังหวัด/ผังเมือง/เทศบาล/อบต.
วัน/เวลา/สถานที่ (ผังเมือง) จังหวัด ผังเมือง เทศบาล อบต. ร ว ม
อปท
.
1
1
1
16
32 48
15 ก.ค.2547 สมุทรปราการ
โรงแรมแกรนด
อินคํา จ.
สมุทรปราการ
2.
4
7
7
44 51
19
ก.ค. นครสวรรค
2547
ตาก
โรงแรมพิมาน
กําแพงเพชร
จ.นครสวรรค
ชัยนาท
อุทัยธานี
3.
2
2
12
44 56
23
ก.ค. เชียงใหม
2547
ลําปาง
โ ร ง แ ร ม โ ลตั ส

จํานวน
(คน)

149

169

176
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ครั้งที่ กําหนดการอบรม พื้นที่เปาหมาย
จํานวนจังหวัด/ผังเมือง/เทศบาล/อบต.
วัน/เวลา/สถานที่ (ผังเมือง) จังหวัด ผังเมือง เทศบาล อบต. ร ว ม
อปท
.
ปางสวนแกว
จ.เชียงใหม
4.
3
9
8
45 53
30
ก.ค. นครศรีธรรมราช
สุราษฎรธานี
2547
โรงแรมไดมอน พังงา
พลาซา
จ.สุราษฎรธานี
5.
5
6
6
37 43
20 ส.ค.
ขอนแกน
2547
หนองบัวลําภู
โรงแรมโซฟเทล หนองคาย
ราชา ออคิด
เลย
จ.ขอนแกน
มหาสารคาม
6.
3
5
8
47 55
25
ส.ค. ปทุมธานี
2547
อยุธยา
โรงแรมกรุงศรี อางทอง
ริเวอร จ. อยุธยา
19
30
57
249 30
รวม
6
ผูเขารับการอบรมหลักสูตรดังกลาว ประกอบดวย ผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ไดแก นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล นายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล หัวหนากลุมงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด โยธาธิ
ก
า
ร
แ
ล
ะ
ผังเมืองจังหวัด หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ผูอํานวยการศูนยปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เปาหมาย รวม 987 คน

จํานวน
(คน)

171

146

176

987
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หลัก สูตรที่ใชในการฝกอบรม ไดแก แผนปอ งกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจําป การฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เครือขายการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย การแจงขอมูลขาวสารและสถานการณเกี่ยวกับสาธารณภัย และการบริหารจัดการ
ภัยพิบัติโดยใชชุมชนเปนฐานการวางผังเมือง ซึ่งดําเนินการฝกอบรมในลักษณะการบรรยายให
ความรู การอภิปราย การแบงกลุมเพื่อระดมความคิดดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พรอมทั้งไดจัดทําคูมือและวีซีดีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบความปลอดภัยใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีผั งเมื องรวม แจกจายใหผูเข ารั บการอบรมนําไปศึกษาขอมูลและพัฒนาใหเกิ ด
ประโยชนใ นด านการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตอองค กรปกครองสวนทองถิ่นของ
ตนเองตอไป
ดวยมุงหวังวา การอบรมในหลักสูตรดังกลาว จะทําใหผูเขารับการอบรมไดรับ
ความรูเกี่ยวกับแนวคิด หลักการพัฒนาระบบความปลอดภัย และสามารถนําไปประยุกตใช
ใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่ สภาพความเปนอยูของประชาชน และสภาพความเสี่ยงของการ
เกิดสาธารณภัย ซึ่งในแตละพื้นที่จะมีภัยที่หลากหลายแตกตางกันไป อันจะสงผลให
องคกรปกครองสว นทอ งถิ่น สามารถบริหารจัดการสาธารณภัยภายในชุ มชนไดดวยตนเอง
โดยมีการพัฒนาระบบความปลอดภัย และมีความพรอมดานการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยและมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย
การสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงทั่วประเทศ มี
การวางและจัดทําผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ พรอมกับการพัฒนาและวางระบบมาตรฐาน
ความปลอดภัย เพื่อเตรียมพรอมในการปองกันและลดความสูญเสียดังกลาว เปนแนวทาง
สําคัญที่จะชวยลดความสูญเสียและบรรเทาระดับความรุนแรงของสาธารณภัยใหลดนอยลง โดย
ไดกําหนดใหมีการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใหเจาหนาที่ และ
หนวยงานภายในทองถิ่นที่เกี่ยวของ มีความเขาใจในขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อใหสามารถบริหาร
จัดการสาธารณภัยไดอยางทันทวงที และทําใหประชาชนในทองถิ่นมีความรูเกี่ยวกับหลักการ
ปฏิบัติตนใหปลอดภัยในขณะที่เกิดภัย รวมถึงการชวยเหลือตนเองในเบื้องตน
การฝกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาระบบความปลอดภัยใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จึงนับเปนมิติใหมของการดําเนินงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่
จะชวยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และเปนจุดเริ่มตนของการวางและ
พัฒนาผังเมืองใหมีความปลอดภัยและนาอยู ตามหลักของการพัฒนาอยางยั่งยืน......
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องคการบริหารสวนตําบลกับประชาคม
พิทยา สุนทรวิภาต *
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีจุดมุงหมายหลักอยูที่การมีสวนรวมของ
ประชาชน การบริหารงานในรูปแบบขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปนการ
บริหารงานที่สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในระดับรากหญา
ตามระบอบ
ประชาธิปไตยและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่มงุ กระจายอํานาจสู
ทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย และขาราชการฝายปกครองมีอํานาจหนาที่ในการสงเสริม
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อบต. ปรารถนาที่จะเห็น อบต. เปนองคกรที่เขมแข็ง เปน
อบต. ของประชาชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาและแกไขปญหาของประชาชนไดอยางแทจริง
จึงไดเนนย้ํา อบต. ใหความสําคัญในการสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ใน
รูปแบบ ของ “ ประชาคม “ (Civil Society)
ความหมายของ “ประชาคม”
“ประชาคม” เปนการรวมกลุมชุมชน องคกรตาง ๆ ที่หลากหลายในลักษณะพหุ
ภาคีโดยมีวัตถุประสงครวมกันในการแกไขปญหา
หรือรวมพลังในการสรางความ
เปลี่ยนแปลงกําหนดนโยบายแนวทางในการพัฒนาและแกไขปญหาของชุมชน ใหเปนไปเพื่อ
ประโยชนของกลุม / สวนรวม ดวยจิตสํานึก ความสมานฉันท ความเอื้ออาทรตอกันมี
ความสัมพันธกันในแนวราบ (มีความเทาเทียมกัน) มีองคประกอบ ไดแก องคกรภาครัฐ
ภาคเอกชน ประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน ปราชญชาวบาน กลุมอาชีพตาง ๆ ผูบริหาร อบต.
สมาชิกสภา
อบต.
กํานัน
ผูใหญบาน ผูทรงคุณวุฒิ ผูนํากลุม สมาคม มูลนิธิในชุมชนนั้น ๆ

*

รองผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี
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กําเนิดประชาคม
1. เกิดจากจิตสํานึกในการมีสวนรวมของประชาชนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่
มิใชการจัดตั้ง ในอดีตสังคมมนุษยเกิดจากการรวมกลุมกันตามธรรมชาติเพื่อชวยกันหาอาหาร
ปองกันภัยจากสัตวราย คนในชุมชนอื่นๆ เมื่ออยูรวมกันเปนชุมชน เปนหมูบาน เปนเมืองก็มี
การรวมกลุมกันเพื่อรักษาผลประโยชนของสวนรวม ประชาคมในประเทศอื่น ๆ หรือสังคม
ชาติอื่น ๆ ก็มีลักษณะที่เกิดขึ้นมาเอง
2. การเกิดประชาคมของไทย เปนนโยบายของกรมการปกครองที่มอบหมายให
อําเภอเปนผูกระตุนใหเกิดประชาคม ตั้งแตประมาณป 2544 ในลักษณะการจัดตั้งซึ่งเปน
เพราะลักษณะสังคมไทยเปนสังคมพุทธศาสนารักสงบและชอบอยูอิสระ ไมยุงเกี่ยวกันและกัน
โครงสรางหรือองคประกอบของประชาคม
ในความเห็นของผูเขียนคิดวา
ประชาคมของหมูบานควรเปนประชาคมที่มี
องคประกอบของทุกครัวเรือนในหมูบาน
ใหเปนไปในลักษณะประชาธิปไตยโดยตรง
(Direct Democracy) ที่มีในสมัยกรีกโบราณ หรือในที่ประชุมของเมือง New
England ในประเทศสหรัฐอเมริกา องคประกอบจึงตองเปนตัวแทนของทุกครัวเรือน ถา
ใครไมไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆ ของหมูบาน ไมมีสวนในการตัดสินใจ สังคมไทยถืออัตตาตัวเองเปนใหญ
ตามหลักพุทธศาสนา ที่วา อัตตาหิ อัตโน นาโถ ตนเปนที่พึ่งแหงตน ไมไดเขามามีสวนรวม
(ประชุมประชาคม) ความรวมมือรวมใจก็ไมเกิดขึ้น บางคนก็ละทิ้งไมสนใจกับสวนรวมไป
เลย ในทางสังคมวิทยาการเมือง เรียกวา Alienation ดังนั้นหากตองการการมีสวนรวม
ของคนไทยแลว ตองใชประชาธิปไตยโดยตรงเทานัน้ จะแกปญหาของสังคมไทยไดทุกเรื่อง
ประชาคมหมูบานจะเปนคําตอบที่ดีที่สุด
กลยุทธในการสนับสนุนใหประชาคมเขามามีสวนรวม กับ อบต.
จุดมุงหมายของประชาคม คือ การสรางพลังความรวมมือของชุมชนใหเกิดขึ้น
โดยการดึงใหประชาชนเขามามีสวนรวมเปนพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา อบต. โดย
สรางเวทีประชาคมและกําหนดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเปดทางใหประชาชนไดเขามามีปากมีเสียง
ในการเสนอขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอ การพัฒนา อบต. ในลักษณะตอไปนี้
1. จัดประชุมประชาคมตําบล หมูบานเปนประจําทุกเดือน โดย อบต. สนับสนุน
คาใชจายเปนคาอาหารวางและเครื่องดื่มใหตามความเหมาะสม
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2.เผยแพรขอมูลขาวสารของ อบต. ใหประชาคมและสาธารณะชนไดทราบ
อยาง
สม่ําเสมอดวยสื่อตางๆ ที่มีอยู เชน การประกาศขอบังคับตําบล แผนพัฒนาตําบล ประกาศ
จัดซื้อจัดจาง รวมทั้งผลการดําเนินงานของ อบต. โดยการปดประกาศ สงประชาสัมพันธทาง
วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร ของ อบต. และทางหอกระจายขาวในตําบล หมูบาน
เปนตน
3. จัดการประชุมสภา อบต. สัญจร เพื่อกระตุนใหประชาชนไดเขารวมรับฟง
การประชุม
4. จัดทําโครงการ อบต. เคลื่อนที่ โดยการประสานงานกับสวนราชการอื่น
เชน
อําเภอ สถานีอนามัย โรงเรียน สถานศึกษา เพื่อใหบริการประชาชนในดาน การตรวจ
รักษาสุขภาพ การใหบริการทางทะเบียน บริการซอมรถจักรยานยนต และการสาธิตการทํา
ประกอบอาชีพ เปนตน
5.ชี้แจงผลการปฏิบัติงานของ อบต. และรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจาก
ประชาชน
6.จัดประชุมประชาคม เพื่อใหประชาชนเสนอปญหา ความตองการ และ
แนวทาง
ในแกไขปญหา เพื่อเปนขอมูลประกอบการวางแผนพัฒนา อบต. กําหนดวิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนา อบต.
7. เชิญประชาคมเขารวมดําเนินกิจกรรมของ อบต. เชน พิธีรดน้ําดําหัวใน
ประเพณีวันสงกรานต กิจกรรมวันแม กิจกรรมวันเด็ก และกิจกรรมในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา เปนตน
8. แตงตั้งใหผูแทนประชาคม
เปนกรรมการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ
กระทรวง
มหาดไทยวาดวยการพัสดุของ อบต.ฯ
9. สนับสนุนงบประมาณใหกับโครงการสงเสริมอาชีพกลุมสตรีและกลุมอาชีพ
ตาง ๆ ในตําบล
10.สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชมรมตาง ๆ เชน ชมรมผูสูงอายุ ชมรม
กีฬา

62

ชมรมแอโบิคแดนซ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามความตองการและความเหมาะสมของแตละชุมชน
ประโยชนของการมีสวนรวมของประชาคม
1.เปนการเพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ
เนื่องจากประชาคมไดระดมความ
คิดเห็น
ทางเลือกใหมและวิธีบริหารจัดการที่เหมาะสมตามภูมิปญญาทองถิ่น
2.ชวยลดความขัดแยงระหวางกลุมตางๆ กับ อบต.
เนื่องจากไดมีการ
ปรึกษาหารือ
และพิจารณาทางเลือกรวมกันแลว
3.สรางความชอบธรรมในการตัดสินใจนโยบายสาธารณะตาง ๆ ของ อบต.
เนื่องจากการปรึกษาหารือของ ประชาคมกอใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน
4. ทําใหประชาคม กลุม องคกรชุมชน เกิดความรูสึกวาเปนสวนหนี่งของ อบต.
ในการกําหนดทิศทางการพัฒนา อบต.
5.กอใหเกิดการสรางความรวมมือระหวางประชาคม กลุม องคกรชุมชน และ
อบต. ในการดําเนินกิจกรรมที่ดี ๆ ของ อบต.
6. งายตอการนํานโยบายของผูบริหาร อบต. ไปปฏิบัติ เนื่องจากการมีสวน
รวมของประชาคมในการตัดสินใจทําใหเขาเหลานั้นเกิดความรูสึกถึงความเปนเจาของการ
ตัดสินใจนั้น และจะสนับสนุนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติตอไป
7.เปนการพัฒนาศักยภาพของประชาคมใหสามารถพึ่งตนเองได ทั้งทางดาน
ทุน
ทรัพยากรและภูมิปญญา
8.เปนการสรางองคกรในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ อบต. ทําให อบต.
ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส
9.เปนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
10. เปนการพัฒนาการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยาง
แทจริง
ปลัด อบต. คือตัวจักรสําคัญในการกระตุนใหเกิดการ
บริหารงานแบบมีสวนรวม
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ปลัด อบต. คือตัวจักรสําคัญในการกระตุนใหเกิดการบริหารงานแบบมีสวนรวม
อบต. เปนองคกรเล็กๆ ที่มีภารกิจคอนขางมากและหลากหลาย เกี่ยวของกับ
คุณภาพชีวิตและปากทองของพี่นองประชาชนโดยตรง บุคคลที่จะชวยสนับสนุนให อบต.
บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ ปลัด อบต. ซึ่งควรมีความพรอมและทักษะในการ
บริหารจัดการ ดังนี้ตอไป
1.เปนนักประสานประโยชนที่มีความจริงใจในการแกไขปญหา
2.เปนผูนําที่มีความรูความสามารถหมั่นศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ
3.ตองดํารงตนใหเปนแบบอยางที่ดีและวางตัวเปนกลางทางการเมือง
4.เปนนักบริหารความขัดแยงทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกร
5. เปนผูที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสรางระบบการบริหารงานแบบมีสวน
รวม
6.นําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน

สรุป
การบริหารงานเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยยึดหลักการมีสวนรวม
ของประชาชนตามกระบวนการประชาคม เปนกลยุทธในการสรางพลังใหแก อบต. เปนการ
เปดชองทางใหประชาชนไดมีโอกาสใชภูมิปญญาทองถิ่นในการแกไขปญหา กําหนดนโยบาย
แนวทางในการวางแผนพัฒนา อบต. ใหสอดคลองกับความตองการและศักยภาพของ อบต.
ในลักษณะการบูรณาการ โดยมีการรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ กอใหเกิดจิตสํานึกรวมกัน
วา อบต. เปนของทุกคน ตองรวมแรงรวมใจเสียสละและทุมเทปฏิบัติหนาที่ เพื่อการ
สรางสรรค อบต. อยางยั่งยืน ชวยลดปญหาขอขัดแยงตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เชน การชุมนุมขับ
ไลผูบริหาร อบต. ปลัด อบต. หรือ พนักงาน อบต. ทั้งนี้ เนื่องจาก การดําเนินงานตาง ๆ ได
ผานความ
เห็นชอบและไดรับฉันทานุมัติรวมกันมาตั้งแตเริ่มตนแลว ดังนั้น จึงเปนสิ่งที่ทาทาย อบต.
เปนอยางยิ่งวาจะสามารถระดมความคิดและแสวงหาความรวมมือของประชาชนใหมาเปนพลัง
ของ อบต. ไดมากนอยเพียงใดตามแนวทางที่กลาวไวขางตนภายใตแนวคิด “ชุมชนเปนทุน
พหุภาคีเปนพลังสรางสรรคทองถิ่นและประเทศชาติอยางยั่งยืน”
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การตรวจสอบขององคกรภาคประชาชนในระบบ
การบริหารงานและกิจการสาธารณะของทองถิ่น*
มนัส สุวรรณ และคณะ

1. ที่มาและความสําคัญ
หลักการสําคัญของการปกครองในระบบประชาธิปไตยคือ อํานาจสูงสุดตองเปน
ของประชาชน ความพยายามของผูบริหารประเทศของไทยนับตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองตั้งแตป พ.ศ. 2475 เปนตนมาคือ การกระจายอํานาจการปกครองไปสูประชาชน อยางไร
ก็ตามสิ่งที่นาสังเกตจากความพยายามดังกลาวคือ ไมสามารถทําใหเจตนารมณของประชาธิปไตย
ประสบผลสําเร็จได มีสาเหตุที่สําคัญอยางนอย 2 ประการ เหตุผลประการแรกคือ วัฒนธรรม
ทางการเมือ งที่ผูบริหารประเทศยังยึดติ ดอยูกับอํานาจในการตัดสินใจ อํานาจการปกครองที่
ผานมายังไมถึงมือประชาชนอยางแทจริง ประการที่สองคือ งานหลายลักษณะและหลายประเภท
มีหลายหนวยงานรับผิดชอบ แตล ะหนวยงานตางก็มีอํานาจในการวินัจฉัยสั่งการไดคอนขาง
เปนเอกเทศกอใหเกิดความซ้ําซอน อีกทั้งขาราชการยังมีความคิดวาเปนเจานายประชาชน
แม ก ารกระจายอํ า นาจการปกครองให ถึ ง ประชาชนในประเทศไทยจะยั ง ไม
สามารถทําไดอยางสมบูร ณ แตเทาที่ผานมาก็ไดแ สดงใหเห็นถึง ความพยายามของรั ฐบาล
หลายยุ ค หลายสมั ย ในการดํ า เนิ น อย า งดี ที่ สุ ด แม จ ะไม ป ระสบผลตามหลั ก การของ
ประชาธิปไตยอยางสมบูรณ แตก็พัฒนาไปไดแลวระดับหนึ่ง สิ่งที่สามารถยืนยันไดคือ การที่
รัฐบาลไดตรากฎหมายออกมาหลายฉบับในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดระเบียบบริหารราชการ
แผน ดิน รวมไปถึงรัฐ ธรรมนู ญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับป พ.ศ. 2540 ซึ่งไดมี การกําหนด
สิทธิ อํานาจ และหนาที่ของบุคคลไวอยางชัดเจน ในหลายมาตรามีสาระสําคัญหลายสวนใน
กฎหมายดังกลาวที่แสดงใหเห็นถึงความพยายามในการกระจายอํานาจใหกับประชาชน
*

