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บทที ่1 
บทนํา 

 
 
1.1   ความเปนมาและความสําคัญของเรื่องที่จะศึกษา 
 

การปกครองทองถิ่นของประเทศไทย รวมทั้งของตางประเทศโดยทั่วไปในเวลาน้ี กลาวได
วาอยูในชวงของการเปลี่ยนแปลงอยางสําคัญ อีกทั้งมีการปรับตัวจากสภาพที่เปนอยูในแบบเดิมๆ
อยางมากในหลายๆ ดาน ซ่ึงเหตุปจจัย รูปลักษณ และทิศทางแหงการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวนี ้
ปรากฏออกมาในสามลักษณะ กลาวคือ ในประการหน่ึง เกิดมาจากแรงผลักดันของกระแสการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยและกระบวนการทําใหการเมืองการปกครองเปนประชาธิปไตย 
(Democratization) ซึ่งเกิดอยางกวางขวางและมีพลังอยูทั่วโลก ซึ่งพลังผลักดันดังกลาวมีผลทําให
การปกครองในแบบที่ไมเปนประชาธิปไตยเลยตองปรับตัวไปเปนกึ่งประชาธิปไตย (Semi-
democracy) และทําใหประเทศที่ปกครองในระบอบกึ่งประชาธิปไตยตองปรับไปเปน
ประชาธิปไตยในระดับที่มากขึ้น รวมทั้งยังมีผลทําใหประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
แบบตัวแทน  (Representative democracy) ตองปรับไปเปนประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
(Participatory democracy) รวมทั้งตองปรับแนวคิดของประชาธิปไตยทางตรง (Direct democracy) 
เชน ปรับใชระบบการถอดถอนผูแทน ระบบเสนอกฎหมายโดยประชาชน การลงประชามติ ฯลฯ 
นํามาใชในหวงสมัยปจจุบัน เปนตน  

ประการที่สอง ปจจัยที่มีผลกระทบอยางสําคัญใหการปกครองทองถิ่นของประเทศตางๆ 
ในโลกสมัยปจจุบันจําตองปรับตัวไป ไดแก อิทธิพลของกระแสความคิดแบบเสรีนิยมใหม (Neo-
liberalism) ในที่น้ีอาจกลาวสรุปไดวา กระแสความคิดดังกลาวมีเปาหมายตองการลดทอนบทบาท
ของรัฐ ลดขนาดกําลังคนของภาครัฐ รวมทั้งตองการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบราชการ
ประเภทตางๆเปนสําคัญ โดยสงเสริมใหภาคสังคม ภาคประชาชน องคกรเอกชน องคการมหาชน 
รวมทั้งองคกรที่เกิดจากความรวมมือขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกัน ใหเขามามีบทบาท
และมีอํานาจหนาที่แทน  

ผลกระทบจากปจจัยขางตนที่ปรากฏชัดเจนและเปนแนวโนมที่กําลังเกิดขึ้นในหลายๆ 
ประเทศ ก็คือ รูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และจํานวนโดยรวมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในประเทศหน่ึงๆของโลกในเวลาน้ีมีแนวโนมที่จะลดจํานวนลงและเปลี่ยนแปลง
รูปแบบไปในลักษณะที่มีขนาดที่ใหญขึ้น อยางไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงดังกลาวน้ี ไดรับการ
วิพากษวิจารณอยูมากพอสมควรวาเปนการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ไดรับความเห็นชอบจาก
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ประชาชน (Consent) ตามหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย หรือวาเปนการปกครองในแบบที่มี
การสั่งการ หรือตรากฎหมายการบริหารจากองคกรการเมืองระดับชาติ โดยไมไดใหความสนใจกับ
ความคิดและการยอมรับจากประชาชนในระดับทองถิ่นมากนัก 

ในประการสุดทาย ไดแก ปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่เกี่ยวของกับการ
เปลี่ยนแปลงไปเปนเมือง (Urbanization) ของชุมชนตางๆ รวมทั้งการเกิดขึ้นของขบวนการสังคม
แบบใหม (New Social Movement) ซึ่งมีฐานทางเศรษฐกิจสังคมอยูในเขตเมืองเปนสําคัญ กลาวคือ 
การเปลี่ยนแปลงไปเปนเมืองไมวาจะเปนไปในลักษณะใด เชน มีการสรางเมืองใหม มีการขยายเขต
เมืองเดิมออกไป ฯลฯ ไดสงผลกระทบตอการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกัน
ทั้งสิ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง การทําหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการรักษา
ความสะอาด การกําจัดขยะและน้ําเสีย การใหบริการโครงสรางพื้นฐาน การวัฒนธรรมและสันทนา
การ และการวางผังเมือง เปนตน นับวามีความสําคัญอยางยิ่งยวดซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
แบบเดิมๆ อาจจะจัดบริการสาธารณะในเร่ืองดังกลาวไดบาง หรือไมไดเลย ก็ดูจะไมเปนประเด็นที่
กระทบตอการบริหารและการปกครองทองถิน่มากนัก 

