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บทที ่10 
บทสรุป และขอเสนอแนะ 

 
 

ในบทสรุปน้ี ผูศึกษาวิจัยไดแบงเน้ือหาของบทน้ีออกเปน 3 สวน ไดแก (1) การสรุปถึง
ลักษณะสําคัญตางๆ ที่เกี่ยวของและเปนปจจัยกําหนดระบบการปกครองทองถิ่นของประเทศตางๆ 
ที่ศึกษารวม 8 ประเทศ (2) การสรุปถึงขอดีและขอเสีย ซึ่งเปนจุดออนและจุดแข็งของการปกครอง
ทองถิ่นของประเทศตางๆ ที่ศึกษา รวม 8 ประเทศ และ (3) เปนขอเสนอเพื่อการพิจารณาและ
ปรับปรุงการปกครองทองถิ่นของประเทศไทยใหทันสมัย เปนประชาธิปไตย มีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของการปกครองทองถิ่นของประเทศตางๆ ในชุมชนโลก 
 
10.1 สรุปลักษณะสําคัญตางๆ ของระบบการปกครองทองถิ่นของประเทศที่ศึกษารวม 8  

ประเทศ 
 

การศึกษาระบบการปกครองทองถิ่นของประเทศตางๆ  8 ประเทศ ผูศึกษาวิจัยเห็นวา เรา
สามารถสรุปลักษณะสําคัญในเชิงเปรียบเทียบไดใน 9 ประเด็น ดังตอไปน้ี 
 
ประการท่ีหน่ึง รูปแบบของรัฐ 
การศึกษาเปรียบเทียบถึงระบบการปกครองทองถิ่นในประเทศตางๆ ในเบื้องตน เราจําเปน

ที่จะตองแยกแยะรูปแบบของรัฐของประเทศตางๆ ซึ่งในการศึกษาน้ีสามารถแบงออกเปน 2 
รูปแบบใหญๆ  (ขอใหดูตารางท่ี 1 และตารางที ่2 ประกอบ) 

กลุมท่ีหน่ึง ประเทศที่ใชรูปแบบรัฐเด่ียว (Unitary state) ไดแก ประเทศไทย ประเทศ
ฝร่ังเศส สหราชอาณาจักร ประเทศญ่ีปุน และประเทศเกาหลีใต 

กลุมท่ีสอง ประเทศที่ใชรูปแบบรัฐรวมในลักษณะที่เรียกวาสหพันธรัฐ (Federal state) 
ไดแก ประเทศออสเตรเลีย สหพันธรัฐเยอรมัน และประเทศสหรัฐอเมริกา 

สาเหตุที่มีการแยกการเปรียบเทียบออกเปน 2 กลุมขางตน เน่ืองจากรูปแบบของรัฐน้ัน 
จัดเปนโครงสรางภายนอก (External structure) ที่สําคัญของระบบการปกครองทองถิ่น โดยที่รัฐ 
(state) เปนองคกรทางการเมืองท่ีมีอํานาจสูงสุด และอยูเหนือองคกรปกครองทองถิ่นที่อยูภายในรัฐ 
และควรจะนับวารัฐเปนสภาวะแวดลอมที่หอมลอม รวมทั้งมีอิทธิพลอยางสําคัญตอระบบการ
ปกครองทองถิ่นของทุกประเทศ 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบระบบการปกครองทองถ่ินของประเทศท่ีใชรูปแบบรัฐเด่ียว 
 ไทย ฝร่ังเศส อังกฤษ ญี่ปุน เกาหลีใต 
โครงสรางการบรหิารงาน

ภาครัฐ 
3 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 

สถานะทางกฎหมายของ
หนวยการปกครอง
ทองถิ่น 

รับรองโดย
รัฐธรรมนูญ 

รับรองโดย
รัฐธรรมนูญ 

เปนผลผลิต/
รับรองโดย
กฎหมายของ
รัฐสภา 

รับรองโดย
รัฐธรรมนูญ 

รับรองโดย
รัฐธรรมนูญ 

การจัดโครงสรางการ
ปกครองทองถิ่น 

2 ช้ัน 3 ช้ัน ผสมผสาน 2 ช้ัน 2 ช้ัน 

จํานวนหนวยการ
ปกครองทองถิ่นทั้งหมด 

7,950 36,698 421 3,265 248 

- Basic Unit 
- Intermediate Unit 
- Region/State 

7,875 
75 
- 

36,580 
96 
22 

271 
150 
-(1) 

3,218 
47 
- 

232 
16 
- 

ขอบขายอํานาจหนาท่ี จํากัดโดย
กฎหมาย 

หลัก
ความสามารถ
ท่ัวไป 

จํากัดโดย
กฎหมาย 

หลัก
ความสามารถ
ท่ัวไป 

หลัก
ความสามารถ
ท่ัวไป 

ฝายบริหารของทองถิน่ ผสมผสาน ระบบ
นายกเทศมนต
รีทางออม 

ผสมผสาน ระบบ
นายกเทศมนต
รีทางตรง 

ระบบ
นายกเทศมนต
รีทางตรง 

แหลงรายไดสวนใหญ เงินอุดหนนุ ภาษีทองถ่ิน 
(รัฐจัดเก็บให) 

ภาษีทองถ่ิน
และเงิน
อุดหนนุ 

ภาษีทองถ่ิน 
(จัดเก็บเอง) 

ภาษีทองถ่ิน 
(จัดเก็บเอง) 

สัดสวนการใชจาย (%) 
เทียบกับการใชจาย

ภาครัฐ 

(มีรายได 20 
% เทียบกับ
ภาครัฐ) 

20 % 25 % 60.4 % n.a. 

ระบบกําลังพลทองถิ่น ระบบ
ขาราชการ
ทองถิ่น
แหงชาติ 

ระบบ
ขาราชการ
ทองถิ่น
แหงชาติ 

พนักงานของ
หนวยการ
ปกครอง
ทองถิ่น 

พนักงานของ
หนวยการ
ปกครอง
ทองถิ่น 

ระบบ
ขาราชการ
ทองถิ่น
แหงชาติ 

อํานาจการบริหารงาน
บุคคล 

คณะกรรมการ
กลาง 

ทองถิ่น
รวมกับรัฐ 

ทองถิ่น
รวมกับองคกร
วิชาชีพ,สห
ภาพแรงงาน 

ทองถิ่น ทองถิ่น
รวมกับ

คณะกรรมการ
กลาง 
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(1)กําลังจัดตั้งภาค (Regions) จํานวน 8 แหง 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบระบบการปกครองทองถ่ินของประเทศท่ีใชรูปแบบสหพันธรัฐ 

 
 ออสเตรเลีย เยอรมัน สหรัฐอเมริกา 

โครงสรางการบรหิารงาน
ภาครัฐ 

3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 

สถานะทางกฎหมายของหนวย
การปกครองทองถิ่น 

รับรองโดยธรรมนูญ/
กฎหมายของมลรัฐ 

รับรองโดยรัฐธรรมนูญ
แหงสหพันธรัฐ 

รับรองโดยธรรมนูญ
ของมลรัฐ 

การจัดโครงสรางการปกครอง
ทองถิ่น 

ชั้นเดียว 2 ช้ัน ผสมผสาน 

จํานวนหนวยการปกครอง
ทองถิ่นทั้งหมด 

735 16,686 87,899 

- Basic Unit 
- Intermediate Unit 
- Region/State 

727 
- 

8(1) 

16,127 
543 
16 

84,815 
3,034 

50 
ขอบขายอํานาจหนาท่ี จํากัดโดยกฎหมาย หลักความสามารถ

ท่ัวไป 
จํากัดโดยกฎหมาย 

ฝายบริหารของทองถิน่ ระบบนายกเทศมนตรี
ทางออม 

ผสมผสาน ผสมผสาน 

แหลงรายไดสวนใหญ ภาษีทองถ่ิน 
(จัดเก็บเอง) 

ภาษีทองถ่ิน 
(จัดเก็บเอง) 

ภาษีทองถ่ิน 
(ทองถ่ินและมลรัฐ
จัดเก็บ) 

สัดสวนการใชจาย (%) เทียบ
กับการใชจายภาครัฐ 

n.a. 26.3 %(2) (ทองถ่ินมีสัดสวน 50 % 
เทียบกับมลรัฐ) 

ระบบกําลังพลทองถิ่น พนักงานของหนวยการ
ปกครองทองถิ่น 

ระบบขาราชการทองถ่ิน
แหงชาติ 

พนักงานของหนวยการ
ปกครองทองถิ่น 

อํานาจการบริหารงานบุคคล ทองถิ่น ทองถิ่น ทองถิ่น 
(1)ในจํานวนน้ีเปนมลรัฐ (states) จํานวน 6 แหง รวมกับอีก 2 เขต (territories) 
(2)เฉพาะการใชจายของทองถิ่นไมรวมการใชจายของมลรัฐ 
 
ประการท่ีสอง โครงสรางของการบริหารราชการหรือการบริหารงานภาครัฐ 
ประเด็นการเปรียบเทียบในเร่ืองน้ีน้ัน เปนการพิจารณาถึงระดับชั้นของโครงสรางการ

บริหารราชของรัฐวามีการจัดแบงออกเปนที่ชั้น หรือมีกี่ระดับ (levels of public administration) ซึ่ง
พบไดวาในกรณีของรัฐเด่ียว มีการแบงชั้นการบริหารราชการของประเทศออกเปน 2 ชั้นก็ม ี
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ตัวอยางเชน ประเทศญ่ีปุน ประเทศเกาหลีใต และประเทศสหราชอาณาจักร รวมทั้งมีการแบงชั้น
การบริหารราชการออกเปน 3 ชั้นก็มีตัวอยางปรากฏ เชน ประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย เปนตน 

สําหรับประเทศที่ใชรูปแบบรัฐรวมในลักษณะสหพันธรัฐ ซึ่งตามธรรมชาติแลวจะตองมี
ระดับชั้นทางการบริหารอยางนอย 2 ชั้น อันไดแก รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแหงสหพันธรัฐ และ
รัฐบาลในระดับมลรัฐ อยางไรก็ดี โดยทั่วไปแลวการบริหารงานในระดับรองจากรัฐบาลแหงมลรัฐ
จะพบการบริหารงานในอีกระดับหน่ึง น่ันคือ การบริหารราชการในระดับทองถิ่น ดังน้ัน กลุม
ประเทศสหพันธรัฐจึงมีโครงสรางการบริหารราชการอยูดวยกัน 3 ระดับ 

ระดับชั้นของโครงสรางทางการบริหารของรัฐเปนประเด็นหน่ึงที่สําคัญตอการกําหนด
สถานภาพของระบบการปกครองทองถิ่นในประเทศหน่ึงๆ เนื่องจากเปนการสะทอนถึงการจัดแบง
อํานาจทางการบริหารปกครองในกิจการสาธารณะวาไดมีการกระจายไปอยูที่สวนใดบาง 
ความสําคัญในเร่ืองน้ีจะปรากฏชัดในกลุมประเทศรัฐเด่ียวที่มีการจัดโครงสรางการบริหารออกเปน 
3 ระดับ เน่ืองจากโครงสรางการบริหารงานในระดับกลางหรือการบริหารราชการสวนภูมิภาคถือ
เปนการออกไปทํางานในพื้นที่นอกศูนยกลางดวยตนเองของรัฐบาลสวนกลาง สภาพการณเชนน้ีจึง
ทําใหเราคาดการณตอไปไดวา การบริหารราชการในระดับทองถิ่นอาจจะตองเผชิญกับขอจํากัด
หรือความเปนอิสระในการบริหารงาน อันเกิดแตบทบาทของราชการบริหารสวนภูมิภาคที่เขามา
แขงขันในการจัดทําบริการหรือการเขามากํากับดูแลหนวยการปกครองทองถิ่น หรือในทางกลับกัน
ก็อาจจะมีบทบาทในฐานะสงเสริมและสนับสนุนการทํางานของหนวยการปกครองทองถิ่น เพื่อให
การบริหารงานในระดับน้ีมีความเขมแข็งและตอบสนองตอความตองการของประชาชนมากข้ึน 
 
ประการท่ีสาม สถานะทางกฎหมายขององคกรปกครองทองถิ่น 
โดยสวนใหญของประเทศที่ใชรูปแบบรัฐเด่ียว มีความนิยมที่จะมีบทบัญญัติเร่ืองการ

ปกครองทองถิ่นไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ตางจากการปกครองของประเทศที่ปกครองในแบบ
สหพันธรัฐ ซึ่งการปกครองทองถิ่น มักจะมีบทบัญญัติอยูในรัฐธรรมนูญของมลรัฐ มากกวาจะ
บัญญัติไวใหกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหพันธ สถานะทางกฎหมายเปนอีกประเด็นหน่ึงที่สะทอน
ถึงประวัติศาสตรการตอสูในเร่ืองการรวมอํานาจและกระจายอํานาจภายในรัฐหน่ึงๆ ดังจะเห็นไดวา 
กลุมประเทศที่ใชรูปแบบรัฐเด่ียวโดยสวนใหญจะเคยผานประสบการณของการรวมอํานาจเขาสู
สวนกลางมาอยางเขมขนและยาวนาน การมีบทบัญญัติในเร่ืองการปกครองทองถิ่นในกฎหมาย
สูงสุดของประเทศจึงเปนความพยายามที่จะสรางหลักประกันสิทธิและเสรีภาพใหกับองคกร
ปกครองทองถิ่น ซึ่งตางจากกลุมประเทศในรูปแบบสหพันธรัฐที่อํานาจการบริหารในภาครัฐมี
ลักษณะของการกระจายอํานาจมาตั้งแตตน 
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ประการท่ีส่ี การจัดโครงสรางการปกครองทองถิ่น หรือช้ันขององคกรปกครองทองถ่ิน 
หากจะกลาวโดยภาพรวมแลว จะเห็นไดวาการปกครองทองถิ่นของประเทศรัฐเดี่ยวนิยมใช