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, โครงการวิจัยเรื่อง การตรวจสอบขององคกรภาคประชาชนในระบบการบริหารงานและ
กิจการสาธารณะของทองถิ่น เสนอตอสถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2546
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ในจํา นวนกฎหมายหลายฉบับที่แสดงถึงความพยายามในการกระจายอํานาจการ
ปกครองไปสูประชาชนใหมากขึ้น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534
เป นฉบับหนึ่ งในกฎหมายดังกล าว พ.ร.บ. ฉบั บนี้ไ ดจัด ระเบียบบริหารราชการแผ นดิ น
ออกเปน 3 สวน ดังนี้
(1)ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง
(2)ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค
(3)ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือการปกครองสวนทองถิ่น คือกิจการ
บางประเภทที่รัฐมอบหมายใหหนวยงานสวนทองถิ่นไปบริหารเอง ทั้งนี้เปนไปตามมาตรา 69
แหง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ที่บัญญัติไววา “ทองถิ่นใดที่เห็นควร
ใหราษฎรมีสวนในการปกครองทองถิ่นใหจัดระเบียบการปกครองเปนราชการสวนทองถิ่น”
ในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2540
ยังไดบัญญัติไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
มาตรา 283 บัญญัติ วา “ทองถิ่ นใดมี ลักษณะที่จะปกครองตนเองได ยอมมี สิท ธิ
ไดรับจัดตั้งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การกํา กับดูแ ลองคกรปกครองสว นท องถิ่น ตองทําเทาที่ จําเปนตามที่กฎหมาย
บัญญัติ แตตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่น หรือประโยชนของ
ประเทศเปนสวนรวม....”
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และผูวาราชการ
จังหวัดมีอํานาจในการควบคุม กํากับ ดูแล การดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาลในขณะที่ผูวาราชการ
จังหวัดและนายอําเภอมีอํานาจในการควบคุม กํากับ ดูแลการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
เพื่ อ ให ก ารดํ าเนิ น งานขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ นดํ า เนิ นการไปอย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด ประโยชน สุ ข ต อ ประชาชนในท อ งถิ่ น โดยตรง กฎหมายจึ ง ได มี
บทบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ลไว เ ป น กรณี ๆ ไป เช น รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงมหาดไทย และผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงาน
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ข
อ
ง
องคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาล ในขณะที่ผูวาราชการจังหวัด และนายอําเภอมีอํานาจ
ในการควบคุม กํากั บ ดูแลการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล เปนต น การควบคุม
กํ า กั บ และดู แ ลดั ง กล า วเป น การควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ล โดยภาครั ฐ ในส ว นของประชาชน
รัฐธรรมนูญไดใหสิทธิและอํานาจในการตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นไวเชนเดียวกัน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนรัฐธรรมนูญที่มีเจตนารมณ สงเสริ มใหประชาชนไดเข ามามี สวนร วมในการปกครอง ทั้ งในระดับชาติและระดั บ
ทองถิ่น และรับรองสิทธิของประชาชน ในการมีสวนรวมในเรื่องของสวนรวมหลายดาน เชน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอม (มาตรา 46, มาตรา 56 วรรคแรก) และการ
จั
ด
ก
า
ร
ด
า
น
สาธารณสุข (มาตรา 52 วรรคสอง) เปนตน นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดวย (มาตรา 286 และมาตรา 287)
การตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครอง
ทองถิ่นโดยภาคประชาชนที่ปรากฎในปจจุบัน แสดงใหเห็น
วา ยังดําเนินไปอยางไมมีประสิทธิภาพ แมจะมีกฎหมาย
รองรับไวคอนขางเดนชัดแลวก็ตาม
อยางไรก็ตาม สภาพการณของการตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท องถิ่น โดยภาคประชาชนที่ ปรากฎในปจจุบัน แสดงให เห็ นว า ยังดําเนิน ไปอยางไมมี
ประสิทธิภาพ แมจะมีกฎหมายรองรับไวคอนขางเดนชัดแลวก็ตาม การบริหารงานที่ไมโปรงใส
ความไมเปนธรรมในการประมูลการกอสราง การปดบังขอมูลขาวสาร รวมตลอดไปจนถึงขาว
ที่ป รากฏตามสื่อ ต างๆ ที่ เ กี่ย วกั บอาชญากรรมในหมู ข องนั ก การเมื อ งระดับ ท องถิ่ น ล ว น
สะทอนใหเห็นถึงความขาดประสิทธิภาพในการตรวจสอบของภาคประชาชนทั้งสิ้น เหตุและ
ผลดังกลาวเชื่อวาสวนหนึ่งเกิดจากชองทางและโอกาสในการตรวจสอบโดยภาคประชาชนยัง
ไมเ ปดกวางเทาที่ควร อีกทั้งระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติในการตรวจสอบยังเปนอุปสรรค
อยูอยางมาก
ดังนั้น จึงเปนการสมควรที่จะไดมีการศึกษากฎเกณฑและกระบวนการตรวจสอบ
รวมทั้งการมีสวนรวมของประชาชนในการเขาไปมีสวนดําเนินงานขององคกรปกครองสว น
ทองถิ่นในลักษณะตางๆ ตามระบอบประชาธิปไตย และหาความเชื่อมโยงระหวางระบบควบคุม
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กํากับ ตรวจสอบขององค กรภาครัฐที่มีต อองคก รปกครองสวนท องถิ่น กับ การตรวจสอบใน
สวนของภาคประชาชน เพื่อ สรางความเขม แข็ งใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่ นต อไปใน
อนาคต

2. วัตถุประสงคหลักของโครงการวิจัย
วัตถุประสงคของโครงการมีดังนี้
2.1 เพื่อศึ กษาสภาพการบริ ห ารงานและจัดการบริ การสาธารณะขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย
2.2 เพื่อศึกษาการมีสว นรวมของประชาชนและองค กรพัฒนาเอกชนในพื้น ที่ที่มี
ตอการบริหารการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการตรวจสอบขององคกรประชาชนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี
2.4 เพื่อเสนอแนะระบบความเชื่อมโยงระหวางการกํากับ ดูแล ขององคกรภาครัฐ
กับระบบตรวจสอบของประชาชนที่มีตอการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

3. ระเบียบวิธีการและกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ของโครงการวิจัย
เพื่อนําไปสู (1) รู ปแบบการมีสวนร วมของประชาชนในการตรวจสอบการ
บริหารงานขององค กรปกครองสวนทองถิ่น (2) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ
สํ
า
ห
รั
บ
ผูบริหาร และ (3) รูปแบบความเชื่อมโยงของการตรวจสอบระหวางภาครัฐและภาคประชาชน
การศึกษานี้ไดกําหนดกรอบการวิจัยไวดังนี้ (ดูแผนภูมิที่ 1 ประกอบ)
1) รวบรวมขอมูลที่จําเปนสําหรับการวิจัย 3 สวน
สวนที่ 1 การเมืองภาคประชาชน ซึ่งรวมถึงองคกรการตรวจสอบ สิทธิ และ
หนาที่ของประชาชนตามกฎหมาย และอื่นๆ
สวนที่ 2 กฎหมาย ระเบี ยบ และข อบั งคั บที่ เกี่ ยวข อง เช น พ.ร.บ.ระเบี ยบ
บริหารราชการแผนดิน รัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ร.บ.สภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล
สวนที่ 3 กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ทั้งตามสิทธิและหนาที่ตามที่
บัญญัติไวในกฎหมาย และตามที่ปฏิบัติจริงในปจจุบัน
2) ทําการวิเคราะหเนื้อหาสาระ (Content Analysis) ขอมูลที่จําเปนทั้ง 3 สวน เพื่อ
ดูค วามเหมาะสม และ/หรือความเปนไปไดในการควบคุ ม กํ ากับ ดู แ ลการบริหารงานของ
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้ง นี้ ในการวิเคราะหดังกลาวผูศึกษาจําเป นตองใชแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของเปนพื้นฐานสนับสนุน
3) ผลของการวิเคราะหในเบื้ องตนถึ งระบบและกลไกในการควบคุม กํากับดูแล
โดยภาครัฐและภาคเอกชน จะถูกตรวจสอบเพื่อยืนยันดวยการศึกษาเฉพาะกรณีกับจังหวัดใน
ภูมิภาคตาง ๆ กอนนําเสนอรูปแบบตาง ๆ ตามเปาหมายของการวิจัย
4) เสนอแนะ
(1) รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชน
(2) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการสําหรับผูบริหาร
(3) รูปแบบความเชื่อมโยงการตรวจสอบระหวางภาครัฐกับภาคประชาชน
อนึ่ ง การเก็บ รวบรวมข อ มูล ในการศึก ษานี้ กระทํ า โดยใช แ บบสอบถาม การ
สัมภาษณ และการศึกษาภาคสนาม โดยมีกลุมประชากรเปาหมายที่สําคัญ 3 กลุม คือ (1) กลุม
ผูบ ริหาร องคก รปกครองท องถิ่น จํานวน 413 ราย (2) กลุ มประชาชน/องค กรประชาชน
จํานวน 123 ราย (3) กลุมนักวิชาการและผูนําชุมชน จํานวน 21 ราย ทั้งนี้ จังหวัดที่ถูกเลือกเพื่อ
ศึกษาหารูปแบบไดกระจายไปตามภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ ประกอบดวย จังหวัดเชียงใหม
เชียงราย กําแพงเพชร สมุทรปราการ ขอนแกน นครราชสีมา ตรัง สงขลา และพัทลุง
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
การทบทวนเอกสารและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
-

การเมืองภาคประชาชน
องคกรการตรวจสอบ
การมีสวนรวมของประชาชน
ฯลฯ

กฎหมายและระเบียบตาง ๆ
- อํานาจหนาที่
- การบริหารกิจการสาธารณะ
ขององคกรทองถิ่น

กระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน
ในการ :
- ริเริ่มโครงการ
- ดําเนินโครงการรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

วิเคราะหระบบและกลไก
แนวคิด/ทฤษฎี

- การควบคุม
- การตรวจสอบภาครัฐ
- การตรวจสอบภาคประชาชน

กรณีศึกษา
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รูปแบบการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการตรวจสอบ

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
และเชิงปฏิบัติการสําหรับ
ผูบริหาร

