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บทที่ 9
สหรัฐอเมริกา
9.1

รูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตารางที่ 9.1

ประเภทและจํานวนของหนวยการปกครอง1
จํานวน

รัฐบาลสหพันธรัฐ ( Federal Government )

1

รัฐบาลมลรัฐ ( State Government )

50

รัฐบาลทองถิ่น ( Local Government )
- เคานตี้ ( County )
- มิวนิซปิ อล ( Municipal )
- ทาวนและทาวนชพิ ( Town and Township )
- เขตพิเศษ ( Special District )
- เขตโรงเรียน ( School District )
รวมจํานวนหนวยการปกครองทองถิ่นทั้งสิน้
รวมจํานวนหนวยการปกครองทั้งสิ้น

3,034
19,431
16,506
35,356
13,522
87,849
87,900

9.1.1 โครงสรางการบริหารราชการแผนดิน
สหรัฐอเมริกาใชรูปแบบการปกครองประเทศแบบรัฐรวมที่เปนสหพันธรัฐ (Federal State)
ประกอบดวยมลรัฐตางๆ 50 มลรัฐ มีประชากรเมื่อ ค.ศ.2000 ราว 281,421,906 คน แบงการ
ปกครองหรือมีโครงสรางภายนอกเปนสามสวน (Three – tier system) คือ การปกครองสวนกลาง
(Federal Government) , การปกครองในมลรัฐ (State Government) และการปกครองทองถิ่น
(Local Government)2
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9.1.1.1 การปกครองสวนกลาง (Federal Government)
มีรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลสหพันธทําหนาที่เปนศูนยกลางการปกครองทั่วทั้งประเทศ คือ
เปนหนวยการปกครองสูงสุดและมีรัฐธรรมนูญของสหพันธ มีฝายบริหารซึ่งมีประธานาธิบดีเปน
ผูนํา มีรัฐสภา (Congress) ประกอบดวยสองสภาไดแกสภาสูงหรือวุฒิสภา (House of Senate)
จํานวน 100 คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนมลรัฐละ 2 คน และสภาลางหรือสภา
ผูแทนราษฎร (House of Representative) ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนเชนกัน จํานวนของ
สมาชิกสภาขึ้นอยูกับจํานวนของประชาชนในแตละมลรัฐ สุดทายคือศาลสูง (Supreme Court) ทํา
หนาที่ฝายตุลาการในกรณีที่มีการอุทธรณมาจากศาลอุทธรณ หรือทําหนาที่ตัดสินความขัดแยงใน
เรือ่ งอํานาจระหวางรัฐบาลแตละรัฐบาล หัวหนาศาลสูงจะมาจากการแตงตั้งของประธานาธิบดี
9.1.1.2 การปกครองในระดับมลรัฐ (State Government)
แต ล ะมลรั ฐ จะมี รั ฐ ธรรมนู ญ เป น ของตนเองเพื่ อ กํ า หนดรู ป แบบการปกครองหรื อ
ความสัมพันธของอํานาจตางๆ การปกครองในมลรัฐจะแยกอํานาจในการปกครองออกเปน 3 ฝาย
เชนเดียวกับรัฐบาลกลาง หรือ ฝายบริหารมีผูวาการมลรัฐ (Governor) ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนเปนหัวหนาสูง สุด ฝา ยนิติบัญญัติของมลรัฐซึ่ งมาจากการเลือกตั้ง ของประชาชน
เชนกันทําหนาที่ในการออกกฎหมายตางๆ และฝายตุลาการประกอบดวยผูพิพากษาที่มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน ทําหนาที่ในการตัดสินคดีตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในมลรัฐ
9.1.1.3 การปกครองทองถิ่น (Local Government)
เปนหนวยการปกครองในระดับลางสุดและมีจํานวนหนวยและความหลากหลายมากที่สุด
ในรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐไมมีการบัญญัติเนื้อหาใดที่เกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น ระบบของ
อเมริกาเปนการผสมกันของรัฐบาลสหพันธ รัฐบาลมลรัฐและการปกครองทองถิ่น ตามหลักการ
แลวการปกครองทองถิ่นเปนผลผลิตของรัฐบาลมลรัฐ3 กฎหมายตางๆ ที่บังคับใชเกี่ยวการปกครอง
ทองถิ่นขึ้นอยูกับแตละมลรัฐ4 หนวยการปกครองทองถิ่นทั้งซิตี้ (City) ทาวนและทาวนชิพ (Town
and Township) เคานตี้ (County) เขตพิเศษ (Special District) และเขตโรงเรียน (School District)
ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมลรัฐ มลรัฐจะเปนผูกําหนดขอบเขตอํานาจ เปนผูกําหนด รูปแบบของหนวยการ
ปกครองท องถิ่ น กระทั่ง เปนผู ยกเลิ ก หน วยการปกครองทองถิ่น5 แตในความเป นจริงองคกร
ปกครองทองถิ่นจํานวนมากเกิดขึ้นหรือถูกจัดตั้งขึ้นจากการเรียกรองของประชาชน มลรัฐเปนเพียง
ผูทําหน าที่รับรองสถานภาพเทานั้น ขอสัง เกตจากเอกสารจํา นวนมากที่ศึก ษาเรื่องการปกครอง
ทองถิ่นของอเมริกามักจะอางถึงคํากลาวของอเล็กซิส เดอะ ตอกเกอะวิลล (Alexis de Tocqueville)
ชาวฝรั่งเศสที่เขียนหนังสือชื่อประชาธิปไตยในอเมริกา เปนหนังสือที่ไดรับการยอมรับอยางมากใน
การอธิบายการเมืองการปกครองของอเมริกา ตอกเกอะวิลลชี้ใหเห็นวารูปแบบ รัฐบาลทองถิ่น
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ของอเมริกาสะทอนถึงความปรารถนาของชาวอเมริกนั ทีจ่ ะมีอาํ นาจอธิปไตยของปวงชน เมื่อปจเจก
ชนและครอบครั วรวมตัวกันก็จะนําไปสู การกอตั้ งชุม ชนทองถิ่นและเมื่อชุมชนท องถิ่ นหลายๆ
ชุมชนรวมตัวกันก็นําไปสูการกอตั้งรัฐและนําไปสูการจัดตั้งรัฐบาลของประเทศในที่สุด คํากลาว
ของตอกเกอะวิลลประการหนึ่งที่วารัฐบาลระดับทองถิ่นนั้นมิไดถูกจัดตั้งโดยผูมีอํานาจระดับสูง
เชน รัฐบาลระดับมลรัฐหรือระดับสหพันธ แตประชาชนเปนผูก อ ตัง้ ขึน้ เอง คํากลาวนี้แมจะสุดโตง
เกินไปในสภาพการณปจจุบัน แตก็สะทอนใหเห็นแนวคิดในการจัดตั้งการ ปกครองทองถิ่นใน
อเมริกาไดเปนอยางดี6
เราสามารถจัดประเภทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในสหรัฐอเมริกาไดโดยใชลักษณะ
ของจํานวนภารกิจหนาทีเ่ ปนตัวแบง กลาวคือ ในอเมริกาจะมีหนวยการปกครองทองถิ่น 2 ประเภท
ประเภทแรก เปนหนวยการปกครองทองถิ่นที่มีหนาที่ทั่วไปหรือทําหนาที่หลายอยางในพื้นที่ใด
พื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะ (General – Purpose) หนวยการปกครองทองถิ่นประเภทนี้ก็ไดแก เคานตี้,
มิวนิซิปอล, ทาวนและทาวนชิพ อีกประเภทหนึ่งเปนหนวยการปกครองทองถิ่นที่ตั้งขึ้นมาใหมี
หนาที่ใดหนาที่หนึ่งหรือสองสามหนาที่โดยเฉพาะ (Special Purpose)7 ไดแก เขตโรงเรียนซึ่งจะมี
หนาทีจ่ ดั การเรือ่ งโรงเรียนอยางเดียว และเขตพิเศษตางๆ ถาเปนเขตพิเศษจัดใหมีน้ํา ก็มีหนาที่จัดหา
น้ําใหประชาชนใชเทานั้น
แผนภาพที่ 9.1 การจัดโครงสรางหรือจัดชัน้ ในการปกครองของสหรัฐอเมริกา
การปกครองสวนกลาง
การปกครองในมลรัฐ
การปกครองทองถิน่

