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บทที่ 3 
ประเทศฝรั่งเศส 

 
 

ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสมีการปกครองทั้งสาธารณรัฐครอบคลุมพื้นที่ 4 เขต คือ      
ฝร่ังเศส, เกาะ Corsica, จังหวัดโพนทะเล (les départements d' outre-mer - DOM) และดินแดนโพน
ทะเล (les territoires d' outre-mer - TOM) เฉพาะภายในฝรั่งเศส (Metropolitan France) มีพื้นที่
ทั้งหมด 549,000 ตารางกิโลเมตร และในป ค.ศ.2000 มีจํานวนประชากรทั้งหมด 58,892 คน เฉลี่ย
จํานวนประชากร 108 คนตอตารางกิโลเมตร1 

ประเทศฝรั่งเศสเปนรัฐเดี่ยว (unitary state) และมีการจัดระบบบริหารราชการแผนดินแบง
ออกเปน 3 ระดับ (levels) ประกอบดวย การบริหารราชการสวนกลาง, การบริหารราชการสวน
ภูมิภาค และการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
 
3.1 โครงสรางและรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่น 
 

3.1.1 โครงสรางการบริหารราชการแผนดนิ 
 

ในเบื้องตนนี้ จะไดกลาวถึงโครงสรางการบริหารในภาพรวมเพื่อใหเห็นถึงระบบการบริหาร
ราชการแผนดินของฝรั่งเศสในระดับตางๆ กอนจะไดกลาวถึงการบริหารราชการสวนทองถิ่นเปน
การเฉพาะตอไป (โปรดดูแผนภาพที่ 3.1 ประกอบ) 

 
3.1.1.1 การบริหารราชการสวนกลาง 
โครงสรางการจัดระเบียบการบริหารราชการ "สวนกลาง" ประกอบไปดวยองคประกอบที่

สําคัญ 3 สวน ดังตอไปนี้ 
(1)  ประธานาธิบดี มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีฐานะเปนประมุขสูงสุดและ

เปนผูนําในฝายบริหารของประเทศ จะใชอํานาจทางการบริหารรวมกับนายกรัฐมนตรี 
(2)  นายกรัฐมนตรี มาจากหัวหนาพรรคการเมืองเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร มีฐานะ

เปนหัวหนาคณะรัฐมนตรีในการบริหารกิจการตางๆ ของประเทศ 
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(3) รัฐมนตรี มีฐานะเปนสมาชิกของคณะรัฐมนตรีเพื่อรวมบริหารกิจการของประเทศกับ
นายกรัฐมนตรี ขณะเดียวกันก็เปนรัฐมนตรีประจํากระทรวงและกรมตางๆ เพื่อดูแลงานเฉพาะดาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
แผนภาพที่ 3.1  โครงสรางและแบบแผนการบริหารราชการของประเทศฝรั่งเศส 
 
 

รัฐบาลกลาง 
(Nation) 
 
 
 
 
 
ภาค 
(Région) 
 
 
 
 
 
 
จังหวัด 
(Département) 
                                  
 
 
 
อําเภอ 
(Arrondissement) 
 
 
 
เทศบาล 
(Commune) 
 
 
 

ท่ีมา:  ปรับปรุงจาก Samuel Humes, Local Governance and National Power (Hemel Hempstead: Harvester 
Wheatsheaf, 1991), p.19. 

 

ฝายบริหาร 

ฝายสภา 

ฝายบริหาร 

ฝายสภา 

ฝายบริหาร 

ฝายสภา 

นายอําเภอ 

กระทรวงมหาดไทย 

ผูวาราชการภาค 

ผูวาราชการจังหวัด 

กระทรวงอ่ืนๆ 

หนวยงานของกระทรวง 
ระดับภาค 

หนวยงานของกระทรวง 
ระดับจังหวัด 

ฝายสภา 

ฝายบริหาร 

ขาราชการสวนทองถิ่น 



                                                                                                                     ประเทศฝรั่งเศส    71

3.1.1.2 การบริหารราชการสวนภูมิภาค 
การบริหารราชการสวนภูมิภาคถือไดวาเปนการปกครองทองถ่ินโดยรัฐ (local state 

government) และเปนวิธีการจัดระเบียบบริหารราชการที่ใชมานานในประเทศฝรั่งเศส สวนภูมิภาคนี้
เปนการบริหารราชการที่สวนกลางไดมีการแบงอํานาจออกไป (deconcentration) เพื่อใหตัวแทน
ของรัฐเขาไปดูแลและบริหารกิจการตางๆ ในพื้นที่นอกศูนยกลาง 

แตเดิมการบริหารราชการสวนภูมิภาคจะแบงเขตการปกครองออกเปนสองระดับคือ 
จังหวัด (Département) และอําเภอ (Arrondissement) โดยมีขาราชการที่แตงตั้งจากสวนกลางคือ 
ผูวาราชการจังหวัด (Préfet) และนายอําเภอ (Sub-préfet) เปนผูมีอํานาจดูแลการปกครองในระดับนี้ 
ตอมาในยุคทศวรรษที่ 1960 ไดมีการจัดตั้งเขตพื้นที่ทางปกครองในระดับภาค (Région) ขึ้น จึงได
กําหนดใหผูวาราชการจังหวัดประจําจังหวัดที่เปนเมืองหลวงของภาคทําหนาที่เปนผูวาราชการภาค
ประจําภาคนั้นๆ ไปพรอมกัน เพื่อทําหนาที่ประสานงานหนวยงานตางๆ ของราชการสวนกลางใน
ระดับภาค รวมถึงเปนหัวหนาผูบริหารหนวยงานพิเศษอื่นๆ ที่รัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงคดานการ
พัฒนา การบริหารราชการสวนภูมิภาคจึงมีเขตการปกครองเพิ่มขึ้นเปนสามระดับ 

การบริหารราชการสวนภูมิภาคนี้ มีองคประกอบที่สําคัญ 2 สวน กลาวคือ 
 
(1) ผูวาราชการจังหวดั (Prefet) 
ผูวาราชการจังหวัดเปนขาราชการสวนกลางในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ไดรับการแตงตั้ง

เพื่อทําหนาที่เปนกลไกของรัฐในการดูแลพื้นที่นอกศูนยกลาง ผูวาราชการจังหวัดถือไดวาเปน
สถาบันทางการบริหารปกครองที่มีความสําคัญมาชานานและมีความใกลชิดกับการบริหารราชการ
ในระดับทองถ่ินมากที่สุด เนื่องจากแตเดิมนั้นผูวาราชการจังหวัดมีหนาที่ในการกํากับดูแลทางการ
ปกครอง (la tutelle administrative) เหนือหนวยการปกครองทองถ่ินทั้งในดานการกระทํา องคกร 
และการคลัง อยางไรก็ดี ภายหลังกระบวนการกระจายอํานาจในป ค.ศ. 1982 อํานาจในสวนนี้ไดถูก
ตัดออกไปโดยถูกโอนใหไปอยูในความรับผิดชอบของศาลปกครอง (tribunaux administratifs) และ
ศาลตรวจเงินแผนดินภาค (les Chambres régionales des comptes) เหลือแตเพียงอํานาจในการกํากับ
ดูแล "ภายหลัง" (posteriori) การกระทําของหนวยการปกครองทองถ่ิน กลาวคือ หากเห็นวาการ
กระทําการใดๆ ของหนวยการปกครองทองถ่ินไมชอบดวยกฎหมายก็สามารถนําเรื่องฟองรองศาล
ปกครองเพื่อเพิกถอนการกระทําดังกลาว 

ในปจจุบัน อํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดแบงออกเปน 2 ประการ ดังนี้ 
ประการที่หนึ่ง เปนตัวแทนของรัฐในจังหวัด (representant de l' Etat): ผูวาราชการจังหวัด

มาจากการแตงตั้งของประธานาธิบดีตามมติของคณะรัฐมนตรี จึงมีหนาที่ในฐานะตัวแทนของรัฐ
และคณะรัฐมนตรีในการดูแลผลประโยชนของชาติในพื้นที่นอกศูนยกลาง ใหการปฏิบัติของ
องคกรและบุคคลตางๆ ชอบดวยกฎหมาย รวมถึงเปนผูแทนของรัฐในการทํานิติกรรมตางๆ 
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นอกจากนี้ผูวาราชการจังหวัดในจังหวัดที่เปนเมืองหลวงของภาค (Région) ก็จะทําหนาที่เปนผูวา
ราชการของภาคนั้นๆ อีกตําแหนงหนึ่งดวย 

ประการที่สอง เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในจังหวัด (le chef des services de l' Etat dans 
le departement): แตเดิมผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจแตเพียงการประสานงานและดูแลการ
ปฏิบัติงานโดยทั่วไปของขาราชการภายในจังหวัดเทานั้น แตภายหลังกระบวนการกระจายอํานาจ
ในป ค.ศ. 1982 ไดมีการกําหนดใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการของกระทรวง
ตางๆ ที่มาประจําในจังหวัด (ยกเวนขาราชการทหาร, ครู, พนักงานการสื่อสาร และ      ขาราชการ
ตุลาการ) 

(2) หนวยงานของกระทรวงประจําสวนภมูิภาค 
จากกฎหมายเมื่อป ค.ศ.1992 หนวยงานของกระทรวงตางๆ ในโครงสรางการบริหาร

ราชการสวนกลางอาจจะเขาไปจัดตั้งสํานักงานในทองที่ตางๆ เพื่อลงไปใหบริการหรือปฏิบัติหนาที่
นอกศูนยกลาง โดยตองกําหนดเปนเขตภาค (circonscriptions régionales) เขตจังหวัด 
(circonscriptions départementales) และเขตอําเภอ (circonscriptions d'arrondissements) ทั้งนี้ ไม
จําเปนที่ทุกกระทรวงจะตองออกไปจัดตั้งหนวยงานของตนในแตละเขต หากแตขึ้นอยูกับความ
จําเปนของกระทรวงนั้นๆ 
 

3.1.1.3 การบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
การปฏิวัติฝร่ังเศสในป ค.ศ. 1789 (French Revolution 1789) ถือไดวาเปนจุดเริ่มตนการ

พัฒนาการของระบบการปกครองทองถ่ินสมัยใหมในประเทศฝรั่งเศส รากฐานความคิดในการ
จัดการปกครองในยุคสมัยนี้ก็คือ การมุงขจัดความแตกตางในหมูหนวยหรือองคกรทางการเมืองใน
รูปแบบตางๆ (Political Entities) ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท ใหอยูภายใตรากฐานของกฎหมาย
อันเดียวกัน ดังนั้น สิทธิพิเศษและความไดเปรียบตางๆที่เคยมีจะตองขจัดใหหมดไป หนวยหรือ
องคกรทางการเมืองแบบเดิมในชุมชนตางๆ จึงถูกแปรเปลี่ยนไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มี
รูปแบบเดียวกันทั่วทั้งประเทศ ซ่ึงไดแก “คอมมูน” หรือเทศบาล (“Commune”) กลาวอีกนัยหนึ่ง 
ลักษณะเดนของการจัดการปกครองในยุคสมัยนี้ก็คือ การมุงสรางความเปนแบบแผนอันเดียวกัน
และความเสมอภาค (standardization and equalization) 

เพื่อเปนการลดชองวางระหวางหนวยการปกครองทองถ่ินระดับพื้นฐานคือคอมมูนหรือ
เทศบาลกับรัฐบาลกลาง จึงไดมีการสรางหนวยการบริหารปกครองในรูปแบบใหมขึ้นมาที่เรียกวา 
“เดอปารตมอง” หรือจังหวัด (Département) และ “แขวง” (District) ขึ้นมาเพื่อเปนองคกรเชื่อมโยง 
(intermediate) ระหวางหนวยการปกครองทองถ่ินดวยกันเองและระหวางหนวยการปกครอง
ทองถ่ินกับรัฐ โดยเริ่มแรกนั้นมีความพยายามที่จะจัดใหมีการเลือกตั้งเชนเดียวกันกับคอมมูน แต
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เมื่อรัฐบาลของพวกจาโคแบ็ง (Jacobin) ในขณะนั้น พบวา ฝายตอตานซึ่งยังคงมีอยูทั่วไปในเขต
ชุมชนตางๆ ทั่วประเทศอาจจะชนะการเลือกตั้ง จึงไดมีการเปลี่ยนแปลงไปสูรูปแบบ “ผูตรวจการ" 
(Commissioners) ซ่ึงเปนขาราชการที่ไดรับการแตงตั้งจากสวนกลาง โดยให/อางเหตุผลวา      
“สาธารณรัฐนั้นเปนหนึ่งเดียวและแบงแยกไมได” (‘the one and indivisible Republic’) 

ในสมัยการปกครองของนโปเลียน (Napoleon) ไดเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางมากในระบบ
การบริหารปกครองของประเทศ แตทั้งนี้ในสวนของการปกครองในระดับทองถ่ินนั้น เปนความ
เปลี่ยนแปลงภายใตโครงสรางเดิม (New System, Old Structure) โดยที่ในป ค.ศ.1800 การบริหาร
ในระดับจังหวัดไดยกเลิกระบบคณะผูตรวจการ (Commissioners) ไปสูระบบการบริหาร ปกครอง
แบบภูมิภาคภายใตการดูแลของ “ผูวาราชการจังหวัด” (Préfet) ซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากสวนกลาง 
(ลงนามแตงตั้งโดยตัวนโปเลียนเอง) โดยที่มีคณะของ “ชนชั้นนําทองถ่ิน” (Notables) ประมาณ 16 - 
24 คนคอยชวยเหลือการบริหารในลักษณะที่คลายกับสภา (general councils) สวนเขตการปกครอง
ในรูปของ “แขวง” (District) ก็ไดถูกเปลี่ยนเปน "อาร็องดิสเซอม็อง" หรืออําเภอ (Arrondissement) 
โดยมีสภาที่ไดรับการแตงตั้งเปนองคกรบริหารภายใตการควบคุมของ “นายอําเภอ” (Sub-préfet) 

จากแนวคิดทางการปกครองในสมัยนโปเลียนที่มุงสถาปนาระบบราชการระดับชาติใหมี
ความแข็งแกรงเพื่อเปนกลไกหลักทางการบริหารของประเทศ สงผลใหความเปนอิสระขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจึงมีอยูอยางจํากัด ถูกแทนที่โดยระบบการบริหารที่เขมแข็งของสวนกลางผาน
โครงสรางการปกครองสวนภูมิภาคหรือการปกครองทองถ่ินโดยรัฐ โครงสรางการบริหารนอก
ศูนยกลางเชนนี้ดํารงอยูอยางตอเนื่องยาวนานจนกระทั่งป ค.ศ.1982 ในสมัยรัฐบาลนําโดยพรรค
สังคมนิยม (Socialist Party) กระบวนการกระจายอํานาจครั้งใหญในฝรั่งเศสจึงไดเกิดขึ้น2 

ในเบื้องแรกของการเขาสูตําแหนงประธานาธิบดีของนายฟรังซัวส มิตเตอร็อง (Francois 
Mitterrand) ไดริเร่ิมการปฏิรูประบบการปกครองทองถ่ินโดยกฎหมายลงวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ.1982 
เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของเทศบาล จังหวัด และภาค กลายเปนเครื่องมือสําคัญในการผลักดัน
กระบวนการกระจายอํานาจ ซ่ึงหลังกฎหมายฉบับนี้ก็ไดมีกฎหมายอื่นๆ ออกตามมาอีกจํานวนหนึ่ง
เพื่อใหการปฏิรูปเปนไปโดยสมบูรณยิ่งขึ้น 

ความเปลี่ยนแปลงสําคัญๆ จากการปฏิรูปขางตน ไดแก 
- การถายโอนอํานาจหนาที่ใหมๆ ลงไปสูทองถ่ิน 
- การถายโอนอํานาจทางการบริหารในระดับจังหวัดที่เดิมอยูในมือของผูวาราชการ

จังหวัดไปสูสภาจังหวัด 
- การจัดตั้งหนวยการปกครองทองถ่ินรูปแบบใหมในระดับภาค 
- ยกเลิกอํานาจกํากับดูแลทางปกครองของผูวาราชการจังหวัด ใหเหลือเพียงอํานาจกํากับ

ดูแลภายหลังการกระทํา (posteriori) ของหนวยการปกครองทองถ่ิน 
- จัดตั้งศาลปกครองและศาลตรวจเงินแผนดินภาค 
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- จัดตั้งระบบขาราชการสวนทองถ่ิน 
จากที่กลาวมา (โปรดดูแผนภาพที่ 3.2 ประกอบ) ทําใหระบบการบริหารราชการสวน