รูปแบบความเชื่อมโยง
ของการตรวจสอบภาค
ประชาชนกับรัฐ

4. ผลการศึกษา
ผลจากการวิเ คราะหขอ มูล ที่รวบรวมไดทั้ งหมดจากทุกแหล ง ผนวกกั บแนวคิด
และหลั กการในการตรวจสอบการบริ หารงานและกิจ การสาธารณะของทองถิ่น โดยภาค
ประชาชนที่ทบทวนไดทั้งหมด สามารถสรุปเปนผลการศึกษาได 4 ประเด็นสําคัญ ดังตอไปนี้
4.1 บริบทของการตรวจสอบการบริห ารงานขององคกรปกครองส วนทองถิ่ น
โดยภาคประชาชน
1) ทุกฝายซึ่งหมายรวมถึงประชาชน องคกรประชาชน ผูบริหารองคกร
ปกครองสว นท องถิ่น นั กวิ ชาการ และผูนํา องคกรชุมชน มีความเห็น วา การตรวจสอบการ
บริหารงานและกิจการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยภาคประชาชนมีความ
จําเปนและสําคัญ รัฐบาลโดยหนวยงานรับผิดชอบ คือกระทรวงมหาดไทย จําเปนตองกําหนด
นโยบายและมาตรการดําเนินการใหมีการตรวจสอบอยางมี ประสิทธิภาพ เพื่อความโปร งใส
และเพื่อประโยชนของประชาชนและประเทศชาติอยางแทจริง
2)
ประชาชนส วนใหญทราบว าตนเองมีสิ ทธิ ในการตรวจสอบการ
บริ หารงานขององค กรปกครองสวนทองถิ่น ไดหลายลักษณะตามบัญญัติ ของกฎหมาย แต
ในทางปฏิบัติกลับมีขอจํากัดหลายประการที่ทําใหการตรวจสอบไมประสบผลเทาที่ควร
สภาการปกครองท อ งถิ่ น โดยคณะผู บ ริ ห ารและ
สมาชิ ก สภา... เปด โอกาสใหป ระชาชนได มีส ว นร วมในการ
ตรวจสอบนอยมาก
3) สภาการปกครองทองถิ่นโดยคณะผูบริหารและสมาชิกสภา (อบจ. เทศบาล
และ อบต.) ตางทราบดีวา รัฐธรรมนูญไดใหสิทธิแกประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงาน
และกิจการสาธารณะที่พวกตนไดดําเนินการ แตก็เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบนอยมาก
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4) รู ป แบบการตรวจสอบ ไมค วรใหภ าครั ฐ หรื อภาคประชาชนทํ าการ
ตรวจสอบแตเพียงฝายเดี ยว แตค วรประสานความร วมมือในการตรวจสอบเพื่อ ใหเกิดความ
โปรงใส และเปนธรรมมากที่สุดสําหรับการบริหารงานขององคกรปกครองทองถิ่น
5) ในประเด็นของกฎหมายพบวา กอนหนาที่จะมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
ฉบับปพุทธศักราช 2540 การตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปด
ชอ งใหเ ฉพาะองค กรภาครัฐ ในสวนของภาคประชาชนยัง ไมมี กฎหมายรองรับ อยางชัด เจน
การตรวจสอบของภาคประชาชนขณะนั้นจึงออกมาในรูปแบบของการเคลื่อนไหวทางสังคม
(Social movement) เปนสวนใหญ
6) รัฐธรรมนูญฉบับป พุทธศักราช 2540 ซึ่งมีผลบังคับใชอยูในปจจุบันให
สิทธิ กับภาคประชาชนทําการตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองทองถิ่นไวหลาย
ลัก ษณะ เพี ย งแต ต อ งใช เวลาอี กระยะหนึ่ ง เพื่อให ประชาชนเกิ ดการเรี ยนรูจากการกระทํ า
(Learning by doing) การตรวจสอบจึงจะบังเกิดผล อยางเต็มที่
7) ยั ง มี ป ญ หาและอุ ป สรรคอี ก หลายประการที่ ทํ า ให ภ าคประชาชนไม
สามารถทําการตรวจสอบการบริหารงานและกิจการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งปญหาและอุปสรรคดังกลาวจะไดกลาวในลําดับตอไป
4.2 ปญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบ
การวิ เ คราะห ข อ มู ล จากเอกสารประกอบกั บ ข อ มู ล จากผู เ กี่ ย วข อ งและ
สภาพการณที่ปรากฏจริ งในพื้นที่ อาจกลาวโดยสรุป ไดวา สาเหตุที่การตรวจสอบการบริหาร
ข
อ
ง
องค กรปกครองสว นทองถิ่น โดยภาคประชาชนที่ยังไมประสบผลสํ าเร็ จเทาที่ ค วรนั้น เปน
เพราะปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ ดังนี้
ประชาชนมีความคิดและความรูสึกในลักษณะ “ธุระ
ไมใช” ไมมีความสนใจเรื่องการตรวจสอบ คิดวาสิทธิแ ละ
หนาที่ของตัวเองคือ การเลือกตั้งผูแทนเขาไปทํางานเทานั้น
1) ระบบราชการที่การบริหารงานผู กขาดโดยรั ฐ และขาราชการที่ปลูกฝง
จนเปนวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองมานาน ทําใหประชาชนซึ่งแทจริงคือผูเปนเจาของ
อํานาจตามระบอบประชาธิปไตย ขาดความตระหนักและความสนใจอยางจริงจัง ประชาชนมี
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ความคิดและความรูสึกในลักษณะ “ธุระไมใช” ไมมีความสนใจเรื่องการตรวจสอบ คิดวาสิทธิ
และหนาที่ของตัวเองคือ การเลือกตั้งผูแทนเขาไปทํางานเทานั้น
2) ประชาชนสวนใหญยังเขาใจวา การตรวจสอบการบริหารงานและกิจการ
สาธารณะเปนหนาที่ของหนวยงานภาครัฐ เชน สตง. ปปช. อําเภอ และจังหวัด รวมไปถึงการ
ทํ า หน า ที่ ต รวจสอบโดยสมาชิ ก สภาองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น แล ว ภาคประชาชนไม
จําเปนตองเขาทําการตรวจสอบอีก เพราะอาจเปนการทํางานซับซอน
3) นักการเมืองหรือผูที่สนใจจะเปนนักการเมืองทองถิ่นยังขาดวุฒิภาวะทาง
การเมือง (Political maturity) นักการเมืองทองถิ่นจํานวนมากยังเขาใจวา การไดรับเลือกเปน
ตัวแทนของประชาชนเขาไปในสภาคือการเขาไปใชอํานาจและเขาไปบริหารจัดการ (ซึ่งอาจมี
ผลประโยชน ตามมาในภายหลั ง) ยัง ขาดความสํ านึกหรือความผู กพันต อสาธารณะ (Public
minded) ในการเปนตัวแทนที่อาสาเขาไปเพื่อรักษาประโยชนของประชาชน
4) นักการเมื องท องถิ่นส วนหนึ่ง มีร ะบบเครื อข ายเกื้อ กูลสนับ สนุนจาก
นักการเมืองในระดับสูงกวาขึ้นไป เชน ส.อบต. เปนเครือขายของ สจ. ซึ่งเปนเครือขายของ สส.
อี กต อหนึ่ ง เป นต น การบริ หารงานของท อ งถิ่ น จึ ง อาจเป น การสั่ ง การกั น เป น ทอด ๆ เพื่ อ
ตอบสนองความตองการของการเมืองในระดับที่สูงกวา ความตองการของทองถิ่นมักไมไดรับ
การตอบสนองเทาที่ควร การตรวจสอบการบริห ารงานขององค กรทอ งถิ่นกรณีนี้ ทํา ได ยาก
หรือทําไดก็ไมบังเกิดผล
5) เทาที่ประมวลไดสวนหนึ่งจากการศึกษาครั้งนี้ คื อองคกรปกครองสว น
ทองถิ่นบางแห งเป ดโอกาสให ประชาชนทํ าการตรวจสอบไดอย างกว างขวางทั่ วถึ ง แต กลั บ
กลายเปน วา กลุม ประชาชนที่ถูกเป ดโอกาสใหตรวจสอบนั้น คื อ กลุม จัดตั้งของผู บริ หาร
อ
ง
ค
ก
ร
ปกครองสวนทองถิ่นนั่นเอง
6) ระบบเครือญาติ คืออีกเหตุปจจัยหนึ่งที่ถูกจัดวาเปนอุปสรรคสําคัญที่ทํา
ใหการตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสว นทองถิ่น โดยภาคประชาชนไมคอย
ประสบผลสําเร็จ สภาพการณที่พบมากในทองถิ่นชนบทคือ กรรมการบริหารและ/หรือสมาชิก
สภาองค กรปกครองสวนทองถิ่น รวมไปถึงพนั กงานบางสวน คือเครือญาติ ของประชาชนใน
ทองถิ่นนั้นเอง ดวยวัฒนธรรมแบบไทย คือ ความเกรงใจกัน แมจะพบวามีการบริหารงานที่ไม
โปรงใส แตก็มิไดใสใจที่จะทําการตรวจสอบ
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7) ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นพยายามหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือปด
โอกาสการตรวจสอบการบริหารงานของตนเองโดยภาคประชาชน เชน การใชกลุมจัด ตั้งให
ตรวจสอบและการกําหนดเวลาประชุมชี้แจงในชวงที่ประชาชนสวนใหญไมสะดวก เปนตน
8) หน วยงานรัฐสว นกลาง และสว นภู มิภาคมีภาระหน าที่ การงานประจํา
มาก ทําใหภาระการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางหละหลวม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับภาคประชาชนที่ควรไดรับการกระตุน สนับสนุน และสงเสริมใหทํา
หนาที่ตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นถูกมองขามหรือไมไดรับความ
สนใจเทาที่ควร
4.3 รูปแบบในการตรวจสอบโดยองคกรภาคประชาชน
การศึกษาครั้งนี้เสนอแนะรูปแบบการตรวจสอบขององคกรภาคประชาชน
ในระบบการบริหารงานของทองถิ่นไว 3 รูปแบบหลัก ดังนี้
1) ลักษณะการมีส วนรวมในการตรวจสอบโดยกําหนดเปนกฎหมาย หรือ
ระเบียบปฏิบัติ ซึ่งประกอบดวย 3 รูปแบบ
ก. การกําหนดใหองคกรปกครองสวนทอ งถิ่นตองเสนอรางแผนงาน
และรางงบประมาณตอสาธารณชนของทองถิ่นนั้น กอนนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากสภาทองถิ่น
ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนไดมีกรอบอางอิงและขอมูลเพื่อใชในการตรวจสอบการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป
ข. การกําหนดใหองคกรปกครองสวนท องถิ่นแตละแหง โดยเฉพาะ
องคการบริหารสวนตําบลมีสภาที่ปรึกษา ซึ่งสมาชิกประกอบดวยตัวแทนของชุมชนและองคกร
ประชาชน รวมทั้งกลุมตาง ๆ ในทองถิ่นนั้นที่มีความหลากหลาย ทั้งนี้ เพื่อใหขอคิดเห็นตาง ๆ
รวมทั้งการสอดสองดูแลการปฏิบัติงานขององคกรปกครองทองถิ่น
ค. การกําหนดใหมีตัวแทนของชุมชน และ/หรือตัวแทนองคกรประชาชน
จํานวนหนึ่งเขารวมประชุมสภาทองถิ่นทุกครั้ง และการประชุมควรจัดในวันหยุดราชการหรือ
ชวงเย็น รวมทั้ง ใหมีการแจงวาระการประชุ มต อสาธารณชนทราบลวงหนา และแจงสรุป ผล
การประชุมแตละครั้งใหชุมชนไดรับรู
2) ลัก ษณะการมีสวนร วมของประชาชนเพื่อตรวจสอบองคกรปกครอง
ทองถิ่น โดยการดําเนินงานของประชาชนโดยตรง มี 3 รูปแบบ
ใชความเขมแข็งของชุม ชนและองคกรประชาชน
เปนศูนยรวม หรือเครือขายในการตรวจสอบและผลักดันการ
ทํางานขององคกรปกครองทองถิ่น หรืออาจเรีย กวา “สังคม
(หรือชุมชน) ลอมรัฐ”
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ก. รูปแบบการใชความเขมแข็งของชุ มชนและองค กรประชาชนเปน
ศูนยรวม หรือเครือขายในการตรวจสอบและผลักดันการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรืออาจเรียกวา “สังคม (หรือชุมชน) ลอมรัฐ”
ข. รู ป แบบที่รั ฐ เป น ผู มี บ ทบาทสํ าคั ญ ในการกระตุน หรื อ เอื้อ อํ านวย
ให เกิดองค กร หรื อกลุม ประชาชน เพื่อทํางานแขงขั นหรือตรวจสอบองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ค. รู ป แบบการส ง เสริ ม บทบาทของสื่ อ (หนั ง สื อ พิ ม พ วิ ท ยุ และ
โทรทัศน) ใหเปดเวทีหรือพื้นที่แกประชาชนในการแสดงออกเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่นโดย
รัฐอาจใหรางวัลแกสื่อที่มีผลงานดีเดนในดานนี้ รวมทั้งการเปดโอกาสใหองคกรพัฒนาเอกชน
มีบทบาทรวมกับประชาชนในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) ลักษณะการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อการตรวจสอบการทํางานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยรวมมือกันในการทํางาน มี 2 รูปแบบ
ก. รูป แบบการรว มคิ ดและรว มทํ า โดยองค กรปกครองสวนท องถิ่น
เปนผูสร างชองทางใหป ระชาชนหรื อตั วแทนของชุ มชนเขามามี สวนร วมในโครงการต าง ๆ
ตลอดทั้งกระบวนการ หรืออาจเอื้ออํานวยใหประชาชนเปนผูดําเนินการเองทั้งหมดก็ได
ข. รู ป แบบที่ อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น สร า งเวที ห รื อ โอกาสให
ประชาชน รวมทั้งฝายอื่น ๆ ไดแสดงออกเกี่ยวกับการทํางานของทองถิ่น
รูปแบบการตรวจสอบการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดย
การมีสวนรวมของภาคประชาชนดังกลาวขางตน เปนขอเสนอแนะที่เกิดจากการศึกษาวิจัย ซึ่ง
เปนรูปแบบที่นํา มาเสนอโดยภาพรวม มิไดหมายความวาจะตองปฏิบัติพรอ มกันทั้งหมด แต
ควรนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับแตละหนวยการปกครองทองถิ่น และเงื่อนไขของแตละ
พื้น ที่ หรือแตล ะชุมชน ขอ ที่ควรตระหนัก ประการหนึ่ งคื อ การเปลี่ ยนแปลงของสัง คมไทย
โดยเฉพาะในทางดานการเมืองการปกครอง ปญหาหลักไมใชเรื่องของทางเทคนิคเทานั้น แต
เกี่ยวของกับปจจัยหลายอยางไมวาพัฒ นาการทางดานประวัติศ าสตร เศรษฐกิจ การศึกษาและ
วัฒ นธรรม และอื่น ๆ รวมทั้งการใชร ะยะเวลาที่ ไมส ามารถกํ าหนดได วาชา หรื อเร็ วแคไ หน
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เพราะฉะนั้น คงไมสามารถบอกไดวาผลจะเกิดขึ้นเมื่อไร และมากนอยแคไหน อยางนอยที่สุด
การวิจัย ในลัก ษณะเชนนี้ชวยทําให มองเห็น แนวทางในการที่จะปรับปรุงและพัฒนาการ
ปกครองทองถิ่นของไทยวาเปนสิ่งที่ไมเกินกวาวิสัยที่จะเปนไปได

แผนภูมิที่ 2 ภาครัฐและภาคประชาชนกับการตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ภาครัฐ

การบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

ภาคประชาชน

สภาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

การวางแผน / งบประมาณ

ประชาชน

กระทรวง / กรม

ประชาชน / องคกร

การดําเนินโครงการ

อําเภอ / จังหวัด

สื่อมวลชน / NGOS

การติดตาม / ประเมินผล
สตง. / ปปช.

สภาตรวจสอบ

แผนภูมิที่ 3 รูปแบบการตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยภาค
ประชาชน
กิจกรรม / ลักษณะ
การตรวจสอบ

รูปแบบการตรวจสอบ
ประชาชน
(ตามกรอบของกฎหมาย)
ประชาชน + องคกร
ประชาชน

การบริหารงาน
และกิจการ
สาธารณะของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น







การรองเรียน
การฟองศาล
การแจงขาว
การประทวง
การเขาชื่อถอดถอน

 ประชาคม
 เครือขายการตรวจสอบ
 เวทีแสดงความคิดเห็น
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ประชาชน + องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ประชาชน + อําเภอ /
จังหวัด / กระทรวง

5. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ

รวมคิดรวมทํา
การเปดเผยขอมูล
การเปดโอกาสใหรวม
สนับสนุนการสราง
เครือขายการตรวจสอบ
 การสรางความตระหนัก
/จิตสํานึก
 ประสานการตรวจสอบ
กับ สตง. / ปปช.





เพื่อให รู ปแบบการตรวจสอบการบริหารงานและกิจ การสาธารณะขององคกร
ปกครองทองถิ่น รวมตลอดจนการมีสวนรวมในการตรวจสอบโดยภาคประชาชนดํา เนิน ไป
อยางมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนตอชุมชนทองถิ่นโดยตรง และเกิดผลตอการพัฒนาประเทศ
โดยสวนรวม การศึกษานี้ขอเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับผูบริหารและขอเสนอแนะ
เชิงปฏิบัติสําหรับผูปฏิบัติซึ่งมีหนาที่เกี่ยวของ และ/หรือรับผิดชอบดังตอไปนี้
5.1 ขอเสนอแนะระดับนโยบาย
1) ต อ งสร า งความตระหนั ก และจิ ต สํ า นึ ก พื้ น ฐานด า นการเมื อ งการ
ปกครอง โดยเฉพาะอยางยิ่งการปกครองสวนทองถิ่น ใหแกประชาชนอยางทั่วถึงและตอเนื่อง
สาระสําคัญในการสรางความตระหนักตองประกอบดวยสิทธิ บทบาท และอํานาจหนาที่ของ
บุคคลตามกฎหมาย ทั้งนี้ควรเนนสิทธิ บทบาท และอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนสําคัญ
2) ตองรักษาและสรางเสริมวุฒิภาวะทางการเมือง (Political maturity)
ใหกับ นัก การเมื อง และผูที่ สนใจจะสมั ครเปน ผูแ ทนของประชาชนในการเปน นัก การเมือ ง
ระดับทองถิ่น ทั้งนี้ วุฒิภาวะทางการเมืองดังกลาวนอกจากพื้นฐานความรูโดยทั่วไปแลว ควร
มุงเนนการสรางคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมทางการเมืองดวย
3) อําเภอ จังหวัด และกระทรวงมหาดไทยแลวแตกรณีตองกําหนดให
องคกรปกครองทองถิ่นภายใตการกํากับดูแลตามกฎหมาย คือ องคการบริหารสวนตําบล องคการ
บริหารสวนจังหวัด และเทศบาล เปดเผยขอมูลที่เปนขอมูลสาธารณะใหประชาชนไดรับทราบ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง งบประมาณ และแผน/โครงการพัฒนาโดยผานสื่อลักษณะตาง ๆ
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4) รัฐโดยหนวยงานที่รับผิดชอบการบริหารราชการสวนทองถิ่นรวมกับ
หนวยราชการบริหารสวนภูมิภ าคตองสรางเสริมศักยภาพและความเขมแข็งใหกับชุมชนและ
องคกรภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองทองถิ่น
5) ให มี ค ณะกรรมการตรวจสอบเฉพาะกิ จ (หรื อ อาจเรี ย กว า สภา
ตรวจสอบ) เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการบริหารงานและกิจการสาธารณะขององคกรปกครอง
ทองถิ่นเปนรายแผนงานหรือโครงการ
6) หน วยงานตรวจสอบของรั ฐต องประสานความรวมมืออยางใกลชิด
และเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคกรภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มิใชตางฝายตางตรวจสอบ ซึ่งอาจทําใหการดําเนินการขาดประสิทธิภาพ
7) แผนงานหรือโครงการพัฒนาตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หากเปนไปไดควรเปดโอกาสใหประชาชนหรือองคกรภาคประชาชนมีสวนรับผิดชอบดําเนินการ
8) รัฐ โดยหน วยงานที่รับผิ ดชอบการบริหารราชการสว นท องถิ่น ตอง
กําหนดมาตรฐาน และขั้นตอนการตรวจสอบการบริหารกิจการสาธารณะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นลักษณะตาง ๆ เชน การสาธารณสุข การศึกษา และสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
ไวใหชัดเจน เพื่อใหภาคประชาชนสามารถใชเปนสื่อหรือชองทางในการตรวจสอบไดสะดวก
5.2 ขอเสนอแนะระดับปฏิบัติ
5.2.1 ระดับบริหารราชการสวนกลาง :
(1) กระทรวงมหาดไทยโดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
กําหนดหลักสูตร ระยะเวลา รวมทั้งกลุมเปาหมายสําหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสราง
ความตระหนักและจิตสํานึกใหกับประชาชน และวุฒิภาวะทางการเมืองใหกับนักการเมือง
(2) กระทรวงมหาดไทยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการประชุมเชิง
ปฏิ บั ติ การ รวมทั้ งการจั ดหาบุ คลากรที่ จะทํ าหน าที่ เป นวิ ทยากร (ซึ่ งอาจเป นบุ คลากรของ
กระทรวง หรือนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา)
(3) กําหนดมาตรฐานและขั้นตอนการตรวจสอบการบริหารงานของ
องคการปกครองสวนทองถิ่น โดยจัดทําเปนเอกสารเผยแพรเพื่อประชาชน โดยทั่วไปสามารถใช
เปนสื่อ และชองทางในการดําเนินการตรวจสอบ
(4) กรมส ง เสริ ม การปกครองส ว นท อ งถิ่ น ร ว มกั บ จั ง หวั ด และ
อําเภอจัดใหมีการประชุม สัญจรเพื่ อชี้ แจง/ใหความรูแ กประชาชนดานการเมื องการปกครอง
ในขณะเดียวกันก็รับฟงความคิดเห็นจากประชาชนควบคูไปดวย
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(5) กระทรวงมหาดไทยร วมกับองค กรตรวจสอบภาครั ฐ เช น
สตง. และ ปปช. เปนตน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารงานและกิจการสาธารณะ เพื่อ
ความโปรงใสใหกั บองค กรปกครองสว นทองถิ่นทั่วประเทศ โดยกําหนดเปนรายพื้นที่ อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง
5.2.2 ระดับบริหารราชการสวนภูมิภาค :
(1) อําเภอ และจัง หวั ดรวมมือกับกรมสง เสริ มการปกครองสว น
ทองถิ่ น จัดประชุมเชิงปฏิบั ติการเพื่ อสรางความตระหนักและจิต สํานึก ดานการเมื องการ
ปกครองให กับประชาชน และสรางวุฒิภาวะทางการเมืองใหกับนัก การเมือง ทั้งนี้การเรีย น
การสอนผานระบบการศึกษานอกโรงเรียนนาจะเปนประโยชนอยางมาก
(2) อําเภอ หรือจังหวัดแลวแตกรณีชี้แจง/ออกประกาศใหองคก ร
ปกครองสวนทอ งถิ่นตองเปดเผยขอ มูลสาธารณะ โดยเฉพาะอยางยิ่งงบประมาณ และแผน/
โครงการพัฒนาใหประชาชนทราบ
(3) อําเภอ และจังหวัดสนั บสนุนใหองคกรปกครองสวนท องถิ่น
จัดประชุม ประชาชน/ ประชาคม (Town/community meeting) เพื่อชี้แจงการบริหารงาน
ดานตาง ๆ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
(4) อําเภอและจังหวัดเปดโอกาสใหสื่อมวลชน และกลุมประชาชน
รวมทั้งองคกรพัฒนาเอกชน (NGO) เขาไปมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดอยางเสรีตามกรอบของกฎหมาย
(5) สนั บ สนุ น ให ภ าคประชาชนจั ด ตั้ ง สภาตรวจสอบ หรื อ
คณะกรรมการตรวจสอบเฉพาะกิจการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยอําเภอ
และจังหวั ดอาจทํ าหนาที่ เป นที่ ปรึ กษาในเรื่ องของโครงสราง การไดมาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และการทําหนาที่ในการตรวจสอบ
(6) อําเภอ และจัง หวั ดตองสนั บสนุ นองคกรภาคประชาชนทุ ก
รูปแบบภายใตกรอบของกฎหมายในการสรางเครือข ายและความเขมแข็ง เพื่อการตรวจสอบ
มิใชทําหนาที่คอยปอ งกันหรือปราบปรามการรวมกลุมของประชาชนที่จะทําการคัดคานหรือ
ตอตานการบริหารงานหรือกิจการสาธารณะของหนวยงานรัฐแตเพียงอยางเดียว
5.2.3 ระดับบริหารราชการสวนทองถิ่น :
(1) องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ตอ งประกาศข อมู ล สาธารณะ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง งบประมาณและแผน/โครงการพัฒนาใหประชาชนทราบอยางทั่วถึง โดยผาน
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สื่อลักษณะตาง ๆ เชน ปายประกาศ หอกระจายขาว หนังสือพิมพทองถิ่น วิทยุชุมชน และ/หรือ
การประชุมชี้แจง เปนตน
(2) องค กรปกครองสวนทองถิ่นตองเปดโอกาสใหองค กรภาค
ประชาชนมีสวนรวมในการบริ หารกิจการตาง ๆ ภายใหกรอบของกฎหมาย โดยควรเริ่ม ตน
ตั้งแตการวางแผน/งบประมาณ การดําเนินงาน และการติดตามตรวจสอบทั้งนี้เพื่อความโปรงใส
และประโยชนของประชาชนในพื้นที่
(3) องคกรปกครองสวนทอ งถิ่นรวมมือกับภาคประชาชนในการ
บริหารกิจการสาธารณะในลักษณะของการ “รวมคิด รวมทํา” องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจ
จัดสรรงบประมาณใหภาคประชาชนดําเนิน โครงการพัฒนาตามศักยภาพ หรือเปดโอกาสให
บุคคล หรือผูประกอบการภายในทองถิ่ นประมูลงานไดอยางโปรงใสและยุติธรรม หรือองค กร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับการพัฒนาโดยภาคประชาชนเปนผูดําเนินการ
(4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมมือกับกลุมหรือองคกรชุมชน
ในพื้ นที่ เชน วัด สถานศึ กษา และสื่ อมวลชน เป นต น เพื่ อการดําเนินกิ จกรรมตามโครงการ
พัฒนาตาง ๆ อยางโปรงใส และมีประสิทธิภาพ
5.2.4 องคกรภาคประชาชน :
(1) ผูนํ าชุมชนหรื อผูนํากลุมองค กรชุมชน เชน กลุมแมบาน กลุม
เกษตรกร หรือกลุ มสหกรณที่มีความเขมแข็งรวมเปนแกนนํา ในการกระตุนใหป ระชาชนมี
ความรู ความเขาใจในเรื่องการเมืองการปกครอง และรวมตรวจสอบการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อประโยชนสุขของพวกเขาเอง
(2) ตองแสวงหาและเสริมสร างความเปนจิตสาธารณะ (Public
minded) ใหเกิดขึ้นในหมูประชาชนใหมากที่สุด ความคิดในลักษณะ “ธุระไมใช” ตองหมดไป
ในเรื่ องของการดํา เนิ นงานเพื่อ ประโยชนต อส วนรวม การปฏิ บัติ ในลัก ษณะนี้ อาจทํ าไดง าย
โดยอาศัยบุคคลที่มีลักษณะเปนผูนํา เชน เจาอาวาส (สภาลานวัด) หรือแกนนํากลุม (สมัชชา
ตรัง) เปนตน รวมเปนผูใหความรูและสรางจิตสํานึก
(3) องคกรภาคประชาชน ตองติดตามการบริหารกิจการสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางใกลชิดในฐานะที่ตนเองเปนผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรง
การดําเนินการในลัก ษณะนี้อ าจเปนไปในรูปแบบของการรวมกลุม รองเรียน การฟองร องตอ
ศาลปกครอง หรือการแจงขาวไปยังสื่อตาง ๆ (เชน กรณีรายการทุกขช าวบาน/ชอง 5 อาสา
คลายทุกข/ชวงนี้ชี้แนะ/หรือฟองดวยภาพ เปนตน
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(4) องคกรภาคประชาชนตองประสานและทํางานอยางใกลชิดใน
การตรวจสอบกับองคกรภาครัฐ เชน สตง. ปปช. อําเภอ และจังหวัด เพื่อใหแนใจวาตรวจสอบ
ในเรื่องเดียวกัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพของการตรวจสอบคือเปาหมายที่สําคัญ



