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1. รูปแบบกำรจัดโครงสร้ำงของรัฐ 

 

การศึกษาโครงสร้างและรูปแบบหน่วยการปกครองท้องถิ่นในประเทศต่าง ๆ นั้น จ าเป็นต้องอาศัย
ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างของรัฐเป็นพ้ืนฐาน เนื่องจากรูปแบบการจัดโครงสร้างการปกครองที่
แตกต่างกัน คือ รูปแบบรัฐเดี่ยว (Unitary state) และสหพันธรัฐ (Federal state) เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้
โครงสร้างการบริหารงานภาครัฐในแต่ละประเทศ ปรากฏในลักษณะแตกต่างกันไปด้วย ในประเทศที่มี
โครงสร้างการปกครองในรูปแบบรัฐเดี่ยวนั้น โครงสร้างการบริหารงานภาครัฐมักจะแบ่งออกเป็นหน่วยงาน
ระดับชาติซึ่งเป็นโครงสร้างการบริหารงานส่วนกลาง หน่วยงานระดับภูมิภาคซึ่งเป็นโครงสร้างการบริหารใน
ระดับกึ่งกลางของรัฐ และหน่วยการปกครองท้องถิ่น ส่วนประเทศที่มีโครงสร้างการปกครองในรูปแบบ
สหพันธรัฐ มักจะมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดรัฐบาลสหพันธ์ซึ่ง
เป็นโครงสร้างการบริหารงานระดับชาติ รัฐบาลมลรัฐ และหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่อยู่ภายใต้โครงสร้าง
ระบบการปกครองตามรัฐธรรมนูญของแต่ละมลรัฐ นอกจากนี้ รูปแบบโครงสร้างของรัฐที่แตกต่างกันดังกล่าว 
ยังส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครองระดับต่าง ๆ ปรากฏแบบแผนในลักษณะแตกต่างกันด้วย 
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เร่ืองที ่2.1.1  

สหพันธรัฐ 
 

1.1 สหพันธรัฐ 

สหพันธรัฐ คือ รัฐที่มีการจัดโครงสร้างการปกครองประเทศโดยจัดแบ่งอ านาจสูงสุดทางการเมือง
ออกเป็นสองส่วน อ านาจสูงสุดส่วนหนึ่งสงวนไว้กับองค์กรทางการปกครองในระดับชาติ ได้แก่ รัฐบาลสหพันธ์ 
รัฐสภาแห่งสหพันธ์ และศาลสูงสุดแห่งสหพันธ์ ในขณะที่อ านาจสูงสุดอีกส่วนหนึ่งอยู่กับหน่วยการปกครอง
ระดับมลรัฐทุกแห่ง ซึ่งต่างก็มีองค์กรฝ่ายบริหารคือผู้ว่าการรัฐ สภานิติบัญญัติมลรัฐ และศาลมลรัฐของตนเอง 
กล่าวคือ รัฐบาลสหพันธ์ คือรัฐบาลระดับชาติที่เป็นผู้ใช้อ านาจอธิปไตยของประเทศ (sovereign national 
government) ตลอดจนด าเนินกิจการสาธารณะภายใต้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายผ่านกลไกระบบราชการ
ระดับชาติ ในขณะที่รัฐบาลมลรัฐ คือ รัฐที่มีอ านาจสูงสุดทางการเมืองภายในอาณาเขตพ้ืนที่ของตนเอง 
สามารถใช้อ านาจการปกครองภายในโดยเป็นเอกเทศจากรัฐบาลสหพันธ์ในระดับหนึ่ง (quasi-sovereign 
(federated) state) แต่ละมลรัฐเป็นหน่วยการปกครองที่อยู่ในโครงสร้างการปกครองของสหพันธรัฐ และ
ได้รับการคุ้มครองความเป็นอิสระในตัวเองโดยรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ (Humes, 1959: 1) 

ในประเทศที่มีรูปแบบสหพันธรัฐนั้น อ านาจสูงสุดทางการเมืองและอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของรัฐ
จะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งอยู่กับรัฐบาลระดับชาติ เป็นอ านาจที่ใช้โดยครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ อีก
ส่วนหนึ่งคืออ านาจของรัฐบาลมลรัฐ เป็นอ านาจที่ใช้ส าหรับปกครองเหนืออาณาเขตทางภูมิศาสตร์แต่ละพ้ืนที่ 
แต่ละมลรัฐจึงมีอ านาจสูงสุดเหนือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองของตนเอง และเป็นเอกเทศจากมลรัฐ
อ่ืน ๆ (Humes, 1959: 1) หากพิจารณาในมิติการใช้อ านาจสูงสุดในด้านนิติบัญญัติ จะเห็นได้ว่า กฎหมาย
ต่างๆ ที่มีผลผูกพันบังคับต่อประชาชนในประเทศที่เป็นสหพันธรัฐนั้น ประกอบด้วยกฎหมาย 2 ระดับด้วยกัน 
คือ 1) กฎหมายระดับสหพันธ์ซึ่งเป็นบรรทัดฐานกลาง (central norms) มีผลใช้บังคับโดยครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งหมดของประเทศ และ 2) กฎหมายระดับมลรัฐซึ่งเป็นบรรทัดฐานเฉพาะถิ่น (local norms) บัญญัติขึ้นโดย
สภานิติบัญญัติในแต่ละมลรัฐ มีผลใช้บังคับเฉพาะภายในอาณาเขตพ้ืนที่การปกครองของแต่ละมลรัฐเท่านั้น 
ดังนั้น ในแต่ละมลรัฐจึงมีความเป็นอิสระในการจัดโครงสร้างระบบการปกครองท้องถิ่น (local government) 
ภายในอาณาเขตการปกครองของตนเองในลักษณะแตกต่างกันไป (Kelsen, 1949: 308-310) 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ภายใต้โครงสร้างการปกครองในรูปแบบสหพันธรัฐนั้น การใช้อ านาจสูงสุด
ในด้านนิติบัญญัติถูกแบ่งแยกออกเป็นสองส่วน คือ อ านาจนิติบัญญัติขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติในระดับ
สหพันธ์ และอ านาจนิติบัญญัติของมลรัฐแต่ละแห่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นประเทศนั้น ๆ การแบ่งสัดส่วนหรื อ
ขอบเขตอ านาจนิติบัญญัติระหว่างองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติระดับสหพันธ์และองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติระดับมลรัฐ
อาจปรากฏในลักษณะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญระดับชาติของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ดี 
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ลักษณะที่ปรากฏให้เห็นโดยทั่วไป ก็คือ ยิ่งองค์กรนิติบัญญัติในระดับสหพันธ์มีขอบเขตอ านาจในการตรา
กฎหมายส่วนกลางกว้างขวางเพียงใด อ านาจนิติบัญญัติของมลรัฐก็จะยิ่งมีขอบเขตจ ากัดแคบลงเท่านั้น การ
สงวนอ านาจในการตรากฎหมายเรื่องต่าง ๆ ไว้ที่องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติระดับสหพันธ์ฝ่ายเดียวนั้น มีผลให้
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มลรัฐต่าง ๆ ทั่วประเทศ ต้องอยู่ภายใต้ผลบังคับของกฎหมายระดับชาติเหมือนกัน 
และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้กฎเกณฑ์ชุดเดียวกัน 

การจัดโครงสร้างการปกครองในรูปแบบสหพันธรัฐนั้น มีระดับการกระจายอ านาจสูงสุดทางการเมือง
ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐเดี่ยว ดังจะเห็นได้ว่า ในประเทศที่มีโครงสร้างแบบสหพันธรัฐนั้น 
นอกจากการใช้อ านาจสูงสุดทางการเมืองจะด าเนินไปโดยสถาบันทางการเมืองที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของ
ประเทศแล้ว ในแต่ละมลรัฐยังมีการใช้อ านาจสูงสุดภายในพ้ืนที่ของตนตามรัฐธรรมนูญของมลรัฐตัวเองควบคู่
ไปด้วย กล่าวคือ ประเทศที่มีรูปแบบสหพันธรัฐนั้น มีการปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญ 2 ระดับ ได้แก่ 
รัฐธรรมนูญของสหพันธ์  (constitution of the federation) และรัฐธรรมนูญของมลรัฐแต่ละแห่ ง 
(constitution of the component State) (Kelsen, 1949: 316-317) 

รัฐธรรมนูญระดับสหพันธ์ คือ รัฐธรรมนูญของประเทศท่ีวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้อ านาจสูงสุดด้าน
ต่าง ๆ ของสหพันธรัฐโดยองค์รวม เป็นชุดบรรทัดฐานสูงสุดที่มีผลทางกฎหมายเหนือมลรัฐทุกแห่งที่ประกอบ
กันขึ้นเป็นประเทศนั้น โดยทั่วไปรัฐธรรมนูญระดับสหพันธ์มักจะมีบทบัญญัติรับรองความเป็นอิสระของมลรัฐ
แต่ละแห่ง (constitutional autonomy) ในการจัดท ารัฐธรรมนูญเพ่ือวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้อ านาจนิติ
บัญญัติ อ านาจบริหาร และอ านาจตุลาการ ภายใต้โครงสร้างระบบการปกครองระดับมลรัฐของตนเอง อย่างไร
ก็ตาม แม้ว่ารัฐธรรมนูญระดับสหพันธ์จะเปิดให้องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติของมลรัฐทุกแห่ง สามารถบัญญัติ
กฎหมายส าหรับใช้เป็นรัฐธรรมนูญของมลรัฐได้เอง แต่ก็อาจก าหนดขอบเขตจ ากัดความเป็นอิสระในการตรา
รัฐธรรมนูญระดับมลรัฐไว้กว้าง ๆ ด้วย เช่น ก าหนดว่ารัฐธรรมนูญของมลรัฐต้องมีระบบการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐเท่านั้น หรือกฎเกณฑ์ในรัฐธรรมนูญระดับมลรัฐต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อหลักการ
ส าคัญของรัฐธรรมนูญระดับสหพันธ์ เป็นต้น  

ประเทศท่ีมีรูปแบบสหพันธรัฐมีความแตกต่างจากรัฐเดี่ยวในประการส าคัญ คือ สหพันธรัฐนั้นมีระดับ
การรวมศูนย์อ านาจในทางนิติบัญญัติน้อยกว่ารัฐเดี่ยว ซึ่งการใช้อ านาจสูงสุดในการตรากฎหมายทั้งปวงรวม
ศูนย์อยู่ที่องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติระดับชาติเพียงแห่งเดียว นอกจากนี้ ในประเทศท่ีมีรูปแบบสหพันธรัฐโดยทั่วไป 
ยังมีการจัดโครงสร้างองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติระดับสหพันธ์ในระบบสองสภา เพ่ือรองรับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทั่วประเทศในการใช้อ านาจสูงสุดระดับชาติ ควบคู่ไปกับการรับรองสิทธิของมลรัฐทุกแห่ งในการ
ก ากับควบคุมการตัดสินใจทางการเมืองระดับชาติด้วย ดังจะเห็นได้จากการมีองค์กรนิติบัญญัติโดย
ประกอบด้วย 2 สภา คือ สภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives of Chamber of Deputies) และ
สภาตัวแทนมลรัฐหรือวุฒิสภา (House of States or Senates) (Kelsen, 1949: 318-319) 

สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยสมาชิกสภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ 
ทั่วทั้งประเทศ ส่วนสภาตัวแทนมลรัฐหรือวุฒิสภานั้น ประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทน
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ของมลรัฐแต่ละรัฐ ซึ่งอาจมาจากการเลือกตั้งวุฒิสภาโดยประชาชนภายในมลรัฐแต่ละแห่ง หรือมาจากการ
เลือกโดยที่ประชุมสภานิติบัญญัติของมลรัฐ สภาตัวแทนมลรัฐหรือวุฒิสภาเป็นกลไกที่รับประกันว่า ทุกมลรัฐ
จะมีตัวแทนของตนท าหน้าที่ร่วมตัดสินใจในกระบวนการนิติบัญญัติระดับชาติ บนหลักการที่ถือว่ามลรัฐทุก
แห่งล้วนมีสถานะเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะมีขนาดพ้ืนที่ใหญ่หรือเล็กก็ตาม และไม่ว่าแต่ละมลรัฐจะมีจ านวน
ประชากรในพ้ืนที่มากน้อยแตกต่างกันเพียงใด มลรัฐทุกแห่งย่อมมีตัวแทนในวุฒิสภาของสหพันธ์ในจ านวนที่
เท่ากันเสมอ โดยทั่วไปที่ประชุมวุฒิสภาของสหพันธ์มักจะใช้กฎเกณฑ์การตัดสินใจโดยอาศัยเสียงข้างมาก 
เนื่องจากภูมิหลังของการก่อตั้งสหพันธรัฐนั้น มักมีจุเริ่มต้นจากการส่งผู้แทนของรัฐอิสระต่าง ๆ เข้ามาท า
สนธิสัญญาระหว่างกัน บนหลักการที่ถือว่ารัฐอิสระที่เข้ามาเป็นภาคีกันนั้นมีสถานะเท่าเทียมกันตั้งแต่แรก 

 
กิจกรรม 2.1.1  
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เร่ืองที ่2.1.2  

รัฐเดี่ยว 

1.2 รัฐเดี่ยว 

รัฐเดี่ยว คือ รัฐที่มีการจัดโครงสร้างในลักษณะรวมศูนย์การใช้อ านาจสูงสุดไว้ที่สถาบันการเมือง
ระดับชาติทั้งหมด การใช้อ านาจสูงสุดด้านนิติบัญญัติรวมศูนย์อยู่ที่รัฐสภา การใช้อ านาจสูงสุดด้านบริหารรวม
ศูนย์อยู่ที่รัฐบาล และการใช้อ านาจสูงสุดด้านตุลาการรวมศูนย์อยู่ที่ศาลระดับชาติ ในประเทศที่เป็นรัฐเดี่ยวนั้น 
ประชาชนในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศจึงอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายในเรื่องต่าง ๆ เหมือนกันทั้งหมด ในขณะที่
ในประเทศที่เป็นสหพันธรัฐ ประชาชนในแต่ละมลรัฐอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติระดับมล
รัฐของตนตราขึ้น ซึ่งแม้จะเป็นกฎหมายเรื่องเดียวกันแต่ก็อาจมีกฎเกณฑ์ในลักษณะแตกต่างจากในมลรัฐอื่น ๆ 
นอกจากนี้ ประชาชนทุกมลรัฐก็ยังอยู่ภายใต้กฎหมายในเรื่องต่าง ๆ ที่ฝ่ายนิติบัญญัติระดับสหพันธ์ได้ตราขึ้นใช้
บังคับท่ัวประเทศอีกด้วย 

ในขณะที่ประเทศที่เป็นสหพันธรัฐมีการจัดโครงสร้างการปกครองแบบกระจายอ านาจสูงสุดทาง
การเมืองให้มลรัฐแต่ละแห่งท าหน้าที่ใช้อ านาจด้านต่าง ๆ ภายในอาณาเขตพ้ืนที่การปกครองของมลรัฐตนโดย
อิสระ เช่น การตรากฎหมายโดยสภานิติบัญญัติมลรัฐ การจัดบริการสาธารณะภายใต้หน่วยงานฝ่ ายบริหารที่
น าโดยผู้ว่าการรัฐ การพิพากษาคดีความภายใต้กฎหมายมลรัฐโดยศาลประจ ามลรัฐ เป็นต้น ส่วนในประเทศที่มี
รูปแบบรัฐเดี่ยวนั้น มีเพียงการจัดโครงสร้างการปกครองในลักษณะการกระจายอ านาจทางการบริหาร 
(administrative decentralization) ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือสร้างกลไกรองรับการใช้อ านาจสูงสุดให้บรรลุผลใน
พ้ืนที่ทั่วทั้งประเทศอย่างเป็นเอกภาพ การกระจายอ านาจทางการบริหารในรัฐเดี่ยวนั้นปรากฏในรูปโครงสร้าง
การบริหารราชการนอกศูนย์กลาง หรือเรียกอีกอย่างว่า กลไกการบริหารราชการส่วนภูมิภาค โดยทั่วไปการจัด
โครงสร้างการบริหารราชการนอกศูนย์กลางมักจะประกอบด้วยกลไกการบริหารงานของกระทรวงต่าง ๆ และ
กลไกการบริหารกิจการยุติธรรมควบคู่กันไปเสมอ (Kelsen, 1949: 313-314) 

การจัดโครงสร้างการปกครองในประเทศที่เป็นรัฐเดี่ยวโดยทั่วไปนั้น มักจะมีการแบ่งพ้ืนที่ทั้งหมดของ
ประเทศออกเป็นหน่วยพ้ืนที่ระดับภูมิภาค โดยมีชื่อเรียกต่าง ๆ อาทิ จังหวัด (province) หรือภาค (region) 
หน่วยพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นการจัดแบ่งเขตพ้ืนที่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหารราชการแผ่นดิน ภายในพื้นที่ของแต่
ละจังหวัดหรือภาคนี้ จะถูกแบ่งออกเป็นหน่วยพ้ืนที่ขนาดย่อยลงไป เรียกว่า “อ าเภอ” (district) หรือ "เขต" 
(counties) วัตถุประสงค์ของการแบ่งพ้ืนที่ของประเทศที่เป็นรัฐเดี่ยวออกเป็นหน่วยพ้ืนที่ย่อย ๆ ในระดับ
ภูมิภาคนี้ ก็คือ เพื่อรองรับการขยายกลไกการบริหารราชการของกระทรวงต่าง ๆ ในส่วนกลางมายังระดับพื้นที่ 
กล่าวคือ กระทรวงต่าง ๆ จะมีการจัดตั้งหน่วยงานในสังกัดของตนขึ้นประจ าในแต่ละหน่วยพ้ืนที่ดังกล่าว ท า
หน้าที่ด าเนินภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวงต้นสังกัดในส่วนกลาง  ซึ่งได้มอบอ านาจ
ทางการบริหารให้หน่วยงานในพ้ืนที่ภูมิภาคนั้น ๆ สามารถประกาศกฎเกณฑ์ทางกฎหมายในเรื่องที่อยู่ใน
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อ านาจหน้าที่ของกระทรวงในรูปค าสั่งทางปกครอง (administrative acts)  ส าหรับใช้บังคับต่อประชาชนใน
พ้ืนที่รับผิดชอบได้  

การมีระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาค (regional administration) หรือหน่วยบริหารงานระดับ
ภูมิภาค (regional office) ภายใต้สังกัดของกระทรวงต่าง ๆ ตั้งอยู่ในหน่วยพื้นที่ทางการบริหารทั่วประเทศ จึง
เป็นลักษณะส าคัญของรัฐเดี่ยวซึ่งวางอยู่บนหลักการแบ่งอ านาจจากส่วนกลาง (deconcentration) กล่าวคือ 
รัฐบาลซึ่งรวมศูนย์อ านาจการบริหารทั้งหมดที่ส่วนกลางนั้น จะมีการจัดตั้งหน่วยราชการที่อยู่ในระดับต่ ากว่า
หน่วยงานระดับชาติ (subnational levels or units) เพ่ือรองรับการผ่องถ่ายอ านาจหน้าที่ทางการบริหาร
จากกระทรวงต่าง ๆ ส าหรับปฏิบัติภารกิจในระดับพื้นที่ หน่วยงานบริหารระดับภูมิภาคท่ีตั้งประจ าอยู่ในพ้ืนที่
ภาคหรือจังหวัดต่าง ๆ นั้น อยู่ภายใต้โครงสร้างความสัมพันธ์แนวดิ่งในระบบบริหารงานภาครัฐ มีฐานะเป็น
กลไกที่อยู่กึ่งกลางระหว่างรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐระดับชาติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ (Wollmann, 2003: 596) 

ในประเทศท่ีมีการจัดโครงสร้างแบบรัฐเดี่ยวนั้น การบริหารนโยบายและแผนงานของรัฐบาล ตลอดจน
การน ากฎหมายต่าง ๆ ไปบังคับใช้ให้บรรลุผลอย่างเป็นเอกภาพและทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ของประเทศนั้น ต้อง
อาศัยหน่วยงานปฏิบัติการระดับพ้ืนที่ซึ่งเป็นกลไกด าเนินภารกิจในความรับผิดชอบของกระทรวงต่าง ๆ ที่ตั้ง
กระจายอยู่ในพ้ืนที่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ หน่วยงานปฏิบัติการระดับพ้ืนที่เหล่านั้น แม้จะด าเนินภารกิจ
ในพ้ืนที่และให้บริการประชาชน แต่ก็อยู่ภายใต้กลไกการบริหารและการสั่งการบังคับบัญชาของกระทรวงต้น
สังกัดโดยตรง หน่วยงานดังกล่าวจะจัดอยู่ในระดับชั้นใดในโครงสร้างการบริหารราชการ เช่น ระดับภาค  
ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ เป็นต้น ก็ขึ้นอยู่กับขอบเขตภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากส่วนกลาง ที่ส าคัญ
คือ หน่วยบริหารงานระดับภูมิภาคมีอ านาจหน้าที่ด าเนินงานภายใต้ขอบเขตที่ส่วนกลางมอบหมายให้
รับผิดชอบเท่านั้น มิได้มีสถานะเป็นหน่วยการปกครองที่มีความเป็นอิสระทางการบริหารในตัวเอง 
(Wollmann, 2003: 597) 

โดยทั่วไปหน่วยงานระดับภูมิภาคซึ่งกระทรวงต่าง ๆ ได้จัดตั้งขึ้นประจ าพ้ืนที่ทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศนั้ น  มักจะเป็นหน่ วยงานที่ มี เป้ าประสงค์ เพ่ื อด าเนินภารกิจด้ าน ใดด้ านหนึ่ งโดยเฉพาะ 
(deconcentrated single-purpose field offices) อาทิ ด้านการส่งเสริมเกษตรกรรม ด้านการสาธารณสุข 
ด้านการปศุสัตว์ ด้านอุตสาหกรรม ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ แต่ละหน่วยจะไม่มีสถานะ
เป็นนิติบุคคล เพราะเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการบริหารงานของกระทรวงต่าง ๆ ซึ่งจะส่งข้าราชการไปประจ า
ในพ้ืนที่ เพ่ือด าเนินภารกิจในพ้ืนที่แทนหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลาง ด้วยเหตุที่หน่วยงานระดับภูมิภาคมี
สถานะเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการบริหารราชการของกระทรวง การตัดสินใจใด ๆ จึงอยู่ภายใต้โครงสร้างการ
บังคับบัญชาตามแนวดิ่งของกระทรวงต้นสังกัด บุคลากรที่ปฏิบัติในหน่วยงานระดับภูมิภาคจึงมีดุลยพินิจใน
การตัดสินใจเฉพาะในเรื่องที่อยู่ภายใต้ขอบเขตภารกิจที่ได้รับการแบ่งสรรจากหน่วยงานส่วนกลางที่เป็นต้น
สังกัดเท่านั้น (Wollmann, 2003: 596) 
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นอกจากนี้ ในบางประเทศ เช่น ฝรั่งเศสและไทย เป็นต้น หน่วยบริหารราชการส่วนภูมิภาคซึ่งเป็น
หน่วยงานในโครงสร้างระดับกึ่งกลาง (administrative regional or meso level) ยังท าหน้าที่เป็นกลไกการ
ประสานงานระหว่างรัฐบาลส่วนกลางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย กล่าวคือ หน่วยบริหารราชการ
ระดับจังหวัด (department) มีผู้ว่าราชการจังหวัด (prefect) ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาล ท าหน้าที่
ผู้บังคับบัญชาบริหารภารกิจด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลในเขตพ้ืนที่จังหวัด รวมถึงการท าหน้าที่ตัวแทนของรัฐบาล
ในการประสานการท างานร่วมกันระหว่างองค์กรและหน่วยงานภาครัฐในระดับย่อยในพ้ืนที่ภูมิภาคนั้น ๆ เช่น 
การประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด และเทศบาล เป็นต้น  (Wollmann, 2003: 
596) 

การจัดโครงสร้างการบริหารราชการระดับภูมิภาคในลักษณะดังกล่าวข้างต้น ปรากฏให้เห็นในประเทศ
ต่าง ๆ ที่เป็นรัฐเดี่ยว อาทิ ฝรั่งเศส อิตาลี สวีเดน รวมทั้งประเทศไทย โดยทั่วไปแล้วการจัดโครงสร้างการ
บริหารราชการระดับภูมิภาคนั้น มีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ  เพ่ือให้การบริหารภารกิจของรัฐ สามารถบรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระดับชาติ และเกิดความเป็นเอกภาพในทั่ว
ทุกภูมิภาค นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการลดสภาพการรวมศูนย์อ านาจการตัดสินใจที่ส่วนกลาง 
และเพ่ิมพูนความสามารถของรัฐบาลในการตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ 
ซ่ึงมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของภูมิภาค อาทิ สภาพภูมิประเทศ ฐานทรัพยากร และ
ฐานเศรษฐกิจ (ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ และคณะ, 2548: 4) 

ในประเทศที่มีโครงสร้างแบบรัฐเดี่ยวนั้น กลไกการบริหารราชการระดับภูมิภาคมีบทบาทและ
ความส าคัญในฐานะโครงสร้างกึ่งกลาง (Intermediate Structure) ที่เชื่อมโยงกระบวนการบริหารราชการ
ส่วนกลางของกระทรวงต่าง ๆ เข้ากับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น 
อย่างไรก็ดี สถานะและการด ารงอยู่ของกลไกการบริหารราชการระดับภูมิภาคในแต่ละประเทศนั้น อาจปรากฏ
ในลักษณะแตกต่างกันไป โดยอาจจ าแนกได้ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก กลไกการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
มีฐานะเป็นโครงสร้างการบริหารราชการที่มีกฎหมายก าหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นทางการ ดังเช่นโครงสร้างการ
บริหารราชการส่วนภูมิภาคของไทยซึ่งถูกก าหนดเอาไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่ง
อาจเรียกได้ว่าเป็นการบริหารราชการแผ่นดินในความหมายแคบ  และอีกลักษณะหนึ่งคือ กลไกการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาคมีฐานะเป็นเพียงระบบบริหารงาน “นอกศูนย์กลาง” (Sub-national Governments) 
โดยหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง คือกระทรวงต่าง ๆ ส่งตัวแทนของกระทรวงไปประจ าเพ่ือปฏิบั ติหน้าที่ใน
พ้ืนที่ภูมิภาค หรือจัดตั้งส านักงานในระดับพ้ืนที่ขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ นอกเมืองหลวง โดยไม่มีกฎหมายบัญญัติ
ให้กลไกการบริหารราชการระดับภูมิภาคที่มีอยู่นั้น เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน
โดยตรง ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในความหมายกว้าง (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 
2546) 

ในกรณีประเทศที่มีกฎหมายก าหนดให้หน่วยบริหารราชการนอกศูนย์กลาง มีสถานะเป็นโครงสร้าง
การบริหารราชการส่วนภูมิภาคอย่างเป็นทางการนั้น ในแต่ละหน่วยบริหารพ้ืนที่ระดับภูมิภาคดังกล่าว จะมี
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ผู้บังคับบัญชาสูงสุดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากส่วนกลางให้ท าหน้าที่ตัวแทนของรัฐบาลในพื้นที่นั้น ๆ คือ ต าแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด (governor) มีอ านาจหน้าที่บริหารงานเฉพาะภายในเขตจังหวัดที่ตนรับผิดชอบเท่านั้น ใน
รัฐเดี่ยวที่มีการก าหนดให้หน่วยพ้ืนที่ระดับภูมิภาคมีสถานะเป็นกลไกการบริหารราชการอย่างเป็นทางการนั้น 
มักจะอาศัยหน่วยพ้ืนที่ระดับภูมิภาคดังกล่าว เป็นฐานในการจัดโครงสร้างการบริหารงานยุติธรรมนอก
ศูนย์กลางไปในเวลาเดียวกันด้วย ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละหน่วยพ้ืนที่จะมีการจัดตั้งศาลประจ าพ้ืนที่ระดับ
ภูมิภาค ดังเช่นศาลจังหวัด (courts of the provinces) เป็นองค์กรที่อยู่ในโครงสร้างล าดับชั้นของฝ่ายตุลา
การระดับชาติ มีเขตอ านาจพิพากษาคดีเฉพาะที่เกิดขึ้นภายในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดตนเองเท่านั้น  

ด้วยเหตุที่รัฐเดี่ยวมีการจัดโครงสร้างการปกครองแบบรวมศูนย์อ านาจในระดับสูง โดยเฉพาะเมื่อ
เปรียบเทียบกับโครงสร้างแบบสหพันธรัฐ อ านาจการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจ าหน่วยบริหาร
พ้ืนที่ระดับภูมิภาคในรัฐเดี่ยวจึงมีลักษณะเป็นอ านาจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดในส่วนกลาง
เท่านั้น ดังนั้น ค าสั่งหรือการตัดสินใจของผู้บริหารสูงสุดภายในหน่วยบริหารงานนอกศูนย์กลาง เช่น ค าสั่งของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นต้น จึงสามารถถูกเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยค าสั่งของรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีใน
ฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารได้เสมอ ในท านองเดียวกัน ค าพิพากษาของศาลที่มีเขตอ านาจพิจารณาคดีในพ้ืนที่
ระดับภูมิภาค เช่น ศาลจังหวัด เป็นต้น ก็ไม่ใช่ค าพิพากษาที่มีผลเป็นที่สุด เพราะสามารถยื่นอุทธรณ์ขึ้นไปยัง
ศาลในระดับที่เหนือกว่าได้ ค าพิพากษาของศาลจังหวัดจึงสามารถถูกหักล้างหรือเปลี่ยนแปลงโดยค าพิพากษา
ของศาลสูงสุดในระดับชาติหรือศาลฎีกาได้ (Kelsen, 1949: 313-314) 

 
กิจกรรม 2.1.2  
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เร่ืองที ่2.1.3  

