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การจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แบ่งการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ราชการ
บริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  

1. ราชการบริหารส่วนกลาง 
ราชการบริหารส่วนกลาง หมายถึง การบริหารราชการโดยส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง 

กรม รวมทั้งหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า โดยมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบก ากับดูแล 
ด้านนโยบาย และมีปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง และอธิบดีกรมต่าง ๆ ท าหน้าที่ 
น านโยบายของข้าราชการการเมืองไปปฏิบัติ 

2. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค หมายถึง การที่ราชการบริหารส่วนกลางแบ่งอ านาจในการบริหาร

บางส่วนให้แก่ข้าราชการในส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนที่ ได้มีอ านาจในการใช้ดุลพินิจตัดสินใจและ  
แก้ไขปัญหา ตลอดจนริเริ่มนโยบายต่าง ๆ ภายใต้กรอบและอ านาจที่ได้รับมอบจากราชการบริหารส่วนกลาง 
โดยการจัดรูปแบบการปกครองออกเป็นจังหวัดและอ าเภอ นอกจากนั้นแล้ว ตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 ยังได้ก าหนดให้มีต าบล และหมู่บ้านซึ่งเป็นการจัดการปกครอง 
ในระดับรองลงมาจากอ าเภอ จึงถือได้ว่าต าบลและหมู่บ้านเป็นการปกครองราชการส่วนภูมิภาคด้วย  

3. ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หมายถึง การบริหารราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยการ

ปกครองท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ โดยราชการบริหารส่วนกลางจะกระจายอ านาจบางส่วนให้แก่ประชาชนหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนมีอ านาจในการบริหารและตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการสาธารณะต่าง ๆ 
ได้ด้วยตนเองตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายมอบให้  

การจัดระเบียบราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบทั่วไป ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล และรูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
และเมืองพัทยา 

การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยมีพัฒนาการมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว มีความตื่นตัวในการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง มีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้ง  
สภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้น และเริ่มเห็น เด่นชัดขึ้นภายหลัง 
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งมีบทบัญญัติก าหนดว่า “รัฐจะต้อง



2 

กระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่ วถึงและเท่าเทียมกัน
ทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยค านึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น” และหลักการกระจายอ านาจให้แก่ส่วนท้องถิ่นนี้ได้รับการบรรจุไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ด้วย 

การกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) การถ่ายโอนภารกิจ อ านาจหน้าที่บางประการจากราชการบริหารส่วนกลางให้แก่ราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นมากขึ้น โดยก าหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เกิดการเพ่ิมขึ้นของ
งบประมาณอย่างมากโดยเฉพาะในเขตเมือง ท าให้เกิดการแข่งขันเพ่ือชิงต าแหน่งในองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นท่ีเข้มข้นและรุนแรงมากข้ึน  

แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ผ่านมา จะได้ก าหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงิน   
การคลัง และได้มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นเป็นจ านวนมากก็ตาม แต่ใน 
ความเป็นจริงแล้วกลับพบว่า มีปัญหาส าคัญหลายประการที่ท าให้การกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังไม่บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์เท่าที่ควร   

 
ปัญหาส าคัญของการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย  

ปัญหาส าคัญของการปกครองท้องถิ่น ได้แก่  
1. ปัญหาทางด้านโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ปัญหาโครงสร้างภายในที่เกิดจาก

การที่ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ไม่ต้องรับผิดชอบต่อสภาท้องถิ่น ท าให้
ผู้บริหารท้องถิ่นมักไม่สนใจรับฟังความคิดเห็นของสภาท้องถิ่น อีกทั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นมักเป็น  
กลุ่มเดียวกัน ส่งผลให้สภาท้องถิ่นถูกลดความส าคัญลง มีผลกระทบต่อการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน 

2. ปัญหาด้านการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ เช่น การทับซ้อนของภารกิจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับราชการบริหารส่วนภูมิภาค ปัญหาติดขัดด้านกฎหมายในการปฏิบัติงาน ปัญหาอัตราก าลั ง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

