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บทที่ 5
ประเทศญีป่ นุ
ประเทศญี่ปุนถือไดวาเปนประเทศหนึ่งในเอเชียที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งมี
พระมหากษัตริยเปนประมุขเชนเดียวกับประเทศไทย สําหรับการปกครองประเทศของญี่ปุนใน
ปจจุบันนี้เปนผลมาจากการปฏิรูปของคณะยึดครองสหรัฐอเมริกา ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
ซึ่งญี่ปุนพายแพสงครามใหกับประเทศสัมพันธมิตรทั้งหลาย และสหรัฐอเมริกาไดเขาครอบครอง
พรอมกับปฏิรูประบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง และการบริหารของญี่ปุน โดยใหความสําคัญกับ
การกระจายอํานาจไปสูทองถิ่น ใหทองถิ่นมีอิสระที่จะปกครองตนเองตามหลักการของระบอบ
ประชาธิปไตย การปกครองสวนทองถิ่นที่ใชมาตั้งแตสมัยเมจิ จึงถูกยกเลิกและแทนที่ดวยระบบ
ใหมทป่ี ระกันสิทธิและเสรีภาพในการปกครองตนเองของประชาชน
รัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ.1947 ที่รางโดยคณะยึดครองสหรัฐ ถือไดวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับ
แรกที่ไดระบุหลักการ “ความเปนอิสระของทองถิ่น (Local Autonomy)” ไวในหมวด 8 จากมาตรา
92 – 95 นอกจากรัฐธรรมนูญแลวยังมีการออกกฎหมายสําคัญในการปกครองทองถิ่น คือ กฎหมาย
ปกครองตนเองของทองถิ่น (Local Autonomy Law) กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดโครงสรางใหมของ
การบริหารสวนทองถิน่ และไดกระจายอํานาจของรัฐบาลกลางไปใหกับหนวยการปกครองทองถิ่น
อยางมาก พรอมกันนั้นไดยกเลิกกระทรวงมหาดไทย (ซึ่งเคยเปนกระทรวงที่ดูแลกิจการเกี่ยวกับ
ทองถิ่น และเปลี่ยนไปเปนกระทรวงกิจการภายในแทน) กระจายกิจการตางๆ ใหแกทองถิ่น จัดตั้ง
เจาหนาที่ของทองถิ่น และปฏิรูประบบการคลังของทองถิ่น รวมทั้งกําหนดความสัมพันธระหวาง
รัฐบาลกลางและทองถิ่นตามหลักการวาดวยการปกครองตนเองของทองถิ่น โดยรายละเอียดตางๆ
จะกลาวถึงตอไป
5.1

โครงสรางและรูปแบบของการปกครองทองถิน่

ประเทศญี่ปุนมีสถานะเปนรัฐเดี่ยวมีการจัดโครงสรางการบริหารราชการแผนดินออกเปน
2 สวน คือ การบริหารราชการสวนกลาง และการบริหารราชการสวนทองถิ่น (ญี่ปุนไมมีสวน
ภูมภิ าคเหมือนดังประเทศไทย)
การบริ ห ารราชการในส ว นกลางนั้ น ญี่ ปุ น ได ใ ช รู ป แบบรั ฐ สภา ที่ มี น ายกรั ฐ มนตรี
รับ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารสู ง สุ ด มาจากเสี ย งสนั บ สนุ นส ว นใหญใ นสภา โดยนายกรั ฐมนตรี จ ะ
บริหารงานของ รัฐบาลผานกระทรวง (Ministries) หนวยงาน (Agencies) และองคกรบริหารงาน
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ตางๆ (Administrative Bodies) ในปจจุบันญี่ปุนมีกระทรวงและหนวยงานตางๆ เทียบเทากระทรวง
อยูทั้งสิ้น 11 กระทรวง และหนวยงาน และองคกรบริหารงานอื่นๆ อีกไมนอยกวา 30 หนวยงาน1
ซึงกระทรวงและหนวยงานสําคัญเทียบเทากระทรวงนั้นไดแก
1. สํานักนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Office)
2. กระทรวงยุตธิ รรม (Ministry of Justice)
3. กระทรวงการตางประเทศ (Ministry of Foreign Affairs)
4. กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance)
5. กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (Ministry of
Education, Culture, Sports, Science and Technology)
6. กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ (Ministry of Health, Labour and
Welfare)
7. กระทรวงเกษตร ปาไม และประมง (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries)
8. กระทรวงเศรษฐกิจ การคา และการอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and
Industry)
9. กระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐาน และการคมนาคม (Ministry of Land, Infrastucture
and Transport)
10. กระทรวงการไปรษณียและโทรคมนาคม (Ministry of Posts and Telecommunications)
11. กระทรวงบริ หารงานสาธารณะ กิ จการภายใน บริ การไปรษณีย และโทรคมนาคม
(Ministry of Public Management, Home Affairs, Postal Service and
Telecommunications) (กระทรวงนี้ เดิม เปนกระทรวงกิจการภายใน ซึ่ ง ดูแลงานที่
เกี่ยวกับทองถิ่น)
สําหรับในสวนของการบริหารราชการสวนทองถิ่นของญี่ปุน ซึ่งแบงออกเปน 2 ระดับ
กลับใชรูปแบบประธานาธิบดีตามอยางสหรัฐอเมริกา ที่ผูวาราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรีซึ่ง
เปนหัวหนาฝายบริหารมาจากการเลือกตัง้ โดยตรงของประชาชน โดยรายละเอียดตางๆ ในสวนนี้จะ
กลาวตอไป
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แผนภาพที่ 5.1 โครงสรางการบริหารราชการของญีป่ นุ
นายกรัฐมนตรี

สวนกลาง
รูปแบบรัฐสภา

รัฐมนตรี
ดูแลกระทรวง,
ทบวง, กรม
ตางๆ

สภาผูแ ทนฯ

เลือกตัง้
ประชาชน

ผูว า ราชการฯ
เลือกตัง้

จังหวัด

ประชาชน

สภาจังหวัด

สวนทองถิ่น
รูปแบบประธานาธิบดี
เทศบาล

นายกเทศมน
ตรี

เลือกตัง้

ประชาชน

สภาเทศบาล

5.1.1 รูปแบบหนวยการปกครองทองถิน่
รูปแบบหนวยการปกครองทองถิ่นของญี่ปุนแยกออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ รูปแบบ
ทั่วไป และ รูปแบบพิเศษ
5.1.1.1 รูปแบบทั่วไป
โครงสรางของรูปแบบทั่วไปสามารถแบงออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับบนไดแก จังหวัด
(Prefectures) และระดับลางไดแก เทศบาล (Municipal) ซึ่งการปกครองในระดับจังหวัดนี้จะมีพื้นที่
การดําเนินการที่ครอบคลุมหนวยการปกครองทองถิ่นระดับเทศบาลทั้งหมดที่ขึ้นตรงกับจังหวัด แต
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ลักษณะเชนนี้ก็ไมไดหมายความวาเทศบาลเปนหนวยงานภายใตสังกัดของจังหวัด ฉะนั้นจังหวัดจึง
ไมสามารถใชอํานาจสั่งการเทศบาลได จะมีก็เฉพาะอํานาจในการใหคําแนะนําและแนวทางแก
เทศบาลเทานั้น ดังนั้นทั้งจังหวัดและเทศบาลจึงมีสถานะเปนหนวยการปกครองทองถิ่นที่เทาเทียม
กัน จะแตกตางกันก็เฉพาะในดานขนาดพื้นที่รับผิดชอบและศักยภาพในการใหบริการแกประชาชน
(1) ระดับบนหรือจังหวัด
จะทําหนาที่เปนหนวยงานกลางที่เชื่อมการติดตอระหวางรัฐบาลกลางกับเทศบาล และเปน
หนวยงานที่ดําเนินกิจการครอบคลุมพื้นที่กวางขวาง ดําเนินกิจการที่ตองการมาตรฐานเดียวกัน และ
ดําเนินกิจการที่ใหญเกินกวาศักยภาพของเทศบาลจะกระทําได รวมทั้งปฏิบัติหนาที่เปนตัวแทนของ
รัฐบาลกลาง ในปจจุบันมีจังหวัดทั้งสิ้น 47 แหง ซึ่งมีชื่อเรียกในภาษาญี่ปุนแตกตางกันไป คือ
1. โทะ (To) มี 1 จังหวัด คือ กรุงโตเกียว และดวยความที่มีสถานะเปนเมืองหลวงของ
ประเทศ ก็ทําใหโตเกียวมีลักษณะโครงสรางที่แตกตางจากจังหวัดอื่นๆ คือ มีการจัดตั้ง
หนวยการปกครองทองถิ่นที่เรียกวา เขตพิเศษ (Special Ward/Ku) จํานวน 23 แหง
2. โด (Do) มี 1 จังหวัด คือ ฮอกไกโด
3. ฟุ (Fu) มี 2 จังหวัด คือ โอซากา และเกียวโต
4. เคง (Ken) มี 43 จังหวัด
สําหรับการเรียกชื่อที่แตกตางกันนี้เปนเพียงเหตุผลทางประวัติศาสตร ไมไดสงผลตอความ
แตกต า งในด า นโครงสร า งและการบริ ห ารงานแต อ ย า งใด ยกเวนแตจังหวั ดโตเกียวเท านั้ นที่ มี
ลักษณะที่แตกตางจากจังหวัดอื่นอยางเดนชัด
(2) ระดับลางหรือเทศบาล
เปนหนวยการปกครองทองถิ่นระดับลางสุดที่ใหบริการขั้นพื้นฐานทั่วไปแกประชาชน ใน
ปจจุบันมีเทศบาลทั้งสิ้นจํานวน 3,218 แหง แบงออกเปน 3 ประเภท คือ เทศบาลนคร (Cities/Shi)
เทศบาลเมือง (Towns/Cho or Machi) และเทศบาลหมูบาน (Villages/Son or Mura) ซึ่งในสวนของ
เทศบาลนครก็ยังมี เทศบาลมหานคร (Designate Cities) ซึ่งเปนเทศบาลนครที่มีขนาดใหญ คือ มี
ประชากรเกิน 500,000 คนขึ้นไป ตามมติของคณะรัฐมนตรี ซึ่งเทศบาลนครพิเศษนี้มีอยูดวย 12
แหง ไดแก Osaka, Kyoto, Nagoya, Yokohama, Kobe, Kitakyusyu, Sapporo, Kawasaki, Fukuoka,
Hiroshima, Sendai และ Chiba2 โดยเทศบาลนครพิเศษเหลานี้จะมีสถานะที่พิเศษกวาเทศบาลนคร
ทั่วไปคือ จะไดรับอํานาจหนาที่ในการดําเนินกิจการตางๆ อยางกวางขวางเทาเทียมกับในระดับ
จังหวัด และ ในป ค.ศ.1994 รัฐบาลไดริเริ่มจัดตั้งเทศบาลนครขนาดใหญที่มีพื้นที่เกินกวา 100
ตารางกิโลเมตร และมีประชากรเกิน 300,000 คนขึ้ นไป ขึ้นเป นเทศบาลนครศู นยกลาง (Core
Cities) มีอํานาจหนาที่กวางขวางเชนเดียวกับเทศบาลนครพิเศษขึ้นอีกดวย
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5.1.1.2 รูปแบบพิเศษ
นอกจากหนวยการปกครองทองถิ่นทั่วไปที่กลาวไปขางตนแลว กฎหมายก็ยังกําหนดใหมี
หนวยการปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษขึ้น เพื่อชวยใหการดําเนินงานสอดคลองกับสภาพแวดลอม
กับทองถิ่นมากยิ่งขึ้น หนวยการปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษนี้ประกอบดวย3
(1) เขตพิเศษ (Special Wards/Ku)
การปกครองทองถิ่นรูปแบบนี้มีเฉพาะในโตเกียวเทานั้น โดยเขตพิเศษนี้แตเดิมเรียกว า
“เขตปกครอง” มีขึ้นในชวงสงครามโลกครั้งที่สอง ตอมาในสมัยหลังสงครามไดกลายมาเปน “เขต
พิเศษ” และในระยะหลังไดมีการเพิ่มความสําคัญใหแกหนวยการปกครองนี้ในฐานะเปนหนวยยอย
ที่จะสรางประชาธิปไตยทองถิ่น โดยเขตพิเศษแตละแหงจะมีนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาที่มา
จากการเลือกตัง้ รวมกันเปนผูด แู ล สวนอํานาจหนาที่ของเขตพิเศษก็จะเพิ่มขึ้นจนมีลักษณะใกลเคียง
กับเทศบาลนคร โดยมีขอยกเวนบางประการ เชน ไมมีอํานาจหนาที่ในการดับเพลิง การประปา การ
ระบาย และการวางแผนงานในบางเรือ่ งเหมือนอยางเทศบาล เปนตน4
(2) สหภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่น (Cooperatives of Local Authorities/Jimu –
kumiai)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจตกลงกันกอตั้งสหภาพทองถิ่น โดยไดรับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี เพื่อรวมกันดําเนินกิจการที่ศักยภาพของทองถิ่น
ขนาดเล็กไมสามารถจัดทําได โดยรูปแบบสหภาพทองถิ่นตามกฎหมายกําหนดใหมีอยูดวยกัน 4
ประเภทคือ5
- สหภาพธุรการทั่วไป (Partial Cooperative/Ichibu – jimukumiai) เปนสหภาพที่ทองถิ่น
มอบหมายการจัดกิจการสาธารณะในพื้นที่พิเศษบางพื้นที่ใหสหภาพดําเนินการแทน
ดังเชน กิจการเกี่ยวกับการกําจัดขยะ, กิจการเกี่ยวกับการอัคคีภัย และกิจการเกี่ยวกับ
การศึกษาภาคบังคับ ซึ่งสหภาพประเภทนี้เปนที่นิยมจัดตั้งกันมากในทองถิ่น
- สหภาพเขตกวาง (Wide Area Union/Koiki – rengo) เปนสหภาพรูปแบบใหมที่จัดตั้ง
ขึ้นในป ค.ศ.1994 โดยสหภาพนี้ไมไดรับผิดชอบเฉพาะการดําเนินการในพื้นที่กวาง
เทานัน้ แตยังดําเนินการในกิจการบางอยางที่รัฐบาลกลางมอบหมายใหดวย
- สหภาพธุรการรวม (Full Cooperative) เปนสหภาพที่ทองถิ่นมอบหมายหนาที่ทั้งหมด
ของตนใหกับหนวยงานของสหภาพ ซึ่งสหภาพประเภทนี้ยังไมมีการจัดตั้งขึ้น
- สหภาพธุรการราชการ (Join – Office Cooperative) เปนสหภาพที่ทองถิ่นที่รวม
สํานักงานบริหารไวดวยกัน สหภาพประเภทนี้ก็ยังไมมีปรากฏ
(3) เขตทรัพยสิน (Property Wards)
เป นหน ว ยงานที่ จั ดตั้ ง ขึ้ น เพื่ อทํ า หน า ที่ บ ริ ห ารและจั ด การกั บ ทรั พ ย สิ นของหน ว ยการ
ปกครองสวนทองถิ่นบางประการ เชน คลองชลประทาน หนอง บึง สุสาน พื้นที่ทําการเกษตร ฯลฯ
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บางครั้งการยังเปนการจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลทรัพยสินที่เกิดจากการรวมตัวกันของหนวยการปกครอง
สวนทองถิ่นอีกดวย6
(4) บรรษัทพัฒนาทองถิน่ (Local Development Corporations)
เกิดจากการรวมกันดํ า เนิ นการขององค ก รปกครองสวนทองถิ่ นสองแหงขึ้ นไป โดยมี
วัตถุประสงคเพือ่ การจัดหา และเตรียมสถานที่สําหรับการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่ได
กําหนดไวในแผนพัฒนาภูมิภาค7 โครงการดังกลาวไดแก การสรางสนามบิน และการพัฒนาเมือง
เปนตน
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ตารางที่ 5.1

