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การศึกษาเรื่อง ปญหากฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการมีสวนรวมบริหาร

จัดการท่ีดินของรัฐมีวัตถุประสงคของการศึกษาคือ ศึกษาถึงหลักเกณฑ แนวคิดทฤษฎี การมีสวนรวม

มาตรการทางกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ  ประเทศไทยและ

ตางประเทศ  เพ่ือวิเคราะห ปญหา กฎหมายท่ีเก่ียวของกับมีการสวนรวมขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในการมีสวนรวมบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ และเสนอแนะ เก่ียวกับ การเขาไป มีสวนรวมของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการมีสวนรวมบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ 

จากกการศึกษาพบวา 

1. ใน ปจจุบันไมมีกฎหมายใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการอนุมัติ อนุญาตใหใช

พ้ืนท่ี ไมวาจะเปนการจัดใหมีการใชประโยชนท่ีดินของรัฐใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีนั้น การขอเพิกถอน

พ้ืนท่ีรกรางวางเปลาตามประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 6 เพ่ือนําท่ีดินไปใชประโยชน รวมท้ัง

บทบัญญัติของกฎหมายท่ีขาดความชัดเจนและตามแนวคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ทําใหการ

บริหารจัดการท่ีดินของรัฐขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น  เกิดจากโครงสรางและอํานาจหนาท่ีท่ี

ซํ้าซอน องคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงอยูภายใตการกํากับดูแลจากราชการสวนกลาง ราชการสวน

ภูมิภาคไมสามารถดําเนินการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐไดโดยอิสระ ทําใหไมมีอํานาจบริหารจัดการ

ท่ีดินของรัฐในพ้ืนท่ีของตน 

2. ปญหาทางกฎหมายดานงบประมาณในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  การดูแลรักษาและคุมครองท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใช

รวมกัน  ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2551 มาตรา 122 ประกอบกับ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยเรื่องการรักษาดูแลและคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของ

แผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน พ.ศ.2553  ซ่ึงไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน



(4) 

เปนผูรับภาระดานงบประมาณในการดําเนินการดูแลรักษา คุมครองปองกัน  การตรวจสอบแนวเขต 

การรังวัดท่ีดินภายในพ้ืนท่ีของตนเอง 

3. ปญหาทางกฎมายในการมีสวนรวมในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน การประกาศกําหนดแนวเขตท่ีดินสงวนหวงหามของรัฐ  ซ่ึงรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

เปนประธานคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติเปนผูมีอํานาจในการประกาศสงวนหวงหามท่ีดิน  

กอใหเกิดการโตแยงสิทธิระหวางรัฐกับ ประชาชนในหลายพ้ืนท่ี  เนื่องจากอํานาจหนาท่ีในการสงวน

หรือหวงหามท่ีดินเพ่ือประชาชนใชประโยชนรวมกันเปนของหนวยงานราชการสวนกลางและราชการ

สวนภูมิภาค ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีสวนรวมในการตัดสินใจกอนจะประกาศสงวนหวงหาม

ท่ีดิน 

ขอเสนอแนะของการศึกษานี้  

1. เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการบริหารจัดการท่ีดินใหประสบ

ผลสําเร็จตามความมุงหมายของการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และตามความ

ตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีนั้น  จําเปนจะตองมีการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยราชการสวนกลาง

และสวนภูมิภาคตองกระจายอํานาจการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ ท้ังในดานขอบเขตอํานาจหนาท่ี 

การใชงบประมาณ การออกกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับทองถ่ินท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการท่ีดิน

ในพ้ืนท่ี รวมถึงแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการท่ีดินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นอกจากนี้จะตองสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินได

เขามีบทบาทในการแกไขปญหาท่ีดินของประเทศ  

2. ควรแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 6 มาตรา 9 และมาตรา 10 

โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับการใชทรัพยากรท่ีดินใน

พ้ืนท่ีมากข้ึน โดยกําหนดใหมีอํานาจรองขอเพิกถอนท่ีดินท่ีปลอยท้ิงรกรางวางเปลา  การอนุญาตตองมี

หนังสือใหความเห็นชอบจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กําหนดหลักเกณฑใหการใชทรัพยากรใน

พ้ืนท่ีและตองมีการใหขอมูล ตลอดจนการจัดใหมีการประชุมเพ่ือชี้แจงและรับฟงความคิดเห็นจาก

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
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The objective of the study of legal problems on the participation of the local 

administrative organization on state land is to research on the rules and regulations, 

legal theory, and legal support from the local administrative organization, both 

domestic and international, on state land.  Consequently, the result will be used to 

analyze the legal issues related to the participation of local government authorities 

on state land management, includes providing recommendations to local 

administrative body on how to get involved in the state land management. 

The study shows that; 

1.  Presently, there is no specific legislations which empower the local 

government to approve the right to use of state land to related bodies, to nullify 

and utilize unused wastelands, according to Article 6 of the Land Code. Additionally, 

the lack of clarity of law and the judgment of the Supreme Administrative court are 

causing the redundancy of power and structure of local administrative institute. In 

other words, by living under supervision of the central and provincial government, 

the local administrative organization has limited authorization to readily manage 

state land under its administrative region.  

2.  There are legal issues on local administrative body’s budget for the 

management, maintenance and protection of state land which is public land for the 

citizens shared, references to the Article 122 of Regional Administration 

ActVol.11,2008, in accordance with the provision of Ministry of Interior regarding to 
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the care and protection of the public use of state land 2010. Aforementioned 

legislate on shave ruled out that the financial burden of state land management 

including maintenance, protection and land measurement shall fall under such local 

administrative budgets. 

3.  The legal issues on the participate on of local administrative authority in 

the decision-making process before the announcement on the right reserved and 

prohibition for public use of state land which declared by the Ministry of Interior, 

who take a post of Chairman of the committee of the National estate. This 

declaration has caused an argument between the state and people in order to 

claimst he rights for public use of state land. Chiefly, the authority to reserves land 

for public use or restricted share of the state land is in the power of the central and 

provincial government which this topic is a contentious issue in many areas across 

the country.  

The recommendations of this study; 

1.  In order to make local administrative body eligible to liberally manage its 

state land to comply with the will of the people, it is needed to decentralize the 

powers from the central and provincial government to each local administrative 

authorities. Such powers shall include but not limited to the scope of authority, use 

of budget, local rules and regulations drafting, and all other requirements related to 

the state land management of local authority. Ultimately, the local governments 

must be encouraged and supported to play a role in resolving the country's land 

management. 

2.  The Article 6, 9 and 10 of the Land Code are needed to be revised by 

setting out a new rule to empower the local authorities that they can be more 

involved in decision-making on the use of state land resources, and establish rules 

and support necessary information for the use of resources in their areas.  As well as, 

schedule a meeting to receive feedbacks from the residents in the area. 
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ท่ีปรึกษา รวมท้ังยังสละเวลาอันมีคายิ่งในการใหคําปรึกษาและใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนในการทํา

วิทยานิพนธฉบับนี้ 

ผูเขียนขอขอบพระคุณทานรองศาสตราจารย ดร.ภูมิ โชคเหมาะ ท่ีไดสละเวลาอันมีคารับเปน

ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธฉบับนี้และใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุงแกไข

วิทยานิพนธฉบับนี้ใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน  และขอกราบขอบพระคุณทานผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูมิ 
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ขอขอบพระคุณอาจารยอัจฉราพร สีหะวัฒนา และคุณครูเพ็ญสิริ บุญยืน ท่ีคอยรับฟงปญหา

ในระหวางการเขียนวิทยานิพนธ คอยใหคําปรึกษาแนะนํา และใหกําลังใจผูเขียนในการทํา

วิทยานิพนธฉบับนี้จนสําเร็จลุลวงไปได 

 ขอขอบพระคุณ คณาจารยทุกทานแหงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรท่ีไดถายทอดวิชา

ความรูใหแก ผูเขียน และขอขอบคุณเจาหนาท่ีคณะนิติศาสตรทุกทานท่ีไดใหความชวยเหลือในเรื่อง

ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาในครั้งนี้เปนอยางดี ขอบคุณเพ่ือนๆ ท่ีรักทุกคนสําหรับกําลังใจและ

ความชวยเหลือท่ีมีใหกันตลอด 

สุดทายนี้ ผูเขียนขอขอบพระคุณ และมอบความสําเร็จท้ังหมดจากการทําวิทยานิพนธฉบับนี้

แดคุณพชร ชัยปญหาและคุณประภาพรรณ พลคุมพล ผูซ่ึงเปนบิดาและมารดาของผูเขียน ซ่ึงเปนผู

คอยใหการอบรมสั่งสอน ใหการสนับสนุน และคอยเปนกําลังใจ ตลอดจนเปนแรงใจท่ีสําคัญ จนทําให

การศึกษาในครั้งสําเร็จไดตามท่ีตั้งใจไว และ ผูเขียนหวังวาวิทยานิพนธฉบับนี้จะเปนประโยชนและมี

คุณคาตอผูสนใจเพ่ือการศึกษาและพัฒนาความรูตอไป และหากวิทยานิพนธฉบับนี้มีขอผิดพลาด

ประการใดผูเขียนตองขออภัยมา ณ โอกาสนี้ 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

1.1   ความเปนมาและสภาพปญหา 

 

ทรัพยากรท่ีดินเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสําคัญมากอยางหนึ่ง   ดินเปนทรัพยากร

พ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญและเก่ียวของใกลชิดกับการดํารงชีวิตของมนุษยมาโดยตลอด มนุษยทุกคนตอง

อาศัยทรัพยากรดินในการยังชีพ ไมทางตรงก็ทางออม ดินเปนท่ีมาของปจจัยสี่ อันไดแกอาหาร 

เครื่องนุงหม ยารักษาโรค และท่ีอยูอาศัย  ดินเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ  

โดยเฉพาะประเทศไทยซ่ึงยังคงตองใชท่ีดินเพ่ือประกอบการเกษตรอันเปนอาชีพพ้ืนฐาน และแผนดิน

เปนท่ีตั้งของเมือง บานเรือน ทําใหเกิดวัฒนธรรมและอารยธรรมของชุมชนตางๆ มากมาย ดังนั้นความ

เขาใจบทบาทของทรัพยากรดิน การกําหนดคุณคาของทรัพยากรดิน การกําหนดการใชทรัพยากร

ท่ีดินท่ีเหมาะสม เปนจุดเริ่มตนท่ีดีในการใหความสําคัญกับทรัพยากรท่ีดิน การเห็นคุณคาของ

ทรัพยากรดิน การบํารุงรักษา การปองกัน การปรับปรุง และการเตรียมการในการแกไขปญหา

ทรัพยากรดิน เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีดินอยางคุมคามากท่ีสุด จึงมีความจําเปนท่ี

ตองมีการบริหารจัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

ในอดีตท่ีดินในประเทศไทยถือวาเปนของพระมหากษัตริย  แตพระราชทานใหราษฎรอยู

อาศัยทํามาหากิน  ราษฎรผูใดประสงคจะเอาท่ีดินไปทําประโยชนตองขออนุญาตตอเสนานายระวาง

นายอากร  ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีในการเขียนใบอนุญาตซ่ึงเรียกวา ”โฉนด” ใหผูขอยึดถือไวเปนคูมือ

สําหรับท่ีดินและเก็บอากรเขาทองพระคลัง  ถาหากราษฎรเขาไปในท่ีดินโดยไมบอกกลาวแกเจาหนาท่ี

กอนถือเปนความผิด  ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 5 มีการออกกฎหมายกําหนดสิทธิในท่ีดิน ใหกรรมสิทธิ์

ท่ีดินแกเอกชนตามประกาศออกโฉนด ร.ศ.120 ลงวันท่ี 15 กันยายน ร.ศ.120 ซ่ึงเปนกฎหมายวาดวย

การจัดทําทะเบียนท่ีดินและสิทธิของผูท่ีเปนเจาของท่ีดิน โดยใหถือโฉนดเปนหนังสือสําคัญแสดงถึง

กรรมสิทธิ์ในท่ีดินของเอกชน 0

1 

                                                           
1ปราโมทย ตั้งเกียรติกําจาย, “มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2525 เรื่องนโยบาย 

การใชและกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน,” รายงานทีดีอารไอ 8 (มีนาคม 2553): 6. 
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เนื่องจากมีประชากรของประเทศมีจํานวนเพ่ิมข้ึน สถานการณบานเมืองไดเปลี่ยนแปลงไป

อยางมาก  มีความกาวหนา ทางเทคโนโลยี  มีการลงทุนธุรกิจท่ีหลากหลาย  ทรัพยากรท่ีดินเปนอีก

หนึ่งปจจัยหลักท่ีนักลงทุนตองการเพ่ือใชในการประกอบธุรกิจ เม่ือทรัพยากรท่ีดินมีอยูอยางจํากัดแต

ความตองการท่ีจะใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีดินมีอยูสูง จึงเกิดการแกงแยงทรัพยากรท่ีดินนั้น 

เพ่ือใหไดมาครอบครองเปนของ ตน ทําใหเกิดปญหาบุกรุกท่ีดินของรัฐเพ่ือใชในการทํารีสอรท  

สถานท่ีทองเท่ียว เปนตน  สวนผูท่ีมีฐานะยากจนท่ีไมมีท่ีดินทํามาหากินก็จะเขาบุกรุกท่ีดินของรัฐเพ่ือ

ใชทํามาหากินและอยูอาศัย  ซ่ึงในปจจุบันมีการบุกรุกพ้ืนท่ีท่ีรัฐไดสงวนหรือหวงหามไวจํานวนมาก 1

2 

ดังจะเห็นไดจากพ้ืนท่ีปาไมท่ีลดลงจากจํานวน 171,018,125 ไร หรือ รอยละ 53.33 ของพ้ืนท่ี

ท้ังหมดของประเทศ ในป พ.ศ. 2504 เหลือเพียง 107,615,800 ไร หรือคิดเปนรอยละ  33.44 ของ

พ้ืนท่ีท้ังประเทศใน พ.ศ. 2551 จากการสํารวจขอมูลการครอบครองพ้ืนท่ีปาไมของราษฎรโดยกรม

อุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ในชวง 10 ปท่ีผานมา (พ.ศ. 2541-2551) พบวาในพ้ืนท่ีปา

อนุรักษตามกฎหมายมีราษฎรเขาไปครอบครองท่ีดินเพ่ืออยูอาศัยและทํากิน 184,710ราย รวมเนื้อท่ี

ท้ังสิ้น 2.23 ลานไร ในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ มีราษฎรเขาไปครอบครองท่ีดิน จํานวน 340,000 ราย 

เปนเนื้อท่ี 6.40 ลานไร สวนพ้ืนท่ีปาชายเลน มีราษฎรเขาไปครอบครองท่ีดิน จํานวน 5,426 ราย เปน

เนื้อท่ี 0.12 ลานไร 

สาเหตุในการบุกรุกท่ีดินเกิดจากความไมชัดเจน  ใน การประกาศกําหนดแนวเขตท่ีดินสงวน

หวงหามของรัฐ   อันเปนสาเหตุประการสําคัญท่ีทําเกิด ปญหาความ ขัดแยงเก่ียวกับสิทธิของรัฐกับ

ประชาชนท่ีครอบครองท่ีดินมากท่ีสุด 2

3กลาวคือ  การโตแยงสิทธิระหวางรัฐกับประชาชนในหลายพ้ืนท่ี  

เกิดจาการสงวนหวงหามท่ีดินเพ่ือประโยชนในภาครัฐ  การสงวนหวงหามท่ีดินดังกลาวมีการ

ดําเนินการประกาศหวงหามทับท่ีดินท่ีราษฎรมีสิทธิครอบครองและใชประโยชนอยูกอนนอกจากนี้การ

ทําแผนท่ีแสดงขอบเขตการหวงหามท่ีดินของรัฐแตละประเภทเพียงเพ่ือใหสามารถมีรูปแผนท่ีแนบ

ทายตามกฎหมายเทานั้น   

ปญหาอีกประการหนึ่งท่ีรัฐไมสามารถบริหารจัดการท่ีดินไดอยางมีประสิทธิภาพ  คือ  ท่ีดินท่ี

ไมมีการทําประโยชนหรือการใชท่ีดินไมเต็มศักยภาพ สืบเนื่องมาจากกําหนดใหจํากัดสิทธิการถือครอง

ท่ีดินเปนเหตุใหเกิดปญหาการไมทําประโยชนในท่ีดิน กฎหมายเก่ียวกับการใชประโยชนจากท่ีดินตาม

                                                           
2สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ, สํานักงานแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 

และสิ่งแวดลอม, แนวทางวิธีการและมาตรการในการแกไขปญหาบุกรุกท่ีดินของรัฐ (กบร.)

(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2552), หนา 21. 
3อิทธิพล  ศรีเสาวลักษณ และคณะ, โครงการวิจัยกลไกการแกไขปญหาบุกรุกท่ีดินของรัฐ 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานสนับสนุนกองทุนการวิจัย (สกว.), 2553), หนา 29. 
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มาตรา ๖ แหงประมวลกฎหมายท่ีดินก็ไมมีผลทางปฏิบัติ ทําใหมีการซ้ือท่ีดินไวแลวปลอยใหรกราง

วางเปลาไมทําประโยชนเปนจํานวนมากและเกิดการบุกรุกท่ีดินเพ่ือใชทํามาหากิน 

จากปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐทวีความรุนแรงมากข้ึน  ภาครัฐไดจะพยามแกปญหา

เก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐแตก็ยังมีปญหาความขัดแยงเก่ียวกับแนวเขตระหวางรัฐกับ

เอกชนการประกาศพ้ืนท่ีสงวนหวงหามเปนพ้ืนท่ีครอบคลุมท่ีดินขนาดใหญทําใหทับซอนท่ีดินของ

ราษฎรบางพ้ืนท่ีไมมีการทําประโยชน  สงผลใหไมสามารถบริหารจัดการท่ีดินของรัฐไดตรง

วัตถุประสงค   ตอมาภาครัฐไดกําหนด นโยบายท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการท่ีดินขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินนับวาเปนแนวทางท่ีกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและประเทศอยางยิ่ง 

แตในชวงท่ีผานมามีเรื่องการเมืองเขามาเก่ียวของ  ทําใหการบริหารจัดการท่ีดินขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินมีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  นโยบายดานการ

บริการจัดการท่ีดินถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการหาเสียงหรือนํามาใชกําหนดเพ่ือเปนนโยบายในการ

ชนะใจประชาชนผูยากจนท่ีไมมีท่ีดินทํากินเปนของตนเอง  ซ่ึงในปจจุบันสามารถเรียกไดวาการ

ดําเนินการดานบริหารจัดการท่ีดินถือเปนสวนหนึ่งในนโยบายดานประชานิยม ของรัฐบาล 

นโยบายของรัฐบาลท่ีผานมา ไดกําหนดไวใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขามามีสวนรวมใน

การบริหารจัดการท่ีดินรวมกับภาครัฐ  ภาคประชาชน  และชุมชน  แตดวยแนวนโยบายท่ีเกิดข้ึนขาด

ความชัดเจนดานอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีจะดําเนินการในเรื่องของการบริหาร

จัดการท่ีดินของรัฐในพ้ืนท่ีของตนเอง  ประกอบกับดวยรูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอัน

เปนหนวยงานราชการท่ีตองปฏิบัติตามตัวบทกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หรือขอบังคับของทางราชการ

เปนหลัก เม่ือมีเพียงนโยบายแตไมมีกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ  ก็ทําใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินไมสามารถบริหารจัดท่ีดินของรัฐไดเทาท่ีควรและไมสามารถแกไขปญหาเก่ียวกับการกระจาย

การถือครองท่ีดิน การบุกรุกท่ีดิน  การจัดระบบการใชท่ีดินได  อาจกลาวอีกในหนึ่ง คือ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐได 

การใหอํานาจรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ตามระบบกฎหมาย

หนวยงานภาครัฐมีอํานาจและบทบาทหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท ถึงแม

รัฐจะอางวาการบริหารจัดการของรัฐเปนไปเพ่ือผลประโยชนของสวนรวม แตตลอดระยะท่ีผานมาเห็น

ไดวาการบริหารจัดการทรัพยากรของรัฐเนนการเรียกเก็บผลประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือ

นําไปใชเสริมสรางความเขมแข็งของรัฐและพัฒนาระบบบริหารราชการเปนสําคัญ ดังนั้น จึงไมนา

แปลกใจท่ีระบบกฎหมายนโยบาย และมาตรการตางๆ ของหนวยงานภาครัฐเก่ียวกับการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติไมไดเอ้ือประโยชนตอภาคประชาชนเทาท่ีควร ท้ังยังจํากัดสิทธิหรือกีดกัน

ประชาชนจากการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ และเปนอุปสรรคตอการกระจายอํานาจการบริหาร

จัดการทรัพยากรจากภาครัฐไปสูภาคประชาชน 
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ดังท่ีกลาวมาขางตน  ผูเขียนจะกลาวถึงปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีดิน

ของรัฐขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีทําใหการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐไมมีประสิทธิภาพ  สงผล

กระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและประชาชน  ดังตอไปนี้ 

1.  ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีขององคปกครองสวนทองถ่ินในการบริหาร

จัดการท่ีดินของรัฐ 

ในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการคุมครองปองกันและ

ดูแลสาธารณสมบัติของแผนดิน จะมีพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2551 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.

2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณ

สมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. 2553 เปนกฎหมายและระเบียบท่ีกําหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการดูแล รักษาและคุมครองท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  

จัดทําทะเบียนท่ีดิน  ปองกันชี้ระวังแนวเขต ตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับท่ี ท่ีดินอันเปนสาธารณ

สมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน   หรือดําเนินการกับผูบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชนหรือท่ี

รกรางวางเปลา  ท้ังนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการออกคาใชจายในการดําเนินการดูแล

รักษาและคุมครองปองกันท่ีดิน อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ซ่ึง

กฎหมายและระเบียบดังกลาวมิกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจใชหรือยินยอมใหบุคคล

อ่ืนใชท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน  เวนแตจะไดรับความเห็นชอบ

จากผูวาราชการและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

จากบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยนั้น  ทําใหพบขอจํากัดของ

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เกิดจาก

โครงสรางและอํานาจหนาท่ี  ของระบบราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินเอง  เพราะ

อํานาจหนาท่ีตางๆ ในการบริหารจัดการท่ีดิน เกิดการทับซอน  และมีหลายหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

ประกอบกับระบบการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐถูกจํากัดท้ังในดานการพิจารณาอนุญาต  อนุมัติ  ซ่ึงอํานาจ

ดังกลาว เชน  การอนุญาตใหใชท่ีดินภายในพ้ืนท่ีและในสวนของท่ีดินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

บางพ้ืนท่ีมีความอุดมสมบรูณเหมาะแกการเพาะปลูกหรือทําเกษตรกรรม  แตเจาของหรือผู

ครอบครองท่ีดินปลอยท้ิงรางไมมีการเขาทําประโยชนตามระยะเวลาท่ีประมวลกฎหมายท่ีดิน  มาตรา

6 ไดกําหนดไว 3

4 องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีอํานาจในการดําเนินการรองขอเพิกถอนกรรมสิทธิ์

                                                           
4มาตรา 6 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 บัญญัติไววา “นับตั้งแตวันท่ีประกาศของ

คณะปฎิวัติฉบับนี้ใชบังคับ บุคคลใดมีสิทธิในท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน หรือหนังสือรับรองการทํา ประโยชน 
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หรือสิทธิครอบครอง เนื่องจากเปนอํานาจของอธิบดีกรมท่ีดินในการดําเนินการใหท่ีดินกลับมาเปน

ท่ีดินของรัฐ 

อํานาจในการบริหารจัดการ ท่ีดินของรัฐเปนอํานาจของสวนกลาง  กลาวคือเปนอํานาจของ

อธิบดีกรมท่ีดิน ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีอํานาจหนาท่ีและสวนรวมไมวาจะเปนการตัดสินใจ

วาสมควรจะสงวนหรือหวงหามท่ีดินในเขตพ้ืนท่ีของตนเพ่ือประชาชนใชประโยชนรวมกันหรือไม  การ

อนุญาตใหใชท่ีดินภายในพ้ืนท่ีและและไมมีอํานาจในการดําเนินการรองขอเพ่ือเพิกถอนกรรมสิทธิ์หรือ

สิทธิครอบครอง  เนื่องจากเปนอํานาจของอธิบดีกรมท่ีดินในการดําเนินการใหท่ีดินกลับมาเปนท่ีดิน

ของรัฐ 

จะเห็นไดวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็ไมสามารถเขาไป บริหารจัดการทรัพยากรท่ีดิน ของ

รัฐในพ้ืนท่ีตนเอง ได เพราะไมมีบทบัญญัติกฎหมาย ใหอํานาจไว  ท่ีกําหนดบทบาทและอํานาจหนาท่ี

เพ่ือมารองรับการปฏิบัติงานและเปนแนวทางข้ันตอนดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรท่ีดิน  จึงทํา

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถเขาไปดําเนินการแกไขปญหาตางๆ  หรือเขาไปมีสวนรวมใน

การจัดการทรัพยากรท่ีดินในพ้ืนท่ีไดอยางเหมาะสม  เชน การเขาพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะซ่ึงไมมีการทํา

ประโยชน  การมีสวนในกระบวนการตัดสินใจในกระบวนการสงวนหวงหามท่ีดินของรัฐเพ่ือประชาชน

ใชประโยชนรวมกัน การอนุญาตรวมท้ังการจัดหาผลประโยชนในท่ีดินของรัฐ  

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานภาครัฐท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนและทราบถึง

ปญหาท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ินมากท่ีสุด  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงเปรียบเสมือนผูประสานงานและ

เชื่อมโยงระหวางภาครัฐและประชาชน  ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงควรมีบทบาทหนาท่ีท่ี

ชัดเจนในการเขาไปมีสวนรวมในการบริหารจัดการท่ีดินสงวนหวงหามของรัฐ เพ่ือจะไดใชประโยชน

จากท่ีดินไดอยางเหมาะสมกับพ้ืนท่ีนั้นๆ  ดังนั้น เม่ือการปกครองสวนทองถ่ินตามหลักกระจายอํานาจ

ตองมีความอิสระในการบริหารจัดการภารกิจ  ราชการสวนกลางจึงตองถายโอนอํานาจมายังองคกร

ปกครองสวนถ่ิน  เพ่ือจะไดดําเนินการบริหารจัดการท่ีดินไดอยางมีประสิทธิภาพ   

                                                           
หากบุคคลนั้นทอดท้ิงไมทําประโยชนในท่ีดิน หรือปลอย ท่ีดินใหเปนท่ีรกรางวางเปลาเกินกําหนดเวลา

ดังตอไปนี้ 

(1)  สําหรับท่ีดินท่ีมีโฉนดท่ีดิน เกินสิบปติดตอกัน 

(2)  สําหรับท่ีดินท่ีมีหนังสือรับรองการทําประโยชน เกินหาป  ติดตอกันใหถือวาเจตนาสละ

สิทธิในท่ีดินเฉพาะสวนท่ีทอดท้ิงไมทําประโยชน หรือท่ีปลอยใหเปนท่ีรกรางวางเปลา เม่ืออธิบดีไดยื่น

คํารองตอศาล และศาลไดสั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินดังกลาว ใหท่ีดินนั้น ตกเปนของรัฐเพ่ือ

ดําเนินการตามประมวลกฎหมายนี้ตอไป” 
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แมตามหลักการรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 290 เคยบัญญัติไววา 

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีอํานาจหนาท่ีสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตามท่ี

กฎหมายกําหนดไว  โดยการจัดการ  การบํารุงรักษา  และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมท่ีอยูในพ้ืนท่ีตนเองและ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 มาตรา 16(24) กําหนดใหเทศบาล เมืองพัทยา และ

องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของ

ประชาชนทองถ่ิน  รวมท้ังจัดการ  การบํารุงรักษา  และการใชประโยชนจากปา  ท่ีดิน  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  แตดวยบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวบัญญัติอํานาจหนาท่ีไว

กวางๆ ยังขาดความชัดเจนไมสอดคลองกับภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินงาน

บริหารจัดการท่ีดินของรัฐ  ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถบริหารจัดการท่ีดินของรัฐได

อยางสมบรูณแลว  ยังกอใหเกิดปญหาในหลายๆ ดานตามมา  เชน ดานงบประมาณ  ดานการออก

กฎหมายทองถ่ิน  เปนตน 

ดวยขอจํากัดและขอบเขตของกฎหมายท่ีขาดความชัดเจนในการกําหนดอํานาจหนาท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ฉะนั้นตองมีการแกไขและเพ่ิมเติมกฎหมาย พระราชบัญญัติลักษณะ

ปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษา

และคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. 2553 โดย

การกําหนดใหขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีมีอํานาจใชหรือยินยอมใหบุคคลอ่ืนใชท่ีดินอันเปน   

สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน มีอํานาจเพิกถอนท่ีดินท่ีปลอยท้ิงรกรางวางเปลา

ตามระยะเวลาท่ีประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 6 กําหนดไว 

2.  ปญหาทางกฎหมายดานงบประมาณในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

การใชงบประมาณในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

นอกจากจะตองดําเนินงานใหถูกตองตามระเบียบข้ันตอนและกฎหมายโดยเครงครัด  การพิจารณาตั้ง

งบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองสามารถรองรับภารกิจในการบริหาร

จัดการท่ีดินของรัฐตามท่ีกฎหมายกําหนดไว  เชน  การดูแลรักษาและคุมครองท่ีดินอันเปนสาธารณ

สมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน  ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี 11) 

พ.ศ.2551 มาตรา 122 4

5 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยเรื่องการรักษาดูแลและคุมครอง

                                                           
 5มาตรา 122 แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2551 
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ปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน พ.ศ.2553 5

6  ซ่ึงได

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูรับภาระดานงบประมาณในการดําเนินการดูแลรักษา

คุมครองปองกัน การตรวจสอบแนวเขต การรังวัดท่ีดินภายในพ้ืนท่ีของตนเอง   

 กฎหมายและระเบียบดังกลาว ทําใหเกิดภาระหนาท่ีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการตั้ง

งบประมาณรายจายเพ่ือท่ีจะนําไปใช ในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

บางแหงท่ีงบประมาณอยูอยางจํากัด  หรือไมเพียงพอตอการดําเนินการดูแลรักษา คุมครองและ

ปองกันท่ีดินของรัฐ กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็ก เชน องคกรบริหารสวนตําบลได

งบประมาณจํานวนนอยมากเม่ือเทียบกับภารกิจท่ีตองดําเนินการ ทําใหการบริหารจัดการท่ีดินไมมี

ประสิทธิภาพ เพราะยังขาดแคลนงบประมาณ แมแตองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ เชน

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดรับงบประมาณจํานวนมาก แตดวยพ้ืนท่ีและประชากรจํานวนมาก ทําใหการ

ดําเนินการพิจารณาใชงบประมาณเพ่ือการตรวจสอบแนวเขต การรังวัด การดูแลรักษา คุมครองท่ีดิน

ของรัฐมีอยูอยางจํากัด เนื่องจากมีภารกิจท่ีมีความจําเปนในการใชงบประมาณเพ่ือพัฒนาหรือแกไข

ปญหาอ่ืนๆ ท่ีสําคัญและจําเปนเรงดวนกวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไมสามารถบริหารจัดการ

ท่ีดินของรัฐไดเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ เพราะขาดงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการบริหาร

จัดการท่ีดิน 

 จะเห็นไดวาการออกระเบียบของกระทรวงมหาดไทยดังกลาว กอ ใหเกิดภาระ ดาน

งบประมาณ ตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท้ังในกรณีการดูแลรักษา คุมครอง ปองกัน  และ

ดําเนินคดีตอผูท่ีบุกรุกหรือรุกล้ําท่ีดินของรัฐ   สาเหตุดังกลาวทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมี

ขอมูลเก่ียวกับท่ีดินในพ้ืนท่ีท่ีชัดเจน  หรือขาดขอมูลจํานวนท่ีดินของรัฐท่ีเปนปจจุบัน  อันกอใหเกิด

ขอพิพาทกับเอกชน  หรือหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังการบุกรุกท่ีดินของรัฐหรือกรณีท่ีองคกรปกครองสวนถ่ิน

กอสรางถนนรุกล้ําหรืออยูในท่ีดินของเอกชน  ทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอนจากกการบริหาร

จัดการท่ีดินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3.  ปญหาทางกฎมายในการมีสวนรวมในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ 

แมวาท่ีผานมาภาครัฐจะไดใชความพยายามในการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐหลาย

ประการ  แตยังมีปญหาความขัดแยงเก่ียวกับแนวเขตระหวางหนวยงานของรัฐ  หรือระหวาง

หนวยงานของรัฐกับเอกชน  และทําใหเกิดปญหาในกรณีมีขอโตแยงวาฝายใดมีสิทธิดีกวา  บางกรณีมี

การประกาศพ้ืนท่ีของรัฐทับซอนท่ีดินของเอกชน สงผลใหไมสามารถบริหารจัดการท่ีดินไดตรงตาม

วัตถุประสงค  ท่ีดินของรัฐบางพ้ืนท่ีไมมีการทําประโยชน  บางพ้ืนท่ีมีการหวงหามเปนพ้ืนท่ีท่ี

                                                           
6ขอ 13 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยเรื่องการรักษาดูแลและคุมครองปองกันท่ีดินอันเปน

สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน พ.ศ.2553 
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ครอบคลุมท่ีดินท่ีมีขนาดใหญ ซ่ึงขอโตแยงในเรื่องสิทธิระหวางรัฐกับเอกชนไมสามารถพิจารณาได

อยางรวดเร็วและชัดเจนเนื่องจากขอบเขตของท่ีดินไมแนนอน 

การบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ  โดยหนวยงานราชการสวนกลาง ในการประกาศกําหนดแนว

เขตท่ีดินสงวนหวงหามของรัฐ  โดยอาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 20 6

7  ซ่ึงรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทยซ่ึงเปนประธานคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติเปนผูมีอํานาจในการประกาศสงวน

หวงหามท่ีดิน เม่ือหนวยงานราชการสวนกลางเปนผูประกาศสงวนหวงหามโดยไมรูจักสภาพพ้ืนท่ีท่ี

แทจริง วามีผูครอบครองทํากินหรืออยูอาศัยมากอนท่ีจะทําการประกาศหรือไม  จึงเปนสาเหตุ

ประการสําคัญท่ีทําเกิด ปญหาความขัดแยงเก่ียวกับสิทธิของรัฐกับ ประชาชน ท่ีครอบครองท่ีดินมาก

ท่ีสุด7

8 กลาวคือ  การโตแยงสิทธิระหวางรัฐกับประชาชนในหลายพ้ืนท่ี  เกิดจาการสงวนหวงหามท่ีดิน

เพ่ือประโยชนในภาครัฐ  การสงวนหวงหามท่ีดินดังกลาวมีการดําเนินการประกาศหวงหามทับท่ีดินท่ี

ราษฎรมีสิทธิครอบครองและใชประโยชนอยูกอน โดย ทําใหผูท่ีอยูในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตกเปนผูบุกรุกทันที

นอกจากนี้การทําแผนท่ีแสดงขอบเขตการหวงหามท่ีดินของรัฐแตละประเภทเพียงเพ่ือใหสามารถมีรูป

แผนท่ีแนบทายตามกฎหมายเทานั้น  และในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมาย

ท่ีดิน มาตรา 9 และมาตรา 10 กําหนดใหอธิบดีกรมท่ีดินมีอํานาจหนาท่ีในการจัดหาผลประโยชน 

รวมท้ังจัดใหท่ีดินมีการใชประโยชนโดยมีการซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ใหเชา และเชาซ้ือได ซ่ึงองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไมมีอํานาจเขาไปมีสวนรวมในการบริหารจัดการตามท่ีกลาวมา 

จะเห็นไดวา การบริหารจัดการท่ีดินของรัฐโดยสงวนหวงหามท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

นั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีสิทธิเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจวาท่ีดินท่ีอธิบดีจะประกาศ

สงวนหวงหามนั้นสมควรท่ีจะประกาศหรือไม  เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ี

ใกลชิดกับประชาชน และรูจักพ้ืนท่ีของตนเองเปนอยางดี  ยอมทําใหทราบวาพ้ืนท่ีใดท่ีเหมาะสมใน

การหวงหาม  พ้ืนท่ีใดรกรางวางเปลา หรือพ้ืนท่ีท่ีจะประกาศอาจมีผูครอบครองทํากินหรือมีกรรมสิทธิ์

ในพ้ืนท่ีนั้น 

การมีสวนรวมของประชาชนเปนแนวทางในการแกไขปญหาและพัฒนาทรัพยากรท่ีดินอยาง

ยั่งยืน เม่ือประชาชนเปนผูใชทรัพยากรท่ีดินรวมกันจึงควรเขามีสวนรวมในการอนุรักษ รักษา รวมท้ังมี

สวนรวมในการบริหารจัดการท่ีดิน เพ่ือใหทรัพยากรคงอยูตลอดไป  แตในการเขามีสวนรวมกับ

หนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการท่ีดินตองใหความรูเพ่ือสรางความเขาใจและ

กระตุนประชาชนใหมีสวนรวมตั้งเริ่มกระบวนการ  ตามแนวทางของการรวมคิด รวมทําและรวมกัน

ทําไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงเปนกลไกสําคัญท่ีชวยสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและหนวยงานของรัฐ 

                                                           
7มาตรา 20 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 
8อิทธิพล  ศรีเสาวลักษณ และคณะ, เรื่องเดิม, หนา 29. 
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แตในการดําเนินงานยังเกิดปญหา เพราะอํานาจในการตัดสินใจ เก่ียวกับ การบริหารจัดการ

ท่ีดินของรัฐในการการกําหนดสิทธิ  การ อนุญาตใหใชทรัพยากร ท่ีดิน  การสงวนหวงหาม ท่ีดินของรัฐ

ยังคงเปนอํานาจของราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค และการเขามีสวนรวมของประชาชนยังไมมี

รูปแบบวิธีการท่ีชัดเจน แมวาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับท่ีผานมาไดกําหนดเก่ียวของ

กับการปกครองทองถ่ินของตน  เพ่ือใหเกิดความเปนอิสระ และเกิดความคลองตัวในการดําเนินงาน

และจัดทําบริการสาธารณะท่ีดี และเหมาะสมกับความตองการของประชาชนในทองถ่ิน โดยบัญญัติ

รับรอง ใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 8

9 โดยองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตอง ตองจัดใหมีวิธีการเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม ซ่ึงก็คือ การมีสวนรวมตั้งแต

การกําหนดปญหา การกําหนดการเลือก การประเมินทางเลือก การบริหารจัดการรวมกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน การรวมติดตามประเมินผล และรวมรับผลประโยชน ประการสําคัญการบัญญัติ

ในลักษณะนี้จะเปนการกระตุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดริเริ่มในการสรางกลไก ชองทางตางๆ

เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมแตท่ีไดกลาวมาขางตนประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมได 

มีสวนในกระบวนการตัดสินใจในกระบวนการสงวนหวงหามท่ีดินของรัฐเพ่ือประชาชนใชประโยชน

รวมกัน การอนุญาตรวมท้ังการจัดหาผลประโยชนในท่ีดินของรัฐ เนื่องจากขาดบทบัญญัติกฎหมาย

ลําดับรองท่ีจะใหอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการมีสวนรวมในการบริหารจัดการท่ีดินภายในพ้ืนท่ีตนเอง 

ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาวขางตนจึงตองศึกษาถึงอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐวามีอยูหรือไมอยางไร  เพ่ือหามาตรการและเปนแนวทาง

ในการกําหนดกฎหมายใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขาไปมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

ท่ีดินของรัฐ การมีสวนรวมในกระบวนการประกาศท่ีดินของรัฐ  ท้ังนี้เพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมาย

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 

ดังนั้นขอกฎหมายท่ีผูวิจัยตองการท่ีจะศึกษาและวิเคราะห มีดังนี้ 

1.  วิเคราะห ปญหาทางกฎหมาย เก่ียวกับ อํานาจหนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน

สําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ.2553 

2.  วิเคราะหปญหาทางกฎหมายดานงบประมาณในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2551 มาตรา 122

                                                           
9มาตรา 287 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
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ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยเรื่องการรักษาดูแลและคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณ

สมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน พ.ศ.2553 

3.  วิเคราะหปญหาทางกฎมายในการมีสวนรวมในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ตามหลักการรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเก่ียวกับประชาชนมีสวนรวมใน

การบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการ

บริหารจัดการท่ีดินของรัฐตามประมวลกฎหมายท่ีดินเพียงใด 

 

1.2   วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย 

 

 1. เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ แนวคิดทฤษฎี การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองในการ

บริหารจัดการท่ีดินของรัฐ 

 2. เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยและตางประเทศในการมีสวนรวมของ

องคกรปกครองสวนทองในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ 

 3. เพ่ือศึกษาวิเคราะหปญหากฎหมายท่ีเก่ียวของกับมีการสวนรวมขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในการมีสวนรวมบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ 

 4. เพ่ือเสนอแนะการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการมีสวนรวมบริหาร

จัดการท่ีดินของรัฐ 

 

1.3   สมมติฐานการศึกษา 

 

การบริหารจัดการท่ีดิน ของประเทศไทยยังไร ประสิทธิภาพ  สืบเนื่องมาจากปญหาการบุกรุก 

ทําใหเกิดความขัดแยงเก่ียวระหวางสิทธิของรัฐกับประชาชน ปญหาท่ีดินไมมีการทําประโยชนหรือการ

ใชท่ีดินไมเต็มศักยภาพ  เพราะไมมีกฎหมายใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขาไปมีสวนรวมใน

กระบวนการการตัดสินใจ ขออนุญาต รองขอเพิกถอน จัดหาประโยชนในพ้ืนท่ีของตน แตกฎหมายให

อํานาจการบริหารจัดการท่ีดินแกราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาค ท้ังนี้องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีหนาท่ีในการออกคาใชจายในการดําเนินการดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดิน อันเปนสา

ธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน   กอใหเกิดภาระดานงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ดังนั้นรัฐบาลกลางควรมอบอิสระและอํานาจทางการบริหารงบประมาณใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเพียงพอเหมาะสมตอภารกิจ โดยการ แกไข เพ่ิมเติม พระราชบัญญัติ

ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2551  ประมวลกฎหมายท่ีดิน  เพ่ือใหองคกรปกครองสวน
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ทองถ่ินมีอํานาจ เขาไปมีสวนรวมและมีมาตรการทางกฎหมาย ในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ ใหมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 

 

1.4   ขอบเขตการศึกษา 

 

อํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงศึกษาจาก

หลักการรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ) พุทธศักราช 

2559 ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.

2551 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณ

สมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. 2553 และศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ

ของประเทศญี่ปุนและสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

 

1.5   วิธีการศึกษา 

 

 การศึกษานี้ เปนการศึกษาวิจัยในลักษณะของการวิจัยเชิงเอกสาร  (Documentary 

Research) ดวยการศึกษาวิเคราะหจาก หนังสือ ตํารา วารสาร วิทยานิพนธ บทความวิชาการ 

รายงานการวิจัย และเอกสารอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวม หลักเกณฑ แนวคิดทฤษฎี และการ

สืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต (Internet) 

 

1.6   ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

1. ทําใหทราบถึงหลักเกณฑ แนวคิดทฤษฎี การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ 

2. ทําใหทราบถึงมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยและตางประเทศในการมีสวนรวม

ขององคกรปกครองสวนทองในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ 

3. ทําใหทราบผลวิเคราะหขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการมีสวนรวมบริหารจัดการ

ท่ีดินของรัฐ  

4. ทําใหทราบถึงขอเสนอแนะการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในบริหาร

จัดการท่ีดินของรัฐใหมีความชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 



 

บทท่ี 2 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

การมีสวนรวมบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ 

 
พ้ืนดินเปนทรัพยากรท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติพรอมๆ  กับการกําเนิดของโลก  การดํารงชีวิต

ของมนุษยมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองอาศัยทรัพยากรท่ีดินเพราะเปนปจจัยสี่ อันไดแก อาหาร 

เครื่องนุงหม ยารักษาโรค และท่ีอยูอาศัย ทรัพยากรดินมีความสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษยตั้งแต

สมัยดึกดําบรรพ เปนตนมา ซ่ึงเปนยุคท่ีมนุษยหาเลี้ยงเพาะปลูก การลาสัตว จนมาถึงปจจุบัน

ทรัพยากรดินยังมีความสําคัญเปนอยางมากเพราะเปนแหลงอาหาร แหลงประกอบอาชีพ และเปนท่ี

อยูอาศัย เนื่องจากประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึนความตองการใชพ้ืนดินก็มากยิ่งข้ึนเพราะทุกคนตาง

แสวงหาทรัพยากรท่ีดินท่ีอุดมสมบรูณเพ่ือใชประโยชนตามท่ีตนตองการ แตมีขอจํากัดคือทรัพยากร

ท่ีดินมีอยูเทาเดิม จึงไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน ทําใหเกิดปญหาไมมีท่ีดินทํากิน การ

บุกรุกพ้ืนท่ีปา  การแยงการครอบครอง และปญหาความขัดแยงระหวางรัฐกับเอกชน ดังนั้นภาครัฐจึง

ตองเขามาบริหารจัดท่ีดินเพ่ือใหเกิดความเปนธรรม และใชประโยชนจากท่ีดินอยางถูกตองและ

เหมาะสม ท้ังนี้เพ่ือใหตอบสนองความตองการของประชาชน ทุกภาคสวนตองมีสวนรวมในการจัดการ

รวมกัน 

 

2.1   แนวคิดการจัดองคกรของรัฐ และการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ 

 

 แนวคิดการจัดองคกรของรัฐ และ การบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ  ท่ีจะเปนแนวทางใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินนําไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ในการดูแลรักษา และคุมครองท่ีดินของรัฐ 

รวมท้ังพัฒนาพ้ืนท่ีใหมีการใชประโยชนอยางเหมาะกับสภาพสิ่งแวดลอมในแตละทองถ่ิน เพ่ือ

กอใหเกิดประโยชนตามความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 
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2.1.1  การจัดองคกรของรัฐตามรูปแบบรวมอํานาจและกระจายอํานาจ 

2.1.1.1  การรวมอํานาจปกครอง 

 การรวมอํานาจปกครองเปนวิธีการหนึ่งในการจัดการปกครองประเทศ ท่ีมีการรวม

อํานาจในการปกครองประเทศท้ังหมดไวท่ีสวนกลาง คือ กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมือง

อ่ืนๆ และเจาหนาท่ีของสวนกลาง ซ่ึงข้ึนตอกันตามลําดับชั้นการบังคับบัญชาเปนผูดําเนินงาน

ปกครองตลอดอาณาเขตของประเทศ การรวมอํานาจปกครองมีลักษณะสําคัญสามประการ คือ มีการ

รวมกําลังในการบังคับตางๆ คือ กําลังทหารและกําลังตํารวจใหข้ึนตอสวนกลาง มีการรวมอํานาจ

วินิจฉัยสั่งการไวท่ีสวนกลาง และมีลําดับชั้นการบังคับบัญชาเจาหนาท่ี0

10 

การรวมอํานาจการปกครองสามารถจําแนกได 1

11 3 แบบ คือ การรวมศูนยอํานาจ

การปกครองและการกระจายอํานาจปกครอง และการกระจายการรวมศูนยอํานาจการปกครอง 

 1) การกระจายการรวมศูนยอํานาจการปกครอง หรือท่ีเรียกกันในชื่ออ่ืน

วา การแบงอํานาจปกครองหรือการแบงอํานาจใหแกสวนภูมิภาค ไดแก  รูปแบบการปกครองท่ี

สวนกลางไดมอบอํานาจในการตัดสินใจบางเรื่องบางระดับใหแกตัวแทนหรือเจาหนาท่ีของสวนกลางท่ี

ถูกสงไปประจํายังสวนภูมิภาคตางๆ ของประเทศ โดยตัวแทนหรือเจาหนาท่ีเหลานั้นสามารถ

ดําเนินการวินิจฉัยสั่งการบางอยางไดตามแนวทางท่ีสวนกลางกําหนด 

 2) การกระจายการรวมศูนยอํานาจการปกครอง  ไดแก การปกครอง

ภายในประเทศรูปแบบหนึ่งท่ีกําหนดใหอํานาจในการตัดสินใจท้ังหลายท่ีเก่ียวกับการปกครอง

ประเทศหรือท่ีเก่ียวกับการจัดทําบริการสาธารณะเปนสวนกลางโดยไมมีการมอบอํานาจในการ

ตัดสินใจในบางเรื่องไปใหแกเจาหนาท่ีของสวนกลางท่ีถูกสงไปประจําอยูในภูมิภาคการปกครอง

ประเทศดวยวิธีการรวมศูนยอํานาจ การปกครองนี้เปนการปกครองประเทศท่ีสรางภาระใหกับสวน

กลา  เพราะสวนกลางจะตองเปนผูดําเนินการดวยตนเองทุกเรื่องท่ีเก่ียวของกับการปกครองและการ

จัดทําบริการสาธารณะซ่ึงมีอยูเปนจํานวนมาก2

12 

 3) หลักการกกระ จายการรวมศูนยอํานาจการปกครองนี้เปนหลักการท่ี

สําคัญ กลาวคือ เปนกาวแรกท่ีจะนําไปสูการกระจายอํานาจการปกครอง เพราะเม่ือมีการมอบอํานาจ

                                                           
10นันทวัฒน บรมานันท, การปกครองทองถิ่น  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

(พ.ศ.2540), พิมพครั้งท่ี 3 (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 2547), หนา 17-20. 
11นันทวัฒน บรมานันท, กฎหมายปกครอง, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 

2553), หนา 62-63. 
12โกวิทย พวงงาม, การปกครองทองถิ่นไทย, พิมพครั้งท่ี 4 (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 

2546), หนา 26-28. 
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ในการตัดสินใจบางเรื่องบางระดับใหแกตัวแทนหรือเจาหนาท่ีของสวนกลางท่ีถูกสงไปประจําสวน

ภูมิภาค ก็เทากับเปนการมอบกิจการใหตัวแทนหรือเจาหนาท่ีของสวนกลางท่ีนั้นจัดทําไดเองบางสวน 

นอกจากนี้ การกระจายการรวมศูนยอํานาจการปกครองก็ยังทําใหกิจการตางๆ ดําเนินไปสะดวก

รวดเร็วข้ึนไมตองสงเรื่องใหสวนกลางตัดสินใจทุกเรื่อง 

นักวิชาการหลายทาน ไดอธิบายลักษณะสําคัญของหลักการรวมอํานาจ

ปกครองคอนขางคลายคลึงกัน ซ่ึงอาจสรุปไดดังตอไป 

 1. มีการรวมกําลังทหารและตํารวจใหข้ึนตอสวนกลางโดยตรง  เพ่ือให

การบังคับบัญชาเปนไปอยางเด็ดขาดและทันทวงที หากไมมีการรวมกําลังไวท่ีสวนกลางโดยตรงจะทํา

ใหเกิดผลลบมากกวาทางบวก 

 2. การรวมอํานาจวินิจฉัยสั่งการไวในสวนกลาง ไดแก กระทรวง ทบวง 

กรม ตางๆ ใหมีอํานาจสั่งการตางๆ ไดท่ัวราชอาณาเขตของประเทศ 

 3. มีการลําดับข้ันการบังคับบัญชาเจาหนาท่ีลดหลั่นกันไป กลาวคือ 

เจาหนาท่ีตําแหนงสูงมีอํานาจบังคับบัญชาเจาหนาท่ีซ่ึงมีตําแหนงหนาท่ีต่ํากวา ในฐานะเปนบังคับ

บัญชาและผูใตบังคับบัญชา และผูบังคับบัญชาจะตองรับผิดชอบในกิจกรรมท่ีผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติ

หนาท่ีตามคําสั่งของตน  สวนผูใตบังคับบัญชาก็ตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาเพราะมี

ระเบียบวินัยเปนตัวบังคับอยู313 

 นอกจากนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.โกวิทย พวงงาม ยังไดกลาวสรุปถึงจุด

แข็งและจุดออนของหลักการรวมอํานาจปกครอง ไวดังนี้ 414 

 จุดแข็งของหลักการรวมอํานาจปกครอง 

 1. การท่ีรัฐบาลมีอํานาจแผขยายไปท่ัวอาณาเขต ทําใหมีนโยบาย  แผน  

หรือคําสั่งเกิดผลไดท่ัวประเทศ 

 2. ใหบริการและประโยชนแกประชาชนโดยเทาเทียมกันท้ังประเทศ ซ่ึง

มิไดเปนการทําเพ่ือทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่งโดยเฉพาะ 

 3. ทําใหเกิดการประหยัด เพราะสามารถหมุนเวียนเจาหนาท่ีและ

เครื่องมือเครื่องใชไปยังจุดตางๆ ของประเทศ ไดโดยไมตองจัดซ้ือจัดหาประจําทุกจุด 

 4. มีความเปนเอกภาพในการในการปกครองและการบริหารงาน การ

ปกครองในทองท่ีเปนไปในแนวเดียวกัน 

                                                           
13ประยูร กาญจนดุล, คําบรรยายกฎหมายปกครอง (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533), หนา 186-187. 
14โกวิทย พวงงาม, เรื่องเดิม, หนา 26-28. 
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 5. มีเจาหนาท่ีท่ีมีความรูความสามารถมากกวาเจาหนาท่ีในทองถ่ินทํา

ใหบริการสาธารณะดําเนินไปโดยสมํ่าเสมอ และเปนไปตามระเบียบแบบแผนอันเดียวกัน 

 จุดออนของหลักการรวมอํานาจปกครองทันที5

15 

 1. ไมสามารถดําเนินกิจการทุกอยางใหไดผลดีท่ัวทุกทองท่ีในเวลา

เดียวกันเพราะมีพ้ืนท่ีกวางใหญ จึงไมอาจตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดท่ัวถึง 

 2. การปฏิบัติงานมีความลาชา เพราะมีแบบแผนและข้ันตอนมากมาย

ตามลําดับข้ันการบังคับบัญชา 

 3. ไมสอดคลองกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 4. ไมอาจตอบสนองความตองการของแตละทองถ่ินไดอยางแทจริง 

เพราะความหลากหลายของความแตกตางในแตละทองถ่ิน 

กลาวโดยสรุปแลวหลักการการรวมอํานาจปกครองนั้นทําใหการปกครอง

และการบริหารราชการแผนดินมีลักษณะเปนเอกภาพ ทําใหการปฏิบัติราชการท่ัวท้ังประโยชนตอง

ปฏิบัติเหมือนกัน จึงทําใหเกิดความเสมอภาคเทาเทียมกัน ทําใหรัฐบาลมีความม่ันคง แตหลักการรวม

อํานาจปกครองนั้นไมสามารถเขาไปตอบสนองความตองการของประชาชน หรือแกไขปญหาให

ประชาชนไดอยางทันทวงทีเทาท่ีควร  

2.1.1.2  การกระจายอํานาจการปกครอง 

การกระจายอํานาจไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น เปนการกระจายอํานาจ 

จากความเปนรัฐรวมศูนย โดยถายโอนอํานาจบางประการไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีภารกิจ

เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นไดสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินโดยการจัดทํา

บริการสาธารณะอยางอิสระ โดยมีองคกรสวนกลางมีอํานาจในการกํากับดูแล ซ่ึงท่ัวไปแลวการ

กระจายอํานาจจะเกิดข้ึนไดในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และการกระจายอํานาจนี้เปนการ

สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนอันเปนการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยดวย

นั่นเอง 

 1) ความหมายและแนวความคิดของการกระจายอํานาจ 

บริงคเกอรฮอบ ดีริค ดับบลิวและโอมาร อซีฟา ไดอธิบายถึงการกระจาย 

อํานาจไววา การกระจายอํานาจเปนการจัดสรรอํานาจ อํานาจหนาท่ีและภาระรับผิดชอบระหวาง

สวนกลางและปริมณฑล6

16 

                                                           
15เรื่องเดียวกัน. 
16ปธาน สุวรรณมงคล, การกระจายอํานาจแนวคิดและประสบการณจากเอเชีย 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554), หนา 5. 
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โรเบิรตสัน เวิรค ใหความเห็นเก่ียวกับการกระจายอํานาจวา การกระจาย

อํานาจเปนการเคลื่อนยายความรับผิดชอบในการวางแผน การจัดการ การจัดเก็บละการจัดสรร

ทรัพยากรจากสวนกลางและหนวยงานของรัฐไปสูระดับลางของรัฐ 

ศาสตราจารย ดร.นันทวัฒน บรมานันท ไดอธิบายถึงการกระจายอํานาจไว

วา การกระจายอํานาจนั้นเปนวิธีการหนึ่งในการจัดการปกครองของประเทศ โดยท่ีรัฐไดมอบอํานาจ

บางสวนเพ่ือใหจัดทําบริการสาธารณะไดอยางอิสระ โดยท่ีองคกรสวนกลางไมมีอํานาจในการบังคับ

บัญชา จะมีก็เพียงแตการกํากับดูแลเทานั้น7

17 

ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์  อธิบายถึงการกระจายอํานาจไววา การกระจาย

อํานาจเปนการถายโอนอํานาจทางปกครองบางสวนของรัฐใหแกนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนอ่ืน

นอกจากรัฐ เพ่ือใหจัดทําบริการสาธารณะบางอยางไดเองโดยอิสระในทางปกครองและในทางการ

คลัง ซ่ึงไมตองอยูใตบังคับบัญชาของรัฐบาลสวนกลาง แตอยูภายใตการกํากับดูแลจากรัฐบาล

สวนกลางเทานั้น8

18 

เม่ือทราบถึงความหมายของการกระจายอํานาจท่ีทานผูรูท้ังหลายได

อธิบายดังท่ียกข้ึนในขางตนนั้น จึงมีความจําเปนท่ีจะตองศึกษาถึงแนวคิดของการกระจายอํานาจวา 

เพราะเหตุใดจึงตองมีการกระจายอํานาจและการกระจายอํานาจมีเปาหมายอยางไร ซ่ึงจะไดอธิบาย

ดังตอไปนี้เริ่มจากปรัชญาของความเปนมนุษย กลาวคือ เม่ือมนุษยเปนสัตวสังคม อันหมายถึงการท่ี  

มนุษยนั้นไดอยูรวมกัน มีปฏิสัมพันธตอกัน โดยเริ่มจากการอยูรวมกันเปนสังคมในระดับกลุม ชุมชน

และเม่ือรวมตัวกันใหญข้ึนก็จะกลายเปนรัฐเปนชาติ ซ่ึงมนุษยท่ีอยูรวมกันในสังคมชุมชนเล็กๆ นั้น 

ยอมตองมีการปกครองตนเองในชุมชน โดยอาจมีวิถีในการปกครองท่ีแตกตางหรือคลายคลึงกัน 

สําคัญอยูท่ีวามีผูปกครองทําหนาท่ีเปนผูนําใหความคุมครองแกประชาชนผูอยูใตการปกครองใหมี

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ฉะนั้นแลวเม่ือมีการรวมตัวของชุมชนตางๆ ข้ึนเปนรัฐ โดยท่ี

ชุมชนเล็กๆ  ตางก็มอบอํานาจในการปกครองใหแกผูปกครองเพ่ือจะไดใหความคุมครองปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินแกตน ซ่ึงผูปกครองเองก็มักท่ีจะรวมอํานาจเขาสูสวนกลางเพ่ือความเปนเอกภาพ

ในการปกครอง ในขณะเดียวกันบางรัฐแมจะมีการรวมอํานาจเขาสูสวนกลางแลวก็ตาม แตสําหรับใน

ระดับชุมชนทองถ่ินแลวก็ยังมีอิสระในการปกครองตนเองอยูตามสมควร เพราะกอนท่ีชุมชนจะมอบ

อํานาจใหสวนกลางนั้น ชุมชนทองถ่ินเหลานี้ก็ไดปกครองดูแลตนเองอยูกอน จึงทําใหมีการยินยอมให

                                                           
17นันทวัฒน บรมานันท, การปกครองสวนทองถิ่น (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 2552), 

หนา 23. 
18ชาญชัย แสวงศักดิ์, คําอธิบายกฎหมายปกครอง (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 2553), 

หนา 122. 



