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บทคัดย่อ 
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 วิทยานิพนธ์น้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาข้อความคิดว่าด้วยการกระจายอํานาจและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 2) ศึกษาเปรียบเทียบการปกครองสว่นท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ต่างประเทศกับประเทศไทย 3) ศึกษาสาเหตุของการจัดทําธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ แนวคิด
จังหวัดจัดการตนเองและวิเคราะห์สถานะทางกฎหมายของธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ 4) ศึกษา
การปรับโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินและตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติเก่ียวกับการให้
อํานาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการตนเอง ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 ผลการศึกษาพบว่า อํานาจเจริญมีปัญหาพ้ืนฐานในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมา
ต้ังแต่อดีตจนถึงการจัดต้ังขึ้นเป็นจังหวัดมากว่า 21 ปี ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเดิม ยังคงมี
ปัญหาความยากจน การมีรายได้น้อยและผลตอบแทนจากการผลิตในพ้ืนที่ ตํ่า รัฐบาลส่งเสริม
เกษตรกรรมสมัยใหม่เพ่ือการค้า ทําให้เกษตรกรต้องลงทุนในการเพาะปลูกสูง แต่สินค้าเกษตรมีความ
ผันผวน ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ ประสบปัญหาขาดทุน จนกลายเป็นหน้ีสินเรื้อรังและ
ประชาชนไม่มีความมั่นคงในการถือครองที่ดิน อีกทั้งระบบการศึกษาถูกกําหนดจากส่วนกลาง ทําให้
เด็กและเยาวชนขาดการเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น จังหวัดอํานาจเจริญจึงมี
แนวคิดในการปฏิรูปสํานึกหรือวิธีคิดของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจถึงรากเหง้าของปัญหาที่
แท้จริง และคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้โดยการพ่ึงพาตนเอง จึงได้จัดทําธรรมนูญประชาชนฅน
อํานาจเจริญขึ้นเพ่ือเป็นกรอบและทิศทางการพัฒนาที่สะท้อนถึงความต้องการของประชาชน และ
ขับเคล่ือนให้จังหวัดอํานาจเจริญเป็นเมืองธรรมเกษตร จึงทําให้เกิดแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองขึ้น 
โดยแนวคิดน้ีเป็นกระบวนการที่มีกฎหมายรองรับ คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 
2550) หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ มาตรา 78 (3) "รัฐต้องกระจายอํานาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง... รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อม
ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดน้ัน" 
และ ในหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 281 ก็ได้กําหนดให้ "ท้องถิ่นที่มีลักษณะที่จะ
ปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิจัดต้ังเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายกําหนด" แต่
ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ที่จะมีผลใช้บังคับให้ท้องถิ่นที่มีความพร้อมในการ
ปกครองตนเอง จัดต้ังเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปกครองตนเองได้ตามหลักการกระจายอํานาจ
อย่างแท้จริงตามที่รัฐธรรมนูญฯ บัญญัติไว้เลย 
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 ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้เขียนเห็นว่าแนวทางในการกระจายอํานาจแบบจังหวัดจัดการตนเองที่
เหมาะสมกับจังหวัดอํานาจเจริญคือ การเป็นจังหวัดจัดการตนเองโดยอาศัยร่างพระราชบัญญัติการ
บริหารจังหวัดปกครองตนเอง และธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ มีสถานะเป็นกฎหมายลําดับ
รองของร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง เพ่ือให้ธรรมนูญฯ ซึ่งเกิดจากการที่
ประชาชนในจังหวัดอํานาจเจริญได้ตกลงร่วมกันและยอมสละสิทธิและเสรีภาพของตนเพ่ือปฏิบัติตาม
กติกาที่ประชาชนได้ตกลงร่วมกันไว้ ให้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายและเกิดการนําไปใช้ปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ตรงตามความต้องการของประชาชนฅนอํานาจเจริญอย่างแท้จริง ผู้เขียนจึงเสนอให้มีการ
ตราร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเองฯ เพ่ือให้รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 281 มีผลใช้
บังคับ และการกระจายอํานาจให้จังหวัดจัดการตนเองเป็นอีกหน่ึงวิธีที่จะสามารถแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึ้นในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว เบ็ดเสร็จและมีความย่ังยืน ตรงกับความต้องการของประชาชน มี
งบประมาณเพียงพอ ลดความเหลื่อมล้ําในสังคมและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขนาดใหญ่ขึ้น รัฐส่วนกลางก็สามารถกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากข้ึน จึงทําให้รัฐส่วนกลางมีภารกิจลดน้อยลง และสามารถ
ดําเนินการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 The purposes of the dissertation are: 1) to study the concept of decentralization 
and people’s participation 2) to study by comparing between the local government 
and people’s participation in  foreign countries and Thailand 3) to study the reason of 
establishing the statute of Amnatcharoen’s citizen (hereinafter called “the 
Amnatcharoen Statute”),  the concept on self – governing province and to analyze in 
legal status of the Amnatcharoen Statute and 4) to study on restructuring of the 
public administration and enact the Act of Parliament related to the authorization of 
local government to self-management according to the provisions of  the 
Constitution. 
 The result of the study finds that Amnatcharoen has had a basic problem of 
economic and social development since the province was established for more than 
21 years and it has not been solved to be better. These include problem of poverty, 
low income and low return of the benefit from the production. The government 
promotes the modern agriculture for trade that causes higher investment for the 
agriculturist, however; agriculture goods are still fluctuation and the agriculturists are 
taken advantage by the business entrepreneur. Moreover, they encounter a problem 
of losing in business. These become the long- term debt and people have no 
stability on their land’s possession. Besides, the educational system is set by central 
state agency, it causes children lacking of learning and inheriting wisdom of local 
community. Amnatcharoen, thus, creates an idea to reform people’s awareness or 
their way of thought in order that people can realize the fundamental of real 
wisdom and figure out the problem’s solution by self-sufficiency. The Amnatcharoen 
Statute has been provided to be the scope and direction of development.  It reflects 
the needs of people and motivates Amanatcharoen to be the land of justice in order 
to establish the self- governing province. The law that supports this concept is the 
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Constitution of the Kingdom of Thailand B.E.2550, Chapter V: Directive Principles of 
Fundamental State Policies, section 78 (3) states that "the State shall act in 
compliance delegating powers to local governments for the purpose of autonomy 
and self-determination of local affairs... as well as developing into a large sized local 
government organization a Changwat ready for such purpose with due regard to the 
will of the people in that Changwat". And Chapter XIV: Local Administration section 
281 states that "any locality has a tendency to self-government shall have the right 
to be formed as a local government organization as provided by law". However, 
Thailand does not have any Act of the Parliament that is effective for the local to be 
ready for self-governing and establishing self-governing of the local organization 
according to actual decentralization principle under the provisions of the 
Constitution.  
 In accordance with the study, it should be suggested that the appropriate 
decentralization of the self-governing Amnatcharoen province is to provide the draft 
self-governing province Act and the Amnatcharoen Statute is the subordinate 
legislation of the draft self-management province Act. In order to create the statute, 
Amnatcharoen citizens shall jointly agree and give up their right and liberty to 
comply with such agreement to be effective under the needs of Amnatcharoen 
citizen. The author proposes to enact the draft self-governing province Act under the 
Constitution section 281 that will be effective. The decentralization to self-governing 
province is one of methods that can immediately, completely and sustainably solve 
problems in local level that conforms to the needs of people, adequate budget, 
reducing inequality in society and people can participate in such management. When 
the local organization becomes bigger, the central government can decentralize 
further authorization to local government. Then the role of central government will 
be reduced and able to effectively develop our country as equal as foreign 
countries. 
 



กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์เรื่องแนวทางในการกระจายอํานาจแบบจังหวัดจัดการตนเอง : ศึกษากรณี  
"ธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ พ.ศ. 2555" เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งสําเร็จลุล่วงได้เน่ืองจากผู้เขียนได้รับความกรุณา
จากคณาจารย์หลายท่าน ที่ได้ให้คําแนะนําในการศึกษาค้นคว้าตําราเอกสารต่างๆ และแนะนําในเร่ือง
รูปแบบของการทําวิทยานิพนธ์ 
 ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้
ควบคุมวิทยานิพนธ์ของผู้เขียน ที่ได้สละเวลาให้คําปรึกษา ช้ีแนะแนวทาง ให้ข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการทําวิทยานิพนธ์เล่มน้ีในทุกขั้นตอนตลอดมา ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อมรรัตน์ กุลสุจริต ที่ให้ความกรุณาเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของผู้เขียน รวมท้ังได้สละ
เวลาอันมีค่าทําการตรวจพิจารณาวิทยานิพนธ์ และช่วยช้ีแนะแนวทางและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อผู้เขียน และขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร ที่ให้ความกรุณา
เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของผู้ เขียน รวมทั้งได้สละเวลาอันมีค่าทําการตรวจพิจารณา
วิทยานิพนธ์ และช่วยช้ีแนะแนวทาง ให้คําแนะนํา ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อ
ผู้เขียน ในการทําวิทยานิพนธ์เล่มน้ี และ ขอขอบพระคุณ คุณชาติวัฒน์ ร่วมสุข สมาชิกสภาพัฒนา
การเมืองจังหวัดอํานาจเจริญ คุณศักด์ิชัย ต้ังตระกูลวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 
คุณสุรศักด์ิ ผุดผ่อง นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลพระเหลาและคุณนิคม ฝ่ายบุตร นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาจิก ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และสละเวลาอันมีค่าให้สัมภาษณ์กับผู้เขียน โดย
ผู้เขียนได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์มาทําวิทยานิพนธ์เล่มน้ีให้สมบูรณ์ครบถ้วนย่ิงขึ้น ขอขอบคุณ
เจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ช่วยประสานงานและอํานวยความ
สะดวกในการทําวิทยานิพนธ์ ขอบคุณเพ่ือนๆ ของผู้เขียนทุกคนที่ให้กําลังใจกันตลอดมา 
ท้ายสุด ผู้เขียนขอขอบพระคุณคุณพ่อและคุณแม่ ที่เป็นกําลังใจและให้ความช่วยเหลือในการทํา
วิทยานิพนธ์ จนทําให้การศึกษาครั้งน้ีประสบผลสําเร็จ 
 ผู้เขียนหวังเป็นอย่างย่ิงว่าวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีจักเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อผู้สนใจ เพ่ือ
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
  
 ในอดีตประเทศไทยจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินโดยใช้หลักการรวมศูนย์อํานาจเข้าสู่
ส่วนกลาง เน่ืองจากได้รับการรุกรานจากต่างชาติ จึงมีความจําเป็นต้องรวมกําลังภายในประเทศ
ต่อต้านการรุกราน แต่หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นต้นมา ประเทศไทยได้มีการพัฒนาใน
เรื่องการกระจายอํานาจการปกครองมากขึ้น จนมาถึงปัจจุบัน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 บัญญัติให้การบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การบริหาร
ราชการส่วนกลาง ใช้หลักการรวมอํานาจ การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ใช้หลักการแบ่งอํานาจ 
และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ใช้หลักการกระจายอํานาจ ประเทศไทยจึงมีหลักในการจัด
ระเบียบราชการแผ่นดินอยู่ 3 หลักด้วยกันคือ หลักการรวมอํานาจปกครอง (Centralization) 
หลักการแบ่งอํานาจปกครอง  (Deconcentration) และหลักการกระจายอํานาจปกครอง 
(Decentralization) โดยหลักการรวมอํานาจปกครองได้ใช้ในการจัดระเบียบราชการส่วนกลาง มีการ
รวมอํานาจในการปกครองประเทศท้ังหมดไว้ที่ส่วนกลาง คือ กระทรวง ทบวง กรม และมีเจ้าหน้าที่
ของส่วนกลางเป็นผู้ดําเนินการปกครองทั่วทั้งประเทศ ส่วนหลักการแบ่งอํานาจ ได้ใช้ในการจัด
ระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาค โดยราชการส่วนกลางมอบอํานาจในการวินิจฉัยสั่งการในบาง
เรื่องให้แก่ตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่ของส่วนกลาง ที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ และ
หลักการกระจายอํานาจปกครอง ได้ใช้ในการจัดระเบียบราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งส่วนกลางได้มอบ
อํานาจระดับหน่ึงให้ เพ่ือประชาชนในท้องถิ่นได้ไปดําเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระ โดยต้องไม่
ขัดต่อกฎหมายของประเทศหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตามภารกิจหน้าที่ ที่ระบุให้
ดําเนินการอย่างชัดเจน มีพ้ืนที่รับผิดชอบและมีผู้บริหารท่ีได้รับการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน1   
 แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเกิดการรวมศูนย์อํานาจของรัฐมาต้ังแต่ในอดีตและยังคงปฏิบัติ
ต่อมาจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะได้มีการกระจายอํานาจโดยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) แล้วก็ตาม แต่ระบบการรวมศูนย์อํานาจยังคงอยู่และ
แยกส่วน คือ การแยกส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือจัดระบบการ
บริหารงานของจังหวัดให้เป็นเอกภาพ แต่ระบบการบริหารงานของจังหวัด ยังคงอยู่ภายใต้การบังคับ
บัญชาจากส่วนกลาง ซึ่งแต่ละกระทรวงยังคงมีอํานาจบังคับบัญชาข้าราชการในส่วนภูมิภาค และ
ควบคุมงบประมาณอยู่เช่นเดิม  อีกทั้งการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัดและการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด ยังเกิดจากการกําหนดตามนโยบายของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยไม่ได้เริ่มต้น
                                                       

 
1
 นันทวัฒน์ บรมานันท์, กฎหมายปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 

2555), หน้า 62-66. 
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ศึกษาปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น เน่ืองจากผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้มาจากการเลือกต้ัง จึง
ไม่ต้องแบกรับภาระความรับผิดชอบ และยังต้องย้ายไปรับตําแหน่งใหม่ในจังหวัดอ่ืนๆ จึงทําให้การ
ทํางานขาดความต่อเน่ือง นอกจากน้ีการกําหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น แต่ทางจังหวัดก็ได้กําหนดว่าแผนน้ันจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาของ
จังหวัดที่ราชการส่วนภูมิภาคได้จัดทําไปแล้ว อีกทั้งยังต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ที่ส่วนกลางจัดทําขึ้นทุกๆ 5 ปี อีกด้วย ซึ่งอาจไม่ตรงตามความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นเพียงรูปแบบเท่าน้ัน 2 
 จะเห็นได้ว่า การที่ส่วนกลางกระจายอํานาจให้แก่ท้องถิ่นปกครองตนเองอย่างอิสระ จึงเป็น
เพียงหลักการเท่าน้ัน แต่ความเป็นจริงแล้วยังมีกฎหมายหลายฉบับที่ให้อํานาจรัฐส่วนกลางเข้ามา
ดําเนินการกับท้องถิ่นได้ เช่น ในเรื่องงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่งรัฐส่วนกลางจะสามารถกําหนดนโยบายหรือความต้องการของรัฐส่วนกลางใน
รูปของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และอาจไม่สอดคล้องหรือตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีความจําเป็นที่จะต้องอาศัยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพราะงบประมาณ
ที่ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ถ้ารัฐส่วนกลางให้เงินอุดหนุนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาก
เพียงใด ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะน้อยลงเพียงน้ัน ซึ่งท้องถิ่นก็ต้องปฏิบัติ
ตาม หาได้มีความอิสระในการจัดการตนเองไม่ อีกทั้งในส่วนที่ท้องถิ่นมีอํานาจจัดการได้ก็เป็นเพียง
เรื่องเล็กน้อยเท่าน้ัน  เพราะข้อจํากัดของงบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้ 3 
 รูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยในปัจจุบัน ทําให้เกิดปัญหาที่
ตามมาอย่างมากมาย กล่าวคือ  

1) ปัญหาด้านกฎหมาย แม้ว่าในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะใช้หลักการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดําเนินการปกครองตนเอง ตามที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) ได้บัญญัติรับรองไว้ ในหมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ มาตรา 
78 (3)4 และในหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 281 ซึ่งได้กําหนดให้ "ท้องถิ่นที่มีลักษณะ
                                                       

 
2ธเนศวร์ เจริญเมือง, "หน่ึงทศวรรษการกระจายอํานาจของรัฐไทย (พ.ศ. 2540-2550)," ใน 

ก้าว(ไม่)พ้นประชานิยม กระจายอํานาจสู่ท้องถ่ิน , ณรงค์  เพ็ชรประเสริฐ , บรรณาธิการ
(กรุงเทพมหานคร : เอดิสันเพรส โปรดักษ์ จํากัด, 2551), หน้า 36-37. 
  3วีระชัย ชมสาคร, "กฎหมายรายได้ท้องถิ่น ก้าวต่อไปของการกระจายอํานาจด้านการคลัง," 
ใน ประเด็นท้าทายการกระจายอํานาจและการปกครองท้องถ่ินไทย, จรัส สุวรรณมาลา และวีรศักด์ิ 
เครือเทพ, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมและธรรมาภิบาลท้องถิ่นและ
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), หน้า 141-143. 
 4มาตรา 78 (3) กระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจใน
กิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดําเนินการตาม
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในทอ้งถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมท้ังพัฒนา
จังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคํานึงถึงเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในจังหวัดน้ัน 
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ที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิจัดต้ังเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายกําหนด" 
แต่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ที่จะมีผลใช้บังคับให้ท้องถิ่นที่มีความพร้อมใน
การปกครองตนเอง จัดต้ังเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปกครองตนเองได้ตามหลักการกระจาย
อํานาจอย่างแท้จริงตามที่รัฐธรรมนูญฯ บัญญัติไว้   

เน่ืองจากประเทศไทยยังมีแนวคิดเร่ืองการรวมศูนย์อํานาจไว้ที่ส่วนกลางจะสามารถ
ทําหน้าที่ลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างพ้ืนที่จังหวัดที่มีความเจริญและมีงบประมาณมาก
กับจังหวัดที่กําลังพัฒนาและมีงบประมาณน้อยได้ดี  เพราะสามารถใช้อํานาจรัฐส่วนกลางดึง
ทรัพยากรจากพ้ืนที่ที่ร่ํารวย ไปเฉลี่ยให้กับพ้ืนที่ที่ยากจนได้  แต่ในความเป็นจริงแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทยไม่ได้เป็นไปตามแนวคิดเรื่องการรวมศูนย์อํานาจเลย จากผลการสํารวจรายได้เฉลี่ยของ
ประชากรต่อหน่ึงคนในจังหวัดต่างๆ ปี 2550 ของ UNDP5 พบว่ารายได้เฉลี่ยของประชากรต่อหน่ึงคน
ทั่วประเทศ เท่ากับ 115,488 บาท แต่มีเพียง 17 จังหวัดเท่าน้ันที่มีรายได้สูงกว่าค่าเฉลี่ย ส่วนอีก 59 
จังหวัดมีรายได้ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของรายได้เฉลี่ยต่อประชากรหนึ่งคน
เท่ากับ 150,155 บาท ส่วนต่างของรายได้ของประชากรต่อหน่ึงคนในจังหวัดที่สูงที่สุด(จังหวัดระยอง 
1,035,536) กับจังหวัดที่มีรายได้ของประชากรต่อหน่ึงคนที่ตํ่าที่สุด(จังหวัดศรีษะเกษ 29,174) เท่ากับ 
35.5 เท่า ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ีบ่งบอกถึงความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นอย่างมาก อีกทั้งในแต่ละ
จังหวัดมีปัญหาและความต้องการท่ีแตกต่างกัน อาทิเช่น สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการความ
สงบสุข  จังหวัดระยองต้องการอากาศที่บริสุทธ์ิ  จังหวัดอํานาจเจริญต้องการหลุดพ้นจากความ
ยากจน แต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนเลือกให้เป็นตัวแทนของประชาชนซึ่งสังกัดพรรค
การเมืองไม่ได้ให้ความสําคัญกับปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัด พรรคการเมืองต่างๆจึงได้เสนอ
นโยบายของพรรคเพียงชุดเดียว  ให้กับประชาชนทุกๆ จังหวัดลงคะแนนเลือกพรรคและสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  เสมือนหน่ึงว่าทุกจังหวัดมีปัญหาเหมือนๆกันและต้องการนโยบายแบบเดียวกัน  นโยบายของ
พรรคการเมืองที่ได้แถลงต่อประชาชนน้ีมีผลผูกพันพรรคการเมืองที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน
ต้องกระทําให้สําเร็จตามที่ได้แถลงไว้หลังจากชนะการเลือกต้ัง และจัดต้ังเป็นรัฐบาล การบริหาร
ประเทศโดยนโยบายที่ไม่ได้คํานึงถึงปัญหาของแต่ละจังหวัดดังกล่าว เป็นเหตุให้เกิดผลที่ตามมาคือ 
ปัญหาของแต่ละจังหวัดไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเฉพาะเจาะจงจากรัฐบาลและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชน จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการรวมศูนย์อํานาจไว้ที่
ส่วนกลาง ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของสังคมได้เลย6  

                                                       

 5UNDP,Thailand human development report 2003, (Bangkok : United 
Nations Development Programme, 2003) อ้างถึงใน จรัส สุวรรณมาลา, "ก้าวข้ามกับดักของ
การกระจายอํานาจสู่จังหวัดจัดการตนเอง," ใน ประเด็นท้าทายการกระจายอํานาจและการปกครอง
ท้องถ่ินไทย, จรัส สุวรรณมาลา และวีรศักด์ิ เครือเทพ, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริม
นวัตกรรมและธรรมาภิบาลท้องถิ่นและภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2554), หน้า 2-3. 
 6จรัส สุวรรณมาลา, "ก้าวข้ามกับดักของการกระจายอํานาจสู่จังหวัดจัดการตนเอง," ใน 
ประเด็นทา้ทายการกระจายอํานาจและการปกครองท้องถ่ินไทย, จรัส สุวรรณมาลา และวีรศักด์ิ  
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2) ปัญหาด้านโครงสร้างและอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานการปกครองระดับล่างที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นเป็น
อย่างมาก อีกทั้งเป็นหน่วยงานในพ้ืนที่ ที่รับรู้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สําหรับปัญหาใน
บางเร่ืองที่เกิดขึ้นน้ัน เกินกว่าอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีการส่งต่อไปยัง
ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ที่ทําหน้าที่เช่ือมโยงกับรัฐส่วนกลาง เป็นลําดับ
การบังคับบัญชา ดังเช่น ปัญหาเรื่องนํ้าท่วม ในฤดูฝนจะเกิดนํ้าท่วมเป็นประจํา และทําให้ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อน เน่ืองจากจังหวัดอํานาจเจริญประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
เมื่อนํ้าท่วมนาข้าวก็ทําให้รายได้ที่จะเกิดจากการขายข้าวลดลงหรืออาจจะขาดหายไป ถ้าหากนํ้าท่วม
หลายวันจะทําให้ข้าวเกิดการเน่าเสีย ประชาชนจึงอยากให้หน่วยงานทางปกครองแก้ไขปัญหาอย่าง
ย่ังยืน แต่อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถให้การช่วยเหลือค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
ได้เพียงเบ้ืองต้นเท่าน้ัน เน่ืองจากงบประมาณไม่เพียงพอ และต้องส่งต่อปัญหาไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้แจ้งประชาชนว่ากําลังเสนอเร่ืองไปยังส่วนกลาง และให้การ
ช่วยเหลือประชาชนสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นเพียงไร่ละ 600 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจังหวัด หลังจากน้ันเมื่อประชาชนจะไปติดตามผลการแก้ไขปัญหา ปรากฏว่า
ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ย้ายไปยังจังหวัดอ่ืนแล้ว จึงทําให้ความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้รับการ
แก้ไขอย่างรวดเร็ว เป็นต้น 7 หรือกรณีปัญหาของเกษตรกร ราคาข้าวตกตํ่าและมีการผันผวน ไม่มี
ความแน่นอน ราคาพืชสวนตํ่ากว่าราคากลาง  ประชาชนได้ไปชุมนุมประท้วงที่ศาลากลางจังหวัด เพ่ือ
ต้องการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นตัวแทนของราชการส่วนกลางที่ประจําอยู่ในภูมิภาคแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นภายในจังหวัด แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดกระทําได้เพียงเสนอเร่ืองของปัญหาที่เกิดขึ้นไปยังรัฐ
ส่วนกลางซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีอํานาจในการตัดสินใจและไม่สามารถจัดการกับ
ปัญหาในท้องถิ่นได้เลย เพราะอํานาจการตัดสินใจข้ันสุดท้ายอยู่ที่ส่วนกลาง จังหวัด(ราชการส่วน
ภูมิภาค)จึงทําหน้าที่เปรียบเสมือนบุรุษไปรษณีย์ส่งต่อข้อเรียกร้องเข้าสู่ส่วนกลางเท่าน้ัน 8 หรือใน
ปัญหาบางเรื่องที่ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอํานาจตัดสินใจแก้ไขปัญหาและได้ดําเนินการตามนโยบายของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ในขณะที่กําลังดําเนินการผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีการโยกย้ายไปดํารงตําแหน่งใน
จังหวัดอ่ืน และมีผู้ว่าราชการคนใหม่มาดํารงตําแหน่ง การแก้ไขปัญหาที่ยังไม่แล้วเสร็จดังกล่าว ใน
กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายการแก้ไขปัญหา และให้นโยบายใหม่ จึงทําให้
ปัญหาที่เกิดขึ้นและความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นไม่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว ตรงตาม
ความต้องการของประชาชน และเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นระยะเวลานาน ทั้งน้ี 
จังหวัดอํานาจเจริญ นับต้ังแต่ได้รับการจัดต้ังเป็นจังหวัดมากว่า 21 ปี ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ว่า

                                                       

เครือเทพ, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมและธรรมาภิบาลท้องถิ่นและ
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), หน้า 2-7. 
 7ชาติวัฒน์ ร่วมสุข, สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดอํานาจเจริญ, สภาพัฒนาการเมือง
จังหวัดอํานาจเจริญ, 13 กุมภาพันธ์ 2557, การสัมภาษณ ์
 8สภาพัฒนาการเมือง, จดหมายข่าวฉบับพิเศษ 19, 3 (สิงหาคม 2555), หน้า 6. 
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ราชการจังหวัดมาแล้วถึง 16 ท่าน ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่มีความเก่ียวเน่ืองกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นอย่างมาก9 

นอกจากน้ี การมุ่งถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ของรัฐส่วนกลางให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมากขึ้น ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ยังเกิดปัญหาความทับซ้อนในการแบ่งหน้าที่ระหว่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.)กับเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)  เน่ืองจากการดําเนินงานของอบจ. 
มีพ้ืนที่ทับซ้อนกับเทศบาลและอบต. จึงทําให้อํานาจหน้าที่บางส่วนของอบจ. ทับซ้อนกับเทศบาลและ
อบต. ดังเช่น การสร้างและบํารุงรักษาทางบกและทางนํ้า หรือ การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ความทับซ้อนของภารกิจ
ดังกล่าวส่งผลต่อความรับผิดชอบและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของทุกภาคส่วน 10 อีกทั้ง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นองค์กรขนาดเล็ก ถ้าหากกระจายอํานาจภายใต้โครงสร้างใน
ปัจจุบัน ก็จะทําให้มีข้อจํากัดในเร่ืองการบริหารจัดการทั้งในด้านบุคลากรและงบประมาณ ซึ่งทําให้
หน่วยงานส่วนกลางที่ไม่ต้องการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ท้องถิ่น ใช้ข้อจํากัดน้ีเป็นเหตุผลในการชะลอ
หรือระงับการถ่ายโอน จึงทําให้ภารกิจที่ส่วนกลางกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
เฉพาะภารกิจขนาดเล็กเท่าน้ันและไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ได้
อย่างเต็มที่ ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจะสามารถแก้ไขปัญหาการกระจายอํานาจในปัจจุบันได้
เป็นอย่างดี 11 

3) ปัญหาด้านงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญัติขึ้นเพ่ือพัฒนาการกระจายอํานาจให้แก่ท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น  โดยมี
สาระสําคัญเก่ียวกับการกําหนดอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ และการจัดสรร
สัดส่วนภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ซึ่งพระราชบัญญัติฯ ได้กําหนดให้รัฐต้อง
จัดสรรรายได้ให้แก่ อปท. ในสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาล ในปี พ.ศ. 2544 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  
และไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ในปี พ.ศ. 2549  ต่อมามีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว (ฉบับที่ 2) โดย
มาตรา 30 12 ได้กําหนดให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 รัฐต้องจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท. ในสัดส่วน

                                                       

 
9ชาติวัฒน์ ร่วมสุข, เรื่องเดิม, การสัมภาษณ์. 

 
10สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น

เก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับจังหวัด, วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2556 
ณ ห้องประชุมโรงแรมทีเค พาเลซ, กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
(เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่), หน้า 62. 
 11จรัส สุวรรณมาลา, เรื่องเดิม, หน้า 16. 
  12มาตรา 30 แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดําเนินการดังน้ี 
 (4) กําหนดให้การจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อ่ืนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับการดําเนินการตามอํานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภทอย่างเหมาะสม โดยต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป ให้องค์กรปกครองส่วน 
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ต่อรายได้ของรัฐบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ อปท. มีรายได้เพ่ิมขึ้นคิดเป็น
สัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 โดยการจัดสรรสัดส่วนที่เป็นธรรมแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคํานึงถึงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันด้วย และการ
เพ่ิมขึ้นของรายได้ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การพัฒนาและตามภารกิจที่ได้รับการถ่าย
โอนให้เพ่ิมขึ้น อีกทั้งไม่ว่ากรณีใดเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท. ต้องไม่น้อยกว่าเงินอุดหนุนที่ อปท.
ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 13 

ในทางกลับกันต้ังแต่พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เริ่มบังคับใช้ เมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยมีจุดมุ่งหมายในเรื่องการ
จัดสรรงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นต้องไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 35 ของรายได้รัฐภายในปี พ.ศ. 2549 แต่จนถึง
ปัจจุบันน้ียังไม่สามารถกระทําได้เลย และภารกิจที่ท้องถิ่นได้รับมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นกว่าในอดีต 
งบประมาณก็ควรจะเพ่ิมขึ้นด้วยตามหลักภารกิจกับงบประมาณต้องสมดุลกัน  แต่รัฐบาลขอผ่อนผัน
เลื่อนระยะเวลาออกไป14  จึงทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียง ร้อยละ 
26 ของงบประมาณแผ่นดิน ปัญหาด้านงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงอาจกล่าวโดย
สรุปได้ดังน้ี คือ 15 

                                                       

ท้องถิ่นมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบห้า และโดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้น คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของ
รัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้า โดยการจัดสรรสัดสว่นที่เป็นธรรมแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และคํานึงถึงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันด้วย 
 การเพ่ิมสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลตามวรรค
หน่ึง ให้เพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนิน
กิจการบริการสาธารณะได้ด้วยตนเอง และให้เป็นไปตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ถ่ายโอนเพ่ิมขึ้น ภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการ
ใดเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการ
จัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 
 13สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การจัดสรร
รายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, ค้นวันที่ 9 ตุลาคม 2556 จาก http://www.dloc.opm. 
go.th/Navigate.aspx?ContentFileID=882. 
 14ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์,  กระจายรายได้สู่ท้องถ่ิน ส่วนกลางต้องทําน้อยๆ สร้าง Vertical 
fiscal balance ภารกิจกับเงินต้องสมดุล ค้นวันที่ 9 ตุลาคม 2556 จาก http://thaipublica.org/ 
2011/10/local-revenue-distribution/ 
  15ศักด์ิชัย ต้ังตระกูลวงศ์, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ, องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอํานาจเจริญ, 13 กุมภาพันธ์ 2557, การสัมภาษณ์; นิคม  ฝ่ายบุตร, นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาจิก, องค์การบริหารส่วนตําบลนาจิก, 13 กุมภาพันธ์ 2557, การสัมภาษณ์; สุรศักด์ิ  ผุดผ่อง, 
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลพระเหลา, เทศบาลตําบลพระเหลา, 14 กุมภาพันธ์ 2557, การสัมภาษณ์. 
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(1)  หลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณยังไม่มีความสมดุลกับภารกิจที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทํา เมื่อเกิดปัญหาเร่งด่วนก็ไม่สามารถแก้ไขได้ เน่ืองจากงบประมาณไม่
เพียงพอ ถึงแม้ว่าจะได้มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานที่ต้องปฏิบัติไว้แล้วก็ตาม แต่ก็ยังมี
งบประมาณไม่เพียงพอต่อภารกิจนอกเหนือแผนงานท่ีจะเกิดขึ้น อีกทั้ง พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กําหนดเร่ืองการจัดสรร
งบประมาณให้แก่ท้องถิ่นต้องไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 35 แต่ยังไม่สามารถจัดสรรงบประมาณได้ตามท่ี
กฎหมายกําหนดเลย 

(2)  ในการกําหนดอัตราภาษีและฐานภาษีที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดเก็บน้ัน ยังมีฐานภาษีในลักษณะจํากัด บุคคลที่อยู่ในเกณฑ์มีจํานวนไม่มาก การจัดเก็บภาษีบาง
ประเภทจากผู้ประกอบการหรือบุคคลที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นหรือแสวงหารายได้จาก
บุคคลในท้องถิ่น ควรที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บ เพ่ือนําภาษีในส่วนน้ีมาพัฒนา
และบริหารจัดการท้องถิ่นต่อไป ทั้งน้ี บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการ
จัดเก็บภาษียังขาดทักษะในการปฏิบัติงาน หน่วยงานของรัฐส่วนกลางที่มีความเช่ียวชาญในการ
จัดเก็บภาษี จึงควรจัดการอบรมให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การจัดเก็บภาษีต่อไป 

จะเห็นได้ว่าราชการส่วนกลางไม่ได้มีความมุ่งมั่นที่จะกระจายอํานาจให้แก่ท้องถิ่น 
และรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะภาษีมีฐานการเก็บที่แคบ รายได้ส่วนใหญ่จึงถูก
เก็บเข้าสู่ส่วนกลาง ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญญา
และพัฒนาท้องถิ่น16 

4) ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่ได้บัญญัติ

รับรองถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มี
สิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่น เพ่ือให้พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ในกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะกระทําการใดที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในสาระสําคัญ 
ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนกระทําการน้ัน หรือ ให้ประชาชนออกเสียงประชามติ 
เพ่ือตัดสินใจเก่ียวกับการกระทําของรัฐในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้ง ประชาชน
ยังมีอํานาจตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนมีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่นให้พ้นจากตําแหน่งอีกด้วย แต่ใน
ความเป็นจริง กระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนยังมีปัญหาอยู่ กล่าวคือ 17 

(1)  ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสําคัญกับการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของท้องถิ่นในฐานะที่ตนเองเป็นพลเมืองคนหน่ึง จึงทําให้การเข้ามามีส่วนร่วมของ

                                                       

  16บรรเจิด สิงคะเนติ,ปฏิรูปประเทศ : การกระจายอํานาจสูชุ่มชนท้องถ่ิน, เอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาสังคมวิทยากฎหมาย กรุงเทพมหานคร: สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
2555, (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่)  
  17สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, เรื่องเดิม, หน้า 17-18. 
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ประชาชนมีลักษณะเป็นการรับทราบการดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าน้ัน ซึ่งถือว่า
เป็นการเข้ามามีส่วนร่วมในระดับน้อยที่สุด ส่วนกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมในระดับเข้ามามีบทบาท
ในเรื่องต่างๆ หรือมีความรับผิดชอบร่วมกันในการวางแผน ร่วมกันในกระบวนการตัดสินใจ ยังไม่
ปรากฏให้เห็นเด่นชัดในปัจจุบัน  

(2)  ปัญหาเก่ียวกับการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในปัจจุบันมีลักษณะเป็น
เพียงรูปแบบเท่าน้ัน เช่น ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําประชาคมในการทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมจะได้รับการจัดต้ังและเกณฑ์ให้มาลงช่ือ เพ่ือให้มีหลักฐานว่าได้มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนแล้ว ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาเก่ียวกับคุณภาพของการเข้ามา
มีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก 

(3)  กฎหมายที่บัญญัติให้การรับรองถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วม เช่น กรณีการเข้าช่ือร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพ่ือดําเนินการให้สภา
ท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น  โดยประชาชนที่เข้าช่ือต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน และในการย่ืนรายช่ือ คําร้องต้อง
ประกอบด้วยช่ือ ที่อยู่ และลายมือช่ือของผู้เข้าช่ือทุกคน พร้อมทั้งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
นอกจากน้ีต้องเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งมีข้อกําหนดที่ชัดเจนเพียงพอว่ามีความประสงค์จะตรา
ข้อบัญญัติท้องถิ่นในเร่ืองใดที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันมาพร้อมกันด้วย 
ซึ่งเป็นการกําหนดกฎเกณฑ์ที่ ยุ่งยากและประชาชนในท้องถิ่นยากที่จะดําเนินการได้ ส่งผลให้
กระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบน้ีเกิดขึ้นน้อยมาก 

จากปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกและสะสมมาเป็นระยะเวลายาวนาน ประกอบกับตัวแทน
ของประชาชนในรัฐสภาไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้  จึงทําให้เกิดแนวคิดเร่ืองจังหวัดจัดการตนเอง
ขึ้นในจังหวัดอํานาจเจริญ ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งให้ชุมชนท้องถิ่นมีอํานาจในการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากร
ที่มีอยู่ของชุมชน บนฐานคิดที่ประชาชนในแต่ละชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจอย่าง
เสมอภาคเท่าเทียมกัน การตัดสินใจอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นเจ้าของซึ่งเป็นผู้กําหนดเองและบน
พ้ืนฐานที่มีความรับผิดชอบ ความโปร่งใสและตรวจสอบติดตามได้ หลังจากได้เกิดแนวคิดน้ีขึ้นเมื่อ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ประชาชนจังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 63 ตําบล จาก 7 อําเภอ ได้
ร่วมกันแสดงพลังภาคพลเมือง ประกาศใช้ธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย คือ "ธรรมนูญ
ประชาชนฅนอํานาจเจริญ" โดยใช้บังคับกับประชาชนในจังหวัดอํานาจเจริญ เพ่ือขับเคลื่อนให้จังหวัด
อํานาจเจริญเป็นเมืองธรรมเกษตร คือ เมืองที่ประชาชนปกครองตนเองด้วยความเสมอภาค เสมอ
ธรรม ดํารงวิถีเกษตรอินทรีย์ มีธรรมชาติที่สมบูรณ์ การศึกษาเก้ือหนุน บุญฮีตคลองนําชีวิตให้ย่ังยืน 
โดยมีภาคีพัฒนาประกอบด้วยสภาพัฒนาการเมือง สํานักงานปฏิรูป องค์การบริหารส่วนจังหวัด สภา
องค์กรชุมชน 63 ตําบล ภาคีพัฒนาภาคประชาชน และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นการร่วมมือกันระหว่างชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและภาคีที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิด
พลังของประชาชนในการขับเคลื่อน "ธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ" ให้ออกมาเป็นรูปธรรม18 

                                                       

  18สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), ธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ, ค้น
วันที่ 8 มีนาคม 2556 จาก http://www.codi.or.th/ 
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ธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญมีทั้งหมด 9 หมวดด้วยกันกล่าวคือ หมวด 1 บททั่วไป, 
หมวด 2 ปรัชญาและแนวคิดหลัก, หมวด 3 ด้านการเมืองภาคพลเมือง ซึ่งมีเน้ือหาสร้างเครือข่ายและ
สังคมแห่งการเรียนรู้ตามแนวทางวิถีประชาธิปไตยชุมชน, หมวด 4 ด้านสังคม เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็ง 
ผู้คนฮักแพงแบ่งปันสานต่อวัฒนธรรมประเพณีและเป็นสังคมท่ีอยู่ดีมีสุข โดยมีมาตรการจัดการด้าน
การศึกษา ด้านสตรี ด้านเด็กและเยาวชน ด้านผู้สูงอายุ ด้านผู้ด้อยโอกาสและด้านศาสนา พิธีกรรม 
และความเช่ือของคนในหมู่บ้าน, หมวด 5 ระบบเศรษฐกิจชุมชน โดยมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ ลดความ
เหลื่อมล้ําและช่องว่างทางเศรษฐกิจของประชาชนในชุมชน ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ทุกครัวเรือนปลูก
พืชผักสวนครัว มีการจัดต้ังกองทุนดอกเบ้ียตํ่า จัดทําบัญชีครัวเรือนและชุมชนทําการเกษตรอินทรีย์ 
ฯลฯ , หมวด 6 ด้านสุขภาพ มีการเสริมสร้างสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม และมี
การจัดทําธรรมนูญสุขภาพที่มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน, หมวด 7 ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประชาชนและชุมชนเป็นผู้กําหนดนโยบายและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น, หมวด 8 ด้านการรับรู้ข้อมูล การเข้าถึงและการกระจายข่าวสาร 
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นเจ้าของเวทีสาธารณะของสื่อ ผลิตเนื้อหาสาระด้วยตนเอง 
แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนได้อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน และหมวด 9 บทเฉพาะกาล19 
 แนวคิดเรื่องจังหวัดจัดการตนเองทําให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการมากมาย ทั้ง
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย อีกทั้งความเป็นมาและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น จึงทําให้เกิด
ประเด็นที่จะนํามาวิเคราะห์ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี คือ 

1)  ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง โดยแนวคิดน้ี
เป็นกระบวนการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการบริหารจัดการจังหวัดของ
ตนเอง เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัด ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน ถ้า
หากแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองไม่มีกฎหมายรองรับแล้วก็ไม่สามารถดําเนินการตามแนวคิดน้ีได้ 

2)  ปัญหาเรื่องจังหวัดจัดการตนเองส่งผลกระทบต่อการจัดระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินในปัจจุบันหรือไม่ ถึงแม้ว่าจะส่งผลกระทบต่อการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แต่
ก่อให้เกิดผลดีกว่าการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบันอย่างไร 

3)  ปัญหาเรื่องการเป็นจังหวัดจัดการตนเองดีกว่าการเป็นจังหวัดในรูปแบบปัจจุบัน
อย่างไร 

4)  ปัญหาเรื่องความพร้อมในการพัฒนาไปสู่จังหวัดจัดการตนเอง ควรจะมี
หลักเกณฑ์อย่างไร ถ้าหากไม่มีความพร้อมจะส่งผลเสียอย่างไร 

5)  ปัญหาเรื่องสถานภาพทางกฎหมายของธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ ซึ่ง
ได้ประกาศใช้บังคับกับประชาชนในจังหวัดอํานาจเจริญว่ามีสถานะเป็นกฎหมายหรือไม่ และเมื่อ
จังหวัดอํานาจเจริญมีการจัดการตนเองแล้ว ธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญที่เคยประกาศใช้
บังคับจะยังคงมีผลต่อไปหรือมีสถานภาพทางกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป 

                                                       

 19เรื่องเดียวกัน, หน้า 4-17. 
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6)  แนวทางในการกระจายอํานาจของจังหวัดอํานาจเจริญควรที่จะเป็นไปใน
แนวทางใด จึงจะถูกต้องตามกฎหมายหรือมีกฎหมายรับรอง เพ่ือให้เกิดการจัดการตนเองของจังหวัด
อํานาจเจริญขึ้นตามความต้องการของประชาชนแบบมีส่วนร่วม 
  
1.2  วัตถุประสงค์ 
 

1)  เพ่ือศึกษาข้อความคิดว่าด้วยการกระจายอํานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
2)  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

ต่างประเทศกับประเทศไทย 
3)  เพ่ือศึกษาสาเหตุของการจัดทําธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ แนวคิดจังหวัดจัดการ

ตนเองและวิเคราะห์สถานะทางกฎหมายของธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ 
4)  เพ่ือศึกษาการปรับโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินและตรากฎหมายระดับ

พระราชบัญญัติเก่ียวกับการให้อํานาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการตนเอง ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ 
 
1.3  ขอบเขตของการศึกษา 
 
 วิทยานิพนธ์น้ีต้องการศึกษา แนวคิดจังหวัดจัดการตนเองของประชาชนจังหวัดอํานาจเจริญ 
กรณีศึกษา"ธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ พ.ศ. 2555" โดยทําการศึกษาภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) และศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งมีรูปแบบของรัฐเป็นรัฐรวม แต่มีกฎหมายพ้ืนฐานที่รับรองอํานาจใน
การบริหารจัดการภายในท้องถิ่นอย่างอิสระ และศึกษาประเทศญี่ปุ่น ประเทศอังกฤษ ราชอาณาจักร
สวีเดน ซึ่งมีรูปแบบการปกครองเป็นรัฐเด่ียวและมีลักษณะเด่นในเรื่องของการปกครองตนเองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1.4  สมมติฐานของการศึกษา 
 
 วิทยานิพนธ์น้ีมีสมมติฐานในการศึกษาคือ เน่ืองจากรูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินของประเทศไทยโดยระบบรวมศูนย์อํานาจบังคับบัญชาอยู่ที่ส่วนกลาง จึงทําให้องค์กร
ปกครองลําดับล่าง  ไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนในจังหวัดได้  โดยจะต้องส่ง
เรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นให้ส่วนกลางเพ่ือดําเนินการตัดสินใจขั้นสุดท้าย  แล้วจึงสั่งการให้จังหวัด
ดําเนินการตาม  ซึ่งทําให้ใช้เวลานานและทําให้ความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้รับการแก้ไขอย่าง
ทันท่วงที อีกทั้งยังทําให้ประชาชนได้รับความเสียหายเพ่ิมขึ้นด้วย ดังน้ันควรที่จะมีการปรับโครงสร้าง
การบริหารราชการแผ่นดินและตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติเก่ียวกับการให้อํานาจองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการตนเอง ตามหลักการกระจายอํานาจและสอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ มาใช้บังคับ เพ่ือตอบสนอง และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่ และรวดเร็ว 
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อีกทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนจึงทําให้เข้าใจปัญหาของประชาชนได้ดีกว่า
ส่วนกลางอีกด้วย 
 
1.5  กรอบแนวคิดของการศึกษา 
 
 วิทยานิพนธ์น้ีต้องการศึกษาถึงข้อความคิดว่าด้วยการกระจายอํานาจและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น เน่ืองจากรูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของ
ประเทศไทยโดยระบบรวมศูนย์อํานาจบังคับบัญชาอยู่ที่ส่วนกลางทําให้เกิดปัญหาข้ึนกับประชาชนใน
จังหวัด ซึ่งการจัดการปัญหาดังกล่าวจําเป็นต้องปรับโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินและตรา
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติเก่ียวกับการให้อํานาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการตนเอง โดยยึด
หลักการกระจายอํานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง         
ของประชาชนฅนอํานาจเจริญ   
 
1.6  คํานิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 "ธรรมนูญ" หมายความถึง ธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ พ.ศ. 2555 
 "การจัดการตนเอง" หมายความถึง การที่ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ กําหนดทิศทางการพัฒนา การจัดสรรทรัพยากร การบริหารจัดการจังหวัดของตนเองในทุก
ด้าน ที่ตรงตามความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม และเมื่อเกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต
และสังคมสามารถจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆในท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง 
 "ท้องที่" หมายความถึง พ้ืนที่หรือถิ่นที่แห่งใดแห่งหน่ึงที่ประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันเป็น
หมู่บ้านหรือตําบล 
 "ท้องถ่ิน" หมายความถึง องค์กรปกครองท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เทศบาล องค์การบริหารสว่นตําบล  
 "ภูมิปัญญาท้องถ่ิน" หมายความถึง องค์ความรู้ ความคิด ความเช่ือ และความชํานาญ ที่ได้
สั่งสมมาและมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพ่ือให้มีการพัฒนาสืบต่อกันไปในท้องถิ่น 
  
1.7  ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 การศึกษาเรื่องน้ี เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ พรรณนา และเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ตํารา ตัวบทกฎหมาย บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ 
รายงานการประชุมที่เก่ียวข้องและใช้วิธีการสัมภาษณ์จากบุคคลที่เก่ียวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่ได้จาก
อินเตอร์เน็ต 
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1.8  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รบั 
 

1)  เพื ่อทราบถึงข้อความคิดของทฤษฎีการกระจายอํานาจและการมีส ่วนร่วมของ
ประชาชนที่ถือปฏิบัติในการปกครอง เพ่ือนํามาเป็นฐานความคิดในเรื่องการกระจายอํานาจที่
เหมาะสมกับประเทศไทย 

2)  เพ่ือทราบถึงการปกครองท้องถิ่นของต่างประเทศว่ามีรูปแบบอย่างไร ประเทศไทยควรที่
จะนํามาใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินไปในทิศทางใด เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  

3)  เพ่ือทราบถึงสาเหตุของการจัดทําธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญและสถานะทาง
กฎหมายของธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญว่ามีผลในทางกฎหมายหรือไม่อย่างไร 

4)  เพ่ือทราบถึงรูปแบบโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินและพระราชบัญญัติเก่ียวกับ
การให้อํานาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการตนเองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทย 
 



 
บทที่ 2 

 
ข้อความคิดว่าด้วยการกระจายอํานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
 การปกครองของประเทศไทยต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน ได้มีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพของ
สังคม เมื่อสังคมมีความเจริญขึ้นรูปแบบการปกครองก็จะมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ซึ่งจะเห็น
ได้จากการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองประเทศ ในอดีตต้ังแต่สมัยสุโขทัย ( พ.ศ. 
1718-1893 ) มีลักษณะของการปกครองที่เรียกว่า พ่อปกครองลูก คือ พระมหากษัตริย์เป็นเสมือนพ่อ  
ปกครองประชาชนเสมือนลูกด้วยความห่วงใยและมีเมตตา การปกครองในสมัยน้ีมีศูนย์กลางอยู่ที่เมือง
หลวง โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ทรงมีพระราชอํานาจเด็จขาดและแบ่งหัวเมืองต่างๆออกเป็น 
3 ช้ันคือ 1. หัวเมืองช้ันใน หรือหัวเมืองหน้าด่าน มีเจ้านายเช้ือพระวงศ์ช้ันสูงเป็นผู้ปกครอง 2.หัวเมือง
ช้ันนอก มีเจ้านายเช้ือพระวงศ์หรือข้าราชการช้ันผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครอง 3.หัวเมืองประเทศราชซึ่งมี
ประชาชนเป็นชาวต่างชาติ โดยให้เจ้านายเช้ือพระวงศ์พ้ืนเมืองปกครองตามเดิม พระมหากษัตริย์ของ
ไทยจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการปกครองภายในของหัวเมืองเหล่าน้ีเว้นแต่มีความจําเป็น ต่อมาลักษณะ
การปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยาระยะแรก ได้เปลี่ยนไปจากรูปแบบการปกครองสมัยสุโขทัย โดย
พระมหากษัตริย์ทรงมีฐานะเป็นสมมุติเทพและปกครองในระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราช ทั้งน้ี เกิดจาก
อิทธิพลของลัทธิเทวสิทธ์ิ ของขอมและอินเดีย แนวความคิดการปกครองสมัยน้ีจึงเป็น การปกครอง
แบบนายปกครองบ่าว จากความเช่ือดังกล่าวทําให้บทบาทของพระมหากษัตริย์มีฐานะอยู่สูงกว่า
ประชาชนย่ิงขึ้น อย่างไรก็ตาม การจัดรูปแบบการปกครองของกรุงศรีอยุธยาในช่วงน้ี ยังคงแบบอย่าง
ของสมัยสุโขทัยที่ใช้ปฏิบัติสืบต่อกันมา อาจกล่าวได้ว่า ในสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยอยุธยา ก่อนการ
ปฏิรูปการปกครองสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ประเทศไทยยังไม่มีการแบ่งแยกการปกครอง
ออกเป็นการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นอย่างชัดเจน20 
 แต่เมื่อถึงยุคของพระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 1991-2031) ทรงมีพระราชดําริ
ที่จะรวมอํานาจเข้าสู่ส่วนกลาง และได้ทรงนําระบบจตุสดมภ์มาใช้ในการบริหารราชการส่วนกลาง อีก 
ทั้งในการปกครองหัวเมือง(อาจเทียบได้กับราชการส่วนภูมิภาคในปัจจุบัน) ทรงขยายอาณาเขตของ
ราชธานีและยกเลิกเมืองหน้าด่าน โดยแบ่งหัวเมืองเป็น 3 ช้ัน ได้แก่ 1.หัวเมืองชั้นใน ในการปกครอง
หัวเมืองชั้นใน พระมหากษัตริย์จะเป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีเสนาบดีเป็นผู้ช่วยปกครองหัวเมืองช้ันใน 
มีฐานะเป็นผู ้รั ้งเมืองซึ ่งไม่ใช่เจ้าเมืองเพราะไม่ได้มีอํานาจเด็ดขาดอย่างเจ้าเมือง 2.หัวเมือง
ช้ันนอกได้แบ่งออกเป็นหัวเมืองช้ันเอก ช้ันโทและช้ันตรี  ตามขนาดและความสําคัญของเมือง และ
ทรงแต่งต้ังพระราชวงศ์หรือข้าราชการช้ันสูง เป็นผู้สําเร็จราชการ มีอํานาจสิทธิขาดเสมือนเป็นผู้แทน
พระองค์ 3. เมืองประเทศราช ซึ่งเป็นเมืองของชาวต่างชาติที่สวามิภักด์ิ ยังคงใช้รูปแบบเดียวกันกับ

                                                       

 20โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีโดยกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น, วิวัฒนาการการ
ปกครองท้องถ่ินไทย, (กรุงเทพมหานคร: นํ่ากังการพิมพ์, 2543), หน้า 1-2. 



14 
 

สมัยสุโขทัย ในส่วนหัวเมืองช้ันในและช้ันนอก 21 ได้มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็นส่วนย่อย 
ดังต่อไปน้ีคือ  1.เมือง (จังหวัดในปัจจุบัน) มีผู้รั้ง หรือเจ้าเมืองเป็นผู้ปกครอง 2.แขวง (อําเภอในปัจจุบัน) 
มีผู้ปกครองแขวงเรียกว่า หมื่นแขวง 3.ตําบล มีพนักงานปกครองตําบล ซึ่งมักมีบรรดาศักดิ์เป็น 
"พัน" เป็นผู ้ดูแล และ 4.บ้าน หรือหมู่บ้าน มีผู ้ใหญ่บ้าน ซึ่งผู้ปกครองเมืองแต่งต้ังเป็นหัวหน้า 
แนวคิดในการจัดการปกครองสมัยน้ี คงให้ความสําคัญต่อการรวมอํานาจไว้ที่ส่วนกลางหรือราชธานี 
ซึ่งจะมีบทบาทควบคุมหัวเมืองอย่างใกล้ชิด กษัตริย์ทรงมีพระราชอํานาจมากในเมืองหลวงและ
ปริมณฑล ส่วนเมืองประเทศราชให้คนพ้ืนเมืองปกครองกันเอง สําหรับการจัดการปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามแนวคิดในปัจจุบัน ยังไม่ปรากฏชัดในระยะนี้ 22 
 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (สมัยรัตนโกสินทร์) ต้ังแต่กลางคริสต์ 
ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้รับการคุกคามจากลัทธิจักรวรรดินิยมของประเทศอังกฤษ 
และประเทศฝรั่งเศส ทําให้ขาดเอกภาพและความมั่นคงของประเทศซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน ประเทศไทยจําเป็นต้องมีการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยและสามารถทัดเทียมกับชาติตะวันตก
ที่ออกล่าอาณานิคม นับต้ังแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2394 - 2411) ถึงรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2411-2453) ได้มีความพยายามที่จะเรียนรู้และ
นําแบบอย่างวัฒนธรรมจากชาติตะวันตกมาใช้ปฏิบัติ มีการยกเลิกและปรับปรุงวัฒนธรรมประเพณี
ไทยด้ังเดิม รวมทั้งมีการส่งนักเรียนไปศึกษาต่อในยุโรปและสหรัฐอเมริกา รัชกาลที่ 5 ทรงเลือกแนว
ทางการคานอํานาจของข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ โดยทรงปฏิรูปการปกครองประเทศจากลักษณะที่อํานาจ
กระจายไปตามหัวเมืองต่างๆ ในสมัยก่อน ให้กลายเป็นการรวมศูนย์อํานาจเข้าสู่ส่วนกลาง เพ่ือเป็น
การรวมกําลังภายในประเทศต่อต้านการรุกรานจากต่างชาติในขณะน้ัน จากการน้ีทําให้พระองค์ท่าน 
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระราชอํานาจสูงสุด ในการวินิจฉัย สั่งการตามหัวเมืองต่างๆ ทั่วทั้ง
ประเทศ ตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างแท้จริง ในการน้ีรัชกาลที่ 5 ได้ทรงส่ง
ผู้ใต้บังคับบัญชาไปปกครองหัวเมืองต่างๆ แทนเจ้าเมืองเดิม โดยเป็นไปตามหลักสําคัญของการรวม
อํานาจเข้าสู่ศูนย์กลางและเป็นแบบอย่างการบริหารราชการแผ่นดินในสมัยต่อมา กรุงเทพมหานครจึง
กลายเป็นเมืองหลวง ที่เป็นศูนย์กลางของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และอํานาจของท้องถิ่นที่ก็ได้
สูญสิ้นไปด้วย 23 ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ .ศ . 2475 ได้มีการศึกษาถึงการ
กระจายอํานาจบริหาร หรือแนวความคิดในการตรากฎหมายให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้เข้ามามี
บทบาทในการจัดทําบริการสาธารณะเพื่อท้องถิ่นของตนเอง ดังจะเห็นได้จากการบรรยายวิชา
กฎหมายปกครอง ที่โรงเรียนกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม เมื่อ พ.ศ. 2474 ซึ่งได้มีการกล่าวถึง
หลักการกระจายอํานาจบริหาร และร่างพระราชบัญญัติเทศบาลด้วย 24 การขยายระบบราชการของ

                                                       

 21เรื่องเดียวกัน, หน้า 2. 
 22ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ประวัติการเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ดอกหญ้า, 
2538), หน้า 11. 
 23โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีโดยกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น, เรื่องเดิม, หน้า 4-5. 
 24พรชัย รัศมีแพทย์, หลักกฎหมายการปกครองท้องถ่ินไทย, พิมพ์ครั้งที่ 4, (นนทบุรี: 
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541), หน้า 6-7. 
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ประเทศไทยทําให้มีความต้องการบุคลากรที่มีการศึกษาแบบทันสมัยเข้ารับราชการ รัฐจึงจัดต้ัง
สถานศึกษาระดับต่างๆ และส่งนักเรียนไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจที่เปิดให้มีการค้าขายเสรี จึงเกิดกลุ่มชนช้ันกลางที่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกับระบอบการ
ปกครองเดิมมากขึ้น เมื่อเกิดสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทั่วโลกในช่วงปี พ.ศ. 2470 จึงเป็นสาเหตุสําคัญที่
นําไปสู่การยึดอํานาจในเวลาต่อมา 25 เมื่อคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองสําเร็จ สิ่งที่เกิดขึ้นใน
การบริหารประเทศ คือ รัฐธรรมนูญและสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งระยะแรกยังไม่มีลักษณะเป็น
ประชาธิปไตยนัก ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2475 คณะราษฎรได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณา
และจัดระเบียบราชการของกระทรวง ทบวง กรม ขึ้น โดยทําหน้าที่ยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธรรมนูญบริหารราชการฝ่ายพลเรือน ซึ่งมีทั้งหมด 21 มาตรา และอ้างอิงการแบ่งแยกอํานาจของ
ประเทศฝรั่งเศส โดยมีการจัดระเบียบบริหารราชการฝ่ายพลเรือน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน กล่าวคือ 1. 
มัชยภาค คือ การบริหารกลาง (Centralization) 2.มัชยานุภาค คือ การบริหารภาค (Deconcentration) 
และ 3. มัธยวิภาค คือ การบริหารท้องถิ่น (Decentralization) 26 ลักษณะเด่นของร่างกฎหมายฉบับ
น้ีคือการกําหนดให้มี “ภาค” ทําหน้าที่เช่ือมโยงอํานาจระหว่างส่วนกลางกับท้องที่ (จังหวัดและ
อําเภอ) ส่วนการปกครองท้องถิ่นได้ระบุไว้ว่า การจัดต้ังระเบียบการปกครองท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการน้ัน ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติเทศบาล โดยมีการร่างต้ังแต่ก่อนที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง และได้ประกาศใช้ใน  ปี พ.ศ. 2476 การกําหนดให้มีภาคนั้น เป็นการ
พยายามเชื่อมโยงระหว่างผู้ว่าราชการภาคกับคณะรัฐมนตรี เน่ืองจากผู้ว่าราชการภาคขึ้นตรงต่อ
กระทรวงมหาดไทย จึงถือว่าเป็นการสร้างกลไกลให้คณะรัฐมนตรีสามารถควบคุมการทํางานของภาค
ด้วย นอกจากน้ียังมีกรมภาค ซึ่งประกอบด้วย ผู้ว่าราชการภาคและหัวหน้ากอง ทําหน้าที่รับผิดชอบ
ภารกิจในภาคนั้น ทั้งในด้านการบริหารราชการตามกฎหมาย การควบคุมและตรวจตราการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในภาค ช่วยเทศบาลให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง และรายงานกิจการทั่วไป
ภายในภาคน้ัน ๆ 27   
 อย่างไรก็ตามรัชกาลที่ 7 ทรงไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธรรมนูญบริหาร
ราชการฝ่ายพลเรือน เน่ืองจากทรงเห็นว่าการบริหารราชการท่ีถือปฏิบัติอยู่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว 
ถ้าหากมีปัญหาทางด้านงบประมาณ ก็ควรจะแก้ไขโดยการรวมจังหวัดเข้าด้วยกัน ลดจํานวน
เทศาภิบาลและต้ังเทศบาลเพ่ิมมากขึ้น ส่วนผู้ว่าราชการภาคไม่จําเป็นต้องแต่งต้ัง แต่ให้ข้าหลวงไป
ตรวจราชการเป็นคร้ังคราวก็ได้ ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2476 รัชการที่ 7 ทรงลงพระปรมาภิไธย
ในร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2476 โดย
ร่างพระราชบัญญัติน้ี ไม่ได้บัญญัติเก่ียวกับภาคและไม่มีการแบ่งการบริหารราชการออกเป็น 3 ส่วน 
แต่ยังคงมีการบริหารราชการท้องถิ่น  ซึ่งได้แบ่งท้องถิ่นออกเป็นมณฑล จังหวัด อําเภอ โดยมี

                                                       

 25ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, เรื่องเดิม, หน้า 16-18. 
 26ประยูร กาญจนดุล, คําบรรยายกฎหมายปกครอง, พิมพ์ครั้งที่2 (กรุงเทพมหานคร:       
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523), หน้า 25-28. 
 27ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 100 ปี แห่งการปฏิรปูระบบราชการ วิวัฒนาการของอํานาจรัฐและ
อํานาจการเมือง, (กรุงเทพมหานคร: สถาบนันโยบายศึกษา, 2538), หน้า 60-61. 
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สมุหเทศาภิบาลเป็นหัวหน้ามณฑลสังกัดกระทรวงมหาดไทย และมีผู้ ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้
ควบคุมดูแลระดับจังหวัดขึ้นตรงต่อสมุหเทศาภิบาล ในส่วนของเทศบาลน้ัน ได้มีการระบุไว้ใน
กฎหมายว่าท้องที่ใดสมควรจะจัดต้ังเป็นเทศบาลได้ก็ให้ต้ังขึ้น  ดังจะเห็นได้ว่ารัฐบาลยังคงมีความ
พยายามที่จะปรับระบบการบริหารราชการต่อไป โดยต้ังคณะกรรมาธิการพิจารณาธรรมนูญบริหาร
ราชการฝ่ายพลเรือนขึ้น ภายหลังที่ได้ตราพระราชบัญญัติดังกล่าวและยกร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่
ขึ้น โดยนําหลักการในเรื่องของภาค มาเป็นหลักการของร่างกฎหมายฉบับใหม่ และได้ยกเลิกมณฑล 
สมุหเทศาภิบาลอีกด้วย นอกจากน้ีร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ ได้กําหนดให้มีการแบ่งการบริหาร
ราชการออกเป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ตลอดจนให้มีกรมการจังหวัดและกรมการ
อําเภอขึ้น โดยข้าหลวงใหญ่ทําหน้าที่ไปตรวจราชการทั่วไปด้วย อีกทั้งในส่วนราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น ได้กําหนดให้แบ่งเทศบาลออกเป็นเทศบาลตําบล เทศบาลเมืองนครบาล และสหเทศบาล 
(สหการ) 28 
 ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นต้นมาประเทศไทยได้มีการพัฒนาในเรื่องการกระจาย
อํานาจการปกครองครองมากขึ้น จนมาถึงปัจจุบัน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 บัญญัติให้การบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การบริหารราชการ
ส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยแต่ละส่วนน้ีอยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอ แล้วแต่กรณี 
 ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ใช้หลักการรวมอํานาจ อันเป็นการจัดระเบียบส่วนรวมท้ัง
ประเทศ โดยรวมศูนย์ในการปกครองประเทศไว้ที่ส่วนกลาง คือกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวง 
และได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1.สํานักนายกรัฐมนตรี 2.กระทรวง หรือทบวงที่มีฐานะเทียบเท่า
กระทรวง 3.ทบวง ซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 4.กรม หรือส่วนราชการที่เรียกช่ือ
อย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม โดยจะสังกัดหรือไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง โดย
ส่วนราชการดังกล่าวน้ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล 29       
 ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ใช้หลักการแบ่งอํานาจ โดยราชการส่วนกลางแบ่งอํานาจ
การบังคับบัญชาและการวินิจฉัยสั่งการให้แก่ภูมิภาคนําไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
และการปฏิบัติของภูมิภาคน้ันจะต้องให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีของแต่ละพ้ืนที่ ทั้งน้ีจะต้องไม่ขัดต่อนโยบายของส่วนกลางหรือของคณะรัฐมนตรี หรือตัวบท
กฎหมายของประเทศ การบริหารราชการส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น จังหวัด อําเภอ ตําบล และ
หมู่บ้านซึ่งเป็นหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคท่ีเล็กที่สุด30 
 ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ใช้หลักการกระจายอํานาจ ที่ส่วนกลางได้มอบอํานาจ
ระดับหน่ึงให้ เพ่ือประชาชนในท้องถิ่นได้ไปดําเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระ โดยต้องไม่ขัดต่อ

                                                       

 28โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีโดยกระจายอํานาจสูท่้องถิ่น, เรื่องเดิม, หน้า22-23. 
 29ชูวงศ์ ฉายะบุตร, การปกครองท้องถ่ินไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส่วนท้องถิน่, 
2539), หน้า 70. 
 30สุเทพ เอ่ียมคง, การบริหารราชการแผน่ดิน, ค้นวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 จาก http:// 
www.kpi.ac.th/wiki/index.php/การบริหารราชการแผ่นดิน 
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กฎหมายของประเทศหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตามภารกิจหน้าที่ ที่ระบุให้ดําเนินการ
อย่างชัดเจน มีพ้ืนที่รับผิดชอบและมีผู้บริหารที่ได้รับการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน การบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันมีอยู่ 2 ระบบคือ ระบบทั่วไปท่ีใช้แก่ท้องถิ่นทั่วไป ซึ่งมีอยู่ 3 รูปแบบ
คือ 1.องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2.เทศบาล 3.องค์การบริหารส่วนตําบล และระบบพิเศษที่ใช้เฉพาะ
ท้องถิ่นบางแห่งมีอยู่ 2 รูปแบบคือ  1.กรุงเทพมหานคร และ 2.เมืองพัทยา 31 ดังน้ัน การกระจาย
อํานาจจึงถือว่าเป็นหลักการที่สําคัญในการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่รัฐบาลควรให้
ความสําคัญ 
 
2.1  การกระจายอํานาจทางปกครอง 
 
 หลักการท่ัวไปในการจัดระเบียบการปกครองประเทศหรือเรียกว่า การจัดระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินที่นิยมใช้อยู่ในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศที่มีรูปแห่งรัฐเป็นแบบรัฐรวม          
(Union State) มักใช้หลักสําคัญอยู่ 2 ชนิดได้แก่ หลักการรวมอํานาจปกครองและหลักการกระจาย
อํานาจปกครอง แต่สําหรับประเทศที่มีรูปแห่งรัฐเป็นแบบรัฐเด่ียว (Unitary State) เช่น ฝรั่งเศส 
ญี่ปุ่น และไทยฯลฯ ต่างมักนิยมใช้หลักการจัดระเบียบการปกครองประเทศโดยแบ่งออกเป็น 3 หลัก 

