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บทที่ 1
บทนํา
1.1

ความเปนมาและความสําคัญของเรื่องที่จะศึกษา

การปกครองทองถิ่นของประเทศไทย รวมทั้งของตางประเทศโดยทั่วไปในเวลานี้ กลาวได
วาอยูในชวงของการเปลี่ยนแปลงอยางสําคัญ อีกทั้งมีการปรับตัวจากสภาพที่เปนอยูในแบบเดิมๆ
อยางมากในหลายๆ ดาน ซึง่ เหตุปจ จัย รูปลักษณ และทิศทางแหงการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวนี้
ปรากฏออกมาในสามลักษณะ กลาวคือ ในประการหนึ่ง เกิดมาจากแรงผลักดันของกระแสการ
ปกครองแบบประชาธิ ป ไตยและกระบวนการทํ า ให ก ารเมื อ งการปกครองเป น ประชาธิ ป ไตย
(Democratization) ซึ่งเกิดอยางกวางขวางและมีพลังอยูทั่วโลก ซึ่งพลังผลักดันดังกลาวมีผลทําให
การปกครองในแบบที่ ไ ม เ ป น ประชาธิ ป ไตยเลยต อ งปรั บ ตั ว ไปเป น กึ่ ง ประชาธิ ป ไตย (Semidemocracy) และทํ า ให ป ระเทศที่ ป กครองในระบอบกึ่ ง ประชาธิ ป ไตยต อ งปรั บ ไปเป น
ประชาธิปไตยในระดับที่มากขึ้น รวมทั้งยังมีผลทําใหประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
แบบตั ว แทน (Representative democracy) ต อ งปรั บ ไปเป น ประชาธิ ป ไตยแบบมี ส ว นร ว ม
(Participatory democracy) รวมทั้งตองปรับแนวคิดของประชาธิปไตยทางตรง (Direct democracy)
เชน ปรับใชระบบการถอดถอนผูแทน ระบบเสนอกฎหมายโดยประชาชน การลงประชามติ ฯลฯ
นํามาใชในหวงสมัยปจจุบัน เปนตน
ประการที่สอง ปจจัยที่มีผลกระทบอยางสําคัญใหการปกครองทองถิ่นของประเทศตางๆ
ในโลกสมัยปจจุบันจําตองปรับตัวไป ไดแก อิทธิพลของกระแสความคิดแบบเสรีนิยมใหม (Neoliberalism) ในที่นี้อาจกลาวสรุปไดวา กระแสความคิดดังกลาวมีเปาหมายตองการลดทอนบทบาท
ของรัฐ ลดขนาดกําลังคนของภาครัฐ รวมทั้งตองการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบราชการ
ประเภทตางๆเปนสําคัญ โดยสงเสริมใหภาคสังคม ภาคประชาชน องคกรเอกชน องคการมหาชน
รวมทั้งองคกรที่เกิดจากความรวมมือขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกัน ใหเขามามีบทบาท
และมีอํานาจหนาที่แทน
ผลกระทบจากป จจัยขางต นที่ปรากฏชัดเจนและเปนแนวโน มที่ กําลังเกิดขึ้นในหลายๆ
ประเทศ ก็คือ รูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และจํานวนโดยรวมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในประเทศหนึ่งๆของโลกในเวลานี้ มีแนวโน มที่จะลดจํา นวนลงและเปลี่ ยนแปลง
รู ป แบบไปในลั ก ษณะที่ มี ข นาดที่ ใ หญ ขึ้ น อย า งไรก็ ดี การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล า วนี้ ได รั บ การ
วิพากษวิจารณอยู มากพอสมควรว าเป นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ไดรับ ความเห็นชอบจาก
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ประชาชน (Consent) ตามหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย หรือวาเปนการปกครองในแบบที่มี
การสั่งการ หรือตรากฎหมายการบริหารจากองคกรการเมืองระดับชาติ โดยไมไดใหความสนใจกับ
ความคิดและการยอมรับจากประชาชนในระดับทองถิ่นมากนัก
ในประการสุ ด ท า ย ได แ ก ป จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ สั ง คมและการเมื อ งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