ทองถ่ินของประเทศฝรั่งเศสในสมัยปจจุบัน มีการจัดโครงสรางในแบบสามชั้น (Three - tiers 
system) ซ่ึงประกอบไปดวย ภาค (Région), จังหวัด (Département), และเทศบาล (Commune) 
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ นอกเหนือจากนี้จะมีหนวยการปกครองทองถ่ินในรูปแบบพิเศษ ซ่ึง
ประกอบไปดวย 

หนึ่ง การบริหารงานในเขตนครปารีสและเขตเมืองใหญ (เมือง Lyon และเมือง Marseille) 
และสอง การปกครองนอกแผนดินใหญ (mainland) ประกอบดวย เกาะ Cosica, จังหวัด

โพนทะเล (DOM), และดินแดนโพนทะเล (TOM) 
 
แผนภาพที่ 3.2  โครงสรางการปกครองทองถ่ินภายในประเทศฝรั่งเศส3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรางการปกครองทองถิ่นในฝรั่งเศส 

ภาค - Région 
จํานวน 22 แหง 

(และอีก 4 แหงในจังหวัดโพนทะเล) 

จังหวัด - Département 
จํานวน 96 แหง 

(และอีก 4 แหงในจังหวัดโพนทะเล) 

เทศบาล - Commune 
จํานวน 36,580 แหง 

(และอีก 183 แหงในจังหวัดโพนทะเล) 
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3.1.2   รูปแบบองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
3.1.2.1 เทศบาล (Commune) 

คอมมูนหรือเทศบาล ถือไดวาเปนหนวยการปกครองทองถ่ินในระดับรากฐานที่มีความ
เกาแกและมีขนาดเล็กที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ปจจุบันมีจํานวนทั้งสิ้นถึง 36,580 แหง (และ
อีก 183 แหงในจังหวัดโพนทะเล) มีจํานวนสมาชิกสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งถึงประมาณ 550,000 
คน เทศบาลโดยสวนใหญถึงกวารอยละ 90 จะมีลักษณะเปนเมืองขนาดเล็กและอยูในพื้นที่ชนบท
ซ่ึงมีจํานวนประชากรต่ํากวา 1,500 คน4 

การปกครองทองถ่ินในรูปแบบนี้ถือเปนสถาบันทางการเมืองที่เกาแกและฝงรากลึกมาอยาง
ชานาน อีกทั้งยังสะทอนถึงลักษณะทางประวัติศาสตรสังคมของชุมชนอยางแทจริง คอมมูนหรือ
เทศบาลในสมัยปจจุบันมีพื้นฐานทางพัฒนาการมาจากเขตทางศาสนา (Parishes) ตั้งแตศตวรรษที่ 
10 - 12 และตอมาในสมัยหลังการปฏิวัติฝร่ังเศสก็ไดมีการจัดเขตพื้นที่ใหม แตโดยรวมก็ยังคงอยูบน
ฐานของเขตทางศาสนาเดิม สถานะของคอมมูนในฐานะที่เปนหนวยการปกครองทองถ่ินสมัยใหม
เกิดขึ้นในป ค.ศ.1884 อันเปนผลจากการออกกฎหมายพระราชบัญญัติเทศบาล (Municipal 
Government Act 1884) ครอบคลุมชุมชนตางๆ ทั่วประเทศตั้งแตเมืองขนาดใหญไปจนถึงหมูบาน
เล็กๆ ในชนบท 

โดยทั่วไป แมเทศบาลหรือคอมมูนจะถูกมองวาเปนหนวยการปกครองทองถ่ินที่มีขนาด
เล็กและขาดศักยภาพทางการบริหาร แตในอีกดานหนึ่งประชาชนชาวฝรั่งเศสกลับมีความผูกพัน
และระบุตนเอง (identify) เขากับคอมมูนที่ตนอยูอาศัยอยางแนบแนน เนื่องจากคอมมูนนั้น
เปรียบเสมือนกับสัญลักษณของการแสดงตนเองในฐานะพลเมือง (symbol of civic identification) 

ดวยจํานวนที่มากและความหลากหลายที่มีอยู ทําใหเปนการยากที่จะอธิบายถึงลักษณะรวม
ของหนวยการปกครองทองถ่ินในระดับนี้ อยางไรก็ดี เราอาจจัดแบงคอมมูนหรือเทศบาลไดในสอง
ลักษณะ ดังตอไปนี้ 

(1) เทศบาลขนาดเล็กและขนาดกลาง (ประชากรนอยกวา 20,000 คน) 
เทศบาลขนาดเล็กและกลางเหลานี้จะมีลักษณะทางชุมชนเปนเมืองขนาดเล็กหรือเปน

หมูบานตามชนบท ดวยขอจํากัดทางขนาดและทรัพยากร เทศบาลเล็กๆ เหลานี้จึงตองพึ่งพาและรับ
การปกปองจากองคกรทางปกครองในระดับที่สูงกวาโดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัด นอกจากนี้ยังตอง
อาศัยความรวมมือกันในระหวางเทศบาลผานองคกรความรวมมือหรือวิสาหกิจรวมเพื่อจัดทํา
บริการสาธารณะตางๆ ที่เทศบาลแหงหนึ่งแหงใดจัดทําดวยตนเองไมได 
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(2) เทศบาลขนาดใหญ 
เทศบาลเหลานี้จะอยูในชุมชนที่มีสภาพของความเปนเมืองสูง มีศักยภาพและทรัพยากรทั้ง

ในทางการเงินและบุคลากร ไมตองพึ่งพาองคกรทางปกครองอื่นๆ ดังเชนเทศบาลขนาดเล็ก จึง
สามารถจัดทําบริการสาธารณะตางๆ ไดอยางหลากหลาย 

 
3.1.2.2  จังหวดั (Département) 
จังหวัดมิใชเขตการปกครองตามธรรมชาติดังเชนกรณีของเทศบาล หากแตเปนเขตการ  

ปกครองที่ถูกกําหนดขึ้นภายหลังการปฏิวัติฝร่ังเศส โดยความมุงหวังใหเปนองคกรระหวางกลาง 
(intermediate) ที่เชื่อมโยงการปกครองในระดับทองถ่ินเขากับรัฐสวนกลาง กลายเปนการปกครอง
สวนภูมิภาคที่ดํารงอยูคูกับระบบการเมืองการปกครองของฝรั่งเศสมาชานาน โดยอยูภายใตการ
บริหารของผูวาราชการจังหวัดซึ่งแตงตั้งจากสวนกลาง และศาลาวาการจังหวัดก็เปรียบเสมือนกับ
เปนศูนยรวมหรือจุดบรรจบของผลประโยชนในระดับทองถ่ินที่นักการเมืองทองถ่ิน ชนชั้นนํา
ทองถ่ิน และขาราชการสวนกลางจะเขามานั่งเจรจาตอรองและทําความตกลงทั้งทางการเมืองและ
การบริหารในระดับทองถ่ิน 

ตอมาภายหลังกระบวนการกระจายอํานาจในตนทศวรรษที่ 1980 พื้นที่จังหวัดก็ไดมี
สถานะใหมเปนหนวยการปกครองทองถ่ินที่ซอนทับอยูกับการปกครองสวนภูมิภาค เมื่อรัฐบาลได
มีการโอนอํานาจทางการบริหารกิจการสาธารณะตางๆ ใหอยูในความรับผิดชอบของสภาจังหวัด 
(conseil générlal) ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน และบทบาทในฐานะผูบริหารของผูวาราชการ
จังหวัดก็ถูกแทนที่โดยประธานสภาจังหวัด (président du conseil générlal) โดยมีงบประมาณ, 
อํานาจหนาที่, บุคลากร และทรัพยสินเปนของตนเองแยกออกจากจังหวัดในฐานะการบริหาร
ราชการสวนภูมิภาค 

ปจจุบัน การปกครองทองถ่ินในรูปแบบจังหวัดมีจํานวนทั้งสิ้น 96 แหง (และอีก 4 แหงใน
จังหวัดโพนทะเล) มีอํานาจหนาที่ในการใหความสนับสนุนการทํางานของหนวยการปกครอง
ทองถ่ินในรูปแบบเทศบาล จัดทําบริการสาธารณะที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลหรือกิจการที่
ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ รวมถึงบทบาทในฐานะผูประสานงานระหวางหนวยการปกครอง
ทองถ่ินหรือองคกรความรวมมือเพื่อจัดทําบริการตางๆ 

 
3.1.2.3  ภาค (Région) 
การจัดตั้งเขตการปกครองในรูปของภาคเปนผลมาจากความพยายามของรัฐบาลกลางนับ

แตปลายยุคทศวรรษที่ 1950 ซ่ึงตองการจัดตั้งเขตการบริหารขนาดใหญเพื่อกระจายภารกิจและ
อํานาจหนาที่ซ่ึงรวมศูนยอยูที่สวนกลาง ขณะเดียวกันก็ตองสามารถรองรับนโยบายดานการพัฒนา
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ขนาดใหญที่ครอบคลุมพื้นที่เกินกวาจังหวัดที่มีอยูเดิม ดังนั้น ในป ค.ศ.1956 รัฐบาลจึงได  ริเร่ิมโดย
การจัดใหมี "เขตจัดตั้งในระดับภาค" (programme regions) จํานวน 22 แหงขึ้น และเริ่มมีความ
ชัดเจนในยุคทศวรรษที่ 1960 เมื่อรัฐบาลตองการเรงรัดการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับ      ภูมิภาค จึง
ไดมีการรวบเอาจังหวัดตางๆ เขาไวดวยกัน โดยใหผูวาราชการจังหวัดในเขตจังหวัดศูนยกลางทํา
หนาที่เปนผูวาราชการภาคเพื่อคอยประสานงานหนวยราชการตางๆ ในระดับภาค รวมถึงเปนผูดูแล
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภาค (CODERs) ชุดตางๆ ซ่ึงเปนกลไกพิเศษที่รัฐจัดตั้งขึ้น
เพื่อผลดานการพัฒนา 

ความพยายามจัดตั้งภาคใหเปนเขตการปกครองทองถ่ินเกิดขึ้นครั้งแรกในป ค.ศ.1969 เมื่อ
นายพลเดอโกลล (le général Charles de Gaulle) ไดขอใหมีการออกเสียงประชามติเกี่ยวกับการ
จัดตั้งหนวยการปกครองทองถ่ินรูปแบบใหมในระดับภาคแตกลับไมประสบความสําเร็จ ตอมาในป 
ค.ศ.1972 จึงไดมีการออกพระราชบัญญัติลงวันที่ 5 กรกฎาคม จัดตั้งภาคขึ้นมาโดยไมไดมีสถานะ
เปนหนวยการปกครองทองถ่ินแตใหมีสถานะเปน "องคกรมหาชนอิสระ" (établissement public) 
ทําหนาที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่อยูในเขตภาค5 
อยางไรก็ดี ความพยายามจัดตั้งภาคใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังคงมีอยูตอ โดยเหตุผลของ
ความจําเปนปรากฏอยูในรายงานที่มีความสําคัญยิ่งของคณะกรรมการที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารงานในภาครัฐ (the "Guichard Report") ซ่ึงไดกลาววา “รัฐบาลกลางไดดูดซับ
เอากิจกรรมทางการบริหารเกือบทั้งหมดเขามาอยูในมือของตนและเปนการเขาไปควบคุมดูแล
แมแตเร่ืองที่เปนรายละเอียดปลีกยอย หนวยงานราชการสวนกลางก็เกิดการขยายตัวทั้งในแงจํานวน
องคกรและขอบขายภารกิจของตน แตทั้งนี้ ก็เปนไปอยางกระจัดกระจายไรทิศทาง จึงนําไปสูสภาพ
ปญหาของการรวมศูนยอํานาจแตขาดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (centralisation without the 
benefits of unity) การบริหารกิจการสาธารณะในระดับทองถิ่นจึงมิไดเปนเรื่องของชุมชนทองถิ่นที่
จะจัดการกันเอง กลับถูกสวนกลางเขามาแทรกแซงทั้งในดานงบประมาณและการกํากับดูแลใน
รูปแบบตางๆ”6 ดังนั้น กระบวนการกระจายอํานาจที่เกิดขึ้นในตนทศวรรษที่ 1980 ภาคในฐานะ
หนวยการปกครองทองถ่ินจึงไดเกิดขึ้น โดยมีสภาภาค (conseil régional) ที่มีสมาชิกมาจากการ
เลือกตั้งทําหนาที่ฝายสภา มีประธานสภาภาค (président du conseil régional) เปนผูนําฝายบริหาร 
และมีคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม (comité économique et social) ทําหนาที่เปนองคกรที่
ปรึกษา 

ปจจุบันภาคมีจํานวนทั้งสิ้น 22 แหง (และอีก 4 แหงในจังหวัดโพนทะเล) มีลักษณะเปน
หนวยการปกครองทองถ่ินในโครงสรางสวนบน (upper tier) เพื่อทําหนาที่ดานยุทธศาสตรและการ
วางแผนในระดับทองถ่ิน และถูกจัดวางบทบาทในฐานะองคกรพี่เล้ียงเพื่อทําหนาที่วางกรอบ 
สนับสนุน และจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตางๆ ใหกับจังหวัดและเทศบาลซึ่งถูกจัดวางใหเปนองคกร
ในระดับปฏิบัติการ 
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3.1.2.4  การปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษ 
นอกเหนือจากองคกรปกครองทองถ่ินทั้งสามรูปแบบขางตนแลว ในฝรั่งเศสยังไดมีการ

จัดตั้งหนวยการปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษเพื่อทําหนาที่ในเขตเมืองใหญ (les grandes villes) ที่มี
จํานวนประชากรหนาแนนและมีสภาพความเปนเมืองสูง7 ซ่ึงประกอบไปดวย การปกครองทองถ่ิน
ในนครปารีส (Ville-de-Paris) และการปกครองทองถ่ินในเขตเมืองใหญอีกสองแหงคือ Lyon และ 
Marseille 

(1) นครปารีส 
นครปารีสหรือ Ville-de-Paris นี้เปนเมืองหลวงของประเทศและมีสถานะเปนเขตจังหวัด

พิเศษ โดยตั้งอยูในภาค (région) ที่ช่ือวา "Ile-de-France"8 แตเดิมนครปารีสก็มีสถานะเปนเขตพิเศษ
อยูแลวตั้งแตการออกกฎหมายในป ค.ศ.1884 ในปจจุบัน การบริหารปกครองในเขตนครปารีสจะมี
สองสถานะพรอมๆ กัน กลาวคือ เปนทั้งเทศบาล (commune) และจังหวัด (département) นอกจากนี้ 
ผลจากกฎหมายสองฉบับที่ออกในป ค.ศ.1982 ก็ไดมีการกระจายอํานาจลงไปยังเขตหรืออําเภอ 
(arrondissement) ทําใหนครปารีสมีหนวยการปกครองทองถ่ินทั้งหมด 3 รูปแบบซอนทับกันอยู
ภายใน9 

(1.1) เทศบาลนครปารีส 
นับแตกฎหมายที่ออกในป ค.ศ.1975 กําหนดใหนครปารีสมีเทศบาลเมืองปารีส โดย

โครงสรางทางการบริหารก็เปนเชนเดียวกันกับเทศบาลโดยทั่วไป กลาวคือประกอบไปดวย สภานคร
ปารีส (le conseil de Paris) มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงและมีจํานวนทั้งสิ้น 163 คน และฝาย
บริหารไดแก นายกเทศมนตรีนครปารีส (le maire de Paris) มีที่มาจากการเลือกตั้งทางออมโดย
เลือกจากบรรดาสมาชิกสภาดวยกันเอง 

โดยทั่วไปแลวอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรีนครปารีสก็มีลักษณะเชนเดียวกับนายก
มนตรีของเทศบาลอื่นๆ เวนแตไดมีการกําหนดภารกิจที่เกี่ยวกับกิจการตํารวจทองถ่ิน (municipal 
police) เพิ่มเติมเขามาใหนายกเทศมนตรีนครปารีสตองรับผิดชอบ เชน การรักษาความสะอาดของ
ถนน, รักษาความเปนระเบียบของตลาด, ดูแลการจราจร เปนตน10 

(1.2) จังหวัดปารีส 
พื้นที่ทางการบริหารในนครปารีสนอกจากจะเปนเทศบาลแลว ยังมีสถานะเปนจังหวัดมา