ได้แก่ หลักการรวมอํานาจปกครอง (Centralization) หลักการแบ่งอํานาจปกครอง (Deconcentration) 
และหลักการกระจายอํานาจปกครอง (Decentralization) โดยหลักการในการจัดระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน หรือในทางปกครองน้ันย่อมขึ้นอยู่กับวิธีการและการกําหนดความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยการปกครองส่วนกลาง (รวมทั้งหน่วยการปกครองส่วน
ภูมิภาคด้วย) ซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด หรืออาจเป็นไปในทางตรงกันข้าม กล่าวคือ ปล่อย
ให้ท้องถิ่นต่างๆ ทําการปกครองตนเอง โดยส่วนกลางเพียงแต่คอยควบคุมดูแลเท่าน้ัน 32 
 วิธีการรวมอํานาจปกครองเข้าไว้ที่ส่วนกลาง เป็นวิธีการท่ีกําหนดให้มีการติดต่อบังคับบัญชา
อย่างใกล้ชิด ระหว่างหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยการปกครองส่วนกลาง ซึ่งอาจต้ังผู้แทน
หรือส่งเจ้าหน้าที่ออกไปดําเนินการปกครองตามเขตการปกครองต่างๆ ทั่วประเทศ  ส่วนวิธีการ
กระจายอํานาจการปกครองนั้น เป็นวิธีการปล่อยให้ท้องถิ่นต่างๆ มีอิสระตามสมควรที่จะดําเนินการ
ปกครองท้องถิ่น โดยเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นน่ันเอง แต่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของส่วนกลาง 33 
 ตามหลักการรวมอํานาจปกครอง และกระจายอํานาจปกครองน้ี แม้จะมีเจตนารมณ์แตกต่าง
กัน กล่าวคือ การรวมอํานาจปกครองถือหลักการปกครองอย่างเด็ดขาดเป็นที่ต้ัง ส่วนการกระจาย
อํานาจปกครองถือหลักการปกครองอย่างมีเสรีภาพที่ราษฎรจะปกครองตนเองเป็นสําคัญ แต่ในทาง
ปฏิบัติหลักการทั้งสองน้ีก็หาได้ขัดแย้งต่อกันไม่ แต่อาจใช้รวมกันได้ในการวางระเบียบบริหารราชการ

                                                       

 31ชาญชัย แสวงศักด์ิ, คําอธบิายกฎหมายปกครอง,  พิมพ์ครั้งที่19, (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 
2555), หน้า 179. 
  32ประยูร กาญจนดุล, คําบรรยายกฎหมายปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2538), หน้า 25-28. 
 33ชูวงศ์ ฉายะบุตร, เรื่องเดิม, หน้า 15-16.  
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ของประเทศ ทั้งน้ีเพราะหลักการรวมอํานาจปกครองก็ดี และหลักการกระจายอํานาจปกครองก็ดี   
ถ้าจะใช้หลักการอย่างใดอย่างหน่ึงในการปกครองย่อมไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ เพราะทั้ง
สองหลักการน้ีมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ฉะน้ันเมื่อนําหลักการทั้งสองน้ีมาใช้ประกอบกันให้เหมาะสมอาจ
นําเอาข้อดีของหลักการหน่ึงมาแก้ข้อเสียของอีกหลักการหน่ึงได้ ทั้งน้ีอาจแก้ไขโดยใช้หลักการแบ่ง
อํานาจการปกครองให้แก่ส่วนภูมิภาคตามความจําเป็น และความเหมาะสมต่อไป 34 
  

2.1.1  ความหมายของการกระจายอํานาจ 
การกระจายอํานาจไม่ได้เป็นแนวคิดใหม่และเริ่มได้รับความสนใจ ต้ังแต่ในทศวรรษที่ 1950 

และ 1960 เมื่อประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมได้เริ่มเตรียมการปลดปล่อย 
ประเทศในอาณานิคมให้เป็นอิสระ โดยการถ่ายโอนหน้าที่ไปยังหน่วยปกครองท้องถิ่น ในทศวรรษที่ 
1980 การกระจายอํานาจได้กลายเป็นแนวหน้าของวาระแห่งการพัฒนาการปกครองและการพัฒนา
มนุษย์ที่ทั่วโลกให้ความสําคัญ 35 จึงทําให้มีการอธิบายความหมายการกระจายอํานาจของนักวิชาการ
ในหลากหลายมุมมอง กล่าวคือ 

Robertson Work มีความเห็นว่า การกระจายอํานาจเป็นการปรับโครงสร้างของผู้มีอํานาจ 
เพ่ือให้เกิดระบบการทํางาน ที่มีการกระจายความรับผิดชอบร่วมกันของรัฐส่วนกลางไปสู่องค์กรระดับ
ล่างของรัฐ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณภาพโดยรวมและประสิทธิผลในการปกครอง ตามอํานาจและ
ความสามารถที่องค์กรระดับล่างมีอยู่ 36 

ในขณะที่ Elizabeth Linda Yuliani 37 ได้รวบรวมความหมายของการกระจายอํานาจไว้ 
ดังน้ี Crook R., Manor J., Agrawal A. and Ribot J.38 มีความเห็นว่า การกระจายอํานาจ หมายถึง 
การโอนอํานาจจากรัฐส่วนกลางไปสู่ระดับล่างของรัฐ ในเรื่องเก่ียวกับ การเมือง - การบริหาร และเขต

                                                       

 34เรื่องเดียวกัน, หน้า 16. 
 35Robertson Work, Overview of Decentralization Worldwide : A Stepping 
stone to Improved Governance and Human Development. 2nd International 
Conference on Decentralisation Federalism: The Future of Decentralizing States? 25-
27 July 2002, (Manila : UNDP, 2002), p 5. 
 36Decentralizing governance is the restructuring of authority so that there is a 
system of co-responsibility between institutions of governance at the central, 
regional and local levels according to the principle of subsidiarity, thus increasing the 
overall quality and effectiveness of the system of governance, while increasing the 
authority and capabilities of sub-national levels. Ibid. p.5-6.  
  37Elizabeth Linda Yuliani, Decentralization, deconcentration and devolution : 
what do they mean?. Retrieved 15 January 2014 from http://www.cifor.or/ 
publications/pdf_files/ijterlaken/compilation.pdf, p. 1. 
 38Decentralisation is usually referred to as the transfer of powers from central 
government to lower levels in a political-administrative and territorial hierarchy. Ibid. p.1. 
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แดน (Territorial Hierarchy) อีกทั้ง Sayer et al.39 เห็นว่า การกระจายอํานาจยังครอบคลุมถึง การ
ถ่ายโอนอํานาจในการตัดสินใจในเร่ืองที่สําคัญ จากรัฐส่วนกลางไปยังภาค เทศบาลหรือท้องถิ่นด้วย 
ส่วน Morell 40 เห็นว่า การกระจายอํานาจเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 

นอกจากน้ี นักวิชาการของประเทศไทย ได้อธิบายความหมายของการกระจายอํานาจไว้ 
กล่าวคือ  ศาสตราจารย์ ดร. ประยูร กาญจนดุล ได้อธิบายว่า หลักการกระจายอํานาจปกครองเป็น
วิธีการที่รัฐมอบอํานาจปกครองบางส่วนให้องค์กรอ่ืนนอกจากองค์กรของราชการบริหารส่วนกลาง
จัดทําบริการสาธารณะบางอย่างโดยมีความเป็นอิสระตามสมควร ไม่ต้องขึ้นอยู่ภายใต้บังคับบัญชา
ของราชการบริหารส่วนกลาง เพียงแต่ขึ้นอยู่ในความกํากับดูแลเท่าน้ัน 41 อีกทั้งยังมีนักวิชาการอีก
หลายท่าน ได้อธิบายความหมายของการกระจายอํานาจ  ในลักษณะคล้อยตาม โดยสรุปได้ว่า 
"หลักการกระจายอํานาจปกครอง หมายถึง การที่รัฐมอบอํานาจในการปกครองบางส่วนให้หน่วย การ
ปกครองอ่ืน ที่ไม่ใช่ราชการบริหารส่วนกลางและมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน เพ่ือจัดทํา
บริการสาธารณะบางอย่างโดยมีความเป็นอิสระ (Autonome) ในการดําเนินการ โดยหน่วยการ
ปกครองอ่ืนน้ันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของราชการส่วนกลาง แต่อยู่ภายใต้การ"กํากับ
ดูแล"ของราชการส่วนกลางแทน โดยราชการส่วนกลางกํากับดูแลไม่ให้ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
กระทําการเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายกําหนด" 42 
 

                                                       

 39The term decentralisation is used to cover a broad range of transfers of the 
"locus of decision making" from central governments to regional, municipal or local 
governments. Ibid. p.1. 
 40Decentralization is "the means to allow for the participation of people and 
local governments. Ibid. p.1. 
 41ประยูร  กาญจนดุล ,  ปาฐกถา  เรื่ องการปกครองส่วนท้อง ถ่ินในประเทศไทย
(กรุงเทพมหานคร: สํานักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน, 2554), หน้า 14. 
 42ศาสตราจารย์พิเศษ ชาญชัย แสวงศักด์ิ ได้อธิบายว่า หลักการกระจายอํานาจ คือ การที่รัฐ
ถ่ายโอนอํานาจปกครองบางส่วนให้นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนอ่ืนนอกจากรัฐเพ่ือจัดทําบริการ
สาธารณะบางอย่างได้เองโดยมีความอิสระทางการปกครองและทางการคลัง ไม่ต้องอยู่ใต้บังคับบัญชา
ของรฐับาลส่วนกลาง เพียงแต่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐบาลส่วนกลางเท่าน้ัน ชาญชัย แสวงศกัด์ิ, 
เรื่องเดิม, หน้า 122. 
 ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ ได้อธิบายว่า กากระจายอํานาจปกครองเป็นอีก
วิธีการหน่ึงในการจัดการปกครองประเทศที่รัฐมอบอํานาจการปกครองบางส่วนให้กับองค์กรอ่ืน
นอกจากองค์กรของส่วนกลางเพ่ือจัดทําบริการสาธารณะบางอย่างโดยให้มีความเป็นอิสระ 
(autonome) ในการดําเนิน การและไม่อยู่ในการบังคับบัญชาของส่วนกลาง แต่จะอยู่ภายใต้การ
กํากับดูแลของส่วนกลาง นันทวัฒน์ บรมานันท์, เรื่องเดิม, หน้า 63. 
 รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา ได้อธิบายว่า หลักการกระจายอํานาจปกครอง หมายถึง 
การที่รัฐมอบอํานาจในการปกครองบางส่วนให้หน่วยการปกครองอ่ืน (ราชการส่วนท้องถิ่น) ที่ไมใ่ช่ 
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2.1.2  ลักษณะสําคัญของการกระจายอํานาจ 
2.1.2.1  รัฐมอบอํานาจในการปกครองบางส่วนให้แก่หน่วยงานทางปกครองอ่ืนเพ่ือ

จัดทําบริการสาธารณะ 
การที่รัฐมีภารกิจพ้ืนฐานในการรักษาความมั่นคงของรัฐ การดูแลความสงบเรียบร้อย

และความปลอดภัยให้แก่ประชาชน การป้องกันการรุกรานจากต่างชาติ การดําเนินการทางการทูต
และการสร้างสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ อีกทั้งจัดให้มีระบบการวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาท เพ่ือให้
ประชาชนภายในรัฐอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยรัฐจะต้องจัดทําภารกิจเหล่าน้ีให้สําเร็จ เน่ืองจาก
ภารกิจดังกล่าวคือเหตุผลของการเกิดขึ้นของรัฐ และทําให้มีความจําเป็นที่จะต้องมีรัฐบาลมาดูแล 
รับผิดชอบจัดทําภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนท้ังหลายที่รวมตัวกันก่อให้เกิดรัฐ
ขึ้น 43 

ในกาลต่อมาสังคมมีการพัฒนากอปรกับจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมขึ้น จึงส่งผลให้รัฐต้อง
ขยายขอบเขตของภารกิจ จากเดิมที่จัดทําเฉพาะภารกิจพ้ืนฐาน รัฐได้ขยายบทบาทและจัดทําบริการ
สาธารณะต่างๆ ที่จําเป็นเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน อาทิเช่น การจัดระบบการศึกษา 
การรักษาพยาบาล การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจัดระบบสังคมสงเคราะห์     เป็นต้น การ
จัดทําบริการสาธารณะมากข้ึนเช่นน้ี ย่อมทําให้รัฐไม่สามารถดําเนินกิจการต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนทั่วทั้งประเทศได้พร้อมกัน เป็นเหตุให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางของรัฐไม่ได้รับ
ประโยชน์จากบริการสาธารณะที่รัฐจัดทําอย่างทันท่วงที การจัดทําบริการสาธารณะของรัฐจึงไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทั่วทั้งประเทศ อีกทั้งในแต่ละพ้ืนที่ประชาชนมีความ
ต้องการบริการสาธารณะที่แตกต่างกัน 44 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น รัฐจึงต้องมอบอํานาจในการปกครองบางส่วนให้แก่
หน่วยงานทางปกครองอ่ืน เพ่ือจัดทําบริการสาธารณะ อํานาจที่รัฐมอบให้น้ีเป็นอํานาจหน้าที่
โดยทั่วไปที่เก่ียวกับการปกครองและพัฒนาท้องที่ การกําหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การออก
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่ใช้บังคับแก่ประชาชนในท้องที่น้ันๆ ให้ปฏิบัติตาม เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและความสงบสุขในท้องที่ ทั้งยังจัดทําบริการสาธารณะต่างๆ เช่น จัดให้มีไฟฟ้า นํ้าประปา 

                                                       

ราชการบริหารส่วนกลาง เป็นผู้จัดทําบริการสาธารณะบางอย่างโดยมีความเป็นอิสระตามสมควร โดย
หน่วยการปกครองอ่ืนน้ันไม่อยู่ภายใต้การ"ควบคุมบังคับบัญชา"ของราชการส่วนกลาง แต่อยู่ในการ
กํากับดูแลของราชการส่วนกลางแทน โดยราชการส่วนกลางกํากับดูแลไม่ให้ราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่นกระทําการเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายกําหนด มานิตย์ จุมปา, คําอธิบายกฎหมายปกครอง 
เล่ม2 ว่าด้วยการจัดระเบียบราชการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), หน้า 4. 
 43สุรพล นิติไกรพจน์, การปรับปรุงโครงสร้างทางกฎหมายในการจัดองค์กรภาคมหาชน : 
ความเป็นไปได้และแนวทางในการตรากฎหมายจัดต้ังองค์กรของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สํานักงาน ก.พ., 2541), 
หน้า 5-8. 
 44ชาญชัย แสวงศักด์ิ, เรื่องเดิม, หน้า 125. 
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การป้องกันและระงับสาธารณภัย การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องที่ ให้แก่หน่วยงานทางปกครองอ่ืนที่มิใช่ราชการ
บริหารจากรัฐส่วนกลาง ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากรัฐส่วนกลาง โดยมีสมาชิกและคณะ
ผู้บริหารมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนในท้องที่ การกระจายอํานาจเช่นน้ี เป็นการเปิด
โอกาสให้ประชาชนดูแลท้องที่ของตนเอง จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องที่น้ัน เพราะแต่ละท้องที่อยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางของรัฐ รัฐย่อมไม่สามารถเข้าใจ
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดีเหมือนกับประชาชนในท้องที่  

2.1.2.2  หน่วยงานทางปกครองมีความเป็นอิสระทางการปกครองอยู่ภายใต้การ
กํากับดูแลของรัฐ 

หน่วยงานทางปกครองมีความเป็นอิสระทางการปกครอง (autonomy) ซึ่งความเป็น
อิสระน้ีไม่ได้หมายความว่ามีเอกราช (independence) แต่หมายความถึงความเป็นอิสระในการมี
ฐานะเป็นนิติบุคคลแยกจากรัฐส่วนกลาง มีบุคลากร มีงบประมาณเป็นของตนเอง และไม่อยู่ภายใต้
การบังคับบัญชาจากรัฐส่วนกลาง45 หน่วยงานทางปกครองจึงสามารถดําเนินกิจการต่างๆ ตามอํานาจ
หน้าที่ได้เองโดยไม่ต้องรอรับคําสั่งจากรัฐส่วนกลาง เน่ืองจากรัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่หน่วยงาน
ทางปกครอง ในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องที่ แต่การให้อิสระทางการ
ปกครองน้ี รัฐส่วนกลางยังคงมีอํานาจในการกํากับดูแล หน่วยงานทางปกครองเท่าที่จําเป็น ตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติให้อํานาจไว้เท่าน้ัน ซึ่งการกํากับดูแลน้ีต้องเป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องที่และเพ่ือประโยชน์ของรัฐเป็นส่วนรวม ทั้งน้ีต้องไม่ทําลายสถานะของหน่วยงาน
ทางปกครองที่ได้รับการกระจายอํานาจด้วย 46 

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับหน่วยงานทางปกครองที่ได้รับการกระจายอํานาจ  จึง
ไม่ใช่ความสัมพันธ์ในแง่ของการควบคุมบังคับบัญชา ซึ่งผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งการใดๆ ตามที่ตน
เห็นว่าเหมาะสม สั่งให้แก้ไข ยกเลิก เพิกถอนคําสั่งหรือการกระทําของผู้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาได้
เสมอ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ การใช้อํานาจบังคับบัญชาจึงต้องกระทําโดยชอบด้วย
กฎหมาย การควบคุมบังคับบัญชาจึงมีความแตกต่างกับการกํากับดูแลอย่างสิ้นเชิง ซึ่งการกํากับดูแล
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรหรือบุคคลที่มีอํานาจ กํากับดูแล ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย
ของการกระทําขององค์กรที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแล เพ่ือให้องค์กรน้ันปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยการกํากับดูแลจะกระทําได้เฉพาะที่มีกฎหมายบัญญัติให้อํานาจไว้เท่าน้ัน 47 ดังน้ันจึงสามารถแบ่ง
การกํากับดูแลออกได้เป็น 5 กรณี 48 คือ 

                                                       

  45ตระกูล มีชัย, การกระจายอํานาจ, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันนโยบายศึกษา, 2538), หน้า 
7. 
 46สมคิด เลศิไพฑูรย์, รวบบทความกฎหมายปกครองท้องถ่ิน, (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพ์นิติธรรม, 2539), หน้า 44-45. 
 47ชาญชัย แสวงศักด์ิ, เรื่องเดิม, หน้า.123-124. 
  48บูฆอรี ยีหมะ, การปกครองทอ้งถ่ินไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2550), หน้า 23-24. 
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1)  การกํากับดูแลโดยกฎหมาย คือ การที่รัฐออกกฎหมายกําหนดอํานาจ
หน้าที่ให้แก่หน่วยงานทางปกครองที่ได้รับการกระจายอํานาจ หน่วยงานทางปกครองจะดําเนินกิจการ
ใดๆ ก็ต้องเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายบัญญัติไว้ จะกระทํานอกเหนืออํานาจหน้าที่ไม่ได้ 

2)  การกํากับดูแลโดยการตรวจสอบ คือ การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
นายอําเภอ ในฐานะตัวแทนของรัฐส่วนกลาง ทําหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานทาง
ปกครองที่ได้รับการกระจายอํานาจ ให้ปฏิบัติการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องที่และประโยชน์ส่วนรวมของรัฐ 

3)  การกํากับดูแลโดยรัฐมีอํานาจยุบองค์กรหรือบุคคลพ้นจากตําแหน่ง คือ 
การที่องค์กรของหน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลผู้มีอํานาจบริหาร กระทําการใดๆอันเป็นการฝ่าฝืน
ต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิการของประชาชนในท้องที่ หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการ
ไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที่ รัฐมีอํานาจยุบองค์กรหรือสั่งให้บุคคลผู้มีอํานาจบริหารพ้นจากตําแหน่งได้ 

4)  การกํากับดูแลโดยวิธีให้เงินอุดหนุน คือ ทุกปีรัฐส่วนกลางจะจัดสรรเงิน
อุดหนุนให้แก่หน่วยงานทางปกครองที่ได้รับการกระจายอํานาจ สามารถแยกได้เป็น 2 กรณีคือ เงิน
อุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งเงินอุดหนุนทั่วไปน้ันสามารถนําไปใช้ในด้านใดก็ได้เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องที่ ส่วนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รัฐส่วนกลางจะกําหนด
กิจการที่จะสามารถนําไปใช้ได้ รัฐจึงมีความชอบธรรมที่จะควบคุมหรือกําหนดเง่ือนไขการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจได้ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐ แต่ถ้าหน่วยงานทางปกครองไม่ขอ
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ก็จะไม่ถูกกํากับดูแลโดยรัฐเลย การกํากับดูแลวิธีการน้ีจึงเป็นการกํากับดูแล
ทางอ้อมเท่าน้ัน 

5)  การกํากับดูแลโดยระเบียบการคลัง คือ การกํากับดูแลกรณีน้ี จะเป็น
ในรูปของการกําหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ในเรื่องที่เก่ียวกับรายได้ ทรัพย์สิน งบประมาณ การเบิกจ่าย        
การตรวจสอบบัญชี ของหน่วยงานทางปกครองที่ได้รับการกระจายอํานาจ ซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐกําหนด 

2.1.2.3  หน่วยงานทางปกครองมีงบประมาณเป็นของตนเอง 
เมื่อรัฐส่วนกลางกระจายอํานาจทางปกครองให้แก่หน่วยงานทางปกครองดําเนินการ

บริหารและจัดทําบริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องที่แล้ว 
หน่วยงานทางปกครองที่ได้รับการกระจายอํานาจจะสามารถดําเนินการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เมื่อมีงบประมาณเป็นของหน่วยงานทางปกครองเอง โดยที่มาของงบประมาณน้ี มาจาก 4 ส่วน
ด้วยกันคือ 1.งบประมาณที่ได้มาจากการจัดเก็บของหน่วยงานทางปกครองที่ได้รับการกระจายอํานาจ
ในแต่ละท้องที่ ซึ่งมีสัดส่วนน้อยที่สุดของงบประมาณทั้งหมด 2.งบประมาณที่กฎหมายกําหนดให้เป็น
ของหน่วยงานทางปกครองที่ได้รับการกระจายอํานาจ ซึ่งรัฐส่วนกลางทําหน้าที่จัดเก็บให้ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ แล้วส่งมอบให้แก่หน่วยงานทางปกครองน้ันๆ ทั้งหมด 3.งบประมาณจาก
ภาษีอากรที่รัฐส่วนกลางจัดสรรให้ และ 4.งบประมาณที่ได้รับจากเงินอุดหนุนจากรัฐส่วนกลาง โดย
งบประมาณส่วนน้ีมีสัดส่วนมากที่สุดของงบประมาณทั้งหมด งบประมาณส่วนน้ีจึงมีผลต่อความเป็น
อิสระในการปกครองตนเองเป็นอย่างมาก ถ้าเงินอุดหนุนจากรัฐส่วนกลางมาก ความเป็นอิสระในการ
ปกครองตนเองของหน่วยงานทางปกครองที่ได้รับการกระจายอํานาจก็จะลดลง เพราะจะต้อง
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ดําเนินการตามนโยบายของรัฐส่วนกลางตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้ 49 ดังน้ัน งบประมาณ
ของหน่วยงานทางปกครองที่ได้รับการกระจายอํานาจเป็นเรื่องที่มีความสําคัญในการจัดทําบริการ
สาธารณะเป็นอย่างมาก ถ้าหากไม่มีงบประมาณเป็นของตนเองแล้ว การดําเนินการและการ
บริหารงานต่างๆ ก็จะไม่มีความเป็นอิสระและไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องที่ได้ เพราะต้องดําเนินการตามนโยบายของรัฐส่วนกลาง ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่ง
นโยบายของรัฐส่วนใหญ่ไม่มีความเหมาะสมกับบางท้องที่ จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ทั้งหมดทั่วทั้งประเทศ หน่วยงานทางปกครองที่ได้รับการกระจายอํานาจจึงควรมี
ทรัพยากรด้านงบประมาณดังต่อไปน้ี 50 

1)  หน่วยงานทางปกครองที่ได้รับการกระจายอํานาจควรมีงบประมาณ
เป็นของตนเองอย่างเพียงพอ และมีอํานาจที่จะใช้งบประมาณน้ันอย่างเสรีภายในขอบเขตของอํานาจ
ของท้องที่น้ันๆ ถ้าหากมีงบประมาณน้อยกว่ารายจ่ายที่เกิดขึ้นในองค์กร การดําเนินการขององค์กรใน
การจัดทําบริการสาธารณะก็ไม่อาจดําเนินการได้ ส่งผลกระทบต่อประชาชนในท้องที่ ทําให้ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อน หน่วยงานทางปกครองจึงควรมีงบประมาณอย่างเพียงพอ และมีอํานาจที่จะใช้
งบประมาณอย่างอิสระไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาจากรัฐส่วนกลาง 

2)  การจัดสรรทรัพยากรด้านงบประมาณแก่หน่วยงานทางปกครองที่ได้รับ
การกระจายอํานาจ จะต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับภารกิจที่องค์กรน้ันๆต้องปฏิบัติ และทรัพยากรน้ัน
จะต้องมีอยู่อย่างสม่ําเสมอและเกิดขึ้นใหม่ได้ เพ่ือให้องค์กรสามารถจัดทําบริการสาธารณะได้อย่าง
ต่อเน่ืองและเพียงพอต่อการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ อีกทั้ง การท่ีรัฐส่วนกลางได้มอบหมาย
ภารกิจให้แก่หน่วยงานทางปกครองเพ่ิมขึ้น จะต้องมีการจัดสรรงบประมาณที่จําเป็นต่อการ
ดําเนินการให้แก่หน่วยงานทางปกครองที่ได้รับการกระจายอํานาจนั้นด้วย เพ่ือให้สามารถดําเนินการ
จัดทําภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และไม่ไปกระทบต่องบประมาณที่จะ
ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะอ่ืนที่จะต้องจัดทําอยู่แล้วด้วย 

3)  หน่วยงานทางปกครองที่ได้รับการกระจายอํานาจจะต้องมีทรัพยากร
ด้านงบประมาณในสัดส่วนที่เหมาะสม ในการจัดเก็บภาษีท้องที่ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ      
โดยองค์กรน้ันๆ มีอํานาจในการกําหนดอัตราที่เหมาะสมได้ เน่ืองจากในแต่ละท้องที่มีทรัพยากรท่ี
สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนแตกต่างกัน หน่วยงานทางปกครองจึงควรมีอํานาจในการกําหนด
อัตราการจัดเก็บภาษีที่เหมาะสมได้ เพ่ือให้เกิดความสมดุลในการจัดทําบริการสาธารณะ และไม่
กระทบต่อประชาชนเกินสมควร 

4)  ภาษีอากรซึ่งหน่วยงานทางปกครองที่ได้รับการกระจายอํานาจมีสิทธิ
เก็บได้เองหรือที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐส่วนกลาง ควรมีหลักประกันว่าจะได้รับการจัดสรรที่มีลักษณะ
ทั่วไปและยืดหยุ่นได้อย่างเพียงพอที่จะทําให้องค์กรสามารถใช้จ่ายได้ทันกับบริการสาธารณะที่ต้อง

                                                       

 49อภิชาต สถิตนิรามัย, รัฐธรรมนูญ การกระจายอํานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2555), หน้า 58-64. 
  50สมคิด เลศิไพฑูรย์, กฎหมายปกครองท้องถ่ิน, (กรุงเทพมหานคร: เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550), 
หน้า 112. 



24 
 

จัดทํา ถ้าหากไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ทันท่วงทีกับบริการสาธารณะที่จัดทําแล้ว การจัดทํา
บริการสาธารณะน้ันๆ ก็จะเกิดความล่าช้า ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องที่ได้ 

จากข้อความดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การมีงบประมาณเป็นของตนเองของ
หน่วยงานทางปกครองที่ได้รับการกระจายอํานาจ มีความสําคัญเป็นอย่างมากในการดําเนินการ
บริหารและการจัดทําบริการสาธารณะต่างๆ ในท้องที่ ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์
ขององค์กร นอกจากความเป็นอิสระในการปกครองตนเองแล้ว การมีงบประมาณเป็นของตนเองก็เป็น
ส่วนสําคัญที่จะทําให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนในการปกครองตนเองได้ตามหลักการกระจายอํานาจ  
 

2.1.3  รูปแบบของการกระจายอํานาจ 
2.1.3.1  การกระจายอํานาจทางกิจการ หรือที่เรียกว่าการกระจายอํานาจทาง

เทคนิค (Decentralization by Service or Technique) เมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุค
สมัย ประชาชนมีความต้องการมากขึ้น ภารกิจของรัฐที่จัดทําจึงไม่ได้มีเพียงการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความม่ันคงภายในเท่าน้ัน แต่รัฐจะต้องจัดทําบริการสาธารณะตามความต้องการของ 
ประชาชน เช่น การไฟฟ้า การประปา การส่ือสาร เป็นต้น โดยกิจการดังกล่าวจะต้องอาศัยความรู้
ความชํานาญทางเทคโนโลยีแขนงใดแขนงหนึ่งเป็นพิเศษ ซึ่งต้องอาศัยความคล่องตัวไม่อยู่
ภายใต้กฎระเบียบของทางราชการจึงจะทําให้กิจการเหล่าน้ันมีประสิทธิภาพ รัฐจึงต้องกระจาย
อํานาจในการจัดทําบริการสาธารณะอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่องค์การ ซึ่งไม่ได้อยู่ในสังกัดของ
ราชการส่วนกลาง มีฐานะเป็นนิติบุคคล ไปจัดทําด้วยเงินทุนและเจ้าหน้าที่ขององค์การน้ันเอง แต่อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของราชการส่วนกลาง โดยวิธีการกระจายอํานาจทางกิจการน้ีไม่ใช่การกระจาย
อํานาจทางปกครองเช่นเดียวกับการกระจายอํานาจทางพ้ืนที่ แต่เป็นการมอบให้องค์การของรัฐบาล
หรือรัฐวิสาหกิจจัดทําบริการสาธารณะซึ่งไม่ถูกจํากัดขอบเขตของพ้ืนที่ โดยจะจัดทําบริการให้แก่
ประชาชนทั่วทั้งประเทศหรือทําเฉพาะในเขตหน่ึงเขตใดก็ได้ 51 

2.1.3.2  การกระจายอํานาจทางพื้นที่ หรือที่เรียกว่า การกระจายอํานาจทางเขต
แดน (Decentralization Territorial) มีที่มาจากแนวคิดทางการเมือง ซึ่งให้ความสําคัญกับการ
เลือกต้ัง การกระจายอํานาจรูปแบบนี้จึงต้องมีการจัดต้ังองค์กรปกครองทางเขตแดน ที่มีการเลือกต้ัง
ผู้บริหาร มีเจ้าหน้าที่เป็นอิสระจากราชการส่วนกลาง ราชการส่วนกลางไม่มีอํานาจบังคับบัญชา   แต่
มีเพียงอํานาจกํากับดูแลเท่าน้ัน และองค์กรปกครองทางเขตแดนดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะอย่าง
อิสระด้วยงบประมาณของตนเอง 52 ซึ่งกล่าวโดยละเอียดได้ดังต่อไปน้ี 

1)  การแยกหน่วยงานเป็นอิสระจากส่วนกลางโดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
การมีสถานะเป็นนิติบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นลักษณะ

สําคัญของการกระจายอํานาจ อันจะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการปกครองตนเอง
อย่างแท้จริง ซึ่งการเป็นนิติบุคคลน้ีจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสภาพบุคคลแยกต่างหาก

                                                       

 
51ประยูร กาญจนดุล, ปาฐกถา เรื่องการปกครองส่วนท้องถ่ินในประเทศไทย, เรื่องเดิม, 

หน้า 17-18. 
 52นันทวัฒน์ บรมานันท์, เรื่องเดิม, หน้า 63-64. 
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จากราชการส่วนกลาง มีสิทธิหน้าที่เป็นของตนเอง สามารถจัดทําบริการสาธารณะและกระทําการใดๆ 
ได้ตามดุลพินิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต้องรอคําสั่งจากราชการส่วนกลาง อันจะทําให้
ราชการส่วนกลางไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้      
แต่ราชการส่วนกลางคงทําหน้าที่เพียงกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ปฏิบัติหน้าที่โดย
ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ซึ่งจะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน อีกทั้งการมี
ฐานะเป็นนิติบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
กระทําการใดๆ ที่มีผลเป็นการก่อนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนได้ โดยไม่ต้องกระทํา
การผ่านนิติบุคคลอ่ืน กอปรกับการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสภาพบุคคลแยกต่างหากจากสภา
ท้องถิ่นและฝ่ายบริหาร จะทําให้การก่อนิติสัมพันธ์และผลของการก่อนิติสัมพันธ์เป็นไปโดยต่อเน่ือง
ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ตาม 
นอกจากน้ีการมีฐานะเป็นนิติบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังสามารถเป็นผู้ทรงกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพย์สิน ดําเนินคดีทางศาล หรือสิทธิอ่ืนๆตามที่กฎหมายกําหนดได้อีกด้วย 53 
   จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การแยกหน่วยงานเป็นอิสระจากส่วนกลางโดยมี
ฐานะเป็นนิติบุคคล มีความสําคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ไม่เช่นน้ันแล้วองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะไม่สามารถใช้อํานาจที่มีตอบสนองและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
อย่างเต็มที่ แต่ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของราชการส่วนกลาง ไม่มีความเป็นอิสระตามที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) ได้กําหนดไว้ 
   2)   ประชาชนมีสิทธิเลือกต้ังสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น54 
   การเลือกต้ังถือว่าเป็นสาระสําคัญของการกระจายอํานาจปกครอง ถ้ามีการ
เลือกต้ังทั้งสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ก็นับได้ว่ามีการกระจายอํานาจอย่างสมบูรณ์ และยัง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(พ.ศ. 2550) มาตรา 284 ได้
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสภาท้องถิ่น ซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน
และคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน หรือมาจาก
ความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น โดยการเลือกต้ังน้ันให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
และมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี  
   เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
มาจากการเลือกต้ังโดยประชาชนในท้องถิ่น ก็ถือได้ว่าประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปกครองท้องถิ่นแล้ว อีกทั้งบุคลากรท่ีประชาชนเลือกน้ัน ยังเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น มีความใกล้ชิด
กับประชาชนและปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นจึงสามารถรับรู้ถึงความต้องการของ
ประชาชนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี  

                                                       

  53สมคิด เลศิไพฑูรย์, กฎหมายการปกครองท้องถ่ิน, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2549), หน้า 25-26. 
 

54ชาญชัย แสวงศักด์ิ, เรื่องเดิม, หน้า 160. 
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   ดังน้ัน ถ้าไม่มีการเลือกต้ังเลย ก็ไม่นับว่ามีการกระจายอํานาจปกครอง
ให้แก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง ด้วยเหตุน้ีหลักการกระจายอํานาจปกครองจึงมีหลักการตรงกันข้ามกับ
หลักการรวมอํานาจปกครองซึ่งถือว่าการแต่งต้ังเป็นสาระสําคัญ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหน่ง
ต่างๆได้รับการแต่งต้ังจากส่วนกลางทั้งสิ้น 
   3)  ความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง  
   กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความเป็นอิสระที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายได้เอง โดยไม่ต้องรับคําสั่งหรืออยู่ภายใต้การบังคับบัญชาตามลําดับช้ันของ
ราชการส่วนกลาง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการและดําเนินการได้ด้วย
งบประมาณและเจ้าหน้าที่ของตนเอง 55 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการ
ปกครองตนเอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) มาตรา 281 ได้กําหนดให้รัฐจะต้อง
ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทํา
บริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ และมาตรา 283 ได้กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะ เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และมีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การ
จัดทําบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ โดยต้องคํานึงถึงความสอดคล้องในการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย 
   ดังน้ัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการปกครองตนเอง 
ราชการส่วนกลางจะเข้ามาควบคุมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามคําสั่งไม่ได้ คงทําได้เพียง 
กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จําเป็น ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดไว้อย่าง
ชัดเจนและสอดคล้องกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการกํากับดูแลน้ีจะทําได้เฉพาะที่
มีกฎหมายให้อํานาจไว้และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น หรือ
ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวมซึ่งจะกระทบถึงสาระสําคัญในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถิ่นไม่ได้ ไม่เช่นน้ันแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนได้ในทันที แต่ทําหน้าที่ได้เพียงส่งต่อข้อเรียกร้องเข้าสู่ราชการส่วนกลาง และรอปฏิบัติตาม
คําสั่งจากราชการส่วนกลางเท่าน้ัน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายเพ่ิมขึ้นจากการรอคอยการ
แก้ไขปัญหา ซึ่งทําให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้ตอบสนองและก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ 56 
   4)  มีเจ้าหน้าที่เป็นของตนเองแยกจากส่วนกลาง 
   ในการดําเนินการและจัดทําบริการสาธารณะต่างๆขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น คงไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย หากไม่มีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดําเนินงาน ซึ่งจะไม่สามารถปฏิบัติงานให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของท้องถิ่นได้ การบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ
อย่างย่ิงต่อการปฏิบัติงานและเพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างและอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง

                                                       

  55ประยูร กาญจนดุล, เรื่องเดิม, หน้า 16. 
 

56เรื่องเดียวกัน, หน้า 16. 
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ส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) มาตรา 288 จึงได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจ
พิจารณา การแต่งต้ัง การโยกย้าย การเลื่อนตําแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน การลงโทษและการให้
ข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากตําแหน่ง ตามความเหมาะสมและความ
จําเป็นของแต่ละท้องถิ่น เพ่ือให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นจําเป็นต้องมีอํานาจในการปกครองและบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ของตน เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ต่างๆเป็นไปในแนวทางเดียวกันตามนโยบายของผู้บริหาร และตรงกับความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น ในทางกลับกันถ้ามีการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่มาจากส่วนกลาง  ผู้มีอํานาจปกครองและบังคับ
บัญชาเจ้าหน้าที่ก็คือราชการส่วนกลาง  เจ้าหน้าที่ก็จะไม่ให้ความสําคัญต่อนโยบายหรือคําสั่งใดๆของ
ผู้บริหารท้องถิ่นแต่จะปฏิบัติตามคําสั่งจากราชการส่วนกลาง  เพราะผู้บริหารท้องถิ่นไม่มีอํานาจ
บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะทําให้เกิดปัญหาในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
อย่างมาก 57 
   ดังน้ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรมีเจ้าหน้าที่เป็นของตนเองแยก
จากราชการส่วนกลาง เพ่ือให้การทํางานเกิดประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นน้ัน 
   5)  มีงบประมาณและรายได้เป็นของตนเอง 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถบริหารงานให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
น้ัน นอกจากต้องอาศัยความรู้ความสามารถในการทํางานแล้ว จําเป็นต้องมีงบประมาณเป็นของ
ตนเอง เพ่ือจัดทําบริการสาธารณะตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 283ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระ
ในเรื่องการเงินและการคลัง และยังกําหนดให้มีกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
เพ่ือกําหนดการแบ่งอํานาจหน้าที่และจัดสรรรายได้ระหว่างราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยคํานึงถึงการ
กระจายอํานาจเพ่ิมขึ้นตามระดับความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ เพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะได้อย่างเต็มที่ด้วยงบประมาณ
ของตนเอง 
   แต่อย่างไรก็ตาม งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจาก
ราชการส่วนกลางและที่จัดเก็บเอง ไม่เพียงพอต่อการดําเนินการใดๆ เน่ืองจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะที่จําเป็นหลายประการและเพ่ิมจํานวนขึ้นเรื่อยๆ แต่
อํานาจหน้าที่ในการจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอย่างจํากัด และรายได้ที่มาจากภาษี 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ก็ไม่สามารถจัดเก็บได้ทั้งหมด เพราะยังมีภาษีที่ราชการส่วนกลางเป็นผู้จัดเก็บอยู่ 
ทําให้ขาดความเป็นอิสระทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากราชการส่วนกลาง มาจัดทําบริการสาธารณะตามความต้องการ

                                                       

 57สมคิด เลศิไพฑูรย์, กฎหมายการปกครองท้องถ่ิน, กรุงเทพมหานคร: เอ็กซเปอร์เน็ท, 
2550), หน้า 69-75. 



28 
 

ของประชาชน ซึ่งจะมีการพิจารณาเป็นรายกรณีไป อันเป็นการใช้จ่ายงบประมาณตามคําสั่งของ
ราชการส่วนกลาง ส่งผลให้เป็นการจัดทําบริการสาธารณะตามความต้องการของราชการส่วนกลาง
ไม่ใช่ของประชาชนในท้องถิ่น การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะถูกแทรกแซงโดย
ราชการส่วนกลาง ซึ่งไปตัดทอนความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย58 
   ดังน้ัน เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณและรายได้เป็นของ
ตนเอง ย่อมกําหนดการบริหารงบประมาณได้อย่างอิสระตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
ไม่ต้องพ่ึงพางบประมาณจากราชการส่วนกลาง ซึ่งความเป็นอิสระในเรื่องงบประมาณและรายได้น้ีถือ
ได้ว่าเป็นองค์ประกอบของการกระจายอํานาจทางปกครองอย่างแท้จริงด้วย 
   จากข้อความข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า การกระจายอํานาจทางพื้นที่ คือ การที่
ราชการส่วนกลางกระจายอํานาจในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทําภายในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ซึ่งการบริหารงานลักษณะน้ีเรียกว่า การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 59 
   อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า รูปแบบของการกระจายอํานาจทั้งสองน้ันมีความ
แตกต่างกัน โดยการกระจายอํานาจทางพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทําบริการ
สาธารณะได้ภายในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าน้ัน ส่วนการกระจายอํานาจทาง
กิจการ องค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจจะจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนท่ัวทั้งประเทศ
หรือทําเฉพาะในเขตหน่ึงเขตใดก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบการกระจายอํานาจทั้งสองน้ี ต้องอยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของราชการส่วนกลางเช่นเดียวกัน 
 
2.2  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถ่ิน 
 
 ในปัจจุบันเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน มีความต่ืนตัวค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น โดยถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าร่วม
ได้ง่าย ซึ่งเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง    
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทํา ในสิ่งที่มีผลกระทบ
ต่อตนเองหรือชุมชน  
 นอกจากน้ี หากพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) จะพบว่า
รัฐธรรมนูญฉบับน้ีมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ท้องถิ่น ดังจะเห็นได้จาก มาตรา 285 ถึงมาตรา 287 60 ได้บัญญัติรับรองให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง

                                                       

 58เรื่องเดียวกัน, หน้า 43-45. 
  59ชาญชัย แสวงศักด์ิ, เรื่องเดิม, หน้า 131. 
 60มาตรา 285  ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นว่าสมาชิกสภา
ท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันไม่สมควร
ดํารงตําแหน่งต่อไป ให้มีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
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ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิถอดถอน ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น ให้พ้นจาก
ตําแหน่งได้ และยังมีสิทธิร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพ่ือให้พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น อีกทั้ง 
ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย  
 

2.2.1  ความหมายของการมีส่วนร่วม (Meaning of Participation) 
ในอดีตประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสังคมต้ังแต่เริ่มเกิดชุมชนมนุษย์ การ

มีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นน้ันมีหลายรูปแบบและหลากหลายวิธีการ ขึ้นอยู่กับกิจกรรมท่ีเข้าไปมีส่วนร่วม จึง
ไม่สามารถนิยามความหมายของการมีส่วนร่วมได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน61 อีกทั้ง ความหมายของ
การมีส่วนร่วมของประชาชนยังเปล่ียนแปลงไปตามบริบทของสังคม สมัยก่อนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน หมายถึง การมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยให้ความสําคัญในเรื่องการใช้สิทธิเลือกต้ัง ซึ่งถือ
ว่าเป็นการที่ประชาชนมีส่วนร่วมโดยอ้อม(Indirect Participation) แต่ในปัจจุบัน สังคมได้ให้
ความสําคัญกับการที่ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรง (Direct Participation) มากขึ้นจึงส่งผลให้
ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนมีขอบเขตกว้างขวางขึ้น 62 

                                                                                                                                                           

ผู้บริหารท้องถิ่นผู้น้ันพ้นจากตําแหน่ง ทั้งน้ี จํานวนผู้มีสิทธิเข้าช่ือ หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าช่ือ การ
ตรวจสอบรายช่ือ และการลงคะแนนเสียง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา 286  ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นเพ่ือให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ 
 จํานวนผู้มีสิทธิเข้าช่ือ หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าช่ือ รวมทั้งการตรวจสอบรายช่ือ ให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา 287  ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าวได้ด้วย 
 ในกรณีที่การกระทําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในท้องถิ่นในสาระสําคัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดให้
ประชาชนทราบก่อนกระทําการเป็นเวลาพอสมควร และในกรณีที่เห็นสมควรหรือได้รับการร้องขอ
จากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อน
การกระทําน้ัน หรืออาจจัดให้ประชาชนออกเสียงประชามติเพ่ือตัดสินใจก็ได้ ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการดําเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทํา
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และกํากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ในการจัดทํางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคสาม ให้นําบทบัญญัติ
มาตรา ๑๖๘ วรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 61ปรัชญา เวสารัชช์, รายงานการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาชนบท,  (กรุงเทพมหานคร: สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2528), หน้า 3. 
 62อรทัย ก๊กผล, คู่คิด คู่มือ การมีส่วนร่วมของประชาชนสาํหรับนักบริหารท้องถ่ิน, 
(กรุงเทพมหานคร: จรัญสนิทวงศ์การพิมพ์, 2552), หน้า 17. 
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 การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย      ได้มีโอกาส
ให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ให้คําแนะนํา ปรึกษาหารือ ร่วมว่างแผนและร่วมปฏิบัติ ตลอดจนการ
ควบคุมโดยตรงจากประชาชน ในกิจกรรมต่างๆที่มีผลต่อการดํารงชีวิตของประชาชน โดยการมีส่วน
ร่วมดังกล่าวจะนําไปสู่การกําหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐบาล การมีส่วนร่วมของประชาชน
จึงเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม เพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจ ลดค่าใช้จ่ายและการ
สูญเสียเวลาในการสร้างฉันทามติ เพ่ิมความง่ายในการนําไปปฏิบัติ และยังช่วยหลีกเลี่ยงการ
เผชิญหน้าใน กรณีที่ร้ายแรงที่สุด ซึ่งนําไปสู่ความขัดแย้ง อีกทั้งเป็นการดํารงไว้ซึ่งความน่าเช่ือถือและ
ความชอบธรรมในการตัดสินใจ และช่วยให้ทราบถึงความห่วงกังวลของประชาชนและค่านิยมของ
สาธารณชน ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางปกครอง รวมทั้งเป็นการพัฒนาความเช่ียวชาญและ
ความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน 63 
 นอกจากน้ี มีนักวิชาการได้อธิบายความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้หลากหลาย
มุมมอง กล่าวคือ  
 Jame L. Creighton ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ในหนังสือ The Public Participation 
Handbook: Making Better Decisions through Citizen Involvement ว่า     การมีส่วนร่วม
ของประชาชน เป็นกระบวนการที่ประชาชน มีความห่วงกังวล มีความต้องการและมีคุณค่าในการมี
ส่วนร่วมกับรัฐในการตัดสินใจเร่ืองที่สําคัญ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการ
สื่อสารสองทางที่มีความสัมพันธ์กัน โดยมีเป้าหมายโดยรวมเพ่ือที่จะทําให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและ
ได้รับ การสนับสนุนจากประชาชน64 
 ในขณะที่นักวิชาการของประเทศไทยได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ดังน้ี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย ก๊กผล ได้อธิบายว่า "การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public 
Praticipation) หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปร่วมในการกําหนดกฎเกณฑ์ นโยบาย 
กระบวนการบริหารและการตัดสินใจ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนอย่าแท้จริง ทั้งน้ี ต้องอยู่บนพ้ืนฐาน
ของการที่ประชาชนจะต้องมีอิสระในทางความคิด มีความรู้ ความสามารถในการกระทํา และมีความ
เต็มใจที่จะเข้าร่วมต่อกิจกรรมน้ันๆ" 65 และ ดร. ถวิลวดี บุรีกุล ได้อธิบายว่า "การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เป็นการกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง และการบริหารเก่ียวกับการ

                                                       
63เจมส์ แอล เครตัน, คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจของชมุชน,  

แปลจาก  A Guide Book for Involving Citizens in Community Decision Making, โดย วันชัย 
วัฒนศัพท์,  (ขอนแก่น: ศิริภัณฑ์ ออฟเซ็ท, 2544), หน้า 7-10. 
 

64Public participation is the process by which public concerns, needs, and 
values are incorporated into governmental and corporate decision-making. It is two-
way communication and interaction, with the overall goal of better decisions that are 
supported by the public. James L. Creighton, The Public Participation Handbook 
:Making Better Decisions through Citizen Involvement, (USA : Jossey Bass, 2005), 
p.7.  
 65อรทัย ก๊กผล, เรื่องเดิม, หน้า 17-18. 
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ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต 
และความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ให้คําแนะนําปรึกษา ร่วม
วางแผนและร่วมปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน" 66 
 ดังน้ัน อาจกล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายของตน และในฐานะพลเมือง ที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมคิด 
ร่วมทํา ร่วมตรวจสอบ ร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน และกําหนดทิศทางการพัฒนาให้
เป็นไปตามความต้องการของประชาชน  
 

2.2.2  เงื่อนไขของการมีส่วนร่วม เง่ือนไขพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน มี 3 
ประการ คือ ความมีเสรีภาพ ความเสมอภาค และความสามารถ 67  กล่าวคือ 

2.2.2.1  ความมีเสรีภาพ (Freedom to Participation) 
เมื่อกล่าวถึงคําว่า เสรีภาพ มักจะนึกถึงอีกคําหน่ึงคือ สิทธิ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการ

กล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพไปพร้อมกันเสมอ เช่น สิทธิและเสรีภาพในทางความคิดและการแสดงออก
ซึ่งความคิด โดยคํากล่าวน้ีประกอบด้วยสิทธิในการรับการศึกษาขั้นมูลฐาน เสรีภาพในการศึกษาอบรม 
เสรีภาพทางวิชาการ เสรีภาพในการถือศาสนาและเสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา 
เป็นต้น ซึ่งอาจทําให้เกิดการเข้าใจผิดว่าสิทธิและเสรีภาพมีความหมายเหมือนกัน แต่ในความเป็นจริง
แล้วสิทธิและเสรีภาพมีความหมายที่แตกต่างกันคือ สิทธิ หมายถึง อํานาจที่กฎหมายรับรองและ
คุ้มครองให้แก่บุคคล ในอันที่จะเรียกร้องให้บุคคลอ่ืนกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใด สิทธิจึงก่อให้เกิด
หน้าที่แก่บุคคลอ่ืนด้วย ส่วนเสรีภาพ หมายถึง สภาพการณ์ที่บุคคลมีอิสระในการที่จะกระทําการ
อย่างใดอย่างหน่ึงตามความประสงค์ของตนเอง 68 โดยรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
ก็ได้บัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้ 

ดังน้ัน การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้น้ัน ประชาชนทุกคนต้องมีเสรีภาพในการมี
ส่วนร่วม มีความอิสระที่จะเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่ก็ได้ การเข้ามามีส่วนร่วมต้องเป็นไปด้วยความ
สมัครใจ โดยไม่อยู่ภายใต้การข่มขู่หรือถูกบังคับจากบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซึ่งเสรีภาพน้ีประชาชนทุกคน
เกิดมามีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ในลักษณะที่เป็นนามธรรม แต่จะปรากฏออกมาให้เห็นอย่างเป็น
รูปธรรมได้ เมื่อประชาชนมีความสามารถที่จะกําหนดความเป็นไปของตนเองได้ด้วยตนเอง โดย
ประชาชนจะมีความสามารถอย่างแท้จริงได้ต่อเมื่อ ประชาชนแต่ละคนมีแดนแห่งเสรีภาพ ซึ่ง

                                                       

 66ถวิลวดี บุรีกุล, พลวัตการมีส่วนร่วมของประชาชน : จากอดีตจนถึงรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550, (นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2552), หน้า 11-12. 
 67เรื่องเดียวกัน, หน้า 16. 
 

68บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเก่ียวกับสทิธิเสรีภาพ และศักด์ิศรคีวามเป็นมนุษย์, พิมพ์
ครั้งที่ 4, (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2555), หน้า 48-51. 
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ประชาชนแต่ละบุคคลสามารถที่จะคิดหรือกระทําการใดๆ ก็ได้อย่างมีอิสระ ปราศจากการแทรกแซง
ของบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากผู้มีอํานาจปกครอง 69 

2.2.2.2  ความเสมอภาค (Equitable to Participation) 
ความเสมอภาคเป็นหลักการพื้นฐานที่สําคัญของศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ นอกจาก

สิทธิในชีวิตและร่างกาย ซึ่งมนุษย์ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน และทุกคนจะต้องเคารพ
ในสิทธิและเสรีภาพของกันและกัน ความเสมอภาคเป็นหลักที่ทําให้ประชาชนทุกคนได้รับการปฏิบัติ
จากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) ได้บัญญัติรับรองหลัก
ความเสมอภาคไว้ในมาตรา 30 ว่า บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล
เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม 
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได้ จากข้อความ
ดังกล่าว เป็นการรับรองความเสมอภาคทั่วไป การรับรองความเสมอภาคเฉพาะเรื่องและกรณีของการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม กล่าวคือ70 

1)  ความเสมอภาคท่ัวไป คือ ความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย (Equality 
Before the Law ) ไม่ว่าบุคคลน้ันจะมีฐานะทางกฎหมายอย่างไร ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน 
สถานะทางกฎหมายไม่ก่อให้เกิดเอกสิทธ์ิแก่บุคคลเหล่าน้ันแต่อย่างใด บุคคลทุกคนจึงสามารถ
เรียกร้องความเสมอภาคทั่วไปจากรัฐ เพ่ือให้ปฏิบัติต่อตนเองเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนอย่างเท่า
เทียมกันได้ 

2)  ความเสมอภาคเฉพาะเร่ือง คือ ความเสมอภาคระหว่างเพศ (Equality 
of Sexes ) บุคคลทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ไม่ว่าบุคคลน้ันจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย จะปฏิบัติต่อ
เพศหญิงหรือเพศชาย ในเรื่องที่มีสาระสําคัญเหมือนกันแตกต่างกันไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่มีข้อจํากัด
เก่ียวกับเพศตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ 

3)  การกระทําที่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม คือ การเลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมายจึงได้
บัญญัติคุ้มครองไว้ไม่ว่าบุคคลใดจะกระทําการเลือกปฏิบัติ ดังกล่าวต่อบุคคลอ่ืน เพ่ือให้เกิดความ
ได้เปรียบหรือเสียเปรียบ อันเป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาคไม่ได้ 

ดังน้ันจึงอาจกล่าวได้ว่า ความเสมอภาค คือการปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสําคัญเหมือนกัน
เป็นอย่างเดียวกัน และปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสําคัญแตกต่างกันให้แตกต่างกัน การเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปกครองท้องถิ่นก็เช่นเดียวกัน ประชาชนทุกคนที่เข้าร่วมมีสิทธิเท่าเทียมกัน ไม่ว่า

                                                       

 69วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2538), หน้า 7. 
  70บรรเจิด สิงคะเนติ, เรื่องเดิม, หน้า 154-156. 
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ประชาชนจะมีถิ่นกําเนิดอย่างไร จะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง มีสภาพทางกายหรือสถานะทาง
เศรษฐกิจหรือมีความเช่ือทางศาสนาหรือความคิดเห็นทางการเมือง ระดับการศึกษาอบรมเป็นอย่างไร
ก็ตาม ประชาชนทุกคนมีความเสมอภาคกัน จะเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้ 

2.2.2.3  ความสามารถ (Ability to Participation) 
นอกจากการท่ีประชาชนจะต้องมีเสรีภาพและมีความเสมอภาคในการที่จะเข้ามามี

ส่วนร่วมแล้ว ประชาชนยังต้องมีความสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมได้อีกด้วย เพราะบางกิจกรรมอาจ
มีความซับซ้อนมากจนเกินความสามารถของประชาชนทั่วไปที่จะเข้ามามีส่วนร่วมได้ กิจกรรมน้ันก็จะ
ไม่อาจเกิดการมีส่วนร่วมขึ้นได้ ผู้ดําเนินการตามโครงการหรือผู้กําหนดนโยบายจึงต้องให้ความรู้และ
แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะดําเนินการแก่ประชาชน โดยไม่มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือ
บอกกล่าวแต่เฉพาะข้อดี โดยปกปิดข้อเสียไว้ อีกทั้งต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน
ระยะหนึ่ง เพ่ือให้ประชาชนได้ศึกษาอย่างละเอียด คิดไตร่ตรอง ก่อนที่จะเข้ามามีส่วนร่วม ไม่เช่นน้ัน
แล้วประชาชนก็จะหลงเช่ือตามความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลใดกลุ่มหน่ึง ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์จาก
การมีส่วนร่วมของประชาชน 71 ตัวอย่างเช่น การลงประชามติรับรองหรือไม่รับรองร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2550 ได้มีการประชาสัมพันธ์และให้
ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับร่างรัฐธรรมนูญฯ ถึงรายละเอียดของเน้ือหาสาระที่บัญญัติไว้ในร่าง
รัฐธรรมนูญฯ เพ่ือให้ประชาชนได้ศึกษาและไตร่ตรองก่อนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการลงประชามติ 
รับรองหรือไม่รับรองให้ร่างรัฐธรรมนูญฯ มีผลใช้บังคับหรือตกไป เป็นต้น 

ดังน้ันจึงเห็นได้ว่า ความสามารถในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ก็เป็นเง่ือนไข
ที่สําคัญไม่น้อยไปกว่าความมีเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชน ในการเข้ามามีส่วนร่วมที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริงและตรงตามเจตนาของประชาชนอีกด้วย 
 

2.2.3  รูปแบบของการมีส่วนร่วม 
2.2.3.1  การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรง (Direct Participation) เป็นกรณีที่

ประชาชน แสดงออกถึงความคิดเห็นของประชาชนโดยไม่ผ่านองค์กรผู้แทนของประชาชน ซึ่งในอดีต
การมีส่วนร่วมของประชาชนมักให้ความสําคัญกับการไปใช้สิทธิเลือกต้ังเพียงอย่างเดียว แต่ในปัจจุบัน 
บริบททางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีความหลากหลายมากย่ิงขึ้น 72 
โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจปัญหาท่ีเกิดขึ้น ซึ่งอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของ
ประชาชน เมื่อเสียงข้างมากตัดสินใจไปในทิศทางใด ก็ต้องยอมรับและเป็นไปตามน้ัน 73 แม้ว่าจะรู้สึก
ไม่พอใจในผลการตัดสินใจสุดท้ายก็ตาม แต่ประชาชนก็ได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเสนอ
ปัญหาและแนวทางแก้ไขที่ต้องการ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นกลไกที่ประชาชนได้รู้

                                                       

 71ถวิลวดี บุรีกุล, เรื่องเดิม, หน้า 16. 
 

72อรทัย ก๊กผล, เรื่องเดิม, หน้า 17. 
 73บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครั้งที่ 6, (กรุงเทพมหานคร: โครงการ
ตําราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), หน้า 343. 
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ก่อนการตัดสินใจ และยังมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจต้ังแต่เริ่มต้นจนกระทั้งสิ้นสุดกระบวนการตัดสินใจ
น้ันๆ 74 
  อีกทั้ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) ได้ให้ความสําคัญเก่ียวกับ
เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยบัญญัติรับรองหลักการนี้ไว้ในหมวด 7 การมีส่วน
ร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน (มาตรา 163 - 165) 75 โดยให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง มี

                                                       

 74เจมส์ แอล เครตัน, เรื่องเดิม, หน้า 3-4. 
 75มาตรา 163  ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่น้อยกว่าหน่ึงหมื่นคน มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อ
ประธานรัฐสภาเพ่ือให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามท่ีกําหนดในหมวด 3 และหมวด 5 แห่ง
รัฐธรรมนูญน้ี 
 คําร้องขอตามวรรคหน่ึงต้องจัดทําร่างพระราชบัญญัติเสนอมาด้วย 
 หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าช่ือ รวมท้ังการตรวจสอบรายช่ือ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหน่ึง สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต้องให้
ผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่เข้าช่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติน้ันช้ีแจงหลักการของร่าง
พระราชบัญญัติและคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะต้อง
ประกอบด้วยผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่เข้าช่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติน้ันจํานวนไม่น้อย
กว่าหน่ึงในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดด้วย 
 มาตรา 164  ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอ
ต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา 274 ให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา 270 ออกจาก
ตําแหน่งได้ 
 คําร้องขอตามวรรคหน่ึงต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวกระทํา
ความผิดเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการที่ประชาชนจะเข้าช่ือร้องขอตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 มาตรา 165  ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังย่อมมีสิทธิออกเสียงประชามติ 
การจัดให้มีการออกเสียงประชามติให้กระทําได้ในเหตุ ดังต่อไปน้ี 
 (1) ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่ากิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของ
ประเทศชาติหรือประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษา
ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีการออกเสียง
ประชามติได้ 
 (2) ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีการออกเสียงประชามติ 
 การออกเสียงประชามติตาม (1) หรือ (2) อาจจัดให้เป็นการออกเสียงเพ่ือมีข้อยุติโดยเสียง
ข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติในปัญหาที่จัดให้มีการออกเสียงประชามติ หรือเป็นการออก
เสียงเพ่ือให้คําปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีก็ได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ 
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สิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานรัฐสภา เพ่ือให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามที่กําหนดใน
หมวด 3 และหมวด 5 ที่ประชาชนได้เสนอมา อีกทั้งยังมีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานวุฒิสภา เพ่ือให้
วุฒิสภาถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ประธานศาลหรืออัยการสูงสุด ที่มีพฤติการณ์ร่ํารวย
ผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ หรือใช้อํานาจขัดต่อกฎหมาย
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ออกจากตําแหน่งได้ นอกจากน้ัน ประชาชนผู้
มีสิทธิเลือกต้ัง ยังมีสิทธิออกเสียงประชามติในเรื่องที่อาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของประเทศหรือ
ประชาชนด้วย 

ดังน้ัน การที่ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรง จึงมีความสําคัญในการสร้างประชาธิปไตย
อย่างย่ังยืน ตลอดจนตรวจสอบการทํางานของผู้บริหารและทําให้ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม เพ่ิมคุณภาพในการตัดสินใจและหลีกเลี่ยง
ความขัดแย้ง และยังช่วยให้เกิดความน่าเช่ือถือและความชอบธรรมขึ้นในสังคมอีกด้วย 

2.2.3.2  การที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางอ้อม (Indirect Participation) โดยผ่าน
องค์กรผู้แทนของประชาชน (representative organization) 76 เน่ืองจาก วิถีชีวิตของประชาชน
ยังคงต้องประกอบอาชีพ เพ่ือความดํารงอยู่ของตนเองและครอบครัว จนไม่สามารถที่จะเข้าร่วมใน
การตัดสินใจระดับชาติได้ตลอดเวลา จึงอาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืน ซึ่งเป็นตัวแทนที่ประชาชนได้
เลือกต้ัง ให้ไปทําหน้าที่ในการตัดสินใจแทน การมีส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะน้ี จึงจํากัดอยู่ที่
การไปใช้สิทธิเลือกต้ัง ถ้าได้ผู้แทนท่ีดีมีคุณภาพ ผู้แทนเหล่าน้ันก็จะเข้าไปทําหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน 77 แต่ในทางกลับกัน ถ้าผู้แทนของประชาชนไม่ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของประชาชน
และประเทศชาติ เห็นแก่อามิสสินจ้างใดๆ กระทําการทุจริต การที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางอ้อมเพียง
อย่างเดียวคงไม่เพียงพอ จึงต้องมีการนํากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยทางตรงเข้ามาเสริม
ด้วยดังได้กล่าวมาแล้ว เพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและก่อให้เกิดความชอบธรรมขึ้นในสังคม 
  ดังน้ัน ประเทศที่มีอาณาเขตกว้างขวางและประชากรมีจํานวนมากน้ัน การที่จะให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เก่ียวกับการบริหารประเทศทุกประการย่อมไม่เกิดความสะดวก 

                                                                                                                                                           

 การออกเสียงประชามติต้องเป็นการให้ออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในกิจการตามท่ีจัด
ให้มีการออกเสียงประชามติ และการจัดการออกเสียงประชามติในเรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือเก่ียวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคล จะกระทํามิได้ 
 ก่อนการออกเสียงประชามติ รัฐต้องดําเนินการให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ และให้บุคคลฝ่ายที่
เห็นชอบและไม่เห็นชอบกับกิจการน้ัน มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างเท่าเทียมกัน 
 หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการออกเสียง
ประชามติ ระยะเวลาในการดําเนินการ และจํานวนเสียงประชามติ เพ่ือมีข้อยุติ 
 76ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา, ใน รายงานการประชุม
เรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชน : นโยบายและกลวิธี, วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2527 ณ โรงแรมสวน
สามพราน จังหวัดนครปฐม, หน้า 188. 
 77อรทัย ก๊กผล, เรื่องเดิม, หน้า 34. 
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และไม่ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงจําเป็นต้องมีตัวแทนของประชาชนมาทําหน้าที่แทน เพ่ือให้การ
บริหารงานของประเทศสามารถดําเนินต่อไปได้ แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในทุกๆ สังคม ไม่สามารถจะมีเพียงรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงได้ เพราะทั้งสองรูปแบบมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นองค์ประกอบสําคัญในการปกครอง
ประเทศ ให้เกิดความสงบสุขและเสริมสร้างความสามัคคีในประเทศชาติ 
  
 2.2.4  ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน  

สมาคมนานาชาติด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (International Association of Public 
Participation) ได้นําเสนอระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับตามหลักการ
เดียวกับ Arnstein 78 กล่าวคือ 

2.2.4.1  การมีส่วนร่วมในระดับเสริมอํานาจให้ประชาชน (Empower) 
  เป็นการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการมากท่ีสุด เพราะให้
ประชาชนเป็นผู้มีอํานาจตัดสินใจด้วยตนเอง หน่วยงานที่ดําเนินโครงการจะปฏิบัติตามผลของการ
ตัดสินใจนั้น รูปแบบของการมีส่วนร่วมในระดับน้ีคือ การลงประชามติ 79 เป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยได้แสดงออกถึงความคิดเห็นในเร่ืองที่สําคัญ เช่น ร่างกฎหมาย 
หรือ นโยบายที่สําคัญของประเทศ หรือ กิจกรรมต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน จึงมีความ
จําเป็นที่จะต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกเสียงประชามติ เพื่อกําหนดแนวทางในการ
ปกครองประเทศ หรือกฎหมายที่จะต้องใช้บังคับกับประชาชน การมีส่วนร่วมระดับน้ีสะท้อนให้เห็นว่า 
หน่วยงานที่ดําเนินโครงการยอมรับอํานาจการตัดสินใจของประชาชนอย่างแท้จริง แต่อย่างไรก็ตาม 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับเสริมอํานาจให้ประชาชนน้ีจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
หน่วยงานที่ดําเนินโครงการต้องมีกระบวนการเสริมความสามารถให้ประชาชนสามารถตัดสินใจได้
ด้วยตนเอง โดยให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ถูกต้อง เที่ยงตรง ครอบคลุมเพียงพอที่จะตัดสินใจ 
อีกทั้งเสริมทักษะให้ประชาชนวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างมีคุณภาพอีกด้วย80 

2.2.4.2  การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ (Collaboration) 
เป็นการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระดับมาก โดยประชาชนและหน่วยงานท่ี

ดําเนินโครงการจะทํางานร่วมกัน มีความรับผิดชอบร่วมกันในการวางแผนเตรียมโครงการ และมี
กระบวนการตัดสินใจร่วมกันอีกด้วย การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในระดับน้ี ทําให้ความคิดเห็น
ของประชาชนจะถูกสะท้อนออกมาเป็นการตัดสินใจของหน่วยงานท่ีดําเนินโครงการค่อนข้างสูง ทํา
ให้ผลการตัดสินใจที่ออกมานําไปสู่การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม เพราะว่ามีประชาชนหรือ

                                                       

  78เรื่องเดียวกัน, หน้า 22. 
 79นันทวัฒน์ บรมานันท์, ระบบการออกเสียงแสดงประชามติ (Referendum), 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว), 2538), หน้า 6-14. 
 