จําแนกประเภทและจํานวนของหนวยการปกครองทองถิ่นของญี่ปุน (ค.ศ.2002)

ประเภท
หนวยการปกครองทองถิ่นรูปแบบทั่วไป
จังหวัด (Prefectures)
- โทะ (To)
- โด (Do)
- ฟุ (Fu)
- เคง (Ken)
เทศบาล (Municipalities)
- เทศบาลนคร (Cities/Shi)
เทศบาลมหานคร (Designated Cities/Shitei Toshi)
เทศบาลนครศูนยกลาง (Core Cities/Chukaku Shi)
เทศบาลนครทั่วไป (Ordinary Cities)
- เทศบาลเมือง (Towns/Cho or Machi)
- เทศบาลหมูบาน (Villages/Son or Mura)
หนวยการปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ
เขตพิเศษ (Special Wards/Ku)
สหภาพองคกรปกครองสวนทองถิน่ (Cooperatives of Local
Authorities/Jimu – kumiai)
- สหภาพธุรการทัว่ ไป (Partial Cooperative/Ichibu – jimukumiai)
- สหภาพเขตกวาง (Wide Area Union/Koiki – rengo
- สหภาพธุรการรวม (Full Cooperative)
- สหภาพธุรการราชการ (Join – Office Cooperative)
เขตทรัพยสิน (Property Wards)
องคกรพัฒนาทองถิ่น (Local Development Corporations)

จํานวนองคกร
47
1
1
2
43
3,218
675
12
30
633
1,981
562
23
2,696
2,630

66
0
0
4,140
6
ทีม่ า: เอกสารประกอบการสัมมนา “Japan – Thailand Regional Administration Seminar” ระหวางวันที่ 17 – 18
กรกฎาคม 2545.
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5.1.2 โครงสรางภายในองคกรปกครองสวนทองถิน่
โครงสร างภายในขององค กรปกครองสวนทองถิ่น ในที่นี้หมายถึง รูป แบบของการจั ด
องคกรภายในหนวยการปกครองทองถิ่น โดยการจัดองคกรของจังหวัดและเทศบาลในญี่ปุนนั้น
ประกอบด วยสภาท อ งถิ่ น เป น ฝ ายนิ ติบั ญ ญั ติ และ ผูวา ราชการจั งหวัดและนายกเทศมนตรีเป น
หัวหนาฝายบริหาร การบริหารงานภายในและอํานาจหนาที่ของแตละฝายมีลักษณะดังนี้ คือ
5.1.2.1 สภาทองถิ่น
ประกอบดวยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในพื้นที่ของหนวยการ
ปกครองสวนทองถิน่ นัน้ ๆ ใหอยูใ นตําแหนงคราวละ 4 ป สําหรับจํานวนสมาชิกทองถิ่นจะแตกตาง
กันไปตามขนาดของประชากร โดยในแตละขนาดจะมีสมาชิกสภาทองถิ่นดังนี8้
- สภาจังหวัดจะมีจํานวนสมาชิกอยูระหวาง 40 – 120 คน
- สภาเทศบาลนครจะมีจํานวนสมาชิกอยูระหวาง 30 – 100 คน
- สภาเทศบาลเมืองและหมูบานจะมีจํานวนสมาชิกอยูระหวาง 12 – 30 คน
จํานวนดังกลาวนี้อาจถูกลดลงไดตามกฎหมายลูกบท หรือจํานวนประชากรทีล่ ดลง
สําหรับคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้นกฎหมายกําหนดวา จะตองเปนพลเมืองญี่ปุนที่มี
อายุไมต่ํากวา 20 ปขึ้น และพํานักอยูในเขตปกครองทองถิ่นไมต่ํากวาสามเดือน ในสวนของผูมีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งนั้น นอกจากจะมีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งและอายุไมต่ํา
กวา 25 ปแลว กฎหมายยังกําหนดไวอีกวาจะตองไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรระดับชาติ (Diet)
และผูว า ราชการจังหวัดหรือนายกเทศมนตรี ในเวลาเดียวกัน
ในการประชุ ม สภาท องถิ่น ครั้ งแรกนั้น จะมี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก ด ว ยกั น เองขึ้ น มาเป น
ประธานสภาและรองประธานสภา ทําหนาที่ดําเนินกิจการของสภาใหเปนไปตามระเบียบของสภา
และเรียกประชุมสภาสมัยสามัญและสมัยวิสามัญ การประชุมสามัญโดยทัว่ ไปจะมี 4 สมัยตอป สวน
ระยะเวลาในการประชุมแตละสมัยนั้นเปนอํานาจของสภาที่จะกําหนดขึ้น สําหรับการเรียกประชุม
สมัยวิสามัญนั้นโดยทั่วไปแลวจะมีขึ้นไดก็ตอเมื่อมีการรองขอของสมาชิกโดยสวนใหญ9
อํานาจหนาที่ของสภาทองถิ่น กฎหมายกําหนดไวดังนี้
- อํานาจในการออกกฎหมาย เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกฎหมายและขอบัญญัติตางๆ
- อํานาจในการอนุมตั งิ บประมาณประจําปทเ่ี สนอเขามาโดยฝายบริหาร
- อํ า นาจในการกํ า หนดหลั ก การเกี่ ย วกั บ การสร า งอั ต ราภาษี อ ากรของท อ งถิ่ น
คาธรรมเนียม และขอบขายการกระทําสัญญาตางๆ
- อํานาจในการอนุมัติจัดซื้อหรือยกเลิกทรัพยสินสาธารณะ
- อํานาจในการแตงตัง้ เจาหนาทีเ่ พือ่ ตรวจสอบบัญชีของเทศบาล
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- อํานาจในการตั้งกระทูถามขอของใจเกี่ยวกับการใชอํานาจตางๆ ของฝายบริหาร ซึ่ง
รวมทั้งการลงมติไมไววางใจ อันเปนผลใหฝายบริหารตองลาออก หรืออาจยุบสภาได
ภายในสิบวันนับจากวันที่ลงมติ หากไมยุบสภาหลังจากสิบวันก็ใหถือวาพนตําแหนง
เปนตน
5.1.2.2 ฝายบริหาร
ประกอบด ว ย 2 ส ว นใหญ ๆ คื อ หั ว หน า ฝ า ยบริ ห าร (ผู ว า ราชการจั ง หวั ด และ
นายกเทศมนตรี) และ คณะกรรมการบริ หารดานตางๆ ทํ าหน าที่ เปนคณะกรรมการอิ สระ
รับผิดชอบบริหารงานเฉพาะดาน เชน ในดานการศึกษา และดานความปลอดภัย เปนตน ซึ่งในแต
ละสวนมีรายละเอียดดังนี้
(1) หัวหนาฝายบริหาร
เปนบุคคลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ไมวาจะเปนผูวาราชการจังหวัด หรือ
นายกเทศมนตรี โดยมีระยะเวลาในการอยูในตําแหนง 4 ป สําหรับผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน
นายกเทศมนตรี กฎหมายกําหนดใหมีคุณสมบัติ ดังนี้ เปนพลเมืองญี่ปุนที่พํานักอยูในเขตปกครอง
ทองถิ่นนั้นๆ ไมต่ํากวาสามป มีอายุไมต่ํากวา 25 ป และไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรระดับชาติ
(Diet) และสมาชิกสภาทองถิ่นในเวลาเดียวกัน สวนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนผูวาราชการ
จังหวัดก็มีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรี ยกเวนตองมีอายุไม
ต่ํากวา 30 ป
ในสวนของการปฏิบัติงาน หัวหนาฝายบริหารสามารถแตงตั้ง รองผูวาราชการจังหวัดหรือ
รองนายกเทศมนตรี และหัวหนาฝายบัญชี (chief accountant) และสมุหบัญชี (treasurer) มาชวยใน
การปฏิบัติงานตามหนาที่ที่รับผิดชอบได โดยการแตงตั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถิ่น
กอน และจะอยูในตําแหนงไดคราวละ 4 ป
อํานาจของหัวหนาฝายบริหาร ตามที่กฎหมายกําหนดมีดังนี้
- อํานาจในการบริหารงานตามทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า เปนอํานาจหนาทีข่ องจังหวัด
- อํานาจในการเสนอรางกฎหมายใหสภาทองถิ่นพิจารณา
- อํานาจในการจัดเตรียมและบริหารงบประมาณรวมทัง้ ควบคุมดูแลบัญชีการเงิน
- อํานาจในการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียมและคาปรับ
- อํานาจในการแตงตั้งและควบคุมดูแลเจาหนาที่ของทองถิ่น
- อํ า นาจในการอนุ มั ติ สั ญ ญา จั ด ตั้ ง บริ ห ารกิ จ การสาธารณะ และธุ ร กิ จ สาธารณะ
ตลอดจนการเข า ถื อ สิ ท ธิ์ จั ด การ ย า ย โอนทรั พ ย สิ น และการเก็ บ รั ก ษาเอกสาร
สาธารณะ
- อํานาจในการเรียกประชุมสภา
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- อํานาจทีจ่ ะเสนอเรือ่ งหรือปญหาตางๆ ที่เห็นสมควรใหสภาเทศบาลประชุมพิจารณา
- อํานาจในการยับยั้งรางกฎหมาย
- อํานาจในการยุบสภาทองถิ่น
เปนตน
นอกจากอํ า นาจต า งๆ เหล า นี้ แ ล ว ฝ า ยบริ ห ารยั ง มี อํา นาจดํ า เนิ น กิ จ การบางอย า งแทน
รั ฐ บาลกลาง ดั ง นั้น หั ว หน า ฝ า ยบริ ห ารจึ ง มี พั นธะตามกฎหมายที่จ ะทํ า หน า ที่เป นตั วแทนของ
รัฐบาลกลางในการดูแลใหกิจการนั้นๆสําเร็จลุลวงไปตามกฎระเบียบและแนวทางที่รัฐบาลกลาง
วางไว
(2) คณะกรรมการบริหารดานตางๆ
เปนหนวยงานที่กฎหมายกําหนดขึ้นมาเพื่อถวงดุลไมใหอํานาจบริหารอยูในมือของผูวา
ราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรีมากเกินไป โดยคณะกรรมการนี้จะเขามาชวยในการบริหารงาน
และดําเนินกิจการพิเศษที่ตองการความเปนกลางทางการเมืองและไมมีอคติในการปฏิบัติหนาที่
คณะกรรมการนีจ้ งึ ทํางานเปนอิสระจากหัวหนาฝายบริหารพอสมควร
สําหรับที่มาของสมาชิกของคณะกรรมการบริหารนี้โดยสวนใหญก็ยังคงไดรับการแตงตั้ง
จากหัวหนาฝายบริหารภายใตการอนุมัติจากสภาทองถิ่น และอยูในตําแหนงคราวละ 3 - 4 ป จะมีก็
เฉพาะคณะกรรมการบริหารการเลือกตั้ง (Election Administration Committee) เทานั้น ที่อํานาจใน
การแตงตั้งสมาชิกเปนของสภาทองถิ่น โดยการคัดเลือกมาจากผูมีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่
สวนการทํางานของคณะกรรมการบริหารนี้จะทํ างานแบบไม เต็มเวลา เวนแตก ฎหมาย
กําหนดเปนอยางอื่น และคณะกรรมการเหลานี้จะไมมีอํานาจในการจัดทําหรือบริหารงบประมาณ
ไมมีอํานาจในการเสนอรางกฎหมาย ไมมีอํานาจกําหนดอัตราภาษีหรือเก็บภาษี และคาธรรมเนียม
อืน่ ๆ และไมมีอํานาจในการสงหลักฐานบัญชีใหกับสภาทองถิ่น
หนวยการปกครองทองถิ่นในแตละระดับจะมีคณะกรรมการบริหารชุดสําคัญๆ ดังนี10้
(2.1) มีทั้งในระดับจังหวัดและเทศบาล
- คณะกรรมการการศึกษา (Education Committee)
- คณะกรรมการบริหารการเลือกตัง้ (Election Administration Committee)
- คณะกรรมการบุคคล (Personal (or Equity) Committee)
- สํานักงานผูสอบบัญชี (Inspection Committee)
(2.2) มีเฉพาะในระดับจังหวัด
- คณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety Committee)
- คณะกรรมการแรงงานทองถิน่ (Local Labour Relations Committee)
- คณะกรรมการพิทักษทรัพยสิน (Expropriation Committee)
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- คณะกรรมการประสานการประมง (Maritime District Fishery Adjustment
Committee)
- คณะกรรมการบริหารพื้นที่ตกปลา (Internal Fishing Grounds Administration
Committee)
(2.3) มีเฉพาะในระดับเทศบาล
- คณะกรรมการการเกษตรกรรม (Agricultural Committee)
- คณะกรรมการกําหนดราคาทีด่ นิ (Realty Valuation Re – examination Committee)
แผนภาพที่ 5.2 โครงสรางของฝายบริหารของหนวยการปกครองสวนทองถิน่
ฝายบริหาร

