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การบริหารจัดการท้องถิ่นของประเทศสิงคโปร์กับประเทศไทย 
 ดร.อดิเรก ฟ่ันเขียว1 

บทคัดย่อ 

  บทความวิชาการครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการบรหิารจดัการท้องถิ่นของ ประเทศสิงคโปร์กับ
ประเทศไทย พบว่า มีความแตกตา่งกันหลายประการ ท้ังลักษณะของ องค์กรบริหารท้องถิ่น โครงสรา้ง กลไก 
อ านาจหน้าที่ พันธกิจ และแหล่งเงินทุน อย่างไรก็ตาม ประเทศท้ังสองมีกระบวนการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการบ้านเมือง ของตนเองภายใต้กรอบของระบอบประชาธิปไตยเช่นเดยีวกัน อีกท้ังยังมีความ
พยายาม ส่งเสรมิให้เกิดการเมืองภาคพลเมืองเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

ค าส าคัญ: การบริหารจัดการท้องถิ่น / ประเทศสิงคโปร์ / ประเทศไทย 

Abstract 

  This article aimed to study the local administration of Singapore and Thailand. The writer 
found that there were many differences between these two countries, such as, the nature of the 
local organization, structure, mechanisms, authority, mission and funding sources. However, the 
two countries had mechanism to promote public participation in the management of their own 
country within the framework of democracy as well. It also attempted to support more civil 
society even more. 
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1 อาจารย์ ดร. ประจ าโปรแกรมวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด 

บทน า 

  บทความนี้ต้องการน าเสนอการบริหารจัดการท้องถิ่นระหว่างประเทศสิงคโปร์กับประเทศไทย โดยเน้น
น าเสนอการบริหารจัดการท้องถิ่นของประเทศสิงคโปร์เป็นหลักเพื่อเป็น ข้อมูลส าหรับการพิจารณาการบริหาร
จัดการท้องถิ่นของประเทศไทย โดยเฉพาะด้านการ พัฒนาคุณภาพขององค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการท้องถิ่น ตลอดจนแนวทาง การพัฒนากลไกการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน ร่วมทางการเมืองและการบริหาร
จัดการ ท้องถิ่นของตนเอง (Self-management) มากยิ่งข้ึน 
  บทเนื้อหา 
1. การบริหารจัดการท้องถิ่นของประเทศสิงคโปร ์
  ประเทศสิงคโปร์ (Singapore) หรือช่ือทางการคือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of  Singapore) เป็น
นครรัฐท่ีตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ละติจูด 1°17'35" เหนือ ลองจิจูด 103°51'20" ตะวันออก ตั้งอยู่
ทางใต้สุดของคาบสมุทรมาเลย์ อยู่ทางใต้ของรัฐ ยะโฮร์ของประเทศมาเลเซีย และอยู่ทางเหนือของหมู่เกาะเรียวของ
ประเทศอินโดนีเซีย 
  ต าแหน่งทางภูมิศาสตรต์ั้งอยู่เหนอืจากเส้นศูนยส์ูตร 136.8 กิโลเมตร อยู่ระหว่าง เส้นแวงที่ 103 องศา 38 
ลิปดาตะวันออก กับเส้นแวงที่ 104 องศา 06 ลิปดาตะวันออก ประเทศเพื่อนบ้าน ทิศเหนือ คือ ประเทศมาเลเซีย 
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ทิศใต้และตะวันออก คือประเทศอนิโดนีเซีย ประเทศสิงคโปร์มีพื้นทีร่วมทั้งสิ้น 710.2 ตารางกิโลเมตร (ปี 2008) 
ประกอบด้วยเกาะใหญเ่กาะน้อยบริเวณรายรอบรวม 63 เกาะ เกาะที่ใหญ่ที่สุดคือ เกาะ Singapore 

 
  