ตั้งแตคร้ังที่ไดออกกฎหมายกลางเกี่ยวกับจังหวัด ตั้งแตป ค.ศ.1871 ดังนั้น พื้นที่ของนครปารีสจึง
เปนทั้งเทศบาลและจังหวัดไปพรอมๆ กัน ดวยเหตุนั้น หลังจากกระบวนการกระจายอํานาจในป 
ค.ศ.1982 ที่ไดมีการถายโอนอํานาจยกเขตการบริหารในระดับจังหวัดเปนหนวยการปกครอง
ทองถ่ิน จึงทําใหสภานครปารีสและนายกเทศมนตรีนครปารีส ทําหนาที่เปนสภาจังหวัด (conseil 
général) และประธานสภาจังหวัด (président du conseil général) ในเวลาเดียวกัน 
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นอกจากนี้ อํานาจหนาที่เดิมซึ่งเปนของผูวาราชการจังหวัดที่ไดถายโอนลงมา จึงกลายเปน
อํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรีนครปารีส (ที่ดํารงตําแหนงในฐานะประธานสภาจังหวัดอีก
ตําแหนงหนึ่ง) ที่ตองรับผิดชอบภารกิจดังกลาวเพิ่มเติมจากนายกเทศมนตรีโดยทั่วไป แตในแงของ
การบริหารงบประมาณแลว จะมีระบบงบประมาณที่แยกขาดออกจากกันกลาวคือ สภานครปารีสจะ
มีหนาที่พิจารณางบประมาณรายจาย  3 ประเภท  คือ  งบประมาณของเทศบาลนครปารีส , 
งบประมาณของจังหวัดปารีส และงบประมาณสําหรับกิจการดานตํารวจ (ซ่ึงจัดเตรียมและ
บริหารงานโดยหนวยงานพิเศษที่ตั้งขึ้นมาดูแลกิจการดานตํารวจโดยเฉพาะ เรียกวา  "Prefect of 
Police") 

(1.3) เขต arrondissements 
พื้นที่ของนครปารีสไดมีการจัดแบงออกเปนเขตหรืออําเภอ (arrondissements) จํานวน 20 

เขต ซ่ึงจากกฎหมายลงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.1982 ไดมีการกระจายอํานาจลงไปยังพื้นที่เหลานี้ 
กลาวคือ แตละเขตจะมีสภาเขต (conseil d' arrondissement) และนายกเทศมนตรีเขต (le maire d' 
arrondissement) เปนของตนเอง สภาเขตจะประกอบไปดวยสมาชิกสองประเภท ประเภทแรกไดแก 
สมาชิกสภานครปารีสซึ่งไดรับเลือกตั้งในเขตนั้น และประเภทที่สองไดแก สมาชิกสภาเขต 
(conseillers d' arrondissement) มาจากการเลือกตั้งภายในเขตนั้นๆ โดยจํานวนสมาชิกประเภทนี้จะ
มีจํานวนเทากับสองเทาของจํานวนสมาชิกสภานครที่ไดรับเลือกในเขตนั้น (แตตองมีจํานวนไม
นอยกวา 10 คนและไมเกิน 40 คน) สวนนายกเทศมนตรีเขต จะเลือกจากสมาชิกสภาเขตที่เปน
สมาชิกสภานครปารีสประจําเขตนั้น 

สภาเขตมีอํานาจหนาที่ดําเนินการกิจการตางๆ ตามมติของสภานครปารีส รวมถึงกิจการ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับเขต มีอํานาจในการตั้งกระทูถามในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของเขตตอ
นายกเทศมนตรีนครปารีสหรือสภานครปารีส ทําหนาที่เปนองคกรที่ปรึกษาตอสภานครปารีสใน
เร่ืองสําคัญๆ ที่เกี่ยวของกับเขต เชน การผังเมือง การวางแผนการใชที่ดิน เปนตน นอกจากนี้ ยังมี
อํานาจในการวางกฎเกณฑการใชจายเงินงบประมาณที่สภานครปารีสเปนผูจัดทําในสวนที่เกี่ยวกับ
กิจการดานสถานดูแลเด็กกอนวัยเรียน สวนสาธารณะ สนามกีฬา เปนตน สวนนายกเทศมนตรีเขต 
มีหนาที่เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร การเกณฑทหาร การจัดทําบัญชีผูมีสิทธิเลือกตั้ง เปนประธาน
กองทุนโรงเรียน อํานาจในการอนุญาตใหมีการใชประโยชนที่ดิน เปนตน ทั้งนี้ เขตจะมีงบประมาณ
เพื่อใชในการบริหารที่เปนของตนเอง โดยจะเปนหมวดหนึ่งซึ่งแนบอยูในงบประมาณของเทศบาล
นครปารีส สวนในดานบุคลากรของเขตจะถือวาเปนบุคลากรของเทศบาลนครปารีส 

(2) เมืองใหญ (Lyon และ Marseille) 
การบริหารงานในเขตเมือง Lyon และเมือง Marseille แตเดิมจะมีรูปแบบการบริหารในรูป

ของเทศบาล (commune) เชนเดียวกับที่อ่ืนๆ แตผลจากการเติบโตของเมืองทั้งในดานประชากรและ
สภาพความเปนเมือง ทําใหการบริหารงานในแบบเดิมไมสอดคลองกับสภาวะแวดลอมและปญหา
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ใหมๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของเมืองใหญ ดังนั้น กฎหมายที่ออกในป ค.ศ.1982 ฉบับเดียวกันกับ
ที่ใชแกไขระบบการบริหารในเขตนครปารีส ก็ไมมีการปรับปรุงระบบการบริหารในเขตเมืองทั้ง
สองดวย กลาวคือ กฎหมายดังกลาวไดเพิ่มจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลของทั้งสองเมือง โดยเมือง 
Lyon เพิ่มเปน 73 คน และเมือง Marseille เพิ่มเปน 101 คน (ปกติเทศบาลจะมีจํานวนสมาชิกสภาได
ไม เกิน  69  คน )  และภายในพื้นที่ เทศบาลยังไดมีการซอยแบงพื้นที่ออกเปนเขตยอยๆ  
(arrondissements) โดยเมือง Lyon มี 9 เขต และเมือง Marseille มี 16 เขต และภายในเขตตางๆ ก็จะ
มีรูปแบบการบริหารงานโดยมีสภาเขตและนายกเทศมนตรีเขตเชนเดียวกันกับการบริหารของนคร
ปารีส 

 

3.1.3 โครงสรางภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

การจัดโครงสรางภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้ง 3 รูปแบบ จะมีการแยกชัดเจน
ระหวางฝายนิติบัญญัติซ่ึงจะมีสภาทองถ่ินโดยสมาชิกจะมาจากการเลือกตั้ง และฝายบริหารจะมี
นายกเทศมนตรีสําหรับการปกครองทองถ่ินในรูปแบบเทศบาล  สวนจังหวัดและภาคจะมี
ประธานสภาทําหนาที่เปนผูบริหาร (โปรดดูตารางที่ 3.1 ประกอบ) โดยจารีตทางการปกครองแลว
การจัดโครงสรางภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ินของฝรั่งเศสมีแนวโนมที่จะเนนความเขมแข็ง
ของฝายบริหาร เนื่องจากสภาทองถ่ินไมมีอํานาจถอดถอนผูบริหาร และการทํางานของฝายสภาและ
ฝายบริหารจะมีความใกลชิดกันเปนอยางมากดังจะเห็นไดวา หัวหนาฝายบริหารจะมีตําแหนงทั้งใน
ฐานะผูนําฝายบริหารและประธานสภาทองถ่ินไปพรอมๆ กัน โดยถือวาผูนําทางการบริหารของ
ทองถ่ินเปรียบเสมือนกับผูนําขององคกรและชุมชนทองถ่ิน มีบทบาทในการระดมสรรพกําลังตางๆ 
ใหการบริหารกิจการสาธารณะเปนไปโดยเรียบรอยและตอบสนองตอความตองการของชุมชน 
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ตารางที่ 3.1  องคประกอบภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 ภาค จังหวัด เทศบาล 
องคกรนิติบัญญัติ สภาภาค สภาจังหวัด สภาเทศบาล 

ระยะเวลาดํารง
ตําแหนง 

6 ป 6 ป 
(สมาชิกกึ่งหนึ่งจะมีการ
เลือกตั้งใหมทุกๆ 3 ป) 

6 ป 

จํานวนสมาชิกสภา 

ตํ่าสุด: 31 คน 
สูงสุด: 209 คน 

ตํ่าสุด: 13 คน 
สูงสุด: 76 คน 
Paris 163 คน 

ตํ่าสุด: 9 คน 
สูงสุด: 69 คน 
Paris 163 คน, Lyon 73 คน
, Marseilles 101 คน 

หัวหนาฝายบริหาร ประธานสภาภาค ประธานสภาจังหวัด นายกเทศมนตรี 
ระยะเวลาดํารง
ตําแหนง 

6 ป 3 ป 6 ป 

ตัวแทนของรัฐ ผูวาราชการภาค ผูวาราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี 
 

3.1.3.1  เทศบาล 
เทศบาลทุกแหงจะมีการจัดโครงสรางภายในแยกออกเปนสองสวน ประกอบดวย สภา

เทศบาล (conseil municipal) ทําหนาที่ดานนิติบัญญัติ และนายกเทศมนตรี (maire) ทําหนาที่ดาน
การบริหาร ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(1) สภาเทศบาล 
สภาเทศบาลประกอบไปดวยสมาชิกสภาเทศบาล มีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและ

มีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป สําหรับจํานวนสมาชิกสภาจะแปรผันไปตามจํานวนประชาชนภายใน
เทศบาลแตละแหงซึ่งกําหนดไวตายตัวเปนลําดับชั้น เชน จํานวนประชากรต่ํากวา 100 คน จะมี
สมาชิกสภาได 9 คน, จํานวนประชากร 100 - 499 คน จะมีสมาชิกสภาได 11 คน, จํานวนประชากร 
500 - 1,499 คน จะมีสมาชิกสภาได 15 คน และจะเรียงเปนลําดับชั้นเชนนี้ไปเร่ือยๆ โดยจํานวน
สมาชิกสภาสูงสุดที่มีไดคือ 69 คนในเทศบาลที่มีประชากรมากกวา 300,00 คน 

การประชุมสภาปกติจะตองมีขึ้นอยางนอยทุกๆ 3 เดือน หรือมีการเรียกประชุมโดย
นายกเทศมนตรีในเรื่องที่เห็นวามีความสําคัญ นอกจากนี้หากตัวแทนของรัฐที่ประจําอยูในเขต
จังหวัด หรือสมาชิกสภาจํานวน 1 ใน 3 ของสภาเทศบาลที่มีจํานวนประชากรตั้งแต 3,500 คนขึ้นไป 
หรือสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนกึ่งหนึ่งในเทศบาลที่มีจํานวนประชากรนอยกวา 3,500 คน สามารถ
รองขอใหมีการประชุมสภาได ซ่ึงการตัดสินใจของสภาจะยึดถือเสียงขางมาก (absolute majority) 
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โดยทั่วไป สภาเทศบาลมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจในเรื่องดังตอไปนี้ 
- การจัดการเกี่ยวกับทรัพยสินของเทศบาล 
- การจัดการดานการคลังและการงบประมาณ 
- การจัดการดานการบริหารงานบุคคล 
- การเขารวมหรือลงทุนในองคกรวิสาหกิจ 
นอกจากนี้ สมาชิกสภาอาจมีบทบาทหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ไดรับการแตงตั้งหรือมอบหมาย 

อาทิเชน การเขาดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีหรือคณะเทศมนตรี (adjoint), คณะกรรมาธิการของ
สภาเทศบาล หรือคณะกรรมการบริหารของหนวยงานอื่นๆ เชน โรงพยาบาล, หนวยงานวิสาหกิจ
รวม, องคกรความรวมมือรัฐ - เอกชน, หรือหนวยงานระดับชาติ เปนตน อีกทั้งยังมีบทบาทในฐานะ
ผูใหความคิดเห็นและคําปรึกษาในกิจการทั้งหลายทั้งปวงที่เกี่ยวกับผลประโยชนของสาธารณะหรือ
ไดรับการรองขอจากตัวแทนของรัฐ เชน การกําหนดเงื่อนไขการใหความชวยเหลือจากรัฐ, การ
จัดระบบและปรับปรุงถนนสายหลัก, การจัดตั้งหนวยงานและกระจายความชวยเหลือในดานการ
สังคมสงเคราะห, การจัดตั้งองคกรสาธารณะกุศล เปนตน 

สภาเทศบาลยังอาจมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ (standing committees) เพื่อ
วัตถุประสงคตางๆ เชน การวางแผนเมือง, การวางแผนพัฒนา, การพิจารณางบประมาณและการ
คลัง, ดูแลตรวจสอบการสงมอบบริการสาธารณะ เปนตน นอกจากนี้ยังอาจจัดตั้งคณะกรรมาธิการ
พิเศษแหงคอมมูน (Extra - municipal committees) โดยเปดโอกาสใหประชาชนภายในทองถ่ินเขา
รวมเพื่อพิจารณาประเด็นตางๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกิจการของชุมชนทองถ่ินรวมกัน 

(2) นายกเทศมนตรี 
นายกเทศมนตรี (maire) มีฐานะเปนผูนําฝายบริหารของเทศบาล มีที่มาจากการเลือกตั้งโดย

ทางออม กลาวคือ มาจากการเลือกตั้งในหมูสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีจะมีบทบาทหนาที่ 
2 ดานดวยกัน กลาวคือ ในดานหนึ่งจะมีสถานะเปนผูบริหารของเทศบาล และในอีกดานหนึ่ง
กฎหมายก็ไดกําหนดใหนายกเทศมนตรีเปนตัวแทนของรัฐในเวลาเดียวกันดวย ที่นาสนใจก็คือ 
นายกเทศมนตรีไมสามารถถูกเพิกถอนโดยสภาเทศบาลได การเพิกถอนจะทําไดโดยพระราช
กฤษฎีกาของคณะรัฐมนตรี (décret en Conseil des ministres) 

นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง "คณะเทศมนตรี" (adjoints) เพื่อชวยเหลือนายกเทศมนตรีในการ
บริหารงาน และทําการแทนในกรณีที่นายกเทศมนตรีไมอยูหรือกําลังมีการเปลี่ยนแปลงตัว
นายกเทศมนตรี โดยกฎหมายไดกําหนดใหสภาเทศบาลจะตองมีเทศมนตรีอยางนอย 1 คน และ
อยางมากตองไมเกินรอยละ 30 ของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล เทศมนตรีจะตองเปนสมาชิกสภา
เทศบาลและไดรับการเลือกตั้งจากสภาเทศบาลภายหลังจากที่ไดมีการเลือกนายกเทศมนตรีเรียบรอย
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แลว นอกจากนี้ยังอาจมีการจัดตั้ง "เทศมนตรีพิเศษ" (special adjoints) เพื่อรับผิดชอบงานอันเปน
กิจการของรัฐที่นายกเทศมนตรีไดรับมอบหมายในฐานะตัวแทนของรัฐ เชน งานดานกิจการตํารวจ, 
การดูแลทองที่หางไกล เปนตน ซ่ึงเทศมนตรีพิเศษนี้ไมจําเปนตองเปนสมาชิกสภาเทศบาล 

บทบาทและอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรีจะแยกออกเปนสองดาน กลาวคือ บทบาทใน
ฐานะตัวแทนของรัฐสวนกลาง (agent de l' Etat) และบทบาทในฐานะผูบริหารของเทศบาล (organe 
exécutif de la commune) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

(2.1) นายกเทศมนตรีในฐานะตวัแทนของรัฐ 
ในฐานะตัวแทนของรัฐ นายกเทศมนตรีมีหนาที่ตองรับผิดชอบในงานดานการรักษาความ

สงบเรียบรอยภายในชุมชน, การทะเบียนและการสํารวจสํามะโนประชากร, ดูแลการเลือกตั้งและ
จัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง, การเกณฑทหาร, การออกใบอนุญาตลาสัตว เปนตน นอกจากนี้
กฎหมายยังกําหนดใหนายกเทศมนตรีและคณะเทศมนตรีมีฐานะเปนเจาหนาที่ดานงานตํารวจ 
(officers of the judicial police) ซ่ึงโดยทั่วไป หนาที่ในฐานะตัวแทนของรัฐเหลานี้จะถูกถายโอนลง
ไปใหเจาหนาที่ของเทศบาลเปนผูรับผิดชอบ11 

(2.2) นายกเทศมนตรีในฐานะผูบริหารของเทศบาล 
โดยทั่วไปบทบาทหนาที่ของนายกเทศมนตรีจะมีอยูดวยกัน 3 ประการ กลาวคือ 
ประการที่หนึ่ง เกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล : นายกเทศมนตรีจะทําหนาที่เรียกประชุม

