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	 วิิทยาลััยพััฒนาการปกครองท้องถิิ่�น	

สถิ่าบัันพัระปกเกลั้า	 จััดเวิทีสัมมนาเร่�อง 

“The	Next	Station:	อนาคตก้าวิที�	26	 (ปี)	

ของการกระจัายอำานาจั”	ซึ่่�งเวิทีเสวินา	เริ�มต้น

ข่�นด้วิยปาฐกถิ่าพัิเศษจัาก	 ศาสตราจัารย์ 

วุิฒิสาร	 ตันไชย	 ที�ได้กล่ัาวิถ่ิ่งการขับัเคลั่�อน

การกระจัายอำานาจัส่่ท้องถิิ่�นของไทยตลัอด 

25	 ปีที�ผ่่านมาว่ิา	 เปรียบัเสม่อนการเดินทาง

ของรถิ่ไฟ	3	ขบัวิน	ที�กำาลัังจัะเข้าส่่สถิ่านีต่อไป

ในปีที�	26

	 รถิ่ไฟขบัวินนี�ขับัเคล่ั�อนการกระจัาย 

อำานาจัส่่ท้องถิิ่�นของไทยตลัอด	25	ปีที�ผ่่านมา	

โดยสถิ่านีแรกที� นับัเ ป็นจุัดเ ริ�ม ต้นของ 

การกระจัายอำานาจัเกิดข่�นใน	 พั.ศ.	 2469 

เม่�อพัระบัาทสมเด็จัพัระปกเกลั้าเจ้ัาอย่่หััวิ	

(รัชกาลัที�	 7)	 มีพัระราชดำาริที�จัะปรับัปรุง 

การปกครองท้องถิิ่�นให้ัเป็นแบับัประชาภิิบัาลั

หัร่อเทศบัาลั	 (municipality)	 รถิ่ไฟขบัวินนี�

ผ่่านการสร้างบัทพิัส่จัน์	การทำาควิามเข้าใจัร่วิมกัน	

แลัะเดินหัน้าถ่ิ่ายโอนภิารกิจัการทำางานส่่

องค์กรปกครองส่วินท้องถิิ่�น	โดยยังคงเดินทาง

ต่ อ ไ ป โ ด ย มี จุั ด หั ม า ย ป ลั า ย ท า ง ค่ อ 

การเปน็องค์กรของประชาชนมคีวิามเปน็อิสระ 

ในการตัดสินใจั	

รถไฟของการกระจายอำานาจ
ขบวนที่่� 1ขบวนที่่� 1



เริ�มออกเดินทางอย่างจัริงจัังหัลัังการประกาศใช้

รัฐธรรมน่ญ	พั.ศ.	 2540	 การเดินทางจัากสถิ่านีแรก 

เริ�มต้นด้วิยควิามสับัสน	แลัะควิามไม่เข้าใจัในกฎหัมาย		

รถิ่ไฟขบัวินนี�ต้องผ่่านการปรับัตัวิกับับัริบัทมากมาย 

จันสามารถิ่สร้างจุัดแข็งในการเป็นองค์กรที�จััดบัริการ

สาธารณะได้	แลัะเปน็ที�พัอใจัของประชาชน	การเดินทาง

ต่อไปของรถิ่ไฟขบัวินนี�ยังคงต้องปรับัตัวิให้ัเท่าทัน

บัริบัทของสังคมแลัะสร้างสรรค์นวัิตกรรม	 โดยสถิ่านี

ปลัายทางขององค์กรปกครองส่วินท้องถิิ่�น	ค่อ	การสร้าง

อนาคตหัร่อกำาหันดหัมุดหัมายในการพััฒนาบ้ัานเม่อง

ของตน	โดยอาศัยต้นทุนหัร่อจุัดแข็งที�มีอย่่ในพ่ั�นที�	

การเดินทางของรถิ่ไฟนักวิิชาการควิรมุ่งหัน้าไปยังสถิ่านี

ต่อไป	กล่ัาวิค่อ	1)	เช่�อมั�นแลัะศรัทธาต่ออุดมการณ์แลัะ

หัลัักการกระจัายอำานาจั	2)	สร้างควิามร้่โดยการแบัง่ปัน

ควิามร้่แลัะประสบัการณ์ร่วิมกัน	 (Co-creation	

Knowledge)	เพ่ั�อให้ัเกิดการนำาควิามร้่ไปส่่การปฏิิบััติ

อย่างเป็นร่ปธรรมในวิงกว้ิาง	 (Commercial	 scale)	

