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บทที่ 4
ประเทศสหราชอาณาจักร1
สหราชอาณาจักร (United Kingdom) มีพื้นที่ทางปกครองครอบคลุมเขตที่สําคัญอยู 4 เขต
อันไดแก อัง กฤษ (England), เวลส (Welsh), สกอตแลนด (Scotland) และไอรแลนดเหนื อ
(Northern Ireland) มีพื้นที่รวมกันทั้งหมด 242,910 ตารางกิโลเมตร มีจํานวนประชากรใกลเคียงกับ
ประเทศไทยคือประมาณ 58.6 ลานคน
ในทางการปกครองแลว สหราชอาณาจักรมีลักษณะเปนรัฐเดี่ยว (Unitary State) ที่ มี
ประวัติศาสตรและจารีตทางปกครองซึ่งเนนการรวมศูนยอํานาจที่สวนกลาง มีการปกครองในแบบ
รัฐสภาและมีรัฐธรรมนูญที่ไมได เขียนเปนลายลักษณ อักษร โดยภาพรวมแลวระบบการบริหาร
ราชการแผนดินในสหราชอาณาจักรจะมีอยูสองระดับ (two levels) ไดแก การบริหารราชการ
สวนกลาง และการบริหารราชการสวนทองถิ่น ไมมีการบริหารราชการสวนภูมิภาคดังที่ปรากฏใน
ประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย
4.1

โครงสรางและรูปแบบการปกครองสวนทองถิน่

การทํ า ความเข า ใจถึ ง การบริ ห ารปกครองภายในพื้ น ที่ ที่ เ รี ย กว า "ท อ งถิ่ น " (local
governance) เราจําเปนที่จะตองศึกษาถึงโครงสรางการบริหารในระดับอื่นๆ ที่มีสวนเกี่ยวของ
สัมพั นธ และทํา งานอยู ในท องถิ่นด วย ดัง นั้น ในเบื้ องต นนี้ จะไดก ลาวถึง โครงสรางการบริ หาร
ราชการแผนดินโดยรวม จากนั้นจึงจะไดกลาวถึงโครงสรางการบริหารราชการในระดับทองถิ่น
ตอไป

4.1.1 โครงสรางการบริหารราชการแผนดิน
นับแตอดีตเมื่อครั้งการปฏิรูปใหญในป ค.ศ.1832 (the Great Reform Act of 1832) อํานาจ
ทางการบริหารปกครองของสหราชอาณาจักรจะวางอยูบนหลักอธิปไตยหรือความสําคัญสูงสุดของ
รัฐสภา ซึ่งมีความหมายโดยนัยวา อํานาจทางการเมืองการปกครองจะมีการรวมศูนยอยูที่รัฐสภา
(Westminster) ที่มีความสําคัญสูงสุดและทรงอํานาจในทุกทาง2 โดยใชอํานาจทางการบริหารผาน
รัฐบาลและหนวยงานราชการสวนกลาง (The Cabinet and Whitehall)
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ขณะที่การบริหารปกครองในเวลส, สกอตแลนด และไอรแลนดเหนือ จะมีสถานะเปน
ภู มิ ภ าคหนึ่ ง ของอั ง กฤษและมี อ งค ก รการบริ ห ารกิ จ การภายในภายใต รู ป แบบที่ ค ล า ยกั บ เป น
กระทรวงหนึ่งของรัฐสวนกลาง โดยมีการแตงตัง้ รัฐมนตรี (Secretary of State) จากสวนกลางเขาไป
ปกครองดูแล อยางไรก็ดี ในระยะครึ่งหลังของทศวรรษที่ 1990 ผลจากการเรียกรองและรณรงค
ความเปนอิสระในการบริหารปกครองตนเองของประชาชนในทั้งสามสวน กอปรกับการเขามากุม
อํานาจของพรรคแรงงาน (Labour Party) นําโดยนายกรัฐมนตรีนายโทนี แบลร (Tony Blair) ที่เนน
นโยบายภูมิภาคนิยมและการกระจายอํานาจ (Regionalism and Decentralisation) การปกครองในส
หราชอาณาจักรก็ไดเกิดการปรับโครงสรางครั้งสําคัญในรูปของแนวคิดที่เรียกวา "การโอนอํานาจ"
หรือ "Devolution"
ผลลัพธจากกระบวนการถายโอนอํานาจไดทําใหการบริหารปกครองในเวลส, สกอตแลนด
และไอรแลนดเหนือมีความเปนอิสระมากกวาเดิม โดยการโอนอํานาจทางการเมืองและการบริหาร
ในกิจการภายในของแตละประเทศใหอยูในความรับผิดชอบของสภาแหงชาติที่มีสมาชิกมาจากการ
เลือกตั้ง ไดแก สภาแหงชาติเวลส (National Assembly for Wales/Cynulliad Cenedlaethol Cymru)
ในกรณีของเวลส, รัฐสภาแหงสกอตแลนด (The Scottish Parliament) ในกรณีของสกอตแลนด และ
สภาแหงไอรแลนดเหนือ (Northern Ireland Assembly) ในกรณีของไอรแลนดเหนือ
แผนภาพที่ 4.1 โครงสรางการบริหารราชการแผนดิน
การบริหารปกครองในสหราชอาณาจักร
รัฐสภา - Westminster

อังกฤษ

เวลส

สกอตแลนด

ไอรแลนดเหนือ

การบริหารราชการ
สวนกลาง
Westminster &
Whitehall

การบริหารราชการ
สวนกลาง
National Assembly
for Wales

การบริหารราชการ
สวนกลาง
The Scottish
Parliament

การบริหารราชการ
สวนกลาง
Northern Ireland
Assembly

การบริหารราชการ
สวนทองถิน่

การบริหารราชการ
สวนทองถิน่

การบริหารราชการ
สวนทองถิน่

การบริหารราชการ
สวนทองถิน่
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อยางไรก็ดี ในรายละเอียดแลวอํานาจที่แตละประเทศไดรับจากการ "โอนอํานาจ" นี้มีความ
แตกตางกันอยู กลาวคือ ในกรณีของเวลส จะเปนการถายโอนอํานาจทางการบริหารในกิจการตางๆ
ใหอยูในความรับผิดชอบของสภาแหงชาติเวลส ขณะที่ในสกอตแลนด การโอนอํานาจดูจะมีความ
กวางขวางกวา3 กลาวคือ เปนการโอนอํานาจดานนิติบัญญัติไปอยูที่รัฐสภาแหงสกอตแลนด ซึ่งมี
ความเปนอิสระในการออกกฎหมายตางๆ ตราบเทาที่ไมกระทบตออํานาจของรัฐสภาแหงสหราช
อาณาจักร (Westminster) สําหรับกรณีของไอรแลนดเหนือ แมสภาแหงไอรแลนดเหนือจะไดรับ
การโอนอํานาจ แต อํา นาจจากรั ฐส ว นกลางยั ง คงดํ า รงอยู เ พื่ อ รั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ย ดั ง เช น
รัฐมนตรีประจํากระทรวงกิจการภายในไอรแลนดเหนือไดใชอํานาจระงับการดําเนินกิจการของ
สภาแหงไอรแลนดเหนือในหลายครั้ง นอกจากนี้ การใชอํานาจของสภาและองคกรทางการบริหาร
ตลอดจนการสรรหาบุคคลเขามาดํารงตําแหนงจะมีความแตกตางจากสองกรณีแรก เนื่องจากตอง
ขึ้นอยูกับขอตกลงทางการเมืองระหวางกลุมชนภายในที่มีความขัดแยงกัน4
ภายใตสภาพการณที่เกิดจากกระบวนการถายโอนอํานาจดังกลาว จึงเปนผลใหการปกครอง
ในระดับทองถิ่นกลายเปนเรื่องกิจการภายในซึ่งแตละประเทศจะจัดการกันเอง ตามนโยบายของ
องคกรทางการบริหารในแตละประเทศ ผานการรับรองทางกฎหมายในการจัดการทองถิ่นจากสภา
แหงชาติที่เป นของตนเอง สําหรับองคกรทางการบริหารของรั ฐบาลที่ทําหนาที่ในการดู แลและ
สงเสริมกิจการการปกครองทองถิ่นในแตละประเทศ มีดงั ตอไปนี้5
อังกฤษ
เวลส
สกอตแลนด
ไอรแลนดเหนือ

สํานักรองนายกรัฐมนตรี (Office of the Deputy Prime Minister - ODPM)6
คณะกรรมการการปกครองทองถิน่ และการเคหะ (Local Government and Housing
Committee)
กระทรวงการพัฒนา (The Scottish Executive Development Department)
กระทรวงสิง่ แวดลอม (Department of the Environment)

กระนั้นก็ดี ในทางปฏิบัติแลวระบบการปกครองทองถิ่นในสหราชอาณาจักรที่มิใชอังกฤษ
คงมีแตเพียงสกอตแลนดแหงเดียวที่ดูเหมือนจะมีความเปนตัวของตัวเองมากที่สุด เนื่องจากการ
ปกครองทองถิ่นในเวลสทั้งในแงพื้นที่และรูปแบบการจัดการนั้นผูกติดอยูกับระบบอังกฤษมานาน
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นในอังกฤษก็มักจะพวงเอาเวลสเขาไวดวย ขณะที่การปกครองทองถิ่น
ในไอรแลนดเหนือยังถูกใหความสําคัญนอย เนื่องจากปญหาความขัดแยงภายใน
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4.1.2 โครงสรางการบริหารราชการสวนทองถิน่
ในรอบสองทศวรรษที่ ผ า นมา ระบบการปกครองท อ งถิ่ น ในสหราชอาณาจั ก รและ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในอังกฤษมีพลวัตมากที่สุดประเทศหนึ่ง ทั้งในดานโครงสรางและรูปแบบได
ผานการปรับเปลี่ยนมาหลายตอหลายครั้ง (Restructuring) แมกระทั่งปจจุบัน (พ.ศ.2545) ความ
พยายามในการปรับโครงสรางใหม ก็กาํ ลังเปนแนวโนมทีก่ าํ ลังจะเกิดขึน้ อีกครั้งภายใตนโยบายของ
รัฐบาลพรรคแรงงานซึ่งกําลังผลักดันกรอบแนวคิดวาดวย “การถายโอนอํานาจ” (Devolution)
ภายในอั ง กฤษเอง อั น เป น ไปตามแนวนโยบายที่ มุ ง เน น ภู มิ ภ าคนิ ย มและการกระจายอํ า นาจ
(regionalism and decentralisation)7
การกลาวถึ งระบบการปกครองท องถิ่นในสหราชอาณาจักร เราจําเปนจะตองแยกแยะ
ออกเปน 4 พื้นที่ดวยกั น กลาวคือ อัง กฤษ เวลส สกอตแลนด และไอรแลนดเหนือ โดยที่การ
ปกครองทองถิ่นของอังกฤษในปจจุบันนี้นั้น จะมีลักษณะการจัดโครงสรางที่แตกตางกันในสอง
ลักษณะ กลาวคือ ในพื้นที่สวนหนึ่งของประเทศจะมีการจัดโครงสรางในแบบสองชั้น (two tier) ซึ่ง
เปนระบบดั้งเดิมที่เคยใชครอบคลุมทั้งประเทศ ขณะที่ในพื้นที่อีกสวนหนึ่งไดมีการจัดโครงสราง
ใหมในลักษณะของโครงสรางชั้นเดียว (single tier) อันเปนผลจากการปรับโครงสรางหนวยการ
ปกครองทองถิน่ ทีเ่ ริม่ ตนตัง้ แตกลางทศวรรษที่ 1980
ขณะที่การปกครองทองถิ่นในเวลส สกอตแลนดและไอรแลนดเหนือจะมีลักษณะการจัด
โครงสรางทีเ่ หมือนกันคือเปนแบบชัน้ เดียวครอบคลุมพืน้ ทีท่ ง้ั หมด
4.1.2.1 การปกครองทองถิ่นในอังกฤษ
ระบบการปกครองทองถิ่นของอังกฤษในปจจุบัน ไดผานการปรับโครงสรางและรูปแบบ
มาหลายครั้งทั้งในเขตมหานคร เมืองใหญ และในสวนอื่นๆ ของประเทศ โดยที่แตละสวนก็มีการ
จัดโครงสรางและรูปแบบที่แตกตางกันออกไปจนราวกับวา ระบบการปกครองทองถิ่นของอังกฤษ
ดูจะมีความสับสนวุนวายมากที่สุดประเทศหนึ่ง
กอนการปฏิรูปใหญในยุคทศวรรษที่ 1990 ระบบการปกครองทองถิ่นในอังกฤษจะใช
โครงสรางแบบสองชั้นครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ โดยมีโครงสรางชั้นบนคือ สภาเขต (County
Councils) และโครงสรางชั้นลางคือ สภาแขวง (District Councils) ซึ่งมีการปรับใชทั้งในเขตเมือง
และในเขตชนบท (เว น แต ก ารปกครองท อ งถิ่ น ในเขตเมื อ งใหญ แ ละมหานครลอนดอนที่ มี
โครงสรางแบบชั้นเดียวภายหลังการยุบสวนที่เปนโครงสรางชั้นบนในป ค.ศ.1986)
ขอเสนอในการปฏิรูปโครงสรางนั้นเกิดขึ้นมานานแลวโดยเฉพาะกลางยุค 1980 สมัย
รัฐบาลของนางมารกาเร็ต แธชเชอร (Margaret Thatcher) ที่ตองการจะปรับโครงสรางใหมโดยใช
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ระบบชั้นเดี ย วทั่ วประเทศซึ่ง ก็ป ระสบความสํ าเร็ จแตเพีย งบางส วน เนื่ องจากมีการคัดคา นจาก
ประชาชนและหนวยการปกครองทองถิ่นในหลายๆแหงโดยเฉพาะในเขตนอกเมืองใหญ สําหรับ
โครงสรางทีเ่ ปนอยูใ นปจจุบนั นีน้ น้ั เกิดจากการศึกษาของคณะทํางานที่เรียกวา "คณะกรรมการการ
ปกครองทองถิ่น" (Local Government Commission - LGC) ที่รัฐบาลไดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
การปกครองทองถิ่น ค.ศ.1992 (Local Government Act 1992) เพื่อทําการศึกษาทบทวนโครงสราง
และเขตพื้นที่ของหนวยการปกครองทองถิ่น จัดทําขอเสนอ และสํารวจประชามติของประชาชน
(referendum) เพื่ อ หาข อ สรุ ป สุ ดท า ยเสนอตอ รั ฐ บาล เนื่ อ งจากรัฐ บาลในขณะนั้นเห็นว า การ
ปกครองทองถิ่นภายใตโครงสรางสองชั้นนั้นทําใหการใหบริการประชาชนภายในเขตพื้นที่ไมมี
ประสิทธิภาพ และสรางความซ้ําซอนและสับสน โดยเฉพาะโครงสรางสวนบนนั้นไมไดอยูใกลชิด
กั บ ประชาชนผู รับ บริ ก ารทํ า ให ก ารตอบสนองต อ ความต อ งการและการรั บ การตรวจสอบจาก
ประชาชนเปนไปอยางจํากัด ตางจากโครงสรางสวนลางที่มีความใกลชิดและผูกพันกับประชาชน
มากกวา ดังนั้น การปรับโครงสรางครั้งนี้จึงมุงที่จะยุบเลิกหนวยการปกครองทองถิ่นในโครงสราง
สวนบน ถายโอนอํานาจไปสูหนวยการปกครองทองถิ่นในโครงสรางสวนลางที่มีศักยภาพและมี
ความพรอม สวนหนวยการปกครองทองถิ่นในโครงสรางสวนลางที่มีขนาดเล็กก็จะเนนการยุบ
รวมเขาดวยกันเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใหบริการ
แผนภาพที่ 4.2 โครงสรางการปกครองทองถิ่นในอังกฤษ
โครงสรางการปกครองทองถิ่นในอังกฤษ

โครงสรางชัน้ เดียว
(single tier system)

ประกอบดวย
Metropolitan District Councils
(36 แหง)
และ
Unitary Authority
(46 แหง)

โครงสรางสองชัน้
(two tier system)
เขตพื้นที่นอกมหานคร

เขตมหานครลอนดอน

โครงสรางชัน้ บน
County Councils
(34 แหง)

โครงสรางชัน้ บน
Greater London Authority (1 แหง)

โครงสรางชัน้ ลาง
District Councils
(238 แหง)