รัฐบำลระดับชำติและหน่วยกำรปกครองท้องถิ่น 

1.3 รัฐบำลระดับชำติและหน่วยกำรปกครองท้องถิ่น 

การเข้าใจลักษณะเฉพาะและความแตกต่างระหว่างโครงสร้างของรัฐในรูปแบบสหพันธรัฐและรัฐเดี่ยว
นั้น มีความส าคัญต่อการศึกษาการปกครองท้องถิ่น เนื่องจากบริบทด้านโครงสร้างการปกครองระดับชาติที่
แตกต่างกันนี้ มีผลให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นในประเทศที่เป็นสหพันธรัฐและรัฐเดี่ยว มีสถานะทาง
รัฐธรรมนูญในลักษณะแตกต่างกัน อีกท้ังยังมีแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลในส่วนกลางและหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นในลักษณะแตกต่างกันด้วย ฉะนั้น ในหัวข้อนี้จึงมุ่งท าความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่าง
ปัจจัยด้านรูปแบบการจัดโครงสร้างของรัฐ กับสถานะของหน่วยการปกครองท้องถิ่น ซึ่งปรากฏผ่านรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลระดับชาติและหน่วยการปกครองท้องถิ่นในลักษณะที่แตกต่างกัน 

ประเทศที่มีรูปแบบสหพันธรัฐนั้น มีโครงสร้างระบอบการปกครองที่แบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ 
โครงสร้างการปกครองระดับชาติหรือระดับสหพันธ์ และโครงสร้างการปกครองระดับมลรัฐ กระบวนการใช้
อ านาจสูงสุดทางการเมืองโดยองค์กรที่อยู่ในโครงสร้างแต่ละส่วนนั้น ถูกก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญระดับชาติหรือ
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ และรัฐธรรมนูญมลรัฐ ตามล าดับ ด้วยเหตุที่มลรัฐแต่ละแห่งที่ประกอบกันขึ้นเป็น
สหพันธรัฐ ต่างมีอ านาจสูงสุดในการด าเนินกิจกรรมการปกครองภายในอาณาเขตของตนเอง ตามอ านาจที่
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์รับรองไว้ ฉะนั้น หน่วยการปกครองท้องถิ่นในประเทศที่มี รูปแบบสหพันธรัฐ จึงมี
สถานะทางกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญมลรัฐแต่ละแห่ง เมื่อมลรัฐแต่ละแห่งมีอ านาจในการตรากฎหมายระดับ
มลรัฐเพ่ือใช้บังคับควบคุมเกี่ยวกับการบริหารกิจการสาธารณะในระดับท้องถิ่นได้โดยตรง (state laws) ในแต่
ละมลรัฐจึงอาจมีการจัดระบบการปกครองท้องถิ่น และมีรูปแบบหน่วยการปกครองท้องถิ่นแตกต่าง
หลากหลายกันไป 

ในประเทศท่ีมีรูปแบบสหพันธรัฐนั้น หน่วยการปกครองท้องถิ่นมีสถานะเป็นหน่วยการปกครองที่ได้รับ
การจัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญของมลรัฐนั้น ๆ ด้วยเหตุนี้ นอกจากในแต่ละมลรัฐจะมีความเป็น
อิสระในการจัดโครงสร้างระบบการปกครองท้องถิ่น ภายในอาณาเขตการปกครองของตนเองในลักษณะ
แตกต่างกันไปแล้ว การก ากับดูแลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของ
รัฐธรรมนูญสหพันธ์ ยังเป็นหน้าที่ของรัฐบาลระดับมลรัฐแต่ละแห่งด้วย หากพิจารณาจากมุมมองของหน่วย
การปกครองท้องถิ่นแล้ว ทั้งรัฐบาลระดับมลรัฐและรัฐบาลสหพันธ์หรือรัฐบาลระดับชาติ ล้วนแต่มีฐานะเป็น 
"รัฐบาลส่วนกลาง" (central governments) ส าหรับประชาชนในท้องถิ่นของตน ดังนั้น ในประเทศที่มีระบบ
สหพันธรัฐจึงไม่เรียก "รัฐบาลมลรัฐ" ว่าเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่น ( local governments) เพราะเป็น
องค์กรที่ใช้อ านาจสูงสุดของมลรัฐในการปกครองเหนือประชาชนในชุมชนท้องถิ่นทั่วทั้งพ้ืนที่ของมลรัฐ 
(Humes, 1959: 1-2) 
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ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าหน่วยการปกครองระดับมลรัฐแต่ละแห่ง ดังเช่นมลรัฐใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (federal states) หรือแคว้น (Länder) ในประเทศเยอรมนี หรือรัฐ (contons) ใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้น ไม่ถือว่าเป็น “หน่วยการปกครองท้องถิ่น” หากมีสถานะเป็นหน่วยการปกครอง
ระดับกึ่งกลางระหว่างระดับชาติกับระดับท้องถิ่น (meso level) มีบทบาทส าคัญในฐานะกลไกจัด
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลระดับชาติกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นตามหลักการสหพันธรัฐนิยม 
(federalism) มลรัฐมีสถานะเป็นหน่วยการปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ ซึ่งมีระดับการกระจาย
อ านาจทางการเมืองอย่างสูง คือรับรองอ านาจสูงสุดของทุกมลรัฐในการจัดท ารัฐธรรมนูญ เพ่ือจัดโครงสร้าง
ภายในระบบการเมืองการปกครองของตนเอง มีองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้งของ
พลเมืองในมลรัฐโดยตรง และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจบริหารกิจการสาธารณะ ภายใต้อ านาจหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศและกฎหมายระดับชาติ ฉะนั้น ในประเทศสหพันธรัฐ การจัดโครงสร้าง
ระบบการปกครองท้องถิ่น หรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองท้องถิ่น จึงถือเป็นกิจการภายใน
ของมลรัฐแต่ละแห่งโดยตรง (Wollmann, 2003: 596) 

ในขณะที่ประเทศที่มีรูปแบบรัฐเดี่ยวนั้น มีการจัดโครงสร้างการกระจายอ านาจในทางการบริหาร จาก
รัฐบาลระดับชาติไปยังหน่วยบริหารงานนอกศูนย์กลาง ซึ่งเป็นหน่วยบริหารงานในพ้ืนที่ระดับภูมิภาคเท่านั้น 
อ านาจสูงสุดทางการเมืองทั้งหมดรวมศูนย์อยู่ที่องค์กรกรของรัฐในระดับชาติ แม้จะมีการจัดตั้งหน่วย
บริหารงานระดับภูมิภาคข้ึนในโครงสร้างก่ึงกลางของรัฐ คืออยู่ถัดจากรัฐบาลระดับชาติและอยู่เหนือกว่าหน่วย
การปกครองท้องถิ่น แต่หน่วยบริหารงานระดับภูมิภาคในประเทศที่เป็นรัฐเดี่ยวนั้น ก็ไม่อาจเทียบเคียงได้กับ
หน่วยการปกครองระดับมลรัฐในประเทศที่เป็นสหพันธรัฐ เพราะมีสถานะทางรัฐธรรมนูญเป็นเพียงหน่วย
บริหารภายใต้โครงสร้างการบังคับบัญชาของรัฐบาลระดับชาติ อีกท้ังอ านาจหน้าที่ของหน่วยบริหารงานระดับ
ภูมิภาค ก็เป็นเพียงอ านาจส่วนที่ได้รับการแบ่งมาจากอ านาจของหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลางภายใต้ระบบ
การมอบอ านาจทางการบริหารเท่านั้น  

ในประเทศที่มีรูปแบบรัฐเดี่ยวนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลระดับชาติ หน่วยบริหารระดับภูมิภาค 
และหน่วยการปกครองท้องถิ่น มักได้รับการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยการรับรอง
ความเป็นอิสระในการปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่น ( local autonomy) ซึ่งมักปรากฏใน
รัฐธรรมนูญสมัยใหม่ ที่มีการผสมผสานแนวคิดเรื่องการจัดโครงสร้างรัฐแบบกระจายอ านาจเข้ากับแนวคิด
ประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น นั่นคือ รัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติให้องค์กรปกครองระดับท้องถิ่นที่มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ มีสภาท้องถิ่นท าหน้าที่สร้างกฎเกณฑ์ทางกฎหมายระดับ
ท้องถิ่นขึ้นมาใช้บังคับได้ด้วยตนเอง (local, decentralized self-government) เช่น หน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นในรูปเทศบาล ซึ่งประกอบด้วยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เป็นต้น 

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลระดับชาติกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นในประเทศท่ีมีรูปแบบรัฐเดี่ยว จึง
มีลักษณะเป็นความสัมพันธ์บนฐานของหลักการกระจายอ านาจทางการบริหารจากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดความสัมพันธ์ดังกล่าวมักอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมาย
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ที่รัฐสภาได้บัญญัติขึ้นโดยเฉพาะ เช่น กฎหมายว่าด้วยการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
มีผลผูกพันให้หน่วยงานของรัฐในส่วนกลางทั้งหลายต้องด าเนินการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่และทรัพยากรที่
เกี่ยวข้องไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ตามกรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด เป็น
ต้น โดยทั่วไปแล้ว ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงต่าง ๆ ตามหลักการ
กระจายอ านาจทางการบริหารนั้น มักจ ากัดเฉพาะเรื่องที่เก่ียวข้องกับกิจการอันเป็นผลประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นโดยตรง เช่น การจัดบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยสาธารณะ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น  

ในขณะที่อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่องค์กรปกครองได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานของรัฐใน
ส่วนกลางนั้น มักจ ากัดเฉพาะอ านาจในการสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมายที่มีผลใช้บังคับเฉพาะกิจกรรมหรือ
เฉพาะกลุ่มคนบางกลุ่ม (individual norms) เท่านั้น อาทิ ผู้มีภูมิล าเนาในเขตเทศบาล ผู้ประกอบกิจการธุรกิจ
ในเขตเทศบาล เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้สภาท้องถิ่นจะได้รับอ านาจให้ประกาศกฎเกณฑ์ทางกฎหมายในเรื่อง
ที่อยู่ใต้เขตอ านาจตัดสินใจโดยอิสระของตนเองได้ แต่ก็มักจะต้องอยู่ภายใต้กรอบที่กฎหมายทั่วไปของ
ส่วนกลางก าหนดไว้ คือเป็นข้อบัญญัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมายที่รัฐสภาได้ตราขึ้น และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในระดับเหนือกว่าเสมอ เช่น การก ากับดูแลการตัดสินใจทางการบริหารหรือการ
ตราข้อบัญญัติท้องถิ่นของหน่วยการปกครองระดับเทศบาลโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาล
ภายในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริหารงานระดับภูมิภาคแต่ละแห่ง หรือการก ากับดูแลโดยหน่วยงานในระดับ
ภูมิภาคซึ่งเป็นตัวแทนของกระทรวงที่มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

 

 
กิจกรรม 2.1.3  

 
 
 
 

แนวตอบกิจกรรม 2.1.3 
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เรื่องที่ 2.1.4  

หน่วยงำนภำครัฐในพื้นท่ี และหน่วยกำรปกครองท้องถิ่น 

1.4 หน่วยงำนภำครัฐในพื้นที่ และหน่วยกำรปกครองท้องถิ่น 

การศึกษาการปกครองท้องถิ่นในมิติความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ผู้ศึกษาควรมี
ความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง “หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่จัดท าบริการสาธารณะในพ้ืนที่ระดับ
ท้องถิ่น” (local authorities) กับ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (local governments) เป็นพ้ืนฐาน 
เนื่องจากในความเป็นจริงแล้ว ในพ้ืนที่ระดับท้องถิ่นซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละแห่งนั้น ยังมีองค์กรภาครัฐที่เป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงต่าง ๆ ตั้งประจ าอยู่ ในพ้ืนที่ หรือมีการส่ง
เจ้าหน้าที่ภาคสนามปฏิบัติภารกิจแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ท้องถิ่นทั่วประเทศอยู่ด้วย ฉะนั้น การ
บริหารกิจการสาธารณะในระดับท้องถิ่น จึงมิได้หมายความถึงเฉพาะบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรระดับท้องถิ่นในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายด้วย 

หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่จัดท าบริการสาธารณะในระดับท้องถิ่น คือ หน่วยบริหารงานในพ้ืนที่ 
(field administration) ซึ่งกระทรวงต่าง ๆ ได้จัดตั้งขึ้นกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือเป็นการ
สร้างหลักประกันว่า การท างานของกลไกการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับต่าง ๆ จะได้รับการก ากับ
และควบคุมให้ด าเนินไปในทิศทางตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดไว้ และสอดคล้องกับมาตรฐานและระเบียบที่
หน่วยงานต่าง ๆ ในส่วนกลางได้ตั้งขึ้น สาเหตุที่หน่วยงานของรัฐในส่วนกลางต้องจัดตั้งระบบบริหารงานใน
พ้ืนที่ขึ้นทั่วประเทศนั้น เกี่ยวข้องกับเหตุผลในหลายมิติ ได้แก่ ความจ าเป็นในการมีหน่วยบริการที่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายภารกิจของกระทรวง การมีหน่วยงานก ากับดูแลกลไกการน านโยบายและแผนงานของ
รัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดเอกภาพ รวมถึงการมีกลไกสื่อสารสั่งการและรายงานระหว่างกระทรวงกับเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการในระดับพื้นท่ี (Goodrick, 1949; Fesler, 1949, 1964; Smith, 1985) 

การจัดตั้งหน่วยงานในพ้ืนที่ของส่วนราชการส่วนกลาง บางกรณีวางอยู่บนความจ าเป็นที่ต้องมีหน่วย
บริการที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ บางกรณีการด าเนินภารกิจหลัก
ของกระทรวงต่าง ๆ จ าเป็นต้องมีหน่วยให้บริการตั้งกระจายอยู่ในท้องถิ่น เพ่ือเป็นจุดติดต่อกับสาธารณชน
และกลุ่มผู้รับบริการโดยตรง และเพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงต่าง ๆ สามารถตอบสนองต่อปัญหา
หรือความต้องการของผู้คนในพ้ืนที่ในเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงที่มี
ภารกิจในการจัดท าบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ จ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถปฏิบัติงานโดยเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการในพ้ืนที่ระดับท้องถิ่นอยู่ทั่วประเทศ เช่น กลุ่มผู้รับบริการสาธารณสุข กลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มผู้เลี้ยงปศุสัตว์ กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เป็นต้น 
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ในบางกรณีส านักงานในระดับพ้ืนที่มิได้ท าหน้าที่ด าเนินกิจกรรมที่เป็นการให้บริการแก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย แต่ได้รับมอบหมายอ านาจจากหน่วยงานส่วนกลางให้ท าหน้าที่ตรวจติดตามการท างานของ
องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรและหน่วยงาน
เหล่านั้นเป็นตามระเบียบและมาตรฐาน โดยท าหน้าที่ให้ก ากับให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ส่วนกลางก าหนด
ขึ้น  ตลอดจนให้ค าชี้แนะในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารภารกิจให้บรรลุตามมาตรฐานและระเบียบที่ก าหนดไว้ 
เจ้าหน้าที่ที่ประจ าในส านักงานที่ท าหน้าที่ตรวจติดตามและก ากับการท างานของหน่วยงานและองค์กรอ่ืน ๆ 
ในพ้ืนที่ มักเป็นบุคลาการจากกระทรวงหรือหน่วยงานส่วนกลางในสายงานที่ต้องอาศัยความช านาญและทักษะ
ความเชี่ยวชาญในทางเทคนิคเฉพาะ เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี 
ผู้เชี่ยวชาญด้านโยธาธิการ เป็นต้น 

หน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับมาตรฐานและให้ค าแนะน าทางเทคนิควิชาการแก่หน่วยงานต่าง  ๆ ที่มี
ปฏิบัติภารกิจเฉพาะด้านในพ้ืนที่ มักจะมีบทบาทเกี่ยวข้องการก าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยตรง ในฐานะตัวแสดงที่มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลให้องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ น ากรอบ
นโยบายของรัฐบาลและมาตรฐานการปฏิบัติที่กฎหมายก าหนดไว้มาปฏิบัติให้บรรลุผลในพ้ืนที่ เช่น การก ากับ
กระบวนการจัดท าผังเมืองรวมและการใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ้ืนที่ระดับภาค เป็นต้น นอกจากนี้ การก ากับดูแลการด าเนินภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
หน่วยงานระดับพ้ืนที่ในสังกัดของกระทรวงต่าง ๆ ยังรวมถึงการท าหน้าที่คนกลางในการหาข้อยุติกรณีความ
ขัดแย้งระหว่างองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
กระทรวงนั้น ๆ ในพื้นที่อีกด้วย 

ในบริบทการจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของไทย การจัดตั้งหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่
จัดท าบริการสาธารณะในพ้ืนที่ระดับท้องถิ่น เคยปรากฏให้เห็นชัดเจนในรูปหน่วยงานราชการที่ตั้งส านักงาน
ประจ าในพื้นที่แต่ละอ าเภอหรือต าบล โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติภารกิจแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ในระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ อาทิ เกษตรต าบล ปศุสัตว์ต าบล สถานีอนามัย รวมไปถึงสุขาภิบาลต าบล หาก
พิจารณาในบริบทนี้  หน่วยพ้ืนที่ ระดับต าบลมีฐานะเป็นหน่วยพ้ืนที่ ของกลไกการบริหารราชการ 
(administrative area) แม้หน่วยงานเหล่านี้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดท าบริการสาธารณะแก่
ประชาชนในพ้ืนที่ระดับต าบล แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่น หากเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกลไก
การบริหารงานในพ้ืนที่ศูนย์กลางของรัฐบาลระดับชาติ เพราะมิได้มีสถานะเป็นองค์กรระดับท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้น
ตามหลักการปกครองตนเองของประชาชน (local self-government) บนฐานของกระบวนการประชาธิปไตย
ในระดับท้องถิ่น (local democracy)1  

                                                 
1 หลักการจัดจัดสรรอ านาจในการบริหารงานภาครัฐโดยผ่านกลไกการจัดแบ่งหน่วยงานตามภารกิจและกลไกการจัด

หน่วยบริหารพื้นที่ (functional and areal channels) ดู Hume IV (1991) กระบวนการประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นซึ่ง
เป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ ดู Sisk (2011). 
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หน่วยการปกครองท้องถิ่น (local government) คือ หน่วยการปกครองที่มีสถานะต่ ากว่าองค์กรที่ใช้
อ านาจสูงสุดของรัฐ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือดูแลรับผิดชอบอาณาเขตพ้ืนที่แต่ละหน่วย  (infra-sovereign 
geographic units) ซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นดินแดนของประเทศที่เป็นรัฐเดี่ยว หรือเขตพ้ืนที่การปกครองของ
มลรัฐแต่ละแห่งในประเทศที่เป็นสหพันธรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมายรวมตั้งแต่หน่วยการปกครองใน
โครงสร้างระดับกึ่งกลาง (intermediate units) เช่น หน่วยการปกครองระดับจังหวัด (provinces) หรือหน่วย
การปกครองที่มีชื่อเรียกอ่ืน ๆ ไปจนถึงหน่วยการปกครองระดับพ้ืนฐาน (basic units) เช่น เทศบาล และ
หน่วยที่มีชื่อเรียกอ่ืน ๆ (Humes, 1959: 2) 

หน่วยการปกครองท้องถิ่นมีลักษณะบางประการคล้ายกับหน่วยการปกครองของรัฐในระดับอื่น ๆ คือ 
(Humes, 1959: 2) แต่ละหน่วยย่อมมีอาณาเขตพ้ืนที่รับผิดชอบที่ก าหนดไว้ชัดเจนตายตัว มีประชากรที่ต้อง
ดูแลรับผิดชอบจ านวนหนึ่ง มีการจัดตั้งองค์การที่เป็นทางการและด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีอ านาจหน้าที่
ตามกฎหมายในการด าเนินกิจการสาธารณะต่าง ๆ และใช้อ านาจสาธารณะในพ้ืนที่ของตนโดยเฉพาะ 
โดยทั่วไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักมีสถานะเป็นนิติบุคคล คือสามารถท านิติกรรมหรือสัญญากับองค์กร
อ่ืน ๆ ได้ตามกฎหมาย รวมทั้งสามารถยื่นฟ้องร้องคดีหรือตกเป็นผู้ถูกฟ้องคดีต่อศาลได้ นอกจากนี้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังสามารถจัดเก็บภาษีส าหรับเป็นรายได้จากภายในพ้ืนที่ และมีความเป็นอิสระในการ
บริหารงบประมาณของตนเอง 

ลักษณะส าคัญที่ชี้ขาดว่าองค์กรทางการปกครองหนึ่ง ๆ มีสถานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่น
หรือไม่ ก็คือ การเป็นองค์กรที่มีอ านาจทางการปกครองตนเองตามที่องค์กรซึ่งใช้อ านาจสูงสุด คือองค์กรนิติ
บัญญัติระดับชาติ ได้ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เช่น อ านาจหน้าที่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น 
หรือกฎหมายระดับชาติว่าด้วยการจัดบริการสาธารณะ เป็นต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมไม่มีอ านาจใด
ที่มีลักษณะของอ านาจอธิปไตยของรัฐอยู่ในตัวเอง แม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีเขตอ านาจหน้าที่ตามที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง แต่ก็ไม่ถือว่าอ านาจตามรัฐธรรมนูญของประชาชนในท้องถิ่นเป็นการใช้
อ านาจสูงสุดในการปกครองตนเองโดยอิสระ หากเป็นเพียงอ านาจในส่วนที่ได้รับการจัดสรรให้อยู่ภายใต้การ
ตัดสินใจโดยอิสระของสภาท้องถิ่น ซึ่งส่วนที่แยกต่างหากจากการใช้อ านาจทางการปกครองของรัฐบาล
ระดับชาติเท่านั้น ฉะนั้น การด าเนินกิจการสาธารณะในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่
รัฐธรรมนูญได้รับรองความเป็นอิสระในการตัดสินใจไว้นั้น ก็ยังคงต้องอยู่ภายใต้กฎหมายระดับชาติและการ
ก ากับดูแลของรัฐบาลเสมอ 

โดยนัยนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (local government) ก็คือ หน่วยการปกครองที่มีอ านาจ
รับผิดชอบอาณาเขตพ้ืนที่ท้องถิ่นหนึ่ง ๆ ซึ่งเกิดจากการแบ่งพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศที่เป็นรัฐเดี่ยว หรือพ้ืนที่
ทั้งหมดของมลรัฐแต่ละแห่งในประเทศที่เป็นสหพันธรัฐ ออกเป็นหน่วยพ้ืนที่ย่อย ๆ ตามลักษณะภูมิศาสตร์
ประชากร สภาพเศรษฐกิจสังคม และแบบแผนการกระจายตัวของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
จัดท าบริการสาธารณะต่าง ๆ แก่ประชาชนผู้อาศัยอยู่ภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ (Humes, 1959: 
3)  หากพิจารณาในความหมายเฉพาะเจาะจงเช่นนี้ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ย่อมไม่รวมถึงองค์กรของ
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รัฐประเภทต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นประจ าในพ้ืนที่ระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐบาลส่วนกลางที่ตั้งขึ้นเพ่ือ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ดังเช่นส านักงานระดับพ้ืนที่ซึ่งกระทรวงต่าง ๆ ตั้งขึ้นเพ่ือส่ง
บุคลากรมาปฏิบัติภารกิจด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะในพ้ืนที่นั้น ๆ หรือองค์กรที่มีกฎหมายก าหนดให้จัดตั้งขึ้น
เพ่ือด าเนินภารกจิของรัฐในระดับท้องถิ่น ดังได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 

การศึกษาการปกครองส่วนท้องถิ่นในเชิงเปรียบเทียบ เมื่อกล่าวถึง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จะ
หมายความถึงหน่วยการปกครองระดับท้องถิ่น (local units) ที่มีลักษณะพ้ืนฐาน 2 ประการ ดังต่อไปนี้  
(Humes, 1959: 3) ประการแรก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์การสาธารณะระดับท้องถิ่นที่มีภารกิจ
หน้าที่หลากหลายด้านในตัวเอง (general purpose local government) กล่าวคือ เป็นองค์กรที่รัฐจัดตั้งขึ้น
เพ่ือด าเนินภารกิจทั่วไปในพ้ืนที่หนึ่ง ๆ โดยด าเนินกิจการสาธารณะด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนภายในอาณาเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ เช่น การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยสาธารณะ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
บริการสาธารณสุขมูลฐาน การรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน การพัฒนาภูมิทัศน์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภายใน
ชุมชน เป็นต้น ฉะนั้น การมีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบภารกิจภายใต้เป้าประสงค์ท่ีหลากหลายในตัวเอง จึงท าให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างจากหน่วยงานของรัฐระดับท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินภารกิจด้านใดด้านหนึ่ง
เป็นการเฉพาะ (special-purpose local units) หรือมีหน้าที่ด าเนินกิจการสาธารณะโดยจ ากัดเฉพาะบาง
กิจกรรมเท่านั้น  

ประการที่สอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์การสาธารณะระดับท้องถิ่นที่ท าหน้าที่ในฐานะ
องค์กรตัวแทนของประชาชนในพ้ืนที่  (representative local government) กล่าวคือ เป็นหน่วยการ
ปกครองที่มีโครงสร้างภายในประกอบด้วยองค์กรผู้แทนของประชาชนหลากหลายกลุ่มภายในพ้ืนที่นั้น ๆ โดย
อาจมีองค์กรผู้แทนเพียงองค์กรเดียว อาทิ สภาท้องถิ่น หรือมากกว่าหนึ่งองค์กรก็ได้ เช่น มีทั้งสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง เป็นต้น สมาชิกขององค์กรผู้แทนมีที่มาจากกระบวนการเลือกตั้ง
ระดับท้องถิ่นตามกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ โดยอาจมาจากการเลือกตั้งโดยตรงโดยพลเมืองในท้องถิ่นนั้น ๆ 
หรือการเลือกตั้งโดยอ้อมของประชาชนก็ได้ ฉะนั้น การตัดสินใจทางการบริหารที่ด าเนินการโดยองค์กรผู้แทน 
จึงท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างจากหน่วยงานของรัฐบาลที่มีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการสาธารณะใน
ระดับท้องถิ่น  โดยไม่มี องค์กรผู้ แทนของประชาชนใน พ้ืนที่ เป็นผู้ ใช้อ านาจตัดสินใจ ( local non-
representative governments) หรือแม้จะมีองค์กรผู้แทนของประชาชนหลากหลายกลุ่มอยู่ในโครงสร้างการ
บริหาร แต่ผู้แทนเหล่านั้นก็ไม่มีอ านาจตามกฎหมายในการตัดสินใจทางปกครองโดยตรง 

การพิจารณาลักษณะส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแง่การมีองค์กรผู้แทนท าหน้าที่ตัดสินใจ
ทางการปกครองในพ้ืนที่นั้น น ามาสู่การนิยามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะเจาะจงว่าเป็น “การ
ปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่น” (local self-government) ตรงกันข้ามกับองค์กรที่ใช้อ านาจทาง
ปกครองในระดับท้องถิ่นโดยไม่มีองค์กรผู้แทนของประชาชนในพ้ืนที่ หรือแม้จะมีโครงสร้างการบริหารที่
ประกอบด้วยผู้แทนของคนกลุ่มต่าง ๆ ในพ้ืนที่ แต่ก็ไม่มีอ านาจตัดสินใจโดยอิสระภายใต้เจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจัดเป็น “การปกครองท้องถิ่นโดยรัฐ” (local State government) หมายถึง การ
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ปกครองพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศหนึ่ง ๆ โดยรัฐแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นขึ้น ( local agents) เพ่ือดูแล
กิจการสาธารณะในแต่ละเขตท้องที่ ปฏิบัติหน้าที่โดยรับผิดชอบขึ้นตรงต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานในส่วนกลาง 
องค์กรที่ใช้อ านาจทางปกครองต่อประชาชนในท้องถิ่นประเภทนี้ จึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบการรวมศูนย์
อ านาจที่ส่วนกลาง มิใช่หน่วยการปกครองท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเองแต่อย่างใด (Humes, 1959: 3) 

ส่วนการปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่นนั้น หมายถึง การปกครองพ้ืนที่ส่วนต่าง ๆ ทั้งหมด
ของประเทศหนึ่ง ๆ โดยรัฐได้จัดตั้งองค์กรปกครองระดับท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยอิสระของประชาชน
ภายในพ้ืนที่นั้น ๆ ขึ้น เป็นองค์กรที่ได้รับมอบหมายให้มีอ านาจตัดสินใจในตัวเองระดับหนึ่ง คือมีหน้าที่
รับผิดชอบด าเนินภารกิจต่าง ๆ ตามกฎหมาย และมีดุลยพินิจในการตัดสินใจบริหารกิจการสาธารณะภายใน
พ้ืนที่ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมสั่งการของหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายเหนือกว่า
ตลอดเวลา การปกครองตนเองจึงมีนัยถึงความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้อ านาจ
ด าเนินภารกิจหน้าที่ และใช้ดุลยพินิจตัดสินใจด าเนินกิจการสาธารณะในพื้นที่ได้ในระดับหนึ่ง ความเป็นอิสระ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ เรียกอีกอย่างว่า "ความเป็นอิสระในการปกครองตนเองของชุมชนท้องถิ่น" 
(communal autonomy) ซึ่งอาจมีระดับมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โดยขึ้นอยู่กับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายระดับชาติ (Humes, 1959: 4) 

กล่าวโดยสรุป ลักษณะส าคัญที่ใช้ชี้ขาดถึงความแตกต่างระหว่าง "หน่วยการปกครองท้องถิ่นโดยรัฐ" 
และ "หน่วยการปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่น" ก็คือ การมีองค์กรผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนท าหน้าที่ใช้อ านาจการปกครองในพ้ืนที่นั้น ๆ (representative governing organs) ทั้งนี้ ค าว่า 
“รัฐ” ในค าจ ากัดความ "การปกครองท้องถิ่นโดยรัฐ" นั้น มีความหมายได้ทั้ง "รัฐบาลระดับชาติ" และ "รัฐบาล
มลรัฐ" ดังนั้น ในประเทศที่เป็นสหพันธรัฐ จึงการปกครองท้องถิ่นโดยรัฐจึงอาจหมายถึงกลไกระดับท้องถิ่นที่
เป็นการใช้อ านาจทางปกครองโดยรัฐบาลมลรัฐหรือรัฐบาลสหพันธ์ก็ได้ ส่วนค าว่า "การปกครองตนเองโดย
ประชาชนในท้องถิ่น" หมายถึงหน่วยการปกครองที่ใช้อ านาจโดยอยู่ภายใต้ขอบเขตและเงื่อนไขที่รัฐสภาใน
ฐานะองค์กรที่ใช้อ านาจสูงสุดของรัฐได้ก าหนดไว้  