ไม่ใช่แค่ในตำารา	 3)	 ส่งเสริมให้ัองค์กรปกครองส่วิน 

ท้ อง ถิิ่� น มี ศักยภิาพัแลัะควิามเข้มแ ข็ งมาก ข่� น 

โดยนักวิิชาการควิรมีบัทบัาทเป็นทั�ง	 Mover	 แลัะ	

Changer	 แลัะสร้างเคร่�องม่อใหัม่	 ๆ	 ให้ัแก่องค์กร

ปกครองส่วินท้องถิิ่�น	 แลัะ	 4)	 ย่ดมั�นในสิ�งที�ถ่ิ่กต้อง 

(Integrity)	แลัะมีจัรรยาบัรรณของนักวิิชาการ	โดยกล้ัา

ที�จัะพ่ัดหัร่อบัอกในสิ�งที�ถ่ิ่กต้องโดยไม่โอนอ่อนต่อ

การเม่อง

	 กิจักรรมต่อมาเป็นเวิทีเสวินา	เร่�อง	“จับตาอนาคต
การกระจายอำานาจ และการปกครองที่้องถ่�นไที่ย”	เป็นการแลัก

เปลีั�ยนควิามคิดเห็ันในประเด็นเกี�ยวิกับัแนวิทาง 

การขับัเคล่ั�อนการกระจัายอำานาจัให้ัสำาเ ร็จัแลัะ 

เสริมสร้างศักยภิาพัให้ัองค์กรปกครองส่วินท้องถิิ่�น 

โดยมีวิิทยากรร่วิมเสวินา	 รวิม	 4	 ท่าน	 ซ่ึ่�งได้พ่ัดคุยใน 

มุมมองที�แตกต่างกัน	ได้แก่

• มุุมุมุองด้้านโครงสร้างการปกครองท้ี่องถ่�น:	รองศาสตราจัารย์	
ดร.ศุภิสวัิสดิ�	 ชัชวิาลัย์	 (รองอธิการบัดีฝ่่ายบัริหัาร

ทรัพัยากรมนุษย์	มหัาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์)

• มุุมุมุองด้้านรายได้้:	 รองศาสตราจัารย์	 ดร.อัชกรณ์ 

วิงศ์ปรีดี	(อาจัารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์	สถิ่าบััน

บััณฑิิตพััฒนบัริหัารศาสตร์)

• มุุมุมุองด้้านการจัด้บริการสาธารณะ:	 รองศาสตราจัารย์	
ดร.ธัชเฉลิัม	 สุทธิพังษ์ประชา	 (อาจัารย์วิิทยาลััย 

สหัวิิทยาการ	มหัาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์)	

• มุุ มุ มุ อ ง ด้้ า น ก ฎ ห มุ า ย : 	 คุ ณ บั ร รณ 	 แ ก้ วิ ฉำ�า 

(อนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิิ่�น	 สภิาผ้่่แทน

ราษฎร)

รถไฟขององค์กรปกครอง
ส่วนที่้องถ่�น

ขบวนที่่� 2ขบวนที่่� 2
รถไฟของนักวิชาการ
ขบวนที่่� 3ขบวนที่่� 3
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	 เริ�มต้นมุมมองนี�ด้วิยการชวินคิด	 แลัะทบัทวินถ่ิ่งปัญหัาของการกระจัาย 

อำานาจัที�ผ่่านมาก่อนที�จัะนำาเสนอ	 แนวิทางการขับัเคล่ั�อนการกระจัายอำานาจั 

ให้ัสำาเร็จั	ซ่ึ่�งที�ผ่่านมาการกระจัายอำานาจัประสบักับัปัญหัาสำาคัญ	ได้แก่	

	 1)	 องค์กรปกครองส่วินท้องถิิ่�น	 ติดบ่ัวิงพัันธนาการทางกฎหัมายที�ว่ิา 

มีหัน้าที�	 แลัะอำานาจัตามที�กฎหัมายกำาหันดใหั้เท่านั�น	 หัากฝ่่าฝ่ืนจัะมีควิามผ่ิด 