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 อาจจะจัดบริการสาธารณะในเรื่องดังกลาวไดบาง หรือไมไดเลย ก็ดูจะไมเปนประเด็นที่
กระทบตอการบริหารและการปกครองทองถิน่ มากนัก
ทั้งนี้ เปนที่เขาใจไดวา เมื่อการเปลี่ยนแปลงไปเปนเมืองเกิดขึ้นในชุมชนและในสถานที่
ตางๆ กลุมคนและสังคมใหมๆในเขตเมืองก็คงจะมีวิวัฒนาการขึ้นดวยเปนเงาตามตัว ตัวอยางเชน
กลุมสังคมในวิชาชีพตางๆ ผูประกอบการอิสระ ผูทํางานภาคบริการ องคกรธุรกิจ เชน ธนาคาร
หางสรรพสินคา ตลอดรวมถึงกลุมคนชั้นกลาง เปนตน และผูคนเหลานี้จะชาหรือเร็วก็ยอมจะมี
ความตระหนักและตืน่ ตัวในสภาพแวดลอมและความเปนอยูข องตนเอง ตัวอยางเชน การเดินทางไป
ทํ า งานเป น อย า งไร เรื่ อ งขยะและของเสี ย ของตนเองและชุ ม ชนมี ก ารกํ า จั ด อย า งไร ชุ ม ชนมี
สวนสาธารณะและการสันทนาการหรือไม ฯลฯ สรุปความแลว การเกิดขึ้นของกลุมสังคมใหมๆ
ยอมมีผลกระทบตอการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยตรง โดยจะเกิดเปนปจจัย
นําเขา (Input) เรียกรองใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการปรับตัวและปรับบทบาทในอีกทาง
หนึง่
อยางไรก็ตาม ปจจัยตางๆดังที่กลาวมาจะมีผลแปรเปลี่ยนไปในทิศทางใด ก็ยอมขึ้นกับ
โครงสรางการปกครองของประเทศนั้นๆ วามีความเปนประชาธิปไตยในการเมืองระดับชาติมาก
หรือนอยเพียงใด ทั้งนี้ เปนที่สันนิษฐานวา หากการเมืองในระดับชาติมีความเปนประชาธิปไตยใน
ระดับทีต่ าํ่ การจัดองคกรปกครองทองถิน่ ของประเทศนัน้ ๆ ก็ยอมจะมีลักษณะเปนประชาธิปไตยใน
ระดับทีต่ าํ่ ดวย ในทางตรงขาม หากการเมืองในระดับชาติมีความเปนประชาธิปไตยในระดับที่สูง ก็
ยอมมีผลเอื้ออํานวยและสงเสริมใหการปกครองสวนทองถิ่นมีการปรับตัวไปเปนการปกครองใน
แบบประชาธิปไตยไดเปนอันมาก กระนั้นก็ตาม ที่กลาวมาเปนเพียงขอสันนิษฐานเบื้องตนมิไดเปน
กฎที่ตายตัวเสมอไป ทั้งนี้ เนื่องจากการปกครองระดับชาติ (National level) กับระดับทองถิ่น (Local
level) มีความตางระดับกัน ฉะนั้น เราจึงมีความจําเปนที่จะตองพิจารณาถึงภูมิหลังความเปนมาของ
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ประเทศนั้น ลักษณะทางการเมือง ตลอดจนกฎเกณฑกติกา และระบบคานิยมของผูคนในประเทศ
นัน้ วา นิยมใหองคกรปกครองในระดับใดทําการหนาที่ใดเปนสําคัญประกอบดวย
กลาวเฉพาะในกรณีของประเทศไทย เปนที่สังเกตพบไดวา เปนประเทศที่ปกครองในแบบ
รัฐเดีย่ ว (Unitary state) ทีม่ กี ารรวมศูนยอาํ นาจเขาสูส ว นกลางอยางตอเนื่องนับตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5
รวมทั้ง มี การกระชั บอํ า นาจเข า สูส ว นกลางเป นระยะๆมากกวา จะมี โ ครงสรา งอํา นาจในแบบที่
กระจายออกจากศูนยกลางออกไปตามชุมชนทางการเมืองตางๆ กระนั้นก็ตาม การเปลี่ยนแปลงไปสู
ระบอบประชาธิปไตยก็ดีและกระแสโลกาภิวัฒนก็ดี สงผลใหแนวความคิดและการรับรูเรื่องการมี
สวนรวมของประชาชน การเมืองของพลเมือง สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดลอม ธรรมรัฐ ฯลฯ มีการ
กระจายตั วออกไปอยา งกวา งขวางในสัง คมไทยในระดับ หนึ่ ง กลา วไดวา ได มีผลกอให เกิ ดข อ
เรียกรองเรือ่ งการกระจายอํานาจในประเด็นตางๆ เชน การกระจายอํานาจทางการศึกษา การกระจาย
อํานาจทางการคลัง การกระจายอํานาจทางการบริหารทรัพยากร ฯลฯ รวมทั้งมีผลกอใหเกิดการ