ที่ส าคัญคือ หน่วยการปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ต้องมีองค์กรผู้แทนที่มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนในพ้ืนที่นั้นเป็นผู้ใช้อ านาจทางการปกครองโดยตรง มิใช่เพียงองค์กรที่ใช้อ านาจทาง
ปกครองในระดับท้องถิ่น โดยมีผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายอ านาจจากรัฐบาลส่วนกลางให้
สามารถท าหน้าที่ตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับกิจการสาธารณะในพ้ืนที่ท้องถิ่นแห่งนั้นด้วยตัวเองได้อย่างกว้างขวาง 
หรือแม้ว่าจะมีองค์กรผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในพ้ืนที่อยู่ภายในโครงสร้างองค์การอย่างเป็น
ทางการ แต่องค์กรผู้แทนนั้นกลับไม่มีอ านาจตัดสินใจได้ด้วยตัวเองอย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ องค์กรที่ใช้
อ านาจทางปกครองในระดับท้องถิ่นที่ไม่มีองค์กรที่มาจากผู้แทนของประชาชนหลากหลายกลุ่มในพ้ืนที่ แต่มี
หัวหน้าฝ่ายบริหารหรือผู้น าองค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น "ผู้แทน" ของประชาชนในพ้ืนที่นั้น ๆ เช่น ผู้น า
ชุมชนตามวัฒนธรรมดั้งเดิม ผู้น าทางจิตวิญญาณ เป็นต้น ก็ไม่นับว่ าเป็นหน่วยการปกครองตนเองของ
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ประชาชนในท้องถิ่น เพราะต าแหน่งดังกล่าวมิได้มาจากกระบวนการเลือกตั้งตามหลักประชาธิปไตยในระดับ
ท้องถิ่น 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ หน่วยการปกครองระดับท้องถิ่นที่ประกอบด้วยองค์กรผู้แทนที่มา
จากการเลือกตั้งของประชาชนหลากหลายกลุ่มในพ้ืนที่ และเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือภายใต้เป้าประสงค์ใน
การด าเนินกิจการสาธารณะเป็นการทั่วไปภายในพ้ืนที่ จึงเรียกอีกอย่างว่า "หน่วยการปกครองโดยผู้แทนของ
ประชาชนในท้องถิ่น" ส่วนหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่ไม่มีองค์กรผู้แทนของประชาชนในท้องถิ่นนั้น หมายถึง
หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่ไม่มีองค์กรผู้แทนของประชาชนในท้องถิ่นและด าเนินภารกิจเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง 
ซึ่งเป็นเพียงหน่วยงานที่รัฐจัดตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินภารกิจเฉพาะภายในหน่วยพ้ืนที่ทางการปกครองในระดับ
ท้องถิ่น จึงต่างจากหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่รัฐจัดตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินภารกิจทั่วไปในด้านต่าง ๆ ขนานไปกับ
การจัดบริการสาธารณะระดับชาติของรัฐบาลซึ่งมีขอบเขตความรับผิดชอบทั่วทั้งประเทศ 

 

 
กิจกรรม 2.1.4  

 
 
 
 

แนวตอบกิจกรรม 2.1.4 
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ตอนท่ี 2.2  
ข้อถกเถียงว่ำด้วยกำรจัดโครงสร้ำงและสัมพันธภำพระหว่ำงองค์กรทำง
ปกครองภำยในรัฐ  
 

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนท่ี 2.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

  หัวเร่ือง 
  2.2.1 ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นในมิติการจัดสรรอ านาจทางการปกครองภายในรัฐ 
  2.2.2 ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นในมิติประสิทธิภาพของการจัดบริการสาธารณะ 
  2.2.3 ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นในมิติกระบวนการประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น 
   

 แนวคดิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 วตัถุประสงค์ 
          เมื่อศึกษาตอนที่ 2.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
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2. ข้อถกเถียงว่ำด้วยกำรจัดโครงสร้ำงและสัมพันธภำพระหว่ำงองค์กรทำงปกครองภำยในรัฐ 

 

ในกระบวนการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่นั้น “การรวมศูนย์อ านาจที่ส่วนกลาง” (Centralization) เป็น
เงื่อนไขส าคัญในการยืนยันถึงการมีอธิปไตยของรัฐเหนือดินแดนและประชากร ดังจะเห็นได้ชัดเจนว่า 
พัฒนาการของรัฐสมัยใหม่ในตะวันตกโดยเฉพาะในภาคพ้ืนยุโรปนั้น มีจุดเริ่ มต้นจากการปฏิเสธโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ทางอ านาจและระเบียบการปกครองตามจารีตยุคกลาง ซึ่งวางอยู่บนฐานโครงสร้างการปกครองที่
ยึดโยงอ านาจปกครองรัฐเข้ากับอ านาจของศาสนจักร และความสัมพันธ์ทางอ านาจในโครงสร้างล าดับชั้นใน
ระบบฟิวดัล (Feudal) (ดู Friedrich, 1968: Chapter 1) 

รัฐสมัยใหม่ที่ก่อรูปขึ้นภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ก็คือ ระบอบการปกครองที่รวมศูนย์
อ านาจสูงสุดในการปกครองเหนือดินแดนและประชากรของประเทศไว้ที่กษัตริย์ การมีรัฐบาลระดับชาติที่มี
อ านาจสูงสุดนี้ เป็นผลจากกระบวนการสร้างความเป็นเอกภาพในการปกครองเหนือประชาชน ในชาติ 
(National unification) โดยล้มเลิกระบบการถือครองอ านาจปกครองหัวเมืองโดยอิสระของบรรดาขุนนางเจ้า
ที่ดินทั่วประเทศ และรวมศูนย์อ านาจการปกครองเหนือราษฎรทั้งปวง โดยเฉพาะอ านาจในการออกกฎหมาย 
การบังคับใช้กฎหมาย และการจัดเก็บภาษีไว้ที่รัฐบาลในเมืองหลวงเท่านั้น  

พัฒนาการของรัฐสมัยใหม่ในยุโรปตะวันตกจึงมีลักษณะส าคัญอยู่ที่การรวมศูนย์อ านาจบังคับของรัฐ
ทั้งหมดไว้ที่รัฐบาลของกษัตริย์ โดยผ่านการสถาปนากองทัพแห่งชาติที่มีระบบทหารประจ าการถาวร การจัด
โครงสร้างการบริหารราชการแบบรวมศูนย์โดยมีระบบข้าราชการประจ าตามสายวิชาชีพ การพัฒนาระบบภาษี
แห่งชาติที่มีประสิทธิผลในการจัดเก็บรายได้ของรัฐ ตลอดจนการขยายกลไกของรัฐในการบังคับใช้กฎหมาย
และการจัดบริการสาธารณะไปยังพ้ืนที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ พัฒนาการในขั้นถัดมา ก็คือ การ
เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองแบบราชาธิปไตยอ านาจสมบูรณ์มาสู่ระบอบการปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญ 
(Constitutional government) โดยการสถาปนารัฐธรรมนูญขึ้นเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ และจัดตั้ง
องค์กรนิติบัญญัติระดับชาติขึ้น เพ่ือใช้อ านาจสูงสุดในทางนิติบัญญัติในฐานะสถาบันตัวแทนสะท้อนเจตจ านง
ของประชาชาติ ตลอดจนการแบ่งแยกองค์กรที่ใช้อ านาจสูงสุดของประเทศออกจากกันอย่างชัดเจน 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การรวมศูนย์อ านาจไว้ที่สถาบันทางการเมืองการปกครองส่วนกลางใน
ระดับชาตินั้น เป็นเงื่อนไขส าคัญของพัฒนาการของรัฐสมัยใหม่โดยทั่วไป การรวมศูนย์อ านาจที่กลไกรัฐใน
ส่วนกลางมีความจ าเป็นทั้งในแง่ประสิทธิผลในการปกครองภายในประเทศ การสร้างความเป็นเอกภาพของ
ประชาชาติ การป้องกันรักษาความมั่นคงของประเทศจากภัยคุกคามภายนอก ตลอดจนการบริหารกิจการ
สาธารณะซึ่งเป็นหน้าที่พ้ืนฐานของรัฐบาลสมัยใหม่ที่มีต่อพลเมือง กระบวนการดังกล่าวส่งผลให้เกิดระเบียบ
ทางกฎหมาย (legal order) ที่มีความเป็นเอกภาพชุดหนึ่งขึ้นในรัฐแต่ละแห่ง ภายใต้ระเบียบดังกล่าว บรรทัด
ฐานทางกฎหมายทั้งปวงที่รัฐประกาศขึ้น ย่อมมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ทั่วทั้งพ้ืนที่ภายในอาณาเขตดินแดน
ของรัฐนั้น ๆ (ดู Kelsen, 1949: 303-305) 
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อย่างไรก็ดี ด้วยเหตุที่รัฐชาติสมัยใหม่โดยทั่วไปนั้น มีอาณาเขตพ้ืนที่ขนาดกว้างใหญ่ไพศาล และมี
ประชากรอาศัยกระจายอยู่ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม และฐานกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจแตกต่างกัน ดังนั้น การจัดโครงสร้างการปกครองในรัฐสมัยใหม่จึงมีลักษณะพ้ืนฐานอีกประการหนึ่ง 
คือ การจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครองระดับต่าง ๆ ภายในรัฐ เพ่ือรองรับการน า
กฎหมายระดับชาติไปบังคับใช้ ตลอดจนรองรับการน านโยบายและแผนงานของรัฐบาลระดับไปปฏิบัติให้เกิด
เอกภาพทั่วทั้งประเทศ ดังปรากฏในรูปของกลไกการปกครองนอกพื้นที่ศูนย์กลาง ไม่ว่าเป็นหน่วยการปกครอง
ระดับมลรัฐในกรณีประเทศที่เป็นสหพันธรัฐ หรือหน่วยบริหารงานในระดับภูมิภาคในกรณีประเทศที่เป็นรัฐ
เดี่ยว ซึ่งต่างมีบทบาทในฐานะหน่วยปกครองในระดับถัดลงมาจากรัฐบาลระดับชาติเช่นเดียวกัน และอีกส่วน
หนึ่งคือ กลไกการปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยการปกครองระดับพ้ืนฐานภายใต้หลักการปกครองตนเองของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
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เรื่องที่ 2.2.1  

ควำมส ำคัญของกำรปกครองท้องถิ่นในมิติกำรจัดสรรอ ำนำจทำงกำรปกครอง
ภำยในรัฐ 

 

2.1 ควำมส ำคัญของกำรปกครองท้องถิ่นในมิติกำรจัดสรรอ ำนำจทำงกำรปกครองภำยในรัฐ 

การรวมศูนย์อ านาจสูงสุดไว้ที่สถาบันการเมืองระดับชาติ เป็นเงื่อนไขส าคัญของการสร้างรัฐ
ประชาชาติสมัยใหม่ เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวท าให้รัฐหนึ่ง ๆ มีดินแดนที่มีอาณาเขตชัดเจน มีประชากร
ที่เป็นเอกภาพกลุ่มหนึ่ง และอ านาจสูงสุดเพียงหนึ่งเดียว แต่ในขณะเดียวกันกระบวนการปกครองรัฐ
ประชาชาติสมัยใหม่ในทางปฏิบัติ ก็จ าเป็นต้องอาศัยการจัดสรรอ านาจทางการปกครองภายในรัฐออกเป็น
ระดับต่าง ๆ ตามขอบเขตพ้ืนที่ควบคู่ไปด้วย โดยทั่วไปกระบวนการดังกล่าวปรากฏให้เห็นใน 2 ลักษณะ คือ 1) 
การแบ่งอ านาจจากองค์กรของรัฐในส่วนกลางให้แก่องค์กรของรัฐในพ้ืนที่นอกศูนย์กลาง (deconcentration) 
และ 2) การกระจายอ านาจจากองค์ กรของรัฐ ในส่ วนกลางให้ แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น 
(decentralization)2 

กำรแบ่งอ ำนำจจำกองค์กรของรัฐในส่วนกลำงให้แก่องค์กรของรัฐในพื้นที่นอกศูนย์กลำง  เป็น
รูปแบบการผ่องถ่ายอ านาจหน้าที่ทางการบริหาร (Administrative functions) จากหน่วยงานของรัฐใน
ส่วนกลางหรือระดับชาติให้แก่หน่วยการบริหารในระดับรองลงไป หรือหน่วยราชการที่อยู่ในระดับต่ ากว่า
หน่วยงานระดับชาติ เช่น หน่วยบริหารราชการส่วนภูมิภาค (Regional administration) หน่วยบริหารงาน
ระดับภูมิภาค (Regional office) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้โครงสร้างความสัมพันธ์แนวดิ่งในระบบ
บริหารงานภาครัฐ มีฐานะเป็นกลไกการบริหารงานภาครัฐที่อยู่กึ่งกลางระหว่างรัฐบาลส่วนกลางหรือหน่วยงาน
ของรัฐในระดับชาติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามหลักการแบ่งอ านาจจาก
ส่วนกลาง มีอ านาจหน้าที่ทางการบริหารในขอบเขตที่ส่วนกลางมอบหมายให้รับผิดชอบเท่านั้น มิได้มีสถานะ
เป็นหน่วยการปกครองที่มีความเป็นอิสระทางการบริหารในตัวเอง (Wollmann, 2003: 596) 

โดยทั่วไปองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามหลักการแบ่งอ านาจจากส่วนกลาง มักเป็นหน่วยงานระดับพ้ืนที่
ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินภารกิจด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ (Deconcentrated single-purpose field offices) 
กล่าวคือ เป็นการจัดตั้งองค์กรทางการปกครองหรือหน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่ขึ้น โดยมุ่งให้ด าเนินภารกิจ
ด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะแต่เพียงด้านเดียว หน่วยงานดังกล่าวมีสถานะเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการบริหาร
ราชการ หรือเป็นหน่วยงานภายใต้โครงสร้างการบังคับบัญชาตามแนวดิ่งของกระทรวงต่าง ๆ ในส่วนกลาง 

                                                 
2 ภาพรวมแบบแผนของกระบวนการจัดสรรอ านาจระหว่างรัฐบาลส่วนกลางและหน่วยการปกครองท้องถิ่น ดู Friedrich 

(1968: 236-248). 
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หน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นในระดับพ้ืนที่ มีอ านาจหน้าที่และภารกิจด้านใดด้านหนึ่งภายใต้ขอบเขตที่ได้รับการ
แบ่งสรรจากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางที่เป็นต้นสังกัด  เช่น การจัดท าบริการสาธารณะด้านใดด้านหนึ่งแก่
ประชาชนตามพันธกิจที่กระทรวงต้นสังกัดวางไว้ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศที่มีการจัดโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาคอย่างเป็นทางการ 
หน่วยบริหารพ้ืนที่ระดับภูมิภาคซึ่งประกอบด้วยบุคลาการที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง 
มักมีภารกิจหลายด้านตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบอ านาจจากส่วนกลางตามหลักการแบ่งอ านาจ 
เนื่องจากหน่วยบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐในระดับกึ่งกลาง ท าหน้าที่
ประสานงานระหว่างรัฐบาลส่วนกลางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนที่ภูมิภาค ตัวอย่างเช่น หน่วย
บริหารราชการระดับจังหวัด (department) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด (prefect) ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาล
ท าหน้าที่ผู้บังคับบัญชาบริหารภารกิจด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลในเขตพ้ืนที่จังหวัด รวมถึงการท าหน้าที่ตัวแทน
ของรัฐบาลในการประสานการท างานร่วมกันระหว่างองค์กรและหน่วยงานภาครัฐในระดับย่อยในพื้นที่ภูมิภาค
นั้น ๆ เช่น การประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด และเทศบาล เป็นต้น 

กำรกระจำยอ ำนำจจำกองค์กรของรัฐในส่วนกลำงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นรูปแบบ
การถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ทางการเมืองการปกครอง (Political functions) ของรัฐบาลหรือหน่วยการปกครอง
ระดับชาติซึ่งอยู่ในโครงสร้างชั้นบนสุดของรัฐ ลงไปยังหน่วยการปกครองระดับล่างซึ่งเป็นองค์กรปกครอง
ภายในหน่วยพ้ืนที่ขนาดต่าง ๆ ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการ
ด าเนินภารกิจด้านต่าง ๆ ภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ตามท่ีขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด ฉะนั้น ผล
ของการกระจายอ านาจจากรัฐบาลระดับชาติลงไปยังหน่วยการปกครองระดับท้องถิ่น ก็คือ การจัดตั้ง
หน่วยงานระดับพื้นที่เพ่ือด าเนินภารกิจหลายด้าน (Multi-function model) ตามหลักการปกครองตนเองของ
ประชาชนในท้องถิ่น (Local self-government)   

การจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครองภายใต้หลักการกระจายอ านาจจาก
หน่วยงานของรัฐส่วนกลางไปยังหน่วยการปกครองท้องถิ่น โดยทั่วไปมักน าไปสู่การจัดโครงสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยการปกครองภายในรัฐขึ้นอย่างน้อย 2 ระดับ คือ (Wollmann, 2003: 596)  

หนึ่ง หน่วยการปกครองพ้ืนที่ระดับกึ่งกลางระหว่างระดับชาติกับระดับท้องถิ่น (Meso level) การจัด
โครงสร้างหน่วยการปกครองระดับกึ่งกลางระหว่างระดับชาติกับระดับท้องถิ่นนั้นปรากฏให้เห็นทั้งในประเทศที่
เป็นสหพันธรัฐและรัฐเดี่ยว กล่าวคือ ในกรณีประเทศท่ีมีรูปแบบสหพันธรัฐ หน่วยการปกครองระดับกึ่งกลางที่
เกิดขึ้นจากการจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครองภายใต้หลักการกระจายอ านาจทาง
การเมืองจากส่วนกลาง จะปรากฏให้เห็นในรูปของ “มลรัฐ” (Federal states) ดัในสหรัฐอเมริกา หรือ 
“แคว้น” (Länder) ในเยอรมนี หรือ “รัฐ” (Contons) ในสวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น ซึ่งนับเป็นรูปแบบการจัด
โครงสร้างหน่วยการปกครองแบบกระจายอ านาจทางการเมืองในระดับสูงสุด เนื่องจากหน่วยการปกครอง
ระดับมลรัฐ มีองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง และมีอ านาจหน้าที่เป็นอิสระใน
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และสถานะทางกฎหมายที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศ  
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ส่วนในประเทศที่มีรูปแบบรัฐเดี่ยว การจัดตั้งหน่วยการปกครองระดับกึ่งกลางระหว่างระดับชาติกับ
ระดับท้องถิ่น จะปรากฏในลักษณะหน่วยการปกครองตามหลักการกระจายอ านาจในระดับที่ไม่สูงเท่าประเทศ
สหพันธรัฐ รูปแบบหน่วยการปกครองระดับกึ่งกลางที่ปรากฏในรัฐเดี่ยว ได้แก่ หน่วยการปกครองระดับภาค 
(Regions) ตัวอย่างเช่น หน่วยการปกครองจังหวัด (Departments) ในประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีฐานะเป็นหน่วย
การปกครองที่มีทั้งสภาและฝ่ายบริหารระดับภาคที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่น 

สอง หน่วยการปกครองพ้ืนที่ระดับท้องถิ่น (Local level) เป็นการจัดรูปแบบหน่วยการปกครอง
ระดับล่างสุดในโครงสร้างการปกครองของรัฐ ตามหลักการกระจายอ านาจทางการเมืองจากรัฐบาลระดับชาติ 
ลงไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่จัดบริการสาธารณะระดับพ้ืนฐาน (Basic local government) 
นั่นคือหน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับ “เทศบาล” โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยสภาท้องถิ่น
และฝ่ายบริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตพ้ืนที่ มีสถานะทางกฎหมาย ขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ และความเป็นอิสระในการบริหารงานตามหลักการที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ กล่าวคือ ในกรณีประเทศที่
เป็นสหพันธรัฐนั้น การจัดโครงสร้างหน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
ของแต่ละมลรัฐ ส่วนในประเทศที่เป็นรัฐเดี่ยวนั้น กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและสถานะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญของประเทศ หรือกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นซึ่งรัฐสภาได้ตราขึ้น
เป็นการเฉพาะ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเทศอาจมีขอบเขตภารกิจและอ านาจหน้าที่มากน้อยแตกต่าง
กันไป เช่น ในบางกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขอบเขตภารกิจและอ านาจหน้าที่กว้างขวาง และได้รับการ
รับรองความเป็นอิสระโดยรัฐธรรมนูญตามหลักความสามารถทั่วไป (general competence) ส่วนบางกรณี
ขอบเขตภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกก าหนดโดยแบ่งเป็นสัดส่วนกับขอบเขต
ภารกิจของส่วนกลาง และในบางกรณีขอบเขตภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูก
จ ากัดไว้ให้ด าเนินการใด ๆ ได้เฉพาะในเรื่องที่อยู่ในขอบเขตที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น (ultra-vires doctrine) 
(ดู Zimmerman, 1995: 17-21) 

ปัจจัยด้านความแตกต่างของพ้ืนที่ ทั้งในมิติขอบเขตความกว้างของพ้ืนที่  จ านวนประชากร ตลอดจน
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละพ้ืนที่ มีผลในการก าหนดว่าการจัดโครงสร้างหน่วยการปกครองท้องถิ่น
รูปแบบใดจึงจะเหมาะสมกับพ้ืนที่นั้น กล่าวคือ ลักษณะเฉพาะในด้านขนาดพ้ืนที่ และความหนาแน่นของ
ประชากร เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการพิจารณาจัดรูปแบบหน่วยการปกครองท้องถิ่น กล่าวคือ หน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นที่มีขนาดพ้ืนที่ไม่มาก แต่มีจ านวนประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น การจัดการในเขตพ้ืนที่เมือง
ดังกล่าวย่อมเผชิญกับปัญหาท้าทายหลากหลายด้าน ซึ่งต้องอาศัยระบบการบริหารจัดการที่ซับซ้อนยิ่งกว่า
หน่วยการปกครองท้องถิ่นในพื้นทีท่ี่มีประชากรในพ้ืนที่ไม่หนาแน่น  

การจัดระเบียบการปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่เมืองที่มีความหนาแน่นสูง จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับ
กฎเกณฑ์ที่ก าหนดรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนที่ใกล้ชิดติดกัน การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการ
บริหารกิจการสาธารณะในท้องถิ่น รวมไปถึงการจัดการความขัดแย้งในมิติต่าง ๆ ดังจะเห็นได้ว่า เมืองขนาด
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ใหญ่จ านวนมากมักมีการจัดระบบการจัดการปกครองพ้ืนที่ออกเป็นหน่วยปกครองระดับย่อย (Sub-
metropolitan units) เพ่ือให้เกิดการกระจายอ านาจภายในโครงสร้างการบริหารของเมือง การจัดหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นออกเป็นหน่วยย่อยรูปแบบต่าง ๆ ในเมืองขนาดใหญ่ปรากฏในหลายรูปแบบ อาทิ หน่วย
บริหารเขต (Districts, boroughs) ย่านชุมชนเมือง (Neighbourhoods) รวมถึงองค์กรความร่วมมือระหว่าง
เขตภายในหน่วยการปกครองท้องถิ่น (Incorporate entities) (Sisk, 2001: 42-45) 

ลักษณะเฉพาะในด้านขนาดของพ้ืนที่และจ านวนประชากรในท้องถิ่น จึงนับเป็นปัจจัยที่มีส่วนส าคัญ
ต่อการพิจารณาจัดโครงสร้างและรูปแบบการบริหารของหน่วยการปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่นั้น ๆ เช่น การ
จัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นในรูปองค์การบริหาร “อภิมหานคร” (Mega-cities) ที่มีประชากรมากกว่า 10 
ล้านคนขึ้นไป “มหานคร” (Big cities) ที่มีประชากรตั้งแต่ 1 ล้านคน ถึง 10 ล้านคน “นคร” (Cities) ที่มี
ประชากรตั้งแต่ 4 หมื่นคนถึง 1 ล้านคน “เมือง” (Towns) ที่มีประชากรตั้งแต่ 5 พันคนถึง 4 หมื่นคน และ 
“เมืองขนาดเล็กหรือหมู่บ้าน” (Small towns and villages) ที่มีประชากรน้อยกว่า 5 พันคน เป็นต้น (Sisk, 
2001: 44) 

นอกจากลักษณะด้านขนาดพ้ืนที่และจ านวนประชากรแล้ว แบบแผนการก่อตั้งถิ่นฐานของชุมชน 
(Settlement patterns) นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการจัดรูปแบบหน่วยการปกครองท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนที่ 
กล่าวคือ แบบแผนการจัดตั้งชุมชนท้องถิ่นแต่ละแห่งก่อให้เกิดอัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่มี
ลักษณะเฉพาะขึ้นในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นอัตลักษณ์ของย่านชุมชนหรือเขตที่มีประชากรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
โดยส่วนใหญ่การจัดตั้งชุมชนท้องถิ่นที่ประกอบด้วยประชากรที่มีอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มมักจะเกิดขึ้นเองตามภูมิ
หลังทางประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่นั้น ๆ แต่ก็อาจมีบางกรณีที่การก่อตั้งชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มเชื้อชาติ
และชุมชนของผู้นับถือศาสนาเดียวกัน เป็นผลจากการด าเนินนโยบายของรัฐ เช่น นโยบายการรับกลุ่มผู้อพยพ 
เป็นต้น  

 เมืองจ านวนมากในปัจจุบันมักจะมีลักษณะทางสังคมที่ เต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะการมีประชากรหลากหลายชาติพันธุ์ (Multi-ethnicity) อาศัยอยู่ร่วมกันในพ้ืนที่ย่านชุมชนเดียวกัน 
การบริหารจัดการของเมืองที่ประกอบขึ้นจากการก่อตั้งชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มเชื้อชาติ และกลุ่มศาสนา
ที่แตกต่างหลากหลาย จึงมักจะประสบกับประเด็นปัญหาส าคัญ ได้แก่ ประเด็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมในการ
ปกครอง และความเหมาะสมในการจัดสรรและการกระจายการบริการสาธารณะ ปัญหาที่ปรากฏค่อนข้างมาก
ก็คือ ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ต ารวจท้องถิ่น เป็น
ต้น รวมถึงปัญหาการรู้สึกว่าไม่ได้รับบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมกับชุมชนอื่น ทั้งที่เป็นประชาชนที่เสียภาษี
ให้ท้องถิ่นเท่ากัน ปัญหาดังกล่าวนับเป็นสาเหตุส าคัญของความขัดแย้งทางสังคมและการก่อเหตุจลาจลท าลาย
ความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นในหลายกรณี 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว การจัดตั้งหน่วยการปกครองหรือหน่วยการบริหารภารกิจหลายด้านในตัวเอง 
(Multi-functional governmental levels and units) โดยให้มีขอบเขตภารกิจและขนาดพ้ืนที่รับผิดชอบ
ตามสัดส่วนประชากรที่เหมาะสม จึงเป็นหลักการที่ปรากฏให้เห็นอย่างแพร่หลาย โดยส่วนใหญ่มักปรากฏให้
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เห็นในกรณีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ในหลายประเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดใหญ่ในลักษณะดังกล่าว มักจัดตั้งขึ้นจากหลักการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กจ านวน
หนึ่งเข้าด้วยกัน เพ่ือให้มีขอบเขตพ้ืนที่ส าหรับด าเนินภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้ น โดยเฉพาะในแง่
ของการลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินภารกิจหรือการจัดการประเด็นปัญหาที่พบได้เหมือนกันในทุกพ้ืนที่ การ
เสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพในการบริหารจัดการภารกิจที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อน  ตลอดจนการ
ปรับรูปแบบหน่วยการปกครองท้องถิ่นชั้นล่าง เพ่ือให้มีขนาดที่ เหมาะสมกับบริบทของการปกครองและการ
ด าเนินภารกิจยิ่งขึ้น (Wollmann, 2003: 597) 
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เรื่องที่ 2.2.2  

ควำมส ำคัญของกำรปกครองท้องถิ่นในมิติประสิทธิภำพของกำรจัดบริกำร
สำธำรณะ 

 

2.2 ควำมส ำคัญของกำรปกครองท้องถิ่นในมิติประสิทธิภำพของกำรจัดบริกำรสำธำรณะ 

ความส าคัญของระบบการปกครองท้องถิ่นในรัฐสมัยใหม่นั้น นอกเหนือจากความจ าเป็นด้านการ
จัดสรรอ านาจการปกครองภายในรัฐดังกล่าวมาแล้ว ยังมีเหตุผลหลักอีกประการหนึ่งคือความจ าเป็นด้าน
ประสิทธิภาพในการจัดท าบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานแก่พลเมือง กล่าวคือ แม้ว่าการจัดโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ในระบบการบริหารการปกครองแบบรวมศูนย์อ านาจจะมีความจ าเป็นส าหรับรัฐสมัยใหม่
โดยทั่วไป แต่ในอีกด้านหนึ่ง การรวมศูนย์อ านาจทั้งในทางการเมืองและการบริหารปกครองไว้ที่รัฐบาล
ส่วนกลางอย่างเข้มข้น ก็ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อกระบวนการบริหารกิจการสาธารณะและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในระดับพ้ืนที่ในภาพรวมของประเทศด้วย ผลกระทบที่ส าคัญของการรวมศูนย์อ านาจ ซึ่ง
ถือเป็นเหตุผลหลักของข้อเรียกร้องผลักดันให้มีการกระจายอ านาจจากหน่วยงานของรัฐในส่วนกลางไปสู่หน่วย
การปกครองท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้นนั้น สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้  (Hill, 1974: 104-125; Muttalib and 
Alikhan, 1982: 29-32; Manor, 1999: 13-23) 