ระบบการปกครองทองถิ่น 2 ชั้น (Two tier system) มากที่สุด มีการใชระบบการปกครองทองถิ่น 3 
ชั้น (Three tier system) อยูบางในกรณีของประเทศฝร่ังเศส และเปนระบบการปกครองทองถิ่นผสม 
(Mixed system) คือ มีทั้งระบบการปกครองทองถิ่นชั้นเดียว (One tier system) ผสมกับระบบการ
ปกครองทองถิ่น (Two tier system) 2 ชั้น อยูในกรณีของประเทศสหราชอาณาจักรสําหรับในกลุม
ประเทศสหพันธรัฐจะมีความแตกตางกันออกไป กลาวคือ มีทั้งแบบชั้นเดียว สองชั้น และ
ผสมผสาน 

หากพิจารณาในเน้ือหาที่ปรากฏในบทที่ 2 ถึงบทที่ 9 จะเห็นไดวา องคกรปกครองทองถิ่น
ที่อยูในโครงสรางสวนลาง (lower tier) มักจะเปนองคกรปกครองทองถิ่นที่พัฒนามาจากพื้นที่
ชุมชนด้ังเดิม ดังน้ัน ความผสมกลมกลืนกันระหวางองคกรปกครองทองถิ่นและชุมชนทองถิ่นจึงมี
อยูสูง ขณะที่ในโครงสรางสวนบน (upper tier) มักจะเกิดจากเหตุผลทางการบริหารและจาก
นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาล โครงสรางสวนน้ีจึงมิใชองคกรปกครองทองถิ่น
ที่ผสมกลมกลืนกับชุมชนทองถิ่น (artificial community) หากแตเปนองคกรปกครองทองที่ถูกสราง
ขึ้นที่มีลักษณะเดนในดานศักยภาพทางการบริหารในกิจการขนาดใหญ 
 
ประการท่ีหา จํานวนรวมขององคกรปกครองทองถ่ิน 
โดยภาพรวมแลว จะเห็นไดวา ในประเทศตางๆ ลวนมีจํานวนองคกรปกครองทองถิ่นที่ไม

มากนัก  และมีจํานวนหนวยลดลง โดยมีการยุบรวมหนวยการปกครองทองถิ่นเขาดวยกัน 
(amalgamation) เพื่อใหมีจํานวนรวมที่นอยลงทั้งสิ้น เรื่องดังกลาวตรงขามกับประเทศไทย กลาวคือ 
ในเวลาน้ีจํานวนหนวยการปกครองทองถิ่นของประเทศไทย มีจํานวนรวมที่มากกวาจํานวนหนวย
การปกครองทองถิ่นของประเทศสหราชอาณาจักร มากกวาของประเทศญ่ีปุน มากกวาของประเทศ
เกาหลีใต และมากกวาจํานวนองคกรปกครองทองถิน่ของประเทศออสเตรเลีย อีกดวย 

อยางไรก็ด ีในกรณีของประเทศฝร่ังเศส ซึ่งแมนวาไดมีการปรับจํานวนหนวยใหลดลงจาก
เดิม ซึ่งมีจํานวนมากถึง 4 หม่ืนกวาหนวย และลดจํานวนลงเหลือ 36,580 หนวยในเวลาน้ี รวมทั้งใน
กรณีของประเทศสหพันธรัฐ อยางเชน สหรัฐอเมริกา และสหพันธรัฐเยอรมัน เปนตน ซึ่งแมนวาได
มีการลดจํานวนหนวยการปกครองทองถิ่นลง แตก็ยังคงมีจํานวนรวมมากกวาระบบการปกครอง
ทองถิ่นของประเทศไทย เร่ืองดังกลาวนี้ เราคงจะตองพิจารณาในประเด็นอ่ืนๆ ประกอบดวย เชน 
แตเดิมจํานวนรวมขององคกรปกครองทองถิ่นของประเทศน้ันๆ มีอยูเทาไร ประเทศน้ันมีขนาด
พื้นที่ของประเทศเทาใด ประเทศน้ันมีประเพณีของการจัดต้ังและการบริหารองคกรปกครอง
ทองถิ่นอยางไร ฯลฯ ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่มีผลใหจํานวนรวมขององคกรปกครองทองถิ่นของ
ประเทศนั้นยังคงมีจํานวนมากอยูในเวลาน้ี กระน้ันก็ดี แนวโนมเร่ืองการยุบรวมหนวยการปกครอง
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ทองถิ่นใหมีนอยลงกวาเดิม ถือวาเปนแนวโนมท่ีเปนปรากฏการณท่ัวไปของโลกในปจจุบันน้ี ไมวา
ประเทศน้ัน จะปกครองในรูปแบบรัฐเด่ียว หรือรัฐรวมก็ตาม 
 
ประการท่ีหก การจดัการเร่ืองโครงสรางภายใน (Internal structure) ขององคกรปกครอง
ทองถ่ิน 
จากการศึกษา พบไดวา มีทั้งรูปแบบที่เปนมาตรฐานเดียวกันในประเทศหน่ึงๆ กับมี

รูปแบบผสมผสาน กลาวคือมีการใชหลายระบบอยูในประเทศหนึ่งๆ 
การที่ประเทศหนึ่งๆ ใชรูปแบบโครงสรางภายในขององคกรปกครองทองถิ่นรูปแบบเดียว 

พบไดในกรณีของประเทศฝร่ังเศส ประเทศญ่ีปุน ประเทศเกาหลีใต และประเทศออสเตรเลีย ตาง
จากประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสหพันธเยอรมัน ซึ่งใชระบบ
หลายระบบแบบผสมผสาน 

ในกรณีของประเทศไทยเอง ในเวลาน้ี พบไดวา ไดเลือกที่จะใชโครงสรางภายในของ
องคกรปกครองทองถิ่นเปน 2 ระบบแลว เปนอยางนอย ไดแก การเลือกผูบริหารทองถิ่นทางออม
รูปแบบหน่ึง กับการเลือกผูบริหารทองถิ่นโดยตรงในอีกรูปแบบหน่ึง ซึ่งนับเปนการเปลี่ยนแปลง
ไปตามกรอบโครงสรางภายในของระบบการปกครองทองถิ่นของประเทศสหราชอาณาจักร ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และของประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน มากกวาจะเปนไปตามแบบของประเทศ
ฝร่ังเศส ของประเทศญ่ีปุน ของประเทศเกาหลีใต และของประเทศออสเตรเลีย 
 
ประการท่ีเจ็ด ขอบขายอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองทองถ่ิน 
พบไดวา สามารถแบงออกไดเปน 2 ระบบใหญๆ คือ ระบบที่จํากัดโดยระบบกฎหมาย

ประเภทหน่ึง กับระบบที่ใชหลักความสามารถทั่วไป อีกประเภทหน่ึง ซึ่งการปกครองทองถิ่นของ
ประเทศตางๆ จากที่ศึกษาเปรียบเทียบรวม 8 ประเทศ พบไดวา มีการใชหลักแนวคิดดังกลาวใน
จํานวนท่ีก้ํากึ่งกัน ระบบแรกน้ันมีลักษณะเดนคือ รัฐบาล (ทั้งรัฐบาลกลาง และรัฐบาลมลรัฐ) จะ
เปนผูตรากฎหมายกําหนดขอบเขตภารกิจหนาท่ีใหองคกรปกครองทองถ่ินปฏิบัติตาม ซึ่งทองถิ่นจะ
ทําการหนาที่ใดๆ ไดก็ตอเมื่อกฎหมายกําหนดหลักไวเทาน้ัน (Ultra Vires) ตางจากระบบที่สอง ซึ่ง
ใชหลักของความสามารถทั่วไป (General Competence) ซึ่งอํานาจหนาที่และภารกิจของทองถิ่นจะ
ผันแปรไปตามรายไดของทองถิ่น และผันแปรไปตามแนวความคิดสรางสรรคของทองถิ่นเปน
สําคัญ มากกวาจะที่อยูภายในขอบเขตของกฎหมายอยางเขมงวด 
 
ประการท่ีแปด รายไดขององคกรปกครองทองถ่ิน 
พบไดวา สวนใหญของระบบการปกครองทองถิ่นในโลกในเวลาน้ี จะมีรายไดหลักมาจาก

ภาษีทองถิ่น (Local tax) ซึ่งองคกรปกครองทองถิ่นเปนผูจัดเก็บเอง ยกเวนในกรณีของประเทศ
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ฝร่ังเศส และประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งภาษีทองถิ่นจะถูกจัดเก็บโดยองคกรของรัฐบาลกลาง และ
รัฐบาลมลรัฐในบางรายการ อยางไรก็ดี ในกรณีของการปกครองทองถิ่นของประเทศไทย รายได
หลักขององคกรปกครองทองถิ่นในเวลานี้ มาจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลกลางเปนสําคัญ รองลงมา
คือภาษีที่รัฐบาลกลางจัดเก็บแลวแบงให (Sharing tax) ซึ่งความหมายวา ภาษีทองถิ่น ซึ่งองคกร
ปกครองทองถิ่นจัดเก็บเองน้ัน มีสัดสวนที่นอยมาก หรือไมไดเปนแหลงที่มาสําคัญของรายไดของ
องคปกครองทองถิ่นของประเทศไทยในปจจุบันเลย 
 
ประการท่ีเกา พนักงานทองถ่ินและการบริหารบุคคลขององคกรปกครองทองถ่ิน 
จากการศึกษาเปรียบเทียบ พบไดวา ระบบการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง

ทองถิ่นในประเทศตางๆ สามารถจัดแบงออกไดเปน 3 กลุม กลาวคือ กลุมท่ีหนึ่ง ซึ่งเปนสวนใหญ
จะใชระบบพนักงานของทองถิ่นที่องคกรปกครองทองถิ่นแตละแหงมีอํานาจการบริหารบุคลากร
ของตนเอง กับกลุมท่ีสอง ซึ่งแมจะบุคลากรขององคกรปกครองทองถิ่นจะถือวาเปนพนักงานของ
ทองถิ่น แตการบริหารงานจะกระทําโดยคณะกรรมการระดับชาติ หรือระบบคณะกรรมการ ซึ่งมี
องคกรอ่ืนๆ เขารวมบริหารดวย และกลุมสุดทาย ไดแก ระบบพนักงานทองถิ่นแหงชาติ ซึ่งจะถือวา
พนักงานทองถิ่นในองคกรปกครองทองถิ่นทุกแหงเปนบุคลากรภาครัฐที่อยูภายใตโครงสรางอัน
เดียวกัน จะบริหารโดยคณะกรรมการกลางในระดับชาติ หรือบริหารโดยคณะกรรมการในระดับ
ทองถิ่น 
 

การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะสําคัญๆ ขององคกรปกครองทองถิ่นของประเทศตางๆ รวม 
8 ประเทศ ในประเด็นตางๆ รวม 9 ประเด็นดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดสรุปรวมไวแลวในตารางที่ 1 
และตารางที่ 2 และในอันที่จริง ยังมีเร่ืองที่สามารถศึกษาเปรียบเทียบเพิ่มเติมในอีกหลายๆ เร่ือง 
ตัวอยางเชน เร่ืองของการเลือกต้ังทองถิ่น การออกกฎหมายและขอบัญญัติในระดับทองถิ่น การ
กําหนดนโยบายสาธารณะในระดับทองถิ่น การจัดองคกรความรวมมือในระดับทองถิ่น ฯลฯ ซึ่ง
สามารถพิจารณารายละเอียดบางสวนไดจากเน้ือหาในบทที่ 2 จนถึง บทที่ 9 ประกอบการพิจารณา
และประกอบการศึกษาเพิ่มเติมไดในระดับหนึ่งดวย 
 
10.2   สรุปขอดีและขอเสียของการปกครองทองถิ่นของประเทศตางๆ ที่ศึกษารวม 8 ประเทศ  
 

การศึกษาเปรียบเทียบระบบการปกครองทองถิ่นของประเทศตางๆ  ในที่ น้ี มิไดมี
วัตถุประสงคในทางวิชาการเทานั้น ยังมีเปาประสงคที่จะใหเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดทําขอเสนอ
เร่ืองทิศทางการปกครองทองถ่ินของประเทศไทยในอนาคตอีกดวย ดวยเหตุฉะน้ัน การศึกษาในที่น้ี 
จึงจะตองมีการตัดสินและประเมินคุณคา ถึงขอดี และขอเสียของการปกครองทองถิ่นของประเทศ
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ตางๆ ที่ศึกษาเปรียบเทียบรวม 8 ประเทศดังกลาวดวย วาแตละประเทศมีขอดีและขอเสียในลักษณะ
ใดบาง เพราะเหตุใด 

ในการประเมินและตัดสินถึงเร่ืองท่ีเปนขอดี และเปนขอเสียของระบบการปกครองทองถิ่น
ของประเทศตางๆ ในที่น้ี แนนอนวา ยอมมีลักษณะที่เปนอัตวิสัย (Subjective) เสียมากกวาจะเปน
วัตถุวิสัย (Objective) เปนอันมาก กระน้ันก็ตาม ผูวิจัยเอง ก็ไดพยายามประมวลและรวบรวมการ
ตัดสินคุณคาเหลาน้ีจากแหลงตางๆ เพื่อใหเกิดมี อัตวิสัยรวม (Shared objective หรือ Inter-
subjective) ซึ่งเขาใจวาควรจะมีฐานะและไดรับการยอมรับวาเปนการศึกษาที่เปนวิทยาศาสตรทาง
สังคมไดในระดับหน่ึง โดยวิธีการดังกลาวน้ี ผูวิจัยขอสรุปประมวลขอดี-ขอเสียของระบบการ
ปกครองทองถ่ินของประเทศตางๆ ที่ศึกษาวิจัย รวม 8 ประเทศ ไดดวยตารางดังตอน้ี 
 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบขอดี-ขอเสียของระบบการปกครองทองถิ่นประเทศตางๆ  
รวม 8 ประเทศ 