ปรับตัวขององคกรปกครองสวนทองถิ่นของประเทศไทยในระยะ 10 ปที่ผานมานี้ โดยนับจากการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 ตอเนือ่ งมาตราบจนปจจุบนั
รัฐธรรมนูญของประเทศไทยฉบับปจจุบนั พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 รวมทั้งกฎหมายที่ตอเนื่อง
ฉบับอื่นๆ นับไดวามีความสําคัญในฐานะที่เปนทั้งกรอบกติกาขององคกรทางการเมือง และเปน
ปจจัยเรงเราใหมีการปรับตัวขององคกรปกครองทองถิ่นของไทยในปจจุบันมากยิ่งๆขึ้นที่กลาวมา
นับรวมเปนปจจัยที่แสดงใหเห็นทั้งความจําเปนและความสําคัญอยางยิ่งที่จะไดมีการศึกษาวิจัยถึง
ทิ ศ ทางของการปกครองท อ งถิ่ น ของประเทศไทย รวมทั้ ง ของต า งประเทศที่ มี ค วามสํ า คั ญ บาง
ประเทศวามีการปรับตัวไปในลักษณะเปนไปในทิศทางใดอยูในเวลานี้
1.2

วัตถุประสงคของการศึกษา

การศึกษาวิจัยนี้ นอกจากจะมีความสําคัญดังกลาวไวบางแลวในบทนํา (1.1) ยังมีเหตุผล
และความจํ า เป น เป น การเฉพาะในกรณี ข องประเทศไทยอี ก ด ว ย กล า วคื อ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันไดมีบทบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปนอิสระใน
การกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การคลัง และมีอํานาจหนาที่
ของตนโดยเฉพาะ และการกําหนดอํานาจหนาที่ระหวางรัฐ กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง จะตองคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหแก
ทองถิ่นเปนสําคัญ รวมทั้งในระยะเวลาที่ผานมานี้ รัฐบาลไดดําเนินการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การปกครองทองถิ่นไปจํานวนหลายฉบับแลว ประกอบกับไดมีขอเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติ ม
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงองคกรปกครองสวนทองถิ่นอีกมาก โดยเขาใจวาคงจะมีตอเนื่องไปอยางไม
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หยุดหยอน อีกทั้งไดมีขอเสนอใหมีการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ รวมทั้งมี
การปรั บ ปรุ ง องค ก รปกครองอื่น ๆ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ เ กี่ ย วโยงกั บ ท อ งถิ่ น ตั ว อย า งเช น องค ก ร
ปกครองสวนภูมิภาค เปนตน ฉะนั้น การศึกษาวิจัยถึงเรื่อง “ทิศทางการปกครองสวนทองถิ่นของ
ไทยและตางประเทศเปรียบเทียบ” จึงนับวามีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในบริบทของสังคมและ
การเมืองการปกครองของไทย เนื่องด วยจะช วยให มีก ารกํา หนดกรอบและทิ ศ ทางของการตรา
กฎหมาย และปรั บปรุง กฎหมายที่ เกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นต างๆ ใหไปในแนวทาง
เดียวกัน และสอดคลองกับสภาพพัฒนาการของสังคม และการกําหนดหลักการใหประเทศไทยมี
การบริหารจัดการปกครองสวนทองถิน่ ทีด่ ตี อ ไปอีกดวย
การศึกษาวิจัยนี้ ไดกําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาไวดังตอไปนี้
1.2.1 ศึกษาวิจัยถึงรูปแบบองคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทตางๆ
1.2.2 ศึกษาถึงการปกครองทองถิ่นแตละรูปแบบและใหความสําคัญแกการ
ศึกษาในประเด็นเฉพาะดังตอไปนี้
(1) เกณฑการจัดตั้งและการยกฐานะ
(2) ภารกิจและอํานาจหนาที่
(3) แหลงที่มาของรายไดและระบบการคลัง
(4) ระบบการบริหารงานบุคคล
(5) ความสัมพันธระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวน
ทองถิ่น
(6) การตรวจสอบการปฏิบตั ริ าชการ
(7) การควบคุมโดยราชการสวนกลาง
1.2.3 แนวโนมการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอนาคต
ทั้ ง นี้ ในการศึ ก ษาเพื่ อการประเมิ นและตั ดสินเชิงคุ ณคา ถึ งแนวโนมการพัฒนาองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูศึกษาวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคไววาจะมีการศึกษาวิจัยการปกครองสวน
ทองถิ่นของตางประเทศในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศไทยดวยอีกรวม 7 ประเทศ (จํานวนดังกลาว
ไมนับรวมประเทศไทย) ไดแก
(1) ประเทศฝรัง่ เศส
(2) ประเทศสหราชอาณาจักร
(3) ประเทศญีป่ ุน
(4) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)
(5) ประเทศออสเตรเลีย
(6) ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน
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(7) ประเทศสหรัฐอเมริกา
กลาวโดยภาพรวมแลว คงจะพอเห็นไดวา การศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบกับประเทศตางๆ
รวม 7 ประเทศ (จํานวนดังกลาวไมนับรวมประเทศไทย) นี้ จะมีการศึกษาเปรียบเทียบทั้งกับ
ประเทศหรือรัฐทีป่ กครองในรูปแบบรัฐเดีย่ วรวม 4 ประเทศ ไดแก ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสหราช
อาณาจักร ประเทศญี่ปุน และประเทศเกาหลีใต รวมทั้งศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับประเทศที่เปนรัฐ
รวมซึ่งปกครองในรูปแบบสหพันธรัฐ อีกรวม 3 ประเทศ ไดแก ประเทศออสเตรเลีย ประเทศ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน และประเทศสหรัฐอเมริกา
การศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศตางๆ ดังกลาวขางตน จะเนนประเด็นของการศึกษาวิจัย
ตางๆดังที่กลาวไวแลวในขอ 1.2.2
1.3

กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษาวิจัย

การศึ ก ษาวิ จั ย ในเรื่ อง “ทิ ศ ทางการปกครองส ว นท องถิ่ นของไทยและต า งประเทศ
เปรียบเทียบ” มีกรอบของการศึกษาวิจัย ซึง่ เปนแนวทางการวิเคราะหอยู 3 กรอบใหญๆ ดังตอไปนี้
ก. การศึกษาถึงโครงสรางภายนอกขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ข. การศึกษาถึงความสัมพันธระหวางรัฐ รวมทัง้ องคกรในระดับชัน้ ตรงกลางของรัฐ กับ
ทองถิ่น
ค. การศึกษาถึงระดับชั้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และโครงสรางภายในของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่
1.3.1 การศึกษาถึงโครงสรางภายนอกขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (External structure of
local government)
การศึกษานี้นับไดวามีความสําคัญเปนประการเบื้องตน เนื่องดวยเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ
สภาวะแวดล อ มและเป น บริ บ ทในเชิ ง สถาบั น ซึ่ ง มี ส ว นกํ า หนดโครงสร า ง ลั ก ษณะ และการ
ดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ของประเทศหนึง่ ๆไดเปนอันมาก
โครงสรางภายนอกที่สําคัญในประการแรก คือ รูปแบบของรัฐ วาประเทศนั้นๆ ปกครอง
ในรูปแบบของรัฐเดีย่ ว (Unitary state) หรือวาเปนรัฐรวม (Federal state)
“รัฐเดี่ยว” เปนรัฐที่มีการรวมอํานาจอธิปไตย ทั้งในทางอํานาจบริหาร อํานาจนิติบัญญัติ