หัวหนาฝายบริหาร
- ผูว า ราชการจังหวัด
- นายกเทศมนตรี
- รองผูว า ราชการ
จังหวัด
- รองนายกเทศมนตรี

คณะกรรมการอิสระชุด
ตาง ดังเชน
- คณะกรรมการศึกษา
- คณะกรรมการ
เลือกตัง้
- คณะกรรมการบุคคล
เปนตน

- หัวหนาฝายบัญชี
- สมุหบัญชี
- เจาหนาที่อื่นๆ

จะเห็นไดวา การจัดองคกรภายในทองถิ่นของญี่ปุนนั้น ยึดระบบการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชนเปนหลักทั้งหัวหนาฝายบริหารและสภาทองถิ่น ตามหลักการแบงอํานาจ (separation of
powers) และหลักการถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน (check and balance) ซึ่งหลักการจัดองคกรใน
รูปแบบนี้ญี่ปุนไดรับอิทธิพลมาจากรูปแบบประธานาธิบดีที่ใชกันในสหรัฐอเมริกา แตอยางไรก็ดี
ในทางปฏิบั ติจริง ฝา ยบริหารกลั บมีความเขมแข็งมากกวาฝายสภา ทั้งนี้เนื่ องจากอํา นาจในการ
ปฏิบัติกิจการตางๆ ในทองถิ่นเกือบทุกดานนั้น เปนอํานาจของฝายบริหาร
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5.2

องคประกอบของระบบการปกครองสวนทองถิ่น

5.2.1 เกณฑการจัดตั้งและการยกฐานะ
สําหรับคุณสมบัติในการจัดตั้งหนวยการปกครองสวนทองถิ่นในระดับตางๆ ของประเทศ
ญี่ปุนนั้น เปนการจัดตั้งขึ้นตามระดับความเจริ ญทางเศรษฐกิ จ สัง คม และลั ก ษณะภูมิ ห ลั ง ทาง
ประวัติศาสตรเปนสําคัญ ไมไดมีกฎเกณฑขอกําหนดในเรื่องประชากรและพื้นที่ที่ชัดเจนนัก จะมีก็
เพียงแตหลักเกณฑกวางๆ ไวดงั นี้
คุ ณสมบัติของหนวยการปกครองส วนท องถิ่นที่จะจัดตั้งเปนเทศบาลนครได นั้นอาศั ย
หลักเกณฑในการพิจารณาดังนี้
- ตองมีประชากรตัง้ แต 50,000 คนขึ้นไป
- ประชากรรอยละ 60 จะตองประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม หรือประกอบกิจการ
คา
- ความหนาแนนของเคหะสถานในเมืองหรือยานการคาจะตองไมนอยกวารอยละ 60
สวนหนวยการปกครองสวนทองถิ่นใดที่มีประชากรต่ํากวา 50,000 คน ใหจัดเปนเทศบาล
เมืองและเทศบาลหมูบ าน โดยเงื่อนไขในการจั ดตั้ งเทศบาลเมื องเปนเรื่ องของแตละจังหวัดจะ
กําหนดขึน้ เอง เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพของแตละทองถิ่น แตเทศบาลหมูบานนั้นไมไดมี
การกําหนดเงื่อนไขโดยกฎหมายไวแตอยางใด
จากขอกําหนดดังกลาวสงผลใหขนาดของหนวยการปกครองสวนทองถิ่นในแตละระดับ
ของญี่ปุน มีลักษณะที่หลากหลายมากทั้งในเชิงประชากรและพื้นที่ ดังเชน ในระดับจังหวัด Tokyo
มีประชากรมากกวา 11 ลานคน ในขณะที่ Tottori มีประชากรเพียง 600,000 คน หรือในสวนของ
พื้นที่ Hokkaido มีพื้นที่กวา 80,000 ตารางกิโลเมตร ในขณะที่ Kagawa มีพื้นที่เพียง 2,000 ตาราง
กิโลเมตร11 สวนระดับเทศบาลนั้น เทศบาลเมือง Yokohama มีประชากรมากกวา 3 ลานคน ในขณะ
ที่เทศบาลหมูบาน Aogashima มีประชากรเพียง 200 คนเทานั้น หรือในสวนของพื้นที่ เทศบาลเมือง
Ashoro มีพื้นที่ถึง 1,400 ตารางกิโลเมตร ในขณะที่เทศบาลเมือง Takashima มีพื้นที่เพียง 1.3 ตาราง
กิโลเมตร12
ลักษณะของความหลากหลายที่เกิดขึ้นนี้ ไดกอใหเกิดทองถิ่นขนาดเล็กขึ้นจํานวนมาก ซึ่ง
ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง อํานาจหนาที่ของทองถิ่นไดขยายเพิ่มขึ้นอยางมาก ซึ่งก็สงผล
ให ศั ก ยภาพทางการบริ ห ารและทรั พ ยากรทางการคลั ง ของท อ งถิ่ น ขนาดเล็ ก เหล า นั้ น ไม เ พี ย ง
พอที่จะรองรับอํานาจหนาที่ใหมๆ ที่เกิดขึ้นได ในป ค.ศ.1953 รัฐบาลจึงไดออกกฎหมายสงเสริม
การรวมทองถิน่ (โดยเฉพาะในระดับเทศบาลเมืองและเทศบาลหมูบาน) โดยกฎหมายไดกําหนดให
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เทศบาลเมืองและเทศบาลหมูบานตองมีประชากรมากกวา 8,000 คนขึ้นไป ซึ่งผลจากการออก
กฎหมายฉบับนี้สงผลใหเทศบาลลดจํานวนลงอยางมาก ดังจะเห็นไดจากตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2 ตารางแสดงความเปลี่ยนแปลงของจํานวนเทศบาล (ค.ศ.1945, 1953, 1956 และ 2002)

เดือนป
เดือนตุลาคม 1945
เดือนตุลาคม 1953

จํานวน
เทศบาล
นคร
205
286

จํานวน
เทศบาล
เมือง
1,797
1,966

จํานวน
เทศบาล
หมูบาน
8,518
7,616

รวม
10,520
9,868

หมายเหตุ

-

บังคับใชกฎหมาย
สงเสริมการรวม
เดือนกันยายน 1956
498
1,903
1,574
3,975
เทศบาล ค.ศ.1953
- ผลจากการบังคับใช
เดือนเมษายน 2002
675
1,981
562
3,218
กฎหมาย
ทีม่ า: เอกสารประกอบการสัมมนา “Japan – Thailand Regional Administration Seminar” ระหวางวันที่ 17 –
18 กรกฎาคม 2545.