ทั้งนี้ เปนที่เขาใจไดวา เมื่อการเปลี่ยนแปลงไปเปนเมืองเกิดขึ้นในชุมชนและในสถานที่
ตางๆ กลุมคนและสังคมใหมๆในเขตเมืองก็คงจะมีวิวัฒนาการขึ้นดวยเปนเงาตามตัว ตัวอยางเชน 
กลุมสังคมในวิชาชีพตางๆ ผูประกอบการอิสระ ผูทํางานภาคบริการ องคกรธุรกิจ เชน ธนาคาร 
หางสรรพสินคา ตลอดรวมถึงกลุมคนชั้นกลาง เปนตน และผูคนเหลาน้ีจะชาหรือเร็วก็ยอมจะมี
ความตระหนักและต่ืนตัวในสภาพแวดลอมและความเปนอยูของตนเอง ตัวอยางเชน การเดินทางไป
ทํางานเปนอยางไร เร่ืองขยะและของเสียของตนเองและชุมชนมีการกําจัดอยางไร ชุมชนมี
สวนสาธารณะและการสันทนาการหรือไม ฯลฯ สรุปความแลว การเกิดขึ้นของกลุมสังคมใหมๆ 
ยอมมีผลกระทบตอการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยตรง โดยจะเกิดเปนปจจัย
นําเขา (Input) เรียกรองใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการปรับตัวและปรับบทบาทในอีกทาง
หน่ึง 

อยางไรก็ตาม ปจจัยตางๆดังที่กลาวมาจะมีผลแปรเปลี่ยนไปในทิศทางใด ก็ยอมขึ้นกับ
โครงสรางการปกครองของประเทศน้ันๆ วามีความเปนประชาธิปไตยในการเมืองระดับชาติมาก 
หรือนอยเพียงใด ทั้งนี้ เปนที่สันนิษฐานวา หากการเมืองในระดับชาติมีความเปนประชาธิปไตยใน
ระดับท่ีตํ่า การจัดองคกรปกครองทองถ่ินของประเทศน้ันๆ ก็ยอมจะมีลักษณะเปนประชาธิปไตยใน
ระดับท่ีตํ่าดวย ในทางตรงขาม หากการเมืองในระดับชาติมีความเปนประชาธิปไตยในระดับที่สูง ก็
ยอมมีผลเอ้ืออํานวยและสงเสริมใหการปกครองสวนทองถิ่นมีการปรับตัวไปเปนการปกครองใน
แบบประชาธิปไตยไดเปนอันมาก กระนั้นก็ตาม ที่กลาวมาเปนเพียงขอสันนิษฐานเบื้องตนมิไดเปน
กฎที่ตายตัวเสมอไป ทั้งนี ้เน่ืองจากการปกครองระดับชาติ (National level) กับระดับทองถิ่น (Local 
level) มีความตางระดับกัน ฉะน้ัน เราจึงมีความจําเปนที่จะตองพิจารณาถึงภูมิหลังความเปนมาของ
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ประเทศน้ัน ลักษณะทางการเมือง ตลอดจนกฎเกณฑกติกา และระบบคานิยมของผูคนในประเทศ
น้ันวา นิยมใหองคกรปกครองในระดับใดทําการหนาที่ใดเปนสําคัญประกอบดวย 