และอํานาจตุลาการไวที่ศูนยกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่งอํานาจทางนิติบัญญัติ และอํานาจตุลาการนั้น
ถือวามีความสําคัญอยางยิ่ง และมักจะมีการ “แบงอํานาจ” ออกไปใหสวนตางๆ นอยมาก หรือมิอาจ
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เป น ไปได เ ลย หากจะพอมี ก ารแบ ง ออกไปอยู บ าง ก็ ถื อวาเปนการกระจายอํานาจทางการเมือง
(Devolution) เชน การใหแตละเขตการปกครองมีสภานิติบัญญัติของตนเอง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะเปน
อยางยิ่ง และมีการปฏิบัติในประเทศสหราชอาณาจักร เปนตน
ฉะนั้น จึงกลาวไดวา โดยปกติแลว ประเทศที่ปกครองในรูปแบบของรัฐเดี่ยว มักจะมีการ
จัดแบงอํานาจการบริหาร ซึ่งเดิมรวมศูนยอยูที่รัฐบาลกลางออกไปในหลายระดับ ตัวอยางเชน มีการ
แบงอํานาจบริหารออกไปใหผูแทนของรัฐปฏิบัติงานนอกเขตเมืองหลวงอยางเปนระบบ เรียกไดวา
เปนการบริหารราชการสวนภูมิภาค และมีการกระจายอํานาจ คือการที่รัฐบาลกลางกําหนดใหมี
องค ก รปกครองส วนท องถิ่ น และการให ก ารยอมรั บ ความเป น อิ ส ระขององค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่น ซึ่งสามารถดําเนินงานบริหาร การตัดสินใจทางการปกครอง และมีความเปนอิสระทางการ
คลัง และการใหการบริการสาธารณะแกประชาชนในเขตพื้นที่ของตน เปนตน
ที่กลาวมาจะมีความแตกตางจากการปกครองในรูปแบบ “สหพันธรัฐ” ซึ่งโดยปกติแลว
การปกครองทองถิ่นมักจะถือวาเปนกิจกรรมของรัฐบาลในระดับมลรัฐมากกวาจะเปนกิจกรรมหลัก
ของรัฐบาลกลางหรื อรัฐบาลสหพันธ นอกจากนี้ รัฐบาลในระดั บมลรั ฐโดยทั่วไปก็มั กจะมีฝา ย
บริหารของตนเอง และมีฝายนิติบัญญัติกับฝายตุลาการของมลรัฐอยางเปนรูปธรรมและเปนปกแผน
ซึ่ง โครงสร า งทางสถาบั น ดัง กล าวจะมี ความสัม พั น ธ โดยตรงและมีบ ทบาททั้ ง ในทางบวกและ
ในทางลบตอการปกครองทองถิ่นมากกวาการดําเนินงานของรัฐบาลสหพันธ
นอกจากรู ป แบบของรั ฐ ดั ง กล า วแล ว การศึ ก ษาถึ ง ภู มิ ห ลั ง ตลอดรวมถึ ง ลั ก ษณะของ
โครงสรางของการบริหารราชการของประเทศนั้นก็นับวามีความสําคัญอยูไมนอย เนื่องดวยแตละ
ประเทศมักจะมีภูมิหลังที่เกี่ยวของกับการรวมชาติ การสรางรัฐ ตลอดจนการสถาปนารัฐบาลกลาง
หรือรัฐบาลในระดับชาติที่แตกตางกัน ตัวอยางเชน บางประเทศถือวา รัฐบาลกลางควรจะมีขนาด
เล็กและควรจะมีบทบาทไมมากนัก เนื่องดวยรัฐบาลกลางเปนผลผลิตทางประวัติศาสตรของการ
รวมตัวกันของสวนทองถิ่น ในขณะที่บางประเทศถือวา ทองถิ่นเปนผลมาจากการการเกิดรัฐบาล
กลาง หรือกลาวในอีกนัยหนึ่งก็คือ รัฐบาลกลางมีความสําคัญและมีสถานะที่สูงกวาทองถิ่น ปญหา
ของเรื่องนี้เชื่อมโยงทั้งกับภูมิหลัง หลักปรัชญาในการปกครองประเทศ รวมทั้งเกี่ยวโยงกับระบบ
คานิยมและวัฒนธรรมการศึกษาของประเทศตางๆ เปนสําคัญดวย
อยางไรก็ดี ในการศึกษาที่เปนรูปธรรม คือการพิจารณาถึงการจัดระเบียบบริหารราชการ
แผนดินของแตละประเทศวามีการจัดการบริหารราชการแผนดินออกเปนกี่ระดับ เชน แบงเป น
รัฐบาลกลาง รัฐบาลมลรัฐ และรัฐบาลทองถิ่นในกรณีของประเทศสหพันธรัฐ และแบงเปนการ
บริหารราชการสวนกลาง กับสวนทองถิ่น กับแบงเปนการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค
และสวนทองถิ่นในกรณีของประเทศที่ปกครองในรูปแบบรัฐเดี่ยว
นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงจํานวนบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนฐานะทางการคลังขององคกร
ปกครองสวนตางๆ วามีการกระจายตัวอยางไร ตัวอยางเชน บุคลากรเปนของสวนกลางเทาใด เปน

ทิศทางการปกครองทองถิ่นของไทยและตางประเทศเปรียบเทียบ 7
ของสวนทองถิ่นจํานวนเทาใด รายไดและรายจายของรัฐบาลกลาง รวมทั้งขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดของประเทศทั้งหมด หรืออาจจะเปรียบเทียบกับรายไดประชาชาติ
ของประเทศนั้น คิดเปนสัดสวนเทาใด ฯลฯ เรื่องดังกลาวนี้ นับเปน “โครงสรางภายนอก” ที่มี
ความสําคัญอยูไมนอย เนื่องดวยความมีประสิทธิภาพก็ดี ความมีประสิทธิผลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นก็ดี มิใชเปนเรื่องที่เปนหลักการลอยๆ หากแตอยูที่การปฏิบัติงานไดและสามารถทํางาน
ไดจริง คือสามารถตรวจสอบ และประเมินคุณคาไดโดยองคกรตางๆ รวมทั้งโดยประชาชนในพื้นที่
ตางๆ
1.3.2 กรอบการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางรัฐกับทองถิ่น รวมทั้งความสัมพันธขององคกร
ทีเ่ ปนตัวแทนของรัฐประเภทตางๆ กับองคกรปกครองสวนทองถิน่
ประเด็ นสําคัญของการศึกษาเรื่ องนี้ คื อตองการอธิบายใหเห็นวา องค ก รปกครองส วน
ทองถิ่นของประเทศตางๆ มิใชเปนองคกรที่มีเอกราชอธิปไตยของตนเอง แมนวาจะมีความเปน
อิสระอยางสูงในระดับใดก็ตาม องคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ยังถือวาเปนองคกรปกครองที่อยู
ภายใตอํานาจอธิปไตยของรัฐหนึ่งๆ ฉะนั้น จึงยอมตองมีความสัมพันธทั้งในทางตรงและทางออม
กับองคกรปกครองอื่นๆ (Intergovernmental relations) ซึ่งอยูในระดับตางๆ ทั้งที่อยูสวนกลางบาง
สวนภูมิภาคบาง ฯลฯ อยางหลีกเลี่ยงไมได
เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จําตองมีความสัมพันธกับองคกรปกครองในระดับชั้น
อื่นๆ อยางหลีกเลี่ยงไมไดเชนนี้ จึงเปนประเด็นปญหาที่ควรแกการศึกษาและพิจารณาวา องคกร
ปกครองส วนท องถิ่นนั้ น มี ฐ านะทางกฎหมายอย า งไรประการหนึ่ ง และมี ฐ านะในทางสั ง คม
การเมือง และการบริหารเปนอยางไรในอีกประการหนึง่
สถานะทางกฎหมายนับวามีความสําคัญเปนประการเบื้องตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การมี
ฐานะทีก่ ฎหมายรัฐธรรมนูญใหการรับรอง และการที่ประเทศนั้นๆ จะมีกฎหมายที่เปนระเบียบแบบ
แผนกําหนดใหองคกรปกครองทองถิ่นเปน “นิติบุคคล” รวมทั้งการกําหนดใหองคกรปกครอง
ทองถิ่น มีความเปนอิสระ ซึ่งองคกรปกครองอื่นๆควรใหการยอมรับและปฏิบัติตาม
ในส วนของสถานะทางสัง คมการเมืองและการบริ หารนั้น จะเกี่ย วของกับ แนวคิดเรื่อง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นของประเทศนั้นๆวามีสถานะต่ํากวา คือขึ้นตรงตอรัฐบาลกลาง หรือ
เปนหุนสวนกับรัฐบาลกลาง หรือมีสถานะที่เสมอภาคและสามารถแขงขันกับรัฐบาลกลางไดในบาง
เรือ่ ง
สถานะขององค ก รปกครองส วนท องถิ่น ทั้ ง ในทางกฎหมายและในทางการเมื อ งจะมี
ผลกระทบทั้งในทางตรงและในทางออมตอระบบการควบคุมและระบบการตรวจสอบ ซึ่งรัฐบาล
กลางของทุ กประเทศมี อํานาจหนา ที่ที่ชอบธรรมและพึงกระทําต อองค กรปกครองสวนท องถิ่ น
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ภายในประเทศของตน ตัวอยางเชน หากสถานะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความต่ํากวาและ
ขึ้นตรงตอรัฐบาลกลาง (Subordinate unit) ระบบการตรวจสอบและควบคุมก็เปนที่เขาใจวาพึง
