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การปกครองท้องถิ่น-ประชาธิปไตยใกล้มือประชาชน 

บทความฉบบัที ่2 โดย นภาจรี จิวะนนัทประวติั /นธป-2 / 2014 

1. บทนํา  

 การปกครองท้องถ่ิน คือ การปกครองหนว่ยยอ่ยของประเทศนอกเหนือจากรัฐบาลกลาง เป็นรูปแบบของการกระจายอํานาจ ท่ี

เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุม่ยอ่ยในแตล่ะท้องถ่ิน ได้มีสว่นร่วมในการเลอืกผู้ นําของตน ให้เข้ามาทําหน้าท่ีบริหารจดัการสนองความ

ต้องการ พร้อมทัง้แก้ปัญหาของประชาชนในท้องถ่ินนัน้ๆ อยา่งรวดเร็ว ตรงความต้องการ และด้วยความทัว่ถึง ขณะเดยีวกนัก็จะเห็นผล

ตอบรับในทนัทีด้วย  

 จดุเดน่ของการปกครองท้องถ่ิน คือ ประชาชนในท้องถ่ินมีอิสระสามารถเลอืกผู้ นําของตนเองได้โดยตรง ผู้ นําท่ีมาจากคนใน

ท้องถ่ินท่ีประชาชนรู้จกั เข้าถึงได้ และยงัรู้ปัญหาของประชาชนด้วย นอกจากนี ้ ประชาชนยงัสามารถติดตามตรวจสอบการทํางานของ

ผู้ นําและคณะทํางานได้อยา่งใกล้ชิด สามารถรู้ได้เร็วถงึประสทิธิผลและประสทิธิภาพในการทํางาน ซึง่ถ้าไมส่นองตามท่ีต้องการ 

ประชาชนสามารถท้วงติงให้ปรับปรุงได้ มิฉะนัน้ อาจไมเ่ลอืกให้เข้ามาทําหน้าท่ีอีก   

 ตามหลกัการของประชาธิปไตยแล้ว ประชาชนจะต้องมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจในนโยบายรัฐท่ีมีผลกระทบตอ่ประชาชน การ

ปกครองท้องถ่ิน คือ ตวัอยา่งท่ีชดัเจน ในการมีสว่นร่วมของประชาชน ท่ีประชาชนสามารถเข้าถงึได้ง่าย ทัง้การรู้จกัภมูิหลงัของผู้ นํากบั

คณะทํางาน และการติดตามดผูลงานวา่เป็นไปตามนโยบายหรือไม ่ ตลอดจนการร้องเรียนทกัท้วงเมื่อมีปัญหา รวมทัง้ การตดัสนิใจจะ

สนบัสนนุให้กลบัเข้าทําหน้าท่ีตอ่หรือไม ่ ซึง่เมื่อเทียบกบัการเลอืกผู้แทนราษฎรไปเลอืกรัฐบาลมาบริหารประเทศแล้วนบัวา่เป็นเร่ืองท่ีไกล

ตวักวา่มาก มีความซบัซ้อน และติดตามตรวจสอบได้ยาก 

การปกครองท้องถ่ินจึงเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีใกล้มือของประชาชนท่ีสามารถเข้าถึงได้งา่ยและมีสว่นร่วมได้

อยา่งเป็นรูปธรรม รวมทัง้ยงัเป็นบทเรียนรู้แก่ประชาชนท่ีจะเข้าถึงการเมืองการปกครองในระดบัชาตติอ่ไป หรือ อีกนยัหนึง่ คือ การ

ปกครองระดบัชาติจะก้าวหน้ามคีณุภาพเช่นไร ยอ่มขึน้อยูก่บัฐานคณุภาพของการปกครองท้องถ่ินท่ีหนนุสง่ขึน้มา ฐานการปกครอง

ท้องถ่ินท่ีมัน่คง ยอ่มคํา้จนุหนนุเน่ืองให้การเมืองระดบัชาติมีความเข้มแข็ง ก้าวหน้า และยัง่ยืน สามารถนําพาประชาชนและประเทศชาติ

ให้มีความมัน่ใจ ผาสกุ และมัน่คงได้ 

จากคํากลา่วข้างต้น สามารถดตูวัอยา่งจริงเทียบเคียงได้ จากการปกครองท้องถ่ินของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็น

อาทิ เพ่ือทราบถึงประวตัคิวามเป็นมา หลกัการสาํคญั รูปแบบวิธีบริหารจดัการ ตลอดจน บริการตา่งๆ และวิธีเผชิญกบัปัญหาและ

อปุสรรค  ทัง้นี ้ เพ่ือเป็นตวัอยา่ง หรือบทเรียนรู้ แก่สงัคมไทย ท่ีได้มีการกระจายอํานาจมานานแล้วกวา่ 80 ปี ในรูปแบบตา่งๆ ของการ

บริหารจดัการการปกครองท้องถ่ิน เช่น ท่ีเกา่แก่ท่ีสดุ คือ เทศบาล และรองลงมา คือ องค์การบริหารท้องถ่ินแบบอ่ืนๆ ด้วย แตก็่ยงัไมม่ี

ความเจริญก้าวหน้าเทา่ท่ีควร เพราะภาพรวมของการปกครองของไทย ก็ยงัเน้นความสาํคญัอยูท่ี่สว่นกลางมากกวา่ บทความนีมุ้ง่เสนอ

ข้อมลู แนวคิด เพ่ือเป็นการรณรงค์ให้เห็นถงึความสาํคญัของการปกครองท้องถ่ินวา่เป็นตวัชีว้ดัถึง ความเจริญก้าวหน้าของการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยท่ีประชาชนมีสว่นร่วมอยา่งเป็นรูปธรรม  
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2. ความหมาย คาํจาํกัดความ นิยามศัพท์   

2.1. หลักประชาธิปไตย  

สารานกุรม วิกิพีเดีย (Th.wikipedia.org/wiki/ประชาธิปไตย, 2014) ได้ให้นิยามของ ประชาธิปไตย ว่า เป็นระบอบการปกครองแบบ

หนึง่ ซึง่บริหารอํานาจรัฐมาจากเสยีงข้างมากของพลเมือง ผู้ เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตย โดยพลเมืองอาจใช้อํานาจของตนโดยตรงหรือผ่านผู้

แทนท่ีตนเลือกไปใช้อํานาจแทนก็ได้ ประชาธิปไตยยงัเป็นอดุมคติท่ีว่าพลเมืองทกุคนในชาติร่วมกนัพิจารณากฎหมายและการปฏิบติัของรัฐ 

และกําหนดให้พลเมืองทกุคนมีโอกาสเท่าเทียมกนัในการแสดงความยินยอมและเจตนาของตน  

คําว่า democracy ในภาษาองักฤษมีรากศพัท์มาจากภาษากรีกโบราณว่า "ดีมอคระเทีย"  ซึง่หมายถงึ "การปกครองโดยประชาชน" 

(popular government)  อนัเป็นคําประสม ระหว่างคําว่า "ดีมอส" (กรีก: demos) หมายถงึ ประชาชน และ "คราทอส" (กรีก: kratos) 

หมายถงึ การปกครอง หรือ พละกําลงั 

ส่วนในภาษาไทย คําว่า ประชาธิปไตย ประกอบด้วยคําว่า "ประชา" ซึง่หมายถงึ "ปวงชน" และ "อธิปไตย" ซึง่หมายถงึ "ความเป็น

ใหญ่" เมือ่รวมกนัจงึหมายถงึ "ความเป็นใหญ่ของปวงชน" ส่วนพจนานกุรมของราชบณัฑิตยสถาน ให้ความหมายว่า แบบการปกครองท่ีถือมติ

ปวงชนเป็นใหญ่ อดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา อบัราฮมั ลนิคอล์น มีคํากล่าวว่า ประชาธิปไตยเป็น การปกครองของประชาชน โดย

ประชาชน และเพือ่ประชาชน 

 
ชอง ชาค รุสโซ ่(Jean Jacque Rousseau ค.ศ.1712-1778) ปราชญ์ทางทฤษฎีการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยตรง เกิดท่ี 

เจนีวา-สวิสเซอร์แลนด์  ให้ความหมายของหลกัประชาธิปไตย ไว้วา่ มนษุย์เกิดมาพร้อมกบัเสรีภาพ การมีเพียงสนัติภาพและความ

ปลอดภยัเทา่นัน้ยงัไมเ่พียงพอ เช่น ในเรือนจําก็มีสนัติภาพและความปลอดภยั แตทํ่าไมคนไมอ่ยากอยู ่ เพราะวา่ท่ีนัน่ขาดเสรีภาพ 

ธรรมชาติของคนดีอยูแ่ล้วแตส่งัคมทําให้คนไมเ่สมอภาคกนั อยา่งไรก็ตาม อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชน รัฐบาลต้องมาจากประชาชน 

และต้องสญัญากบัประชาชนวา่จะดแูลให้ประชาชนอยูด่มีีสขุ ถ้าทําไมไ่ด้ ประชาชนมีสทิธิล้มรัฐบาลได้ (จากหนงัสอื สญัญาประชาคม 

หรือ Social Contract, 1762 อ้างใน guru.google.co.th) รุสโซ่ ให้ความสาํคญักบัการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยตรง แตป่ฏิบตัิให้

เป็นจริงได้ยาก ในสงัคมปัจจบุนัจึงนิยมการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบตวัแทน 
 

บารอน เดอ มองเตสกิเออร์ (Baron de Montesquieu, ค.ศ.1689-1775)  เขียนหนงัสอืช่ือวิญญาณแหง่กฎหมาย (The Spirit 

of Law 1748) ท่ีแสดงแนวคดิประชาธิปไตยวา่  ระบอบกษัตริย์ไมเ่หมาะสมสาํหรับประเทศท่ีประชาชนมีความตื่นตวัทางการเมอืง แต่

ควรมีรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ซึง่เป็นแนวคดิสอดคล้องกบั จอห์น ล๊อค คือเน้น “ทฤษฎีการแบง่แยกอํานาจ” โดย

แบง่อํานาจอธิปไตย ออกเป็น 3 สว่น คือ นิติบญัญตัิ บริหารและตลุาการ  ทําให้ได้รับสมญานามเป็น เจ้าทฤษฎีแหง่การแบง่แยกอํานาจ  

 
ศ.ดร. บญุศรี มีวงศ์อโุฆษ (2014) ได้ให้ความหมายวา่ หลกัประชาธิปไตยประกอบด้วยหลกัการพืน้ฐาน ดงันี ้ 

1) ผู้ ถืออํานาจรัฐ – ต้องมาจากประชาชน   

2) กระบวนการตดัสนิใจทางการเมือง-ต้องมาจากรากฐานสูเ่บือ้งบน  

3) การถือหลกัเสยีงข้างมาก – เพ่ือใช้ในการตดัสนิใจทางการเมือง และ  

4) เง่ือนไขท่ีสาํคญัอ่ืนๆ ของระบอบประชาธิปไตย ได้แก่  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1_%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%99
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• ต้องมีระบบพรรคการเมืองแบบหลายพรรค-หลายแนวคิด และภายในพรรคต้องเป็นประชาธิปไตยด้วย 

• ต้องมีฝ่ายค้านในรัฐสภา 

• มาตรการตา่งๆ ของรัฐต้องคาํนงึถึง ความเสมอภาค และ ศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ 

• ต้องคุ้มครองสทิธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  เพราะ “การตอ่สู้ทางความคิด คอื ชีวติของความเป็น

ประชาธิปไตย”  “ความคดิท่ีขดัแย้ง มกัจะนําไปสูส่ิง่ท่ีดีขึน้” และ “ดอกไม้ร้อยดอก ควรปลอ่ยให้บานไป” 

