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บทที่ 7
ประเทศออสเตรเลีย
จักรภพออสเตรเลีย (Commonwealth of Australia) หรือที่รูจักกันอยางสั้นๆ วา ประเทศ
ออสเตรเลียนั้นมีพื้นที่ตั้งอยูระหวางมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟก มีเมืองหลวงแห ง
สหพันธรัฐคือ กรุงแคนเบอรา (Canberra) พื้นที่โดยรวมทั้งประเทศมีทั้งหมด 7,689,850 ตาราง
กิ โลเมตร มี ป ระชากร 19,357,594 คน1 รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ประเทศออสเตรเลี ย ได นํา มาซึ่ ง การ
ปกครองระบบสหพันธรัฐ (Federal government) ตั้งแตป ค.ศ.1901 โดยแบงออกเปน 6 มลรัฐ
(state) และ 2 ดินแดน ซึ่งมิไดมีฐานะเปนรัฐ ดังนี้
1. รัฐนิวเซาทเวลส (New South Wales) เมืองหลวงคือ ซิดนีย
2. รัฐวิคตอเรีย (Victoria) เมืองหลวงคือ เมลเบิน
3. รัฐควีนแลนด (Queensland) เมืองหลวงคือ บริสเบน
4. รัฐออสเตรเลียใต (South Australia) เมืองหลวงคือ อะเดลิด
5. รัฐออสเตรเลียตะวันตก (Western Australia) เมืองหลวงคือ เพิธ
6. รัฐแทสมาเนีย (Tasmania) เมืองหลวงคือ โฮบารท
7. ดินแดนภาคเหนือ (Northern Territory) เมืองหลวงคือ ดารวนิ
8. ดินแดนเมืองหลวงของออสเตรเลีย (Australian Capital Territory)คือ กรุงแคนเบอรา
โครงสรางการปกครองภายนอกของประเทศออสเตรเลีย ประกอบดวย รัฐบาลของจักรภพ
(the Commonwealth government) หรือ รัฐบาลสหพันธรัฐ (the federal government) ซึ่งจัดทํา
ภารกิจในระดับชาติ อาทิเชน การระหวางประเทศ การปองกันประเทศ เปนตน
การปกครองชั้นทีส่ องของประเทศออสเตรเลียคือการปกครองระดับรัฐ (state) ซึ่งมีอยู
ทั้งสิ้น 6 รัฐและ 2 ดินแดนตามที่ไดกลาวมาแลว แตละรัฐจะมีสภา (ทั้งวุฒิสภาและสภา
ผูแทนราษฎร) ฝายบริหาร และฝายตุลาการ รวมถึงการมีธรรมนูญ (constitution) เปนของตนเอง
รัฐบาลของจักรภพออสเตรเลียและของรัฐแตละรัฐจะมีกระทรวงทบวงกรมของตนเองแยก
ออกตา งหากจากกัน กระทรวงทบวงกรมของรั ฐดําเนิ นกิจการที่เกี่ย วกับรั ฐนั้นโดยเฉพาะ สวน
กระทรวงทบวงกรมของจักรภพดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับทุกๆ รัฐเปนสวนรวม นอกเหนือจาก
นั้นขาราชการประจําของจักรภพและของรัฐแตละรัฐก็คนละชุดกัน ตางฝายตางมีคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนของตนเอง
ในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local Government Authorities) ในประเทศ
ออสเตรเลียถือวาเปนหนวยการปกครองที่มีขนาดเล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับองคกร ปกครอง
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สวนทองถิ่นในประเทศอื่นๆ อีกทั้งยังมีการจัดโครงสรางภายในและภารกิจหนาที่ที่มีลักษณะเฉพาะ
เปนของตนเองอีกดวย นอกเหนือจากนั้นลักษณะที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การปกครองทองถิ่น
ในออสเตรเลียไมไดถูกบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงประเทศออสเตรเลีย หากแตการจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางรัฐอาจบัญญัติไวใน รัฐธรรมนูญของ
รัฐ หรือรัฐบางรัฐอาจตรากฎหมายเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้นใชเฉพาะในรัฐนั้นๆ ซึ่ง
แนนอนวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นของแตละรัฐยอมตองมีโครงสรางและอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายของรัฐแตละรัฐจะไดกําหนดไว
แผนภาพที่ 7.1 โครงสรางการเมืองการปกครอง
สหพันธรัฐ

รัฐ

ทองถิ่น

จากแผนภาพดังกลาว แสดงใหเห็นวารูปแบบโครงสรางการบริหารราชการแผนดินของ
ประเทศออสเตรเลียเปนระบบ 3 ชั้น (three – tier system) ในขณะที่โครงสรางของการปกครอง
สวนทองถิ่นเปนระบบชั้นเดียว (one – tier system) ดังจะไดกลาวถึงตอไป
7.1

รูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

แมวาจะปกครองดวยระบบสาธารณรัฐ แตประเทศออสเตรเลียกลับมีโครงสรางการบริหาร
ราชการแผนดินที่ไมซับซอนเหมือนกับประเทศสหพันธรัฐบางประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา และ
สหพั น ธรั ฐเยอรมนี แต ก ารทํ า ความเข า ใจในส ว นของการปกครองท อ งถิ่ น ก็ ไ ม ไ ด ง า ยดายนั ก
เนื่องจากออสเตรเลียมีพื้นที่ที่มีลักษณะที่แตกตางหลากหลาย ซึ่งรายละเอียดจะไดกลาวถึงตอไป
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7.1.1 โครงสรางภายนอก
การปกครองสวนทองถิ่นในประเทศออสเตรเลีย เปนระบบชัน้ เดียว (one - tier system) คือ
มีหนวยการปกครองรูปแบบเดียวคือ เทศบาล (Municipality) ซึ่งปจจุบันมีอยูทั้งสิ้น 727 แหง 2(นับ
รวมชุมชนชาวพื้นเมือง) ดังนี้
ตารางที่ 7.1
รัฐ

จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในรัฐตางๆของประเทศออสเตรเลีย
เขตเมือง

เขตปริมณฑลและ
เขตชนบท
1. นิวเซาทเวลส
44
132
2. วิคตอเรีย
33
46
3. ควีนสแลนด
13
144
4. ออสเตรเลียตะวันตก
29
113
5. ออสเตรเลียใต
19
55
6. แทสมาเนีย
2
27
7. ดินแดนภาคเหนือ
2
68
รวม
142
585
ทีม่ า: National Office of Local Government, Local Government National Report 2001 , จาก
www.nolg.gov.au (pdf).