โครงสรางชัน้ ลาง
London Borough Councils (33 แหง)
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ซึ่งผลสรุปจากการศึกษานี้เองที่เปนตัวกําหนดโครงสรางการปกครองทองถิ่นในปจจุบัน
โดยมีลักษณะของการผสมผสาน (Hybridity) โดยมีอยูทั้งหมด 6 รูปแบบตามลักษณะของแตละ
พื้นที่ ดังตอไปนี้
หนึ่ง ในเขตเมืองใหญที่มีความเจริญและความหนาแนนของประชากรสูง (Metropolitan
Areas) จะใชโครงสรางในแบบชั้นเดียวในรูปแบบที่เรียกวา สภามหานคร (Metropolitan District
Councils) ซึ่งปจจุบันมีอยูทั้งสิ้น 36 แหง
สอง ในเขตพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามเจริญนอยกวา (Shire Areas) จะมีลักษณะผสมผสาน กลาวคือ ใน
พื้ น ที่ บ างส ว นที่ ป ระชาชนและหน ว ยการปกครองท อ งถิ่ น ยอมรั บ การปรั บ โครงสร า งจะใช
โครงสร างแบบชั้ นเดี ยว โดยมีก ารยุ บรวมหน วยการปกครองทองถิ่นที่ มีอยูเดิ มมาใชหนวยการ
ปกครองทองถิ่นรูปแบบใหมที่เรียกวา สภาเอกรูป (Unitary Authority) ขณะที่ในพื้นที่อีกสวนหนึ่ง
พึงพอใจที่จะใชโครงสรางแบบเดิมตอไปคือเปนระบบสองชั้น
สาม ในเขตมหานครลอนดอน (London Area) การจัดโครงสรางในสวนนี้จะเปนแบบสอง
ชั้ น ในส ว นโครงสร า งชั้ น ล า งจะมี ห น ว ยการปกครองท อ งถิ่ น ที่ เ รี ย กว า สภาเขตแห ง ลอนดอน
(London Borough Councils) จํานวน 32 แหงรวมกับ สหการนครลอนดอน (Corporation of the
City of London) อีกหนึ่งแหง8 รวมทั้งสิ้น 33 แหง ขณะที่ในสวนของโครงสรางชั้นบนจะมี สํานัก
บริหารมหานครลอนดอน (Greater London Authority - GLA) ซึ่งจะมีพื้นที่การบริหารครอบคลุม
มหานครลอนดอนทัง้ หมด
(1) สวนทีเ่ ปนโครงสรางสองชัน้
(1.1) การปกครองทองถิน่ ในเขตนอกมหานคร
สวนที่เปนโครงสรางสองชั้นนี้ไดแก สภาเขต (County Councils) ซึ่งถือเปนโครงสรางชั้น
บน (upper tier) ในปจจุบันมีอยูทั้งสิ้น 34 หนวย และในแตละเขต (County) จะประกอบไปดวย
สภาแขวง (District Councils) ซึ่งถือเปนโครงสรางชั้นลาง (lower tier) ในปจจุบันโครงสรางใน
สวนนี้มี อยูทั้ง สิ้น 238 หนวย และอาจถือเปนโครงสรางพื้นฐานของการปกครองทองถิ่นของ
อังกฤษ การจัดโครงสรางแบบสองชัน้ นีเ้ ปนผลมาจากการปฏิรปู ในป ค.ศ.1972 - 1974
การจัดโครงสรางแบบสองชั้นดังกลาวอยูบนฐานความคิดที่วา หนวยการปกครองทองถิ่นที่
อยูในโครงสรางชั้นลางจะมีความใกลชิดกับประชาชน คอยดูแลใหบริการในกิจการขนาดเล็กและ
สามารถจํากัดพื้นที่บริการเฉพาะชุมชนของตน และที่สําคัญจะทําหนาที่เปนตัวแทนและสะทอน
ความต อ งการของชุ ม ชนตามแนวคิ ด ทางการเมื อ งแบบประชาธิ ป ไตยได อ ย า งแท จ ริ ง ขณะที่
โครงสร า งชั้ น บนเกิ ดขึ้ น จากเหตุ ผ ลทางการบริ ห ารจัด การ โดยรั บ หน า ที่จัด การและให บ ริ ก าร
สาธารณะขนาดใหญ ที่ ต อ งอาศั ย ทรั พ ยากรและศั ก ยภาพที่ ค อ นข า งสู ง และครอบคลุ ม พื้ น ที่
ใหบริการหลากหลายชุมชน9
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(1.2) การปกครองทองถิ่นในเขตมหานครลอนดอน
อาจกลาวไดวา การปกครองทองถิ่นในเขตมหานครลอนดอนนั้นเปนพื้นที่ที่มีพลวัตและ
การปรับโครงสรางภายในมากที่สุด โดยในอดีตนั้นการปกครองในเขตนี้ก็เคยมีโครงสรางแบบสอง
ชั้นมากอน กลาวคือมี สภาเขตแหงลอนดอน (London Borough Councils) เปนโครงสรางชั้นลาง
และมี สภาแหงมหานครลอนดอน (Greater London Council) เปนโครงสรางชั้นบน แตตอมา
รัฐบาลของพรรคอนุรกั ษนยิ ม (Conservative Party) ก็ไดยุบโครงสรางชั้นบนไปในป ค.ศ.1986
อย า งไรก็ ดี ในป จ จุ บั น การปกครองในเขตมหานครลอนดอนก็ ไ ด ก ลั บ มาใช ร ะบบ
โครงสรางแบบสองชั้นอีกครั้ งหนึ่ ง กลาวคือ ในส วนโครงสร างชั้ นลางจะมีหนวยการปกครอง
ทองถิ่นที่เรียกวา สภาเขตแหงลอนดอน (London Borough Councils) จํานวน 32 แหงและ สหการ
นครลอนดอน (The Corporation of the City of London) รวมจํานวนทั้งสิ้น 33 แหง ขณะที่ในสวน
โครงสรางชัน้ บนจะมีหนวยการปกครองทองถิน่ ทีเ่ รียกวา สํานักบริหารมหานครลอนดอน (Greater
London Authority - GLA) อีก 1 แหง ซึ่งถือไดวาเปนโครงสรางใหมที่เพิ่งเกิดขึ้นจากนโยบายของ
พรรคแรงงานเพื่อทําหนาที่ในเชิงการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและ
สั ง คม โดยที่ แตเดิ มมิไ ด มี ส ถานะเป นหน วยการปกครองทองถิ่ น เพราะมี ลั ก ษณะเป น แต เ พี ย ง
คณะกรรมการในเชิงนโยบาย แตผลจากการออกพระราชบัญญัติสํานักบริหารมหานครลอนดอน
ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ.1999 ก็ไดทําใหองคกรดังกลาวมีสถานะเปนหนวยการ
ปกครองทองถิ่นเพราะไดกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา (Assembly) และนายกเทศมนตรี
(Mayor) ที่มาจากการเลือกตั้งทางตรง ตลอดจนไดใหอํานาจหนาที่และอํานาจทางการคลังเพื่อ
ทํางานครอบคลุมพื้ นที่ทั่วทั้งมหานครลอนดอน ซึ่งไดเริ่ม ทํางานอยางเปนทางการภายหลังการ
เลือกตัง้ นายกเทศมนตรีเมือ่ เดือนพฤษภาคม ค.ศ.2000
นอกจากนี้ในสวนของโครงสรางชั้นบนยังมี หนวยงานวิสาหกิจรวม (Joint Authorities) ที่
ปฏิบัติภารกิจเฉพาะดานอีก 4 หนวยงาน ซึ่งมีสถานะคลายคลึงกับหนวยการปกครองทองถิ่นและ
ทํางานครอบคลุมพื้นที่มหานครลอนดอนทั้งหมด โดยจะทํางานภายใตการดูแลและกําหนดเงิน
งบประมาณจากนายกเทศมนตรี แ ห ง มหานครลอนดอน ส ว นการบริ ห ารจะอยู ใ นรู ป ของ
คณะกรรมการจากตัวแทนหลายๆ ฝาย รวมถึงตัวแทนจากหนวยการปกครองทองถิ่นภายในมหา
นครลอนดอน หนวยงานเหลานี้ประกอบไปดวย
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Metropolitan Police Authority
(MPA)
London Fire and Emergency
Planning Authority (LFEPA)
Transport for London (TfL)
London Development Agency
(LDA)

เปนหนวยตํารวจทีด่ แู ลพืน้ ทีภ่ ายในมหานครลอนดอนทัง้ หมด ยกเวนเฉพาะ
ในเขตนครลอนดอน (City of London)
เปนหนวยดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย
จะดูแลระบบการคมนาคมและการขนสงมวลชนในลอนดอนเกือบจะทุกดาน
จะทําหนาทีด่ า นการพัฒนาเศรษฐกิจ และสงเสริมการลงทุน

(2) สวนที่เปนโครงสรางชั้นเดียว
ในปจจุบนั การปกครองทองถิน่ ทีเ่ ปนโครงสรางชัน้ เดียว มีอยู 2 รูปแบบ ดังนี้
(2.1) สภามหานคร (Metropolitan District Councils)10
หนวยการปกครองทองถิ่นในรูปแบบนี้ปจจุบันมีอยูทั้งหมด 36 แหง ซึ่งเปนรูปแบบการ
ปกครองทองถิ่นที่นํามาใชในเขตที่มีความเจริญและมีความหนาแนนของประชากรสูง โดยเขตพื้นที่
ดังกลาวมีอยูดวยกัน 6 เขตและมีจํานวนของหนวยการปกครองทองถิ่นรูปแบบดังกลาว ดังนี้
- เขต West Midlands มีหนวยการปกครองทองถิ่น 7 หนวย
- เขต Merseyside มีหนวยการปกครองทองถิ่น 5 หนวย
- เขต Greater Manchester มีหนวยการปกครองทองถิ่น 10 หนวย
- เขต South Yorkshire มีหนวยการปกครองทองถิ่น 4 หนวย
- เขต West Yorkshire มีหนวยการปกครองทองถิ่น 5 หนวย
- เขต Tyne & Wear มีหนวยการปกครองทองถิ่น 5 หนวย
อยางไรก็ตาม ในอดีตโครงสรางในสวนนี้เคยมีลักษณะเปนโครงสรางสองชั้นมากอน
กล า วคื อ ประกอบไปด ว ยโครงสร า งชั้ น บน ได แ ก สภาเขตมหานคร (Metropolitan County
Councils) และโครงสรางชั้นลางอันไดแก สภามหานคร (Metropolitan District Councils) แตทั้งนี้
รั ฐ บาลในสมั ย ของนางมาร ก าเร็ ต แธชเชอร ได ป ระกาศยุ บ โครงสร า งชั้ น บนคงเหลื อ ไว แ ต
โครงสรางชั้นลาง ในป ค.ศ.1986 โดยอางเหตุผลที่สําคัญวาการมีโครงสรางแบบสองชั้นนี้ทําให
ประชาชนมีความ สับสนในแงของความรับผิดชอบของทองถิ่น การทําใหโครงสรางเปนชั้นเดียวนี้
จะทําใหประชาชนมีความเขาใจในการจัดการปกครองทองถิ่นมากขึ้น อันเปนสวนหนึ่งในการ
สงเสริมประชาธิปไตยในทองถิ่น อีกทั้งโครงสรางชั้นบนที่ถูกยุบไปนั้นก็มีอํานาจหนาที่ที่จํากัดอยู
แลวเนื่องจากสภาแขวงในเขตมหานครมีการเติบโตและขยายบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
(2.2) สภาเอกรูป (Unitary Authority)
การปกครองทองถิ่นภายใตรูปแบบนี้เปนโครงสรางใหมลาสุดที่เริ่มนํามาใชและทยอย
จัดตั้งขึ้นในระหวางป ค.ศ.1995 - 1998 โดยเปนหนวยการปกครองทองถิ่นที่เกิดจากการยุบรวม
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(amalgamation) เอาหนวยการปกครองทองถิ่นขนาดเล็กซึ่งไดแกสภาแขวงเขาไวดวยกัน ปจจุบันมี
หนวยการปกครองในรูปแบบนี้ท้ังสิ้น 46 หนวย การจัดตั้งสภาเอกรูปนี้เปนไปตามเจตนารมณ
ดัง้ เดิมของพรรคอนุรกั ษนยิ ม โดยในตอนแรกพรรคอนุรักษนิยมตองการใหมีโครงสรางชั้นเดียวทั่ว
ทั้งประเทศ แตทวาประชาชนแสดงความไมเห็นดวยจึงทําใหรัฐบาลจัดตั้งสภาเอกรูปไดเพียง 46
แหง เหตุผลที่สําคัญที่รัฐบาลอนุรักษนิยมกลาวอางในการปรับเปลี่ยนโครงสรางในครั้งนี้ก็คือการ
กลาววาโครงสรางชัน้ เดียวนี้ จะเปนการเพิม่ ความสามารถในการตรวจสอบของประชาชน
4.1.2.2 การปกครองทองถิ่นในเวลส
ระบบการปกครองทองถิ่นของเวลสในสมัยปจจุบันจะแตกตางจากในอังกฤษที่มีโครงสราง
ในแบบผสมผสาน โดยในเวลสโครงสรางการปกครองทองถิ่นมีความชัดเจนมากกวา กลาวคือ
เลื อ กที่ จ ะใช โ ครงสร างแบบชั้ น เดี ย วครอบคลุม พื้ น ที่ ทั้ ง หมดและมี รูปแบบหน ว ยการปกครอง
ทองถิ่นที่เรียกวา สภาเอกรูป (Unitary Authority) เชนเดียวกันกับในอังกฤษ ซึ่งในปจจุบันมีอยู
ทั้งหมด 22 แหง การจัดโครงสรางและรูปแบบในลักษณะนี้เปนผลมาจากการปฏิรูปในยุคทศวรรษ
ที่ 1990 (พรอมๆกันกับที่เกิดในอังกฤษ) ผานการออกกฎหมายที่เรียกวา "พระราชบัญญัติการ
ปกครองทองถิ่น (เวลส) ค.ศ.1994" หรือ "Local Government (Wales) Act 1994" โดยโครงสราง
และหนวยการปกครองรูปแบบใหมนม้ี าเกิดขึน้ จริงและเริม่ ทํางานเมือ่ วันที่ 1 เมษายน ค.ศ.1996
4.1.2.3 การปกครองทองถิ่นในสกอตแลนด
ระบบการปกครองทองถิ่นในสกอตแลนดก็ไดเกิดการปฏิรูปในเวลาพรอมๆกับที่เกิดขึ้นใน
เวลส อี กทั้ งยั งมี รูป แบบและโครงสร างที่ค ลา ยคลึง กัน กลา วคื อ จากการออกพระราชบัญญั ติที่
เรียกวา "พระราชบัญญัติการปกครองทองถิ่น (สกอตแลนด) ค.ศ.1994" หรือ "Local Government
(Scotland) Act 1994" เปนผลใหมีการยุบรวมหนวยการปกครองทองถิ่นและยกเลิกโครงสรางแบบ
สองชั้นมาเปนระบบการปกครองทองถิ่นในแบบชั้นเดียวและมีหนวยการปกครองทองถิ่นที่เรียกวา
สภาเอกรูป (Unitary Authority) ซึ่งปจจุบันมีอยูทั้งหมด 32 แหง
4.1.2.4 การปกครองทองถิ่นในไอรแลนดเหนือ
การปกครองทองถิ่นในไอรแลนดเหนือดูจะมีบทบาทและความสําคัญนอยกวาสวนอื่นๆ
ในสหราชอาณาจักร อีกทั้งการจัดโครงสราง รูปแบบ การกําหนดเขตพื้นที่และอํานาจหนาที่ของ
หนวยการปกครองทองถิ่นก็อยูภายใตบริบทของความขัดแยงทางการเมืองภายใน11 ดังนั้น ภายใต
ความเคลื่อนไหวเพื่อปรับโครงสรางการปกครองทองถิ่นในสวนอื่นๆ ของสหราชอาณาจักร การ
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ปกครองทองถิ่นในไอรแลนดเหนือจึงเปนเพียงสวนเดียวที่มีการปรับตัวนอยมาก โดยในปจจุบัน
โครงสรางของระบบการปกครองทองถิ่นจะเปนแบบชั้นเดียว และมีรูปแบบเดียวที่เรียกวา สภา
แขวง (District Councils) ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 26 หนวย