• ต้องคุ้มครองเสรีภาพในการชมุนมุและการรวมกลุม่เพ่ือกิจกรรมทางการเมือง – อาจมกีฎหมายควบคมุ แต่

ต้องเปิดช่องให้ชมุนมุฉกุเฉินได้ และ 

• ต้องมกีารปกครองท้องถ่ิน 
 

 

2.2. การปกครองท้องถิ่น  
 

นิยามและความหมายของ การปกครองท้องถ่ิน ได้มี นกัคิด นกัวชิาการ และผู้ เช่ียวชาญ ได้บญัญตัิขึน้ไว้หลายประการ ดงัจะ

ยกมาเป็นแนวทางของบทความนี ้ดงันี ้ 
 
 วิลเลยีม เอ ร็อบสนั (William A. Robson, 1953)  (อ้างในประหยดั หงษ์ทองคํา.2523) ให้นิยามวา่ การปกครองท้องถ่ิน เป็น

หนว่ยการปกครองซึง่ รัฐได้จดัตัง้ขึน้และให้มีอํานาจปกครองตนเอง (Autonomy) มีสทิธ์ิตามกฎหมาย (Legal Rights) และต้องมีองค์กร

ท่ีจําเป็นในการปกครอง (Necessary Organ) เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีให้สมความมุง่หมายของการปกครองท้องถ่ินนัน้ 
 

เดเนียล วิทท์ (Daniel Witt, 1967) (อ้างใน ชวูงศ์ ฉายะบตุร.(2539) ให้นิยามวา่ การปกครองท้องถ่ิน หมายถึง การปกครองท่ี

รัฐบาลกลางให้อํานาจหรือกระจายอํานาจไปให้หนว่ยการปกครองท้องถ่ิน เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถ่ินได้มีอํานาจในการปกครอง

ร่วมกนัทัง้หมด หรือเป็นบางสว่น ในการ บริการท้องถ่ินตามหลกัท่ีวา่ ถ้าอํานาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถ่ินแล้ว รัฐบาล

ท้องถ่ินก็ยอ่มเป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน 

 

ธเนศวร์ เจริญเมือง (2535) ได้อธิบายในบทความเร่ือง การกระจายอํานาจสูก่ารปกครองท้องถ่ิน วา่ การกระจายอํานาจ 

(Decentralization) หมายถึงระบบการบริหารประเทศท่ีเปิดโอกาสให้ ท้องถ่ินมีอํานาจในการดแูลกิจการหลายๆ ด้านของตนเอง โดยไม่

ปลอ่ยให้รัฐบาลกลางรวมศนูย์อํานาจจดัการแทบทกุกิจการของท้องถ่ิน  สทิธิในการจดัการของท้องถ่ินได้แก่ ระบบสาธารณปูโภค 

การศกึษา-ศิลปวฒันธรรม ความปลอดภยัของชีวิต-ทรัพย์สนิ และการรักษาสิง่แวดล้อม สาํหรับกิจการท่ีรัฐบาลกลางจะควบคมุไว้เอง

อยา่งเดด็ขาด คือ การทหาร และ การตา่งประเทศ ซึง่การเปิดโอกาสให้แตล่ะท้องถ่ินดแูลจดัการปัญหาของตนเองมีผลดี ดงันี ้ 

1. เป็นการแบง่เบาภาระของรัฐบาลกลาง 

2. ปัญหาในแตล่ะท้องถ่ินจะได้รับการแก้ไขอยา่งมีประสทิธิภาพและตรงความต้องการของคนในท้องถ่ินมากกวา่ 

3. คนท้องถ่ินมีโอกาสแสดงความสามารถและพฒันาบทบาทในการดแูลรับผิดชอบท้องถ่ินของตน 

4. เป็นพืน้ฐานสาํคญัให้คนท้องถ่ินอาจก้าวขึน้ไปดแูลแก้ไขปัญหาระดบัชาติได้ และ 

5. ชมุชนทัว่ประเทศจะมีสนัติ มัน่คง และเจริญก้าวหน้า เพราะปัญหาและความต้องการของประชาชนได้รับการตอบสนอง  
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ชวูงศ์ ฉายะบตุร (พ.ศ.2539 )  ยงัเพ่ิมเตมิวา่ การปกครองท้องถ่ิน เป็นหนว่ยการปกครองท่ีมีหน้าท่ีบริการประชาชนในพืน้ท่ี มี

การเลอืกตัง้ผู้บริหารอยา่งอิสระ มีอํานาจอิสระจากการบริหารสว่นกลางและสว่นภมูิภาค แตท่ัง้นี ้ หนว่ยปกครองท้องถ่ินยงัต้องอยู่

ภายใต้บทบงัคบัวา่ด้วยอํานาจสงูสดุของประเทศ ไมไ่ด้กลายเป็นรัฐใหมแ่ตอ่ยา่งใด  
 
รศ. ดร. โกวิทย์ พวงงาม (2550) ได้ให้ความหมายของการปกครองท้องถ่ิน (Local Government) วา่ เป็นรูปแบบพืน้ฐานอยา่ง

หนึง่ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ท่ีมคีวามสาํคญัตอ่การฝึกหดัประชาธิปไตย โดยเฉพาะแกช่มุชนท้องถ่ินท่ีจะได้มีสว่นร่วม

ในการตอบสนองปัญหาความเป็นอยูแ่ละการจดัการทรัพยากรธรรมชาติของตนเองได้เป็นอยา่งด ี เพราะลาํพงัเพียงรัฐบาลกลางไมอ่าจ

ดแูลตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาของประชาชนได้อยา่งตรงใจและทัว่ถึงอยา่งแท้จริง ดงันัน้ ลกัษณะของการปกครองท้องถ่ิน 

คือ การท่ีองค์กรหนึง่มีอาณาเขตของตนเอง มจํีานวนประชากรตามท่ีกําหนด มอํีานาจ และมอิีสระในการปกครองตนเอง มีการบริหาร

การคลงัของตน มีหน้าท่ีให้บริการด้านตา่งๆ แก่ประชาชน ซึง่ประชาชนในพืน้ท่ีดงักลา่วจะมีสว่นร่วมในการบริหารและปกครองตนเอง

โดยผา่นตวัแทนท่ีมาจากการเลอืกตัง้ เช่น การมีสภาท้องถ่ิน เป็นต้น 
 
จากแนวคดิ นิยาม และความหมาย ของการปกครองท้องถ่ิน ข้างต้น จะเห็นได้วา่ การปกครองท้องถ่ินเป็นรูปแบบท่ีสอดคล้อง 

และสาํคญัมากตอ่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย แม้จะมีนกัคิดบางกลุม่ ไมเ่ห็นด้วยกบัการปกครองท้องถ่ิน วา่เป็นเร่ืองไม่

เหมาะสม เพราะประชาชนในท้องถ่ินจะคิดถงึแตผ่ลประโยชน์ของท้องถ่ินตวัเองเทา่นัน้ ไมเ่อือ้อํานวยตอ่ความเป็นประเทศชาติโดยรวม 

และเมื่อผลประโยชน์ขดักนั ยงัจะคิดแยกประเทศอีกด้วย แตแ่นวคิดดงักลา่วนีไ้มเ่ป็นท่ีนิยมหรือยอมรับในกระแสประชาธิปไตยนิยมของ

โลกปัจจบุนั  โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง เมื่อมตีวัอยา่งของปกครองท้องถ่ินท่ีประสบความสาํเร็จในหลายประเทศมายืนยนัด้วยแล้ว  การ

ปกครองท้องถ่ินจงึเป็นทางเลอืกเพ่ือความเจริญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีประชาชนมีสว่นร่วมอยา่งใกล้ชิด ทัง้ในประเทศท่ี

พฒันาแล้วและกําลงัพฒันา ท่ีไมใ่ชม่ีเพียงรัฐบาลกลางอยา่งเดียว แตต้่องการรัฐบาลขนาดเลก็ท่ีให้บริการหรือแก้ปัญหาของประชาชน

ได้รวดเร็วทัว่ถงึกวา่ และประชาชนสามารถตรวจสอบคณุภาพผลลพัธ์ได้ทนัที ถ้าเป็นไปตามท่ีต้องการ ผู้บริหารก็จะได้รับการสนบัสนนุ

ตอ่ไป หรือมิฉะนัน้ อาจต้องออกจากตําแหนง่ไป เพ่ือประชาชนจะได้เลอืกผู้ นําใหม ่ ดงันี ้ ประชาชนจงึจะสมัผสัได้ใกล้ชิดถึงความเป็น

เจ้าของอํานาจอธิปไตยในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยา่งแท้จริง 
 
 

3. การปกครองท้องถิ่นไทย 
 

ระบบการปกครองประเทศของไทยในอดตีได้เน้นท่ีการปกครองแบบรวมศนูย์อํานาจ แม้จะมีการแบง่เป็นหวัเมืองตา่งๆ ในสมยั

สโุขทยัและอยธุยา แตด้่วยเหตผุลทางด้านความมัน่คงเป็นหลกั ทําให้การปกครองเป็นแบบรวมศนูย์อํานาจตลอดมา และยิง่เน้นมากขึน้

ในสมยัรัชกาลท่ี 5 แหง่ยคุรัตนโกสนิทร์ ท่ีต้องเผชิญกบัภยัการลา่อาณานิคมจากประเทศตะวนัตก ทําให้มีการรวมศนูย์อํานาจสงูสดุอยูท่ี่

พระมหากษัตริย์ในเมืองหลวง พร้อมทัง้จดัระเบียบการปกครองประเทศใหม ่ เป็น 1). การปกครองสว่นกลาง 2). การปกครองสว่น

ภมูิภาค และ 3). การปกครองสว่นท้องถ่ิน   มีการยกเลกิระบบจตสุดมภ์ แล้วให้สว่นกลางประกอบด้วย 12 กรม การปกครองสว่น

ภมูิภาคประกอบด้วยมณฑลเทศาภิบาล หวัเมือง อําเภอ ตาํบล และหมูบ้่าน และการปกครองสว่นท้องถ่ิน ได้แก่ สขุาภิบาลกรุงเทพ 

(พ.ศ. 2440) และสขุาภิบาลทา่ฉลอม ท่ีเน้นงานสาธารณสขุและสขุาภิบาล โดยทัง้หมดมีข้าราชการเป็นผู้บริหาร และในสมยัรัชกาลท่ี 7 
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ภายหลงัการปฏิวตัิ (พ.ศ. 2475) มีการปรับระบบการปกครองแบง่เป็น 1) การปกครองสว่นกลาง หมายถึง คณะรัฐมนตรี  2) การ

ปกครองสว่นภมูิภาค หมายถึง จงัหวดั อําเภอ ดแูลโดยข้าราชการ และ 3) การปกครองท้องถ่ิน หมายถงึ เทศบาล ซึง่เป็นรากฐานพฒันา

สูร่ะบบการปกครองท้องถ่ินจนถึงปัจจบุนั พระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2545 ประเทศไทยมีรูปแบบการปกครอง

แบบรัฐเดี่ยว แบง่การบริหารราชการออกเป็น 3 สว่น คือ  

1). การบริหารราชการสว่นกลาง - บริหารงานตามหลกัการรวมอํานาจ (Centralization) 

2). การบริหารราชการสว่นภมูิภาค - บริหารงานตามหลกัการแบง่อํานาจ หรือ มอบอํานาจ (Deconcentration) 

3). การบริหารราชการสว่นท้องถ่ิน - บริหารงานตามหลกัการกระจายอํานาจ (Decentralization) 
   
3.1 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของไทย  
 
การปกครองท้องถ่ินได้มีการสถาปนาขึน้อยา่งเป็นทางการครัง้แรกภายหลงัการปฏิวตัเิปลีย่นแปลงการปกครองประเทศ พ.ศ. 

