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ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ
กับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ

ตวงพร อานันทศิริเกียรติ*

บทนํา
 หลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 การกระจายอํานาจเปนกระแส

ความเคล่ือนไหวสําคัญในทางวิชาการท้ังดานนิติศาสตร รัฐศาสตร และสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ในบทความน้ี ผูเขียน

มุงนําเสนอความรูความเขาใจเบื้องตนที่เกี่ยวกับการกระจายอํานาจโดยศึกษาจากมิติของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ

ตัวบทท่ีระบุถึงบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ และความสัมพันธระหวางรัฐบาลสวนกลางกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเปนสําคัญ อยางไรก็ดี ผูเขียนไดเสนอเพ่ิมเติมดวยวา ทิศของการกระจายอํานาจยังไมชัดเจนเทาที่ควร 

เนื่องจากหลักการสําคัญของการกระจายอํานาจนั้นคือ การอยูภายใตกํากับดูแลของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จึงยังมีขอบเขตการดําเนินงานท่ีจํากัดพอสมควร และเพ่ือใหงานศึกษาเปนปจจุบันมากท่ีสุด ผูเขียนไดศึกษาประเด็น

ดังกลาวจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เปนสําคัญ

* 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. 

1. ความนํา

 ตามที่ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มกีาร

จดัการปกครองรฐัในรปูแบบรฐัเด่ียว ปรากฏตาบทบญัญตัิ

แหงรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2550 

มาตรา 1 และ 2 นั้น1 ในการจัดการบริหารราชการ
แผนดินแบงออกเปน 3 ระดับ คือ ราชการสวนกลาง 

ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน โดยมีเหตุผล
ในการจัดบริหารราชการแผนดินเปน 3 ระดับ เพื่อให

เกิดความรวดเร็วในการตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ ที่เกิด
ขึ้นในทองที่ตาง ๆ อีกทั้งการตัดสินใจดังกลาวมีความ

เหมาะสมกับขอเท็จจริงหรือสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้น

เพราะการตัดสินใจเกิดจากการปฏิบัติงานในทองท่ีที่ใกล
ชิดกับขอเท็จจริงมากที่สุด นอกจากความรวดเร็ว ความ

เหมาะสมในการตัดสินใจแลว ในการตัดสินใจในการ

บริหารงานควรมีประชาธิปไตย โดยใหประชาชนในทอง

ที่นั้นมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย2 เนื่องจากในอดีต

ประเทศไทยใหความสําคัญตอการบริหารราชการสวน

กลางมาก ทาํใหสวนกลางตองแบกรบัภารกจิทีส่งู ทัง้ดาน

กําลังบุคคล ดานงบประมาณ ดานการกําหนดแผนการ

บรหิารราชการแผนดิน ฯลฯ โดยตองอยูบนหลกัพืน้ฐานที่

สงเสรมิการดาํเนนิการตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง

และสอดคลองกบันโยบายทีใ่หไวตอรฐัสภา แนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศดานตาง ๆ
 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปน

ไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรมีการมอบ

อํานาจและกระจายอํานาจใหแกราชการสวนภูมิภาค
และราชการสวนทองถิ่นใหมีบทบาทในการตัดสินใจดํา

เนินการตาง ๆ ตามหลักการและเหตุผลของการจัด
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ระเบียบบริหารราชการดังกลาว เพ่ือใหบรรลุผลสมดัง

เจตนารมณที่ไดตั้งไว3 จึงเห็นไดวาตั้งแตรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จนถึงรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 (ฉบบัปจจบุนั) 

ไดวางหลักเกณฑสาํหรับการปกครองสวนทองถ่ิน ซึง่เปน

หลักสําคัญ ในการกระจายอํานาจโดยใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินพึง่ตนเอง และตัดสินใจในกิจการของทองถ่ิน

ไดเอง อีกทั้งสงเสริมใหมีสวนรวมในการดําเนินการตาม

แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐั ซึง่บญัญตัไิวในมาตรา 78 (3) 

ความวา

 “กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทอง

ถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นไดเอง 

สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมใน

การดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ พัฒนา

เศรษฐกิจของทองถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ ตลอดท้ังโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศ

ในทองถิ่น ใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้ง

พัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นขนาดใหญโดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชน

ในจงัหวัดนั้น”4

 นอกจากบทบัญญัติดังกลาวแลว ในรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังไดมีการ
บญัญตัหิลกัเกณฑสาํคญัในการปกครองสวนทองถิน่ไวใน

