โดย ส�ำนักกฎหมาย๑

เรื่อง
“รัฐธรรมนูญ หมวด ๑๔
การปกครองส่วนท้องถิ่น”

“ก

ารปกครองส่วนท้องถิ่น” หรือเรียกอีกอย่างคือ
“การปกครองท้องถิ่น” เป็นรูปแบบการปกครองของ
ท้องถิ่นเพื่อลดภาระของรัฐบาลโดยการให้ประชาชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองเพื่อการสนองตอบต่อความ
ต้องการของชุมชน จะได้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับ
ความมุ่งประสงค์ของชุมชนนั้น ๆ โดยในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจั ก รไทย ก� ำ หนดไว้ ใ นหมวด ๑๔ การปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (มาตรา ๒๔๙ - มาตรา ๒๕๔) มีหลักการส�ำคัญ ดังนี้
๑. วิธีการและรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(มาตรา ๒๔๙ วรรคหนึ่ง)
		 ภายใต้บังคับมาตรา ๑๒ ให้มีการจัดการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามวิธีการและรูปแบบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายบัญญัติ
๒. หลักการในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(มาตรา ๒๔๙ วรรคสอง)
		 การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใด
ให้ ค� ำ นึ ง ถึ ง เจตนารมณ์ ข องประชาชนในท้ อ งถิ่ น และความ
สามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จ�ำนวนและความ
หนาแน่นของประชากร และพืน้ ทีท่ ตี่ อ้ งรับผิดชอบ ประกอบกัน
๓. หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(มาตรา ๒๕๐)

“
๑
๒

		 (๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจ
ดูแลและจัดท�ำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
		 (๒) การจั ด ท� ำ บริ ก ารสาธารณะและกิ จ กรรม
สาธารณะใดที่สมควรให้เป็นหน้าที่และอ�ำนาจโดยเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นแต่ ล ะรูปแบบ หรือให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนินการใด ให้
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อย
ต้องมีบทบัญญัตเิ กีย่ วกับกลไกและขัน้ ตอนในการกระจายหน้าที่
และอ�ำนาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรทีเ่ กีย่ วกับหน้าที่
และอ�ำนาจดังกล่าวของส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วย
		 (๓) ในการจัดท� ำบริการสาธารณะหรือ กิ จ กรรม
สาธารณะใดที่เป็นหน้าที่และอ�ำนาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ถ้าการร่วมด�ำเนินการกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ
หรือการมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐด�ำเนินการ
จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะด�ำเนินการเอง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะร่วมหรือมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ
ด�ำเนินการนั้นก็ได้
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		 (๔) รั ฐ ต้ อ งด� ำ เนิ น การให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิน่ มีรายได้ของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษี
ทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ ส่งเสริมและพัฒนาการหารายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้สามารถด�ำเนินการตามหน้าที่
และอ�ำนาจได้อย่างเพียงพอ ในระหว่างที่ยังไม่อาจด�ำเนินการ
ได้ ให้รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไปพลางก่อน
		 (๕) กฎหมายองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดท�ำ
บริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
การเงินและการคลัง และการก�ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งต้องท�ำเพียงเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้ อ งถิ่ น หรื อ ประโยชน์ ข องประเทศเป็ น
ส่วนรวม การป้องกันการทุจริต และการใช้จ่ายเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่าง
ขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูป แบบ และต้องมี
บทบัญญัตเิ กีย่ วกับการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และ
การป้องกันการก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นด้วย
๔. การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(มาตรา ๒๕๑)
		 การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องใช้ระบบคุณธรรมและ
ต้องค�ำนึงถึงความเหมาะสมและความจ�ำเป็นของแต่ละท้องถิน่
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และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ การจัดให้มี
มาตรฐานทีส่ อดคล้องกันเพือ่ ให้สามารถพัฒนาร่วมกันหรือการ
สับเปลีย่ นบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้วยกัน
ได้
๕. สมาชิกสภาท้องถิน่ (มาตรา ๒๕๒)
		 (๑) สมาชิกสภาท้องถิน่ ต้องมาจากการเลือกตัง้ และ
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ให้มาจากการเลือกตัง้ หรือมาจากความเห็นชอบ
ของสภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ในกรณี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
รูปแบบพิเศษ จะให้มาโดยวิธีอื่นก็ได้ แต่ต้องค� ำนึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
		 (๒) คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ และผูม้ สี ทิ ธิสมัคร
รับเลือกตั้ง และหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
ซึ่งต้องค�ำนึงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย
๖. การเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด�ำเนินงาน
และกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม (มาตรา ๒๕๓)
		 ในการด�ำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงาน
ผลการด�ำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
๗. สิทธิเข้าชือ่ เพือ่ เสนอข้อบัญญัตหิ รือเพือ่ ถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา ๒๕๔)
		 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกันเพื่อเสนอข้อบัญญัติหรือเพื่อถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ

