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บทวิเคราะห์และความคิดเห็นต่อ  
“ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ....”  
(ฉบับผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะรัฐมนตรี) 

สถาบนัพระปกเกลา้โดยสำนกัสง่เสรมิวชิาการรฐัสภาไดจ้ดัทำเอกสารเพือ่
ประกอบการพิจารณากฎหมายของสมาชิกรัฐสภาโดยมีนักวิชาการ
ที่มีความเชี่ยวชาญในกฎหมายเฉพาะด้านหรือที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ

เฉพาะดา้นในเรือ่งนัน้ๆเปน็ผูท้ำการศกึษากฎหมายตา่งประเทศและกฎหมายไทย

การจัดทำเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของสมาชิกรัฐสภาจัดทำใน
รูปบทความเน้นประเด็นที่สำคัญของร่างกฎหมายที่จะเข้าสู่การพิจารณาของ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาให้แก่สมาชิกของทั้งสองสภาเพื่อใช้เป็นข้อมูล
และแนวทางประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชกำหนดในขั้นตอนต่างๆของการพิจารณาร่าง
กฎหมาย

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลและข้อคิดเห็นของนักวิชาการ
จากเอกสารข้อทางวิชาการฉบับนี้จะยังประโยชน์ในการพิจารณาศึกษาร่าง
กฎหมายและประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

อนึ่งความคิดเห็นในเอกสารเป็นเสรีภาพทางวิชาการของผู้ เขียน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา50สถาบันฯ
ไม่จำต้องเห็นฟ้องด้วยกับความเห็นดังกล่าว


         สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 

สถาบันพระปกเกล้า 

คำนำ 





บทวิเคราะห์และความคิดเห็นต่อ  
“ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ....”  
(ฉบับผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะรัฐมนตรี) บทวิเคราะห์และความคิดเห็นต่อ  
“รา่งประมวลกฎหมาย 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ....”  
(ฉบับผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะรัฐมนตรี)1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 

บทนำ: ความเป็นมาและแนวคิดพื้นฐาน 
ในการจัดทำประมวลกฎหมาย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เมื่อได้ทบทวนถึงกฎหมายในชั้นพระราชบัญญัติที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นของไทยในปัจจุบันนั้น

จะเห็นได้ว่ามีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากกว่า10ฉบับ
โดยพระราชบัญญัติจำนวนหนึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นพระราชบัญญัติ
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเช่นพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537พระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.2496พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ.2540
เป็นต้นในขณะที่พระราชบัญญัติอีกจำนวนหนึ่งอาจถือเป็นพระราช
บัญญัติที่ตราขึ้นเป็นการเฉพาะประเด็นอาทิพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 1 ดาวน์โหลดร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.....ฉบับเสนอโดยคณะรัฐมนตรีได้ที่http://

library2.parliament.go.th/giventake/content_hr/d050454-29.pdf
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พ.ศ.2542ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและกลไกขับเคลื่อน
การกระจายอำนาจในประเทศไทยหรือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2542ซึ่งถือเป็นกฎหมายหลักสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้น

การที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจมีอยู่
มากมายหลายฉบับเช่นนี้ย่อมส่งผลให้ในการอ้างอิงข้อกฎหมายจำเป็นต้องพิจารณา
จากบทบัญญัติในกฎหมายหลายฉบับประกอบกันไปดังเช่นหากต้องการพิจารณาถึง
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จำเป็นต้องพิจารณาจากบทบัญญัติ
ในพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบและบทบัญญัติ
ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542ประกอบกันไป

นอกจากนั้นแล้วหากว่ากฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละฉบับ
ถูกร่างขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันมากๆแล้วอาจมีความเป็นไปได้ที่กฎหมายเหล่านั้น
จะมีบทบัญญัติที่ไม่มีความสอดคล้องต้องกันอย่างเช่นในกรณีของการร่วมมือกัน
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537ได้บัญญัติเอาไว้ว่าองค์การบริหารส่วน
ตำบลอาจทำกิจการนอกเขตหรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นในการ
กระทำกิจกรรมร่วมกันได้หากได้รับความยินยอมจากสภาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง2แต่ทว่าพะราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496กลับได้บัญญัติเอาไว้ว่า
เทศบาลตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปสามารถร่วมกันจัดตั้งสหการขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการจัด
ภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลได้หากว่าการร่วมมือกันนั้นก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนภายในท้องถิ่น3จากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ
จึงหมายความว่าสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลย่อม
สามารถร่วมมือกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดก็ได้ในการจัดบริการสาธารณะ

 2 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537,มาตรา73.

 3 พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496,มาตรา58.
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หากว่าบริการนั้นเป็นประโยชน์และได้รับความยินยอมจากสภาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องแต่สำหรับเทศบาลแล้วองค์กรเทศบาลคงไม่สามารถร่วมมือกันกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดบริการสาธารณะร่วมกันได้เพราะในพระราช
บัญญัติเทศบาลได้บัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนว่าการร่วมมือกันเพื่อจัดบริการสาธารณะ
นั้นต้องเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลสองแห่งขึ้นไปไม่ใช่ความร่วมมือระหว่าง
เทศบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบอื่นซึ่งหากว่าเทศบาลได้ไปดำเนิน
กิจการบางอย่างร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นอาจถือได้ว่าเทศบาลได้
ดำเนินการในสิ่งที่กฎหมายมิได้บัญญัติอนุญาตเอาไว้

เพื่อเป็นการลดสภาพปัญหาดังที่ได้กล่าวมานี้เองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยพ.ศ.2550มาตรา303ซึ่งเป็นส่วนของบทเฉพาะกาลจึงได้บัญญัติให้สามารถ
มีการจัดทำประมวลกฎหมายท้องถิ่นขึ้นได้โดยความในมาตราดังกล่าวได้บัญญัติ
เอาไว้ว่า4

“...ในวาระเริ่มแรก ให้คณะรัฐมนตรีที่เข้าบริหารราชการแผ่นดิน  
ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ดำเนินการจัดทำหรือ
ปรับปรุงกฎหมายในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด... 

(5) กฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายรายได้ท้องถิ่น กฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น และกฎหมาย
อื่นตามหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ  
แห่งรัฐธรรมนูญนี้ ภายในสองปีนับแต่วันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา 
176 ในการนี้จะจัดทำเป็นประมวลกฎหมายท้องถิ่นก็ได้...” 


ผลจากบทบัญญัติในมาตราดังกล่าวทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

กระจายอำนาจอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยหรือสำนักงานคณะกรรมการ
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สกถ.)ต่างพยายามผลักดันให้มี

 4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550,มาตรา303.
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การจัดทำ“ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ขึ้นทั้งนี้ด้วยมี
หลักการพื้นฐานที่ว่าการจัดทำร่างประมวลกฎหมายท้องถิ่นจะเป็นการรวบรวมพระราช
บัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพื้นฐานอันได้แก่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลกฎหมายการกระจายอำนาจและ
กฎหมายเกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังที่ได้มีการบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญเข้าไว้ด้วยกัน5ซึ่งการรวบรวมดังกล่าวน่าจะมีส่วนช่วยให้การอ้างอิง
ข้อกฎหมายกระทำได้ง่ายขึ้นและเนื้อหาสาระของกฎหมายมีความสอดคล้องต้องกัน
รวมถึงมีบทบัญญัติที่ทันสมัยสอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงของบริบทด้านต่างๆ
ดังความปรากฏอยู่ในเหตุผลของการยก“ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ....”ซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่มีการเสนอไปพร้อมกันกับ
ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ....ความว่า6

“เนื่องจากกฎหมายที่บัญญัติเนื่องจากกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับ  
การจัดตั้ง อำนาจหน้าที่ และรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีจำนวนหลายฉบับและกระจัดกระจายกันอยู่   
อันทำให้เกิดความสับสนในการใช้บังคับกฎหมาย และโดยที่มาตรา ๓๐๓ (๕) 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้มีการดำเนินการจัดทำ
กฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายรายได้ท้องถิ่น กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอื่นตาม
หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ โดยจะจัดทำเป็นประมวลกฎหมายท้องถิ่นก็ได้  จึงเห็นสมควร
รวบรวมกฎหมายดังกล่าวจัดทำเป็นประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วน  

 5 การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย,“ความเป็นมาร่างประมวลกฎหมายองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น”,http://www.lawamendment.go.th/ow.asp?ID=8021&Read=,

เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่5มิถุนายน2554.

 6 ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ....,บันทึก

หลักการและเหตุผล.
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ท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงและใช้กฎหมายที่จะรวมอยู่ในฉบับ
เดียวกัน พร้อมกับได้มีการปรับปรุงบทบัญญัติในกฎหมายดังกล่าวให้เหมาะสม
กับสภาพปัจจุบัน  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้” 


เพราะฉะนั้นแล้วจึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าแนวคิดในการจัดทำร่างประมวล

กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยก็คือการรวมเอากฎหมายจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายกฎหมายรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้รวมอยู่ในกฎหมายฉบับเดียวกันนั่นเอง

อย่างไรก็ตามหากลองสำรวจถึงประสบการณ์จากประเทศต่างๆแล้วจะเห็นได้
ว่ามีอยู่หลายประเทศที่มีกฎหมายซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับประมวลกฎหมายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยโดยบางประเทศอาจมีกฎหมายที่เรียกว่าเป็น
“ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Government Code)”
เช่นเดียวกันกับประเทศไทยอาทิประเทศฟิลิปปินส์มีกฎหมายที่มีชื่อว่า“ประมวล
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศฟิลิปปินส์ (The Local 
Government Code of the Philippines)”ซึ่งประมวลกฎหมายดังกล่าวนับได้ว่า
มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยประมวลกฎหมายนี้อาจถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผลผลิตของ
กระบวนการปฏิรูปการเมืองไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
ในช่วงภายหลังประธานาธิบดีMarcosและประมวลกฎหมายฉบับนี้ยังส่งผลให้เกิด
กระบวนการะจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศฟิลิปปินส์อย่างที่
ไม่เคยปรากฏมาก่อนหน้านั้น7นอกจากกรณีของฟิลิปปินส์ในบางมลรัฐในประเทศ
สหรัฐอเมริกาก็อาจมีการจัดทำเป็นประมวลกฎหมายท้องถิ่นด้วยเช่นเดียวกันเช่น
ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งมลรัฐเท็กซัส(TexasLocal
GovernmentCode)เป็นต้น

 7 InternationalInstituteforDemocracyandElectoralAssistance,

Democracy at the Local Level: The International IDEA Handbook on 

Participation, Representation, Conflict Management and Governance 

(Stockholm:InternationalIDEA,2001),p.50.