ไม่ชอบัดว้ิยกฎหัมาย	โดยผ้่่กำากับัด่แลัรวิมถิ่ง่หันว่ิยงานที�เกี�ยวิข้องมีควิามเขม้งวิด

กับัหัลัักการนี�เป็นอย่างมาก	

	 2)	 ร่ปแบับัขององค์กรปกครองส่วินท้องถิิ่�นไทยในปัจัจุับััน	 ไม่มีควิาม

สอดคลั้องเหัมาะสมกับัจัำานวินประชากร	 แลัะขนาดพ่ั�นที�ที�ด่แลัรับัผิ่ดชอบั 

ซ่ึ่�งเช่�อมโยงกับัอำานาจัหัน้าที�แลัะคุณภิาพัการทำางาน

 ข้อเสนอแนะต่อการขับเคล่�อนการกระจายอำานาจในอนาคตต่อไป ค่อ องค์กรปกครอง 
ส่วนที่้องถ่�นควรมุ่ข้อเรียกร้องที่่�ชัด้เจนในลักษณะเฉพาะเร่�อง เช่น ต้องการจัด้บริการสาธารณะ 
รูปแบบใด้ เป็นต้น ไมุ่ควรเรียกร้องเร่�องที่่�เป็นไปได้้ยาก เช่น การจัด้ตั�งจังหวัด้จัด้การตนเอง เป็นต้น 
หากองคก์รปกครองสว่นที่อ้งถ่�นมุค่วามุชดั้เจนวา่ตอ้งการที่ำาอะไร กย็อ่มุสง่ผลใหก้ารกระจายอำานาจ
ด้้านอ่�นมุ่ความุชัด้เจนตามุไปด้้วยเช่นกัน

มุุมุมุองด้้านโครงสร้าง
การปกครองที่้องถ่�น

มุุมุมุองด้้านรายได้้

	 ในการกระจัายอำานาจัแลัะองค์กรปกครองส่วินท้องถิิ่�น	 โครงสร้างรายได้

แลัะการทำางานขององค์กรปกครองส่วินท้องถิิ่�น	 มีควิามเกี�ยวิพัันกับัจัำานวิน

ประชากรแลัะโครงสร้างการเม่องใหัญ่	ดังนั�น	การปรับัโครงสร้างรายได้ขององค์กร

ปกครองส่วินท้องถิิ่�น	ควิรคำาน่งถ่ิ่งมิติสำาคัญ	ดังนี�

1.	 การปรับัโครงสร้างภิาษี	เป็นโจัทย์สำาคัญที�จัะทำาให้ัรายได้ขององค์กรปกครอง

ส่วินท้องถิิ่�นเพิั�มข่�น	การสร้างแหัล่ังรายได้ขององค์กรปกครองส่วินท้องถิิ่�นจัาก

ภิาษี	สามารถิ่แบ่ังได้เป็น	2	ประเภิท	

ประเภิทที�	 1	 ประเภิทที�เหัม่อนกันทั�วิประเทศ	หัร่อการได้รับัรายได้จัาก

รัฐบัาลัส่วินกลัาง	 ในการปรับัโครงสร้างรายได้ส่วินนี�	 อาจัจัะให้ัท้องถิิ่�น 

รวิมพัลัังกัน	เพ่ั�อผ่ลัักดันให้ัเกิดการกระจัายอำานาจัทางด้านรายได้มากข่�น	

ประเภิทที�	 2	 ประเภิทที�ไม่เหัม่อนกันแต่ลัะองค์กรปกครองส่วินท้องถิิ่�น	

แต่ลัะพ่ั�นที�มทีรัพัยากร	กิจัการแลัะกิจักรรมต่างกัน	ส่งผ่ลัต่อการกำาหันดการ

จััดเก็บัภิาษีที�แตกต่าง	

2.	 การปรับัแหัลั่งรายได้ใหัม่ขององค์กรปกครองส่วินท้องถิิ่�น	 การจััดบัริการ

สาธารณะที�ดีเป็นส่วินหัน่�งที�จัะสามารถิ่สร้างรายได้ให้ักับัองค์กรปกครองส่วิน

ท้องถิิ่�นการหัารายได้จัากควิามก้าวิหัน้าของบัริการสาธารณะ	ให้ัเข้ากับัวิิถีิ่ชีวิิต