บทวิ เ คราะห์

(๑) เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับที่ผ่าน ๆ มา พบว่า ได้มีการก�ำหนดหลักการเกี่ยวกับการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ด้วยกันหลายฉบับ โดยฉบับแรก ๆ คือ
รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๑๑ ที่ได้ก�ำหนดไว้ในหมวด ๕ แนว
นโยบายแห่งรัฐ (มาตรา ๗๐) โดยก�ำหนดให้รัฐพึงส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ และสนับสนุนให้ทอ้ งถิน่ สามารถด�ำเนินกิจการ
ตามอ�ำนาจหน้าทีไ่ ด้เป็นผลดี และต่อมาได้มกี ารก�ำหนดไว้อย่าง
ชัดเจนในรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๑๗ โดยก�ำหนดไว้ในหมวด ๙
การปกครองท้องถิน่ (มาตรา ๒๑๔ - มาตรา ๒๑๗) รัฐธรรมนูญ
ฉบับปี ๒๕๒๑ หมวด ๙ การปกครองส่วนท้องถิน่ (มาตรา ๑๘๐ มาตรา ๑๘๓) รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 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 อ พิ จ ารณาหลั ก การตามเจตนารมณ์ ข อง
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งได้ก�ำหนดความมุ่งหมายของหมวด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า ภายใต้หลักการของการเป็น
รั ฐ เดี่ ย วตามที่ บัญ ญัติไว้ใ นมาตรา ๑ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย หมวดนี้บัญญัติขึ้นเพื่อให้สามารถจัดการ
ปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ โดยก�ำหนดให้การปกครองส่วนท้องถิน่
ต้องเป็นไปตามหลักแห่งการปกครองตนเอง มีความโปร่งใส
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และให้
ประชาชนในท้องถิน่ มีสว่ นร่วมในการได้มาซึง่ สมาชิกสภาท้องถิน่
และผู้บริหารท้องถิ่นก�ำหนดกลไกให้ประชาชนเสนอความ
ต้องการและตรวจสอบการท�ำงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ พร้อมทั้งก�ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่และอ�ำนาจในการให้บริการประชาชนและจัดกิจกรรม
สาธารณะต่าง ๆ มีรายได้เป็นของตนเอง และมีอิสระในการ
บริหารงานต่าง ๆ โดยจะต้องรายงานผลการด�ำเนินงานให้
ประชาชนทราบ พร้อมทั้งก�ำหนดให้การบริหารงานบุคคลใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามระบบคุณธรรม๓ ซึ่งได้
เพิ่มเติมรายละเอียดมากกว่ารัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๔๐ และ
ฉบับปี ๒๕๕๐
(๓) การก�ำหนดหลักการเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น
ไว้ในรัฐธรรมนูญ จะต้องอยู่ภายใต้บังคับ มาตรา ๑ ความว่า
“ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยก
๓
๔

