
บทคัดย่อ
		 ในการศึกษาเร่ือง	 ปัญหาการกระจายอ�านาจ 

ด้านการคลังในครั้งนี้	 ผู ้ศึกษาวิจัยได้เน้นศึกษาถึงที่มา 

ของการกระจายอ�านาจ	ปัญหาที่เกิดจากการกระจายอ�านาจ

ในด้านต่างๆ	ตลอดจนบทสรุปและข้อเสนอแนะในประเด็น

ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ�านาจด้านการคลัง

	 วธิกีารศึกษาเป็นการวจัิยเชิงคุณภาพ	(	Documen-

tary	 Research	 )	 คือเป็นการค้นคว้าข้อมูลจากต�ารา	

บทความ	เอกสารที่เกี่ยวกับการกระจายอ�านาจด้านการคลัง	

จากการศึกษาพบว่าประเด็นปัญหาที่ส�าคัญออกเป็น	 2	

ประเด็นใหญ่คือ	 1	ปัญหาในเชิงโครงสร้างของการกระจาย 

อ�านาจด้านการคลัง	 2	 ปัญหาที่อยู ่นอกเหนือโครงสร้าง 

การกระจายอ�านาจด้านการคลงั	ในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับ	ปัญหา

ในเชิงโครงสร้างของการกระจายอ�านาจด้านการคลังนั้น	

สามารถท�าการแตกตัวแปรย่อยได้	4	ตัวแปรคือ	(1)	ปัญหา

ในเร่ืองของความไม่เป ็นอิสระทางโครงสร้างของการ 

กระจายอ�านาจ	 (2)	 ปัญหาในเรื่องของการผูกขาดอ�านาจ	 

(3)	 ปัญหาในด้านการทับซ้อนของอ�านาจหน้าที่	 (4)	 ปัญหา 

ในด้านของความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคมของ 

แต่ละท้องที	่ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบั	ปัญหาการกระจายอ�านาจ

สูท่อ้งถิ่นทีอ่ยู่นอกเหนอืโครงสร้างด้านการคลังนั้น	สามารถ

ท�าการแตกตวัแปรย่อยได้	5	ตวัแปรคอื	(1)	ปัญหาทีเ่กดิจาก

ระบบอุปถัมภ์	(2)	ปัญหาอันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาล	

(3)	 ปัญหาอันเนื่องมาจากปัจจัยพื้นฐานที่ก่อให้เกิดการ 

กระจายอ�านาจ	(4)	ปัญหาความไม่มเีสถยีรภาพทางการเมอืง	

(5)	แนวคิดการจัดตั้งตนเองของท้องถิ่น

		 ผลจากการศกึษาวิจยัสามารถสรปุได้ว่า	การกระจาย 

อ�านาจของประเทศไทยนั้นมีความแตกต่างจากต่างประเทศ

อย่างชัดเจน	 ซึ่งในต่างประเทศนั้นท้องถิ่นมีแนวความคิด 

ในการจดัการตนเองซึง่มคีวามเข้มแขง็อยูก่่อนแล้ว	หลงัจาก

ที่องค์กรส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศมีความเข้มแข็งแล้ว 

จึงค่อยมีการเลือกรูปแบบการปกครองที่เหมาะสมต่อ

ลักษณะโครงสร้างของรัฐของตนเองขึ้นมาในภายหลัง	 

ในขณะท่ีประเทศไทยนั้นได้มีการรับรูปแบบการปกครอง 

มาจากชาตติะวนัตกโดยตรง	ส่งผลให้เกดิการปกครองแบบ

รวมศูนย์อ�านาจขึ้นมาก่อน	 แล้วจึงมีแนวความคิดที่จะ

กระจายอ�านาจในภายหลัง	 ผลจากสภาพการณ์ดังกล่าวท�า 

ให้เกิดความไม่พร้อมในด้านของปัญหาที่เกิดจากรูปแบบ

ของโครงสร้างการกระจายอ�านาจเอง	รวมกบัปัจจยัด้านอืน่ๆ

ที่ยังไม่มีความพร้อมส�าหรับการกระจายอ�านาจ	 ได้แก่การ

ผูกขาดอ�านาจ	 การที่สังคมไทยผูกพันกับระบบอุปถัมภ ์

ปัญหาการกระจายอ�านาจด้านการคลัง ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดปทุมธานี

Fiscal Decentralization Problems in Provincial Administration  
Organization Office of Pathumthani

นรพัชร	เสาธงทอง*

*คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยปทุมธานี
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มาอย่างยาวนาน	 ประกอบกับสภาวการณ์ที่ เกิดความ 

เหลื่อมล�้าระหว่างเมืองกับชนบท	สภาพการณ์ดังกล่าวได้

ท�าให้การกระจายอ�านาจของประเทศไทยนั้นเกิดปัญหา

รุนแรงและมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเร่ือยๆ	ความสลับ 

ซับซ้อนจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของพื้นที่	 

โดยในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนั้น	

สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้า	 จึงมีความสามารถก�าหนด

นโยบายและลดการถูกแทรกแซงจากรัฐบาลกลางที่ใช้ผ่าน

ทางด้านของเงินอุดหนุน	 แนวโน้มของการกระจายอ�านาจ 

ในจงัหวัดปทมุธานีจงึมทีศิทางในมุมมองทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

ประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น	

ค�าส�าคญั :	ปัญหาการกระจายอ�านาจด้านการคลัง	/องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

Abstract
	 The	research	aims	to	study	the	resources	

of	 fiscal	 decentralization	 and	 problems	 were	 

happened	from	the	other	decentralizations	through	

the	 conclusion	 and	 suggestion	 in	 case	 related	 

to	 fiscal	 decentralization.	 This	 documentary	 

research	was	search	in	formation	from	textbooks,	

articles	 and	documents	 of	 fiscal	 decentralization.	

The	 study	 results	 showed	 that	 problem	 case	 

was	consist	of	2	main	cases	that	1.	problem	on	fiscal	

decentralization	 infrastructure	 2.	 problem	 that	 

out	of	fiscal	decentralization	infrastructure	related	

to	 problem	 on	 fiscal	 decentralization	 and	was	 

able	 divided	 in	 4	 variables	 that	 1]	 dependent	 

problems	 on	 decentralization	 infrastructure	 

2]	monopoly	power	problems	3]	overlapping	power	

problems	 4]	 problems	 on	 the	 difference	 of	 

economic	 and	 social	 in	 each	 locals	 related	 to	 

decentralization	problems	to	local	on	the	other	side	

fiscal	infrastructure	and	divided	in	5	variables	that	

1]patronage	 system	problems	 2]	 problems	 as	 the	

result	of	government	policy	3]	problems	as	the	result	

of	 basic	 factors	 that	 caused	 decentralization	 

4]	problems	on	political	instability	5]	self-organization	

of	local	concept.

	 The	study	results	showed	that	decentraliza-

tion	 in	 Thailand	 was	 difference	 from	 abroad	 

with	 obviously	 that	 local	 in	 abroad	 has	 self- 

organization	 concept	 with	 strength	 before.	 

After	 local	 administration	 organizations	 in	 

abroad	has	 strength	 and	choose	 the	government	

model	that	suitable	to	characteristic	of	self-govern-

ment	infrastructure	later.	As	Thailand	was	received	

the	 government	 model	 from	 western	 nation	 

directly	and	caused	the	centralization	government	

previous	 with	 decentralization	 concept	 later.	 

The	 result	 from	 situation	 was	 happened	 in	 

decentralization	 infrastructure	 problem	 including	

the	other	factors	were	not	prepared	for	decentralization 

such	as	monopoly	power	that	Thai	society	commitment 

and	patronage	system	for	a	long	time,	consist	of	the	

situation	was	different	between	town	and	local	and	

that	 decentralization	 in	Thailand	caused	 serious	

problem	 and	more	 complicate	 that	 difference	 

from	characteristic	 area.	 In	 particular,	 provincial	

administration	organization	office	in	Pathumthani	

was	 be	 able	 tax	 collection	 target	 and	 they	 can	 

determine	 the	 policy	 and	 decrease	 the	 central	 

government	 intervention	 that	 used	 the	 subsidy.	