80อรทัย ก๊กผล, เรื่องเดิม, หน้า 24-26. 
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ตัวแทนของประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจด้วย ไม่ใช่เพียงแค่ให้ความเห็น
ประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานที่ดําเนินโครงการเท่าน้ัน81 
  2.2.4.3  การมีส่วนร่วมในระดับเข้ามามีบทบาท (Involution) 
  เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การทํางาน ตลอดทั้งกระบวนการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล ข้อเท็จจริงระหว่าง
ผู้ดําเนินการตามโครงการหรือผู้กําหนดนโยบายกับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและมีจุดมุ่งหมายท่ี
ชัดเจน ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับน้ี มีลักษณะคล้ายกับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ระดับสร้างความร่วมมือ แต่ในระดับสร้างความร่วมมือจะมีลักษณะเป็นกิจกรรมที่มีความถาวร
มากกว่า อีกทั้งการมีส่วนร่วมในระดับน้ีอํานาจการตัดสินใจสุดท้ายยังเป็นของหน่วยงานท่ีดําเนิน
โครงการ ถึงแม้ว่าประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมต้ังแต่เริ่มโครงการ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันอย่างชัดเจนก็ตาม รูปแบบของการมีส่วนร่วมระดับเข้ามามีบทบาท เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การสนทนากลุ่ม การต้ังคณะทํางานภาคประชาชน เป็นต้น82  
  2.2.4.4  การมีส่วนร่วมในระดับรับฟังความคิดเห็น (Consultation) 
  เป็นการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ และเสนอ
ความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้ดําเนินการตามโครงการหรือผู้กําหนด
นโยบาย บทบาทของประชาชนในระดับน้ีจึงอยู่ในฐานะเป็นผู้ให้ข้อมูล ส่วนการตัดสินใจเป็นอํานาจ
ของหน่วยงานที่ดําเนินโครงการ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนี้จะเกิดประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพ เมื่อประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ ไม่ตกอยู่ภายใต้อํานาจของผู้หน่ึง
ผู้ใด รูปแบบของการมีส่วนร่วมในระดับรับฟังความคิดเห็น เช่น การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
เก่ียวกับการริเริ่มโครงการ การประชุมสาธารณะ การบรรยายรายละเอียดเก่ียวกับโครงการให้
ประชาชนฟัง แล้วขอความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ เป็นต้น 83 
  2.2.4.5  การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร (Informing) 
  เป็นการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อยที่สุด และเป็นวิธีการท่ีง่ายที่สุดของการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ดําเนินการตามโครงการหรือผู้กําหนดนโยบายกับประชาชน เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการตัดสินใจของผู้ดําเนินการตามโครงการหรือผู้กําหนดนโยบาย  
ซึ่งการมีส่วนร่วมระดับน้ีไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเก่ียวข้องใดๆ 
บทบาทของประชาชนจึงมีเพียงแต่รับทราบว่ามีโครงการเกิดขึ้นเท่าน้ัน วิธีการให้ข้อมูลข่าวสารอาจ
อยู่ในรูปแบบของการแถลงข่าว การแจ้งผ่านทางสื่อ วิทยุ โทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ เป็นต้น การให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนจะต้องให้ข้อมูลอย่างทั่วถึงและถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์ที่ดําเนิน
โครงการน้ันๆ และให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่ายและไม่มีอุปสรรคใดๆต่อการรับทราบข้อมูล แต่
ทั้งน้ีข้อมูลบางประเภทที่เก่ียวกับความม่ันคงของประเทศ เป็นข้อยกเว้นในการให้ข้อมูลข่าวสารด้วย 84 

                                                       

  81เรื่องเดียวกัน, หน้า 24-26. 
  82เรื่องเดียวกัน 
 83เรื่องเดียวกัน 
 84เรื่องเดียวกัน 
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บทที่ 3 

 
การปกครองส่วนท้องถ่ินและการมีส่วนร่วมของประชาชนในต่างประเทศ 

 
 การปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศต่างๆ มีลักษณะเด่น
และแตกต่างกันไป ไม่ว่าประเทศน้ันๆ จะมีรูปแบบของรัฐเป็นรัฐเด่ียวหรือรัฐรวม ในการศึกษาครั้งน้ี
เพ่ือให้เห็นถึงแนวคิดของหลักการกระจายอํานาจทางปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ต่างประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาแนวทางในการกระจายอํานาจแบบจังหวัดจัดการตนเอง 
จึงได้เลือกทําการศึกษาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งมีรูปแบบของรัฐเป็นรัฐรวม แต่มีกฎหมาย
พ้ืนฐานที่รับรองอํานาจในการบริหารจัดการภายในท้องถิ่นอย่างอิสระ และศึกษาประเทศญี่ปุ่น 
ประเทศอังกฤษและราชอาณาจักรสวีเดน ซึ่งมีรูปแบบการปกครองเป็นรัฐเด่ียวและมีลักษณะเด่นใน
เรื่องการปกครองตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 
3.1  การปกครองส่วนท้องถ่ินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Federal Republic of 
      Germany) 
  
 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประกอบด้วยมลรัฐ 16 แห่ง ปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หรือที่เรียกว่า กฎหมายพ้ืนฐาน (Basic Law) ซึ่งได้กําหนดโครงสร้างการ
บริหารราชการของประเทศด้วยหลักการเบ้ืองต้น 3 ประการ85 คือ  
 ประการแรก หลักการปกครองระดับมลรัฐ (Federal State) ซึ่งเป็นการปกครองโดย
หน่วยงานที่รับผิดชอบและมีอํานาจหน้าที่ในพ้ืนที่เขตมลรัฐ 
 ประการที่สอง หลักการปกครองตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Self-Government 
for Local Authorities)  ซึ่งได้รับรองอํานาจในการบริหารจัดการภายในท้องถิ่นอย่างอิสระ แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ประการสุดท้าย หลักการแบ่งแยกอํานาจ (Separation of Powers) คือ การแบ่งแยก
อํานาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ 
 จากหลักการข้างต้น เป็นเหตุให้การปกครองของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี แบ่งการ
ปกครองออกเป็น 3 ระดับคือ การปกครองระดับสหพันธรัฐ การปกครองระดับมลรัฐ และการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                                       

 85นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และวสันต์ เหลืองประภัสร์, ทิศทางการปกครองท้องถ่ินของไทย
และต่างประเทศเปรียบ เทยีบ, (กรุงเทพมหานคร: วิญญชูน, 2546), หน้า 287. 
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 การปกครองส่วนท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้มีการรับรองหลักการปกครอง
ตนเองไว้ในมาตรา 28 ของกฎหมายพ้ืนฐาน (Basic Law) ว่า "ในแต่ละมลรัฐ อําเภอ และเทศบาล 
ประชาชนต้องมีสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งทั่วไป เลือกตั้งโดยตรง อย่างเสรี เสมอภาค และเป็น
การลงคะแนนลับ"86 นอกจากนี้ กฎหมายพื้นฐานยังให้หลักประกันในการปกครองตนเองของ
เทศบาล โดยให้สิทธิและความรับผิดชอบในการจัดการภายใต้กฎหมายกําหนด โดยสิทธินี้รวมถึง
การบริหารการคลังของตนเองด้วย 87 
 ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการประกันสิทธิในการปกครองตนเอง กฎหมายสหพันธ์จึงห้าม สหพันธ์และมล
รัฐออกกฎหมายที่ละเมิดสิทธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปกครองตนเองในเรื่อง
ดังต่อไปน้ี88 

1)  อํานาจอธิปไตยด้านการบริหารงานบุคคล (Personal Sovereignty) คือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิในการเลือก บรรจุ ส่งเสริมความก้าวหน้าและการปลดพนักงานจาก
ตําแหน่ง  

2)  อํานาจอธิปไตยด้านองค์กร (Organizational Sovereignty) คือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิในการจัดองค์การบริหารของตนเอง 

3)  อํานาจอธิปไตยด้านการวางแผน (Planning Sovereignty) คือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอํานาจในการจัดระเบียบและวางแบบแผน ภายในพ้ืนที่ของตนเอง โดยมีความ
รับผิดชอบในการวางผังพัฒนาท้องถิ่น (ผังการใช้ที่ดินและผังการก่อสร้าง) 

4)  อํานาจอธิปไตยด้านนิติบัญญัติ (Legislative Sovereignty) คือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสิทธิในการออกข้อบัญญัติในท้องถิ่นของตน 

5)  อํานาจอธิปไตยด้านงบประมาณ (Financial Sovereignty) คือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของตนเอง 

6)  อํานาจอธิปไตยด้านภาษี (Tax Sovereignty) คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สิทธิในการขึ้นภาษี (ถ้าหากสิทธิน้ีไม่ถูกเพิกถอนโดยกฎหมายลําดับสูงกว่า)  

                                                       

 
86The constitutional order in the Länder must conform to the principles of a 

republican, democratic and social state governed by the rule of law, within the 
meaning of this Basic Law. In each Land, county and municipality the people shall be 
represented by a body chosen in general, direct, free, equal and secret elections. 
Dieter Haschke, German Law Archive : Local Government Administration in 
Germany, p.3, Retrieved January 10, 2014 from http://www.iuscomp.org/gla/ 
literature/localgov.htm 
 87ปรัชญา เวสารัชช์, การปกครองท้องถ่ินของสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมน,ี 
(กรุงเทพมหานคร: โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีโดยกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น, สํานักงาน ก.พ., 
2543), หน้า 10. 
 88Dieter Haschke, op.cit., p.4. 
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3.1.1  โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
  
   
 
 
       
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3.1  โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในแต่ละมลรัฐมีกฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเอง 
และระบบของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีลักษณะแตกต่างกันไป ด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์
และตามกฎหมายพ้ืนฐานที่บัญญัติความสัมพันธ์ระหว่างมลรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผล
ให้โครงสร้าง อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายของแต่ละมลรัฐ 

3.1.1.1  โครงสร้างภายนอก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีโครงสร้างการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยแบ่งออกเป็น 2 ช้ัน คือ 

1)  ไคร์ (Kreis) มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการจัดทําภารกิจที่มีขนาด
ใหญ่ หรือมีขอบเขตกว้างและต้องใช้ทรัพยากรเป็นจํานวนมาก ทําให้เทศบาลไม่สามารถท่ีจะ
ดําเนินการได้ เช่น การก่อสร้างและบํารุงรักษาการบําบัดนํ้าเสีย เป็นเรื่องเกินกว่าที่เทศบาลแต่ละแห่ง
จัดทําได้ จึงเป็นหน้าที่ของอําเภอดําเนินการจัดทําแทน 89 อีกทั้ง ไคร์ยังมีหน้าที่ในการจัดทําภารกิจที่
มลรัฐไม่ต้องการดําเนินการและมอบหมายให้อําเภอจัดทําแทน อาจกล่าวได้ว่า ภารกิจเกือบทั้งหมดที่
ไคร์จัดทําน้ันได้รับมอบหมายจากรัฐบาลมลรัฐ เช่น การออกใบอนุญาตดําเนินการก่อสร้าง การออก
ใบอนุญาตยานพาหนะ เป็นต้น 90 

นอกจากน้ี โครงสร้างของไคร์ยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ไคร์ในเขต
ชนบท และไคร์ในเขตเมือง 

(1)  ไคร์ในเขตชนบท (Landkreis) เป็นรูปแบบหน่ึงของการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การแบ่งเขตของไคร์ในเขตชนบท เยอรมันตะวันตก ในแต่ละเขตมีประชากรโดยเฉลี่ย
ประมาณ 160,000 คน ส่วนในเยอรมันตะวันออก แต่ละเขตมีประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 80,000 

                                                       

 
89ปรัชญา เวสารัชช์, การปกครองท้องถ่ินของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, หน้า 14. 

  90นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และวสันต์ เหลืองประภัสร์, เรื่องเดิม, หน้า 292. 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมน ี

ไคร์ในเขตชนบท 
Landkreis 

ไคร์ในเขตเมือง 
Stadtkreis 

เทศบาล Gemeinden 
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คน 91 ในส่วนโครงสร้างของไคร์ในเขตชนบทน้ี จะประกอบด้วยหน่วยการปกครองที่เป็นระดับ
รองลงมา คือ เทศบาล 

(2)  ไคร์ในเขตเมือง (Stadtkreis) ซึ่งเป็นอําเภอในเมืองใหญ่หรือนคร 
มีอํานาจหน้าที่ดําเนินการจัดทําภารกิจที่เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด เน่ืองจากไม่มี
หน่วยการปกครองที่เป็นระดับรองลงมา คือ เทศบาล เหมือนกับไคร์ในเขตชนบท ทั้งน้ีไคร์ในเขตเมือง
เป็นหน่วยการปกครองท่ีมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ หรือการปกครองตนเองโดยไม่ต้อง
ปฏิบัติภายในกรอบของอําเภอทั่วไป แต่ยังคงมีสถานะและความรับผิดชอบเท่ากับไคร์ในเขตชนบทที่
ต้องปฏิบัติอยู่ 92 

2)  เทศบาล (Gemeinden) และเมือง (Towns/Stadt) เป็นหน่วยการ
ปกครองที่อยู่ในลําดับรองลงมาจากไคร์ โดยมีอยู่เฉพาะในพ้ืนที่ของไคร์ในเขตชนบทเท่าน้ัน มีอํานาจ
หน้าที่ในการดําเนินการจัดทําภารกิจภายในพ้ืนที่ของตนเอง โดยมีภารกิจหลักอยู่ 3 ประการ93คือ 

ประการแรก เทศบาลจะจัดทําภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลสหพันธ์
และมลรัฐ เช่น จัดทําโครงการที่เก่ียวกับเยาวชน การสาธารณสุข และการสวัสดิการสังคม เป็นต้น 

ประการที่สอง เทศบาลมีอํานาจในการออกกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการ
ดําเนินการจัดทําภารกิจต่างๆ ในพ้ืนที่ ซึ่งตามมาตรา 28 (2) ของกฎหมายพ้ืนฐาน (Basic Law) ซึ่งได้
รับรองสิทธิน้ีไว้ โดยกฎระเบียบน้ันต้องไม่ขัดต่อกฎหมายของสหพันธ์รัฐและกฎหมายของมลรัฐ ใน
การออกกฎระเบียบน้ี ทําให้เทศบาลมีภารกิจหน้าที่อย่างกว้างขวางมากย่ิงขึ้น 

ประการสุดท้าย เทศบาลยังมีภารกิจที่ต้องจัดทําบริการสาธารณะอ่ืนๆ อีก
เช่น การกําจัดขยะ การไฟฟ้า การขนส่งสาธารณะ เป็นต้น 

ทั้งน้ี สถานะของเทศบาลอาจเปลี่ยนแปลงไปเป็นเมือง (Towns/Stadt) ได้ 
ถ้าหากขนาดของเขตพ้ืนที่หรือสัดส่วนของประชาชนมีจํานวนลดลง  

ดังจะเห็นได้ว่า โครงสร้างภายนอกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีความหลากหลาย เพราะในแต่ละมลรัฐมีความแต่ต่างกันไปตามลักษณะ
ของพ้ืนที่ และการจัดต้ังเป็นไปตามกฎหมายของแต่ละมลรัฐ ซึ่งส่งผลให้การจัดโครงสร้างภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีลักษณะแตกต่างกัน คือ 

3.1.1.2 โครงสร้างภายใน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ประกอบด้วย ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละเขต
พ้ืนที่ มีรูปแบบอย่างหลากหลายแตกต่างกันไป กล่าวโดยสรุปได้กว้างๆ ดังน้ี 

1)  สภาเทศบาล ในแต่ละมลรัฐจะมีขนาดของเทศบาลและอํานาจหน้าที่ 
ในการดําเนินการจัดทําภารกิจของสภาเทศบาลแตกต่างกันไป ตามกฎหมายของแต่ละมลรัฐจะได้
บัญญัติไว้ และขึ้นอยู่กับจํานวนประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในเขตพ้ืนที่น้ันๆ  ทั้งน้ี สมาชิกสภาเทศบาล

                                                       

 
91เรื่องเดียวกัน 

  92สมคิด เลิศไพฑูรย์, กฎหมายการปกครองท้องถ่ิน, 2549, หน้า 121. 
  93นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และวสันต์ เหลืองประภัสร์, เรื่องเดิม, หน้า 293. 
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มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน และมีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี หรือ 5 ปี ขึ้นอยู่กับ
กฎหมายในแต่ละมลรัฐจะได้บัญญัติไว้ 94 

2)  ฝ่ายบริหาร โครงสร้างของฝ่ายบริหาร มีหลากหลายรูปแบบซึ่งขึ้นอยู่
กับรูปแบบของเทศบาล หัวหน้าของฝ่ายบริหารอาจมีตําแหน่งเป็นนายกเทศมนตรี (Mayor) หรือ
เรียกช่ืออย่างอ่ืนก็ได้ อีกทั้ง หัวหน้าฝ่ายบริหารอาจมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนหรือมา
จากการแต่งต้ังก็ได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละมลรฐัจะได้บัญญัติไว้ 95 

3.1.1.3  รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น การปกครองส่วนท้องถิ่นในสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท 96 คือ 

1)  การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบคณะบริหาร (Magistrat's Constitution)97 
การปกครองรูปแบบนี้ เช่น มลรัฐเฮสส์ (Hesse) มีการแบ่งหน้าที่ในการ

ทํางานระหว่างสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกต้ังจากประชาชนกับคณะบริหารที่เรียกว่า Magistrat  
โดยสภาท้องถิ่นหรือที่เรียกว่า สภาประชุมเมือง (Town Council Meeting) เป็นองค์กรสูงสุดในสภา
และสภาจะเลือกบุคคลใดบุคลหน่ึงในสภาทําหน้าที่เป็นประธานสภาท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ในการ
ดําเนินการจัดทําภารกิจทั้งหลายในท้องถิ่น เว้นแต่ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารตาม
กฎหมาย 

ฝ่ายบริหาร ได้แก่ คณะบริหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในรูปคณะบุคคล ทําหน้าที่
ดูแลการบริหารงานของหน่วยการปกครองท้องถิ่น คณะบริหาร ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและ
สมาชิกกิตติมศักด์ิ ที่ได้รับเลือกโดยสภาท้องถิ่น นอกจากน้ีคณะบริหารเป็นองค์กรของเมืองขึ้นตรงต่อ

                                                       

 
94เรื่องเดียวกัน, น.294. 

 95สมคิด เลิศไพฑูรย์, กฎหมายการปกครองท้องถ่ิน, 2549, หน้า 122. 
  96ปรัชญา เวสารัชช์, การปกครองท้องถ่ินของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, หน้า 17-21. 
  97The Magistrat's constitution - used, for example, in the Federal Land of 
Hesse - is mainly characterised by the division of tasks between the local council 
elected by the citizens and the Magistrat, a collegial body. The local council, also 
called the town council meeting (Stadtverordnetenversammlung) in Hesse, is the 
highest body in the municipality and elects its own chairman. The local council is 
responsible for all local affairs unless they have been assigned to the executive by 
virtue of a law. 
 The executive is the Magistrat that, in the form of a collegial body, heads the 
local authority administration. The Magistrat, which is made up of professional and 
honorary members, is elected by the local council. It is the collegial administrative 
authority of the town, dependent on the council and responsible for the execution 
of the council's decisions. The mayor, now directly elected by the citizens in Hesse, 
is the chairman of the Magistrat, but not of the local council.  Dieter Haschke, op.cit., 
p.8. 
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สภา (council) และมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายของสภา นายกเทศมนตรีมลรัฐเฮสส์ (Hesse) ในขณะ
น้ี ซึ่งได้รับเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน ทําหน้าที่เป็นประธานของคณะบริหาร แต่ไม่ได้เป็นประธาน
ของสภาท้องถิ่น  

2)  การปกครองส่ วนท้ องถิ่ นรู ปแบบนายกเทศมนต รี  (Mayoral 
Constitution) 98 
   การปกครองรูปแบบนี้ เช่น มลรัฐไรน์แลนด์-พาลาทิเนต นายกเทศมนตรี
เป็นทั้งประมุขฝ่ายบริหารเทศบาลและเป็นประธานสภาเทศบาล โดยมาจากการเลือกต้ังของ
ประชาชน ในอดีตนายกเทศมนตรีไม่ได้มาจากการเลือกต้ังโดยประชาชน แต่ได้รับเลือกโดยสภาเมือง 
แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมลรัฐไรน์แลนด์-พาลาทิเนต ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง
ท้องถิ่น เป็นผลให้นายกเทศมนตรีมาจากเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน 
   ในส่วนของเทศบาลท่ีมีจํานวนประชากร 15,000 คนขึ้นไป จะมีองค์กรที่
สําคัญอีกองค์กรหนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่ควบคู่ไปกับนายกเทศมนตรีและสภาท้องถิ่น คือ คณะกรรมการ
เมือง (Town board) คณะกรรมการน้ีประกอบด้วย นายกเทศมนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ช่วย
กิตติมศักด์ิ โดยคณะกรรมการเมือง ทําหน้าที่ในการตัดสินใจให้กับสภาเมือง ในเรื่องเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนงบประมาณ ข้อบัญญัติท้องถิ่น การบริหารบุคคล การวางแผนทางการเงิน การวาง
แผนพัฒนาเมืองและการจัดการเมืองใหม่ เป็นต้น นอกจากน้ี นายกเทศมนตรียังต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการเมืองในเรื่องเร่งด่วนด้วย  การใช้ระบบคณะกรรมการเมืองน้ี ส่งผลให้
รูปแบบน้ีคล้ายกับคณะบริหาร แต่นายกเทศมนตรียังมาจากการเลือกต้ังโดยตรง  

                                                       

 
98This type of local government constitution - used, for example, in 

Rhineland-Palatine, is characterised by the fact that the mayor is both head of the 
municipality administration and chairman of the municipality council elected by the 
citizens. The original version of mayoral constitution provided for the mayor being 
elected not by the people but by the town council. However, this was changed in 
the most recent reform in Rhineland-Palatine with the result that the mayor is now 
directly elected by the people. 
 Another peculiarity of the mayoral constitution can be seen in the fact that in 
municipalities with over 15,000 inhabitants there is another important institution 
alongside the council and the mayor: the town board (Stadtvorstand). It is made up 
of the mayor and the professional and honorary assistants. The purpose of the town 
board is, in place of the mayor, to prepare town council decisions relating to the 
budgetary plan, bylaws, personnel affairs, financial planning, urban development 
planning, renovation of the town, etc. The mayor also requires the agreement of the 
town board for urgent decisions. As a result of the introduction of the town board the 
original mayoral constitution has been changed to something like a Magistrat's 
constitution. But the mayor is elected directly. Ibid. p.8. 
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3)  การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสภาในเขตเยอรมนีภาคเหนือ 
(Northern German Council Constitution) 
   การปกครองในรูปแบบน้ีมีลักษณะเด่นคือ การมีผู้นําในการปกครองท้องถิ่น
ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลหรือปลัดเมือง 99 โดยนายกเทศมนตรีเป็นประธาน 
สภาเมืองหรือสภาเทศบาล และได้รับเลือกจากสภาให้ดํารงตําแหน่ง โดยตําแหน่งนายกเทศมนตรีจะ
ได้รับค่าตอบแทนเป็นจํานวนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของเทศบาล ในฐานะประธานสภาท้องถิ่น 
นายกเทศมนตรีมีหน้าที่เตรียมการและจัดประชุมสภาท้องถิ่น นอกจากน้ี นายกเทศมนตรียังมีอํานาจ
ในการดูแลการบริหารงานของปลัดเทศบาล ตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นกําหนด ในกรณีเร่งด่วน 
นายกเทศมนตรีและสมาชิกอีกคนหน่ึงของสภาท้องถิ่นมีอํานาจตัดสินใจแทนสภาได้ อีกทั้งในการ
ติดต่อภายนอกหน่วยงาน นายกเทศมนตรีมีฐานะเป็นตัวแทนของสภาท้องถิ่นอีกด้วย 100 

4)  การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสภาของเยอรมนีภาคใต้ (Southern 
German Council Constitution - Often to be Encountered in Eastern Germany) 101 
   การปกครองในรูปแบบนี้ ใช้ในหลายมลรัฐ เช่น มลรัฐบาวาเรีย และมลรัฐ
ของเยอรมนีตะวันออกหลายมลรัฐ โดยการปกครองรูปแบบน้ีให้อํานาจแก่นายกเทศมนตรีเป็นอย่าง
มาก โดยเป็นองค์กรควบคู่ไปกับสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเป็นผู้นําคนสําคัญในทุกองค์กร 

                                                       

 
99The Northern German council constitution is characterised by the fact that it 

allocates the local government leadership functions to two incumbents: the mayor 
and the town or municipal clerk. In towns not belonging to a district the incumbents 
are known as Lord Mayor and Chief Town Clerk respectively. The characteristic of this 
type of constitution is the so-called double head of the local government 
administration. Ibid. p.8. 
  100นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และวสันต์ เหลืองประภัสร์, เรื่องเดิม, หน้า 296. 
  101The special characteristic of the Southern German council constitution - for 
example used in Bavaria and many eastern German Federal Länder - is the strong 
position of the mayor. Alongside the council he is the main municipality body. In his 
office he brings together all the important leadership functions. He is the chairman of 
the local council with a right to vote, head of the administration, representative and 
legal representative of the municipality. 
 The decision-making body is the municipality council, which is made up of 
the mayor and the municipality council members elected by the public. The 
councillors hold honorary positions and are not bound to instructions and 
commissions from their electors. The municipality council is responsible for all 
municipality affairs unless they have been assigned to the mayor by virtue of the 
law. Dieter Haschke, op.cit., p.9. 
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เป็นประธานสภาท้องถิ่น มีสิทธิลงคะแนนเสียงเป็นประมุขฝ่ายบริหาร และเป็นผู้แทนตามกฎหมาย
ของเทศบาล 
   สภาท้องถิ่นทําหน้าที่ในการตัดสินใจเร่ืองต่างๆ โดยสภาท้องถิ่นประกอบด้วย 
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาที่ได้รับเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน ทั้งน้ีสมาชิกสภาไม่ถูกผูกพัน
ตามคําแนะนําจากผู้เลือกตนขึ้นมา สภาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการจัดทําภารกิจทั้งหลาย
ของเทศบาล เว้นแต่ เป็นหน้าที่ของนายกเทศมนตรีที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะ  

3.1.1.4  อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีอํานาจหน้าที่ในการ

ดําเนินการจัดทําภารกิจต่างๆ อย่างกว้างขวาง โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ อํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยแท้ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ และอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย จากสหพันธ์รัฐและมลรัฐตามกฎหมาย กล่าวคือ 

1)  อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยแท้  
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีน้ี เป็นภารกิจโดยปกติทั่วไป

ที่ต้องดําเนินการจัดทํา โดยที่รัฐบาลมลรัฐไม่สามารเข้าไปแทรกแซงในการบริหารจัดการได้ ภารกิจใน
ส่วนน้ีอาจแบ่งออกเป็น 2 กรณี 102 คือ 

(1)  ภารกิจที่เลือกดําเนินการ เป็นการจัดทําภารกิจโดยเลือกดําเนินการ
ได้ตามความสนใจหรือตามความสมัครใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งน้ีจะไม่ถูกบังคับจาก
รัฐบาลมลรัฐให้ต้องปฏิบัติ เช่น การสร้างโรงมหรสพ การสร้างพิพิธภัณฑ์ การสร้างสนามกีฬาหรือ
หอประชุมเทศบาล เป็นต้น 103 

(2)  ภารกิจที่ต้องดําเนินการ เป็นการจัดทําภารกิจโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต้องดําเนินการไม่สามารถเลือกปฏิบัติภารกิจได้ เน่ืองจากมีกฎหมายของสหพันธ์รัฐหรือ
กฎหมายของมลรัฐบัญญัติไว้ให้ต้องปฏิบัติ ส่วนการพิจารณาว่าจะดําเนินการอย่างไรอยู่ในอํานาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การสร้างโรงเรียน การสร้างและบํารุงถนน การประปา การฝึกอาชีพ 
เป็นต้น 104 
ภารกิจสําคัญที่ต้องดําเนินการ 105 ได้แก่  

(2.1) การจัดให้มีนํ้าประปา ไฟฟ้า ความร้อนและแก็ส 
(2.2) การจัดให้มีบริการบําบัดนํ้าเสียและกําจัดสิ่งปฏิกูล 

                                                       

 
102ปรัชญา เวสารัชช์, การปกครองท้องถ่ินของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, หน้า 25-26. 

 103It is entirely up to a municipality whether it wants to establish a theatre, a 
museum, a sports field or a municipality hall. The Land cannot intervene in these matters. 
Dieter Haschke, op.cit., p.14. 
 104ชุลีพร เดชขํา, "การปกครองท้องถิ่นประเทศเยอรมนี : ประสบการณ์จากเมืองลังเกลเฟล", 
วารสารข้าราชการ,  47, 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2545): 36-46. 
 105นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และวสันต์ เหลืองประภัสร์, เรื่องเดิม, หน้า 298-229. 
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(2.3) การวางผังเทศบาล โดยกําหนดเขตที่อยู่อาศัย เขตพาณิชย์ 
และเขตอ่ืนๆ (ผังการใช้ประโยชน์จากที่ดิน) ทั้งน้ี หน้าที่ของการวางผังเมือง คือ ควบคุมให้เกิดการ
กระจายและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน การกําหนดเขตพื้นที่ การก่อสร้าง การพัฒนาที่ดินการกําหนด
แหล่งเพาะปลูก และการกําหนดมาตรการประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน ในเรื่องการ
ก่อสร้าง การทําผังการใช้ที่ดินและดูแลแบบแปลนการก่อสร้าง 

(2.4)  การกําหนดนโยบายที่ดิน  โดยรวมไปถึงเรื่องของการออก
โฉนดที่ดิน และกระบวนการซื้อขายที่ดิน โดยหลักแล้ว เจ้าของที่ดินมีสิทธิที่จะก่อสร้างในที่ดินของตน 
อย่างไรก็ดี สิทธิน้ีอาจถูกจํากัดได้ หากกระทําเพ่ือประโยชน์สาธารณะ เทศบาล อาจกําหนดให้มีการ
เวนคืนที่ดินเอกชนบางรายได้ ตามโครงการก่อสร้างสาธารณะที่สําคัญ 

(2.5)  การก่อสร้างและบํารุงรักษาถนน พ้ืนที่สีเขียว สวนสาธารณะ 
(2.6)  การก่อสร้างและดําเนินกิจกรรมกีฬาและสังคม 
(2.7)  การดําเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการศึกษา ซึ่งรวมไป

ถึงการก่อสร้างหรือการบํารุงรักษาด้วยตนเอง หรือการส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการศึกษา
เอกชน 

(2.8)  การก่อสร้างและดําเนินกิจการโรงพยาบาลและบ้านผู้สูงอายุ 
(2.9)  การขนส่งสาธารณะในท้องถิ่น 
(2.10)  การก่อสร้างและบํารุงรักษาโรงเรียน 
(2.11)  การดําเนินกิจการหน่วยป้องกันและเผชิญอัคคีภัย 
(2.12)  การส่งเสริมเศรษฐกิจ" 

2)  อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบจากรัฐ 
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีน้ี เป็นภารกิจที่ได้รับ

มอบหมายจากสหพันธ์รัฐและมลรัฐ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอํานาจ
ดําเนินการจัดทําภารกิจของหน่วยงานระดับสูงได้ โดยเฉพาะในเร่ืองของงานทะเบียนราษฎรต่างๆ  
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําภายใต้การกํากับดูแลจากมลรัฐ 

ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจัดทํา
ได้แก่ 106 

(2.1)  ภารกิจเก่ียวกับความม่ันคงทั่วไป 
(2.2)  ภารกิจเก่ียวกับการดําเนินการให้สัญชาติ การลงทะเบียนและ

การออกหนังสือเดินทาง 
(2.3)  ภารกิจเก่ียวกับสํานักงานทะเบียนและสถานภาพการเป็น

พลเมือง 
(2.4)  การดําเนินกิจการพาณิชย์ 
(2.5)  การดําเนินการก่อสร้างต่าง ๆ  
(2.6)  การดูแลสุขภาพ 

                                                       

  106ปรัชญา เวสารัชช์, การปกครองท้องถ่ินของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, หน้า 27. 
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(2.7)  การจราจรทางถนน 
(2.8)  การลงทะเบียนยานยนต์และภาษียานยนต์ 
(2.9  ข้อกฎระเบียบเก่ียวกับนํ้าและการเพาะปลูกบนที่ดิน 
(2.10  การเลือกต้ังสภาระดับสหพันธ์รัฐและมลรัฐ 
(2.11  กิจการสังคม  
(2.12  การปกป้องและบํารุงรักษาอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ 
(2.13  การจัดทํางานด้านสถิติ 
(2.14  ภารกิจเก่ียวกับป่าไม้และการประมง 

   นอกจากน้ี อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละมลรัฐมี
ลักษณะแตกต่างกันไปในบางภารกิจ โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายในแต่ละมลรัฐได้บัญญัติให้อํานาจไว้ 
 

3.1.2  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
         3.1.2.1  การมีส่วนร่วมของประชาชนเก่ียวกับการเลือกต้ัง 
         ประชาชนในท้องถิ่นที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังหรือสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือนายกเทศมนตรีได้น้ัน อาจจะเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นน้ันหรือเป็นผู้
มีภูมิลําเนาในพ้ืนที่ (Resident) หรือเป็นแค่พลเมืองก็ได้ (Citizen) หากได้ลงช่ือในทะเบียนท้องถิ่น
แล้ว ระบบการเลือกต้ังในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีน้ัน มีการเลือกต้ังผู้แทนของประชาชนในทุก
ระดับช้ันการปกครอง โดยการเลือกต้ังทั่วไป บุคคลที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ทุกคน มีสิทธิลงคะแนนเสียง
เลือกต้ัง ซึ่งเป็นการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนและโดยเสรี คะแนนเสียงในแต่ละบุคคลมีค่าเท่ากัน 
(One Man One Vote) และเป็นการเลือกต้ังโดยลับ 107 
          ดังน้ัน การใช้สิทธิในการเลือกต้ังของประชาชนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็น
กระบวนการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรง ในการแสดงออกถึงความคิดเห็นของประชาชนใน
การเลือกผู้แทนไปทําหน้าที่ โดยไม่ผ่านองค์กรใดๆ 
          3.1.2.2  การมีส่วนร่วมของประชาชนเก่ียวกับการตรวจสอบการทํางาน 
          การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นน้ัน  มีกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของสหพันธ์ที่เก่ียวกับการปกครองท้องถิ่น  ได้บัญญัติ
รับรองสิทธิของประชาชนหลายประการ อันนําไปสู่การตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
ดังต่อไปน้ี 108 

                                                       

 
107เรื่องเดียวกัน, น.5. 

 108มนัส สุวรรณ, เอกกมล สายจนัทร และไพสฐิ พาณิชยกุล, รายงานสรุปสาํหรับผู้บรหิาร 
โครงการวิจัยเรื่อง การตรวจ สอบขององคก์รภาคประชาชนในระบบการบริหารงานและกิจการ
สาธารณะของท้องถ่ิน, (เชียงใหม:่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546), หน้า 83-84. 
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1)  ประชาชนมีสิทธิเรียกร้องให้สภาพลเมือง109เปิดการประชุม โดยจะ
กําหนดวาระการประชุมไปด้วยก็ได้ ในการประชุมของสภาพลเมืองน้ี เป็นการเปิดโอกาสให้มีการ
อภิปรายการดําเนินการจัดทําภารกิจของเทศบาล และเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนด้วย 
อาจกล่าวได้ว่ารูปแบบการประชุมน้ีเป็นลักษณะหนึ่งของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Democracy) 

2)  ประชาชนมีสิทธิในการต้ังกระทู้ถามต่อสภาท้องถิ่น (Questions of 
residents) เก่ียวกับการบริหารจัดการ และยังมีสิทธิเสนอแนะหรือร้องเรียนได้ ในกรณีดําเนินการต้ัง
กระทู้ถามหรือเสนอแนะ ให้ทําเป็นลายลักษณ์อักษร  สภาท้องถิ่นจะต้องดําเนินการแจ้งผลมติหรือ
มาตรการตามที่ได้ถามหรือเสนอแนะด้วย โดยปกติวาระแรกในการประชุมของสภาคือ กระทู้จากผู้อยู่
อาศัยในท้องถิ่น (Residents)   

3)  ประชาชนท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีท้องถิ่นกําหนด มีสิทธิเสนอญัตติให้สภา
ท้องถิ่นพิจารณาและตัดสินใจดําเนินการ ในเรื่องที่สภารับผิดชอบ การเสนอจะต้องทําเป็นลายลักษณ์
อักษร ในขณะเดียวกัน  ตัวแทนของผู้เสนอต้องมีโอกาสอธิบายข้อเสนอของตนในการประชุมสภาด้วย 

3.1.2.3  การมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องสําคัญแทนสภา
ท้องถิ่น 

สาธารณรัฐเยอรมนีให้ความสําคัญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็น
อย่างมาก ดังที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายพ้ืนฐานแห่งรัฐ (Basic Law) ประชาชนจึงมีสิทธิตัดสินใจใน
เรื่องสําคัญแทนสภาท้องถิ่นได้ โดยประชาชนมีสิทธิเข้าร่วมในการอภิปรายปัญหาหรือประเด็นสําคัญ 
ๆ ในที่ประชุมสภาพลเมืองของเทศบาลตนเองได้ เช่น การให้ความเห็นชอบในการดําเนินโครงการที่
สําคัญของเทศบาล และการเปลี่ยนแปลงอัตราการเก็บภาษี เป็นต้น นอกจากน้ีสภาพลเมืองอาจให้
ข้อเสนอแนะแก่เทศบาล และผูกพันให้เทศบาลต้องดําเนินการภายในสามเดือนตามข้อเสนอแนะของ
สภาพลเมืองด้วย 110 

นอกจากน้ี ประชาชนมีสิทธิเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญ โดย
เรียกร้องให้มีการทําประชามติ (Referendum)  ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ โดยย่ืน
เรื่องเป็นลายลักษณ์อักษร และระบุปัญหาที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งเหตุผลที่ต้องให้มีการลงประชามติและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงบประมาณในการจัดทําประชามติที่อาจเกิดขึ้น ทั้งน้ี การย่ืนเรื่องดังกล่าวต้องมี
ประชาชนอย่างน้อยร้อยละ 10 ร่วมลงนามด้วย 111

 

3.1.2.4  การมีส่วนร่วมของประชาชนต่างด้าว 
บุคคลต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในชุมชนท้องถิ่น ต้ังแต่ 5,000 คนขึ้นไป มีสิทธิในการจัดต้ัง

คณะกรรมการที่ปรึกษาสําหรับคนต่างด้าวได้ โดยสมาชิกของคณะกรรมการน้ีได้รับเลือกโดยคนต่าง

                                                       

 
109สภาพลเมืองเป็นสถานที่ซึ่งเปิดโอกาสให้พลเมืองของเทศบาลเข้ามามีส่วนร่วมอภิปราย

ปัญหา ประเด็นสําคญั หรือกิจการของเทศบาลและยังเป็นสถานท่ีที่เทศบาลให้ข้อมลูข่าวสารแก่พลเมือง 
สภาพลเมืองอาจให้ข้อเสนอแนะแก่สภาเทศบาล และสภาเทศบาลจะต้องดําเนินการภายในสามเดือน 
  110มนัส สุวรรณ และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 83-84. 
 111ปรัชญา เวสารัชช์, การปกครองท้องถ่ินของสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมน,ี หน้า 61. 
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ด้าวในชุมชนท้องถิ่น ตามกระบวนการเลือกต้ังทั่วไปของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี คณะกรรมการที่
ปรึกษามีหน้ามีในการเสนอกระทู้ต่อสภาท้องถิ่น และเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับปัญหาในท้องถิ่น
ด้วย 112 
 
3.2  การปกครองท้องถ่ินประเทศญีปุ่่น (State of Japan) 
 
 การปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1947 ซึ่งเป็น
รัฐธรรมนูญที่คณะผู้ยึดครองของสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ร่างขึ้น และเข้ามาจัดระเบียบการบริหารราชการ
ของญี่ปุ่นหลังจากที่แพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐสภาญี่ปุ่นจึงได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการปกครอง
ท้องถิ่นใน ค.ศ. 1947 ตามท่ีรัฐธรรมนูญได้กําหนดไว้ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป 
ซึ่งแบบออกเป็น 2 ระดับคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (Prefecture) และเทศบาล (Municipal) อีก
ทั้งได้มีการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษข้ึนอีก 4 รูปแบบ คือ เขตการปกครอง
พิเศษ (Special Wards), องค์กรร่วมหรือสหการ (Cooperatives of Local Public Entities),     
เขตทรัพย์สิน (Property Wards), บรรษัทพัฒนาท้องถิ่น (Local Development Cooperation)113  
 อีกทั้งยังจัดให้มีระบบคณะกรรมการ มาทําหน้าที่บริหารกิจการบางอย่าง โดยไม่อยู่ในอํานาจ
ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกเทศมนตรี อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในฐานะกรรมการและการจัดให้มีระบบคณะกรรมการบริหาร ยังทําให้เกิดความเป็น
กลางและยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายด้วย คณะกรรมการบริหารที่สําคัญ ได้แก่ คณะกรรมการการศึกษา 
คณะกรรมการการเลือกต้ัง คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการแรงงาน คณะกรรมการ
เวนคืนที่ดิน เป็นต้น 114 
 นอกจากน้ีแล้ว การปกครองท้องถิ่นของญี่ปุ่นในปัจจุบัน มีรากฐานมาจากรัฐธรรมนูญ        
ปี 1946 ซึ่งกําหนดให้การปกครองตนเองของท้องถิ่นพึงได้รับการเคารพ สมาชิกสภานิติบัญญัติและ
ฝ่ายบริหารต้องมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่
ในการดําเนินการบริหารอย่างกว้างขวาง การออกกฎหมายให้ใช้เฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่นหน่ึงให้
กระทําอย่างจํากัด นอกจากรัฐธรรมนูญแล้ว ยังมีกฎหมายการปกครองตนเองของท้องถิ่น (Local 
Autonomy Law) 115 ที่กําหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและท้องถิ่น ตามหลักการปกครอง
ตนเองของท้องถิ่นและจัดประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งยังกําหนดกรอบอํานาจ

                                                       

 
112มนัส สุวรรณ และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 84. 

 
113บูฆอรี ยีหมะ, เรื่องเดิม, หน้า 54. 

 114สมคิด เลิศไพฑูรย์, กฎหมายการปกครองท้องถ่ิน, 2549, หน้า 140-141. 
 

115การปกครองตนเองของท้องถิ่นได้รับการตราขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 1947 และมี
ผลบังคับต้ังแต่วันที่รัฐธรรมนูญญี่ปุ่นมีผลบังคับเมื่อ วันที่ 3 พฤษภาคม 1947 ต่อมาได้มีการแก้ไข
ตลอดมาจนกระท่ังปัจจุบัน โดยระหว่างปี ค.ศ. 1947 ถึงปี ค.ศ. 1991 มีการแก้ไข131 ครั้ง กฎหมาย
ฉบับน้ีแบ่งออกเป็น 3 หมวด 319 มาตรา 
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หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย 116 ดังจะเห็นได้ว่าประเทศญี่ปุ่นมีการส่งเสริมการ
กระจายอํานาจและการปกครองตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจัง 
 
 3.2.1  โครงสร้างการปกครองท้องถ่ิน 
 
   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

ภาพท่ี 3.2  โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น 
                                                       

 
116ปรัชญา เวสารัชช์, การปกครองท้องถ่ินประเทศญี่ปุน่, (กรงุเทพมหานคร: โครงการ

ส่งเสริมการบรหิารจัดการที่ดีโดยกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น, สํานักงาน ก.พ., 2542), หน้า 8-9. 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรปูแบบท่ัวไป 

โต 
(To) 

โด 
(Do

ฟู 
(Fu) 

เคน 
(Ke

เทศบาลตําบล 
(ชอน)

เทศบาลเมือง 
(โช) 

เทศบาลนคร 
(ชิ) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรปูพิเศษ 

เขตปกครองพิเศษ 
(Special wards)

องค์กรร่วมหรือสหภาพ
(Cooperatives of 

local public entities) 

เขตทรัพย์สิน
(Property wards)

บรรษัทพัฒนาท้องถ่ิน 
(Local development 

cooperation) 

สหภาพเขตกว้าง สหภาพธุรการราชการ สหภาพธุรการรวม สหภาพธุรการท่ัวไป 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
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3.2.1.1  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ 
1)  องค์การบริหารส่วนจังหวัด (Prefecture) 117 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดของญี่ปุ่น เป็นหน่วยงานกลางที่ทําหน้าที่เช่ือม

การติดต่อระหว่างรัฐบาลกลางกับเทศบาล และเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเดียวกับเทศบาล 
แต่มีพ้ืนที่การดําเนินกิจการครอบคลุมทุกพ้ืนที่และมีศักยภาพในการให้บริการแก่ประชาชนมากกว่า
เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดของญี่ปุ่นมีอยู่ 4 ประเภทคือ 

(1)  โต ( To ) มี จังหวัดเดียวคือ โตเกียว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศญี่ปุ่น จึงทําให้มีโครงสร้างการปกครองที่แตกต่างไปจากจังหวัดอ่ืนๆ โดยในโตเกียวได้มีการต้ัง
หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่เรียกว่า เขตปกครองพิเศษ ( Special wards ) อีกด้วย 

(2)  โด ( Do ) มี 1จังหวัดคือ ฮอกไกโด เป็นจังหวัดที่ต้ังอยู่บริเวณ
เหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นพ้ืนที่ห่างไกลมาก จึงทําให้มีการพัฒนาช้ากว่าจังหวัดอ่ืนๆ 

(3)  ฟู ( Fu ) มีอยู่ 2 จังหวัดคือ เกียวโต และโอซากา โดยท้ังสอง
จังหวัดน้ีต้ังอยู่ในพ้ืนที่เขตเมือง 

(4)  เคน ( Ken ) มีอยู่ 43 จังหวัด โดยเป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่ชนบท
เป็นส่วนใหญ่ 118 

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดประเภทเคน ฟูและโด ประกอบด้วย 
ฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกต้ังของประชาชนในเขตพ้ืนที่ มีจํานวนอยู่ระหว่าง 40 
- 120 คน ตามอัตราส่วนจํานวนประชากรในแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละ 4 ปี หลังจากมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว สมาชิกสภา
จะต้องร่วมกันคัดเลือกสมาชิกสภา เพ่ือดํารงตําแหน่งประธานและรองประธาน นอกจากน้ีสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยังมีคณะกรรมมาธิการทั้งสามัญ วิสามัญและมีสํานักงานเลขาธิการสภาอีก
ด้วย 119 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 120 
(ก) การออก การเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการยกเลิกข้อบัญญัติจังหวัด 
(ข) การพิจารณาและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
(ค) การพิจารณาและกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับอัตราภาษีของ

ท้องถิ่น ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาตและค่าปรับต่างๆ 

                                                       

 117รองศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ มีความเห็นว่า Prefecture หมายถึง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานะ การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน่ืองจากญี่ปุ่นไม่
มีราชการส่วนภูมิภาค 
 

118วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถ่ิน : สหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์โฟร์เพช, 2545), หน้า 188. 
 119สมคิด เลิศไพฑูรย์, กฎหมายการปกครองท้องถ่ิน, 2549, หน้า 139. 
 120บูฆอรี ยีหมะ, เรื่องเดิม, หน้า 57. 
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(ง)  การอนุมัติสัญญาจัดซื้อและยกเลิกทรัพย์สิน 
(จ)  การตรวจสอบบัญชีของจังหวัด 
(ฉ)  การพิจารณาข้อเรียกร้องของประชาชนภายในเขตจังหวัด 
(ช)  การตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหาร ด้วยวิธีต่างๆ  

เช่น การต้ังกระทู้ถาม การย่ืนญัตติ ตลอดจนการย่ืนญัตติเพ่ือเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหารให้
พ้นจากตําแหน่ง" 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (Governor) ทําหน้าที่เป็นหัวหน้า
ฝ่ายบริหาร ที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจแต่งต้ังรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคลังจังหวัด     ซึ่งเป็น
ผู้บริหารระดับสูง เพ่ือช่วยเหลือในการปฏิบัติราชการ โดยในการแต่งต้ังจะต้องผ่านความเห็นชอบจาก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนเข้ารับตําแหน่ง 121 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 122 
(ก)  บริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ 
(ข)  เสนอร่างกฎหมายต่างๆ เพ่ือให้สภาจังหวัดพิจารณา 
(ค)  เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพ่ือให้สภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุมัติและบริหารงบประมาณตามที่ได้รับการอนุมัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
(ง)  จัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าปรับต่างๆ  
(จ)  ควบคุมดูแลบัญชีการเงิน 
(ฉ)  อนุมัติสัญญา จัดต้ัง บริหารกิจการสาธารณะและยุบเลิกกิจการ

สาธารณะ 
(ช)  แต่งต้ังและปลดรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ซ)  แต่ต้ังและบริหารเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น 
(ฌ)  อํานาจในการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ญ)  อํานาจหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนรัฐบาลกลางเพ่ือดําเนินการ

บางอย่างแทนให้สําเร็จลุล่วงตามกฎระเบียบและแนวทางที่รัฐบาลกลางวางไว้" 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดประเภทโต มีเพียงจังหวัดเดียวคือ 

โตเกียว เน่ืองจากโตเกียวเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น จึงทําให้โตเกียวเป็นองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระดับมหานคร มีการแบ่งเขตพ้ืนที่ออกเป็น 2 ประเภทคือ เขตพ้ืนที่ช้ันนอกกับเขตพ้ืนที่ช้ันใน 
โดยเขตพ้ืนที่ช้ันนอก แบ่งออกเป็นเทศบาลตําบล (ชอน) เทศบาลเมือง (โช) และเทศบาลนคร (ชิ) 
เหมือนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนๆ ส่วนเขตพ้ืนที่ช้ันใน ได้มีการแบ่งออกเป็น 23 เขต ซึ่งเป็น
เขตปกครองพิเศษ ( Special wards ) ที่เรียกว่า กุ โดยแต่ละกุ ประกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งทํา
หน้าที่ในการออกกฎหมาย และฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชน มีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละ 4 ปี อีกทั้งในแต่ละกุ มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนด และตามที่นายก

                                                       

 121วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, เรื่องเดิม, หน้า 188. 
 122บูฆอรี ยีหมะ, เรื่องเดิม, หน้า 57-58. 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดโตเกียวมอบหมาย นอกจากน้ีแล้ว โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โตเกียว มีโครงสร้างเหมือนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดประเภทเคน ฟูและโด ทุกประการ 123 

2)  เทศบาล (Municipal) 
   เทศบาลเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นลําดับล่างของประเทศญี่ปุ่น แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภทคือ เทศบาลนคร (ชิ) เทศบาลเมือง (โช) และเทศบาลตําบล (ชอน) 124 นอกจากน้ี
ในญี่ปุ่น ยังมีเทศบาลขนาดใหญ่ ที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน ตามมติของคณะรัฐมนตรี 
เรียกว่าเทศบาลมหานคร ซึ่งเป็นเทศบาลพิเศษมีอยู่ 12 แห่งคือ Osaka, Kyoto, Nagoya, 
Yokohama, Kobe, Kitakyusyu, Sapporo, Kawasaki, Fukuoka, Hiroshima, Sendai และ 
chiba 125 โดยเทศบาลเหล่าน้ีมีอํานาจหน้าที่อย่างกว้างขวางเทียบเท่ากับระดับองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

(1)  เทศบาลนคร (ชิ) เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ต้ังอยู่ภายในเขตเมือง 
ประกอบด้วยหมู่บ้านจํานวน 6-8 หมู่บ้าน ซึ่งในแต่ละหมู่บ้านมีประชากรประมาณ 50,000 คน และ
ประชากรมากมากว่าร้อยละ 60 อาศัยอยู่ในเขตเมือง โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเก่ียวกับ
พาณิชย์ อุตสาหกรรม หรือประกอบอาชีพทํางานในเมือง นอกจากน้ี การจัดต้ังเป็นเทศบาลนครในพ้ืนที่
จะต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ สําหรับประชาชน ตามที่ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กําหนดไว้ 126 

เทศบาลนคร มีนายกเทศมนตรีคนหน่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ
ประชาชน และมีเทศมนตรีอีกคนหน่ึงมาจากการแต่งต้ังโดยนายกเทศมนตรี ส่วนสภาเทศบาล
ประกอบด้วยสมาชิกประมาณ 30-100 คน ที่มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน ทั้งน้ี
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล มีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี 127 

(2)  เทศบาลเมือง (โช) เป็นเทศบาลที่ต้ังอยู่ในบริเวณของศูนย์กลาง
การค้า มีการคมนาคมและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับประชาชน และมีลักษณะความเป็นเมือง
มากกว่าเทศบาลตําบล เทศบาลเมืองประกอบด้วยหมู่บ้านจํานวน 6-8 หมู่บ้าน ซึ่งในแต่ละหมู่บ้านมี

                                                       

 
123สมคิด เลิศไพฑูรย์, กฎหมายการปกครองท้องถ่ิน, 2549, หน้า 140. 

 
124Municipalities are much more local in character than prefectures. All 

districts that belong to a municipality fall within the boundaries of a prefecture. 
Municipalities are designated according to three categories: cities (Shi), towns (Cho) or 
villages (Son). Local Autonomy College, Tokyo, Nihon no Chiho Jichi (Local 
Administration in Japan), 1997, p. 328 cited in Local Government in Asia and the 
Pacific : A ComparativeStudy, Retrieved January 10, 2014 from http://www.unescap. 
org/huset/lgstudy/ country/japan/japan.html  
 125โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถ่ินไทย : หลักการและมิติใหม่ในอนาคต, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2555), หน้า 59. 
 

126บูฆอรี ยีหมะ, เรื่องเดิม, หน้า 58. 
 127สมคิด เลิศไพฑูรย์, เรื่องเดิม, หน้า 138. 
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ประชากรประมาณ 1,000 - 5,000 คน เทศบาลเมือง มีนายกเทศมนตรีคนหน่ึงมาจากการเลือกต้ัง
โดยตรงของประชาชน และมีเทศมนตรีอีกคนหน่ึงมาจากการแต่งต้ังโดยนายกเทศมนตรี ส่วนสภา
เทศบาลมีสมาชิกประมาณ 12-30 คน ที่มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน ทั้งน้ีนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาล มีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี 128 

(3)  เทศบาลตําบล (ชอน) เป็นเทศบาลท่ีต้ังอยู่ในเขตชนบท มีโครงสร้าง
เหมือนกันกับเทศบาลเมืองทุกประการ  

3.2.1.2  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จัดต้ังขึ้นตามวัตถุประสงค์
โดยเฉพาะและมีอํานาจหน้าที่ที่จํากัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ประกอบด้วย      
เขตปกครองพิเศษ, องค์กรร่วมหรือสหการ, เขตทรัพย์สิน และบรรษัทพัฒนาท้องถิ่น 129 กล่าวคือ 

1)  เขตปกครองพิเศษ (Special Wards) มีโครงสร้างและอํานาจหน้าที่
คล้ายกับเทศบาลนคร (ชิ) โดยเขตปกครองพิเศษแต่ละแห่งจะมีนายกเทศมนตรีและสมาชิก มาจาก
การเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน การปกครองท้องถิ่นรูปแบบน้ี มีเฉพาะในโตเกียวเท่าน้ัน  ซึ่ง
ประกอบด้วยเขตปกครองพิเศษ 23 แห่ง 130  

2)  องค์กรร่วมหรือสหภาพ (Cooperatives of Local Public Entities) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตกลงกันก่อต้ังสหภาพท้องถิ่น โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณี เพ่ือร่วมกันดําเนินกิจการที่ท้องถิ่นขนาดเล็กไม่
สามารถดําเนินการโดยลําพังได้ โดยองค์กรร่วมหรือสหภาพแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 131 คือ 

(1)  สหภาพธุรการทั่วไป (Partial Cooperative) เป็นสหภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายภารกิจ ให้จัดทําบริการสาธารณะในพ้ืนที่พิเศษบางพ้ืนที่ เช่น การ
กําจัดขยะ การป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น  

(2)  สหภาพเขตกว้าง (Wide Area Union) เป็นสหภาพที่ดําเนินการ
จัดทําภารกิจที่มีลักษณะเป็นพ้ืนที่กว้าง นอกจากน้ีสหภาพเขตกว้างยังดําเนินการจัดทําภารกิจ
บางอย่างที่รัฐบาลกลางมอบหมายด้วย 

(3)  สหภาพธุรการรวม (Full Cooperative) เป็นสหภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายหน้าที่เก่ียวกับธุรการให้กับหน่วยงานของสหภาพ โดยสหภาพประเภท
น้ียังไม่มีการจัดต้ังขึ้น 

                                                       

 128เรื่องเดียวกัน, หน้า 138. 
 

129Local Government in Asia and the Pacific : A Comparative Study. p.6., 
Retrieved January 10, 2014 from http://www. unescap.org/huset/lgstudy/country/ 
japan/japan.html 
 130Special wards have functions and structures that are similar to cities. The 
head of each ward is elected directly by the residents and has similar authority and 
powers as a city mayor. There are 23 special wards found only in central Tokyo. Ibid. 
p.6. 
 

131โกวิทย์ พวงงาม, เรื่องเดิม, หน้า 60. 
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(4)  สหภาพธุรการราชการ (Join-office Cooperative) เป็นสหภาพที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมสํานักงานบริหารไว้ด้วยกัน โดยสหภาพประเภทนี้ยังไม่มีการจัดต้ังขึ้น 

3)  เขตทรัพย์สิน (Property Wards) เป็นหน่วยงานที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือทํา
หน้าที่ บริหารจัดการทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น พ้ืนที่ป่าไม้, คลองชลประทาน 
หนอง คลอง บึง เป็นต้น 132 

4)  บรรษัทพัฒนาท้องถิ่น (Local Development Cooperation) เป็น
หน่วยงานที่เกิดจากความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสองแห่งขึ้นไป โดยมีความรับผิดชอบ
ครอบคลุมการดําเนินการ ก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ตามแผนพัฒนาเมืองในพ้ืนที่พิเศษ 133 

3.2.1.3  อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 
1)  หน้าที่โดยตรงของท้องถิ่น โดยทั่วไปแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี

หน้าที่ในการดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะพ้ืนฐานที่รัฐต้องจัดทําให้แก่ประชาชน ดังต่อไปน้ี 134 
(1)  งานทะเบียน ที่สําคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทํา เช่น 

งานทะเบียนผู้อยู่อาศัย งานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนคนต่างด้าว และงานรับรองตราประทับ ซึ่ง
ประชาชนสามารถใช้ตราประทับแทนลายเซ็นในสัญญาหรือเอกสารทางการได้ 

(2)  บริการสังคม เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ด้อยโอกาส ให้สามารถมี
คุณภาพชีวิตได้เท่าเทียมกับสมาชิกอ่ืนๆ ในสังคม เช่น การช่วยเหลือทางการเงิน สวัสดิการสําหรับ
เด็ก บริการสําหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น 

(3)  การประกันสังคม ประกอบด้วย การประกันสุขภาพ การประกัน
บํานาญ การประกันการว่างงาน และการประกันอุบัติเหตุของพนักงาน โดยปกติเป็นการดําเนินการ
โดยรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการลงทะเบียนผู้เอาประกัน     

(4)  บริการสาธารณสุขและอนามัย เช่น การฉีดวัคซีน การจัดศูนย์
อนามัยแม่และเด็ก การออกใบอนุญาตฌาปนกิจ เป็นต้น 

(5)  การเก็บและทําลายขยะ 
(6)  บริการเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม โดยท้องถิ่นมีหน้าที่ในการควบคุมและ

กําจัดมลภาวะด้าน อากาศ นํ้า ดิน เสียง กากของเสีย การสั่นสะเทือน 
(7)  บริการด้านเกษตรกรรม ป่าไม้และประมง 

                                                       

 
132

 Property wards are created to operate and maintain specified properties or 
public facilities owned by certain segments of municipalities such as forests, irrigation 
canals or natural hot water springs. Local Government in Asia and the Pacific : A 
Comparative Study. op.cit., p.6. 
 

133 Local Development Corporations are formed by two or more ordinary 
local public entities and are responsible for the comprehensive execution of projects 
based on integrated development plans for specified areas. Ibid. p.6. 
 