อยางไรก็ดีภายหลังจากการออกกฎหมายในป ค.ศ.1953 แลว รัฐบาลกลางก็ยังคงสนับสนุน
การรวมเทศบาลของทองถิน่ ตอไป และไดมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการรวมทองถิ่นอีกหลายฉบับ
โดยเฉพาะในป ค.ศ.1995 ไดมีการปรับปรุงกฎหมายสงเสริมการรวมทองถิ่น ใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการรวมทองถิ่นมากยิ่งขึ้น โดยประชาชนจํานวน 2% ของผูมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
สามารถร ว มกั น ลงชื่ อ เรี ย กร อ งให หัว หน า ฝ า ยบริ ห ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการรวมท อ งถิ่ น ขึ้ น เพื่ อ
พิจารณาหาขอตกลงรวมกันในการรวม รวมทั้งจัดทําแผนการสรางหนวยการปกครองทองถิ่นใหม
ดวย สําหรับคณะกรรมการรวมทองถิ่นนี้ประกอบดวย หัวหนาฝายบริหาร สภาทองถิ่น เจาหนาที่
ของทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ
นอกจากการเพิ่มกฎเกณฑในสวนของเทศบาลเมืองและเทศบาลหมูบานแลว ในสวนของ
เทศบาลนครก็ไดมีขอกําหนดพิเศษสําหรับทองถิ่นที่มีขนาดใหญ คือ มีประชากรมากกวา 500,000
คนขึ้นไป ใหจดั ตัง้ ขึน้ เปน เทศบาลมหานคร (Designate Cities) ในขณะที่เทศบาลนครที่มีขนาดเล็ก
กวาเทศบาลนครพิเศษ คือ มีประชากรมากกวา 300,000 คน และมีพ้ืนที่มากกวา 100 ตาราง
กิโลเมตร ใหจดั ตัง้ ขึน้ เปน เทศบาลนครศูนยกลาง (Core Cities)
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5.2.2 ภารกิจและอํานาจหนาที่
ตามที่กฎหมายปกครองตนเองของทองถิ่น (Local Autonomy Law) ไดแบงแยกอํานาจ
หนาที่ระหวางรัฐบาลกลางและทองถิ่นไวอยางชัดเจน โดยทองถิ่นจะตองไมแทรกแซงกิจกรรมที่รัฐ
เปนผูด าํ เนินการตอไปนี13้
- กิจการเกี่ยวกับตุลาการ
- กิจการเกี่ยวกับการลงโทษทางอาญา
- กิจการเกี่ยวกับการขนสงและโทรคมนาคมระดับชาติ
- กิจการเกี่ยวกับการไปรษณีย
- กิจการเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาและการวิจัยระดับชาติ
- กิจการเกี่ยวกับโรงพยาบาลและสถานอนามัยระดับชาติ
- กิจการเกีย่ วกับการเดินเรือ, อุตนุ ยิ มวิทยา และอุทกศาสตร
- กิจการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑและหองสมุดระดับชาติ
ในสวนภาระหนาที่ที่ทองถิ่นมีอํานาจกระทําไดนั้น สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ
คือ
5.2.2.1 หนาทีโ่ ดยตรงของทองถิน่
เป น หน า ที่ ที่ ท อ งถิ่ น มี อํ า นาจหน า ที่ ก ระทํ า ได ต ามหลั ก การการปกครองตนเอง ซึ่ ง
ครอบคลุมกิจการตางๆ อยางกวางขวาง ดังเชน14
(1) สาธารณสุขและอนามัย (Health)
เปนบริการที่มีวัตถุประสงคในการสงเสริมการดูแลและปรับปรุงสุขภาพของผูอยูอาศัย โดย
ครอบคลุ ม ด านสาธารณสุ ข การรั ก ษาพยาบาล และเภสั ช กรรม ซึ่ ง ท อ งถิ่ น ในระดั บ จั ง หวั ด จะ
รับผิดชอบในการจัดบริการดานการอนามัยและสาธารณสุขในพื้นที่ใหญๆ ในขณะที่เทศบาลจะ
ดูแลและใหบริการเฉพาะผูอยูอาศัยในเขตพื้นที่ของตนเอง เชน การฉีดวัคซีน การออกใบอนุญาต
ฌาปนกิจศพ การจัดการศูนยอนามัยแมและเด็ก และการใหบริการพยาบาล เปนตน
(2) สวัสดิการสังคม (Social Welfare)
การใหบริ การที่สําคั ญในดานนี้ ไดแก สวัส ดิการเด็ก ซึ่ง จัดในรูป ศูนยฟ นฟูสํ าหรั บเด็ ก
พิการหรือเด็กที่มีปญหาดานการฟงการพูด การจัดศูนยดูแลชวงกลางวัน บานเด็ก และสวัสดิการ
ผูสูงอายุ ซึ่งจัดในรูปการใหประโยชนตอผูสูงอายุที่อยูบานตนเอง การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
และบริการสําหรับผูสูงอายุ และการใหคําแนะนําปรึกษา เปนตน
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(3) โครงสรางพืน้ ฐาน (Public Work)
เปนกิ จการที่เกี่ยวกับการพัฒนาท องถิ่น และการส ง เสริ มการปรั บ ปรุ ง สิ่ง อํ า นวยความ
สะดวกตางๆ ดังเชน การวางผังเมือง การดูแลถนนหนทาง ลําน้ํา ทอระบายน้ํา และที่พักอาศัย เปน
ตน
(4) ดานการพาณิชยและอุตสาหกรรม (Commerce & Industry)
เปนกิจการที่เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจของทองถิ่น โดยทองถิ่นมีบทบาทในการปรับปรุง
วิธีการจัดการดานพาณิชยและอุตสาหกรรม สรางศูนยอุตสาหกรรมเพื่อดึงดูดการลงทุน ทําวิจัยดาน
การพาณิชยและอุตสาหกรรม และกําหนดนโยบายปรับปรุงการบริโภคและการแจกจายผลผลิต ซึ่ง
ในการนี้เทศบาลอาจจะมีหอการคาและอุตสาหกรรมทองถิ่น สมาคมการพาณิชยและอุตสาหกรรม
เพื่อสงเสริมความชวยเหลือและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสมาชิก
(5) ดานเกษตรกรรม ปาไม และประมง (Agriculture, Forestry & Fisheries)
เปนกิจการที่เกี่ยวกับการสงเสริมการเกษตร ปาไม และประมง เพื่อใหมีการผลิตอาหารได
เพียงพอ โดยทองถิ่นจะเนนผลักดันใหมีการปลูกพืชในพื้นที่ที่เหมาะสม
(6) การศึกษา (Education)
เปนกิจการที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการศึกษาในโรงเรียนและในสังคม สําหรับการศึกษาใน
ระบบโรงเรียนของญีป่ นุ ตัง้ แตหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ไดมีการปฏิรูปขยายการศึกษาภาคบังคับ
ออกเปน 9 ป อันประกอบดวย ระดับประถม ระดับมัธยมตน และระดับมัธยมปลาย ซึ่งในสวนของ
การศึกษาภาคบังคับนี้เทศบาลจะเปนผูดูแลรับผิดชอบในการจัดการโรงเรียนในระดับประถมศึกษา
และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สวนจังหวัดจะดูแลรับผิดชอบในการจัดการโรงเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และโรงเรียนพิเศษ เชน โรงเรียนสํ าหรับเด็กพิ การ นอกจากนี้จังหวัดยั ง
รับผิดชอบในเรือ่ งเงินเดือนของครูดว ย
(7) สิ่งแวดลอม (Environment Protection)
เปนกิจกรรมที่รัฐบาลกลางและทองถิ่นมีสวนรวมในการสงเสริมมาตรฐานการควบคุม
มลภาวะ โดยทองถิ่นมีหนาที่สอดสอง ควบคุมมลภาวะ และกําจัดมลภาวะ ซึ่งมลภาวะดังกลาวจะ
ครอบคลุมทั้งในดานอากาศ น้าํ ดิน เสียง การสั่นสะเทือน และกากของเสีย
(8) ตํารวจ (Police)
ในป จจุบันกิจการดานตํารวจทั้ง หมดได ถูกยกให จังหวัดเปนผูดําเนิ นการ โดยในแตล ะ
จังหวัดจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety Committee) ขึ้นมาดูแล
และจัดการเกี่ยวกับกิจการตํารวจ
(9) การปองกันอัคคีภยั (Fire Fighting)
ก อ นสงครามโลกครั้ ง ที่ ส องกิ จ การด า นนี้ อ ยู ใ นหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบของตํ า รวจ แต ห ลั ง
สงครามเทศบาลไดเปนผูเขามารับผิดชอบดูแลแทนเปนสวนใหญ กิจการในดานนี้สวนใหญเปน
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เรื่องการปองกันและตอสูอัคคีภัย ควบคุมน้ําทวม ใหบริการชวยเหลือประชาชนระหวางเกิดพายุ
และใหบริการกูภัยในกรณีอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน การดําเนินการเหลานี้เทศบาลอาจดําเนินการเอง
โดยลําพังหรือรวมมือกับเทศบาลอืน่
(10) วิสาหกิจและบรรษัททองถิ่น (Local Public Enterprises and Corporations)
เปนกิจการที่เกี่ยวของกับการพาณิชยของทองถิ่น และเปนกิจการที่มีการจัดการที่พิเศษ
แตกตางจากกิจการทั่วไป โดยทองถิ่นสามารถเกี่ยวของกับกิจการประเภทนี้ได 2 ทาง คือ
ทางตรงผ านวิ สาหกิจท องถิ่น (Local Public Enterprises) ที่ มี ก ารจั ด การคล า ยกั บ
บริษัทเอกชน โดยทองถิ่นจะดําเนินการเองหรือรวมกับทองถิ่นอื่นในการดําเนินการก็ได สําหรับ
ระบบการเงินของวิสาหกิจทองถิ่นนี้จะมีระบบการเงินของตนเองที่แยกออกจากระบบการเงินทั่วไป
และคาใชจายในการดําเนินการมักมาจากการเก็บคาบริการจากผูใช กิจการประเภทนี้ไดแก ระบบ
น้ําประปา การขนสง การกําจัดของเสีย และการไฟฟาและกาซ เปนตน
ทางออมผานบรรษัททองถิ่น (Local Public Corporations) ในลักษณะของการเขารวม
ลงทุนกับเอกชนหรือหนวยงานอื่นเพื่อมาดําเนินกิจการบางอยาง โดยบรรษัททองถิ่นสามารถที่จะ
กูยืมเงินจากภาคเอกชน และมีการจัดการจากผูชํานาญการ นอกจากนี้บรรษัททองถิ่นยังเปนอิสระ
จากกฎเกณฑ ข องท อ งถิ่ น ซึ่ ง ส ง ผลให กิ จ การที่ ดํ า เนิ น การโดยบรรษั ท ท อ งถิ่ น เป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังจะเห็นไดจากจํานวนของบรรษัทที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ คือ จํานวน
9,344 แหง ในป ค.ศ.199615 และ 12,572 แหง ในป ค.ศ.200016 สําหรับบรรษัททองถิ่นนี้โดยสวน
ใหญแลวจะมีผูวาราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรีเปนประธาน และมีกรรมการและคณะทํางาน
มาจากภาคเอกชน (จะเขามาในสัดสวนที่มากที่สุด), เจาหนาที่ทองถิ่น และเจาหนาที่ที่เกษียณแลว
ในสวนของกิจการและโครงการที่บรรษัททองถิ่นเขาไปเกี่ยวของดวยนั้นจะมีประเภทตางๆ ดังนี17้
- โครงการพัฒนาภูมิภาคและเมือง เชน การปลูกบานพักอาศัย, การอุตสาหกรรม และ
การกอสราง
- โครงการเกษตร, ปาไม และประมง
- โครงการทองเที่ยวและความบันเทิงตางๆ
- โครงการที่เกี่ยวกับการศึกษา/ภาควัฒนธรรม โดยอาจจะดําเนินการผาน วิทยาลัยชุมชน
, หองแสดงภาพ, หองสมุด และการปองกันและอนุรักษมรดกทางประวัติศาสตร
(11) ดานวิเทศสัมพันธ
เปนกิจการที่เกี่ยวของกับการสรางความสัมพันธกับเมืองอื่นๆ ในตางประเทศ โดยหลักการ
อิสระของท อ งถิ่ นที่ รัฐธรรมนู ญไดกํ า หนดไวอย างชัดเจนนั้น เปดทางให แก ทองถิ่ นตา งๆ ที่ จะ
ดําเนินกิจกรรมดานตางประเทศได โดยไมตองผานรัฐบาลกลาง ลักษณะของกิจกรรมประเภทนี้
ดังเชน จังหวัดไอชิ ซึ่งมีเทศบาลนครนาโงยาเปนนครใหญ ไดสถาปนาความสัมพันธเมืองพี่เมือง
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นองกับมลรัฐวิคตอเรีย ซึ่งมีนครใหญคือเมืองเมลเบอรน ประเทศออสเตรเลีย และมณฑลเจียงสู ซึ่ง
มีนครใหญคอื เมืองนานกิน ประเทศจีน เปนตน18
5.2.2.2 หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย (delegate function)
เปนหนาทีท่ ร่ี ฐั บาลกลางหรือองคกรอืน่ ๆ มอบหมายใหกับทองถิ่นเปนผูกระทํา ซึ่งสามารถ
แบงยอยไปไดอีก 2 ประเภท คือ
(1) เปนการมอบหนาที่ที่ทองถิ่นมีอํานาจในการตัดสินใจดําเนินการตางๆไดดวยตนเอง
(mandate function) โดยการมอบหนาที่ใหแกทองถิ่นนี้รัฐบาลจะกระทําโดยการประกาศออกเปน
พระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ พระราชกฤษฎี ก า ดั ง เช น การก อ สร า งโรงพยาบาลสํ า หรั บ ผู ป ว ยที่ เ ป น
โรคติดตอ และการกอสรางโรงเรียนในระดับประถมและมัธยม
(2) เปนการมอบอํานาจหนาที่ใหกับทองถิ่นในฐานะตัวแทนของรัฐบาลกลาง (agency
delegate function) หนาที่นี้มีลักษณะแตกตางจากประเภทแรก คือรัฐบาลกลางไมไดมอบหมาย
หนาที่ให กั บหนวยการปกครองสวนทองถิ่นในฐานะองครวม แต มอบหมายใหกั บหั ว หน าฝ า ย
บริหาร หรือหนวยงานบริหารอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะที่เปนตัวแทนของ
รัฐบาลกลาง ซึง่ จะตองดําเนินการไปตามทิศทางและคําสั่งที่รับจากรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ ในหลักการ
นี้ทองถิ่นไมมีสิทธิที่จะโตเถียงและตัดสินในประเด็นที่มีความเกี่ยวพันกับหนาที่นี้ สําหรับจํานวน
ของหนาที่ประเภทนี้ที่มอบใหแกทองถิ่นมีประมาณ 561 เรื่อง ซึ่งคิดเปน 70 – 80% ของกิจกรรม
ทั้งหมดของจังหวัด19 ซึ่งถือไดวาเปนสัดสวนที่สูงมากเมื่อเทียบกับหนาที่โดยตรงที่ทองถิ่นมีตาม
หลักการปกครองตนเองของทองถิน่ ลักษณะเชนนี้สงผลใหทองถิ่นถูกควบคุมจากรัฐบาลกลางมาก
ขึ้นและในทางตรงกันขามก็จะมีอิสระในการปกครองตนเองนอยลง
ถึงแมกฎหมายจะมีการแบงแยกหนาที่ในการบริหารจัดการของการปกครองในแตละระดับ
ไวอยางชัดเจน คือ รัฐบาลกลางมีหนาที่ดูแลกิจการในระดับชาติ จังหวัดมีหนาที่ดูแลกิจการในพื้นที่
ที่ครอบคลุมกวางขวางกวาเทศบาลจะดําเนินการได และดูแลกิจการที่ตองการความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันในระดับภูมิภาค และเทศบาลมีหนาที่ดูแลกิจการในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง อยางไรก็ดี
การปกครองทั้งสามระดับก็ยังมีอํานาจหนาที่กระทํากิจการในเรื่องเดียวกัน ซึ่งจําเปนตองมีการ
แบงแยกความรับความรับผิดชอบไปตามระดับตาง ดังตัวอยางจากตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 5.3
ผูรับผิด
ชอบ
ลักษณะงาน
ความมั่นคง