3. ปัญหาด้านการคลังท้องถิ่น เช่น โครงสร้างการบริหารทางการคลัง ความอิสระทางการคลัง  
ด้านการก าหนดรายได้ ความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจ และเกณฑ์การจัดประเภทภาษีที่ไม่เหมาะสมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต่าง ๆ เป็นต้น 

4. ปัญหาในการบริหารงานบุคคล เช่น อัตราก าลังไม่เพียงพอกับภารกิจที่รับผิดชอบ ขาดความก้าวหน้า 
ในอาชีพ และความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เป็นต้น 

5. ปัญหาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมแต่เพียงรูปแบบ ยังไม่ได้มีส่วนร่วม
อย่างแท้จริง เช่น การเข้ามามีส่วนร่วมโดยไม่เข้าใจในแนวทางปฏิบัติในการมีส่วนร่วม ขาดรูปแบบการมีส่วนร่วม 
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ที่ท าให้ประชาชนเกิดความเป็นพลเมือง และมาตรการทางกฎหมายที่ไม่เกื้อหนุนต่อการมีส่วนร่วมของ  
ภาคประชาชน  

6. สภาพปัญหาของกระบวนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากเกินไปโดยฝ่ายการเมืองและฝ่ายปกครอง ท าให้การก าหนดนโยบายไม่สอดคล้อง
กับความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในชุมชน (นครินทร์  เมฆไตรรัตน์ และคณะ, 2552, น. 131-134) 

แนวความคิดเรื่อง “จังหวัดจัดการตนเอง” เป็นแนวความคิดหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเพ่ือแก้ไขปัญหา 
ที่ท าให้การกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาไม่ประสบความส าเร็จ โดยแนวความคิด
เรื่องจังหวัดจัดการตนเองนี้ เริ่มต้นขึ้นใน พ.ศ. 2551 จากแนวความคิด “การพ่ึงพาตนเอง” ในเรื่องเกษตร
ชุมชน เช่น ป่าชุมชนและเกษตรทางเลือก ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นมายาวนานและกระจายอยู่ทั่วประเทศ 
ร่วมกับการน าบทเรียนวิกฤตทางการเมืองในช่วง พ.ศ. 2547–2549 เข้ามาเป็นประเด็นการพูดคุยในเวทีของ 
ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวเพ่ือพัฒนาสังคม ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2552 ได้เริ่มมีการน าแนวความคิด “จังหวัด
จัดการตนเอง” มาเป็นประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นของการเมืองท้องถิ่น แนวคิดในการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือปรับเปลี่ยนโครงสร้างการปกครองท้องถิ่น โดยน าแนวความคิดการพ่ึงพาตนเองมาบูรณาการ  
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว (ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ และเนติลักษณ์ นีระพล, 2555, น. 37) 

หลังจากนั้น แนวความคิดเรื่องจังหวัดจัดการตนเองได้ถูกกล่าวถึง ในเวทีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย (คปร.) ที่มีนายอานันทน์  ปันยารชุน เป็นประธาน ซึ่งตั้งขึ้นใน
สมัยรัฐบาลที่มีนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีข้อเสนอให้มีการกระจายอ านาจจากส่วนกลาง
ไปสู่ส่วนท้องถิ่นมากขึ้น ให้ราชการส่วนกลางมีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะด้านการต่างประเทศ  
ด้านการป้องกันประเทศ การดูแลความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยภาพรวม การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ 
การบริหารเศรษฐกิจมหภาค การด าเนินกระบวนการในระบบยุติธรรม และการจัดให้มีสวัสดิภาพพ้ืนฐาน
ส าหรับประชาชนในประเทศ และให้ท้องถิ่นมีอ านาจอย่างเต็มที่ในการพัฒนาท้องถิ่น การรักษาความสงบ  
การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของคนในท้องถิ่น ราชการบริหารส่วนกลางมีอ านาจในการก ากับดูแลการบริหาร
จัดการของท้องถิ่นเท่าที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น (ส านักงานปฏิรูป, 2554, น. 157) ส่งผล
ให้เกิดกระแสเรียกร้องให้มีการจัดตั้งจังหวัดจัดการตนเองขึ้นอีกในหลายจังหวัดทั่วประเทศ โดยมี 26 จังหวัด 
ที่ประกาศความพร้อมที่จะเสนอร่างกฎหมายสู่การเป็นจังหวัดจัดการตนเอง เช่น กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ 
ภูเก็ต และปัตตานี เป็นต้น (“8 จังหวัดจัดการตนเอง : เมื่อรากหญ้าประชาชนท้าทายอ านาจรัฐ”, 2556, น. 3)   