4.1.3 โครงสรางภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การจัดโครงสรางภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น (Internal Structure) ของอังกฤษถือ
ไดวาเปนอีกเรื่องหนึ่งที่กําลัง อยูในภาวะแหงการเปลี่ยนแปลง เพราะแตเดิ มจะไมมีก ารแยกกั น
ทํางานระหวางฝายบริหารและฝายสภา แตจะยึดถือจารีตทางการปกครองที่วา สภานั้นมีความสําคัญ
สูงสุดและมีความสามารถในทุกทาง (omnipotent) ดังนั้นสภาทองถิ่นจึงตองทําหนาที่ทั้งสองไป
พรอมๆ กัน อยางไรก็ดี การณดังกลาวก็ไดเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการผานกฎหมายพระราชบัญญัติ
การปกครองท องถิ่น ค.ศ. 2000 เพื่อปรับโครงสรางภายในของหนวยการปกครองทองถิ่นไปสู
รูปแบบใหมๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งความพยายามที่จะสรางความชัดเจนใหกับฝายบริหารโดยนําเอา
โครงสรางการบริหารในรูปแบบนายกเทศมนตรีมาปรับใช ขณะเดียวกันในฝายสภาเองก็ไดมีการ
จัดตั้งองคกรของสภารูปแบบใหมๆ เพื่อทําหนาที่ติดตามตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารตาม
โครงสรางใหมดวย ทําใหปจจุบันนี้ เราจึงสามารถแยกพิจารณาโครงสรางภายในตามลักษณะการ
ทําหนาทีไ่ ดออกเปน 2 สวน คือ ฝายบริหาร และฝายสภา ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
4.1.3.1 ฝายบริหาร
โครงสรางทางการบริหารในระบบการปกครองทองถิ่นของประเทศอังกฤษนั้น แตเดิมจะมี
เพียงรูป แบบเดี ยวอั นถือไดวาเปนมรดกทางวัฒนธรรมและเปนลักษณะเดนในทางการบริหาร
ปกครองของอังกฤษมาชานาน นั่นคือรูปแบบการบริหารที่เรียกวา “คณะกรรมการ” (committee
form) โดยประชาชนจะเปนผูเลือกสมาชิกสภาทองถิ่น (councilor) โดยตรง เมื่อสมาชิกสภาทองถิ่น
เหลานี้ไดรับการเลือกตั้งเขามาแลวก็จะมีการแบงเปนคณะกรรมการฝายตางๆ อาทิ ฝายการศึกษา
ฝายสิ่งแวดลอม ฝายสวัสดิการสังคม ฝายการคลัง เปนตน โครงสรางการบริหารแบบนี้จะไมมีการ
แยกเปนฝายสภาและฝายบริหาร คณะกรรมการจะทําหนาที่ทั้งสองอยางไปพรอมๆกัน (การบริหาร
ในรูปแบบนี้มีความคลายคลึงกับสุขาภิบาลของไทย แตกตางตรงที่ของอังกฤษสมาชิกทั้งหมดมา
จากการเลือกตั้ง)
อยางไรก็ดี จารีตทางการบริหารแบบนี้ก็ไดเปลี่ยนแปลงไปเมื่อรัฐบาลตองการปรับระบบ
การบริหารจัดการของทองถิ่นเสียใหมภายใตนโยบาย “การทําใหทันสมัย” (Modernising) โดยมี
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เปาหมายใหการบริหารงานในระดับทองถิ่นมี "ประสิทธิภาพ, โปรงใส และสามารถตรวจสอบได"
(Efficiency, Transparency and Accountability) ทั้งนี้ ในป ค.ศ.1998 รัฐบาลไดออกสมุดปกขาวที่
ชือ่ วา “Modern Local Government: In Touch with the People” เพื่อเสนอทางเลือกใหกับทองถิ่นใน
การปรับโครงสรางการบริหารภายใตรูปแบบเดิมไปสูรูปแบบใหมๆ (New Political Structures)
โดยเปดโอกาสใหทองถิ่นสามารถเลือกไดวาจะใชรูปแบบใด ซึ่งในสมุดปกขาวดังกลาวไดเสนอ
โครงสร า งทางการบริ ห ารใหม ใ ห ท อ งถิ่ น เลื อ กใช ใ น 3 รู ป แบบกว า งๆ ได แ ก (1) รู ป แบบ
นายกเทศมนตรีทางตรงบริหารรวมกับคณะเทศมนตรี (a directly elected mayor with a cabinet), (2)
รูปแบบคณะเทศมนตรีบริหารรวมกับนายกเทศมนตรีทางออม (a cabinet with leader) และ (3)
รูปแบบนายกเทศมนตรีทางตรงบริหารรวมกับผูจัดการสภา (a directly elected mayor and a council
manager)
ที่มาของขอเสนอขางตนเกิดจากนโยบายของรัฐบาลที่ไดใหเหตุผลวา เพื่อใหการทํางาน
ของท อ งถิ่ น หลุ ด พ น ออกจากจารี ต และทั ศ นคติ แ บบเก า ๆ มี ค วามยื ด หยุ น สอดรั บ กั บ ความ
เปลี่ย นแปลงใหม ๆ ภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถ “เข าถึ ง” ตลอดจน
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนในชุมชนไดอยางแทจริง12
ต อ มาข อ เสนอเพื่ อ การปรั บ โครงสร า งการบริ ห ารใหม ก็ ถู ก ผนวกเข า ไว ใ นกฎหมาย
พระราชบัญญัติการปกครองทองถิ่น ค.ศ.2000 (Local Government Act 2000) โดยมีโครงสรางการ
บริหารใหมใหทองถิ่นเลือกทั้งหมด 3 รูปแบบดังที่กลาวในขางตน รวมกับอีกหนึ่งทางเลือกในรูป
แบบเดิมคือระบบคณะกรรมการสําหรับหนวยการปกครองทองถิ่นที่มีขนาดเล็กมากๆ ซึ่งการจะ
เลื อ กใช รู ป แบบใดนั้ น ก็ ใ ห เ ป น อํ า นาจของท อ งถิ่ น ในการจั ด ทํ า ข อ เสนอและทํ า ประชามติ
(Referendum) เพื่อกําหนดรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการบริหารของตน ดังนั้น ภายในระยะเวลา
ไมชาโครงสรางการบริหารงานของหนวยการปกครองทองถิ่นในอังกฤษก็จะอยูในสามรูปแบบ
ดังกลาว ขณะที่ระบบคณะกรรมการเดิมซึ่งถูกใชมานานก็จะคอยๆ หายไป
กลาวโดยภาพรวมแลว โครงสรางใหมที่นํามาใชนี้เปนความพยายามที่จะแยกแยะและสราง
ความชัดเจนระหวางฝายบริหารและฝายสภา โดยที่ฝายบริหาร (ทั้งในรูปของผูบริหารและคณะ
ผูบ ริหาร) ภายใตโครงสรางใหมจะแตกตางจากระบบคณะกรรมการเดิมตรงที่ ฝายบริหารอาจจะมา
จากพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวหรือหลายพรรคก็ได ไมจําเปนตองมีความสมดุลทางการเมือง
ดั ง เช น ในระบบคณะกรรมการ อี ก ทั้ งฝายบริ ห ารยังมี อํานาจในการตั ดสิ นใจในกิ จการที่ อยู ใ น
ขอบเขตอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของตนโดยไมจาํ เปนตองใหสภาเปนผูอ นุมตั ิ
อยางไรก็ดี โครงสรางการบริหารใหมทั้ง 3 รูปแบบดังกลาวเปนแตเพียงกรอบโครงสราง
กวางๆ สวนในเรื่องที่เปนรายละเอียด เชน ขอบเขตอํานาจหนาที่ของฝายบริหาร, การแบงความ
รับผิดชอบระหวางนายกเทศมนตรีกับคณะเทศมนตรี, ที่มาของคณะเทศมนตรี, รูปแบบองคกร
สําหรับตรวจสอบและติดตามการทํางานของฝายบริหาร เหลานี้ลวนอยูในดุลยพินิจของทองถิ่นแต
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ละแหงที่จะกําหนดกันเองผานกระบวนการของการปรึกษาหารือและการทําประชามติภายในชุมชน
ทองถิน่ ของตน13 สําหรับรายละเอียดของโครงสรางการบริหารรูปแบบตางๆ มีดงั ตอไปนี้
(1) รูปแบบนายกเทศมนตรีทางตรงบริหารรวมกับคณะเทศมนตรี (A directly elected
mayor with a cabinet)
โครงสรางการบริหารงานภายใตรูปแบบนี้จะมีนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งทางตรง
ของประชาชนที่ อ ยู ใ นเขตเลื อ กตั้ ง ทั้ ง หมด โดยทํ า งานบริ ห ารร ว มกั บ คณะเทศมนตรี ที่
นายกเทศมนตรีเปนผูเลือกมาจากสมาชิกสภาทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งเทศมนตรีเหลานี้ก็จะ
แบงงานกันทําตามความถนัดเฉพาะดานคลายคลึงกับคณะรัฐมนตรีในรัฐบาล โดยมีนายกเทศมนตรี
ทําหนาที่เปนผูนําทางการเมืองของชุมชน, เสนอนโยบายตอสภาทองถิ่น และผลักดันนโยบายไปยัง
พนักงานทองถิ่นในการนําไปปฏิบัติผานทางคณะเทศมนตรี นอกจากนี้ฝายบริหารและฝายสภายัง
อาจรวมกันแตงตั้งตําแหนงที่เรียกวา "ผูจัดการสภา" (Chief Executive) และ "หัวหนาสํานักงาน
ทองถิ่น" (Chief Officers) เพื่อทําหนาที่คลายกับเปนผูจัดการและเลขานุการของฝายบริหารในการ
ใหการสนับสนุนการทํางานของฝายบริหาร ดูแลกิจการงานประจําวัน ประสานนโยบายของฝาย
บริหารไปสูพนักงานทองถิ่น และคอยประสานงานกับฝายสภา
การบริ ห ารงานภายใต โ ครงสร า งเช น นี้ เ ป น รู ป แบบการบริ ห ารที่ เ รี ย กว า “ระบบ
นายกเทศมนตรีเขมแข็ง” (The Strong Mayor Form) เนื่องจากตัวนายกเทศมนตรีจะมีลักษณะเปน
ผูนําทั้งทางการเมืองและการบริหารเพื่อตอบสนองตอประชาชนภายในทองถิ่นทั้งหมดที่ตนไดรับ
เลือกตัง้ โดยตรง ไมจําเปนตองพึ่งพิงสมาชิกสภาในการบริหารงานมากนัก
(2) รูปแบบคณะเทศมนตรีบริหารรวมกับนายกเทศมนตรีทางออม (A cabinet with a
leader)
โครงสร า งการบริ หารรู ป แบบนี้ มี ค วามคล า ยคลึ ง กั บ การบริ ห ารงานเทศบาลของไทย
กลาวคือ สภาทองถิ่นจะเปนผูเลือกสมาชิกสภาเพื่อทําหนาที่เปนนายกเทศมนตรีซึ่งจะทําหนาที่
บริหารงานรวมกับคณะเทศมนตรี โดยที่เหลาคณะเทศมนตรีจะคัดเลือกจากสมาชิกสภาซึ่งอาจจะ
กระทําการคัดเลือกโดยสภาทองถิน่ หรือโดยตัวนายกเทศมนตรีกไ็ ด (ขึ้นอยูกับแตละทองถิ่นวาจะใช
รูปแบบใด) การบริหารงานในรูปแบบนี้มีความคลายคลึงกับรูปแบบแรกอยางมาก เวนแตเพียงวา
ผูบริหารคือนายกเทศมนตรีจําตองพึ่งพิงการสนับสนุนจากสมาชิกสภามากกวา เนื่องจากอํานาจใน
การคัดเลือกและถอดถอนผูบริหารอยูที่สภา เราจึงอาจเรียกโครงสรางการบริหารงานแบบนี้วาเปน
“ระบบนายกเทศมนตรีออ นแอ” (The Weak Mayor Form)
(3) รูปแบบนายกเทศมนตรีทางตรงบริหารรวมกับผูจดั การสภา (A directly elected mayor
and council manager)
รู ป แบบการบริ ห ารงานในลั ก ษณะนี้ จ ะคล า ยคลึ ง กั บ การบริ ห ารงานของเมื อ งพั ท ยา
กลา วคือ จะมีนายกเทศมนตรี ที่ม าจากการเลือกตั้งทางตรง ทํา หน าที่ เป นผู นํา ทางการเมื องของ
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ทองถิ่น และกําหนดกรอบนโยบายแตเพียงกวางๆ ดังนั้น การแสดงบทบาทของนายกเทศมนตรีจะ
เปนไปในรูปของการใชอิทธิพล ใหการชี้นํา และแสดงภาวะผูนําของทองถิ่นมากกวาการตัดสินใจ
ในกิ จการบริ หารของท องถิ่ น ขณะที่ง านบริ ห ารจริ ง ๆ จะถู ก มอบหมายให กั บ "ผูจั ดการสภา"
(Council Manager หรือ Chief Executive) ซึ่งมีที่มาจากการแตงตั้งโดยสภา ทําหนาที่บริหารกิจการ
ของหนวยการปกครองทองถิ่นและนําเอานโยบายไปปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังอาจมีการแตงตั้งตําแหนง
ที่เรียกวา "หัวหนาสํานักงานทองถิ่น" (Chief Officers) โดยผูจัดการสภาหรือโดยสภาก็ได เพื่อทํา
หนาที่สนับสนุนการทํางานของฝายบริหารและประสานงานกับฝายสภา
(4) โครงสรางการบริหารสําหรับหนวยการปกครองทองถิน่ ขนาดเล็ก
ทางเลือกสุดทายนี้ก็คือ รูปแบบคณะกรรมการเดิมนั่นเอง กลาวคือ เปนการบริหารงานโดย
สภาทองถิ่นผานทางคณะกรรมการซึ่งเปนสมาชิกสภา โดยที่สมาชิกของคณะกรรมการจะตองมี
ความสมดุลทางการเมือง รูปแบบสุดทายนี้อาจจะถือไดวาเปน “ขอยกเวน” สําหรับหนวยการ
ปกครองทองถิ่นในรูปแบบสภาแขวงที่มีขนาดเล็กคือมีประชากรต่ํากวา 85,000 คน ทําใหการนําเอา
โครงสรางใหมมาใชอาจจะไมเหมาะสมและไมกอใหเกิดประโยชนในทางการบริหาร
4.1.3.2 ฝายสภา
จากที่ ก ล า วมา แม วา จะได มี ก ารจั ด ตั้ ง ฝ า ยบริ ห ารเพื่ อ ทํ า งานแยกออกจากสภา แต โดย
หลักการแลวก็ยั งคงถือวา สภาทองถิ่ น (The full council) เปนองค กรหลัก ในการตัดสินใจ
โดยเฉพาะในเรื่องงบประมาณและแผนงานหรือการกําหนดกรอบยุทธศาสตรตางๆ ของทองถิ่น
เชน การงบประมาณและแผนการลงทุน, แผนงานดานหองสมุด, แผนงานดานการพัฒนาการบริการ
, แผนงานดานการดูแลผูเยาว, แผนยุทธศาสตรดานการลดอาชญากรรมและความไรระเบียบของ
ชุมชน, แผนงานดานการพัฒนา, แผนงานดานการพัฒนาการศึกษา เปนตน14 นอกจากนี้สภายังอาจ
ใหการรับรองแผนงานหรือยุทธศาสตรใหมๆ ที่ออกโดยรัฐบาลสวนกลางในการนํามาบังคับใช
ภายในทองถิ่นไดดวย
นอกจากนี้เพื่อใหการทํางานของสภาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สภายังมี
อํานาจจัดตัง้ องคกรในรูปของคณะกรรมการ (committees) เพื่อทําหนาที่เฉพาะตางๆ แทนสภาใหญ
ซึ่งโดยทั่วไปจะมีอยูดวยกัน 3 รูปแบบ ดังตอไปนี้
(1) คณะกรรมการของสภา (Regulatory Committees)
คณะกรรมของสภาก็ คื อ คณะกรรมการที่ เ คยทํ า งานภายใต ร ะบบเดิ ม ซึ่ ง แม ว า จะถู ก
โครงสรางการบริหารใหมเขามาแทนที่ แตสภาอาจจะใหคณะกรรมการดังกลาวทํางานตอไปไดใน
กิจการที่สภามีอํานาจการตัดสินใจในบางสวนหรือตองอาศัยการรวมกันตัดสินใจกับฝายบริหาร
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(quasi - judicial decisions) อันไดแก การวางแผนและการออกใบอนุญาตตางๆ แตการตัดสินใจใดๆ
ของคณะกรรมการนี้ จําตองนําเขาทีป่ ระชุมสภาใหญเพือ่ พิจารณา
(2) คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ (Scrutiny Committees)
คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบนี้ ถือไดวาเปนโครงสรางใหมที่สภาทองถิ่นจะตอง
จั ด ตั้ ง ขึ้ น พร อ มกั บ การปรั บ โครงสร า งการบริ หารรู ป แบบใหม ข องหน ว ยการปกครองท องถิ่ น
สมาชิกของคณะกรรมการนี้จะมาจากการแตงตั้งของสภาโดยคัดเลือกเอาจากสมาชิกสภาที่มิไดอยู
ในคณะผูบริหารทองถิ่น จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการสรางความสมดุลทางการเมือง และคอย
ติดตามตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร รวมถึงมีอํานาจหนาที่กระทําการแทนสภาในกิจการ
ต า งๆ อย า งกว า งขวาง ซึ่ง โดยทั่ วไปอํานาจหน า ที่ ของคณะกรรมการติ ดตามและตรวจสอบ มี
ดังตอไปนี้
- พิจารณาและปรับปรุงนโยบายของสภา
- จัดทําขอเสนอดานนโยบายและงบประมาณตอสภา
- ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการใหบริการ
- พิจารณาการตัดสินใจในกิจการตางๆ ทีฝ่ า ยบริหารเสนอเขามา
- มีอํา นาจในการเรี ย กดู แ ละพิ จ ารณาแนวนโยบายหรือ การตั ด สินใจของฝา ยบริ ห าร
กอนที่จะนําไปปฏิบัติจริง
- พิจารณาและตรวจสอบการทํางานและการใหบริการวาเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
ไวหรือไม
- ติดตามและตรวจสอบองคกรอื่นๆ ที่ทํางานใหบริการสาธารณะอยูในพื้นที่ทองถิ่น
รวมถึงงานดานการสาธารณสุข (Health Services)
สภาของทองถิ่นอาจจัดใหมีคณะกรรมการดังกลาวนี้หลายชุดก็ได โดยจัดแบงใหติดตาม
ตรวจสอบในกิจการเฉพาะตางๆ เชน ดานการศึกษา ดานสิ่งแวดลอม เปนตน หรืออาจจะจัดใหมี
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบในกิจการสาธารณะที่มิไดจัดทําโดยหนวยการปกครองทองถิ่นเอง
ดวยก็ได แตทั้งนี้ จะตองมีคณะกรรมการชุดใหญที่คอยติดตามดูแลกิจการของสภาทั้งหมดอยูหนึ่ง
คณะเสมอ
(3) คณะกรรมการวินัยกลาง (Standards Committees)
ในพระราชบัญญัติการปกครองทองถิ่น ค.ศ.2000 ไดกําหนดกรอบกฎหมายเกี่ยวกับการ
ควบคุ ม สมาชิก สภาท องถิ่ นต า งๆ ทั่วประเทศเพื่ อให สมาชิกเหล านี้มี แนวปฏิบั ติหรือการแสดง
พฤติกรรมที่ถูกตองเหมาะสม โดยมีกรอบในการปฏิบัติที่เหลาสมาชิกสภาทองถิ่นตองปฏิบัติตาม
เรียกวา "วินัยกลาง" (Code of Conduct)15 จากผลบังคับทางกฎหมายทําใหสภาทองถิ่นทุกแหง
จะตองจัดตั้งคณะกรรมการวินัยกลางเพื่อทําหนาที่ดังกลาว โดยสมาชิกของคณะกรรมการอยางนอย
หนึ่งคนตองเปนบุคคลที่ไมเกี่ยวของในทางหนึ่งทางใดกับหนวยการปกครองทองถิ่นแหงนั้นๆ
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คณะกรรมการชุดนี้จะทําหนาที่ใน 3 ลักษณะ ไดแก
- ใหแนวทาง แนะนํา และควบคุมดูแลสมาชิกสภาใหมีการปฏิบัติที่ถูกตองตามวินัย
- รับเรื่องราวรองทุกขอันเกิดแตการประพฤติปฏิบัติที่ไมเหมาะสมของสมาชิกสภา
- เสนอกรอบทางวินัยเพิ่มเติมจากวินัยกลางเพื่อใหสภาพิจารณานํามาบังคับใชภายใน
องคกรปกครองสวนทองถิน่ แหงนัน้ ๆ
โดยคณะกรรมการชุดนี้จะทํางานรวมกับองคกรกลางซึ่งเปนองคกรอิสระ จัดตั้งขึ้นโดย
รัฐสภาเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ.2001 เรียกวา "คณะกรรมการวินัยกลางแหงอังกฤษ" (The Standards
Board for England)16
4.2

