
 

 

 สรุปผลการเสวนาวิชาการ เร่ือง  
เสียงเพื่อการกระจายอ านาจสู่การพัฒนาประเทศ 

(Voices For Decentralization : Moving For National Development) 
จัดโดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบนัพระปกเกล้า และภาคีเครือข่าย 

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กมุภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 2 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเีอส 

 

สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันวิชาการที่มีภารกิจส าคัญประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่นและพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานที่เข้มแข็งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย จ านวน 6 องค์กร ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์ศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น ส านักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพ่ือประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สมาคมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย, สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย, สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่ง
ประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดเวทีเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “เสียงเพื่อการกระจายอ านาจสู่
การพัฒนาประเทศ (Voices For Decentralization : Moving For National Development)” เมื่อวันที่ 
7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 2 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ทั้งนี้ การจัดเสวนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือฉายภาพให้พรรคการเมืองที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งในอนาคตอันใกล้ได้เห็นถึงความส าคัญของนโยบายการ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นว่าเป็นหัวใจในการพัฒนาประเทศ และได้สะท้อนความคิดเห็นของนักวิชาการและชุมชน
ท้องถิ่นเก่ียวกับแนวทางการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ควรจะเป็น ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าไดร้วบรวมและจัดท าเป็น
ข้อเสนอแนะให้แก่พรรคการเมืองเพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดนโยบายการพัฒนาประเทศต่อไป 

เอกสารชิ้นนี้ได้ท าการสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งได้แก่ ผู้แทนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จ านวน 100 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานท้องถิ่น 
นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยต่างๆ ของสถาบันพระปกเกล้าที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดในเชิงวิชาการต่อพรรคการเมือง 

เนื้อหาของเอกสารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่หนึ่ง สภาพปัญหาของการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น 
ส่วนที่สอง ข้อเสนอแนะแนวทางการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเ พ่ือการพัฒนาประเทศ ซึ่ง

ประกอบด้วย ข้อเสนอเชิงหลักการ และข้อเสนอทางปฏิบัติ 
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ส่วนที่หนึ่ง : สภาพปัญหาของการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น    

 
สภาพปัญหาของการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่  
1. หลักคิดการรวมศูนย์อ านาจและการกระจายอ านาจ 
2. ข้อสงสัยในผลของการกระจายอ านาจต่อการพัฒนาประเทศ 

2.1 การกระจายอ านาจกับการลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
2.2 การกระจายอ านาจกับการบริการสาธารณะ 
2.3 การกระจายอ านาจกับการพัฒนาประชาธิปไตยระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

3. ปัญหาด้านโครงสร้างการปกครองท้องถิ่น   
4. ปัญหาด้านระบบการเลือกตั้งท้องถิ่น 
5. ปัญหาด้านระบบการคลังท้องถิ่น    
6. ปัญหาด้านระบบการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. ปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

สภาพปัญหาของการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น 
1.หลักคิดการรวมศูนย์อ านาจและการกระจายอ านาจ 

สังคมไทยมีมุมมองที่ว่า การรวมศูนย์อ านาจและการกระจายอ านาจเป็นคู่ขัดแย้งขั้วตรงกันข้าม โดย
มองการกระจายอ านาจเป็นกระบวนการบั่นทอนอ านาจของราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ผ่านมา 
ในระดับนโยบายและทางวิชาการต่างมุ่งหาข้อสนับสนุนและข้อโต้แย้งของแต่ละขั้วตรงข้าม โดยละเลยการจัด
ความสัมพันธ์หรือการสร้างความสมดุลของกลไกรัฐภายใต้หลักคิดการรวมศูนย์อ านาจและการกระจายอ านาจ 

(วสันต์ เหลืองประภัสร์. (2559). การรวมศูนย์อ านาจและการกระจายอ านาจกับการบริหารราชการแผ่นดินไทย: การ
ทบทวน แนวคิดข้อถกเถียงและข้อพิจารณาเพื่อการปฏิรูป. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า. 94 หน้า)  
2.ข้อสงสัยในผลของการกระจายอ านาจต่อการพัฒนาประเทศ 

