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รรมาภิบาลกับประสิทธิภาพ
การบริหารงานของเทศบาล
พรินทร เพ็งสุวรรณ 1

1. ที่มาของปญหาการวิจัย
จากประสบการณในการเขาไปชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนา และประเทศดอย
พัฒนาในทวีปแอฟริกา ลาตินอเมริกาขององคกรชวยเหลือระหวางประเทศ เชน ธนาคารโลก
(World Bank) กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund - IMF) พบวา
ปญหาสําคัญที่เปนอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาประเทศ ไดแก ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น และ
ปญหาการรวมศูนยอํานาจ ซึ่งปญหาทั้งสองเปนสาเหตุหลักที่ทําใหการพัฒนาประเทศเปนไป
อยางลาชา การทุจริตคอรรปั ชั่นเปนปญหาที่ฝง รากลึกในระบบการบริหารประเทศ
และ
กลายเปนปญหาทุกระดับชั้นในสังคม (พิทยา วองกุล, 2541 : 4) สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิด
ปญหานี้คือการบริหารงานที่ขาดความโปรงใส ปราศจากการตรวจสอบที่เขมแข็ง เปนปญหา
ทางโครงสรางของระบบการบริหาร เพราะไมมีการกระจายอํานาจ อํานาจการตัดสินใจขึ้นอยู
กับกลุมบุคคลเพียงบางกลุม ประชาชนแทบไมมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการบริหาร มีผลให
กลไกการตรวจสอบการบริหารขาดประสิทธิภาพ
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เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไดรบั ทุน
สนับสนุนการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ป 2547
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หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เปนวิธีการหนึ่งในการบริหารประเทศ
ที่รัฐบาลหลายประเทศไดนํามาใชเพื่อแกไขปญหาทางการบริหารรวมทั้งประเทศไทย ถึงกับ
ไดมีพระราชกฤษฎีวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งไดรวมสาระสําคัญ
ของรูปแบบการบริหารที่มุงการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม ความโปรงใสตรวจสอบได
บนพื้นฐานความยุติธรรมและคุณธรรม และความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อ
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการบริหาร พระราชกฤษฎีวาดวยการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เกิดขึ้นจากแนวคิดการบริหารราชการแนวใหม ภายใตพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2545 ซึ่งเนนถึงการใหบริการของรัฐที่มุงประโยชนสุข
ของประชาชน ตลอดถึงการมีสวนรวมทางการบริหารของประชาชนตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งพิจารณาไดจากมาตรา 285 ที่บัญญัติ
ใหสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารหรือผูบริหารทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้งของประชาชน
โดยตรง มาตรา 286 สรุปไดวาประชาชนสามารถเขาชื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่นใหพนจากตําแหนงไดถาบุคคลดังกลาวมีความประพฤติไมเหมาะสมกับตําแหนง
หนาที่ และมาตราอื่นอีกหลายมาตราไดเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ
และดําเนินการในภารกิจของภาครัฐมากขึ้น เพื่อใหภาครัฐมีการบริหารที่โปรงใส สามารถถูก
ตรวจสอบจากองคกรอิสระและประชาชน
การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2545 ที่ตองตอบสนองความตองการของประชาชนโดยใหยึดหลักธรรมาภิบาล เปนเรื่องที่
ทาทายสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนเพราะหนวยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชน
และมีภารกิจสําคัญ ในการพัฒนาทองถิ่นและใหบริการประชาชน ผูวิจัยไดมีความสนใจในเรื่องนี้
จึงไดทําการศึกษาธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลภายในจังหวัดสงขลา
โดยศึกษาในประเด็นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 3 องคประกอบ ประสิทธิภาพการ
บริหารงานของเทศบาล และความสัมพันธของหลักการธรรมาภิบาล 3 องคป ระกอบกับ
ประสิทธิภาพการบริหารงาน เพื่อนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการ
บริหารงานของเทศบาลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ ใหตอบสนองความตองการของ
ทองถิ่นและประชาชนอยางมีประสิทธิภาพตอไป
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การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเทศบาลในจังหวัดสงขลา แยกเปนเทศบาลนคร
2 แหง เทศบาลเมือง 2 แหง และเทศบาลตําบล 8 แหง รวมเทศบาลที่ทําการศึกษาทั้งหมด
12 แหง มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 399,861 คน โดยขนาดกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษากําหนด
ตามทฤษฎี Taro Yamane ที่คาความคลาดเคลื่อน (e) 0.05 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน
เครื่องมือการวิจัยที่ใชครั้งนี้มี 2 ชนิด คือ 1) แบบสัมภาษณ ซึ่งผูวิจัยใช
เครื่องมือนี้ในการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานการบริหารงานของ
ทองถิ่นจํานวน 10 คน และ 2) แบบสอบถาม ใชในการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่
อาศัยอยูในเขตเทศบาล จํานวน 400 คน

2. วัตถุประสงคการวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัยมี 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 3 องคประกอบ คือ หลักการมีสวนรวม หลักความโปรงใส และหลักความ
รับผิดชอบ 2) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลดานโครงสรางพื้นฐาน
ดานถนน ประปา ขยะ และตลาด และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 3 องคประกอบกับประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล

3. ผลการวิจัย การวิจัยมีขอคนพบ ดังนี้
3.1 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 3 องคประกอบ
(1) การบริหารงานแบบมีสวนรวม
ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานแบบมีสวนรวมของเทศบาลอยูใน
ระดับปานกลาง ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา ผูบริหารเทศบาลยังใหความสําคัญตอการมีสวนรวม
ของประชาชนทางการบริหารนอย เชน การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะแนวทางในการบริหารงานหรือการแตงตั้งประชาชนเปนตัวแทนเพื่อเขารวมเปน
คณะกรรมการในการดําเนิน โดยที่เทศบาลไดใหความสําคัญในประเด็นของการมีสวนรวม
ทางการเมืองมากกวาการมีสวนรวมทางการบริหาร
(2) การบริหารงานแบบโปรงใส
ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานแบบโปรงใสอยูในระดับปานกลาง
เทศบาลมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและชองทางในการสื่อสารใหประชาชน
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ไดรับทราบขอมูลขา วสารยัง มีนอย โดยเทศบาลนิยมใชวิธีการสื่อสารดวยวิธีปดประกาศ
เสียงตามสาย ซึ่งวิธีการสื่อสารในลักษณะนี้ไดผลนอยในแงการเผยแพรขอมูลใหประชาชน
รับรูขอมูลขาวสาร เพราะไมเรงเราความรูสึกของการมีสวนรวมของประชาชน อีกทั้งการ
ประชาสัมพันธใหกับประชาชนก็ทําไดไมทั่วถึง
(3) การบริหารงานแบบมีความรับผิดชอบ
ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานแบบมีความรับผิดชอบอยูในระดับ
ปานกลาง ผลจากการวิจัยพบวา ชองทางที่เอื้อตอการสนับสนุนใหประชาชนสามารถรองเรียน
หรือรองทุกขนั้นยังไมชัดเจน และไมสามารถสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนไดวาปญหาที่
ตัวเองรองเรียนหรือรองทุกขจะไดรับการแกไขหรือไม
ซึ่งชี้ใหเห็นไดวาเทศบาลไมไดให
ความสําคัญหรือดูแลเอาใจใสตอเรื่องนี้เทาที่ควร สังเกตไดจากการที่เทศบาลไมมีระบบการรับ
เรือ่ งราวรองเรียนหรือรองทุกขจากประชาชนอยางชัดเจน และไมมีการวางกลไกหรือผูรับผิดชอบ
ตอขอรองเรียนหรือรองทุกขของประชาชน
3.2 ระดับประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล
(1) ดานถนน ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพการบริหารงานดานถนน
อยูในระดับปานกลาง ผลวิจัยชี้วา เทศบาลไดละเลยการซอมบํารุงหรือมีการปรับปรุงซอมแซม
ลาชา และทําใหสภาพถนนชํารุดเสียหายเปนบริเวณกวาง ซึ่งเปนอันตรายตอการสัญจรไปมา
ของประชาชน และสรางภาระคาใชจายที่สูงขึ้นใหกับเทศบาลในการปรับปรุงซอมแซม
(2) ดานประปา ผลการวิจัยพบวา ประชาชนมีความพอใจตอระบบประปา
อยูในระดับปานกลาง ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา เจาหนาที่ยังมีความลาชาในการใหบริการ
และยังมีการเรียกรองคาใชจายอื่นที่อยูนอกเหนือจากคาอุปกรณ
ซึ่งในเรื่องนี้ประชาชนมี
ความคิดเห็นวาเทศบาลควรมีขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจนกวานี้ เชน กําหนดอัตราการ
ใหบริการติดตั้งระบบประปา การซอมแซม โดยประกาศแจงใหประชาชนไดรับทราบอยางเปน
ทางการ เปนตน เพื่อความโปรงใสในการใหบริการแกประชาชน นอกจากนี้ในกรณีที่จําเปนตอง
หยุดจายน้ําประปา เทศบาลควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาโดยทั่วถึงกัน
เพื่อใหประชาชนไดเตรียมพรอมในการสํารองน้ําไวใชในครัวเรือน
(3) ดานขยะมูลฝอย ผลการวิจัยพบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอ
การจัดเก็บขยะอยูในระดับปานกลาง ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
แตมีความคิดเห็นวาเทศบาลควรมีการปรับปรุงในเรื่องของการจัดวางถังขยะใหเปนระเบียบ
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ภายหลังจากนําขยะไปเททิ้งในรถเก็บขยะ และเทศบาลควรทําความสะอาดอุปกรณในการเก็บ
ขยะ เชน รถเก็บขยะ ถังเก็บขยะ เปนตน เพื่อไมใหอุปกรณเหลานี้เปนแหลงเพาะพันธเชื้อโรค
(4) ดานตลาด ผลการวิจัยพบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการดานตลาดของเทศบาลอยูในระดับปานกลาง ในดานของความสะอาด ถูกสุขลักษณะ
ของตลาด เชน การมีทอระบายน้ําทิ้ง การมีน้ําในการทําความสะอาดพื้นที่ภายในตลาด
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เพราะเห็นวาเทศบาลมีการควบคุมตลาดอยางใกลชิด
โดยเฉพาะดานความสะอาดของพื้นที่บริเวณตลาด
3.3 การหาความสัมพันธระหวางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 3
องคประกอบกับประสิทธิภาพการบริหารงาน
(1) ความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับประสิทธิภาพ
การบริหารงาน ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานแบบมีสวนรวมมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพการบริหารงาน ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาการที่เทศบาลเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมสูงมีผลทําใหประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลสูง แต
เนื่องจากการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมอยูในระดับปานกลางที่มีคะแนนเฉลี่ย
คอนขางต่ํา และผลของความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลอยูในระดับ
เดียวกัน จึงสงผลใหความสัมพันธระหวาง 2 ปจจัยอยูในระดับคอนขางต่ํา
(2) ความสัมพันธระหวางการบริหารแบบโปรงใสกับประสิทธิภาพ
การบริหารงาน ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานแบบโปรงใสมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพการบริหารงาน ผลการวิจัยชี้วาการที่เทศบาลเปดเผยขอมูลขาวสาร และเปดโอกาส
ใหประชาชนตรวจสอบการบริหารงานโครงการมาก มีผลทําใหประชาชนมีความพึงพอใจตอ
การใหบริการของเทศบาลสูง แตผลการวิจัยชี้ดวยวาความสัมพันธระหวางการบริหารงานแบบ
โปรงใส และประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลอยูในระดับคอนขางต่ํา
(3) ความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีความรับผิดชอบกับ
ประสิทธิภาพการบริหารงาน ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานแบบมีความรับผิดชอบมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยผลการวิจัยสะทอนใหเห็นวา การที่
เทศบาลรับผิดชอบตอผลกระทบของโครงการ และเปดโอกาสหรือชองทางในการใหบริการของ
เทศบาลสูงจะสงผลใหประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลสูง
แตผลการวิจัยพบดวยวา
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ความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารงานแบบความรับผิดชอบ
และประสิทธิภาพการ
บริหารงานของเทศบาลอยูในระดับคอนขางต่ํา
(4) ความสัมพันธระหวางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 3
องคประกอบกับประสิทธิภาพการบริหารงาน ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 3 องคประกอบมีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิภาพการบริหารงาน โดย
ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา การที่เทศบาลมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 3 องคประกอบสูง
สงผลใหประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลสูงดวย แตผลการวิจัยยังพบดวยวา ความ
สัมพันธระหวางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 3 องคประกอบและประสิทธิภาพการ
บริหารงานอยูในระดับคอนขางต่ํา

4. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช เพื่อนําไปสูการปรับเปลี่ยนนโยบาย
และทิศทางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเฉพาะเทศบาลใหมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ดังนี้
4.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
4.1.1 รัฐบาลควรทบทวนนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคํานึงถึงมาตรการ ดังนี้
(1) นําระบบประกันคุณภาพการบริหารงานมาใชในการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยให พิ จ ารณาองค ป ระกอบสํ า คั ญ ๆ เช น ด า นภาวะผู นํ า ด า นการวางแผนยุ ท ธศาสตร
กระบวนการบริหารงาน และผลลัพธการบริหารงาน เปนตน ซึ่งสาระขององคประกอบเหลานี้
จะตองมีหลักธรรมาภิบาลรวมอยูดวย เพื่อเสริมสรางสมรรถนะทางการบริหารงาน โดยอาจ
สรางแรงจูงใจใหกับทองถิ่นในการประกวดผลการดําเนินงานตามหลักประกันคุณภาพ เพื่อ
เปนการสงเสริมและกระตุนใหเทศบาล หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นใหความสําคัญกับการ
บริหารงานแนวใหม ที่กอใหเกิดประสิทธิภาพทางการบริหารงาน
(2) จัดทําคูมือการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เชน ดานการ
มีสวนรวม ดานความโปรงใส และดานความรับผิดชอบ เปนตน เพื่อเปนแนวทางใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนําไปปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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(3) ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งแตระดับนายกฯ รอง
นายกฯ และปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรมีการแสดงบัญชีทรัพยสินของตน ตั้งแตกอน
เขารับตําแหนงและภายหลังออกจากตําแหนง เพื่อแสดงถึงความโปรงใสของผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของอยางใกลชิดกับงบประมาณในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.1.2 การจัดตั้งสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อกระตุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการพัฒนาการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ซึง่ จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอและ
สรางความเชื่อมั่นตอประชาชนในการใหบริการ โดยอาจกําหนดโครงสรางคณะกรรมการพัฒนา
และรับรองคุณภาพการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวยกลุมบุคคล
ตอไปนี้
1. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เปนประธาน
2. เลขาธิการ ก.พ.ร. ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
3. ผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนหนึ่งอาจประกอบดวย
ผูแทนขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร
4. ผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญใน
ดานการบริหารราชการแผนดิน ดานการปกครองสวนทองถิ่น ดานเศรษฐศาสตร และดาน
รัฐประศาสนศาสตรหรือรัฐศาสตร
5. ผูนําชุมชนจากแตละภาค ประกอบดวย ผูนําชุมชนภาคเหนือ
ภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง
6. ให สํ า นั ก งานคณะกรรมการการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นทําหนาที่เปนเลขานุการ
4.1.3 ใหคณะกรรมการพัฒนาและรับรองคุณภาพการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. วางนโยบายและกรอบในการพัฒนาทองถิ่น
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2. รับรองคุณภาพการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดานตางๆ
3. จัดทําคูมือการพัฒนาและรับรองคุณภาพการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. พิจารณารับรองคุณภาพการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
4.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงเทศบาลควรดําเนินการดังตอไปนี้
4.2.1 การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการบริหารงาน มี
ดังนี้
1. เทศบาลควรเป ด โอกาสให ป ระชาชนแสดงความคิ ด เห็ นหรื อ
เสนอแนะทางการบริหารงาน เชน การจัดทําประชาคมเดือนละ 1 ครั้ง การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหวางเทศบาลกับประชาชน เพื่อเปนเวทีกลางที่ใชแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ความคิดเห็น และศึกษาปญหาและความตองการของประชาชน
2. สงเสริมความรูความเขาใจใหแกประชาชน เปนการสงเสริม
ความรูเรื่องวิธีการปกครองตนเองของทองถิ่น บทบาทของประชาชน สิทธิตามกฎหมายของ
ประชาชนในการเขาไปมีสวนรวมทางการบริหารกับเทศบาล
4.2.2 เพื่อใหการบริหารงานมีความโปรงใส เทศบาลควรดําเนินการดังนี้
1. เทศบาลควรแจงขอมูลหรือใหประชาชนเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวกับ
โครงการ โดยใชรูปแบบของสื่อตางๆ เชน เอกสารแผนพับ ปายประกาศกลางและปายประกาศ
ประจําชุมชน เสียงตามสาย วิทยุชุมชน รถประชาสัมพันธ เว็บไซต หรือการแจงขอมูลโดย
ผานทางผูนําชุมชน เปนตน
2. เทศบาลควรเป ด โอกาสให ป ระชาชนติ ด ตามตรวจสอบการ
ดําเนินงาน เชน การเปดเวทีสาธารณะ การรายงานความกาวหนาของโครงการตอประชาชน
4.2.3 เพื่อใหการบริหารงานมีความรับผิดชอบ เทศบาลควรดําเนินการดังนี้
1. เทศบาลควรสรางระบบและกลไกในการรองเรียนหรือการรองทุกขที่
ประชาชนสามารถเขาถึงไดสะดวกและสามารถนําขอรองเรียนเหลานั้นไปสูกระบวนการแกไข
ไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้จะตองประกาศขั้นตอนในการนําเรื่องรองเรียนหรือรองทุกขเหลานั้น
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ไปแกไขพรอมทั้งกําหนดผูรับผิดชอบแตละเรื่องและระยะเวลาในการแกไขปญหา ที่สําคัญ
จะตองมีการรายงานผลความคืบหนาของการดําเนินงานแกไขปญหาเหลานั้นใหประชาชน
รับทราบ
2. เทศบาลควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารงานของเทศบาลที่
ประสบความสําเร็จ หรือที่ไดรับรางวัลในดานการบริหารจัดการ เพื่อนํามาเทียบเคียงกับเทศบาล
ของตน ซึ่งจะทําใหการพัฒนาทองถิ่นเปนไปอยางมีทศิ ทางและเปาหมายชัดเจน
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วามพรอมในการจัดการศึกษา
ระดับกอนประถมศึกษาของ
องคการบริหารสวนตําบล
มนัสนันท รอดเชื้อจีน 1

1. ที่มาของปญหาการวิจัย
การเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วของโลก ไดสงผลใหประเทศไทยไดมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอยางมากทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ไดมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่บทบัญญัติเกี่ยวกับการปรับปรุง
สิทธิ เสรีภาพ หนาที่ และการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานภาครัฐ การ
ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมทั้งการกระจาย
อํานาจในการบริหารและการจัดบริการสาธารณะไปสูทองถิ่น ทั้งนี้เพื่อใหการบริหารงาน
และการใหบริการสาธารณะของรัฐเปนไปดวยความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และสามารถ
สนองตอบตอปญหาและความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดใหความสําคัญ
กับการศึกษา โดยในมาตรา 43 สาระสําคัญสรุปไดวา การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตอง
คํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน และมาตรา 289 กลาวถึง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษา อบรม และการฝกอาชีพตาม
1

เจาหนาที่นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยคริสเตียน
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ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถิ่นนั้น สาระบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ดังกลาวจึงเปนที่มาของกฎหมาย 2 ฉบับ ไดแก
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พุทธศักราช 2542 โดยใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 8 มีความสําคัญเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาใหยึดหลักใหสังคมมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน
และองคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนตน มาตรา 41 มีความวา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอม
ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถิ่น มาตรา 42 ระบุวา ใหกระทรวงกําหนด
กฎเกณฑ
และวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และใหมีหนาที่ประสานงานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัด
การศึกษา รวมทั้งเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สวนพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจที่
กําหนดเปนสภาพบังคับตองปฏิบัติใหเปนตามเงื่อนไขของเวลา
โดยมีความสังเขปวา
ระยะที่ 1 จะเริ่มถายโอนในปงบประมาณ พ.ศ. 2545 - 2549 โดยในปที่หนึ่งใหจัดตั้ง
คณะกรรมการดานการศึกษาระดับจังหวัด แลวจึงถายโอนภารกิจใหเทศบาลที่ดําเนินการ
อยูแลว องคการบริหารสวนตําบลชั้น 1 - 2 องคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร
และเมืองพัทยาตามระยะเวลาจนถึงปที่ 5 (พ.ศ. 2549) โดยมีเงื่อนไขวาทองถิ่นใดยังไมมี
ความพรอมใหหนวยงานของรัฐดําเนินการแทน ระยะที่ 2 เริ่มถายโอนในปงบประมาณ
พ.ศ. 2547 - 2553 ใหกบั องคการบริหารสวนตําบลชั้น 3 - 5 และเทศบาลตําบล โดยมี
การถายโอนตั้งแตปที่ 4 - ปที่10
จากแนวคิดการจัดการศึกษาทองถิ่นที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ทําใหมีประเด็น
นาสนใจวาทองถิ่นรวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลจะมีศักยภาพ และมีความพรอมที่จะจัด
การศึกษาไดดีเพียงใด ในระยะที่ผานมาถึงแมวารัฐบาลจะไดพยายามผลักดันและสนับสนุน
สงเสริมใหองคการบริหารสวนตําบล สามารถที่จะจัดการศึกษาใหแกประชาชนในทองถิ่น
ของตนไดโดยตรง แตยังอยูในขั้นตอนของการเตรียมความพรอมอีกหลายดาน ในขณะที่
ครูทั่วประเทศคัดคาน ไมเห็นดวยกับขอกําหนดที่จะใหโอนการศึกษาใหกับทองถิ่นภายใน
ระยะเวลา 10 ป โดยใหเหตุผลวา ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมมีความรูใน
เรื่องการศึกษา และมีผลการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของทองถิ่น ระบุวา 1) มีจํานวน
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สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลทั่วประเทศที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนเพียง
รอยละ 5 2) ผูปกครองรวมทั้งประชาชนทั่วไปรอยละ 90 ไมตองการใหโรงเรียนไปอยูใน
ความดูแลของทองถิ่น (สมเกียรติ พงษไพบูลย อางใน วีรนุช ปณฑวณิช, 2543:21)
นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาที่นาสนใจหลายประเด็นไดแก 1) การจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นขาดอิสระ ทั้งในดานการวางแผน การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนการสอน การบริหารงานบุคคล และการบริหารงบประมาณและการเงิน 2) รายไดของ
ทองถิ่นที่ไมเพียงพอตอการบริหารงาน ตองพึ่งพางบประมาณและรายไดจากสวนกลาง 3)
มีความไมเทาเทียมกันในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาระหวางสวนกลาง และสวน
ทองถิ่น 4) การจัดการศึกษาที่ผานมายังขาดการมีสวนรวมของประชาชน 5) ไมมี
คณะกรรมการบริหารการศึกษาของทองถิ่นเปนการเฉพาะ และการบริหารและการตัดสินใจ
ขึ้นอยูกับคณะกรรมการบริหารทองถิ่นเพียงองคกรเดียว 6) ผูบริหารขององคกรปกครอง
และใหความสําคัญนอยกวา
สวนทองถิ่นสวนใหญยังไมเห็นความสําคัญของการศึกษา
ปญหาทางดานเศรษฐกิจ และการปกครอง (พิณสุดา สิริธรังศรี และสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
2541: บทคัดยอ)
จากแนวคิดดานการจัดการศึกษาของทองถิ่นที่กฎหมายกําหนดไวประกอบกับ
ปญหาของทองถิ่นดังผลการวิจัยที่กลาวขางตน ทําใหมีประเด็นคําถามถึงความพรอมของ
ทองถิ่นโดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบลวา จะมีความสามารถในการดําเนินงานดานนี้
ไดดีเพียงใด ซึ่งผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการศึกษาของทองถิ่น อันเปน
การบริการสาธารณะที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงไดกําหนดประเด็น
เพื่อศึกษาความพรอมขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งตามกฎหมายกําหนดใหรับผิดชอบ
การจัดการศึกษา โดยจะพิจารณาตามองคประกอบของการจัดเตรียมความพรอมในการจัด
การศึกษาของทองถิ่น เพื่อจะไดนําไปใชในการสนับสนุนศักยภาพการบริหารจัดการศึกษา
ของทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะดานนี้แกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
ตอไป โดยไดทําการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเปนจังหวัด
สภาพเศรษฐกิจคอนขางดี และเปนจังหวัดที่อยูในเขตปริมณฑล ที่ไดรับอิทธิพลของความ
เจริญในมิติตางๆ จากกรุงเทพมหานครที่เปนเมืองหลวงของประเทศ

2. วัตถุประสงคการวิจัย
การวิจัยมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ
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1) เพื่อศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเกิดความพรอมในการจัด
การศึกษาระดับกอนประถมศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล
2) เพื่อศึกษาระดับความพรอมในการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา
ขององคการบริหารสวนตําบล
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสภาพแวดลอมกับความพรอมใน
การจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล

3. ผลการวิจัย
การวิจัยมีขอคนพบ ดังนี้
3.1 ปจจัยสภาพแวดลอมในการจัดการศึกษาระดับกอนประถม
ศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล
3.1.1 ปจจัยภายใน
1. ความรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ผลการวิจัยพบวา
คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
และปลัดองคการบริหารสวนตําบลสวนใหญมี
ความรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับปานกลาง ผลการศึกษาในประเด็นนี้สะทอนให
เห็นวา บุคคลที่จะเปนผูนําองคการในการจัดการศึกษาของทองถิ่นยังขาดความรูดานการ
จัดการศึกษากอนประถมศึกษา และการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาในพระราช
บัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542
2. การรับรูขอมูลขาวสารทางดานการศึกษา ผลการวิจัย
พบวา การรับรูขอมูลขาวสารทางดานการศึกษาของคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
และปลัดองคการบริหารสวนตําบลสวนใหญอยูในระดับต่ํา
ทั้งนี้การรับรูขอมูลขาวสาร
พิจารณาไดจากการไดรับการฝกอบรม การเขารวมประชุม สัมมนา การประชาสัมพันธ
ผานสื่อตางๆ และการไดรับเอกสารขอมูลเกี่ยวกับการกระจายอํานาจทางดานการศึกษา
และการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา
3. ทัศนคติตอการจัดการศึกษา
ผลการวิจัยพบวา
ทัศนคติตอการจัดการศึกษาของคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลสวนใหญอยูในระดับสูง โดยคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลและ
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสวนใหญมีความเห็นดวยมาก ในเรื่องที่วาองคการบริหาร
สวนตําบลควรจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา และเห็นวาชุมชนจะไดรับประโยชน
จากการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล
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4. ความรวมมือในการทํางานดานการศึกษา ผลการวิจัย
พบวา ความรวมมือในการทํางานดานการศึกษาของคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
และปลัดองคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับสูง โดยคณะผูบริหารองคการบริหารสวน
ตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบลสวนใหญตอบรับความรวมมือในการทํางานดาน
การศึกษา ในลักษณะของการทํางานรวมกันเปนทีม การประสานงาน และชวยเหลือกัน
ระหวางบุคลากร และการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการ
ทํางาน
5. การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา ผลการวิจัย
พบวา การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาของคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
และปลัดองคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับปานกลางในทุกๆ ดาน คือ ดานบุคลากร
ดานงบประมาณ ดานวัสดุครุภัณฑ และดานอาคารสถานที่
3.1.2 ปจจัยภายนอก
1. การมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น ผลการวิจัย
พบวา การแสดงความเห็นตอการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นของคณะผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบลสวนใหญอยูในระดับสูง ทั้ง
การมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น พิจารณาจากการประชุมเสนอปญหาและการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา การตัดสินใจกําหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา
และการสนับสนุนดานแรงงานหรือ
ทรัพยสินเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา
2. การสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของดาน
การจัดการศึกษา ผลการวิจัย พบวา การแสดงความเห็นตอการสนับสนุนจากหนวยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวของฯ ของคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลอยูในระดับปานกลาง
โดยมีการสนับสนุนดานการวางแผนการจัดการศึกษา
การใหความรูและจัดฝกอบรมดานการวางแผนการจัดการศึกษา
การใหความรูและจัด
ฝกอบรมดานการบริหารจัดการศึกษา และการสนับสนุนดานงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษา
กลาวโดยสรุป ปจจัยสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเกิดความพรอมใน
การจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล ดานปจจัยภายใน
ไดแก ทัศนคติตอการจัดการศึกษา และความรวมมือในการทํางานดานการศึกษาเปนปจจัย
ที่สงเสริมใหเกิดความพรอมในการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาขององคการบริหาร
สวนตําบล ดานปจจัยภายนอก คือการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นเปนปจจัยที่
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สงเสริมใหเกิดความพรอมในการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาขององคการบริหาร
สวนตําบล
3.2 ระดับความพรอมในการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา
ขององคการบริหารสวนตําบล
ผลการวิจัย พบวา ระดับความพรอมในการจัดการศึกษาระดับกอน
ประถมศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับปานกลาง โดยพบวาปจจัยแตละดาน
สงเสริมใหเกิดความพรอมดานการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาแตกตางกัน ดังนี้
1. ดานการจัดเตรียมโครงสรางองคการ ผลวิจัยพบวา องคการ
บริหารสวนตําบลมีการจัดเตรียมโครงสรางองคการอยูในระดับต่ํา โดยองคการบริหารสวน
ตําบลสวนใหญยังไมมีการจัดเตรียมสํานักงาน/กอง/ฝาย รองรับการจัดการศึกษาระดับ
กอนประถมศึกษา
2. ดานการมีระบบการบริหารงานรองรับการจัดการศึกษา
ผลการวิจัยพบวา องคการบริหารสวนตําบลมีระบบการบริหารงานรองรับการจัดการศึกษา
อยูในระดับปานกลาง กลาวคือ องคการบริหารสวนตําบลสวนใหญยังไมมีระบบเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา
3. ดานการอบรมและพัฒนาบุคลากรดานการศึกษา ผลการวิจัย
พบวา องคการบริหารสวนตําบลสวนใหญมีการอบรม และพัฒนาบุคลากรดานการศึกษา
ในระดับปานกลาง ทั้งการจัดฝกอบรมทักษะความรูดานการจัดการศึกษาระดับกอนประถม
ศึกษาใหกับบุคลากร และการจัดสงบุคลากรเขารวมประชุม สัมมนาดานการจัดการศึกษา
ระดับกอนประถมศึกษา
4. ดานการเตรียมสรางระบบเครือขายการจัดการศึกษา
ผลการวิจัยพบวา องคการบริหารสวนตําบลสวนใหญมีการเตรียมสรางระบบเครือขายการ
จัดการศึกษาในระดับปานกลาง ทั้งการที่องคการบริหารสวนตําบลไดมีการขอความรวมมือ
โดยการติดตอประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น เพื่อการจัดการศึกษาระดับ
กอนประถมศึกษา
องคการบริหารสวนตําบลไดมีการขอความรวมมือโดยการติดตอ
ประสานงานกับสถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา และ
องคการบริหารสวนตําบลไดมีการขอความรวมมือ โดยการติดตอประสานงานกับองคกร
เอกชนตางๆ เพื่อการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา
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3.3 ความสัมพันธของปจจัยสภาพแวดลอมกับความพรอมในการ
จัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล
1. ความสัมพันธระหวางปจจัยภายในกับความพรอมในการจัด
การศึกษาระดับกอนประถมศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล ผลการวิจัยพบวา
ความรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การรับรูขอมูลขาวสารทางดานการศึกษา ทัศนคติตอการ
จัดการศึกษา ความรวมมือในการทํางานดานการศึกษามีความสัมพันธกับความพรอมใน
การจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับต่ํา สวน
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษามีความสัมพันธกับความพรอมในการจัดการศึกษา
ระดับกอนประถมศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับปานกลาง
2. ความสัมพันธระหวางปจจัยภายนอกกับความพรอมในการ
จัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล
ผลการวิจัย
พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น และการสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐที่
เกี่ยวของฯ
มีความสัมพันธกับความพรอมในการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวน
ตําบลอยูในระดับปานกลาง

4. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ผูวิจัยมีขอคิดเห็นเชิงนโยบาย ดังนี้
1. รัฐบาลควรพิจารณาอยางจริงจังถึงความพรอมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตอการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา เนื่องจากการใหการศึกษาแกเยาวชน
เปนภารกิจที่สําคัญตอความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงควรคํานึง
ถึงความพรอมของหนวยงาน หากหนวยงานยังไมมีความสามารถในองคประกอบหลาย
ดานของการจัดการศึกษา จึงไมควรเรงรัดบังคับใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดการศึกษา
แตควรเสริมสรางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความพรอมกอน โดยการจัดใหมีการ
ติดตามประเมินผลความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น พรอมกับกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติงานแตละดานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นผานเกณฑตางๆ
และกําหนดแนวทางจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับ
ประสิทธิภาพขององคการบริหารสวนตําบลตามผลการประเมินความสําเร็จของตัวชี้วัดตางๆ
2. รัฐบาลควรใหความชวยเหลือ สนับสนุนใหคําแนะนําปรึกษา จัด
ฝกอบรมทั้งดานวิชาการและดานเทคนิค รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบตางๆ ที่
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เกี่ยวของ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสามารถดําเนินงานตามภาระหนาที่
และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3. รัฐบาลควรสรางระบบ และกลไกการดําเนินงานที่สนับสนุนและเปดโอกาส
ใหประชาชน และภาคประชาสังคมที่เปนตัวแทนของชุมชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการ
กําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานจัดการศึกษาและการบริหาร และการจัดการงบประมาณและรายไดอยางจริงจัง
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
สอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถิ่น
4. รัฐบาลควรสรางความเขาใจรวมกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย
(stakeholders) เชน ขาราชการสวนกลาง ภูมิภาค ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชน
เพื่อใหทราบถึงทิศทางและแนวโนมในการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา และการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการทองถิ่นซึ่งอาจจะมีผลกระทบกับตนเองในดานตางๆ ซึ่งจะทําให
เกิดความรวมมือ และประสานประโยชนในกระบวนการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา
เชน ความรวมมือในการเสียภาษีเพื่อพัฒนาทองถิ่นของตนเอง การเขามามีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น เปนตน

เอกสารอางอิง
กรมวิชาการและกรมสามัญศึกษา. (2539). การประเมินสภาพความพรอมของทองถิ่น
ในการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการและกรม
สามัญศึกษา.
ปณชัย แกวสุขใส. (2546). ความพรอมขององคการบริหารสวนตําบลในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดกระบี่.วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ประภาพรรณ ไชยวงษ. (2544). การวิเคราะหบทบาทขององคการบริหารสวนตําบล
ในการจัดการศึกษาและการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา. วิทยานิพนธ
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต,สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
วีรนุช ปณฑวณิช. (2543). วิวาทะครู-องคการบริหารสวนตําบล ทองถิ่นพรอมจัด
การศึกษาแคไหน.สานปฏิรูป, 19-25.