2475  ในนาม เทศบาล ในปี พ.ศ.2478 โดยจดัตัง้ขึน้ตาม พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2476 แบง่เทศบาลออกเป็นสามประเภท คือ 

เทศบาลนคร เทศบาลเมอืง และ เทศบาลตําบล  และโครงสร้างการบริหารจดัการแบง่เป็น 2 องค์กร คือ 1) สภาเทศบาล-ท่ีมาจากการ

เลอืกตัง้ ทําหน้าท่ีด้านนิติบญัญตัิ  และ 2) คณะเทศมนตรี ทําหน้าท่ีด้านบริหาร 

นอกจากนี ้ ยงัมกีารจดัตัง้ สภาจงัหวดั (พ.ศ.2481) สขุาภิบาล (พ.ศ. 2495) องค์การบริหารสว่นจงัหวดั-อบจ. (พ.ศ.2498) 

และ สภาตําบล (พ.ศ. 2499)  แตก่ารปกครองท้องถ่ินไทยก็มิได้มคีวามเจริญก้าวหน้าท่ีโดดเดน่แตอ่ยา่งใด ในบางยคุ ยงัมคีวามถดถอย

ด้วยซํา้ ทงันี ้ เป็นเพราะ องค์กรเหลา่นีไ้มไ่ด้รับการสนบัสนนุให้ทําหน้าท่ีอยา่งจริงจงั ยงัขาดสทิธิอํานาจหลายประการในการปกครอง 

ขาดงบประมาณ จนกระทัง่ รัฐธรรมนญูฉบบัประชาชน พ.ศ. 2540 ท่ีได้มีการรับรองความสาํคญัของการปกครองท้องถ่ินไว้หลายมาตรา 

การปกครองท้องถ่ินไทยจึงคอ่ยมคีวามเจริญขึน้อีกครัง้ ทัง้ๆ ท่ียงัขาดความเข้าใจจากฝ่ายรัฐบาลกลางก็ตาม 

 
รัฐธรรมนญู 2550 มาตรา 272 – 281 กําหนดไว้วา่ การปกครองท้องถ่ิน คือ ความเป็น อิสระของท้องถ่ินในการกําหนดนโยบาย 

การปกครอง การบริหารจดัการสาธารณะ งานบคุคล การเงินการคลงั และอํานาจหน้าท่ีเฉพาะตน ทัง้นีโ้ดยการมีสว่นร่วมของประชาชน  

สว่นการกํากบัดแูลการปกครองท้องถ่ินนัน้ ให้มีได้เทา่ท่ีจําเป็นตามกฎหมายบญัญตัิ กลา่วคือ ต้องมีสภาท้องถ่ิน และ คณะผู้บริหาร

ท้องถ่ิน โดยสมาชิกสภาท้องถ่ินและคณะผู้บริหารท้องถ่ินให้มาจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชน หรือ มาจากความเห็นชอบของ

สภาท้องถ่ิน การเลอืกตัง้ใช้วิธีออกเสยีงลงคะแนนโดยตรงและ ลบั มีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 4 ปี และยงัมีอํานาจในการแตง่ตัง้ 

โยกย้าย เลือ่นตําแหนง่ การเลือ่นเงินเดือน การลงโทษบคุลากรได้ตามกฎหมายบญัญตัด้ิวย ประชาชนมีสทิธิลงคะแนนถอดถอนสมาชิก

สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน โดยการเข้าช่ือและการลงคะแนนตามท่ีกฎหมายบญัญตัิ ประชาชนสามารถเข้าช่ือให้สภาท้องถ่ิน

พิจารณาออกข้อบญัญตัิท้องถ่ินได้  ประชาชนมีสว่นร่วมได้จากการลงประชามติโดยเฉพาะกบัโครงการท่ีมีผลกระทบ กรณีท่ีการกระทํา

ขององค์กรปกครองท้องถ่ินมีผลกระทบตอ่ความเป็นอยูข่องประชาชน นอกจากนี ้การปกครองท้องถ่ิน ยงัมีหน้าท่ีในการบํารุงรักษาศิลปะ 

จารีตประเพณี ภมูิปัญญาท้องถ่ิน การฝึกอบรมสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อม ด้วย   
 

การปกครองท้องถ่ินของไทย จะมี 2 แบบ คือ แบบทัว่ไป และแบบพิเศษ 
 

1). แบบทั่วไป ได้แก่ องค์การบริหารสว่นจงัหวดั (อบจ.) เทศบาล และ องค์การบริหารสว่นตําบล (อบต.)  

o องค์การบริหารสว่นจงัหวดั (อบจ.) ประกอบด้วย 2 สว่น คือ  
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• สภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดั ท่ีมีสมาชิก 24 - 48 คน ท่ีมาจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชน ดํารง

ตําแหนง่  ได้คราวละ 4 ปี ทําหน้าท่ีเป็นฝ่ายนิติบญัญตั ิ

•  นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดั มาจากการเลอืกตัง้โดยตรงจากประชาชน ดํารงตาํแหนง่ได้คราวละ 4 ปี 

มีหน้าทีเป็นฝ่ายบริหารภายใต้การกํากบัดแูลของผู้วา่ราชการจงัหวดั 

o เทศบาล เป็นหนว่ยการปกครองสว่นท้องถ่ินของไทยท่ีเกา่แก่ท่ีสดุ คือเร่ิมเมื่อ พ.ศ. 2476 เทศบาลของไทย 

           แบง่เป็น 3 ประเภทคือ เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง และ เทศบาลตําบล โครงสร้างแบง่เป็น 2 สว่นคือ  

• ฝ่ายนิติบญัญตัิ โดยสภาเทศบาล ท่ีมาจากการเลอืกตัง้โดยตรงจากประชาชน อยูใ่นตําแหนง่คราวละ 4 

ปี มีหน้าท่ีควบคมุ ตรวจสอบผู้บริหารและคณะและ 

• ฝ่ายบริหาร โดย นายกเทศมนตรี หรือ คณะเทศมนตรี มาจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชน  

(ในปัจจบุนัผู้บริหารหรือนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล มาจากการเลอืกตัง้โดยตรง ทัง้หมด) 

o องค์การบริหารสว่นตาํบล (อบต.)  พฒันามาจาก สภาตาํบล (พรบ. สภาตําบล พ.ศ. 2537/2542 และ2546)  

   ประกอบด้วย 

• สภาองค์การบริหารสว่นตาํบล มาจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชน ทําหน้าท่ีควบคมุ ตรวจสอบ 

   ผู้บริหาร อยูใ่นอํานาจคราวละ 4 ปี 

• คณะผู้บริหารองค์การบริหารสว่นตําบล โดย นายก อบต. ท่ีมาจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชน ทํา 

                  หน้าท่ี บริหารงาน อยูใ่นอํานาจคราวละ 4 ปี 

 
2). แบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และ เมืองพทัยา 

 

o กรุงเทพมหานคร (กทม)  พระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 กบั พ.ศ. 2528 ได้

เปิดโอกาสให้ การบริหารราชการกรุงเทพมหานครเป็นอิสระจากการปกครองสว่นกลาง โดยมีองค์ประกอบ ดงันี ้            

• สภาเขต ประกอบด้วยสมาชิกสภาเขตจาก 50 เขต ใน กทม. ได้รับการเลอืกตัง้โดยตรงจากประชาชน อยูใ่น

ตําแหนง่คราวละ  4 ปี ทําหน้าท่ีด้านนิติบญัญตัิเฉพาะในพืน้ท่ีเขต 

• สาํนกังานเขต ประกอบด้วยคณะเจ้าหน้าท่ีท่ีมาจากการวา่จ้าง เพ่ือให้การบริการแก่ประชาชนในแตล่ะเขต

ภายใต้การบริหารของ ผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร ท่ีมาจากการเลอืกตัง้โดยตรงจากประชาชน อยูใ่น 

ตําแหนง่คราวละ 4 ปี 

• สภากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยสมาชิกสภากทม. มาจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชน อยูใ่น

ตําแหนง่คราวละ 4 ปี มีหน้าท่ีด้านนิติบญัญตั ิ

o เมืองพทัยา ตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตัิระเบียบบริหารเมือง พทัยา พ.ศ. 2521และ ปรับปรุงใน พ.ศ. 2542 มี

โครงสร้างภายในประกอบด้วย  

• สภาเมือง พทัยา ประกอบด้วยสมาชิกสภาเมืองพทัยา มาจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชน อยูใ่น

ตําแหนง่คราวละ 4 ปี มีหน้าท่ีด้านนิติบญัญตั ิ
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• นายกเมืองพทัยา มีหน้าท่ีในการบริหารงานเมืองพทัยา มาจากการเลอืกตัง้โดยตรงจากประชาชน และอยู่

ในตําแหนง่คราวละ 4 ปี 
สรุป 

สาํหรับการปกครองท้องถ่ินของไทยในปัจจบุนั มี 2 รูปแบบด้วยกนัคือ 

1. รูปแบบการปกครองท้องถ่ินทัว่ไป ได้แก่ 

o องค์การบริหารสว่นจงัหวดั (อบจ.) มีโครงสร้างการบริหารแบบ สภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดัและนายก-

องค์การบริหารสว่นจงัหวดั แตม่ผีู้วา่ราชการจงัหวดัจากข้าราชการประจําเป็นผู้ กํากบัดแูล 

o เทศบาล มีโครงสร้างการบริหารแบบสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี แตม่ีผู้วา่ราชการจงัหวดัเป็นผู้ กํากบัดแูล 

o องค์การบริหารสว่นตาํบล (อบต.) มีโครงสร้างการบริหารแบบมีสภาองค์การบริหารสว่นตําบลและนายก-

องค์การบริหารสว่นตาํบล แตม่ีนายอําเภอจากข้าราชการประจําเป็นผู้ กํากบัดแูล 

2. รูปแบบการปกครองท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ ซึง่มฐีานะเป็นทบวงการเมือง และนิติบคุคล ซึง่ไทยมอียู ่2 แหง่คือ 

o กรุงเทพมหานคร มีโครงสร้างการบริหาร คือ ผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร และสภาเขต 

o เมืองพทัยา มีโครงสร้างการบริหาร คือ สภาเมืองพทัยา นายกเมอืงพทัยา 
 
4. กรณีตัวอย่างจาก การปกครองท้องถิ่นสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

 
 

4.1 ระบบการปกครองในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโดยรวม 

ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Federal Republic of Germany : FRG) หรือ ประเทศเยอรมนี ตัง้อยูต่อนกลางของทวีป

ยโุรป มีเนือ้ท่ี 357,021 ตารางกิโลเมตร (ประเทศไทย 413,115) มีประชากร ประมาณ 82.5 ล้านคน (ประเทศไทย 70 ล้านคน) ประเทศ

ประกอบด้วย 16 รัฐ (Länder) รัฐภายใต้รัฐธรรมนญู (Bundesverfassung) เดียวกนั มีท่ีมาจาก กฎหมายพืน้ฐาน (Basic Law/ 

Grundgesetz, 1949) ท่ีตัง้ใจจะใช้ชัว่คราวไปพลางก่อน จนกวา่จะมีการรวมประเทศ จึงจะมกีารร่างรัฐธรรมนญูขึน้ใหมเ่พ่ือใช้ร่วมกนั 

แตเ่มื่อมีการรวมประเทศแล้ว กฎหมายพืน้ฐานนีก็้ยงัเป็นท่ียอมรับของทกุฝ่าย และยงัใช้เร่ือยมาจนถึงปัจจบุนั จนถือได้วา่เป็น