17 

 

ทองถ่ินมีอิสระในการปกครองตนเองอยูภายใตรัฐสวนรวม อาทิ องคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

ประเทศฝรั่งเศสและกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย มีอิสระในการปกครองตนเองโดยมีหนาท่ีในการจัดทํา

บริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ินของตน9

19 

 นอกจากเหตุผลท่ีกลาวมาในขางตนท่ีวาชุมชนมีวิถีการปกครองตนเองอยู

กอนท่ีจะมอบอํานาจการปกครองใหสวนกลางจึงมีความเปนอิสระในการปกครองตนเองอยู แตก็ยังมี

ปจจัยอันเปนเหตุใหมีการกระจายอํานาจอ่ืนอีก 10

20 กลาวคือ รัฐท่ีมีพ้ืนท่ีและประชากรจํานวนมากเปน

ปจจัยประการหนึ่งท่ีสามารถทําใหมีการกระจายอํานาจ ดวยวาการมีประชากรจํานวนมากและพ้ืนท่ีท่ี

กวางใหญนั้น ยอมตองมีความตางกันทางภูมิศาสตร สังคมและวัฒนธรรม หากมีการปกครองท่ี

เหมือนกันไปท้ังหมดแลวนั้นยอมเปนสิ่งท่ีทําไดยากและไมมีประสิทธิภาพ เพราะระบบราชการท่ีลาชา 

กําลังคนท่ีจะใชเวลาในการใหความเห็นชอบการตัดสินใจของทองถ่ินและปญหาการติดตอสื่อสารอัน

เปนอุปสรรค ประการตอมาคือการท่ีรัฐมีประชากรท่ีมีความหลากหลายทางดานเชื้อชาติ เผาพันธุ 

ความเชื่อ จึงมีการกระจายอํานาจเกิดข้ึนเพ่ือใหรองรับความแตกตางท่ีเปนอยูได ปจจัยประการตอมา

คือความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจทําใหมีการกระจายอํานาจ ดวยเพราะเม่ือมีการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจยอมตองมีความจําเปนในการเลือกตั้งและความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นสามารถ

รองรับความผันผวนของราคาสินคา การจางงานและผลกระทบจากภายนอกไดมาก จึงไมมีความ

จําเปนในการรวมอํานาจทางเศรษฐกิจไวท่ีสวนกลาง ตลอดจนความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ยอมหมายถึงการมีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดีและมีความยืดหยุนท่ีจะมอบการตัดสินใจในการลงทุนบาง

ประการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นสามารถ

ดําเนินการผอนคลายมาตรการบางประการไดเอง ปจจัยท่ีทําใหมีการกระจายอํานาจประการตอมา

คือ การกระจายอํานาจเปนมาตรการทางการเมืองอันจะสามารถพัฒนาประชาธิปไตยได เพราะการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยมักจะตองมีการกระจายอํานาจไปสูทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนนั้นได

ปกครองตนเองและมีสวนรวมในการการเมือง ปจจัยท่ีทําใหมีการกระจายอํานาจประการสุดทายคือ 

การกระจายอํานาจเปนมาตรการใหบริการสาธารณะแกประชาชนท่ีคุมคา เพราะดวยประชาชนใน

ทองถ่ินยอมรูถึงปญหาและความตองการของตนดีท่ีสุด ดังนั้นการมีองคกรของประชาชนในระดับ

ทองถ่ินท่ีมีหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะนั้น ยอมสามารถแกไขปญหาหรือสนองความตองการ

ไดดีกวาการจัดทําบริการสาธารณะโดยองคกรสวนกลาง 

                                                           
19ปธาน สุวรรณมงคล, การกระจายอํานาจแนวคิดและประสบการณจากเอเชีย

(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554), หนา 15-16. 
20ชาญชัย แสวงศักดิ์, เรื่องเดิม, หนา 125. 
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 สวนเปาหมายของการกระจายอํานาจนั้นก็คือ การวางรากฐาน

ประชาธิปไตย เพราะการกระจายอํานาจเปนการใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองอยางอิสระอัน

จะเปนการกําหนดวิถีชีวิตใหตรงตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน อีกท้ังการกระจายอํานาจให

ทองถ่ินนั้นจะเปนการชวยใหมีการบริการสาธารณะแกประชาชนท่ีรวดเร็ว เพราะอํานาจการตัดสินใจ

ดําเนินการนั้นไปอยูในองคกรท่ีใกลชิดประชาชนมากท่ีสุดอันจะเปนการมุงลดภาระของรัฐใน

สวนกลาง แตจะยังคงเหลือภารกิจโดยตรงของรัฐท่ีตองดําเนินการเองอยู ตลอดจนลดความเปน

ราชการและเพ่ิมอํานาจใหแกประชาชนในทองถ่ินใหมีบทบาทในการปกครองตนเอง 11

21 ท้ังนี้มุงให

ประชาชนมีความเขมแข็งโดยเพ่ิมอํานาจการตัดสินใจเพ่ือการดูแลทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

วัฒนธรรม ประเพณีของตนเพ่ือใหชุมชนสามารถตัดสินใจดําเนินการและสนองตอบตอความตองการ

ของชุมชนเอง 

 2) ประเภทของการกระจายอํานาจ นั้นสามารถแบงได 2 ประเภท ดังนี้ 

 ( 1) การกระจายอํานาจทางพ้ืนท่ี 

 การกระจายอํานาจทางพ้ืนท่ี หรือเรียกอีกอยางหนึ่งไดวาการกระจาย

อํานาจทางเขตแดน เกิดจากแนวความคิดทางการเมืองซ่ึงเนนการเลือกตั้งเปนสําคัญ โดยเห็นวาการ

กระจายอํานาจเปนการใชอํานาจโดยตรงของประชาชนผูท่ีเปนเจาของอํานาจอธิปไตย หากเจาหนาท่ี

ของทองถ่ินไดรับการแตงตั้งจากสวนกลางก็จะไมเปนการกระจายอํานาจ แตยังคงเปนการรวมอํานาจ

อยูนั่นเอง ฉะนั้นแลวการกระจายอํานาจทางพ้ืนท่ีจึงตองมีการจัดตั้งองคกรปกครองทางเขตแดนข้ึน 

ซ่ึงหมายถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตองมีการเลือกตั้งผูบริหาร มีเจาหนาท่ีของทองถ่ินเปนอิสระ

จากสวนกลาง มีงบประมาณในการจัดทํากิจกรรมตางๆ และไมอยูภายใตการบังคับบัญชาแตอยู

ภายใตการกํากับดูแลของสวนกลาง 12

22 ตอมาเม่ือสังคมมีการพัฒนาเกิดความตองการหลากหลายท่ีมี

ความสลับซับซอนข้ึน การใหบริการท่ีหลายรูปแบบจึงเขาสูระบบการแขงขัน ความเขาใจใน

แนวความคิดทางการเมืองท่ีมุงเนนถึงความจําเปนท่ีจะแยกภารกิจของสังคมออกเปนภารกิจหรือ

กิจการของชาติและภารกิจหรือกิจการของทองถ่ินเพ่ือใหสามารถจัดระบบบริหารท่ีเหมาะสมในการ

ตอบสนองตอภารกิจสองลักษณะใหมีประสิทธิภาพสอดคลองและสงเสริมซ่ึงกันและกัน ดังนั้น 

ความหมายของการกระจายอํานาจในแงนี้ก็คือ การยอมรับของรัฐวาทองถ่ินสามารถมีกิจการท่ีมี

ระบบบริหารตัวเองไดภายใตการกํากับดูแลของรัฐ 

                                                           
21พิมพงา เพ็งนาเรนทร, การปกครองทองถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2554), หนา 12-13. 
22ชาญชัย  แสวงศักดิ์, เรื่องเดิม, หนา 122. 
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 ในปจจุบันมีการผสมผสานแนวความคิดทางการเมืองและการบริหาร

เขาดวยกันโดยการปกครองสวนทองถ่ินท่ีวางหลักไว 3 ประการคือ  

 1. การจัดระเบียบการปกครองทองถ่ินใหมีสภาทองถ่ินและคณะ

ผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

 2. สมาชิกสภาทองถ่ินตองมาจากการเลือกตั้งและคณะผูบริหาร

ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินใหมาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือมาจากความเห็นของสภาทองถ่ิน 

 3. การควบคุมหรือกํากับดูแลปกครองทองถ่ินตองทําเทาท่ีจําเปนเพ่ือ

การคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ินหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม 

 การกระจายอํานาจทางพ้ืนท่ีหรือการกระจายอํานาจทางเขตแดนนั้นมี

ความสําคัญอยูท่ีวาจะตองมีการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินข้ึน ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี

องคประกอบเบื้องตนท่ีสําคัญอยู 3 ประการ คือ13

23 

 1. มีการแยกหนวยงานออกไปเปนนิติบุคคลอันมีความเปนอิสระ

ตางหากจากองคกรของราชการบริหารสวนกลาง โดยเปนนิติบุคคลมหาชนท่ีมีงบประมาณและ

เจาหนาท่ีของตนเอง ตลอดจนมีความเปนอิสระในการจัดทําบริการสาธารณะโดยมีราชการบริหาร

สวนกลางควบคุมใหปฏิบัติหนาท่ีโดยถูกตองเทานั้น มิไดเขาเพ่ือบังคับบัญชาหรืออํานายการแตอยาง

ใด 

 2. มีการเลือกตั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรท่ีตองมีหนาท่ีประชุม

ปรึกษากิจการและดําเนินการบริหารระดับนโยบายของทองถ่ินตองมาจากการเลือกตั้ง ดวยวาการ

เลือกตั้งเปนเปนหลักการสําคัญอยางหนึ่งของการกระจายอํานาจ ซ่ึงถามีการเลือกตั้งก็นับไดวามีการ

กระจายอํานาจท่ีสมบูรณ 

 3. องคกรตามการกระจายอํานาจทางปกครองมีอิสระในการดําเนิน

กิจการตามหนาท่ีไดเองดวยงบประมาณและเจาหนาท่ีของตน โดยไมไดอยูภายใตบังคับบัญชาของ

สวนกลาง อันเปนแตเพียงท่ีสวนกลางกํากับดูแลเทานั้น 

 (2) การกระจายอํานาจทางกิจการ 

 การกระจายอํานาจทางกิจการ หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาการกระจาย  

อํานาจทางบริการเกิดข้ึนจากความเปนรัฐสมัยใหมซ่ึงรัฐตองมีการจัดกิจการของรัฐเพ่ิมข้ึนเพ่ือสนอง

ตอความตองการของประชาชนอันมีความหลากหลายและมีความสลับซับซอนมากกวาเดิม ทําใหรัฐ

ตองเขาไปจัดทํากิจการดังกลาวในรูปขององคกรกระจายอํานาจบริการโดยเปนนิติบุคคลแยกตางหาก

จากรัฐ โดยจัดทําไมวาจะเปนกิจการในทางสังคม เศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม การ

                                                           
23ประยูร กาญจนดุล, เรื่องเดิม, หนา 183-184. 
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กีฬา ฯลฯ ซ่ึงแตละองคกรตองมีความเปนอิสระ มีทรัพยสินและมีผูบริหารของตนเอง โดยการจัดทํา

บริการสาธารณะนี้ไมไดข้ึนอยูกับพ้ืนท่ีหรือเขตแดนแตอาจมีสวนอันเปนเหตุผลทางเทคนิคเทานั้น ซ่ึง

ตางจากองคกรกระจายอํานาจทางพ้ืนท่ีหรือเขตแดนท่ีตองอาศัยพ้ืนท่ีหรือเขตแดน และผูบริหารของ

กระจายอํานาจทางพ้ืนท่ีหรือเขตแดนจะตองมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในทองถ่ิน สวนการ

เลือกตั้งผูบริหารของการกระจายอํานาจทางกิจการหรือบริการไมไดเปนเง่ือนไขสําคัญในการจัดตั้ง

องคกร แตอยางไรก็ตามนิติบุคคลดังกลาวก็ตองอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐเชนกัน 14

24 

 การกระจายอํานาจทางกิจการหรือการกระจายอํานาจทางบริการนี้

เปนภารกิจท่ีรัฐไดกระจายอํานาจเพ่ือใหองคกรอ่ืนไดจัดทําบริการสาธารณะแกประชาชนในทาง

อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมหรือการใหบริการสาธารณะเฉพาะดาน  การท่ีรัฐใหนิติบุคคลอ่ืนจัดทํา

บริการสาธารณะแกประชาชนในทางอุตสาหกรรมและพาณิชย กรรม เพราะวารัฐมีขอจํากัดในการท่ี

จะใหสวนราชการจัดทําบริการสาธารณะดังกลาว กลาวคือ รัฐโดยสวนราชการเหมาะสมกับการจัดทํา

บริการสาธารณะในทางปกครองเพราะตองอาศัยอํานาจความเปนรัฐ สวนราชการจึงไมมีความ

เหมาะสมท่ีจะจัดทําบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม อันมีความคลายคลึงกับการ

เปนวิสาหกิจท่ีเอกชนก็สามารถจัดทําไดเองโดยมีวัตถุแหงการบริการ คือการผลิตสินคา การจําหนาย

สินคาตลอดจนการใหบริการอันตองอาศัยความคลองตัวและมีแหลงท่ีมาของทุนคือรายไดท่ีเรียกเก็บ

เปนคาตอบแทนจากผูรับบริการ ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวสวนราชการจะไมมีความคลองตัว เพราะมีการ

บังคับบัญชาจากองคกรผูบังคับบัญชาไปสูองคกรท่ีอยูใตบังคับบัญชาท่ียาวจึงเกิดความลาชา ท้ังนี้หาก

รัฐจะเขาจัดทําบริการสาธารณะประเภทนี้เสียเองโดยไมยินยอมใหเอกชนไดจัดทําอันเปนการผูกขาด

หรือรัฐจะเขาแทรกแซงทางเศรษฐกิจจัดทําบริการสาธารณะเคียงคูไปกับเอกชนนั้น  

รัฐก็จะตองพิจารณาวาจะมีการจัดองคกรในรูปแบบใดจึงจะมีความ

เหมาะสม ซ่ึงการจัดองคกรของรัฐในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจมีความเหมาะสมกับการบริการสาธารณะ

ทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพราะมีความคลองตัวในการดําเนินการอันสามารถแขงขันกับ

เอกชนในการดึงดูดและรักษาบุคลากรซ่ึงเปนท่ีตองการของเอกชนไวในรัฐวิสาหกิจไดและมีรายไดจาก

การเรียกเก็บคาตอบแทนจากผูรับบริการโดยไมตองอาศัยเงินจากงบประมาณแผนดินเพียงอยางเดียว

จึงทําใหระบบงบประมาณมีความคลองตัวกวาระบบของทางราชการและรัฐวิสาหกิจถูกกดดันใหตอง

หารายไดเองจึงมีผลตอการปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานอยูตลอดเวลา ฉะนั้นในทาง

กฎหมาย รัฐวิสาหกิจ จึงหมายถึงองคกรท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคลดําเนินการมุงเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

                                                           
24ชาญชัย แสวงศักดิ์, เรื่องเดิม, หนา 123. 
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โดยประกอบกิจกรรมไปในทางอุตสาหกรรมหรือพาณิช ยกรรมในการท่ีจะผลิตสินคาหรือบริการเพ่ือ

การขายแลกกับราคาและอยูภายใตอํานาจชี้ขาดของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 15

25 

 สวนการใหบริการสาธารณะเฉพาะดานนั้น รัฐไมสามารถจัดองคกรใน

รูปแบบสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจได จึงตองจัดตั้งองคกรของรัฐ กลาวคือ ดวยการบริการสาธารณะ

ประเภทนี้เปนภารกิจใหมท่ีสังคมตองการหลังจากท่ีมีการจัดวางรูปแบบโครงสรางขององคกรของรัฐ

ประเภทสวนราชการและรัฐวิสาหกิจข้ึน กระนั้นก็ดี แมจะนําภารกิจการใหบริการสาธารณะเฉพาะ

ดานนี้มาพิจารณาก็ไมมีความสอดคลองท่ีจะจัดองคกรใหเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เพราะ

กิจกรรมบริการสาธารณะใหมเหลานี้ตองอาศัยความคลองตัวและความเปนอิสระในการตัดสินใจ

ดําเนินการของผูบริหาร ซ่ึงสวนราชการเองอยูในระบบบังคับบัญชาจึงมีความลาชาไมสามารถ

ตอบสนองตอความตองการประเภทนี้ได และการบริการสาธารณะเฉพาะดานนี้ก็ไมมีลักษณะเปนการ

ประกอบการทางอุตสาหกรรมหรือพาณิชย กรรม จึงไมสามารถจัดเปนองคกรรัฐวิสาหกิจได ดังนั้นรัฐ

จึงไดจัดตั้งเปนองคกรอ่ืนมาดําเนินการเพราะมีความจําเปนท่ีจะตองมีองคกรในการดําเนินการเพ่ือ

จัดทําบริการสาธารณะสนองความตองการของประชาชน 

 อยางไรก็ตามการกระจายอํานาจทางพ้ืนท่ีหรือเขตแดนและการ

กระจายอํานาจทางกิจการหรือบริการนั้นลวนแลวแตมีความสัมพันธระหวางรัฐกับองคกรท่ีรัฐได

กระจายอํานาจไปใหแมจะไมใชโดยการบังคับบัญชา แตเปนความสัมพันธกันโดยการกํากับดูแล ซ่ึงท้ัง

การบังคับบัญชากับการกํากับดูแลมีความแตกตางระหวางกัน ดังนี้16

26 

 อํานาจบังคับบัญชา คือ อํานาจท่ีผูบังคับบัญชาใชปกครองผูท่ีอยูใต

การบังคับบัญชา โดยผูบังคับบัญชามีอํานาจสั่งการใดๆ ก็ไดท่ีตนเห็นวาเหมาะสมใหผูใตบังคับบัญชา

ปฏิบัติตามโดยชอบดวยกฎหมาย 

 อํานาจกํากับดูแล คือ ความสัมพันธกันระหวางองคกรหรือบุคคลท่ีมี

อํานาจกํากับกับองคกรท่ีอยูภายใตการกํากับดูแล 17

27 โดยมีอํานาจในการท่ีจะตรวจสอบความชอบดวย

กฎหมายในการกระทําขององคกรท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลดวยการใหความเห็นชอบ ยับยั้งหรือเพิก

ถอนการกระทําขององคกรท่ีอยูภายใตการกํากับดูแล หรือเขาดําเนินการแทนหากองคกรท่ีอยูใตการ

กํากับดูแลไมสามารถดําเนินการตามหนาท่ีได ตลอดจนสามารถถอดถอนเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบของ

                                                           
25จันทจิรา  เอ่ียมมยุรา, วิสาหกิจมหาชน (รัฐวิสาหกิจ) ในกฎหมายไทย : ศึกษาในเชิง

ประวัติศาสตรและเชิงวิเคราะหขอความคิด (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2529), หนา 72-80. 
26ชาญชัย แสวงศักดิ์, เรื่องเดิม, หนา 123. 
27เรื่องเดียวกัน, หนา 124. 
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องคกรท่ีอยูภายใตการกํากับดูแล ดังนั้นอํานาจกํากับดูแลจึงเปนอํานาจท่ีมีเง่ือนไข กลาวคือ จะใชได

ก็ตอเม่ือมีกฎหมายใหอํานาจและตองเปนไปตามรูปแบบท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น 

 ในการกํากับดูแลนั้น องคกรกํากับดูแลไมมีอํานาจสั่งการใหองคกร

ภายใตการกํากับดูแลปฏิบัติตามเห็นสมควร เพราะองคกรดังกลาวมีอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ

ตามท่ีกฎหมายกําหนดไวแลว 18

28 ดังนั้นจึงมีอํานาจเพียงแตกํากับดูแลใหองคกรท่ีอยูภายใตการกํากับ

ดูแล ปฏิบัติหนาท่ีใหถูกตองตามกฎหมายเทานั้น แตในบางกรณีกฎหมายไดใหอํานาจองคกรกํากับ

ดูแล สามารถยกเลิก เพิกถอนหรือสั่งการแทนองคกรกํากับดูแล ซ่ึงเปนขอยกเวนเฉพาะกรณี โดย

หลักแลวยอมไมมีอํานาจท่ัวไปท่ีจะกระทําได ตางจากอํานาจบังคับบัญชาท่ีโดยหลักมีอํานาจท่ัวไปทํา

ไดเวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติหามไวโดยชัดแจง 

 กลาว โดยสรุป อํานาจบังคับบัญชาเปนอํานาจการบริหารงานของนิติ

บุคคลหนึ่ง ซ่ึงเรียกอีกอยางวา รัฐหรือองคกรกระจายอํานาจอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพันธระหวาง

ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา สวนอํานาจกํากับดูแลเปนเรื่องความสัมพันธระหวางรัฐกับนิติ

บุคคลอ่ืนท่ีไดรับการกระจายอํานาจ 

 ดังนั้นการบริหารงานของรัฐจึงมีความจําเปนตองผสมผสานหลักการ

รวมอํานาจและการกระจายอํานาจเขาไวดวยกันเพ่ือจัดทําบริการสาธารณะ เพราะจะใหรัฐจัดทํา

บริการสาธารณะเพียงลําพังฝายเดียวยอมเปนไปไดอยากท่ีจะตอบสนองความตองการของประชาชน

อยางท่ัวถึง การกระจายอํานาจสูองคกรปกครองทองถ่ินจึงเปนสิ่งจําเปนในรัฐสมัยใหมท่ีมีภาระหนาท่ี

ในการจัดทําบริการสาธารณะท่ีมีความหลากหลายและซับซอน ในขณะเดียวกันเพ่ือใหสอดคลองกับ

ระบบการเมืองการปกครองของรัฐตางๆ ในสังคมโลกก็มีแนวโนมไปในทางท่ีเปนประชาธิปไตย บน

พ้ืนฐานเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมมากข้ึน การกระจายอํานาจจึงมีความสําคัญและเปนวิธีการในการ

บริหารภารกิจตางๆ ของรัฐสมัยใหมใหสําเร็จลุลวงมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถตอบสนองความ

ตองการของประชาชนไดอยางท่ัวถึง  

 2.1.1.3  หลักของการปกครองสวนทองถ่ิน 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนองคกรประชาชนในระดับทองถ่ินท่ีไดรับการ

กระจายอํานาจมาจากการบริหารราชการสวนกลางอันเปนการกระจายอํานาจทางพ้ืนท่ีหรือเขตแดน

เพ่ือใหไดดําเนินการทํากิจกรรมสนองตอความตองการของประชาชนโดยการจัดทําบริการสาธารณะ 

เพราะองคกรในระดับทองถ่ินนี้ยอมทราบถึงปญหาและวิธีการแกปญหาไขปญหาของตนเองอยาง

แทจริง  หนวยการปกครองสวนทองถ่ินจึงจําเปนตองมีคนในทองถ่ินมาบริหารเพ่ือใหสมเจตนาและ

ความตองการของทองถ่ินนั้นๆ อีกท้ังยังมีความรวดเร็วในการดําเนินการ  แตท้ังนี้องคกรปกครองสวน

                                                           
28เรื่องเดียวกัน, หนา 124. 
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ทองถ่ินยังอยูภายใตการควบคุมของรัฐบาล  โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินก็มีหลักการอันเปน

องคาพยพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง ซ่ึงมีอยู 7 ประการ อันจะไดกลาวดังตอไปนี้ 

 1) ความอิสระของปกครองสวนทองถ่ิน 

   ความมีอิสระขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนสาระสําคัญอยางยิ่งท่ีรัฐ

จะตองมอบใหไปพรอมกับการกระจายอํานาจ 19

29 ท้ังนี้ก็เปนไปตามหลักแหงการปกครองตนเองตาม

เจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และรัฐจะตองสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นไดเปน

องคกรหลักในการจัดทําบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ินและมีสวนรวมในการตัดสินใจท่ีจะ

แกไขปญหาในพ้ืนท่ีของตน20

30 

   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  255031 ไดกําหนดเรื่อง

การกระจายอํานาจไวเปนสาระสําคัญในหมวดท่ี 5 วาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ โดยไดกําหนด

ไว  ดังนี้ 

 

มาตรา 78 รัฐตองกระจายอํานาจใหทองถ่ินพ่ึงตนเอง

และตัดสินใจในกิจการทองถ่ินไดเอง พัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ิน

และระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดท้ัง

โครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศในทองถ่ินใหท่ัวถึงและเทาเทียม

กันท่ัวประเทศ รวมท้ังพัฒนาจังหวัดท่ีมีความพรอมใหเปน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณ 

ของประชาชนในจังหวัดนั้น 

 

   จากบทบัญญัตินี้เอง รัฐจึงมีหนาท่ีตองกระจายอํานาจใหทองถ่ินพ่ึงตนเอง

และตัดสินใจในกิจการทองถ่ินไดเองโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได 22

32 นอกจากนั้น รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ยังไดกําหนดเรื่องการปกครองสวนทองถ่ิน ไวเปนการเฉพาะใน

                                                           
29เรื่องเดียวกัน, หนา 123. 
30ธเนศวร เจริญเมือง, ทฤษฎีและแนวคิด: การปกครองทองถิ่นกับการบริหารจัดการ

ทองถิ่น ภาคแรก (กรุงเทพมหานคร: โครงการจัดพิมพคบไฟ, 2551), หนา 66-69. 
31รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, เรื่องเดิม, หนา 22. 
32นันทวัฒน  บรมานันท และแกวคํา ไกรสรพงษ, การปกครองสวนทองถิ่นกับการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 2544), หนา 17. 
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หมวดท่ี 9 ตั้งแตมาตรา 282 ถึงมาตรา 290 รวม 9 มาตรา โดยมีมาตราท่ีเก่ียวของกับความเปน

อิสระในการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ดังนี้ 

   “ มาตรา 282 ภายใตบังคับมาตรา 1 รัฐจะตองใหความเปนอิสระแก

ทองถ่ินตามหลักการแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน” 

   ความในมาตรานี้ ไดรองรับความเปนรัฐเดี่ยวของประเทศไทย ใน

ขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญกับความเปนอิสระกับทองถ่ิน ความเปนรัฐเดี่ยว  เบื้องตนแสดงออกโดย

กฎหมายวาดวยระเบียบการบริหารราชการแผนดิน ซ่ึงมีบัญญัติใหการปกครองสวนทองถ่ินเปน

รูปแบบหนึ่งของระบบการบริหารราชการแผนดิน ขณะเดียวกันกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกร

ปกครองสวน ทองถ่ินอันไดแก พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พระราชบัญญัติเทศบาล 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ตลอดจนพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกทองถ่ิน และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  

กําหนดถึงความสัมพันธระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและความเปนอิสระในการปกครอง

ตนเองของทองถ่ิน ความเปนอิสระของการปกครองสวนทองถ่ินแบงออกเปนกรณีดังตอไปนี้ 

 (1) ความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายท่ีเก่ียวของกับการปกครอง

สวนทองถ่ินของตน 23

33 ไดแก การท่ีรัฐมอบอํานาจใหแกองคกรสวนทองถ่ินท่ีจะมีอิสระในการกําหนด

นโยบายเก่ียวกับการปกครองทองถ่ินหรือการบริหารทองถ่ินเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการ

ดําเนินงานและเพ่ือจัดทําบริการสาธารณะท่ีดีและเหมาะสมกับความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 

 (2) ความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคล 

 การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 24

34 เปนเครื่องชี้

วัดถึงความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถ่ินการมีอํานาจบริหารงานบุคคลขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินหมายถึงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจปกครองและบังคับบัญชา

พนักงานของตนกลาวคือ มีอํานาจกําหนดตําแหนง สรรหาบุคคลมาดํารงตําแหนงจัดการเก่ียวกับ

เง่ือนไขในการทํางานตลอดจนใหคุณใหโทษพนักงานรวมท้ังใหสิทธิประโยชนเม่ือพนจากงานความ

เปนอิสระในการบริหารงานบุคคลดังกลาวมาแลวหากเปนไปไดดีและมีประสิทธิภาพก็จะทําใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางประสบผลสําเร็จ 25

35 

                                                           
33เรื่องเดียวกัน, หนา 18. 
34จรูญ ศรีสุขใส, แนวทางการสรางความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลขององคการ

บริหารสวนทองถิ่น (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2550), หนา 9. 
35เรื่องเดียวกัน.  
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 (3) ความเปนอิสระดานการเงินและการคลัง 

 เนื่องจากภารกิจสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน คือ การจัดทํา 

บริการสาธารณะดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงจําเปนตองมีเงินมาเพ่ือใชจายและดําเนินการ

ซ่ึงหากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีอํานาจในการจัดหาเงินมาใชจายก็จะตองรอรับการจัดสรรเงิน

จากสวนกลางซ่ึงจะสงผลทําใหความเปนอิสระดานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมอาจ

เกิดข้ึนไดเพราะเม่ือสวนกลางไดจัดสรรเงินมาใหก็จะตองเขาไปควบคุมตรวจสอบการใชจายเงินซ่ึงก็

จะเกิดผลกระทบตอการดําเนินกิจกรรมตางๆ  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับหนึ่งดังนั้น

ความเปนอิสระทางดานการเงินและการคลังจึงไดแกการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีงบประมาณ

และรายไดเปนของตนเองโดยมีอํานาจในการใชจายเงินเหลานั้นไดอยางอิสระพอสมควรซ่ึงจะสงผลให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถดําเนินกิจการตางๆ ไดดวยตนเอง26

36 

  อยางไรก็ตามถึงแมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะไดบัญญัติ

รับรองความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเอาไวแตก็มิไดบัญญัติรับรองความเปนอิสระใน

ลักษณะท่ีเด็ดขาดเสียทีเดียวเพราะวารัฐธรรมนูญไดบัญญัติเปดชองใหอํานาจแกสวนกลางในการ

กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินเอาไวดวยเพียงแตการใชอํานาจกํากับดูแลของสวนกลางจะตอง

ใชเทาท่ีจําเปนเพ่ือคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ินหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม

 หลักในการพิจารณาวาสวนกลางใชอํานาจกํากับดูแลองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินเกินกวาจําเปนตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไวหรือไมนั้นตองทําการพิจารณาจาก

มาตรการกํากับดูแลท่ีกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบกําหนดใหแกสวนกลาง

เอาไว  ท้ังนี้เพราะสวนกลางจะใชอํานาจกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดก็เทาท่ีกฎหมาย

บัญญัติไวเทานั้นตามหลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง 

 2) โครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

    โดยท่ัวไปโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 27

37 ประกอบไปดวย 

สภาทองถ่ินและคณะผูบริหารหรือผูบริหารทองถ่ิน โดยสมาชิกสภาทองถ่ินนั้นจะตองมาจากการ

เลือกตั้ง สวนคณะผูบริหารหรือผูบริหารทองถ่ินตองมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือจะ

มาจากความเห็นชอบของสภาทองถ่ินก็ได ซ่ึงในการเลือกตั้งนั้นจะตองใชวิธีออกเสียงลงคะแนน

โดยตรงและลับตามท่ีกฎหมายไดบัญญัติไวเปนกติกา แตในบางกรณีอาจท่ีคณะผูบริหารทองถ่ิน

จะตองพนจากตําแหนงท้ังคณะหรือมีผูบริหารทองถ่ินตองพนจากตําแหนงไปอันมีความจําเปนท่ี

จะตองแตงตั้งคณะผูบริหารหรือผูบริหารทองถ่ินเปนการชั่วคราว ประการท่ีวานี้อาจจะไมตองมาจาก

                                                           
36นันทวัฒน บรมานันท, กฎหมายปกครอง, หนา 178. 
37เรื่องเดียวกัน, หนา 179. 
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การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือความเห็นชอบของสภาทองถ่ินก็ได อีกท้ังการดํารงตําแหนง

ของสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารหรือผูบริหารทองถ่ินนั้นจะมีวาระในการดํารงตําแหนงและคณะ

ผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินจะมีผลประโยชนในทางท่ีมิชอบไมได 

3) อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีโดยท่ัวไปในการดูแลและจัดทํา

บริการสาธารณะเพ่ือสนองตอความตองการอันจะกอประโยชนใหกับประชาชนในทองถ่ิน และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตองมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดทําบริการ

สาธารณะ การบริหารบุคคล การเงินการคลัง 28

38 ในประการท่ีวานี้จะตองมีความสอดคลองกับการ

พัฒนาไปของรัฐดวย อีกท้ังเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถทําหนาท่ีของตนใหเกิด

ประสิทธิภาพ องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมตองไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหมีความเขมแข็งใน

การบริหารงานโดยอิสระและตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถพัฒนาระบบการคลังทองถ่ินใหจัดทําบริการสาธารณะไดอยางครบถวนตามหนาท่ีของตน 

จัดตั้งหรือรวมกันจัดตั้งองคกรเพ่ือการจัดทําบริการสาธารณะตามหนาท่ีเพ่ือบริการใหเกิดความคุมคา

เปนประโยชนแกประชาชนอยางท่ัวถึง และจะตองมีกฎหมายเพ่ือบังคับใชในสาระท่ีเปนการกําหนด

ข้ันตอนการกระจายอํานาจ อันเปนการแบงอํานาจหนาท่ีและจัดสรรรายไดระหวางองคกรสวนกลาง

กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเอง โดยตองคํานึงถึง

การกระจายอํานาจเพ่ิมข้ึนตามศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและตองกําหนดระบบ

ตรวจสอบและประเมินผล ตลอดจนตองมีกฎหมายรายไดทองถ่ินเพ่ือกําหนดอํานาจหนาท่ีในการ

จัดเก็บภาษีและรายไดอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยมีหลักเกณฑท่ีเหมาะสมตามลักษณะ

ของภาษี การจัดสรรทรัพยากรในภาครัฐ การมีรายไดท่ีเพียงพอเหมาะสมกับรายจายตามหนาท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยคํานึงถึงระดับทางเศรษฐกิจ สถานะทางการคลังขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน29

39 

ท้ังนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีไปถึงการบํารุงรักษาศิลปะ 

จารีตประเพณี ภูมิปญญาและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน มีสิทธิในการใหความรูและฝกอาชีพแก

ประชาชนในทองถ่ินเพ่ือการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาและวัฒนธรรมอันดีของ

ทองถ่ินไดตามความเหมาะสมและสามารถเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรสวนกลาง

โดยคํานึงถึงมาตรฐานและระบบการศึกษาของรัฐ ตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจ

หนาท่ีในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถ

                                                           
38เรื่องเดียวกัน, หนา 180. 
39นันทวัฒน บรมานันท และแกวคํา ไกรสรพงษ, เรื่องเดิม, หนา 21-23. 
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จัดการ บํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีของตน หรือเขา

ไปมีสวนรวมในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีอยูนอกเขตพ้ืนท่ีของตนในกรณีท่ี

อาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตประชาชนในเขตพ้ืนท่ีของตน หรือมีสวนรวมในการท่ีจะพิจารณา

ริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดๆ นอกเขตพ้ืนท่ีของตนท่ีซ่ึงอาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือ

สุขภาพของคนในพ้ืนท่ีของตนและการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน 

 4) รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินกิจกรรมอันเปนการ

จัดทําบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ินได องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงจําเปนท่ีจะตองมี

งบประมาณท่ีถูกจัดสรรมาจากงบประมาณแผนดินและรายไดของทองถ่ินเอง โดยท่ีองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินสามารถจัดเก็บภาษีและรายไดอ่ืนๆ ของตน ซ่ึงจะตองมีหลักเกณฑท่ีเหมาะสม 

 5) บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 ดวยภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตองจัดทําบริการสาธารณะ

เพ่ือสนองตอความตองการของประชาชนในทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ินเองจึงตองมีบุคลากร

ของตนเอง โดยตองมีบุคลากรท่ีเหมาะสมเพียงพอตอการปฏิบัติหนาท่ีและมีระบบบริหารงานบุคคลท่ี

มีมาตรฐานสอดคลองกันและอาจไดรับการพัฒนารวมกันหรือสับเปลี่ยนบุคลากรระหวางทองถ่ินได 

ท้ังนี้ตองมีองคกรกลางท่ีทําหนาท่ีบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินเพ่ือเปนหลักประกันใหกับบุคลากรใน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินและคุมครองระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 

 6) การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถ่ิน   

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนองคกรในระดับทองถ่ินท่ีมีความใกลชิดกับ

ประชาชนจึงมีความมุงหมายใหมีการปกครองเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนในการท่ีจะ

ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือสนองตอความตองการของตน 30

40 เพราะประชาชนในทองถ่ินจะ

ทราบถึงปญหาและทราบถึงความตองการของตนไดอยางดี ดังนั้นประชาชนจึงตองมีสวนรวมกับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงนอกเสียจากการท่ีประชาชนมีสวนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินกับคณะผูบริหารหรือผูบริหารทองถ่ินแลว ประชาชนก็ยังมีสวน

รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในทางอ่ืนไดอีก กลาวคือ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินสามารถถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารหรือผูบริหารทองถ่ินท่ีเห็นวา

ไมสมควรท่ีจะดํารงตําแหนงใหพนจากตําแหนงได และประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครอง

                                                           
40สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน,  การมีสวนรวม

ของประชาชน, คนวันท่ี 15 มกราคม 2558 จาก http://www.odloc.go.th/web/wp-

content/uploads/2014/08/2km_001.pdf 
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สวนทองถ่ินสามารถท่ีจะเขาชื่อกันเพ่ือเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินออกขอบัญญัติทองถ่ิน

ตามท่ีตนเสนอได ตลอดจนประชาชนในทองถ่ินสามารถเขาไปมีสวนรวมในการบริหารกิจการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมีวิธีการในการใหประชาชนใน

ทองถ่ินนั้นสามารถเขาไปมีสวนรวมกับกิจการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ อาทิ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจะดําเนินการอันจะมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในสวนท่ีเปน

สาระสําคัญ องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็จะตองแจงขอมูลตางๆ ใหประชาชนทราบกอนท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจะดําเนินการในระยะเวลาพอสมควร ในกรณีท่ีเห็นสมควรหรือไดรับการรองขอ

จากประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็จะตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นหรือจัดใหมีการออก

เสียงประชามติเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจกอนท่ีจะมีการดําเนินการนั้น 31

41 การมีสวนรวมของ

ประชาชนมีหลายระดับ ตั้งแตระดับรวมรับรู รวมคิด รวม ตัดสินตัดสินใจรวมรับผิดชอบ  และรวม

ตรวจสอบ  ดังนั้นถาหากประชาชนมีสวนรวมตั้งแตเริ่มกระบวนการตัดสินใจในการดําเนินการตางๆ 

ท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ินสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถ่ินมากท่ีสุด นอกจากนี้การเปด

โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

รับทราบข้ันตอนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จะมีผลใหการดําเนินการตางๆ  ของ

ทองถ่ินเปนไปดวยความโปรงใส  มีความเปนธรรม  ลดการทุจริต และความขัดแยงในการทํางาน 

 7) การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองกํากับดูแลเทาท่ีเปนโดยตอง

มีหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีชัดเจนสอดคลองและเหมาะสม ซ่ึงการกํากับดูแลนั้นตองเปนไปเพ่ือ

การคุมครองประโยชนของประชาชนอันจะกระทบถึงหลักการท่ีเปนสาระสําคัญแหงการปกครอง

ตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ินไมได นอกจากนี้องคกรท่ีมีหนาท่ีในการกํากับดูแลนั้น

ก็ควรมีมาตรฐานกลางเพ่ือเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเลือกไปปฏิบัติเอง โดย

คํานึงถึงความเหมาะสมและความแตกตางของการพัฒนาและประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในแตละรูปแบบ ท้ังนี้จะตองไมกระทบถึงความสามารถในการตัดสินใจดําเนินการตามความ

ตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและตองจัดใหมีกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยประชาชนเปนหลัก32

42 

 

 

 

                                                           
41เรื่องเดียวกัน. 
42นันทวัฒน บรมานันท, กฎหมายปกครอง, หนา 182-183. 
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2.1.2 หลักการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ  

ท่ีดินในประเทศไทยนั้น แบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ ท่ีดินของเอกชน และท่ีดินของรัฐ  

โดยท่ีดินของเอกชนนั้น ไดแก ท่ีดินท่ีประชาชนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย  

และทางราชการออกเอกสารสิทธิใหตามประมวลกฎหมายท่ีดินในรูปของโฉนดท่ีดิน หรือหนังสือ

รับรอง การทําประโยชน (น.ส. 3, น.ส.3 ก) สวนท่ีดินของรัฐ นั้น ไดแก ท่ีดินท่ีรัฐเปนเจาของซ่ึงมี

หลายประเภท แตละประเภทก็จะมีกฎหมายเฉพาะใหอํานาจในการดูแลรักษา 33

43 เชน 

 1. ท่ีปาไมเปนไปตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ  พ.ศ.2507 มีกรมปาไมเปนผูมี

อํานาจดูแล 

 2.  อุทยานแหงชาติเปนไปตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ  พ.ศ.2504 มีกรมอุทยาน

แหงชาติสัตวปาและพันธุพืชเปนผูมีอํานาจดูแล 

 3. แมนาเปนไปตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนาไทย  พ.ศ.2546 มีกรมขนสงทาง

น้ําและพาณิชยนาวีเปนผูมีอํานาจดูแล 

 4. ท่ีทางหลวงเปนไปตามพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ.2535 มีกรมทางหลวงเปนผูมี

อํานาจดูแล 

 5. ท่ีราชพัสดุเปนไปตามพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ  พ.ศ.2518 มีกรมธนารักษเปนผูมี  

อํานาจดูแล 

 6. ท่ีดิน ส.ป.ก. เปนไปตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  พ.ศ. 2518 มี

สํานักงานปฏิรูปท่ีดิน ส.ป.ก. เปนผูมีอํานาจดูแล 

 7. ท่ีนิคมสรางตนเองเปนไปตามพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ  พ.ศ.2511 มีกรม

พัฒนาสังคมและสวัสดิการเปนผูมีอํานาจดูแล 

 8. ท่ีสาธารณประโยชนเปนไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี  พ.ศ.2457 ซ่ึง

แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ีฉบับท่ี  11 (พ.ศ.2551) มีนายอําเภอรวมกับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูมีอํานาจดูแล 

 9. ท่ีดินรกรางวางเปลาเปนไปตามประมวลกฎหมายท่ีดินโดยมีกระทรวงมหาดไทยและ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูมีอํานาจดูแลเปนตน34

44 

 จะเห็นไดวาท่ีดินของรัฐท่ีอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยโดยมี  2 ประเภท 

ไดแก ท่ีดินรกรางวางเปลา ไดแก ท่ีดินของรัฐท่ีมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย

                                                           
43กรมท่ีดิน, การบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ, คนวันท่ี 12 กันยายน 2558 จาก

http://www.odloc.go.th 
44เรื่องเดียวกัน.  
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และตองมีการสงวนหรือหวงหามไวเพ่ือสาธารณประโยชนหรือใชประโยชนรวมกันเชนท่ีเขาภูเขา

ปริมณฑลเขาภูเขา 40 เมตรท่ีดินท่ีมีพระราชกฤษฎีกาหวงหามไวตามพระราชบัญญัติวาดวยการหวง

หามท่ีดินรกรางวางเปลาอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  พ.ศ.247845 ท่ีดินท่ีจัดหาผลประโยชน

ตามมาตรา  10 หรือ 11 แหงประมวลกฎหมายท่ีดินท่ีดินท่ีจัดใหสัมปทานตามมาตรา  12 แหง

ประมวลกฎหมายท่ีดินเปนตน  และท่ีดินสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับประชาชนใชประโยชน

รวมกันหรือท่ีสาธารณประโยชน 36

46 เชน เดิมประชาชนสวนใหญใชวัวควายทําการเกษตร  จึงไดมีการ

กันพ้ืนท่ีไวสาหรับใหประชาชนนาวัวควายไปเลี้ยง  หรือเดิมไมมีเมรุก็จะกันพ้ืนท่ีไวเปนท่ีปาชาสาหรับ

เผาหรือฝงศพ  หรือลําคลอง  หนอง บึง ทางสาธารณะท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ  เปนตน  การท่ีจะ

พิจารณาวาท่ีดินดังกลาวเปนท่ีสาธารณประโยชนหรือไมนั้นตองพิจารณาจากการเกิดของท่ีดิน

สาธารณประโยชนนั้นโดยแยกเปน 4 ประการดังนี3้7

47 

 1. เกิดข้ึนโดยผลของกฎหมายโดยจะตองพิจารณาวาท่ีดินสาธารณประโยชนนั้นเกิดข้ึนใน

ชวงเวลาใด 

 1) เกิดข้ึนกอนป พ.ศ.2478 ชวงนี้ไมมีกําหนดรูปแบบไวอาจเปนการสงวนหวงหามโดย

พระบรมราชโองการผูวาการมณฑลสมุหเทศาภิบาลกรมการอําเภอกํานันเปนตน 

 2) เกิดข้ึนชวงระหวางป  พ.ศ.2478–2497 ในชวงนี้มีพระราชบัญญัติวาดวยการหวง

หามท่ีดินรกรางวางเปลาอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  พ.ศ.2478 ใชบังคับการสงวนหวงหาม

ตองออกเปนพระราชกฤษฎีกาเทานั้น 

 3) เกิดข้ึนหลังป พ.ศ.2497 จนถึงปจจุบันชวงนี้มีประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับ 

 4) การดําเนินการสงวนหวงหามจะตองดําเนินการตามประมวลกฎหมายท่ีดินโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติกอนการจะดูวามีการสงวนหวงหามโดยชอบดวย

กฎหมายหรือไมนั้นสามารถดูจากทะเบียนท่ีสาธารณประโยชนโดยทะเบียนดังกลาวจะเก็บไวท่ีท่ีวา

การอําเภอและท่ีสานักงานท่ีดินทองท่ีซ่ึงในทะเบียนท่ีสาธารณประโยชนจะระบุผูหวงหามวันเดือนปท่ี

หวงหามและวัตถุประสงคในการหวงหามไว 

                                                           
45สํานักจัดการท่ีดินของรัฐ, โครงการจัดท่ีดินของรัฐ ขจัดความยากจน (กรุงเทพมหานคร:

กรมท่ีดิน, 2555), หนา 1. 
46เรื่องเดียวกัน, หนา 2. 
47สํานักบริหารการปกครองสวนทองถ่ิน, คูมือการปฏิบัติงานการดูแลรักษาและคุมครองท่ี

สาธารณประโยชน (กรุงเทพมหานคร: กรมการปกครอง, 2546), หนา 4. 



31 

 

แตอยางไรก็ดีถึงแมวาจะไมปรากฏวามีการสงวนหวงหามไวหรือไมมีการข้ึนทะเบียนท่ีสาธารณะไวก็

ไมไดหมายความวาท่ีดินนั้นจะไมเปนท่ีสาธารณประโยชนท่ีสาธารณประโยชนอาจเกิดข้ึนโดยเหตุ

ประการอ่ืนๆ ไดดังนี้ 

 2. เกิดข้ึนโดยสภาพธรรมชาติ  เชน  แมน้ํา  คลองหวย  หนองบึง  ซ่ึงประชาชนสามารถใช

ประโยชนรวมกันได 

 3. เกิดข้ึนโดยการใชรวมกันของราษฎรเชนเดิมเปนท่ีรกรางวางเปลาตอมาราษฎรนําวัว

ควายเขาไปเลี้ยงจนกลายเปนท่ีสาธารณประโยชนเปนตน 

 4. เกิดข้ึนโดยการอุทิศมี 2 กรณี 

 1) อุทิศโดยตรง เชน ทําหนังสือหรือจดทะเบียนในโฉนดยกใหเปนท่ีสาธารณะ 

 2) อุทิศโดยปริยายเชนเจาของท่ีดินยินยอมใหประชาชนท่ัวไปเดินโดยไมมีการโตแยง

เปนเวลานานก็เปนการอุทิศโดยปริยายเปนทางสาธารณะแลว 

 ดังนั้น ในการพิจารณาวาท่ีดินแปลงใดเปนท่ีสาธารณประโยชนหรือไม  จะตองพิจารณาวา

เกิดข้ึนเม่ือใดอยางไรการท่ีเราจะทราบขอมูลดังกลาวก็ตองดูจากเอกสารราชการเชนทะเบียนท่ี

สาธารณประโยชนหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงระวางแผนท่ีเอกสารท่ีดินแปลงขางเคียงภาพถายทาง

อากาศเปนตนแตถาไมมีหลักฐานดังกลาวก็ตองนาสืบจากพยานบุคคลผูปกครองทองท่ีในอดีตผูสูงอายุ

เจาของท่ีดินขางเคียงท่ีทราบประวัติความเปนมาของท่ีสาธารณประโยชนดังกลาวและตรวจสอบจาก

สภาพท่ีดินจริง 

 

 2.1.3 การกําหนดสิทธิในท่ีดิน  

 การกําหนดสิทธิในท่ีดินนั้นเปนเรื่องท่ีมีวิวัฒนาการมานาน จากสมัยกรุงสุโขทัยมีการรับรอง

สิทธิและใหอิสระแกราษฎรท่ีจะโก งสรางและทําประโยชนในท่ีดิน 38

48 โดยมิไดกําหนดวาจะตองสง

อากรหลวงแตประการใด ตอมาในสมัยกรุงศรีอยุธยามีหลักสําคัญสามประการคือ 39

49 ประการแรก

พระมหากษัตริยเปนเจาของท่ีดินในพระราชอาณาจักร ประการท่ีสอง ราษฎรขายท่ีดินใหแกกันไมได

และประการท่ีสาม หากมีการละท้ิงท่ีดินและ มีผูอ่ืนเขาทํากิน เจาของท่ีดินเดิมก็ขาดสิทธิ เม่ือเ ริ่มตน

                                                           
48ประชุมศิลาจารึก ภาค 1 จารึกกรุงสุโขทัย (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภา, 2515),  

อางถึงใน สํานักปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม, ความเปนมาของการปฏิรูปท่ีดินในประเทศไทย   

(กรุงเทพมหานคร: กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2554), หนา 3. 
49ร. แลงกาต, กฎหมาตราสามดวง เลม 3 (กรุงเทพมหานคร: องคการคาคุรุสภา, 2519)  

อางถึงใน สํานักปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม, ความเปนมาของการปฏิรูปท่ีดินในประเทศไทย   

(กรุงเทพมหานคร: กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2554), หนา 4. 
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สมัยกรุงรัตนโกสินทรระบบการบริหารท่ีดินยังคงมีลักษณะเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัย

รัชกาลท่ี  5 ไดมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบกรรมสิทธิ์ท่ีดิน เปนของพระมหา กษัตริย ไปสูระบบ

กรรมสิทธิ์ท่ีดินของเอกชน มีการจัดตั้งกรมทะเบียนท่ีดินและประกาศ ใชพระราชบัญญัติตราจอง

ชั่วคราว ร.ศ.121 (พ.ศ.2445) แล ะตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติออกโฉนดท่ีดิน ร.ศ.127 (พ.ศ.