สภา กําหนดวาระการประชุม จัดเตรียมมติเพื่อเสนอใหสภาลงมติ และยังทําหนาที่เปนประธานใน
การประชุมสภาเทศบาลดวย 

ประการที่สอง เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติของสภาเทศบาล : อํานาจในการตัดสินใจของ
สภาเทศบาล ในทางปฏิบัติแลวจะกระทําผานนายกเทศมนตรี ดังนั้น อํานาจหนาที่ในดานการเงิน
การคลัง, การดูแลและใชประโยชนในทรัพยสินของเทศบาล, การทําสัญญาจัดซื้อจัดจาง เหลานี้ผูที่
ดําเนินการบริหารไดแกนายกเทศมนตรี 

ประการที่สาม เกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาล : นายกเทศมนตรีมีฐานะเปนหัวหนา
สํานักงานเทศบาล ถือเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของขาราชการประจําสํานักงานเทศบาล จึงมีอํานาจ
ในการบริหารงานบุคคลโดยทั่วไป เชน การแตงตั้ง, การเลื่อนตําแหนง, การพิจารณาลงโทษ เปน
ตน 

 
3.1.3.2  จังหวดั 
การจัดโครงสรางองคกรภายในจังหวัดก็มีลักษณะเชนเดียวกับเทศบาล กลาวคือ แยก

ออกเปน 2 ฝายระหวางฝายนิติบัญญัติคือ สภาจังหวัด (conseil général) และฝายบริหารคือ 
ประธานสภาจังหวัด (président du conseil général) และนอกจากนี้ยังมี "คณะกรรมาธิการจังหวัด" 
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(departmental bureau) ทําหนาที่เปนองคกรระหวางกลางเพื่อคอยเชื่อมโยงการทํางานของฝายสภา
และฝายบริหาร 

(1) สภาจังหวัด 
สภาจังหวัดประกอบไปดวยสมาชิกสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งภายในเขตจังหวัดนั้น สวน

การเลือกตั้งจะแบงไปตามเขตที่เรียกวา "กังต็อง" (canton) แตละกังต็องมีสิทธิเลือกสมาชิกสภา
จังหวัดจํานวน 1 คน สวนจํานวนกังต็องในเขตจังหวัดจะขึ้นอยูกับจํานวนประชากรของจังหวัด
นั้นๆ สมาชิกสภาจังหวัดมีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป แตทุกๆ 3 ปสมาชิกสภาจังหวัดจํานวนกึ่ง
หนึ่งจะตองมีการเลือกตั้งใหม 

สําหรับอํานาจหนาที่ของสภาจังหวัด โดยทั่วไปก็คลายคลึงกับสภาเทศบาล เวนแตในเร่ือง
อํานาจหนาที่บางอยางที่กําหนดไวเพิ่มเติมสําหรับจังหวัดโดยเฉพาะ เชน ดานเศรษฐกิจ ซ่ึงให
อํานาจสภาจังหวัดสามารถจัดตั้งองคกรเพื่อใหบริการทางดานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม โดย
ไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากสภาจังหวัด เปนตน กลาวไดวา สภาจังหวัดมีอํานาจหนาที่อยาง
กวางขวางตามหลัก "ความสามารถทั่วไป" (general competence) ที่สามารถตัดสินใจและดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ไดทุกเรื่องที่เห็นวาเกี่ยวของกับผลประโยชนของจังหวัด12 

(2) ประธานสภาจังหวัด 
ประธานสภาจังหวัดมีที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาจังหวัด และมีวาระการดํารง

ตําแหนง 3 ป ซ่ึงภายหลังกระบวนการกระจายอํานาจในป ค.ศ.1982 ไดมีการถายโอนอํานาจ
ทางการบริหารของผูวาราชการจังหวัดไปใหกับประธานสภาจังหวัด ทําใหประธานสภาจังหวัด
ดํารงตําแหนงผูนําทางการบริหารควบคูไปกับตําแหนงประธานสภา สําหรับบทบาทและอํานาจ
หนาที่ในฐานะผูนําทางการบริหารก็มีลักษณะเชนเดียวกันกับนายกเทศมนตรี 

(3) คณะกรรมาธิการจังหวดั 
คณะกรรมาธิการจังหวัดมีสมาชิกอยูระหวาง 10 - 15 คน โดยประกอบดวยประธานสภา

จังหวัด, รองประธานสภาจังหวัด 4 - 10 คน, และสมาชิกสภาจังหวัดอีกจํานวนหนึ่ง มีอํานาจหนาที่
ตามที่ไดรับมอบหมายจากสภาจังหวัดในลักษณะที่เปนสวนขยายจากฝายบริหาร และเชื่อมโยงการ
ทํางานของฝายบริหารเขากับฝายสภา คณะกรรมาธิการจังหวัดไมถือวาเปนคณะผูบริหารของ
ประธานสภาจังหวัดและไมไดรวมใชอํานาจหนาที่ของฝายบริหาร มีบทบาทในการทําการตางๆ
แทนสภาตามที่ไดรับมอบหมาย ยกเวนแตในเรื่องการงบประมาณ 

 
3.1.3.3  ภาค 
โครงสรางองคกรของภาคจะประกอบไปดวย 3 สวน คือ สภาภาค (conseil régional) ทํา

หนาที่ฝายสภา, ประธานสภาภาค (président du conseil régional) ทําหนาที่ฝายบริหาร, และ
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คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม (comité économique et social - ECOSOCs) ทําหนาที่เปน
องคกรที่ปรึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(1) สภาภาค 
สมาชิกสภาภาคมาจากการเลือกตั้งของประชาชน โดยใชเขตจังหวัดที่อยูในภาคนั้นๆ เปน

เขตเลือกตั้ง ตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดไว สมาชิกสภาภาคมีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป มี  
บทบาทคลายกับเปนองคกรดานยุทธศาสตรและการวางแผนกลาวคือ จะทําหนาที่ในการรวม
พิจารณาและดําเนินการตามแผนพัฒนาระดับชาติ (National Plan) และกําหนดแผนพัฒนาภาคเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ในระดับภาค โดยอยูภายใตกรอบของแผนระดับชาติและตองผาน
กระบวนการปรึกษาหารือกับหนวยการปกครองทองถ่ินอื่นๆ ที่อยูภายในภาค 

นอกจากนี้ยังมีอํานาจหนาที่ในการสงเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การสาธารณสุข 
วัฒนธรรมและวิทยาศาสตร แตทั้งนี้การใชอํานาจหนาที่ดังกลาวตองไมกระทบตอบทบาทของ
จังหวัดและเทศบาล สมาชิกสภาภาคยังมีอํานาจหนาที่เพิ่มเติมซึ่งไมมีในสภาเทศบาลและสภา
จังหวัด นั่นคือ การทําหนาที่เลือกสมาชิกวุฒิสภา (sénateur) 

สภาภาคยังอาจมอบหมายอํานาจบางอยางไปยัง "คณะกรรมาธิการภาค" (regional bureau) 
เพื่อทําหนาที่บางอยางแทนสภาไดเชนเดียวกันกับกรณีของคณะกรรมาธิการจังหวัด 

(2) คณะกรรมการเศรษฐกจิและสังคม 
คณะกรรมการนี้จะมีสมาชิกอยูระหวาง 40 ถึง 110 คน มีองคประกอบของสมาชิกตามที่มา

อยูดวยกัน 4 ประเภท คือ ตัวแทนของวิสาหกิจและผูประกอบอาชีพอิสระ, ตัวแทนของสหภาพ
แรงงาน, ตัวแทนขององคกรที่มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของภาค, และผูทรงคุณวุฒิตางๆ 
ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย มีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป 

คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม มีบทบาทหนาที่เปนองคกรที่ปรึกษาของสภาภาคและ
ประธานสภาภาคในเรื่องที่เกี่ยวของกับแผนพัฒนาระดับชาติ การจัดทํารางงบประมาณรายจายของ
ภาค และจัดทํารายงานแสดงความเห็นไปยังรัฐบาล นอกจากนี้ยังถูกกําหนดใหมีบทบาทในฐานะ
องคกรที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาตางๆ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

(3) องคกรฝายบริหาร 
ประธานสภาภาคมีสถานะเปนฝายบริหารของภาค มีที่มาโดยการเลือกตั้งจากสมาชิกสภา

ภาคและมีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป มีขอบขายอํานาจหนาที่คลายคลึงกับประธานสภาจังหวัด 
(เวนแตในบางเรื่องที่กําหนดใหเปนหนาที่ของประธานสภาจังหวัดโดยเฉพาะ เชน ตํารวจจราจร) 
แตจะเนนหนักในเรื่องที่เกี่ยวกับการวางแผนและการวิจัย และจะทําหนาที่ในฐานะผูบริหารจัดการ
กิจการตางๆ ที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม ประธานสภาภาคอาจแบงเบาภาระ
โดยมอบหมายภารกิจหนาที่และอํานาจในการลงนามใหกับรองประธานสภาภาค หรือมอบหมาย
เฉพาะอํานาจในการลงนามใหกับขาราชการดําเนินการแทนได 
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3.2   องคประกอบของระบบการปกครองทองถิ่น 
 

3.2.1 เกณฑการจัดตั้งและการยกฐานะ 
 

การจัดตั้งและยกฐานะหนวยการปกครองทองถ่ินในประเทศฝรั่งเศสมีลักษณะรวม
เชนเดียวกันกับหลายๆ ประเทศในยุโรป กลาวคือ เปนเรื่องของเหตุผลทางประวัติศาสตร ขณะที่
หนวยการปกครองทองถ่ินรูปแบบใหมๆ ก็มักจะพัฒนามาจากเขตพื้นที่ทางการพัฒนาของรัฐบาล
กลาง 

สําหรับกรณีของเทศบาลนั้นเปนที่ชัดเจนวาพัฒนามาจากชุมชนดั้งเดิมที่สามารถสืบยอน
ไปไดไกลถึงสมัยกลางของยุโรป โดยแตเดิมนั้นเปนเขตชุมชนทางศาสนา (Parishes) ดังนั้นหนวย
การปกครองทองถ่ินในรูปแบบคอมมูนหรือเทศบาลจึงเปนการจัดตั้งโดยอยูบนฐานของชุมชนตางๆ 
ที่กระจายอยูทั่วฝร่ังเศส กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ชุมชนเหลานี้เกิดขึ้นมากอนที่จะมีการจัดตั้งหรือ   ยก
ฐานะเปนหนวยทางการปกครอง ดังจะเห็นไดวา หนวยการปกครองทองถ่ินรูปแบบนี้มีความ
แตกตางหลากหลายเปนอยางมาก ทั้งขนาดพื้นที่ จํานวนประชากร ลักษณะทางภูมิศาสตรและสงัคม
วิทยา สภาพของความเปนเมือง เหลานี้ลวนแตเปนผลมาจากความแตกตางหลากหลายในระหวาง
ชุมชนนั่นเอง คอมมูนหรือเทศบาลจึงเปนหนวยการปกครองทองถ่ินที่สะทอนลักษณะทาง
ประวัติศาสตรสังคมและเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับชุมชนอยางแทจริง 

สวนหนวยการปกครองทองถ่ินในรูปของจังหวัดนั้น พัฒนาตนเองมาจากเขตพื้นที่ทางการ
ปกครองที่รัฐไดจัดตั้งขึ้นภายหลังการปฏิวัติฝร่ังเศสในศตวรรษที่ 18 โดยเปนเขตการบริหาร
ราชการสวนภูมิภาคเพื่อเชื่อมโยงการบริหารปกครองในระดับทองถ่ินเขากับรัฐสวนกลาง ดังนั้น 
เขตพื้นที่ระดับจังหวัดจึงมิใชเขตการปกครองที่สะทอนลักษณะทางชุมชน (artificial community) 
หากแตถูกกําหนดโดยรัฐสวนกลางเพื่อเหตุผลทางการปกครอง ซ่ึงภายหลังกระบวนการกระจาย
อํานาจในป ค.ศ.1982 จังหวัดในฐานะหนวยการปกครองสวนภูมิภาคก็ไดรับการยกฐานะเปนหนวย
การปกครองทองถ่ินอยูภายใตการบริหารของสภาจังหวัดที่มีสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง 

ในกรณีของภาคนั้น กลาวไดวาเปนผลมาจากนโยบายของรัฐบาลในยุคทศวรรษที่ 1970 
โดยมีเหตุผลผลักดันสองประการ ไดแก ประการที่หนึ่ง เกิดจากสภาพปญหาของการบริหารราชการ
สวนกลางที่มีการรวมศูนยอํานาจแตขาดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงตองการที่จะกระจาย
ภารกิจออกจากสวนกลางไปยังเขตพื้นที่หนึ่งๆ ที่เกินกวาเขตพื้นที่ระดับจังหวัด ประการที่สอง 
ความตองการในการเรงรัดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนอกศูนยกลาง โดยครอบคลุมพื้นที่ขนาด
ใหญ ดวยเหตุนี้เขตพื้นที่ในระดับภาคจึงไดเกิดขึ้น ดวยการรวบเอาเขตของจังหวัดตางๆ เขาไว
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ดวยกัน กําหนดเปนเขตการบริหารราชการสวนภูมิภาคในระดับภาคขึ้นโดยใหหนวยงานราชการ
สวนกลางที่ลงไปทํางานในพื้นที่ระดับภาคขึ้นตรงตอผูวาราชการภาค ขณะเดียวกันก็เปนเขตเพื่อ
การวางแผนพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้งทางดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และ
เชนเดียวกันกับกรณีของจังหวัด เขตพื้นที่ของภาคก็ไดรับการยกฐานะเปนหนวยการปกครอง
ทองถ่ินที่อยูภายใตการบริหารของสภาภาคซึ่งมีสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง 

 

3.2.2 ภารกิจและอํานาจหนาท่ี 
 

ขอบขายภารกิจและอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินฝร่ังเศสในการดําเนิน
กิจการตางๆ นั้น มีลักษณะเปนไปตามแนวคิดที่เรียกวา "หลักความสามารถทั่วไป" (general 
competence) หรือ "การบริหารปกครองโดยอิสระ" (free administration) ซ่ึงเปนกรอบแนวคิดทาง
กฎหมายที่ใหอํานาจกับทองถ่ินในการกระทําการหรือจัดทํา/จัดหาบริการสาธารณะใดๆ ก็ไดเพื่อ
ตอบสนองตอความตองการของชุมชนทองถ่ินของตนตราบเทาที่ไมไปกาวลวงหรือกระทบตอ
อํานาจหนาที่ของหนวยการปกครองอื่นๆ นอกจากนี้โดยเหตุที่หนวยการปกครองทองถ่ินใน
ฝร่ังเศสไดถูกกําหนดใหมีสถานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ดังนั้น หนวยการปกครอง
ทองถ่ินจึงมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญในการบริหารปกครองตนเองโดยอิสระตามแนวคิดเรื่องเสรีภาพ
สาธารณะ ดังนั้น การปกครองทองถ่ินในฝรั่งเศสจึงวางน้ําหนักไปที่ "ชุมชน" ที่จะตองมีการบริหาร
จัดการ มิใช     "ภารกิจ" หรือบริการสาธารณะที่จะตองจัดทํา ดังนั้น การปกครองทองถ่ินจึงมิใชการ
จัดทําภารกิจที่มีอยูหากแตหมายถึงการจัดทําบริการสาธารณะที่อาจจะมีขึ้นในอนาคตตามความ
จําเปนของ    ชุมชนทองถ่ินดวย13 

ดวยเหตุนี้ อํานาจหนาที่ของหนวยการปกครองทองถ่ินจึงมีอยูอยางกวางขวางและไมถูก
จํากัดโดยบทบัญญัติทางกฎหมาย แมวาภายหลังการปฏิรูปในป ค.ศ.1982 เปนตนมา จะไดมีการ
ออกกฎหมายตางๆ เพื่อสรางความชัดเจนในอํานาจหนาที่ของหนวยการปกครองทองถ่ิน แตในทาง
ปฏิบัติแลว หนวยการปกครองทองถ่ินยังคงสามารถริเ ร่ิมจัดทําบริการตางๆ ไดโดยอิสระ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเทศบาลและจังหวัด สวนภาคนั้นจะไมมีบทบาทในฐานะผูจัดทําบริการ หากแต
จะเปนหนวยงานวางแผนและสนับสนุนการทํางานของหนวยการปกครองทองถ่ินหรือองคกรอื่นๆ 

