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โดยโดย

รองศาสตราจารยวุฒิสารรองศาสตราจารยวุฒิสาร  ตันไชยตันไชย
ผูอํานวยการวิทยาลยัพัฒนาการปกครองทองถ่ินผูอํานวยการวิทยาลยัพัฒนาการปกครองทองถ่ิน

สถาบันพระปกเกลาสถาบันพระปกเกลา

บทบาททองถิ่นกับการสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
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บทบาททองถิ่นกับการสราง
ความเขมแข็งของชุมชน
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การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ตาม รธน. มาตรา 284)

พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

พพ..รร..บบ..  กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พพ..ศศ.. 25422542

 แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2543  แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พพ..ศศ.. 25432543

แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2545

แผนแผนปฏิบัติปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พพ..ศศ.. 25452545
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พ.ร.บ. กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

พพ..รร..บบ..  กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหใหแกแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พพ..ศศ.. 25422542

เหตุผล
เพ่ือพัฒนาการกระจายอาํนาจฯ อยางตอเนื่อง

สาระสําคัญ
ใหมีคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ มาตรา 6 - 14
กําหนดอํานาจและหนาที่ของทองถิ่น  มาตรา 16 - 22
กําหนดรายไดและรายรบัของทองถิ่น มาตรา 23 - 29
กําหนดแผนการกระจายอํานาจฯ และแผนปฏิบัติการ มาตรา 30- 32

ใหมีสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ (สกถ.) มาตรา 
15
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กรอบแนวคิดการกระจายอํานาจ
ความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการ
การบริหารราชการแผนดิน และราชการบริหารสวนทองถ่ิน
ประสิทธิภาพการบริหารทองถ่ิน

วัตถุประสงคของแผนการกระจายอํานาจฯ
เพ่ือกระจายอํานาจอยางตอเน่ือง
กําหนดกรอบทิศทางการกระจายอํานาจ
กําหนดกรอบการทําแผนปฏิบัติการ และการปฏิบัติ

 แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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• มาตรา 30 แผนการกระจายอํานาจฯใหดําเนินการ
– ใหถายโอนภารกิจใหทองถ่ินภายใน 4 ป
– กําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีทองถ่ิน อาจแตกตางกันชวง 

10 ปแรกได
– กําหนดแนวทาง หลักเกณฑใหรัฐประสานความรวมมือ 

ชวยเหลือทองถ่ิน
– กําหนดการจัดสรรภาษี อากร เงินอุดหนุน และรายไดอ่ืนให

ทองถ่ิน
ป 2544 = 20% และ ป 2549 = 35%

 แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(มาตรา 30)

  แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
((มาตรามาตรา  30)30)
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กระจายอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ การตัดสินใจ การ
บริหารจัดการ  บุคลากร  สรางความพรอมใหทองถิ่น
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ปรับบทบาทของสวนราชการ ปรับปรุงกฎหมายพัฒนา
กลไกการกระจายอํานาจ สรางระบบติดตามตรวจสอบ
และประเมินผล     

แนวทางการกระจายอํานาจแนวทางการกระจายอํานาจ
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การการขับเคล่ือนขับเคล่ือนการกระจายอํานาจการกระจายอํานาจ

การการกระจายอํานาจกระจายอํานาจ

กฎหมาย
(การแกไข – ปรับ กม.)

กฎหมายกฎหมาย
((การแกไขการแกไข  ––  ปรับปรับ  กมกม.).)

งาน
(การถายโอนภารกิจ)

งานงาน
((การการถถายโอนภารกิจายโอนภารกิจ))

เงิน
(การจัดสรรภาษี)

เงินเงิน
((การจัดสรรภาษีการจัดสรรภาษี))

คน
(การถายโอนบุคลากร)

คนคน
((การถายโอนบุคลากรการถายโอนบุคลากร))
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ความกาวหนาดานการถายโอนภารกิจความกาวหนาดานการถายโอนภารกิจความกาวหนาดานการถายโอนภารกิจ

ภารกิจที่ถายตองโอนภารกิจที่ถายตองโอน 245245 ภารกิจภารกิจ

ภารกิจที่ถายแลวภารกิจที่ถายแลว 180180 ภารกิจภารกิจ

คงเหลือคงเหลือ 6464 ภารกิจภารกิจ
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ความกาวหนาดานการจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรความกาวหนาดานการจัดสรรสัดสวนภาษีและอากร