ประชาชนในพ่ั�นที�เป็นเร่�องที�น่าสนใจั	 เช่น	การทำาธุรกิจัเพ่ั�อสังคม	 (Social	

Business)	เป็นต้น
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วัันพุุธที่่� 21 ธันวัาคม 2565 เวัลา 08.00 – 12.15 น.
โรงแรม ที่่เค พุาเลซ (TK Palace) ห้้องที่่เค แกรนด์์ คอนเวันชั่ั�น 
วัิที่ยาลัยพุัฒนาการปกครองที่้องถิ่่�น สถิ่าบัันพุระปกเกล้า 
1. ศาสตราจารย์วัุฒ่สาร ตันไชั่ย
2. นายบัรรณ แก้วัฉ่ำำ�า 
3. รองศาสตราจารย์ ด์ร.ศุภสวััสด์่� ชั่ัชั่วัาลย์ 
4. รองศาสตราจารย์ ด์ร.อัชั่กรณ์ วังศ์ปรีด์่ 
5. รองศาสตราจารย์ ด์ร.ธัชั่เฉ่ำล่ม สุที่ธ่พุงษ์์ประชั่า 
ผู้้้ชั่่วัยศาสตราจารย์ ด์ร.วัสันต์ เห้ลืองประภัสร์  
นางสาวัจิตรานุชั่ เก่ยรต่อด์่ศร นักวัิชั่าการ สถิ่าบัันพุระปกเกล้า

วัันเวัลา : 
สถิ่านที่่� : 
จัด์โด์ย : 

วัิที่ยากร :

 
ผู้้้ด์ำาเน่นรายการ :

ผู้้้สรุป :  

KPI-brief ติิดติามสััมมนาย้้อนหลััง LINE Official 
สัำานักสั่งเสัริิมวิิชาการิริัฐสัภา

มุุมุมุองด้้านการจัด้บริการ
สาธารณะ 

	 ผ้่่บัรรยายพ่ัดถิ่่งการกระจัายอำานาจัการบัริการ

สาธารณสุขในประเทศไทย	 ที�นโยบัายปัจัจุับัันยังถ่ิ่กจัำากัด

อย่่ที�การขับัเคล่ั�อนการถ่ิ่ายโอนโรงพัยาบัาลัส่งเสริมสุขภิาพั

ตำาบัลั	 (รพั.สต.) 	 จัากกระทรวิงสาธารณสุขไปยัง 

องค์การบัริหัารส่วินจัังหัวัิด	 (อบัจั.)	 จัากการถิ่อดบัทเรียน

ถ่ิ่ายโอน	รพั.สต.	ทำาให้ัเห็ันว่ิาต้องเริ�มจัากการพััฒนาพ่ั�นที�

ที�มี	รพั.สต.	ประกอบัด้วิยของมิติต่าง	ๆ 	ในการพััฒนา	ดังนี�

• มุ่ต่ที่างการเมุ่อง (Political Dimension)	 สามารถิ่ด่ทิศทาง
ของการเม่องของ	 อบัจั.	 เพัราะการเม่อง	 อบัจั. 

ถ่ิ่อเป็นการเม่องกระแสหัลัักในพ่ั�นที�	 ต้องเปลีั�ยน

การเม่องให้ั	อบัจั.	มีนโยบัายสาธารณะมากข่�น

• มุ่ต่ที่างการคลัง (Fiscal Dimension)	 ในมิติทางการคลััง 

การถ่ิ่ายโอน	 รพั.สต.	 ให้ัแก่	 อบัจั.	 ไม่ใช่เป็นเพีัยง 

การกระจัายอำานาจั	 แต่เป็นการ	 “สร้างอำานาจั”	 ใหัม่ 

ในการจััดเก็บัรายได้ของ	อบัจั.	การมี	รพั.สต.	สามารถิ่

เป็นแหัล่ังรายไดข้องท้องถิิ่�นได้ในอนาคต	โดยทอ้งถิิ่�น

อาจัจัะสร้างแผ่นธุรกิจัทางสุขภิาพัให้ัสามารถิ่เป็นแหัล่ัง 

รายได้ของพ่ั�นที�ได้

• มุต่่ที่างการบรหิาร (Administrative Dimension) ต้องมุ่งไปที�
ระบับับัริหัารจััดการภิายในโรงพัยาบัาลั	 โดยการ 