2.1 การกระจายอ านาจกับการลดความเหลื่อมล  าในสังคม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะทางการคลังแตกต่างและเหลื่อมล้ ากัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากรายได้

ของประชากรต่อหัว (แม้มีบริบทใกล้เคียงกันทั้งจ านวนประชากร ความหนาแน่น และขนาดพ้ืนที่) ทั้งนี้ สาเหตุ
ส าคัญมาจากความเหลื่อมล้ าของฐานการผลิตที่ท าให้ฐานภาษีท้องถิ่นแตกต่างกันมาก รวมทั้ง นโยบายของรัฐใน
การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม 

(ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. (2559). การคลังท้องถิ่น : การขยายฐานรายได้และมาตรการลดความเหลื่อมล  า. กรุงเทพฯ: 
สถาบันพระปกเกล้า. 98 หน้า)   
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สภาพปัญหาของการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น (ต่อ) 
2.ข้อสงสัยในผลของการกระจายอ านาจต่อการพัฒนาประเทศ (ต่อ)  

2.2 การกระจายอ านาจกับการบริการสาธารณะ 
แม้มีแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2543 และ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2551 รวมทั้งแผนปฏิบัติการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 อย่างไร
ก็ดี ปัจจุบันยังไม่มีการถ่ายโอนบริการสาธารณะจ านวนหนึ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนทั้งสอง
ฉบับ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนก็มิได้ด าเนินการจัดบริการสาธารณะบางประการที่ได้รับการถ่าย
โอน 

(ตระกูล มีชัย. (2559). การปฏิรูปประเทศด้านการกระจายอ านาจและการจัดการบรกิารสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า. 284 หน้า)   

2.3 การกระจายอ านาจกับการพัฒนาประชาธิปไตยระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
การศึกษาวิจัยที่ผ่านมาบางส่วนเห็นว่า การกระจายอ านาจส่งผลดีต่อการเสริมสร้างประชาธิปไตย และ

ยังช่วยเพ่ิมการต่อรองให้แก่ชุมชน เพราะการกระจายอ านาจท าให้เกิดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น ท าให้การบริหารงานของท้องถิ่นกับประชาชนมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น และการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งก็ส่งผลดีต่อวิถี ชีวิตของประชาชน ขณะที่
บางส่วนกลับเห็นว่า การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดความเป็นประชาธิปไตย มีวัฒนธรรม
แบบราชการ และเน้นให้ประชาชนเชื่อฟังหรือปฏิบัติตามมากกว่าเข้ามามีส่วนร่วม ฝ่ายการเมืองของท้องถิ่นยัง
ไม่สามารถเป็นผู้แทนของประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้ง การมีส่วนร่วมของประชาชนยังมีข้อจ ากัดอยู่หลาย
ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการทางกฎหมาย 

(วุฒิสาร ตันไชยและเอกวีร์ มีสุข. (2559). การปฏิรูปสถาบันและกระบวนการเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่นใน
ประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า. 156 หน้า)    
3.ปัญหาด้านโครงสร้างการปกครองท้องถิ่น   

โครงสร้างของการปกครองท้องถิ่นในลักษณะแบบ 2 ชั้นได้น ามาซึ่งปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ทาง
อ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นบน (องค์การบริหารส่วนจังหวัด) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นชั้นล่าง (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นบนไม่สามารถด าเนินการ
ตามความคาดหวังในภารกิจที่เป็นภาพรวมได้ รวมทั้งยังขาดการเชื่อมต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นล่าง 
ประกอบกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสองชั้นไม่สามารถบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่น และ
ภารกิจหลายประการมีความซ้ าซ้อนกัน 

(ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์. (2559). ข้อเสนอในการปฏิรูปโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สถาบัน
พระปกเกล้า. 162 หน้า)    
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สภาพปัญหาของการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น (ต่อ) 
4.ปัญหาด้านระบบการเลือกตั งท้องถิ่น 

ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสื่อมวลชนและสาธารณชนจ านวนหนึ่งเป็นภาพในเชิงลบ 
โดยเฉพาะภาพการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ขาดความบริสุทธิ์ยุติธรรม เต็มไปด้วยความขัดแย้ง ท าให้ชุมชนแตกแยก 
และบ่อยครั้งการแข่งขันในการเลือกตั้งน าไปสู่การใช้ความรุนแรงเพ่ือเอาชนะกัน การเลือกตั้งท้องถิ่นยังถูกมอง
ว่า เป็นการเปิดช่องทางให้ผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นเข้าสู่ต าแหน่ง รวมถึงเป็นการเชื่อมโยงกับการเมืองระดับชาติ ซ่ึง
ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในพ้ืนที่ 

(ประจักษ์ ก้องกีรติ. (2559). ระบบการเลือกตั งท้องถิ่น : สภาพปัญหาและข้อเสนอในการปฏิรูป. กรุงเทพฯ : สถาบัน
พระปกเกล้า. 64 หน้า)   
5.ปัญหาด้านระบบการคลังท้องถิ่น    

การเพ่ิมรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กฎหมายก าหนดไว้ (ร้อยละ 
35 ของรายได้สุทธิรัฐบาลในปี พ.ศ. 2549) ทั้งนี้ สาเหตุเป็นเพราะขาดการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจากแหล่งรายได้ที่มีอยู่เดิมตามกฎหมาย ไม่มีการเพ่ิมแหล่งรายได้ใหม่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นการขยายฐานรายได้ และที่ส าคัญคือ ข้อจ ากัดทางงบประมาณของรัฐบาลในการจัดสรรเงิน
อุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(สกนธ์ วรัญญูวัฒนา. (2559). แนวทางปฏิรูปการกระจายอ านาจการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : 
สถาบันพระปกเกล้า. 60 หน้า)    
6.ปัญหาด้านระบบการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ความเห็นเกี่ยวกับการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งเห็นว่า 
การก ากับดูแลของรัฐต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีลักษณะที่เคร่งครัดเข้มงวด และส่งผลกระทบต่อความ
เป็นอิสระในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่า การบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัจจุบันมีปัญหาความไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีการทุจริตประพฤติมิชอบจ านวน
มาก ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากระบบการตรวจสอบและการก ากับดูแลที่ไม่เข้มงวด ขาดประสิทธิภาพ อัน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนและรัฐในภาพรวม 

(มาโนช นามเดช. (2559). การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า. 136 หน้า)    
7.ปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลักษณะ ดังนี้ 1) ฝ่าฝืนระเบียบ กฎ ข้อบังคับ 
และเพิกเฉยต่อการกระท าที่ผิดกฎหมาย การละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือการละเว้นการกระท าผิด เพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง 2) การเล่นพรรคเล่นพวกในการแต่งตั้งการโยกย้าย 3) การยักยอกทรัพย์สิน
ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน 4) การมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยมีญาติและพวกพ้องเกี่ยวข้องกับการ
รับเหมา/การจัดซื้อจัดจ้าง และ 5) การบังคับข่มขู่เรียกร้องสินบนโดยใช้อิทธิพลท้องถิ่น 

(โกวิทย์ พวงงาม. (2559). การจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : สถาบัน
พระปกเกล้า. 188 หน้า)    
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ส่วนที่สอง : ข้อเสนอแนะแนวทางการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาประเทศ  
 

ข้อเสนอแนะแนวทางการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาประเทศ แบ่งออกเป็น 9 ด้าน ได้แก่ 
1. เจตนารมณ์แห่งการกระจายอ านาจ 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
3. อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ 
4. การเงินการคลังท้องถิ่น 
5. การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. การก ากับดูแล 
8. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
9. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ต่อพรรคการเมือง 

โดยมีรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้   
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1.เจตนารมณ์แห่งการกระจายอ านาจ 
ความคิดเห็นต่อสถานการณ์ปัจจบุัน ข้อเสนอเชิงหลักการ 

 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 หมวดการปกครองท้องถิ่นยังขาด
เจตนารมณ์แห่งการกระจายอ านาจอย่างแท้จริง  

 รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดควรมีเจตนารมณ์แห่งการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

 ควรกระจายอ านาจให้ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเช่นเดียวกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  

 ควรสร้างเจตจ านงแห่งการกระจายอ านาจให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและ
ภาคประชาชน โดยเป็นเจตจ านงร่วมกันว่า การกระจายอ านาจเป็นเรื่องที่จ าเป็นเพราะ
เป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

 ควรเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจถึงความส าคัญของการกระจาย
อ านาจว่า การกระจายอ านาจส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของตน เพื่อให้การกระจาย
อ านาจเกิดความยั่งยืน  

2.ความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค และส่วนท้องถิ่น 
ความคิดเห็นต่อสถานการณ์ปัจจบุัน ข้อเสนอเชิงหลักการ 

 แผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดหลักการเกี่ยวกับการแบ่งบทบาท
ภารกิจหน้าที่ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นไว้ แต่ยัง
ขาดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน  

การบริหารราชการแผ่นดินระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่นควรยึดหลักการส าคัญ 2 ประการ คอื 

1) การตัดสินใจที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติโดยรวมให้เป็นอ านาจของรัฐบาล
เท่านั้น 

2) ควรกระจายอ านาจการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่อปท.เป็นล าดับแรก 
เพราะเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด รู้ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนดีที่สุด 
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2.ความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค และส่วนท้องถิ่น (ต่อ)  
ความคิดเห็นต่อสถานการณ์ปัจจบุัน (ต่อ)  ข้อเสนอทางปฏิบัติ 

  ควรจัดแบ่งบทบาทและหน้าท่ีระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน 
 หากอปท.ใดมีความพร้อมในการจัดท าบริการสาธารณะ หรือจัดท าบริการ
สาธารณะที่มีคุณภาพ/มาตรฐานเท่ากับหรือดีกว่าหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ควรพิจารณายุติการจัดท าบริการสาธารณะในเขตอปท.นั้น 
หน่วยงานของรัฐควรย้ายการด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะไปยงัพื้นที่ท่ี อปท. ยังไม่
มีความพร้อม 

3.อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ 
ความคิดเห็นต่อสถานการณ์ปัจจบุัน  ข้อเสนอเชิงหลักการ 

 อปท.มักได้รบัการทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบว่าไม่สามารถปฏบิัติภารกิจในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งได้ เนื่องจากกฎหมายระบุอ านาจหน้าท่ีของอปท.ไว้โดยกวา้ง จึงขึ้นอยู่กับการ
ตีความของผู้ก ากับดูแลและหน่วยตรวจสอบ  

 

 อปท.เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะในเขตพื้นที่ ไม่ใช่หน่วยงาน
สาขาของหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

 ให้อ านาจหน้าที่อปท.ตามศักยภาพ (General Competence) โดยให้อปท.
ด าเนินการในภารกิจท่ีจ าเป็นและมีศักยภาพได้ตราบเท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นๆ 

ข้อเสนอทางปฏิบัติ 
 แก้ไขกฎหมายที่ให้อ านาจหน้าที่แก่อปท.จากการระบุว่า “ให้อปท.มีอ านาจหน้าที่
ใดบ้าง” เป็น “อปท.ห้ามท าภารกิจหน้าที่ใดบ้าง” ซึ่งหมายความว่า อปท.มีหน้าที่ใน
การจัดท าบริการสาธารณะทุกเรื่องที่เป็นภารกิจหน้าที่ที่รัฐ (ราชการบริหารส่วนกลาง
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค) เคยด าเนินการในเขตพื้นที่อปท. ยกเว้นบริการ
สาธารณะที่กฎหมายห้ามท าเนื่องจากเป็นภารกิจหน้าที่โดยตรงที่อยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของรัฐ 
 ควรถ่ายโอนภารกิจการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่อปท. เพราะอปท.มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าหน่วยงาน
ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท 
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3.อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ (ต่อ) 
ความคิดเห็นต่อสถานการณ์ปัจจบุัน (ต่อ) ข้อเสนอทางปฏิบัติ  