Decentralization	 trend	 in	 Pathumthani	will	 be	 

advantages	and	benefits	vision	of	local	moreover.
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Keyword:	 Fiscal	 Decentralization	 Problems	 in	 

Provincial	/	Provincial	Administration		Organization	

Office	of	Pathumthani

บทน�า
	 เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 ฉบับ

ปัจจุบันมีผลใช้บังคับ	 สิ่งหน่ึงที่มีการด�าเนินการอภิวัฒน ์

ให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ก็คือ	 “การกระจาย 

อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”	 จึงมีการตรา	 

พระราชบญัญตักิ�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	 2542	ขึ้น	 จากนั้น 

ก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน(กกถ.)พัฒนาการของการปกครอง 

ท้องถ่ินในประเทศไทยที่ผ่านๆมาปรากฏข้อเท็จจริงทาง

ประวตัศิาสตร์ตรงกนันัน่คอืรฐัไทยเน้นการรวมศนูย์อ�านาจ

เข ้าสู ่ส ่วนกลางอย่างต ่อเน่ืองและยาวนานนับตั้งแต  ่

สมยัรัชกาลที	่5	ท่ามกลางการปรบัตวักระชบัความแขง็แกร่ง	

และคล่ีคลายเปล่ียนแปลงอยู่เป็นระยะๆและพัฒนาเป็น 

“รัฐรวมศนูย์อ�านาจมากเกนิไป” (Over-centralized	state)	

		 ผลจากการศึกษาและเก็บข้อมูลพบว่าพลวัตร 

ของการกระจายอ�านาจ	(Decentralization)	ในประเทศไทย

นั้นได้เร่ิมก่อรูปข้ึนพร้อมๆ	 กับกระแสปฏิรูปการเมือง	 

(Political	 Reform)	 ส่วนบน	 ภายหลังจากเหตุการณ  ์

เดือนพฤษภาฯ	 ป ี 	 2535	 โดยเห็นถึงทิศทางของการ

เปลีย่นแปลงทางการเมืองในลกัษณะทีใ่ห้ความส�าคัญกับการ

เลือกตั้งในระดับท้องถ่ิน	 การกระจายอ�านาจไปสู่ท้องถิ่น 

มากย่ิงข้ึน	ฯลฯ	ความเปลีย่นแปลงขนาดใหญ่ข้างต้นเกดิขึน้

ในทศวรรษส�าคัญของการเมืองไทย	 (พ.ศ.	 2540)	 ถือเป็น 

ก้าวย่างครั้งใหญ่ที่สุดของการกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น	

	 จากการศึกษาดังกล่าวท�าให้ทราบว่าการท�าให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีรายรับที่เพียงพอกับ 

รายจ่ายที่เกิดข้ึนและการพึ่งพาเงินอุดหนุนในจ�านวนที่ไม่

มากจนเกินไป	แต่เน้นทีก่ารหารายได้และพึง่พาเงนิทีท้่องถิน่

สามารถหาได้ด้วยตนเองเป็นหลกั	จงึจะเป็นแนวทางไปสูก่าร

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้	 แนวคิดการ

ปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลเป็นหนึ่งในรูปแบบการ

ปกครองส่วนท้องถิน่ของไทยทีท่�าให้ทราบถงึแนวทางปฏบิตัิ	

ภาระหน้าที่	 ตลอดจนแหล่งที่มาและรายได้ของเทศบาล 

และรายจ่ายที่เทศบาลใช้	 นอกจากน้ีในเรื่องของการมีร่วม

ทางการเมืองของประชาชน	ท�าให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ

ทัง้หน่วยงานปกครองท้องถิน่และประชาชนในพืน้ที	่แนวคิด

ทั้งหมดเกี่ยวเนื่องกันไปในกระบวนการของการปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่ไม่สามารถจะมองข้ามไปได้และกลายมาเป็น

ตัวก�าหนดการบริหารการคลังท้องถิ่น	อันแสดงให้เห็นถึงที่

มาของปัญหาในการบริหารการคลังท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและพัฒนาการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีความเป็นมาอย่างไร

	 2.	 เพื่อศึกษาถึงแนวทางการกระจายรายได้ 

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและ

พระราชบญัญตักิ�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2542	

	 3.	 เพือ่ศกึษาถงึปัญหากฎหมายในการกระจายราย

ได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติ

ก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.2542ทีป่รากฏอยู่ในเอกสารนัน้ๆ	