ยกระดับัระบับัสุขภิาพัปฐมภ่ิมิ	 ปรับัปรุงระบับัเชิงรุกที�

พััฒนาไปถ่ิ่งจุัดหัมายการมีสุขภิาวิะที�ดีของประชาชน	

ดังนั�น	 การถ่ิ่ายโอน	 รพั.สต.	 แลัะภิารกิจัสาธารณสุข 

เป็นส่วินหัน่�งของการกระจัายอำานาจัแลัะเป็นโอกาส

ไม่ใช่ภิาระ	 ถิ่้าองค์กรปกครองส่วินท้องถิิ่�นสามารถิ่ 

หัาช่องทางการให้ับัริการประชาชนที�ประชาชนเข้าถิ่ง่ได้	

	 สิ�งที�ควิรทำาควิบัค่่ไปพัร้อมกับัการกระจัายอำานาจั	

ค่อ	การลัดบัทบัาทส่วินภ่ิมิภิาค	เพ่ั�อลัดควิามซึ่ำ�าซ้ึ่อนระหัว่ิาง

ส่วินภ่ิมิภิาคแลัะส่วินท้องถิิ่�นที�ส่งผ่ลักระทบัให้ัการใช้จ่ัาย 

งบัประมาณไม่เกิดควิามคุ้มค่า	วิิทยากรจ่ังได้เสนอแนวิทาง

การขับัเคล่ั�อนการกระจัายอำานาจัในด้านกฎหัมาย	4	ประการ	

ได้แก่

ประการแรก	 องค์กรปกครองส่วินท้องถิิ่�นควิรมีกระทรวิง 

ต้นสังกัดของตนเองอย่างแท้จั ริง 	 เ พ่ั�อให้ั ผ้่่ ที� มี

ประสบัการณ์การทำางานโดยตรงเป็นผ้่่ยกร่างหัร่อ

ปรับัปรุงแก้ไขกฎหัมาย	

ประการที�สอง	 ควิรให้ัสภิาท้องถิิ่�นมีอำานาจัในการตรา

กฎหัมายเพ่ั�อใช้กับัองค์กรปกครองส่วินท้องถิิ่�นของตน	

เพ่ั�อให้ัมี อิสระทางควิามคิดแลัะง่ายต่อการเกิด

นวัิตกรรม	

ประการที�สาม	 กำาหันดอำานาจัของผ้่่กำากับัด่แลัองค์กร

ปกครองส่วินท้องถิิ่�นให้ัมีควิามเหัมาะสม	 เพัราะการ

กำาหันดอำานาจัปัจัจุับัันเป็นการเปิดช่องให้ัผ้่่กำากับัด่แลั

มีอำานาจัมากในการต่อรอง	 โดยสามารถิ่อนุมัติงบั 

หัากมีโครงการของตนบัรรจุัอย่่	

ประการที�สี�	 กำาหันดให้ักฎหัมายว่ิาด้วิยการกระจัายอำานาจั 

มีลัำาดับัศักดิ�ส่งกวิ่ากฎหัมายวิ่าด้วิยการบัริหัารราชการ

ทั�วิไป	เพ่ั�อให้ัเกิดการกระจัายอำานาจัได้ในทางปฏิิบััติ

 จากที่่�กล่าวมุาที่ั�งหมุด้ที่ำาให้เห็นว่า อนาคตก้าวที่่� 26 (ปี) 
ของการกระจายอำานาจ ยงัคงตอ้งพฒันาในที่กุมุต่ ่โด้ยส่�งที่่�สำาคญั
ที่่�สุด้ ค่อการแก้ ไขกฎหมุาย ซึ่่�งเป็นเหมุ่อนรถไฟขบวนแรกที่่�จะนำา
ไปสู่การเปล่�ยนแปลงในด้้านอ่�น ๆ  ตามุมุา ด้ังนั�น จึงควรศึ่กษา และ
พัฒนากฎหมุายที่้องถ่�นเพ่�ออนาคตของการกระจายอำานาจต่อไป

มุุมุมุองด้้านกฎหมุาย 
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