เคานต้ี
มิวนิซปิ อล
ทาวนและทาวนชพิ
เขตพิเศษ
เขตโรงเรียน
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9.1.2 โครงสรางการบริหารราชการสวนทองถิ่น

9.1.2.1 เคาทต้ี (County)
ทุกมลรัฐยกเวนคอนเนคติกลั และโรดไอแลนดจะมีเคาทต้ี แตในหลุยเซียนาเรียกชื่อวา แพ
ริช (Parishes) และในอลาสกาจะเรียกวาเบอเรอ (Borough) เคานตี้ถูกสรางขึ้นหรือริเริ่มใหมีโดยมล
รัฐ เพือ่ เปนหนวยการปกครองทีม่ หี นาทีต่ อบสนองงานทีม่ ลรัฐอยากใหทาํ 8 กลาวคือเปนแขนขาของ
มลรัฐนั่นเอง ดังนั้นเคานตี้จึงไมใช บรรษัทเทศบาล (Municipal Corporation) กลาวคือ ไมไดเปน
หนวยการปกครองสาธารณะที่เกิดการเรียกรองใหมีโดยประชาชน9 และเปนหนวยการปกครอง
ทองถิ่นประเภทมีหลายหนาที่ (General Purpose) เคานตี้มักจะครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร
กวางขวาง และขนาดของพื้นที่ของแตละเคานตี้มีความแตกตางกันมาก ในขณะเดียวกันจํานวน
ประชากรในแตละเคานตี้ก็มีความแตกตางกันอยางมากเชนเดียวกัน ยกตัวอยางเคานตี้ที่มีประชากร
นอยทีส่ ดุ คือเคานตเ้ี ลิฟวิง่ (Loving county) ในรัฐเท็กซัส มีประชากรเพียง 67 คน ถัดมาคือเคานตี้คา
ลาวาว (Kalawao county) ในรัฐฮาวายมีประชากร 147 คน ในทางตรงขามเคานตี้ลอส เองเจลลีส (Los
Angales county) ในรัฐแคลิฟอรเนีย มีประชากรอาศัยอยูกวา 9,519,338 คน รองลงมาคือเคานตี้คุก
(Cook county) ในรัฐอิลลินอยสมีประชากรอาศัยอยูกวา 5,376,741 คน จะเห็นวาในเคานตี้มีความ
แตกต า งกั นมากในเรื่ อ งของจํ า นวนประชากร เพราะกฎหมายของมลรั ฐ โดยทั่ ว ไปจึ ง จํ า แนก
ประเภทของเคานตี้ออกตามขนาดของประชากร เคานตี้ที่มีจํานวนประชากรแตกตางกันเชนเคานตี้
ในเขตเมือง เขตชานเมืองและเขตชนบทอาจมีอํานาจหนาที่ที่แตกตางกัน แตโดยหลักแลวหนาที่
ของเคานตไ้ี ดแก งานดานตุลาการ การรักษาความปลอดภัยแกสาธารณชน การจัดการเลือกตั้ง โดย
ในระยะหลังเคานตี้ไดรับภาระหนาที่ใหมเพิ่มขึ้น เชน การกําจัดขยะ สาธารณสุข หองสมุด การจัด
วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยชุมชน การคุม ครองสภาวะแวดลอม เปนตน
แมเคานตี้ตางๆ จะมีการจัดองคกรที่แตกตางหลากหลาย แตก็สามารถกลาวโดยกวางๆ ได
ดังนี้10 มีการเรียกชื่อขององคกรที่แตกตางกัน เชน คณะกรรมการเคานตี้ (County Commissioner),
คณะผูบริหารเคานตี้ (County Board), (Board of Supervisor) หรือ ตุลาการ (Judges) ซึ่ง
คณะกรรมการเหลานี้จะมีจํานวนสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง 3 – 50 คน แลวแตกรณี นอกจากมี
สมาชิกสภาที่มาจากการเลือกตั้งแลว เจาหนาที่จํานวนหนึ่งของเคานตี้ เชน เจาหนาที่ปกครอง,
ทนายความของเคานตี้, ผูตรวจสอบบัญชี, ผูพิพากษา, เจาหนาที่การเงิน, ก็มาจากการเลือกตั้งแยก
ตางหากจากสมาชิกสภา เคานตี้ในอเมริกาจะมีโครงสรางภายในหลายรูปแบบไดแก

สหรัฐอเมริกา 277
(1) โครงสรางภายในแบบคณะกรรมการเคานตี้ดั้งเดิม (Traditional County Commission
Structure)
มากกว า ครึ่ ง หนึ่ ง ของเคาน ตี้ ใ นอเมริ ก าใช โ ครงสร า งแบบนี้ โครงสร า งนี้ จ ะมี
คณะกรรมการ 3 หรือ 5 คนที่มาจากการเลือกตั้ง มีวาระ 4 ป และมีเจาหนาที่ที่มาจากเลือกตั้งหลาย
ตํ า แหน ง รู ป แบบนี้ ไ ม ใ ครคนใดคนหนึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารงานของเคาน ตี้ โ ดยตรง
คณะกรรมการเคานตี้จะรวมดูแลภารกิจหนาที่รวมกับเจาหนาที่ที่มาจากการเลือกตั้ง ยกตัวอยางเชน
คณะกรรมการเคานตี้ดูแลงานเรือนจํารวมกับเจาหนาที่ปกครอง (ที่มาจากการเลือกตั้ง) ดวยเหตุน้ี
ความรับผิดชอบตอเคานตจ้ี งึ มีการแยกหรือกระจายออกไป ดังนั้นโครงสรางเคานต้ีแบบดั้งเดิมนี้จึง
เปนรูปแบบที่ขาดประสิทธิภาพและความรับผิดชอบ กิจการขององคกรมักจะอยูในมือของผูที่มิใชผู
ชํานาญหรือมืออาชีพ ตามแผนภาพที่ 9.2
แผนภาพที่ 9.2 โครงสรางภายในแบบคณะกรรมการเคานตด้ี ง้ั เดิม
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง

ผูตรวจบัญชี

เจาหนาทีป่ กครอง

เจาหนาที่ชันสูตรศพ

เลือกตั้ง

คณะกรรมการเคานต้ี

เจาหนาทีเ่ ก็บภาษี
แตงตั้ง

ทนายความ

เจาหนาที่การคลัง

เจาหนาที่และกรรมการ
ทีม่ าจากการแตงตัง้

(2) โครงสรางภายในแบบผูบ ริหารเคานต้ี (County Administration Structure)
การเพิ่มและการขยายภารกิจหนาที่ของเคานตี้ ทําใหมีความตองการการบริหารงานแบบมือ
อาชีพ เมื่อคณะกรรมการบริหารเคานตี้ไมสามารถจัดการกับความซับซอนและจํานวนของงานได
ดังนั้นจึงมองหาผูชวยที่เปนมืออาชีพ การณนี้จึงนําไปสูโครงสรางการบริหารงานแบบ ผูบริหาร
เคานตี้ (County Administrator) หรือผูจัดการเคานตี้ (County Manager) เปนรูปแบบการบริหารงาน
ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของโครงสรางแบบ สภา – ผูจัดการ (Council – Manager) รูปแบบนี้
คณะกรรมการจะเปนผูกําหนดนโยบายและแตงตั้งผูบริหารหรือผูจัดการใหเปนผูนํานโยบายออก
ปฏิบัติ ผูบริหารหรือผูจัดการจะเปนผูจัดทํางบประมาณเพื่อใหคณะกรรมการเคานตี้พิจารณา และ
เปนผูที่ควบคุมการบริหารทั้ง หมดในเคานตี้ รู ปแบบผูจัดการนี้กํา ลังไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นใน
อเมริกา โครงสรางการบริหารงานรูปแบบนี้ประชาชนไมสามารถควบคุมการบริหารงานของเคาน
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ตี้ไดโดยตรง เพราะผูบริหารมาจากการแตงตั้งของคณะกรรมการเคานตี้ แตประโยชนของการ
บริ ห ารงานรู ป แบบนี้ ก็ คื อ ทํ า ให เ คาน ตี้ มี ผู นํ า ที่ เ ป น มื อ อาชี พ ซึ่ ง ทํ า ให ก ารบริ ห ารงานเกิ ด
ประสิทธิภาพ ตามแผนภาพที่ 9.3 นี้
แผนภาพที่ 9.3 โครงสรางภายในแบบผูบ ริหารเคานต้ี
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง

เจาหนาทีป่ กครอง

คณะกรรมการเคานต้ี

เลือกตั้ง
เจาหนาทีเ่ ก็บภาษี

ทนายความ

แตงตัง้ หรือวาจาง
ผูบ ริหารหรือ
ผูจัดการเคานตี้
แตงตั้ง
การวางแผน
การใชทด่ี ิน

โรงพยาบ
าล

การสาธารณสุข

สวัสดิการและ
บริการทางสังคม

การบังคับใช
กฎหมาย

การ
ขนสง

การ
คลัง

(3) โครงสรางภายในแบบชุดผูบริหารเคานตี้ที่มาจากการเลือกตั้ง
บางเคานตใ้ี นอเมริกามีโครงสรางทีผ่ บู ริหารเคานต้ี (County Executive) มาจากการเลือกตั้ง
ประชาชนจะเลือกตั้งทั้งคณะกรรมการเคานตี้และชุดผูบริหารเคานตี้แยกจากกัน ซึ่งชุดผูบริหาร
เคานตี้นี้จะเปนผูรับผิดชอบงานสํานักงานของเคานตี้ และเปนผูแตงตั้งเจาหนาที่ตางๆ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการเคานตี้ โครงสรางรูปแบบนี้จะมีการแยกอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจ
บริหารออกจากกันเหมือนโครงสรางของรัฐบาลมลรัฐหรือรัฐบาลสหพันธ โดยโครงสรางรูปแบบนี้
ไดใชอยูในเคานตี้ที่มีความเปนเมืองอยูหลายเคานตี้ ดูไดตามแผนภาพที่ 9.4 นี้
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แผนภาพที่ 9.4 โครงสรางภายในแบบชุดผูบริหารเคานตี้ที่มาจากการเลือกตั้ง
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
เลือกตั้ง
คณะกรรมการเคานต้ี

ชุดผูบ ริหารเคานต้ี

ผูตรวจสอบบัญชี

ทนายความ

แตงตัง้ หรือวาจาง
ผูบ ริหารเคานต้ี
แตงตั้ง
การวางแผน
การใชทด่ี ิน

โรงพยาบ
าล

การสาธารณสุข

สวัสดิการและ
บริการทางสังคม

การบังคับใช
กฎหมาย

การ
ขนสง

การ
คลัง

9.1.2.2 มิวนิซปิ อล ( Municipal )11
มิวนิซปิ อล คือ ซิตี้ ซิตี้ตางจากเคานตี้ในแงของกําเนิดและภารกิจหนาที่ ซิตี้เปนหนวยการ
ปกครองทองถิ่นปฐมภูมิในสังคมสวนใหญ ซิตี้มีสถานะทางกฎหมายดําเนินงานภายใตกฎบัตรที่
ออกโดยมลรัฐ โดยมากซิตี้ตั้งขึ้นโดยการเรียกรองจากประชาชนโดยการทําประชามติ ประชาชน
สามารถเลือกไดวาอยากใหมีมิวนิซิปอลแบบบรรษัท (Municipal Corporation) อยางไร12 นอกจากนี้
ประชาชนยังสามารถออกเสียงเพื่อเลือกชื่อและรูปแบบโครงสรางของซิตี้ได ถากระบวนการทํา
ประชามติสาํ เร็จ มลรัฐก็จะออกกฎหมายมารองรับและจัดตั้งซิตี้เพื่อใหมีการเลือกตั้งเจาหนาที่ตางๆ
และจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนที่เรียกรอง ดังนั้นกฎบัตรที่ออกโดยมลรัฐจึงสอดคลอง
กับลัก ษณะความตองการของประชาชนในแตละทองที่ ในแง ที่คลา ยคลึ งกับเคานตี้นั้น ซิ ตี้เป น
หนวยการปกครองทองถิ่นที่ตั้งขึ้นมามีภาระหนาที่หลายอยาง (General Purpose) สวนในแงของ
ความแตกตาง ซิตี้มีอํานาจในการตัดสินใจมากกวา ซิตี้เปนนิติบุคคลที่ถูกสรางขึ้นมาสามารถถือ
ครองทรัพยสิน, ขายทรัพยสิน, ยื่นฟองหรือถูกฟอง, กูยืมเงินหรือใหกูยืมเงิน หรือทําสัญญาหรือ
รวมทําธุรกิจได13
โครงสรางและอํานาจหนาที่ของซิตี้ถูกกําหนดไวในกฎบัตร (Charter) ซึ่งตราขึ้นโดยมลรัฐ
ทุกซิตี้ถูกจัดตั้งโดยมลรัฐแมจะเกิดจากการริเริ่มของประชาชนก็ตาม กฎบัตรที่ใชกับซิตี้จะมีหลาย
ประเภทหลักๆ เชน กฎบัตรธรรมดา (General Charter) กฎบัตรโฮมรูล (Home – Rule Charter)
และกฎบัตรพิเศษ (Special Charter) เปนตน
กฎบัตรเหลานี้มลรัฐจะตราขึ้นมาเพื่อใชกับแตละซิต้ี กลาวคือแตละซิตี้จะมีกฎบัตรเฉพาะ
ของตัวเองเหมือนกับพระราชบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือพระราชบัญญัติเมืองพัทยาในประเทศ

สหรัฐอเมริกา 280
ไทย กฎบัตรจะกําหนดวาซิตี้สามารถทําอะไรไดบาง หรือหามทําอะไรบาง กฎหมายฉบับนี้มี
ลักษณะการบัญญัติสาระไวอยางแคบๆ เชนเดียวกับหลักของดิลลอน (Dillon’s Rule)14
แตกฎบัตรที่สําคัญที่อยากกลาวถึงคือกฎบัตรโฮมรูล เปนกฎบัตรที่ตราขึ้นมาเพื่อตองการ
ใหซิตี้มีอิสระมากขึ้นในการจัดทําภารกิจหนาที่ที่กวางขวางขึ้นภายในขอบเขตอํานาจหนาที่ของ
ทองถิ่นที่ไมใชงานของมลรัฐ ซึ่งการที่จะระบุวาภารกิจหนาที่ใดควรเปนของทองถิ่นหรือเปนของ
มลรัฐนั้นเปนการยากและคลุมเครือ ดังนั้นเมื่อเกิดขอพิพาทดังกลาวขึ้น เรื่องก็จะถูกนําเขาสูศาล
เพื่อใหศาลวินิจฉัยวาหนาที่ดังกลาวควรเปนของใคร กฎบัตรโฮมรูลนี้มีลักษณะสําคัญ 4 ประเด็นคือ
- ชวยลดการแทรกแซงจากฝายนิติบัญญัติของมลรัฐลงซึ่งจะทําใหกิจการของทองถิ่น
เปนอิสระมากขึ้น
- เปนการมอบอํานาจของมลรัฐนั้นๆ ใหแกประชาชนในการที่จะกําหนดรูปแบบในการ
ปกครองตนเองที่จะจัดการเกี่ยวกับกิจการสวนทองถิ่น
- เปนการแบงเบาภาระหนาที่ของมลรัฐโดยการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นและชวยลด
ปญหาใหแกมลรัฐ
- เป น การเป ด โอกาสให ป ระชาชนเข า มามี ส ว นร ว มในการกํ า หนดนโยบายในการ
ปกครองทองถิน่ นัน้ และยังเปนการกระตุนใหประชาชนของมลรัฐเขามารับผิดชอบตอ
ผลประโยชนในทองถิ่นมากขึ้น
ในเรื่องของรูปแบบโครงสรางของซิต้ีในอเมริกานั้นมีรูปแบบที่หลากหลาย แตสามารถ
กลาวสรุปไดวารูปแบบโครงสรางที่ใชในซิตี้ ไดแก รูปแบบนายกเทศมนตรี – สภา (Mayor Council), รูปแบบคณะกรรมการ (Commission), รูปแบบ สภา – ผูจัดการ (Council – Manager)
และรู ป แบบที่ ป ระชุ ม เมื อ ง (Town Meeting) หรื อ รู ป แบบที่ ป ระชุ ม เมื อ งแบบตั ว แทน
(Representative Town Meeting) ซึ่ ง เกิ นกว าครึ่ งหนึ่ง ของซิ ตี้ใ นอเมริ ก าใชโ ครงสร า งแบบ
นายกเทศมนตรี – สภา รองลงมาคือรูปแบบสภา – ผูจัดการ
ตารางที่ 9.2