10 บทวิเคราะห์และความคิดเห็นต่อ “ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ....”  

ในขณะที่ในอีกหลายประเทศก็อาจมีกฎหมายที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประมวล
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยแต่กฎหมายเหล่านั้นมิได้มีชื่อเรียกว่าเป็น
“ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”หรือ “Local Government 
Code”ดังเช่นในกรณีของประเทศไทยอาทิเช่น“กฎหมายว่าด้วยความเป็นอิสระ
ของท้องถิ่น ค.ศ. 1947 (Local Autonomy Law of 1947)”ของประเทศญี่ปุ่น
หรือแม้แต่“พระราชบัญญัติว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค.ศ. 2000 (Local 
Government Act of 2000)”แห่งประเทศสหราชอาณาจักรก็อาจพอเทียบเคียง
ได้กับประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยได้เช่นกันที่กล่าว
เช่นนั้นก็เพราะว่าในกฎหมายดังกล่าวต่างมีการบัญญัติถึงสาระสำคัญเรื่องต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอาไว้อย่างกว้างขวางไม่แตกต่างไปจากที่มีอยู่
ในร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยมากนักอย่างเช่น
ประเด็นเกี่ยวกับโครงสร้างและรูปแบบการบริหารงานภายในขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นการเงินการคลังอำนาจหน้าที่รวมไปถึงกระบวนการกำกับดูแลเป็นต้น8
เพราะฉะนั้นจึงพอที่จะกล่าวได้ว่าในความเป็นจริงแล้วนั้นแนวคิดการจัดทำประมวล
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือการยกร่างกฎหมายโดยรวมเอากฎหมายที่มี
ความเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอาไว้ในกฎหมายฉบับเดียวกันซึ่งใน
หลายประเทศกฎหมายที่มีลักษณะเช่นนี้อาจเรียกว่าเป็น“ประมวลกฎหมาย”ใน
ขณะที่ในอีกหลายประเทศกฎหมายที่ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นก็อาจมีลักษณะที่ไม่
ได้แตกต่างไปจาก“ประมวลกฎหมาย”เพราะมีการประมวลและรวบรวมบทบัญญัติ
ที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ในกฎหมายฉบับเดียวแต่กฎหมาย
นั้นๆก็ยังคงถูกเรียกว่าเป็น“พระราชบัญญัติ”หรือ“กฎหมาย”ธรรมดา



 8 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในกฎหมายทั้ง2ฉบับLocalAutonomyLaw

(Englishversion),http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/1999/00168/mokuji.htm,

เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่11มิถุนายน2554และLocalGovernmentAct2000,http://

www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/22/contents,เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่11มิถุนายน

2554.
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สาระสำคัญที่ปรากฏอยู่ ในร่างประมวลกฎหมาย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สำหรับ“ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ....”ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะรัฐมนตรีฉบับนี้นั้นเป็นร่าง
กฎหมายที่ได้รับการยกร่างขึ้นโดยมุ่งหวังให้เป็นกฎหมายพื้นฐานสำคัญของการจัดการ
ปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยร่างประมวลกฎหมายฯนี้หากผ่านการพิจารณาจาก
รัฐสภาจะกลายเป็นประมวลกฎหมายที่ถูกนำมาใช้แทนที่พระราชบัญญัติและประกาศ
คณะปฏิวัติต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ
หลายฉบับอันได้แก่พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ.2540รวมทั้ง
ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537รวมทั้ง
ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรายได้เทศบาลพ.ศ.2497รวมทั้งที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่232ลงวันที่31ตุลาคม2515ประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับที่327ลงวันที่13ธันวาคม2515และพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม9

ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ....เป็นกฎหมายที่มีความ
ยาวทั้งสิ้น208มาตราโดยแบ่งออกเป็น“ลักษณะ”ต่างๆ6ลักษณะในแต่ละ
ลักษณะยังมีการแยกออกเป็น“หมวด”และ“ส่วน”ต่างๆอีกด้วยทั้งนี้ลักษณะทั้ง6
ได้แก่ลักษณะ1บททั่วไปลักษณะ2การจัดระเบียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลักษณะ3รายได้ลักษณะ4การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลักษณะ5ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ลักษณะ6การกำกับดูแลซึ่งหากพิจารณาถึงรายละเอียดของร่างประมวลกฎหมาย

 9 โปรดดู“ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ....”มาตรา4ประกอบ.
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ฉบับนี้ในรายละเอียดไล่เรียงมาตามลักษณะต่างๆจะพบว่าร่างประมวลกฎหมายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ....มีสาระสำคัญดังรายละเอียดต่อไปนี้

	 	1.	 มีหลักการพื้นฐานที่ให้การยอมรับถึงบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน		

 ในลักษณะ1ซึ่งได้แก่บททั่วไปของร่างประมวลกฎหมายฉบับนี้ได้มีการ
บัญญัติรับรองถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปกครองท้องถิ่น
เอาไว้อย่างชัดเจนโดยมีการระบุว่าการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
มุ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและหากว่าการดำเนินการใดจะส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในสาระสำคัญต้องมีการแจ้งข้อมูลให้ประชาชน
ทราบรวมถึงอาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตลอดรวมไปถึงการลง
ประชามติในประเด็นปัญหานั้นๆ10

 บทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการจัดการปกครองท้องถิ่น
นอกจากจะได้รับการรับรองอยู่ในหลักการพื้นฐานของร่างประมวลกฎหมายฯแล้ว
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของท้องถิ่นยังคงได้
รับรองให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นรวมไปถึงพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเพื่อเสนอ
ข้อบัญญัติของท้องถิ่นซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการลงคะแนน
เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นกับทั้งสามารถร่วมกันเข้าชื่อเพื่อ
เสนอข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย11

การรับรองถึงบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่างประมวลกฎหมายฯยังได้มีการบัญญัติให้ข้อบัญญัติของ
ท้องถิ่นจะต้องมีการจัดทำสำเนาและเผยแพร่ณที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 10 ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ….,มาตรา3.

 11 ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ….,มาตรา38,70,103.
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ตลอดรวมไปถึงในระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะต้องมีบทบาทในการจัดให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูล
เกี่ยวกับข้อบัญญัติของท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนสามารถสืบค้นได้โดยสะดวก12
ซึ่งบทบัญญัติข้างต้นอาจถือได้ว่าเป็นการให้ความสำคัญต่อความโปร่งใสและการเข้าถึง
ข้อมูลของประชาชนมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต

	 	2.	 มีบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ	โครงสร้าง
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวมไปถึงการ
จัดตั้ง	การยกฐานะ	การรวม	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจน		

 ในร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับนี้เนื่องจากมี
เจตนารมณ์ที่ต้องการรวบรวมกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ
เอาไว้ให้เป็นกฎหมายฉบับเดียวเพราะฉะนั้นในร่างประมวลฯจึงได้มีการบัญญัติให้
“ลักษณะ 2”ของร่างประมวลกฎหมายฯนี้เป็นส่วนที่ว่าด้วย“การจัดระเบียบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งมีการกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพื้นฐานของประเทศไทยจะประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล
และเทศบาลซึ่งไม่มีความแตกต่างไปจากโครงสร้างที่ เป็นอยู่ในปัจจุบันมากนัก
นอกจากนั้นยังได้มีการบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีจำนวนประชากรน้อย
(ไม่ถึง2,000คน)ต้องมีการวมเข้ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น13

 สำหรับในด้านโครงสร้างการบริหารงานภายในขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่างประมวลฯได้บัญญัติเอาไว้ชัดเจนว่าโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไทยจะต้องประกอบไปด้วยสภาและผู้บริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(Council-MayorForm)โดยที่ผู้บริหารมีความเข้มแข็ง(Strong

 12 ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ….,มาตรา123.

 13 ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ….,มาตรา17.
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Executive)ดังจะเห็นได้จากที่ร่างประมวลกฎหมายฯบัญญัติให้ผู้บริหารมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น14กอปรกับการที่ร่าง
ประมวลกฎหมายฯได้บัญญัติให้อำนาจสภาท้องถิ่นในการกำกับดูแลผู้บริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่อนข้างจะจำกัดนอกเหนือไปจากการให้ความเห็นชอบใน
ข้อบัญญัติต่างๆของท้องถิ่นแล้วอาจทำได้เพียงแค่การตั้งกะทู้ถามผู้บริหารหรือขอ
เปิดอภิปรายทั่วไปโดยที่ไม่มีการลงมติเท่านั้น15

 อย่างไรก็ตามมีประเด็นที่น่าสนใจด้วยว่าในร่างประมวลกฎหมายฯนี้
ยังได้มีการบัญญัติถึงคุณสมบัติทางด้านคุณวุฒิการศึกษาของผู้บริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเอาไว้ด้วยกล่าวคือในกรณีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะ
ต้องสำเร็จการศึกษาอย่างน้อยในชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่าเว้นแต่หากเคยดำรง
ตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นสมาชิกสภาตำบลผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภา
ส่วนในกรณีของผู้บริหารเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องสำเร็จการ
ศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเว้นแต่เคยดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภา16

 นอกจากประเด็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารแล้วเป็นที่น่าสังเกตอีก
ด้วยว่าในร่างประมวลกฎหมายฯได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับจำนวนของสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นคือในกรณีขององค์การบริหารส่วนตำบล
ร่างประมวลกฎหมายได้กำหนดให้จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
มีจำนวนลดลงโดยในแต่ละหมู่บ้านให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่นตำบลได้เพียง
1คนเท่านั้นทั้งนี้แต่ละองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องมีจำนวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลไม่น้อยกว่า6คน17สำหรับในกรณีของเทศบาลร่างประมวล

 14 ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ….,มาตรา61.