หมวดท่ี 14 ตัง้แตมาตรา 281 ถงึมาตรา 290 (รฐัธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติไว

ในมาตรา 282 ถึงมาตรา 290) จากบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญนั้น จะเห็นไดวาหลักท่ีสําคัญในการปกครอง

สวนทองถ่ินนั้น รัฐตองใหความเปนอิสระในการบริหาร

การจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในดาน การ

บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ราย
ไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งภารกิจและ

บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน รัฐ

มีหนาที่เพียงการกํากับดูแลและเทาที่จําเปน และมีหลัก

เกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคลองและเหมาะ

สมกบัรปูแบบขององคกรปกครองสวนทองถิน่เทานัน้ตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 282 ความวา

 “การกํากบัดูแลองคกรปกครองสวนทองถิน่ตอง

ทําเทาที่จําเปนและมีหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

ชัดเจนสอดคลองและเหมาะสมกับรูปแบบขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดย

ตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนใน

ทองถิ่นหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม และจะ

กระทบถึงสาระสําคัญแหงหลักการปกครองตนเองตาม

เจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น หรือนอกเหนือจาก

ทีก่ฎหมายบัญญัตไิวมไิด ในการกํากับดแูลตามวรรคหน่ึง 

ใหมกีารกาํหนดมาตรฐานกลางเพือ่เปนแนวทางใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเลือกไปปฏิบัติไดเอง โดยคํานึงถึง

ความเหมาะสมและความแตกตางในระดับของการพัฒนา

และประสิทธิภาพในการบริหารขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในแตละรูปแบบโดยไมกระทบตอความสามารถ

ในการตัดสินใจดําเนินงานตามความตองการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งจัดใหมีกลไกการตรวจสอบ

การดําเนินงานโดยประชาชนเปนหลัก”5

 การท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะบริหาร

งานไดอยางเปนอิสระน้ันจึงตองหารายไดภายในองคกร

ใหเพียงพอ โดยพ่ึงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองคกร

ภายนอกใหนอยลง รัฐบาลกับองคกรปกครองสวนทอง

ถิน่ตองมรีะบบความสมัพนัธ และความรวมมอืระหวางกนั
และกันอยางใกลชดิ6 โดยความเปนอสิระของทองถิน่เปน

แคเพยีงสิทธใินการปกครองตนเองของชุมชน ซึง่เปนสวน

หนึ่งของรัฐชาติ ทองถิ่นหรือชุมชนไมอาจดํารงอยูไดโดย
ปราศจากรัฐชาติ การปกครองตนเองตองอยูภายใตหลัก

3 ดํารง วงศสัตยนนท, เพิ่งอาง, 27.
4 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550, 70.
5  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550, 340.
6 จรัส สุวรรณมาลา, ประชาธิปไตยทางการคลังของไทย, (กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553), 255-256.
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เอกภาพแหงอํานาจอธิปไตยของรัฐชาติดวย ระบบความ

สัมพันธทางการคลังระหวางรัฐบาลกับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะจะกระทบตอ

การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค ดงันัน้ รฐับาล

จึงตองจัดระบบความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ7

2. ลกัษณะสําคญัของการบริหารราชการแบบกระจาย

อํานาจ8

 การบริหารราชการแบบกระจายอํานาจน้ันมหีลกั

การสําคัญ ดังนี้

 1.  มีการแยกหนวยงานออกเปนอิสระจาก

หนวยงานปกครองสวนกลาง มคีวามเปนนติบิคุคลในทาง

กฎหมายมหาชน ปงบประมาณและเจาหนาที่ของตนเอง

 2.  มีการเลือกต้ัง หนวยปกครองทองถ่ินตอง

ประกอบดวยหนาท่ีซึ่งไดรับการเลือกต้ังจากราษฎรใน

ทองถิ่นทั้งหมดหรือบางสวน

 3. หนวยงานตามหลักการกระจายอํานาจมี

ความเปนอิสระในการดําเนินการตามหนาที่โดยไมตอง

รับคําส่ังหรืออยูภายใตบังคับบัญชาตามลําดับชั้น เพียง

แตอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐ

 2.1  องคกรปกครองสวนทองถิน่ในประเทศไทย 

  2.1.1 องคกรปกครองสวนทองถิน่รปูแบบ

ทั่วไปมี 3 รูปแบบ ไดแก 

   2.1.1.1  องคการบริหารสวนตาํบล เปน
ไปตามพระราชบัญญตัสิภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537