การพัฒนาขีดสมรรถนะของสวนกลางและสวนภูมิภาค
ในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประสิทธิ์ การกลาง *

บทนํา

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศัก ราช 2540 เปนรัฐธรรมนูญที่
กําหนดหลักการและแนวทางเกี่ยวกับการกระจายอํานาจสูทองถิ่นไวอยางชัดเจน กลาวคือ ใน
ด
า
น
หลักการ รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระในการกําหนดนโยบาย
การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และกําหนดใหการกํากับ
ดูแ ลองค กรปกครองสว นทองถิ่นต องทําเทาที่จําเปน และตองเปนไปเพื่อการคุ มครอง
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่น หรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม (มาตรา 282
มาตรา 283 มาตรา 284) สวนในดานแนวทางการกระจายอํานาจนั้น ไดกําหนดวิธีการ
แ
ล
ะ
ขั้นตอนในการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางละเอียด โดยบัญญัติใหมี
กฎหมายกํา หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกอ งคกรปกครองสวนท องถิ่ นที่ มี
สาระสําคัญคือ การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะระหวางรัฐ
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง และการ
จัด สรรสัด สวนภาษี แ ละอากรระหวา งรัฐกับองค กรปกครองสวนท องถิ่น โดยคํ านึง ถึง
ภาระหนาที่ของรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่ น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่ น
ดวยกันเอง (มาตรา 284)
นอกจากนี้ ในสวนของการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐธรรมนูญ
ได กําหนดใหอ งคกรปกครองส วนทองถิ่ นมีห นา ที่ค วามรับผิ ดชอบกว างขวางกว าเดิมหลาย
*

กลุมงานวิจัยและพัฒนา สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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ประการ เชน กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีข องทองถิ่น การจัดการศึกษาและการฝกอาชีพตาม
ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถิ่นนั้น ๆ และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการ
การบํ ารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูในเขตพื้นที่
ของตน รวมไปถึงการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมอีกดวย (มาตรา 289 และ
มาตรา 290)
จากทิ ศทางตามบทบัญ ญัติแหง รัฐ ธรรมนูญดัง กลาว และตามพระราชบัญญั ติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ซึ่งมีผลทําใหกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ตองถายโอนภารกิจของหนวยงานไปยังองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ ใหแลวเสร็จภายในป 2549 นั้น ทําใหระบบความสัมพันธ
ระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น โดยเฉพาะในสวนที่วาดวยการกํากับดูแล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปรับเปลี่ยนไปในประการสําคัญที่จะตองเปนไปเพื่อสงเสริม
สนั บ สนุ น ให ท อ งถิ่ น มี ก ารบริ ห ารจั ด การงานท อ งถิ่ น ที่ ดี
(Good
Local
Governance) และตลอดทั้งใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดบริการสาธารณะให
มีคุณภาพ มาตรฐานตามที่ประชาชนมุงหวัง เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
หรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม
การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทยที่ผานมานั้นอาจกลาวได
วา มุงเนนไปในลักษณะควบคุมการกระทํา และควบคุมตัวบุคคล หรือองคกร เพื่อใหเปนไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ มากกวาที่จะเปนไปเพื่อ
สงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถิ่น หรือกลาวอีกนัยหนึ่งระบบการกํากับดูแลที่
เปนอยูยั ง ไม พัฒนาไดทันกับการขยายตัวขององค กรปกครองสวนท องถิ่นในสภาพการณ
ปจจุบัน
ในการนี้ สถาบัน ดํารงราชานุภาพ ในฐานะที่เปนหนวยงานทางวิชาการที่ ทํา
หนาที่วิจัยและพัฒนา (R & D) ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนงาน
ของกระทรวงมหาดไทย จึงมอบหมายให สถาบันการศึกษาของรัฐทําการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ขึ้น
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เสริมสรางความเขมแข็งใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานตาง ๆ ในอนาคต

เ พื่ อ

วัตถุประสงคของการวิจัย

โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาขีดสมรรถนะของสวนกลางและสวนภูมิภาคในการ
กํากับดูแลองค กรปกครองสวนทองถิ่น ” เป นโครงการที่มี จุดมุง หมายใหมีการเสนอกรอบ
แนวคิดใหม ในเรื่องการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในบทบาทของราชการบริหาร
สวนกลางและราชการบริ หารสวนภู มิภาค โดยไมจํา กัด แตเฉพาะในสวนที่ เกี่ย วของกับ
กระทรวงมหาดไทยเทานั้น หรือเปนไปโดยเฉพาะแตภายใตกรอบกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ขอบังคับตาง ๆ ที่ใชอยูในปจจุบันเทานั้น แตจะหมายรวมถึงกระทรวง ทบวง กรมอื่น
ที่เกี่ยวของดวย ทั้งนี้ โดยขอเท็จจริงที่วา กระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ จะตองถายโอนงาน
ของรัฐไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติจัดทําแทน ตามแผนการกระจายอํานาจฯ ซึ่ง
หนวยงานตาง ๆ เหลานั้นจะตองมีหนาที่สงเสริม ชวยเหลือ สนับสนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไปในตัวดวย
วัตถุประสงคของโครงการนี้ มีดังนี้
1. ศึกษาลักษณะการควบคุม กํากับดูแล องค กรปกครองสวนทองถิ่นของ
สวนกลาง และสวนภูมิภาคในภาพรวมที่เปนอยูในปจจุบัน
2. เสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับขอบเขตอํานาจการควบคุ ม กํากับดูแ ล การ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในบทบาทของฝายปกครองที่ชัดเจนและเปนไป
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกทองถิ่นอยางยั่งยืนในอนาคต
3. เสนอกรอบแนวคิดหลัก และขอเสนอแนะใหแกสวนกลางและสวนภูมิภาค
ในการพัฒนาการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
และเสริมสรางหลักประกั นในเรื่องคุณภาพ มาตรฐานงาน การจัดทํ าบริการสาธารณะของ
ทองถิ่น
4. เสนอแนวทางหลักในการยกราง / ปรับปรุงกฎหมายอื่นที่จําเปน เพื่อใหการ
กํากับ ดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับกระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวง ทบวง กรมอื่น ใหมีขอบเขตอํานาจหนาที่ที่ชัดเจน
ดูรายละเอียดใน คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาขีดสมรรถนะของ
สวนกลางและสวนภูมิภาคในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น. (รายงานฉบับสมบูรณ) เสนอตอ
สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2546.
**
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ขอบเขตการศึกษาวิจัย

1) การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ปรัชญา หรือกรอบแนวคิด ในเรื่องการ
ควบคุม การตรวจสอบ และการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นของตางประเทศ
อยางนอย 5 ประเทศที่มีระบบ และ/หรือตางกัน นํามาใชเปรียบเทียบกับกรณีของไทย
2) ศึกษาระบบความสัมพันธระหวางสวนกลาง (และสวนภูมิภาค) กับทองถิ่น
ในแงของการควบคุม การกํากับดูแล และการประสานงานในกรณีประเทศไทยเปรียบเทียบกับ
ตางประเทศตามขอ 1)
3) ศึกษาลักษณะการควบคุ ม กํากับดูแ ล องคกรปกครองสวนทองถิ่นของ
สวนกลางและสวนภูมิภาค และปญหาอุปสรรคทั้งในแงกฎหมาย และวิธีปฏิบัติงาน
4) ศึก ษาความเชื่ อมโยงระหว างกลไกการควบคุ ม กํากับ ดูแลของภาครั ฐ
(สวนกลาง สวนภูมิภาค) กับการตรวจสอบดูแลขององคกรภาคประชาชน เพื่อใหทองถิ่นมี
การบริหารจัดการที่ดี
5) วิเ คราะหข อบเขตอํานาจหนาที่ ตามกฎหมายของราชการบริหารสวนกลาง
และสวนภูมิภาคในการควบคุม กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานตาง ๆ
6) เสนอกรอบแนวคิดใหมวา ดวยการกํา กับ ดูแลองคกรปกครองสว นท องถิ่น
ของไทย ที่เหมาะสม โดยประยุกตจากกรณีของตางประเทศ
7) ศึกษาเงื่อนไขที่จําเปนในการพัฒนาขีดสมรรถนะในการกํ ากับดูแล องคกร
ปกครองส ว นทอ งถิ่ นของไทยให มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
และสอดคล องกั บ เจตนารมณ ข อง
รัฐธรรมนูญ
8) เสนอแนะแนวทางให แ ก ห น ว ยงานในส ว นกลาง
และส ว นภู มิ ภ าค
โดยเฉพาะอยางยิ่งฝายปกครอง ในการกํากับดู แล องคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการ
บริหารงาน การจัดทํ าบริการสาธารณะของทองถิ่น เพื่อใหทองถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี
(Good Governance)
9) เสนอแนวทางหลักในการยกราง / ปรับปรุงกฎหมายอื่นที่จําเปน เพื่อใหเกิด
ระบบการกํากับดูแล องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตกรอบแนวคิดใหมและแนวทางการ
กระจายอํานาจของรัฐ

วิธีการศึกษาวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีการจัดเก็บขอมูลทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดย
จัดเก็บขอมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ และกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
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สัม ภาษณ ผูบ ริห ารระดั บสู งของหน วยงานในสวนกลาง สวนภู มิภาค และสวนท องถิ่น
ประกอบดวย อธิบดี ผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด นายอําเภอ
ประธาน
นายกองค การบริห ารสวนจั งหวัด นายกเทศมนตรี (นคร/เมื อง/ตํา บล)
คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งสิ้น 33 คน และทอดแบบสอบถาม
ไ
ป
ยั
ง
ก
ลุ
ม
เปาหมายโดยการสุมตัวอยาง รวมทั้งสิ้นประมาณ 200 คน