รอยละของรูปแบบทีใ่ ชในซิตข้ี องอเมริกา15

รูปแบบโครงสรางของซิตี้
นายกเทศมนตรี – สภา
สภา – ผูจัดการ
คณะกรรมการ
ที่ประชุมเมือง
ที่ประชุมเมืองแบบตัวแทน

รอยละ
53
38
2
6
1
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(1) โครงสรางภายในแบบนายกเทศมนตรี – สภา (Mayor - Council)
ซิตี้ขนาดใหญในอเมริกาสวนใหญใชโครงสรางรูปแบบนี้ รูปแบบนายกเทศมนตรี – สภา
นี้เปนรูปแบบที่เกาแกที่สุดของซิตี้ ออกแบบมาเพื่อใหมีการแบงแยกอํานาจระหวางฝายนิติบัญญัติ
และฝายบริหาร ซึ่งรูปแบบนี้ยังสามารถแบงยอยออกเปนแบบนายกเทศมนตรีที่เขมแข็ง (Strong
Mayor) และแบบนายกเทศมนตรีที่ออนแอ (Weak Mayor) ความแตกตางคือนายกเทศมนตรีที่
เขมแข็งจะเปนหัวหนาสูงสุดของฝายบริหาร มีอํานาจในการจัดทํางบประมาณ, มีโอกาสที่จะเสนอ
กฎหมายและสามารถยั บ ยั้ ง กฎหมายที่ อ อกโดยสภาอี ก ด วย ส วนนายกเทศมนตรีที่ ออนแอนั่ น
อํานาจดังกลาว จะอยูที่สภา ตัวนายกเทศมนตรีมักจะมีหนาที่ในทางพิธีการเทานั้น
นายกเทศมนตรีจะใชอํานาจรวมกับเจาหนาที่คนอื่นที่มาจากการเลือกตั้งแยกตางหาก เชน
ทนายความของซิตี้, ที่ปรึกษาทางกฎหมายของซิตี้, เจาหนาทีก่ ารเงิน และผูต รวจสอบบัญชี เปนตน
และไมนานมานี้ซิตี้ขนาดใหญไดเพิ่มอํานาจใหแกนายกเทศมนตรี โดยเฉพาะอํานาจในการจัดทํา
งบประมาณ และอํานาจในการจัดซื้อจัดจางและอํานาจในการควบคุมบุคลากร ซึ่งโครงสรางแบบ
นายกเทศมนตรี – สภานี้สามารถดูไดในแผนภาพที่ 9.5
(2) โครงสรางภายในแบบคณะกรรมการ (Commission)
เปนรูปแบบที่รวมทั้งอํานาจนิติบัญญัติและบริหารใหแกคนกลุมเล็กๆ สวนใหญประมาณ
5 คน โดยมี ก รรมการคนหนึ่ ง ทํ า หน า ที่ เป นประธานแต ไ ม มี อํ า นาจเหนื อกรรมการคนอื่ น ๆ
คณะกรรมการทุกคนมีหนาทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงตองานของซิต้ี แตในทางปฏิบัติกรรมการแตละคน
จะมีหนาที่รับผิดชอบงานแตละอยาง เชน คนหนึ่งดูแลงานดานคลัง คนหนึง่ ดูแลดานความปลอดภัย
เปนตน รูปแบบคณะกรรมการนี้ถาทุกคนมีความเห็นสอดคลองกันการบริหารงานก็มักจะไมเกิด
ปญหา แตถาเมื่อไหรที่คณะกรรมการมีความเห็นที่ตางกันและแยกเปนฝกฝาย การประสานงาน
ตางๆ ก็จะไมราบรื่น โครงสรางรูปแบบนีด้ ไู ดจากแผนภาพที่ 9.6 นี้
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แผนภาพที่ 9.5 โครงสรางภายในแบบนายกเทศมนตรี – สภา
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
เลือกตั้ง

เจาหนาทีอ่ น่ื ๆ

นายกเทศมนตรี

สภาซิต้ี

เจาหนาที่การคลัง
แตงตั้ง

งานตํารวจ

งานพยาบาลและ
สาธารณสุข

งานสุขอนามัย

งานการกอสราง

งานสวน
สาธารณะ

การสงเสริม
การเกษตร

งานปองกันไฟ

การทําธุรกิจ

แผนภาพที่ 9.6 โครงสรางภายในแบบคณะกรรมการ
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง

เลือกตั้ง
คณะกรรมการซิต้ี
แตงตั้ง

งานตํารวจ

งาน
สวนสาธารณะ

งานการ
กอสราง

งานสาธารณสุข

งานสุขอนามัย

(3) โครงสรางภายในแบบสภา – ผูจัดการ (Council – Manager)
รูปแบบนีเ้ ปนการแยกการจัดทํานโยบายและการบริหารจัดการในซิต้ีออกจากกัน การจัดทํา
นโยบายจะเป นหน า ที่ ข องสภาซึ่ ง มาจากการเลื อกตั้ ง ส ว นการบริ ห ารจั ดการได ม อบหมายให
ผูบริหารมืออาชีพที่แตงตั้งขึ้นโดยสภาซิตี้ที่เรียกวาผูจัดการ งานบริหารทุกอยางของซิตี้อยูภายใต
การควบคุมของผูจัดการ ผูจัดการมีอํานาจจางหรือไลออกพนักงานของซิตี้ไดโดยระบบคุณธรรม
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ทั้งนี้อยูภายใตการกํากับดูแลของสภาซิตี้ ซึ่งสภาซิตี้มีอํานาจที่จะเลิกจางผูจัดการได รูปแบบสภา –
ผูจัดการนี้นอกจากจะแยกการจัดทํานโยบายและการบริหารจัดการออกจากกันแลว ยังตองการให
การบริ ห ารงานของซิ ตี้ เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด แต ใ ช ตน ทุ นที่ ต่ํ า ที่ สุ ด ซึ่ ง เป น หลั ก การทางธุ ร กิ จ
รูปแบบดังกลาวนี้สามารถดูไดจากแผนภาพที่ 9.7 นี้
แผนภาพที่ 9.7 โครงสรางภายในแบบสภา – ผูจัดการ
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
เลือกตั้ง
สภาซิต้ี
ผูจัดการซิตี้

งานตํารวจ

งาน
สวนสาธารณะ

งานการ
กอสราง

แตงตั้ง
แตงตั้ง

งานสาธารณสุข

งานสุขอนามัย

(4) โครงสรางภายในแบบที่ประชุมเมืองและรูปแบบที่ประชุมเมืองแบบตัวแทน (Town
Meeting and Representative Town Meeting)
รูปแบบที่ป ระชุมเมืองและที่ประชุ มเมืองแบบตั วแทนพบไดใ นคอนเนคติกั ล, เมน,
แมสซาชูเสท, นิวแฮมเชียร และเวอรมองท การประชุมเมืองจะเปดใหประชาชนทุกคนซึ่งเปน
เจาของอํานาจนิติบัญญัติไดเขาประชุม การเรียกประชุมเมืองจะเกิดขึ้นปละหนึ่งหรือสองครั้ง และ
กิจกรรมทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ของการประชุมเมืองคือการผานหรืออนุมตั งิ บประมาณประจําป
ที่ประชุมเมืองจะทําการเลือกคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อดูแลงานระหวางที่ยังไมมี
การประชุม ประชาชนจะเลือกเจาหนาที่ตางๆ เชน เจาหนาที่ปกครอง, เจาหนาที่การคลัง, ที่ปรึกษา
กฎหมาย, ตํารวจ, คณะกรรมการโรงเรียน และเจาหนาทีอ่ น่ื ๆ
แมในทางปรัชญาการเมือง การประชุมเมืองจะเปนประชาธิปไตยที่แทจริงหรือบริสุทธิ์
เพราะเปนประชาธิปไตยทางตรง แตในความเปนจริงนั้นการเขามามีสวนรวมมีนอยมาก ประชาชน
ที่เขารวมประชุมเมืองมักจะมีไมถึงรอยละ 10 ในเมืองใหญๆ ประชาชนเขารวมประชุมเมืองเพียง
รอยละ 1 – 2 เทานั้น ดังนั้นการประชุมเมืองจึงมักจะถูกครอบงําโดยกลุมการเมืองกลุมเล็กๆที่มี
โอกาสเขาประชุมเสมอๆ
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ที่ ป ระชุ ม เมื อ งแบบตั ว แทนเป น พั น ทางของรู ป แบบที่ ป ระชุ ม เมื อ งที่ ป ระชาชนออกมา
ประชุมกันนอย ทีป่ ระชุมเมืองแบบตัวแทนนีป้ ระชาชนจะเลือกตัวแทนซึง่ มีจาํ นวนคอนขางมากเขา
ไปประชุมและใชสิทธิ์ในการออกเสียงแทนในเรื่องตางๆ
แผนภาพที่ 9.8 โครงสรางภายในแบบทีป่ ระชุมเมือง
ประชาชน