และใช้เอกสารตามรายการที่	 2	 และ	 3	 เป็นส่วนประกอบ 

และส่วนเสริม

ขอบเขตของการวิจัย
		 ในการศึกษาเรื่อง	 ปัญหาของการกระจายอ�านาจ 

ด้านการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	 

นั้นจะเน้นศึกษาจากกฎหมายการกระจายอ�านาจที่ส�าคัญ 

คอื	พ.ร.บ.ก�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่พ.ศ.2542	ศกึษาโครงสร้างของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ตลอดจนอ�านาจในการ 

ด�าเนินกิจกรรมภายในของตนโดยปราศจากการแทรกแซง

จากสถาบันการเมืองในระดับชาติหรือจากส่วนกลางหรือ

กลุ่มผลประโยชน์	 โดยมุ่งเน้นไปที่การกระจายอ�านาจด้า

นการคลังเป็นหลัก

 สมมติฐานของการวิจัย

		 1.	 การกระจายอ�านาจด้านการคลังขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนั้นยังขาดความเป็นอิสระและ

ถูกแทรกแซงจากสถาบันการเมืองในระดับชาติหรือจาก

ชนชั้นน�าและกลุ่มผลประโยชน์

	 2.	 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถูกใช้เป็นกลไก

ของรัฐบาลกลางมากกว่าการเป็นที่พึ่งของประชาชนภายใน

ท้องถิ่น

กรอบความคิด
		 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรจะต้องมีอิสระ 

ในการด�าเนินการบริหารองค์กร	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง 

การตัดสินใจ	การบริหารงบประมาณ	บุคลากรและการจัด

บริการสาธารณะต่างๆ	 ฐานคิดในประการน้ีมีความเชื่อว่า	

สมาชิกสภาท้องถ่ิน	 รวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่นนั้นมาจากการ

เลือกตั้งโดยประชาชน	องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะ

ลดลกัษณะของความเป็นราชการและลดการรวมศูนย์อ�านาจ

จากส่วนกลางให้น้อยลง	

 ระเบียบวิธีวิจัย

		 ปัญหาการกระจายอ�านาจด้านการคลัง	มีวิธีการ

ด�าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนดังนี้

		 1.	 การศึกษาข้อมูลเอกสาร(Documentary	

study)	 เป็นการศึกษาผ่านการรวบรวมเอกสารและข้อมูล

ต่างๆ	 ที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินการกระจายอ�านาจด้าน 

การคลัง	 ซ่ึงแหล่งข้อมูลดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของงานวิจัย	

เอกสารทางวิชาการฯลฯ

		 2.	 การศึกษาข้อมูลภาคสนาม	 (Field	 study)	

ด�าเนินการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ในพืน้ทีโ่ดยวธิกีารต่างๆเช่นการสมัภาษณ์ข้าราชการท้องถิน่

รวมถึงประชาชนและภาคสังคมต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
		 1.	 ทราบถึงขั้นตอนการกระจายอ�านาจด้านการ

คลังตั้งแต่เริ่มใช้พ.ร.บ.ก�าหนดแผนและขั้นตอนกระจาย

อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.2542	 ว่า	

พ.ร.บ.ดังกล่าวมีที่มาและสาระส�าคัญอย่างไร

		 2.	 ท�าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ในการกระจายอ�า

นาจด้านการคลังระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่น

		 3.	 น�าผลการศึกษามาใช้ในการแก้ไขปัญหาการก

ระจายอ�านาจด้านการคลงัให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ในอนาคต

สรุปผลการวิจัย
 1. ปัญหาในเชิงโครงสร้างของการกระจายอ�านา

จด้านการคลัง

   1. ปัญหาในเร่ืองของความไม่เป็นอิสระทาง

โครงสร้างของการกระจายอ�านาจเกิดจากการที่รัฐบาล

สามารถเพ่ิมรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

การอุดหนุนงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ทั้งนี้หากรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ 

ไม่ถึงร้อยละ35	 รัฐบาลสามารถช่วยเหลือในรูปของเงิน

อุดหนุนได ้ 	 ส ่งผลให ้องค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นที่ 