องคประกอบของระบบการปกครองทองถิ่น

4.2.1 เกณฑการจัดตั้งและการยกฐานะ
การเกิดขึ้นของหนวยการปกครองทองถิ่นในอังกฤษนั้นก็มีลักษณะเชนเดียวกันกับหลายๆ
ประเทศในยุโรป กลาวคือ เปนผลผลิตทางประวัติศาสตรที่มีพัฒนาการมายาวนาน ดังนั้น การจัดตั้ง
หนวยการปกครองทองถิ่นสมัยใหมก็มักจะอยูบนฐานของการจัดตั้งชุมชนที่มีอยูดั้งเดิมซึ่งอาจสืบ
ยอนไปไดถึงสมัยกลาง (Middle Age) หรือกวานั้น ตัวอยางเชน เขตพื้นที่ปกครองของสงฆเดิมก็
เปนพื้นฐานของหนวยการปกครองในรูปแบบ "Parish", กรณีการออกพระราชบัญญัติหนวยการ
บริหารงานเทศบาล ค.ศ.1835 ที่ไดมีการจัดตั้ง "Municipal Boroughs" ซึ่งมีสมาชิกสภามาจากการ
เลือกตั้งเปนครั้งแรกและถือเปนพื้นฐานของระบบการปกครองทองถิ่นในสมัยปจจุบัน ก็เปนการ
จัดตั้งในเขตชุมชนเมืองที่มีพัฒนาการมาชานาน หรือการออกพระราชบัญญัติการปกครอง ทองถิ่น
ค.ศ.1888 ที่ ไ ด มี ก ารจั ด ตั้ ง "County Councils" จํ า นวน 62 แห ง ก็ วางอยู บ นเขตพื้ นที่ ท าง
ประวัตศิ าสตรเดิมนัน่ คือ "Shire Counties"17
อย า งไรก็ ดี เนื่อ งจากสถานะของหน วยการปกครองท อ งถิ่ น ในอั ง กฤษนั้ น มิ ไ ด มี ก าร
กําหนดหรือใหการรับรองสถานะ ระบุถึงบทบาทอํานาจหนาที่ และวางกรอบความสัมพันธกับ
สวนกลางเอาไวในรัฐธรรมนูญดังเชนหลายๆ ประเทศในยุโรป แตถือวาหนวยการปกครองทองถิ่น
นั้นเปน "ผลผลิตของรัฐสภา" (creatures of Parliament) ดังนั้น การจัดตั้งหรือปรับโครงสรางใดๆ
ในระบบการปกครองทองถิ่นจึงเปนเรื่องของนโยบายจากรัฐบาลสวนกลาง โดยผานการรับรองและ
ใหความเห็นชอบจากรัฐสภา
โดยทั่วไป การจัดตั้ง การยุบเลิก การกํ าหนดเขตพื้นที่ หรือการปรั บโครงสรางใดๆ ใน
ระบบการปกครองทองถิ่นของอังกฤษจะมีกระบวนการที่เปนแบบแผน กลาวคือ เมื่อรัฐบาลเห็น
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ควรที่จะมีการปรับเปลี่ยนใดๆ ในระบบการปกครองทองถิ่น ก็มักจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาชุดหนึ่ง (Commission) เพื่อทําหนาที่ศึกษา ระดมความคิดเห็น สํารวจประชามติ และจัดทํา
รางขอเสนอแนะตอรัฐบาล18 จากนั้นรัฐบาลจะนํามาเปนแนวทางเพื่อจัดทําเปนรางกฎหมายเสนอ
ตอรัฐสภา ตัวอยางเชน ป ค.ศ.1923 รัฐบาลไดจัดตั้ง "คณะกรรมการวาดวยการปกครองทองถิ่น"
(Royal Commission on Local Government) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปญหาการกําหนดเขตพื้นที่ของ
County Borough และการจัดตั้ง County Borough ใหมๆ ซึ่งจากรายงานของคณะกรรมการดังกลาว
ไดนําไปสูการทบทวนและปรับโครงสรางหนวยการปกครองทองถิ่นผานการออกพระราชบัญญัติ
การปกครองทองถิ่นในป ค.ศ.1926 และ ค.ศ.1929

4.2.2 ภารกิจและอํานาจหนาที่
การจัดแบงภารกิจและอํานาจหนาที่ในระบบการปกครองทองถิ่นของสหราชอาณาจักรจะ
อยูภายใตหลักการที่เรียกวา "ultra vires" ซึ่งหมายความวา การดําเนินกิจการตางๆ ของหนวยการ
ปกครองทองถิ่นจะเปนไปไดก็ตอเมื่อไดรับการรับรองโดยกฎหมาย เพราะเปนที่เขาใจโดยทั่วไปวา
อํานาจที่มิไดกําหนดโดยกฎหมายใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนอํานาจของรัฐบาลกลาง
โดยถือวา รัฐสภาไดใหอํานาจตามกฎหมายแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามความจําเปน ทั้งนี้
รัฐสภาสามารถปรับเปลี่ยน แกไข หรือยกเลิกอํานาจของทองถิน่ ไดตามทีเ่ ห็นสมควร19
จากที่กลาวมาขางตน เมือ่ อํานาจหนาทีห่ รือการดําเนินภารกิจใดๆ ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองไดรับการรับรองโดยกฎหมาย ยอมทําใหเขาใจไดวา ภารกิจและอํานาจหนาที่ดังกลาว
จึงกลายเปนหนาที่ที่ "ตอง" จัดทําโดยปริยาย จะละเวนไมดําเนินการไมได และการจัดทําภารกิจก็
จะตองเปนไปภายใตเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด หากทองถิ่นละเลยภารกิจที่ไดรับมอบหมาย กระทํา
การโดยไมตรงตามขอกําหนด หรือดําเนินการโดยขาดประสิท ธิภาพและประสิ ทธิผล รัฐบาลมี
อํานาจที่จะดึงเอาอํานาจหนาที่ดังกลาวกลับคืน (Default Powers) ได โดยอาจจะเขามาจัดทําเองหรือ
ยกใหหนวยการปกครองทองถิ่นอื่นๆ ดําเนินการแทน20
อยางไรก็ดี ในภารกิจบางอยางกฎหมายก็ไดเปดโอกาสใหทองถิ่นสามารถใชดุลยพินิจได
กลาวคือ จะเปนภารกิจที่กฎหมายกําหนดวาทองถิ่นสามารถเขามาจัดทําเพิ่มเติมจากรัฐบาลกลางได
แต ทั้ ง นี้ ก็ ใ ห ท อ งถิ่ น สามารถตั ด สิ น ใจได เ องว า จะกํ า หนดขอบเขตและวิ ธี ดํ า เนิ น การอย า งไร
โดยเฉพาะหากต อ งเป น ภาระทางการเงิ น การคลั ง แก ท อ งถิ่ น เนื่องจากทางรั ฐสภามิ ไ ด จัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมให ซึ่งในเรื่องนี้ทองถิ่นหลายๆ แหงตางเรียกรองอํานาจในการใชดุลยพินิจมาก
ขึ้นหากรัฐสภาออกกฎหมายที่สงผลตอการทํางานของตน ทั้งนี้ เปนผลจากขอจํากัดทางการเงินทํา
ใหทองถิ่นไมตองการใหรัฐสภาออกกฎหมายบังคับใหทองถิ่นปฏิบัติหนาที่โดยปราศจากความ

ประเทศสหราชอาณาจักร 124
พรอมทางงบประมาณ ดังนั้น อํานาจในการใชดุลยพินิจจึงเปนวิธีการหนึ่งในการเปดโอกาสให
ทองถิ่นสามารถลดทอนหรือยกเลิกการใหบริการบางอยางที่เกินศักยภาพของตน โดยที่ไมตองถูก
ลงโทษเนื่องจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย
จากที่กลาวมาในขางตน หนวยการปกครองทองถิ่นจึงไดเสนอทางออกตอประเด็นดังกลาว
ผานสมาคมการปกครองทองถิ่น (Local Government Association - LGA) เพื่อแกปญหาความไม
พรอมและยกระดับการใหบริการของหนวยการปกครองทองถิ่น21 ซึ่งมีลักษณะเปนกลไกในการ
เจรจาตอรองระหวางหนวยการปกครองทองถิ่นแหงหนึ่งๆ กับรัฐบาลในการใหบริการสาธารณะ
เพือ่ สรางขอตกลงรวมกันวา หนวยการปกครองทองถิ่นจะตองใหคํามั่นตอการพัฒนาและยกระดับ
การใหบริการ ขณะที่ฝายรัฐบาลก็ตองใหคํามั่นในการสนับสนุนและใหรางวัลตอบแทนตอทองถิ่น
หากดําเนินการสําเร็จ โดยในเบื้องตนรัฐบาลไดทดลองเปนโครงการนํารองในหนวยการปกครอง
ทองถิ่น 20 แหงระหวางป ค.ศ.2000 - 01 ตอมาในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.2001 รัฐบาลจึงไดรับเอา
กลไกใหมนี้มาใชอยางเปนทางการ ภายใตกรอบนโยบายที่เรียกวา "ขอตกลงวาดวยการใหบริการ
สาธารณะในทองถิ่น: ความทาทายครั้งใหม" ("Local Public Service Agreements: New
Challenges")22 อันเปนชองทางใหมสําหรับหนวยการปกครองทองถิ่นเฉพาะแหงในการเขามาทํา
ความตกลงกับรัฐบาลในการยกระดับการใหบริการโดยมีหลักประกันวาจะตองไดรับการสนับสนุน
จากรัฐบาล23
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการปกครองทองถิ่น ค.ศ.2000 ยังไดระบุถึงอํานาจหนาที่ใหมๆ
ที่เปดโอกาสใหทองถิ่นสามารถดําเนินการใดๆ ก็ตามที่เปนการสงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิต
ภายในชุ ม ชนของตนทั้ ง ทางด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล อ ม ในเดือนมีนาคม ค.ศ.2001
รัฐบาลก็ไดดําเนินการสงเสริมแนวทางการใชอํานาจใหมดังกลาวโดยการออกเอกสารเพื่อกําหนด
แนวปฏิบัติใหมในการใหบริการ (guidance)24 กรอบอํานาจใหมนี้มีเปาหมายเพื่อสรางความยืดหยุน
และความเปนอิสระในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น โดยการรวบรวมเอากิจการ
หลายๆ ดานเขามาดําเนินการภายใตแผนงานอันเดียวกันในลักษณะที่เปน "แผนยุทธศาสตรชุมชน"
(Community Strategy) และเพื่อการณนี้ก็ไดมีการยกเลิกขอจํากัดทางกฎหมายในหลายๆ ดานเพื่อให
ทองถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยเฉพาะในดานของวิธีการในการดําเนินการตามเปาหมายที่ไดวางเอาไว
เชน มีอิสระในการใชจายเงินงบประมาณมากขึ้น, การเปดโอกาสใหทองถิ่นเลือกใชรูปแบบใหมๆ
ในการสงมอบบริการสาธารณะ, การเปดชองทางใหทองถิ่นทํ างานรวมกั บองคกรอื่ นๆ ในการ
รวมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน เปนตน กลาวโดยรวมแลว กรอบอํานาจใหมนี้มีจุดเดนคือ
เป นการเป ดโอกาสให ท อ งถิ่ น สามารถใช ท รั พ ยากรของตนได อ ย า งเต็ ม ที่ ใ นการส ง เสริ ม และ
ยกระดับ คุ ณ ภาพชี วิตของชุ มชนผ านการทํางานร ว มกั บองคกรอื่ นๆ ที่ทํางานอยูในทองถิ่ น ทั้ ง
หนวยงานของรัฐบาล บริษัทเอกชน องคกรอาสาสมัคร หรือแมแตตัวบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
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ทํ า งานภายใต รูป แบบที่ เ รี ย กว า "หุ นส วน/พั นธมิ ตร" (partnership model) ทั้ ง นี้ หน วยการ
ปกครองทองถิ่นจะแสดงบทบาทเปนผูนําและผูสนับสนุนแผนยุทธศาสตรดังกลาว
4.2.2.1 ขอบขายภารกิจหนาที่
ในสวนนี้จะไดแสดงถึงขอบขายภารกิจหนาที่ของหนวยการปกครองทองถิ่นประเภทตางๆ
โดยสังเขป กลาวคือ ในตารางที่ 4.1 จะแสดงถึงการจัดแบงภารกิจหนาที่ระหวางหนวยการปกครอง
ทองถิน่ ทุกประเภทยกเวนสํานักบริหารมหานครลอนดอน (GLA) ซึง่ จะยกไปแสดงไวในตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.1

การจัดแบงภารกิจหนาที่ระหวางหนวยการปกครองทองถิ่น
เขตมหานครและลอนดอน

ภารกิจหนาที่
การศึกษา
การเคหะ
การพัฒนาชุมชนตาม
แผนการลงทุน
แผนยุทธศาสตร
แผนคมนาคมขนสง
การขนสงมวลชน
ทางหลวง
ดับเพลิงและบรรเทา
สาธารณะภัย
บริการสังคม
หองสมุด
การพักผอนและ
นันทนาการ
การจัดเก็บขยะ
การกําจัดขยะ
คุณภาพสิง่ แวดลอม
การจัดเก็บรายได

หนวย
วิสาหกิจ
รวม๕

นอกเขตมหานคร

สภามหา
นคร

สภาเขต
แหง
ลอนดอน

√
√

สภาแขวง

สภาเอกรูป

สภาเขต

√
√

√

√

√
√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√
√

√

√
√
√
√

√
√
√
√

√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√
√
√
√

√
√
√
√

√

√
√
√
√

√
√

√

ทีม่ า: สมาคมการปกครองทองถิน่ (Local Government Association - LGA) - http://www.lga.gov.uk/
๕
หนวยวิสาหกิจรวม (Joint Authorities) เปนหนวยงานทีจ่ ัดตั้งขึ้นเพื่อจัดทําภารกิจเฉพาะดานโดยมีพื้นที่การ
ใหบริการครอบคลุมหนวยการปกครองทองถิน่ หลายๆ แหง ซึง่ จะรวมกันบริหารในรูปของคณะกรรมการ
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ตารางที่ 4.2