รวม
176
79
157
142
74
29
69
727

อยางไรก็ตาม แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเปนระบบชั้นเดียวหากแตกลับมีความ
แตกตางหลากหลาย (diversity) เปนอยางมาก ซึ่งความแตกตางหลากหลายดังกลาว ประกอบดวย
- ขนาดของพื้นที่และจํานวนประชากร
- ขอบเขตและระดับของภารกิจหนาที่
- จํานวนงบประมาณ ทรัพยากร และพื้นฐานทักษะความเชี่ยวชาญ
- สภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
- โครงสรางอํานาจและอิทธิพลภายในองคกรปกครองสวนทองถิน่
- ความหลากหลายของกฎหมายของแตละรัฐ ซึ่งจะสัมพันธกับการกําหนดขนาดของ
องคกรบริหารคือคณะกรรมการ (councils) การใชสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง รวมถึงระบบ
การเลือกตัง้ อีกดวย
ความแตกตางหลากหลายดังกลาว สงผลใหการปกครองสวนทองถิ่นของประเทศออสเตรเลีย มีลักษณะเฉพาะที่นาสนใจและแตกตางจากประเทศอื่นๆ อยางไรก็ตามไดมีการจัดประเภทของ
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการวัดจากจํานวนประชากรและการพัฒนารวมถึงระยะทางที่หาง
จากจุดศูนยกลางเมืองหลวงในแตละรัฐ ทั้งนี้สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทหลักๆ คือ ประเภท
แรก องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีลักษณะพื้นที่ที่เปนเมือง (urban) และประเภทที่สองคือ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีลักษณะพื้นที่ที่เปนชนบท (rural) ทั้งนี้แตละประเภทก็จัดแบงเปนประเภท
ยอยๆ ออกไปดังนี้
(1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีลักษณะพื้นที่ที่เปนเมือง จัดแบงออกไดเปน
(1.1) เขตนครหลวงของแตละรัฐ (Urban Capital City) ซึ่งมีรัฐละ 1 แหง รวม
ทั้งสิ้น 7 แหง 3
(1.2) เขตมหานคร (Metropolitan Developed) ซึ่งโดยสวนมากแลวพื้นที่เชนนี้จะมี
ประชากรมากกวา 100,000 คน หรือมีความหนาแนนของประชากรมากกวา
600 คนตอตารางกิโลเมตร
(1.3) เขตเมืองปริมณฑล (Regional Towns/City) มีลักษณะที่คลายคลึงกับเขตเมือง
ที่พัฒนาแลว หากแตแตกตางตรงทีเ่ ปนเขตทีอ่ ยูร อบนอกมากกวา
(1.4) เขตเมืองตามชายขอบประเทศ (Fringe)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีลักษณะพื้นที่ที่เปนเมืองนั้น แตละประเภทยังสามารถแบง
ออกเปนประเภทยอยเปนพืน้ ทีข่ นาดเล็ก กลาง ใหญ และใหญมาก โดยวัดจากจํานวนประชากรคือ
- ขนาดเล็ก
มีจํานวนประชากร 30,000 คนขึ้นไป
- ขนาดกลาง
มีจํานวนประชากร 30,001 – 70,000 คน
- ขนาดใหญ
มีจํานวนประชากร 70,001 – 120,000 คน
- ขนาดใหญมาก
มีจํานวนประชากร 120,001 คนขึ้นไป
(2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีลักษณะพื้นที่ที่เปนชนบท จํานวนประชากรโดยเฉลี่ย
นอยกวา 20,000 คน ทัง้ นีจ้ ดั แบงออกไดเปน
(2.1) เขตพื้นที่ที่กําลังพัฒนา (Significant Growth) เปนเขตที่อัตราการเพิ่มของ
จํานวนประชากรโดยเฉลี่ยมากกวา 3 เปอรเซ็นตตอ ป และมีประชากรมากกวา
5,000 คน รวมถึงเปนพื้นที่ที่อยูไมไกลจากเมืองหลวง
(2.2) เขตพื้นที่เกษตรกรรม (Agricultural) แบงออกเปน 4 ประเภทยอยตามจํานวน
ประชากรดังนี้
- ขนาดเล็ก มีจํานวนประชากร 2,000 คนขึ้นไป
- ขนาดกลาง มีจํานวนประชากร 2,001 – 5,000 คน
- ขนาดใหญ มีจํานวนประชากร 5,001 – 10,000 คน
- ขนาดใหญมาก มีจํานวนประชากร 10,001 – 20,000 คน
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(2.3)

เขตพื้นที่ที่อยูไกลจากเมืองหลวง (Remote) โดยสวนมากจะเปนชุมชนชาว
พืน้ เมืองตางๆ แบงออกเปนประเภทยอยๆไดดังนี้
- ขนาดเล็กเปนพิเศษ มีจํานวนประชากร 400 คน
- ขนาดเล็ก มีจํานวนประชากร 401 – 1,000 คน
- ขนาดกลาง มีจํานวนประชากร 1,001 – 3,000 คน
- ขนาดใหญขึ้นไป มีจํานวนประชากร 3,001 – 20,000 คน
ทั้งนี้จํานวนองคกรปกครองส วนทองถิ่นที่มีการจัดแบงออกเปนแตละประเภทดังกลา ว
สมารถแสดงไดตามตารางดังตอไปนี้
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ตารางที่ 7.2 แสดงจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีม่ ีการจัดเปนประเภทตางๆ4
รัฐ

นิวเซาท
เวลส

วิคตอเรีย

ควีน
แลนด

แทสมา
เนีย

ดินแดน
ภาคเหนือ

รวม

1

1

1

1

1

1

1

7

4
13
7
8

1
2
9
10

0
1
0
1

13
2
2
1

2
7
5
0

0
0
0
0

0
0
0
0

20
25
23
20

0
3
1
7

1
3
3
3

3
3
3
1

1
5
3
1

1
2
0
1

1
0
0
0

1
0
0
0

8
16
10
13

15
18
2
3

13
8
3
1

43
4
4
3

8
2
0
0

7
0
0
0

5
3
0
0

4
0
0
0

95
35
9
7

0

1

4

8

0

0

0

13

6
38
27
18

0
0
8
12

7
26
14
14

52
18
2
2

10
11
10
11

2
3
9
5

0
0
0
1

77
96
70
63

3
0
1
1
176

0
0
0
0
79

4
8
9
4
157

5
3
7
6
142

4
0
1
1
74

0
0
0
0
29

30
22
10
0
70

46
33
28
12
726

ประเภท

1. เขตนครหลวง
2. เขตมหานคร
- ขนาดเล็ก
- ขนาดกลาง
- ขนาดใหญ
- ขนาดใหญมาก
3. เขตเมืองตามชาย
ขอบ
- ขนาดเล็ก
- ขนาดกลาง
- ขนาดใหญ
- ขนาดใหญมาก
4. เขตปริมณฑล
- ขนาดเล็ก
- ขนาดกลาง
- ขนาดใหญ
- ขนาดใหญมาก
5. เขตทีก่ าํ ลัง
พัฒนา
6. เขตพื้นที่
เกษตรกรรม
- ขนาดเล็ก
- ขนาดกลาง
- ขนาดใหญ
- ขนาดใหญมาก
7. เขตทีอ่ ยูห า งไกล
- ขนาดเล็กมาก
- ขนาดเล็ก
- ขนาดกลาง
- ขนาดใหญ
รวม

ออสเตรเลี ออสเตรเลี
ย
ยใต
ตะวันตก
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จากตารางดังกลาวจะเห็นไดวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศออสเตรเลียมีความ
หลากหลายมาก ไม ว า จะเป น ในด า นลั ก ษณะทางกายภาพ ภู มิศ าสตร จํ า นวนประชากร ฯลฯ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่มีภูมิประเทศเปนเกาะและประชากรอยูกระจัดกระจาย สงผลใหขนาดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความแตกตางกันอีกดวย
7.1.2 โครงสรางภายใน
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในประเทศออสเตรเลี ย มี ก ารจั ด โครงสร า งภายใน
ประกอบดวย 2 สวนคือ สภาเทศบาล และฝายบริหาร
(1) สภาเทศบาล (councils)
สมาชิกสภาเทศบาลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ทั้งนี้ระบบการเลือกตั้งของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงในรัฐตางๆจะขึ้นอยูกับการกําหนดโดยรัฐแตละรัฐ ซึ่งมีทั้ง
ระบบเขตเดียวเบอรเดียว (single - member electorate system) และระบบเขตเดียวหลายคน (multi member electorate system) สภาเทศบาลประกอบดวย
(1.1) นายกเทศมนตรี (Mayor of Council) มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาระหวาง
สมาชิกดวยกัน นายกเทศมนตรีทําหนาที่เปนหัวหนาฝายสภาและเปนประธานในการประชุมสภา
ในสวนของการรับคาตอบแทนนั้นนายกเทศมนตรีจะไมไดรับคาตอบแทนในฐานะสมาชิกสภา
เพราะได รับเงิ นประจํ าตําแหนงอยูแล ว ตํ าแหนง นายกเทศมนตรี ในออสเตรเลียนั้นมี ชื่อเรีย กที่
แตกตางกันไปตามแตละพื้นที่ เชน Lord Mayor หรือ President
(1.2) สมาชิกสภา (Councillor) สมาชิกสภานั้นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
จํานวนสมาชิกของเทศบาลแตละแหงอยูระหวาง 9 – 21 คน ขึ้นอยูกับพื้นที่และจํานวนประชากร
(2) ฝายบริหาร
การบริหารจัดการภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น แบงออกเปน แผนก (Departments)
ตางๆ อยูภายใตการบังคับบัญชาของ หัวหนาฝายบริหาร (Chief Executive Officer) ซึ่งไดรับการ
วาจางตามสัญญา5 ประกอบดวย
(2.1) หัวหนาฝายบริหาร มาจากการแตงตั้งของสภาเทศบาลและไดรับการวาจางตามสัญญา
ที่ทําระหวางสภากับบุคคลนั้นๆ หนาทีข่ องหัวหนาฝายบริหารคือ6
- ดูแลและรักษาโครงสรางองคกรที่เหมาะสมของสภา
- ดูแลในสวนของการตัดสินใจของสภาไมใหชาเกินไป
- บริหารจัดการการปฏิบัติภารกิจของสภาภายใตความตกลงตามแผนการประสานงาน
ของสภา
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- ใหคําแนะนําแกสภาตามโอกาส
กลาวโดยสรุปแลว อํานาจหนาที่ของหัวหนาฝายบริหารคือ การแตงตั้ง การควบคุมดูแล
การบริหารจัดการและการไลออกจากตําแหนง (ในกรณีของเจาพนักงานทองถิ่น) รวมถึงสามารถ
แตงตัง้ ผูชวยปฏิบัติงาน (Senior Staff) ไดอกี ดวย
(2.2) ผูชวยปฏิบัติงาน หรือที่เรียกวา Senior Staff อยูภายใตการบังคับบัญชาโดยตรงของ
หัวหนาฝายบริหาร ทําหนาที่เปนหัวหนาแผนกตางๆ ภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูชวย
ปฏิบตั งิ านนัน้ ไดรบั การแตงตัง้ และวาจางตามสัญญา
(2.3) เจาพนักงานทองถิ่น (Council Staff) เปนเจาพนักงานทั่วไปที่ทําหนาที่ปฏิบัติภารกิจ
ของทองถิ่น อยูภายใตการบังคับบัญชาของหัวหนาฝายบริหารและหัวหนาแผนกตางๆ
ในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฝายบริหารไมไดมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนและมีสถานะที่มาจากการวาจาง ดังนั้นการตรวจสอบการปฏิบัติงานจึงเปนสิ่งจําเปนที่
ฝายสภาตองดําเนินการ ทั้งนี้ในสวนของหัวหนาฝายบริหารเองนั้นก็มีอํานาจในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติง านของผูใตบัง คับบัญชาระดับ ลางลงไปดวย ซึ่งการตวจสอบการปฏิบัติง านภายในของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถแสดงไดดังแผนภาพตอไปนี้
แผนภาพที่ 7.2 โครงสรางภายในองคกรปกครองสวนทองถิน่
สภาเทศบาล เ