 
 ขอด ี ขอเสีย 

ไทย 

1. ไดรับการรับรองสถานะโดยรัฐธรรมนูญ 
อีกทั้งทิศทางการกระจายอํานาจไดถูก
กําหนดไวอยางชัดเจนและเปนขั้นเปน
ตอน 

2. มี ก า ร จั ด โ ค ร ง ส ร า ง อ ง ค ก ร แบ บ
ประชาธิปไตยภายใต รูปแบบสภา -
ผูบริหาร 

3. การออกกฎระเบียบตางๆ เพ่ือควบคุม
และกําหนดแนวปฏิบัติ จ าก รัฐบาล
ส ว น ก ล า ง  ทํ า ใ ห ท อ ง ถิ่ น มี ก า ร
บริหารงานตามหนาที่และศักยภาพของ
ตน โดยเฉพาะอยางย่ิงดานการคลัง ทํา
ใหไมเกิดปญหาดานภาระหนี้สิน 

1. ความแตกตางหลากหลายของหนวยการ
ปกครองทองถ่ินมีสูง ทําใหเกิดชองวาง
ระหวางหนวยการปกครองทองถิ่นทั้งใน
ดานฐานะและศกัยภาพอยางมาก 

2. ขาดกลไกทางการเมืองและการบริหารที่
จะชวยสรางระบบความรวมมือระหวาง
หนวยการปกครองทองถ่ิน ทําใหการ
รวมมือระหวางหนวยการปกครอง
ทอง ถ่ินขนาดเ ล็กเ พ่ือร วมกันจัดทํ า
บริการสาธารณะไมสามารถเกิดข้ึนได 

3. ขาดศักยภาพโดยเฉพาะดานการคลังและ
บุคลากร เนื่องจากสัดสวนรายไดของ
ทองถ่ินยังคงอยูในระดับต่ําและแหลง
รายไดสําคัญมิไดมาจากภาษีของทองถ่ิน
โดยตรง ในขณะเดียวกันบุคลากรยังขาด
ความรูความสามารถเม่ือเปรียบเทียบกับ
ขาราชการสวนกลาง 

ฝร่ังเศส 
1. มีกลไกและระบบกฎหมายมหาชนที่
กาวหนาและเอ้ือตอการเติบโตและความ
เปนอิสระของหนวยการปกครองทองถ่ิน

1. หนวยการปกครองทองถิ่นโดยสวนใหญ
จะมีขนาดที่เล็กมากๆ ทําใหศักยภาพใน
การจัดทําบริการสาธารณะมีอยูอยาง
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2. มีระบบองคกรความรวมมือระหวาง
หนวยการปกครองทองถ่ินที่แข็งแกรง
และมีศักยภาพสูงในการจัดทําบริการ
ตางๆ 

3. ประชาชนมีวัฒนธรรมของการปกครอง
ตน เ อ ง ที่ แ ข็ ง แ ก ร ง  ดั ง นั้ น จึ ง ใ ห
ความสําคญั และมีสวนรวมทางการเมือง
ในระดับทองถิ่นที่สูง 

จํา กัด  การ พ่ึงพิงการสนับสนุนจาก
องคกรอื่นๆ จึงมีอยูสูง 

2. การจัดโครงสร า งองคกรปกครอง
ทองถ่ินมีแนวโนมที่จะใหความสําคัญ
กับฝายบริหารมากกวาฝายสภา 

3. ระบบความสัมพันธอยางไมเปนทางการ
และการใชอิทธิพลมีบทบาทอยางสูงใน
ระบบความสัมพันธระหวางสวนกลาง
กับทองถ่ิน อาจทําใหเกิดความไมเทา
เทียมกันระหวางหนวยการปกครอง
ทองถ่ินตามศักยภาพและอิทธิพลของ
นักการเมืองทองถิ่นแตละแหง 

สหราช
อาณาจักร 

1. ระบบการปกครองทองถ่ินมีการปรับตัว
อยูตลอดเวลาทั้งในเชิงโครงสราง การจดั
องคกร และวิธีประพฤติปฏิบัติ 

2. หนวยการปกครองทอง ถ่ินมีอํานาจ
หน า ที่ ใ น ก า ร จั ด ทํ า ภ า ร กิ จ อ ย า ง
กวางขวาง 

3. แมหนวยการปกครองทองถ่ินจะมิไดมี
การรับรองสถานะตามรัฐธรรมนูญ แต
รัฐบาลสวนกลางไดใหความสําคัญกับ
หนวยการปกครองทองถ่ินอยางมาก 

1. ความซับซอนในการจัดโครงสรางระบบ
การปกครองทองถิ่น 

2. แนวปฏิบัติตางๆ  ถูกจํากัดกรอบโดย
กฎระเบียบที่ออกโดยรัฐบาลสวนกลาง 

3. การบริหารการคลังถูกควบคุมอยาง
ใกลชิดจากรัฐบาลกลาง โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงการควบคุมผานระบบเงินอุดหนุนซ่ึง
เปนหนึ่งในรายไดที่สําคัญของทองถิ่น 

ญี่ปุน 

1. หนวยการปกครองทอง ถ่ินมีอํานาจ
หนาที่ ในการจัดทําบริการสาธารณะ
อยางกวางขวางตามศกัยภาพของตน 

2. หนวยการปกครองทองถ่ินมีศักยภาพ
และความเปนอิสระในทางการคลังและ
การบริหารงานบุคคลที่สูงมาก 

3. มีกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ประกันสิทธิ
และเสรีภาพตามหลักการปกครองตนเอง
ของหนวยการปกครองทองถิ่น 

1. ภารกิจโดยสวนใหญของหนวยการ
ปกครองทองถ่ินยังคงอยูภายใตระบบ 
"การมอบหมายงาน" จากรัฐบาลกลาง 
ทําใหทองถิ่นมีขอจํากัดในการริ เ ริ่ม
สรางสรรคในการจัดทําบริการตางๆ 

2. ภายใตระบบการมอบหมายงาน ทําให
การดําเนินภารกิจเหลานี้ถูกปลอยใหอยู
ในความรับผิดชอบของขาราชการสวน
ทองถิ่น  ซ่ึงจะถูกช้ีนําจากขาราชการ
สวนกลางอีกทอดหนึง่ 

3. รัฐบาลกลางสามารถเขามาแทรกแซง 
ควบคุมและมี อิทธิพลตอหนวยการ
ปกครองทองถ่ินในหลายๆ ดาน โดย
อาศัยเคร่ืองมือทางกฎหมาย ทรัพยากร 
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และความรูทางเทคนิค 

เกาหลีใต 

1. หนวยการปกครองทอง ถ่ินมีอํานาจ
หนาที่ในการจัดทําภารกิจตางๆ อยาง
กวางขวาง 

2. มีศักยภาพและความเปนอิสระทั้งในดาน
การคลังและการบริหารงานบุคคล 

3. รัฐบาลสวนกลางเห็นถึงความสําคัญของ
ร ะ บ บ ก า ร ป ก ค ร อ ง ท อ ง ถ่ิ น 
ความสัมพันธทิ่เกิดขึ้นจึงอยูบนฐานของ
การให ค วามสนับสนุนทั้ ง ในด าน
คําแนะนําปรึกษา ดานการเงิน และดาน
เทคนิค 

1. แมหนวยการปกครองทองถ่ินจะไดรับ
การรับรองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ แต
ทิศทางและการเติบโตของทองถ่ินยังคง
ข้ึนอยูกับนโยบายของรัฐบาลสวนกลาง 

2. รัฐบาลและกระทรวงสวนกลางมีอํานาจ
ในการเขามาแทรกแซงและควบคุมการ
ทํางานของหนวยการปกครองทองถ่ิน
อยางกวางขวาง 

3. ระบบการปกครองทองถ่ินยังคงอยูใน
ระยะเริ่มตนและเปนระบบที่ถูกจัดตั้งขึ้น
ตามนโยบายของรัฐบาลสวนกลางเม่ือไม
นานมาน้ี ทําใหรากฐานทางความคิดและ
ชุมชนที่เห็นถึงความสําคัญของทองถ่ิน
เพ่ือเปนหลักประกันในการเติบโตมีอยู
จํากัด 

ออสเตรเลีย 

1. หนวยการปกครองทองถ่ินมีอิสระใน
ทางการคลัง เนื่องจากรายไดสวนใหญ
มาจากภาษีทองถิ่นที่จัดเก็บเอง 

2. หนวยการปกครองทองถ่ินแตละแหงมี
อิสระเปนอยางสูงในการบริหารงาน
บุคคล เนื่องจากอํานาจในการจัดการดาน
บุคลากรเปนของทองถิ่นโดยตรง 

3. ระบบความสัมพันธระหวางรัฐบาล
ระดับตางๆ มีความชัดเจนและอยูบน
ฐานความคิดของการปรึกษาหารือ และ
เปดโอกาสใหทองถิ่นมีชองทางในการ
แสดงความคิดเห็นผานองคกรกลางที่มี
ตัวแทนของทองถิ่นเขารวม 

1. แมจะ เปนสหพันธรัฐแตระบบการ
ปกครองทองถ่ินกลับมีพัฒนาการที่ลาชา 
และมีบทบาทและขอบขายภารกิจหนาที่
ที่นอยมากเม่ือเปรียบเทียบกับรัฐบาล
กลาง และกับรัฐบาลมลรัฐ 

2. สถานะของหนวยการปกครองทองถ่ิน
มิไดถูกรับรองไวในรัฐธรรมนูญของ
สหพันธรัฐ แตข้ึนอยูกับกฎหมายของแต
ละมลรัฐ 

3. ช อ ง ว า ง ข อ ง ค ว า ม แ ต ก ต า ง แ ล ะ
หลากหลายระหวางหนวยการปกครอง
ทองถ่ินในแตละมลรัฐและระหวางมลรัฐ
มีอยูสูงมาก 

เยอรมันน ี

1. ระบบการปกครองทองถิ่นมีรากฐานทาง
ประวัติศาสตรชุมชนที่ยาวนาน  และ
ไ ด รั บ ก า ร รั บ ร อ ง ต า ม ก ฎ ห ม า ย
รัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐ 

2. หนวยการปกครองทองถ่ินมีอิสระเปน
อยางสูงทั้งในดานบุคลากร การคลัง การ
จัดโครงสรางองคกรภายใน การวางแผน 

1. สัดสวนรายรับจากภาษีของหนวยการ
ปกครองทองถ่ินมีอัตราสวนที่นอยมาก
เ ม่ือเทียบกับรัฐบาลสหพันธรัฐและ
รัฐบาลมลรัฐ 

2. จากความหลากหลายและความมีอิสระที่
คอนขางสูง ทําใหทองถิ่นบางแหงขาด
ประสิทธิภาพทางการจัดการและการ
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และการจัดทําภารกิจหนาท่ี อีกท้ังองคกร
ตัวแทนของหนวยการปกครองทองถิ่นก็
มีความเขมแข็ง 

3. การจัดโครงสรางในระบบการปกครอง
ทองถิ่นมีความยืดหยุนและสอดคลองกับ
สภาพของชุมชนและลักษณะความเปน
เ มือง  ตามความตองการของชุมชน
ทองถิ่นแตละแหง 

ผลักดันนโยบายจากรัฐบาลกลางเพ่ือ
เ ร ง รั ดป รับป รุ งประ สิท ธิภาพการ
บริหารงานก็เปนไปไดอยางจํากัด 

3. จากความหลากหลายของชุมชนทองถ่ิน
ทําใหหนวยการปกครองทองถิ่นใน
หลายพ้ืนที่มีความแตกตางกันคอนขาง
สูงทั้งในทางทรัพยากร ศักยภาพและ
มาตรฐานในการจัดทําบริการ โดยเฉพาะ
ระหวางเยอรมันตะวันตกและเยอรมัน
ตะวันออก 

สหรัฐอเมริกา 

1. มีรากฐานทางความคิดที่ เ อ้ือตอการ
เติบโตของระบบการปกครองทองถ่ิน 
และการจัดตั้งหนวยการปกครองทองถิ่น
มักจะเกิดจากเรียกรองและขอจัดตั้งจาก
ชุมชนทองถ่ินเอง 

2. การจัดโครงสราง  รูปแบบ  และการ
บริหารจัดการจะมีลักษณะของความเปน
นักปฏิบัตินิยมสูง  เ พ่ือมุงตอบสนอง
ภารกิจและความจํ า เปนของชุมชน
ทองถิ่น 

3. การจัดโครงสรางภายในองคกรปกครอง
ทองถ่ินมีความหลากหลาย ยืดหยุน และ
ปรับเปล่ียนอยูตลอดเวลาตามความ
เหมาะสมของสภาพแวดลอมทางการ
บริหารที่เปลี่ยนแปลงไป 

1. ทองถ่ินมิได ถูกรับรองตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ แตขึ้นอยูกับธรรมนูญของ
แตละมลรัฐ และขอบขายภารกิจหนาที่
ถูกจาํกัดกรอบโดยกฎหมาย 

2. ความแตกตางหลากหลายทั้ งในเ ชิง
รูปแบบ ขนาด  และศักยภาพทางการ
บริหารมีอยู สูง  อีกทั้ งความสัมพันธ
ระหวาง รัฐบาลระดับตางๆ  มีความ
สลับซับซอนเปนอยางมากและการ
บริหารกิจการสาธารณะในภาพรวมมี
ลักษณะของการกระจดักระจาย 

3. สภาวะทางเศรษฐกิจและเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลกลางมีบทบาทอยางสูงตอสถานะ
และทิศทางการบริหารเงินงบประมาณ
ของทองถิ่น 

 
จากที่ไดสรุปอยางรวบรัดตามตารางขางตน จะเห็นไดวา  ทุกประเทศ แมนวาจะมี

ความกาวหนา และมีการกระจายอํานาจไปใหองคกรปกครองทองถิ่นเพียงใดก็ตาม ก็ลวนแตเปน
ระบบที่มีทั้งขอด ีและขอเสียดวยกันทั้งสิ้น 