กลาวเฉพาะในกรณีของประเทศไทย เปนที่สังเกตพบไดวา เปนประเทศที่ปกครองในแบบ
รัฐเด่ียว (Unitary state) ท่ีมีการรวมศูนยอํานาจเขาสูสวนกลางอยางตอเน่ืองนับต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี 5 
รวมทั้งมีการกระชับอํานาจเขาสูสวนกลางเปนระยะๆมากกวาจะมีโครงสรางอํานาจในแบบที่
กระจายออกจากศูนยกลางออกไปตามชุมชนทางการเมืองตางๆ กระนั้นก็ตาม การเปลี่ยนแปลงไปสู
ระบอบประชาธิปไตยก็ดีและกระแสโลกาภิวัฒนก็ดี สงผลใหแนวความคิดและการรับรูเรื่องการมี
สวนรวมของประชาชน การเมืองของพลเมือง สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดลอม ธรรมรัฐ ฯลฯ มีการ
กระจายตัวออกไปอยางกวางขวางในสังคมไทยในระดับหน่ึง กลาวไดวา ไดมีผลกอใหเกิดขอ
เรียกรองเร่ืองการกระจายอํานาจในประเด็นตางๆ เชน การกระจายอํานาจทางการศึกษา การกระจาย
อํานาจทางการคลัง การกระจายอํานาจทางการบริหารทรัพยากร ฯลฯ รวมทั้งมีผลกอใหเกิดการ
ปรับตัวขององคกรปกครองสวนทองถิ่นของประเทศไทยในระยะ 10 ปที่ผานมานี้ โดยนับจากการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 ตอเน่ืองมาตราบจนปจจุบัน 

รัฐธรรมนูญของประเทศไทยฉบับปจจุบัน พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 รวมทั้งกฎหมายที่ตอเนื่อง
ฉบับอ่ืนๆ นับไดวามีความสําคัญในฐานะที่เปนทั้งกรอบกติกาขององคกรทางการเมือง และเปน
ปจจัยเรงเราใหมีการปรับตัวขององคกรปกครองทองถิ่นของไทยในปจจุบันมากยิ่งๆขึ้นที่กลาวมา 
นับรวมเปนปจจัยที่แสดงใหเห็นทั้งความจําเปนและความสําคัญอยางยิ่งที่จะไดมีการศึกษาวิจัยถึง
ทิศทางของการปกครองทองถิ่นของประเทศไทย รวมทั้งของตางประเทศที่มีความสําคัญบาง
ประเทศวามีการปรับตัวไปในลักษณะเปนไปในทิศทางใดอยูในเวลานี้ 
 
1.2   วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยน้ี นอกจากจะมีความสําคัญดังกลาวไวบางแลวในบทนํา (1.1) ยังมีเหตุผล
และความจําเปนเปนการเฉพาะในกรณีของประเทศไทยอีกดวย กลาวคือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันไดมีบทบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปนอิสระใน
การกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การคลัง และมีอํานาจหนาที่
ของตนโดยเฉพาะ และการกําหนดอํานาจหนาที่ระหวางรัฐ กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง จะตองคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหแก
ทองถิ่นเปนสําคัญ รวมทั้งในระยะเวลาที่ผานมานี ้รัฐบาลไดดําเนินการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การปกครองทองถิ่นไปจํานวนหลายฉบับแลว ประกอบกับไดมีขอเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงองคกรปกครองสวนทองถิ่นอีกมาก โดยเขาใจวาคงจะมีตอเน่ืองไปอยางไม
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หยุดหยอน อีกทั้งไดมีขอเสนอใหมีการจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ รวมทั้งมี
การปรับปรุงองคกรปกครองอ่ืนๆ ที่มีความสัมพันธเกี่ยวโยงกับทองถิ่น ตัวอยางเชน องคกร
ปกครองสวนภูมิภาค เปนตน ฉะน้ัน การศึกษาวิจัยถึงเร่ือง “ทิศทางการปกครองสวนทองถ่ินของ
ไทยและตางประเทศเปรียบเทียบ” จึงนับวามีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในบริบทของสังคมและ
การเมืองการปกครองของไทย เน่ืองดวยจะชวยใหมีการกําหนดกรอบและทิศทางของการตรา
กฎหมาย และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ ใหไปในแนวทาง
เดียวกัน และสอดคลองกับสภาพพัฒนาการของสังคม และการกําหนดหลักการใหประเทศไทยมี
การบริหารจัดการปกครองสวนทองถ่ินท่ีดีตอไปอีกดวย 

การศึกษาวิจัยนี ้ไดกําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาไวดังตอไปนี ้
  1.2.1   ศึกษาวิจัยถึงรูปแบบองคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทตางๆ 