ภาพที ่1 แผนที่ประเทศสิงคโปร์ 

  
  ลักษณะของประชากร 
  ประเทศสิงคโปร์ท าการส ารวจในปี 2009 พบว่ามีประชากรจ านวนประมาณ 4.98 ล้านคน มีเช้ือชาติจีน 
จ านวน 74.7% มุสลิม จ านวน 13.6% อินเดีย จ านวน 8.9% และเช้ือ ชาติอื่นๆ จ านวน 2.8% นับถือศาสนาพุทธ 
จ านวน  42.5% ศาสนาคริสต์ จ านวน 14.5% ศาสนาอิสลาม จ านวน 14.9% ศาสนาฮินดู จ านวน 4.0% และ
ศาสนาอ่ืนๆ จ านวน 24.1% ภาษาประจาชาติคือ ภาษามาเลย์ ภาษาราชการมี 4 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน
กลาง ภาษาทมิฬ และภาษามาเลย์ ส าหรับภาษาธุรกิจและการบริหารคือ ภาษาอังกฤษ และมีการ พูดเข้าใจกัน
อย่างแพร่หลาย ชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่พูดได้สองภาษา คือ ภาษาแม่ของตนและ ภาษาอังกฤษ ประเทศสิงคโปร์มี
ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีรัฐธรรมนูญเป็น   
กฎหมายสูงสุด (The Constitution) แบ่งอ านาจการปกครองออกเป็น 3 ส่วน คือ 
  1)  สภาบริหาร (The Executive) ประกอบด้วยประธานาธิบดีและคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่ บริหาร
ประเทศ ผ่านกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานในสังกัดราชการอื่นๆ ประธานาธิบดี สิงคโปร์มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงจากประชาชน มีวาระด ารงต าแหน่ง 6 ปีคณะรัฐมนตรีสิงคโปร์มาจากการเลือกตั้งทั่วไปทุก 5 ปี พรรค
การเมืองส าคัญ 4 พรรค ได้แก่ (1) People’s  Action  Party  (PAP)   (Mr.Lee  Hsien Loong)   ก่อตั้งในปี 
1954  จัดตั้งรัฐบาลปกครองประเทศด้วยความมั่นคงมาตลอด (2) Worker’s Party (WP) oia   ian( )Singapore  
Democratic  Party  (SDP)C ee Soo Juan และ (4) พรรค Singapore Democratic Alliance(SDA)Chiam 
See Tong  ปัจจุบันมีนายลี เซียนลุงเป็นนายกรัฐมนตรี และนายโทน่ี ตัน เค็ง ยัม เป็นประธานาธิบดี 
  2) รัฐสภา (Parliament) มาจากการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งล่าสุดวันท่ี 6 พฤษภาคม2006 ได้สมาชิกสภาผู้แทน
รวม 84 คน แบ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลรวม 82 คน มาจากพรรค People’s Action Party และฝ่ายค้านมี 2 คน มาจาก
พรรค Worker’s Party และพรรค Singapore Democrati Alliance ปัจจุบันมีนาย Halimah Yacob เป็น
ประธานรัฐสภา   
  3) สภาตุลาการ (The Judiciary) และ (SubordinateCourts) และศาลฎีกา (Supreme Court)
นโยบาย กลไกองค์กรและการบริหารจัดการท้องถิ่นของสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์ได้ก าหนดนโยบายการบริหาร
จัดการทอ้งถิ่นโดยบริหาร จัดการ   ภูมิภาค ได้แก่   
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  1) ภาคกลาง (Central  Region)  มีพื้นที่ 130.5 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย Central  Area  ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเงินของสิงคโปร์และ 11 เขตรอบนอก  โดยภายใน Central   Area   ยังแบ่ง
ออกเป็น 11 เขตย่อย  ซึ่งเขตที่ส าคัญ ได้แก่ Downtown Core เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจส าคัญ  Singapore River 
เป็นที่ตั้งส านักงานห้างร้านขนาดใหญ่ และ Orchard เป็นแหล่งการค้าและศูนย์กลางของธุรกิจโรงแรม  
  2) ภาคตะวันตก (West  Region)  มีประชากรมากกว่า 7.4 แสนคน มีพื้นที่ 201 ตารางกิโลเมตร ใหญ่
ที่สุดใน 5 ภาค แบ่งเป็น 12 เขต โดยเขตส าคัญ ได้แก่ Western Water Catchment ซึ่งเป็นพื้นที่กักเก็บน าขนาด
ใหญ่ครอบคลุมพื้นท่ีกว่า 1 ใน 3 ของภาค 
  3) ภาคเหนือ (North Region) มีประชากรกว่า 4 แสนคน อาศัยในพื้นที่ 97 ตาราง กิโลเมตร แบ่งเป็น  
8 เขต  รวม Central Water Catchment (หรือ Central Catchment Nature Reserve : CCNR) ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีกัก
เก็บน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภคในตอนกลางของ เกาะสิงคโปร์   
  4) ภาคตะวันออก (East  Region)  แบ่งเป็น 6 เขต โดยเขต Changi เป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติแห่ง
สิงคโปร์ (Changi International Airport)   
  5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-east   Region)   แบ่งเป็น 7 เขต มีพื้นที่ครอบคลุมหมู่เกาะในเขต
ตะวันออกเฉียงเหนือ  เกาะส าคัญ ได้แก่ Pulau-tekong  เป็นที่ตั้ง ทางทหารของสิงคโปร์และPulau-ubin เป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
 

ตารางที ่1 ข้อมูลลักษณะส าคัญของภูมิภาค 
ภ ูม ิภาค[1]

 เม ืองท ี่ใหญ่ท ี่สุด พื้นท ี่ 
(km²) 

ประชากร 

2006-06-30 1)
 

ความหนาแน่น(คน 
ต ่อ km²) 

พ้ืนท ี่เม ือง 

ภาคกลาง Bukit Merah 132.7 903,100 6,805 12 

ภาคตะวันออก Bedok 93.1 673,600 7,235 6 

ภาคเหนือ2)
 Woodlands 97.3 472,000 4,851 8 

ภาคตะวันออกเฉ ียงเหนือ Hougang 141.1 696,900 4,939 7 

ภาคตะวันตก 3)
 Jurong West 201.3 851,000 4,228 12 

ท ั้งประเทศ Bedok 704.0 3,600,900 5,115 55 
1) resident population2) including Central Water Catchment3) including Western Water Catchment 