18

พงศักดิ์ ศรีวรกุล. (2541). ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลในการดําเนินการ
จัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เขต
การศึกษา 9. สํานักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 9.
พิณสุดา สิริธรังศรี. (2541). การกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ :
เซเวนพริ้นติ้ง กรุป.
พิณสุดา สิริธรังศรี และสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์. (2541).รายงานการวิจัยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกับการจัดการศึกษา. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ.
วาโร เพ็งสวัสดิ์.(2542).การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย.คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏ
สกลนคร.
เสริมศักดิ์ วิลาศลาภรณ. (2540).การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา.
มปพ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2542). พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟก จํากัด.
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.(2544).รายละเอียดการถายโอนภารกิจของกระทรวง
ศึกษาธิการตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น กรุงเทพฯ : สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

ก

ารนํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
มาใชในระบบราชการ : ประสบการณจาก
ตางประเทศ
ชัยวัฒน จิตตเมตตากุล 1

1. ความเปนมาและความสําคัญของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ในการบริหารงานองคกรตางๆ ไมวาจะเปนภาครัฐ หรือเอกชน หรือธุรกิจ
ระหวางประเทศก็ตาม ในชวงประมาณ 20 ปที่ผานมาไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
บริหารอยางใหญหลวง ทฤษฎีตางๆ ที่เคยนํามาใชไมสามารถทําใหองคกรอยูรอดได จึงได
เกิดทฤษฎีการบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic Management) ซึ่งเปนที่ยอมรับ และนําไปใช
กันทั่วโลก ประเทศไทยก็ไดรับเอาทฤษฎีนี้เขามาใชในการบริหารประเทศ ตั้งแตสมัย
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เขามาบริหารประเทศ
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ สามารถสรุปเปนแผนภูมิไดดังนี้ 2

1

2

เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล 7 ว สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
Samuel C. Certo and J. Paul Peter Strategic Management : A Focus on Process. International
ed. Singapore: McGraw-Hill., 1990. p.204.
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ปจจัยจากตางประเทศ

ขั้นตอนที่ 1
การวิเคราะห
สภาพแวดลอม
• ภายใน
• ภายนอก

ขั้นตอนที่ 2
กําหนดทิศทางของ
องคกร
• ภารกิจ (Mission)
• วัตถุประสงค
(Objective)

ความรับผิดชอบตอสังคม

ขั้นตอนที่ 3
กําหนด
กลยุทธ

ขั้นตอนที่ 4
นํากลยุทธ
ไปปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 5
การควบคุม
กลยุทธ

Feed back
ผลผลิตและการดําเนินการ

เงินทุน

การตลาด

จากแผนภูมิ จะเห็นไดวาปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่จะทําใหการบริหารเชิง
กลยุทธประสบความสําเร็จ ก็คือความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility)
ในแตละองคกรจะมีผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders)3 ซึ่งอาจจะเปนบุคคล
หรือกลุมบุคคล ที่ไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจในการบริหารองคกร ผูมีสวนไดเสีย
ไดแก4 ผูถือหุน เจาของบริษัท ผูสงวัตถุดิบ ผูใหกูยืมเงินทุน หนวยงานรัฐบาล กลุมการเมือง
พนักงานขององคกร สหภาพแรงงานขององคกร ผูบริโภค ลูกคา คูแขง ประชาคมทองถิ่น
ประชาสังคม หรือประชาชน เปนตน
การสรางคุณธรรมและจริยธรรมจึงเปนสวนหนึ่ง ที่จะทําใหผูมีสวนไดเสีย
(Stakeholders) ไมวาจะเปนลูกคา ผูบริโภค หรือประชาชน ฯลฯ มีความพอใจ

3

4

Samuel C.Certo, Principle of Modern Management . Dubuque, lowa: William C. Brown
Publishers, 1985. Chapter I9.
J. Paul Peter and Jerry C. Olson, Consumer Behavior: Marketing Strategy Perspectives,
Homewood lllinois: Richard D. lrwin, 1987 Chapter 2l.
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สําหรับประเทศไทย ไดมีการรับเอาแนวคิดการบริหารงานเชิงกลยุทธ และ
การสรางคุณธรรมและจริยธรรมในองคกร โดยไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย มาตรา 77 ซึ่งกําหนดวา “รัฐตองจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการและพนักงาน หรือลูกจางของรัฐ เพื่อปองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่”
ดั ง นั้ น ในการกํ า หนดให ส ว นราชการจั ด ทํ า มาตรฐานทางคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม จึงควรศึกษาประสบการณจากประเทศที่เจริญแลว และไดมีการจัดทํามาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมขององคกรตางๆ แลว ประเทศที่กลาวถึง คงหนีไมพนกลุม
ประเทศ OECD
กลุ ม ประเทศ OECD 5 เกิ ด ขึ้ น หลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 ในชื่ อ ว า The
Organization for European Economic Co - operation ตอมาเมื่อป 1961 (พ.ศ.2504)
ไดเปลี่ยนเปน The Organization for European Economic Co-operation and
Development (OECD) ปจจุบันมีสมาชิก 30 ประเทศ 6 และดําเนินการรวมกับประเทศ
อื่นๆ อีก 70 ประเทศ มีหนาที่เกี่ยวกับการจัดทําขอตกลงทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม การ
พัฒนา การคา การลงทุน การจางงาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเกษตร การศึกษา
พลังงาน เปนตน แตเรื่องที่เรารูจักกันดีที่สุดก็คือเรื่อง Good Governance กับเรื่อง
คุณธรรมและจริยธรรม (ethics) ซึ่งกลุมประเทศ OECD ไดดําเนินการไปแลว สถาบันดํารง
ราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทยเคยเชิญผูแทนจากประเทศออสเตรเลียซึ่งเปนสมาชิก
OECD มาบรรยายเรื่อง Good Governance
ความสําคัญของกลุมประเทศ OECD เปนอยางไร เราอาจพิจารณาไดจาก
ครั้งที่ พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส เมื่อวัน
อังคารที่ 13 พฤษภาคม 2546 และไดเดินทางไปยังสํานักงาน OECD ไดพบกับผูแทน
ประเทศสมาชิก 30 ประเทศ ในโอกาสนี้ ไดแสดงความจํานงที่จะใหประเทศไทยเขารวม

5
6

www.oecd.org/about/
ไดแก ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยี่ยม แคนาดา สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน
กรีซ ฮังการี ไอซแลนด ไอรแลนด อิตาลี ญี่ปุน เกาหลี ลักเซ็มเบอรก เม็กซิโก เนเธอรแลนด นิวซีแลนด
นอรเวย โปแลนด โปรตุเกตุ สาธารณรัฐสโลวัค สเปน สวีเดน สวิสเซอรแลนด ตุรกี อังกฤษ และ
สหรัฐอเมริกา
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เปนสมาชิก OECD ในอนาคต 7 นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรีระบุวา ในอนาคตประเทศไทย
ตองพยายามผลักดันตนเอง เพื่อใหเปนสมาชิกกลุมประเทศ OECD ใหได โดยจะตองทํา
ให GDP ของประเทศโตมากกวานี้ และมีการพัฒนาสังคมใหไดมาตรฐาน
นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2545 ประเทศไทยไดเปนเจาภาพ
รวมกับกลุมประเทศ OECD 8 ในการประชุมประจําป 2545 ของ OECD และประชุม
เจาหนาที่อาวุโสของสํานักงบประมาณอาเซียน ระหวางวันที่ 21- 22 พฤศจิกายน 2545 ณ
หองบอลลูม 1 โรงแรมรอยัล ออรคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ ซึ่งจะมีสมาชิกจาก 30 ประเทศ
ทั่วโลกและประเทศที่ไมไดเปนสมาชิกมาประชุมรวม 200 คน โดยพันตํารวจโท ทักษิณ
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ใหเกียรติเปนประธานกลาวสุนทรพจนเปดการประชุมในวันที่ 21
พฤศจิกายน 2545 เรื่อง ระบบราชการและระบบงบประมาณใหมของไทย ซึ่งจะมุงเนน
ผลผลิต ผลลัพธ ใหสอดคลองกับการปฏิรูประบบราชการและยุทธศาสตรของรัฐ
สําหรับวาระสําคัญในการประชุมประกอบดวยระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงาน ซึ่งมีผลใหบทบาทของสํานักงบประมาณเปลี่ยนแปลง เปนผูกํากับและตรวจสอบ
การจัดทําขอตกลงการใหบริการสาธารณะ วินัยการเงินการคลังในการบริหารนโยบายการ
คลังของแตละประเทศ ประเทศไทยไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพจัดการประชุมครั้งนี้ ทั้งที่
ไมไดเปนประเทศสมาชิก OECD แสดงใหเห็นถึงสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ดีของประเทศ
ทําใหประเทศตางๆ ใหความสนใจ โดยเฉพาะการปฏิรูประบบราชการและระบบงบประมาณ
ซึ่งจะสรางความนาเชื่อถือตอสายตาของนานาประเทศมาก การสงเสริมภาพพจนที่ดีดาน
การทองเที่ยว เพราะแสดงใหทั้งโลกเห็นวาประเทศไทยมีความปลอดภัย จึงทําใหผูบริหาร
ระดับสูงของประเทศตางๆ เดินทางมารวมประชุมครั้งนี้ ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพและ
ความพรอมในการประชุมนานาชาติ
การที่จะทําใหสวนราชการมีคุณธรรมและจริยธรรม ก็คือใหพนักงานทุกคน
มีคานิยมที่ดีในการปฏิบัติงานในชีวิตประจําวันนั่นเอง
คานิยมของภาคธุรกิจกับภาคราชการ ยอมมีความแตกตางกัน แตอาจมี
คานิยมบางอยาง เปนคานิยมรวมระหวางภาคธุรกิจกับภาคราชการ

7
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ขาวจากสํานักขาว กรมประชาสัมพันธ ประจําวันเสารที่ 10 พฤษภาคม 2546 และวันอังคารที่
พฤษภาคม 2546
ขาวจากสํานักขาว กรมประชาสัมพันธ ประจําวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2545

13
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นอกจากนั้น องคการสหประชาชาติ ไดกําหนด General Assemble, 12
December 19969 (12 ธันวาคม 2539) โดยกลาววา ปญหาคอรรัปชันในปจจุบัน ได
ทําลายเสถียรภาพและความมั่นคงของสังคม กัดกรอนคุณคาของประชาธิปไตย ทําลาย
การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งมีความเกี่ยวพันกันระหวางคอรรัปชันกับการ
กระทําผิดรูปแบบอื่น เชน อาชญากรระหวางประเทศ อาชญากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการ
ฟอกเงินระหวางประเทศ ความรวมมือระหวางประเทศที่จะควบคุมและปองกันเรื่องดังกลาว
จึงเปนสิ่งจําเปน ซึ่งเชื่อวาหนึ่งในวิธีการนั้นคือ การปฏิรูประบบราชการใหมีความรับผิดชอบ
และมีความโปรงใส ดังนั้น จึงขอใหประเทศสมาชิกรับเอา International Code of Conduct
for Public Officials ไปใชกับสวนราชการหรือพนักงานของรัฐ

2. คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐในระดับสากล
(International Code of Conduct for Public Officials)
I หลักทั่วไป
1. ขาราชการ พนักงาน และลูกจางของรัฐ ซึ่งบัญญัติไวตามกฎหมายของ
แตละประเทศเปนตําแหนงที่ไดรับความไววางใจ ซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานที่เกี่ยวกับ
ผลประโยชนสาธารณะ
2. ขาราชการ พนักงาน และลูกจางของรัฐ ตองปฏิบัติงานตามหนาที่อยาง
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ไมลําเอียง สอดคลองกับกฎหมาย และนโยบายทางการบริหาร
จะตองหาทางใชทรัพยากรทางการบริหารอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
3. ขาราชการ พนักงาน และลูกจางของรัฐ ตองตั้งใจปฏิบัติงานดวยความ
ยุติธรรม มีความเปนกลาง ไมเลือกปฏิบัติตอกลุมใดกลุมหนึ่ง หรือบุคคลหนึ่ง
II ผลประโยชนทับซอน และการขาดคุณสมบัติ
4. ขาราชการ พนักงาน และลูกจางของรัฐ จะตองไมใชอํานาจหนาที่เพื่อ
ประโยชนของตนเองหรือคนในครอบครัว รวมทั้งประโยชนทางดานการเงินดวย จะตองไม
ดําเนินการหรือใชตําแหนงหนาที่ หรือมีประโยชนทางดานการคา หรือการเงิน ที่ไมสอดคลอง
กับหนวยงานของตนเอง ตําแหนงหนาที่ หรือตําแหนงที่เคยดํารงอยู
5. ขาราชการ พนักงาน และลูกจางของรัฐบางตําแหนง ตามที่กําหนดไว
ตามกฎหมายหรื อ นโยบายทางการบริ ห าร ต อ งยิ น ยอมที่ จ ะทํ า ตามมาตรการที่ จ ะลด
9
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ผลประโยชนทับซอน ซึ่งไดแก ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนอันเกิดจากตําแหนง
หนาที่กับประโยชนสวนตัว
6. ขาราชการ พนักงาน และลูกจางของรัฐ ตองไมใชทรัพยสินเงินทอง
บริการขอมูลขาวสาร ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน หรือจากผลการปฏิบัติงาน เพื่อกิจการ
อันใดที่ไมเกี่ยวกับงานในหนาที่
7. ขาราชการ พนักงาน และลูกจางของรัฐ จะตองปฏิบัติตามมาตรการ
ของกฎหมาย หรือนโยบายทางการบริหาร ที่จะไมใชหรืออาศัยประโยชนจากหนวยงานที่
ตนเองเคยทํางาน เมื่อตนเองไดเกษียณอายุ หรือออกจากราชการไปแลว
III การแจงทรัพยสิน
8. ขาราชการ พนักงาน และลูกจางของรัฐบางตําแหนง ตามที่กฎหมาย
กําหนด หรือที่นโยบายการบริหารกําหนด จะตองแจงและเปดเผยทรัพยสินและหนี้สิน และ
ถาเปนไปไดตองแจงของคูสมรสและผูที่เกี่ยวของดวย
IV การรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด
9. ขาราชการ พนักงาน และลูกจางของรัฐ จะตองไมเรียกหรือรับของขวัญ
หรือประโยชนอื่นใด ซึ่งจะทําใหมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน
V ขอมูลขาวสารที่ตองปกปด
10. ขอมูลขาวสาร อันเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือเนื่องจากการปฏิบัติงาน
ซึ่งจําเปนตองปกปดไว ก็ตองปกปดเปนความลับ และผูที่ออกจากงานไปแลวจะนําไป
เปดเผยไมได
VI กิจกรรมทางการเมือง
11. กิจกรรมทางการเมือง หรือกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือขอบเขตหนาที่
ของขาราชการ พนักงานและลูกจางของรัฐ จะตองไมกอใหเกิดความเสียหาย และ
ความเปนกลางของระบบงาน ตามอํานาจหนาที่

3. หลักการนําระบบคุณธรรมและจริยธรรมนําไปใชในราชการ
Principles for Managing Ethics in the Public Service 10 ประเทศ
OECD ไดยอมรับขอแนะนําในการปรับปรุงมาตรฐานตามคุณธรรมและจริยธรรมในระบบ
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ราชการ ในการประชุมประจํา ปที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อวัน ที่ 23 เมษายน 2541 เพื่อ ให
ประเทศสมาชิกนําไปปรับปรุงการนําระบบคุณธรรมและจริยธรรมไปใช
ในคํา กล า วเปด การประชุม ดัง กลา วระบุ ว า “แม ว า รั ฐ บาลแตล ะแห งจะมี
สภาพแวดลอมทางการบริหาร การเมือง และวัฒนธรรมแตกตางกัน แตก็มักจะประสบปญหา
ทางคุณธรรมและจริยธรรมคลายๆ กัน และผลจากการนําระบบคุณธรรมและจริยธรรมไปใช
จะมีผลเหมือนๆ กัน...” ประเทศสมาชิกตองนําขอแนะนําที่มีประสิทธิผลไปใชใหเหมาะสม
กับการบริหาร การเมือง และวัฒนธรรม
ขอเสนอแนะของกลุมประเทศ OECD
กลุ ม ประเทศ OECD เสนอแนะเพื่ อ ให มี ก ารดํ า เนิ น การและมี ร ะบบ
ดํา เนิ นการในการนํ าระบบคุ ณธรรมและจริ ย ธรรมไปใช ใ นภาคราชการ ประเทศตา งๆ
สามารถทําไดโดย
○ ตองมีการกําหนด การทบทวนนโยบาย กระบวนการ แนวทางปฏิบัติ
รวมทั้งหนวยงานที่รับผิดชอบ ที่สามารถนําระบบคุณธรรมและจริยธรรมมาใชในภาคราชการ
○ รัฐบาลตองสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่จะรักษามาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมใหอยูในระดับสูง
○ รวบรวมแงมุมตางๆ ทางคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อดัดแปลงไปสูกรอบ
การบริหารเพื่อใหมั่นใจไดวาการบริหารจะสอดคลองกับคานิยมและหลักการตางๆ ของ
ภาคราชการ
○ บูรณาการแนวคิดระบบการบริหารที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในอุดมคติ
กับระบบบริหารที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของกฎหมาย
○ ประเมินผลกระทบของการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ที่มีตอระบบ
คุณธรรมและจริยธรรมภาครัฐ
○ ใชและอางอิง “หลักการนําระบบคุณธรรมและจริยธรรมไปใชในภาค
ราชการ” (Principle for Managing Ethics in the Public Service) เพื่อใหมั่นใจไดวา จะมี
มาตรฐานที่สูง
หลักการนําระบบคุณธรรมและจริยธรรมไปใชในภาคราชการตาม
ขอเสนอของกลุมประเทศ OECD
1. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่จะนําไปใชกับภาคราชการตองมี
ความชัดเจน
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ขาราชการ พนักงาน และลูกจางของรัฐ ตองทราบหลักการพื้นฐานและ
มาตรฐานที่เราตองนําไปประยุกตการปฏิบัติการ และทราบขอบเขตพฤติกรรมที่พึงประสงค
การเผยแพรขอมูลขาวสารของมาตรฐานที่ถูกตอง ใหมีการรับทราบรวมกัน ทั้งในองคกร
และระหวางองคกร
2. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมจะถูกสะทอนโดยกรอบของกฎหมาย
กรอบของกฎหมาย คือ มาตรฐานและหลักการของพฤติกรรมที่ต่ําที่สุด
ที่ ข า ราชการ พนั ก งาน หรื อ ลู ก จ า งของรั ฐ ต อ งกระทํ า กฎหรื อ ระเบี ย บจะชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง
คานิยมพื้นฐานของภาคราชการ และจะชี้ใหเห็นถึงวิถีการทํางาน วินัย การสอบสวน และ
การอุทธรณ
3. ขาราชการ พนักงาน และลูกจางของรัฐ จะตองมีหรือสามารถหาคูมือ
การปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปตามระบบคุณธรรมและจริยธรรมได
สมาคมวิชาชีพจะตองใหมีการฝกอบรมผูรวมวิชาชีพเพื่อเพิ่มทักษะและ
ประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม และสามารถวิเคราะห
ไดวา การปฏิบัตินั้นเปนไปตามคุณธรรมและจริยธรรม หรือมาตรฐานทางพฤติกรรมของ
มนุษยที่สามารถยอมรับไดหรือไม การยกตัวอยางหรืออุทธาหรณมาใหดูจะชวยใหขาราชการ
พนักงานหรือลูกจางลดความตึงเครียดเมื่อเผชิญกับปญหาจริง และชวยในการแกปญหาใน
การปฏิบัติงานดวย
นอกจากนั้น ขอแนะนําและการใหคําปรึกษาแกผูรวมวิชาชีพ ก็จะทําให
ขาราชการหนวยงาน หรือลูกจางสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได
4. ขาราชการ พนักงาน และลูกจางของรัฐ จะตองทราบสิทธิ หรือขอปฏิบัติ
เมื่อตนเองกระทําผิดคุณธรรมและจริยธรรม
การทราบสิท ธิ ห รื อ ข อ ปฏิ บั ติ หมายถึ ง การทราบข อ กล า วหาในการ
กระทําผิด และตองทราบวาสิ่งที่ถูกตองคืออะไร จะตองมีกฎหรือระเบียบที่ชัดเจนที่จะให
ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของรัฐปฏิบัติตามอยางชัดเจน ตลอดจนตองทราบสาย
การบังคับบัญชา หรือความรับผิดชอบดวย เชน พนักงานกระทําผิดคุณธรรมและจริยธรรม
หัวหนางาน หรือหัวหนาฝายจะตองรับผิดชอบดวย นอกจากนั้นขาราชการ พนักงาน และ
ลูกจางของรัฐ จะตองทราบวิธีการคุมกันตนเองกรณีที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดดวย
5. กิจกรรมทางการเมือง ตองสนับสนุนทางคุณธรรมและจริยธรรม
ฝายการเมืองจะทําหนาที่ออกกฎหมายและระเบียบของหนวยงาน เพื่อ
สนับสนุนใหเกิดคุณธรรมและจริยธรรม และสรางมาตรการเพื่อปองกันการละเมิดมาตรฐาน
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ทางคุณธรรมและจริยธรรม และควรสนับสนุนทรัพยากร เพื่อกิจกรรมที่เกี่ยวกับคุณธรรม
และจริยธรรม แตไมควรใชกฎหรือระเบียบทางคุณธรรมและจริยธรรมโดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อประโยชนทางการเมือง
6. กระบวนการตัดสินใจตองเปดเผย โปรงใส และตรวจสอบได
ประชาชนยอมไววางใจหนวยงานใหใชอํานาจ และบริหารทรัพยากร
แทนพวกเขา การตรวจสอบโดยสาธารณชนยอมกระทําไดโดยวิถีทางของประชาธิปไตย
การเขารวมเสนอกฎหมาย/ระเบียบ และการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ นอกจากนั้น
เพื่อใหการตรวจสอบโปรงใสไดดียิ่งขึ้น การตรวจสอบอาจกระทําโดยหนวยงานอิสระ หรือ
NGOs
7. จะตองมีคูมือปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ/ปฏิกิริยา/การปฏิบัติ
ตอกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
การมี ม าตรฐานทางคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมที่ชั ด เจน จะเป น ตั ว ช ว ย
กําหนดพฤติกรรมของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของรัฐ ในการติดตอกับภาคเอกชน
ตัวอยางเชน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง การจางลูกจางชั่วคราว ยิ่งมีการติดตอกัน
มากเทาใด ก็ยิ่งตองสนใจมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมมากขึ้นเทานั้น
8. หัวหนาหนวยงานมีสวนในการสนับสนุนใหเกิดคุณธรรมและจริยธรรม
องคกรที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมสูง จะกลาที่จะสรา ง
สิ่งจูงใจสําหรับผูที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ตัวอยางเชน ใหมีสภาพการทํางานที่ดีขึ้น การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลโดยตรงกับคานิยมในการปฏิบัติงาน
และการเคารพตอมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
9. นโยบายทางดานการบริหาร จะตองสนับสนุนตอมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม
นโยบายทางดานบริหาร จะตองมีพันธกิจที่ตอบสนองและสนับสนุนตอ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เนื่องจากองคกรตางๆ จะใชกฎหมาย หรือกฎ หรือ
ระเบียบอยางเดียวยังไมสามารถสนับสนุนตอมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมได กรณี
ที่ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของรัฐ กระทําการใดโดยไมผิดกฎหมาย หรือกฎ หรือ
ระเบียบแลว จะมาอางวาการกระทํานั้นเปนไปตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ย อ มไม ช อบด ว ยเหตุ ผ ล ดั ง นั้ น นโยบายของหน ว ยงาน นอกจากจะกํ า หนดขอบเขต
พฤติ ก รรมของข า ราชการ พนั ก งาน หรื อ ลู กจ า งของรั ฐ แล ว ยั ง ต อ งเชื่ อ มโยงขอบเขต
ดังกลาวกับคานิยมภาครัฐที่ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของรัฐพึงปฏิบัติไวดวย
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10. การบริหารทรัพยากรมนุษยจะตองสนับสนุนตอมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม
สภาพการจางงานภาครัฐ เชน ความกาวหนาในวิชาชีพ การพัฒนา
บุคลากร คาตอบแทนหรือเงินรางวัลที่พอเพียง นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย จะตอง
เปนไปหรือสรางแรงจูงใจใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของรัฐ ไปสูพฤติกรรมที่มี
คุณธรรมและจริยธรรม โดยการใชหลักการพื้นฐาน เชน หลักคุณธรรมในการบริหารงาน
บุคคล อันไดแก 1) หลักความสามารถ 2) หลักความเสมอภาค 3) หลักความมั่นคงในอาชีพ
4) หลักความเปนกลางทางการเมือง มาใชในการสรรหาและการเลื่อนระดับ เพื่อใหเกิด
ความโปรงใส
11. มีกลไกกําหนดความรับผิดชอบที่พอเพียง
ขาราชการ พนักงาน และลูกจางของรัฐ ตองรับผิดชอบตอพฤติกรรมที่
มี ต อ หั ว หน า หรื อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาของตนเอง และถ า มองในมุ ม กว า งก็ คื อ รั บ ผิ ด ชอบต อ
สาธารณะ ความรับผิดชอบตอกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบของหนวยงานและรับผิดชอบตอ
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ที่มีตอผลการปฏิบัติงาน
กลไกกําหนดความรับผิดชอบ อาจกําหนดกันในหนวยงานหรือโดย
ฝายการเมือง หรืออาจกําหนดโดยประชาสังคมก็ได ในการกําหนดกลไกดังกลาวจะตองให
มีผลในทางควบคุมที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันจะตองมีความยืดหยุนในการบริหาร
12. ตองมีกระบวนการลงโทษ เมื่อมีการกระทําผิดมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม
กระบวนการในการสืบสวน และความมีอิสระในการสอบสวน มีความ
จําเปนเพื่อไดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมมีผล แตกระบวนการดังกลาวตองเชื่อถือ
ได และมีเครื่องมือในการกํากับ ตรวจสอบ รายงาน หรือสอบสวน ที่เพียงพอที่จะลงโทษ
หรือจัดการกับผูที่กระทําผิดหรือละเมิดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

4. การนํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมไปใชในประเทศ OECD
กลุมประเทศ OECD บางประเทศ อันประกอบดวย ออสเตรเลีย ฟนแลนด
เม็กซิโก เนเธอรแลนด นิวซีแลนด นอรเวย โปรตุเกตุ อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ประสบ
ปญหาการขาดความเชื่อมั่นในระบบราชการที่เรียกวา Confident deficit ซึ่งมีเรื่องอื้อฉาว
ปรากฏตามสื่อมวลชนเสมอ มีตั้งแตขาราชการหรือพนักงานของรัฐมีพฤติกรรมไมเหมาะสม
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ไปจนถึงการคอรรัปชันเต็มรูปแบบ ประเทศสมาชิกจึงตองหาวิธีการที่จะหลีกหนีพฤติกรรม
ดังกลาว ผลก็คือ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมถูกนํามาใช และเพิ่มความสําคัญ
มากขึ้น ไมวาจะในระบบราชการหรือระบบการเมือง
สภาพแวดลอมของระบบราชการเปลี่ยนแปลงไป
ผลของการปฏิรูประบบราชการในกลุมประเทศ OECD ทําใหขาราชการ
ตองรับภาระหนักขึ้น รองรับความตองการที่สูงขึ้นของประชาชน แตทรัพยากรมีจํากัด
ขาราชการตองมีบทบาทหนาที่ใหม มีการกระจายอํานาจ การวัดผลการปฏิบัติงานแบบ
เอกชน การเนนประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององคกร อาจมีผลกระทบตอมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมได หรือทําใหเกิดผลประโยชนทับซอนได ที่สําคัญคือการไม
ลงรอยกันระหวางคานิยมสมัยเกา กับบทบาทที่คาดหวังจากการปฏิรูประบบราชการ
ในหลายประเทศ การจัดแบงกระทรวงหรือกรมโดยใหมีลักษณะที่มีอิสระ
มากกวาเดิม สามารถกําหนดแนวทางการทํางานและกําหนดมาตรฐานการทํางานไดเอง มี
ผลใหการสั่งสมประสบการณของขาราชการถูกทําลายลง นอกจากนั้น ยังมีการสรรหา
ผูบริหารมาจากภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น ผลก็คือพันธกิจที่ผูกมัดวัฒนธรรมในการใหบริการ
สาธารณะที่สั่งสมกันมาถูกทําลายลง ซึ่งประเทศไทยกําลังนําระบบนี้มาใชในการปฏิรูป
ระบบราชการ
นอกจากนั้น การบริหารงานยุคใหมยังถูกจับตามองโดยบุคคลและองคกร
ตางๆ การรับรูขอมูลขาวสารของราชการ กลุมผลประโยชนตางเพิ่มมากขึ้น

5. ผลจากการนํามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมไปใชในประเทศ OECD
หลังจากไดมีการนํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมไปใชในประเทศ
OECD ตั้งแตป 1992 (พ.ศ. 2535) แลว เมื่อถึงป 1996 (พ.ศ. 2539) ก็ไดมีการประเมินผล
กระทบ (Action and Reactions) ในประเทศตางๆ โดยวิธีการที่แตกตางกัน คือ11 (5.1)
วิธีการลดชองวางหรือขอแตกตางในการบริหาร (5.2) วิธีการเชื่อมโยงระบบคุณธรรมและ
จริยธรรมการบริหารงานภาครัฐทั้งหมด (5.3) วิธีการปรับปรุงระบบบริหารงานภาครัฐและ
ใหทันสมัย
5.1 วิธีการลดชองวางหรือขอแตกตางในการบริหาร
5.1.1 ประเทศอังกฤษ
11

Ibid.