134
 ปรัชญา เวสารัชช์, การปกครองท้องถ่ินประเทศญ่ีปุ่น, หน้า 26-32. 
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(8)  บริการด้านการพาณิชย์และอุตสาหกรรม เช่น การให้กู้ยืมเงิน
ดอกเบ้ียตํ่า การส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นต้น 

(9)  การพัฒนาชุมชนเมือง  
(10)  งานผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐานและการเคหะ 
(11)  งานบริการความปลอดภัย (ตํารวจ) 
(12)  งานบริการด้านอัคคีภัย 
(13)  งานด้านการศึกษา 
(14)  งานวิสาหกิจและบริษัทของท้องถิ่น 

2)  หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
   นอกจากหน้าที่ทั่วไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการจัดทําแล้ว 
ยังมีภารกิจที่รัฐบาลกลางหรือองค์กรอ่ืนๆ มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทําด้วย      
โดยแบบออกเป็น 2 ประเภท 135 คือ 

(1)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจในการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 
(Mandate Function) เป็นการมอบหมายภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดทําตาม
แนวทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การก่อสร้างโรงพยาบาล การก่อสร้างโรงเรียน เป็นต้น 

(2)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมาย 
(Agency Delegate Function) เป็นการมอบหมายภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทํา
ในฐานะที่เป็นตัวแทนของรัฐ โดยจะต้องปฏิบัติไปตามทิศทางและคําสั่งที่ได้รับมอบหมาย โดยภารกิจ
ในประเภทน้ี ทําให้ความเป็นอิสระในการปกครองตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดน้อยลง 
 

3.2.2  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
3.2.2.1  การมีส่วนร่วมของประชาชนเก่ียวกับการเลือกต้ัง  
ประเทศญี่ปุ่น มีระบบการเลือกต้ัง หรือสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นผู้บริหารและสมาชิก

สภาท้องถิ่น กล่าวคือ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังได้ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ส่วนการสมัครเข้า
รับเลือกต้ังเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องมีอายุ 30 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และการสมัครเข้ารับ
เลือกต้ังเป็นนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา ต้องมีอายุ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งการใช้สิทธิในการ
เลือกต้ังของประชาชนในญี่ ปุ่น เป็นกระบวนการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรง ในการ
แสดงออกถึงความคิดเห็นของประชาชน อีกทั้งเป็นการเลือกผู้แทนไปทําหน้าที่ โดยไม่ผ่านองค์กรใดๆ   
นอกจากน้ี ผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่มีถิ่นฐานในต่างประเทศ สามารถไปใช้สิทธิเลือกต้ังได้โดยผ่านการ
ลงคะแนนเสียงที่สถานทูต หรือการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ หรือกลับมาเลือกต้ังล่วงหน้าที่
ประเทศญี่ปุ่นได้  อีกทั้งผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่ทํางานบนเรือในทะเลหรือมหาสมุทร สามารถลงคะแนน
เสียงโดยผ่านเครื่องโทรสารได้ 136 

                                                       

 135โกวิทย์ พวงงาม, เรื่องเดิม, หน้า 75. 
 136สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย, สรุปสาระสําคัญการอบรมและศึกษา
ดูงาน ณ ประเทศญี่ปุน่, (ระหว่างวันที่ 16 –23 พฤษภาคม 2552), ค้นวันที่ 26 ธันวาคมคม 2556 
จาก http://www.tessaban.com 
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3.2.2.2  การมีส่วนร่วมของประชาชนเก่ียวกับการตรวจสอบการทํางาน 
การที่หน่วยงานปกครองท้องถิ่นมีการเปิดเผยข้อมูลในการดําเนินกิจการต่างๆ และ

ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในกิจการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทํา  เช่นการควบคุมการใช้ยาและสารปนเป้ือนในอาหาร เป็นต้น ซึ่งถือว่าประชาชนเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย นอกจากน้ี ประชาชนในฐานะ
ผู้เสียภาษี สามารถร้องเรียนให้คณะกรรมการตรวจสอบ ดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ ในการ
บริหารจัดการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในเรื่องงบประมาณและรายจ่ายด้วย ถ้า
ประชาชนไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบ มีสิทธิที่จะดําเนินการตามกฎหมายได้ 137 

3.2.2.3  การมีส่วนร่วมของประชาชนเก่ียวกับการตัดสินใจเรื่องสําคัญ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี 

ส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นและยังเป็นการสนับสนุนกระบวนการทางประชาธิปไตย
ด้วย ในสังคมที่เจริญแล้ว ประชาชนจะมีความคิดเห็นที่มีความหลากหลายมากขึ้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นแนวทางใหม่ที่จะเช่ือมโยงระหว่าง
หน่วยงานท้องถิ่นกับประชาชน นอกจากนี้ระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือกระบวนการดําเนินงานของสภา มีอยู่หลากหลายวิธีในการแสดงออกซึ่ง
ความคิดเห็นของประชาชน เมื่อมีการวางแผนจัดทําโครงการบริการสาธารณะใดๆ จะต้อง
สอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินโครงการนั้นๆ ก่อนที่จะมีการตัดสินใจ
ดําเนินโครงการ 138 

                                                       

 137Municipalities collate such information before discussing particular projects 
with the Mayor and where day-to-day services are concerned they set up residents 
committees or make suggestions boxes available so everyone has a chance to 
comment. Increasingly local authorities are introducing access to information 
legislation as a result of public interest in participating in and commenting on for 
example the control of medicines and food additives, on pollution and right-to-
sunlight issues. By allowing access to information, local authorities are also helping to 
maintain relations with the public by exposing the mechanics of service provision 
and letting residents satisfy themselves that everything is in order. As taxpayers, local 
authority residents can ask for the Audit Committee to investigate the authority's 
expenditure, its acquisition, management or disposal of property and relevant 
officers' decisions. Depending on the results, they can ask that the appropriate 
corrective or preventive action is taken. If dissatisfied with the results, they have the 
right to take legal action. Local Government in Asia and the Pacific : A Comparative 
Study. op.cit., p.14. 
 138Local Government in Asia and the Pacific : A Comparative Study. Ibid. p.14. 
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3.2.2.4  การมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการออกกฎหมายหรือปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย ประชาชนมีสิทธิเรียกร้องให้มีการตรากฎหมาย แก้ไขกฎหมาย หรือเลิกกฎหมาย
ได้ โดยกฎหมายนั้นต้องไม่เกี่ยวกับการเก็บภาษี หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ของตน ซึ่งถือว่าได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น
เป็นอย่างมาก 139 
 
3.3  การปกครองท้องถ่ินประเทศอังกฤษ (England) 
 

3.3.1  โครงสร้างการปกครองท้องถ่ิน 
 ประเทศอังกฤษได้มีระบบการปกครองท้องถิ ่นที ่ผ่านการปรับโครงสร้างและรูปแบบ
มาแล้วหลายครั้ง ทั้งในเขตมหานคร เขตเมืองใหญ่และส่วนอื่นๆ ของประเทศ ก่อนที่จะมีการ
ปฏิรูปใหญ่ในยุคทศวรรษที่ 1990 ประเทศอังกฤษจะใช้ระบบการปกครองท้องถิ่นตามโครงสร้าง
แบบสองช้ัน คือ การมีสภาเขต (County Councils) เป็นโครงสร้างส่วนบน และมีสภาแขวง (District 
Councils) เป็นโครงสร้างส่วนล่างครอบคลุมทุกพื้นที ่ในประเทศอังกฤษ ยกเว้นเฉพาะ การ
ปกครองท้องถิ่นในเขตเมืองใหญ่และมหานครลอนดอน จะใช้โครงสร้างการปกครองแบบชั้นเดียว 
ซึ่งในสมัยรัฐบาลของนางมาร์กาเร็ต แธชเชอร์ (Margaret Thatcher) ได้มีการพยายามปรับโครงสร้างใน
การปกครองท้องถิ่นของประเทศอังกฤษใหม่ โดยใช้ระบบชั้นเดียวทั่วประเทศ แต่ปรากฏว่าไม่
ประสบความสําเร็จ เพราะประชาชนและหน่วยการปกครองท้องถิ่นหลายแห่งในเขตนอกเมือง
ใหญ่ คัดค้านการปรับโครงสร้าง จึงทําให้มีการใช้โครงสร้างระบบช้ันเดียวเพียงบางพ้ืนที่เท่าน้ัน 140 
 จากการปฏิรูปหลายครั้งทําให้ประเทศอังกฤษมีรูปแบบโครงสร้างการปกครองท้องถิ่น
แบบผสมผสาน 141 กล่าวคือ 

1)  ในเขตเมืองใหญ่ที ่ม ีความเจริญและมีประชากรหนาแน่น (Metropolitan 
Areas) จะใช้โครงสร้างแบบชั้นเดียว ในรูปแบบที่เรียกว่า สภามหานคร (Metropolitan District 
Councils) 

2)  ในเขตพ้ืนที่นอกเมืองใหญ่ (Shire Areas) จะมีการใช้โครงสร้างแบบผสมผสาน คือ 
ในพื้นที่ใดที่ประชาชนและหน่วยงานการปกครองยอมรับการปรับโครงสร้าง ก็จะใช้การปกครอง
แบบช้ันเดียว โดยยุบรวมหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม มาใช้รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า สภาเอก
รูป (Unitary Authority) ส่วนพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ยอมรับการปรับโครงสร้าง ก็จะใช้การปกครองแบบ
สองช้ันต่อไป 

3)  ในเขตมหานครลอนดอน (London Area) ได้ใช้ระบบโครงสร้างแบบสองชั้น 
โดยโครงสร้างส่วนบนจะมีหน่วยงานที่เรียกว่า สํานักบริหารมหานครลอนดอน (Greater London 

                                                       

 139มนัส สุวรรณ และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 94. 
 140โกวิทย์ พวงงาม, เรื่องเดิม, หน้า 81. 
 141นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และวสันต์ เหลืองประภัสร์, เรื่องเดิม, หน้า 147-148. 
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Authority - GLA) ซึ่งมีพื้นที่การบริหารครอบคลุมมหานครลอนดอนทั้งหมด ส่วนโครงสร้างชั้น
ล่าง มีหน่วยการปกครองที่เรียกว่า สภาเขตแห่งลอนดอน (London Borough Councils)  
 ดังนั้นจึงสามารถสรุปโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นของประเทศอังกฤษได้ตามแผนภาพ 
ดังต่อไปน้ี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.3  โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศอังกฤษ 
   
 
 
 

โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โครงสร้างแบบช้ันเดียว  โครงสร้างแบบสองชัน้ 

สภามหานคร 
(Metropolitan 

District Councils) 

สภาเอกรูป 
(Unitary 

Authority) 

เขตมหานครลอนดอน เขตพ้ืนท่ีนอกมหานคร 

โครงสร้างส่วนบน 
สํานักบริหาร 

มหานครลอนดอน 
( Greater 
London 

Authority - GLA ) 

โครงสร้างส่วนบน 
สภาเขต  

(County Councils) 

โครงสร้างส่วนล่าง 
สภาเขตแห่งลอนดอน 
(London Borough 

Councils) และ 
สหการนครลอนดอน  
(The Corporation of 
the City of London) 

โครงสร้างส่วนล่าง 
สภาแขวง  

(District Councils) 
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3.3.1.1  โครงสร้างภายนอก 
1)  โครงสร้างแบบช้ันเดียว การปกครองท้องถิ่นที่เป็นโครงสร้างช้ันเดียวมี

อยู่ 2 รูปแบบ คือ 
(1)  สภามหานคร (Metropolitan District Councils) จะนํามา ใช้ใน

การปกครองท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ ที่มีความเจริญและมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น โดยมีอยู่จํานวน 
6 เขตด้วยกันคือ West Midlands, Merseyside, Greater Manchester, South Yorkshire, West 
Yorkshire และ Tyne & Wear ซึ่งแต่เดิมทั้ง 6 เขตนี้ได้มีการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบโครงสร้าง
สองช้ันมาก่อน แต่ในสมัยรัฐบาลของนางมาร์กาเร็ต แธชเชอร์ (Margaret Thatcher) ได้ยุบสภาเขต
มหานคร (Metropolitan County Councils) เพ่ือให้ประชาชนไม่เกิดความสับสนในหน้าที่และความ
รับผิดชอบของท้องถิ่น อีกทั้งสภาเขตมหานครก็มีอํานาจหน้าที่อยู่อย่างจํากัด เน่ืองจากสภาแขวงใน
เขตมหานครมีการเติบโตและขยายบทบาทเพ่ิมขึ้น 142 

(2)  สภาเอกรูป (Unitary Authority) จัดต้ังขึ้นตามพระราช บัญญัติการ
ปกครองท้องถิ่น ค.ศ. 1992 (The Local Government Act 1992) เน่ืองจากในปี ค.ศ. 1889 ได้มี
การจัดต้ังหน่วยการปกครองท้องถิ่นขึ้นในพ้ืนที่นอกเขตมหานคร ซึ่งประกอบด้วย สภาเขต (County 
Councils) และได้มีการจัดต้ังเคาน์ต้ี เบอโร (Count Borough) ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองที่ไม่มีสภา
ท้องถิ่นเป็นโครงสร้างส่วนบน อีกทั้งมีระบบการบริหารงานเป็นอิสระจากสภาเขต ต่อมาในปี ค.ศ. 
1974 ได้มีการยุบเลิกเคาน์ต้ี เบอโรและมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองท้องถิ่นโดยใช้ระบบโครงสร้าง
แบบสองช้ันแทน แต่ในช่วง ค.ศ. 1990 การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบโครงสร้างสองช้ันในหลายพ้ืนที่ 
เกิดปัญหาในการบริหารงานโดยมีอํานาจหน้าที่ทับซ้อนกันและขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน จึง
ทําให้เกิดรูปแบบการปกครองแบบเคาน์ต้ี เบอโรข้ึนอีกคร้ังในช่ือที่เรียกว่า สภาเอกรูป 143 

2)  โครงสร้างแบบสองช้ัน การปกครองท้องถิ่นโดยใช้ระบบโครงสร้างสอง
ช้ันน้ีมีทั้งในเขตมหานครลอนดอนและเขตพ้ืนที่นอกมหานคร 

(1)  การปกครองท้องถิ่นในเขตมหานครลอนดอน การปกครองท้องถิ่น
ในเขตมหานครลอนดอน มีโครงสร้างส่วนบนที่เรียกว่า สํานักบริหารมหานครลอนดอน (Greater 
London Authority - GLA) ซึ่งมีฝ่ายบริหารประกอบด้วย นายกเทศมนตรี หรือ แมร์แห่งลอนดอน  
(Mayor of London) และสมาชิกสภาลอนดอน (London Assembly) ที่มาจากการเลือกต้ังโดยตรง
ของประชาชน สํานักงานบริหารมหานครลอนดอน มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการขนส่ง กิจการตํารวจ 
การป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย การวางแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนา โดยมีหน่วยงานในสังกัด
สํานักงานบริหารมหานครลอนดอน รับผิดชอบงานท้ัง 4 ด้านน้ีคือ การขนส่งแห่งลอนดอน 
(Transport for London), สํานักบริหารกิจการตํารวจแห่งมหานคร (The Metropolitan Police 
Authority), สํานักบริหารอัคคีภัยและภาวะฉุกเฉิน (The London Fire and Emergency Planning) 

                                                       

 142นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และวสันต์ เหลืองประภัสร์, เรื่องเดิม, หน้า 151-152. 
 143บูฆอรี ยีหมะ, เรื่องเดิม, หน้า 42-43. 
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และสํานักพัฒนาลอนดอน (London Development Agency ) ภายใต้นโยบายที่รับมาจากแมร์แห่ง
ลอนดอน ซึ่งผ่านการรับรองจากสภาลอนดอนแล้ว 144 

โครงสร้างส่วนล่างของเขตมหานครลอนดอน แบ่งออกเป็น 32 เขต      
(Borough) และสหการนครลอนดอน (The Corporation of the City of London) โดยแต่ละเขต
จะมีสภาเขตแห่งลอนดอน (London Borough Councils) รับผิดชอบในการบริหารงานท้องถิ่นใน
เขตพื้นที่ของแต่ละเขต แต่มีบางกิจการที่ไม่อยู่ในอํานาจของสภาเขตแห่งลอนดอน เช่น กิจการด้าน
การขนส่งสาธารณะ ซึ่งการขนส่งแห่งลอนดอน (Transport for London) เป็นผู้รับผิดชอบ หรือ
กิจการด้านกําลังตํารวจในเขตมหานครลอนดอน ซึ่งต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐมนตรี
กระทรวงกิจการภายใน (Home Secretary) เป็นต้น โดยสมาชิกของสภาเขตแต่ละเขตมาจากการ
เลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน มีการดํารงตําแหน่งวาระ ละ 4 ปี 145 

(2)  การปกครองท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่นอกมหานคร การปกครองท้องถิ่น
ในเขตนอกพ้ืนที่มหานคร มีโครงสร้างส่วนบน คือ สภาเขต (County Councils) โดยมีหน้าที่ในเรื่อง
การวางแผนขนส่ง ทางหลวง การจัดระเบียบจราจร การศึกษา การคุ้มครองผู้บริโภค การกําจัดขยะ 
การดับเพลิง ห้องสมุดและสวัสดิการสังคมส่วนบุคคล ฯลฯ ซึ่งเป็นการจัดการและให้บริการสาธารณะ
ขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยทรัพยากรและศักยภาพค่อนข้างสูง และให้บริการหลายชุมชน โดยครอบคลุม
พ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 146 

โครงสร้างส่วนล่างในเขตพ้ืนที่นอกมหานคร คือ สภาแขวง (District 
Councils) มีความใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างมาก โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องเก่ียวกับ การ
วางแผนท้องถิ่น การควบคุมการก่อสร้าง การเคหะ การดูแลและบํารุงรักษาถนน สภาพแวดล้อม 
ตลาด การจัดเก็บขยะ สุสานและฌาปนสถาน สวนสาธารณะ ฯลฯ ซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็กที่
ให้บริการเฉพาะในพ้ืนที่ชุมชนของตน อีกทั้งยังทําหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการสะท้อน
ความต้องการในสิ่งต่างๆของชุมชนอีกด้วย 147 

3.3.1.2  โครงสร้างภายใน 
1)  ฝ่ายสภาหรือสภาท้องถิ่น เป็นองค์กรหลักในการตัดสินใจเรื่องแผนงาน 

งบประมาณ และการกําหนดกรอบการบริหารงานต่างๆของท้องถิ่น เพ่ือให้การดําเนินงานของสภา
ท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สภาท้องถิ่นมีอํานาจในการจัดต้ังองค์กรในรูปของคณะกรรมการ 
(Committees) เพ่ือทําหน้าที่เฉพาะต่างๆ แทนสภาท้องถิ่น ซึ่งมีอยู่ 3 รูปแบบ 148 คือ  

(1)  คณะกรรมการของสภา (Regulatory Committees) ปฏิบัติ
หน้าที่ในกิจการที่สภามีอํานาจตัดสินในบางเร่ือง หรือในเรื่องที่สภาต้องตัดสินใจร่วมกับฝ่ายบริหาร 

                                                       

 144เรื่องเดียวกัน, หน้า 43-44. 
 145ปรัชญา เวสารัชช์, การปกครองท้องถ่ินของอังกฤษ, (กรุงเทพมหานคร : โครงการ
ส่งเสริมการบรหิารจัดการที่ดีโดยกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น, 2543), หน้า 11. 
 146นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และวสันต์ เหลืองประภัสร์, เรื่องเดิม, หน้า 150. 
 147บูฆอรี ยีหมะ, เรื่องเดิม, หน้า 44-45. 
 148นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และวสันต์ เหลืองประภัสร์, เรื่องเดิม, หน้า 158-159. 
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เช่น การวางแผนและการออกใบอนุญาตต่างๆ  ทั้งน้ีการตัดสินใจของคณะกรรมการต้องนําเข้าที่
ประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาต่อไป 

(2)  คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ (Scrutiny Committees) ทํา
หน้าที่ในการตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหาร และกระทําการแทนสภาในกิจกรรมต่างๆ อย่าง
กว้างขวาง เช่น พิจารณาและปรับปรุงนโยบายของสภา ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ 
พิจารณาการตัดสินใจกิจการต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารเสนอมา เป็นต้น ทั้งน้ีสภาท้องถิ่นอาจจัดให้มี
คณะกรรมการรูปแบบน้ีหลายชุดก็ได้ 

(3)  คณะกรรมการวินัยกลาง (Standards Committees) ทําหน้าที่ใน
การแนะนําและควบคุมดูแลสมาชิกสภาให้มีการปฏิบัติถูกต้องตามวินัยและยังทําหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์
จากการประพฤติไม่เหมาะสมของสมาชิกสภา นอกจากน้ียังมีอํานาจเสนอกรอบวินัยเพ่ิมเติมจากวินัย
กลาง เพ่ือให้สภาพิจารณาและนํามาใช้บังคับภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันๆ 

2)  ฝ่ายบริหาร  
   การปกครองส่วนท้องถิ่น แต่เดิมมีโครงสร้างทางการบริหารเพียงรูปแบบ
เดียว คือ คณะกรรมการ (Committees Form) ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะที่โดดเด่นของอังกฤษมาอย่างช้า
นาน ต่อมารัฐบาลต้องการปรับระบบการบริหารจัดการท้องถิ่น ภายใต้นโยบาย "การทําให้ทันสมัย 
(Modernising) โดยมีเป้าหมายให้การบริหารงานระดับท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ, โปรงใส่ และสามารถ
ตรวจสอบได้ (Efficiency, Transparency and Accountability) " 149 รัฐบาลจึงได้ออกสมุดปกขาว 
(Modern Local Government: In Touch with the People) เพ่ือเสนอทางเลือกให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการปรับโครงสร้างจากรูปแบบเดิม ไปสู่รูปแบบใหม่ (New Political 
Structures) โดยในสมุดปกขาวได้เสนอโครงสร้างทางการบริหารใหม่ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้เลือกใช้ 3 รูปแบบ คือ 

(1)  รูปแบบนายกเทศมนตรีทางตรงบริหารร่วมกับคณะเทศมนตรี (A 
Directly Elected Executive Mayor with a Cabinet) โครงสร้างบริหารรูปแบบน้ี มีนายกเทศมนตรีมา
จากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน โดยบริหารงานร่วมกับคณะเทศมนตรี ที่แต่ ต้ังโดย
นายกเทศมนตรี จากสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการเลือกต้ัง 150 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา
อาจร่วมกันแต่ต้ัง ผู้จัดการสภา (Chief Executive) และ หัวหน้าสํานักงานท้องถิ่น (Chief Officers) 
เพ่ือทําหน้าที่ในการสนับสนุนงานของฝ่ายบริหาร ดูแลกิจการธุรการ ประสานการทํางานของฝ่าย
บริหารไปยังพนักงานท้องถิ่น และประสานการทํางานกับฝ่ายสภา โครงสร้างบริหารรูปแบบนี้ 

                                                       

 149เรื่องเดียวกัน, หน้า 154. 
 150a directly elected executive mayor with a cabinet. The mayor will be 
elected by local people and will appoint a cabinet from among the councillors. 
Modern Local Government : In Touch with the People 1998.p.4. Retrieved January 
15, 2014 from http://www.politicsresources.net/docs/DETR1998.pdf  
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นายกเทศมนตรีมีความเป็นผู้นําทั้งทางการเมืองและการบริหาร โดยไม่ต้องพ่ึงพิงสมาชิกสภาในการ
บริหารมากนัก 151 

(2)  รูปแบบคณะเทศมนตรีบริหารร่วมกับนายกเทศมนตรีทางอ้อม (A 
Cabinet with a Leader) โครงสร้างบริหารรูปแบบน้ี มีนายกเทศมนตรีมาจากการแต่งต้ังโดยสภา
ท้องถิ่น ทําหน้าที่บริหารงานร่วมกับคณะเทศมนตรี ซึ่งเป็นสมาชิกสภา โดยได้รับการแต่งต้ังจากสภา
ท้องถิ่นหรือนายกเทศมนตรี 152 ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะใช้รูปแบบใด 
โครงสร้างการบริหารงานรูปแบบน้ี นายกเทศมนตรีจําต้องได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภา 
เน่ืองจากการคัดเลือกและถอดถอนอยู่ภายใต้อํานาจของสภา 

(3)  รูปแบบนายกเทศมนตรีทางตรงบริหารร่วมกับผู้จัดการสภา (A 
Directly Elected Mayor with a Council Manager) โครงสร้างบริหารรูปแบบน้ี ได้นําระบบ สภา
และผู้จัดการ (The Council-Manager Form) ของประเทศสหรัฐอเมริกามาปรับใช้ โดยนายกเทศมนตรี
มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน และทําหน้าที่เป็นผู้นําทางการเมือง กําหนดกรอบนโยบาย
แต่เพียงกว้างๆ ทั้งน้ี ในการบริหารงานต่างๆ จะถูกมอบหมายให้แก่ ผู้จัดการสภา 153(Council 
Manager หรือ Chief Executive) ซึ่งได้รับการแต่ต้ังจากสภา ทําหน้าที่บริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติตามกรอบนโยบายที่กําหนดไว้ สถานะของนายกเทศมนตรีจึงเป็นไป
ในรูปของการช้ีนําและแสดงภาวะผู้นํามากว่าการบริหารจัดการ นอกจากน้ี สภาหรือผู้จัดการสภา ยัง
อาจแต่งต้ัง หัวหน้าสํานักงานท้องถิ่น (Chief Officers) เพ่ือทําหน้าที่ในการสนับสนุนงานของฝ่าย
บริหาร และดูแลงานธุรการก็ได้ 154   

กล่าวโดยสรุปได้ว่า โครงสร้างใหม่ที่รัฐบาลต้องการให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนํามาใช้ปฏิบัติน้ัน มีความพยายามที่จะแบ่งแยกการทํางานของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ
ให้มีความชัดเจนขึ้น โดยฝ่ายบริหารจะมีความแตกต่างจากระบบเดิม คือ ฝ่ายบริหารอาจมาจากพรรค
การเมืองเพียงพรรคเดียวหรือหลายพรรคก็ได้ ไม่มีความจําเป็นต้องสร้างความสมดุลทางการเมือง 
ดังเช่นระบบเดิม อีกทั้ง ฝ่ายบริหารมีอํานาจบริหารจัดการ ภายในอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ได้โดยไม่ต้องให้สภาอนุมัติ 

3.3.1.3  อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ในการดําเนินการจัดทําภารกิจ มี
ความแตกต่างกันไปตามรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ 155  

1)  รูปแบบการปกครองของหน่วยการปกครองในพื้นที่นอกเขตมหานคร 
ซึ่งมีการแบ่งภารกิจกันอย่างชัดเจน โดยสภาเขต มีหน้าที่ในการจัดทําภารกิจที่มีขอบเขตกว้าง

                                                       

 151โกวิทย์ พวงงาม, เรื่องเดิม, หน้า 87. 
 152Modern Local Government : In Touch with the People 1998. op.cit., p.4. 
 153a directly elected mayor with a council manager. The mayor will be 
elected by local people, with a full time manager appointed by the council. Modern 
Local Government : In Touch with the People 1998. Ibid. p.4 
 154โกวิทย์ พวงงาม, เรื่องเดิม, หน้า 89. 
 155นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และวสันต์ เหลืองประภัสร์, เรื่องเดิม, หน้า 164. 
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ครอบคลุมพ้ืนที่ขนาดใหญ่ ต้องอาศัยทรัพยากรและเทคนิควิทยาการในระดับสูง ส่วนสภาแขวง มี
หน้าที่ในการจัดทําภารกิจที่มีขอบเขตจํากัด ใช้ทรัพยากรไม่มาก โดยเป็นภารกิจที่มุ่งตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในชุมชนเป็นหลัก ในขณะเดียวกัน สภาเอกรูป มีหน้าที่ในการดําเนินการจัดทํา
ภารกิจของสภาเขตและสภาแขวงทั้งหมด  

2)  รูปแบบการปกครองของหน่วยการปกครองในพ้ืนที่เขตมหานคร โดย
สภามหานคร มีหน้าที่จัดทําภารกิจที่มีขอบเขตกว้าง ซึ่งเป็นภารกิจที่มุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในเขตเมืองที่มีความเจริญ 

3)  รูปแบบการปกครองของหน่วยการปกครองในมหานครลอนดอน โดย
สภาเขตแห่งลอนดอน มีหน้าที่จัดทําภารกิจเช่นเดียวกับสภามหานคร  เ ว้ น แ ต่  ภ า ร กิ จ ด้ า น ก า ร
วางแผนคมนาคมขนส่ง นอกจากน้ี สํานักบริหารมหานครลอนดอน มีหน้าที่จัดทําภารกิจในด้านการ
วางแผนและการกําหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและจัดทําภารกิจขนาดใหญ่ที่มีพ้ืนที่
ครอบคลุมมหานครลอนดอน  
   ทั้งน้ี ในเขตพ้ืนที่มหานครและมหานครลอนดอน มีหน่วยวิสาหกิจรวม 
ดําเนินการจัดทําภารกิจในด้านการขนส่งมวลชน ด้านการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย และการ
จําจัดขยะ อีกด้วย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจแบบองค์รวม สามารถจัดแบ่งภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ตามตารางดังต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 3.1  ภารกิจหน้าที่ของสํานักบริหารมหานครลอนดอน (GLA) 
 

ภารกิจหน้าที ่ ลักษณะงาน 

ด้านการคมนาคมขนส่ง 
รถไฟฟ้าใต้ดิน, รถประจําทางในลอนดอน, แท็กซ่ี, ถนนสายรองและถนนสายหลัก 
(ภารกิจด้านการดูแลทางหลวง และการควบคุมการจราจรบนท้องถนนร้อยละ 95 
เป็นหน้าท่ีของสภาเขตแห่งลอนดอน) 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมและดึงดูดการลงทุน 
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยทํางานร่วมกับสภาเขตแห่งลอนดอน ในเรื่องคุณภาพอากาศ ขยะ ของเสีย ฯลฯ 
ด้านการวางแผน เป็นการวางกรอบยุทธศาสตร์ท่ีครอบคลุมการพัฒนา มหานครลอนดอนท้ังหมด 

ด้านการดับเพลิงและบรรเทาสา
ธารณภัย 

งานการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีมหานครลอนดอนท้ังหมด จะอยู่ใน
ความดูแลของ "London Fire & Emergency Planning Authority" โดย GLA จะ
ส่งตัวแทนเข้าร่วมในคณะกรรมการของหน่วยงานดังกล่าวจํานวน 9 คน 

ด้านวัฒนธรรม เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวภายในเขตมหานคร
ลอนดอน 

ด้านการสาธารณสุข มีหน้าท่ีในการยกระดับและส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชนลอนดอน 
 
  
 
 
 
 



66 
 

ตารางที่ 3.2  การจัดแบ่งภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ภารกิจหน้าที ่
เขตพืน้ทีน่อกมหานคร เขตมหานครและลอนดอน 

สภาเขต สภาแขวง สภาเอกรูป สภามหา
นคร 

สภาเขตแห่ง
ลอนดอน 

หน่วย
วิสาหกิจรวม 

ด้านการศึกษา       
ด้านการเคหะ       
การพัฒนาชุมชนตามแผน การ
ลงทุน       
แผนยุทธศาสตร ์       
แผนคมนาคมขนส่ง       
การขนส่งมวลชน       
ด้านทางหลวง       
ด้านการดับเพลิงและบรรเทาสา
ธารณภัย       
ด้านบริการสังคม       
งานห้องสมุด       
ด้านการพักผ่อนและนันทนาการ       
ด้านการจัดเก็บขยะ       
ด้านการกําจัดขยะ       
ด้านสุขภาพสิ่งแวดลอ้ม       
ด้านการจัดเก็บรายได ้       

 
3.3.2  การมีส่วนร่วมของประชาชน 

3.3.2.1  การมีส่วนร่วมของประชาชนเก่ียวกับการเลือกต้ัง 
ประชาชนในท้องถิ่นที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังหรือสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็น

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือนายกเทศมนตรีได้น้ัน ในระบบการเลือกต้ังของอังกฤษ ผู้มีสิทธิเลือกต้ังได้ 
ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และเป็นคนสัญชาติ สหราชอาณาจักร หรือถือสัญชาติของประเทศอ่ืนใน
เครือจักรภพ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ หรือถือสัญชาติของประเทศอ่ืนในประชาคมยุโรป ทั้งน้ี ต้องเป็น
บุคคลที่ลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง โดยอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่เลือกต้ังตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 
ดังน้ัน การใช้สิทธิในการเลือกต้ังของประชาชนในอังกฤษ เป็นกระบวนการที่ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยตรง ในการแสดงออกถึงความคิดเห็นของประชาชนโดยในการเลือกผู้แทนไปทําหน้าที่ โดยไม่
ผ่านองค์กรใดๆ 156 
 
 
 

                                                       

 
156ปรัชญา เวสารัชช์, การปกครองท้องถ่ินของอังกฤษ, หน้า 15. 
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3.3.2.2  การมีส่วนร่วมของประชาชนเก่ียวกับการตรวจสอบการทํางาน 157 
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทํางาน โดยการประชุมร่วมกัน

ระหว่างสภาท้องถิ่นและประชาชน ซึ่งสภาท้องถิ่นจะต้องประกาศวาระการประชุม ให้ประชาชน
รับทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมหน่ึงอาทิตย์ ทั้งน้ี สภาท้องถิ่นต้องเผยแพร่รายงานการประชุม     
ให้ประชาชนรับทราบถึงการตัดสินใจดําเนินการต่างๆ ของสภาท้องถิ่น 

นอกจากน้ี บุคคลากรทุกคนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องยึดถือประมวล
พฤติกรรม (Code of Conduct) ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งกรอบจริยธรรมจะเป็นกลไกสําหรับ
ประชาชนในการใช้ตรวจสอบผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  เมื่อมีแนวโน้มที่จะประพฤติไปในทาง
มิชอบ  

ประชาชนยังมีสิทธิร้องเรียนการบริหารงานที่ไม่ถูกต้อง (Maladministration)   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อผู้ตรวจการการปกครองท้องถิ่น (Local Government 
Ombudsmen) โดยการกล่าวหาหรือร้องเรียนน้ีจะได้รับการไต่สวนจากคณะกรรมาธิการเพ่ือการ
บริหารท้องถิ่น (Commissions for Local Administration) อีกด้วย  

3.3.2.3  การมีส่วนร่วมของประชาชนเก่ียวกับการตัดสินใจเรื่องสําคัญที่เก่ียวกับการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ในกรณีที่สภาท้องถิ่น ต้องตัดสินใจในเรื่องสําคัญ เก่ียวกับการพัฒนาท้องถิ่นหรือใน
เรื่องที่เป็นกรณีขัดแย้งเฉพาะเรื่อง สภาท้องถิ่นต้องขอคําปรึกษา หารือกับประชาชนในประเด็นต่างๆ 
โดยการลงประชามติ (Referendum) กระบวนการน้ีเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น 158 
 
3.4  การปกครองท้องถ่ินราชอาณาจักรสวีเดน (Kingdom of Sweden) 
 
 การปกครองตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในราชอาณาจักรสวีเดน เกิดขึ้นก่อนการมี
ประชาธิปไตยในท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ ต่อมาในปี ค.ศ. 1862 ได้มีการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น 
และผลจากการปฏิรูปน้ีทําให้เกิดกฎหมายที่สําคัญคือ กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น ค.ศ. 1862 
(Local Government Ordinance of 1862) ซึ่งได้แยกงานทางด้านศาสนา และงานด้านพลเรือนใน
ระดับท้องถิ่นออกจากกัน ส่วนงานด้านพลเรือนเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ
เทศบาล (Municipalities) และ สภาเขต (Counties) 159 การปกครองท้องถิ่นของราชอาณาจักร
สวีเดน นับต้ังแต่ปี 1862 มาจนถึงปัจจุบัน ได้ผ่านการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น อาจแบ่งได้เป็น 3 
ช่วงด้วยกันคือ 160 

                                                       

 
157มนัส สุวรรณ และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 88-89. 

 158ปรัชญา เวสารัชช์, การปกครองท้องถ่ินของอังกฤษ, หน้า 70. 
 159สมาน รังสิโยกฤษฎ์, การปกครองส่วนท้องถ่ินในประเทศต่าง สหราชอาณาจักร สวีเดน 
ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ไทย, (กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ, 2543), หน้า 12. 
 160สมคิด เลิศไพฑูรย์, กฎหมายการปกครองท้องถ่ิน, 2549, หน้า 172-173. 
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 ช่วงแรก เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการจัดการ (Structural 
Change to Strengthen Management Capacity) ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างภายหลังสงครามโลก
ครั้งที่สอง โดยการพยายามที่จะรวมและลดจํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ความสําเร็จในการปฏิรูปของราชอาณาจักรสวีเดนในครั้งน้ี ทําให้
ประเทศต่างๆ ในยุโรปได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีจํานวนลดลง 
 ช่วงที่สอง เป็นการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น โดยส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
(Enhancing Local Democracy) ซึ่งเป็นการกําหนดให้นักการเมือง มีอํานาจเหนือข้าราชการประจํา 
และสามารถจัดต้ังคณะอนุกรรมการสาขาต่างๆ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการของข้าราชการ
ประจํา ทั้งน้ีเป็นผลมาจากพระราชบัญญัติการปกครองส่วนท้องถิ่น ค.ศ. 1976 
 ช่วงที่สาม เป็นการปฏิรูปเก่ียวกับการบริหารจัดการ (Managerialism) เน่ืองจากรัฐบาล
กลางกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดําเนินการจัดทําภารกิจต่าง ๆ ที่มี
ความสําคัญเพ่ิมมากขึ้น ทําให้ประชาชนต้องเสียภาษีเพ่ิมมากขึ้น ภาระภาษีของประชาชนจึงทําให้เกิด
กระแสการกดดัน จนเป็นเหตุให้มีการตราพระราชบัญญัติการปกครองท้องถิ่น ค.ศ. 1991 ขึ้น เพ่ือให้
อํานาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กําหนดโครงสร้างและดําเนินการบริหารจัดการตนเองได้  
 แนวความคิดการปกครองตนเองของท้องถิ่น กลายเป็นปัจจัยหลักของราชอาณาจักรสวีเดน 
และประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อการบริหารงานของท้องถิ่น เมื่อปี 1990 ราชอาณาจักรสวีเดนประสบ
ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองได้ 
หลักการปกครองตนเอง ช่วยให้ฐานะทางการเศรษฐกิจของหน่วยงานบริหาร กลับคืนสู่สภาวะที่สมดุล
ได้เป็นอย่างดีและย่ังยืน มากกว่าการใช้กฎหมายและระเบียบเป็นเคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจ161 
 ขั้นตอนการกระจายอํานาจของราชอาณาจักรสวีเดนเร่ิมต้นในปี ค.ศ. 1966 โดยการปฏิรูป
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในที่สุดรัฐสภาของประเทศสวีเดนได้จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 
2002 ตามกฎหมายเก่ียวกับองค์กรความร่วมมือ ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2003 กฎหมายดังกล่าว
ได้กําหนดให้เทศบาลและสภามณฑลหรือสภาภูมิภาคซึ่งอยู่ในรูปแบบของสภาภูมิภาคเพ่ือการพัฒนา 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบของสภาไว้อย่างชัดเจน ซึ่งน้อยกว่าความรับผิดชอบในการตัดสินใจของแต่ละ
ระดับช้ันในราชอาณาจักรสวีเดน การเลือกต้ังของราชอาณาจักรสวีเดนได้แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ 
รัฐสภา (ระดับชาติ) สภามณฑลหรือสภาภาค (ระดับภูมิภาค) และ เมืองหรือเทศบาล (ระดับท้องถิ่น) 162 
 
 
 

                                                       

 161ชุลีพร เดชขํา, การปกครองท้องถ่ินประเทศสวีเดน, (กรุงเทพมหานคร: โครงการส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดีโดยกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น, 2543), หน้า 38. 
 

162Line Arsenault, Décentralisation : Portrait De La Suède,Ministère des 
Affaires municipales, du Sport et du Loisir ,Le 2 février 2005. p.1., Retrieved July 9 
2014, from http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/.../decentralisation _suede.pdf. 
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      ระดับชาติ 
 รัฐสภาเป็นระดับช้ันทางการเมืองที่สูงที่สุด ประกอบด้วยสมาชิก 349 คน ที่มาจากการ
เลือกต้ังโดยตรง รัฐสภาเป็นองค์กรที่มีอํานาจนิติบัญญัติ และแต่งต้ังนายกรัฐมนตรี ทําหน้าที่เป็น
หัวหน้าฝ่ายบริหารหรือรัฐบาล โดยรัฐบาลมีอํานาจในการบริหารประเทศ การดําเนินงานในส่วน
ภูมิภาคและท้องถิ่นของรัฐบาลจะถูกแบ่งออกเป็น 21 เมืองด้วยกัน 163 
      ระดับภูมิภาค 164 
 จังหวัด สภามณฑลและสภาภูมิภาค มีระดับช้ันการตัดสินใจในระดับภูมิภาคของ
ราชอาณาจักรสวีเดน คือ 
 จังหวัด อาณาเขตของราชอาณาจักรสวีเดน ถูกแบ่งออกเป็น 21 เมืองและจัดการดูแลโดยแต่
ละจังหวัด จังหวัดเป็นผู้บริหารงานสาธารณะ ซึ่งมีหน้าที่ประสานและพัฒนาสิ่งที่แตกต่างกันของ
ภูมิภาค จังหวัดมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานในภูมิภาคตามวัตถุประสงค์ของชาติที่ถูกกําหนด
โดยรัฐบาล 
 นอกจากน้ี อาณาเขตของราชอาณาจักรสวีเดนถูกแบ่งออกเป็น 20 ภูมิภาค โดย 18 ภูมิภาค
อยู่ในอํานาจบริหารจัดการของสภามณฑลและอีก 2 ภูมิภาค อยู่ในอํานาจบริหารจัดการของสภา
ภูมิภาค ภูมิภาคมีอํานาจหน้าที่ในการดูแลเรื่องสุขภาพและการพัฒนาภูมิภาคเป็นหลัก 
 สภามณฑล ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนในภูมิภาค และ
เป็นองค์กรที่มีอํานาจในการตัดสินใจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีและมีอํานาจในการแต่งต้ังสมาชิกฝ่าย
บริหาร ส่วนใหญ่แล้วทรัพยากรของสภามณฑลจะถูกจัดสรรให้กับการบริการในด้านสุขภาพและการ
รักษาพยาบาล อย่างไรก็ตาม สภามณฑลยังมีการขยายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิภาคอีกด้วย 165 
 สภาภูมิภาค สองภูมิภาคที่อยู่ในอํานาจบริหารจัดการของสภาภูมิภาค ถูกจัดต้ังขึ้นใน
ราชอาณาจักรสวีเดน ซึ่งเป็นผลจากการควบรวมของหลายเมืองใหญ่ โดยสภาภูมิภาคประกอบด้วย
สมาชิกที่มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนและโครงสร้างใหม่ทางการเมืองน้ี เป็นแรงผลักดัน
ที่สําคัญที่สุดในการจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาภูมิภาค ต้ังแต่ได้มีการนําเอากฎหมายที่

                                                       

 
163Le Parlement, avec ses 349 membres élus au suffrage universel direct, est le 

plus haut niveau politique décisionnel. Le Parlement détient le pouvoir législatif et il 
nomme le premier ministre, lequel forme le gouvernement. Le gouvernement détient 
les pouvoirs exécutifs. Les opérations régionales et locales du gouvernement sont 
réparties dans les 21 comtés, à l’intérieur des préfectures. Ibid. p.1. 
 

164Ibid. p.1-2. 
 

165Les membres des conseils de comté sont élus au suffrage universel direct 
par la population de la région. Ce sont des organes décisionnels qui lèvent des 
impôts et élisent les membres de leur exécutif. Une très grande partie des 
ressources des conseils de comté est allouée aux services de santé et aux soins 
médicaux. Toutefois, ces conseils ont récemment élargi leur implication dans des 
secteurs contribuant au développement de leur région. Ibid. p.2. 
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เก่ียวกับองค์กรความร่วมมือมาใช้ เป็นการเปิดโอกาสที่จะสร้างสภาภูมิภาคเพ่ือการพัฒนาเพ่ิมขึ้น โดย
สภาดังกล่าวจะเป็นโครงสร้างทางการเมืองในระดับภูมิภาคท่ีสมาชิกถูกเลือกต้ังโดยคณะผู้แทน CRD 
(Conseil Régionale de Développement) CRD มีสมาชิกที่ประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนจาก
เทศบาลของภูมิภาค และสามารถเข้าไปร่วมกับสภามณฑลหรือสภาภูมิภาคได้ CRD มีอํานาจหน้าที่ใน
การพัฒนาภูมิภาคและเป็นแรงผลักที่สําคัญในการจัดลําดับความสําคัญในการแก้ไขภูมิภาค 166 
      ระดับท้องถิ่น 
 การปกครองท้องถิ่นของราชอาณาจักรสวีเดน ประกอบด้วย 290 เทศบาล ซึ่งมีสมาชิกที่มา
จากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน สภาเทศบาลเป็นองค์กรที่มีอํานาจในการตัดสินใจเก่ียวกับการ
จัดเก็บภาษีของประชาชน และแต่งต้ังสมาชิกฝ่ายบริหารของเทศบาล ในประเทศสวีเดนภาษีที่ดินและ
ภาษีทรัพย์สินเป็นรายได้หลักที่รัฐได้รับ ซึ่งจะถูกแจกจ่ายอย่างเท่าเทียมกันทั้งเทศบาล สภามณฑล
และสภาภูมิภาค 167 
 

3.4.1  โครงสร้างการปกครองท้องถ่ิน 
 
 
 
   
  
 
 

 
ภาพท่ี 3.4  โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นราชอาณาจักรสวีเดน 

 
 โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นของราชอาณาจักรสวีเดน ประกอบด้วยเทศบาล (Municipality)  

3.4.1.1  เทศบาล เป็นหน่วยการปกครองช้ันล่าง ซึ่งประกอบด้วย สภาเทศบาล และ
คณะกรรมการบริหาร  

1)  สภาเทศบาล เป็นองค์กรบริหารสูงสุดของเทศบาล ที่มาจากการ
เลือกต้ังโดยตรงของประชาชน มีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี มีอํานาจหน้าที่ในการ กําหนดโครงสร้าง

                                                       

 
166Ibid. p.3. 

 
167Le territoire suédois compte 290 municipalités (communes) dont les 

conseillers sont élus au suffrage universel direct. La municipalité est un organe 
décisionnel qui lève des impôts et élit les membres de l’exécutif municipal. En 
Suède, les taxes foncières sur la propriété sont des revenus levés par l’État, qui les 
redistribuent sous forme de péréquation aux municipalités et aux conseils de 
comté/conseils régionaux. Ibid. p.3. 

เทศบาล Municipality 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินราชอาณาจักรสวีเดน 
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และวิธีปฏิบัติงาน กําหนดเป้าหมายและแนวทางในการบริหารจัดการท้องถิ่น รวมท้ังมีอํานาจ
ตัดสินใจเรื่องสําคัญ ๆ ในการบริหารงานด้วย 168 

2)  คณะกรรมการบริหาร สภาเทศบาลมีคณะกรรมการบริหาร ที่มาจาก
การแต่งต้ังของสภาเทศบาล มาช่วยทําหน้าที่ในการประสานงาน วางแผนและบริหารจัดการในภารกิจ
ทั่วๆ ไปของสภา เช่นเดียวกับสภาเขต เช่น คณะกรรมการการเลือกต้ัง ซึ่งเป็นคณะกรรมการตามที่
กฎหมายหมายกําหนด และยังรวมถึง คณะกรรมการการศึกษา คณะกรรมการเก่ียวกับการก่อสร้าง
อาคาร  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการสวัสดิการสังคม นอกจากน้ียังมีการแต่ต้ัง
คณะกรรมการนันทนาการ คณะกรรมการวัฒนธรรม คณะกรรมการห้องสมุด คณะกรรมการป้องกัน
สาธารณภัย ฯลฯ ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพ้ืนที่ทั่วไปของเทศบาลอีกด้วย 169 

3.4.1.2  อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 170 
เทศบาลมีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นและที่เก่ียวกับ

ชีวิตประจําวันของประชาชน ดังน้ันอํานาจการบริหารงานของเทศบาลจึงประกอบด้วย อํานาจหน้าที่
ของเทศบาลท้องถิ่นทั่วไปและอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะ กล่าวคือ 

อํานาจหน้าที่ทั่วไป 
   1)  การจัดการทางวัฒนธรรม (ห้องสมุด) 
   2)  การจัดการดูแลกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ 
   3)  การบํารุงรักษาถนนในท้องถิ่น 
   4)  การจัดการดูแลสวนสาธารณะ 
   5)  การบําบัดนํ้าเสียและของเสีย 
   6)  การจัดการเรื่องไฟฟ้า 
   7)  การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

                                                       

 168สมคิด เลิศไพฑูรย์, กฎหมายการปกครองท้องถ่ิน, 2549, หน้า 177. 
 169In each municipality there exists a municipal executive committee, which is 
analogous to the executive committee at the county level. In addition to the elected 
representatives there are, in all municipalities, five (appointed) statutory committees. 
These include a schools committee, a building committee, an environmental 
committee, an election committee, and a social-welfare committee (or child-care, 
temperance, and social-welfare committees). There are also a large number of 
nonstatutory (appointed) committees, which undertake responsibilities that fall 
within the area of general authority. Some common examples of nonstatutory 
committees are recreation committees, cultural committees, library comittees, fire-
protection committees, family-allowance committees, and so forth. Arthur B. 
Gunlicks, Local Government Reform and Reorganization An International 
Perspective, (London: Kennikat press, 1981), p.78. 
 

170Line Arsenault, op.cit., p.3-4. 
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   8)  การเคหะ 
  อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะ 
   1)  การดูแลเด็ก (ก่อนวัยเรียน) 
   2)  การดูแลผูสู้งอายุ 
   3)  การดูแลผูท้ี่มีความพิการทางร่างกายและจิตใจ 
   4)  การบริการสังคม 
   5)  การศึกษาและโรงเรียน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 
   6)  การวางผังเมือง 
   7)  การวางแผนสังคม 
   8)  การบริการฉุกเฉิน 
   9)  การจัดการอาณาเขตดินแดน 
   10)  การออกใบอนุญาต (การก่อสร้าง, การขายเครื่องด่ืม ฯลฯ) 

งบประมาณกว่าร้อยละสี่สิบของเทศบาล ได้นํามาสนับสนุนในการดูแลเด็กก่อนวัย
เรียนและการศึกษาช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนพิเศษสําหรับผู้พิการทางสติปัญญา 
การศึกษาของผู้ใหญ่ และการเรียนภาษาสวีเดนสําหรับผู้อพยพ ส่วนการดูแลสุขภาพและการให้ความ
ช่วยเหลือเรื่องที่พักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ มาจากงบประมาณมากกว่าร้อยละสามสิบของ
เทศบาล 
   

3.4.3  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
3.4.3.1  การมีส่วนร่วมของประชาชนเก่ียวกับการเลือกต้ัง  
การปกครองตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นราชอาณาจักรสวีเดน เกิดขึ้นก่อน

การมีประชาธิปไตยอย่างเต็มรูปแบบของประเทศ แนวความคิดเร่ืองการเลือกต้ังผู้แทนของประชาชน  
เป็นปัจจัยหน่ึงของการสร้างแนวทางในการปกครองตนเองของท้องถิ่นที่เริ่มนํามาใช้ในการปฏิรูป 
นับต้ังแต่การปฏิรูปการปกครอง ค.ศ. 1862 ทําให้ราชอาณาจักรสวีเดนมีแนวคิดในการให้ประชาชน
ทุกคนเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังผู้บริหารของตนเอง ระบบการเลือกต้ังของราชอาณาจักรสวีเดน 
จะกําหนดวันเลือกต้ังของหน่วยงานการปกครองท่ัวทั้งประเทศในวันเดียวกัน คือ การเลือกต้ังผู้แทน
รัฐสภา สภาเขต และสภาเทศบาลจะเลือกในวันเดียวกัน และมีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี 171 

3.4.3.2  การมีส่วนร่วมของประชาชนเก่ียวกับการตรวจสอบการทํางาน 
ในการตรวจสอบการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน รัฐบาลกลางได้ออก

กฎและระเบียบ กําหนดแนวทางการดําเนินงานและการกํากับดูแลการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ 
นอกจากน้ี รัฐบาลกลางยังกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอีกรูปแบบหน่ึงคือ การให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ โดยประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับ การปฏิบัติ
หน้าที่ การตัดสินใจดําเนินกิจการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ และอาจมีการนําเร่ือง

                                                       

 171ชุลีพร เดชขํา, การปกครองท้องถ่ินประเทศสวีเดน, หน้า 19. 
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ร้องเรียนไปพิจารณาในศาลปกครองของรัฐบาลกลาง (State Administrative Court) ก็ได้ ทั้งน้ี 
ประชาชนอาจร้องเรียนไปยังหน่วยงานบริหารของรัฐบาลแทนก็ได้ 172 

3.4.3.3  การมีส่วนร่วมของประชาชนเก่ียวกับการตัดสินใจ 
การปกครองตนเองของท้องถิ่น มีความผูกพันกับหลักการประชาธิปไตยและมีการ

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในเรื่องที่สําคัญ เช่น เรื่องการเปลี่ยนเขตพ้ืนที่
ของเทศบาลด้วยวิธีการออกเสียงลงประชามติ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
ระบอบประชาธิปไตยโดยทางตรง ทั้งน้ี สภาท้องถิ่นจะนําผลการออกเสียงของประชาชนไปบริหาร
จัดการต่อไป 173 

3.4.3.4  การมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมชุมชนในรูปของอาสาสมัคร 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในราชอาณาจักรสวีเดน ให้ความสําคัญในการรวมกลุ่ม

พัฒนาชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือช่วยเหลือกันเองและกลุ่มด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 20 ของ
ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมกิจกรรมชุมชนในรูปของอาสาสมัคร ซึ่งถือว่าเป็นการเข้ามามีส่วนร่วม ในการ
กิจกรรมในเรื่องทั่วๆ ไปที่เก่ียวข้องกับทุกคน นอกจากน้ีประชาชนยังเข้ามามีส่วนร่วม ในกิจกรรมของ
กลุ่มอาสาสมัครที่เทศบาลจัดขึ้นเพ่ือทํางานสนับสนุนกิจกรรมของประชาชน และเข้ามามีส่วนร่วมกับ
สมาคมที่ดําเนินการ ให้บริการแก่ชุมชนอีกด้วย174 
 จากการที่ผู้เขียนได้ทําการศึกษา โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่น การให้ความเป็นอิสระ
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศต่างๆดังกล่าวข้างต้นหาก
นํามาเปรียบเทียบกับประเทศไทยจะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างดังต่อไปน้ี คือ 
 ในส่วนของโครงสร้างสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีรูปแบบของรัฐเป็นรัฐรวม ประเทศญี่ปุ่น 
ประเทศอังกฤษและราชอาณาจักรสวีเดน มีรูปแบบของรัฐเป็นรัฐเด่ียว ต่างก็มีโครงสร้างการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่แตกต่างกับประเทศไทย ซึ่งลักษณะของความแตกต่างดังกล่าวน้ันอาจจะขึ้นอยู่กับ
สภาพภูมิศาสตร์หรือภูมิหลังด้านประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน เช่นสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี มีโครงสร้างของฝ่ายบริหารหลายรูปแบบ โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบของเทศบาล 
ประเทศญี่ปุ่นมีโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปอยู่ 2 ระดับคือ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดและเทศบาล ประเทศอังกฤษมีโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งแบบโครงสร้างช้ัน
เดียวและสองช้ัน ส่วนราชอาณาจักรสวีเดนมีโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงรูปแบบ
เดียวคือ เทศบาล  

                                                       

 172สมาน รังสิโยกฤษฎ์, เรื่องเดิม, หน้า 22. 
 173Local self-government is bound up with democracy and opportunities for 
people to influence local authority decisions or call local politicians to account. The 
democratic system in Sweden includes some elements of direct democracy, like 
advisory referendums, citizens’ proposals to local assemblies and user management 
boards. Local government in Sweden – organization, activities and finance, (N.p:n.p.,2005), 
p.5. 
 

174ชุลีพร เดชขํา, การปกครองท้องถ่ินประเทศสวีเดน, หน้า 62-63. 
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 นอกจากน้ีประเทศไทย ถึงแม้ว่าจะมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) ที่ให้
การรับรองเรื่องการปกครองครองตนเอง ในหมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ มาตรา 78 ซึ่ง
กําหนดให้ “รัฐต้องกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศใน
ท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมท้ังพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดน้ัน”ถือว่าเป็น
รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย ที่มีบทบัญญัติให้การรองรับ การพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อม
ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ทั้งจังหวัด และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 
2550) ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ก็ได้บัญญัติถึงหลักการดังกล่าวอีก ในหมวด 5 แนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐ มาตรา 78 (3) และในหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 281 ก็ได้กําหนดให้ 
"ท้องถิ่นที่มีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิจัดต้ังเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งน้ี 
ตามที่กฎหมายกําหนด" แต่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ที่จะมีผลใช้บังคับให้
จังหวัดที่มีความพร้อมในการปกครองตนเอง ได้ทําตามเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดจนมาถึง
ปัจจุบัน  
 หากเปรียบเทียบกับ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งมีรูปแบบของรัฐเป็นรัฐรวม ในลักษณะ
สหพันธรัฐ แต่การปกครองส่วนท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ก็ได้มีการรับรองหลักการ
ปกครองตนเองของท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจน ในกฎหมายพ้ืนฐาน (Basic Law) โดยในแต่ละมลรัฐ ไคร์
และเทศบาล ประชาชนต้องมีสภาซึ่งมาจากการเลือกต้ังทั่วไป และประชาชนเป็นผู้เลือกต้ังโดยตรง 
อย่างเสรีและเสมอภาค ทั้งยังเป็นการลงคะแนนลับ นอกจากน้ีเพ่ือเป็นการประกันสิทธิในการ
ปกครองตนเอง กฎหมายสหพันธ์ได้จึงห้าม สหพันธรัฐและมลรัฐตรากฎหมายที่ละเมิดสิทธิขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการปกครองตนเองในเร่ือง การบริหารงานบุคคล, การจัดองค์การบริหารของ
ตนเอง, การวางแผน, การออกข้อบัญญัติในท้องถิ่นของตน, การบริหารจัดการงบประมาณและภาษี 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการปกครองตนเองเป็นอย่างมาก 
 นอกจากน้ี จากการศึกษายังพบว่า ประเทศญี่ปุ่น ประเทศอังกฤษ และราชอาณาจักรสวีเดน 
ซึ่งมีรูปแบบของรัฐเป็นรัฐเด่ียว เช่นเดียวกับประเทศไทย ก็ได้ให้ความสําคัญกับการปกครองตนเอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอย่างย่ิง ดังจะเห็นได้จาก 
 การปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น มีรากฐานมาจากรัฐธรรมนูญ ปี 1946 ซึ่ง
กําหนดให้การปกครองตนเองของท้องถิ่นพึงได้รับการเคารพ สมาชิกสภานิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร
ต้องมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการ
ดําเนินการบริหารอย่างกว้างขวาง การออกกฎหมายให้ใช้เฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่นหน่ึงให้กระทําอย่าง
จํากัด นอกจากน้ี ยังมีกฎหมายการปกครองตนเองของท้องถิ่น (Local Autonomy Law) ที่กําหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักการปกครองตนเอง และ
จัดประเภท กําหนดอํานาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังจะเห็นได้ว่าประเทศญี่ปุ่นมีการ
ส่งเสริมการกระจายอํานาจและการปกครองตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจัง 
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 ส่วนประเทศอังกฤษ ถือว่าเป็นต้นแบบของการปกครองท้องถิ่น โดยมีการปกครองตนเองใน
ท้องถิ่นต่างๆ ก่อนที่จะมีการรวมตัวกันเป็นรัฐชาติ จึงทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเป็น
อิสระและมีอํานาจในการปกครองตนเองเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จาก ในสมัยรัฐบาลของนาง     
มาร์กาเร็ต แธชเชอร์ ( Margaret Thatcher ) ได้มีการพยายามปรับโครงสร้างในการปกครองท้องถิ่น
ของประเทศอังกฤษใหม่ โดยใช้ระบบช้ันเดียวทั่วประเทศ แต่ปรากฏว่าไม่ประสบความสําเร็จ    
เพราะประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลายแห่งในเขตนอกเมืองใหญ่ คัดค้านการปรับ
โครงสร้าง 
 และการปกครองตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในราชอาณาจักรสวีเดน ได้เกิดขึ้น
ก่อน การมีประชาธิปไตยในท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ และต่อมาในปี ค.ศ. 1862 เกิดการปฏิรูปการ
ปกครองท้องถิ่น เป็นผลให้เกิดกฎหมายที่สําคัญคือ กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น ค.ศ. 1862 
(Local Government Ordinance of 1862) ซึ่งได้แยกงานทางด้านศาสนา และงานด้านพลเรือนใน
ระดับท้องถิ่นออกจากกัน ส่วนงานด้านพลเรือนเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ
เทศบาล (Municipalities) และ สภาเขต (Counties) นอกจากน้ี ในปี 1990 ราชอาณาจักรสวีเดน
ประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถบริหารจัดการท้องถิ่นของ
ตนเองได้ จากหลักการปกครองตนเอง ช่วยทําให้ฐานะทางเศรษฐกิจของหน่วยงานบริหาร กลับคืนสู่
สภาวะที่สมดุลได้เป็นอย่างดีและยั่งยืน มากกว่าการใช้กฎหมายและระเบียบเป็นเคร่ืองมือในการแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ 
 ดังจะเห็นได้ว่าการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการ
บริหารจัดการ  จะทําให้ปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นในท้องถิ่นได้รับการแก้ไขอย่างเบ็ดเสร็จ และตรงกับ
ความต้องการของประชาชน 
 นอกจากน้ีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเดียวกัน แต่มีลักษณะเด่นของแต่ละ
ประเทศที่แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ  
 หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย ซึ่งเป็นการเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาบริหารจัดการ กํากับดูแล และตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้บัญญัติรับรองหลักการไว้ในรัฐธรรมนูญฯ หมวด 7 การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองโดยตรงของประชน และในหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการกําหนดให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น นอกจากน้ียังมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติกําหนดไว้เป็น
การเฉพาะด้วย เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ .ศ . 2542 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 เป็นต้น  และในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศญี่ปุ่น ประเทศอังกฤษและราชอาณาจักร
สวีเดน ก็ได้บัญญัติรับรองหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเดียวกัน โดยในแต่ละประเทศได้มีลักษณะเด่นของการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นแตกต่างกันไป กล่าวคือ 
 ประเทศไทย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศอังกฤษ และราชอาณาจักร
สวีเดน ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ กํากับและตรวจสอบการ
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บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการเลือกต้ังสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น การ
เสนอความเห็น หรือออกเสียงประชามติ หรือตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญแทนสภาท้องถิ่น การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับการบริหารงานท้องถิ่น และการตรวจสอบการดําเนินกิจการต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเดียวกัน นอกจากน้ี ประเทศไทย ประชาชนมีสิทธิร้องขอต่อสภาท้องถิ่นให้
ดําเนินการพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ และร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งยังมีสิทธิในการ
ลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นอีกด้วย 
 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประชาชนมีสิทธิในการเรียกร้องให้สภาพลเมืองเปิดการประชุม 
เพ่ืออภิปรายการจัดทําภารกิจของท้องถิ่น และการต้ังกระทู้ถาม เสนอแนะ ร้องเรียน ต่อสภาท้องถิ่น
เก่ียวกับการบริหารจัดการ นอกจากน้ียังให้สิทธิแก่ประชาชนต่างด้าวเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดต้ัง
คณะกรรมการที่ปรึกษาสําหรับคนต่างด้าว ซึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษามีหน้าที่ในการเสนอกระทู้ต่อ
สภาท้องถิ่น และเสนอแนะแนวทางเก่ียวกับปัญหาในท้องถิ่นด้วย ถือได้ว่าสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
เปิดโอกาสให้กับทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศ เข้ามามีส่วนรวมในการปกครองท้องถิ่นเป็นอย่างมาก 
 ประเทศญี่ปุ่น ประชาชนมีสิทธิเรียกร้องให้มีการตรากฎหมาย แก้ไขกฎหมาย หรือยกเลิก
กฎหมายได้ โดยกฎหมายน้ันต้องไม่เก่ียวกับการเก็บภาษี หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือว่าได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นเป็นอย่างมาก 
 ประเทศอังกฤษ ประชาชนยังมีสิทธิร้องเรียนการบริหารงานที่ไม่ถูกต้องขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต่อผู้ตรวจการการปกครองท้องถิ่น โดยการกล่าวหาหรือร้องเรียนน้ีจะได้รับการไต่สวน
จากคณะกรรมาธิการเพ่ือการบริหารท้องถิ่นอีกด้วย 
 และราชอาณาจักรสวีเดน ประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การตัดสินใจ
ดําเนินกิจการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ และอาจมีการนําเรื่องร้องเรียนไปพิจารณาใน
ศาลปกครองของรัฐบาลกลางก็ได้ นอกจากน้ี ประชาชนในประเทศสวีเดน ให้ความสําคัญในการ
รวมกลุ่มพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือช่วยเหลือกันเองและกลุ่มด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 
20 ของประชาชนเข้ามีส่วนร่วมกิจกรรมชุมชนในรูปของอาสาสมัคร ซึ่งถือว่าเป็นการเข้ามามีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมเรื่องทั่วๆ ไปที่เก่ียวข้องกับทุกคนในชุมชน 
 ดังน้ันอาจกล่าวสรุปได้ว่า ประเทศไทยได้มีกฎหมายบัญญัติให้สิทธิแก่ประชาชนในการเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การกํากับและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นค่อนข้างมาก ถ้าหากเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
 



 
บทที่ 4 

 
จังหวัดอํานาจเจริญกับธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ 

และแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง 
 
4.1  จังหวัดอํานาจเจริญ 
 
 จังหวัดอํานาจเจริญ เป็นจังหวัดที่ต้ังอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีประวัติ
ความเป็นมากล่าวคือ เมื่อปี พ.ศ. 2452 อํานาจเจริญต้ังอยู่ที่บ้านค้อใหญ่และเป็นอําเภอหน่ึง ที่อยู่ใน
สังกัดเมืองยโสธร และต่อมาได้ย้ายไปสังกัดเมืองอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2455 นอกจากน้ันยังย้าย
ที่ต้ังอําเภออํานาจเจริญจากบ้านค้อใหญ่ ไปต้ังอยู่ที่บ้านบุ่งติดกับลําห้วยปลาแดก เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกต่อการปกครอง และให้เป็นศูนย์กลางของตําบลที่อยู่ในการปกครอง ต่อมาในสมัย 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนช่ือเรียก "เมือง" ทั้งหมดเป็น 
"จังหวัด" เมืองอุบลราชธานีจึงเปลี่ยนเป็นจังหวัดอุบลราชธานี และเปลี่ยนคําเรียกตําแหน่ง ผู้ว่า
ราชการเมือง เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๔ 
เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๐ กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศเปลี่ยนแปลงและกําหนดช่ือจังหวัดและ
อําเภอใหม่ ทําให้อําเภออํานาจเจริญ ได้เปลี่ยนช่ือเป็น อําเภอบุ่ง เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะของพ้ืน
ที่ต้ังตามคําแนะนําของ พระยาสุนทรพิพิธ เลขามณฑลอีสาน เพราะว่า บุ่ง แปลว่า บริเวณที่มีนํ้า หรือ 
บึง และอําเภอบุ่ง มีรองอํามาตย์โทหลวงอเนกอํานาจ หรือ เป้ย สุวรรณกูฎ เป็นนายอําเภอคนแรก 
และในปี พ.ศ. 2482 อําเภอบุ่ง ได้เปลี่ยนช่ือเป็น อําเภออํานาจเจริญเช่นเดิม เพ่ือให้เหมาะต่อการ
เจริญ เติบโตของอําเภอในอนาคต และได้ย้ายอําเภอบุ่ง จากบริเวณวัดอํานาจเจริญ มาต้ังอยู่ใน
บริเวณสระหนองเม็ก เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะต่อการขยายในอนาคต175

 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2522  ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังจังหวัดอํานาจเจริญและ
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดอํานาจเจริญต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยสภาผู้แทนราษฎรได้รับ
หลักการให้ต้ังศาลจังหวัดอํานาจเจริญขึ้น ภายหลังจากน้ันจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดต้ังจังหวัด
อํานาจเจริญในการต่อมา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2536 เน่ืองจากจังหวัดอุบลราชธานี เป็น
จังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดชายแดนและมีอาณาเขตกว้างขวาง อีกทั้งมีพลเมืองเป็นจํานวนมาก ดังน้ัน เพ่ือ
ประโยชน์แก่การปกครอง การรักษาความมั่นคง และการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในท้องที่ 
จึงได้แยกอําเภออํานาจเจริญ อําเภอชานุมาน อําเภอปทุมราชวงศา อําเภอพนา อําเภอเสนางคนิคม 

                                                       

 175สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอํานาจเจริญ, ประวัติจังหวัดอํานาจเจรญิ, ค้นวันที่ 2 
เมษายน 2557 จาก http://province.m-culture.go.th/amnatcharoen/his54/his_index.htm. 
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อําเภอหัวตะพาน และอําเภอลืออํานาจ ออกจากการปกครองของจังหวัดอุบลราชธานี และรวมต้ังขึ้น
เป็นจังหวัดอํานาจเจริญ 176 
 จังหวัดอํานาจเจริญมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 1,975,780 ไร่ หรือ 3,161.248 ตารางกิโลเมตร เป็น
จังหวัดลําดับที่ ๗๕ ของประเทศไทย แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อําเภอคือ อําเภอเมืองอํานาจเจริญ 
อําเภอหัวตะพาน อําเภอชานุมาน อําเภอปทุมราชวงศา อําเภอพนา อําเภอเสนางคนิคม และอําเภอ
ลืออํานาจ 177 
 นอกจากน้ีจังหวัดอํานาจเจริญ มีพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดอ่ืนๆ ดังต่อไปน้ี 
 ด้านทิศเหนือ : ติดเขตจังหวัดยโสธร ที่อําเภอเลิงนกทา และจังหวัดมุกดาหาร ที่อําเภอดอน
ตาล ด้านทิศตะวันออก : ติดเขตประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามแนวฝั่งแม่นํ้า
โขงด้านอําเภอชานุมาน และจังหวัดอุบลราชธานีที่อําเภอเขมราฐ อําเภอกุดข้าวปุ้น และอําเภอ
ตระการพืชผล  ด้านทิศตะวันตก : ติดเขตจังหวัดยโสธร ที่อําเภอป่าต้ิว และอําเภอเลิงนกทา 
และด้านทิศใต้ : ติดเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่อําเภอม่วงสามสิบ 

178
 

 จังหวัดอํานาจเจริญมีเอกลักษณ์ในการรักษาและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นด่ังเดิม 
ซึ่งได้นํามาปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน คือ ฮีตสิบสอง179 เป็นจารีตประเพณีที่ประชาชนนํามาปฏิบัติ
ประจําเดือน ทั้ง ๑๒ เดือนในรอบปี ซึ่งเป็นประเพณีที่เก่ียวเนื่องกับพุทธศาสนา โดยมีการนับเดือน
เป็นแบบจันทรคติ ตามปกติเดือนอ้ายซึ่งเป็นเดือนแรกของปีจะเริ่มต้นในเดือนธันวาคม ประชาชนฅน
อํานาจเจริญ ถือว่าการประกอบพิธีกรรมตามฮีตสิบสองเป็นเรื่องที่สําคัญ เพราะว่าพิธีกรรมดังกล่าว
เก่ียวเนื่องทั้งทางพุทธศาสนาและภูตผีวิญญาณ นับต้ังแต่ได้รับการจัดต้ังให้เป็นจังหวัดอํานาจเจริญ 
ทางราชการและประชาชนได้มีการส่งเสริมพิธีกรรมฮีตสิบสอง ให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
อํานาจเจริญ โดยจัดงานเป็นประจําปีทุกปี พิธีกรรมตามฮีตสิบสอง ที่ประชาชนฅนอํานาจเจริญถือ
ปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน มีดังต่อไปน้ี 
 ฮีตที่ 1. เดือนอ้ายบุญเข้ากรรม, ฮีตที่ 2. เดือนย่ีบุญคูนลาน, ฮีตที่ 3. เดือนสามบุญข้าวจี่  
ฮีตที่ 4. เดือนสี่บุญผะเหวด, ฮีตที่ 5. เดือนห้าบุญสงกรานต์, ฮีตที่ 6. เดือนหกบุญบ้ังไฟ, ฮีตที่ 7. เดือน
เจ็ดบุญซําฮะ, ฮีตที่ 8. เดือนแปดบุญเข้าพรรษา, ฮีตที่ 9. เดือนเก้าบุญข้าวประดับดิน ฮีตที่ 10. เดือนสิบ
บุญข้าวสาก, ฮีตที่ 11. เดือนสิบเอ็ดบุญออกพรรษา, ฮีตที่ 12. เดือนสิบสองบุญกฐิน และงานลอยกระทง  

                                                       

 176เรื่องเดียวกัน 
 177จังหวัดอํานาจเจริญ, ข้อมูลพืน้ฐานอํานาจเจริญ, ค้นวันที ่2 เมษายน 2557 จาก
http://www.amnat.info/poc/information. 
 178เรื่องเดียวกัน 
 

179สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอํานาจเจริญ, เรือ่งเดิม. 
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ภาพท่ี 4.1  แผนที่จังหวัดอํานาจเจริญ 
 
แหล่งที่มา:  แผนที่จังหวัดอํานาจเจริญ, แผนที่ไทย.คอม, 2557 
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4.1.1  โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดอํานาจเจริญ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอํานาจเจริญ ได้แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล มีจํานวนทั้งหมด 64 แห่ง โดยแบ่ง
ออกเป็น 180          

1)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 1 แห่ง    
2)  เทศบาล 24 แห่ง ประกอบด้วย 

(1)  เทศบาลเมืองอํานาจเจริญ 1 แห่ง       
(2)  เทศบาลตําบล 23 แห่ง คือ เทศบาลตําบลนํ้าปลีก, เทศบาลตําบลนายม, 

เทศบาลตําบลไก่คํา, เทศบาลตําบลนาวัง, เทศบาลตําบลนาหมอม้า, เทศบาลตําบลหัวตะพาน,  
เทศบาลตําบลรัตนวารีศรีเจริญ, เทศบาลตําบลเค็งใหญ่, เทศบาลตําบลเสนางคนิคม, เทศบาลตําบล
สิริเสนางค์, เทศบาลตําบลชานุมาน, เทศบาลตําบลโคกก่ง, เทศบาลตําบลพนา, เทศบาลตําบลพระ
เหลา, เทศบาลตําบลอํานาจ, เทศบาลตําบลสามหนอง, เทศบาลตําบลดงมะยาง, เทศบาลตําบลเปือย, 
เทศบาลตําบลโคกกลาง, เทศบาลตําบลปทุมราชวงศา, เทศบาลตําบลหนองข่า, เทศบาลตําบลห้วย 
และเทศบาลตําบลนาป่าแซง  

3)  องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 39 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนตําบลบุ่ง, 
องค์การบริหารส่วนตําบลนาจิก, องค์การบริหารส่วนตําบลปลาค้าว, องค์การบริหารส่วนตําบลเหล่า
พรวน, องค์การบริหารส่วนตําบลสร้างนกทา, องค์การบริหารส่วนตําบลคึมใหญ่, องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาผือ, องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าปลีก, องค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ, องค์การบริหาร
ส่วนตําบลโนนหนามแท่ง, องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่, องค์การบริหารส่วนตําบลหนองมะแซว, 
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดปลาดุก, องค์การบริหารส่วนตําบลดอนเมย, องค์การบริหารส่วนตําบล
นาแต้, องค์การบริหารส่วนตําบลคําพระ, องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก้ว, องค์การบริหารส่วน
ตําบลโพนเมืองน้อย, องค์การบริหารส่วนตําบลสร้างถ่อน้อย, องค์การบริหารส่วนตําบลจิกดู่, องค์การ
บริหารส่วนตําบลโพนทอง, องค์การบริหารส่วนตําบลไร่สีสุก, องค์การบริหารส่วนตําบลนาเวียง, 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไฮ, องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสามสี, องค์การบริหารส่วนตําบล
ชานุมาน, องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสาร, องค์การบริหารส่วนตําบลคําเขื่อนแก้ว, องค์การบริหาร
ส่วนตําบลป่าก่อ, องค์การบริหารส่วนตําบลพนา, องค์การบริหารส่วนตําบลจานลาน, องค์การบริหาร
ส่วนตําบลไม้กลอน, องค์การบริหารส่วนตําบลดงบัง, องค์การบริหารส่วนตําบลไร่ขี, องค์การบริหาร
ส่วนตําบลแมด, องค์การบริหารส่วนตําบลคําโพน, องค์การบริหารส่วนตําบลนาหว้า, องค์การบริหาร
ส่วนตําบลลือ และองค์การบริหารส่วนตําบลโนนงาม 

4.1.1.1  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ การจัดระเบียบองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไข

                                                       

 180สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอํานาจเจริญ, ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดอํานาจเจริญ, ค้นวันที่ 19 เมษายน 2557 จาก http://amnatcharoen 
local.go.th/ public/basisamnat/ data/index/menu/233. 
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เพ่ิมเติม พ.ศ. 2542 เพ่ือจัดทํากิจการส่วนจังหวัดที่แยกออกจากกิจการอันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของ
ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
   (1)  โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ 181 ประกอบด้วย 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ ทํา
หน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร โดยทั้งสองฝ่ายต่างมาจากการเลือกต้ังของประชาชน อีกทั้งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีงบประมาณ ทรัพย์สินและเจ้าหน้าที่เป็นของตนเอง 
   สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย สมาชิกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน จํานวนสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นอยู่
กับจํานวนประชาชน โดยจังหวัดอํานาจเจริญมีประชาชนไม่เกิน 500,000 คน เลือกต้ังสมาชิกได้ 24 
คน และสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกต้ัง 
   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน
ในเขตจังหวัด ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีวาระการดํารงตําแหน่งได้คราวละ 4 ปี นับแต่วัน
เลือกต้ัง แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ อีกทั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยัง
สามารถแต่ต้ังรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่สมาชิกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดได้อีกด้วย  
   (2)  อํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ ตาม
พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2542 ได้กําหนดอํานาจและหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดไว้ในมาตรา 45 คือ ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย จัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด สนับสนุนสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น ประสานและให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมาย
จะต้องแบ่งให้แก่สภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน อํานาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ เฉพาะภายในเขตสภาตําบล  คุ้มครอง ดูแล และ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น จัดทํากิจการใดๆ อันเป็นอํานาจหน้าที่ของราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการน้ันเป็นการสมควรให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันดําเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทํา ทั้งน้ี ตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงและจัดทํากิจการอ่ืนใดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้
เป็นอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นอกจากอํานาจและหน้าที่ดังกล่าวไปแล้วองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยังมีหน้าที่เพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดไว้ในมาตรา 17 ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเอง เช่น การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง การจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมการท่องเที่ยว การพาณิชย์และการลงทุน 

                                                       

 181ชาญชัย แสวงศักด์ิ, เรื่องเดิม, หน้า 190-193. 
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ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 

182
 

4.1.1.2  เทศบาล183 การจัดต้ังเทศบาลน้ันไม่ได้มีการจัดต้ังในทุกพ้ืนที่ แต่จะ
พิจารณาตามสภาพของท้องถิ่นเป็นรายกรณี เมื่อท้องถิ่นใดมีความเหมาะสมควรยกฐานะเป็นเทศบาล 
ท้องถิ่นน้ันก็จะได้รับการจัดต้ังให้เป็นเทศบาล โดยการตราพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเป็นเทศบาล
ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1) เทศบาลตําบล 2) เทศบาลเมือง 3) เทศบาลนคร โดยจังหวัด
อํานาจเจริญประกอบด้วย 184 

1)  เทศบาลตําบล ท้องถิ่นที่จะยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตําบลได้ ตาม
พระราชบัญญั ติ เทศบาลไม่ ไ ด้วางหลักเกณฑ์ในการจัด ต้ังไ ว้โดยเฉพาะ แต่ในทางปฏิบัติ 
กระทรวงมหาดไทยได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า ท้องถิ่นใดจะจัดต้ังเป็นเทศบาลตําบล ท้องถิ่นน้ัน
จะต้องมีรายได้จริงโดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ผ่านมาต้ังแต่ 12,000,000 บาทข้ึนไป 
และมีประชากรต้ังแต่ 7,000 คนขึ้นไป โดยมีความหนาแน่นของประชากรต้ังแต่ 1,500 คนต่อ 1 
ตารางกิโลเมตรขึ้นไป และได้รับความเห็นชอบจากราษฎรในท้องถิ่น ซึ่งจังหวัดอํานาจเจริญมีเทศบาล
ตําบลท้ังสิน 23 แห่ง 

2)  เทศบาลเมือง เทศบาลเมืองมีอยู่ 2 รูปแบบคือ ท้องถิ่นอันเป็นที่ต้ัง
ศาลากลางจังหวัดทุกแห่ง ต้องจัดต้ังเป็นเทศบาลเมือง และท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรต้ังแต่ 10,000 คน
ขึ้นไป พร้อมทั้งมีรายได้พอควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกําหนดไว้ตามพระราชบัญญัติเทศบาล และมี
ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง โดยจังหวัดอํานาจเจริญมีเทศบาลเมือง
อํานาจเจริญเพียงแห่งเดียว     

(1)  โครงสร้างเทศบาล เทศบาลประกอบด้วย สภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี 

สภาเทศบาล มีสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน 
โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี สภาเทศบาลทําหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติคอยควบคุมและ
ตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหาร สําหรับจํานวนสมาชิกอยู่ระหว่าง 12-24 คน ขึ้นอยู่กับประเภท
ของเทศบาล โดยเทศบาลตําบลประกอบด้วยสมาชิก 12 คน และเทศบาลเมืองประกอบด้วยสมาชิก 
18 คน 185   

นายกเทศมนตรี ทําหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร ซึ่งมาจากการเลือกต้ัง
โดยตรงของประชาชนผู้มีสิทธิในเขตเทศบาล โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี ซึ่งดํารง
ตําแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ และนายกเทศมนตรีจะแต่งต้ังรองนายกเทศมนตรีจากบุคคลที่

                                                       

 182นันทวัฒน์ บรมานันท์, เรื่องเดิม, หน้า 203-206. 
 183กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, คู่มือศึกษาพืน้ฐานวิชา กฎหมายเก่ียวด้วยการบริหาร
ราชการแผ่นดิน, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม, 2553), หน้า 271. 
 184มานิตย์ จุมปา, คําอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม 2 ว่าด้วยการจัดระเบียบราชการ
บริหาร, หน้า 259-260. 
 185ชาญชัย แสวงศักด์ิ, เรื่องเดิม, หน้า 181-182. 
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ไม่ใช่สมาชิกเทศบาลให้เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารงานเทศบาลได้ ตามจํานวนดังต่อไปน้ี เทศบาล
ตําบลให้มีรองนายกเทศมนตรีไม่เกิน 2 คน และเทศบาลเมืองให้มีรองนายกเทศมนตรีไม่เกิน 3 คน 

186  
(2)  อํานาจและหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

2496 ได้กําหนดให้เทศบาลแต่ละประเภทมีหน้าที่เป็นจํานวนมากหรือน้อยตามขนาดของเทศบาลแต่
ละประเภท โดยเทศบาลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติและหน้าที่ที่จะเลือกปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี โดยหน้าที่ของ
เทศบาลอาจแบ่งออกเป็น 10 ประเภทคือ การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การ
สาธารณสุข เช่น การป้องกันและระงับโรคติดต่อ การกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล การบํารุงทางสาธารณะ 
ทางระบายนํ้าและการบํารุงกิจการอย่างอ่ืนที่จําเป็นเพ่ือการสาธารณสุข เป็นต้น การคมนาคม การ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เช่น จัดให้มีไฟฟ้า นํ้าประปา การป้องกันและระงับสาธารณภัย เป็นต้น 
การศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การบํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร การสันทนาการ 
เทศพาณิชย์ และหน้าที่อ่ืนๆตามท่ีกฎหมายกําหนด 187

 

4.1.1.3  องค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กที่สุด โดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 
2537 ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดต้ังองค์การบริหารส่วนตําบลไว้ว่า สภาตําบลใดมีรายได้โดยไม่
รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน 3 ปี เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าปีละ 150,000 บาท หรือตาม
เกณฑ์รายได้เฉลี่ยที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย อาจจัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล
ได้ โดยจังหวัดอํานาจเจริญประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน 39 แห่ง 188 

1)  โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ประกอบด้วย สภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลและนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 189 
   สภาองค์การบริหารส่วนตําบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาจํานวนหมู่บ้านละ 
2 คน ซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลน้ัน แต่ถ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลใดมีเพียง 1 หมู่บ้าน ให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลน้ันประกอบด้วยสมาชิกจาํนวน 6 คน และในกรณีเขตองค์การบริหารส่วนตําบลใดมี
เพียง 2 หมู่บ้าน ก็ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ันประกอบด้วยสมาชิกหมู่บ้านละ 3 คน โดยสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี 
   นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนผู้
มีสิทธิเลือกต้ังในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลน้ัน โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราว
ละ 4 ปี ซึ่งดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จะแต่งต้ัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจากบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นผู้ช่วย
เหลือในการบริหารงานได้ไม่เกิน 2 คน 

                                                       

 186มานิตย์ จุมปา, คําอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม2 ว่าด้วยการจัดระเบยีบราชการ
บริหาร, หน้า 261. 
 