อยางไรก็ดี แมทองถ่ินจะมีอํานาจหนาที่อยางกวางขวาง แตในทางปฏิบัติแลวก็มีขอจํากัด
อยูหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยการปกครองทองถ่ินในรูปแบบเทศบาลที่มีขนาดเล็ก
มากๆ ทําใหมีศักยภาพทางการบริหารและทรัพยากรคอนขางจํากัด ทําใหรัฐสวนกลางตองเขาไป
ชวยเหลือและแทรกแซงโดยการจัดตั้งศูนยการบริหารในระดับทองถ่ิน เพื่อระดมทรัพยากรจาก 
ทองถ่ินเล็กๆ เหลานี้เขาไวดวยกันในการรวมกันจัดทําบริการภายใตกรอบที่กําหนดโดยรัฐ 
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สําหรับกรณีของเทศบาลจะมีอํานาจหนาที่เพิ่มเติมซึ่งตางจากหนวยการปกครองทองถ่ินอืน่ 
เนื่องจากกฎหมายกําหนดไววา นายกเทศมนตรีของเทศบาลนอกจากจะเปนผูบริหารของ  ทองถ่ิน
ในระดับเทศบาล (représentant de la commune) แลว ยังมีฐานะเปนตัวแทนของรัฐ (agent de l'Etat) 
อีกดวย กลาวคือ มีหนาที่ดูแลใหมีการเคารพตอกฎหมายทั้งในดานของการกระทําและกฎเกณฑ
ตางๆ ที่ออกโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อเปนการดูแลรักษาประโยชนของประเทศชาติ และ
มีภารกิจหนาที่ผูกพันที่ตองจัดทํา (compulsory functions) อยูหลายประการดวยกัน กลาวคือ มี
หนาที่ประกาศใหประชาชนในทองถ่ินตนทราบถึงกฎหมายและระเบียบตางๆ, จัดทําบัญชีรายช่ือผู
มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง, เปนนายทะเบียนของเทศบาล, มีหนาที่ในการรักษาความสงบเรียบรอย
และทําหนาที่เปน "ตํารวจยุติธรรม" (police judiciare) ดังนั้น ภารกิจดังกลาวจึงถือไดวาเปนภารกิจ
ของเทศบาลที่ถูกกําหนดใหจัดทํา 

 
3.2.2.1  ขอบขายภารกจิหนาที่ 
ในสวนนี้จะไดแสดงถึงการจัดแบงขอบขายภารกิจหนาที่ระหวางหนวยการปกครอง

ทองถ่ินประเภทตางๆ และรัฐโดยสังเขป ซ่ึงภารกิจที่ไดแสดงไวในตารางที่ 3.2 จะเนนไปที่ภารกิจที่
ทองถ่ินไดรับการโอนอํานาจเพิ่มเติมภายหลังกระบวนการกระจายอํานาจ 

โดยทั่วไปแลว เทศบาลและจังหวัดจะมีฐานะเปนหนวยจัดทําบริการสาธารณะภายในพื้นที่
รับผิดชอบของตน ขณะที่ภาคจะเปนหนวยวางแผนและคอยใหการสนับสนุนทั้งทางดานการคลัง
และเทคนิคแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือองคกรอื่นๆ เพื่อผลดานการพัฒนาในระดับภาค 
 
 
ตารางที่ 3.2  การจัดแบงภารกิจหนาที่ระหวางหนวยการปกครองทองถ่ินและรัฐ 
 

เทศบาล จังหวัด ภาค รัฐ 
สวัสดิการสังคม 

- จัดทําแฟมประวัติดาน
สวัสดิการสังคมภายในชุมชน
เพื่อเสนอตอหนวยงานของรัฐ 
- ทําความตกลงกับหนวยงาน
ของรัฐเพื่อจัดทําภารกิจบาง
ดานแทน 

- เปนหนวยงานหลักดานการ
สงเสริมสวัสดิการสังคม เชน 
ใหความชวยเหลือดานการ
รักษาพยาบาล ,  งานบริการ
สังคมแกเยาวชน, ครอบครัว, 
คนพิการ และผูสูงอายุ 

(ไมมีอํานาจหนาที่โดยตรงใน
ภารกิจดานนี้) 

- การประกันสังคม 
- การคุมครองคนกลุมนอย , 
ผูสูงอายุ, สตรี, คนพิการ, ผู
อพยพ และเด็กกําพรา 
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การสาธารณสุข 
- จัดตั้ งและสนับสนุนทาง
การ เ งินแกหนวยงานด าน
สุ ข อ น า มั ย แ ล ะ ป อ ง กั น
โรคติดตอ 

- สงเสริมสุขภาพของเยาวชน
และครอบครัว 
- สนับสนุนงานปองกันและ
รักษาโรครายแรง 

(ไมมีอํานาจหนาที่โดยตรงใน
ภารกิจดานนี้) 

- โ ร ง พ ย า บ า ล ,  ก า ร
สาธารณสุข, การเจ็บปวยทาง
จิตประสาท, ผูติดยาและสุรา 

การเคหะ 
- ปกปองผูยากไรในดานที่อยู
อาศัย 
- วางแผนและดําเนินการดาน
การเคหะภายในชุมชน 

- ใหคําปรึกษาและสนับสนุน
ทางการเงิน 
- จัดตั้งคณะกรรมการดานการ
เคหะเพื่อดูแลงานดานนี้ โดย
รวมมือกับหนวยงานอื่นๆ 

- ว า ง แ ผ น แ ล ะ จั ด ลํ า ดั บ
ความสําคัญในการสงเสริม
งานดานนี้รวมกับจังหวัด 
- ร ว ม มื อ กั บ ห น ว ย ง า น
ส วนกลาง เพื่ อพัฒนาที่ อ ยู
อาศัยและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

- ภารกิจที่เกี่ยวของอื่นๆ 
- สงเสริมและริ เ ร่ิมแนวคิด
ใหมๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและที่อยูอาศัย เชน การ
ประหยัดพลังงาน 

การศึกษา 
- การศึกษาระดับอนุบาลและ
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า  (สถ านที่ , 
สนับสนุนการเงิน, กอสราง
อาคาร, อุปกรณการเรียน และ
การบํารุงรักษา) 
- การปรับชั่วโมงเรียน  และ
เพิ่มเติมกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร 
- จัดตั้งองคกรเพื่อสงเสริมการ
เรียนการสอนดานศิลปะ, การ
เตนรํา, ดนตรี, การละคร 

- การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน 
- เพิ่มเติมกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร 
- จัดตั้งองคกรเพื่อสงเสริมการ
เรียนการสอนดานศิลปะ, การ
เตนรํา, ดนตรี, การละคร 

- การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
- จัดตั้งองคกรเพื่อสงเสริมการ
เรียนการสอนดานศิลปะ, การ
เตนรํา, ดนตรี, การละคร 

- ภารกิจที่เกี่ยวของอื่นๆ ไดแก 
การกําหนดหลักสูตร ,  การ
ฝกหัดผูสอน, วางแผนระบบ
ก า ร ศึ ก ษ า ,  รั บ ผิ ด ช อ บ
คาตอบแทนและค าใชจ าย
เกี่ยวกับการศึกษา 
- การศึกษาชั้นสูง 
- การวิจัยและพัฒนา 

การศึกษาสายวิชาชพี 

(ไมมีอํานาจหนาที่โดยตรงใน
ภารกิจดานนี้) 

- ใ ห คํ า ป รึ ก ษ า ผ า น
คณะกรรมการก า รศึ กษ า
วิชาชีพของจังหวัด 

- เปนองคกรหลักในการจัด
การศึกษาสายวิชาชีพพิ เศษ
ตางๆ และการฝกฝนอาชีพ 

- ใหการสนับสนุนภาคในการ
จัดการศึกษาและภารกิจที่
เกี่ยวของอื่นๆ  

การวัฒนธรรม 
- จั ด ตั้ ง แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
ห อ ง สมุ ด แ ล ะพิ พิ ธ ภั ณฑ
ชุมชน 
- จัดเก็บและดูแลงานทะเบียน
และหอจดหมายเหตุ 

- จั ด ตั้ ง แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
พิพิธภัณฑของจังหวัด 
- จัดเก็บและดูแลงานทะเบียน
และหอจดหมายเหตุ 

- จั ด ตั้ ง แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
พิพิธภัณฑของภาค 
- จัดเก็บและดูแลงานทะเบียน
และหอจดหมายเหตุ 

- ควบคุมดูแลหองสมุด, หอ
จดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ 
ในดานเทคนิคและวิธีการทาง
วิทยาศาสตรตางๆ 

การวางแผน 
- รวมจัดทํา และพิจารณากฏ
บัตรขององคกรความรวมมือ
ระหวางเทศบาล 
(intercommunual charters) 

- ใหคําแนะนําแกภาคดานการ
วางแผนระดับภาค 
- ชวยเหลือและสนับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่ชนบท 

- มีสวนรวมในการกําหนด
และนําเอานโยบายระดับชาติ
ไปปฏิบัติ 
- วางแผนในระดับภาค 
- รับผิดชอบดานการทองเที่ยว 

- วางแผนในระดับชาติ 

การพัฒนาและการวางผังในเขตชุมชน 
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- มีอํานาจจัดทําแผนการถือ
ครองที่ดิน (POS) 
- ควบคุมและออกใบอนุญาต
ดานการกอสรางอาคาร 
- จัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ความรวมมือระหวางเทศบาล 

- เขารวมและใหคําปรึกษา
ดานการผังเมืองและแผนการ
ถือครองที่ดินของเทศบาล 
- เขารวมและใหคําปรึกษาใน
โครงการพัฒนาเมืองที่จังหวัด
เปนผูลงทุน 

- พิจารณาและใหความเห็น
เกี่ยวกับแผนการถือครองที่ดิน
, แผนแมบทดานการผังเมือง
ของเทศบาล, และแผนพัฒนา
ขององค ก รคว ามร ว มมื อ
ระหวางเทศบาล 

(ไมมีอํานาจหนาที่โดยตรงใน
ภารกิจดานนี้) 

การขนสง 
- ใหคําปรึกษาการจัดทํา
แผนพัฒนาดานการขนสงของ
ภาค และของจังหวัด 
- จัดสรางและบํารุงรักษาถนน
ของเทศบาลและในเขตชนบท 
- ดําเนินการดานรถโรงเรียน 

- ใหคําปรึกษาการจัดทํา
แผนพัฒนาดานการขนสงของ
ภาค 
- จัดทําแผนการขนสงระดับ
จังหวัด 
- รับผิดชอบการขนสงทางบก
นอกเขตเมือง และบํารุงรักษา
ถนนของจังหวัด 
- จั ด ตั้ ง แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
โครงขายระบบรถโรงเรียน 
- กําหนดโครงขายรวมกับการ
รถไฟแหงประเทศ 

- จัดทําแผนพัฒนาดานการ
ขนสงของภาค 
- จัดสรางสนามบิน 
- กํ าหนดโคร งสร า ง และ
เครือขายการขนสงทางรถไฟ
รวมกับรถไฟแหงประเทศ 
(SNCF) 

- บํา รุงรักษาถนนสายหลัก
ของประเทศ 

การทาเรือและการขนสงทางน้ํา 
- ดูแลทา เ รือขนาดเล็กและ
ตํารวจน้ํา 

- ดูแลทาเรือขนสงทางทะเล, 
ทาเรือเพื่อการพาณิชย  และ
ทาเรือเพื่อการประมง 
- ชวยเหลือดานการอนุรักษ
วัฒนธรรมแถบชายฝงทะเล 

- จัดใหมีคูคลองและทาเทียบ
เรือในแมน้ํา 
- ชวยเหลืออุตสาหกรรมการ
ประมงและวัฒนธรรมชายฝง 

- ดูแลทาเทียบเรือขนาดใหญ
บางแหง 

สิ่งแวดลอมและการอนุรักษ 
- เสนอและรวมทําขอตกลง
เ พื่ อ กํ า ห น ด เ ข ต  ( zones) 
อนุ รักษสถาปตยกรรมและ
โบราณสถาน 
- .ใหคําปรึกษาดานแผนการ
ทองเที่ยวทางเทาของจังหวัด 

- กําหนดแผนและเสนทางการ
ทองเที่ ยวทางเท า  (walking 
tours) 

- รวมสนับสนุนการดูแลและ
อนุรักษโบราณสถาน 
- กําหนดเขตเพื่อการอนุรักษ
สภาวะทางนิเวศน  
(preservation sites) 

- ภารกิจที่เกี่ยวของอื่นๆ 

การพัฒนาเศรษฐกจิ 
- สนับสนุนงานของภาคใน
ก า ร จั ด ส ร ร เ งิ น อุ ด ห นุ น
ทางตรงแกวิสาหกิจ 
- จัดสรรเงินอุดหนุนและให
การชวย เหลือทางออมแก
วิสาหกิจตางๆ 
- ใหความชวย เหลือธุ รกิ จ
ภ า ย ในท อ ง ถิ่ น ที่ ป ร ะสบ
ปญหา 

- สนับสนุนงานของภาคใน
ก า ร จั ด ส ร ร เ งิ น อุ ด ห นุ น
ทางตรงแกวิสาหกิจ 
- จัดสรรเงินอุดหนุนและให
การชวย เหลือทางออมแก
วิสาหกิจตางๆ 
- ใหความชวย เหลือธุ รกิ จ
ภ า ย ในท อ ง ถิ่ น ที่ ป ร ะสบ
ปญหา 

- ส ง เ ส ริ ม ธุ ร กิ จ ในระดั บ
ทองถิ่น และการสรางงาน 
- ชวยเหลือและจัดสรรเงิน
อุดหนุนทางตรงแกวิสาหกิจ
ตางๆ 
- จัดสรรเงินอุดหนุนทางออม 

- กําหนดเขตเศรษฐกิจ 
- ออกมาตรการต างๆ  เพื่ อ
สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ เชน การลดภาวะ
เงิน เฟอ ,  การลดอัตราการ
วางงาน เปนตน 
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3.2.2.2  การบริหารกิจการสาธารณะในทองถ่ิน 
ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อจัดทําบริการสาธารณะ หนวยการปกครองทองถ่ินมีอิสระในการ

เลือกวิธีการจัดทําบริการไดหลากหลายวิธี ซ่ึงโดยทั่วไปสามารถจัดแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
ประเภทที่หนึ่ง องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูจัดทําเอง : เปนการดําเนินการโดยอาศัย

ทรัพยากรทั้งทางดานการเงินและบุคลากรของทองถ่ินเอง โดยอาจจัดตั้งเปนแผนกตางๆ ภายใน
สํานักงานทองถ่ินเพื่อรับผิดชอบกิจการหนึ่ง 

ประเภทที่สอง มอบใหองคกรอื่นจัดทําแทน : เปนการมอบกิจการบางอยางใหกับองคกร
อ่ืนเปนผูจัดทําแทนหนวยการปกครองทองถ่ิน โดยองคกรดังกลาวอาจจะเปนองคกรภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนก็ไดซ่ึงก็มีอยูหลากหลายรูปแบบ แตโดยมากมักจะอยูในรูปขององคกรความรวมมือ
ระหวางหนวยการปกครองทองถ่ิน หรือไมก็เปนบริษัทจํากัดที่ทองถ่ินเขาไปถือหุนเพื่อดําเนิน
กิจการสาธารณะบางดาน 

ประเภทที่สาม การมอบภารกิจโดยใชสัญญา : เปนการมอบภารกิจใหองคกรอื่นๆ ทําการ
แทนโดยอาศัยการทําขอตกลงในรูปของสัญญา ซ่ึงจะตางจากประเภทที่สองตรงที่ทองถ่ินมิไดเขา
ไปเกี่ยวของใดๆ ภายในองคกรผูรับมอบหากแตอาศัยสัญญาเปนขอผูกมัดในการจัดทํากิจการ เชน 
การใหสัมปทาน, การใชสัญญาวาจางบริษัทเอกชนจัดทําบริการสาธารณะ เปนตน 

