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หน่วยที่

5

การปกครองท้องถิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีรัตน์   ประจนปัจจนึก

ชื่อ
วุฒิ
ตำแหน่ง
หน่วยที่เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีรัตน์ ประจนปัจจ นึก
น.บ., D.E.A. (Droit-public) มหาวิทยาลัย strasboung III, ฝรั่งเศส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หน่วยที่ 5
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แผนผังแนวคิดหน่วยที่ 5

5.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับ
การปกครองท้องถิ่น

การปกครอง
ท้องถิ่น

5.2 ลักษณะการปกครอง
ท้องถนิ่ ใ นต่างประเทศ

5.3 ลักษณะการปกครอง
ท้องถิ่นในประเทศไทย

5.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ
การปกครอง
5.1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น
5.2.1 ลักษณะการปกครองท้องถิ่นในประเทศที่
เป็นร ัฐเดี่ยว
5.2.2 ลักษณะการปกครองท้องถิ่นในประเทศที่
เป็นสหพันธรัฐ
5.3.1 พัฒนาการปกครองท้องถิ่นใ นประเทศไทย
5.3.2 การปกครองท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550)
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หน่วยที่ 5

การปกครองท้องถิ่น
เค้าโครงเนื้อหา

ตอนที่ 5.1
5.1.1
5.1.2
ตอนที่ 5.2
5.2.1
5.2.2
ตอนที่ 5.3
5.3.1
5.3.2

แนวคิด

ทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองท้องถิ่น
ลักษณะการปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ
ลักษณะการปกครองท้องถิ่นในประเทศที่เป็นร ัฐเดี่ยว
ลักษณะการปกครองท้องถิ่นในประเทศที่เป็นสหพันธรัฐ
ลักษณะการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย
พัฒนาการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย
การปกครองท้องถิ่นต ามรัฐธรรมนูญแ ห่งร าชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550)

1. ป ระเทศต่างๆ จำเป็นต ้องมกี ารกระจายอำนาจการปกครองจากส่วนกลางออกไปสูท่ ้องถิ่น
ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนในการจัดบริหารสาธารณะ รวมทั้งแบ่งเบา
ภาระของราชการส่วนกลางด้วย อย่างไรก็ตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นม ิใช่อ งค์กรทีม่ ี
เอกราชอธิปไตยเป็นข องตนเอง แม้จ ะมคี วามเป็นอ ิสระในระดับใ ดก็ตาม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นน ั้นย ังถ ือเป็นอ งค์กรปกครองทีอ่ ยูภ่ ายใต้อ ำนาจอธิปไตยโดยของรัฐแ ละย่อม
มีความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองอื่น
2. รูปแบบของรัฐเป็นโครงสร้างภายนอก (External Structure) ที่มีความสำคัญต่อระบบ
ทางปกครองท้องถิ่นข องทุกประเทศ
3. ประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยวที่มีการรวมศูนย์อำนาจบริหารเข้าสู่ส่วนกลางมาโดยตลอด จน
กระทั่งป ระเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตย รวมทั้ง
กระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้มีการกระจายอำนาจบริหารออกจากส่วนกลาง ทั้งมีแนวคิด
เรื่อง อื่นๆ ด้วย เช่น การมีส ่วนร่วมของประชาชน การกระจายอำนาจการบรหิ าร ทรัพยากร
เป็นต้น ซึ่งม ผี ลก่อใ ห้เกิดก ารปรับต ัวข องของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข องไทย
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วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เมื่อศ ึกษาหน่วยที่ 5 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายและวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจได้
2. อธิบายและวิเคราะห์ลักษณะการปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศได้
3. อธิบายและวิเคราะห์ลักษณะการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยได้

1. กิจกรรมการเรียน
1) ศึกษาแผนผังแ นวคิดห น่วยที่ 5
2) อ่านแนวการศึกษาประจำหน่วยที่ 5
3) ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 5
4) ศึกษาเนื้อหาสาระจาก
4.1) แนวการศึกษาหน่วยที่ 5
4.2) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5) ปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง
6) ตรวจสอบคำตอบของแต่ละกิจกรรมจากแนวตอบ
7) ทำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 5
2. งานที่กำหนดให้ทำ
1) ทำแบบฝึกหัดท ุกข้อที่กำหนดให้ทำ
2) อ่านเอกสารเพิ่มเติมจากบรรณานุกรม

แหล่งวิทยาการ

สื่อการศึกษา
1) แนวการศึกษาหน่วยที่ 5
2) รัฐธรรมนูญแ ห่งร าชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550)
3) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น พระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
เป็นต้น
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4) ส มคิด เลิศไพฑูรย์ (2549) กฎหมายท้องถิ่น พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์
คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
5) นันทวัฒน์ บรมานันท์ (2552) การปกครองท้องถิ่น พิมพ์ครั้งที่ 5 กรุงเทพฯ:
วิญญูชน
6) นันทวัฒน์ บรมานันท์ (2544) การปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส กรุงเทพฯ สถาบัน
นโยบายศึกษา
7) ชาญชัย แสวงศักดิ์ (2542) คำอธิบายกฎหมายปกครอง กรุงเทพฯ วิญญูชน
8) ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2539) การปกครองท้องถิ่นไทย กรุงเทพฯ โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
9) ปรัชญา เวสารัชช์ (2543) การปกครองท้องถิ่นอังกฤษ โครงการส่งเสริมการบริหาร
จัดการที่ดีโดยกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น กรุงเทพฯ โรงพิมพ์อักษร

การประเมินผล

1. ประเมินผลจากการสัมมนาเสริมและงานที่ก ำหนดให้ทำในแผนกิจกรรม
2. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจำภาคการศึกษา
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
วัตถุประสงค์
คำแนะนำ

เพื่อประเมินค วามรู้เดิมข องนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “การปกครองท้องถิ่น”
อ่านคำถามต่อไปนี้ แล้วเขียนคำตอบลงในช่องว่างที่กำหนดให้ นักศึกษามีเวลาทำแบบ
ประเมินตนเองชุดนี้ 30 นาที

1. จงอธิบายถึงค วามสัมพันธ์ร ะหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
		

									
2. ประเทศฝรั่งเศสจัดการปกครองท้องถิ่นอ ย่างไร จงอธิบาย

3. ประเทศไทยมีการจัดการปกครองท้องถิ่นอย่างไร จงอธิบาย
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ตอนที่ 5.1

ทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
โปรดอ่านแผนการสอนประจำตอนที่ 5.1 แล้วจ ึงศ ึกษาสาระสังเขป พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง

เรื่องที่ 5.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจการปกครอง
เรื่องที่ 5.1.2 ความสัมพันธ์ร ะหว่างรัฐก ับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวคิด

1. ร ฐั ไ ม่ว า่ จ ะเป็นร ฐั เดีย่ วหรือร ฐั ร วมตา่ งกม็ กี ารกระจายอำนาจการบริหารให้อ งค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท ั้งส ิ้น
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการดำเนินการในขอบเขตตนเอง แต่ยังมีความ
สัมพันธ์ก ับร ัฐ โดยรัฐม อี ำนาจในการกำกับด ูแลให้อ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นป ฏิบัตติ าม
กฎหมาย

วัตถุประสงค์

เมื่อศึกษาตอนที่ 5.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจได้
2. อธิบายและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับอ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
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บทนำ
องค์กรฝ่ายปกครองหรือรัฐบาลนั้น เป็นผู้ได้รับมอบอำนาจให้ใช้อำนาจบริหารแทนประชาชนตาม
หลักก ารปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อท ำหน้าที่ใ นการบริหารกิจการบ้านเมืองทั้งใ นด้านการใช้บ ังคับ
กฎหมาย หรือบ งั คับการให้เป็นไ ปตามกฎหมาย เป็นผ กู้ ำหนดนโยบายในการบริหารประเทศทัง้ น โยบายภายใน
ประเทศและนโยบายเกี่ยวกับการต่างประเทศ รวมทั้งดำเนินการให้เป็นต ามนโยบายดังก ล่าว
บนพื้นฐ านความแตกต่างในด้านประวัติศาสตร์ พื้นฐ านทางสังคม วัฒนธรรม รัฐแ ต่ละรัฐอ าจมีห ลัก
ในการจัดระเบียบองค์กรฝ่ายปกครองที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้เหมาะสมกับรัฐนั้นๆ รวมทั้งตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน โดยทั่วไปการจัดระเบียบองค์กรฝ่ายปกครองมีรูปแบบที่สำคัญ 2 แบบคือ
1. หลักการรวมอำนาจการปกครอง (Centralization)
2. หลักก ารกระจายอำนาจปกครอง (Decentratization)
1. หลักก ารรวมอำนาจการปกครอง (Centralization) เป็นการรวมอำนาจทั้งหมดไว้ท ีร่ ัฐส ่วนกลาง
การรวมอำนาจการปกครองยงั อ าจจำแนกได้เป็น 2 แบบคอื การรวมศนู ย์อ ำนาจการปกครอง (Concentration)
และการกระจายการรวมศูนย์อ ำนาจการปกครอง (Deconcentration)
1.1 การรวมศูนย์อำนาจการปกครอง อำนาจในการปกครองทั้งหลายจะอยู่ที่ส่วนกลางทั้งสิ้น
ไม่มีการมอบอำนาจการตัดสินในบางระดับ บางเรื่องให้แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนกลางที่ส่งออกไปประจำอยู่ใน
ภูมิภาค รูปแบบการปกครองเช่นนี้ ย่อมเป็นไปไม่ได้ ในรัฐสมัยใหม่ซึ่งมีกิจกรรมที่จะต้องทำและตัดสิน
มากมายหลากหลาย ซึ่งส ่วนกลางไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ทุกเรื่อง
1.2 การกระจายการรวมศูนย์อำนาจการปกครอง เป็นการที่ส่วนกลางมอบอำนาจการตัดสิน
ในบางเรือ่ ง บางระดับใ ห้ต วั แทนหรือเจ้าห น้าทีส่ ว่ นกลางสง่ ไ ปประจำในภมู ภิ าค ตัวแทนหรือเจ้าห น้าทีด่ งั ก ล่าว
จะอยู่ภายใต้อำนาจบังคับบ ัญชาของส่วนกลาง
2. การปกครองแบบกระจายอำนาจปกครอง เป็นวิธีการที่รัฐมอบอำนาจการปกครองบางส่วนให้
องค์กรอื่นน อกจากองค์กรของส่วนกลางเพื่อจ ัดท ำบริการสาธารณะบางอย่างโดยมคี วามเป็นอ ิสระพอสมควร
และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของส่วนกลางเท่านั้น ในการกระจายอำนาจ ยังส ามารถพิจารณาได้ 2 กรณีคือ
2.1 การกระจายอำนาจทางพื้นที่ หรือเขตแดน
2.2 การกระจายอำนาจทางบริการ หรือกิจการ
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เรื่องที่ 5.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจการปกครอง
สาระสังเขป

โดยทั่วไปในทางทฤษฎีมีการแบ่งรูปของรัฐโดยอาศัยการพิจารณาจากโครงสร้างภายในแห่งอำนาจ
รัฐโดยแบ่งรัฐออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
1. รัฐเดี่ยว (Unitary state) เป็นรัฐที่มีการรวมอำนาจอธิปไตยทั้งในทางอำนาจบริหาร อำนาจ
นิติบัญญัติ และอำนาจตุลาการไว้ท ี่ศ ูนย์กลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจนิติบัญญัติ และอำนาจตุลาการนั้น
คือว ่าม คี วามสำคัญ และมักจ ะมกี ารแบ่งอ ำนาจออกไปให้ส ่วนต่างๆ น้อยมาก หรือม อิ าจเป็นไ ปได้เลย หากจะ
พอมีอ ยู่บ ้างก็ค ือเป็นการกระจายอำนาจทางการเมือง (Devolution) เช่น การได้แ ต่ละเขตการปกครองมีส ภา
นิติบัญญัติของตนเอง ซึ่งม ีลักษณะเฉพาะเป็นอย่างยิ่งและมีการปฏิบัติในประเทศสหราชอาณาจักร เป็นต้น
ประเทศที่ป กครองในรูปแ บบรัฐเดี่ยว อาจมีก ารแบ่งอ ำนาจซึ่งเดิมร วมศูนย์อ ยูท่ ีร่ ัฐบาลกลางออกไป
ในหลายระดับ เช่น มีก ารแบ่งอ ำนาจบริหารออกไปให้ผ ู้แ ทนของรัฐป ฏิบัติน อกเขตเมืองหลวงซึ่งเรียกระบบนี้
ว่า การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และมีการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนิน
งานบริหาร ตัดสินใจทางการปกครองมีความเป็นอิสระทางการคลัง และจัดทำบริการสาธารณะแก่ประชาชน
ในเขตพื้นที่ของตน เป็นต้น
2. รัฐรวม (Federal state) มีการรวมรัฐต ั้งแต่ 2 รัฐ ขึ้นไปมารวมภายใต้รัฐบาลเดียวกัน แต่การใช้
อำนาจภายในแยกกัน แต่ละรัฐมอบอำนาจการใช้อำนาจภายนอกให้รัฐบาลกลาง รัฐที่มารวมกันยังมีอำนาจ
ภายในส่วนที่สำคัญๆ อยู่ รัฐที่มารวมกันเรียกว่ามลรัฐ ส่วนรัฐที่เกิดจากการรวมตัวกันของมลรัฐเรียกว่า
สหรัฐห รือส หพันธรัฐ การปกครองท้องถิ่นถ ือเป็นก ิจกรรมของรัฐใ นระดับม ลรัฐม ากกว่าจ ะเป็นก ิจกรรมหลัก
ของรัฐบาลกลาง
ในการปกครองประเทศส่วนใหญ่ม ีการมอบอำนาจปกครองบางส่วนให้องค์กรอื่นนอกจากองค์การ
ราชการบริหารส่วนกลาง โดยมอี ำนาจในการจัดท ำบริการสาธารณะบางอย่าง และมคี วามเป็นอ ิสระพอสมควร
ไม่ต้องขึ้นอยู่ในการบังคับบัญชาราชการส่วนกลาง แต่ม ีความสัมพันธ์โดยอยู่ในการกำกับดูแลเท่านั้น
ลักษณะสำคัญของหลักการกระจายอำนาจทางปกครอง
1. มีการแยกหน่วยงานออกไปโดยมีลักษณะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนเป็นอิสระ
จากราชการบริหารส่วนกลาง มีงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ของตนเอง มีความเป็นอิสระในการจัดทำบริการ
สาธารณะที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องรอรับคำสั่งจากราชการบริหารส่วนกลางในพื้นที่รับผิดชอบ
2. มีการเลือกตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายอำนาจปกครองให้แก่ท้องถิ่น องค์กรของ
ราชการสว่ นทอ้ งถนิ่ ย อ่ มประกอบดว้ ยเจ้าห น้าทีซ่ งึ่ ไ ด้ร บั เลือกตงั้ จ ากประชาชนในทอ้ งถนิ่ ท งั้ หมด หรือบ างสว่ น
ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น
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3. องค์การตามหลักก ารกระจายอำนาจมีค วามเป็นอ ิสระที่จ ะดำเนินก ารตามอำนาจหน้าที่ไ ด้
เองโดยไม่ต้องรับคำสั่งหรืออยู่ใต้คำสั่งคำบังคับบัญชาตามลำดับชั้นของราชการบริหารส่วนกลาง มีอำนาจ
วินิจฉัยสั่งการ และดำเนินการได้ด้วยงบประมาณและเจ้าห น้าที่ของตนเอง
(โปรดอ่านเนื้อหาสาระโดยละเอียดในหนังสือคำอธิบายกฎหมายปกครองโดยชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครองท้องถิ่น โดยสมคิด เลิศไพฑูรย์ การปกครองท้องถิ่น โดยนันทวัฒน์ บรมานันท์)
กิจกรรม 5.1.1
จงอธิบายลักษณะสำคัญข องหลักการกระจายอำนาจทางปกครอง

บันทึกคำตอบกิจกรรม 5.1.1

(โปรดตรวจคำตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยที่ 5 ตอนที่ 5.1 กิจกรรม 5.1.1)
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เรือ่ งที่ 5.1.2 ความสมั พันธ์ร ะหว่างรฐั ก บั อ งค์กรปกครองสว่ นท้องถนิ่
สาระสังเขป

แม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอิสระในการดำเนินการในขอบเขตตนเอง แต่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้ งถิน่ ย งั ม คี วามสมั พันธ์ก บั ร ฐั โ ดยรฐั ม อี ำนาจควบคุมอ งค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถิน่ อ ยูโ่ ดยสามารถกำกับ
ดูแล (tutelle) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งลักษณะของอำนาจในการกำกับดูแล
นั้นเป็นอำนาจที่เกิดขึ้นโดยกฎหมาย โดยถือเป็นอำนาจในการควบคุมอย่างหนึ่งโดยองค์กรฝ่ายปกครองที่
มีฐานะสูงกว่า การกำกับดูแลจึงมิใช่การควบคุมโดยองค์กรนิติบัญญัติหรือองค์กรตุลาการ การกำกับดูแล
นั้นกระทำโดยผ่านเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น รัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ เป็นต้น การกำกับดูแลนั้น
อาจเป็นการกำกับดูแลเหนือองค์การ ซึ่งไ ด้แก่ก ารถอดถอน การยุบสภาท้องถิ่น หรือเป็นการกำกับด ูแลการ
กระทำเป็นการสงั่ ย กเลิกก ารกระทำทไี่ ม่ช อบดว้ ยกฎหมาย (annulations) การให้ค วามเห็นช อบ (approbation)
และการกระทำการแทน (substitution)
อย่างไรก็ตามการควบคุมท ้องถิ่นโ ดยส่วนกลางนั้นม ิใช่ม เีพียงระบบกำกับด ูแลเท่านั้น แต่ย ังม รี ะบบ
ควบคุมอ ืน่ อ กี ซ ึง่ ไ ด้แก่ การทรี่ ฐั อ อกกฎหมาย และกฎเกณฑ์ใ ห้ท อ้ งถิน่ ป ฏิบตั โิ ดยไม่มเี จ้าห น้าทีข่ องรฐั ค วบคุม
ท้องถิ่นโดยตรง เป็นระบบที่ใช้มากในประเทศที่เป็นรัฐเดี่ยวที่ไม่มีราชการส่วนภูมิภาค เช่น อังกฤษ หรือ
ประเทศที่เป็นสหพันธรัฐ เช่น สหรัฐอเมริกา โดยรัฐจะตรากฎหมายหรือออกกฎเกณฑ์ให้ท้องถิ่นปฏิบัติ ใน
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวแล้วมีผลกระทบต่อประชาชน ประชาชน
ก็จะเป็นผ ู้ฟ้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ั้นต่อศ าลยุติธรรม
อีกระบบหนึ่งเป็นระบบที่รัฐออกกฎหมายและกฎเกณฑ์ให้ท้องถิ่นปฏิบัติโดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐทำ
หน้าที่ควบคุมท้องถิ่นร่วมกับศาลปกครองเป็นระบบที่ใช้ในประเทศฝรั่งเศส หลังปี 1982 โดยเป็นระบบที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะระบบราชการส่วนภูมิภาค (ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ) จะทำหน้าที่
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณี
ที่ตรวจพบความไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอไม่มีอำนาจยกเลิกเพิกถอนการ
กระทำดังกล่าวด้วยตนเอง แต่ต้องส่งเรื่องไปยังศ าลปกครองเพื่อให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนการ
กระทำดังกล่าว
(โปรดอ่านเนื้อหาสาระโดยละเอียดในหนังสือ คำอธิบายกฎหมายปกครองโดยชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครองท้องถิ่น โดยสมคิด เลิศไพฑูรย์ การปกครองท้องถิ่น โดยนันทวัฒน์ บรมานันท์)
กิจกรรม 5.1.2
การกำกับด ูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจทำได้ในกรณีใดบ้าง
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บันทึกคำตอบกิจกรรม 5.1.2

(โปรดตรวจคำตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยที่ 5 ตอนที่ 5.1 กิจกรรม 5.1.2)
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ตอนที่ 5.2

ลักษณะการปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ
โปรดอ่านแผนการสอนประจำตอนที่ 5.2 แล้วจ ึงศึกษาสาระสังเขป พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง

แนวคิด

เรื่องที่ 5.2.1 ลักษณะการปกครองท้องถิ่นในประเทศที่เป็นรัฐเดี่ยว
เรื่องที่ 5.2.2 ลักษณะการปกครองท้องถิ่นในประเทศที่เป็นสหพันธรัฐ

1. ล ักษณะการปกครองท้องถิ่นในประเทศที่เป็นรัฐเดี่ยวมักจะมีลักษณะเอกภาพ อย่างไร
ก็ตามรูปแบบการกระจายอำนาจให้รัฐที่เป็นรัฐเดี่ยวอาจมีภูมิภาค เช่น ฝรั่งเศส หรือไม่มี
ภูมิภาค เช่น ในอังกฤษก็ได้
2. ลักษณะการปกครองท้องถิ่นในประเทศที่เป็นรัฐรวมแบบสหพันธรัฐ จะมีลักษณะ
ร่วมกันหลายประการ เช่น มีการปกครองเป็น 3 ระดับ คือ ระดับสหพันธรัฐ ระดับมลรัฐ
และระดับท้องถิ่น ซึ่งรูปแบบการปกครองท้องถิ่นนั้นจะผันแปรไปตามรัฐธรรมนูญของ
แต่ละมลรัฐ ซึ่งม ีความหลากหลายไม่มีความเป็นเอกภาพ

วัตถุประสงค์

เมื่อศึกษาตอนที่ 5.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายและวิเคราะห์รูปแบบการปกครองท้องถิ่นในประเทศที่เป็นร ัฐเดี่ยวได้
2. อธิบายและวิเคราะห์รูปแบบการปกครองท้องถิ่นในประเทศที่เป็นสหพันธรัฐได้
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บทนำ

นั้นมาก

การปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศจะมีความหลากหลาย ทั้งนี้เนื่องมาจากปัจจัย 3 ประการ คือ
1. รูปของรัฐ รูปรัฐที่รัฐร วมหรือสหพันธรัฐ และรัฐเดี่ยวมีผลทางการปกครองท้องถิ่นในประเทศ

1) ประเทศสหพันธรัฐ เช่น ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี หรือสหรัฐอเมริกา จะมีการจัดการ
ปกครองเป็น 3 ระดับ คือ ระดับสหพันธรัฐ มลรัฐ และระดับท้องถิ่น ในประเทศสหพันธรัฐจึงมีการกระจาย
อำนาจ 2 ประเภท คือ การกระจายอำนาจทางการเมืองให้มลรัฐกับการกระจายอำนาจทางการปกครอง
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนประเทศที่เป็นรัฐเดี่ยวจะมีการกระจายอำนาจทางการปกครองเพียง
อย่างเดียว
2) ประเทศที่เป็นสหพันธรัฐมีการปกครองเป็น 3 ระดับ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงไม่จำเป็น
ต้องมีร าชการภูมิภาคอีกเพราะจะทำให้ก ารปกครองมีส ายการบริหารที่ย าวและซ้ำซ ้อน ส่วนประเทศที่เป็นร ัฐ
เดี่ยวอาจจะมีร าชการส่วนภูมิภาคหรือไม่ก ็ได้
3) รัฐธรรมนูญของประเทศที่เป็นส หพันธรัฐ มักจ ะบัญญัติประเภทอำนาจหน้าที่ภายใต้ข อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันมิให้มีการซ้ำซ้อนกับการปกครองระดับมลรัฐ และ
สหพันธรัฐ ขณะที่รัฐธรรมนูญของประเทศที่เป็นรัฐเดี่ยวมักจะบัญญัติหลักการสำคัญๆ ของการปกครอง
ท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนูญเท่านั้น
2. ราชการส่วนภูมิภาคกับก ารปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศที่ม ีร าชการส่วนภูมิภาคกับป ระเทศที่
ไม่มีร าชการส่วนภูมิภาค จะมีผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกันคือ
1) ประเทศทไี่ ม่มรี าชการสว่ นภมู ภิ าคนัน้ องค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถิน่ ม กั จ ะมอี ำนาจมาก ทัง้ นี้
เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทำบริการสาธารณะที่ราชการส่วนภูมิภาคจะต้องทำด้วย
2) ในประเทศทไี่ ม่มรี าชการสว่ นภมู ภิ าค รัฐห รือม ลรัฐจ งึ เป็นผ ทู้ ำหน้าทีค่ วบคุมห รือก ำกับด แู ล
ท้องถิ่นโดยตรง ในขณะที่ประเทศที่มีราชการส่วนภูมิภาค การควบคุมและการกำกับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นบ างเรื่องจะเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐ เช่น การยุบสภาท้องถิ่น ในขณะที่การกำกับด ูแลการกระทำ
หรือต ัวบ ุคคลจะเป็นอ ำนาจของราชการส่วนภูมิภาค โดยคำนึงถ ึงล ักษณะความสำคัญข องการกำกับด ูแลเป็น
สำคัญ
3) ประเทศทไี่ ม่มรี าชการสว่ นภมู ภิ าคมกั จ ะใช้ห ลักก าร “ควบคุม” องค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่  
มากกว่าหลักการ “กำกับดูแล” การควบคุมมักจะเป็นการที่รัฐตรากฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฏิบัตติ าม หากท้องถิ่นไ ม่ป ฏิบัตติ ามผูเ้สียห ายกจ็ ะฟ้องร้องต่อศ าลให้ป ฏิบัตติ ามกฎหมาย ในขณะทีป่ ระเทศ
ทีม่ ภี ูมิภาคจะใช้ก ารกำกับด ูแลโดยรัฐผ ่านทางราชการส่วนกลางหรือร าชการส่วนภูมิภาคเสียก ่อน ก่อนทีจ่ ะมี
การฟ้องร้องคดีต่อศ าล
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4) มีข้อสังเกตว่าประเทศที่มีราชการส่วนภูมิภาคมักเป็นประเทศในยุโรปที่ใช้ระบบกฎหมาย
แบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) ทำให้ข ้อพ ิพาทเรื่องการปกครองท้องถิ่นไ ปชี้ขาดกันใ นศาลปกครอง ใน
ขณะที่ประเทศที่ไม่มีราชการส่วนภูมิภาคมักจะใช้ร ะบบกฎหมายแบบ Common Law
3. ชั้นของการปกครองท้องถิ่นกับปัญหาเรื่องอำนาจหน้าที่และรายได้ ไม่ว่ารูปของรัฐจะเป็น
สหพันธรัฐ หรือรัฐเดี่ยว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศนั้นๆ อาจมีเพียงชั้นเดียว สองชั้น หรือสาม
ชั้นก็ได้ ในการที่ชั้นเดี่ยวซึ่งหมายถึง มีท้องถิ่นเพียงประเภทเดียวรับผิดชอบในพื้นที่นั้น องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นจะไม่มีปัญหาเรื่องอำนาจหน้าที่ รายได้ที่จะซ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น แต่ในกรณีที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ทับซ้อนไม่ว่าจะเป็นกรณี 2 ชั้น หรือ 3 ชั้น จำเป็นที่จะต้องมีการแบ่งแยก
อำนาจหน้าที่และรายได้ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่องที่ 5.2.1 ลักษณะการปกครองท้องถิ่นในประเทศที่เป็นรัฐเดี่ยว
สาระสังเขป

ในประเทศที่เป็นรัฐเดี่ยว (unitary state) การปกครองท้องถิ่นบางประเทศอาจจะมีราชการ
ส่วนภูมิภาคหรือไม่ก็ได้ ประเทศที่ไม่มีราชการส่วนภูมิภาค เช่น ประเทศอังกฤษ ญี่ปุ่น เนื่องจากเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ในอดีตของทั้ง 2 ประเทศ บางประเทศอาจมีราชการส่วนภูมิภาค เช่น ประเทศฝรั่งเศส  
และประเทศไทย เป็นต้น

1. 	รูปแบบการปกครองท้องถิ่นในประเทศอังกฤษ

ประเทศอังกฤษมีระบบการบริหารราชการเป็นสองระดับ (two levels) ได้แก่ การบริหารราชการ
ส่วนกลาง และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยไม่มรี าชการส่วนภูมิภาค ความสัมพันธ์ข ององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นจึงเกิดขึ้นกับกระทรวงต่างๆ โดยตรง การบริหารปกครองของอังกฤษนั้น อำนาจทางการเมืองการ
ปกครองจะมีการรวมศูนย์อยู่ที่รัฐสภา (Westminister) ที่มีความสำคัญสูงสุด และมีการใช้อำนาจทางการ
บริหารผ่านรัฐบาลและหน่วยงานราชการส่วนกลาง (the Cabinet and Whitehall)
1.1 การปกครองท้องถิ่นในอังกฤษ ระบบการปกครองท้องถิ่นในอังกฤษมีการเปลี่ยนแปลงมาบ้าง
หลายครั้ง ก่อนการปฏิรูปใ หม่ใ นยุคท ศวรรษที่ 1990 ระบบการปกครองท้องถิ่นใ นอังกฤษจะใช้โ ครงสร้างแบบ
สองชั้นครอบคลุมพื้นที่ท ั้งป ระเทศ โดยมีโครงสร้างชั้นบนคือ สภาเขต (County Councils) และโครงสร้าง
ชั้นล่างคือ สภาแขวง (District Councils) ซึ่งรูปแบบนี้ใช้ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท (ยกเว้นแต่การ
ปกครองท้องถิ่น ในเขตเมืองใหญ่และมหานครลอนดอนที่มีโครงสร้างแบบชั้นเดียวภายหลังการยุบส่วนที่
เป็นโ ครงสร้างชั้นบนใน ค.ศ.1986)
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ปัจจุบันต ามพระราชบัญญัติก ารปกครองท้องถิ่น ค.ศ.1992 (Local Government Act, 1992) การ
ปกครองท้องถิ่นของอังกฤษมีลักษณะผสมผสาน โดยมีลักษณะของแต่ละพื้นที่คือ
หนึ่ง ในเขตเมืองใหญ่ที่มีค วามเจริญและความหนาแน่นของประชากรสูง (Metropolitan Areas)
จะใช้โ ครงสร้างแบบชั้นเดียวในรูปแ บบที่เรียกว่า สภามหานคร (Metropolitan District Councils) ปัจจุบัน
มีอยู่ทั้งสิ้น 36 แห่ง
สอง ในเขตพื้นที่ที่มีความเจริญน้อยกว่า (Shire Areas) จะมีลักษณะผสมผสาน กล่าวคือ ในพื้นที่
บางส่วนที่ประชาชนและหน่วยการปกครองท้องถิ่นยอมรับการปรับโครงสร้างจะใช้โครงสร้างแบบชั้นเดียว
โดยมีก ารยุบร วมหน่วยการปกครองท้องถิ่นท ี่ม ีอ ยู่เดิมม าใช้ห น่วยการปกครองท้องถิ่นร ูปแ บบใหม่ท ี่เรียกว่า
Unitary Authority ขณะทใี่ นพื้นทีอ่ ีกส ่วนหนึ่งพ ึงพ อใจทีจ่ ะใช้โ ครงสร้างแบบเดิมต ่อไ ปคือ เป็นร ะบบสองชั้น
สาม ในเขตมหานครลอนดอน (London Area) การจัดโครงสร้างจะเป็นแบบสองชั้น โครงสร้างชั้น
ล่างมีหน่วยการปกครองท้องถิ่นท ี่เรียกว่า สภาเขตแห่งล อนดอน (London Borough Councils) จำนวน 32
แห่ง รวมกับสหการนครลอนดอน (Corporation of the City of London) อีกหนึ่งแ ห่ง ในขณะที่โ ครงสร้าง
ชั้นบนจะมีสำนักบริหารมหานครลอนดอน (Greater London Authority — GLA) ซึ่งจะมีพื้นที่การบริหาร
ครอบคลุมม หานครลอนดอนทั้งหมด
(1) ส่วนที่เป็นโครงสร้างสองชั้น
(1.1) การปกครองท้องถิ่นในเขตนอกมหานคร ส่วนที่เป็นโครงสร้างสองชั้น ได้แก่
สภาเขต (County Councils) ซึ่งถ ือเป็นโครงสร้างชั้นบน (upper tier) ในปัจจุบันม ีทั้งสิ้น 34 หน่วย และ
ในแต่ละเขต (County) จะประกอบด้วยสภาแขวง (District Councils) ซึ่งถ ือเป็นโครงสร้างชั้นล่าง (lower
tier) ในปัจจุบันโครงสร้างส่วนนี้มีทั้งส ิ้น 238 หน่วย
หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่อยู่ในโครงสร้างชั้นล่างจะมีความใกล้ชิดกับประชาชน ทำ
หน้าที่ให้บริการในกิจการขนาดเล็กและจำกัดพื้นที่เฉพาะชุมชนของตน และยังทำหน้าที่เป็นตัวแทนและ
สะท้อนความตอ้ งการของชมุ ชนอกี ด ว้ ย ส่วนโครงสร้างชัน้ บ นจะทำหน้าทีจ่ ดั การและให้บ ริการสาธารณะขนาด
ใหญ่ท ี่ต ้องอาศัยทรัพยากรและศักยภาพค่อนข้างสูง และครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหลากหลายชุมชน
(1.2) การปกครองท้องถิ่นใ นเขตมหานครลอนดอน ในเขตมหานครลอนดอนใช้ร ะบบ
การโครงสร้างแบบสองชั้น โครงสร้างชั้นล่างมีหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่เรียกว่า สภาเขตแห่งลอนดอน
(London Borough Councils) จำนวน 32 แห่ง และสหการนครลอนดอน (the Corporation of the City
of London) รวมทัง้ ส ิน้ 33 แห่ง ขณะทโี่ ครงสร้างชัน้ บ นจะมหี น่วยการปกครองทอ้ งถิน่ ท เี่ รียกวา่ สำนักบ ริหาร
มหานครลอนดอน (Greater London Authority — GLA) อีก 1 แห่ง นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานวิสาหกิจ
รวม (Joint Authorities) ที่ปฏิบัติภารกิจเฉพาะด้านอีก 4 หน่วยงาน ซึ่งมีสถานะคล้ายคลึงกับหน่วย
การปกครองท้องถิ่นและทำงานครอบคลุมพื้นที่มหานครลอนดอนทั้งหมด โดยจะทำงานภายใต้การดูแล
และกำหนดเงินง บประมาณจากนายกเทศมนตรีแ ห่งม หานครลอนดอน ส่วนการบริหารจะอยู่ใ นรูปข องคณะ
กรรมการจากตัวแทนหลายๆ ฝ่าย รวมถึงตัวแทนจากหน่วยการปกครองท้องถิ่นภายในมหานครลอนดอน
หน่วยงานเหล่านี้ประกอบด้วย
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- Metropolitian Police Authority (MPA) เป็นห น่วยตำรวจทีด่ ูแลพื้นทีใ่ นมหานคร
ลอนดอนทั้งหมด ยกเว้นเฉพาะในเขตนครลอนดอน
- London Fire and Emergency Planning Authority (LFEPA) เป็นหน่วยดับ
เพลิงและบรรเทาสาธารณภัย
- Transport for London (TfL) จะดูแลระบบการคมนาคมและขนส่งในลอนดอน
เกือบทุกด้าน
- London Development Agency (LDA) ทำหน้าที่ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมการลงทุน
(2) ส่วนที่เป็นโ ครงสร้างชั้นเดียว ในปัจจุบันก ารปกครองท้องถิ่นที่เป็นโ ครงสร้างชั้นเดียวมี
2 รูปแบบคือ
(2.1) สภามหานคร (Metropolitan District Councils) หน่วยการปกครองทอ้ งถิน่ ร ปู แ บบ
นี้ม ีอยู่ทั้งหมด 36 แห่ง ซึ่งเป็นรูปแบบที่นำมาใช้ในเขตที่มีความเจริญ และมีความหนาแน่นของประชากรสูง
(2.2) สภาเอกรูป (Unitary Authority) หน่วยการปกครองรูปแบบนี้มีทั้งสิ้น 46 หน่วย
โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในอังกฤษ

โครงสร้างชั้นเดียว
(single tier system)
ประกอบด้วย Metropolitan
District-Councils (36 แห่ง)
และ
Unitary Authority 46 แห่ง

โครงสร้างสองชั้น
(two tier system)
เขตพื้นทีน่ อกมหานคร
ลอนดอน

เขตมหานคร
ลอนดอน

โครงสร้างชั้นบน
County Councils
(34 แห่ง)

โครงสร้างชั้นบ น
Greater London
Authority
(1 แห่ง)

โครงสร้างชั้นล่าง
District Councils
238 แห่ง

โครงสร้างชั้นล ่าง
London Borough
Councils 33 แห่ง
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1.2 โครงสร้างภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดโครงสร้างภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเดิมจะไม่มีการแยกกันทำงานระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา แต่ยึดจารีตทางปกครองที่ว่า
สภานั้นม คี วามสำคัญส ูงสุดแ ละมคี วามสามารถในทุกท าง (Omnipotent) ดังน ั้นส ภาท้องถิ่นจ ึงต ้องทำหน้าที่
ทัง้ ส องไปพร้อมๆ กัน ต่อม าเมือ่ ม กี ารผา่ นพระราชบญ
ั ญัตกิ ารปกครองทอ้ งถิน่ ค.ศ. 2000 เพือ่ ป รับโ ครงสร้าง
ภายในของหน่วยการปกครองท้องถิ่น โดยมีความพยายามที่จะสร้างความชัดเจนให้กับฝ่ายบริหารโดยนำ
โครงสร้างการบริหารในรูปแบบนายกเทศมนตรีมาปรับใช้ ขณะเดียวกันฝ่ายสภาก็มีการจัดตั้งองค์กรของ
สภาในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร ทำให้ปัจจุบันสามารถแยก
โครงสร้างภายในออกเป็น 2 ส่วน คือฝ่ายบริหาร และฝ่ายสภา
(1) ฝ่ายบริหาร ตามพระราชบัญญัติการปกครองท้องถิ่น ค.ศ. 2000 (Local Government
Act, 2000) ได้กำหนดรูปแบบที่ท้องถิ่นสามารถเลือกได้ คือ
1) รูปแบบนายกเทศมนตรีทางตรงบริหารร่วมคณะเทศมนตรี (A directly elected
mayor with a cabinet) ในโครงสร้างแบบนีจ้ ะมนี ายกเทศมนตรีท ี่มาจากการเลือกตั้งท างตรงของประชาชน
โดยทำงานร่วมกับค ณะเทศมนตรี ที่น ายกเทศมนตรีเป็นผ ู้เลือกมาจากสมาชิกส ภาท้องถิ่นท ี่มาจากการเลือก
ตั้ง ซึ่งเทศมนตรีเหล่านี้จะแบ่งงานกันทำตามความถนัด นายกเทศมนตรีทำหน้าที่เป็นผู้นำทางการเมือง
ชุมชน เสนอนโยบายต่อสภาท้องถิ่น และผลักดันนโยบายไปยังพนักงานท้องถิ่นในการนำไปปฏิบัติผ่านทาง
คณะเทศมนตรี นอกจากนี้ฝ ่ายบริหารและฝ่ายสภายังอาจร่วมกันแต่งตั้งตำแหน่งท ี่เรียกว่า “ผู้จัดการสภา”
(Chief Executive) และ “หัวหน้าสำนักงานท้องถิ่น” (Chief Officers) เพื่อทำหน้าที่คล้ายกับเป็นผู้จัดการ
และเลขานุการฝา่ ยบริหารในการให้การสนับสนุนก ารทำงานของฝา่ ยบริหาร ดูแลกจิ การงานประจำวนั ประสาน
นโยบายของฝ่ายบริหารไปสู่พนักงานท้องถิ่น และคอยประสานงานกับฝ่ายสภา
ภายใต้ก ารบริหารแบบนเี้ รียกวา่ “ระบบนายกเทศมนตรีเข้มแ ข็ง” (The Strong Mayor
Form) เนื่องจากนายกเทศมนตรีเป็นท ั้งผ ู้นำทางการเมืองและการบริหาร เพื่อต อบสนองต่อป ระชาชนภายใน
ท้องถิ่น
2) รูปแ บบคณะเทศมนตรีบ ริหารร่วมกับน ายกเทศมนตรีท างอ้อม (A cabinet with a
leader) ในรูปแบบนี้สภาท้องถิ่นจะเป็นผู้เลือกสมาชิกสภาเพื่อทำหน้าที่เป็นนายกเทศมนตรี ซึ่งจะทำหน้าที่
บริหารงานร่วมกับค ณะเทศมนตรีโ ดยคณะเทศมนตรีน ี้จ ะถูกค ัดเลือกมาจากสมาชิกส ภาซึ่งอ าจคัดเลือกโดย
สภาท้องถิ่นหรือโดยตัวน ายกเทศมนตรีก็ได้ (ขึ้นอยู่กับแต่ละท้องถิ่นว่าจะใช้รูปแบบใด) เราเรียกโครงสร้าง
ทางบริหารแบบนี้ว่า “ระบบนายกเทศมนตรีอ่อนแอ” (the Weak Mayor From)
3) รูปแบบนายกเทศมนตรีทางการบริหารร่วมกับผู้จัดการสภา (A directly elected
mayor and council manager) การบริหารแบบนี้จะมีนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งทางตรง ทำ
หน้าที่เป็นผ ู้นำทางการเมืองของท้องถิ่น และกำหนดกรอบนโยบายกว้างๆ ดังน ั้นบ ทบาทของนายกเทศมนตรี
จะเป็นไ ปในรูปข องการใช้อ ิทธิพลให้การชี้นำ และแสดงภาวะผู้นำของท้องถิ่นม ากกว่าก ารตัดสินใ จในกิจการ
การบริหารของท้องถิ่น ขณะที่งานบริหารจริงๆ จะถูกมอบหมายให้กับ “ผู้จัดการสภา” (Council Manage
หรือ Chief Executive) ซึ่งม าจากการแต่งต ั้งโ ดยสภา ทำหน้าทีบ่ ริหารกิจการของหน่วยการปกครองท้องถิ่น
และนำนโยบายไปปฏิบัติ
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4) โครงสร้างการบริหารสำหรับหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กเป็นรูปแบบคณะ
กรรมการถือเป็นการบริหารงานโดยสภาท้องถิ่นผ ่านทางคณะกรรมการซึ่งเป็นส มาชิกส ภา รูปแ บบการบริหาร
นี้ถ ือเป็น “ข้อย กเว้น” สำหรับห น่วยการปกครองท้องถิ่นใ นรูปแ บบสภาแขวงที่ม ีข นาดเล็กค ือ มีป ระชากรต่ำ
กว่า 85,000 คน
(2) ฝ่ายสภา  แม้จะได้มีการจัดตั้งฝ่ายบริหาร เพื่อทำงานแยกออกจากสภาแต่โดยหลักการ
แล้วก็ยังถือว่า สภาท้องถิ่น (the full council) เป็นองค์กรหลักในการตัดสินใจโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ
และแผนงานหรือการกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ต่างๆ ของท้องถิ่น
นอกจากนีใ้ นการทำงานของสภายังม กี ารจัดต ั้งอ งค์กรในรูปข องคณะกรรมการ (committes)
เพื่อทำหน้าที่เฉพาะต่างๆ แทนสภาใหญ่ ซึ่งโ ดยทั่วไปจะมีการจัดตั้งใน 3 รูปแบบคือ
1) คณะกรรมการของสภา (Regulatory Committees)
2) คณะกรรมการติดตาม และตรวจสอบ (Serutiny Committees)
3) คณะกรรมการวินัยกลาง (Standards Committees)
1.3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่ การจัดแบ่งภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น
อังกฤษเป็นไปตามหลักที่เรียกว่า “Ultra vires” ซึ่งหมายความว่า การดำเนินกิจการต่างๆ ของหน่วยการ
ปกครองทอ้ งถิน่ จ ะเป็นไ ปได้เมือ่ ไ ด้ร บั ก ารรบั รองจากกฎหมาย อำนาจทมี่ ไิ ด้ก ำหนดให้เป็นข ององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นย ่อมเป็นอำนาจของรัฐบาลกลาง
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายกำหนดถือเป็นหน้าที่ที่ต้องทำจะละเว้นไม่
ดำเนินก ารไม่ไ ด้ และการจดั ท ำภารกิจต อ้ งเป็นไ ปตามเงือ่ นไขทกี่ ฎหมายกำหนด หากทอ้ งถิน่ ล ะเลยภารกิจท ไี่ ด้
รับม อบหมาย กระทำการไม่ต รงกบั ข อ้ ก ำหนดหรือด ำเนินก ารขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รัฐบาลมอี ำนาจ
ที่จะดึงเอาอำนาจนั้นกลับคืนได้ โดยอาจเข้ามาจัดทำเอง หรือยกให้หน่วยงานปกครองอื่นดำเนินการแทน
อย่างไรก็ดีภารกิจบางอย่างกฎหมายได้เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นสามารถใช้ดุลพินิจได้กล่าวคือ เป็น
ภารกิจที่กฎหมายกำหนดว่าท้องถิ่นสามารถเข้ามาจัดทำเพิ่มเติมจากรัฐบาลกลางได้ โดยท้องถิ่นสามารถ
ตัดสินใจได้เองว่าจะกำหนดขอบเขตและวิธีด ำเนินการอย่างไร
นอกจากนี้พ ระราชบัญญัติก ารปกครองท้องถิ่น ค.ศ. 2000 ยังได้ระบุถึงห น้าที่ใหม่ๆ ที่เปิดโ อกาส
ให้ท ้องถิ่นส ามารถดำเนินก ารใดๆ ก็ตามที่เป็นการส่งเสริมแ ละยกระดับค ุณภาพชีวิตภ ายในชุมชนของตนทั้ง
ทางเศรษฐกิจส ังคมและสิ่งแ วดล้อม รวมทั้งเปิดโ อกาสให้ท ้องถิ่นส ามารถทำงานร่วมกับอ งค์ก รอื่นๆ ที่ท ำงาน
อยู่ในท้องถิ่น ทั้งหน่วยงานของรัฐบาล บริษัทเอกชน องค์กรอาสาสมัคร หรือแม้แต่ตัวบุคคลโดยเฉพาะการ
ทำงานภายใต้รูปแบบที่เรียกว่า “หุ้นส ่วนพันธมิตร” (partnership model)
1.4 		ความสมั พันธ์ร ะหว่างราชการสว่ นกลางกบั ส ว่ นทอ้ งถน่ิ สถานภาพของหน่วยการปกครองทอ้ งถิน่   
ของอังกฤษนั้นมิได้มีการรับรองสถานะโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญเหมือนเช่นในหลายๆ ประเทศ หากแต่ถือ
เป็น “ผลผลิตของรฐั สภา” (createur of parliment) ดังนน้ั การจดั ตง้ั การยบุ เลิก และการปรับปรุงเปลีย่ นแปลง 
ใดๆ ในเชิงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นจึงเป็นอำนาจของรัฐสภาที่จะกระทำ
ได้ ดังนั้นหน่วยการปกครองท้องถิ่นอังกฤษจึงมีความเป็นอิสระบางส่วน (partial autonomy) เนื่องจาก
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ห ลักประกันด้านสิทธิ และเสรีภาพมิได้ถูกกำหนดไว้โดยกฎหมายแม่บทของประเทศ และอำนาจหน้าที่ก็ถูก
จำกัดโดยกฎหมาย มิได้ม ีอำนาจกระทำการโดยอิสระตามหลักความสามารถทั่วไป
ระบบการปกครองของอังกฤษไม่มีระบบการกำกับดูแลโดยราชการส่วนภูมิภาค แต่รัฐบาลยังมี
บทบาทตอ่ องค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถน่ิ โดยการกำหนดรายละเอียดไม่วา่ จะเป็นจำนวน  ขนาด  ประเภท  ข้อจำกัด
อำนาจหน้าที่ รวมทั้งค วามสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยเงื่อนไขเช่นนี้ความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น จึงวางอยู่บนความสัมพันธ์ทางการบริหารเป็นส่วนใหญ่ เป็นความสัมพันธ์ที่เกิด
ขึ้นในระดับปฏิบัติงาน (Working relationship) ผ่านการแสดงบทบาทของรัฐบาลและหน่วยงานราชการ
ส่วนกลางตา่ งๆ ทีเ่ ข้าม าปฏิสมั พันธ์ก บั ห น่วยการปกครองทอ้ งถิน่ ใ นกจิ การทตี่ นเกีย่ วข้องสถานภาพของความ
สัมพันธ์จึงมีค วามสลับซับซ้อน ไม่แน่นอนและมีพลวัตรสูง การประเมินถึงรูปแบบของความสัมพันธ์จึงเป็น
สิ่งที่ทำได้ย าก เพราะเงื่อนไขต่างๆ ที่ก ำหนดลักษณะความสัมพันธ์มีอยู่หลากหลาย และผันแปรไปตามช่วง
เวลา เช่น แนวนโยบายของพรรคการเมืองที่เข้ามาเป็นรัฐบาล ข้อกำหนดและกระบวนการทางการคลัง ความ
หลากหลายในจารีตปฏิบัติของหน่วยงานราชการส่วนกลาง

2. 	รูปแบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศส

ประเทศฝรั่งเศสเป็นรัฐเดี่ยว (unitary state) และมีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ คือ การบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น
2.1 โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการบริหารราชการแผ่นดินของ
ฝรั่งเศสแบ่งเป็น 3 ระดับคือ
1) การบริหารราชการส่วนกลาง ซึ่งประกอบด้วย
(1) ประธานาธิบดี มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนมีฐานะเป็นประมุขสูงสุด
และเป็นผ ู้นำในฝ่ายบริหารของประเทศจะใช้อำนาจทางการบริหารร่วมกับนายกรัฐมนตรี
(2) นายกรัฐมนตรีมาจากหัวหน้าพรรคการเมืองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร
มีฐานะเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรีในการบริหารกิจการต่างๆ ของประเทศ
(3) รัฐมนตรี เป็นสมาชิกของคณะรัฐมนตรีเพื่อร่วมบริหารกิจการของประเทศขณะ
เดียวกันก ็เป็นร ัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆ เพื่อดูแลงานเฉพาะด้านตามที่ได้รับมอบหมาย
2) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นการบริหารราชการที่ส่วนกลาง ได้มีการแบ่งอำนาจ
(deconcentration) เพื่อให้ตัวแทนของรัฐเข้าไปดูแล และบริหารกิจการต่างๆ ในพื้นที่นอกศูนย์กลาง การ
บริหารราชการส่วนภูมิภาคนี้ม ีองค์ป ระกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด (Prèfet) เป็นราชการส่วนกลางสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้
รับแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกของรัฐในการดูแลพื้นที่นอกศูนย์กลาง ปัจจุบันผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่
แบ่งออกเป็น 2 ประการดังนี้
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ประการแรก เป็นตัวแทนของรัฐในจังหวัด (reprèsentant de l’Etal) นอกจากนั้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นจังหวัดเมืองหลวงของภาค (Règion) ก็ยังมีหน้าที่เป็นผู้ว่าราชการของภาคนั้นๆ
ด้วยอีกตำแหน่งหนึ่ง
ประการที่สอง เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในจังหวัด (le chef des services de
l’Etat-dons le dèartement) ผู้ว ่าราชการจังหวัดม ีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการของกระทรวงต่างๆ ที่มา
ประจำในจังหวัด (ยกเว้นข้าราชการทหาร ครู พนักงานการสื่อสาร และข้าราชการตุลาการ)
(2) หน่วยงานของกระทรวงประจำภูมิภาค อย่างไรก็ตามไม่จำเป็นที่ทุกกระทรวงจะ
ต้องไปจัดตั้งหน่วยงานของตนหากแต่ขึ้นอยู่ก ับความจำเป็น
3) การบริหารราชการสว่ นทอ้ งถิน่ ปัจจุบนั โ ครงสร้างระบบการบริหารราชการสว่ นทอ้ งถิน่ ของ 
ฝรั่งเศสมีการจัดโครงสร้างแบบสามชั้น ประกอบด้วยภาค (Règion) จังหวัด (Dèpartement) และเทศบาล
(Commune) นอกจากนั้นมีหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษซึ่งประกอบด้วย เขตนครปารีส และ
เขตเมืองใหญ่ (เมือง Lyon และเมือง Marseille) การปกครองนอกแผ่นด ินใ หญ่ป ระกอบด้วยเกาะ Cosica
จังหวัดโพ้นทะเล (Dom) และดินแดนโพ้นทะเล (TOM)
โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นของฝรั่งเศส
ภาค Règion
22 แห่ง
และ 4 แห่งในจังหวัดโพ้นท ะเล