ภารกิจหนาที่ของสํานักบริหารมหานครลอนดอน (GLA)

ภารกิจหนาที่

ลักษณะงาน
รถไฟใตดนิ , รถประจําทางในลอนดอน, แท็กซี,่ ถนนสายรอง และถนนสายหลัก
(ขณะทีก่ ารดูแลทางหลวง และการควบคุมการจราจรบนทองถนนรอยละ 95 เปน
การคมนาคมขนสง
หนาทีข่ องสภาเขตแหงลอนดอน)
สงเสริมและดึงดูดการลงทุน
การพัฒนาเศรษฐกิจ
จะทํางานรวมกับสภาเขตแหงลอนดอนในเรือ่ งคุณภาพอากาศ, ขยะและของเสีย ฯลฯ
สิ่งแวดลอม
จะวางกรอบแผนยุทธศาสตรที่ครอบคลุมการพัฒนามหานครลอนดอนทั้งหมด
การวางแผน
งานดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัยภายในพื้นมหานครลอนดอนทั้งหมด จะอยูใน
ดับเพลิงและบรรเทาสา
ความดูแลของ "London Fire & Emergency Planning Authority" โดย GLA จะสงคน
ธารณภัย
เขาไปรวมในคณะกรรมการของหนวยงานดังกลาวจํานวน 9 คน
เปนองคกรหลักในการสงเสริมและพัฒนาการทองเทีย่ วภายในมหานครลอนดอน
วัฒนธรรม
มีหนาทีใ่ นการยกระดับและสงเสริมสุขอนามัยของชาวลอนดอน
การสาธารณสุข
ทีม่ า: สมาคมการปกครองทองถิน่ (Local Government Association - LGA) - http://www.lga.gov.uk/

4.2.2.2 การบริหารกิจการสาธารณะในทองถิน่
ในป จจุบั นนี้ การบริหารกิ จการสาธารณะภายในพื้นที่ทองถิ่ น กลา วไดวา หนวยการ
ปกครองทองถิ่นมิใชองคกรเดียวที่มีบทบาทจัดหาและจัดทําภารกิจเพื่อชุมชนของตนอยางเบ็ดเสร็จ
หากแตกิจการสาธารณะในระดับทองถิ่นไดถูกกระจายไปสูองคกรในลักษณะอื่นๆ และผานวิธีการ
บริหารจัดการในรูปแบบใหมๆ เนื่องจากกรอบความคิดในการบริหารจัดการทองถิ่ นไดเปลี่ย น
จุดเนนจากเดิมซึ่งวางบทบาทไปที่หนวยการปกครองทองถิ่นในฐานะองคกรผูใหบริการเกือบจะทุก
อยาง (near-monopolistic council) ไปสูกรอบแนวคิดที่เรียกวา "การบริหารจัดการภายในพื้นที่
ทองถิน่ หรือชุมชน" (local/community governance) ซึ่งมีผลใหกิจการหลายๆ ประเภทที่ทองถิ่นเคย
เปนผูจัดทําและบริหารงานโดยตรง เชน ดานการศึกษา ดานการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย
เหลานี้ไดปรับไปสูวิธีการจัดการในรูปแบบใหม ทองถิ่นจึงถู กผลักดันใหตองปรับบทบาทของ
ตนเอง 25 เนื่ อ งจากหน ว ยการปกครองท อ งถิ่ น มิ ใ ช ห น ว ยทางการบริ ห ารแต เ พี ย งอย า งเดี ย ว
(administrative unit) หากแตยังเปนหนวยทางการเมืองที่ตองดูแลและปกปองผลประโยชนในฐานะ
องคกรตัวแทนของประชาชนภายในทองถิน่ ดวย
การบริหารจัดการกิจการสาธารณะของทองถิ่นจึงคอยๆ เปลี่ยนแปลงจากระบบที่หนวยการ
ปกครองท อ งถิ่ น จั ด ตั้ ง แผนกต า งๆ ขึ้ น มาดู แ ลกิ จ การหนึ่ ง ๆ โดยอาศั ย บุ ค ลากรของตนเอง
(Departmentalism) ไปสู รู ป แบบใหม ๆ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง รู ป แบบ "พั น ธมิ ต ร/หุ น ส ว น"
(partnership model) โดยหนวยการปกครองทองถิ่นจะรวมมือกับองคกรใดองคกรหนึ่งหรือหลายๆ
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องคกรในการรวมกันจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งในรูปแบบของการรวมกันจัดทํา, รวมกันบริหาร
หรือการรวมกันในเชิงงบประมาณ (pool budgeting) ตัวอยางในเรือ่ งนีไ้ ดแก บริการดานสาธารณสุข
(Health Services) ซึ่งปจจุบันเปนการรวมกันดําเนินงานระหวางหนวยงานจากรัฐบาลกลางกับหนวย
การปกครองทองถิ่น และในบางกรณีอาจรวมถึงองคกรประเภทอื่นๆ ในทองถิ่นดวยก็ได โดยถือวา
งานบริการสาธารณสุขนั้นเปนกิจการที่ตองอาศัยความเปนหุนสวนหรือพันธมิตรในการรวมกัน
จัดการ มีการบริหารในลักษณะของคณะกรรมการรวม (Joint Board) ซึ่งจะรวมกันทํางานใน 3
ลั ก ษณะคื อ การจั ด ทํ า แผน, การงบประมาณ และการจั ด การ นอกเหนื อ จากนี้ ท อ งถิ่ น อาจจะ
ดําเนินการสงมอบบริการสาธารณะในรูปแบบอื่นๆ เชน การวาจางบริษัทเอกชนดําเนินการ, การยก
บริการบางอยางใหองคกรอื่นทํา การแทนโดยทองถิ่นเปนผูส นับสนุ นงบประมาณ, การรวมกับ
หนวยการปกครองทองถิ่นอื่นๆ จัดตั้งองคกรความรวมมือเพื่อดูแลบริการสาธารณะเฉพาะดาน
(Joint Authorities) เปนตน

4.2.3 แหลงที่มาแหงรายไดและระบบการคลัง
การคลังในระบบการปกครองทองถิ่นถือเปนเรื่องหนึ่งที่มีความสลับซับซอนและยากตอ
การอธิบาย เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลาโดยขึ้นอยูกับนโยบายของรัฐบาลแตละยุคสมัย
สภาวะทางเศรษฐกิจ และสถานภาพทางการคลังของประเทศ ในปจจุบัน การคลังทองถิ่นถือเปน
เครื่ องมื อ สํา คั ญที่ รัฐ บาลกลางใช ใ นการควบคุ ม กํ าหนดทิศ ทาง และผลัก ดั น นโยบายในระดั บ
ทองถิ่น เนื่ องจากการใชจา ยของหน วยการปกครองทองถิ่น ถือเปนสั ดสวนที่สํ าคัญในระบบ
เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร กลาวคือ ในป ค.ศ.2000 การใชจายของหนวยการปกครองทองถิ่น
ในสิ น ค า และบริ ก าร ณ ราคาตลาด จะอยู ที่ ร อยละ 7.9 ของการใช จา ยภายในประเทศทั้ ง หมด
(Domestic Expenditure)26 และมีสัดสวนการใชจายประมาณรอยละ 25 ของการใชจายในภาค
สาธารณะทั้งหมด (Public Sector Expenditure)27
ระบบการคลังทองถิ่นในอังกฤษจะมีการแยกระบบบัญชีออกเปน 2 หมวดใหญๆ ไดแก
ระบบการคลังเพื่อการลงทุน (Capital Finance System) และระบบการคลังทั่วไป (Current or
Revenue Finance System) โดยจะแยกตามประเภทและแผนการใชจาย และที่มาของรายรับเพื่อ
รองรับการใชจายดังกลาว (ดู ตารางที่ 4.3)
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ตารางที่ 4.3 บัญชีงบประมาณรายจายและรายรับทั้งหมดของหนวยการปกครองทองถิ่นระหวาง
1996/97 ถึง 1999/00
GROSS EXPENDITURE
General fund revenue account:
Employees
Running expenses
Housing revenue account:
Supervision, management, repairs and
other expenditure
External Trading services revenue accounts:
Employees
Running expenses
Parish precepts
External interest payments (all accounts)
Total revenue expenditure

Capital account:
Rate/General Fund services
Housing revenue account
Trading services
Total capital expenditure
Capitalised current expenditure*
Total gross expenditure

GROSS INCOME
General Fund revenue account
Non-domestic rates
Council taxes
Council tax benefit grant
Council tax transitional reduction scheme grant
Revenue support grant to Local Authorities
SSA Reduction grant
Specific and special government grants
Police grant allocated under principal formula
Sales, fees and charges
Other income
Housing revenue account:
Rents (net of rebates)
Government subsidies and grants
Other income
External trading services revenue accounts:
Sales, Fees and charges
Other income
External interest receipts (all accounts)
Total revenue income

1996/97

1997/98

1998/99

1999/00

£ million
30,237
31,208

£ million
31,167
32,250

£ million
32,524
34,872

£ million
35,737
35,172

4,351

4,279

4,356

4,273

300
776
133
3,224
69,012

289
816
144
2,987
70,718

155
626
154
3,168
74,707

127
571
165
3,083
77,801

4,944
1,322
154
6,420

4,589
1,563
146
6,298

4,830
1,660
140
6,630

5,038
1,570
304
6,912

164

193

94

111

75,596

77,209

81,431

84,824

1996/97

1997/98

1998/99

1999/00

12,736
8,574
1,790
2
18,001
220
8,787
3,158
4,875
4,800

12,027
9,265
1,863
15
18,650
123
9,470
3,148
5,473
4,919

12,531
10,384
1,840
11
19,480
102
9,303
3,375
6,159
5,676

13,612
11,338
1,875
19,875
68
9,169
3,505
6,457
6,234

2,823
3,918
358

2,869
3,633
326

3,010
3,371
364

3,044
3,113
353

1,052
272
720
71,028

1,099
237
793
72,896

861
175
990
76,653

846
132
791
79,250
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Capital account:
Government grants
Grants used for debt redemption
Other grants and contributions
Capital receipts
Total capital income

1,388
425
281
2,183
4,277

1,262
426
389
2,349
4,426

1,160
443
485
2,662
4,750

1,161
415
571
3,651

Notional borrowing i.r.o. credit cover for credit arrangements
Increase in borrowing
less increase in investments
net change in capital creditors
Accruals adjustment and balancing item

9
554
(1,279)
24
983

14
52
(1,044)
24
841

12
440
(896)
15
464

26
307
(347)
24
(234)

Total gross income

75,596

77,209

81,431

84,824

5,798

ทีม่ า: ปรับปรุงจาก Department of the Environment, Transport and the Regions, Local Government Financial
Statistics (England) 2001 (2002).
หมายเหตุ: * คือ บัญชีการใชจา ยทีเ่ รียกวา "Capitalised Current Expenditure" นี้ อันที่จริงเปนเงินคาใชจายที่อยูใน
หมวดระบบบัญชีการใชจา ยทัว่ ไป (Revenue Expenditure) ทีท่ อ งถิน่ โยกยายออกมาใชในกิจการทีเ่ ปน
การลงทุน เนือ่ งจากมีเงินเหลือเกินจากการใชจา ยทัว่ ไป ซึง่ การกระทําเชนนีจ้ ะตองไดรบั การอนุญาต
จากรัฐมนตรีผดู แู ลทองถิน่ .

ตารางที่ 4.4

การใชจายของหนวยการปกครองทองถิ่นแยกตามภารกิจ ประจําป 1999/00
Capitalised current
Expenditure*

Capital expenditure

การศึกษา
บริการสังคมสวนบุคคล
ตํารวจ
ดับเพลิง
การขนสง
งานธุรการ
การเคหะ
หองสมุดและหอศิลป
กีฬาและนันทนาการ
สิ่งแวดลอม
บริการอืน่ ๆ

Total gross
Expenditure

Revenue expenditure

£ million

%

£ million

%

£ million

%

£ million

%

1,139
134
270
50
1,086
44
2,406
138
241
1,299
105

16
2
4
1
16
1
35
2
3
19
2

3
5
0
0
1
0
35
0
2
65
0

3
5
0
0
1
0
32
0
2
59
0

24,550
13,572
7,459
1,629
3,780
1,229
11,419
1,383
903
5,733
6,144

32
17
10
2
5
2
15
2
1
7
8

25,692
13,711
7,729
1,679
4,867
1,273
13,860
1,521
1,146
7,097
6,249

31
16
9
2
6
2
16
2
1
8
7

รวม
6,912 100
111 100
77,801
100
84,824 100
ทีม่ า: Department of the Environment, Transport and the Regions, Local Government Financial Statistics
(England) 2001 (2002).
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ตารางที่ 4.5

สัดสวนรายรับของหนวยการปกครองทองถิ่นประจําป 1999/00

ที่มาของรายรับ
รอยละ
รายไดจากการบริการ (Revenue from Services)
19
ภาษีทอ งถิน่ (Council tax )
15
ภาษีธรุ กิจมาตรฐาน (Non-domestic rates)
16
เงินอุดหนุนรายไดทั่วไป (Revenue Support Grant)
23
เงินอุดหนุนอื่นๆ (Hypothecated grants)
21
อื่นๆ
6
รวม
100
ทีม่ า: Department of the Environment, Transport and the Regions, Local Government Financial Statistics
(England) 2001 (2002).