 
 อปท.ควรก าหนดเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ของตนให้ชัดเจน เช่น การเป็นเมืองสี
เขียว เมืองท่องเที่ยว เมืองการค้า ฯลฯ ซึ่งจะน าไปสู่การได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก
รัฐบาล    

4.การเงินการคลังท้องถิ่น 
ความคิดเห็นต่อสถานการณ์ปัจจบุัน ข้อเสนอเชิงหลักการ 

 สัดส่วนการจัดสรรรายได้ให้แก่อปท.ไม่ถึงเป้าตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
 ปัจจุบันมีการถ่ายโอนภารกิจมาให้แก่อปท. แต่ไม่ได้ถ่ายโอนงบประมาณมาให้
พร้อมกัน  
 อปท.ขาดความเป็นอิสระในการหารายได้ด้วยตนเอง 
 อปท.ขาดความเป็นอิสระในการใช้เงินอุดหนุนทั่วไป 
 สัดส่วนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่อปท. 
แต่ละประเภทมีความเหลือ่มล้ ากัน ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างอปท.แต่ละประเภท 

 

อปท.ควรมีรายได้เพียงพอที่จะสามารถเลี้ยงตัวเองได้เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระ
ทางการคลัง โดยอปท.ต้องมีรายรับเป็นของตนเองให้มากพอต่อการจัดท าบริการ
สาธารณะ และควรมาจากฐานภาษีหรือรายได้ที่มาจากในพื้นที่ของตนเองให้ได้มาก
ที่สุด เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระและความสามารถจัดท าบริการสาธารณะของท้องถิ่น
ให้ได้ตรงความต้องการของประชาชนท้องถิ่นนั้น 

ข้อเสนอทางปฏิบัติ 
 ก าหนดสัดส่วนรายได้รวมของอปท.ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 35 
(หรืออาจเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม) 

 แบ่งแหล่งรายได้ของอปท.แต่ละประเภทออกจากกันให้ชัดเจน เพื่อลดความทับ
ซ้อนและแย่งฐานรายได้กันเอง 

 ให้อิสระแก่อปท.ในการหารายได้ด้วยตนเองเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
พึ่งตนเองให้ได้ในทางการเงินการคลัง 

 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้เอื้อต่อการหารายได้ด้วยตนเองของอปท. เช่น อปท.  
สามารถท ากิจการพาณิชย์แข่งกับเอกชนได้ และสามารถฝากเงินในธนาคารใดก็ได้ ไม่
จ าเป็นต้องเป็นธนาคารของรัฐเท่าน้ัน เพื่อให้ได้ดอกเบี้ยสูง 
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4.การเงินการคลังท้องถิ่น (ต่อ)  
ความคิดเห็นต่อสถานการณ์ปัจจบุัน (ต่อ) ข้อเสนอทางปฏิบัติ 

 

  ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน  

 จัดสรรเงินอุดหนุนให้ท าหน้าที่ลดความเหลื่อมล้ าหรือเป็นเงินอุดหนุนเพื่อความ
เสมอภาค 

5.การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ความคิดเห็นต่อสถานการณ์ปัจจบุัน ข้อเสนอทางปฏิบัติ 

 บริบทพื้นที่ของอปท.แต่ละแห่งมีความแตกต่างหลากหลาย เช่น เมืองใหญ่ พื้นที่
เศรษฐกิจ พืน้ท่ีอุตสาหกรรม พ้ืนท่ีการค้าชายแดน แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ  