รัฐธรรมนญูของประเทศแล้ว  การแก้กฎหมายพืน้ฐานนีจ้ะกระทําได้โดยต้องใช้เสยีงเกินสองในสามของสมาชิกทัง้สองสภา ซึง่ท่ีผา่นมาก็

ได้มีการปรับแก้ไปแล้วกวา่ 60 ครัง้ ยกเว้นบางมาตราท่ีไมอ่าจแก้ได้ ต้องคงอยูต่ลอดไป คือ มาตราท่ีเก่ียวกบั สทิธิพืน้ฐานของประชาชน 

การปกครองประเทศแบบกระจายอํานาจ และการห้ามล้มล้างรัฐธรรมนญู     โดยมีหลกัการบริหารและการปกครองท่ีสาํคญั  ๆ  ดงันี ้

1)  หลกัมอบอํานาจ-กระจายอํานาจ 2).  หลกัประชาธิปไตยของประชาชน และ 3) หลกักระจายความสขุ และ หลกัการชว่ยเหลอืเกือ้กลู        

 

การปกครอง (Regierung) ของประเทศเยอรมนี เป็นแบบสหพนัธ์สาธารณรัฐ (Federal Republic) ภายใต้ระบอบ

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และเพ่ือให้เกิดดลุยภาพจึงมีการแบง่แยกอํานาจออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายนิติบญัญตัิ ฝ่ายบริหาร และฝ่าย

ตลุาการ สว่นโครงสร้างการบริหารราชการมี 3 ระดบั คือ  
 

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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1. การปกครองระดบัสหพนัธ์สาธารณรัฐ (Bund) 

2. การปกครองระดบัมลรัฐ (Länder)  และ 

3.การปกครองท้องถ่ิน (Kommune) 

 

 
 
 

1. การปกครองระดับสหพันธ์สาธารณรัฐ (Bund) หรือ ระดับประเทศ ประกอบด้วย  
 
1.1. ประธานาธิบด ี (Bundespräsident) คือ ประมขุของประเทศ มาจากการเลอืกตัง้ของท่ีประชมุสหพนัธ์

สาธารณรัฐ (Bundesversammlung-Federal Convention) ท่ีประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 622 คน และสมาชิกสภามลรัฐ 

จาก 16 รัฐ เลอืกมาอีก 662 คน รวมทัง้สิน้ 1,324 คนเป็นผู้ เลอืกโดยการโหวตลบั ประธานาธิบดีดํารงตําแหนง่ 5 ปี เพียงสมยัเดียว

เทา่นัน้  มีหน้าท่ีเป็นตวัแทนของประเทศด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ การแตง่ตัง้ทตู-รับทตู แตง่ตัง้-ถอดถอนผู้ พิพากษา ข้าราชการ

ในสงักดั ข้าราชการทหาร และการเสนอช่ือนายกรัฐมนตรี(Federal Chancellor) ตอ่รัฐสภา รวมทัง้ตรวจสอบการออกกฎหมายให้เป็นไป

ตามรัฐธรรมนญู และมีอํานาจยบุสภาฯ ได้   

 

1.2. รัฐสภา คือผู้ใช้อํานาจนิติบญัญตั ิแบง่เป็น  

1.2.1. สภาผู้แทนราษฎร (Bundestag) ประกอบด้วยสมาชิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 622 คน จาก 16 

รัฐ มีการสงักดัพรรคการเมือง และมาจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชน 50 % และอีก 50% มาจากระบบบญัชีรายช่ือของพรรค  อยู่

ในตําแหนง่คราวละ 4 ปี มีหน้าท่ีหลกั คือ การออกกฎหมาย การเลอืกนายกรัฐมนตรี (Federal Chancellor) และการตรวจสอบการ

ทํางานของรัฐบาลผา่นคณะกรรมาธิการชดุตา่งๆ 
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1.2.2. สภาท่ีปรึกษา ( Bundesrat) ประกอบด้วยสมาชิกตวัแทน 69 คน จาก 16 มลรัฐ แตล่ะรัฐสามารถ

สง่ตวัแทนได้ 3-6 คนขึน้อยูก่บัจํานวนประชากรในรัฐนัน้ๆ ตวัแทนสว่นใหญ่มกัจะเป็นนายกรัฐมนตรีประจํารัฐหรือรัฐมนตรี มีหน้าท่ีด้าน

นิติบญัญตัิในการพิจารณาเห็นชอบหรือคดัค้านกฎหมายจากสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือปกปอ้งผลประโยชน์ของมลรัฐ ซึง่การออกกฎหมาย

ทกุครัง้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานีด้้วย แม้วา่ถงึท่ีสดุแล้ว สภาผู้แทนฯ จะเป็นฝ่ายตดัสนิก็ตาม นอกจากนี ้ ในกรณีท่ี

ประธานาธิบดีไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ประธานสภาท่ีปรึกษาจะทําหน้าท่ีแทน 

 

1.3. นายกรัฐมนตรี (Bundeskanzler หรือ Federal Chancellor) คือ ผู้ นําฝ่ายบริหารหรือหวัหน้ารัฐบาลของ

ประเทศร่วมด้วยคณะรัฐมนตรี มีหน้าท่ีหลกั คือ กําหนดนโยบายของประเทศ และทําหน้าท่ีภายใต้ความร่วมมือจากหนว่ยงานปกครอง

ท้องถ่ินตา่งๆ ด้วย   
 
อาํนาจหน้าที่ของสหพนัธ์สาธารณรัฐ อาํนาจหน้าที่ ร่วมกนัระหว่างสหพนัธ์ฯ กับรัฐต่างๆ  

การปอ้งกนัประเทศ หรือ ด้านกลาโหม สวสัดิการสงัคม 

การตา่งประเทศ กฎระเบียบและหลกัเกณฑ์ด้านการศกึษา 

การจดัระบบการเงินของประเทศ กฎระเบียบและหลกัเกณฑ์ด้านการศกึษา 

การสง่เสริมธุรกิจและอตุสาหกรรม การเปลีย่นแปลงกรรมสทิธ์ิท่ีดิน 

การคมนาคมขนสง่ ทรัพยากรและอตุสาหกรรมการผลติ 

การประกนัการวา่งงาน การควบคมุระบบเศรษฐกิจและการเจริญเติบโต 

การจดัสวสัดิการสงัคม-บํานาญ  การจราจร การควบคมุมลพิษทางอากาศและเสยีง 

การวจิยั (ศนูย์วจิยัแหง่ชาต)ิ งาน/กิจกรรมท่ีนอกเหนือจากนี ้ เป็นหน้าท่ีของมลรัฐ

ร่วมกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

 
 

2. การปกครองระดับรัฐ  (Länder)  

ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประกอบด้วย 16 รัฐ แตล่ะรัฐมีอธิปไตยในการปกครอง มีรัฐธรรมนญูเป็นของ

ตนเอง แตต้่องไมข่ดักบัรัฐธรรมนญูของประเทศ มีสภาผู้แทนราษฎรมลรัฐ และมีฝ่ายบริหารเป็นของตนเอง  
 

2.1  สภาผู้แทนราษฎรรัฐ (Landtag) ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนรัฐ (Landtagsabgeordnete) ท่ีมาจากการ 

เลอืกตัง้โดยตรงของประชาชน ภายใต้ระบบการเลอืกตัง้ท่ีหลากหลายกนัไปในแตล่ะรัฐ  มีวาระ 4- 5 ปี แตกตา่งกนัไปอีกด้วย มีอํานาจ

หน้าท่ีหลกั คือ การออกกฎหมายเพ่ือใช้ในรัฐของตน การแก้ไขกฎหมาย การเลอืกและแตง่ตัง้นายกรัฐมนตรีของรัฐ ตลอดจนการควบคมุ

การทํางานของรัฐบาลระดบัรัฐด้วย     

2.2  รัฐบาลของรัฐ (Landesregierung) ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีแหง่รัฐ (Ministerpräsident) เป็นผู้ นํา

สงูสดุทําหน้าท่ี กําหนดนโยบายบริหารงานร่วมกบัคณะรัฐมนตรีกระทรวงตา่งๆ ของรัฐ  
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2.3 จงัหวดั (Regierungsbezirke) ในบางรัฐท่ีมีพืน้ท่ีกว้างขวางและมีประชากรจํานวนมาก ยงัสมารถกําหนด

แบง่พืน้ท่ีการปกครองออกเป็น จงัหวดั ได้ด้วย โดยเฉพาะใน 6 รัฐใหญ่ๆ ในเขตเยอรมนัตะวนัตกเดิม โดยจะแบง่พืน้ท่ีออกเป็น  3 – 7 

จงัหวดั แตล่ะจงัหวดัจะมี ผู้วา่ราชการจงัหวดัเป็นผู้บริหารสงูสดุ (Regierungspräsident) ทําหน้าท่ีเป็นผู้บงัคบับญัชาโดยตรงตอ่

เจ้าหน้าท่ีราชการ        

2.4 นคร – มหานคร (Metropolis) ในบางรัฐอาจมเีมืองขนาดใหญ่ มีประชากรอาศยัอยูห่นาแนน่ จะแยกการ

ปกครองออกเป็น นคร และมหานคร แทนการเป็นจงัหวดั ได้แก ่นครเบรเมน นครฮมับวก และมหานครเบอร์ลนิ (Bremen Hamburg 

และ Berlin) 
 

 
 

รัฐต่างๆ และเมืองหลวง 
 

1.บาเดนิ-เวือร์ทเทมแบร์ก 

Württemberg) 

เมืองชตทุท์การ์ท (Stuttgart) 

2.บาวาเรีย/ไบเอิร์น

(Bavaria/Bayern)เมืองมวินิก 

(München/Munich) 

 

3. เบอร์ลนิ (นครรัฐ) Berlin 

4.บรันเดนบร์ูก (Brandenburg) 

เมืองพอทสดมั (Potsdam) 

 

 

 

 

5. เบรเมิน (นครรัฐ) Bremen 

 

6. ฮมับร์ูก (นครรัฐ) Hamburg   

7.เฮสเซนิ(Hessen/Hesse) 

เมืองวีสบาเดนิ (Wiesbaden) 

8.เมคเลนบร์ูก-ฟอร์พอมเมิร์น 8 

Mecklenburg-Vorpommern 

 ชเวริน (Schwerin) 

9.นีเดอร์ซคัเซนิ 

(Niedersachsen/Lower 

Saxony)เมืองฮนัโนเวอร์ 

(Hannover) 

 

 

 

10.นอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลนิ 

(Nordrhein-Westfalen/North  

Rhine-Westphalia) เมืองดสึเซ

ลดอร์ฟ(Düsseldorf) 

11.ไรน์ลนัด์-พฟัลซ์ 

(Rheinland-Pfalz/Rhineland-

Palatinate)เมืองไมนซ์ (Mainz) 

12. ซาร์ลนัด์ (Saarland) เมือง

ซาร์บรึคเคนิ (Saarbrücken) 

13.ซคัเซนิ(แซกโซนี) 

(Sachsen/Saxony)  

เมืองเดรสเดนิ (Dresden) 

 

14.ซคัเซนิ-อนัฮลัท์ (Sachsen-

Anhalt / Saxony-Anhalt)  

เมืองมกัเดบร์ูก(Magdeburg) 

15.ชเลสวิก-โฮลชไตน์ 

(Schleswig-Holstein)  

 เมืองเมืองคีล (Kiel) 

16.เทือริงเงิน

(Thüringen/Thuringia)  

 เมืองแอร์ฟูร์ท (Erfurt) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81-%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99
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 อาํนาจหน้าท่ีระดับรัฐ อาํนาจหน้าท่ีร่วมกัน 
ระหว่างรัฐกับท้องถิ่น 

การจดัทํากฎหมายของรัฐท่ีไมข่ดัตอ่รัฐธรรมนญูของประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย 