2451) ซ่ึงไดเริ่มออกโฉนดท่ีดินตั้งแตนั้นมา40

50 

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในป  พ.ศ.2475 มีการแบ งแยกระหวาง ระบบ

กรรมสิทธิ์ท่ีดินของรัฐกับระบบกรรมสิทธิ์ของเอกชน การสงวน หวงหาม ท่ีดินของรัฐไดเริ่มตั้ง แตป  

พ.ศ.2478 จะเห็นไดจากมีการตราพระราชบัญญัติการสงว นหวงหาม ท่ีรกราง ธนาคารท่ีดิน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง ชาติฉบับท่ี 7 (พ.ศ.2535-2539) กําหนดใหเรงรัดกระจายการถือ

ครองท่ีดิน เรงรัดการออกโฉนดท่ีดินท้ังประเทศตามโครงการพัฒนาของกรมท่ีดิน แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) กําหนดใหปรับระบบการจัดการดานการ

ปฏิรูปท่ีดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549) กําหนดใหมีการ

กระจายการถือครองท่ีดินไปสูกลุมคนจนในภาคเกษตรท่ีไรท่ีดินทํากิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) กําหนดใหเรงรัดการออกเอกสารสิทธิ์และจัดสรรท่ีดินทํากินให

แกผูไรท่ีดินทํากินมติคณะรัฐมนตรีท่ีเปนนโยบายท่ีดินในภาพรวมมี 4 เรื่อง คือ41

51 

 1. มติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 22 มิถุนายน 252552 เรื่อง นโยบายกา รใชและกรรมสิทธิ์ท่ีดิน มี

สาระสํา คัญในการปรับปรุงการจําแนกประเภทท่ีดินในพ้ืนท่ีปาไมถาวรและปาสงวนแหงชาติการ

กําหนดไมใหหนวยงานจัดท่ีดินทํากินขยายพ้ืนท่ีดําเนินการ ยกเวนกรณีการปฏิรูปท่ีดิน และการ

พัฒนาท่ีดิน  

 2. มติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 1 กันยายน 2530 เรื่องนโยบายท่ีดินท่ีกําหนดไวสี่ดา นคือ 

นโยบายท่ีดินเพ่ือเศรษฐกิจ นโยบายท่ีดินเพ่ือสังคม นโยบายท่ีดินเพ่ือการอนุรักษและนโยบายท่ีดิน

เพ่ือความม่ันคงตลอดจนนโยบายชาวเขาท่ีเก่ียวของกับนโยบายท้ังสี่ดาน 

                                                           
50เทพปกรณ เดชา, การดูแลรักษาท่ีดินสาธารณสมบัติของแผนดิน (กรุงเทพมหานคร: 

กรมการปกครอง, 2546), หนา 8.  
51สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, รายงานการศึกษา

โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดิน: การวางแผนการถือครองท่ีดิน การสงวนและ

พัฒนาท่ีดิน และการสงวนหรือหวงหามท่ีดินของรัฐ (กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา

ประเทศไทย, 2551), หนา 130. 
52เรื่องเดียวกัน. 
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 3. มติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2539 เรื่องนโยบายและแผนการสงเ สริมและ

รักษา คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.2540-2559 ท่ีกําหนดนโยบายเพ่ือปองกันความเสื่อมโทรม

และเพ่ิมประสิทธิภาพของการใชท่ีดิน ท้ังการใชท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมและการใชท่ีดินเพ่ือการพัฒนา

เมืองและอุตสาหกรรม ซ่ึงไดมีการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมทุกๆ หาป 

 4. มติคณะรัฐมนตรีวันท่ี  3 มิถุนายน 2546 เรื่อง ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแกไข

ปญหาท่ีดินของชาติท่ีแบงเปนเจ็ดแผนงาน คือ แผนงานปรับปรุงระบบภาษีท่ีดินแผนงานปรับปรุง

องคกรบริหารจัดการท่ีดิน แผนงานระบบขอมูลท่ีดิน แผนงานอนุรักษฟนฟูและใชประโยชน

ทรัพยากรดินและท่ีดิน แผนงานกําหนดเขตการใชประโยชนท่ีดินแผนงานคุมครองท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม และแผนงานปรับปรุงสิทธิในท่ีดิน นอกจากนี้ยังมีมติคณะรัฐมนตรีเฉพาะอีก 59 เรื่องท่ี

เก่ียวของกับการวางแผนการถือครองท่ีดินในสวนของนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภาได

เริ่มมาตั้งแต  พ.ศ.2485 ในสมัยรัฐบาลคณะท่ี 10 ซ่ึงมีสวนท่ีเก่ียวของกับการวางแผนการถือครอง

ท่ีดินมาอยางตอเนื่องจนถึงป  พ.ศ.2551 ในสมัยรัฐบาลคณะท่ี 56 ไดแถลงตอรัฐสภาสภาวา จะวาง

ระบบการถือครองท่ีดินและกําหนดแนวเขตการใชท่ีดินใหท่ัวถึงและเปนธรรม 

 

2.2  ทฤษฎีการบริหารจัดการที่ดินของรัฐโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามแนวคิด 

  การมีสวนรวมของประชาชน     

 

 2.2.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการบริหารจัดการท่ีดิน 

การบริหารจัดการท่ีดินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนการบูรณาการ  แนวความคิดใน

การดูแลคุมครองรักษา ควบคุม กํากับดูแล รวมถึงการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุด

แกประชาชน ชุมชน ในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 43

53 การบริหารจัดการท่ีดินขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเปนการรวบรวมปญหาอุปสรรค ขอจํากัดตางๆ  ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน อันมีผลตอวิถี

การดําเนินชีวิตของประชาชน ท้ังทางดานสุขอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความม่ันคง

ในปจจัยท่ีสําคัญตอการดําเนินชีวิตโดยเฉพาะปจจัยดานท่ีอยูอาศัย และการประกอบอาชีพ นํามา

แกไขปรับปรุงโดยผานการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน  

                                                           
53มนตรี แดงศรี, โครงการศึกษาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีทางกฎหมายขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในการบริหารจัดการท่ีดิน (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 

2554), หนา 9. 
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การบริหารจัดการท่ีดินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในปจจุบันยังไมมีการให ความหมาย

หรือคํานิยามไวอยางชัดเจนหรือมีแนวทางปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมครอบคลุมภารกิจหนาท่ีขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแตอยางใดแตเพ่ือใหเกิดการเรียนรูและความเขาใจ ผูวิจัยจึงนําความหมายของ

การบริหารจัดการท่ีดิน จากผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมีดังนี้ 44

54 

นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลอมกอย อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม นายบุญเย็น ใจตา

“การบริหารจัดการท่ีดินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง การจัดการท่ีดินโดยชุมชน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางถูกตองตรงจุด ท้ังใน

รูปแบบของการดูแล บํารุงรักษา และการใชประโยชนทรัพยากรท่ีดิน” 

นายกองคการบริหารสวนตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม นายกนกศักดิ์ ดวง

แกวเรือน ไดใหความหมายของ “การบริหารจัดการท่ีดินขององคปกครองสวนทองถ่ินแบงออกไดเปน

ขอๆ คือ” 

1. การใชประโยชนทรัพยากรท่ีดินในพ้ืนท่ีอยางมีคุณคาและยั่งยืน 

2. การมีกลไกมารองรับการบริหารจัดการท่ีดินในชุมชน พรอมมีการบูรณาการจาก

หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

3. การเขาถึงสิทธิมนุษยชนถึงความเปนคน ดานทรัพยากรท่ีดิน เชน การมีท่ีอยูอาศัย การมี

ท่ีดินทํากิน เหมาะสมกับการดําเนินชีวิต 

รองนายกเทศมนตรี เมืองสระแกว อําเภอสระแกว จังหวัดสระแกว นายณัฐวุฒิ ดวงรัตน        

ไดใหความหมายของการบริหารจัดการท่ีดินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไวดังนี้ 

 

 การบริหารจัดการท่ีดินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนการใช

ประโยชนในท่ีดินรวมกันของพลเมือง โดยการมีสวนรวมในทุกภาคสวน และ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดูแลและสนับสนุนการดําเนินการใหแก

ประชาชนหรือชุมชนท้ังนี้ตามความเหมาะสมและตองการของทองถ่ินนั้น เชน

การสนับสนุนอุปกรณเครื่องมือ งบประมาณ การประสานงานดานความรู  และ

วิชาการจากหนวยงานภายนอกและภายในพ้ืนท่ี เปนตน 

 

นายกเทศมนตรีเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี นายอิทธิ คุณปลื้ม ไดใหความหมายของการ

บริหารจัดการท่ีดินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไวดังนี้ 

 

                                                           
54เรื่องเดียวกัน, หนา 6-7. 
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การบริหารจัดการท่ีดินเปนการพัฒนาการและบูรณาการทรัพยากรท่ีดิน

ในพ้ืนท่ีใหเกิดความเจริญโดยมีการพัฒนาอยางเปนระบบ  มีการนําระบบตางๆ 

ท่ีเก่ียวของมาใชในการดําเนินการ เชน ระบบผังเมือง โดยมีพ้ืนฐานการ

ดําเนินการท่ีสอดคลองตอความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีและรองรับการ

เจริญเติบโตของทองถ่ินในทุกดาน เชน ดานการทองเท่ียว เปนตน”45

55  

 

สรุปความหมายของการบริหารจัดการท่ีดินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  การบริหาร

จัดการท่ีดินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง การควบคุม การวางแผน การวางผัง การ

คุมครองดูแล การบํารุงรักษา รวมถึงการใชประโยชนจากท่ีดินในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ท้ังในรูปแบบของการจัดเก็บรายไดจากการครอบครองหรือการถือกรรมสิทธิ์และการประกอบ

กิจกรรมในท่ีดิน รวมถึงการจัดสรรการใชประโยชนในท่ีดินใหสอดคลองตอความตองการของ

ประชาชนและชุมชนในพ้ืนท่ี ตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดหรือตามเหตุผลและความจําเปนตอ

การพัฒนาทองถ่ิน ท้ังนี้ภายใตบทบัญญัติกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 2.2.2  แนวคิด ทฤษฎี การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ 

 2.2.2.1  หลักการมีสวนรวม 

 1) ความหมายของการมีสวนรวม 

องคการระหวางประเทศ กลุมบุคคลผูมีบทบาททางดานการพัฒนาสังคม

ท้ังในและตางประเทศ นักวิชาการท้ังในและตางประเทศ ตลอดจนผูท่ีเคยทําการศึกษาวิจัยเรื่องการมี

สวนรวมมากอน ไดกลาวถึงลักษณะของการมีสวนรวมหรือไดใหความหมาย หรือไดใหนิยามคําวาการ

มีสวนรวมไวหลากหลาย เชน 

 Erwin56 ไดกลาววาการพัฒนาแบบมีสวนรวม คือ กระบวนการให

ประชาชนเขามามีสวนเก่ียวของในการดําเนินงานพัฒนา รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมแกปญหาของ

ตนเอง เนนการมีสวนรวมการเขามาเก่ียวของอยางแข็งขันของประชาชน การใหความคิดสรางสรรค 

และความชํานาญของประชาชนในการแกปญหารวมกับการใชวิทยาการท่ีเหมาะสมและสนับสนุน

ติดตามผลการปฏิบัติงานขององคการและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

                                                           
55เรื่องเดียวกัน, หนา 9. 
56William Erwin, Participation Management: Concept Theory and 

Implemention (Atlanta GA: Georgia State University, 1976), pp. 17-20.  
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 WHO and UNICEF57 ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน

ในฐานะท่ีเปนกระบวนการในการพัฒนาวาคือการเขารวมอยางกระตือรือรนและมีพลังของประชาชน

ในกระบวนตัดสินใจ เพ่ือกําหนดเปาหมายของสังคม จัดทรัพยากรเพ่ือใหบรรลุเปาหมายและเปนการ

ปฏิบัติตามแผนการหรือโครงการตางๆ โดยความสมัครใจ 

 Peter Oakley and David Marsden58 กลาวถึงความหมายของการมี

สวนรวมของประชาชนไปสัมพันธกับเรื่องการสรางประชาธิปไตยทางการเมือง หรือมิฉะนั้นก็เอาไป

เก่ียวพันกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม หรือการเติบโตตามคําวา “พัฒนา” ชี้นําหรือท่ีใชกัน

บอยๆ คือ ในแงท่ีรัฐบาลจะเขาไปกับสภาพของการ “มีสวนรวม” ท่ีรัฐบาลใช สวนความหมายของ

การมีสวนรวมอยางกวางๆ เชน การมีสวนชวยเหลือโดยสมัครใจ การใหประชาชนเขารวมกับ

กระบวนการตัดสินใจและกระบวนการดําเนินการของโครงการ ตลอดจนรวมรับผลประโยชนจาก

โครงการเหลานี้ลวนเปนขอความท่ีดูจะมีความคลองตัว เปนการปฏิบัติงานท่ีจริงจัง ซ่ึงบงบอกวา

โครงการหรือแผนงานนั้น การมีสวนรวมจะมีการกําหนดวัตถุประสงคและข้ันตอนการดํา เนินงาน

อยางไรสําหรับความหมายของการมีสวนรวมท่ีระบุคอนขางเฉพาะเจาะจง เชน การท่ีจะใหประชาชน

มีท้ังสิทธิและหนาท่ีท่ีจะเขารวมแกปญหาของเขา ใหเขาเปนผูมีความริเริ่มและมุงใชความพยายาม

และความเปนตัวของตัวเองเขาดําเนินการและควบคุมทรัพยากรและระเบียบในสถาบันตางๆ เพ่ือ

แกปญหาเหลานี้ก็เปนการแสดงถึงความหมายท่ีบอกถึงสภาพการมีสวนรวมท่ีเนนใหกลุมรวม

ดําเนินการ และมีจุดสําคัญท่ีจะใหการมีสวนรวมนั้นเปนการปฏิบัติอยางแข็งขัน มิใชเปนไปอยาง

เพิกเฉยหรือมีสวนรวมพอเปนพิธีเทานั้น 

 ไพรัตน เตชะรินทร 49

59 กลาววาการมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง 

กระบวนการท่ีรัฐบาลทําการสงเสริม ชักนํา สนับสนุน การสรางโอกาสใหประชาชนในชุมชนท้ัง

รูปแบบสวนบุคคล กลุมคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองคการอาสาสมัครรูปแบบตางๆ ใหเขามามี

สวนรวมในการดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องรวมกัน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคและนโยบาย

การพัฒนาท่ีกําหนดไว คือ 

 

                                                           
57WHO and UNICEF, Report of the International Conference on Primary 

Health Care (New York: n.p., 1978), p. 41. 
58นรินทรชัย พัฒนพงศา, แนวทางในการใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาชนบท 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ , 2533), หนา 17-20. 
59ไพรัตน เตชะรินทร, ทบทวนการพัฒนาชนบทไทย (กรุงเทพมหานคร: ดีแอนดเอส, 

2525), หนา 6-7. 
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 1. รวมทําการศึกษาคนควาปญหาและสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 

 2. รวมคิดหาและสรางรูปแบบและวิธีการพัฒนา เพ่ือแกไขและลดปญหา

ของชุมชน 

 3. รวมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือขจัดและ

แกไขปญหาและสนองความตองการของชุมชน 

 4. รวมตัดสินใจในการใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดใหเปนประโยชนตอสวนรวม 

 5. รวมจัดหรือปรับปรุงในระบบการบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

 6. รวมการลงทุนในกิจกรรมของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง 

 7. รวมปฏิบัติตามนโยบายแผนงาน โครงการและกิจกรรมใหบรรลุเปา  

หมายท่ีวางไว 

 8. รวมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และรวมบํารุงรักษาโครงการและ

กิจกรรมท่ีไดทําไวจากบุคคลภายนอกหรือองคกรตางๆ ใหสามารถใชประโยชนไดตอไป 

 อคิน รพีพัฒน 50

60 ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนพอสรุป

ไดวา การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึงการใหประชาชนเปนผูคิดคนปญหา เปนผูท่ีทําทุกอยาง

ซ่ึงไมใชการกําหนดจากภายนอกแลวใหประชาชนเขามารวมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หากแตทุกอยาง

จะตองเปนเรื่องท่ีประชาชนคิดเอง ซ่ึงอาจแบงการมีสวนรวมออกได 5 ข้ันตอน คือ 

 1. การมีสวนรวมในการคนหาและจัดลําดับความสําคัญของปญหา 

 2. รวมในการวิเคราะหถึงสาเหตุและท่ีมาของปญหา 

 3. รวมในการเลือกวิธีการและวางแผนในการแกปญหา 

 4. รวมในการดําเนินตามแผน 

 5. รวมในการประเมินผล วิเคราะหปญหาและอุปสรรคและปจจัยท่ีมีสวน

ทําใหเกิดผลสําเร็จ 

 ยุวัฒน วุฒิเมธี 51

61 กลาววา การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง  การเปด

โอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การรวมปฏิบัติ และรวม

รับผิดชอบในเรื่องตางๆ อันมีผลกระทบตอตัวประชาชนเอง การท่ีสามารถทําใหประชาชนเขามามี

                                                           
60อคิน ระพีพัฒน, การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคมและ

วัฒนธรรมไทย (กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการพิมพ, 2527), หนา 320. 
61ยุวัฒน วุฒิเมธ,ี หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท (กรุงเทพมหานคร: ไทย

อนุเคราะหไทย, 2526), หนา 20. 
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สวนรวมในการพัฒนาชนบทเพ่ือแกไขปญหาและนํามาซ่ึงสภาพความเปนอยูของประชาชนท่ีดีข้ึนได 

ผูนําการเปลี่ยนแปลงตองยอมรับปรัชญาการพัฒนาชุมชนวาท่ีมนุษยทุกคนตางมีความปรารถนาท่ีจะ

อยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม และเปนท่ียอมรับของผูอ่ืนและพรอมท่ี

จะอุทิศตนเพ่ือกิจกรรมของชุมชน ขณะเดียวกันตองยอมรับความจริงท่ีวามนุษยนั้นสามารถพัฒนาได

ถามีโอกาสและไดรับการชี้แนะอยางถูกตอง 

 นิรันดร  จงวุฒิเวศย 52

62 ไดกลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การเก่ียวของ

ทางดานจิตใจและอารมณ  (Mental and Emotional Involvement) ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ

กลุม ( Group Situation) ซ่ึงผลของการเก่ียวของดังกลาวเปนเหตุเราใจใหกระทําการให 

(Contribution) บรรลุจุดมุงหมายของกลุมนั้น กับท้ังทําใหเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุม

ดังกลาวดวย 

 อรทัย กกผล 53

63 ไดกลาววา  ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน

เปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคมและการเมือง ในอดีตการมีสวนรวมของประชาชนมักหมายถึง

การมีสวนรวมทางการเมือง แตปจจุบันสังคมใหความสําคัญกับประชาธิปไตยทางตรงและ

ประชาธิปไตยท่ีประชาชนปกครองตนเอง สงผลใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนมี

ขอบเขตกวางข้ึน การมีสวนรวมของประชาชน ( Public Participation) หมายถึง การท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเปดใหประชาชนเขาไปรวมในการกําหนดกฎเกณฑ นโยบาย กระบวนการบริหาร

และตัดสินใจของทองถ่ิน เพ่ือผลประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมอยางแทจริง ท้ังนี้ ตองอยูบน

พ้ืนฐานของการท่ีประชาชนจะตองมีอิสระทางความคิด มีความรูความสามารถในการกระทํา และมี

ความเต็มใจท่ีจะเขารวมตอกิจกรรมนั้นๆ โดยหลักการการมีสวนรวมของประชาชนจะตองมีลักษณะ

การเขารวมอยางครบวงจรตั้งแตตนจนถึงสิ้นสุด ไมใชเปนการจัดเวทีการมีสวนรวมครั้งเดียว 

ตัวอยางเชน ในการแกปญหาของชุมชนควรเปดใหประชาชนเขารวมตั้งแตตนจนจบ54

64 ดังนี้ 

 1. เริ่มตั้งแตการเกิดจิตสํานึกในตนเองและถือเปนภาระหนาท่ีของตนใน

ฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของสังคมหรือชุมชนท่ีตนอยู 

                                                           
62นิรันดร จงวุฒิเวศย, กลวิธีแนวทางวิธีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในงาน

พัฒนาชุมชนในการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา (กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการพิมพ, 

2527), หนา 183. 
63อรทัย กกผล, คูคิด คูมือการมีสวนรวมของประชาชน สําหรับนักบริหารทองถิ่น 

(กรุงเทพมหานคร: จรัญสนิทวงศการพิมพ, 2552), หนา 17-19. 
64เรื่องเดียวกัน, หนา 20. 
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 2. รวมคิดดวยกันวาอะไรท่ีเปนปญหาของชุมชน มีสาเหตุอยางไรและจะ

จัดลําดับความสําคัญของปญหาเปาหมายอยางไร และควรท่ีจะจัดการกับปญหาใดกอนหลัง 

 3. รวมกันวางแผนการดําเนินงานวาจะจัดกิจกรรมหรือโครงการอะไร จะ

แบงงานกันอยางไร ใชงบประมาณมากนอยเพียงใด จะจัดหางบประมาณมาจากท่ีใด และใครจะเปน

ผูดูแลรักษา 

 4. รวมดําเนินงาน ประชาชนจะตองเขารวมกิจกรรมดวยความเต็มใจ เต็ม

กําลังความรูความสามารถของตนเอง 

 5. รวมกันติดตามประเมินผล ตลอดเวลาท่ีทํางานรวมกันประชาชน

จะตองมีสวนรวมในการตรวจสอบถึงปญหาอุปสรรคและรวมกันในการหาทางแกไขปญหา เพ่ือใหงาน

หรือภารกิจดังกลาวสามารถสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย 

 6. รวมรับผลประโยชน ประชาชนท่ีเขามามีสวนรวมกิจกรรมของชุมชน

แลวยอมท่ีจะไดรับผลประโยชนรวมกัน ซ่ึงอาจไมจําเปนจะตองอยูในรูปของเงิน วัตถุสิ่งของ แตอาจ

เปนความสุขสบายความพอใจในสภาพของความเปนอยูท่ีดีข้ึนก็ได 

 ท้ังนี้ในการทํางานเพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ี

จะตองคํานึงถึงเง่ือนไขหรือหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ  1. การมีสวนรวมตองเกิดจากความเต็มใจ

และความตั้งใจท่ีจะเขารวม เพราะจะทําใหเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชนในการแกไขปญหา

ตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ 2 . กระบวนการมีสวนรวมนั้นตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความเสมอภาค และขีด

ความสามารถของแตละบุคคลท่ีจะเขามามีสวนรวม 3 . การมีสวนรวมตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของ

เสรีภาพ อิสรภาพท่ีจะตัดสินใจวาจะเลือกหรือจัดใหมีการมีสวนรวมหรือไม ขอสําคัญคือ การมีสวน

รวมนั้นตองไมเกิดจากการบังคับ หรือขูเข็ญจากผูท่ีเหนือกวา 

 เม่ือพิจารณาจากความหมายท่ีองคการระหวางประเทศ บุคคลผูมีบทบาท

ทางดานการพัฒนาสังคมท้ังในและตางประเทศ รวมท้ังนักวิชาการท้ังในและตางประเทศท่ีไดกลาวถึง

ลักษณะของการมีสวนรวมหรือไดใหความหมายหรือไดใหนิยามคําวาการมีสวนรวมไวหลากหลาย

ขางตนแลวเห็นวาการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมตางๆ ของชุมชนนั้น 55

65 ข้ันแรกจะตอง

เกิดข้ึนจากจิตสํานึกของประชาชนในชุมชนท่ีจะรวมมือรวมใจกันอยางเต็มใจเต็มกําลังตามความรู

ความสามารถของตนเองในการเขาแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนแกชุมชน โดยรวมกันวางแผน จัดรูปแบบ 

                                                           
65แชน ชื่นศิวา, การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษส่ิงแวดลอมในชนบท ศึกษา

เฉพาะกรณีอําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะพัฒนาสังคม 

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร, 2538), หนา 8. 
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วางเปาหมายรวมถึงการจัดหางบประมาณในการแกไขปญหาของชุมชนตนเอง ตลอดจนรวมรับ

ผลประโยชนท่ีไดเขาไปมีสวนรวมกิจกรรมของชุมชน 

 2) เง่ือนไขของการมีสวนรวม 

 ประชาชนจะเขาไปมีบทบาทหรือมีสวนรวมหรือไมเขารวมนั้น มีเง่ือนไข

หลายประการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขามามีสวนรวม ซ่ึงอาจเปนไปดวยความสมัครใจ หรือถูกบังคับ 

หรือผลักดันใหเขาไปมีสวนรวม ดังนั้น เง่ือนไขในการเขามามีสวนรวมของประชาชนจึงมีอยูหลาย

ประการ 

  Cohen and Uphoff66 ไดเสนอวา บริบทหรือเง่ือนไขแวดลอมของการมี

สวนรวมประกอบดวย 

 1. ลักษณะของโครงการ โดยพิจารณาจากความสลับซับซอนของ

เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีตองการ ลักษณะประโยชนท่ีจะไดรับ ความเชื่อมโยงของโครงการ ความ

ยืดหยุนของโครงการการเขาถึงการบริหารจัดการโครงการ และการครอบคลุมเนื้อหาการบริหารงาน

โครงการ 

 2. สภาพแวดลอมของงานหรือกิจกรรมตามโครงการในปจจัยตางๆ ไดแก 

ปจจัยทางกายภาพและชีวภาพ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และดานประวัติศาสตร 

 องคการสหประชาชาติ 57

67 เสนอเง่ือนไขเบื้องตนของการมีสวนรวมไว 5 

ประการ คือ 

 1. รัฐบาลจะตองมีการยอมรับในแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชนกอน

ในเบื้องตน และไดบรรจุหลักการนี้ไวในแผนหรือนโยบายในระดับตางๆ 

 2. ประชาชนตองมีพ้ืนฐานองคกรประชาชนท่ีสามารถเปนตัวแทนในการ

เจรจาตอรองกับกลุมผลประโยชนและบุคคลอ่ืนๆ ได 

 3. ประชาชนตองมีอิสระในความคิดริเริ่มและในการตัดสินใจในระดับ

ทองถ่ินเพ่ือกําหนดกิจกรรมของตนเอง 

                                                           
66J. M. Cohen and N. T. Uphoff, Rural Development Participation: Concept 

and Measures for Project Design’ Implementation and Evaluation (New York: 

Cornell University, 1977), p. 32. 
67สิริพัฒน ลาภจิตร, ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจมีสวนรวมของประชาชนในการ

สนับสนุนการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550), หนา 35. 
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 4. ชุมชนตองมีการไหลเวียนของขาวสารและความรูใหมๆ โดยเฉพาะ

หลักการและปรัชญาของการพัฒนา เทคนิค วิธีการในการจัดสรรทรัพยากร และความรูทางการ

บริหาร 

 5. ชุมชนจะตองไดรับการสนับสนุนทางดานสิ่งของและความคิด เทคนิคท่ี

จําเปนโดยเฉพาะในระยะแรก 

 อนุภาพ ถิรลาภ58

68 กลาววาเง่ือนไขข้ันพ้ืนฐานของประชาชนในการเขาไปมี

สวนรวมในการพัฒนา มี 4 ประการ คือ 

 1. ประชาชนตองมีความสามารถท่ีจะมีสวนรวม กลาวคือ ประชาชน

จะตองมีศักยภาพท่ีจะเขามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เชน ประชาชนจะตองมี

ความสามารถในการคนหาความตองการ วางแผน จัดการ ตลอดจนบริหารองคกรและการใช

ทรัพยากรในท่ีสุด 

 2. ประชาชนตองมีความพรอมท่ีจะเขามีสวนรวม กลาวคือ ประชาชน

จะตองมีสภาพทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกายภาพท่ีเปดโอกาสใหมีสวนรวม 

 3. ประชาชนจะตองมีความประสงคท่ีจะเขารวม กลาวคือ ประชาชน

จะตองมีความเต็มใจ เห็นประโยชนในการเขารวม จะตองมิใชเปนการบังคับ หรือผลักดันใหเขารวม 

โดยท่ีประชาชนไมไดมีความประสงคท่ีจะเขารวม 

 4. ประชาชนจะตองมีความเปนไปไดท่ีจะเขารวม กลาวคือ ประชาชน

จะตองมีโอกาสท่ีจะเขารวม ซ่ึงเปนการกระจายอํา นาจใหแกประชาชนในการตัดสินใจและกําหนด

กิจกรรมพัฒนาท่ีตองการในระดับท่ีเหมาะสม ประชาชนจะตองมีโอกาส และความเปนไปไดท่ีจะ

จัดการดวยตนเองในระบบพ้ืนฐานทางการเมืองเปนสําคัญ 

 วุฒิสาร ตันไชย 59

69 มองวามีเง่ือนไขอยูบางประการท่ีจะทําใหประชาชนไม

เขามามีสวนรวมทางการเมืองเทาท่ีควรดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 

 1. ทัศนะของประชาชนท่ีมีตอการเมือง คิดวาการเมืองเปนเรื่องไกลตัว ไม

ตอบสนองความตองการของคนในทองถ่ิน มองการเมืองเปนเรื่องของนักการเมือง ไมใชเรื่องของ

ประชาชน 

                                                           
68อนุภาพ ถิรลาภ, “การวิเคราะหเชิงสมมติฐานการมีสวนรวมของประชาชนในการ

พัฒนาชนบท: ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาบริหารบริหารรัฐกิจคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2528), หนา 21-22. 
69วุฒิสาร ตันไชย, การกระจายอํานาจและการปกครองทองถิ่น (กรุงเทพมหานคร: ธรรมดา

เพรส, 2545), หนา 105-112. 
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 2. ความรูสึกของประชาชนท่ีมีตอทองถ่ินและความเปนทองถ่ิน กลาวคื อ

คนไทยขาด Civic Culture ขาดความรูสึกผูกพันกับทองถ่ิน ไมสนใจติดตามตรวจสอบหรือกํากับดูแล

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทํานาท่ีตอบสนองความตองการและพัฒนาทองถ่ินใหกาวหนา 

 3. วิถีชีวิตของประชาชนในแตละทองถ่ิน คือ ชาวบานจะมีความ

ประนีประนอมสูงเพราะมีความสัมพันธในเครือญาติ และมีความเกรงใจ ประกอบกับชาวบานมีการ

พูดคุยกันเม่ือเกิดปญหา 

 4. วัฒนธรรมการยึดตัวบุคคล เปนผลมาจากสังคมเปนระบบอุปถัมภ 

ประชาชนขาดความรูท่ีแทจริง ทําใหถูกชี้นําและขาดอิสระในการตัดสินใจเม่ือพิจารณาจากเง่ือนไข

ของการมีสวนรวมท่ีนักวิชาการท้ังในและตางประเทศท่ีไดกลาวถึงเง่ือนไขของการมีสวนรวมไว

หลากหลายขางตนแลว เห็นวาเง่ือนไขของการเขาไปมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆ ของ

ประชาชนนั้นจะตองเกิดจากความพรอม ความเต็มใจ ความรูสึกผูกพันกับทองถ่ิน วิถีชีวิต วัฒนธรรม 

และความกระตือรือรนของประชาชนท่ีจะเขาไปมีสวนรวมในการทํากิจกรรมเพ่ือแกไขปญหาตางๆ 

ของชุมชนตนเอง 

 3) ข้ันตอนของการมีสวนรวมของประชาชน 

 นักวิชาการและผูท่ีเคยทําการศึกษาวิจัยเรื่องการมีสวนรวมไดกลาวถึง

ข้ันตอนของการมีสวนรวมของประชาชน ดังนี้ 

 เจิมศักดิ์ ปนทอง 60

70 กลาวถึงข้ันตอนการมีสวนรวมของประชาชนในการ

รวมกันเขามาแกไขปญหาของชุมชน มีดังนี้ 

 1. การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา 

 2. การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม 

  3. การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 

 4. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลงาน 

 ไพรัตน เตชะรินทร 61

71 กลาวถึงข้ันตอนของการมีสวนรวมในการดําเนินงาน

เรื่องใหบรรลุวัตถุประสงค และนโยบายการพัฒนาท่ีกําหนดไว 7 ประการ คือ 

 1. รวมทําการศึกษาคนควาปญหาและสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนใน

องคการ 

                                                           
70เจิมศักดิ์ ปนทอง, การระดมประชาชนเพ่ือการพัฒนาชนบทในการบริหารงานพัฒนา

ชนบท (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, 2527), หนา 272-273. 
71ไพรัตน เตชะรินทร, เรื่องเดิม, หนา 7. 
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 2. รวมคิดหรือสรางรูปแบบวิธีการพัฒนาเพ่ือแกไขและลดปญหาของ

องคการ หรือเพ่ือสรางสรรคสิ่งใหมท่ีเปนประโยชนตอองคการ หรือสนองความตองการขององคการ 

 3. รวมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือขจัดหรือ

แกไขและสนองความตองการขององคการ 

 4. รวมตัดสินใจการใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดใหเปนประโยชนตอสวนรวม 

 5. รวมจัดหรือปรับปรุงระบบบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 6. รวมการลงทุนโครงการของชุมชน ตามขีดความสามารถของตนเอง

และของหนวยงาน 

 7. รวมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมใหบรรลุ

เปาหมายท่ีวางไวรวมควบคุม ติดตามประเมินผล และรวมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรมท่ีทําไว 

ท้ังภาครัฐและเอกชนใหเกิดประโยชนไดตลอดไป 

 อคิน ระพีพัฒน 62

72 ไดแบงข้ันตอนในการเขามามีสวนรวมของประชาชนใน

การแกไขปญหาของชุมชนออกเปน 4 ข้ันตอน คือ 

 1. การคนหาปญหา สาเหตุของปญหา ตลอดจนแนวทางแกไข 

 2.  การตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนาแกไขปญหา 

 3. การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนา 

 4. การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา 

 เม่ือพิจารณาความเห็นของ นักนักวิชาการท้ังในและตางประเทศ และผูท่ี

เคยทําการวิจัยไวกอนแลว สามารถสรุปไดวาข้ันตอนการมีสวนรวมนั้นเริ่มตั้งแตการเขามารวมคิดคน

หาสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนกับชุมชนของตนเอง วิเคราะหสภาพปญหารวมกัน หาวิธีการแกไข

ปญหา เขารวมแกไขปญหาตามโครงการท่ีกําหนดไว และติดตามประเมินผลงานท่ีเกิดข้ึน แลวนํามา

ปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน 

 4) การมีสวนรวมของประชาชน 

 นักวิชาการและผูท่ีเคยทําการศึกษาวิจัยเรื่องการมีสวนรวมไดกลาวถึง

รูปแบบของการมีสวนรวมของประชาชน ดังนี้ 

 

 

 

                                                           
72อคิน ระพีพัฒน, เรื่องเดิม, หนา 320. 
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 องคการสหประชาชาติ63

73 ไดรวบรวมรูปแบบของการมีสวนรวมไว ดังนี้ 

 1. การมีสวนรวมแบบเปนไปเอง ซ่ึงเปนไปโดยการอาสาสมัครหรือการ

รวมตัวกันข้ึนเอง  เพ่ือแกไขปญหากลุมของตนเองโดยเนนการกระทําท่ีมิไดรับการชวยเหลือจาก

ภายนอกซ่ึงมีรูปแบบท่ีเปนเปาหมาย 

 2. การมีสวนรวมแบบชัก นํา  ซ่ึงเปนการเขารวมโดยตองการความ

เห็นชอบหรือสนับสนุนโดยรัฐบาล เปนรูปแบบโดยท่ัวไปของประเทศท่ีกําลังพัฒนา 

 3. การมีสวนรวมแบบบังคับ ซ่ึงเปนผูมีสวนรวมภายใตการดําเนินนโยบาย

ของรัฐบาลภายใตการจัดการโดยเจาหนาท่ีของรัฐหรือโดยการบังคับโดยตรง รูปแบบนี้เปนรูปแบบท่ี

ผูกระทําไดรับผลทันทีแตจะไมไดรับผลระยะยาว และจะมีผลเสียคือไมไดรับการสนับสนุนจาก

ประชาชนในท่ีสุด 

 นิรันดร จงวุฒิเวศย 64

74 ไดสรุปรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในการ

ทํากิจกรรมเพ่ือประโยชนของชุมชนไวดังนี้ 

 1. การท่ีประชาชนมีสวนรวมโดยตรง ( Direct Participation) โดยผาน

องคกรท่ีจัดตั้งโดยประชาชน (Inclusive Organization) การรวมกลุมเยาวชนตางๆ 

 2. การท่ีประชาชนมีสวนรวมทางออม (Indirect Participation) โดยผาน

องคกรผูแทนของประชาชน (Representative Organization) กรรมการของกลุมหรือชุมชน 

 3. การมีประชาชนมีสวนรวมโดยเปดโอกาสให ( Open Participation) 

โดยผานองคกรท่ีไมใชผูแทนของประชาชน (Non-Representative Organization) เชน สถาบันหรือ

หนวยงานท่ีเชิญชวนหรือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมเม่ือไรไดทุกเวลา 

 เม่ือพิจารณาจากความเห็นท่ีองคการระหวางประเทศ นักวิชาการ และผูท่ี

ทําวิจัยไดกลาวถึงรูปแบบของการมีสวนรวมขางตนแลว เห็นวาการมีสวนรวมของประชาชนนั้น

แบงเปน  การมีสวนรวมโดย ท่ีประชาชนเขาไปมีสวนรวมโดยความสมัครใจและรวมเขาไปแกปญหา

ดวยตัวเอง และการเขาไปมีสวนรวมโดยมีบุคคลอ่ืนมาชักจูงและบังคับแลวจึงจะเขาไปมีสวนรวม ไม

วาจะเปนการเขาไปมีสวนรวมโดยตรงหรือผานองคกรผูแทนหรือกรรมการกลุมหรือชุมชน 

 

 

 

                                                           
73สิริพัฒน ลาภจิตร, เรื่องเดิม, หนา 31. 
74นิรันดร จงวุฒิเวศน, การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา (กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์

โสภณการพิมพ, 2550), หนา 179. 
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 5) กระบวนการของการมีสวนรวม 

 นักวิชาการและผูท่ีเคยทําการศึกษาวิจัยเรื่องการมีสวนรวมไดกลาวถึง

กระบวนการของการมีสวนรวม ดังนี้ 

 WHO and UNICEF75 ไดเสนอกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนใน

การดําเนินกิจกรรมไว 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

 1. การวางแผน ประชาชนตองมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหาจัดอันดับ

ความสําคัญตั้งเปาหมาย กําหนดการใชทรัพยากร กําหนดวิธีติดตามประเมินผล และประการท่ีสําคัญ

คือ ตองตัดสินใจดวยตนเอง 

 2. การดําเนินกิจกรรม ประชาชนตองมีสวนรวมในการดําเนินการและ

บริหารการใชทรัพยากร มีความรับผิดชอบในการจัดสรรควบคุมทางการเงิน 

 3. การใชประโยชน ประชาชนตองมีความสามารถในการนําเอากิจกรรม

มาใชใหเกิดประโยชนไดซ่ึงเปนการเพ่ิมระดับของการพ่ึงตนเองและการควบคุมทางสังคม 

 4. การไดรับประโยชนประชาชนตองไดรับการแจกจายผลประโยชนจาก

ชุมชนในพ้ืนฐานท่ีเทาเทียมกัน ซ่ึงเปนผลประโยชนสวนตัว สังคม หรือในรูปวัตถุก็ได 

 เจิมศักดิ์ ปนทอง 66

76 เห็นวากระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการ

พัฒนามีอยู 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

 1. การมีสวนรวมในการพัฒนาคนปญหา และสาเหตุของปญหา 

 2. การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินการ 

 3. การมีสวนรวมในการลงทุน รวมกันตัดสินใจ และปฏิบัติงาน 

 4. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล 

 สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต  กลาวถึงการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินวา 

ประชาชนอาจเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทองถ่ินได 5 ลักษณะ คือ 

 1. การคนหาปญหา สาเหตุของปญหา ตลอดจนแนวทางแกไข 

 2. การตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนาแกไขปญหา 

 3. การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนา 

 4. การไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา 

 5. ประเมินผลกิจกรรมการพัฒนา 

                                                           
75WHO and UNICEF, op. cit., p. 41. 
76เจิมศักดิ์ ปนทอง, เรื่องเดิม. 
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 เม่ือพิจารณาจากคํากลาวของนักวิชาการแลว เห็นวากระบวนการของการ

มีสวนรวมนั้นเปนการดําเนินกิจกรรม 4 ข้ันตอน คือ 1. การคนหาสาเหตุของปญหา 2. การวางแผน

กําหนดทิศทางในการแกปญหา 3. การรวมตัดสินใจและปฏิบัติงาน และ 4. การติดตามและ

ประเมินผล 

2.2.2.2 หลักการการมอบอํานาจการตัดสินใจ 

การมอบอํานาจการตัดสินใจไปยังระดับท่ีเหมาะสมท่ีสุด เปนแนวความคิดท่ีเกิดข้ึน

ในตอนตนคริสตทศวรรษ 1990 โดยเปนท่ีรูจักในฐานะท่ีเปนผลมาจากการตอรองกันในประเทศ

สมาชิกของสหภาพยุโรป ในประเด็นของ Maastricht Treaty77 และเปนแนวคิดท่ีนํามาใชอยาง

แพรหลาย โดยท่ีมีเปาหมายทางการเมืองท่ีจะตองบรรลุตามกันมากับการดํารงอยูอยางยั่งยืน 

 หลักการการมอบอํานาจการตัดสินใจไปยังระดับท่ีเหมาะสมท่ีสุด  อาจตีความได 2

ลักษณะ คือ การตีความเชิงสถาบัน กลาวคือ เปนการมอบอํานาจการตัดสินใจไปยังระดับท่ีจะ

กอใหเกิดการตัดสินใจระดับลางท่ีสุดท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการ ไมวาระดับนั้นจะเปน

รัฐบาล ภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือหนวยงานนอกภาครัฐ กับอีกลักษณะหนึ่ง คือ การ

ตีความเชิงคุณภาพและการเมือง กลาวคือ เปนการมองวาแรงขับเคลื่อนการดํารงอยูอยางยั่งยืนเปน

กระบวนการท่ีจําเปนและพึงปรารถนาท่ีจะทําใหเปนประชาธิปไตยมากยิ่งข้ึน 

 การกระจายอํานาจการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน

ประเด็นของการมอบอํานาจการตัดสินใจไปยังระดับท่ีเหมาะสมท่ีสุดนั้นประกอบดวยแนวความคิด  ท่ี

เปนเรื่องของกระบวนการทําใหเปนประชาธิปไตยท่ีสําคัญ 68

78 คือ การกระจายการควบคุม การมีสวน

รวมของประชาชน การใหอํานาจประชาชน การรวมดําเนินการ และการสรางขีดความสามารถ 

  1) การกระจายการควบคุม    

  เปนแนวความคิดเก่ียวกับการมอบอํานาจการตัดสินใจไปยังระดับท่ี

เหมาะสมท่ีสุดในรูปแบบเชิงสถาบัน ณ ระดับทองถ่ินโดยแสดงออกมาเปนแรงผลักดันใหมีบริการ

ทองถ่ินใหมากข้ึน  และอาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมุงใหมีการทําใหเปนประชาธิปไตยและการ

มีความรับผิดชอบและผานการปรับโครงสรางทางการบริหารและการใหบริการ และในบางกรณีก็

ดําเนินการผานการปรับการจัดรูปแบบทางการเมือง การเริ่มใหมีการกระจายอํานาจควบคุมไปสู

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปนหนวยปกครองขนาดเล็กลงนั้น ทําใหมีความเปนไปไดท่ีจะ

                                                           
77Enviroment Agency, Environmental Issues Series No.5 Towards 

Sustainable Development for Local Authorities: Approaches, Experiences and 

Sources (Copenhagen: Eropean Enviroment  Agency, 1997), p. 38. 
78นันทวัฒน  บรมานันท และแกวคํา ไกรสรพงษ, เรื่องเดิม, หนา 124-125. 
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พัฒนาการริเริ่มดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถ่ินท่ีเปนการ

พัฒนาการมอบอํานาจการตัดสินใจไปยังระดับท่ีเหมาะสม 

 2) การมีสวนรวมของประชาชน  

 โดยหลักแลวการมีสวนรวมทางเมืองเปนเรื่องท่ีตองสนับสนุนเพราะการมี

สวนรวมเปนการพัฒนาสังคมท่ีม่ันคง ซ่ึงเปนสังคมท่ีประชาชนรูสึกวาตนมีสวนท่ีเปนประโยชนไดเสีย

อยู     

 3) การใหอํานาจประชาชน  

 เปนแนวความคิดของสวนกลางมักจะมองวาเปนวิธีท่ีจะอํานวยให

ประชาชนพลเมืองมีความรับผิดชอบตอชีวิตและทองถ่ินของตนมากข้ึน แตการจะบรรลุผลตาม

มาตรการการใชอํานาจชุมชนทองถ่ินจําเปนตองใชการลงทุนทางการเมืองและโครงสรางองคกรใหม

ในระดับท่ีสูงมาก 

2.2.2.3  หลักการดํารงอยูอยางยั่งยืนกับหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน   

การดํารงอยูอยางยั่งยืนกับหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน ท้ังสองคํานี้นี้มีความหมายสอง

แนวทางท่ีตางกัน 69

79 คือ การพัฒนาท่ียั่งยืนไมไดหมายความถึงการใหความสําคัญแตเพียง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเทานั้น แตแนวความคิดการพัฒนานั้นรวมไปถึงตัวชี้วัดอ่ืนๆ ของ

สวัสดิการมนุษยดวย เชน รายได การจางงาน สุขภาพ อนามัย ท่ีพักอาศัย และยังรวมไปถึงระดับ

อาชญากรรม การพัฒนาท่ียั่งยืนจึงเปนเปาหมายทางนโยบายท่ีรอบดานมากกวาการเติบโตทางดาน

เศรษฐกิจ แตขณะเดียวกันขณะเดียวกันความสนใจของการพัฒนาท่ีมีตอสังคมและปจจัยทางดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมก ก็หมายถึง การพัฒนาท่ียั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอมเปนแกนหลักในทางกลับกัน การดํารงอยูท่ียั่งยืนนั้นมีนัยความสําคัญตอ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากกวาปจจัยอ่ืนๆ ซ่ึงก็หมายความวาขีดความสามารถของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีระบบเศรษฐกิจพ่ึงพาอยูจะตองไดรับการดํารงรักษาไวใหยืนยาว

ตอไปในอนาคต   

แนวความคิดการดํารงอยูอยางยั่งยืนกับหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน เปนสวนสําคัญใน

การพัฒนานโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับทองถ่ิน ระดับชาติและระดับนานาชาติ

ตั้งแตมีการตีพิมพ Brundtla Report โดย World Commission on Environment and 

Development ในป ค.ศ.1987 โดยแนวคิดท้ังสองไดกลายมาเปนหลักสําคัญของการจัดระบบการ

พัฒนานโยบายและเปนประเด็นเรียกรองทางการเมืองของพวกท่ีมีความตระหนักในปญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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2.2.3  การบริหารจัดการท่ีดินของชุมชน 

จากกรณีพิพาทและปญหาความเดือดรอนดานท่ีดินทํากิน ทําใหเกษตรกรรายยอยจํานวน

มากรวมตัวกันรองเรียนปญหาตอหนวยงานภาครัฐและปฏิรูปการจัดการท่ีดินดวยตนเอง โดยเรียกวา 

“การปฏิรูปท่ีดินโดยชุมชน” ตามหลักการกระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรซ่ึงเปนแนวนโยบายท่ี

หลายฝายใหการสนับสนุน งานวิจัยของมูลนิธิสถาบันท่ีดินระบุวา ชุมชนควรมีสิทธิและหนาท่ีในการ

จัดการทรัพยากรท่ีดินในชุมชนของตน เพราะมีความใกลชิดกับทรัพยากรท่ีดินและรูความตองการใน

การใชทรัพยากรท่ีดินในชุมชนของตนไดดี มูลนิธิฯเสนอใหสนับสนุนการจัดการท่ีดินโดยทองถ่ินดวย

การเพ่ิมขีดความสามารถใหชุมชนจัดการระบบขอมูลและการวางแผนการใชทรัพยากรท่ีดินของ

ตนเอง และสรางกลไกจัดการความขัดแยงเก่ียวกับทรัพยากรท่ีดินเปนการเฉพาะ  

นอกจากการปฏิรูปท่ีดินโดยชุมชนแลว เครือขายประชาชนยังผลักดันใหรัฐมีการจัดตั้งและ

ปฏิรูปกลไกและองคกรท่ีเก่ียวของกับการจัดการท่ีดิน โดยมีขอเสนอตางๆ ดังนี้ 

 2.2.3.1  โฉนดท่ีดินชุมชน 

 เพ่ือรับรองสิทธิของประชาชน ชุมชน ในการบริหารทรัพยากรท่ีดินรวมกัน โดยมี

หลักการ สําคัญ ดังนี้ 

 1 . การรับรองสิทธิในรูปแบบโฉนดชุมชนกําหนดใหโฉนดชุมชนเปนสิทธิ

ครอบครองและใชประโยชนในท่ีดินรวมกันหรือมีกรรมสิทธิ์รวมกันของชุมชนในกรณีท่ีดินของรัฐ 70

80 

โฉนดชุมชนเปนการรับรองสิทธิการใชประโยชนในท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติในท่ีดินรวมกันของ

ชุมชน ท้ังนี้ท่ีดินดังกลาวยังเปนกรรมสิทธิ์ของรัฐตามกฎหมายเดิมและในกรณีของท่ีดินเอกชน โฉนด

ชุมชนนอกจากเปนการรับรองสิทธิการใชประโยชนในท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติรวมกันของชุมชน

แลว ท่ีดินดังกลาวยังเปนกรรมสิทธิ์รวมกันของสมาชิกในชุมชน มิไดเปนกรรมสิทธิ์ของคนใดคนหนึ่ง 

นอกจากนี้หามมิใหผูครอบครองทําประโยชนจําหนาย ถายโอนโฉนดชุมชน เวนแตจะตกทอดแก

ทายาทโดยธรรมหรือเปนการโอนตามท่ีบทบัญญัติในกฎหมายนี้กําหนดไว 

 2 . ชุมชนท่ีมีสิทธิยื่นเรื่องขอโฉนดชุมชนกําหนดใหชุมชนท่ีมีสิทธิยื่นขอโฉนดชุมชน 

ประกอบดวยชุมชน 3 ประเภท คือ ประการท่ีหนึ่ง  ชุมชนท่ีอาศัยอยูในท่ีดินของรัฐมากอนและ

ดําเนินการอยางตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามปกอนวันท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553  ใชบังคับ ประการท่ีสอง  ชุมชนท่ีอาศัยอยูในท่ีดินประเภทอ่ืนๆ  

(เชน ท่ีดินท่ีมีหนังสือรับรองการทําประโยชน นส. 3 หรือ นส. 3 ก หรือโฉนดซ่ึงชุมชนรวมกันจัดซ้ือ) 

                                                           
80ศูนยขอมูล & ขาวสืบสวนเพ่ือสิทธิพลเมือง, เม่ือชุมชน...จัดการท่ีดิน, คนวันท่ี 19 มีนาคม 

2559 จาก http://www.tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=1478&utm_source =  

twitterfeed&utm_medium=twitter 

http://www.tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=1478&utm_
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แตมีความประสงคจัดท่ีดินในรูปแบบโฉนดชุมชน และ ประการท่ีสาม  เปนชุมชนกรณีมีเหตุจําเปน

อยางยิ่งในการแกไขปญหาท่ีอยูอาศัยท่ีทํากินของชุมชนและการจัดการทรัพยากรรวมกันของชุมชน

อยางสมดุลและยั่งยืน71

81 

 ท้ั งนี้ ชุมชนท่ีจะยื่นขอโฉนดชุมชนตองมีการดําเนินงานดานการบริหารจัดการท่ีดิน

กอนและดําเนินการอยางตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามปกอนวันท่ีระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน  พ.ศ.2553  ใชบังคับ ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ

โฉนดกําหนด โดยชุมชนนั้นตองมีการจัดองคกรภายในชุมชนมีคณะกรรมการของชุมชนคณะหนึ่งเปน

ผูแทนของชุมชน มีขอกําหนดหรือระเบียบในการบริหารจัดการท่ีดินท่ีชัดเจน 

 1. จัดทําหรือปรับปรุงขอกําหนดหรือระเบียบของชุมชนเก่ียวกับการบริหารจัดการ

ชุมชน  การจัดสรรท่ีดินใหแกสมาชิกในชุมชน และการใชประโยชนในทรัพยากรท่ีดินหรือ

ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือประโยชนและความเปนธรรมของสมาชิกในชุมชุมโดยให

สอดคลองกับวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของชุมชนแตละพ้ืนท่ี 

 2. จัดทําและปรับปรุงระบบขอมูลและแผนท่ีขอบเขตการจัดการท่ีดินของชุมชนให

ทันสมัย อยูเสมอโดยครอบคลุมถึงท่ีดินรายแปลงท่ีจัดสรรใหกับสมาชิกของชุมชนเพ่ือเปนท่ีอยูอาศัย 

ท่ีดินทํากิน ท่ีดินสวนกลางท่ีชุมชนใชประโยชนรวมกัน และท่ีดินท่ีชุมชนไดรับสิทธิ์ใหเปนผูบริหาร

จัดการ 

 3. กําหนดแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนใหสอดคลอง

กับสภาพ เศรษฐกิจสังคม และภูมินิเวศของชุมชน 

 4. กําหนดแผนการใชประโยชนในท่ีดินและการจัดการระบบการผลิตใหสอดคลอง

กับสภาพ พ้ืนท่ีโดยคํานึงถึงการผลิตท่ีพ่ึงพาตัวเองโดยการทําเกษตรกรรมยั่งยืนและรักษาความสมดุล

ของระบบนิเวศ 

 5. กําหนดแผนการอนุรักษ การดูแลรักษา และการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ  ท่ียั่งยืนตลอดจนสอดสองดูแลและแจงเหตุแกหนวยงานของรัฐเม่ือพบภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ การบุกรุก หรือการทําลายทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพยสินของทางราชการในบริเวณ

พ้ืนท่ีท่ีชุมชนรับผิดชอบหรือพ้ืนท่ีใกลเคียง 

 6. ดําเนินการใหมีการจัดตั้งกองทุนท่ีดินของชุมชนเพ่ือจัดการท่ีดินและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 7. ดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวกับการจัดการ

ท่ีดินและทรัพยากรท่ีคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการโฉนดชุมชนกําหนด 
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 กระบวนการในการพิจารณา ตรวจสอบและการอนุญาตโฉนดชุมชน กําหนดใหมี

ข้ันตอนท่ีสําคัญดังนี7้2

82 

 ข้ันตอนท่ี 1 ชุมชนท่ีตองการบริหารจัดการท่ีดินในรูปแบบโฉนด ใหคณะกรรมกา ร

ชุมชนยื่นคําขอโฉนดชุมชนตอสํานักงานโฉนดชุมชน 

 ข้ันตอนท่ี 2 สํานักงานโฉนดชุมชนจะทําการตรวจสอบคําขอ เอกสาร หรือ

หลักฐานของชุมชนท้ังนี้ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันในการตรวจสอบ คณะกรรมการโฉนดชุมชนอาจ

มอบหมายคณะอนุกรรมการท่ีจัดตั้งข้ึนดําเนินการตรวจสอบรวมท้ังสอบถามความคิดเห็นของ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบการพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน 

กรณีท่ีมีความจําเปนอาจขยายระยะเวลาไดไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน 

 ข้ันตอนท่ี 3 เสนอคณะกรรมการโฉนดชุมชนมีมติใหความเห็นชอบ ท้ังนี้

คณะกรรมการโฉนดชุมชนอาจกําหนดเง่ือนไขและมาตรการแนบทายดวยก็ได 

 ข้ันตอนท่ี 4 เม่ือคณะกรรมการโฉนดชุมชนใหความเห็นชอบแลวใหถือวาเปนการ

รับรองชุมชนใหไดรับโฉนดชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้ และใหชุมชนมีสถานะเปนนิติบุคคล 

ขอกําหนดหรือระเบียบในการจัดการโฉนดชุมชนท่ียื่นคําขอไวนั้นสามารถใชบังคับได ในกรณีท่ีชุมชน

จะขอแกไขกฎระเบียบชุมชนจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

 ข้ันตอนท่ี 5 ใหสํานักงานโฉนดชุมชนรวมกับหนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ี

รับผิดชอบดูแลท่ีดินนั้นกันแนวเขตท่ีดินรวมกับชุมชนตามท่ีคณะกรรมการโฉนดชุมชนมีมติและออก

หนังสือรับรองใหชุมชนตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนด พรอมขอตกลงท่ีเปนเง่ือนไขในการรับรอง

ใหแกชุมชนท่ีไดรับโฉนดชุมชนเพ่ือเปนหลักฐาน 

 จากท่ีกลาวมาขางตนในการบริหารจัดการท่ีดินของชุมชน ระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ.2553 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมเปนเพียงเครื่องมือ

ทางการบริหารท่ีหนวยงานภาครัฐใชในการขับเคลื่อนกระบวนการเพ่ือใหชุมชนยื่นคําขอโฉนดชุมชน 

การตรวจสอบพ้ืนท่ี และการพิจารณาใหความเห็นชอบเบื้องตน กอนท่ีจะสงเรื่องใหกระทรวง ทบวง

กรมท่ีเก่ียวของพิจารณาตอไป ดังนั้น ดวยฐานะของกฎหมาย ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีจึงขาด

ศักยภาพและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนใหเปนไปตามวัตถุประสงค จึงทําใหชุมชนไมสามารถ

บริหารจัดการท่ีดินไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 2.2.3.2  จัดตั้งธนาคารท่ีดินของชุมชน 

 แนวคิดเก่ียวกับธนาคารท่ีดินเกิดข้ึนในสังคมเปนเวลานานไมต่ํากวาสามสิบป   ดังมี

หลักฐานวา ดร.ไชยยงค ชูชาติ อธิบดีฝายวิชาการ กรมพัฒนาท่ีดิน 73

83 ไดจัดทําขอเสนอโครงการจัดตั้ง

ธนาคารท่ีดินมาตั้งแตราวป พ.ศ.2520 เพ่ือทําหนาท่ีในการบริหารจัดการกองทุนท่ีเก่ียวของกับท่ีดิน 

เชน การเก็บคาเชาท่ีดินของรัฐจากเกษตรกร ซ้ือท่ีดินจากเอกชนเพ่ือนําไปจัดสรรใหเกษตรกร และ

เพ่ือใหเกษตรกรกูเพ่ือพัฒนาระบบการเกษตร เปนตน  จากนั้นก็ไดมีความพยายามผลักดันแนวคิดนี้

เรื่อยมาแตกลับไมมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม ในปจจุบัน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร (ธกส.) มีบทบาทหลักในการใหกูเงินแกเกษตรกร โดยสามารถใชกรรมสิทธิ์ท่ีดินเปน

หลักทรัพยคํ้าประกัน แตนั่นก็มิใชแนวทางการพัฒนาธนาคารท่ีดินตามความตองการของภาค

ประชาชน เพราะการกูเงินจาก ธกส. ก็ยังคงทําใหเกษตรกรมีความเสี่ยงท่ีจะสูญเสียท่ีดินทํากินจาก

การกูเงินอยูดี 

 ในป พ.ศ.2551-2552 เครือขายปฏิรูปท่ีดินแหงประเทศไทยมีความคืบหนาในการ

ผลักดันใหรัฐบาลสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนธนาคารท่ีดินอยางเปนรูปธรรม นํารองใน 30 พ้ืนท่ีท่ัว

ประเทศ74

84 โดยมีขอเสนอวา กองทุนธนาคารท่ีดิน  

 

เปนกลไกในการสนับสนุนใหเกิดการเขาถึงท่ีดินของเกษตรกร

รายยอยและท่ีดินเพ่ือท่ีอยูอาศัยของคนจน โดยจะตองเปนองคกรท่ีไม

ดําเนินงานในเชิงพาณิชย หรือแสวงหาผลกําไรจากการดําเนินงานใน

ลักษณะสถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชยท่ัวไป  โดยในเบื้องตน

งบประมาณกองทุนธนาคารท่ีดินควรมาจากการสนับสนุนงบประมาณ

จากรัฐบาล  รวบรวมกองทุนท่ีเก่ียวของกับท่ีดินท่ีมีอยูหลายกองทุนเขา

มาเปนหนึ่งเดียวกับกองทุนธนาคารท่ีดิน และใหมีการกําหนดสัดสวน

รายรับภาษีจํานวนหนึ่งจากภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางมาสนับสนุน

กองทุนธนาคารท่ีดินดวย 

 

                                                           
83เรื่องเดียวกัน. 
84เครือขายปฏิรูปท่ีดินแหงประเทศไทย, กระบวนการปฏิรูปท่ีดินและจัดการท่ีดินอยาง

ย่ังยืนโดยประชาชน, คนวันท่ี 18 มกราคม 2559 จาก http://www.landactionthai.org/land/ 

images/phocadownload/landresearch.doc 

http://www.landactionthai.org/land/
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 การจัดตั้งธนาคารท่ีดินของชุมชน มีเปาหมายเพ่ือใหสมาชิกในชุมชนสามารถใชสิทธิ

เหนือท่ีดินเปนหลักประกันในการเพ่ิมทุนทําการผลิตได เพ่ือปองกันการสูญเสียท่ีดินใหแกนายทุนหรือ

ผูมีอํานาจทางเศรษฐกิจนอกชุมชนดวยการจํานอง หรือการเก็งกําไรราคาท่ีดินตามกลไกตลาด หาก

เกษตรกรไมสามารถชําระคืนเงินกูได หรือตองการขายท่ีดินก็ใหใชเงินจากกองทุนท่ีดินในการจัดการ

ปญหาดังกลาว ดวยระบบนี้จะทําใหสิทธิการควบคุมการใชท่ีดินกลับคืนมาเปนของสวนรวม เพ่ือ

สมาชิกกลุมจะรวมกันพิจารณาจัดสรรสิทธิการใชท่ีดินแปลงนั้นใหสมาชิกรายอ่ืนตอไป  โดย

วัตถุประสงคของกองทุนธนาคารตามขอเสนอของ เครือขายปฏิรูปท่ีดินแหงประเทศไทย มีดังนี้ 

 1. เพ่ือจัดหาท่ีดินใหเกษตรกรรายยอย 

 2. เพ่ือปรับเปลี่ยนสภาพท่ีดินและรูปแบบการใชท่ีดินใหเกิดความยั่งยืน เชน การ

พัฒนาสาธารณูปโภค และระบบการเกษตร 

 3. รักษาท่ีดินใหอยูในมือเกษตรกรเพ่ือการทําการเกษตร 

 4. กระจายการถือครองท่ีดินสูคนไรท่ีดิน หรือผูมีท่ีดินทํากินไมเพียงพอ 

 ชุมชนหลายแหงท่ีพัฒนาระบบโฉนดชุมชนทดลองจัดตั้งกองทุนธนาคารท่ีดินระดับ

ชุมชนข้ึนมา เชน ชุมชนบานโปง ต.แมแฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม 75

85 โดยใชทุนเริ่มตนจากการออม

ทรัพยรวมกันในกลุม  การทอดผาปา และเก็บคาปรับและคาธรรมเนียมในการซ้ือขายเปลี่ยนมือท่ีดิน 

กองทุนเปนแหลงเงินทุนใหสมาชิกกลุมฯกูยืมเพ่ือลงทุนทําการผลิตในแปลงท่ีดิน และเปนกองทุน

สวัสดิการ โดยจะนําดอกผลท่ีไดจากการบริหารจัดการของธนาคารท่ีดินมาจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก

และชุมชน เชน การสมทบงานฌาปนกิจศพ งานกิจกรรมสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนใน

เทศกาลตางๆ  เปนกองทุนสําหรับการขับเคลื่อนกิจกรรมรวมกับเครือขายผูประสบปญหาท่ีดินอ่ืนๆ  

นอกจากจะนําเงินจากกองทุนชวยเหลือสมาชิกและกิจกรรมของกลุมแลว ยังมีเปาหมายในอนาคต

เพ่ือเปนแหลงเงินทุนตั้งตนสําหรับซ้ือท่ีดินจากผูถือกรรมสิทธิ์ท่ีดิน 

จากปญหาของแนวคิดและแนวทางการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐท้ังในระดับนโยบายและ

ระดับทองถ่ิน ทําใหชุมชนทองถ่ินจํานวนมากเรียกรองและผลักดันใหรัฐ มีนโยบายและมาตรการ

อยางเปนรูปธรรมในการกระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรท่ีดินจากรัฐสูประชาชน เพ่ือนําไปสูการ

กระจายการเขาถึงทรัพยากรท่ีดินอยางเปนธรรม โดยพยายามผลักดันใหการจัดการท่ีดินวางอยูบน

หลักการท่ีวา ท่ีดินเปนปจจัยการดํารงชีวิตของเกษตรกรรายยอย มิใชสินคาท่ีจะมีการซ้ือขายกักตุน 

ปนราคาหรือเก็งกําไรไดอยางเสรี นอกจากนั้น ท่ีดินยังควรถูกจัดการในฐานะท่ีเปนทรัพยากรสวนรวม 

ท่ีชุมชนมีอํานาจในการบริหารจัดการรวมกัน  
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 จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ

มีสวนรวมบริหารจัดการท่ีดินของรัฐนั้น จะตองอาศัยองคประกอบหลักการกระจายอํานาจในการ

ปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือใหทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ และตองคํานึงถึง

การบริหารจัดการท่ีดินท้ังของภาครัฐและการบริหารจัดการท่ีดินของชุมชน เพ่ือนํามาเปนแนวทาง

บริหารจัดการท่ีดินของรัฐ รวมถึงแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการท่ีดินของ

รัฐ ซ่ึงประชาชนในพ้ืนท่ียอมมีความหวงแหนทรัพยากรท่ีมีอยางจํากัดและรวมกันอนุรักษทรัพยากรใน

พ้ืนท่ีของตนไวใชในอนาคต หากประชาชนสามารถเขาไปมีสวนรวมในการบริหารจัดการท่ีดินทุก

กระบวนการ จะทําใหการบริหารจัดการท่ีดินไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามท่ีประชาชนใน

ทองถ่ินตองการ เกิดประโยชนสูงสุดในการจัดการทรัพยากรท่ีดิน 



 

บทท่ี 3 
 

มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวมขององคปกครอง 

สวนทองถ่ินในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ 

 
การบริหารจัดการ ท่ีดินในประเทศตางๆ มีเหตุและวัตถุประสงคท่ีคลายคลึงกันเพ่ือพัฒนา

ประเทศ โดยใหมีการใชท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด มีสภาพแวดลอมท่ีดี เอ้ืออํานวยตอการอยู

อาศัยหรือประกอบกิจกรรม มีสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการท่ีไดมาตรฐาน ในการบริหารจัดการ

ท่ีดินท่ีดีมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน คงไวซ่ึงทรัพยากรท่ีดินเพ่ือใชประโยชนในอนาคต จําเปน

จะตองมีหนวยงานหรือองคกรตางๆ ดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนดอํานาจหนาท่ีไว ท้ังนี้รวมไปถึง