ผลการศึกษาวิจัย

ก. ลักษณะการควบคุมกํากับดูแล
ลั ก ษณะการควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ลองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ของ
สวนกลางและสวนภูมิภาคในภาพรวมที่ เปนอยูในปจจุบัน เปนการควบคุ มกํากับดูแลตาม
กฎหมาย และกฎ ระเบียบตาง ๆ โดยรูปแบบในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อ
า
จ
ก
ล
า
ว
ไดวา มี 2 รูปแบบที่สําคัญ ดังนี้
(1) รูปแบบการกํากับเหนือการกระทํากิจกรรมตาง ๆ เชน การออก
กฎระเบียบขอ บัง คับ ทั่วไปของท องถิ่น การออกคําสั่งวินิจฉัย การกระทําสัญญาทางการ
ปกครองและการปฏิบัติการอื่น ๆ
(2) รูปแบบการกํากับเหนือบุคคลและเหนือองคกร เชน การยุบสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น การออกคําสั่งพักการปฏิบัติงาน หรือการไลออกจากตําแหนง
อนึ่ง การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาล ระดับ
องคการบริหารสวนจังหวัด และระดับองคการบริหารสวนตําบล มีลักษณะเฉพาะในแตละ
ดาน ดังนี้
การกํากับดูแลเทศบาล
การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาล สวนกลาง และ
สวนภูมิภาค ใชการกํากับดูแลทั้งในดานการกระทํา ตัวบุคลากร และองคกร การกํากับดูแลการ
กระทําของเทศบาลจากสวนกลาง และสวนภูมิภาค มี 3 ลักษณะ คือ
1. การใชมาตรฐานทั่วไป ไดแก การอนุมัติ การเพิกถอน หรือการ
ระงับการกระทํา การชี้แจง แนะนํา การตักเตือน โดยผูวาราชการจังหวัด หรือรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย
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2. การใชม าตรการทางกฎหมายในรูปของพระราชบัญญัติ เทศบาล
พ.ศ. 2496 ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ
- กฎหมายกําหนดใหสวนกลางตองดําเนินการ เชน การยกฐานะ
เทศบาล หรือการกําหนดระเบียบของพนักงานเทศบาล เปนตน
- กฎหมายกําหนดใหสวนกลางออกเปนระเบียบ เชน ขอบังคับการ
ประชุม การจัดทํางบประมาณ เปนตน
- กฎหมายกําหนดให สวนกลางประกาศในราชกิจ จานุ เบกษา
เชน ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจเปรียบเทียบคดีที่ละเมิดตอเทศบัญญัติ
3. การใช มาตรการตรวจสอบการเงิ นและทรั พย สิ น
และการ
ปฏิบัติงานทางปกครองของเทศบาล เปนตน
การกํากับดูแลตัวบุ คลากรและองคกรของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจยุบสภาเทศบาลได
มีอํ านาจใหสมาชิ กสภาเทศบาล หรื อเทศมนตรีอ อกจากตํ าแหนงได (ในกรณีที่ มีค วาม
ประพฤติเสื่อมเสียแกเกียรติศักดิ์ของตําแหนง หรือเสื่อมเสียแกเทศบาล หรือราชการ) เชน
ก
ร
ณี
ก
า
ร
ยุบสภาและการใหนายกเทศมนตรีของเทศบาลมาบตาพุด ออกจากตําแหนง เปนตน
การกํากับดูแลองคการบริหารสวนจังหวัด
การกํ ากั บดูแลองค กรปกครองส วนทองถิ่นระดั บองค การบริ หารส วน
จังหวัด สวนกลาง และส วนภูมิ ภาคใชการกํากับดูแลทั้งในการกํากับ ดูแ ลการกระทํ า ตัว
บุคลากร และองคกร
ในสวนของการกํากับ ดูแ ลการกระทําขององคก ารบริหารสวนจังหวั ด
จากสวนกลาง และสวนภูมิภาค มี 3 ลักษณะ คือ
1. การใชมาตรการทั่วไป ไดแก ผูวาราชการจังหวัดเปนผูอนุมัติ
ขอบัญญั ติองคการบริหารสว นจั งหวั ด การยับยั้งการปฏิบั ติการของนายกหรือรองนายก
องคการบริหารสวนจังหวัด หรือการเพิกถอนมติของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดได การ
อนุมัติการทํากิจการนอกเขต การอนุมัติการกูเงิน การใหเงินอุดหนุน การสนับสนุน การ
แนะนําโดยการใชการฝกอบรม เปนตน
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2. การใชม าตรการทางกฎหมายในรูปของพระราชบัญญัติ องคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ระเบียบขอบังคับการประชุม และประกาศ ซึ่งเปนอํานาจ
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
3. การใช มาตรการตรวจสอบการเงิ นและทรั พย สิ น
และการ
ปฏิบัติงานทางปกครองขององคการบริหารสวนจังหวัด เปนตน
การกํากับดูแลตัวบุคคลและองคกรขององคการบริหารสวนจังหวัด ตาม
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 กําหนดใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ
สอบสวนขอเท็จจริง หรือใหสมาชิกสภาขององคการบริหารสวนจังหวัดชี้แจงการปฏิบัติงาน
ข
อ
ง
ตนเอง ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งใหสมาชิกสภาขององคการบริหารสวนจังหวัดออกจาก
ตํา แหน งได ในขณะที่รัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทยก็มีอํานาจสั่งการใหสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดออกจากตําแหนงไดเชนเดียวกัน
ผูที่เขามากํากับดูแลองคกรขององคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย
นายอําเภอ ผูวาราชการจังหวัด รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และองคกรจากสวนกลาง
อื่น ๆ เชน คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ศาลปกครอง เปนตน
การกํากับดูแลองคการบริหารสวนตําบล
การกํา กับ ดูแ ลองค กรปกครองสว นท องถิ่ นระดั บองค การบริหารสว น
ตําบล สวนกลาง และสวนภูมิภาค ใชการกํากับดูแลทั้งในการกํากับดูแลการกระทํา ตัวบุคลากร
และองคกร
ในสวนของการกํากับดูแลการกระทําขององคการบริหารสวนตําบลจาก
สวนกลาง และสวนภูมิภาค มี 3 ลักษณะ คือ
1. การใชมาตรการทั่วไป ไดแก นายอําเภอเปนผูอนุมัติขอ บังคั บ
งบประมาณรายจายขององคการบริหารสวนตําบล และหากมีความขัดแย งเกิดขึ้นระหวาง
นายอําเภอกับองคการบริหารสวนตํ าบลในเรื่อ งข อบั งคั บงบประมาณรายจาย ผูวาราชการ
จังหวัดจะเปนผูพิจารณาวินิจฉัย
2. การใชมาตรการทางกฎหมายในรูปของพระราชบัญญัติ สภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ระเบียบขอบังคับการประชุม และประกาศ ซึ่ง
เปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
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3. การใชมาตรการตรวจสอบการเงินและทรัพยสินและการปฏิบัติงาน
ทางปกครองขององคการบริหารสวนตําบล เปนตน
การกํากับดูแลตัวบุคลากรและองคกรขององคการบริหารสวนตําบลตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 กําหนดใหนายอําเภอ
ดูแ ลการเลื อกตั้ง ใหมีค วามบริสุ ทธิ์ ยุติธ รรม และใหนายอํา เภอแตง ตั้ง ประธาน รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
นอกจากนั้ น
นายอํ า เภอสามารถที่ จ ะเรี ย กสมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
กรรมการบริหาร พนักงานสวนตําบล และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลมาชี้แจงและ
สอบสวน พรอมทั้งเรียกเอกสารรายงานใด ๆ จากองคการบริหารสวนตําบลได สวนผูวา
ราชการจังหวัดมีอํานาจใหสมาชิกสภาขององคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน หรือ
แ พ ท ย ป ร ะ จํ า ตํ า บ ล
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
ทั้งคณะ หรือบางคนออกจากตําแหนงได และมีอํานาจสั่งยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลได
ตามคําเสนอแนะของนายอําเภอ
ผูที่เขามากํากับดูแลองคกรขององคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย
นายอําเภอ ผูวาราชการจังหวัด รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และองคกรจากสวนกลางอื่น
ๆ เชน คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ศาลปกครอง เปนตน
ข. ปญหาและอุปสรรคในการกํากับดูแล
1) ส ว นกลางกํ า หนดเป า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค ใ นการควบคุ ม
กํากับ ดูแล โดยไมมีความชัดเจน และยากตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในสวนกลางและ
สวนภูมิภาค
2) ตัวกฎหมาย (ในดานการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติ) ที่บัญญัติไว
ไมมีความชัดเจน เชน กฎหมายสิ่งแวดลอม และกฎหมายยาเสพติด เปนตน
3) ตัวกฎหมาย (ในดานการกําหนดกรอบอํานาจ) ที่บัญญัติไวไมมี
ความชัดเจน จนยากตอการใชดุลพินิจในการตัดสินใจของเจาหนาที่สวนกลางและสวนภูมิภาค
4) ไมสามารถที่จะดําเนินการควบคุมผูมีอิทธิพลในทองถิ่นได ทําให
เกิดความไมเปนธรรมในการกํากับ ควบคุม ดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) เจาหนาที่สวนภูมิภาคที่ทําหนาที่กํากับ ควบคุม ดูแลมีจํานวน
นอย
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6) เจา หนาที่ของสวนภูมิ ภาคมีจํานวนนอย ทําใหไม สามารถดูแ ล
องคการบริหารสวนทองถิ่นไดอยางทั่วถึง และยังผลใหมีการปฏิบัติงานที่ลาชา
7) ขาดเจาหนาที่นิติกรที่ทํางานประจําในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
ทําใหเมื่อเกิดปญหาในเรื่องกฎหมายตองสงเรื่องเขามาใหสวนกลางพิจารณาวินิจฉัยมาก
8) เจาหนาที่ของสวนภูมิภ าค ขาดความรูและความเขาใจในบริบท
ทางสั งคม วัฒนธรรมประเพณี และยังขาดความรูความเขาใจอยางเพียงพอในตัวบทกฎหมาย
ระเบียบขอบังคับ ตาง ๆ
9) สวนกลางออกกฎ ระเบี ยบข อบั งคั บ ที่ ให ระยะเวลาในการ
ดําเนินการนอย ทําใหทองถิ่นปฏิบัติจัดทําไมทัน เชน การจัดทํารายงานประจําป
10) ระบบการตรวจสอบของสวนกลาง เชน ระบบงบประมาณ ไมมี
ความสอดคลองกับลักษณะขององคการบริหารสวนทองถิ่น และการที่ส วนกลางไมกล าที่จะ
จัดสรรเงินงบประมาณ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามกฎหมายกระจายอํานาจ
ฯ กอใหเกิดปญหาความสับสนและความไมเขาใจ จนทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนทองถิ่น
11) นโยบายของสวนกลางและของสวนภูมิ ภาค บางครั้งมี ลักษณะที่
ขัดแยงกัน เชน นโยบายการจัดทําบริการสาธารณะในดานการขนสง และการศึกษา เปน
ตน
12) กฎระเบียบที่สวนกลางกําหนดเปนหลักเกณฑใหทองถิ่นปฏิบัติมี
มากเกินไป เช น ในเรื่ องการเงิ นและพัส ดุที่มีร ะเบี ยบของกระทรวงคลัง ของ
กระทรวงมหาดไทย และของสํานักนายกรัฐมนตรี เปนตน
ค. ขอเสนอแนะของงานวิจัย
1. ขอเสนอแนะในระดับนโยบาย
1.1 กําหนดใหผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอมีฐานะเปนผูเสียหาย
ทั้งในทางคดีแพง คดีอาญา และคดีปกครอง ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทอ งถิ่นหรื อ
ผูบ ริห ารทอ งถิ่นกระทําการโดยไม ชอบดวยกฎหมาย หรื อละเลยต อหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดไว โดยจะตองเปนเฉพาะกรณีไมมีผูเสียหาย หรือผูเสียหายไมดําเนินการฟองรอง
1.2 ควรจัดระบบใหองคกรอิสระอื่น ๆ เชน คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามทุจริตแหง ชาติ (ป.ป.ช.) สํา นัก งานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิ น
(ส
.ต
.ง
.)
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เขาไปมีบทบาทในการตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการผนึกกําลังรวมมือกัน
เพื่อใหการตรวจสอบเปนไปโดยทั่วถึง และรวดเร็ว
1.3 สวนกลางควรจัดใหมีคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานกลางในการ
จัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน มาตรฐานดานสาธารณสุข มาตรฐาน
ดานการศึกษา เปนตน เพื่อ เปนหลักประกันวา ประชาชนในแตละทองที่จะไดรับบริ การ
สาธารณะที่เทาเทียมกัน และเปนเครื่องมือในการประเมินการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดวย
1.4 รัฐควรกําหนดใหมีแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหชัดเจน
1.5 ควรเนนบทบาทของสว นกลางและสวนภู มิภาคในการปองกัน
ปญหาการทุจริต และประพฤติมิ ชอบในองค กรปกครองสวนท องถิ่นมากกว าการติดตาม
ตรวจสอบ
1.6 รัฐ ควรจัด ใหมีก ารกํากับ ดูแลและการตรวจสอบเพื่ อป องกัน การ
ประพฤติทุจริตมิช อบ โดยมีการผนึ กกําลั งร วมกัน ระหวางสํานักงานตรวจเงิน แผ นดิ นกั บ
จังหวัด และอําเภอ อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
1.7 รัฐควรกําหนดให มีการจัด ทํามาตรฐานการปฏิบั ติงานขั้นต่ําใน
ดานการบริหารการเงินและการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหเกิดความโปรงใส
ในการปฏิบัติงาน
1.8 รัฐควรสง เสริ มให ประชาชนเขามามี สว นรวมในการกํา กับ ดูแ ล
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.9 รัฐควรจัดใหมีการประเมินผลงานขององคกรบริหารสวนทองถิ่น
โดยการยึดแผนงานเป นหลักเพื่อเปนการแกปญหาและสงเสริมการพัฒนาใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีความกาวหนามากยิ่งขึ้น
1.10 สวนกลางควรกํากับดูแลสวนทองถิ่นโดยพิจารณาการปฏิบัติงาน
ตามหลัก การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เพื่ อเปนการส งเสริมและ
พั
ฒ
น
า
ก
า
ร
ปกครองสวนทองถิ่นใหมีความกาวหนา และมีประสิทธิภาพอยางเทาเทียมกันทั่วประเทศ
1.11 สวนกลางควรกําหนดแนวทางที่ ชัดเจนในการกํากับดูแลองค กร
ปกครองสวนทองถิ่นตามลักษณะกิจกรรมที่หลากหลายที่ทองถิ่นไดรับการถายโอนมา เชน ดาน
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สาธารณสุข ดานสิ่งแวดลอม เปนตน โดยสวนกลางอาจจะตองจัดทําแนวทางในรูปแบบของ
กฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับตาง ๆ
1.12 สวนกลางควรจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคก ร
บริหารสวนทองถิ่น โดยการยึดหลักความโปรงใสตามหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good
Governance) เชน ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การยึดหลักนิติธรรม หลักการมีสวน
รวมของประชาชน ความรับผิดชอบตอสังคม หลักคุณธรรมและความชอบธรรม และหลั ก
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
1.13 สวนกลางควรกําหนดกรอบภารกิจหนาที่ที่ชัดเจนใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําบริการสาธารณะ โดยกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหประชาชนไดรั บบริการที่ดี และอยางเทาเทียมกัน
ทั่วประเทศ และจัดใหมีคณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน ประกอบดวยภาครัฐ ภาคประชาชน
และผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการชุดนี้จะทําหนาที่กําหนดแนวทาง และมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
และทําหนาที่ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.14 ผูว าราชการจัง หวั ด และนายอํา เภอตองปรับบทบาทในการ
กํากับดูแล องคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนบทบาทในการใหความสําคัญตอการสรางความ
เข มแข็ง ในการบริหารการจั ดการขององค กรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะในดานการ
บริการสาธารณะ ทั้งนี้ เพื่อใหทองถิ่นมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน
1.15 สวนกลางควรกําหนดใหมีการบัญญัติกฎหมายแมบท อันเปน
การกํ าหนดกรอบ อํานาจหนาที่ข ององค กรบริหารสวนท องถิ่น ที่มี ความชั ดเจนเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน และเปนมาตรการในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนมาตรฐาน
เดียวกันทั่วทั้งประเทศ
2. ขอเสนอแนะในระดับปฏิบัติ
2.1 ควรมีการกําหนดแนวทางที่ชัดเจนใหผู วาราชการจังหวัด และ
นายอําเภอมีอํานาจในการสั่ง พักผูบริหารทองถิ่นที่ปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ หรือ
ประพฤติตนฝาฝนตอความสงบเรียบรอยของประชาชนและใหสภาทองถิ่นเลือกสมาชิกทองถิ่น
เพื่อดําเนินการในหนาที่แทนชั่วคราว
2.2 ควรมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตาง ๆ (อบจ. อบต. และเทศบาล) ในการจัดทําบริการสาธารณะใหชัดเจน ซึ่งจะทํา
ใหการกํากับดูแลใหองคกรสวนทองถิ่นปฏิบัติตามหนาที่ จะทําไดสะดวกชัดเจนขึ้น
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2.3 ควรใหสวนกลาง หรือสวนภูมิภาคมีอํานาจเขาดําเนินการแทน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมจัดทํากิจกรรมตามอํานาจ
หนาที่ที่กฎหมายกําหนดไว โดยจะตองถือปฏิบัติอยางจริงจัง
2.4 ควรมี ก ารกํ า หนดแนวทางความร ว มมื อ ระหว า งภาครั ฐ กั บ
ประชาชนในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.5 ควรประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจ และทราบถึงขั้นตอน
และวิ ธี ก ารในการเข า ชื่ อ ถอดถอนสมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น
หรื อ ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น ตาม
พระราชบัญญัติว าดวยการลงคะแนนเสี ยงเพื่อถอดถอนสมาชิ ก สภาทองถิ่นหรื อ ผู บริ หาร
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 อยางแทจริง
2.6 กระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ที่ถายโอนภารกิจของหนวยงานไปให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรจัดใหมีเจาหนาที่ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อใหทําหนาที่ในการกํากับดูแลและชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทํา
บริการสาธารณะอยางเพียงพอ

สรุป
การควบคุม กํากับ ดูแล การบริหารราชการสวนทองถิ่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เปนภารกิจของรัฐตามกฎหมาย ทั้งในราชการสวนกลาง และราชการสวนภูมิภาค
โดยที่มีกําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่
แกไขเพิ่มเติม รวมทั้งในกฎหมายของทองถิ่นตาง ๆ แตการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยฉบับปจจุบันไดสงเสริม และวางแนวทางในเรื่อ งการกระจายอํานาจสูทองถิ่นไวอยาง
ชั ด เ จ น
ร ว ม ทั้ ง กํ า ห น ด
หลักการใหการกํากับดูแล องคกรปกครองสวนทองถิ่นกระทําไดเทาที่จําเปน และตองเปนไป
เพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่น หรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม
เทานั้นนั้น ทําใหร ะบบความสัม พันธ ระหวางรัฐสวนกลาง (และสว นภูมิภาค) กับสวน
ทองถิ่นเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะลดการควบคุมของสวนกลาง และสวนภูมิภาคลง มุงไปสู
การใหอิสระแกทองถิ่นในดานการบริหารงานเพิ่มขึ้น
รายงานการศึกษาวิจัยขางตนเปนความพยายามที่จะมุงหาคําตอบใหไดวา ขอบเขต
อํานาจหนาที่ที่เหมาะสมของสวนกลาง และสวนภูมิภาคในการกํากับดูแล องคกรปกครองสวน
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ทองถิ่น ควรมีขีดขั้นแคไหน เพียงใด เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ประเด็น
ขอเสนอของผูวิจัยไมวาจะเปนในเรื่องการกําหนดใหผูวาราชการจังหวัด และนายอําเภอมีฐานะเปน
ผูเสียหาย ทั้งในทางคดีแพง คดีอาญา และคดีปกครอง ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
ผู
บ
ริ
ห
า
ร
ทองถิ่นกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดไวก็ดี การ
กําหนดใหมีการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานขั้นต่ําในดานการบริหารการเงิน และการคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานก็ดี หรือการกําหนดใหมี
การบัญญัติกฎหมายแมบทอันเปนการกําหนดกรอบ อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่มี ความชัด เจน และเป นมาตรการในการกํากับ ดูแ ลองค กรปกครองส วนทอ งถิ่ นใหเ ปน
มาตรฐานเดียวกันก็ดี ตลอดจนขอเสนอื่น ๆ ขางตน นับเปนขอเสนอที่นาสนใจที่หนวยงานที่มี
สวนเกี่ยวของควรจะไดนําไปพิจารณา และผลักดันใหเกิดอยางจริงจังอยางเปนรูปธรรมตอไป



ประสบการณของตางประเทศสูการจัดการทองถิ่นไทย
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิริรัตน ชุณหคลาย *
ในระยะเวลาสิบกวาปที่ผานมา ประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศรวมทั้งประเทศ
ไทยไดให ความสําคัญกับการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่น ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับความสนใจและมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น สําหรับกรณีของไทยรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2540 ใหความสําคัญตอการปกครองทองถิ่นอยางมาก โดยมีขอบัญญัติไวในหมวด 9
วาดวยการปกครองทองถิ่นเปนการเฉพาะ และยังมีบทกํากับในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ เรื่ องการกระจายอํานาจใหทองถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได และรัฐธรรมนูญยัง
กําหนดใหรัฐบาลออกกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ อันเปนที่มาของ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 ทั้งนี้เพื่อใหการถายโอนอํานาจ ภารกิจ และงบประมาณไปยังทองถิ่นอยางมี
แบบแผนและเปนขั้นตอน เมื่อการถายโอนภารกิจสําคัญเสร็จสิ้น องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะมีหนาที่ที่ตองดํ าเนินการมากมายในหมวดงานดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรียบรอย ดานการวางแผนการ
ส
ง
เ
ส
ริ
ม
ก
า
ร
ลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และดานศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงหลายประการตามกฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ
กําลังเกิดขึ้นกับทองถิ่นของไทย เพื่อใหทองถิ่นมีความพรอมรองรับงานที่ถายโอนไปมากที่สุด
ขณะเดียวกัน มีงานศึ กษาวิ จัย หลายเรื่อง เชน การศึกษาเกี่ย วกั บขนาดและโครงสร างที่
เหมาะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (จินดาลักษณ วัฒนสินธุและคณะ, 2547 :
3/1
–
3/8)
และ

*

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

98

การศึกษาประเมิ นความพร อมขององค กรปกครองสวนทองถิ่นตอภารกิจที่จะตองรั บการ
ถายโอน (ดํารง วัฒนา, 2547 : 607) ชี้ถึงปญหาของทองถิ่นหลายประเด็น เชน
องคกรปกครองทองถิ่นระดับที่เล็กกวาเทศบาลเมือง
และเล็กกวาขนาดองคการบริหารสวนตําบลระดับชั้นที่ 3 ยัง
ไมมีความพรอมรองรับงานที่จะถายโอน
1. ขนาดขององคกรปกครองทอ งถิ่นยังไมเหมาะสมกับภาระงาน กลาวคือ
องคก รปกครองทอ งถิ่น ระดับ ที่เล็ กกวาเทศบาลเมืองและเล็ก กว าขนาดองค การบริ หารส วน
ตําบลระดับชั้นที่ 3 ยังไมมีความพรอมรองรับงานที่จะถายโอน
2. ทองถิ่นหลายแหงยังไมสามารถพึ่งพาตนเองได กลาวคือ มีทองถิ่นจํานวน
819 แหง จากทั้งหมด 7,950 แหงที่สามารถจัดเก็บรายไดสูงกวารายจายประจํา หรือคิด
เปน เพียงรอยละ 12 ของทองถิ่นที่สามารถพึ่งพาตนเองได
3. มีความซ้ําซ อนของโครงการเกิด ขึ้ นในทองถิ่น หลายขนาด หลายระดับ
เนื่องจากกฎหมายไมไดกําหนดพื้นที่รับผิดชอบ และภารกิจเฉพาะของทองถิ่นไวอยางชัดเจน
ถึงแมวาการบริหารจัดการในทองถิ่นยังมีปญหา และเปาหมายสําคัญของการ
ปกครองทองถิ่นไมวาเปนการใหประชาชนมีโอกาสและทางเลือกในการรับบริการของรัฐ
มากขึ้น การสรางความเขาใจที่ดีตอกันเพื่อประสานความรวมมือระหวางรัฐและประชาชน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สะทอนจากปญหาและความตองการของประชาชน และการบริหารที่
มีเอกภาพและความมั่นคง ยังไมบรรลุผลทั้งหมด แตการกระจายอํานาจสูทองถิ่นยังจําเปนตอง
ดําเนินตอไป เพื่อพัฒนาทองถิ่นใหเปนกลไกพื้นฐานในการสรางความเขมแข็งตอการพัฒนา
ประเทศใหได ผูเขียนเห็นวาการนําประสบการณการปกครองทองถิ่นของประเทศอังกฤษมาเปน
อุทาหรณ อาจเปนแนวทางสูการพัฒนาทองถิ่นของไทยได