เลือกตั้ง

ประชาชน

ตรวจสอบ
หัวหนาฝายบริหาร
ตรวจสอบ
หัวหนาแผนก

อยางไรก็ตามลักษณะการบริหารจัดการภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวโนมที่
กํา ลั ง เปลี่ ย นแปลงไปคื อ ประการแรก การลดบทบาทของสมาชิ ก สภาเทศบาล โดยจํากั ดให มี
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บทบาทในดานการออกนโยบายแทนที่การเปนผูบริหารจัดการ และประการที่สอง การดําเนินการ
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางานของสภาเทศบาล
7.2

องคประกอบของระบบการปกครองสวนทองถิ่น

7.2.1 เกณฑการจัดตั้งและการยกฐานะ
การปกครองสวนทองถิ่นในประเทศออสเตรเลียนั้นไดถือกําเนิดขึ้นเมื่อ ค.ศ.1839 โดย
รัฐนิวเซาทเวลสไดจัดใหมีคณะกรรมการสําหรับจัดการตลาดในนครซิดนีย อยางไรก็ตามสมาชิก
ของคณะกรรมการนี้ไมไดมาจากการเลือกตั้ง ฉะนั้นจึงไมถือวาเปนการปกครองสวนทองถิ่นตาม
ความหมายที่ยอมรับกันทั่วไป ซึ่งในภายหลัง คือป ค.ศ.1840 นครแอดเดลีด ในรัฐออสเตรเลียใต
ไดรับการจัดตั้งเปนเทศบาลโดยมีสภาที่ประกอบดวยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งจึงไดรับการยก
ยองวาเปนองคกรปกครองสวนทองถิน่ แหงแรกสุด7
หลักเกณฑการจัดตั้งเทศบาลในระยะแรกๆ นัน้ บัญญัตไิ ววา “จะมีการจัดตั้งเทศบาลขึ้นได
ถาหากเจาของบานตั้งแต 50 เจาของขึ้นไป ไมวาจะอยูในนคร เมืองหรือชนบทก็ตามรองขอให
จัดตัง้ ขึ้น”8 ซึ่งในระยะตอมาระบบการรองขอนี้ไดยกเลิกไป และ “ใหจัดตั้งเทศบาลขึ้นตามความ
จําเปนเห็นสมควร”9 ซึ่งระบบนี้ก็ไดใชมาจนถึงปจจุบัน
จากที่ ก ล า วมาแล ว ว า การปกครองสวนทองถิ่ นไม ไดถูกบั ญญัติไว ในรั ฐธรรมนู ญของ
ประเทศ ดังนั้นการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงเปนอํานาจของรัฐแตละรัฐ ซึ่งอาจตราเปน
กฎหมายหรืออาจบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญของรัฐ อยางไรก็ตามสามารถจําแนกประเภทการจัดตั้ง
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ออกเปน 2 ประเภทคือ10
(1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งไดรับการจัดตั้งภายใตพระราชบัญญัติองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ของรัฐ
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ถูกจัดตั้งขึ้นภายใตมาตรา 4(2) ของพระราชบัญญัติ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ของรัฐ
(2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งไดรับการจัดตั้งโดยการประกาศของนายกรัฐมนตรี
แหงรัฐภายใตคาํ แนะนําของรัฐมนตรีทเ่ี กีย่ วของในรัฐนัน้ ๆ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทนี้โดยสวนมากจะเปนชุมชนของคนพื้นเมืองที่อาศัย
อยูในประเทศ ซึง่ ในเขตของดินแดนภาคเหนือเปนเขตทีม่ มี ากทีส่ ดุ
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ตารางที่ 7.3
รัฐ

การจัดจํานวนขององคกรปกครองสวนทองถิน่ แบงประเภทตามการจัดตัง้
นิวเซาท
เวลส

วิคตอเรีย

ประเภท

ควีน
แลนด

ออสเตรเ
ลีย
ตะวันตก

ออสเตรเ
ลียใต

แทสมา
เนีย

ดินแดน
ภาคเหนือ

รวม

จัดตั้งตาม พรบ.
174
78
157
142
68
29
39
687
 ประกาศจัดตั้ง
2
1
0
0
6
0
31
40
176
79
157
142
74
29
70
รวม
727
ที่มา: National Office of Local Government, “Financial assistance grants to local government: Chapter 3” in
Local Government National Report: 2001, p.34.