เปนการใชประชาธิปไตยทางตรง
คณะกรรมการบริหาร

ใชอาํ นาจนิตบิ ญ
ั ญัตโิ ดยประชุม
เพือ่ ตรากฎขอบังคับตางๆและ
พิจารณาอนุมตั ิ
งบประมาณประจําป

เจาหนาที่การเงิน
ทีป่ รึกษากฎหมาย
คณะกรรมการโรงเรียน

ตุลาการรักษาความสงบ

ตํารวจ

คณะกรรมการการคลัง

เจาหนาทีป่ กครอง

แผนภาพที่ 9.9 โครงสรางภายในแบบทีป่ ระชุมเมืองแบบตัวแทน
ประชาชน
เลือกตั้ง
คณะผูเขาประชุม
และออกเสียงแทน
แตงตั้ง
ใชอาํ นาจนิตบิ ญ
ั ญัตโิ ดยประชุม
เพือ่ ตรากฎขอบังคับตางๆและ
พิจารณาอนุมตั ิ
งบประมาณประจําป

คณะผูบ ริหาร
เจาหนาที่การเงิน
ทีป่ รึกษากฎหมาย
คณะกรรมการโรงเรียน

ตุลาการรักษาความสงบ

ตํารวจ

คณะกรรมการการคลัง

เจาหนาทีป่ กครอง
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9.1.2.3 ทาวนและทาวนชิพ ( Town and Township )16
(1) ทาวน
ในมลรัฐแถบนิวอิงแลนด จะพบธรรมเนียมการปกครองเขมแข็งของทองถิ่นที่ปกครอง
ตนเองในรูปแบบที่ เกาแกที่ สุ ดคือ การประชุ มเมื อง (Town Meeting) ซึ่งเปนการใช อํานาจ
ประชาธิปไตยทางตรง เปนรูปแบบที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งจะมาประชุมกันทุกปเพื่อพูดคุยถึงเรื่องตางๆ
ของชุมชนและวางกฎระเบียบ ทาวนถือเปนหนวยยอยของเคานซิตี้ รูปแบบนี้ประชาชนจะเลือก
คณะทํางาน 3 - 7 คนขึ้นมาเพื่อดูแลกิจการของทาวนระหวางที่ยังไมประชุม แตดวยการที่ทุกวันนี้
จํานวนประชากรเพิ่มขึ้นและปญหาตางๆก็ซับซอนมากขึ้น เชนเดียวกันซิตี้ ทาวนหลายๆ แหงจึงได
เปลี่ยนจากประชาธิปไตยทางตรงไปใชระบบการเลือกตัวแทนเขาไปประชุมแทน ทาวนนี้เปน
หนวยการปกครองทองถิ่นประเภทมีหลายหนาที่ ดูโครงสรางของทาวนไดจากแผนภาพที่ 9.8 และ
9.9 แตดวยจํานวนที่มากขึ้นและความซับซอนของปญหาตางๆ ทําใหบางทาวนปรับโครงสรางใหมี
มืออาชีพเขามาทําหนาที่บริหารจัดการในตําแหนงผูจัดการ โดยประชาชนจะเลือกคณะผูคัดเลือก
จํานวนหนึ่งขึ้นมาหนาที่ในการมองหาและแตงตั้งผูจัดการ แตก็มีบางตําแหนงที่มาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนดวยเชน เจาหนาทีป่ กครองและเจาหนาทีก่ ารเงิน ดังแผนภาพที่ 9.10 นี้
แผนภาพที่ 9.10 โครงสรางภายในของทาวนแบบคณะผูคัดเลือกผูจัดการ
ประชาชน

เจาหนาทีป่ กครอง

คณะผูคัดเลือก
ผูจัดการ

เลือกตั้ง

เจาหนาที่การเงิน
แตงตั้ง
แตงตั้ง

เจาหนาที่ประจํา

(2) ทาวนชิพ
มีภารกิจหนาที่คลายๆ เคานตี้ ซึ่งในเคานตี้หนึ่งๆ จะมีทาวนชิพอยูประมาณ 10 – 20 แหง
ทาวนชิพไมไดมีอยูทุกมลรัฐหรือไมไดมีอยูทุกพื้นที่ของมลรัฐ จะพบประมาณครึ่งหนึ่งของมลรัฐ
ตางๆ ในอเมริกา ทาวนชิพเปนหนวยยอยของเคานตี้และทําหนาที่หลายอยางแทนเคานตี้ในระดับ
รากหญา เชน การเลือกตัง้ , การบํารุงรักษาถนน, เก็บภาษี, ดับเพลิง หรือแมกระทั่งงานที่เกี่ยวกับการ
บังคับใชกฎหมายในการรักษาความสงบเรียบรอย ทาวนชิพไมมีกฎหมายรองรับอํานาจและความ
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เปนอิสระในการจัดทําหนาที่หรือบริการตางๆ พื้นที่ของทาวนชิพอาจจะมีขนาดหลายตารางไมล
และเปนพื้นที่ในชนบทซึ่งมีผูคนเบาบาง โดยทุกวันนี้ประชากรของอเมริกาประมาณ 40 ลานคน
หรือ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมดอาศัยอยูในทาวนชิพ ในสวนของโครงสรางของทาวนชิพพบวา
ใชโครงสรางแบบคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ซึ่งอาจจะมีเจาหนาที่บางสวน
มาจากการเลือกตั้งแยกตางหากเชนกัน ดังแผนภาพที่ 9.11 นี้
แผนภาพที่ 9.11 โครงสรางภายในของทาวนชิพแบบคณะกรรมการ
ประชาชน

เจาหนาทีป่ กครอง

คณะกรรมการ

เลือกตั้ง

เจาหนาที่การเงิน
แตงตั้ง

เจาหนาที่ประจํา

9.1.2.4 เขตพิเศษ (Special District)
เขตพิเศษเปนหนวยการปกครองทองถิ่นที่ตั้งขึ้นมาใหมีหนาที่ใดหนาที่หนึ่งหรือสองสาม
หนาที่โดยเฉพาะ (Special Purpose) และยังถูกสรางขึ้นมาทํางานหรือบริการที่หนวยการปกครอง
อืน่ ไมทาํ หรือทําไมได เชน ประชาชนที่ไมไดอยูในเขตที่มีการปองกันอัคคีภัย และซิตี้ที่อยูใกลที่สุด
ปฏิเสธที่จะขยายพื้นในการดูแลใหครอบคลุมพื้นที่ดังกลาว กอปรกับเคานตี้ก็ไมมีศักยภาพที่จะทํา
หรือกฎหมายไมไดอนุญาตใหทาํ ดังนั้นประชาชนในพื้นที่ดังกลาวอาจจะสามารถริเริ่มเพื่อสรางเขต
พิเศษในการปองกันอัคคีภัยขึ้นมาเอง ขั้นตอนก็คือประชาชนไปขอใหมลรัฐจัดทําประชามติ ถาผล
ออกมาวาประชาชนสวนใหญตอ งการ มลรัฐก็ประกาศจัดตั้งเขตพิเศษเพื่อปองกันอัคคีภัยขึ้น มีการ
เลื อ กตั้ ง หรื อ แต ง ตั้ ง คณะผู บ ริ ห าร มี ก ารจ า งบุ ค ลากร มี ก ารเตรี ย มการป อ งกั น อั ค คี ภั ย และ
ประชาชนตองเสียภาษีสําหรับบริการดังกลาวดวย17 เขตพิเศษสวนใหญจะเปนหนวยการปกครอง
ทองถิ่นที่มีหนาที่รับผิดชอบเพียงอยางเดียว เชน เขตพิเศษควบคุมยุง ก็มีหนาที่ในการควบคุมหรือ
ลดจํานวนยุงเพียงอยางเดียว จะมีบางที่เขตพิเศษมีหนาที่มากกวา 1 อยาง แตก็มักจะไมเกิน 2-3 อยาง
ถาไมนับรวมเขตโรงเรียน เขตพิเศษสวนใหญจะเปนเขตทรัพยากรธรรมชาติ รองลงมาเปนเขต
ปองกันอัคคีภัย, เขตจัดหาน้ํา, เขตควบคุมอาคารและพัฒนาชุมชน, เขตกําจัดสิ่งปฏิกูล, เขตจัดการ
ฌาปนกิจศพและอื่นๆ ดังตารางที่ 9.3 นี้
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ตารางที่ 9.3