มิได้” ดังนั้น การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบ
พิเศษในลักษณะทีเ่ ป็นอิสระอย่างเด็ดขาดจากรัฐ จึงกระท�ำมิได้
ซึ่งบทบัญญัติในมาตรา ๒๔๙ วรรคสอง เป็นบทบัญญัติที่
เพิ่มขึ้นใหม่ เพื่อวางหลักว่าท้องถิ่นใดจะมีรูปแบบการปกครอง
แบบใดให้ ค� ำ นึ ง ถึ ง เจตนารมณ์ ข องประชาชนในท้ อ งถิ่ น
ขณะเดียวกันก็ต้องดูปัจจัยอื่นประกอบด้วย ได้แก่ ๑) รายได้ที่
ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บได้ ๒) จ�ำนวนและความหนาแน่นของ
ประชากร และ ๓) พื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบ๔ ซึ่งเป็นการก�ำหนด
วิ ธี ก ารและรู ป แบบองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตลอดจน
หลักการในการจัดตัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ชดั เจนยิง่ ขึน้
(๔) เกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป ซึ่งก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๐ มีการ
ระบุว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด�ำเนินการได้
อย่างอิสระอย่างแท้จริง เนื่องจากถูกควบคุมโดยระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย ดังนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จึงได้นำ� หลักการของรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี ๒๕๕๐ มาปรับปรุงเนือ้ หาโดยบัญญัตใิ ห้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระ มีอ�ำนาจในการจัดท�ำบริการ
สาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ
ศึกษา ในการก�ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ก�ำกับ
ดูแลเท่าที่จ�ำเป็นเท่านั้น รวมทั้งรองรับกับการกระจายอ�ำนาจ
โดยก�ำหนดแนวทางต่าง ๆ ไว้ หลายประการ อาทิ ก�ำหนด
ขอบเขตและบทบาทการด�ำเนินการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นอกจากนี้ เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้มี
การก�ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนถิ่นเข้ามามีบทบาทส�ำคัญ
หลายเรื่อง อาทิ การก�ำหนดให้สิทธิของบุคคลและสิทธิของ
ชุมชนที่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการ
ด�ำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี รวมทัง้ ทรัพยากรธรรมชาติ
สิง่ แวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ (มาตรา ๔๓) การ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาค
เอกชนเข้ามีสว่ นร่วมในการปฏิรปู การศึกษาทีม่ คี วามเสมอภาค
แก่คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะ และทุกพืน้ ทีท่ รี่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนด
ให้เป็นหน้าที่ของรัฐเข้ามาดูแลและพัฒนาตั้งแต่เด็กเล็กก่อน
วัยเรียนให้สามารถมีสติปัญญาที่พัฒนาและมีวินัยที่ดีงามอย่าง
เสมอเหมือนกัน (มาตรา ๕๔) การส่งเสริมและสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการ
ด�ำเนินการดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู คุ้มครอง ศิลปะ วัฒนธรรม
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อันดีงามของท้องถิน่ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (มาตรา ๕๗) ตลอดจนการด�ำเนินการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย เป็นต้น
อย่างไรก็ดี การที่ก�ำหนดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ โดยอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัตเิ รือ่ ง
การป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการป้องกันการ