โครงสรางพืน้ ฐาน

การแบงภาระหนาที่การปกครองระหวางรัฐบาลกลางและทองถิ่นในระดับตางๆ
(ตัวอยาง)
รัฐบาลกลาง
ความสัมพันธกบั
ตางประเทศ (การทูต)
การปองกันประเทศ
นิติบัญญัติ บทลงโทษ
ทางดวน
ทางหลวง (บางสวนที่
กําหนด)
แมน้ําชั้นหนึ่ง

การศึกษา

มหาวิทยาลัย
เงินอุดหนุน (ใน
มหาวิทยาลัย)

สวัสดิการ
การอนามัย
และการ
ประกันสังคม

ประกันสังคม
ใบอนุญาตวิชาชีพแพทย
และอืน่ ๆ
ใบอนุญาตเวชภัณฑ

อุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจ

จังหวัด

เทศบาล

ตํารวจ

การปองกันอัคคีภัย

ทางหลวง (อื่นๆ) ถนน
แมน้ําชั้นหนึ่ง (ในเขตที่กําหนด),
แมนาํ้ ชัน้ สอง
ทาเรือ, อาว
เคหะชุมชน
กําหนดผังเมือง
โรงเรียนมัธยม และโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ
การจัดสรรเงินเดือน บุคลากร
และสวัสดิการของครู
คุมครองความเปนอยู
(เมืองและหมูบาน)
สวัสดิการเด็ก
สวัสดิการผูช รา
สถานีอนามัย

งานผังเมือง
ถนนในเขต
แมนาํ้ ชัน้ รอง
ทาเรือ, อาว
เคหะชุมชน
การระบายน้าํ
โรงเรียนประถม
โรงเรียนระดับมัธยมตน

คุมครองความเปนอยู
(เมืองและหมูบาน)
สวัสดิการผูช รา
การพยาบาลผูช รา
สวัสดิการเด็ก
ประกันสุขภาพ
น้ําประปา
การกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล
สถานีอนามัย
สงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจทองถิ่น
การปรับการใชพน้ื ที่
เกษตร

เงินตรา ศุลกากร การคา
สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
โทรคมนาคม ไปรษณีย
ทองถิ่น
นโยบายเศรษฐกิจ ปาสงวน ฝกอาชีพ
ตรวจสอบสภาพธุรกิจของ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก
ทีม่ า: เอกสารประกอบการสัมมนา “Japan – Thailand Regional Administration Seminar” ระหวางวันที่ 17 – 18
กรกฎาคม 2545.
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5.2.3 การคลังทองถิน่
ในที่นี้จะแยกพิจารณาออกเปน 2 ดาน คือ รายไดและรายจาย แหลงที่มาของรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในญี่ปุนนั้นมีดวยกันหลายประเภท แตเราสามารถจําแนกไดเปน 3
ประเภทใหญๆ คือ รายไดจากภาษีทองถิ่น รายไดจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลกลาง และรายไดจาก
เงินกูยืม
5.2.3.1 รายได
(1) รายไดจากภาษี (Local Tax)
รายไดจากภาษีถือไดวาเปนแหลงรายไดที่มีความสําคัญอยางมากตอหนวยการปกครอง
สวนทองถิ่น เพราะเปนรายไดทท่ี อ งถิน่ หามาไดเอง มิใชรายไดที่มาจากรัฐบาลกลาง หรือมาจากการ
กูยืม โดยทองถิ่นมีอํานาจที่จะกําหนดประเภทและอัตราภาษีเอง ภายใตกรอบกําหนดของกฎหมาย
ภาษีทองถิ่น (Local Tax Law) และการใหคําปรึกษาอยางใกลชิดจากสํานักภาษีทองถิ่น (Local Tax
Bureau) ของกระทรวงกิจการภายใน20
ในส ว นรายได ที่ ม าจากภาษี ข องจั ง หวั ด มี ป ระเภทหลั ก ๆ คื อ ภาษี เ พื่ อ การอยู อ าศั ย
(Prefectoral Inhabitants Tax), ภาษีการคา (Enterprise Tax), ภาษีบริโภคทองถิ่น (Consumption
Tax), ภาษีรถยนต (Automobile Tax), ภาษีคาน้ํามันเบา (Light Oil Delivery Tax) และภาษี
อสังหาริมทรัพย (Real Estate Acquisition Tax) เปนตน (ดูตารางที่ 5.4)
ในสวนของเทศบาลภาษีประเภทหลักๆ ที่จัดเก็บ คือ ภาษีอสังหาริมทรัพย (Fixed Assets
Tax), ภาษีเพื่อการอยูอาศัย (Municipal Inhabitants Tax), ภาษีผังเมือง (City Planning Tax) และภาษี
บุหรีท่ อ งถิน่ (Tobacco Consumption Tax) เปนตน (ดูตารางที่ 5.4)
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ตารางที่ 5.4

รายไดจากภาษีของทองถิ่น จําแนกตามประเภทของภาษี (ค.ศ.2000)
ประเภทของภาษี

รายไดภาษีของจังหวัด (Prefectural Taxes):
- ภาษีเพือ่ การอยูอ าศัย (Prefectural Inhabitants Tax)
- ภาษีการคา (Enterprise Tax)
- ภาษีบริโภคทองถิ่น (Consumption Tax)
- ภาษีรถยนต (Automobile Tax)
- ภาษีคาน้ํามันเบา (Light Oil Delivery Tax)
- ภาษีอสังหาริมทรัพย (Real Estate Acquisition
Tax)
- อื่นๆ (Others)
รวม
รายไดภาษีของเทศบาล (Municipal Taxes):
- ภาษีอสังหาริมทรัพย (Fixed Assets Tax)
- ภาษีเพือ่ การอยูอ าศัย (Municipal Inhabitants Tax)
- ภาษีผังเมือง (City Planning Tax)
- ภาษีบุหรีท่ องถิ่น (Tobacco Consumption Tax)
- อื่นๆ (Others)
รวม

รายไดภาษี
(รอยลานเยน)

(%)

45,004

28.9

41,410
25,282
17,644
12,076
5,667

26.6
16.2
11.3
7.7
3.6

8,767
155,850

5.7
100

94,409
82,206

45.3
41.2

6.6
13,180
4.3
8,652
2.6
5,167
100
199,614
ทีม่ า: ผูเ ขียนเรียบเรียงมาจากเอกสารประกอบการสัมมนา “Japan – Thailand Regional Administration Seminar”
ระหวางวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2545.

(2) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล คือ เงินรายไดที่รัฐบาลกลางมอบหรือโอนใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคที่จะชวยลดชองวางระหวางรายรับและรายจายที่เกิดขึ้น (ดูแผนภาพ
ที่ 5.3) ทําใหทุกทองถิ่นสามารถที่จะมีงบประมาณเพียงพอในการรักษามาตรฐานในการใหบริการ
สาธารณะของตน
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แผนภาพที่ 5.3 เปรียบเทียบยอดรวมรายจายและรายไดจากภาษีระหวางรัฐบาลกลางและสวน
ทองถิ่น (ค.ศ.2000)
รายไดจากภาษีอากร
(%)

40.3

59.7
สวนทองถิ่น
รัฐบาลกลาง

รายจาย (%)

60.4

39.6

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางนีจ้ ะแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
(2.1) เงินอุดหนุนแบบทั่วไป (General grants) เปนเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยไมมีเงื่อนไข ดังนั้นทองถิ่นจึงสามารถใชดุลยพินิจในการจายเงินอุดหนุน
ประเภทนี้ไดอยางเต็มที่ สําหรับเงินอุดหนุนแบบทั่วไปนี้ยังสามารถแบงออกไดอีก 2 ชนิดดวยกัน
คือ
(2.1.1) ภาษีอุดหนุนสวนทองถิ่น (Local Allocation Tax Grant/LAT) เปนภาษีที่ทาง
รัฐบาลกลางจัดเก็บแลวแจกจายกลับไปยังสวนทองถิ่นตามสวนแบงที่คํานวณไว เพื่อที่จะลดความ
แตกตางของศักยภาพทางการคลังของแตละสวนทองถิ่น เงินอุดหนุนประเภทนี้จึงเปนเงินอุดหนุนที่
รัฐนํามาใชในการสรางความเทาเทียมระหวางทองถิ่นตางๆ
สําหรับประเภทภาษีและอัตราสวนที่รัฐบาลกลางจะนํามาจัดสรรใหกับภาษีอุดหนุนสวน
ทองถิ่นนี้ ในปจจุบันกฎหมายไดกําหนดไวดังนี้ คือ21 32% ของยอดภาษีรายไดสวนบุคคลและภาษี
สุรา (Income Tax and Liquor Tax) 35.8% ของภาษีนิติบุคคล (Corporation Tax) (นับตั้งแตป
ค.ศ.1997) 29.5% ของภาษีผูบริโภค (Consumption Tax) (นับตั้งแตป ค.ศ.1997) และ 25% ของภาษี
บุหรี่ (Tobacco Tax)
ยอดรวมของภาษีอุดหนุนทองถิ่นนี้รัฐบาลไดจัดแบงออกเปนสองสวน คือ 94% ของยอด
รวม เปนสวนที่จะนําไปใชอุดหนุนทองถิ่นทั่วไป และ 6% ของยอดรวม เปนสวนที่จัดไวเปนพิเศษ
ที่จะนํามาใหกับทองถิ่นที่ประสบกับเหตุการณที่กอใหเกิดปญหาการคลังอยางหนัก อยางเชน ทองถิ่น
ที่ประสบกับปญหาภัยธรรมชาติ22
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ในสวนของการคํ านวณการแบงสรรเงินอุดหนุนประเภทนี้ ใหกับองคกรปกครองส วน
ทองถิ่นตางๆ ขึ้นอยูกับสัดสวนของ
ยอดประมาณการรายจาย – ยอดประมาณการรายรับ = งบประมาณสวนทีไ่ มเพียงพอตอรายจาย