187ชูวงศ์ ฉายะบุตร, เรื่องเดิม, หน้า 143-145. 
 

188เรื่องเดียวกัน, หน้า 186. 
 

189นันทวัฒน์ บรมานันท์,  เรื่องเดิม, หน้า 224-225. 
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   2)  อํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล 190 
   องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ ในการพัฒนาตําบลตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 กําหนดให้องค์การบริหารส่วน
ตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้คือ จัดให้มีและบํารุง รักษาทางนํ้า
และทางบก รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ คุ้มครองและบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ
หรือบุคลากรให้ตามความจําเป็นและสมควร 
   อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบล ดังต่อไปน้ีคือ จัดให้มีนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร บํารุงการไฟฟ้า บํารุงรักษา
ทางระบายนํ้าและบํารุงสถานท่ีประชุม สถานที่เล่นกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว บํารุงและส่งเสริม
การประกอบอาชีพของราษฎร ดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน อีกทั้งหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล จัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม และ
ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ การท่องเที่ยวและผังเมือง  
 

4.1.2  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถ่ินตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ 
4.1.2.1  การมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น 

   1)  การมีส่วนร่วมในการเลือกต้ังสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) มาตรา 284  ได้
กําหนดให้สภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 
และคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ต้องมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน หรือมา
จากความเห็นชอบของสถาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดย
เป็นการเลือกตัวแทนของประชาชนมาบริหารงาน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ให้เป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชน เน่ืองจากเป็นบุคคลในพ้ืนที่ มีความใกล้ชิดกับประชาชน ซึ่งทําให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น แก้ไขได้อย่างถูกต้องตามท่ีประชาชนต้องการ การมี
ส่วนร่วมในลักษณะน้ีเป็นจุดเร่ิมต้น ที่ทําให้ประชาชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของท้องถิ่น หากเลือก
บุคคลที่ไม่ดี ไม่มีความสามารถไปบริหารท้องถิ่น ก็จะทําให้ท้องถิ่นของตนไม่เกิดการพัฒนาและ

                                                       

 190มานิตย์ จุมปา, คําอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม2 ว่าด้วยการจัดระเบยีบราชการ
บริหาร, หน้า 288-289. 
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ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท้องถิ่นของตนได้ 191 ตัวอย่างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการใช้สิทธิ
เลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดอํานาจเจริญ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2552 โดย
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังมีจํานวนทั้งหมด 159,680 คน และมีประชาชนไปใช้สิทธิเลือกต้ังจํานวน
ทั้งหมด 122,378 คน คิดเป็นร้อยละ 76.63 ซึ่งถือว่าประชาชนจังหวัดอํานาจเจริญ ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการเลือกต้ังท้องถิ่นเป็นจํานวนมาก 192 เป็นต้น 
   2)  การมีส่วนร่วมในการออกข้อบัญญัติของท้องถิ่น 
   เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการเข้าช่ือร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพ่ือดําเนินการให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่น 193 โดยประชาชนที่เข้าช่ือต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน และในการย่ืนรายช่ือ คําร้องต้องประกอบด้วยช่ือ ที่อยู่ 
และลายมือช่ือของผู้เข้าช่ือทุกคน พร้อมทั้งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน นอกจากนี้ต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งมีข้อกําหนดที่ชัดเจนเพียงพอว่ามีความประสงค์จะตราข้อบัญญัติท้องถิ่นในเร่ือง
ใด ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันมาพร้อมกันด้วย 194   

                                                       

 
191มานิตย์ จุมปา, คําอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เล่ม 2, พิมพ์

ครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), หน้า 589-591. 
 192ข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
 

193รัฐธรรมนูญ ฯ มาตรา 286  ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพ่ือให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ 
 จํานวนผู้มีสิทธิเข้าช่ือ หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าช่ือ รวมทั้งการตรวจสอบรายช่ือ ให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 

194พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 มาตรา 4 ผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีจํานวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่น
เพ่ือดําเนินการให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ 
 มาตรา 5 คําร้องขอให้ประธานสภาท้องถิ่นดําเนินการให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 (1) ช่ือ ที่อยู่ และลายมือช่ือของผู้เข้าช่ือทุกคน พร้อมทั้งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตร
ประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ 
 (2) ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งต้องมีข้อกําหนดที่ชัดเจนเพียงพอได้ว่ามีความประสงค์จะตรา
ข้อบัญญัติท้องถิ่นในเร่ืองใดที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน ในการน้ีอาจมี
สรุปสาระสําคัญและคําช้ีแจงความมุ่งหมายของการกําหนดหลักการในแต่ละข้อกําหนดของร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เสนอให้เพียงพอที่จะเข้าใจเหตุผลที่กําหนดไว้ในแต่ละข้อกําหนดด้วยก็ได้ 
 (3) รายช่ือผู้แทนของผู้เข้าช่ือที่จะมีอํานาจดําเนินกิจการที่เก่ียวข้องกับการเสนอและการ
พิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่น 
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   ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าช่ือเพ่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว เป็น
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นในอีกลักษณะหน่ึง นอกจากการ
เลือกผู้แทนของประชาชนเข้าไปบริหารงาน แต่หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดก็เป็นอุปสรรคในการ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นด้วยเช่นกัน เน่ืองจากการกําหนดจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในการเข้าช่ือเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นเป็นจํานวนมาก และการร่างข้อบัญญัติทั้งฉบับประกอบคําร้องมาเสนอต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น ซึ่งประชาชนทั่วไปไม่มีความรู้ความสามารถในการร่างข้อบัญญัติได้ เป็นเหตุให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะน้ีมีน้อยมากและไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการบัญญัติ
กฎหมาย 195 

3)  การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น หรือออกเสียงประชามติในกรณี
ที่การกระทําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการ ที่จะให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่จะกระทําการใดที่มีผลกระทบ
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นในสาระสําคัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งข้อมูล
รายละเอียดให้ประชาชนทราบก่อนกระทําการน้ันเป็นเวลาพอสมควร และต้องจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน หรือจัดให้ประชาชนออกเสียงประชามติ เพ่ือตัดสินใจก่อนกระทําการน้ันๆ 196 

                                                                                                                                                           

 (4) คํารับรองของผู้แทนของผู้เข้าช่ือตาม (3) ว่า ผู้เข้าช่ือทุกคนเป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน และเป็นผู้ร่วมลงช่ือด้วยตนเอง 
 ผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใดร่วมลงช่ือในการเข้าช่ือดังกล่าวโดยถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติน้ีแล้ว ให้ถือว่าการเข้าช่ือน้ันมีผลสมบูรณ์และจะถอนการเข้าช่ือในภายหลังอีกมิได้ 

 
195ฉัตรระวี ปริสทุธิญาณ, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถ่ิน : จาก

รัฐธรรมนูญ’ 50 สู่ร่างพระราชบญัญัติ, ค้นวันที ่20 เมษายน 2557 จาก http://www.kpi.ac.th/ 
kpith/pdf/วารสาร/53/01/52-03%2006.%20การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ท้องถิ่น%20-%ฉัตรระวี.pdf. 
 

196มาตรา 287  ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ดังกล่าวได้ด้วย 
 ในกรณีที่การกระทําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในท้องถ่ินในสาระสําคัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดให้
ประชาชนทราบก่อนกระทําการเป็นเวลาพอสมควร และในกรณีที่เห็นสมควรหรือได้รับการร้องขอ
จากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อน
การกระทําน้ัน หรืออาจจัดให้ประชาชนออกเสียงประชามติเพ่ือตัดสินใจก็ได้ ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการดําเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทํา
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และกํากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   การท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) ได้กําหนดให้
ประชาชนมีสิทธิในการออกเสียงประชามติ ซึ่งเป็นรูปแบบหน่ึงของประชาธิปไตยโดยทางตรง ที่ให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่มีความสําคัญ ซึ่งอาจ
กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของตนเองได้ ถือว่าเป็นมาตรการที่ให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนไม่ให้ถูกล่วงละเมิดโดยผู้มีอํานาจ อีกทั้ง การออกเสียงประชามติถือว่าเป็นกลไกถ่วงดุล
อํานาจขององค์กรที่เป็นตัวแทนของประชาชน มิให้เกิดการผูกขาดการใช้อํานาจโดยอ้างความเป็น
ตัวแทนของประชาชน แต่ไม่ได้รับฟังความคิดเห็นที่แท้จริงของประชาชน นอกจากน้ี การออกเสียง
ประชามติยังเป็นกระบวนการที่ทําให้ประชาชน ได้เรียนรู้และมีความตระหนักถึงความสําคัญในสิทธิ
และเสรีภาพของตนเอง โดยเปล่ียนทัศนคติจากเดิมที่คิดว่ามีหน้าที่ เพียงเลือกผู้แทนไปใช้อํานาจแทน
ตนและถือตามการตัดสินใจของผู้แทน มาสู่ วิธีคิดที่ ว่า ผู้แทนมีอํานาจหน้าที่จํากัดเท่าที่ได้รับ
มอบหมาย และการตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญ กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น 
ต้องถามความเห็นจากประชาชนก่อนที่จะกระทําการใดๆ ได้ 197 
  4.1.2.2  การมีส่วนร่วมในการกํากับและตรวจสอบการบริหารงานของท้องถิ่น 
   1)  การมีส่วนร่วมในการถอดถอนสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
   เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่น มีสิทธิเข้ามามีส่วนร่วมในการ
กํากับและตรวจสอบ การบริหารงานของสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่
ที่กฎหมายกําหนด ในการตรวจสอบน้ี ถ้าประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในท้องถิ่นเห็นว่า สภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นกระทําการใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สมควรท่ีจะดํารงตําแหน่งต่อไป มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ 198 ซึ่งถือว่าเป็นการ

                                                                                                                                                           

 ในการจัดทํางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคสาม ให้นําบทบัญญัติ
มาตรา 168 วรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  197กฤช เอ้ือวงศ์, พร้อมหรือยังกับการออกเสียงประชามติครั้งแรกของประเทศไทย?, 
(กรุงเทพมหานคร : ส เจริญ การพิมพ์, 2550), หน้า 14-15. 
  198พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
 มาตรา 4 ในกรณีที่พระราชบัญญัติน้ีบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดใน
การดําเนินการเก่ียวกับการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ถ้าเป็น
การดําเนินการในเขตกรุงเทพมหานครให้เป็นอํานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 มาตรา 5 การเข้าช่ือร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือดําเนินการให้มีการลงคะแนนเสียงถอด
ถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน เพราะเหตุที่
ไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไปให้ถือเกณฑ์จํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
แห่ง ดังน้ี 
 (1)  ผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่เกินหน่ึงแสนคนต้องมีผู้เข้าช่ือไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจํานวนผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน 
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ตรวจสอบถ่วงดุลอํานาจระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมประชาชน
ให้ความสําคัญกับสิทธิที่ตนเองมีและช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่นไว้ให้ย่ังยืน 

2)  การมีส่วนร่วมในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการบริหารงาน
ของท้องถิ่น 
   ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูล คําช้ีแจงและเหตุผลจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนที่จะมีการดําเนินโครงการหรือจัดทํากิจการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือเร่ืองสําคัญอ่ืนๆที่เก่ียวของกับ
ประชาชนหรือชุมชนท้องถิ่น 199 อีกทั้งตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก็ได้
กําหนดให้ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้   ทั้งน้ี 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด ประชาชนจึงมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ี
เก่ียวข้องกับการบริหารงานของท้องถิ่น เพ่ือตรวจสอบ ปกป้องสิทธิของตนและชุมชนท้องถิ่นไว้ให้
ย่ังยืน  
  4.1.2.3  การมีส่วนร่วมของประชาชนอํานาจเจริญ 
  ประชาชนอํานาจเจริญ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น โครงการทําความดีถวายพ่อ ร้อยดวงใจให้ชุมชนปลอดขยะ ลดภาวะโลกร้อน โดย
เป็นโครงการของเทศบาลเมืองพนา อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ ซึ่งขยะเป็นปัญหาที่มี
ความสําคัญและทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแบกรับภาระในการ
บริหารจัดการเป็นอย่างมาก เทศบาลตําบลพนามีปริมาณขยะที่ต้องนําไปกําจัด ณ พ้ืนที่ฝังกลบของ
เทศบาลเมืองอํานาจเจริญ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณปีละกว่า 1.2 ล้านบาท จากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีที่
ผ่านมาพบว่าปริมาณขยะมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้พ้ืนที่ฝังกลบจะสามารถรองรับการใช้
งานได้อีกไม่เกิน 20 ปี จึงได้จัดให้มีโครงการน้ีขึ้น และประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยก

                                                                                                                                                           

 (2) ผู้มีสิทธิเลือกต้ังเกินหน่ึงแสนคนแต่ไม่เกินห้าแสนคนต้องมีผู้เข้าช่ือไม่น้อยกว่าสองหมื่น
คนของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน 
 (3) ผู้มีสิทธิเลือกต้ังเกินกว่าห้าแสนคนแต่ไม่เกินหน่ึงล้านคนต้องมีผู้เข้าช่ือไม่น้อยกว่าสอง
หมื่นห้าพันคนของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน 
 (4) ผู้มีสิทธิเลือกต้ังเกินกว่าหน่ึงล้านคนต้องมีผู้เข้าช่ือไม่น้อยกว่าสามหมื่นคนของจํานวนผู้มี
สิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน 
 การนับจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ถือตามจํานวน
ในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันครั้งหลังสุดที่ใช้สําหรับการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
  199รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 57  "บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คําช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วย
ราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือ
ส่วนได้เสียสําคัญอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว" 
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ขยะที่สามารถขายได้ (ขยะรีไซเคิล) หรือย่อยสลายได้ (เศษอาหารที่สามารถนําไปหมักทําปุ๋ยได้) และ
สิ่งที่เป็นพิษ (ขยะจริงที่ต้องนําไปกําจัดด้วยวิธีฝังกลบ) ออกจากขยะที่จะทิ้งในแต่ละวัน จึงทําให้
โครงการน้ีประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นชุมชนปลอดขยะ 200 เป็นต้น นอกจากน้ี 
ประชาชนยังมีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายประชาชนฅนอํานาจเจริญขึ้น เน่ืองจากตระหนักถึงปัญหา
ความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นในสังคม และพยายามร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ทั้งในเรื่องการดํารงชีวิต 
การสร้างอาชีพ การศึกษา และการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือขับเคลื่อน
จังหวัดอํานาจเจริญให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต้ังแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังต่อไปน้ี 
  ใน  พ .ศ .  2500 ซึ่ ง เ ป็นยุคแห่งการแสวงหาสังคมท่ีเท่าเทียม  แกนนําและ
ประชาชนฅนอํานาจเจริญบางส่วนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปกครองรัฐบาลแบบเผด็จการ 
ประชาชนบางกลุ่มจึงได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรม แต่รัฐบาลใช้อํานาจรัฐบังคับกดข่ี
ประชาชน จึงทําให้ประชาชนเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ต่อสู้กับรัฐบาลและหน้ีเข้าไปอยู่ในป่า แต่
เมื่อรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ออกจากป่า ประชาชนกลุ่มครูจึงได้ร่วมกัน
ต้ังกลุ่มพัฒนาท้องถิ่นขึ้น และมีประชาชนเข้าร่วมกลุ่มเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้ง ได้เข้าร่วมทํางาน
พัฒนากับหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงการกองทุนเพ่ือการลงทุนทางสังคม (SIF) จึงทําให้เกิดการ
รวมตัวเป็นองค์กรชุมชนที่ดําเนินการขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆ ดังน้ี201 องค์กรชุมชนที่ทํางานประเด็น
เศรษฐกิจชุมชน เช่น ร้านค้าชุมชน โรงสีชุมชน กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เป็นต้น 
องค์กรชุมชนที่ทํางานประเด็นสร้างเสริมสุขภาพ เช่น เรื่องยาเสพติด แพทย์ทางเลือก การทําเกษตร
อินทรีย์ ตลาดนัดสีเขียว เป็นต้น  องค์กรชุมชนที่ทํางานขับเคล่ือนในประเด็นทรัพยากร เช่น การ
อนุรักษ์ป่า อนุรักษ์นํ้า เป็นต้น และองค์กรชุมชนที่ทํางานประเด็นภัยคุกคามต่างๆ ทั้งยาเสพติด 
อุบัติเหตุ สิทธิสตรี ความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งคอรัปช่ัน เป็นต้น ซึ่งได้ทํางานร่วมกับองค์กร
พัฒนาเอกชนและองค์กรของรัฐ ในการพัฒนาจังหวัดอํานาจเจริญอย่างต่อเน่ือง มีการดําเนิน
ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูชุมชนท้องถิ่น เกิดวัฒนธรรมในการทํางานโดยเน้นความเสมอภาค ใช้มติที่
ประชุมตัดสินใจ และมีภารกิจเพ่ิมมากขึ้น เช่น งานทางสังคม งานสวัสดิการ บ้านมั่นคง ที่ดิน สตรี 
เศรษฐกิจทุนชุมชน สื่อ ยาเสพติด ในนามของสภาองค์กรชุมชนตําบลและเริ่มก่อต้ังเป็นสภาองค์กร
ชุมชนระดับจังหวัด มีการประสานงานกับภาคีพัฒนาในระดับพ้ืนที่ เพ่ือบูรณาการแผนงานและ
งบประมาณร่วมกัน ตลอดจนการขับเคลื่อนภายใต้ พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนตําบล ซึ่งทําให้
เกิดองค์กรชุมชนตําบล 63 พ้ืนที่ขึ้น ต่อมา เครือข่ายได้ร่วมกันสรุปบทเรียนการทํางานที่ผ่านมาและ
พบเห็นปัญหาความขัดแย้งจากการแยกกันทํางานเพ่ือตอบสนองความต้องการขององค์กรที่ให้ทุน จึง
ได้ข้อสรุปร่วมกันในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ คือ เน้นการปลูกจิตสํานึกของฅนอํานาจเจริญบนพ้ืนฐานของ

                                                       

 200เทศบาลเมืองพนา อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ, ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจําปี 
2553 ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน, ค้นวันที่  1 
พฤษภาคม 2557 จาก http://www.kpi.ac.th/ 
  201ดรุณี ร่องพืช และคนอ่ืนๆ, คนอํานาจเจริญจัดการตนเอง, (สุรินทร์ : สถาบันการจัดการ
ทางสังคมภาคอีสาน, 2554), หน้า 7. 



90 
 

ประชาธิปไตยชุมชน และให้ความสําคัญกับแนวทางจัดการตนเอง ตามความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น จึงทําให้เกิดธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติต่อไป 202 
       

4.2  ธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ 
 

4.2.1  ที่มาและความสําคัญของธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ 
 แม้อํานาจเจริญจะได้แยกการปกครองออกจากจังหวัดอุบลราชธานีมาเป็นเวลากว่า 21 ปี มี
อํานาจในการบริหารจัดการและพัฒนาจังหวัดได้โดยจังหวัดอํานาจเจริญเอง แต่หากเปรียบเทียบกับ
จังหวัดอ่ืนๆ แล้วพบว่า จังหวัดอํานาจเจริญจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่ยากจนท่ีสุดในประเทศไทยมาโดย
ตลอด จากค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ของจังหวัดอํานาจเจริญ ปี 2554 มีมูลค่า 12,099 ล้าน
บาท203  ซึ่งขึ้นอยู่กับภาคการเกษตร ภาคการศึกษาเป็นหลัก ฐานะทางเศรษฐกิจของอํานาจเจริญ
ขึ้นอยู่กับพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ พืชไร่ (มันสําปะหลัง อ้อย) และยางพารา 204 โดย
พืชเศรษฐกิจเหล่าน้ีเพาะปลูกในระบบเชิงเด่ียว อาศัยนํ้าจากธรรมชาติตามฤดูการเป็นหลัก เน่ืองจาก
แหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตรส่วนใหญ่ เป็นแหล่งนํ้าธรรมชาติขนาดเล็กและแหล่งนํ้าที่ชาวบ้านสร้างขึ้นเอง 
ซึ่งมีอยู่อย่างจํากัด กักเก็บนํ้าได้ไม่เพียงพอ เมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมดของจังหวัด จึง
ทําให้เกษตรกรทํานาได้เพียงปีละครั้ง ประชาชนบางส่วนก็ได้ไปทํางานต่างจังหวัด สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้จังหวัดอ่ืน ผลผลิตมวลรวมของจังหวัดอํานาจเจริญจึงมีมูลค่าน้อย และขึ้นอยู่กับพืช
เศรษฐกิจเพียงไม่ก่ีชนิด 205 
 จังหวัดอํานาจเจริญนอกจากจะมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีแล้ว ประชาชนของจังหวัด
อํานาจเจริญยังมีหน้ีสูงเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งพ้ืนที่ถือ
ครองด้านการเกษตร ได้มีการนําไปจํานองเป็นจํานวนมาก จึงเป็นเหตุให้พ้ืนที่ของเกษตรกร
อํานาจเจริญมีความไม่มั่นคงในการถือครองที่ดินที่ใช้ประกอบอาชีพ 206 
 ปัญหาพ้ืนฐานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของอํานาจเจริญต้ังแต่ในอดีตจนถึงการ
จัดต้ังขึ้นเป็นจังหวัดมากว่า 21 ปี ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเดิม ยังคงมีปัญหาความยากจน การ
มีรายได้น้อยและผลตอบแทนจากการผลิตในพ้ืนที่ตํ่า รัฐบาลส่งเสริมเกษตรกรรมสมัยใหม่เพ่ือการค้า 
ทําให้เกษตรกรต้องลงทุนในการเพาะปลูกสูง แต่สินค้าเกษตรมีความผันผวน ถูกเอาเปรียบจาก
ผู้ประกอบการ ประสบปัญหาขาดทุน จนกลายเป็นหน้ีสินเรื้อรังและประชาชนไม่มีความม่ันคงในการ
ถือครองที่ดิน อีกทั้งระบบการศึกษาถูกกําหนดจากส่วนกลาง ทําให้เด็กและเยาวชนขาดการเรียนรู้

                                                       

 
202ชาติวัฒน์ ร่วมสุข, เรื่องเดิม, การสัมภาษณ์ 

 203สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 204สํานักงานเกษตรจังหวัดอํานาจเจริญ ข้อมูลด้านการเกษตรของจังหวัดอํานาจเจริญ ปี 2556 
  205คณะทํางานสนับสนุนการขับเคลื่อนธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญสู่เมืองธรรมเกษตร, 
การขับเคลื่อนธรรมนญูประชาชนฅนอํานาจเจรญิสูเ่มืองธรรมเกษตร, (กรุงเทพมหานคร:          
สหมิตรพริ้นต้ิงแอนด์พับลิสช่ิง จํากัด, 2556), หน้า 6-9. 
 206เรื่องเดียวกัน, หน้า 10-11. 
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และสืบทอดภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น นอกจากน้ี จังหวัดอํานาจเจริญยังประสบปัญหาการขาด
แคลนบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ขาดแคลนระบบ
ชลประทาน ที่ไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก เมื่อปัญหาสังคมมีเพ่ิมมากขึ้น ทําให้เกิดปัญหาการหย่าร้าง 
ปัญหาเรื่องยาเสพติด และมีแนวโน้มการเกิดโรคและการเจ็บป่วยชนิดใหม่ เช่นโรคเอดส์ โรคมะเร็ง 
โรคเครียด เพ่ิมสูงขึ้น 207  
 อีกทั้ง หากมองย้อนกลับไปดูสังคมในอดีต จะเห็นได้ว่าประชาชนไม่ได้มีแนวคิดในเร่ืองของ
การปฏิรูปเลย เน่ืองจากประชาชนเห็นว่าเป็นสังคมที่ เขาต้องการอยู่แล้ว น่ันก็คือ สังคมวิถี
ประชาธิปไตย ซึ่งประชาชนดําเนินชีวิตตามครรลองคลองธรรมที่สอดคล้องกับภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ
และวัฒนธรรมที่เขาได้อาศัยอยู่โดยวิถีประชาธิปไตย ประชาชนมีความเป็นพลเมือง กล่าวคือ 
ประชาชนมีความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และมีการพ่ึงพาตนเองแทนการ
รอรับการช่วยเหลือจากรัฐ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในชุมชน ประชาชนก็จะมาช่วยกันแก้ไขปัญหา 
อย่างเช่น เมื่อมีปัญหาเรื่องขากแคลนนํ้า ประชาชนทุกคนในชุมชนก็จะมาช่วยกันขุดบ่อนํ้าเพ่ือกักเก็บ
นํ้าไว้ให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ เป็นต้น แต่ต่อมา ได้มีปัจจัยที่มากระทบวิถีประชาธิปไตยและเป็นเหตุให้
ความเป็นพลเมืองของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปคือ 1. สถานการณ์การเมืองการปกครอง ดังเช่นใน
สมัยรัชกาลที่ 5 ได้เกิดการล่าอาณานิคมของต่างชาติ ประเทศไทยจึงมีความจําเป็นที่จะต้องรวมศูนย์
อํานาจการปกครองเพ่ือป้องกันการรุกราน เป็นต้น 2. เมื่อสังคมในโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยระบบ
ทุนนิยม ทําให้ประชาชนมุ่งที่จะสร้างผลกําไรและมีการแข่งขันกันมากขึ้น จึงส่งผลให้เกิดการกระทบ
ต่อสังคมวิถีประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก 3. เมื่อประชาชนมาอยู่ร่วมกันเป็นจํานวนมาก จึงทําให้สังคม
มีความจําเป็นที่จะต้องกําหนดกฎเกณฑ์ขึ้น หรือเรียกว่า กฎหมาย เพ่ือให้ประชาชนสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างสงบสุข แต่ผู้ที่มีอํานาจในการออกกฎหมายน่ันคือชนช้ันปกครอง จึงออกกฎหมายมา
ครอบการดํารงชีวิตของประชาชนและทําให้วิถีชีวิตของประชาชนเปล่ียนแปลงไป เช่น ประชาชนมี
การดํารงชีวิตอยู่กับป่ามาต้ังแต่ในอดีตมีการดูแล บํารุงรักษา เพราะป่าก็เปรียบเสมือนบ้านที่ประชา
ชาอาศัยอยู่ แต่ต่อมา เมื่อมีการออกกฎหมายให้รัฐเป็นผู้มีอํานาจในการดูแลป่า ปรากฏว่า ป่ามีการ
เสื่อมโทรมมากข้ึน และมีการลักลอบตัดไม้โดยผิดกฎหมายอย่างต่อเน่ือง เป็นต้น กฎหมายที่ชนช้ัน
ปกครองออกมาจึงส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก 208 
 จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดอํานาจเจริญ การขาดอํานาจในการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาจังหวัดของตนและปัจจัยทั้งสามประการที่ส่งผลกระทบต่อวิถีประชาธิปไตย จึงทําให้
ประชาชนฅนอํานาจเจริญได้รวมตัวกัน เพ่ือค้นหาแนวทางและการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการปฏิรูปอํานาจ
ในการพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนฅนอํานาจเจริญ โดยการปฏิรูปน้ี
สามารถกระทําได้ใน 2 แนวทางคือ 209 

4.2.1.1  การปฏิรูปกฎหมาย กฎหมายที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน ก็คือ 
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบต่างๆ เมื่อมีการเสนอ

                                                       

 207เรื่องเดียวกัน, หน้า 13-14. 
 208ชาติวัฒน์ ร่วมสุข, เรื่องเดิม, การสัมภาษณ ์
  209เรื่องเดียวกัน 
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แก้ไขกฎหมายหรือเสนอกฎหมายใหม่ขึ้นมา แต่สุดท้ายก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตาม
วัตถุประสงค์ เน่ืองจากประชาชนยังไม่มีความเข้าใจถึงรากเหง้าของปัญหาที่แท้จริง 

4.2.1.2  การปฏิรูปสํานึกหรือวิธีคิดของประชาชน โดยสํานึกสามารถแบ่งออกได้เป็น 
5 ระดับ คือ 

1)  สํานึกความเป็นทาสหรือสํานึกกลัว ซึ่งเป็นสํานึกในระดับที่ตํ่าที่สุด 
ประชาชนท่ีมีสํานึกในระดับน้ีอยู่จะเป็นฝ่ายรอรับความช่วยเหลือที่ผู้อ่ืนหยิบย่ืนให้ โดยที่ไม่มีความ
กระตือรือร้นในการพ่ึงพาตนเอง สํานึกในระดับน้ีมีอยู่ในประชาชนฅนอํานาจเจริญเพียงส่วนน้อย
เท่าน้ัน 

2)  สํานึกพ่ึงตนเอง เป็นสํานึกในระดับต่อมาจากสํานึกความเป็นทาส ซึ่ง
ประชาชนฅนอํานาจเจริญมีอยู่เป็นจํานวนมาก ดังจะเห็นได้จากการเกิดศูนย์การเรียนรู้ขึ้นในจังหวัด
อํานาจเจริญ ซึ่งเป็นการนําเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่หลากหลายมาถ่ายทอดสืบต่อกันมา เช่น เรื่อง
เกษตรอินทรีย์ มีการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทําการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี มีการส่งเสริมนํามูลสัตว์
มาทําปุ๋ยอินทรีย์ และนําพืชมาทํายากําจัดศัตรูพืช เป็นต้น 

3)  สํานึกจัดการตนเอง โดยสํานึกในระดับน้ี เป็นสํานึกของประชาชนท่ี
อยากจะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง เพราะมีความเชื่อมั่นว่าตนเองมีความรู้ที่จะสามารถ
จัดการได้ ซึ่งความรู้ที่ประชาชนมีน้ันเกิดจากศูนย์การเรียนรู้ที่มีการจัดจั้งขึ้นในชุมชน และ
ประชาชนฅนอํานาจเจริญได้ประกาศสํานึกในการจัดการตนเองผ่านทางธรรมนูญประชาชนฅน
อํานาจเจริญ เพ่ือเป็นการกําหนดกติกาที่ประชาชนจะกระทําร่วมกันและใช้ธรรมนูญฯ เป็นเคร่ืองมือที่
จะนําประชาชนไปสู่สังคมที่ประชาชนต้องการ 

4)  สํานึกสาธารณะ เป็นสํานึกในระดับสูง โดยประชาชนที่มีสํานึกระดับน้ี 
จะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม และมีการทํากิจกรรมเพ่ือสาธารณะ ซึ่งแกนนําประชาชนฅน
อํานาจเจริญได้มีการเตรียมการที่จะพัฒนาจังหวัดอํานาจเจริญไปสู่สํานึกสาธารณะระดับจังหวัด 
หลังจากที่ได้ประกาศใช้ธรรมนูญฯ แล้ว โดยการทําแผนพัฒนาด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น และในขณะน้ีประชาชนฅนอํานาจเจริญก็ได้มีการกําหนดแผน
ที่จะขับเคลื่อนจังหวัดอํานาจเจริญไปสู่เมืองธรรมเกษตร 

5)  สํานึกความเป็นเจ้าของ เป็นสํานึกในระดับสูงสุด โดยประชาชนที่มี
สํานึกในระดับน้ี จะคิดหาวิธีในการปกป้องคุ้มครองกับสิ่งที่ตนเองดําเนินชีวิตอยู่ เช่น การเสนอ
กฎหมายมาคุ้มครองวิถีชีวิตที่ตนเองดํารงอยู่ ประชาชนที่ทําการเกษตรจะเสนอกฎหมายมาคุ้มครอง
ประชาชนที่ทําการเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างไร หรือ ประชาชนเจ้าของที่ดินที่มีแร่
โปแตสอยู่จะเสนอกฎหมายมาคุ้มครองประชาชนที่มีแร่ให้ได้รับประโยชน์อย่างไร ไม่ใช่กําหนดให้มี
การสูบแร่ได้ แต่ผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ เป็นต้น กฎหมายดังกล่าวที่จะออกมาคุ้มครองวิถีชีวิตของ
ประชาชน อาจเรียกว่า พระราชบัญญัติปกครองตนเอง 
  ดังน้ัน จังหวัดอํานาจเจริญจึงมีแนวคิดในการปฏิรูปสํานึกหรือวิธีคิดของประชาชน
ก่อน เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจถึงรากเหง้าของปัญหาที่แท้จริง และคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้โดย
การพ่ึงพาตนเอง เพ่ือให้สังคมวิถีประชาธิปไตยเกิดขึ้นมาอีกครั้ง แล้วจึงค่อยมาดําเนินการเสนอ
กฎหมายเพ่ือคุ้มครองวิถีชีวิตของประชาชนฅนอํานาจเจริญต่อไป จึงทําให้เกิดการประกาศใช้ธรรมนูญ
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ประชาชนฅนอํานาจเจริญ พ.ศ. 2555 ฉบับที่ 1 ขึ้นเพ่ือเป็นกรอบและทิศทางการพัฒนาที่สะท้อนถึง
ความต้องการของประชาชนฅนอํานาจเจริญ ในการจัดการตนเองระดับพ้ืนที่จังหวัดของภาค
ประชาชน โดยในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ได้มีการร่วมกันระหว่างภาคีพัฒนาซึ่งประกอบด้วย
สภาพัฒนาการเมือง สํานักงานปฏิรูป องค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาองค์กรชุมชน 63 ตําบล ภาคี
พัฒนาภาคประชาชน และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประกาศใช้ธรรมนูญ
ประชาชนฅนอํานาจเจริญ เพ่ือขับเคลื่อนให้จังหวัดอํานาจเจริญเป็นเมืองธรรมเกษตร คือ เมืองที่
ประชาชนปกครองตนเอง ด้วยความเสมอภาค เสมอธรรม ดํารงวิถีเกษตรอินทรีย์ มีธรรมชาติที่
สมบูรณ์ การศึกษาเกื้อหนุน บุญฮีตคลองนําชีวิตให้ย่ังยืน 210 

ในการขับเคลื่อนจังหวัดอํานาจเจริญเพ่ือจัดการตนเองนั้น เครือข่ายประชาชนฅน
อํานาจเจริญได้สรุปบทเรียนและกําหนดยุทธศาสตร์ การขับเคล่ือนและการพัฒนาด้านต่างๆ ของ
จังหวัดอํานาจเจริญ ดังต่อไปน้ี กล่าวคือ 211 

1)  ยุทธศาสตร์พลังชุมชน โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
ท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง และปลูกจิตสํานึกให้แก่ประชาชนในการจัดการตนเอง และการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเน้นการทํางานร่วมกับสภาองค์กรชุมชนในพ้ืนที่ 

2)  ยุทธศาสตร์พลังทางสังคม โดยเน้นการทํางานร่วมกับภาคีร่วมพัฒนา-
สานพลัง และภาคีภายนอกต่างๆ อีกทั้ง หน่วยงานราชการ องค์กรอิสระ องค์กรพัฒนาเอกชน และ
สถาบันองค์กรต่างๆ เพ่ือให้พลังทางสังคมช่วยส่งเสริมการขับเคลื่อนของประชาชนและชุมชน 

3)  ยุทธศาสตร์พลังความรู้ โดยเน้นการใช้ความรู้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาด้านต่างๆ ในทุกระดับ เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชน อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติและการจัดการความรู้ให้แก่
ประชาชน 

4)  ยุทธศาสตร์พลังภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นการให้ข้อมูลภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นแก่เครือข่ายและสร้างองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน เพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนและปฏิรูป โดย
ความรู้ของท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจะเป็นฐานสําคัญในการพัฒนาชุมชนต่อไป 

5)  ยุทธศาสตร์พลังสื่อ โดยเน้นการสื่อสารผ่านทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ 
โทรทัศน์ เอกสารเผยแพร่ เวทีเสวนา ทั้งทางสื่อสาธารณะและสื่อท้องถิ่น อีกทั้ง จากการบอกเล่าจาก
บุคคลหน่ึงไปสู่บุคคลหน่ึง ผ่านทางคณะทํางานของเครือข่าย เพ่ือให้กระจายข่าวสารไปสู่ประชาชนใน
พ้ืนที่ต่างๆ ให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือปลูกจิตสํานึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงชุมชน
ท้องถิ่นของตน 
 
 
 

                                                       

 210สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), เรื่องเดิม. 
  211คณะทํางานสนับสนุนการขับเคลื่อนธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญสู่เมืองธรรมเกษตร, 
เรื่องเดิม, หน้า 28-19. 
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4.2.2  ขั้นตอนการจัดทําธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ พ.ศ. 2555  
ธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ212 เกิดขึ้นจากปัญหาต่างๆ  ในแต่ละชุมชน ที่

ประชาชนฅนอํานาจเจริญอยากจะแก้ไขปัญหาเหล่าน้ันอย่างย่ังยืน และตรงตามความต้องการของ
ประชาชน ซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินการจัดทําดังต่อไปน้ี คือ 213 

ขั้นตอนที่หน่ึง ประชาชนกลุ่มแกนนําที่ต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจังหวัด
อํานาจเจริญ เพ่ือให้จังหวัดอํานาจเจริญกลายเป็นสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข จึงได้ออกไปสํารวจถึงสิ่งที่มี
อยู่ในชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือนํามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และได้มีการ
ระดมความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางที่จะทําให้ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชนท้องถิ่น จังหวัดอํานาจเจริญ 
มีความอยู่ เ ย็นเป็นสุข โดยการไปสอบถามถึงปัญหาที่ เกิดขึ้นในแต่ละหมู่ บ้าน ทั่วทั้งจังหวัด
อํานาจเจริญ แล้วนําปัญหาทั้งหมดมาจัดการเรียบเรียงให้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือสะดวกต่อการแก้ไข
ปัญหา หลังจากน้ัน ประชาชนกลุ่มแกนนําก็ได้ร่วมกันคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือไปเสนอต่อ
ประชาชนในแต่ละตําบล แต่ก่อนที่จะเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เตรียมไว้ กลุ่มแกนนําได้มีการ
สอบถามประชาชนในแต่ละตําบลก่อนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตน ควรที่จะแก้ไขปัญหาอย่างไร 
เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนร่วมกันคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหา แล้วจึงเสนอแนวทางท่ีกลุ่มแกนนําได้
เตรียมไว้ให้เป็นหน่ึงทางเลือกในการแก้ไขปัญหา ดังน้ัน แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการเสนอและเห็นด้วยกับแนวทางที่จะใช้แก้ไขปัญหา ซึ่ง
ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

ขั้นตอนที่สอง เมื่อได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขปัญหาจากประชาชน
ในชุมชนท้องถิ่นแล้ว ประชาชนกลุ่มแกนนํา ตัวแทนสภาองค์กรชุมชนตําบลท้ัง 63 พ้ืนที่ๆ ละ 3 คน 
และตัวแทนจากภาคีพัฒนา จํานวน 40 คน ซึ่งประกอบด้วย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) 
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สํานักงานปฏิรูป (สปร.) มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 
(มนส.) และนักวิชาการอิสระ ได้ร่วมกันยกร่างธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญขึ้น จากข้อมูลที่
ได้รับในขั้นตอนที่หน่ึง อีกทั้งเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความถูกต้องตรงตามความต้องการ
ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่สาม เมื่อได้ร่างธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญแล้ว ประชาชนกลุ่มแกน
นําได้จัดเวทีเสวนาในระดับตําบล โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นํา
ในชุมชนท้องถิ่น214 มาเสนอความคิดเห็น แก้ไข เพ่ิมเติม หรือปรับแก้ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน 

                                                       

  212ดูเพ่ิมเติมได้ที่ภาคผนวก ก 
 213ธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ ฉบับที1่ พุทธศักราช 2555, เรื่องเดิม, หน้า.3. 
  214ผู้นําในชุมชนท้องถิ่น เป็นบุคคลที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้การยอมรับและมีอิทธิพลทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในท้องถิ่นน้ัน ๆ โดยท่ัวไปผู้นําท้องถิ่นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. 
ผู้นําที่เป็นทางการ หมายถึง ข้าราชการประเภทต่าง ๆ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้านและครู 2. ผู้นําที่ไม่เป็นทางการ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นํากลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่นนายก
สมาคมต่าง ๆ ในท้องถิ่น เป็นต้น 
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ขั้นตอนที่สี่ ภายหลังจากได้นําร่างธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ ผ่านเวทีเสวนา
ในระดับตําบลแล้ว ประชาชนกลุ่มแกนนําร่วมกับภาคีพัฒนาจึงได้ดําเนินการจัดทํารูปเล่มร่างธรรมนูญ
ประชาชนฅนอํานาจเจริญขึ้น เพ่ือเตรียมพร้อมดําเนินการในขั้นตอนต่อไป 

ขั้นตอนที่ห้า ประชาชนกลุ่มแกนนําได้ดําเนินการจัดทําประชาพิจารณ์ในระดับ
ตําบลๆ ละ 200 คน เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับร่าง
ธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญได้อย่างเต็มที่ เพ่ือให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ก่อนที่
จะดําเนินการประกาศใช้ต่อไป 
 

4.2.3  สาระสาํคญัของธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ พ.ศ. 2555 215 
4.2.3.1  หมวด 1 บททั่วไป  
สําหรับหมวดน้ี ในธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ ได้กล่าวถึงคํานิยามศัพท์ที่

บัญญัติไว้ในธรรมนูญ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันและอธิบายความหมายของคําศัพท์ต่างๆ อาทิเช่น 
การจัดการตนเอง หมายความว่า การสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมสําคัญในการจัดการ
ตนเองในด้านการเมือง การปกครอง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน
แบบองค์รวม เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยังยืน, การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมใดๆในลักษณะของการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินการ ร่วมรับ
ผลประโยชน์ และร่วมติดตามประเมินผล, ชุมชนท้องถิ่น หมายความว่า ชุมชนท่ีมีอยู่ร่วมกันในพ้ืนที่
หมู่บ้านหรือตําบล เป็นต้น   

4.2.3.2  หมวด 2 ปรัชญาและแนวคิดหลัก  
ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทําธรรมนูญประชาชนคนอํานาจเจริญเพราะเหตุใด 

และมีความมุ่งหมายไปในทิศทางใด โดยในหมวดน้ีได้กําหนดไว้ในข้อ4 ว่าธรรมนูญประชาชนฅน
อํานาจเจริญ จัดทําขึ้นเพ่ือ 

1)  เป็นกติกาหรือข้อตกลงของประชาชนและชุมชนท่ีจะถือปฏิบัติร่วมกัน 
ในพ้ืนที่จังหวัดอํานาจเจริญ 

2)  เพ่ือนําจังหวัดอํานาจเจริญไปสู่สังคมที่มีความสุข มีการจัดสรรทรัพยากร
อย่างเป็นธรรม มีความสมดุลระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง บนพ้ืนฐานของหลัก
ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของฅนอํานาจเจริญ และมีการ
พ่ึงพาตนเองให้สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

3)  เพ่ือการปลูกจิตสํานึกและสร้างความตระหนักถึงสิทธิชุมชน ให้ฅน
อํานาจเจริญมีคุณธรรม จริยธรรมและเสียสละเพ่ือส่วนรวมในการร่วมกันจัดการชุมชนของตนเอง 

4)  เพ่ือการพัฒนาระบบการเมืองภาคประชาชนไปสู่การจัดการตนเอง 
4.2.3.3  หมวด 3 ด้านการเมืองภาคพลเมือง  
ซึ่งได้กล่าวถึง หลักการ เป้าหมายและมาตรการในด้านการเมืองภาคพลเมือง 

กล่าวคือ 

                                                       

 
215ดูเพ่ิมเติมได้ที่ภาคผนวก ข 
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1)  หลักการ ในหมวดน้ีมีหลักการเคลื่อนไหวของประชาชนอย่างมี
จิตสํานึกในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือกําหนดนโยบายสาธารณะโดยตรง ในการดําเนินกิจกรรมทาง
การเมือง โดยประสานความร่วมมือกับภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ประชาชนและชุมชน ให้สามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของตนเองได้ 

2)  เป้าหมาย ในหมวดน้ีมีเป้าหมายในการสร้างการเรียนรู้ตามแนวทาง
ของหลักประชาธิปไตยในชุมชน และสร้างเครือข่ายของภาคพลเมืองในจังหวัดอํานาจเจริญ 

3)  มาตรการ ในหมวดน้ีมีมาตรการโดยกําหนดให้ทุกหมู่บ้านหรือชุมชน 
ต้องมีการจัดต้ังสภาหมู่บ้านหรือคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือร่วมกันวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน ตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน และร่วมกันกําหนดคุณสมบัติของผู้นําที่จะเป็น
ตัวแทนของประชาชนในระดับต่างๆ อีกทั้ง กํากับและติดตามแผนพัฒนาและผลการดําเนินงานของ
ผู้แทน โดยสภาหมู่บ้านหรือคณะกรรมการหมู่บ้าน ต้องมีการประชุมทุกเดือน และมีการประชุมใหญ่
เป็นประจําทุกปี ซึ่งสมาชิกในชุมชนทุกคนมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ําเสมอ นอกจากน้ี ทุก
ตําบลจะต้องมีสภากลางตําบล มาทําหน้าที่ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาตําบล และให้มีสภากลาง
จังหวัดอํานาจเจริญ เพ่ือเป็นกลไกลของการเข้ามามีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
จังหวัดอีกด้วย 216 

4.2.3.4  หมวด 4 ด้านสังคม 
ซึ่งได้กล่าวถึง หลักการ เป้าหมายและมาตรการในด้านสังคม กล่าวคือ 

1)  หลักการ ในหมวดน้ีมีหลักการในการสร้างสังคมให้ดีงาม อยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข 

2)  เป้าหมาย ในหมวดน้ีมีเป้าหมายในการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
ห่างไกลยาเสพติด ปราศจากอบายมุข ประชาชนมีความรักใคร่สามัคคีกันและสานต่อวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงาม 

3)  มาตรการ ในหมวดน้ีมีมาตรการด้านการศึกษา โดยเยาวชนต้องได้รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ เสมอภาคและไม่เสียค่าใช้จ่าย มีการจัดหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติจริง 
นําไปใช้ได้ ซึ่งตอบสนองต่อบริบทของชุมชน มีการนําศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีมาสอนโดย
พระสงฆ์และครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งน้ี สถานศึกษาต้องกําหนดให้การเรียนการสอนโดย เปิด - ปิด
ภาคการศึกษา ให้ตรงกับฤดูการทํานาของชุมชน 217 

                                                       

 
216เป็นมาตรการที่ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่นเป็นอย่างมาก และทําให้ประชาชนเห็นถึงความสําคัญของสิทธิ หน้าที่ของความเป็นพลเมือง
ของตนเองเพ่ิมขึ้น 
  217มาตรการในเร่ืองการเรียนการสอนโดย เปิด - ปิดภาคการศึกษา ให้ตรงกับฤดูการทํานา
ของชุมชนน้ัน อาจเป็นไปได้ยาก เน่ืองจากระบบการศึกษาทั่วประเทศน้ันจะต้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
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  ด้านสตรี ชุมชนต้องให้ความเสมอภาคแก่เพศชายและเพศหญิง ในการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนทุกด้าน ให้ความสําคัญต่อการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับความรุนแรงต่อสตรี
อย่างจริงจัง 
  ด้านเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนทุกคนต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ มี
โอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่น และได้รับการสนับสนุนให้มีการจัดต้ังสภาเด็กและเยาชน 
  ด้านผู้สูงอายุ สภากลางของตําบล ต้องจัดให้มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และร่วมกับ
สถานศึกษา จัดให้มีกิจกรรมที่มุ่งสร้างคุณค่า โดยนําความรู้และภูมิปัญญาในอดีตมาจัดทําเป็น
หลักสูตรท้องถิ่น โดยให้ผู้สูงอายุเป็นครูสอน 
  ด้านผู้ด้อยโอกาส สภากลางของตําบล มีหน้าที่ในการขจัดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
ให้หมดไป อีกทั้งจัดสวัสดิการและการศึกษาให้ผู้ด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและเสมอภาค 
  ด้านศาสนา พิธีกรรม และความเช่ือของคนในหมู่บ้าน สถานศึกษาและสภากลาง
ของตําบล ต้องร่วมกันจัดกิจกรรมเก่ียวกับ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสมํ่าเสมอ ใน
การจัดงานประเพณีของชุมชนโดยปราศจากสุรา นอกจากน้ี ยังเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการอีกด้วย  
  4.2.3.5  หมวด 5 ระบบเศรษฐกิจชุมชน 
  ซึ่งได้กล่าวถึง หลักการ เป้าหมายและมาตรการในระบบเศรษฐกิจชุมชน กล่าวคือ 

1)  หลักการ ในหมวดน้ีมีหลักการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ยกระดับ
การดํารงชีวิต ขจัดปัญหาความยากจน โดยพัฒนาศักยภาพของประชาชน และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม
ของชุมชน 

2)  เป้าหมาย ในหมวดน้ีมีเป้าหมายในการมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา และช่องว่างทางเศรษฐกิจของประชาชนในชุมชน และพัฒนาศักยภาพ โดยใช้
กิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งทําให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้ 

3)  มาตรการ ในหมวดน้ีมีมาตรการให้ทุกครอบครัว ปลูกพืชผักสวนครัว
สําหรับบริโภค และแบ่งปันเพ่ือนบ้าน มีการจัดทําบัญชีครัวเรือน ทุกชุมชนต้องทําการเกษตรแบบ
อินทรีย์ โดยรัฐต้องส่งเสริมและประกันราคาการรับซื้อที่สูงกว่าเกษตรแบบเคมี อีกทั้ง ปกป้องคุ้มครอง
พ้ืนที่เกษตรกรรม จากการคุกคามของระบบทุนภายนอก โดยที่ดินจะต้องเป็นของเกษตรกรผู้ทําการ
ผลิตในชุมชนเท่าน้ัน นอกจากน้ี ยังปกป้องพ้ืนที่เกษตรกรรมจากระบบผลิตเชิงอุตสาหกรรม เพ่ือสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร 218 
  4.2.3.6  หมวด 6 ด้านสุขภาพ 
  ซึ่งได้กล่าวถึง หลักการ เป้าหมายและมาตรการในด้านสุขภาพ กล่าวคือ 

                                                       

 
218เป็นมาตรการที่มีความสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นการส่งเสริมให้

ประชาชนในท้องถิ่นพ่ึงพาตนเองเป็นหลัก และขจัดปัญหาความยากจนออกไปจากจังหวัด
อํานาจเจริญได้ 
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1)  หลักการ ในหมวดน้ีมีหลักการพัฒนาสุขภาวะในทุกมิติของสุขภาพ ทั้ง
ทางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณของประชาชน บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาตนเองเป็นหลัก 219 

2)  เป้าหมาย ในหมวดน้ีมีเป้าหมายในการพัฒนานโยบายสาธารณะ 
สิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และมีการสร้างเสริมสุขภาพของ
ประชาชนให้เป็นชุมชนท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งด้านสุขภาพครอบคลุมร้อยละ 80 ของตําบลทั่วทั้ง
จังหวัด 

3)  มาตรการ ในหมวดน้ีมีมาตรการในการจัดทําธรรมนูญสุขภาพที่เกิด
จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สภากลางของตําบลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ต้องจัด
กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเป็นประจํา สนับสนุนการออกกําลังกาย ตรวจสุขภาพประชาชนทุกคน
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยรัฐจะต้องให้การสนับสนุนบทบาทของชุมชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การแพทย์พ้ืนบ้าน นอกจากน้ี ประชาชนต้องลดพฤติกรรมที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ เช่น งดการสูบบุหรี่ งดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ งดการบริโภคอาหารที่มีไขมัน เป็นต้น 

4.2.3.7  หมวด 7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งได้กล่าวถึง หลักการ เป้าหมายและมาตรการในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม กล่าวคือ 
1)  หลักการ ในหมวดน้ีมีหลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า แร่ธาตุ 

ป่าไม้ โดยให้เป็นสิทธิของชุมชนที่มีอํานาจในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ซึ่งรัฐจะมีหน้าที่เพียง
สนับสนุนเท่าน้ัน อีกทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะต้องไม่ลิดรอนสิทธิของชุมชน 220 

2)  เป้าหมาย ในหมวดน้ีมีเป้าหมายให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น และเป็นผู้กําหนดนโยบายในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นรากฐานชีวิตของท้องถิ่น 

3)  มาตรการ ในหมวดน้ีมีมาตรการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะอนุญาตให้กระทํา
การใช้สอยและจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน
ท้องถิ่นอย่างโปร่งใสและรอบด้านไม่ได้ อีกทั้งสภากลางของตําบล มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนใน
การให้ความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติแก่ประชาชน นอกจากน้ี ประชาชนยัง
มีหน้าที่ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตนอย่างเสมอภาคอีกด้วย 

                                                       

  219ข้อ 72 การพัฒนาสุขภาพหรือสุขภาวะที่สมบูรณ์ในทุกมิติของสุขภาพทั้งกาย จิตใจ สังคม 
และจิตวิญญาณ ในระดับบุคคลหรือองค์กร บนพ้ืนฐานการพ่ึงตนเองเป็นหลัก อย่างทางสายกลาง
พอประมาณ มีเหตุผล ด้วยหลักความรู้ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง และมีคุณธรรม เป็นพื้นฐานของ
ระบบ มีความซื่อสัตย์ เมตตา จิตอาสา เสียสละและแบ่งปัน ตามความเหมาะสมของชีวิต เศรษฐกิจ 
และสังคมที่เป็นอยู่ เพ่ือความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน 
  220ข้อ 88 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจักต้องไม่มีขัดขวาง และลิดรอนสิทธิของชุมชน 
หรือการจัดทํารัฐธรรมนูญจักต้องคํานึงถึงหลักการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับธรรมนูญชุมชน 
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4.2.3.8  หมวด 8 ด้านการรับรู้ข้อมูล การเข้าถึง และการกระจายข่าวสาร 
ซึ่งได้กล่าวถึง หลักการ เป้าหมายและมาตรการในด้านการรับรู้ข้อมูล การเข้าถึง และ

การกระจายข่าวสาร กล่าวคือ 
1)  หลักการ ในหมวดน้ีมีหลักการเสริมสร้างค่านิยมในการเป็นพลเมืองที่มี

คุณภาพ ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในการรับรู้และให้ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับชุมชนอย่างรอบด้าน มี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริง เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ไม่ตก
อยู่ภายใต้กลุ่มความคิดใดที่ต้องการแสวงหาอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ 221 

2)  เป้าหมาย ในหมวดน้ีมีเป้าหมายในการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสื่อ 
แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนอย่างอิสระและเท่าเทียม อีกทั้ง ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเวที
สาธารณะของสื่อ มีการให้ข้อมูลที่มาจากความคิดของตนเอง 

3)  มาตรการ ในหมวดน้ีมีมาตรการให้สภากลางของตําบล ต้องสนับสนุน
การจัดต้ังสถานีวิทยุชุมชน ที่ปราศจากการโฆษณาโดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มีการจัดต้ังศูนย์
ข้อมูลชุมชนที่ครบวงจร มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและนําไปใช้
ประโยชน์ได้ อีกทั้ง ชุมชนต้องมีคณะกรรมการบริหารหอกระจายข่าวที่มาจากหลายกลุ่มในชุมชน 
และทุกกลุ่มสามารถใช้บริการได้อย่างเสมอภาค นอกจากน้ี รัฐจะต้องสนับสนุนให้ ชุมชนจัดทําระบบ
การสื่อสารของชุมชน ทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ 

4.2.3.9  หมวด 9 บทเฉพาะกาล 
ในหมวดน้ีได้กล่าวถึงเรื่องการรับรอง การแก้ไขเพ่ิมเติมเน้ือหาของธรรมนูญ

ประชาชนฅนอํานาจเจริญ การกําหนดวาระ การดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการสภากลางจังหวัด
อํานาจเจริญ และ การมีแนวคิดที่จะพัฒนาธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ ให้เป็นพระราชบัญญัติ
จังหวัดจัดการตนเอง โดยให้ประชาชนมีบทบาทสําคัญกับพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป 222 

                                                       

 221ข้อ 98 เสริมสร้างค่านิยมประชาธิปไตยที่รู้เท่าทันด้วยการปรับความคิดของประชาชนให้เป็น
พลเมืองคุณภาพ ให้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่โดยทําภารกิจให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่รอบด้าน 
หลากหลายลุ่มลึกเช่ือมโยงและสมดุล 
 ข้อ 99 เปิดโอกาสให้มีการโต้เถียงกัน อย่างมีวุฒิภาวะจากทุกกลุ่มความคิด เพ่ือให้ประชาชน
มีข้อสรุปที่สมเหตุสมผลในการตัดสินใจ ไม่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงที่แสวงหาอํานาจทั้งทาง
การเมืองและ เศรษฐกิจ 
 ข้อ 100 เปิดพ้ืนที่ให้แก่ประชาชนที่ขาดโอกาสถูกละเลย ให้ได้สิทธิ มีเสียงในฐานะพลเมืองที่
เท่าเทียม 
 ข้อ 101 ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณะ โดยได้รับทรัพยากรอย่างพอเพียงและมั่นคง 
 222ข้อ 114 เหตุผลในการจัดทําธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการ
วางกรอบระเบียบกติกาของชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีที่เก่ียวข้อง สําหรับใช้เป็น
มาตรการปฏิบัติเพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน เป็นกรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา และการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับชุมชน อนาคตจะมีการยกร่างธรรมนูญ
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 ดังน้ัน อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ เกิดขึ้นจากความไม่มั่นคง
ในการพัฒนาจังหวัด อีกทั้ง ปัญหาสะสมท่ีเกิดขึ้นและรัฐบาลไม่สามารถแก้ได้ จึงทําให้เกิดการสร้าง
จิตสํานึกร่วมกันในการพ่ึงพาตนเอง โดยการนําภูมิปัญญา วัฒนธรรมและประเพณีด่ังเดิมของท้องถิ่น 
มาเป็นหลักในการแก้ไขปัญหา มีการหวงแหนและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนท้องถิ่นให้ย่ังยืน และมุ่งสู่เมืองธรรมเกษตร 
 
4.3  แนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง 
 
 4.3.1  ที่มาและความสําคัญของแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง 
 นับต้ังแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ประเทศไทยก็ได้มีการนําเอาหลักการ
กระจายอํานาจ มาใช้ในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมากขึ้น จนถึงปัจจุบัน การกระจายอํานาจก็ยัง
ถือไม่ได้ว่ามีการกระจายอํานาจอย่างแท้จริง เพราะอํานาจในการบริหารจัดการในบางเร่ือง รัฐ
ส่วนกลางยังเป็นผู้มีอํานาจสูงสุดในการตัดสินใจ ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  
หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ มาตรา 78 ได้กําหนดให้ “รัฐต้องกระจายอํานาจให้ท้องถิ่น
พ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ 
รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคํานึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดน้ัน” ถือได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย ที่มี
บทบัญญัติให้การรองรับ การพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด
ใหญ่ทั้งจังหวัด และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในหมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐาน
แห่งรัฐ มาตรา 78 (3) 223 ก็ได้ให้การรองรับดังเช่นรัฐธรรมนูญฯ ปี 2540 อีกทั้ง ในหมวด 14 การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 281 ก็ได้กําหนดให้ "ท้องถิ่นที่มีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมี
สิทธิจัดต้ังเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายกําหนด" ซึ่งถือว่ารัฐธรรมนูญทั้งสอง
มาตราได้รับรองหลักการ ที่ท้องถิ่นสามารถปกครองตนเองได้ ตามท่ีกฎหมายกําหนด แต่ในปัจจุบันยัง
ไม่มีกฎหมายในลําดับพระราชบัญญัติเพ่ือรองรับการจัดต้ังจังหวัดที่มีความพร้อม ในรูปแบบจังหวัด
ปกครองตนเองเลย  

                                                                                                                                                           

ประชาชนฅนอํานาจเจริญ เป็นพระราชบัญญัติจังหวัดจัดการตนเอง โดยจะให้มีประชาชนรักษาการใน
พระราชบัญญัติน้ี ต่อไป 
 

223มาตรา 78  รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปน้ี 
" (3) กระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง 
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 
พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน
สารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมท้ังพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดน้ัน" 
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 อีกทั้งแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง เกิดจากปัญหาสะสมเป็นระยะเวลายาวนานและรัฐก็ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ เช่น ปัญหาเชิงโครงสร้างอํานาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งขาดการประสานงานและก่อให้เกิดความล่าช้าในการถ่ายโอนภารกิจ ความซ้ําซ้อนในการ
แบ่งหน้าที่ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการสาธารณะในพ้ืนที่ ซึ่งส่งผลต่อความ
รับผิดชอบ ความโปร่งใส ในการดําเนินงานของทุกภาคส่วน การกําหนดขนาดโครงสร้างของสภา
ท้องถิ่นที่ไม่สอดคล้องกับประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาด้านการบริหารทางการคลัง
และการจัดสรรรายได้ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อํานาจในการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่น 
งบประมาณจากส่วนกลาง ที่ไม่เพียงพอต่อการจัดทําบริการสาธารณะ ประชาชนในท้องถิ่นได้รับ
ความเดือดร้อน และท้องถิ่นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เพราะต้องส่งต่อปัญหาที่เกิดขึ้นไป
ยังส่วนกลาง ตามลําดับขั้นตอน และใช้เวลานาน เป็นต้น 224 
 จึงเป็นเหตุให้ประชาชนบางส่วนเห็นว่า การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปัจจุบัน เกิดปัญหาเป็นอย่างมากและต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และทําให้เกิดแนวคิดจังหวัด
จัดการตนเองขึ้น ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งหมายให้ประชาชนในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
กําหนดทิศทางการพัฒนา การจัดสรรทรัพยากร และการบริหารจัดการจังหวัดของตนเอง ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เพ่ือแก้ไขปัญหา ให้
สอดคล้องตรงตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ตามหลักการพ่ึงพาตนเอง โดยการนําภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี มาเป็นฐานในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 225 
 ดังน้ัน จากที่มาและความสําคัญของแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง ทําให้เกิดร่างพระราช 
บัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเองฯขึ้น เพ่ือเป็นกฎหมายรองรับการจัดต้ังจังหวัดที่มีความ
พร้อม ในกลายเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ในรูปแบบจังหวัดปกครองตนเอง อีกทั้ง 
เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ มาตรา 281 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)  
 

4.3.2  หลักการของแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง ตามร่างพระราชบัญญัติการบริหาร
จังหวัดปกครองตนเองฯ  

ประกอบด้วย 135 มาตรา แบ่งเป็น 10 หมวดและบทเฉพาะกาล กล่าวคือ หมวดที่1 บท
ทั่วไป, หมวดที่ 2 จังหวัดปกครองตนเอง, หมวดที่ 3 การบริหารจังหวัดปกครองตนเอง, หมวดที่ 4 
การบริหารเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล, หมวดที่ 5 อํานาจหน้าที่ของจังหวัดปกครอง
ตนเอง เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล, หมวดที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับจังหวัด
ปกครองตนเอง และจังหวัดปกครองตนเองกับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล, หมวดที่ 7 การ
คลังและรายได้, หมวดที่ 8 การมีส่วนร่วมของประชาชน, หมวดที่ 9 คณะกรรมการตรวจสอบ, หมวด
ที่ 10 คณะกรรมการส่งเสริมการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง และบทเฉพาะกาล 

                                                       

 
224สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, เรื่องเดิม, หน้า  61-63. 