ตัวอยางเชน ประเทศสหราชอาณาจักร ขอดีของประเทศน้ี คือการที่ระบบการปกครอง
ทองถิ่นมีการ “ปรับตัว” อยูตลอดเวลา รัฐบาลสวนกลางไมวาจะเปนพรรคอนุรักษนิยม หรือพรรค
แรงงาน ลวนใหความสําคัญและสนใจกิจกรรมขององคกรปกครองทองถิ่นเปนอยางมาก และแมน
วาจะเปนประเทศที่ใชหลักกฎหมายบริหารกําหนดการทํางานของทองถิ่น (Ultra Vires) แต
กฎหมายก็กําหนดใหทองถิ่นมีอํานาจหนาที่อยางมาก และอยางกวาง อยางไรก็ตาม ขอเสียของ
ระบบการปกครองทองถิ่นของประเทศสหราชอาณาจักร ก็ยังมีเร่ืองปรากฏใหเห็น นับวาการจัดชั้น
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องคกรปกครองที่คอนขางซับซอน และเปนแบบผสม กลาวคือ มีทั้งระบบการปกครองทองถิ่นชั้น
เดียว และระบบการปกครองทองถิ่นสองชั้นอยูในประเทศเดียวกัน รวมทั้งมีการขยายตัวของ
หนวยงานราชการจากสวนกลางออกไปตามพื้นที่ตางๆ ในรูปแบบของการแบงอํานาจ หรือรับมอบ
อํานาจจากสวนกลาง (Deconcentration) ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญทําใหรัฐบาลพรรคแรงงานของ
ประเทศอังกฤษมีแนวความคิดและนโยบายที่จะจัดต้ังสภาเขตตางๆ (Regional Councils) จํานวน 8 
เขต (ไมนับรวมการจัดตั้งสภาในเขตเวลส ไอรแลนด และสกอตแลนด) อยูในหวงเวลานี ้

มิพักกลาวถึง ขอเสียที่เน่ืองมาจากการกระชับอํานาจทางการคลัง ซึ่งสงผลใหองคกร
ปกครองทองถิ่นของประเทศอังกฤษ แมนวาจะยังคงมีรายไดหลักจากภาษีทองถิ่น แตสัดสวนของ
รายไดที่มาจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลก็เพิ่มจํานวนขึ้นอยางสังเกตเห็นไดชัด เร่ืองดังกลาวนี้ เปน
ประเด็นที่รัฐบาลกลางของอังกฤษจะถูกวิพากษวิจารณเปนอยางมากวากําลังจะกระจายอํานาจทาง
การเมืองและการบริหารออกไป หรือวากําลังจะรวบอํานาจเขาสูสวนกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ทางดานการคลังอยางมีนัยยะความสําคัญ 

อีกตัวอยางหน่ึงซึ่งมักจะมีการยกตัวอยางเพื่อการเปรียบเทียบกันเสมอๆ คือในกรณีของ
ประเทศฝร่ังเศส พบไดวาเปนประเทศที่มีขอดี คือการมีระบบกฎหมายมหาชนที่มีความกาวหนา 
องคกรปกครองทองถิ่นมีจารีตประเพณีของการทํางานรวมกันเปนอยางสูง เขาใจไดวาในประการ
สําคัญเปนผลเนื่องมาจากองคกรปกครองทองถิ่นของประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรใน
ระดับลางมีสถานะเสมอกันในทางกฎหมาย คือเปนเทศบาลเหมือนกัน โดยไมมีการแบงชั้นกันเสีย
ดวยวาสวนใดเปนเทศบาลนคร เทศบาลเมือง หรือเทศบาลตําบล รวมทั้งการที่หนวยเทศบาลของ
ประเทศฝรั่งเศสมีประวัติความเปนมาชานาน อีกท้ังมีวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเขมแข็ง 

อยางไรก็ตาม ระบบการปกครองทองถิ่นของประเทศน้ี ก็มี “ขอเสีย” ซึ่งเปนเรื่องที่ไดรับ
การวิพากษวิจารณอยูเสมอๆ นับต้ังแต เปนระบบที่ฝายบริหารมีความเขมแข็งกวาฝายสภา เปน
ระบบที่มีความเชื่อมโยงขึ้นสูการเมืองระดับชาติ (Vertical relations) มากกวาจะเปนระบบที่สนใจ
การเมืองและการบริหารทองถ่ินจริงๆ นอกจากน้ี การที่ประเทศฝรั่งเศสมีหนวยการปกครองทองถิ่น
จํานวนมาก ก็เปนเหตุใหเกิดความแตกตางกันอยางสูง องคกรบางแหงมีพัฒนาการไปไดดวยดี 
ในขณะที่องคกรปกครองทองถิ่นอีกจํานวนมากมีลักษณะของการทํางานแบบเชื่องชา บางวาเปน
แบบขาราชการ และบางวาเปนแบบเจาขุนมูลนาย มีการใชระบบอุปถัมภ และความสัมพันธอยางไม
เปนทางการในทองถิ่น เปนอยางสูง 

เรื่องดังกลาว ก็คงจะเปนไปเชนเดียวกับในกรณีของประเทศไทย ซึ่งในปจจุบันน้ี คงตอง
นับวามีขอดีท่ีองคกรปกครองทองถ่ินของประเทศไทยไดถูกรับรองฐานะ และความเปนอิสระไวใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนกฎกติกาสูงสุดของการปกครองประเทศ รวมทั้งเปนระบบการ
ปกครองทองถิ่นที่มีลักษณะเปนประชาธิปไตย กลาวคือ ฝายบริหารทองถิ่น และฝายสภาทองถิ่น
ลวนมาจากการเลือกต้ังทั้งสิ้น มีการกําหนดกฎเกณฑในเร่ืองการกระจายอํานาจอยางเปนขั้นเปน
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ตอนไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ คือพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจไปสูองคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2542 ซ่ึงเร่ืองน้ี ควรจะนับวาเปนขอดีมากกวาจะเปนขอเสีย
หากจะพิจารณาเร่ืองดังกลาวใหรอบดาน และเปนภาพองครวม 

ขณะที่ในเร่ืองการคลังขององคกรปกครองทองถิ่นของประเทศไทย ในแงของที่มาของ
รายได ก็ควรจะนับวาเปนขอเสีย กลาวคือ ทองถิ่นของประเทศไทยมีรายไดจากภาษีทองถิ่นใน
สัดสวนที่ไมสูงมากนัก แตในอีกทางหน่ึง เราก็อาจจะพิจารณาวาเปนขอดีก็ได เน่ืองดวยการที่
ทองถิ่นของไทยไมมีความเปนอิสระทางการคลังมากนัก สงผลใหองคกรปกครองทองถิ่นของ
ประเทศไทยไมม ี“หนี้สิน” และไมได “กอหนี้” สาธารณะขึ้นได อันเปนปญหาที่เกิดขึ้นในประเทศ
ที่พัฒนาแลวหลายประเทศอยูในเวลานี ้

กระน้ันก็ตาม ขอเสียขององคกรปกครองทองถิ่นของประเทศไทยจริงๆ นาจะอยูที่การที่มี
จํานวนหนวยการปกครองทองถิ่นอยูเปนจํานวนมาก (จํานวน 7,950 หนวย) อีกทั้งมีขนาดและมี
ฐานะทางการคลังที่แตกตางกันเปนอยางสูง (ในกรณีของ องคการบริหารสวนจังหวัด พบวามี
รายไดต้ังแต 26 ลานบาทไปจนถึงขนาด 468 ลานบาท ในกรณีของเทศบาล มีรายไดประมาณ 3 
แสนบาท ไปจนถึงมีรายได 611 ลานบาท รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบล ก็มีความแตกตางกัน
อยางสูงมากจากระดับที่มีรายไดเพียง 2 แสนบาทเศษ ไปจนถึงขนาดที่มีรายได 63 ลานบาท) ใน
สภาพการณเชนนี ้การพัฒนาดวยตนเองและอยางเปนอิสระขององคกรปกครองทองถิ่น อาจจะเปน
พัฒนาที่กอใหเกิดปญหาความเหลื่อมล้ําและเกิดความแตกตางกันมากยิ่งขึ้น เน่ืองดวยหนวยการ
ปกครองทองถิ่นที่มีความพรอมอยางมาก จะพัฒนาไปดวยความรวดเร็ว ในขณะที่หนวยที่ไมมี
ความพรอมอยูเลย จะไมมีการพัฒนาใดๆ เกิดขึ้นได หากรัฐบาลกลาง และองคกรที่รับมอบอํานาจ
จากรัฐบาลกลางไมไดใหความชวยเหลือและเกื้อกูลตามสมควร 

มิพักกลาวถึง ฐานะทางการคลังขององคกรปกครองทองถิ่นที่มีความงอนแงน เพราะวาตอง
พึ่งพิงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง และภาษีที่รัฐบาลกลางจัดเก็บแลวแบงใหเปนสําคัญ (คิดเปนรอย
ละ 88 ของรายไดรวมขององคกรปกครองทองถิ่น หรือกลาวในอีกนัยหน่ึงก็คือ องคกรปกครอง
ทองถิ่นจัดเก็บภาษีทองถิ่นดวยตนเองประมาณรอยละ 12 ของรายไดรวมของตนเทาน้ัน) รวมทั้ง
สภาพการณที่องคกรปกครองทองถิ่นของประเทศไทยในปจจุบันมีเจาพนักงานทองถิ่นโดยรวม
อยางจํากัด (ทองถิ่นมีบุคลากรรวมประมาณ 132,652 คน) และมีความสามารถไมสูงมากนัก เมื่อ
เปรียบเทียบกับองคกรปกครองสวนอ่ืนๆ เร่ืองดังน้ี ตองนับวาเปนปญหาที่เห็นชัดจากการศึกษา
โครงสรางภายในขององคกรปกครองทองถิ่นของประเทศไทย แตก็ตองนับวาเปนปญหาภายในที่
เชื่อมโยงและสัมพันธกับโครงสรางภายนอกเปนอันมาก เน่ืองดวยประเทศไทยมีโครงสรางของ
องคกรภาครัฐและมีจํานวนพนักงานภาครัฐคอนขางมาก ประเทศไทยมีรายจายประจําที่เปน
เงินเดือนของพนักงานภาครัฐที่สูงมาก โดยอยูในระดับของการบริหารราชการสวนกลาง และสวน
ภูมิภาค มากกวาจะอยูกับสวนทองถิ่นเปนจํานวนเกือบ 20 เทา 
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อาจจะกลาวสรุปในที่น้ี ไดอีกคร้ังหน่ึงวา การปกครองทองถิ่นของทุกประเทศลวนแตมี
ขอดี มีขอเสีย และมีปญหาของตนเอง ซึ่งควรจะมีการปรับตัวโดยการพิจารณาถึงสภาพการณความ
เปนมาของประเทศนั้นประการหน่ึง และหลักการ ซึ่งเปนความนิยมของชุมชนโลก รวมทั้งเปนคติ
นิยมของประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประกอบเขาไปดวยกันอยางมีมีดุลยภาพ 
กลาวคือมุงเปาหมายไปที่ความสามารถในการปฏิบัติได และเปนไปเพื่อประโยชนของสาธารณะ
ชนอยางกวางขวาง และในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นกวาที่เปนมาในแบบเดิมๆ 
 
10.3   ขอเสนอเพ่ือการปรับปรุงองคกรปกครองทองถ่ินของประเทศไทยในอนาคต 
 

ในการคิดทบทวน วิพากษวิจารณ และไตรตรองพิจารณาถึงทิศทางและแนวทางการ
ปรับตัวขององคกรปกครองทองถิ่นของประเทศไทยตอไปในอนาคต ผูวิจัยขอเสนอใหพิจารณาไป
ตามกรอบแนวความคิดและผลจากการศึกษาวิจัยของงานศึกษาวิจัยน้ี เรียงตามลําดับเปนขั้นตอน
ดังตอไปน้ี 
 
10.3.1   ขอพิจารณาเร่ืองโครงสรางภายนอก 

(1) สถานะทางกฎหมาย 
การเกิดข้ึนของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีแนวความคิดหลัก ก็

คือ  ประเทศไทยยังคงเปนประเทศที่ปกครองในรูปแบบรัฐเด่ียว  และปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริยทรงเปนองคพระประมุข โดยจะมีความทันสมัย และมีความเปน
ประชาธิปไตยในระดับที่กาวหนามากขึ้นกวาที่เปนอยูในเวลาน้ี กลาวสําหรับหมวดที่ 9 ซึ่งไดมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่นเปนการเฉพาะ ก็ไดแสดงถึงเจตนารมณในการจัดระบบการ
ปกครองทองถิ่นใหเปนไปตามแนวคิดของการ “ปกครองตนเอง” (local self-government) และการ
สรางเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวมทางการเมืองในระดับทองถิ่น (local democracy) อันถือ
ไดวาเปนการวางหลักปรัชญาแนวคิดโดยกวาง ดังเชนที่ปรากฏในกลุมประเทศประชาธิปไตยที่
กาวหนาโดยทั่วไป (โปรดดู รัฐธรรมนูญมาตราท่ี 282, 283, 286 และ 287) 

อยางไรก็ดี บทบัญญัติในหมวดดังกลาว ยังปรากฏเน้ือหาโดยแคบซึ่งระบุเกี่ยวกับ
โครงสราง องคประกอบ การจัดองคกร และวิธีประพฤติปฏิบัติโดยละเอียด แมนจะสะทอนถึงความ
พยายามในการสรางความเปนสถาบัน (institutionalization) ใหกับระบบการปกครองทองถิ่นไทย 
แตบทบัญญัติเหลาน้ีก็อาจจะกลายเปนขอจํากัดตอการพัฒนาการระบบการปกครองทองถิ่นใน
อนาคตได ตัวอยางเชน ในมาตราที่ 285 ที่ไดกําหนดอยางชัดเจนถึงการจัดโครงสรางองคกรของ
หนวยการปกครองทองถิ่นภายใตระบบสภา-ผูบริหารแตเพียงรูปแบบเดียว ซึ่งอาจจะกอใหเกิด
ความไมยืดหยุนในการปรับองคกรใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมทางการบริหารที่เปลี่ยนแปลง 
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อีกทั้งรูปแบบองคกรเชนน้ีก็มีแนวโนมที่จะเอ้ือประโยชนตอเฉพาะหนวยการปกครองทองถิ่น
ขนาดใหญที่มีความพรอมในศักยภาพและทรัพยากร แตอาจจะกอใหเกิดปญหากับหนวยการ
ปกครองทองถิ่นขนาดเล็กๆ ดังเชนปญหาที่ปรากฏออกมาแลวในองคการบริหารสวนตําบลของ
ไทยโดยสวนใหญ เน่ืองจากการจัดองคกรภายใตรูปแบบน้ีจะมีภาระทางการคลังหรือคาใชจายที่
แนนอนจํานวนหน่ึง ทําใหหนวยการปกครองทองถิ่นที่มีรายไดนอยตองเผชิญกับขอจํากัดดาน
งบประมาณ  