ซึ่งทองถิ่นที่มีศักยภาพทางการคลังที่ต่ําก็จะไดรับภาษีอุดหนุนทองถิ่นในอัตราสวนที่สูงกวาทองถิ่น
ที่มีศักยภาพทางการคลังที่สูงกวา โดยในป ค.ศ.1997 ทองถิ่นในระดับเมืองและหมูบาน (Towns and
Villages) มีรายไดจากภาษีอุดหนุนทองถิ่นในอัตรา 32.8% ของรายไดทั้งหมด ในขณะที่เมืองมหา
นคร (Designated Cities) ไดรับเพียง 4.7% ของรายไดทั้งหมด23
อยางไรก็ดี ในชวงไมกี่ปที่ผานมาองคกรปกครองสวนทองถิ่นของญี่ปุนพึ่งพารายไดจาก
ภาษี อุดหนุ นท องถิ่นในปริ ม าณที่มากขึ้น ดั งจะเห็ นไดจาก รายได ของทองถิ่ นในระดับจั งหวั ด
จํานวน 24 แหง จาก 47 แหง พึ่งพาเงินภาษีอุดหนุนทองถิ่นมากกวาเงินภาษีทองถิ่น24 และจํานวน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีศักยภาพทางการคลังสูง ซึง่ ไมไดรบั การจัดสรรเงินอุดหนุนประเภท
นี้มีจํานวนลดลง โดยในป ค.ศ.1998 มีเพียง 120 แหง จากประมาณทั้งสิ้น 3,200 แหงเทานั้น ที่ไมได
รับเงินภาษีอดุ หนุนทองถิน่ 25 สภาวะการณเชนนี้ ในสวนหนึ่งเปนผลมาจากรายไดจากภาษีทองถิ่นที่
ลดลงอยางรวดเร็ว อันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยของญี่ปุนในชวงที่ผานมา ซึ่งก็ทําใหการ
คลังทองถิ่นยังไมเปนอิสระเทาใดนัก
(2.1.2) ภาษีที่รัฐโอนใหทองถิ่น (Local Transfer Tax Grant) เปนเงินภาษีที่รัฐโอนใหกับ
ทองถิ่น เงินอุดหนุนประเภทนี้จะมีความสําคัญนอยกวาภาษีอุดหนุนสวนทองถิ่นมาก เมื่อเทียบกับ
รายไดที่ไดมาจากเงินอุดหนุนทั่วไป (General grants)
(2.2) เงินอุดหนุนพิเศษ (Specific grants หรือ National Treasury Reimbursements)26 เปน
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลกลางจายใหเพื่อนําไปใชในโครงการหรือกิจการตามนโยบายของรัฐสวนกลาง
(ซึ่ ง การจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น พิ เ ศษนี้ สั ม พั น ธ กั บ กลุ ม อํ า นาจหลายฝ า ย ไม ว า จะเป น รั ฐ มนตรี ,
นักการเมือง หรือกลุมผลประโยชนตางๆ) โดยเงินอุดหนุนประเภทนี้ทองถิ่นไมสามารถใชดุลพินิจ
ในการใชจายเงินไดมากนัก ทําใหทอ งถิน่ ไมมอี สิ ระในการบริหารการคลังของตนเองไดอยางเต็มที่
(3) เงินกูยืม (Borrowing)
โดยทั่วไปแลว รายไดจากแหลงอื่นๆ ที่กลาวมาทั้งหมดขางตน มักจะเปนรายไดที่ตองใช
จายเพื่อคงสถานะภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอาไวเปนรายป การลงทุนดําเนินกิจการใน
โครงการระยะยาวหรือโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่นใหมๆ จึงจําเปนตองแสวงหาดวยการกูยืมจาก
แหลงเงินทุน หรือรัฐบาลกลาง หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกัน หรือออกพันธบัตรเงินกู
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(Bonds) ขายใหกับเอกชนและประชาชน สําหรับการออกพันธบัตรเงินกูของญี่ปุนนั้นผูที่ทําหนาที่
ออกพันธบัตรคือ หนวยงานระดับชาติเทานัน้
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา แหลงที่มาของรายไดของทองถิ่นที่สําคัญที่สุดคือ ภาษี
ทองถิ่น แตรายไดที่มาจากภาษีทองถิ่นเพียงอยางเดียวนั้นก็ไมสามารถที่จะนํามาใชจายในกิจการ
ตางๆของทองถิ่นไดอยางเพียงพอ ประกอบกับในชวงไมกี่ปที่ผานมาสภาพเศรษฐกิจของประเทศ
ประสบกับภาวะถดถอย ทําใหรายไดจากภาษีทองถิ่นลดลงอยางรวดเร็ว สงผลใหทองถิ่นตองอาศัย
รายไดจากแหลงอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อทดแทนรายไดจากภาษีที่ทองถิ่นสูญเสียไป ไมวาจะเปน เงิน
อุดหนุนของรัฐบาล หรือเงินกูย มื (ดูแผนภาพที่ 5.4)
แผนภาพที่ 5.4 แหลงที่มาของรายไดของทองถิ่น (ในป ค.ศ.1996)

17%
34%
15%

15%

2%

ภาษีทอ งถิน่
ภาษีอุดหนุนทองถิ่น
ภาษีทร่ี ฐั โอนใหทอ งถิน่
เงินอุดหนุนทองถิ่นพิเศษ
เงินยืม
อื่นๆ

17%

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง

อยางไรก็ดี การที่ทองถิ่นพยายามแสวงหาแหลงรายไดอื่นเขามาทดแทนรายไดจากภาษี
ทองถิ่น โดยเฉพาะในสวนของเงินกูยืมนั้น กลับสงผลใหปริมาณหนี้คางชําระของทองถิ่นเพิ่มสูงขึ้น
อยางรวดเร็ว โดยในป ค.ศ.1998 หนวยการปกครองสวนทองถิ่นมีหนี้คางชําระเพิ่มขึ้นถึง 150 ลาน
ลานเยน (หรือประมาณ 30% ของ GDP)27 ซึ่งลักษณะสภาวะฝดเคืองทางการคลังของทองถิ่นเชนนี้
สงผลใหในอนาคตหนวยการปกครองทองถิ่นทั้งหลาย ตองพิจารณาหามาตรการลดคาใชจายและ
ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเพื่อใหการคลังของตนเองเขาสูสภาวะสมดุลมากขึ้น
5.2.3.2 รายจาย
รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นคิดเปน 60.4% ของรายจายของรัฐ (ดูแผนภาพที่
5.3) ซึ่งนับวามีความสําคัญมาก รายจายจํานวนมากเหลานี้เพิ่มปริมาณขึ้นทุกป ทั้งนี้สวนหนึ่งเปน
ผลมาจากการขยายภารกิจหนาที่ของทองถิ่นใหมีความหลากหลายมากขึ้น โดยหนาที่หลักๆ ของ
ทองถิ่นที่ขยายออกไปจะอยูในสวนตางๆ ดังนี28้
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- การศึกษา (Education): มีการขยายการศึกษาภาคบังคับออกไปอีก 3 ป และการเพิ่มขึ้น
อยางมากของจํานวนเด็กและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
- สวัสดิการสังคม (Social Welfare): ไดมีการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับ การปองกันการ
ทํางาน (Livelihood Protection Law), สวัสดิการเด็ก (Child Welfare Law) และ
สวัสดิการผูสูงอายุ (Aged People Welfare Law) เปนตน
- การใหบริการดานสุขภาพอนามัย (Public Health Service)
- โครงสรางพื้นฐาน: ดังเชน การกอสรางถนน, สะพาน และการพัฒนาโครงสราง
พืน้ ฐานตางๆ
ดังนั้นรายจายสวนใหญของทองถิ่นก็จะถูกนําไปใชในกิจการสาธารณะตางๆ เหลานี้เปน
หลัก ไมวาจะเปนกิจการเกี่ยวกับ การศึกษา, สวัสดิการ, โครงสรางพื้นฐาน, การบริการสาธารณสุข
และอนามัย, การบริการดานตํารวจ, การบริการดานอัคคีภยั , การบริการดานเกษตรกรรม ปาไม และ
ประมง, การบริการดานการพาณิชยและอุตสาหกรรม นอกจากรายจายที่เกี่ยวกับกิจการสาธารณะ
ตางๆ แลว ทองถิ่นยังมีรายจายในสวนของการใชหนี้พันธบัตร โดยสัดสวนของรายจายในดานตางๆ
เหลานี้ดูไดจากแผนภาพที่ 5.5 และ 5.6
แผนภาพที่ 5.5 Prefectural Expenditure by Sector (FY 1996/7)
Other
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ทีม่ า: www.jlgc.org.au/LGJapanToday3.htm.
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แผนภาพที่ 5.6 Municipal Expenditure by Sector (FY 1996/7)
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5.2.4 การบริหารงานบุคคลทองถิน่
บุคคลในองคกรบริหารสวนทองถิ่นทุกระดับของญี่ปุนประกอบไปดวย 2 สวนใหญๆ คือ
สวนของเจาหนาที่ประจํา ที่กฎหมายเขมงวดใหมีความเปนกลางทางการเมืองดวย และสวนของ
เจ า หน า ที่ ฝา ยการเมื อง ไดแก เจาหนา ที่ที่ มาจากการเลือกตั้ ง ไมวาจะเปน ผูวาราชการจั งหวั ด,
นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา และเจาหนาที่ที่มาจากการแตงตั้ง ไมวาจะเปน รองผูวาราชการ
จังหวัด, รองนายกเทศมนตรี, คณะกรรมการบริหารอื่น, คณะกรรมการการศึกษา และที่ปรึกษา
ชั่วคราวตางๆ เปนตน ซึ่งงานบุคคลในสวนของเจาหนาที่ฝายการเมืองนี้จะไมอยูภายใตขอกําหนด
ของ “Local Public Service Law”29
สํา หรับ การอธิบ ายการบริ หารงานบุ คคลในที่ นี้จะขอกล าวถึ งแต ใ นส วนของเจ าหน า ที่
ประจําเทานั้น ซึ่งแตเดิมเจาหนาที่ในสวนนี้สวนใหญเปนขาราชการสังกัดสวนกลาง แตภายหลัง
จากไดมีการปฏิรูปการประกอบอาชีพ (Occupation reforms) ก็ไดมีการออกกฎหมาย “Local Public
Service Law” ในป ค.ศ.1950 เพื่อแยกการบริหารงานบุคคลของทองถิ่นออกจากสวนกลาง โดย
หลักใหญๆ ในการบริหารงานบุคคลของทองถิ่นจะถูกกําหนดใหจัดตามที่กฎหมายกําหนดเอาไว
เปนมาตรฐาน เชน หลักการเลือกสรรบุคคล การจําแนกตําแหนง และการเลื่อนชั้นเลื่อนตําแหนง
(โดยยึดวิธีการสอบแขงขันและการพิสูจนความสามารถอื่นตามระบบคุณธรรม) การกําหนดอัตรา
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เงินเดือนและคาตอบแทนอื่นๆ (โดยยึดวิธีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการครองชีพทั่วไป และ
เงินเดือนคาจางภาคธุรกิจเอกชนดวย) การกําหนดสภาพและเงื่อนไขการปฏิบัติงาน (โดยเจาหนาที่
ทองถิ่น [ยกเวนเจาหนาที่ทองถิ่นบางประเภทอันไดแก ครู, ตํารวจ, พนักงานดับเพลิง และเจาหนาที่
วิสาหกิจทองถิ่นอื่นๆ] มีสิทธิที่จะตั้งกลุมเจรจาเรียกรองในเรื่องชั่วโมงการทํางานและเงื่อนไขการ
ทํางานได แตไมสามารถจัดทําขอตกลงแรงงานดังเชนสหภาพของภาคเอกชนได) ตลอดจนการ
ฝ ก อบรมและพั ฒนาบุ ค ลากรด ว ย (ในประเทศญี่ ปุ น ให ค วามสนใจและส ง เสริ ม ให มี ก ารจั ด ตั้ ง
สถาบันที่ทําหนาที่พัฒนาบุคลากรทั้งในระดับชาติและทองถิ่น ดังนั้นในแตละทองถิ่นจึงมักจะมี
สถาบันฝกอบรมของตนเอง)
นอกจากนี้กฎหมายยังกําหนดใหในแตละทองถิ่นมีองคกรกลางในรูปของคณะกรรมการมา
รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารงานในส ว นนี้ (ในระดั บ จั ง หวั ด และเทศบาลใหญ ๆ บางแห ง จะมี
คณะกรรมการบุคลากร หรือ Personal Committee สวนในเทศบาลจะมี คณะกรรมการความเสมอ
ภาค หรือ Equity Committee) โดยคณะกรรมการเหลานี้จะทํางานเปนอิสระจากฝายการเมือง
เพื่อที่จะรักษาความเปนกลางทางการเมืองในการบริหาร และการกําหนดเงื่อนไขที่เปนธรรมแก
เจาหนาทีท่ อ งถิน่ และยังเปนหนวยงานที่เจาหนาที่ทองถิ่นสามารถเสนอมาตรการปรับปรุงเงื่อนไข
การทํางาน และรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมไดอีกดวย
การบริหารงานบุคคลทองถิ่นของญี่ปุนถือไดวาเปนงานที่มีขนาดใหญมาก เมื่อเทียบกับ
ปริมาณเจาหนาที่ที่ทองถิ่นตองรับผิดชอบ ซึ่งในป ค.ศ.1995 เจาหนาที่ทองถิ่นมีจํานวนทั้งสิ้น
3,278,332 คน ในขณะที่ขาราชการสวนกลางมี 1,163,979 คน โดยในจํานวนนี้สามารถแยกจํานวน
เจาหนาทีท่ อ งถิน่ ตามประเภทหนวยการปกครองสวนทองถิน่ ไดดงั นี้
ตารางที่ 5.5