4.2.3.1 ระบบการคลังเพื่อการลงทุน (Capital Finance System)
ระบบบัญชีนี้จะเกี่ยวของกับการใชจายเพื่อการลงทุนหรือเปนโครงการระยะยาว เชน การ
ลงทุนดานสาธารณูปโภค, ถนนหนทาง, การลงทุนในรูปบริษัท เปนตน หลักการใช จายภายใต
ระบบบัญชีนี้สวนใหญจะถูกกําหนดไวในพระราชบัญญัติการปกครองทองถิ่นและการเคหะ ค.ศ.
1989 (Local Government and Housing Act 1989) โดยมุงเนนควบคุมการกูยืม ("credit control")
ของทองถิ่นเปนหลัก
ในภาพรวมแลว เงินงบประมาณในสวนนี้จะแตกตางกันออกไปในระหวางทองถิ่นและแต
ละปงบประมาณ แต โดยทั่วไปถือวาเปนสัดสวนที่นอยเมื่อเที ยบกับ งบประมาณทั่ วไป คื อเพีย ง
ประมาณรอยละ 8 - 9 ของงบประมาณทั้งหมด
ระบบการคลังเพื่อการลงทุนจะเกี่ยวของกับฐานรายรับใน 4 ลักษณะดวยกัน (ซึ่งสามในสี่
ลักษณะแรกมักถูกมองวาเปนเครื่องมือที่รัฐบาลกลางใชในการควบคุมทองถิ่น)28 และเมื่อหนวยการ
ปกครองทองถิ่นตองตั้งประมาณการณการใชจายในงบลงทุน ก็จะวางอยูบนฐานของรายรับทั้งสี่
ประเภท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) การกูยืม (Credit Approval)
ในทุ กป ห น วยการปกครองท องถิ่ นแต ล ะแหงจะไดรับการกําหนดเพดานจํ านวนเงินที่
สามารถกูยืมได (Basic Credit Approval - BCA) โดยกําหนดเปนวงเงินสูงสุด ('maximum sum')
สําหรับทองถิ่นแตละแหงที่สามารถกูยืมไปใชในโครงการลงทุนตางๆ โดยทองถิ่นบางแหงอาจจะ
ไดรับเงินกูยืมเพิ่มเติมได (Supplementary Credit Approval - SCA) ในโครงการที่ถูกริเริ่มและเปน
นโยบายที่รัฐบาลกลางพยายามผลักดัน เชน ศาลแขวง, การเคหะในชนบท, โครงการสําหรับบุคคล
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ไรทอ่ี ยูอ าศัย เปนตน ซึ่งเงินจากการกูยืมนี้ถือมีสัดสวนถึงกวาครึ่งของการใชจายเพื่อการลงทุน โดย
มีแหลงกูยืมที่สําคัญคือ Public Works Loan Board (PWLB)
(2) รายไดจากการขายสินทรัพยในโครงการลงทุนตางๆ (Capital Receipts)
ทองถิ่นอาจเพิ่มเติมงบลงทุนของตนโดยอาศัยรายไดจากการลงทุนและขายสินทรัพย เชน
ที่ดิน, อาคารและที่พักอาศัย เปนตน แตรัฐบาลกลางไดจํากัดวงเงินที่ทองถิ่นสามารถนําเอาไปใชได
กลาวคือ รอยละ 25 ของรายไดจากการขายทรัพยสินประเภทที่พักอาศัย และรอยละ 50 ของรายได
จากการขายทรัพยสินอื่นๆ ซึ่งเปนนโยบายของพรรคอนุรักษนิยมที่ตองการสรางวินัยทางการคลัง
ใหกับทองถิ่นโดยใหเอารายไดสวนที่เหลือไปใชคืนเงินกูยืมตางๆ อยางไรก็ดี การใชเงินสวนนี้ก็
ไดรบั การผอนปรนและยืดหยุน มากขึน้ ในยุคของรัฐบาลพรรคแรงงาน
(3) เงินอุดหนุนเพือ่ การลงทุน (Capital Grants)
เงินอุดหนุนนี้มีลักษณะเปนเงินอุดหนุนเฉพาะทาง มีการกําหนดเงื่อนไข และมักจะเนนไป
ที่ โ ครงการพั ฒ นาในเขตเมื อ งใหญ ต า งๆ เพื่ อ ยกระดั บ และพั ฒนาศั ก ยภาพทางเศรษฐกิ จ เช น
โครงการพัฒนาเขตเมืองชัน้ ในของรัฐบาล, กองทุนเพื่อการพัฒนาภูมิภาคของสหภาพยุโรป เปนตน
แตก็มี ขอจํ ากัดที่สํา คัญคื อ จํ านวนเงินที่ทองถิ่นไดรับจากเงิ นอุดหนุนนี้ จะถู กนํา ไปหั กออกจาก
สัดสวนที่ทองถิ่นสามารถกูยืมได
(4) การใชเงินจากบัญชีรายรับทั่วไป (Current/Revenue Income)
การใชจายเพื่อการลงทุนที่ทองถิ่นมีอิสระและไมถูกควบคุมจากรัฐบาลกลาง ก็คือ การใช
จายจากเงินรายไดของตนเอง เชน ภาษีทองถิ่น, คาธรรมเนียม เปนตน อยางไรก็ดี การนําเอาเงินจาก
ระบบบัญชีรายรับทั่วไปมาใชเพื่อการลงทุน (Capitalised Current Expenditure) เริ่มมีขอจํากัดมาก
ขึ้น เมื่อรัฐบาลไดริเริ่มจํากัดวงเงินงบประมาณรายจายของทองถิ่น (Rate Capping) ในรายที่เห็นวามี
การขึน้ อัตราภาษีทอ งถิน่ เพือ่ เพิม่ วงเงินงบประมาณอยางเกินขนาด
4.2.3.2 ระบบการคลังทั่วไป (Current/Revenue Finance System)
ระบบการคลังทั่วไป ถือเปนระบบบัญชีที่สะทอนสถานภาพทางการคลังของทองถิ่นโดย
แทจริง เพราะจะเกี่ยวของกับการใชจายในกิจการบริการสาธารณะโดยทั่วไปและงบรายจายประจํา
ตางๆ (day-to-day services) มีสัดสวนกวารอยละ 90 ของการใชจายทั้งหมด โดยกวารอยละ 30 เปน
การใชจายดานการศึกษา (ดู ตารางที่ 4.4) ซึ่งถือเปนกิจการที่มีการใชจายมากที่สุดและประมาณรอย
ละ 60 ของงบประมาณดานการศึกษาจะหมดไปกับเงินเดือนคาจางของครูอาจารย
สวนการใชจายในกิจการบางอยาง เชน ตํารวจ, ดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย, การขนสง
มวลชนภายในเมืองใหญ เหลานี้มักจะมีหนวยงานวิสาหกิจรวม (Joint Authorities) คอยจัดทํา
บริการแทน ซึ่งจะคิดคาบริการ (levies/precepts) จากหนวยปกครองทองถิ่นผูรับบริการเพื่อใชเปน
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งบดําเนินการ29 ทองถิ่นจึงตองบวกคาบริการนี้เขาไวในภาษีที่จะตองจัดเก็บจากประชาชนในชุมชน
เปนการทดแทน
สํ า หรั บ รายได เ พื่ อ ใช ใ นการดํ า เนิ น กิ จ การของท อ งถิ่ น จะมี แ หล ง ที่ ม า 4 ด า นใหญ ๆ
เชนเดียวกันกับบัญชีงบประมาณเพื่อการลงทุน ไดแก
(1) คาใชบริการและคาธรรมเนียม (Charges and Fees)
รายไดสวนนี้ทองถิ่นจะเรียกเก็บจากการใชบริการบางอยาง เชน การขนสงมวลชน, ที่จอด
รถ, คาอาหารของนักเรียน เปนตน สวนการเรียกเก็บจากบริการชนิดใดและอัตราเทาไหรใหเปน
อํานาจของทองถิน่ แตละแหง เนื่องจากพระราชบัญญัติการปกครองทองถิ่นและการเคหะ ค.ศ.1989
ได ใ ห อํ า นาจท อ งถิ่ น สามารถเรี ย กเก็ บ ค า ใช บ ริ ก ารและค า ธรรมเนี ย มต า งๆ ได ใ นกิ จ การที่
เห็นสมควร ยกเวนเฉพาะดานการศึกษา, ตํารวจและการดับเพลิง, การเลือกตั้ง, และการยืมหนังสือ
จากหองสมุด แตโดยมากการเรียกเก็บรายไดสวนนี้จะขึ้นอยูกับปจจัยดานการตลาดและการยอมรับ
ของชุมชนเปนหลัก
(2) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (Government Grants)
เงินอุ ดหนุ นถือเปนแหล งรายรั บที่ สํ าคัญและมีบทบาทอยางสูง ต อการบริหารปกครอง
ทองถิ่นของอังกฤษ เนื่องจากเงินสวนนี้มีสัดสวนสูงถึงประมาณกึ่งหนึ่งของรายรับทองถิ่นทั้งหมด
และเปนเครื่องมือสําคัญที่รัฐบาลกลางใชในการควบคุม ประกันมาตรฐานการบริการสาธารณะขั้น
ต่าํ และผลักดันนโยบายตางๆ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลแยกออกเปน 2 ประเภท ไดแก เงินอุดหนุนทั่วไป (general grants)
และเงินอุดหนุนเฉพาะ (specific grants) ในอังกฤษเงินอุดหนุนที่มีบทบาทสูงไดแกเงินอุดหนุน
ทั่วไปที่เรียกวา "เงินอุดหนุนรายไดทั่วไป" (Revenue Support Grant - RSG) ซึ่งมีสัดสวนประมาณ
หนึ่งในสี่ของรายรับทั้งหมด โดยในแตละปรัฐบาลจะกําหนดวาระบบการปกครองทองถิ่นทั้งหมด
ควรจะมีการใชจายในวงเงินเทาไหร (Total Standard Spending - TSS) จากนั้นก็จะประเมินหนวย
การปกครองทองถิ่นแตละแหงวาควรมีสัดสวนการใชจายทั้งหมดเทาไหร (Standard Spending
Assessment - SSA) โดยใชฐานการคํานวณจากดัชนีชี้วัดตางๆ เชน จํานวนผูอยูอาศัย, จํานวน
ผูสูงอายุ, จํานวนโรงเรียน เปนตน จากนั้นก็จะนําจํานวนเงินที่คํานวณได (SSA) มาหักลบออกจาก
รายไดที่ทองถิ่นคาดวาจะไดรับสองสวน คือ จํานวนภาษีทองถิ่นที่จําเปนตองใชตามคามาตรฐาน
ของรัฐบาล (Council Tax at Standard Spending - CTSS) และภาษีธุรกิจมาตรฐานที่จะไดรับการ
จัดสรรจากรัฐบาล (National Non-Domestic Rate - NNDR) เงินสวนที่เหลือก็คือจํานวนเงินอุดหนุน
รายไดทั่วไปที่ทองถิ่นจะไดรับ
RSG = SSA - (CTSS+NNDR)
อยางไรก็ดี ทองถิ่นเปนจํานวนมากไมเห็นดวยและทักทวงการคํานวณดังกลาวของรัฐบาล
เพราะมองวาการคํานวณดังกลาวกระทําโดยเจาหนาที่ของรัฐบาลกลางซึ่งไมมีความรูความเขาใจ
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เกี่ยวกับทองถิ่นแตละแหงอยางเพียงพอ อีกทั้งดัชนีชี้วัดตางๆ ที่ใชก็มิไดสอดคลองกับสภาพความ
เปนจริงและปญหาทีท่ อ งถิน่ บางแหงเผชิญอยู ตอมารัฐบาลก็ไดพยายามแกปญหานี้โดยออกสมุดปก
เขียวที่ชื่อวา "Modernising Local Government Finance: A Green Paper" เพื่อหารือเกี่ยวกับปญหา
ตางๆ ทางการคลังของทองถิ่น และแสวงหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนระบบการคลังให "ทันสมัย"
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องเงินอุดหนุนรายไดทั่วไปที่พยายามหาฐานการคํานวณที่เปนธรรมและ
สอดคลองกับความจําเปนของแตละทองถิ่นมากขึ้น30
เงินอุดหนุนในอีกลักษณะหนึ่งคือ เงินอุดหนุนเฉพาะ จะมีอยูดวยกัน 2 ลักษณะใหญๆ คือ
(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจการ ไดแก เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหทองถิ่นใชจายในกิจการเฉพาะ
ดาน เชน เงินอุดหนุนกิจการตํารวจ (Police Grant) ซึ่งจะมีหลักการคํานวณวงเงินโดยเฉพาะ หรือ
เปนเงินอุดหนุนในกิจการตางๆ ที่รัฐบาลใหความสนับสนุนผานกระทรวงตางๆ เชน ดานการศึกษา,
การเคหะ, การบริก ารสัง คม เป นต น (2) เงินอุดหนุ นพิเศษและเงิ นทดแทน เงินอุ ดหนุนสวนนี้
โดยมากจะใช เ พื่ อผลทางด า นนโยบายการคลั ง และสร า งความเป น ธรรมในสั ง คม ดั ง เช น เงิ น
อุ ด หนุ น ค า บริ ก ารภายในชุ ม ชน (Community Charge Grant) ซึ่ง ริ เริ่ม ในป 1991/92 โดย
กระทรวงการคลังเพื่อลดความจําเปนในการขึ้นค าบริก ารของทองถิ่นที่เรีย กเก็ บจากประชาชน
โดยเฉพาะในทองถิ่นที่ป ระชากรมีรายไดนอย นอกจากนี้ยังมี เงินอุดหนุนในลักษณะของ "เงิ น
ทดแทน" (benefit) จาก รั ฐ บาลกลางเพื่ อ ลดภาระค า ใช จา ยบางส ว นให กั บ ท อ งถิ่ น บางแห ง
โดยเฉพาะในดานสวัสดิการสังคม เพื่อทองถิ่นไมจําเปนตองขึ้นภาษี เชน Council Tax Benefit ซึ่ง
ริเริม่ ในป ค.ศ.1993
(3) ภาษีธุรกิจมาตรฐาน (National Non-Domestic Rate/Uniform Business Rate)
ภาษีสวนนี้เปนการเรียกเก็บจากผูประกอบธุรกิจอยูในทองถิ่นและถือเปนรายไดที่สําคัญอีก
แหลงหนึ่งของทองถิ่น แตเดิมการกําหนดอัตราภาษีดังกลาวนี้จะแตกตางกันไปในแตละทองถิ่น
เพราะถือวาเปนภาษีทองถิ่น (local tax) ประเภทหนึ่ง ตอมารัฐบาลไดทําการปฏิรูปภาษีสวนนี้ใหม
โดยกําหนดเปนอัตราภาษีกลางเพื่อใชทั้งประเทศ ซึ่งริเริ่มนํามาใชเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ.1990 ภาษี
สวนนี้แมจะจัดเก็บโดยทองถิ่น แตทองถิ่นทุกแหงจะตองสงเขาสวนกลางทั้งหมดเพื่อเปนกองทุน
รวม จากนั้ น รั ฐ บาลก็ จ ะจั ด สรรเงิ น ดั ง กล า วกลั บ คื น สู ท อ งถิ่ น ตามสั ด ส ว นโดยการคํ า นวณจาก
จํานวนประชากร พิจารณาในแงนี้ เงินรายไดจากภาษีธุรกิจมาตรฐาน จึงมีบทบาทคลายคลึงกับเงิน
อุดหนุนชนิดหนึ่ง และก็เปลี่ยนสถานะจากภาษีทองถิ่นไปเปนภาษีกลางของประเทศ เนื่องจากการ
ปฏิรูปดังกลาวไดตัดความเชื่อมโยงระหวางหนวยการปกครองทองถิ่นกับผูเสียภาษีไป31
(4) ภาษีทอ งถิน่ (Local Taxation/Council Tax)
ภาษี ท อ งถิ่ น คื อ แหล ง รายได ที่ เ ป น ของท อ งถิ่ น โดยแท จ ริ ง เดิ ม ที ภ าษี นี้ เ รี ย กว า "ภาษี
โรงเรือน" (Domestic Rate) ซึ่งมีลักษณะเปนภาษีทรัพยสินและเรียกเก็บจากฐานการครอบครอง
ทรัพยสิน ตอมาในป ค.ศ.1990 ถูกแทนดวย "ภาษีชุมชน" (Community Charge/Poll Tax) โดยเรียก
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เก็บจากผูอยูอาศัยในทองถิ่นทุกคนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป แตนโยบายภาษีนี้ไมไดรับการตอบรับที่ดี
จากประชาชน ในป ค.ศ.1993 รัฐบาลพรรคอนุรักษนิยมนําโดยนาย John Major จึงประกาศใช
"ภาษีทองถิ่น" (Council Tax) โดยมีฐานการเรียกเก็บเปนครัวเรือน (มิใชรายบุคคล) คิดคํานวณจาก
ราคาประเมินทรัพยสินของทองถิ่นแตละแหง32 และจํานวนผูอ ยูอ าศัยในแตละครัวเรือน33
ภาษีสวนนี้จะมีบทบาทอยางสําคัญตอการกําหนดงบประมาณรายจายทั่วไปของหนวยการ
ปกครองทองถิ่นในแตละป กลาวคือ จํานวนรายไดจากภาษีนี้จะตองเพียงพอตอรายจายประจําของ
ทองถิ่นและค าบริก าร (levies/precepts) ที่ทองถิ่ นจะตองจายให หนวยงานวิ สาหกิจรวม (Joint
Authorities)
พิจารณาในแงนี้จะเห็ นไดวา หน วยการปกครองทองถิ่นในอัง กฤษมีข อจํา กัดอยางมาก
ทางดานรายได เนื่องจากตองพึ่งพิงแหลงรายไดที่เปนของตนเองเพียงแหลงเดียว ซึ่งตางจากหลายๆ
ประเทศในภาคพื้นยุโรปที่ทองถิ่นมีทางเลือกในการจัดเก็บรายไดมากกวา เนื่องจากภาษีของทองถิ่น
นั้นมีความหลากหลายและมีฐานการเรียกเก็บหลายประเภท นอกจากนี้รัฐบาลยังมีอํานาจในการ
กําหนดเพดานวงเงินงบประมาณรายจายของทองถิ่น (Capping) ในรายที่เ ห็นวามี การกํา หนด
งบประมาณอยา งเกินตัวอีกดวย ระบบการคลัง ทองถิ่นในอังกฤษจึงถูกมองวามี การควบคุมจาก
สวนกลางเปนอยางมากและเปนประเด็นหนึ่งที่ทองถิ่นหลายๆ แหงพยายามตอสู

4.2.4 ระบบการบริหารงานบุคคล
หนวยการปกครองทองถิ่นถือไดวาเปนผูจางงานรายใหญของประเทศ กลาวคือ ประมาณ
รอยละ 10 ของกําลังแรงงานทั้งประเทศ ดังนั้น ความเปลี่ยนแปลงใดๆ ในระบบการบริหารงาน
บุคคลของทองถิ่นจึงสงผลกระทบอยางสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ
จากการสํารวจของ Employers' Organization (EO) ในเดือนมิถุนายน ค.ศ.200134 จํานวน
พนักงานของหนวยการปกครองทองถิ่นในอังกฤษและเวลสมีทั้งหมด 2,154,302 คน เฉพาะใน
อังกฤษมีท้ังหมด 2,003,717 คน (คิดเปน 93%) และในเวลสมีทั้งหมด 150,585 คน (คิดเปน 7%)
โดยในจํานวนนี้เปนพนักงานประจําทั้งหมด 1,096,155 คน (คิดเปน 50.8%) และลูกจางชั่วคราว
ทั้งหมด 1,058,147 คน (คิดเปน 49.2%) ทั้งนี้ เปนพนักงานเพศหญิงทั้งหมด 1,579,565 คน (73.3%)
และเปนเพศชายจํานวน 574,737 คน (คิดเปน 26.7%)35
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ตารางที่ 4.6

จํานวนพนักงานทองถิ่นจําแนกตามหนาที่ (อังกฤษและเวลส)

ทีม่ า: Employers' Organization, Local Government Employment Survey 2001: Employee Jobs in Local
Authorities as at June 2001, England & Wales (2001).