การบริหารจัดการทองถิ่นของประเทศอังกฤษ

1. รูปแบบการปกครองทองถิ่น
ประเทศอังกฤษแบงการบริหารราชการแผนดินออกเปน 2 สวน คือการ
บริหารราชการสวนกลางและการบริหารราชการสวนทองถิ่น สําหรับการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นของอังกฤษไดใช “กฎหมายหลัก” คือ พระราชบัญญัติการปกครองสวนทองถิ่น ค.ศ.
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1972 (The Local Government Act) กฎหมายฉบับนี้ไดรับการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงมาเปนลําดับ เพื่อใหการปกครองสวนทองถิ่นมีความเหมาะสมกับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป จนกระทั่งปจจุบันอังกฤษมีเขตการปกครองทองถิ่นแบงออกเปน 4 เขต คือ
1.1 เขตการปกครองพื้นที่มหานครลอนดอน
(London
Government) มีหนวยการปกครองประกอบดวยเทศบาลมหานครลอนดอน (Great
แหง
เขต
London
County)
1
เทศบาลที่เรียกวา Borough 32 แหง และสหการนครลอนดอน (The
Corporation of the City of London) อีก 1 แหง หนวยปกครองเหลานี้จะ
แบงหนาที่กันรับผิดชอบ โดยไมใหซ้ําซอนแมภารกิจที่ทําจะเหมือนกัน แตพื้นที่และขนาด
ความรับผิดชอบจะตางกัน
โดยเทศบาลมหานครลอนดอนจะรับผิดชอบกิจการสาธารณะ
ครอบคลุมพื้นที่มหานครลอนดอนโดยรวม เชน การวางผังเมืองรวม การจัดการจราจรและ
การขนสง
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
การดูแล
คุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กิจการตํารวจ และกิจการดับเพลิง ในขณะที่
เทศบาลขนาดเล็กรับผิดชอบในงานประจําตามกฎหมาย เชน การจัดสวัสดิการสังคม การ
จัดเก็บขยะ การใหบริการหองสมุด การจัดการศึกษาบางสวน การจัดการสวนสาธารณะ เปน
ตน
1.2 เขตการปกครองพื้นที่มหานคร (Metropolitan County
Government) ประกอบดวยพื้นที่รายรอบเขตเมืองใหญ 6 เมือง คือ คือ
Manchester, Birmingham, Liverpool, Sheffield, NewcastleSunderland และ Leeds-Bradford. ไดแกเขตพื้นที่ Greater
Manchester, Merseyside, South Yorkshire, Tyne and Wear,
West Midlands และ West Yorkshire แตละเขตปกครองของพื้นที่เหลานี้แบง
ออกเปน เขตอําเภอ (Metropolitan District) มีฐานะเปน borough หรือ city
มีทั้งสิ้น 36 แหง หนวยการปกครองทองถิ่นในเขตพื้นที่นี้มีขนาดประชากรตั้งแต
150,000 คน ไปจนถึงเกือบ 1 ลานคน ในแตละเขตอําเภอจะมีสภาทองถิ่นระดับเดียว
เรียกวา สภาอําเภอ (district councils) สภาอําเภอมีหนาที่ดูแลและจัดบริการชุมชน
ทุกประเภท ยกเวนเรื่องที่กวางเกินกวาความรับผิดชอบของหนวยปกครองเดียว กฎหมาย
กําหนดใหอยูในความรับผิดชอบของหลายหนวยปกครอง เชน การกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
การบริการดับเพลิงที่กินพื้นที่กวาง การปองกันภัยฝายพลเรือน โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการ
รวมจากสภาอําเภอหลาย ๆ แหง
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1.3 เขตปกครองนอกพื้นที่มหานคร
(Non-Metropolitan
Government หรือ Shire County Government) โครงสรางองคกร
ปกครองทองถิ่นในเขตปกครองนี้มีลักษณะตามพระราชบัญญัติการปกครองทองถิ่นป 1972
กลาวคือทองถิ่นอาจจัดระบบการบริหารเปน 2 ระดับ คือ ระดับเขต (county) และระดับ
อําเภอ (district) การปกครองทั้ง 2 ระดับมีสภาที่มาจากการเลือกตั้งในทองถิ่น สภาทั้ง
2 ระดับมีหนาที่แยกจากกัน โดย county councils ทําหนาที่ใหบริการสาธารณะที่มี
ขนาดใหญกวา เชน การวางผังเมือง การวางแผนการขนสง การทางหลวง ฯลฯ สวน
District councils จะใหบริการเฉพาะกิจการสาธารณะที่จําเปนกับทองถิ่น เชน การ
จัดเก็บขยะ การบริการสถานที่พักผอนหยอนใจ หรือการลงทะเบียนเลือกตั้ง
อังกฤษไดปรับปรุงรูปแบบและโครงสรางหนวยงานปกครองทองถิ่นอยู
เปนระยะ ๆ โดยระหวางป 1992-1995 ไดมีการทบทวนโครงสรางของเขตปกครอง
นอกพื้นที่มหานครเพื่อใหแตละเขตปกครองมีความยืดหยุนในการจัดรูปแบบการปกครอง
โดยบางแหงอาจยึดเอารูปแบบการบริหารแบบ 2 ระดับ คือ county council และ
district council บางแหงอาจใชการบริหารระดับเดียวซึ่งเรียกชื่อวา borough หรือ
city ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับธรรมชาติของทองถิ่น ทําใหการปกครองทองถิ่นใน
เขตพื้นที่นี้มีหนวยปกครองระดับบน (county councils) จํานวน 34 แหง และมี
หนวยปกครองระดับลาง คือ สภาอําเภอ district councils มีจํานวน 240 แหง ขนาด
ประชากรในเขตของหนวยปกครองทองถิ่นมีตงั้ แตขนาดเล็กที่สุดคือ 24,000 คน ไปจนถึง
1,200,000 คน
1.4 เขตการปกครองทองถิ่นขนาดเล็กระดับหมูบาน เรียกวา สภาประชาคม
หมูบาน (Parish Councils) ขนาดประชากรของเขตปกครองนี้มีตั้งแต 200 คนไป
จนถึง 50,000 คน บางเขตไดมีการรวม Parish Councils หลาย ๆ แหงเขาไว
ดวยกันเพื่อใหเปนสภาเมือง (Town Council) Parish Councils และ Town
Councils รวมกันแลวมีอยูประมาณ 12,000 แหง การปกครองของอังกฤษในระดับนี้
เทียบเทากับการปกครองระดับสภาตําบลหรือหมูบาน ซึ่งไมมีสถานภาพและหนาที่ที่รับรอง
โดยกฎหมาย แต Parish Councils สามารถจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนได แต
ตองทําความตกลงกับหนวยปกครองระดับบนคือ county และ district councils
ในเขตปกครองนั้น มิเชนนั้น ก็อาจทําหนาที่จัดประชุมพบปะกันระหวางประชาชนในทองถิ่น
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เพื่อใหการศึกษาและทําความเขาใจรวมกันระหวางประชาชนในกิจกรรมของรัฐ
หรือฝก
ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมกัน
2. งบประมาณทองถิ่น
งบประมาณของทองถิ่นของประเทศอังกฤษประกอบดวย 2 สวน คือ
2.1 งบประมาณที่เปนรายได มีแหลงที่มา 3 ทางคือ 1) การจัดเก็บ
คาธรรมเนียมจากการใหบริการประชาชน เชน คาเชาอาคารสถานที่และคาบริการของรัฐ 2)
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง 3) ภาษีทองถิ่น เชน ภาษีรายไดสวนบุคคล ภาษีทรัพยสิน ภาษี
มรดก
2.2 งบประมาณที่เปนรายจาย ประกอบดวยงบประมาณที่เปนรายจายระยะสั้น
เปนคาเงินเดือน คาตอบแทน คาวัสดุสิ่งของสํานักงาน เปนตน และงบประมาณที่เปน
คาใชจายระยะยาว ซึ่งอังกฤษเรียกวา “เงินทุน” เปนเงินที่นํามาใชในโครงการระยะยาว เชน
การกอสรางโรงเรียน โรงพยาบาล “เงินทุน” มีแหลงที่มาจากการกูยืม หรือจากการขาย
พันธบัตรรัฐบาล
3. การกํากับดูแลและการแกปญหาในทองถิ่นโดยรัฐบาลกลาง
3.1 รูปแบบโครงสรางหนวยปกครองทองถิ่น
ประเด็นศึกษาเรื่องการปกครองทองถิ่นของประเทศอังกฤษ ความนา
สนใจอยูที่การจัดรูปแบบและโครงสรางของหนวยการปกครองทองถิ่น กลาวคือ อังกฤษไมได
ยึดติดอยูกับรูปแบบการปกครองที่ตองคงอยูเชนนั้นตลอดไป เพราะปญหาการปกครองทองถิ่น
เกิดขึ้นตลอดเวลา การแกปญหาก็ไดทํามาเปนลําดับ ที่ผานมาอังกฤษประสบปญหาเกี่ยวกับ
การปกครองทองถิ่นในเรื่องสําคัญ คือ 1) ความขัดแยงเกี่ยวกับความมีอิสระและความเทา
เทียมกันทางการเงินการคลัง เนื่องจากวิธีการจัดเก็บรายไดของทองถิ่นทําใหเกิดการลักลั่นและ
เกิดความไมเทาเทียมกันของรายไดของหนวยปกครองทองถิ่น 2) ความขัดแยงดานการ
บริหารงานเมื่อตองรวมหลายหลายหนวยปกครองเพื่อจัดทําโครงการขนาดใหญ และ 3) การ
บริหารงานภายใตเขตปกครองขนาดใหญทําใหทองถิ่นขาดความใกลชิดและขาดการมีสวนรวม
จากประชาชน
เมื่อมีสถานการณเศรษฐกิจตกต่ํา รัฐบาลไดแกปญหา
ดวยการปรับลดหนวยการปกครองซึ่งมีอยูเดิม
1,400
แหง
ใหเหลืออยูประมาณ 420 แหง
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อังกฤษไดแกปญหาการบริหารราชการทองถิ่นดวยวิธีการตาง ๆ อยางตอเนื่อง
เชน เมื่อมีสถานการณเศรษฐกิจตกต่ํา รัฐบาลไดแกปญหาดวยการปรับลดหนวยการปกครอง
ซึ่งมีอยูเดิม 1,400 แหง ใหเหลืออยูประมาณ 420 แหง นอกจากนี้ในป 1985 รัฐบาล
อังกฤษก็ไดออกกฎหมายยกเลิก The Greater London Council และยกเลิกสภา
เขตการปกครองพื้นที่
รายรอบมหานครทั้ง 6 แหง อยางไรก็ตาม ตอมาไดออกกฎหมายจัดตั้งขึ้นใหมอีก
กรณีปญหาที่เกิดขึ้นจากความไมลงรอยและไมสามารถประสานงานกัน
ระหวางหนวยปกครองทองถิ่นอันเนื่องมาจากภาระงานที่เปนโครงการขนาดใหญที่ตองรับผิดชอบ
รวมกันหลายแหง รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี Edward Heath (ชวง 1972–3) ได
ปฏิรูปโครงสรางองคกรใหม โดยยุบรวมองคกรขนาดเล็กหลาย ๆ แหงรวมเขาเปนหนวยการ
ปกครองเดียว สวนปญหาเขตปกครองขนาดใหญไมสามารถสรางความผูกพันระหวางทองถิ่น
และประชาชนไดนั้น รัฐบาลของ Mrs. Margaret Thatcher ในเวลาตอมา ไดออก
กฎหมายยุบเลิกเขตปกครองขนาดใหญคือ The Greater London Council และ
เขตการปกครองพื้นที่รายรอบมหานครทั้ง 6 แหง แตตอมาไดจัดตั้งขึ้นมาใหมอีก
(Bill,1993
:
197)
เนื่องจากไมไดมีการกําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญ จึงทําใหรัฐบาลกลางสามารถกําหนดโครงสรางและปรับบทบาทหนาที่ของหนวย
ปกครองสวนทองถิ่นไดตลอดเวลา โดยการออกกฎหมายผานรัฐสภา
3.2 การควบคุมมาตรฐานการบริหารงานของทองถิ่น
รัฐบาลอังกฤษควบคุมการบริหารงานทองถิ่นโดยการพิจารณาถึง
การใหบริการ
ความสามารถและประสิทธิภาพของทองถิ่นในการบริหารจัดการในองคกร
สาธารณะตามอํานาจหนาที่ที่ทองถิ่นตองทํา และการใหบริการสาธารณะที่ทองถิน่ เลือกทํา
วิธีการควบคุมการบริหารงานทองถิ่นมีหลายวิธีการ เชน งานที่ทองถิ่น
ไดรับมอบหมายใหทําตามกฎหมาย รัฐบาลอังกฤษจะกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของงานขึ้นมา
เพื่อตรวจสอบวาทองถิ่นสามารถดําเนินการเปนไปตามคุณภาพมาตรฐานหรือไม กรณีที่ทองถิ่น
ทํางานลมเหลวหรือไมมีคุณภาพตามมาตรฐาน รัฐบาลจะเขาไปดําเนินการแทนโดยใชทรัพยากร
ของทองถิ่นทั้งหมดรวมถึงการใชรายไดของทองถิ่นที่ไดรับจัดสรรจากรัฐบาล
สวนงานที่ทองถิ่นเลือกขึ้นมาทําเพื่อใหบริการประชาชนจะตองอยูใน
รายการที่กฎหมายกําหนดใหเลือกทําได
เพราะหากดําเนินกิจกรรมที่ไมอยูในขอบขายที่
กฎหมายกําหนดก็อาจถูกรัฐบาลหรือประชาชนฟองรองใหเลิกดําเนินการ เชนกรณีตัวอยางของ
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Fulham Borough Council จัดทําโครงการรับซักรีด ซึ่งไมอยูในขอบขายที่
กําหนดตองถูกศาลสั่งใหยกเลิกโครงการ ในกรณีที่ทองถิ่นดําเนินกิจกรรมทั้งที่เลือกทําเองแต
เมื่อมีการตรวจสอบโดยหนวยตรวจสอบของอําเภอในชวงปลายปพบวาทองถิ่นทําไดไมดี
ทองถิ่นก็จะไมไดรับ
งบประมาณใหดําเนินการตอไปอีก และยังมีกรณีตัวอยางของ Poplar Borough
Council ดวยตองการเปนตนแบบดานการบริหารงานบุคคล จึงสรางแรงจูงใจตอบุคลากร
และผูบริหาร
ดวยการใหคาจางที่สูงมากกวามาตรฐานคาจาง เมื่อมีการตรวจสอบพบ Poplar Borough
Council ตองนําเงินทองถิ่นที่ใชเปนคาบริหารโครงการมาเสียเปนคาใชจายสวนตางจาก
มาตรฐานคาจางเงินเดือนและคาตอบแทนของผูบริหารและบุคลากร
และอีกกรณีหนึ่งที่
นาสนใจคือ Manchester City Council ไดจัดการแสดงละครเช็คสเปยรใหกับ
นักเรียน
ซึ่งโดยปกติเปนกิจกรรมที่
โรงละครจัดใหกับโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนตามประมวลรายวิชาของโรงเรียน
แตในปนั้นโรงละครไมไดจัดรายการนี้ Manchester City Council จึงไดสั่งการให
จัดการแสดงละครเรื่องนี้ใหกับนักเรียน แตปรากฏวา Manchester City Council
ถูกฟองรองเพราะแมวาจะเปนงานที่เลือกทําในขอบขายที่สามารถทําได แตการกระทําเชนนั้น
ถือเปนการเลือกปฏิบัติเฉพาะกับนักเรียนแตประชาชนทั่วไปไมสามารถเขาถึงบริการนั้นได
3.3 การกํากับดูแลดานการเงิน
รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติการเงินการคลังทองถิ่น
กําหนดขอบเขตภาษีที่ทองถิ่นแตละแหงสามารถจัดเก็บได
หากทองถิ่นจะจัดเก็บภาษีที่เกินกวาที่กําหนดทองถิ่นตองจัดทํา
ประชามติกอน
การควบคุมดานการเงินการคลังทองถิ่น รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติ
การเงินการคลังทองถิ่นกําหนดขอบเขตภาษีที่ทองถิ่นแตละแหงสามารถจัดเก็บได หากทองถิ่น
จะจัดเก็บภาษีที่เกินกวาที่กําหนดทองถิ่นตองจัดทําประชามติกอน
บางครั้ง
ในการควบคุมการใชจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
รัฐบาลจําเปนตองลดเงินอุดหนุนใหกับทองถิ่นหรือสรางกฎเกณฑการขอรับเงินอุดหนุนขึ้น
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โดยอาจมีสาเหตุมาจากความไมมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของทองถิ่น หรือเนื่องจาก
ทองถิ่นจัดเก็บภาษีไดมากพอ หรืออาจเปนเพราะสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศย่ําแย ไมวา
จะดวยสาเหตุใด ผลกระทบยอมเกิดขึ้นกับทองถิ่นทีไ่ มสามารถดําเนินการใหบริการกับสังคม
ไดเต็มที่และอาจสงผลกระทบตอผูปฏิบัติงานที่ตองถูกใหออกจากงาน หรือหยุดใหบริการ
สาธารณะบางอยางลง เชน ปดโรงพยาบาลในหลายเขตทองถิ่น