อยางไรก็ดี การบริหารกิจการในระดับทองถ่ินของฝรั่งเศสสวนใหญจะกระทําโดยอาศัย
องคกรความรวมมือระหวางหนวยการปกครองทองถ่ินตางๆ จัดทําแทนโดยเฉพาะอยางยิ่งเทศบาล 
เนื่องจากมีเทศบาลนอยแหงที่มีศักยภาพและความพรอมในการจัดทําภารกิจโดยสวนใหญไดดวย
ตนเอง ขณะที่ความพยายามในการยุบรวม (Amalgamation) เทศบาลขนาดเล็กๆ เขาไวดวยกันเปน
ประเด็นที่มีความออนไหวทางการเมืองและประสบกับความลมเหลวมาโดยตลอด รัฐบาลกลางจึง
สงเสริมกลไกความรวมมือเพื่อแกปญหาดังกลาว ทําใหองคกรความรวมมือรูปแบบตางๆ เพื่อ
รวมกันจัดทําบริการสาธารณะเกิดขึ้นมาเปนจํานวนมากทั้งในดานจํานวนและประเภทของ องคกร 
ตัวอยางเชน องคกรประเภทวิสาหกิจรวมเทศบาล (syndicats intercommunaux) ในป ค.ศ.1992 มี
จํานวนถึงประมาณ  17,000 แหง,  แขวงพิเศษ  (District) จํานวน  214 แหง , ประชาคมนคร 
(communauté urbaine) จํานวน 9 แหง, องคกรกลุมวิสาหกิจรวม (syndicat d'agglomération 
nouvelle) จํานวน 9 แหง ซ่ึงจากจํานวนที่มากมายและความหลากหลายในโครงสรางขององคกร ทํา
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ใหในป ค.ศ.1992 รัฐบาลจึงไดพยายามปฏิรูประบบองคกรความรวมมือใหมเพื่อสรางมาตรฐานและ
ลดความสับสนขององคกรเหลานี้ โดยผลักดันใหทองถ่ินยอมรับรูปแบบองคกรใหมที่รัฐบาลได
จัดทําเปนขอเสนอใน 3 รูปแบบ  ซ่ึงใชเครื่องมือทางการคลังเปนแรงจูงใจ แตก็ไมประสบ
ความสําเร็จนัก ตอมาในป ค.ศ.1999 ไดมีการผานกฎหมายเพื่อเรงรัดกระบวนการดังกลาวโดยเพิ่ม
แรงจูงใจและใชมาตราการอื่นๆ เพิ่มขึ้นทําใหภายในป ค.ศ.2002 องคกรความรวมมือของหนวยการ
ปกครองทองถ่ินจะอยูใน 3 รูปแบบดังตอไปนี้ 

(1) ประชาคมนคร (communautés urbaines): เปนการรวมกลุมของเทศบาลนครขนาดใหญ
กับเทศบาลขางเคียง โดยมีประชากรรวมกัน 500,000 คนขึ้นไป 

(2) ประชาคมเมือง (communautés d'agglomération): เปนการรวมกลุมของเทศบาลเมือง
ขนาดกลางกับเทศบาลเล็กๆ ขางเคียง โดยมีประชากรรวมกัน 50,000 คนขึ้นไป 

(3) ประชาคมเทศบาล (communautés de communes): เปนการรวมกลุมของ      เทศบาล
ขนาดเล็กในเขตชนบทหรือกึ่งชนบท 

องคกรทั้งสามรูปแบบนี้จะมีการจัดโครงสรางการบริหารเชนเดียวกันกับหนวยการ
ปกครองทองถ่ินกลาวคือมีสภาและผูบริหาร โดยสมาชิกจะมาจากหนวยการปกครองทองถ่ินที่อยู
ในประชาคมนั้น นอกจากนี้ยังมีอํานาจหนาที่ งบประมาณ และอํานาจในการจัดเก็บภาษีเปนของ
ตนเอง ความแตกตางขององคกรทั้งสามรูปแบบอยูที่ขอบขายอํานาจหนาที่และอํานาจในการจัดเก็บ
ภาษี พิจารณาในแงนี้ องคกรทั้งสามรูปแบบจึงมีสถานะคลายกับหนวยการปกครองทองถ่ินขนาด
ใหญที่ยุบรวมหนวยการปกครองทองถ่ินขนาดเล็กเขาไวดวยกัน โดยในเดือนมกราคม ค.ศ.2002 ผล
จากนโยบายขางตนของรัฐบาลทําใหองคกรความรวมมือทั้งหมดลดจํานวนลงเหลือ 2,175 แหง โดย
แบงเปนประชาคมนครจํานวน 14 แหง, ประชาคมเมืองจํานวน 120 แหง, ประชาคมเทศบาลจํานวน 
2,033 แหง  โดยยังคงเหลือองคกรในรูปแบบเกาคือ  องคกรกลุมวิสาหกิจรวม  (syndicat 
d'agglomération nouvelle) จํานวน 8 แหง ครอบคลุมพื้นที่เมืองขนาดตางๆ จํานวน 26,748 แหง 
และใหบริการประชาชนมากกวา 45 ลานคน (คิดเปน 75% ของประชากรทั้งประเทศ)14 

 

3.2.3 ระบบการคลังทองถิ่น 
 

ระบบการคลังทองถ่ินในฝรั่งเศสกลาวไดวามีสัดสวนที่นอยเมื่อเทียบกับระบบการคลังของ
ภาครัฐเนื่องจากมีสัดสวนการใชจายเพียงประมาณรอยละ 20 ของการใชจายในภาครัฐทั้งหมด แต
อยางไรก็ดี องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็มีอิสระเปนอยางมากในการใชจายเงินงบประมาณของตน 
โดยเฉพาะภายหลังกระบวนการกระจายอํานาจในป ค.ศ.1982 ทําใหการแทรกแซงและควบคุม
ทางการคลังจากรัฐบาลกลางมีขอจํากัดมากขึ้น เนื่องจากมีการจัดตั้งศาลตรวจเงินแผนดินภาค (les 
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Chambres régionales des comptes) ในทุกๆ ภาคเพื่อทําหนาที่ควบคุมบัญชีและการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน นอกจากนี้ทองถ่ินยังมีอิสระในการกําหนดอัตราภาษีภายในกรอบที่กําหนด
ไว และมีอิสระในการใชจายตามความจําเปนของตน 

เทศบาลจะมีสัดสวนการใชจายองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งหมดมากที่สุด กลาวคือ 
ประมาณรอยละ 52.4 รองลงมาไดแกจังหวัดคิดเปนรอยละ 28 และภาคจะมีสัดสวนการใชจายนอย
ที่สุด คือประมาณรอยละ 9.6 โดยสัดสวนการใชจายอีกรอยละ 10 จะเปนขององคกรความรวมมือ
ระหวางหนวยการปกครองทองถ่ินรูปแบบตางๆ (โปรดดูตารางที่ 3.3) 
 
ตารางที่ 3.3  งบประมาณรายรับ - รายจายประจําป 2001 
 

การคลงัของหนวยการ
ปกครองทองถิ่น 

องคกร
ความ
รวมมือ 

รวม
ท้ังหมด (ลานยูโร) เทศบาล จังหวัด ภาค 

2001 เทียบกับป 
2000 (%) 2001 

รายจายรวม 74 281 
(52.4%) 

39 521 
(28%) 

13 730 
(9.6%) 

127 532 
(90%) 

+4,4 
 

14 047 
(10%) 

141 579 
(100%) 

รายรับรวม 73 998 39 308 13 769 127 075 +4,2 13 830 140 905 
รายจายเพื่อการดําเนินการ 48 715 24 411 6 130 79 256 +2,9 8 779 88 035 
รายรับเพื่อการดําเนินการ 57 699 32 687 10 503 100 889 +2,0 10 360 111 249 
ดุลงบประมาณ 8 984 8 276 4 373 21 633 -1,1 1 581 23 214 
รายจายเพื่อการลงทุน 17 918 10 796 5 593 34 307 +6,3 3 522 37 829 
รายรับเพื่อการลงทุน 9 013 3 146 1 500 13 659 +13,3 1 501 15 160 
ท่ีมา: DGCL, Premiers résultats 2001 des finances locales, 2002. 
 

3.2.3.1  การงบประมาณ (Budgeting) 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกประเภทจะตองวางแผนงบประมาณรายรับ - รายจายเปน

ประจําทุกป โดยจัดทําเปนเอกสารคาดการณลวงหนาที่จัดทําขึ้นโดยฝายบริหารขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน โดยตองผานการพิจารณาอนุมัติจากสภาทองถ่ินเพื่อนําไปใชบังคับ 

ระบบบัญชีงบประมาณโดยทั่วไปจะแยกออกเปนสองกลุม ไดแก 
(1) ระบบบัญชีงบประมาณเพื่อการดําเนินการ (fonctionement) ไดแก ระบบงบประมาณ

รายรับ - รายจายเพื่อใชในกิจการดานงบประจํา การจัดซื้อจัดจาง คาจางและคาตอบแทนบุคลากร 
และการใชจายเพื่อจัดทําภารกิจโดยทั่วไป 
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(2) ระบบบัญชีงบประมาณเพื่อการลงทุน (investissement) ไดแก ระบบงบประมาณ
รายรับ-รายจายเพื่อใชในกิจการที่เปนการลงทุนในโครงการขนาดใหญ หรือมีระยะเวลาดําเนินการ
ยาวนาน เชน งานดานการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน เปนตน 

โดยทั่วไป รายจายเพื่อการดําเนินการจะเปนสัดสวนหลักของการใชจายในภาคทองถ่ิน 
กลาวคือ ประมาณรอยละ 60 - 70 สวนที่เหลือจะเปนรายจายเพื่อการลงทุน 

 
3.2.3.2  แหลงที่มาแหงรายได 
ความเปนอิสระทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในฝรั่งเศส สวนหนึ่งเปนผล

มาจากฐานรายได เนื่องจากรายไดสวนใหญกวารอยละ 60 จะมาจากภาษี อากร และคาธรรมเนียม
ตางๆ ที่ทองถ่ินสามารถกําหนดอัตราการเรียกเก็บไดเอง ซ่ึงสัดสวนรายรับดานนี้เพิ่มขึ้นอยางมาก
ภายหลังกระบวนการกระจายอํานาจป ค.ศ.1982 ซ่ึงเคยมีสัดสวนเพียงรอยละ 18.2 ขณะเดียวกันเงิน
อุดหนุนจากรัฐก็มีการเปลี่ยนแปลงจากเงินอุดหนุนที่กําหนดเงื่อนไขไปสูระบบเงินอุดหนุนทั่วไปที่
ยืดหยุนและใหอิสระในการใชจายแกทองถ่ินมากขึ้น 
 
ตารางที่ 3.4  สัดสวนรายรับตามแหลงทีม่าขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

แหลงที่มาของรายรับ สัดสวนรายรับ (%) 
ภาษีทางตรง 42% 
เงินอุดหนุน 20% 
รายรับอื่นๆ 12% 
ภาษีทางออมและอากรอื่นๆ 11% 
เงินอุดหนุนเพื่อการกระจายอํานาจและอื่นๆ 10% 
รายไดจากสวนตางในงบดุลบัญชี 5% 
ท่ีมา: DGCL, Premiers résultats 2001 des finances locales, 2002. 
 

แหลงที่มาของรายรับขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจจัดแบงเปน 3 ประเภทกวางๆ 
ไดดังตอไปนี้ 

(1) ภาษีอากร 
รายไดจากภาษีอากรถือเปนรายไดหลักขององคกรปกครองทองถ่ิน และถือเปนแหลง

รายไดสําคัญที่จะเปนหลักประกันความเปนอิสระทางการคลังของทองถ่ิน ซ่ึงมีอยูดวยกันสอง
ประเภท ดังตอไปนี้ 

(1.1) ภาษีอากรทางตรง 



                                                                                                                     ประเทศฝรั่งเศส    95

รายไดจากภาษีทางตรงมีอยูดวยกัน 4 ประเภท ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหง
สามารถกําหนดอัตราภาษีสวนนี้ไดเอง แตการจัดเก็บจะกระทําโดยสํานักงานสรรพากรแหงชาติ 
จากนั้นจึงจะจัดสรรคืนใหทองถ่ินแตละแหง อันไดแก 

- ภาษีเพื่อการพักอาศัย (taxe d' habitation) จะเปนภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลไมวาจะเปน
เจาของ ผูเชา หรือผูครอบครองโรงเรือนซึ่งมีเครื่องเรือนพรอม และไมวาบุคคลนั้นจะ
พักอาศัยอยูช่ัวคราวหรือถาวรก็ตาม ซ่ึงภาษีสวนนี้จะมีสัดสวนอยูประมาณรอยละ 26.2 
ของรายไดจากภาษีทางตรงทั้งหมด 

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (taxe fonciere des proprietes beties) จะเรียกเก็บจากเจาของ
โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางโดยคํานวณจากการประเมินคาเชาเฉลี่ยของโรงเรือนหรือ
ส่ิงปลูกสรางนั้นๆ ภาษีสวนนี้จะมีสัดสวนอยูประมาณรอยละ 25.1 

- ภาษีบํารุงทองที่ (taxe fonciere des proprietes non beties) จะเรียกเก็บจากเจาของที่ดิน
ซ่ึงไมมีโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางบนที่ดินนั้น โดยคํานวณจากราคาประเมินคาเชา
เฉลี่ยของที่ดิน สัดสวนของภาษีบํารุงทองถ่ินจะอยูที่ประมาณรอยละ 4.4 

- ภาษีวิชาชีพและธุรกิจ (taxe professionnelle) จะเรียกเก็บจากนิติบุคคลหรือบุคคล
ธรรมดาที่เปนผูประกอบการทางดานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เจาของธุรกิจ 
หรือผูประกอบวิชาชีพอิสระตางๆ ภาษีสวนนี้จะมีสัดสวนสูงสุดคือประมาณรอยละ 
44.3 

(1.2) ภาษีอากรทางออม 
นอกเหนือจากภาษีทางตรงแลว หนวยการปกครองทองถ่ินแตละแหงอาจเรียกเก็บคาอากร

และคาธรรมเนียมตางๆ เพิ่มเติมได เชน คาระวางขนสง, คาธรรมเนียมเพื่อการลงทุน, คาธรรมเนียม
อาคารสูง, ภาษีปาย, คาธรรมเนียมการตอทะเบียนรถยนต, คาธรรมเนียมใบอนุญาตขับขี่ เปนตน 
นอกจากนี้ยังอาจเรียกเก็บในรูปของคาบริการที่ทองถ่ินหรือองคกรความรวมมือในรูปวิสาหกิจ
ตางๆ เปนผูจัดทําบริการ เชน คาบริการกําจัดขยะและของเสีย, คาไฟฟา เปนตน 

(2) เงินอุดหนนุจากรัฐ 
ในทุกปองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐ  ซ่ึง

โดยทั่วไปจะมีอยูดวยกัน 3 รูปแบบ ดังตอไปนี้ 
(2.1) เงินอุดหนุนเพื่อการดําเนินงาน (donation globale de fonctionnement - DGF) 
เงินอุดหนุนประเภทนี้มีลักษณะเปนเงินอุดหนุนทั่วไป มีเปาหมายเพื่อชดเชยรายไดของ

หนวยการปกครองทองถ่ินในบัญชีงบประมาณเพื่อการดําเนินงาน ซ่ึงในแตละปรัฐจะเปนผูกําหนด
สัดสวนเงินอุดหนุนนี้ตามฐานการคํานวณตางๆ เชน อัตราการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม, จํานวนผูอยู
อาศัยและสภาพของชุมชน เปนตน ซ่ึงจากตัวเลขในป ค.ศ.1995 หนวยการปกครองทองถ่ินใน
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รูปแบบเทศบาลจะไดรับเงินอุดหนุนสวนนี้มากที่สุด (78.9%) รองลงมาไดแกจังหวัด (16.9%) และ
ภาค (4.2%) ตามลําดับ 

(2.2) เงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน (donation globale d' equipement - DGE) 
เงินอุดหนุนประเภทนี้เปนลักษณะของการสนับสนุนทางการเงินในรายจายที่อยูในระบบ

บัญชีเพื่อการลงทุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงฐานการจัดสรรเงินสวนนี้จะแตกตางกันไป
ตามลักษณะและรูปแบบของหนวยการปกครองทองถ่ิน เชน เทศบาลที่มีประชากรมากกกวา 2,000 
คน และองคกรความรวมมือระหวางเทศบาล จะไดรับตามสัดสวนของงบลงทุน สวนจังหวัดจะ
ไดรับตามโครงการเพื่อการลงทุนโดยตรง โดยจะวางน้ําหนักการพิจารณาไปที่จํานวนผูยากไรใน
จังหวัดนั้นๆ รวมถึงความจําเปนในการใหความชวยเหลือทางการเงินแกเทศบาล เปนตน โดยกวา
คร่ึงหนึ่งของเงินอุดหนุนดานนี้จะจัดสรรใหกับเทศบาล สวนจังหวัดและภาคจะมีสัดสวนใกลเคียง
กัน 

(1.3) เงินอุดหนุนเพื่อการกระจายอํานาจ (donation globale de d�centralisation - DGD) 
เงินอุดหนุนประเภทนี้ริเร่ิมมีขึ้นภายหลังกระบวนการกระจายอํานาจ เพื่อใหทองถ่ินมีเงิน