 15 ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ….,มาตรา56,57.

 16 ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ….,มาตรา62.

 17 ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ….,มาตรา30.
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กฏหมายฯไม่ได้มีการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลให้มีความชัดเจนลงไปดังเช่นที่
ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาลที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันโดยในร่างประมวล
กฎหมายฯนี้กลับบัญญัติให้สภาเทศบาลตำบลเมืองและนครมีจำนวนสมาชิก
“ไม่เกิน”12,18และ24คนตามลำดับซึ่งนั่นย่อมหมายความว่าจำนวนสมาชิก
สามารถมีได้“น้อยกว่า”จำนวนเพดานที่ร่างประมวลกฎหมายฯกำหนดเอาไว้ได้18

	 	3.	อำนาจหน้าที่และการจัดบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น		

 ในร่างประมวลกฎหมายฯได้มีการบัญญัติถึงอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเอาไว้ทั้งนี้โดยวิธีการบัญญัติถึงอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็อาจไม่ได้มีความแตกต่างไปจากวิธีการที่มีการบัญญัติอยู่ในพระราช
บัญญัติจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันมากนัก
กล่าวคือมีการจัดจำแนกอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
อันได้แก่อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลและองค์การบริหารส่วน
จังหวัดโดยมีการจำแนกเป็นภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบต้องทำ
กับภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบอาจจะทำ19

 นอกจากนั้นแล้วในร่างประมวลกฎหมายฯยังมีการบัญญัติถึงการร่วมมือ
กันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอาไว้โดยได้กำหนดว่าในการจัดภารกิจ
บางประเภทที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กอาจมีข้อจำกัดในด้านงบประมาณ
หรือขีดความสามารถก็อาจร่วมมือกันในการจัดบริการสาธารณะเหล่านั้นหรือให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการโดยภารกิจเหล่านั้นได้แก่การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลการให้บริการขนส่งรวมถึงบริการ
สาธารณะอื่นๆที่ใช้งบประมาณในการลงทุนสูงในร่างประมวลกฎหมายฯยังได้มีการ

 18 ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ….,มาตรา31.

 19 ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ….,หมวด5.
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บัญญัติว่าในการร่วมมือกันดังกล่าวอาจมีการจัดตั้งเป็นสหการหรือองค์กรที่มีชื่อเรียก
เป็นอย่างอื่นซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลได้ทั้งนี้หลักเกณฑ์วิธีการรวมไปถึงจัดตั้งให้มี
การตราเป็นพระราชกฤษฎีกา20

	 	4.	มีบทบัญญัติที่ เกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมกิจการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

 สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นบทบัญญัติที่มีความแตกต่างไปจากพระราชบัญญัติที่
เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นในปัจจุบันก็คือในร่างประมวลกฎหมายฯนี้ได้มีการ
บัญญัติถึง“กองทุนส่งเสริมกิจการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”เอาไว้ในหมวด8
โดยเงินกองทุนนี้คือเงินที่โอนมาจาก“เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล”และ “เงินทุน
สะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด” เงินที่ โอนมาเป็นกองทุนใหม่นี้จะมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถมาอาศัยเป็นแหล่งเงิน
สำหรับกู้ยืมในช่วงที่มีความจำเป็น21

 สำหรับการบริหารกองทุนร่างประมวลกฎหมายฯได้บัญญัติให้เงินกองทุน
นี้อยู่ในความดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยมีคณะกรรมการบริหาร
กองทุนคณะหนึ่งประกอบไปด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นรองประธานกรรมการผู้แทนกรมบัญชีกลาง
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆที่ผ่านการคัดเลือกกันเอง
รูปแบบละหนึ่งคนร่วมเป็นกรรมการโดยมีบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ22

 20 ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ….,มาตรา95,97.

 21 ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ….,มาตรา142.

 22 ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ….,มาตรา144,145.
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	 	5.	บทบัญญัติทางด้านการคลังและรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น		

 สืบเนื่องจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550
ได้มีการบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะว่าให้มีกฎหมายรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเป็นการกำหนดถึงอำนาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีและรายได้อื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นในร่างประมวลกฎหมายฯจึงได้มีการบัญญัติเอาไว้ใน
ลักษณะ3โดยได้มีการบัญญัติถึงแหล่งรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ว่าประกอบไปด้วยแหล่งใดบ้าง23และมีการจัดจำแนกรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแยกออกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างชัดเจนในส่วนที่เป็น
รายได้ที่ใช้ฐานร่วมกันร่างประมวลกฎหมายฯยังมีการบัญญัติถึงอัตราที่มีการจัดเก็บ
เพิ่มสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอาไว้อีกด้วย24

 นอกจากนั้ น ในร่ า งประมวลกฎหมายฯยั ง ได้ มี การบัญญัติ ให้ มี
“คณะกรรมการการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”ขึ้นซึ่งคณะกรรมการ
ดังกล่าวถือเป็นกลไกใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนคณะกรรมการการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่สำคัญในการ
 -จัดทำแผนพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 -เสนอหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดสรรรายได้และเงินอุดหนุน

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 -เสนอแนะสัดส่วนรายได้ระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 -ประเมินประสิทธิภาพในการบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น
 -ฯลฯ25

 23 ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ….,มาตรา149.

 24 ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ….,มาตรา154.

 25 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ….,มาตรา165.
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 ทั้งนี้ในการเสนอแนะดังกล่าวให้คณะกรรมการการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอต่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไปเพราะฉะนั้นจึงพอที่จะกล่าวได้ว่าคณะ
กรรมการการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกใหม่ที่มีกรอบในการปฏิบัติ
งานอยู่ภายใต้คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั่นเอง

 สำหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการนั้ น ได้ มี การบัญญัติ ให้
คณะกรรมการดังกล่าวประกอบไปด้วยตัวแทนจากส่วนราชการตัวแทนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิในลักษณะคล้ายคลึงกับองค์ประกอบของ
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น26

	 	6.	บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกระจายอำนาจ		

 สืบเนื่องจากการที่ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะเป็นร่างประมวลกฎหมายฯที่มีการนำมาใช้แทนที่พระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542รวมทั้งที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติมดังนั้นในร่างประมวลกฎหมายฯนี้จึงได้มีการบัญญัติถึงกระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจเอาไว้ด้วยซึ่งโดยหลักการพื้นฐานจะเห็นได้ว่ามิได้มี
สาระที่แตกต่างไปจากเนื้อหาในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจมากนักโดยในร่างประมวลกฎหมายฯยังคงได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีลักษณะองค์ประกอบแบบ
ไตรภาคีอันประกอบไปด้วยตัวแทนจากราชการส่วนกลางตัวแทนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนฝ่ายละเท่าๆกันรวมทั้งสิ้น36คนเช่นเดิม27
และยังคงบัญญัติให้มีแผนการกระจายอำนาจเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการกำหนด
ขั้นตอนการถ่ายโอนอำนาจหน้าที่ของรัฐให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยที่แผน
ดังกล่าวมีผลผูกพันให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ

 26 ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ….,มาตรา158.
 27 ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ….,มาตรา179.
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ตาม28

 อย่างไรก็ตามเนื้อหาบางประการอาจมีความแตกต่างไปจากเดิมอยู่บ้าง
เช่นในกรณีเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งในร่างประมวลกฎหมายฯได้มีการบัญญัติให้สำนักงานคณะกรรมการ
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานภาพเป็นส่วนราชการ
ระดับ“กรม”ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีในขณะที่ภายใต้พระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
ได้กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นเพียงส่วนราชการในระดับ“สำนักที่สูงกว่ากองแต่ต่ำกว่ากรม”เท่านั้น29

 ประเด็นความแตกต่ างอีกประการหนึ่ งก็คื ออำนาจหน้ าที่ ของ
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มีการบัญญัติไว้
ในร่างประมวลกฎหมายฯนี้ทั้งนี้หากเปรียบเทียบกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
2542แล้วจะเห็นได้ว่าอำนาจของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบางประเด็นได้มีการถ่ายโอนไปยังกลไกใหม่อย่างเช่นอำนาจใน
การจัดทำหลักเกณฑ์ในการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่าง
ประมวลกฎหมายฯได้บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำข้อเสนอโดยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครอส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกในการให้ความเห็นชอบ30

 28 ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ….,มาตรา192.
 29 สามารถพิจารณาเปรียบเทียบได้จากในร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นพ.ศ....,มาตรา188และในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542,มาตรา15.

 30 สามารถพิจารณาเปรียบเทียบได้จากในร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นพ.ศ....,มาตรา186และในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542,มาตรา12.
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 นอกจากประเด็นดังกล่าวสิ่งที่อาจดูเหมือนมีความแตกต่างไปจากพระราช
บัญญัติกำหนดแผนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542ก็คือการกำหนด
คุณสมบัติของกรรมการในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งในร่างประมวลกฎหมายฯนี้ได้มีการ
กำหนดคุณสมบัติให้กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่มีสถานะเป็นข้าราชการที่รับเงิน
เดือนประจำซึ่งนั่นย่อมหมายความว่าผู้ที่ทำหน้าที่สอนหรือเป็นอาจารย์ประจำอยู่ใน
สถาบันการศึกษาชั้นสูงของรัฐอาจขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการในส่วนของ
ผู้ทรงคุณวุฒิทำให้ไม่สามารถได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

	 	7.	การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการกำกับดูแล		

 ในประเด็นหลักประเด็นสุดท้ายที่ร่างประมวลกฎหมายฯนี้ได้บัญญัติถึง
เอาไว้ก็คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงการกำกับดูแลโดยร่างประมวลกฎหมายได้มีการ
บัญญัติเป็นหลักการเอไว้ว่าการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่เป็นการตัดอำนาจของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดทำบริการสาธารณะ
เรือ่งเดยีวกนัเวน้แตจ่ะมกีฎหมายบญัญตัไิวเ้ปน็อยา่งอืน่และสว่นราชการหรอืหนว่ยงาน
อื่นของรัฐยังมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแนะนำและติดตามดูแลให้การจัดทำบริการ
สาธารณะเป็นไปตามมาตรฐานที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง
กำหนดตามอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของอื่นรัฐนั้น31นอกจากนั้น
ในร่างประมวลกฎหมายฯยังได้มีการบัญญัติเอาไว้ด้วยว่าในกิจการที่เป็นของหน่วยงาน
ของรัฐให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุนกิจการของ
หน่วยงานของรัฐตามที่หน่วยงานของรัฐขอความร่วมมือ32

 31 ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ….,มาตรา200.

