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การปกครองของไทยปจ จุบัน แบง ออกเปนราชการบริหารสวนกลาง ส วนภูมิ ภาค และสว น
ทองถิ่นซึ่งเปนไปตามประวัติศาสตรการปกครองของประเทศ ประกอบกับไดมีการปฏิรูปใหเปนไปตาม
ความเจริญของประเทศสําหรับการปกครองสวนทองถิ่น ไดแบงออกเปน 3 รูปคือ องคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ยกเวนกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ในอนาคต
ทองถิ่นอาจเหลือเพียงรูปเทศบาลเทานั้น สวน อบต. อาจหมดไปในรอบ 2-3 ปที่ผานมา อบต. ทั่ว
ประเทศไดขอยกฐานะตัวเองขึ้นเปนเทศบาลจํานวนกวา 500 แหง เหตุผลหลักเพื่อความเจริญของพื้นที่
ตัวเอง โดยมีความคิดวาจะไดรับการจัดสรรงบประมาณมากขึ้น และสามารถขยายงานไดมากขึ้น โดย
เฉพาะงานที่ทันสมัย คือ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเกิดขึ้นทุกพื้นที่
ผูเขียนไดมีโอกาสเดินทางรวมไปกับคณะนิเทศและติดตามประเมินผลของกระทรวงมหาดไทย
จัดโดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น โดยเดินทางไปรับทราบขอเท็จจริง ปญหาและอุปสรรคของ
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ ไ ด ย กฐานะขึ้ น เป น เทศบาลในภาคต า งๆ ทั้ ง ภาคใต เหนื อ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง วาหลังจากยกฐานะแลวไดรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นหรือไม
ทํางานเปนอยางไรบาง มีปญหาใดบางที่ไดรับการแกไข ผูเขียนใครขอยกประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นที่ไดรับ
จากเทศบาลตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการแกไขปรุงปรุงตอไป
ในประเด็นงบประมาณโดยปกติองคกรปกครองสวนท องถิ่น (อปท.) ไดรับเงินงบประมาณ
สนั บ สนุ น จากรั ฐ บาลเป น จํ า นวนมาก ทั้ ง ในแง ง านประจํ า เช น การศึ ก ษา และสาธารณสุ ข และ
งบประมาณตามนโยบายของรัฐบาล กลาวคือ เมื่อรัฐบาลมีนโยบายใด เชน นโยบายผูสูงอายุ รัฐบาลก็
จะจัดสรรงบประมาณไปให จากโครงสรางการเก็บรายไดของ อปท. อปท.มีขอจํากัดในการเก็บรายได
ของตนเองโดยเฉพาะ อปท. เล็กมีรายไดไมมากนัก เพราะมีกิจกรรมไมมาก ฉะนั้นรายไดจํานวนไมนอย
ไดมาจากเงินอุดหนุน โดยสรุปหลังจากยกฐานะขึ้นเปนเทศบาลแลว ทองถิ่นเหลานั้น มิไดรับการจัดสรร

งบประมาณมากขึ้นตามประสงคที่ไดตั้งใจไว สาเหตุจากขอเท็จจริง 2-3 ประการ คือ รายไดของประเทศ
ปญหาที่เกิดขึ้นในทางเศรษฐกิจ ประกอบกับปญหาเฉพาะหนาที่สําคัญๆ เชน น้ําทวม ทําใหเก็บรายได
นอย และบางกรณีจําเปนตองนํารายไดไปใชในกิจการอื่น เปนผลให อปท. ไดรับจัดสรรงบประมาณ
นอยลงไปดวย คือ นอกจากจะไมไดงบประมาณจัดสรรเพิ่มเติมแลว รายการที่ อปท. เคยได กับลดลงไป
อีก ทําให อปท. ไมมีรายไดเพิ่ม เมื่อไมมีรายไดเพิ่มกิจการที่ตั้งใจจะทําก็ไมสามารถทําได
ในทางกลับกันโดยปกติในเขตเทศบาลสวนใหญเปนพื้นที่เจริญ และมีพื้นที่แคบแต อบต. ที่ไดรับ
ยกขึ้นเปนเทศบาลตามกฎหมาย จะตองยกเขต อบต. ที่มีเขตกวางขวางใหญและบางกรณีมีทั้งที่ทํานา
และพื้นที่ปาไม เมื่อไดการยกฐานะเปนเทศบาลแลว พื้นที่เทศบาลใหมจะมีขอบเขตกวางขวางมาก พื้นที่
ดูแลมากความตองการใชงบประมาณมีมาก ทําใหเปนภาระแกเทศบาลที่ถูกยกฐานะขึ้นจาก อบต .