30

ไดมีการกอตั้ง The independent Committee on Standards
in Public life เมื่อป 1994 โดยนายกรัฐมนตรี John Major ทําหนาที่กําหนดมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ในขณะที่ปตอมาก็มีประกาศใช The Civil
Service Code, 1995
ในการลดช อ งว า งหรื อ ข อ แตกต า งในการบริ ห ารระหว า ง
ขาราชการสวนกลางกับสวนทองถิ่น คณะกรรมการดังกลาวเห็นวาควรจะสงเสริมใหมีการ
ใชมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมมากขึ้น เนื่องจากไดมีการกระจายอํานาจและมอบอํานาจ
เปนจํานวนมากและเทศบาลตางๆ ตองอยูภายใตกรอบมาตรฐานนี้ดวย เพื่อมิใหเกิดชองวาง
ระหวางขาราชการหรือพนักงานของรัฐดวยกัน
5.1.2 ประเทศนอรเวย
ป 1991 (พ.ศ. 2534) ได มี ก ารสํ า รวจการใช ม าตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) อธิบายคานิยมและทัศนคติของการบริหาร
ที่ดี (good administration) และ (2) เพื่อปรับปรุงระบบการทํางานในหนวยงานของรัฐ
ในการลดชองวางหรือขอแตกตางในการบริหารงาน ประเทศ
นอรเวย ไดมีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานฯ โดยการกําหนดคานิยมในการทํางาน
ใหม รวมทั้งใหนําไปใชกับพนักงานของรัฐตามหนาที่ใหม (เชน ลูกจางหรือพนักงานจาง)
เปนตน เพื่อมิใหเกิดชองวางหรือขอแตกตางระหวางขาราชการกับลูกจาง
5.1.3 ประเทศเนเธอรแลนด
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดเสนอใหรัฐมนตรีทุกคน
ดําเนินการตามนโยบาย “การปกปกรักษาความซื่อสัตยบริสุทธิ์ของระบบราชการ” ซึ่ง
ปจจุบันรัฐมนตรีทุกคนไดนําไปปฏิบัติ เปนนโยบายของประเทศ สรุปไดวา
● ตรวจสอบและแยกแยะจุดเปราะบาง อันไดแก ตําแหนงที่
อาจจะมี ผ ลประโยชน อ อกมาจากตํ า แหน ง อื่ น และวิ ธี ก ารนี้ ใ ช กั บ ตํ า แหน ง กึ่ ง ราชการ
(Semi-Governmental bodies) ดวย
● ใหมีการประกาศและการสาบานตน (oaths and affirmations)
● กําหนดกลยุทธในการรักษาคุณธรรมและจริยธรรม
● แตงตั้งผูใหคําปรึกษา (Confidential Officer) เพื่อให
คําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม
ในการลดช อ งว า งในการบริ ห ารงาน ได มี ก ารแก ไ ขพระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
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เพื่อที่จะเพิ่มในสวนการเปดเผยทรัพยสินและการลงทะเบียนทรัพยสินของขาราชการ
สวนกลาง และพนักงานสวนทองถิ่น รวมทั้งการหามไปดําเนินกิจกรรมบางอยาง
นอกจากนั้น ประเทศเนเธอรแลนด ยังไดริเริ่มระบบการตรวจสอบ
ความซื่อสัตย บริสุทธิ์ (Integrity Checks) โดยการใชฐานขอมูลคดีอาญา เพื่อพิจารณาวา
บุคคลนั้นเหมาะสมที่จะทํางานราชการตอไปหรือไม งานราชการดังกลา ว รวมถึงงาน
เกี่ยวกับการอนุญาตใหกอสราง งานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และการทําสัญญากับรัฐดวย
5.1.4 ประเทศฟนแลนด
ในการลดชองวางหรือขอแตกตางในการบริหารงานของประเทศ
ฟ น แลนด รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง ได เ สนอให ผู บ ริ ห ารงานภาครั ฐ ตั้ ง แต
ผูอํานวยการกองขึ้นไป ตองแสดงทรัพยสินและหนี้สินกอนเขารับตําแหนง
ประเทศฟนแลนดเนนการปองกันไมใหขาราชการละเมิดคุณธรรม
และจริยธรรม มากกวาการเยียวยารักษาเมื่อเกิดเหตุการณขึ้นแลว
5.1.5 ประเทศสหรัฐอเมริกา
ป 1992 (พ.ศ. 2535) The Office of Government Ethics ได
กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับของขวัญของกํานัล ผลประโยชนทับซอน ความ
ลําเอียง การสรรหาบุคลากร การใชตําแหนงหนาที่ในทางมิชอบ การทํากิจกรรมนอกเหนือ
ตําแหนงหนาที่ เปนตน
ในการลดชองวางหรือขอแตกตางในการบริหารงาน เพื่อใหการ
บริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพและความรับผิดชอบ จึงไดเพิ่มแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การขจัดการฉอโกง ขจัดการทําโครงการสูญเปลา โครงการที่บริหารผิดพลาด โดยดําเนินการ
ผานผูตรวจการแผนดิน และ Chief Financial Officers
ในวันแรกที่เขารับตําแหนง ประธานาธิบดีคลินตันไดแสดงการ
ยอมรับมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมโดยลงนามในคําสั่งผูบริหาร (Executive Order)
เรื่อง Ethics Commitments ซึ่งคําสั่งดังกลาวรวมไปถึงขอจํากัดในการดําเนินกิจกรรม
บางอยาง เปนเวลา 5 ป หลังจากพนจากตําแหนงดวย
5.2 วิธีการเชื่อมโยงระบบคุณธรรมและจริยธรรมกับการบริหารงาน
ภาครัฐทั้งหมด
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด แนะนําวา ควรริเริ่มใชคุณธรรม
และจริยธรรมในการบริหารงานภาครัฐโดยรวม กรอบของกฎหมายยังเปนเครื่องมือที่มี
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ความสํ า คั ญ คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมเป น บู ร ณาการของการบริ ห ารงานภาครั ฐ กั บ การ
บริหารงานบุคคลอยางไมสามารถแยกกันได
5.2.1 ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย ถือวามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
เปนกุญแจสําคัญในการปฏิบัติงาน สิ่งที่ควบคุมพฤติกรรมการทํางานของขาราชการมีอยู 2
อยาง คือ กฎ กับแนวทางปฏิบัติ แตในบางสถานการณ การตัดสินวาสิ่งที่กระทําไปถูกตอง
หรือไม ตองไดรับการพิจารณาอยางถี่ถวน
การใหความรูดานคุณธรรมและจริยธรรม ดําเนินการโดยผาน
การฝกอบรมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ และหลักสูตรการเลื่อนระดับ ที่สําคัญที่สุดก็คือ
การตรวจสอบการทํางานจากประชาชน เนื่องจากประเทศออสเตรเลียมีการประชาสัมพันธ
เรื่องนี้อยางกวางขวาง
5.2.2 ประเทศนิวซีแลนด
ประเทศนิวซีแลนด เชื่อวาหลักการและคานิยมของขาราชการ
ควรจะอยูที่การใหบริการประชาชน และควรอยูในจิตสํานึกของขาราชการทุกคน นอกจากนั้น
ยังกําหนดใหองคกรของรัฐแยกประโยชนสาธารณะออกจากประโยชนของเอกชน หรือ
ประโยชนสวนตน
5.3 วิธีการปรับปรุงระบบบริหารงานภาครัฐใหทันสมัย
ประเทศเม็กซิโกและประเทศโปรตุเกตุ ยังไมมีการประกาศใชมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมเหมือนประเทศที่กลาวมาแลว เพิ่งจะริเริ่มใหมีเมื่อไมนานมานี้
5.3.1 ประเทศเม็กซิโก
จากหลักฐานพบวา ขาราชการในประเทศเม็กซิโกขาดความ
รับผิดชอบและมีผลประโยชนทับซอน จึงมีโครงการปรับปรุงระบบบริหารงานภาครัฐให
ทันสมัยโดยเริ่มจากการปรับปรุงกฎหมาย แยกสิทธิและหนาที่ควบคุม แนะนํา แกไข การ
ปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ
5.3.2 ประเทศโปรตุเกตุ
ประเทศโปรตุเกตุมีโครงการปรับปรุงระบบบริหารงานภาครัฐ
ใหทันสมัยเชนเดียวกัน เนื่องจากระบบราชการของประเทศโปรตุเกตุ เปนระบบปด มีสาย
การบังคับบัญชามาก ยึดมั่นในรูปแบบเดิมๆ และตอตานการเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหมๆ
ในการกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม จึงกําหนดให
ขาราชการทํางานอยางมีระบบและมีมาตรฐาน แตการกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและ
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จริยธรรมของหนวยงานตางๆ ขาดการปรึกษาหารือระหวางขาราชการ และมักเปนมาตรฐานฯ
ที่กําหนดโดยผูบังคับบัญชา
สําหรับประเทศไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 มาตรา 77 บัญญัติใหรัฐจัดทํามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน
หรือลูกจางอื่นของรัฐเพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหนาที่นั้น ขณะนี้กระทรวงและกรมตางๆ ไดดําเนินไปแลว ในสวนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สํานักงาน ก.ถ. เปนผูเรงรัดใหทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศใช
และปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจังหวัดอุทัยธานี เปนจังหวัดแรกที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดทุกแหงประกาศใชมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
แลว อันดับตอไปก็ตองดูวาจะสามารถปฏิบัติจริงไดมากนอยเพียงใด

ก

ารสงเสริมการจัดทํามาตรฐาน
ทางคุณธรรม และจริยธรรมแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 1

รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 ก อ ให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญที่สุด นับแตการปฏิรูประบบราชการตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งไดมีการปรับปรุงการบริหารราชการแผนดินครั้งใหญ เมื่อป
พ.ศ. 2435 เปนตนมา จากนั้น มีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด แตเปนการเปลี่ยนแปลง
ตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ไมเปลี่ยนแปลงมากเทา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เนื่องจากมีผลกระทบตอผูที่ทํางาน
บริการประชาชนคอนขางมาก โดยเฉพาะในหมวด 4 วาดวยหนาที่ของชนชาวไทย และ
หมวด 5 วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ จะมีผลตอขาราชการ พนักงาน และลูกจาง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่อื่น
ของรัฐ เปนอยางมาก ผลกระทบโดยตรงไดแก รัฐธรรมนูญฯ ย้ําวา การบริหารราชการ
แผนดินตองเอาคนเปนเปาหมาย เดิมเรามองที่การสงออก (Exports) มองที่ GDP (Gross
Domestic Products) มองที่ Growth Rate รายไดตอหัว (Par Capita Incomes) ซึ่งถือ
เปนตัวเลขบงชี้ที่สําคัญ แตปจจุบันตองวัดที่คน หมายถึง ผลการพัฒนาตามตัวเลขดังกลาว

1

เปนหนวยงานในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
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คนมีความอยูดีกินดี มีความผาสุกมากขึ้นหรือไม ซึ่งบางทานเรียกวา GHP
Happiness Products)

(Gross

เมื่อรัฐธรรมนูญเนนย้ําใหวัดที่คน ดังนั้น กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก็จะ
ถือคนเปนเปาหมายสุดทายที่จะใหบริการ นอกจากนั้น ในการบริหารราชการในสวนของ
ภาครัฐ ไดหันมาใหความสําคัญกับผลลัพธ หรือความพึงพอใจของประชาชนเพิ่มขึ้น แต
การบริการประชาชนของรัฐไมอาจใหบริการแบบเอกชนไดทั้งหมด เดิมภาครัฐใหความ
สนใจกับผลผลิตหรืองานบริการประชาชน ตอไปนี้จะเนนความพึงพอใจของประชาชน
วิธีการก็คือ ภาครัฐไดปรับปรุงงานบริการ หรือตอบสนองตอความตองการของประชาชน
สวนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกลาว ไดแก การที่รัฐธรรมนูญฯ
มาตรา
77 บัญญัติใหรัฐจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ
พนักงาน หรือลูกจางอื่นของรัฐ เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสราง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ซึ่ ง กฎหมายลํ า ดั บ รองลงไปก็ ไ ด บั ญ ญั ติ แ นวทางให
สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว ไดแก พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติใหการบริหารราชการ ตอง
เปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 33 (1) บัญญัติใหคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น มีอํานาจกําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
กอนที่จะกลาวถึงวา คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น ไดกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และ
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไวอยางไร เราจะมองความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
หลักการแรก
การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อยูภายใตหลักประโยชน
นิยม อันไดแก การกระทําที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุด ความสุขสูงสุด แกประชาชนจํานวน
มากที่สุด โดยตองรับผิดชอบตอประชาชนผูเสียภาษี การใชตําแหนงหนาที่หาผลประโยชน
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จะนําไปสูผลเสียขององคกร และการกระทําความผิดของพนักงานเพียงคนเดียว อาจเสีย
ชื่อไปทั้งองคกรได
หลักการที่สอง
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สิ ท ธิ ข องประชาชน
(People Right) โดยเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น การรวมกลุมเพื่อเรียกรอง หรือการมี
สวนรวม และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดเสีย
(Stakeholders)
หลักการที่สาม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ยอมมีความผูกพันกับทองถิ่นนั้นๆ และอยูกับ
ทองถิ่นนั้นตลอดไป ในการดําเนินงานไมสามารถคิดมูลคาเปนกําไรขาดทุนได และการ
ใหบริการตองยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (People – oriented)
หลักการที่สี่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูจํากัด ใหเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงผลลัพธ หรือความ
พึงพอใจของประชาชน
หลักการที่หา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีการจัดทรัพยากรมนุษยอยางคุมคา และ
เกิดประโยชนสูงสุดใหทันตอการเปลี่ยนแปลง และแนวโนมในอนาคต
จากหลั ก การดัง กลา ว ประกอบกั บ หลั ก การบริ ห ารกิ จการบ า นเมื องที่ ดี
(Good Governance) อันไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการ
มี ส ว นร ว ม หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ และหลั ก ความคุ ม ค า สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) ไดสอบถามความเห็นจากขาราชการ
พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบ ทั่วประเทศ แลวนํามา
ประมวลเพื่อเสนอ ก.ถ. พิจารณากําหนดเปนมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ก.ถ. ไดมีประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ
พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2546 เพื่อให
ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยทั่วไป ใชยึดถือเปน
หลักการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติ ดังนี้
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1. พึ ง ดํ า รงตนให ตั้ ง มั่ น อยู ใ นศี ล ธรรม ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยความซื่ อ สั ต ย
สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ
2. พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ
3. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดย
ยึดประโยชนของประชาชนเปนหลัก
4. พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ
หลังจากนั้น สํานักงาน ก.ถ. ไดอบรมใหความรูในเรื่องดังกลาวแกทองถิ่น
จังหวัดทุกจังหวัด ผูปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูที่เกี่ยวของ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2548 สํานักงาน ก.ถ. ไดดําเนินการหลาย
รูปแบบเพื่อที่จะใหมีการจัดทํามาตรฐานฯ และมีการนําไปใชมากขึ้น เชน การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) การสงเสริม การติดตามผล การประชาสัมพันธ การลงไปในพื้นที่
เปนตน
ผลการดําเนินการ ไดรับขอเสนอแนะจากผูปฏิบัติงานในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ดังนี้
1. การดําเนินการเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาตรฐานฯ
ไปใชในการปฏิบัติงานอยางยั่งยืน
(1) ควรมีการประชาสัมพันธใหแก ขาราชการ พนักงาน และลูกจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหทราบทั่วกัน
(2) ควรมีการจัดอบรมใหความรู ความเขาใจแกขาราชการ พนักงาน
และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม
(3) ควรกําหนดไวเปนเงื่อนไขหรือเกณฑการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(4) ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานและการปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
2. การส ง เสริ ม ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ภายในจั ง หวั ด
เดียวกัน จัดทํามาตรฐานฯ เปนจํานวนเพิ่มขึ้น
(1) ควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมแลว ใหคําแนะนําชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยังไมไดจัดทํา
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(2) ควรมีเครือขายการดําเนินการตามมาตรฐานทางคุณธรรม และ
จริยธรรมเพื่อคอยใหคําแนะนําและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดําเนินการ โดยใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดเปนแมขาย
(3) ควรมีการจัดการศึกษาดูงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ดําเนินการ
ไดตามมาตรฐานฯ
(4) ใหสํานักงาน ก.ถ. เรงรัดหนวยงานที่ยังไมไดจัดทํา ใหดําเนินการ
จัดทํามาตรฐานฯ
3. ดํา เนิน การติ ด ตามประเมิน ผลวาองค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น ที่
ประกาศใชมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมแลว ไดมีการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ
มากนอยเพียงใด
(1) สอบถามจากขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
(2) จัดตูรับฟงความคิดเห็น
(3) แตงตั้งคณะกรรมการในการติดตามประเมินผล
(4) จัดทําแบบสอบถามประชาชน
(5) เรื่องอื่นๆ เชน จํานวนปญหาขอรองเรียนลดลง ประชาชนมีความ
พึงพอใจสูงขึ้น เปนตน
ปจจุบันกรุงเทพมหานคร ไดประกาศใชมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
แล ว และมี ห ลายจั งหวั ดที่ อ งค ก รปกรองสวนท อ งถิ่ น ในจั งหวั ดทุ กรู ป แบบ ได จัด ทํ า และ
ประกาศใชมาตรฐานทางคุณธรรม ครบ 100% แลว ไดแก จังหวัดอุทัยธานี ระนอง ตาก
เชียงราย สวนที่เหลือ อยูในระหวางดําเนินการ ในภาพรวมขณะนี้ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดประกาศใชมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมไปแลว 40% ของจํานวนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด และสํานักงาน ก.ถ. จะไดเรงรัดเพื่อใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นประกาศใชมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมใหครบทุกแหงตอไป

ท

องถินของสหรั
่ นของสหรัฐอเมริกา
มีอิสระมากกวาของประเทศไทยจริงหรือ?
วิจารณ กุลชนะรัตน1
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 282 บัญญัติวา “ภายใต
บังคับมาตรา 1 รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น” และมาตรา 283 บัญญัติวา “ทองถิ่นใดมีลักษณะที่จะ
ปกครองตนเองได ยอมมีสิทธิไดรับจัดตั้งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองทําเทาที่จําเปนตามที่กฎหมายบัญญัติ
แตตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนของประเทศเปน
สวนรวม ทั้งนี้จะกระทบถึงสาระสําคัญแหงหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชน
ในทองถิ่น หรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว มิได” ในขณะที่มาตรา 1 บัญญัติวา
“ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบงแยกมิได” จะเห็นวารัฐธรรมนูญกําหนด
ไวชัดเจนวาประเทศไทยใชระบอบการปกครองแบบราชอาณาจักรและเปนระบบรัฐเดี่ยว ในขณะที่
ความเปนอิสระของทองถิ่นตองไมกระทบกระเทือนมาตรา 1 การกํากับดูแลของรัฐตองทําเทาที่
จําเปนตามที่กฎหมายบัญญัติ

1

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
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ในการศึกษาเรื่องการปกครองทองถิ่น สวนใหญมีขอโตแยงอยูตลอดเวลาวา การ
เปรียบเทียบระหวางระบบสหพันธรัฐและรัฐเดี่ยวนั้น เปนการวิเคราะหตา งระบบกัน ดังนั้น
ขอสรุปหรือบทเรียนทางการเมืองการปกครองของประเทศที่เปนสหพันธรัฐ จึงไมมีสาระสําคัญที่
สัมพันธกับปญหาของรัฐเดี่ยวหรือถาจะมีก็ไมนาจะเปนประโยชนเอามาใชไดกับรัฐเดี่ยว
แต
ขอเท็จจริงก็คือ ถาพิจารณาในรายละเอียด โดยที่เราไมตองกังวลกับขอแตกตางระหวางรูปแบบ
ของรัฐ ก็จะเห็นวา ปญหาของการปกครองทองถิ่นมีลักษณะคลายๆ กัน อยางในกรณีของ
สหรัฐอเมริกากับไทย เชน ปญหาเรื่องการขาดการประสานงานกันระหวางทองถิ่น ซึ่งสหรัฐอเมริกาเรียกวาปญหาการแตกแยกของอํานาจ (fragmentation of powers) ซึ่งเกิดจากความไม
ชัดเจนวาการใหบริการสาธารณะนั้นๆ เปนอํานาจของใครกันแน? หรือองคกรของรัฐในระดับ
ไหนมีอํานาจเขามาจัดการเพราะมีหลายองคกรที่มีอํานาจซอนทับกันอยู? และที่สําคัญที่สุดคือ
ปญหาเรื่องทองถิ่นจะมีอิสระแคไหนภายใตอธิปไตยของรัฐ? ลวนแตเปนปญหารวมกันทั้งของ
สหพันธรัฐและรัฐเดี่ยวทั้งสิ้น บทความนี้ตองการชี้ใหเห็นปญหาเหลานี้ เปนปญหารวมกันและ
หลักตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปกครองทองถิ่น โดยเนื้อแทก็เปนหลักอันเดียวกัน โดยจุดเนน
ของบทความนี้อยูที่ความสัมพันธระหวางทองถิ่นกับรัฐ ทั้งนี้ บทความนี้ตองการพิสูจนหักลาง
สมมติฐานซึ่งมาจากความเชื่อที่แพรหลายอยูทั่วไปสามประการ
ประการแรก เกี่ยวกับสมมติฐานที่วาระบบสหพันธรัฐและรัฐเดี่ยวมีผลตอการ
ปกครองทองถิ่น โดยระบบสหพันธรัฐจะมีการกระจายอํานาจมากกวา บทความนี้ตองการปฏิเสธ
สมมติฐานดังกลาววา ความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมขึ้นอยูกับวารัฐนั้นเปน
สหพันธรัฐหรือรัฐเดี่ยว หากแตขึ้นอยูกับประเพณีการปกครองและความเปนมาในประวัติศาสตร
ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของแตละประเทศมากกวา
ประการที่สอง
เกี่ยวกับสมมติฐานที่วาหลักความเปนอิสระของทองถิ่นในระบบ
สหพันธรัฐมีความแตกตางกันจากรัฐเดี่ยว โดยที่ระบบสหพันธรัฐอํานาจอธิปไตยของรัฐถูกลด
ทอนลง และความเปนอิสระของทองถิ่นมีอยูมาก และความเปนอิสระของทองถิ่นนี้เองเปนเครื่อง
พิสูจนอํานาจอธิปไตยของประชาชน บทความนี้ตองการพิสูจนวาอํานาจอธิปไตยและความเปน
อิสระของทองถิ่นเปนแนวคิดที่แยกแตกตางกัน ไมมีความสัมพันธกันในเชิงเหตุผล
ประการที่สาม ปญหาของสหพันธรัฐกับรัฐเดี่ยวในเรื่องการปกครองทองถิ่นมี
ความแตกตางกัน
สิ่งที่ดําเนินการในระบบสหพันธรัฐไมสามารถนํามาใชไดในระบบรัฐเดี่ยว
บทความนี้ตองการชี้ใหเห็นวาปญหาทั้งในสหพันธรัฐและรัฐเดี่ยวมีลักษณะที่คลายคลึงกันมากกวา
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ที่เขาใจโดยทั่วไป และสิ่งที่ประสบความสําเร็จในรัฐหนึ่งก็สามารถนําไปใชไดในอีกรัฐหนึ่ง หาก
ปญหามีสาเหตุที่มาแบบเดียวกัน ไมวารัฐนั้นจะใชระบบใด
คนสวนมาก มักจะเทียบเคียงความสัมพันธระหวางรัฐบาลสหพันธกับมลรัฐ กับ
ความสัมพันธระหวางรัฐบาลกลางและทองถิ่น ซึ่งเปนความเขาใจผิดโดยนัยสําคัญ เนื่องจากวา
รัฐบาลสหพันธ และมลรัฐตางใชอํานาจอธิปไตยรวมกันในขณะที่รัฐบาลกลางในรัฐเดี่ยวเพียง
ผูเดียวเทานั้นที่ใชอํานาจอธิปไตย อยางไรก็ตาม เราสามารถเทียบเคียงความสัมพันธระหวาง
มลรัฐกับทองถิ่นกับความสัมพันธระหวางรัฐเดี่ยวกับทองถิ่น เพราะเปนการเทียบเคียงการใช
อํานาจขององคอธิปตยกับทบวงการเมือง ประเด็นนี้อธิบายโดยละเอียดจากหลัก Doctrine of
Granted Powers และ Limited Powers
Granted Powers หรือ Enumerated Powers คือ “อํานาจที่ไดรับมอบมา” ซึ่ง
ใชบรรยายลักษณะอํานาจของรัฐบาลสหพันธ
กลาวคือแมรัฐบาลของสหพันธรัฐจะมีอํานาจ
อธิปไตย แตก็ไดอํานาจนั้นมาโดยความยินยอมของมลรัฐ เพราะฉะนั้น รัฐบาลของสหพันธรัฐไมมี
อํานาจนอกเหนือจากอํานาจตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ ทั้งนี้ เนื่องจากสหพันธรัฐถือกําเนิดขึ้น
จากมลรัฐ ในทางตรงกันขาม อํานาจของมลรัฐเปน “อํานาจที่ถูกจํากัดใหแคบลง” หรือ Limited
Powers กลาวคือ แตเดิมมลรัฐมีอํานาจเต็มสามารถดําเนินการใดๆ ก็ได แตไดยินยอมพรอมใจ
จํากัดอํานาจลงเพื่อมอบอํานาจบางสวนใหสหพันธรัฐ ดังนั้น ในทางทฤษฎีมลรัฐจึงมีอํานาจ
ดําเนินการใดๆ ก็ไดตราบเทาที่รัฐธรรมนูญไมจํากัดอํานาจไว เพราะขอกําหนดตามรัฐธรรมนูญ
เปนขอกําหนดที่มาจํากัดอํานาจที่มลรัฐมีอยูเดิมแลว ดวยเหตุนี้แมวาสหพันธรัฐมีอํานาจอธิปไตย
เต็มเปยมในเชิงกฎหมายระหวางประเทศ แตในเรื่องการปกครองภายในแลว มลรัฐมีอํานาจ
อธิปไตยมากกวาสหพันธรัฐ อํานาจอธิปไตยของมลรัฐนี้ แสดงออกโดยการมีสภานิติบัญญัติของ
มลรัฐ ในจุดนี้ พึงสังเกตวาทองถิ่นมิไดมีอํานาจอธิปไตยถึงแมทองถิ่นจะมีสภาทองถิ่น แตสภา
ทองถิ่นมิใชสภานิติบัญญัติ เนื่องจากขอบังคับของทองถิ่นตองออกตามกฎหมายที่มลรัฐกําหนด
และอยูภายใตรัฐธรรมนูญแหงมลรัฐ
นักวิชาการไทยไดตั้งขอสังเกตวาประเทศที่ใชการปกครองแบบรัฐเดี่ยว มีความ
นิยมที่จะมีบทบัญญัติเรื่องการปกครองทองถิ่นไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญของรัฐ
ตางจากการ
ปกครองประเทศที่ใชระบบสหพันธรัฐ ที่มักจะมีบทบัญญัติอยูในรัฐธรรมนูญของมลรัฐมากกวา
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รัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐ 2 ขอสังเกตดังกลาวเปนจริง ทั้งนี้ ก็ดวยเหตุผลดังกลาวมาแลววา
มลรัฐถืออํานาจอธิปไตยแบบจํากัดในเรื่องของการปกครองภายในประเทศแลว มลรัฐมีอํานาจ
เฉกเชนเดียวกับอํานาจของรัฐเดี่ยวเพราะเปนอํานาจพื้นฐานเหมือนกัน และแทที่จริงแลวรัฐเดี่ยว
ก็คือ ที่รวมของอํานาจทั้งที่เปนของรัฐบาลสหพันธรัฐและมลรัฐรวมกัน นั่นเอง
ในจุดนี้เอง เมื่อมองจากแงมุมเฉพาะอธิปไตยภายในรัฐแลว ความสัมพันธระหวาง
รัฐเดี่ยวกับทองถิ่น จึงมีความคลายคลึงกับความสัมพันธระหวางมลรัฐกับทองถิ่น ลักษณะ
ความสัมพันธดังกลาวจะเปนตัวสะทอนความเปนอิสระของทองถิ่น คําถามที่วาทองถิ่นควรมี
อิสระเพียงใดนั้น สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถอธิบายไดโดยหลัก 2 ประการ คือ หลัก
Dillon’s Rule และ หลัก Home Rule
หลัก Dillon’s Rule กําเนิดมาจากทาน Dillon ซึ่งเปนผูพิพากษาศาลสูงของ
มลรัฐโอไฮโอ ทรรศนะของผูพิพากษา Dillon นี้เปนทรรศนะที่สนับสนุนอํานาจอธิปไตยของรัฐ
เหนือความเปนอิสระของทองถิ่น ทาน Dillon ไดกลาวไวในคําพิพากษาคดี City of Clinton v
Cedar Rapids and Missouri River Railroad Co. เมื่อป 1868 วา :
“ทรรศนะที่ถูกตองตองเปนเชนนี้ : องคกรเทศบาลถือกําเนิดขึ้นมา และมีอํานาจ
และทรงสิทธิไดก็แตโดยอาศัยองคกรนิติบัญญัติ (แหงรัฐ) องคกรนิติบัญญัตินั้นใหลมหายใจแหง
ชีวิตกับองคกรเทศบาล ลมหายใจซึ่งหากไมมีเสียแลว เทศบาลก็มีอยูมิได เมื่อองคกรนิติบัญญัติ
สรางเทศบาลขึ้นมาได ก็ลมมันเสียไดเชนกัน และหากวามันถูกลมไดแลว มันก็ยอมจะถูกลดทอน
อํานาจหรือควบคุมไดนั่นเอง” 3
จะเห็นวา Dillon ใชคําวาองคกรนิติบัญญัติกับกรณีของมลรัฐเทานั้น จึงเปน
ความเขาใจผิดอยางยิ่งในกรณีประเทศไทย เมื่อมีผูกลาวเทียบเคียงวาสภาทองถิ่นก็เหมือนกับ
สภานิติบัญญัติ ในรัฐหนึ่งๆ องคกรนิติบัญญัติมีไดเพียงองคกรเดียว องคกรที่เหลือแมจะทํา
หนาที่ออกกฎหรือขอบังคับ ก็ไมมีสถานะเปนองคกรนิติบัญญัติในความหมายของรัฐถาธิปตย
เพราะองคกรเหลานั้นไดอํานาจมาก็แตโดยองคกรนิติบัญญัติของรัฐใหอํานาจ ทฤษฎีรัฐถาธิปตย
2