จํานวนเจาหนาทีท่ อ งถิน่ ตามประเภทหนวยการปกครองสวนทองถิน่
ประเภท

จํานวน
1,726,263

จังหวัด (Prefectural)
เทศบาล (Municipal)
- เทศบาลมหานคร (Designated Cities)
251,081
- เทศบาลนครอื่นๆ
725,584
- เทศบาลเมืองและเทศบาลหมูบ าน (Towns and Villages)
375,566
- เขตพิเศษ (Special Wards)
80,594
- อื่นๆ
119,244
รวม
3,278,332
ทีม่ า: ผูเขียนเรียบเรียงมาจากขอมูลของ www.unescap.org/huset/lgstudy/country/japan/japan.html.
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5.2.5 ความสัมพันธระหวางรัฐบาลกลางและสวนทองถิ่น
ตามหลัก การทั่วไปแลว รัฐบาลกลางกับ สวนทองถิ่นตางตองพึ่งพาอาศัย ซึ่งกั นและกั น
รัฐบาลกลางตองเคารพความเปนอิสระของทองถิ่น โดยรัฐบาลกลางตองเขาแทรกแซงทองถิ่นให
นอยที่สุด และควรเปนในเรื่ องของการใหคําแนะนํา สนับสนุน และการให ความชวยเหลือทาง
วิชาการหรือทางเทคนิคเทานั้น ตามปรัชญาพื้นฐานของกฎหมายปกครองตนเองของทองถิ่น แตใน
ความเปนจริงรัฐบาลกลางกลับเขามามีบทบาทในกิจการสวนทองถิ่นอยางกวางขวาง ไมวาจะเปน
ในเรื่องการกําหนดกฎหมายที่วางมาตรฐานในการบริหาร, การกําหนดใหทองถิ่นตองขออนุมัติใน
บางเรื่อง, การมอบหมายหนาที่ของสวนกลางไปใหทองถิ่นดําเนินการ, การใหเงินสนับสนุน หรือ
การใหความเห็นชอบในการกูยืมเงินของทองถิ่น และการแตงตั้งเจาหนาที่ไปประจําในทองถิ่น เปน
ตน ซึ่งลักษณะตางๆ เหลานี้สามารถประมวลการเขาแทรกแซงของรัฐบาลกลางได 3 วิถีทางใหญๆ
คือ
(1) การแทรกแซงโดยกฎหมาย
โดยหนวยการปกครองสวนทองถิ่นถูกกฎหมายหามไมใหออกกฎหมายและกฎระเบียบ
ใดๆ ที่ขัดแยงกับกฎหมายแหงชาติ ซึ่งลักษณะเชนนี้แตกตางจากของสหรัฐอเมริกาที่ระบุวาอํานาจที่
ไมไดระบุวาเปนของรัฐบาลกลางใหเปนอํานาจของทองถิ่น
(2) การแทรกแซงโดยฝายบริหาร
โดยทองถิ่นจะถูกกําหนดใหดําเนินการตางๆ ตาม “การชี้แนะเชิงบริหาร” ที่กฎหมายเขียน
ไวอยางกวางขวาง ซึ่งในบางครั้งมีลักษณะเปนการกาวลวงเขาสูความเปนอิสระของทองถิ่น
นอกจากในเรื่องของการชี้แนะเชิ งบริ หารแลว หน วยงานในระดับชาติบ างหนวยงานก็
พยายามเขาไปมีบทบาทในทองถิ่น โดยสวนหนึ่งมักจะลงไปจัดตั้งสํานักงานสาขาของตนในพื้นที่
ระดับภาคหรือเขต (Region) ซึ่งในปจจุบันนี้ญี่ปุนมีพื้นที่ระดับภาครวมทั้งสิ้นประมาณ 10 เขต ดังนี้
1. ภาคชูบุ (Chubu region)
2. ภาคชูโกกุ (Chugoku region)
3. ภาคโทหุกุ (Tohoku region)
4. ภาคชิโกกุ (Shikoku region)
5. ภาคคันโต (Kanto region)
6. ภาคคินกิน (Kinki region)
7. ภาคคิวชู (Kyushu region)
8. ภาคฮอนกุริกุ (Hokuriku region)
9. เขตโอกินาวา (Okinawa isles)
10. เขตทบวงฮอกไกโด (Hokkaido region)
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โดยหนวยงานเหลานี้ไดแก กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงการคลัง, กระทรวงเกษตร, ปาไม
และประมง, กระทรวงการก อ สร า ง สุ ข ภาพ และสวั ส ดิ ก าร และกระทรวงไปรษณี ย แ ละ
โทรคมนาคม เปนตน ซึ่ ง สํา นัก งานยอยของกระทรวงตา งๆ เหลา นี้ก็ จ ะมี อํา นาจในการบริห าร
จั ดการที่ขึ้ น ตรงต อเจ า สังกั ดที่ ส ว นกลางเทา นั้น และอี ก บางส ว นก็ จะเข า ไปมี บ ทบาทโดยการ
มอบหมายหน า ที่ ให แ ก ฝายบริ ห ารของท อ งถิ่ น ในฐานะที่ เ ปนตั ว แทนของหนว ยงานระดั บ ชาติ
เหลานั้น ซึ่งฐานะการเปนตัวแทนนี้ฝายบริหารของทองถิ่นจะผูกพันกับหนวยงานระดับชาติใน
ลักษณะที่เปนแขนขาหรือเครื่องมือในการบริหารที่ตองฟงคําสั่งจากหนวยงานที่สังกัดเทานั้น
(3) การแทรกแซงทางการคลัง
ทองถิ่ นจะถู กควบคุมจากสวนกลางอยางมากในดานการคลัง โดยเฉพาะในทองถิ่นที่ มี
รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ซึง่ จําเปนตองพึง่ พาการเงินจากรัฐบาลกลางในรูปของเงินอุดหนุนและ
การกูยืมเงินตางๆ โดยรัฐบาลกลางจะเปนผูต ดั สินใจในการแบงสรรเงินอุดหนุน และอนุมัติการกูยืม
ตางๆของทองถิ่น ซึ่งทําใหทองถิ่นไมเปนอิสระในการดูแลการใชจายของตนไดอยางเต็มที่
อยางไรก็ดี กระบวนการแทรกแซงต า งๆ เหลานี้ ก็ไมไดเกิดขึ้นจากความตองการของ
รัฐบาลกลางเพียงอยางเดียว แตยังเกิดขึ้นจากความตองการของทองถิ่นเองดวย ที่ตองการขอความ
ชว ยเหลื อทางการเงิ น ขอโครงการพัฒนาตางๆ และขอคําชี้แนะเชิงบริหาร จากกระทรวงและ
หนวยงานระดับชาติตางๆ เพื่อมาแกไขขอจํากัดทางการคลังที่เปนอยูของทองถิ่น ในลักษณะเชนนี้
ท อ งถิ่ นบางแห ง ก็ พ ยายามเข า ไปโน ม น า วและกดดั น ให ข า ราชการหรื อ หน ว ยงานต า งๆ เสนอ
นโยบายและโครงการที่เปนประโยชนแกทองถิ่นของตน วิธีการกดดันทางการเมืองที่ทองถิ่นนิยม
ปฏิบัติคือ การเรียกรองผานพรรคการเมืองในเวทีระดับชาติ ซึ่งในระยะหลังที่อิทธิพลและความรอบ
รูดานนโยบายของฝายนักการเมืองมีสูงขึ้นทัดเทียมหรือในบางดานมากกวาฝายขาราชการ เสียง
เรียกรองจากนักการเมืองและทองถิ่นจึงเปนเสียงที่ขาราชการสวนกลางจะตองรับฟง ดังนั้นทองถิ่น
ที่มีศักยภาพทางการเมืองมากพอก็สามารถเปนผูสรางและผูเรียกรองโครงการสวัสดิการสังคมตางๆ
ในฐานะที่เปน “หุนสวน” มากกวาที่จะเปน “ตัวแทน” ของรัฐบาลกลาง และความสัมพันธระหวาง
ทองถิ่นและรัฐบาลกลางในเงื่อนไขเชนนี้ ก็มีลักษณะเปนการรวมมือและตอบสนองซึ่งกันและกัน
อยางมาก30
5.2.6 การตรวจสอบการปฏิบตั ิราชการ
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการของทองถิ่นญี่ปุนนั้น ไดจัดแบงองคกรในการตรวจสอบ
ออกไดเปน 2 ระบบใหญๆ คือ ระบบคณะกรรมการตรวจสอบ และระบบผูต รวจสอบภายนอก
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5.2.6.1 ระบบคณะกรรมการตรวจสอบ
เป นระบบดํ า เนิ นการโดยคณะกรรมการอิ ส ระที่ ห น วยปกครองส วนท อ งถิ่ น จั ด ตั้ ง ขึ้ น
ประเภทของการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดงั นี31้
(1) การตรวจสอบทัว่ ไป
เป นการตรวจสอบที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีอิส ระในการดํ า เนิ น การตรวจสอบตาม
ความเห็นของตนเอง โดยประเภทของการตรวจคือ
- ตรวจสอบการเงิน เปนการตรวจสอบการบริหารและการปฏิบัติงานธุรการที่เกี่ยวกับ
การเงินของหนวยการปกครองสวนทองถิ่น โดยจะดําเนินการตรวจสอบเปนประจํา
อยางนอย 1 ครัง้ ในงวดปบญ
ั ชี และตรวจสอบเปนครัง้ คราว เมือ่ พิจารณาเห็นสมควร
- ตรวจสอบการปกครอง เปนการตรวจสอบการจัดการดานธุรการในหนวยการปกครอง
สวนทองถิ่น
(2) การตรวจสอบพิเศษ
เปนการตรวจสอบเมือ่ มีการรองขอ
- การตรวจสอบเมือ่ หัวหนาหนวยการปกครองสวนทองถิน่ รองขอ
- การตรวจสอบเมือ่ ประชาชนรองขอโดยตรง
- การตรวจสอบเมือ่ สมาชิกสภาทองถิน่ รองขอ
- การตรวจสอบตามคํารองขอการตรวจสอบจากประชาชน
- การตรวจสอบเมื่อมีการรองขอจากหัวหนาหนวยการปกครองสวนทองถิ่น ในกรณี
พัวพันกับการชดเชยความเสียหาย
(3) อํานาจอืน่ ๆ
- การตรวจสอบรายรับรายจายประจําเดือน โดยจะตรวจสอบรายรับรายจายที่เปนเงินสด
ของหนวยการปกครองสวนทองถิน่ ทุกเดือน
สําหรับการรายงานผลการตรวจสอบ หรือการกําหนดมาตรการที่ใชปฏิบัติตามความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบต องผ า นความเห็ นชอบจากสภาทองถิ่ น ถึ ง แม ว า คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเปนหนวยงานอิสระที่สามารถดําเนินการตรวจสอบตามลําพังได โดยไมตองรอรับมติ
การลงคะแนนก็ตาม
5.2.6.2 ระบบผูต รวจสอบภายนอก
เป น ระบบที่ จ ะเพิ่ ม ความมี อิ ส ระในการบริ ห ารงาน และเพิ่ ม ศั ก ยภาพให กั บ องค ก ร
ตรวจสอบในทองถิ่น ซึ่งระบบนี้เปนระบบใหมที่เพิ่งเริ่มใชเมื่อป ค.ศ.1999 โดยสาระสําคัญของ
ระบบนี้ คือ
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- เปนระบบที่ทําสัญญาจางกับผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความสามารถเฉพาะดาน
- ผูตรวจสอบภายนอกจะทําการตรวจสอบและสงรายงานเสนอในประเด็นหรือหัวขอ
ตามทีร่ ะบุในสัญญาเทานัน้ ซึง่ จะตางกับกรรมการตรวจสอบ
- รูปแบบของการตรวจสอบมี 2 ประเภทคือ การตรวจสอบโดยรวม กับ แยกตรวจสอบ
เปนรายหัวขอ
ซึ่งในที่นี้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจที่จะทําการตรวจสอบผูตรวจสอบภายนอกได
ทั้งในสวนของการจัดทําสัญญาจาง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทําการตรวจสอบรางสัญญา
และเสนอความเห็นไปยังหัวหนาฝายบริหาร และในสวนของการดําเนินงาน เมื่อไดรับการรองขอ
จากผูมีอํานาจ ดังเชน หัวหนาฝายบริหาร ประธานสภาทองถิ่น หรือประชาชน ใหทําการตรวจสอบ
วาผูต รวจสอบภายนอกทําตามขัน้ ตอนในสัญญาหรือไม
จากจํานวนตัวเลขในป ค.ศ.2000 พบวา ทีม่ าของผูต รวจสอบภายนอกนัน้ มาจาก32
ทนายความ
7 องคกร หรือ 8%
ผูต รวจสอบบัญชีรบั อนุญาต
78 องคกร หรือ 89%
ผูเชี่ยวชาญ
1 องคกร หรือ 1%
นักภาษี
2 องคกร หรือ 2%
ในสวนประเภทของหัวขอในการตรวจสอบจะประกอบไปดวย
- การใชงบประมาณ เชน การบริหารงานของฝายธุรการ งบประมาณของฝายเกษตรและ
โยธา
- ทรัพยสินสวนรวม เชน การดูแลบริหารพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพยท่ี
ไมไดใช
- สิ่งของ เชน สภาพการใชงานในสิ่งของในสิ่งปลูกสรางสาธารณะและในแผนกตางๆ
ของสาขาเกษตรปาไม ประมง
- ภาระหนี้สิน เชน การบริหารจัดการเงินกูย มื รายรับคางรับนอกเหนือจากภาษี
- เงินทุน เชน การบริหารกองทุนพัฒนาทีด่ นิ
- กิจการสาธารณูปโภค เชน การบริหารโรงพยาบาล
- องค ก รช วยเหลื อด า นการเงิ น เชน สภาพการเงิน ในรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ดูแ ลเกี่ ย วกั บ การ
พัฒนาทีด่ นิ
เปนตน
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5.2.7 การควบคุมจากสวนกลาง
การบริ หารการปกครองท องถิ่ นในประเทศญี่ ปุ นก็ เหมื อนกั บ การปกครองท อ งถิ่ น ใน
ประเทศอื่นๆ ในแงที่วารัฐบาลกลางจําเปนที่จะตองเขามามีบทบาทในการควบคุมการปกครองใน
ระดับทองถิ่น เพราะอยางนอยที่สุดก็เพื่อจะไดเกิดความมั่นคงและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ภายในชาติ เ ป น สํา คั ญ และในเรื่องของการควบคุมหน วยการปกครองสวนทองถิ่ นก็เป นความ
รับผิดชอบของกระทรวงบริหารงานสาธารณะ กิจการภายใน บริการไปรษณีย และโทรคมนาคม
(Ministry of Publice Management, Home Affairs, Postal Service and Telecommunication) ซึ่งมี
รัฐมนตรีรับผิดชอบดูแลและควบคุมการใชอํานาจขององคกรตา งๆ ในการบริหารการปกครอง
ทองถิ่ นโดยทั่ วไป และมี ห น า ที่ สํา คั ญ ในการประสานงานกั บ กระทรวงและหนว ยงานต า งๆ ที่
เกี่ยวของกับกิจการของทองถิ่น ดังเชน กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance) และกระทรวง
กอสราง สุขภาพ และสวัสดิการ (Ministry of Construction, Health and Welfare) เปนตน นอกจากนี้
ยังตองรายงานผลการดําเนิ นงานเกี่ยวกั บทองถิ่นตอนายกรัฐมนตรีอีกดวย อยางไรก็ดี อาจสรุ ป
บทบาทการควบคุมจากสวนกลางที่สําคัญๆ ดังนี้
- รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงกิ จ การภายในมี อํ า นาจให คํ า ปรึ ก ษาหารื อ เรี ย กข อ มู ล
ตรวจสอบการดําเนินการ หรือขอใหสง รายงานในกิจการตางๆ ของทองถิ่น
- ในกรณีที่พบวาการดําเนินการของหนวยการปกครองสวนทองถิ่นผิดกฎหมาย ละเลย
การเก็บรายไดอยางมาก ใชเงินรายไดของทองถิ่นอยางไมเหมาะสม บกพรองในการ
ให บ ริ ก าร นายกรั ฐมนตรี อาจเรี ย กร อ งให แก ไ ขความบกพร องผิ ดพลาด และหาก
ผู บ ริ ห ารของท อ งถิ่ นยั ง ไม ส ามารถที่ จ ะแก ไ ขกระทํ า การให ถู ก ต อ งเหมาะสมแล ว
นายกรั ฐ มนตรี โ ดยการรั บ รองของศาลสู ง สามารถถอดถอนฝ า ยบริ ห ารได ทั้ ง นี้
นายกรัฐมนตรีอาจจะมอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการแทนสําหรับในกรณี
ของ เทศบาลก็ได
- นายกรั ฐ มนตรี หรื อรั ฐ มนตรี วา การกระทรวงกิ จ การภายในอาจขอให ผูวา ราชการ
จังหวัดดําเนินการสอบสวนเรื่องที่เกี่ยวกับเทศบาล เมื่อไดรับอํานาจดังกลาว รัฐมนตรี
หรือผูวาราชการจังหวัดอาจใหผูสอบบัญชีทองถิ่นตรวจสอบ ในกรณีนี้ผูสอบบัญชีทํา
หนาที่ภายในกรอบคําสั่ง และการบังคับบัญชาของรัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัด
แลวแตกรณี
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5.3