ประเภทของหนาที่และรอยละของเขตพิเศษ18
ภารกิจหนาที่

เขตพิเศษทีม่ หี นาทีอ่ ยางเดียว
- ทรัพยากรธรรมชาติ
- การปองกันอัคคีภยั
- การจัดหาน้ํา
- การควบคุมอาคารและการพัฒนาชุมชน
- กําจัดสิ่งปฏิกูล
- การฌาปนกิจ
- หองสมุด
- สวนสาธารณะและกิจกรรมสันทนาการ
- ทางหลวง
- สุขภาพอนามัย
- โรงพยาบาล
- การศึกษา
- สนามบิน
- สาธารณูปโภคอื่นนอกเหนือจากจัดหาน้ํา
- อื่นๆ
เขตพิเศษทีม่ หี นาทีม่ ากกวาหนึง่ อยาง
รวม

จํานวน
32,157
7,026
5,743
3,423
3,413
2,020
1,670
1,582
1,314
767
743
735
530
512
485
2,194
3,199
35,356

รอยละ
91.0
19.9
16.2
9.7
9.7
5.7
4.7
4.4
3.7
2.2
2.1
2.1
1.5
1.4
6.2
6.2
9.0
100

เขตพิเศษเกือบจะทั้งหมดบริหารงานโดยคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวมีที่มา
แลวแตกรณี แตสวนใหญจะมาจากการเลือกตั้งของประชาชน นอกจากนั้นก็มาจากการแตงตั้ง ของ
เคาน ตี้ ซิ ตี้ หรื อ มลรั ฐ ขึ้ น อยู กับ ว า เขตพิ เ ศษดั ง กล า วนั้ น ถู ก สรา งขึ้ น และถู ก กํ า หนดโครงสร า ง
อยางไร
9.1.2.5 เขตโรงเรียน (School District)
เขตโรงเรียนเปนเขตพิเศษประเภทหนึ่งที่มีหนาที่เดียว กอนสงครามโลกครั้งที่ 2 อเมริกา
เคยมีเขตโรงเรียนมากกวา 1 แสนเขต กลาวคือ เกือบจะ 1 โรงเรียนเปน 1 เขตเลยก็วาได แตดวย
ขนาดของเขตทีเ่ ล็ก ทําใหคาใชจายตอเขตสูง ดังนั้นจํานวนเขตโรงเรียนจึงลดลงในเวลาตอมา เขต
โรงเรียนบริหารโดยคณะกรรมการซึ่งโดยทั่วไปมีจํานวน 5 – 7 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
คณะกรรมการนี้มีหนาที่จัดทํานโยบายตางๆ ของเขตโรงเรียน และนโยบายที่สําคัญที่สุดคือเรื่อง
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การเงิน ความจริงขณะนี้ในอเมริกามีระบบโรงเรียนอยูกวา 15,178 ระบบ แตมีเพียง 13,726 ระบบ
เทานั้นที่เปนอิสระและนับไดวาเปนเขตโรงเรียนในที่นี้ ที่เหลืออีกประมาณ 1,452 ระบบไมนับวา
เปนเขตโรงเรียนเพราะไมมอี สิ ระและยังตองพึ่งพิงองคกรอื่นเชนมลรัฐ เคานตี้ ซิตี้ ทาวนหรือทาวน
ชิพ ดังนัน้ จึงถือวา 1,452 ระบบโรงเรียนที่เหลือเปนสวนหนึ่งหรือแผนกหนึ่งของมลรัฐ เคานตี้ ซิตี้
ทาวนหรือทาวนชพิ ไมนบั เปนหนวยการปกครอง
เนื่องดวยความหลากหลายในการออกกฎหมายที่แตกตางกันในมลรัฐตางๆ ดังนั้นการจัด
การศึ ก ษาในอเมริ ก าจึ ง มี ค วามแตกต า งหลากหลาย ยกตั ว อย า ง ใน ดิ ส ตริ ค ส ออฟ โคลั ม เบี ย ,
อลาสกา, ฮาวาย, แมรีแ่ ลนด และนอรทแคโรไลนาจะไมมเี ขตโรงเรียนเลย โรงเรียนทัง้ หมดจะอยูใน
การจัดการของเคานต,้ี มิวนิซปิ อล, หรือมลรัฐแลวแตกรณี ในขณะที่แคลิฟอรเนียและเท็กซัสกลับมี
เขตโรงเรียนกวา 1,000 เขต ซึ่งคิดเปนรอยละ 16 ของเขตโรงเรียนทัง้ หมดทีม่ อี ยูใ นอเมริกา
เขตโรงเรียนบริหารงานโดยคณะกรรมการเขตโรงเรียนซึ่งสวนใหญมาจากการเลือกตั้งมี
หนาทีใ่ นการกําหนดนโยบายเพือ่ ใชในเขตโรงเรียน เชน กําหนดคาเลาเรียน หลักสูตร ตํารา จํานวน
ครู คาจางครู เปนตน ปจจุบันนี้เขตโรงเรียนมักจะมีหัวหนาสํานักงานซึ่งเปนมืออาชีพในการรับ
นโยบายของคณะกรรมการเขตโรงเรียนไปปฏิบัติ สวนจํานวนของเจาหนาที่ก็ขึ้นอยูกับขนาดของ
เขตโรงเรียนตางๆ
9.2