ประการแรก การบริหารกิจการสาธารณะโดยระบบราชการที่มีโครงสร้างรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง
ก่อให้เกิดปัญหาความล่าช้าในกระบวนการตัดสินใจ เนื่องจากการกระท าใด ๆ ของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน
ของรัฐในส่วนกลางต้องเป็นไปตามขั้นตอนการตัดสินใจหรือวินิจฉัยสั่งการของส่วนกลางอย่างเคร่งครัด กลไก
การควบคุมสั่งการตามล าดับชั้นบังคับบัญชา มักส่งผลให้การขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านการ
บริการสาธารณะในระดับพื้นท่ี เป็นไปอย่างล่าช้าและไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน 

ประการที่สอง การรวมศูนย์อ านาจการจัดสรรทรัพยากรทางการบริหารไว้ที่ส่วนกลาง แม้จะช่วยให้
รัฐบาลสามารถจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ทั่วทุกภูมิภาคได้อย่างทั่วถึงและมีมาตรฐานเดียวกัน 
แต่อีกด้านหนึ่ งการจัดโครงสร้างระบบราชการที่รวมศูนย์การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร 
งบประมาณ และบุคลากรไว้ที่หน่วยงานในส่วนกลางเป็นหลัก ก็อาจส่งผลให้การจัดสรรทรัพยากรและ
งบประมาณสาธารณะมีข้อจ ากัดในการตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิผล นอกจากนี้ แม้กระทรวงต่าง ๆ จะมีหน่วยงานในภูมิภาคตั้งปฏิบัติการในระดับพ้ืนที่ แต่การบริหาร
ภารกิจในพื้นที่ก็ยังคงต้องอยู่ภายใต้กรอบการตัดสินใจทางการบริหารของหน่วยงานส่วนกลาง ซึ่งมุ่งเน้นความ
เป็นเอกภาพโดยภาพรวมของประเทศและเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกระทรวงต้นสังกัดเป็นหลัก  

ประการสุดท้าย กระบวนการตัดสินใจก าหนดนโยบายสาธารณะโดยรวมศูนย์ที่ส่วนกลางนั้น มี
ความส าคัญต่อการจัดบริการสาธารณะดับชาติ ซึ่งต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาบนฐานขององค์
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ความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในภารกิจแต่ละด้าน แต่ในขณะเดียวกันการรวมศูนย์อ านาจตัดสินใจก าหนด
นโยบายที่ส่วนกลาง ก็อาจส่งผลให้แนวทางการจัดบริการสาธารณะในระดับพ้ืนที่ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของชุมชนท้องถิ่นแต่ละพ้ืนที่ ด้วยเหตุที่ปัจจัยด้านความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ 
และสภาพสังคมที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ท้องถิ่นแต่ละแห่งเผชิญกับสภาพปัญหาและความต้องการบริการ
สาธารณะในลักษณะหลากหลายกันไป  การรวมศูนย์อ านาจการตัดสินใจก าหนดนโยบายสาธารณะไว้ที่
ส่วนกลางทั้งหมด จึงเป็นอุปสรรคต่อการจัดท าบริการสาธารณะที่มีความยืดหยุ่นตามความต้องการเฉพาะของ
พ้ืนที่ในแต่ละภูมิภาคและท้องถิ่น และส่งผลให้แผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง
ก าหนดขึ้น ไม่สอดคล้องกับล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของประเด็นปัญหาในแต่ละพ้ืนที่ 

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้ การกระจายอ านาจการตัดสินใจก าหนดนโยบายสาธารณะและการจัดสรร
ทรัพยากรสาธารณะจากหน่วยงานของรัฐในส่วนกลางไปยังหน่วยการปกครองท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต่อการ
สร้างประสิทธิภาพในการจัดท าบริการสาธารณะของรัฐ การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรัฐสมัย
โดยทั่วไปนั้น วางอยู่บนหลักการก าหนดให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับล่างสุดมีอ านาจตัดสินใจด าเนิน
ภารกิจตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก (subsidiarity principle and local 
responsiveness) (Slack, 2004: 3-5) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การถือหลักที่ว่า “ท้องถิ่นต้องมาก่อน” กล่าวคือ 
การจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนจะมีประสิทธิภาพสูงสุด ก็ต่อเมื่อการตัดสินใจใด ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการ
บริหารกิจการสาธารณะนั้น ๆ ด าเนินการโดยองค์กรที่มีอ านาจตัดสินใจในระดับล่างสุด ซึ่งมีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนผู้รับบริการในพ้ืนที่มากที่สุด  

การก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองระดับล่างสุดในโครงสร้างการ
บริหารงานภาครัฐ เป็นองค์กรที่มีอ านาจตัดสินใจบริหารกิจการสาธารณะที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของประชาชนนั้น จะท าให้การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณสาธารณะส าหรับการด าเนิน
กิจการสาธารณะด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด รวมทั้งท าให้การบริหารภารกิจภายใต้
นโยบายสาธารณะด้านต่าง ๆ สามารถบรรลุเป้าหมายในพ้ืนที่ได้มากท่ีสุด เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีความใกล้ชิดกับสภาพปัญหาของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่โดยตรง อีกทั้งยังเป็นองค์กรที่รับผิดชอบการด าเนิน
ภารกิจด้านต่าง ๆ โดยมุ่งตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่โดย เฉพาะ ในขณะที่
หน่วยงานของรัฐในระดับภูมิภาคมุ่งด าเนินภารกิจในพ้ืนที่โดยตอบสนองต่อเป้าประสงค์ตามพันธกิจของ
หน่วยงานส่วนกลางเป็นหลัก 

นอกจากนี้ ด้วยเหตุที่แต่ละท้องถิ่นต่างมีสภาพปัญหาและความต้องการในด้านต่าง ๆ มากน้อย
แตกต่างกัน ฉะนั้น การจัดบริการสาธารณะแต่ละด้านในแต่ละท้องถิ่น ย่อมมีขอบเขตปริมาณงาน ลักษณะ
กิจกรรม ตลอดจนต้นทุนการจัดบริการที่มากน้อยแตกต่างกันไปด้วย การก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับล่างสุด เป็นองค์กรที่มีอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารกิจการสาธารณะในระดับท้องถิ่นเป็น
อันแรก จึงเป็นวิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการให้หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางหรือ
หน่วยงานของรัฐระดับภูมิภาค เป็นผู้ด าเนินการตัดสินใจแทนประชาชนในแต่ละพ้ืนที่  เนื่องด้วยข้อจ ากัดเชิง
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โครงสร้างของหน่วยงานระดับภูมิภาค ที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือรับผิดชอบการด าเนินภารกิจในขอบเขตพ้ืนที่ระดับ
ภาคหรือระดับชาติ บทบาทที่เหมาะสมของหน่วยงานเหล่านั้นจึงอยู่ที่การจัดบริการสาธารณะที่มีลักษณะเป็น
การทั่วไป หรือการด าเนินโครงการภายใต้แผนงานเดียวกันเพ่ือให้บรรลุผลเหมือนกันในทุกพ้ืนที่  

หลักการก าหนดให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับล่างสุดมีอ านาจตัดสินใจด าเนินภารกิจตอบสนอง
ต่อปัญหาและความต้องการในท้องถิ่นเป็นอันดับแรกนั้น ยังมีสาระส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การด าเนินภารกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนในกรณีใดก็ตาม ที่สามารถชี้วัดได้ว่าหน่วยการปกครอง
หรือหน่วยงานภาครัฐในระดับที่เหนือขึ้นไป สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในระดับล่างสุด ทั้งในแง่ของความคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณสาธารณะ และผลสัมฤทธิ์ในการ
ตอบสนองความต้องการและปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ ภารกิจดังกล่าวก็ควรถูกก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่
รับผิดชอบของหน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับบน หรือหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในระดับที่สูงขึ้นแทน  

หลักการดังกล่าวตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า การจัดบริการสาธารณะพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแทบทั้งหมด เป็นภารกิจที่รัฐควรเปิดให้องค์กรส่วนท้องถิ่นเป็ น
ผู้ด าเนินการเป็นอันดับแรก กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีบทบาทในฐานะผู้ตัดสินใจก าหนด
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับกิจการสาธารณะที่รัฐต้องจัดท าให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นับตั้งแต่การตัดสินใจว่า
ประชาชนภายในท้องถิ่นนั้น ๆ ควรจะได้รับบริการสาธารณะด้านใดบ้าง การจัดบริการสาธารณะแต่ละด้าน
เหล่านั้น ควรมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร และควรจัดบริการในขอบเขตและปริมาณมากน้อยเพียงใด 
อย่างไรก็ตาม หลักการที่ถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเป็นผู้มีบทบาทตัดสินใจและจัดท าบริการ
สาธารณะเป็นอันดับแรกนั้น มีข้อยกเว้นส าหรับภารกิจบางประเภทที่รัฐบาลต้องสงวนไว้ เพราะเกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคง เสถียรภาพของประเทศ และความเป็นเอกภาพของชาติ อาทิ การรักษาความเป็นธรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคม การอ านวยความยุติธรรม การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย การป้องกัน
ประเทศ และการต่างประเทศ 

 
กิจกรรม 2.2.2  

 
 
 
 

แนวตอบกิจกรรม 2.2.2 
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เรื่องที่ 2.2.3  

ควำมส ำคัญของกำรปกครองท้องถิ่นในมิติกระบวนกำรประชำธิปไตยในระดับ
ท้องถิ่น 

 

 2.3 ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นในมิติกระบวนการประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น 

การปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครองในทิศทางการกระจายอ านาจจาก
ส่วนกลางไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในทั่วทุกภูมิภาคของโลก หลักการ
ส าคัญประการหนึ่งที่ เป็นฐานสนับสนุนกระบวนการดังกล่าว ก็คือ หลักการว่าด้วยการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น (Local democracy) ภายใต้อิทธิพลของแนวคิดเสรีนิยมใหม่ การรวมศูนย์
อ านาจบริหารกิจการสาธารณะโดยรัฐที่ผูกขาดอ านาจควบคุมสั่งการสังคม (Commandist state) นับเป็นต้น
ตอของปัญหาประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อปัญหาสังคมในระดับท้องถิ่น ตลอดจนปัญหาในระบบราชการ 
เช่น การแสวงหาผลประโยชน์จากค่าเช่าทางเศรษฐกิจ การเล่นพรรคเล่นพวกในระบบราชการ ไปจนถึงการ
อาศัยต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์จากการด าเนินนโยบายสาธารณะ เป็นต้น ฉะนั้น “การกระจาย
อ านาจ” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการดึงอ านาจบริหารกิจการสาธารณะจากการผูกขาดของหน่วยงานของรัฐ
ในส่วนกลางมาสู่ประชาชนในระดับท้องถิ่น  (Manor, 1999: 1) 

นอกจากนี้ บรรดานักพัฒนาและนักเคลื่อนไหวที่ไม่พอใจต่อความล้มเหลวในการด าเนินโครงการ
พัฒนา และแก้ปัญหาความยากจนในชนบทของระบบราชการรวมศูนย์ ยังให้ความส าคัญกับ “การกระจาย
อ านาจ” ในฐานะที่เป็นทางเลือกที่น าไปสู่การพัฒนาแบบร่วมมือ (cooperative development) ซึ่งชาวบ้าน
ในระดับท้องถิ่นเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการผลักดันก าหนดทิศทางการพัฒนาด้วยตัวเองเป็นหลัก ใน
ขณะเดียวกัน บรรดาผู้ที่สนับสนุนกระบวนการก าหนดนโยบายและการแข่งขันทางการเมืองแบบพหุนิยม 
(Pluralist) ให้ความส าคัญกับ “การกระจายอ านาจ” ในฐานะที่เป็นเครื่องมือส าหรับเสริมสร้างประชาธิปไตย
จากฐานรากของสังคม โดยเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองแบบปิด (Closed political system) ให้เปิดพ้ืนที่
ส าหรับการมีส่วนร่วมของพลเมือง มีกลไกรองรับการก่อตัวของกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลายในสังคมเพ่ือ
ผลักดันนโยบายสาธารณะ และมีพ้ืนที่แข่งขันช่วงชิงอ านาจทางการเมืองอย่างเปิดกว้าง  

ภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น ระบบการเมืองการปกครองที่รวมศูนย์การใช้
อ านาจทางการเมืองไว้ที่ส่วนกลางอย่างเข้มข้น ส่งผลกระทบในการจ ากัดการเติบโตของวัฒนธรรมการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากโครงสร้างระบบการเมืองและการปกครองแบบรวมศูนย์
นั้น ปิดโอกาสที่ประชาชนจะได้เรียนรู้ ฝึกฝน และมีประสบการณ์ในการปกครองตนเอง (Self-government) 
โดยเฉพาะการก าหนดทิศทางนโยบายสาธารณะให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็น
เงื่อนไขส าคัญต่อการเติบโตของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย 
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จากแนวคิดเกี่ยวกับความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองตนเองในระดับ
ท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น การจัดโครงสร้างหน่วยการปกครองท้องถิ่นในรัฐแบบเสรีประชาธิปไตยโดยทั่วไป จึง
วางอยู่หลักการที่ ว่าการปกครองท้องถิ่นต้องเป็นระบบที่ เอ้ือให้พลเมืองในแต่ละพ้ืนที่สามารถเข้าถึง
กระบวนการตัดสินใจก าหนดนโยบายสาธารณะในระดับท้องถิ่น และสามารถมีส่วนร่วมกันก ากับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนในพ้ืนที่ (Access and accountability) ดังนั้น 
หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่เอ้ือต่อกระบวนการมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตย จึงต้องมีขนาดที่เหมาะสมต่อการ
สร้างกลไกส าหรับเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก สามารถร่วมผลักดันความต้องการของตนเอง
เข้าสู่กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะในระดับท้องถิ่นได้โดยตรง สามารถรับรู้ข้อมูลนโยบายและการ
ตัดสินใจ ตลอดจนสามารถติดตามและตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างใกล้ชิด 
(Slack, 2004: 3-5) 

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าถึงและก ากับทิศทางการตัดสินใจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสาธารณชนในพ้ืนที่นั้น สามารถด าเนินการได้โดยอาศัยช่องทาง
และกลไกหลายรูปแบบ นับตั้งแต่การเลือกตั้งตัวแทนชุมชนเข้าไปท าหน้าที่ในสภาท้องถิ่น (Elections) การจัด
ประชุมเมืองหรือประชาคมท้องถิ่น (Public meetings) การจัดเวทีประชาพิจารณ์ระดับท้องถิ่น (Hearings) 
รวมไปถึงการเข้าไปติดต่อหรือพบปะกับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง ภายใต้หลักการ
ดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยิ่งมีขนาดเล็ก ก็จะยิ่งเป็นหน่วยการปกครองที่เอ้ือให้ประชาชนส่วนใหญ่
ในพ้ืนที่ สามารถเข้าถึงกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างใกล้ชิดมากข้ึน
เท่านั้น 

ในทางตรงกันข้าม หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน่วยขนาดใหญ่ เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นชั้นบน หรือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด
เล็กเข้าด้วยกัน ก็จะยิ่งท าให้ประชาชนเข้าถึงการตัดสินใจเชิงนโยบายขององค์กรนั้นได้ยากขึ้น ในบริบทเช่นนี้ 
กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลในพ้ืนที่ จะกลายเป็นตัวแสดงที่มีบทบาทครอบง าเหนือบทบาทของ
ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ที่กระจัดกระจาย เมื่อประชาชนไม่สามารถเข้าถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยตรง 
หรือเข้าถึงได้ยากขึ้น ก็ส่งผลให้นักการเมืองท้องถิ่นที่มีอ านาจในการตัดสินใจก าหนดนโยบาย ไม่อยู่ภายใต้
กลไกการก ากับความคุมให้ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด
เล็กซึ่งมีความใกล้ชิดกับชุมชนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ นักการเมืองท้องถิ่นจึงต้องแสดงความรับผิดชอบต่อการน าข้อ
เรียกร้องของประชาชนไปก าหนดนโยบาย รวมถึงชี้แจงถึงผลการน างบประมาณจากจัดเก็บภาษีของประชาชน
ในพ้ืนที่มาใช้พัฒนาท้องถิ่นอยู่เสมอ 

ในกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาท
ส าคัญในการประสานเชื่อมโยงตัวแสดงทุกกลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ตลอดจนองค์กรหรือหน่วยงานที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ ให้เข้ามามีบทบาทร่วมกันในกระบวนการนโยบายสาธารณะที่มีผลต่อการพัฒนาและ
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แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ โดยทั่วไปบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประสานเชื่อมโยงความร่วมมือใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ ปรากฏให้เห็นอย่างน้อย 2 ลักษณะ คือ (Wollmann, 2003: 601) 

หนึ่ง การประสานเชื่อมโยงการท างานระหว่างตัวแสดงฝ่ายต่าง ๆ ในพ้ืนที่โดยบทบาทของผู้น าทาง
การเมืองระดับท้องถิ่น  (local leaders) อาทิ  ในรูปคณะกรรมการด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น  ( local 
committees) หรือคณะกรรมการบริหาร (boards) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังเช่นตัวอย่างการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศแถบสแกนดิเนเวีย รวมถึงประเทศอังกฤษ ซึ่งมีจารีตการจัด
องค์กรฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปคณะกรรมการ (government by commission) มา
ยาวนาน เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับเลือกตั้ งเข้าสู่ต าแหน่งแล้ว จะมีการแต่งตั้ งสมาชิกสภาให้ท าหน้าที่ 
“คณะกรรมการบริหาร” ขึ้นมาหลายคณะ เพ่ือดูแลรับผิดชอบการบริหารกิจการสาธารณะด้านต่าง ๆ ใน
อ านาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารกิจการสาธารณะแต่ละชุด (executive committee) จึง
เป็นกลไกการประสานความร่วมมือระหว่างตัวแทนของฝ่ายต่าง ๆ หรือกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มต่าง ๆ ให้เข้ามา
มีบทบาทร่วมกันตัดสินใจในนโยบายการบริหารภารกิจของท้องถิ่น ซึ่งเป็นการตัดสินใจบนฐานของการ
แสวงหาฉันทามติร่วมกันของคนในพื้นที่  

สอง การประสานเชื่อมโยงการท างานระหว่างตัวแสดงฝ่ายต่าง ๆ ในพ้ืนที่โดยผ่านเครือข่ายในระดับ
ท้องถิ่น (local networks) กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถมีบทบาทในการสร้างกระบวนการ
ประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นจากระดับชุมชนได้ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและกลุ่มผู้มีส่ วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่ายในพ้ืนที่  อาทิ สภาย่านชุมชน (neighbourhood councils) คณะกรรมการประชาชน
ผู้รับบริการ (user boards) สภาผู้บริโภค (consumer councils) ซึ่งปรากฏให้เห็นแพร่หลายในประเทศแถบ
สแกนดิเนเวีย กลไกเหล่านี้ท าหน้าที่ในการประสานเชื่อมโยงประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้องหรือสนใจ
ในประเด็นนโยบายแต่ละด้านให้เข้ามาร่วมกันตัดสินใจก าหนดทิศทางนโยบายและการด าเนินภารกิจด้านนั้น ๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพความซับซ้อนของปัญหาและความต้องการในพ้ืนที่
ให้มากที่สุด ทั้งนี้ กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการด าเนินภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีความส าคัญเป็นอย่างมากส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นบน หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นผลจากการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กหลาย ๆ แห่ง
เข้าด้วยกัน เพ่ือจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่หน่วยเดียว (amalgamation) เนื่องจากการมี
หน่วยพ้ืนที่ขนาดใหญ่ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการตัดสินใจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยตรงและใกล้ชิดดังเช่นกรณีหน่วยการปกครองท้องถิ่นชั้นล่างที่มีขนาดเล็ก 

แนวคิดเรื่องประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นยังมีส่วนส าคัญในการผลักดันให้รัฐต่าง ๆ ด าเนินการการ
กระจายอ านาจภายใต้หลักการโอนอ านาจ (Devolution) ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นอีกด้วย กล่าวคือ การถ่ายโอน
อ านาจบางส่วนจากรัฐบาลระดับชาติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้ น สะท้อนให้เห็นถึงระดับของการ
กระจายอ านาจที่กว้างขวางมากที่สุด เพราะเป็นการกระจายอ านาจในลักษณะที่หน่วยงานของรัฐส่วนกลาง
ถ่ายโอนหรือยกอ านาจการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ไปยังองค์กรปกครองอย่างถาวร ผลก็คือ กิจการสาธารณะที่
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เคยอยู่ภายใต้อ านาจตัดสินใจของหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง กลายเป็นกิจการสาธารณะที่อยู่ภายใต้การ
ตัดสินใจตามหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน  

การถ่ายโอนอ านาจจากรัฐบาลระดับชาตินี้ ท าให้องค์กรปกครองที่มีตัวแทนจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนในพ้ืนที่ สามารถตัดสินใจก าหนดนโยบายต่าง ๆ ในเรื่องที่ได้รับการถ่ายโอนมาอย่างเป็นอิสระมาก
ขึ้น รวมถึงมีอ านาจในการตรากฎหมายและออกระเบียบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจในด้านนั้น ๆ เพ่ือบังคับ
ใช้ภายในพ้ืนที่หรือชุมชนของตนได้โดยตรง โดยที่ส่วนกลางไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงได้ หรือมีการแทรกแซง
ได้ในเงื่อนไขจ ากัดอย่างมาก โดยทั่วไปมักจะเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
ภายในประเทศ ด้วยเหตุนี้ การกระจายอ านาจภายใต้แนวคิดเรื่องการโอนอ านาจ  มักจะมีการเรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่าเป็น “การกระจายอ านาจในทางการเมือง” หรือ “การกระจายอ านาจการปกครองตามหลัก
ประชาธิปไตย” (Political or Democratic Decentralization) ทั้งนี้ การถ่ายโอนอ านาจที่ปรากฏโดยทั่วไป 
จ าแนกได ้2 ลักษณะ ได้แก่ 

กำรถ่ำยโอนอ ำนำจในทำงกำรปกครอง (Administrative Devolution) เป็นการกระจายอ านาจ
บนพ้ืนฐานของหลัก “การปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่น” (Local-self Government) มุ่งถ่ายโอน
อ านาจหน้าที่และภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง มุ่งเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการ
ตัดสินใจสูงขึ้น และสามารถจัดท ากิจการต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองต่อปัญหาและความจ าเป็นภายในชุมชนของตน
ได้อย่างกว้างขวาง รวมทั้งมีความเป็นอิสระในด้านการคลังและบุคลากร  

กำรโอนอ ำนำจในทำงนิติบัญญัติ (Legislative Devolution) เป็นรูปแบบของการกระจายอ านาจ
ขั้นสูงสุดที่เป็นไปได้ภายใต้การจัดรูปแบบการปกครองในระบบรัฐเดี่ยว (Unitary System) ซ่ึงเป็นการกระจาย
อ านาจที่ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นมีลักษณะเข้าใกล้กับระบบสหพันธรัฐ  
(Federal System) มากขึ้น (Heywood, 2002 : 167-168) กล่าวคือ เป็นการถ่ายโอนอ านาจจากส่วนกลาง
ไปยังพ้ืนที่หรือท้องถิ่นหนึ่ง ๆ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนที่ได้รับการโอนอ านาจสามารถท่ีจะก าหนดตัดสินทิศทาง
ในการตัดสินใจทางการเมืองได้ด้วยตนเอง (Home Rule) ผ่านการจัดตั้งสถาบันทางการเมืองในรูปแบบ “สภา
นิติบัญญัติท้องถิ่น” (Assembly) เพ่ือท าหน้าที่ออกกฎหมายและก าหนดนโยบายต่าง ๆ เพ่ือบังคับใช้ภายใน
พ้ืนที่ของตน  

อย่างไรก็ตาม สภาที่ได้รับการโอนอ านาจนี้ ก็ยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการปกครองของรัฐ และ
ไม่มีสิทธิในการใช้อ านาจอธิปไตยร่วมกับรัฐบาลระดับชาติดังเช่นในระบบสหพันธรัฐ กรณีตัวอย่างรูปธรรมของ
การโอนอ านาจทางการเมืองนี้ ปรากฏให้เห็นในประเทศสหราชอาณาจักรในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษที่ 1990 
ซึ่งรัฐสภาได้ผ่านกฎหมายที่น าไปสู่กระบวนการโอนอ านาจทางการเมืองไปยังเวลส์ สกอตแลนด์ และไอร์แลนด์ 
โดยมีการจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติเวลส์ (National Assembly for Wales/Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru) รัฐสภาแห่งสกอตแลนด์ (The Scottish Parliament) และสภาแห่งไอร์แลนด์เหนือ (Northern 
Ireland Assembly) (ดู Bogdanor, 1999) 
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ตอนท่ี 2.3  
กำรจัดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรัฐกับหน่วยกำรปกครองท้องถิ่น  
 

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนท่ี 2.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

  หัวเร่ือง 
  2.3.1 การจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับหน่วยการปกครองท้องถิ่น 
  2.2.2 การจัดโครงสร้างหน่วยการปกครองท้องถิ่นแบบสองชั้น (Two-tier governments) 
  2.2.3 การจัดโครงสร้างหน่วยการปกครองท้องถิ่นแบบชั้นเดียว (One-tier governments) 
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3. กำรจัดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรัฐกับหน่วยกำรปกครองท้องถิ่น 

 

ภายในโครงสร้างการปกครองภายของประเทศหนึ่ง ๆ ย่อมต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐในระดับ
ต่าง ๆ ขึ้นในพื้นที่นอกศูนย์กลาง เพื่อท าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายระดับชาติและน านโยบายสาธารณะของรัฐไป
ปฏิบัติ หน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือเป้าประสงค์ดังกล่าว อาจปรากฏให้เห็นในหลายรูปแบบ ไม่ว่า
จะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ตั้งปฏิบัติภารกิจของหน่วยราชการส่วนกลางในพ้ืนที่ภูมิภาค หน่วยการปกครอง
ระดับภูมิภาค รวมถึงหน่วยการปกครองระดับท้องถิ่น หน่วยงานที่ท าหน้าที่ใช้อ านาจของรัฐในระดับต่าง ๆ 
ดังกล่าว ต่างก็มีบทบาท ภารกิจ และขอบเขตอ านาจหน้าที่ในลักษณะเฉพาะของตนเอง ในขณะเดียวกันก็มี
ความเชื่อมโยงกันภายใต้โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครอง ฉะนั้น การท าความเข้าใจการจัด
โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครองดังที่ปรากฏในประเทศต่าง ๆ จึงต้องอาศัยความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับกลไกรัฐในพ้ืนที่นอกศูนย์กลาง การจัดแบ่งชั้นหน่วยการปกครองท้องถิ่น และกลไกความสัม พันธ์
ระหว่างรัฐและหน่วยการปกครองท้องถิ่น 
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เรื่องที่ 2.3.1  

กลไกรัฐในพื้นที่นอกศูนย์กลำง 
 

2.1 กลไกรัฐในพื้นที่นอกศูนย์กลำง 

การจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครองในระดับต่าง ๆ ของรัฐในแต่ละประเทศ 
โดยทั่วไปมักตั้งอยู่บนหลักการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่จากรัฐบาลระดับชาติไปยังหน่วยการปกครองในระดับต่ า
กว่าซึ่งมีฐานะเป็น “กลไกการปกครองพ้ืนที่นอกศูนย์กลาง” (Subnational government) การจัดโครงสร้าง
การบริหารงานภาครัฐเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่จากรัฐบาลในส่วนกลางลงไปยังหน่วยการปกครอง
พ้ืนที่นอกศูนย์กลางนั้น อาจปรากฏให้เห็นทั้งในกรณีหน่วยการปกครองในระดับภูมิภาคและหน่วยการ
ปกครองระดับท้องถิ่น 

โดยหลักการแล้ว หน่วยการปกครองระดับภูมิภาค หมายถึง หน่วยการปกครองพ้ืนที่ภูมิภาค 
(subnational regions) ซึ่งอยู่ในโครงสร้างในระดับกึ่งกลางระหว่างรัฐบาลระดับชาติกับหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่น โดยทั่วไปมีประชากรโดยเฉลี่ยในพ้ืนที่รับผิดชอบมากกว่า 150,000 คนขึ้นไป ในประเทศหนึ่ง ๆ อาจมี
หน่วยการปกครองระดับภูมิภาคมากกว่าหนึ่งระดับ จากผลการส ารวจข้อมูลใน 42 ประเทศ ระหว่างปี 1950 - 
2006 พบว่า ประเทศที่ไม่มีโครงสร้างระดับภูมิภาค (no regional tier) มีจ านวน 8 ประเทศ ประเทศมี
โครงสร้างระดับภูมิภาคแบบชั้นเดียว (single tier) มีจ านวน 17 ประเทศ ประเทศมีโครงสร้างระดับภูมิภาค
แบบสองชั้น (two regional tiers) มีจ านวน 16 ประเทศ และมีโครงสร้างระดับภูมิภาคแบบสามชั้น (three 
regional tiers) มี 1 ประเทศ คือ เยอรมนี (ดู Hooghe, Marks and Schakel, 2010: 12) 

หากพิจารณาโดยภาพรวม จะพบว่าประเทศต่าง ๆ มีการจัดรูปแบบหน่วยงานหรือองค์การที่อยู่ใน
ระดับกึ่งกลางของโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐหรือหน่วยการปกครองระดับภูมิภาคในลักษณะแตกต่างกัน
ไป กล่าวคือ บางประเทศหน่วยงานดังกล่าวมีรูปแบบเป็น “หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาค” 
(deconcentrated regional administration) บางประเทศมีรูปแบบเป็น “หน่วยการปกครองท้องถิ่นชั้น
บน” (decentralized regional government) บางประเทศมีรูปแบบเป็น “หน่วยงานที่ส่วนกลางตั้งขึ้นเพ่ือ
ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่” (field administration) ทั้งนี้ หากพิจารณาในทางหลักการ จะสามารถจ าแนกแบบ
แผนการจัดรูปแบบกลไกการบริหารงานภาครัฐในระดับภูมิภาคได้เป็น 3 รูปแบบ คือ  (Wollmann, 2003: 
599) 