แนวทางการบริหารจัดการปกครองทองถิ่นของไทย
จากสภาพปญหาของการปกครองทองถิ่นของไทยและกรณีศึกษาการปกครอง
ทองถิ่นของประเทศอังกฤษ
ชวยใหไดแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการทองถิ่นดาน
โครงสราง ขนาด และรูปแบบองคกร และดานคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยเห็นควร
นําไปพิจารณาเสริมสรางประสิทธิภาพและความเขมแข็งใหกับองคกรปกครองทองถิ่น ดังนี้
1. การปรับปรุงกฎหมาย
แนวทางการบริหารจัดการปกครองทองถิ่น
ผูเขียน
มีความเห็นวาควร
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทองถิ่นทั้งระบบ
ซึ่งแนวคิดนี้มีความสําคัญตอเปาหมายการ
กระจายอํานาจและอุดมการณของการปกครองทองถิ่นอยางยิ่ง
โดยผูมีอํานาจจําเปนตอง
ตัดสินใจเปลี่ยนแปลง
ขณะเดียวกันผูที่มีสวนเกี่ยวของตองยอมรับการเปลี่ยนแปลงดวย
เพื่อใหทองถิ่นเปนกลไก
พื้นฐานเพื่อการพัฒนาประเทศอยางมีประสิทธิภาพตอไป
โดยเห็นควรที่รัฐบาลจะตอง
กําหนดนโยบายปรับปรุงระบบการบริหารงานทองถิ่นในสาระสําคัญ ดังนี้
1.1 ใหยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับสภาทองถิ่นและองคกรปกครองทองถิ่นทุก
ประเภท แลวใหออกเปนกฎหมายบังคับใชในฉบับเดียวกัน คือ “กฎหมายวาดวยการปกครอง
ทองถิ่น”
1.2 ใน “กฎหมายวาดวยการปกครองทองถิ่น” ใหมี “สภาองคกรปกครอง
ทองถิ่น” หรือใหชื่อเปนอยางอื่นที่เห็นวาเหมาะสม ประกอบดวย
1. นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมาย หรือ
บุคคลที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งทําหนาที่เปนประธาน
2. คณะกรรมการ “สภาองคกรปกครองทองถิ่น” ควรประกอบดวย
ผูแทนจากผูบริหารองคกรปกครองทองถิ่นจํานวนหนึ่ง และผูทรงคุณวุฒิอีกจํานวนหนึ่ง และให
ยุบรวมสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่
ใน
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ใน
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กระทรวงมหาดไทย ใหทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการ “สภาองคกรปกครองทองถิ่น” สวน
หลักเกณฑ วิธีการไดมาคุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของ
คณะกรรมการสภาองคกรปกครองทองถิ่นใหเปนไปตามขอบังคับของ “สภาองคกรปกครอง
ทองถิ่น”
1.3 ให “สภาองคกรปกครองทองถิ่น” มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. วางนโยบายและกํากับแผนพัฒนาขององคกรปกครองทองถิ่นเกี่ยวกับ
งานดานโครงสรางพื้นฐาน การสงเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนสังคมและความ
สงบเรียบรอย การวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว การบริหาร
จัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น และการวางนโยบายและกํากับดูแลดานการบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง
ทองถิ่น
และการกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานเพื่อใชในระบบการประกันคุณภาพการ
บริหารงานทองถิ่น
2. วางระเบียบและออกขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของ
องคกรปกครองทองถิ่น รวมถึงระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงินการคลังทองถิ่น
และการงบประมาณ โดยอาจมอบหมายใหทองถิ่นแตละแหงเปนผูวางระเบียบและออกขอบังคับ
สําหรับองคกรปกครองทองถิ่นนั้น ๆ เปนเรื่อง ๆ ไป
3. พิจารณาจัดตั้ง รวม หรือยุบเลิกองคกรปกครองทองถิ่น รวมถึง
สวนราชการในองคกรปกครองทองถิ่น
4. พิจารณาใหความเห็นชอบยุทธศาสตร แผนงาน โครงการการ
พัฒนาขององคกรปกครองทองถิ่น
5.
นําระบบการประกันคุณภาพการบริหารงานทองถิ่นมาใชกํากับ
มาตรฐานการบริหารงานของทองถิ่น และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของทองถิ่นให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานการบริหารงาน
6. พิจารณาแตงตั้ง ถอดถอน และการใหพนจากตําแหนงของผูบริหาร
องคกรปกครองทองถิ่น
7. พิจารณาใหความเห็นชอบการจัดทํางบประมาณแผนดินขององคกร
ปกครองทองถิ่นเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
8. ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่นและเสนอตอคณะ
รัฐมนตรี

106

9. แตงตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งเพื่อทําการใด
ๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่ของ “สภาองคกรปกครองทองถิ่น"
10.สงเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความกาวหนา
ขององคกรปกครองทองถิ่น
แผนภูมิ แนวคิดการจัดโครงสรางความสัมพันธของการบริหารราชการแผนดิน
ฝายนิติบัญญัติ

คณะรัฐมนตรี

การบริหารราชการ
สวนกลาง
การบริหารราชการ
สวนภูมิภาค

ฝายตุลาการ

การบริหารราชการสวนทองถิ่น
“สภาองคกรปกครองทองถิ่น”

กทม.

เมืองพัทยา

อบจ.

เทศบาล

อบต.

รูปแบบ
อื่น ๆ

จากแนวคิดความสัมพันธของการบริหารราชการแผนดินตามโครงสรางขางตน ทํา
ใหเห็นไดวาการบริหารราชการสวนทองถิ่นมีความสําคัญในระดับเดียวกับการบริหารราชการ
สวนกลางและสวนภูมิภาค แตการจัดการภายใตการบริหารราชการทองถิ่นระบบใหมจะมีความ
ชัดเจนในการจัดแบงการบริหารเพื่อกํากับดูแลภารกิจดานตาง ๆ ขององคกรปกครองทองถิ่น
แตละประเภท มีระบบสงเสริมสนับสนุนการบริหารงานทองถิ่นทุกดาน ทั้งนี้เพื่อใหทองถิ่นมี
ความพรอมทั้งดานกําลังคนที่สามารถเติบโตในสายอาชีพภายใตระบบการจัดการแบบใหม
โดยไมเปนภาระกับรัฐบาลในการแกไขดวยการเพิ่มกําลังคนทั้งที่มีอยูเปนจํานวนมากในหลาย
พื้นที่ แตกลับขาดแคลนในหลายแหง นอกจากนี้ยังทําใหมีการบริหารจัดการทองถิ่นแบบ
กระจายอํานาจดวยคนของทองถิ่นเอง และยังชวยใหการบริหารจัดการทองถิ่นมีความเข็มแข็ง
ยิ่งขึ้นโดยการนํา “ระบบประกันคุณภาพการบริหารงาน” เขามาใชในการติดตามตรวจสอบ
ทองถิ่นอยางจริงจัง ซึ่งจะทําใหปญหาและความตองการของทองถิ่นถูกนํามาจัดวางแผนอยาง
เปนระบบแบบบูรณาการ ผลประโยชนจากการบริหารจัดการทองถิ่นแบบใหมจะตกถึงมือ
ประชาชนอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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สวนของรูปแบบขององคกรปกครองทองถิ่นทั้งกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีอยูในปจจุบันก็สามารถ
ปรับปรุงขนาด และรูปแบบไดตามที่ “สภาองคกรปกครองทองถิ่น” กําหนดหรือใหความ
เห็นชอบ
หนังสืออางอิง
1. จินดาลักษณ วัฒนสินธุ, อุดม ทุมโฆสิต และ จําลอง โพธิ์บุญ. 2547. ขอบเขต
อํานาจ
หนาที่และความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับราชการบริหารสวนกลาง
และสวนภูมิภาคและระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง ตลอดจนรูปแบบ
และขนาดที่เหมาะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทย. กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย และศูนยบริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
2. ดํารง วัฒนา, ชายนํา ภาววิมล, วิชาญชัย วิริยานนท, ธีระ กุลสวัสดิ,์ สุพจน บุญวิเศษ
และศรุต สกุลรัตน. 2547. การประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อรองรับการถายโอนและความเหมาะสมของภารกิจที่จะถายโอน. กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย และศูนยบริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร.
3. Jones, Bill. Editor. 1991. Politics UK : Local
Government. Second edition. Harvester Wheatsheaf,
London.

ระบบการประกันคุณภาพการบริหารงานทองถิ่น
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิริรัตน ชุณหคลาย *
สังคมปจจุบันใหความสนใจตอคุณภาพและความคุมคาทางการบริหารงานของรัฐ
และไดผลักดันทั้งทางตรงและทางออมเพื่อใหภาครัฐซึ่งรวมไปถึงการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นใหมีการบริหารงานดวยความรับผิดชอบ ตอบสนองตอปญหาสังคม โดยจําเปนตอง
สรางความไววางใจ ความศรัทธาของประชาชนที่มีตอรัฐอันเปนปจจัยหนึ่งที่ชี้ถึงธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ
วิธีการสําคัญที่จะชวยใหทองถิ่นสามารถพึ่งพา
ตนเองและพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนได คือการใหทองถิ่นมีระบบ “การบริหารจัดการ
ทองถิ่นที่ด”ี
วิธีการสําคัญที่จะชวยใหทองถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาตนเองเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได คือการใหทองถิ่นมีระบบ “การบริหารจัดการทองถิ่นที่
ดี” (Good Local Governance) ความสําคัญของ “การบริหารจัดการทองถิ่นที่ด”ี
ไมเพียงแตรัฐจัดใหมีการบริหารแบบกระจายอํานาจ แตยังมีความหมายรวมถึง “การสราง
ความคุมคาทางการบริหาร” “การบริหารงานแบบธรรมาภิบาล” และ “การเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการใหบริการประชาชน” โดยรวมเอาการมีสวนรวมขององคกรภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม และภาคประชาชน เขามาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาและจัดบริการสาธารณะทุก
ประเภทสูประชาชน วิธีการบริหารจัดการทองถิ่นที่ดี ตามความสําคัญขางตน จําเปนตองนํา
“ระบบการประกัน
*

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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คุณภาพการบริหารงาน” เขามาใชเพื่อใหมั่นใจวาทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหารงานทองถิ่น
ไดรับการประกันคุณภาพ
มีผูใหแนวคิดเกี่ยวกับ “ระบบการประกันคุณภาพการบริหารงาน” ไวหลาย
แนวคิด ซึ่งลวนมีเปาหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในองคกร และระบบประกัน
คุณภาพการบริหารงานของ Malcolm Baldrige เปนระบบหนึ่งซึ่งมีองคประกอบของ
เกณฑมาตรฐานที่สามารถประเมินกระบวนการบริหารไดครอบคลุมหลายดานและเหมาะสม
กับการบริหารงานของทองถิ่น
ระบบการประกันคุณภาพการบริหารงานของ Malcolm Baldrige เปน
(National
โครงการมาตรฐานคุณภาพที่สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแหงชาติ
Institute of Standards and Technology – NIST) ของกระทรวงพาณิชย
แหงประเทศสหรัฐอเมริกาพัฒนาขึ้นเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา และ
หนวยงานประเภทอื่น
ซึ่งผลของการนําระบบประกันคุณภาพการบริหารงานของ
Malcolm Baldrige ไปใชทําใหหนวยงานเหลานั้นสามารถปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพหนวยงานไดอยางดีเลิศ และสามารถสรางคุณคาทางสังคมและคานิยมที่สรางสรรค
ใหกับบุคคลที่เกี่ยวของกับหนวยงาน
ทําใหหนวยงานมีการบริหาร
จัดการที่ดี ตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดเปนอยางดี และมีความคลองตัวรองรับ
การเปลี่ยนแปลง ตอบรับนวัตกรรมใหม ๆ ไดตลอดเวลา

แนวทางการกําหนดกรอบมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น
กรอบแนวทางการกําหนด “ปรัชญาพื้นฐานการทํางาน” และ “ตัวบงชี้คุณภาพ”
ตามเกณฑมาตรฐานการจัดการทองถิ่นที่ดี มีดังนี้
1. กรอบ “ปรัชญาพื้นฐานการทํางาน”
เพื่อใหทองถิ่นไดมี “การบริหารจัดการทองถิ่นที่ด”ี องคกรปกครอง
ทองถิ่นตองกําหนด “ปรัชญาพื้นฐานการทํางาน” ที่ครอบคลุมถึงประเด็นสําคัญ 11 เรื่อง
ดังตอไปนี้
1.1 วิสัยทัศนผูนํา
1.2 การบริหารงานที่ใหความสําคัญตอผูรับบริการ
1.3 การสรางบรรยากาศขององคการแหงการเรียนรู
1.4 การใหคุณคากับบุคลากรและผูที่เกี่ยวของกับหนวยงาน
1.5 ความคลองตัวในการบริหารงาน
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1.6 การพัฒนาทองถิ่นเพื่ออนาคตที่กาวหนา
1.7 การศึกษาคนควาเพื่อสรางนวัตกรรมที่มคี ุณคาใหกับทองถิ่น
1.8 การบริหารงานบนพื้นฐานของขอมูลจริง
1.9 ความรับผิดชอบตอสังคม
1.10 ผลลัพธของงานที่มีความคุมคา
1.11 มีมุมมองการพัฒนาทองถิ่นอยางเปนองครวม
ปรัชญาการทํางาน 11 ประการนี้ จะตองนําไปเปนหลักคิดในการจัดทํา “ตัว
บงชี้คุณภาพ” การบริหารงานของทองถิ่นภายใตเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวทั้งสิ้น 7 ดาน
สวน “ตัวชี้วัดคุณภาพ” ของ “ตัวบงชี้คุณภาพ” แตละตัวในแตละเกณฑมาตรฐานนั้น
หนวยงานหรือผูที่นํา “ระบบการประกันคุณภาพ” ไปใชตองพิจารณากําหนดตัวชี้วัดให
เหมาะสมกับลักษณะงานของทองถิ่นแตละประเภทอีกครั้งหนึ่ง
2. องคประกอบของเกณฑมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น
สาระสําคัญของเกณฑมาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพการบริหารจัดการทองถิ่น
ทั้ง 7 ดาน มีดังนี้
2.1
เกณฑมาตรฐานดานภาวะผูนํา เกณฑมาตรฐานนีก้ ําหนดไวสําหรับ
ตรวจสอบวิสัยทัศนและการดําเนินงานของผูบริหารระดับสูงขององคกรปกครองทองถิ่น โดย
พิจารณาถึงการใหคุณคาในการกําหนดทิศทางการทํางานของผูนํา ในเกณฑมาตรฐานดาน
ภาวะผูนํา มีเกณฑองคประกอบ และตัวบงชี้คุณภาพ ดังตอไปนี้
2.1.1 ภาวะผูนําของหนวยงาน ประกอบดวยตัวบงชี้คุณภาพที่สําคัญ คือ
2.1.1.1 ทิศทางการนําของผูบริหารระดับสูง ไดแก
1. การกําหนดทิศทางและเปาหมายของการพัฒนา
ทองถิ่นและวิธีการที่ทําใหเปาหมายบรรลุผลสําเร็จ
2. การสื่อสารนโยบายและเปาหมายของการพัฒนา
ทองถิ่นใหกับผูมีสวนเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกไดรับทราบ
3. ผลลัพธของการดําเนินงานที่มีคุณคาและสามารถ
สรางสมดุลระหวางผูที่เกี่ยวของกับทองถิ่นทั้งหมด
4. การรับฟงความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของทุกฝายและ
การตอบสนองตอความคิดเห็นเหลานั้น
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5. การสรางบรรยากาศองคการที่สงเสริมคุณภาพของ

งาน

2.1.1.2 ความรับผิดชอบการบริหารจัดการปกครองทองถิ่น ใน
งานประจํา งานการเงินและการคลังทองถิ่น งานการเตรียมรับการตรวจสอบจากองคกรภายนอก
งานการคุมครองผลประโยชนของผูมีสวนเกี่ยวของ

บุคลากรระดับลาง ไดแก

2.1.1.3 การกําหนดแนวทางการประเมินผลงานผูบริหารและ
1. กลไกและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. ความชัดเจนและความสําคัญของตัวชี้วัดคุณภาพที่