1.2.2   ศึกษาถึงการปกครองทองถิ่นแตละรูปแบบและใหความสําคัญแกการ 
ศึกษาในประเด็นเฉพาะดังตอไปนี้ 
(1) เกณฑการจัดต้ังและการยกฐานะ 
(2) ภารกิจและอํานาจหนาท่ี 
(3) แหลงที่มาของรายไดและระบบการคลัง 
(4) ระบบการบริหารงานบุคคล 
(5) ความสัมพันธระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวน
ทองถิ่น 

(6) การตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
(7) การควบคุมโดยราชการสวนกลาง 

1.2.3 แนวโนมการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอนาคต 
 

ทั้งนี้ ในการศึกษาเพื่อการประเมินและตัดสินเชิงคุณคาถึงแนวโนมการพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูศึกษาวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคไววาจะมีการศึกษาวิจัยการปกครองสวน
ทองถิ่นของตางประเทศในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศไทยดวยอีกรวม 7 ประเทศ (จํานวนดังกลาว
ไมนับรวมประเทศไทย) ไดแก 

(1) ประเทศฝร่ังเศส 
(2) ประเทศสหราชอาณาจักร 
(3) ประเทศญ่ีปุน 
(4) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) 
(5) ประเทศออสเตรเลีย 
(6) ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 
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(7) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

กลาวโดยภาพรวมแลว คงจะพอเห็นไดวา การศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบกับประเทศตางๆ 
รวม 7 ประเทศ (จํานวนดังกลาวไมนับรวมประเทศไทย) น้ี จะมีการศึกษาเปรียบเทียบทั้งกับ
ประเทศหรือรัฐท่ีปกครองในรูปแบบรัฐเด่ียวรวม 4 ประเทศ ไดแก ประเทศฝร่ังเศส ประเทศสหราช
อาณาจักร ประเทศญ่ีปุน และประเทศเกาหลีใต รวมทั้งศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับประเทศที่เปนรัฐ
รวมซึ่งปกครองในรูปแบบสหพันธรัฐ อีกรวม 3 ประเทศ ไดแก ประเทศออสเตรเลีย ประเทศ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน และประเทศสหรัฐอเมริกา 

การศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศตางๆ ดังกลาวขางตน จะเนนประเด็นของการศึกษาวิจัย
ตางๆดังที่กลาวไวแลวในขอ 1.2.2 
 
1.3   กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษาวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยในเร่ือง “ทิศทางการปกครองสวนทองถิ่นของไทยและตางประเทศ
เปรียบเทียบ” มีกรอบของการศึกษาวิจัย ซ่ึงเปนแนวทางการวิเคราะหอยู 3 กรอบใหญๆ ดังตอไปน้ี 

ก. การศึกษาถึงโครงสรางภายนอกขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ข. การศึกษาถึงความสัมพันธระหวางรัฐ รวมท้ังองคกรในระดับช้ันตรงกลางของรัฐ กับ
ทองถิ่น 

ค. การศึกษาถึงระดับชั้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และโครงสรางภายในของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
1.3.1 การศึกษาถึงโครงสรางภายนอกขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (External structure of 

local government) 
 

การศึกษาน้ีนับไดวามีความสําคัญเปนประการเบื้องตน เน่ืองดวยเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับ
สภาวะแวดลอมและเปนบริบทในเชิงสถาบัน ซึ่งมีสวนกําหนดโครงสราง ลักษณะ และการ
ดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินของประเทศหน่ึงๆไดเปนอันมาก 

โครงสรางภายนอกที่สําคัญในประการแรก คือ รูปแบบของรัฐ วาประเทศน้ันๆ ปกครอง
ในรูปแบบของรัฐเด่ียว (Unitary state) หรือวาเปนรัฐรวม (Federal state) 

“รัฐเด่ียว” เปนรัฐที่มีการรวมอํานาจอธิปไตย ท้ังในทางอํานาจบริหาร อํานาจนิติบัญญัติ 
และอํานาจตุลาการไวที่ศูนยกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่งอํานาจทางนิติบัญญัติ และอํานาจตุลาการน้ัน 
ถือวามีความสําคัญอยางยิ่ง และมักจะมีการ “แบงอํานาจ” ออกไปใหสวนตางๆ นอยมาก หรือมิอาจ
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เปนไปไดเลย หากจะพอมีการแบงออกไปอยูบาง ก็ถือวาเปนการกระจายอํานาจทางการเมือง 
(Devolution) เชน การใหแตละเขตการปกครองมีสภานิติบัญญัติของตนเอง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะเปน
อยางยิ่ง และมีการปฏิบัติในประเทศสหราชอาณาจักร เปนตน 