  พพ..ศศ.. 25442544 :: 20.9220.92 %%
  พพ..ศศ.. 25452545 :: 21.8821.88 %%
  พพ..ศศ.. 25462546 :: 22.1922.19 %%
  พพ..ศศ.. 25472547 :: 22.7522.75 %%
  พพ..ศศ.. 25482548 :: 23.5023.50 %%
พพ..ศศ.. 25492549 :: 24.0524.05 %%
พพ..ศศ.. 25502550 :: 25.1725.17 %%
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เปรียบเทียบรายไดของ อปท.
ปงบประมาณ 2540-2550
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2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550

รายไดกอน พ.ร.บ.
กําหนดแผนฯ (ลาน
บาท)

รายไดหลัง พ.ร.บ.
กําหนดแผนฯ (ลาน
บาท)
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((รางราง))
พพ..รร..บบ..กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เดิม (2542)เดิมเดิม  (2542)(2542) สัดสวน 20% (2544)สัดสวนสัดสวน  20%20% (2544)(2544)

สัดสวน 35% (2549)สัดสวนสัดสวน  35%35% (2549)(2549)

แกไขเพ่ิมเติม 
(2549)

แกไขเพ่ิมเติมแกไขเพ่ิมเติม  
(2549)(2549)

สัดสวน 25% (2550)สัดสวนสัดสวน  25%25% (2550)(2550)

สัดสวน 35% (ไมกําหนดป)สัดสวนสัดสวน  35%35% ((ไมกําหนดปไมกําหนดป))หมายเหตุ : ตองมีจํานวนเงินไมนอยกวา
เงินอุดหนุนในป 2549
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4,4593,0811,378รวม

3,48128068ระยะท่ี 2
ปงบประมาณ 2548

4,1112,8011,310ระยะท่ี 1
ปงบประมาณ 2546

รวมลูกจางประจําขาราชการระยะ

ผลการถายโอนบุคลากรผลการถายโอนบุคลากร
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1414
--
22
44

88

ระหวาง

10103355แกไขปรับปรุงระเบียบ

22--22ออกคําสั่ง

575711113232รวม

1616221010ใชอํานาจตาม พ.ร.บ.

2929661515แกไขปรับปรุง พ.ร.บ

รวมยังไม
ดําเนินการ

แลวการแกไข

ผลการแกไขกฎหมายผลการแกไขกฎหมาย
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ภารกิจเดิม
(ที่เคยทําอยูแลว 

แตตองเพ่ิมปริมาณ)

ภารกิจเดิม
(ที่เคยทําอยูแลว 

แตตองเพ่ิมปริมาณ)
ภารกิจ 

(ที่ตองการความริเร่ิมใหม)
ภารกิจ 

(ที่ตองการความริเร่ิมใหม)

ภารกิจใหม 
(ที่ไมเคยทํามากอน)

ภารกิจใหม 
(ที่ไมเคยทํามากอน)

การถายโอนภารกิจการถายโอนภารกิจ

องคกรปกครองสวนทองถิน่องคกรปกครองสวนทองถิน่องคกรปกครองสวนทองถิน่
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องคกรทางองคกรทาง
การเมืองการเมือง

องคกรกึ่งองคกรกึ่ง
ราชการราชการ

องคกรขององคกรของ
ประชาชนประชาชน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ชุมชนและประชาสังคมมีความเขมแข็ง

เปาหมายของเปาหมายของ  ““สังคมไทยสังคมไทย””
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ
พัฒนาพัฒนา

สังคมสังคม//ชุมชนชุมชน
เขมแข็งเขมแข็ง

สิ่งแวดลอมสิ่งแวดลอม
ที่ยั่งยืนที่ยั่งยืน

การการ
พฒันาเมืองพฒันาเมือง
ท่ีย่ังยืนท่ีย่ังยืน
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1.1. การบูรการบูรณาการณาการในแนวด่ิงในแนวด่ิง ( (Vertical Integration)Vertical Integration)
- การประสานแนวทางการพัฒนาตามนโยบายของแตละ

กระทรวง/ กรม ใหเกิด เอกภาพในระดับพื้นท่ี
2.2. การบูรการบูรณาการณาการในแนวระนาบในแนวระนาบ ( (Horizontal Horizontal IntergrationIntergration))

- การประสานโครงการ / กิจกรรม
- การประสานทรัพยากรทางการบริหาร
- การประสานความรวมมือทุกภาค / สวน

การบูรการบูรณาการณาการในระดับพื้นท่ีในระดับพื้นท่ี  
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การบูรการบูรณาการณาการเชิงพื้นท่ีเชิงพื้นท่ี
Target-Area

จังหวัดจังหวัดการมององครวม

ปญหาความ ตองการ
พื้นที่ – กลุมเปาหมาย

• หลากหลาย (Diversity)
• ซับซอน (Complexity)
• ความรุนแรงของปญหา
• ความเรงดวน
• ความสัมพันธของปญหา