โดยหลักการแลว รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ควรจะมีวัฒนาการตอไปอีกในระยะเวลาที่มี
ความยาวนานพอสมควร โดยมีการปรับปรุงแกไขในบางสวนบางประเด็นไปบางเพื่อใหสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป แตทั้งน้ีก็ไมควรกระทบถึงหลักการพื้นฐานที่ไดวางเอาไวแลว 
น่ันคือ เจตนารมณในการมุงสรางเสริมระบบการปกครองทองถิ่นตามหลักการปกครองตนเองและ
ความเปนประธิปไตยในระดับทองถิ่น 

(2) โครงสรางการบริหารราชการแผนดิน 
โครงสรางของการบริหารราชการแผนดินของไทย มีขอสมมติวายังคงเปนระบบ 3 ชั้น 

เหมือนกับที่เปนอยูในปจจุบัน กลาวคือ มีการจัดระเบียบการบริหารราชการออกเปนสวนกลาง 
สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ดังที่ยังคงปรากฏในพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.2545 กระน้ันก็ดี แมโครงสรางการบริหารราชการดังกลาวจะเปนที่ชัดเจนและเขาใจ
กันโดยทั่วไป แตหากพิจารณาในเชิงพฤติกรรมแลวจะพบวา หนวยทางการบริหารในระดับชั้น
ตางๆกลับปรากฏลักษณะของความเหลื่อมล้ํา ซอนทับ และสับสนเปนอยางมากทั้งในเชิงอํานาจ
หนาที ่ภารกิจ องคกร และพื้นที่ในการปฏิบัติการ 

ทั้งนี ้การจัดโครงสรางการบริหารราชการแผนดินเปน 3 ระดับ จึงควรที่จะมีเหตุผลทางการ
บริหารรองรับ กลาวคือ พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน ควรที่จะมีการวางหลัก
ใหชัดเจนถึงบทบาทและอํานาจหนาที่ของราชการบริหารสวนตางๆ ซึ่งโดยทั่วไปกลุมประเทศที่มี
การจัดโครงสรางเชนนี้ มักจะกําหนดใหการบริหารราชการสวนกลางมีบทบาทในฐานะผูวางหลัก
นโยบายและรับผิดชอบภารกิจที่เกี่ยวของสัมพันธกับรัฐอ่ืนๆ ขณะที่ราชการบริหารสวนภูมิภาคจะ
ทําหนาที่กระตุน เรงเรา หรือผลักดันนโยบายของรัฐสวนกลางใหมีการดําเนินไปในทุกพื้นที่ของ
ประเทศ ขณะเดียวกันก็อาจมีบทบาทในฐานะผูสนับสนุนและชวยเหลือการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นทั้งในเชิงทรัพยากร เทคนิควิทยาการ และประสานนโยบายระหวางทองถิ่นกับสวนกลาง 
สําหรับราชการบริหารสวนทองถิน่ ควรจะถูกวางบทบาทเปนองคกรหลักในฐานะหนวยปฏิบัติการ
ดานกิจการสาธารณะที่เกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูของประชาชน จึงเปนที่เขาใจวา การบริหาร
ราชการสวนกลาง และการบริหารราชการสวนภูมิภาค ควรที่จะมีขนาดเล็กลงในอนาคต (และมิใช
จะเกิดขึ้นอยางเฉียบพลัน) ขณะที่ราชการบริหารสวนทองถิ่นควรที่จะมีการขยายตัวทั้งในเชิงขนาด
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และภารกิจหนาที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตอันใกล เชน ในระยะ 5 ปขางหนาระยะหน่ึง และในอีก 10 
ปขางหนา 

ทั้งนี้ ในการพิจารณาถึงขนาดและสัดสวนของขนาดระหวางการบริหารราชการสวนกลาง 
สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น นาจะเปนการพิจารณาทั้งระบบอยางมีความสัมพันธตอกันและมี
ผลกระทบซึ่งกันและกัน โดยควรจะกระทําอยางคอยเปนคอยไป ในลักษณะที่การบริหารราชการ
สวนกลางและสวนภูมิภาค ควรจะถือเปน “พันธกิจ” และเปนหนาที่ที่จะตองมีการเตรียมการให
องคกรปกครองทองถ่ินมีความพรอมในดานตางๆ มากกวาที่เปนอยูในปจจุบันนี้ดวย 

(3) การกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของการบริหารราชการแตละระดับช้ัน 
กระทรวง กรม และสํานักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งหนวยงานราชการสวนกลาง ซึ่งจะมีการ

เปลี่ยนแปลงคร้ังใหญภายหลังเดือนตุลาคม พ.ศ.2545 จากการผานกฎหมายพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 จะพัฒนาไปสูระบบการบริหารภาครัฐในยุคใหม ซึ่ง
นอกจากจะมีหลักของธรรมาภิบาล และการใหบริการแกประชาชนอยางดีเลิศเปนเคร่ืองชี้นําทาง
แลว ยังควรจะเปนหนวยราชการยุคใหม ที่มุงลดขั้นตอนของการบริหารราชการในแบบโครงสราง 
โดยมุงไปเปนองคกรในแนวราบ (Horizontal) มากกวาจะเปนองคกรในแนวด่ิง (Vertical) มิใชเปน
แตเพียงการจัดต้ังองคกรใหมเพื่อรองรับการจัดกลุมภารกิจเปนดานตางๆ (Departmentalism) ซึ่ง
อาจจะกลายเปนการขยายตัวของราชการบริหารสวนกลาง 

กลาวในอีกนัยหนึ่ง ก็คือ การบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคในอนาคต ควรที่จะ
มีหนวยงานในพื้นที่เทาที่จําเปน โดยมีเหตุผลหลักคือเพื่อการกํากับดูแล การประสานงาน การ
ตรวจสอบ การสงเสริม การใหการบริการทางวิชาการ และเนนการทดลองหรือการปฏิบัติการที่ตอง
ใชความชํานาญเปนอยางสูง ขณะที่การบริการประชนชนในพื้นที่และในทองถิ่นโดยปกติทั่วไป 
ควรจะตกเปนหนาที่ขององคกรปกครองทองถิ่น ซึ่งควรจะไดรับการถายโอนภารกิจหนาที่อยาง
คอยเปนคอยไป และขอสําคัญก็คือ การถายโอนภารกิจหนาที่ ควรจะไดสัดสวนกับการถายโอน
บุคลากร และควรจะมีดุลยภาพกับฐานะทางการคลังขององคกรปกครองทองถิ่นดวย 

(4) นโยบาย แผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถิ่น 

พ.ศ.2542 ควรจะดํารงอยูและวิวัฒนาการตอไป โดยมีการปรับปรุงเน้ือหาบางประการใหสอดคลอง
กับการปฏิรูปราชการและการปฏิรูปองคกรภาครัฐภายหลังเดือนตุลาคม พ.ศ.2545 รวมทั้งควรที่จะ
ปรับตัวอยางสอดรับไปตามสภาวะการณและขอเท็จจริงของสถานะทางการคลังและระบบ
เศรษฐกจิของประเทศ ดังขอพิจารณาท่ีจะไดนําเสนอตอไปน้ี 
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(4.1) สัดสวนรายไดขององคกรปกครองทองถิ่นและภาษีทองถิ่น 
การจัดสรรเงินงบประมาณใหแกองคกรปกครองทองถิ่นตามแผนและขั้นตอนที่กําหนดไว 

ควรที่จะตองคํานึงถึงภารกิจหนาที่ที่องคกรปกครองทองถิ่นปฏิบัติไดอยางแทจริงประการหน่ึง และ
ควรที่จะคํานึงถึงหลักความสามารถทางการคลังขององคกรปกครองทองถิ่นดวย กลาวคือ  

ในประการท่ีหน่ึง การเพิ่มสัดสวนรายไดขององคกรปกครองทองถิ่นตามที่กําหนดไวใน
แผนและขั้นตอนควรถือเปนพันธกิจที่ตองดําเนินตอไป และอาจจะตองเพิ่มปริมาณมากขึ้นตาม
ภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

ในประการท่ีสอง การเพิ่มสัดสวนรายไดดังกลาว ควรจะวางอยูบนหลักเกณฑในการขยาย
ฐานรายไดขององคกรปกครองทองถิ่นโดยแทจริง มากกวาที่จะเปนเพิ่มสัดสวนจากการ “จัดสรร” 
เงินงบประมาณจากรัฐบาล น่ันยอมหมายความวา การเพิ่มสัดสวนรายไดใหกับทองถิ่นไมควรที่จะ
คิดคํานวณเปนสัดสวนจากรายไดของรัฐบาลกลาง 

ในประการท่ีสาม การเพิ่มสัดสวนรายไดโดยอยูบนฐานรายไดขององคกรปกครองทองถิ่น 
ยอมหมายถึง การเพิ่มทั้งสัดสวนและชนิดของภาษีใหเปน “ภาษีทองถิ่น” (local tax) โดยในสวน
หน่ึง จะเปนภาษีที่ทองถิ่นจัดเก็บเอง ดังรายการภาษีที่ทองถิ่นจัดเก็บอยูในปจจุบันและจะเพิ่มชนิด
ภาษีตอไปไดในอนาคต และในอีกทางหน่ึง จะเปนภาษีที่สวนกลางจัดเก็บใหและถายโอน 
“กลับคืน” ไปสูทองถิ่น ซึ่งหมายถึงวาเงินสวนน้ีควรจะไดระบุใหชัดเจนวามีที่มาจากภาษีทองถิ่น 
เปนแตเพียงวาสวนกลางเปนผูจัดเก็บใหเน่ืองจากเหตุผลดานความสามารถในการจัดเก็บภาษี โดย
สวนกลางอาจจะหักคาใชจายบางสวนจากกระบวนการจัดเก็บ ซึ่งภาษีสวนนี้ควรจะเปนสัดสวนที่
สําคัญในการเพิ่มรายไดใหกับทองถิ่น มิใชการเพิ่มสัดสวนโดยการผันเงินจากบัญชีงบประมาณ
รายจายของรัฐบาลกลาง 

ขอพิจารณาขางตนเกิดจากเหตุผลสําคัญคือ การที่จะคิดแตเพียงสัดสวนของรายไดของ
ทองถิ่นกับรายไดของรัฐบาลกลาง โดยไมสนใจลักษณะที่มาของรายไดขององคกรปกครองทองถิ่น 
จะสงผลใหองคกรปกครองทองถิ่นมีลักษณะเปนองคกรที่งอยเปลี้ย หรือพิกลพิการ (Distorted 
organization) และมีแนวโนมที่จะเปนองคกรสังคมสงเคราะหที่ทําหนาที่ทางการเมือง กลาวคือ มี
รายไดหลักมาจากรัฐบาลกลาง และใชจายเงินไปตามประโยชนทางการเมืองของพื้นที่เปนสําคัญ 
ซึ่งการใชจายเงินในลักษณะน้ีมีแนวโนมที่จะไมมีเหตุผลทางเศรษฐกิจ (Economic rationality) มาก
นัก ดังน้ัน รายไดที่เพิ่มขึ้นของทองถิ่นควรจะเกิดจากฐานรายไดที่เปนของตนเอง ขณะที่การจัดสรร
เงินชวยเหลือจากสวนกลางหรือแมแตเงินอุดหนุนควรจะมีบทบาทนอยลงหรือมีสัดสวนตํ่ากวา
รายไดสวนนี ้

(4.2) การถายโอนภารกจิและทรัพยากรบุคคล 
ในประการสําคัญ เพื่อใหกระบวนการกระจายอํานาจทางการคลังเกิดขึ้นอยางสัมฤทธิ์ผล

และสรางความเติบโตอยางเขมแข็งใหกับองคกรปกครองทองถิ่น จําเปนที่จะตองมีการกําหนดแผน
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และขั้นตอนอยางชัดเจนในการถายโอนบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ควบคูไปกับการถาย
โอนภารกิจไปสูทองถิ่นในระดับที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการถายโอนน้ีควรจะหมายถึงการ “ถอนตัว” 
ออกไปของสวนกลางและสวนภูมิภาคที่ลงไปปฏิบัติภารกิจในทองถิ่น โดยการยุบเลิกทั้งในเชิง
องคกรและภารกิจท่ีอยูในความรับผิดชอบ และถายโอนภารกิจและทรัพยากรบุคคลไปสูทองถิ่น 

ลักษณะเชนน้ียอมทําใหองคกรปกครองทองถิ่นทวีบทบาทและความสําคัญตอการบริหาร
ในภาค “สาธารณะ” ของไทย นั่นยอมหมายถึงการใหความสนใจ ติดตาม และตรวจสอบการทํางาน
ของหนวยการปกครองทองถิ่นจากประชาชนผูเสียภาษีและองคกรอ่ืนๆ มากขึ้น องคกรปกครอง
ทองถิ่นจึงควรจะเปนองคกรที่มีความรับผิดชอบ (Responsive body) กอปรดวยหลักเหตุผล 
(Rationality) โดยมีการใชจายเงินดวยความระมัดระวัง และมีความโปรงใส 
 