การมีสวนของประชาชนในการบริหารจัดการท่ีดินเปนแนวทางท่ีสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานของ

รัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและแกไขปญหาความตองการของประชาชนไดถูกตอง 

 

3.1 มาตรการทางกฎหมายเ กี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินของตางประเทศ 

 

3.1.1 กฎหมาย การบริหารจัดการท่ีดินในประเทศญ่ีปุน 

การบริหารจัดการท่ีดินในประเทศญี่ปุน ไดรับการยอมรับวาเปนวิธีการ  วางแผนพัฒนาพ้ืนท่ี

ท่ีมีการใชกันอยางกวางขวางท่ีสุด และเกาแกท่ีสุดในการปรับปรุงฟนฟูพ้ืนท่ีเมือง 0

86 ประเทศญี่ปุนถือ

ไดวาเปนประเทศหนึ่งในเอเชียท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยซ่ึงมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

เชนเดียวกับประเทศไทย สําหรับการปกครองประเทศของญี่ปุนในนี้เปนผลมาจากการปฏิรูปของคณะ

ยึดครองสหรัฐอเมริกา ภายหลังสงความโลกครั้งท่ีสอง ซ่ึงญี่ปุนพายแพใหกับประเทศสัมพันธมิตร

ท้ังหลาย และสหรัฐอเมริกาไดเขาครอบครองพรอมกับการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง และ

การบริหารของญี่ปุน โดยใหค วามสํา คัญกับการกระจาย อํานาจ ไปสูทองถ่ิน ใหทองถ่ินมีอิสระท่ีจะ

                                                           
86กรมท่ีดิน, การจัดรูปท่ีดินในประเทศ, คนเม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2558 จาก http://eser 

vices. dpt.go.th/eservice_2/orw/lr/porject%20ciry-judrup%20 other%20country3.php 
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ปกครองตนเองตามหลักการของระบอบประชาธิปไตย การปกครองทองถ่ินท่ีใชมาตั้งแตสมัยเมจิจึงถูก

ยกเลิกและแทนท่ีดวยระบบใหมท่ีประกันสิทธิและเสรีภาพในการปกครองตนเองของประชาชน 1

87 

 3.1.1.1 กฎหมายอํานาจหนาท่ีและโครงสรางการปกครองสวนทองถ่ิน  

 รัฐธรรมนูญ ค.ศ.1946 ของญี่ปุนซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 3 พฤษภาคม 1947 มี

บทบัญญัติเก่ียวกับการปกครองทองถ่ินไวในหมวดท่ี 8 ตามมาตราสําคัญดังตอไปนี้288 

 มาตรา  92 มาตรา 93 มาตรา 94 และมาตรา 95 มีใจความวา ระเบียบตางๆ  ท่ี

เก่ียว  ของกับองคการและการดําเนินการของหนวยปกครองทองถ่ินตองกําหนดเปนกฎหมายโดย

กฎหมาย  ดังกลาวจะตองสอดคลองกับหลักการปกครองตนเองของญี่ปุน นอกจากนี้หนวยการ

ปกครองทองถ่ิน ตองมีสภาหนาทําท่ีเปนองคกรใหความคิดเห็นตางๆ  ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ผูบริหาร

สูงสุดขององคกร ปกครองทองถ่ิน สมาชิกสภา และพนักงานทองถ่ินตามท่ีกฎหมายกําหนดตองไดรับ

การเลือกตั้งจาก  ประชาชนภายในเขตชุมชนของตน สวนองคกรปกครองทองถ่ินจะมีสิทธิในการ

จัดการทรัพยสินดําเนินกิจการและบริหารและออกกฎเกณฑตางๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซ่ึงรัฐสภา

ไมอาจตรากฎหมายพิเศษใชกับหนวยการปกครองทองถ่ินหนวยใดหนวยหนึ่งโดยเฉพาะหากไมไดรับ

ความเห็นชอบจากเสียงสวนใหญของผูลงคะแนนเสียงในพ้ืนท่ีการปกครองทองถ่ินนั้น ท้ังนี้ตามท่ี

กฎหมายกําหนดไว 

 นอกจากรัฐธรรมนูญแลวยังมีกฎหมายสําคัญในการปกครองทองถ่ิน คือกฎหมายวา

ดวยการปกครองตนเองของทองถ่ิน  (Local Autonomy Law) ค.ศ.1947 ซ่ึงระบุในมาตรา 1 วา 

 

 วัตถุประสงคของกฎหมายฉบับนี้คือ การแบงประเภทของ

องคกรปกครองทองถ่ิน กําหนดกรอบองค  การและดําเนินงานกําหนด

กฎเกณฑความสัมพันธพ้ืนฐานระหวางรัฐกับองคกรปกครองทองถ่ินตาม

หลักการวาดวยการปกครองตนเองของทองถ่ิน ท้ังนี้ เพ่ือประกันการ

บริหารงานอยางเปนประชาธิปไตยและมีประสิทธิภาพรวมท้ังการพัฒนา

ท่ีเหมาะสม 

 

                                                           
87สมคิด เลิศไพฑรูย และคณะ, รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณโครงการศึกษาวิจัย

รูปแบบและแนวทางการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น: กรณีศึกษาเปรียบเทียบแนวทาง

ของตางประเทศ (นนทบุรี: สถาบันพระปกเกลา, 2554), หนา 188-189. 
88Kayama Michihiro, Local Government in Japan (Japan: Council of Local 

Authorities for International Relations, 2008), pp. 1-2. 
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 หลักการปกครองตนเองของทองถ่ิน มีความหมายสองนัย ดังนี้ นัยแรกความสัมพันธ

กับรัฐ องคกรปกครองทองถ่ินยอมมีอิสระและสามารถดําเนินการในเรื่องเก่ียวกับทองถ่ินไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยใหมีการกระจายอํานาจบริหารแกทองถ่ิน สวนกลางควบคุมใหนอยท่ีสุดและมีฐานะ

การเงินเพียงพอนัยท่ีสองความสัมพันธกับประชาชน องคกรปกครองทองถ่ินยอมดําเนินการใหตรงกับ

เจตนารมณของประชาชน ท้ังนี้ องคกรทองถ่ินจะเปนตัวแทนของประชาชนในพ้ืนท่ี และประชาชน

ตองสามารถควบคุมการดําเนินการขององคกรปกครองทองถ่ินอยางไดผล กฎหมายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ

กับการปกครองทองถ่ินไดแก389 

 1. กฎหมายวาดวยการบริหารบุคคล (Local Public personnel Law) 

 2. กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งตําแหนงสาธารณะ ( Public Office Election 

Law) 

 3. กฎหมายวาดวยการคลังสาธารณะของทองถ่ิน (Local Public FinanceLaw) 

 4. กฎหมายวาดวยภาษีทองถ่ิน (Local Tax Law) 

 5. กฎหมายวาดวยการจัดสรรภาษีใหกับทองถ่ิน (Local Allocation Tax Law) 

 6. กฎหมายวาดวยวิสาหกิจของทองถ่ิน (Local Public Enterprise Law) 

 โดยท่ัวไปการปกครองของแตละประเทศอาจมีสี่ระดับ (ระบบสหพันธรัฐ) หรือ

สามารถระดับ (ระบบเอกรัฐ) ญี่ปุนเปนระบบเอกรัฐ จึงมีการปกครองระดับชาติโดยรัฐบาลกลาง การ

ปกครองทองถ่ินมีหนาท่ีรับผิดชอบครอบคุลม กับการปกครองทองถ่ินท่ีใหบริการพ้ืนฐาน หลักการ

ของการปกครองทองถ่ินในญี่ปุนในปจจุบันอยูท่ีการเปนหนวยการปกครองของรัฐบาลซ่ึงเนนชุมชน

ทองถ่ินมิใชเปนหนวยปกครองซ่ึงทําหนาท่ีเฉพาะดาน ดังนั้นทองถ่ินจึงอยูใกลชิดกับชุมชน ผูวา

ราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาทองถ่ิน ไดรับเลือกตั้งโดยตรงจากชุมชนท่ีตน

ใหบริการ จังหวัดและเทศบาลจึงมีอํานาจครอบคุลมในเขตพ้ืนท่ีท่ีตนรับผิดชอบถึงแมราชการ

สวนกลางจะมีสํานักงานในพ้ืนท่ี แตก็ทํางานอยางเอกเทศ โดยไมมีการประสานกับสวนราชการอ่ืน 

กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ไมมีหนวยงานใดท่ีเปนตัวแทนของท้ังรัฐบาลกลางในพ้ืนท่ีใด (ญี่ปุนไมมีราชการ

ภูมิภาคซ่ึงเปนตัวแทนของรัฐบาลกลางเชนประเทศไทย) 

 กฎหมายการปกครองของตนเองของทองถ่ินระบุใหมีจังหวัดและเทศบาลดังท่ีเคย

เปนมากอนท่ีกฎหมายฉบับนี้จะออกมาบังคับใชในป ค.ศ.1947 กฎหมายกําหนดใหมีการเปลี่ยนแปล

                                                           
89Ibid., p. 2. 
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เขตภูมิศาสตรของทองถ่ินได แตไมยอมใหมีการตั้งหนวยการปกครองทองถ่ินใหม รวมท้ังไมยอมใหมี

การยกเลิกหนวยการปกครองทองถ่ินเดิมจนเปนผลใหหนวยยอยไมตองข้ึนกับใคร 4

90 

 โครงสรางการปกครองสวนทองถ่ินของประเทศญี่ปุน   นับวาเปนประเทศท่ีเปนรัฐ

เดี่ยว (United State)โด ยมองวาระบบของเขาจะประกอบดวยสวนหนึ่งคือ รัฐบาลกลาง( Central 

Government) และอีกสวนหนึ่งเปนหนวยการปกครองทองถ่ิน ( Local Government)สําหรับหนวย

การปกครองทองถ่ินประเทศญี่ปุนแยกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ  “รูปแบบท่ัวไป” (Ordinary) และ

“รูปแบบพิเศษ” (Special) ดังนี้ 

 1) จังหวัด (Prefecture) 

 หนวยการปกครองทองถ่ินรูปแบบจังหวัดมีดวยกัน 47 แหง เรียกชื่อตางกัน

เปนโต (To) โด (Do) ฟู (Fu) และ เคน (Ken)74 กรุงโตเกียวซ่ึงเปนเมืองหลวงของประเทศ ถือเปน

จังหวัดหนึ่ง เนื่องจากกรุงโตเกียวเปนมหานคร (โต) จึงเรียกกันวา โตเกียวโต ( Tokyo-to) หรือมหา

นครโตเกียว โตเกียวแตกตางจากจังหวัดอ่ืน และการปกครองทองถ่ินรูปแบบอ่ืนตรงท่ีมีการปกครอง

รูปแบบ SpecialWards ภายในเขตพ้ืนท่ีหนวยการปกครองจังหวัดท่ีเรียกวา โด หรือ ภาค ( Region) 

มีฮอกไกโดเพียงแหงเดียว ฟูมี 2 หนวย คือ เกียวโต และโอซากา 

นอกนั้นเปนเคนการเรียกชื่อตางกันนี้  สืบเนื่องมาจากเหตุผลทางประวัติศาสตร

เทานั้น ไมใชเพราะมีความแตกตางกันทางดานตางๆ ท้ังนี้ ยกเวนการเรียกชื่อกรุงโตเกียว เปนโต

เพราะกรุงโตเกียวแตกตางกับจังหวัดอ่ืนๆ อยางเดนชัดความรับผิดชอบของจังหวัดครอบคลุมภารกิจ

ดังตอไปนี้ 

 (1) งานท่ีตองดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีขนาดใหญ เชน การราง 

แผนแมบทเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ( Comprehensive Local Development Plan) การอนุรักษปาไม 

และการปรับ ปรุงแมน้ํา 

 (2) งานท่ีจําเปนตองดําเนินการรูปแบบเดียวกันท่ัวท้ังจังหวัด หรือท่ัว

พ้ืนท่ีประเทศ เชน การรักษามาตรฐานการศึกษาภาคบังคับ และการบริหารงานกิจการตํารวจ 

 (3) งานติดตอสื่อสารระหวางรัฐบาลกลางและเทศบาล หรือการให

คําแนะนําและแนวทางแกเทศบาล เชน  ใหขอแนะนําเก่ียวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการ

บริหารงานและการจัดองคการ 

 (4) งานท่ีขอบเขตดําเนินการซ่ึงไมเหมาะสมท่ีจะอยูในความ

รับผิดชอบของเทศบาล เชน การจัดตั้งและการบริหารงานโรงพยาบาลและโรงเรียนมัธยมปลาย 

                                                           
90สุมามาลย ชาวนา, “การกระจายอํานาจและการปกครองทองถ่ินญี่ปุน,” วารสารจดหมาย

ขาวสถาบันพระปกเกลา, 12 6 (มิถุนายน 2554): 7. 
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 2) เทศบาล (Municipality) 

 เทศบาลเปนหนวยการปกครองทองถ่ินระดับลางสุดท่ีใหบริการข้ันพ้ืนฐาน

ท่ัวไปแกประชาชนในปจจุบันท่ีเทศบาลท้ังสิ้นจํานวน 3,218 แหง แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

 เทศบาลนคร (Cities/Shi) เทศบาลเมือง ( Town / Cho or Machi) และ

เทศบาลหมูบาน (Villages/Sonor Mura) ซ่ึงในสวนของเทศบาลก็ยังมีเทศบาลมหานคร ( Designate 

Cities) ซ่ึงเปนเทศบาลนครท่ีมีขนาดใหญ คือ มีประชากรตั้งแต 500,000 คนข้ึนไป ตามมติของ

รัฐมนตรี ซ่ึงเทศบาลนครพิเศษนี้มีอยูดวยกัน 12 แหง ไดแก Osaka Kyoto Nagoya Yokohama 

Kobe Kitakyusyu Sapporo Kawasaki Fukuoka Hiroshima Sendai และ Chiba โดยเทศบาล

นครพิเศษเหลานี้จะมีสถานะท่ีพิเศษกวาเทศบาลนครท่ัวไป คือ จะไดรับอํานาจหนาท่ีในการดําเนิน

กิจการตางๆ อยางกวางขวางเทาเทียมกับในระดับจังหวัด 

 จากท่ีไดกลาวมาขางตน ไมไดหมายความวาเทศบาลเปนหนวยงานภายใต

สังกัดของจังหวัด ฉะนั้นจังหวัดจึงไมสามารถใชอํานาจสั่งการเทศบาลได จะมีก็เฉพาะอํานาจสั่งในการ

ใหคําแนะนําและแนวทางแกเทศบาลเทานั้น ดังนั้นท้ังเทศบาลและจังหวัดจึงมีสถานะเปนหนวยการ

ปกครองทองถ่ินท่ีเทาเทียมกัน จะแตกตางกันก็เฉพาะในดานขนาดพ้ืนท่ีรับผิดชอบและศักยภาพใน

การบริการแกประชาชน 

 3) หนวยการปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษ ( Special Local Authorities) 

หนวยการปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษจัดตั้งข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและลักษณะ

พิเศษดังนี5้91 

 (1) Special Wards หรือเรียกวา กุ ( Ku) การปกครองทองถ่ิน

รูปแบบนี้มีในเขตนครกรุงโตเกียว ( City of Tokyo) เทานั้น ประกอบดวย 23 เทศบาลนครดวยกัน

หนาท่ีของSpecial Wards คลายกับหนาท่ีของเทศบาล โดยมีขอยกเวนบางอยางเชน ไมมีอํานาจ

หนาท่ีในการดับเพลิงเหมือนอยางเชนเทศบาล การดับเพลิงในเขตโตเกียวเปนหนาท่ีของรัฐบาล

ทองถ่ินมหานครโตเกียว  การจัดรูปแบบการปกครองของ Special Wards ประกอบดวย

นายกเทศมนตรี (Mayor) ซ่ึงไดรับเลือกโดยตรงจากประชาชน และสมาชิกสภา ( Councilors) ซ่ึงมา

จากการเลือกตั้งโดยตรงเชนเดียวกัน 

 (2) Municipal Cooperatives หนวยการปกครองทองถ่ินประเภทนี้

เกิดจากการรวมตัวกันระหวางเทศบาลตั้งแต 2 แหงข้ึนไป เพ่ือรวมกันดําเนินภารกิจบางประการ ซ่ึง

ถาปลอยใหเทศบาลแตละแหงดําเนินงานโดยลําพังจะไมมีประสิทธิภาพ และไดรับผลสําเร็จต่ํากวาการ

                                                           
91รายงานสรุปผลการสัมมนา แนวทางการขับเคล่ือนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ

พิเศษ “นครแมสอด” (กรุงเทพมหานคร: จรัลสนิทวงศการพิมพ, 2554), หนา 32-36. 
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รวมตัวกันดําเนินงานปจจุบันมีการรวมตัวกันเพ่ือใหบริการดานตางๆ เปนการเฉพาะดาน  (Partial 

Cooperative) เชน เพ่ือจัดตั้งและบริหารงานโรงเรียนและโรงพยาบาลรวมกัน 

 (3) Property Wards เปนหนวยการปกครองทองถ่ินท่ีจัดตั้งข้ึนตาม

เขตหรือพ้ืนท่ี  ซ่ึงมีทรัพยสินบางประเภทภายในอาณาเขตของเทศบาล ท้ังนี้เพ่ือบริหารงานทรัพยสิน

เหลานั้น ทรัพยสินดังกลาวนี้ไดแก คลองชลประทาน หนองหรือบึง สุสาน พ้ืนท่ีอยูอาศัย พ้ืนท่ีเกษตร

และ สถานท่ีท่ีมีบอน้ําแร เปนตน สวนใหญการปกครองทองถ่ินประเภทนี้จัดตั้งข้ึนมาเพ่ือควบคุมดูแล

พ้ืนท่ี ปาและเขามักจัดตั้งตามหมูบานในพ้ืนท่ีเกษตรหรือภูเขา 

 (4) Local Development Corporations หนวยการปกครองทอง  

ถ่ิน รูปแบบนี้จัดตั้งข้ึนจากการรวมตัวกันระหวางหนวยการปกครองทองถ่ินรูปแบบท่ัวไป (จังหวัดและ

เทศบาล) ตั้งแต 2 แหงข้ึนไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดหาและเตรียมสถานท่ีสําหรับกอสรางสิ่ง

อํานวยความสะดวกใหแกประชากรตามท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาแมบท 

 3.1.1.2 กฎหมายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ทองถ่ินแตละแหงมีอิสระในการใชจายภาษีท่ีตนเองได แตตองอยูภายใตเง่ือนไขท่ี

รัฐบาลกลางกําหนด ท้ังนี้ แนวทางในการกระจายอํานาจตอไป คือ เพ่ิมภาษีท่ีทองถ่ินจะจัดเก็บไดเอง 

และลดการชี้นําในสวนของการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางแหลงรายไดของรัฐบาลทองถ่ิน 6

92 และมี

คณะกรรมการสงเสริมการปกครองทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีไดรับการจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย เม่ือ

วันท่ี 3 สิงหาคม  1995 โดยมีภารกิจสําคัญ ในการเสนอแนะตอรัฐบาลในเรื่องการกระจายอํานาจสู

ทองถ่ิน และผลักดันขอเสนอแนะตางๆ  ใหบังเกิดผลสําเร็จ จุดมุงหมายสําคัญ  คือ เสนอแนะแนวทาง

ในการโยกยายอํานาจและเงินงบประมาณออกจากสวนกลางไปใหทองถ่ิน โดยมีหลักการวา ทองถ่ิน

คือตัวแทนของประชาชน และเปนตัวแทนของรัฐบาลกลางดวย 

 แหลงรายไดหลักของรัฐบาลทองถ่ินหรือจังหวัด ( Prefectures) ของญี่ปุน

ประกอบดวย7

93  

 1. รายไดจากภาษีทองถ่ิน ( Local Taxes) ประกอบดวย  ภาษีของจังหวัด ไดแก 

ภาษีบุหรี่ของจังหวัด ภาษียานยนต ภาษีท่ีดิน ภาษีนิติบุคคล และภาษีเทศบาลซ่ึงประกอบดวยภาษี

บุหรี่ของเทศบาล  ภาษีผังเมือง (City Planning Tax) ภาษีรายไดสวนบุคคล  ภาษีนิติบุคคล ภาษีผูอยู

อาศัยในเทศบาล  

                                                           
92ชํานาญ จันทรเรือง, การปกครองสวนทองถิ่นในตางประเทศ, คนวันท่ี 11 สิงหาคม 2559 

จาก http://www.lrct.go.th/th/?wpfb_dl=349 
93การปกครองทองถิ่นประเทศญ่ีปุน, คนวันท่ี 11 สิงหาคม 2559 จาก http://www. 

local.moi.go.th/webst/decon.htm 

http://www/
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 2. การกูยืมของรัฐบาลทองถ่ิน ( Local Government Borrowing) ท้ังการกู

โดยตรงจากท้ังสถาบันการเงินของรัฐเชน Japan Finance Corporation for Municipal 

Enterprises และสถาบันการเงินเอกชน รวมท้ังการออกธนบัตรทองถ่ิน 

 3. รายไดรัฐบาลกลางจัดสรรให  จากรายไดการเก็บภาษีท่ีสวนกลางเก็บ  (Local 

Allocation Tax) ซ่ึง ประกอบดวย ภาษีรายไดสวนบุคคล ภาษีนิติบุคล  ภาษีสุรา  ภาษียาสูบ  ภาษี 

มูลคาเพ่ิม โดยการจัดสรรดังกลาวจะเปนสัดสวนท่ีแนนอนของรายไดจากภาษีท่ีรัฐบาลกลางเก็บได  

 4. เงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง (National Subsidy) จัดสรรเพ่ืออุดหนุนสําหรับ

โครงการเฉพาะตามนโยบายของกระทรวงตางๆ ของรัฐบาลกลาง เชนการสรางโรงไฟฟาปรมาณูใน

จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง กระทรวง METI ซ่ึงรับผิดชอบดานการพลังงานของประเทศจะตองจัดสรรเงิน

งบประมาณชดเชยใหแกจังหวัดนั้น 

 5. สวนกลางเก็บภาษีบางชนิดแลวโอนใหทองถ่ิน (Local Transfer Tax) 

 6. การชดเชยรายไดของรัฐบาลกลางแกรัฐบาลทองถ่ิน ซ่ึงเริ่มจากป  2542 จาก

การปรับปรุงภาษีทําใหทองถ่ินมีรายไดลดลง (Special Transfer Tax) 

คาใชจายของทองถ่ินนับวาสูง ท้ังนี้ คาใชจายรวมของหนวยการปกครองทองถ่ิน

เกือบเทารัฐบาลกลาง ถึงแมสัดสวนรายไดจากภาษีท่ีเก็บโดยรัฐบาลกลางและทองถ่ินจะอยู

ท่ี 2 ตอ 1 แตรัฐบาลกลางก็ไดโอนเงินใหทองถ่ินในรูปแบบการจัดสรรภาษี การโอนภาษี และการให

ความสนับสนุนชวยเหลือตามโครงการตางๆ ใหแกทองถ่ิน จึงทําใหสัดสวนรายไดกลายเปน 1 ตอ 2 

 3.1. 1.3 กฎหมายการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถ่ิน 

 กฎหมายการปกครองตนเองไดบัญญัติไววา ใหประชาชนในเขตองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินสามารถมีบทบาทในการควบคุม ตรวจสอบ และมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไดหลายชองทาง ไดแก การตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

การริเริ่มเสนอกฎหมาย การรองขอใหมีการตรวจสอบ การรองขอใหมีการลงคะแนนเสียงยุบสภา

ทองถ่ิน การถอดถอน และการลงประชามติ894 โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

 1) การตรวจสอบการทํางานขององคกรทองถ่ิน 

  ประเทศญี่ปุนไดมีการกําหนดสิทธิของประชาชนในการปกครองทองถ่ิน  ท่ี

จะนําไปสูการตรวจสอบการทํางานขององคกรทองถ่ินไวในกฎหมายปกครองตนเองของทองถ่ิน 

(Local Autonomy Law) โดยการตรวจสอบการทํางานของทองถ่ินนั้น ประชาชนอาจจะรองขอ

ตรวจสอบจํานวนรายไดและรายจายของทองถ่ิน หรือตรวจสอบการบริหารงานของทองถ่ินท่ัวไป การ

ตรวจสอบลักษณะดังกลาวมิใชวาคณะกรรมการตรวจสอบจะมีอํานาจตรวจสอบไดเฉพาะกิจการท่ีอยู

                                                           
94สุมามาลย ชาวนา, เรื่องเดิม. 
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ในความรับผิดชอบของฝายบริหารเทานั้น แตมีอํานาจตรวจสอบครอบคลุมไปถึงกิจการตางๆ  ท่ีอยูใน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารฝายตางๆ ดวย การรองขอใหมีการตรวจสอบ จะทําได

ตอเม่ือมีผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 50 ลงชื่อใหปรากฏไวในสมุดลงชื่อของทาง

ราชการผลของการตรวจสอบจะมีการรายงานใหสภาทองถ่ิน และรายงานใหตัวแทนของผูรองขอให

ตรวจสอบทราบดวย 

 2) การเสนอกฎหมายโดยประชาชน 

 ในกฎหมายการปกครองตนเองของทองถ่ิน ค.ศ. 1947 ไดกําหนดไววา 

ประชาชนในเขตการปกครองทองถ่ินนั้นๆ จํานวนรอยละ 2 ของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งท้ังหมด

สามารถท่ีจะเขารวมกันเขาชื่อเพ่ือท่ีจะใหมีการแกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกขอบัญญัติขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินไดโดยท่ีขอบัญญัติเหลานั้น จะตองมิใชขอบัญญัติท่ีเก่ียวของกับอัตราและการจัดเก็บภาษี 

ตลอดจนคาบริการและคาธรรมเนียมตางๆ 9

95 สําหรับกระบวนการและข้ันตอนนั้น ในกฎหมายฉบับ

เดียวกันนี้ไดบัญญัติใหประชาชนตามจํานวนดังกลาวขางตน  รวมกันลงชื่อในบันทึกของทางราชการ 

ซ่ึงหลังจากนั้นจะตองยื่นบัญชีรายชื่อนั้น  เพ่ือใหคณะกรรมการบริหารการเลือกตั้งของทองถ่ิน

ตรวจสอบวาบรรดารายชื่อของประชาชนเหลานั้นเปนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารการเลือกตั้งไดจัดทําไวหรือไมภายใน 20 วัน โดยคณะกรรมการบริหารการเลือกตั้ง

จะตองประกาศผลการตรวจสอบรายชื่อเพ่ือใหประชาชนท่ีสนใจไดตรวจสอบความถูกตองของรายชื่อ

เปนระยะเวลา 7 วัน 

 3) การลงประชามติ 

 การลงประชามติจะมีข้ึนก็ตอเม่ือสภาทองถ่ินไดมีการประกาศใชราง

ขอบัญญัติทองถ่ิน แตฝายบริหารมีความไมแนใจวาในมตินั้นวาประชาชนจะมีความเห็นชอบดวย

หรือไม สภาฝายบริหารก็อาจจะมีการนําเอารางขอบัญญัติท่ีผานสภาทองถ่ินแลวใหประชาชนลง

ประชามติ 

 4) การรองขอใหยุบสภาทองถ่ิน 

 การรองขอใหมีการยุบสภาทองถ่ินประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

จํานวน 1 ใน  3 ลงชื่อรองขอตอคณะกรรมการบริหารการเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการบริหารการ

เลือกตั้งจะเสนอเรื่องไปใหประชาชนในทองถ่ินออกเสียงอีกตอหนึ่ง ถาผลของการออกเสียงปรากฏวา

เสียงขางมากเห็นดวยกับการยุบสภาทองถ่ิน สภาทองถ่ินก็เปนอันยุบจากการออกเสียงนั้น แตอยางไร

ก็ตามการออกเสียงใหมีการยุบสภาทองถ่ินจะตองปรากฏวาสภาทองถ่ินดังกลาวไดรับการเลือกตั้ง

มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

                                                           
95Article 74, The Local Autonomy Law of 1947 
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 5) การถอดถอน 

 การถอดถอนนั้นแบงออกเปนการถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน การถอด

ถอนหัวหนาฝายบริหาร การถอดถอนเจาหนาท่ีบางคน การถอดถอนท้ัง 3 กรณีนั้นตองมีเสียง 1 ใน 3 

ของจํานวนผูมีสิทธิออกเสียง แตความแตกตางของการถอดถอน  คือ การถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน

และการถอด 

 3.1. 1.4 มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ  

 หลักการจัดรูปท่ีดิน ของประเทศญี่ปุน มาจากพระราชบัญญัติของประเทศสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมัน โดยในประเทศญี่ปุนเรียก การจัดรูปท่ีดินในเมืองวา “Kukaku–Seiri” ซ่ึงใน

กฎหมายระบุใหเจาของท่ีดินยกพ้ืนท่ีบางสวนประมาณรอยละ 20-30 ของท่ีดินของตนใหรับหรือ

ผูดําเนินการ โดยไมคิดมูลคาเพ่ือใชในการจัดทําบริการสาธารณะ และเปนท่ีดินสงวนไวเพ่ือจัดหา

ประโยชน หลักการนี้เปนการพัฒนาการใชท่ีดินท่ีประสบความสําเร็จและมีประโยชนมากในประเทศ

ญี่ปุนจนเปนท่ีกลาววา “การจัดรูปท่ีดินในเมืองเปนแมบทของการวางผังเมือง ” การจัดรูปท่ีดินของ

ประเทศญี่ปุน10

96 มีองคกรรับผิดชอบหลายองคกร ไดแก กลุมเอกชนเจาของท่ีดินท่ีเปนผูริเริ่มโครงการ 

สมาคมจัดรูปท่ีดิน รัฐบาลทองถ่ินระดับจังหวัดและเทศบาล รวมท้ัง หนวยงานของรัฐในระดับประเทศ 

เชน องคกรพัฒนาเมืองและท่ีอยู ( Housing and Urban Development Corporation: HUDC)

หรือคณะกรรมการพัฒนาวางแผนระดับภาค ( Regional Planning Committee) โครงการจัดรูป

ท่ีดินในประเทศญี่ปุน สวนมากจะเปนโครงการท่ีมีขนาดใหญโดยมีรัฐบาลกลางและทองถ่ินใหการ

สนับสนุนทางดานงบประมาณ ดังนั้นโครงการสวนใหญมักจะไดรับความสําเร็จสามารถพัฒนาพ้ืนท่ี

ตางๆ ของเมืองใหญๆ ใหเกิดการใชประโยชนในท่ีดินไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาท่ีสุด แตก็มีใน

บางโครงการท่ีตองใชเวลาในการชี้แจง และเจรจากับเจาของท่ีดินมากกวาโครงการอ่ืนๆ นอกจากนี้

การจัดรูปท่ีดินในญี่ปุนยังมีองคกรดําเนินในหลายรูปแบบ และมีการสนับสนุนใหองคกรเหลานั้น

สามารถทําการจัดรูปท่ีดินไดดวยตนเอง 

 การปฏิรูปท่ีดินในประเทศญี่ปุนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกระจายการถือครองท่ีดิน  

สามารถแกปญหาความยากจนของเกษตรกรและทําใหเกิดความเสมอภาคท้ังทางดานเศรษฐกิจและ

สังคมในประเทศ  ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินงานท่ีนําไปสูความสําเร็จในการกระจายการถือครองท่ีดิน

                                                           
96สํานักงานจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนา, การจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีในประเทศญ่ีปุน, คน

วันท่ี 18 เมษายน 2559 จาก http://eservices.dpt.go.th/eservice_2/orw/lr/porject% 20 

ciry-judrup%20japan4.php 

http://eservices.dpt.go.th/eservice_2/orw/lr/porject%25
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ดังนี้ 11

97 ญี่ปุนเริ่มตนดวยการออกกฎหมายปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร กําหนดมาตรการและวิธีปฏิบัติ

ตางๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคไวชัดเจนในกฎหมาย เชน เกณฑการเวนคืนท่ีดิน  เง่ือนไขการซ้ือท่ีดิน  

โครงสรางคณะกรรมการ และระยะเวลาของการปฏิรูปท่ีดิน 

 การดําเนินการปฏิรูปท่ีดิน ไดกําหนดใหครัวเรือนมีท่ีดินเพ่ืออยูอาศัยไดไมเกิน 6.25 

ไร และใหครัวเรือนมีท่ีดินเพ่ือการเกษตรไดไมเกิน 18.75 ไร หรือ 3 เทาของท่ีดินเพ่ืออยูอาศัย และ

เปนการจํากัดขนาดการถือครองท่ีดินตอครัวเรือนไมใชตอคน ประกอบกับการกําหนดโครงสราง

คณะกรรมการในการวางแผนการเวนคืนท่ีดินในรูปของคณะกรรมการท่ีดิน ภายใตหลักการ

ประชาธิปไตย โดยการกําหนดใหผูมีสวนเก่ียวของในการปฏิรูปท่ีดินมีสวนรวมในการวางแผนเวนคืน

ท่ีดิน ยิ่งไปกวานั้นโครงสรางของคณะกรรมการมีความสมดุลคอนขางมาก ประกอบดวยผูเชาท่ีดิน  

เกษตรกรท่ีมีท่ีดินของตนเอง  เจาของท่ีดินใหเชา นักวิชาการ และบุคคลท่ัวไป ขณะท่ีมีเจาหนาท่ีของ

รัฐจํานวนนอยมาก  โครงสรางเชนนี้มีผลตอการปฏิรูป ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความเปนประชาธิปไตย

และการมีสวนรวมในการตัดสินใจของเกษตรกรและคนในชุมชนในเรื่องท่ีเก่ียวกับชุมชน 

 กอนท่ีโครงการปฏิรูปท่ีดินจะสิ้นสุดลง รัฐบาลญี่ปุนไดรางกฎหมายท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกร (Agricultural Land Law) ข้ึนใหมเพ่ือรองรับการใชท่ีดินเพ่ือการเกษตรในอนาคต โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือกระจายสิทธิครอบครองท่ีดินไปสูการเกษตรใหไดตามเปาหมายและมีความเปนธรรม 

เพ่ือเปนหลักประกันวาการปฏิรูปท่ีดินท่ีดําเนินการไปแลวสามารถดํารงอยูไดในสังคมชนบทตลอดไป 

และเพ่ือปองกันการหวนกลับมาของระบบการเชาท่ีดินในขอท่ีสะทอนถึงความรอบคอบและความ

ตอเนื่องในการดําเนินการปฏิรูป   

 ท้ังนี้พบวาญี่ปุนมีผูเชี่ยวชาญท่ีศึกษาเก่ียวกับปญหากรรมสิทธิ์ท่ีดินมากมายท้ังใน

สวนกลางและสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีระดับปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจโครงสรางในชุมชน  

ความสัมพันธของผูเชาท่ีดินกับวิถีทางการเกษตร และปญหากรรมสิทธิ์ท่ีดินของเกษตรกรเปนอยางดี  

นอกจากนี้รัฐมีขอมูลท่ีดินและเจาของท่ีดินถูกตองจากระบบภาษีท่ีดินซ่ึงเปนผลทําใหการดําเนินการ

ปฏิรูปท่ีดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน12

98
 

 การจัดรูปท่ีดินในประเทศญี่ปุน ไดรับการยอมรับวาเปนวิธีการวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีท่ี

มีการใชกันอยางกวางขวางท่ีสุด และเกาแกท่ีสุดในการปรับปรุงฟนฟูพ้ืนท่ีเมือง เพราะประเทศญี่ปุนมี

ความจําเปนตองฟนฟูประเทศจากผลของสงคราม ครั้งท่ี  2 และภัยพิบัติตางๆ  การจัดการทรัพยากร

ท่ีดินตามกฎหมายการปรับปรุงท่ีดินการจัดการทรัพยากรท่ีดินของประเทศญี่ปุนดําเนินการตาม

                                                           
97ปยาพร อรุณพงษ, โครงการพัฒนาองคความรูและรณรงคการปฏิรูปท่ีดินท่ีย่ังยืนและ

เปนธรรม คูมือการปฏิรูปท่ีดิน (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเดือนตุลา, 2555), หนา 23-25. 
98เรื่องเดียวกัน, หนา 26. 
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หลักการของกฎหมายการปรับปรุงท่ีดิน ( Land improvement District Law)13

99 ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหมีผลตอการปรับปรุง การพัฒนา การจัดรูปท่ีดินของพ้ืนท่ีดินดานเกษตรกรรม 

เพ่ือท่ีจะทําใหการจัดการระดับไรนาดําเนินไปได และพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ือใหการ

บํารุงรักษา และการสงเสริมการผลิตอาหารและผลิตภัณฑทางการเกษตรอ่ืนๆ 

 โครงการปรับปรุงท่ีดิน ( Land Improvement Project) เปนโครงการท่ีดําเนินการ

จัดตั้ง การบํารุงรักษา การเคลื่อนยายหรือเปลี่ยนแปลง ระบบชลประทานและระบายน้ํา ถนนเพ่ือ

การเกษตร ตลอดจนสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ  ท่ีจําเปนในการอนุรักษหรือการใชประโยชนท่ีดินเกษตรกรรม  

ในท่ีนี้จะกลาวเก่ียวกับโครงรางเขตปรับปรุงท่ีดินซ่ึงเปนองคกรท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายการปรับปรุง

ท่ีดิน ดังนี้ 

 1) เขตปรับปรุงท่ีดิน (Land improvement District) 

 เขตปรับปรุงท่ีดิน คือองคกรท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือดําเนินงานปรับปรุงท่ีดินในดาน

ตางๆ ซ่ึงไดแกการปรับปรุง  ดูแลโครงการชลประทานและระบายน้ํา รวมท้ังทรัพยากรท่ีดินในการ

จัดแบงพ้ืนท่ีทําการเกษตรภายในเขตท่ีกําหนด 

 2) การจัดตั้งเขตปรับปรุงท่ีดิน 

 เขตปรับปรุงท่ีดินจัดข้ึนโดยเกษตรกรจํานวน 15 คน ข้ึนไป กําหนดเขตท่ี

จะไดรับผลประโยชนจากการปรับปรุงท่ีดิน งานการกอสรางและควบคุมดูแลและประกาศโครงราง

งานปรับปรุงท่ีดินตอสาธารณชน ขอความเห็นของเกษตรกรท่ีมีอยูในเขตท่ีจะไดรับผลประโยชนจาก

งานใหได 2 ใน 3 จัดทําแผนงานการปรับปรุงท่ีดินและกฎระเบียบของเขตปรับปรุงท่ีดิน   

 โครงสรางหนวยงานของเขตปรับปรุงท่ีดิน 

 1. สมัชชาใหญเปนหนวยงานท่ีธํารงความเปนประชาธิปไตยภายในเขต

ปรับปรุงท่ีดิน ตองจัดการประชุมใหญอยางนอยปละครั้งสมัชชาใหญเปดประชุมไดเม่ือมีสมาชิกเขา

รวมเกินครึ่งของจํานวนสมาชิกสหกรณท้ังหมด และในการผานมติใดๆ นั้น จะตองไดรับเสียง

สนับสนุนเกินครึ่งของจํานวนผูเขารวมประชุม 

 2. หนวยปฏิบัติงานเพ่ือใหกิจการของเขตการปฏิรูปท่ีดินดําเนินไปอยาง

ราบรื่น จึงใหมีการเลือกบุคคลากรข้ึนมาเปนผูจัดการฝายบริหารจํานวนอยางนอย 5 คน และผูจัดการ

ฝายธุรการอยางนอย 2 คน โดยกวา 3 ใน 5 ของจํานวนผูจัดการฝายธุรการท้ังหมดตองเปนสมาชิก

สหกรณ สวนวิธีการเลือกบุคลากรข้ึนดํารงตําแหนงนั้นมีกําหนดไวในระเบียบขอบังคับขององคกร  ซ่ึง

โดยหลักผูจัดการจะอยูในตําแหนงคนละ 4 ป 

                                                           
99Land Improvement District Law, Retrieved May 18, 2016 from  

http://publications.iwmi.org/pdf/H_14764.pdf 

http://publications/
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 3. การลมเลิกกิจการและการรวมกิจการของเขตปรับปรุงท่ีดิน 

 เขตปรับปรุงท่ีดินอาจลมเลิกกิจการหลังจากท่ีงานการปรับปรุงท่ีดินเสร็จ

เสร็จสมบรูณตามเปาหมายได โดยใหสมัชชาใหญลงมติเห็นชอบ  แลวยื่นขออนุมัติจากผูวาราชการ

จังหวัดนอกจากนั้นกรณีท่ีเขตปรับปรุงท่ีดินรายใดไดบริหารจัดการไปในทางท่ีผิดกฎหมาย ผูวา

ราชการจังหวัดสามารถออกคําสั่งใหลมเลิกกิจการได 14

100 

 กรณีท่ีเขตปรับปรุงท่ีดินรายหนึ่งกับเขตปรับปรุงท่ีดินอีกรายหนึ่งท่ีอยู

ติดกันอีกรายหนึ่งท่ีอยูติดกัน เผชิญสถานการณท่ีจําเปนตองประสานงานซ่ึงกันและกัน อยางเชนกรณี

ท่ีเขตกอสรางของงานการปรับปรุงท่ีดินเกิดซับซอน  เขตปรับปรุงท่ีดินแตละแหงสามารถขอใหองคกร

ประชุมผานมติรวมกิจการกับอีกแหง แลวยื่นขออนุมัติการรวมกิจการจากผูวาราชการจังหวัดไดหนาท่ี

หลักของเขตปรับปรุงท่ีดิน 

 การดําเนินงานของเขตปรับปรุงท่ีดิน  

 1. ดําเนินการปรับปรุงท่ีดิน เขตปรับปรุงท่ีดินท่ีสามารถดําเนินการดาน

โยธาซ่ึง  ไดแก  ปรับปรุงและจัดสรางงานชลประทานและระบายน้ํา รวมท้ังแบงเขตท่ีดินใหเปน

ระเบียบ และทําหนาท่ีควบคุมดูแลสถานปฏิบัติงานชลประทานและระบายน้ําท่ีของรัฐบาลกลางหรือ

ทางจังหวัดตามท่ีไดรับมอบหมาย 15

101 รวมท้ังการควบคุมดูแลสถานปฏิบัติงานดังกลาวท่ีไดรับโอนจาก

รัฐบาลกลางหรือทางการจังหวัด 

 2. ดําเนินงานท่ีผนวกมากับการปรับปรุงท่ีดิน เขตปรับปรุงท่ีดินสามารถ

ดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรธรรมชาติท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงท่ีดินไดดวย 

 3. การยื่นคํารองใหรัฐบาลกลางทางการจังหวัดดําเนินการ  

 การท่ีรัฐบาลกลางทางการจังหวัดจะตกลงดําเนินการโครงการปรับปรุงท่ีดิน

นั้น  จะตองไดรับคํารองจากเกษตรกรในเขตนั้น  จํานวน 15 คนข้ึนไป แตในกรณีของงานการ

ปรับปรุงท่ีดินเก่ียวกับการชลประทานอาจดําเนินการโดยสมัชชาใหญผานมติออกมา แลวยื่นคํารอง

ขอใหดําเนินการได 

 4. การเรียกเก็บคาใชจายตางๆ  

 การเรียกเก็บคาใชจายตางๆ  ในการปรับปรุงท่ีดินท่ีจําเปนท่ีตองใชในการ

ปฏิบัติงานปรับปรุงท่ีดินเพ่ือดําเนินการตามโครงการ รัฐบาลกลาง ทางการจังหวัด เมือง ตําบล

                                                           
100ธรรมรังสี วรรณโก, ระบบการจัดการท่ีดินท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2537), หนา 40. 
101เรื่องเดียวกัน. 
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หมูบาน และเกษตรกรเปนผูรับภาระคาใชจายในสวนท่ีเกษตรกรตองจายรวมกันกับเขตปรับปรุงท่ีดิน

เพราะงานปรับปรุงท่ีดินจะตองใชเงินจํานวนมาก 

 การดําเนินงานปรับปรุงท่ีดินของประเทศญี่ปุน ท้ังรัฐบาลกลางและทางการ

จังหวัด เมือง ตําบล หมูบาน รวมท้ังเกษตรกรตองรับผิดชอบดําเนินโครงการรวมกัน ในอัตราสวนท่ี

กําหนดไวในกฎหมายการปรับปรุงท่ีดิน ระเบียบของบังคับในการปกครองสวนจังหวัด และเทศ

บัญญัติในเขตเทศบาลเมือง ตําบล หมูบาน ถึงแมวาเขตปรับปรุงท่ีดินมีหนาท่ีในการบริหารทรัพยากร

ท่ีดินและโครงการของรัฐท้ังหมด แตก็จะควบคุมเฉพาะเรื่องท่ีสําคัญเทานั้น สําหรับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรท่ีดินท่ัวไปอยูภายใตการบริหารจัดการและทํานุบํารุงรักษาของชุมชนทองถ่ินท่ีเรียกวา มูรา  

(Mura) ซ่ึงเปนหนวยยอยของหนวยงานปกครองระดับหมูบานและใหแกองคกรสวนทองถ่ินเปน

ผูบริหารจัดการอางเก็บน้ําอเนกประสงคท่ีมีขนาดใหญในโครงการขนาดใหญเทานั้นท่ีอยูในอํานาจ

บริหารจัดการของรัฐหรือเทศบาล สวนใหญมีการบริหารจัดการโดยเกษตรกรหรือสมาคมชลประทาน

เขตปรับปรุงท่ีดินซ่ึงเปนสมาคมอิสระ มีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดการอาคารท่ีสรางข้ึนในโครงการรัฐ 

 จะเห็นไดวาการปรับปรุงท่ีดินแหงญี่ปุน จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายปรับปรุง

ท่ีดิน  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหการปรับปรุงท่ีดิน รวมท้ังการบริหารจัดการท่ีดินดําเนินไปอยาง

ถูกตองและเหมาะและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน และกฎหมายยังกําหนดการมี

สวนรวมของประชาชนในการรับผิดชอบในโครงการท่ีรัฐจัดทําข้ึนตั้งแตริเริ่มโครงการ การดําเนินการ   

และการยื่นคํารองตอรัฐบาล 

 

 3.1.2 กฎหมาย การบริหารจัดการท่ีดินในสาธารณรัฐฝรั่งเศส  

 สาธารณรัฐ ฝรั่งเศสเปนรัฐเดี่ยวและจัดการปกครองในลักษณะท่ีเนนการรวมศูนยอํานาจการ

จัดระเบียบบริหารของประเทศฝรั่งเศสแบงออกเปนสามสวนคือ สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวน

ทองถ่ินดังท่ีเปนอยูในปจจุบัน ประเทศฝรั่งเศสไดมีวิวัฒนาการมาอยางยาวนานโดยเฉพาะในเรื่องของ

การกระจายอํานาจหรือการปกครองสวนทองถ่ิน 

การปฏิวัติฝรั่งเศสในป ค.ศ.1789 (French Revolution 1789) ถือไดวาเปนจุดเริ่มตนการ

พัฒนาการของระบบการปกครองทองถ่ินสมัยใหมในประเทศฝรั่งเศส รากฐานความคิดในการจัดการ

ปกครองในยุคสมัยนี้ก็คือ การมุงขจัดความแตกตางในหนวย งานหรือองคกรทางการเมืองในรูปแบบ

ตางๆ (Political Entities) ท้ังในเขตเมืองและเขตชนบท ใหอยูภายใตรากฐานของกฎหมายอัน

เดียวกัน ดังนั้น สิทธิพิเศษและความไดเปรียบตางๆ  ท่ีเคยมีจะตองขจัดใหหมดไป หนวยหรือองคกร

ทางการเมืองแบบเดิมในชุมชนตางๆ จึงถูกแปรเปลี่ยนไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีรูปแบบ

เดียวกันท่ัวท้ังประเทศ ซ่ึงไดแก “คอมมูน” หรือเทศบาล  (“Commune”) กลาวอีกนัยหนึ่ง ลักษณะ
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เดนของการจัดการปกครองในยุคสมัยนี้ก็คือ การมุงสรางความเปนแบบแผนอันเดียวกันและความ

เสมอภาค (Standardization and Equalization) 

 3.1.2.1 กฎหมาย อํานาจหนาท่ีและโครงสรางการปกครองสวนทองถ่ิน 

 ตามรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ไดบัญญัติเก่ียวกับการปกครองสวนทองถ่ิน

ในมาตรา 72 ไววา  

 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ไดแก

เทศบาล จังหวัดและดินแดนโพนทะเล องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

รูปแบบอ่ืนใหจัดตั้งไดโดยกฎหมาย 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเหลานี้มีสิทธิปกครองตนเองโดย

อิสระ โดยสภาทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งภายใตเง่ือนไขของกฎหมาย 

 ในจังหวัดและดินแดนท้ังหลาย ใหมีผูแทนของรัฐบาลมีอํานาจ

หนาท่ีในการรักษาผลประโยชนของชาติ การควบคุมดูแลทางปกครอง

และการบังคับใหมีการเคารพกฎหมาย 

 

 โครงสรางการปกครองสวนทองถ่ินของประเทศฝรั่งเศสการปกครองสวนทองถ่ินของ

สาธารณรัฐฝรั่งเศสในปจจุบันมี 3 ระดับ ดังตอไปนี้ 

  1) เทศบาล (Commune) 

  คอมมูนหรือเทศบาล ถือไดวาเปนหนวยการปกครองทองถ่ินในระดับ

รากฐานท่ีมีความเกาแกและมีขนาดเล็กท่ีสุดเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ  ปจจุบันมีจํานวนท้ังสิ้นถึง 

36,580 แหง (และอีก 183 แหงในจังหวัดโพนทะเล) มีจํานวนสมาชิกสภาซ่ึงมาจากการเลือกตั้งถึง

ประมาณ 550,000 คน เทศบาลโดยสวนใหญถึงกวารอยละ 90 จะมีลักษณะเปนเมืองขนาดเล็กและ

อยูในพ้ืนท่ีชนบทซ่ึงมีจํานวนประชากรต่ํากวา 1,500 คน 

  2) จังหวัด (Département)102 

 เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับสูงกวาเทศบาลและเปนหนวยงาน

ของสวนภูมิภาคดวยในขณะเดียวกันและมีพ้ืนท่ีเดียวกันการบริหารงานของจังหวัดในฐานะองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  จะประกอบดวยสภาจังหวัด และประธานสภาจังหวัด เปนผูบริหารของจังหวัด

สมาชิกสภาจังหวัด จะไดรับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 6 ป 

                                                           
102สมาน รังสิโยกฤษฏ, การปกครองสวนทองถิ่นในประเทศตางๆ (กรุงเทพมหานคร: บรรณ

กิจ (1991), 2543), หนา 28. 
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และสมาชิกสภาจังหวัดจะเลือกสมาชิกคนหนึ่งเปนประธานสภาจังหวัด  อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ

หรือบริการของจังหวัด ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีดังตอไปนี้ 

 ( 1) ถนน ซ่ึงไดแก ถนนท่ีเรียกวา “Main Roads” 

 ( 2) การศึกษา ซ่ึงไดแก Junior Hight School 

 ( 3) การนันทนาการและวัฒนธรรม 

  3) ภาคหรือมณฑล (Région)103 

 ในการบริหารของภาคหรือม ณฑล จะประกอบไปดวย สภาเขตหรือมณฑล

และประธานสภาภาคหรือมณฑลซ่ึงเปนผูบริหารภาคสมาชิกภาคหรือมณฑล  จะไดรับเลือกตั้ง

โดยตรงจากประชาชน มีวาระการดํารงตําแหนงราวละ 6 ป และสมาชิกสภาภาคและมณฑลจะเลือก

สมาชิกคนหนึ่งเปนประธานสภาภาคหรือมณฑลในแตละภาคหรือมณฑล  จะมีผูวาราชการภาคหรือ

มณฑล  ซ่ึงแตงตั้งโดยท่ีประชุมคณะรัฐมนตี  สังกัดกระทรวงมหาดไทย  มีทําหนาท่ีใหคําแนะนําและ

กํากับดูแลใหสภาภาคหรือมณฑลและประธานสภาภาคหรือมณฑลป ฏิบัติตามนโยบาย กฎและ

ระเบียบของรัฐบาลกลางอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของภาคและมณฑล ในฐานะเปนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน สวนใหญจะเปนเรื่องในดานการพัฒนา ไดแก 

 (1) การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

 ( 2) การพัฒนาดานสุขภาพอนามัยและบริการทางสังคม 

 (3) การพัฒนาดานวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร 

 ( 4) การบริหารจัดการพ้ืนท่ี18

104 

 3.1.2.2 กฎหมาย งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 1) กรอบงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สาธาร ฝรั่งเศส

แบงเปน 2 สวน ไดแก 

 ( 1) งบประมาณเพ่ือการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

สาธารฝรั่งเศสสามารถแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

  สวนแรก คือ งบประมาณรายจายเพ่ือการดําเนินงาน  (Operating 

Expenditure) ไดแก เงินเดือน คาจางของบุคลากร คาครุภัณฑ คาประกันสังคม รายจายเพ่ือ

การศึกษา หรือเงินอุดหนุนท่ีทองถ่ิน จาย เพ่ือท่ีจะสามารถใชจายงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานได 

                                                           
103สมคิด เลิศไพฑูรย, การปกครองทองถิ่นประเทศฝรั่งเศส (กรุงเทพมหานคร: อักษร, 

2543), หนา 10-13. 
104สมาน รังสิโยกฤษฏ, เรื่องเดิม, หนา 29. 
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 สวนท่ีสอง คือ งบประมาณรายรับเพ่ือการดําเนินงาน  (Operating 

Revenue) ไดแก ภาษีทองถ่ิน เงินชวยเหลือของรัฐ รายรับท่ีมาจากการบริหารจัดการการจัดบริการ

สาธารณะของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิ น เชน ใบแจงหนี้คาน้ํา  คาธรรมเนียมการใชสระวาย น้ํา

คาธรรมเนียมในการเชาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑตางๆ หรือคูปองคาอาหาร โรงเรียน 

 ( 2) งบประมาณเพ่ือการลงทุน มีลักษณะเดียวกับงบเพ่ือการ

ดําเนินงานคือ แบงเปน 2 สวน ไดแก 

 สวนแรก คือ งบประมาณรายจายเพ่ือการลงทุน  (Capital 

Expenditure)ไดแก เงินท่ีเปนรายจายจริงจากการลงทุน ท้ังการซ้ือสิ่งปลูกสราง ท่ีดิน วัสดุอุปกรณ

กอสราง เงินกูหรือเงินชวยเหลือ เพ่ือการลงทุนท่ีจายใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 สวนท่ีสอง คือ งบประมาณรายรับเพ่ือการลงทุน  (Capital Revenue)

ไดแก เงินกู เงินชวยเหลือดานการลงทุนท่ีรัฐให หรือเงินชวยเหลือท่ีไดจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิ น

อ่ืน 

 2) หลักการงบประมาณท่ีสําคัญ19

105 ไดแก 

 ( 1) หลักความสมดุลระหวางรายรับ -ราย จาย (Equilibrium Rule)

ใชไดกับระดับ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แตไมสามารถใชไดกับระดับรัฐบาลกลางหรือ การ

ประกันสังคม เนื่องจากในระดับรัฐบาลกลางหรือการ ประกันสังคม เปนลักษณะของงบเกินดุลหรือ

ขาดดุลหรือเทาดุล ผลของหลักความสมดุล คือ หามจัดทําหรืออนุมัติ งบประมาณท่ีมีลักษณะเกินดุล

รวมท้ัง แตละสวนของงบประมาณจะตองมีลักษณะเฉพาะหรือมีอิสระตอกัน เชน กรณีการหามกูยืม

เงินเพ่ือนําไปใชในการใหเงินชวยเหลือในสวนของการลงทุนอ่ืนๆ ในลักษณะท่ีเปน เงินคาจาง หรือ

คาตอบแทนของบุคลากรขอยกเวน คือ สามารถอนุมัติงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานในลักษณะ

เกินดุล เพ่ือนําไปใชเปน งบ ประมา ณเพ่ือการลงทุนกอสรางสาธารณูปโภค  หลักการเฉพาะ คือ

หลักการจัดการดานการเงินดวยตนเอง เปนลักษณะการใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิ น นํา

เงินภาษีไปลงทุนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิ นประเภทอ่ืนๆ ได กลาวไดวา หลักความสมดุลระหวาง

รายรับ-รายจาย ถือเปนหลักการสําคัญของหลักการจัดทํางบประมาณ 

 ( 2) หลักการทองคํา  (The Golden Rule) คือ หามกูเงินใหมมา

ใชคืนเงินกูเก าเปนหลักการท่ีนําไปใชคอน ขางเครงครัด ไมอนุญาตใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิ นนํา

เงินท่ีกูยืมมาไปลงทุนในระบบสาธารณูปโภค ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิ น ตองคืนเงินท่ีกูมาโดย

                                                           
105สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน , ระบบ

งบประมาณและการจัดเก็บภาษีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสาธารณฝรั่งเศส, คนวันท่ี 20

สิงหาคม 2559 จาก http://www.odloc.go.th/web/wp-content/uploads/2015/04 
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จะตองมีรายรับเฉพาะท่ีถูกกําหนดไว แลวนําเงินนี้ไปใชคืน ไมใชไปกูเงินใหม ซ่ึงถือวาไมชอบดวย

กฎหมาย นอกจากนี้ท้ังสองหลักการยังเปนหลักการพ้ืนฐานของการทํางบประมาณแผนดิน เชน การ

จัดแบงหรือการจัดสรรประเภทของรายจายการดําเนินงานของเทศบาลดวย 

 3) กระบวนการจัดทํางบประมาณ (Budget Procedure) 

 กระบวนการจัดทํางบประมาณ มีหลักสําคัญ คือ หลักระยะเวลา 1

ปงบประมาณ หลักนี้ มีขอพิจารณา คือ แตละปงบประมาณจะตองถูกจัดเตรียมและถูกเสนอโดยฝาย

บริหาร เชน นายกเทศมนตรี หรือ ประธาน องคการบริหารสวนจังหวัด  งบประมาณจําเปนตองไดรับ

อนุมัติจากสภาของทองถ่ินเพ่ือจัดเก็บภาษี กอนวันท่ี 31 มีนาคม ของทุกป เชน ในปงบประมาณ  

2011 ก็จะตองไดรับการอนุมัติกอนวันท่ี 31 มีนาคม 2011 

 การกําหนดวาปฏิทินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิ นจะตอง

เปนกอนวันท่ี 31  มีนาคม ของทุกป เนื่องมาจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิ นจําเปนตองไดรับขอมูล

ขาวสารจากรัฐ เพ่ือจะไดเตรียมการจัดทํางบประมาณ จึงไมสามารถ กําหนดใหเปนชวงตนปหรือ

ปลายปได เชน ในกรณีของงบประมาณป  ค.ศ.2011 ของรัฐบาลกลางจะไดรับการอนุมัติ จากรัฐสภา 

ในวันท่ี 29 ธันวาคม ค.ศ. 2010  เพ่ือเปนการจัดเก็บรวบรวมขอมูลท่ีจะนําไปใชในการจัดเตรียม 

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิ นซ่ึงมีการอนุมัติกอนวันท่ี 31 มีนาคม ค.ศ.2011 เปนตน

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิ นจะไมไดรับอนุมัติจากสภา องคกรปกครองสวนทองถ่ิ น