ฉะน้ัน จึงกลาวไดวา โดยปกติแลว ประเทศที่ปกครองในรูปแบบของรัฐเด่ียว มักจะมีการ
จัดแบงอํานาจการบริหาร ซึ่งเดิมรวมศูนยอยูที่รัฐบาลกลางออกไปในหลายระดับ ตัวอยางเชน มีการ
แบงอํานาจบริหารออกไปใหผูแทนของรัฐปฏิบัติงานนอกเขตเมืองหลวงอยางเปนระบบ เรียกไดวา 
เปนการบริหารราชการสวนภูมิภาค และมีการกระจายอํานาจ คือการที่รัฐบาลกลางกําหนดใหมี
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และการใหการยอมรับความเปนอิสระขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ซึ่งสามารถดําเนินงานบริหาร การตัดสินใจทางการปกครอง และมีความเปนอิสระทางการ
คลัง และการใหการบริการสาธารณะแกประชาชนในเขตพื้นที่ของตน เปนตน  

ที่กลาวมาจะมีความแตกตางจากการปกครองในรูปแบบ “สหพันธรัฐ” ซึ่งโดยปกติแลว 
การปกครองทองถิ่นมักจะถือวาเปนกิจกรรมของรัฐบาลในระดับมลรัฐมากกวาจะเปนกิจกรรมหลัก
ของรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลสหพันธ นอกจากน้ี รัฐบาลในระดับมลรัฐโดยทั่วไปก็มักจะมีฝาย
บริหารของตนเอง และมีฝายนิติบัญญัติกับฝายตุลาการของมลรัฐอยางเปนรูปธรรมและเปนปกแผน 
ซึ่งโครงสรางทางสถาบันดังกลาวจะมีความสัมพันธโดยตรงและมีบทบาททั้งในทางบวกและ
ในทางลบตอการปกครองทองถิ่นมากกวาการดําเนินงานของรัฐบาลสหพันธ 

นอกจากรูปแบบของรัฐดังกลาวแลว การศึกษาถึงภูมิหลัง ตลอดรวมถึงลักษณะของ
โครงสรางของการบริหารราชการของประเทศน้ันก็นับวามีความสําคัญอยูไมนอย เน่ืองดวยแตละ
ประเทศมักจะมีภูมิหลังที่เกี่ยวของกับการรวมชาติ การสรางรัฐ ตลอดจนการสถาปนารัฐบาลกลาง
หรือรัฐบาลในระดับชาติที่แตกตางกัน ตัวอยางเชน บางประเทศถือวา รัฐบาลกลางควรจะมีขนาด
เล็กและควรจะมีบทบาทไมมากนัก เน่ืองดวยรัฐบาลกลางเปนผลผลิตทางประวัติศาสตรของการ
รวมตัวกันของสวนทองถิ่น ในขณะที่บางประเทศถือวา ทองถิ่นเปนผลมาจากการการเกิดรัฐบาล
กลาง หรือกลาวในอีกนัยหน่ึงก็คือ รัฐบาลกลางมีความสําคัญและมีสถานะที่สูงกวาทองถิ่น ปญหา
ของเรื่องน้ีเชื่อมโยงทั้งกับภูมิหลัง หลักปรัชญาในการปกครองประเทศ รวมทั้งเกี่ยวโยงกับระบบ
คานิยมและวัฒนธรรมการศึกษาของประเทศตางๆ เปนสําคัญดวย  

อยางไรก็ดี ในการศึกษาที่เปนรูปธรรม คือการพิจารณาถึงการจัดระเบียบบริหารราชการ
แผนดินของแตละประเทศวามีการจัดการบริหารราชการแผนดินออกเปนกี่ระดับ เชน แบงเปน
รัฐบาลกลาง รัฐบาลมลรัฐ และรัฐบาลทองถิ่นในกรณีของประเทศสหพันธรัฐ และแบงเปนการ
บริหารราชการสวนกลาง กับสวนทองถิ่น กับแบงเปนการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 
และสวนทองถิ่นในกรณีของประเทศที่ปกครองในรูปแบบรัฐเดี่ยว 