เปนไปในแบบของผูที่มีอํานาจกระทําตอผูมีอํานาจนอยกวาที่อยูในสังกัดตน เชน มีการควบคุม
อยางใกลชิด มีการออกกฎระเบียบ คําสั่งตางๆ ทางการบริหารอยางเขมงวด องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีหนาที่ที่กฎหมายกําหนดเทานั้น มิอาจกระทําการใดๆ ที่สวนกลางไมอนุญาตใหกระทําได
และควรทีจ่ ะขออนุญาตกอนกระทําการใด เปนตน
ในทางตรงขาม หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีฐานะเปนหุนสวน (Partnership unit) กับ
รัฐบาลกลาง การควบคุมตรวจสอบ และกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็คงจะมีลักษณะ
และทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไป ตัวอยางเชน การกํากับดูแลจะมีลักษณะของการปรึกษาหารือกัน เปน
การกระทํากอนแลวรายงานใหตรวจสอบภายหลัง มีการใชกระบวนการทางศาลชวยกํากับดูแล และ
เพิกถอนคําสั่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวาจะเปนการใชอํานาจของฝายขาราชการจาก
สวนกลางหรือสวนภูมภิ าคโดยตรง และองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถกระทําภารกิจหนาที่ที่
แขงขันกับสวนกลางไดบางในบางเรื่อง เปนตน
1.3.3 การศึ ก ษาถึ ง ระดั บ ชั้ น ขององค ก รปกครองท อ งถิ่ น และโครงสร า งภายในขององค ก ร
ปกครองทองถิน่
เรื่องชั้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Tier system of local government) ของประเทศ
ตางๆในเวลานี้ เปนที่นาสังเกตวา ประเทศสหราชอาณาจักรบางสวนกับประเทศออสเตรเลีย ใน
ปจจุบันใชระบบการปกครองทองถิ่นชั้นเดียว (One tier system) ในขณะที่ประเทศอื่นๆ นิยมใช
ระบบการปกครองทองถิ่นสองชั้น (Two tier system) และเปนระบบทองถิ่นสามชั้น (Three tier
system) ก็มีตัวอยางปรากฏ เชน ในกรณีของประเทศฝรัง่ เศส
การกําหนดชั้นการปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว สวนหนึ่งเปนเรื่อง
ของความเปนมาโดยวิวัฒนาการ บางสวนเปนเรื่องที่มีการกําหนดขึ้นในภายหลังตามแนวนโยบาย
การปกครองใหมีความทันสมัยของแตละประเทศ ทั้งนี้ จะมีการเขียนอยางเปนระเบียบแบบแผนไว
ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ และหรือในกฎหมายบริหารของแตละประเทศ
ประเด็ น ที่ มี ค วามสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ในเรื่ อ งของโครงสร า งภายใน จะเกี่ ย วข อ งกั บ การ
จัดรูปแบบองคกร ซึ่งมีหลายๆ ลักษณะ นับตั้งแตรูปแบบคณะกรรมการ รูปแบบสภา-ผูบริหาร การ
เลือกผู บริหารโดยตรง การมีผู บริหารมาจากการวาจ าง การประชุ มเมื อง ฯลฯ อยางไรก็ดี การ
ปกครองทองถิ่นของประเทศที่จัดรูปรัฐในแบบของรัฐเดี่ยวโดยทั่วไป มักจะมีรูปแบบภายในของ
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ ไ ม แ ตกต า งหลากหลายมากนั ก หากจะเปรี ย บเที ย บกั บ ประเทศ
สหพันธรัฐ และขอสําคัญอยางยิ่งที่ควรจะตองพิจารณาไปดวยกัน ก็คือความชัดเจนของการกําหนด
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ภารกิจหนา ที่ของแตล ะฝาย ไม ว า จะเป น ฝ า ยบริหาร ฝ ายสภา และฝ า ยพนัก งานท อ งถิ่ น โดยที่
เปาประสงคสูงสุดเขาใจวาจะอยูที่วา คือการมุงเปาหมายไปที่การใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถทําการงานของตนเองได (Making local government work) มิใชการใหแตละฝายคาน