จากตารางดังกลาวจะเห็นไดวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
มีมากกวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมาจากการประกาศจัดตั้งเนื่องจากเขตที่มาจากการประกาศ
จัดตัง้ นัน้ เปนเพียงเขตของชุมชนชาวพืน้ เมืองดัง้ เดิมเทานัน้
7.2.2 ภารกิจและอํานาจหนาที่
การจั ด แบ ง ภารกิ จ หน า ที่ ข องการปกครองระดั บ ชั้ นต า งๆ ในประเทศออสเตรเลี ย นั้ น
สามารถแบงออกไดเปน 3 ระดับคือ ระดับรัฐบาลสหพันธ ระดับรัฐบาลแหงรัฐ และระดับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจําแนกไดอยางกวางๆ ดังตอไปนี้
(1) ระดับรัฐบาลสหพันธ รับผิดชอบในภารกิจที่เกี่ยวกับ
- กิจการระหวางประเทศ
- การปองกันประเทศ
- การทาอากาศยาน
- ทําหนาที่หลักในภารกิจดานความมั่นคงทางสังคม
- ทําหนาที่หลักในดานสวัสดิการสังคม
(2) ระดับรัฐบาลแหงรัฐ รับผิดชอบในภารกิจที่เกี่ยวกับ
- การศึกษา
- การสาธารณสุข
- การขนสง
- การพลังงาน
- การเกษตรกรรม
- การเคหะและการพัฒนาชุมชน
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- กิจการตํารวจ
- ระบบศาลยุตธิ รรม
- องคกรปกครองสวนทองถิน่
(3) ระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น รับผิดชอบในภารกิจที่เกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐาน
ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งโครงสรางพื้นฐานดังกลาวประกอบดวย11
- โครงสร า งพื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ ได แ ก ภารกิ จ ด า นการจั ดทํ า สิ่ ง อํ า นวยความ
สะดวกทางกายภาพ อาทิเชน ถนน รางรถไฟ ทาเทียบเรือ สนามบิน อางเก็บน้ํา ถัง
เก็บน้ํา การกํ า จั ด ขยะ เขื่ อน ระบบการระบายน้ํ า การชลประทาน การสื่ อสาร
คมนาคม การพลังงานและไฟฟา และแกส เปนตน
- โครงสรางพื้นฐานทางสังคม ไดแก ภารกิจด านการบริก ารสัง คม อาทิเชน การ
เคหะ การศึกษา การนันทนาการ การออกกฎระเบียบและการจัดหาสิ่งซึ่งชุมชน
ตองการในลักษณะของการบริการดานสังคม
- โครงสรางพื้นฐานดานการลงทุนเพื่อบุคคล ซึ่งเปนภารกิจที่ไมไดมีลักษณะเปน
รูปธรรม อาทิเชน การใหการศึกษาและทักษะดานสาธารณสุขแกประชาชน เปน
ตน ซึ่งมีสวนชวยในการพัฒนาชุมชนไดอีกทางหนึ่ง
ข อ ที่ นา สั ง เกตในการจั ด แบ ง ภารกิ จ ระหว า งองค ก รปกครองระดั บ ต า งๆ นั้นคื อ งานที่
เกี่ยวของกับการบํารุงรักษามักจะซอนทับกันอยู และในการจัดทําบริการสาธารณะแตละประเภท
นัน้ โดยสวนมากรัฐบาลแหงรัฐจะเปนผูม อี าํ นาจผูกขาด (exclusive power) ดําเนินการแตผเู ดียว
7.2.3 แหลงที่มาแหงรายไดและระบบการคลัง
7.2.3.1 รายได
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยการปกครองหลักที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น ซึ่งหมายความวาเปนหนวยของการปกครองที่รับผิดชอบใน
การจัดทําบริการสาธารณะตางๆ อาทิเชน งานดานโครงสรางพื้นฐาน และการบริการสังคม เปนตน
ดวยเหตุนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีความจําเปนตองใชจายงบประมาณเพื่อการจัดบริการ
ดังกลาว
ทั้งนี้แหลงที่มาของรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มี 3 ทางคือ เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลสหพันธ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลแหงรัฐ และเงินที่ทองถิ่นจัดเก็บเอง ซึ่งสัดสวนของรายได
ดังกลาวแสดงไดดังนี้
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ตารางที่ 7.4
รัฐ

แหลงที่มาแหงรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป 1999 – 2000
(หนวย : ลานเหรียญ)
นิวเซาท
เวลส

ประเภท

วิคตอเรีย

ควีน
แลนด

ออสเตรเ
ลีย
ตะวันตก

ออสเตรเ
ลียใต

แทสมา
เนีย

ดินแดน
ภาคเหนื
อ

1.ภาษีที่ทองถิ่น
จัดเก็บ
43
150
510
629
2,080 1,427 1,162
-ภาษีทอ งถิน่
49
189
189
347
1,824
697
-คาธรรมเนียมการจัด 1,848
สินคาและบริการ
3
9
17
40
95
52
190
-ผลประโยชนของ
ทองถิ่น
50
18
70
155
890
386
960
-อื่นๆ
88
71
121
254
404
561
551
2.เงินอุดหนุนและ
เงินชวยเหลือจาก
รัฐบาลสหพันธและ
รัฐบาลแหงรัฐ
รวม
5,629 3,123 4,375 1,425
907
437
233
ทีม่ า: National Office of Local Government, “Chapter2 ; Local Government in Australia” in Local
Government National Report : 2001, p.20. จาก www. nolg.gov.au.

รวม

6,001
5,143
406
2,529
2,050

16,129

แหลงรายไดขององคก รปกครองสวนทองถิ่นสามารถจํ าแนกรายละเอี ย ดโดยแบ งเป น
ประเภทตางๆ ไดดงั นี้
(1) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลสหพันธ12
โดยหลักการแลวรัฐบาลสหพันธจะตองสนับสนุนและสรางความเสมอภาคทางการเงิน
รวมทั้งสงเสริมการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการพัฒนาทั้งทางดานเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอม โดยหลักการเชนนี้ รัฐบาลสหพันธจําเปนตองใหเงินอุดหนุนแกองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นคือ เงินอุดหนุนเพื่อชวยเหลือทางการเงิน (Financial Assistance Grants) เพื่อ
จัดสรรแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ อยางเทาเทียมกัน ภายใตพระราชบัญญัติองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (การใหความชวยเหลือทางการเงิน) ค.ศ.1995 (the Local Government [Financial
Assistance] Act 1995) ซึ่งประกาศใชมาตั้งแตเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1995 เปนตนมา เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลสหพันธสามารถจําแนกออกเปนประเภทยอยไดดังนี้

ประเทศออสเตรเลีย 230
(1.1) เงินอุดหนุนแบบเฉพาะเจาะจง (Specific purpose payments) เปนเงินที่รฐั บาล
สหพันธจายใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยตรง เพือ่ การดําเนินงานตามเงือ่ นไขทีร่ ัฐบาล
สหพันธกําหนด ไดแก
- งบประมาณทั่วไปหรืองบดําเนินการ ไดแก การบริการเพื่อผูสูงอายุ การจัดบริการเพื่อ
เด็ก โครงการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิน่ โครงการซอมแซมถนน เปนตน
- งบประมาณเพื่อการลงทุน ไดแก การบริการเพื่อผูสูงอายุ การจัดบริการเพื่อผูพิการและ
ไรความสามารถ การยกระดับลานวิ่งของสนามบิน Rockhamton13 เปนตน
(1.2) เงินอุดหนุนทัว่ ไป (General purpose grants)
เงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปที่ รั ฐ บาลสหพั น ธ จั ด สรรให กั บ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น นั้ น มี
วัตถุประสงคคือ เพื่อสรางความเขมแข็งและประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
จัดบริการสาธารณะตางๆ และสรางความเสมอภาคทางการเงินระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตละแหง เงินอุดหนุนประเภทนี้เปนเงินอุดหนุนทั่วไปซึ่งรัฐบาลสหพันธจายผานรัฐบาลแหงรัฐ
ซึ่ ง หมายความว า องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น สามารถที่ จ ะใช ดํ า เนิ น การในภารกิ จ ใดก็ ไ ด ที่
เกี่ยวของกับการจัดทําภารกิจในพื้นที่
(1.3) เงินชวยเหลือการทางทองถิ่น (Local road funding)
เงินอุดหนุนประเภทนี้เปนเงินอุดหนุนที่รัฐบาลสหพันธจัดสรรใหกับทองถิ่นโดยผานทาง
รั ฐ บาลแห ง รั ฐ เช น เดี ย วกั บ เงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ทั้ ง นี้ เ งิ น อุ ด หนุ น ประเภทนี้ จั ด สรรให ภ ายใต
พระราชบัญญัติองคกรปกครองสวนทองถิ่น (การใหความชวยเหลือทางการเงิน) ค.ศ.1986 โดยมี
วัตถุประสงคคือ เพื่อชวยเหลือทองถิ่นในดานงบประมาณในการบํารุงรักษาถนนทองถิ่น
อยางไรก็ตามเงินอุดหนุนประเภทนี้ถูกจัดประเภทเปนเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งทองถิ่นอาจไม
จําเปนตองจายในกิจการที่เกี่ยวกับภารกิจดานถนนเทานั้น แตยังสามารถผันไปใชในกิจการอื่นได
อีกดวย
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แผนภาพที่ 7.3 การจัดสรรเงินจากรัฐบาลสหพันธสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รัฐบาลสหพันธ