3.1.1 กำรจัดตั้งหน่วยบริหำรเขตท้องท่ีซึ่งมีภำรกิจหลำยด้ำนขึ้นในระดับภูมิภำค (territorially 
defined (multi-function) regional/meso level) 

กล่าวคือ เป็นการจัดตั้ง “หน่วยบริหารเขตท้องที่ระดับภูมิภาค” ขึ้น มีฐานะเป็นองค์กรของรัฐที่ท า
หน้าที่ประสานการท างานหรือด าเนินภารกิจตามนโยบายของของรัฐบาล เป็นหน่วยงานที่ด ารงอยู่ในโครงสร้าง
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ระดับกึ่งกลางระหว่างรัฐบาลระดับชาติ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนใน
ท้องถิ่น หน่วยงานดังกล่าวอาจมีฐานะเป็นหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือเป็นเพียงส านักงานสาขาของ
หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งประจ าอยู่ในเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วทุกภาคของประเทศ หน่วยงานลักษณะนี้มักมีบทบาท
ในการด าเนินภารกิจหลากหลายด้าน ครอบคลุมภารกิจด้านต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนกลาง 

หน่วยบริหารเขตท้องที่ระดับภูมิภาคซึ่งมีภารกิจหลายด้าน จัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพ่ือเป็นกลไกใน
การประสานเชื่อมโยงการน านโยบายระดับชาติที่ถูกก าหนดขึ้นโดยกระทรวงต่าง ๆ ในส่วนกลางไปปฏิบัติให้
บรรลุผลอย่างเป็นเอกภาพในพ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่กระทรวงต่าง ๆ มีการจัดตั้ง
หน่วยงานสาขาระดับพ้ืนที่ตั้งประจ าในท้องที่ต่าง ๆ เพ่ือเป็นกลไกการน านโยบายและแผนงานของกระทรวง
ต้ น สั งกั ด ใน ส่ วน ก ล างไป ป ฏิ บั ติ ใน พ้ื น ที่ ต าม ห ลั ก ก ารแ บ่ งอ าน าจ  (sectoral field offices of 
deconcentrated state administration) รัฐบาลในประเทศนั้น มักจะมีการจัดตั้งหน่วยบริหารเขตพ้ืนที่
ระดับกึ่งกลางหรือระดับภูมิภาคซึ่งมีภารกิจหลายด้านขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ประสานการท างานระหว่างหน่วยงาน
ปฏิบัติการระดับพ้ืนที่ในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่นั้น ๆ ให้เกิดความเป็นเอกภาพอีกด้วย 
นอกจากนี้หน่วยบริหารเขตพ้ืนที่ระดับภูมิภาคดังกล่าวยังท าหน้าที่ประสานการน านโยบายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละหน่วยที่อยู่ในเขตท้องที่เดียวกันนั้น ให้เกิดการบูรณาการการแก้ไขปัญหาและเชื่อมโยงการ
พัฒนาพื้นที่ร่วมกันอีกด้วย 

ตัวอย่างเช่น ในประเทศฝรั่งเศส การจัดตั้งหน่วยบริหารเขตท้องที่ซึ่งมีภารกิจหลายด้าน ปรากฏให้
เห็นในรูปของ “หน่วยบริหารราชการจังหวัด” (department) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการบริหารราชการ
แบบรวมศูนย์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคนโปเลียนในศตวรรษที่ 19 หน่วยบริหารเขตท้องที่ระดับจังหวัดอยู่ภายใต้การ
ควบคุมบังคับบัญชาของ “ผู้ว่าราชการจังหวัด” (préfets) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลให้ท าหน้าที่หลัก 2 
ด้านควบคู่กันคือ ด้านแรก การเป็นหน่วยรับนโยบายด้านต่าง ๆ ที่กระทรวงในส่วนกลางได้ก าหนดขึ้นไป
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติภายในท้องที่จังหวัดของตนเอง โดยอาศัยกลไกการบริหารราชการจังหวัดเป็นหน่วย
ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายเหล่านั้น (ดู Schmidt, 1990) 

ในด้านที่สอง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่ในการก ากับดูแลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดนั้น ๆ ตามหลักการก ากับดูแลตามล าดับชั้น (tutelle) นั่นคือ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดในฐานะผู้บริหารหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการก ากับ
ดูแลเหนือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รัฐจัดตั้งขึ้นตามหลักการกระจายอ านาจและภารกิจหน้าที่จาก
ส่วนกลางเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันบริหารจัดการภารกิจเหล่านั้นด้วยตนเอง อย่างไรก็ดี ขอบเขต
อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บริหารหน่วยราชการส่วนภูมิภาคของฝรั่งเศสได้มีการ
ปรับเปลี่ยนไปในปี ค.ศ. 1982 เมื่อมีการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นโดยการขยายขอบเขตอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นบน (เทียบได้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดของไทย) ให้กว้างขวาง
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ยิ่งขึ้น ส่งผลให้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารนโยบายการ
พัฒนาและการแก้ไขปัญหาในท้องที่จังหวัดถูกจ ากัดให้เหลือน้อยลง  

ในขณะเดียวกัน อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในด้านการก ากับดูแลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตท้องที่จังหวัด ก็ถูกปรับเปลี่ยนให้เหลือเพียงการก ากับดูแลและตรวจสอบความ
ถูกต้องภายหลังจากท่ีผู้บริหารท้องถิ่นได้ตัดสินใจด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ไปแล้วเท่านั้น (posteriori legality 
review) ในอีกด้านหนึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีขอบเขตอ านาจที่ที่เพ่ิมข้ึนในด้านการก ากับดูแลและควบคุมการ
บริหารงานของหน่วยงานที่กระทรวงต่าง ๆ จัดตั้งขึ้นในพ้ืนที่เพ่ือด าเนินภารกิจเป็นกรณีพิเศษ (services 
extérieurs) ตามหลักการแบ่งอ านาจ ซึ่งก่อนหน้านี้หน่วยงานพิเศษเหล่านี้แม้จะตั้งปฏิบัติภารกิจอยู่ในท้องที่
จังหวัด แต่ก็ข้ึนตรงต่อการควบคุมสั่งการและบังคับบัญชาของกระทรวงต้นสังกัดในส่วนกลาง  

แม้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีบทบาทหน้าที่จ ากัดในแง่การควบคุมการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ยังมีบทบาทส าคัญในฐานะตัวประสานเชื่อมโยงการท างานระหว่าง
หน่วยการปกครองระดับต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เข้าด้วยกัน เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นต าแหน่งที่มีขีด
ความสามารถในการท าหน้าที่ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี ดัง
เห็นได้จากการท าหน้าที่ประสานการจัดสรรงบประมาณและการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ใน
ภูมิภาค เช่น ถนน สะพาน เป็นต้น ตลอดจนการดึงเงินงบประมาณเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่จากกระทรวงต่าง ๆ 
ผ่านหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งปฏิบัติการในพ้ืนที่ ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตอ านาจการควบคุมดูแลของผู้ว่าราชการ
จังหวัด การเป็นตัวกลางประสานการพัฒนาระดับภูมิภาค จึงท าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีบทบาทและอ านาจ
หน้าที่อย่างไม่เป็นทางการในฐานะผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับเทศบาลในเขตท้องที่จังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นตัวกลางในการติดต่อประสานงานเจรจาต่อรอง
ระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานส่วนกลางในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินภารกิจของท้องถิ่น และการสนับสนุน
ด้านต่าง ๆ 

3.1.2 กำรจัดตั้งหน่วยกำรปกครองท้องถิ่นซึ่งมีภำรกิจหลำยด้ำนเพื่อบริหำรงำนในแต่ละเขต
ท้องที่ (territorially defined (multi-function) elected local government) 

กลไกประสานเชื่อมโยงการบริหารงานภาครัฐในพ้ืนที่ระดับภูมิภาคที่ส าคัญอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การ
จัดตั้งหน่วยบริหารเขตท้องที่ขนาดใหญ่ในรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจหลากหลายด้าน เป็น
องค์กรระดับท้องถิ่นที่ผสมผสานภารกิจและอ านาจหน้าที่ทางการเมืองและทางการบริหารเข้าด้วยกันในตัวเอง 
อีกทั้งยังมีโครงสร้างการบริหารที่เปิดให้ตัวแทนของคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายในพ้ืนที่ได้เข้ามาร่วมกันท างาน นั่นคือ 
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคณะผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่น มีพันธะหน้าที่
ทางการเมืองและรับผิดชอบต่อประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการก าหนดนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ระดับ
ภูมิภาค การประสานเชื่อมโยงการด าเนินนโยบายสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้บังเกิดผลในพ้ืนที่ รวมถึงการท า
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หน้าที่ประสานเชื่อมโยงการท างานระหว่างตัวแสดงในภาคส่วนต่าง ๆ และระหว่างองค์กรของรัฐในระดับต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการสาธารณะในพ้ืนที่  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่ขนาดใหญ่ในระดับภูมิภาคนี้ มีบทบาทหลักในการ
ประสานเชื่อมโยงการด าเนินนโยบายด้านการพัฒนาในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่มักเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานในด้านต่าง ๆ ซึ่งบางส่วนเป็นภารกิจที่อยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
ภาครัฐส่วนกลางต่างสังกัดหรือต่างกระทรวงกัน อาทิ ด้านการสร้างถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภูมิภาคจึงมีหน้าที่ประสานเชื่อมโยงการด าเนินนโยบายแต่ละด้านเข้าด้วยกันให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความจ าเป็นในพ้ืนที่ตนเอง ตลอดจนบูรณาการงบประมาณด้าน
ต่าง ๆ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อการลงทุนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น (Wollmann, 2003: 599-
600) 

2.1.3 กำรจัดตั้งหน่วยงำนหรือองค์กำรภำครัฐท่ีมีเป้ำหมำยเพื่อด ำเนินภำรกิจเฉพำะดำ้นใดด้ำน
หนึ่งในพื้นที่ระดับภูมิภำค (single-purpose agency and organization) 

การสร้างกลไกการประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารภารกิจของรัฐ โดยอาศัย
การจัดตั้งหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐที่มีเป้าหมายเพ่ือด าเนินภารกิจเฉพาะด้าน ปรากฏให้เห็นใน 2 ลักษณะ 
คือ 

1) การจัดตั้งหน่วยงานสาขาของส่วนกลางเพ่ือบริหารภารกิจเฉพาะด้านในพ้ืนที่ภูมิภาคทั่วประเทศ 
เป็นการจัดตั้งหน่วยงานภาครัฐเพ่ือด าเนินภารกิจเฉพาะด้านของกระทรวงขึ้นในพ้ืนที่ภูมิภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศ มีเป้าหมายเพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าวท าหน้าที่เป็นตัวประสานเชื่อมโยงตัวแสดงในภาคส่วนต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นนโยบายภายใต้ภารกิจนั้น ๆ ในพ้ืนที่ (cross-actor coordination) เพ่ือให้การขับเคลื่อน
นโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับประเด็นปัญหาและเงื่อนไขต่าง ๆ ในพ้ืนที่ให้มากที่สุด 
ตัวอย่างเช่น การจัดตั้งหน่วยงานภาครัฐเพ่ือบริหารภารกิจพิเศษ (special purpose state agencies) และ
การจัดตั้ งหน่วยงานบริหารภารกิจเฉพาะในด้านต่าง ๆ ของกระทรวง (single-purpose executive 
agencies) โดยมีสถานะเป็นหน่วยงานอิสระอยู่ภายใต้การก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ดังปรากฏใน
ประเทศสวีเดน เป็นต้น 

2) การจัดตั้งหน่วยงานบริหารภารกิจเฉพาะด้านในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองระดับ
ท้องถิ่น เป็นการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยใหม่ขึ้น โดยมีฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ (special purpose districts) หรือมีฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นอีกองค์กรหนึ่งที่มี
ขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากการควบรวมกิจการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กที่มีเขตพ้ืนที่
ติดกันโดยความสมัครใจ หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นใหม่นั้น จะมีหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินภารกิจ
เฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง โดยมีเป้าหมายเพ่ือประสานความร่วมมือและบูรณาการทรัพยากรเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพในการบริหารกิจการสาธารณะของท้องถิ่นให้สูงขึ้น  
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การจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ หรือการจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีภารกิจ
หน้าที่เฉพาะด้าน เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อจ ากัดด้านศักยภาพของหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาด
เล็กซึ่งมีจ านวนมากจนเกินไป ตัวอย่างเช่น ในประเทศฝรั่งเศส มีหน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับเทศบาล
จ านวนมากถึง 35,00 แห่ง โดยส่วนใหญ่มีจ านวนประชากรในเขตเทศบาลโดยเฉลี่ยเพียง 1,600 คน ส่งผลให้
เทศบาลมีขอบเขตภารกิจหน้าที่และขีดความสามารถในการด าเนินภารกิจค่อนข้างจ ากัด ดังนั้น จึงมีการ
หาทางยกระดับขีดความสามารถในการบริหารกิจการสาธารณะของเทศบาล โดยเทศบาลที่มีพ้ืนที่ติดกันได้
สร้างความร่วมมือกันจัดตั้ง “สหการ” ขึ้น มีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกองค์กรหนึ่งที่มีภารกิจ
หน้าที่ด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ (syndicatsintercommmunaux à vocation unique) (Wollmann, 
2003: 601) 

 
กิจกรรม 2.3.1  
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เรื่องที่ 2.3.2  

กำรจัดโครงสร้ำงหน่วยกำรปกครองท้องถิ่นแบบสองชั้น (Two-tier 
governments) 

 

2.2 กำรจัดโครงสร้ำงหน่วยกำรปกครองท้องถิ่นแบบสองช้ัน (Two-tier governments) 

การบริหารกิจการสาธารณะในระดับท้องถิ่น จะสามารถบรรลุเป้าหมายในการตอบสนองต่อสภาพ
ความต้องการและจัดการแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญ
ประการหนึ่ง คือ การจัดโครงสร้างหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่เหมาะสมกับสภาพเงื่อนไขเฉพาะของลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ ประชากร และการจัดโครงสร้างระบบบริหารงานภาครัฐโดยรวมของประเทศนั้น ๆ กล่าวคือ 
การจัดโครงสร้างหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่เหมาะสม จะเอ้ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกจัดตั้งขึ้น มี
ศักยภาพและขีดความสามารถอย่างเพียงพอต่อการขอบเขตการด าเนินภารกิจ รวมทั้งมีความสามารถในการ
จัดเก็บรายได้จากภาษีท้องถิ่นได้อย่างสอดคล้องกับปริมาณภารกิจที่ต้องด าเนินการเพ่ือตอบสนองต่อสภาพ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ และที่ส าคัญ การจัดโครงสร้างหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่
เหมาะสม ยังช่วยให้กระบวนการประสานเชื่อมโยงการท างานระหว่างหน่วยการปกครองและหน่วยงานภาครัฐ
ระดับต่าง ๆ เกิดความราบรื่นและเป็นเอกภาพอีกด้วย 

ลักษณะการจัดโครงสร้างหน่วยการปกครองท้องถิ่น จึงเป็นตัวก าหนดว่าในประเทศนั้น ๆ มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกี่ระดับ เช่น มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นชั้นบน (upper-tier) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นล่าง (lower-tier) หรือมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแบบชั้นเดียว เป็นต้น นอกจากนี้ ลักษณะการจัดโครงสร้างหน่วยการปกครองท้องถิ่น ยังเป็นตัวก าหนด
ว่าในประเทศนั้น ๆ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกี่รูปแบบ เช่น มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป
รูปแบบใดบ้าง และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในรูปแบบใด เป็นต้น รวมถึงก าหนดว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศนั้น ๆ จะมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในลักษณะใด เช่น มีการสร้างความร่วมมือ
กันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดกันเพ่ือบริหารกิจการสาธารณะร่วมกัน เป็นต้น  

สาเหตุที่ท าให้การจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นปรากฏในหลายรูปแบบนั้น ก็เนื่องจากปัจจัยด้าน
ความแตกต่างของพ้ืนที่ ทั้งในมิติขอบเขตความกว้างของพ้ืนที่ จ านวนประชากร ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมในแต่ละพ้ืนที่ เป็นตัวก าหนดว่าการจัดโครงสร้างหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบใดจึงจะเหมาะสมกับ
พ้ืนที่นั้น ๆ ดังจะเห็นได้ว่าหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีรูปแบบเหมาะสมและท างานได้ดีในพ้ืนที่เมืองขนาด
ใหญ่หรือเขตเมืองมหานคร ซึ่งประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลจ านวนมากตั้งอยู่เต็ม
พ้ืนที่ อาจจะเป็นรูปแบบการจัดโครงสร้างหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่ไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ในเขตชนบท
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ห่างไกล ซึ่งมีเทศบาลจ านวนไม่กี่แห่งตั้งกระจายตัวอยู่ไกลกัน และเทศบาลแต่ละแห่งนั้นก็จัดท าบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนเพียงไม่ก่ีด้าน  

ความแตกต่างระหว่างพ้ืนที่โดยเฉพาะในด้านความหนาแน่นของประชากร การกระจุกตัวของชุมชน
เมือง และระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้แต่ละประเทศมีการออกแบบโครงสร้าง
หน่วยการปกครองท้องถิ่นโดยมีการจัดประเทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็นชั้นต่าง ๆ (tiers) เพ่ือให้
มีขนาดและขอบเขตภารกิจหน้าที่ที่เหมาะสมกับสภาพทางภูมิศาสตร์ประชากรตลอดจนเศรษฐกิจและสังคม
ของพ้ืนที่  ทั้ งนี้  ตัวแบบการจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่น (models of government structure) 
โดยทั่วไปมักปรากฏให้เห็น 2 ตัวแบบ คือ 1) การจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นแบบสองชั้น (two-tier 
governments) 2) การจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นแบบชั้นเดียว (one-tier governments) (Slack, 
2004: 7-15) 

การจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นแบบสองชั้น เป็นการจัดโครงสร้างหน่วยการปกครองท้องถิ่นทั่ว
ประเทศ โดยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 ระดับอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นชั้นบน (upper-tier) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นล่าง (lower-tier) โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละระดับมีลักษณะส าคัญที่แตกต่างกันดังนี้ (Barlow, 1994: 319-332)  

2.2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นบน (upper-tier) 

มีลักษณะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีขอบเขตพ้ืนที่ในความรับผิดชอบเหนืออาณา
บริเวณกว้างขวาง เช่น พ้ืนที่ระดับภูมิภาค (region) พ้ืนที่เขตขนาดใหญ่ (district) หรือพ้ืนที่เมืองมหานคร 
(metropolitan area) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นบน มีหน้าที่จัดท าบริการสาธารณะที่มีขอบเขตการ
ให้บริการในวงกว้าง กล่าวคือ เป็นการจัดบริการสาธารณะเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่อยู่
ภายในในหน่วยพื้นที่ภูมิภาคหนึ่ง ๆ ซึ่งมีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมประชากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับเทศบาลหลายแห่งในเวลาเดียวกัน  

เหตุผลของการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นบนขึ้นเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะแก่ประชาชนใน
วงกว้างนั้น ก็เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นบนมีหน้าที่จัดท าบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะต่อ
การจัดท าโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นล่าง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า หรือใน
แง่ข้อจ ากัดด้านศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นล่างที่มีขนาดเล็ก ในขณะเดียวกัน ภายในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นบน ก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นล่างหลาย ๆ หน่วยดูแล
รับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อประชาชนในแต่ละท้องที่อีกด้วย 

หากพิจารณาในเชิงหลักการ การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นบนนั้น สามารถอธิบายได้จาก
หลักการทางเศรษฐศาสตร์ที่ส าคัญ 3 หลักการ คือ หลักการประหยัดจากขนาดหรือขอบเขตการจัดท าบริการที่
กว้างขวางมากขึ้น (economies of scale) หลักการผลภายนอกจากการจัดบริการสาธารณะ (externalities) 
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และหลักการเกี่ยวกับความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันระหว่างประชาชนต่างพ้ืนที่ (equity) (Slack, 2004: 2-
5)   

1) หลักการประหยัดจากขนาดหรือขอบเขตการจัดท าบริการที่กว้างขวางมากขึ้น  (economies of 
scale) มีสาระส าคัญอยู่ที่การอธิบายว่า การจัดท าบริการสาธารณะหนึ่ง ๆ จะมีต้นทุนต่อหน่วยในการจัดท า
บริการต่ าลง เมื่อการจัดท าบริการสาธารณะนั้นมีขอบเขตการจัดบริการกว้างขวางขึ้น กล่าวคือ การจัดบริการ
สาธารณะใดก็ตาม ยิ่งมีพ้ืนที่การให้บริการขนาดใหญ่ และมีจ านวนประชาชนผู้รับบริการมากขึ้นเท่าใด 
หน่วยงานที่จัดท าบริการสาธารณะนั้นก็จะสามารถลดต้นทุกการผลิตหรือจัดท าบริการสาธารณะนั้น ๆ ได้มาก
ยิ่งขึ้นเท่านั้น ฉะนั้น การจัดบริการสาธารณะบางด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีต้นทุนการ
ด าเนินการหรือใช้งบประมาณน้อยลง หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีขอบเขตการให้บริการที่กว้างขึ้น
หรือมีจ านวนประชาชนผู้รับบริการในพ้ืนที่มากขึ้นดังนั้น กิจการสาธารณะที่มีลักษณะดังกล่าว จึงเป็นบริการ
สาธารณะที่ควรจัดท าโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นบนซึ่งมีศักยภาพในการลงทุนขนาดใหญ่และมี
ขอบเขตการให้บริการครอบคลุมประชาชนในพื้นที่กว้างขวาง 

บริการสาธารณะที่สามารถลดต้นทุนการจัดบริการจากการขยายขอบเขตและขนาดของการให้บริการ 
มักเป็นกิจการสาธารณะที่ต้องอาศัยเงินลงทุนสูง และมีระยะเวลาในการคุ้มทุนยาวนาน รวมถึงเป็นบริการ
สาธารณะที่มีลักษณะการบริการเป็นแบบแผนเดียวกัน หรือเป็นการจัดบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานซึ่ง
ประชาชนไม่ว่าในพ้ืนที่ใดย่อมต้องการบริการในรูปแบบเหมือนกัน โดยส่วนใหญ่มักเป็นกิจการสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ อาทิ ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม การสร้างระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่  การสร้าง
มหาวิทยาลัย การสร้างโรงพยาบาล ฯลฯ กิจการสาธารณะเหล่านี้ต้องใช้งบประมาณลงทุนสูง การลงทุน
ดังกล่าวจะคุ้มค่าก็ต่อเมื่อกิจการนั้นต้องมีขอบเขตการให้บริการแก่ผู้รับบริการจ านวนมาก 

ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นบนนั้น ตั้งอยู่บนเหตุผลในเชิง
หลักการที่ว่า หน่วยปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีขนาดแตกต่างกันไปได้ตามขอบเขตของการจัดบริการสาธารณะ
แต่ละประเภท บริการสาธารณะใดเป็นกิจการที่ต้องมีผู้รับบริการจ านวนมากหรือมีขอบเขตผู้รับบริการ
กว้างขวางจึงจะคุ้มค่าต่อการลงทุน หรือส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในการจัดท าบริการนั้นอยู่ในระดับต่ า กิจการ
สาธารณะดังกล่าวสมควรด าเนินการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นบนเพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าวเป็นผู้ลงทุน
และด าเนินการจัดบริการให้แก่ประชาชนทั่วทุกพ้ืนที่ เช่น กิจการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ เป็นต้น ในขณะที่
บริการสาธารณะใดที่มีต้นทุนไม่สูงมาก สามารถลงทุนจัดบริการในระดับชุมชนหรือให้บริการแก่ประชาชนใน
พ้ืนที่ขนาดเล็กได้ โดยมีต้นทุนต่อหน่วยต่ า ก็ควรก าหนดให้เป็นกิจการสาธารณะที่ด าเนินการโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง เช่น ศูนย์รับเลี้ยงเด็กในชุมชน การสร้างถนนในหมู่บ้าน เป็นต้น 

2) หลักการพิจารณาถึงผลภายนอกจากจัดบริการสาธารณะ (externalities) เป็นหลักการที่ส าคัญอีก
ประการหนึ่งที่สามารถอธิบายเหตุผลของการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นบน และเป็นหลักการที่สามารถ
น ามาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดแบ่งภารกิจและบทบาทหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้น
บนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นล่างได้อย่างชัดเจน หลักการดังกล่าวมีสาระส าคัญอยู่ที่การอธิบายว่า



~ 48 ~ 

 

การจัดบริการสาธารณะบางประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง ๆ ย่อมจะก่อให้เกิดผลลัพธ์หรือ
ผลประโยชน์แก่ประชาชนไม่จ ากัดเฉพาะแต่ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้น ๆ หากแต่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอ่ืน ๆ ที่อยู่ข้างเคียง ก็สามารถรับผลของการ
จัดบริการหรือได้รับประโยชน์จากการด าเนินกิจการสาธารณะดังกล่าวได้ด้วย แม้จะไม่ใช่ประชากรในเขตพ้ืนที่
ซึ่งต้องเสียภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดบริการเหล่านั้นก็ตาม3 

ตัวอย่างกิจการสาธารณะก่อให้เปิดผลภายนอกด้านบวกต่อประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งอ่ืน เช่น การสร้างถนนเพ่ือขยายเส้นทางคมนาคมในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง ๆ 
ซึ่งเมื่อมีการตัดถนนสายใหม่ ๆ เชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมในพ้ืนที่แล้ว ประชาชนในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นข้างเคียงก็สามารถขับรถเข้ามาใช้เส้นทางที่มีการตัดใหม่นั้นได้เมื่อเห็นว่าเส้นทางดังกล่าวนอกจากมีผิว
จราจรที่มีคุณภาพแล้ว ก็ยังเป็นเส้นทางที่ช่วยให้เดินทางผ่านพ้ืนที่ดังกล่าวไปยังจุดหมายได้ในระยะทางท่ีสั้นลง
กว่าเดิมอีกด้วย  

สภาพดังกล่าวส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพ้ืนที่ ต้องแบกรับต้นทุนทั้งในการก่อสร้าง
และบ ารุงรักษาถนนสายดังกล่าว แต่เนื่องจากไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่านอกเหนือจากประชาชนในพ้ืนที่แล้ว ยังมี
ประชาชนต่างพ้ืนที่เข้ามาใช้ถนนเส้นดังกล่าวสัญจรอีกจ านวนเท่าใดในแต่ละวัน ก็ท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งนั้นไม่สามารถตัดสินใจประเมินได้ว่าจะต้องใช้งบประมาณเท่าใดส าหรับการพัฒนาและซ่อมบ ารุง
ถนนสายนั้น ๆ ผลที่เกิดขึ้นก็คือ บริการสาธารณะที่เกิดขึ้นอาจไม่เพียงพอหรือสอดคล้องกับปริมาณผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์จากบริการนั้น ๆ ในความเป็นจริง และน าไปสู่การลงทุนเพ่ือจัดบริการสาธารณะสูงเกินกว่าศักยภาพ
ในการจัดเก็บรายได้ในระยะยาว (under-supply of the service) 

ดังนั้น หากพิจารณาจากหลักการเกี่ยวกับผลภายนอกจากการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จึงสรุปได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถบริหารกิจการสาธารณะบางประเภทที่

                                                 
3 ผลภายนอกทางบวกท่ีส าคัญ ได้แก่ การจัดสวัสดิการทางสังคม เช่น การจัดสถานสงเคราะห์แก่คนไร้บ้าน การจัด

ธนาคารอาหารเพื่อแจกจ่ายอาหารแก่ผู้ยากไร้ ซึ่งเป็นบริการสาธารณะที่ดึงดูดให้ผู้คนจากนอกพ้ืนที่โยกย้ายอพยพเข้ามาอาศัย
ในพื้นที่ท่ีมีการจัดบริการดังกล่าว เพื่อรับบริการทางสังคมเหล่านั้น แม้จะมิใช่ประชากรในพื้นที่ก็ตาม นอกจากนี้ ผลภายนอก
จากการจัดบริการสาธารณะยังรวมถึงผลกระทบด้านลบจากการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง ๆ
ที่ส่งผลเสียข้ามขอบเขตไปยังพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงอีกด้วย เช่น มลพิษทางกลิ่นและการปนเปื้อนใน
แหล่งน้ าใต้ดินหรือแม่น้ าล าคลองที่เกิดจากการจัดการบ่อฝังกลบขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งที่ส่งผลไปยัง
พื้นที่ข้างเคียง หรือผลกระทบจากฝุ่นละอองและควันจากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวลที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งซึ่งส่งผลต่อประชาชนในพื้นที่ข้างเคียง เป็นต้น ส าหรับค าอธิบายในทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับ
ผลภายนอกและสินค้าสาธารณะ โปรดดูเพิ่มเติมใน ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ (2533 : 2-5) ส าหรับการวิเคราะห์ผลกระทบของ
การจัดบริการสาธารณะที่ก่อให้เกิดผลภายนอกในเชิงสิทธิประโยชน์ (external benefit) แก่ประชาชนนอกเขตพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยศึกษาจากการจัดบริการสาธารณะทางสังคม โปรดดู Peterson and Rom (1989: 711-
728). 
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ก่อให้เกิดผลภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ของการจัดสรรงบประมาณและการตอบสนองต่อ
ประชาชนผู้รับบริการ ก็ต่อเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นมีขนาดใหญ่เพียงพอต่อการจัดบริการ
สาธารณะได้อย่างครอบคลุมผู้รับบริการหรือผู้ได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะนั้น ๆ ซึ่งเป็นการจัดบริการ
สาธารณะภายในขอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบที่สามารถระบุได้ชัดเจน ในกรณีดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดท าบริการสาธารณะซึ่งก่อให้เกิดผลภายนอกต่อประชาชนในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคีย ง 
อาจมีการปรับขยายขอบเขตการจัดบริการสาธารณะดังกล่าวให้มีขอบเขตพ้ืนที่การให้บริการครอบคลุมไปยัง
เขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงเพ่ือให้สามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างสอดคล้องกับจ านวน
ผู้รับบริการจริง และสามารถเก็บค่าธรรมเนียมจากประชาชนผู้รับบริการที่มีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่อ่ืนได้อย่าง
ทั่วถึงด้วย  