การให้การสนบัสนนุการปกครองท้องถ่ิน งานทะเบียน บตัรประชาชน และหนงัสอื

เดินทาง 

การตรวจสอบการทํางานขององค์กรปกครองท้องถ่ิน มีสทิธิขอดขู้อมลู-งบประมาณ 

ฯลฯ รวมทัง้มีอํานาจใน 

การพาณิชย์ การก่อสร้าง 

การ ยบุสภาท้องถ่ิน และ/หรือ ตัง้บคุลากรทําหน้าท่ีแทน ในกรณีองค์กรปกครอง

ท้องถ่ินมีปัญหา หรือไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย 

การจราจรทางบก งานทะเบียน และภาษี

รถยนต์ 

ด้านสาธารณสขุ และการสตัวแพทย์ การควบคมุการใช้ดิน-นํา้ 

ด้านงานบริการ ได้แก่ ด้านการศกึษา- โรงเรียนและมหาวิทยาลยั การจดัการเลอืกตัง้ในระดบัสหพนัธรัฐ และ

ระดบัมลรัฐ 

ด้านการอํานวยความยตุิธรรม - ด้านการรักษาความสงบ - กิจการตํารวจ กิจกรรมเยาวชน สงัคม และการรักษาอนสุรณ์ทาง

ประวตัิศาสตร์ 

ด้านวฒันธรรม และ ด้านท่ีด้านท่ีอยูอ่าศยั– การเคหะ งานสถิตติา่ง ๆ 

  

 4.2 การปกครองท้องถ่ิน (Kommune) 

ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีประเพณีการปกครองท้องถ่ินมานานหลายศตวรรษแล้ว แม้อยูใ่นอาณาจกัรเดยีวกนั 

แตก่ารปกครองแบง่เป็น เมืองเลก็-ใหญ่ตามสภาพ มีเจ้าผู้ครองเมือง มกีฎระเบียบเป็นของตนเอง ตอ่มาในยคุสงครามโลก ประเทศ

เปลีย่นการปกครองเป็นแบบเผดจ็การ  ซึง่มีผลกระทบโดยตรงตอ่การปกครองท้องถ่ิน ทําให้ไมส่ามารถดําเนินตอ่ได้โดยราบร่ืน แต่

ภายหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ยตุ ิการปกครองท้องถ่ินกลบัมาเฟ่ืองฟอีูกครัง้  
 
หลงัสงครามโลกยตุิโดยกลุม่ประเทศสมัพนัธมติรเป็นฝ่ายชนะและได้เข้ามาควบคมุประเทศ มกีารคิดหาวธีิขจดัระบอบ

เผด็จการท่ีตดัสนิใจทางการเมืองโดยคนๆ เดียวหรือกลุม่เลก็ๆ กลุม่เดยีว โดยสง่เสริมให้มกีารนําระบบการปกครองท้องถ่ินมาใช้

อยา่งเข้มข้นทัว่ประเทศเยอรมนีอีกครัง้ มีการแบง่พืน้ท่ีประเทศเป็น 4 สว่น แตล่ะสว่นจดัระเบียบการปกครองแยกกนั คือ สว่นพืน้ท่ี

ตะวนัตกเฉียงเหนือแถบมลรัฐนอร์ทไรน์เวสฟาเลยีดแูลโดยประเทศองักฤษ ตะวนัตกเฉียงใต้โดยประเทศฝร่ังเศส พืน้ท่ีทางใต้แถบ

มลรัฐบาวาเรียโดยประเทศสหรัฐอเมริกา และพืน้ท่ีทางตะวนัออกโดยประเทศรัสเซีย การแบง่กนัปกครองนีแ้ม้เป็นไปเพ่ือการ

ควบคมุ แตภ่ายหลงัก็สง่ผลให้ประเทศเยอรมนัมีรูปแบบการปกครองท้องถ่ินท่ีหลากหลายตามท่ีได้รับอิทธิพลจากประเทศเหลา่นัน้ 

ซึง่สาระสาํคญั คือ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถ่ินตา่งๆ ได้มีสว่นร่วมในการบริหารจดัการประเทศและท้องถ่ินของตนเอง 

และด้วยสทิธิและเสรีภาพนี ้ ทําให้ประชาชนจะไมย่อมให้ใครคนใดคนหนึง่มีสทิธิขาดในการตดัสนิใจทางการเมืองของประเทศแต่
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เพียงผู้ เดียวอีกตอ่ไป นบัเป็นปัจจยัรากฐานท่ีสาํคญัในการพฒันาสง่เสริมระบอบประชาธิปไตยของประเทศขึน้อีกครัง้อยา่งมัน่คง  

และสทิธิในการปกครองท้องถ่ินโดยอิสระนีไ้ด้มีการรับรองไว้ในรัฐธรรมนญู หรือ กฎหมายพืน้ฐาน (Basic Law - May 23, 1949) 

ของประเทศด้วย ภายใต้แนวคิดวา่ การกระจายอํานาจคือ  เคร่ืองมือท่ีดีท่ีสดุในการพฒันาคน  
 

รัฐธรรมนญู กบั การปกครองท้องถ่ิน  

รัฐธรรมนญู ม. 28 (2) ได้ให้อํานาจอิสระในการบริหารจดัการภายในท้องถ่ินภายใต้กรอบของกฎหมาย บญัญตัิอํานาจ

หน้าท่ีท่ีเป็นสทิธิความรับผิดชอบ โดยรัฐบาลสหพนัธ์ฯ และมลรัฐไมส่ามารถลว่งละเมิด คือ 

o ประชาชนต้องมีสภาท้องถ่ิน ท่ีมาจากการเลอืกตัง้เสรีโดยตรง เสมอภาค และเป็นการลงคะแนนลบั  

o สภาท้องถ่ินมีอํานาจอิสระในการบริหารงานบคุคล (Personal sovereignty)  

o สทิธิในการบริหารจดัการองค์กร (Organizational sovereignty)  

o สทิธิในการวางแผนการใช้ท่ีดิน-พืน้ท่ี (Planning sovereignty)  

o สทิธิในการออกกฎหมายและระเบียบของท้องถ่ิน (Legislative sovereignty) 

o สทิธิในการจดัการด้านการเงิน (Financial sovereignty) รายได้- รายจ่าย และ 

o สทิธิในการจดัการด้านภาษีอากร (Tax sovereignty) - มีสทิธ์ิขึน้ภาษี (ตามกฎหมายบญัญตัิ) 

 
อาํนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

o การจดัหานํา้และพลงังาน 

o การกําจดัขยะ 

o การจดัระบบระบายนํา้ 

o สงัคมสงเคราะห์ 

o การออกใบอนญุาตก่อสร้าง การวางผงัพฒันาเมือง - ผงัการใช้ประโยชน์จากท่ีดินและผงัการก่อสร้าง 

o ระบบการลงทะเบียนตา่งๆ 
 

ประเภทของการปกครองท้องถ่ิน และการบริหารจดัการ 

ดงักลา่วแล้ววา่ รัฐธรรมนญูได้ให้อํานาจอิสระในการบริหารจดัการการปกครองสว่นท้องถ่ิน ทําให้การบริหารจดัการมี

ความหลากหลายในแตล่ะพืน้ท่ี  แต ่โครงสร้างการปกครองท้องถ่ินสว่นใหญ่ แบง่เป็น ๒ แบบ คือ 

1. อําเภอ (Kreis)  

2. เทศบาล(Gemeinden) 
 
อําเภอ (Kreis) แบง่เป็น 

 อําเภอในเขตชนบท (Landkreis) และ  

 อําเภอในเขตเมือง/นคร (Stadtkreis) 
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อําเภอในเขตชนบท 

• มีจํานวนประชากรเฉลีย่ 80,000 – 160,000 คน 

• อํานาจหน้าท่ี คือ ทําภารกิจของระดบัรัฐ ท่ีมอบหมายมา 

• มีหนว่ยปกครองยอ่ย เป็นเทศบาล แตทํ่าภารกิจขนาดใหญ่ท่ีใช้ทรัพยากรมากกวา่ 

• ตวัอยา่งของภารกิจ – บริการ เชน่ การออกใบอนญุาตยานพาหนะ การก่อสร้าง เป็นต้น  
 

อําเภอในเขตเมือง/นคร  

• มีจํานวนประชากรมากกวา่ 80,000 – 160,000 คน  

• มีลกัษณะเป็นเขตเมืองใหญ่หรือนคร มีการบริหารจดัการอิสระเป็นของตนเอง 

• มีสถานะเทียบเทา่กบัอําเภอในเขตชนบท แตไ่มม่ีหนว่ยปกครองยอ่ยแบบเทศบาล 

เทศบาล (Gemeinden) และ เมือง (Towns/Stadt) 
เทศบาล และ เมือง เป็นหนว่ยการปกครองท้องถ่ินหนว่ยยอ่ยท่ีสดุ มีโครงสร้างของการบริหารจดัการท่ีมคีวาม

หลากหลาย ขึน้อยูก่บักฎหมาย ประวตัิความเป็นมา จํานวนประชากร และลกัษณะทางภมูิศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนัไปของแตล่ะ

แหง่ แตท่ี่คล้ายกนัโดยรวม คือ  

• มีสภาเทศบาล ท่ีสมาชิกมาจากการเลอืกตัง้โดยตรง อยูใ่นวาระตําแหนง่คราวละ 4-5 ปี 

• มีนายกเทศมนตรี (Mayor) มาจากการเลอืกตัง้โดยตรงจากประชาชน ทําหน้าท่ีเป็นทัง้ประธานสภาและ

หวัหน้าฝ่าย บริหารในเวลาเดียวกนั 

• ภารกิจหน้าท่ีหลกัของเทศบาลมอียู ่3 ประการคือ 

o ทําภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐบาลสหพนัธ์และมลรัฐ เช่น โครงการท่ีเก่ียวกบัเยาวชน การ

สาธารณสขุ และการสวสัดิการสงัคม เป็นต้น 

o ออกกฎระเบียบตา่งๆ เช่น การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ 

o จดับริการสาธารณะตา่งๆ เช่น การกําจดัขยะ การไฟฟา้ การขนสง่สาธารณะฯลฯ 

• เทศบาลมกีารบริหารจดัการ 4 รูปแบบ คือ  

1) แบบคณะบริหาร (Magistrate’s Constitution) 

2) แบบนายกเทศมนตรี (Mayoral Constitution) 

3) แบบสภาเยอรมนีตอนเหนือ (Northern Germany Council Constitution) 

4) แบบสภาเยอรมนีตอนใต้ (Southern Germany Council Constitution) 
 

1) แบบคณะบริหาร (Magistrate’s Constitution) 

องค์ประกอบสาํคญั ได้แก่ สภาท้องถ่ินหรือสภาประชมุเมือง กบั คณะบริหาร 

o มีสภาท้องถ่ิน/สภาประชมุเมือง (Town council meeting) เป็นองค์กรสงูสดุ  

 มาจากการเลอืกตัง้ของประชาชน  
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 มีหน้าท่ีดแูลงานท้องถ่ินทัง้หลายยกเว้นแตเ่ร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นงานของ

ฝ่ายบริหาร และ มีหน้าท่ีเลอืกคณะบริหาร 

o คณะบริหาร 

 ได้รับเลอืกโดยสภาท้องถ่ิน จากสมาชิกกิตติมศกัดิ์จากสายวชิาชีพตา่งๆ 

 ทําหน้าท่ีบริหารงานของเทศบาลตามนโยบายของสภาท้องถ่ิน 

 ผู้ นําฝ่ายบริหาร คือ นายกเทศมนตรี มาจากการเลอืกตัง้ตรงจากประชาชน 

ตวัอยา่ง คือ ท่ี มลรัฐ Hessen 
 

2) แบบนายกเทศมนตรี (Mayoral Constitution) 

ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีท่ีเป็นทัง้ผู้ นําฝ่ายบริหารและเป็นประธานสภาเทศบาลด้วย 

 นายกเทศมนตรี/ประธานสภาเทศบาล มาจากการเลอืกตัง้โดยตรง 

 จํานวนประชากรมากกวา่ 15,000 คน 

 มีสภาเทศบาล 

 มีคณะกรรมการเมือง (Town Board) ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี และสมาชิก

จากสาขาอาชีพ (ไมม่เีงินเดือน) มีหน้าท่ีอนมุตัเิร่ือง การตัง้ข้อบญัญตัิ งบประมาณ 

การบริหารบคุคล รวมทัง้แผนพฒันาตา่งๆ และเร่ืองเร่งดว่นของนายกเทศมนตรี 
 

3) แบบสภาเยอรมนีตอนเหนือ (Northern Germany Council Constitution) 

ประกอบด้วยผู้ นํา 2 คน คือ นายกเทศมนตรี และปลดัเทศบาล/ปลดัเมือง 

 มีสภาเทศบาล/สภาเมือง เลอืกนายกเทศมนตรีเป็นประธาน 

 นายกเทศมนตรีเป็นตาํแหนง่เกียรติยศ อาจมีคา่ตอบแทนมาก-น้อยตามท้องท่ี 

 นายกฯ มีหน้าท่ีจดัเตรียมประชมุสภาเทศบาล กํากบัดแูลงานของปลดัเทศบาล/-

ปลดัเมือง และตดัสนิใจแทนสภาฯ ได้ในกรณีฉกุเฉินร่วมกบัสมาชิกสภาหนึง่คน 
 

4) แบบสภาเยอรมนีตอนใต้ (Southern Germany Council Constitution) 

การปกครองท้องถ่ินรูปแบบนี ้ใช้อยูใ่นบาวาเรีย และในรัฐของเยอรมนีตะวนัออก 

 มีสภาเทศบาล และองค์กรบริหาร ควบคูก่นั 

 นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภามาจากการเลอืกตัง้โดยตรงจากประชาชน 

 นายกเทศมนตรีเป็นประธานสภาเทศบาลและเป็นผู้ นําฝ่ายบริหาร มีอํานาจในการ

ตดัสนิใจในนามเทศบาล 
 

o ภารกิจและอํานาจหน้าท่ี 
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องค์กรปกครองท้องถ่ินในประเทศเยอรมนีทําหน้าท่ีอยา่งกว้างขวาง แตห่น้าท่ีเหลา่นัน้มิใช่ต้องทําไป

ตลอดทกุเร่ือง แตเ่ปลีย่นแปลงและพฒันาไปตามความเช่ือของสงัคมและแบบแผนทางเศรษฐกิจ ในแง่

กฎหมายแล้ว หน้าท่ีของหนว่ยการปกครองท้องถ่ินอาจแบง่ออกเป็น 2 ประเภทคือ 

 หน้าท่ีความรับผิดชอบพืน้ฐาน (ตามกฎหมายบญัญตัิ) และ 

 หน้าท่ีความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบพืน้ฐาน (ตามกฎหมายบญัญตัิ)  

คือ หน้าท่ีปกติธรรมดาท่ีหนว่ยการปกครองท้องถ่ินต้องทํา แบง่เป็น  

1. หน้าท่ีพืน้ฐานตามกฎหมาย (Mandatory Tasks)  

คือ หน้าท่ีท่ีกฎหมายสหพนัธ์หรือกฎหมายมลรัฐกําหนดให้ต้องทํา เช่น ต้องจดัหานํา้และ

เชือ้เพลงิให้ประชาชน สว่นวิธีการขึน้อยูก่บัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจะจดัหาเองหรือจ้าง

เหมา ภารกิจตา่งๆ ได้แก ่

 การจดัให้มีนํา้ประปา ไฟฟา้ แก๊ส บริการบําบดันํา้เสยีและกําจดัสิง่ปฏิกลู 

 ผงั-ระเบียบการใช้ท่ีดิน เป็นเขตท่ีอยูอ่าศยั-ท่ีทํากิน-พาณิชย์ ซือ้ขายโอนโฉนดท่ีดิน  

 โครงการก่อสร้างสาธารณะ เช่น ถนนท้องถ่ิน สวนสาธารณะ และสสุาน 

 ศนูย์เศรษฐกิจ วฒันธรรม โรงเรียน โรงพยาบาล บ้านคนชรา และสถานีดบัเพลงิ 

2. หน้าท่ีเลอืกดาํเนินการ (Voluntary Tasks) องค์กรปกครองท้องถ่ินเลอืกดําเนินการได้ตาม

ความสนใจ ไมม่กีฎหมายบงัคบั เช่น การสร้างโรงมหรสพ พิพิธภณัฑ์ สนามกีฬาหรือ

หอประชมุเทศบาล เป็นต้น 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมาย 

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอาจได้รับมอบหมายจากสหพนัธ์และระดบัรัฐให้ดําเนินกิจการของ

หนว่ย ปกครองระดบัสงูขึน้ไป เช่น งานทะเบียนราษฎรตา่งๆ โดยมีรัฐบาลระดบัรัฐกํากบัดแูล 

แนะนํา สนบัสนนุ 

ซึง่กิจกรรมท่ีมอบหมายอาจแตกตา่งกนัไปในแตล่ะมลรัฐ/เทศบาล ครอบคลมุกิจกรรมตา่งๆ ดงันี ้

 การรักษาความสงบ-ความมัน่คงทัว่ไป 

 การให้สญัชาต-ิสถานะพลเมือง การทําหนงัสอืเดินทาง 

 การจราจร ทะเบียน-ภาษียานยนต์ 

 งานพาณิชย์ งานก่อสร้าง  

 งานสขุอนามยั สขุภาพ สตัวแพทย์ 

 งานทรัพยากรนํา้ การเกษตร ป่าไม้ ประมง 

 งานจดัการเลอืกตัง้สภาระดบัสหพนัธรัฐ  ระดบัรัฐ และท้องถ่ิน 

 สงัคมสงเคราะห์ การดแูลเด็ก-เยาวชน  

 การดแูลสถานท่ีประวตัศิาสตร์ อนสุาวรีย์ และงานสถิต ิ



 16 

 

การปกครองท้องถิ่นกับงบประมาณ 

งบประมาณของการปกครองท้องถ่ินมาจากแหลง่รายได้ตา่งๆ ดงันี ้ 

1. ภาษีอากร 

2. เงินอดุหนนุจากระดบัรัฐ และ 

3. เงินกู้-เงินยืม 
 

1. ภาษีอากร เน่ืองจากเยอรมนีเป็นประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐ  ระบบภาษีจงึคอ่นข้างซบัซ้อน เพราะ 

 ต้องมกีารแบง่สนัปันสว่นรายได้จากภาษีอากรตามประเภทของการบริหารบ้านเมือง ดงันี ้

 ระดบัสหพนัธ์สาธารณรัฐ (รัฐบาลกลาง) ได้ 71 % 

 ระดบัรัฐ ได้ 22% และ 

 ระดบัท้องถ่ิน ได้ 7% 

จากภาษี 7% แบง่เป็น 3 ประเภท คือ 

 ภาษีรายได้ กําหนดโดยองค์กรปกครองท้องถ่ิน เก็บจากรายได้บคุคล คา่จ้าง-เงินเดือน 

การโอนทรัพย์สนิ และอสงัหาริมทรัพย์ ภาษีนีจ้ดัเก็บได้ร้อยละ 1% ของภาษีทัง้หมด 

 ภาษีบํารุงท้องท่ี กําหนดอตัราโดยองค์กรปกครองท้องถ่ิน เก็บจากการทําธุรกิจ จาก

เงินทนุ หรือกองทนุ จากดอกเบีย้ รวมทัง้ภาษีมหรสพ เคร่ืองดื่ม ภาษีสนุขั เป็นต้น ภาษี

นีจ้ดัเก็บได้ ร้อยละ 52% ของภาษีทัง้หมด 

 เงินสว่นแบง่ ท่ีต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถ่ิน จํานวน 47% ของภาษีทัง้หมด 

 

ประเภทของภาษีท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจดัเก็บได้ มีดงัตอ่ไปนี ้

 ภาษีคา่จ้างและเงินเดือน- ภาษีรายได้บคุคลธรรมดา- ภาษีผู้ประกอบการ 

 ภาษีท่ีนายจ้างหกัจากลกูจ้างโดยตรง- ภาษีท่ีเก็บจากดอกเบีย้- ภาษีอสงัหาริมทรัพย์ 

 ภาษีโอนทรัพย์สนิ- ภาษีเคร่ืองดืม่- ภาษีการบนัเทิง- ภาษีสนุขั- ภาษีอ่ืน ๆ 
 

2.   เงินอดุหนนุจากระดบัรัฐ  เป็นเงินท่ีรัฐบาลระดบัรัฐให้กบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินโดยตรง ทัง้นีเ้พ่ือ

สร้างให้เกิดความเสมอภาคแก่ทกุองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เน่ืองจากบางพืน้ท่ีอาจไมม่ี

ทรัพยากรธรรมชาติ ไมใ่ชเ่ขตเศรษฐกิจ และยงัมีจํานวนประชากรเบาบางดงันัน้ เพ่ือลดข้อได้เปรียบ

เสยีเปรียบดงักลา่ว ระดบัรัฐจึงต้องจดัสรรเงินอดุหนนุให้ สว่นจํานวนและวิธีการให้เงินจะเป็นเร่ืองของ

แตล่ะรัฐวา่จะใช้หลกัเกณฑ์ใด ท่ีอาจแตกตา่งกนัไปแตล่ะรัฐ รัฐบาลกลางจะแทรกแซงไมไ่ด้โดยตรง 

แต ่อาจช่วยเหลอืเป็นโครงการพฒันาผา่นระดบัรัฐลงไป  เงินอดุหนนุมี 2 แบบ คือ  

 เงินอดุหนนุทัว่ไป  โดยคํานวณจากปัจจยัพืน้ฐานของแตล่ะพืน้ท่ี เช่น ขนาดพืน้ท่ี 

ศกัยภาพทางเศรษฐกิจ จํานวนรายได้จากภาษีท่ีจดัเก็บได้ เป็นต้น 



 17 

 เงินอดุหนนุเจาะจง เป็นเงินช่วยท่ีระบกิุจกรรม เช่น ต้องนําไปสร้างโรงเรียนโรงพยาบาล 

ถนน สะพาน ระบบปอ้งกนัภยัพิบตัิตา่งๆ เป็นต้น  

3. เงินกู้-เงินยืม  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอาจจดัหาเงินกู้ เพ่ือการพฒันาและการบริการตา่งๆ ได้ แต่

ต้องอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของกฎหมายเทา่นัน้ คือ  

 เมื่อขาดสภาพคลอ่ง ไมม่เีงินในองค์กรเอง หรือจากแหลง่อ่ืนใด 

 เงินกู้ ต้องใช้เพ่ือการลงทนุ-สนบัสนนุการลงทนุเทา่นัน้ ห้ามนําไปชําระหนี ้

 การกู้ เงินต้องประกาศให้เป็นท่ีรับทราบแก่สาธารณะ 

 การกู้ ต้องเข้าเง่ือนไขของกฎหมายวา่ด้วยเสถียรภาพ-การขยายทางเศรษฐกิจ 

 ต้องมีหลกัทรัพย์คํา้ประกนั หรือมีเอกสทิธ์ิรับรองเทา่นัน้ 

ทัง้นี ้ เพ่ือปอ้งกนัมิให้มีการกู้ยืมได้ง่ายโดยขาดความรับผิดชอบในการหารายได้ และขาดวินยัทางการ

