
เรื่อง 

“รัฐธรรมนูญ หมวด ๑๔

การปกครองส่วนท้องถิ่น”

โดย ส�ำนักกฎหมำย๑

“
๑ บุญสงค์ ลาค�า, น.บ. (มร.), น.ม. (มสธ.), เนติบัณฑิตไทย. ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย ๑, ส�านักกฎหมาย, ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
๒ มาตรา ๑ ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้

ารปกครองส่วนท้องถิ่น” หรือเรียกอีกอย่างคือ 
“การปกครองท้องถิ่น” เป็นรูปแบบการปกครองของ

ท้องถิ่นเพื่อลดภาระของรัฐบาลโดยการให้ประชาชนได้เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองเพ่ือการสนองตอบต่อความ
ต้องการของชุมชน จะได้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับ
ความมุ่งประสงค์ของชุมชนนั้น ๆ โดยในรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย ก�าหนดไว้ในหมวด ๑๔ การปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ (มาตรา ๒๔๙ - มาตรา ๒๕๔) มหีลกัการส�าคญั ดงันี้
 ๑. วิธีการและรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(มาตรา ๒๔๙ วรรคหนึ่ง)
  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๒ ให้มีการจัดการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามวิธีการและรูปแบบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายบัญญัติ 
 ๒. หลักการในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(มาตรา ๒๔๙ วรรคสอง)
  การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใด
ให้ค�านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและความ
สามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จ�านวนและความ
หนาแน่นของประชากร และพืน้ทีท่ีต้่องรบัผดิชอบ ประกอบกนั 
 ๓. หน้าท่ีและอ�านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
(มาตรา ๒๕๐)

“ก   (๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมหีน้าทีแ่ละอ�านาจ
ดูแลและจัดท�าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
  (๒) การจัดท�าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะใดท่ีสมควรให้เป็นหน้าท่ีและอ�านาจโดยเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ หรือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลกัในการด�าเนนิการใด ให้
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อย
ต้องมบีทบัญญตัเิกีย่วกบักลไกและข้ันตอนในการกระจายหน้าที่
และอ�านาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรทีเ่กีย่วกบัหน้าที่
และอ�านาจดังกล่าวของส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นด้วย
  (๓) ในการจัดท�าบริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะใดท่ีเป็นหน้าท่ีและอ�านาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ถ้าการร่วมด�าเนินการกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ
หรือการมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐด�าเนินการ 
จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจะด�าเนินการเอง องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินจะร่วมหรือมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ
ด�าเนินการนั้นก็ได้
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  (๔) รัฐต้องด�าเนินการให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิน่มรีายได้ของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือการจดัสรรภาษี 
ทีเ่หมาะสม รวมทัง้ส่งเสรมิและพฒันาการหารายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ทัง้นี ้เพือ่ให้สามารถด�าเนนิการตามหน้าที่
และอ�านาจได้อย่างเพียงพอ ในระหว่างที่ยังไม่อาจด�าเนินการ
ได้ ให้รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไปพลางก่อน
  (๕) กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดท�า
บริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
การเงินและการคลัง และการก�ากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งต้องท�าเพียงเท่าที่จ�าเป็นเพื่อการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น หรือประโยชน์ของประเทศเป็น 
ส่วนรวม การป้องกันการทุจริต และการใช้จ่ายเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยค�านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ และต้องมี
บทบญัญัตเิก่ียวกับการป้องกนัการขดักนัแห่งผลประโยชน์ และ
การป้องกันการก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นด้วย
 ๔. การบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
(มาตรา ๒๕๑)
  การบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องใช้ระบบคุณธรรมและ
ต้องค�านึงถงึความเหมาะสมและความจ�าเป็นของแต่ละท้องถิน่

และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละรูปแบบ การจัดให้มี
มาตรฐานทีส่อดคล้องกนัเพือ่ให้สามารถพฒันาร่วมกนัหรอืการ
สบัเปลีย่นบคุลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด้วยกนั
ได้ 
 ๕. สมาชิกสภาท้องถิ่น (มาตรา ๒๕๒)
  (๑) สมาชิกสภาท้องถ่ินต้องมาจากการเลอืกตัง้ และ
ผูบ้รหิารท้องถิน่ให้มาจากการเลอืกตัง้หรอืมาจากความเห็นชอบ 
ของสภาท้องถ่ินหรือในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รูปแบบพิเศษ จะให้มาโดยวิธีอื่นก็ได้ แต่ต้องค�านึงถึงการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
  (๒) คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธเิลอืกตัง้และผูม้สีทิธสิมคัร
รับเลือกตั้ง และหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ซึ่งต้องค�านึงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย
 ๖. การเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด�าเนินงาน
และกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม (มาตรา ๒๕๓)
  ในการด�าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงาน 
ผลการด�าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้
ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมด้วย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
 ๗. สทิธเิข้าชือ่เพือ่เสนอข้อบญัญตัหิรอืเพือ่ถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา ๒๕๔)
  ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกันเพื่อเสนอข้อบัญญัติหรือเพื่อถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ินได้ตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ
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บทวิเคราะห์
 (๑) เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับที่ผ่าน ๆ มา พบว่า ได้มีการก�าหนดหลักการเกี่ยวกับการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ด้วยกันหลายฉบับ โดยฉบับแรก ๆ คือ 
รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๑๑ ที่ได้ก�าหนดไว้ในหมวด ๕ แนว
นโยบายแห่งรัฐ (มาตรา ๗๐) โดยก�าหนดให้รัฐพึงส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ และสนบัสนนุให้ท้องถิน่สามารถด�าเนนิกจิการ
ตามอ�านาจหน้าทีไ่ด้เป็นผลดี และต่อมาได้มกีารก�าหนดไว้อย่าง
ชัดเจนในรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๑๗ โดยก�าหนดไว้ในหมวด ๙ 
การปกครองท้องถิน่ (มาตรา ๒๑๔ - มาตรา ๒๑๗) รฐัธรรมนญู 
ฉบบัปี ๒๕๒๑ หมวด ๙ การปกครองส่วนท้องถิน่ (มาตรา ๑๘๐ - 
มาตรา ๑๘๓) รัฐธรรมนญู ฉบบัปี ๒๕๓๔ หมวด ๙ การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๑๙๖ - มาตรา ๑๙๙) รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 
๒๕๔๐ หมวด ๙ การปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๒๘๒ - 
มาตรา ๒๙๐) และรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๕๐ หมวด ๑๔  
การปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๒๘๑ - มาตรา ๒๙๐) ซึ่งมี
รายละเอียดแตกต่างกันบ้างบางประการ
 (๒) เมื่ อพิจารณาหลักการตามเจตนารมณ ์ของ
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งได้ก�าหนดความมุ่งหมายของหมวด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า ภายใต้หลักการของการเป็น 
รัฐเดี่ยวตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑ ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย หมวดน้ีบัญญัติขึ้นเพ่ือให้สามารถจัดการ
ปกครองส่วนท้องถิน่ได้ โดยก�าหนดให้การปกครองส่วนท้องถิน่
ต้องเป็นไปตามหลักแห่งการปกครองตนเอง มีความโปร่งใส 
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และให้
ประชาชนในท้องถิน่มส่ีวนร่วมในการได้มาซึง่สมาชกิสภาท้องถ่ิน 
และผู้บริหารท้องถิ่นก�าหนดกลไกให้ประชาชนเสนอความ
ต้องการและตรวจสอบการท�างานขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นได้ พร้อมทั้งก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี 
หน้าที่และอ�านาจในการให้บริการประชาชนและจัดกิจกรรม
สาธารณะต่าง ๆ มีรายได้เป็นของตนเอง และมีอิสระในการ
บริหารงานต่าง ๆ โดยจะต้องรายงานผลการด�าเนินงานให้
ประชาชนทราบ พร้อมทั้งก�าหนดให้การบริหารงานบุคคลใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามระบบคุณธรรม๓ ซึ่งได้
เพิ่มเติมรายละเอียดมากกว่ารัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๔๐ และ
ฉบับปี ๒๕๕๐ 
 (๓) การก�าหนดหลักการเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น
ไว้ในรัฐธรรมนูญ จะต้องอยู่ภายใต้บังคับ มาตรา ๑ ความว่า 
“ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยก

มิได้” ดังนั้น การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบ
พเิศษในลกัษณะทีเ่ป็นอสิระอย่างเดด็ขาดจากรฐั จงึกระท�ามไิด้ 
ซึ่งบทบัญญัติในมาตรา ๒๔๙ วรรคสอง เป็นบทบัญญัติท่ี 
เพิ่มขึ้นใหม่ เพื่อวางหลักว่าท้องถิ่นใดจะมีรูปแบบการปกครอง 
แบบใดให้ค�านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  
ขณะเดียวกันก็ต้องดูปัจจัยอื่นประกอบด้วย ได้แก่ ๑) รายได้ที่
ท้องถ่ินสามารถจัดเก็บได้ ๒) จ�านวนและความหนาแน่นของ
ประชากร และ ๓) พื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบ๔ ซึ่งเป็นการก�าหนด
วิธีการและรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตลอดจน 
หลกัการในการจดัตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ชัดเจนยิง่ขึน้
 (๔) เกี่ยวกับหน้าท่ีและอ�านาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป ซึ่งก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๐ มีการ
ระบุว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด�าเนินการได้
อย่างอิสระอย่างแท้จริง เนื่องจากถูกควบคุมโดยระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย ดังนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จงึได้น�าหลกัการของรฐัธรรมนญู ฉบบัปี ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนญู 
ฉบับปี ๒๕๕๐ มาปรบัปรงุเนือ้หาโดยบัญญตัใิห้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีความเป็นอิสระ มีอ�านาจในการจัดท�าบริการ
สาธารณะ กจิกรรมสาธารณะ และส่งเสรมิ สนบัสนนุการจดัการ
ศึกษา ในการก�ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้ก�ากับ
ดูแลเท่าที่จ�าเป็นเท่านั้น รวมทั้งรองรับกับการกระจายอ�านาจ 
โดยก�าหนดแนวทางต่าง ๆ ไว้ หลายประการ อาทิ ก�าหนด
ขอบเขตและบทบาทการด�าเนินการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นอกจากนี้ เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้มี
การก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนถิ่นเข้ามามีบทบาทส�าคัญ
หลายเรื่อง อาทิ การก�าหนดให้สิทธิของบุคคลและสิทธิของ
ชุมชนท่ีจะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือรัฐในการ
ด�าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนยีม และจารตีประเพณ ีรวมทัง้ทรพัยากรธรรมชาติ 
สิง่แวดล้อม และความหลากหลายทางชวีภาพ (มาตรา ๔๓) การ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาค
เอกชนเข้ามส่ีวนร่วมในการปฏริปูการศกึษาทีม่คีวามเสมอภาค
แก่คนทกุเพศ ทกุวยั ทกุฐานะ และทกุพืน้ทีท่ีร่ฐัธรรมนญูก�าหนด
ให้เป็นหน้าที่ของรัฐเข้ามาดูแลและพัฒนาตั้งแต่เด็กเล็กก่อน 
วัยเรียนให้สามารถมีสติปัญญาท่ีพัฒนาและมีวินัยท่ีดีงามอย่าง
เสมอเหมือนกัน (มาตรา ๕๔) การส่งเสริมและสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการ
ด�าเนินการดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู คุ้มครอง ศิลปะ วัฒนธรรม 

๓ ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ความมุ่งหมายและค�าอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. หน้า ๔๔๔.
๔ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๔๔๕.
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อนัดงีามของท้องถิน่ และการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (มาตรา ๕๗) ตลอดจนการด�าเนินการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย เป็นต้น 
 อย่างไรก็ดี การที่ก�าหนดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ โดยอย่างน้อยต้องมบีทบญัญตัเิรือ่ง
การป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการป้องกันการ
ก้าวก่ายการปฏบิติัหน้าทีข่องข้าราชการส่วนท้องถิน่มาใช้บังคบั
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น นับเป็นเรื่องที่ดีที่มีการ
ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่การที่รัฐธรรมนูญก�าหนดว่า 
“กฎหมายดังกล่าวจะต้องเหมาะสมแก่บริบทด้านสังคม 
และวัฒนธรรมของท้องถิ่น” นั้น เป็นเรื่องที่จะไปก�าหนด 
รายละเอยีดได้โดยยาก ซึง่ในความเหน็ของผูเ้ขยีนเหน็ว่า ควรมี 
การก�าหนดเป็นมาตรฐานกลางในเรื่องต่าง ๆ ไว้ เนื่องจาก 
สภาพของท้องถิน่ของประเทศไทยส่วนใหญ่มบีรบิทท่ีคล้ายคลงึ
กันเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้ว
 (๕) เกีย่วกบับทบญัญัติมาตรา ๒๕๓ ทีก่�าหนดเพือ่ให้การ
ด�าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ และมีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
ด�าเนินการด้วยนั้น แม้บทบัญญัตินี้จะเคยได้มีบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๕๐ เป็นครั้งแรก และบัญญัติต่อมาใน

รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๖๐ ก็ตาม มีข้อสังเกตว่า “ช่องทางให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม” จะมีการก�าหนดที่เป็น 
รูปธรรมไว้ในกฎหมายอย่างไรบ้าง 
 (๖) เก่ียวกับมาตรา ๒๕๔ ซึ่งเป็นการก�าหนดให้มีการ
ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินได้นัน้ แม้รฐัธรรมนญูฉบับนีจ้ะไม่มี
การบัญญัติกระบวนการถอดถอนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา แต่การปกครอง
ในระดับท้องถิ่น ก�าหนดให้ประชาชนสามารถถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ เนื่องจากการปกครองใน
ระดบัท้องถ่ินเป็นการปกครองท่ีใกล้ชิดกบัประชาชน ประชาชน
จะรู้เห็นและรับทราบการท�างานของสมาชิกสภาท้องถิ่นและ 
ผู้บริหารท้องถ่ินตลอดเวลา ประชาชนจึงควรใช้สิทธิในการ
ถอดถอนผู้ได้รับเลือกตั้งให้พ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระได้
หากมีการกระท�าท่ีไม่เหมาะสมหรือกระท�าผิดตามท่ีกฎหมาย
ก�าหนดไว้๕ มีข้อสังเกตว่า ท�าอย่างไรจะมีผลในทางปฏิบัติ  
อย่างแท้จริงเนื่องจากที่ผ่านมาในระดับชาติการด�าเนินการท่ีมี
ผลส�าเร็จค่อนข้างน้อยจึงท�าให้เปลี่ยนไปใช้ระบบทางศาล  
ส่วนในระดบัท้องถิน่กม็คีวามส�าเรจ็น้อยมากเช่นเมือ่พจิารณาจาก 
จ�านวนขององค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศ ประการส�าคัญ
การที่ก�าหนดให้มีการด�าเนินการถอดถอนในระดับท้องถิ่น 
ต่อไปนัน้จะมคีวามเหมาะสมหรอืไม่ ดงันัน้ ในทศันะของผูเ้ขยีน
เห็นว่า ควรก�าหนดให้ใช้กลไกเช่นเดียวกันกับการเมือง 
ระดับชาติ กล่าวคือ กลไกทางศาลเพื่อมิให้มีความลักหล่ันกัน
ระหว่างการเมืองระดับชาติและระดับท้องถ่ิน อย่างไรก็ตาม 
หากยังคงท่ีให้มีกลไกถอดถอนในระดับท้องถ่ินต่อไป ควรจะมี
มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุม้ครองหรอืหลกัประกนั
ความปลอดภยัให้แก่ผูท้ีด่�าเนนิการถอดถอนสมาชกิสภาท้องถิน่
หรือผู้บริหารท้องถิ่นด้วย
 กล่าวโดยสรุป รัฐธรรมนูญ หมวด ๑๔ การปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน โดยส่วนใหญ่มีหลักการท่ีเหมือนกับรัฐธรรมนูญ 
ฉบับปี ๒๕๕๐ และฉบับปี ๒๕๔๐ แต่แตกต่างกันบ้างใน 
รายละเอียดบางประการ ดังได้วิเคราะห์ไว้แล้วในข้างต้น  
อนึ่ง ความคิดเห็นดังกล่าวเป็นความคิดเห็นส่วนตนของผู้เขียน
ซึ่งส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไม่จ�าต้องเห็นพ้องด้วย 

๕ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๔๕๒.
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