10.3.2   ขอพิจารณาเร่ืองความสัมพันธระหวางรัฐกับทองถ่ิน 

(1) กฏหมายแมบทวาดวยการปกครองทองถิ่น 
ในปจจุบัน ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่นเปนจํานวนที่มากเกินไป 

กลาวเฉพาะพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับหนวยการปกครองทองถิ่นโดยตรงก็จะมีกฎหมายถึง 5 
ฉบับ และหากรวมกับพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ ก็จะมีกฎหมายถึง 12 ฉบับเปนอยางนอย ดวย
ปริมาณที่มากและความหลากหลายในเน้ือหา ยอมนําไปสูความซับซอนและสับสนในการจัด
ความสัมพันธระหวางรัฐกับทองถิ่น และระหวางทองถิ่นดวยกันเอง 

ในประการเบ้ืองตน กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่นจึงควรที่จะเขียน หรือตราไวเปน 
”กฎหมายการปกครองทองถิ่น” (Local Government Act) อยางเปนระบบระเบียบ เปนที่ยอมรับ 
และเขาใจไดงาย ดังเชนที่ปรากฏอยูในหลายๆ ประเทศทั่วโลก น่ันยอมหมายความวา กฎหมายการ
ปกครองทองถิ่นของประเทศไทยชนิดและประเภทตางๆ ควรที่จะมีการรวบรวมและประมวลเขา
ดวยกัน และเขียนใหมเปนกฎหมายการปกครองทองถิ่นฉบับเดียว ซึ่งจะเปนการเขียนกฎหมายที่มี
ความเหมาะสมมากกวาการมีกฎหมายที่วาดวยองคกรปกครองทองถิ่นเปนการเฉพาะ และเปน
เร่ืองๆ ไป โดยมีจํานวนหลายฉบับดังที่เปนอยูในปจจุบัน 

การที่ประเทศไทยจะมีกฎหมายการปกครองทองถิ่นอยางเปนระเบียบแบบแผนตอไปใน
อนาคตอันใกล มีความหมายวา การจัดความสัมพันธระหวางรัฐกับทองถิ่นจะมีความชัดเจนภายใต
หลักการทางกฎหมาย ซึ่งยอมเปนผลใหการกํากับดูแลองคกรปกครองทองถิ่นจะเปนการกํากับดูแล
ที่อยูในกรอบของกฎหมายเปนหลัก (Ultra Vires) มากกวาจะเปนการกํากับดูแลโดยการใชดุลยพินิจ 
(Discretion) ของขาราชการจากราชการสวนกลาง รวมทั้งจากราชการสวนภูมิภาค ขณะเดียวกันการ
จัดระบบความสัมพันธระหวางทองถิ่นดวยกันเองก็จะเปนไปโดยงายขึ้น ประโยชนที่เห็นไดชัดก็คือ 
การอยูภายใตหลักการและแบบแผนอันเดียวกันของหนวยการปกครองทองถิ่นประเภทตางๆ ยอม
เอื้อตอการสรางระบบการทํางานรวมกันและการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหวางกัน 
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(2) การกํากับดูแลองคกรปกครองทองถ่ิน 
หนวยงานราชการสวนกลางหลักซึ่งมีภาระกิจหนาที่และมีอํานาจในการกํากับดู รวมทั้ง

สงเสริมองคปกครองทองถิน่ ควรจะเปนหนวยงานหลักเพียงหนวยงานเดียว ไดแก กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ซึ่งจะมีการจัดต้ังขึ้นใหมภายหลังเดือนตุลาคม พ.ศ.2545 ในการน้ี ภาระกิจหนาที่
กํากับดูแลองคกรปกครองทองถิ่นเดิม ซึ่งขึ้นอยูกับกรมการปกครอง และการบริหารราชการสวน
ภูมิภาคอ่ืนๆ ก็ควรจะมีการพิจารณาถายโอนใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นอยางมีความ
เหมาะสม และสอดคลองกับเจตนารมยของการจัดตั้งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นขึ้นใหมดวย 

อยางไรก็ด ีการกํากับดูแล และตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองทองถิ่น ควรที่จะมี
การขยายขอบเขตใหกวางออกไป และมีความทันสมัยโดยใชองคกรปกครองอ่ืนๆ นับต้ังแต 
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ศาลปกครอง คณะกรรมการเลือกต้ัง คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เปนตน การทํางานอยางเขมแข็งขององคกรเหลาน้ี จะมีสวนชวยให
ความสัมพันธระหวางรัฐกับองคปกครองทองถิ่นของประเทศมีความทันสมัย มีความเปน
ประชาธิปไตย และพัฒนาขึ้นเปนอันมาก เน่ืองดวยเปนการควบคุมและกํากับดูแลจะกระทํา
ภายหลังการดําเนินการ (Posteriori control) มากกวาจะเปนการกํากับดูแลกอนการกระทํา (Priori 
control) ซึ่งในประการหลังจะเปนลักษณะเดนของการกํากับดูแลโดยกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยที่ไดกระทําอยูในชวงกอนเดือนตุลาคม พ.ศ.2545 

(3) บทบาทของราชการบริหารสวนภูมิภาค 
การบริหารราชการสวนตรงกลาง (Intermediate Structure) คือ การบริหารราชการสวน

ภูมิภาค นับวามีความสําคัญ ซ่ึงอาจจะจัดแบงออกไดเปน 3 ระบบใหญๆ ไดแก 
∏ ระบบมอบอํานาจอยางมีเอกภาพโดยรัฐบาลกลาง คือ ระบบผูวาราชการจังหวัดของ
ประเทศฝร่ังเศส (Prefect system) ในระบบนี ้การมอบอํานาจตางๆ จากสวนกลางจะกระทํา
อยางมีเอกภาพผานผูวาราชการจังหวัดทั้งสิ้น 

∏ ระบบมอบอํานาจที่แตกกระจายโดยกรมตางๆ (Departmentalism) ในระบบน้ี กรมจะเปน
หนวยที่มอบอํานาจโดยตรงใหแกผูแทนของตนออกไปปฏิบัติงานในพื้นที่ตางๆ ซึ่งใน
ระบบน้ี ผูแทนของกรมตางๆ มักจะมีอิสระและทํางานขึ้นตรงตอสวนกลางมากกวาจะมี
การประสานการทํางานเขาดวยกัน 

∏ ระบบผสม หรือระบบคณะกรรมการ กลาวคือ ในขณะที่ผูแทนของหนวยราชการในสวน
ภูมิภาค และในพื้นที่ตางๆ รับมอบอํานาจโดยตรงจากหนวยงานของตน แตจะมีการ
ประสานและกระชับการทํางานไดมากยิ่งขึ้น เน่ืองดวยประมุขสูงสุดของการบริหาร
ราชการสวนภูมิภาคจะม ี“สถานภาพ” ที่เหนือกวาผูแทนของหนวยงานราชการสวนภูมิภาค
โดยทั่วไป 
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ในกรณีของไทย จัดไดวาอยูในรูปแบบที่สามหรือระบบผสม กลาวคือ บทบาทของผูนําใน
สวนภูมิภาคคือ ผูวาราชการจังหวัด แมจะมิไดมีอํานาจเบ็ดเสร็จดังกรณีของฝร่ังเศสแตก็มีสถานภาพ
ที่โดดเดนในการบริหารงานนอกศูนยกลางของไทย ลักษณะเชนน้ีมีเหตุที่มาจากหลายปจจัย 
นับต้ังแตการมอบอํานาจจากรัฐบาลกลางใหผูวาราชการจังหวัดเปนพิเศษ หรืออาจจะเกิดมาจาก
นโยบายสําคัญของรัฐบาลกลาง เชน แนวคิดเร่ืองผูวา CEO หรืออาจจะมีปจจัยที่เน่ืองมาจาก
หนวยงานตนสังกัดของผูวาราชการจังหวัดน้ันเอง ซึ่งมีฐานะที่สูง และมีเกียรติภูมิอยางมาก 
นอกจากน้ี อาจจะเปนระบบงานท่ีเปด คือมีการคัดเลือกจากผูบริหารระดับสูง และไดรับการยอมรับ
จากหนวยงานอ่ืนๆ อยางกวางขวาง เปนตน 

การท่ีระบบการบริหารราชการสวนตรงกลาง จะมีฐานะอยางไร ยอมมีผลกระทบตอองคกร
ปกครองทองถิ่นอยางหลีกเลี่ยงไมได เน่ืองดวยองคกรปกครองทองถิ่นโดยทั่วไปแลว มักจะมี
ความสัมพันธกับรัฐบาลกลางผานองคกรปกครองที่อยูตรงกลางเสียเปนสวนใหญ มากกวาการมี
ความสัมพันธโดยทางตรงระหวางองคกรปกครองทองถิ่นกับรัฐ ดังน้ัน กระบวนการกระจายอํานาจ
ในไทยควรที่จะคิดคํานึงและใครครวญถึงบทบาทของราชการสวนภูมิภาคดวยวาควรที่วางบทบาท
และอํานาจหนาที่ไปในทางใดภายใตความสัมพันธที่ใกลชิดกับทองถิ่น ซึ่งในเร่ืองน้ีมีขอพิจารณาที่
จะไดนําเสนอในสามประการ ดังน้ี 

ในประการท่ีหน่ึง บทบาทของราชการสวนภูมิภาคควรจะวางนํ้าหนักไปที่บทบาทในการ
สนับสนุนการทํางานของทองถิ่น มากกวาการเขาไปทํางานแขงขันกับทองถิ่น 

ในประการท่ีสอง ควรวางหลักเกณฑในบทบาทการกํากับดูแลทองถิ่นใหชัดเจนและอยูบน
ฐานของกฎหมาย มิใชการใชวิจารณญาณโดยเสรี 

ในประการท่ีสาม จากสถานภาพท่ีโดดเดนของผูวาราชการจังหวัด และรวมถึงนายอําเภอ ก็
อาจเพิ่มบทบาทใหผูนําสวนภูมิภาคดังกลาว ทําหนาที่เปนด่ังคนกลางในการไกลเกลี่ยขอขัดแยง
ระหวางองคกรปกครองทองถิ่นดวยกันเอง ขณะเดียวกันก็ทําหนาที่เปนผูประสานความสัมพันธ
ระหวางองคกรปกครองทองถิ่นใหสามารถเขามารวมกันจัดทําภารกิจบางประเภทได 

(4) อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองทองถิ่น 
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองทองถิ่น ควรจะมีความชัดเจนและมีความเปนระบบมาก

ขึ้นในระหวางอํานาจหนาที่ที่เปนขององคกรปกครองทองถิ่นเองประการหน่ึง กับอํานาจหนาที่ที่
องคกรปกครองทองถิ่นไดรับมอบหมายใหกระทําแทนรัฐบาลกลางในอีกประการหนึ่ง 

(4.1) อํานาจหนาท่ีท่ีเปนของทองถ่ิน (Local authority function) 
อํานาจหนาที่ในสวนน้ี ควรจะไดมีการรับรองวาเปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง

ทองถิ่นอยางแทจริง ฉะน้ัน จึงมีความเปนอิสระ ซึ่งทองถิ่นสามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง รัฐบาล
กลางและผูแทนของรัฐบาลกลาง ควรตรวจสอบภายหลังจากการกระทําการ และหากจะมีการยกเลิก 
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หรือเพิกถอนคําสั่งก็ควรใชกระบวนการทางการศาล โดยเฉพาะอยางยิ่งโดยกระบวนการทางศาล
ปกครอง 

(4.2) อํานาจหนาท่ีท่ีรัฐมอบหมายให (State delegate function) 
อํานาจหนาที่ในสวนนี้เปนของรัฐบาลกลาง และมีการเขียนที่ชัดเจนไวในกฎหมาย อยางไร

ก็ดี เพื่อความเหมาะสม และความสะดวกทางการบริหาร รัฐบาลกลางไดมอบหมายใหองคกร
ปกครองทองถิ่นกระทําแทน ฉะน้ัน การควบคุม ตลออจนการตรวจสอบและกํากับดูแล จึงกระทํา
ไดโดยการใชอํานาจบริหารของรัฐบาลกลาง หรือโดยผูแทนของรัฐบาลกลาง ซึ่งมีอํานาจหนาที่
โดยตรงเพือ่การน้ัน 

หากการเขียนกฎหมายเร่ืองบทบาทและอํานาจหนาที่มีความชัดเจนวาเร่ืองใดเปนของ
องคกรปกครองทองถิ่น และเร่ืองใดเปนของรัฐบาลกลาง โดยที่รัฐบาลกลางไดมอบหมายไปให
องคกรปกครองทองถิ่นกระทําแทน การกระทําแบบดังกลาวนี้ จะชวยจัดความสัมพันธระหวางรัฐ
และทองถิ่นไดเปนอันมาก เน่ืองดวยองคกรปกครองในระดับชั้นใดๆ ก็มีหนาที่ที่จะตองเชื่อฟง
กฎหมาย และปฏิบัติตามกฎหมายดวยกันทั้งสิ้น 

ในทางตรงขาม หากการเขียนกฎหมายมีความคลุมเครือและทับซอนกัน (Blurring and 
overlapping function) ในระหวางองคกรปกครองชั้นตางๆ การจัดความสัมพันธระหวางรัฐกับ
ทองถิ่น ก็คงจะไมมีความชัดเจน และสับสนตามไปดวย เน่ืองดวยองคกรปกครองช้ันตางๆ ก็คงจะมี
ความคาดหวัง และมีความพยายามที่จะทําหนาที่ที่ตนเองคาดคิดวาเปนของตนดวยวิธีการตางๆ ทั้งที่
อาจจะเปนชองทางที่มีความชอบธรรม และไมมีความชอบธรรม อาทิเชน การใชเครือขายของ
อํานาจทางการเมืองของผูนําบางคนเก้ือหนุนใหทําหนาท่ีบางประการได เปนตน 
 
10.3.3   ขอพิจารณาเร่ืองโครงสรางภายในขององคกรปกครองทองถ่ิน  
 

(1) การจัดช้ันหรือโครงสรางการปกครองทองถ่ิน 
ในเบื้องตนน้ี การจัดชั้นหรือโครงสรางการปกครองทองถิ่นของประเทศไทย มีความ