จังหวัด Dèpartement
จำนวน 96 แห่ง
และอีก 4 แห่งในจังหวัดโพ้นทะเล

เทศบาล Commune
จำนวน 36,580 แห่ง และ
163 แห่งในจังหวัดโพ้นท ะเล
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2.2 รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1) เทศบาล (commune) เป็นหน่วยการปกครองที่มีขนาดเล็กที่สุด และมีอยู่ทั้งสิ้น 36,580
แห่ง (และอีก 183 แห่งในจังหวัดโพ้นทะเล) เทศบาลมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน รวมทั้งมี
ความหลากหลายเราอาจจัดแบ่งเทศบาลได้เป็น 2 ลักษณะคือ
(1) เทศบาลขนาดเล็กและขนาดกลาง (ประชากรน้อยกว่า 20,000 คน) เทศบาล
ประเภทนี้มีลักษณะทางชุมชนเป็นเมืองขนาดเล็กหรือเป็นหมู่บ้านในชนบท ด้วยข้อจำกัดของขนาดและ
ทรัพยากร เทศบาลเหล่านี้จึงต้องพึ่งพาและรับการปกป้องจากองค์กรทางการปกครองนี้สูงกว่าโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจังหวัด นอกจากนี้ยังอ าศัยความร่วมมือระหว่างเทศบาลผ่านองค์กรความร่วมมือหรือวิสาหกิจรวม
เพื่อจัดท ำบริหารสาธารณะต่างๆ ที่เทศบาลแห่งหนึ่งแห่งใดจัดทำด้วยตนเองไม่ได้
(2) เทศบาลขนาดใหญ่ เทศบาลเหล่านี้จะอยู่ในชุมชนที่มีสภาพความเป็นเมืองสูง
มีศ กั ยภาพและทรัพยากรทง้ั ใ นทางการเงินแ ละบคุ ลากร จึงม คี วามสามารถจดั ท ำบริหารสาธารณะได้ห ลากหลาย
2) จังหวัด (Département) เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่ทับซ้อนอยู่กับการปกครองส่วน
ภูมิภาค มีอำนาจหน้าที่ในการให้การสนับสนุนการทำงานของหน่วยการท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล จัดทำ
บริหารสาธารณะทเี่กินข ีดค วามสามารถของเทศบาลหรือก ิจการทีค่ รอบคลุมพ ื้นทีข่ นาดใหญ่ รวมทั้งม บี ทบาท
ในฐานะผู้ประสานระหว่างหน่วยการปกครองท้องถิ่น หรือองค์กรความร่วมมือเพื่อทำบริการต่างๆ
3) ภาค (Région) ในฐานะหน่วยการปกครองท้องถิ่นได้เกิดขึ้นในต้นทศวรรษที่ 1980 โดยมี
สภาภาค (Conseil Règion) ทีม่ ีส มาชิกม าจากการเลือกตั้งท ำหน้าทีฝ่ ่ายสภา มีป ระธานสภาภาค (Prèsident
du conseil règion) เป็นผู้นำฝ่ายบริหาร และมีค ณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม (comitè èconomique
et social) ทำหน้าที่เป็นองค์กรที่ปรึกษา ปัจจุบันภาคมีทั้งสิ้น 22 แห่ง และอีก 4 แห่งในจังหวัดโ พ้นทะเล
มีล กั ษณะเป็นห น่วยการปกครองทอ้ งถิน่ ใ นโครงสร้างสว่ นบน (upper tier) เพือ่ ท ำหน้าทีด่ า้ นยทุ ธศาสตร์แ ละ
การวางแผนในระดับท้องถิ่น และถูกจัดวางบทบาทในฐานะองค์กรพี่เลี้ยงเพื่อทำหน้าที่วางกรอบสนับสนุน
และจัดหาทรัพยากรที่จ ำเป็นต ่างๆ ให้ก ับจ ังหวัด และเทศบาล ซึ่งถ ูกจ ัดว างให้เป็นอ งค์กรในระดับป ฏิบัตกิ าร
4) การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ในเขตเมืองใหญ่ที่มีจำนวนประชากรหนาแน่น และมี
สภาพความเป็นเมืองสงู ซึง่ ป ระกอบดว้ ยปารีส Lyon และ Marseille มีก ารจดั การปกครองทอ้ งถนิ่ ร ปู แ บบพเิ ศษ
(1) นครปารีส (Ville-de-Paris) เป็นเมืองหลวงของประเทศและมสี ถานะเป็นเขตจงั หวัด
พิเศษ ตั้งอ ยูใ่ นภาคทีเ่รียกว่า Ile-de-France ในปัจจุบันก ารบริหารปกครองในเขตนครปารีสจ ะมสี องสถานะ
พร้อมๆ กัน คือ เป็นทั้งเทศบาล และจังหวัด นอกจากนี้ผลจากกฎหมายสองฉบับที่ออกใน ค.ศ.1982 ได้มี
การกระจายอำนาจลงไปยังเขตหรืออ ำเภอ ทำให้น ครปารีสม ีห น่วยการปกครองท้องถิ่น 3 รูปแ บบซ้อนทับก ัน
อยู่ภายใน
(1.1) เทศบาลนครปารีส โครงสร้างการบริหารประกอบด้วยสภานครปารีส
(le conseil de Paris) มาจากการเลือกตั้งโ ดยตรงของประชาชนและฝ่ายบริหารได้แก่ นายกเทศมนตรีน คร
ปารีส (le maire de Paris) มีท ี่มาจากการเลือกจากบรรดาสมาชิกสภาด้วยกันเอง
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(1.2) จังหวัดปารีส พื้นที่นครปารีสเป็นทั้งเทศบาลและจังหวัดไปพร้อมๆ กัน
แล้วกระบวนการกระจายอำนาจใน ค.ศ. 1982 ที่ได้มีการถ่ายโอนอำนาจยกเขตการบริหารในระดับจังหวัด
เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่น จึงทำให้สภานครปารีส และนายกเทศมนตรีนครปารีส ทำหน้าที่เป็นสภา
จังหวัด (conseil gènèral) และประธานสภาจังหวัด (presidentdu conseil gènèral) ในเวลาเดียวกัน
(1.3) เขต d’arrondisment พื้นที่ของนครปารีสได้มีการจัดแบ่งออกเป็นเขต
หรืออำเภอจำนวน 20 เขต ตามกฎหมายลงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1982 ได้มีการกระจายอำนาจลงไปยัง
พื้นที่เหล่าน ี้ กล่าวคือ แต่ละเขตมีส ภาเขต (Conseil d’arrondisment) และนายกเทศมนตรีเขต (le maire
d’arrondisment) เป็นของตนเอง สภาเขตประกอบด้วยสมาชิก 2 ประเภท คือ ประเภทแรกได้แก่สมาชิก
สภาของปารีส ซึ่งไ ด้ร ับเลือกตั้งใ นเขตนั้น และประเภทที่ส องคือ สมาชิกส ภาเขต ที่มาจากการเลือกตั้งภ ายใน
เขตนั้นๆ ส่วนนายกเทศมนตรีจะเลือกจากสมาชิกสภาเขตที่เป็นสมาชิกสภานครปารีสป ระจำเขตนั้น
(2)		 เมืองใหญ่ Lyon และ Marseille เดิมก ารบริหารในเขตเมือง Lyon และ Marseille
เป็นการบริหารในรูปของเทศบาล เช่นเดียวกับที่อื่นๆ แต่เนื่องจากปัญหาจำนวนประชากร และสภาพความ
เป็นเมือง ทำให้การบริหารแบบเดิมไม่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมและปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ของเขตเมืองใหญ่ ตามกฎหมายที่ออกในปี ค.ศ. 1982 ได้มีการแก้ไขปรับปรุงระบบการบริหารในเขตเมือง
ใหญ่โดยได้เพิ่มจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งสองเมือง และภายในพื้นที่เทศบาลยังได้มีการซอยแบ่งพื้นที่
ออกเป็นเขต ย่อยๆ โดยเมือง Lyon มี 9 เขต และเมือง Marseille มี 16 เขต และภายในเขตต่างๆ ก็จะมี
รูปแบบการบริหารงานโดยมีส ภาเขตและนายกเทศมนตรีเช่นเดียวกันกับการบริหารนครปารีส
2.3 การจัดโ ครงสร้างภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดโ ครงสร้างภายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 3 รูปแบบ จะมีการแยกชัดเจนระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งจะมีสภาท้องถิ่นโดยสมาชิกจ ะมาจาก
การเลือกตั้ง และฝ่ายบริหารจะมีน ายกเทศมนตรีส ำหรับก ารปกครองท้องถิ่นใ นรูปแ บบเทศบาล ส่วนจังหวัด
และภาคจะมีประธานสภาทำหน้าที่เป็นผู้บริหารอย่างไรก็ตาม การจัดโครงสร้างภายในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ น ัน้ ม แี นวโน้มท จี่ ะเน้นค วามเข้มแ ข็งข องฝา่ ยบริหาร เนือ่ งจากสภาทอ้ งถิน่ ไ ม่มอี ำนาจถอดถอนผบู้ ริหาร
และการทำงานของฝ่ายสภาและฝ่ายบริหารมีค วามใกล้ช ิดก ันม าก โดยจะเห็นไ ด้จ ากการที่ห ัวหน้าฝ ่ายบริหาร
จะมตี ำแหน่งท ั้งใ นฐานะผู้นำฝ่ายบริหาร และประธานสภาท้องถิ่นไ ปพร้อมๆ กัน โดยถือว่าผ ู้นำทางการบริหาร
ของท้องถิ่นเปรียบเสมือนผู้นำขององค์กรและชุมชนท้องถิ่นท ั้งม บี ทบาทในการระดมสรรพกำลังต ่างๆ ให้การ
บริหารกิจการสาธารณะเป็นไปโดยเรียบร้อย และตอบสนองความต้องการของชุมชน
1) เทศบาล ทุกแห่งจะมีการจัดโครงสร้างภายในแยกออกเป็นสองส่วน ประกอบด้วย
สภาเทศบาล (Conseil municipal) ทำหน้าทีด่ า้ นนติ บิ ญ
ั ญัติ และนายกเทศมนตรี (Maire) ทำหน้าทีด่ า้ นบริหาร
(1) สภาเทศบาล จะประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมีวาระ
การดำรงตำแหน่ง 6 ปี จำนวนสมาชิกสภาจะผันแปรไปตามจำนวนประชาชนภายในเทศบาลแต่ละแห่ง
สภาเทศบาลอาจมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การวางแผนพัฒนา
การพิจารณางบประมาณและการคลัง เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจจัดตั้งคณะกรรมาธิการพิเศษแห่งคอมมูน
(Extra-municipal committees) โดยเปิดโ อกาสให้ป ระชาชนในท้องถิ่นเข้าร ่วมเพื่อพ ิจารณาประเด็นต ่างๆ
อันเกี่ยวกับกิจการของชุมชนท้องถิ่นร ่วมกัน
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(2)		 นายกเทศมนตรี (maire) มีฐานะเป็นผู้นำฝ่ายบริหารของเทศบาล มาจากการเลือก
ตั้งโดยอ้อมคือ มาจากการเลือกตั้งใ นหมู่สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีม ีบทบาท 2 ด้าน คือ ในด้าน
หนึง่ จ ะมสี ถานะเป็นผ บู้ ริหารของเทศบาล และในอกี ด า้ นหนึง่ ก ฎหมายกก็ ำหนดให้น ายกเทศมนตรีเป็นต วั แทน
ของรฐั ในเวลาเดียวกัน (agented l’Etat) นายกเทศมนตรีไม่สามารถถกู เพิกถอนโดยสภาเทศบาล การเพิกถอน 
กระทำได้โดยพระราชกฤษฎีกาของคณะรัฐมนตรี (décret en Conseil des ministres)
2) จังหวัด (départment) การจัดโ ครงสร้างองค์กรภายในจังหวัดแ ยกออกเป็น 2 ฝ่าย คือ สภา
จังหวัด (conseil gènèral) ทำหน้าที่ฝ ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหารคือป ระธานสภาจังหวัด (Prèsident-du
conseil gènèral) นอกจากนี้ยังมี “คณะกรรมาธิการจังหวัด” ทำหน้าที่เป็นองค์กรระหว่างกลางเพื่อคอย
เชื่อมโยงการทำงานของทั้ง 2 ฝ่าย
(1) สภาจังหวัด ประกอบด้วยสมาชิกซ ึ่งม าจากการเลือกตั้งภ ายในเขตจังหวัดน ั้นด ำรง
ตำแหน่งค ราวละ 6 ปี แต่ทุกๆ 3 ปี สมาชิกสภาจังหวัดจ ำนวนกึ่งหนึ่งจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่
(2) ประธานสภาจังหวัด มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาจังหวัด และมีวาระการ
ดำรงตำแหน่ง 3 ปี ประธานสภาจังหวัดน ั้นด ำรงตำแหน่งผ ู้นำทางการบริหารควบคูไ่ ปกับต ำแหน่งป ระธานสภา
3) ภาค (Région) ประกอบด้วย
(1) สภาภาค (Conseil régional) ประกอบดว้ ยสมาชิกท ีม่ าจากการเลือกตัง้ ข องประชาชน
โดยใช้เขตจังหวัดท ี่อ ยู่ใ นภาคนั้นๆ เป็นเขตเลือกตั้ง มีว าระดำรงตำแหน่ง 6 ปี มีบ ทบาทคล้ายกับเป็นอ งค์กร
ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน กล่าวคือ จะทำหน้าที่ในการร่วมพิจารณา และดำเนินการตามแผนพัฒนา
ระดับช าติ และกำหนดแบบพัฒนาภาคเพื่อพ ัฒนาและปรับปรุงพ ื้นที่ใ นระดับภ าค และต้องผ่านกระบวนการ
ปรึกษาหารือกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นอื่นๆ ที่อยู่ภายในภาค
นอกจากนั้นยังมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม การ
สาธารณสุขวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ แต่ทั้งนี้การใช้อำนาจหน้าที่ดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อบทบาทของ
จังหวัด และเทศบาล นอกจากนั้นสมาชิกสภาจังหวัดยังมีหน้าที่เลือกสมาชิกวุฒิสภา (Sènateur)
(2) คณะกรรมการเศรษฐกิจแ ละสังคม (Comité économique etsocial) คณะกรรมการ
นี้จะมีสมาชิกอยู่ระหว่าง 40 ถึง 110 คน มีองค์ประกอบของสมาชิกตามที่มาอยู่ด้วยกัน 4 ประเภทคือ
ตัวแทนของวิสาหกิจ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ตัวแทนของสหภาพแรงงาน ตัวแทนองค์กรที่มีส่วนร่วมใน
การดำเนินกิจกรรมของภาค และผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ตามที่กำหนดในกฎหมาย มีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี
คณะกรรมการนี้ม ีบ ทบาทหน้าที่เป็นอ งค์กรที่ป รึกษาของสภาภาคและประธานสภาภาค
ในเรื่องเกี่ยวข้องกับแ ผนพัฒนาระดับช าติ การจัดท ำร่างงบประมาณรายจ่ายของภาค และจัดท ำรายงานแสดง
ความคิดเห็นไ ปยังร ัฐบาล นอกจากนี้ย ังม ีบ ทบาทในฐานะองค์กรที่ป รึกษาในโครงการต่างๆ ทั้งท างเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม
(3) ประธานสภาภาค (Président du conseil régional) มีสถานะเป็นฝ่ายบริหารของ
ภาคมีท ี่มาจากการเลือกตั้งส มาชิกสภา และมีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี
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4) ภารกิจอ ำนาจหน้าที่ องค์กรปกครองท้องถิ่นฝ รั่งเศสดำเนินก ิจการต่างๆ ไปตามแนวคิดท ี่
เรียกว่า “หลักค วามสามารถทั่วไป” ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดท างกฎหมายทีใ่ ช้อ ำนาจกับท ้องถิ่นใ นการกระทำการ
หรือจัดทำ จัดหาบริหารสาธารณะใดๆ ก็ได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นของตนตราบ
เท่าที่ให้ไปก้าวล่วงหรือกระทบต่ออำนาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองอื่นๆ หน่วยการปกครองท้องถิ่นมี
ความสามารถริเริ่มจัดทำบริหารสาธารณะได้โดยอิสระโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลและจังหวัด ส่วนภาคนั้น
จะไม่มีบทบาทในฐานะผู้จัดทำบริการ หากแต่จะเป็นหน่วยงานวางแผนและสนับสนุนการทำงานของหน่วย
การปกครองท้องถิ่นห รือองค์ก รอื่นๆ เพื่อผลด้านการพัฒนาในระดับภาค
5) ความสัมพันธ์ร ะหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในอดีตร ะบบการ
ปกครองท้องถิ่นของฝรั่งเศสถูกควบคุมอย่างใกล้ชิดจากส่วนกลางผ่านทางตัวแทนของภาครัฐในโครงสร้าง
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค แต่อ ย่างไรก็ตามสถานการณ์ด ังก ล่าวได้ม ีก ารเปลี่ยนแปลงหลังก ระบวนการ
กระจายอำนาจในปี 1982 ซึ่งประเด็นที่สำคัญหนึ่งก็คือ การยกเลิกอำนาจในการกำกับดูแลทางปกครอง
(la tutelle administrative) ที่ส่วนกลางเหนือการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งได้มีการยกเลิกอำนาจในการ
ให้ความเห็นชอบ (approbation) ซึ่งแต่เดิมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหากต้องการทำนิติกรรมทางการ
ปกครองจะต้องขอความเห็นจากรัฐหรือตัวแทนของรัฐ นอกจากนี้อำนาจในทางควบคุมทางการคลังที่
ผูว้ า่ ร าชการจงั หวัดเคยมกี ถ็ กู ย กเลิกไ ป ในปจั จุบนั ผ วู้ า่ ร าชการจงั หวัดส ามารถดแู ลทอ้ งถิน่ ไ ด้เฉพาะ “ภายหลัง”
การกระทำ โดยอำนาจในการกำกับด แู ลดงั ก ล่าวถกู ถ า่ ยโอนไปอยูใ่ นทศี่ าลปกครอง และศาลตรวจเงินแ ผ่นดิน
นอกจากนี้ โดยสถานะทางกฎหมายท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตามผลจากการถ่ายโอนอำนาจหน้าที่ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นให้หน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นทำให้ท้องถิ่นจำต้องพึ่งพิงส่วนกลางมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
เนื่องจากหน่วยการปกครองท้องถิ่นส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก และขาดความพร้อมในหลายๆ ด้าน แต่การใช้
อำนาจในการเข้าม าควบคุมจ ากส่วนกลางมักจ ะเป็นไ ปอย่างระมัดระวัง เนื่องจากระบบความสัมพันธ์ร ะหว่าง
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นในฝรั่งเศส ซึ่งนอกจากมีความสัมพันธ์ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด
แล้ว ยังมีระบบความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการในรูปของการใช้อิทธิพล เนื่องจากฝรั่งเศสมีระบบที่เรียกว่า
“การควบตำแหน่ง” (cumul des mandats) โดยยอมให้นักการเมืองสามารถดำรงตำแหน่งทางการเมือง
2 ตำแหน่ง ได้ในเวลาเดียวกัน ดังนั้นนายกเทศมนตรีของเทศบาลหรือสมาชิกสภาจังหวัด จึงสามารถนั่งใน
สภาระดับชาติในเวลาเดียวกันได้ ระบบดังกล่าวสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการที่เปิด
โอกาสให้นักการเมืองท้องถิ่นสามารถเข้าไปปกป้องผลประโยชน์ของท้องถิ่นและเจรจาต่อรองกับหน่วยงาน
ราชการส่วนกลางได้
สำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติร าชการตามที่ไ ด้กล่าวมาแล้วว่าได้มีก ารยกเลิกอำนาจในการกำกับ
ดูแลทางปกครองของผู้ว่าราชการจังหวัด ทำให้อำนาจในการเข้าไปควบคุมทำงานของท้องถิ่นโดยตรงไม่มี
ดังนั้นการตรวจสอบการปฏิบัติร าชการจากรัฐบาลกลาง จึงมีลักษณะของการควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย
และปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน ซึ่งโดยทั่วไปมี 3 ลักษณะคือ
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1. การควบคุมเหนือองค์กรและตัวบุคคล
(1) การควบคุมส ภาทอ้ งถิน่ มีแ นวคิดม าจากหลักก ารวา่ ด ว้ ยความตอ่ เนือ่ งในการจดั ท ำบริการ
สาธารณะ รัฐบาลหรือต ัวแทนของรัฐส ามารถแทรกแซงการดำเนินก ารตามสภาท้องถิ่นไ ด้ห ากมกี ารดำเนินก าร
อย่างไม่เป็นป กติ โดยการใช้อ ำนาจในการ “ยุบส ภาท้องถิ่น” โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สภาท้องถิ่นไม่สามารถ
ดำเนินไ ด้ต ามปกติเพื่อบ ริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การยุบส ภาท้องถิ่นท ำได้โ ดยการตราเป็น
พระราชกฤษฎีกาของคณะรัฐมนตรี และรัฐบาลต้องรีบรายงานต่อรัฐสภาทันที
(2) การควบคุมส มาชิกส ภาท้องถิ่น เป็นการควบคุมค ุณสมบัตขิ องสมาชิกส ภาท้องถิ่นใ ห้เป็น
ไปตามกฎหมาย โดยหลักการเลือกตั้งหากพบว่าสมาชิกขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการดำรง
ตำแหน่ง ในกรณีห ากเป็นส มาชิกส ภาเทศบาลสามารถทำได้โ ดยการออกประกาศของผูว้ ่าร าชการจังหวัด ส่วน
การปลดสมาชิกส ภาจังหวัดส ามารถทำได้โ ดยสภาจังหวัด นอกจากนี้ห ากสมาชิกส ภาท้องถิ่นไ ม่ป ฏิบัติห น้าที่
ตามที่ก ฎหมายกำหนดโดยไม่มีเหตุอันควร ก็ส ามารถถูกตัดสินให้พ้นจากตำแหน่งโ ดยศาลปกครอง
(3) การควบคุมฝ ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทั่วไปฝ่ายบริหารจะควบคุม
โดยสภาท้องถิ่น แต่เนื่องจากนายกเทศมนตรีม สี ถานะเป็นต ัวแทนของรัฐด ้วย นอกเหนือจ ากการเป็นผ บู้ ริหาร
ของท้องถิ่น ดังนั้นกฎหมายจึงให้อำนาจรัฐบาลในการพักงานและสั่งปลดออกจากตำแหน่งไ ด้ด้วย
2. การควบคุมเหนือก ารกระทำ เป็นลักษณะการตรวจสอบภายหลังจ ากที่ท้องถิ่นได้ตัดสินใจไป
แล้ว โดยหลังจ ากนีท้ ้องถิ่นม มี ติก ารตัดสิน หรือค ำสั่งใ ดๆ ก็ต ้องส่งใ ห้ต ัวแทนของรัฐท ีเ่กี่ยวข้องนำไปพิจารณา
แต่ท ั้งนี้ต ัวแทนของรัฐใ ห้ม ีอ ำนาจในการสั่งเพิกถ อนหรือร ะงับก ารตัดสินใ จดังก ล่าว หากพิจารณาแล้วเห็นว ่า
การตัดสินใ จของท้องถิ่นไ ม่ถ ูกต ้อง ขัดต ่อก ฎหมายหรือร ะเบียบข้อบ ังคับ ก็ส ามารถนำเรื่องส่งไ ปฟ้องร้องต่อ
ศาลปกครองได้
3. ส่วนการควบคุมทางการคลัง ปัจจุบันเป็นอำนาจหน้าที่ของศาลตรวจเงินแผ่นดินภาค ซึ่งการ
ควบคุมเป็นไ ปในลักษณะควบคุมใ ห้ถ ูกต ้องหรือช อบด้วยกฎหมายทั้งด ้านระบบบัญชี ระบบงบประมาณ และ
การบริหารงบประมาณ ขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการคลังให้กับท ้องถิ่นด้วย
(โปรดอ่านเนื้อหาสาระโดยละเอียดในการปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส โดยนันทวัฒน์ บรมานันท์
กฎหมายการปกครองท้องถิ่นไทย โดยสมคิด เลิศไพฑูรย์ การปกครองท้องถิ่นประเทศอังกฤษ โดย ปรัชญา
เวสารัชช์)
กิจกรรม 5.2.1
ในประเทศฝรั่งเศสนั้นกำกับด ูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร
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บันทึกคำตอบกิจกรรม 5.2.1

(โปรดตรวจคำตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยที่ 5 ตอนที่ 5.2 กิจกรรม 5.2.1)
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เรื่องที่ 5.2.2 	ลักษณะการปกครองท้องถิ่นในประเทศที่เป็น
สหพันธรัฐ
สาระสังเขป

การปกครองทอ้ งถิน่ ใ นประเทศทเี่ ป็นส หพันธรัฐม ลี กั ษณะพเิ ศษรว่ มกบั ห ลายประการ ได้แก่ ประเทศ
ที่เป็นสหพันธรัฐมีการปกครองแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับสหพันธรัฐ ระดับมลรัฐ และระดับท้องถิ่น
ซึ่งลักษณะของการปกครองท้องถิ่นของประเทศเหล่านี้จะผันแปรไปตามรัฐธรรมนูญของแต่ละมลรัฐ ซึ่งมี
ลักษณะความหลากหลาย และโดยหลักความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับท้องถิ่นในประเทศที่เป็นสหพันธรัฐนั้น
หมายถงึ ความสมั พันธ์ร ะหว่างมลรัฐก บั ท อ้ งถิน่ นอกจากนัน้ ร ะบบความสมั พันธ์ร ะหว่างรฐั ก บั ท อ้ งถิน่ ป ระเทศ
เหล่านี้จะใช้ระบบควบคุม ไม่ใช่ระบบกำกับดูแล กล่าวคือ รัฐจะออกกฎหมายให้ท้องถิ่นปฏิบัติตาม ในกรณี
ที่ท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ประชาชนได้รับความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็จะฟ้องศาล
ให้ศาลทำหน้าที่ในการตรวจสอบการกระทำของท้องถิ่น
เนื่องจากประเทศที่เป็นสหพันธรัฐมีมากมายในที่นี้จึงขอยกตัวอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็น
ประเทศที่อยู่ในระบบกฎหมาย Common Law มาพิจารณาเปรียบเทียบกับประเทศสมาพันสาธารณรัฐ
เยอรมนี ซึ่งเป็นป ระเทศที่อยู่ในระบบกฎหมาย Civil Law

1. 	สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (The Federal Republic of Germany)

ประกอบด้วยมลรัฐ (Lander) 16 แห่ง การปกครองของประเทศสหพันธรัฐเยอรมนีแ บ่งเป็น 3 ระดับ
คือ การปกครองระดับสหพันธรัฐ การปกครองระดับมลรัฐ และการปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1 การปกครองระดับสหพันธรัฐ (Bund) เป็นการปกครองระดับชาติ ซึ่งประกอบด้วย
1) ประมุขของประเทศ คือ ประธานาธิบดี ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนสหพันธ์ในการดำเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่งตั้งทูตของสหพันธ์ และรับทูตต่างประเทศแต่งตั้งและปลดผู้พิพากษา
สหพันธ์ แต่งตั้งและปลดข้าราชการสหพันธ์และข้าราชการทหาร ตรวจสอบการออกกฎหมายให้สอดคล้อง
กับร ัฐธรรมนูญ และเป็นผ ู้เสนอชื่อผ ู้ส มควรเป็นน ายกรัฐมนตรี (Chancellor) ต่อสภาผู้แ ทนราษฎร (Bundestag)
2) สภา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ สภาผู้แทนราษฎร มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทุกสี่ปี
และสภาตัวแทนมลรัฐ (Bundesrat)
3) ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ
1.2 การปกครองระดับมลรัฐ (Lander) แต่ละมลรัฐจะมีรัฐธรรมนูญ สภา และฝ่ายบริหารเป็นของ
ตนเอง สมาชิกสภามลรัฐมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนภายใต้ระบบการเลือกตั้งที่แตกต่างกันใน
แต่ละมลรัฐ
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ทั้งนี้มลรัฐเป็นระดับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นหลัก คือ มีอำนาจในการกำหนด
กฎหมายท้องถิ่นใช้ในมลรัฐของตน ซึ่งอ ำนาจนี้รวมไปถึงการกำหนดพื้นที่ของหน่วยนั้นๆ ด้วย
นอกจากนี้ในบางมลรัฐยังแบ่งพ ื้นที่ของตนออกเป็นจ ังหวัด (Regierungbezirke) ต่างๆ ซึ่งระดับ
นี้จัดตั้งเฉพาะในมลรัฐที่มีอาณาเขตและจำนวนประชากรมากพอสมควร ในส่วนของมลรัฐที่มีอาณาเขตไม่
กว้างนักม ักจะมีเพียงรัฐบาลมลรัฐและกระทรวงต่างๆ เพื่อการบริหารเท่านั้น
1.3 การปกครองสว่ นทอ้ งถิน่ เป็นการปกครองแบบสองชัน้ (Two-tier system) คือ องค์การบริหาร
ส่วนอำเภอ (Kreise) ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ องค์การบริหารส่วนอำเภอในเขตชนบท (Landkreis หรือ Connty)
และองค์การบริหารส่วนอำเภอซึ่งเป็นนคร (Stadtkreis หรือ Countybourongh) และชั้นที่สองคือ เทศบาล
(Gemeinden)
การปกครองท้องถิ่นในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีลักษณะที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นม ีล ักษณะภายในที่แ ตกต่างหลากหลายทั้งข นาด วาระการดำรงตำแหน่งข องสมาชิกส ภา อำนาจหน้าที่
ซึ่งเป็นเหตุผลมาจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ภายใต้กฎหมายของแต่ละมลรัฐนั่นเอง
โครงสร้างการปกครองในประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี

สหพันธรัฐ
สภาผู้แทน สภาตัวแทน
ราษฎร
มลรัฐ
มลรัฐ (16 แห่ง)
องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนอำเภอ
ในเขตชนบท
เทศบาลและเมือง

องค์การบริหารส่วนอำเภอ
ในเขตเมือง
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รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. โครงสร้างภายนอก ประกอบด้วย
(1) องค์การบริหารส่วนอำเภอ ซึ่งแ บ่งออกเป็นสองประเภท คือ
(1.1) องค์การบริหารส่วนอำเภอในเขตชนบท มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำภารกิจขนาด
ใหญ่ และต้องใช้ทรัพยากรมากกว่าที่เทศบาลจะดำเนินการได้ อย่างไรก็ตามในส่วนของอำนาจในเขตชนบท
จะมีหน่วยการปกครองระดับรองลงมาคือ เทศบาล
(1.2) องค์การบริหารส่วนอำเภอในเขตเมือง หมายถึง เขตเมืองใหญ่รับผิดชอบใน
ภารกิจท ี่เป็นอ ำนาจหน้าที่ข ององค์กรปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นห น่วยปกครองที่ม ีอ ิสระในการจัดการบริหาร
หรือการปกครองของตนเอง โดยไม่ต้องปฏิบัติภายในกรอบของอำเภอในเขตชนบท และยังมีสถานะและ
ความรับผ ิดช อบทเี่ท่ากับอ ำเภอในเขตชนบทอีกด ้วย ทั้งใ นระดับน ใี้ ห้ม กี ารปกครองรูปแ บบเทศบาลอยูภ่ ายใต้
รองลงมา
(2) เทศบาล (Gemeinden) และเมือง (town/stadt) มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบภารกิจในพื้นที่
ของตนเอง ภารกิจหน้าที่หลักของเทศบาลมี 3 ประการ คือ
(2.1) จัดท ำภารกิจท ี่ไ ด้ร ับม อบหมายจากรัฐบาลสหพันธ์แ ละมลรัฐ เช่น จัดทำโครงการ
ที่เกี่ยวกับเยาวชน การสาธารณสุข และการสวัสดิการสังคม เป็นต้น
(2.2) ออกระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินภารกิจใ นพื้นที่
(2.3) การจัดบริการสาธารณะอื่นๆ เช่น การกำจัดข ยะ การไฟฟ้า การขนส่งสาธารณะ
เป็นต้น
อำนาจของเทศบาลในเยอรมนีมีแนวโน้มลดลงไปเรื่อยๆ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ
2. โครงสร้างภายใน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายบริหาร
(1) สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
(2) ฝ่ายบริหาร รูปแบบการจัดโครงสร้างขององค์กรฝ่ายบริหารมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับ
รูปแ บบโครงสร้างของสภาเทศบาล หัวหน้าฝ ่ายบริหารอาจมตี ำแหน่งเป็นน ายกเทศมนตรี (Mayor) หรือเรียก
ชื่ออื่นก็ได้
โดยทั่วไปนายกเทศมนตรีทำหน้าที่เป็นทั้งประธานสภาและหัวหน้าฝ ่ายบริหารในเวลาเดียวกัน
3. อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดสรรหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอ ำนาจของแต่ละมลรัฐจ ะกำหนด ซึ่งท ำให้ภ ารกิจอ ำนาจหน้าที่บ างอย่างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแ ตกต่างกันไ ด้ องค์กรปกครองท้องถิ่นข องเยอรมนีท ำหน้าที่อ ย่างกว้างขวาง แต่
หน้าทีเ่หล่าน ั้นม ิใช่ต ้องทำตลอดทุกเรื่อง แต่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตามความเชื่อข องสังคมและแบบแผน
ทางเศรษฐกิจ หน้าที่อ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าจแบ่งได้ 2 ประเภท คือ
(1) หน้าทีเ่ลือกดำเนินก าร เป็นห น้าทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ามารถเลือกดำเนินก ารได้
ตามความสมัครใจ เช่น การสร้างโรงมหรสพ พิพิธภัณฑ์ สนามกีฬา เป็นต้น รัฐบาลมลรัฐไ ม่อ าจแทรกแซงได้
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(2) หน้าที่ที่ต้องดำเนินการ เป็นหน้าที่ที่มีกฎหมายสหพันธ์หรือกฎหมายมลรัฐกำหนดให้ทำ
ที่ส ำคัญ เช่น การจัดหาน้ำ ไฟฟ้า แก๊ส จัดให้มีการบริการบำบัดน ้ำเสีย และกำจัดสิ่งปฏิกูล การวางผังเมือง
การขนส่งส าธารณะ การก่อสร้าง และบำรุงรักษาโรงเรียน กิจการป้องกัน และเผชิญอัคคีภัย เป็นต้น
อย่างไรก็ตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าจได้ร ับม อบหมายจากสหพันธ์ และมลรัฐต ามกฎหมาย
ให้ดำเนินการกิจการของหน่วยปกครองระดับสูงโดยเฉพาะในเรื่องงานทะเบียนราษฎรต่างๆ โดยมลรัฐจะ
ควบคุมและส่งเสริมการดำเนินการส่วนนี้ผ่านการกำกับ แนะนำหรืออาศัยผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนในกิจการ
ต่างๆ ดังต ่อไปนี้
- ความมั่นคงทั่วไป
- สัญชาติ การลงทะเบียน หนังสือเดินทาง
- กิจการพาณิชย์
- การก่อสร้าง
- การดูแลสุขภาพ งานสัตวแพทย์
ฯลฯ
4. ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากประเทศเยอรมนีเป็น
สหพันธรัฐ ดังนั้นความสัมพันธ์ทางการบริหารระหว่างระดับของรัฐบาลแยกเป็น 3 ส่วน คือ ระดับสหพันธรัฐ
ระดับม ลรัฐ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะเห็นไ ด้ว ่าร ัฐบาลสหพันธ์ม คี วามสัมพันธ์ก ับอ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโ ดยทางอ้อมเท่านั้น แต่มี
ความสมั พันธ์ท างตรงตอ่ ร ฐั บาลมลรัฐ ในขณะเดียวกันม ลรัฐม หี น้าท ใี่ นการควบคุมอ งค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถิน่  
โดยตรงในแง่ความสัมพันธ์ สหพันธรัฐทำหน้าที่เป็นเพียงผู้ประกันการดำรงอยู่ของท้องถิ่น สหพันธรัฐมี
อิทธิพลกระทบต่ออ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไ ด้โ ดยการตรากฎหมายสหพันธรัฐท ีเ่กี่ยวข้องกับก ารปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมลรัฐ ทั้งนี้เฉพาะเมือง เทศบาล และอำเภอ
เป็นหน่วยย่อยตามรัฐธรรมนูญของมลรัฐ มลรัฐมีอำนาจในการกำหนดรูปแบบองค์กร ความรับผิดชอบสิทธิ
หน้าที่ข องเทศบาล โดยมลรัฐจ ะออกกฎหมายรองรับโ ดยเฉพาะอย่างยิ่งก ารควบคุมค วามชอบด้วยกฎหมาย
ของการปฏิบัติงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามกระบวนการกำกับดูแลตามกฎหมายปกครอง
เยอรมนีม มี าตรการตามกฎหมายทใี่ ช้ใ นการกำกับด แู ลองค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถิน่ โ ดยอาจแบ่งเป็น 3 กลุม่ ค อื
(1) มาตรการเกี่ยวกับข้อมูล หน่วยราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีสิทธิที่จ ะได้ร ับข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) มาตรการกำกับดูแลเชิงปราบปราม ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำการ
ที่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ส่วนกลางสามารถใช้มาตรการกำกับดูแลเชิงปราบปรามเพื่อเป็นการยุติการ
กระทำที่ฝ ่าฝืนไ ด้ ซึ่งม าตรการที่จ ะใช้อาจเป็น
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- การเพิกถอนการกระทำที่ข ัดต่อกฎหมาย
- สั่งการหากมีกฎหมายกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องกระทำการอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไ ม่ดำเนินการองค์กรของรัฐที่ทำหน้าที่กำกับด ูแลอาจให้กระทำ
การตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดภายในระยะเวลาที่กำหนด
- เข้าดำเนินการแทนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกค่าใช้จ่าย หากมีกฎหมาย
กำหนดให้เป็นห น้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่อ งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการ องค์กรของรัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแลอาจเข้าดำเนินการนั้นๆ แทนโดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นออกค่าใช้จ่าย
- แต่งต ั้งผ ู้ร ักษาการ เพื่อให้เข้าทำหน้าที่บางประการ หรือทั้งหมดขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มาตรการทั้งหลายที่กล่าวมา องค์กรของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลสามารถใช้ดุลพินิจพิจารณา
ได้ว่าจะเลือกใช้ม าตรการใดหรือไม่เพียงใด
(3) มาตรการกำกับดูแลเชิงป้องกัน เป็นมาตรการที่กำหนดขึ้นล่วงหน้าเพื่อเป็นการป้องกัน
มิใ ห้เกิดก ารกระทำทขี่ ดั ต อ่ ก ฎหมาย เช่น การกำหนดให้ม กี ารขออนุญาต หรือเปิดโ อกาสให้ด ำเนินก ารควบคุม
ได้อ ย่างทันท่วงที เช่น การกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งใ ห้ส่วนกลางทราบ เป็นต้น