คลงั ท่ีอาจสง่ผลกระทบถึงระบบเศรษฐกิจโดยรวมได้ ซึง่เง่ือนไขท่ีเข้มงวดนีส้ง่ผลดี คือ ระบบคลงัของ

องค์กรปกครองท้องถ่ินในประเทศมีภาระหนีส้นิตํ่า เมื่อเทียบกบัรัฐบาลระดบัรัฐและรัฐบาลกลางท่ีมี

ปัญหาภาระหนีส้นิมาก 
 

 ระบบการบริหารงานบุคคล 
การปกครองแตล่ะระดบัล้วนมีบคุลากรของตน โดยจะทํางานสงักดัการปกครองระดบัรัฐและ

ระดบัท้องถ่ิน ถงึ 70% ของบคุลากรทัง้ประเทศ แบง่ประเภทได้ ดงันี ้

1. ข้าราชการ (Civil Servants/Beamten) มีสถานภาพสงูสดุ ดํารงสถานะตลอดชีพ 

และมีบํานาญเมื่อเกษียณอาย ุ

 ข้าราชการระดบัสงู 

 ข้าราชการระดบับริหาร 

 ข้าราชการระดบัปลดั-เสมียน และ 

 ข้าราชการทัว่ไป 

2. ลกูจ้าง (Employee/Angestellte) 

3. พนกังาน (Workers/Arbeiter) 
 
แนวโน้ม/พัฒนาการของระบบการบริหารจัดการการปกครองท้องถิ่นแบบใหม่ 

1. เพ่ิมรูปแบบและโครงสร้างการบริหารให้มคีวามยดืหยุน่ตอ่สภาพพืน้ท่ี และเป็นอิสระมากขึน้  

2. มีการถา่ยโอนบริการสาธารณะไปให้เอกชนดาํเนินการแทน เพ่ือความประหยดัและทัว่ถึง 

3. การบริหารภายในต้องทนัสมยั รองรับกบัการบรูณาการของสหภาพยโุรป เช่น ระบบข้อมลูขา่วสาร 

4. ลดจํานวนองค์กรปกครองท้องถ่ิน แตข่ยายขนาดของแตล่ะองค์กร เพ่ือความประหยดั และลดขัน้ตอน 
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5. ขยายความร่วมมือกนัระหวา่งองค์กรปกครองท้องถ่ิน กบัรัฐบาลระดบัรัฐ เพ่ือแก้ปัญหาใหญ่ท่ีรับมือ

ยาก โดย มีการแลกเปลีย่นข้อมลูกนั ร่วมกนัจดัตัง้บริษัท และรับการชว่ยเหลอืจากรัฐบาลระดบัรัฐและ

รัฐบาลกลาง เป็นต้น 

6. ระบบบญัชีท่ีเดิมเน้นการตรวจสอบให้ถกูต้องตามกฎระเบียบ จะปรับให้มคีวามคลอ่งตวัแบบเอกชน

และเน้น  ประสทิธิผลเป็นสาํคญั 

 
 

5. บทวิเคราะห์เพ่ือเป็นบทเรียนรู้ต่อสังคมไทย 
 

การท่ีประเทศเยอรมนีเป็นฝ่ายพา่ยแพ้ในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และต้องยอมให้ประเทศสมัพนัธมิตรเข้ามาบริหารปกครอง

ประเทศ โดยแบง่พืน้ท่ีปกครองเป็น 4 สว่น และนําระบบการปกครองท้องถ่ินมาใช้ตามวธีิการของประเทศท่ีเข้ามาควบคมุดแูลนัน้ๆ 

รวมทัง้จดัให้มีการบงัคบัคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนญูของประเทศด้วยจนถงึปัจจบุนั ผลลพัธ์คือ ทําให้ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศท่ีมีระบบ

การปกครองครองถ่ินท่ีหลากหลายท่ีสดุ ทัง้ แบบองักฤษในรัฐทางตะวนัตกเฉียงเหนือแถบนอร์ธไรน์เวสฟาเลยี แบบฝร่ังเศสในรัฐทาง

ตะวนัตกเฉียงใต้ หรือ แบบสหรัฐอเมริกาในรัฐทางตอนใต้ หรือแบบรัสเซียในรัฐตา่งๆ ทางตะวนัออก และยงัคงอยูใ่นรูปแบบและระเบียบ

ปฏิบตัิตา่งๆ ของระบบการปกครองท้องถ่ินของเยอรมนีมาจนถงึปัจจบุนันี ้ แม้อาจมกีารปรับเปลีย่นไปบ้างตามความจําเป็น ซึง่อาจ

แยกแยะถึงผลกระทบตอ่ประชาชน ตลอดจนประเทศชาติ และประชาคมนานาชาติ ได้ดงันี ้ 
 

1. การปกครองท้องถ่ินกบัประชาชน 

o ทําให้ประชาชนเข้าถึงบริการรัฐได้ง่ายขึน้ สามารถสนองตอบตอ่ความต้องการและลดปัญหาของ

ประชาชนลงได้อยา่งตรงจดุ ทัว่ถงึ และรวดเร็วกวา่ 

o เกิดความเทา่เทียมกนัมากขึน้ของพลเมืองทัง้ประเทศ จากการกระจายทรัพยากรของชาติ และ

ระบบชดเชย 

o ประชาชนมีสทิธิปกครองตนเอง มีอํานาจออกข้อบงัคบัเป็นกฎหมายของท้องถ่ินภายใต้ขอบเขต

ของกฎหมายแมบ่ท 

o ประชาชนสมัผสัได้ถงึความเป็นประชาธิปไตย ได้เลอืกตัง้ ได้มคีวามรู้การเมืองมากขึน้ ได้ร่วม

ตดัสนิใจ รวมทัง้มีสว่นร่วมในการบญัญตัิกฎระเบียบท่ีมีผลกระทบตอ่ความเป็นอยู ่ และมีสว่น

ตรวจสอบผู้ นําด้วย ทําให้มคีวามกระตือรือร้น ตื่นตวั และรู้สกึเป็นสว่นหนึง่ของการปกครอง 

o ผู้ นําและคณะทํางานได้ฝึกทกัษะในการบริหารจดัการแบบประชาธิปไตยท่ีอาจก้าวสูก่ารทํางาน

ระดบัชาติตอ่ไป เช่น ฯพณฯ ดร.คอนราด อาเดนาวร์ ก็มาจากผู้บริหารท้องถ่ินเมืองโคโลญน์ 

o ผู้ นําและคณะต้องปรับตวัเสมอ เพราะ ปัญหาและความต้องการของประชาชนมีความเป็นพลวตัร

ท่ีผู้ นําจะต้องตระหนกั รวมทัง้เร่ืองกฎระเบียบท่ีอาจต้องปรับเปลีย่นให้เหมาะสมตามด้วย และ 

o เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากประชาธิปไตยใกล้บ้าน แคม่ือเอือ้ม สง่ผลให้

เกิดความตอ่เน่ืองยัง่ยืนของระบบประชาธิปไตยตอ่ไป 
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2. การปกครองท้องถ่ินกบัสงัคมประเทศชาติ  

o รัฐบาลกลางลดภาระการบริการประชาชนและการตดิตามผลในระดบัรายละเอียดและคณุภาพ 

o จึงมีโอกาสมากขึน้ในการทํานโยบายคณุภาพ และระบบกฎหมายท่ียตุิธรรมแก่ทัง้ประเทศ 

o สงัคมมเีสรีภาพ มีความเทา่เทียมและมีความยตุิธรรม ก่อให้เกิดความสงบ สนัติ และสมานฉนัท์   

o สง่ผลให้ระบอบประชาธิปไตยมีความมัน่คง ก้าวหน้า และยัง่ยืน ได้คุ้มครองและรับการคุ้มครอง

โดยระบอบประชาธิปไตย 

o ระบบเลอืกตัง้ได้ช่วยสร้างนกัการเมืองคณุภาพ ท่ีต้องแขง่ขนักนั เพ่ือตอบสนองคาดหวงัสงูจาก

ประชาชน  

o การจดัเก็บภาษีเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพเพ่ิมขึน้ 

o มีการแบง่งานชดัเจนระหวา่งนิตบิญัญตัิและฝ่ายบริหาร ก่อให้เกิดดลุยภาพในสงัคม และ 

o เป็นการขจดัระบบเผดจ็การอยา่งได้ผล และข้าราชการในประเทศ ถึง 70% ล้วนสงักดัอยูก่บัการ

ปกครองท้องถ่ินตา่งๆ ท่ีมกีฎระเบียบและกรอบการทํางานท่ีแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะท้องถ่ิน 

3. ผลกระทบตอ่ประชาคมนานาชาติ 

o ระบบสงัคมท่ีเทา่เทียมยอ่มลดความรุนแรง ก้าวร้าวของผู้ นําและพลเมือง  

o ประเทศเพ่ือนบ้านและสงัคมนานาชาติปลอดภยัจากสงคราม 

o พลเมืองในชาติเองก็ลดความเสีย่งชีวติจากภยัสงครามท่ีไมไ่ด้ให้ผลดีแก่ฝ่ายใดเลย 

o เป็นแบบอยา่งของการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีประสบความสาํเร็จอยา่งสงู 

 

6. บทสรุป และเสนอแนะ 

ประเทศไทยในเป็นประเทศท่ีมีระบบการปกครองแบบรวมศนูย์มาโดยตลอดตอ่เน่ืองมานบัแตย่คุสโุขทยั อยธุยา ธนบรีุ เร่ือยมา

จนถึงยคุรัตนโกสนิทร์ ในบางยคุจะมกีารก็มีการแบง่อํานาจการปกครองไปตามหวัเมืองตา่งๆ หรือให้ปกครองกนัเองแบบประเทศราช  

และในบางยคุจะมีการรวมศนูย์อํานาจแบบเข้มข้นด้วยเหตผุลทางด้านความมัน่คง แตจ่ากกระแสความเปลีย่นแปลงทางการเมืองการ

ปกครองในสมยัรัชกาลท่ี 5 ถึง รัชกาลท่ี 7 ได้เกิดแนวคดิเก่ียวกบัการปกครองท้องถ่ินขึน้ และหลงัการปฏิวตัเิปลีย่นแปลงการปกครอง 

(พ.ศ. 2475) ก็ได้มีการตัง้หนว่ยงานปกครองท้องถ่ินอยา่งเป็นทางการขึน้เป็นครัง้แรก คือ เทศบาล (พ.ศ. 2476-78) รวมระยะเวลาแล้ว

กวา่ 80 ปี แตก่ารปกครองท้องถ่ินไทยก็ยงัมิได้มีความก้าวหน้าเทา่ท่ีควร ประชาชนยงัคงคุ้นชินกบัการปกครองแบบรวมศนูย์อํานาจท่ี

กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงท่ียงัครองความสาํคญัในฐานะศนูย์กลางการเมืองการปกครอง การทหาร การค้า การเงิน การ

เดินทาง การศกึษา การศาสนา การแพทย์ และอีกเกือบทกุๆ ด้าน ของประเทศอยูต่ลอดมา ดงัคําขวญัของกรุงเทพมหานครท่ีเพ่ิงชนะ

การประกวดและได้รับการเผยแพร่ทัว่ไป วา่  

กรุงเทพ ดจุเทพสร้าง               เมืองศนูย์กลางการปกครอง                                                    

วดัวงังามเรืองรอง                         เมืองหลวงของประเทศไทย 
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เมื่อเป็นดงันี ้ กรุงเทพมหานครจึงต้องเผชิญกบัสองภาวะสองภารกิจหลกัในฐานะเป็นองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินขนาดใหญ่