ไม่สามารถจดัเกบ็ภาษไีด้ตามเป้าต้องร้องขอการอดุหนนุจาก

รัฐบาล	 ท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เป็นอิสระ 

อย่างแท้จริง	

		 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนั้น

สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้า	 จึงไม่ได้รับผลกระทบจาก

ประเด็นดังกล่าว

   2. ป ัญหาในเร่ืองของการผูกขาดอ�านาจ 

บทบาทของหน ่วยราชการต ่างๆ	 ที่อยู ่ ในส ่วนกลาง	 
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ตามกฎหมายต้องมกีารถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินด�าเนินการแทน	แต่ยังคงมีมุมมองต่อองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ในลกัษณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ยังไม่มีความพร้อมในการรองรับภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน

อ�านาจ

   3. ปัญหาในด้านการทบัซ้อนของอ�านาจหน้าที่ 

โดยกฎหมายก�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจได้

ก�าหนดกรอบของภารกิจหน้าที่ของท้องถิ่นไว้โดยกว้างและ

ซ�้าซ้อนกัน	 ซึ่งก็ท�าให้บทบาทในการให้การบริการสาธารณะ

ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความชัดเจน 

และขัดแย้งกันในทางปฏิบัติ

   4. ปัญหาในด้านของความแตกต่างทางเศรษฐกิจ 

และสังคมของแต่ละท้องที่	 ลักษณะของชุมชนอาจมีความ

แตกต ่างกันบ ้างตามสภาพแวดล ้อมทางภูมิศาสตร ์ 

และประวตัศิาสตร์	แต่ยังคงมีความเป็นอสิระและเป็นตวัของ 

ตวัเอง	ผ่านแนวคดิพึง่ตนเองจึงเป็นปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้เกดิ

การรวมกันเป็นเครือข่ายทางสังคม

 2. ปัญหาการกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่นที่อยู่นอก

เหนือโครงสร้าง

  1. ปัญหาที่เกิดจากระบบอุปถัมภ์โครงสร้าง 

โดยพื้นฐานที่ฝังรากลึกในสังคมอันประกอบไปด้วยความ

สัมพันธ์แบบอุปถัมภ์เป็นรากฐาน	 ได้ก่อให้เกิดการสาน

ประโยชน์กันระหว่างกลุ ่มข้าราชการในพื้นที่และกลุ ่ม

การเมือง	 เป็นผลให้ผลประโยชน์สาธารณะน้ันถูกบิดเบือน

ไปจากความเป็นจริง

   2. ปัญหาอันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาล 

นโยบายประชานิยมและการด�าเนินนโยบายสู่ประชาชน

โดยตรงได้ส่งผลให้ประชาชนยึดที่ตัวรัฐบาลมากกว่าการ 

ให้ความส�าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดย

กระบวนการดังกล่าวจะกระทบต่อการคลังท้องถิ่นเป็น 

อย่างมาก	เนือ่งจากเป็นการเพิม่นโยบายแต่ไม่เพิม่รายได้ให้

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   3. ปัญหาอันเน่ืองมาจากปัจจัยพ้ืนฐานที่ก่อ 

ให้เกิดการกระจายอ�านาจ ได้แก่การมีส่วนร่วมในการ

ปกครองท้องถิน่ของประชาชนในระดบัต�า่	โดยเฉพาะปัญหา

ทางด้านการก�าหนดนโยบายและแผนที่ไม่สอดคล้องกับ

สภาพของปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่

   4. ปัญหาความไม่มีเสถียรภาพของการเมือง

ระดบัประเทศ โดยเฉพาะวกิฤตการณ์ทางการเมืองของไทย

ในปัจจุบัน	 ผนวกกับความใหญ่โตของระบบราชการ 

ส่วนภูมิภาคที่มีขั้นตอนมากมายและผู้ว่าราชการจังหวัด 

ทีม่กีารโยกย้ายบ่อยครัง้และไม่มอี�านาจทีแ่ท้จรงิในการแก้ไข

ปัญหา	 เป็นเหตุให้ประชาชนร้องขอให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นของจังหวัดปทุมธานีเข้ามาช่วยด�าเนินการ	 

ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อภาระการคลังขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

   5. แนวคิดการจัดตั้ งตนเองของท ้องถิ่น

กฎหมายได้ให้บทบาทของประชาชนในการเข้าไปมส่ีวนร่วม

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายช่องทาง	 โดยการ

บัญญัติขอบข่ายอ�านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เอาไว้	 ท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการ 