 32 ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ….,มาตรา201.
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 ในส่วนของการกำกับดูแลได้มีการบัญญัติให้ผู้กำกับดูแลมีอำนาจในการ
กำกับดูแลอย่างกว้างขวางกล่าวคือผู้กำกับดูแลมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายแนะนำตักเตือน
และตรวจสอบกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งหากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใดยังคงไม่ปฏิบัติตามผู้กำกับดูแลมีอำนาจในการสั่งเพิกถอนและระงับการ
กระทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอาไว้ก่อนได้33

 ต่อสภาท้องถิ่นหากผู้กำกับดูแลเห็นว่าสภาท้องถิ่นมีมติในสิ่งที่ขัดต่อ
กฎหมายกฎระเบียบหรือข้อบังคับของทางราชการและมตินั้นมิใช่ข้อบัญญัติของ
ท้องถิ่นผู้กำกับดูแลอาจสั่งให้มีการเพิกถอนมติของสภาท้องถิ่นและหากสภาท้องถิ่น
ดำเนินการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการอันส่งผลเสียหายต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้กำกับดูแลมีอำนาจในการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือแม้แต่
มีคำสั่งยุบสภาท้องถิ่นได้34



ประเมินและวิเคราะห์ถึงร่างประมวลกฎหมาย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ....   

ภายหลังจากที่ได้พิจารณาถึงสาระสำคัญที่ปรากฏอยู่ในร่างประมวลกฎหมายนี้
มาแลว้ประเดน็สำคญัตอ่มาทีค่วรไดม้กีารกลา่วถงึกค็อืประเดน็เกีย่วกบัความเหมาะสม
ของเนื้อหาหรือที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของร่างประมวลกฎหมาย
ฉบับนี้ทั้งนี้ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมของร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ....โดยเชื่อมโยงกับกรอบความคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
ปกครองท้องถิ่นโดยทั่วไปแล้วจะทำให้เห็นว่าร่างประมวลกฎหมายฯฉบับนี้มีเนื้อหาที่
สอดคล้องต่อหลักการพื้นฐานของการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีแต่หากว่าพิจารณา
ความเหมาะสมของร่างประมวลกฎหมายฯนี้โดยเชื่อมโยงเข้ากับสภาพบริบทและ

 33 ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ….,มาตรา203.

 34 ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ….,มาตรา204-205.
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ปัญหาของการปกครองท้องถิ่นไทยที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันซึ่งสภาพบริบทและ
ปัญหาเหล่านี้อาจมีลักษณะเป็นสภาพปัญหาเฉพาะที่อาจมีความพิเศษและแตกต่างไป
จากประสบการณ์ของการจัดการปกครองท้องถิ่นในประเทศอื่นๆอาจทำให้เห็นว่าร่าง
ประมวลกฎหมายฯแม้จะมีจุดแข็งอยู่หลายประการแต่ทว่าโดยรวมยังคงมีลักษณะที่
อนุรักษ์นิยม(Conservative)อยู่มากซึ่งอาจส่งผลให้ร่างประมวลกฎหมายฯนี้
ไม่สามารถปฏิรูปหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับการปกครองท้องถิ่นของไทยได้ใน
ภาพรวม



กรอบความคิดเกี่ยวกับการจัดการปกครองท้องถิ่น
ที่ดี 

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าเมื่อกล่าวถึงการจัดการปกครองท้องถิ่นแล้วแนวคิด
พื้นฐานที่สำคัญก็คือแนวคิดเรื่องการกระจายอำนาจ(decentral ization)
เพราะฉะนั้นการพิจารณาว่าการจัดการปกครองท้องถิ่นในประเทศใดมีความเข้มแข็ง
หรือมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดนั้นย่อมสามารถพิจารณาได้จากรูปแบบและแนว
โน้มของการจัดการปกครองท้องถิ่นในประเทศนั้นๆว่ามีระดับของการกระจายอำนาจ
มากน้อยเพียงใดซึ่งในทรรศนะของNareshSinghการกระจายอำนาจก็คือการถ่าย
โอนอำนาจทางการเมืองการคลังการบริหารรวมถึงอำนาจในการตราข้อบัญญัติจาก
รัฐบาลกลางให้แก่หน่วยงานหรือองค์กรในระดับที่ต่ำกว่ารัฐหรือที่เราเรียกว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกระบวนการกระจายอำนาจที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องเป็น
กระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการวางแผน
พัฒนาชุมชนตลอดรวมไปถึงการวางแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆของท้องถิ่นซึ่งการ
เข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นนอกจากจะช่วยทำให้ท้องถิ่นมีความยั่งยืนแล้ว
ประชาชนในท้องถิ่นยังมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของอีกด้วย35

 35 NareshSingh“DecentralizationandLegalEmpowerment”inG.Shabbir

CheemaandDennisA.Rondinelli(eds.)Decentralizing Governance: Emerging 

Concepts and Practices.(WashingtonD.C.:AshInstituteforDemocratic

GovernanceandInnovationandBrookingsInstitutePress,2007),p.230.



บทวิเคราะห์และความคิดเห็นต่อ “ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ....”  23

อย่างไรก็ดีแม้ว่าการกระจายอำนาจคือการเปิดโอกาสให้กับประชาชนได้เข้าไป
มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและตัดสินใจในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นของ
ตนก็ตามแต่นั่นก็มิได้หมายความว่าประชาชนในท้องถิ่นสามารถที่จะคิดหรือตัดสินใจ
ได้เองในทุกๆเรื่องแต่ทั้งนี้อาจมีบางกิจกรรมหรือภารกิจที่ประชาชนในท้องถิ่นอาจไม่
สามารถเข้าไปมีบทบาทในการคิดและตัดสินใจได้อย่างเช่นภารกิจด้านการป้องกัน
ประเทศการกำหนดนโยบายต่างประเทศหรือแม้แต่ประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคง36
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าแม้การปกครองท้องถิ่นจะเป็นการบริหารจัดการที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมแต่ก็จะมีภารกิจบางประการซึ่งไม่สามารถเปิดโอกาสให้
ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการได้ทั้งหมด

เมื่อได้กล่าวถึงประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น
แล้วคงต้องกล่าวด้วยว่ามิติหรือระดับของการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
นั้นอาจมิได้จำกัดอยู่เพียงแค่การลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งตัวแทนเข้าไปบริหาร
ท้องถิ่นเท่านั้นกล่าวคือการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจจำเป็นต้องมีลักษณะเป็น
การมีส่วนร่วมโดยตรง(directparticipation)ที่ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การปรึกษาหารือหรือแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและความต้องการโดยตรงไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้การเข้าไปมีบทบาทของประชาชนต่อการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มิใช่เพียงแค่การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับฟังถึง
ปัญหาหรือความต้องการของประชาชนเท่านั้นแต่ต้องหมายถึงการที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทางออก
สำหรับปัญหาต่างๆด้วย37

นอกเหนือไปจากสิ่งต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นคุณค่าหรือค่านิยมเกี่ยวกับการ
ปกครองท้องถิ่นที่ดีในปัจจุบันยังให้น้ำหนักหรือความสำคัญต่อประเด็นเรื่องความ
สามารถในการสนองตอบต่อปัญหา(responsiveness)และความรับผิดชอบ

 36 InternationalInstituteforDemocracyandElectoralAssistance2001,

op.cit.,p.11.

 37 Ibid.,p.13.
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(accountability)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วยกล่าวคือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรมีหน้าที่หรือจัดทำบริการสาธารณะที่สอดคล้องหรือเป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นกับทั้งการทำหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆและมีประสิทธิภาพและที่สำคัญ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังจำเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนในฐานะที่เป็น
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งย่อมหมายความว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องมีกลไก
ที่เหมาะสมในการให้หลักประกันในเรื่องดังกล่าวแก่ประชาชน38

จากที่ได้กล่าวถึงกรอบความคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นที่ดีที่พึงประสงค์ใน
ปัจจุบันนั้นทำให้พอจะสรุปได้ว่าการปกครองท้องถิ่นที่เหมาะสมตามกรอบความคิด
เชิงทฤษฎีนั้นควรเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้คุณค่าหรือความสำคัญกับ
องค์ประกอบต่างๆที่สำคัญดังต่อไปนี้คือ

ประการแรกควรเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหรือความเป็นอิสระ
ตามสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
การคลังและงบประมาณรวมไปถึงในการออกข้อบัญญัติเพื่อให้มีผลบังคับใช้ภายในเขต
การปกครองท้องถิ่นของตน

ประการที่สอง ต้องให้ความสำคัญกับบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทั้งนี้เพราะปรัชญาพื้นฐานของการปกครองท้องถิ่นก็คือการปกครองตนเองอย่างไร
ก็ตามการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นไม่ใช่เพียงแค่การเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้เลือกตัวแทนของตนเองเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นการร่วมปรึกษา
หารือตัดสินใจกำหนดทางเลือกการตั้งคำถามต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือแม้แต่การ
ถอดถอนผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 38 AnwarShah,“AComparativeInstitutionalFramework”inAnwarShah