 อปท.ยังขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเพื่อด าเนินการจัดท าบริการ
สาธารณะที่จ าเป็นในพื้นที่ เช่น ด้านการวางผังเมือง 

 กฎหมายในปัจจุบันเปิดโอกาสให้อปท.สามารถท าสหการได้   

 เพิ่มความสามารถของอปท.ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย  

o ด้านบุคคลากร 
ควรมีการถ่ายโอนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้อปท.  

o ด้านวัฒนธรรมองค์กร 
อปท.ควรสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ปราศจาการทุจริต กล้าน าหรือคิดท าสิ่งใหม่
นอกกรอบเพื่อประโยชน์ของประชาชน และเสริมสร้างให้ประชาชนกลายเป็น
ผู้มีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม 

o ด้านความร่วมมือระหว่างอปท. 
ความร่วมมือระหว่างอปท.ช่วยให้อปท.โดยเฉพาะขนาดเล็กไม่จ าเป็นต้อง 
ควบรวม ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและงบประมาณ และยังสร้างรายได้
ให้แกอ่ปท.ได้ด้วย ยกตัวอย่างเช่น 

“น่านโมเดล” ใช้การตั้ง “คณะกรรมการพิเศษ” ประกอบด้วยผู้แทนจาก 27 
หน่วยงาน ท้ังภาคเอกชน หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค และภาคประชาชน 
แล้วขอมติ ครม. โดยไม่ต้องร่างกฎหมายใหม่ คณะกรรมการดังกล่าวมีความ
เป็นรัฐและมีความเป็นอิสระแบบเอกชน หากมีการโยกย้ายข้าราชการก็จะไม่
ส่งผลกระทบ 
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5.การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)  
ความคิดเห็นต่อสถานการณ์ปัจจบุัน (ต่อ)  ข้อเสนอทางปฏิบัติ (ต่อ) 

  

 “ขอนแก่นโมเดล” อาศัยพ.ร.บ.จัดตั้งเทศบาลตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง 
(KKTT) ขึ้นมา โดยมีเทศบาล 5 แห่งร่วมกันด าเนินการ มีระบบตรวจสอบแบบ
เอกชนเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ครม. ได้อนุมัติให้ขอนแก่นด าเนินการโครงการ
รถไฟฟ้าขอนแก่นเองเพื่อแก้ปัญหารถติด โดยขอนแก่นต้องระดมทุน 10,000-
13,000 ล้านบาท และหลังจากโครงการนี้ มีแผนเสนอเข้าตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่ง
รายได้ที่เกิดขึ้นจะเป็นทุนของเทศบาลทั้ง 5 แห่งในการน าไปพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานต่อได้  

ถอดบทเรียนขอนแก่นโมเดล 
- ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาเมือง (เป็น smart city)  
- หาวิธีการเพื่อบรรลุเป้าหมายภายใต้กฎระเบียบอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่ใน

ปัจจุบัน 
- ท าสหการระหว่างอปท. 5 แห่ง 
- สร้างความเข้าใจ ความเชื่อใจ ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานที่มีตัวแทนจากทุกหน่วยงาน/องค์กรใน

จังหวัด 
- ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
- ระดมทุนจากภาคเอกชน 
- จัดตั้งบริษัทจ ากัด เพื่อจัดให้บริการสาธารณะรถไฟฟ้า 
- ท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ท าให้เห็นว่าท าจริงและได้ประโยชน์

จริง โดยมีหน่วยงานท่ีใกล้ชิดประชาชนเป็นตัวประสาน 
- น าเข้าตลาดทุน สร้างรายได้ 
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6.ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ความคิดเห็นต่อสถานการณ์ปัจจบุัน ข้อเสนอเชิงหลักการ 

 อปท.ยังขาดความเป็นอิสระในหลายเรื่อง เช่น อ านาจในการตดัสินใจว่าจะท า
ภารกิจใดบ้างในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะภารกิจท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของท้องถิ่น และการ
จัดตั้งอปท.รูปแบบพิเศษที่มีอ านาจหน้าที่เฉพาะสอดคล้องกับบริบทพ้ืนท่ี เป็นต้น  