ท้ังหมดในครั้งเดียวแตจะแบงออกเปน 2 ข้ันตอน ไดแก 

 ข้ันตอนท่ี 1 การอนุมัติในรายละเอียด คือ อนุมัติแตละเภทของงบประมาณ

รายจาย 

 ข้ันตอนท่ี 2 การอนุมัติในหมวดรายจาย ซ่ึงเปนงบประมาณท่ีมีนขนาดใหญ

กวาโดยอนุมัติเปนหมวดๆ ไป เชน งบประมาณรายจายเพ่ือการดําเนินงาน เชน จะมีหมวด 011 ท่ี

เปนเรื่องเก่ียวของกับ คาจางเงินเดือนของบุคลากร เปนตน 

 4) การบริหารงบประมาณ20

106 

 การบริหารงบประมาณถือเปนความเฉพาะของประเทศฝรั่งเศสในการ

จัดการกับงบประมาณ ท่ีไดรับ การบริหารงบประมาณ ในนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน เชน รัฐ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิ นตัวแทนของมหาชน จําเปนตองดําเนินการตามหลักการแบงแยกอํานาจ

หนาท่ีระหวางผูมีอํานาจสั่งจายเงิน และสมุหบัญชี ผูมีหนาท่ีจายเงิน ตองมีการแบงแยกหนาท่ี

ไมอยางนั้นจะเกิดความไมเปนกลางในการทําหนาท่ี  ในสวนของผูมีอํานาจในการสั่งจายเงิน ก็มาดู

                                                           
106งบประมาณทองถิ่นฝรั่งเศส, คนวันท่ี 20 สิงหาคม 2559 จาก http://www.local. 

moi.go.th/document%203.pdf 

http://www.local/
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ตามแตละ ประเภทของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จะเห็นไดวา ในระดับรัฐก็จะเปนรัฐมนตรีท่ีมี

อํานาจสั่งจาย ในหนวยงานทองถ่ิน ก็จะเปนผูวาราชการจังหวัด หรือตัวแทนของ รัฐในระดับทองถ่ิน 

ในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิ นในระดับเทศบาลก็จะเปนนายกเทศมนตรี ในเขตสหการ เปน

ประธาน ในสวน ของ องคการบริหารสวนจังหวัด เปนประธาน ภาคก็เปนประธานเชนกัน ในสวนของ

ตัวแทนบริษัทมหาชนเปนผูอํานวยการท่ีมีอํานาจสั่งจาย 

 เงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิ นเปนเงินท่ีไดมาจาก เงินชวยเหลือ และ

รายไดท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเก็บได สมุหบัญชีเปนผูจายเงินโดยเปนขาราชการ สังกัดกระทรวง

งบประมาณ นี่คือ อีกสวนหนึ่งท่ีพิจารณาวา การควบคุมงบประมาณ มีท้ังภายนอกและภายใน กรณี

ประเทศไทยการควบคุมภายในจะควบคุมโดยสํานักงบประมาณ หรือโดย กรมบัญชีกลาง สวนการ

ควบคุมภายนอก จะควบคุมโดยสํานักงานตรวจเงินแผนดิน แตท่ีพูดถึงทองถ่ิน ในสวนของทองถ่ิน คือ 

สมุหบัญชี เปนผูมีอํานาจจายเงินแตไมไดเปนผูควบคุม 

 5) การจัดเก็บรายไดหลักของทองถ่ินฝรั่งเศส 

 ภาพรวมการจัดโครงสรางภาษีหลักของฝรั่งเศส รายไดหลักหรือภาษีหลัก

ของฝรั่งเศส 21

107 ไดแก ภาษีรายจาย และภาษีรายไดโดยภาษีรายจาย ท่ีสําคัญ คือ ภาษีมูลคาเพ่ิม ซ่ึง

รัฐเก็บไดมากกวารอยละ 50 สวนภาษีรายได คือ ภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

สําหรับภาษีท่ีจัดเก็บระหวางรัฐบาลกลางกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิ น คือ ภาษีมรดก ไดแก

คาธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีท่ีเก็บจากรายจายท่ีสําคัญ ไดแก ภาษีนํ้ามัน ในสวนของภาษี

ทองถ่ิน แบงไดเปน 2 ประเภท ประเภทแรกคือ ภาษีทองถ่ินโดยตรง ไดแก ภาษีโรงเรือน และท่ีดิน

ภาษีท่ีอยูอาศัย และภาษีธุรกิจ และประเภทท่ีสอง คือ ภาษีทองถ่ินอ่ืนๆ ไดแก ภาษีท่ีจัดเก็บจากการ

กําจัดขยะ ภาษีทองเท่ียว ภาษีจากการกอสราง เปนตนภาษีทองถ่ินท่ีจัดเก็บโดยตรง  (Local Direct 

Taxes) เปนภาษีท่ีมีมานานสําหรับการจัดเก็บ เชน ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีเพ่ือ

การอยูอาศัย โดยภาษีโรงเรือนและภาษีเพ่ือการอยูอาศัย เปนภาษีท่ีเรียกเก็บจากเจาของโรงเรือนหรือ

สิ่งปลูกสราง โดยคํานวณจากคาเชาเฉลี่ยของโรงเรือนหรือ สิ่งปลูกสรางนั้นๆ อีกสวนหนึ่งก็เปน

ภาษีมูลคาเพ่ิม อัตราการจัดเก็บภาษีของทองถ่ินกําหนดโดยสภาของแตละทองถ่ิน (เวนแต

ภาษีมูลคาเพ่ิมจากบริษัท) แตอัตราภาษีตองไมเกินท่ีกฎหมายกําหนด ท้ังนี้ ภาษีทองถ่ินจะถูกจัดเก็บ

โดย สมุหบัญชีท่ีมาจากรัฐบาลกลาง และการจัดเก็บภาษีทองถ่ินอ่ืนๆ  (Other Taxes) เทศบาลและ

                                                           
107สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน,  การ

จัดการดานภาษีและการงบประมาณของทองถิ่น, คนวันท่ี 20 สิงหาคม 2559 จาก 

http://www.odloc. go.th/web/wp-content/uploads/2015/04 

http://www/
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สหการ จัดเก็บได ประมาณ 9.6  พันลานยูโร คิดเปนอัตราสวนรอยละ 11  ของรายไดเพ่ือการ

ดําเนินงานในเขต  

 ระบบการคลังทองถ่ินใน สาธารณรัฐฝร่ังเศสอาจกลาวไดวา  มีสัดสวนที่นอยเมื่อ

เทียบกับระบบการคลังของภาครัฐเนื่องจากมีสัดสวนการใชจายเพียงประมาณรอยละ 20 ของการใชจายใน

ภาครัฐทั้งหมด แต อยางไรก็ดี องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็มีอิสระเปนอยางมากในการใชจายเงิน

งบประมาณของตน โดยเฉพาะภายหลังกระบวนการกระจายอํานาจในป ค.ศ.1982 ทําใหการแทรกแซงและ

ควบคุม ทางการคลังจากรัฐบาลกลางมีขอจํากัดมากข้ึน เนื่องจากมีการจัดตั้ งศาลตรวจเงินแผนดินภาคใน

ทุกๆ ภาคเพื่อทําหนาที่ควบคุมบัญชีและการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นอกจากนี้ทองถ่ินยังมี

อิสระในการกําหนดอัตราภาษีภายในกรอบที่กําหนดไวและมีอิสระในการใชจายตามความจําเปนของตน 

 3.1.2.3  กฎหมายการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถ่ิน 

 หลักประชาธิปไตยทองถ่ินแบบมีสวนรวม ( la démocratie locale participative) 

สิทธิในการมีสวนรวมของพลเมืองในกิจกรรมของทองถ่ินถือเปนสิทธิท่ีสําคัญประการหนึ่ง สิทธิในการ

มีสวนรวมในกิจกรรมของรัฐนั้นไดถูกรับรองไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและไดรับการ

ยืนยันอีกครั้งในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงไดกําหนดวา  

บุคคลยอมมีสิทธิในการเปนสวนหนึ่งของการกําหนดทิศทางของกิจกรรมสาธารณะในประเทศของตน

โดยอาจจะเปนการมีสวนรวมทางตรงหรือผานทางผูแทนท่ีไดรับการเลือกมาอยางอิสระ 22

108 หลักการ

วาดวยการมีผูแทนนั้นไมไดเปนขอกีดกันการมีสวนรวมของประชาชน  แมวาในบางกรณีประชาชนจะ

ไมสามารถเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจไดโดยตรง แตประชาชนก็ยังมีสิทธิในการใหคําแนะนําหรือ

ฝายปกครองสวนทองถ่ินเองอาจขอคําปรึกษาจากประชาชนได  เชน ในเรื่องเก่ียวกับการจัดทําบริการ

สาธารณ เปนตน กฎหมายเก่ียวกับการกระจายอํานาจในป  ค.ศ.1982 ไดใหสิทธิแกประชาชนในการ

เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในกิจกรรมของทองถ่ิน  รวมถึงกําหนดกฎเกณฑตางๆ  ไว อยางไรก็

ตามในป ค.ศ.1978 ไดมีการตรารัฐบัญญัติเก่ียวกับการเขาถึงขอมูลของฝายปกครอง และยังรวมไปถึง

การเขาถึงเหตุผลและแรงจูงใจตางๆ  ของฝายปกครองในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดวย โดยท่ี

กฎหมายสองฉบับนี้ถือไดวาเปนจุดเริ่มตนของหลักประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม ในสวนของการ

ปกครองสวนทองถ่ินนั้นตองรอจนกระท้ังป  ค.ศ. 1992 และไดรับการบรรจุไวในสวนท่ีสองของ

                                                           
108วรรณภา ติระสังขะ, การมีสวนรวมของประชาชนในฝรั่งเศส: การอภิปรายสาธารณะ 

(Le débat Public), คนวันท่ี 18 ธันวาคม 2558 จาก http://www.pub-law. net/ publaw/ 

view.aspx?id=938 

http://www.pub-law/
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ประมวลกฎหมายวาดวยทองถ่ิน  ท่ีไดกอตั้งสิทธิในการรับรูขอมูลและสิทธิในการมีสวนรวมของ

ประชาชน ดังตอไปนี้23

109 

 1) สิทธิในการรับรูขอมูลของประชาชน 

 ขอมูลขาวสารถือเปนหัวใจสําคัญของปญหาในการจัดการกับสังคมในทุก

ระดับชั้น  สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารไมใชเง่ือนไขประการเดียวของการเปนประชาธิปไตยทองถ่ินท่ี

ดี หากแตเปนวิธีการข้ันตนของการบริการจัดการทองถ่ินท่ีดี  หากมีการปดก้ันขอมูลขาวสารจะทําให

เกิดการบริหารเบ็ดเสร็จโดยทองถ่ิน (Monarchie Local) ดังนั้นการบริหารงานของทองถ่ินจึงตอง

เปนไปดวยความโปรงใส สิทธิในการไดรับรูขาวสารขอมูลของประชาชนนั้นเปนเรื่องของเสรีภาพตาม

กฎหมายบานเมือง ซ่ึงหมายความวา ประชาชนมีสิทธิท่ีจะรับรูขอมูลทุกอยางยกเวนแตเปนเรื่องถูก

หามโดยกฎหมายและตองเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับประโยชนสาธารณะเทานั้น นอกจากนั้นประชาชน

ยังมีสิทธิในการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของทองถ่ินและรวมถึงการเขารวมรับฟงในนโยบายตางๆ ไดอีก

ดวย 

 ( 1)  การเขาถึงขอมูลในเรื่องเก่ียวกับการตัดสินใจของทองถ่ิน 

 ในการเขาถึงขอมูลในเรื่องเก่ียวกับการตัดสินใจของทองถ่ินนั้นมีหลาย

ระดับ ดังนี้24

110 

 (1.1) สิทธิในการเขารวมรับฟงการประชุมสภาทองถ่ิน ถือวาเปน

สิทธิข้ันพ้ืนฐานในการรับขอมูลขาวสารของประชาชนในทองถ่ิน ซ่ึงผูบริหารทองถ่ินจะตองจัดใหมีท่ีนั่ง

สําหรับประชาชนผูท่ีสนใจในการเขารวมรับฟงการประชุมทองถ่ิน โดยผูท่ีเขารวมนั้นสามารถบันทึก

การอภิปรายในทองถ่ินได 

 (1.2) สิทธิในการไดรับรูการตัดสินใจขององคปกครองสวน

ทองถ่ิน  ประชาชนในทองถ่ินจะตองมีสิทธิในการไดรับรูการตัดสินใจขององคปกครองสวนทองถ่ิน  

บันทึกวาจาของสภาทองถ่ินจะตองเขาถึงได  โดยเฉพาะในระดับเทศบาลท่ีจะตองนําเอารายงานการ

ประชุมมาปดประกาศไวท่ีประตูหนาท่ีทําการเทศบาลภายในแปดวันนับจากท่ีการอภิปรายสิ้นสุดลง 

 (1.3) การเขาถึงเหตุผลในการตัดสินใจของฝายปกครอง รัฐ

บัญญัติลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 1979 ซ่ึงถูกแกไขเพ่ิมเติมโดยรัฐบัญญัติ ลงวันท่ี 17 มกราคม 1986 

                                                           
109ยอดพล เทพสิทธา, ประชาธิปไตยทองถิ่นและการมีสวนรวมในการปกครองสวนทองถิ่น

ของฝรั่งเศสและไทย 1: หลักวาดวยการมีผูแทนทองถิ่นของฝรั่งเศส, คนวันท่ี 18 ธันวาคม 2558 

จาก http://prachatai.org/journal/2012/03/39516 
110ยอดพล เทพสิทธา, “หลักประชาธิปไตยทองถ่ินและการมีสวนรวมในการปกครองสวน

ทองถ่ินของฝรั่งเศส,” วารสารสังคมศาสตร 11, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558): 123-130. 
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กําหนดใหในทุกๆ  มาตรการท่ีเก่ียวของกับการจํากัดเสรีภาพของประชาชน  การใชมาตรการทาง

ตํารวจ  การบังคับใหเปนไปตามกฎหมายหรือการปฏิเสธคํารองขอของประชาชนนั้นตองแสดงเหตุผล

อยางชัดเจนตอประชาชน 

 ( 2) การเขาถึงเอกสารของฝายปกครองโดยประชาชน 

 (2.1) บุคคลท่ีสามารถเขาถึงเอกสารได  สาม ารถทําไดโดย

ผูจัดทําบริการสาธารณะ ผูใชบริการสาธารณะ และประชาชนท่ัวไป ภายใตขอจํากัดท่ีวาบุคคลนั้นตอง

มีสวนเก่ียวของกับองคกรปกครองสวนถ่ินนั้นๆ รัฐบัญญัติลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 1992 ไดใหสิทธิใน

การเขาถึงเอกสารของฝายปกครองไววา ประชาชนและนิติบุคคลมีสิทธิในการเขาถึงเอกสารของฝาย

ปกครองโดยไมจํากัดวาจะมีภูมิลําเนาในองคกรปกครองสวนถ่ินนั้นหรือไม  แตอยางนอยตองมีสวนใน

ความสัมพันธกับทองถ่ินนั้นๆ 

 (2.2) การเขาถึงเอกสารขององคกรท่ีจัดทําบริการสาธารณะ 

มาตรา L1611-4 ของประมวลกฎหมายเก่ียวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กําหนดวาทุกองคกรท่ี

จัดตั้งข้ึนไมวาตามกฎหมายเอกชนหรือกฎหมายมหาชนท่ีมีสวนในการจัดทําบริการสา ธารณะนั้น

จะตองเปดเผยขอมูลตางๆ แกสาธารณะ ประกอบไปดวยขอมูลดานเงินงบประมาณและกิจกรรมตางๆ 

ท่ีเก่ียวของกับการจัดทําบริการสาธารณะ ในทางกลับกันองคกรมหาชนเหลานั้นก็สามารขอดูเอกสาร

ตางๆ ท่ีจําเปนในการดําเนินกิจกรรมขององคกรเหลานั้นไดเชนเดียวกัน 

 2) การปรึกษาหารือกับประชาชนในฐานะผูใชบริการสาธารณะ 

ภารกิจท่ีสําคัญประการหนึ่งขององคกรปกรองสวนทองถ่ินคือการจัดทํา

บริการสาธารณะในระดับทองถ่ินเพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน การปรึกษาหารือกับ

ผูใชบริการนั้นเกิดข้ึนคอนขางบอย  ซ่ึงการปรึกษาหารือนั้นเปนการปรึกษาหารือเก่ียวกับผลผลิตหรือ

การใหบริการของบริการสาธารณะประเภทตางอาจถือไดวาผูใชบริการนั้นเปนผูเลนคน หนึ่งในองคกร

ผูจัดทําบริการสาธารณะ 

 รัฐบัญญัติลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 1992 ไดกําหนดใหเทศบาลท่ีมีประชากร

มากกวา  3500 คน ตองจัดตั้งองคกรท่ีปรึกษาเก่ียวกับการจัดทําบริการสาธารณะท่ีไดจัดทําโดย

เทศบาลนั้นๆ  นอกจากนั้นรัฐบัญญัติท่ีเก่ียวของกับ La démocratie de Proximité ไดทําใหขอ

ผูกพันตามกฎหมายวันท่ี 6 กุมภาพันธ 1992 นั้นใชไดกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัด

และภาคดวยนอกจากนั้นยังรวมไปถึงองคกรความรวมมือระหวางเทศบาลอีกดวย องคกรนี้จะ

ประกอบไปดวยสมาชิกขององคกรผูใชบริการสาธารณะในประเภทท่ีเก่ียวของโดยมีนายกเทศมนตรี

เปนประธาน25

111 

                                                           
111เรื่องเดียวกัน, หนา 140-143. 
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 กฎหมายไดกําหนดขอบอํานาจขององคกรท่ีปรึกษาเก่ียวกับการจัดทํา

บริการสาธารณะไวว า ใหมีหนาท่ีในการเขาไปจัดทําความเห็นเก่ียวกับการมอบหมายใหจัดทําบริการ

สาธารณะ รวมถึงโครงการท่ีจัดทําโดยนิติบุคคลภายใตการสนับสนุนทางการเงินจากหนวยงานของรัฐ 

นอกจากนั้นยังมีภารกิจประจําปไดแก การจัดทํารายงานเก่ียวกับการมอบหมายใหเอกชนเขามาจัดทํา

บริการสาธารณะ การจัดทํารายงานประจําปเก่ียวกับราคาและคุณภาพของบริการดานการประปาการ

สุขาภิบาลและการจัดเก็บขยะ และการจัดทํารายงานเก่ียวกับงบดุลของโครงการท่ีจัดทําโดยนิติบุคคล

ภายใตการสนับสนุนทางการเงินจากหนวยงานของรัฐ 

 3) การปรึกษาหารือกับประชาชนในฐานะท่ีเปนพลเมือง 

 (1) การปรึกษากับพลเมืองแบบผูแทน 

 รัฐบัญญัติ PLM (Paris Lyon Marseille) ในป ค.ศ.1982 ไดขยาย

ขอบเขตในการปรึกษากับประชาชนในสามเมืองใหญวาใหสภาเขต  (conseild' arrondissement) มี

หนาท่ีผูกพันในการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีกระทบตอทางภูมิศาสตรในเขตและ

รวมถึงเรื่องเก่ียวกับการเงิน ขอบเขตท่ีไดกลาวไวขางตนยังถูกทบทวนและนําไปใชกับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีมีประชากรตั้งแต 100,000 คนข้ึนไป โดยใหมีการตั้งสภาท่ีปรึกษาข้ึนโดยจํานวนสมาชิก

องคกรท่ีปรึกษานั้นข้ึนอยูกับเกณฑประชากรของเทศบาล  โดยใชเกณฑเดียวกับสมาชิกสภาเทศบาล

นอกจากนั้นสมาชิกสภาท่ีปรึกษายังมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนโดยการเลือกตั้งนั้นจะตองเปน

วันเดียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและอยูภายใตเง่ือนไขเดียวกัน 

 (2) การปรึกษากับพลเมืองแบบมีสวนรวม 

 รัฐบัญญัติลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 1992112 ไดกําหนดใหสภาเทศบาลแต

ละแหงสามารถจัดตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาข้ึนไดในทุกๆ  ปญหาท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนของ

เทศบาลสภาท่ีปรึกษานี้ ประกอบไปดวยสมาชิกท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาเทศบาลอยางไรก็ตามประธาน

ของสภาท่ีปรึกษานี้จะตองเปนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดรับการแตงตั้งโดยนายกเทศมนตรี สภ าท่ี

ปรึกษานี้มีหนาท่ีเก่ียวกับทุกเรื่องท่ีเปนผลประโ ยชนของทองถ่ินและสามารถรับฟงปญหาของ

ประชากรในยานตางๆ  ไดรวมถึงรับฟงปญหาจากกลุมของประชากรได สภาท่ีปรึกษานี้มีสถานะท่ี

แตกตางจากคณะกรรมการทองถ่ินอ่ืนๆ  ท่ีไดถูกจัดตั้งข้ึนโดยสภาเทศบาล องคกรความรวมมือ

ระหวางเทศบาลก็สามารถจัดตั้งองคกรท่ีปรึกษาไดเชนกันภายใตหลักการเดียวกันกับของเทศบาล 

 3.1.2.4 มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ 

 ตามกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสไดกําหนดเก่ียวกับการจัดการดูแลรักษา           

สาธารณสมบัติของแผนดินท่ีมีเพ่ือใหประชาชนใชประโยชนรวมกันและบริการสาธารณะขององค

                                                           
112เรื่องเดียวกัน, หนา 144-145. 
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ตางๆ27

113  นั้นมีอยูหลายฉบับดวยกัน  ซ่ึงมีท้ังองคกรปกครองสวนกลาง  สวนภูมิภาค  องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  และองคการมหาชนอิสระ  ผูจัดทําบริการสาธารณะ  และรวมถึงผูรับสัมปทานบริการ

สาธารณะดวย ซ่ึงการแบงหนาท่ีในการจัดการดูแลรักษาสาธารณสมบัติของแผนดินนั้น  บางกรณีจะ

แบงแยกกันชัดเจนไปเลยวาหนวยงานใดมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบอยางไร  เชน  ในเขตเทศบาลจะ

มอบหมายใหเทศบาล มีอํานาจเต็มในการจัดการดูแลรักษา  แตถาหากเปนการจัดการทางหลวงหรือ

ทางระดับชาติ กรมท่ีมีหนาท่ีดูแลเก่ียวกับทางหลวงก็จะเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง  แตก็มีสา

ธารณสมบัติของแผนดินบางประเภทท่ีท้ังองคกรปกครองสวนกลางและสวนทองถ่ินมีอํานาจจัดการ

ดูแลรับผิดชอบรวมกัน แตมีการจํากัดอํานาจในสวนของทองถ่ินมากกวาของสวนกลาง 

 ประมวลกฎหมายทรัพยสินของรัฐในประเทศฝรั่งเศส ไดกําหนดใหหนวยงาน

สวนกลางของรัฐสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบสาธารณสมบัติของ

แผนดินในลักษณะตางๆ เชน ประมวลกฎหมายสาธารณสมบัติของแผนดินทางน้ํา มีการกําหนดให

องคกรท่ีมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบในการอนุญาตใหใชแมน้ํารวมถึงการประมงโดยเฉพาะ ประมวล

กฎหมายทาเรือชายทะเล  จะกําหนดใหองคกรเฉพาะท่ีมีอํานาจในการใหสัมปทานทาเรือ เปนตน

ประเทศฝรั่งเศสไดมีกฎหมายท่ีบัญญัติใหการคุมครองสาธารณสมบัติของแผนดินในลักษณะตางๆ  

ดังนี้ 

 1) มาตรการในการหามมิใหทําการจําหนายจายโอนสาธารณสมบัติ 

 ซ่ึงหลักการท่ีทําใหเกิดหลักในการหามโอนสาธารณสมบัติของแผนดินใหแก

กันนั้น จะตองพิจารณาจากการใชสาธารณสมบัติของแผนดินเปนสําคัญ กลาวคือ การหามโอนนั้น

ไมใชพิจารณาแตเพียงสภาพหรือลักษณะของสินทรัพยท่ีไมสามารถโอนใหแกกันได แตเพราะวาสา

ธารณสมบัติของแผนดินนั้นจะตองดํารงอยูเพ่ือใหประชาชนไดใชประโยชนรวมกัน จึงจําเปนท่ีตอง

รักษาสภาพการใชประโยชนของประชาชนสวนรวมใหมีอยูตลอดไป 28

114 แตหลักการหามโอนนั้นไม

เด็ดขาด เพราะจะตองมีความสัมพันธกับการใชประโยชนสวนรวม วาประชาชนยังคงใชสาธารณ

สมบัติของแผนดินหรือไม 

 2) มาตรการในหลักกฎหมายเก่ียวกับภาระจํายอมทางปกครองเพ่ือ

ประโยชนของสาธารณสมบัติของแผนดิน 

 กลาวคือ การท่ีบุคคลใดมีทรัพยท่ีติดอยูกับสาธารณสม บัติของแผนดินตอง

อยูภายใตบังคับของกฎหมาย ตองสละสิทธิการใชทรัพยสินของตนบางอยางเพ่ือประโยชนในการใชสา

ธารณสมบัติของแผนดินของประชาชนสวนรวม เชน บุคคลท่ีเปนเจาของทรัพยสินมีหนาท่ีตองไม

                                                           
113ธรรมรังสี วรรณโก, เรื่องเดิม, หนา 45-50. 
114เรื่องเดียวกัน, หนา 51. 



77 

 

กระทําการในบางลักษณะในทรัพยสินของตนเองท่ีอยูติดกับสาธารณสมบัติของแผนดิน แตจะกระทํา

ไดตอเม่ือผูนั้นไดรับอนุญาตจากฝายปกครองแลวเทานั้น 

 3) มาตรการคุมครองทางอาญา 

 กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสไดบัญญัติใหนําคนท่ีกระทําผิดท่ีเก่ียวของกับ

สาธารณสมบัติของแผนดินมารับโทษทางอาญา ท้ังนี้ เพ่ือเปนหลักการเพ่ือใหสวนรวมอยูอยางสงบสุข 

สังคมมีความปลอดภัยและม่ันคง มีการกําหนดอํานาจพิเศษในการปองกันรักษาดูแล ไมใหมีการใชสา

ธารณสมบัติของแผนดินโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือทําใหเกิดความเสียหายแกสาธารณสมบัติของ

แผนดิน และกําหนดอํานาจในการดูแลสงวนรักษาสาธารณสมบัติของแผนดินใหเปนไปดวยดี จึงทําให

ฝายปกครองมีอํานาจในการดูแลรักษาสาธารณสมบัติของแผนดินใหคงอยูเพ่ือประโยชนของสวนรวม

ตอไป ซ่ึงฝายปกครองมีอํานาจจัดการตามความเหมาะสม อันมีลักษณะเชนเดียวกันกับเจาของ

ทรัพยสินท่ีคอยดูแลปกปองทรัพยสินของตนเอง  

 4) มาตรการในการดูแลรักษา 

 ประเทศฝรั่งเศสมีหลักโดยท่ัวไปวา หนวยงานของรัฐมีอํานาจหนาท่ีในการ

ดูแลรักษาคอยปกปองไมใหบุคคลใดเขามาแสวงหาประโยชนหรือบุกรุกสาธารณสมบัติของแผนดิน ไม

วาสาธารณสมบัติของแผนดินนั้นจะมีไวเพ่ือประโยชนโดยท่ัวไปหรือใชประโยชนเฉพาะกรณีก็ตาม 

 5) มาตรการในการคุมครองทางศาล 

 ประเทศฝรั่งเศสไดมีการกําหนดการคุมครองทางศาลโดยกําหนดให

หนวยงานของรัฐมีสิทธิในการฟองขับไลผูเขาครอบครองสาธารณสมบัติของแผนดินโดยมิชอบดวย

กฎหมายตอศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองก็ได แตโดยสวนใหญแลว หนวยงานทางปกครองจะฟองขับ

ไลบุกรุกตอศาลปกครอง29

115
 

 จะเห็นไดวา มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ ของ     

สาธารณรัฐฝรั่งเศสมีการแบงแยกอํานาจใหแตละหนวยงานรับผิดชอบอยางชัดเจน ในกรณีท่ีตอง

บริหารจัดการดูแลรักษาคุมครองท่ีดินรวมกัน จะกําหนดประเภทของสาธารณสมบัติของแผนดินไว

โดยเฉพาะ รวมท้ังยังใหอํานาจของเทศบาลอนุญาตใหใหเอกชนเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีของตนได

แสดงใหเห็นวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินของสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีอํานาจบริหารจัดการท่ีดินภายใน

พ้ืนท่ีของตนเอง  

 

 

                                                           
115เรื่องเดียวกัน. 
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3.2 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ การบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทย 

 

 การบริหารจัดการท่ีดินใหมีความเหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุด  จําเปนตองอาศัยบท 

บัญญัติกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดท่ีดินหลายฉบับ แตท่ีจะกลาวตอไปนี้เปนกฎหมายท่ี

เก่ียวกับอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ  รวมท้ัง

โครงสรางการปกครองสวนทองถ่ินไทย เพ่ือสนองใหเห็นถึงมีความสัมพันธกันระหวางอํานาจหนาท่ีกับ

ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงจะเปนแนวทางในการดําเนินการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ

ใหเกิดประสิทธิและพัฒนาพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 3.2.1 กฎหมาย อํานาจหนาท่ีและโครงสรางการปกครองสวนทองถิ่น 

 การบริหารราชการท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนวยการปกครองทองถ่ินรูปแบบตางๆ โดย

รัฐบาลในสวนกลางจะกระจายอํานาจบางสวนใหแกประชาชนหรือหนวยการปกครองสวนทองถ่ิน

เพ่ือใหประชาชนมีอํานาจในการบริหารและตัดสินใจเก่ียวกับกิจการสาธารณะตางๆ ไดดวยตนเองตาม

อํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายมอบให ซ่ึงการบริหารราชการในสวนทองถ่ินนี้ เปนไปตามหลักการกระจาย

อํานาจ (Decentralization)116 ในปจจุบันกฎหมายไดกําหนดใหหนวยการปกครองสวนทองถ่ินมีอยู 

2 ประเภทใหญๆ คือ 

 1. รูปแบบท่ัวไป ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล 

ซ่ึงตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2542 ไดบัญญัติใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนหนวยการปกครองทองถ่ินขนาดใหญท่ีมีพ้ืนท่ี

ครอบคลุม เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล โดยองคการบริหารสวนจังหวัดนี้จะมีอํานาจ

หนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ประสานงาน ใหความรวมมือและสนับสนุนหนวยการปกครอง

ทองถ่ินขนาดเล็ก ตลอดท้ังดําเนินการในกิจการท่ีหนวยการปกครองทองถ่ินขนาดเล็กไมสามารถทําได 

เพราะกิจการดังกลาวเปนกิจการท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีกวาง เปน  กิจการท่ีตองการความเปนเอกภาพ 

และเปนเรื่องท่ีเกินขีดความสามารถของหนวยการปกครองทองถ่ินขนาดเล็กจะกระทําได 73

84ในสวนของ

เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงเปนหนวยการปกครองทองถ่ินขนาดเล็ก ก็มีอํานาจหนาท่ี

ในการใหบริการสาธารณะตางๆ ภายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตนเอง  

 2. รูปแบบพิเศษ  ไดแก กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ซ่ึงตามพระราชบัญญัติกําหนด

แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ.2542 ไดบัญญัติให 
                                                           

116นันทวัฒน บรมานันท, การปกครองทองถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(พ.ศ.2540), หนา 56. 
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กรุงเทพมหานครมีฐานะเปนหนวยการปกครองทองถ่ินขนาดใหญมีอํานาจหนาท่ีเทียบเทากับองคการ

บริหารสวนจังหวัด ในขณะท่ีเมืองพัทยามีฐานะเปนหนวยการปกครองทองถ่ินขนาดเล็กท่ีมีพ้ืนท่ีอยูใน

เขตองคการบริหารสวนจังหวัด อํานาจหนาท่ีของเมืองพัทยาจึงเทียบเทากับเทศบาลและองคการ

บริหารสวนตําบล31

117 

 3.2.1.1 โครงสรางของการปกครองสวนทองถ่ินของประเทศไทยในปจจุบันมี

ดังตอไปนี้32

118 

 1) องคการบริหารสวนจังหวัด  

 การจัดโครงสรางภายในขององคการบริหารสวนจังหวัด ตาม

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ .ศ.2540 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2542 

(ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีใชอยูในปจจุบัน ) ไดจัดแบงการบริหารงานออกเปน 2 สวน คือ สภาจังหวัด เปน

ฝายนิติบัญญัติ และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนหัวหนาฝายบริหาร 

 2) สภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

 สภาองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวยสมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง

โดยตรงจากราษฎรตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด และมีวาระในการดํารง

ตําแหนงคราวละ 4 ป สําหรับจํานวนสมาชิกสภาจังหวัดใหถือเกณฑจํานวนราษฎรแตละจังหวัดตาม

หลักฐานทะเบียนราษฎรท่ีประกาศในปสุดทายกอนปท่ีมีการเลือกตั้ง ดังนี้74

85 

 (1) จังหวัดใดมีราษฎรไมเกิน 500,000 คน มีสมาชิกสภาจังหวัดได 

24 คน 

 (2) จังหวัดใดมีราษฎรเกินกวา 500,000 คน แตไมเกิน 1,000,000 

คน มีสมาชิกสภาจังหวัดได 30 คน 

 (3) จังหวัดใดมีราษฎรเกินกวา 1,000,000 คน แตไมเกิน 1,500,000 

คน มีสมาชิกสภาจังหวัดได 36 คน 

 (4) จังหวัดใดมีราษฎรเกินกวา 1,500,000 คน แตไมเกิน 2,000,000 

คน มีสมาชิกสภาจังหวัดได 42 คน 

 (5) จังหวัดใดมีราษฎรเกินกวา 2,000,000 คน มีสมาชิกสภาจังหวัด

ได 48 คน 

                                                           
117สมคิด เลิศไพฑูรย, การกระจายอํานาจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 (กรุงเทพมหานคร: ศูนยศึกษาการ

พัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2543), หนา 15. 
118สมาน รังสิโยกฤษฏ, เรื่องเดิม, หนา 92. 
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 ในการประชุมสภาทองถ่ินครั้งแรกนั้น จะมีการเลือกตั้งสมาชิกดวยกันเอง

ข้ึนมาเปนประธานสภาและรองประธานสภา ทําหนาท่ีดําเนินกิจการของสภาจังหวัด และดําเนินการ

ประชุมใหเปนไปตามระเบียบของสภา และเรียกประชุมสภาสมัยสามัญและสมัยวิสามัญ การประชุม

สามัญโดยท่ัวไปแลวจะมี 2 สมัยตอป สวนระยะเวลาในการประชุมแตละสมัยนั้นเปนอํานาจของสภา

ท่ีจะกําหนดข้ึน สําหรับการเรียกประชุมสมัยวิสามัญนั้นโดยท่ัวไปแลวจะมีข้ึนไดก็ตอเม่ือมีเหตุ

จําเปนตองเปดประชุมสภา และการรองขอของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือสมาชิกจํานวนไม

นอยกวาหนึ่งในสาม 

 นอกจากนี้สภาจังหวัดยังมีอํานาจในการแตงตั้งสมาชิกสภาจังหวัดเปน

คณะกรรมการสามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลซ่ึงไมไดเปนสมาชิกสภาจังหวัดรวมเปนคณะกรรมการ

วิสามัญ เพ่ือกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยูในวงงานของสภาจังหวัด 

 3) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  

 ในสวนของหัวหนาฝายบริหารนี้ เดิมผูวาราชการจังหวัดเปนผูดํารงตําแหนง

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด แตเม่ือมีการตราพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 

พ.ศ.2540 แยกขาราชการสวนภูมิภาคออกจากฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อํานาจใน

การเลือกนายกองคการบริหารสวนจังหวัดก็ตกมาเปนของสภาจังหวัด โดยสภาจังหวัดเลือกสมาชิก

สภาจังหวัดหนึ่งคนข้ึนมาเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และนายกองคการบริหารสวนจังหวัดก็

จะตั้งรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจากสมาชิกสภาจังหวัด ตามเกณฑ ดังตอไปนี้ 33

119 

 (1) ในกรณีมีสมาชิก 48 คน ใหมีรองนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดได 4 คน 

 (2) ในกรณีมีสมาชิก 36-42 คน ใหมีรองนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดได 3 คน 

 (3) ในกรณีมีสมาชิก 24-30 คน ใหมีรองนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดได 2 คน 

 นอกจากในสวนของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และรองนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดแลว ในฝายบริหารก็ยังประกอบไปดวยเจาหนาท่ีอ่ืน อันไดแก ขาราชการ

สวนจังหวัดท่ีรับเงินเดือนจากงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัด โดยขาราชการสวนจังหวัดนี้

มีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และมีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

กับปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูบังคับบัญชารองลงมา 

                                                           
119สมคิด เลิศไพฑูรย, เรื่องเดิม. 
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 ในสวนของการบริหารงานจะแบงออกเปนสวนตางๆ คือ สวนอํานวยการดูแลกิจการ

ท่ัวไปขององคการบริหารสวนจังหวัด สวนแผนและงบประมาณรับผิดชอบเรื่องแผนและงบประมาณ

ขององคการบริหารสวนจังหวัด สวนชางรับผิดชอบดานงานชางและการกอสรางโครงการ

สาธารณูปโภค สวนการคลังดูแลดานการเงิน การคลังและการเบิกจายเงิน และสวนกิจการสภา

รับผิดชอบงานของสภาจังหวัด34

120 

 3.2.1.2 เทศบาล 

  เทศบาลถือไดวาเปนหนวยการปกครองสวนทองถ่ินของไทยท่ีเกาแกท่ีสุด คือ เริ่มใช

มาตั้งแต พ .ศ.2476 เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดตั้งข้ึนในเขตชุมชนท่ีมีความเจริญและใชใน

การบริหารเมืองเปนหลัก เทศบาลของไทยแบงออกเปน 3 ประเภทคือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 

และเทศบาลตําบล ตามเกณฑรายไดและประชากรในพ้ืนท่ีสําหรับการจัดโครงสรางองคกรของ

เทศบาลไดใชรูปแบบของระบบรัฐสภาเปนหลัก โดยแบงโครงสรางออกเปน 2 สวน คือ สภาเทศบาล

เปนฝายนิติบัญญัติ และคณะเทศมนตรีเปนฝายบริหาร 

 1) สภาเทศบาล 

 เปนฝายท่ีคอยควบคุมและตรวจสอบฝายบริหารตามหลักการถวงดุลอํานาจ

ของระบบรัฐสภา สภาเทศบาลนี้จะประกอบดวยสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 

ซ่ึงอยูในวาระคราวละ 4 ป โดยจํานวนของสมาชิกสภาเทศบาลนี้จะข้ึนอยูกับประเภทของเทศบาล คือ 

 (1) สภาเทศบาลตําบล มีสมาชิกท้ังหมด 12 คน 

 (2) สภาเทศบาลเมือง มีสมาชิกท้ังหมด 18 คน 

 (3) สภาเทศบาลนคร มีสมาชิกท้ังหมด 24 คน 

 สภาเทศบาลจะมีประธานสภาหนึ่งคน และรองประธานสภาหนึ่งคน โดยจะ

เลือกมาจากสมาชิกตามมติสภาเทศบาล ประธานสภามีหนาท่ีดําเนินกิจการของสภาเทศบาลใหเปนไป

ตามระเบียบขอบังคับการประชุมเทศบาล และควบคุมบังคับบัญชารักษาความสงบ รวมท้ังเปน

ตัวแทนของสภาเทศบาลในกิจการภายนอก 

 2) คณะเทศมนตรี 

 สําหรับคณะเทศมนตรีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.2496 (รวมท้ังท่ีได

แกไขเพ่ิมเติมจนถึง พ .ศ.2542) ไดกําหนดใหคณะเทศมนตรีประกอบดวย นายกเทศมนตรี 1 คน มา

จากสมาชิกสภาเทศบาลตามความเห็นชอบของสภาเทศบาล และเทศมนตรีอ่ืนๆ ตามจํานวนท่ี

กฎหมายระบุ ดังนี้35
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120โกวิทย พวงงาม, เรื่องเดิม, หนา 104.  
121นันทวัฒน บรมานันท, กฎหมายปกครอง, หนา 227-228. 
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 (1) เทศบาลตําบล มีเทศมนตรี จํานวน 2 คน  

 (2) เทศบาลเมือง มีเทศมนตรี จํานวน 2 คน แตในกรณีท่ีเทศบาล

เมืองแหงใดมีรายไดจัดเก็บตั้งแต 20 ลานข้ึนไปใหมีเทศมนตรีไดอีก 1 คน 

 (3) เทศบาลนคร มีเทศมนตรี จํานวน 4 คน 

 เทศมนตรีเหลานี้มาจากสมาชิกสภาตามความเห็นชอบของสภาเทศบาล

เชนกัน และคณะเทศมนตรีนี้จะอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป นอกจากคณะเทศมนตรีแลว ในฝาย

บริหารก็ยังมีพนักงานเทศบาลเปนเจาหนาท่ีทองถ่ินของเทศบาลท่ีปฏิบัติงานอันเปนภารกิจประจํา

สํานักงาน หรืออาจจะนอกสํานักงานก็ได ซ่ึงมีความเก่ียวพันกับชีวิตความเปนอยูของประชาชนอยาง

ใกลชิด โดยมีปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาในเบื้องตน  

 สําหรับพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2543 ซ่ึงเปนกฎหมาย

ฉบับใหมไดมีการกําหนดโครงสรางเทศบาลใหมีองคประกอบใหมดังนี้ 

 1. สําหรับเทศบาลเมืองและเทศบาลนครใหเปลี่ยนมาใชรูปแบบ

นายกเทศมนตรี คือ ใหเทศบาลนั้นมีนายกเทศมนตรีหนึ่งคน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาก

ประชาชนอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป และจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได  นอกจากนี้

นายกเทศมนตรียังมีอํานาจในการแตงตั้งรองนายกเทศมนตรี ซ่ึงมิใชสมาชิกสภาเทศบาลเปนผู

ชวยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายให โดยจํานวนของรอง

นายกเทศมนตรีจะมีไดดังนี้  เทศบาลตําบล ใหมีรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 2 คน เทศบาลเมือง ให

มีรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 3 คน และเทศบาลนคร ใหมีรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 4 คน 

อยางไรก็ดีการเปลี่ยนมาใชรูปแบบนายกเทศมนตรีนั้น ประชาชนในเขตเทศบาลตองออกเสียงแสดง

มติใหการบริหารในเขตเทศบาลใชรูปแบบนายกเทศมนตรีดวย  

 2. สําหรับเทศบาลตําบล ใหมีทางเลือกวา เทศบาลตําบลแหงใดจะมีการ

บริหารในรูปแบบคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี ใหเปนไปตามเสียงแสดงมติของประชาชนใน

เขตเทศบาลนั้นๆ โดยในรูปแบบคณะเทศมนตรีก็ยังคงตามโครงสรางเดิมท่ีสมาชิกสภาเทศบาลเปนผู

เลือกคณะเทศมนตรี ซ่ึงประกอบดวย นายกเทศมนตรี 1 คน และเทศมนตรี ตามจํานวน ดังนี้  

เทศบาลตําบล ใหมีรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 2 คน เทศบาลเมือง ใหมีรองนายกเทศมนตรีไดไม

เกิน 3 คน เทศบาลนคร ใหมีรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 4 คน อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติ

เทศบาลฉบับนี้ไดระบุวา วันท่ี 1 มกราคม พ .ศ. 2550 เปนตนไป เทศบาลทุกแหงจะตองเปลี่ยนมาใช

โครงสรางตามรูปแบบนายกเทศมนตรี หรือถาจะคงโครงสรางตามรูปแบบคณะเทศมนตรี ก็ใหเปนไป

ตามเจตนารมณของประชาชนโดยการแสดงประชามติ 
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 3.2.1.3 องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 

  องคการบริหารสวนตําบล เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับการยกฐานะมา

จากสภาตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ .ศ.2537 ซ่ึงมีผลบังคับ

ใชตั้งแตวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 

  สําหรับโครงสรางองคการบริหารสวนตําบลท่ีใชกันอยูในปจจุบันนี้ เกิดจากการแกไข

เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ในป พ .ศ.2543 เพ่ือใหสอดคลองกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับใหม ซ่ึงโครงสรางองคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายใหมนี้มี

ลักษณะคลายกับเทศบาลท่ีมีท้ังฝายนิติบัญญัติ 36

122คือ สภาองคการบริหารสวนตําบล และ ฝายบริหาร 

คือ คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

 1) สภาองคการบริหารสวนตําบล 

 ประกอบดวยสมาชิกหมูบานละ 2 คน องคการบริหารสวนตําบลใดมี 1 

หมูบาน ใหมีสมาชิก 6 คน และองคการบริหารสวนตําบลใดมี 2 หมูบาน ใหมีสมาชิกหมูบานละ 3 คน 

มีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป (เดิมสภาองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยกํานัน 

ผูใหญบาน และสมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกตั้งหมูบานละ 2 คน แตอยางไรก็ดีใน 4 ปนับตั้งแต

กฎหมายฉบับนี้บังคับใช กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สามารถสมัครเปน

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไดโดยไมตองลาออกจากตําแหนง แตเม่ือไดรับเลือกตั้งแลวให

พนจากตําแหนงเดิมโดยอัตโนมัติ 

 นอกจากนี้สภาองคการบริหารสวนตําบลยังมีประธานสภาและรอง

ประธานสภาหนึ่งคน ซ่ึงเลือกมาจากสมาชิกสภาตามมติของสภา มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 

ป ประธานสภานี้มีหนาท่ีในการดําเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมท่ี

กระทรวงมหาดไทยกําหนด  

 สภาองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

 (1) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบลเพ่ือเปนแนวทางในการบริหาร

กิจการขององคการบริหารสวนตําบล 

 (2) พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบังคับตําบล รางขอบังคับ

งบประมาณรายจายประจําป และรางขอบังคับรายจายเพ่ิมเติม 

 (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตาม

นโยบายและแผนพัฒนาตําบล และกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 

 

                                                           
122เรื่องเดียวกัน, หนา 229.  
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 2) คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

 ประกอบดวยประธานกรรมการบริหาร 1 คน และกรรมการบริหาร 2 คน 

โดยสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูเลือกจากสมาชิกสภาแลวเสนอใหนายอําเภอแตงตั้ง โดยมี

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร (เดิมประกอบดวย กํานัน 

ผูใหญบานไมเกิน 2 คน และสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้งไมเกิน 4 คน)  

 คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาท่ีตอไปนี้ 

 (1) บริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามมติ

ขอบังคับและแผนพัฒนาตําบล และรับผิดชอบการบริหารกิจการองคการบริหารสวนตําบลตอสภา

องคการบริหารสวนตําบล 

 (2) จัดทําแผนพัฒนาตําบลและงบประมาณรายจายประจําป เพ่ือ

เสนอใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาความเห็นชอบ 

 (3) รายงานผลปฏิบัติงานและการใชจายใหสภาองคการบริหารสวน

ตําบลทราบอยางนอยปละสองครั้ง 

 (4) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีทางราชการมอบหมาย 

 3.2.1.4 กรุงเทพมหานคร 

 กรุงเทพมหานครเปนหนวยการปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ จัดตั้งข้ึนโดย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ.2518 กําหนดฐานะกรุงเทพมหานคร

เปนราช การสวนทองถ่ินนครหลวง ตอมาไดมีการออกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานครฉบับใหม พ.ศ.2528 เพ่ือปรับปรุงการบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหมีอิสระจาก

สวนกลางมากยิ่งข้ึน ซ่ึงพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังคงใชมาจนถึงปจจุบัน สําหรับโครงสรางภายในของ

กรุงเทพมหานครไดแบงการจัดองคกรออกเปน 2 สวนดวยกัน คือ 

 1) สภากรุงเทพมหานคร  

 เปนฝายนิติบัญญัติ ประกอบดวยสมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงขอ ง

ประชาชนและอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) สามารถเลือก

ประธานสภาได 1 คนและรองประธานสภาอีกไมเกิน 2 คน ซ่ึงสภาจะเลือกมาจากสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร ใหดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป 

 อํานาจหนาท่ีของสภากรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 

 (1) ใหความเห็นชอบในการออกขอบัญญัติของกรุงเทพมหานคร 

 (2) ใหความเห็นชอบในเรื่องท่ีเปนกิจการของกรุงเทพมหานคร เชน 

การใหเอกชนเขาทํากิจการใดๆ หรือการไปทํากิจการใดๆ ของกรุงเทพมหานครนอกพ้ืนท่ี 

 (3) ใหความเห็นชอบขอกําหนดตางๆ 
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 (4) ตั้งคณะกรรมการสามัญชุดตางๆ 

 (5) ตราขอบังคับของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและขอบังคับ

เก่ียวกับการประชุม 

 (6) มีมติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครพนตําแหนง 

 2) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

 ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนหัวหนาฝายบริหาร ท่ีมาจากการเลือกตั้ง

โดยตรงของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในตําแหนงคราวละ 4 ป มีรองผูวา

ราชการกรุงเทพมหานครไมเกิน  4 คน และยังมีปลัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนขาราชการ

กรุงเทพมหานครเปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานคร37

123 

 อํานาจหนาท่ีของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 

 (1) กําหนดนโยบายและบริหารราชการของกรุงเทพมหานครให

เปนไปตามกฎหมาย 

 (2) สั่ง อนุญาต อนุมัติเก่ียวกับราชการของกรุงเทพมหานคร 

 (3) แตงตั้งและถอดถอนรองผูวากรุงเทพมหานคร เลขานุการผูวา

กรุงเทพมหานคร ผูชวยเลขานุการผูวากรุงเทพมหานคร และแตงตั้งและถอดถอนผูทรงคุณวุฒิเปน

ประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษาหรือคณะท่ีปรึกษาของผูวา หรือเปนคณะท่ีปรึกษาของผูวา

กรุงเทพมหานคร หรือเปนคณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติราชการใดๆ 

 (4) บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 

 (5) วางระเบียบเพ่ือใหงานของกรุงเทพมหานครเปนไปโดยเรียบรอย 

 (6) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

 (7) อํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติในพระราชบัญญัติ และกฎหมาย

อ่ืน 

 

                                                           
123อรรถ แพทยังกุล, ปญหาและอุปสรรคของการบริหารกรุงเทพมหานคร ในการบริหาร 

เมือง: กรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2543), หนา 27.  
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 3.2.1.5 เมืองพัทยา38

124 

  เมืองพัทยาเปนหนวยการปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษท่ีจัดตั้งโดย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ .ศ.2521 ซ่ึงเมืองพัทยานี้เปนหนวยการปกครองสวน

ทองถ่ินเพียงแหงเดียวท่ีเคยนําเอาการจัดการปกครองแบบผูจัดการเมือง (City Manager) อยาง

หลายๆ เมืองในสหรัฐอเมริกามาใช ซ่ึงรูปแบบนี้ผูบริหารมาจากการวาจาง เพ่ือท่ีจะไดผูบริหารมือ

อาชีพและปลอดจากการเมือง  

สําหรับการจัดโครงสรางภายในของเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ แบง

ออกเปน 2 สวน คือ สภาเมืองพัทยาและปลัดเมืองพัทยา  

สภาเมืองพัทยา เปนฝายนิติบัญญัติมีสมาชิก 2 ประเภท ไดแก กลุมแรกเปนสมาชิก

ท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน จํานวน 9 คน สวนกลุมท่ีสองเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีมาจากการแตงตั้ง

โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จํานวน 8 คน สมาชิกท้ังสองกลุมจะอยูในตําแหนงคราวละ 4 

ป โดยสภาเมืองพัทยาทําหนาท่ีวางนโยบายและอนุมัติแผนการบริหารเมือง พิจารณาและอนุมัติราง

ขอบัญญัติเมืองตางๆ แตงตั้งบุคคลเปนกรรมการสามัญและวิสามัญเพ่ือชวยงาน รวมท้ังควบคุมการ

ทํางานของปลัดเมืองพัทยา 

ในสวนของปลัดเมืองพัทยาเปนฝายบริหาร เขามาบริหารงานดวยการวาจางของสภา

เมืองพัทยา อายุในการจางคราวละ 4 ป และตองเคยเปนขาราชการไมต่ํากวาระดับ 6 มากอน หรือ

เปนนักบริหารเทียบเทาระดับ 6 ในรัฐวิสาหกิจหรือในบริษัทท่ีมีทุนชําระไมนอยกวา 10 ลานบาท เปน

ตน 39

125อยางไรก็ดี ในป พ .ศ.2542 ไดมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง       

พัทยาฉบับใหม ซ่ึงเปนการปรับเปลี่ยนกฎหมายเมืองพัทยาไปตามกรอบกติกาของรัฐธรรมนูญ

พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ .ศ.2542 ไดกําหนดรูปแบบโครงสราง

แตกตางไปจากเดิมหลายประการ โดยโครงสรางภายในของเมืองพัทยารูปแบบใหมจะประกอบดวย  

 1) สภาเมืองพัทยา40

126 

 ประกอบดวยสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขต

เมืองพัทยา จํานวน 24 คน อยูในวาระคราวละ 4 ป และใหสภาเมืองพัทยาเลือกสมาชิกเปน

ประธานสภา 1 คน และรองประธานสภา 2 คน มีหนาท่ีดําเนินการประชุมและดําเนินกิจการอ่ืนให

เปนไปตามขอบังคับเมืองพัทยา 41

127นอกจากนี้ยังใหมีปลัดเมืองพัทยาใหทําหนาท่ีเลขานุการสภาเมือง

                                                           
124นันทวัฒน บรมานันท, กฎหมายปกครอง, หนา 230. 
125ธเนศวร เจริญเมือง, เรื่องเดิม, หนา 196-197.  
126นันทวัฒน บรมานันท, กฎหมายปกครอง, หนา 231. 
127มาตรา 26 และ 27 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 
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พัทยา มีหนาท่ีรับผิดชอบงานธุรการ และการจัดประชุมและงานอ่ืนใดตามท่ีสภาเมืองพัทยา

มอบหมาย 

 2) นายกเมืองพัทยา 

 สําหรับผูบริหารเมืองพัทยาไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซ่ึงใชรูปแบบ

ผูจัดการเมืองกลายมาเปนรูปแบบใหมท่ีคลายคลึงกับผูวาราชการกรุงเทพมหานคร กลาวคือ นายก

เมืองพัทยาจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา ดํารงตําแหนง

คราวละ 4 ป และสามารถแตงตั้งรองนายกเมืองพัทยา จํานวนไมเกิน 4 คน  

 นายกเมืองพัทยามีอํานาจหนาท่ีดังนี้42

128 

 (1) กําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเมือง

พัทยาใหเปนไปตามกฎหมายขอบัญญัติและนโยบาย 

 (2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของเมืองพัทยา 

 (3) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมือง

พัทยา ผูชวยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษาหรือคณะท่ีปรึกษา 

 (4) วางระเบียบเพ่ือใหงานของเมืองพัทยาเปนไปดวยความเรียบรอย 

 (5) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 

หรือผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย หรือตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของนายกเมือง

พัทยาหรือนายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี 

 

 3.2.2 กฎหมายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

การบริหารการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยท่ีการปกครองสวนทองถ่ิน

เปนการกระจายอํานาจจากรัฐบาลกลางใหกับประชาชนในทองถ่ินไดปกครองตัวเอง ซ่ึงในสวนของ

รายไดก็มีลักษณะเชนเดียวกันคือ รัฐบาลกลางจะเปนผูกําหนดและแบงวารายไดประเภทใดบางท่ีให

เปนของทองถ่ิน และรายไดประเภทใดบางท่ียังคงเปนของรัฐบาลกลาง 43

129 โดยกําหนดในรูปของ

กฎหมาย ท้ังท่ีเปนพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง รวมถึงระเบียบ

และขอบังคับตางๆ 

การดําเนินภารกิจในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐตางๆ ท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น การดําเนินงานทุกประเภทจําเปนตองมีรายได

                                                           
128นันทวัฒน บรมานันท, กฎหมายปกครอง, หนา 231. 
129 พรชัย ธีระเวช, ระบบการรับและจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น, คนวันท่ี 11 

สิงหาคม 2559 จาก http://www.mof.go.th/home/e-mag/pdf/2551/e_Mag_May51.pdf 
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เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานจัดทําบริการสาธารณะ ปกติแลวรายไดขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเปนรายไดท่ีมาจากภาษีใน 3 ชองทางใหญๆ ไดแก44

130 

 1. ภาษีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดเก็บเอง เชน ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุง

ทองท่ี ภาษีปาย อากรฆาสัตว เปนตน 

 2. ภาษีท่ีเปนของรัฐ โดยรัฐบาลสวนกลางจะเปนผูจัดเก็บแลวจัดสรรใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน เชน ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีสรรพสามิต เปนตน 

 3. ภาษีท่ีเปนของทองถ่ินแตรัฐบาลเปนผูจัดเก็บแลวมอบใหทองถ่ิน เชนภาษีรถยนต และ

ลอเลื่อนเปนตน 

การตั้ งงบประมาณรายจาย เพ่ือเป นคาใชจายขององค กรปกครองสวนท องถ่ิน ใหกระทํา

ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข อบังคับ คํา สั่ง หรือหนั งสือสั่ งการ ท่ีกระทรวงมหาดไทย

กําหนด45

131 โดยมีหลักเกณฑการตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

 1. งบประมาณรายจายของทองถ่ินทุกประเภท ทุกรายการจะตองตราเปนเทศบัญญัติ 

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 

 2. การตั้งงบประมาณรายจายทุกประเภท ทุกรายการจะตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของ

ทองถ่ินตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 3. รูปแบบงบประมาณเปนไปตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด  

อํานาจหนาท่ี ของเจาหนาท่ีงบประมาณ   จะตอง จัดทํางบประมาณกับปฏิบัติการอ่ืนตามท่ี

กําหนดไวในระเบียบนี้ และใหมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับงานงบประมาณ ดังตอไปนี้ 

 1. เรียกใหหนวยงานตางๆ เสนอประมาณการรายรับ และรายจายตามแบบ และหลักเกณฑ

พรอมดวยรายละเอียดท่ีกําหนดไวตามระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 

 2. วิเคราะหงบประมาณและการจายเงินของหนวยงานตางๆ 

 3. สั่งการ ควบคุม กํากับ ดูแล เจาหนาท่ีจัดทําเอกสารงบประมาณ และรวบรวมเปนราง

งบประมาณรายจายประจําป 

                                                           
130สถาบันพระปกเกลา, วิทยาลัยพัฒนาการปกครองสวนทองถ่ิน, รายไดขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกลา, 2551), หนา 40. 
131ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ.2541, ราชกิจจานุเบกษา 115, 61 (14 กรกฎาคม 2541), หนา 3-4. 
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จัดทํางบประมาณจะตอง ลักษณะตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 ไดกําหนดไว ดังตอไปนี้46

132 

 1. เงินรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหจัดทําเปนงบประมาณรายจาย

ประจําป และใหมีงบประมาณรายจายประกอบงบประมาณรายจายประจําปดวย 

 2. งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจจําแนกเปน

งบประมาณรายจายท่ัวไป และงบประมาณรายจายเฉพาะการ 

 3. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจจัดทํางบประมาณรายจายเฉพาะการไดโดยไดรับความ

เห็นชอบจากสภาทองถ่ิน 

 4. งบประมาณรายจายท่ัวไป และงบประมาณรายจายเฉพาะการ อาจตั้งจายเงินชวยเหลือ

ระหวางกันได 

 5. งบประมาณรายจายท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวยรายจาย งบ

กลาง และรายจายตามแผนงาน 

 6. รายจายตามแผนงาน จําแนกเปนสองลักษณะคือ 

 1) รายจายประจํา ประกอบดวย 

 (1) หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 

 (2) หมวดคาจางชั่วคราว 

 (3) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

 (4) หมวดคาสาธารณูปโภค 

 (5) หมวดเงินอุดหนุน 

 (6) หมวดรายจายอ่ืนๆ 

 2) รายจายเพ่ือการลงทุน ประกอบดวย หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและกอสราง  

รายละเอียดประเภทรายจายงบกลาง หมวดรายจายตางๆ และเงินนอกงบประมาณใหเปนไปตามท่ี

กรมการปกครองกําหนด 

 7. งบประมาณรายจายซ่ึงตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป หรือเงินประเภทอ่ืน ท่ีตองนํามาตั้ง

งบประมาณรายรับ และงบประมาณรายจายดวย47

133 

                                                           
132พรชัย ลิขิตธรรมโรจน, การคลังรัฐบาลและการคลังทองถิ่น (กรุงเทพมหานคร: โอเดียน        

สโตร, 2550), หนา 275. 
133ศุภวัฒน ปภัสสรากาญจน, แนวคิดและกระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ 

(กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2545), หนา 120-123. 
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 อยางไรก็ตาม ปริมาณการจัดเก็บภาษีท่ีเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นมีนอย

มากเพียงประมาณรอยละ 6-9 ของรายไดรัฐบาล ซ่ึงมักจะไมเพียงพอท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะ

นําไปใชจายในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนไดครบถวนตามภารกิจท่ีกฎหมายกําหนด  

นอกจากรายไดจากภาษีอากรดังกลาวแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินยังสามารถจัดหารายไดจาก

ทรัพยสินของทองถ่ิน รายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

และรายไดเบ็ดเตล็ด เชน คาธรรมเนียม คาปรับ คาใบอนุญาตตางๆ ซ่ึงมีปริมาณไมมากนัก  

 ดังนั้น รัฐบาลจึงไดจัดสรรเงินอุดหนุนจากเงินงบประมาณรายจายประจําปใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินใน 2 ลักษณะ ไดแก  เงินอุดหนุนท่ัวไปซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถจะ

นําไปใชจายไดตามความเหมาะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจซ่ึงมีเง่ือนไขในการใชจายกําหนดไวดวย 

สําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสวนกลางท่ีจะตองจัดสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 จะตองไมนอยกวารอยละ 35 ของรายไดของรัฐบาลภายในป พ.ศ. 2549 ซ่ึงจะทําใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดเพียงพอท่ีจะดําเนินงานของตนเองไดดียิ่งข้ึน 

ดังท่ีกลาวมาขางตน เม่ือเปรียบเทียบสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาว

ถือวารายไดท่ีทองถ่ินจัดเก็บเองมีสัดสวนนอยมาก  และปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังขาด

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดดังกลาว   ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไมสามารถจัดเก็บ

ภาษีไดอยางมีประสิทธิภาพ  เชน การจัดเก็บภาษีไมถูกตองตามกฎหมายกําหนด  จัดเก็บไมครบถวน  

และไมเปนธรรม  ในปจจุบันมีผูท่ีอยูในขายท่ีจะตองเสียภาษีจํานวนมากท่ีหลีกเลี่ยงการเสียภาษี  แต

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมทราบวามีเจาของทรัพยสินรายใดบางท่ีอยูในขายจะตองเสียภาษีและไม

มาชําระภาษี    เนื่องจากไมมีขอมูลเก่ียวกับทรัพยสินตางๆ  ของประชาชนท่ีอยูภายในเขตปกครอง  

ดังนั้น เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอมูลสําหรับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี  จึง

ไดสงเสริมสนับสนุนใหจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

 

 3.2. 3 กฎหมายการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่น 

การกระจายอํานาจ ใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองสวนทองถ่ิน เปนเครื่องมือสําคัญท่ี

จะทําใหรัฐสามารถจัดบริการสาธารณะไดอยางท่ัวถึง และตรงกับความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวไดจะตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงมิไดมีความหมายแค

การใชสิทธิในการลงคะแนนเสียงเทานั้นแตหมายรวมถึงการท่ีประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมรับรูใน

กิจกรรมตางๆ ของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นการมีสวน

รวมของประชาชนมีหลายระดับ ดังนี้ 
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 1. ระดับการเขาถึงขอมูลขาวสาร 

ระดับการเขาถึงขอมูลขาวสารขององคปกครองสวนทองถ่ิน  ตามหลักการรัฐธรรมนูญแหง 

ราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 56134 ไดรับรองสิทธิของประชาชนมีสิทธิไดรับขอมูล คํา

ชี้แจง และเหตุผลจากราชการทองถ่ินกอนอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจสงผล

กระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับตนหรือ

ชุมชนทองถ่ินและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือนําไปประกอบการ

พิจารณาในเรื่องดังกลาว 

 2. ระดับการปรึกษาหารือ 

ตามหลักการประชาชน  ในกรณีท่ีการกระทําขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีผลกระทบ 

ตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนในทองถ่ิน ตองผานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนการ

ตัดสินใจดําเนินการในเรื่องนั้นๆ 

 3. ระดับความสัมพันธ 

การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการทองถ่ินในระดับนี้ประชาชนมีโอกาสรวม 

เสนอแนะแนวทางตางๆ ซ่ึงในกรณีคือ การเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน ตามหลักการรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 286135 โดยประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งภายในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิเขาชื่อเพ่ือใหสภาทองถ่ินออกขอบัญญัติทองถ่ิน จึงอาจกลาวไดวาหาก

ประชาชนใชสิทธิเสนอขอบัญญัติทองถ่ินไดตามเจตนารมณของกฎหมาย ยอมสงผลใหประชาชน

สามารถกําหนดเกณฑในการอยูรวมกันของประชาชนในทองถ่ินไดอยางสมบูรณ 

 4. ระดับความรวมมือ 

 การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการทองถ่ินในระดับนี้  หลักการตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 87(1) 50

136 ไดบัญญัติรับรองไว ซ่ึงเปนการมีสวนรวมในลักษณะหุนสวนกัน

ดําเนินการใดๆ เชน การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคปกครองสวนทองถ่ิน 

โดยใหประชาชนเขารวมในการตัดสินใจและดําเนินการของแผนพัฒนาทองถ่ินทุกข้ันตอน เพ่ือกําหนด

ทิศทางในการบริหารจัดการรวมท้ังแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ี และสนองตอบความตองการของ

ประชาชน  

 

 

                                                           
134มาตรา 56 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
135มาตรา 286 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
136มาตรา 87 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
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 5. ระดับการเสริมอํานาจใหแกประชาชน 

 การมีสวนรวมในระดับเสริมอํานาจใหแกประชน เปนระดับท่ีประชาชนมีบทบาทสูงสุดและ

เปนการควบคุมตรวจสอบและตัดสินใจโดยประชาชน ปจจุบันพบวามี 2 กรณี ไดแก การออกเสียง

ประชามติ ตามหลักการรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 165137 และการถอนตัวแทนของ

ตนท่ีกระทําการโดยมิชอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา 285138 

 ดังนั้น ถาหากประชาชนมีสวนรวมตั้งแตเริ่มกระบวนการตัดสินใจในการดําเนินการตางๆ 

ของทองถ่ินแลว จะทําใหบริการสาธารณะตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ินสอดคลองกับความตองการของ

ประชาชนในทองถ่ินมากท่ีสุด นอกจากนี้ การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการ

ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รับทราบข้ันตอนการดําเนินงานของ องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  จะมีผลใหการดําเนินการตางๆ ของทองถ่ินเปนไปดวยความโปรงใส มีความเปนธรรม ลดการ

ทุจริต และความขัดแยงในการทํางาน 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 137มาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติไววา          

 “ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งยอมมีสิทธิออกเ สียงประชามติ การจัดใหมีการออกเสียง

ประชามติใหกระทําไดในเหตุ ดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นวากิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสีย ของ

ประเทศชาติหรือประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธาน 

สภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีการออกเสียงประชามติ

ได 

(2) ในกรณีท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหมีการออกเสียงประชามติ  
138มาตรา 285 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติไววา        

“ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดเห็นวาสมาชิก สภาทองถ่ิน คณะ

ผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินผูใดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นไมสมควร ดํารงตําแหนง

ตอไป ใหมีสิทธิลงคะแนนเ สียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน หรือผูบริหาร

ทองถ่ินผูนั้นพนจากตําแหนง ท้ังนี้ จํานวนผูมีสิทธิเขาชื่อ หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อ การตรวจสอบ

รายชื่อ และการลงคะแนนเสียง ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-10-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99/


93 

 

 3.2.4 มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ 

 3.2.4.1 แนวนโยบายพ้ืนฐานของรัฐ  

 1) นโยบายแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.