เมื่อกระแสเรียกร้องให้มีการจัดตั้งจังหวัดจัดการตนเองมีเพ่ิมมากขึ้น คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
(คปก.) จึงได้ท าการศึกษาปัญหาของการปกครองท้องถิ่นและพัฒนา “ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัด
ปกครองตนเอง พ.ศ. ....” เพ่ือเป็นกฎหมายกลางในการปรับปรุงโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนด
โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ ความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบจังหวัดปกครองตนเองกับ
ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง และส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วม 
ของประชาชนให้เข้ามาบริหารจัดการท้องถิ่นให้เป็นไปตามความต้องการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน  มีระบบ
การตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการกระจายอ านาจอย่างแท้จริง 
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ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. .... ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย มีสาระส าคัญ คือ 

1. ประชาชนจังหวัดใดที่มีความพร้อมตามเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น มีสิทธิแสดง
เจตนารมณ์เพ่ือจัดตั้งจังหวัดปกครองตนเองได้โดยการออกเสียงประชามติ  โดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ภายในจังหวัดจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน เข้าชื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการจัดท าประชามติ ในการ
ออกเสียงประชามติต้องมีผู้มาออกเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิออกเสียงในจังหวัดนั้น ต้องมีผู้เห็นชอบให้จัดตั้ง
จังหวัดปกครองตนเองจ านวน 3 ใน 5 ของผู้มาออกเสียง และการจัดตั้งจังหวัดจัดการตนเองให้ตราเป็น 
พระราชกฤษฎีกา  

2. ก าหนดให้ยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดที่ได้จัดตั้งเป็นจังหวัดปกครองตนเอง  คือเมื่อ 
ได้ประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดปกครองตนเองในจังหวัดใดแล้ว ให้ถือว่าพระราชบัญญัตินี้ 
มีผลยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งจังหวัดนั้น ถือว่าจังหวัดปกครองตนเองนั้น เป็นราชการส่วนท้องถิ่น 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และมีอาณาเขตท้องที่ท่ีจังหวัดนั้นมีอยู่แต่เดิม 

3. ก าหนดให้การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปกครองตนเองมี 2 ระดับ โดยให้มีความเป็นอิสระ 
ในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และ
การงบประมาณ รวมทั้งมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพที่อยู่ในเขตพ้ืนที่อย่างสมดุลและยั่งยืน คือ 

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบน ได้แก่ จังหวัดปกครองตนเอง มีอ านาจในการจัดท า
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น หรือภารกิจที่จังหวัดปกครองตนเองเป็นผู้จัดท า 
จะก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดและการลงทุน ซึ่งเทศบาลไม่สามารถด าเนินการในลักษณะนี้ได้ หรือหาก
เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการจะไม่เกิดผลประโยชน์คุ้มค่า เมื่อเทียบกับการให้จังหวัด
ปกครองตนเองเป็นผู้จัดท า การพาณิชย์หรือการหาประโยชน์จากทรัพย์สินและทรัพยากรในเขตพ้ืนที่ ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดท าบริการสาธารณะในเขตพ้ืนที่จังหวัดปกครองตนเอง บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ยกเว้นด้านการป้องกันประเทศ ด้านการคลังของรัฐ 
และระบบเงินตรา ด้านกระบวนการยุติธรรม เว้นแต่การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในท้องถิ่น  และ 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง ได้แก่ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล มีเขตพ้ืนที่
การปกครองบางส่วนของจังหวัด มีอิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ  
การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลังและงบประมาณ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะและ
ภารกิจอ่ืน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในเขตพ้ืนที่ และขอให้จังหวัดปกครองตนเองสนับสนุนการจัดท า
บริการสาธารณะ หรือภารกิจอ่ืนที่จ าเป็น หรือจัดท าบริการสาธารณะอ่ืนตามความตกลงร่วมกันกับจังหวัด
ปกครองตนเอง และยังมีอ านาจในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ในเขตพ้ืนที่ตามท่ีเคยมีอ านาจหน้าที่ในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  
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4. ก าหนดให้การบริหารจังหวัดปกครองตนเอง ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ส่วน คือ  
1) สภาจังหวัดปกครองตนเอง มีอ านาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดและร่างข้อบัญญัติ 

การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ว่าการจังหวัดปกครองตนเอง และการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือ
กับสภาพลเมือง สมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเองมาจากการเลือกตั้งของประชาชน มีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ 4 ปี การก าหนดเขตเลือกตั้งและจ านวนสมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเองต้องค านึงถึงเขตพ้ืนที่  
และจ านวนประชาชน  

2) ผู้ว่าการจังหวัดปกครองตนเอง มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีอ านาจหน้าที่ใน 
การก าหนดนโยบายและการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พิจารณาและออกประกาศ ประกาศใช้แผนพัฒนา
จังหวัดปกครองตนเอง เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเจ้าหน้าที่ของจังหวัดปกครองตนเอง และรับผิดชอบใน 
การปฏิบัติราชการของจังหวัดปกครองตนเอง  

3) สภาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเอง ประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์จากองค์กร ภาคชุมชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาชีพ และภาควิชาการ มีอ านาจหน้าที่ในการ
ก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่าง ๆ การตัดสินใจทางการเมือง การจัดท า
บริการสาธารณะ จัดประชุมสมัชชาพลเมือง และการตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สมาชิกสภาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเองมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี   

5. ก าหนดให้การบริหารเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ส่วน คือ   
1) สภาเทศบาลหรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบ

แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือ อนุมัติงบประมาณอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการแก่สภาพลเมือง
เทศบาล หรือสภาพลเมืององค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาเทศบาลหรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 4 ปี  

2) นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ เช่น การก าหนด
นโยบายและการบริหารเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล การประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลหรือ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การพิจารณาอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของสภาพลเมือง
เทศบาล หรือสภาพลเมืององค์การบริหารส่วนต าบล  มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระ 
การด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 2 วาระไม่ได้ 

3) สภาพลเมืองเทศบาลหรือสภาพลเมืององค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์จากองค์กร ภาคชุมชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาชีพ และภาควิชาการ  
มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่าง ๆ การตัดสินใจ  
ทางการเมือง การจัดท าบริการสาธารณะ จัดประชุมสมัชชาพลเมือง และการตรวจสอบการใช้อ านาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาพลเมืองเทศบาลและสมาชิกสภาพลเมืององค์การบริหารส่วนต าบลมี
วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี   
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6. ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติราชการของจังหวัดปกครองตนเอง เทศบาล  
และองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามกฎหมาย  

7. ก าหนดให้มี “คณะกรรมการประสานแผนและทิศทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
ประกอบด้วย ผู้ว่าการจังหวัดปกครองตนเอง ผู้แทนสภาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเอง ผู้แทนเทศบาลและ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือท าหน้าที่ประสานอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประสานแผนและทิศทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดสรรงบประมาณระหว่างจังหวัด
ปกครองตนเอง เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลและสภาพลเมือง และมีอ านาจในการไกล่เกลี่ยระงับ 
ข้อพิพาทท่ีเกิดข้ึนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายนี้  

8. ก าหนดให้จังหวัดปกครองตนเองมีอ านาจท าความตกลงร่วมกับเทศบาลหรือองค์ก ารบริหาร 
ส่วนต าบลที่เกี่ยวข้อง ในการจัดท าบริการสาธารณะภายในเขตพ้ืนที่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประสานแผนและทิศทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
ประโยชน์แก่การจัดท าบริการสาธารณะที่มีความเกี่ยวเนื่องกันหลายท้องถิ่น หรือเพ่ือความคุ้มค่าในการจัดท า
บริการสาธารณะในท้องถิ่นนั้น  