  225 เรื่องเดียวกัน 
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 ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเองฯ 226 มีหลักในการตราพระราชบัญญัติ 
เพ่ือให้มีกฎหมายว่าด้วยการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง ซึ่งมีลักษณะเป็นกฎหมายกลาง ในการ
เช่ือมโยงกับจังหวัดที่มีความพร้อมในการจัดต้ังเป็นจังหวัดปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในจังหวัด ซึ่งได้มีการจัดทําประชามติ โดยประชาชนในจังหวัดที่เห็นด้วยกับการปกครอง
ตนเอง ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ของประชาชนที่มาลงประชามติซึ่งมีจํานวนเกินก่ึงหน่ึงของผู้
มีสิทธิออกเสียงในจังหวัดน้ัน อีกทั้ง เมื่อประชาชนในจังหวัดลงประชามติเห็นชอบ ให้มีการจัดต้ังเป็น 
จังปกครองตนเองแล้ว ต้องมีการดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเอง ภายใน 
180 วัน 227 หลังจากที่มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จะมีผลเป็นการยกเลิกกฎหมายว่า
ด้วยการจัดต้ังจังหวัดน้ัน ซึ่งมีผลเป็นการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค โดยผลของพระราชบัญญัติการ
บริหารจังหวัดปกครองตนเอง และจังหวัดน้ันจะเปลี่ยนมาเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีอาณาเขตท้องที่ตามที่
จังหวัดน้ันมีอยู่เดิม 228 
 นอกจากน้ี จังหวัดปกครองตนเอง เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล มีความเป็นอิสระ
ในการบริหารจัดการเป็นของตนเอง ทั้งในการกําหนดนโยบาย การบริหารงานบุคคล การคลังและ
งบประมาณ จากรัฐส่วนกลางซึ่งมีอํานาจในการกํากับดูแลเท่าที่จําเป็นและมีหลักเกณฑ์ วิธีการท่ี
ชัดเจนและสอดคล้องกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                                       

  226 ดูเพ่ิมเติมได้ที่ภาคผนวก ค 
 

227มาตรา 6 เมื่อประชาชนในจังหวัดใดมีความพร้อมตามเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัด
น้ัน มีสิทธิจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเอง โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังตามพระราชบัญญัติน้ี  
 การแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนเพ่ือจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเอง ให้กระทําโดยการออก
เสียงประชามติ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังภายในจังหวัดจํานวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน มีสิทธิเข้าช่ือ
เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการจัดทําประชามติจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเอง ทั้งน้ี การออกเสียง
ประชามติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 
 การออกเสียงประชามติต้องมีผู้มาออกเสียงเกินก่ึงหน่ึงของผู้มีสิทธิออกเสียงในจังหวัดน้ัน 
และต้องมีผลคะแนนออกเสียงประชามติจํานวนสามในห้าของผู้มาออกเสียงเห็นชอบให้จัดต้ังจังหวัด
ปกครองตนเอง 
 เมื่อประชาชนในจังหวัดลงประชามติเห็นชอบให้มีการจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเองตามวรรค
หน่ึงแล้วให้ดําเนินการออกพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังตามพระราชบัญญัติน้ีภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับ
แต่วันที่ได้ประกาศผลการออกเสียงประชามติ 
  228 มาตรา 8 เมื่อมีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเองในจังหวัดใด 
ให้ถือว่าพระราชบัญญัติน้ีมีผลยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังจังหวัดน้ัน 
   มาตรา 9 ให้จังหวัดปกครองตนเองมีฐานะเป็นนิติบุคคล ให้จังหวัดปกครองตนเองเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
  ให้จังหวัดปกครองตนเองที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติน้ีมีอาณาเขตท้องที่ตามที่จังหวัดน้ันมี
อยู่เดิมตามพระราชบัญญัติจัดต้ังจังหวัด 
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ยังมีอํานาจหน้าที่ ในการใช้ประโยชน์และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่น
อย่างสมดุลและย่ังยืน 229 
 ดังน้ัน หลักการของแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง ตามร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัด
ปกครองตนเอง มีดังต่อไปน้ี กล่าวคือ 
  4.3.2.1   โครงสร้างจังหวัดปกครองตนเอง  

 
 

                
 
 
 
    
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.2  โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบจังหวัดปกครองตนเอง 
 

                                                       

  229มาตรา 10 ให้จังหวัดปกครองตนเอง เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลตาม
พระราชบัญญัติน้ี มีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การ
บริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และงบประมาณ รวมทั้งมีอํานาจหน้าที่ในการจัดการ การ
บํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่อยู่ในเขตพ้ืนที่อย่างสมดุลและย่ังยืน 
  มาตรา 11 การกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทําเท่าที่จําเป็นและมีหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขที่ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม 
และจะกระทบถึงสาระสําคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 
หรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้มิได้ 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแบบจังหวัดปกครองตนเอง

จังหวัดปกครองตนเอง 

เทศบาล 

สภาจังหวัดปกครองตนเอง 

ผู้ว่าการจังหวัด 

สภาพลเมืองจังหวัด 
ปกครองตนเอง 

องค์การบริหารส่วนตําบล 

สภาเทศบาล 

นายกเทศมนตรี 

สภาพลเมืองเทศบาล สภาพลเมืององค์การบริหารส่วนตําบล 

สภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
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ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเองฯ ได้กําหนดให้การปกครองส่วน
ท้องถิ่นภายในจังหวัดมีสองระดับ 230 คือ  

1)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบน ได้แก่จังหวัด มีเขตพื้นที่การปกครอง
ครอบคลุมทั้งจังหวัด โดยการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ส่วน กล่าวคือ 

(1)  สภาจังหวัดปกครองตนเอง ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาจังหวัด ที่มาจาก
การเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน ในการกําหนดเขตเลือกต้ังได้คํานึงถึงพ้ืนที่และจํานวนประชาชน
เป็นเกณฑ์ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี โดยสภาจังหวัดปกครองตนเอง มีอํานาจหน้าที่ คือ 
ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดปกครองตนเอง พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติต่างๆ 
อีกทั้ง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปกครองตนเอง ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 
นโยบาย และแผนพัฒนาจังหวัดปกครองตนเอง นอกจากน้ี ยังให้การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความ
ร่วมมือกับสภาพลเมือง อนุมัติงบประมาณอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของสภาพลเมือง ตามท่ี
ผู้ว่าการจังหวัดปกครองตนเองเสนอ และให้ความเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีสภา
พลเมืองเสนอ และปฏิบัติการอ่ืนๆตามที่กฎหมายกําหนด (มาตรา 17, มาตรา19,มาตรา 23 และ
มาตรา 29) 

(2)  ผู้ว่าการจังหวัด ซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนในเขตจังหวัด
ปกครองตนเอง มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสองวาระ
ไม่ได้ ทั้งน้ี ในการลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้ว่าการจังหวัด จะต้องเสนอช่ือบุคคลท่ีจะดํารงตําแหน่งรอง
ผู้ว่าการจังหวัด ตามท่ีกฎหมายกําหนด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่และให้ความ
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย (มาตรา 32 และมาตรา 36) 

ผู้ ว่าการจังหวัด มีอํานาจหน้าที่ที่สําคัญดังต่อไปน้ี เช่น พิจารณาและออก
ประกาศ กําหนดนโยบายในการบริหารจัดการจังหวัดปกครองตนเอง โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 
ประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดปกครองตนเอง มีคําสั่ง อนุมัติ เก่ียวกับกิจการของจังหวัดปกครอง
ตนเอง อีกทั้ง ให้การสนับสนุนและคําปรึกษา ในการบริหารงานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล ในเขตจังหวัดปกครองตนเอง นอกจากน้ี ยังมีอํานาจในการวางระเบียบการเงิน การคลัง 
การงบประมาณ พิจารณาอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของสภาพลเมือง และเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานเจ้าหน้าที่ของจังหวัดปกครองตนเอง เป็นต้น (มาตรา 40 และมาตรา 41) 

(3)  สภาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเอง การกําหนดให้มีสภาพลเมืองน้ัน มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย
และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การจัดทําบริการสาธารณะ และตรวจสอบการใช้อํานาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสภาพลเมืองประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและ

                                                       

 
230มาตรา 12 ให้การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดมีสองระดับ คือ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นระดับบน ได้แก่ จังหวัดปกครองตนเองมีเขตพ้ืนที่การปกครองครอบคลุมทั้งจังหวัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง ได้แก่ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลมีเขตพ้ืนที่การ
ปกครองบางส่วนของจังหวัด 
  ให้จัดต้ังสภาพลเมืองขึ้นภายในจังหวัดปกครองตนเองเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
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ประสบการณ์จากภาคส่วนต่างๆ เช่น องค์กรภาคชุมชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาชีพ ภาควิชาการ 
ซึ่งมีความหลากหลายและมีสัดส่วนระหว่างเพศ กลุ่มชาติพันธ์ุและผู้ด้อยโอกาส อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่ง
สมาชิกสภาพลเมืองมาจากการสรรหาและมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี (มาตรา 44 และ
มาตรา 45)  

สภาพลเมืองมีอํานาจหน้าที่ที่สําคัญดังต่อไปนี้ เช่น กําหนดทิศทางและจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น ด้านสังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและด้านอ่ืนๆ ร่วมกับ
ผู้ว่าการจังหวัดและสภาจังหวัดปกครองตนเอง ประสานการดําเนินงาน ติดตามและตรวจสอบการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดประชุมสมัชชาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเอง อย่าง
น้อยปีละหน่ึงครั้ง อีกทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทาง ทํา
แผนพัฒนาและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากน้ี ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของสภาพลเมือง มีอํานาจให้ผู้ว่าการจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลใดๆ ช้ีแจง
ข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาของสภาพลเมืองได้ (มาตรา 46) 

2)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง ประกอบด้วย เทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล มีเขตพ้ืนที่การปกครองบางส่วนของจังหวัด ทั้งน้ี ตามจํานวนอาณาเขตพ้ืนที่ ที่เคย
ประกาศใช้บังคับในเขตจังหวัดเดิม แต่เพ่ือประโยชน์ในการปกครองจะเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ได้ โดย
การออกเป็นประกาศจังหวัดปกครองตนเอง โดยการบริหารเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ส่วน กล่าวคือ 

(1)  สภาเทศบาลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ประกอบด้วยสมาชิกที่มา
จากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน มีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี และมีสํานักงานกิจการสภา
เทศบาลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นหน่วยงานอิสระ ในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการอ่ืนๆ 231 

                                                       

 
231มาตรา 52 สภาเทศบาลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบลประกอบด้วยสมาชิกสภามา

จากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนในเขตเลือกต้ังตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น  
 การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลให้ใช้วิธีการ ออก
เสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยใช้เขตเทศบาลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเขตเลือกต้ัง 
 มาตรา 56 อายุของสภาเทศบาลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีกําหนดคราวละสี่ปีนับ
แต่วันเลือกต้ัง 
 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเริ่มแต่วันเลือกต้ัง 
 มาตรา 60 ให้มีสํานักงานกิจการสภาเทศบาลหรือสํานักงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลแล้วแต่กรณี ทําหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของสภา และเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระจากสํานักงาน
เทศบาลหรือสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ
อ่ืน ทั้งน้ีตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง 
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สภาเทศบาลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี คือ 
ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
ต่างๆ อีกทั้ง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมาย นโยบาย และแผนพัฒนาจังหวัดปกครองตนเอง นอกจากน้ี ยังให้การส่งเสริม สนับสนุน 
และให้ความร่วมมือกับสภาพลเมือง อนุมัติงบประมาณอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของสภา
พลเมือง ตามที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอ และปฏิบัติการอ่ืนๆตามท่ีกฎหมายกําหนด 
(มาตรา 61) 

(2)  นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งมาจากการเลือกต้ัง
โดยตรงของประชาชน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินกว่า
สองวาระไม่ได้ ทั้งน้ี ในการลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นนายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จะต้องเสนอช่ือบุคคลที่จะดํารงตําแหน่งรองนายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่และให้ความยินยอมเป็น
ลายลักษณ์อักษรด้วย (มาตรา 62, มาตรา 63 และมาตรา 66) 

นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ที่สําคัญ
ดังต่อไปน้ี เช่น พิจารณาและออกประกาศ กําหนดนโยบายในการบริหารเทศบาลหรือองค์การบริหาร
ส่วนตําบล โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล มี
คําสั่ง อนุมัติ เก่ียวกับกิจการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้ง ยังมีอํานาจในการวางระเบียบการเงิน 
การคลัง การงบประมาณ พิจารณาอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของสภาพลเมือง และอํานาจ
หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด เป็นต้น (มาตรา 70) 

 (3)  สภาพลเมืองเทศบาลหรือสภาพลเมืององค์การบริหารส่วนตําบล การ
กําหนดให้มีสภาพลเมืองน้ัน มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การจัดทําบริการสาธารณะ 
และตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสภาพลเมืองประกอบด้วย บุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากภาคส่วนต่างๆ เช่น องค์กรภาคชุมชน ภาคประชาสังคม 
ภาควิชาชีพ ภาควิชาการ ซึ่งมีความหลากหลายและมีสัดส่วนระหว่างเพศ กลุ่มชาติพันธ์ุและ
ผู้ด้อยโอกาส อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสมาชิกสภาพลเมืองมาจากการสรรหาและมีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละ 4 ปี 232 

4.3.2.2  อํานาจหน้าที่ของจังหวัดปกครองตนเอง มีหน้าที่ในการดูแลและจัดทํา
บริการสาธารณะ การพาณิชย์ การแสวงประโยชน์จากทรัพย์สินและทรัพยากรในพ้ืนที่ เพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น และยังมีหน้าที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

                                                                                                                                                           

 ให้สํานักงานกิจการสภาตามวรรคหน่ึง ทําหน้าที่ธุรการของสภาและส่งเสริมสนับสนุนกิจการ
ของสภา ทั้งน้ี อํานาจหน้าที่ของสํานักงานกิจการให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง 
  232 มาตรา 71 ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยสภาพลเมืองตามส่วนที่ 3 หมวด 3 แห่งพระราชบัญญัติ
น้ี มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับสภาพลเมืองเทศบาลหรือสภาพลเมืององค์การบริหารส่วนตําบลแล้วแต่
กรณี 
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ท้องถิ่น อีกทั้งจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
นอกจากน้ี จังหวัดปกครองตนเองยังมีหน้าที่ในการส่งเสริมและบํารุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่อยู่
ในเขตพ้ืนที่ และในการจัดทําบริการสาธารณะอาจทําฝ่ายเดียวหรือร่วมกับหน่วยงานส่วนกลางหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือประโยชน์แก่จังหวัดปกครองตนเอง (มาตรา 72 ถึงมาตรา 75)  
  แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจังหวัดปกครองตนเองจะมีอํานาจหน้าที่ทั้งปวงในการบริหาร
จัดการจังหวัดปกครองตนเอง แต่กิจการด้านการป้องกันประเทศ ด้านการคลังของรัฐและระบบ
เงินตรา ด้านการศาล และด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จังหวัดปกครองตนเองไม่มีอํานาจ
ดําเนินกิจการดังกล่าว เนื่องจากเป็นหน้าที่ของรัฐส่วนกลางเป็นผู้มีอํานาจดําเนินการ 233 
  ส่วนเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการเป็น
ของตนเองอย่างอิสระ ทั้งในการกําหนดนโยบาย การบริหารงานบุคคล การคลังและงบประมาณ อีก
ทั้ ง  องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ยั งมี อํานาจหน้าที่  ในการใ ช้ประโยชน์และบํ ารุ งรั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่นอย่างสมดุลและย่ังยืน และอํานาจหน้าที่ตามข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างจังหวัดปกครองตนเองกับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล (มาตรา 79 และ
มาตรา 80) 

4.3.2.3  ความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดจัดการตนเองกับองค์กรอ่ืนของรัฐ แบ่งออก
ได้เป็น 2 ส่วนคือ  

1)  ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปใน
รูปแบบการกํากับดูแล  โดยรัฐบาลมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามท่ีกฎหมายกําหนดเท่าน้ัน (มาตรา 82) 

2)  ความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดปกครองตนเองกับเทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการในแต่ละส่วนของตนเอง แต่ในกรณีเพ่ือ
ประโยชน์ในการจัดทําบริการสาธารณะ ที่มีความเก่ียวเน่ืองกันหลายท้องถิ่น จังหวัดปกครองตนเองมี
อํานาจทําความตกลงกับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีเก่ียวข้อง ในการจัดทําบริการ
สาธารณะภายในเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลได้ ทั้งน้ี โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประสานแผน อีกทั้ง จังหวัดปกครองตนเองมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม 

                                                       

 
233มาตรา 72 จังหวัดปกครองตนเองมีอํานาจหน้าที่ทั้งปวงในการดูแลและจัดทําบริการ 

สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นและการพาณิชย์หรือการหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
และ ทรัพยากรในเขตพ้ืนที่ รวมท้ังมีอํานาจในการออกข้อบัญญัติเพ่ือประโยชน์ในการดังกล่าว 
ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนการจัดทําบริการสาธารณะ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดปกครองตนเองอํานาจ 
หน้าที่ตามวรรคหน่ึง ให้หมายรวมถึงบรรดาอํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด  
 อํานาจหน้าที่ของจังหวัดปกครองตนเองตามวรรคหน่ึง ไม่รวมถึงกิจการดังต่อไปน้ี  
 (1)  ด้านการป้องกันประเทศ  
 (2)  ด้านการคลังของรัฐและระบบเงินตรา  
 (3)  ด้านการศาล  
 (4)  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
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สนับสนุน การจัดทําบริการสาธารณะของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลตามที่ร้องขออีกด้วย 
(มาตรา 83) 

นอกจากน้ี ในการจัดสรรรายได้ระหว่างจังหวัดปกครองตนเองกับเทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดปกครองตนเองมีหน้าที่ในการจัดสรรรายได้จากการจัดเก็บ
ให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่และ
ในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งน้ี โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานแผน อีกทั้ง
ต้องจัดสรรงบอุดหนุนให้กับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล โดยคํานึงถึงหลักความเสมอภาค
และเป็นธรรมอีกด้วย (มาตรา 84 และมาตรา 85) 

4.3.2.4  ระบบการคลังและรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐต้องให้การ
สนับสนุนในการจัดทําบริการสาธารณะ และต้องให้การอุดหนุนงบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีรายได้น้อย เพ่ือให้เพียงพอต่อการจัดทําบริการสาธารณะตามอํานาจหน้าที่ ซึ่งทําให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายได้หลักจากภาษีอากร และรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร 
  นอกจากน้ี ต้องจัดให้มี คณะกรรมการบริหารภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 234 ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีอํานาจ
หน้าที่ที่สําคัญ ในการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ จัดทําแผน การจัดเก็บภาษีอากรและรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กําหนดการจัดแบ่งภาษีและรายได้ ตามสัดส่วนระหว่างรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณ การ
เพ่ิมรายได้ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดเงินอุดหนุนให้แก่องค์กร

                                                       

 
234 มาตรา 87 ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงขึ้นตามพระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “คณะกรรมการ

บริหารภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประกอบด้วย 
  (1) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ  
  (2) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมสรรพสามิต และผู้ว่าการจังหวัดทุก
แห่ง 
 (3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ ด้านภาษีอากร ด้านการคลังท้องถิ่น ด้านนิติศาสตร์ และด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านละสองคน 
 (4) กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติน้ี ได้แก่ นายกเทศมนตรี
จํานวนเก้าคน และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนเจ็ดคน ทั้งน้ี โดยให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทเลือกกันเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนดเพ่ือ
ทําหน้าที่บริหารจัดการการจัดเก็บภาษี กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการการจัดเก็บภาษีและจัดแบ่งภาษี
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสัดส่วนที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี  
  ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ และให้มีอํานาจแต่งต้ัง
ข้าราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยเลขานุการจํานวนสามคน 
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ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทําบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียม ต่อคณะรัฐมนตรี และการอ่ืนตามที่
กฎหมายกําหนด (มาตรา 93) 
  ในการจัดเก็บภาษีที่ใช้ฐานร่วมกัน 235 ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือภาษีอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษีท้องถิ่น เมื่อจังหวัดปกครองตนเองจัดเก็บ ให้เก็บไว้เป็นรายได้ของตนร้อยละ 
70 และส่งให้เป็นรายได้ของแผ่นดินร้อยละ 30 ส่วนภาษีท้องถิ่น ให้จัดเก็บเป็นรายได้ของท้องถิ่น
ทั้งหมด (มาตรา 96) 

4.3.2.5  การมีส่วนรวมของประชาชน ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครอง
ตนเองฯ ได้วางหลักการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่น เพ่ือให้พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ในกรณีที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะกระทําการใดที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนใน
สาระสําคัญ ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนกระทําการน้ัน หรือ ให้ประชาชนออก
เสียงประชามติ เพ่ือตัดสินใจเก่ียวกับการกระทําของรัฐในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อีกทั้ง ประชาชนยังมีอํานาจตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตลอดจนมีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นให้พ้นจากตําแหน่ง
อีกด้วย (มาตรา 105 ถึงมาตรา 110) 

4.3.2.6  การตรวจสอบถ่วงดุล ในจังหวัดจัดการตนเอง ต้องจัดให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ236 ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการตรวจสอบการดําเนินการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเรื่องเก่ียวกับ การเงิน งบประมาณ การบัญชี การบริหารงาน และการตรวจสอบภายในอ่ืนๆ โดยมี
วาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี ซึ่งจะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินหน่ึงวาระไม่ได้ ในการ

                                                       

  235มาตรา 99 เพ่ือประโยชน์แห่งพระราชบัญญัติน้ีภาษีฐานร่วม ได้แก่  (1) ภาษีเงินได้ส่วน
บุคคลธรรมดา, (2) ภาษีเงินได้นิติบุคคล, (3) ภาษีมูลค่าเพ่ิม, (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ, (5) ภาษี
สรรพสามิต, (6) ภาษีสุรา, (7) ภาษียาสูบ, (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม, (9) ค่าภาคหลวงแร่, (10) 
ภาษีอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
  236มาตรา 111 ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงในจังหวัดปกครองตนเอง เรียกว่า “คณะกรรมการ
ตรวจสอบ” ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหน่ึง และกรรมการอ่ืนอีกแปดคน ซึ่งสภาจังหวัดปกครอง
ตนเองให้ความเห็นชอบตามท่ีสภาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเองเสนอ โดยต้องคํานึงถึงสัดส่วนความเท่า
เทียมระหว่างเพศด้วย 
  ให้สภาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเองเสนอรายช่ือบุคคลผู้มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่
ประจักษ์ในด้านนิติศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้าน
การเงินการคลังและงบประมาณ ด้านการโยธาธิการและผังเมือง ด้านการบัญชีและการตรวจสอบ
ภายใน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านอ่ืน อันเป็นประโยชน์แก่การตรวจสอบ
กิจการของจังหวัดปกครองตนเองจากผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตจังหวัดปกครองตนเองน้ันด้านละสองคน 
  เมื่อสภาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเองเสนอรายช่ือบุคคลตามวรรคก่อนแล้ว ให้ส่งรายช่ือ
บุคคลดังกล่าวแก่สภาจังหวัดปกครองตนเองเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้เหลือจํานวนเก้าคนเพ่ือแต่งต้ัง
เป็นกรรมการตรวจสอบ 
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ดําเนินการตรวจสอบน้ีจะต้องรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้ว่าการจังหวัดและสภาจังหวัดปกครอง
ตนเองอย่างน้อยปีงบประมาณละ 2 ครั้ง (มาตรา 115) 
 ดังน้ันอาจกล่าวโดยสรุป เก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเองฯ ได้
ว่าเป็นกฎหมายกลางที่ออกมารองรับ แนวคิดในการจัดการตนเองของประชาชนในแต่ละจังหวัด โดย
กําหนดโครงสร้าง อํานาจหน้าที่ ความสัมพันธ์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบจังหวัด
ปกครองตนเอง และเป็นการส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้ามาบริหารจัดการ
ท้องถิ่นให้เป็นไปตามความต้องการ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลที่มี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการกระจายอํานาจอย่างแท้จริง 
 จากการศึกษาผู้เขียนเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเองฯ มีความ
เช่ือมโยงกับธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ กล่าวคือ ธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ
เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของฅนอํานาจเจริญที่ลุกขึ้นมาสร้างพันธะสัญญาต่อกัน เพ่ือปฏิบัติตาม
ธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ ซึ่งเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนฅนอํานาจเจริญ
อย่างย่ังยืน ด้วยการพ่ึงพาตนเอง เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาและบริหารจัดการ
จังหวัดของตนเอง แต่ธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญมีลักษณะเป็นข้อตกลงระหว่างประชาชน 
ไม่ได้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย ที่จะทําให้จังหวัดอํานาจเจริญบริหารจัดการตนเองได้อย่างเป็น
รูปธรรม ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเองฯ จึงเปรียบเสมือนกฎหมายกลางที่จะ
ทําให้เจตนารมณ์ของประชาชนฅนอํานาจเจริญบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ เมื่อประชาชนในจังหวัดมี
ความพร้อมและได้ออกเสียงประชามติเห็นชอบให้จังหวัดอํานาจเจริญ จัดต้ังเป็นจังหวัดปกครอง
ตนเองตามร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเองฯ จังหวัดอํานาจเจริญก็จะกลายเป็น
จังหวัดปกครองตนเองที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัด
ปกครองตนเองฯ ต่อไป  
 นอกจากน้ีโครงสร้างของจังหวัดปกครองตนเองยังมีความสอดคล้องกับโครงสร้างของ
ประเทศญี่ปุ่น ที่มีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 2 ช้ันคือ รัฐส่วนกลาง และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (Prefecture) และเทศบาล ซึ่งเป็นการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีภูมิภาค จึงส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเป็นอิสระและมีอํานาจในการบริหารจัดการจังหวัดเป็นอย่างมาก 
อีกทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและฝ่ายบริหารต้องมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอํานาจในการบริหารจัดการได้อย่างเบ็ดเสร็จและรวดเร็วตรงตามความ
ต้องการของประชาชนอีกด้วย ดังน้ันร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง จึง
เปรียบเสมือนกฎหมายกลางท่ีจะออกมารับรองให้จังหวัดที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการตนเอง
ได้ทําตามเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดให้เกิดขึ้นจริง โดยชอบด้วยกฎหมาย 
 ในเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเองฯ 
ก็ได้กําหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในจังหวัด มีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่นคนใดให้พ้นจากตําแหน่งได้ ถ้าหากเห็นว่าไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไป และยังมี
สิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพ่ือให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ การ
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กระทําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะมีผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น
ในสาระสําคัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียด ให้ประชาชนทราบก่อนกระทํา
การเป็นเวลาพอสมควร และในกรณีที่เห็นสมควรหรือได้รับการร้องขอจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อนการกระทําน้ัน อีกทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจให้ประชาชนในท้องถิ่นออกเสียงประชามติ เพ่ือตัดสินใจเก่ียวกับการกระทํา
ของรัฐในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการกระทําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
อาจมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นในสาระสําคัญ นอกจากน้ี องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการดําเนินงานต่อสภาท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปในเรื่องการจัดทํา
งบดุล งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงานในรอบปี เพ่ือให้สภาท้องถิ่นและประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หาก
เปรียบเทียบกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศญี่ปุ่น ประเทศอังกฤษและราชอาณาจักรสวีเดน
แล้ว ร่างพระราชบัญญัติฯ ได้กําหนดให้สิทธิแก่ประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
การกํากับและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่อนข้างมาก แต่การท่ี
ประชาชนมีสิทธิร้องขอต่อสภาท้องถิ่นให้ดําเนินการพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ ก็ควรที่จะ
กําหนดให้สิทธิในการเสนอแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายท้องถิ่น ไว้อย่างชัดเจนดังเช่นประเทศญ่ีปุ่นด้วย 
อีกทั้ง ควรกําหนดให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิในการต้ังกระทู้ถาม เสนอแนะ ร้องเรียน ต่อสภา
ท้องถิ่นโดยตรงเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ดังเช่นสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีด้วย เพ่ือให้สิทธิกับ
ประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างคลอบคลุม และทําให้การตรวจสอบโดยประชาชนมี
ความสําคัญในการบริหารจัดการท้องถิ่นมากขึ้น 
 



 
บทที่ 5 

 
บทวิเคราะห์ 

 
 ในปัจจุบันประชาชนได้ให้ความสําคัญกับแนวทางในการกระจายอํานาจแบบจังหวัดจัดการ
ตนเองเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นแนวคิดที่ประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่น ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในท้องถิ่น ซึ่งรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีหรือไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้เลย และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน เห็นความสําคัญของสิทธิและหน้าที่ ที่มีอยู่ตาม
รัฐธรรมนูญ  นอกจากน้ียังเป็นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้ย่ังยืน   
  
5.1  วิเคราะห์ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง  
  

แนวคิดจังหวัดจัดการตนเองเป็นกระบวนการที่มีกฎหมายรองรับ คือ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ มาตรา 78 (3) "กระจายอํานาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่น
ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดน้ัน" และ ในหมวด 14 การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 281 ก็ได้กําหนดให้ "ท้องถิ่นที่มีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมี
สิทธิจัดต้ังเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายกําหนด" 
 โดยแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองนี้ เป็นแนวคิดที่มุ่งหมายให้ประชาชนในท้องถิ่น เข้ามามีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ กําหนดทิศทางการพัฒนา การจัดสรรทรัพยากร และการบริหารจัดการจังหวัด
ของตนเอง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
เพ่ือแก้ไขปัญหา ให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ตามหลักการพ่ึงพา
ตนเอง โดยการนําภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี มาเป็นฐานในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 แม้ว่าแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง จะกําหนดให้จังหวัดมีอํานาจหน้าที่ทั้งปวงในการบริหาร
จัดการ แต่กิจการด้านการป้องกันประเทศ ด้านการคลังของรัฐและระบบเงินตรา ด้านการศาล และ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จังหวัดปกครองตนเองไม่มีอํานาจดําเนินกิจการดังกล่าว จึงไม่มี
ลักษณะเป็นการแบ่งแยกประเทศ และไม่กระทบต่อความม่ันคงในการบริหารประเทศ อีกทั้งไม่ขัดต่อ
หลักความเป็นรัฐเด่ียวอีกด้วย 
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5.2  วิเคราะห์เรื่องจังหวัดจัดการตนเองส่งผลกระทบต่อการจดัระเบียบบริหารราชการ 
      แผ่นดนิในปัจจุบันอย่างไร 
  

โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินตามรูปแบบจังหวัดจัดการตนเอง ประกอบด้วย การ
บริหารราชการส่วนกลาง และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารราชการส่วน
ภูมิภาค และองค์การบริหารส่วนจังหวัดถูกยกเลิกไปรวมกันเป็น จังหวัดปกครองตนเองซึ่งเป็น
โครงสร้างส่วนบนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผู้ว่าการจังหวัดปกครองตนเองมาจากการ
เลือกต้ังโดยตรงของประชาชน โครงสร้างของจังหวัดปกครองตนเองยังมีความสอดคล้องกับโครงสร้าง
ของประเทศญี่ปุ่น ที่มีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 2 ช้ันคือ รัฐส่วนกลาง และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีภูมิภาค จึงส่งผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเป็นอิสระและมีอํานาจในการบริหารจัดการจังหวัดเป็นอย่างมาก อีกทั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและฝ่ายบริหารต้องมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน  
 ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเองฯ ได้กําหนดโครงสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบจังหวัดจัดการตนเอง เป็นสองระดับ คือ 1. จังหวัดปกครองตนเอง เป็น
โครงสร้างระดับบน 2.เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นโครงสร้างระดับล่าง ดังน้ันการเป็น
จังหวัดจัดการตนเองจึงส่งผลกระทบต่อผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้านและ
ข้าราชการในสังกัด ซึ่งเป็นราชการส่วนภูมิภาคโดยตรง 
 การยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
เสียทีเดียว แต่ยังส่งผลดีต่อการบริหารราชการแผ่นดิน กล่าวคือ การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ตาม
หลักการแบ่งอํานาจทางปกครอง ซึ่งรัฐส่วนกลางได้มอบอํานาจวินิจฉัยสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐส่วนกลางซึ่งออกไปปฏิบัติราชการในภูมิภาคต่างๆของประเทศ แต่เจ้าหน้าที่เหล่าน้ันยังอยู่
ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐส่วนกลาง อีกทั้งในเรื่องวินิจฉัยสั่งการขั้นสุดท้ายก็ยังอยู่ที่รัฐส่วนกลาง
เช่นกัน การบริหารจัดการของราชการส่วนภูมิภาคยังต้องเป็นไปตามแผนและนโยบายของรัฐ
ส่วนกลาง ซึ่งในบางคร้ังมีความขัดแย้งกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น อย่างเช่น การสร้าง
นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในท้องถิ่นในเร่ืองของสารเคมีและปัญหาน้ําเสีย หรือ
นโยบายการจัดการทรัพยากร ดิน นํ้า ป่า การสร้างเข่ือนขนาดใหญ่ การประกาศเขตป่าทับที่ชาวบ้าน
เป็นต้น นอกจากน้ี การบริหารราชการส่วนภูมิภาคโดยหลักการแบ่งอํานาจซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ
หลักการรวมศูนย์อํานาจทางปกครอง ที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ เน่ืองจากต้องมีการ
เสนอและสั่งการตามลําดับช้ันบังคับบัญชา และมีระเบียบขั้นตอนที่ยุ่งยาก ทําให้ต้องเสียเวลาในการ
ดําเนินการเป็นอย่างมาก อีกทั้งการแต่งต้ัง โยกย้ายข้าราชการส่วนภูมิภาค เป็นอํานาจของรัฐ
ส่วนกลางจึงทําให้ไม่มีความแน่นอนในเรื่องของระยะเวลาการปฏิบัติงานและมีการโยกย้ายบ่อยคร้ัง 
ทําให้การดําเนินงานไม่มีความต่อเน่ืองและผูกพันในผลของการกระทํา  
 ในการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคน้ี ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนภูมิภาค ยัง
สามารถเลือกได้ว่าต้องการจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้จังหวัดจัดการตนเองหรือโอนย้ายไปยังราชการ
ส่วนกลาง นอกจากน้ีกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็จะถูกโอนมาสังกัดจังหวัดจัดการตนเอง  โดยยังคงปฏิบัติ
หน้าที่ในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในท้องถิ่น มีอํานาจเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองตาม
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  แต่บทบาทในด้านการพัฒนาของกํานันและผู้ใหญ่บ้านจะ
หมดไป 
 ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความรวดเร็ว ตรงตาม
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น จึงควรที่จะกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างแท้จริง ให้มีอํานาจบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จภายในท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลดีแก่
ประชาชนมากกว่าการมีราชการส่วนภูมิภาคต่อไป 
 
5.3  วิเคราะห์การเป็นจังหวัดจัดการตนเองดีกว่าการเป็นจังหวัดในรูปแบบปัจจุบัน 
      อย่างไร 
  

ประเทศไทยจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 3 ส่วนคือ การบริหารราชการ
ส่วนกลาง ใช้หลักการรวมอํานาจ การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ใช้หลักการแบ่งอํานาจ และการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ใช้หลักการกระจายอํานาจ ซึ่งหลักในการกระจายอํานาจอย่างแท้จริง คือ
การท่ีรัฐมอบอํานาจในการปกครองบางส่วนให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน ที่ไม่ใช่ราชการบริหาร
ส่วนกลางและมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน เพ่ือจัดทําบริการสาธารณะโดยมีความเป็น
อิสระ มีเจ้าหน้าที่และงบประมาณเป็นของตนเองแยกจากส่วนกลาง อีกทั้งในการดําเนินการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของราชการส่วนกลาง แต่อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของราชการส่วนกลางแทน โดยราชการส่วนกลางกํากับดูแลไม่ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกระทําการเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายกําหนด ดังน้ัน การที่ประเทศไทยใช้
หลักการกระจายอํานาจในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อํานาจจะเกิดการกระจายอย่างแท้จริงถ้า
จังหวัดสามารถจัดการตนเองได้ เมื่อเปลี่ยนแปลงการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเป็นรูปแบบ
จังหวัดจัดการตนเองแล้ว จะทําให้โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยประกอบด้วย 
การบริหารราชการส่วนกลางและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามร่างพระราชบัญญัติการบริหาร
จังหวัดปกครองตนเองฯ ได้กําหนดโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบจังหวังจัดการ
ตนเอง เป็นสองระดับ คือ 1. จังหวัดปกครองตนเอง เป็นโครงสร้างระดับบน  2. เทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล เป็นโครงสร้างระดับล่าง  ซึ่งจะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขนาดใหญ่ขึ้น
และมีลักษณะเป็นจังหวัดจัดการตนเอง จังหวัดจะสามารถทําหน้าที่ในการบริหารจัดการและพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมในพ้ืนที่จังหวัดของตนเองได้อย่างรอบด้านและเต็มความสามารถโดยไม่ถูกจํากัดด้วย
นโยบายการวางแผนของรัฐส่วนกลาง แต่จะสามารถดําเนินการตามทิศทางการพัฒนาจังหวัดได้ ตรง
ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่ การที่จังหวัดสามารถจัดการตนเองได้ จะช่วย
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามโครงสร้างรูปแบบเดิม กล่าวคือ 

1) แก้ไขปัญหาภายในจังหวัด ปัญหาใหญ่ๆ ที่เกิดขึ้นภายในจังหวัด ซึ่งต้องใช้เวลา
และทรัพยากรเป็นจํานวนมาก อันเกินความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเดิม 
จะสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีและเบ็ดเสร็จ โดยไม่ต้องส่งต่อข้อเรียกร้องไปยังรัฐส่วนกลาง และ
รอคําสั่งจากส่วนกลางตามท่ีเคยเป็นมา เพราะอํานาจการตัดสินใจและการส่ังการจะลดลําดับขั้นตอน
ลงมาอยู่ที่จังหวัด อีกทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ก็ควรที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มี
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อํานาจตัดสินใจถึงแนวทางการแก้ไข เพราะมีความใกล้ชิดกับประชาชนจึงทําให้เข้าใจปัญหาของ
ประชาชนได้ดีกว่าส่วนกลางอีกด้วย 

2)  แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําในสังคม เมื่อเป็นจังหวัดจัดการตนเองจะทําให้เกิด
การกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรมในท้องถิ่นมากขึ้น เน่ืองจากการที่จังหวัดจัดการตนเอง จะทําให้
จังหวัดสามารถพัฒนาฐานทางเศรษฐกิจ และฐานทางภาษีได้ เมื่อจังหวัดจัดเก็บภาษีที่ใช้ฐานร่วมกัน
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาษีอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษีท้องถิ่นแล้ว จังหวัดสามารถจัดเก็บ
ไว้เป็นรายได้ของตนร้อยละ 70 ส่วนอีกร้อยละ 30 ก็จะส่งให้เป็นรายได้ของแผ่นดินเพ่ือใช้ในการ
บริหารประเทศ ซึ่งส่งผลให้จังหวัดมีงบประมาณที่เพียงพอต่อการบริหารจัดการและพัฒนาจังหวัดได้
มากขึ้น ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนภายในจังหวัดมีการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น 
อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ําในสังคม นอกจากน้ี เมื่อจังหวัดจัดการตนเอง ต้องพ่ึงงบประมาณของ
ตนเองที่มีรายได้หลักจากภาษี จึงทําให้จังหวัดต้องพัฒนาเศรษฐกิจและรายได้ของตนเอง แทนการ
พ่ึงพางบประมาณจากส่วนกลางและส่งผลให้จังหวัดมีฐานทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งสามารถ
พ่ึงตนเองได้ในระยะยาว และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดได้อย่างย่ังยืนอีกด้วย 

3)  แก้ไขความล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อเป็นจังหวัดจัดการตนเอง บุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดําเนินการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น เน่ืองจากไม่ต้อง
รอคําสั่งจากรัฐส่วนกลาง เพราะอํานาจการตัดสินใจและการสั่งการจะลดลําดับขั้นตอนลงมาอยู่ที่
จังหวัด ทําให้การทํางานมีความคล่องตัวและตอบสนองต่อความต้องการอย่างทันท่วงที 

4)  กระจายอํานาจมากข้ึน เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขนาดใหญ่ขึ้น รัฐ
ส่วนกลางก็สามารถกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น จึงทําให้รัฐส่วนกลางมี
ภารกิจลดน้อยลง และสามารถดําเนินการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะที่มีความสําคัญต่อประเทศ ในด้านการ
ป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน การรักษาความม่ันคง การคลังของรัฐ หรือ
เสถียรภาพในทางเศรษฐกิจ การศาล และการเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้อย่างเต็มที่ 

5)  ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน เมื่อเป็นจังหวัดจัดการตนเองตามเจตนารมณ์
ของประชาชนภายในจังหวัด จะทําให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น อีกทั้งในเรื่องของการตรวจสอบจากสภา
พลเมือง ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์จากทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่นและเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก 

6)  ผู้ว่าการมาจากการเลือกต้ัง เมื่อเป็นจังหวัดจัดการตนเองแล้ว ผู้ว่าการจังหวัด
จะมีที่มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน และมีวาระการดํารงตําแหน่งอย่างชัดเจน เป็นบุคคล
ในท้องถิ่น มีความใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นและเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี การ
บริหารงานมีความต่อเน่ืองและมีความผูกพันต่อผู้ว่าการจังหวัดถ้าหากจะลงสมัครรับเลือกต้ังอีกใน
สมัยต่อไป ซึ่งมีความแตกต่างกับผู้ว่าราชการจังหวัดในปัจจุบัน การแต่งต้ัง โยกย้ายขึ้นอยู่กับรัฐ
ส่วนกลาง ไม่มีความแน่นอนในเร่ืองของระยะเวลาและมีการโยกย้ายบ่อยคร้ัง ทําให้การดําเนินงาน
ของผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีความต่อเน่ืองและผูกพันในผลของการกระทํา 

7)  การผนึกกําลังระหว่างภูมิภาคและท้องถิ่น เมื่อเป็นจังหวัดจัดการตนเอง 
ข้าราชการส่วนภูมิภาคก็สามารถที่จะปฏิบัติงานต่อได้ โดยข้ึนตรงต่อผู้ว่าการจังหวัด ซึ่งจะเป็นการ
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ผนึกกําลังระหว่างข้าราชการส่วนภูมิภาคและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
จังหวัดตามโครงสร้างใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพและเบ็ดเสร็จภายในท้องถิ่น 

8)  การเช่ือมโยงในด้านต่างๆ โครงสร้างจังหวัดจัดการตนเองได้กําหนดให้มีสภา
พลเมืองขึ้นภายในจังหวัดปกครองตนเอง เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือเป็นการส่งเสริม
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม การจัดทําบริการสาธารณะ และตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
สภาพลเมืองประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากภาคส่วนต่างๆ เช่น 
องค์กรภาคชุมชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาชีพ ภาควิชาการ ซึ่งมีความหลากหลายและมีสัดส่วน
ระหว่างเพศ กลุ่มชาติพันธ์ุและผู้ด้อยโอกาส อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากน้ี ยังมีคณะกรรมการ
ประสานแผนและทิศทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือทําหน้าที่ประสานอํานาจหน้าที่
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานแผนและกําหนดทิศทางในการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณระหว่างจังหวัดปกครองตนเอง เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตําบลและสภาพลเมือง อย่างเป็นธรรมอีกด้วย 
  อีกทั้ง เมื่อมีการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบจังหวัดจัดการตนเอง ในเรื่องของ
งบประมาณและการคลัง จะมีคณะกรรมการบริหารภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนจากรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีอํานาจหน้าที่ที่สําคัญ 
ในการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ จัดทําแผน การจัดเก็บภาษีอากรและรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กําหนดการจัดแบ่งภาษีและรายได้ ตามสัดส่วนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณ การเพ่ิมรายได้ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
รายได้น้อย เพ่ือให้เพียงพอต่อการจัดทําบริการสาธารณะตามอํานาจหน้าที่อย่างเท่าเทียม 

9)  ความสัมพันธ์ในรูปแบบการกํากับดูแล เมื่อเป็นจังหวัดจัดการตนเอง
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐส่วนกลางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปในรูปแบบการกํากับดูแล ซึ่ง
รัฐส่วนกลางสามารถกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามที่กฎหมาย
กําหนดเท่าน้ัน 
 
5.4  วิเคราะห์เรื่องความพร้อมในการพัฒนาไปสู่จังหวัดจัดการตนเอง 
  

ในปัจจุบันประชาชนได้ให้ความสนใจกับแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองเป็นอย่างมาก และมี
หลายจังหวัดขับเคล่ือนแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นภายใต้การรับรองของ
กฎหมาย นักวิชาการมากมายก็ได้ออกมาแสดงถึงทัศนคติในเรื่องน้ีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย อีกทั้ง 
วิเคราะห์ถึงรูปแบบและความน่าจะเป็นถ้าหากเกิดการจัดการตนเองขึ้น ดังน้ัน ความพร้อมในการ
พัฒนาไปสู่จังหวัดจัดการตนเองก็เป็นเรื่องที่ควรให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก เพราะถ้าหากจังหวัดไม่
มีความพร้อมแล้วอาจจะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีก็เป็นได้ การที่จะเป็นจังหวัดจัดการตนเองได้ 
จังหวัดน้ันจึงควรมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี คือ 
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  1)   ด้านประชาชน 
(1)  ประชาชนภายในจังหวัดได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักการของ Arnstein ต้ังแต่ระดับขั้นเข้ามามีบทบาท (Involve) ขั้นสร้าง
ความร่วมมือ (Collaborate) และขั้นเสริมอํานาจ (Empower) เน่ืองจากการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ทํางาน ตลอดทั้งกระบวนการตัดสินใจร่วมกันหรือประชาชนเป็นผู้มีอํานาจในการตัดสินใจ การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล ข้อเท็จจริงระหว่างประชาชนกับหน่วยงานทางปกครองอย่างเป็น
รูปธรรม จะเป็นการแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองของประชาชน ที่มีความพร้อมในการจัดการตนเอง 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และมีสํานึกในการพ่ึงตนเอง ไม่ใช่แค่เพียงรับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่ทางหน่วยงานทางปกครองให้เท่าน้ัน การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการ การตรวจสอบ จะเป็นแรงผลักดันให้หน่วยงานทางปกครองดําเนินการตามภารกิจ ตาม
ทิศทางการพัฒนาจังหวัดซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของประชาชนภายในจังหวัดได้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

(2)  ประชาชนภายในจังหวัดต้องทราบและเข้าใจในการเป็นจังหวัดจัดการ
ตนเอง เมื่อเป็นจังหวัดจัดการตนเองแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร มีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร 
ดังน้ัน หน่วยงานหรือองค์กรภายในจังหวัดจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างถูกต้องและ
ทั่วถึงแก่ประชาชน โดยไม่มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือบอกกล่าวเฉพาะข้อดีโดยปกปิดข้อเสียไว้ 
เพ่ือให้ประชาชนได้ศึกษารายละเอียด คิดไตร่ตรอง ก่อนที่จะแสดงเจตนารมณ์ในการลงประชามติ
เห็นชอบต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นจังหวัดจัดการตนเอง 

ดังน้ัน เมื่อประชาชนภายในจังหวัดเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเข้าใจถึงการเป็นจังหวัดจัดการตนเองแล้ว ประชาชนจะต้องออกมาแสดง
เจตนารมณ์ ด้วยการออกเสียงประชามติ โดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังภายในจังหวัดจํานวนไม่น้อย
กว่า 5,000 คน เข้าช่ือเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือให้มีการจัดทําประชามติจัดต้ังจังหวัดปกครอง
ตนเอง และในการออกเสียงประชามติต้องมีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง มาออกเสียงเห็นด้วยกับการ
ปกครองตนเอง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ของประชาชนที่มาลงประชามติซึ่งมีจํานวนเกินก่ึงหน่ึงของผู้มีสิทธิ
ออกเสียงในจังหวัด 

2)  ด้านองค์กร จังหวัดจะต้องมีความพร้อมและแสดงศักยภาพที่จะจัดการตนเองได้ 
กล่าวคือ จังหวัดน้ันๆ ควรจะต้องมี ทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้านภายในจังหวัด
อย่างเพียงพอ เพ่ือนํามาบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาภายในจังหวัดได้ อาทิเช่น จังหวัดอํานาจเจริญ 
ประชาชนได้มีการรวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชน ดําเนินการขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจําวันของประชาชน เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ดังน้ี องค์กรชุมชนที่ทํางานประเด็น
เศรษฐกิจชุมชน เช่น ร้านค้าชุมชน โรงสีชุมชน กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เพ่ือช่วยลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม เป็นต้น องค์กรชุมชนที่ทํางานประเด็นสร้างเสริมสุขภาพ เช่น เรื่องยาเสพติด 
แพทย์ทางเลือกซึ่งได้มีการนําความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านมาทําการรักษาโดยใช้สมุนไพรและวิธีการ
รักษาในสมัยก่อน การทําเกษตรอินทรีย์ ตลาดนัดสีเขียว ซึ่งมีการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการทํา
เกษตรโดยปลอดสารพิษ เช่น ใช้ปุ๋ยหมักและยาฆ่าแมลงที่ผลิตจากพืช เป็นต้น องค์กรชุมชนที่ทํางาน
ขับเคลื่อนในประเด็นทรัพยากร เช่น การอนุรักษ์ป่า อนุรักษ์นํ้า ให้คงอยู่อย่างย่ังยืน เป็นต้น และ
องค์กรชุมชนที่ทํางานประเด็นภัยคุกคามต่างๆ ทั้งยาเสพติด อุบัติเหตุ สิทธิสตรี ความรุนแรงใน
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ครอบครัว รวมทั้งคอรัปช่ัน เพ่ือสวัสดิภาพของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากน้ี จังหวัด
ควรจะต้องมีอัตลักษณ์หรือทิศทางการพัฒนาจังหวัดและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เช่น จังหวัดอํานาจเจริญ
มีการจัดทําธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญขึ้นเพ่ือให้ประชาชนนําไปปฏิบัติและขับเคลื่อนจังหวัด
อํานาจเจริญไปสู่เมืองธรรมเกษตร คือ เมืองที่ประชาชนปกครองตนเอง ด้วยความเสมอภาค เสมอ
ธรรม ดํารงวิถีเกษตรอินทรีย์ มีธรรมชาติที่สมบูรณ์ การศึกษาเก้ือหนุน บุญฮีตคลองนําชีวิตให้ย่ังยืน 
ดังน้ันจังหวัดควรที่จะมีความพร้อมในด้านองค์กรก่อนการจัดต้ังเป็นจังหวัดปกครองตนเอง เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของประชาชน 

3)  ด้านบุคลากร บุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรที่จะมีความพร้อม
ในการเป็นจังหวัดปกครองตนเองด้วยเช่นเดียวกัน โดยบุคลากรจะต้องมีความรู้ ความเช่ียวชาญใน
ภาระหน้าที่ที่ตนได้รับ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นได้ เพราะอํานาจสั่งการทั้งหมดจะอยู่ที่ผู้ว่า
การ โดยไม่มีการส่งต่อเร่ืองไปยังราชการส่วนภูมิภาคเหมือนอย่างเช่นเคยเป็นมา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงควรที่จะเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรภายในองค์กรก่อนการจัดต้ังเป็นจังหวัดปกครอง
ตนเอง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง 

ในทางกลับกัน ถ้าหากจังหวัดใดไม่มีความพร้อมในการเป็นจังหวัดจัดการตนเองแต่
ได้มีการจัดต้ังเป็นจังหวัดปกครองตนเองจะเกิดผลท่ีตามมากล่าวคือ ถ้าประชาชนไม่มีความพร้อม ไม่
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทําให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดําเนินการพัฒนาไปในทิศทางที่ไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ประชาชนมากกว่าผลดี ขาดการตรวจสอบถ่วงดุลจากภาคประชาชน ซึ่งจะทําให้เกิดการทุจริต
คอรัปช่ันได้ง่ายขึ้น อีกทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจังหวัด ถ้าหากจังหวัดน้ันไม่มีความพร้อม ไม่มี
ทรัพยากรที่เพียงพอ ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้าน อาจทําให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปได้โดย
ยากลําบาก ต้องใช้ระยะเวลานาน ซึ่งทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเพ่ิมมากขึ้นไม่ตรงกับ
เจตนารมณ์ในการจัดต้ังเป็นจังหวัดจัดการตนเอง ที่จะสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีและเบ็ดเสร็จ 
อีกทั้ง กรณีบุคลากรไม่มีความเช่ียวชาญในภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ก็จะทําให้เกิดปัญหาในการ
บริหารจัดการเพ่ิมขึ้นอีก เพราะวิธีการแก้ไขปัญหาที่ไม่ถูกหลัก สิ้นเปลืองงบประมาณ และต้องแก้ไข
ซ้ําไม่ย่ังยืน ความพร้อมในการพัฒนาไปสู่จังหวัดจัดการตนเองจึงเป็นเรื่องที่สําคัญ ไม่ควรมองข้าม 
เพราะถ้าหากไม่มีความพร้อมแล้ว การบริหารจัดการจังหวัดอาจจะประสบปัญหาและไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
 
5.5  วิเคราะห์สถานภาพทางกฎหมายของ"ธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ" 
  

ธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ มีลักษณะเป็นกฎเกณฑ์ ที่ประชาชนในจังหวัดอํานาจเจริญ
ได้ตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นการสละสิทธิและเสรีภาพของตนและปฏิบัติตามกติกา ที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ 
เพ่ือให้จังหวัดอํานาจเจริญ เป็นสังคมที่สงบสุข มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม เกิดความสมดุล
ระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง บนพ้ืนฐานของหลักศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของฅนอํานาจเจริญ และมีการพ่ึงพาตนเองให้สอดคล้องกับ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสํานึกและสร้างความตระหนักถึงสิทธิชุมชน ให้ฅน



119 
 

อํานาจเจริญมีคุณธรรม จริยธรรมและเสียสละเพ่ือส่วนรวม ในการร่วมกันจัดการชุมชนของตนเอง 
นอกจากน้ียังพัฒนาระบบการเมืองภาคประชาชนไปสู่การจัดการตนเอง 
 ธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ จะมีสถานภาพเป็นกฎหมายหรือไม่จึงต้องพิจารณาจาก
ลักษณะดังต่อไปน้ี กล่าวคือ กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ที่สถาบันหรือผู้มีอํานาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือ
กฎหมายอาจเกิดจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือ ปฏิบัติสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น โดย
กฎหมายมีผลใช้บังคับให้ประชาชนในรัฐปฏิบัติตาม ใช้ในการบริหารประเทศ หรือกําหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ ดังน้ัน กฎหมายควรมีลักษณะดังต่อไปน้ี คือ 

1)  ผู้ที่จะออกกฎหมายได้น้ันต้องเป็นผู้ที่มีอํานาจสูงสุดในประเทศ (รัฏฐาธิปัตย์) 
โดยจะเป็นบุคคลใดน้ันขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือรูปแบบการปกครองประเทศ ซึ่งประเทศไทยใช้
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยรัฐธรรมนูญได้
บัญญัติให้อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย และให้พระมหากษัตริย์ทรงใช้อํานาจนิติบัญญัติ ใน
การออกกฎหมายโดยความเห็นชอบของรัฐสภา แต่อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ที่มีการปฏิวัติยึด
อํานาจการปกครองประเทศ หัวหน้าคณะปฏิวัติก็มีอํานาจออกกฎหมายได้เพราะเป็นผู้ที่มีอํานาจ
สูงสุดในขณะน้ัน                 

2)  กฎหมายมีลักษณะเป็นกฎเกณฑ์  คําสั่ง ข้อห้าม หรือข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม 
ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้วัดและกําหนดความประพฤติของประชาชนว่าถูกหรือผิด กระทําได้หรือไม่ได้ 

3)  กฎหมายเมื่อประกาศใช้แล้ว ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป โดยมีผลใช้บังคับ
กับประชาชนทุกๆ คนในประเทศ ซึ่งไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

4)  กฎหมายเมื่อประกาศใช้แล้ว จะมีผลใช้บังคับตลอดไป จนกว่าจะมีการยกเลิก
กฎหมายน้ัน  

5)  กฎหมายต้องมีสภาพบังคับ เมื่อประกาศใช้แล้ว ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูก
ลงโทษ หรืออยู่ในสภาพบังคับอย่างใดอย่างหน่ึง หากกฎหมายใดปราศจากสภาพบังคับแล้วย่อมไม่ถือ
ว่าเป็นกฎหมาย 
 จากลักษณะของธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญและกฎหมายดังกล่าวข้างต้น แสดงให้
เห็นว่า ธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญไม่ได้ออกโดยผู้ที่มีอํานาจสูงสุดในประเทศ (รัฏฐาธิปัตย์) 
แต่เกิดจากการที่ประชาชนในจังหวัดอํานาจเจริญได้ตกลงร่วมกัน และยอมสละสิทธิและเสรีภาพของ
ตนเพ่ือปฏิบัติตามกติกาที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ จึงมีลักษณะเป็นข้อตกลงระหว่างประชาชน ถึงแม้ว่า 
ธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ จะเป็นกฎเกณฑ์ให้ประชาชนฅนอํานาจเจริญปฏิบัติตาม และมีผล
ใช้บังคับเป็นการทั่วไปทั้งจังหวัดอํานาจเจริญ ซึ่งมีผลใช้บังคับตลอดไป แต่ธรรมนูญฯ ไม่ได้กําหนด
บทลงโทษ สําหรับบุคคลที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามธรรมนูญฯ จึงไม่มีสภาพบังคับ ที่จะถือว่าเป็นกฎหมาย 
 ดังน้ันธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ จึงเป็นเพียงข้อตกลง ที่ประชาชนจังหวัด
อํานาจเจริญได้ตกลงร่วมกันจะปฏิบัติตาม เพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของประชาชนฅน
อํานาจเจริญ ซึ่งถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีแก่จังหวัดอ่ืนๆ ในการศึกษาและนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับจังหวัดของตน และเป็นการสร้างจิตสํานึกให้แก่ประชาชน ในการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้
ย่ังยืน 
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5.6  วิเคราะห์แนวทางในการกระจายอํานาจของจังหวัดอํานาจเจริญ 
  

ในการศึกษาคร้ังน้ีผู้เขียนเห็นว่า แนวทางในการกระจายอํานาจของจังหวัดอํานาจเจริญมีอยู่ 
2 แนวทางด้วยกันคือ การกระจายอํานาจแบบจังหวัดจัดการตนเอง โดยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการกระจายอํานาจภายใต้โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปัจจุบัน 
 

5.6.1 แนวทางที่หนึ่ ง การกระจายอํานาจแบบจังหวัดจัดการตนเองโดยมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

การกระจายอํานาจแบบจังหวัดจัดการตนเองของจังหวัดอํานาจเจริญ โดยมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นจังหวัดจัดการตนเองสามารถกระทําได้ 2 วิธีคือ 

5.6.1.1  การเป็นจังหวัดจัดการตนเองโดยอาศัยร่างพระราชบัญญัติการบริหาร
จังหวัดปกครองตนเองฯ วิธีการน้ีจะสามารถดําเนินการได้เมื่อ จังหวัดอํานาจเจริญมีความพร้อมใน
การจัดการตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัด ตามมาตรา 6 ร่างพระราชบัญญัติการ
บริหารจังหวัดปกครองตนเองฯ ในการนี้ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังภายในจังหวัดจํานวนไม่น้อยกว่า 
5,000 คน มีสิทธิเข้าช่ือเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือให้มีการจัดทําประชามติจัดต้ังจังหวัดปกครอง
ตนเอง อีกทั้ง ในการออกเสียงประชามติต้องมีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง มาออกเสียงเห็นด้วยกับการ
ปกครองตนเอง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ของประชาชนท่ีมาลงประชามติซึ่งมีจํานวนเกินก่ึงหน่ึงของผู้มี
สิทธิออกเสียงในจังหวัดอํานาจเจริญ นอกจากน้ี เมื่อประชาชนจังหวัดอํานาจเจริญลงประชามติ
เห็นชอบ ให้มีการจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเองตามหลักเกณฑ์แล้ว ให้มีการดําเนินการตราพระราช
กฤษฎีกาจัดต้ังเป็นจังหวัดปกครองตนเอง ตามพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเองฯ 
ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศผลการออกเสียงประชามติ 

การเป็นจังหวัดจัดการตนเองโดยอาศัยร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครอง
ตนเองฯ ส่งผลให้จังหวัดอํานาจเจริญไม่ต้องดําเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัด
อํานาจเจริญฯ ซึ่งอาจใช้ระยะเวลานานเพราะกระบวนการตราพระราชบัญญัติ ต้องเป็นไปตามลําดับ
ขั้นตอนของกฎหมาย อีกทั้ง ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเองฯ มีลักษณะเป็น
กฎหมายกลาง ซึ่งมีโอกาสมากที่รัฐสภาจะลงมติเห็นชอบด้วย เพราะไม่ได้ใช้เฉพาะเจาะจง จังหวัดใด
จังหวัดหน่ึง และเป็นกฎหมายที่จะทําให้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 281 สามารถใช้บังคับได้ แต่
อย่างไรก็ตาม จังหวัดอํานาจเจริญจะต้องรอให้มีการประกาศใช้พระราช บัญญัติการบริหารจังหวัด
ปกครองตนเองฯก่อน จึงจะสามารถดําเนินการตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวได้ อาจจะใช้เวลานาน 
ไม่มีความแน่นอนและวิธีการน้ีประชาชนฅนอํานาจเจริญไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําร่าง
พระราชบัญญัติจังหวัดปกครองตนเองฯ โดยตรง เพียงแต่เข้ามามีส่วนร่วมโดยทางอ้อมเท่าน้ัน 

เมื่อจังหวัดอํานาจเจริญได้รับการจัดต้ังเป็นจังหวัดปกครองตนเองแล้ว ธรรมนูญ
ประชาชนฅนอํานาจเจริญ สามารถที่จะมีสถานะได้ใน 2 ลักษณะ คือ 

1)  มีสถานะเป็นข้อตกลงระหว่างประชาชน เน่ืองจากธรรมนูญประชาชนฅน
อํานาจเจริญ เกิดจากการที่ประชาชนในจังหวัดอํานาจเจริญได้ตกลงร่วมกันและยอมสละสิทธิและ
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เสรีภาพของตนเพ่ือปฏิบัติตามกติกาที่ประชาชนได้ตกลงร่วมกันไว้ ประชาชนทุกคนและหน่วยงาน
ทางปกครองทุกหน่วยงานในจังหวัดอํานาจเจริญ จะต้องยึดถือและปฏิบัติตาม ไม่ว่ารูปแบบการ
บริหารจัดการจังหวัดอํานาจเจริญจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใดก็ตาม ธรรมนูญฯ ก็ยังคงมีอยู่  

2)  มีสถานะเป็นกฎหมาย โดยการเป็นกฎหมายลําดับรองของร่าง
พระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเองฯ เมื่อประชาชนจังหวัดอํานาจเจริญลงประชามติ
เห็นชอบ ให้มีการจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเองตามหลักเกณฑ์แล้ว ให้มีการดําเนินการตราพระราช
กฤษฎีกาจัดต้ังเป็นจังหวัดปกครองตนเอง ซึ่งในพระราชกฤษฎีกาน้ีจะมีการกําหนดให้ ธรรมนูญ
ประชาชนฅนอํานาจเจริญ มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย ทั้งน้ี เมื่อมีการยกฐานะให้ธรรมนูญ
ประชาชนฅนอํานาจเจริญมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย โดยการรับรองของพระราชบัญญัติการบริหาร
จังหวัดปกครองตนเองฯ แล้ว ถ้าหากในอนาคตเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหาร และ
พระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเองฯ ถูกยกเลิกไป ธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญก็
อาจถูกยกเลิกไปด้วยน้ัน ก็เป็นเพียงการยกเลิกในฐานะที่เป็นกฎหมาย แต่ธรรมนูญฯ ซึ่งเกิดจากการท่ี
ประชาชนในจังหวัดอํานาจเจริญได้ตกลงร่วมกันและยอมสละสิทธิและเสรีภาพของตนเพ่ือปฏิบัติตาม
กติกาที่ประชาชนได้ตกลงร่วมกันไว้ มีลักษณะเป็นข้อตกลงระหว่างประชาชนอยู่ด้วย จึงทําให้ไม่ว่า
รูปแบบการบริหารจัดการจังหวัดอํานาจเจริญจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใดก็ตาม ธรรมนูญฯ ก็
ยังคงมีอยู่ 

5.6.1.2  การเป็นจังหวัดจัดการตนเองโดยอาศัยร่างพระราชบัญญัติการบริหาร
จังหวัดอํานาจเจริญฯ วิธีการน้ี จังหวัดอํานาจเจริญได้มีการพัฒนาธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ 
ให้เป็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดอํานาจเจริญฯ โดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในจังหวัด
อํานาจเจริญไม่น้อยกว่า 10,000 คน สามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเก่ียวกับสิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทยหรือแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.
2550) และเข้าช่ือร้องขอต่อประธานรัฐสภา เพ่ือให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ได้ ในการ
เข้าช่ือน้ีต้องมีผู้ริเริ่มซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไม่น้อยกว่า 24 คน ในการดําเนินการรวบรวม
ลายมือช่ือของผู้มีสิทธิเลือกต้ังรวมทั้งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่มีรูปถ่ายและมี
หมายเลขประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย 
พ.ศ. 2556 ซึ่งวิธีการน้ี ประชาชนจังหวัดอํานาจเจริญได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาจังหวัดอํานาจเจริญและยกระดับให้ธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญมีสภาพบังคับและมี
สถานะเป็นกฎหมาย ที่ประชาชนทุกคนและหน่วยงานทางปกครองทุกหน่วยงานในจังหวัด
อํานาจเจริญจะต้องปฏิบัติตาม ไม่ได้เป็นเพียงข้อตกลงระหว่างประชาชนอีกต่อไป โดยสาระสําคัญ
ของร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับน้ีประกอบด้วย  