   2.1.1.2 เทศบาล เปนไปตามพระราช

บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

   2.1.1.3 องคการบริหารสวนจังหวัด 

เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 

พ.ศ. 2540
 2.1.2 องคกรปกครองสวนทองถิน่รปูแบบพเิศษ 

ปจจุบันมี 2 รูปแบบ ไดแก

  2.1.2.1 กรุงเทพมหานคร เปนไปตามพระ

ราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 

2528

  2.1.2.2 เมืองพัทยา เปนไปตามพระราช

บัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 25429 

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 ไดบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความ

เปนอิสระมากขึ้นในการบริหารงานของตนเอง มีระบบ

บุคลากรของตนเอง รวมทั้งมีระบบคณะกรรมการพิทักษ

คุณธรรมระดับทองถิ่นดวย เพิ่มการมีสวนรวมของ

ประชาชนในทองถิ่นในการตรวจสอบกํากับการบริหาร

จัดการ ดังนั้น องคการปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีองค

ประกอบที่สําคัญ คือ 

 2.2 ความเปนอิสระ10

  2.2.1 สภาพองคกร ตองมีฐานะเปน

นิติบุคคล ซึ่งจะเปนบุคคลอีกประเภทหนึ่ง นอกเหนือ

จากบุคคลธรรมดา มีสิทธิหนาที่ตามกฎหมายเชนเดียว
กับบุคคลธรรมดา เวนแตสิทธิหนาท่ีซึ่งโดยสภาพจะพึงมี

ไดเฉพาะแตบุคคลธรรมดาเทาน้ัน
  2.2.2  ตองมีพื้นที่ มีจํานวนพื้นที่ที่อยูภาย

ใตการบริหารจัดการท่ีแนนอน
  2.2.3 ตองมีองคกรท่ีมาจากการเลือกตั้ง 

กลาวคอื ตองมสีภาทองถิน่ทีม่าจากการเลอืกตัง้ของคนใน

ทองถิ่น และคณะผูบริหารหรือผูบริหารทองถิ่นที่มาจาก

7 จรัส สุวรรณมาลา, เรื่องเดียวกัน, 256-257.
8  ดํารง วงศสัตยนนท, เรื่องเดียวกัน, 5-30.
9 สมคิด เลิศไพฑูรย, เอกสารอัดสําเนาประกอบคําบรรยาย “การจัดระเบียบราชการบริหาร”, คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2553.
10 ดํารง วงศสัตยนนท, เร่ืองเดียวกัน, 5.
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การเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนหรือมาจากความเห็น

ชอบของสภาทองถิ่น11

  2.2.4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง

มีอํานาจหนาที่ในการดูแล และจัดทําบริการสาธารณะ

เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น มีอิสระในการ

กําหนดนโยบายการบริหารการจัดการบริการสาธารณะ 

การบริหารงานบุคคล ฯลฯ เปนตน12

  2.2.5 ตองมงีบประมาณ ในการบรหิารการ

จัดการในทองถิ่นของตนเอง13

 2.3 อยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐ14

  การกาํกบัดแูลไมใชลกัษณะการบงัคบับญัชา 

รฐัจะดแูลไดเฉพาะการกระทาํท่ีไมชอบดวยกฎหมายหรือ

ควบคุมไดเฉพาะการกระทําใหปฏิบัติโดยถูกตองตาม

กรอบอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น แตไมสามารถเขาไปควบคุมการใชดุลนิพิจหรือ

ความเหมาะสมในการตัดสินใจ ทั้งนี้ การกํากับดูแลตอง

ทําเทาท่ีจําเปนและเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว

3. บทสรุป
 รัฐบาลและหนวยงานระดับชาติไดใหความ

สําคัญของการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 

ในการเมืองการปกครองทองถ่ินในฐานะเปนกลยุทธใน

การสรางความเขมแข็งทางการเมือง และธรรมาภิบาล

ระดับทองถิ่น เปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นไดเสนอ

แนวทางโครงการพัฒนาทองถิน่บรรจุไวในแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นอกจากน้ี ในป 2549-2550 