(ed.) Local Governance in Industrial Countries(WashingtonDC:TheWorld

Bank,2006),p.15.
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ประการที่สามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นควรมีความกว้างขวางเพื่อให้ตัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองสามารถที่จะดูแล
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเรื่องต่างๆได้ทั้งนี้อาจมีภารกิจบางเรื่องที่อาจ
จำเป็นต้องสงวนไว้ให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐเช่นความมั่นคงกองกำลัง
เป็นต้น

ประการที่สี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความรับผิดชอบต่อกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆรวมถึงรับผิดชอบต่อประชาชนในท้องถิ่นเองต่อประเด็นนี้สามารถ
อธิบายได้ว่าความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมเป็นความอิสระภายใต้
ขอบเขตแห่งกฎหมายการดำเนินกิจกรรมต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องถูก
ต้องชอบธรรมและประชาชนในท้องถิ่นสามารถตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้



พิจารณาร่างประมวลกฎหมาย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามกรอบแนวคิดการจัดการปกครองท้องถิ่นที่ดี 

จากกรอบความคิดเกี่ยวกับการจัดการปกครองท้องถิ่นที่ดีที่ให้ความสำคัญกับ
องค์ประกอบสำคัญ4ประการอันได้แก่ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นการมีส่วนร่วมของประชาชนบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่กว้างขวางและ
การรับผิดรับชอบต่อกฎหมายและประชาชนทำให้พอที่ประเมินถึงความเหมาะสมของ
ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ว่าในภาพรวมร่างประมวล
กฎหมายฯฉบับนี้มีเนื้อหาที่มิได้ขัดแย้งกับหลักการพื้นฐานของการจัดการปกครอง
ท้องถิ่นที่ดีแต่ประการใด

ที่กล่าวว่าร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยฉบับนี้
มีเนื้อหาที่ไม่ได้ขัดแย้งกับหลักการจัดการปกครองท้องถิ่นที่ดีนั้นก็ด้วยเหตุผลหลาย
ประการกล่าวคือ
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ในประการแรก ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับนี้ให้การ
รับรองถึงสถานภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นองค์กรที่มีการ
ปกครองตนเองและมีหน้าที่สำคัญในการจัดบริการสาธารณะดังจะเห็นได้จาก
บทบัญญัติในส่วนของบททั่วไปในตอนต้นของร่างประมวลกฎหมายฯที่ได้อธิบายถึง
สถานภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดรวมไปถึงบทบัญญัติในส่วนของการจัด
ระเบียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
บริหารงานโดยผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งนี้ส่วนหนึ่งต้องยอมรับ
ว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมต้องมีเนื้อหา
ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย39

ประการที่สองร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้การ
รับรองถึงบทบาทของประชาชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังที่ร่างประมวลกฎหมายฯได้บัญญัติไว้ในบททั่วไปเช่นกันว่าการ
ดำเนินการใดๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหากว่าเป็นการดำเนินการที่มีผลกระทบ
ต่อประชาชนแล้วจำเป็นต้องมีการแจ้งข้อมูลรายละเอียดให้ประชาชนไดรับทราบและ
หากจำเป็นประชาชนอาจร้องขอให้มีการจัดการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
รวมไปถึงการลงประชามติ40

ประการที่สาม ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบัญญัติที่
เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลทั้งจากโดยรัฐและภาคประชาชนดังจะเห็นได้จากการที่ร่าง
ประมวลกฎหมายฯนี้ได้บัญญัติให้ผู้กำกับดูแลมีอำนาจในการยับยั้งการกระทำต่างๆ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหากพบว่าการดำเนินการเหล่านั้นไม่สอดคล้องกับ
กฎหมายและระเบียบของทางราชการตลอดรวมไปถึงอำนาจของผู้กำกับดูแลในการ
ยุบสภาท้องถิ่น41นอกจากนั้นบทบัญญัติในร่างประมวลกฎหมายฯยังเปิดโอกาสให้

 39 ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ....,ลักษณะ1,2.

 40 ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ....,มาตรา3.

 41 ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ....,ลักษณะ6.
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ประชาชนสามารถเข้าชื่อเพื่อถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นตามกฎหมาย
ได้อีกด้วย42



สภาพปัญหาและบริบทของ 
การจัดการปกครองท้องถิ่นไทย 

แม้ว่าร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีเนื้อหาในเชิงหลัก
การที่สอดคล้องกับหลักการจัดการปกครองท้องถิ่นที่ดีก็ตามแต่ในการพิจารณาถึง
ความเหมาะสมหรือจุดอ่อนจุดแข็งของร่างประมวลกฎหมายฯนี้ยังอาจจำเป็นต้อง
อาศัยสภาพบริบทและปัญหาที่ เกิดขึ้นกับการจัดการปกครองท้องถิ่นของไทย
มาพิจารณาประกอบด้วยจึงจะเป็นการให้ภาพที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นต่อกรณี
บริบทและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับการปกครองท้องถิ่นของไทยนั้นงานศึกษาวิจัยของ
นครินทร์เมฆไตรรัตน์และคณะที่ได้ประเมินถึงความก้าวหน้าของกระบวนการ
กระจายอำนาจในประเทศไทยภายหลังปีพ.ศ.2540ได้ชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหาหรือ
จุดอ่อนที่สำคัญของการจัดการปกครองท้องถิ่นไทยออกเป็นด้านต่างๆเอาไว้โดยสรุป
ดังนี้43

ประการแรก ปัญหาในเชิงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า
เท่าที่ผ่านมาการปกครองท้องถิ่นของไทยต้องเผชิญกับปัญหาที่สืบเนื่องจากโครงสร้าง
ภายนอกและภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกล่าวคือในด้านโครงสร้าง
ภายนอกการที่ระบบการปกครองท้องถิ่นไทยมีการจัดโครงสร้างในระบบ“สองชั้น” 
อันได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งถือเป็นโครงสร้างชั้นบนและองค์การบริหาร
ส่วนตำบลและเทศบาลซึ่งถือเป็นโครงสร้างชั้นล่างนั้นเอาเข้าจริงแล้วโครงสร้างการ

 42 ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ....,มาตรา38,70.

 43 นครินทร์เมฆไตรรัตน์แลคณะ ความก้าวหน้ากระบวนการกระจายอำนาจใน

ประเทศไทยและข้อเสนอ,(รายงานการวิจัยเสนอต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,

มีนาคม2552).
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ปกครองท้องถิ่นไทยในทั้ง2ระดับกลับไม่มีกลไกหรือช่องทางที่เป็นทางการใดเลยที่
ช่วยประสานความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทั้งสองระดับทำให้การทำงานของการ
ปกครองท้องถิ่นไทยมีความซ้ำซ้อนและขาดการประสานงานที่ดีระหว่างกันตลอดมา

ในด้านของโครงสร้างภายในการที่ระบบการบริหารงานของท้องถิ่นไทยเป็น
ระบบที่มีผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งทางตรงซึ่งยังผลให้ผู้บริหารมีความเข้มแข็ง
(strongexecutive)นั้นทำให้ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
มากจนเกินไปทำให้สภาท้องถิ่นแทบไม่สามารถทำหน้าที่ในการถ่วงดุลและกำกับ
ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นอกจากนั้นปัญหาอีกประการหนึ่งที่งาน
ศึกษาชิ้นนี้ได้ชี้ให้เห็นก็คือความไม่เหมาะสมของจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ในบาง
กรณีจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมีประชากรในพื้นที่ไม่ถึง10,000
คนอาจมีจำนวนสมาชิกมากกว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีจำนวน
ประชากรในพื้นที่มากกว่า1ล้านคนเป็นต้น

ประการที่สองในมิติเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะเห็นได้ว่าปัญหาที่เป็นปัญหาพื้นฐานก็คือความซ้ำซ้อนของภารกิจของรัฐกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแม้ว่าภายใต้กฎหมายการกระจายอำนาจจะพยายามผลักดัน
ให้มีการกระจายอำนาจและถ่ายโอนภารกิจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ตาม
แต่การถ่ายโอนภารกิจก็ยังมีความล่าช้าไม่น่าพอใจนอกจากนั้นในหลายกรณียังพบ
ปัญหาด้วยว่าลำพังแค่การถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจยังไม่เพียงพอ
ที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนได้อย่าง
แท้จริงเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายดังนั้น
จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้อำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่กล่าวมานั้นมีให้เห็น
น้อยมากและในอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นเกี่ยวกับศักยภาพและขีดความสามารถ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะรองรับภารกิจที่ถ่ายโอนอาจจะยังคงจำกัดไม่ว่าจะ
เป็นในเชิงของบุคลากรหรืองบประมาณก็ตาม
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ประการที่สามในด้านการคลังกระบวนการกระจายอำนาจยังคงเผชิญกับ
ปัญหาที่สำคัญอย่างน้อย2ประเด็นอันได้แก่ปัญหาด้านโครงสร้างการบริหารทาง
การคลังและปัญหาด้านระบบการจัดสรรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อประเด็นปัญหาด้านการบริหารทางกางการคลังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคง
มีปัญหาในด้านการกำหนดรายได้โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงไม่มีความเป็น
อิสระในการจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆซึ่งส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขนาด
รายได้จำกัดหรือแม้แต่ตัวบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็ยังคงไม่มีขีด
ความสามารถในการทำงานและขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่และที่
สำคัญหากมองในเชิงของความสมดุลระหว่างการบริหารนโยบายการคลังระดับมหภาค
กับระดับท้องถิ่นแล้วก็จะเห็นได้ว่าประเด็นดังกล่าวไม่เคยได้มีการหยิบยกมาพิจารณา
และตัดสินใจกันอย่างจริงจังกระบวนการกำหนดโครงสร้างรายได้ของท้องถิ่นมีลักษณะ
เป็นการเจรจาและต่อรองทางการเมืองเสียเป็นส่วนมาก

สำหรับประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นยังพบปัญหาว่าเกณฑ์การจัดประเภทของภาษียังคงไม่มีความเหมาะสมกับสภาพ
และพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันยังผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขาด
ความเจริญไม่สามารถขยายฐานรายได้ให้พอเพียงสำหรับการพัฒนาและทำหน้าที่ใน
การจัดบริการสาธารณะนอกจากนั้นในการกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรรายได้ให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมักถูกแทรกแซงโดยฝ่ายการเมืองซึ่งส่งผลให้
การจัดสรรรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในที่สุดแล้วไม่มีความเหมาะสมกับ
ภารกิจและพื้นที่เป็นต้น

