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บทคดัย่อ 

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมุ่งศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบริหารราชการส่วน
ทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษของจงัหวดัเชียงใหม่ ในการก าหนดโครงสร้างการบริหารราชการโดยให้มี
ราชการส่วนกลางกบัราชการส่วนทอ้งถ่ินให้ยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคและยงัก าหนดให้มีสภา
พลเมืองเพื่อก าหนดทิศทางในการบริหารราชการและตรวจสอบการท างานของขา้ราชการการเมือง
และขา้ราชการประจ า ทั้งน้ียงัมีอ านาจออกขอ้บญัญติัเพื่อจดัเก็บภาษีและจดัท างบประมาณ รวมทั้ง
ด าเนินกิจการต ารวจเอง จากการศึกษาพบวา่ จงัหวดัเชียงใหม่มหานครไดก้ าหนดให้มีผูว้า่ราชการ
เชียงใหม่มหานครจะตอ้งบริหารราชการภายใตค้วบคุมของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ซ่ึงไม่
เป็นไปตามหลกัการกระจายอ านาจท่ีผูว้า่ราชการเชียงใหม่มหานครจะตอ้งบริหารงานไดโ้ดยอิสระ
ปราศจากการควบคุมบงัคบับญัชาจากราชการส่วนกลางตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 มาตรา 281 ประกอบมาตรา 282 ท่ีก าหนดให้ทอ้งถ่ินใดท่ีปกครองตนเองไดย้อ่ม
มีสิทธิจดัตั้งเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดแ้ละจะตอ้งก ากบัดูแลตามความจ าเป็นโดยไม่ผา่น
ราชการส่วนภูมิภาคและยงัพบวา่ไดจ้ดัตั้งสภาพลเมืองโดยสรรหาจากกลุ่มบุคคลโดยการเลือกสรร
กันเองในพื้นท่ีและอ านาจในการออกข้อบัญญัติเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูใ้ช้หรือผูไ้ด้รับ
ประโยชน์ในการรับบริการสาธารณะพบว่าผูว้่าเชียงใหม่มหานครไม่มีอ านาจในการให้ความ
เห็นชอบในการออกข้อบญัญติัซ่ึงไม่เป็นไปตามทฤษฎีการกระจายอ านาจเช่นเดียวกันและยงั
ก าหนดให้เชียงใหม่มหานครมีอ านาจในการด าเนินกิจการต ารวจเองโดยไม่ถูกตรวจสอบจาก
ราชการส่วนกลางจึงก่อใหเ้กิดปัญหาต ารวจอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของผูว้า่ราชการเชียงใหม่มหา
นครท่ีเป็นขา้ราชการการเมืองจึงปราศจากการตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายในการใชอ้ านาจท า
ให้การด าเนินงานของต ารวจขาดความเป็นกลาง จากการศึกษาขอเสนอแนะวา่ เชียงใหม่มหานคร
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ควรมีอ านาจบริหารราชการเองตามหลกัความเป็นอิสระจากราชการส่วนกลางตามความมุ่งหมาย
โดยให้มีหลกัการตรวจสอบการใช้อ านาจจากผูต้รวจการเช่นเดียวกบัหลกักฎหมายของญ่ีปุ่นกบั
สาธารณรัฐฝร่ังเศสท่ีใหมี้อิสระในการบริหารงานแต่ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบในดา้นการบริหาร 
การเงินและงบประมาณ การออกข้อบัญญัติท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญและควรให้มี
คณะกรรมการในการควบคุมการบริหารงานของต ารวจแทนท่ีจะให้ผูว้า่ราชการเชียงใหม่มหานคร
เป็นผูมี้อ านาจบงัคบับญัชาโดยตรง 
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ABSTRACT 

 This thesis aims to study the problems and impediments in special local official 
administration of Chiang Mai Province in establishing an official administration structure; central 
official administration and local administration should be established and regional official 
administration should be revoked, and civil juries should be established to set a direction in 
official administration and inspect functions of political official and regular official; in addition, 
the civil juries should be empowered to legislate ordinance to collect tax and prepare budget, as 
well as, to operate police affairs by themselves. From the study, it was found that Chiang Mai 
City specified that there should be the governor of Chiang Mai City to administrate under prime 
minister and cabinet’s control, which was not in accordance with decentralization principle which 
the Governor of Chiang Mai City should administrate independently from the direction and 
command from central official administration under the Constitution of Kingdom of Thailand, 
B.E. 2550 (2007), Section 281 appurtenant to Section 282, which stipulated any autonomous 
locality to have the rights to establish as local administrative organization and the autonomous 
locality had to direct and control as necessary but not through regional official administration; 
moreover, it was found that the civil juries was found by recruiting from group of people by 
themselves in locality, and the power for legislating ordinance for charging fee from public 
service user or beneficiary in public service was found that the Governor of Chiang Mai City did 
not hold the power for approval in legislating ordinance, which was not in compliance with theory 
of decentralization in the same. Moreover, the Sections also stipulated Chiang Mai City to hold 
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the power for operating its police affairs; as such operation was not inspected from central 
administration, it would cause problems as the polices under the command of the Governor of 
Chiang Mai City who was a political official; therefore, there was no legitimate rights in 
inspection in exercise of power, causing the operating of polices lacking in neutrality. From the 
study, it suggested that Chiang Mai City should be empowered in its administration under the 
autonomous principle from central official administration according to the purpose, having 
inspection standards in power exercise from ombudsman in the same as the principle of laws of 
Japan and French Republic, which gave liberty in a administration, but the administration had to 
be subject to administrative inspection, finance  and budget, legislation of ordinance not opposing 
the constitutional laws; moreover, there should have committee for regulating police 
administration instead of being administrated by the Governor of Chiang Mai City to be the 
commander directly. 
 