2540-2559  

 ในสวนของนโยบายทรัพยากรธรรมชาติดานท่ีดินและการใชท่ีดินนั้นมี

สาระสําคัญ 53

139 คือ สงเสริมประชาสัมพันธและฝกอบรมใหเห็นคุณคาของทรัพยากรท่ีดินและการใช

ท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมการปรับปรุงบํารุงดิน ออกกฎหมายควบคุมกิจกรรมท่ีมีผลกระทบ

ตอความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน กําหนดแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการซะลางพังทลาย

ของดิน ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑและมาตรการถมท่ีดินชายตลิ่ง ชายหาด ท่ีชายทะเลและท่ีใตทะเล 

เพ่ือฟนฟูสภาพพ้ืนท่ีกรรมสิทธิ์ของเอกชนท่ีสูญเสียไปจากการกัดเซาะชายตลิ่งและชายฝง  ท้ังจะตอง

มีการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชดินใหสอดคลองกับสมรรถนะท่ีดิน ดวยการสงเสริมใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรดิน ใชมาตรการทางเศรษฐกิจเปน

เครื่องมือสงเสริมการใชท่ีดินท่ีเหมาะสมกับสภาพท่ีดินและศักยภาพท่ีดินของพ้ืนท่ีปรับปรุงการปฏิรูป

ท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรกรรมใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย พัฒนาพ้ืนท่ี และพ้ืนท่ีรกรางวาง

เปลา เพ่ือประโยชนของทองถ่ินอยางเหมาะสม 

 2) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 

 สําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรดิน ในสวนของยุทธศาสตรการอนุรักษ

และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติใหหนวยงานราชการดําเนินการ

จําแนกเขตพ้ืนท่ีทีมีปญหากัดเซาะชายฝงทะเลตามระดับความรุนแรงและความเรงดวนของปญหา

หรือแนวโนมท่ีจะเกิดปญหาข้ึนในอนาคต เพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนดมาตรการการปองกันและ

แกไข  เพ่ือฟนฟูพ้ืนท่ีแตละประเภท แตละแหงใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตลอดจนเรงรัดใหพ้ืนท่ี

เกษตรกรรมท่ีมีความลาดชัน จัดทําระบบการอนุรักษดินและน้ํา เพ่ือปองกันและลดการซะลางทําลาย

ของหนาดิน รวมถึงความเสื่อมโทรมของดินดวย 

 นอกจากนี้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559140 ในสวนท่ีเก่ียวกับ

การบริหารจัดการท่ีดิน ไดกําหนดยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือสราง

ธรรมาภิบาล โดยมีเปาหมายในการเสริมสรางความเปนธรรมใหประชาชนมีโอกาสเขาถึงการใช

                                                           
139สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, คนวันท่ี 20 มกราคม 

2559 จาก http://www.onep.go.th 
140แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ.2555-2559, คนวันท่ี 10 มกราคม 2559 จาก

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/037/1.PDF 
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ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางเทาเทียมกัน 55

141 มีระบบการฟนฟูและเยียวยาปญหาผลกระทบ

สิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงไดมีแผนงานดังนี้ 56

142 

  แผนการท่ี 1 การบริหารจัดการใชประโยชนท่ีดิน ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไวดังนี้ 

 1. ระยะเรงดวน  

ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดทําแผนการใชท่ีดินของชาติท้ังระบบใหสอดคลองและ

เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ี โดยสนับสนุนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและทุกระดับ ตั้งแต

ระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดเปนรูปธรรม ท้ังในดานการลดความเหลื่อมล้ํา

และความเปนธรรมในการกระจายการถือครอง รวมท้ังการบังคับใชอยางเครงครัด  พัฒนาการกลไก

การบริหารจัดการท่ีดินแบบมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย เพ่ือลดการกระจุกตัวของการถือครองท่ีดิน

และใหมีการกระจายถือครองท่ีดินอยางเปนธรรม อาทิเชน ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีท่ีดิน การ

พัฒนาใหมีคณะกรรมการระดับชาติในการจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินเพ่ือดูแลความเปนธรรมแก

ประชาชนจากการใชประโยชนและการบริหารจัดการท่ีดิน เปนตน 

  เรงสํารวจและจัดทําแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐใหชัดเจน  ครอบคลุมและเปน

มาตรฐานเดียวกัน  เพ่ือลดปญหาความขัดแยงท่ีดินระหวางรัฐและเอกชน  และใหมีแผนท่ีท่ีมี

มาตรฐานเดียวกันในหนวยงานท่ีเก่ียวของ  พัฒนาเครือขายระบบฐานขอมูลการถือครองท่ีดินเพ่ือให

หนวยงานตางๆ สามารถเชื่อมโยงถึงกันได  รวมท้ังการพัฒนากลไกหรือชองทางท่ีประชาชนสามารถ

เขาถึงระบบฐานขอมูลการถือครองท่ีดินไดสะดวกและงาย  เพ่ือใหสามารถตรวจสอบสถานภาพท่ีดินท่ี

ถือครองอยูได 

 2. ระยะปานกลาง  

  พัฒนากลไก ชองทาง และรูปแบบการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียและภาคี

เครือขายท่ีเก่ียวของในการติดตาม ตรวจสอบการบริหารจัดการท่ีดิน สนับสนุนใหชุมชนทองถ่ินมีสวน

รวมในการจัดทําแผนท่ีมือ ท่ีแสดงพ้ืนท่ีการถือครองท่ีดินของชุมชนรวมกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

เพ่ือรวมปองกันและแกไขปญหาบุกรุกท่ีดินของรัฐ 57

143 พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดินใหรูปธรรม

โดยเร็ว โดยเฉพาะการจัดท่ีดินทํากินใหแกคนยากจน ผูมีสวนไดเสียท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค

                                                           
141อํานาจ วงศบัณฑิต, กฎหมายส่ิงแวดลอม, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 

2550), หนา 55-56. 
142แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ.2555-2559, เรื่องเดิม. 
143สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, สํานักงานแกไขปญหาการ

บุกรุกท่ีดินของรัฐ, เรื่องเดิม, หนา 17. 
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วิชาการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และชุมชนรวมในการดําเนินการเพ่ือใหการกระจายการถือครอง

ท่ีดินเปนธรรมและยั่งยืน 

  จะเห็นไดวา นโยบายแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ และ

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดวางกรอบแนวทางในการบริหารจัดการท่ีดินเพ่ือใหการใชประโยชน

ท่ีดินอยางเหมาะสม  รวมท้ังสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนผูมีสวนไดเสียในการเขารวมในการ

ดําเนินการของหนวยงานของรัฐอยางเปนรูปธรรม  ซ่ึงเปนแนวทางในการแกไขปญหาและบริหาร

จัดการท่ีดินไดอยางยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ําในการถือครองท่ีดินและตอบสนองความตองการของ

ประชาชนอยางสูงสุด 

 3.2.4.2  อํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการท่ีดินตามกฎหมาย 

 การบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ ขององคปกครองสวนทองถ่ิน กฎหมายไดกําหนด

อํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐไวดังตอไปนี้ 

 1) การบริหารจัดการท่ีดินขององคกรปกครองทองถ่ินตาม หลักการ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

 ตามหลักการ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ให

ความสําคัญเปนอยางมากแกการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังในดานการ

กําหนดนโยบาย การปกครอง และการบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง การ

จัดบริการสาธารณะ และการคุมครองดูและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่วแวดลอม โดยมีบัญญัติไวเกือบ 

10 มาตรา ในหมด 9 วาดวยการปกครองสวนทองถ่ิน มาตรา 284 บัญญัติใหมีการพัฒนาการกระจาย

อํานาจเพ่ิมข้ึนแกทองถ่ินอยางตอเนื่อง และใหมีกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 

ในดานการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีมากข้ึนในการจัดการทรัพยากร  

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มาตรา 290 ไดวางหลักไวดังนี้  

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีอํานาจหนาท่ีสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมตามท่ีกฎหมายบัญญัติกฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

 1. การจัดการบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ี 

 2. การเขาไปมีสวนรวมในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมท่ีอยูนอกเขตพ้ืนท่ี เฉพาะในกรณีท่ีอาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี

ของตน 

 3. การมีสวนรวมในการพิจารณาเพ่ือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอก

เขตพ้ืนท่ีซ่ึงอาจมีผลกระทบตอคุณภาพ สิ่งแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของระชาชนในพ้ืนท่ี 
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 4. การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน 

 รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีบทบัญญัติหลายประการท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ซ่ึงรวมถึงการอนุรักษ การใชประโยชน

จากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ท้ังยังมีบทบัญญัติท่ีใหความสําคัญแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โดยกําหนดใหตองกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดบริการสาธารณะดาน

ตางๆ อันรวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 การบริหารจัดการท่ีดินของรัฐตาม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ

ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 อาศัยอํานาจตามมาตรา 44 ซ่ึงไดวางหลักการวา ในกรณีท่ีหัวหนาคณะ

รักษาความสงบแหงชาติเห็นเปนการ จําเปน  ใหหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติโดยความ

เห็นชอบของคณะรักษาความสงบแหงชาติมี อํานาจสั่งการ ระงับยับยั้ง หรือกร ะทําการใดๆ ได ไมวา

การกระทํานั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ และใหถือวา คําสั่ง

หรือการกระ ทํา รวมท้ังการปฏิบัติตาม คําสั่งดังกลาวชอบดวยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้  ฉะนั้น 

หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวออก

คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี 4/2558 เก่ียวกับมาตรการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การบังคับใชกฎหมายท่ีคุมครองประโยชนสาธารณะ เชน ปองกันการบุกรุกท่ีสาธารณะ ปาสงวน

แหงชาติอุทยานแหงชาติ การใชประโยชนในพ้ืนท่ีสาธารณะกีดขวางทางจราจร  และออกคําสั่งฉบับท่ี 

36/2559 เรื่อง มาตรการในการแกไขปญหาการครอบครองท่ีดิน ในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

โดยมิชอบกฎหมาย  โดยใหบุคคลมารายงานตัวตอเจาหนาท่ีหรือสงมอบเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการ

ครอบครองและการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีเปาหมาย รวมท้ังยึดคืนท่ีดินท่ีไมไดทําประโยชนตามการ

ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

 จะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 

2557 ใหความสําคัญในการบริหารจัดการท่ีดิน เนื่องจาก ปจจุบันยังคงมีการกร ะทําท่ีเปนการฝาฝน

บทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีคุมครอง  ประโยชนสาธารณะและประชาชนโดยสวนรวมเปนจํา นวนมาก 

และการบังคับใชกฎหมายยังเปนไป  อยางไมเครงครัดและไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร สงผลใหเปน

อุปสรรคตอการไดรับความเดือดรอน  ในการใชชีวิตประจําวัน เปนตน จึงเปนการสมควรท่ีจะกํา หนด

มาตรการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับ  ใชกฎหมายใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมายนั้น

ในกรณีท่ีมีความจําเปนเพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายท่ีคุมครองประโยชนสาธารณะ  และประชาชนโดย

สวนรวมเปนไปอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพ 

http://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-head-order4-2558.pdf
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-head-order36-2559.pdf
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-head-order36-2559.pdf
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    การบริหารจัดการท่ีดินของรัฐตาม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ

ลงประชามติ) พุทธศักราช 2559144 มาตรา 72 ระบุวา รัฐพึงดําเนินการเก่ียวกับท่ีดิน.  . . โดย         

1. วางแผนการใชท่ีดินของประเทศใหเหมาะสมกับสภาพของพ้ืนท่ีและศักยภาพของท่ีดินตาม

หลักการพัฒนาอยางยั่งยืน 2. จัดใหมีการวางผังเมืองทุกระดับและบังคับการใหเปนไปตามผังเมือง

อยางมีประสิทธิภาพ รวมตลอดท้ังพัฒนาเมืองใหมีความเจริญโดยสอดคลองกับความตองการของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 3. จัดใหมีมาตรการกระจายการถือครองท่ีดินเพ่ือใหประชาชนสามารถมีท่ีทํากินได

อยางท่ัวถึงและเปนธรรม มาตรา 73 ระบุวา รัฐพึงจัดใหมีมาตรการหรือกลไกท่ีชวยใหเกษตรกร

ประกอบเกษตรกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดผลผลิตท่ีมีปริมาณและคุณภาพสูง มีความปลอดภัย 

โดยใชตนทุนต่ํา และสามารถแขงขันในตลาดได  และพึงชวยเหลือเกษตรกรผูยากไรใหมีท่ีทํากิน โดย

การปฏิรูปท่ีดินหรือวิธีอ่ืนใด 

 ท้ังนี้เม่ือเทียบกับรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช  2540 มาตรา 46 บุคคลซ่ึง

รวมกันเปนชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษ หรือฟนฟูจารีต ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะ

หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของชาติและมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืนท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติ มาตรา 84 รัฐตองจัดระบบการถือครองท่ีดินและการใชท่ีดินอยางเหมาะสม  จัดหาแหลงน้ํา

เพ่ือเกษตรกรรมใหเกษตรกรอยางท่ัวถึง และรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิตและ

การตลาดสินคาเกษตรใหไดรับผล ตอบแทนสูงสุด รวมท้ังสงเสริมการรวมตัวของเกษตรกรเพ่ือ

วางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550 มาตรา  66 ระบุ

วา บุคคลซ่ึงรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถ่ิน หรือชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม ยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟู

จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของชาติ  และมีสวนรวมในการ

จัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม รวมท้ังความ

หลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน มาตรา 85 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานท่ีดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้  1. กําหนดหลักเกณฑการใชท่ีดินใหครอบคลุมท่ัว

ประเทศ โดยใหคํานึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ท้ังผืนดิน ผืนน้ํา วิถีชีวิตของ

ชุมชนทองถ่ินและการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ และกําหนดมาตรฐานการใช

ท่ีดินอยางยั่งยืน โดยตองใหประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากหลักเกณฑการใชท่ีดินนั้นมีสวน

รวมในการตัดสินใจดวย  2. กระจายการถือครองท่ีดินอยางเปนธรรมและดําเนินการใหเกษตรกรมี

                                                           
144รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ) พุทธศักราช 2559, ราชกิจจา 

นุเบกษา 131, 55 ฉบับกฤษฎีกา (22 กรกฎาคม 2557), หนา 19-23. 



98 

 

กรรมสิทธิ์หรือสิทธิในท่ีดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมอยางท่ัวถึงโดยการปฏิรูปท่ีดินหรือวิธีอ่ืน  รวมท้ัง

จัดหาแหลงน้ําเพ่ือใหเกษตรกรมีน้ําใชอยางพอเพียงและเหมาะสมแกการเกษตร  3. จัดใหมีการวางผัง

เมือง พัฒนา และดําเนินการตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือประโยชนในการ

ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

 อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับลง

ประชามติ) พุทธศักราช 2559 โดยเฉพาะประเด็นการลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรม 

โดยเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญกอนหนา 2 ฉบับ คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  

2540 กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซ่ึงคอนขางชัดเจนวาจะไมมีประเด็น

เรื่องการสงเสริมและรับรองสิทธิเกษตรกร สิทธิชุมชนในการเขาถึงและมีสวนรวมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติอยางเสมอภาค และการกระจายการถือครองท่ีดินเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและ

สรางความเปนธรรมในสังคม หรือแมวามีบางประเด็นถูกระบุเอาไวแตก็ดูจะใหน้ําหนักและ

ความสําคัญลดนอยลง 

 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและกระจายอํานาจใหแกองคปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542145 

 เนื่องจากมาตรา 290 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 

2550 ไดบัญญัติใหมีกฎหมายกําหนดแผนและกระจายอํานาจเพ่ือพัฒนา การกระจายอํานาจ ใหแก

ทองถ่ินอยางตอเนื่อง จึงไดจัดทํากฎหมายฉบับดังกลาวข้ึนโดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

 (1) ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการการ

กระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” ประกอบดวย 

 นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

เปนประธานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง

มหาดไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคม

แหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ละอธิบดีกรมการปกครอง 

 ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวนสิบสองคน ประกอบดวย 

ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดสองคน ผูบริหารเทศบาลสามคน ผูบริหารองคการบริหารสวน

ตําบลหาคน และผูบริหารกรุงเทพมหานคร ผูบริหารเมืองพัทยา หรือผูบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอ่ืน ท่ีมีกฎหมายจัดตั้งข้ึน รวมสองคน ท้ังนี้ โดยใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตละ

ประเภท 

                                                           
145นันทวัฒน  บรมานันท, การปกครองทองถิ่น, หนา 30. 
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 ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสองคน ประกอบดวยบุคคล ซ่ึงมีความรู ความ

เชี่ยวชาญ ในดานการบริหารราชการแผนดิน ดานการพัฒนาทองถ่ิน ดานเศรษฐศาสตร ดานการ

ปกครองสวนทองถ่ิน ในสาขารัฐศาสตร หรือรัฐประศาสนศาสตร และดานกฎหมาย ท้ังนี้ การสรรหา

ผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนด 

 (2) คณะกรรมการมีอํานาจ และหนาท่ีหลัก ดังตอไปนี้60

146 

 จัดทําแผนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ

แผนปฏิบัติการเพ่ือขอความเห็นชอบ จากคณะรัฐมนตรี และรายงานตอรัฐสภากําหนดการจัดบริการ

สาธารณะ ตามอํานาจ และหนาท่ีระหวางรัฐ กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเองปรับปรุงสัดสวนภาษี และอากร และรายได ระหวางรัฐกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเอง โดยคํานึงถึงภาระหนาท่ีของ

รัฐ กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเองเปนสําคัญ 

  กําหนดหลักเกณฑ และข้ันตอนการถายโอนภารกิจ จากราชการ

สวนกลางและราชการสวนภูมิภาค ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินประสานการถายโอนขาราชการ

สวนทองถ่ิน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ระหวางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินกับคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสอดคลองกับการ

กําหนดอํานาจ และหนาท่ีการจัดสรรภาษี และอากรเงินอุดหนุน เงินงบประมาณท่ีราชการสวนกลาง 

โอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการถายโอนภารกิจใหขอเสนอแนะ ในเรื่องตางๆ ท่ี

เก่ียวของกับการกระจายอํานาจ เพ่ือใหการกระจายอํานาจเปนไปตามแผนฯ ท่ีวางไว เชน มาตรการ

ดานการเงิน การคลัง การภาษีอากร การตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง

ประกาศการจัดระบบตรวจสอบ และการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน เปนตน 

 (3) จัดทําแผนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในการจัดทําแผนดังกลาว ใหดําเนินการท่ีจําเปน คือใหดําเนินการถายโอนภารกิจการใหบริการ

สาธารณะ ท่ีรัฐดําเนินการอยูใหเสร็จสิ้น ภายในสี่ป หากยังไมแลวเสร็จภายในสี่ป ใหรัฐทําหนาท่ี

ประสานความรวมมือ และชวยเหลือทองถ่ิน ใหถายโอนภารกิจใหแลวเสร็จ ภายในสิบป  กําหนดการ

จัดสรรภาษี และอากรเงินอุดหนุน และรายไดอ่ืน ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใน ป พ.ศ.2544

ไมนอยกวารอยละยี่สิบ ของรายไดรัฐบาล และในป พ.ศ.2549 ไมนอยกวารอยละสามสิบหา ของ

รายไดรัฐบาล ใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ พิจารณาทบทวนแผนการกระจายอํานาจฯ ทุก

ระยะเวลาไมเกินหาป 

                                                           
146นันทวัฒน บรมานันท และแกวคํา ไกรสรพงษ, เรื่องเดิม, หนา 58. 
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 (4) จัดทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจ 

ตามแผนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

 กําหนดรายละเอียดของอํานาจหนาท่ี ในการใหบริการสาธารณะท่ี

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตละรูปแบบจะตองกระทํากําหนดหลักเกณฑ และวิธีดําเนินการในการ

จัดสรรสัดสวนภาษี และอากรใหเพียงพอเสนอใหแกไข หรือจัดใหมีกฎหมายท่ีจําเปน เพ่ือให

ดําเนินการไดตามแผนจัดระบบการบริหาร และการบริหารงานบุคคล ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แผนปฏิบัติการฯ ตองกําหนดรายละเอียด และกําหนดหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ รวมท้ัง

ระยะเวลาในการดําเนินการ ใหชัดเจนดวย 

 (5) การกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ 

 ไดมีการกําหนดใหเทศบาลเมืองพัทยา และ อบต. มีอํานาจและหนาท่ี

ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของประชาชน ในทองถ่ินของตนเอง ตามมาตรา 16

นอกจากนี้กําหนดให อบจ. และ กทม. มีอํานาจ และหนาท่ีตามมาตรา 17 และ 18 ตามลําดับ 

 ระบบบริการสาธารณะดังกลาว เชน การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ

ตนเอง กา รจัดใหมี และบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา การสาธารณูปโภค การ

สาธารณูปการ การสงเสริมการฝก และประกอบอาชีพ การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน การ

สงเสริมการทองเท่ียว การจัดการศึกษา การสาธารณะ การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

การสงเสริมกีฬา การควบคุมการเลี้ยงสัตว และการฆาสัตว การผังเมือง การรักษาความสงบเรียบรอย

การสงเสริมและสนับสนุนการปองกัน และรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน เปนตน

นอกจากนี้ยังกําหนดอํานาจ และหนาท่ีให อบจ. เชน การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การ

รักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติดตอ การจัดใหมีพิพิธภัณฑ และหอจดหมายเหตุ การ

ปองกัน และบรรเทาสาธารณะภัย การขนสงมวลชน และการวิศวกรรมจราจร เปนตน 

 (6) การจัดสรรสวนภาษี และอากร 

 ไดกําหนดให เทศบาล เมืองพัทยา และ อบต. อาจมีรายไดจากภาษี 

และอากร คาธรรมเนียม และเงินรายได เชน ภาษีโรงเรือน และท่ีดิน ภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีปาย ภาษี

มูลคาเพ่ิม คาภาคหลวงปโตรเลียม คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาปรับตามกฎหมาย เปนตน 
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 3) ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.249761

147 

 ตามบทบัญญัติมาตรา 8 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน บัญญัติวา  

 

บรรดาท่ีดินท้ังหลายอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน

นั้น ถาไมมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอ่ืนใหอธิบดีมีอํานาจ

หนาท่ีดูแลและดําเนินการคุมครองปองกันไดตามสมควรแก

กรณี อํานาจหนาท่ีดังกลาว รัฐมนตรีจะมอบหมายใหทบวง

การเมืองอ่ืนเปนผูใชก็ได 

 

 จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวากฎหมายกําหนดใหอธิบดีท่ีดินและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจหนาท่ีดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดินของรัฐ โดยท่ีดิน

ของรัฐก็คือท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือทรัพยสินของแผนดิน และไมมีกฎหมาย

กําหนดใหอํานาจไวเปนอยางอ่ืน ซ่ึงจะแยกพิจารณาตามประเภทของท่ีดินดังนี้ 

 ท่ีดินประเภทท่ี 1 คือ ท่ีดินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 62

148 

มาตรา1304 (1) คือ ท่ีดินรกรางวางเปลา ท่ีเอกชนไมเคยมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในท่ีดิน

ดังกลาวโดยชอบดวยกฎหมายมากอน  เดิมไมมีกฎหมายบัญญัติไวเปนพิเศษวาผูใดมีอํานาจหนาท่ี

ดูแลรักษา จึงเปนหนาท่ีของอธิบดีกรมท่ีดิน แตปจจุบันอํานาจหนาท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยไดมอบหมายใหทบวงการเมืองใหทบวงการเมืองอ่ืนเปนผูใชอํานาจแทนอธิบดีกรม

ท่ีดิน ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 12/2543 ลงวันท่ี 1 มกราคม 2543 63

149 โดยมอบอํานาจให     

1. กรุงเทพมหานคร ภายในกรุงเทพมหานคร 2 . จังหวัดภายในเขตจังหวัด แตนอกเขตเทศบาล

สุขาภิบาล และองคการบริหารสวนตําบลของจังหวัดนั้นๆ 3 . เมืองพัทยา ภายในเขตเมืองพัทยา      

                                                           
147ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497, ราชกิจจานุเบกษา 71, 78 ฉบับพิเศษ  

(8 พฤศจิกายน 2497), หนา 3. 
148ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พ.ศ.2558, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับท่ี 22 พ.ศ.2558 

132, 104 (5 พฤศจิกายน 2558), หนา 215. 
149กระทรวงมหาดไทย, คําสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 12/2543 เรื่อง มอบอํานาจใหทบวงการ 

เมืองอ่ืนมีหนาท่ีดูแลและดําเนินการคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือ

ทรัพยสินของแผนดิน 1 มกราคม 2543, คนวันท่ี 18 มีนาคม 2559 จาก http://www.dla.go.th/ 

work/e_book/eb1/std210550/27/4.pdf 
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4. เทศบาล ภายในเขตเทศบาล  5. องคการบริหารสวนตําบล ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล

นั้นๆ ดังนั้น ท่ีดินประเภทนี้จึงไมอยูในอํานาจของอธิบดีกรมท่ีดินอีกตอไป 

 “ท่ีดินท่ีมีผูทอดท้ิง” หมายถึงท่ีดินซ่ึงเอกชนมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิ

ครอบครองในท่ีดินอยูแลว แตไดทอดท้ิงไปไมทําประโยชนหรือปลอยใหรกรางวางเปลาติดตอกัน

ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด คือ 10 ป สําหรับท่ีดินมีโฉนด หรือ 5 ป สําหรับท่ีดินท่ีมีหนังสือ

รับรองการทําประโยชน ตามมาตรา 6 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน 64

150 โดยท่ีดินดังกลาวกฎหมาย

กําหนดใหเปนอํานาจของอธิบดีกรมท่ีดิน ดังนั้น อธิบดีกรมท่ีดินจึงเปนผูดูแลรักษาและคุมครอง

รวมท้ังบริหารจัดการท่ีดินท่ีมีผูผูทอดท้ิงเพียงคนเดียว 

 สรุปไดวา ท่ีดินสาธารณสมบัติของแผนดิน การบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ

ประเภทท่ี 1 โดยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดินดังกลาว อาจเปนอํานาจหนาท่ีของอธิบดี

กรมท่ีดิน หรือหนวยงานทางปกครองอ่ืนของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงข้ึนอยูกับขอเท็จจริงวาท่ีดิน

ดังกลาวกลับมาเปนของแผนดินนั้นมีกฎหมายกําหนดอํานาจหนาท่ีการจัดการไวโดยเฉพาะ 

 ท่ีดินประเภทท่ี 2 คือ ท่ีดินตามประมวลแพงและพาณิชย มาตรา 1304  (2) 

ซ่ึงบัญญัติวา “ทรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เปนตนวา ท่ีชายตลิ่ง ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบ” 

ท่ีดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันถือเปนสาธารณสมบัติของแผนประเภทท่ีหนึ่งตามความในมาตรา 8 

แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน แตเนื่องจากท่ีดินประเภทดังกลาวมีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดไว เปน

อยางอ่ืน จึงทําใหอธิบดีกรมท่ีดินไมมีอํานาจหนาท่ีดูแลรักษาท่ีดินดังกลาว ไดแก พระราชบัญญัติ

ปกครองทองท่ี พุทธศักราช 2457 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี ( ฉบับท่ี 

11) พ.ศ.255165

151 บัญญัติวา “นายอําเภอมีหนาท่ีรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดูแลรักษา

ละคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกัน และสิ่งซ่ึง

เปนสาธารณประโยชนอ่ืน อันอยูในเขตอําเภอ” 

 วรรคสอง “นายอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีอํานาจใชหรือ

ยินยอมใหบุคคลอ่ืนใชท่ีดินตามวรรคหนึ่ง เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดและ

ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายท่ีดินและกฎหมายท่ีเก่ียวของ” 

 ซ่ึงอาจกลาวไดวาท่ีดินหรือทรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน

กระทรวงมหาดไทยเปนผูมีอํานาจหนาท่ีดูแลรักษาและคุมครองปองกันโดยตรง แตอยางไรก็ตา ม

ภายในกระทรวงมหาดไทยเองก็กําหนดใหหลายหนวยงานเปนผูมีอํานาจหนาท่ีดูแลรักษาและคุมครอง

ท่ีดินของรัฐอีกหลายหนวยงาน ดังนี้ 

                                                           
150มาตรา 6 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 
151พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2551, เรื่องเดิม, หนา 96. 
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 (1) กระทรวงมหาดไทย 

 กระทรวงมหาดไทยจะเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีควบคุม กํากับดูแลให

หนวยงานท่ีมีหนาท่ีดูแลรักษาท่ีสาธารณประโยชนดําเนินการไปตามระเบียบ กฎหมาย นโยบายแหง

รัฐ วางนโยบาย แนวปฏิบัติ อนุมัติ อนุญาตเก่ียวกับท่ีสาธารณประโยชนตามท่ีกฎหมายกําหนด

ตลอดจนออกกฎ ระเบียบ และกฎหมายเก่ียวกับท่ีสาธารณประโยชน 

 (2) กรมการปกครอง 

 กรมการปกครองเปนหนวยงานท่ีควบคุม กํากับ ดูแลหนวยงานใน

สังกัดดําเนินการเก่ียวกับท่ีสาธารณประโยชน และท่ีสาธารณะประจําตําบลและหมูบานใหเปนไปตาม

ระเบียบกฎหมายและนโยบายของรัฐและกระทรวงมหาดไทย 

 (3) กรมท่ีดิน 

 กรมท่ีดินมีอํานาจหนาท่ีบริหารจัดการท่ีดินของรัฐตามประมวล

กฎหมายท่ีดินใหเปนไปอยางมีประสิทธิและเกิดประโยชนสูงสุด  เชน ดําเนินการออกหนังสือสําคัญ

สําหรับท่ีหลวงตามมาตรา 8 ตรี แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน ดําเนินการในเรื่องการขอใชขอถอน

สภาพ ขอข้ึนทะเบียน การจัดหาผลประโยชน การขอสัมปทาน และการสงวนหรือหวงหามท่ีดินของ

รัฐ การดําเนินการในเรื่องขอเปลี่ยนสภาพท่ีดิน อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใช

รวมกันจากการใชเพ่ือประโยชนอยางหนึ่งเปนอีกอยางหนึ่ง 

 (4) จังหวัด 

 จังหวัดท่ีอํานาจหนาท่ีควบคุม กํากับ ดูแล ใหหนวยงานในสังกัด

ดําเนินการเก่ียวกับท่ีสาธารณประโยชน และท่ีสาธารณะประจําตําบลและหมูบานใหเปนไปตาม

ระเบียบกฎหมายและนโยบายของรัฐและกระทรวงมหาดไทย ในฐานเปนหนวยราชการสวนภูมิภาค 

 (5) อําเภอ 

กฎหมายกําหนดใหอํานาจนายอําเภอในการดูแลรักษาและคุมครอง

ปองกันท่ีสาธารณประโยชน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ีพุทธศักราช 2457 ซ่ึงจะเห็น

ไดจากหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี  มท 0409/1394 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2528 เรื่อง กําหนด

มาตรการปองกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน หนังสือกรมการปกครอง  ท่ี มท 0409/ว.490 ลงวันท่ี 

13 มิถุนายน 2529 เรื่อง การบริหารเก่ียวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและ

คุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ.2544 

 (6) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีในการดูแลรักษาและ

คุมครองปองกันท่ีดินสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันและสิ่งซ่ึงเปน
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สาธารณประโยชนอ่ืน อันอยูในเขตทองท่ีตามมาตรา 122 แหงพระราชบัญญัติปกครองทองท่ี

พุทธศักราช 2457 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2551  

 ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมวาจะเปนองคการบริหารสวน

ตําบล เทศบาลเมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ตางก็มีหนาท่ีในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐตาม

พระราชบัญญัติดังกลาว แตอยางไรก็ตามยังมีพระราชบัญญัติขององคกรเฉพาะพระราชบัญญัติของ

องคกรเฉพาะท่ีกําหนดเรื่องอํานาจหนาท่ีไวดวย ไดแก 

 4) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 

 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ได

บัญญัติเรื่องอํานาจในการบริหารจัดการท่ีดินสาธารณประโยชนหรือท่ีดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันไว

ในมาตรา 68 (3) บัญญัติไววา “การคุมครองและดูแลรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของ

แผนดิน. . . ” นอกจากนี้ยังปรากฏตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครอง

ปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ .2544 และบัญญัติกําหนดแผนข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (27) ซ่ึงกําหนดใหเทศบาล เมือง

พัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ

ประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตนและในเรื่องการดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

 5) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ไดบัญญัติเรื่องอํานาจในการ

บริหารจัดการท่ีดินสาธารณประโยชนหรือท่ีดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันไวในมาตรา 50  (2) บัญญัติ

วา ”ใหเทศบาลมีหนาท่ีจัดใหมีและบํารุงรักษา ทางน้ํา ทางบก” และมาตรา 53  (5) บัญญัติวา “ให

เทศบาลเมือง เทศบาลนครมีหนาท่ีอยางเดียวกับเทศบาลตําบล”จะเห็นไดวา กฎหมายไดใหอํานาจ

หนาท่ีบริหารจัดการท่ีดินของรัฐแกเท ศบาลเพียงการดูแลรักษาและปกปองท่ีดินสาธารณสมบัติของ

แผนภายในทองท่ีท่ีรับผิดชอบ 

 6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 

 ไดบัญญัติเรื่องอํานาจในการบริหารจัดการท่ีดินสาธารณประโยชนหรือท่ีดิน

สําหรับพลเมืองใชรวมกันไวในมาตรา 68 ซ่ึงบัญญัติวา  “ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติแหงระเบียบ

กฎหมายเมืองพัทยามีอํานาจหนาท่ีดําเนินการในเขตเมืองพัทยาในเรื่องดังตอไปนี้ ( 3) การคุมครอง

และดูแลรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน” 

สรุปไดวา ท้ังองคการบริหารสวนตําบล  เทศบาล และเทศบาลเมืองพัทยา    

ซ่ึงเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของ

แผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันตามมาตรา 1304 (2) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงอยู

ในเขตทองท่ีนั้นๆ ตามพระราชบัญญัติดังกลาวมาขางตน 
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 7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกัน

ท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ.

2553 

 (1) เรื่องการระวังชี้และรับรองแนวเขต 

 (1.1) อํานาจในการระวังชี้และรับรองแนวเขตท่ีดิน 66

152 ดังนั้น 

ในกรณีท่ีตองลงนามรับรองแนวเขตท่ีดินในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ประเภทท่ีรกรางวางเปลา

และประเภทท่ีสาธารณประโยชน) นายอําเภอทองท่ีตองลงนามรวมกับ นายก องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเชน ในเขตเทศบาลคือ นายกเทศมนตรี ในเขต อบต. คือ นายก อบต.  

 (1.2) หนาท่ีในการระวังชี้และรับรองแนวเขต  (ตามระเบียบฯ 

กรมท่ีดินนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองลงนามรวมกับนายอําเภอในการรับรองระวังแนวเขต

ท่ีดินเอกสารสิทธิ์ท่ีติดท่ีดินสาธารณะ) 

 (1.3) หนาท่ีในการจัดทําทะเบียนท่ีดิ นสาธารณประโยชน 

จํานวน 4 ชุด ตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด รวมกับนายอําเภอและใหเก็บรักษาไวท่ีอําเภอ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักงานท่ีดินจังหวัดและกรมท่ีดิน แหงละ 1 ชุด ตามขอ 10 แหง แหง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของ

แผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ.2553 

 (1.4) หนาท่ีใหขอเท็จจริงและความเห็นกรณีทะเบียนท่ีดิน67

153 

สาธารณประโยชนผิดพลาดคลาดเคลื่อน  ใหสํานักงานท่ีดินจังหวัด เพ่ือกระทรวงมหาดไทยพิจารณา

สั่งการ ใหแกไขหรือจําหนายรายการทะเบียนท่ีดินสาธารณประโยชน ตามขอ 11 วรรคสาม แหง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของ

แผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ.2553 

 (1.5) หนาท่ีตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับท่ีดินตามขอ 12 แหง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของ

แผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ.2553 

 

 

                                                           
152วสันต วรรณวโรทร, มาตรฐานการดูแลรักษาท่ีสาธารณประโยชน, คนวันท่ี 18 มีนาคม 

2559 จาก http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/27/27.htm  
153อนุชา ฮุนสวัสดิกุล, คดีปกครองท่ีสําคัญเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น, คนวันท่ี 

18 มีนาคม 2559 จาก https://www.gotoknow.org/posts/520799 

http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/27/27.htm
https://www.gotoknow.org/posts/520799
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 (1.6) หนาท่ีออกคาใชจายในการดําเนินการกรณีท่ีมีขอพิพาท

หรือคดีเก่ียวกับท่ีดิน ตาม ขอ 13 แหง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครอง

ปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ.2553 บัญญัติวา  

 

คาใชจายในการดําเนินการดูแลรักษาและ

คุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของ

แผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน เชน การ

ออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง การตรวจสอบ

หนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง การดําเนินคดีกรณีมีขอ

พิพาท การรังวัดทําแผนท่ี การจัดทําทะเบียนท่ีดิน

สาธารณประโยชน รวมท้ังคาใชจายอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ 

ใหเบิกจายจากงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

 

 (2) เรื่องการฟองรองดําเนินคดีแกผูฝาฝน 

 (2.1) อํานาจดําเนินคดีแกผูฝาฝน 68

154 (รวมเปนโจทกรวมกับ

นายอําเภอ)  หนาท่ีเปนผูดําเนินการระงับขอพิพาทหรือรองทุกขกลาวโทษภายในสามสิบวัน นับแตรู

เหตุแหงขอพิพาทหรือคดี ขอ 6 วรรคสอง แหงระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและ

คุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ.2553 

 (2.2) หนาท่ีในการฟองรองดําเนินคดีแกผูฝาฝน  (รวมถึงเรื่อง

การบุกรุกดวย) เปนโจทกรวมกับนายอําเภอในการฟองรองคดี 

 (3) เรื่องการอนุญาตใหใชประโยชน 

 (3.1) อํานาจในการใหความเห็น เพ่ือใชประกอบการอนุญาตให

ใชประโยชนเก่ียวกับท่ีดินของรัฐ กรณีเอกชนขอใชประโยชนในท่ีดินของรัฐ  ตามมาตรา 9 หรือมาตรา 

12 แหง ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

 (3.2) อํานาจขออนุญาตใชประโยชนในท่ีดินของรัฐ เพ่ือ

ประโยชนในทางราชการ เชน ใชเพ่ือกอสรางสํานักงาน ในฐานะ “ทบวงการเมือง" ตาม มาตรา 8 ทวิ 

แหง ประมวลกฎหมาย ท่ีดิน ประกอบดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

อนุญาตใหทบวงการเมืองใชท่ีดินของรัฐเพ่ือประโยชนในราชการ 

                                                           
154วสันต วรรณวโรทร, เรื่องเดิม.  
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 (3.3) อํานาจขอเปลี่ยนสภาพการใชท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของ

แผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน จากการใชเพ่ือประโยชนอยางหนึ่งเปนอีกอยางหนึ่ง  ตามขอ 9 แหง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของ

แผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ.2553 

 จะเห็นไดวา นายอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีอํานาจใช

หรือยินยอมใหบุคคลอ่ืนใชท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ขอ 7 

แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติ

ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. 2553 ฉะนั้น กรณีท่ีองคปกครองสวนทองถ่ิน นําท่ีดินของ

รัฐไปอนุญาตใหเอกชนผูหนึ่งผูใดใชประโยชนจึงเปนการไมถูกตอง หากเกิดความเสียหายตอผูขอใช

หรือตอท่ีดินของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จะตองรับผิดชอบเปนสวนตัว และจะตองรับผิดชอบ

ทางวินัย และทางละเมิด หรืออาจจะตองรับผิดในทางอาญาดวย 

 8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกัน

ท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ.2553 

 ตาม ขอ 7 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและ

คุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. 2553 บัญญัติ 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและ

คุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับ

พลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. 2553 เปนกฎหมายและระเบียบท่ี

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการดูแลรักษา

และคุมครองท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน จัดทํา

ทะเบียนท่ีดิน ปองกันชี้ระวังแนวเขต ตรวจสอบขอเท็จจริง

เก่ียวกับท่ีท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับ

พลเมืองใชรวมกัน หรือดําเนินการกับผูบุกรุกท่ีสาธารณะ

ประโยชนหรือท่ีรกรางวางเปลา 

 

 จะเห็นไดวา ทองถ่ินไมมีอํานาจอนุญาตใหผูใดใชประโยชนในท่ีดิน

สาธารณะได มีหนาท่ีเพียง “ดูแลรักษาและคุมครองปองกัน ” เทานั้น ฉะนั้น การอนุญาตใหเอกชน

กอสรางลวงล้ําท่ีสาธารณประโยชน โดยเฉพาะทางน้ํา ตองขออนุญาตตอผูมีอํานาจ ซ่ึงหากเปนทางน้ํา

อ่ืน(ท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดินประเภทพลเมืองใชรวมกัน) ผูอนุญาตก็คือ “ผูวาราชการจังหวัด” 
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หากเปน “แมน้ําลําคลองและท่ีดินริมแหลงน้ําสาธารณะท่ีเปนท่ีชายตลิ่งท่ีน้ําทวมถึง ” ก็เปนอํานาจ

ของ “กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี (หรือกรมเจาทา)” 

 9) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 

 อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของกับการผังเมืองระบุ

เอาไวในมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ซ่ึงสรุปอํานาจหนาท่ีท่ีเก่ียวของไดดังนี้ 

 (1) อํานาจหนาท่ีทางตรง ไดแก การผังเมืองและการควบคุมอาคาร 

 (2) อํานาจหนาท่ีทางออม ไดแก 

 (2.1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 

 (2.2) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ และการ

สาธารณูปการ 

 (2.3) การบํารุงรักษาศิลปะ ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรม

อันดีของทองถ่ิน 

 (2.4) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับท่ี

อยูอาศัย 

 (2.5) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอน หยอนใจ 

 (2.6) การขนสง และการวิศวกรรมจราจร 

 (2.7) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปา

ไม ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ตาม พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 69

155 ในขอบัญญัติหมวด 3 การ

ความเก่ียวของของการผังเมืองกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินไว 2 มาตรา ดังนี้ 

 

มาตรา 18 เม่ือเห็นสมควรวางและจัดทําผังเมืองรวม  

ณ ทองท่ีใด สํานักผังเมืองจะวางและจัดทําผังเมืองรวมของ

ทองท่ีนั้นข้ึน หรือเจาพนักงานทองถ่ินของทองท่ีนั้นจะวางและ

จัดทําผังเมืองรวมในทองท่ีของตนข้ึนก็ได ในกรณีท่ีเจาพนักงาน

ทองถ่ินจะวางและจัดทําเองตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

ผังเมืองกอน . . . 

                                                           
155กรมโยธาธิการและผังเมือง, กองเผยแพรและประชาสัมพันธ, พระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ.2518 (กรุงเทพมหานคร: รําไทยเพรส, 2551), หนา 28. 
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มาตรา 19 เม่ือสํานักผังเมืองจะวางหรือจัดทําผังเมือง

รวมของทองท่ีใด ใหสํานักผังเมืองแจงใหเจาพนักงานทองถ่ิน

ของทองท่ีนั้นทราบ และใหเจาพนักงานทองถ่ินนั้นมาแสดง

ความคิดเห็นตอสํานักผังเมือง. . . 

 

 จากมาตรา 18 ใน พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ไดกําหนดผูมี

อํานาจหนาท่ีในการวางและจัดทําผังเมืองรวมเอาไว ดังนี้ 

1. กรมโยธาธิการและการผังเมืองวางและจัดทําในทองท่ีท่ีเห็นสมควร 

2. เจาพนักงานทองถ่ิน วางและจัดทําผังเมืองรวมในทองท่ีของตนเม่ือ

เห็นสมควร โดยไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการผังเมือง 

 “การผังเมือง” หมายความวา การวาง จัดทําและดําเนินการ ใหเปนไปตาม

ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวของหรือชนบท เพ่ือสรางหรือพัฒนา

เมืองหรือสวนของเมืองข้ึนใหม หรือแทนเมืองหรือสวนของเมืองท่ีไดรับความเสียหายเพ่ือใหมีหรือทํา

ใหดียิ่งข้ึนซ่ึงสุขลักษณะความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบความสวยงาม การใชประโยชนใน

ทรัพยสิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพ่ือสงเสริมการเศรษฐกิจ สังคม 

และสภาพแวดลอม เพ่ือดํารง รักษาหรือบูรณะสถานท่ีและวัตถุท่ีมีประโยชนหรือคุณคาในทาง

ศิลปกรรมสถาปตยกรรม ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี หรือเพ่ือบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิ

ประเทศท่ีงดงาม หรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ 70

156 

 1. แนวนโยบายแหงรัฐท่ีเก่ียวของกับการผังเมืองจากการท่ีรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดระบุถึง “แนวนโยบายดานท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม” เอาไวใน  

 

มาตรา 85 (1) กําหนดหลักเกณฑการใชท่ีดินให

ครอบคลุมท่ัวประเทศ โดยใหคํานึงถึงความสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ท้ังผืนดิน ผืนน้ํา วิถีชีวิตของ

ชุมชนทองถ่ิน และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางมี

ประสิทธิภาพและกําหนดมาตรฐานการใชท่ีดินอยางยั่งยืน โดย

                                                           
156สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ, คูมือวิธีการจัดทําแผนงาน/ โครงการใหเปนไป

ตามผังเมืองรวม (กรุงเทพมหานคร: กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2549), หนา 3. 
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ตองใหประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากหลักเกณฑการใช

ท่ีดินนั้นมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย 

 

 รวมถึงความใน มาตรา 85 (3) ท่ีวา “จัดใหมีการวางผังเมืองพัฒนาและ

ดําเนินการตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือประโยชนในการดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน” 

 2. ความสัมพันธระหวางการวางแผนและการวางผังเมืองความสัมพันธ

ระหวางการวางแผนกับการวางผังเมืองในระดับตางๆ นั้น เปนความสัมพันธกันของนโยบายและ

แผนพัฒนากับระดับของการวางผังเมือง  ซ่ึงปจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมือง สังกัด

กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเปนหนวยงานสําคัญท่ีมีบทบาทและหนาท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการผังเมือง

ของประเทศไทย ไดแบงรูปแบบของการวางผังแตละระดับเอาไว 3 รูปแบบ ดังนี้ 

 รูปแบบท่ี 1 ผังนโยบาย ประกอบดวย ผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค 

 รูปแบบท่ี 2 ผังบังคับใช ประกอบดวย ผังเมืองรวมจังหวัดผังเมืองรวม

เมือง/ชุมชน ผังเมืองเฉพาะ และผังการจัดรูปท่ีดิน 

 รูปแบบท่ี 3 ผังเสนอแนะ ประกอบดวย ผังการพัฒนาพ้ืนท่ีและผังชุมชน 

 3. ระดับของการวางผังท่ีเก่ียวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 71

157 มี   

4 ระดับ ดังนี้ 

 1) ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 72

158 คือ ผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน 

ระบบคมนาคมขนสงและโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืนๆ ในระดับเมืองและชุมชน โดยออกเปนกฎกระทรวงใช

บังคับตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 

 2) ผังเมืองชุมชน (เทศบาล) คือ ผังกําหนดแนวทางการใชประโยชน

ท่ีดิน ระบบโครงสรางพ้ืนฐานเบื้องตน เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาชุมชนท่ียังไมมีผังเมืองรวม อาจจะ

ออกเปนขอบัญญัติทองถ่ินใชบังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522  

                                                           
157สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ, คูมือข้ันตอนและวิธีการดําเนินการ วางและจัดทํา

ผังเมืองรวมเพ่ือประกาศกฎกระทรวงใชบังคับตอเนื่อง , คนวันท่ี 20 สิงหาคม 2559 จาก 

http://www.dpt.go.th/csp/images/stories/pdf/mannual/ProcessPlan.pdf 
158สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ, คูมือวิธีการจัดทําแผนงาน/ โครงการใหเปนไป

ตามผังเมืองรวม, หนา 11. 
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 3) ผังชุมชน (อบต.) คือ ผังเสนอแนะแนวทางโครงการพัฒนาชุมชน

(อบต.) เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาชุมชนท่ียังไมมีผังเมืองรวม อาจจะออกเปนขอบัญญัติทองถ่ินใช

บังคับตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  

 4) ผังเมืองเฉพาะ คือ ผังและโครงการเพ่ือพัฒนาหรือดํารงรักษาพ้ืนท่ี

เฉพาะแหงหรือเฉพาะกิจการ ท้ังดานการใชประโยชนท่ีดิน โครงสรางพ้ืนฐานและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 นอกจากนี้ กระบวนการผังเมืองของประเทศไทยในปจจุบันยังเก่ียวของกับ

กระบวนการตามกฎหมายซ่ึงเปนการดําเนินการตาม พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 แกไข

เพ่ิมเติม พ.ศ.2525 (ฉบับท่ี 2) และ พ.ศ.2535 (ฉบับท่ี 3) ซ่ึงในพระราชบัญญัติดังกลาวประกอบดวย

สาระสําคัญ 4 ประการ ไดแก อํานาจในการวางจัดทําผังเมืองรวมวิธีการวางและจัดทําผังเมืองรวม

การบังคับใชผังเมืองรวมและการปรับปรุงผังเมืองรวม โดยเฉพาะดานอํานาจในการวางจัดทําผังเมือง

รวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 



 

บทท่ี 4 

  

วิเคราะหปญหาทางกฎหมายขององคปกครองสวนทองถ่ินใน 

การมีสวนรวมบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ 
 

 เนื่องจากบริหารจัดการท่ีดินของรัฐท่ีรวมศูนยอยูท่ีหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค ยัง

ขาดประสิทธิภาพและไมสามารถตอบสนองตอประชาชนและชุมชนในหลายๆ พ้ืนท่ี  สงผลกระทบตอ

การเกษตร ระบบสิ่งแวดลอม ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม เปนตน ในบทนี้ จะไดวิเคราะหถึง

สถานภาพและปญหาอุปสรรคดานกฎหมายในการกระจายอํานาจการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังการมีสวนรวมของประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการ

บริหารจัดการท่ีดินของรัฐ 

 

4.1 วิเคราะหปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคปกครองสวนทองถิ่น

ในการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ 

 

 การศึกษาการใชอํานาจหนาท่ีและความซํ้าซอนของอํานาจหนาท่ีระหวางหนวยงานตางๆ 

รวมท้ังการตีความกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรท่ีดิน  นับวาวามีความสําคัญโดย 

เฉพาะอยางยิ่งเม่ือกฎหมายกําหนดแผนข้ันตอนการกระจายอํานาจ  และกฎหมายจัดตั้งองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  กําหนดอํานาจหนาท่ีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไวอยางกวางๆ โดยมิไดบัญญัติรายละเอียดของขอบอํานาจ  อีกท้ัง

ทรัพยากรธรรมชาติแตละประเภทก็มีกฎหมายเฉพาะท่ีใหอํานาจแกสวนราชการและสวนภูมิภาคใน

การบริหารจัดการเรื่องเหลานั้นอยู จึงนําไปสูปญหาดังจะกลาวตอไปนี้ 

 

 4.1.1 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีขององคปกครองสวนทองถิ่นในการ 

  บริหารจัดการท่ีดินของรัฐ 

 ในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการคุมครองปองกันและ

ดูแลสาธารณสมบัติของแผนดิน จะมี พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2551  

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดินอันเปน         
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สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. 2553 เปนกฎหมายและระเบียบท่ี

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการดูแล รักษาและคุมครองท่ีดินอันเปน               

สาธารณสมบัติของแผนดิน จัดทําทะเบียนท่ีดิน ปองกันชี้ระวังแนวเขต ตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับ

ท่ีท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน  หรือดําเนินการกับผูบุกรุกท่ี

สาธารณะประโยชนหรือท่ีรกรางวางเปลา ท้ังนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการออก

คาใชจายในการดําเนินการดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดิน อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน

สําหรับพลเมืองใชรวมกัน ซ่ึงกฎหมายและระเบียบดังกลาวมิกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี

อํานาจใชหรือยินยอมใหบุคคลอ่ืนใชท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน

เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

 จากบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยนั้น ทําใหพบขอจํากัดของ

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เกิดจาก

โครงสรางและอํานาจหนาท่ี ของระบบราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินเอง เพราะ

อํานาจหนาท่ีตางๆ  ในการบริหารจัดการท่ีดิน เกิดการทับซอน และมีหลายหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

ประกอบกับระบบการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐถูกจํากัดท้ังในดานการพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ซ่ึงอํานาจ

ดังกลาว เชน การอนุญาตใหใชท่ีดินภายในพ้ืนท่ีและในสวนของท่ีดินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

บางพ้ืนท่ีมีความอุดมสมบรูณเหมาะแกการเพาะปลูกหรือทําเกษตรกรรม แตเจาของหรือผูครอบครอง

ท่ีดินปลอยท้ิงรางไมมีการเขาทําประโยชนตามระยะเวลาท่ีประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา  6 ได

กําหนดไว องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีอํานาจในการดําเนินการรองขอเพิกถอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ

ครอบครอง เนื่องจากเปนอํานาจของอธิบดีกรมท่ีดินในการดําเนินการใหท่ีดินกลับมาเปนท่ีดินของรัฐ 

 อํานาจในการบริหารจัดการ ท่ีดินของรัฐเปนอํานาจของสวนกลาง กลาวคือเปนอํานาจของ

อธิบดีกรมท่ีดิน ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีอํานาจหนาท่ีและสวนรวมไมวาจะเปนการตัดสินใจ

วาสมควรจะสงวนหรือหวงหามท่ีดินในเขตพ้ืนท่ีของตนเพ่ือประชาชนใชประโยชนรวมกันหรือไม การ

อนุญาตใหใชท่ีดินภายในพ้ืนท่ีและและไมมีอํานาจในการดําเนินการรองขอเพ่ือเพิกถอนกรรมสิทธิ์หรือ

สิทธิครอบครอง เนื่องจากเปนอํานาจของอธิบดีกรมท่ีดินในการดําเนินการใหท่ีดินกลับมาเปนท่ีดิน

ของรัฐ 

 จะเห็นไดวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็ไมสามารถเขาไป บริหารจัดการทรัพยากรท่ีดิน ของ

รัฐในพ้ืนท่ีตนเอง ได เพราะไมมีบทบัญญัติกฎหมาย ใหอํานาจไว  ท่ีกําหนดบทบาทและอํานาจหนาท่ี

เพ่ือมารองรับการปฏิบัติงานและเปนแนวทางข้ันตอนดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรท่ีดิน จึงทําให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถเขาไปดําเนินการแกไขปญหาตางๆ  หรือเขาไปมีสวนรวมในการ

จัดการทรัพยากรท่ีดินในพ้ืนท่ีไดอยางเหมาะสม เชน การเขาพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะซ่ึงไมมีการทํา



114 

ประโยชน การมีสวนในกระบวนการตัดสินใจในกระบวนการสงวนหวงหามท่ีดินของรัฐเพ่ือประชาชน

ใชประโยชนรวมกัน การอนุญาตรวมท้ังการจัดหาผลประโยชนในท่ีดินของรัฐ  

 ตามหลักการรัฐธรรมนูญท่ีผานมาไดวางหลักการไววา ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี

อํานาจหนาท่ีสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตามท่ีกฎหมายบัญญัติ จัดการ บํารุงรักษา และใช

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ี รวมท้ังเขาไปมีสวนรวมในการบํารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีอยูนอกเขตพ้ืนท่ี ในกรณีท่ีอาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีของตน ในสวนของ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ไดบัญญัติอํานาจหนาท่ีในการจัดการ บํารุงรักษา และใช

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 มาตรา 6 บัญญัติให

อํานาจอธิบดีเปนผูยื่นคํารองขอเพิกถอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินท่ีถูกทอดท้ิงไมทําประโยชนหรือปลอยใหเปน

ท่ีรกรางวางเปลาเกินกําหนดเวลา เพ่ือใหตกเปนท่ีดินของรัฐ มาตรา 8 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน 

บัญญัติวา “บรรดาท่ีดินท้ังหลายอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินนั้น ถาไมมีกฎหมายกําหนดไวเปน

อยางอ่ืนใหอธิบดีมีอํานาจหนาท่ีดูแลและดําเนินการคุมครองปองกันไดตามสมควรแกกรณี  อํานาจ

หนาท่ีดังกลาว รัฐมนตรีจะมอบหมายใหทบวงการเมืองอ่ืนเปนผูใชก็ได” และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน

สําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. 2553 ตาม ขอ 7 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแล

รักษาและคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. 