ประการที่สี่ ในด้านการบริหารงานบุคคลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาระบบการ
บริหารงานบุคคลเป็นกรณีที่ถูกตั้งข้อครหาต่างๆเป็นจำนวนมากจากสังคมและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องนอกเหนือไปจากประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความพอเพียงของบุคลากรและ
ขีดความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วประเด็น
ปัญหาเกี่ยวกับความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลยังเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผชิญกล่าวคือไม่ว่าจะเป็นการสอบบรรจุการเลื่อนตำแหน่ง
การโอนย้ายการจ่ายโบนัสการดำเนินการในเรื่องต่างๆเหล่านี้มักมีการร้องเรียนว่า
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ไม่ได้เป็นการดำเนินการโดยสุจริตและเป็นธรรมมีการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งปัญหา
ต่างๆเหล่านี้ย่อมสะท้อนถึงความเหมาะสมในเชิงโครงสร้างของระบบการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประการที่ห้า ในมิติด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนภายหลังการกระจาย
อำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2540เป็นต้นมานั้น
หากประเมนิถงึกระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชนแลว้ทำใหเ้หน็วา่ตลอดเวลาทีผ่า่นมา
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นมักเป็นแต่เพียงรูปแบบอย่างเช่นในกรณีของ
การทำประชาคมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้นก็มักเป็นเพียงการดำเนินการ
ให้ครบกระบวนการโดยส่วนใหญ่จะเป็นการระดมประชาชนให้เข้ามาทำประชาคม
นอกจากนั้นบรรดาระเบียบและกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องก็ยังคงมีเนื้อหาที่ไม่เอื้อต่อ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทำให้ประชาชนอาจมีความรู้สึกยุ่งยากและ
ลำบากในการเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองซึ่งปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้ทำให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถสร้างสำนึกความเป็นพลเมือง(citizenship)ให้
เกิดขึ้นกับประชาชนภายในท้องถิ่นได้

ประการที่หกด้านการกำกับดูแลพบว่าในการปกครองท้องถิ่นไทยยังคงต้อง
เผชิญกับปัญหาในหลายประเด็นอาทิเช่นปัญหาที่กระบวนการกำกับดูแลในประเทศ
ไทยมักเป็นการกำกับดูแลโดยระเบียบและหนังสือสั่งการมากกว่าที่จะเป็นการกำกับ
ดูแลโดยกฎหมายซึ่งย่อมส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความคล่องตัวในการ
ทำงานการที่มีองค์กรในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายองค์กรแต่
ทว่าองค์กรเหล่านั้นกลับขาดบุคลากรที่เป็นของตนเองทำให้กระบวนการกำกับดูแล
อาจขาดประสิทธิภาพและมาตรฐานปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่ชัดเจนก็คือ
กรณีของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอที่มีอำนาจในการกำกับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่กลับมักขอความสนับสนุนในด้านต่างๆจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทำให้ไม่สามารถที่จะใช้อำนาจในการกำกับดูแลท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่และ
ที่สำคัญประชาชนยังคงมีบทบาทในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
จำกัด
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ประการที่เจ็ดนอกจากประเดน็ปญัหาตา่งๆทีไ่ดก้ลา่วมาขา้งตน้กลุม่นกัวชิาการ
จำนวนหนึ่งที่ศึกษาและให้ความสนใจการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น
ในประเทศไทยได้เคยตั้งข้อสังเกตและวิจารณ์ถึงความเหมาะสมของพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจพ.ศ.2542เอาไว้อย่างกว้างขวางสาระ
สำคัญของข้อวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นไล่เรียงไปตั้งแต่ประเด็นเกี่ยวกับโครงสร้างและ
องค์ประกอบของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งแม้ว่าจะมีองค์ประกอบเป็นไตรภาคีก็ตามแต่จำนวนและสัดส่วนของผู้แทนของ
กระทรวงมหาดไทยในคณะกรรมการก็ยังคงมีจำนวนมากกว่าผู้แทนจากส่วนราชการ
อื่นๆ44หรือประเด็นเกี่ยวกับการใช้อำนาจของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แม้ว่าคณะกรรมการฯจะได้มีมติในเรื่องต่างๆไปแล้ว
แต่นั่นก็มิได้หมายความว่ามติของคณะกรรมการฯจะเกิดผลในทางปฏิบัติ เพราะ
หลายองค์กรอาจถือว่ามติของคณะกรรมการฯไม่มีผลบังคับตนเองแต่ประการใด45
นอกจากนั้นยังมีประเด็นเกี่ยวกับขนาดและสถานะของสำนักงานคณะกรรมการ
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจำนวนบุคลากรที่จำกัดเพียง
35อัตราและมีสถานะเป็นเพียงหน่วยงานหนึ่งภายในสำนักงานปลัดสำนักนายก
รัฐมนตรีซึ่งหากเปรียบเทียบกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่อย่างกว้างขวางแล้วตัวสำนักงานฯเองย่อมมี
ข้อจำกัดในการทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการฯ46

 44 วุฒิสารตันไชย,“วิจารณ์พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนา

จฯ”ในสมคิดเลิศไพฑูรย์(บก.),การปรับปรุงกฎหมายกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น(กรุงเทพฯ:ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตยมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์,2546),น.78.

 45 สมคิดเลิศไพฑูรย์,“คณะกรรมการและสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ:

ข้อสังเกตบางประการ”ในสมคิดเลิศไพฑูรย์(บก.),การปรับปรุงกฎหมายกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กรุงเทพฯ:ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2546),น.56.

 46 เรื่องเดียวกัน,น.56-57.
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เท่าที่ได้ชี้ให้เห็นมานี้คงเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าภายใต้บริบทของการจัดการ
ปกครองท้องถิ่นไทยการดำเนินนโยบายด้านการกระจายอำนาจที่ได้เริ่มต้นขึ้นอย่าง
เป็นรูปธรรมตั้งแต่เมื่อปีพ.ศ.2540แม้จะมีส่วนอย่างสำคัญในการทำให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยมีความก้าวหน้าไปในหลายประการก็ตามแต่ทว่า
กระบวนการเหล่านั้นก็ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคและการจัดการปกครองท้องถิ่นของ
ไทยเองก็ยังคงต้องเผชิญกับสภาพปัญหาต่างๆหลากหลายประการทั้งในเชิงโครงสร้าง
อำนาจหน้าที่การคลังการมีส่วนร่วมของประชาชนฯลฯอย่างไรก็ตามเนื่องจาก
บทความนี้ต้องการที่จะพิจารณาถึงความเหมาะสมของร่างประมวลกฎหมายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยภาพรวมกอปรกับในการศึกษาถึงร่างกฎหมายที่สำคัญ
เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นที่มีอยู่หลายร่างนั้นได้มีการศึกษาถึงประเด็นเกี่ยวกับ
การคลังของท้องถิ่นเอาไว้เป็นการเฉพาะดังนั้นในการพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
ร่างประมวลกฎหมายฯฉบับนี้บทความนี้อาจจะมิได้ให้น้ำหนักกับประเด็นทางด้าน
การคลังมากนักแต่กลับจะมุ่งวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมของร่างประมวล
กฎหมายฯโดยภาพรวมเป็นหลักซึ่งข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความเหมาะสมและ
จุดแข็งจุดอ่อนของร่างประมวลกฎหมายฯฉบับนี้อาจกล่าวโดยสรุปให้เห็นเป็น
ประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้

	 	จุดแข็งหรือความพยายามของร่างประมวลกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการ
จัดการปกครองท้องถิ่นของไทย	

ประการแรกต้องกล่าวเป็นเบื้องต้นว่าโดยหลักการพื้นฐานแล้วการจัดทำร่าง
ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ....นับเป็นความพยายามที่ดีในการ
รวบรวมกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งที่เป็นกฎหมาย
จัดตั้ง(ซึ่งมีหลายฉบับ)กฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้กลายเป็นกฎหมายฉบับเดียวซึ่งการดำเนินการดังกล่าวน่าจะมีส่วนช่วยในการลด
ความซ้ำซ้อนและความลักลั่นของเนื้อหาที่บัญญัติกับทั้งย่อมช่วยให้การอ้างอิง
บทบัญญัติต่างๆสามารถกระทำได้ง่ายขึ้น
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ประการที่สอง ในมิติด้ านโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ....ได้มีบทบัญญัติให้จำนวนของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนลดลงโดยได้บัญญัติให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนตามจำนวนหมู่บ้านในเขตโดยให้แต่ละหมู่บ้าน
มีจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้เพียง1คนทั้งนี้แต่ละองค์การ
บริหารส่วนตำบลต้องมีจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างน้อย6คน47
การบัญญัติให้จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนลดลงนี้ย่อมส่งผล
ให้ขนาดของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเล็กลงมีความคล่องตัวและประหยัด
มากขึ้นอันเท่ากับเป็นการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลด้วย
ทางหนึ่ง

ประการที่สามในมิติทางด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในร่าง
ประมวลกฎหมายฯนี้ยังได้มีการบัญญัติถึงการเงินการคลังและงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอาไว้เป็นการเฉพาะซึ่งแม้ว่าการมีบทบัญญัติดังกล่าวจะ
เป็นเพราะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550ก็ตามแต่การมี
บทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวโดยภาพรวมก็น่าจะส่งผลต่อความชัดเจนในประเด็นเกี่ยวกับ
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมากยิ่งขึ้น

นอกจากนั้นแล้วร่างประมวลกฎหมายฯยังได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทำหน้าที่สำคัญในการทำแผนพัฒนา
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อเสนอและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรร
รายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯลฯ48ซึ่งการมีคณะกรรมการฯดังกล่าว
ย่อมเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่ดีในการมุ่งพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอันเป็นปัญหาที่สำคัญพื้นฐานประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย

 47 ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ....,มาตรา30.