องคกรชุมชนทั่วประเทศไดรวมกันผลักดันกฎหมายสภา

ชุมชน (พระราชบัญญัติสภาชุมชน พ.ศ. 2550) จนเปน

11 รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550, 344. มาตรา 284 วรรคหน่ึงถงึวรรคหา องคกรปกครองสวนทองถิน่ตองมีสภาทองถ่ินและคณะผูบรหิาร
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นสมาชิกสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้งคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นใหมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน หรอืมาจากความเหน็ชอบของสภาทองถิน่การเลอืกตัง้สมาชกิสภาทองถิน่และคณะผูบริหารทองถิน่หรอืผูบรหิารทองถิน่ท่ีมาจากการเลอืกตัง้
โดยตรงของประชาชน ใหใชวธิอีอกคะแนนเสยีงโดยตรงและลบัสมาชกิสภาทองถิน่ คณะผูบรหิารทองถิน่ หรอืผูบรหิารทองถิน่มวีาระการดาํรงตาํแหนง
คราวละสี่ป

12 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550, 342.มาตรา 283 วรรคหนึ่งถึงวรรคสาม องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่โดยทั่วไปใน
การดูแลและจัดทาํบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิน่ และยอมมคีวามเปนอสิระในการกําหนดนโยบายการบริหาร การจัดบรกิาร
สาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาจังหวัดและ
ประเทศเปนสวนรวมดวยองคกรปกครองสวนทองถิน่ยอมไดรบัการสงเสรมิและสนบัสนนุใหมคีวามเขมแขง็ในการบรหิารงานไดโดยอสิระและตอบสนอง

ตอความตองการของประชาชนในทองถิน่ไดอยางมปีระสทิธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลังทองถิน่ใหจดับรกิารสาธารณะไดโดยครบถวนตามอํานาจ

หนาที่ จัดตั้งหรือรวมกันจัดต้ังองคการเพื่อการจัดทําบริการสาธารณะตามอํานาจหนาที่ เพื่อใหเกิดความคุมคาเปนประโยชน และใหบริการประชาชน
อยางทั่วถึงใหมีกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ เพื่อกําหนดการแบงอํานาจหนาที่และจัดสรรรายไดระหวางราชการสวนกลาง
และราชการสวนภมูภิาคกบัองคกรปกครองสวนทองถิน่และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิน่ดวยกนัเอง โดยคํานงึถงึการกระจายอาํนาจเพิม่ข้ึนตาม

ระดับความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ รวมทั้งกําหนดระบบตรวจสอบและประเมินผล โดยมีคณะกรรมการประกอบดวย

ผูแทนหนวยราชการท่ีเกี่ยวของ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิ โดยมีจํานวนเทากันเปนผูดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
13 รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550, 344.มาตรา 283 วรรคส่ีถงึวรรคหก ใหมกีฎหมายรายไดทองถ่ิน เพือ่กาํหนดอํานาจหนาทีใ่นการจัดเก็บ

ภาษแีละรายไดอืน่ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยมหีลักเกณฑทีเ่หมาะสมตามลกัษณะของภาษแีตละชนดิ การจดัสรรทรพัยากรในภาครฐั การมรีาย

ไดเพียงพอกับรายจายตามอํานาจหนาทีข่ององคกรปกครองสวนทองถ่ินทัง้นี ้ โดยคํานงึถงึระดับขัน้การพัฒนาทางเศรษฐกิจของทองถ่ินสถานะทางการ
คลงัขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และความย่ังยนืทางการคลังของรัฐในกรณีทีม่กีารกําหนดอํานาจหนาทีแ่ละการจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นแลว คณะกรรมการตามวรรคสามจะตองนําเรื่องดังกลาวมาพิจารณาทบทวนใหมทุกระยะเวลาไมเกนิหาป เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม

ของการกําหนดอํานาจหนาที่ และการจัดสรรรายไดที่ไดกระทําไปแลว ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เปนสําคัญการดําเนินการตามวรรคหา เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาแลวใหมีผลบังคับได
14 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550, 340.  มาตรา 282 วรรหน่ึง การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองทําเทาท่ีจําเปนและมีหลัก

เกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขทีช่ดัเจนสอดคลองและเหมาะสมกบัรปูแบบขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ทัง้นี ้ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิโดยตองเปนไปเพือ่
การคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ินหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม และจะกระทบถึงสาระสําคัญแหงหลักการปกครองตนเองตาม

เจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน หรือนอกเหนือจากกฎหมายบัญญัติไวมิได



13

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2555

ผลสําเร็จ กฎหมายฉบับดังกลาวไดยกระดับการมีสวน

รวมของประชาชนในดานตางๆต้ังแตการเสนอแนะเชิง

นโยบาย ตลอดจนกระบวนการบริหารจดัการ ถอืเปนการ

ตรวจสอบถวงดุลและสงเสริมประชาธิปไตยระดับฐานราก

ในทางหน่ึงดวย
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