แนวทางอ่ืน ๆ ที่สามารถแก้ไขปัญหาผลภายนอกจากการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขนาดเล็กได้ อาทิ การท าข้อตกลงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงต้องจัดสรรเงินค่าบริการ
ให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เป็นผู้จัดบริการตามสัดส่วนจ านวนประชาชนในพ้ืนที่ข้างเคียงที่เข้าไปรับ
บริการ (intergovernmental transfer) การร่วมมือกันจัดตั้งองค์กรความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นหรือสหการ
เพ่ือจัดท าบริการสาธารณะให้ครอบคลุมประชาชนในทุกพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเขตพ้ืนที่
ติดกัน (voluntary cooperation)4 หรือการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่โดยการควบรวม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กเข้าด้วยกัน รวมไปถึงการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นบนขึ้น
ครอบคลุมเหนือพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นล่างหลาย ๆ แห่ง ในนัยนี้ การจัดตั้งองค์การบริหารส่วน
จังหวัดในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นบน จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดโครงสร้างหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นส าหรับรองรับการจัดบริการสาธารณะที่มีลักษณะก่อให้เกิดผลภายนอกขึ้นหากด าเนินการโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กอย่างเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

3) หลักการเกี่ยวกับความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณะระหว่างประชาชน
ต่างพ้ืนที่ (equity) เป็นหลักการทางเศรษฐศาสตร์อีกประการหนึ่งที่สามารถอธิบายเหตุผลของการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นบนได้ชัดเจน โดยมีสาระส าคัญอยู่ที่การพิจารณาว่า แม้ในประเทศหนึ่ง ๆ จะมี
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นล่างขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ เพื่อดูแลรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะด้าน
ต่าง ๆ แก่ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่อยู่แล้ว แต่ด้วยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความแตกต่างของภูมิศาสตร์และ
ประชากรในพ้ืนที่ ก็อาจส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีศักยภาพทางการคลังในระดับสูง เช่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศูนย์กลางแหล่งพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม เป็นต้น ในขณะที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งซึ่งตั้งอยู่ในเขตห่างไกลและมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ า ก็อาจมีศักยภาพ

                                                 
4 โปรดดู ปธาน สุวรรณมงคล และคณะ (2545) และ นครินทร์ เมฆไตรรตัน ์(2549) กรณีศึกษาในต่างประเทศ 

โปรดดู Lundqvist (1998). 
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ทางการคลังจ ากัดหรือไม่เพียงพอต่อการจัดบริการสาธารณะในพ้ืนที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
เกษตรกรรม หรือในพ้ืนที่ชนบท เป็นต้น 

สภาพดังกล่าว ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แม้จะมีขอบเขตอ านาจหน้าที่เหมือนกันก็อาจมี
ความแตกต่างเหลื่อมล้ ากันในแง่ศักยภาพทางการคลังได้ กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะ
ทางการคลังดีย่อมมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นอย่างเพียงพอต่อการจัดบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ แก่
ประชาชน ในขณะเดียวกัน การมีพ้ืนที่ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีการพัฒนาในระดับสูง ก็ ส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้น ไม่ต้องเผชิญกับสภาพปัญหาและข้อเรียกร้องต้องการบริการสาธารณะ
หรือสวัสดิการทางสังคมด้านต่าง ๆ จากประชาชนในพื้นที่อย่างรุนแรง ดังเช่นในกรณีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีฐานะยากจน ซึ่งนอกจากจะไม่สามารถมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นได้อย่างเพียงพอต่อการ
ด าเนินภารกิจขั้นพ้ืนฐานแล้ว สภาพข้อจ ากัดในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญของพ้ืนที่ ก็ยังส่งผลให้
ประชาชนในพ้ืนที่มีข้อเรียกร้องต้องการ ตลอดจนปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ ที่ต้องการให้ตอบสนอง
และจัดการแก้ไขปริมาณมากด้วย  

ผลที่ตามมาจากสภาพการมีฐานะทางการคลังแตกต่างกัน อันเนื่องมาจากปัจจัยด้านลักษณะเฉพาะ
ของพ้ืนที่ ก็คือ การเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนที่
อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งที่อยู่ข้างเคียงหรือมีพ้ืนที่ใกล้ชิดติดกัน แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านั้นจะมีรูปแบบเดียวกันและเป็นหน่วยการปกครองระดับเดียวกันก็ตาม ดังนั้น 
แนวทางในการแก้ไขสภาพความไม่เสมอภาคเท่าเทียมในลักษณะดังกล่าว จึงอาจจ าเป็นต้องมีการควบรวม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดกันเหล่านั้นเข้าด้วยกันให้เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นหน่วยเดียว 
(amalgamation) เพ่ือให้สามารถน ารายได้ส่วนเกินจากการจัดเก็บภาษีในพ้ืนที่ที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจสูง
มาจัดสรรส าหรับจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอส าหรับประชาชนในพ้ืนที่ที่มีความเจริญ
ทางเศรษฐกิจในระดับต่ าอย่างทั่วถึง  

นอกจากนี้ อีกแนวทางหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ก็คือ การให้หน่วยหน่วยการปกครองใน
ระดับที่เหนือขึ้นไป (senior level of government) อย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นบน ท าหน้าที่ในการ
จัดสรรงบประมาณอุดหนุนของรัฐบาล เพื่อเสริมศักยภาพทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นล่าง
ที่มีฐานะยากจน หรือมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการจัดบริการสาธารณะในอ านาจหน้าที่ หรือมีขีดความสามารถ
ทางการเงินไม่เพียงพอต่อการจัดการสภาพปัญหาและความต้องการในพ้ืนที่ โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างความ
เสมอภาคและเท่าเทียมแก่ประชาชนในการรับบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

2.2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นล่ำง (lower-tier) 

มีลักษณะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก มีขอบเขตพ้ืนที่ในความรับผิดชอบเหนือเขต
ชุมชนหรือเมือง โดยทั่วไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นล่างจะเรียกว่า “เทศบาล” (municipalities) ซึ่งมี
ขนาดแตกต่างกันไปตามขอบเขตความกว้างของพ้ืนที่รับผิดชอบและสัดส่วนจ านวนประชากร นับตั้งแต่
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เทศบาลนคร (cities) เทศบาลเมือง (towns) เทศบาลต าบล (villages) และเทศบาลหมู่บ้าน (townships) 
เกณฑ์การจัดจ าแนกขนาดของเทศบาลยึดตามสัดส่วนความหนาแน่นของประชากรในพ้ืนที่ เช่น เทศบาลต าบล 
มีประชากรในพ้ืนที่ตั้งแต่ 7,000 คนขึ้นไป ความหนาแน่นของประชากรตั้งแต่ 1 ,500 คน ต่อ 1 ตาราง
กิโลเมตร เทศบาลเมือง มีประชากรในพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป ความหนาแน่นของประชากร ตั้งแต่3,000 
คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตร และเทศบาลนคร มีประชากรในพ้ืนที่ 50 ,000 คนขึ้นไป ความหนาแน่นของ
ประชากรตั้งแต่3,000 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตร เป็นต้น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นล่าง มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าบริการสาธารณะที่มีขอบเขตขนาด
เล็ก มีจ านวนประชากรผู้รับบริการไม่มากนัก เป็นการจัดบริการโดยมุ่งตอบสนองต่อสภาพความต้องการและ
ปัญหาในแต่ละชุมชนที่มีลักษณะแตกต่างกัน หากพิจารณาในทางหลักการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นล่าง
นั้น จัดตั้งขึ้นตามหลักการส าคัญ ได้แก่ หลักการก าหนดให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับล่างสุดมีอ านาจ
ตัดสินใจด าเนินภารกิจตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก (subsidiarity 
principle and local responsiveness) หลักการเข้าถึงและการก ากับความรับผิดชอบต่อสาธารณะโดย
ประชาชน (access and accountability) (Slack, 2004: 3-5)  ทั้งนี้ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้น
ล่าง เป็นหน่วยการปกครองที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเป็นกลไกในการเปิดให้ประชาชนในแต่ละ
ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการใช้อ านาจการปกครองและการบริหารกิจการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่าง
ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีนั้น ๆ เองให้มากท่ีสุด 

1) หลักการก าหนดให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับล่างสุดมีอ านาจตัดสินใจด าเนินภารกิจ
ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก มีสาระส าคัญคือ การอธิบายว่า การจัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชน จะมีประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อการตัดสินใจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการ
สาธารณะนั้น ๆ ด าเนินการโดยองค์กรภาครัฐในระดับล่าง ซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนผู้รับบริการในพ้ืนที่
มากที่สุดเนื่องจากการก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยการปกครองระดับล่างสุดใน
โครงสร้างการบริหารงานภาครัฐ เป็นองค์กรที่มีอ านาจตัดสินใจบริหารกิจการสาธารณะที่ เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชนนั้น จะท าให้การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณสาธารณะส าหรับการ
ด าเนินกิจการสาธารณะด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด รวมทั้งท าให้การบริหารนโยบาย
สาธารณะด้านต่าง ๆ สามารถบรรลุเป้าหมายในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิผล เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนโดยตรง ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อการด าเนินภารกิจด้านต่าง ๆ โดยมุ่ง
ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากท่ีสุด 

นอกจากนี้ เมื่อแต่ละท้องถิ่นต่างก็มีสภาพปัญหาและความต้องการในด้านต่าง ๆ มากน้อยแตกต่างกัน
ไป การจัดบริการสาธารณะแต่ละด้านในแต่ละท้องถิ่น ก็จะต้องมีขอบเขตปริมาณงาน ตลอดจนต้นทุนการ
จัดบริการด้านต่าง ๆ มากน้อยแตกต่างกันไปด้วย ดังนั้น การก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
ล่างสุด เป็นองค์กรที่มีอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารกิจการสาธารณะในระดับท้องถิ่นเป็นอันแรก จึงเป็น
วิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการให้หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางหรือหน่วยงานภาครัฐระดับ
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ภูมิภาค ซึ่งอยู่ในโครงสร้างระดับชั้นที่สูงขึ้นไปเป็นผู้ด าเนินการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะแก่
ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ เพราะหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ไม่อาจจัดบริการสาธารณะได้อย่าง
สอดคล้องและตรงกับความต้องการที่แตกต่างกันของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ได้ ด้วยข้อจ ากัดในเชิงโครงสร้าง
ขององค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือรับผิดชอบการด าเนินภารกิจในขอบเขตระดับภูมิภาคหรือระดับชาติ จึงท าได้
เพียงการจัดบริการสาธารณะที่มีลักษณะเป็นการทั่วไปหรือมีรูปแบบการให้บริการภายใต้แบบแผนเดียวกันใน
ทุกพ้ืนที่  

อย่างไรก็ดี หลักการดังกล่าวยังมีสาระส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การก าหนดว่า การด าเนินภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนในกรณีใดก็ตาม ที่สามารถชี้วัดได้ว่า หน่วยการปกครองหรือ
หน่วยงานภาครัฐในระดับที่เหนือขึ้นไป สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในระดับล่างสุด ทั้งในแง่ของความคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณสาธารณะและผลสัมฤทธิ์ในการ
ตอบสนองความต้องการและปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ ภารกิจดังกล่าวก็ควรก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่
รับผิดชอบของหน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับบน หรือหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในระดับที่สูงขึ้นแทน  

2) หลักการก าหนดให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับล่างสุดมีอ านาจตัดสินใจด าเนินภารกิจ
ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า การจัดบริการ
สาธารณะด้านต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแทบทั้งหมด เป็นภารกิจที่รัฐควร
เปิดให้องค์กรส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีบทบาทในฐานะผู้ตัดสินใจก าหนด
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับกิจการสาธารณะที่รัฐต้องจัดท าให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นับตั้งแต่การตัดสินใจว่าใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ ควรจะจัดท าบริการสาธารณะด้านใดบ้าง การจัดบริการสาธารณะแต่ละด้านเหล่านั้นควรมี
วิธีการบริหารจัดการอย่างไร และควรจัดบริการขอบเขตปริมาณมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ หลักการดังกล่าว มี
ข้อยกเว้นส าหรับภารกิจบางประเภทที่รัฐบาลต้องสงวนไว้เพราะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงและเสถียรภาพของ
ประเทศ อาทิ การป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย การต่างประเทศ รวมถึงการ
รักษาความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ  

3) หลักการว่าด้วยความสามารถในการเข้าถึงและการก ากับความรับผิดชอบต่อสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยประชาชนในพ้ืนที่ มีสาระส าคัญคือ การอธิบายว่า หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่
เหมาะสมจะต้องมีขนาดที่เหมาะสมต่อการสร้างกลไกในการเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถรับรู้ข้อมูลการด าเนินการ ตลอดจนการติดตามและตรวจสอบการท างาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมผลักดันความต้องการของตนเองเข้าสู่กระบวนการก าหนดนโยบาย
สาธารณะในระดับท้องถิ่นได้โดยตรง ส าหรับช่องทางหรือกลไกในการเปิดให้ประชาชนเข้าถึงและสามารถ
ก ากับความรับผิดชอบต่อสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การจัดประชุมเมืองหรือประชาคม
ท้องถิ่น การจัดเวทีประชาพิจารณ์ท้องถิ่น การเลือกตั้งตัวแทนชุมชนเข้าไปท าหน้าที่ในสภาท้องถิ่น รวมไปถึง
การเข้าไปติดต่อหรือพบปะกับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง ภายใต้หลักการดังกล่าว 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยิ่งมีขนาดเล็ก ก็จะยิ่งเป็นหน่วยการปกครองที่เอ้ือให้ประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่
สามารถเข้าถึงกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มาก  

ในทางตรงกันข้าม ยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขนาดใหญ่เท่าใด เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชั้นบน หรือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กเข้า
ด้วยกัน เป็นต้น ก็จะยิ่งท าให้ประชาชนเข้าถึงการตัดสินใจเชิงนโยบายในระดับท้องถิ่นได้ยากขึ้น ในขณะที่กลุ่ม
ผลประโยชน์กลุ่มต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลในพื้นที่จะเข้ามามีบทบาทครอบง าเหนือบทบาทของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ 
ที่กระจัดกระจายในแต่ละชุมชน เมื่อประชาชนไม่สามารถเข้าถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยตรง หรือ
เข้าถึงได้ยากขึ้น ก็ส่งผลให้นักการเมืองท้องถิ่นที่มีอ านาจในการตัดสินใจเชิงนโยบายของท้องถิ่น ไม่อยู่ภายใต้
กลไกการก ากับความคุมให้ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด
เล็กที่นักการเมืองท้องถิ่นต้องแสดงความรับผิดชอบต่อการน าข้อเรียกร้องของประชาชนไปก าหนดนโยบาย 
รวมถึงชี้แจงถึงผลการน างบประมาณจากจัดเก็บภาษีของประชาชนในพ้ืนที่มาใช้พัฒนาท้องถิ่นอีกด้วย 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การจัดโครงสร้างหน่วยการปกครองท้องถิ่นแบบสองชั้น ช่วยลดปัญหา
เรื่องความไม่เท่าเทียมในการจัดบริการสาธารณะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กได้ โดยหน่วย
การปกครองท้องถิ่นชั้นบนจะท าหน้าที่เป็นกลไกในการจัดสรรและกระจายทรัพยากรสาธารณะให้เกิดความ
เป็นธรรมส าหรับประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ให้มากที่สุด อีกทั้งยังท าให้การจัดท าบริการสาธารณะระดับ
ท้องถิ่นในบางกิจการเกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นล่างแต่ละ
หน่วยต่างฝ่ายต่างลงทุนจัดท าบริการในเรื่องเดียวกันและมีลักษณะการบริการเหมือนกัน 

การกระจายการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการบริหารกิจการสาธารณะให้เกิดความทั่วถึงและเป็นธรรมใน
ทั่วทั้งพ้ืนที่ภูมิภาค (city-region) เกิดขึ้นเมื่อหน่วยการปกครองท้องถิ่นชั้นบน จัดเก็บภาษีจากประชาชนที่
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ภูมิภาคที่รับผิดชอบนั้นทั้งหมดในอัตราเดียว รวมถึงการได้รับเงินอุดหนุนการจัดท าบริการ
สาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นล่างแต่ละแห่งจัดสรรให้ตามสัดส่วนฐานภาษีในพ้ืนที่ตัวเอง นั่นคือ 
เทศบาลที่มีฐานรายได้จากภาษีจ านวนมาก ก็จะต้องจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นบน
ในสัดส่วนที่มากกว่าเทศบาลขนาดเล็กด้วย จากนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นบนจะน าเงินรายได้จากภาษี
เหล่านั้นไปจัดสรรเพื่อด าเนินกิจการสาธารณะให้บริการแก่ประชาชนทั่วทั้งภูมิภาคต่อไป 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นบน จึงมีหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือจัดท าบริการ
สาธารณะที่มีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นล่างทุกแห่งในเขต
รับผิดชอบ (region-wide service) งบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นบนจัดสรรเป็นรายจ่ายเพ่ือ
จัดท าบริการสาธารณะระดับภูมิภาคนั้น จะถูกกระจายไปสู่การจัดบริการสาธารณะในแต่ละพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นล่างในสัดส่วนแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสภาพการพัฒนาของแต่ละพ้ืนที่ เช่น 
เทศบาลในเขตชนบทมีรายได้จากภาษีค่อนข้างน้อย อาจต้องการจัดบริการสาธารณะในเรื่องต่าง ๆ มากกว่าใน
พ้ืนที่เทศบาลที่มีศักยภาพสูง ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นบนก็ต้องจัดสรรเงินเพ่ือกระจายการพัฒนา
และการจัดบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ไปยังเทศบาลที่มีฐานภาษีน้อยกว่า (Slack, 2004: 18) 
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สิ่งส าคัญในการจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นแบบสองชั้น ก็คือ จ าเป็นต้องมีการจัดแบ่งขอบเขต
ภารกิจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นบนและชั้นล่างให้มีเกิดความชัดเจน โดยมีหลักการส าคัญ
คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นบนควรดูแลรับผิดชอบภารกิจที่ด าเนินไปเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนในภาพรวมทั่วทั้งพ้ืนที่ภูมิภาค (region-wide benefits) เป็นภารกิจที่หากด าเนินการโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กแล้วจะก่อให้เกิดผลภายนอก (externalities) เป็นภารกิจที่สามารถน าไปสู่การ
กระจายความเจริญและการพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึง (redistribution) รวมทั้งเป็นภารกิจที่หากด าเนินการ
ในขอบเขตขนาดใหญ่แล้วจะท าให้เกิดการประหยัดหรือลดต้นทุนในการจัดการได้ (economies of scale) 
ส่วนภารกิจใดที่เป็นการด าเนินกิจการสาธารณะเพ่ือผลประโยชน์เฉพาะของประชาชนในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง 
หรือเป็นภารกิจที่มีลักษณะเป็นการจัดบริการตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ ก็คว รจะ
ก าหนดให้เป็นภารกิจในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นล่าง (Slack, 2004: 20) 

ตัวอย่างประเทศที่มีการจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นแบบสองชั้น ได้แก่ เมืองโตรอนโต ประเทศ
แคนาดา ปรากฏในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1954-1998 เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันมีการจัดโครงสร้าง
แบบสองชั้น จากเดิมที่มีชั้นเดียว เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส มีประชากรราว 2.2 ล้านคน หน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นชั้นล่าง ได้แก่ เทศบาล (commune) ซึ่งมีทั้งเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลหมู่บ้าน ส่วน
หน่วยการปกครองท้องถิ่นชั้นบน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (départment) มีจ านวน 96 แห่ง ตาม
การแบ่งหน่วยท้องที่การปกครองส่วนภูมิภาคของประเทศ สภานครปารีส (Council of Paris) มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนในเขต มีจ านวน 163 คน สภานครปารีสมีหน้าที่ในการร่วมกันเลือกผู้ด ารงต าแหน่ง
นายกเทศมนตรีนครปารีส ในกรณีที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจังหวัด สภานครปารีสจะจัดประชุมใน
ฐานะ “สภาจังหวัด” (General Council) แต่หากเป็นการตัดสินใจในนโยบายของเทศบาลนครปารีส สภาจะ
ประชุมในฐานะ “สภาเทศบาลนคร” (Municipal Council) เป็นต้น 

 
กิจกรรม 2.3.2  

 
 
 
 

แนวตอบกิจกรรม 2.3.2 
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เรื่องที่ 2.3.3  

กำรจัดโครงสร้ำงหน่วยกำรปกครองท้องถิ่นแบบชั้นเดียว (One-tier 
governments)  

 

2.3 กำรจัดโครงสร้ำงหน่วยกำรปกครองท้องถิ่นแบบชั้นเดียว (One-tier governments)  

การจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นชั้นเดียว มักเป็นการจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับเดียว
เพ่ือดูแลการบริหารกิจการสาธารณะในเขตพ้ืนที่ที่มีความเป็นเมือง (urban governance) ในพ้ืนที่ดังกล่าวจะ
อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงหน่วยเดียว ไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชั้นบนที่อยู่เหนือขึ้นไปด ารงอยู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่เพียงหน่วยเดียวนั้นจะท าหน้าที่จัดท าบริการ
สาธารณะระดับท้องถิ่นทุกด้านแก่ประชาชน ดังนั้น หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่อยู่ในโครงสร้างการปกครอง
ท้องถิ่นแบบชั้นเดียว จึงมักเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่  

การจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นแบบชั้นเดียวที่ปรากฏให้เห็นโดยทั่วไปสามารถจ าแนกได้ 2 
ลักษณะ คือ ลักษณะแรก เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่จัดตั้งขึ้นโดยผนวกรวมเขตพ้ืนที่หน่วย
การปกครองท้องถิ่นหลายแห่งเข้าด้วยกันเป็นหน่วยเดียว (One-Tier Consolidated Government Model)  
มักเกิดจากการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นจาก “การควบรวม” (amalgamation) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นชั้นล่างที่มีอาณาเขตติดกันตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปเข้าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้น
บน ท าให้ในพ้ืนที่เมืองนั้นมีหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ด ารงอยู่เพียงหน่วยเดียว ในอีกกรณีหนึ่ง อาจ
เกิดจาก “ยุบรวม” (annexation) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กระดับเทศบาลที่มีพ้ืนที่ใกล้ชิดกันเข้า
ด้วยกันให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่เพียงหน่วยเดียว ซึ่งมีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นชั้นบน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่จัดตั้งจากการยุบรวมนั้นมีศักยภาพเพียงพอ
ต่อการจัดบริการสาธารณะในพ้ืนที่ (Slack, 2004: 14) 

ลักษณะที่สอง เป็นการจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นชั้นเดียวกระจายครอบคลุมแต่ละเขตพ้ืนที่ 
หน่วยการปกครองท้องถิ่นเหล่านั้นอาจมีรูปแบบแตกต่างกันไป แต่ละหน่วยต่างดูแลรับผิดชอบการจัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของตนเองอย่างเป็นเอกเทศ (One-Tier Fragmented 
Government Model) การมีหน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับเดียวกันแต่มีรูปแบบหลากหลาย ส่งผลให้แต่ละ
รูปแบบอาจมีขอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ในการด าเนินภารกิจมากน้อยแตกต่างกัน สภาพ
ดังกล่าวปรากฏให้เห็นแพร่หลายในหลายมลรัฐของสหรัฐอเมริกา เช่น ในพ้ืนที่เมืองฮูสตัน (Houston) มล
รัฐเท็กซัส มีหน่วยการปกครองท้องถิ่นชั้นเดียว ประกอบด้วยหน่วยการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลและ
เขตพิเศษ รวมทั้งสิ้น 790 แห่ง หรือในกรณีเขตพ้ืนที่เมืองมหาครชิคาโก (Chicago Metropolitan Area) มี
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หน่วยการปกครองท้องถิ่นชั้นเดียวในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ เคาน์ตี้ (counties) เทศบาล (municipalities) และ
ทาวน์ชิพ (townships) รวมทั้งสิ้น 464 แห่ง เป็นต้น (Slack, 2004: 15-16) 

แม้ว่าในพ้ืนที่ที่มีการจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นแบบชั้นเดียว จะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดใหญ่ ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นบน แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดใหญ่แบบชั้นเดียวนั้น ก็ไม่ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้ท าหน้าที่ ในการจัดสรรทรัพย ากรสาธารณะและ
งบประมาณเพ่ือกระจายการพัฒนาและสร้างความเจริญให้ทั่วถึง ดังเช่นในกรณีของหน่วยการปกครองท้องถิ่น
ชั้นบนในโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นแบบสองชั้น หากแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่แบบชั้น
เดียวนั้น ถือเป็นหน่วยการปกครองหน่วยเดียวในพ้ืนที่นั้น ๆ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี และตัดสินใจ
บริหารงบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดท าบริการสาธารณะในทุกด้านแก่ประชาชนในพ้ืนที่  

ด้วยเหตุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่แบบชั้นเดียว มักจัดตั้งขึ้นเพ่ือดูแลรับผิดชอบการ
บริหารกิจการสาธารณะในพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่หรือเมืองศูนย์กลางในภูมิภาค (city-region) การจัดท าบริการ
สาธารณะที่มีขอบเขตกว้างขวาง ก็จ าเป็นต้องมีการหารายได้จากการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ จากประชาชนในพ้ืนที่ 
รวมถึงการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้รับบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ อย่างไรก็ดี แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดใหญ่แบบชั้นเดียว จะมีการจัดบริการสาธารณะครอบคลุมการให้บริการประชาชนทั่วภูมิภาคในคราว
เดียว แต่กระนั้นก็มิได้หมายความว่า ในทุกพ้ืนที่จ าเป็นจะต้องรับบริการในลักษณะเดียวกันหมด เนื่องจาก
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่เป็นชนบทหรือกึ่งชนบท อาจไม่มีความจ าเป็นต้องได้รับบริการสาธารณะบางด้านที่
จ าเป็นส าหรับประชาชนในเขตเมืองก็ได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่แบบชั้นเดียว ก็ยัง
สามารถจัดบริการแก่ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ได้หลายระดับและรูปแบบ โดยให้สอดคล้องกับลักษณะของแต่ละ
พ้ืนที ่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่แบบชั้นเดียว ยังมีกลไกในการสร้างความเป็นธรรมในการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะในพื้นที่ขนาดใหญ่ด้วย กล่าวคือ ในกรณีการจัดบริการสาธารณะ
ที่ให้บริการโดยทั่วไปในมาตรฐานและรูปแบบเดียวกัน ประชาชนผู้รับบริการสาธารณะเหล่านั้นจะต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง ส่วนการจัดบริการสาธารณะใดที่มีลักษณะเป็นการ
จัดบริการบางรูปแบบเป็นกรณีเฉพาะ หรือเป็นกิจการสาธารณะที่มีเฉพาะในบางพ้ืนที่ เช่น เขตศูนย์กลาง
ชุมชนเมือง เป็นต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถจัดเก็บภาษีในอัตราพิเศษเฉพาะประชาชนในเขต
พ้ืนที่นั้น ๆ ได้ (special area rating) เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์จาก
กิจการสาธารณะที่จัดขึ้นเฉพาะพ้ืนที่โดยตรง  

ตัวอย่างเช่น หากรถจัดเก็บขยะจากบ้านเรือนในชุมชนต่าง ๆ มีการให้บริการครอบคลุมเฉพาะชุมชนที่
อยู่ในเขตพ้ืนที่เมือง ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะต้องจัดเก็บภาษีจากประชาชนในเขตชุมชนเมืองที่
บริการรถขยะครอบคลุมในอัตราพิเศษที่สูงกว่า กล่าวคือ ในขณะที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนอกเขตเมือง
ก็จ่ายภาษีทั่วไปตามอัตราปกติ แต่ประชาชนในเขตเมืองนอกจากจะต้องเสียภาษีท่ัวไปในอัตราเดียวกันนั้นแล้ว 
ยังต้องเสียภาษีขยะซึ่งเป็นอัตราภาษีที่จัดเก็บเฉพาะพ้ืนที่พิเศษเท่านั้น กล่าวโดยสรุป ด้วยเหตุที่การจัดบริการ
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สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ชั้นเดียว ไม่จ าเป็นต้องมีบริการรูปแบบและมาตรฐาน
เดียว แต่สามารถจัดบริการตามความหลากหลายของชุมชนในพ้ืนที่ได้ ดังนั้น การก าหนดอัตราภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแบบชั้นเดียวก็ไม่จ าเป็นต้องมีแบบแผนหรือมาตรฐานอัตราเดียวเสมอไป 

การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่แบบชั้นเดียว จึงไม่ท าให้การจัดบริการสาธารณะใน
พ้ืนที่เป็นแบบเหมารวมหรือมีรูปแบบเดียวเหมือนกันหมด ดังที่ผู้ไม่เห็นด้วยกับการยุบรวมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขนาดเล็กเข้าด้วยกันมักกล่าวอ้าง หากแต่การควบรวมหรือยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้า
ด้วยกันเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่เพียงหน่วยเดียว ก็มีข้อดีในหลายประการ ดังนี้ ประการแรก 
การจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่มีการประสานเชื่อมโยงกันมากขึ้น ประการที่สอง การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารกิจการสาธารณะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประการที่สาม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีขอบเขตความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ชัดเจนยิ่งขึ้น ประการที่สี่ การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือจัดท า
บริการสาธารณะมีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ประการสุดท้าย  การมี องค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นเพียงชั้นเดียว ก็ยังช่วยให้เกิดความเป็นธรรมในการจ่ายภาษีของประชาชนด้วย เพราะประชาชนในทุก
พ้ืนที่มีการจ่ายภาษีทั่วไปในอัตราเดียวกันทั้งหมด นั่นหมายถึงการเฉลี่ยและแบ่งปันความรับผิดชอบระหว่าง
กันในการบริหารกิจการสาธารณะของท้องถิ่นอย่างเท่าเทียม  