2. 	สหรัฐอเมริกา

2.1 ระบบการเมืองการปกครอง   สหรัฐอเมริกาเป็นรัฐรวมที่เป็นสหพันธรัฐ (Federal state)
ประกอบด้วยมลรัฐ 50 มลรัฐ แบ่งการปกครองเป็น 3 ส่วน (three-tier system) คือ การปกครองส่วนกลาง
(Federal Government) การปกครองในมลรัฐ (State Government) และการปกครองท้องถิ่น (Local
Government)
การปกครองส่วนกลางมีรัฐบาลกลางทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการปกครองทั่วทั้งประเทศ และมี
รัฐธรรมนูญของสหพันธ์ มีฝ่ายบริหารซึ่งมีประธานาธิบดีเป็นผู้นำ มีรัฐสภา (Congress) ซึ่งประกอบด้วย
สภาสูง (House of Senate) มีส มาชิกมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประธานในมลรัฐ มลรัฐละ 2 คน และ
สภาลา่ ง (House of Representative) มาจาการเลือกตัง้ จ ากประชาชนจำนวนของสมาชิกข ึน้ อ ยูก่ บั จ ำนวนของ
ประชาชนในแต่ละมลรัฐ และสุดท้ายคือศาลสูง (Supreme Court) ทำหน้าที่ตุลาการในกรณีที่มีการอุทธรณ์
จากศาลอุทธรณ์ หรือทำหน้าที่ต้องรับความขัดแย้งในเรื่องอำนาจระหว่างรัฐบาลแต่ละรัฐบาล
การปกครองในระดับม ลรัฐ ในแต่ละมลรัฐจ ะมรี ัฐธรรมนูญเป็นข องตนเอง การปกครองในมลรัฐก จ็ ะ
แยกอำนาจในการปกครองออกเป็น 3 ฝ่าย เช่นเดียวกับร ัฐบาลกลาง ฝ่ายบริหารมีผ ู้ว ่าการมลรัฐ (Governor)
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเป็นหัวหน้าสูงสุด ฝ่ายนิติบัญญัติของมลรัฐก็มาจากการเลือก
ตั้งของประชาชนเช่นกันทำหน้าที่ในการออกกฎหมายต่างๆ ฝ่ายตุลาการประกอบด้วยผู้พิพากษาที่มาจาก
การเลือกตั้งของประชาชน ทำหน้าที่ตัดสินคดีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในมลรัฐ
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ส่วนการปกครองท้องถิ่นเป็นผลผลิตของมลรัฐ กฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการปกครอง
ท้องถิ่นขึ้นอยู่กับแต่ละมลรัฐ มลรัฐจะเป็นผู้กำหนดขอบเขตอำนาจ รูปแบบของหน่วยการปกครองท้องถิ่น
เราสามารถจัดประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกาได้โดยใช้ล ักษณะของจำนวนภารกิจ
เป็นตัวแบ่ง โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทแรก เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีหน้า
ที่ทั่วไปหรือทำหน้าที่หลายอย่างในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะ (General-Purpose) หน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นประเภทนี้ได้แก่ เคาน์ตี้ มิวนิซิปอล ทาวน์และทาวน์ชิพ อีกประเภทเป็นหน่วยการปกครองที่ตั้งขึ้น
มาให้มีหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง หรือสองสามหน้าที่โดยเฉพาะ (Special purpose) ได้แก่ เขตโรงเรียน ซึ่งจะ
มีหน้าที่จัดการเรื่องโรงเรียนอย่างเดียวและเขตพิเศษต่างๆ ถ้าเป็นเขตพิเศษจัดให้มีน้ำก็มีหน้าที่จัดหาน้ำให้
ประชาชนใช้เท่านั้น

การปกครองส่วนกลาง
การปกครองในมลรัฐ
การปกครองท้องถิ่น

เคาน์ตี้
(County)
มิวนิซ ิปอล
(Municipal)
ทาวน์และทาวน์ชิพ
(Town and Township)
เขตพิเศษ
(Special District)
เขตโรงเรียน
(Special District)
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2.2 		โครงสร้างการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกามรี ูปแ บบทีแ่ ตกต่างหลากหลายทั้งใ นส่วนของการจัดโ ครงสร้างภายนอกและการจัดโ ครงสร้างภายใน
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) เคาน์ตี้ (County) ทุกมลรัฐยกเว้นคอนเนคติตัล และโรดไอแลนด์จะมีเคาน์ตี้ แต่ใน
หลุยเซียน่า เรียกว่า แพริช (Panishes) และในอลาสก้า เรียกว่า เบอเร่อ (borough) เคาน์ตี้เป็นหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นประเภทมีหลายหน้าที่ (General Purpose) เคาน์ตี้มีความแตกต่างกันทั้งขนาดพื้นที่และ
จำนวนประชากร เคาน์ตี้ท ี่อ ยู่ใ นเขตเมือง เขตชานเมืองและเขตชนบทอาจมีอ ำนาจหน้าที่แตกต่างกัน แต่โดย
หลักแล้วหน้าที่ของเคาน์ตี้ได้แก่ งานด้านการรักษาความปลอดภัยแก่สาธารณชน การจัดการเลือกตั้ง การ
กำจัดข ยะ สาธารณสุข ห้องสมุด การจดั ว ทิ ยาลัยเทคนิค วิทยาลัยช มุ ชน การคุม้ ครองสภาวะแวดล้อม เป็นต้น
เคาน์ตี้ต ่างๆ จะมกี ารจัดอ งค์กรที่แ ตกต่างหลากหลาย และมีชื่อเรียกทีแ่ ตกต่างกัน เช่น คณะ
กรรมการเคาน์ตี้ (County Commissioner) คณะผูบ้ ริหารเคาน์ตี้ (County Board) หรือต ุลาการ (Judges)
ซึ่งคณะกรรมการเหล่านี้จะมีจำนวนสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง 3-5 คน นอกจากนั้นยังมีเจ้าหน้าที่ของ
เคาน์ตี้ เช่น เจ้าหน้าที่ปกครอง ทนายความของเคาน์ตี้ ผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น ซึ่งก็มาจากการเลือกตั้ง
แยกต่างหากจากสมาชิกสภาเคาน์ตี้
2) มิวนิซิปอล (Municipal) Municipal หรือที่มักเรียกว่า ซิตี้ ซิตี้ต่างจากเคาน์ตี้ในแง่ของ
กำเนิดและภารกิจหน้าที่ ซิตี้เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นปฐมภูมิในสังคมส่วนใหญ่ ซิตี้มีสถานะทาง
กฎหมายดำเนินงานภายใต้กฎหมายที่ออกโดยมลรัฐ ซิตี้เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่ตั้งขึ้นมามีภาระ
หน้าที่หลายอย่าง (General Purpose) แต่ซิตี้ม ีอำนาจในการตัดสินใจมากกว่า ซิตี้เป็นน ิติบุคคลสามารถถือ
ครองทรัพย์สนิ ขายทรัพย์สนิ ยืน่ ฟ อ้ งและถกู ฟ อ้ ง กูย้ มื เงินห รือใ ห้ก ยู้ มื เงิน หรือท ำสญ
ั ญาหรือร ว่ มทำธรุ กิจไ ด้
โครงสร้างและอำนาจหน้าทีข่ องซิตี้จ ะถูกก ำหนดไว้ใ นกฎบัตร (Charter) ซึ่งต ราขึ้นโ ดยมลรัฐ
กฎบัตรนี้มลรัฐจะตราขึ้นมาเพื่อใช้กับแต่ละซิตี้ กฎบัตรจะกำหนดว่าซิตี้จะสามารถทำอะไรได้บ้าง หรือห้าม
ทำอะไรบ้าง
รูปแ บบโครงสร้างของซิตี้มรี ูปแบบที่หลากหลาย แต่อาจสรุปไ ด้ว่ารูปแบบโครงสร้างที่ใช้ในซิตี้
ได้แก่ รูปแบบนายกเทศมนตรี-สภา (Mayor-Council) รูปแบบคณะกรรมการ (Commission) รูปแบบ
สภา-ผู้จัดการ (Council-Manager) และรูปแบบที่ประชุมเมือง (Town Meeting) หรือรูปแบบที่ประชุม
เมืองแบบตัวแทน (Representative town meeting) ซึ่งเกินกว่าครึ่งของซิตี้ในอเมริกาใช้โครงสร้างแบบ
นายกเทศมนตรี-สภา รองลงมาคือรูปแบบสภา-ผู้จ ัดการ
3) ทาวน์และทาวน์ชิพ (Town and Township)
(1) ทาวน์ เป็นหน่วยย่อยของเคาห์ซิตี้ และเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นประเภทมี
หลายหน้าที่
(2) ทาวน์ชิพ มีภารกิจหน้าที่คล้ายๆ เคาน์ตี้ ซึ่งในเคาน์ตี้หนึ่งๆ จะมีทาวน์ช ิพประมาณ
10-20 แห่ง ทาวน์ชิพไ ม่ไ ด้ม อี ยูท่ ุกม ลรัฐห รือไ ม่ไ ด้ม อี ยูท่ ุกพ ื้นทีข่ องมลรัฐ จะพบประมาณครึ่งห นึ่งข องมลรัฐ
ในอเมริกาทาวน์ชิพเป็นหน่วยย่อยของเคาน์ตี้และทำหน้าที่หลายอย่างแทนเคาน์ตี้ในระดับรากหญ้า เช่น
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การเลือกตั้ง การบำรุงร ักษาถนน เก็บภ าษี ดับเพลิง รักษาความสงบ ทาวน์ช ิพใ ห้ม กี ฎหมายรองรับอ ำนาจและ
ความเป็นอ ิสระโครงสร้างของทาวน์ช ิพใ ช้โ ครงสร้างแบบคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งข องประชาชน ซึ่ง
อาจจะมีเจ้าหน้าที่บางส่วนมาจากการเลือกตั้งแ ยกต่างหาก
4) เขตพิเศษ (Special District) เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่ตั้งข ึ้นมาให้มีหน้าที่ใดหน้าที่
หนึ่งห รือส องสามหน้าที่โ ดยเฉพาะ (Special Purpose) และยังถ ูกส ร้างขึ้นม าทำงาน หรือบ ริการที่ห น่วยการ
ปกครองอื่นให้ทำหรือทำไม่ไ ด้ เขตพิเศษเกือบทั้งหมดบริหารงานโดยคณะกรรมการ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการ
เลือกตงั้ ข องประชาชน นอกจากนนั้ ม าจากการแต่งต งั้ ข องเคาน์ตี้ ซิตี้ หรือม ลรัฐ เช่น เขตพเิ ศษปอ้ งกันอ คั คีภ ยั
เขตพิเศษจัดหาน้ำ เป็นต้น
5) เขตโรงเรียน (School District) เป็นเขตพิเศษประเภทหนึ่งที่มีหน้าที่เดียว เขตโรงเรียน
บริหารโดยคณะกรรมการซึ่งม ีจ ำนวน 5-7 คน ซึ่งม าจากการเลือกตั้ง คณะกรรมการมีหน้าท ี่ท ี่จ ัดท ำนโยบาย
ต่างๆ ของเขตโรงเรียน
เนื่องจากความหลากหลายในการออกกฎหมายทีแ่ ตกต่างกันใ นแต่ละมลรัฐ ดังน ั้นก ารจัดการ
ศึกษาในอเมริกาจึงม ีความแตกต่างและหลากหลาย
1. อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนอื่นคงต้องอธิบายอำนาของส่วนกลาง และ
มลรัฐก่อนว่าอะไรบ้าง
สำหรับส่วนกลางมีอำนาจหน้าที่ดังต ่อไปนี้
1) ผลิตธ นบัตรและเหรียญ
2) ดำเนินนโยบายระหว่างประเทศ
3) ออกกฎพาณิชย์ท ี่ใช้ระหว่างประเทศและระหว่างมลรัฐ
4) จัดเตรียมกำลังท หารและกองทัพเรือ
5) ประกาศสงคราม
6) จัดต ั้งศาลที่ต่ำกว่าให้เป็นศาลสูง
7) ออกกฎหมายที่จำเป็นเพื่อรองรับหน้าที่ที่กล่าวมา
ส่วนมลรัฐมีอ ำนาจดังนี้
1) จัดต ั้งรัฐบาลท้องถิ่น
2) ออกกฎหมายพาณิชย์ที่ใ ช้ในมลรัฐ
3) ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง
4) อนุมัติการแก้ไขรัฐธรรมนูญข องสหพันธ์
5) ออกกฎหรือม าตรการในเรื่องสาธารณสุข ความปลอดภัยและศีลธรรม
6) ใช้อ ำนาจตามรัฐธรรมนูญส หพันธ์
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อำนาจของส่วนกลางและมลรัฐจ ะเป็นเรื่องทีเ่กี่ยวกับภ ารกิจโ ดยรวมเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญ ดังนั้น
ภารกิจในการจัดบริหารสาธารณะส่วนใหญ่ที่ใกล้ชิดประชาชนให้อยู่ในการจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลากหลาย เช่น บริการด้านการป้องกันอัคคีภัย การ
รักษาความสงบเรียบร้อย การจัดการศึกษา การสาธารณสุข สวนสาธารณะ การควบคุมการจอดรถ การ
จัดการผังเมือง เป็นต้น
2. 	 ความสัมพันธ์ร ะหว่างรัฐก ับอ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกามีก าร
จัดการปกครองออกเป็น 3 ระดับ และเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองทั้ง 3 ระดับจะพบว่า
ไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาดได้ อย่างไรก็ตามในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองใน
ระดับต ่างๆ จะพบมีลักษณะและรูปแบบของความสัมพันธ์ดังนี้
(1) การให้เงินอ ดุ หนุน ความสมั พันธ์ข ององค์กรปกครองตา่ งๆ ในสหรัฐอเมริกาสว่ นหนึง่ เกิด
จากการให้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในโครงการต่างๆ แต่การปฏิบัติงานหรือการจัดทำภารกิจต่างๆ เป็นหน้าที่
ของมลรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งองค์กรเอกชนอื่นๆ ด้วย ความสัมพันธ์ดังกล่าวส่งผลให้
รัฐบาลกลางสามารถกำหนดนโยบายสาธารณะของมลรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด้วย
(2) การออกคำสั่ง (Mandate) และ Preemption คำสั่งจากรัฐบาลกลางนั้นมลรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเลี่ยงได้ เพราะส่วนกลางสามารถใช้กลไกทางศาลบีบใ ห้ปฏิบัติตามได้
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างมลรัฐและท้องถิ่นนั้น มลรัฐสามารถบังคับให้ท้องถิ่นปฏิบัติตาม
นโยบายที่ม ลรัฐต ้องการ โดยผ่านการให้เงินอ ุดหนุนแ ละคำสั่ง นอกจากนั้นม ลรัฐย ังค วบคุมท ้องถิ่นไ ด้ห ลาย
ทาง เช่น การให้สภานิติบัญญัติของมลรัฐออกกฎหมาย ควบคุมอัตราภาษีของท้องถิ่น การควบคุมโดยฝ่าย
ตุลาการของมลรัฐซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินข้อขัดแย้งในปัญหาระหว่างท้องถิ่นและมลรัฐ ท้องถิ่นกับเอกชน
หรือท ้องถิ่นด ้วยกันเอง นอกจากนตี้ ุลาการยังท ำหน้าทีต่ รวจสอบท้องถิ่นว ่าใ ช้อ ำนาจหน้าทีเ่กินก ว่าท ีก่ ฎหมาย
กำหนดหรือไม่ นอกจากยังมีการควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ของมลรัฐ ซึ่งเป็นไปในลักษณะที่หน่วยงานของมลรัฐ
แต่ละหน่วยงานจะเป็นผู้ดูแลเรื่องเฉพาะที่เกี่ยวกับหน่วยงานของตน เช่น หน่วยการศึกษาของมลรัฐจะเป็น
ผู้ดูแลเกี่ยวกับการศึกษาของท้องถิ่น เช่น กำหนดมาตรฐานครู มาตรฐานหนังสือหรือหลักสูตร เป็นต้น การ
ควบคุมด ้านการเงิน รัฐบาลมลรัฐจ ะเป็นผ ู้ใ ห้การสนับสนุนห รือช ่วยเหลือท างการเงินแ ก่ท ้องถิ่นใ นลักษณะที่
เรียกว่าเงินอ ุดหนุน ซึ่งจ ะนำไปใช้จ ่ายเกี่ยวกับก ารศึกษา การสาธารณสุข การประชาสงเคราะห์ การสร้างถนน
ต่างๆ นอกจากนเี้ งินอ ดุ หนุนจ ากรฐั บาลกลางบางประเภททใี่ ห้แ ก่ท อ้ งถิน่ จ ะตอ้ งได้ร บั คำปรึกษาจากมลรัฐก อ่ น
เช่น การสร้างสนามบิน และการสร้างที่อ ยู่อ าศัย เป็นต้น การควบคุมโดยรัฐธรรมนูญของมลรัฐ รัฐธรรมนูญ
ของมลรัฐจ ะกำหนดโครงสร้าง ตลอดจนอำนาจหน้าทีต่ ่างๆ ของท้องถิ่น นอกจากนีก้ ฎหมายของท้องถิ่นต ้อง
ไม่ข ัดก ับรัฐธรรมนูญหรือก ฎหมายของมลรัฐอีกด้วย
(โปรดอ่านเนื้อหาสาระโดยละเอียดในกฎหมายการปกครองท้องถิ่น โดยสมคิด เลิศไพฑูรย์
การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ โดย นิยม รัฐอ มฤต พรชัย เทพปัญญา)