เงินอุดหนุนแบบ
เฉพาะเจาะจง

เงินอุดหนุนทั่วไปและเงิน
ชวยเหลือการทางทองถิ่น

รัฐ

องคกรปกครองสวนทองถิน่

(2) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลแหงรัฐ
แหลงรายไดประเภทนี้เปนรายไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับจากรัฐ ซึ่งเปนเงิน
อุดหนุนที่ไดกําหนดเปาหมายของการให อาทิเชน การบริการสาธารณะทั่วไป ความมั่นคงและ
สวัสดิการสังคม การเคหะและการพัฒนาชุมชน การนันทนาการและวัฒนธรรม การเกษตรกรรม
ปาไมและการประมง การขนสงและการสื่อสารคมนาคม เปนตน ทั้งนี้เงินอุดหนุนจากรัฐดังกลาวนี้
จะผนวกเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินชวยเหลือการทางทองถิ่นซึ่งรัฐบาลสหพันธใหมา แลวรัฐเปน
ผูจัดสรรใหกับองคปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงภายในพื้นที่
(3) เงินทีท่ อ งถิ่นจัดเก็บเอง
รายไดที่ทองถิ่นจัดเก็บเองนั้นเปนรายไดที่มาจาก ภาษีทองถิ่น คาธรรมเนียมการจัดสินคา
และบริการ ผลประโยชนและทรัพยสินของทองถิ่น และรายไดอื่นๆ อาทิ เชน คาธรรมเนียมการ
ขนสง คาธรรมเนียมการใชน้ําประปา และการอนามัย เปนตน
ในป ค.ศ.1999 - 2000 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแหลงที่มาแหงรายไดจากภาษีทองถิ่น
ถึง 38% จากการจัดเก็บคาธรรมเนียมการบริการ 33% ซึ่งแสดงถึงอัตตราการเพิ่มของสัดสวนรายได
ที่ทองถิ่นบริหารจัดการเองเปรียบเทียบกับเมื่อกอนเพิ่มขึ้นถึง 12% ในขณะที่แหลงรายไดที่มาจาก
เงินอุดหนุนมีเพียง 18% ซึง่ เปนอัตราทีไ่ มแตกตางจากเมือ่ กอนนัก
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ตารางที่ 7.5

เปรียบเทียบรายไดจากการจัดเก็บภาษีขององคกรปกครองทั้ง 3 ระดับ ป ค.ศ.1999
– 2000 (คิดเปนเปอรเซ็นต)

ประเภทของภาษี

รัฐบาลสหพันธ

รัฐ

ทองถิ่น

1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3

รายไดจากภาษี
100
ภาษีรายได
71.2
28.8
ภาษีบัญชี
ภาษีทรัพยสนิ
100
ภาษีที่ดิน
98.4
1.6
ภาษีทอ งถิน่
100
ภาษีธรุ กิจทางการเงินและการ
ลงทุน
98.4
1.6
2.4 ภาษีทรัพยสนิ อืน่ ๆ
3. ภาษีจากการจัดทําสินคาและ
บริการ
100
3.1 ภาษีการคา
100
3.2 ภาษีสรรพสามิต ,ภาษีชกั สวน ,
การประกันภัย และภาษีการคา
ระหวางประเทศ
99.9
0.1
3.3 ภาษีพนัน
4. ภาษีทเ่ี กิดจากกิจกรรมและการซือ้
สินคา
99.5
0.5
4.1 ภาษียานพาหนะ
100
4.2 คาธรรมเนียมการทําสัมปทาน
38.5
61.5
4.3 ภาษีอน่ื ๆ
เปอรเซ็นตการจัดเก็บภาษี
77.1
19.4
3.5
ทีม่ า: National Office of Local Government, “Chapter 2; An Overview of Local Government in Australia”
Local Government National Report: 2000, p.8. จาก www. nolg.gov.au.

จากตารางดังกลาวจะเห็นวา เปอรเซ็นตการจัดเก็บภาษีขององคกรปกครองแตละระดับมี
ความลักลั่นกันมากเมื่อคิดเปนมูลคาของภาษี คือ รัฐบาลสหพันธมีอํานาจในการจัดเก็บภาษีสูงมาก
คือ 77.1% ในขณะที่รัฐและทองถิ่น มีอํานาจในการจัดเก็บเพียง 19.4% และ 3.5% ตามลําดับ สิ่งนี้
เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นไดอยางหนึ่งวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศออสเตรเลียเปนหนวย
ของการปกครองทีไ่ มเขมแข็งนัก

ประเทศออสเตรเลีย 233
7.2.3.2 รายจาย
รายจายขององค กรปกครองส วนทองถิ่นโดยสวนใหญจะเกิ ดจากการบริ หารจัดการใน
ภารกิจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อาทิ การบริการสาธารณะทั่วไป ความสงบเรียบรอย
และความมั่นคงทางสังคม การศึกษา การสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม การเคหะและการพัฒนา
ชุมชน เปนตน ซึง่ รายจายตามภารกิจหนาทีข่ ององคกรปกครองสวนทองถิน่ แสดงไดตามตารางดังนี้
ตารางที่ 7.6

รายจายตามภารกิจหนาที่ขององคกรปกครองทองถิน่

ประเภทภารกิจ
(1) งานบริหารทัว่ ไป

ชนิดของภารกิจ
 รายจายของฝายนิติบัญญัติ (สภา) , รายจายของฝายบริหาร , กิจการมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จดั ประเภทไมได
(2) การสาธารณสุข การเคหะ และ  สถานรับเลีย้ งเด็กออนและสถานใหบริการแกผทู อ่ี ยูใ นวัยตางๆ , การ
บริการสาธารณสุขชุมชน และการใหบริการเพือ่ ทีอ่ ยูอ าศัย
สวัสดิการสังคม
 การกําจัดขยะ , การระบายน้าํ เสีย , การทําความสะอาดถนน และการ
(3) การอนามัยและสิง่ แวดลอม
แกปญ
 หาน้าํ ทวม
(4) การวางแผนและพัฒนาชุมชน  บริการดานการวางแผนและการกอสราง , ไฟฟาตามถนน ,
สวนสาธารณะ , ศูนยการคา , สุสานและฌาปนสถาน
ใหนาอยู
(5) การนันทนาการและวัฒนธรรม  สระวายน้าํ , สวนสาธารณะและสนามเด็กเลน หองสมุด และการ
สนับสนุนดานการกีฬา เปนตน
 การใหบริการน้ําประปา
(6) น้ํา
 การกําจัดขยะ
(7) ขยะ
 การกอสรางและบํารุงรักษาถนนและสะพาน
(8) ถนน
 การปองกันอัคคีภยั , ควบคุมสัตวเลีย้ ง และอืน่ ๆ
(9) ความปลอดภัย
 ไดแก การตลาด การทองเที่ยว การสือ่ สาร เปนตน
(10) อื่นๆ
ทีม่ า: National Office of Local Government, “Appendix b” Local Government National Report: 2001,
p.147. จาก www. nolg.gov.au.

ประเทศออสเตรเลีย 234
ตารางที่ 7.7

รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ป ค.ศ.1999 – 2000 (ลานเหรียญ)
นิวเซาท
เวลส

รัฐ
ประเภท

วิคตอเรี
ย

ควีน
แลนด

ออสเตรเ ออสเตรเ
ลีย
ลียใต
ตะวันต
ก

แทสมา
เนีย

ดินแด
น
ภาคเ
หนือ

รวม

2,588
69
54
154
117
322 1,067
805
-การจัดบริการสาธารณะ
ทัว่ ไป
281
1
2
14
51
35
57
121
-ความสงบเรียบรอยและ
ความมั่นคงทางสังคม
1,051
11
31
52
101
66
553
237
-การศึกษา การสาธารณสุข
และสวัสดิการสังคม
3,390
51
155
175
212
1,217 579 1,001
-การเคหะและการพัฒนา
ชุมชน
1,938
15
55
160
325
274
569
540
-การนันทนาการและ
วัฒนธรรม
4,378
20
110
260
449
826
1,837 876
-การขนสงและสือ่ สาร
คมนาคม
1,212
54
34
108
128
326
218
344
-อื่นๆ
รวม
5,101 3,174 3,595 1,383 923
441 221 14,838
ทีม่ า: National Office of Local Government, “Local Government in Australia :Chapter 2” Local Government
National Report: 2001, p.21. จาก www. nolg.gov.au.