เปนไปไดที่จะมีการตัดสินใจใน 3 กรอบ ดังตอไปน้ี 
ทางเลือกท่ีหน่ึง โครงสรางระบบการปกครองทองถ่ินแบบชัน้เดียว 
ในระบบทางเลือกที่หน่ึงน้ีมีความหมายวาประเทศไทยจะมีองคกรปกครองทองถิ่นอยู

เพียงชั้นเดียว หรือเพียงระดับเดียว ซึ่งองคกรชั้นเดียวน้ี อาจจะมีความเปนไปไดใน 3 
รูปแบบ ดังตอไปน้ี  
(1) องคการบริหารสวนจังหวัด 
(2) เทศบาล 
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(3) มีการจัดต้ังหนวยการปกครองทองถิ่นขึ้นใหมทั้งประเทศ เชนเดียวกับหนวยเอกรูป
(Unitary Authority - UA) ในประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งอาจจะเปนหนวยองคการ
บริหารอําเภอ (อบอ.) ในกรณีของประเทศไทย 

ทางเลือกท่ีสอง โครงสรางระบบทองถ่ินการปกครองทองถิน่แบบสองช้ัน 
ในระบบทางเลือกที่สองน้ี มีความหมายวาประเทศไทยจะมีองคกรปกครอง

ทองถิ่นอยู 2 ระดับ ระหวางองคกรปกครองทองถิ่นชั้นบน (Upper tier) กับองคกรปกครอง
ทองถิ่นชั้นลาง (Lower tier) ในทางเลือกน้ี องคกรปกครองทองถิ่นชั้นบน ควรเปนหนวย
จังหวัด ซึ่งเปนหนวยที่มีวิวัฒนาการมานานพอสมควร บางจังหวัดมีการจัดต้ังมานานถึง 
100 ปแลว 

ในขณะที่เดียวกัน องคกรปกครองชั้นลาง ควรจะเปนเทศบาล ซึ่งเปนหนวยที่มี
วิวัฒนาการในประเทศไทยนับตั้งแตป พ.ศ.2476 และมีความเปนสากล คือมีอยูทั่วไปในทุก
ประเทศในโลก (Global) ซึ่งแตกตางจากองคกรปกครองสวนตําบล (อบต.) ซึ่งมีขนาดเล็ก 
มีลักษณะเปนทองถิ่น (Local) และเพิ่งจัดต้ังขึ้นเมื่อไมนานมาน้ี กลาวคือเพิ่งมีการจัดต้ัง
นับต้ังแตป พ.ศ.2537 เปนตนมา 
ทางเลือกท่ีสาม โครงสรางระบบการปกครองทองถ่ินแบบผสม 

ในระบบที่สามนี ้มีความหมายวาประเทศไทยอาจจะใชระบบการปกครองทองถิ่น
ชั้นเดียวในบางเขต และเปนระบบสองชั้นในบางเขต เชน โดยทั่วไปในการปกครอง
ทองถิ่นในระบบสองชั้น แตรัฐไดอนุญาตใหมีระบบการปกครองทองถิ่นชั้นเดียวในเขต
เมือง และในกรณีของเมืองพิเศษบางแหง เปนตน  

นอกจากน้ี ระบบผสมยังมีความหมายวา รัฐไดสงเสริม หรืออนุญาตใหมีการจัดต้ัง
องคกรปกครองทองถิ่นแบบพิเศษ กลาวคือ เปนองคกรทองถิ่นที่มีภารกิจหนาที่เพียง
ประการเดียว (Single purpose authority) ซึ่งในกรณีของประเทศในภาคพื้นทวีปยุโรป มี
ความนิยมที่จะเรียกวาเปนการจัดองคกรสาธารณะในระดับทองถิ่นที่องคกรปกครอง
ทองถิ่นทํางานรวมกัน (Joint body) คือเปน ระบบสหการ (Syndicate) ขึ้นอยางเปน
กิจจะลักษณะ คือเปนจํานวนหลากหลายประเภท และมีจํานวนมากองคกรขึ้นไดในอีกทาง
หน่ึง 
ผูวิจัยไดพิจารณาเทียบเทียบกับตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ขางตนแลวมีความเห็นวา 

ทางเลือกที่สองมีความเหมาะสมมากที่สุด กลาวคือ เปนระบบที่มีปรากฏวามีการใชอยูในนานา
ประเทศ เปนระบบที่มีความทันสมัย อีกทั้งประเทศไทยในเวลาน้ี ภายหลังจากการตรารัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม พ.ศ.2540 พื้นที่เกือบทั้งหมดของประเทศไทย ยกเวนเขตกรุงเทพมหานคร ก็มีการปรับ
โครงสรางในตามแนวทางของระบบการปกครองทองถ่ิน 2 ชั้น (Two tier system) เรียบรอยแลว 

นอกจากน้ี ผูวิจัยยังมีขอพิจารณาเพิ่มเติมในบางประการ ดังตอไปน้ี 
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ในประการท่ีหน่ึง ภายในเขตกรุงเทพมหานครเอง ก็ไดมีขอเสนอใหมีการปรับโครงสราง
ตางๆ อยูดวย ซึ่งเปนที่เขาใจวา การปกครองทองถิ่นของกรุงเทพมหานครเอง ก็คงจะมีการปรับตัว
ไปเปนระบบ 2 ชั้นภายในไมชา กลาวคือ การปกครองทองถิ่นชั้นบน ไดแก กรุงเทพมหานคร 
ในขณะที่การปกครองทองถิ่นชั้นลาง คงจะมีการจัดต้ัง “เทศบาล” ข้ึนจํานวนหน่ึง โดยอยูเหนือเขต 
ซึ่งจะทําหนาที่เปนเพียงหนวยการบริหารงานที่อยูภายใตเทศบาล และกรุงเทพมหานคร 

ในประการท่ีสอง การปกครองทองถิ่นแบบชั้นเดียว กลาวคือ การจัดโครงสรางระบบการ
ปกครองทองถิ่นใหมีองคกรปกครองทองถิ่นอยูเพียงระนาบเดียวทั่วประเทศ กลาวไดวา คงจะไมมี
ตัวอยางปรากฏภายในอนาคตอันใกล ยกเวนแตในประเทศสหพันธรัฐ เชน ประเทศออสเตรเลีย 
เปนตน ซึ่งก็มีลักษณะพิเศษของตนเองอยูแลว เน่ืองดวยเปนประเทศที่จัดรูปในแบบสหพันธรัฐ จึง
มีโครงสรางสวนตรงกลางของรัฐเปนมลรัฐ ที่มีลักษณะเปนประชาธิปไตย คือมีสภาของมลรัฐ และ
ผูบริหารของมลรัฐท่ีมาจากการเลือกต้ังอยูแลว 

ในประการท่ีสาม การจัดระบบการปกครองทองถิ่นแบบผสม (Mixed tier system) เปน
รูปแบบที่มีความเหมาะสมมากกวาระบบการปกครองทองถิ่นชั้นเดียว โดยเปนทางเลือกที่สองรอง
จากระบบการปกครองทองถิ่นสองชั้น เน่ืองดวยรัฐบาลกลาง และหรือองคกรปกครองทองถิ่น 
สามารถจัดต้ังองคกรปกครองที่ทําหนาที่เฉพาะ และสามารถรวมหนาที่การงานไดมากกวาระบบ
อ่ืนๆ อยางไรก็ดี เร่ืองดังกลาว ควรจะมีลักษณะที่มีความยืดหยุน กลาวคือ ควรจะเปนระบบที่เปด
กวางซึ่งรัฐบาลกลาง และหรือองคกรปกครองทองถิ่นสามารถเลือกที่จะกระทํา หรือไมกระทําก็ได
ตามนโยบายของรัฐบาลประการหน่ึง และตามความสามารถของทองถิ่นในอีกประการหน่ึง รวมทั้ง
เปนเร่ืองที่ควรจะมีวิวัฒนาการไปตามธรรมชาติของทองถิ่นและสังคมไทยมากกวาจะกําหนด
กฎเกณฑใหเปนหนาที่ที่ตองกระทําตามกฎหมาย 

สรุปไดวา ระบบการปกครองทองถิ่น 2 ชั้น เปนระบบที่มีความเหมาะสมมากกวาระบบชั้น
เดียวและอ่ืนๆ ดังจะเห็นไดวา ในกรณีของประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งในปจจุบันน้ี มีระบบการ
ปกครองทองถิ่นชั้นเดียวอยูคร่ึงประเทศ อีกทั้งมีระบบการปกครองทองถิ่นสองชั้นอยูอีกสวนหน่ึง 
ในเวลานี ้รัฐบาลของประเทศสหราชอาณาจักร ก็มีนโยบายที่จะปรับระบบการปกครองทองถิ่นไป
เปนระบบ 2 ชั้นทั้งหมด โดยที่การปกครองทองถิ่นชั้นบนจะเปนหนวยภาค (Region) ในขณะที่การ
ปกครองทองถิ่นชั้นลางจะเปนหนวยทองถิ่นเอกภาพ (Unitary authority) 
 

(2) จํานวนและขนาดของหนวยการปกครองทองถิ่น 
เมื่อไดมีการตัดสินใจในเรื่องของชั้นขององคกรปกครองทองถิ่นแลว ในประการตอมา คือ

การพิจารณาในเรื่องจํานวนและขนาดขององคกรปกครองทองถิ่นของประเทศไทยโดยรวม ซึ่งใน
ปจจุบันมีจํานวนทั้งสิ้น 7,950 หนวย และโดยสวนใหญเปนหนวยการปกครองทองถิ่นขนาดเล็ก 
เร่ืองน้ีพิจารณาไดวา (ดูตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ประกอบ) เปนหนวยที่มีจํานวนมาก อีกทั้งไม
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สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของนานาประเทศ ที่มีแนวนโยบายใหองคกรปกครองทองถิ่นขนาด
เล็กยุบรวมหนวยเขาดวยกัน (Amalgamation) โดยอยูบนฐานของการพิจารณาในเชิงของการคลัง 
ศักยภาพขององคกร และการใชจายงบประมาณของทองถิ่นไปอยางมีเหตุผลในทางเศรษฐกิจ 
(Economic rationality) มากกวาจะใชเหตุผลทางการเมืองของทองถิ่นเอง  

 
 
 
จากเหตุผลขางตน ผูวิจัยไดเสนอขอพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้ในสามประการ กลาวคือ 
ในประการท่ีหน่ึง ผูวิจัยขอเสนอใหยุบรวมและเปลี่ยนฐานะขององคการปกครองบริหาร

สวนตําบล (อบต.) โดยมีการยุบรวมและเปลี่ยนฐานะเปนเทศบาล ซึ่งเปนรูปแบบการปกครอง
ทองถิ่นที่ทันสมัย เปนระบบที่เปนสากล และมีปรากฏอยูในนานาประเทศ มากกวาองคการบริหาร
สวนตําบล ซึ่งเปนระบบเฉพาะของประเทศไทยเพียงกรณีเดียว  

ในประการท่ีสอง เมื่อการปกครองทองถิ่นในระดับชั้นลาง (Lower tier) ของไทยไดเปลี่ยน
ฐานะเปนเทศบาลทั้งหมด โดยมีเปาหมายสําคัญคือ หน่ึง เพื่อทําใหเปนระบบที่มีความทันสมัย มี
ความเปนระบบสากล รวมทั้ง สอง คือเพื่อใหมีจํานวนหนวยการปกครองลดลง การพิจารณาถึง
เกณฑการการจัดต้ังเทศบาล ก็ควรจะเปลี่ยนแปลงไปดวย ตัวอยางเชน ในกรณีของเทศบาลนคร 
จากเดิมที่ถือเกณฑประชากรเพียง 50,000 คน ก็อาจจะเปลี่ยนเปนเขตเมืองที่มีประชากร 100,000 
คน ขณะที่ เทศบาลเมืองจากเดิมที่มีประชากร 20,000 คน ก็ควรจะเพิ่มจํานวนเปน 50,000 คน อัน
เปนสภาพการณที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงไปเปนเมือง (Urbanization) ของประเทศไทยโดย
สวนรวมอีกดวย 

ในประการท่ีสาม เทศบาลตําบล รวมทั้ง อบต.ที่มีขนาดเล็กทั้งหลาย ซึ่งกระจายกันอยูทั่ว
ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่อยูนอกเขตเมือง และนอกเขตที่ต้ังของตัวอําเภอ ก็ควรจะมีการรวมตัว
กัน (Amalgamation) กลายเปนเทศบาล ซึ่งหากไมมีขนาดเพียงพอที่จะสถาปนาขึ้นเปนเทศบาลเมือง 
หรือเทศบาลเฉยๆ ก็อาจจะมีการจัดต้ังเทศบาลกึ่งเมืองกึ่งชนบท (Non-metropolitan district หรือ 
Non-Metropolitan authority) ขึ้นใหมไดในอีกทางหน่ึง แนวคิดเร่ืองหนวยการปกครองกึ่งเมืองกึ่ง
ชนบทน้ี หรือเทศบาลชนบทน้ี เปนแนวคิดที่ใชอยูในประเทศสหราชอาณาจักรในชวงทศวรรษที ่
1950 จนถึงทศวรรษที่ 1970 ซึ่งเปนแนวคิดที่เหมาะสมกับประเทศไทยในหวงเวลาน้ีอยูไมนอย 
เน่ืองดวยกระบวนการเปล่ียนเปนเมือง (Urbanization) ของประเทศไทยยังไมไดเกิดขึ้นและกระจาย
อยูทั่วประเทศ 