จากตารางที่ 4.7 จะเห็นไดวา จํานวนพนักงานทองถิ่นถึงรอยละ 55.5 ของพนักงานทองถิ่น
ทั้งหมดจะทํางานอยูในดานการศึกษา (ครูอาจารย และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ) รองลงมาไดแกผูที่ทํางาน
ดานการใหบริการตอชุมชนโดยตรง (Services Direct to the Public)36 มีจํานวนคิดเปนรอยละ 21.3
ขณะที่พนักงานในดานการบริการสังคมจะมีจํานวนคิดเปนรอยละ 15 และสุดทายพนักงานที่ทํางาน
ภายในสํานักงานและการบริหาร (Corporate Functions)37 มีจาํ นวนคิดเปนรอยละ 8.3
ตารางที่ 4.7

จํานวนพนักงานทองถิ่นจําแนกตามหนวยการปกครองทองถิ่น (อังกฤษและเวลส)

ทีม่ า: Employers' Organization, Local Government Employment Survey 2001: Employee Jobs in Local
Authorities as at June 2001, England & Wales (2001).

จากตารางที่ 4.8 หนวยการปกครองทองถิ่นในรูปแบบสภาเขตเปนผูจางงานรายใหญที่สุด
กลาวคือ มีจํานวนพนักงานทองถิ่นคิดเปนรอยละ 33.5 ของพนักงานทองถิ่นทั้ งหมด รองลงมา
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ได แ ก ส ภามหานครมี จํ า นวนพนั ก งานท อ งถิ่ น คิ ด เป น ร อ ยละ 24.4 และตามมาด ว ยสภาเอกรู ป
(อังกฤษ) โดยมีจํานวนคิดเปนรอยละ 17 สวนหนวยการปกครองทองถิ่นในรูปแบบสภาเขตแหง
ลอนดอนจะมีจํานวนพนักงานคิดเป นรอยละ 11.3 และรอยละ 6.8 สํา หรั บหน ว ยการปกครอง
ทองถิ่นในรูปแบบสภาแขวง (Shire Districts หรือ District Councils) สวนที่เหลือไดแกพนักงาน
ทองถิ่นในเวลสซึ่งคิดเปนรอยละ 7
โดยภาพรวมแลว ระบบการจางงานและการบริหารงานบุคคลในภาคทองถิ่นของอังกฤษ
ถือไดวา เปนเรือ่ งภายในทีห่ นวยการปกครองทองถิ่นแตละแหงมีอิสระในการจัดการ กลาวคือ สภา
ทองถิ่นจะบริหารงานดานนี้ผานคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลการบริหารงานบุคคลเปนการ
เฉพาะ (Personnel Committee) ดังนั้น การกําหนดอัตราตําแหนง การสรรหา และการวาจาง สภา
ทองถิ่นแตละแหงมีอิสระอยางเต็มที่ในการกําหนดเงื่อนไขตางๆ เหลานี้ สวนการเลื่อนขั้นหรือ
แตงตั้งพนักงานในระดับสูงจะกระทําโดยสภาทองถิ่นผานคณะกรรมการดังกลาว ขณะที่พนักงาน
ระดับลางจะอยูในความรับผิดชอบของหัวหนางานซึ่งเปนพนักงานทองถิ่นระดับสูง นอกจากนี้สภา
ทองถิ่นแตละแหงยังมีอิสระในการกําหนดอัตราคาจางและเงื่อนไขในการทํางาน แตในทางปฏิบัติ
แลวการกําหนดคาจางเงินเดือน ชั่วโมงในการทํางาน และเงื่อนไขอื่นๆ ในการทํางาน ทองถิ่นจะ
ยึดถือตามขอตกลงจากการเจรจาระหวางทองถิ่นกับสหภาพแรงงานและองคกรทางวิชาชีพตางๆ
นับตั้งแตหลังสงครามโลกเปนตนมา หนวยการปกครองทองถิ่นมักจะถูกมองในฐานะที่
เปน "นายจางตัวอยาง" ("model employers") โดยเสมอมา เนื่องจากจะใหความสําคัญกับสหภา
พแรงงาน, ยอมรับกลไกการเจรจาตอรองตางๆ, สงเสริมความเทาเทียมทางโอกาสในการทํางาน,
กําหนดอัตราคาจางเงินเดือนที่เปนธรรม และมีการจางงานในระยะยาว อยางไรก็ดี ในชวงทศวรรษ
ที่ 1990 จากปญหาทางดานการคลังและนโยบายของพรรคอนุรักษนิยมที่พยายามจะลดการใชจาย
ของภาครัฐลง ทําใหทิศทางการบริหารงานบุคคลในภาคทองถิ่นตองปรับตัวใหม โดยมีแนวโนมที่
สําคัญคือ หนวยการปกครองทองถิ่นหลายแหงไดนําเอาระบบการจางงานที่ยืดหยุนมากกวามาปรับ
ใช ซึ่งมีลักษณะดังนี38้
(1) การจัดการบุคลากรแบบยืดหยุน : กลาวคือ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของสภา
ทองถิ่นจะดูแลดานการกําหนดนโยบายและการแตงตั้งพนักงานในระดับสูง ขณะที่กระบวนการ
บริหารงานบุคคลของบุคลากรระดับลางจะใหเปนหนาที่ของพนักงานระดับหัวหนางานภายใต
เงือ่ นไขทีห่ นวยการปกครองทองถิน่ กําหนด
(2) การจางงานและการกําหนดขอบเขตของงานแบบยืดหยุน : กลาวคือ การจางงานใน
แบบสัญญาวาจางภายใตระยะเวลาหนึ่งๆ กลายเปนแนวโนมใหมที่กําลังขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
ในตําแหนงระดับผูบริหาร ขณะที่การกําหนดขอบเขตงานแบบยืดหยุนก็เพื่อทําใหการโยกยายถาย
โอนพนักงานระหวางแผนกตางๆ เปนไปโดยคลองตัวมากขึ้น
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(3) การจายคาจางตามผลงาน : เรื่องนี้เปนผลจากการผลักดันนโยบายของรัฐบาลกลางที่
ตองการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน โดยไดเสนอเกณฑมาตรฐานตางๆ ใหทองถิ่นใชเปนแนว
ปฏิบัติในการประเมินผลงานและกําหนดอัตราคาจางตามผลงานของบุคลากรในทองถิ่น
(4) การกําหนดเงื่อนไขในการทํางานแบบยืดหยุน : การกําหนดเงื่อนไขในการทํางาน เชน
วันทํางาน, วันหยุดพักผอน, สถานที่หยอนใจสําหรับพนักงาน เหลานี้ เพื่อใหเกิดความยืดหยุนจะ
การกระทําโดยผานการเจรจาและทําความตกลงกับพนักงาน นอกจากนี้ หนวยการปกครองทองถิ่น
บางแหง ไดริเริ่มทดลองใหพนักงานในกิจการบางประเภทสามารถอยูทํางานที่บานได (home-based
working)
4.2.5 ความสัมพันธระหวางราชการสวนกลางกับสวนทองถิ่น
หนวยการปกครองทองถิ่นในประเทศอังกฤษมีสถานภาพที่แตกตางจากหลายประเทศใน
ภาคพื้ น ยุ โ รป เนื่ อ งจากมิ ไ ด มี ก ารรั บ รองสถานะโดยกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ หากแต ถื อ ว า เป น
"ผลผลิตของรัฐสภา" ("creatures of parliament") ดังนั้น การจัดตั้ง การยุบเลิก และการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงใดๆ ในเชิงโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยการปกครองทองถิ่น จึงเปนอํานาจ
ของรัฐสภาที่จะกระทําได ขณะเดียวกันการทํา งานของหนวยการปกครองทองถิ่นจะวางอยูบ น
หลักการทางกฎหมายที่เรียกวา “ultra vires” ซึ่งถือวา อํานาจในการกระทําการใดๆ ของหนวยการ
ปกครองทองถิน่ จะเปนไปไดกต็ อ เมือ่ อางอิงหรือไดรบั การรับรองโดยกฎหมาย39 บทบาทหนาที่และ
วิธีประพฤติปฏิบัติของหนวยการปกครองทองถิ่นจึงถูกจํากัดโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ลั ก ษณะที่ ก ล า วในข า งต น จึ ง เป น รากฐานสํ า คั ญ ต อ การกํ า หนดรู ป แบบความสั ม พั น ธ
ระหวางสวนกลางกับท องถิ่นของอังกฤษ กลา วคื อ โดยเหตุที่หนวยการปกครองทองถิ่นมิ ไดมี
รากฐานทางสถาบั น รองรั บ ตามกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ ทํ า ให ส ถานภาพของหน ว ยการปกครอง
ทองถิ่นจึงขึ้นอยูกับกฎหมายตางๆ ที่ออกโดยรัฐสภาเปนสําคัญ ซึ่งในทางปฏิบัติแลวผูใชอํานาจ
ดังกลาวจะไดแก รัฐบาล (ใชอํานาจผานทางรัฐสภาที่ตนกุมเสียงขางมาก) ดังนั้น กฎหมายและ
ระเบียบตางๆ ที่ผลักดันโดยรัฐบาลจึงกลายเปนกรอบในเชิงสถาบัน (institutional framework) ที่
กําหนดสถานภาพของหนวยการปกครองทองถิ่นทั้งในเชิงโครงสรางและแบบแผนการประพฤติ
ปฏิบัติ หนวยการปกครองทองถิ่นอังกฤษจึงมีความเปนอิสระแตเพียงบางสวน (partial autonomy)
เนื่องจากหลักประกันทางดานสิทธิและเสรีภาพมิไดถูกกําหนดไวในกฎหมายแมบทของประเทศ
และอํานาจหนาที่ก็ถูกจํากัดโดยกฎหมาย มิไดมีอํานาจกระทําการโดยอิสระตามหลักความสามารถ
ทั่วไป (general competence) ดังเชนหลายๆ ประเทศในยุโรปที่หนวยการปกครองทองถิ่นสามารถ
จะทําอะไรก็ไดตราบใดที่ไมขัดตอกฎหมายและลวงละเมิดสิทธิของบุคคลหรือองคกรอื่นๆ
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ดวยเงื่อนไขที่กลาวมาจึงผลักดันใหความสัมพันธที่เปนจริงในระบบการปกครองทองถิ่น
อังกฤษนั้นวางอยูบ นความสั มพั นธท างการบริหารเป นส วนใหญ กลา วคื อ เป นความสั มพั นธ ที่
เกิดขึ้นในระดับปฏิบัติงาน (working relationships / day-to-day operations) ผานการแสดงบทบาท
ของรั ฐบาลและหนวยงานราชการสวนกลางต า งๆ ที่ เข ามามี ปฏิ สัม พันธกั บหนวยการปกครอง
ทองถิ่นในกิจการที่ตนเกี่ยวของ สถานภาพของความสัมพันธจึงมีความสลับซับซอน ไมแนนอน
และมีพลวัตสูง การประเมินถึงรูปแบบของความสัมพันธจึงเปนสิ่งที่กระทําไดยาก เพราะเงื่อนไข
ตางๆ ที่กําหนดลักษณะความสัมพันธ (conditions of central-local relations)40 นั้นมีอยูหลากหลาย
และผันแปรไปตามชวงเวลา เชน แนวนโยบายของพรรคการเมืองที่เขามาเปนรัฐบาล, ขอกําหนด
และกระบวนการทางการคลัง, ความหลากหลายในจารีตปฏิบัติของหนวยงานราชการสวนกลาง
เปนตน
4.2.6 การตรวจสอบการปฏิบตั ิราชการ
ในส ว นนี้ จ ะเกี่ ย วข อ งกั บ เครื่ อ งมื อ (instruments) ที่ ส ว นกลางใช ใ นการควบคุ ม และ
ตรวจสอบการปฏิบัติภารกิจของหนวยการปกครองทองถิ่น ซึ่งเปาหมายของการตรวจสอบนี้มีอยู
สามประการ คือ
- เพื่อเปนหลักประกันวาประชาชนในทองถิ่นจะไดรับบริการอยางเหมาะสมและทั่วถึง
- เพือ่ ใหการปฏิบตั ภิ ารกิจของทองถิน่ เปนไปอยางถูกตอง และไมลวงละเมิดกฎหมาย
- เพื่อเปนการชี้นําและปรับปรุงการทํางานของทองถิ่นใหดีขึ้น (best value)
สําหรับเครือ่ งมือในการตรวจสอบการปฏิบตั ริ าชการนี้ มีอยูดวยกัน 6 รูปแบบ ดังตอไปนี้
4.2.6.1 เครื่องมือทางกฎหมาย (Statutory Instruments)
ในกฎหมายพระราชบั ญ ญั ติซึ่ งออกโดยรั ฐ สภาหลายๆ ฉบับ ได ใ ห อํา นาจแก ก ระทรวง
สวนกลางสามารถออกกฎหมายในรูปของกฎระเบียบตางๆ เพิ่มเติมจากกฎหมายแมบทได อํานาจ
ดังกลาวนี้เปนเครื่องมือหนึ่งที่สวนกลางใชในการควบคุมทองถิ่น โดยมักปรากฏในรูปของการ
กําหนดเงือ่ นไขตางๆ ทางการบริหารและจัดทําบริการของทองถิ่น การกําหนดมาตรฐานการบริการ
และการเพิ่มอํานาจใหสวนกลางสามารถเขาไปแทรกแซงกิจการบางเรื่องได ซึ่งปจจุบันมีไมต่ํากวา
3,000 ฉบับ ตัวอยางเชน แนวปฏิบัติวาดวยการปองกันการละเมิดสิทธิของผูไรสมรรถภาพ ระเบียบ
วาดวยผูไรที่อยูอาศัย ซึ่งเปดโอกาสใหสวนกลางเขาไปแทรกแซงและกําหนดเงื่อนไขการใหความ
ชวยเหลือผูอพยพ เปนตน หรือระเบียบบางอย างก็ออกมาเพื่อถอนอํานาจหนา ที่บางอยางของ
ทองถิ่น เชน อํานาจในการออกใบอนุญาตโรงฆาสัตว
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4.2.6.2 การแนะแนวและชี้นําผานหนังสือเวียน (Circulars)
หนังสือเวียนเปนเครื่องมือที่กระทรวงจากสวนกลางใชเพื่อผลในการแนะแนว (advice)
และชี้นํา (guidance) หนวยการปกครองทองถิ่นวาควรจะมี แนวปฏิ บัติอยา งไรในกิจการที่ตน
รับผิดชอบ ซึ่งหนังสือเวียนดังกลาวมิไดเกิดจากการริเริ่มโดยสวนกลางแตเพียงอยางเดียว แตในบาง
กรณีก็เกิดจากผลการเจรจาตอรองกับสมาคมการปกครองทองถิ่น (Local Government Association
- LGA) โดยมากหนังสือเวียนดังกลาวมักจะเปนการอธิบายถึงแนวปฏิบัติตางๆ ตามกฎหมายหรือ
นโยบายที่รัฐบาลออกมาบังคับใชกับทองถิ่น ซึ่งมักจะกระทําโดยกระทรวงที่มีหนาที่ดูแลหนวยการ
ปกครองทองถิ่น (ในปจจุบนั ไดแกสาํ นักรองนายกรัฐมนตรี - ODPM)
4.2.6.3 การดึงอํานาจกลับคืน (Default Powers)
ในกฎหมายบางฉบับเปดโอกาสใหกระทรวงสวนกลางสามารถเขาไปแทรกแซงการดําเนิน
กิจการบางดานของหนวยการปกครองทองถิ่นได โดยทองถิ่นแหงหนึ่งแหงใดปฏิบัติภารกิจไดไม
เปนที่นาพอใจหรือมีการประพฤติปฏิบัติอยางไมเหมาะสมในการจัดทําบริการ สวนกลางก็สามารถ
จะดึงเอาอํานาจหนาที่ในภารกิจนั้นกลับคืนเพื่อไปจัดทําเองหรืออาจโอนไปใหหนวยการปกครอง
ทองถิน่ แหงอืน่ ๆ จัดทําแทน
4.2.6.4 การตรวจสอบ (Inspection)
เครื่องมือดังกลาวมีขึ้นโดยเนนการควบคุมและตรวจสอบการจัดทําภารกิจดานที่สําคัญๆ
ของทองถิ่น โดยจะมีหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่ดังกลาวโดยเฉพาะ เชน ดานการศึกษา จะมี
สํานักงานมาตรฐานการศึกษา (The Office for Standards in Education - OFSTED) และดานงาน
บริการสังคม ก็จะมีสํานักตรวจสอบงานบริการสังคม (Social Services Inspectorate - SSI) เปนตน
หนวยงานเหลานี้จะคอยทําหนาที่ตรวจสอบมาตรฐานการบริการ กําหนดมาตรฐานกลาง รับเรื่อง
รองเรียน ตลอดจนใหคําแนะนําและฝกอบรมพนักงานทองถิ่นที่ทํางานในดานเหลานี้ โดยจะมีการ
ทํางานรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีกลาง (Audit Commission) อีกชัน้ หนึง่
4.2.6.5 เครื่องมือทางการคลัง (Finance)
มาตรการทางการคลังถือเปนเครื่องมือสําคัญที่รัฐบาลกลางใชในการควบคุมทองถิ่นซึ่งจะมี
อยูดวยกัน 2 ลักษณะ กลาวคือ
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ประการที่หนึ่ง การควบคุมปริมาณการใชจาย : รัฐบาลสามารถกําหนดวงเงินการใชจาย
ของทองถิ่นไดโดยการกําหนดเพดานการใชจายของทองถิ่น (Capping) หรือการคัดคานโครงการ
ลงทุนของทองถิ่นได
ประการที่ ส อง การตรวจสอบการใช เ งิ น : การตรวจสอบทางการเงิ น จะกระทํ า ผ า น
คณะกรรมการตรวจสอบบั ญ ชี ก ลาง (Audit Commission) ซึ่ ง ตั้ ง ขึ้ น ในป ค.ศ. 1982 โดย
คณะกรรมการดังกลาวจะแตงตั้งบุคคลภายนอกเขาไปตรวจสอบบัญชีหนวยการปกครองทองถิ่นแต
ละแหง ซึ่งอาจจะมาจากบุคลากรของตนเองหรือจากบริษัทเอกชนก็ได
4.2.6.6 การตรวจสอบโดยประชาชนในทองถิน่
โดยหลักการแลว หนวยการปกครองทองถิ่นทุกแหงจะตองปฏิบัติงานอยางโปรงใสและ
สามารถตรวจสอบไดโดยประชาชนภายในชุมชน โดยนอกเหนือจากการควบคุมทางการเมืองผาน
ระบบการเลือกตั้งแลว ประชาชนในทองถิ่นก็ยังมีเครื่องมือสําหรับตรวจสอบหนวยการปกครอง
ทองถิน่ อีก 2 ลักษณะดวยกัน กลาวคือ
ประการที่หนึ่ง การรองเรียน : ประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียนหนวยการปกครอง
ทองถิ่นของตนไดในหลายเรื่อง เชน มีการบริการที่ไมนาพอใจ, มีการตัดสินใจที่ไมเหมาะสม, มี
การบริหารงานที่ผิดพลาด, มีการกระทําที่ขัดตอกฎหมาย, สมาชิกสภาทองถิ่นมีการประพฤติที่ไม
เหมาะสม เหลานี้สามารถทําเรื่องรองเรียนผานองคกรตางๆ ได เชน สภาทองถิ่น, คณะกรรมการ
วินัยกลาง, ผูตรวจการรัฐสภา, คณะกรรมการตรวจสอบบัญชี หรือแมแตการสงเรื่องฟองศาลดวย
ตนเองก็ได
ประการที่สอง การใชอํานาจตามพระราชบัญญัติการเขาถึงขาวสาร : ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดใหการประชุมของสภาทองถิ่น, คณะกรรมการทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่นตองจัดการ
ประชุมในที่สาธารณะ (หมายถึงประชาชนสามารถเขาถึงและรวมรับฟงการประชุมได) และจัด
แสดงตารางการประชุมใหประชาชนทราบลวงหนา ดังนั้น ประชาชนจึงมีสิทธิที่จะเขารวมรับฟง
การประชุมได นอกจากนี้เอกสารที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจในกิจการตางๆ ของสภาและผูบริหารก็
ตองแสดงตอสาธารณะลวงหนาสามวัน สวนแผนงานตางๆ ที่จะจัดทําก็ตองแสดงลวงหนาเปนเวลา
สีเ่ ดือนขึน้ ไป
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4.2.7 การควบคุมโดยสวนกลาง
โดยภาพรวมแล ว หนวยการปกครองท องถิ่นอั งกฤษจะถู ก ควบคุ มโดยอยู บนฐานทาง
กฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลผานทางรัฐสภาเปนสํ าคัญ อยางไรก็ดี ยังมีองคกรอีกจํานวนหนึ่งที่ มี
บทบาทในการเขามาดูแลและตรวจสอบการทํางานของหนวยการปกครองทองถิ่นอีกชั้นหนึ่ง อัน
ประกอบไปดวย
4.2.7.1 สํานักรองนายกรัฐมนตรี (Office of Deputy Prime Minister - ODPM)
หนวยงานนี้ถือเปนกระทรวงสวนกลางที่มีบทบาทโดยตรงในการดูแลเรื่องการปกครอง
ทองถิ่น และเปนกระทรวงที่ทองถิ่นมีความเกี่ยวของสัมพันธมากที่สุด โดยจะมีบทบาทในฐานะ
กลไกของรัฐบาลกลางในการใหคําแนะแนว ชี้นํา เสนอกฎระเบียบ ตลอดจนการออกหนังสือเวียน
เพื่อกําหนดแนวปฏิบัติตางๆ แกทองถิ่น ขณะเดียวกันก็ทําหนาที่เปนชองทางในการติดตอสื่อสาร
(inter-communication) ระหวางทองถิ่นกับรัฐบาลกลาง
4.2.7.2 ศาล (Court)
แมระบบการบริหารปกครองของอังกฤษจะไมมีศาลปกครอง (administrative court) เพื่อ
ทําหนาที่พิจารณาคดีความทางปกครองโดยเฉพาะ แตศาลก็มีบทบาทในฐานะที่เปนกลไกหนึ่งใน
การพิจารณาขอขัดแยงทางกฎหมายในการบริหารงานระหวางรัฐบาลกลางกับหนวยการปกครอง
ทองถิ่น (judicial reviews) และยังเปนชองทางสําหรับประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจากการ
ประพฤติปฏิบัติที่ไมเหมาะสมและลวงละเมิดสิทธิในการสงเรื่องฟองรองได อยางไรก็ดี ศาลยังมี
บทบาทไมมากนักในระบบความสัมพันธระหวางสวนกลางกับทองถิ่น เนื่องจากรัฐบาลกลางมี
อํานาจในการออกกฎหมายตางๆ มาบังคับใชกับทองถิ่นได อีกทั้ง รัฐบาลในสมัยพรรคอนุรักษนิยม
ยังไดพยายามที่จะกันมิใหศาลเขามามีบทบาทในการตัดสินขอขัดแยงทางปกครองโดยอาศัยอํานาจ
ในการผลักดันกฎหมายที่ตนมีอยู
4.2.7.3 คณะกรรมการตรวจสอบบัญชีกลาง (Audit Commission)
คณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ในการตรวจสอบการใชจายของหนวยการปกครองทองถิ่น โดย
การแต ง ตั้ ง บุ ค คลภายนอกเข า ไปเป น ผู ส อบบั ญ ชี ป ระจํ า หน ว ยการปกครองท อ งถิ่ น แต ล ะแห ง
นอกจากนี้ยังมีบทบาทกําหนดแนวปฏิบัติตางๆ โดยทํางานรวมกับหนวยงานตรวจสอบการจัดทํา
บริการอืน่ ๆ เพือ่ ใหทอ งถิน่ มีการจัดทําภารกิจอยางถูกตอง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