นอกจากน้ียังหมายรวมถึงจํานวนบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนฐานะทางการคลังขององคกร
ปกครองสวนตางๆ วามีการกระจายตัวอยางไร ตัวอยางเชน บุคลากรเปนของสวนกลางเทาใด เปน
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ของสวนทองถิ่นจํานวนเทาใด รายไดและรายจายของรัฐบาลกลาง รวมทั้งขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดของประเทศทั้งหมด หรืออาจจะเปรียบเทียบกับรายไดประชาชาติ
ของประเทศน้ัน คิดเปนสัดสวนเทาใด ฯลฯ เร่ืองดังกลาวน้ี นับเปน “โครงสรางภายนอก” ที่มี
ความสําคัญอยูไมนอย เน่ืองดวยความมีประสิทธิภาพก็ดี ความมีประสิทธิผลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นก็ดี มิใชเปนเรื่องที่เปนหลักการลอยๆ หากแตอยูที่การปฏิบัติงานไดและสามารถทํางาน
ไดจริง คือสามารถตรวจสอบ และประเมินคุณคาไดโดยองคกรตางๆ รวมทั้งโดยประชาชนในพื้นที่
ตางๆ 
 
1.3.2 กรอบการศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางรัฐกับทองถิ่น รวมท้ังความสัมพันธขององคกร

ท่ีเปนตัวแทนของรัฐประเภทตางๆ กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

ประเด็นสําคัญของการศึกษาเร่ืองน้ี คือตองการอธิบายใหเห็นวา องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นของประเทศตางๆ มิใชเปนองคกรที่มีเอกราชอธิปไตยของตนเอง แมนวาจะมีความเปน
อิสระอยางสูงในระดับใดก็ตาม องคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ยังถือวาเปนองคกรปกครองที่อยู
ภายใตอํานาจอธิปไตยของรัฐหน่ึงๆ ฉะน้ัน จึงยอมตองมีความสัมพันธทั้งในทางตรงและทางออม
กับองคกรปกครองอื่นๆ (Intergovernmental relations) ซึ่งอยูในระดับตางๆ ทั้งที่อยูสวนกลางบาง 
สวนภูมิภาคบาง ฯลฯ อยางหลีกเลี่ยงไมได 

เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จําตองมีความสัมพันธกับองคกรปกครองในระดับชั้น
อ่ืนๆ อยางหลีกเลี่ยงไมไดเชนน้ี จึงเปนประเด็นปญหาที่ควรแกการศึกษาและพิจารณาวา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นน้ัน มีฐานะทางกฎหมายอยางไรประการหน่ึง และมีฐานะในทางสังคม
การเมือง และการบริหารเปนอยางไรในอีกประการหน่ึง 

สถานะทางกฎหมายนับวามีความสําคัญเปนประการเบื้องตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การมี
ฐานะท่ีกฎหมายรัฐธรรมนูญใหการรับรอง และการที่ประเทศนั้นๆ จะมีกฎหมายที่เปนระเบียบแบบ
แผนกําหนดใหองคกรปกครองทองถิ่นเปน “นิติบุคคล” รวมทั้งการกําหนดใหองคกรปกครอง
ทองถิ่น มีความเปนอิสระ ซึ่งองคกรปกครองอื่นๆควรใหการยอมรับและปฏิบัติตาม 

ในสวนของสถานะทางสังคมการเมืองและการบริหารน้ัน จะเกี่ยวของกับแนวคิดเรื่อง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นของประเทศน้ันๆวามีสถานะตํ่ากวา คือขึ้นตรงตอรัฐบาลกลาง หรือ
เปนหุนสวนกับรัฐบาลกลาง หรือมีสถานะที่เสมอภาคและสามารถแขงขันกับรัฐบาลกลางไดในบาง
เร่ือง 

สถานะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งในทางกฎหมายและในทางการเมืองจะมี
ผลกระทบทั้งในทางตรงและในทางออมตอระบบการควบคุมและระบบการตรวจสอบ ซึ่งรัฐบาล
กลางของทุกประเทศมีอํานาจหนาที่ที่ชอบธรรมและพึงกระทําตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ภายในประเทศของตน ตัวอยางเชน หากสถานะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความตํ่ากวาและ
ข้ึนตรงตอรัฐบาลกลาง (Subordinate unit) ระบบการตรวจสอบและควบคุมก็เปนที่เขาใจวาพึง
เปนไปในแบบของผูที่มีอํานาจกระทําตอผูมีอํานาจนอยกวาที่อยูในสังกัดตน เชน มีการควบคุม
อยางใกลชิด มีการออกกฎระเบียบ คําสั่งตางๆ ทางการบริหารอยางเขมงวด องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีหนาที่ที่กฎหมายกําหนดเทานั้น มิอาจกระทําการใดๆ ที่สวนกลางไมอนุญาตใหกระทําได 
และควรท่ีจะขออนุญาตกอนกระทําการใด เปนตน 