9. ให้จังหวัดปกครองตนเองจัดสรรงบประมาณ เป็นเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอย่างเพียงพอต่อการจัดท าบริการสาธารณะ โดยค านึงถึงเขตพ้ืนที่และลักษณะของพ้ืนที่ จ านวน
ประชากร และรายได้ของท้องถิ่นประกอบด้วย และการจัดสรรต้องค านึงถึงหลักความเสมอภาคและเป็นธรรม 

10. รัฐมีหน้าที่ต้องให้การสนับสนุนการจัดท าบริการสาธารณะของจังหวัดปกครองตนเอง เทศบาล  
และองค์การบริหารส่วนต าบล โดยค านึงถึงหลักการจัดท าบริการสาธารณะขั้นต่ าอย่างเท่าเทียมกัน และต้องให้
การอุดหนุนงบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสามารถในการจัดเก็บรายได้น้อย ก าหนดให้มี 
“คณะกรรมการบริหารภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” เพ่ือท าหน้าที่บริหารจัดการ 
การเก็บภาษี ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บภาษีและจัดแบ่งภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้    

11. ก าหนดให้จังหวัดปกครองตนเองมีอ านาจในการจัดเก็บภาษีและรายได้ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่ง
แบ่งอ านาจการจัดเก็บออกเป็น 2 ประเภทหลักคือ  

1) ภาษีที่ใช้ฐานร่วมระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาษีอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษีท้องถิ่น  
เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น เมื่อจัดเก็บแล้วให้เก็บไว้เป็นรายได้
ของจังหวัดปกครองตนเองร้อยละ 70 ของรายได้ท้ังหมด และให้น าส่งรายได้ร้อยละ 30 เป็นรายได้ของแผ่นดิน 

2) ภาษีท้องถิ่นตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และตามที่มี กฎหมายก าหนด เช่น ภาษี
รถยนต์ ภาษีค้าปลีกน้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน เมื่อจัดเก็บแล้วให้เก็บไว้เป็นรายได้ของจังหวัดปกครอง
ตนเองทั้งหมด 

12. ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีส่วนร่วมในการบริหาร เช่น มีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มีสิทธิในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น และมีสิทธิในการออกเสียง
ประชามติเพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับการกระท าของรัฐในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น     
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13. ให้มี “คณะกรรมการตรวจสอบ” มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการด าเนินงานภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การใช้จ่ายเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง  
ประสิทธิภาพการบริหารงาน การตรวจสอบภายในอ่ืน ๆ และต้องเสนอรายงานการตรวจสอบต่อผู้ว่าการ
จังหวัดปกครองตนเองและสภาจังหวัดปกครองตนเองอย่างน้อยปีงบประมาณละ 2 ครั้ง 

14. ให้มี “คณะกรรมการส่งเสริมการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง” มีอ านาจสนับสนุนการด าเนินการ
จัดตั้งจังหวัดปกครองตนเอง สนับสนุนคณะรัฐมนตรีในการด าเนินการยกร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งจังหวัด
ปกครองตนเอง ตลอดจนก าหนดหลักเกณฑ์อันเป็นมาตรฐานกลางเพ่ือเป็นแนวทางให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่      

 
ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง 

1. จังหวัดจัดการตนเองขัดกับหลักความเป็นรัฐเดี่ยวหรือไม่ 
หลักความเป็นรัฐเดี่ยวเป็นหลักการส าคัญที่ถูกก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

ซึ่งก าหนดว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกไม่ได้ แม้กระทั่งในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ก็ได้ก าหนดหลักการนี้ไว้เช่นเดียวกัน อีกทั้งยังได้
ก าหนดให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จะต้องยกร่างรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมถึงการรับรองความเป็น
ราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ด้วย  

