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ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ
กับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ
ตวงพร อานันทศิริเกียรติ*
บทนํา
หลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 การกระจายอํานาจเปนกระแส
ความเคลื่อนไหวสําคัญในทางวิชาการทั้งดานนิติศาสตร รัฐศาสตร และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในบทความนี้ ผูเขียน
มุงนําเสนอความรูความเขาใจเบื้องตนที่เกี่ยวกับการกระจายอํานาจโดยศึกษาจากมิติของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
ตัวบทที่ระบุถึงบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ และความสัมพันธระหวางรัฐบาลสวนกลางกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนสําคัญ อยางไรก็ดี ผูเขียนไดเสนอเพิ่มเติมดวยวา ทิศของการกระจายอํานาจยังไมชัดเจนเทาที่ควร
เนื่องจากหลักการสําคัญของการกระจายอํานาจนั้นคือ การอยูภายใตกํากับดูแลของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จึงยังมีขอบเขตการดําเนินงานที่จํากัดพอสมควร และเพื่อใหงานศึกษาเปนปจจุบันมากที่สุด ผูเขียนไดศึกษาประเด็น
ดังกลาวจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เปนสําคัญ
1. ความนํา
ตามที่ ป ระเทศไทยมี ก ารปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข มีการ
จัดการปกครองรัฐในรูปแบบรัฐเดีย่ ว ปรากฏตาบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550
มาตรา 1 และ 2 นั้น1 ในการจัดการบริหารราชการ
แผนดินแบงออกเปน 3 ระดับ คือ ราชการสวนกลาง
ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น โดยมีเหตุผล
ในการจัดบริหารราชการแผนดินเปน 3 ระดับ เพื่อให
เกิดความรวดเร็วในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ที่เกิด
ขึ้นในทองที่ตาง ๆ อีกทั้งการตัดสินใจดังกลาวมีความ
เหมาะสมกั บ ข อ เท็ จ จริ ง หรื อ สภาพแวดล อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น
เพราะการตัดสินใจเกิดจากการปฏิบัติงานในทองที่ที่ใกล
ชิดกับขอเท็จจริงมากที่สุด นอกจากความรวดเร็ว ความ
เหมาะสมในการตัดสินใจแลว ในการตัดสินใจในการ

บริหารงานควรมีประชาธิปไตย โดยใหประชาชนในทอง
ที่นั้นมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย2 เนื่องจากในอดีต
ประเทศไทยใหความสําคัญตอการบริหารราชการสวน
กลางมาก ทําใหสว นกลางตองแบกรับภารกิจทีส่ งู ทัง้ ดาน
กําลังบุคคล ดานงบประมาณ ดานการกําหนดแผนการ
บริหารราชการแผนดิน ฯลฯ โดยตองอยูบ นหลักพืน้ ฐานที่
สงเสริมการดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสอดคลองกับนโยบายทีใ่ หไวตอ รัฐสภา แนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศดานตาง ๆ
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปน
ไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรมีการมอบ
อํานาจและกระจายอํานาจใหแกราชการสวนภูมิภาค
และราชการสวนทองถิ่นใหมีบทบาทในการตัดสินใจดํา
เนิ น การต า ง ๆ ตามหลั ก การและเหตุ ผ ลของการจั ด

* อาจารยประจํา, คณบดี คณะนิติศาสตร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
1
โปรดดู สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550, (กรุงเทพฯ: สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2551), 8.
2
ดํารง วงศสัตยนนท, เรียบเรียงจากเอกสารประกอบการบรรยายของศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย ในหัวขอวิชา “การปฏิรูปทองถิ่น” หลักสูตร
พัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน 19 สิงหาคม 2549, สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ., นนทบุรี, 27-28.