1)  กําหนดบทนิยาม กําหนดบทบัญญัติเ พ่ือป้องกันการขัดกันของ
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กําหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และ
กําหนดให้ธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ มีผลใช้บังคับตามพระราชบัญญัติน้ี 2) กําหนด
โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอํานาจเจริญ 3) กําหนดลักษณะ อํานาจหน้าที่และ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันและความสัมพันธ์กับรัฐ 4) กําหนด
งบประมาณและรายได้ 5)กําหนดการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน 6) กําหนดการควบคุม
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ตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7) กําหนดหลักการพ่ึงพาตนเอง โดยนําเอา
หลักการและมาตรการที่ บัญญัติไว้ในธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญมาบัญญัติไว้ในร่าง
พระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดอํานาจเจริญ ฯ เพ่ือให้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย 8) กําหนดบท
เฉพาะกาล 

การเป็นจังหวัดจัดการตนเองโดยอาศัยร่างพระราชบัญญัติการบริหาร
จังหวัดอํานาจเจริญฯ น้ี ส่งผลให้จังหวัดอํานาจเจริญได้พัฒนาธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ 
เป็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดอํานาจเจริญฯ และประชาชนจังหวัดอํานาจเจริญได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางของร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดอํานาจเจริญ ให้เป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม อีกทั้ง ธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญมีสถานะเป็น
กฎหมาย ที่ประชาชนต้องปฏิบัติตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม การเสนอกฎหมายที่มีผล
ใช้บังคับเฉพาะจังหวัดอํานาจเจริญ ซึ่งอาจใช้เวลานานในการพิจารณาและไม่มีความแน่นอนว่าสภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจะลงมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติที่เสนอไปหรือไม่ 
 

5.6.2  แนวทางที่สอง การกระจายอํานาจภายใต้โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ปัจจุบัน  

การกระจายอํานาจแบบจังหวัดจัดการตนเองในแนวทางแรกนั้น เป็นการเสนอโครงสร้างการ
จัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่แตกต่างไปจากโครงสร้างที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และเป็นไปใน
แนวทางปฏิรูปซึ่งอาจจะใช้เวลายาวนาน ผู้เขียนจึงได้เสนอวิธีการ 2 วิธี ให้จังหวัดอํานาจเจริญ
สามารถที่จะดําเนินการได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็นจังหวัดจัดการตนเอง กล่าวคือ 

5.6.2.1  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ มีอํานาจในการตราข้อบัญญัติโดย
ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายได้ ตามมาตรา 45 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ดังน้ัน เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารและเห็นถึงความสําคัญของ
ธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ ที่ประชาชนภายในจังหวัดได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการท่ี
จะยึดถือปฏิบัติตาม เพ่ือเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืน อาจจะเสนอให้มีการตราข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญเพ่ิมเติม โดยการนํามาตรการต่างๆของธรรมนูญประชาชนฅน
อํานาจเจริญ มาบัญญัติไว้เป็นส่วนหน่ึงของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ เพ่ือให้
มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย และฝ่ายบริหารจะต้องมีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกําหนดนโยบาย
การบริหารงาน ที่มีความสอดคล้องกับหลักการและเป้าหมายที่กําหนดไว้ในธรรมนูญประชาชนฅน
อํานาจเจริญ ซึ่งการนํามาตรการต่างๆมาบัญญัติไว้จะเป็นการส่งเสริมให้ธรรมนูญฯ มีผลใช้บังคับได้
อย่างเป็นรูปธรรมและหน่วยงานทางปกครองก็ได้นํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
อํานาจเจริญได้ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

5.6.2.2  ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในจังหวัดอํานาจเจริญ สามารถเข้าช่ือร้องขอต่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือดําเนินการให้สภาฯ พิจารณาออกข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด โดยประชาชนที่เข้าช่ือต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน และในการยื่นรายช่ือ คําร้องต้องประกอบด้วยช่ือ ที่อยู่และลายมือ
ช่ือของผู้เข้าช่ือทุกคน พร้อมทั้งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่มีรูปถ่ายและมีหมายเลข
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ประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน นอกจากน้ีต้องเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยมาตรการ
ต่างๆของธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญมาพร้อมกันด้วย ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นในอีกลักษณะหน่ึง นอกจากการเลือกผู้แทนของ
ประชาชนเข้าไปบริหารงานอีกด้วย 
 แนวทางที่สองน้ี ผู้ เขียนเห็นว่าสามารถนําไปปรับใช้ได้ในปัจจุบันโดยไม่ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน แต่เป็นเพียงวิธีการแก้ไขปัญหาเพียงบางส่วน
เท่าน้ัน ซึ่งการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นระดับจังหวัด อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน จึงควรที่จะต้องมี
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยการให้จังหวัดจัดการตนเอง 
เพ่ือตอบสนองและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่ รวดเร็วและเบ็ดเสร็จ อีกทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนจึงทําให้เข้าใจปัญหาของประชาชนได้ดีกว่าส่วนกลาง 
 
  
 



 
บทที่ 6 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1  สรุป 
 
 วิทยานิพนธ์ เรื่อง แนวทางในการกระจายอํานาจแบบจังหวัดจัดการตนเอง : ศึกษากรณี 
"ธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ พ.ศ . 2555" โดยใช้ช่ือภาษาอังกฤษว่า Decentralization 
in the Form of Self-Governing Province : A Study on "The Amnatcharoen Statute B.E. 
2555" ผู้เขียนได้ศึกษาการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยและพบปัญหาในเรื่อง
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ  
 ในด้านกฎหมาย ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ที่จะมีผลใช้บังคับให้
ท้องถิ่นที่มีความพร้อมในการปกครองตนเอง จัดต้ังเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปกครองตนเอง
ได้ตามหลักการกระจายอํานาจอย่างแท้จริงตามที่รัฐธรรมนูญฯ บัญญัติไว้  
 ในด้านโครงสร้างและอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นองค์กรขนาดเล็ก ถ้าหากกระจายอํานาจภายใต้โครงสร้างในปัจจุบัน ก็จะทําให้มี
ข้อจํากัดในเรื่องการบริหารจัดการทั้งในด้านบุคลากรและงบประมาณ ซึ่งทําให้หน่วยงานส่วนกลางที่
ไม่ต้องการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ท้องถิ่น ใช้ข้อจํากัดน้ีเป็นเหตุผลในการชะลอหรือระงับการถ่ายโอน 
จึงทําให้ภารกิจที่ส่วนกลางกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเฉพาะภารกิจขนาดเล็ก
เท่าน้ันและไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่    เมื่อเกิด
ปัญหาขึ้นซึ่งเกินกว่าอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนมีความต้องการให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดช่วยแก้ไขปัญหา แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดกระทําได้เพียงเสนอเร่ืองของปัญหาที่เกิดขึ้นไป
ยังรัฐส่วนกลาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีอํานาจในการตัดสินใจและไม่สามารถจัดการ
กับปัญหาในท้องถิ่นได้เลย เพราะอํานาจการตัดสินใจขั้นสุดท้ายอยู่ที่ส่วนกลาง หรือในปัญหาบางเร่ือง
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอํานาจตัดสินใจแก้ไขปัญหา ในขณะที่กําลังดําเนินการผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้
มีการโยกย้าย และมีผู้ว่าราชการคนใหม่มาดํารงตําแหน่ง การแก้ไขปัญหาที่ยังไม่แล้วเสร็จน้ัน ถ้าผู้ว่า
ราชการจังหวัดคนใหม่ไม่เห็นด้วยและให้นโยบายใหม่ จะทําให้การแก้ไขปัญหาล่าช้าออกไปอีก และ
เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นระยะเวลานาน ทั้งน้ี จังหวัดอํานาจเจริญ นับต้ังแต่
ได้รับการจัดต้ังเป็นจังหวัดมากว่า 21 ปี ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดมาแล้วถึง 16 คน  
ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่มีความเกี่ยวเน่ืองกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก นอกจากน้ี การมุ่ง
ถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ของรัฐส่วนกลางให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น ยังเกิดปัญหาความ
ทับซ้อนในการแบ่งหน้าที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กับเทศบาลหรือองค์การบริหาร
ส่วนตําบล (อบต.)  เน่ืองจากการดําเนินงานของ อบจ. มีพ้ืนที่ทับซ้อนกับเทศบาลและ อบต. จึงทําให้
อํานาจหน้าที่บางส่วนของ อบจ. ทับซ้อนกับเทศบาลและ อบต. ความทับซ้อนของภารกิจดังกล่าว
ส่งผลต่อความรับผิดชอบและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของทุกภาคส่วน 
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 ในด้านงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณ ยัง
ไม่มีความสมดุลกับภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทํา เมื่อเกิดปัญหาเร่งด่วนก็ไม่สามารถ
แก้ไขได้ เน่ืองจากงบประมาณไม่เพียงพอ อีกทั้ง พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ได้กําหนดเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นต้องไม่
ตํ่ากว่าร้อยละ 35 แต่ความเป็นจริงในทางปฏิบัติยังไม่สามารถจัดสรรงบประมาณได้ตามที่กฎหมาย
กําหนดเลย นอกจากน้ี ในการกําหนดอัตราภาษีและฐานภาษี ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ
น้ัน ยังมีฐานภาษีในลักษณะจํากัด บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ
ภาษี ยังขาดทักษะในการปฏิบัติงาน  
 ในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสําคัญ กับการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารงานของท้องถิ่นในฐานะที่ตนเองเป็นพลเมืองคนหน่ึง จึงทําให้การเข้ามามีส่วน
ร่วมของประชาชนมีลักษณะเป็นการรับทราบ การดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าน้ัน 
ซึ่งถือว่าเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมในระดับน้อยที่สุด อีกทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนใน
ปัจจุบันมีลักษณะเป็นเพียงรูปแบบเท่าน้ัน เช่น ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําประชาคม
ในการทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมจะได้รับการจัดต้ังและเกณฑ์ให้มาลงช่ือ 
เพ่ือให้มีหลักฐานว่าได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนแล้ว ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา
เก่ียวกับคุณภาพของการเข้ามามีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก นอกจากน้ี กฎหมายที่บัญญัติให้การรับรองถึง
การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วม โดยมีการกําหนดกฎเกณฑ์ที่ยุ่งยาก 
จึงทําให้ประชาชนในท้องถิ่นยากที่จะดําเนินการได้  
 จากปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกและสะสมมาเป็นระยะเวลายาวนาน ประกอบกับตัวแทน
ของประชาชนในรัฐสภา ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้  จึงทําให้เกิดแนวคิดเร่ืองจังหวัดจัดการตนเอง
ขึ้นในจังหวัดอํานาจเจริญ ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งให้ชุมชนท้องถิ่นมีอํานาจในการตัดสินใจจัดสรร
ทรัพยากรที่มีอยู่ของชุมชน  บนฐานคิดที่ประชาชนในแต่ละชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน การตัดสินใจอยู่บนฐานของความเป็นเจ้าของซึ่งเป็นผู้กําหนดเอง  
และบนพ้ืนฐานที่มีความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และตรวจสอบติดตามได้ หลังจากได้เกิดแนวคิดน้ี
ขึ้น ประชาชนจังหวัดอํานาจเจริญจึงได้ร่วมกันจัดทําธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญและ
ประกาศใช้บังคับเพ่ือเป็นข้อตกลงที่จะใช้ร่วมกันในพื้นที่จังหวัดอํานาจเจริญ สร้างจิตสํานึกในการ
พ่ึงตนเองของประชาชนและขับเคลื่อนจังหวัดอํานาจเจริญไปสู่สังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข  
 ดังน้ัน การกระจายอํานาจให้จังหวัดจัดการตนเองจึงเป็นอีกหน่ึงวิธีที่จะสามารถแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นได้อย่างย่ังยืน ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้เขียนเห็นว่า แนวทางในการกระจายอํานาจ
แบบจังหวัดจัดการตนเองที่เหมาะสมกับจังหวัดอํานาจเจริญคือ การเป็นจังหวัดจัดการตนเองโดย
อาศัยร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเองฯ จะเป็นแนวทางในการกระจายอํานาจท่ีดี
ที่สุด เน่ืองจากจังหวัดอํานาจเจริญไม่ต้องดําเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัด
อํานาจเจริญฯ ซึ่งอาจใช้ระยะเวลานานเพราะกระบวนการตราพระราชบัญญัติ ต้องเป็นไปตามลําดับ
ขั้นตอนของกฎหมาย อีกทั้งร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเองฯ มีลักษณะเป็น
กฎหมายกลาง ซึ่งมีโอกาสมากที่รัฐสภาจะลงมติเห็นชอบด้วย เพราะไม่ได้ใช้เฉพาะเจาะจงจังหวัดใด
จังหวัดหน่ึง และเป็นกฎหมายท่ีจะทําให้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 281 สามารถใช้บังคับได้   
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อีกทั้งการเป็นจังหวัดจัดการตนเองเป็นอีกหน่ึงวิธีที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นได้อย่าง
รวดเร็ว เบ็ดเสร็จและมีความย่ังยืน ตรงกับความต้องการของประชาชน มีงบประมาณเพียงพอ      
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคมและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เมื่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีขนาดใหญ่ขึ้น รัฐส่วนกลางก็สามารถกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้มากขึ้น จึงทําให้รัฐส่วนกลางมีภารกิจลดน้อยลง และสามารถดําเนินการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียม
กับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญควรมีสถานะเป็น
กฎหมายลําดับรองของร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเองฯ เพ่ือให้ธรรมนูญฯ    
ซึ่งเกิดจากการท่ีประชาชนในจังหวัดอํานาจเจริญได้ตกลงร่วมกันและยอมสละสิทธิและเสรีภาพของ
ตนเพ่ือปฏิบัติตามกติกาที่ประชาชนได้ตกลงร่วมกันไว้ ให้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายและเกิดการ
นําไปใช้ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตรงตามความต้องการของประชาชนฅนอํานาจเจริญอย่างแท้จริง 
 
6.2  ข้อเสนอแนะ 
 
 ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้เขียนขอเสนอแนะในเรื่องดังต่อไปน้ี 
  

6.2.1  ควรที่จะมีการตราร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเองฯ  
เพ่ือให้เกิดการกระจายอํานาจอย่างแท้จริงและทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็น

อิสระในการบริหารจัดการ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดได้อย่างทันท่วงทีและเบ็ดเสร็จ 
โดยไม่ต้องส่งต่อข้อเรียกร้องไปยังรัฐส่วนกลาง และรอคําสั่งจากส่วนกลางตามท่ีเคยเป็นมา เพราะ
อํานาจการตัดสินใจและการส่ังการจะลดลําดับขั้นตอนลงมาอยู่ที่จังหวัด และทําให้รัฐธรรมนูญมาตรา 
281 มีผลใช้บังคับได้ ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวจะเปรียบเสมือนกฎหมายกลาง ที่เปิดโอกาสให้
จังหวัดที่มีความพร้อมในการจัดการตนเองท้ังในด้านประชาชน ด้านองค์กร และด้านบุคลากร ได้
จัดต้ังเป็นจังหวัดจัดการตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน อีกทั้งในการตรากฎหมายกลางออกมา
ใช้บังคับยังก่อให้เกิดผลดีกว่าการให้จังหวัดต่างๆ เสนอกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการตนเองที่มีความ
หลากหลาย อาจทําให้เกิดการสับสนของประชาชนในการปฏิบัติตาม และการตรากฎหมายกลางมี
ความเป็นไปได้ที่รัฐสภาจะลงมติเห็นชอบด้วย เพราะไม่ได้ใช้เฉพาะเจาะจง จังหวัดใดจังหวัดหน่ึง 

  
6.2.2  การเป็นจังหวัดปกครองตนเองตามร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครอง

ตนเองฯ  
จังหวัดอํานาจเจริญจะต้องมีความพร้อมในการปกครองตนเอง 1.ด้านประชาชน คือ

ประชาชนภายในจังหวัดจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางาน ตลอดทั้งกระบวนการตัดสินใจ มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
เป็นรูปธรรม ประชาชนจะต้องทราบและเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง ข้อดี ข้อเสีย ในการเป็นจังหวัด
จัดการตนเองอย่างแท้จริง 2.ด้านองค์กร จังหวัดจะต้องมีความพร้อมและแสดงศักยภาพท่ีจะจัดการ
ตนเองได้ กล่าวคือ จังหวัดน้ันๆ ควรจะต้องมีทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้านภายใน
จังหวัดอย่างเพียงพอ เพ่ือนํามาบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาภายในจังหวัดได้ อีกทั้ง จังหวัดจะต้อง
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มีอัตลักษณ์หรือทิศทางการพัฒนาจังหวัดและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 3.ด้านบุคลากร บุคลากรภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีความรู้ ความเช่ียวชาญในภาระหน้าที่ที่ตนได้รับ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรที่จะเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรภายใน
องค์กรก่อนการจัดต้ังเป็นจังหวัดปกครองตนเอง เพ่ือให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของประชาชน  
 เมื่อจังหวัดอํานาจเจริญมีความพร้อมแล้ว ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังภายในจังหวัดจํานวนไม่
น้อยกว่า 5,000 คน จะต้องร่วมกันเข้าช่ือเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ว่าจังหวัดอํานาจเจริญมีความ
ประสงค์จะจัดต้ังเป็นจังหวัดปกครองตนเอง เพ่ือให้มีการจัดทําประชามติจัดต้ังเป็นจังหวัดปกครอง
ตนเอง ในการออกเสียงประชามติต้องมีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง มาออกเสียงเห็นด้วยกับการ
ปกครองตนเอง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ของประชาชนที่มาลงประชามติ ซึ่งมีจํานวนเกินก่ึงหน่ึงของผู้มี
สิทธิออกเสียงในจังหวัดอํานาจเจริญ หลังจากประชาชนจังหวัดอํานาจเจริญลงประชามติเห็นชอบ ให้
มีการจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเองตามหลักเกณฑ์แล้ว จะมีการดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
เป็นจังหวัดปกครองตนเอง ตามพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเองฯ ภายใน 180 วัน 
นับแต่วันที่ได้ประกาศผลการออกเสียงประชามติ ซึ่งในพระราชกฤษฎีกาน้ีจะต้องมีการกําหนดให้ 
ธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย เพ่ือให้ประชาชนทุกคนและหน่วยงาน
ทางปกครองทุกหน่วยงานในจังหวัดอํานาจเจริญ จะต้องปฏิบัติตาม ไม่ได้เป็นเพียงข้อตกลงระหว่าง
ประชาชนอีกต่อไป 
  

6.2.3  การเป็นจังหวัดจัดการตนเองโดยอาศัยร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัด
อํานาจเจริญฯ  

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในจังหวัดอํานาจเจริญไม่น้อยกว่า 10,000 คน จะต้องเสนอร่าง
พระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดอํานาจเจริญฯ และร่วมกันเข้าช่ือร้องขอต่อประธานรัฐสภา เพ่ือให้
รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ในการเข้าช่ือน้ีจะต้องมีผู้ริเริ่มซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไม่
น้อยกว่า 24 คน ในการดําเนินการรวบรวมลายมือช่ือของผู้มีสิทธิเลือกต้ังรวมทั้งสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่มีรูปถ่ายและมีหมายเลขประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน และย่ืนคําร้องขอต่อ
ประธานรัฐสภา โดยมีเอกสารดังต่อไปน้ีด้วย 1.ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่มีหลักการเก่ียวกับสิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทยหรือแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.
2550) 2.เอกสารลงลายมือช่ือของผู้มีสิทธิเลือกต้ังพร้อมด้วยสําเนาบัตรฯ 3.รายช่ือของผู้แทนของผู้
เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ จํานวนไม่เกิน 60 คน ตามที่ผู้ริเริ่มกําหนด เพ่ือให้รัฐสภาพิจารณา ทั้งน้ี 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556  
 ซึ่งวิธีการน้ี จังหวัดอํานาจเจริญจะต้องจัดทําร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัด
อํานาจเจริญฯ โดยพัฒนาธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญมาเป็นส่วนหน่ึงของร่างพระราชบัญญัติ
และมีสถานะเป็นกฎหมาย สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับน้ีประกอบด้วย  

1)  เหตุผลและความจําเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัด
อํานาจเจริญ พ.ศ..... ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) หมวด 5 แนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐ มาตรา 78 (3) "กระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจ
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ในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดําเนินการตาม
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมท้ังพัฒนา
จังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคํานึงถึงเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในจังหวัดน้ัน" และ ในหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 281 ก็ได้กําหนดให้ 
"ท้องถิ่นที่มีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิจัดต้ังเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งน้ี 
ตามท่ีกฎหมายกําหนด" ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่จะออกมา
รองรับการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 
281 อย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในจังหวัดได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดทิศ
ทางการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงตามความต้องการของประชาชน มีการ
จัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง บน
พ้ืนฐานของหลักศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของฅน
อํานาจเจริญ และมีการพ่ึงพาตนเองให้สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งเป็นการปลูก
จิตสํานึกและสร้างความตระหนักถึงสิทธิชุมชน ให้ฅนอํานาจเจริญมีคุณธรรม จริยธรรมและเสียสละ
เพ่ือส่วนรวม ในการร่วมกันจัดการชุมชนของตนเอง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่จังหวัด จึง
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

2)  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
(1)  กําหนดบทนิยาม กําหนดบทบัญญัติเพ่ือป้องกันการขัดกันของบทบัญญัติ

แห่งกฎหมาย กําหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และกําหนดให้ธรรมนูญ
ประชาชนฅนอํานาจเจริญ มีผลใช้บังคับตามพระราชบัญญัติน้ี  

(2)  กําหนดโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอํานาจเจริญ โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ระดับคือ จังหวัด เป็นโครงสร้างระดับบน เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลเป็น
โครงสร้างระดับล่าง อีกทั้งกําหนดให้สภากลางจังหวัดอํานาจเจริญและสภากลางตําบล เป็นกลไกการ
เข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกําหนดให้มี
คณะกรรมการประสานงาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ว่าการจังหวัดอํานาจเจริญและตัวแทนจากสมาชิกสภา
กลางจังหวัดอํานาจเจริญและสภากลางตําบล โดยโครงสร้างน้ีมีความสอดคล้องกับโครงสร้างของ
ประเทศญี่ปุ่น ที่มีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 2 ช้ันคือ รัฐส่วนกลาง และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (Prefecture) และเทศบาล ซึ่งเป็นการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีภูมิภาค จึงส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเป็นอิสระและมีอํานาจในการบริหารจัดการจังหวัดเป็นอย่างมาก 
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดได้อย่างทันท่วงทีและเบ็ดเสร็จ โดยไม่ต้องส่งต่อข้อ
เรียกร้องไปยังรัฐส่วนกลาง และรอคําสั่งจากส่วนกลางตามท่ีเคยเป็นมา เพราะอํานาจการตัดสินใจ
และการสั่งการจะลดลําดับขั้นตอนลงมาอยู่ที่จังหวัด 

(3)  กําหนดให้ผู้ว่าการจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
สภาจังหวัด สภาเทศบาลและสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ
ประชาชนจังหวัดอํานาจเจริญ และสมาชิกสภากลางจังหวัดอํานาจเจริญ สภากลางตําบล
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ประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากองค์กร ภาคชุมชน ภาคประชา
สังคม ภาควิชาชีพ ภาควิชาการ และภาคส่วนอ่ืนที่เป็น ประโยชน์ในการดําเนินงานของสภา มีจํานวน
สมาชิกโดยคํานึงถึงสัดส่วนความเท่าเทียมระหว่างเพศ กลุ่มชาติพันธ์ุ และผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ
และสังคม การกําหนดให้ผู้ว่าการจังหวัดมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน จะทําให้การ
บริหารงานมีความต่อเน่ืองและมีความผูกพันต่อผู้ว่าการจังหวัดด้วย ซึ่งมีความแตกต่างกับผู้ว่าราชการ
จังหวัดในปัจจุบัน การแต่งต้ัง โยกย้ายขึ้นอยู่กับรัฐส่วนกลางซึ่งไม่มีความแน่นอนในเรื่องของ
ระยะเวลาและมีการโยกย้ายบ่อยคร้ัง ทําให้การดําเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีความต่อเน่ือง 

(4)  กําหนดลักษณะ อํานาจหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยกันและระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้อํานาจหน้าที่ไม่เกิดความทับซ้อน 
และมีความสัมพันธ์ในลักษณะกํากับดูแล 

(5)  กําหนดงบประมาณและรายได้ของจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ตําบลและความสัมพันธ์กับงบประมาณของราชการส่วนกลาง โดยจังหวัดสามารถจัดเก็บภาษีที่ใช้ฐาน
ร่วมกันระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาษีอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษีท้องถิ่นไว้เป็นรายได้ของตน
ร้อยละ 70 ส่วนอีกร้อยละ 30 ก็จะส่งให้เป็นรายได้ของแผ่นดินเพ่ือใช้ในการบริหารประเทศ ซึ่งส่งผล
ให้จังหวัดมีงบประมาณที่เพียงพอต่อการบริหารจัดการและพัฒนาจังหวัด ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับประชาชนภายในจังหวัดมีการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ําใน
สังคม นอกจากน้ี เมื่อจังหวัดจัดการตนเอง ต้องพ่ึงงบประมาณของตนเองที่มีรายได้หลักจากภาษี จึง
ทําให้จังหวัดต้องพัฒนาเศรษฐกิจและรายได้ของตนเอง แทนการพ่ึงพางบประมาณจากส่วนกลาง จึง
ส่งผลให้จังหวัดมีฐานทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งสามารถพ่ึงตนเองได้ในระยะยาว และแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดได้อย่างย่ังยืนอีกด้วย 

(6)  กําหนดการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือเปิดโอกาสและสร้าง
จิตสํานึกร่วมของประชาชนในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
กําหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัด ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างย่ังยืน และการ
กําหนดให้มีสภากลางจังหวัดอํานาจเจริญและสภากลางตําบลของธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ 
ก็เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอีกทางหน่ึงด้วย 

(7)  กําหนดการควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งการควบคุมภายในซึ่งประกอบด้วย สภาท้องถิ่นและสภากลางจังหวัด และการควบคุมภายนอกโดย
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากประชาชนในท้องถิ่นที่มีความรู้และประสบการณ์
ทางด้านการบริหาร นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การบัญชี การงบประมาณและด้าน
อ่ืนๆ อันเป็นประโยชน์แก่การตรวจสอบและตัวแทนจากองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้เกิดการ
ถ่วงดุลในการควบคุมตรวจสอบมากย่ิงขึ้น 

(8)  กําหนดหลักการพ่ึงพาตนเอง โดยนําเอามาตรการต่างๆที่กําหนดไว้ใน
ธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ มาบัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดอํานาจเจริญ ฯ 
เพ่ือให้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย และนําไปใช้ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

(9)  กําหนดบทเฉพาะกาล เพ่ือความต่อเน่ืองในการบริหารจัดการ 
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 กล่าวโดยสรุป ข้อเสนอแนะของผู้เขียน เป็นการเสนอตามสมมติฐานของการศึกษาท่ีผู้เขียน
ได้กําหนดไว้ และทําการศึกษาจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดอํานาจเจริญ อันเกิดจากการจัด
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามโครงสร้างในปัจจุบันและหลักการกระจายอํานาจอย่างแท้จริงที่
ควรจะเป็น แล้วนําปัญหาที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขที่มีความเหมาะสมกับจังหวัด
อํานาจเจริญและสามารถนําไปใช้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตาม 
แนวทางในการกระจายอํานาจแบบจังหวัดจัดการตนเองของจังหวัดอํานาจเจริญ จะเป็นไปในรูปแบบ
ใด การตัดสินใจเลือกแนวทางในการเป็นจังหวัดจัดการตนเอง จึงควรเป็นอํานาจของประชาชนฅน
อํานาจเจริญอย่างแท้จริง อีกทั้งเมื่อบริบททางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ข้อเสนอแนะ
ของผู้เขียนที่ให้ไว้ก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับโครงสร้างหรือกลไกลการ
ทํางานต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการจังหวัดอํานาจเจริญให้มากที่สุด 
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ธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ ฉบบัท่ี ๑ พทุธศักราช ๒๕๕๕ 

ที่มาของธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจรญิ  
 อ้างถึง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐  
 มาตรา ๖๖ บุคคลที่รวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิมย่อมมีสิทธิ
อนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ของชาติ และ
มีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม 
รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและย่ังยืน  
 มาตรา ๗๘(๓) กระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจใน
กิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดําเนินการตาม
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในทอ้งถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมท้ังพัฒนา
จังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ ่โดยคํานึงถึงเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในจังหวัดน้ัน 
 มาตรา ๘๗ รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังต่อไปน้ี  
 (๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  
 (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวาง
แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ  
 (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐทุก
ระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลายหรอืรูปแบบอ่ืน  
 (๔) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมายจัดต้ังกองทุน
พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือช่วยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุน
การดําเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความ
คิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่ 
 (๕) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ
เลือกต้ังโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  
 การมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรานี้ต้องคํานึงถึงสัดส่วนของหญิงและชายที่ใกล้เคียงกัน  
 มาตรา ๑๖๓ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่น้อยกว่าหน่ึงหมื่นคน มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อ
ประธานรัฐสภาเพ่ือให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามท่ีกําหนดในหมวด ๓ และหมวด ๕ แห่ง
รัฐธรรมนูญน้ี  
 คําร้องขอตามวรรคหน่ึงต้องจัดทําร่างพระราชบัญญัติเสนอมาด้วย  
 หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าช่ือ รวมทั้งการตรวจสอบรายช่ือ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหน่ึง สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต้องให้
ผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่เข้าช่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติน้ันช้ีแจงหลักการของร่าง
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พระราชบัญญัติ และคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะต้อง
ประกอบด้วยผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลอืกต้ังที่เข้าช่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติน้ันจํานวนไม่น้อย
กว่าหน่ึงในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดด้วย 
 มาตรา ๒๘๑  ภายใต้บังคับมาตรา ๑ รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และสง่เสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ และมสีว่นร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที ่ 
 ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิจัดต้ังเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ดังน้ัน เพ่ือเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยจากล่างสู่บน จากระดับชุมชนสู่
ระดับประเทศ โดยมีขั้นตอนในการจัดทําธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ ดังน้ี  
 ๑. ลงเวทีหมู่บ้าน ระดมความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางที่จะทําให้หมู่บ้าน/ชุมชน จังหวัดอยู่
เย็นเป็นสุข  
 ๒. ยกร่างธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ โดยตัวแทนสภาองค์กรชุมชนตําบล ๖๓ พ้ืนที ่
ๆ ละ ๓ คน ตัวแทนภาคีพัฒนา ๔๐ คน นําเอาข้อมูลจากเวทีหมู่บ้านมายกร่าง พร้อมความเห็น
เพ่ิมเติม 
 ๓. นํากรอบแนวคิดร่างธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ ลงจัดเวทีในระดับตําบล โดยเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ นายก อบต. และสมาชิก อปท. ผู้นําทางการ และผู้นําธรรมชาติ มาแก้ไข เพ่ิมเติม 
ปรับแก้ ให้ตรงกับความต้องการ  
 ๔. นําข้อมูลจากเวทีระดับตําบลมายกร่าง จัดทํารูปเล่มร่างธรรมนูญประชาชนฅน
อํานาจเจริญ  
 ๕. นําร่างธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ ลงจัดเวทีประชาพิจารณ์ในระดับตําบลๆ ละ 
๒๐๐ คน โดยหน่วยงานรัฐและภาคีพัฒนามาร่วมรับรองธรรมนูญฯ น้ี  
 โดยมีข้อตกลงร่วมกัน ดังน้ี จดัให้มีการประชุมใหญส่ามัญประจําปีของสภาประชาชนทุก
ระดับ เพ่ือเป็นเวทีทบทวนแผนงาน ตรวจสอบการนําแผนไปปฏิบัติ และนําข้อเสนอของชุมชนท้องถิ่น
เสนอต่อกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง นับเป็นธรรมนูญประชาชนระดับจังหวัดฉบับแรกของประเทศไทย  
 
      เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอํานาจเจริญ 
 

หมวดที่ ๑ 
หมวดทั่วไป 

 ข้อ ๑ ธรรมนูญน้ีเรียกว่า “ธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 ข้อ ๒ ธรรมนูญน้ีใหม้ีผลตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๗๘(๓) มาตรา ๘๗(๑)(๒)(๓)(๔) และ(๕)
และวรรคท้าย และมาตรา ๑๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
นิยามศพัท ์
 ข้อ ๓ ในธรรมนูญน้ี 
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 “สภากลางตําบล” หมายความว่า กลไกการขับเคลื่อนงานพัฒนาของท้องถิ่นที่มี
องค์ประกอบจากภาคี ๔ ฝ่าย คือ ๑) สภาองค์กรชุมชนตําบล ๒) สภาองค์การบริหารสว่นตําบล     
๓) องค์กรปกครองส่วนท้องที่ และ๔) ภาคพัีฒนาในท้องถิ่น 
 “สภากลางจังหวัดอํานาจเจริญ” หมายความว่า กลไกการขับเคลื่อนงานพัฒนาของจังหวัด
ที่มีองค์ประกอบจากภาคี ๔ ฝ่าย คือ ๑) ภาคประชาชน ๒) ภาคธุรกิจเอกชน ๓) องคก์ารบริหารส่วน
จังหวัด และ ๔) ภาคราชการ 
 “ประชาธิปไตย” หมายความว่า ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา 
และทางสังคมเช่ือมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล 
 “การจัดการตนเอง” หมายความว่า การสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมสําคญัใน
การจัดการตนเองในด้านการเมือง การปกครอง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนา
ท้องถิ่นในทุกด้านแบบองค์รวม เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
 “ปัญญา” หมายความว่า ความรู้ทั่ว รู้เท่าทนัและความเขา้ใจอย่างแยกได้ในเหตุผลแหง่
ความดี ความช่ัว ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่งนําไปสู่ความมีจิตอันดีงามและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน
ท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ องค์การมหาชนและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 “คุณธรรม” หมายความว่า คุณงามความดี ที่วิญญูชนพึงสาํนึกในจิตใจของตน ในเรื่องความ
จริง ความดี ความงาม และใช้เป็นหลักในการดําเนินชีวิต 
 “จริยธรรม” หมายความว่า แนวทางแห่งความประพฤติที่ยึดหลักคุณธรรม  
 “มนุษยธรรม” หมายความว่า ธรรมของคน, ธรรมที่มนุษย์พึงมีต่อกัน มีเมตตากรุณา เป็นต้น 
 “เศรษฐกิจพอเพียง” หมายความว่า แนวการดํารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้
ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความ
พอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถงึความจําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ี
จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างย่ิงในการนําวิชาการต่างๆ มาใช้ใน
การวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนใน
ชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฏีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มจีิตสานึกในคณุธรรม ความ
ซื่อสัตย์และให้มีความรอบรู้ทีเ่หมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และ
ความรอบคอบเพ่ือให้สมดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้ง
ด้านวัตถุ สังคมสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
 “ธรรมาภิบาล” หมายความว่า คุณลักษณะของการบริหารหรือการปกครองเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ มีคุณภาพและเกิดความคุ้มค่า ไม่มขีั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจําเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอํานวย
ความสะดวก ตอบสนองความต้องการของประชาชน และมีการประเมินผลการปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ 
การดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล ต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลกัความ
รับผิดชอบ และตรวจสอบได้ หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผลและหลักนิติธรรม 
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 “การสร้างเสรมิประชาธิปไตยชุมชน” หมายความว่า การกระทําที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างประชาธิปไตยชุมชน โดยสนับสนุนพฤติกรรมบุคคล และการจัดการชุมชน 
สภาพแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 “นโยบายสาธารณะ” หมายความว่า ทิศทางหรือแนวทางที่สังคมโดยรวมเห็นว่า หรือเช่ือว่า
ควรจะดําเนินการไปในทิศทางน้ัน รวมถึงนโยบายที่เขียนเป็นลายลักษณอั์กษรที่กําหนดมาจากรัฐด้วย 
 “การมีส่วนร่วม” หมายถึง การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ในลักษณะของการ
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินการ ร่วมรบัผลประโยชน์และร่วมติดตามประเมินผล 
 “ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน” หมายความว่า องค์ความรู้ ความคิด ความเช่ือ และความชํานาญ โดย
อาศัยความรู้ที่ได้สั่งสม ถ่ายทอด และพัฒนาสืบต่อกันมาในท้องถิ่น 
 “ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มประชาชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะอันเน่ืองจากการมีผลประโยชน์ 
หรือมีค่านิยมรว่มกัน หรือมีปัญหาร่วมกัน หรืออาศัยอยู่ในอาณาเขตทางภูมิศาสตร์เดียวกัน หรือมี
ความสนใจและมีกิจกรรมในเรื่องใดเรื่องหน่ึงร่วมกัน 
 “ชุมชนท้องถ่ิน” หมายความว่า ชุมชนที่อยู่ร่วมกันในพ้ืนที่หมู่บ้านหรือตําบล 
 “การสร้างความรู้ด้านประชาธิปไตยชุมชน” หมายความว่า การสร้างความรู้จากการปฏิบัติ 
การจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสั่งสมความรู้และประสบการณ์ การศึกษาวิจัย การ
สังเคราะห์ความรู้และข้อมูล ที่เก่ียวข้องกับประชาธิปไตยชุมชน 
 “การเผยแพรข่้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า การนําเสนอข้อมูล ที่หน่วยงานของรัฐและ
ภาคส่วนต่างๆ จัดทําขึ้น เพ่ือเผยแพร่และสือ่สารกับประชาชนด้วยรูปแบบและช่องทางต่างๆ 
 “ระบบการเงินการคลัง” หมายความว่า การจัดการทางการเงินการคลัง โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือให้ประชาชนมีจิตประชาธิปไตยและหลักประกันการเข้าถึงอย่างถ้วนหน้า และอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

หมวด ๒ 
ปรัชญาและแนวคิดหลักของธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ 

 ข้อ ๔ ธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ จัดทําขึ้นเพ่ือ 
 (๑) เป็นกติกา หรือข้อตกลงของฅน และชุมชนใช้ร่วมกัน ในพ้ืนที่จังหวัดอํานาจเจริญ 
 (๒) เพ่ือนําไปสู่สังคมอยู่เย็นมีสุขของฅนอํานาจเจริญ ที่เก่ียวข้องกับปัจจัยขั้นพ้ืนฐานของ
มนุษย์ มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม มีความสมดุลระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง บนฐานหลักศาสนา วีถีภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของฅนอํานาจเจริญ 
และมีการพ่ึงตนเองสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 (๓) เพ่ือการสร้างจิตสํานึก สร้างความตระหนักถึงสิทธิชุมชนร่วมกัน หลอมรวมดวงใจของผู้ที่
เก่ียวข้อง ให้ทกุคนมีคุณธรรมจริยธรรมร่วมถงึการเสียสละเพ่ือส่วนรวมในการร่วมกันจัดการชุมชนตนเอง 
 (๔) เพ่ือการพัฒนาระบบการเมืองภาคพลเมืองของชุมชนไปสู่การจัดการตนเอง 
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หมวด ๓ 
ด้านการเมืองภาคพลเมือง 

หลักการ 
 ข้อ ๕ การเคลือ่นไหวของประชาชนเพ่ือกําหนดนโยบายสาธารณะโดยตรง โดยการประสาน
ความร่วมกับภาคีพรรคการเมือง ภาคเอกชน และภาครัฐ ในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งยํ้า
แนวคิดที่ว่า "การเมืองไม่ใช่แค่การเลือกต้ัง" แต่เป็นการเมอืงแนวราบ 
 ข้อ ๖ เป็นการเคลื่อนไหวอย่างมีจิตสํานึกทางการเมืองของประชาชน เพ่ือการจัดการตนเอง
ในด้านการพัฒนาท้องถิ่นที่ย่ังยืน 
 ข้อ ๗ การสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคประชาชน และองค์กรชุมชน ให้สามารถปกป้อง
คุ้มครองประโยชน์ของตนเองได้ 
 ข้อ ๘ การกําหนดคุณสมบัติและควบคมุผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมอืงในระดับท้องถิ่นและชาติ 
 ข้อ ๙ ผู้กําหนดนโยบายสาธารณะที่ให้การปกป้องคุ้มครองสิทธิ และประโยชน์ของประชาชน 
เป้าหมาย 
 ข้อ ๑๐ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามแนวทางวิถีประชาธิปไตยชุมชน 
 ข้อ ๑๑ การสร้างเครือข่ายทางการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดอํานาจเจริญ 
มาตรการ 
 ข้อ ๑๒ ทุกหมูบ้่าน/ชุมชน ต้องมีคณะกรรมการหมู่บ้านหรือสภาหมู่บ้านซึ่งมีสมาชิก
ประกอบด้วย กํานันหรือผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิก อปท., ผู้นํากลุ่มทุกกลุ่ม, ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และที่ปรึกษาจาํนวนหน่ึง 
 ข้อ ๑๓ บทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านหรือสภาหมู่บ้าน มีดังน้ี  
 ๑) ร่วมกันวางแผนพัฒนาหมูบ้่านของตนเองให้น่าอยู่ตามเจตนารมณ์ของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 ๒) ร่วมกันกําหนดคุณสมบัติของผู้นําทุกประเภทท่ีจะเป็นตัวแทนชาวบ้านในระดับต่างๆ เช่น 
คุณสมบัติของผู้ใหญ่บ้าน/ กานัน/ สมาชิก อปท./ ผู้บริหาร อปท./ สมาชิกสภาจังหวัด (สจ.)/ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เป็นต้น  
 ๓) กํากับติดตามแผนพัฒนาหมู่บ้านให้สามารถนําไปปฏิบัติได้ 
 ๔) กํากับติดตามผลการดําเนินงานของผู้แทนตัวเองทุกระดับ 
 ข้อ ๑๔ คณะกรรมการหมู่บ้านหรือสภาหมู่บ้านต้องประชุมกันทุกเดือนเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข่าวสาร และติดตามผลงานพัฒนาตลอดจนวางแผนปฏิบัติการประจําเดือนร่วมกัน 
 ข้อ ๑๕ ทุกหมูบ้่านต้องประชุมประจําเดือนทุกเดือน และมีการประชุมใหญ่ประจําปีทกุปี 
และสมาชิกในชุมชนทุกคนมหีน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสมํ่าเสมอ 
 ข้อ ๑๖ ทุกตําบลต้องมีสภากลาง ประกอบด้วย  
 ๑) สภาองคก์ารบริหารส่วนตําบล (อบต.)  
 ๒) สภาองค์กรชุมชนตําบล (สอ.ชต.)  
 ๓) ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องที่ 
 ๔) ภาคีพัฒนาในท้องถิ่น เช่น วัด โรงเรียน และโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล (รพ.สต.) 
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 ข้อ ๑๗ ให้สภากลางของตําบล ทําหน้าที่ในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาตําบล ๑ ตําบล 
๑ แผนพัฒนา 
 ข้อ ๑๘ ให้สภากลางของตําบล กําหนดคณุสมบัติของสมาชิก อปท. และผู้บริหาร อปท. 
 ข้อ ๑๙ ให้สภากลางของตําบล กํากับ ติดตามแผนพัฒนาระดับตําบล และกํากับติดตามผล
การดําเนินงานของ อปท. 
 ข้อ ๒๐ สภากลางตามข้อ ๑๖ และสภาองค์กรชุมชนต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อย ๒ เดือน
ต่อครั้ง 
 ข้อ ๒๑ ให้มสีภากลางของจังหวัดอํานาจเจริญ ทีม่ีสมาชิกประกอบด้วย ๔ ฝ่าย ดังน้ี  
 ๑) ภาคประชาชน ประกอบด้วย สภาองค์กรชุมชนตาบลละ ๒ คน, สภาเกษตรกร อําเภอละ 
๑ คน, ภาคประชาคมอ่ืนๆ เช่น สื่อมวลชน องค์กรพัฒนาเอกชน ฯลฯ ภาคีละ ๑ คน  
 ๒) ภาคธุรกิจเอกชน ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรม ๒ คน, สภาหอการค้า ๒ คน, สภา
ทนายความ ๒ คน  
 ๓) ภาคส่วนราชการ  
 ๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
 ข้อ ๒๒ บทบาทของสภากลางจังหวัดอํานาจเจริญ มีดังน้ี  
 ๑) ร่วมกันกํากับทิศทางแผนพัฒนาของประชาชนให้บรรลุเป้าหมาย 
 ๒) นําเสนอแผนพัฒนาของประชาชนต่อภาคีที่เก่ียวข้อง  
 ๓) ผู้บรหิารจังหวัด ต้องนําแผนของประชาชนไปดําเนินการเป็นหลัก  
 ๔) ติดตาม กํากับแผนพัฒนาของประชาชน  
 ๕) ร่วมกันกําหนดคุณสมบัติของผู้บริหารจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ๖) ร่วมกันกําหนดรูปแบบการพัฒนาจังหวัดที่เหมาะสม 
 ข้อ ๒๓ ให้มีคณะกรรมการประสานงานพัฒนาจังหวัดคณะหน่ึง ซึ่งมีสัดส่วนจากภาค
ประชาชนต่อภาคี เท่ากับ ๗๐:๓๐ ทําหน้าทีบู่รณาการแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน 

หมวด ๔ 
ด้านสังคม 

หลักการ 
 ข้อ ๒๔ สังคมดีงาม อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
เป้าหมาย 
 ข้อ ๒๕ ชุมชนเข้มแข็ง ผู้คนฮักแพงแบ่งบัน สานต่อวัฒนธรรมประเพณี 
 ข้อ ๒๖ สังคมอยู่ดีมีสุข ห่างไกลสิ่งเสพติด ไร้สารพิษและปลอดอบายมุข 
มาตรการ 
๑. ด้านการศกึษา 
 ข้อ ๒๗ รฐัต้องจัดการศึกษาให้เยาวชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ อย่างเสมอภาคและมีคณุภาพ 
 ข้อ ๒๘ สถานศึกษาต้องร่วมกับสภากลางของตําบล ในการจัดทําหลักสูตรการศึกษาที่
ตอบสนองต่อบริบทของชุมชน 
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 ข้อ ๒๙ สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง นําไปใช้ในชีวิตได้ 
 ข้อ ๓๐ สถานศึกษาต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมทัง้การบริหารจัดการ และการ
ประเมินคุณภาพ 
 ข้อ ๓๑ สถานศึกษาต้องนําศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีมาสอนโดยพระสงฆ์ และครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 ข้อ ๓๓ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อ แม ่สามารถจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ 
 ข้อ ๓๔ สถานศึกษาต้องปิด – เปิด การเรียนการสอนให้ตรงกับฤดูทํานาชองชุมชน 
 ข้อ ๓๕ รฐัต้องส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาภายในชุมชน หรือสังคมทีห่ลากหลายตามความ
เหมาะสมกับสงัคม หรือชุมชน 
๒. ด้านสตร ี
 ข้อ ๓๖ ชุมชนต้องให้ความเสมอภาคของหญิงชายในการเข้ามามีส่วนร่วมในพัฒนาชุมชนทุกด้าน 
 ข้อ ๓๗ เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องบังคับการใช้กฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรีอย่างเข้มงวด 
 ข้อ ๓๘ สตรี ที่เป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคม สภากลางของตําบล และสมาชิกในชุมชน หรือ
สังคมต้องให้การดูแล และเยียวยาอย่างเต็มความสามารถ 
๓. ด้านเด็กและเยาวชน 
 ข้อ ๓๙ เด็กทกุคนต้องได้รับการพัฒนาต้ังแต่อยู่ในครรภ์มารดา โดยให้ความรู้มารดา และ
อาหารเสริมนม 
 ข้อ ๔๐ เด็กและเยาวชนต้องได้รับโอกาสในการร่วมงานในชุมชน เช่น งานบุญ งานพัฒนา 
กรรมการชุมชน 
 ข้อ ๔๑ รฐัต้องควบคุมสื่ออินเตอร์เน็ต ให้มีเน้ือหาเหมาะสมกับเด็กและเยาวชน 
 ข้อ ๔๒ สภากลางของตําบลสนับสนุนให้มกีารจัดต้ัง “สภาเด็กและเยาวชน”และมี
งบประมาณสนับสนุนทุกปี 
 ข้อ ๔๓ สถานศึกษาต้องร่วมมือกับสภากลางของตําบล ในการระดมทรัพยากรในการพัฒนา
เด็กและส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน เช่น ดนตรี, กีฬา, นันทนาการ, งานค่าย 
และอาชีพ 
 ข้อ ๔๔ ผู้ใหญต้่องเป็นตัวอย่างที่ดี และให้คาํแนะนํา โดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้
แสดงความคิดเห็น ลงมือปฏิบัติ 
 ข้อ ๔๕ ชุมชนมีสิทธิในการระงับกิจการใดๆ ที่เป็นภัยคุกคามต่อเด็กและเยาวชนของตนเอง 
ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจได้ตามบทบาทหน้าที่ของบิดา-มารดา ผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชน หรือ
สังคม “ตามหลักการป้องกันไว้ก่อน” 
 ข้อ ๔๖ ครอบครัว และชุมชน หรือสังคม มหีน้าทีใ่นการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในด้านต่างๆ 
๔. ด้านผู้สงูอายุ 
 ข้อ ๔๗ สภากลางของตําบล ต้องร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมท่ีมุ่งสร้างคุณค่าของผู้สูงอายุ 
 ข้อ ๔๘ สภากลางของตําบล ต้องร่วมกันจัดให้มีอาสาสมัครดูแลผูสู้งอายุ 
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 ข้อ ๔๙ สภากลางของตําบลและสถานศึกษา ต้องร่วมกันถอดองค์ความรู้ของชุมชนต้ังแต่เกิด
ถึงตายที่ผู้สูงอายุมีความรู้ แลว้จัดทําเป็นหลักสูตรท้องถิ่น ให้ผู้สูงอายุเป็นครูสอนทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
 ข้อ ๕๐ สภากลางของตําบล ต้องตระหนักร่วมกันว่า“ผู้สูงอายุ”คือ ทรัพยากรบุคคลอัน
ทรงคุณค่าของสังคม ทั้งในด้านประสบการณ์ และความรู้ในด้านต่างๆ ที่สั่งสมมาช่ัวอายุ 
๕. ด้านผู้ด้อยโอกาส 
 ข้อ ๕๑ สภากลางของตําบล ต้องร่วมกันจัดสวัสดิการให้ผูด้้อยโอกาสให้ครอบคลุมทุกๆ ด้าน 
 ข้อ ๕๒ สภากลางของตําบล ต้องร่วมกันจัดการศึกษาให้ผูด้้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและ
เสมอภาค 
 ข้อ ๕๓ สภากลางของตําบล มีหน้าร่วมกันในการขจัดความเหลื่อมล้าทางสังคมท่ีเป็นมลูเหตุ
ของความด้อยโอกาสของสมาชิกในสังคมให้หมดไป 
๖. ด้านศาสนา พิธีกรรม และความเชื่อของคนในหมู่บา้น 
 ข้อ ๕๔ วัดมีการบริหารจัดการ และการประเมินคุณภาพแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 ข้อ ๕๕ สถานศึกษา และสภากลางของตําบล ต้องร่วมกันจัดทําหลักสตูรวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การเรียนการสอนทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 ข้อ ๕๖ สถานศึกษา และสภากลางของตําบล ต้องร่วมกันจัดกิจกรรมทีเ่ก่ียวกับประเพณี 
วัฒนธรรม อย่างสมํ่าเสมอ 
 ข้อ ๕๗ ชุมชนมีประเพณีปลอดเหล้าอย่างน้อย ๒ งาน 

หมวด ๕ 
ระบบเศรษฐกิจชุมชน 

หลักการ 
 ข้อ ๕๘ เศรษฐกิจชุมชน เป็นระบบความสัมพันธ์ของฐานทรัพยากร ระบบการผลิต ระบบ
การบริโภค ระบบการจัดการทุน โดยอาศัยกิจกรรมกลุม่เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
 ข้อ ๕๙ พัฒนาศักยภาพ หรือฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม/คน/ครอบครัว/ชุมชนและอาชีพ 
 ข้อ ๖๐ ช่วยยกระดับการกินดีอยู่ดี และการทํามาค้าขายของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
 ข้อ ๖๑ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนทีข่จัดปัญหาความยากจน และความไม่เท่าเทียม
ทางด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจของสังคม 
เป้าหมาย 
 ข้อ ๖๒ พัฒนาศักยภาพต้ังแต่ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยใช้กิจกรรมเศรษฐกิจ
สร้าง “กระบวนการเรียนรู้” ซึ่งจะทําให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้ 
 ข้อ ๖๓ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 
 ข้อ ๖๔ ลดความเหลื่อมล้ํา และช่องว่างทางเศรษฐกิจของประชาชนในชุมชน หรือสังคมลง 
และสร้างความเสมอภาคของประชาชนในชุมชน 
มาตรการ 
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 ข้อ ๖๕ ทุกครอบครัวต้องปลกูพืชผักสวนครัวให้พอเพียงสําหรับบริโภค และแบ่งปันเพ่ือนบ้าน 
 ข้อ ๖๖ รฐัเป็นกลไกหนุนเสริม สภากลางของจังหวัด และตําบล ในการจัดต้ังกองทุนการ
ผลิตที่มีดอกเบ้ียตํ่า โดยชุมชนสมทบและมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
 ข้อ ๖๗ ส่งเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือน สู่การรู้จักตนเองอย่างแท้จริง 
 ข้อ ๖๘ ชุมชนต้องทําการเกษตรอินทรีย์ โดยรัฐส่งเสริมและประกันราคารับซื้อในราคาสูง
กว่าเกษตรเคมี 
 ข้อ ๖๙ รฐัเป็นกลไกหนุนเสริมสภากลางของจังหวัด และตําบล ในการปกป้องคุ้มครองพื้นที่
เกษตรกรรม เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
 ข้อ ๗๐ รฐั เป็นกลไกหนุนเสริมสภากลางจังหวัด และตําบล ในการปกป้องการคุกคามจาก
ระบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรมต่อระบบการผลิตด้ังเดิมของชุมชน 
 ข้อ ๗๑ รฐั เป็นกลไกหนุนเสริมสภากลางจังหวัด และตําบล ในการปกป้องคุ้มครองการ
คุกคามจากระบบทุนภายนอกที่มีผลกระทบต่อชุมชน ที่ดินจะต้องเป็นของเกษตรกรผู้ทําการผลิตใน
ชุมชนเท่าน้ัน 

หมวด ๖ 
ด้านสุขภาพ 

หลักการ 
 ข้อ ๗๒ การพัฒนาสุขภาพหรือสุขภาวะที่สมบูรณ์ในทุกมติิของสุขภาพทั้งกาย จิตใจ สงัคม 
และจิตวิญญาณ ในระดับบุคคลหรือองค์กร บนพ้ืนฐานการพ่ึงตนเองเป็นหลัก อย่างทางสายกลาง
พอประมาณ มีเหตุผล ด้วยหลักความรู้ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง และมีคุณธรรม เป็นพ้ืนฐานของ
ระบบ มีความซื่อสัตย์ เมตตา จิตอาสา เสียสละและแบ่งปัน ตามความเหมาะสมของชีวิต เศรษฐกิจ 
และสังคมที่เป็นอยู่ เพ่ือความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน 
เป้าหมาย 
 ข้อ ๗๓ มีการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและเป็นรูปธรรม 
 ข้อ ๗๔ มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพอย่างหลากหลายและ
เป็นรูปธรรม 
 ข้อ ๗๕ มีการสร้างเสริมสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม อย่างสมดุลและ
เช่ือมโยงกันตามหลักการสร้างเสริมสุขภาพ 
 ข้อ ๗๖ มีชุมชนท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งด้านสุขภาพครอบคลุมร้อยละ ๘๐ ของตําบลท่ัง
จังหวัด 
มาตรการ 
 ข้อ ๗๗ สภากลางของตําบล ต้องมีธรรมนูญสุขภาพที่มาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 ข้อ ๗๘ รฐัต้องไม่อนุญาตให้นําเข้าสารเคมแีละส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ด้วยภูมิปัญญาไทย 
 ข้อ ๗๙ สภากลางของตําบล และรพ.สต. ต้องส่งเสริมการตรวจสุขภาพประชาชนทุกคนอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ข้อ ๘๐ สภากลางของตําบล และ รพ.สต. ต้องสร้างบุคลากรด้านบริการสุขภาพที่มีความรู้คู่
คุณธรรม มจีํานวนเพียงพอ 
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 ข้อ ๘๑ สภากลางของตําบล และ รพ.สต. ต้องสนับสนุนการออกกําลังกาย ทั้งองค์ความรู้ 
อุปกรณ์ สถานที่อย่างต่อเน่ือง 
 ข้อ ๘๒ ประชาชนต้องลดพฤติกรรมเสี่ยงด้ายสุขภาพ เช่น งดการสูบบุหรี่ งดการด่ืม
เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ งดบริโภคอาหารที่มีไขมัน ฯลฯ 
 ข้อ ๘๓ สภากลางของตําบล และ รพ.สต. ต้องร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเป็น
ประจําที่หลากหลายและต่อเน่ือง 
 ข้อ ๘๔ รฐั เป็นกลไกหนุนเสริมสภากลางของจังหวัด และตําบล ในการสนับสนุนบทบาท
ชุมชนในการสง่เสริม และดูแลสุขภาพของตนเองอย่างพอเพียง ในรูปแบบ และวิธีการที่หลากหลาย 
เช่น การแพทย์พ้ืนบ้าน  
 ข้อ ๘๕ ประชาชนในชุมชนมีสิทธิในการตัดสินใจเลือกวิธีการดูแลรักษาสขุภาพของตนเอง 
หรือผู้บริโภค ย่อมมีสิทธิในการตัดสินใจ ภายใต้ข้อมูลทีถู่กต้อง ครบถ้วน รอบด้าน โปร่งใส และเป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง 

หมวด ๗ 
ด้านทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

หลักการ 
 ข้อ ๘๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติดิน แร่ธาตุ นํ้า ป่าไม้ ทรัพยากรชีวภาพ เป็นสิทธิของ
ชุมชนในการตัดสินใจ และบริหารจัดการ 
 ข้อ ๘๗ รฐัมีหน้าที่ให้การสนับสนุน และส่งเสริมชุมชน เทา่น้ัน 
 ข้อ ๘๘ รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจักต้องไม่ขัดขวาง และลิดรอนสิทธิของชุมชน 
หรือการจัดทํารัฐธรรมนูญจักต้องคํานึงถึงหลักการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับธรรมนูญชุมชน 
เป้าหมาย 
 ข้อ ๘๙ ประชาชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น 
 ข้อ ๙๐ ประชาชน และชุมชนเป็นผู้กําหนดนโยบายสาธารณะในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นรากฐานชีวิตของท้องถิ่น 
มาตรการ 
 ข้อ ๙๑ สร้างกระบวนการมีสว่นร่วมของประชาชนและชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ข้อ ๙๒ ให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ข้อ ๙๓ แก้กฎหมายที่ขัดขวางการใช้สิทธิตามธรรมนูญของชาวบ้านและชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรและหาประโยชน์จากทรัพยากร 
 ข้อ ๙๔ สภากลางจังหวัด และตําบล มีส่วนร่วมในการปฏิรูปโครงสร้างอํานาจรัฐในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นที่ย่ังยืน และแบบองค์รวม 
 ข้อ ๙๕ รฐั และอปท. ไม่เป็นผู้มีสิทธิเด็ดขาดในการให้อนุญาตกระทําการใดๆ ในการใช้สอย 
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น นอกจากมีกระบวนการฟังความเห็นจากประชาชนใน
ชุมชนที่กระทาอย่างโปร่งใส และรอบด้าน 
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 ข้อ ๙๖ สภากลางของตําบล มีหน้าที่ส่งเสริม และสนับสนุนให้ความรู้แก่ชุมชนได้อย่าง
ถูกต้องในการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
 ข้อ ๙๗ ประชาชนมีหน้าที่ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของตนเองอย่างเสมอภาค 

หมวด ๘ 
ด้านการรับรูข้อ้มูล การเขา้ถึง และการกระจายขา่วสาร 

หลักการ 
 ข้อ ๙๘ เสริมสร้างค่านิยมประชาธิปไตยที่รู้เทา่ทัน ด้วยการปรับความคิดของประชาชนให้
เป็นพลเมืองคุณภาพ ให้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ โดยทําภารกิจให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่รอบด้าน 
หลากหลายลุ่มลึกเช่ือมโยงและสมดุล 
 ข้อ ๙๙ เปิดโอกาสให้มีการโต้เถียงกันอย่างมีวุฒิภาวะจากทุกกลุ่มความคิด เพ่ือให้ประชาชน
มีข้อสรุปทีส่มเหตุสมผลในการตัดสินใจ ไม่ตกเป็นเหย่ือของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงที่แสวงหาอํานาจทั้งทาง
การเมืองและเศรษฐกิจ 
 ข้อ ๑๐๐ เปิดพ้ืนที่ให้แก่ประชาชนท่ีขาดโอกาสเคยถูกละเลย ให้ได้สิทธิ มีเสียงในฐานะ
พลเมืองที่เท่าเทียม 
 ข้อ ๑๐๑ ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณะ โดยได้รับทรัพยากรอย่างพอเพียงและมั่นคง 
เป้าหมาย 
 ข้อ ๑๐๒ สื่อแบบมีส่วนร่วม โดยประชาชนเข้าถึงสื่อ แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ได้อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน 
 ข้อ ๑๐๓ ประชาชนเป็นเจ้าของเวทีสาธารณะของสื่อ วางแผน บริหาร ตัดสินใจ และผลติ
เน้ือหาสาระด้วยตนเอง โดยเน้ือหาสาระหลากหลาย มาจากหลายทิศทาง 
มาตรการ 
 ข้อ ๑๐๔ สภากลางของตําบล ต้องสนับสนุนการต้ังสถานีวิทยุชุมชน ที่ปลอดจากการโฆษณา 
โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 ข้อ ๑๐๕ ชุมชนต้องมีคณะกรรมการบริหารจัดการหอกระจายข่าว ที่มาจากหลากหลายกลุ่ม
คนและทุกกลุม่สามารถใช้บริการหอกระจายข่าวได้อย่างเสมอภาค 
 ข้อ ๑๐๖ สภากลางของตําบล และสถานศกึษาต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้การรับสาร การ
สื่อสาร ทีท่ันต่อสถานการณ์โลก 
 ข้อ ๑๐๗ สภากลางของตําบล ต้องสนับสนุนการจัดทําศูนย์ข้อมูลชุมชนที่ครบวงจรเป็น
ปัจจุบันที่ทุกคนเข้าถึงและสามารถนาไปใช้ได้ 
 ข้อ ๑๐๘ ระบบการสื่อสารมวลชนของรัฐ และเอกชน ทั้งวิทยุ และโทรทศัน์ จะต้องให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในด้านเน้ือหา และรูปแบบการจัดทารายการได้ เช่น มีเน้ือหาสาระของชุมชนท่ีมีความ
หลากหลายทางด้านวัฒนธรรม และชาติพันธ์ุ 
 ข้อ ๑๐๙ รัฐจะต้องจัดสรรรายได้จากการให้สัมปทานระบบสื่อสารมวลชนของรัฐ ทั้งจาก
วิทยุและโทรทศัน์อุดหนุนแก่ชุมชนท้องถิ่นให้ทําระบบการสื่อสารของชุมชน 
 
 



152 
 

หมวด ๙ 
บทเฉพาะกาล 

 ข้อ ๑๑๐ บรรดาการใดๆ ที่รบัรองไว้ในธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ ฉบับที่ ๑ 
พุทธศักราช ๒๕๕๕ ว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ มาตรา ๗๘(๓) และมาตรา ๘๗ รวมทั้งการกระทําที่เก่ียวข้องกับกรณี
ดังกล่าว ไม่ว่าก่อนหรือหลังวันที่ประกาศใช้ธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ ให้ถือว่าการกระทํา
น้ันชอบด้วยธรรมนูญฉบับน้ี 
 ข้อ ๑๑๑ กําหนดให้คระกรรมการสภากลางของจังหวัดอํานาจเจริญ เป็นคณะกรรมการดํารง
ไว้ซึ่งธรรมนูญฉบับน้ี มีวาระ ๔ ปี 
 ข้อ ๑๑๒ คณะกรรมการดํารงไว้ซึ่งธรรมนูญฉบับน้ี สามารถแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้
ตามความเหมาะสม และสามารถออกข้อบัญญัติประกอบธรรมนูญฉบับน้ีได้ พร้อมสรรหาผู้ปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัติดังกล่าว 
 ข้อ ๑๑๓ เน้ือหาในธรรมนูญประชาชนฅนอานาจเจริญฉบับน้ี สามารถแก้ไขเพ่ิมเติมได้ โดย
ความเห็นชอบจากการประชุมใหญ่สามญัประจําปีของสภาประชาชนระดับจังหวัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๙๐ แต่ต้องไมข่ัดกับข้อบัญญติัเดิมที่มีอยู่ และกําหนดให้แก้ไขเพ่ิมเติมได้หลังจากวันที่ประกาศใช้ไป
แล้วไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน 
 ข้อ ๑๑๔ เหตุผลในการจัดทาํธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการ
วางกรอบระเบียบกติกาของชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีที่เก่ียวข้อง สาหรับใช้เป็น
มาตรการปฏิบัติเพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน เป็นกรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา และการดําเนินการที่เก่ียวข้องกับชุมชน อนาคตจะมีการยกร่างธรรมนูญ
ประชาชนฅนอํานาจเจริญ เป็นพระราชบัญญัติจังหวัดจัดการตนเอง โดยจะให้มีประชาชนรักษาการใน
พระราชบัญญัติน้ี ต่อไป 
  
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 



 
 บันทึกหลักการและเหตุผล  

ประกอบรา่งพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง  
พ.ศ. ….  

----------------------------  
หลักการ  

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง  
เหตุผล  

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๘ (๓) กําหนดให้รัฐต้องกระจายอํานาจให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น
และ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้
ทั่วถึงและเท่า เทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดย คํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดน้ัน แต่เน่ืองจากปัจจุบันยังไม่มี
กฎหมายรองรับหลักการ ดังกล่าว อีกทั้งการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
รูปแบบปัจจุบันตามที่กําหนดใน กฎหมายต่าง ๆ ยังไม่ส่งเสริมให้เกิดการกระจายอํานาจไปสู่ท้องถิ่น
อย่างแท้จริง ดังน้ัน เพ่ือให้การปกครอง ส่วนท้องถิ่นบรรลุเจตนารมณ์ของรัฐธรรมแห่งราชอาณาจักร
ไทย มาตรา ๒๘๑ ที่ต้องการให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ภายใต้หลักความเป็นรัฐเด่ียวตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ตลอดจนเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ เกิดขึ้นกับกลไกการปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปัจจุบัน อันจะนําไปสู่การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทํา
บริการสาธารณะ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาใน พ้ืนที่เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดใหญ่ ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดน้ัน จึงจําเป็นต้องตรา พระราชบัญญัติน้ี  



155 
 

ร่าง  
พระราชบญัญติั  

การบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. ....  
-----------------------  

....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

........................................................  
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง  
พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญติับางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหก้ระทําได้โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติ ของกฎหมาย  

……………………………………………………………………………………………………………………  
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครอง

ตนเอง พ.ศ. ....”  