จากตารางดั ง กล า วจะเห็ น ว า งบประมาณรายจ า ยโดยทั่ ว ไปขององค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่นมักจะใชในภารกิจการจัดการดานการขนสงและการสื่อสารคมนาคม โดยคิดเปนจํานวนถึง
30% อีกทั้งดานการเคหะและการพัฒนาชุมชนคิดเปน 23% ตามลําดับ นอกเหนือจากนั้นรายจาย
อื่นๆ ที่ใชในกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังหมายรวมถึงกิจกรรมดานการขนสงและสื่อสารคมนาคมอีก
ดวย ซึ่งมีนัยยะวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชจายเงินที่ไดรับมาสวนมากไปในดานการขนสง
และสื่อสารคมนาคมนั่นเอง
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7.2.4 ระบบการบริหารงานบุคคล
ตามหลักการของความมีอิสระในการบริหารจัดการ (Managerial autonomy) ทําใหองคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี อํา นาจอิ ส ระในการบริหารงานบุ คคล ไม วา จะเป น การว า จ า ง การจ า ย
เงินเดือน การรับเขาทํางาน การสงเสริมและสนับสนุนในการทํางาน และรวมถึงการไลออกจากงาน
ดวย
การบริ หารงานบุค คลภายในองคก รปกครองส วนทอ งถิ่ น เปนสวนที่เกี่ยวเนื่องกับ การ
บริ ห ารงานเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ทั้ ง นี้ เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ทุ ก คนได รั บ การว า จ า งตามสั ญ ญา
(Contact) ซึง่ กระทําระหวางผูม อี าํ นาจบังคับบัญชาหรือควบคุมโดยตรงกับผูท ไ่ี ดรบั การวาจางนัน้ ๆ
(1) หัวหนาฝายบริหารทองถิ่น (Chief Executive Officer) การแตงตั้งหัวหนาฝายบริหาร
ทองถิ่นเปนอํานาจหนาที่ของสภาโดยตรง ดังนั้นสัญญาการวาจางการปฏิบัติงานจึงเปนการกระทํา
ระหวางสภากับหัวหนาฝายบริหารทองถิ่นนั้นๆ
(2) หัวหนาฝายปฏิบัติการ (Senior Staff) เปนผูที่ไดรับการแตงตั้งจากหัวหนาฝายบริหาร
ทองถิ่น ดังนั้นสัญญาการวาจางการปฏิบัติงานจึงเปนการกระทําระหวางหัวหนาฝายบริหารทองถิ่น
กับหัวหนาฝายปฏิบัติการ
(3) เจาพนักงานทองถิ่น (Council Staff) มีทั้งผูปฏิบัติงานทั้งภายในสํานักงานและภายนอก
สํานักงาน เจาพนักงานทองถิ่นอยูภายใตการบังคับบัญชาโดยตรงของหัวหนาฝายบริหารทองถิ่น
ดังนั้นการแตงตั้ง (การรับเขาทํางาน) และการทําสัญญาการปฏิบัติงานจึงเปนการกระทําระหวาง
หัวหนาฝายบริหารทองถิ่นกับเจาพนักงานทองถิ่นนั้นๆ
7.2.5 ความสัมพันธระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น
ประเทศออสเตรเลีย เปนประเทศที่มีรัฐบาลสหพันธเกิดในภายหลังการเกิดของรัฐบาลแหง
รัฐ ดังนัน้ รัฐจึงเปนระดับชัน้ ของการปกครองทีเ่ ขมแข็งมาก ซึ่งนั่นรวมถึงการเปนองคกรที่ทําหนาที่
ควบคุมดูแล และจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้นโดยตรง นอกเหนือจากนั้นยังทําหนาที่เปนผู
จัดสรรงบประมาณใหกับทองถิ่นอีกดวย ดังนั้นความสัมพันธระหวางรัฐบาลสหพันธซึ่งเปนรัฐบาล
ในสวนกลางกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไมมีเปนรูปธรรมมากนักยกเวนในสวนของการให
เงินอุดหนุนชวยเหลือแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทหนึ่งที่รัฐบาลสหพันธใหโดยตรงคือ
เงินอุดหนุนแบบเฉพาะเจาะจง (แบบมีเงื่อนไขใหปฏิบัติภารกิจใดภารกิจหนึ่ง) ที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับมอบจากรัฐบาลสหพันธโดยตรง ในขณะที่ความสัมพันธระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกับรัฐนั้นคอนขางมีมากและอาจเรียกไดวาเปนความสัมพันธในทางตรง
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ความสัมพันธระหวางรัฐบาลสหพันธ รัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถแสดง
ไดดงั แผนภาพตอไปนี้
แผนภาพที่ 7.4 ความสัมพันธระหวางระดับชั้นองคกรปกครอง
รัฐบาลสหพันธ