องคประกอบของระบบการปกครองทองถิ่น

9.2.1 เกณฑการจัดตั้งและการยกฐานะ
แมจะเปนที่เขาใจกันวาการปกครองทองถิ่นในอเมริกาเปนองคกรที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นโดย
มลรัฐ แตการริเริ่มเพื่อใหมีการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้นนั้นไมไดถูกจํากัดเพียงมลรัฐ
เทานัน้ หากแตหนวยการปกครองทองถิ่นจํานวนมากโดยเฉพาะซิตี้ เขตพิเศษและเขตโรงเรียนถูก
ริเริ่มเพื่อใหมีการจัดตั้งโดยประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนตางๆ กลาวคือเมื่อประชาชนในชุมชน
หนึ่งตองการใหมีหนวยงานหรือองคกรในการจัดทําบริการสาธารณะทั้งที่เปนองคกรที่มีหนาที่
หลายอยางหรือองคกรที่มีหนาที่อยางเดียวแลวแตกรณี ประชาชนในชุมชนนั้นก็จะเรียกใหมลรัฐ
จัดทําประชามติ (Referendum) เพื่อสอบถามเสียงสวนใหญในชุมชนวาตองการใหมีหนวยงานหรือ
องคกรขึ้นมารับผิดชอบบริการสาธารณะที่ยังไมมีหรือไม หากเสียงสวนใหญลงมติวาตองการใหมี
มลรัฐก็จะออกกฎหมายมารองรับหรือประกาศจัดตั้ง ดังนั้นจํานวนประชากร พื้นที่และรูปทรงของ
องคกรปกครองทองถิ่นที่ตั้งขึ้นใหมจึงขึ้นอยูกับจํานวนของประชาชนในชุมชนที่เรียกรองและเปน
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พื้นที่ที่ชุมชนนั้นตั้งอยู ฉะนั้นจํานวนประชากรและพื้นที่ที่รับผิดชอบจึงมีความแตกตางหลากหลาย
และไมแนนอน ขึ้นอยูกับปจจัยที่กลาวมาแลว
นอกจากปจจัยขางตนแลววัฒนธรรมทางการเมืองในการกระจายอํานาจของแตละมลรัฐก็
เปนตัวกําหนดการตัง้ องคกรปกครองสวนทองถิน่ ดวย ยกตัวอยางในมลรัฐฮาวายซึ่งไมคอยเนนที่จะ
ใหมีการกระจายอํานาจ บริการสาธารณะจํานวนมากจัดการโดยมลรัฐ ดังนั้นฮาวายจึงมีการจัดตั้ง
หนวยการปกครองทองถิ่นเพียงไมกี่หนวยเทานั้น ในขณะที่ในมลรัฐอิลลินอยนั้นบริการสาธารณะ
จํานวนมากถูกมอบหมายใหเปนหนาที่ของทองถิ่น ดังนั้นจึงทําใหอิลลินอยมีการจัดตั้งหนวยการ
ปกครองทองถิน่ เกือบ 7 พันหนวย
สําหรับเกณฑการจัดหนวยการปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทมี ดังนี้
(1) เคานตี้ มี 187 เคานตี้ตามมลรัฐตางๆ 40 มลรัฐที่มีประชาชนอาศัยอยูมากกวา 250,000
คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 54.9 ของประชาชนทั้งหมดที่อาศัยอยูในเคานตี้ แตเคานตี้สวนใหญกวา รอย
ละ 72 เปนเคานตี้ที่มีประชาชนอาศัยอยูไมเกิน 50,000 คน และมีกวา 700 เคานตี้มีประชาชนอาศัย
อยู ไ ม เกิ น 10,000 คน โดยเคาน ตี้ที่ มีป ระชาชนอาศั ย อยูม ากที่สุ ด คื อเคาน ตี้ล อสเองเจลลิ ส ใน
แคลิฟอรเนียมีผูอาศัยอยูกวา 9,000,000 คน ในขณะที่เคานตี้เลิฟวิ่งในเทกซัสมีประชาชนอาศัยอยู
เพียง 141 คน สวนหลักเกณฑการจัดตั้งเคานตี้นั้นก็แตกตางกันไปตามแตละมลรัฐตางๆ เชน ในอ
ลาสกาซึ่งเรียกเคานตี้วา เบอเรอ นัน้ มีการจัดประเภทเคานตอ้ี อกตามอํานาจหนาที่ ไดแก ชั้นโฮมรูล,
ชัน้ ทีห่ นึง่ , ชัน้ ทีส่ อง, ชั้นที่สาม จะเห็นวาไมไดใชเกณฑของจํานวนประชากรเปนตัวกําหนดหากแต
ใชเกณฑอํานาจหนาที่ที่มากกวานอยกวาเปนตัวกําหนด
(2) มิวนิซิปอลและทาวนชิพ คนอเมริกันเกือบ 164 ลานคนอาศัยอยูในมิวนิซิปอลและ
ประมาณ 69 ลานคนในจํานวนนี้อาศัยอยูในซิตี้ที่มีประชากรเกินกวา 100,000 คน เกณฑในการ
กําหนดจํานวนประชากรขั้นต่ําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมีความหลากหลายแตกตางกัน
ไปในแตละมลรัฐ ยกตัวอยางในอลาบามา มิวนิซิปอลตองมีประชากรขั้นต่ํา 2,000 คน และทาวน
ตองมีประชากรขั้นต่ํา 300 คน แตอยางไรก็ตามจากผลของการมีกฎหมายโฮมรูล (Home – Rule
Charter) ทําใหแมจํานวนประชากรไมถึงเกณฑที่ทางมลรัฐกําหนดแตเมื่อเปนความตองการของ
ประชาชนมลรั ฐ ก็ ต อ งจั ด ตั้ ง หน ว ยการปกครองท อ งถิ่ น ขึ้ น มาตอบสนองความต อ งการของ
ประชาชนดังกลาว โดยจะขอนําเสนอประเภทของมิวนิซิปอลและทาวนชิพในบางมลรัฐดังนี้
อลาบามา ซิตี้ ไดถูกจัดประเภทเอาไว 8 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 มีประชากรมากกวา 300,000 คน
ประเภทที่ 2 มีประชากร 175,000 – 299,999 คน
ประเภทที่ 3 มีประชาการ 100,000 – 174,999 คน
ประเภทที่ 4 มีประชากร 50,000 – 99,999 คน
ประเภทที่ 5 มีประชากร 25,000 – 49,999 คน
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ประเภทที่ 6 มีประชากร 12,000 – 24,999 คน
ประเภทที่ 7 มีประชากร 6,000 – 11,999 คน
ประเภทที่ 8 มีประชากรนอยกวา 6,000 คน
และในอลาบามานี้ไมมีทาวนชิพ
อลาสกา ในอลาสกานั้นแบงประเภทของซิตี้ออกเปนสามประเภทคือ ประเภทแรกเปนซิตี้
ที่อยูภายใตกฎหมายโฮมรูล ประเภทที่สองเปนซิตี้ที่มีประชากรอยูไมต่ํากวา 400 คน และประเภทที่
สามคือซิตอ้ี น่ื ๆทีอ่ ยูน อกเหนือ 2 ประเภทที่กลาวมา
อริโซนา ในอริโซรามิวนิซิปอลมี 2 ประเภทคือซิตี้และทาวนซึ่งแตละประเภทไมมีความ
แตกต า งกั น มากในเรื่ อ งของจํ า นวนประชากรและอํ า นาจหน า ที่ โดยทั้ ง สองประเภทนี้ กํ า หนด
จํานวนประชากรขัน้ ต่าํ ไวท่ี 1,500 คน
อารแคนซัส ในอารแคนซัสไมมีการกําหนดจํานวนประชากรขั้นต่ําในการจัดตั้งหนวยการ
ปกครองทองถิ่น
โคโรราโด ในโคโรราโดใชกฎหมายโฮมรูลในการจัดตั้งทาวน แตถาทาวนใดมีประชากร
เกินกวา 1,000 คน ก็อาจถูกจัดใหเปนซิตี้ก็ได
อิลลินอยส ในอิลลินอยสซึ่งเรียกไดวาเปนเจาแหงการปกครองทองถิ่นของอเมริกา เพราะ
มีจํานวนหนวยการปกครองทองถิ่นมากกวาทุกๆ รัฐในอเมริกาคือมีเกือบ 7 พันหนวย ในสวนของ
มิว นิ ซิ ป อลนั้ น อิ ล ลิ น อยส แ บ ง ออกเป น สามประเภทคื อ ซิ ตี้ วิ ลเลจ และทาวน โดยซิตี้กํ าหนด
จํานวนประชากรขัน้ ต่าํ ไวท่ี 2,500 คน วิลเลจกําหนดไวระหวาง 200 – 2,500 คน
(3) เขตพิเศษและเขตโรงเรียน เกณฑในการจัดตั้งเขตพิเศษและเขตโรงเรียนนี้ก็จะขึ้นอยูกับ
ความตองการของแตละชุมชน การจัดตั้งอาจจะริเริ่มโดยมลรัฐ เคานตี้หรือซิตี้เพื่อแบงเบาภารกิจ
บางอยาง หรืออาจจะริเริม่ โดยประชาชนเพือ่ ใหมอี งคกรจัดทําภารกิจทีต่ อ งการเชนจัดหาน้ํา ปองกัน
ยุงก็แลวแตพื้นที่ ดังนั้นจึงไมมีเกณฑที่แนนอนตายตัวทั้งจํานวนประชากรและขนาดพื้นที่