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ระเบียบบริหารราชการดังกลาว เพื่อใหบรรลุผลสมดัง
เจตนารมณที่ไดตั้งไว3 จึงเห็นไดวาตั้งแตรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จนถึงรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ฉบับปจจุบนั )
ไดวางหลักเกณฑสาํ หรับการปกครองสวนทองถิน่ ซึง่ เปน
หลักสําคัญ ในการกระจายอํานาจโดยใหองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ พึง่ ตนเอง และตัดสินใจในกิจการของทองถิน่
ไดเอง อีกทั้งสงเสริมใหมีสวนรวมในการดําเนินการตาม
แนวนโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐ ซึง่ บัญญัตไิ วในมาตรา 78 (3)
ความวา
“กระจายอํ า นาจให อ งค ก รปกครองส ว นท อ ง
ถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นไดเอง
ส ง เสริ ม ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ส ว นร ว มใน
การดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ พัฒนา
เศรษฐกิ จ ของท อ งถิ่ น และระบบสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ
ในทองถิ่น ใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้ง
พัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นขนาดใหญโดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชน
ในจังหวัดนั้น”4
นอกจากบทบัญญัติดังกลาวแลว ในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังไดมีการ
บัญญัตหิ ลักเกณฑสาํ คัญในการปกครองสวนทองถิน่ ไวใน
หมวดที่ 14 ตัง้ แตมาตรา 281 ถึงมาตรา 290 (รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติไว
ในมาตรา 282 ถึงมาตรา 290) จากบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญนั้น จะเห็นไดวาหลักที่สําคัญในการปกครอง
สวนทองถิ่นนั้น รัฐตองใหความเปนอิสระในการบริหาร
การจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในดาน การ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ราย
ไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งภารกิจและ
3
4
5
6

บทบาทขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เป น ตน รั ฐ
มีหนาที่เพียงการกํากับดูแลและเทาที่จําเปน และมีหลัก
เกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคลองและเหมาะ
สมกับรูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถิน่ เทานัน้ ตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 282 ความวา
“การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิน่ ตอง
ทําเทาที่จําเปนและมีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ชัดเจนสอดคลองและเหมาะสมกับรูปแบบขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดย
ตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนใน
ทองถิ่นหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม และจะ
กระทบถึงสาระสําคัญแหงหลักการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น หรือนอกเหนือจาก
ทีก่ ฎหมายบัญญัตไิ วมไิ ด ในการกํากับดูแลตามวรรคหนึง่
ใหมกี ารกําหนดมาตรฐานกลางเพือ่ เปนแนวทางใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเลือกไปปฏิบัติไดเอง โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมและความแตกตางในระดับของการพัฒนา
และประสิทธิภาพในการบริหารขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในแตละรูปแบบโดยไมกระทบตอความสามารถ
ในการตัดสินใจดําเนินงานตามความตองการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งจัดใหมีกลไกการตรวจสอบ
การดําเนินงานโดยประชาชนเปนหลัก”5
การที่ อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จะบริ ห าร
งานไดอยางเปนอิสระนั้นจึงตองหารายไดภายในองคกร
ใหเพียงพอ โดยพึ่งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองคกร
ภายนอกใหนอยลง รัฐบาลกับองคกรปกครองสวนทอง
ถิน่ ตองมีระบบความสัมพันธ และความรวมมือระหวางกัน
และกันอยางใกลชดิ 6 โดยความเปนอิสระของทองถิน่ เปน
แคเพียงสิทธิในการปกครองตนเองของชุมชน ซึง่ เปนสวน
หนึ่งของรัฐชาติ ทองถิ่นหรือชุมชนไมอาจดํารงอยูไดโดย
ปราศจากรัฐชาติ การปกครองตนเองตองอยูภายใตหลัก

ดํารง วงศสัตยนนท, เพิ่งอาง, 27.
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550, 70.
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550, 340.
จรัส สุวรรณมาลา, ประชาธิปไตยทางการคลังของไทย, (กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553), 255-256.