ประเทศสหราชอาณาจักร 142
4.2.7.4 ผูต รวจการรัฐสภา (Local Government Ombudsman)
ผูตรวจการรั ฐสภาเปนองคกรกึ่ งอิสระ (Quango) มีหนาที่ใ นการตรวจสอบหน วยการ
ปกครองทองถิ่นตามที่ประชาชนไดมีการรองเรียนมา (จะไมริเริ่มเขาไปตรวจสอบเอง) โดยเรื่องที่
รับรองเรียนจะเกี่ยวกับการบริหารงานที่ไมเหมาะสมของทองถิ่น (maladministration) เชน ความ
รวดเร็วในการบริการ, ประสิทธิภาพ, การเลือกปฏิบัติในการบริการ เปนตน แตจะไมยุงเกี่ยวในเรื่อง
ที่เปนนโยบายของทองถิ่น
4.2.7.5 คณะกรรมการวินัยกลางแหงอังกฤษ (The Standards Board for England)
คณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ควบคุมการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกสภาทองถิ่นใหเปนไป
ตามกรอบวินัยกลางที่ไดกําหนดไว (code of conduct) โดยจะทํางานรวมกับคณะกรรมการวินัย
กลางที่สภาทองถิ่นทุกแหงตองจัดตั้งขึ้น นอกจากนี้ยังมีหนาที่สอบสวนทางวินัยในกรณีที่มีการ
รองเรียนเกี่ยวกับการประพฤติตัวที่ไมเหมาะสมของสมาชิกสภาทองถิ่น
4.3

แนวโนมการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอนาคต

ในระยะเวลาหนึ่งทศวรรษที่ผานมา ระบบการปกครองทองถิ่นของหลายๆ ประเทศใน
ภาคพื้นยุโรปมีการปรับตั วอยา งนาสนใจทั้ งในแงโครงสรา งและการปรับเปลี่ยนภายในองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น อยางไรก็ดี ความเปลี่ยนแปลงภายในระบบการปกครองทองถิ่นของอังกฤษดู
จะมีพลวัตมากที่สุด ดังจะเห็นไดจากการปรับโครงสรางที่เกิดขึ้นหลายตอหลายครั้ง อยางไรก็ดี
แนวโนมแหงการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ยังคงมีอยูตอไปอันเนื่องมาจากปจจัยแวดลอมในหลายประการ
ดังนั้น ในสวนนี้จะไดกลาวถึงแนวโนมบางประการที่เกิดขึ้นและกระทบตอระบบการปกครอง
ทองถิน่ อังกฤษ
ประการที่ ห นึ่ ง การบริ ห ารจั ด การท อ งถิ่ น ในฐานะที่ เ ป นเครื อ ข า ยทางนโยบาย (Local
Governance as Policy Networking): การบริหารจัดการภายในทองถิ่น (local governance) ของ
อังกฤษมีความสลับซับซอนมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีองคกรหลากหลายประเภทเขามาเกี่ยวของกับ
กิจการบริการสาธารณะในพื้นที่ทองถิ่นอยางมากมาย ดังนั้น การบริหารจัดการภายใน ทองถิ่นจึง
มิไดมีองคกรหนึ่งองคกรใดที่มีบทบาทนําหรือรับผิดชอบแตเพียงองคกรเดียว หากแตมีลักษณะที่
เป น "เครื อข า ยทางนโยบาย" กล า วคื อ ภายใต น โยบายหรื อกิ จ การสาธารณะหนึ่ ง ๆ เช น ด า น
การศึกษา, การสาธารณสุข, การบริการสังคม เหลานี้ก็จะมีองคกรหรือกลุมองคกรจํานวนหนึ่งเขา
มามีบทบาทเกี่ยวของไมทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งจากการศึกษาของ John Stewart ไดแสดงใหเห็นวา
องคกรที่มีบทบาททํางานอยูในทองถิ่นอังกฤษนั้นมีอยูดวยกันถึง 14 ประเภท41 เชน หนวยงานของ
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รัฐ บาลกลางที่ ล งมาใหบ ริ การในระดั บท องถิ่ น, องคก รกึ่งอิส ระ (Quango), คณะกรรมการร ว ม
(Joint Boards), หนวยงานวิสาหกิจรวม (Joint Authorities), องคกรอาสาสมัคร เปนตน ดังนั้น
หนวยการปกครองทองถิ่นจึงตองประสบกับความยากลําบากในการทํางานมากขึ้นเรื่อยๆ โดยตอง
ปรับบทบาทของตนเองจากการเปนผูใหบริการแตเพียงผูเดียวไปสูการประสานงานและรวมทํางาน
กับองคกรอื่นๆ ภายใตเครือขายทางนโยบายหนึ่งๆ ขณะเดียวกันก็ตองแสดงตนเปนผูพิทักษรักษา
ผลประโยชนของประชาชนภายในชุมชนทองถิ่นของตน เนื่องจากหนวยการปกครองทองถิ่นมี
สถานะเปนหนวยทางการเมืองที่มีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
ประการที่ ส อง กระบวนการถ า ยโอนอํ า นาจไปสู ภู มิ ภ าค (Regionalisation through
Devolution): เรื่ อ งนี้ ถื อ เป น พั ฒ นาการใหม ที่ กํ า ลั ง เกิ ด ขึ้ น ในระบบการบริ ห ารปกครองนอก
ศูนยกลางของอังกฤษ ซึ่งเปนผลมาจากนโยบายของรัฐบาลพรรคแรงงานนําโดยนายโทนี แบลร ที่
ตองการปฏิรูปการบริหารงานในพื้นที่ดังกลาวโดยมีเหตุผลผลักดันที่สําคัญคือ การพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ เปนผลใหมีการดําเนินการจัดตั้งโครงสรางการบริหารใหมในระดับ
ภูมิภาคทั้ง 8 แหงขึ้น42 (นอกเขตมหานครลอนดอน) ซึ่งไดเริ่มตนตั้งแตป ค.ศ.1997 โดยการจัดตั้ง
หนวยงานขึ้น 3 หนวยคือ สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Regional Development Agencies RDAs), สภาแหงภูมิภาค (Regional Chambers), และสํานักงานสวนภูมิภาค (Government Offices
for the Regions) เพือ่ ทําหนาทีพ่ ฒ
ั นาเศรษฐกิจ วางแผน และประสานงานในพื้นที่ระดับนี้ อันที่จริง
เปนเวลานานมากแลวที่การบริหารงานในพื้นที่นี้มีหนวยงานจากสวนกลางเขาไปทํางานอยูในรูป
ของสํานักงานสวนภูมิภาค (Regional Offices) รวมถึงองคกรในลักษณะอื่นๆ ที่มิไดมาจากการ
เลือกตั้ง เชน องคกรกึ่งอิสระ (Quango) ซึ่งเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จึงมีประชาชนและกลุม
องค ก รต า งๆ พยายามเรี ย กร องการมี ส วนร ว มและการตรวจสอบการบริ หารราชการในระดั บ
ดังกล าว และรัฐบาลพรรคแรงงานเองก็ไดใ หสัญญาโดยประกาศเปนนโยบายวาจะจัดให มีการ
เลือกตั้ง ซึ่งตอมาในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2002 ก็ไดออกสมุดปกขาว "Your Region, Your Choice:
Revitalising the English Regions"43 เสนอรูปแบบและโครงสรางการบริหารงานในระดับภูมิภาค
ขึ้นเพื่อใหกลุมองคกร หนวยการปกครองทองถิ่น และประชาชนไดพิจารณาและจัดทําประชามติ
ตอไป โดยหากภูมิภาคใดยอมรับโครงสรางใหมและตองการจัดใหมีการเลือกตั้ง โครงสรางสวนนี้ก็
จะกลายเปนโครงสรางใหมในระบบการปกครองทองถิ่นของอังกฤษ
ประการที่สาม บทบาทของสหภาพยุโรป: ปจจุบันระบบความสัมพันธระหวางราชการ
บริหารในระดับตางๆ (Intergovernmental Relations) มิไดจํากัดอยูเพียงสวนกลางกับสวนทองถิ่น
เทานั้น แตจากการขยายบทบาทของสหภาพยุโรปทําใหระบบความสัมพันธขยายออกไปเปนสาม
ระดับ (triadic relationships) คือระดับเหนือรัฐ (supra-national government)44 ระดับรัฐสวนกลาง
และระดั บ ท อ งถิ่ น ดั ง นั้ น ในด า นหนึ่ ง แล วนโยบาย กฎหมาย ตลอดจนโครงการพั ฒ นาต า งๆ
ของสหภาพยุโรปจึงมีผลกระทบอยางเลี่ยงไมไดตอการบริหารปกครองในระดับทองถิ่น ขณะที่ใน
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อีกดานหนึ่ง สหภาพยุโรปยังกลายเปนเวทีใหมสําหรับหนวยการปกครองทองถิ่นในการแสวงหา
บทบาทและโอกาสใหมๆ ที่เคยถูกจํากัดโดยรัฐบาลกลางอีกดวย และที่สําคัญการแสดงบทบาทใน
กลายกรณีก็มีลักษณะกาวขามผาน รัฐบาลระดับชาติไปสูเวทียุโรปโดยตรง เชน ความพยายามใน
การดึงดูดเงินกองทุนเพือ่ การพัฒนาของสหภาพยุโรป, การสรางเครือขายรวมกับหนวยการปกครอง
ทองถิ่นในประเทศกลุมประชาคม, การสรางเงื่อนไขเพื่อดึงดูดนักลงทุนจากชาติอื่นๆ ตลอดจนการ
จัดตั้งสํานักงานตัวแทนของตน (Local Government International Bureau) เพื่อเปนปากเสียงและ
ผลักดันนโยบายในระดับ ภูมิภาค เหลานี้ลวนทําใหโลกของการปกครองทองถิ่นเปดกวางมากขึ้น มี
ชองทางในการแสดงบทบาทมากขึ้น และเกิดกระบวนการเรียนรูในทักษะใหมๆ เพื่อนํามาปรับใช
ในทองถิ่นของตน รัฐบาลกลางเองจึงจําตองปรับตัวและรับรูตอความเปลี่ยนแปลงดังกลาวอยาง
เลี่ยงไมได
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