2553 บัญญัติวา 

 

 นายอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีอํานาจใช หรือยินยอมให

บุคคลอ่ืนใชท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เวน

แตจะไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวล

กฎหมายท่ีดิน กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ และระเบียบ ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 

 ตามหลัก การกระจายอํานาจไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น เปนการกระจายอํานาจ

จากความเปนรัฐรวมศูนย โดยถายโอนอํานาจบางประการไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีภารกิจ

เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นไดสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินโดยการจัดทํา

บริการสาธารณะอยางอิสระ โดยมีองคกรสวนกลางมีอํานาจในการกํากับดูแล ซ่ึงท่ัวไปแลวการ

กระจายอํานาจจะเกิดข้ึนไดในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และการกระจายอํานาจนี้เปนการ

สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนอันเปนการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 
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 การกระจายอํานาจเปนมาตรการทางการเมืองอันจะสามารถพัฒนาประชาธิปไตยได เพราะ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมักจะตองมีการกระจายอํานาจไปสูทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนนั้น

ไดปกครองตนเองและมีสวนรวมในการการเมือง ปจจัยท่ีทําใหมีการกระจายอํานาจประการสุดทาย

คือ การกระจายอํานาจเปนมาตรการใหบริการสาธารณะแกประชาชนท่ีคุมคา เพราะดวยประชาชน

ในทองถ่ินยอมรูถึงปญหาและความตองการของตนดีท่ีสุด ดังนั้นการมีองคกรของประชาชนในระดับ

ทองถ่ินท่ีมีหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะนั้น ยอมสามารถแกไขปญหาหรือสนองความตองการ

ไดดีกวาการจัดทําบริการสาธารณะโดยองคกรสวนกลาง 

 หลักการการมอบอํานาจการตัดสินใจไปยังระดับท่ีเหมาะสมท่ีสุดอาจตีความได 2ลักษณะ คือ 

การตีความเชิงสถาบัน  กลาวคือ เปนการมอบอํานาจการตัดสินใจไปยังระดับท่ีจะกอใหเกิดการ

ตัดสินใจระดับลางท่ีสุดท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการ ไมวาระดับนั้นจะเปนรัฐบาล ภูมิภาค 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือหนวยงานนอกภาครัฐ กับอีกลักษณะหนึ่ง คือ การตีความเชิงคุณภาพ

และการเมือง กลาวคือ เปนการมองวาแรงขับเคลื่อนการดํารงอยูอยางยั่งยืนเปนกระบวนการท่ีจําเปน

และพึงปรารถนาท่ีจะทําใหเปนประชาธิปไตยมากยิ่งข้ึน 

 การกระจายอํานาจการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ในประเด็นของ

การมอบอํานาจการตัดสินใจไปยังระดับท่ีเหมาะสมท่ีสุดนั้นประกอบดวยแนวความคิด ท่ีเปนเรื่องของ

กระบวนการทําใหเปนประชาธิปไตยท่ีสําคัญ คือ การกระจายการควบคุม การมีสวนรวมของ

ประชาชน การใหอํานาจประชาชน การรวมดําเนินการ และการสรางขีดความสามารถ  การกระจาย

การควบคุม  เปนแนวความคิดเก่ียวกับการมอบอํานาจการตัดสินใจไปยังระดับท่ีเหมาะสมท่ีสุดใน

รูปแบบเชิงสถาบันระดับทองถ่ินโดยแสดงออกมาเปนแรงผลักดันใหมีบริการทองถ่ินใหมากข้ึน และ

อาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมุงใหมีการทําใหเปนประชาธิปไตยและการมีความรับผิดชอบและ

ผานการปรับโครงสรางทางการบริหารและการใหบริการ และในบางกรณีก็ดําเนินการผานการปรับ

การจัดรูปแบบทางการเมือง การเริ่มใหมีการกระจายอํานาจควบคุมไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี

เปนหนวยปกครองขนาดเล็กลงนั้น ทําใหมีความเปนไปไดท่ีจะพัฒนาการริเริ่มดานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถ่ินท่ีเปนการพัฒนาการมอบอํานาจการตัดสินใจไปยังระดับท่ี

เหมาะสม 

 ดวยขอจํากัดและขอบเขตของกฎหมายท่ีขาดความชัดเจนในการกําหนดอํานาจหนาท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ฉะนั้นตองมีการแกไขและเพ่ิมเติมกฎหมาย พระราชบัญญัติลักษณะ

ปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษา

และคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. 2553 โดย

การกําหนดใหขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีมีอํานาจใชหรือยินยอมใหบุคคลอ่ืนใชท่ีดินอันเปน   
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สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน มีอํานาจเพิกถอนท่ีดินท่ีปลอยท้ิงรกรางวางเปลา

ตามระยะเวลาท่ีประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 6  

 

4.1.2  วิเคราะหปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีขององคปกครองสวนทองถิ่น    

ในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ 

 การบริหารจัดการท่ีดินของรัฐขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการคุมครองปองกันและ

ดูแลสาธารณสมบัติของแผนดิน จะมี พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2551  

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดินอันเปน         

สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. 2553 เปนกฎหมายและระเบียบท่ี

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการดูแล รักษาและคุมครองท่ีดินอันเปน               

สาธารณสมบัติของแผนดิน จัดทําทะเบียนท่ีดิน ปองกันชี้ระวังแนวเขต ตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับ

ท่ีท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน  หรือดําเนินการกับผูบุกรุกท่ี

สาธารณะประโยชนหรือท่ีรกรางวางเปลา ท้ังนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการออก

คาใชจายในการดําเนินการดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดิน อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน

สําหรับพลเมืองใชรวมกัน  ซ่ึงกฎหมายและระเบียบดังกลาวมิกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี

อํานาจใชหรือยินยอมใหบุคคลอ่ืนใชท่ีดิน อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน

เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  ทําใหพบ

ขอจํากัดของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิด

จากโครงสรางและอํานาจหนาท่ี ของระบบราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินเอง เพราะ

อํานาจหนาท่ีตางๆ  ในการบริหารจัดการท่ีดิน เกิดการทับซอน และมีหลายหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ประกอบกับระบบการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐถูกจํากัดท้ังในดานการพิจารณาอนุญาต อนุมัติ 

 ตามหลักการรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดกําหนดใหรัฐตองใหความเปนอิสระแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน

และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดทําบริการสาธารณะ

และมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในพ้ืนท่ี และรัฐจะกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เทาท่ีจําเปนและมีหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีชัดเจนสอดคลองและเหมาะสมกับรูปแบบของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ินหรือ

ประโยชนของประเทศเปนการสวนรวม และจะกระทบถึงสาระสําคัญแหงหลักการปกครองตนเองตาม

เจตนารมณของประชาชนในทองถ่ินหรือนอกเหนือจากท่ีบัญญัติไวมิได แตในความเปนจริงแลวองคกร
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ปกครองสวนทองถ่ินไดอยูภายใตการกํากับดูแลอีกชั้นหนึ่งของราชการสวนกลางของ

กระทรวงมหาดไทย จึงไมไดรับความอิสระในการบริหารจัดการและดําเนินตามภารกิจ 

 ในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ เปนฐานความคิดในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมท่ีตั้งอยูบนหลักการบริหารตามเขตการปกครอง ซ่ึงมีรูปแบบท่ีรัฐเปนศูนยกลางการ

บริหารจัดการโดยเนนความเปนเอกภาพ ในขณะท่ีตามหลักการรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

เนนการกระจายอํานาจบริหารจัดการดวยหลักความยั่งยืน และการมอบอํานาจการตัดสินใจไปยัง

ระดับท่ีเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงเปนการใหความสําคัญตอชุมชนและประชาชนในทองถ่ินในการบริหาร

จัดการท่ีดินของรัฐ และแมวาตามหลักการรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยยังถือเขตปกครองเปน

ตัวกําหนดอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการ  บํารุงรักษาและใชประโยชน

จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตก็ใหอํานาจหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการเขาไป

มีสวนรวมในการบํารุงรักษาหรือในการพิจารณารวมโครงการหรือกิจกรรมนอกเขตพ้ืนท่ี ในกรณีท่ี

อาจมีผลกระทบตอพ้ืนท่ีของตนเอง ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐไมเพียงจํากัดอยู

ในเขตพ้ืนท่ีท่ีปกครองอีกตอไป ซ่ึงหมายถึงตองคํานึงถึงขอบเขตของแหลงทรัพยากรธรรมชาติและ

ผลกระทบเปนหลัก เพราะการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐในแตละพ้ืนท่ีอาจไมเปนรูปแบบเดียวกัน

เนื่องจากความแตกตางกันตามสภาพธรรมชาติของทองถ่ินจะมีสวนสําคัญในการกําหนดรูปแบบและ

เง่ือนไขการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ ดังท่ีกลาวมา เครื่องมือท่ีจะชวยในการบริหารจัดการท่ีดินของ

รัฐตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญบรรลุผลได คือ กฎหมายท่ีเก่ียวของตองมีการเปดใหความ

หลากหลายเหลานี้พัฒนาไดโดยไมยึดติดอยูหลักความเปนเอกภาพของการบริหารจัดการรูปแบบเดิม

เทานั้น แตตองยอมรับความหลากหลายของรูปแบบการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐท่ีอาจไมใชรูปแบบ

เดียวกันทุกทองถ่ินหรือท่ัวประเทศ ท้ังนี้แมหลักการรัฐธรรมนูญไดวางหลักไวแตในปจจุบันยังไมมี

กฎหมายลําดับรองท่ีกําหนดอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริหารจัดการท่ีดิน

ของรัฐ สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีอํานาจบริหารจัดการท่ีดินของรัฐในพ้ืนท่ีของตน  

กรณีการอนุญาตใหใชท่ีดินภายในพ้ืนท่ีและในสวนของท่ีดินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

บางพ้ืนท่ีมีความอุดมสมบรูณเหมาะแกการเพาะปลูกหรือทําเกษตรกรรม แตเจาของหรือผูครอบครอง

ท่ีดินปลอยท้ิงรางไมมีการเขาทําประโยชนตามระยะเวลาท่ีประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา  6 ได

กําหนดไว องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีอํานาจในการดําเนินการรองขอเพิกถอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ

ครอบครอง เนื่องจากเปนอํานาจของอธิบดีกรมท่ีดินในการดําเนินการใหท่ีดินกลับมาเปนท่ีดินของรัฐ

ซ่ึงเปนอํานาจของราชการสวนกลาง การกระจายอํานาจการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในประเด็น ของการมอบอํานาจการตัดสินใจไปยังระดับท่ีเหมาะสมท่ีสุดนั้นประกอบดวย

แนวความคิด ท่ีเปนเรื่องของกระบวนการทําใหเปนประชาธิปไตยท่ีสําคัญ คือ การกระจายการ

ควบคุม การมีสวนรวมของประชาชน การใหอํานาจประชาชน การรวมดําเนินการ และการสรางขีด
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ความสามารถ  การกระจายอํานาจในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐโดยใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีอํานาจดําเนินรองขอเพิกถอนท่ีดินรกรางวางเปลาใหกลับมาเปนของรัฐ ยอมรู ถึงปญหาวา

พ้ืนท่ีใดถูกปลอยท้ิงรางและพ้ืนท่ีนั้นเหมาะกับการทํากิจกรรมใดเพ่ือกอใหเกิดประโยชน และสามารถ

ตอบสนองความตองการของคนในพ้ืนท่ีดีท่ีสุด ดังนั้นการมีองคกรระดับทองถ่ินท่ีมีหนาท่ีในการบริหาร

จัดการท่ีดินของรัฐ ยอมสามารถแกไขปญหาหรือสนองความตองการไดดีกวา การบริหารจัดการท่ีดิน

ของรัฐโดยองคกรสวนกลาง 

 อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวากฎหมายท่ีวาดวยระเบียบบริหารราชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะไดกําหนดอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละ

รูปแบบไว แตในทางปฏิบัติจะพบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีและการใหบริการ

สาธารณะแกราษฎรของตนเองคอนขางนอย เพราะมีอํานาจหนาท่ีซํ้าซอนกับราชการบริหารสวน

ภูมิภาค นอกจากนี้ในระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเองก็มีอํานาจหนาท่ีซํ้าซอนกันอยู 

เชน การดําเนินงานของ องคการบริหารสวนจังหวัด  จะมีพ้ืนท่ีท่ีมีการทับซอนกับองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินรูปแบบอ่ืนๆ โดยเฉพาะเทศบาล และ องคการบริหารสวนตําบล  ทําใหอํานาจหนาท่ีบางสวน

ของ องคการบริหารสวนจังหวัด ซํ้าซอนกับเทศบาลและ องคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงบางสวนก็เปน

การอุดชองวางของอํานาจหนาท่ีซ่ึงไมมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบใดทํา และกิจการท่ีตองใช

งบประมาณเปนจํานวนมาก การท่ี องคการบริหารสวนจังหวัด เขาไปดําเนินงานในเขตพ้ืนท่ีของ

องคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาลจะตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานนั้นๆ กอน ซ่ึงการ

ดําเนินงานในลักษณะนี้ยอมกอใหเกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรทางการบริหารของประเทศ 

 การปฏิบัติหนาท่ีดานการคุมครองปองกันและดูแลสาธารณสมบัติของแผนดินจะมี

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน

สําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. 2553 เปนกฎหมายและระเบียบท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีหนาท่ีในการดูแล รักษาและคุมครองท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน จัดทําทะเบียน

ท่ีดิน  ปองกันชี้ระวังแนวเขต ตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับท่ี ท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน

สําหรับพลเมืองใชรวมกัน  หรือดําเนินการกับผูบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชนหรือท่ีรกรางวางเปลา  ท้ังนี้

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการออกคาใชจายในการดําเนินการดูแลรักษาและคุมครอง

ปองกันท่ีดิน อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ซ่ึงกฎหมายและระเบียบ

ดังกลาวมิกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจใชหรือยินยอมใหบุคคลอ่ืนใชท่ีดินอันเปน    

สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการ

และปฏิบัติตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวของและระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทย
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กําหนด ซ่ึงเม่ือไดพิจารณาและศึกษาจากคําพิพากษาของศาลปกครองไดวางแนวบรรทัดฐานในเรื่อง

การใชอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการท่ีดินสาธารณประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไว

ตามนัยคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี 145/2552 0

159 ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลวเห็นวา 

มาตรา 68(8) 1

160 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 บัญญัติวา 

“ภายใตบังคับกฎหมาย” องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดกิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึง

รวมถึง การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน มาตรา 16(27) แหง

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 กําหนดใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มอบอํานาจในการดูแลท่ี       

สาธารณ และขอ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดิน

อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. 2553161 กําหนดใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและนายอําเภอ มีอํานาจหนาท่ีในการดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดินท่ีประชาชนใช

ประโยชนรวมกัน ไมวาจะเปนโดยสภาพท่ีดินหรือโดยทางราชการไดสงวนไวก็ตาม นอกจากนี้ ยังมี

คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 12/2543 ลงวันท่ี 18 มกราคม 2543 ท่ีมอบหมายใหองคการบริหารสวน

ตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการ ดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ท่ี

ไมมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอ่ืนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

 อยางไรก็ดี เม่ือไมปรากฏวากฎหมายหรือระเบียบฉบับใดดังท่ีกลาวมา  ไดมีบทบัญญัติให

อํานาจองคการบริหารสวนตําบลในการออกคําสั่งใหเอกชนรื้อถอนสิ่งปลูกสรางใดๆ ออกจากทาง

สาธารณะไวอยางชัดแจง อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลในการคุมครองดูแล และรักษา

ทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินจึงเปนเพียงอํานาจท่ัวไป องคการบริหารสวนตําบลจึงไมมี

อํานาจออกคําสั่งใหผูฟองคดีรื้อถอนสิ่งกอสรางออกจากท่ีสาธารณสมบัติของแผนดิน คําสั่งดังกลาวจึง

เปนคําสั่งท่ีไมชอบดวยกฎหมาย และในการใชอํานาจหนาท่ีตามประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 8 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 505/2552 ลงวันท่ี 20 

พฤศจิกายน พ.ศ.2552 มอบหมายใหทบวงการเมืองอ่ืนใชอํานาจแทน คือ 1. กรุงเทพมหานคร 2. 

เมืองพัทยา 3. เทศบาล 4. องคการบริหารสวนตําบล จึงถือไดวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับ
                                                           

159คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี 145/2552 
160พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537, ราชกิจจานุเบกษา   

111, 53 (2 ธันวาคม 2537), หนา 26. 
161ระเบียบกระทรวงมหาดไทยเรื่องการรักษาดูแลและคุมครองปองกันท่ีดินอันเปน  

สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน พ.ศ.2553, เรื่องเดิม, หนา 3-4. 
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มอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ใหมีอํานาจหนาท่ีในการดูแลรักษาท่ีดินสาธารณะ

ประโยชนตามประมวลกฎหมายท่ีดินแลว  

นอกจากนี้ ศาลปกครองยังมีความเห็นวา การตีความกฎหมายปกครองตองคํานึงถึงหลัก

พ้ืนฐานของกฎหมายปกครองท่ัวไป โดยเฉพาะหลัก “ไมมีกฎหมาย ไมมีอํานาจ” ถาหากไมมีกฎหมาย

จะตีความวาตนเองมีอํานาจตามกฎหมายท่ีจะกระทําการทางปกครองท่ีกอภาระหนาท่ีแกประชาชน

ไมได และตองคํานึงถึงหลักความชอบดวยกฎหมายดวย ในการตีความตามหลักไมกฎหมายไมมี

อํานาจ จะตองตีความโดยเครงครัด และจะตีความขยายอํานาจเจาหนาท่ีรัฐไมได 

 จากคําพิพากษาท่ีกลาวมาขางตน พบวานอกจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะไมมีอํานาจ

ในการใชหรืออนุญาตใหบุคคลใดใชท่ีสาธารณะหรือท่ีดินอันเปนสาธารณของแผนดินตาม ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน

สําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. 2553 แลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมมีอํานาจออกคําสั่งให

เอกชนทําการรื้อถอนสิ่งกอสรางหรือออกจากท่ีสาธารณประโยชนหรือท่ีสาธารณสมบัติของแผนดินได

ดังนั้นแมวาจะมีการปลูกสรางอาคารหรือกําแพงในท่ีสาธารณะโดยไมไดรับอนุญาต อันเปนการฝาฝน

ประมวลกฎหมายท่ีดิน  องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็ไมมีอํานาจออกคําสั่งใหเอกชนรื้อถอนสิ่งปลูก

สรางออกจากท่ีสาธารณสมบัติของแผนดิน 

การบริหารจัดการท่ีดินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ไดกําหนด

อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของภาคและมณฑล ในดานการพัฒนา ไดแก การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

การพัฒนาดานสุขภาพและบริการสังคม การบริหารจัดการพ้ืนท่ี จะเห็นไดวาสาธารณรัฐฝรั่งเศสได

แบงอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในหลายๆ  ดาน เพ่ือเปนการพัฒนาประเทศท่ีเริ่มตนมาจาก

ระดับทองถ่ิน ตามกฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ไดกําหนดเก่ียวกับการจัดการดูแลรักษาสาธารณ

สมบัติของแผนดินท่ีมีเพ่ือใหประชาชนใชประโยชนรวมกันและบริการสาธารณะขององคตางๆ ซ่ึงมีท้ัง

องคกรปกครองสวนกลาง สวนภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และองคการมหาชนอิสระ เปน

ผูจัดทําบริการสาธารณะ การแบงหนาท่ีในการจัดการดูแลรักษาสาธารณสมบัติของแผนดินนั้น บาง

กรณีไดแบงแยกกันชัดเจนไปเลยวาหนวยงานใดมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบอยางไร เชน ในเขตเทศบาลจะ

มอบหมายใหเทศบาล มีอํานาจเต็มในการจัดการดูแลรักษา แตถาหากเปนการจัดการทางหลวงหรือ

ทางระดับชาติกรมท่ีมีหนาท่ีดูแลเก่ียวกับทางหลวงก็จะเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง ท้ังนี้เพ่ือ

เปนหลักการเพ่ือใหสวนรวมอยูอยางสงบสุข สังคมมีความปลอดภัยและม่ันคง มีการกําหนดอํานาจ

พิเศษในการปองกันรักษาดูแล ไมใหมีการใชสาธารณสมบัติของแผนดินโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือ

ทําใหเกิดความเสียหายแกสาธารณสมบัติของแผนดิน และกําหนดอํานาจในการดูแลสงวนรักษาสา

ธารณสมบัติของแผนดินใหเปนไปดวยดี จึงทําใหฝายปกครอง ซ่ึงรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มี

อํานาจในการดูแลรักษาสาธารณสมบัติของแผนดินใหคงอยูเพ่ือประโยชนของสวนรวมตอไป ซ่ึงฝาย
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ปกครองมีอํานาจจัดการตามความเหมาะสม เชน การแจงใหรื้อถอนสิ่งกอสรางท่ีรุกล้ํา การใหออก

จากท่ีสาธารณะ อันมีลักษณะเชนเดียวกันกับเจาของทรัพยสินท่ีคอยดูแลปกปองทรัพยสินของตนเอง

จะเห็นไดวาสาธารณรัฐฝรั่งเศสไดใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริหารจัดการท่ีดินของ

รัฐโดยสามารถใชอํานาจไดเต็มท่ีท้ังมีการกําหนดอํานาจพิเศษเพ่ือใชในการดําเนินปองกันดูแลรักษา

ไมใหมีการใชสาธารณสมบัติของแผนดินโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือทําใหเกิดความเสียหายแกสา

ธารณสมบัติของแผนดิน ซ่ึงในกรณีเชนนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินไทยไมมีอํานาจในการดําเนินการ

กับเอกชนท่ีทําใหเกิดความเสียหายแกสาธารณสมบัติของแผนดิน เชน การออกคําสั่งรื้อถอน การให

ออกจากท่ีดินของรัฐ เปนตน 

การบริหารจัดการท่ีดินของรัฐใน ประเทศญี่ปุน โดยยึดหลักการตามรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับ

ประเทศไทย กลาวคือ องคกรปกครองทองถ่ินยอมมีอิสระและสามารถดําเนินการในเรื่องเก่ียวกับ

ทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหมีการกระจายอํานาจบริหารแกทองถ่ิน สวนกลางควบคุมให

นอยท่ีสุดมีฐานะการเงินเพียงพอ  และดําเนินการใหตรงกับเจตนารมณของประชาชนการปกครอง

ทองถ่ินในญี่ปุนในปจจุบันเปนหนวยการปกครองของรัฐบาลซ่ึงเนนชุมชนทองถ่ินมิใชเปนหนวย

ปกครองซ่ึงทําหนาท่ีเฉพาะดาน ดังนั้นทองถ่ินจึงอยูใกลชิดกับชุมชน ผูวาราชการจังหวัด 

นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาทองถ่ิน ไดรับเลือกตั้งโดยตรงจากชุมชนท่ีตนใหบริการ จังหวัดและ

เทศบาลจึงมีอํานาจครอบคุลมในเขตพ้ืนท่ีท่ีตนรับผิดชอบถึงแมราชการสวนกลางจะมีสํานักงานใน

พ้ืนท่ี แตก็ทํางานอยางเอกเทศ จะเห็นไดวาการปกครองทองถ่ินของญี่ปุนมีความเปนอิสระการดําเนิน

กิจกรรมภายในทองถ่ินของตนเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน และยังมีการตั้งหนวยงาน

ประจําทองถ่ิน เชน Property Wards เปนหนวยการปกครองทองถ่ินท่ีจัดตั้งข้ึนตามเขตหรือพ้ืนท่ีซ่ึง

มีทรัพยสินบางประเภทภายในอาณาเขตของเทศบาล ท้ังนี้เพ่ือบริหารงานทรัพยสินเหลานั้น ทรัพยสิน

ดังกลาวนี้ไดแก คลองชลประทาน หนองหรือบึง สุสาน พ้ืนท่ีอยูอาศัย พ้ืนท่ีเกษตรและสถานท่ีท่ีมีบอ

น้ําแร เปนตน สวนใหญการปกครองทองถ่ินประเภทนี้จัดตั้งข้ึนมาเพ่ือควบคุมดุแลพ้ืนท่ีปาและเขามัก

จัดตั้งตามหมูบานในพ้ืนท่ีเกษตรหรือภูเขา ซ่ึงในทองถ่ินประเทศไทยยังไมมีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะ

ในการดูแลรักษา บริหารจัดการท่ีดินของรัฐประจําแตละทองถ่ินเชนเดียวกับการปกครองทองถ่ินญี่ปุน 

จากบทบัญญัติของกฎหมายท่ีขาดความชัดเจนและแนวคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

ดังกลาวนั้น ทําใหการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น เกิดจากโครงสราง

และอํานาจหนาท่ีท่ีซํ้าซอน องคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงอยูภายใตการกํากับดูแลจากราชการ

สวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ไมสามารถดําเนินการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐไดโดยอิสระ ทําใหไมมี

อํานาจบริหารจัดการท่ีดินของรัฐในพ้ืนท่ีของตน แมวาจะมีการรุกล้ํา บุกรุกเขามาใชพ้ืนท่ีท่ีอยูในพ้ืนท่ี

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณีนี้ตองใหหนวยงานราชการสวนภูมิภาคเปนผูดําเนินการออก

คําสั่งใหรื้อถอน หรือใหออกจากพ้ืนท่ีพิพาท ดังนั้นหนวยงานในสวนกลางและสวนภูมิภาคท่ีมีภารกิจ
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และอํานาจหนาท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการท่ีดินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรลดบทบาท

และจะตองถือตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ท่ีตองกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินเทาท่ีจําเปน

และมีหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีชัดเจนสอดคลองและเหมาะสมกับรูปแบบขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน โดยตองเปนไปในทางคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

แนวทางในการแกไขปญหา กลาวคือ หนวยงานราชการสวนกลางตองกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยการจัดตั้งหนวยงานดูแลรับผิดชอบในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ

ภายในพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนหนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเชนเดียวกับองคปกครองสวนทองถ่ิน

ประเทศญี่ปุนท่ีมีหนวยงานเฉพาะทําหนาท่ีดูแลทรัพยสินและพ้ืนท่ีภายในเขตพ้ืนท่ีของตนเอง จะทํา

ให องคกรปกครองทองถ่ินมีอิสระและสามารถดําเนินการในเรื่องเก่ียวกับทองถ่ินไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ดวยขอจํากัดและขอบเขตของกฎหมายท่ีขาดความชัดเจนในการกําหนดอํานาจหนาท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ฉะนั้นตองมีการแกไขและเพ่ิมเติมกฎหมาย พระราชบัญญัติลักษณะ

ปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษา

และคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. 2553 โดย

การกําหนดใหขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีมีอํานาจใชหรือยินยอมใหบุคคลอ่ืนใชท่ีดินอันเปน   

สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน รวมท้ังมีอํานาจใหการออกคําสั่ง ใหเอกชนทํา

การรื้อถอนสิ่งกอสรางหรือออกจากท่ีสาธารณประโยชนหรือท่ีสาธารณสมบัติของแผนดินได  และให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจรองขอเพิกถอนท่ีดินท่ีปลอยท้ิงรกรางวางเปลาตามระยะเวลาท่ี

ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 6 ท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ี เพ่ือทําใหการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและมีการใชประโยชนในพ้ืนท่ีอยางเหมาะสม และจัดใหมีหนวยงานเฉพาะในการ

บริหารจัดการท่ีดินของรัฐ ซ่ึงเปนหนวยงานทองถ่ินประจําอยูในพ้ืนท่ีเพ่ือการบริหารจัดการท่ีดินของ

รัฐอยางเชี่ยวชาญ และชวยพัฒนาพ้ืนท่ีใหเกิดการใชประโยชนอยางถูกตองและเหมาะสม 

 

4.2 วิเคราะห ปญหาทางกฎหมายดานงบประมาณในการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

 การดําเนินการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและตอบสนองตอความ

ตองการของประชาชนแตละพ้ืนท่ีไดอยางเหมาะสม งบประมาณคาใชจายเปนปจจัยท่ีสําคัญในการ

ดําเนินการดังกลาว ดังนั้นหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐตองรับภาระ
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ดานงบประมาณในการดําเนินการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐรวมกัน เพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพและ

บรรลุวัตถุประสงคในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ 

 

 4.2.1 ปญหาทางกฎหมายดานงบประมาณในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐขององคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น 

 การใชงบประมาณในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

นอกจากจะตองดําเนินงานใหถูกตองตามระเบียบข้ันตอนและกฎหมายโดยเครงครัด การพิจารณาตั้ง

งบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองสามารถรองรับภารกิจในการบริหาร

จัดการท่ีดินของรัฐตามท่ีกฎหมายกําหนดไว เชน การดูแลรักษาและคุมครองท่ีดินอันเปนสาธารณ

สมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน  ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี 11) 

พ.ศ.2551 มาตรา 122 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยเรื่องการรักษาดูแลและคุมครอง

ปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน พ.ศ.2553  ซ่ึงได

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูรับภาระดานงบประมาณในการดําเนินการดูแลรักษา 

คุมครองปองกัน การตรวจสอบแนวเขต การรังวัดท่ีดินภายในพ้ืนท่ีของตนเอง   

 กฎหมายและระเบียบดังกลาว ทําใหเกิดภาระหนาท่ีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการตั้ง

งบประมาณรายจายเพ่ือท่ีจะนําไปใช ในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

บางแหงมีงบประมาณอยูอยางจํากัด หรือไมเพียงพอตอการดําเนินการดูแลรักษา คุมครองและ

ปองกันท่ีดินของรัฐ กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็ก เชน องคกรบริหารสวนตําบลได

งบประมาณจํานวนนอยมากเม่ือเทียบกับภารกิจท่ีตองดําเนินการ ทําใหการบริหารจัดการท่ีดินไมมี

ประสิทธิภาพ เพราะยังขาดแคลนงบประมาณ แมแตองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ เชน 

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดรับงบประมาณจํานวนมาก แตดวยพ้ืนท่ีและประชากรจํานวนมาก ทําใหการ

ดําเนินการพิจารณาใชงบประมาณเพ่ือการตรวจสอบแนวเขต การรังวัด การดูแลรักษา คุมครองท่ีดิน

ของรัฐมีอยูอยางจํากัด เนื่องจากมีภารกิจท่ีมีความจําเปนในการใชงบประมาณเพ่ือพัฒนาหรือแกไข

ปญหาอ่ืนๆ ท่ีสําคัญและจําเปนเรงดวนกวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไมสามารถบริหารจัดการ

ท่ีดินของรัฐไดเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ เพราะขาดงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการบริหาร

จัดการท่ีดิน 

 จะเห็นไดวาการออกระเบียบของกระทรวงมหาดไทยดังกลาว กอ ใหเกิดภาระ ดาน

งบประมาณตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังในกรณีการดูแลรักษา คุมครอง  ปองกัน และดําเนินคดี

ตอผูท่ีบุกรุกหรือรุกล้ําท่ีดินของรัฐ  สาเหตุดังกลาวสงผลกระทบตอการดําเนินการบริหารจัดการท่ีดิน

ในพ้ืนท่ีขาดประสิทธิภาพ จึงทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีขอมูลเก่ียวกับท่ีดินในพ้ืนท่ีท่ีชัดเจน

หรือขาดขอมูลจํานวนท่ีดินของรัฐท่ีเปนปจจุบัน อันกอใหเกิดขอพิพาทกับเอกชน หรือหนวยงานอ่ืนๆ 



124 

ท้ังการบุกรุกท่ีดินของรัฐหรือกรณีท่ีองคกรปกครองสวนถ่ินกอสรางถนนรุกล้ําหรืออยูในท่ีดินของ

เอกชน ทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอนจากกการบริหารจัดการท่ีดินขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

 ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2551 มาตรา 122 บัญญัติวา  

“นายอําเภอมีหนาท่ีรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดินอัน

เปนสาธารณสมบัติของแผนดินท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกัน และสิ่งซ่ึงเปนสาธารณประโยชนอ่ืน

อันอยูในเขตอําเภอ. . .”และระเบียบกระทรวงมหาดไทยเรื่องการรักษาดูแลและคุมครองปองกันท่ีดิน

อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน พ.ศ.2553 ขอ 13 บัญญัติวา 

"คาใชจายในการดําเนินการดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน

สําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน เชน การออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง การตรวจสอบหนังสือ

สําคัญสําหรับท่ีหลวง การดําเนินคดีกรณีมีขอพิพาท การรังวัดทําแผนท่ี การจัดทําทะเบียนท่ีดิน

สาธารณประโยชน รวมท้ังคาใชจายอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ ใหเบิกจายจากงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน”  จะเห็นไดวา คาใชจายในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐนั้น ใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเปนผูรับผิดชอบเพียงหนวยงานเดียว ท้ังท่ีอําเภอก็มีหนาท่ีเชนเดียวกัน 

ตามหลัก การกระจายอํานาจไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น เปนการกระจายอํานาจ

จากความเปนรัฐรวมศูนย โดยถายโอนอํานาจบางประการไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีภารกิจ

เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นไดสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินโดยการจัดทํา

บริการสาธารณะอยางอิสระ โดยมีองคกรสวนกลางมีอํานาจในการกํากับดูแล ซ่ึงท่ัวไปแลวการ

กระจายอํานาจจะเกิดข้ึนไดในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และการกระจายอํานาจนี้เปนการ

สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนอันเปนการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย  เม่ือ

โอนภารกิจการ ดูแลรักษาและคุมครองท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใช

รวมกัน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลวการกระจายอํานาจไมใชเพียงใหอํานาจบางสวน แตตองมี

การกระจายอํานาจดานงบประมาณท่ีใชในการบริหารจัดการท่ีดินดวย  เนื่องจากในการบริหารจัดการ

ท่ีดินจะตองมีคาใชจายในการดําเนินงาน เพ่ือใหการดูแลและคุมครองท่ีดินของรัฐมีประสิทธิภาพและ

คงไวซ่ึงความอุดมสมบรูณเพ่ือใหคนรุนหลังไดใชประโยชนตอไป 

จากท่ีกลาวมาขางตน คาใชจายในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐนั้น  ใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเปนผูรับผิดชอบ ท้ังท่ีหนวยงานราชการสวนภูมิภาคก็มี หนาท่ีรวมกับองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในการดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินท่ีประชาชนใช

ประโยชนรวมกัน  อําเภอกลับไมตองรับภาระในคาใชจายในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐเม่ือโอน

ภารกิจการดูแลรักษาและคุมครองท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกั นให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว ราชการสวนกลางจะตองจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการ



125 

ท่ีดินของรัฐใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือกําหนดในราชการสวนภูมิภาคท่ีมีหนาดูแล

เชนเดียวกันเปนผูออกคาใชจายในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐรวมกันกับองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน โดยการแกไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2551 มาตรา 122 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยเรื่องการรักษาดูแลและคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติ

ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน พ.ศ.2553 

 

4.2.2 วิเคราะหปญหาทางกฎหมายดานงบประมาณในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ 

 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 การกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดูแลบํารุงรักษา ท่ีสาธารณประโยชนตาม

กฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูออก

คาใชจายในการรังวัดตรวจสอบชี้ระวังแนวเขตท่ีหรือทางสาธารณประโยชนตามพระราชบัญญัติ

ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2551 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการคุมครอง

ปองกัน การตรวจสอบแนวเขต การรังวัด การดูแลรักษาท่ีดินสาธารณประโยชนและท่ีดินรกรางวาง

เปลา กอใหเกิดผลกระทบตอองคกรปกครองทองถ่ิน ท้ังทางดานของการจัดสรรงบประมาณให

เพียงพอกับการพัฒนาท่ีดินหรือทางสาธารณประโยชนละการตั้งงบประมาณเพ่ือดูแลรักษา การ

ตรวจสอบชี้ระวังแนวเขต รวมถึงกรณีพิพาท 

 การแบงแยกอํานาจและหนาท่ีระหวางฝายปกครองในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน 

กํานัน ผูใหญบาน กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามแนวทางกระจายอํานาจมีการแบงแยกอํานาจ

หนาท่ีในการปฏิบัติงานอยางชัดเจนโดยกํานันและผูใหญบานมีหนาท่ีในการรักษาความสงบเรียบรอย

ในพ้ืนท่ี องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการพัฒนา กํานัน ผูใหญบานอยูภายใตการบังคับ

บัญชาของนายอําเภอทองท่ี สวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยูภายใตการกํากับดูแลโดยนายอําเภอ 

ผูวาราชการจังหวัดและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตามแตรูปแบบขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายเก่ียวของกําหนด และอํานาจหนาท่ีหนึ่งตามกฎหมายของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน คือ การพิจาณาใหความเห็นชอบและตรวจสอบการตั้งงบประมาณ

รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 การกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูรับภาระดานงบประมาณในการดูแลรักษา

และคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน ตาม

กฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย องคกรปกครองสวนทองถ่ินตางๆ จึงตองจัดสรร

งบประมาณบางสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไวสําหรับภารกิจดังกลาว ซ่ึงมีผลกระทบตอ

งบประมาณในดานอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพราะปจจุบันรัฐบาลเองก็ยังประสบปญหาใน

การจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอภารกิจและอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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ประกอบกับรายไดจากการจัดเก็บภาษีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถจัดเก็บรายไดตาม

กฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากนี้ดวยกระบวนการการตรวจสอบ การดําเนินการดวยงบประมาณและปฏิบัติหนาท่ี

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในปจจุบัน ซ่ึงมีหนวยงานหรือองคกรตางๆ จํานวนมากทําหนาท่ี

ดังกลาว นอกเหนือจากการกํากับดูแลหรือตรวจสอบจากกระทรวงมหาดไทย เชน คณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน คณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขาดําเนินการตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหปฏิบัติ

หนาท่ีตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจตามกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละรูปแบบ ซ่ึง

ดวยกระบวนการตรวจสอบและกํากับดูแลของหลายหนวยงานทําใหองคกรปกครองไมกลาท่ีจะนํา

งบประมาณไปดําเนินการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐในรูปแบบอ่ืนๆ นอกจากท่ีกฎหมายบัญญัติไวเปน

ลายลักษณอักษรอยางชัดเจน หรือตามแนวปฏิบัติเดิมท่ีเคยปฏิบัติ เชน การดําเนินงานดาน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สรางถนน ไฟฟา ประปา หรือทางสาธารณะ ท้ังท่ีการดําเนินการบาง

กรณีนั้นเปนความตองการของประชาชนหรือชุมชนในพ้ืนท่ี และเปนการเอ้ือประโยชนตอภารกิจหรือ

อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน การนําท่ีดินรกรางวางเปลามาพัฒนาแบงเปนแปลง

เล็กๆ ใหประชาชนในพ้ืนท่ีปลูกผักสวนครัวเพ่ือเปนการสงเสริมอาชีพและเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน ซ่ึงในกรณีดังกลาวมานั้นองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถนํางบประมาณเขาไปชวยเหลือ

ประชาชนไดโดยตรง เนื่องจากการดําเนินการขัดตอกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย เพราะ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีอํานาจหนาท่ีในการอนุญาตใหประชาชนนําท่ีดินของรัฐไปใช

ประโยชน แมการดําเนินการจะตามโครงการจะไดมีประสานความรวมมือกับหนวยงานระดับจังหวัดก็

ตาม แตในการดําเนินการเรื่องงบประมาณยอมไมชอบดวยกฎหมาย 

 งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประเทศญี่ปุน ให อิสระทองถ่ินแตละแหงในการ

ใชจายภาษีท่ีตนเองได แ ตตองอยูภายใตเง่ือนไขท่ีรัฐบาลกลางกําหนด  ท้ังนี้ แนวทางในการกระจาย

อํานาจตอไป คือ เพ่ิมภาษีท่ีทองถ่ินจะจัดเก็บไดเอง และลดการชี้นําในสวนของการสนับสนุนจาก

รัฐบาลกลางแหลงรายไดของรัฐบาลทองถ่ิน  โดยมี คณะกรรมการสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เปน

หนวยงานท่ี เสนอแนะตอรัฐบาลในเรื่องการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน และผลักดันขอเสนอแนะตางๆ  

ใหบังเกิดผลสําเร็จ จุดมุงหมายสําคัญคือ เสนอแนะแนวทางในการโยกยายอํานาจและเงินงบประมาณ

ออกจากสวนกลางไปใหทองถ่ิน โดยมีหลักการวา ทองถ่ินคือตัวแทนของประชาชน และเปนตัวแทน

ของรัฐบาลกลาง  ในการบริหารจัดการ ท่ีดินในประเทศญี่ปุน สวนมากจะเปนโครงการท่ีมีขนาดใหญ

โดยมีรัฐบาลกลางและทองถ่ินใหการสนับสนุนทางดานงบประมาณ ดังนั้นโครงการสวนใหญมักจะ

ไดรับความสําเร็จสามารถพัฒนาพ้ืนท่ีตางๆ ของเมืองใหญๆ ใหเกิดการใชประโยชนในท่ีดินไดอยางมี

ประสิทธิภาพและคุมคาท่ีสุด  จะเห็นไดวาทองถ่ินของประเทศญี่ปุนนั้นมีความเปนอิสระในการจะใช
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งบประมาณดําเนินโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี รวมท้ังไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางทําใหมี

งบประมาณเพียงพอในกาบริหารจัดการท่ีดินในพ้ืนท่ี ซ่ึงตางจากทองถ่ินของประเทศไทยท่ีมี

งบประมาณไมเพียงพอและไมมีอิสระในการใชงบประมาณเพราะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบอยาง

เครงครัด ทําใหไมสามารถบริหารจัดการท่ีดินของรัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สาธารณรัฐฝรั่งเศส  ใชหลักความสมดุลระหวาง

รายรับ-รายจาย เปนหลักการสําคัญของหลักการจัดทํางบประมาณ  หลักการนี้ใชไดกับระดับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  แตไมสามารถใชไดกับระดับรัฐบาลกลางหรือการประกันสังคม เนื่องจากใน

ระดับรัฐบาลกลางหรือการประกันสังคม เปนลักษณะของงบเกินดุลหรือขาดดุลหรือเทาดุล ผลของ

หลักความสมดุล คือ หามจัดทําหรืออนุมัติ งบประมาณท่ีมีลักษณะเกินดุล รวมท้ัง แตละสวนของ

งบประมาณจะตองมีลักษณะเฉพาะหรือมีอิสระตอกัน เชน กรณีการหามกูยืมเงินเพ่ือนําไปใชในการ

ใหเงินชวยเหลือในสวนของการลงทุนอ่ืนๆ ในลักษณะท่ีเปน เงินคาจาง หรือคาตอบแทนของบุคลากร  

มีขอยกเวน คือ สามารถอนุมัติงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานในลักษณะเกินดุล เพ่ือนําไปใชเปน 

งบประมาณเพ่ือการลงทุนกอสรางสาธารณูปโภค  หลักการเฉพาะ คือ หลักการจัดการดานการเงิน

ดวยตนเอง เปนลักษณะการใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิ น นําเงินภาษีไปลงทุนในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิ นประเภทอ่ืนๆ ได  ระบบการคลังทองถ่ินใน สาธารณรัฐฝรั่งเศสอาจกลาวไดวา  มี

สัดสวนท่ีนอยเม่ือเทียบกับระบบการคลังของภาครัฐเนื่องจากมีสัดสวนการใชจายเพียงประมาณรอย

ละ 20 ของการใชจายในภาครัฐท้ังหมด แตอยางไรก็ดี องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็มีอิสระเปนอยาง

มากในการใชจายเงินงบประมาณของตน โดยเฉพาะภายหลังกระบวนการกระจายอํานาจในป ค.ศ.

1982 ทําใหการแทรกแซงและควบคุม ทางการคลังจากรัฐบาลกลางมีขอจํากัดมากข้ึน เนื่องจากมีการ

จัดตั้ งศาลตรวจเงินแผนดินภาคในทุกๆ ภาค  เพ่ือทําหนาท่ีควบคุมบัญชีและการคลังขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน นอกจากนี้ทองถ่ินยังมีอิสระในการกําหนดอัตราภาษีภายในกรอบท่ีกําหนด ไว

และมีอิสระในการใชจายตามความจําเปนของตน  ซึ่งแตกตางจากระบบงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินไทยที่ยังถูกควบคุมโดยรัฐบาลกลาง ไมมีอิสระในการใชจายงบประมาณเนื่องจากงบประมาณมี

อยูไมเพียงพอในการดําเนินตามภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับผิดชอบ และมีขอจํากัดในการบริหาร

จัดการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพราะหากไมไดปฏิบัติตามแผนที่วางไวตั้งแตการจัดทํา

งบประมาณจะไมสามารถใชงบประมาณนอกกรอบแบบแผนที่กําหนดไวได 

 ดานแนวทางในการแกไขปญหาการใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือดําเนิน

กิจกรรมหรือโครงการตางๆ ในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ เชน กรณีการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีถูกปลอยรก

รางวางเปลา การจัดหาประโยชนจากท่ีดินของรัฐใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในทองถ่ินนั้นๆ 

หนวยงานท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานการใช

งบประมาณ ควรพิจารณาถึงประโยชนท่ีไดรับจาการจัดสรรงบประมาณขององคกรปกครองสวน
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ทองถ่ินตอการจัดการตามโครงการในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐเพ่ือตอบสนองความตองการของ

ชุมชนและประชาชนวาเกิดความคุมคาและเหมาะสมกับงบประมาณท่ีไดใชไป  ดังเชนองคปกครอง

สวนทองถ่ินญี่ปุนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินสาธารณรัฐฝรั่งเศสท่ีมีอิสระในการบริหารจัดการ

ดานงบประมาณ ฉะนั้นรัฐบาลบาลกลางควรมอบอิสระและอํานาจทางการบริหารรายไดและภาษี

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางเพียงพอเหมาะสมตอภารกิจ หนาท่ีและความรับผิดชอบของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมากยิ่งข้ึน 

ดังนั้นแนวทางในแกไขปญหาดังกลาว จึงควรท่ีจะดําเนินการแกไขระเบียบและกฎหมาย 

กําหนดใหโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการยกเวนคาธรรมเนียม หรือคาใชจายในการดูแล

รักษา และคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน 

ในทุกรูปแบบ เพราะกรณีการดําเนินการดังกลาวนั้นองคกรปกครองสวนทองถ่ินแมเปนนิติบุคคลทาง

กฎหมายก็ตาม แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินก็เปนหนวยงานของรัฐเชนกัน เชน กรมท่ีดิน สํานักงาน

ศาลยุติธรรม กรณีคดีพิพาทและมีการเรียกรองคาเสียหายทางแพง จึงเปนการกําหนดเง่ือนไขและ

กฎเกณฑท่ีไมสมเหตุสมผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การแกไขระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ

ดังกลาว จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมตองเสียงบประมาณในการดําเนินการการดูแลรักษา 

และคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน ซ่ึง

รวมถึงการดําเนินการเพ่ือการตรวจสอบแนวเขตท่ีดินหรือทางสาธารณประโยชนในพ้ืนท่ีขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน อันจะทําใหเกิดประโยชนตอระบบการจัดเก็บและตรวจสอบขอมูลท้ังจํานวนเนื้อ

ท่ีและสภาพทางสาธารณประโยชนในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสามารถปองกันและทราบ

ขอมูลการบุกรุกท่ีสาธารณสมบัติของแผนดิน รวมท้ังปองกันการเกิดกรณีพิพาทระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินกับเอกชน เชน กรณีเอกชนกอสรางรุกล้ําท่ีดินของรัฐ หรือกรณีท่ีเอกชนบุกรุก

ท่ีดินของรัฐเพ่ือแสวงหาผลประโยชน เปนตน และควรพัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไทยมี

อิสระในการใชงบประมาณดําเนินโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืน การกําหนดอัตราภาษีเชนเดียวกับ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ประเทศญี่ปุนและ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพ่ือ

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีดินใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

4.3 วิเคราะหปญหาทางกฎหมายในการมีสวนรวมในการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแหลงรวมองคความรูดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน  องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรท่ีจะมีบทบาทในการทําใหเกิดกระบวนการมี

สวนรวมขององคกรชุมชน ประชาชน รวมท้ังหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ เพ่ือท่ีจะรับรู ทําความเขาใจ
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ตัดสินใจและแสดงความเห็นเก่ียวกับโครงการหรือการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐท่ีอาจสงผลกระทบ

ตอทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมของทองถ่ินไดเปนอยางดี 

 

 4.3.1 ปญหาทางกฎหมายในการมีสวนรวมในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐขององคกร 

  ปกครองสวนทองถิ่น  

 ท่ีผานมาภาครัฐจะไดใชความพยายามในการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐหลายประการ

แตยังมีปญหาความขัดแยงเก่ียวกับแนวเขตระหวางหนวยงานของรัฐ หรือระหวางหนวยงานของรัฐกับ

เอกชน และทําใหเกิดปญหาในกรณีมีขอโตแยงวาฝายใดมีสิทธิดีกวา บางกรณีมีการประกาศพ้ืนท่ีของ

รัฐทับซอนท่ีดินของเอกชน สงผลใหไมสามารถบริหารจัดการท่ีดินไดตรงตามวัตถุประสงค ท่ีดินของรัฐ

บางพ้ืนท่ีไมมีการทําประโยชน บางพ้ืนท่ีมีการหวงหามเปนพ้ืนท่ีท่ีครอบคลุมท่ีดินท่ีมีขนาดใหญ ซ่ึงขอ

โตแยงในเรื่องสิทธิระหวางรัฐกับเอกชนไมสามารถพิจารณาไดอยางรวดเร็วและชัดเจนเนื่องจาก

ขอบเขตของท่ีดินไมแนนอน 

การบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ โดยหนวยงานราชการสวนกลาง ในการประกาศกําหนดแนว

เขตท่ีดินสงวนหวงหามของรัฐ  โดยอาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 20 ซ่ึงรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทยซ่ึงเปนประธานคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติเปนผูมีอํานาจในการประกาศสงวน

หวงหามท่ีดิน เม่ือหนวยงานราชการสวนกลางเปนผูประกาศสงวนหวงหามโดยไมรูจักสภาพพ้ืนท่ีท่ี

แทจริง วามีผูครอบครองทํากินหรืออยูอาศัยมากอนท่ีจะทําการประกาศหรือไม จึงเปนสาเหตุประการ

สําคัญท่ีทําใหเกิด ปญหาความขัดแยงเก่ียวกับสิทธิของรัฐกับ ประชาชน ท่ีครอบครองท่ีดินมากท่ีสุด  

กลาว คือ การโตแยงสิทธิระหวางรัฐกับ ประชาชน ในหลายพ้ืนท่ี เกิดจาการสงวนหวงหามท่ีดินเพ่ือ

ประโยชนในภาครัฐ การสงวนหวงหามท่ีดินดังกลาวมีการดําเนินการประกาศหวงหามทับท่ีดินท่ี

ราษฎรมีสิทธิครอบครองและใชประโยชนอยูกอน โดย ทําใหผูท่ีอยูในพ้ืนท่ีนั้นๆตกเปนผูบุกรุกทันที

นอกจากนี้การทําแผนท่ีแสดงขอบเขตการหวงหามท่ีดินของรัฐแตละประเภทเพียงเพ่ือใหสามารถมีรูป

แผนท่ีแนบทายตามกฎหมายเทานั้น และในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

มาตรา 9 และมาตรา 10 กําหนดใหอธิบดีกรมท่ีดินมีอํานาจหนาท่ีในการอนุญาตใหบุคคลเขาใช

ประโยชนในท่ีดินของรัฐ จัดหาผลประโยชน รวมท้ังจัดใหท่ีดินมีการใชประโยชนโดยมีการซ้ือขาย

แลกเปลี่ยน ใหเชา และเชาซ้ือได ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีอํานาจเขาไปมีสวนรวมในการ

บริหารจัดการตามท่ีกลาวมา 

จะเห็นไดวา การบริหารจัดการท่ีดินของรัฐโดยการสงวนหวงหามท่ีดินตามประมวลกฎหมาย

ท่ีดินนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีสิทธิเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจวาท่ีดินท่ีอธิบดีจะ

ประกาศสงวนหวงหามนั้นสมควรท่ีจะประกาศหรือไม เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน

หนวยงานท่ีใกลชิดกับประชาชน และรูจักพ้ืนท่ีของตนเองเปนอยางดี ยอมทําใหทราบวาพ้ืนท่ีใดท่ี
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เหมาะสมในการหวงหาม พ้ืนท่ีใดรกรางวางเปลา หรือพ้ืนท่ีท่ีจะประกาศอาจมีผูครอบครองทํากินหรือ

มีกรรมสิทธิ์ในพ้ืนท่ีนั้น 

ตามหลักการการมีสวนรวมของประชาชน  การมีสวนรวมยอม เปลี่ยนแปลงไปตามบริบททาง

สังคมและการเมือง ในอดีตการมีสวนรวมของประชาชนมักหมายถึงการมีสวนรวมทางการเมือง แต

ปจจุบันสังคมใหความสําคัญกับประชาธิปไตยทางตรงและประชาธิปไตยท่ีประชาชนปกครองตนเอง 

สงผลใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนมีขอบเขตกวางข้ึน ซ่ึงดังจะกลาวตอไปนี้ก็เปน