กําหนดขึ้นเพื่อการประเมินผลงาน

3. การนําผลการประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพของ

หนวยงาน บุคลากร และระบบงาน
2.1.2 ความรับผิดชอบตอสังคม ประกอบดวยตัวบงชี้คุณภาพที่สําคัญ คือ
2.1.2.1 ความรับผิดชอบตอชุมชน / สังคม ไดแก
1. การใหความสําคัญกับผลกระทบจากการปฏิบัติ
ภารกิจของทองถิ่นตอชุมชนและสังคม
2. การปฏิบัติงานที่เปนไปตามกฎระเบียบเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย
3. การควบคุมคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยกับ
องคกรปกครองทองถิ่นและหนวยงานภาคเอกชนที่ดําเนินงานในทองถิ่น
2.1.2.2 จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ไดแก
1. จริยธรรมการปฏิบัติงานทั่วไปและจริยธรรมการ
ใหบริการแกผูที่เกี่ยวของ
2. มีการประเมินผลตามตัวชี้วัดจริยธรรมองคการ
2.2 เกณฑมาตรฐานดานการวางแผนพัฒนาทองถิ่น มาตรฐานนีเ้ นนถึงการ
วางแผนเชิงกลยุทธ เพื่อใหหนวยงานมีการวางแผนโดยยึดเปาหมายและผลลัพธของงาน และ
มีการวางแผนเพื่อหาทางแกไขจุดออนและเสริมสรางจุดแข็งของหนวยงาน โดยใหมีตัวชี้วัดที่
สามารถเปรียบเทียบไดกับมาตรฐานของหนวยงานอื่นที่มีผลสําเร็จอยางดีแลว
ในเกณฑ
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มาตรฐานดานการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
มีเกณฑองคประกอบ
และตัวบงชี้คุณภาพ
ดังตอไปนี้
2.2.1 การวางแผนพัฒนาทองถิ่นเชิงกลยุทธประกอบดวย ตัวบงชี้
คุณภาพที่สําคัญ คือ
1. การวางแผนถูกตองตามขั้นตอนของกระบวนการวางแผน
กลยุทธ และบุคลากรมีสวนรวมทุกขั้นตอนของการวางแผน
2. การกําหนดวิสัยทัศน วัตถุประสงค และพันธกิจของ
หนวยงานมีความสมดุลระหวางแนวทางการแกปญหาของทองถิ่น ความตองการของผูที่มีสวน
เกี่ยวของกับหนวยงาน และผลประโยชนของทางราชการ
2.2.2 การนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ ประกอบดวยตัวบงชี้คุณภาพที่
สําคัญ คือ
2.2.2.1 การแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําป
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ ไดแก
1. การมีโครงการและกิจกรรมที่ตอบสนอง
วัตถุประสงคหรือเปาหมายของแผนงานและยุทธศาสตรทั้งระยะสั้นและระยะยาว
2. การกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
/
กิจกรรมที่ชัดเจน
และตัวชี้วัดนั้นกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณคาตอทองถิ่นและ
ผูรับบริการ
3. การกําหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลสําเร็จของการ
บริหารงานอยางบูรณาการ โดยรวมถึงผลลัพธขององคกร ผูรับบริการและผูมีสวนเกี่ยวของกับ
หนวยงาน
2.2.2.2 แผนงานหลักเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรขององคกร
ปกครองทองถิ่น
2.2.2.3 ผลการดําเนินงานที่สามารถบงชี้ถึงวิธีปฏิบัติงานที่ดี
ที่สุด (Best Practice) ขององคกรเพื่อแลกเปลี่ยนกับองคปกครองทองถิ่นอื่น และตองมี
การเปรียบเทียบกับผลงานดีเดนขององคกรอื่นเพื่อนํามาปรับใชในองคกร
2.3 เกณฑมาตรฐานดานการใหความสําคัญกับประชาชนและหนวยงานอื่น
หมวดนี้เปนการประเมินการกําหนดคุณคาและเปาหมายองคกรในการใหความสําคัญกับ
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ประชาชนผูรับบริการ ในเกณฑมาตรฐานดานการใหความสําคัญกับประชาชนและหนวยงาน
อื่น มีเกณฑองคประกอบ และตัวบงชี้คุณภาพ ดังตอไปนี้
2.3.1 ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับประชาชนผูรับบริการและ
หนวยงานอื่น ประกอบดวยตัวบงชี้คุณภาพที่สําคัญ คือ
1. การศึกษาและสํารวจขอมูลเกี่ยวกับประชาชนผูรับบริการ
และขอมูลเกี่ยวกับหนวยปกครองอื่น เพื่อนําขอมูลมาใชในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
2. การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมและแสดงความ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและความตองการ เพื่อนําขอคิดเห็น ความตองการ หรือขอ
รองเรียนของประชาชนไปใชเปนฐานขอมูลในการพัฒนาทองถิ่น
3. การเปดโอกาสใหประชาชนและภาคประชาสังคมไดมี
สวนรวมในการกําหนดนโยบายการพัฒนาทองถิ่น และมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงาน
ของทองถิ่น
2.3.2 ความสัมพันธกับประชาชนและหนวยงานอื่น ประกอบดวยตัว
บงชี้
คุณภาพที่สําคัญ คือ
1. วิธีการสรางความพึงพอใจใหกับประชาชนผูรับบริการ
2. การกําหนดกลไกรับผิดชอบการสรางคานิยมรวมในองคการ
และคานิยมการทํางานที่สามารถสรางความพึงพอใจใหแกประชาชน
3. กระบวนการบริหารจัดการที่นําปญหาและความตองการ
ของประชาชนมาปรับปรุงแกไขการบริหารงาน
4. วิธีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
แตละกลุม
2.4 เกณฑมาตรฐานดานการประเมินผล การวิเคราะหขอมูล การจัดการบน
พื้นฐานของขอมูล ความสําคัญของหมวดนี้เกี่ยวของกับการตรวจสอบและประเมินวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และวิธีการปรับปรุงขอมูลเพื่อการปฏิบัตงิ าน รวมถึง
ขอมูลสารสนเทศและขอมูลผลการดําเนินงานทุกระดับของทองถิ่น ในเกณฑมาตรฐานดาน
การประเมินผล การวิเคราะหขอมูล การจัดการบนพื้นฐานของขอมูล มีเกณฑองคประกอบ
และ
ตัวบงชี้คุณภาพ ดังตอไปนี้
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สําคัญ คือ

2.4.1 การวัดผลการดําเนินงาน

ประกอบดวยตัวบงชี้คุณภาพที่

1. วิธีการในการรวบรวมขอมูล และนําขอมูลทุกประเภทมา
บูรณาการเพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงานประจําวันและการปฏิบัติงานในภาพรวม
2. การนําขอมูลทุกประเภทมาใชประกอบการตัดสินใจและ
การสรางนวัตกรรมที่จําเปนตอการบริหารงาน
3. ระบบการวัดประเมินผลที่เชื่อถือได รวดเร็วและสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน ภายนอกองคกร
4. การนําผลของการประเมินทุกประเภทไปเปนขอมูลยอนกลับ
สูการวางแผนกลยุทธ
5. การสื่อสารใหผูที่เกี่ยวของไดรับทราบถึงผลการประเมินผล
2.4.2 การจัดหาขอมูลสารสนเทศและการเผยแพรขอมูล
ประกอบดวยตัวบงชี้คุณภาพที่สําคัญ คือ
2.4.2.1 ความพรอมของฐานขอมูลสารสนเทศ
1. มีการเตรียมความพรอมดานฐานขอมูลขององคกร
ไดทันตอความตองการและทิศทางการพัฒนาทองถิ่น
2. การเขาถึงขอมูลมีความสะดวกและปลอดภัย
2.4.2.2 ประโยชนและความเชื่อถือไดของขอมูล
1. บุคลากรไดรับความรูและใชประโยชนจากขอมูลได
จริง
2. มีการถายทอด สื่อสาร และแนะนําบุคลากรถึง
วัฒนธรรมการทํางานที่องคกรเลือกใหเปนวิธีปฏิบัติงานที่ดีที่สุด (Best Practice)
3. หนวยงานมีหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบความ
ถูกตอง ความทันสมัย เชื่อถือได และแมนยําของขอมูล
2.5 เกณฑมาตรฐานดานการใหความสําคัญกับองคกรและบุคลากร เปนเกณฑ
มาตรฐานใชสําหรับตรวจประเมินระบบการบริหารงานของทองถิ่นที่สรางบรรยากาศองคการ
ที่เอื้อและจูงใจในการปฏิบัติงาน และเอื้อตอการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเพื่อไปสูเปาหมายการสรางความเจริญกาวหนาใหกับชุมชนและทองถิ่น ในเกณฑ
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มาตรฐานดานการใหความสําคัญกับองคกรและบุคลากร มีเกณฑองคประกอบ และตัวบงชี้
คุณภาพ ดังตอไปนี้
2.5.1 ระบบการทํางาน ประกอบดวยตัวบงชี้คุณภาพที่สําคัญ คือ
2.5.1.1 ระบบและกลไกสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
ไดแก
1. การกําหนดภาระหนาที่ของบุคลากรอยางชัดเจน
เหมาะสม โดยกําหนดระยะเวลาการทบทวนภาระงานทุก 3 ป
2. กลไกการสรางคานิยมรวมในองคการ และกลไก
การนําความคิดเห็นของบุคลากรมาใชในการปรับปรุงใหเกิดประโยชนตอหนวยงาน
3. กลไกและวิธีการสื่อสารประสานงานระหวาง
บุคลากรสวนตาง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
2.5.1.2 ระบบและกลไกควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรไดแก
1. กลไกการนําผลการประเมินการปฏิบัติงานมาเปน
ขอมูลในการใหการศึกษาและฝกอบรมแกบุคลากร
2. กลไกการนําผลการปฏิบัติงานดีเดนของ
บุคลากรที่เปนประโยชนตอหนวยงานและผูรับบริการมาใชในการพิจารณาความดีความชอบ
และการเลื่อนตําแหนงใหแกบุคลากร
2.5.1.3 ระบบและกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ไดแก
1. กลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
2. การกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จของการปฏิบัตงิ านของ
บุคลากรที่ชี้ถึงเปาหมายของหนวยงาน
3. กลไกและวิธีการสรรหา วาจาง สรางแรงจูงใจ
สรางความผูกพัน และการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไวกับองคกร
2.5.2 การใหการศึกษา ฝกอบรมและการพัฒนา ประกอบดวยตัวบงชี้
คุณภาพที่สําคัญ คือ
2.5.2.1 วิธีการในการสงเสริมบุคลากรใหไดรับการศึกษา
ฝกอบรม
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และพัฒนาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
วิธีการนี้ตองมีความสมดุลระหวาง
เปาหมายการพัฒนาทองถิ่นและความตองการในการพัฒนาของบุคลากร ไดแก
1. เนื้อหา วิธีการ และทิศทางการจัดฝกอบรม
2. การจัดการศึกษา ฝกอบรม และพัฒนาเปนไปตาม
ความตองการของบุคลากรและตอหนวยงาน
3. การสรางตัวชี้วัดในการประเมินผลลัพธจาก
การศึกษา ฝกอบรม และการพัฒนาของบุคลากร
2.5.2.2 กําหนดตัวชี้วัดนโยบายของผูนําที่มีสวนสงเสริมให
บุคลากรไดรับการพัฒนา
2.5.3 คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของบุคลากรในหนวยงาน
ประกอบดวยตัวบงชี้คุณภาพที่สําคัญ คือ
2.5.3.1 การจัดสภาพแวดลอมการทํางาน ไดแก
1. การปรับปรุงสุขอนามัยและความปลอดภัยใน
หนวยงาน
2. การเตรียมการรองรับปญหา
ภัยภิบัติในภาวะ
ฉุกเฉิน
3. การจัดเวทีใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นเพื่อเปน
สวนหนึ่งในกระบวนการตัดสินใจ
4. การสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรตอการ
บริหารงาน
2.5.3.2 การจัดสวัสดิการใหแกบุคลากร ไดแก
1. การจัดสวัสดิการที่เปนประโยชน เหมาะสมใหแก
บุคลากรอยางมีความสมดุลระหวางกลุมตาง ๆ
2. การประเมินผลคุณภาพชีวิต ขวัญกําลังใจ และ
ความพึงพอใจของบุคลากรทุก ๆ 2 – 3 ป โดยการสํารวจเปรียบเทียบแยกตามกลุมตาง ๆ
เชน เพศ กลุมงาน ฯลฯ และสอบถามไปถึงผูที่ออกจากหนวยงานไปแลว เพื่อนําขอมูลมา
ปรับปรุงหนวยงาน
3. การนําผลการประเมินดานนี้มาใชเปรียบเทียบ
ผลลัพธของงานเพื่อปรับปรุงบรรยากาศการทํางานใหแกบุคลากร
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2.6 เกณฑมาตรฐานดานกระบวนการบริหารจัดการทองถิ่น ในเกณฑมาตรฐาน
ดานกระบวนการบริหารจัดการทองถิ่นมีเกณฑองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ ดังตอไปนี้
2.6.1 การจัดและการใหบริการสาธารณะแกประชาชน คือ
2.6.1.1 การออกแบบวิธีการทํางาน ไดแก
1. กระบวนการทํางานที่อํานวยความสะดวกและให
ความสําคัญกับผูรับบริการ
2. กระบวนการจัดเตรียมความพรอมของบุคลากรเพื่อ
การจัดบริการที่ดีกับประชาชน
3. การนําเทคโนโลยีสมัยใหมที่สนับสนุนการทํางาน
และสรางการเปลี่ยนแปลงที่ดี เชน ใหบริการรวดเร็ว ถูกตอง
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลการสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชน
5. การนําผลการประเมินจากการสํารวจความคิดเห็น
ของผูรับบริการมาใชในการปรับปรุงการทํางาน
2.6.1.2 การใหบริการประชาชน ไดแก
1. ระบบการตรวจสอบและติดตามผลการใหบริการ
ประชาชนในงานทุกดานทั้งในระยะสั้นและภาพรวม เพื่อประเมินวาประชาชนไดรับบริการที่
ดี รวดเร็ว และเปนไปตามที่มุงหวัง
2.6.2 กระบวนการสนับสนุนการทํางาน ประกอบดวยตัวบงชี้
คุณภาพที่สําคัญ คือ
2.6.2.1 กระบวนการสนับสนุนการทํางาน
1. วิธีการการจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการ
ประชาชน โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในงาน
2. การกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่มุงเนนการ
ใหบริการที่ดีแกประชาชน
3. แนวทางปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการบริหาร
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับทิศทางและเปาหมายของหนวยงาน
2.7 เกณฑมาตรฐานดานผลลัพธการดําเนินงานของทองถิ่น เกณฑมาตรฐาน
ดานนี้ มีความสําคัญตอการประเมินผลลัพธการบริหารจัดการขององคกรทุกดาน ในการตรวจ
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ประเมินจะตองนําผลไปเปรียบเทียบมาตรฐานที่เปนผลสําเร็จของหนวยงานอื่นใหเห็นชัดเจน
ในเกณฑมาตรฐานดานผลลัพธการดําเนินงานของทองถิ่นมีเกณฑองคประกอบ และตัวบงชี้
คุณภาพ ดังตอไปนี้
2.7.1 ความพึงพอใจของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับหนวยงานทั้งหมด
ประกอบดวยตัวบงชี้คุณภาพที่สําคัญ คือ
2.7.1.1 การใหความสําคัญกับประชาชนผูรับบริการและผูที่มี
สวนเกี่ยวของกับหนวยงาน ไดแก
1. มีผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
2. มีผลการปรับปรุงการดําเนินงานตามผลสํารวจความ
พึงพอใจของประชาชน
3. มีผลสํารวจความพึงพอใจของหนวยงานอื่นที่ขอรับ
บริการตามปญหาและความตองการที่เสนอขึ้นมา
4. มีผลการปรับปรุงการดําเนินงานตามผลสํารวจความ
พึงพอใจของหนวยงานอื่น
2.7.1.2 การจัดบรรยากาศองคการ ไดแก
1. ประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจ
ดานทัศนคติของผูใหบริการ การใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว
2. มีตัวชี้วัดความสัมพันธและการมีสวนรวมของ
ประชาชนกับทองถิ่น
3. บุคลากรมีความพึงพอใจกับบรรยากาศการทํางาน
4. มีผลลัพธที่ชี้ถึงคุณภาพการเรียนรูงานของบุคลากร
2.7.2 ผลลัพธดานการเงินและงบประมาณ ประกอบดวยตัวบงชี้คุณภาพ
ที่สําคัญ คือ
1. มีตัวชี้วัดความคุมคาของงบประมาณที่ลงทุนไปกับผลงานที่
เกิดขึ้น โดยอาจเปรียบกิจกรรมโครงการกับประโยชนที่ประชาชนไดรับ
2. มีตัวชี้วัดการประหยัดงบประมาณเปรียบเทียบกับความมี
ประสิทธิภาพของงาน
3. มีตัวชี้วัดการสรางความสัมพันธ
และความผูกพันของ
บุคลากรกับหนวยงาน
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4. มีตัวชี้วัดแสดงความกาวหนาของงานจากการปรับปรุงการ
บริหารงานใหเปนไปตามความตองการของประชาชน และบุคลากร
5. มีตัวชี้วัดการมีนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอการบริหารงาน
2.7.3 ผลลัพธดานความกาวหนาของหนวยงานและคุณภาพของบุคลากร
ประกอบดวยตัวบงชี้คุณภาพที่สําคัญ คือ
1. ผลสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรแตละกลุม ตอการ
บริหารจัดการขององคกร
2. ผลการปรับปรุงระบบการบริหารงานใหเปนไปตามความ
ตองการของบุคลากรแตละกลุมอยางสอดคลองกับเปาหมายหนวยงาน
2.7.4 ผลลัพธดานประสิทธิภาพของหนวยงาน ประกอบดวยตัวบงชี้
คุณภาพที่สําคัญ คือ
1. ตัวชี้วัดแสดงผลสําเร็จของงานเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค
และเปาหมายตามแผนกลยุทธขององคกร
2. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของงาน โดยวัดจากความพึงพอใจของผูที่
ไดรับผลกระทบจากกิจกรรม / โครงการของทองถิ่น
2.7.5 ผลลัพธดานธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม
ประกอบดวยตัวบงชี้คุณภาพที่สําคัญ คือ
2.7.5.1 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม ไดแก
1. มีตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพดานใชจายงบประมาณ
และการเงิน และมีหลักฐานการใชจายงบประมาณ
2. มีตัวชี้วัดการปฏิบัติงานตามกฎหมายหรือขอกําหนด
ของทองถิ่น
3. มีตัวชี้วัดของการบังคับใชกฎหมาย การปฏิบัติตาม
นโยบายโดยไมเลือกปฏิบัติ
4. มีตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูลสําคัญที่สาธารณชนควร
รับทราบ เชน งบประมาณดําเนินโครงการ การจัดซื้อจัดจาง การประมูลราคาวัสดุรายการตาง
ๆ
5. มีตัวชี้วัดแสดงถึงการคุมครองสิทธิมนุษยชน เด็ก
สตรี คนชรา ผูพิการ
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6. มีตัวชี้วัดการใหการคุมครองผูบริโภค
จากการ
ดําเนินงานของรัฐและภาคเอกชนในทองถิ่น
7. มีตัวชี้วัดการใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นตอการกําหนดนโยบาย การจัดทําโครงการ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
8. มีตัวชี้วัดการเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความ
คิดเห็นและมีสวนรวมในการตัดสินใจในงาน
ในระบบการประกันคุณภาพการบริหารงานของ Malcom Baldrige
ไดใหความสําคัญกับเกณฑมาตรฐานดานภาวะผูนําและดานผลลัพธการดําเนินงานของทองถิ่น
มากเปนพิเศษ โดยในมาตรฐานดานภาวะผูนําและดานผลลัพธการดําเนินงานจะมี “ตัวบงชี้
คุณภาพ”
หลายตัวที่ปรากฏอยูในมาตรฐานดานอื่นดวย
หลักการและมาตรฐานของ
Malcolm Baldrige ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับมุมมองทางการบริหารที่เปนระบบ หาก
นํามาใชเพื่อการประกันคุณภาพการบริหารงานทองถิ่นจะทําใหทองถิ่นสามารถพัฒนาตนเอง
ไดทุกมิติ
ทองถิ่นที่สามารถประเมินตนเองผานเกณฑมาตรฐานของ
Malcolm
Baldrige จะสามารถบริหารและพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพมากพอที่จะ
ผานเกณฑการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานตาง ๆ ไดทั้งสิ้น

120

หนังสืออางอิง
1. ศิริรัตน ชุณหคลาย, 2547. การปกครองทองถิ่น : กลไกระดับพื้นฐานเพื่อการพัฒนา
ประเทศ, คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.
2 Baldrige National Quality Program. Education Criteria
for Performance Excellence. www.baldrige.nist.gov 9
June 2004