การบูรณาการปญหา / 
ความตองการของแตละ
กลุมเปาหมายในระดับ

จังหวัด
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การจัดการ
พัฒนาสังคม 
สวัสดิการ
สังคม

ใครควรมบีทบาทตอการพัฒนาสังคมใครควรมบีทบาทตอการพัฒนาสังคม

ภาคประชาสังคม ชุมชน
องคกรอาสาสมัคร

องคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคราชการ

เอกชน



22

บทบาทองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับการพัฒนาสังคมบทบาทองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับการพัฒนาสังคม  

1.1. เปนอํานาจหนาที่ตามกฎหมายเปนอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
2.2. เปนความรับผิดชอบทางสังคมเปนความรับผิดชอบทางสังคม ( (Social accountability)Social accountability)
3.3. เปนหนวยงานที่อยูใกลปญหาที่สุดเปนหนวยงานที่อยูใกลปญหาที่สุด  และเปนเรื่องของและเปนเรื่องของ

ชุมชนเองชุมชนเอง
4.4. มีงบประมาณสนับสนุนมีงบประมาณสนับสนุน
5.5. เขาใจและรูวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุดเขาใจและรูวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด
6.6. สามารถสรางความหลากหลายในวิธีการทํางานสามารถสรางความหลากหลายในวิธีการทํางาน  

(Diversity)(Diversity)
7.7. สามารถแกปญหาแบบองครวมไดสามารถแกปญหาแบบองครวมได  เพราะมีเอกภาพในเพราะมีเอกภาพใน

การตัดสินใจการตัดสินใจ  
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ความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

1.1. ความรับผิดชอบทางกฎหมายความรับผิดชอบทางกฎหมาย  ((Legal AccountabilityLegal Accountability) ) 

(1)(1)  อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายจัดต้ังอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายจัดต้ัง  

(2)(2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พพ..ศศ.. 25422542

(3)(3)  กฎหมายอื่นกฎหมายอื่น  ๆๆ  

2.2.  ความรับผิดชอบทางสังคมความรับผิดชอบทางสังคม  ((Social AccountabilitySocial Accountability) ) 

3. 3. ความรับผิดชอบทางการเมืองความรับผิดชอบทางการเมือง    ((Political AccountabilityPolitical Accountability) ) 
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1.1. การมีฐานขอมูลรวมกันและเปนขอมูลที่มีวิญญาณการมีฐานขอมูลรวมกันและเปนขอมูลที่มีวิญญาณ
2.2.   การประสานแผนใหมีเอกภาพการประสานแผนใหมีเอกภาพ  มองปญหามองปญหา  เปาหมายเปาหมาย  เปนองครวมเปนองครวม
3.3. การสรางตัวช้ีวัดความสําเร็จการสรางตัวช้ีวัดความสําเร็จ ( (KPI) KPI) ที่ชัดเจนที่ชัดเจน  เปนรปูธรรมและเขาใจเปนรปูธรรมและเขาใจ

ตรงกันตรงกัน
4.4.   มีการปรับปรุงกลไกทางการบริการใหเอื้ออํานวยมีการปรับปรุงกลไกทางการบริการใหเอื้ออํานวย

•• ระบบงบประมาณระบบงบประมาณ
•• ระเบียบปฏิบัติระเบียบปฏิบัติ
•• ทัศนะบคุลากรทัศนะบคุลากร  ฯลฯฯลฯ  

5.5. สรางพันธมิตรสรางพันธมิตร  นอกภาคราชการนอกภาคราชการ
6.6. ใชประโยชนอยางเต็มที่จากทุนทางสังคมใชประโยชนอยางเต็มที่จากทุนทางสังคม
7.7. มีความหลากหลายในการแกไขปญหาตามสถานการณของพ้ืนที่และมีความหลากหลายในการแกไขปญหาตามสถานการณของพ้ืนที่และ

ปญหาปญหา

กลไกท่ีจําเปนตอการบูรกลไกท่ีจําเปนตอการบูรณาการณาการสําหรับสําหรับ  อปทอปท..
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1.1. มาตรการเพ่ือการสรางกลไกการพัฒนาสังคมมาตรการเพ่ือการสรางกลไกการพัฒนาสังคม

การสรางความเขมแข็งของกลไกทางสังคมการสรางความเขมแข็งของกลไกทางสังคม

ภาคประชาสังคมภาคประชาสังคม

การใชทุนทางสังคมการใชทุนทางสังคม

สงเสริมความเปนพลเมืองสงเสริมความเปนพลเมือง ( (Civic Education)Civic Education)