ตัวอย่างประเทศที่มีการจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นแบบชั้นเดียว ได้แก่ (Council of Europe, 
2007: 3) 

 มลรัฐต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา เช่น เมืองฮูสตัน (Houston) ในมลรัฐเท็กซัส  ซึ่งเป็นเมืองที่แต่เดิม
มีจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นล่างในพ้ืนที่กว่า 790 แห่ง และมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในรูปแบบเขตพิเศษ (special district) ด้วย แต่หน่วยการปกครองท้องถิ่นเหล่านั้นมัก
ประสบปัญหาการมีภารกิจทับซ้อนกัน บางกรณีก็แข่งขันกันเพ่ือดึงดูดการพัฒนาจาก
ภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น รัฐบาลมลรัฐเท็กซัส จึงอนุมัติให้เมืองฮูสตันยุบรวมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่รายรอบเข้าเป็นหน่วยการปกครองเดียว เพ่ือลดการแข่งขันและเสริมสร้าง
ศักยภาพในการพัฒนาพ้ืนที่เมืองร่วมกัน เป็นผลให้เมืองฮูสตันมีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบกว้างขวางถึง 
600 ตารางไมล์ 

 เมืองขนาดใหญ่ในแคนาดา เช่น ในนครออนตาริโอ  โตรอนโต ออตตาวา แฮมิลตัน ซูดเบอร์รี 
ล้วนเป็นเมืองที่มีการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นล่างให้กลายเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขนาดใหญ่ชั้นเดียวในเขตเมือง 

 ประเทศในแถบยุโรปที่มีระบบการปกครองท้องถิ่นแบบชั้นเดียวเต็มพ้ืนที่ เช่น สาธารณรัฐเชก 
สโลเวเนีย ไอร์แลนด์เหนือ สก็อตแลนด์และเวลส์ มีหน่วยการปกครองท้องถิ่นพ้ืนฐานในระดับ
เทศบาลเพียงระดับเดียว แทบทั้งหมดมีขอบเขตภารกิจและอ านาจหน้าที่เหมือนกัน อาจมี
ข้อยกเว้นกรณีเทศบาลในเขตเมืองหลวง (capital cities) หรือพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ ที่มีขอบเขต
อ านาจหน้าที่กว้างขวางเป็นพิเศษกว่าเทศบาลในพ้ืนที่อ่ืน ๆ  
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เรื่องที่ 2.3.4  

กำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปเขตพิเศษ (Special purpose 
districts)  

 

2.4 กำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปเขตพิเศษ (Special purpose districts) 

การจัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเขตพิเศษ เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการจัดโครงสร้างหน่วย
การปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้รองรับการจัดท าบริการสาธารณะที่มีไม่สามารถจ ากัดขอบเขตการบริโภคหรือการ
ได้รับประโยชน์เฉพาะภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก การร่วมมือกัน
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดกัน เพ่ือจัดตั้งเขตพิเศษส าหรับบริหารกิจการสาธารณะด้านใด
ด้านหนึ่งร่วมกัน จึงเป็นแนวทางที่ช่วยหลีกเลี่ยงการยุบรวมหรือการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เขตพิเศษที่จัดตั้งขึ้นมีฐานะเป็นองค์กรบริหารกิจการสาธารณะเช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หากแต่เป็นการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ภายใน
พ้ืนที่เขตพิเศษนั้นแทน โดยส่วนใหญ่มักเป็นการจัดบริการสาธารณะในขอบเขตครอบคลุมพ้ืนที่ภูมิภาคซึ่งมี
ลักษณะเป็นบริการสาธารณะที่ก่อให้เกิดผลภายนอก (externality) (Slack, 2007: 23-24) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเขตพิเศษ จึงเป็นรูปแบบหนึ่งของการประสานความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน หากแต่องค์การบริหารเขตพิเศษ มีฐานะเป็นองค์กรที่
ถาวร มีสถานะทางกฎหมาย และมีความเป็นอิสระในการบริหารกิจการสาธารณะในอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ 
การบริหารกิจการขององค์การบริหารเขตพิเศษจึงแยกต่างหากจากการควบคุมและตัดสินใจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีสมาชิก การบริหารเขตพิเศษอยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารที่ประกอบด้วยตัวแทน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีสมาชิก มีอ านาจในการจัดเก็บภาษี ก าหนดราคาค่าบริการ และก าหนด
นโยบายการบริหารกิจการสาธารณะของเขตพิเศษ 

โดยส่วนใหญ่องค์การบริหารเขตพิเศษ มักจัดตั้งขึ้นในประเทศที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรากฐาน
ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ยาวนาน และมีความเป็นอิสระในการจัดการตนเองเป็นอย่างสูง เช่น 
สหรัฐอเมริกา พบว่า กว่าหนึ่งในสามของจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในรูปแบบเขตพิเศษ ซึ่งมีตั้งแต่เขตพิเศษด้านการศึกษา ด้านการคมนาคมขนส่ง การจัดการน้ าเสียและ
ขยะ การพัฒนาเศรษฐกิจ และการจัดบริการด้านอ่ืน ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปในประเทศนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นในแง่
โครงสร้างทางการเมือง โครงสร้างทางการบริหาร อ านาจหน้าที่ หรือแหล่งที่มาของรายได้ (Slack, 2004: 15) 

การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปเขตพิเศษ ปรากฏให้เห็นในหลายลักษณะ นับตั้งแต่กรณี
เมืองมหานคร (Metropolitan city) เช่น มหานครลอนดอน และมหานครปารีส พ้ืนที่พิเศษนครท่าอากาศ
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ยาน (aerotropolis) เช่น นครสนามบิน Schipol ประเทศเนเธอร์แลนด์ และนครสนามบิน Fraport ประเทศ
สหพันธรัฐเยอรมนี หน่วยปกครองเขตพิเศษที่มีภารกิจด้านเดียว (single purpose authority) เช่น เขต
โรงเรียนในสหรัฐอเมริกา (School District) พ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาพิเศษด้านเศรษฐกิจ (Special Economic 
Zone) เช่น กลุ่มเมืองชายฝั่งตะวันออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนสหการและองค์กรความร่วมมือ 
(Co-operation of Local Public Entities) เช่น องค์กรความร่วมมือในลักษณะต่าง  ๆ ที่พบได้มากใน
ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น 

การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ในพ้ืนที่หนึ่ง ๆ มักมีสาเหตุมาจากลักษณะ
ความจ าเพาะของพ้ืนที่ท้องถิ่นนั้น ๆ ที่แตกต่างจากพ้ืนที่ อ่ืน ๆ ไม่ว่าจะในแง่สภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร 
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และชาติพันธุ์ เป็นต้น ลักษณะจ าเพาะในด้านต่าง ๆ ที่กล่าวมาส่งผลให้เกิดความ
โดดเด่นของพื้นที่ อาทิ พ้ืนแหล่งท่องเที่ยว  พื้นที่อุตสาหกรรม พ้ืนที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  พ้ืนที่ที่เป็น
เมืองขนาดใหญ่ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ การบริหารจัดการกิจการสาธารณะในพ้ืนที่ที่มีความจ าเพาะโดยอาศัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป จึงอาจไม่สามารถตอบสนองต่อสภาพการณ์ดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่เกื้อหนุนต่อสภาพปัญหาและความต้องการเฉพาะของพ้ืนที่ และอาจท าให้เสียโอกาส
ในการพัฒนาพื้นท่ีเหล่านั้นได้เต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ 

โดยทั่วไป ลักษณะเฉพาะในด้านขนาดพ้ืนที่ และความหนาแน่นของประชากร เป็นปัจจัยพ้ืนฐานใน
การพิจารณาจัดรูปแบบหน่วยการปกครองท้องถิ่น กล่าวคือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีขนาดพ้ืนที่ไม่มาก 
แต่มีจ านวนประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น การจัดการในเขตพ้ืนที่เมืองดังกล่าวย่อมเผชิญกับปัญหาท้าทาย
หลากหลายด้าน ซึ่งต้องอาศัยระบบการบริหารจัดการที่ซับซ้อนยิ่งกว่าหน่วยการปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่มี
ประชากรในพ้ืนที่ไม่หนาแน่น การจัดระเบียบการปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่ เมืองที่มีความหนาแน่นสูง 
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับกฎเกณฑ์ที่ก าหนดรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนที่ใกล้ชิดติดกัน การ
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการบริหารกิจการสาธารณะในท้องถิ่น รวมไปถึงการจัดการความขัดแย้ง ด้วย
เหตุนี้ เมืองขนาดใหญ่จ านวนมากจึงมีการจัดระบบการจัดการปกครองพ้ืนที่ออกเป็นหน่วยปกครองระดับย่อย 
(subdivision) เพ่ือให้เกิดการกระจายอ านาจในโครงสร้างการบริหารของเมือง เมืองขนาดใหญ่อาจมีการจัด
หน่วยการปกครองท้องถิ่นออกเป็นหน่วยย่อยรูปแบบต่าง ๆ (sub-metropolitan units) อาทิ เขต (districts, 
boroughs) ย่านชุมชน (neighbourhoods) รวมถึงองค์กรความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ 
(incorporate entities) (Sisk, 2001: 42-45) 

ส าหรับลักษณะเฉพาะในด้านต่าง ๆ ของพ้ืนที่ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพิจารณาจัดรูปแบบหน่วย
การปกครองท้องถิ่นรูปแบบเขตพิเศษ ประกอบด้วย 

1) ปัจจัยด้านฐานทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ (economic base) เป็นการพิจารณาลักษณะเฉพาะในมิติ
ทางเศรษฐกิจของเมือง ตัวอย่างเช่น การเป็นเมืองที่ มีรายได้หลักจากการเก็บภาษีเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ หรือเป็นเมืองที่เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรือ
เป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจบนฐานการผลิตภาคเกษตรกรรม เป็นต้น 
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2) ปัจจัยด้านลักษณะแผนผังของพ้ืนที่ (Layout) เป็นการพิจารณาลักษณะเฉพาะในมิติภูมิศาสตร์
ของพ้ืนที่เมือง เช่น ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ที่มีความพิเศษแตกต่างจากพ้ืนที่เมืองทั่วไป 
ย่อมมีผลต่อการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับเทศบาลในเขตเมืองนั้น  

3) ปัจจัยด้านบทบาทหน้าที่ของเมือง (function) เป็นการพิจารณาลักษณะเฉพาะในมิติบทบาทของ
พ้ืนที่ที่เมืองตั้งอยู่ เมืองที่มีบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญแตกต่างกันย่อมต้องมีการจัด รูปแบบและระบบ
การบริหารจัดการที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างกัน เช่น เมืองที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเมือง
อ่ืน ๆ ในพ้ืนที่เดียวกัน (hub city) หรือเป็นเมืองในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของภาค (provincial 
capital) หรือเป็นเมืองที่เป็นเมืองหลวงของประเทศ ซึ่งมีลักษณะพิเศษกว่าเมืองอ่ืน ๆ ทั่วไป 
อาทิ เป็นพื้นที่ท่ีมีข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐท างานอยู่เป็นจ านวนมาก 

4) ปัจจัยด้านสถานการณ์แวดล้อมของพ้ืนที่ (situation) เป็นการพิจารณาบริบทแวดล้อมในมิติ
สถานการณ์เฉพาะในแต่ละกรณีท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการเมือง เช่น การเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ติดกับ
แนวชายแดนของประเทศ หรือเมืองหลักที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง (city core) หรือ
เป็นเมืองที่ลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์แบบเมืองมหานคร 
(geographic metropolitan environment)    

5) ปัจจัยภูมิศาสตร์ประชากรในพ้ืนที่ (demography) เป็นปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการพิจารณาจัด
โครงสร้างและรูปแบบการบริหารของหน่วยการปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่นั้น ๆ เช่น อภิมหานคร 
(mega-cities) ที่มีประชากรมากกว่า 10 ล้านคนขึ้นไป มหานคร (big cities) ที่มีประชากรตั้งแต่ 
1 ล้านคน ถึง 10 ล้านคน นคร (cities) ที่มีประชากรตั้งแต่ 4 หมื่นคนถึง 1 ล้านคน เมือง 
(towns) ที่มีประชากรตั้งแต่ 5 พันคนถึง 4 หมื่นคน และเมืองขนาดเล็กหรือหมู่บ้าน (small 
towns and villages) ที่มีประชากรน้อยกว่า 5 พันคน เป็นต้น 

6) แบบแผนการตั้งถิ่นฐานของชุมชน (settlement patterns) เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จ าเป็น ต้อง
น ามาพิจารณาประกอบการจัดรูปแบบหน่วยการปกครองท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนที่ แบบแผนการ
จัดตั้งชุมชนท้องถิ่นแต่ละแห่งก่อให้เกิดอัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะขึ้น
ในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นอัตลักษณ์ของย่านชุมชน หรือเขต โดยส่วนใหญ่การจัดตั้งชุมชนท้องถิ่นที่
ประกอบด้วยประชากรที่มีอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มมักจะเกิดขึ้นเอง แต่ก็มีบางกรณีที่การก่อตั้ง
ชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มเชื้อชาติและชุมชนของผู้นับถือศาสนาเดียวกัน เป็นผลจากการ
ด าเนินนโยบายของรัฐในการรับผู้อพยพ  

กล่าวโดยสรุป เมืองจ านวนมากในปัจจุบันมักจะมีลักษณะทางสังคมที่เต็มไปด้วยความแตกต่าง
หลากหลาย โดยเฉพาะการมีประชากรหลากหลายชาติพันธุ์ (multi-ethnicity) อาศัยอยู่ร่วมกันในพ้ืนที่ย่าน
ชุมชนเดียวกัน การบริหารจัดการของเมืองที่ประกอบขึ้นจากการก่อตั้งชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มเชื้อชาติ 
และกลุ่มศาสนาที่แตกต่างหลากหลาย จึงมักจะประสบกับประเด็นปัญหาส าคัญ ได้แก่ ประเด็นเกี่ยวกับความ
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เป็นธรรมในการปกครอง และความเหมาะสมในการจัดสรรและการกระจายการบริการสาธารณะ ปัญหาที่
ปรากฏค่อนข้างมากก็คือ ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
ต ารวจท้องถิ่น เป็นต้น รวมถึงปัญหาการรู้สึกว่าไม่ได้รับบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมกับชุมชนอ่ืน ทั้งที่เป็น
ประชาชนที่เสียภาษีให้ท้องถิ่นเท่ากัน ปัญหาดังกล่าวนับเป็นสาเหตุส าคัญของความขัดแย้งทางสังคมและการ
ก่อเหตุจลาจลท าลายความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น เป็นต้น สภาพการณ์ที่มีความท้าทายและซับซ้อนดังกล่าว
จึงเป็นเหตุผลให้รัฐบาลในหลายประเทศจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปเขตพิเศษขึ้นในพ้ืนที่ดังกล่าว 

 
กิจกรรม 2.3.4  

 
 
 
 

แนวตอบกิจกรรม 2.3.4 
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ตอนท่ี 2.4  
กลไกกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยกำรปกครอง  
 

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนท่ี 2.4 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

  หัวเร่ือง 
  2.4.1 หลักการจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.4.2 กลไกการปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.4.3 ทิศทางและแนวโน้มการจัดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครอง 
  2.4.4 มิติการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครอง 
   

 แนวคดิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 วตัถุประสงค์ 
          เมื่อศึกษาตอนที่ 2.4 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 64 ~ 

 

4. กลไกกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยกำรปกครอง 

  

สภาพปัญหาและข้อจ ากัดในการบริหารงานภาครัฐนอกศูนย์กลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหาร
นโยบายสาธารณะและการด าเนินภารกิจในอ านาจหน้าที่ของหน่วยราชการในภูมิภาค รวมทั้งสภาพปัญหาและ
อุปสรรคในการบริหารกิจการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัจจัย
เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครองที่ไม่เหมาะสมกับบริบทและปัจจัยแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป 

การจัดโครงสร้างความสัมพันธ์อย่างเหมาะสมระหว่างหน่วยงานของรัฐในส่วนกลางกับหน่วยงานใน
ระดับรองลงไป ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐในระดับภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นปัจจัย
ส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินนโยบายสาธารณะของรัฐบาลในประเทศหนึ่ง ๆ ในขณะเดียวกัน การ
บริหารกิจการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะสามารถบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
น้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการมีโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต่าง ๆ 
และหน่วยการปกครองระดับเหนือข้ึนไปอย่างเหมาะสมด้วย  
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เรื่องที่ 2.4.1  

หลักกำรจัดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรัฐบำลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 4.1 หลักกำรจัดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรัฐบำลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครองในลักษณะหนึ่ง ย่อมก่อให้เกิดแบบแผนการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครองหรือองค์กรภาครัฐในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามมา กล่าวคือ รูปแบบ
การจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครองที่ปรากฏในแต่ละประเทศ จะสะท้อนให้เห็นว่า 
หน่วยการปกครองหรือองค์กรระดับต่าง ๆ ภายใต้โครงสร้างการบริหารงานภาครัฐในประเทศนั้น ๆ มีการ
จัดแบ่งขอบเขตอ านาจหน้าที่และภารกิจระหว่างกันอย่างไร อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงกลไกเชื่อมโยงการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครองหรือองค์กรระดับต่าง ๆ เหล่านั้นเข้าด้วยกัน  

โดยทั่วไป การจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครอง มีเป้าหมายเพ่ือมุ่งท าให้หน่วย
การปกครองหรือองค์กรภาครัฐในระดับต่าง ๆ มีการจัดสรรอ านาจหน้าที่และแบ่งขอบเขตภารกิจในความ
รับผิดชอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ในการบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว การจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยการปกครอง ควรมีลักษณะที่เอ้ืออ านวยให้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครองหรือองค์กรของรัฐ
ระดับต่าง ๆ ด าเนินไปภายใต้หลักการส าคัญ ได้แก่ หลักการปกครองตนเองของท้องถิ่น ( local self-
government) หลักความชอบด้วยกฎหมาย (legality principle) หลักความสามารถทั่วไปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (general competence) หลักการให้อ านาจตัดสินใจแก่องค์กรปกครองที่ใกล้ชิด
ประชาชนที่สุดเป็นอันดับแรก (subsidiarity principle) และหลักการมอบหมายภารกิจแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามขีดความสามารถ (delegation of competence) (Council of Europe, 2007: 15-18) 

1) หลักกำรปกครองตนเองของประชำชนในท้องถิ่น (local self-government) เป็นหลักการ
ส าคัญที่รองรับสถานะและการแสดงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิสัมพันธ์กับหน่วยการ
ปกครองและองค์กรภาครัฐระดับอ่ืน ๆ หลักการปกครองตนเองของท้องถิ่น ปรากฏให้เห็นได้จากการมี
กฎหมายเฉพาะหรือรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองความเป็นอิสระในการใช้อ านาจทางการเมืองของประชาชนใน
ท้องถิ่น (local autonomy) ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น มีฐานะเป็น
องค์กรที่มีอ านาจในปกครองพ้ืนที่ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ  อีกทั้งยังมีอ านาจใน
การบริหารภารกิจในขอบเขตความรับผิดชอบเพ่ือตอบสนองต่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตพ้ืนที่ของ
ตนเองอย่างเป็นเอกเทศจากการควบคุมหรือแทรกแซงโดยหน่วยการปกครองระดับอ่ืน ๆ ของรัฐ 

การแสดงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปฏิสัมพันธ์กับหน่วยการปกครองระดับอ่ืน ๆ จะ
สามารถบรรลุหลักการดังกล่าวได้มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญคือ การได้รับการส่งเสริมศักยภาพ
ทางการคลังจากรัฐบาลอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการด าเนินภารกิจในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของตนเอง 
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และอีกประการหนึ่งคือ การบริหารภารกิจในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไม่ถูกจ ากัดโดย
กลไกการก ากับควบคุมโดยหน่วยการปกครองในระดับที่สูงกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก ากับดูแลการใช้อ านาจ
ตัดสินใจก่อนด าเนินภารกิจ (ex ante) ดังนั้น หากพิจารณาภายใต้หลักการปกครองตนเองของท้องถิ่น สรุปได้
ว่า การปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยการปกครองระดับต่าง ๆ ของรัฐ 
จ าเป็นต้องอาศัยการให้ความเป็นอิสระในทางการคลัง (financial autonomy) ในระดับที่เพียงพอแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการมีกลไกก ากับความรับผิดชอบต่อสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามหลักการประชาธิปไตย (Council of Europe, 2007: 15) 

2) หลักควำมชอบด้วยกฎหมำยในกำรด ำเนินภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (legality 
principle) เป็นหลักการส าคัญที่รองรับการก าหนดขอบเขตภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปฏิสัมพันธ์กับหน่วยการปกครองหรือองค์กรของรัฐในระดับต่าง ๆ กล่าวคือ ภารกิจ
ทั้งหมดในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบหรือแต่ละระดับจะต้องมีการบัญญัติไว้ใน
กฎหมายอย่างชัดเจน ทั้งในแง่จ านวนของภารกิจและขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินภารกิจเหล่านั้น 
การมีกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับรายการภารกิจและขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างชัดเจน จึงเป็นเงื่อนไขที่ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยการปกครองที่มี
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการบริหารกิจการสาธารณะในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของตนเอง ( legal 
mandates)  

นอกจากการมีกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับขอบเขตภารกิจที่ชัดเจนแล้ว ในบางประเทศยังมีกฎหมายที่
เป็นกลไกในการก าหนดบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ความสัมพันธ์กับหน่วยการปกครองอ่ืน 
ๆ โดยเฉพาะอีกด้วย เช่น “ประมวลกฎหมายความสัมพันธ์ในการบริหารงานภาครัฐ” (Code of Inter-
administrative Relationships) ใน ป ร ะ เท ศ เน เธ อ ร์ แ ล น ด์  (Council of Europe, 2007: 16) ห รื อ 
“กฎหมายว่าด้วยกรอบความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครอง” (The Intergovernmental Relations 
Framework Act, 2005) ในประเทศแอฟริกาใต้ (Department of Provincial and Local Government, 
2007) เป็นต้น  

ภายใต้หลักการดังกล่าว สรุปได้ว่า การแสดงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีขอบเขตมาก
น้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับขอบเขตภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้ ในขณะเดียวกัน การด าเนินภารกิจใน
ขอบเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ต้องเป็นไปตามกรอบกฎเกณฑ์และระเบียบที่
รัฐบาลได้บัญญัติขึ้นด้วย ขอบเขตภารกิจและบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบที่ถูก
ก าหนดไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจน จึงเป็นปัจจัยก าหนดรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยกันเอง และปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยการปกครองระดับอ่ืน ๆ เช่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นล่างมีบทบาทหลักในการด าเนินภารกิจบางด้านโดยเฉพาะ ในขณะที่ภารกิจบาง
ด้านต้องอาศัยการแสดงบทบาทในเชิงการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นบนควบคู่ไปด้วย หรือ
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การด าเนินภารกิจบางด้านต้องอาศัยการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ข้างเคียง
จึงจะเกิดประสิทธิภาพ เป็นต้น  

3) หลักควำมสำมำรถทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (general competence) เป็น
หลักการส าคัญที่รองรับการจัดสรรอ านาจหน้าที่และภารกิจระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยการ
ปกครองหรือองค์กรของรัฐในระดับอ่ืน ๆ หลักการดังกล่าวมีสาระส าคัญคือ การบัญญัติกฎหมายเพ่ือก าหนด
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และจัดแบ่งภารกิจใด ๆ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าเป็นต้องตั้งอยู่บนการ
ยอมรับและเคารพในอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก าหนดและตัดสินใจในกิจการใด ๆ ที่มี
ความส าคัญต่อผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ นั่นคือ รัฐบาลย่อมต้องเปิดโอกาสให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินกิจการสาธารณะใด ๆ ในระดับท้องถิ่นได้อย่างกว้างขวางหากเป็นกิจการที่
มีความจ าเป็นต่อการอ านวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ 
อาทิ การตดัสินใจเกี่ยวกับการบัญญัติกฎหมายในระดับท้องถิ่น  

อย่างไรก็ดี หลักการดังกล่าวอาจมีข้อจ ากัดในทางปฏิบัติอยู่บ้าง เนื่องจากเกณฑ์การพิจารณาว่า
กิจการสาธารณะในเรื่องใดบ้างที่ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญหรือส่งผลต่อประโยชน์สุขของประชาชนใน
ท้องถิ่น อาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ตัวอย่างเช่น ในประเทศฟินแลนด์ การท าสัญญาในบาง
เรื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์การระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาโดยศาลว่า เป็นกิจการ
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ตามหลักความสามารถทั่วไป เนื่องจากสัญญาระหว่าง
ประเทศดังกล่าวถูกก าหนดขึ้นบนฐานนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นโดยเฉพาะ ในขณะที่ใน
ประเทศอ่ืน ๆ โดยส่วนใหญ่ การท าสัญญาระหว่างประเทศ ไม่ถือว่าเป็นความสามารถโดยทั่วไปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ ในบางกรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจไม่สามารถด าเนินกิจการใด ๆ ที่
เป็นไปตามหลักความสามารถทั่วไปได้จริง เนื่องจากมีศักยภาพทางการคลังจ ากัด หรือถูกจ ากัดโดยขอบเขต
อ านาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองในระดับชั้นที่สูงกว่า (Council of Europe, 2007: 17) 

4) หลักกำรให้อ ำนำจตัดสินใจแก่องค์กรปกครองที่ ใกล้ชิดประชำชนที่สุดเป็ นอันดับแรก 
(subsidiarity principle)เป็นหลักการส าคัญที่เชื่อมโยงกับหลักความสามารถทั่วไปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แต่ในกรณีนี้เป็นหลักการที่รองรับการจัดบทบาทและอ านาจหน้าที่ระหว่างหน่วยการปกครองระดับ
ต่าง ๆ หลักการดังกล่าวมีผลโดยตรงทั้งต่อการจัดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นบน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นล่าง 
รวมไปถึงการจัดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานภาครัฐระดับภูมิภาค หรือ
หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง  

หลักการดังกล่าวมีสาระส าคัญอยู่ที่การก าหนดว่า การปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ
ในระดับต่าง ๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะในการด าเนินนโยบายหรือกิจการสาธารณะในเรื่อง
ใด ๆ ที่มีผลต่อประชาชนในท้องถิ่น รัฐบาลจะต้องยอมรับบทบาทการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับ
ล่างสุดในการตัดสินใจและด าเนินกิจการในเรื่องนั้น ๆ เป็นอันดับแรก เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
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ระดับล่างสุดย่อมมีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากท่ีสุด จึงสามารถตัดสินใจหรือด าเนินกิจการสาธารณะ
ที่ตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่นั้น ๆ ได้ดีที่สุดหลักการดังกล่าวถือเป็น
หลักการส าคัญในการวางกรอบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายประเทศ 
อาทิ อิตาลี โปรตุเกส โรมาเนีย เนเธอร์แลนด์ สเปน รวมทั้งสหราชอาณาจักร  (Council of Europe, 2007: 
17) 

5) หลักกำรมอบหมำยภำรกิจของรัฐบำลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (delegation of 
competence) เป็นหลักการส าคัญที่รองรับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลส่วนกลาง หรือมลรัฐ หรือ
หน่วยงานของรัฐในระดับภูมิภาค กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะในมิติด้านการประสานข้อมูล การ
สนับสนุนงบประมาณ และการก ากับดูแลการบริหารงาน หลักการดังกล่าวมีสาระส าคัญคือ การก าหนดให้
รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐในระดับต่าง ๆ ต้องส่งเสริมการยกระดับขีดความสามารถและขยายบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สูงขึ้น โดยผ่านการมอบหมายภารกิจในอ านาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
ภาครัฐส่วนกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลระดับมลรัฐ หรือหน่วยงานภาครัฐระดับภูมิภาค ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดูแลรับผิดชอบการบริหารกิจการสาธารณะนั้น ๆ ให้บรรลุผลในพ้ืนที่แทน (delegated 
competences) (Council of Europe, 2007: 17) 

หลักการดังกล่าวปรากฏให้เห็นหลายประเทศท่ีมีกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับกลไกการมอบหมายภารกิจ
จากรัฐบาลส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบด าเนินการแทน อาทิ สาธารณรัฐเช็กลัตเวีย
ลิทัวเนีย สาธารณรัฐสโลวัก และสเปน กฎหมายดังกล่าวจะก าหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการมอบหมาย
ภารกิจในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในระดับต่าง ๆ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งวาง
กลไกการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเจ้าของภารกิจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย
ภารกิจ กลไกการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานเจ้าของภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน
กลไกการก ากับดูแลการบริหารภารกิจที่ได้รับมอบหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กระบวนการ
ดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทในการใช้อ านาจที่ได้รับมอบหมาย (delegated power) เพ่ือ
บริหารกิจการสาธารณะให้บรรลุผลในพ้ืนที่ในนามของรัฐบาล ในขณะที่รัฐบาลมีบทบาทในการก าหนด
มาตรฐานและเป้าหมายของภารกิจ จัดสรรงบประมาณ และก ากับดูแลการบริหารกิจการดังกล่าวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Council of Europe, 2007: 18) 

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะดังกล่าว น าไปสู่ผลลัพธ์ที่
ส าคัญคือ การยกระดับศักยภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กว้างขวางยิ่งขึ้นกว่า
ขอบเขตภารกิจที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ ดังเห็นได้จากความสามารถในการ
บริหารจัดการภารกิจใหม่ ๆ โดยอาศัยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการคลังให้เพียงพอต่อ
การด าเนินภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ในระยะยาวระบบการมอบหมายภารกิจของส่วนกลางให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จะน าไปสู่การปรับปรุงกฎหมายเพ่ือปรับขอบเขตภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ครอบคลุมภารกิจใหม่ ๆ ในขณะเดียวกัน หลักการดังกล่าวยังน าไปสู่การจ ากัดบทบาทของรัฐบาลส่วนกลาง  
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หรือหน่วยงานภาครัฐในระดับภูมิภาค ในการก ากับดูแลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มี
ขอบเขตเฉพาะการก ากับมาตรฐานคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของการจัดบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น 