นครินทร เมฆไตรรัตน และอืน่ ๆ, ทิศทางการปกครองทองถิ่นของไทยและตางประเทศเปรียบเทียบ,
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวิญูชน จํากัด, พ.ศ. 2546, หนา 259.
3
Quoted in Dennis L. Dresang and James J. Gosling, Politics and Policy in American States and
Communities (New York: Pearson Education, Inc., 2004), p. 155.
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ของฝายนิติบัญญัตินี้ เปนทฤษฎีที่สอดคลองกับทฤษฎีกฎหมายของสํานัก Positive Law ที่วา
รัฐสภามีอํานาจสูงสุดในการออกกฎหมาย
นอกจากการมองวาหนวยการปกครองทองถิ่นเปนผลผลิตทางกฎหมายของ
องคกรนิติบัญญัติของรัฐแลว ทานผูพิพากษา Dillon ยังไดวางหลักเกณฑเรื่องขอบเขตอํานาจ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสหรัฐอเมริกาไว ในคําพิพากษาคดี Clark v City of Des
Moines เมื่อป 1865 กลาวคือ จะดูวาอํานาจใดเปนอํานาจของทองถิ่นตองเขาหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ :
(1) ตองเปนอํานาจที่กฎหมายบัญญัติไวชัดแจง หรือ
(2) เปนอํานาจโดยปริยายที่อาศัยเหตุผลของอํานาจที่ไดบัญญัติไวโดยแจงชัด
นั้น หรือ
(3) เปนอํานาจที่เปนสาระสําคัญของวัตถุประสงคของการกอตั้งองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้น 4
กฎของ Dillon นี้ ตรงกับหลัก Ultra Vires กลาวคือ เนื่องจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีฐานะเปนทบวงการเมือง (Political Subdivision) อยูภายใตอํานาจรัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะมีอํานาจก็แตโดยกฎหมายใหอํานาจ ดังนั้น หากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกระทําการเกินขอบเขตอํานาจที่กฎหมายบัญญัติไว การกระทํานั้นเรียกวา Ultra Vires
(ใชอํานาจเกินขอบเขต)
อยางไรก็ตาม ในกรณีของสหรัฐอเมริกา รัฐธรรมนูญสหรัฐฯ ไมไดมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการปกครองทองถิ่นดังที่ตั้งขอสังเกตไวในตอนแรก แตวาศาลสูงสุดของสหรัฐไดชี้ขาด
เกี่ยวกับความสัมพันธในเชิงอํานาจของมลรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไวในคดี Atkin v
Kansas เมื่อป 1903 ซึ่งตรงตามหลัก Ultra Vires และกฎ Dillon วา องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนทบวงการเมืองที่ถือกําเนิดจากรัฐ มีวัตถุประสงคเพื่อรัฐจะไดใชอํานาจได อํานาจ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองเปนอํานาจที่กฎหมายบัญญัติไวโดยแจงชัด
หรือโดย
4

See details in Jesse J. Richardson, Meghan Zimmerman Gough and Robert Puetes, “Is Home Rule
the answer? : Clarifying the Influence of Dillon’s Rule on Growth Management,” in A Discussion
Paper Prepared for the Brookings Institution Center on Urban an Metropolitan Policy, January 2003,
p. 8. http//www.brookings.edu/es/urban/publications/dillonrule,pdf
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ปริยาย ตามอํานาจที่ไดรับมอบมา ดังนั้น จึงอาจถูกจํากัดหรือขยาย หรือจะถูกยกเลิกเสียก็ได
ขึ้นอยูกับเจตนารมณขององคกรนิติบัญญัติของรัฐ เพียงแตหากรัฐจะทําเชนนั้นจริงตองไมกระทบ
กระเทือนตอสิทธิของประชาชน 5
ทัศนะของผูพิพากษา Dillon นั้น ยังสะทอนทัศนะที่ปรากฏในทฤษฎีการเมือง
ยุคใหมที่ถือกําเนิดในยุโรปในศตวรรษที่ 16 – 17 ไมวาจะเปนจอหน ล็อค, จอหน สจ็วต มิลล,
หรือ ฌ็องค ฌัค รุสโซ ซึ่งสวนใหญจะเห็นวาอํานาจอธิปไตยที่แทจริงไดแสดงออกผานองคกร
นิติบัญญัติของรัฐหรือรัฐสภา องคกรอืน่ ๆ จึงมีสถานะเปนองคกรที่กําเนิดมาจากองคกรนิติบัญญัติ
ของรัฐ
องคกรที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาภายใตเขตอธิปไตยของรัฐจึงเปนองคกรใตบังคับบัญชา
(Subordinate Organ) ขององคกรรัฐอีกทีหนึ่ง
กฎของ Dillon นี้เอง ทีเ่ ปนเครื่องสะทอนวาในทางทฤษฎีแลว ความเปนอิสระ
ของทองถิ่นในอเมริกามีขอจํากัดกวาภาพที่เรารับรูม าก และหากพิเคราะหใหดีแลวก็จะเห็นวา
ตรรกะของ Dillon ไมไดแตกตางอยางใดกับทฤษฎีรัฐถาธิปตยดังที่กลาวมาแลวขางตน ในฝาย
เสรีนิยมเองก็มีขอโตแยงระหวางมิลลกับมองเตสกิเออ มิลล ซึ่งมีแนวความคิดสนับสนุนการ
คุมครองสิทธิเสรีภาพใหความเห็นวา ทองถิ่นอาจมีสายตาจํากัดมองเพียงผลประโยชนแคบๆ
และอาจกระทําการอันกระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพได ในขณะที่มองเตสกิเออเห็นแยงวา
ทองถิ่นนี้เองที่เปนตัวคอยทัดทานอํานาจรัฐไมใหถูกใชไปจนเกินขอบเขต ความคิดของทั้งมิลล
และมองเตสกิเออ ตางสะทอนขอโตแยงอันเปนสากลเรื่องการปกครองทองถิ่น
ขอโตแยงตอกฎ Dillon ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเกิดจากสภาพปญหาที่วามลรัฐ
ในบางครั้งออกกฎหมายเฉพาะเรื่องมาใชเฉพาะกับบางทองถิ่น ซึ่งเปนการเลือกปฏิบัติ เชน
ออกกฎหมายมาจํากัดจํานวนที่นั่งในสภา County บางแหงเปนกรณีพิเศษ หรือการผนวกยุบ
รวมหมูบานตามอําเภอใจ ปรากฏการณดังกลาวผลักดันใหเกิดความพยายามในการจํากัดอํานาจ
องคกรนิติบัญญัติลง เชน รัฐธรรมนูญมลรัฐวิสคอนซิ่นกําหนดใหการออกรัฐบัญญัติตองเปนการ
ทั่วไปโดยใชคําวา เมืองทุกเมืองหรือหมูบานทุกหมูบาน เพื่อปองกันการเลือกปฏิบัติ
ความคิดในเรื่องอํานาจของทองถิ่นซึ่งแยงกับกฎของ Dillon ไดกอเปนขบวนการ
ที่ชัดเจนในป 1921 เมื่อสันนิบาตเทศบาลสหรัฐฯ (National Municipal Leagues) ไดเสนอ
5

Richardson et all, ibid., p. 3.
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ตนแบบที่เรียกวา Imperium in Imperio หรือ รัฐเล็กในรัฐใหญ ซึ่งหมายถึงการบัญญัติอํานาจ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไวในรัฐธรรมนูญของมลรัฐ ซึ่งจะเปนการแยกขอบเขตอํานาจ
ระหวางมลรัฐกับทองถิ่นอยางชัดเจน โดยใหระบุไวในรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตาม แนวทางนี้
ถูกวิจารณวาไมยืดหยุน และไมสามารถปฏิบัติได 6 แนวความคิดนี้มีรากฐานมาจากผูพิพากษา
Thomas M. Cooley ซึ่งมีความเห็นแยงกับ Dillon วาทองถิ่นมีสิทธิบางอยางที่เปนสาระสําคัญ
ซึ่งไมอาจถูกจํากัดโดยอํานาจรัฐ ซึ่งสิทธิดังกลาว คลายๆ กับสิทธิมนุษยชนตองมีการบัญญัติ
คุมครองไวในรัฐธรรมนูญ ซึ่งคลายๆ กับ มาตรา 281 และ 283 ในรัฐธรรมนูญไทยฉบับปจจุบัน
แนวคิดดังกลาวถือเปนที่มาของหลัก Home Rule
อยางไรก็ตาม หลัก Home Rule นั้นมีความหมายกวางซึ่งครอบคลุมทั้ง
Imperium in Imperio (รัฐเล็กในรัฐใหญ) และ Devolution of Powers (หลักการถายโอนอํานาจ/
กระจายอํานาจ) ซึ่งแนวความคิดการกระจายอํานาจนี้ มีรากฐานมาจากแนวคิด Dean Jefferson
Fordham ซึ่งสมาคมเทศบาลอเมริกันในขณะนั้น (1953) ไดจัดจางใหศึกษาเรื่องแนวทางการ
ใชอํานาจดุลพินิจของทองถิ่น ซึ่งความเห็นของ Fordham นั้นอยูตรงกลางระหวางกฎ Dillon
และ Imperium in Imperio เนื่องจาก Fordham เห็นวาที่จริงแลวกิจการของทองถิ่นไมสามารถ
แยกขาดจากกิจการของรัฐได และอํานาจที่ใหแกทองถิ่นในฐานะทบวงการเมืองเพื่อการดําเนินการ
ตามหนาที่ของหนวยการปกครองทองถิ่นนั้นยังคงเปนอํานาจของรัฐ7
เพราะฉะนั้น Fordham จึงไดเสนอแนวคิดเพื่อแกปญหาความขัดแยงระหวาง
มลรัฐกับทองถิ่น ซึ่งเรียกตามตัวอักษรภาษาอังกฤษวา “การถายโอนอํานาจ” (Devolution of
Powers Approach) 8 อยางไรก็ดี แนวคิดนี้ยังคงยึดถือกฎ Dillon เปนหลักอยูในแงที่วาองคกร
นิติบัญญัติแหงรัฐมีอํานาจสูงสุดเหนือทองถิ่น แตมีขอแตกตางจากกฎ Dillon ในแงที่วาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีอิสระในการดําเนินกิจการภายใตอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบอยางกวางๆ
กลาวคือ กฎหมายของมลรัฐที่ออกโดยองคกรนิติบัญญัติจะกําหนดอํานาจหนาที่ไวกวางๆ แต
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระ สามารถริเริ่มกิจกรรมหรือดําเนินการตางๆ ภายใตกรอบ
6

7
8

Advisory Commission on Intergovernmental Relations, Measuring Local Discretionary Authority (M131), Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, November 1981, p. 19.
Ibid., p. 19.
ผูเขียนมีความเห็นวาหลักของ Fordham นี้ ถาแปลตามเจตนารมณแลว จะตรงกับหลักการกระจายอํานาจ
นั่นเอง
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กฎหมายที่บัญญัติไว ซึ่งนับตั้งแตป 1953 เปนตนมา มลรัฐสวนใหญตางก็ใชแนวทางนี้ในการ
แกไขรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น ดวยเหตุนี้ เราจึงไดเห็นการทยอยการบัญญัติอํานาจดุลพินิจของหนวย
การปกครองทองถิ่น (Local Discretionary Authority) หรือ หลัก Home Rule ไวใน
รัฐธรรมนูญในระดับมลรัฐนับตั้งแตนั้นเปนตนมา 9
อยางไรก็ตาม แมวาอํานาจของหนวยการปกครองทองถิ่นจะไดรับการรับรอง
โดยรัฐธรรมนูญ แตอํานาจเชนวานี้ก็ไมอาจใชเกินขอบเขตตามที่กฎหมายกําหนด กฎหมายที่
มลรัฐออกมากําหนดทองถิ่น อาทิเชน กฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดเขตองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น กฎหมายการเลือกตั้ง กฎหมายการบริหารงานภาครัฐ กฎหมายเกี่ยวกับการคลัง และ
การบริหารงานบุคคล ปริมาณกฎหมายที่มลรัฐออกมากําหนดกรอบการบริหารงานของทองถิ่นก็มี
แตกตางกันออกไป ตัวอยางในป 1990 เชน มลรัฐโอไฮโอมีกฎหมายเกี่ยวเนื่องกับการปกครอง
ทองถิ่นทั้งสิ้น 113 ฉบับ ในขณะที่เวอรมอนตมีเพียง 47 ฉบับ รัฐใหญอยางเชน เท็กซัส หรือ
แคลิฟอรเนียมีกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งสิ้น 80 ฉบับ และ 95 ฉบับ ตามลําดับ รัฐเล็กอยางเชน
ไวยอมมิ่งหรือมอนทานากลับมีกฎหมายในเรื่องเดียวกันถึง 103 ฉบับ และ 112 ฉบับ ตามลําดับ 10
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในขอเท็จจริง จะเกิดคําถามวาแมรัฐธรรมนูญจะได
กําหนดกรอบความเปนอิสระของทองถิ่นไว ในทางปฏิบัติเราจะรูไดอยางไรวาทองถิ่นมีอิสระ
หรือจะวัดอํานาจดุลพิจของทองถิ่นวามากนอยแคไหนไดอยางไร โดยเฉพาะเมื่อคํานึงถึงปริมาณ
กฎหมายที่รัฐออกมาใชบังคับกับการบริหารงานทองถิ่นดังที่กลาวมาแลว
ศาสตราจารย Ross Stephens ชี้ใหเห็นวามีองคประกอบ 3 ประการทีเ่ ปน
เครื่องชี้วัดความเปนอิสระของทองถิ่น ซึ่งก็คือ (1) สถานะความรับผิดชอบทางการเงิน โดยดูวา
มลรัฐหรือทองถิ่นเปนผูจายในการจัดใหมีบริการสาธารณะ (2) ดูวาหนวยการปกครองระดับใดที่
ดําเนินการให บริการสาธารณะที่สําคัญๆ เชน การศึกษา สาธารณสุข ตํารวจ เปนตน (3) ดูที่
จํานวนบุคลากร ซึ่งหมายถึง การเปรียบเทียบจํานวนคนตอบริการหนึ่งๆ ในแตละระดับการ
9
10

Ibid., p. 20.
See the figure of the laws (which govern local government) in force and discussions of its variation in
different states in Advisory Commission on Intergovernmental Relations, States Law Governing Local
government Structure and Administration (M-186), Washington, D.C., U.S. Government Printing
Office, March 1993, p. 8.
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ปกครอง 11 หรืออาจกลาวอยางงายๆ ไดวาความเปนอิสระของทองถิ่นนั้นตองดูกันที่โครงสราง
หนาที่ความรับผิดชอบ การเงินและการบริหารงานบุคคล
แนวความคิดแบบศาสตราจารย Ross Stephens ในการวัดความเปนอิสระของ
ทองถิ่นยังปรากฏในรายงานของคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาของสหรัฐอเมริกา
วาดวยความ
สัมพันธระหวางหนวยการปกครอง (U.S. Advisory Commission on Intergovernmental
Relations—ACIR) ซึ่งเห็นวาความเปนอิสระของทองถิ่นดูที่ความสามารถในการใชอาํ นาจดุลพินิจ
4 ประการ ดังตอไปนี้
1. ดานโครงสราง
หมายถึงความสามารถในการกําหนดรูปแบบและการจัด
องคกรภายในของตนเอง ตัวอยางเชน ศาลในมลรัฐลุยเซียนาพิพากษาวาเคานตี้ที่ปกครองโดย
หลัก Home Rule สามารถจัดตั้งกองบริการเยาวชนไดโดยไมตองมีกฎหมายออกมารับรองจาก
สภานิติบัญญัติมลรัฐ หรือกรณีศาลสูงมลรัฐเพนซิลเวเนีย ตัดสินวาเทศบาลมีอิสระสามารถกําหนด
วาระการดํารงตําแหนงของนายกเทศมนตรีใหเหลือ 2 ป ได ภายใตอํานาจ Home Rule 12
อยางไรก็ตาม ศาลสูงของมลรัฐวิสคอนซิ่นในป 1989 เห็นวาการพยายามรวมเอากองดับเพลิง
และกองตํารวจเขาดวยกันเปนการฝาฝนกฎหมายของรัฐที่บัญญัติใหหนาที่ดังกลาวตองแยกออก
จากกัน 13
เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีของประเทศไทยจะเห็นวา
หนวยการปกครอง
ทองถิ่นภายใตหลัก Home Rule ของสหรัฐอเมริกามีอิสระมากกวาในแงของความสามารถใน
การกําหนดวาระของผูบริหารเอง แตในแงการจัดองคกรภายในก็มีความเปนอิสระคลายๆ กัน
เพียงแตวาในเรื่องการขึน้ มาใชอํานาจของฝายการเมืองทองถิน่ (เชน จะใชแบบรัฐสภาหรือ
ประธานาธิบดี) ถูกกําหนดใหอยูในรูปแบบเดียวกันในพระราชบัญญัติ ในขณะที่หนวยปกครอง
ทองถิ่นของสหรัฐอเมริกาในรัฐที่ใชหลัก Home Rule สามารถกําหนดรูปแบบไดเองจึงมีความ
หลากหลายกวา
11

Advisory Commission on Intergovernmental Relations, Measuring Local Discretionary Authority (M131), Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, November 1981, p. 24.
12
Advisory Commission on Intergovernmental Relations, Local Government Autonomy: Needs for
State Constitutional Statutory, and Judicial Clarification (A-127), Washington, D.C., U.S.
Government Printing Office, October 1993, p. 53.
13
Ibid., p. 58.
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2. ดานภารกิจหนาที่
หมายถึงการกําหนดหนาที่ที่จะปฏิบัติไดดวยตนเอง
สําหรับในเรือ่ งการกําหนดหนาที่นี้ กอนอื่นตองเขาใจวาในระบบการปกครองของสหรัฐอเมริกา
หนวยการปกครองที่เหนือกวา เชน มลรัฐหรือสหพันธรัฐจะมีอํานาจประการหนึ่งที่เรียกวา
Preemption (อํานาจใหญยกเลิกอํานาจเล็ก) ซึ่งเปนอํานาจที่หนวยการปกครองที่เหนือกวาจะ
ออกกฎหมายมายกเลิกอํานาจหนาที่ของหนวยการปกครองที่ต่ํากวา ตัวอยางเชน ศาลสูงแหง
มลรัฐโคโรลาโด ใหความเห็นวาแมเรือ่ งของการควบคุมปายโฆษณาในทองถิ่นเปนเรื่องที่เกี่ยวของ
ทั้งของมลรัฐและทองถิ่น ซึ่งแมจะเปนทองถิ่นที่กอตั้งโดยหลัก Home Rule ก็ตาม (ดังที่กลาว
แลววาทองถิ่นที่กอตั้งโดยหลัก Home Rule ยอมมีอิสระในการออกขอบัญญัติบังคับใชในพื้นที่
ของตนเองโดยที่ไมตองมีกฎหมายระดับ พรบ. ใหอํานาจไว) กฎหมายของมลรัฐในเรื่องเดียวกัน
ดังกลาวยังคงมีสถานะเหนือกวาขอบังคับทองถิ่น 14 หรือรัฐธรรมนูญมลรัฐวอชิงตันบัญญัติวา
เคานตี้ นคร เมือง หรือชุมชนเมือง สามารถออกขอบังคับและบังคับใชขอบังคับที่เกี่ยวกับตํารวจ
ทองถิ่น การสุขาภิบาล หรืออื่นๆ แตทั้งนี้ขอบังคับเชนวานั้นตองไมขัดกับกฎหมายหลักของรัฐ 15
หรือรัฐธรรมนูญมลรัฐอิลลินอยสบัญญัติวา หนวยการปกครองที่จัดตั้งโดยหลัก Home Rule อาจ
ใชอํานาจหนาที่รวมกับมลรัฐไดตราบเทาที่สภาแหงมลรัฐไมไดออกกฎหมาย มาหามไวเปนการ
เฉพาะหรือกําหนดวากิจการนั้นๆ เปนอํานาจสิทธิขาดของมลรัฐ 16
จะเห็นวาในดานภารกิจหนาที่
แมจะมีอิสระกวาของไทยในแงที่ไมตองมี
พระราชบัญญัติมาใหอํานาจไว แตเมื่อมีการขัดกันระหวางขอบังคับของทองถิ่นและกฎหมาย
ของรัฐ กฎหมายของรัฐยอมมีสถานะเหนือกวา
3. ดานการคลัง หมายถึง ความสามารถในการจัดเก็บรายได การกูยืมและการ
ใชจาย ความอิสระทางดานการคลังซึ่งเปนที่ถกเถียงมากประการหนึ่ง ก็คือเรื่อง Mandates ซึ่ง
หมายถึงภารกิจหรือโครงการที่สวนกลางกําหนดใหทองถิ่นทํา
แตเดิมมลรัฐเพียงแตกําหนด
ภารกิจใหทองถิ่นนําไปปฏิบัติเอง แตในปจจุบันรัฐธรรมนูญมลรัฐตางๆ กําหนดใหมลรัฐตองรวม
รับผิดชอบคาใชจายดวย ตัวอยางเชน มลรัฐแคลิฟอรเนียกําหนดใหรัฐตองรับภาระคาใชจายหาก
กําหนดโครงการใหทองถิ่นทํา ยกเวนในกรณีที่ (1) ทองถิ่นขอโครงการนั้นเอง (2) เรื่องของ
อาชญากรรม; (3) โครงการนั้นกําหนดใหทองถิ่นทํากอนป 1975 อยางไรก็ตามประเด็นที่วา
14

Ibid., p. 54.
Ibid., p. 54.
16
Ibid., p. 54.
15
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ภารกิจที่รัฐกําหนดอะไรเขาขาย Mandates หรือไมนั้นก็มีความเห็นตางๆ กันไป โครงการที่จะ
เขาขาย Mandates นี้ ตองเปนโครงการที่เปนการปฏิบัติการตามภารกิจที่เปนของรัฐบาล หรือ
เปนภารกิจที่กําหนดเปนพิเศษใหกับทองถิ่น ดังนั้นศาลสูงแหงมลรัฐแคลิฟอรเนียจึงใหความเห็น
วา กฎหมายที่กําหนดใหเพิ่มสิทธิประโยชนเรื่องคาชดเชย ของลูกจางซึ่งมีผลทั้งตอภาครัฐและ
เอกชน มลรัฐไมตองสนับสนุนงบประมาณใหทองถิ่น เพราะไมเขาขาย Mandates 17
4. ดานบุคลากร หมายถึง การกําหนดจํานวนรูปแบบและเงื่อนไขการจางงาน
แกลูกจาง ตัวอยางเชน กรณีรัฐวิสคอนซิ่นกําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
สําหรับพนักงานดับเพลิงของเมืองมิลวอคกี้ ถือเปนการละเมิดความเปนอิสระของทองถิ่น ในขณะที่
ศาลสูงมลรัฐมอนทานาในป 1985 เห็นวากฎหมายของมลรัฐที่กําหนดมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลของทองถิ่นไมถือเปนการละเมิดความเปนอิสระของทองถิ่น หรือกรณีของมลรัฐยูทาห ใน
ป 1988 ที่ศาลสูงตัดสินวากฎหมายของรัฐที่กําหนดใหเทศบาลตองเขารวมในระบบเกษียณอายุ
ของรัฐ ไมเปนการละเมิดหลักความเปนอิสระของทองถิ่น อยางไรก็ตาม สําหรับมลรัฐโอโฮโอ
ศาลสูงตัดสินในป 1986 วาหนวยงานรัฐไมมีอํานาจสอบสวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนของเมืองเนื่องจากคณะกรรมการดังกลาวไมมีภารกิจเกี่ยวของมลรัฐ เปนการ
ละเมิดความเปนอิสระของทองถิ่น 18
จะเห็นวาตัวอยางวิวัฒนาการหลักความเปนอิสระของทองถิ่นในสหรัฐอเมริกา
ขางตน ไดหักลางสมมติฐานทั้งสามประการที่กลาวไวในตอนตนบทความ
ประการแรก สมมติฐานที่เกี่ยวกับความเชื่อที่วาทองถิ่นในสหพันธรัฐเปนอิสระ
มากกวาทองถิ่นในรัฐเดี่ยวนั้น จะเห็นจากตัวอยางวาสหรัฐอเมริกาในศตวรรษที่ 19 ซึ่งกฎของ
Dillon เปนที่แพรหลายวาทองถิ่นถูกกํากับดูแลอยางใกลชิดจากมลรัฐ และถึงแมในปลายศตวรรษ
ที่ 20 ทองถิ่นจะมีความเปนอิสระมากขึ้น และในบางแงมุมมีอิสระมากกวาทองถิ่นในรัฐเดี่ยว
อยางประเทศไทยก็จริง แตการที่ทองถิ่นมีอิสระมากขึ้นนี้ ไมเกี่ยวของกับความเปนสหพันธรัฐ
หรือรัฐเดี่ยว เนื่องจากสหรัฐอเมริกาใชระบบสหพันธรัฐมาตั้งแตแรกเริ่ม การที่ทองถิ่นได
วิวัฒนาการเรื่อยมาจนมีความเปนอิสระนี้
เกิดจากการตอสูในทางความคิดซึ่งเปนผลมาจาก
17
18

Ibid., p. 56.
Ibid., p. 57.
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วิวัฒนาการในทางประวัติศาสตร และความจําเปนในทางเศรษฐกิจ สังคม ที่ทําใหการบริหารงาน
แผนดินตองปรับเปลี่ยนไป
ประการที่สอง สําหรับสมมติฐานที่วาความเปนอิสระของทองถิ่นนั้นเปนเครื่อง
พิสูจนวาอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชนโดยแทจริง สมมติฐานนี้ก็ไมถูกตองเชนกัน เนื่องจากวา
ทฤษฎีเรื่องอํานาจอธิปไตยและความเปนอิสระของทองถิ่น เปนแนวคิดตางระดับกันในระบบ
สหพันธรัฐ ทั้งสหพันธและมลรัฐตางก็ใชอํานาจอธิปไตยรวมกัน สหพันธรัฐมีอํานาจอธิปไตยใน
เชิงกฎหมายระหวางประเทศ
ในขณะที่มลรัฐมีอํานาจปกครองเต็มเปยมเหนือกิจการภายใน
สําหรับรัฐเดีย่ ว รัฐบาลกลางเปนผูใชอํานาจอธิปไตยทั้งหมด ถาจะถามวาอะไรที่เปนตัวบงชี้ถึง
อํานาจอธิปไตยดังที่กลาวมาแลว คําตอบก็คือสภานิติบัญญัติ (ของทั้งมลรัฐและสหพันธและรัฐ
เดี่ยว) ซึ่งมาจากการเลือกตั้งทั่วไป สําหรับสภาทองถิ่นนั้นไมถือวาใชอํานาจอธิปไตย เนื่องจาก
ไดรับมอบอํานาจเปนการเฉพาะมาจากสภานิติบัญญัติอีกทีหนึ่ง ฉะนั้นเมื่อพูดถึงทองถิ่นจึงตอง
ใชคําวาความเปนอิสระไมใชคําวาอํานาจอธิปไตย
ประการที่สาม สําหรับสมมติฐานเรื่องปญหาการปกครองทองถิ่นในสหพันธรัฐ
และรัฐเดี่ยวมีความแตกตางกัน ที่จริงแลวกรณีของสหรัฐอเมริกามีปญหาคลายคลึงกับไทย เชน
ปญหาทองถิ่นไมรวมมือกัน หรือปญหาทองถิ่นมีขนาดเล็กเกินไป ซึ่งปญหาดังกลาวก็ไดกอ
ใหเกิดแนวทางการแกปญหาที่คลายๆ กันอีก เชน การพยายามแกปญหาโดยการยุบรวมองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น การแกไขโดยใหทําขอตกลงเพื่อทํากิจการรวมกัน และในปจจุบันใน
สหรัฐอเมริกามีแนวคิดในการเพิ่มชั้นการปกครองเขาไป ซึ่งเปนจุดเชื่อมระหวางมลรัฐและหนวย
การปกครองระดับเทศบาลหรือเมือง โดยมีแนวคิดใหทําเปน Regionalization (บางแงมุมก็
คลายๆ กับ อบจ.)
เพราะฉะนั้น หากเราศึกษาในรายละเอียด หลักการและแนวทางในการแกปญหา
การปกครองทองถิ่นในสหรัฐอเมริกาสามารถนํามาปรับใชไดในหลายกรณี อยางเชนหลัก Home
Rule และกฎ Dillon สามารถชวยอธิบายรัฐธรรมนูญมาตรา 281 และ 283 ใหกระจางขึ้น ทําให
เรามองเห็นภาพความสัมพันธระหวางทองถิ่นและรัฐไดชัดเจน ซึ่งจะชวยใหเกิดความเขาใจใน
ปญหาที่เกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น และสามารถกําหนดแนวทางการแกปญหาที่มีประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับหลักการปกครองมากขึ้น

ก

ารกระจายอํานาจทางการคลัง
วิสากร สระทองคํา1

การกระจายอํานาจทางการคลัง มีเรื่องสําคัญที่เปรียบเสมือนเสาหลัก 4 เสา
คือรายได รายจาย การอุดหนุน และการกูยืม บทความที่นําเสนอตอไปนี้ไดละเวนที่จะ
กลาวถึงเรื่องรายได สัดสวนภาษีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะกลาวถึงเฉพาะ 3
เสาหลักที่เหลือเทานั้นเพื่อใหมีความเขาใจตรงกัน กอนอื่นตองทําความเขาใจกับคําตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการมอบอํานาจและกระจายอํานาจ เพื่อใหมีแนวความคิดตรงกันเสียกอน
เพื่อไมใหเกิดความสับสนในเนื้อหาของการกระจายอํานาจทางการคลังดานรายจาย ดังนี้
1. Decentralization
หมายถึง การใหอาํ นาจแกประชาชนโดยการเลือกตั้งองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น การจัดสรรงบประมาณใหแกประชาชนโดยตรงหรือการจัดสรรงบประมาณ
ผานองคกรการพัฒนาภาคเอกชน (NGO) ตางๆ ไมเปนการกระจายอํานาจ เนื่องจาก
องคกรดังกลาวไมไดมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน
2. Deconcentration
หมายถึง
การมอบอํานาจตัดสินใจของหนวยงานสวนกลางใหแก
เจาหนาที่สวนกลางซึ่งไดรับมอบหมายใหไปปฏิบัติงานอยูในสวนภูมิภาค
3. Delegation
หมายถึง การมอบอํานาจการตัดสินใจเรื่องงบประมาณใหแกหนวยงาน
กึ่งอิสระของภาครัฐ หรือองคกรพัฒนาภาคเอกชน (NGO) ซึ่งรับผิดชอบตอสวนกลาง
1

ผูอํานวยการสวนพัฒนาระบบงบประมาณและมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 2 สํานักงบประมาณ
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4. Devolution
หมายถึง การมอบอํานาจการจัดการงบประมาณใหหนวยงานทองถิ่น
โดยทองถิ่นมีอํานาจตัดสินใจทั้งหมดตามที่กฎหมายกําหนด
การกระจายอํานาจทางการคลัง ในที่นี้จึงหมายถึงการใหอํานาจการ
จัดการคลังแกองคกรทองถิ่นเทานั้น ซึ่งอํานาจดังกลาวมีหลายมิติทั้งในเรื่องรายได รายจาย
การอุดหนุน และการกูยืมของรัฐบาลทองถิ่น การกระจายอํานาจทางการคลังที่เหมาะสม
ตองดําเนินการภายหลังจากที่มีการกําหนดความรับผิดชอบใหแกรัฐบาลทองถิ่น ระดับ
ตางๆ อยางชัดเจนแลว เพื่อใหการคลังทองถิ่นสามารถกําหนดรายได ภาษีและเงินอุดหนุน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสอดคลองกับการดําเนินการภารกิจทีอ่ งคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับมอบหมาย

หลักการในการกําหนดรายจาย
1. การกําหนดผูจาย คือ การพิจารณาวารายจายใดควรเปนรายจาย
ภาครัฐหรือภาคเอกชน ซึ่งมีความแตกตางกันในการจัดหาสินคาหรือบริการ กลาวคือ
ภาคเอกชนจะจัดหาสินคาที่มีลักษณะที่สามารถกําหนดไมใหผูไมไดจายใชสินคาบริการได
มีการแขงขันในการบริโภค ไมลดตนทุนหนวยสุดทาย เนื่องจากจะทําใหขาดทุนในขณะที่
สินคาหรือบริการภาครัฐจะไมมีผูใดถือกรรมสิทธิ์ได และไมสามารถหามผูที่ไมไดซื้อหามา
ใชประโยชน
นอกจากสินคาบริการกึ่งสาธารณะที่จะหามผูไมไดจายคาบริการเขาใช
ประโยชน
บทบาทภาครัฐควรจํากัดอยูเฉพาะภารกิจบริการที่ภาคเอกชนไมสามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และรัฐบาลจะเขาแทรกแซงเพื่อปองกันความลมเหลว
ของระบบตลาดเทานั้น
2. การกําหนดภารกิจของรายจาย เปนการกําหนดวาภารกิจใดรัฐบาล
กลางจะเปนผูดําเนินการ และภารกิจใดควรใหทองถิ่นดําเนินการ ซึ่งตองดําเนินการ
กําหนดภารกิจใหชัดเจนกอนกําหนดรายจาย อยางไรก็ตาม ไมมีวิธีการที่ดีที่สุดในการ
ตัดสินใจวารัฐบาลทองถิ่นควรรับผิดชอบภารกิจอะไรโดยเฉพาะ
จึงตองพิจารณาจาก
ประเด็นตางๆ ดังนี้
2.1 การตอบสนองตอยุทธศาสตรเปาหมายในการกระจายอํานาจที่
รัฐบาลกําหนด
2.2 ประสิทธิภาพการใหบริการของรัฐบาล คือ การตอบสนองความ
ตองการของผูเสียภาษี บริการของรัฐจะตองจัดที่รัฐบาลระดับลางสุดที่มีขีดความสามารถ
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ดํา เนิ นการได อย า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ ซึ่ง หมายถึง การกํา หนดเขตผูไ ด รับ ประโยชนจ าก
บริการ (benefit area ) โดยคํานึงถึงขนาดที่เหมาะสมทางเศรษฐกิจดวย (economies
of
scale) เชน การควบคุมจราจรทางอากาศเหมาะสมทั้งประเทศ การมอบภารกิจ
รับผิดชอบสูงเกินไปใหหนวยงานเล็กๆ จะทําใหการดําเนินงานขาดประสิทธิผล เชน การ
กําหนดใหโรงพยาบาลขนาดใหญใหบริการทั้งภูมิภาคอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล
ดังนั้น เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพของบริการสาธารณะ จึงตองพิจารณาถึงประโยชนของ
ผูรับบริการที่เกี่ยวโยงกับคาใชจายในการใหบริการ ตลอดจนการจัดเก็บภาษีทองถิ่นดวย
2.3 การรักษาเสถียรภาพและการกระจายรายไดในระบบเศรษฐกิจของ
รัฐบาลกลาง รายจายเพื่อดําเนินการในเรื่องความเสมอภาคหรือเพื่อกระจายรายได เชน
การประกันสังคม การเคหะเพื่อผูมีรายไดนอย ควรเปนภาระของรัฐบาลกลาง โดยทองถิ่น
หรือภูมิภาคไมสามารถรับภาระดังกลาวได เนื่องจากตองตอบสนองประชากรนอกเขตพื้นที่
รับผิดชอบซึ่งจะทําใหตองเก็บภาษีประชากรในเขตพื้นที่เพิ่มขึ้น
2.4 การกําหนดภารกิจรวมกัน เนื่องจากการกําหนดภารกิจใหหนวย
ใดเพียงหนวยเดียวไมใชวิธีดีที่สุด เชน การจัดการศึกษาหรือบริการสาธารณสุขพื้นฐาน
อาจเปนหนาที่ของทองถิ่น โดยพิจารณาจากพื้นที่รับประโยชน ในขณะเดียวกันหาก
พิจารณาในเรื่องการกระจายรายไดและสวัสดิการสังคมอาจพบวา เปนหนาที่ของรัฐบาล
กลางดวย ดังนั้น การกําหนดที่เหมาะสมควรดูเรื่องคาใชจาย และเทคโนโลยีตลอดจน
ความพึงพอใจของผูรับบริการดวย
อยางไรก็ตาม การกําหนดภารกิจของรายจายตองมีความชัดเจน
เพื่อไมใหเกิดปญหาในเรื่องประสิทธิภาพการใหบริการ
นอกจากนั้นหากไมสามารถ
กําหนดภารกิจรายจายไดชัดเจน จะทําใหไมสามารถกําหนดรายไดภาษีทองถิ่นได รวมถึง
การกําหนดเงินอุดหนุนดวย การกําหนดภารกิจของรายจายของรัฐบาลกลางและรัฐบาล
ทองถิ่น มีความแตกตางกันในแตละประเทศดังปรากฏในผลสํารวจตอไปนี้
ผลสํารวจการกําหนดภารกิจของรายจายในประเทศตาง ๆ
ภารกิจ
การคาตางประเทศ
ตรวจคนเขาเมือง
กลาโหม

รอยละ : สัดสวนของประเทศ
รัฐบาลกลาง ทองถิ่น
รวมกัน
0.77
0.09
0.14
0.81
0.05
0.14
0.95
0.02
0.02
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ภารกิจ
จัดระเบียบสังคมและความมั่นคง
ยุติธรรม
เงินตรา (Currency)
ตลาดเงิน/รายธนาคาร
ตลาดแรงงาน
พลังงาน
คมนาคมโครงสรางพื้นฐาน
บําเหน็จบํานาญ
ประกันการวางงาน
ประกันสังคม
สาธารณสุข
วัฒนธรรม
วิจัยวิทยาศาสตร
กอนมัธยม
ประถมและมัธยม
ตํารวจ เทศบาล
ปองกันอัคคีภัย
ขนสงในทองถิ่น
จัดเก็บขยะ
สุขาภิบาล
น้ํา

รัฐบาลกลาง
0.18
0.79
0.95
0.90
0.85
0.54
0.35
0.82
0.83
0.36
0.33
0.26
0.71
0.61
0.29
0.38
0.29
0.11
0.07
0.15
0.12

ทองถิ่น
0.07
0.05
0.03
0.03
0.03
0.22
0.22
0.00
0.03
0.29
0.14
0.20
0.03
0.22
0.51
0.51
0.59
0.79
0.83
0.63
0.56

รวมกัน
0.12
0.17
0.03
0.08
0.12
0.24
0.43
0.18
0.14
0.36
0.52
0.54
0.26
0.17
0.20
0.11
0.12
0.10
0.10
0.22
0.32

ที่มา : ธนาคารโลก/OECD
3. กําหนดรายจายและการกูยืม กําหนดรายจายทั้งรายจายประจําและ
รายจายลงทุน ควรกําหนดใหแกรัฐบาลทองถิ่นตามภารกิจดวยวัตถุประสงคเดียวกัน คือ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการแกประชาชน เนื่องจากองคกรทองถิ่นมีความใกลชิด
ประชาชนผูเสียภาษียอมตองทราบความตองการไดดีกวารัฐบาลกลางที่อยูหางไกล และ
ยังทําใหรัฐบาลทองถิ่นมีความรับผิดชอบตอการลงทุน การกอสราง หรือจัดหาทดแทน
ถาวรวัตถุที่มีอยูในความครอบครอง
หากรัฐบาลกลางเปนผูจัดหาสินทรัพยลงทุนให
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รัฐบาลทองถิ่นอาจไมบํารุงรักษาสินทรัพยเหลานั้น เพื่อเปนการประหยัดงบประมาณไวไป
ดําเนินการเรื่องอื่น โดยหวังวารัฐบาลกลางจะเปนผูดําเนินการจัดหาทดแทนให การบํารุง
รักษาใหคงประสิทธิภาพในการใชงานอยูเสมอจึงเกี่ยวพันกับความเปนเจาของ
และยัง
กอใหเกิดการวางแผนลงทุนระยะปานกลาง 3 – 5 ปดวย ซึ่งเปนที่ทราบดีวางบประมาณ
ในการจัดหาทดแทนเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณเนื่องจากการขาดการบํารุงรักษาและบูรณะขั้นพื้นฐาน
รายจายลงทุนเปนเงินจํานวนมากที่รัฐบาลทองถิ่นรวมถึงรัฐบาลกลาง
บางครั้งไมอาจจัดสรรใหได วิธีการแกปญหาในเรื่องนี้ คือ ตองยินยอมใหกูเพื่อการลงทุน
โครงสรางพื้นฐานใหมและการบูรณะซอมแซมขนาดใหญ ถึงแมวาการกูยืมจะไมเปนที่
ตองการไมวาที่ใดในโลกนี้ก็ตาม แตแผนการกูเพื่อลงทุนโครงสรางพื้นฐานซึ่งมีอายุการ
ใชงานยาวนาน มีประสิทธิภาพ และถูกตองตามความตองการของประชาชนเปนการกูที่
เหมาะสม การกูยืมที่มีประสิทธิภาพ คือ การยอมใหทองถิ่นจายเงินจํานวนมากเพื่อ
จัดหาโครงสรางพื้นฐาน และอุปกรณลงทุน เพื่อการใหบริการ ซึ่งจะชวยแกปญหาการ
ขาดสภาพคลอง หรือเงินออมมีไมเพียงพอ นอกจากนั้น ยังเปนการสรางความสัมพันธ
ระหวางชวงเวลาในการใหบริการกับการจายคาบริการ การใหคนรุนหนึ่งจายคาลงทุนโดย
ไมไดใชประโยชนแตคนรุนตอไปเปนผูใชประโยชนนั้นไมเปนธรรมกับผูจาย รูปแบบทั่วไป
ในการกูมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่หนึ่ง รัฐบาลทองถิ่นเปนผูออกพันธบัตรเอง ซึ่งเปน
การเขาถึงตลาดทุนโดยตรงแตเปนเรื่องยากสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็ก
โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนาที่ไมมีตลาดทุนและรูปแบบที่สอง คือ การกูจากสถาบัน
การเงิน
4. การจัดสรรเงินอุดหนุนใหทองถิ่น
การอุดหนุนทองถิ่นเปนวิธี
ประนีประนอมที่รัฐบาลกลางสามารถควบคุมการคลังสาธารณะโดยการจัดสรรเงินอุดหนุน
ผานองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีเครื่องมือการคลังหลายรูปแบบ เชน เงินอุดหนุน
ภาษี การออกแบบระบบเงินอุดหนุนมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดดุลยภาพระหวางรายจาย
ตามภารกิจกับอํานาจในการจัดหารายไดขององคกรทองถิ่นใหสามารถดําเนินภารกิจที่
ไดรับมอบหมาย ดุลยภาพมีทั้งในแนวดิ่ง คือระหวางรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่น
และดุลภาพในแนวราบ คือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกัน
การพิจารณาดุลยภาพในแนวดิ่ง ตองพิจารณาใน 2 ประเด็นสําคัญคือ
1. การวัดดุลยภาพในแนวดิ่ง จะทําอยางไร เงินอุดหนุนควรเปนเทาไร
ซึ่งตองประมาณการความแตกตางของรายไดที่รัฐบาลทองถิ่นจัดหาและรายจายที่ตองการ
ซึ่งความตองการมักไมสิ้นสุด หลายประเทศจึงมักกําหนดใหเปนความตองการบริการ
พื้นฐาน และจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อปดชองวางระหวางรายได – รายจาย ในหลายกรณี
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การอุดหนุนขึ้นกับความจํากัดของงบประมาณรัฐบาลกลางมากกวาจะเปนความตองการ
ขั้นต่ํา
2. การขาดความสอดคลองกันระหวางการสรางดุลยภาพในแนวดิ่งกับ
ประสิทธิภาพ เชน เมื่อพิจารณาดุลยภาพแนวดิ่งแลวเห็นวาควรใหเงินอุดหนุน ... บาท
แตมีเงินจากแหลงอื่นเพิ่มเขามาทําใหเกิดคาใชจายสูงขึ้น ทําใหขาดประสิทธิภาพในการ
ใชจาย
การอุดหนุนเปนวิธีการหนึ่งที่กอใหเกิดความเสมอภาค เนื่องจากทองถิ่นมี
ความแตกตางกันแมอยูในภูมิภาคเดียวกัน รายไดประชากรอาจแตกตางกันระหวางเขต
รวยกับเขตยากจน หากใหทองถิ่นมีอํานาจจัดเก็บรายไดเพิ่ม ความแตกตางจะยิ่งสูงขึ้น
เพราะรัฐบาลทองถิ่นที่เปนเมืองจะมีความสามารถทางภาษีสูงกวา และมีโครงสรางการ
บริ ห ารที่ เ ข ม แข็ ง ด ว ย เงิ น อุ ด หนุ น จึ ง เป น วิ ธี ก ารทํ า ให เ กิ ด ความสมดุ ล ลดความ
แตกตางในภูมิภาค แตไมหมายความวาการสรางความเสมอภาคเปนวิธีที่รัฐบาล
ควรทํา การจะทําหรือไมตองพิจารณา 3 คําถาม คือ 1) เงินอุดหนุนมาจากไหน
ภาษีตัวใด 2) บริการที่ทองถิ่นจัดใหแกประชาชนคืออะไร และ 3) ใชสูตรอะไรใน
การจัดสรรทรัพยากรระหวางรัฐบาลทองถิ่น
การออกแบบระบบการจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น ต อ งตอบสนองวั ต ถุ ป ระสงค
ดังนี้
1. รายไดเพียงพอ :
เงินอุดหนุนตองชวยใหมีงบประมาณเพียงพอ
ดําเนินงานโดยตองไมเกิดการขาดงบประมาณ
2. รักษาอิสระทางการงบประมาณ : เงื่อนไข ขอกําหนดของเงินอุดหนุน
จะตองมีดุลยภาพระหวางลําดับความสําคัญของชาติกับอิสระของทองถิ่น
3. สงเสริมความเสมอภาคและเปนธรรม กลไกการอุดหนุนตองสนับสนุน
การจัดสรรทรัพยากรที่เปนธรรม
4. ความมีเสถียรภาพ (stability) การจัดสรรตองสามารถคาดการณได
เสมอ
5. กลไกตองงายและโปรงใส
6. กอเกิดแรงจูงใจ : วิธีดําเนินการตองไมสงผลลบตอการจูงใจ
7. มีจุดเนนที่บริการ : สูตรการอุดหนุนตองเนนความตองการ (ลูกคาหรือ
ผลผลิต) แทนอุปทาน (ปจจัยนําเขาและโครงสรางพื้นฐาน) ของบริการทองถิ่น
8. หลีกเลี่ยงสัดสวนเทากัน : การจัดสรรสวนใหญตองไมใชหลักการกําหนด
สัดสวนเทากันทั้งหมด
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ปญหาในการกําหนดรายจาย
1. ขาดเสนแบงชัดเจนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
2. ขาดการกําหนดเปนทางการถึงภารกิจรายจายของรัฐบาลเพื่อใหระบบ
ยั่งยืน ซึ่งมีผลดีในเรื่องการวางแผนระยะยาวของทองถิ่นและรัฐบาลกลางดวย
3. การกําหนดหนาที่รับผิดชอบใหมากกวาหนึ่งระดับของรัฐบาล
เชน
การศึกษาสวนกลางรับผิดชอบหลักสูตร กอสรางโรงเรียน อบรมครู เอกสาร แตทองถิ่น
เปนผูวาจางครู
4. ขาดกลไกการประสานงาน และแกไขขอขัดแยง
5. การกําหนดขาดประสิทธิภาพ เชน การใหรัฐบาลกลางรับผิดชอบเรื่อง
น้ํา และกําจัดขยะ ซึ่งภารกิจนี้อาจใหทองถิ่นโดยใหเอกชนดําเนินการและเก็บคาบริการ
ตามจริงได

กรณีประเทศไทย
ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดใหตองจัดสรรรายไดใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไมต่ํากวารอยละ 20 ของรายไดรัฐบาลในป พ.ศ. 2543 ปรากฏวา
รายจายจริงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จากสถิติการคลังของสถาบันการเงินระหวาง
ประเทศป พ.ศ. 2545 คิดเปนสัดสวนรอยละ 7.49 ของรายจายทั้งสิ้นของรัฐบาลในป พ.ศ.
2544 ต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศกําลังพัฒนาในทศวรรษที่ 1990 ซึ่งอยูที่รอยละ 13.78
ดังปรากฏในตาราง
ทศวรรษที่ 1970
ทศวรรษที่ 1980
ทศวรรษที่ 1980
ประเทศ
ประเทศ
ประเทศ
ประเทศ
OECD กําลัง OECD กําลัง OECD
กําลัง
กําลัง
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
เปลี่ยนแปลง

สัดสวนรายจาย
ทองถิ่นตอ
รายจายทั้งสิ้น
ของรัฐบาล
หมายเหตุ

13.01
(48)

33.78
(22)

13.24
(43)

32.27
(23)

13.78
(54)

ตัวเลขในวงเล็บแสดงจํานวนประเทศที่ทําการสํารวจ
ที่มา : Roy Bahl, 2005

32.41
(23)

26.12
(23)
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และเมื่อพิจารณางบประมาณที่จัดสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และปงบประมาณ พ.ศ. 2549 แลว พบวายังคงมีสัดสวนตอ
งบประมาณรายจายทั้งสิ้นเพียงรอยละ 9.21 และรอยละ 9.26 ตามลําดับ ซึ่งแสดงให
เห็นวา การกระจายอํานาจทางการคลังของไทยยังไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับตางประเทศ
โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศกําลังปรับเปลี่ยนในภูมิภาคเอเชีย เชน ประเทศจีน
ดังนั้น จึงควรตองพิจารณาเรื่องการกําหนดภารกิจใหองคปกครองสวน
ทองถิ่น โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการศึกษา และบริการสาธารณสุขพื้นฐาน ในขณะเดียวกัน
ตองพิจารณาเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถขององคทองถิ่น ซึ่งมีบุคลากรเปนปจจัยสําคัญ
ในกรณีดังกลาว
การสรางแรงจูงใจใหบุคลากรอยูกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงเปน
เรื่องที่ควรไดรับความสําคัญ จากสภาวะปจจุบันพบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขต
เมืองใหญมีขีดความสามารถและมีอิสระในการดําเนินงานในหลายภารกิจทั้งการศึกษาและ
สาธารณสุข เช น กรุงเทพมหานคร องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีขนาดเล็กและมี
จํานวนมาก เชน องคการบริหารสวนตําบลนั้น ควรมีการทบทวนเนื่องจากการพัฒนา
ขีดความสามารถจะกระทําไดยาก นอกจากนั้น รัฐบาลกลางตองดําเนินการพัฒนาระบบ
การติ ด ตามประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานขององค ก รท อ งถิ่ น เพื่ อ ให ป ระชาชนสามารถ
ตรวจสอบความโปรงใสในการดําเนินงานและความคุมคาในการใชจายไดโดยงาย เปนการ
เตรียมการรองรับการกระจายอํานาจทางการคลังที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
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ารแปลงสินทรัพยเปนทุนประเภทที่สาธารณะ
: เทศบาลเมืองสุราษฎรธานี
สุภาพร สิงหะยะกุล 1

การแปลงสินทรัพยใหเปนทุนเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล ซึ่งมีเปาหมาย
หลักเพื่อสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (National Wealth) และสรางโอกาสแกประชาชน
และคนจนใหเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบ สามารถแปลงสินทรัพยของตนใหเปนทุน เพื่อ
กอใหเกิดกระบวนการสรางงาน สรางรายได รวมทั้งกระตุนใหเกิดการสรางผูประกอบการ
ใหม โดยมีหลักการสําคัญที่ตองคํานึงถึงในการแปลงสินทรัพยเปนทุน คือเอกสารสิทธิของ
สินทรัพยแตละประเภทตองเปนเอกสารแสดงสิทธิแบบมีเงื่อนไข (Conditional Right on
Legal Document) และสามารถโอนสิทธิ (Transferable) ได ทั้งนี้ สินทรัพยแตละประเภท
ตองดําเนินการจัดระบบฐานขอมูลใหมีความชัดเจน ถูกตองและทันสมัย

หลักการสําคัญการแปลงสินทรัพยเปนทุน ประกอบดวย
1. การจัดระบบเอกสารแสดงสิทธิ เพื่อรับรองสิทธิเหนือสินทรัพยนั้นๆ
ใหเปนที่ยอมรับของธนาคารและสถาบันการเงินในการใชประกอบการพิจารณาปลอยเงินกู
โดยเอกสารสิทธิตองมีความชัดเจน และสามารถเปลี่ยนแปลงผูครอบครองสิทธิไดแบบมี
เงื่อนไข
2. การประเมินราคาสินทรัพย พัฒนากลไก และบุคลากรที่มีความรูความ
ชํานาญในการประเมินราคาและมูลคาสินทรัพยประเภทตางๆ ไดอยางเหมาะสม
1

ปลัดเทศบาลเมืองสุราษฎรธานี
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3. การสรางมูลคาเพิ่มในสินทรัพย ประชาชนผูถือครองสินทรัพย หรือ
ประโยชนจากเอกสารสิทธิ และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของจะมีบทบาทสําคัญในการสราง
มูลคาเพิ่มแกสินทรัพย โดยการจัดทําโครงการ/แผนงาน และกิจกรรมตางๆ
รัฐบาลไดกําหนดสินทรัพยที่มีความสําคัญที่จะใชประโยชนเพื่อใหเปนทุน
5 ประเภท ไดแก
1. สินทรัพยที่เปนที่ดิน ซึ่งเปนที่ดินประเภทที่ไมสามารถใชเปนหลักประกัน
เงินกูจากธนาคาร เชน ที่ดิน ส.ป.ก. ที่นิคมสรางตนเอง และอื่นๆ เปนตน
2. สินทรัพยที่เปนทรัพยสินทางปญญา เปนสินทรัพยที่จับตองไมไดและมี
ฐานะเปนทรัพยสิทธิ จําแนกได 2 ประเภท คือ ประเภทสินทรัพยทางปญญาที่กฎหมาย
บังคับใหจดทะเบียน ไดแก สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา และประเภททรัพยสินทาง
ปญญาที่กฎหมายไมบังคับใหจดทะเบียน ไดแก ลิขสิทธิ์ ความลับทางการคา และภูมิ
ปญญาทองถิ่น
3. สินทรัพยประเภทเครื่องจักร เครื่องจักรของผูประกอบการรายยอยและ
ธุรกิจที่ใชภูมิปญญาทองถิ่น
4. ที่ ส าธารณะ สิ ท ธิ ชั่ ว คราวในการใช ป ระโยชน จ ากที่ ส าธารณะซึ่ ง ไม
สามารถใช ห ลั ก ประกั น ในการขอสิ น เชื่ อ เนื่ อ งจากกระทบสิ ท ธิ ก ารใช ป ระโยชน จ ากที่
สาธารณะของประชาชน ไมสามารถโอนสิทธิได และระยะเวลาของใบอนุญาตเพียง 1 ป
แนวทางที่จะใหธนาคารยอมรับสิทธิชั่วคราวในการใชที่สาธารณะเปนหลักประกันสินเชื่อ
ไดคือ ขยายเวลาของใบอนุญาตดังกลาวใหมีระยะเวลาที่ยาวขึ้น
5. สิทธิการเชา ไดแก สิทธิการเชาที่ดินของราชพัสดุ การจัดประโยชน
ที่ดินศาสนสมบัติโดยกรมศาสนา สิทธิการเชาอาคารของการเคหะแหงชาติ และการจัด
ระเบียบการเชาที่ดินและอาคารพาณิชยของการทาเรือแหงประเทศไทย
รัฐบาลไดพิจารณาหนวยงานที่เปนเจาภาพเพื่อทําหนาที่จัดทําแผนปฏิบัติการ
แปลงสินทรัพยเปนทุนในแตละเรื่องใหมีรายละเอียดชัดเจน ทั้งในดานมาตรการดําเนินงาน
วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน การแกไขกฎหมายและระเบียบตางๆ รวมทั้งแนวทาง
การประสานงานกับสถาบันการเงิน ในสวนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบ คือ
ที่สาธารณะ ไดแก การใชประโยชนทางเทาสาธารณะ ในเขต กทม. ใหอยู
ในความรับผิดชอบกรุงเทพมหานคร สวนในเขตเมืองตามจังหวัดตางๆ อยูใ นความ
รับผิดชอบของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แนวทางการดําเนินการตามนโยบายการแปลงสินทรัพยเปนทุนของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น คือใชที่หรือทางสาธารณะเปนที่สาธารณะที่ประชาชนมีสิทธิ
ใชรวมกัน การอนุญาตใหประชาชนใชประโยชนจากทางเทาสาธารณะเพื่อประกอบธุรกิจ
การคา จึงทําไดเฉพาะพื้นที่ที่เปนจุดผอนผันเทานั้น ซึ่งจะตองเปนไปตามเงื่อนไขของ
กฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1305 พระราช
บัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา
4 และมาตรา 20 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 41 และมาตรา 42
อยางไรก็ตามใบอนุญาตที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นออกใหมีอายุเพียง 1 ป ไมสามารถ
สรางหลักประกันที่มั่นคงตอประชาชน ผูประกอบธุรกิจการคา หรือสรางความเชื่อมั่นตอ
สถาบันการเงินมากเพียงพอที่จะปลอยสินเชื่อใหได
ในการดําเนินการแปลงสินทรัพยเปนทุนประเภทที่สาธารณะ ซึ่งใบอนุญาต
ที่ออกตามกฎหมายการสาธารณสุขมีอายุของใบอนุญาตเพียง 1 ป ไมสามารถใชเปน
หลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได แตจากการประสานงานกับสถาบัน
การเงินมีขอสรุปไดวาไมควรต่ํากวา 3 ป ดังนั้น การแกไขอายุใบอนุญาตเปน 3 ป ตอง
แกไขกฎหมายพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งตองใชเวลาและไมอยูใน
อํานาจของกระทรวงมหาดไทยที่จะดําเนินการได จึงอาศัยอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบขึ้นมาบังคับใช
โดยมีวัตถุประสงคเนนในเรื่องการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย
ปลอดภัยตอสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน ในขณะเดียวกันก็เปดโอกาสใหผูจําหนายสินคาในที่สาธารณะสามารถขอสินเชื่อ
จากสถาบันการเงินเพื่อประกอบอาชีพ โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นออกหนังสือรับรอง
ใหผูจําหนายสินคาที่ไดรับสิทธิขายสินคาในจุดที่ผอนผัน หนังสือรับรองนี้มีอายุ 3 ป เปน
การสรางความเชื่อมั่นทั้งผูคาและสถาบันการเงิน
สําหรับผูไดรับหนังสือรับรองจําหนายสินคาในจุดพื้นที่ผอนผันแลว หากไม
จําเปนตองกูเงินก็ไมควรจะกู หากจะกูก็ควรนําไปใชในการลงทุนเพื่อเพิ่มคุณภาพสินคา
หรือขยายกิจการ
เนื้อหาในระเบียบมีหลักการสําคัญ ดังนี้
จัดระเบียบ
1. มุงเนนการจัดระเบียบเรียบรอยของบานเมืองเปนหลัก
ผูจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ เพื่อไมใหกระทบกับสิทธิการใชประโยชนบนทาง
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เทาสาธารณะของประชาชน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย “บานเมืองนาอยู เชิดชูคุณธรรม”
ของกระทรวงมหาดไทยไปพรอมกัน
2. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดพื้นที่สาธารณะ
และเวลาที่ผอนผันใหประชาชนเขาใชประโยชน และคณะกรรมการจัดระเบียบการจําหนาย
สินคา และคัดเลือกผูจําหนายสินคาในรูปของไตรภาคี (ทองถิ่น ราชการ และองคกร
ภาคเอกชนหรือประชาคม ชุมชนหรือประชาชน)
3. กําหนดหลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติการกําหนดพื้นที่ผอนผันและ
พื้นที่ไมผอนผัน การจัดระเบียบการจําหนายสินคาและการคัดเลือกผูจําหนายสินคา
4. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นออกหนังสือรับรองใหกับผูจําหนายสินคา
ในพื้นที่ผอนผัน โดยมีอายุคราวละ 3 ป เพื่อใชเปนเอกสารหลักฐานประกอบการขอสินเชื่อ
จากสถาบันการเงิน
คุณสมบัติของผูจําหนายสินคาที่เขารวมโครงการในจุดพื้นที่ผอนผัน มีดังนี้
1. สัญชาติไทย
2. เปนผูมีรายไดนอย
3. ตองมีความประสงคจะจําหนายสินคาแตไมมีสถานที่จําหนายสินคา
4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคซึ่งเปนที่รังเกียจ หรืออุปสรรคตอ
การจําหนายสินคา
5. ไมมีพฤติกรรมในทางเสื่อมเสียอันเปนอุปสรรคในการจําหนายสินคา
เชน ผูคา ผูผลิต หรือผูเสพ
6. ไมเคยเปนผูถูกเพิกถอนสิทธิการจําหนายสินคาในที่สาธารณะในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นมากอน เวนแตคณะกรรมการจะพิจารณาใหยกเวนในกรณีมีเหตุ
อันสมควร
ผูจําหนายสินคาในพื้นที่ผอนผันไมตองเสียคาใชจาย ยกเวนคาธรรมเนียม
ตามกฎหมายการสาธารณสุข ไดแก คาธรรมเนียมใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทาง
สาธารณะ คาธรรมเนียมเก็บและขนสงปฏิกูลและมูลฝอย เปนตน
มาตรการที่กําหนดในแนวทางการปฏิบัติ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ
ดําเนินการ ดังนี้
1. กําหนดขอบเขตพื้นที่ผอนผัน โดยจัดใหมีผังบริเวณที่ผอนผันใหชัดเจน
และปดประกาศใหทราบทั่วกัน
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2. กําหนดความกวาง ความยาวของชองทางเดินและยานพาหนะ ใหเกิด
ความสะดวก และไมกระทบตอสิทธิการใชที่สาธารณะของประชาชน
3. ใหมีการทําเครื่องหมายแสดงอาณาเขต และหมายเลขพื้นที่จําหนาย
สินคาแตละราย รวมทั้งชองทางเดินใหชัดเจน
4. กําหนดขอหามผูจําหนายสินคา กระทําดังนี้
(1) วางสินคา อุปกรณเครื่องมือหรือสิ่งของ นอกเขตพื้นที่วางสินคา
ของตน
(2) การกระทําใดๆ ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอประชาชน
(3) กระทําการใดๆ อันกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินสาธารณะ
เชน ตอกตะปู หรือตัดตนไม
(4) การกอสราง ตั้งแผง หรือจัดอุปกรณที่เกี่ยวของกับการจําหนาย
สินคาในลักษณะถาวร
(5) การทําการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนดขอหาม
5. กําหนดใหผูจําหนายสินคาพึงจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) จะตองรักษาความสะอาด จัดหาภาชนะรองรับขยะในขณะจําหนาย
สินคา
(2) ปฏิบัติตามหลักสุขภาพอนามัยเพื่อประชาชนผูบริโภค
(3) จะตองปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย
(4) เมื่อเลิกจําหนายสินคาหรือสิ้นสุดระยะเวลาจําหนายสินคาแตละวัน
ผูจําหนายสินคาจะตองจัดเก็บสินคา อุปกรณเครื่องมือ หรือสิ่งของตางๆ และนําออก
นอกเขตพื้นที่ผอนผัน
(5) ขอปฏิบัติอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
6. ผูจําหนายสินคาที่ฝาฝน ขอ 4 ขอ 5 ใหคณะกรรมการกําหนด
หลักเกณฑพิจารณาตักเตือน หรือการสั่งพักการจําหนายสินคาโดยกําหนดระยะเวลา หาก
ยังผาฝนอีก คณะกรรมการพิจารณาสั่งเพิกถอนมิใหจําหนายสินคาในพื้นที่จุดผอนผัน โดย
ผูบริหารทองถิ่นประกาศเพิกถอน
และเรียกหนังสือรับรองการจําหนายสินคาในพื้นที่
ผอนผันคืน และจัดผูคาที่สํารองไวในบัญชีเขาจําหนายสินคาในจุดผอนผันพื้นที่นั้นๆ แทน
ดังนั้น สถาบันการเงินจะใหผูคาขายกูยืมเงินไดหรือไม ไมไดอยูที่หนังสือ
รับรองที่เทศบาลออกให แตขึ้นกับธนาคารจะพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ และ
ความสามารถในการชําระเงินคืน
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การกูเงินสถาบันการเงิน
ผูคาขายจะกูเงินจากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง
แหงใดไดเพียงแหงเดียวเทานั้น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดระเบียบการจําหนาย
สินคา เมื่อจัดผูคาเขาคาขายในจุดที่กําหนดแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นจะจัดทํา
ทะเบียนคุมผูคาขายไว โดยใชฐานขอมูลเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก และวางระบบ
เชื่อมโยงเครือขาย (Online) ระหวางหนวยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวของ โดยมีกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นเปนศูนยขอมูลกลาง ขณะนี้กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารกําลัง
ดําเนินการให เพราะฉะนัน้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและธนาคารตางๆ สามารถตรวจสอบ
ได และยังติดตามผูกูใหชําระหนี้เงินกูคืนโดยเร็ว

การดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุราษฎรธานี
หลังจากไดรับทราบนโยบายดังกลาวแลว เทศบาลเมืองสุราษฎรธานี ได
เริ่มดําเนินการแปลงสินทรัพยเปนทุนโดยการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดพื้นที่ผอนผัน
และคณะกรรมการจัดระเบียบการจําหนายสินคา โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองสุราษฎรธานี
เปนประธานกรรมการ
เทศบาลเมืองสุราษฎรธานี ไดกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาที่สาธารณะ
เปนพื้นที่ผอนผันตามหลักเกณฑของกฎหมาย คํานึงถึงความปลอดภัยของประชาชน และ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
ไมเปนอุปสรรคตอการใชที่สาธารณะในการ
สัญจร การทําความสะอาดและการปองกันอันตรายจากอัคคีภยั โดยไดทําบันทึกขอตกลง
ความรวมมือการใหสินเชื่อแกผูประกอบการ ที่ไดรับหนังสือรับรองใหจําหนายสินคาในที่
สาธารณะตามโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุนกับธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 21 กันยายน
2547 ณ โรงแรมวังใต โดยมีผูประกอบการเขารวมเปนสักขีพยาน จํานวน 300 คน
สําหรับในเขตเทศบาลเมืองสุราษฎรธานี ไดกําหนดพื้นที่ผอนผัน เพื่อให
ประชาชนเขาใชประโยชนคือ
1. บริเวณถนนตีเหล็ก ชวงบริเวณตลาดโตรุง ถนนตีเหล็ก
2. บริเวณถนนมิตรเกษม ชวงบริเวณตลาดโตรุง ถนนมิตรเกษม
3. บริเวณถนนบานดอน ริมเขื่อนแมน้ําตาป ชวงบริเวณทาเรือเกาะสมุย
ซึ่งเทศบาลฯ ไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกําหนดการคัดเลือกผูจําหนายสินคา
กฎ ระเบียบในการจําหนายสินคาในพื้นที่ผอนผัน พรอมไดทําประกาศบัญชีรายชื่อผูไดรับ
การคัดเลือกใหจําหนายสินคาในพื้นที่ผอนผันไวดวย
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จากการดําเนินงานของเทศบาลฯ อยางจริงจังเปนผลใหเทศบาลฯ ไดรับ
รางวัลที่ 1 จากการประกวดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีผลการดําเนินงานโครงการ
แปลงสินทรัพยเปนทุน ประเภทที่สาธารณะดีเดน ประจําป 2548 ประเภทองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป ซึ่งเทศบาลนําเงิน
รางวัลที่ไดไปพัฒนาโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน ตลอดจนแกไขปญหาความยากจน
ของประชาชนในพื้นที่ จึงอยากใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ ไดดําเนินงานตาม
โครงการดังกลาว ซึ่งจะเกิดประโยชนตอประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง

ก

ารพัฒนาทองถิ่นใหยัยง่ ั ยืน
รองศาสตราจารย ดร. ศิริรัตน ชุณหคลาย 1

ประเทศตางๆ กําลังเรงรีบปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่มากับ
“โลกาภิวัตน” เชน อิทธิพลจากแรงกดดันของกระบวนการพัฒนาของประเทศที่เจริญแลว หรือ
อิทธิพลของกระบวนการบริหารขององคการระหวางประเทศไมวาจะเปนองคการ WTO ILO
WHO G-8 หรือกลุมองคการในภูมิภาคตางๆ ของโลก รวมทั้งองคการ IMF และ World Bank
ซึ่งมีบทบาทในการจัดการรวมกับประเทศที่ขาดเสถียรภาพดานการเงิน หรือประเทศที่ประสบ
ปญหาดานเศรษฐกิจ
ดวยเหตุนี้ประเทศใดประเทศหนึ่งจึงไมอาจติดอยูกับระบบราชการ
ระเบียบวิธีการ และโครงสรางองคการแบบเดิมเพื่อบริหารจัดการกับปญหาสังคมที่ซับซอน
และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได ทํานองเดียวกันการบริหารการปกครองก็ตองมีการปรับเปลี่ยน
กฎ ระเบียบ และขั้นตอนตางๆ ตลอดจนนําเทคนิควิธีการสมัยใหมเขามาใชเพื่อพัฒนาองคการ
ใหมีศักยภาพในการใหบริการ สรางสังคมใหนาอยู และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให
ทัดเทียมคุณภาพชีวิตของประเทศที่เจริญแลวทั้งหลาย
จากขอมูลการประชุม World Habitat ครั้งที่ 2 พบวาในป 1996 มีประชาชนที่
อาศัยในทองถิ่นทั่วโลกประมาณ 750 ลานคน ป 2000 เพิ่มขึ้นเปน 2,800 ลานคน และเชื่อวา
ในป 2015 จะเพิ่มขึ้นถึง 4,000 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 54 ของประชากรโลก สําหรับ
ประเทศไทยมีประชากรที่อาศัยในทองถิ่นมากกวารอยละ 70 หรือมากกวา 43 ลานคน ซึ่ง
1

อาจารยประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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ประชากรเหลานั้นตางอยูภายใตอิทธิพลและแรงกดดันของ “โลกาภิวัตน” จึงเปนที่กังวลวา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นของประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาจะมีศักยภาพใน
การบริหารจัดการใหทันตอการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหประชากรเหลานั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีได
หรือไม ประชากรเหลานั้นจะไดรับการบริการสาธารณะ เชน การศึกษา การสาธารณสุข ฯลฯ
ที่มีประสิทธิภาพเพียงใด
บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมเพียงทําหนาที่ใหบริการสาธารณะ
เทานั้น
แตทองถิ่นยังตองมีบทบาทในการจัดเตรียมสิ่งแวดลอมและสรางความเจริญดาน
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อใหเกิดการสรางงาน สรางอาชีพ สรางสุขภาวะที่ดีใหกับประชาชนทั้ง
ดานความรู การศึกษา สุขอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ทองถิ่นยัง
ตองสรางวัฒนธรรมและคานิยมที่ดีในสังคม ลดความขัดแยงและปองกันปญหาทางสังคม เพื่อ
สรางความมั่นคงภายในของชาติ ซึ่งแนวคิดดานความมั่นคงของชาติไดปรับเปลี่ยนไป ไมติดอยู
เฉพาะเรื่องความมั่นคงทางการทหาร แตไดรวมเอาหลักการความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเมือง
สังคม ที่มีฐานมาจากความเขมแข็งทางการศึกษา ในอดีตความมั่นคงของชาติ หมายถึง ความ
มั่นคงทางการทหาร ทําใหการทหารมีความสําคัญเหนือกวากิจการพลเรือน แตเมื่อทิศทาง
ของโลกเปลี่ยนไป โดยมีกรอบของความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นดังกลาว ดังนั้นรัฐซึ่งมีบทบาทสําคัญ
ในการบริหารจัดการสังคมประเทศใหทันตอการเปลี่ยนแปลง จึงตองบูรณาการความเชี่ยวชาญ
ที่มีอยูในสถาบันตางๆ (รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น) เขาดวยกัน เพื่อสรางความเขมแข็ง
ใหกับประเทศ
ความจําเปนในการพัฒนาทองถิ่นภายใตเงือ่ นไขการเปลี่ยนแปลงของโลก ทําให
ตองมีการรวมมือกันพัฒนาทองถิ่น โดยการสรางกลยุทธสําคัญ คือ “การบริหารจัดการทองถิ่น
ที่ดี” ใหเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังตองมีการเตรียมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะศักยภาพ
ของผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแนวคิดดาน “การบริหาร
จัดการทองถิ่นที่ดี” และการเสริมสรางศักยภาพผูนําเพื่อเสริมสรางสมรรถนะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น มีหลักการ ดังตอไปนี้

1. การบริหารจัดการทองถิ่นทีด่ ี (Good Local Governance)
“การบริหารจัดการทองถิ่นที่ดี” ไมใชเปนเพียงสิ่งที่คนไทยเรียกรองใหเกิดขึ้น
เทานั้น แตเปนเรื่องที่สังคมโลกกําลังใหความสําคัญและรวมกันรณรงคเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
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โดยเร็ว โดยพยายามหาแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี “การบริหารจัดการทองถิ่นที่ดี”
โดยมีเปาหมายเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมดังที่กลาวแลว
อยางไรก็ตาม องคกรปกครองทองถิ่นโดยลําพังมิอาจบริหารงานใหเกิด “การบริหารจัดการที่ดี”
ไดทั้งหมด แตรัฐบาลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองรวมมือกันกําหนดวิธีการใหเกิด
“การบริหารจัดการทองถิ่นที่ดี” โดยรวมกันสรางมาตรฐานการทํางานที่ยึดเอาประชาชนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา “การบริหารจัดการทองถิ่นที่ดี” นอกจากนี้ยังตองอาศัยพลังความ
รวมมือของประชาชนเพื่อเปนกําลังสําคัญในการตรวจสอบการบริหารงาน
ใหการพัฒนา
ทองถิ่นมีความเขมแข็งและเจริญรุงเรืองไดอยางยั่งยืน
คุณลักษณะสําคัญของ “การบริหารจัดการทองถิ่นที่ดี” ที่รัฐ ทองถิ่น และ
ประชาชนควรตระหนักและกําหนดเปนปรัชญาพื้นฐานของการพัฒนา มีดังนี้
1. การสรางความเจริญอยางยั่งยืนใหแกทองถิ่น ในการบริหารและพัฒนา
ทองถิ่นตองคํานึงถึงความสมดุลทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมทั้งปจจุบันและอนาคต
ในความซับซอนที่เพิ่มขึ้นทางสังคม
ทองถิ่นจะตองมีความสามารถในการไกลเกลี่ยใหเกิด
ความปรองดองระหวางกลุม บนความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองสามารถเขาถึงและประสานงานรวมมือกับประชาชนกลุมตางๆ ได
อยางดี โดยอาจจะนําเอาวิธีการ การปรึกษาหารือรวมกันระหวางผูที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อให
เห็นพองรวมกันถึงวิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่น วางแผนการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
กําหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ทองถิ่น และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสรางรากฐานความเจริญอยางยั่งยืน โดยให
ประชาชนไดมีสวนรวมทุกขั้นตอนที่สําคัญทางการบริหารและการพัฒนา
2. การกระจายอํานาจ การกระจายอํานาจไปยังทองถิ่นจะตองคํานึงถึงความ
คุมคาของการใชทรัพยากรเพื่อใหประโยชนสูงสุดตอประชาชน ในทางปฏิบัติจะตองมีมาตรการ
ที่สรางความรับผิดชอบตอสังคม การกระจายอํานาจไปยังทองถิ่นจะตองสมดุลและสอดคลอง
กับลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการของประชาชน วิธีการกระจายอํานาจอยางมี
คุณคา จําเปนจะตองกําหนดกรอบของการกระจายอํานาจ ทั้งดานความรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานและการใชทรัพยากรที่ชัดเจน เพื่อใหการกระจายอํานาจนําไปสูการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพในระดับทองถิ่น โดยควรนําระบบการตรวจสอบทั้งระดับแนวตั้ง คือจากฝาย
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รัฐบาลไปยังทองถิ่น และระดับแนวนอนโดยการตรวจสอบของประชาชนหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ในทองถิ่นเขามาใช พรอมกับนําระบบการประกันคุณภาพการบริหารงานมาใชในการประเมินผล
เพื่อใชเปนเงือ่ นไขของการจัดสรรงบประมาณใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง
ตอไป
3. การสรางความเสมอภาคในสังคมทองถิ่น หมายถึง ความเสมอภาคดาน
การมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ
และความเสมอภาคในการไดรับการ
ตอบสนองดานความจําเปนพื้นฐาน ไดแก โภชนาการที่ไดมาตรฐาน การศึกษาที่มีคุณภาพ
การมีอาชีพและรายไดที่พอเพียง มีที่อยูอาศัยที่ปลอดภัย มีน้ําดื่มที่สะอาด และบริการพื้นฐาน
อื่นๆ
ซึ่งการกระจายอํานาจของรัฐในสวนกลางใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมี
วิธีการจัดการที่นําไปสูความเสมอภาค
และความเทาเทียมกันในการเขาถึงและการใช
ทรัพยากรของชาติในหมูประชาชนทั้งหญิงและชายทุกสถานะ
4. การสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงาน การบริหารจัดการที่สงเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นจะตองมีความคุมคาดานการใชจายงบประมาณ และ
ตองเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ ตอหนวยงานอื่นของรัฐ ตอภาคเอกชนและชุมชน
วิธีการสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานทองถิ่นอาจตองใชวิธีการใหบริการ
สาธารณะผานภาคเอกชนและกลุมประชาสังคม เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
จัดเก็บรายไดของทองถิ่น พัฒนากรอบการทํางานที่สนับสนุนใหเกิดการแขงขันทางการคา ลด
รายจาย และใหความคุมครองสิทธิของประชาชน และใหการรับรองกลุมประชาสังคม กําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายของการใหบริการภาครัฐ
5. ความโปรงใส ความรับผิดชอบตอสังคม และพรอมรับการตรวจสอบ ปจจัย
เหลานี้จะตองไดรับความสําคัญเปนพิเศษ โดยนํามาเปนปรัชญาของการบริหารทุกขั้นตอน
เพื่อใหการบริหารงานในทองถิ่นปลอดจากการทุจริตคอรัปชัน ขาราชการและบุคลากรของ
ทองถิ่นจะตองบริหารงานดวยมาตรฐานของจรรยาวิชาชีพอยางซื่อสัตยและสุจริต วิธีการปฏิบัติ
ใหเปนไปตามมาตรฐานนี้ จําเปนตองสรางโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมทางการบริหาร มี
สวนรวมในการตรวจสอบรายไดและการใชจายงบประมาณ กําหนดมาตรฐานจริยธรรมการ
ทํางาน
สรางเครือขายประชาชนเพื่อตรวจสอบการทํางานของทองถิ่นเพื่อปองกันปญหา
คอรัปชัน สรางระบบและกลไกรองรับขอเสนอแนะ และความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนําไปสู
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การแกไข สงเสริมใหมีการอภิปราย และเปดประเด็นใหประชาชนไดแสดงความเห็นตอการ
บริหารงานของทองถิ่น
6. การมีสวนรวมของประชาชนและประชาสังคม ประชาชนคือเครื่องมือในการ
สรางประสิทธิภาพใหกับทองถิ่น แมวาประชาชนจะเปนทั้งเปาหมายการใหบริการสาธารณะ
และเปนผูพัฒนาใหเกิดความเจริญที่ยั่งยืน ดังนั้นประชาชนจะตองอยูรวมกันดวยการรวมมือ
กันพัฒนาสังคม รวมมือกันในการสนับสนุนใหภาครัฐมีความเขมแข็ง วิธีการในการสรางการ
มีสวนรวมของประชาชนและประชาสังคม คือ สรางวัฒนธรรมความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
สรางวัฒนธรรมที่คนในทองถิ่นและผูที่มีสวนเกี่ยวของใหความเคารพตอกัน รับฟงความคิดเห็น
และใหความรวมมือกัน ใหการรับรองดานกฎหมายแกกลุมประชาสังคม เพื่อใหมีอํานาจในการ
มีสวนรวมและตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สนับสนุนใหเกิด
จริยธรรมการมีสวนรวมในหมูประชาชน นําวิธีการสรางการมีสวนรวมในหมูประชาชนเขามาใช
อยางจริงจัง เชน การประชาพิจารณ เวทีประชาสังคม การจัดประชุม การทําประชามติใน
ประเด็นที่สําคัญตอประชาชนทุกกลุมที่ตองการรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝาย
7. สรางความมั่นคงและความปลอดภัยใหแกประชาชน ประชาชนทุกคนมี
สิทธิในความเปนพลเมืองของประเทศ มีเสรีภาพ และตองการความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต
ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองดําเนินการอยางเต็มที่ใหเกิดความมั่นคง และความ
ปลอดภัยแกประชาชน และดูแลไมใหเกิดความขัดแยงดานเชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ โดยกําหนด
แนวทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันภัยพิบัติ และความรุนแรงจากความขัดแยง
ทางสังคม ทั้งนี้ทองถิ่นจะตองสรางวัฒนธรรมสันติสุขใหเกิดขึ้น สรางความปลอดภัยและความ
มั่นคงใหกับประชาชน โดยใหมีตํารวจทองถิ่น ปรับปรุงและออกกฎหมายบังคับใชเพื่อสราง
ความปลอดภัยและความมั่นคงใหกับประชาชน ไดแก กฎหมายคุมครองเด็ก สตรี และ
ผูดอยโอกาสที่อาจจะถูกเอาเปรียบหรือถูกทารุณกรรม ทั้งนี้ ทองถิ่นตองดําเนินการดังนี้
1) ให “สิทธิ” แกประชาชนใหไดรับการพัฒนา โดยวางกรอบการพัฒนา
ทุกมิติอยางสมบูรณแบบ ทั้งดานวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม เพื่อแกปญหาความยากจนและ
ความสงบสุขในสังคม
2) การจัดสวัสดิการ ทั้งสวัสดิการที่จัดใหตามความตองการของกลุมคน
และรายบุคคล เพื่อใหประชาชนไดพัฒนาตนเองใหมีสวนรวมในสังคมใหมากขึ้น เชน การให
ที่ดินทํากิน การจัดหาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน การใหการศึกษา การสาธารณสุข ฯลฯ
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3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อเพิ่มศักยภาพ คุณคา และอํานาจ
ของกลุม และของประชาชนรายบุคคลในการมีสวนรวมในสังคม
4) การจัดการสิ่งแวดลอม โดยเนนถึงการเตรียมการสําหรับคนรุนใหมให
ตระหนักถึงการมีสิ่งแวดลอมที่มีคุณคา
5) การพัฒนาสถาบันการปกครองทองถิ่น ซึ่งจะตองเปนไปตามบทบาท
ภารกิจ และกรอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สนับสนุนและสงเสริมใหชุมชน
ทองถิ่นมีการพัฒนาในทุกมิติ
ทั้งนี้ตองนําวิธีการประเมินผลดวยระบบการประกันคุณภาพการบริหารงานเขา
มาใชใหเกิด “การบริหารจัดการทองถิ่นที่ดี” วิธีการดังกลาวจะชวยใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
เกิดความเสมอภาคของประชาชนทางการบริหารและการรับบริการสาธารณะ ตลอดถึงมีความ
โปรงใส ความรับผิดชอบตอสังคม และพรอมรับการตรวจสอบ

2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลง
การบริหารจัดการทองถิ่นใหมีความเจริญอยางยั่งยืน
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองพัฒนาสมรรถนะของตนเองใหรองรับ และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ทองถิ่นตอง
เตรียมการวางแผนการสรางผูนําที่มีคุณภาพ โดยการจัดการศึกษาและพัฒนา การใหการศึกษา
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการบริหารงาน ขณะเดียวกันก็มี
ความสัมพันธกับคุณภาพการบริหารการปกครองของทองถิ่นดวย ซึ่งเปนที่แนชัดวาประเทศที่
มีความเขมแข็ง และมีความโปรงใสทางการบริหารและการปกครอง ประเทศเหลานัน้ จะมี
ความเจริญทางเศรษฐกิจ โดยความยากจนของประชาชนจะอยูในระดับต่ํา การใหการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะสงผลกระทบตอองคการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
การเตรียมการในการวางแผนบุคคลเขามาเปนผูนําทองถิ่น ควรทําอยางเปน
ระบบ รัฐบาลและสถาบันการศึกษาควรมีการวางแผนรวมกัน โดยสถาบันการศึกษาทําหนาที่
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพปอนเขาสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนผูบริหารระดับตน ระดับกลาง
และการพัฒนาตอไป เพื่อเขาสูการเปนผูบริหารระดับสูง ขณะเดียวกันสถาบันการศึกษา
จะตองวิจัยเพื่อพัฒนาปรับปรุงองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหพรอมตอการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเสริมสรางสมรรถนะหรือความสามารถหลักขององคการ ควร
ใหความสําคัญกับการพัฒนาความเปนผูนําการเปลีย่ นแปลง ดานตางๆ ดังนี้
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1. ความสามารถและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเขาใจอิทธิพลและ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง เพื่อลดปจจัยดานลบของ “โลกาภิวัตน” ที่จะสงผลตอองคการ
และใชโอกาสและประโยชนของ “โลกาภิวัตน” เพื่อการพัฒนา
2. การใชกลยุทธในการขจัดความยากจน ผูนําทองถิ่นตองมีความรูในการ
พัฒนาเพื่อแกปญหาความยากจน
ซึ่งจะรวมถึงความรูดานการพัฒนาการเงินการคลังของ
ทองถิ่น การพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน การปรับปรุงคุณภาพการใหบริการสาธารณะ
ทุกประเภท และความรูดานการบริหารจัดการ
3. การแกไขและปองกันปญหาความขัดแยงทางสังคม ในสังคมของความ
แตกตางทางเชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ ที่อาจนําไปสูความขัดแยงทางสังคม ผูนําทองถิ่นจะตองมี
ความรูและไดรับการพัฒนาเพื่อปองกันความขัดแยงเหลานั้น เพื่อใหสังคมมีเสถียรภาพและ
ความมั่นคงอันจะทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. หลักนิติธรรม ผูนําทองถิ่นควรไดรับการพัฒนาเพื่อใหมีความรูความเขาใจ
ในการสรางศรัทธาความเชื่อมั่นจากสังคม โดยใชหลักนิติธรรม และพัฒนาวัฒนธรรมองคการ
ใหมีบรรยากาศของการทํางานบนพื้นฐานความถูกตองดานกฎ ระเบียบ ศีลธรรม จริยธรรม
5. ความรูดานการบริหารดวยเทคนิควิธีและเครื่องมือการบริหารสมัยใหม
ไดแก การประเมินคุณภาพแบบองครวมขององคการ การบริหารจัดการความแตกตางของ
สังคม การจัดการความรู การจัดการทรัพยากรและขอมูล ทักษะดานการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ

ก

ารบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน 1

ความเปนมาของกรุงเทพมหานคร
กรุง เทพมหานครเปน องคกรปกครองสวนทอ งถิ่นรูป แบบพิเ ศษ
และ
หมายความถึงเมืองหลวงของประเทศดวย นอกจากนี้ยังเปนเมืองศูนยกลางในทุกๆ ดานของ
ประเทศ จนมีผูกลาววากรุงเทพมหานครคือประเทศไทย การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
จึงมีความสําคัญ มีผลตอเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครองประเทศ
นับแตป 2325 กรุงเทพมหานครไดมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง
และหรื อการบริ หารมาโดยตลอด ความเปน มาของการปกครองและการบริห ารราชการ
กรุงเทพมหานคร รวมถึงเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงและหรือการจัดตั้งองคกรในแตละรูปแบบ
กอนที่จะเปนกรุงเทพมหานครในปจจุบัน สรุปไดตามลําดับดังนี้
1. การจัดรูปการปกครองแบบเวียง ตั้งแตตั้งกรุงรัตนโกสินทรฯ ในป
พ.ศ. 2325 จนถึงตอนตนรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดดําเนินการ
ปกครองแบบเดียวกับที่เปนอยูในสมัยกรุงศรีอยุธยา คือการปกครองแบบเวียง (หนวยหนึ่งของ
จตุสดมภ อันมีเวียง วัง คลัง นา) มีเสนาบดีกรมเวียงรับผิดชอบ
2. การจัดรูปการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล ในป พ.ศ. 2437
1

ปลัดกรุงเทพมหานคร
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(รัชกาลที่ 5) ไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม โดยจัดการปกครองเปนรูปมณฑล
ใหมณฑลกรุงเทพขึ้นกับกระทรวงนครบาล มีเสนาบดีกระทรวงนครบาลปกครองบังคับบัญชา
สวนมณฑลอื่นๆ ขึ้นกับกระทรวงมหาดไทย ตอมาในป พ.ศ. 2465 (รัชการที่ 6) ไดมีประกาศ
รวมกระทรวงนครบาลเขากับกระทรวงมหาดไทย และใหสมุหพระนครบาลเปนหัวหนารับผิดชอบ
การดําเนินงานในกรุงเทพ
เชนเดียวกับที่ใหสมุหเทศาภิบาลเปนหัวหนารับผิดชอบการ
ดําเนินงานในมณฑลอื่นๆ
3. การจัดรูปการปกครองแบบจังหวัดและเทศบาล
ภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อป พ.ศ. 2475 ไดมีการตรากฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของกับ
รูปแบบการปกครองอยู 2 ฉบับ คือ
พระราชบัญญัติวาดวยราชการบริหารแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476
และพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ซึ่งทําใหมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ปกครองใหม โดยยุบมณฑลเทศาภิบาล และแบงสวนราชการออกเปนราชการบริหารสวนกลาง
ราชการบริหารสวนภูมิภาค และราชการบริหารสวนทองถิ่น โดยผลแหงกฎหมายทั้งสองฉบับนี้
พระนคร และธนบุรี ตา งมี ฐานะเปนจังหวัด แบง การปกครองออกเป นอํา เภอ และตํา บล
เชนเดียวกับจังหวัดอื่นทั่วประเทศ และในสวนของราชการบริหารสวนทองถิ่น ก็มีเทศบาลนคร
กรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรี มีองคการบริหารสวนจังหวัดและสุขาภิบาลเชนเดียวกับการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ
4. การจัดรูปการปกครองแบบนครหลวง
เนื่องจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน
อยา งใกลชิดทั้งในดานประวัติศาสตรและการปกครองมาชา นาน การประกอบอาชีพของ
ประชาชนก็ดาํ เนินไปในลักษณะที่เปนจังหวัดเดียวกัน และการจัดหนวยราชการสําหรับรับใช
ประชาชนก็ไดกระทําในรูปใหมีหนวยราชการรวมกัน เชน การศาล การรับจดทะเบียนกิจกรรม
บางประเภท จึงสมควรรวมจังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรีเปนจังหวัดเดียวกัน เพื่อให
การบริหารราชการดําเนินไปโดยประหยัดและมีประสิทธิภาพ บังเกิดความเจริญแกจังหวัดทั้งสอง
โดยรวดเร็ว ซึ่งจะเปนการเพิ่มพูนความสะดวกใหแกประชาชนมากยิ่งขึ้น จึงไดมีประกาศ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 24 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2514 รวมจังหวัดพระนครกับจังหวัดธนบุรีในฐานะ
เปนราชการสวนภูมิภาคเปนจังหวัดเดียว เรียกวา นครหลวงกรุงเทพธนบุรี
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และเพื่อประโยชนแกการบริหารราชการ และความสะดวกของประชาชน
ในดานการจัดการปกครองทองถิ่นของนครหลวงกรุงเทพธนบุรี สมควรจัดรูปการปกครองเปน
พิเศษแตกตางจากทองถิ่นอื่น คือเปนเทศบาลสําหรับนครหลวงโดยเฉพาะ เพื่อใหเทศบาลนครบาล
นครหลวงสามารถบริหารทองถิ่นไดมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับนโยบายของราชการบริหาร
สวนกลางยิ่งขึ้น จึงไดมีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 25 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2514 รวม
เทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรี ในฐานะเปนราชการสวนทองถิ่นเขาดวยกัน เรียกวา
เทศบาลนครหลวง และรวมองคการบริหารสวนจังหวัดพระนครกับองคการบริหารสวนจังหวัด
ธนบุรีในฐานะเปนราชการสวนทองถิ่นเขาดวยกัน เรียกวา องคการบริหารนครหลวงกรุงเทพ
ธนบุรี
5. การจัดรูปการปกครองแบบกรุงเทพมหานคร
5.1 แมการจัดรูปการปกครองแบบนครหลวงขึ้นบริหารราชการ ไดดําเนิน
โดยประหยัดมีประสิทธิภาพ บังเกิดความเจริญ และเปนผลดีแกนครหลวงกรุงเทพธนบุรีมา
เปนลําดับ แตโดยที่นครหลวงกรุงเทพธนบุรี เปนมหานครมีประชากรอยูหนาแนน และเปน
ศู นย รวมของกิ จการต า งๆ มี ความจํ าเป นที่ จะต องจั ด รู ป การปกครองและการบริ ห ารให มี
ลักษณะพิเศษ เพื่อใหการพัฒนานครหลวงกรุงเทพธนบุรีมีประสิทธิภาพ โดยการปรับ ปรุง
ระเบียบบริหารราชการสวนราชการ และแบงขอบเขตทองที่การปกครองใหมีเ จาหนาที่ที่
สามารถแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น สามารถบริการอํานวยความสะดวก และเขาถึงประชาชนใน
เขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรีไดโดยแทจริงและรวดเร็ว จึงไดมีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 335
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 จัดรูปแบบการปกครองใหมเปนกรุงเทพมหานคร โดยรวมหนวย
การปกครองภูมิภาค และทองถิ่นในเขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรีทั้งหมดเขาดวยกัน คือ นคร
หลวงกรุงเทพธนบุรี องคการบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เทศบาลนครหลวงและสุขาภิบาล
ตางๆ ในเขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และจัดระเบียบการบริหารใหมเปนลักษณะผสมระหวาง
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น แตใหมีฐานะเปนจังหวัด มีผูวาราชการกรุงเทพ
มหานครเป นข า ราชการการเมื อง ทํ า หน า ที่ หั วหน าฝ ายบริ หาร แต ง ตั้ งและถอดถอนโดย
คณะรัฐมนตรี และมีสภากรุงเทพมหานครทําหนาที่ฝายนิติบัญญัติ แตงตั้งและถอดถอนโดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
5.2 กรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพ
มหานคร พ.ศ. 2518 เนื่องจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 ลงวันที่ 13 ธันวาคม
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2515 มิไดกําหนดใหชัดเจนวากรุงเทพมหานครมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือ
ราชการบริหารสวนภูมิภาค และเพื่อใหประชาชนของกรุงเทพมหานครไดมีสวนรวมเขามา
รับผิดชอบในการบริหารกรุงเทพมหานครโดยตรง จึงไดตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 กําหนดไวโดยชัดเจนใหกรุงเทพมหานครเปนทบวง
การเมือง มีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่นนครหลวง โครงสรางองคกรแบบชั้นเดียว แตจัด
โครงสรางการบริหารแบบ 2 ชั้น เพื่อคงจุดแข็งขององคกรขนาดใหญไว คือ มีศักยภาพ เอกภาพ
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็แกจุดออนขององคกรขนาดใหญ ไดแก ดูแลไม
ทั่วถึง อุยอาย ขั้นตอนยาว อํานาจรวมศูนย โดยแบงพื้นที่การบริหารออกเปนเขต ทําใหดูแล
ทั่วถึง ไมอุยอาย ขั้นตอนนอ ย โดยใหมีผูวา ราชการกรุงเทพมหานคร และรองผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ทําหนาที่ฝายบริหารและมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเชนเดียวกัน ทําหนาที่ฝายนิติบัญญัติ อยูในตําแหนงตามวาระ
คราวละ 4 ป ซึ่งกรุงเทพมหานครไดจัดใหมีการเลือกตั้งขึ้นเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม
พ.ศ. 2518 คณะผูบริหารราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานครชุดนี้ ดํารง
ตําแหนงไดเพียง 1 ปเศษ ก็ตองพนจากตําแหนงไป เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2520 โดยคําสั่ง
นายกรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 21 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2519)
นับตั้งแตนั้นเปนตนมา กรุงเทพมหานครก็มีคณะผูบริหารและสภากรุงเทพมหานครที่มาจากการ
แตงตั้งของรัฐบาลโดยตลอด จนกระทั่งไดมีประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
5.3 กรุงเทพมหานครตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2528 การจัดตั้งองคกรกรุงเทพมหานครตามกฎหมายฉบับนี้ มีหลักการเพื่อใหการ
บริหารราชการกรุงเทพมหานครมีความเหมาะสมและคลองตัว สามารถสนองตอบความตองการ
ของประชาชนไดโดยสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักการปกครองสวนทองถิ่น
ที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