ก้าวก่ายการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการส่วนท้องถิน่ มาใช้บงั คับ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น นับเป็นเรื่องที่ดีที่มีการ
ก� ำ หนดไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แต่ ก ารที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ก� ำ หนดว่ า
“กฎหมายดั ง กล่า วจะต้อ งเหมาะสมแก่บริบทด้านสัง คม
และวัฒนธรรมของท้องถิ่น” นั้น เป็นเรื่องที่จะไปก�ำหนด
รายละเอียดได้โดยยาก ซึง่ ในความเห็นของผูเ้ ขียนเห็นว่า ควรมี
การก�ำหนดเป็นมาตรฐานกลางในเรื่องต่าง ๆ ไว้ เนื่องจาก
สภาพของท้องถิน่ ของประเทศไทยส่วนใหญ่มบี ริบททีค่ ล้ายคลึง
กันเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้ว
(๕) เกีย่ วกับบทบัญญัตมิ าตรา ๒๕๓ ทีก่ ำ� หนดเพือ่ ให้การ
ด�ำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ และมีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
ด�ำเนินการด้วยนั้น แม้บทบัญญัตินี้จะเคยได้มีบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๕๐ เป็นครั้งแรก และบัญญัติต่อมาใน
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รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๖๐ ก็ตาม มีข้อสังเกตว่า “ช่องทางให้
ประชาชนในท้ อ งถิ่ น มี ส ่ ว นร่ ว ม” จะมี ก ารก� ำ หนดที่ เ ป็ น
รูปธรรมไว้ในกฎหมายอย่างไรบ้าง
(๖) เกี่ยวกับมาตรา ๒๕๔ ซึ่งเป็นการก�ำหนดให้มีการ
ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิน่ ได้นนั้ แม้รฐั ธรรมนูญฉบับนีจ้ ะไม่มี
การบัญญัติกระบวนการถอดถอนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา แต่การปกครอง
ในระดับท้องถิ่น ก�ำหนดให้ประชาชนสามารถถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ เนื่องจากการปกครองใน
ระดับท้องถิน่ เป็นการปกครองทีใ่ กล้ชดิ กับประชาชน ประชาชน
จะรู้เห็นและรับทราบการท�ำงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นตลอดเวลา ประชาชนจึงควรใช้สิทธิในการ
ถอดถอนผู้ได้รับเลือกตั้งให้พ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบวาระได้
หากมีการกระท�ำที่ไม่เหมาะสมหรือกระท�ำผิดตามที่กฎหมาย
ก�ำหนดไว้๕ มีข้อสังเกตว่า ท�ำอย่างไรจะมีผลในทางปฏิบัติ
อย่างแท้จริงเนื่องจากที่ผ่านมาในระดับชาติการด�ำเนินการที่มี
ผลส�ำเร็จค่อนข้างน้อยจึงท�ำให้เปลี่ยนไปใช้ระบบทางศาล
ส่วนในระดับท้องถิน่ ก็มคี วามส�ำเร็จน้อยมากเช่นเมือ่ พิจารณาจาก
จ�ำนวนขององค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศ ประการส�ำคัญ
การที่ก�ำหนดให้มีการด�ำเนินการถอดถอนในระดับท้องถิ่น
ต่อไปนัน้ จะมีความเหมาะสมหรือไม่ ดังนัน้ ในทัศนะของผูเ้ ขียน
เห็ น ว่ า ควรก� ำ หนดให้ ใช้ ก ลไกเช่ น เดี ย วกั น กั บ การเมื อ ง
ระดับชาติ กล่าวคือ กลไกทางศาลเพื่อมิให้มีความลักหลั่นกัน
ระหว่างการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม
หากยังคงที่ให้มีกลไกถอดถอนในระดับท้องถิ่นต่อไป ควรจะมี
มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุม้ ครองหรือหลักประกัน
ความปลอดภัยให้แก่ผทู้ ดี่ ำ� เนินการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิน่
หรือผู้บริหารท้องถิ่นด้วย
กล่าวโดยสรุป รัฐธรรมนูญ หมวด ๑๔ การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่มีหลักการที่เหมือนกับรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี ๒๕๕๐ และฉบับปี ๒๕๔๐ แต่แตกต่างกันบ้างใน
รายละเอียดบางประการ ดังได้วิเคราะห์ไว้แ ล้ว ในข้ า งต้ น
อนึ่ง ความคิดเห็นดังกล่าวเป็นความคิดเห็นส่วนตนของผู้เขียน
ซึ่งส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไม่จำ� ต้องเห็นพ้องด้วย 