รัฐ

องคกรปกครองสวนทองถิน่

จากแผนภาพดังกลาวจะเห็นวารัฐบาลสหพันธมีทั้งความสัมพันธกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นโดยผานทางรัฐบาลแหงรัฐความสัมพันธ และความสัมพันธทางตรง อยางไรก็ตามโดย
สวนมากแลวความสัมพันธทางตรงนี้ก็ไมคอยมีลักษณะที่เปนรูปธรรมนัก เนื่องจากองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ อยูภ ายใตการกํากับดูแลของรัฐบาลแหงรัฐนัน่ เอง
7.2.5.1 ความสัมพันธระหวางรัฐบาลสหพันธกับรัฐบาลแหงรัฐ
ในสวนของความสัมพันธระหวางรัฐบาลสหพันธกับรัฐบาลแหงรัฐนั้น มีการประสานงาน
ผานรูปแบบ ดังตอไปนี้
(1) ในรูปแบบขององคกรที่เปนทางการ ซึ่งโดยสวนมากจะเปนองคกรที่เกี่ยวกับการจัดการ
ดานการเงิน นั่นคือ คณะกรรมการการเงินแหงสหพันธ (Commonwealth Grants Commission) ซึ่ง
ทําหนาที่จัดสรรเงินอุดหนุนชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหแกรัฐตางๆ, สภาเงินกู (loan
Council) และ ทีป่ ระชุมรัฐมนตรี (Premiers’Conference) เปนตน
(2) ในรูปแบบของการประชุมรัฐมนตรี เปนการประชุมประจําปรวมกันระหวางรัฐมนตรี
จากรั ฐ บาลสหพั น ธ แ ละรั ฐ มนตรี ข องรั ฐ บาลแห ง รั ฐ ซึ่ ง ตั้ ง เป า หมายของการประชุ ม เพื่ อ
ประสานงานดานนโยบายทางเศรษฐกิจและการเงิน
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(3) สภารัฐมนตรี (Ministerial councils) เปนการประชุมรวมกันระหวางรัฐมนตรีจาก
รั ฐ บาลสหพั น ธ แ ละรั ฐ มนตรี ข องรั ฐ บาลแห ง รั ฐ เพื่ อ ปรึ ก ษางานด า นนโยบายในภาคแบบ
เฉพาะเจาะจง
(4) การลงนามในสัญญาทําความตกลงในกิจการตางๆ
(5) การรวมโครงการตางๆ ระหวางกัน
7.2.5.2 ความสัมพันธระหวางรัฐบาลสหพันธกับองคกรปกครองทองถิ่น
ในสวนของความสัมพันธระหวางรัฐบาลสหพันธกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ถูก
เชื่อมโยงโดยสํานักงานองคกรปกครองทองถิ่นระดับชาติ (the National Office of Local Government)
ซึ่ ง เป น องค ก รที่ ทํ า หน า ที่ ป ระสานระหว า งรั ฐ บาลสหพั น ธ กั บ องค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น ทั่ ว
ประเทศ
การดําเนินงานของสํ านักงานองคกรปกครองทองถิ่นระดับชาตินั้นอยูในรูปการทํางาน
รวมกับสภาทองถิ่น (Councils) สมาคมองคกรปกครองทองถิ่นในแตละแหง และรัฐบาล (ทั้งรัฐบาล
สหพันธและรัฐบาลแหงรั ฐ) โดยมี วัตถุประสงคคือ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพประสิท ธิผลและ
สนั บ สนุ น องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ภารกิ จ หน า ที่ ข องสํ า นั ก งานองค ก รปกครองท อ งถิ่ น
ระดับชาติ มีดงั ตอไปนี14้
- บริหารจัดการเงินอุดหนุนชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- จัดทํารายงานประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ
- บริหารจัดการกองทุนที่อยูภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- ประสานงานการพัฒนายุทธศาสตรทิศทางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- บริหารจัดการโครงการมอบรางวัลนวัตกรรมดีเด นแกองคก รปกครองสวนทองถิ่ น
เปนโครงการมอบรางวัลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสมาคมทองถิ่นที่
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดน
ที่เรียกวา รางวัลนวัตกรรมองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับชาติ (National Awards
for Innovation in Local Government)
นอกเหนือจากนั้นความสัมพันธระหวางรัฐบาลสหพันธกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
สําคัญที่สุดคือ การที่รัฐบาลสหพันธใหเงินอุดหนุนชวยเหลือทางการเงินแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ซึ่งมีทั้งรูปแบบของการใหโดยตรงและผานทางรัฐบาลแหงรัฐดังที่ไดกลาวไปแลว
7.2.5.3 ความสัมพันธระหวางรัฐบาลแหงรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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“รัฐ” นับวาเปนหนวยการปกครองที่มีความสัมพันธกับทองถิ่นเปนอยางมาก เนื่องจากเปน
ผูร บั ผิดชอบในการควบคุมดูแลองคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยตรง ทั้งนี้ความสัมพันธดังกลาวเกิด
จากการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูภายใตกฎหมายของรัฐแตละรัฐ ไมวาจะเปนการจัดตั้ง
ตามกฎหมายโดยตรงและการประกาศจัดตั้งโดยนายกรัฐมนตรีแหงรัฐก็ตาม นอกเหนือจากนั้นสวน
ที่สํา คัญที่ สุดคื อ การจั ดสรรเงิ นให กับองคก รปกครองสวนทองถิ่นที่อยู ภายในพื้ นที่นั้ น รั ฐเป น
ผูร บั ผิดชอบโดยตรง
ตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติองคกรปกครองสวนทองถิ่น (การใหความชวยเหลือทาง
การเงิน) ค.ศ.1995 ไดกําหนดใหมีองคกรเพื่อทําหนาที่เปนกรรมาธิการการเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (Local Government Grants Commission) ซึ่งมีหนาที่หลักคือ การจัดทําความเห็น
เสนอตอรัฐบาลแหงรัฐเกีย่ วกับการจัดสรรเงินชวยเหลือแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในรัฐนัน้ ๆ
คณะกรรมาธิการชุดนี้ไดรับการจัดตั้งขึ้นภายในรัฐแตละรัฐ ยกเวนในเขตเมืองหลวงแหง
สหพันธ (กรุงแคนเบอรา) จึงจัดไดวาเปนองคกรของรัฐซึ่งถูกจัดตั้งภายใตขอเรียกรองของรัฐบาล
สหพันธเพื่อใหเปนองคกรที่รับผิดชอบในการดูแลควบคุมเกี่ยวกับเงินอุดหนุนชวยเหลือองคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ รั ฐ บาลสหพั น ธ จั ด สรรให โดยที่ บุ ค คลซึ่ ง ได รั บ การแต ง ตั้ ง ให เ ป น
กรรมาธิการนี้อยางนอย 2 คนตองเปนผูที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรัฐนั้นๆ
หรือไมก็เปนสมาชิกขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือนอกเหนือจากนี้
ในมาตรา 11 และมาตรา 14 บัญญัตไิ ววา คณะกรรมาธิการการเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ จะตองดําเนินการดังตอไปนี้
(1) จั ด ประชุ ม สาธารณะในเครื อ ข า ยความสั ม พั น ธ ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า ข อ เสนอแนะ
ทางการเงิน
(2) ยินยอมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําขอเสนอเพื่อใหคณะกรรมาธิการพิจารณา
ในการจัดทําขอเสนอ
(3) เสนอขอคิดเห็นภายใตหลักการของชาติและยอมรับหลักการที่เฉพาะเจาะจงของแตละ
รัฐ
ภายหลังจากคณะกรรมาธิการไดพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนแลว นายกรัฐมนตรีแหงรัฐ
(State Minister) จะตองใหความเห็นตอการแบงสรรจํานวนเงินนั้นตอนายกรัฐมนตรีแหงสหพันธ
(Commonwealth Minister) เพื่อดําเนินการอนุมัติตอไป ทั้งนี้หนึ่งในเงื่อนไขของการอนุมัติคือ
นายกรัฐมนตรีแหงสหพันธจะตองพึงพอใจตอขอเสนอทีค่ ณะกรรมาธิการจัดทําดวย
มีเพียงองคกรปกครองสวนทองถิ่นเทานั้นที่มีสิทธิไดรับเงินอุดหนุนชวยเหลือประเภทนี้
ไมวาจะเปนทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแหงรัฐ และองคกร
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ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ จัด ตั้ ง โดยการประกาศของนายกรั ฐ มนตรี แ ห ง รั ฐ ภายใต คํ า แนะนํ า ของ
รัฐมนตรีทเ่ี กีย่ วของ