แนวความคิดจังหวัดจัดการตนเองเป็นแนวความคิดท่ีสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดทิศทางในการพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น โดยก าหนดให้กิจการด้านความมั่นคงของประเทศ การคลังของรัฐ การศาล และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยังคงอยู่ในอ านาจการด าเนินการของราชการบริหารส่วนกลางอยู่ และ เป็น
แนวความคิดที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 78 (3)  
ซึ่งก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  “กระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
ทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยค านึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น” แต่อ านาจในการป้องกันประเทศ การคลังของรัฐและระบบเงินตรา 
กระบวนการยุติธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ยังคงเป็นอ านาจของราชการส่วนกลางอยู่ อีกทั้ง
ราชการส่วนกลางยังคงมีอ านาจในการก ากับดูแลการปฏิบัติราชการของจังหวัดปกครองตนเอง เทศบาล  
และองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ แนวความคิดจังหวัดจัดการตนเองจึงไม่ขัด
กับหลักความเป็นรัฐเดี่ยว หรือเป็นแนวคิดในการแบ่งแยกประเทศแต่ประการใด      
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2. จังหวัดจัดการตนเองมีผลกระทบต่อการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือไม่ 
การจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดจัดการตนเอง ซึ่งก าหนดให้มีเพียงราชการ

บริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนท้องถิ่นเท่านั้น จึงมีผลเท่ากับว่าเป็นการยกเลิกราชการบริหารส่วน
ภูมิภาคและองค์การบริหารส่วนจังหวัดในจังหวัดปกครองตนเองนั้นด้วย จังหวัดจัดการตนเองจึงเป็นการปรับ
โครงสร้างการปกครองในระดับจังหวัดจากเดิมที่เป็นราชการส่วนภูมิภาค แบ่งอ านาจการปกครองมาจาก
ราชการส่วนกลาง (Deconcentration) ให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนที่ได้มีอ านาจในการใช้ดุลพินิจ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหา ตลอดจนริเริ่มนโยบายต่าง ๆ ภายใต้กรอบและอ านาจที่ได้รับมอบจากราชการ
บริหารส่วนกลาง เพ่ือความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ มาเป็นราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักการกระจาย
อ านาจการปกครอง (Decentralization) ซึ่งมุ่งเน้นให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของท้องถิ่นร่วมกัน มีอ านาจการตัดสินใจ และงบประมาณเป็นของตนเอง  

การจัดตั้งจังหวัดจัดการตนเองจึงมีผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและสถานะของ
ข้าราชการในสังกัดราชการส่วนภูมิภาค ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งในบทเฉพาะกาล
ของร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. .... ที่เสนอโดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
ได้ก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาไว้ โดยให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานสังกัดราชการส่วนภูมิภาค 
ซึ่งเคยปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัดที่ได้รับการจัดตั้งเป็นจังหวัดจัดการตนเอง สามารถแสดงความจ านงได้ว่าจะ
โอนย้ายกลับไปสังกัดหน่วยงานเดิมที่ตนสังกัดอยู่ หรือจะย้ายมาเป็นเจ้าหน้าที่ของจังหวัดปกครองตนเอง ซึ่ง
หากเลือกมาสังกัดจังหวัดปกครองตนเองจะได้รับต าแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์ 
ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าสถานะเดิมที่เคยด ารงอยู่ ในส่วนของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล  
และสารวัตรก านัน ด ารงต าแหน่งอยู่ต่อไป และให้มีอ านาจเพิ่มเติมตามท่ีบัญญัติไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นด้วย   

       
ข้อดี – ข้อเสียของแนวความคิดจังหวัดจัดการตนเอง 

ข้อดี ข้อเสีย 
1) แนวความคิดจังหวัดจัดการตนเองเป็นแนวคิดที่
ส่ ง เสริมการกระจายอ าน าจให้ กั บท้ องถิ่ น  ให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางใน
การพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรในด้านต่าง ๆ  
ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
ท าให้ท้องถิ่นสามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่
ของตน เองได้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนและความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ โดยไม่
ต้องรอรับฟังค าสั่งจากส่วนกลาง 
2) การยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดที่ได้รับ
การจัดตั้งเป็นจังหวัดปกครองตนเอง เป็นการแก้ไข