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เอกภาพแหงอํานาจอธิปไตยของรัฐชาติดวย ระบบความ
สัมพันธทางการคลังระหวางรัฐบาลกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะจะกระทบตอ
การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค ดังนัน้ รัฐบาล
จึงตองจัดระบบความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ7
2. ลักษณะสําคัญของการบริหารราชการแบบกระจาย
อํานาจ8
การบริหารราชการแบบกระจายอํานาจนัน้ มีหลัก
การสําคัญ ดังนี้
1. มี ก ารแยกหน ว ยงานออกเป น อิ ส ระจาก
หนวยงานปกครองสวนกลาง มีความเปนนิตบิ คุ คลในทาง
กฎหมายมหาชน ปงบประมาณและเจาหนาที่ของตนเอง
2. มีการเลือกตั้ง หนวยปกครองทองถิ่นตอง
ประกอบดวยหนาที่ซึ่งไดรับการเลือกตั้งจากราษฎรใน
ทองถิ่นทั้งหมดหรือบางสวน
3. หนวยงานตามหลักการกระจายอํานาจมี
ความเปนอิสระในการดําเนินการตามหนาที่โดยไมตอง
รับคําสั่งหรืออยูภายใตบังคับบัญชาตามลําดับชั้น เพียง
แตอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐ
2.1 องคกรปกครองสวนทองถิน่ ในประเทศไทย
2.1.1 องคกรปกครองสวนทองถิน่ รูปแบบ
ทั่วไปมี 3 รูปแบบ ไดแก
2.1.1.1 องคการบริหารสวนตําบล เปน
ไปตามพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537
2.1.1.2 เทศบาล เปนไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

2.1.1.3 องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ. 2540
2.1.2 องคกรปกครองสวนทองถิน่ รูปแบบพิเศษ
ปจจุบันมี 2 รูปแบบ ไดแก
2.1.2.1 กรุงเทพมหานคร เปนไปตามพระ
ราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
2528
2.1.2.2 เมื อ งพั ท ยา เป น ไปตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 25429
ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 ไดบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความ
เปนอิสระมากขึ้นในการบริหารงานของตนเอง มีระบบ
บุคลากรของตนเอง รวมทั้งมีระบบคณะกรรมการพิทักษ
คุ ณ ธรรมระดั บ ท อ งถิ่ น ด ว ย เพิ่ ม การมี ส ว นร ว มของ
ประชาชนในทองถิ่นในการตรวจสอบกํากับการบริหาร
จัดการ ดังนั้น องคการปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีองค
ประกอบที่สําคัญ คือ
2.2 ความเปนอิสระ10
2.2.1 สภาพองค ก ร ต อ งมี ฐ านะเป น
นิติบุคคล ซึ่งจะเปนบุคคลอีกประเภทหนึ่ง นอกเหนือ
จากบุคคลธรรมดา มีสิทธิหนาที่ตามกฎหมายเชนเดียว
กับบุคคลธรรมดา เวนแตสิทธิหนาที่ซึ่งโดยสภาพจะพึงมี
ไดเฉพาะแตบุคคลธรรมดาเทานั้น
2.2.2 ตองมีพื้นที่ มีจํานวนพื้นที่ที่อยูภาย
ใตการบริหารจัดการที่แนนอน
2.2.3 ตองมีองคกรที่มาจากการเลือกตั้ง
กลาวคือ ตองมีสภาทองถิน่ ทีม่ าจากการเลือกตัง้ ของคนใน
ทองถิ่น และคณะผูบริหารหรือผูบริหารทองถิ่นที่มาจาก

จรัส สุวรรณมาลา, เรื่องเดียวกัน, 256-257.
ดํารง วงศสัตยนนท, เรื่องเดียวกัน, 5-30.
9
สมคิด เลิศไพฑูรย, เอกสารอัดสําเนาประกอบคําบรรยาย “การจัดระเบียบราชการบริหาร”, คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2553.
10
ดํารง วงศสัตยนนท, เรื่องเดียวกัน, 5.
7
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การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือมาจากความเห็น
ชอบของสภาทองถิ่น11
2.2.4 องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ต อ ง
มีอํานาจหนาที่ในการดูแล และจัดทําบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น มีอิสระในการ
กําหนดนโยบายการบริหารการจัดการบริการสาธารณะ
การบริหารงานบุคคล ฯลฯ เปนตน12
2.2.5 ตองมีงบประมาณ ในการบริหารการ
จัดการในทองถิ่นของตนเอง13
2.3 อยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐ14
การกํากับดูแลไมใชลกั ษณะการบังคับบัญชา
รัฐจะดูแลไดเฉพาะการกระทําทีไ่ มชอบดวยกฎหมายหรือ
ควบคุมไดเฉพาะการกระทําใหปฏิบัติโดยถูกตองตาม
กรอบอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น แตไมสามารถเขาไปควบคุมการใชดุลนิพิจหรือ
ความเหมาะสมในการตัดสินใจ ทั้งนี้ การกํากับดูแลตอง
ทําเทาที่จําเปนและเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว
3. บทสรุป
รั ฐ บาลและหน ว ยงานระดั บ ชาติ ไ ด ใ ห ค วาม
สําคัญของการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
ในการเมืองการปกครองทองถิ่นในฐานะเปนกลยุทธใน
การสรางความเขมแข็งทางการเมือง และธรรมาภิบาล
ระดับทองถิ่น เปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นไดเสนอ
แนวทางโครงการพัฒนาทองถิน่ บรรจุไวในแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ นอกจากนี้ ในป 2549-2550