  
  จากการแบ่งเขตการบริหารจัดการท้องถิ่นดังกล่าว ท าให้มีการก าหนดกลไกองค์กร ในการบริหารจัดการ
เป็น 2 ระดับ ได้แก่   
  1) กลไกองค์กรในระดับชาติ ประเทศสิงคโปร์เป็นสาธารณรัฐที่ปกครองในแบบรัฐสภา โดยอ านาจการ
บริหารอยู่ท่ีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี และเนื่องจากเป็นประเทศท่ีมีขนาดเล็กมีประชากรประมาณ 5 ล้านคน 
จึงมีการปกครองโดยใช้รัฐบาลเดียวปกครองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น จากข้อมูลเมื่อมกราคม 2002 
ประเทศสิงคโปร์มี 14 กระทรวง มีหน่วยงานรัฐอื่นอีก 21 หน่วยงานและมีคณะกรรมการเพื่อกิจการต่างๆ อีก 68 
ชุด หน่วยงานรัฐบาลที่บริหารจัดการทั้งระดับชาติและระดับเมืองรับผิดชอบด้านการวางแผน จัดสรรงบประมาณ
และด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ที่ส าคัญ ส่วนบริการสาธารณะที่เห็นส าคัญๆ ชัดเจน จะด าเนินการโดยคณะกรรมการ
เพื่อกิจการต่างๆ โดยแต่ละหน่วยงาน ภาครัฐนั้น จะถูกจัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะพิเศษของตนเอง เพื่อจัดการงาน
เฉพาะพิเศษ โดยเฉพาะคณะกรรมการบางชุดจะทาหน้าที่สนับสนุนกิจการเอกชนและบริษัท เพื่อเพิ่มความ ยืดหยุ่น
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ในการด าเนินงาน เช่น เพิ่มค่าธรรมเนียมบริการสาธารณะบางอย่าง การเพิ่มสัดส่วน ของภาคเอกชน การแปรรูป
รัฐวิสาหกิจและภารกิจภาครัฐบางด้าน รวมทั้งด้านการจัด การพลังงานและก๊าซธรรมชาติ การสื่อสารทางไกลและ
การระหว่างประเทศ 
  ประเทศสิงคโปร์มีประชาชนท่ีทางานในหน่วยงานภาครัฐอยู่  จ านวน 114,500 คน ซึ่งท างานในหน่วยงาน
รัฐต่างๆ ศูนย์หน่วยงานทางการเมือง ลูกจ้างในหน่วยงานรัฐ ทั้ง 14 กระทรวง และลูกจ้างคณะกรรมการกิจการ
ต่างๆ รวมกัน ส่วน Singapore Civil Service ซึ่ง เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ประชาชนที่ส าคัญ 
โดยมีประชาชนท างานอยู่ใน หน่วยงานดังกล่าวจ านวนมาก  หากไม่รวมลูกจ้างในคณะกรรมการกิจการต่างๆ 
รัฐวิสาหกิจ และกองทัพ จะมีลูกจ้างทางานอยู่เกือบ 63,300 คน หรือประมาณ 55% ของหน่วยงานรัฐ ทั้งหมด โดย 
The Civil Service เกิดขึ้นจากการปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐกว่า 20 ปี นับตั้งแต่ ก่อนปี 1980 เป้าหมายของการ
ปฏิรูป ก็คือ การพัฒนาและยกระดับการให้บริการของ หน่วยงานภาครัฐ ลดการรั่วไหลของการจัดการด้านการเงิน 
โดยดูจากการปฏิรูปการจัดการ และงบประมาณ การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจและใช้รูปแบบคณะกรรมการ และยกระดับ
การบริหาร ที่เน้นลูกค้าเป็นส าคัญ ซึ่งผลของการปฏิรูปดังกล่าว ท าให้อัตราเงินเดือนของลูกจ้างหน่วยงาน รัฐและ
โบนัสต่างๆ เท่ากับอัตราเงินเดือนในต าแหน่งและระดับเดียวกัน ซึ่งทาให้ Civil Service สามารถจัดการบริหารและ
โยกย้ายบุคลากรได้ยืดหยุ่นข้ึน   
  2) กลไกองค์กรในระดับท้องถิ่น แม้ว่าประเทศสิงคโปร์จะไม่มีการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบที่
มีการตั้ง องค์กรขึ้นมาบริหารเองโดยอิสระจากรัฐบาลกลางก็ตามแต่ยัง มี Community  Development Council 
(CDCs) ซึ่งเป็นสภาท้องถิ่นด าเนินการอยู่ โดย CDCs มีหน้าที่คล้าย องค์กรบริหารท้องถิ่น โดยในแต่ละพื้นที่ จะท า
หน้าที่วางแผน แก้ไขปัญหาและบริหารชุมชน เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานของชุมชนในระดับรากหญ้าและสร้าง
ความสัมพันธ์ภายในชุมชน โดยหน่วยงานที่ เรียกว่า Community Development Council (CDCs) นี้เป็น
โครงการ/ โปรแกรมที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาล เพื่อท าหน้าที่เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือประชาชนและชุมชนใน ระดับราก
หญ้าที่มีขนาดเล็กลง รวมทั้งเป็นหน่วยงานระดับท้องถิ่นที่มีลักษณะเช่ือมโยง ระหว่างรัฐบาลและชุมชนเข้าด้วยกัน 
ด าเนินการด้วยความร่วมมือแบบอาสาสมัครจากชุมชน ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาล และ
อยู่ภายใต้ กฎหมายที่เรียกว่า Community Development Council Rules 1997 
ปัจจุบันสภาพัฒนาชุมชน CDCs แบ่งย่อยตามพื้นที่เป็น 5 เขต ได้แก ่

  1) Central Singapore Community Development Council 

  2)North East Community Development Council 

  3)North West Community Development Council 

   4)South East Community Development Council 

  5)South West Community Development Council 
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ภาพที ่2 เขตการบริหารของ CDCs 

  ขอบเขตของแต่ละสภาพัฒนาชุมชนนั้นข้ึนอยู่กับการแบ่งเขตการบริหารของรัฐบาล อีกครั้ง โดยแต่ละเขต

จะมีการแบ่งเป็น  Group  Representative Constituency (GRCs) ระหว่าง 4-6  กลุ่ม และมี  Single  Member  

Constituency SMCs ด้วย โดยการแบ่ง ประชากรในแต่ละเขตให้ใกล้เคียงกันมากที่สุด แต่ละ  CDCs จะบริหาร

โดยสภาท้องถิ่นของ ตนเอง โดยมีนายกเทศมนตรีเป็นหัวหน้า มีสมาชิกระหว่าง 12-80 คน  สภาท้องถิ่นถูกควบคุม 

โดยคณะกรรมการหรือผู้ช่วย 

  สภาพัฒนาชุมชน (Community Development Councils) จะมีบทบาทที่ส าคัญ คือการพัฒนาชุมชน

ตนเองและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตัวเองได้ ยิ่งกว่านั้นยัง สามารถช่วยให้ชุมชนของตนเองมีคุณภาพ

กว่าเดิมได้อีกด้วย สามารถจัดบริการสาธารณะ ให้แก่คนในชุมชนและสังคมตนเองได้อย่างหลากหลายมากกว่าจาก

หน่วยงานภาครัฐ ท าให้ สภาพัฒนาชุมชนใกล้ชิดประชาชนรากหญ้า และสามารถตอบสนองกับความต้องการ 

สามารถ รับผิดชอบต่อความต้องการของชุมชนตนเองที่แตกต่างและพิเศษกว่าชุมชนอื่นๆได้ อย่างไรก็ ตาม CDCs  