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในก�าหนดนโยบายให้สอดคล้อง 

กับความต้องการของคนในท้องถิ่นอันจะน�าไปสู่การจัดตั้ง

ตนเองในอนาคต

อภิปรายผลการวิจัย
		 การกระจายอ�านาจของประเทศไทยนัน้มคีวามแตก

ต่างจากต่างประเทศอย่างชัดเจนซึง่ในต่างประเทศนัน้ในส่วน

ของท้องถิ่นมีแนวความคิดในการจัดการตนเองซึ่งมีความ

เข้มแข็งอยู่ก่อนแล้ว	 หลังจากที่ประชาชนในส่วนท้องถิ่น 

ของต่างประเทศมีความเข้มแข็งดีแล้ว	 จึงค่อยมีการเลือก 

รูปแบบการปกครองท่ีเหมาะสมต่อลักษณะโครงสร้าง 

ของท้องถิ่นของตนเองขึ้นมาอย่างมีล�าดับขั้น	 ในขณะที่

ประเทศไทยนั้นได้มีการรับรูปแบบการปกครองมาจากชาติ

ตะวันตกโดยตรง	 ส่งผลให้เกิดการปกครองแบบรวม 

ศูนย์อ�านาจข้ึนมาก่อนแล้วจึงมีแนวความคิดที่จะกระจาย
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อ�านาจในภายหลัง	 ผลจากสภาพการณ์ดังกล่าวท�าให้เกิด

ความไม่พร้อมในด้านของปัญหาที่เกิดจากการยึดติด 

กบัรปูแบบของโครงสร้างการรวมศนูย์อ�านาจ	ร่วมกบัปัจจยั

ด้านอื่นๆ	ที่ยังไม่มีความพร้อมส�าหรับการกระจายอ�านาจ	

ได้แก่การไม่เป็นอสิระจากส่วนกลางอย่างแท้จรงิ	การทีส่งัคม

ไทยผูกพันกับระบบอุปถัมภ์มาอย่างยาวนาน	ประกอบกับ

สภาวการณ์ทีเ่กดิความเหลือ่มล�า้ระหว่างเมืองกับชนบท	ฯลฯ

	 จากสภาพการณ์ดังกล่าวได้ท�าให้การกระจาย 

อ�านาจของประเทศไทยนั้นเกิดปัญหาความขัดแย้งในเชิง

โครงสร้างและมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ	โดยความ

สลบัซบัซ้อนจะมคีวามแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของพืน้ที	่

โดยในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนั้น	

สามารถด�าเนนิการจดัเก็บภาษีได้ตามเป้า	จงึมีความสามารถ

ก�าหนดนโยบายและลดการถูกแทรกแซงจากรัฐบาลกลาง 

ที่ใช้ผ่านทางด้านของเงินอุดหนุน	 ดังนั้นแนวโน้มของการ 

กระจายอ�านาจในจังหวัดปทุมธานีจึงมีทิศทางในมุมมอง 

ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของท้อง

ถิ่นมากยิ่งขึ้น

 ข้อเสนอแนะ

		 1.	 ปรบัปรงุโครงสร้างกฎหมาย	ระเบียบทีเ่กีย่วข้อง

กับการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี

ความสอดคล้องกับพ้ืนที่	 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีความสามารถในการหารายได้ท่ีมากขึ้น	 ส่งผลต่อการ

บริหารการคลังในทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ

เป็นอิสระจากส่วนกลาง

		 2.	 ในการกระจายหน้าทีข่องรฐับาลกลางต่อองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องพิจารณาถึงขอบเขตของการ 

กระจายรายได้จะต้องพิจารณาถึงความพร้อมด้านการเงิน

ความสามารถของคนในท้องถิ่นที่จะเข ้ามารับหน้าที่ 

แทนหน่วยงานของรัฐบาลกลาง

		 3.	 จดัแบ่งอ�านาจหน้าท่ีระหว่างหน่วยงานปกครอง

ส่วนท้องถิน่	และส่วนภมูภิาคให้มคีวามชดัเจนเพือ่ไม่ให้เกดิ

ความสับสนของประชาชนในการบริหาร	และ	เพื่อให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
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