และในฐานะเป็นศนูย์กลางการบริหารราชการของประเทศด้วย ทําให้ต้องแบกรับปัญหาการบริหารและการให้บริการแก่ประชาชนชาว

กรุงเทพมหานคร ข้าราชการกระทรวงทบวงกรมตา่งๆ และประชาชนจากพืน้ท่ีอ่ืนท่ีมาทําธุรกิจในกรุงเทพท่ีเป็นศนูย์กลางของทกุอยา่งไว้

ด้วยอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้  

ผลกระทบคือ กรุงเทพมหานครกลายเป็นแหลง่เพาะบม่ปัญหาไว้อยา่งมากมายทัง้ของระดบัท้องถ่ิน เช่น ปัญหาความแออดั 

ปัญหาขยะล้นเมือง-นํา้เนา่เสยี-นํา้ทว่ม ปัญหาจราจร ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการบริการลา่ช้า และปัญหาอ่ืนๆ อีกสาระพนั จนเคยมี

ผู้ เสนอให้แยกการบริหารจดัการและการปกครองกรุงเทพออกเป็นอยา่งน้อย 2-3 สว่น เพ่ือบรรเทาความแออดั และ ปรับปรุงการบริการ

ประชาชนให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ แตใ่นทางปฏิบตัิจริงแล้ว ก็ยงัไมม่กีารเปลีย่นแปลงใดๆ จนเกิดปัญหาใหญ่ขึน้หลายครัง้ท่ีผู้บริหาร

กรุงเทพมหานครกบัผู้ นํารัฐบาลกลางต้องอยูใ่นภาวะเผชิญหน้า เช่น ปัญหาการระบายนํา้เมื่อครัง้นํา้ทว่มใหญ่ท่ีรัฐบาลกลางกบัท้องถ่ิน

มีความขดัแย้งกนัด้านนโยบายและการเมือง หรือ นโยบายการแก้ไขปัญหาจราจร การก่อสร้าง ฯลฯ เป็นต้น แตเ่มื่อเป็นท่ีอยูอ่าศยัของ

ประชาชนจํานวนมากท่ีหลัง่ไหลกนัมา ทําให้กรุงเทพมหานครและรัฐบาลต้องพยายามระดมสรรพกําลงัแก้ปัญหา ปรับปรุงการบริการจน

มีความสะดวก ทนัสมยั ท่ีท้องถ่ินอ่ืนๆ ในประเทศไมส่ามารถเทียบได้ ซึง่ก็ทําให้เกิดปัญหาอ่ืนตามมาอีก คือ กลบัเป็นการดงึดดูผู้คนให้

เข้าสูก่รุงเทพให้เป็นภาระมากขึน้ และยงัเกิดปัญหาความแตกตา่งเหลือ่มลํา้กบัท้องถ่ินอ่ืน จนยากท่ีจะตามแก้ไข เกิดเป็นภาวการณ์ท่ี

ท้องถ่ินอ่ืนถกูทอดทิง้ละเลย ประชาชนไมไ่ด้รับการบริการท่ีมีคณุภาพ หลกัความเทา่เทียมและหลกัการประชาธิปไตยไปไมถ่งึหรือไร  
 
คําตอบ คือ อยูท่ี่การสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน นัน่เอง ซึง่ประชาชนไทยในท้องถ่ินตา่งๆ มศีกัยภาพท่ีจะทําได้อยา่งแนน่อน 

ขอเพียงมีการสนบัสนนุท่ีเหมาะสม เพ่ือให้มคีวามเป็นไปได้อยา่งรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ ด้วยข้อเสนอ ดงันี ้
 

o ปรับปรุงรัฐธรรมนญูและระบบกฎหมายให้เอือ้อํานวย ยตุิธรรม และ รับรองสทิธิอํานาจของการปกครองท้องถ่ิน   

o จดัระเบียบความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐบาลกลางกบัองค์กรปกครองท้องถ่ินใหมใ่ห้ชดัเจน เปิดเผย เชน่ ฝ่ายท้องถ่ินเป็น

ฝ่ายปฏิบตัิ รัฐบาลกลางเป็นผู้ตรวจสอบติดตามผล เป็นต้น 

o จดัสรรแบง่ปันทรัพยากรอยา่งเทา่เทียม มีสว่นร่วม เปิดเผย และมรีะบบชดเชยท่ียตุิธรรม 

o ปรับปรุงอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองท้องถ่ินปัจจบุนัใหม ่

o ถ่ายโอนงาน บคุลากร งบประมาณ ท่ีเหมาะสมจากสว่นกลางหรือสว่นภมูิภาคไปให้การปกครองท้องถ่ิน 

o สง่เสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการปกครองให้มากขึน้ โดยเฉพาะระดบัจงัหวดัและอําเภอท่ีมคีวามพร้อมมากกวา่

ระดบัตําบล แตก่ลบัถกูสกดักัน้มานานเกินควรแล้ว ดงันัน้ จงึควรจดัให้มีการเลอืกตัง้ผู้วา่ราชการจงัหวดั   

o จดัให้การศกึษาและประชาสมัพนัธ์อยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ืองแก่ประชาชนทัว่ประเทศ เร่ืองการปกครองท้องถ่ินและ

บรรจไุว้ในหลกัสตูรการศกึษาของชาติด้วย 

o ฯลฯ 
 
ผลประโยชน์จากการปกครองท้องถ่ินมีมากมาย ดงักลา่วมาข้างต้น โดยเฉพาะจากตวัอยา่งของประเทศเยอรมนี อยา่งไรก็ตาม 

ยงัมีผลประโยชน์จําเพาะสาํหรับประเทศไทยในปัจจบุนั คือ  
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o ความขดัแย้งในสงัคมจะลดลง เพราะทรัพยากรของชาติและการบริการของรัฐผา่นองค์กรปกครองท้องถ่ินเป็นไปโดย

การมีสว่นร่วมอยา่งทัว่ถงึ-เทา่เทียม เปิดเผย และตรวจสอบได้ทัง้คณุภาพและปริมาณ 

o ความขดัแย้งทางการเมืองระดบัชาติลดลง เพราะงบประมาณ และทรัพยากรจํานวนมากได้รับการจดัสรรถา่ยโอน

และกระจายไปอยูก่บัองค์กรปกครองท้องถ่ินน้อยใหญ่ตา่งๆ ทัว่ประเทศ ความขดัแย้งในอนาคตอาจเกิดขึน้ได้ แตเ่ป็น

ระดบัท้องถ่ิน ท่ีมีการดแูลด้วยข้อจํากดัทางกฎระเบียบและการตรวจสอบติดตามผลอยา่งเป็นขัน้ตอน ความรุนแรง

ยอ่มลดน้อยลงเป็นเฉพาะท่ี 

o ขจดัระบบเผดจ็การได้อยา่งเด็ดขาด ทัง้เผดจ็การทหาร หรือ เผด็จการทางรัฐสภา เพราะ ไมม่ใีครสามารถสัง่การ

ควบคมุระบบท่ีหลากหลายของทัง้ประเทศได้ เน่ืองจากแตล่ะท้องถ่ินตา่งมีผู้ นําและคณะทํางานท่ีเป็นอิสระตามระบบ

บริหารจดัการในแบบตา่งๆ เป็นของตนเอง รวมทัง้ข้าราชการสว่นใหญ่ของประเทศจะสงักดัอยูก่บัการปกครอง

ท้องถ่ินตา่งๆ ภายใต้ลายละเอียดของระบบและกฎระเบียบท่ีหลากหลายกนัไปตามแตล่ะท้องถ่ิน จนไมม่ีใครผู้ใดจะ

สามารถรวบอํานาจไว้ได้โดยประชาชนทัง้ประเทศไมเ่ห็นด้วย  

o ในยคุเทคโนโลยีไร้พรมแดนเช่นปัจจบุนันี ้ การดแูลปกปอ้งวฒันธรรมและเอกลกัษณ์ของความเป็นชาติ เป็นเร่ืองท่ีถกู

ท้าทายจนถึงกบัเป็นภยัคกุคามได้ในหลายสถานการณ์ การให้การรับประกนัและคุ้มครองกฎหมายรองของประเทศ 

โดยเฉพาะกฎหมายของท้องถ่ิน เช่น เทศบญัญตัิ และระเบียบปฏิบตัิตา่งๆ จะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยปกปอ้งคุ้มกนั

ผลประโยชน์และสทิธิชมุชนในระดบัปฏิบตัิได้อยา่งแท้จริง อนัมีผลถึงความยัง่ยืนของประเทศชาตด้ิวย และ 

o การท่ีประชาชนได้มีโอกาสปกครองตนเองในระดบัท้องถ่ิน ยงัสง่ผลถึงการมีสว่นร่วมในการจดัทํานโยบายและการ

ตดัสนิใจทางการเมืองตา่งๆ ได้ตรงตามท่ีต้องการ ซึง่เป็นปัจจยัพืน้ฐานของหลกัการประชาธิปไตยท่ีขาดมิได้ 
 
 

การปกครองท้องถ่ินจึงเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีใกล้มือ ท่ีประชาชนสามารถเข้าถงึได้ มีสว่นร่วมได้อยา่งเป็น

รูปธรรม และสมควรเป็นทางเลอืกท่ีสาํคญัในการปฏิรูปประเทศตอ่ไป ขอเน้นยํา้วา่ การเปิดโอกาสให้มกีารเลอืกตัง้ผู้วา่ราชการจงัหวดั 

โดยเฉพาะจงัหวดัท่ีมคีวามพร้อมสงู ทัง้จํานวนประชากร รายได้ บคุลากร และศกัยภาพในการบริหารจดัการของตนเอง เช่น จงัหวดั

เชียงใหม ่ อบุลราชธานี พิษณโุลก ภเูก็ต สงขลาสมทุรปราการและนนทบรีุ เป็นต้น จะเป็นปฏิบตัิการนําร่องของการยอมให้มีการปฏิรูป

การปกครองท้องถ่ินของประเทศอยา่งจริงใจ  ทัง้นี ้ เพ่ือให้การดําเนินงานสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ภายใต้

หลกัประชาธิปไตย หลกันิติธรรม และหลกัสทิธิมนษุยชน ผู้ นําทกุระดบัต้องได้รับข้อมลูความรู้หรือการอบรม และปรับทศันะคติให้มี

ความใจกว้างโดยไมม่วัยดึติดกบัแนวคิดเดิมๆ ท่ีพะวกัพะวงด้านความมัน่คง หรือความคดิดแูคลนวา่ประชาชนสว่นใหญ่ของประเทศยงั

ไมพ่ร้อม เพราะความคดิเหลา่นีเ้ป็นของกลุม่ผู้ นํายคุเกือบศตวรรษท่ีผา่นมาท่ี๔◌ุกบนัทกึไว้ในประวตัิศาสตร์วา่ ผู้ นํามคีวามกงัวล ลงัเล 

ไมแ่นใ่จ และไมก่ล้าตดัสนิใจ เพราะขาดข้อมลู ทําให้เป็นอปุสรรคตอ่การปกครองท้องถ่ินของประเทศให้ต้องลา่ช้าไปหลายทศวรรษ ทํา

ให้ประเทศชาตแิละประชาชนต้องตกอยูภ่ายใต้การปกครองท่ีไมเ่น้นประชาชนเป็นสาํคญักวา่ความมัน่คง แตย่งัไมส่ายเกินไปท่ีผู้ นํารุ่น

ใหมใ่นปัจจบุนัท่ีจะกล้าตดัสนิใจท่ีจะเร่ิมอีกครัง้ ณ ตอนนี ้ มิฉะนัน้ การปกครองท้องถ่ินไทยอาจต้องรอผู้ นํายคุตอ่ไป ท่ีไมรู้่วา่จะอีกนาน

สกัเทา่ใด  
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