อํานาจ และตรวจสอบการทํางานกันเองอยางมากเกินกวาที่ระบบจะสามารถทําหนาที่การงานอยาง
เปนรูปธรรม
มิพักกลาวถึงเรื่องของระบบการบริหารงานบุคคล การคลังทองถิ่น และภาระหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งควรจะมีขอบขายและมีขนาดอยูพอสมควร มิฉะนั้นแลว องคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ก็ จ ะกลายเป น เพี ย งองค ก รส ว นขยายส ว นหนึ่ ง ของการบริ ห ารราชการ
สวนกลาง หรืออาจจะกลายเปนองคกรในแบบประชาสงเคราะหก็เปนไปได กลาวคือ ทําหนาที่
ใหบริการประชาชน เพราะถือวาเปนเรื่องการสังคมสงเคราะห คือเพื่อการบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชน ซึ่งประชาชนไมจําเปนตองเขามารับผิดชอบ และไมมีสวนกําหนดเกณฑตางๆ อยู
เลย
การศึกษาวิจัยนี้ จะใชกรอบการวิเคราะหทั้งในเรื่องของโครงสรางภายนอก ความสัมพันธ
ระหวางรัฐกั บทองถิ่ นและกรอบแนวความคิดเรื่ องโครงสรางภายในขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยจะใชอยางเหมาะสมและมีดุลยภาพ กลาวคือ การปกครองทองถิ่นที่ดีควรจะเปนระบบ
ที่เดินทางสายกลาง (Moderate regime) สามารถผสมผสานแรงผลักดันจากสวนตางๆ ไดอยางมี
ความสมดุลพอสมควร อีกทั้งไมควรจะใหเกิดมีแรงผลักที่รวบอํานาจเขาสูสวนกลาง (Centrifugal)
หรือเกิดมีแรงผลักที่หนีออกจากศูนยกลาง (Centripetal) มากจนเกินไปในทางใดทางหนึ่ง
1.4

ระเบียบวิธีวิจัย และขอมูลที่ใชในการศึกษา

การศึกษาวิจัยนี้ เปนการศึกษาในเชิงคุณภาพ และวิเคราะหเอกสาร โดยใชขอมูลในการ
ศึกษาวิจัยทั้งจากหนังสือ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ เอกสาร งานวิจัย สิ่งพิมพ และขอมูลจาก
สิ่งพิมพอีเลคโทรนิคส รวมทั้งจากทางเว็บไซทตางๆ
ตัวอยางของขอมูล และสิ่งพิมพอีเลคโทรนิคส รวมทั้งเว็บไซทที่จะใชในการศึกษาวิจัยนี้
www.unescap.org;
www.jilgc.org;
เช น ข อ มู ล จาก www.local-region.odpm.gov.uk;
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

1.6

การศึกษาวิจัยนี้มีกรอบระยะเวลาของการศึกษาวิจัยประมาณ 2 เดือน
เคาโครงการนําเสนอ

การศึกษาวิจัยนี้ ไดแบงเนือ้ หาการนําเสนอออกเปน 10 บท ดังตอไปนี้
บทที่หนึ่ง บทนํา ในบทนี้จะกลาวถึงความสําคัญของเรื่องที่จะศึกษา วัตถุประสงคของ
การศึกษา ขอบขายและประเด็นที่จะศึกษา และกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา
บทที่สอง การปกครองทองถิ่นของประเทศไทย
บทที่สาม การปกครองทองถิน่ ของประเทศฝรัง่ เศส
บทที่สี่ การปกครองทองถิ่นของประเทศสหราชอาณาจักร
บทที่หา การปกครองทองถิน่ ของประเทศญีป่ นุ
บทที่หก การปกครองทองถิน่ ของประเทศเกาหลีใต
บททีเ่ จ็ด การปกครองทองถิน่ ของประเทศออสเตรเลีย
บทที่แปด การปกครองทองถิ่นของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน
บทที่เกา การปกครองทองถิน่ ของประเทศสหรัฐอเมริกา
ทั้งนี้ในแตละบทนับจากบทที่ 2 จนถึงบทที่ 9 จะประกอบไปดวยโครงสรางหลักๆ ในแบบ
เดียวกัน ตามที่กลาวรายละเอียดไวแลวในหัวขอ 1.2
และบทสุดทาย คื อ บทสรุป จะมีก ารสรุปใหเห็นประเด็นของการศึก ษาเปรียบเทียบใน
แง มุ ม ต า งๆ และจะกล า วถึ ง ข อ ดีแ ละข อ เสี ย ของการปกครองท องถิ่ น ของประเทศต า งๆ รวม 8
ประเทศ พรอมกับมีการจัดทําขอเสนอเรื่องทิศทางการปกครองทองถิ่นไทยในอนาคตประกอบตาม
สมควร