 

 
กิจกรรม 2.4.1  

 
 
 
 

แนวตอบกิจกรรม 2.4.1 
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เรื่องที่ 2.4.2  

กลไกกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงรัฐบำลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

4.2 กลไกกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงรัฐบำลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในทางหลักการแล้ว การจัดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครองที่มีความเหมาะสม ควรตั้งอยู่บน
การสร้างปฏิสัมพันธ์ในลักษณะที่หน่วยการปกครองแต่ละระดับแสดงบทบาทและอ านาจหน้าที่ของตนเองโดย
เคารพและยอมรับในบทบาทและอ านาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองอ่ืน ๆ เพราะการจัดความสัมพันธ์ที่
เหมาะสมจะช่วยให้เกิดการประสานบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบริหาร
กิจการสาธารณะอย่างราบรื่นและกลมกลืน ในทางตรงกันข้าม หากการจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยการปกครองเป็นไปอย่างไม่เหมาะสม ก็จะน าไปสู่สภาพปัญหาความซ้ าซ้อนในบทบาทหน้าที่ปัญหาความ
ขัดแย้งในการใช้อ านาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน รวมไปถึงปัญหาการครอบง าและแทรกแซงการบริหารงาน
ของหน่วยการปกครองในระดับล่างอย่างไม่เหมาะสมโดยองค์กรที่อยู่ในโครงสร้างระดับเหนือกว่า  

ทั้งนี้ กลไกส าคัญที่จะน าไปสู่การปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครองที่เหมาะสม สามารถสรุปได้ 4 
ประการ คือ 1) กลไกการประสานความร่วมมือในการบริหารภารกิจ (co-operation) 2) กลไกการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและปรึกษาหารือกัน (mutual information and consultation) 3) กลไกการติดตามและก ากับดูแล 
(monitoring) และ 4) กลไกการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสร้างศักยภาพทางการคลัง ( financial sufficiency) 
(Council of Europe, 2007: 18) ส าหรับสาระส าคัญของกลไกการการปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครอง
ที่เหมาะสมในแต่ละประการดังกล่าว สามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 

1) กลไกกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรบริหำรภำรกิจ (co-operation) การสร้างกลไกการ
ประสานความร่วมมือในการบริหารภารกิจระหว่างหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางหรือหน่วยงานระดับภูมิภาค 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่บนหลักการที่ว่า องค์กรของรัฐ หรือหน่วยการปกครองทุกระดับ มีพันธะ
หน้าที่โดยพ้ืนฐานในการประสานการท างานระหว่างกัน ร่วมสร้างความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับการด าเนิน
ภารกจิของแต่ละฝ่าย รวมไปถึงการส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทซึ่งกันและกันในการด าเนินภารกิจ โดยยึดถือ
เป้าหมายในการอ านวยประโยชน์สุขแก่พลเมืองเป็นส าคัญ  

กลไกการประสานความร่วมมือในการบริหารภารกิจร่วมกันระหว่างรัฐบาลส่วนกลางกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏให้เห็นชัดเจนในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายของหลายประเทศ อาทิ 
ฟินแลนด์ ลิทัวเนีย โปรตุเกส สเปน ตัวอย่างเช่น กฎหมายว่าด้วยระบบการปกครองท้องถิ่นสเปน (Spanish 
Local Regime Act) มาตรา 55 ก าหนดให้องค์กรของรัฐหรือหน่วยการปกครองทุกระดับต้องเคารพในการใช้
อ านาจหน้าที่อย่างชอบธรรมของหน่วยการปกครองระดับอ่ืน ๆ ในการบริหารภารกิจในความรับผิดชอบของ
หน่วยการปกครองนั้น ๆ นอกจากนี้ การใช้อ านาจหน้าที่ในการบริหารภารกิจในความรับผิดชอบของหน่วยใด 



~ 71 ~ 

 

ๆ ก็ตามจักต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนได้รับเป็นหลัก ส าหรับหน่วยงานใด ๆ ที่มีการท างานโดย
เกี่ยวพันเชื่อมโยงกับหน่วยงานอ่ืน หน่วยงานเหล่านั้นจะต้องเอ้ืออ านวยให้หน่วยงานอ่ืนที่มีการท างานร่วมกัน
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยให้การด าเนินภารกิจนั้น ๆ ประสบผลส าเร็จสูงสุด และทุกหน่วยงาน
ต่างมีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินภารกิจในอ านาจหน้าที่
รับผิดชอบของตนเองได้อย่างมีประสิทธิผล 

กรณีตัวอย่างอ่ืน ๆ อาทิ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สภานิติบัญญัติระดับมลรัฐได้บัญญัติให้การประสาน
ความร่วมมือในการด าเนินภารกิจถือเป็นภารกิจหน้าที่ร่วมกันของรัฐบาลและเทศบาล (co-operation 
duties) โดยเฉพาะในกรณีการบริหารกิจการสาธารณะที่เป็นอ านาจหน้าที่ร่วมกันของหน่วยการปกครองทั้ง
สองระดับ ส่วนในประเทศอิตาลี รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองหลักการว่าด้วยการร่วมมือกันด าเนินภารกิจ
อย่างเสมอภาคระหว่างหน่วยการปกครอง (fair collaboration) ไว้ในมาตรา 120 โดยก าหนดให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัด (prefetto) ในฐานะหน่วยการปกครองระดับภูมิภาค ต้องด าเนินภารกิจในอ านาจหน้าที่ของตน โดยมุ่ง
ให้เกิดการประสานการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลส่วนกลาง กับหน่วยงานในระดับภูมิภาค 
รวมถึงการสร้างกลไกการประสานเชื่อมโยงการท างานระหว่างรัฐบาลส่วนกลาง กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นส าคัญ นอกจากนี้ ยังมีการออกกฎหมายเฉพาะ (State Law no. 131/2003) ที่บัญญัติให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมีฐานะเป็น “ตัวแทนของรัฐบาลในการประสานความสัมพันธ์กับระบบการปกครองท้องถิ่น” 
(Government Representative for the relations with the self-government system) (Council of 
Europe, 2007: 18) 

2 ) ก ล ไก ก ำ รแ ล ก เป ลี่ ย น ข้ อ มู ล แ ล ะป รึ กษ ำห ำ รื อ กั น  (mutual information and 
consultation) การแลกเปลี่ยนข้อมูลและปรึกษาหารือกัน เป็นกลไกส าคัญที่ช่วยก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลไกดังกล่าวตั้งอยู่บน
หลักการที่ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องได้รับข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารภารกิจของ
หน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลาง หรือหน่วยงานระดับภูมิภาค โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินนโยบาย
สาธารณะด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน ในขณะเดียวกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องได้รับการปรึกษาหารือ
จากหน่วยงานภาครัฐทุกระดับในกระบวนการตัดสินใจที่เก่ียวข้องกับน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติในพ้ืนที่ ใน
ท านองเดียวกัน หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางก็ควรได้รับข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องที่
เกี่ยวข้องและจ าเป็นส าหรับการก าหนดนโยบายสาธารณะระดับชาติที่ส่งผลต่อชุมชนท้องถิ่นด้วย  

กลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลและปรึกษาหารือกันระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปรากฏให้เห็นในหลายประเทศ อาทิ บัลแกเรีย ฟินแลนด์ ฮังการี ไอซ์แลนด์ มัลตา สเปน และสวิตเซอร์แลนด์ 
กล่าวคือ ในประเทศเหล่านี้ มีกฎหมายก าหนดให้การตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ของรัฐซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ าเป็นต้องมีการปรึกษาหารือกับสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสียก่อน กลไก
ดังกล่าวก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ขึ้นระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกครั้งที่มีการด าเนินการ
ตัดสินใจในประเด็นที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผ่านกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างกัน  
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กระบวนการปรึกษาหารือดังกล่าว ปรากฏทั้งในรูปแบบการปรึกษาหารือระหว่างหน่วยงานของรัฐกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องโดยตรง และการปรึกษาหารือระหว่างหน่วยงานของรัฐกับตัวแทน
สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การประชุมระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Conference Government – Local Authorities) ในประเทศอิตาลี หรือการจัดวันสนทนาหารือระหว่าง
รัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Day of Dialogue) ที่จัดขึ้นทั่วประเทศในบัลแกเรีย เป็นต้น นอกจากนี้ 
กฎหมายในหลายประเทศ ยังก าหนดให้การปรึกษาหารือดังกล่าวถือเป็นเงื่อนไขท่ีต้องปฏิบัติตาม โดยเฉพาะใน
กรณีการตัดสินใจของรัฐในเรื่องที่กระทบต่อหลักการปกครองตนเองของท้องถิ่น อาทิ การออกกฎหมาย
เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงขอบเขตภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ
ก าหนดสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณรายได้จากภาษี การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับอัตราภาษี รวมไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงอาณาเขตหน่วยการปกครองระดับพ้ืนที ่(Council of Europe, 2007: 19) 

3) กลไกกำรติดตำมและก ำกับดูแล (monitoring)การติดตามและก ากับดูแล เป็นกลไกส าคัญอีก
รูปแบบหนึ่งในการสร้างปฏิสัมพันธ์อย่างเหมาะสมระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลไก
ดังกล่าวมีหลักการส าคัญคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรอยู่ภายใต้การติดตามและก ากับดูแลการบริหาร
ภารกิจในอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐบาลส่วนกลางอย่างจ ากัดตามท่ีกฎหมายก าหนด
เท่านั้น และการก ากับดูแลดังกล่าวควรเป็นการก ากับดูแลหลังการกระท า (ex-post supervision) เท่านั้น 
รูปแบบกลไกการก ากับดูแลการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเป็นกลไกการก ากับดูแลโดยกลไก
ทางการบริหาร อาทิ การก ากับดูแลในเรื่องงบประมาณ การก ากับดูแลเรื่องมาตรฐานการด าเนินภารกิจ และ
การก ากับดูแลโดยกลไกศาล อาทิ การก ากับดูแลในเรื่องเกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือความชอบ
กฎหมายของการตัดสินใจหรือด าเนินการใด ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ในประเทศที่มีการ
กระจายอ านาจสูง การก ากับดูแลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรัฐบาล มักจะก าหนดให้
เป็นอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในระดับภูมิภาคหรือระดับมลรัฐ (Council of Europe, 2007: 20) 

ตัวอย่างกลไกการก ากับดูแลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังปรากฏในประเทศต่าง 
ๆ อาทิ ในประเทศโปรตุเกส และสเปน มีกลไกการก ากับดูแลความชอบด้วยกฎหมายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในรูปคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในด้านที่เกี่ยวข้อง เป็นองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่
กึ่งตุลาการ (quasi-jurisdictional functions) ส่วนในประเทศเดนมาร์ก ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐในระดับ
ภูมิภาค (regional State bodies) ท าหน้าที่เป็นกลไกก ากับดูแลการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เช่น 
การให้ค าแนะน าทางกฎหมายแก่เทศบาล การเพิกถอนการบังคับใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่มิชอบด้วยกฎหมาย 
การประกาศให้การด าเนินการทางกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นโมฆะ การระงับการบังคับใช้
ข้อบัญญัติชั่วคราวเพ่ือตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย การตัดสินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสียค่าปรับ
หรือค่าชดเชยในกรณีที่การกระท าอันมิชอบด้วยกฎหมายน าไปสู่ความเสียหายแก่รัฐ (Council of Europe, 
2007: 20) 
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ในกรณีประเทศที่มีระบบการมอบหมายภารกิจในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (delegated power) กลไกการก ากับดูแลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยรัฐบาลมักจะจ ากัดในลักษณะการติดตามดูแลผลการด าเนินภารกิจเป็นหลัก โดยมีกลไกส าคัญคือ 
การก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการด าเนินภารกิจที่ได้รับมอบหมายเอาไว้เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องปฏิบัติตาม รวมถึงกลไกการประเมินผลการบริหารภารกิจที่ได้รับมอบอ านาจ ในขณะที่บาง
ประเทศมีการตั้งองค์กรเพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ เช่น คณะกรรมการที่มีชื่อว่า commissaires de district ในประเทศ
ลักเซมเบิร์ก นอกจากมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ยังมี
บทบาทส าคัญในการเสนอแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ในกรณีที่
พบว่าการด าเนินภารกิจบางอย่างหรือการบริหารนโยบายบางด้าน สมควรก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

นอกจากนี้ กฎหมายในหลายประเทศ อาทิ อังกฤษ อิตาลี ลัตเวีย ลักเซมเบิร์ก และสเปน ยัง
ก าหนดให้มีกลไกการก ากับดูแลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีที่ใช้อ านาจหน้าที่เกิน
ขอบเขต หรือละเมิดกฎหมาย และก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะอย่างรุนแรง 
โดยมีมาตรการส าคัญ ได้แก่ การประกาศยุบสภาท้องถิ่นและการถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นโดยรัฐบาลกลาง 
อย่างไรก็ดี เนื่องจากมาตรการการก ากับดูแลในลักษณะดังกล่าวขัดกับหลักการปกครองตนเองของประชาชน
ในท้องถิ่น กฎหมายจึงมักก าหนดเงื่อนไขการใช้มาตรเช่นนี้ในกรณีเฉพาะที่เกิดความเสียหายรุนแรงต่อ
ประชาชนเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ในกรณีประเทศสเปน รัฐบาลกลางจะใช้อ านาจประกาศยุบสภาท้องถิ่นที่
กระท าการโดยมิชอบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อรัฐบาลได้
ปรึกษาหารือกับหน่วยงานของรัฐในระดับภูมิภาคแล้ว และการตัดสินใจใช้อ านาจก ากับดูแลดั งกล่าวของ
รัฐบาลได้รับการอนุมัติจากวุฒิสภาเท่านั้น  

อีกตัวอย่างหนึ่ง ได้แก่ ในประเทศอิตาลี กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Consolidated 
law of local authorities) ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (prefetto) มีอ านาจในการเสนอให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยมีค าสั่งถอดถอนนายกเทศมนตรี ประธานสภาจังหวัด และสมาชิกสภาท้องถิ่น (Giunta) 
ให้พ้นจากต าแหน่งได้ ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งเหล่านั้นใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ ด าเนินการโดยขัดหรือ
ละเมิดต่อกฎหมายอย่างร้ายแรง ด าเนินการโดยขัดหรือละเมิดต่อรัฐธรรมนูญ หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิด
อันตรายร้ายแรงต่อความม่ันคงของรัฐ (Council of Europe, 2007: 21) 

4) กลไกกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อสร้ำงศักยภำพทำงกำรคลัง (financial sufficiency) การ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือสร้างศักยภาพทางการคลัง เป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
รายได้เพียงพอต่อด าเนินภารกิจในอ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตามหลักการปกครองตนเองของ
ประชาชนในท้องถิ่น กลไกดังกล่าวจะท าหน้าที่ในการก าหนดโครงสร้างทางคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ซึ่งอาจมีการจัดสัดส่วนที่มาของรายได้ในลักษณะแตกต่างกันไป เช่น สัดส่วนรายไ ด้
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โดยส่วนใหญ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบางประเทศถูกก าหนดให้มีที่มาจากการจัดสรรเงินอุดหนุนของ
รัฐบาลส่วนกลาง ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางประเทศ มีสัดส่วนรายได้หลักมาจากการจัดเก็บ
ภาษีท้องถิ่น เช่น ประเทศฟินแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน และเดนมาร์ก เป็นต้น 

การมีศักยภาพทางการคลังอย่างเพียงพอต่อการด าเนินภารกิจเป็นเงื่อนไขส าคัญที่ท าให้หลักการ
ปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่นเกิดขึ้นได้ เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถด าเนินภารกิจ
ทั้งหมดในขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่ อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีรายได้จากภาษีในท้องถิ่นอย่างเพียงพอ หรือได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลใน
ลักษณะงบประมาณอุดหนุนทั่วไปอย่างเพียงพอต่อปริมาณภารกิจในขอบเขตความรับผิดชอบ  

กลไกการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสร้างศักยภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ประเทศ ปรากฏในลักษณะแตกต่างกันไป เช่น ในสวิตเซอร์แลนด์ มีระบบการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจาก
รัฐบาลมลรัฐเพ่ือสร้างความเท่าเทียมทางการคลังแก่เทศบาลแต่ละแห่งที่มีขีดความสามารถในการจัดเก็บ
รายได้และฐานะทางการเงินแตกต่างกัน (system of cantonal financial equalization) ในประเทศ
ฟินแลนด์ มีระบบการจัดสรรเงินช่วยเหลือของรัฐแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (system of equalization 
of the state grants) เพ่ือรับประกันว่าเทศบาลทุกแห่งจะมีทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการจัดบริการ
สาธารณะขั้นพ้ืนฐานอย่างเพียงพอ ส่วนประเทศเดนมาร์ก มีระบบการประสานความร่วมมือในการจัดสรร
วงเงินงบประมาณระหว่างรัฐบาลส่วนกลางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (system of budget co-
operation) เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปี เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและตั้งอยู่บนการเจรจาต่อรองและประนีประนอมของทั้งสองฝ่าย (Council of Europe, 2007: 21) 

 
กิจกรรม 2.4.2  
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เรื่องที่ 2.4.3  

ทิศทำงและแนวโน้มกำรจัดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยกำรปกครอง  
 

4.3 ทิศทางและแนวโน้มการจัดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครอง 

หากพิจารณาทิศทางและแนวโน้นการจัดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครองในบริบทสากลโดย
ภาพรวม จะเห็นได้ว่า การปฏิรูประบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทางการปกครองในระดับต่าง ๆ ( reform 
of intergovernmental relation) ดังปรากฏในหลายประเทศ มีลักษณะส าคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้ (Sisk, 
2001: 45-47) 

1) กำรปรับโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ในแนวดิ่ง (hierarchical relations) เกี่ยวข้องกับการ
จัดรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลในส่วนกลาง องค์กรปกครองในระดับภูมิภาคหรือระดับจังหวัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล โดยมุ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการ
ตัดสินใจในระดับท้องถิ่นมากข้ึน หรืออยู่ภายใต้การควบคุมแทรกแซงของรัฐบาลส่วนกลางน้อยลง 

2) กำรปรับขีดควำมสำมำรถและอ ำนำจหน้ำที่ (competencies and authority) โดยการ
ปรับปรุงขอบเขตอ านาจหน้าที่และบทบาทขององค์กรของรัฐในระดับต่าง ๆ ในกระบวนการตัดสินใจใน
ประเด็นนโยบายด้านต่าง ๆ รวมถึงการเพ่ิมบทบาทหน้าที่ขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในการน า
นโยบายไปปฏิบัติในพ้ืนที่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมถึงการมุ่งเพ่ิมบทบาทภารกิจและอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการกิจการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากข้ึน 

3) กำรเพิ่มควำมเป็นอิสระในทำงกำรเมือง (political autonomy) โดยการรับรองความเป็น
อิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตัดสินใจทางการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยตนเอง โดยปราศจากการ
ควบคุมแทรกแซงของรัฐบาล องค์กรปกครองในระดับชั้นอื่น ๆ ของรัฐอาจมีบทบาทเพียงการส่งเสริมสนับสนุน
และช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความจ าเป็น 

4) กำรเพิ่มควำมเป็นอิสระในกำรออกกฎระเบียบและข้อบัญญัติ ( juridical independence 
and legal autonomy) เกี่ยวข้องกับการลดกรอบข้อจ ากัดทางกฎหมายและระเบียบของส่วนกลางที่มีผลต่อ
ความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการตัดสินใจทางการบริหารในระดับท้องถิ่น รวมถึงการให้อ านาจแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกกฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการ
สาธารณะของตนเอง 

5) กำรเพิ่ มขีดควำมสำมำรถทำงกำรเงินและกำรคลัง ( financial flows and revenue 
generating capacities) เกี่ยวข้องกับการก าหนดทิศทางนโยบายทางการเงินของรัฐบาล ซึ่งมีผลต่อการ
ก าหนดสัดส่วนการจัดสรรรายได้และการจัดเก็บภาษีของภาครัฐ การเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีและการจัดสรรงบประมาณของตนเอง เป็นประเด็นที่มีความเชื่อมโยงกับการ
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เสริมสร้างประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น ทั้งนี้ เนื่องจากการบริหารกิจการสาธารณะในระดับท้องถิ่นภายใต้
หลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนย่อมไม่สามารถบรรลุผลได้ หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่มีทรัพยากรทางการบริหารอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีงบประมาณเพ่ือการบริหารกิจการ
สาธารณะของตนเอง ไม่ว่างบประมาณดังกล่าวจะมีที่มาจากการจัดสรรรายได้หรือเงินอุดหนุนโดยรัฐบาล หรือ
รายได้จากการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นเอง 

6) กำรสร้ำงกลไกกำรอภิบำลโดยควำมร่วมมือ (co-operative governance) เป็นการจัด
โครงสร้างเชิงสถาบันและกระบวนการบริหารกิจการสาธารณะในรูปแบบการประสานความร่วมมือ ทั้งการ
ร่วมมือกันในแนวดิ่งระหว่างองค์กรของรัฐในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการ
ร่วมมือกันในแนวราบระหว่างองค์กรในระดับเดียวกัน เช่น ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอาณาเขต
ติดกัน รวมไปถึงการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคมและชุมชน 

7) กำรเพิ่มระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน (layers and levels of participation) โดยการ
เพ่ิมกลไกและกระบวนการเปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นนโยบายสาธารณะของ
หน่วยงานภาครัฐในระดับต่าง ๆ เพ่ือให้กระบวนการตัดสินใจนโยบายเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น 

8) กำรส่งเสริมบทบำทขององค์กรอำสำสมัครในกำรจัดบริกำรสำธำรณะ (voluntary 
associations) โดยการปรับเปลี่ยนบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การปฏิสัมพันธ์กับภาคประชาสังคมและชุมชน จากเดิมที่มีลักษณะเป็น “การปกครองท้องถิ่น” (local 
government)โดยมุ่งแสดงบทบาทโดยใช้อ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจและด าเนินภารกิจในท้องถิ่น มาเป็นการ 
“บริหารกิจการบ้านเมืองของท้องถิ่น” (local governance)โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหันมาแสดง
บทบาทในการใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือเกื้อหนุนให้ตัวแสดงอ่ืน ๆ ในท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์กรภาคประชาสังคม 
อาทิ องค์กรอาสาสมัคร และองค์กรชุมชน เข้ามามีบทบาทร่วมกันในกระบวนการตัดสินใจและการด าเนิน
ภารกิจการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ เพ่ือให้การบริหารกิจการสาธารณะเหล่านั้นสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ได้มากท่ีสุด (Goss, 2001: 11-15) 

9) กำรออกแบบหน่วยกำรปกครองใหม่ (jurisdictional redesign) แนวทางการปรับโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครองที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ การพิจารณาปรับปรุงรูปแบบหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นใหม่ เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการและการเติบโตของชุมชนที่มีลักษณะ
จ าเพาะในเชิงพ้ืนที่ และมีความสลับซับซ้อนในการบริหารจัดการพ้ืนที่มากขึ้น ดังนั้น หน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นในบางพ้ืนที่ จึงจ าเป็นต้องได้รับการพิจารณาปรับขอบเขตพ้ืนที่และอาณาเขตระหว่างหน่วยการ
ปกครองในพ้ืนที่เดียวกันเสียใหม่ เพ่ือให้เหมาะสมส าหรับการจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
หรือหน่วยบริหารกิจการสาธารณะที่กว้างขวางมากขึ้น (special or multipurpose jurisdictions) (Shah 
and Shah, 2006: 5) 
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เรื่องที่ 2.4.4  

มิตกิำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยกำรปกครอง  
 

4.4 มิตกิารวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครอง 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับการปกครองท้องถิ่น อาศัยกรอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยการปกครอง (Intergovernmental Relations) เป็นฐานในการอธิบายสภาพความเป็นจริง
เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐนอกศูนย์กลางและหน่วยการปกครองท้องถิ่นในประเทศต่าง ๆ 5 
กรอบการวิเคราะห์ดังกล่าวมีสมมติฐาน คือ การบริหารงานภาครัฐในประเทศหนึ่ง ๆ จะสามารถบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล ก็ต่อเมื่อหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยการปกครองในระดับต่าง ๆ มีการ
ประสานบทบาทระหว่างกันอย่างสอดประสานกลมกลืน ( inter-institutional harmony) (Geldenhuys, 
2009: 88-91)   

กรอบแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครอง เป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ส าคัญใน
การศึกษาการจัดโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐในประเทศต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการจัดโครงสร้างหน่วยงาน
ระดับชาติ หน่วยงานระดับภูมิภาค และหน่วยการปกครองท้องถิ่น ดังปรากฏในประเทศที่มีรูปแบบรัฐเดี่ยว 
หรือการจัดโครงสร้างหน่วยการปกครองระดับชาติ หน่วยการปกครองระดับมลรัฐ และหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่น ดังปรากฏในประเทศที่มีรูปแบบสหพันธรัฐ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครอง มุ่ง
อธิบายความสัมพันธ์เกี่ยวโยงซึ่งกันและกันในการแสดงบทบาทของหน่วยการปกครองในระดับต่าง ๆ ภายใต้
โครงสร้างการบริหารงานของรัฐหนึ่ง ๆ ภายใต้หลักการที่ว่า การจัดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครอง
นับเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติให้บรรลุผล (Rhodes, 1986: 1-33) 

ในกรณีประเทศท่ีเป็นรัฐเดี่ยว การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครอง มุ่งเน้นการวิเคราะห์
รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่น (central – local relations) ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุม
การศึกษาในมิติต่าง ๆ ที่ส าคัญ นับตั้งแต่การศึกษาการจัดแบ่งอ านาจและบทบาทหน้าที่ระหว่างหน่วยการ
ปกครองในระดับต่าง ๆ ของรัฐการศึกษาความสัมพันธ์ในแนวดิ่งระหว่างหน่วยการปกครองระดับต่าง ๆ และ
ความสัมพันธ์แนวราบระหว่างหน่วยการปกครองแต่ละระดับด้วยกันเอง ทั้งในมิติทางการบริหาร และมิติทาง
การเมืองการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินไปบนความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครองระดับต่าง ๆ  
และองค์การซึ่งเกิดขึ้นและด ารงอยู่กึ่งกลางระหว่างหน่วยการปกครองต่างระดับกัน รวมไปถึงความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยการปกครองในระดับเดียวกัน  ตัวอย่างเช่น การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครอง

                                                 
 5สาระส าคญัของกรอบการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครอง โปรดดู วสันต์ เหลือง

ประภสัร์ (2553:  62-84) ตัวอย่างการน ากรอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครองมาใช้ในการศึกษาการ
ปรับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลส่วนกลางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น่าสนใจ อาทิ Muramatsu (2001). 
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ในสหราชอาณาจักร มุ่งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรในภาครัฐด้วยกันเอง (interorganizational 
analysis) รวมถึงการมุ่งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของรัฐกับองค์กรในภาคส่วนอ่ืน ๆ ในสังคม
ภายใต้ความสัมพันธ์แบบเครือข่าย (network analysis) ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ
ท้องถิ่น เป็นต้น (Painter, 2003: 591) 

ในกรณีประเทศที่มีรูปแบบสหพันธรัฐ อาทิ สหรัฐอเมริกา การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการ
ปกครอง มุ่งเน้นการศึกษาการจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลระดับต่าง ๆ ภายใต้หลักการ
สหพันธรัฐนิยม (federalism) การศึกษาความสัมพันธ์หน่วยงานของรัฐทั้งในระดับสหพันธ์และระดับมลรัฐกับ
หน่วยการปกครองท้องถิ่น (state-local relations) (Zimmerman, 1995) มุ่งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิง
การประสานการท างานแบบตัดข้ามระดับ (across levels) เป็นการประสานการท างานร่วมกันระหว่างหน่วย
การปกครอง หรือองค์กรของรัฐที่อยู่ต่างระดับกันในโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐ เป็นการสร้างความ
ร่วมมือในแนวดิ่ง เพ่ือให้หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐที่อยู่ต่างระดับกัน มีการประสานบทบาทและความ
ร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะให้บรรลุผลอย่างสอดคล้องกัน รวมถึงแก้ไขปัญหาการท างานแบบแยก
ส่วนกันระหว่างหน่วยงานต่างระดับ ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาความซ้ าซ้อนในบทบาทและภารกิจของภาครัฐ 
(Wollmann, 2003: 594) 

ในขณะที่การศึกษามิติความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครองของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป 
(European Union) จะมุ่งเน้นการวิเคราะห์มิติความซับซ้อนของความสัมพันธ์แบบตัดข้ามระดับหน่วยการ
ปกครองและข้ามรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐต่าง ๆ ( inter-state 
cooperation) และการศึกษาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Painter, 2003: 591) 
ในบริบทของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปนั้น การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครองแบบข้าม
ระดับและข้ามรัฐนี้ จะอาศัยกรอบมโนทัศน์ “การอภิบาลเชิงพ้ืนที่ภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการ
ปกครองหลายระดับ” (multi-level governance) คือ มุ่งวิเคราะห์การจัดความสัมพันธ์ที่ประกอบด้วย
หน่วยงานของรัฐระดับต่าง ๆ ที่มีพ้ืนที่เป้าหมายการด าเนินภารกิจทับซ้อนกัน เป็นกลุ่มของหน่วยงานที่เข้ามา
เกาะเกี่ยวกันโดยไม่มีโครงสร้างรูปแบบตายตัวและไม่จ ากัดจ านวน โดยมีพ้ืนที่ด าเนินกิจกรรมและประชาชน
กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน แต่ละหน่วยงานมีหน้าที่จัดการประเด็นปัญหาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวโยงกันภายในพ้ืนที่ 
เช่น ระบบคมนาคม ระบบสิ่งแวดล้อม ลุ่มน้ า เขตอุตสาหกรรม เป็นต้น (ดู Bache and Flinders, eds., 
2005; Marks and Hooghe, 2001) 

กิจกรรม 2.4.4  
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