7.2.6 การตรวจสอบการปฏิบตั ิราชการ
การตรวจสอบการปฏิบัติทางราชการเปนวิธีการหนึ่งในการควบคุมดูแลการทํางานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น การปกครองสวนทองถิ่นในออสเตรเลีย เปนหนวยการปกครองซึ่งอยู
ภายใตการควบคุมดูแลของรัฐ (state) ดังนัน้ ในการตรวจสอบการปฏิบตั ริ าชการจึงเปนอํานาจหนาที่
ทีร่ ฐั แตละรัฐจะดําเนินการ ทัง้ นีแ้ ตละรัฐนัน้ ตางมี กระทรวงการปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีชื่อเรียกที่
แตกตางกันไปและมีรัฐมนตรีวาการกระทรวง (Minister) เปนผูบังคับบัญชาสูงสุด ดังนั้น องคกร
ปกครองสวนสวนทองถิ่นจึงอยูภายใตการตรวจสอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงนั่นเอง ในที่นี้จะ
ยกตัวอยางการตรวจสอบการปฏิบตั ริ าชการในรัฐวิคตอเรีย15
อํ า นาจของรั ฐมนตรี วา การกระทรวงท องถิ่ นที่ เกี่ ย วเนื่ องกั บ การตรวจสอบการปฏิ บั ติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิน่ มีดงั นี้
(1) การตรวจสอบโดยกฎหมาย ซึ่งเปนการตรวจสอบในกรณีทั่วๆ ไปที่รัฐใชในการ
ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในพืน้ ทีข่ องตน ไดแก
- อํานาจในการพิ จารณารายงานการเงิน หรือ งบดุลของทองถิ่น ในการจัดทํา รายงาน
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ซึง่ ตองดําเนินการเปนรายปไปนั้น ทั้งในสวน
ของการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน หรือในสวนของการจัดทําแผนการเงิน จะตองเสนอ
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงปกครองทองถิ่นเปนผูพิจารณา ซึ่งรัฐมนตรีจะเปนผูให
ความเห็นตอแผนการดําเนินการนั้นๆ แลวจัดสงคืนกลับไปใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- อํานาจในการรองขอขอมู ล ในการนี้ รัฐมนตรีสามารถร องขอขอมูลที่เกี่ย วของกับ
งบประมาณหรือการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อตรวจสอบได ซึ่ง
ตามกฎหมายไดบัญญัติไววา ทองถิน่ จะตองใหขอ มูลทุกอยางทีร่ ฐั มนตรีรอ งขอ
- อํานาจในการจํากัดรายไดจากการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ อํานาจในขอนี้
ของรัฐมนตรีนน้ั หมายความวา รัฐมนตรีสามารถกําหนดทิศทางเกีย่ วกับการจัดเก็บภาษี
และค า ธรรมเนี ย มซึ่ ง องคก รปกครองสว นทองถิ่ นจะตองยินยอมดําเนินการตามที่
รัฐมนตรีกําหนด
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- รัฐมนตรีมีอํานาจในการแนะแนวทางในการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพื่อใหทองถิ่นปฏิบัติหนาที่ไดอยางสมบูรณ
- อํานาจในการเปนที่ปรึกษาใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงที่อยูภายในพื้นที่
นอกเหนือจากนั้นอํานาจนี้ยังรวมถึงอํานาจในการพิจารณาองคกรที่สามารถประกาศ
จัดตัง้ เปนองคกรปกครองสวนทองถิน่ ไดอกี ดวย
(2) การตรวจสอบโดยคณะกรรมการ เพื่อดําเนินการไตสวนในเรื่องที่เกี่ยวของกับการ
บริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้คณะกรรมการไตสวนนี้จะตองรายงานเสนอ
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงปกครองทองถิ่น การไตสวนในกรณีเชนนี้เกิดขึ้นเมื่อผูบริหารของ
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ปฏิ บั ติห น า ที่ โ ดยผิ ดกฎหมาย อั นเป นผลให อ งค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่นเสียหายหรือไมสามารถทํา งานตอไปได ทั้ง นี้รัฐมีอํา นาจสั่งการใหผูบ ริหารขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นกระทําการแกไขจนกระทั่งสิ่งผิดกฎหมายเหลานั้นสิ้นสุดลง
7.2.7 การควบคุมโดยราชการสวนกลาง
เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศออสเตรเลียนั้นอยูภายใตการควบคุมดูแล
โดยตรงของรัฐ โดยที่สวนกลางคือรัฐบาลสหพันธไมไดมีบทบาทและอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของใน
การควบคุมดูแลองคกรปกครองทองถิ่นแตอยางใด
อยางไรก็ตามแมจะดูเหมือนวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระปราศจากการควบคุม
จากรั ฐ บาลสหพั น ธ แต ใ นระดั บ รั ฐ แล ว ได ส ร า งกลไกอย า งหนึ่ ง ขึ้ น มาเพื่ อ ควบคุ ม ดู แ ลองค ก ร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น โดยตรงนั่ น คื อ กระทรวงการปกครองท อ งถิ่ น (Local Government
Department) ซึ่งในแตละรัฐจะมีชื่อเรียกที่แตกตางกันไป คือ
(1) รัฐนิวเซาทเวลส มีชื่อเรียกวา Department of Local Government
(2) รัฐวิคตอเรีย มีชอ่ื เรียกวา Local Government Division, Department of Infrastructure
(3) รัฐควีนแลนด มีชื่อเรียกวา Department of Communication and Information, Local
Government , Planning and Sport
(4) รัฐออสเตรเลียใต มีชื่อเรียกวา Office of Local Government
(5) รัฐออสเตรเลียตะวันตก มีชื่อเรียกวา Department of Local Government and Regional
Development
(6) รัฐแทสมาเนีย มีชื่อเรียกวา Local Government Office, Department of Premier and
Cabinet
(7) ดินแดนภาคเหนือ มีชื่อเรียกวา Department of Local Government
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องคกรดังที่กลาวมานั้นเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ในการกําหนดกรอบแนวทางนโยบายและ
กฎหมายใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรัฐของตน ทั้งนี้จุดมุงหมายหลักคือ การควบคุมดูแล
การบริ ห ารจั ด การขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น นั่ น เอง อย า งไรก็ ต ามบทบาทหน า ที่ แ ละ
เปาหมายขององคกรสามารถสรุปไดดังนี้16
บทบาทหนาที่
- เปนตัวกลางเชือ่ มระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิน่
- สนับ สนุนการจัดทํานโยบาย และการพัฒนา รวมถึงการให คําแนะนําในการจั ดทํา
นโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ดูแลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในฐานะตัวแทนของรัฐ
- ประสานงานกิจกรรมของรัฐซึ่งสงผลกระทบตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ใหขอมูลแกสภาทองถิ่น สาธารณะชน และชุมชน เกี่ยวกับนโยบายบางอยางที่สงผล
กระทบตอองคกรปกครองสวนทองถิน่
เปาหมาย
- ใหทิศทางยุทธศาสตรและกรอบในการบริหารจัดการซึ่งเกี่ยวของกับบทบาทและความ
รับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิน่
- สนับสนุนการสงเสริมและพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมถึงการใหคําแนะนําแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตกรอบที่กฎหมายกําหนด
- ให คํ า แนะนํ า แก รัฐ มนตรี ใ นการส ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการตั ด สิ น ใจของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่
- ใหคําแนะนําในการบริหารจัดการซึ่งชวยสงเสริมการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยผานทางผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาซึ่งเปนเจาหนาที่ (staff) ขององคกร
- บริหารจัดการโครงการเงินชวยเหลือตางๆ ที่เกี่ยวกับการเงินสําหรับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
7.3

แนวโนมการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอนาคต

การปกครองสวนทองถิ่นในประเทศออสเตรเลียนั้นเพิ่งถือกําเนิดขึ้นไดไมนานนักและเกิด
ในภายหลังการปกครองระดับรัฐ อันแตกตางจากการปกครองทองถิ่นในประเทศอังกฤษอันเปน
แมแบบของการปกครองทองถิ่นในประเทศนี้ ซึ่งทําใหการพัฒนาศักยภาพของการบริหารจัดการ
และการปฏิบัติภารกิจเปนไปไดอยางลาชามาก
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อยางไรก็ตามในราวเมื่อทศวรรษที่ผานมา มีการเปลี่ยนแปลงการมอบหมายภารกิจหนาที่
บางอยางจากรัฐบาลสหพันธและรัฐบาลแหงรัฐใหทองถิ่นเปนผูดําเนินการ
แมกระนั้นก็ตามประเด็นปญหาที่กําลังเปนที่ถกเถียงวิพากษวิจารณในขณะนี้คือ ประเด็น
เรือ่ งบทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบขององคกรปกครองระดับตางๆ ของประเทศออสเตรเลียซึ่ง
อยูภายใตระบบสหพันธรัฐ17 ซึ่งขอถกเถียงสําคัญคือ ความตองการของทองถิ่นที่จะพัฒนาและสราง
ประสิทธิภาพความเขมแข็งของบทบาทตน ในฐานะที่เปนรูปแบบการปกครองรูปหนึ่งที่อยูภายใต
ระบบประชาธิปไตยของประเทศ
ข อ ถกเถี ย งดั ง กล า วนี้ ส ามารถอธิ บ ายได ใ นระดั บ หนึ่ ง ว า ป จจุบันองค กรปกครองส ว น
ทองถิ่นในออสเตรเลียเปนองคกรที่มีบทบาทนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับองคกรปกครองระดับชั้น
อื่นๆไมวาจะเปนทั้งรัฐบาลสหพันธและโดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐบาลแหงรัฐ
โครงการปฏิรูปโครงสรางองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดเกิดขึ้นในรัฐบางรัฐ อาทิเชน
รัฐนิวเซาทเวลส รัฐออสเตรเลียตะวันตก รัฐออสเตรเลียใต ซึ่งสงผลใหลักษณะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดเปลี่ยนแปลงไปคือ
(1) จํานวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นลดนอยลง เชน ในรัฐออสเตรเลียตะวันตก
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ลดลงจากป 1910 มี 147 แหงเหลือ 142 แหงเปนตน
(2) กฎหมายปกครองท อ งถิ่ น มี ค วามทั นสมั ย มากขึ้ น เช น ในรั ฐออสเตรเลี ย ใต มี ก าร
เปลี่ยนแปลงการใหกรอบทางการเงินและภารกิจหนาที่ของทองถิ่นใหม รวมถึงการ
พัฒนาความสัมพันธระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน
เมื่ อพิ จ ารณามาถึ ง ตรงนี้ ในอนาคตขององค ก รปกครองส ว นท องถิ่นมี แ นวโน มที่ จะมี
บทบาทมากขึ้นทั้งจากกระแสการเรียกรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเองและกระแสการ
เรียกรองจากประชาชนที่ตองการใหองคกรที่อยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุดมีอํานาจหนาที่มาก
ยิ่งขึ้นไป
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