เมื่อไดพิจารณาถึงทิศทางในการยุบรวมหนวยการปกครองทองถิ่นไทย ขอพิจารณาใน
ประการตอมาที่ควรจะใหความสําคัญก็คือ หลักเกณฑในการยุบรวม จากการศึกษากระบวนการยุบ
รวมซึ่งเปนแนวโนมสําคัญในระบบการปกครองทองถิ่นในหลายประเทศ พบวา มิไดมีหลักเกณฑที่
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แนนอนตายตัว อีกทั้งเกณฑการยุบรวมในประเทศหน่ึงก็มีปรับแกตามความเปลี่ยนแปลงของหวง
เวลา กระน้ันก็ดี การยุบรวมก็จําตองมีหลักคิดเพื่อใชเปนฐานการพิจารณา ซึ่งโดยทั่วไปจะมีอยู
ดวยกัน 3 ประการ กลาวคือ 

หน่ึง หลักเกณฑในดานจํานวนประชากร องคกรปกครองทองถิ่นควรจะมีขนาดของ
จํานวนประชากรที่ตนตองดูแลรับผิดชอบจํานวนหน่ึง ทั้งนี้ ตองไมนอยจนเกินไป เพราะโดย
แนวคิดแบบจารีตและประสบการณที่ยึดถือกันมานานในการจัดต้ังองคกรปกครองทองถิ่นจะถือวา 
หนวยการปกครองทองถ่ินตองมีขนาดในแงของประชากรท่ีใหญเพียงพอ แตทั้งน้ี ก็ไมมีหลักเกณฑ
ที่แนนอนวาจะตองมีจํานวนเทาใด แตจากการพิจารณางานศึกษาเกี่ยวกับขอเสนอในการจัดต้ัง
องคกรปกครองทองถิ่นไทยและจากประสบการณที่ผานมา รวมทั้งแนวโนมที่เกิดขึ้นในองคกร
ปกครองทองถิ่นของนานาประเทศในเวลาน้ี ผูวิจัยมีความเห็นวาองคกรปกครองทองถิ่นของไทยที่
มีขนาดเล็กที่สุดควรมีประชากรอยางนอย 20,000 คนขึ้นไป โดยที่จํานวนประชากรที่ประกอบกัน
ขึ้นเปนองคกรปกครองในขนาดดังกลาวน้ี ควรจะเรียกวาเทศบาล หรืออาจจะมีชื่ออ่ืนที่มีลักษณะ
เปน Non-metropolitan authority 

ในขณะเดียวกัน องคกรเทศบาลเมืองก็ควรจะมีขนาดของประชากรเพิ่มขึ้นเปนจํานวนที่ไม
นอยกวา 50,000 คน และเกณฑดังกลาวก็ควรจะเพิ่มขึ้นเปนจํานวนประชากรไมนอยกวา 100,000 
คนในกรณีที่จะมีการจัดตั้งเทศบาลนคร 

สอง หลักเกณฑในดานรายได องคกรปกครองทองถิ่นจะเติบโตและเขมแข็งไดตองมีรายได
เปนของตนเองที่เพียงพอตอภารกิจที่ตนตองรับผิดชอบจัดทํา ดังน้ัน การยุบรวมจึงมุงกระทําตอ
องคกรปกครองทองถิ่นขนาดเล็กที่มีรายไดไมเพียงพอเขากับองคกรปกครองทองถิ่นใกลเคียง โดย
มีหลักเกณฑวา การประมาณการณรายไดภายหลังการยุบรวมจะตองสอดคลองกับภารกิจที่ไดรับ 

เกณฑที่ใชการพิจารณาในเรื่องนี้ มักจะแบงการพิจารณาออกเปนสองดาน กลาวคือ ดานท่ี
เปนรายไดซึ่งทองถิ่นจัดเก็บเองประการหน่ึง และรายไดรวมขององคกรปกครองทองถิ่น ภายหลัง
จากการรวมเงินอุดหนุน และภาษีที่รัฐบาลกลางจัดเก็บแลวแบงใหอีกประการหนึ่ง 

ผูวิจัยมีความเห็นวา ในสวนแรกน้ัน องคกรปกครองทองถิ่นควรมีรายไดที่เปนของทองถิ่น
เองไมนอยกวา 30-35 เปอรเซ็นต ซึ่งเปนระดับที่พอจะยอมรับไดวาองคกรปกครองทองถิ่นของ
ประเทศน้ันๆ มีความสามารถที่พอจะพึ่งตนเองไดทางดานการคลัง และมีความเปนอิสระ 
(Autonomy) ในระดับหน่ึง พิจารณาจากแงมุมนี้แลว อาจกลาวไดวา การกระจายอํานาจทางดานการ
คลังนับวามีความสําคัญอยางยิ่งยวด มิฉะนั้น แลวองคกรปกครองทองถิ่น ก็จะกลายเปนสวนตอ
ขยายของรัฐบาลกลางและสวนภูมิภาค และขึ้นตอรัฐบาลกลางและสวนภูมิภาคโดยตรง รวมทั้งการ
ที่องคกรปกครองทองถิ่น  ซึ่ งมีความสามารถทางการคลังในระดับตํ่า  ก็ยอมตองพึ่ งพา 
“งบประมาณ” ที่รัฐบาลกลางจัดแบงใหและอุดหนุนใหเปนสําคัญ ในสภาพการณเชนน้ี เปนที่นา
สงสัยเปนอยางยิ่งวา องคกรปกครองทองถิ่นที่พึ่งพาเงินจากรัฐบาลกลางเปนสวนใหญ จะมีการคิด
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และตัดสินใจใชจายเงินงบประมาณนั้นๆ อยางมีเหตุผลและมีรับผิดชอบไดอยางไร (เน่ืองดวยไมได
เปนเงินงบประมาณท่ีองคกรจัดเก็บ หรือหาไดดวยตนเอง) 

ในสวนที่สอง ผูวิจัยมีความเห็นวางบประมาณโดยรวมขององคกรปกครองทองถิ่นของไทย 
ควรที่แตละหนวยควรจะมีงบประมาณไดนอยกวา 8 แสนบาทตอป เน่ืองดวยยอดงบประมาณ
ดังกลาวจัดเปนงบประมาณขั้นตํ่าที่องคกรปกครองทองถิ่นพึงมีรายไดและพึงมีการใชจายในขั้น
ต่ําสุดของแตละปอยูแลว 

อาจกลาวไดวา องคกรปกครองทองถิ่นใดที่มีงบประมาณต่ํากวายอดงบประมาณโดยรวม
ดังกลาว เปนที่นาสงสัยวาจะมีเหตุผลของการดํารงอยู (Reason for existence) ไดอยางไร และจะพึง
มีหนาที่การงานอันเปนประโยชนสาธารณะไดอยางไร ในเมื่อรายไดเพื่อการประคับประคององคกร
ปกครองทองถิ่นดังกลาวใหดํารงตนไดก็ไมมีอยูเปนประการเบื้องตนเสียแลว 

สาม หลักเกณฑในดานวัฒนธรรมทองถิ่นและเอกลักษณทองถิ่น หลักเกณฑขอน้ีกลาวได
วา มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาหลักเกณฑในสองประการแรก แตกลับพบวา ในการจัดต้ัง
องคกรปกครองทองถิ่นในไทยกลับมิไดใหความสําคัญมากนัก เน่ืององคกรปกครองทองถิ่น
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรในระดับโครงสรางสวนลาง ในนานาประเทศมักจะถือกันวา ตองเปน
องคกรที่มีความผสมกลมกลืนกับชุมชนทองถิ่น ดังน้ัน การยุบรวมจึงจําเปนตองพิจารณาถึง “พื้นที่” 
โดยอยูบนฐานของลักษณะทางวัฒนธรรมและความเปนชุมชนทองถิ่นที่สอดคลองและสามารถ
ผสมกลมกลืนกันได มิใชพิจารณาตามการกําหนดพื้นที่ตามหลัก “การปกครองทองที่” ซึ่งถูกขีด
เสนโดยราชการสวนกลางแบงพื้นที่เปนหมูบาน ตําบล และอําเภอ การปกครองทองถิ่นและการ
ปกครองทองที่ไมควรจะปะปนและซอนทับกันดังที่เปนมา  
 ควรกลาวดวยวา วัฒนธรรมทองถิน่และเอกลักษณทองถิ่นน้ี (ซึ่งสามารถสรางเคร่ืองชี้วัด
ไดในหลายประการ) นอกจากจะเปนเกณฑพิจารณาประการหนึ่งถึงการกําหนดเขตพื้นที่ขององค
ปกครองทองถิ่น รวมทั้งกําหนดวาองคกรปกครองทองถิ่นใดควรที่ยุบรวมกับองคกรใดแลว ยังจะ
เปนปจจัยทางดานทุนสังคม (Social capital) ที่เกื้อหนุนใหเกิดความรวมมือกันในระดับทองถิ่น เปน
ปจจัยที่กอใหความเชื่อถือ ความไววางใจ สงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นมีความรักความหวงแหน 
และเขามามีสวนรวมทางการเมือง ฯลฯ อันจะเปนคุณประโยชนตอการพัฒนาประชาธิปไตย และ
สงเสริมธรรมาภิบาลใหบังเกิดขึ้นในทองถิ่นในอีกทางหนึ่งดวย 
 

(3) การจัดโครงสรางภายในองคกรปกครองทองถ่ิน 
ในประการสําคัญที่ไมนอยไปกวาเร่ืองชั้นการปกครองทองถิ่น ไดแก เร่ืองของโครงสราง

ภายใน ซึ่งผูวิจัยเห็นวา รูปแบบสภา-ผูบริหาร (Council-executive form) ที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่ง
ประเทศไทยใชอยูในเวลานี ้นับไดวามีความเหมาะสมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของนานา
ประเทศ 
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อยางไรก็ตาม การจัดรูปแบบสภา-ผูบริหารดังกลาว ผูวิจัยมีความเห็นวา เปนระบบที่มีความ
ยืดหยุน และมีความเกี่ยวพันกันในเชิงอํานาจอยางสูงในระหวางฝายสภา กับฝายบริหาร โดยหากคิด
คํานึงใหองคกรปกครองทองถ่ินทํางานไดอยางเปนรูปธรรม ควรที่จะใหฝายบริหารทองถิ่นมีอํานาจ 
“มากกวา” ฝายสภาทองถิ่นอยางชัดเจนอยูบางเล็กนอย 

หากฝายบริหารทองถิ่น กับสภาทองถิ่นมีอํานาจที่คานกันพอดี อีกทั้งไมมีความชัดเจนวา
ฝายใดมีอํานาจเหนือกวากันในเร่ืองใด ผูวิจัยก็มีความเห็นวา ขอเสนอที่จะใหมีการเลือกต้ังผูบริหาร
ทองถิน่โดยตรง ก็คงจะเปนรูปแบบที่เปนทางเลือกทางหนึ่งอยางหลีกเลี่ยงไมได 

กระน้ันก็ตาม การเลือกต้ังผูบริหารทองถิ่นโดยตรง  ก็มีปญหาในตัวเองอยูไมนอย 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากเกิดปรากฏการณวา ฝายผูบริหารทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง มิไดมี
เสียงสนับสนุนจากฝายสภาทองถิ่นเลย หรือมีอยูนอยมาก เพราะวาปรากฏการณดังกลาวจะ
กอใหเกิดการเผชิญหนากัน (Confrontation) ระหวางฝายบริหารกับฝายสภาทองถิ่นโดยตรง และ
อาจจะเกิดสภาวะที่เปนชองวางทางการเมืองและการบริหาร อันเปนเหตุใหฝายบริหารทองถิ่นที่มา
จากการเลือกต้ังโดยตรงน้ันเอง ไมสามารถทําหนาที่การงานใดๆ ไดเลย  

สรุปไดวา การจัดโครงสรางภายในขององคกรปกครองทองถ่ิน ควรจะใชรูปแบบสภา-
ผูบริหาร โดยท่ีผูบริหารทองถ่ินอาจจะมาจากสภาก็ได หรือวาจะมาจากการเลือกต้ังโดยตรงก็ได 

หากเปนในกรณีที่สอง คือผูบริหารทองถิ่นมาจากการเลือกต้ังโดยตรง ผูวิจัยมีความเห็นวา
ควรจะใชในเขตเมืองใหญ และในเขตการปกครองขนาดใหญ มากกวาจะใชในเขตขนาดเล็ก หรือ
ในเขตชนบท เน่ืองดวย จะมีความเปนไปไดในการเผชิญหนากันระหวางฝายสภาทองถิ่น กับฝาย
บริหารทองไมสูงมากนักฝนเขตเมือง และในเขตการปกครองขนาดใหญ  

ขอเสนอในอีกทางหน่ึง คือ การใหฝายบริหาร และฝายสภาทองถิ่นที่มาจากการเลือกต้ัง
โดยตรงทั้งคู มีความพัวพันกันในเชิงของอํานาจในระบบสภา (Parliamentary system) ในระดับ
หน่ึง ตัวอยางเชน การที่ใหฝายสภาสามารถอภิปรายไมไววางใจ และถอดถอนฝายบริหารไดใน
เงื่อนไขบางประการ กระน้ันก็ตาม ฝายบริหารที่มาจากการเลือกต้ังโดยตรงก็มีเอกสิทธิ์ของตนเอง
อยูดวย ในอันที่จะเลือกยุบสภาทองถิ่น (ภายในระยะเวลา 7-10 วัน) หรือลาออกเพื่อใหมีการ
เลือกต้ังผูบริหารทองถิ่นโดยตรงแทนผูบริหารที่มีอยูแตเดิม ระบบความสัมพันธทางอํานาจแบบ
พัวพันกันนี้ มีปรากฏใชอยูในประเทศญี่ปุน ซึ่งใชการเลือกต้ังผูบริหารทองถิ่นโดยตรง (เปน
หลักการในแบบระบบประธานาธิบดี - Presidential system) แตก็มีเงื่อนไขแบบรัฐสภา 
(Parliamentary system) กํากับอยูดวย เรื่องนี้ แสดงใหเห็นวา การปกครองทองถิ่นกับการปกครอง
ระดับชาติของประเทศหน่ึง มิควรทําใหเหมือนกันอยางตายตัว เนื่องดวยเปนการปกครองกันคนละ
ระดับชั้น และเปนการปกครองที่อยูในเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน. 
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