ความหมายอีกรูปแบบหนึ่ง กลาวคือ การมีสวนรวมของประชาชน ( Public Participation) หมายถึง 

การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปดใหประชาชนเขาไปรวมในการกําหนดกฎเกณฑ นโยบาย 

กระบวนการบริหารและตัดสินใจของทองถ่ิน เพ่ือผลประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมอยางแทจริง 

ท้ังนี้ ตองอยูบนพ้ืนฐานของการท่ีประชาชนจะตองมีอิสระทางความคิด มีความรูความสามารถในการ

กระทํา และมีความเต็มใจท่ีจะเขารวมตอกิจกรรมนั้นๆ โดยหลักการการมีสวนรวมของประชาชน

จะตองมีลักษณะการเขารวมอยางครบวงจรตั้งแตตนจนถึงสิ้นสุด 

การมีสวนรวมของประชาชนเปนแนวทางในการแกไขปญหาและพัฒนาทรัพยากรท่ีดินอยาง

ยั่งยืน เม่ือประชาชนเปนผูใชทรัพยากรท่ีดินรวมกันจึงควรเขามีสวนรวมในการอนุรักษ รักษา รวมท้ังมี

สวนรวมในการบริหารจัดการท่ีดิน เพ่ือใหทรัพยากรคงอยูตลอดไป แตในการเขามีสวนรวมกับ

หนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการท่ีดินตองใหความรูเพ่ือสรางความเขาใจและ

กระตุนประชาชนใหมีสวนรวมตั้งเริ่มกระบวนการ ตามแนวทางของการรวมคิด รวมทําและรวมกันทํา

ไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงเปนกลไกสําคัญท่ีชวยสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและหนวยงานของรัฐ 

การบริหารจัดการท่ีดินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง การควบคุม การวางแผน 

การวางผัง การคุมครองดูแล การบํารุงรักษา รวมถึงการใชประโยชนจากท่ีดินในพ้ืนท่ีขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังในรูปแบบของการจัดเก็บรายไดจากการครอบครองหรือการถือกรรมสิทธิ์

และการประกอบกิจกรรมในท่ีดิน รวมถึงการจัดสรรการใชประโยชนในท่ีดินใหสอดคลองตอความ

ตองการของประชาชนและชุมชนในพ้ืนท่ี ตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดหรือตามเหตุผลและ

ความจําเปนตอการพัฒนาทองถ่ิน ท้ังนี้ภายใตบทบัญญัติกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ตามแนวนโยบายพ้ืนฐานของรัฐ ในแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

พ.ศ. 2540-2559 และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 ในสวนของนโยบาย

ทรัพยากรธรรมชาติดานท่ีดินและการใชท่ีดินนั้นมีสาระสําคัญกลาวคือ สงเสริมประชาสัมพันธและ

ฝกอบรมใหเห็นคุณคาของทรัพยากรท่ีดินและการใชท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมการปรับปรุง

บํารุงดิน ออกกฎหมายควบคุมกิจกรรมท่ีมีผลกระทบตอความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน ท้ังนี้มีการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการใชดินใหสอดคลองกับสมรรถนะท่ีดิน ดวยการสงเสริมใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินและประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรดิน ใชมาตรการทางเศรษฐกิจเปน
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เครื่องมือสงเสริมการใชท่ีดินท่ีเหมาะสมกับสภาพท่ีดินและศักยภาพท่ีดินของพ้ืนท่ี ปรับปรุงการปฏิรูป

ท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรกรรมใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย พัฒนาพ้ืนท่ี และพ้ืนท่ีรกรางวาง

เปลา เพ่ือประโยชนของทองถ่ินอยางเหมาะสม และยังกําหนดยุทธศาสตรการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางธรร มาภิบาล โดยมีเปาหมายในการเสริมสรางความเปน

ธรรมใหประชาชนมีโอกาสเขาถึงการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางเทาเทียมกัน 

แตในการดําเนินงานยังเกิดปญหา เพราะอํานาจในการตัดสินใจ เก่ียวกับ การบริหารจัดการ

ท่ีดินของรัฐในการ การกําหนดสิทธิ การ อนุญาตให ใชทรัพยากร ท่ีดิน การสงวนหวงหาม ท่ีดินของรัฐ

ยังคงเปนอํานาจของราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค และการเขามีสวนรวมของประชาชนยังไมมี

รูปแบบวิธีการท่ีชัดเจน แมวาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับท่ีผานมาไดกําหนดเก่ียวของ

กับการปกครองทองถ่ินของตน  เพ่ือใหเกิดความเปนอิสระ และเกิดความคลองตัวในการดําเนินงาน

และจัดทําบริการสาธารณะท่ีดี และเหมาะสมกับความตองการของประชาชนในทองถ่ิน โดยบัญญัติ

รับรอง ใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตอง ตองจัดใหมีวิธีการเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม ซ่ึงก็คือ การมีสวนรวมตั้งแต

การกําหนดปญหา การกําหนดการเลือก การประเมินทางเลือก การบริหารจัดการรวมกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน การรวมติดตามประเมินผล และรวมรับผลประโยชน ประการสําคัญการบัญญัติ

ในลักษณะนี้จะเปนการกระตุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดริเริ่มในการสรางกลไก ชองทางตางๆ 

เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม แตท่ีไดกลาวมาขางตนประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมได มี

สวนในกระบวนการตัดสินใจในกระบวนการสงวนหวงหามท่ีดินของรัฐเพ่ือประชาชนใชประโยชน

รวมกัน การอนุญาตรวมท้ังการจัดหาผลประโยชนในท่ีดินของรัฐ เนื่องจากขาดบทบัญญัติกฎหมาย

ลําดับรองท่ีจะใหอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการมีสวนรวมในการบริหารจัดการท่ีดินภายในพ้ืนท่ีตนเอง 

ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาวขางตนจึงตองศึกษาถึงอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐวามีอยูหรือไมอยางไร เพ่ือหามาตรการและเปนแนวทาง

ในการกําหนดกฎหมายใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขาไปมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

ท่ีดินของรัฐ การมีสวนรวมในกระบวนการประกาศท่ีดินของรัฐ ท้ังนี้เพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมาย

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

แผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540-2559 และแผนจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอม พ.ศ.2555-2559 
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 4.3.2 วิเคราะหปญหาทางกฎหมายในการมีสวนรวมในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ             

  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 การบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ  โดยหนวยงานราชการสวนกลาง ในการประกาศกําหนดแนว

เขตท่ีดินสงวนหวงหามของรัฐ  โดยอาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 20 ซ่ึงรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทยซ่ึงเปนประธานคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติเปนผูมีอํานาจในการประกาศสงวน

หวงหามท่ีดิน เม่ือหนวยงานราชการสวนกลางเปนผูประกาศสงวนหวงหามโดยไมรูจักสภาพพ้ืนท่ีท่ี

แทจริง วามีผูครอบครองทํากินหรืออยูอาศัยมากอนท่ีจะทําการประกาศหรือไม จึงเปนสาเหตุประการ

สําคัญท่ีทําเกิด ปญหา ความ ขัดแยงเก่ียวกับสิทธิของรัฐกับ ประชาชน ท่ีครอบครองท่ีดินมากท่ีสุด  

กลาวคือ การโตแยงสิทธิระหวางรัฐกับ ประชาชนในหลายพ้ืนท่ี ซ่ึงการสงวนหวงหามท่ีดินของรัฐเพ่ือ

ประชาชนใชประโยชนรวมกันตามระเบียบคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ ฉบับท่ี 9 พ.ศ.2529 เปน

อํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัดและคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ โดยมีนายอําเภอเปน

ผูดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานเก่ียวกับสภาพของท่ีดินนั้น รวมท้ังสอบถามความเห็น

ของคณะกรรมการหมูบานและสภาตําบลวาสมควรสงวนหรือหวงหามท่ีดินนั้นเพ่ือใหประชาชนใช

ประโยชนหรือไม แตอํานาจการตัดสินใจจะสงวนหรือหวงหามท่ีดินหรือไมข้ึนอยูกับผูวาราชการ

จังหวัด หากคณะกรรมการหมูบานและหรือสภาตําบลไมเห็นดวยกับการสงวนหรือหวงหามก็ยอมไมมี

อํานาจในการตัดสินใจ ซ่ึงทายท่ีสุดแลวผูมีอํานาจคือหนวยงานราชการสวนกลาง 

 อํานาจหนาท่ีในการสงวนหรือหวงหามท่ีดินเพ่ือประชาชนใชประโยชนรวมกันจึงเปนของ

หนวยงานราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาค อันไดแก ผูวาราชการจังหวัด และ

คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ โดยนําความเห็นของคณะกรรมการหมูบานและสภาตําบลมา

ประกอบการพิจารณา โดยท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีบทบาทหรือมีสวนรวมในการแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับการพิจารณาสงวนหรือหวงหามท่ีดินเพ่ือประชาชนใชประโยชนรวมกัน ตามระเบียบ

คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ ฉบับท่ี 9 พ.ศ.2529 ท้ังท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูท่ีดูแล

บริหารจัดการท่ีดินภายในพ้ืนท่ีของตน ท้ังดานการดูแลรักษา คุมครองปองกัน การจัดเก็บภาษี เปน

ตน จึงเห็นควรวาราชการสวนกลางตองเปดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขาไปมีสวนรวมแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับการพิจารณาสงวนหรือหวงหามท่ีดินเพ่ือประชาชนใชประโยชนรวมกัน เพราะองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานในพ้ืนท่ี ยอมรูสภาพของท่ีดินวาพ้ืนท่ีใดเหมาะสมแกการใช

ประโยชนใด เพ่ือจะไดนําไปสูการบริหารจัดการท่ีดินท่ีดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนในพ้ืนท่ี 

และยังเปนการพัฒนาท่ีดินอยางยั่งยืนอีกดวย 

 กรณีตามมาตรา 9 มาตรา 10 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 ไดบัญญัติเรื่องการ

อนุญาตใหบุคคลเขาใชประโยชนในท่ีดินของรัฐ และการจัดหาผลประโยชนในท่ีดินของรัฐ เชน การ

เขายึดถือครอบครองใชประโยชน รวมท้ังจัดใหท่ีดินมีการใชประโยชนโดยมีการซ้ือขาย แลกเปลี่ยน 
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ใหเชา เชาซ้ือ พนักงานเจาหนาท่ีผูมีอํานาจอนุญาตตามมาตรา 9 และมาตรา 10 คือ อธิบดีกรมท่ีดิน 

ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 

แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2543 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีสวนรวมในการเสนอ

ความคิดเห็นในกรณีท่ีเปนอํานาจอนุญาตของผูวาราชการจังหวัด และเปนหนึ่งในคณะกรรมการ

ประจําจังหวัดท่ีเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของผูวาราชการจังหวัด ตามประมวล

กฎหมายท่ีดินและระเบียบกระทรวงมหาดไทย แตยังมิไดกําหนดหลักเกณฑใหการใชทรัพยากรใน

พ้ืนท่ีตองไดรับความเห็นชอบจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกําหนดใหตองมีการประชุมชี้แจง

และรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน จากท่ีกลาวมาเห็นไดวาองคปกครองสวนทองถ่ินไมมีอํานาจใน

การเขาไปมีสวนรวมในการอนุญาตใหบุคคลเขาใชประโยชนในท่ีดินของรัฐ และการจัดหา

ผลประโยชนในท่ีดินของรัฐ ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถบริหารจัดการท่ีดินภายใน

พ้ืนท่ีของตนเองได และยังมีลักษณะการจัดการแบบศูนยรวม ขาดการกระจายอํานาจใหแกทองถ่ิน 

และขาดการมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงไมสอดคลองกับหลักการตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

 แมวาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร ไทยฉบับท่ีผานมา ไดกําหนดเก่ียวของกับการ

ปกครองทองถ่ินของตน  เพ่ือใหเกิดความเปนอิสระ และเราเกิด ความคลองตัวในการดําเนินงานและ

จัดทําบริการสาธารณะท่ีดี และเหมาะสมกับความตองการของประชาชนในทองถ่ิน โดยบัญญัติรับรอง

ใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินตอง ตองจัดใหมีวิธีการเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม ซ่ึงก็คือ การมีสวนรวมตั้งแตการกําหนด

ปญหา การกําหนดการเลือก การประเมินทางเลือก การบริหารจัดการรวมกับองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน การรวมติดตามประเมินผล และรวมรับผลประโยชน ประการสําคัญการบัญญัติในลักษณะนี้

จะเปนการกระตุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดริเริ่มในการสรางกลไก ชองทางตางๆ เพ่ือให

ประชาชนมีสวนรวมแตท่ีไดกลาวมาขางตนประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมไดมีสวน ใน

กระบวนการตัดสินใจในกระบวนการสงวนหวงหามท่ีดินของรัฐเพ่ือประชาชนใชประโยชนรวมกัน การ

อนุญาตรวมท้ังการจัดหาผลประโยชนในท่ีดินของรัฐ เนื่องจากขาดบทบัญญัติกฎหมายลําดับรองท่ีจะ

ใหอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการมีสวนรวมในการบริหารจัดการท่ีดินภายในพ้ืนท่ีตนเอง ทําให การ  

ดําเนินงานยังเกิดปญหา เพราะอํานาจในการตัดสินใจ เก่ียวกับ การบริหารจัดการท่ีดินของรัฐในการ

การกําหนดสิทธิ การอนุญาตใหใชทรัพยากรท่ีดิน การสงวนหวงหาม ท่ีดินของรัฐยังคงเปนอํานาจของ

ราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค และการเขามีสวนรวมของประชาชนยังไมมีรูปแบบวิธีการท่ีชัดเจน 

 กฎหมายการปกครองตนเอง ของประเทศญี่ปุน ไดบัญญัติไว วา ใหประชาชนในเขตองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินสามารถมีบทบาทในการควบคุม ตรวจสอบ และมีสวนรวมในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดหลายชองทาง ไดแก การตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน การริเริ่มเสนอกฎหมาย การรองขอใหมีการตรวจสอบ การรองขอใหมีการลงคะแนนเสียงยุบ
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สภาทองถ่ิน การถอดถอน และการลงประชามติ และยังมีการจัดตั้งหนวยการปกครองทองถ่ินรูปแบบ

พิเศษจัดตั้งข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม  เชน Property Wards เปนหนวยการปกครอง

ทองถ่ินท่ีจัดตั้งข้ึนตามเขตหรือพ้ืนท่ีซ่ึงมีทรัพยสินบางประเภทภายในอาณาเขตของเทศบาล ท้ังนี้เพ่ือ

บริหารงานทรัพยสินเหลานั้น ทรัพยสินดังกลาวนี้ไดแก คลองชลประทาน หนองหรือบึง สุสาน พ้ืนท่ี

อยูอาศัย พ้ืนท่ีเกษตรและ สถานท่ีท่ีมีบอน้ําแร เปนตน สวนใหญการปกครองทองถ่ินประเภทนี้จัดตั้ง

ข้ึนมาเพ่ือควบคุมดูแลพ้ืนท่ี  ปาและเขามักจัดตั้งตามหมูบานในพ้ืนท่ีเกษตรหรือภูเขา  เปนตน สวน 

Local Development Corporations เปนหนวยการปกครองทองถ่ินรูปแบบนี้จัดตั้งข้ึนจากการ

รวมตัวกันระหวางหนวยการปกครองทองถ่ินรูปแบบท่ัวไป (จังหวัดและเทศบาล) ตั้งแต 2 แหงข้ึนไป 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดหาและเตรียมสถานท่ีสําหรับกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกประชากร

ตามท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาแมบท  

 จะเห็นไดวาประเทศญี่ปุนจะจัดตั้งหนวยงานพิเศษ ซ่ึงเปนหนวยงานปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือ

ดูแลบริหารจัดการพ้ืนท่ีโดยเฉพาะ สะทอนถึงอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองนั้นมีสวนรวม

ในการบริหารจัดการท่ีดินอยางชัดเจน การพัฒนาการใชท่ีดินในประเทศญี่ปุนประสบความสําเร็จและ

มีประโยชนมากจนเปนท่ีกลาววา “การจัดรูปท่ีดินในเมืองเปนแมบทของการวางผังเมือง ” การจัดรูป

ท่ีดินของประเทศญี่ปุน มีองคกรรับผิดชอบหลายองคกร ไดแก กลุมเอกชนเจาของท่ีดินท่ีเปนผูริเริ่ม

โครงการ สมาคมจัดรูปท่ีดิน รัฐบาลทองถ่ินระดับจังหวัดและเทศบาล รวมท้ัง หนวยงานของรัฐใน

ระดับประเทศ ซ่ึงภาคสวนนั้นใหความรวมมือเปนอยางดี ยิ่งไปกวานั้นการปฏิรูปท่ีดิน ภายใตหลักการ

ประชาธิปไตย โดยการกําหนดใหผูมีสวนเก่ียวของในการปฏิรูปท่ีดินมีสวนรวมในการวางแผนเวนคืน

ท่ีดิน  โครงสรางของคณะกรรมการมีความสมดุลคอนขางมาก ประกอบดวยผูเชาท่ีดิน เกษตรกรท่ีมี

ท่ีดินของตนเอง เจาของท่ีดินใหเชา นักวิชาการ และบุคคลท่ัวไป ขณะท่ีมีเจาหนาท่ีของรัฐจํานวน

นอยมาก โครงสรางเชนนี้มีผลตอการปฏิรูป ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความเปนประชาธิปไตยและการมี

สวนรวมในการตัดสินใจของเกษตรกรและคนในชุมชนในเรื่องท่ีเก่ียวกับชุมชน ซ่ึงแตกตางจากการ

ปกครองทองถ่ินในประเทศไทยท่ีไมมีหนวยเฉพาะในการดูแลทรัพยสินและดูแลพ้ืนท่ีภายในเขตของ

ตนเอง แตมีหนวยงานของสวนกลางหรือหนวยงานสวนภูมิภาคมาประจําในพ้ืนท่ี ซ่ึงแตละหนวยงาน

ตางมีกฎหมายและระเบียบท่ีถือปฏิบัติตางกันออกไป ทําใหหนวยงานตางๆ ดําเนินการบริหารจัดการ

ท่ีดินตามหนาท่ีรับผิดชอบ โดยลําพัง ในการประสานงานและขอความรวมมือกับองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐมีนอยมาก องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไมมีโอกาสเขาไปมี

สวนรวมในการใหขอมูลหรือรวมตัดสินใจในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ ทําใหพ้ืนท่ีนั้นๆ ถูกนําไปใช

ประโยชนท่ีไมเหมาะสมกับสภาพแวดลอมเนื่องจากผูมีอํานาจในการบริหารจัดการลวนเปนอํานาจ

ของสวนภูมิภาคหรืออํานาจของสวนกลางท้ังสิ้น ท้ังนี้ในสวนของภาคประชาชนการท่ีจะเขาไปมีสวน

รวมในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐยอมมีโอกาสนอยมาก 
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 การมีสวนรวมในสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามหลักประชาธิปไตยทองถ่ินแบบมีสวนรวม  สิทธิใน

การมีสวนรวมของพลเมืองในกิจกรรมของทองถ่ินถือเปนสิทธิท่ีสําคัญประการหนึ่ง สิทธิในการมีสวน

รวมในกิจกรรมของรัฐนั้นไดถูกรับรองไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและไดรับการยืนยันอีก

ครั้งในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงไดกําหนดวา  บุคคล

ยอมมีสิทธิในการเปนสวนหนึ่งของการกําหนดทิศทางของกิจกรรมสาธารณะในประเทศของตน  โดย

อาจจะเปนการมีสวนรวมทางตรงหรือผานทางผูแทนท่ีไดรับการเลือกมาอยางอิสระ  หลักการวาดวย

การมีผูแทนนั้นไมไดเปนขอกีดกันการมีสวนรวมของประชาชน  แมวาในบางกรณีประชาชนจะไม

สามารถเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจไดโดยตรง  แตประชาชนก็ยังมีสิทธิในการใหคําแนะนําหรือ

ฝายปกครองสวนทองถ่ินเองอาจขอคําปรึกษาจากประชาชนได  เชน ในเรื่องเก่ียวกับการจัดทําบริการ

สาธารณะ เปนตน กฎหมายเก่ียวกับการกระจายอํานาจในป ค.ศ.1982 ไดใหสิทธิแกประชาชนในการ

เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในกิจกรรมของทองถ่ิน  รัฐบัญญัติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได

กําหนดใหเทศบาลตองจัดตั้งองคกรท่ีปรึกษาเก่ียวกับการจัดทําบริการสาธารณะท่ีไดจัดทําโดย

เทศบาล รวมท้ัง องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดและภาคดวย  นอกจากนั้นยังรวมไปถึง

องคกรความรวมมือระหวางเทศบาลอีกดวย องคกรนี้จะประกอบไปดวยสมาชิกขององคกรผูใชบริการ

สาธารณะในประเภทท่ีเก่ียวของโดยมีนายกเทศมนตรีเปนประธาน ท้ังนี้ในการจัดทําบริการสาธารณะ

ซ่ึงการบริหารจัดการท่ีดินก็เปนการจัดทําสาธารณะอีกอยางหนึ่ง การจัดการดูแลรักษาสาธารณสมบัติ

ของแผนดินท่ีมีเพ่ือใหประชาชนใชประโยชนรวมกันและบริการสาธารณะขององคตางๆ ซ่ึงมีท้ัง

องคกรปกครองสวนกลาง สวนภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคการมหาชนอิสระผูจัดทํา

บริการสาธารณะ และรวมถึงผูรับสัมปทานบริการสาธารณะ มีหนาท่ีในการจัดการดูแลรักษาสาธารณ

สมบัติของแผนดินรวมกัน ดังนั้นในการบริหารจัดการท่ีดินตองอาศัยความรวมมือกันจากหลายองคกร

เพ่ือใหการจัดทําบริการสาธารณะสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนและยังรักษา

สภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีใหคงอยูตอไป จะเห็นไดวามีความแตกตางจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินของ

ประเทศไทย ยังขาดการประสานความรวมมือจากองคกรอ่ืนท่ีเก่ียวของ และไมไดมีกฎหมายบังคับ

ตองจัดตั้งองคกรท่ีปรึกษาเก่ียวกับการจัดทําบริการสาธารณะเชนเดียวกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส  รวมท้ัง

ในภาคสวนขององคมหาชนอิสระก็ไมไดมีบทบาทในการเขามีสวนรวมในการบริหารจัดการท่ีดินของ

รัฐได อาจกลาวไดวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินของประเทศไทยยังไมมีโอกาสในการเขาไปมีสวนรวม

ในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ  

เนื่องจากระเบียบดังกลาวจัดทําข้ึนมาตั้งแต พ.ศ. 2529 ผูวิจัยเห็นวามีความลาหลังและใน

ขณะนั้นประเทศไทยยังไมมีการปกครองสวนทองถ่ิน จึงสมควรแกไขระเบียบคณะกรรมการจัดท่ีดิน

แหงชาติ ฉบับท่ี 9 พ.ศ.2529 เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น

กอนพิจารณาวาพ้ืนท่ีนั้นควรสงวนหรือหวงหามเพ่ือประชาชนใชประโยชนรวมกันหรือไม และควรแก
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เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 มาตรา 9 และมาตรา 10 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2543 

โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับการใชทรัพยากรท่ีดินใน

พ้ืนท่ีมากข้ึน โดยกําหนดใหการอนุญาตตองมีหนังสือใหความเห็นชอบจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

กําหนดหลักเกณฑใหการใชทรัพยากรในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และตองมีการใหขอมูล

ตลอดจนการจัดใหมีการประชุมเพ่ือชีแจงและรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนในพ้ืนท่ี 



 

บทท่ี 5 

 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาพบวาการกระจายอํานาจดานการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในปจจุบันยังเปนไปในขอบเขตท่ีจํากัด และขาดความชัดเจน ท้ังในรูปแบบของ

อํานาจหนาท่ีทางกฎหมาย ระเบียบ การกําหนดภารกิจ รวมท้ังการมีสวนรวมของประชาชนในการ

บริหารจัดการท่ีดินของรัฐ กอใหเกิดปญหาในการนําไปปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

การบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ และยังมีกฎหมายและหนวยงานท่ีเก่ียวของจํานวนมาก ทําใหการ

บริหารจัดการท่ีดินของรัฐไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีได 

 

5.1 บทสรุป 

 

ตามหลักการรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดกําหนดใหรัฐตองใหความเปนอิสระแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน

และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดทําบริการสาธารณะ

และมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในพ้ืนท่ี  และรัฐจะกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เทาท่ีจําเปนและมีหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีชัดเจนสอดคลองและเหมาะสมกับรูปแบบของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ินหรือ

ประโยชนของประเทศเปนการสวนรวม  และจะกระทบถึงสาระสําคัญแหงหลักการปกครองตนเอง

ตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ินหรือนอกเหนือจากท่ีบัญญัติไวมิได แตในความเปนจริงแลว

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดอยูภายใตการกํากับดูแลอีกชั้นหนึ่งของราชการสวนกลางของ

กระทรวงมหาดไทย จึงไมไดรับความอิสระทําใหการบริหารจัดการท่ีดินขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีปญหา ดังตอไปนี้ 

ประเด็นแรก ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีขององคปกครองสวนทองถ่ินในการ

บริหารจัดการท่ีดินของรัฐ  การบริหารจัดการท่ีดินของรัฐขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ

คุมครองปองกันและดูแลสาธารณสมบัติของแผนดิน จะมี พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี 

(ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2551  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
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ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครอง

ปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. 2553 กําหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการดูแลรักษาและคุมครองท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 

จัดทําทะเบียนท่ีดิน ปองกันชี้ระวังแนวเขต ตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับท่ีท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติ

ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน หรือดําเนินการกับผูบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชนหรือท่ีรกราง

วางเปลา จากบทบัญญัติของกฎกฎหมายและระเบียบดังกลาวใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในการดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน

เทานั้น  ตามนัยคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี 145/2552  พบวานอกจากองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจะไมมีอํานาจในการใชหรืออนุญาตใหบุคคลใดใชท่ีสาธารณะหรือท่ีดินอันเปนสาธารณของ

แผนดินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสา

ธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. 2553 แลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมมี

อํานาจออกคําสั่งใหเอกชนทําการรื้อถอนสิ่งกอสรางหรือออกจากท่ีสาธารณประโยชนหรือท่ีสาธารณ

สมบัติของแผนดินไดดังนั้นแมวาจะมีการปลูกสรางอาคารหรือกําแพงในท่ีสาธารณะโดยไมไดรับ

อนุญาต อันเปนการฝาฝนประมวลกฎหมายท่ีดิน องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็ไมมีอํานาจออกคําสั่ง

ใหเอกชนรื้อถอนสิ่งปลูกสรางออกจากท่ีสาธารณสมบัติของแผนดิน 

กรณีการอนุญาตใหใชท่ีดินภายในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามประมวล

กฎหมายท่ีดิน มาตรา 6 ไดกําหนดไว องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีอํานาจในการดําเนินการรองขอ

เพิกถอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง เนื่องจากเปนอํานาจของอธิบดีกรมท่ีดินในการดําเนินการให

ท่ีดินกลับมาเปนท่ีดินของรัฐ เม่ืออํานาจในการพิจารณาอนุญาตตองอยูในการพิจารณาของหนวยงาน

กระทรวงมหาดไทยเปนหลัก จึงกอใหเกิดสภาพปญหาตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะใน

เรื่องการขอใชท่ีดินสาธารณะประโยชนหรือท่ีรกรางวางเปลา ท้ังในสวนระยะเวลาการดําเนินการ

รวมถึงประเภทของกิจกรรมท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองการใชประโยชน นอกจากนี้ทําใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนและประชาชนในทองถ่ินไดอยาง

เต็มรูปแบบ เพราะองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังถูกจํากัดดวยกฎหมายและระเบียบ 
จะเห็นไดวา ปจจุบันไมพบวามีกฎหมายใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการอนุมัติ 

อนุญาต ใหใชพ้ืนท่ี องคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะตัวแทนประชาชนในพ้ืนจึงแทบไมมีอํานาจ

หนาท่ีการบริหารจัดการท่ีดิน ไมวาจะเปนการจัดใหมีการใชประโยชนท่ีดินของรัฐใหเหมาะสมกับ

พ้ืนท่ีนั้น การขอเพิกถอนพ้ืนท่ีรกรางวางเปลาตามประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 6 เพ่ือนําท่ีดินไปใช

ประโยชน เปนตน จากบทบัญญัติของกฎหมายท่ีขาดความชัดเจนและแนวคําพิพากษาศาลปกครอง

สูงสุดดังกลาวนั้น ทําใหการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น  เกิดจาก

โครงสรางและอํานาจหนาท่ีท่ีซํ้าซอน องคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงอยูภายใตการกํากับดูแลจาก
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ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาคไมสามารถดําเนินการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐไดโดยอิสระทํา

ใหไมมีอํานาจบริหารจัดการท่ีดินของรัฐในพ้ืนท่ีของตน 

ประเด็นท่ีสอง  ปญหาทางกฎหมายดานงบประมาณในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  การดูแลรักษาและคุมครองท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน

สําหรับพลเมืองใชรวมกัน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2551 มาตรา 

122 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยเรื่องการรักษาดูแลและคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสา

ธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน พ.ศ.2553  ซ่ึงไดกําหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเปนผูรับภาระดานงบประมาณในการดําเนินการดูแลรักษา คุมครองปองกัน การ

ตรวจสอบแนวเขต การรังวัดท่ีดินภายในพ้ืนท่ีของตนเอง กฎหมายและระเบียบดังกลาว ทําใหเกิด

ภาระหนาท่ีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการตั้งงบประมาณรายจายเพ่ือท่ีจะนําไปใช ในการ

บริหารจัดการท่ีดินของรัฐ ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินบางแหงมีงบประมาณอยูอยางจํากัด หรือไม

เพียงพอตอการดําเนินการดูแลรักษา คุมครองและปองกันท่ีดินของรัฐ ดวยกระบวนการการ

ตรวจสอบ การดําเนินการดวยงบประมาณและปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

ปจจุบัน ซ่ึงมีหนวยงานหรือองคกรตางๆ จํานวนมากทําหนาท่ีดังกลาว นอกเหนือจากการกํากับดูแล

หรือตรวจสอบจากกระทรวงมหาดไทย เชน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขา

ดําเนินการตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหปฏิบัติหนาท่ีตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจตาม

กฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละรูปแบบ ซ่ึงดวยกระบวนการตรวจสอบและกํากับ

ดูแลของหลายหนวยงานทําใหองคกรปกครองไมกลาท่ีจะนํางบประมาณไปดําเนินการบริหารจัดการ

ท่ีดินของรัฐในรูปแบบอ่ืนๆ นอกจากท่ีกฎหมายบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน หรือตาม

แนวปฏิบัติเดิมท่ีเคยปฏิบัติ  ดังนั้นรัฐบาลกลางควรมอบอิสระและอํานาจทางการบริหารรายไดและ

ภาษีใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเพียงพอเหมาะสมตอภารกิจ หนาท่ีและความรับผิดชอบของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมากท่ีสุด เชนเดียวกับองคปกครองสวนทองถ่ินญี่ปุนและองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินสาธารณรัฐฝรั่งเศสท่ีมีอิสระในการบริหารจัดการดานงบประมาณ 

ประเด็นท่ีสาม ปญหาทางกฎมายในการมีสวนรวมในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน การประกาศกําหนดแนวเขตท่ีดินสงวนหวงหามของรัฐ  โดยอาศัยอํานาจ

ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 20 ซ่ึงรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยซ่ึงเปนประธานคณะกรรมการ

จัดท่ีดินแหงชาติเปนผูมีอํานาจในการประกาศสงวนหวงหามท่ีดิน กอใหเกิดการโตแยงสิทธิระหวางรัฐ

กับประชาชน ในหลายพ้ืนท่ี เนื่องจากอํานาจหนาท่ีในการสงวนหรือหวงหามท่ีดินเพ่ือประชาชนใช

ประโยชนรวมกันเปนของหนวยงานราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาค อันไดแก ผูวาราชการ

จังหวัด และคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ โดยนําความเห็นของคณะกรรมการหมูบานและสภา
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ตําบลมาประกอบการพิจารณา โดยท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีบทบาทหรือมีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการพิจารณาสงวนหรือหวงหามท่ีดินเพ่ือประชาชนใชประโยชนรวมกัน 

ตามระเบียบคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ ฉบับท่ี 9 พ.ศ.2529 ท้ังท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน

ผูท่ีดูแลบริหารจัดการท่ีดินภายในพ้ืนท่ีของตน ท้ังดานการดูแลรักษา คุมครองปองกัน การจัดเก็บ

ภาษี เปนตน จึงเห็นควรวาราชการสวนกลางตองเปดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขาไปมีสวนรวม

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการพิจารณาสงวนหรือหวงหามท่ีดินเพ่ือประชาชนใชประโยชนรวมกัน 

เพราะองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานในพ้ืนท่ี ยอมรูสภาพของท่ีดินวาพ้ืนท่ีใดเหมาะสมแก

การใชประโยชนใด เพ่ือจะไดนําไปสูการบริหารจัดการท่ีดินท่ีดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนใน

พ้ืนท่ี และยังเปนการพัฒนาท่ีดินอยางยั่งยืนอีกดวย 

กรณีตามมาตรา 9 มาตรา 10 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 บัญญัติเรื่องการ

อนุญาตใหบุคคลเขาใชประโยชนในท่ีดินของรัฐ และการจัดหาผลประโยชนในท่ีดินของรัฐ เชน การ

เขายึดถือครอบครองใชประโยชน รวมท้ังจัดใหท่ีดินมีการใชประโยชนโดยมีการซ้ือขาย แลกเปลี่ยน 

ใหเชา เชาซ้ือ พนักงานเจาหนาท่ีผูมีอํานาจอนุญาตตามมาตรา 9 และมาตรา 10 คือ อธิบดีกรมท่ีดิน 

ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 

แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2543 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีสวนรวมในการเสนอ

ความคิดเห็นในกรณีท่ีเปนอํานาจอนุญาตของผูวาราชการจังหวัด และเปนหนึ่งในคณะกรรมการ

ประจําจังหวัดท่ีเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของผูวาราชการจังหวัดตามประมวล

กฎหมายท่ีดินและระเบียบกระทรวงมหาดไทย แตยังมิไดกําหนดหลักเกณฑในการใชทรัพยากรใน

พ้ืนท่ีตองไดรับความเห็นชอบจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกําหนดใหตองมีการประชุมชี้แจง

และรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน จากท่ีกลาวมาเห็นไดวาองคปกครองสวนทองถ่ินไมมีอํานาจใน

การเขาไปมีสวนรวมในการอนุญาตใหบุคคลเขาใชประโยชนในท่ีดินของรัฐ และการจัดหา

ผลประโยชนในท่ีดินของรัฐ ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถบริหารจัดการท่ีดินภายใน

พ้ืนท่ีของตนเองได และยังมีลักษณะการจัดการแบบศูนยรวม ขาดการกระจายอํานาจใหแกทองถ่ิน

และขาดการมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงไมสอดคลองกับหลักการตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีบทบาทสําคัญ และเปนหนวยงานท่ีเปนกลไกใน

การขับเคลื่อนการบริหารจัดการท่ีดินของประเทศใหมีประสิทธิภาพ และสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชนในระดับทองถ่ินใหเขาถึงทรัพยากรสาธารณะ กลาว คือ ตอง กระจายการใชท่ีดินของ

ประเทศใหเกิดประโยชนอยางท่ัวถึง ตรงตามความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีอยางแทจริง ท้ังดาน
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การคุมครอง ดูแลรักษา และนําไปสูการใชประโยชนการใชประโยชนท่ีดินอยางสูงสุดและเปนธรรม 

ดังนั้นผูวิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดังนี้ 

 1. เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจในการบริหารจัดการท่ีดิน มีอํานาจในการนํา

ท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินไปใชเพ่ือประโยชนแกชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ี จึงควร

แกไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2551 มาตรา 122 วรรคสอง ดังนี้ 

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจในการนําท่ีดินสาธารณประโยชนและท่ีรกรางวางเปลา

ไปใชประโยชนตามความตองการของชุมชน โดยดําเนินการผานการประชาคมในพ้ืนท่ี และมติเสียง

ขางมากของสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และจะตองกําหนดโครงการและรายละเอียดไวใน

แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

 2. เพ่ือทําใหการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิและมีการใชประโยชนใน

พ้ืนท่ีอยางเหมาะสม จึงควรแกไขประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 6 โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีอํานาจรองขอเพิกถอนท่ีดินท่ีปลอยท้ิงรกรางวางเปลาตามระยะเวลาท่ีประมวลกฎหมาย

ท่ีดินกําหนด ท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีของตน เนื่องจากองคปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีอยูใกลชิด

พ้ืนท่ีท่ีสุดยอมทราบถึงสถานภาพของท่ีดินและทราบถึงการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีนั้นไดอยาก

เหมาะสม ทําใหทรัพยากรท่ีดินถูกจัดสรรทําประโยชนอยางถูกตองและตอบสนองตอประชาชนใน

พ้ืนท่ีได 

 3. ควร แกไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2551 มาตรา 122 

วรรคสี่ ดังนี้ คาใชจายในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและสามใหไดรับการยกเวน และแกไขระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยเรื่องการรักษาดูแลและคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน

สําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน พ.ศ.2553 ขอ 13 บัญญัติวา  

 

 คาใชจายในการดําเนินการดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดินอันเปน  

สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน เชน การออก

หนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง การตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง การ

ดําเนินคดีกรณีมีขอพิพาท การรังวัดทําแผนท่ี การจัดทําทะเบียนท่ีดิน

สาธารณประโยชน รวมท้ังคาใชจายอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ ใหเบิกจายจากงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 โดยกําหนดใหองค ปกครองสวนทองถ่ินไดรับยกเวนคาใชจายในการดําเนินการดูแลรักษาและ

คุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน กรณีเกิด
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ขอพิพาทดังกลาว เพ่ือท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะไดดําเนินการอยางเต็มท่ีและรวดเร็ว โดยไม

ตองรองบประมาณคาใชจายถึงจะดําเนินการได ทําใหการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐเกิดประสิทธิภาพ 

และเกิดประโยชนในการใชพ้ืนท่ีนั้นๆ อยางเหมาะสม 

 4. รัฐบาลกลางควรมอบอิสระและอํานาจทางการบริหารบริหารงบประมาณใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินใหเพียงพอเหมาะสมตอภารกิจ หนาท่ีและความรับผิดชอบขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินมากท่ีสุด เชนเดียวกับองคปกครองสวนทองถ่ินญี่ปุนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

สาธารณรัฐฝรั่งเศสท่ีมีอิสระในการบริหารจัดการดานงบประมาณ 

 5. ควรแกไขระเบียบคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ ฉบับท่ี 9 พ.ศ.2529 เพ่ือใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นกอนพิจารณาวาพ้ืนท่ีนั้นควรสงวนหรือหวง

หามเพ่ือประชาชนใชประโยชนรวมกันหรือไม และควรแกเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 

มาตรา 9 และมาตรา 10 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการ

อนุญาตตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2543 โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับการใชทรัพยากรท่ีดินในพ้ืนท่ีมากข้ึน โดยกําหนดใหการ

อนุญาตตองมีหนังสือใหความเห็นชอบจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กําหนดหลักเกณฑใหการใช

ทรัพยากรในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และตองมีการใหขอมูล ตลอดจนการจัดใหมีการ

ประชุมเพ่ือชี้แจงและรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนในพ้ืนท่ี 

 



 

บรรณานุกรม 

 
กรมท่ีดิน.  การจัดรูปท่ีดินในประเทศ.  คนวันท่ี 10 มกราคม 2558 จาก http://eservices. 

dpt.go.th/eservice_2/orw/lr/porject%20ciry-judrup%20other% 20 

country3.php 

กรมท่ีดิน.  การบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ.  คนวันท่ี 12 กันยายน 2558 จาก http://www. 

odloc.go.th 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กองเผยแพรและประชาสัมพันธ .  พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.

2518.  กรุงเทพมหานคร: รําไทยเพรส, 2551. 

กรมสงเสริมการปกครอง.  มาตรฐานกาดูแลรักษาท่ีสาธารณประโยชน.  คนวันท่ี 20 มิถุนายน 

2559 จาก http://110.164.68.77/test02/ file_data/ 201509101118091.pdf 

กระทรวงมหาดไทย.  คําส่ังกระทรวงมหาดไทยท่ี 12/2543 เรื่อง มอบอํานาจใหทบวงการเมืองอ่ืน

มีหนาท่ีดูแลและดําเนินการคุมครองปองกันท่ีดินอันเปน สาธารณสมบัติของแผนดิน

หรือทรัพยสินของแผนดิน.  1 มกราคม.  2543 คนวันท่ี 18 มีนาคม 2559 จาก

http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/27/4.pdf 

การปกครองทองถิ่นประเทศญ่ีปุน.  คนวันท่ี 11 สิงหาคม 2559 จาก http://www.local. Moi 

.go.th/webst/decon.htm 

โกวิทย พวงงาม.  การปกครองทองถิ่นไทย.  พิมพครั้งท่ี 4.  กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 2546. 

โกวิทย พวงงาม.  การปกครองทองถิ่นไทย หลักการและมิติใหมในอนาคต.  กรุงเทพมหานคร: 

วิญูชน, 2544.  

เครือขายปฏิรูปท่ีดินแหงประเทศไทย.  กระบวนการปฏิรูปท่ีดินและจัดการท่ีดินอยางย่ังยืนโดย

ประชาชน.  คนวันท่ี 18 มกราคม 2559 จาก http://www.landactionthai.org/ 

land/images /phocadownload/landresearch.doc 

งบประมาณทองถิ่นฝรั่งเศส.  คนวันท่ี 20 สิงหาคม 2559 จาก http://www.local.moi.go.th/ 

document %203.pdf 

จรูญ ศรีสุขใส.  แนวทางการสรางความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน

ทองถิ่น.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2550. 

http://www.landactionthai.org/%20land/images
http://www.landactionthai.org/%20land/images
http://www.landactionthai.org/%20land/images
http://www.local.moi.go.th/


144 

 

จันทรจิรา เอ่ียมมยุรา.  วิสาหกิจมหาชน (รัฐวิสาหกิจ) ในกฎหมายไท: ศึกษาในเชิงประวัติ  

ศาสตรและเชิงวิเคราะหขอความคิด.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2529. 

เจิมศักดิ์ ปนทอง.  การระดมประชาชนเพ่ือการพัฒนาชนบทในการบริหารงานพัฒนาชนบท.

กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, 2527. 

ชาญชัย แสวงศักดิ์.  คําอธิบายกฎหมายปกครอง.  กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 2553. 

ชํานาญ จันทรเรือง.  การปกครองสวนทองถิ่นในตางประเทศ.  คนวันท่ี 11 สิงหาคม 2559 จาก 

http://www.lrct.go.th/th/?wpfb_dl=349 

แชน ชื่นศิวา.  การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษส่ิงแวดลอมในชนบท ศึกษาเฉพาะกรณี

อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะพัฒนาสังคม 

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร, 2538. 

เทพปกรณ เดชา.  การดูแลรักษาท่ีดินสาธารณสมบัติของแผนดิน.  กรุงเทพมหานคร: กรมการ

ปกครอง, 2546. 

ธเนศวร เจริญเมือง.  ทฤษฎีและแนวคิด: การปกครองทองถิ่นกับการบริหารจัดการทองถิ่น ภาค

แรก.  กรุงเทพมหานคร: โครงการจัดพิมพคบไฟ, 2551. 

ธรรมรังสี วรรณโก.  ระบบการจัดการท่ีดินท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน.  วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2537. 

นรินทรชัย พัฒนพงศา.  แนวทางในการใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาชนบท.  

กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2533. 

นันทวัฒน บรมานันท.  กฎหมายปกครอง.  พิมพครั้งท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 2553. 

นันทวัฒน บรมานันท.  การปกครองทองถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540).

พิมพครั้งท่ี 3.  กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 2547. 

นันทวัฒน บรมานันท.  การปกครองสวนทองถิ่น.  กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 2552. 

นันทวัฒน บรมานันท และแกวคํา ไกรสรพงษ.  กฎหมายการปกครองสวนทองถิ่นกับการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม.  กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 2544. 

นิรันดร จงวุฒิเวศน.  การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา.  กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภณการ

พิมพ, 2550. 

นิรันดร จงวุฒิเวศย.  กลวิธีแนวทางวิธีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในงานพัฒนา

ชุมชนในการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา.  กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการ

พิมพ, 2527.  



145 

 

ปธาน สุวรรณมงคล.  การกระจายอํานาจแนวคิดและประสบการณจากเอเชีย.  กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554. 

ประชุมศิลาจารึก ภาค 1 จารึกกรุงสุโขทัย.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภา, 2515 อางถึงใน 

สํานักปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม.  ความเปนมาของการปฏิรูปท่ีดินในประเทศไทย.    

กรุงเทพมหานคร: กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2554. 

ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497.  ราชกิจจานุเบกษา.  71, 78 ฉบับพิเศษ (8 พฤศจิกายน 2497). 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 22) พ.ศ.2558.  ราชกิจจานุเบกษา.  132, 104  

 ( 5 พฤศจิกายน 2558). 

ประยูร กาญจนดุล.  คําบรรยายกฎหมายปกครอง.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2533. 

ปราโมทย ตั้งเกียรติกําจาย.  มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2525 เรื่องนโยบายการใชและ

กรรมสิทธิ์ในท่ีดิน.  รายงานทีดีอารไอ.  8 (มีนาคม 2553): 16. 

ปยาพร อรุณพงษ.  โครงการพัฒนาองคความรูและรณรงคการปฏิรูปท่ีดินท่ีย่ังยืนและเปนธรรม 

คูมือการปฏิรูปท่ีดิน.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเดือนตุลา, 2555. 

แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ.2555-2559.  คนวันท่ี 10 มกราคม 2559 จาก 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/037/1.PDF 

พรชัย ธีระเวช.  ระบบการรับและจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น.  คนวันท่ี 11 สิงหาคม 

2559 จาก http://www.mof.go.th/home/e-mag/pdf/2551/e_Mag_May51.pdf 

พรชัย ลิขิตธรรมโรจน.  การคลังรัฐบาลและการคลังทองถิ่น.  กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, 

2550. 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและกระจายอํานาจใหแกองคปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542. ราชกิจจา

นุเบกษา.  116, 114 (17 พฤศจิกายน 2542). 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496.  ราชกิจจานุเบกษา.  70, 14 (17กุมภาพันธ 2496). 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542.  ราชกิจจานุเบกษา.  120, 21     

(29 พฤศจิกายน 2542). 

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2551.  ราชกิจจานุเบกษา.  125, 27 ก      

 (5 กุมภาพันธ 2551) . 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537.  ราชกิจจานุเบกษา.  111, 53  

(2 ธันวาคม 2537). 

พิมพงา เพ็งนาเรนทร.  การปกครองทองถิ่นไทย.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุร,ี 2554. 



146 

 

ไพรัตน เตชะรินทร.  ทบทวนการพัฒนาชนบทไทย.  กรุงเทพมหานคร: ดีแอนดเอส, 2525. 

มนตรี แดงศรี.  โครงการศึกษาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีทางกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในการบริหารจัดการท่ีดิน.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 

2554. 

ยอดพล เทพสิทธา.  ประชาธิปไตยทองถิ่นและการมีสวนรวมในการปกครองสวนทองถิ่นของ

ฝรั่งเศสและไทย 1: หลักวาดวยการมีผูแทนทองถิ่นของฝรั่งเศส.  คนวันท่ี 18 ธันวาคม 

2558 จาก http://prachatai.org/journal/2012/03/39516 

ยอดพล เทพสิทธา.  หลักประชาธิปไตยทองถ่ินและการมีสวนรวมในการปกครอง สวนทองถ่ินของ

ฝรั่งเศส.  วารสารสังคมศาสตร.  11, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558): 123-145. 

ยุวัฒน วุฒิเมธี.  หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท.  กรุงเทพมหานคร: ไทยอนุเคราะห

ไทย, 2526. 

ร. แลงกาต.  กฎหมาตราสามดวง เลม 3.  กรุงเทพมหานคร: องคการคาคุรุสภา, 2519 อางถึงใน 

สํานักปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม.  ความเปนมาของการปฏิรูปท่ีดินในประเทศไทย.    

กรุงเทพมหานคร: กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2554. 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยเรื่องการรักษาดูแลและคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของ

แผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน พ.ศ.2553.  ราชกิจจานุเบกษา.  127, 94   

(6 สิงหาคม 2553). 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ.2541.  ราช

กิจจานุเบกษา.  115, 61 (14 กรกฎาคม 2541). 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557.  ราชกิจจานุเบกษา.  131, 55 

ฉบับกฤษฎีกา (22 กรกฎาคม 2557). 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ) พุทธศักราช 2559.  ราชกิจจานุเบกษา.  

133, 34 (22 เมษายน 2559). 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.  ราชกิจจานุเบกษา.  124, 47 (24 สิงหาคม 

2550). 

รายงานสรุปผลการสัมมนา แนวทางการขับเคล่ือนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ 

“นครแมสอด”.  กรุงเทพมหานคร: จรัลสนิทวงศการพิมพ, 2554. 

วรรณภา ติระสังขะ.  การมีสวนรวมของประชาชนในฝรั่งเศส: การอภิปรายสาธารณะ (Le débat 

Public).  คนวันท่ี 18 ธันวาคม 2558 จาก http://www.publaw.net/publaw/ 

view. aspx?id =938 

http://www.publaw.net/publaw/%20view.%20aspx?id%20=938
http://www.publaw.net/publaw/%20view.%20aspx?id%20=938
http://www.publaw.net/publaw/%20view.%20aspx?id%20=938


147 

 

วสันต วรรณวโรทร.  มาตรฐานการดูแลรักษาท่ีสาธารณประโยชน.  คนวันท่ี 18 มีนาคม 2559 จาก 

http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/27/27.htm 

วุฒิสาร ตันไชย.  การกระจายอํานาจและการปกครองทองถิ่น.  กรุงเทพมหานคร: ธรรมดาเพรส, 

2545. 

ศุภวัฒน ปภัสสรากาญจน.  แนวคิดและกระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ.  กรุงเทพ 

มหานคร: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2545. 

ศูนยขอมูล & ขาวสืบสวนเพ่ือสิทธิพลเมือง.  เม่ือชุมชน...จัดการท่ีดิน.  คนวันท่ี 19 มีนาคม 2559 

จาก http://www.tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=1478&utm_ source 

=twitterfeed&utm_medium=twitter 

สถาบันพระปกเกลา, วิทยาลัยพัฒนาการปกครองสวนทองถ่ิน.  รายไดขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในประเทศไทย.  กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกลา, 2551. 

สมคิด เลิศไพฑูรย.  การกระจายอํานาจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542.  กรุงเทพมหานคร: ศูนยศึกษาการ

พัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2543. 

สมคิด เลิศไพฑูรย.  การปกครองทองถิ่นประเทศฝรั่งเศส.  กรุงเทพมหานคร: อักษร, 2543. 

สมคิด เลิศไพฑรูย และคณะ.  รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณโครงการศึกษาวิจัยรูปแบบและ

แนวทางการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น: กรณีศึกษาเปรียบเทียบแนวทาง

ของตางประเทศ.  นนทบุรี: สถาบันพระปกเกลา, 2554. 

สมาน รังสิโยกฤษฏ.  การปกครองสวนทองถิ่นในประเทศตางๆ.  กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ

(1991), 2543. 

สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน.  การมีสวนรวมของ

ประชาชน.  คนวันท่ี 15 มกราคม 2558 จาก http://www.odloc.go.th/web/wp-

content/uploads/2014/08/2km_001.pdf 

สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน.  การจัดการดานภาษี

และการงบประมาณของทองถิ่น.  คนวันท่ี 20 สิงหาคม 2559 จาก http://www.odl 

oc.go.th/web/wp-content/uploads/2015/04.pdf 

สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน .  ระบบงบประมาณ 

และการจัดเก็บภาษีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสาธารณฝรั่งเศส.  คนวันท่ี 20 

สิงหาคม 2559 จาก http://www.odloc.go.th/web/wp-content/uploads 

/2015/04 

http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/27/27.htm
http://www.odloc.go.th/web/wp-content/uploads/2014/08/2km_001.pdf
http://www.odloc.go.th/web/wp-content/uploads/2014/08/2km_001.pdf
http://www.odloc.go.th/web/wp-content/uploads


148 

 

สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน .  รายงานสรุปผลการ

สัมมนา แนวทางการขับเคล่ือนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม

สอด”.  กรุงเทพมหานคร: จรัลสนิทวงศการพิมพ, 2554. 

สํานักงานจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนา.  การจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีในประเทศญ่ีปุน.  คนวันท่ี 18 

เมษายน 2559 จาก http://eservices.dpt.go.th/eservice_2/orw/lr /porject % 

20ciry-judrup%20japan4.php 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม.  คนวันท่ี 20 มกราคม 2559 จาก 

http://www.onep.go.th 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.  รายงานการศึกษาโครงการจัดทํา

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดิน: การวางแผนการถือครองท่ีดิน การสงวนและ

พัฒนาท่ีดิน และการสงวนหรือหวงหามท่ีดินของรัฐ.  กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัย

เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2551. 

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, สํานักงานแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดิน

ของรัฐ.  แนวทางวิธีการและมาตรการในการแกไขปญหาบุกรุกท่ีดินของรัฐ (กบร.).  

กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2552. 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง.  นโยบายและการจัดเก็บภาษีทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ.  คนวันท่ี 

11 สิงหาคม 2559 จาก http://www.fpo.go.th/FPO/modules/Content/ getfile. 

php?contentfileID=919 

สํานักจัดการท่ีดินของรัฐ.  โครงการจัดท่ีดินของรัฐ ขจัดความยากจน.  กรุงเทพมหานคร: กรมท่ีดิน, 

2555. 

สํานักบริหารการปกครองสวนทองถ่ิน.  คูมือการปฏิบัติงานการดูแลรักษาและคุมครองท่ี

สาธารณประโยชน.  กรุงเทพมหานคร: กรมการปกครอง, 2546. 

สํานักปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม.  ความเปนมาของการปฏิรูปท่ีดินในประเทศไทย.  กรุงเทพ 

มหานคร: กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2554. 

สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ.  คูมือข้ันตอนและวิธีการดําเนินการ วางและจัดทําผังเมือง

รวมเพ่ือประกาศกฎกระทรวงใชบังคับตอเนื่อง.  คนวันท่ี 20 สิงหาคม 2559 จาก 

http://www.dpt.go.th/csp/images/stories/pdf/mannual/ProcessPlan.pdf 

สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ.  คูมือวิธีการจัดทําแผนงาน/ โครงการใหเปนไปตามผังเมือง

รวม.  กรุงเทพมหานคร: กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2549. 

http://eservices.dpt.go.th/eservice_2/orw/lr
http://www.onep.go.th/
http://www.fpo.go.th/FPO/modules/Content/%20getfile.%20php?contentfileID=919
http://www.fpo.go.th/FPO/modules/Content/%20getfile.%20php?contentfileID=919
http://www.fpo.go.th/FPO/modules/Content/%20getfile.%20php?contentfileID=919


149 

 

สิริพัฒน  ลาภจิตร.  ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจมีสวนรวมของประชาชนในการสนับสนุนการ

บริหาร งานองคการบริหารสวนตําบล อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี.  

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550. 

สุมามาลย ชาวนา.  การกระจายอํานาจและการปกครองทองถ่ินญี่ปุน.  วารสารจดหมายขาวสถาบัน

พระปกเกลา.  12, 6 (มิถุนายน 2554): 12. 

อคิน ระพีพัฒน.  การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย.

กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการพิมพ, 2527. 

อนุชา ฮุนสวัสดิกุล.  คดีปกครองท่ีสําคัญเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น .  คนวันท่ี 18 มีนาคม 

2559 จาก https://www.gotoknow.org/posts/520799 

อนุภาพ ถิรลาภ.  การวิเคราะหเชิงสมมติฐานการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชนบท: 

ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี.  วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต  คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2528. 

อรทัย กกผล.  คูคิด คูมือการมีสวนรวมของประชาชน สําหรับนักบริหารทองถิ่น.  กรุงเทพมหา 

นคร: จรัญสนิทวงศการพิมพ, 2552. 

อรรถ แพทยังกุล.  ปญหาและอุปสรรคของการบริหารกรุงเทพมหานคร  ในการบริหารเมือง: 

กรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร, 2543. 

อํานาจ วงศบัณฑิต.  กฎหมายส่ิงแวดลอม.  พิมพครั้งท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 2550. 

อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ และคณะ.  โครงการวิจัยกลไกการแกไขปญหาบุกรุกท่ีดินของรัฐ.

กรุงเทพมหานคร: สํานักงานสนับสนุนกองทุนการวิจัย (สกว.), 2553. 

Cohen, J. M. and Uphoff, N. T.  Rural Development Participation: Concept and 

Measures for Project Design Implementation and Evaluation.  New York: 

Cornell University, 1977. 

Enviroment Agency.  Environmental Issues Series No.5 Towards Sustainable 

Development for Local Authorities: Approaches, Experiences and 

Sources.  Copenhagen: Eropean Enviroment Agency, 1997. 

Erwin, William.  Participation Management: Concept Theory and Implemention.  

Atlanta GA: Georgia State University, 1976. 

Michihiro, Kayama.  Local Government in Japan.  Japan: Council of Local Authorities 

for International Relations, 2008. 

https://www.gotoknow.org/posts/520799


150 

 

Land improvement District Law.  Retrieved May 18, 2016 from http://publications. 

iwmi.org/pdf/H_14764.pdf 

The Local Autonomy Law of 1947.  Retrieved May 16, 2016 from http://www. 

parliament.am/library/Tim/chaponia.pdf 

WHO and UNICEF.  Report of the International Conference on Primary Health 

Care.  New York: n.p., 1978. 

 

http://publications/
http://www/


 

 

 

ประวัติผูเขียน 

 
ช่ือ ช่ือสกุล วาท่ีรอยตรีหญิงพัสตราภรณ ชัยปญหา 

 

ประวัติการศึกษา  นิติศาสตรบัณฑิต  

 มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 ปท่ีสําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2553 

 

 ประกาศนียบัตรวิชาวาความ  

 สภาทนายความ  

 ปท่ีสําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2556 

 

 รัฐศาสตรบัณฑิต  

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

 ปท่ีสําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2558 

 

      

 


	ปัญหากฎหมายขององคก์ รปกครองส่วนท้องถ่นิ ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการที่ดินของรัฐ
	บทคัดย่อ
	ABSTRACT
	สารบัญ
	บทที่ 1 บทนำ
	บทที่ 2 แนวคดิ และทฤษฎีเก่ยี วกบั อำนาจหนาที่ขององคก์ รปกครองส่วนท้องถ่นิ ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการที่ดินของรัฐ
	บทที่ 3 มาตรการทางกฎหมายที่เก่ยี วขอ้ งกบั การมีส่วนร่วมขององคป์ กครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ
	บทที่ 4 วิเคราะห์ปญั หาทางกฎหมายขององคป์ กครองส่วนท้องถ่นิ ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการที่ดินของรัฐ
	บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
	บรรณานุกรม
	ประวัติผู้เขียน