องคกรชุมชนทั่วประเทศไดรวมกันผลักดันกฎหมายสภา
ชุมชน (พระราชบัญญัติสภาชุมชน พ.ศ. 2550) จนเปน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550, 344. มาตรา 284 วรรคหนึง่ ถึงวรรคหา องคกรปกครองสวนทองถิน่ ตองมีสภาทองถิน่ และคณะผูบ ริหาร
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นสมาชิกสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้งคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นใหมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาทองถิน่ การเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่ และคณะผูบ ริหารทองถิน่ หรือผูบ ริหารทองถิน่ ทีม่ าจากการเลือกตัง้
โดยตรงของประชาชน ใหใชวธิ อี อกคะแนนเสียงโดยตรงและลับสมาชิกสภาทองถิน่ คณะผูบ ริหารทองถิน่ หรือผูบ ริหารทองถิน่ มีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละสี่ป
12
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550, 342.มาตรา 283 วรรคหนึ่งถึงวรรคสาม องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่โดยทั่วไปใน
การดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพือ่ ประโยชนของประชาชนในทองถิน่ และยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการบริหาร การจัดบริการ
สาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาจังหวัดและ
ประเทศเปนสวนรวมดวยองคกรปกครองสวนทองถิน่ ยอมไดรบั การสงเสริมและสนับสนุนใหมคี วามเขมแข็งในการบริหารงานไดโดยอิสระและตอบสนอง
ตอความตองการของประชาชนในทองถิน่ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลังทองถิน่ ใหจดั บริการสาธารณะไดโดยครบถวนตามอํานาจ
หนาที่ จัดตั้งหรือรวมกันจัดตั้งองคการเพื่อการจัดทําบริการสาธารณะตามอํานาจหนาที่ เพื่อใหเกิดความคุมคาเปนประโยชน และใหบริการประชาชน
อยางทั่วถึงใหมีกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ เพื่อกําหนดการแบงอํานาจหนาที่และจัดสรรรายไดระหวางราชการสวนกลาง
และราชการสวนภูมภิ าคกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิน่ ดวยกันเอง โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิม่ ขึน้ ตาม
ระดับความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ รวมทั้งกําหนดระบบตรวจสอบและประเมินผล โดยมีคณะกรรมการประกอบดวย
ผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิ โดยมีจํานวนเทากันเปนผูดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
13
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550, 344.มาตรา 283 วรรคสีถ่ งึ วรรคหก ใหมกี ฎหมายรายไดทอ งถิน่ เพือ่ กําหนดอํานาจหนาทีใ่ นการจัดเก็บ
ภาษีและรายไดอนื่ ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยมีหลักเกณฑทเี่ หมาะสมตามลักษณะของภาษีแตละชนิด การจัดสรรทรัพยากรในภาครัฐ การมีราย
ไดเพียงพอกับรายจายตามอํานาจหนาทีข่ ององคกรปกครองสวนทองถิน่ ทัง้ นี้ โดยคํานึงถึงระดับขัน้ การพัฒนาทางเศรษฐกิจของทองถิน่ สถานะทางการ
คลังขององคกรปกครองสวนทองถิน่ และความยัง่ ยืนทางการคลังของรัฐในกรณีทมี่ กี ารกําหนดอํานาจหนาทีแ่ ละการจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแลว คณะกรรมการตามวรรคสามจะตองนําเรื่องดังกลาวมาพิจารณาทบทวนใหมทุกระยะเวลาไมเกินหาป เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของการกําหนดอํานาจหนาที่ และการจัดสรรรายไดที่ไดกระทําไปแลว ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนสําคัญการดําเนินการตามวรรคหา เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาแลวใหมีผลบังคับได
14
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550, 340. มาตรา 282 วรรหนึ่ง การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองทําเทาที่จําเปนและมีหลัก
เกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีช่ ดั เจนสอดคลองและเหมาะสมกับรูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ โดยตองเปนไปเพือ่
การคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม และจะกระทบถึงสาระสําคัญแหงหลักการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น หรือนอกเหนือจากกฎหมายบัญญัติไวมิได
11
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ผลสําเร็จ กฎหมายฉบับดังกลาวไดยกระดับการมีสวน
รวมของประชาชนในดานตางๆตั้งแตการเสนอแนะเชิง
นโยบาย ตลอดจนกระบวนการบริหารจัดการ ถือเปนการ
ตรวจสอบถวงดุลและสงเสริมประชาธิปไตยระดับฐานราก
ในทางหนึ่งดวย
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