มีการได้ก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันว่าจะทาให้ชุมชนตนเอง “เป็นชุมชนที่สว่างไสว ด้วยหัวใจดวงเดียวกัน” โดยมี 

พันธกิจเพื่อช่วยเหลือความขัดสน ความต้องการของประชาชน และเชื่อมโยงชุมชนเข้าด้วยกัน 

โครงสร้างของ CDCs 

สภาพัฒนาชุมชน บริหารในรูปแบบสภา โดยมีนายกเทศมนตรีและสมาชิก เทศมนตรเีป็นผู้บริหาร มีสมาชิกระหว่าง 

12-80 คน สภาถูกควบคุมโดยคณะกรรมการหรือ ผู้ช่วย ภายใต้ Community Development Council Rules 

1997 

 

ภาพที ่3 โครงสร้างองค์กรภายใน CDCs 
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 แหล่งที่มาของเงินสนับสนุน CDCs แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก ่

  1)   เงินสนับสนุนประจ าปีถาวร แต่ละสภาพัฒนาชุมชนจะไดร้ับเงินสนับสนุน ประจ าปี 1 ดอลล่าสิงคโปร์
ต่อผู้อยู่อาศัยในเขตนั้น 1 คน 

  2)  เงินสนับสนุนเพิ่มจากรัฐบาล  สภาพัฒนาชุมชนสามารถได้รบัเงนิเพิ่มจากการ 

ด าเนินงานของตนเอง โดยทุกเงินบริจาค 1  ดอลล่าสิงคโปร์ รัฐบาลจะเพิ่มให้อีก 3 ดอลลา่ สิงคโปร์ ส าหรับเงิน
บริจาคระยะยาว รัฐบาลจะให้เงินเพิ่มอีกเป็น 4 ดอลล่าสิงคโปร์ต่อเงินท่ี เพิ่มมาทุก 1 ดอลล่าสิงคโปรจ์ากผู้ที่อาศัย
ในพื้นที่และภาคธุรกจิผ่าน GIRO contributions 

  3) เงินสนับสนุนการด าเนินงาน คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานปกตสิามารถขอได้จาก รัฐบาลโดยตรงเขตการ
บริหารจดัการท้องถิ่นของประเทศสิงคโปร ์

  เนื่องจากประเทศสิงคโปร์มีขนาดเล็ก จึงไม่ได้แบ่งเขตการปกครองประเทศใน ลักษณะจังหวัด ภาค หรือ

เขตเหมือนประเทศและนครรัฐขนาดใหญ่ที่ใช้บริหารท้องถิ่นและ วางแผนเมืองมาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะในยุคอาณา

นิคม การแบ่งเขตการบริหารจะอาศัยความ สะดวกในการคมนาคมของพื้นที่ เมื่อมีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น จึงได้มี

การน าการแบ่งเขต คมนาคมมาใช้ในการก าหนดเขตการบริหารท้องถิ่นด้วย ซึ่งแต่ละเขตการเลือกตั้งจะมีผู้น าซึ่ง 

เป็นสมาชิกรัฐสภาที่เป็นตัวแทนจากแต่ละเขตเลือกตั้ง 

ในช่วงศตวรรษที่ 1990 Urban  Redevelopment  Authority (URA)  ซึ่งเป็น หน่วยงานในการวางแผนพัฒนา

เมืองของสิงคโปร์ ได้แบ่งการวางแผนพ้ืนท่ีออกเป็น 55  เขต โดยการแบ่งเขตดังกล่าวทาให้ประเทศมีวิธีการแบ่งการ

พัฒนาประเทศเพิ่มขึ้นได้หลายวิธีขึ้น และได้รับการยอมรับมากกว่าการแบ่งโดยดูจากเขตเลือกตั้งและ สภาพภูมิ

ประเทศแบบ เดียวกันอดีต โดยหน่วยงานด้านสถิติแห่งชาติของสิงคโปร์ (Department of Statistics) ได้ น าเขต

ดังกล่าวมาท าการส ารวจประชากรครั้งล่าสุดในปี 2000 และส านักงานต ารวจของ สิงคโปร์ (Singapore  Police  

Force) ได้ใช้เป็นแนวทางในการแบ่งเขตรับผิดชอบของศูนย์ ต ารวจ (Neighborhood  Police  Centre) ซึ่งไม่

เหมือนกับระบบศูนย์ข่าวสารต ารวจ (Neighborhood Police Post) แบบเดิมที่ข้ึนอยู่กับเขตการเลือกตั้งอย่างเดียว 

จากท่ีกล่าวมาแล้ว ท าให้เข้าใจได้ว่าเขตการบริหารจัดการท้องถิ่นของสิงคโปร์ ได้ แบ่งเป็น 5  เขตตามเขตของสภา

พัฒนาชุมชน (Community  Development  Council: CDCs)  และแบ่งเป็นกลุ่ม Constituencies (ซึ่งสัมพันธ์

กับสภาเมืองท้องถิ่น) ท าให้มีการ บริหารเป็น 2 ระดับ และผ่านเขตเลือกตั้งที่ถูกก าหนดจากหน่วยงานราชการ 

ดังนั้นตั้งแต่วันท่ี 24   พฤศจิกายน 2001 สิงคโปร์จึงมีการแบ่งเขตการบรหิารออกเป็น 5 เขต โดยมี นายกเทศมนตรี

เป็นผู้บริหารท้องถิ่นร่วมกับสภาพัฒนาชุมชน (CDCs) โดย  CDCs  มีหน้าที่ใน การน าเสนอ วางแผนและบริหาร

โครงการของชุมชน เพื่อสนับสนุนให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างชุมชนและสังคม ส่วนการแบ่งเขตเลือกตั้งของ

สิงคโปร์จะยืดหยุ่นและถูกก าหนดใน การเลือกตั้งแต่ละครั้ง โดยแต่ละเขตจะขึ้นอยู่กับผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งและเขต

เลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง (จากบันทึกในการเลือกตั้งท่ัวไปปี 2006) 
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ตารางที่ 3  รายชื่อของเขตเลือกตัง้ในภาคกลางของประเทศสิงคโปร ์   (Central 