กลายเปนทุกขลาภไป ทิศทางการพัฒนาทองถิ่นในอนาคต ผูเขียนเห็นวาอาจมีการสงเสริมใหทองถิ่น
รวมตัวกัน เฉพาะพื้นที่ที่เจริญเปนเทศบาลใด เทศบาลหนึ่ง โดยไมตองรวมพื้นที่ที่เปนนา และปาไมไว
ด ว ย เพราะข อ เท็ จ จริ ง ก็ ไ ม ส ามารถพั ฒ นาความเป น เมื อ งได อ ยู แ ล ว แนวทางเช น นี้ จํ า เป น ที่
กระทรวงมหาดไทยจะตองมีแนวทางและมีนโยบายสงเสริมในลักษณะดังกลาว
เรื่องภารกิจของทองถิ่น ที่ทุกเทศบาล หรือ อปท. มักจะอางวาตนจําเปนจะตองทําและใชคนและ
งบประมาณมาก คือ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพราะเมื่อมีภัยเกิดขึ้นในพื้นที่ทุก อปท. ก็
มักจะอางวาอยูในเขตพื้นที่ของตนเอง ตนเองตองดูแลและจัดการการแบงงานระหวางรัฐบาลและอปท.
จะตองชัดเจนและตองแบงงานใหชัด พรอมซักซอมในทางปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน อันจะ
กอใหเกิดประโยชนแกประเทศเปนการสวนรวม เพราะขณะนี้มีภัยที่เกิดขึ้นเนืองๆ และมีโอกาสจะเพิ่มขึ้น
ทราบมาวาทางหนวยงานของรัฐบาล และอปท. กําลังขยายงานนี้เปนงานสําคัญ โดยขอทั้งการจัดตั้ง
หนวยงานและขอกําลังคนและงบประมาณ ซึ่งจะมีความสิ้นเปลืองมาก กลาวสรุประหวางกระทรวง
ทบวง กรม เอง และระหวางอปท. กับหนวยราชการของรัฐบาล และระหวาง อปท. เอง ใครจะทําหนาที่
ใดใหแนนอนอันจะสงผลถึงการจัดซื้อเครื่องมือตางๆ อันจะเปนการสิ้นเปลือ งและซ้ําซอน โดยหลักแลว
เมื่อเกิดภัยขึ้น การใหความชวยเหลือเบื้องตนเปนหนาที่โดยตรงของ อปท. เพราะอยูใกลและทราบ
ปญหาดี สวนในระดับตอไปใครควรทําหนาที่ใด จะตองแยกกันใหชัดและเหมาะสม
นอกจากประเด็นปญหาสองเรื่องนี้แลว ทองถิ่นยังประสบปญหาเรื่องการบริหารจัดการที่มีความ
จําเปนจะตองไดรับการสนับสนุนจากจังหวัด กรม และกระทรวงตางๆ อีก เชน เรื่องการจัดขยะมูลฝอย
น้ําเสียและเรื่องมลพิษอื่นๆ รวมทั้งการบริหารจัดการทําอยางไรจะให อปท. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นใน
ประเด็ น เหล านี้ โดยเฉพาะการจั ด ขยะมูล ฝอยได มี ก ารหารื อ และเสนอแนะให อปท. หลายๆ แห ง
ใหบริการดวยกัน บางแหงทําไดดี บางแหงยังตองการความชวยเหลือและใหคําแนะนําในระยะยาว
เพราะจะเขาไปเกี่ยวกับขาใชจายทั้งสิ้น บางอปท. รวมกันทําแลวทําไดดี ควรนํามาเปนตัวอยางให อปท.

อื่นๆ รับไปดําเนินการ บางอปท. ก็ประสบปญหาทั้งไมมีพื้นที่และไมมีวิธีที่เหมาะสมจะจัดการ ประสงค
จะขอการสนับสนุนจากทางราชการตอไป ผูเขียนเห็นวาเรื่องมลพิษเปนเรื่องใหญและเปนเรื่องหลัก ควร
ไดรับการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ควรจัดตั้งเปนลักษณะให
คําปรึกษาคลินิกแกอปท. อยางเปนเรื่องเปนราวตอไป
อปท. ทั่วประเทศมีจํ านวนมาก มีค วามจํา เป นที่ หนว ยราชการจะต องเป นพี่เ ลี้ย งในการให
คําปรึกษาหารือและคําแนะนํา เพื่อใหอปท. เหลานั้นดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ ผลสุดทายก็จะ
ตกแกประชาชนผูไดรับบริการจาก อปท. อยางมีคุณภาพทั้งบริการสาธารณและการใหบริการตางๆ
ผูเขียนยังมีความเห็นวาในพื้นที่ที่เ จริญควรจัดทองถิ่นในรูปเทศบาล สวนพื้นที่หางไกลควรจัดในรูป
อบต. ตอไป ไมควรจัดเหมือนกันหมด เปนเทศบาลทั่วประเทศ แตควรเนนและทําความเขาใจใหผูที่
เกี่ ย วข อ งเข า ใจบทบาทหน า ที่ อ ย า งน อ ยให อ ปท. ในพื้ น ที่ เป น โรงเรี ย นสอนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในภาคปฏิบัติ ถาทําไดในทิศทางนี้ก็พอแลว