มาตรการทางสังคมเพื่อการบูรมาตรการทางสังคมเพื่อการบูรณาการณาการ
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2.2. มาตรการเพ่ือการกระจายบริการสาธารณะมาตรการเพ่ือการกระจายบริการสาธารณะ ( (Distributive Distributive 
mechanisms )mechanisms )

ดานดาน ( (Sector)Sector)
•• สุขภาพอนามัยสุขภาพอนามัย
•• ที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม
•• การจางงานและการสรางรายไดการจางงานและการสรางรายได
•• ความมั่นคงความมั่นคง  ปลอดภัยภาคราชการปลอดภัยภาคราชการ  ฯลฯฯลฯ  
•• การศึกษาการศึกษา
หนวยงานรับผิดชอบหนวยงานรับผิดชอบ
••   ภาคราชการภาคราชการ
•• ภาคประชาสังคมภาคประชาสังคม  ชุมชนชุมชน  องคกรอาสาสมัครองคกรอาสาสมัคร
••   องคกรปกครองสวนทองถิ่นองคกรปกครองสวนทองถิ่น
••   ภาคเอกชนภาคเอกชน

มาตรการทางสังคมมาตรการทางสังคม
เพื่อการบูรเพื่อการบูรณาการณาการ
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ทรัพยากรที่ใชทรัพยากรที่ใช
•• Self SupportSelf Support
•• Cross SubsidyCross Subsidy
•• Full Subsidy Full Subsidy โดยรัฐโดยรัฐ
บทบาทของรัฐบทบาทของรัฐ
•• Monopoly Monopoly ((Welfare StateWelfare State))
••   รัฐรับผิดชอบบางสวนรัฐรับผิดชอบบางสวน
•• PrivatizationPrivatization

--  เอกชนทําภายใตการกาํกับเอกชนทําภายใตการกาํกับ  ,,  เอกชนดําเนินการโดยอิสระเอกชนดําเนินการโดยอิสระ
•• Civil SocietyCivil Society

มาตรการทางสังคมเพื่อการบูรมาตรการทางสังคมเพื่อการบูรณาการณาการ
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3.3. มาตรการเพื่อการควบคุมทางสังคมมาตรการเพื่อการควบคุมทางสังคม ( (Enforcement and Enforcement and 
regulatory mechanisms)regulatory mechanisms)

เพื่อใหเกิดมาตรฐานการใหบริการเพื่อใหเกิดมาตรฐานการใหบริการ
เพื่อความยุติธรรมในสงัคมเพื่อความยุติธรรมในสงัคม
เพื่อปองกันการเอาเปรียบในสงัคมเพื่อปองกันการเอาเปรียบในสงัคม

มาตรการทางสังคมเพื่อการบูรมาตรการทางสังคมเพื่อการบูรณาการณาการ
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44.   .   มาตรการเพ่ือสรางความเปนธรรมมาตรการเพ่ือสรางความเปนธรรม  ((การกระจายใหมการกระจายใหม)) (Redistributive (Redistributive 
Mechanisms)Mechanisms)

เพื่อคนหาผูขาดความสามารถในการใชโอกาสทางสังคมเพื่อคนหาผูขาดความสามารถในการใชโอกาสทางสังคม
เพื่อกําหนดแนวทางท่ีเพื่อกําหนดแนวทางท่ี Selective  Selective ในใน 3  3 มิติมิติ
•• Target group Target group ((กลุมเปาหมายกลุมเปาหมาย))

--  เดก็เดก็
--  เยาวชนเยาวชน
--  สตรีสตรี
--  วัยแรงงานวัยแรงงาน
--  คนชราคนชรา
--  คนพิการคนพิการ

มาตรการทางสังคมเพื่อการบูรมาตรการทางสังคมเพื่อการบูรณาการณาการ
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•• Sector Sector ((เนื้อหาเนื้อหา))
•• Approach Approach ((วิธีการวิธีการ))

--  การบริการสังคมการบริการสังคม  ((Social ServiceSocial Service))
-- การใหความชวยเหลอืการใหความชวยเหลอื  ((Social AssistantSocial Assistant))
-- การประกันสังคมการประกันสังคม  ((Social InsuranceSocial Insurance))
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สังคมไมทอด
ทิ้งกัน

สังคม
เขมแข็ง

สังคม
คุณธรรม

เก้ือกูลเก้ือกูลเก้ือกูล ย่ังยืนย่ังยืนย่ังยืน ดีงามดีงามดีงาม

ระดับปจเจก
ระดับครอบครัว

ระดับชุมชน  สังคม