การบริหารราชการกรุงเทพมหานครในปจจุบัน
การบริ ห ารราชการกรุง เทพมหานคร ตามพระราชบัญ ญัติ ร ะเบียบบริ ห าร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
1. การจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
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1.1 มีฐ านะเปน นิต ิบ ุค คลและเปน ราชการบริห ารสว นทอ งถิ่น รูป แบบ
พิเศษ
1.2 มีอาณาเขตทองที่เต็มพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1,568 ตารางกิโลเมตร
1.3 แบงพื้นที่การบริหารออกเปนเขตและแขวง
2. การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย สภากรุงเทพมหานคร
และผูวาราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ 4 ป มีบทบาทหนาที่แยกจากกันชัดเจน
2.1 ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ทําหนาที่ฝายบริหาร ประกอบดวย
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานครที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
แตงตั้งจํานวนไมเกิน 4 คน ชวยผูวาราชการกรุงเทพมหานครบริหารราชการ
2.2 สภากรุงเทพมหานคร ทําหนาที่ฝายนิติบัญญัติ และกํากับดูแลการ
บริหารงานของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รวม
61 คน มีประธานสภากรุงเทพมหานคร รับผิดชอบการดําเนินกิจการของสภากรุงเทพมหานคร
และมีรองประธานสภากรุงเทพมหานครจํานวนไมเกิน 2 คน รับผิดชอบกระทํากิจการแทน
ประธานสภากรุงเทพมหานคร
3. กรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ 27 ประการ
และมีอํานาจหนาที่เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 26 ประการตามกฎหมายวาดวยกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ
4. การจัดระเบียบกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย
4.1 สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
4.2 สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
4.3 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร
4.4 สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
4.5 สํานัก (มี 15 สํานัก)
4.6 สํานักงานเขต (มี 50 สํานักงานเขต)
5. มีราชการสวนภูมิภาคประจํากรุงเทพมหานครและเขต ไดแก สรรพากร
สัสดี เกษตร ปศุสัตว อยูภายใตการกํากับดูแลของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูใชอํานาจ
ผูวาราชการจังหวัด และผูอํานวยการเขต ผูใชอํานาจของนายอําเภอ
6. เขตและสภาเขต
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6.1 มีผูอํานวยการเขตรับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในเขต และมี
ผูชวยผูอํานวยการเขตคนหนึ่งหรือหลายคนชวยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการเขตได
6.2 สภาเขต ประกอบดวย สมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนอยางนอยเขตละ 7 คน ทําหนาที่เปนสภาที่ปรึกษาผูอํานวยการเขต
7. ความสัมพันธกับรัฐบาล มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกํากับดูแล
8. การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานครเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
8.1 มีองคกรกลางบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร เรียกวา ก.ก.
8.2 นํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนและขาราชการครูมาใช
บังคับโดยอนุโลม
8.3 มีกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการกรุงเทพมหานคร
9. ศักยภาพของกรุงเทพมหานคร
9.1 มีงบประมาณรายจาย (2547) 29,000 ลานบาท และงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม 6,000 ลานบาท เงินอุดหนุน 9,900 ลานบาท
9.2 มีขาราชการและลูกจาง 90,328 คน เปนขาราชการ 34,897 คน
(เมษายน 2547) และลูกจาง 55,431 คน (พฤษภาคม 2547)
9.3 จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลถึงปริญญาตรี
9.4 มีแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545 - 2549) กําหนด
ทิศทางในการพัฒนากรุงเทพมหานคร
10. วิสัยทัศนกรุงเทพมหานคร
“กรุงเทพมหานครเปนเมืองนาอยู ดวยการบริหารจัดการที่ดีและมีความ
รวมมือจากทุกภาคสวนของสังคม โดยชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุนและสงบสุข”

กรุงเทพมหานครในปจจุบัน
1. เมืองหลวง
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2. เมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การบริหาร
การศึกษา การลงทุน การพาณิชย การสื่อสาร การคมนาคมขนสง ฯลฯ
3. เมืองแหงปญหาคน
3.1 ปญหาคน
3.1.1 จํานวนมากประมาณ 6 ลานคน
3.1.2 ประชากรแฝง ประชากรดอยคุณภาพ ดอยโอกาส ประมาณ
4 ลานคน
3.2 ปญหาเมืองปญหาคน
3.2.1 ดานกายภาพ
3.2.2 ดานคุณภาพสิ่งแวดลอม
3.2.3 ดานผังเมืองและการใชประโยชนในที่ดิน
3.3 ปญหาการบริหารจัดการเมือง
3.3.1 การบริหารแบบแยกสวน ไมมีเอกภาพ
3.3.2 การกระจายอํานาจของภาครัฐ
3.3.3 การบริหารจัดการองคกรกรุงเทพมหานคร
3.3.4 กฎหมายเกี่ยวของไมสอดคลอง

จุดออนและจุดแข็งในการบริหารและจัดการกรุงเทพมหานคร
จุดออน
1. ภาคประชาชน (สวนใหญ)
1.1 ไมรัก ไมผูกพันกับพื้นที่ ชุมชน ทองถิ่น
1.2 ไมรูและเขาใจหลักการปกครองทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
1.3 การมีสวนรวมและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐไมมีประสิทธิภาพ
2. ภาครัฐ (รัฐบาลและราชการสวนกลาง)
2.1 ยังไมกระจายอํานาจใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจที่สมบูรณในภารกิจ
หนาที่ การบังคับใชกฎหมาย และการจัดระเบียบเมือง
2.2 ยังไมมีการแกไขกฎหมายรองรับบทบาทอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
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2.3 การถายโอนภารกิจใหกรุงเทพมหานคร จํานวน 84 ภารกิจ ถือไดวา
ลมเหลว ไมสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 ไมไดสนับสนุนสงเสริมใหการบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครเขมแข็งขึ้น แตมีภาระมากขึ้น สงผลตอคุณภาพการใหบริการที่ประชาชน
จะไดรับ
2.4 ไมไดทําหนาที่สนับสนุน สงเสริมภารกิจดานเทคโนโลยีและเทคนิค
วิชาการชั้นสูงใหแกทองถิ่น
2.5 ไมมีการกําหนดอํานาจหนาที่ระหวางภาครัฐกับกรุงเทพมหานครให
เหมาะสมและชัดเจน บริการสาธารณะของภาครัฐซ้ําซอนกับกรุงเทพมหานครมากมาย และใน
สวนของภาครัฐเองก็บริหารแบบแยกสวน ไมมีเอกภาพ
3. องคกรกรุงเทพมหานคร
3.1 ไมมีเอกภาพในการบริหารจัดการเมือง ปญหาเมือง ปญหาประชาชน
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครบังคับใชกับกรุงเทพมหานครหนวยเดียว และไมมีแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3.2 กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กฎเกณฑสวนใหญอางอิงตามระเบียบ
กฎหมายภาครัฐ ทําใหมีปญหาในการบริหารและปฏิบัติราชการ เชน อํานาจรวมศูนยไวที่
สวนกลาง มีขั้นตอนมาก ทําใหหนวยงานสวนกลางมีขนาดใหญเกินความจําเปน
การกําหนดภารกิจระหวางหนวยงานสวนกลางกับเขตยังไมเหมาะสม
สวนกลางยังทําภารกิจซ้ําซอนกับสํานักงานเขต ทําใหการใหบริการและแกไขปญหาประชาชน
หลายเรื่องยังไมเบ็ดเสร็จที่สํานักงานเขต
3.3 มีภารกิจหนาที่มากมายถึง 27 ประการ ไมรวมภารกิจตามกฎหมาย
กระจายอํานาจฯ ปจจุบันยังไมอาจดําเนินการไดครบทั้ง 27ประการ เนื่องจากยังไมมีการแกไข
กฎหมายรองรับ และรายไดไมพอเพียงกับภารกิจหนาที่ ทําใหประชาชนสับสนและกรุงเทพ
มหานครถูกตําหนิเสมอ เชน ปญหาการจราจร สิ่งแวดลอม ฯลฯ
3.4 ไมมีอํานาจบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย อํานาจในการแกไขปญหา
เมืองและจัดระเบียบเมือง
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3.5 สภาเขตมีสมาชิกมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน แตไมมี
ฐานะเปนสภาทองถิ่นทําใหไมสามารถแสดงบทบาทการเปนตัวแทนของประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เกิดความสับสน
3.6 องคกรมีขนาดใหญ การบริหารจัดการ ระเบียบ กฎหมายที่ใชบังคับ
ยังไมเอื้อหรือสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.7 การบริหารงานบุคคลยังไมเปนไปตามความตองการและความเหมาะสม
ของกรุงเทพมหานครเอง เนื่องจากนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนและกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการครูมาบังคับใชโดยอนุโลม
3.8 การบริห าร การเงิน การคลัง และการงบประมาณยัง ไมเ หมาะสม
และคลองตัวเพียงพอที่จะสนับสนุนใหการจัดทําบริการสาธารณะและการใหบริการประชาชน
เปนไปโดยสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
3.9 การมีงบแปรญัตติสงผลใหสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไมอาจแสดง
บทบาทการตรวจสอบและกํากับดูแลการบริหารงบประมาณของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ใหมีประสิทธิภาพไดเทาที่ควร
จุดแข็ง
1. ภาคประชาชน
1.1 ตองการบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานคอนขางสูง
1.2 มีศักยภาพ และมีความหลากหลายในการแสดงความคิดเห็น การ
แสดงออก การสื่อสาร การรองทุกข
2. ภาครัฐ
2.1 ราชการส ว นกลางและรั ฐ วิ ส าหกิ จ มี บ ทบาทอํ า นาจหน า ที่ จั ด ทํ า
บริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเกือบทุกภารกิจที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ
2.2 ราชการส ว นกลางและรั ฐ วิ ส าหกิ จ จั ด ทํ า บริ ก ารสาธารณะในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครหลายประการที่กรุงเทพมหานครไมมีอํานาจหนาที่หรือมีสวนเกี่ยวของดวย
3. องคกรกรุงเทพมหานคร
3.1 ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูบริหาร (ไมใชคณะผูบริหาร) มา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีความมั่นคงในตําแหนง มีเอกภาพในการบริหาร
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จัดการและการดําเนินการตามนโยบาย (ภายใตขอบอํานาจหนาที่) สามารถสนองตอบความ
ตองการของประชาชนไดโดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
3.2 มีขนาดใหญ มีศักยภาพ มีความคลองตัว มีประสิทธิภาพและ
ประหยัด สามารถกําหนดหรือเลือกวิธี ขนาด ประเภท สามารถระดมหรือเกลี่ยทรัพยากร
และงบประมาณ เพื่อ ใหก ารบริห ารจัด การตามภารกิจ หนา ที่เ ปน ไปอยา งเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจ ปญหา พื้นที่ สถานการณและนโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
หรือรัฐบาล
3.3 มีความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคล มีองคกรกลางบริหารงาน
บุคคล (ก.ก.) ของตนเอง คาใชจายดานบุคคลประมาณรอยละ 30 ไมเกินมาตรฐานซึ่งกําหนด
ไวรอยละ 40 ซึ่งนอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทองถิ่นอื่นและภาครัฐ
3.4 โครงสรางองคกรสํานักงานเขตเปนหนวยที่ใหบริการประชาชนที่ มี
ขั้นตอนนอยที่สุด มีเอกภาพในการบริหารจัดการ การตัดสินใจ สามารถดําเนินการและจัดการ
ปญหาไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทําใหประชาชนคอนขางพอใจถึงพอใจมากกับงานบริการทุก
ดาน (ผลการสํารวจความคิดเห็นของสถาบันและหนวยงานตางๆ )
3.5 ขาราชการกรุงเทพมหานครรับราชการอยูในองคกรกรุงเทพมหานคร
โดยตอเนื่องจนเกษียณ ทําใหมีความรักและผูกพันกับองคกรและพื้นที่กรุงเทพมหานครสูง

ขอมูลที่นาสนใจเกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
1. มีประชากรตามหลักฐานทะเบียนราษฎรเมื่อพฤษภาคม 2547 จํานวน
5,854,637 คน แยกเปน ฝงกรุงเทพมหานคร 4,018,859 คน ฝงธนบุรี 1,835,778 คน
2. รายไดของกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย รายไดที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บ
เอง สวนกลางจัดเก็บให สวนกลางจัดเก็บเพิ่มให และสวนกลางจัดสรรแบงให คิดเปนสัดสวน
22.63 : 32.38 : 29.99 : 18.01 (ป 2546)
3. ป พ.ศ. 2542 - 2548 งบประมาณของกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุน
รัฐบาลคิดเปนสัดสวน 2.4: 0.76, 2.4: 0.74, 2.4: 0.80, 2.3: 0.80, 2.3: 0.70, 2.7: 0.78,
และ 2.9: 0.99 หมื่นลานบาทตามลําดับ
4. ป พ.ศ. 2544 - 2546 รายไดของกรุงเทพมหานครที่สํานักงานเขตฝง
กรุงเทพมหานครและสํานักงานเขตฝงธนบุรีจัดเก็บคิดเปนสัดสวน 85.68:14.32, 85.79:14.21
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และ 86.06: 13.94 ตามลําดับ
5. ป พ.ศ. 2544 - 2546 งบประมาณกรุงเทพมหานครที่จัดสรรใหสํานักงานเขต
ฝงกรุงเทพมหานคร และสํานักงานเขตฝงธนบุรีคิดเปนสัดสวน 68.58 : 31.42, 68.73 : 31.27
และ 68.85 : 31.15 ตามลําดับ
6. ป พ.ศ. 2528 - ปจจุบัน มีการออกประกาศกรุงเทพมหานครปรับ
โครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงานและสวนราชการของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปญหาเมือง ปญหาประชาชน นโยบายของ
รัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานครในแตละยุคสมัยถึง 54 ครั้ง
7. เขตชั้นนอกแบกรับภาระปญหาเมือง ปญหาพื้นที่เขตชั้นใน

แนวทางการปรับปรุงการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
จากการสํารวจความตองการของประชาชน และการแสดงความคิดเห็นของ
นักวิชาการ นักสื่อสารมวลชน อาจประมวลไดวาทุกฝายตางมีเปาหมายที่ชัดเจนและตองการให
1. ประชาชนในกรุงเทพมหานครอยูเย็นเปนสุข ไดรับบริการสาธารณะที่ดี
มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
2. เมืองไดรับการแกไขปญหาอยางจริงจังและมีประสิทธิภาพ เปนเมืองนาอยู
อยางยั่งยืน
3. การบริหารกรุงเทพมหานครเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี ขาราชการลูกจางมีคุณภาพ คุณธรรม
จึงเห็นวา แนวทางการปรับปรุงการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ทุกภาคสวน
ตองมีหนาที่และมีสวนรวมในการดําเนินการดังนี้
1. ภาคประชาชน
1.1 มีความรู ความเขาใจและเห็นความสําคัญของการปกครองทองถิ่น
นครหลวง
1.2 มีการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น และ
เชื่อมั่นในหลักการปกครองและการบริหารราชการวา “ทองถิ่นเขมแข็ง ประเทศจึงสามารถ
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พัฒนาใหเจริญกาวหนาและแขงขันกับตางประเทศได” ดังเชนคํากลาวที่วา “ครอบครัว
เขมแข็ง ชุมชนหรือสังคมเขมแข็ง”
1.3 มีความสํานึกวา เปนหนาที่ และตองมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ
1.3.1 การปกครอง การบริหาร และการพัฒนากรุงเทพมหานคร
1.3.2 การตรวจสอบการใชอํานาจหนาที่และการปฏิบัติราชการของ
กรุงเทพมหานคร
1.3.3 การบํารุง ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
1.3.4 การบํ า รุ ง ดู แ ลรั ก ษาศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม จารี ต ประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น
1.3.5 มีความรูสึกเปนเจาของในสิ่งสาธารณะประโยชนและพื้นที่ที่ตน
อยูอาศัย มีความรัก ความผูกพันกับองคกรกรุงเทพมหานคร
2. ภาครัฐ (รัฐบาล กระทรวง หรือกรม)
2.1 ให ค วามรู ปฏิ รู ป การเรี ย นรู และเปลี่ ย นแปลงแนวความคิ ด ของ
เจาหนาที่ของรัฐ ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ใหสอดคลองกับแนวทางตามขอ 1
2.2 กระจายอํานาจใหกรุงเทพมหานครตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
2.2.1 ใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ที่สมบูรณ สามารถจัดทํา
บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีอํานาจในการบังคับใชกฎหมาย
2.2.2 ใหกรุง เทพมหานครมีแ หลง รายไดเ พิ่มขึ้น และมีร ายไดข อง
ตนเองที่เหมาะสมพอเพียงกับภารกิจหนาที่
2.2.3 ปรับปรุงหรือแกไขกฎหมายรองรับขอ 2.2.1 และ 2.2.2 รวมถึง
การปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการออกกฎหมาย
2.3 กํา หนดอํา นาจหนา ที่ร ะหวา งรัฐ กับ กรุง เทพมหานครใหเ หมาะสม
ชัดเจน การจัดทําบริการสาธารณะมีเอกภาพ ไมซ้ําซอน
2.3.1 อํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานครอยางแทจริง
2.3.2 อํานาจหนาที่มอบใหกรุงเทพมหานครดําเนินการ
2.3.3 อํานาจหนาที่ที่รัฐกับกรุงเทพมหานครรวมดําเนินการ
2.3.4 อํานาจหนาที่ที่เหลือรัฐดําเนินการเอง
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2.4 ปรับปรุงแผนปฏิบัติการกระจายอํานาจใหม ใหเปนไปตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายกระจายอํานาจ เพื่อใหการบริหารราชการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประชาชนไดรับประโยชนอยางแทจริง
2.5 ใหมีกฎหมายจัดทําแผนพัฒนากรุง เทพมหานคร และแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อหยุดยั้งการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานครหรือทําให
กรุงเทพมหานครหลวม โดยมีผลบังคับใหรัฐบาล ทุกสวนราชการและทุกองคกรตองปฏิบัติ
2.6 รัฐกํากับดูแลการบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามหลัก
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2.7 การปรับ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงที่ มีผลกระทบตอ หลั กการในการบริ ห าร
ราชการกรุงเทพมหานคร ตองมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางเปนระบบ
3. องคกรกรุงเทพมหานคร
3.1 มีเอกภาพและอํานาจสมบูรณในการบริหารจัดการตามภารกิจหนาที่
3.2 ปรับปรุงโครงสราง และการกําหนดภารกิจหนาที่ของหนวยงาน และ
สวนราชการใหเหมาะสมกับอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร และบริหารจัดการใหเปนไป
ตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
3.3 ปรับปรุงความสัมพันธระหวางผูวาราชการกรุงเทพมหานครกับสภา
กรุงเทพมหานครใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
3.3.1 ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครแถลงนโยบายตอประชาชน
โดยทําเปนประกาศกรุงเทพมหานครภายใน 1 เดือนนับแตรับตําแหนง และรายงานใหสภา
กรุงเทพมหานครทราบ รวมทั้งตองรายงานผลงานใหสภากรุงเทพมหานครทราบทุกป
3.3.2 ปรั บ ปรุ ง สั ดส ว นคณะกรรมการวิ ส ามั ญ งบประมาณรายจ า ย
ประจําป โดยใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานครมีสิทธิเสนอจํานวน
เทา กัน เพื่อ ใหขอ บัญ ญัติง บประมาณฯ
สามารถสนองตอบนโยบายของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.3.3 มีผูตรวจราชการสภากรุงเทพมหานครมาจากความเห็นชอบของ
สภากรุงเทพมหานคร
3.3.4 การยุบสภากรุงเทพมหานครในกรณีใดบางผูวาราชการกรุงเทพ
มหานครตองพนและไมพนจากตําแหนง
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3.4 ปรับปรุงโครงสรางอํานาจหนาที่สํานักงานเขตใหเหมาะสม งานบริการ
ทุกเรื่องตองแลวเสร็จ ณ จุดเดียวและหรือสิ้นสุดที่เขต
3.5 ปรับปรุงระเบียบ ขอบัญญัติรองรับใหประชาชน ชุมชน ประชาคม
องคก รเอกชน มี ส ว นรว มในการบริ ห าร การพั ฒ นา การตรวจสอบ การเสนอแนะและให
ขอคิดเห็น รวมถึงอํานาจในการดําเนินการหรือจัดการภารกิจแทนกรุงเทพมหานคร โดยใช
งบประมาณของกรุงเทพมหานครได
3.6 ปรับปรุงระเบียบกฎหมายและระบบการปกครอง การบริ หาร การ
บริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง การงบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได ระบบตรวจ
ติดตามประเมินผล ฯลฯ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมคลองตัว สะดวก รวดเร็ว แตมีประสิทธิภาพ
3.7 ปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครและ
ระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามความตองการ และความเหมาะสมของ
ประชาชน และองคกรกรุงเทพมหานคร
3.8 สรางขวัญกําลังใจ พัฒนาและปลูกจิตสํานึกของขาราชการ ลูกจาง
กรุงเทพมหานคร ใหมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม รักและผูกพันองคกร รัก
ประชาชน รักการใหบริการ มีความสํานึกในหนาที่ ตั้งใจทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริต

ขอสังเกต
1. การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อเปนทองถิ่นก็จะมีจุดออนตรงที่เปน
เสียงขางนอยในกรรมการฝายทองถิ่นในคณะกรรมการกระจายอํานาจ ในคณะกรรมการอื่นๆ ที่
ใหทองถิ่นเลือกกันเองไปเปนผูแทนของทองถิ่น ซึ่งมีผลกระทบตอการบริหารราชการกรุงเทพ
มหานคร ที่เห็นไดชัดเจนในปจจุบัน คือ การจัดสรรภาษีมูลคาเพิ่มที่กรุงเทพมหานครไดรับใน
สัดสวนที่ลดลงมาก ทางออกที่เหมาะสมอาจจัดตั้งเปนองคการบริหารนครหลวงรูปแบบพิเศษ
ที่ไมเปนทองถิ่นและขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี
2 สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)
ไดเสนอ
รายงานโครงการศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการปรับปรุงรูปแบบการบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครตอกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทยเมื่อตุลาคม 2546
สรุป วาปญหาการบริหารของกรุงเทพมหานครมาจากทั้ง ปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน
กรุงเทพมหานครเอง การแกไขการบริหารกรุงเทพมหานครจึงตองคํานึงถึงปจจัยทั้งสองดาน
ควบคูกันไป
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ทั้งนี้ จากการวิเคราะหสภาพปญหาของกรุงเทพมหานครโดยรวมแลว คณะวิจัย
มีความเห็นพองตองกันวา ปญหาหลักของการบริหารราชการกรุงเทพมหานครในปจจุบัน
มิใชเปนปญหาดานโครงสรางการบริหารกรุงเทพมหานคร ดังที่เคยมีการตั้งสมมติฐาน
จากหลายฝายที่ตองการปรับปรุงแกไขโครงสรางการบริหารกรุงเทพมหานครใหม แตเปน
ปญหาเชิงความสัมพันธทางอํานาจระหวางรัฐกับกรุงเทพมหานคร ที่ยังไมสอดคลองกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ที่ใหรัฐตองกระจายอํานาจใหทองถิ่นได
พึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของตนไดเอง และเปนปญหาการบริหารราชการภายในของ
กรุงเทพมหานครเอง ที่ยังไมสอดคลองกับหลักการมอบอํานาจการตัดสินใจและหลักการ
บริหารราชการที่ดี ทําใหประชาชนกรุงเทพมหานครไมไดรับผลประโยชนจากการดําเนินงาน
ของกรุงเทพมหานครอยางเต็มที่
ดังนั้น การแกไขปญหาการบริหารกรุงเทพมหานครจึงตองดําเนินการแกไข
ปญหาอยางเปนองครวม ทั้งปญหาที่เกิดจากปจจัยภายนอกและปจจัยภายในควบคูกันไป
ทั้งนี้ หากจะมุงแกไขปญหาการบริหารภายในกรุงเทพมหานครเพียงประการเดียวอยางที่ผานมา
หรือ ที่มีการเสนอใหป รับโครงสรางองคกรกรุงเทพมหานครเพียงอยางเดียวแลว ยอมไม
สามารถทําใหกรุงเทพมหานครแกไขปญหาที่มหานครหลวงกรุงเทพประสบอยูไดอยางบูรณาการ
และยิ่งทําใหปญหามีความหมักหมมและสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น
คณะวิจัยมีความเห็นวา การปรับปรุงการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
ไม วา จะเปน ไปในรูป แบบที่ค ณะวิ จัยเสนอหรื อ รู ป แบบอื่ น ที่รั ฐบาลเห็น วา เหมาะสมก็ต าม
จะตองยึดประโยชนสุขของประชาชนและผลประโยชนของประเทศชาติเปนที่ตั้ง ในฐานะที่
กรุงเทพมหานครมิเพียงเปนเมืองหลวงของประเทศที่มีประวัติศาสตรอันนาภาคภูมิยาวนาน
กวาสองรอยปเทานั้น แตยังเปนเมืองแหงอนาคตที่ประชาชนเกือบสิบลานหรือประมาณ 1 ใน
10 ของประชากรทั้งประเทศอาศัยอยู จึงตองมีการปรับปรุงการบริหารเมืองอภิมหานครนี้เพื่อ
ทําใหเปนเมืองที่นาอยูและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนดวย
นอกจากนี้ รัฐบาลควรพิจารณาอยางจริงจังในการทําให “กรุงเทพมหานคร”
เปนเมืองที่ “หลวม” แทนการทุมเทงบประมาณจํานวนมหาศาลเพื่อแกไขปญหาการเปนอภิ
มหานครแบบโตเดี่ยวเชนที่รัฐบาลที่ผานมาไดดําเนินการมาหลายสิบป ทั้งนี้ รัฐบาลตองมี
ยุทธศาสตรในการชะลอการเติบโตของประชากรกรุงเทพมหานคร และดึงประชากรแฝงที่อยูใน
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กรุงเทพมหานครกลับไปสูภูมิลําเนาเดิมใหมากที่สุดโดยอาศัยมาตรการทางเศรษฐกิจ การสราง
เมืองศูนยกลางราชการแหงใหมที่เปนเมืองแหงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสําหรับนําพา
ประเทศไทยกาวเขาสูศตวรรษใหมแหงโลกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ก

ารกํากับดูแลและตรวจสอบ
การบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เขต สวัสดิภาพ 1

ป จ จุ บั น ได มี ก ารกล า วถึ ง แนวคิ ด เรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การที่ ดี (Good
Governance) กันอยางแพรหลายและกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อธนาคารโลก
(World Bank) ไดนําแนวคิดดังกลาวมาใชในการกําหนดนโยบายการกูเงินกับประเทศใน
ซีกโลกใต ตั้งแตทศวรรษ 1980 เปนตนมา เพื่อแกปญหาเรื่องความไรประสิทธิภาพ และ
การคอรรัปชันของรัฐบาลในประเทศกําลังพัฒนา
การนิยามองคประกอบของ Good Governance ยังคงมีการอธิบายที่
หลากหลาย อยางไรก็ตามในภาพรวมมีหลักการใหญที่คลายคลึงกัน สรุปไดวาการบริหาร
จัดการที่ดี จะตองมีลักษณะและเงื่อนไข ดังนี้
1. การมีสวนรวมของสาธารณชน (Participation) เปนกลไกกระบวนการ
ที่ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนโอกาสในการ
เขารวมในทางตรงหรือทางออม โดยผานกลุมผูแทนที่ไดรับการเลือกตั้งจากประชาคมโดย
ชอบธรรม หรือมีรูปแบบการบริหารงานที่กระจายอํานาจ

1

รักษาการในตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานการบริหารงานทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
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2. ความสุจริตและโปรงใส (Honesty and Transparency) เปนกลไกที่มี
ความสุจริตและโปรงใส ประชาชนสามารถเขาถึงและไดรับขอมูลขาวสารอยางเสรี เปนธรรม
ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารงาน ติดตามผลได
3. ความรับผิดชอบตอสังคม (Responsiveness and Accountability) เปน
กลไกที่มีความรับผิดชอบในบทบาทภาระหนาที่ตอสาธารณชน
4. กลไกทางการเมืองที่ชอบธรรม (Political Legitimacy) เปนกลไกที่มี
องคประกอบของผูบริหารที่มีความชอบธรรม เปนที่ยอมรับของคนในสังคมโดยรวม ไมวา
จะโดยการแตงตั้งหรือเลือกตั้ง แตจะตองไดรับการยอมรับจากประชาชนวามีความสุจริต
เที่ยงธรรม
5. กฎเกณฑที่ยุติธรรมและชัดเจน (Fair Legal Framework and Pre dictability) มีกรอบของกฎหมายที่ยุติธรรมและเปนธรรมสําหรับกลุมคนตางๆ ในสังคม ซึ่ง
กฎเกณฑมีการบังคับใชและสามารถใชบังคับได
6. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) เปน
กลไกที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ไมวาจะเปนดานการจัดกระบวนการทํางาน การ
จัดองคกร การจัดสรรบุคลากร มีการควบคุมการใชทรัพยากรสาธารณะตางๆ อยางคุมคา
และเหมาะสม รวมทั้งการใหบริการสาธารณะ ที่ใหผลลัพธอยางคุมคา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและการบริหารจัดการที่ดี
จุดมุงหมายหลักของการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น มี 2 ประการ คือ
1. เป นการเป ด โอกาสให ประชาชนมี อิส ระในการปกครองตนเอง ตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับหลักการสําคัญของระบอบประชาธิปไตย
2. การใหบริการสาธารณะที่จําเปนแกประชาชนโดยเร็ว สอดคลองกับ
ความตองการของประชาชนในทองถิ่น
การปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย
ดังกลาว จึงควรเปนไปโดยสอดคลองกับหลักการของการบริหารจัดการที่ดี คือมีประสิทธิภาพ
ความคุมคา ความรับผิดชอบ ความโปรงใส ตรวจสอบได การมีสวนรวมของประชาชนและ
ยึดหลักนิติธรรม
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การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดมีการบัญญัติเรื่องการ
กระจายอํานาจไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น มากกวารัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผานมา โดย
บัญญัติไวทั้งสิ้น 10 มาตรา ไดแก มาตรา 78 และมาตรา 282 – 290 แตการกระจาย
อํานาจตามรัฐธรรมนูญดังกลาวก็ไมไดใหความเปนอิสระอยางเด็ดขาดแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการปกครองตนเอง ยังจะตองมีการกํากับดูแลจากรัฐ ซึ่งรัฐธรรมนูญได
บัญญัติเปนหลักการไวในมาตรา 283 วา “ทองถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได ยอม
มีสิทธิไดรับจัดตั้งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ แตตอง
เปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนของประเทศ เปน
สวนรวม ทั้งนี้จะกระทบถึงสาระสําคัญแหงหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ
ประชาชนในทองถิ่นหรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไวมิได”
ถึงแมวาการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะทําไดเทาที่จําเปน
ตามที่กฎหมายบัญญัติ แตรัฐธรรมนูญไดเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมและตรวจสอบ
การใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามมาตรา 76 คือ “รัฐตองสงเสริมและ
สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน ในการกําหนดนโยบายการตัดสินใจทางการเมือง
การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจ
รัฐทุกระดับ”

แนวทางกํากับดูแลตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. การกํ ากับ ดูแลองค กรปกครองสวนทอ งถิ่น ตามกฎหมายจัดตั้ ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวารัฐจะใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แต ยังคงมีก ารกํ ากั บดู แล ซึ่ง ตอ งเปน ไปตามที่บั ญ ญัติ ไว ในมาตรา 283 วรรคสองของ
รัฐ ธรรมนูญ ฉบั บ ป จจุ บั น ว า “การกํ า กับ ดู แ ลองค ก รปกครองส ว นทอ งถิ่ น ต องทํ า เท า ที่
จําเปนตามที่กฎหมายบัญญัติ แตตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนใน
ทองถิ่นหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม ทั้งนี้จะกระทบถึงสาระสําคัญแหงหลักการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่นหรือนอกเหนือจากที่กฎหมาย
บัญญัติไวมิได”
การกํ ากั บ ดู แ ลองค ก รปกครองส วนท อ งถิ่น โดยรั ฐ นั้ น เป น ไปตามที่
บัญญัติไวในกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบ โดยสามารถแยกได 6
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กรณี คือ การกํากับดูแลผูบริหารทองถิ่น การกํากับดูแลสภาทองถิ่น การกํากับดูแล
การบริ ห ารทั่ ว ไป การกํ า กั บ ดู แ ลการทํ า กิ จ การ การกํ า กั บ ดู แ ลการออกข อ บั ญ ญั ติ
ทองถิ่น และการกํากับดูแลทางการคลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 การกํากับดูแลผูบริหารทองถิ่นเปนการกํากับดูแลที่ใหอํานาจผูวา
ราชการจั ง หวั ด ในกรณี อ งค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด เทศบาลเมื อ ง เทศบาลนคร และ
นายอํ า เภอ ในกรณี เ ทศบาลตํ า บล และองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ในการยั บ ยั้ ง การ
ปฏิบัติการของผูบริหารทองถิ่น การสั่งการใหผูบริหารทองถิ่นพนจากตําแหนง
1.2 การกํ า กั บ ดู แ ลสภาท อ งถิ่ น ได แ ก การเพิ ก ถอนมติ ข องสภา
ทองถิ่นและการยุบสภาทองถิ่น เชน ตามมาตรา 78 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ. 2540 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 43 ) พ.ศ. 2546 ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ
ที่ จ ะเพิ ก ถอนมติ ข องสภาองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ซึ่ ง มิ ใ ช ข อ บั ญ ญั ติ ไ ด ใ นกรณี ที่
ปรากฏวามตินั้นฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับทางราชการ หรือตามมาตรา 91
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 นายอําเภอมีอํานาจเสนอความเห็นตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อยุบ
สภาองคการบริหารสวนตําบล
1.3 การกํากับดูแลการบริหารทั่วไป กรณีนี้ไดแกการที่สวนกลางมี
อํานาจในการสอบสวนขอเท็จจริง หรือสั่งใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูในความควบคุม
ของสวนกลางโดยตรง ซึ่งมีเพียงกรณีของเทศบาล หรือการเรียกตรวจสอบรายงานและ
เอกสารหรือสถิติตางๆ ตลอดจนการเรียกผูบริหาร พนักงานและลูกจาง ขององคปกครอง
สวนทองถิ่นมาชี้แจงหรือสอบสวน
1.4 การกํากับดูแลการทํากิจการ ในกรณีนี้ไดแก การที่มีกฎหมาย
กําหนดใหกอนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะดําเนินการกิจการใดนอกเขตพื้นที่ของตนเอง
จําเปนตองไดรับความยินยอมจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นกอน หรือการทํากิจการ
ในรูป สหการ หรือ การทํา กิจ การที่อ งค ก รปกครองสวนท อ งถิ่ น ตอ งทํา รวมกั บ องคก ร/
บุคคลอื่น
1.5 การกํากับดูแลการออกขอบัญญัติทองถิ่น เปนการใหอํานาจผูวา
ราชการจังหวัด ในกรณีองคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาล และนายอําเภอในกรณี
องคการบริหารสวนตําบล กํากับดูแลการออกขอบัญญัติจังหวัด เทศบัญญัติ และขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบล
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1.6 การกํากับดูแลทางการคลัง เปนมาตรการสําคัญ และสงผลตอ
การบริหารงานรวมทั้งการใหบริการสาธารณะตอประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แบงออกเปน 3 แนวทางดังนี้
(1) การกํากับดูแลงบประมาณทองถิ่น เปนการใหอํานาจผูวา
ราชการจังหวัด ในกรณีองคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาล และนายอําเภอ ในกรณี
องคการบริหารสวนตําบล กํากับดูแล และพิจารณาตัดสินใจ หากเกิดความขัดแยงขึ้น
ระหวางสภาทองถิ่นและฝายบริหารทองถิ่น ในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจ า ยประจํ า ป เช น หากสภาองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ไม เ ห็ น ชอบร า งข อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายขององคการบริหารสวนจังหวัดตามที่เสนอโดยฝายบริหาร กรณีนี้หาก
ผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบกับสภาฯ ก็ใหรางขอบัญญัตินั้นตกไป แตหากผูวาราชการ
จังหวัดไมเห็นดวยกับสภาฯ ผูวาราชการจังหวัดสามารถสงรางขอบัญญัติดังกลาวไปให
สภาฯ พิจารณาใหมไดเปนตน
(2) การกํากับดูแลแหลงที่มาของรายไดทองถิ่น โดยกําหนดไว
ในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งระบุแหลงที่มาของ
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบเอาไว เชน ประเภทภาษีอากรที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจจัดเก็บเอง คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาปรับ รายไดจาก
ทรัพยสิน เทศพาณิชยรวมทั้งเงินกู
(3) การกํากับดูแลดวยการตรวจสอบทางการเงิน การบัญชีและ
ทรัพยสินอื่นๆ เปนวิธีการตรวจสอบที่รัฐวางมาตรฐาน หรือกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การคลังองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีมาตรฐานเดียวกัน ตามกฎหมายจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กําหนดใหกระทรวงมหาดไทยเปนผูวางระเบียบเกี่ยวกับการคลัง
การงบประมาณ การรักษาทรัพยสิน การจัดหาพัสดุ การจาง และการใหไดรับสวัสดิการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยตองคํานึงถึงความเปนอิสระ ความคลองตัว และความ
มีประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
2. การกํากับดูแลโดยองคกรอิสระ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดกําหนดใหมีองคกรที่
มีอํานาจหนาที่สําคัญ ในการทําหนาที่ตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรทางการเมืองและ
องคกรทางปกครอง องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีฐานะเปนองคกรทางการปกครองยอม
อยูในขายที่จะตองอยูภายใตการตรวจสอบขององคกรอิสระที่ทําหนาที่ตรวจสอบดังกลาว
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ซึ่งองคกรอิสระที่สําคัญไดแก ศาลปกครอง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (ค.ต.ง.) และผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภา
3. การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยภาคประชาชน
หลักสําคัญประการหนึ่งของการเมืองการปกครอง ในระบอบประชา
ธิปไตย รวมทั้งเปนลักษณะและเงื่อนไขที่สําคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการที่ดี คือ
การมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งเปนทั้งกระบวนการที่ประชาชนไดมีสวนรวมในการปกครอง
ตนเองอยางอิสระในการรวมคิด รวมทํา รวมกํากับดูแล และตรวจสอบผูที่ตนเลือกเขาไป
ทําหนาที่แทน และการเพิ่มอํานาจ (Empowerment) ใหกับประชาชน ใหมีทักษะ ความรู
ความชํานาญและประสบการณในการรับผิดชอบดูแลทองถิ่นของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
นําไปสูชุมชนที่ยั่งยืนและเขมแข็งในที่สุด
การมีสวนรวมของประชาชนมีลักษณะเปนพหุมิติ (Multi Dimension)
ทั้งมิติทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เชน การรวมรับรูขอมูลขาวสาร การรวมปรึกษาหารือ
เชน การทําประชาพิจารณ (Public Hearing) การสรางความรูสึกรวม การรวมตัดสินใจและ
รวมรับผลที่จะเกิดตามมา การรวมเปนหุนสวน และการมีสวนรวมในระดับมากที่สุด คือ
การที่ประชาชนบริหารจัดการทุกอยางดวยตนเอง (Self Management) เชน การรวมกัน
ของประชาชนจัดตั้งสหกรณออมทรัพย เปนตน
การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการกํากับดูแล และตรวจสอบการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนสิ่งที่มีความสําคัญเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่
ของคณะผูบริหารหรือผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น และพนักงานสวนทองถิ่น เปนไปตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดีเพื่อประโยชนสวนรวม และตรวจสอบความตองการของประชาชน
ในทองถิ่นอยางแทจริง ขอบขายการกํากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยภาคประชาชน จะครอบคลุมในเรื่องการกํากับดูแลและตรวจสอบ
การตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยผานวิธีการเวทีสาธารณะ หรือการทําประชาพิจารณ การ
กํ า กั บ ดู แ ลและตรวจสอบด า นการเมื อ ง ได แ ก การใช สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง การเสนอให มี ก าร
ถอดถอนคณะผูบริหารทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น สมาชิสภาทองถิ่น เปนตน
ตามกฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ ง ได แ ก รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อ
เสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.

96

2540 พระราชบัญญัติตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการวางแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว า ด ว ยการพั ส ดุ ข ององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล พ.ศ. 2543 และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
ประชาชนมีชองทางตามกฎหมายในการตรวจสอบ และกํา กับดูแลการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
1. การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. การถอดถอนคณะผูบริหารทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา
ทองถิ่น
3. การเสนอขอบัญญัติทองถิ่น
4. การขอขอมูลขาวสารจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. การฟองรองตอศาลปกครอง
6. การยื่นคําขอใหคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพิจารณา
คําสั่งทางปกครองของเจาหนาที่รัฐตามกฎหมาย
7. การรองทุกขตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา
8. การมีสวนรวมในการจัดซื้อ จัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
9. การใช สิ ท ธิเ ลื อ กตั้ ง คณะผู บ ริ ห ารหรื อ ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น สมาชิ ก สภา
ทองถิ่น
อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับดูแล
และตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น รวมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (มีนาคม 2547) พบวาการมีสวนรวม
ตามชองทางกฎหมายดังกลาวขางตน ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือการไปใชสิทธิเลือกตั้ง
ผูบริหารหรือสมาชิกสภาทองถิ่น รองลงมาคือการไดรับทราบขอมูลขางสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จากวิทยุ เสียงตามสาย ปายประกาศ การ
เขารวมรับฟงการประชุมสภา การรวมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา
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สําหรับการมีสวนรวมของประชาชนที่อยูในระดับต่ํา ไดแกการมีสวนรวมประทวงเพื่อ
เรี ย กร องให มี การแกไขปญหาทองถิ่น การร วมตรวจสอบพฤติ กรรมของผูบริ หารหรื อ
สมาชิกสภาทองถิ่น นอกจากนั้น ผลการวิจัยดังกลาวยังชี้ใหเห็นปญหาอุปสรรคในการมี
สวนรวมของประชาชนในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก การขาดความรู
ความเข า ใจในการบริ ห ารองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ประชาชนไม ท ราบภารกิ จ และ
บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การประชาสัมพันธไมทั่วถึงทําใหประชาชนขาด
การรับรูขอมูลขาวสาร ประชาชนไมพอใจการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงไม
เขาไปรวม ผูบริหารไมเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นและประชาชนไมมีเวลา
เนื่องจากตองทํางานเลี้ยงชีพ
นอกจากปญหาดังกลาวขางตนแลว แมวาขณะนี้จะมีกฎหมาย ระเบียบ ที่
เอื้ อ อํ า นวยต อ การเข า มี ส ว นร ว มของประชาชนในการกํ า กั บ ดู แ ลและตรวจสอบการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แตยังเปนปญหาในทางปฏิบัติอยูมาก เชน
การมีตัวแทนประชาชนเขาไปรวมเปนกรรมการตรวจการจางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
นอกจากจะมีปญหาที่ตัวแทนประชาชนที่เปนกรรมการไมมีความรูเทคนิควิชาการ ในเรื่อง
นั้นแลว ยังเกรงกลัวความผิดทางกฎหมายที่จะตองรับ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ใน
ฐานะเปน กรรมการร วมตรวจรับ ด ว ย นอกจากนั้ น สิ่ ง สํา คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง คือ การมี
สวนรวมของประชาชนตามชองทางของกฎหมายระเบียบที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามี
สวนรวมหรือกํากับดูแลการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ใชความหมาย
ของคําวา “การมีสวนรวม” อยางแทจริงหรือไม
การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นนั้นครอบคลุมความหมาย
หลักๆ 4 ขั้นตอนดังนี้
1. ประชาชนมีสวนรวมในขั้นตอนการตัดสินใจวา ควรมีการดําเนินการ
เรื่องอะไร และวิธีการในการดําเนินการอยางไร
2. ประชาชนมี ส ว นร ว มในการดํ า เนิ น งานโครงการ เช น การให ก าร
สนับสนุนทรัพยากรตางๆ การเขารวมดําเนินกิจกรรม หรือการใหความรวมมือกับกลุมที่
ดําเนินการ
3. ประชาชนมีสวนไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา เชน การมีรายได
เพิ่ มขึ้ น การไดรั บ การบริก ารหรื อสวั สดิ การที่ ดีขึ้ น เชน โรงเรี ยน ระบบประปา สถานี
อนามัย
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4. ประชาชนมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น โดยกระบวนการแผนชุมชน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ไดกําหนดยุทธศาสตร
การจัดการเชิงพื้นที่ในมิติใหม ดวยการปรับโครงสรางพัฒนาชนบทและเมืองใหเขาสูสมดุล
และยั่งยืน โดยอาศัยหลักการสําคัญ คือยึดพื้นที่เปนตัวตั้ง คนเปนศูนยกลางการพัฒนา
มุงสูเศรษฐกิจแบบพอเพียงพึ่งตนเอง ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาค
สวน โดยมีกลไกที่สําคัญ คือการสนับสนุนใหมีการจัดทําแผนชุมชน
แผนชุ ม ชน หมายถึ ง กิ จ กรรมพั ฒ นาที่ เ กิ ด ขึ้ น จากคนในชุ ม ชนที่ มี ก าร
รวมตัวกันเพื่อจัดทําแผนขึ้นมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือทองถิ่นของตนเอง
ใหเปนไปตามที่ตองการ และสามารถแกปญหาที่ชุมชนเผชิญอยูรวมกันได โดยคนใน
ชุมชนไดมารวมกันคิด รวมกําหนดแนวทาง และกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน โดยยึด
หลักการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอกดวยการคํานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปญญา
วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมในทองถิ่นเปนหลัก ซึ่งบางกิจกรรมที่ชุมชนไมสามารถ
ทําเองไดก็สามารถขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกได โดยชุมชนเสนอกิจกรรม
ในแผนชุมชนมีชื่อเรียกแตกตางกันตามความเขาใจของแตละทองถิ่น อาทิ แผนแมบท
แผนชุมชนพึ่งตนเอง แผนชีวิต เปนตน
การจัดทําแผนชุมชน ตามกระบวนการจะเริ่มตนจากการคนหาแกนนําเพื่อ
ทําความเขาใจกับคนในชุมชน การศึกษาประวัติศาสตรชุมชน การสํารวจรวบรวมขอมูล
จากสมาชิกในชุมชน ซึ่งจะประกอบดวยขอมูลพื้นฐานของชุมชน ขอมูลเกี่ยวกับรายได
รายจาย หนี้สินครัวเรือน ขอมูลปญหาความตองการของชุมชน รวมทั้งขอมูลศักยภาพของ
ชุมชน ไดแก ผูรู องคความรู ทรัพยากร ผลผลิตชุมชน หลังจากนั้น คือการวิเคราะหขอมูล
และการจัดลําดับความสําคัญของปญหา เพื่อนําไปสูการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่จะ
แกไข
หัวใจของแผนชุมชนจะอยูที่การสรางเวทีใหสมาชิกของชุมชน ไดเรียนรู
ขอมูล สภาพปญหา สถานการณ และศักยภาพของชุมชน ตลอดจนกําหนดแนวทางที่จะ
แกไขปญหารวมกัน ซึ่งจะนําไปสูความรูสึกเปนเจาของชุมชน เกิดความรักและภาคภูมิใจ
ในชุมชน เปนการเสริมสรางศักยภาพการมีสวนรวมของประชาชนและสรางความสนใจรวม
ของประชาชนในทองถิ่น นําไปสูความคิดที่วา การบริหารจัดการชุมชนไมควรเปนหนาที่
ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เท า นั้ น ทุ ก คนในชุ ม ชนย อ มมี สิ ท ธิ จ ะเป น “หุ น ส ว น”
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เขารวมในการบริหารทั้งสิ้น นอกจากนั้น หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขารวมอยาง
ใกลชิดกับชุมชนในการจัดทําแผนชุมชนแลว สิ่งที่จะไดรับนอกเหนือไปจากแผนพัฒนา
ทองถิ่นที่สอดคลอง สนองตอบการพัฒนา และการแกไขปญหาในทองถิ่นแลว องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นยังมีโอกาสไดรับขอมูลของแตละชุมชน ซึ่งสามารถใชเปนฐานขอมูล
ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากกระบวนการแผนชุมชนดังไดกลาวไปแลว ประชาชนสามารถเขามี
สวนรวมในการกํากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
วิธีอื่นๆ ไดอีกหลายวิธี เชน การจัดทํา Web Site ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้น
เพื่อใหคณะผูบริหารทองถิ่นและประชาชนมีโอกาสไดสื่อสารกัน โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
การเปดโอกาสใหประชาชนมารวมอภิปราย (Citizen Panel) ในประเด็นที่สาธารณชนให
ความสําคัญเพื่อคณะผูบริหารทองถิ่นจะไดรับฟงความคิดเห็น และนําไปประกอบการ
ตัดสินใจ การจัดประชุมกลุมยอย (Focus Group) เชน การจัดประชุมกลุมสตรี เพื่อรับฟง
ความคิดเห็นเฉพาะกลุมนั้นๆ หรือการจัดประชุมผูใชบริการดานตางๆ ที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจัดให (Services Users Forums) เพื่อรับฟงปญหา ขอรองเรียน ขอเสนอแนะ
จากผูใชบริการเปนตน
การกํากับดูแล และการตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้นไมวาจะโดยกฎหมาย หรือโดยองคกรอิสระ หรือโดยการมีสวนรวมของประชาชน
ก็เพื่อใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักการบริหารจัดการ
ที่ดี เพื่อประโยชนสุขของประชาชนจากการไดรับการจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถิ่น

ก

ารพัฒนาเครื่องชี้วัดสําหรับการประเมินผล
1
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ และคณะ 2

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาวิเคราะหองคประกอบและตัวชี้วัด
เพื่อการประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 2) ศึกษาวิเคราะหและเสนอแนะการ
กําหนดตัวชี้วัดเพื่อนําไปสูมาตรฐานการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
ที่เหมาะสม และ 3) ศึกษาวิเคราะหเสนอแนะรูปแบบและแนวทางในการวางระบบการติดตาม
ประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นที่สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ และกฏหมายการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหาร คณะกรรมการและพนักงานสวนทองถิ่นที่
ปฏิบัติงานอยูในองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา โดยผูวิจัยทําการสุมแบบหลายขั้นตอน ครอบคลุม 5 ภาคของ
ประเทศ รวมกลุมตัวอยาง จํานวน 500 คน เครื่องมือการวิจัยไดแก แบบสัมภาษณ
และแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหเนื้อหา คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัย สรุปไดดังนี้
1. องคประกอบปจจัย และตัวชี้วัดเพือ่ การประเมินผลการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น ไดสรางขึ้นโดยยึดหลักความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคล ตาม
1

2

รายงานการวิจัยเรื่องนี้ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดําเนินการ
วิจัยเสร็จเมื่อเดือน มกราคม 2547
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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รัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2540 มาตรา 284 และหลักการบริหารจัดการที่ดี ไดแก หลัก
นิติธรรม คุณธรรม ความโปรงใส การมีสวนรวม ความรับผิดชอบ และความคุมคา มี
จํานวน 4 องคประกอบ 18 ปจจัย และผลลัพธที่พึงประสงค ซึ่งมีตัวชี้วัด รวม 46 ตัวชี้วัด
ดังนี้
องคประกอบที่ 1 การจัดหาทรัพยากรมนุษย มี 5 ปจจัย ไดแก 1)
การวางแผนทรัพยากรมนุษย 2) การวิเคราะหงาน 3) การสรรหา 4) การคัดเลือก และ
5) การแตงตั้ง (การบรรจุ การรับโอน การยาย การเลื่อนตําแหนง รักษาราชการแทน
รักษาการในตําแหนง) มี 16 ตัวชี้วัด
องคประกอบที่ 2 การใหรางวัลทรัพยากรมนุษย มี 6 ปจจัย ไดแก
1) การเลื่อนตําแหนง 2) การเลื่อนขั้นเงินเดือน 3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 4)
คาตอบแทน 5) การยาย และ 6) การจูงใจ มี 12 ตัวชี้วัด
องคประกอบที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย มี 3 ปจจัย ไดแก 1)
การฝกอบรมการศึกษา 2) การวางแผน และ 3) พัฒนาอาชีพ มี 5 ตัวชี้วัด
องคประกอบที่ 4 การธํารงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย มี 4
ปจจัย ไดแก 1) พนักงานสัมพันธ 2) สุขภาพและความปลอดภัย 3) การดําเนินการทาง
วินัย และ 4) การพนจากตําแหนง (การโอน ยาย เลื่อนตําแหนง ออกจากราชการ) มี 11
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่พึงประสงค ดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มี 2 ตัวชี้วัด
2. คูมือการใชเครื่องชี้วัดที่เปนมาตรฐาน สําหรับการประเมินผลการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นโดยไดผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ
ดวยแลว
คูมือประกอบดวยองคประกอบ ปจจัยตัวชี้วัด เครื่องมือการประเมินผล
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นมีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ และเกณฑ
คาเฉลี่ยรวมในการปฏิบัติงานแตละองคประกอบซึ่งมีคามากกวา 3.50 จึงถือวาหนวยงานมี
การปฏิบัติงานดานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ในระดับมาก
3. รูปแบบและแนวทางในการวางระบบการติดตามประเมินผลการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ที่สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ และกฎหมายการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น ไดแก รูปแบบเชิงระบบ ประกอบดวย ทรัพยากรที่ใชในการประเมิน
(Input) กระบวนการประเมิน (Process) และผลลัพธ (Result) สวนแนวทางในการ
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ประเมินผลประกอบดวย 6 ขั้นตอนไดแก การสรางความตระหนัก การเตรียมความพรอม
การวางแผนการประเมินตนเอง การดําเนินการประเมิน การเขียนรายงานและการเผยแพร
และการนําผลการประเมินไปใช

ขอเสนอแนะ
ก. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ผูบริหารกระทรวงมหาดไทย หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
ประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ควรมีนโยบายสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนําคูมือการใชเครื่องชี้วัดที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ ไปใชประเมินผลในหนวยงาน
ของตนเอง
2. สํานักงาน ก.ถ. ควรใชกลไกการดําเนินงานในการสรางความรูความ
เขาใจ รวมทั้งการสรางความตระหนักใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นความสําคัญของ
การประเมินการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนะนํา
วิธีการใชคูมือ การใชเครื่องชี้วัดใหเปนระบบมาตรฐานเดียวกัน
3. คณะผูบริหาร หรือคณะกรรมการที่ทําหนาที่บริหารงานบุคคล
ควรสนับสนุน หรืออนุมัติดานงบประมาณในการจัดทําคูมือการใชเครื่องชี้วัดสําหรับการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เพื่อเผยแพรไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ
เพื่อกําหนดใชเปนคูมือปฏิบัติที่เปนระบบเดียวกัน
4. ทําการประชาสัมพันธหรือสรางแรงจูงใจใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนําคูมือการใชเครื่องชี้วัดไปใชประเมินการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (โดยไม
เปนการบังคับ) และหากองคกรใดไดรับการประเมินผลอยูในระดับดี กระทรวงมหาดไทย
อาจทําโลหรือใบประกาศเกียรติคุณใหแกองคกรนั้น เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหแก
พนักงานสวนทองถิ่นในองคกรนั้น
5. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภท ควรสนับสนุนให
บุคลากรนําคูมือการประเมินการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นที่ผูวิจัยไดจัดทําขึ้นมาใช
พัฒนาการบริหารงานบุคคลของหนวยงานใหดีขึ้นเพื่อมุงสูการพัฒนาการบริหารงานบุคคล
ตามหลักมาตรฐานสากล
อันเปนการนําไปประยุกตใชตามหลักการประเมินภายใน
(internal assessment) โดยการใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นทํารายงานผล
การประเมินใหแกผูบริหารทองถิ่นในรูปแบบของการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self
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Study Report – SSR) ซึ่งเปนเอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อแสดงถึงการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพตามองคประกอบ ปจจัย ตัวชี้วัดและเกณฑการตัดสินที่ระบุไว
6. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.)
ควรสงเสริม และกํากับใหการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตาม
หลักการของระบบคุณธรรม (merit system) ที่ยึดหลักความรูความสามารถ หลักความ
เสมอภาคในโอกาส หลักความมั่นคงในอาชีพและหลักความเปนกลางทางการเมือง การ
ตองเปนเครื่องมือบริหารองคกรให
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
บรรลุผลสําเร็จตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี
แนวทางดําเนินการ ดังนี้
6.1 จัดโครงการประกวดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการ
บริหารงานบุคคลดีเดน (best practice) โดยการนําเอาเครื่องชี้วัดจากการวิจัยนี้ไปใชใน
การประเมินโดยจําแนกการเทียบแขง (benchmarking) เชน องคการบริหารสวนจังหวัด
ดีเดน เทศบาลดีเดน และองคการบริหารสวนตําบลดีเดน
สําหรับกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาควรเปนการประเมิน
หนวยงานภายใน
กรณีของกรุงเทพมหานครอาจใหประเมินเทียบแขงระดับสํานักและ
ระดับเขต และกรณีเมืองพัทยาอาจใหประเมินเทียบแขงระดับกอง ทั้งนี้เนนการจูงใจให
เกิดการพัฒนาการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6.2 จัดโครงการประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตามตัวชี้วัดและเกณฑมาตรฐานตามที่ระบุไวในงานวิจัยฉบับนี้ เปน
การประเมินผลจากภายนอก (external assessment) โดยใชหนวยงานภายนอกเปน
ผูประเมิน และมีการมอบใบประกาศนียบัตรผานการรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารบุคลากรสวนทองถิ่น ที่เรียกวา มาตรฐานบริหารบุคคลสวนทองถิ่น
(Personnel Management in Local Government for Standardization - PMLCS 2000)
ซึ่ง PMLCS 2000 หมายถึง มาตรฐานบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นประกอบดวย 4
องคประกอบ 18 ปจจัย และ 46 ตัวชี้วัด หนวยงานภายนอกที่ทําหนาที่ประเมิน ไดแก
มหาวิทยาลัย หรือ สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ข. ขอเสนอสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
1. สํานักงาน ก.ถ. ควรนําคูมอื การใชเครื่องชี้วัดสําหรับการประเมินผล
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นที่คณะนักวิจัยพัฒนาขึ้น ไปทดลองใชจริง โดยใหองคกร
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ปกครองสวนทองถิ่น คือ อบต. อบจ. เทศบาล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
ดําเนินการประเมินการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
2. สํานักงาน ก.ถ. ควรเปนหนวยงานกลางเพื่อควบคุมมาตรฐานและ
กําหนดนโยบายประเมินการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และจัดทดลองทําการประเมิน
เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการประเมินการบริหารงานบุคคลของตนเอง
3. สํานักงาน ก.ถ. หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการสรางความเขาใจและทดลองดําเนินการประเมิน และใหมีการประเมินอยาง
จริงจังและเปนรูปธรรม
4. ควรจัดใหมีการสัมมนารวมกันระหวางผูทดลองใชคูมือการใช
เครื่องชี้วัดสําหรับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เชน อบต. อบจ เทศบาล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา กับหนวยงานที่ทําหนาที่สงเสริมและสนับสนุนการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่นเพื่อตรวจสอบตัวชี้วัด เครื่องมือชี้วัด และเกณฑสําหรับการประเมินการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
5. กอนนําคูมือการใชเครื่องชี้วัดสําหรับการประเมินผลการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่นไปใช ผูรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองทําความเขาใจ
เกี่ยวกับองคประกอบ ปจจัย ตัวชี้วัด และเกณฑสําหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่นเปนอยางดี เพราะในแตละตัวชี้วัด จะมีแบบสํารวจขอมูลในการปฏิบัติงาน
อยางละ 1 ชุด พรอมการคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยและการแปลความหมายของคะแนนใน
ภาพรวม
6. คูมือการใชเครื่องชี้วัดสําหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่นมีทั้งหมด 4 องคประกอบ 18 ปจจัย และผลลัพธที่พึงประสงค องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถเลือกใชประเมินบางองคประกอบได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกิจกรรมที่ดําเนินการ
ในชวงที่ทําการประเมิน
7. เกณฑที่กําหนดในคูมือการใชเครื่องชี้วัดในการวิจัยครั้งนี้
คือ
คาเฉลี่ยรวมของการปฏิบัติงานในแตละองคประกอบ ซึ่งตองไดมากกวา 3.50 ดังนั้น
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองคํานวณคาเฉลี่ยรวมซึ่งเปนผลรวมของทุกรายขอ แลว
จึงเทียบกับเกณฑ แมวาคาเฉลี่ยบางขออาจต่ํากวา 3.50 แตใหพิจารณาภาพรวมในแตละ
องคประกอบเทานั้น
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8. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรนําคูมือการใชเครื่องชี้วัดสําหรับ
การประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นไปทดลองใชเพื่อนําผลการประเมินองคกร
ของตนเองมาใชปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ค. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษารายกรณี (Case study) โดยเลือกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ที่มีความพรอมในการรับการประเมินมาทดลองใชการใชเครื่องชี้วัดที่ไดจาก
การวิจัยครั้งนี้
2. ควรมีการติดตามผลอยางเปนระบบและตอเนื่องเกี่ยวกับการใช
เครื่องชี้วัดสําหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เพื่อศึกษาวาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นเปนเชนไร
3. การวิจัยครั้งตอไปควรทําวิจัยและพัฒนา
(Research
and
Development) เพื่อคนหารูปแบบการประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นที่เหมาะสม
ตอไป
4. ควรทํ า วิ จั ย เชิ ง เปรี ย บเที ย บผลการใช เ ครื่ อ งชี้ วั ด สํ า หรั บ การ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารงานบุคคล
ที่เขมแข็งหรือเคยไดรับรางวัลดีเดนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่นที่ยังไมเขมแข็ง
5. ควรพั ฒ นาชุ ด ฝ ก อบรมการประเมิ น การบริ ห ารงานบุ ค คลส ว น
ทองถิ่นดวยตนเองของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับใหมีคุณภาพ เพื่อ
นําไปใชเปนเอกสารประกอบการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานการประเมิน
ตนเอง
6. ควรทําวิจัยเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาการบริหารงาน
บุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ ไดแก อบต. อบจ. เทศบาล กรุงเทพ มหานคร และเมืองพัทยา โดยศึกษาครอบคลุมประเด็นประเภทของปญหาและความรุนแรง
ของปญหา
7. ควรทําวิจัยเรื่อง ตัวแบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นแบบ
บูรณาการ โดยมุงเนนการบริหารงานบุคคลที่มีความสอดคลองตอการบริหารเชิงกลยุทธ
ขององคการและการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีระบบระเบียบ
มาตรฐานเดียวกันทุกรูปแบบ และใหมีองคกรกลางบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นองคกรเดียว
เพื่อกอใหเกิดความมีเอกภาพและมาตรฐานเดียวกัน
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8. ควรทําวิจัย เรื่อง การประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยการ
นํา Balanced Scorecard มาประยุกตใช เพื่อศึกษาผลลัพธที่พึงประสงคขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดานการเงิน ดานประชาชน/ผูที่มีสวนเกี่ยวของ/ผูรับบริการ ดาน
กระบวนการจัดการภายในองคกร ดานการเรียนรูและพัฒนา โดยเฉพาะดานประชาชน/ผูที่
มีสวนเกี่ยวของ/ผูรับบริการ ซึ่งจะสะทอนผลลัพธการบริหารงานบุคคลดวยความพึงพอใจ
ของประชาชน/ผูที่มีสวนเกี่ยวของ/ผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