ในทางตรงขาม หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีฐานะเปนหุนสวน (Partnership unit) กับ
รัฐบาลกลาง การควบคุมตรวจสอบ และกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็คงจะมีลักษณะ
และทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไป ตัวอยางเชน การกํากับดูแลจะมีลักษณะของการปรึกษาหารือกัน เปน
การกระทํากอนแลวรายงานใหตรวจสอบภายหลัง มีการใชกระบวนการทางศาลชวยกํากับดูแล และ
เพิกถอนคําสั่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวาจะเปนการใชอํานาจของฝายขาราชการจาก
สวนกลางหรือสวนภูมิภาคโดยตรง และองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถกระทําภารกิจหนาที่ที่
แขงขันกับสวนกลางไดบางในบางเรื่อง เปนตน 
 
1.3.3 การศึกษาถึงระดับชั้นขององคกรปกครองทองถิ่น และโครงสรางภายในขององคกร

ปกครองทองถ่ิน 
 

เร่ืองชั้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Tier system of local government) ของประเทศ
ตางๆในเวลาน้ี เปนที่นาสังเกตวา ประเทศสหราชอาณาจักรบางสวนกับประเทศออสเตรเลีย ใน
ปจจุบันใชระบบการปกครองทองถิ่นชั้นเดียว (One tier system) ในขณะที่ประเทศอ่ืนๆ นิยมใช
ระบบการปกครองทองถิ่นสองชั้น (Two tier system) และเปนระบบทองถิ่นสามชั้น (Three tier 
system) ก็มีตัวอยางปรากฏ เชน ในกรณีของประเทศฝร่ังเศส 

การกําหนดชั้นการปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว สวนหน่ึงเปนเรื่อง
ของความเปนมาโดยวิวัฒนาการ บางสวนเปนเร่ืองที่มีการกําหนดขึ้นในภายหลังตามแนวนโยบาย
การปกครองใหมีความทันสมัยของแตละประเทศ ทั้งนี้ จะมีการเขียนอยางเปนระเบียบแบบแผนไว
ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ และหรือในกฎหมายบริหารของแตละประเทศ 

ประเด็นที่มีความสําคัญอยางยิ่งในเร่ืองของโครงสรางภายใน จะเกี่ยวของกับการ
จัดรูปแบบองคกร ซึ่งมีหลายๆ ลักษณะ นับต้ังแตรูปแบบคณะกรรมการ รูปแบบสภา-ผูบริหาร การ
เลือกผูบริหารโดยตรง การมีผูบริหารมาจากการวาจาง การประชุมเมือง ฯลฯ อยางไรก็ดี การ
ปกครองทองถิ่นของประเทศที่จัดรูปรัฐในแบบของรัฐเด่ียวโดยทั่วไป มักจะมีรูปแบบภายในของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไมแตกตางหลากหลายมากนักหากจะเปรียบเทียบกับประเทศ
สหพันธรัฐ และขอสําคัญอยางยิ่งที่ควรจะตองพิจารณาไปดวยกัน ก็คือความชัดเจนของการกําหนด
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ภารกิจหนาที่ของแตละฝาย ไมวาจะเปนฝายบริหาร ฝายสภา และฝายพนักงานทองถิ่น โดยที่
เปาประสงคสูงสุดเขาใจวาจะอยูที่วา คือการมุงเปาหมายไปที่การใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถทําการงานของตนเองได (Making local government work) มิใชการใหแตละฝายคาน
อํานาจ และตรวจสอบการทํางานกันเองอยางมากเกินกวาที่ระบบจะสามารถทําหนาที่การงานอยาง
เปนรูปธรรม 

มิพักกลาวถึงเร่ืองของระบบการบริหารงานบุคคล การคลังทองถิ่น และภาระหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งควรจะมีขอบขายและมีขนาดอยูพอสมควร มิฉะนั้นแลว องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นก็จะกลายเปนเพียงองคกรสวนขยายสวนหน่ึงของการบริหารราชการ
สวนกลาง หรืออาจจะกลายเปนองคกรในแบบประชาสงเคราะหก็เปนไปได กลาวคือ ทําหนาที่
ใหบริการประชาชน เพราะถือวาเปนเร่ืองการสังคมสงเคราะห คือเพื่อการบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชน ซึ่งประชาชนไมจําเปนตองเขามารับผิดชอบ และไมมีสวนกําหนดเกณฑตางๆ อยู
เลย 