 48 ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ....,มาตรา165.
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ประการที่สี่ ในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องยอมรับว่าร่างประมวล
กฎหมายฯได้บัญญัติรับรองถึงบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนเอาไว้ตั้งแต่ในตอน
ต้นของร่างประมวลกฎหมายฯโดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่ร่าง
ประมวลกฎหมายฯได้กล่าวถึงมิใช่เพียงแค่การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปมีสิทธิ
ในการเลือกตั้งผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่านั้นแต่เป็นการบัญญัติรับรองให้
ประชาชนสามารถร้องขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนหรือการขอประชามติจากประชาชนภายในท้องถิ่นได้49บทบัญญัติดังกล่าว
จึงนับได้ว่าเป็นการสะท้อนเจตนารมณ์ที่ดีของกฎหมาย

นอกเหนือไปจากประเด็นดังกล่าวในร่างประมวลกฎหมายฯยังได้บัญญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการจัดทำสำเนาข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไว้ที่ที่ทำการรวมถึงอยู่ในระบบสารสนเทศของท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าไปตรวจสอบได้50ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวย่อมเท่ากับเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานของท้องถิ่นบ้างไม่มากก็น้อย

ประการที่ห้าในด้านกลไกและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจ
ร่างประมวลกฎหมายฯได้บัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนให้สำนักงานคณะกรรมการ
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะเป็นกรมๆหนึ่งในสังกัด
สำนักนายกรัฐมนตรี51การบัญญัติให้สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นกรมย่อมจะมีส่วนช่วยให้ตัวสำนักงานฯ
สามารถขยายกรอบอัตรากำลังและทรัพยากรอื่นๆให้เพิ่มมากขึ้นอันจะมีส่วนช่วยให้
สำนักงานฯสามารถทำงานสนับสนุนคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้นกับทั้งสถานภาพของสำนักงานฯเองก็จะได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆมากขึ้นตามไปด้วย

 49 ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ....,มาตรา3.

 50 ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ....,มาตรา123.

 51 ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ....,มาตรา188.
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	 	จุดอ่อนของร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วน		
ท้องถิ่นภายใต้กรอบบริบทและสภาพปัญหาของการจัดการ
ปกครองท้องถิ่นไทย	

แม้ว่าร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยจะมีข้อดีหรือจุด
แข็งที่สำคัญอยู่หลายประการดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแต่กระนั้นหากพิจารณาถึงเนื้อหา
โดยรวมและสาระสำคัญในร่างประมวลกฎหมายฯนี้แล้วก็จะทำให้เห็นว่าร่างประมวล
กฎหมายฯฉบับนี้ไม่น่าจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างหรือความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทิศทางที่ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ประการใดทั้งนี้หากนิยามว่าแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยม
(Conservative)หมายถึงแนวความคิดที่ไม่นิยมเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงแบบ
ฉับพลันทันทีซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่แล้ว52ร่างประมวล
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับนี้ก็พอที่จะถูกเรียกได้ว่าเป็น“ร่างประมวล
กฎหมายฯฉบับอนุรักษ์นิยม”  

ที่ได้กล่าวว่าร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ใช่สิ่งที่จะนำไป
สู่การเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีนัยยะสำคัญนั้นก็ด้วยเหตุผล
สำคัญหลายประการกล่าวคือ

ประการแรกในมิติการจัดโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กล่าวมา
แล้วว่าปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งที่ระบบการปกครองท้องถิ่นของไทยควรได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนาก็คือการที่โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นไทยเป็นระบบสองชั้น
ซึ่งประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอันถือได้ว่าเป็นโครงสร้างชั้นบน
กับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลซึ่งนับเป็นโครงสร้างชั้นล่างนั้นเอาเข้าจริง
แล้วโครงสร้างทั้งสองระดับกลับไม่มีช่องทางหรือกลไกใดที่จะเป็นจุดประสานและ
เชื่อมโยงโครงสร้างทั้งสองระดับเข้าหากันซึ่งภายใต้ร่างประมวลกฎหมายฯฉบับใหม่

 52 โปรดดู เพิ่ ม เติม ในAndrewHeywood, Pol i t ical Ideolog ies : An 

Introduction (London:Macmillan,1992),chapter3.
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คงต้องกล่าวในเบื้องต้นว่ามิได้มีบทบัญญัติที่จะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากมายนักเพราะฉะนั้นร่างประมวล
กฎหมายฯจึงยังคงไม่มีบทบัญญัติในส่วนใดที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลยังคงเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความเป็นอิสระและเป็นเอกเทศไม่เชื่อมประสานเข้าหากันเช่นเดิม

เพราะฉะนั้นจึงเสนอแนะให้ในร่างประมวลกฎหมายฯจำเป็นต้องพิจารณาถึง
ประเด็นดังกล่าวด้วยทั้งนี้มีหลายแนวทางที่จะช่วยให้เกิดการกำกับหรือการประสาน
การทำงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการปรับระบบการเลือกตั้ง
หรือวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นการออกแบบระบบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ใหม่หรือแม้แต่การสร้างกลไกในการกำกับดูแลเพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมี
อำนาจในการกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลเป็นต้น

นอกจากนั้นปัญหาเกี่ยวกับบทบาทและความเข้มแข็งของกลไกสภาท้องถิ่น
ในการกำกับดูแลฝ่ายบริหารของท้องถิ่นที่ภายใต้กฎหมายในปัจจุบันดูเหมือนว่าสภา
ท้องถิ่นจะมีความอ่อนแอค่อนข้างมากนั้นในร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก็ยังมิได้มีบทบัญญัติใดที่จะมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาดังกล่าว

ในประเด็นต่อมาที่เกี่ยวข้องกับมิติในเชิงโครงสร้างก็คือจำนวนของสมาชิกสภา
เทศบาลกล่าวคือในประเด็นจำนวนของสมาชิกสภาเทศบาลนั้นร่างประมวล
กฎหมายฯยังคงกำหนดให้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลมีจำนวน “ไม่เกิน”12คน
ในกรณีของเทศบาลตำบล“ไม่เกิน”18คนในกรณีของเทศบาลเมืองและ“ไม่เกิน”
24คนในกรณีของเทศบาลนคร53ซึ่งประเด็นสำคัญก็คือการกำหนดจำนวนเอาไว้ว่า
“ไม่เกิน”นั้นจะมีแนวทางในการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลที่ชัดเจนอย่างไรใน
ทางปฏิบัติอะไรคือปัจจัยและเงื่อนไขนอกจากนั้นเหตุใดจึงต้องเป็นจำนวน12,18
และ24คนตัวเลขนี้มีที่มาหรือคำอธิบายอย่างไร

 53 ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ....,มาตรา31.
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เพราะฉะนั้นต่อประเด็นนี้ร่างประมวลกฎหมายฯจึงน่าที่จะได้บัญญัติให้
จำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามมีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่น
แปรผันตามจำนวนประชากรในเขตท้องถิ่นนั้นๆจึงจะเป็นการเหมะสมกว่าเพราะหาก
พิจารณาถึงหลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบกลับยึดหลักเกณฑ์ในการกำหนดจำนวน
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่แตกต่างกันออกไปนั่นคือในกรณีขององค์การบริหารส่วนตำบล
ยึดเกณฑ์จำนวนหมู่บ้านเทศบาลยึดเกณฑ์ประเภทของเทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยึดเกณฑ์ประชากร

และในประเด็นสุดท้ายในร่างประมวลกฎหมายฯยังได้มีการบัญญัติถึงคุณสมบัติ
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอาไว้ด้วยโดยในกรณีของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบลต้องจบการศึกษาอย่างน้อยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเว้นแต่ใน
กรณีที่เคยเป็นผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภามาก่อนก็จะได้
รับการยกเว้นและในกรณีของผู้บริหารเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้บริหารจะต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเว้นแต่ในกรณีที่เคยเป็นผู้บริหาร
ท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภามาก่อนก็จะได้รับข้อยกเว้น54
ซึ่งบทบัญญัติข้างต้นนับได้ว่าเป็นสิ่งที่ริดรอนสิทธิของประชาชนที่สนใจจะลงสมัครเป็น
ผู้บริหารท้องถิ่นดังนั้นบทบัญญัติในส่วนนี้จึงไม่ควรต้องกำหนดเอาไว้

ประการที่สองในด้านอำนาจหน้าที่ร่างประมวลกฎหมายฯยังคงกำหนด
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะและรูปแบบที่ไม่แตกต่างไป
จากเดิมมากนักโดยได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบมีภารกิจ
ที่ต้องดำเนินการหรืออาจดำเนินการ55บทบัญญัติในลักษณะเช่นนี้นอกจากจะไม่ได้
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับตัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากนักแล้วยังอาจเป็น
สิ่งที่ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่จำกัดเพียงเท่าที่กฎหมายได้
บัญญัติเอาไว้เท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นหากพิจารณาลงไปในรายละเอียดของอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วยังอาจจะเห็นอีกว่าภารกิจบางประการที่มีความ

 54 ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ....,มาตรา62.