 ยึดหลักความเป็นอิสระของอปท. ในการก าหนดนโยบายการพัฒนาและจัดท า
บริการสาธารณะที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของพื้นที่ 

 อปท.ควรมีอิสระในการตัดสินใจจัดท าบริการสาธารณะที่ตอบสนองต่อปัญหาหรือ
ความต้องการที่เกิดขึ้นเฉพาะในพ้ืนท่ีของตน เป็นภารกิจพิเศษที่แตกต่างจากพ้ืนท่ีอื่น  

 ควรเปิดโอกาสให้พื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะทางสังคมและเศรษฐกิจที่แตกต่างจาก
พื้นที่ทั่วไปได้จัดตั้งเป็นอปท.รูปแบบพิเศษ จังหวัดใดที่มีความพร้อมสามารถจัดตั้งเป็น 
“จังหวัดจัดการตนเอง” รวมทั้งจังหวัดในเขตพื้นที่ปริมณฑล ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ ควรจัดตัง้
เป็น “มหานคร” 

  อปท.ควรมีอิสระในการปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของท้องถิ่น  
7.การก ากับดูแล 

ความคิดเห็นต่อสถานการณ์ปัจจบุัน ข้อเสนอเชิงหลักการ 

 การก ากับดูแลอปท.ในปัจจุบันมลีกัษณะเป็นเหมือนการควบคุม 

 ปรับเปลี่ยนบทบาทและวิธีการก ากับดูแลอปท.ให้มีลักษณะเป็นการส่งเสริมความ
เป็นอิสระของอปท.ให้มากยิ่งขึ้น  

 พิจารณาแบ่งแยก “การก ากับดูแล” และ “การตรวจสอบ” การกระท าการทุจริต
ออกจากกัน 

8.การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ความคิดเห็นต่อสถานการณ์ปัจจบุัน ข้อเสนอทางปฏิบัติ 

 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลายฉบับในปัจจุบันเป็นอุปสรรคต่อการท างานของ
อปท.  

 ไม่ควรก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นสองวาระ เพราะ
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายจ าเป็นต้องอาศัยความต่อเนื่องในเชิง
วิสัยทัศน์และนโยบาย 

 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการบุคคลท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้
การคัดสรร การโยกย้าย และการเลื่อนต าแหน่งของข้าราชการท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ   

 ทบทวนและปรบปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในปัจจุบันที่เป็น
อุปสรรคต่อการท างานของอปท.  
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 7.ข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อพรรคการเมือง  

 ท าให้การกระจายอ านาจเป็นวาระแห่งชาติ 

 ท าความเข้าใจ เช่ือ และศรัทธา ว่า การกระจายอ านาจคือกลไกส าคญัในการพัฒนาประเทศ 

เข้าใจว่า การกระจายอ านาจคืออะไร 

เชื่อว่า การกระจายอ านาจเป็นเรื่องที่ดี 

ศรัทธาว่า การกระจายอ านาจคือทางออกของประเทศ 

 นักการเมืองควรมองเห็นศักยภาพและความส าคญัของของอปท.ว่า เป็นกลไกส าคัญที่ช่วยพัฒนาประเทศได้  

 การพัฒนาด้านใดทีอ่ปท.ท าอยู่แลว้ นักการเมืองระดับชาติทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ควรปล่อยให้เปน็หน้าท่ีของอปท. ไม่ควรท างานซ้ าซ้อนกัน นักการเมืองระดับชาติควร
ท าภารกิจระดับประเทศ ไม่จ าเปน็ต้องท าภารกิจระดับท้องถิ่น 

 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ให้ประชาชนเลือกผู้บริหารท้องถิ่นของตนเอง  

 นักการเมืองต้องเป็นต้นแบบของการไม่ทุจริตคอรัปชั่น 
 