การศึกษาวิจัยน้ี จะใชกรอบการวิเคราะหทั้งในเร่ืองของโครงสรางภายนอก ความสัมพันธ
ระหวางรัฐกับทองถิ่นและกรอบแนวความคิดเร่ืองโครงสรางภายในขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยจะใชอยางเหมาะสมและมีดุลยภาพ กลาวคือ การปกครองทองถิ่นที่ดีควรจะเปนระบบ
ที่เดินทางสายกลาง (Moderate regime) สามารถผสมผสานแรงผลักดันจากสวนตางๆ ไดอยางมี
ความสมดุลพอสมควร อีกทั้งไมควรจะใหเกิดมีแรงผลักที่รวบอํานาจเขาสูสวนกลาง (Centrifugal) 
หรือเกิดมีแรงผลักที่หนีออกจากศูนยกลาง (Centripetal) มากจนเกินไปในทางใดทางหนึ่ง 

 
1.4   ระเบียบวิธีวิจัย และขอมูลท่ีใชในการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยน้ี เปนการศึกษาในเชิงคุณภาพ และวิเคราะหเอกสาร โดยใชขอมูลในการ
ศึกษาวิจัยทั้งจากหนังสือ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ เอกสาร งานวิจัย สิ่งพิมพ และขอมูลจาก
สิ่งพิมพอีเลคโทรนิคส รวมทั้งจากทางเว็บไซทตางๆ 

ตัวอยางของขอมูล และสิ่งพิมพอีเลคโทรนิคส รวมทั้งเว็บไซทที่จะใชในการศึกษาวิจัยน้ี 
เชนขอมูลจาก  www.local-region.odpm.gov.uk; www.unescap.org; www.jilgc.org; 
www.mogaha.go.kr; www.nolg.gov.au; www.oedc.org; www.odci.gov; www.memmory.loc.gov; 
www.census.gov เปนตน 

ขอมูลที่ไดจากเอกสาร หนังสือ และจากเวบไซทตางๆ ดังกลาวขางตน จะนํามาวิเคราะห
แบบพรรณนา และเรียงหัวขอการศึกษาเปนลําดับตามที่ระบุไวแลวในหัวขอ 1.2 
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1.5   ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยนี้มีกรอบระยะเวลาของการศึกษาวิจัยประมาณ 2 เดือน 
1.6   เคาโครงการนําเสนอ 
 

การศึกษาวิจัยนี ้ไดแบงเน้ือหาการนําเสนอออกเปน 10 บท ดังตอไปน้ี 
บทที่หน่ึง บทนํา ในบทน้ีจะกลาวถึงความสําคัญของเร่ืองที่จะศึกษา วัตถุประสงคของ

การศึกษา ขอบขายและประเด็นที่จะศึกษา และกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา 
บทที่สอง การปกครองทองถิ่นของประเทศไทย 
บทที่สาม การปกครองทองถ่ินของประเทศฝร่ังเศส 
บทที่สี่  การปกครองทองถิ่นของประเทศสหราชอาณาจักร 
บทที่หา การปกครองทองถ่ินของประเทศญ่ีปุน 
บทที่หก การปกครองทองถ่ินของประเทศเกาหลีใต 
บทท่ีเจ็ด การปกครองทองถิน่ของประเทศออสเตรเลีย 
บทที่แปด การปกครองทองถิ่นของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 
บทที่เกา การปกครองทองถ่ินของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ทั้งนี้ในแตละบทนับจากบทที ่2 จนถึงบทที ่9 จะประกอบไปดวยโครงสรางหลักๆ ในแบบ

เดียวกัน ตามที่กลาวรายละเอียดไวแลวในหัวขอ 1.2 
และบทสุดทาย คือ บทสรุป จะมีการสรุปใหเห็นประเด็นของการศึกษาเปรียบเทียบใน

แงมุมตางๆ และจะกลาวถึงขอดีและขอเสียของการปกครองทองถิ่นของประเทศตางๆ รวม 8 
ประเทศ พรอมกับมีการจัดทําขอเสนอเรื่องทิศทางการปกครองทองถิ่นไทยในอนาคตประกอบตาม
สมควร 