Singapore Community Development Council) 

Name of Group 
Representative 

Constituency 

Ang Mo Kio Bishan - Toa Payoh Jalan Besar Tanjong Pagar Yio Chu Kang 
Single Member 

Constituency 
Name of Division Cheng San-Seletar Bishan East Jalan Besar Moulmein none 

Jalan Kayu Bishan-Toa Payoh 
North 

Kampong Glam Queenstown 

Kebun Baru Thomson Kolam Ayer Radin Mas 
Nee Soon South Toa Payoh Central Kreta Ayer-Kim Seng Tanglin-Cairnhill 
Sengkang West Toa Payoh East Whampoa Tanjong Pagar 
Teck Ghee Tiong Bahru 

 

ตารางที่ 4 รายชื่อของเขตเลือกตัง้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสิงคโปร์ (North East Community 

Development Council) 

Name of Group 
Representative 

Constituency 

Aljunied Hougang 
Single Member 

Constituency 

Pasir Ris-Punggol Tampines 

Name of Division Aljunied-Hougang None Pasir Ris East Tampines Central 

Bedok Reservoir-Punggol Pasir Ris West Tampines Changkat 
Eunos Punggol Central Tampines East 
Paya Lebar Punggol East Tampines North 
Serangoon Punggol North Tampines West 

Punggol South  

 

ตารางที่ 5 รายชื่อของเขตเลือกตัง้ในภาคตะวันตกเฉยีงเหนือของประเทศสิงคโปร์ (North 

West Community Development Council) 

Name of Group 
Representative 

Constituency 

Bukit Panjang 
Single Member 

Constituency 

Holland-Bukit 
Timah 

Nee Soon Central 
Single Member 

Constituency 

Nee Soon East 
Single Member 

Constituency 

Sembawang 

Name of Division 
 

None Bukit Timah none none Admiralty 
Buona Vista Canberra 
Cashew Chong Pang 
Ulu Pandan Marsiling 
Zhenghua Sembawang 

 
Woodlands 
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ตารางที่ 6 รายชื่อของเขตเลือกตัง้ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสิงคโปร์ (South 

East Community Development Council) 

Name of Group 
Representative 

Constituency 

East Coast Joo Chiat Single 
Member 

Constituency 

MacPherson Single 
Member 

Constituency 

Marine Parade Potong Pasir 
Single Member 

Constituency 
Name of Division Bedok None none Braddell Heights none 

Changi-Simei Geylang Serai 

Fengshan Kampong Ubi- 
Kembangan 

Kampong Chai Chee Marine Parade 
Siglap Mountbatten 

Kaki Bukit 

 

ตารางที่ 7 รายชื่อของเขตเลือกตัง้ในภาคตะวันตกเฉยีงใต้ของประเทศสิงคโปร์  (South 

West Community Development Council) 

Name of Group 
Representative 

Constituency 

Choa Chu Kang 
Single Member 

Constituency 

Hong Kah  Jurong West Coast 

Name of Division none Bukit Gombak Bukit Batok Ayer Rajah-West Coast 

  Hong Kah North Bukit Batok East Boon Lay 

  Keat Hong Jurong Central Clementi 

  Nanyang Taman Jurong Pioneer 

  Yew Tee Yuhua  Telok Blangah 

 

ความส าเร็จของการบริหารจัดการท้องถิ่นของสิงคโปร์ 

  การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีในสิงคโปร์เห็นได้ว่า สภาพัฒนาชุมชน (Community Development 
Council: CDCs) ที่ถูกตั้งขึ้นในปี 1997 เพื่อดูแลชุมชน ส่งเสริมความเจริญ แก่ประชาชนและชุมชน กว่า 12 ปีที่
ผ่านมา CDCs ได้ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่าง ต่อเนื่อง รับใช้สังคมและท าให้เกิดการจ้างงานขึ้นอย่าง
มาก ด้วยแนวคิด “มือที่ต้องช่วยเหลือ กัน” ดังนั้น CDCs  จึงได้สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทั้งทาง
ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาชนเพื่อช่วยผสานให้เกิดชุมชนที่มีความสมัพันธ์อันดีตอ่กัน มีความเห็นอกเห็น ใจ
และยืดหยุ่น ในระดับรากหญ้า จะเห็นได้ว่า ความส าเร็จที่เกิดขึ้นในปี 2008  CDCs ได้ท า ตามพันธกิจเพื่อช่วยเหลือ
ความขัดสน ความต้องการของประชาชนและเช่ือมโยงชุมชนเข้า ด้วยกันด้วยกระบวนการที่ดีอย่างต่อเนื่องด้าน
การเงินในปี 2008 CDCs ได้ใช้เงินจ านวน 64.3 ล้านดอลล่าสิงคโปร์ ภายใต้ โปรแกรม ComCare and job 
assistance รวมทั้งเงินสนับสนุนต่างๆ ที่บริหารโดย CDC ใน ฐานะตัวแทนของกระทรวงพัฒนาชุมชน เยาวชนและ
กีฬา ( Ministry   of   Community Development, Youth and Sports: MCYS) หน่วยงานพัฒนาก าลังคนแห่ง
สิงคโปร์ (Singapore Workforce Development Agency: WDA), และจากหน่วยงานอื่นที่รู้จักกันดี เช่น มูลนิธิลี 
(Lee Foundation), มูลนิธิฮงลอง (Hong Leong Foundation)  และ มูลนิธิ ชอร์ (Shaw Foundation)CDCs ได้
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ช่วยเหลือผู้ที่ขาดที่พักอาศัยให้ได้รับการช่วยเหลือ ในปีงบประมาณ 2008 ได้ให้ความช่วยเหลือและด าเนินการเสร็จ
ภายใน 6 สัปดาห์ได้ถึงร้อยละ 98 ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่าน มาที่ท าได้ร้อยละ 96 โดยน าเอาแนวคิดแบบองค์รวมมาใช้ใน
การช่วยเหลือเพื่อให้สามารถดูแล ตัวเองได้ต่อไป 