5-37
กิจกรรม 5.2.2
จงอธิบายลักษณะการปกครองท้องถิ่นในประเทศที่เป็นสหพันธรัฐ

บันทึกคำตอบกิจกรรม 5.2.2
												
												
						

						
												
												
(โปรดตรวจคำตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยที่ 5 ตอนที่ 5.2 กิจกรรม 5.2.2)
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ตอนที่ 5.3

ลักษณะการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย
โปรดอ่านแผนการสอนประจำตอนที่ 5.3 แล้วจ ึงศึกษาสาระสังเขป พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง

แนวคิด

เรื่องที่ 5.3.1 พัฒนาการการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย
เรื่องที่ 5.3.2 การปกครองท้องถิ่นต ามรัฐธรรมนูญแ ห่งร าชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550)

1. พ ัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทย อาจแบ่งได้เป็น 2 ช่วง คือ ก่อนการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 และหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 อย่างไรก็ตาม
รูปแบบทางราชการส่วนท้องถิ่นของไทยที่พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน ล้วนแต่เกิดขึ้นหลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ทั้งสิ้น
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) ได้บัญญัติหลักการสำคัญหลาย
การ เพื่อผ ลักด ันใ ห้การปกครองท้องถิ่นก ้าวหน้าย ิ่งข ึ้นต ามเจตนาของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

วัตถุประสงค์

เมื่อศึกษาตอนที่ 5.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายและวิเคราะห์พัฒนาการการปกครองท้องถิ่นไทยได้
2. อธิบายและวเิ คราะห์ผ ลกระทบของรฐั ธรรมนูญแ ห่งร าชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550)
ต่อการปกครองท้องถิ่นไทยได้
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เรื่องที่ 5.3.1 พัฒนาการการปกครองท้องถิ่นไทย
สาระสังเขป
1. 	การปกครองท้องถิ่นไทยก่อน พ.ศ. 2475

ประเทศไทยมพี ัฒนาการเกี่ยวกับร ะบบการปกครองมาตามลำดับใ นสมัยก ่อนกรุงส ุโขทัยม หี ลักฐ าน
อ้างอิงจ ากพงศาวดารว่า การปกครองของไทยแต่ม ลี ักษณะการรวมกลุ่มเป็นห มูเ่หล่าห รือช ุมชนมหี ัวหน้าเป็น
ผู้ป กครองดูแลให้ค วามคุ้มก ันภ ยันตรายแก่ผ ู้ใ ต้ป กครอง ต่อม าในสมัยน ่านเจ้าไ ด้ม กี ารแบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในส่วนกลางมีผู้ปกครองบังคับบัญชาตามลำดับ ส่วนการปกครองใน
ภูมิภาคมีก ารแบ่งเขตการปกครองออกเป็นม ณฑล แต่ละมณฑลมีเมืองเอก โท ตรี จัตวา แต่ละเมืองแบ่งเป็น
แขวง แต่ละแขวงแบ่งเป็นแคว้น และแต่ละแคว้นแบ่งเป็นห มู่บ้าน โดยแต่ละหน่วยการปกครองจะมีหัวหน้า
ปกครองลดหลั่นกันไป
ต่อมาในสมัยกรุงสุโขทัยมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็นชั้นๆ ได้แก่ ราชธานี หัวเมืองชั้นใน
หัวเมืองชั้นนอก และหัวเมืองประเทศราช
ส่วนในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการจัดการปกครองใกล้เคียงกับสมัยกรุงสุโขทัย มีเมืองราชธานี เมือง
ลูกหลวง เมืองชั้นนอก ซึ่งแ บ่งเป็นเมืองชั้นเอก โท ตรี จัตวา และเมืองประเทศราช มีผู้ปกครองเมือง ต่างๆ
ตามแบบสุโขทัย เว้นแต่การปกครองเมืองราชธานีได้มีการจัดการปกครองแบบจตุสดมภ์ ต่อมาในสมัย
พระบรมโตรโลกนาถ มีการปรับปรุงการจัดระเบียบการปกครองโดยขยายราชธานีออกไป ยกเลิกเมือง
ลูกหลวงทั้งส ีด่ ้านจัดใ ห้เป็นห ัวเมืองจัตวาทั้งหมด รวมอำนาจการปกครองไว้ท ีส่ ่วนกลางให้ม ากที่สุด โดยพระ
มหากษัตริยท์ รงอำนาจการปกครองราชธานีด ้วยพระองค์เอง และมเีสนาบดีเป็นผ ูร้ ่วมปกครองบริหารราชธานี
ส่วนหัวเมืองชั้นในหรือเมืองจัตวามีก ารจัดแบ่งเขตการปกครองเป็นแขวง ในแขวงแบ่งเป็นตำบล ตำบลแบ่ง
เป็นหมู่บ้าน พระมหากษัตริย์จ ะแต่งต ั้ง “ผู้ร ั้ง” เป็นผู้ปกครองดูแลเมือง ผู้รั้งดำรงตำแหน่งค ราวละ 3 ปี และ
ผู้ร ั้งแ ต่งต ั้งห มื่นแ ขวง เป็นผ ู้ป กครองแขวง กำนันเป็นผ ู้ป กครองตำบล และผู้ใหญ่บ ้านเป็นผ ู้ป กครองหมู่บ้าน
สำหรับห ัวเมืองชั้นน อกได้ม ีก ารจัดแ บ่งเขตปกครองเป็นเมืองชั้นเอก โท ตรี จัตวา ตามขนาดและความสำคัญ
ของเมือง โดยแต่ละเมืองแบ่งเขตการปกครองออกเป็นแขวง ตำบล และหมู่เช่นเดียวกับห ัวเมืองชั้นใน
ในสมัยกรุงธนบุรีการจัดระเบียบการปกครองเป็นเช่นแบบในสมัยอยุธยา รวมตลอดจนถึงสมัย
กรุงร ัตนโกสินทร์ต อนต้น ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไ ด้มีการปฏิรูปการเมืองและ
การบริหารราชการแผ่นดิน โดยพระองค์ทรงจัดร ะเบียบการปกครองแบบรวมศูนย์อ ำนาจมีก ารยกเลิกระบบ
จตุสดมภ์ จัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม ในส่วนภูมิภาคให้ทรงยกเลิกการปกครองแบบ “ผู้รั้ง” มาเป็นการจัด
ระเบียบการปกครองแบบเทศาภิบาล มีข้าหลวงเทศาภิบาลหรือสมุหเทศาภิบาล ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของ
ส่วนกลางควบคุมการบริหารราชการต่างๆ ในหัวเมือง ซึ่งในแต่ละหัวเมืองยังคงมีการแบ่งเขตการปกครอง
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เป็นห มู่บ้าน ตำบล อำเภอ มีผ ู้ใหญ่บ ้านเป็นผ ู้ป กครองหมู่บ้าน กำนันเป็นผ ู้ป กครองตำบล และกรมการอำเภอ
เป็นผ ู้ป กครองอำเภอ ต่อม าพระบาทสมเด็จพ ระจุลจอมเกล้าเจ้าอ ยู่ห ัวไ ด้ป ระกาศใช้พ ระราชบัญญัติล ักษณะ
ปกครองท้องที่ ร.ศ. 116 ขึ้น ซึ่งถือเป็นกฎหมายปกครองท้องที่ฉบับแรกของไทยที่ได้มีการจัดรูปแบบการ
ปกครองท้องที่อย่างชัดเจน และยังคงยึดถือเป็นหลักในการปกครองท้องที่ดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 ที่ยังค งใช้อยู่ในปัจจุบัน
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพขึ้น
ภายในบริเวณตั้งแต่ปากคลองบางลำภูจนถึงปากคลองโอ่งอ่าง และได้มีพระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพ
ร.ศ. 116 ออกใช้บังคับ โดยให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจำกัดขยะมูลฝอย จัดให้มีส้วมสำหรับประชาชน
โดยทั่วไป ควบคุมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งยักย้ายสิ่งโสโครก และสิ่งก่อสร้างความรำคาญแก่ประชาชน
ต่อท รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย กเขตท่าฉ ลอมขึ้นเป็นส ุขาภิบาลมกี ารตราพระราชบัญญัตจิ ัดการสุขาภิบาล
ท่าฉลอม ร.ศ. 124 ขึ้น มีหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซมถนน จุดโคมไฟ รักษาความสะอาด และกิจการอื่น อัน
เป็นประโยชน์แก่ราษฎรในท้องถิ่น
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการจัดการปกครองแบบสุขาภิบาลที่
ตำบลท่าฉลอมเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่น จึงทรงพระราชดำริให้ขยายกิจการสุขาภิบาลออกไปให้แพร่หลาย
ยังท้องถิ่นอื่นๆ โดยทรงโปรดให้มีการตราพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมือง ร.ศ. 127 (พ.ศ.
2451) ขึ้น กำหนดให้มีสุขาภิบาล 2 ประเภท คือ สุขาภิบาลที่จัดตั้งในท้องที่ที่เป็นเมือง และที่มีความเจริญ
รองลงมาเรียกว่า สุขาภิบาลตำบล
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงตราพระราชบัญญัติการจัดการบำรุง
สถานที่ชายทะเลทิศตะวันตก ขึ้นใช้บังคับในเขตตำบลบ้านชะอำไปจนถึงหัวหิน ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
กำหนดให้ม กี ารจัดต ั้งส ภาจัดการบำรุงส ถานทชี่ ายทะเลให้ม ฐี านะเป็นน ิติบุคคลมีหน้าท จี่ ัดท ำบริการสาธารณะ
เช่น ทำถนน จัดใ ห้ม ปี ระปา ไฟฟ้า การสาธารณะสุขใ นเขตชายทะเลตะวันต ก การจัดการบำรุงส ถานทีช่ ายทะเล
ตะวันต กถือไ ด้ว ่าเป็นการทดลองการปกครองในรูปแ บบของเทศบาลเป็นค รั้งแ รก แต่ก ารดำเนินง านไม่ไ ด้ผ ล
มากนักต่อมาจึงได้เลิกไป