งบประมาณเพียงพอตอการดําเนินการตามอํานาจและภารกิจหนาที่ใหมๆ ที่ไดรับการกระจาย
อํานาจมา โดยมากจะเปนเงินอุดหนุนดานการใชจายในภารกิจใหมๆ การฝกอบรมบุคลากร และการ
ลงทุนในดานโรงเรียน โดยจังหวัดถือเปนหนวยการปกครองทองถ่ินที่ไดรับเงินอุดหนุนนี้มากที่สุด 
(เนื่องจากเปนองคกรที่รับภารกิจหนาที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดภายหลังกระบวนการกระจายอํานาจ) คือ
ประมาณรอยละ 74.1 รองลงมาไดแกภาค สวนเทศบาลไดรับเงินอุดหนุนสวนนี้นอยมาก 

(3) เงินกูยืม (emprunts) 
กอนการกระจายอํานาจในป ค.ศ.1982 ทองถ่ินมีขอจํากัดเปนอยางมากในการกูยืมเงินเพื่อ

ใชในการดําเนินกิจการของตน แตในปจจุบันทองถ่ินสามารถดําเนินการกูยืมเงินไดอยางอิสระตาม
เงื่อนไขที่ปรากฎในทองถ่ินทั่วๆไป โดยไมจําเปนตองขออนุมัติหรือถูกกําหนดวงเงินกูยืมจาก
สวนกลาง โดยแหลงเงินทุนกูยืมที่สําคัญจะมาจากองคกรที่รัฐจัดตั้งขึ้น คือ กองทุนเพื่อการออม
ทรัพยและกูยืม (the Caisse des Dépots et Consignations) หรือ CDC โดยจะทํางานในลักษณะของที่
ปรึกษาทางการเงินใหกับทองถ่ิน และทํางานประสานกับธนาคารออมทรัพยและแหลงทุนอื่นๆ ซ่ึง
ที่สําคัญไดแก กองทุนเพื่อการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (the Caisse d' Aide à 
l'Équipement des Collectivités Locales - CAECL) ซ่ึงเปนสาขายอยของ CDC ในการจัดสรร
เงินทุนเพื่อใหทองถ่ินกูยืม อยางไรก็ดี สัดสวนของรายรับจากการกูยืมแมจะเพิ่มขึ้นมากภายหลัง
กระบวนการกระจายอํานาจ แตก็ไมใชสัดสวนที่สูงเมื่อเทียบกับแหลงรายรับอื่นๆ 
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3.2.4 ระบบการบริหารงานบคุคล 
 

ในอดีตกอนการกระจายอํานาจในป ค.ศ.1982 บุคลากรในระดับทองถ่ินจะอยูภายใตการ
บริหารจัดการของทองถ่ินแตละแหง อยางไรก็ดีพนักงานในระดับนี้มักจะถูกมองวาขาดความรู
ความชํานาญและมีศักดิ์ศรีนอยเมื่อเทียบกับขาราชการสวนกลาง ดังนั้น ภายหลังการกระจายอํานาจ
ซ่ึงไดมีการโอนอํานาจการบริหารไปสูหนวยการปกครองทองถ่ินในรูปแบบใหมคือ จังหวัดและ
ภาค ซ่ึงทองถ่ินเหลานี้จําเปนจะตองไดรับการโอนบุคลากรที่มีความรูความสามารถเขาไปทํางาน 
ดังนั้น รัฐบาลจึงไดสรางกรอบกําลังพลระดับชาติในภาครัฐขึ้นมาใหมนั่นคือ "ระบบขาราชการ
สวนทองถ่ิน" โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพเขาไปทํางานในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ซ่ึงความตั้งใจเดิมของรัฐบาลคือ ตองการที่จะสรางระบบกําลังพลภาครัฐรวมโดยแยก
ออกเปนสองสายคือสายขาราชการสวนกลางและขาราชการสวนทองถ่ิน เพื่อใหการโยกยายถาย
โอนกําลังพลเปนไปโดยสะดวก และทําใหขาราชการสวนทองถ่ินสามารถมีสถานะและไดรับ
ผลประโยชนตางๆ เชนเดียวกับขาราชการสวนกลาง แตกลับไดรับการทัดทานอยางมากจากกลุม    
ขาราชการระดับสูงในสวนกลาง ซ่ึงผลจากการออกกฎหมายในป ค.ศ.1987 ทําใหขาราชการสวน
ทองถ่ินจะอยูภายใตระบบที่แยกขาดออกจากขาราชการสวนกลาง 
 
ตารางที่ 3.5  สัดสวนกําลังพลภาครัฐในป ค.ศ.1983, 1989 และ1994 
 
 1983 1989 1994 
State civil services 2,813,800 2,844,800 2,208,000 
Sub-national civil services 1,103,000 1,211,100 1,350,000 
Public hospital services 750,300 800,800 828,000 
TOTAL 4,667,100 4,856,700 4,386,000 
ท่ีมา: OECD, Managing Across Levels of Government: France, 1997. 
 
ตารางที่ 3.6  สัดสวนกําลังพลภาคทองถ่ินในป ค.ศ.1985, 1991 และ1993 
 
 1985 1991 1993 
Régions 2,900 5,900 6,700 
Départements 155,000 154,300 157,200 
Communes 862,800 935,600 952,400 



                                                                                                                     ประเทศฝรั่งเศส    98

Intermunicipal bodies 81,200 88,300 93,400 
Other bodies* 83,300 124,600 136,900 
Home child-minders 44,100 56,900 56,600 
TOTAL 1,229,300 1,365,600 1,403,200 
ท่ีมา: OECD, Managing Across Levels of Government: France, 1997. 
หมายเหตุ:   *   ไดแก องคกรกึ่งสาธารณะรูปแบบตางๆ, องคกรวิสาหกิจดานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม,  
                      สหภาพการคา, องคกรภาคเอกชนที่รับจัดทําบริการสาธารณะ, วิสาหกิจเพื่อการเคหะมวลชน    
                      (HLMs), ธนาคารเพื่อการกูยืมของเทศบาล 
 
 
 

ในปจจุบันขาราชการสวนทองถ่ินมีจํานวนคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 26 ของกําลังพล
ในภาครัฐทั้งหมด โดยสวนใหญจะเปนกําลังพลที่ทํางานอยูในเทศบาลคือประมาณรอยละ 75 
รองลงมาไดแกจังหวัดและภาคตามลําดับ ซ่ึงภาคจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนบุคลากรมากที่สุด 

อยางไรก็ดี แมจะมีการสรางระบบขาราชการสวนทองถ่ินแตก็มิไดหมายความวา 
ขาราชการทองถ่ินเปนพนักงานในสังกัดอื่นที่แยกขาดออกจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตจะมี
ลักษณะเปนเพียงการจัดเขารวมเปนกลุม ("cadres") เพื่อกําหนดระดับชั้น (grading) ของขาราชการ
ตามลักษณะงาน และจะไดรับการฝกอบรมโดยสถาบันระดับชาติที่รัฐจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ อํานาจใน
ฐานะผูวาจางยังคงอยูที่หนวยการปกครองทองถ่ินแตละแหง เชน การสรรหาวาจาง, การเลื่อน
ตําแหนง เปนตน 

การจัดระดับขั้นตําแหนงจะคลายคลึงกับระบบขาราชการสวนกลาง สวนการกําหนดอัตรา
คาตอบแทนจะถูกกําหนดโดยคําสั่งของสภาแหงรัฐ (Conseil E'tat) หลังจากผานกระบวนการ
ปรึกษาหารือกับสภาสูงวาดวยการบริการสาธารณะในทองถ่ิน (the national joint Higher Council 
for Territorial Public Services) 

 

3.2.5 ความสัมพันธระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น 
 

ในอดีตมักจะมีการกลาวกันวาระบบการปกครองทองถ่ินในฝรั่งเศสนั้นมีอิสระคอนขาง
นอย เนื่องจากถูกควบคุมอยางใกลชิดจากสวนกลางผานทางตัวแทนของรัฐในโครงสรางการบรหิาร
ราชการสวนภูมิภาค อยางไรก็ดีสภาพการณดังกลาวก็ไดเปลี่ยนแปลงไปมากภายหลังกระบวนการ
กระจายอํานาจในป ค.ศ.1982 โดยเรื่องหนึ่งที่เปนประเด็นสําคัญในการกระจายอํานาจไปสูทองถ่ิน
ก็คือ การยกเลิกอํานาจในการกํากับดูแลทางปกครอง (la tutelle administrative) ที่สวนกลางมีเหนือ
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หนวยการปกครองทองถ่ิน โดยตัวแทนของรัฐผูใชอํานาจดังกลาวซึ่งไดแก ผูวาราชการจังหวัด 
สามารถควบคุมการตัดสินใจ "กอน" การกระทําของหนวยการปกครองทองถ่ิน รวมถึงยังไดยกเลิก
อํานาจในการ "ใหความเห็นชอบ" (approbation) โดยแตเดิมหากองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ทํานิติกรรมทางการปกครองจะตองขอความเห็นชอบจากรัฐหรือตัวแทนของรัฐ นอกจากนี้อํานาจ
ในการควบคุมทางการคลังที่ผูวาราชการจังหวัดเคยมีก็ถูกถอดออกไป โดยในปจจุบันผูวาราชการ
จังหวัดสามารถดูแลทองถ่ินไดเฉพาะ "ภายหลัง" การกระทํา โดยอํานาจในการกํากับดูแลดังกลาว
จะถูกถายโอนไปอยูในอํานาจของศาลปกครองและศาลตรวจเงินแผนดิน 

นอกจากนี้ โดยสถานะทางกฎหมายแลวหนวยการปกครองทองถ่ินในฝรั่งเศสถือไดวามี
สถานะตามหลักกฎหมายมหาชนที่กาวหนามากที่สุดประเทศหนึ่ง ดังนั้น ทองถ่ินจึงคอนขางมี
อิสระในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อประโยชนของชุมชนทองถ่ิน อยางไรก็ดี ผลจากการถายโอน
อํานาจหนาที่ใหมๆ เพิ่มขึ้นใหกับหนวยการปกครองทองถ่ินภายหลังกระบวนการกระจายอํานาจ ก็
ทําใหทองถ่ินจําตองพึ่งพิงสวนกลางมากขึ้น โดยเฉพาะในดานบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เนื่องจาก
หนวยการปกครองทองถ่ินโดยสวนใหญมักจะมีขนาดเล็กและขาดความพรอมในหลายๆ ดาน 
กระนั้นก็ดี การใชอํานาจในการเขามาควบคุมจากสวนกลางมักจะเปนไปอยางระมัดระวังโดยไมให
กระทบตอผลประโยชนของทองถ่ิน เนื่องจากระบบความสัมพันธระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค 
และสวนทองถ่ินในฝรั่งเศสมิไดมีแตเพียงความสัมพันธตามกรอบที่กําหนดไวในกฎหมาย หากแต
ยังมีระบบความสัมพันธในอีกดานหนึ่งซึ่งมีความสําคัญไมนอยไปกวากัน ไดแก ความสัมพนัธอยาง
ไมเปนทางการในรูปของการใชอิทธิพล 

เนื่องจากในฝรั่งเศสจะมีระบบที่เรียกวา "การควบตําแหนง" (cumul des mandats) โดยเปด
โอกาสใหนักการเมืองสามารถดํารงตําแหนงทางการเมือง 2 ตําแหนงไดในเวลาเดียวกัน ดังนั้น
นายกเทศมนตรีของเทศบาล หรือสมาชิกสภาจังหวัด จึงสามารถเขาไปนั่งในสภาระดับชาติในเวลา
เดียวกันได หรือแมแตการเขาไปนั่งในตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยก็เคยปรากฏอยู 
ระบบดังกลาวจึงสรางชองทางการติดตอส่ือสารอยางไมเปนทางการที่เปดโอกาสให  นักการเมือง
ทองถ่ินสามารถเขาไปปกปองผลประโยชนของทองถ่ินและเจรจาตอรองกับหนวยงานราชการ
สวนกลางได 

นอกจากนี้ ความสัมพันธระหวางสวนกลางกับทองถ่ินในระดับภูมิภาคก็มีลักษณะของ
ระบบความสัมพันธที่โดดเดนมาชานาน นั่นคือ ความสัมพันธที่เกิดขึ้นภายในศาลากลางจังหวัด 
ดังที่มักจะมีการกลาววา จังหวัดนั้นเปรียบเสมือนกับเปนจุดบรรจบของผลประโยชนในระดับ
ทองถ่ิน เนื่องจากในทางปฏิบัติแลว การบริหารปกครองภายในพื้นที่ทองถ่ินของฝรั่งเศสลวนเปน
ผลมาจากการเจรจาตอรองอยางไมเปนทางการ โดยกลุมที่มีบทบาทสําคัญไดแกกลุม "ชนชั้นนํา
ทองถ่ิน" (notables) ที่มีอิทธิพลทางการเมืองทั้งในระดับทองถ่ินและระดับชาติ ซ่ึงจะเขามามี
ปฏิสัมพันธรวมกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งตัวแทนของรัฐสวนกลาง ขาราชการสวนภูมิภาค และ
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นักการเมืองในระดับตางๆ ซ่ึงระบบเชนนี้ทําใหผลประโยชนและความตองการของทั้งฝายทองถ่ิน
และฝายสวนกลางสามารถมาบรรจบกันได ดังนั้น เราจึงอาจกลาวไดวา ระบบความสัมพันธ
ระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินในฝรั่งเศส เปนระบบความสัมพันธที่มีลักษณะที่
เรียกวา "การพึ่งพิงกันในเชิงอํานาจ" (power - dependence model) ที่แตละฝายตางก็มี “ทรัพยากร” 
ที่เปนฐานอํานาจของตนเองไมวาจะเปนในแงของกฎหมาย, ทรัพยากรทางการคลัง, อํานาจทาง
การเมือง, ขอมูลขาวสาร เปนตน และก็ใชทรัพยากรดังกลาวใหเปนประโยชนในระบบ
ความสัมพันธภายใต การเจรจาตอรอง กับองคกรหรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และโดยเหตุที่ตาง
ฝายตางก็มีทรัพยากรบางอยางที่อีกฝายไมมี ดังนั้นการพึ่งพาซึ่งกันและกันภายใตกระบวนการของ
การเจรจาตอรองและการแลกเปลี่ยนจึงเกิดขึ้น15 

 

3.2.6 การตรวจสอบการปฏิบตัิราชการ 
 

ดังที่ไดกลาวมาแลววา ภายหลังกระบวนการกระจายอํานาจไดมีการยกเลิกอํานาจในการ
กํากับดูแลทางปกครองของผูวาราชการจังหวัด ทําใหอํานาจในการเขาไปควบคุมทํางานของทองถ่ิน
โดยตรงจึงไมมี ดังนั้น การตรวจสอบการปฏิบัติราชการจากรัฐบาลกลางจึงมีลักษณะของการ
ควบคุมใหเปนไปตามกฎหมายและปกปองผลประโยชนของประชาชนเปนการทั่วไปมากกวาที่จะ
เขาไปแทรกแซงหรือช้ีนําการทํางานของทองถ่ินโดยตรง ซ่ึงโดยทั่วไปจะมีอยูดวยกัน 3 ลักษณะ 
ดังนี้ 

 
3.2.6.1  การควบคุมเหนือองคกรและตัวบคุคล 
(1) การควบคมุสภาทองถิ่น 
การควบคุมสภาทองถ่ินมีฐานแนวคิดจากหลักการวาดวยความตอเนื่อง (principe de 

continuité) ในการจัดทําบริการสาธารณะซึ่งมีคุณคาเปนรัฐธรรมนูญ ทําใหรัฐบาลหรือตัวแทนของ
รัฐสามารถเขาไป "แทรกแซง" การดําเนินการของสภาทองถ่ินไดหากมีการดําเนินการอยางไมเปน
ปกติ การเขาไปแทรกแซงดังกลาวไดแกอํานาจในการ "ยุบสภาทองถ่ิน" (la dissolution) ซ่ึงการจะ
ใชอํานาจดังกลาวจะเปนไปภายใตเงื่อนไขเดียวเทานั้น นั่นคือ สภาทองถิ่นไมสามารถดําเนินการได
ตามปกติเพื่อบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น16 ซ่ึงสามารถทําไดโดยการตราเปนพระ
ราชกฤษฎีกาของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ จะตองประกอบไปดวยคําอธิบายเหตุผลที่ตองมีการยุบสภา 
และรัฐบาลตองรีบรายงานตอรัฐสภาทันที 
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(2) การควบคมุสมาชิกสภาทองถิ่น 
โดยทั่วไปจะเปนการควบคุม "คุณสมบัติ" ของสมาชิกสภาทองถ่ินใหเปนไปตามกฎหมาย 