แนวโนมการพัฒนาทองถิ่นในอนาคต

จากหัวขอตางๆ ที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา ถึงแมในทางทฤษฎีกฎหมายจะกําหนดให
ทองถิน่ มีอสิ ระในการปกครองตนเอง แตในความเปนจริงทางปฏิบัติทองถิ่นกลับถูกรัฐบาลกลางเขา
แทรกแซงการดําเนินกิจการตางๆ อยางกวางขวาง สภาวะความไมเปนอิสระในการปกครองตนเอง
เชนนี้ไดสงผลใหเกิดความพยายามที่จะกระจายอํานาจและปฏิรูปการปกครองสวนทองถิ่นอยาง
จริ ง จั ง โดยในป ค.ศ.1995 ได มี ก ารออกกฎหมายส ง เสริ ม การกระจายอํ า นาจท อ งถิ่ น
(Decentralisation Promotion Law) และมีการจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมการกระจายอํานาจ
ทองถิ่น (Decentralisation Promotion Council/DPC) ขึ้นมา เพื่อดําเนินการสงเสริมการกระจาย
อํานาจจากรัฐบาลกลางไปสูทองถิ่น
คณะกรรมการชุดนี้จะมีภารกิจที่สําคัญคือ เสนอแนะในเรื่องการกระจายอํานาจตอรัฐบาล
กลาง และผลักดันใหขอเสนอแนะเกิดผล โดยคณะกรรมการชุดนี้ไดจัดทํารายงานขอเสนอแนะตอ
รัฐบาลรวมทั้งสิ้น 5 ชุด ในชวงเวลาตั้งแต ค.ศ.1995 – 1998 ซึ่งจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
นี้ไดสงผลใหรัฐบาลจัดทํา “แผนการสงเสริมการกระจายอํานาจสูทองถิ่น” (ผานมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 29 พ.ค.1998) เพือ่ ทีจ่ ะไดดําเนินการจัดระเบียบ พรอมกับปรับแกกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการ
บริหารปกครองทองถิน่ จํานวน 475 ฉบับ33 ซึ่งสาระสําคัญในการปรับแกมีดังนี้ คือ
∏ กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการแบงอํานาจหนาที่ระหวางภาครัฐกับหนวยการปกครอง
สวนทองถิ่นอยางชัดเจน
ไดมีการแกไขใหกฎหมายการปกครองสวนทองถิ่นมีการกําหนดกฎเกณฑการแบงสัดสวน
อํานาจหนาที่ระหวางภาครัฐและหนวยการปกครองสวนทองถิ่นไว ทําใหทราบหนาที่ซึ่งรัฐและ
ทองถิน่ ตองรับผิดชอบอยางชัดเจน
∏ การยกเลิกระบบการมอบหมายงานใหแกหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น และการจัด
ระเบียบแบงงานเหลานั้นใหม
ยกเลิกระบบการมอบหมายงานใหแกทองถิ่น ซึ่งระบบงานในลักษณะนี้เปนระบบงานที่จัด
ใหหัวหนาฝายบริหารเปนสวนหนึ่งในระบบราชการ และอยูภายใตการบังคับบัญชาของรัฐมนตรี
ต า งๆ อย า งไรก็ ดี เนื่ อ งจากระบบการมอบหมายงานนี้ เ ป น ระบบงานที่ มี ข นาดใหญ แ ละมี
ความสัมพันธกับหนวยงานตางๆ อยางมากมาย โดยในปจจุบันสวนกลางมีการมอบหมายงานใหแก
ทองถิ่นถึง 561 เรื่อง ซึ่งคิดเปน 70 – 80% ของหนาที่ทั้งหมดที่ทองถิ่นรับผิดชอบ ดังนั้นการ
ปรั บ เปลี่ ย นระบบนี้ จึง เป น เรื่ อ งยุ ง ยาก จึ ง ได มี ค วามพยายามที่ จะจั ด ทํ า ระเบี ย บกฎเกณฑ ตา งๆ
เกี่ยวกับงานที่มอบหมายใหแกทองถิ่น โดยใหทองถิ่นดําเนินการตางๆ ที่จําเปน ขณะเดียวกันก็ได
จัดระบบมอบหมายงานขึ้นใหม ใหก ลายเป นงานที่ได รับ มอบหมายตามที่ก ฎหมายกํา หนด ซึ่ ง
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ลักษณะเชนนี้ก็จะเปนการมอบหมายงานใหกับหนวยการปกครองสวนทองถิ่น ไมใชใหแกหัวหนา
ฝายบริหาร ฐานะความเปนตัวแทนของรัฐบาลกลางของฝายบริหารก็จะลดลง
∏ การพิจารณาทบทวนแกไขการแทรกแซงของรัฐ
พิจารณาแกไขการเตรียมใหความชวยเหลือของรัฐที่มีตอหนวยการปกครองสวนทองถิ่น
โดยยึ ดหลัก การตามที่ก ฎหมายบัญญั ติ รวมทั้ งต อ งมี ค วามยุติ ธ รรมและโปร ง ใส ดั ง นั้ น ภายใน
กฎหมายการปกครองทองถิ่ น ซึ่ ง กํ าหนดความสัม พั น ธ ร ะหว า งรั ฐ และหน ว ยการปกครองส ว น
ทองถิ่น จึงมีการกําหนดรูปแบบพื้นฐานในการใหความชวยเหลือตามประเภทงานธุรการที่จัดขึ้น
ใหม และขั้นตอนในการเกี่ยวของและขั้นตอนจัดการกับการพิพาทรองเรียนที่เกี่ยวของ ตองปรับแก
ประเด็นทีจ่ าํ เปน โดยเขาแทรกแซงใหนอยที่สุด
∏ การสงเสริมการถายทอดอํานาจสูทองถิ่น
ได มี ก ารส ง เสริ ม การถ ายทอดอํ า นาจจากรั ฐ สู ห นว ยการปกครองส ว นท อ งถิ่ น โดยการ
ปรั บ แก ก ฎหมายต า งๆ และให ใ ช ม าตรการทางกฎหมายที่ จํา เป น ในการถ า ยโอนอํ า นาจอย า ง
เบ็ด เสร็ จ รวบรั ด เช น การปรั บ แก ก ฎหมายปกครองท องถิ่ น และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง อาทิ เช น
กําหนดให เทศบาลนครที่มีประชากรมากกวา 200,000 คนขึ้นไปมีฐานะเปน “เทศบาลนครพิเศษ”
หรือการจัดระบบพิเศษเพือ่ พิจารณาทบทวนกฎขอบังคับทีจ่ าํ เปน
∏ การพัฒนาจัดตัง้ ระบบการบริหารปกครองโดยหนวยการปกครองสวนทองถิน่
เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพงานปกครองและการเงินการคลังของหนวยการปกครองสวน
ทองถิ่น และเพือ่ สงเสริมการจัดเตรียมระบบการบริหารอยางจริงจัง จึงสงเสริมใหมีการรวมทองถิ่น
โดยสมัครใจ และดําเนินการปรับเปลี่ยนในสวนที่จําเปน เชน การกระตุนการปฏิบัติงานของสภา
ทองถิ่นและการพิจารณาปรับเปลี่ยนจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่น เปนตน
สําหรับการแกไขกฎหมายตามสาระสําคัญตางๆ เหลานี้จะมีผลบังคับในป ค.ศ.2000 แต
อยางไรก็ดีการดําเนินการในการแกไขกฎหมายตางๆ เหลานี้ก็เปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น ยังคงมีการ
ดําเนินการปฏิรูปการกระจายอํานาจครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ตอไป ในสวนของการปฏิรูปการกระจาย
อํานาจครั้งที่ 2 นี้ คณะกรรมการสงเสริมการกระจายอํานาจสูทองถิ่นไดจัดทํารายงานขอเสนอแนะ
ตอรัฐบาลไปแลวเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ.2001 โดยรายละเอียดของการปฏิรูปในครั้งนี้จะเปนเรื่อง
ของการเตรียมความพรอมในแหลงรายไดจากภาษีทองถิ่น และการปฏิรูประบบเงินชวยคลังและ
ภาษีอดุ หนุนทองถิน่ และอืน่ ๆ ใหสอดคลองกับแหลงภาษีทองถิ่น
จะเห็นไดวาความพยายามในการปฏิรูปการปกครองทองถิ่นของญี่ปุนในชวงระยะเวลานี้
ถือได วาเป นจุดเปลี่ยนสําคัญของการปกครองทองถิ่นของญี่ปุน จากที่เคยเกิดขึ้นมาแลวในการ
ปฏิรูปสมัยเมจิและสมัยการยึดครองของสหรั ฐอเมริ กา ซึ่ งถาการปฏิรูปที่เกิ ดขึ้นสามารถสําเร็ จ
ลุลวงไปตามที่กําหนดไว แนวโนมของการปกครองทองถิ่นในอนาคตก็จะมีทิศทางที่เปลี่ยนแปลง
ไปดังนี้
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- มีความเปนอิสระมากขึ้น โดยรัฐจะถูกลดอํานาจในการแทรกแซงทองถิ่น ทั้งในเรื่องของ
การมอบหมายงาน และในเรื่องการคลัง และมีการผอนคลายขอกําหนด และขอบังคับตางๆ ของรัฐ
ตอการบริหารงานของหนวยการปกครองสวนทองถิน่
- มีความหลากหลายมากขึ้น โดยรัฐอาจจะพิจารณาใหมีกลไกการบริหารทองถิ่นดวยตนเอง
ในรูปแบบใหมๆ อยางเชน ระบบสหชาติพันธรัฐ และระบบมลรัฐ เปนตน
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