2. 	การปกครองท้องถิ่นไทยหลัง พ.ศ. 2475

จนกระทั่ง พ.ศ. 2475 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองแนวคิดการกระจายอำนาจการปกครอง
ไปสู่ประชาชนตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยก็มีความสำคัญมากขึ้น การปกครองท้องถิ่นใน
ประเทศโดยมีพัฒนาการเริ่มต้นมาจากการจัดตั้งองค์กรปกครองอย่างแท้จริง ส่วนท้องถิ่นเป็นครั้งแรก
ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 จัดทำภารกิจต่างๆ ในเขตเทศบาลด้วยงบประมาณของ
เทศบาลเอง แต่พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ถูกยกเลิกในเวลาต่อมาจากนั้นได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2481 จนกระทั่งในปี 2486 ได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว โดยพระราชบัญญัติ
เทศบาลพุทธศักราช 2486 ต่อมามีการยกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2486 และประกาศใช้
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งยังคงใช้มาจนถึงทุกวันนี้ โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้ง ต่อมา
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ในสมัยรัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการทบทวนและนำการปกครองท้องถิ่น
รูปแบบสุขาภิบาลในสมัยรัชกาลที่ 5 กลับมาใช้ในการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอีกครั้ง โดยการตราพระราช-
บัญญัตสิ ุขาภิบาล พ.ศ. 2495 ต่อม ามกี ารแก้ไขเพิ่มเติมพ ระราชบัญญัตสิ ุขาภิบาลอีกค รั้ง จนกระทั่งใ นปี พ.ศ.
2542 ได้ม กี ารประกาศใช้พ ระราชบัญญัตเิปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ได้ย กฐานะ
สุขาภิบาลทมี่ อี ยูเ่ดิมเป็นเทศบาลตำบล เหตุผลในการตรากฎหมายฉบับน ี้ คือ การทีพ่ ระราชบัญญัตสิ ุขาภิบาล
พ.ศ. 2495 ที่กำหนดให้สุขาภิบาลมีองค์กรเดียวคือ คณะกรรมการสุขาภิบาล ทำหน้าที่เป็นคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น และสภาท้องถิ่นน ั้นขัดต่อมาตรา 285 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งร าชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540)
ดังนั้นนับแ ต่ พ.ศ. 2542 เป็นต้นมาประเทศไทยจึงไม่มีการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาลอีกต่อไป
ปัจจุบันเทศบาลของไทยแบ่งอ อกเป็น 3 ประเภท คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล
ตามเกณฑ์รายได้แ ละประชากรในพื้นที่ โครงสร้างแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ สภาเทศบาลเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ และ
คณะเทศมนตรีเป็นฝ่ายบริหาร
1) สภาเทศบาล  เป็นฝ า่ ยทคี่ อยควบคุมแ ละตรวจสอบฝา่ ยบริหาร สภาเทศบาลประกอบดว้ ยสมาชิก
ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ซึ่งอยู่ในวาระคราวละ 4 ปี จำนวนของสมาชิกสภาเทศบาลจะขึ้น
อยู่กับประเภทของเทศบาล
2) คณะเทศมนตรี ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี 1 คน มาจากสมาชิกสภาเทศบาล ตามความ
เห็นชอบของสภาเทศบาล และเทศมนตรีอื่นๆ ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 (รวมทั้งท ี่ได้แก้ไขเพิ่มเติม จนถึง พ.ศ. 2542)
ต่อม าพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท ี่ 11) พ.ศ. 2543 ได้ก ำหนดโครงสร้าง
เทศบาลให้ม ีองค์ป ระกอบดังนี้
(1) สำหรับเทศบาลเมืองและเทศบาลนครให้เปลี่ยนมาใช้รูปแบบนายกเทศมนตรี คือให้
เทศบาลนั้นมีนายกเทศมนตรี 1 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี
นอกจากนี้นายกเทศมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือ
ในการบริหารราชการตามที่น ายกเทศมนตรีมอบหมาย
อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงมาใช้ร ูปแ บบนายกเทศมนตรีนั้นป ระชาชนในเขตเทศบาลต้อง
ออกเสียงแสดงประชามติให้การบริหารในเขตเทศบาลใช้รูปแบบนายกเทศมนตรีด ้วย
(2) ส่วนเทศบาลตำบล ให้ม ีท างเลือกว่า เทศบาลตำบลแห่งใ ดจะมีก ารบริหารในรูปแ บบคณะ
เทศมนตรีห รือนายกเทศมนตรีให้เป็นไปตามเสียงประชามติข องประชาชนในเขตเทศบาลนั้นๆ
อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับนี้ได้ระบุว่าวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เป็นต้น
ไป เทศบาลทุกแ ห่งจ ะต้องเปลี่ยนมาใช้โ ครงสร้างตามรูปแ บบนายกเทศมนตรี หรือถ ้าจ ะคงโครงสร้างตามรูป
แบบคณะเทศมนตรี ให้เป็นไปตามเจตนารมย์ข องประชาชนโดยการแสดงประชามติ
ส่วนรูปแบบการปกครองประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ปรากฏขึ้นครั้งแรกใน พ.ศ.
2477 โดยปรากฏมีการจัดตั้งสภาจังหวัดขึ้น ซึ่งสภาจังหวัดนี้เป็นการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
เทศบาล พ.ศ. 2476 ซึ่งกำหนดให้สภาจังหวัดทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับ
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งบประมาณทีต่ ั้งท างจังหวัด ตลอดจนการแบ่งส รรเงินอ ุดหนุนข องรัฐบาลระหว่างเทศบาลในจังหวัด ต่อม าได้
มีพ ระราชบัญญัตสิ ภาจังหวัด พ.ศ. 2481 ให้ส ภาจังหวัดแ ยกออกจากกฎหมายเทศบาลทำหน้าทีเ่ป็นท ีป่ รึกษา
คณะกรรมการจังหวัด จากนั้นใ นปี พ.ศ. 2498 จึงม กี ารจัดต ั้งอ งค์การบริหารส่วนจังหวัดต ามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ใช้ตลอดมาจนมีการปรับโครงสร้างตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540)
การจัดโครงสร้างภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจงั หวัด พ.ศ. 2540 และฉบับแ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับท ี่ 2) พ.ศ. 2542 ได้จ ดั แ บ่งก ารบริหารงานออกเป็น 2 ส่วน
คือ สภาจังหวัด ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร
(1) สภาองค์การบริหารสว่ นจงั หวัด ประกอบดว้ ยสมาชิกม าจากการเลือกตัง้ โ ดยตรงของราษฎรและ
มีว าระคราวละ 4 ปี สำหรับจ ำนวนสมาชิกส ภาจังหวัดใ ห้เป็นไ ปตามเกณฑ์จ ำนวนราษฎรของแต่ละจังหวัดต าม
หลักฐานทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง
นอกจากนี้สภาจังหวัดย ังม ีอำนาจในการแต่งตั้งสมาชิกสภาจังหวัดเป็นคณะกรรมการสำคัญ และมี
อำนาจเลือกบุคคลซึ่งใ ห้ไ ด้เป็นส มาชิกส ภาจังหวัดร ่วมเป็นค ณะกรรมการวิสามัญเพื่อก ระทำการหรือพ ิจารณา
สอบสวนเรื่องใดๆ อันอ ยู่ในงานของสภาจังหวัด
(2) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาจากการเลือกของสภาจังหวัดโดยสภาจังหวัดเลือกจาก
สมาชิกสภาจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจาก
สมาชิกส ภาจังหวัด นอกจากนั้นฝ ่ายบริหารยังป ระกอบด้วยเจ้าห น้าท ีอ่ ื่นๆ ซึ่งไ ด้แก่ข ้าราชการส่วนจังหวัดท รี่ ับ
เงินเดือนจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยข้าราชการส่วนจังหวัดน ี้ม ีน ายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นผ ู้บ ังคับบ ัญชาสูงสุด และมีร องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก ับป ลัดอ งค์การบริหารส่วน
จังหวัด เป็นผ ู้บังคับบัญชารองลงมา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2499 ได้มีการกำหนดเพิ่มเติม
การปกครองท้องถิ่นร ูปแ บบองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นอ ีกร ูปแ บบหนึ่ง โดยมแี นวคิดจ ากการทีก่ ารปกครอง
ท้องที่ตำบล หมู่บ้านที่ยังให้มีลักษณะเป็นชุมชนที่มีความเจริญพอจะยกระดับขึ้นเป็นการปกครองท้องถิ่น
ในรูปแบบเทศบาลหรือสุขาภิบาล เพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีคำสั่งที่
222/2499 ได้จ ัดตั้งสภาตำบลขึ้น
ต่อมาได้ม ีก ารตราพระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการตำบล พ.ศ. 2499 ขึ้น มีการจัดตั้งหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นเรียกว่า องค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ในปี พ.ศ. 2509 ได้มีการจัดรูปแบบการบริหารงานในตำบลใหม่ โดยมีการปรับสภาตำบลเปลี่ยน
เป็นร ูปแบบบริหารในรูปคณะกรรมการเรียกว่า คณะกรรมการสภาตำบล
ในปี พ.ศ. 2519 ได้ม กี ารออกประกาศคณะปฏิวตั ฉิ บับท ี่ 326 ลงวนั ท ี่ 13 ธันวาคม 2515 ยกเลิกห น่วย
การปกครองแบบองค์การบริหารส่วนตำบลและสภาตำบลเดิมเปลี่ยนเป็น “สภาตำบล” มีค ณะกรรมการสภา
ตำบลทีม่ กี ำนันเป็นป ระธาน มีผ ู้ใหญ่บ ้านแพทย์ป ระจำตำบล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒทิ ี่มาจากการเลือกตั้ง
ของราษฎรหมู่บ้านละ 1 คน เป็นกรรมการ
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ในปี พ.ศ. 2537 ได้มีก ารยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 และ
ตราพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ขึ้นใช้บังคับ และยังคงใช้มาจนถึง
ปัจจุบัน
มีโครงสร้างแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่าย
บริหารคือ คณะกรรมการบริหารส่วนตำบล
1) สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกห มู่บ้านละ 2 คน องค์การบริหารส่วน
ตำบลใดมี 1 หมู่บ้าน ให้ม ีสมาชิก 6 คน และองค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 2 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกหมู่บ้าน
ละ 3 คน มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี
2) คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร
1 คน และกรรมการบริหาร 2 คน โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผ ู้เลือกจากสมาชิกส ภาแล้วเสนอให้
นายอำเภอแต่งต ั้งใ นส่วนของการปกครองท้องถิ่นร ูปแ บบพิเศษนั้น ปัจจุบันม อี ยู่ 2 แบบคือ กรุงเทพมหานคร
และเมืองพัทยา โดยเป็นการจัดการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษแตกต่างจากการองค์กรปกครองท้องถิ่น
รูปแบบอื่นๆ ที่ไ ด้กล่าวมาแล้ว
การจัดการปกครองท้องถิ่นก รุงเทพมหานครนั้น แต่เดิมจ ัดต ั้งเป็นเทศบาลนครกรุงเทพ และ
เทศบาลนครธนบุรีต ามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2476
ต่อม าในปี พ.ศ. 2514 ได้ม กี ารประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับท ี่ 24 ลงวนั ท ี่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2514
รวมจังหวัดพ ระนคร และจังหวัดธ นบุรีเป็นจ ังหวัดเดียวกัน เรียกว่า จังหวัดน ครหลวงกรุงเทพธนบุรี และได้
มีป ระกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท ี่ 25 ลงวันท ี่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ให้ร วมเทศบาลกรุงเทพธนบุรเีป็นผ ู้รับ
ผิดช อบทั้งใ นราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น โดยในส่วนท้องถิ่นท ีเ่ป็นเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรี
ให้ผ ู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายกเทศมนตรีนครหลวงกรุงเทพธนบุรีอีกตำแหน่งด ้วย
ในปี พ.ศ. 2515 ได้มีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515
ปรับปรุงการจัดการปกครองจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเป็น “กรุงเทพมหานคร” จัดการปกครอง
แบบราชการส่วนภูมิภาคกึ่งท้องถิ่น มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร และมีสภา
กรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกตั้งของราษฎรในกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการบริหาร
ราชการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และยกเลิกเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรี
ในปี พ.ศ. 2518 ได้มีการยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 335 และประกาศใช้พระราช-
บัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้เปลี่ยนฐานะของ
กรุงเทพมหานครให้เป็นการปกครองท้องถิ่นอย่างเดียว กรุงเทพฯ ให้มีฐานะเป็นจังหวัดซึ่งเป็นราชการ
ส่วนภูมิภาคซ้อนอยู่เช่น จังหวัดอื่นๆ ต่อไป และกำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะผู้บริหาร ได้แก่ ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และรองผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมกับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ใน พ.ศ. 2528 ได้ม ีการยกเลิกพ ระราชบัญญัติร ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
2518 และประกาศใช้พ ระราชบัญญัติร ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ซึ่งเป็นก ฎหมายที่
ใช้บังคับอยู่จนปัจจุบัน
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โครงสร้างภายในกรุงเทพมหานครแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
(1) สภากรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และอยู่ใ นตำแหน่งคราวละ 4 ปี
(2) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร ที่มาจากเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี มีรองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครไม่เกิน 4 คน และมีป ลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
นอกจากการบริหารระดับบ นแล้ว กรุงเทพมหานครยงั แ บ่งก ารปกครองออกเป็นเขตยอ่ ย
อีก 50 เขต แต่ละเขตจะมฐี านะคล้ายการปกครองระดับอ ำเภอ และในแต่ละเขตจะจัดแ บ่งอ งค์กรภายในออก
เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยสำนักงานเขต และสภาเขต
(2.1) สภาเขต เป็นองค์กรที่ประชุมของเขตประกอบด้วยสมาชิกสภาเขต (ส.ข.)
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโ ดยตรงของประชาชนอยู่ใ นตำแหน่งค ราวละ 4 ปี
(2.2) สำนักงานเขต เป็นห น่วยรบั น โยบายมาปฏิบตั ใิ ห้เกิดผ ลโดยตรงตอ่ ป ระชาชน 
ในกรุงเทพมหานครในด้านงานบริการ
ส่วนเมืองพัทยาเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยยกเลิกสุขาภิบาล
นาเกลือจ ัดต ั้งเมืองพัทยานั้น และตราพระราชบัญญัติร ะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 กำหนด
ให้มีการปกครองท้องถิ่นท ี่มีผ ู้บ ริหารเป็นผู้จ ัดการนครตามระบบ Couneil Manager Plan ต่อมาได้มีการ
ปรับปรุงโครงสร้างตามรัฐธรรมนูญแห่งร าชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540)
เป็นห น่วยการปกครองท้องถิ่นร ูปแ บบพิเศษ โครงสร้างภายในแบ่งอ อกเป็น 2 ส่วน คือ
(1) สภาเมืองพัทยา เป็นฝ่ายนิติบัญญัติประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือก
ตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งใ นเขตเมืองพัทยา จำนวน 24 คน อยู่ในวาระคราวละ 4 ปี นอกจากยังมีปลัด
เมืองพัทยาทำหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและจัดประชุม และงานอื่นตาม
ที่สภาเมืองพัทยามอบหมาย
(2) นายกเมืองพัทยา มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
เขตเมืองพัทยา ดำรงตำแหน่งค ราวละ 4 ปี และสามารถแต่งตั้งรองนายกเมืองพัทยาได้ไม่เกิน 4 คน
(โปรดอา่ นเนือ้ หาสาระโดยละเอียดในหนังสือก ฎหมายปกครองทอ้ งถิน่ โดยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย์ การปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยนันทวัฒน์
บรมานันท์ การปกครองท้องถิ่นไทย โดยชูวงศ์ ฉายะบุตร)
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กิจกรรม 5.3.1
ปัจจุบันการปกครองท้องถิ่นข องประเทศไทยมีรูปแบบใดบ้าง

บันทึกคำตอบกิจกรรม 5.3.1
												
												
					

							
												
(โปรดตรวจคำตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยที่ 5 ตอนที่ 5.3 กิจกรรม 5.3.1)
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เรื่องที่ 5.3.2 	การปกครองท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550)
สาระสังเขป

ในการศึกษาเกี่ยวกับหัวเรื่องนี้จำเป็นต้องศึกษาย้อนไปถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พุทธศักราช 2540) ด้วย เพราะรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้วางหลักเกณฑ์ใหม่สำหรับการปกครองท้องถิ่น
ของไทย และเมื่อรัฐธรรมนูญป ระกาศใช้บ ังคับก ็ได้มีก ารปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับก ารปกครอง
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ รวมทั้งมีการตรากฎหมายขึ้นมาใหม่หลายฉบับเพื่อให้เป็นไปตามที่
รัฐธรรมนูญกำหนดโดยเฉพาะพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำบริหารสาธารณะระหว่างรัฐ
กับอ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ้วยกันเอง รวมทั้งม ีก ารกำหนดให้
มีก ารจัดสรรรายได้ใ ห้แ ก่อ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใ ห้เหมาะสมกับภ ารกิจท ี่ไ ด้ร ับม อบหมาย นอกจากยังม ี
พระราชบัญญัติร ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว ่าด ้วยการลงคะแนนเสียง
เพื่อถอดถอนสมาชิกส ภาท้องถิ่นหรือผู้บ ริหาร พ.ศ. 2542 เป็นต้น
ต่อม าคณะรฐั ประหารได้ป ระกาศยกเลิกก ารใช้บ งั คับร ฐั ธรรมนูญแ ห่งร าชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช
2540) และได้จัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญและได้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 24
สิงหาคม พ.ศ. 2550 รัฐธรรมนูญแ ห่งร าชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) ได้ใ ห้ค วามสำคัญก ับก ารปกครอง
ท้องถิ่นโดยได้บทบัญญัติถึงการปกครองท้องถิ่นไว้ในหมวด 14 มาตรา 281 ถึงมาตรา 290 เมื่อพิจารณา
เทียบเคียงกับบทบัญญัติข องรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 แล้วพบว่าโดยทั่วไปยังคงหลักการสำคัญไว้เช่น
เดียวกัน แต่มีการเพิ่มเติมรายละเอียดบางประการเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น การปกครองท้องถิ่นตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) มีสาระสำคัญดังนี้
1. ความเป็นอ ิสระ  ซึ่งไ ด้รับการรับรองไว้ในมาตรา 281 โดยความเป็นอิสระขององค์กรปกครอง
ท้ อ งถิ่ น นั้ น ต้ อ งไ ม่ ก ระทบกั บ รู ป แ บบข องป ระเทศไทย ซึ่ ง บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นม าตรา 1 ว่ า ป ระเทศไทยเ ป็ น
ราชอาณาจักรอันหนึ่งอ ันเดียวจะแบ่งแยกมิได้
2. ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องประกอบด้วย 2 ส่วน
คือ สภาท้องถิ่น และคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือก
ตั้งโดยตรงของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ส่วนคณะผู้บริหารหรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจจะมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นก็ได้
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3. อำนาจหน้าที่ข ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย ่อมมีอ ำนาจหน้าที่
โดยทั่วไปในการดูแล และจัดท ำบริการสาธารณะ เพื่อป ระโยชน์ข องประชาชนในท้องถิ่น ทั้งม ีค วามเป็นอ ิสระ
ในการกำหนดนโยบายการบริหาร การจัดบ ริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงิน และการคลัง รวมทั้ง
มีอ ำนาจในการจดั การทอ้ งถิน่ ท เี่ กีย่ วกบั ก ารบำรุงร กั ษาศลิ ปะ จารีตป ระเพณี ภูมปิ ญ
ั ญาทอ้ งถิน่ และวฒ
ั นธรรม
อันดขี องทอ้ งถน่ิ มสี ทิ ธิทจ่ี ะจดั การศกึ ษาอบรม การฝกึ อาชีพตามความเหมาะสมและความตอ้ งการภายในทอ้ งถน่ิ
และเข้าไปมสี ว่ นรว่ มในการจดั การศกึ ษาอบรมของรฐั โ ดยคำนึงถ งึ ค วามสอดคล้องกบั ม าตรฐานและการศกึ ษา
ของชาติโดยจัดการศึกษาอบรมภายในท้องถิ่นดังก ล่าว
และนอกจากนั้นรัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแ วดล้อมตามที่กฎหมายบัญญัติอีกด้วย
4. รายได้ข ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐธรรมนูญไ ด้บ ัญญัตใิ ห้ม กี ารจัดสรรสัดส่วนภาษีแ ละ
อากรระหว่างรัฐก ับอ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ้วยกัน โดยกำหนด
ให้บัญญัติไว้ในกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มกี ารกำหนดหลักป ระกันไ ด้แก่ ข้าราชการและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท ั้งใ นเรื่องของการแต่งต ั้ง การให้พ ้นจ ากตำแหน่ง การบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กร
กลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกำหนดให้มีการจัดตั้งองค์กรพิทักษ์คุณภาพของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นด้วย
6. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากการมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่น และคณะผู้บริหารหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว ประชาชนยังมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น
โดยการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐธรรมนูญบัญญัติให้การกำกับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำเท่าที่จำเป็นและมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคล้องและ
เหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ นอกจากนี้องค์กรกำกับดูแล
ต้องกำหนดมาตรฐานกลางเพื่อเป็นแ นวทางให้อ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกไปปฏิบัตไิ ด้เอง โดยคำนึงถ ึง
ความเหมาะสมและความแตกต่างในระดับข องการพฒ
ั นา และประสิทธิภาพในการบริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบ
(โปรดอ่านเนื้อหาสาระโดยละเอียดในหนังสือการปกครองส่วนท้องถิ่นตามรฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยนันทวัฒน์ บรมานันท์)
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กิจกรรม 5.3.2
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) ได้กล่าวถึงการปกครองท้องถิ่น
ไว้ประการสำคัญอย่างไรบ้าง

บันทึกคำตอบกิจกรรม 5.3.2
												
												
				

								
												
(โปรดตรวจคำตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยที่ 5 ตอนที่ 5.3 กิจกรรม 5.3.2)
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แนวตอบกิจกรรมหน่วยที่ 5
การปกครองท้องถิ่น
ตอนที่ 5.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
แนวตอบกิจกรรม 5.1.1
ลักษณะสำคัญของหลักการกระจายอำนาจทางปกครองคือ
(1) มีการแยกหน่วยงานออกไปโดยมีลักษณะเป็นน ิติบุคคล
(2) มีก ารเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ท ำหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระที่จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ มีอำนาจวินิจฉัยสั่ง
การ และมีงบประมาณของตนเอง
แนวตอบกิจกรรม 5.1.2
การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 2 รูปแบบ คือ เป็นการกำกับเหนือองค์กรและกำกับ
ดูแลการกระทำ

ตอนที่ 5.2 ลักษณะการปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ
แนวตอบกิจกรรม 5.2.1
ประเทศฝรั่งเศสมีการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยศาลปกครองและศาลตรวจเงิน
แผ่นดิน
แนวตอบกิจกรรม 5.2.2
ประเทศที่เป็นส หพันธรัฐจ ะมีก ารปกครองส่วนท้องถิ่นท ี่ผ ันแปรไปตามรัฐธรรมนูญข องแต่ละมลรัฐ
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ตอนที่ 5.3 ลักษณะการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย
แนวตอบกิจกรรม 5.3.1
การปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
1. การปกครองท้องถิ่นร ูปแ บบทั่วไป ซึ่งป ระกอบด้วย องค์การบริหารส่วนบุคคล เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
2. การปกครองท้องถิ่นร ูปแบบพิเศษ ซึ่งป ระกอบด้วย กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
แนวตอบกิจกรรม 5.3.2
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) ได้บัญญัติรับรองการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ มี
สาระสำคัญคือ
1. รับรองความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยสภาท้องถิ่น และคณะผู้บริหารท้องถิ่น
3. อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแล และจัดทำ
บริการสาธารณะเพื่อป ระโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
4. รัฐธรรมนูญไ ด้บัญญัติใ ห้ม ีการจัดสรรภาษี และรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. กำหนดหลักประกันให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. บัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บ ริหารท้องถิ่น เป็นต้น
7. การกำกับดูแลทำเท่าที่จำเป็นตามวิธีก าร หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
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แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน
วัตถุประสงค์
คำแนะนำ

เพื่อประเมินค วามก้าวหน้าใ นการเรียนรขู้ องนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “การปกครองท้องถิ่น”
อ่านคำถามต่อไปนี้ แล้วเขียนคำตอบลงในช่องว่างที่กำหนดให้ นักศึกษามีเวลาทำแบบ
ประเมินผ ลตนเองชุดน ี้ 30 นาที

1. จงอธิบายถึงค วามสัมพันธ์ร ะหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
		

							
			
2. ประเทศฝรั่งเศสจัดการปกครองท้องถิ่นอ ย่างไร จงอธิบาย

3. ประเทศไทยมีการจัดการปกครองท้องถิ่นอย่างไร จงอธิบาย
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เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยที่ 5
ก่อนเรียนและหลังเรียน

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้จะมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ แต่ก็ยังมี
ความสัมพันธ์กับรัฐ โดยรัฐม ีอำนาจในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
2. ประเทศฝรั่งเศสมีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 3 ระดับ คือ ภาค จังหวัด และเทศบาล
3. ประเทศไทยมีการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 2 รูปแบบใหญ่ คือ
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบธรรมดาประกอบด้วยองค์กรบริหารส่วนตำบล เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบพิเศษประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