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป็นต้นไป  

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ี  

“จังหวัดปกครองตนเอง” หมายความว่า จังหวัดที่มีความพร้อมโดยประชาชนใน
จังหวัดได้ แสดงเจตนารมณ์เพ่ือจังต้ังเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ทั้งจังหวัดตามหลัก
แห่งการปกครอง ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ให้การรับรอง  

“เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลตามพระราชบัญญัติน้ี  

 “องค์การบริหารส่วนตําบล” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตําบลตาม
พระราชบัญญัติ น้ี  

 “พระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังจังหวัดปกครอง
ตนเอง  

“ผู้ว่าการจังหวัด” หมายความว่า ผู้ว่าการจังหวัดปกครองตนเอง  

“จังหวัด” หมายความว่า จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า จังหวัดปกครองตนเอง เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบลตามพระราชบัญญัติน้ี  
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“สมัชชาพลเมอืง” หมายความว่า กระบวนการที่ให้ประชาชนภายในเขตองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันถกแถลงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อเท็จจริง 
หรือสภาพปัญหาอย่างสมานฉันท ์เก่ียวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สภาพเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม 
สภาพแวดล้อม และสภาพการเมืองการปกครองเพ่ือนําไปสู่ข้อเสนอแนะหรือแนวนโยบายพ้ืนฐาน
ระยะยาวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม  

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติน้ีแล้วแต่กรณ ี 

“คณะกรรมการประสานแผน” หมายความว่า คณะกรรมการประสานแผนและทศิ
ทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า ผู้ว่าการจังหวัด 
นายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารสว่นตําบลตามพระราชบัญญัติน้ี  

“สมาชิกสภาทอ้งถิ่น” หมายความว่า สมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเอง สมาชิก
สภาเทศบาลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  

มาตรา ๔ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอ่ืนใดที่อ้างถึง
จังหวัด อําเภอ ตําบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล ให้ถือว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งน้ัน อ้างถึงจังหวัดปกครองตนเอง เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตําบล ตามพระราชบัญญัติน้ีแล้วแต่กรณีเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัติน้ี  

มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรกัษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให้มีอํานาจออก 
กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี  

กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบน้ัน เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้
บังคับได้  

หมวด ๑  

บททั่วไป  
-----------------------------  

มาตรา ๖ เมื่อประชาชนในจังหวัดใดมคีวามพร้อมตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน
จังหวัดน้ันมีสทิธิจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเอง โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังตามพระราชบัญญัติน้ี  

การแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนเพ่ือจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเอง ใหก้ระทําโดย
การออกเสียงประชามติ  

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังภายในจังหวัดจํานวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน มีสทิธิเข้าช่ือ
เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการจัดทําประชามติจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเอง ทั้งน้ี การออกเสียง
ประชามติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ  
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การออกเสียงประชามติต้องมีผู้มาออกเสียงเกินก่ึงหน่ึงของผู้มีสิทธิออกเสียงใน
จังหวัดน้ัน และต้องมีผลคะแนนออกเสียงประชามติจํานวนสามในห้าของผู้มาออกเสียงเห็นชอบให้
จัดต้ังจังหวัดปกครองตนเอง  

เมื่อประชาชนในจังหวัดลงประชามติเห็นชอบให้มีการจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเอง
ตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้ดําเนินการออกพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังตามพระราชบัญญัติน้ีภายในหน่ึงร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่ได้ประกาศผลการออกเสียงประชามติ  

มาตรา ๗ ให้นําความในมาตรา ๖ มาใช้บังคับกับการยุบรวม หรือการจดัต้ังจังหวัด
ปกครองตนเองโดยอนุโลม  

มาตรา ๘ เมื่อมีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเองใน
จังหวัดใดให้ถือว่าพระราชบัญญัติน้ีมผีลยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังจังหวัดน้ัน  

มาตรา ๙ ให้จงัหวัดปกครองตนเองมีฐานะเป็นนิติบุคคล ให้จังหวัดปกครองตนเอง
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

ให้จังหวัดปกครองตนเองที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติน้ีมีอาณาเขตท้องที่ตามท่ี
จังหวัดน้ันมีอยู่เดิมตามพระราชบัญญัติจัดต้ังจังหวัด  

มาตรา ๑๐ ให้จังหวัดปกครองตนเอง เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลตาม 
พระราชบัญญัติน้ี มีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การ 
บริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และงบประมาณ รวมทั้งมีอํานาจหน้าที่ในการจัดการ การ
บํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่อยู่ในเขตพื้นที่อย่างสมดุลและย่ังยืน  

มาตรา ๑๑ การกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทําเท่าที่จําเป็นและมี
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยต้อง เป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศ
เป็นส่วนรวม และจะกระทบถงึสาระสําคญัแห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นหรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญติัไว้มิได้  

หมวด ๒  

จังหวัดปกครองตนเอง  
-----------------------------  

มาตรา ๑๒ ให้การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดมีสองระดับ คือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบน ได้แก่ จังหวัดปกครองตนเองมีเขตพ้ืนที่การปกครองครอบคลุมทั้ง
จังหวัดและองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นระดับล่าง ได้แก่ เทศบาลและองค์การบริหารสว่นตําบลมีเขต
พ้ืนที่การปกครองบางส่วนของจังหวัด  

ให้จัดต้ังสภาพลเมืองขึ้นภายในจังหวัดปกครองตนเองเทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  
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มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงขึ้นในจังหวัดปกครองตนเอง เรียกว่า 
“คณะกรรมการประสานแผนและทิศทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผู้ว่าการจังหวัด
ปกครอง ตนเอง ผู้แทนสภาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเอง ผู้แทนเทศบาลและผูแ้ทนองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เพ่ือทําหน้าที่ประสานอํานาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ประสานแผนและ
ทิศทางในการพัฒนา การกําหนดโครงการ แผนงานและทศิทางการพัฒนาในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใด จะต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นน้ันเป็นสําคัญ  

มาตรา ๑๔ ให้จังหวัดปกครองตนเองมีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ
และภารกิจอ่ืนเฉพาะในส่วนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งพ้ืนที่การปกครองครอบคลุมทั้ง
จังหวัด หรือ ภารกิจที่จังหวัดปกครองตนเองเป็นผู้จัดทําจะก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดและการ
ลงทุนซึ่งเทศบาลไม่สามารถดําเนินการได้เอง หรือหากเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล
ดําเนินการจะไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์คุ้มค่าเมื่อเทียบกับการให้จังหวัดปกครองตนเองเป็นผู้จัดทํา 
หรือให้การสนับสนุนภารกิจของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลตามที่มีการร้องขอ หรืออาจ
จัดทําบริการสาธารณะอ่ืนตามความตก ลงร่วมกันกับเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล ทั้งน้ี 
ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติน้ีและพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง  

มาตรา ๑๕ ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการจัดทํา
บริการสาธารณะและภารกิจอ่ืนเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในเขตพ้ืนที่ และมีอํานาจขอให้จังหวัด
ปกครองตนเองสนับสนุนการจัดทําบริการสาธารณะหรือภารกิจอ่ืนที่จําเป็น หรืออาจจัดทําบริการ
สาธารณะอ่ืนตามความตกลงร่วมกันกับจังหวัดปกครองตนเอง ทั้งน้ี ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติน้ี
และพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง  

หมวด ๓  

การบริหารจังหวัดปกครองตนเอง  
  ----------------------------------------  

  มาตรา ๑๖ จังหวัดปกครองตนเองประกอบด้วย  
  (๑) สภาจังหวัดปกครองตนเอง  
  (๒) ผู้ว่าการจังหวัดปกครองตนเอง  
  (๓) สภาพลเมอืงจังหวัดปกครองตนเอง  

ส่วนที ่๑ 
สภาจังหวัดปกครองตนเอง  

มาตรา ๑๗ สมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเองมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ
ประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

มาตรา ๑๘ การเลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเองจะกระทําได้เมื่อได้มี
ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ังตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น  
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มาตรา ๑๙ การกําหนดเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเองให้คํานึงถึง
เขตพ้ืนที่และจาํนวนประชาชนเป็นเกณฑ์ โดยพยายามจัดให้แต่ละเขตเลอืกต้ังมีจํานวนประชาชน
ใกล้เคียงกันเทา่ที่จะเป็นไปได้ ทั้งน้ี การกําหนดเขตเลือกต้ังให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกต้ังตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง  

การเลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเองให้ถือเกณฑ์จํานวนประชาชนแต่ละ
จังหวัดปกครองตนเอง ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสดุท้ายก่อนปีที่มีการเลือกต้ัง 
โดยจังหวัดปกครองตนเองใดมีประชาชนไม่เกินห้าแสนคน ให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัด
ปกครองตนเองได้สามสิบคน จังหวัดปกครองตนเองใดมีประชาชนเกินห้าแสนคนแต่ไมเ่กินหน่ึงล้าน
คน ให้มีการเลอืกต้ังสมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเองสามสิบหกคน จังหวัดปกครองตนเองใดมี
ประชาชนเกินหน่ึงล้านคนแต่ไม่เกินหน่ึงล้านห้าแสนคน ให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัดปกครอง
ตนเองได้สี่สิบสองคน จังหวัดปกครองตนเองใดมีประชาชนเกินหน่ึงล้านห้าแสนคนแต่ไม่เกินสองล้าน
คนให้มีการเลอืกต้ังสมาชิกสภา จังหวัดปกครองตนเองได้สี่สิบแปดคน จงัหวัดปกครองตนเองใดมี
ประชาชนเกินสองล้านคนขึ้นไป ให้มีการเลอืกต้ังสมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเองได้ห้าสิบสี่คน  

มาตรา ๒๐ การเปลี่ยนแปลงเขตเลือกต้ังของจังหวัดปกครองตนเองให้เป็นไปตาม 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ังตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง  

มาตรา ๒๑ ผูม้ีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเองต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารทอ้งถิ่น  

มาตรา ๒๒ ผูม้ีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเองต้องมี 
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  

(๑) มีช่ือในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในเขตจังหวัด
ปกครอง ตนเองที่ลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหน่ึงปีจนถึงวันรับสมัครเลือกต้ัง  
  (๒) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  
  (๓) มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามประการอ่ืนกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

มาตรา ๒๓ อายุของสภาจังหวัดปกครองตนเองมีกําหนดคราวละสี่ปีนับแต่วัน
เลือกต้ังสมาชิกภาพของสมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเองเริ่มแต่วันเลือกต้ัง  
  มาตรา ๒๔ สมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเองต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่จังหวัดปกครองตนเองเป็นคู่สัญญา หรือในกิจการทีก่ระทําให้แก่
จังหวัดปกครองตนเองหรือที่จังหวัดปกครองตนเองกระทํา  

มาตรา ๒๕ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระสมาชิกภาพของสมาชิกสภา
จังหวัดปกครองตนเองสิ้นสุดลงเมื่อ  

(๑) ตาย  
(๒) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกต่อประธานสภา  
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๒  
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(๔) กระทําการอันต้องห้ามตามมาตรา ๒๔  
(๕) ขาดประชุมสภาจังหวัดปกครองตนเองสามครั้งติดต่อกันโดยไมม่ีเหตุผลอันสมควร  
(๖) สภาจังหวัดปกครองตนเองมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง เพราะมีความประพฤติ

ในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาจังหวัดปกครอง
ตนเอง โดยมีสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของสมาชิกเท่าที่มีอยู่เข้าช่ือเสนอให้สภาจังหวัด
ปกครองตนเองพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจํานวนสมาชิก
เท่าที่มีอยู่ ทั้งน้ีให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่สภาจังหวัดปกครองตนเองมีมติ  

(๗) ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตจังหวัดปกครองตนเองได้ลงคะแนนเสียงให้พ้น
จากตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น  

มาตรา ๒๖ เมื่อมีกรณีสงสัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ใดสิ้นสุดลงตามมาตรา ๒๕ 
ให้องค์กรดังต่อไปน้ีมีอํานาจสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว  
  (๑) กรณีมีเหตุสงสัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ใดสิ้นสดุลงตาม มาตรา ๒๕ (๓) ให้
เป็นอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง(๒) กรณีมี
เหตุสงสัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ใดสิ้นสุดลงตาม มาตรา ๒๕ (๔) และ มาตรา ๒๕(๕) ให้เป็น
อํานาจของนายกรัฐมนตร ี 

มาตรา ๒๗ ให้สภาจังหวัดปกครองตนเองเลือกสมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเอง
เป็นประธานสภาจังหวัดปกครองตนเองคนหน่ึง และรองประธานสภาจังหวัดปกครองตนเองสองคน 
และให้เลือกสมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเองคนหน่ึงเป็นเลขานุการสภาจังหวัดปกครองตนเอง และ
ให้หัวหน้าสํานักงานกิจการสภาจังหวัดปกครองตนเองคนหน่ึงเป็นผู้ช่วยเลขานุการสภาจังหวัด
ปกครองตนเองและให้สภาจงัหวัดปกครองตนเองมีอํานาจเลือกสมาชิกของสภาต้ังเป็น
คณะกรรมาธิการประจําสภา เพ่ือกระทํากิจการพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ใน
อํานาจหน้าที่ของสภาแล้วรายงานต่อสภา  

ให้สภาจังหวัดปกครองตนเองมีอํานาจในการออกข้อบังคับเก่ียวกับการเลือกและ
การปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภา รองประธานสภา เรื่องหรือกิจการอันเป็นอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณาข้อบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา การ
อภิปราย การลงมติ การบันทึกการลงมติ การเปิดเผยการลงมติ การต้ังกระทู้ถาม การเปิดอภิปราย
ทั่วไป การรักษาระเบียบและความเรียบร้อยของการประชุมสภาและการอ่ืนที่เก่ียวข้อง รวมทั้งมี
อํานาจในการตราข้อบังคับเก่ียวกับประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเอง  

มาตรา ๒๘ ให้มีสํานักงานกิจการสภาจังหวัดปกครองตนเองทําหน้าที่เป็นฝ่าย
เลขานุการของสภาและเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระจากสํานักงานจังหวัดปกครองตนเองในการ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการอ่ืน ทั้งน้ีตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง  

ให้สํานักงานกิจการสภาตามวรรคหน่ึง ทําหน้าที่ธุรการของสภาและส่งเสริม
สนับสนุนกิจการของสภา ทั้งน้ีอํานาจหน้าที่ของสํานักงานกิจการสภาให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกาจัดต้ัง  
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มาตรา ๒๙ ให้สภาจังหวัดปกครองตนเองมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี  
(๑) ให้ความเหน็ชอบแผนพัฒนาจังหวัดปกครองตนเองเพ่ือเป็นแนวทางในการ

บริหารกิจการของจังหวัดปกครองตนเอง  
(๒) พิจารณาและให้ความเหน็ชอบร่างข้อบัญญัติ ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยงบประมาณ

รายจ่ายประจําปี และร่างข้อบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ว่าการจังหวัดปกครองตนเอง ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย นโยบาย และแผนพัฒนาจังหวัดปกครองตนเอง  
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือ รวมตลอดทั้งช้ีแจงทําความเข้าใจแก่

สภาพลเมือง  
(๕) อนุมัติงบประมาณอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของสภาพลเมืองเป็นเงิน 

อุดหนุนทั่วไปตามที่ผู้ว่าการจังหวัดปกครองตนเองเสนอ  
(๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบตามที่สภาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเองเสนอ  
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอ่ืน 

มาตรา ๓๐ ให้ประธาน รองประธานและสมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเอง ได้รับ 
เงินเดือนเงินประจําตําแหน่ง เงินค่าตอบแทนหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนตามที่กําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกาจัดต้ัง  

  มาตรา ๓๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ีหรอืตามกฎหมายอ่ืน ให้
สมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเองเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  

ส่วนที ่๒  

ผู้ว่าการจังหวัด  
มาตรา ๓๒ ผูว่้าการจังหวัดมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน  
การเลือกต้ังผู้ว่าการจังหวัดให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยใช้

เขตจังหวัดปกครองตนเองเป็นเขตเลือกต้ัง  
  ในการลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้ว่าการจังหวัด ให้ผู้สมัครรบัเลือกต้ังเสนอช่ือบุคคลที่
จะดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าการจังหวัด โดยเสนอช่ือได้ไม่เกินตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดและต้องมี
หลักฐานทีแ่สดงให้เห็นว่าบุคคลดังกล่าวพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ และให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าวในวันที่ลงสมัครรับเลือกต้ัง  

มาตรา ๓๓ ผูว่้าการจังหวัดอาจแต่งต้ังรองผู้ว่าการจังหวัดจากผู้ซึ่งมิใช่สมาชิกสภา
จังหวัดปกครองตนเองตามจํานวนดังต่อไปนี้  
  (๑) ในกรณทีี่สภาจังหวัดปกครองตนเองมีสมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเองสามสิบ
คน ใหแ้ต่งต้ังรองผู้ว่าการจังหวัดได้ไม่เกินสามคน  
  (๒) ในกรณทีี่สภาจังหวัดปกครองตนเองมีสมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเองสามสิบ
หกคนหรือสี่สบิสองคน ให้แต่งต้ังรองผู้ว่าจังหวัดได้ไม่เกินสี่คน  
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  (๓) ในกรณทีี่สภาจังหวัดปกครองตนเองมีสมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเองสี่สิบ
แปดคนหรือห้าสิบสี่ ให้แต่งต้ังรองผู้ว่าการจังหวัดได้ไม่เกินห้าคน ผู้ว่าการจังหวัดอาจแต่งต้ัง
เลขานุการผู้ว่าการจังหวัด และที่ปรึกษาผู้ว่าการจังหวัดจากผู้ที่มิได้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐและสมาชิกสภาพลเมือง เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารงานของจังหวัด
ปกครองตนเองตามที่ผู้ว่าการจังหวัดมอบหมายได้ตามเกณฑ์จํานวน ดังต่อไปน้ี  

ให้นําบทบัญญติัว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ว่าการตาม
พระราชบัญญัติน้ี มาใช้บังคับกับรองผู้ว่าการโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๔ คุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามผู้มีสทิธิเลือกต้ัง ให้เป็นไปตามมาตรา 
๒๑ แห่งพระราชบัญญัติน้ี  

มาตรา ๓๕ คุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังให้เป็นไป
ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติน้ี  

มาตรา ๓๖ ผูว่้าการจังหวัดมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกต้ัง 
แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสองวาระมิได้  

มาตรา ๓๗ ผูว่้าการจังหวัด รองผู้ว่าการจังหวัด ต้องไม่กระทําการฝ่าฝนืมาตรา ๒๔  

มาตรา ๓๘ ผูว่้าการจังหวัดจังหวัดพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ  
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ  
(๒) ตาย  
(๓) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อนายกรัฐมนตร ี 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๒  
(๕) กระทําการฝ่าฝืนมาตรา ๒๔  
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคกุ  
(๗) ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตจังหวัดปกครองตนเองมีจํานวนไม่น้อยกว่าห้า

พันคน มีสทิธิเข้าช่ือเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เมื่อเห็นว่าผู้ว่าการจังหวัดไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไป 
โดยต้องระบุพฤติการณ์ที่กลา่วหาว่าผู้ว่าการจังหวัดกระทําผิดเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน  

เมื่อมีกรณีสงสยัเก่ียวกับความเป็นผู้ว่าการจังหวัดสิ้นสุดลงตาม (๔) ให้อํานาจ 
คณะกรรมการการเลือกต้ังตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ังทําการสอบสวนและวินิจฉัย
โดยเร็วหรือสิ้นสุดลงตาม (๕) ให้อํานาจนายกรัฐมนตรีทําการสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็วคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการดังกล่าวหรือคําวินิจฉัยของนายกรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด  

ในระหว่างที่ไม่มีผู้ว่าการจังหวัด ให้หัวหน้าสํานักงานจังหวัดปกครองตนเองปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ว่าการจังหวัดเท่าที่จําเป็นได้เป็นการช่ัวคราว จนถึงวันประกาศผลการเลือกต้ังผู้ว่าการ
จังหวัด ทั้งน้ีตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง  

มาตรา ๓๙ รองผู้ว่าการจังหวัดพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ  
  (๑) ผู้ว่าการจังหวัดพ้นจากตําแหน่ง  
  (๒) ผู้ว่าการจังหวัดมีคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง  
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  (๓) ตาย  
  (๔) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อผู้ว่าการจังหวัด  
  (๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๒  
  (๖) กระทําการฝ่าฝืนมาตรา ๒๔  
  (๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคกุ  

กรณีมีเหตุแห่งการพ้นจากตําแหน่งตาม (๕) และ (๖) ให้นําความในวรรคสองของ
มาตรา ๓๘ มาใช้บังคับโดยอุโลม  
  เมื่อรองผู้ว่าการจังหวัดพ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าการจังหวัดอาจแต่งต้ังบุคคลดํารง
ตําแหน่งแทนตําแหน่งที่ว่างลง  

  มาตรา ๔๐ ให้ผู้ว่าการจังหวัด มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี  
  (๑) กําหนดนโยบายและการบริหารจังหวัดปกครองตนเองโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย  
  (๒) พิจารณาและออกประกาศของจังหวัดปกครองตนเองในกรณีที่พระราชบัญญัติน้ี
หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้กิจการใดต้องเป็นอํานาจหน้าที่ของจังหวัดปกครองตนเอง  
  (๓) ประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดปกครองตนเอง ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภา
จังหวัดปกครองตนเอง  
  (๔) สั่ง อนุญาต อนุมัติเก่ียวกับกิจการของจังหวัดปกครองตนเอง  
  (๕) ให้การสนับสนุน ให้คําปรึกษาและแนะนําการบริหารงานของเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตจังหวัดปกครองตนเอง  
  (๖) แต่งต้ังและถอดถอนรองผู้ว่าการจังหวัด เลขานุการผูว่้าการจังหวัด เลขานุการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ปรึกษาผู้ว่าการจังหวัดและที่ปรึกษารองผู้ว่าราชการ  
  (๗) บริหารงานตามท่ีคณะรฐัมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
  (๘) วางระเบียบเพ่ือให้กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นไป
โดยเรียบร้อย  
  (๙) วางระเบียบการเงิน การคลัง การงบประมาณ การทรพัย์สิน การจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้าง การบริหารบุคคล และการพัสดุของจังหวัดปกครองตนเอง  
  (๑๐) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ  
  (๑๑) พิจารณาอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของสภาพลเมืองเป็นเงินอุดหนุน
ทั่วไป ไม่น้อยกว่าร้อยละหน่ึงของงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
  (๑๒) อํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง หรือตามที่
กฎหมายอ่ืนกําหนด  

มาตรา ๔๑ ให้ผู้ว่าการจังหวัดปกครองตนเองเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเจ้าหน้าที่
ของจังหวัดปกครองตนเอง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของจังหวัดปกครองตนเอง และให้มี
อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม ทั้งน้ีเว้นแต่พระราชบัญญัติน้ีจะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน
  มาตรา ๔๒ ให้ผู้ว่าการจังหวัดรองผู้ว่าการจังหวัด เลขานุการผู้ว่าการจังหวัด 
เลขานุการรองผู้ว่าการจังหวัด ที่ปรึกษาผู้ว่าการจังหวัดและที่ปรึกษารองผู้ว่าการจังหวัดได้รับ
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เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง เงินค่าตอบแทนหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนตามที่กําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกาจัดต้ัง  

มาตรา ๔๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ีหรอืตามกฎหมายอ่ืน ให้ผู้ว่า
การจังหวัดและรองผู้ว่าการจังหวัดเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  

ส่วนที ่๓  

สภาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเอง  
มาตรา ๔๔ ให้มีสภาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเองมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม

และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
ระดับท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยบุคคลผู้มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากองค์กร ภาคชุมชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาชีพ ภาค
วิชาการ และภาคส่วนอ่ืนที่เป็น ประโยชน์ในการดําเนินงานของสภาพลเมือง มีจํานวนสมาชิกสภา
พลเมืองเท่าที่จะพึงมีตามท่ีกําหนดในข้อบัญญัติ โดยคํานึงถึงสัดส่วนความเท่าเทียมระหว่างเพศ กลุ่ม
ชาติพันธ์ุ และผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย ทัง้น้ี คุณสมบัติ จํานวน หลักเกณฑ์ วิธีการ
ได้มาและการพ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาพลเมือง ใหเ้ป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง  

ให้สมาชิกสภาพลเมืองได้รับเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนอย่างอ่ืน ตามท่ีกําหนดโดย 
ข้อบัญญัติจากงบประมาณของสภาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเอง  

สมาชิกสภาพลเมืองต้องไม่กระทําการฝ่าฝืนมาตรา ๒๒ โดยอนุโลม  

มาตรา ๔๕ วาระของสมาชิกสภาพลเมืองมกํีาหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งต้ัง  
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาพลเมืองเร่ิมต้ังแต่วันที่ได้รับการสรรหา  

มาตรา ๔๖ สภาพลเมืองมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี  
(๑) กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เช่น ด้าน

เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านอ่ืนร่วมกับผู้ว่า
การจังหวัดและสภาจังหวัดปกครองตนเอง  

(๒) ติดตามตรวจสอบการดําเนินการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ให้เป็นไปตาม 
ทิศทางและแผนการพัฒนาท้องถิ่นตาม (๑) 

(๓) เสนอช่ือบุคคลเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ  
(๔) ประสานการดําเนินงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามแนวนโยบาย

และแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(๕) ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางและการทํา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นตาม (๑) การติดตามตรวจสอบการดําเนินการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นตาม 
(๒) รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้หรือการศึกษาประชาธิปไตย  

(๖) จัดประชุมสมัชชาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเองเพ่ือวัตถุประสงค์ตาม (๑) และ 
(๒) อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง  
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(๗) หน้าที่อ่ืนตามที่กําหนดในข้อบัญญัติ  

ในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาพลเมืองตามพระราชบัญญัติน้ี ให้สภาพลเมืองมีหนังสือ
ให้ผู้ว่าการจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลใด ช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ 
ประกอบการพิจารณาของสภาพลเมืองได้  

มาตรา ๔๗ ให้มีสํานักงานสภาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเองรับผิดชอบงานธุรการ
ของสภาพลเมือง ตลอดจนสํารวจ ศึกษาและวิเคราะห์เรื่องที่อยู่ในหน้าที่ของสภาพลเมือง พร้อมทั้ง
จัดทํารายงานประจําปีเก่ียวกับผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงานของสภาพลเมือง เพ่ือเสนอต่อ
ผู้ว่าการจังหวัด สภาจังหวัดปกครองตนเอง และสมัชชาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเอง  

หมวด ๔  

การบริหารเทศบาลหรือองค์การบริหารสว่นตําบล  
----------------------------------------  

  มาตรา ๔๘ เทศบาลประกอบด้วย  
  (๑) สภาเทศบาล  
  (๒) นายกเทศมนตรี  
  (๓) สภาพลเมอืงเทศบาล  

มาตรา ๔๙ องค์การบริหารส่วนตําบลประกอบด้วย  
(๑) สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
(๒) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  

  (๓) สภาพลเมอืงองค์การบริหารส่วนตําบล  

มาตรา ๕๐ การกําหนดจํานวนและอาณาเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลหรือ
องค์การบริหารส่วนตําบลภายในเขตจังหวัดปกครองตนเองใด ให้พิจารณาถึงจํานวนและอาณาเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบเดิมของเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาลหรืออาณาเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเดิม ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ที่เคย
ประกาศใช้บังคับในเขตจังหวัดเดิม  

จํานวนและอาณาเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลหรือองค์การบริหารสว่นตําบล
ภายในเขตจังหวัดปกครองตนเอง ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง  

มาตรา ๕๑ เพ่ือประโยชน์แก่การปกครองท้องถิ่นและการจัดทําบริหารสาธารณะที่
ทั่วถึงแก่ประชาชนในท้องถิ่น การจัดต้ัง การเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตําบลข้ึนใหม่ในเขตจังหวัดปกครองตนเอง ให้กระทําได้โดยออกเป็น
ประกาศจังหวัดปกครองตนเอง ทั้งน้ี เง่ือนไขและวิธีการใหม่ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกาจัดต้ัง  
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ส่วนที ่๑  

สภาเทศบาลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
มาตรา ๕๒ สภาเทศบาลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบลประกอบด้วยสมาชิก

สภา มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน ในเขตเลือกต้ังตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  

การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ใหใ้ช้
วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยใช้เขตเทศบาลหรือสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเป็น
เขตเลือกต้ัง  

มาตรา ๕๓ การกําหนดเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลหรือสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการ
เลือกต้ังกําหนด  

ในสภาเทศบาลใดหรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบลใด ภายในเขตจังหวัดปกครอง
ตนเองจะพึงมีจํานวนสมาชิกเท่าใดให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง  

มาตรา ๕๔ ผูม้ีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 

มาตรา ๕๕ ให้นําความในมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับกับการกําหนดคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง เป็นสมาชิกสภาเทศบาลหรือสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล โดยอนุโลม  

  มาตรา ๕๖ อายุของสภาเทศบาลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มกํีาหนดคราว
ละสี่ปีนับแต่วันเลือกต้ัง  
  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เริ่มแต่วัน
เลือกต้ัง  

มาตรา ๕๗ ให้นําความในมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ มาใช้บังคับกับการพ้นจาก
ตําแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโดยอนุโลม  

  มาตรา ๕๘ สมาชิกสภาเทศบาลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องไม่ 
กระทําการฝ่าฝืนมาตรา ๒๔ โดยอนุโลม  

มาตรา ๕๙ ให้สภาเทศบาลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแล้วแต่กรณีเลือก
สมาชิกสภาเป็นประธานสภาคนหน่ึง และรองประสภาสองคน และให้เลอืกสมาชิกสภาอีกคนหน่ึงเป็น
เลขานุการ และให้เลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ของสํานักงานกิจการสภาคนหน่ึงเป็นผู้ช่วยเลขานุการสภา  

มาตรา ๖๐ ให้มีสํานักงานกิจการสภาเทศบาลหรือสํานักงานกิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลแล้วแต่กรณี ทําหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของสภา และเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระ
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จากสํานักงานเทศบาลหรือสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการอ่ืน ทั้งน้ี ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง  

ให้สํานักงานกิจการสภาตามวรรคหน่ึง ทําหน้าที่ธุรการของสภาและส่งเสริม
สนับสนุนกิจการของสภา ทั้งน้ี อํานาจหน้าที่ของสํานักงานกิจการให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกาจัดต้ัง  

มาตรา ๖๑ สภาเทศบาลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแล้วแต่กรณี มีอํานาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้ความเหน็ชอบแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางใน
การบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน  
 (๒) พิจารณาและให้ความเหน็ชอบร่างข้อบัญญัติ ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี และร่างข้อบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  

(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือ รวมตลอดทั้งช้ีแจงทําความเข้าใจแก่
สภาพลเมืองเทศบาลหรือสภาพลเมืององค์การบริหารสว่นตําบล  

(๕) อนุมัติงบประมาณอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของสภาพลเมืองเทศบาล 
หรือ สภาพลเมืององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปตามที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นน้ันเสนอ  

(๖) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังและกฎหมายอ่ืน  
ส่วนที ่๒  

นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  

มาตรา ๖๒ นายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจากการเลือกต้ัง
โดยตรงของประชาชนในเขตเลือกต้ัง  

การเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้ใช้วิธีการออก
เสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยใช้เขตเทศบาลหรือเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแล้วแต่กรณีเป็น
เขตเลือกต้ัง  

การเลือกต้ังนายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้ถือเขตองค์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันเป็นเขตเลือกต้ัง  

มาตรา ๖๓ นายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตําบลอาจแต่งต้ังรอง 
นายกเทศมนตรีหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จากผู้ที่มิได้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐและสมาชิกสภาพลเมืองตามจํานวนที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง  

ในการลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ให ้ผู้สมัครรับเลือกต้ังเสนอช่ือบุคคลที่จะดํารงตําแหน่งรองนายกเทศมนตรีหรือรองนายกองค์การ
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บริหารส่วนตําบลแล้วแต่กรณี โดยเสนอช่ือได้ไม่เกินตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด และต้องมี
หลักฐานทีแ่สดงให้เห็นว่าบุคคลดังกล่าวพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ และให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าวในวันที่ลงสมัครรับเลือกต้ัง  

มาตรา ๖๔ ผูม้ีสิทธิเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารสว่นตําบล
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น  

  มาตรา ๖๕ ให้นําความในมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับกับการกําหนดคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
โดยอนุโลม 

  มาตรา ๖๖ นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกต้ัง แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสองวาระมิได้  

มาตรา ๖๗ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องไม่กระทําการ
ฝ่าฝืน มาตรา ๒๔ โดยอนุโลม  

มาตรา ๖๘ ให้นํา ความในมาตรา ๓๘ มาใช้บังคับกับการพ้นจากตําแหน่งของ 
นายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารสว่นตําบลโดยอนุโลม  

มาตรา ๖๙ ให้นําความในมาตรา ๓๙ มาใช้บังคับกับการพ้นจากตําแหน่งของรอง 
นายกเทศมนตรีและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโดยอนุโลม  

มาตรา ๗๐ ให้นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจและ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้  
  (๑) กําหนดนโยบายและการบริหารเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลแล้วแต่
กรณีโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย  
  (๒) พิจารณาและออกประกาศของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลแล้วแต่
กรณี ในกรณีทีพ่ระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้กิจการใดต้องเป็นอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน  
  (๓) ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลหรือแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันแลว้แต่กรณี  
  (๔) สั่ง อนุญาต อนุมัติเก่ียวกับกิจการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นน้ันแล้วแต่กรณ ี 
  (๕) แต่งต้ังและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี รองนายกองค์การบริหารสว่นตําบล 
เลขานุการนายกเทศมนตรีหรอืเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
หรือที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตําบลน้ันแล้วแต่กรณี  
  (๖) บริหารงานตามท่ีคณะรฐัมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
  (๗) วางระเบียบเพ่ือให้กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันให้เป็นไปโดย
เรียบร้อย  
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  (๘) วางระเบียบการเงิน การคลัง การงบประมาณ การทรพัย์สิน การจัดหา
ผลประโยชน์ จากทรัพย์สิน การจ้าง การบรหิารบุคคล และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น้ัน  
  (๙) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติ  
  (๑๐) พิจารณาอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของสภาพลเมืองเทศบาลหรือสภา 
พลเมืององค์การบริหารส่วนตําบลแล้วแต่กรณีเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปไม่น้อยกว่าร้อยละหน่ึงของ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
  (๑๑) อํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง หรือตามที่
กฎหมายอ่ืนกําหนด  

ส่วนที ่๓  
สภาพลเมืองเทศบาลหรือสภาพลเมืององค์การบริหารสว่นตําบล  

  มาตรา ๗๑ ให้นําบทบัญญติัว่าด้วยสภาพลเมืองตามส่วนที่ ๓ หมวด ๓ แห่ง
พระราชบัญญัติ น้ี มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับสภาพลเมืองเทศบาลหรือสภาพลเมืององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแล้วแต่กรณ ี 

หมวด ๕  
อํานาจหน้าทีข่องจังหวัดปกครองตนเอง เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล  

------------------------------  

ส่วนที ่๑  

อํานาจหน้าทีข่องจังหวัดปกครองตนเอง  
มาตรา ๗๒ จังหวัดปกครองตนเองมีอํานาจหน้าที่ทั้งปวงในการดูแลและจัดทํา

บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นและการพาณิชย์หรือการหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินและ ทรัพยากรในเขตพ้ืนที่รวมทัง้มีอํานาจในการออกข้อบัญญัติเพ่ือประโยชน์ในการ
ดังกล่าว ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนการจัดทําบริการสาธารณะ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดปกครองตนเอง  

อํานาจหน้าที่ตามวรรคหน่ึง ให้หมายรวมถึงบรรดาอํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมาย
กําหนด  

อํานาจหน้าที่ของจังหวัดปกครองตนเองตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงกิจการดังต่อไปน้ี  
  (๑) ด้านการป้องกันประเทศ  
  (๒) ด้านการคลังของรัฐและระบบเงินตรา  

(๓) ด้านการศาล  
(๔) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

มาตรา ๗๓ ให้จังหวัดปกครองตนเองมีอํานาจหน้าที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  

 จังหวัดปกครองตนเองย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และการฝึกอาชีพตาม
ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นน้ัน และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรม
ของรัฐ โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ  
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 การจัดการศึกษาอบรมภายในจังหวัดปกครองตนเองตามวรรคสอง ต้องคํานึงถึงการ 
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นด้วย  

 มาตรา ๗๔ ให้จังหวัดปกครองตนเองมีอํานาจหน้าที่ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ดังน้ี  
  (๑) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพ้ืนที่  
  (๒) การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ 
นอกเขตพ้ืนที่เฉพาะในกรณทีี่อาจมีผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ของตน  
  (๓) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพ่ือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพ้ืนที่ซึ่ง 
อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพ้ืนที ่ 
  (๔) การติดตามตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน 
ท้องถิ่น  

 การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามวรรคหน่ึงต้องให้ประชาชนในท้องถิ่น
มีส่วนร่วม  

 มาตรา ๗๕ จังหวัดปกครองตนเองมีอํานาจในการจัดทําบริการสาธารณะฝ่ายเดียว 
หรือร่วมกับกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอ่ืน
ในการจัดทําบริการสาธารณะที่จัดทําขึ้นภายในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดปกครองตนเองน้ัน หรือมีความ
เก่ียวเน่ืองจังหวัดปกครองตนเองน้ัน หรือในกรณีจัดทําขึ้นนอกเขตพ้ืนที่แต่เป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่
จังหวัดปกครองตนเองน้ัน  

 มาตรา ๗๖ ให้จังหวัดปกครองตนเองมีอํานาจในการประกอบกิจการเองฝ่ายเดียว
หรือการร่วมประกอบกิจการพาณิชย์กับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ที่มีสถานที่
ต้ังอยู่ในเขตจังหวัดปกครองตนเองน้ัน ๆ  

ส่วนที ่๒  

สํานักงานจังหวัดปกครองตนเอง 
   มาตรา ๗๗ ให้จังหวัดปกครองตนเองมีสํานักงานจังหวัดปกครองตนเองเป็นหน่วย
ธุรการ ทําหน้าที่อํานวยการและสนับสนุนภารกิจทั้งปวงตามอํานาจหน้าที่ของจังหวัดปกครองตนเอง
ขึ้นตรงต่อผู้ว่าการจังหวัด 

สํานักงานจังหวัดปกรองตนเองมีหัวหน้าสํานักงานจังหวัดปกครองตนเองทําหน้าที่
บังคับบัญชากิจการของสํานักงานจังหวัดปกครองตนเอง และเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการจังหวัดปกครองตนเอง
ในการบังคับบัญชาพนักงานเจ้าหน้าที่ของสํานักงานจังหวัดปกครองตนเอง  

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดปกครองครองตนเองให้มาจากการสรรหาของผู้ว่าการ
จังหวัด จากผู้มีความรู้ ความซื่อสัตย์สุจริตและประสบการณ์เช่ียวชาญด้านการบริหารองค์กรเป็นที่
ประจักษ์ ตลอดจนมีความเข้าใจในด้านการปกครองท้องถิ่นเป็นอย่างดี การสรรหาหัวหน้าสํานักงาน
จังหวัดปกครองตนเองให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง  
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หัวหน้าสํานักงานจังหวัดปกครองตนเองมีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปีและ
อาจได้รับสรรหาใหม่อีกได้  

เงินค่าตอบแทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดปกครองตนเองให้เป็นตามที่ผู้ว่าการจังหวัด 
กําหนด  

มาตรา ๗๘ การแบ่งส่วนองค์กรภายในสํานักงานจังหวัดปกครองตนเอง ให้เป็นไป
ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังและข้อบัญญัติ  

ส่วนที ่๓  

อํานาจหน้าทีข่องเทศบาลและองค์การบรหิารส่วนตําบล  
  มาตรา ๗๙ ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลมีความเป็นอิสระในการ
กําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลังและ
งบประมาณ รวมทั้งมีอํานาจหน้าที่ในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพที่อยู่ในเขตพ้ืนที่อย่างสมดุลและ
ย่ังยืน รวมทั้งมีอํานาจในการออกเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติเพ่ือประโยชน์ในการดังกล่าว  

มาตรา ๘๐ ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติน้ีให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล เป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเทศบาลมาตรา ๕๐ มาตรา 
๕๑ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๖ และอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
จัดต้ังอํานาจหน้าที่อ่ืนที่นอกจากวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามความตกลงร่วมกันระหว่างจังหวัด ปกครอง
ตนเองกับเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลแล้วแต่กรณี  

มาตรา ๘๑ ให้เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลมีสาํนักงานเทศบาลหรือ
สํานักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นหน่วยธุรการ ทําหน้าที่อํานวยการและสนับสนุนภารกิจทั้ง
ปวงตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นน้ัน ขึ้นตรงต่อนายกเทศมนตรีหรอืนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล แล้วแต่กรณ ี 

ให้สํานักงานเทศบาลหรือสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลมีหัวหน้าสํานักงานทํา
หน้าที่ บังคับบัญชากิจการของสํานักงานเทศบาลหรือสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและเป็น
ผู้ช่วย นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแล้วแต่กรณ ีในการบังคับบัญชาพนักงาน
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน  

ให้หัวหน้าสํานักงานเทศบาลหรือสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลใหม้าจากการ
สรรหา ของนายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแล้วแต่กรณี จากผู้มีความรู้ ความ
ซื่อสัตย์สุจริตและประสบการณ์เช่ียวชาญด้านการบริหารองค์กรเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนมีความเข้าใจ
ในด้านการปกครองท้องถิ่นเป็นอย่างดี การสรรหาหัวหน้าสํานักงานเทศบาลหรือสํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลให้เป็นไป ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง  

ให้หัวหน้าสํานักงานเทศบาลและหัวหน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลมีวาระ
ในการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการสรรหาใหม่อีกได้  
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เงินค่าตอบแทนหัวหน้าสํานักงานเทศบาลและหัวหน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล ให้เป็นตามที่นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแล้วแต่กรณีกําหนด  

หมวด ๖  
ความสัมพันธร์ะหว่างรัฐบาลกับจังหวัดปกครองตนเอง  

และจังหวัดปกครองตนเองกับเทศบาลและองค์การบรหิารส่วนตําบล  
--------------------------------------------  

ส่วนที ่๑  

ความสัมพันธร์ะหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

  มาตรา ๘๒ ให้นายกรัฐมนตรีมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติน้ีให้เป็นไปตามกฎหมาย  
 

ส่วนที ่๒  

ความสัมพันธร์ะหว่างจังหวัดปกครองตนเองกับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
  มาตรา ๘๓ เพ่ือประโยชน์แก่การจัดทําบริการสาธารณะที่มีความเกี่ยวเน่ืองกัน
หลายท้องถิ่นหรือเพ่ือความคุ้มค่าในการจัดทําบริการสาธารณะในท้องถิ่นน้ัน ให้จังหวัดปกครอง
ตนเองมีอํานาจทําความตกลงร่วมกับเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีเก่ียวข้องในการจัดทํา
บริการสาธารณะภายในเขตพ้ืนที่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประสานแผน  
  ให้จังหวัดปกครองตนเองช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําบริการสาธารณะ
ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลตามที่ได้มีการร้องขอ  

  มาตรา ๘๔ ให้จังหวัดปกครองตนเองจัดสรรรายได้จากการจัดเก็บให้แก่เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตําบลอย่างเพียงพอต่อการจัดทําบริการสาธารณะและภารกิจตามอํานาจ
หน้าที่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประสานแผน  

การจัดสรรรายได้ระหว่างจังหวัดปกครองตนเองกับเทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล ให้คํานึงถึงการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
จํานวนประชากรในท้องถิ่น และอํานาจในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล ทั้งน้ี หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขการกําหนดสัดส่วนการจัดสรรให้เป็นไปตามที่พระราช
กฤษฎีกาจัดต้ังกําหนด  

  มาตรา ๘๕ ให้จังหวัดปกครองตนเองจัดสรรงบประมาณ เป็นเงินอุดหนุนให้กับ
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลอย่างเพียงพอต่อการจัดทําบริการสาธารณะ โดยคํานึงถึงเขต
พ้ืนที่และลักษณะของพ้ืนที่ จํานวนประชากร รายได้ของท้องถิ่นน้ันประกอบด้วย  
ทั้งน้ี การจัดสรรเงินอุดหนุนตามวรรคหน่ึงต้องคํานึงถึงหลักความเสมอภาคและเป็นธรรม  
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หมวด ๗  

การคลังและรายได้ 
-------------------------------------  

ส่วนที ่๑  

หน้าทีข่องรัฐต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  มาตรา ๘๖ รัฐต้องให้การสนับสนุนการจัดทําบริการสาธารณะของจังหวัดปกครอง
ตนเอง เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล โดยคํานึงถึงหลักการจัดทําบริการสาธารณะข้ันตํ่าอย่างเท่า
เทียมกัน และต้องให้การอุดหนุนงบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสามารถในการ
จัดเก็บรายได้น้อยเพ่ือให้สามารถมีรายได้เพียงพอต่อการจัดทําบริการสาธารณะตามอํานาจหน้าที่  

ส่วนที ่๒  

คณะกรรมการบริหารภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

  มาตรา ๘๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงขึ้นตามพระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า 
“คณะกรรมการบริหารภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประกอบด้วย  
  (๑) รองนายกรัฐมนตรซีึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ  
  (๒) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อํานวยการสํานัก
งบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมสรรพสามิต และผู้ว่า
การจังหวัดทุกแห่ง  
  (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึง่นายกรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถและ 
ประสบการณ์ ด้านภาษีอากร ด้านการคลังท้องถิ่น ด้านนิติศาสตร์ และด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านละสองคน  
  (๔) กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติน้ี ได้แก่ 
นายกเทศมนตรีจํานวนเก้าคน และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนเจ็ดคน ทั้งน้ี โดยให้
ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทเลือกกันเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
นายกรัฐมนตรีกําหนด เพ่ือทําหน้าที่บริหารจัดการการจัดเก็บภาษี กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการการ
จัดเก็บภาษีและจัดแบ่งภาษี ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสัดส่วนที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติน้ี  
 

ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ีทําหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ และให้มีอํานาจ
แต่งต้ังข้าราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรเีป็นผู้ช่วยเลขานุการจํานวนสามคน 

มาตรา ๘๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปน้ี  

(๑) มีสญัชาติไทย  
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์  
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(๓) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นผู้สอนใน 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  

(๔) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  
(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่น  
(๖) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้มตํีาแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมอืง  

มาตรา ๘๙ กรรมการตามมาตรา ๘๗ (๔) พ้นจากตําแหน่งเมื่อลาออก โดยย่ืน
หนังสือลาออกต่อประธานกรรมการหรือพ้นจากการเป็นผู้บริหารท้องถิ่น  

มาตรา ๙๐ กรรมการตามมาตรา ๘๗ (๓) มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี และ
อาจได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการอีกได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน  

ถ้ากรรมการตามวรรคหน่ึงว่างลงให้แต่งต้ังกรรมการแทน และให้ผูซ้ึ่งได้รับการแต่ง
ต้ังอยู่ในตําแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  

ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งต้ังกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างตามวรรคสอง และยังมี
กรรมการเหลอือยู่เกินก่ึงหน่ึง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  

มาตรา ๙๑ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ตําแหน่งเมื่อ  

(๑) ตาย  
(๒) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ  
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย  
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘๘  
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  

มาตรา ๙๒ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึง
หน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  

ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้ที่ประชุมเลอืกกรรมการคนหน่ึงทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงให้มเีสียงหน่ึงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ระชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

มาตรา ๙๓ ให้คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้  
  (๑) จัดทําแผนการจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อ่ืนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
  (๒) กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อ่ืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (๓) กํากับการจัดแบ่งภาษีอากรและรายได้อ่ืนระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี  
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  (๔) ปรับปรุงสัดส่วนภาษีอากรและรายได้อ่ืนระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  
  (๕) เสนอแนะหรือกําหนดหลักเกณฑ์การจัดแบ่งรายได้ระหว่างจังหวัดปกครอง 
ตนเองกับเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลแก่คณะกรรมการประสานแผน  
  (๖) เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณ และ
การรักษาวินัยทางการเงิน การคลังขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (๗) เสนอแนะเก่ียวกับมาตรการการเพ่ิมรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ 
นายกรัฐมนตรี  
  (๘) เสนอแนะเก่ียวกับการจัดจัดเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย 
คํานึงถึงหลักการจัดทําบริการสาธารณะขั้นตํ่าอย่างเท่าเทียมกันต่อคณะรัฐมนตร ี 
  (๙) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอ่ืน  

มาตรา ๙๔ คณะกรรมการอาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือการดําเนินการใด ๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  

ให้นําบทบัญญติัมาตรา ๙๒ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม  

มาตรา ๙๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้คณะกรรมการมีอํานาจ
ออกคําสั่งเป็นหนังสือเรียกให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าทีข่องรัฐ ส่ง
ข้อมูลหรือเอกสาร ใด ๆ ที่เก่ียวข้องมาเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาได้ ในการน้ีอาจเรียกบุคคลใด ๆ 
มาช้ีแจงด้วยก็ได้  

ส่วนที ่๓  

ภาษีอากรและรายได้อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  มาตรา ๙๖ ให้จังหวัดปกครองตนเองมีอํานาจในการจัดเก็บภาษีและรายได้ตาม
หมวดน้ี  

ภาษีที่ใช้ฐานรว่มระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาษีอ่ืนที่มิใช่ภาษี
ท้องถิ่น เมื่อจดัเก็บแล้วให้เก็บไว้เป็นรายได้ของจังหวัดปกครองตนเองไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของ
รายได้ทั้งหมดและให้นําส่งรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสามสบิเป็นรายได้ของแผ่นดิน  

ภาษีท้องถิ่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีและตามที่มีกฎหมายกําหนด เมื่อ 
จัดเก็บแล้วให้เก็บไว้เป็นรายได้ของจังหวัดปกครองตนเองทั้งหมด  

รายได้ของจังหวัดปกครองตนเองตามหมวดน้ี รวมทั้งเบ้ียปรับที่เกิดจากการ
ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของจังหวัดปกครองตนเองไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งกระทรวงการคลังตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบอํานาจให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง ทําหน้าที่ 
จัดเก็บภาษีและรายได้ตามหมวดนี้ก็ได้ โดยหักค่าใช้จ่ายร้อยละหน่ึงของเงินภาษีที่จัดเก็บได้หรือตามที่
มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้  

มาตรา ๙๗ รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย  
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(๑) รายได้ประเภทภาษีอากร  
  (ก) ภาษีท้องถิ่น  
  (ข) ภาษีที่ใช้ฐานร่วมระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (ค) ภาษีที่รัฐจดัสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (ง) ภาษีอ่ืนๆ ตามท่ีมีกฎหมายกําหนด  
(๒) รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร  

   (ก) รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
   (ข) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ  
   (ค) รายได้จากทรัพย์สิน  
   (ง) รายได้จากการพาณิชย์หรือวิสาหกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   (จ) ค่าตอบแทนหรือค่าบริการ  
   (ฉ) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บรจิาคหรืออุทิศให้  
   (ช) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การ
ระหว่างประเทศ  
   (ซ) รายได้จากทรัพย์สินของแผ่นดินหรือรายได้จากทรัพย์สินของ
รัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการเพ่ือมุ่งหากําไรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (ฌ) รายได้จากเงินกู้ เงินลงทุน หรือการจําหน่ายพันธบัตรโดยคํานึงถึงหลัก
วินัยทางการเงินการคลัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง (ญ) รายได้
อ่ืนๆ ตามท่ีมีกฎหมายกําหนด  
  มาตรา ๙๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจจัดเก็บภาษีท้องถิ่นดังน้ี  

 (๑) ภาษีรถยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  
(๒) ภาษีค้าปลีกนํ้ามันเบนซินและนํ้ามันที่คล้ายกัน นํ้ามันดีเซลและนํ้ามนัที่คล้ายกัน 

ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเช้ือเพลิงสําหรับรถยนต์ซึ่งเก็บจากการค้าปลีกในเขตจังหวัดปกครองตนเอง 
ตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติ  

(๓) ภาษีค้าปลีกยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าปลีกในเขตจังหวัดปกครองตนเอง ตามท่ีม ี
กฎหมายบัญญติั  

(๔) ภาษีการเข้าพักโรงแรมตามที่มีกฎหมายบัญญัติ  
(๕) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น  
(๖) ภาษีสิ่งแวดล้อมตามท่ีมกีฎหมายบัญญติั  
(๗) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  
(๘) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
(๙) ภาษีบํารุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุงท้องที่  
(๑๐) ภาษีการโอนอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีการโอนอสังหาริมทรัพย์  
(๑๑) ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย  
(๑๒) ภาษีการพนัน  
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(๑๓) อากรฆ่าสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยการฆ่าสัตว์และการจําหน่ายเน้ือสัตว์  
(๑๔) ภาษีอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด  

มาตรา ๙๙ เพ่ือประโยชน์แห่งพระราชบัญญัติน้ีภาษีฐานร่วม ได้แก่  
  (๑) ภาษีเงินได้ส่วนบุคคลธรรมดา  
  (๒) ภาษีเงินได้นิติบุคคล  
  (๓) ภาษีมูลค่าเพ่ิม  
  (๔) ภาษีธุรกิจเฉพาะ  
  (๕) ภาษีสรรพสามิต  
  (๖) ภาษีสุรา  
  (๗) ภาษียาสูบ  
  (๘) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  
  (๙) ค่าภาคหลวงแร่  
  (๑๐)ภาษีอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด  

มาตรา ๑๐๐ กรณีที่รัฐเห็นสมควร รัฐจะจัดสรรภาษีอ่ืนๆ ของรัฐให้แก่จังหวัด
ปกครองตนเองก็ได้ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการทีก่ระทรวงการคลังกําหนด  

มาตรา ๑๐๑ ในการกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจในการจัดเก็บ
ภาษีและรายได้ประเภทใหม่ ต้องดําเนินการตามหลักการดังต่อไปน้ี  
  (๑) ต้องมีกฎหมายกําหนดรายได้ใดเป็นรายได้ของท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่างชัดเจน  
  (๒) ต้องคํานึงถึงสภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมของท้องถิ่น  
  (๓) ต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อส่วนราชการส่วนรวมของประเทศ  
  (๔) ต้องสามารถสะท้อนต้นทุนหรือภาระค่าใช้จ่ายด้วย  
  (๕) รายได้ประเภทใหม่ทีม่ิใช่ภาษีอาจมีอัตราที่แตกต่างกันของแต่ละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
  (๖) การจัดเก็บภาษีไม่เป็นการสร้างภาระให้กับรฐัหรือทอ้งถิ่นอ่ืน  

มาตรา ๑๐๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ประเภทอ่ืน โดยออกข้อบัญญัติ 
จัดเก็บเพ่ิมขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสิบของค่าธรรมเนียมที่มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
ดังต่อไปน้ี  
  (๑) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา  
  (๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน  
  (๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ  

มาตรา ๑๐๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ประเภทอ่ืนที่เป็นฐานร่วม โดย
ออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสิบของค่าธรรมเนียมที่มีการจัดเก็บตามกฎหมาย
ว่าด้วยการน้ันดังต่อไปน้ี  
  (๑) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้คนต่างด้าวทํางานในราชอาณาจักรไทยตาม
กฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว  
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  (๒) ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ  
มาตรา ๑๐๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจจัดเก็บค่าธรรมเนียมกิจการ

หรือบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทําหรือจัดให้มีขึ้นจากผูใ้ช้บริการโดยตราเป็นข้อบัญญัติ  
หมวด ๘  

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
-----------------------------------  

มาตรา ๑๐๕ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในจังหวัดปกครองตนเอง เทศบาลหรือ
องค์การบริหารส่วนตําบลใดเห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใด ไม่สมควรดํารง
ตําแหน่งต่อไป ให้มสีิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้น้ันพ้นจาก
ตําแหน่ง ทั้งน้ี จํานวนผู้มีสิทธิเข้าช่ือ หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าช่ือ การตรวจสอบรายช่ือ และการ
ลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  

มาตรา ๑๐๖ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิเข้าช่ือ
ร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพ่ือให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้  

จํานวนผู้มีสิทธิเข้าช่ือ หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าช่ือ รวมทั้งการตรวจสอบรายช่ือ ให้
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  

มาตรา ๑๐๗ ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีสว่นร่วมในการบริหารกิจการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ดังกล่าวได้ด้วย ทั้งน้ีตามท่ีกําหนดในข้อบัญญัติ  

มาตรา ๑๐๘ ในกรณีที่การกระทําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีผลกระทบ
ต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นในสาระสําคญั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้ง
ข้อมูลรายละเอียด ให้ประชาชนทราบก่อนกระทําการเป็นเวลาพอสมควร และในกรณีที่เห็นสมควร
หรือได้รับการร้องขอจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดให้มีการรับ
ฟังความคิดเห็นก่อนการกระทําน้ัน  

หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเหน็ตามวรรคหน่ึงอาจกําหนดเป็นข้อบัญญัติก็ได้ 

มาตรา ๑๐๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจให้ประชาชนในท้องถิ่นออกเสียง
ประชามติ เพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับการกระทําของรัฐในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน
การกระทําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อาจมีกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนใน
ท้องถิ่นในสาระสําคัญ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัติ  

มาตรา ๑๑๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการดําเนินงานต่อสภาท้องถิ่น
และประชาชนทั่วไปในเรื่องการจัดทํางบดุล งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงานในรอบปี 
เพ่ือให้สภาท้องถิ่นและประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   หมวด ๙ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  

---------------------------------  
  มาตรา ๑๑๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงในจังหวัดปกครองตนเอก เรียกว่า 
“คณะกรรมการตรวจสอบ” ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหน่ึง และกรรมการอ่ืนอีกแปดคน ซึ่ง
สภาจังหวัดปกครองตนเองให้ความเห็นชอบตามท่ีสภาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเองเสนอ โดยต้อง
คํานึงถึงสัดส่วนความเท่าเทียมระหว่างเพศด้วย  

ให้สภาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเองเสนอรายช่ือบุคคลผู้มคีวามรูแ้ละประสบการณ์
เป็นที่ประจักษ์ในด้านนิติศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร ์ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ด้าน การเงินการคลังและงบประมาณ ด้านการโยธาธิการและผังเมือง ด้านการบัญชีและการตรวจ 
สอบภายใน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และด้านอ่ืน อันเป็นประโยชน์แก่การตรวจสอบ
กิจการของจังหวัด ปกครองตนเองจากผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
น้ันด้านละสองคน  

เมื่อสภาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเองเสนอรายช่ือบุคคลตามวรรคก่อนแล้ว ให้ส่ง
รายช่ือบุคคลดังกล่าวแก่สภาจังหวัดปกครองตนเองเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้เหลือจํานวนเก้าคนเพ่ือ
แต่งต้ังเป็นกรรมการตรวจสอบ  

มาตรา ๑๑๒ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การถอดถอน การกําหนดค่าตอบแทน 
รายละเอียดเก่ียวกับการประชุม และรายละเอียดวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไป
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง  

มาตรา ๑๑๓ คณะกรรมการตรวจสอบต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเป็นอิสระและ
ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสําคัญ  

คณะกรรมการตรวจสอบต้องไม่กระทําการฝ่าฝืนมาตรา ๒๔ โดยอนุโลม  

มาตรา ๑๑๔ คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วัน
แต่งต้ังและโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินหน่ึงวาระไม่ได้  

มาตรา ๑๑๕ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการตรวจสอบการ 
ดําเนินงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างประสิทธิภาพการบริหารงาน การตรวจสอบภายในอ่ืน พิจารณาข้อ
ร้องเรียนจากประชาชน 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอรายงานการตรวจสอบต่อผู้ว่าการจังหวัดและสภา
จังหวัดปกครองตนเองอย่างน้อยปีงบประมาณละสองครั้ง  
  ให้สํานักงานกิจการสภาจังหวัดปกครองตนเองทํา หน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  
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หมวด ๑๐  

คณะกรรมการส่งเสริมการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง  
--------------------------------  

มาตรา ๑๑๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริมการ
บริหารจังหวัดปกครองตนเอง” ประกอบด้วย  

(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งกรรมการเลือกกันเองจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนหน่ึง
เป็นประธาน  

(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ.ร. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ และอธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาํนวนแปดคน ได้แก่ บุคคลซึง่มีความรู้ความเช่ียวชาญ
ในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการปกครองส่วน
ท้องถิ่นในสาขารัฐศาสตร์หรอืรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ด้านภาษีอากร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านละหน่ึงคน ทั้งน้ี การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนด  

ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง
เป็นกรรมการและเลขานุการ  

มาตรา ๑๑๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปน้ี  

(๑) มีสญัชาติไทย  
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจ้างของ

หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นผู้สอนใน 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  

(๔) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  
(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่น  
(๖) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้มตํีาแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมอืง  

มาตรา ๑๑๘ กรรมการตามมาตรา ๑๑๖ (๓) มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี และ
อาจได้รับสรรหาเป็นกรรมการอีกได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน  

ถ้ากรรมการตามวรรคหน่ึงว่างลง ให้สรรหากรรมการแทนและให้ผู้ซึ่งได้รับสรรหา
อยู่ในตําแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  

ในระหว่างที่ยังมิได้สรรหากรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างตามวรรคสอง และยังมี
กรรมการเหลอือยู่เกินก่ึงหน่ึง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  

มาตรา ๑๑๙ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ตําแหน่งเมื่อ  
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(๑) ตาย  
(๒) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ  
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย  
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒๗  
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  
มาตรา ๑๒๐ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึง

หน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  
ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ให้ที่ประชุมเลอืกกรรมการคนหน่ึงทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  
การวินิจฉัยช้ีขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงให้มเีสียงหน่ึงในการ

ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  

มาตรา ๑๒๑ ให้กรรมการได้รับเบ้ียประชุมและค่าใช้จ่ายอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๒๒ คณะกรรมการส่งเสริมการบรหิารจังหวัดปกครองตนเองมีอํานาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้  

  (๑) สนับสนุนการดําเนินการจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเองตามพระราชบัญญัติน้ี  
  (๒) สนับสนุนคณะรัฐมนตรใีนการดําเนินการยกร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังจังหวัด 
ปกครองตนเองตามมาตรา ๖ ของพระราชบัญญัติน้ี โดยต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในจังหวัดน้ันด้วย  
  (๓) สนับสนุนการโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้ีสินและเงินงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรา ๑๓๑ ของพระราชบัญญัติน้ี  
  (๔) เสนอการการจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งส่วนงาน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติน้ี  
  (๕) เสนอการจัดระบบบริหารหารงานบุคคลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี  
  (๖) เสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และคําสั่ง
ที่บังคับใช้อยู่ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติน้ีต่อคณะรัฐมนตร ี 
  (๗) กําหนดหลกัเกณฑ์อันเป็นมาตรฐานกลางเพ่ือเป็นแนวทางให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติน้ี ในการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือ
ประกาศ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ในเรื่องต่าง ๆ ข้อบังคับเพ่ือประโยชน์แก่การดําเนินงานของสภาท้องถิ่น 
การจัดทําบริการสาธารณะตามอํานาจหน้าที่ การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ 
การเงินและทรัพย์สิน การตรวจสอบภายใน การสรรหาหัวหน้าสํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน การกําหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์อย่างอ่ืนของเลขาธิการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (๘) อํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด  
  มาตรา ๑๒๓ ให้สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นสํานักงานคณะกรรมการสง่เสริมการบริหารจังหวัดปกครองตนเองจนกว่าจะมีการ
จัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารจังหวัดปกครองตนเองตามพระราชบัญญัติน้ี ซึ่งต้อง
ดําเนินการให้แล้ว เสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ผู้อํานวยการ 
สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทําหน้าที่ผู้อํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารจังหวัดปกครองตนเองจนกว่าจะมีการแต่งต้ังผู้อํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการบรหิารจังหวัดปกครองตนเองพระราชบัญญัติน้ี 
  มาตรา ๑๒๔ ให้มีสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการบรหิารจังหวัดปกครอง
ตนเอง ในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปน้ี  

  (๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ  
  (๒) รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์เก่ียวกับการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น
ท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ตามพระราชบัญญัติน้ี และข้อมลูต่าง ๆ เก่ียวกับงานของคณะกรรมการ  

  (๓) ร่วมมือและประสานงานกับราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี  
  (๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  
  (๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  

 
บทเฉพาะกาล  

-----------------------  
  มาตรา ๑๒๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนวันที่มีการจัดต้ังเป็นจังหวัดปกครองตนเอง 
เป็นผู้ว่าการจังหวัด รองผู้ว่าการจังหวัด เลขานุการผู้ว่าการจังหวัด ที่ปรึกษาผู้ว่าการจังหวัด และ
สมาชิกสภาจังหวัดปกครอง ตนเองแล้วแต่กรณี จนกว่าจะมีการเลือกต้ังผู้ว่าการจังหวัดและสมาชิก
สภาจังหวัดปกครองตนเองตาม พระราชบัญญัติน้ี  

มาตรา ๑๒๖ เมื่อได้มีการยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการต้ังจังหวัดด้วยผลของมาตรา ๖ 
แห่งพระราชบัญญัติน้ี ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทีป่ฏิบัติงานสังกัดราชการส่วนภูมิภาคซึ่งเคย
ปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัดที่ได้มีการจัดต้ังเป็นจังหวัดปกครองตนเอง แสดงความจํานงว่าจะโอนย้าย
กลับไปสังกัดหน่วยงานเดิมที่ตนสังกัดอยู่ หรือมีความประสงค์จะโอนย้ายมาสังกัดเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของจังหวัดปกครองตนเอง  
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  มาตรา ๑๒๗ ตําแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ค่าตอบแทนอย่างอ่ืน หรือสิทธิประโยชน์
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๑๑๖ ที่โอนย้ายมาสังกัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของจังหวัดปกครอง
ตนเอง จะต้องไม่น้อยกว่าสถานะเดิมของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ัน 

  มาตรา ๑๒๘ ในจังหวัดใดเมื่อมีการจัดต้ังเป็นจังหวัดปกครองตนเอง โดยมีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังตามพระราชบัญญัติน้ีแล้ว ให้กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหลายในส่วนที่พระราชบัญญัติน้ีมไิด้กําหนดให้นําบทบัญญัติน้ันมาใช้บังคับ
ภายในเขตพ้ืนที่จังหวัดเดิม ไม่มีผลใช้บังคับนับต้ังแต่วันที่ได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
ตามพระราชบัญญัติน้ี  

มาตรา ๑๒๙ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของจังหวัดปกครองตนเอง ผู้ว่าการ
จังหวัด อาจขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาปฏิบัติงานเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในสํานักงานจังหวัดปกครอง
ตนเองเป็นการช่ัวคราวได้ ทั้งน้ีเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคบับัญชาของผู้น้ัน หากมคีวามจาํเป็น กระทรวง 
ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนใดอาจส่งข้าราชการหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐมาประจํายังจังหวัด
ปกครองตนเอง เพ่ือปฏิบัติราชการในหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ก็ย่อม
กระทําได้โดยความตกลงกับจังหวัดปกครองตนเอง  
  มาตรา ๑๓๐ ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดที่ได้จัดต้ังขึ้น
ก่อนที่พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังตามพระราชบัญญัติน้ีมผีลใช้บังคับเป็นเทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ตําบลตาม พระราชบัญญัติน้ี โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น 
ที่ปรึกษา ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาของถิ่นแล้วแต่กรณี ดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น รอง
ผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผูบ้ริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บรหิารท้องถิ่นและสมาชิกสภาของถิ่นตาม
พระราชบัญญัติน้ี อยู่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ  

มาตรา ๑๓๑ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้ีสินและเงินงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล ทั้งหลายภายในเขตพื้นที่จังหวัด
เดิมไปเป็นของจังหวัดปกครองตนเอง เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลตามพระราชบัญญัติน้ี
แล้วแต่กรณ ีทั้งน้ี ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง  

  มาตรา ๑๓๒ ให้บรรดาข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่นทั้งหลายภายในเขตพื้นที่จังหวัดเดิม โอนมาเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของจังหวัด
ปกครองตนเอง เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลตามพระราชบัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี โดย
ตําแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ค่าตอบแทนอย่างอ่ืนหรือสวัสดิการของบรรดาข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
หรือเจ้าหน้าที่ที่โอนย้ายมาสังกัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของจังหวัดปกครองตนเอง เทศบาลหรือ
องค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องไม่น้อยกว่าสถานะเดิมของผู้น้ัน ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน
พระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง  

  มาตรา ๑๓๓ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติน้ี ให้อํานาจ
หน้าที่ของนายอําเภอตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้บริหาร
เทศบาล หรือ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลแล้วแต่กรณี และให้อํานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการ
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จังหวัดตามกฎหมาย ดังกล่าวเป็นอํานาจหน้าที่ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
  มาตรา ๑๓๔ ให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานันและผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติน้ีดํารง ตําแหน่งอยู่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ และใหม้ีอํานาจหน้าที่ในการช่วยเหลือ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้บริหารเทศบาล หรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตําบลแล้วแต่กรณี ในการปฏิบัติหน้าที่  

  มาตรา ๑๓๕ ในวาระเริ่มแรก ให้มกีรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๗ (๓) 
จํานวนด้านละห้าคน จนกว่าจะมีการจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเองครบสิบแห่ง  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  
 นายกรัฐมนตร ี
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