1) การก าหนดให้ผู้ว่าการจังหวัดปกครองตนเองมา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หากไม่ได้ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่าง
แท้จริงแล้ว อาจเป็นช่องทางให้นายทุนหรือผู้มี
อิทธิพลทางการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้ง และเมื่อ
ได้รับเลือกตั้งแล้ว ก็อาจจะใช้อ านาจนั้นไปในทางมิ
ชอบ ท าให้เกิดการผูกขาดอ านาจ การทุจริตคอรัปชั่น 
และการประพฤติมิชอบในรูปแบบต่าง ๆ ได ้ 
2) แนวความคิดจังหวัดจัดการตนเอง อาจท าให้
ประชาชนในท้องถิ่นค านึงถึงประโยชน์ของท้องถิ่น
ของตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ 
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ข้อดี ข้อเสีย 
ปัญหาการทับซ้อนอ านาจกันระหว่างราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้
กิจการที่อยู่ในอ านาจของราชการบริหารส่วนภูมิภาค
เป็นอ านาจของจังหวัดจัดการตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้
จังหวัดจัดการตนเองสามารถด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ 
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
3) การก าหนดให้ผู้ว่าการจังหวัดปกครองตนเองมา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เป็นการ
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย กระตุ้นให้
ป ระช าชน ใน ท้ อ งถิ่ น ตื่ น ตั ว ในก ารมี ส่ วน ร่ วม 
ในการบริหารจัดการท้องถิ่น และก่อให้เกิดพันธะ
สัญญาระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าการจังหวัด
ว่าจะต้องด าเนินการตามที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชน
ภายหลังที่ได้รับเลือกตั้งแล้ว 
4) การก าหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอ านาจในการ
ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมุ่งเน้น
เฉพาะการก ากับดูแลหลังการกระท าเป็นหลัก ย่อม
ส่ งผ ล ให้ อ งค์ ก รป กครอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น มี ค วาม 
เป็นอิสระมากยิ่งข้ึน   

 

3) การยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่จังหวัดที่
ได้รับการจัดตั้งเป็นจังหวัดจัดการตนเองนั้น อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาในการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจัดการตนเองได้ เนื่องจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะยังไม่มีความพร้อม
เพียงพอในการจัดบริการสาธารณะส าหรับคนใน
ท้องถิ่น 
 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะของผู้ศึกษา 

ความพยายามในการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีมาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน และเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนภายหลังที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ใช้
บังคับเป็นต้นมา ท าให้เกิดการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การถ่ายโอนภารกิจ 
ตลอดจนอ านาจหน้าที่บางประการจากราชการบริหารส่วนกลางให้แก่ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และส่งเสริม
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การกระจายอ านาจให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่บรรลุผลส าเร็จเท่าใดนัก เนื่องจากปัญหาบางประการ เช่น ปัญหาด้านโครงสร้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ การคลังท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน และการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้มีการผลักดันให้น าแนวความคิด 
“จังหวัดจัดการตนเอง” มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา  
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“จังหวัดจัดการตนเอง” เป็นแนวคิดที่สนับสนุนให้ท้องถิ่นมีอ านาจอย่างเต็มที่ในการพัฒนาท้องถิ่น 
การรักษาความสงบ การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของคนในท้องถิ่น ให้ราชการบริหารส่วนกลางมีอ านาจ  
ในการก ากับดูแลการบริหารจัดการของท้องถิ่นเท่าที่จ าเป็น ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  
ในการก าหนดทิศทางในการพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น โดยให้ยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดที่ได้จัดตั้ งเป็นจังหวัดปกครอง
ตนเอง ให้ประชาชนเป็นผู้เลือกผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น และให้จังหวัดปกครองตนเองสามารถจัดเก็บ
ภาษีได้เอง เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนดทิศทางการด าเนินกิจการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเต็มท่ี 

ประเด็นส าคัญที่จะต้องค านึงถึงหากจะน าแนวความคิดจังหวัดจัดการตนเองมาใช้ก็คือ ความพร้อม 
ในด้านต่าง ๆ ของจังหวัดที่จะจัดตั้งเป็นจังหวัดจัดการตนเอง เช่น ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในท้องถิ่น 
ความพร้อมทางด้านทรัพยากร บุคลากร ว่ามีเพียงพอที่จะสามารถด าเนินกิจการของจังหวัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ อีกทั้งการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่จังหวัดที่ได้รับการจัดตั้งเป็นจังหวัดจัดการ
ตนเองนั้นจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง เนื่องจากในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะยังไม่มี
ความพร้อมเพียงพอในการจัดบริการสาธารณะหรือด าเนินกิจการอ่ืนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนให้มี
ประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที ่         
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