โดยภายหลังการเลือกตั้งหากพบวาสมาชิกขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามในการดํารง
ตําแหนง การปลดสมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภาภาคทําไดโดยการออกประกาศของผูวา
ราชการจังหวัด สวนการปลดสมาชิกสภาจังหวัดสามารถทําไดโดยสภาจังหวัด นอกจากนี้หาก
สมาชิกสภาทองถ่ินไมปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดโดยไมมีเหตุอันควร ก็สามารถถูกตัดสิน
ใหพนจากตําแหนงไดโดยคําวินิจฉัยของศาลปกครอง (tribunal administratif) 

(3) การควบคมุฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โดยทั่วไปฝายบริหารจะถูกควบคุมโดยสภาทองถ่ินอยูแลว แตเนื่องจากนายกเทศมนตรี

ของเทศบาลมีสถานะเปนตัวแทนของรัฐนอกเหนือจากการเปนผูบริหารของทองถ่ิน ดังนั้น 
กฎหมายจึงไดให อํานาจรัฐบาลในการพักงานและสั่งปลดออกจากตําแหนงได  กลาวคือ 
นายกเทศมนตรีรวมถึงเทศมนตรี อาจถูกสั่งพักงานไดในระยะเวลาไมเกิน 1 เดือนโดยคําสั่งของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ตองแสดงเหตุผลของการสั่งพักงานไวดวย สวนการปลด
ออกจากตําแหนงสามารถกระทําไดโดยการตราพระราชกฤษฎีกาของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงตองแสดง
เหตุในการปลดดวยเชนกัน 

 
3.2.6.2  การควบคุมเหนือการตัดสินใจ 
การควบคุมในที่นี้มิไดหมายถึงอํานาจในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตการตัดสินใจกอน

การกระทําการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตมีลักษณะเปนการตรวจสอบ "ภายหลัง" จากที่
ไดมีการตัดสินใจไปแลว โดยภายหลังจากที่ทองถ่ินมีมติ การตัดสิน หรือคําสั่งใดๆ แลวก็ตองสงให
ตัวแทนของรัฐที่เกี่ยวของนําไปพิจารณา แตทั้งนี้ตัวแทนของรัฐไมมีอํานาจในการสั่งเพิกถอนหรือ
ระงับการตัดสินใจดังกลาว โดยหากพิจารณาแลวเห็นวาการตัดสินใจของทองถ่ินไมอยูในอํานาจ
หนาที่, กระทําการโดยผิดวิธี หรือขัดตอกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ก็สามารถนําเรื่องสง
ฟองรองศาลปกครองตอไป 

 
3.2.6.3  การควบคุมทางการคลัง 
ในอดีตรัฐบาลและตัวแทนของรัฐมีอํานาจโดยตรงในการควบคุมทางการคลังและ

การงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตในปจจุบันไดมีการยกเลิกอํานาจดังกลาวไป 
โดยโอนใหอยูในความรับผิดชอบของกลไกที่สรางขึ้นมาใหม นั่นคือ ศาลตรวจเงินแผนดินภาค ซ่ึง
มีลักษณะเปนการควบคุมใหถูกตองหรือชอบดวยกฎหมายทั้งในดานระบบบัญชี ระบบงบประมาณ 



                                                                                                                     ประเทศฝรั่งเศส    102

และการบริหารงบประมาณ ขณะเดียวกันก็ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาทางการคลังใหกับทองถ่ินเพื่อให
มีการปฏิบัติที่ถูกตอง 

 

3.2.7 การควบคุมโดยราชการสวนกลาง 
 

โดยเหตุที่อํานาจในการควบคุมของสวนกลางตอทองถ่ินโดยตรงไดถูกยกเลิกไป ดังนั้น 
องคกรผูใชอํานาจในการควบคุมดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปจจุบัน จึงมีบทบาทหนาที่ใน
สามลักษณะ กลาวคือ ในประการที่หนึ่ง มีบทบาทในการควบคุมทองถ่ินที่ เปนแตเพียงการ 
"ควบคุมใหชอบดวยกฎหมาย" มิใชการเขาไปแทรกแซงการทํางานที่อยูในอํานาจหนาที่ของ
ทองถ่ิน ประการที่สอง มีบทบาทในฐานะองคกรกลางในการพิจารณาและตัดสินขอขัดแยงทาง
ปกครองระหวางองคกรปกครองทองถ่ินดวยกันเอง หรือระหวางองคกรปกครองทองถ่ินกับองคกร
ทางปกครองอื่นๆ และประการที่สาม จะมีบทบาทในฐานะผูใหคําปรึกษาหรือแนะแนวการปฏิบัติ
ใหกับองคการปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปโดยถูกตอง ในปจจุบันองคกรที่มี
บทบาทดังกลาว มีอยูดวยกัน 3 องคกร ดังตอไปนี้ 

 
3.2.7.1  ผูวาราชการจังหวัด 
แมอํานาจในการกํากับดูแลทางปกครองของผูวาราชการจังหวัดจะถูกยกเลิกไป แตผูวา

ราชการจังหวัดก็ยังคงมีบทบาทสําคัญในการดูแลการปฏิบัติงานของทองถ่ินใหเปนไปโดยเรียบรอย
และถูกตองตามกฎหมาย โดยเฉพาะการใชอํานาจในการสงเรื่องฟองรองตอศาลปกครองหากเหน็วา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการปฏิบัติที่ไมถูกตอง รวมถึงการจูงใจในรูปแบบตางๆ ใหทองถ่ินมี
การปฏิบัติที่ถูกตองตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีบทบาทในฐานะ "กรรมการ" ในการเจรจาไกล
เกลี่ยขอขัดแยงตางๆ ที่อาจมีขึ้น โดยเฉพาะขอขัดแยงดานการบริหารงานบุคคลในเรื่องคาจาง
คาตอบแทน หรือสัญญาการจางงานระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับสหภาพแรงงาน 

 
3.2.7.2  ศาลปกครอง 
การจัดตั้งศาลปกครองเพื่อทําหนาที่เปนองคกรตุลาการกลางในการพิจารณาและวินิจฉัยขอ

ขัดแยงทางปกครอง ถือเปนความกาวหนาครั้งสําคัญในกระบวนการกระจายอํานาจไปสูทองถ่ิน
ของฝรั่งเศส เนื่องจากวารัฐสวนกลางไมสามารถที่จะใชอํานาจเขาไปควบคุมหรือแทรกแซงกิจการ
ของทองถ่ินไดโดยอิสระ แตประเด็นความขัดแยงตางๆ จะถูกสงใหศาลปกครองเปนผูวินิจฉัย 
ตีความ และตัดสิน ดังนั้น ศาลปกครองนอกจากจะเปนองคกรในการควบคุมการประพฤติปฏิบัติ
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ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามอํานาจหนาที่และตามที่กฎหมายกําหนดไวแลว ศาล
ปกครองก็ยังมีฐานะเปนหลักประกันวา ความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามอํานาจ
หนาที่ในการกระทําการเพื่อประโยชนของชุมชนจะไมถูกบั่นทอนโดยอํานาจรัฐสวนกลาง 

 
3.2.7.3  ศาลตรวจเงินแผนดนิภาค 
ภายหลังกฎหมายกลางเกี่ยวกับการกระจายอํานาจไดออกบังคับใชในป ค.ศ.1982 ไดมีการ

สรางกลไกควบคุมทางการคลังขึ้นมาใหม โดยใชระบบการควบคุม "ความชอบดวยกฎหมาย" 
เชนเดียวกันกับประเด็นทางปกครองที่มีศาลปกครอง นั่นคือ ศาลตรวจเงินแผนดินภาค (la 
chambres régionales des comptes) เพื่อทําหนาที่ควบคุมดูแลดานการคลังขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินทดแทนอํานาจในการควบคุมโดยตรงของรัฐบาลที่ถูกยกเลิกไป ปจจุบันมีอยูทั้งหมด 26 
แหง กระจายอยูในทุกภาคของฝรั่งเศส มีอํานาจหนาที่ใน 3 ประการ ดังตอไปนี้17 

(1) การควบคมุบัญชี (le contrôle comptable) 
ศาลตรวจเงินแผนดินมีหนาที่ควบคุมและตรวจสอบบัญชีรายรับ-รายจายขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินวาเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมายหรือไม โดยจะตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
การใชจายทุกชนิดของหนวยการปกครองทองถ่ิน บทบาทในดานนี้จึงคลายกับเปน "ผูสอบบัญชี" 
ของ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) การควบคมุงบประมาณ (le contrôle budgétaire) 
การควบคุมดานนี้มีลักษณะเปนการควบคุมระเบียบวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินวามีการดําเนินการโดยถูกตองหรือไม ซ่ึงการควบคุมจําเปนการทํางานรวมกันระหวาง
ตัวแทนของรัฐกับศาลตรวจเงินแผนดินภาค 

(3) การควบคมุการบริหารงบประมาณ (le contrôle de gestion) 
บทบาทในดานนี้มีลักษณะคลายกับเปน "ที่ปรึกษาทางการคลัง" ใหกับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน เพื่อใหการบริหารงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางถูกตอง 
 

3.3 แนวโนมการพฒันาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอนาคต 
 

ภายหลังจากกระบวนการกระจายอํานาจที่เกิดขึ้นเมื่อทศวรรษที่ 1980 ระบบการบริหาร
ปกครองนอกศูนยกลางของฝรั่งเศสเกิดการปรับเปลี่ยนเปนอยางมากทั้งในดานโครงสรางและ
ระบบความสัมพันธ กระนั้นก็ดี แรงเหวี่ยงแหงความเปลี่ยนแปลงก็ยังมีอยูและดูเหมือนจะยิ่งรุนแรง
มากยิ่งขึ้นหลังการกาวเขาสูสหัสวรรษใหม กลาวคือ รัฐฝร่ังเศสกําลังเผชิญกับการทาทายใหมๆ ที่
เปนผลใหจารีตทางการบริหารปกครองที่สืบทอดมาตั้งแตคร้ังการปฏิวัติฝร่ังเศสจําตองปรับตัวอยาง
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หลีกเลี่ยงไมได ซ่ึงมูลเหตุที่สําคัญก็คือ ผลกระทบที่เกิดจากการขยายบทบาทขององคกรเหนือรัฐซึ่ง
ไดแก สหภาพยุโรป (EU) อันเปนผลใหกระบวนการในการกําหนดนโยบาย การจัดโครงสราง
องคกรทางการบริหาร และการนํานโยบายไปปฏิบัติของรัฐตองอยูภายใตอิทธิพล กฎเกณฑ และ
บรรทัดฐานของสภาพยุโรปมากขึ้น ดังในปจจุบันที่มีการกลาวกันมากถึงสภาพการณนี้วาเปน 
"กระบวนการของการกลายเปนยุโรป" (Europeanization) กลาวอีกนัยหนึ่ง แบบแผนในการ
ประพฤติปฏิบัติในการบริหารงานภาครัฐมีแนวโนมที่จะเปนไปตามแบบแผนที่กําหนดโดย
สํานักงานของสภาพยุโรปที่บรัสเซลส (Brussels) มากกวาที่จะกระทําโดยรัฐบาลกลางหรือทองถ่ิน
โดยลําพังอีกตอไป18 

ผลกระทบที่เห็นไดชัดจากการขยายบทบาทของสหภาพยุโรป และอาการที่เรียกวา 
"Europeanization" ไดแก การขยายบทบาทมากขึ้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบภาค  
(Régions) ซ่ึงแตเดิมจะถูกเนนบทบาทไปที่การวางแผนและการกําหนดยุทธศาสตรในระดับภาค 
โดยมักจะถูกมองขามและไมใหความสําคัญเนื่องจากไมมีบทบาทอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการ
สาธารณะเหมือนกับหนวยการปกครองทองถ่ินรูปแบบอื่นๆ อยางไรก็ดี จากนโยบายดานการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสหภาพยุโรป โดยเฉพาะบทบาทของเงินกองทุนเพื่อการปรับ
โครงสรางที่เรียกวา "LEADER" ก็เปนผลใหภาคเริ่มมีความสําคัญมากขึ้น เนื่องจากสหภาพยุโรปจะ
ใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับภาคเพราะตองการใหมีการระดม
ทรัพยากรจากสวนตางๆ ไวรวมกัน เพื่อมิใหเกิดความสูญเปลาอันเนื่องมาจากความซ้ําซอน การ
ดําเนินนโยบายเชนนี้จึงมีลักษณะของการมุงสูส่ิงที่เรียกวา "Europe of the Regions"19 

ความเปลี่ยนแปลงอีกประการหนึ่งที่สอดรับกับการขยายบทบาทของสหภาพยุโรป ก็คือ 
การขยายตัวขององคกรความรวมมือระหวางเทศบาล ("pays") แตเดิมองคกรประเภทนี้เกิดจาก
เหตุผลความจําเปนดานขอจํากัดในศักยภาพขององคกรปกครองทองถ่ินขนาดเล็กเพื่อรวมกันปฏิบัติ
ภารกิจ อยางไรก็ดี ในปลายทศวรรษที่ 1990 รัฐบาลไดพยายามจัดระบบองคกรเสียใหมโดยเพิ่มพูน
ทั้งอํานาจหนาที่และทรัพยากรทางการเงิน เพื่อใชเปนเครื่องมือในการยุบรวมองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินขนาดเล็กเขาไวดวยกัน (Amalgamation) ทําใหองคกรเหลานี้มีสถานะเปนเหมือนองคกร
ปกครองที่อยูระหวางกลางในการเชื่อมโยงเอาองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็กเขาไวดวยกัน 
(intercommunual space) ซ่ึงในปจจุบันกําลังมีการขยายตัวทั้งในเชิงปริมาณและบทบาทหนาที่ แตที่
สําคัญองคกรความรวมมือเหลานี้มีลักษณะของการเปนองคกรบริหารในระดับ "ภาค" และเทศบาล
เองก็ไดใชองคกรเหลานี้ในการขยายบทบาทของตนผานเงินทุน เทคนิควิทยาการ และทรัพยากร
อ่ืนๆ จากสหภาพยุโรป อาการของการ "กลายเปนภูมิภาค" (Regionalization) ในระบบการบริหาร
ปกครองนอกศูนยกลางของฝรั่งเศส จึงเกิดจากการขยายตัวขององคกรเหลานี้มากยิ่งกวาการขยาย
บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบภาค (Région) เสียอีก 
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จากที่กลาวมา จึงเปนที่คาดการณไดวาระบบการปกครองทองถ่ินในประเทศฝรั่งเศสจําตอง
เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง โดยท่ีปจจัยแหงความเปลี่ยนแปลงที่กลาวถึงในขางตน จะ
สงผลกระทบอยางนอย 4 ประการ กลาวคือ 

ประการที่หนึ่ง ความเปน "องคกรปกครองตนเอง" ของคอมมูนหรือเทศบาลจะลดทอน
ความสําคัญลง โดยจะถูกกลืนเขาไปอยูในองคกรความรวมมือ ซ่ึงตอไปมีการคาดการณกันวา     
ผูบริหารขององคกรเหลานี้อาจจะมีการจัดใหมีการเลือกตั้งทางตรง20 

ประการที่สอง จังหวัดจะถูกลดทอนบทบาทลงเรื่อยๆ เนื่องจากการขยายตัวขององคกร
ความรวมมือ และการขยายบทบาทของภาค 

ประการที่สาม การขยายตัวทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของขาราชการสวนทองถ่ิน 
เนื่องจากการขยายตัวในเชิงขนาดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและลักษณะของภารกิจ ทําให
ขาราชการที่มีทักษะทางวิชาชีพมีโอกาสเติบโตมากขึ้น อีกทั้งความชวยเหลือจากสหภาพยุโรปก็ทํา
ขาราชการเหลานี้ไดรับการฝกอบรมความรูความสามารถเพิ่มขึ้น 

และประการสุดทาย ความแตกตางระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะขยายตัวมากขึ้น 
เนื่องจากการบริหารปกครองภายในพื้นที่ "ทองถ่ิน" (local governance) มีแนวโนมที่จะเนนจัดทํา
ในรูปของโครงการพัฒนาเฉพาะพื้นที่ หรือการจัดทําสัญญาใหองคกรอื่นจัดทําแทน ทําใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตที่คอนขางยากจนอาจจะไมไดรับประโยชน 
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