 55 ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ....,หมวด5.
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สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูเหมือนจะถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นในกรณี
ของอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งแต่เดิมในพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542ได้มี
การบัญญัติเอาไว้ว่าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดแต่ทว่า
ในร่างประมวลกฎมายฯกลับบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดซึ่งดู
ราวกับว่าหากยึดตามร่างประมวลกฎหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่น่าจะเป็น
ผู้ประสานแผนพัฒนาจังหวัด56

เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นอิสระให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นร่างประมวลกฎหมายฯจึงควรบัญญัติไว้กว้างๆว่า “ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในภารกิจใดๆ ก็ตามได้ หากว่าภารกิจเหล่านั้นสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชน”ซึ่งการบัญญัติถึงอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในลักษณะเช่นว่านี้ย่อมจะเป็นการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีภารกิจหน้าที่ที่กว้างขวางและมีความเป็นอิสระมากขึ้นกว่าเดิม

ประการที่สามในมิติทางด้านการคลังร่างประมวลกฎหมายฯฉบับนี้เป็นความ
พยายามในการรวมเอากฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกฎหมายกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจและกฎหมายรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเอาไว้ในกฎหมายฉบับเดียวกันแต่ในร่างประมวลกฎหมายฯนี้เรากลับไม่พบ
บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการกำหนดสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ
รายได้รัฐดังที่ได้มีการบัญญิตเอาไว้ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจฯฉบับปัจจุบันเพราะฉะนั้นร่างประมวลกฎหมายฯจึงควรที่จะมี
บทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวเอาไว้เพราะหากไม่มีบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวเท่ากับ
เป็นการเปิดโอกาสให้แก่รัฐบาลแต่ละชุดให้สามารถมีบทบาทในการกำหนดสัดส่วน

 56 โปรดดูพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542,มาตรา17(1)และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นพ.ศ....,มาตรา91(2)ประกอบ
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รายได้ของท้องถิ่นได้ซึ่งเท่ากับเป็นการทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาด
หลักประกันเกี่ยวกับสัดส่วนรายได้อีกด้วย

นอกจากนั้นแล้วในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารกองทุนส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นยังจะเห็นได้อีกว่าร่างประมวลกฎหมายฯได้บัญญัติให้การบริหาร
กองทุนดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น57ทั้งๆที่เงินกองทุน
ดังกล่าวเป็นการเก็บจากบรรดาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆดังนั้นในการจัดตั้ง
และบริหารกองทุนฯจึงควรดำเนินการโดยกลไกหรือองค์กรที่เป็นอิสระและเปิดโอกาส
ให้องค์กรปกคองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมก็ย่อมน่าที่จะเป็นการดำเนินการที่มี
ความเหมาะสมมกว่า

ประการที่สี่ ในประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลจะเห็นได้ว่าร่างประมวล
กฎหมายฯได้บัญญัติให้ผู้กำกับดูแลมีอำนาจในการกำกับดูแลได้ทั้งก่อนและหลังการ
กระทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังจะเห็นได้จากผู้กำกับดูแลมีอำนาจในการ
พิจารณาและยับยั้งข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนที่จะมีการประกาศ
ใช้58ซึ่งอำนาจดังกล่าวอาจถือได้ว่าเป็นอำนาจในการกำกับดูแลก่อนการกระทำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากนั้นร่างประมวลกฎหมายฯยังคงบัญญัติเอาไว้อีก
เช่นเดียวกันว่าผู้กำกับดูแลมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายต่างๆของทางราชการซึ่งหากในกรณีที่พบว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายดังกล่าวผู้กำกับ
ดูแลมีอำนาจในการให้คำแนะนำและตักเตือนตลอดรวมไปถึงสั่งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพิกถอนหรือระงับการกระทำดังกล่าวไว้ก่อนได้59โดยการใช้อำนาจของ
ผู้กำกับดูแลในลักษณะที่ได้กล่าวมานี้อาจมองได้ว่าเป็นการใช้อำนาจในการกำกับดูแล
ภายหลังการกระทำหรือดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อประเด็นนี้อาจ
จำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงวิธีคิดและหลักการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทั้งนี้ปัจจุบันใน

 57 ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ....,มาตรา140,145.

 58 ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ....,มาตรา107.

 59 ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ....,มาตรา203.
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หลายประเทศเช่นฝรั่งเศสญี่ปุ่นต่างได้ทบทวนและปรับระบบการกำกับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองใหม่โดยเน้นไปที่การใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือสำคัญใน
การกำกับดูแลมากกว่าที่จะอาศัยระเบียบเป็นเครื่องมือกับทั้งมุ่งเน้นไปที่การกำกับดูแล
ภายหลังการกระทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลักดังนั้นหากเราต้องการ
เห็นความก้าวหน้าของท้องถิ่นไทยในอนาคตเราอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนหลักการ
และวิธีคิดของการกำกับดูแล

นอกจากนั้นร่างประมวลกฎหมายฯยังมีการบัญญัติอีกด้วยว่าในกิจการที่เป็น
ของหน่วยงานรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ60
ซึ่งบทบัญญัติในลักษณะเช่นนี้เท่ากับเป็นการบังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องให้การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆของรัฐเสมอหากมีการร้องขอซึ่งหลักการเช่นนี้
ดูเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับหลักความเป็นอิสระและการบริหารจัดการตนเองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นจึงควรพิจารณาตัดเอาบทบัญญัติในส่วนนี้ออก

และในประเด็นสุดท้ายเกี่ยวกับการกำกับดูแลแม้ว่ ารัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550จะได้มีการบัญญัติให้ต้องมีการกำหนดมาตรฐานกลาง
ขึ้นเพื่อกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น61แต่ในร่างประมวลกฎหมายฯนี้
กลับมิได้มีการบัญญัติถึงเรื่องดังกล่าวเอาไว้เลยดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มเติม
ประเด็นดังกล่าวเอาไว้ในร่างประมวลกฎหมายฯให้ชัดเจนว่าจะต้องมีการดำเนินการ
เช่นใดในการกำกับดูแลโดยอาศัยมาตรฐานกลางเป็นเครื่องมือ

ประการสุดท้ายในเรื่องของการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่างประมวลกฎหมายฯมิได้มีการบัญญัติถึงการปรับปรุงโครงสร้างของ
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งๆที่นักวิชาการ
ได้เคยตั้งข้อสังเกตไว้แล้วในหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องขององค์ประกอบ
และจำนวนของคณะกรรมการเพราะฉะนั้นหากร่างประมวลกฎมายฯนี้ต้องการแก้ไข

 60 ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ....,มาตรา201.

 61 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550,มาตรา282.
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ปัญหาดังกล่าวก็ควรที่จะได้มีการกำหนดจำนวนและองค์ประกอบของคณะกรรมการ
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสียใหม่ให้เหมาะสมขึ้นอย่างเช่น
การลดจำนวนรวมของคณะกรรมการลงการเพิ่มสัดส่วนผู้แทนจากส่วนราชการอื่นๆ
นอกเนือไปจากกระทรวงมหาดไทยสาธารณสุขและศึกษาธิการเป็นต้น

และในอีกประเด็นหนึ่งจะเห็นได้ว่าภายใต้ร่างประมวลกฎหมายฯนี้ได้มีการ
กำหนดคุณสมบัติของกรรมการการกระจายอำนาจฯในสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิเอาไว้
ว่าต้องไม่เป็นข้าราชการประจำโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ62ซึ่งนั่นย่อมหมายความว่า
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐขาดคุณสมบัติในการเป็นคณะกรรมการฯดังนั้น
ผู้ทรงคุณวุฒิในที่นี้ย่อมหมายถึงกลุ่มคนนอกภาครัฐและกลุ่มข้าราชการบำนาญเท่านั้น
เพราะฉะนั้นแล้วในร่างประมวลกฎหมายฯจึงน่าที่จะบัญญัติยกเว้นคุณสมบัติหากว่า
ผู้นั้นสอนอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ



บทสรุป: ร่างประมวลกฎหมาย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับอนุรักษ์นิยม  

เท่าที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้จึงทำให้พอที่จะสรุปได้ว่าหากพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของเนื้อหาบทบัญญัติที่ปรากฏในร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ....แล้วจะเห็นได้ว่าโดยพื้นฐานร่างประมวลกฎหมายฯคงมิได้มีเนื้อหาสาระ
ที่ขัดแย้งต่อหลักการจัดการปกครองท้องถิ่นที่ดีแต่ประการใดดังเห็นได้จากการที่ร่าง
ประมวลกฎหมายฯได้ให้การรับรองถึงสถานภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ฐานะขององค์กรปกครองตนเองการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดรวมไปถึงกระบวนการรับผิดรับชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งต่อรัฐและประชาชนส่วนหนึ่งแล้วอาจกล่าวได้ว่าที่เป็นเช่นนี้
เป็นเพราะบทบัญญัติในร่างประมวลกฎหมายฯจำเป็นต้องมีความสอดคล้องต่อ
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญซึ่งต้องถือว่ามีเนื้อหาที่ค่อนข้างเป็นประชาธิปไตยและ
สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีอยู่แล้ว

 62 ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ....,มาตรา180.
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อย่างไรก็ดีแม้ว่าร่างประมวลกฎหมายฯจะมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักการ
พื้นฐานในการจัดการปกครองท้องถิ่นที่ดีก็ตามแต่หากพิจารณาถึงสภาพบริบทและ
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการจัดการปกครองท้องถิ่นของไทยแล้วและหากมีความคาดหวังว่า
ร่างประมวลกฎหมายฯนี้จะมีส่วนช่วยเป็นกลไกหรือเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อน
ให้การจัดการปกครองท้องถิ่นไทยมีความก้าวหน้ามีความเป็นอิสระประชาธิปไตย
และสามารถเป็นสถาบันการเมืองหลักที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลทุกข์สุขของ
ประชาชนได้อย่างเต็มที่นั้นก็คงต้องกล่าวว่าร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ....คงไม่สามารถทำหน้าที่เป็นกลไกดังกล่าวได้ร่างประมวลกฎหมายฯนี้
ยังคงมีลักษณะเป็น“ร่างประมวลกฎหมายฯอนุรักษ์นิยม”ที่มิได้มีส่วนในการผลักดัน
ให้การปกครองท้องถิ่นมีก้าวหน้าไปได้มากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมองผ่านสภาพ
ปัญหาที่การปกครองท้องถิ่นของไทยต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ยิ่งจะเห็นได้ชัดว่า
ร่างประมวลกฎหมายฯฉบับนี้สามารถแก้ปัญหาได้เพียงบางส่วนเท่านั้นยังคงมีอีก
หลายปัญหาที่นับได้ว่าเป็นปัญหาที่มีความสำคัญต่อการปกครองท้องถิ่นแต่ร่าง
ประมวลกฎหมายฯนี้ก็ยังมิได้ทำหน้าที่ในการจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่อย่างใด
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