ในปีงบประมาณ 2008  มีอาสาสมัครจ านวน 9,296  คน เข้าร่วมโปรแกรมของ 

  CDCs รวมทั้งมีชุมชนข้างเคียง หน่วยงานรากหญ้า หน่วยงานด้านสวัสดิการ กลุ่มช่วยเหลือ ตัวเอง กลุ่ม
เพื่อนองค์กร โรงเรียนและหน่วยงานภาครัฐ เข้ามาช่วยเหลือในการด าเนิน โปรแกรมร่วมกันส าหรับจุดแข็งของ 
CDCs คือการให้บริการสังคม ท่ีมีชุมชนข้างเคียงร่วมด้วย ผ่านเครือข่ายดูแลท้องถิ่น (ComCare Local Networks) 
โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพัฒนา กระบวนการภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้แต่ละเครือข่ายจะ
ช่วยดูแลความ ปลอดภัยในชุมชน 

2. การบริหารจัดการท้องถิ่นของประเทศไทย 
  ประเทศไทยมีการบริหารท้องถิ่น ตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) โดยการ
ให้หน่วยการปกครองซึ่งรัฐได้จัดตั้งขึ้น เรียกว่า “องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (อปท.)” ให้มีอ านาจปกครองตนเอง 
(Autonomy) มีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) มีองค์กรที่จ าเป็นในการปกครอง (Necessary Organization) 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม ความต้องการของท้องถิ่นนั้นๆ ตามหลักการปกครองท้องถิ่น (Local   Government 
Principles) ซึ่งอาจมีรูปแบบหน่วยการปกครองท้องถิ่นหลายรูปแบบตามความแตกต่างของ ความเจริญ ประชากร 
หรือขนาดพื้นที่ ต้องมีอ านาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามความเหมาะสม หน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นต้องมีสิทธิตามกฎหมายที่จะด าเนินการ ปกครองตนเองโดยสิทธินี้แบ่งเป็น  2  ประการ คือ (1)  สิทธิที่จะ
ตรากฎหมายหรือระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรปกครองท้องถิ่น และ (2)  สิทธิในการก าหนดงบประมาณ  
เพื่อ บริหารกิจการตามอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่ มีองค์กรที่จ าเป็นในการบริหารและปกครองตนเอง คือ มีองค์กรฝ่าย
บริหารและองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ และประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ ปกครองท้องถิ่น   
  จากหลักการดังกล่าว ท าให้ปัจจุบันประเทศไทยได้แบ่งรูปแบบองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นโดยเรียกว่า 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”ไว้ เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่   
  1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)   
  2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 
โครงสร้ า งองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นของประ เทศไทยตามที่ กฎหมายก าหนด จะประกอบด้ วย  

  (1) ฝ่ายนิติบัญญัติได้แก่ สภาท้องถิ่นและ (2) ฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เท่านั้น แต่ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีส่วน ส าคัญที่ขาดไม่ได้อีก 3 ฝ่าย ได้แก่ (1) ฝ่ายกา

กับดูแลหรือควบคุมดูแล (2) ฝ่ายข้าราชการหรือ ฝ่ายพนักงานส่วนท้องถิ่น และ (3) ประชาชนในเขตองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทั้ง 5 ฝ่าย ต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องและร่วมกันทางานอย่างใกล้ชิดและอย่างมีสมดุล 

องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะประสบความส าเร็จตามที่มุ่งหวงั 
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ตารางที่ 8 รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย 

ลักษณะของ 
การบรหิารจัดการ 

ประเทศสิงคโปร ์ ประเทศไทย 

องค ์กรบริหารท้องถิ่น สภาพัฒนาชุมชนและบริหารโดย 
นายกเทศมนตร ี 

1) องค ์การบริหารส ่วนจังหว ัด 
2) เทศบาล 

3) องค ์การบริหารส ่วนตำบล 

4) กรุงเทพมหานคร 

5) เมืองพัทยา บริหารโดยผู้บรหิาร

แตกต่างกันในแต่ ละองค ์กร 

โครงสร ้าง มีโครงสร ้างแบบเดียว ชั้นเด ียว มีโครงสร ้างหลายแบบและหลายชั้น 
ขึ้นอย ู่กบบริบทพื้นที ่

กลไก รัฐบาลส่วนกลางควบคมุใกล้ชิด รัฐบาลส่วนกลางมีอำนาจสัง่การและ 
ส่วนภ ูมิภาคมีอำนาจกาก ับดูแล 

อำนาจหน้าที ่ มีว ิสยัทัศน์และพันธกจ ิ ไม่ 
เฉพาะเจาะจง 

มีอำนาจกวา ้ งขวาง ทั้งด้านนิติบัญญัต ิ
และการบรหิาร 

พันธก ิจ ตามที่กฎหมายจัดตั้งสภาพัฒนา 
ชุมชนก าหนด 

ตามที่กฎหมายท ้องถิ ่นกำหนด 

แหล่งเง ินทุน เง ินด าเนินงานประจ า เง ินพิเศษ 
และเง ินสมทบเพิ่ม 

เง ินงบประมาณแผ่นดิน 

 

  บทวิเคราะห์ 

  จากการศึกษาการบริหารจัดการท้องถิ่นของประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย พบว่า มีทั้งส่วนที่เหมือน

และส่วนที่แตกต่างกัน ดังจะเห็นได้ว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่ มีขนาดเล็ก มีประชากรไม่มากนัก จึงมีการ

ปกครองโดยใช้รัฐบาลเดียวบริหารประเทศ ตาม หลักการรวมศูนย์อ านาจอย่างเดียว (Centralization) ทั้งใน

ระดับชาติและระดับท้องถิ่น โดย ให้มีการจัดตั้งกระทรวง หน่วยงานรัฐอื่นและมีคณะกรรมการเพื่อกิจการต่างๆ เข้า

มา ด าเนินการรับผิดชอบด้านการวางแผน จัดสรรงบประมาณและด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ที่ ส าคัญ ส่วนบริการ

สาธารณะที่เห็นส าคัญๆ ชัดเจน จะด าเนินการโดยคณะกรรมการเพื่อ กิจการต่างๆ โดยแต่ละหน่วยงานภาครัฐนั้น 

จะถูกจัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะพิเศษของตนเอง เพื่อจัดการงานเฉพาะพิเศษ 

  แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีการแบ่งเป็นเขตเพื่อให้มีการบริหารจัดการที่ย่อยขึ้น ที่เรียกว่า  ภูมิภาค (Region) 

เป็น 5 ภูมิภาค ดังได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ แต่ก็ยังไม่มีลักษณะเป็นท้องถิ่นที่ แท้จริง (Locality) มีหน่วยงานที่เรียกว่า 

Community Development Council (CDCs) ซึ่ง เป็นสภาท้องถิ่นจัดตั้งโดยรัฐบาลที่ด าเนินการอยู่ โดย CDCs มี

หน้าท่ีคล้ายหน่วยงานบริหาร ท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ ที่ท าหน้าที่วางแผนและบริหารชุมชนเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน

ของ ชุมชนและสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนโดยแบ่งเป็น 5  หน่วยงานย่อยในแต่ละภูมิภาค เช่นเดียวกัน โดยท าการ

บริหารด้วยนายกเทศมนตรีและมีสภาพัฒนาชุมชนในการตัดสินใจบาง เรื่องเช่นเดียวกัน 
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  จากการศึกษาระบบการบริหารจัดการของประเทศสงิคโปรแ์ละประเทศไทย พบว่า ด้วยขนาดของประเทศ

ที่ประเทศไทยมีพื้นที่กว้างใหญ่กว่า ประชาชนมีอิสระในการด ารงชีวิต แตกต่างและหลากหลายมากกว่าประเทศ

สิงคโปร์ที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่น้อย แต่ มีความก้าวหน้าทางด้านทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมระดับสูง ส่งผลให้มีการ บริหารจัดการท้องถิ่นที่แตกต่างกัน โดยสิ่งที่เหมือนกันคือมีการจัดตั้งหน่วยงาน 

(Organizing) ที่เข้ามาช่วยเหลือการบริหารท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ตอบสนอง

ความต้องการที่หลากหลายและแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ีของตนเองเช่นเดียวกัน แม้ว่า รายละเอียดจะแตกต่างกันไปบ้าง 

  ประเทศไทยมีการบริหารโดยรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น ใช้การบริหารจัดการ ท้องถิ่นตามหลักการ

กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้แก่เทศบาล องค์กรบริหารส่วนต าบล องค์กรบริหารส่ว น

จังหวัด กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ท า หน้าที่บริหารจัดการท้องถิ่นตามความต้องการของคนในชุมชน โดยมี 

ฝ่ายบริหารคือผู้บริหาร ท้องถิ่น มาจากการเลือกตั้ง เป็นคนในท้องถิ่นเอง มีฝ่ายนิติบัญญัติท าหน้าที่ออกกฎหมาย

และ กฎระเบียบในการควบคุมสังคม ส่วนเงินทุนหรืองบประมาณในการด าเนินการเป็นลักษณะเงิน ด าเนินงาน

ประจ าและเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ส่วนประเทศสิงคโปร์มีรัฐบาลระดับเดียวทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น บริหารโดยรัฐบาลกลาง 

นอกจากนั้นในระดับท้องถิ่นมีสภาพัฒนาชุมชน (Community Development Council: CDCs) ทั้ง 5 เขต 

(Region) เป็นผู้บริหารโดยนายกเทศมนตรี ใน แต่ละเขตแบ่งย่อยเป็น Constituencies และ Division  ส าหรับการ

บริหารใช้รูปแบบสภา- นายกเทศมนตรี โดยแต่ละเขตมีนายกเทศมนตรีของตนเองในการจัดกิจกรรม บริหารงาน 

ภายใต้สภาของตนเอง แต่ในทางปฏิบัติเห็นได้ว่ามีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เล็กน้อย ภายใต้กฎหมายที่

จัดตั้งสภาพัฒนาชุมชนขึ้นมา  ยิ่งกว่านั้นเงินสนับสนุนการ ด าเนินงานยังเป็นลักษณะเงินด าเนินงานประจ า เงิน

พิเศษ และเงินสมทบเพิ่มในกรณีที่สภา พัฒนาชุมชนได้รับเงินบริจาคจากประชาชนภายนอก หน่วยงานภาครัฐก็จะ

สมทบเงินทุนให้ด้วย 

  อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าทั้งประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์มีลักษณะรูปแบบ การบริหารท้องถิ่นที่

ใกล้เคียงกัน แต่ประเทศไทยมีรูปแบบองค์กรที่หลากหลายกว่า เนื่องจาก ลักษณะความแตกต่างของขนาดพื้นที่

ประเทศ จึงต้องมีการแบ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบริหารท้องถิ่นที่แตกต่างกัน ได้แก่ หากเป็นพื้นที่ลักษณะ

เมือง (Urban)  จะใช้รูปแบบ 

  เทศบาลในการบริหาร หากเป็นพื้นที่ลักษณะชนบท (Rural) จะใช้รูปแบบองค์การบริหารส่วน ต าบล และ

มีการบริหารท้องถิ่นขนาดใหญ่เต็มจังหวัดไว้สนับสนุนการบริหารจัดการท้องถิ่น ขนาดใหญ่ที่ท้องถิ่นขนาดเล็กท า

ไม่ได้ จะใช้รูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหากเป็น พ้ืนท่ีพิเศษ ก็จะมีการใช้รูปแบบอื่นๆ เข้ามาด าเนินการ

ให้เหมาะสมกับปัญหาและความ ต้องการของพื้นที่น้ันๆ 

  ยิ่งกว่านั้น หากพิจารณาในเรื่องบทบาทอ านาจหน้าที่ จะเห็นได้ว่าองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในประเทศ

ไทยจะมีอ านาจหน้าท่ีกว้างขวางและมากยิ่งกว่า ทั้งทางด้านนิติบัญญัติ และการบริหารงบประมาณ ซึ่งแตกต่างจาก 

CDCs ในประเทศสิงคโปร์ที่มีเพียงวิสัยทัศน์และ พันธกิจที่ไม่เฉพาะเจาะจงบทบาทหน้าที่เทียบเท่า นอกจากนั้น
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ประเทศไทย ยังสามารถออกกฎหมายและบริหารตามความต้องการของชุมชนได้

อิสระกว่า ประเทศสิงคโปร์ซึ่งต้องรอสั่งการจากรัฐบาลกลางก่อน 

ตารางที่ 8 ลักษณะการบริหารจดัการท้องถิ่นของประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย 

ลักษณะของ 
การบรหิารจัดการ 

ประเทศสิงคโปร ์ ประเทศไทย 

องค ์กรบริหารท้องถิ่น สภาพัฒนาชุมชนและบริหารโดย 
นายกเทศมนตร ี 

1) องค ์การบริหารส ่วนจังหว ัด 
2) เทศบาล 

3) องค ์การบริหารส ่วนตำบล 

4) กรุงเทพมหานคร 

5) เมืองพัทยา บริหารโดยผู้บรหิาร

แตกต่างกันในแต่ละองค ์กร 

โครงสร ้าง มีโครงสร ้างแบบเดียว ชั้นเด ียว มีโครงสร ้างหลายแบบและหลายชั้น 
ขึ้นอย ู่ก ับบริบทพื้นที ่

กลไก รัฐบาลส่วนกลางควบคมุใกล้ชิด รัฐบาลส่วนกลางมีอำนาจสัง่การและ 
ส่วนภ ูมิภาคมีอำนาจกาก ับดูแล 

อำนาจหน้าที ่ มีว ิสยัทัศน์และพันธกจ ิ ไม่ 
เฉพาะเจาะจง 

มีอำนาจกวา ้ งขวางทั้งด้านนิติบัญญัติ 
และการบรหิาร 

พันธก ิจ ตามที่กฎหมายจัดตั้งสภาพัฒนา 
ชุมชนก าหนด 

ตามที่กฎหมายท ้องถิ ่นกำหนด 

แหล่งเง ินทุน เง ินด าเนินงานประจ า เง ินพิเศษ 
และเง ินสมทบเพิ่ม 

เง ินงบประมาณแผ่นดิน 

 

  บทสรุป 

  จากท่ีได้น าเสนอไปแล้วเห็นได้ว่าประเทศไทยได้นาเอาแนวคิดการบริหารจัดการ   
  ท้องถิ่นให้จัดทาบริการสาธารณะบางอย่างโดยมีอิสระตามสมควร เป็นการมอบอ านาจให้ทั้งใน ด้าน
การเมืองและการบริหาร  สามารถที่จะก าหนดนโยบายและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไป ตามนโยบายท้องถิ่นของ
ตนเองได้ รวมทั้ง ผู้บริหารยังมาจากประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ได้มี การสั่งการจากรั ฐบาลกลาง ซึ่งแตกต่างจากใน
ประเทศสิงคโปร์ที่ใช้การรวมศูนย์อ านาจ มากกว่า โดยรัฐบาลกลางเป็นผู้ใช้อ านาจทั้งหมด แต่มีหน่วยงานที่รัฐบาล
จัดตั้งขึ้นเพื่อท า หน้าที่บางประการในระดับท้องถิ่น ซึ่งถูกออกแบบใช้ท าหน้าที่แก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นซึ่ง 
แตกต่างกันได้ 

  อย่างไรก็ตาม จุดเด่นของการบริหารจัดการท้องถิ่นในประเทศสิงคโปร์ แม้ว่าจะบริหารจัดการท้องถิ่นจะ
เป็นการรวมศูนย์อ านาจจากรัฐบาลกลางเป็นคนช้ีนาให้ท้องถิ่นท า ตามซึ่งแตกต่างจากของประเทศไทย แต่ก็ยังมี
ความพยายามในการเสริมสร้างความมั่นคงและ เข้มเข็งให้แก่ชุมชน โดยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ในแต่ละชุมชน ของตนเอง โดยการตั้งสภาพัฒนาชุมชนแต่ละชุมชนขึ้นมา เพื่อท าหน้าที่ด้านการขจัด 
แก้ไข และเช่ือมความสัมพันธ์อันดีในชุมชน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาในระดับรากหญ้าที่รฐับาล ส่วนกลาง อาจยังไม่ได้
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ด าเนินการหรืออาจมองไม่เห็นได้ และ พยายามสร้างกระบวนการให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นเอง ผ่านกระบวนการต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็น แนวคิดที่ส าคัญของประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั่ว
โลก 
  ส าหรับข้อเสนอเห็นว่าประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์มีความแตกต่างกันอย่าง มาก ทั้งลักษณะของ
องค์กร (Organization) ที่มีบทบาทในการบริหารท้องถิ่น โครงสร้างและ รูปแบบองค์กร กลไกอ านาจหน้าที่และ
พันธกิจขององค์กร ตลอดจนแหล่งเงินทุนหรือ งบประมาณ (Budgeting) ที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการท้องถิ่นที่
แตกต่างกัน อย่างไรก็ดี ทั้ง สองประเทศก็ยังปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Democracy) ที่มีจุดเน้นคือการ
ส่งเสริมให้ ประชาชนในประเทศมีส่วนร่วม (Participation) ในการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มากที่สุด และควร
ส่งเสริมให้เกิดการเมืองภาคพลเมืองหรือภาคประชาสังคม (Civil  Society)   ที่มี คุณภาพ ซึ่งจะท าให้เป้าหมาย
ร่วมกันของประเทศชาติบรรลุผลได้ตามที่ต้องการ 
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