9.2.2 อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กอนอื่นขออธิบายอํานาจของสวนกลางและมลรัฐกอนวาแตละระดับมีอํานาจทําอะไรได
บาง สําหรับสวนกลางมีอาํ นาจในเรือ่ งตอไปนี19้
1. ผลิตธนบัตรและเหรียญ
2. ดําเนินนโยบายระหวางประเทศ
3. ออกกฎหมายพาณิชยที่ใชระหวางประเทศและระหวางมลรัฐ
4. จัดเตรียมกําลังทหารและกองทัพเรือ
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5. ประกาศสงคราม
6. จัดตั้งศาลที่ต่ํากวาใหเปนศาลสูง
7. ออกกฎหมายที่จําเปนเพื่อรองรับหนาที่ที่กลาวมานี้
สวนอํานาจมลรัฐมีดงั นี้
1. จัดตัง้ รัฐบาลทองถิน่
2. ออกกฎหมายพาณิชยที่ใชภายในมลรัฐ
3. ดําเนินการจัดการเลือกตัง้
4. อนุมัติการแกไขรัฐธรรมนูญของสหพันธ
5. ออกกฎหรือมาตรการในเรื่องสาธารณสุข , ความปลอดภัยและศีลธรรม
6. ใชอาํ นาจตามรัฐธรรมนูญสหพันธ
นอกจากนี้ยังมีอํานาจที่สวนกลางและมลรัฐมีเหมือนกันคือ
1. การกําหนดภาษี
2. การกูยืมเงิน
3. การจัดตัง้ ศาล
4. การบังคับใชกฎหมาย
5. การออกกฎหมายเกี่ยวกับการธนาคารและความรวมมือตางๆ
6. การใชจายเงินเพื่อสวัสดิการสาธารณะ
7. การเวนคืนที่ดินและการจายคาชดเชย
จะเห็นวาอํานาจของสวนกลางและมลรัฐจะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับภารกิจโดยรวม เปนเรื่อง
ใหญๆและสําคัญ ดังนั้นจึงมอบภารกิจในการจัดบริการสาธารณะสวนใหญที่ใกลชิดประชาชนให
อยูในการจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมี
หนาที่รับผิดชอบหลากหลาย ไดแก บริการดานการปองกันอัคคีภัย, การรักษาความสงบเรียบรอย,
การจัดการศึกษา, การสาธารณสุข, สวนสาธารณะ, สนามบิน, การควบคุมการจอดรถ องคกร
ปกครองส วนท อ งถิ่ น จะทํ า งานเน น ไปทางด า นการจั ด การผั ง เมื อ งหลั ง ป ค.ศ.1980 โดยขอ
ยกตัวอยางภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิน่ เพิม่ เติมดังนี20้
(1) การวางแผนและการพัฒนาของเมืองและประเทศ
มิวนิซิปอล ทําการวางแผนผานทางคณะกรรมการ โดยปกติมี 5 - 7 คน เปนสมาชิกนอก
เวลา (Part - time member) ซึ่งอาจรวมทั้งเจาหนาที่สาธารณะที่ถูกแตงตั้งขึ้น (Designated Public
Official) และประชาชนที่ไมตองจายคาตอบแทน หรือทั้งสองกลุม งานหลักๆ อาจจะติดตอให
บริษัทตางๆ ดําเนินการซึ่งมักจะใชเปนลักษณะของแผนที่เปนรูปแบบมาตรฐาน หรือติดตอไปยังที่
ปรึกษาทองถิ่น ซึ่งในเมืองใหญๆ จะมี Substantial Planing Department
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(2) บานเรือน และการซอมแซมบํารุงรักษาเขตเมือง
มิวนิซปิ อล สวนใหญมักไมมองวาที่พักอาศัยเปนงานหลักของการปกครองทองถิ่น ในชวง
ป ค.ศ.1970 ไดเคยทําการกระตุนใหทองถิ่นเห็นความจําเปนของการจัดผังเมือง องคกรพิเศษของ
การวางผังเมืองจึงมักถูกสรางขึ้นโดยซิตี้ หรือ เคานตี้ ซึ่งไดรับการสนับสนุนโดยการรับรองของ
รัฐบาลกลางในดานโครงสรางดานการเงิน
(3) ทางหลวงและถนนอื่น ๆ
รัฐบาลทุกระดับเขามามีสวนรวม รวมทั้งเขตพิเศษ งานสามารถทําสัญญาเพื่อจางเอกชน
ซึ่งสัญญาดังกลาวจะมีระยะเวลา 20 - 30 ป เพื่อที่จะครอบคลุมโครงการพัฒนาระยะยาว ซึ่งสมาชิก
หรือคณะกรรมการทองถิน่ จะเขาทํางานรวมกันกับมลรัฐหรือรัฐบาลกลางในโครงการขนาดใหญ
(4) การขนสง
ซิ ตี้ข นาดใหญจะดํา เนิน การดา นขนสง เอง หรื ออาจจะดํ า เนิ นการโดยเขตพิ เ ศษขนส ง
มวลชน, รถไฟใตดิน ทางเดินรถราง และรางรถไฟฟา ทั้งหมดเปนของสาธารณะในทางกฎหมาย
การใหเงินสนับสนุนการบริการรถโดยสารประจําทางของเอกชนเปนเรื่องที่มีความจําเปน แตซิตี้
มักจะเขามาดําเนินการแทนเอกชนดังกลาวถาหากวากิจการเดินรถประจําทางนั้นไมมีผลกําไรและ
ผูประกอบการจะทําการทิ้งสายการเดินรถไป ซึ่งบางครั้งก็ถูกชวยเหลือดานเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
กลางเพื่อทําการเจรจาขอซื้อยานพาหนะเหลานั้น
(5) การศึกษาและการฝกอบรม
ในแตละรัฐจะมีหนวยงานที่ดูแลดานการศึกษาซึ่งทําหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายของรัฐ
และมลรั ฐ กระจายความรั บ ผิ ด ชอบให เ ขตโรงเรี ย น เขตโรงเรี ย นส วนใหญ ดํ า เนิ น งานภายใต
คณะกรรมการโรงเรียนที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวจะเปนผูจัดทําหลักสูตรและ
รายการหนัง สื อ คณะกรรมการโรงเรี ย นอาจจะมี อํา นาจที่ จะสั่ ง ซิ ตี้ ใ นเรื่ องที่ เ กี่ ย วกั บ ภาษี ข อง
คณะกรรมการโรงเรียน เขตโรงเรียนสวนใหญจะมีขนาดเล็ก
(6) กิจกรรมดานวัฒนธรรม
กิ จ กรรมด า นวั ฒ นธรรมจะถู ก จั ด การโดยองค ก รอิ ส ระของท อ งถิ่ นซึ่ ง นานๆ ครั้ ง จะมี
กิจกรรมเหลานี้ จะมีการสนับสนุนกิจกรรมทางดานดนตรีและศิลปะ และในเมืองใหญๆ จะมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการดานศิลปะดวย
(7) หองสมุดและพิพิธภัณฑ
ห อ งสมุ ด และพิ พิ ธ ภั ณ ฑ มั ก จะได รั บ เงิ น สนั บ สนุ น จากท อ งถิ่ น และควบคุ ม ดู แ ลโดย
คณะกรรมการที่ แ ต ง ตั้ ง ขึ้ น นอกจากนี้ ยั ง มี เ ขตพิ เ ศษที่ ดู แ ลเรื่ อ งห อ งสมุ ด และซิ ตี้ ยั ง ให ก าร
สนับสนุนดานการเงินเปนจํานวนมากแกพิพิธภัณฑดวย
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(8) สันทนาการ
สวนสาธารณะจะไดรับการดูแลโดยซิ ตี้และเคานตี้ โดยในซิตี้ขนาดใหญจะมี ฝายหรือ
แผนกสันทนาการ ซึ่งดูแลสระวา ยน้ํา และสนามกอลฟ เปนต น นอกจากนี้ ยังมีเขตพิ เศษที่ดูแล
ทางดานสันทนาการดวย
(9) สุขภาพและสวัสดิการสังคม
เคาน ตี้มั ก จะมี บ ทบาทในเรื่ อ งสุ ข ภาพ และสวั ส ดิ ก ารมากกว า มิ ว นิ ซิ ป อล ซึ่ ง การดู แ ล
สุ ข ภาพและสวั ส ดิ ก ารสั ง คมนี้ จ ะมี เ ขตพิ เ ศษด ว ย แผนกสุ ขภาพของซิตี้จะเนนเรื่ องการรักษา
สุขภาพ, การตรวจรานอาหาร มิวนิซิปอลจะแตงตั้งคณะกรรมการดานสุขภาพ แตมีบทบาทเพียงให
คําปรึกษาเทานั้น งานดานสวัสดิการสังคมจะไดรับเงินสนับสนุนจากมลรัฐ และ เคานตี้ แตก็มีบาง
ซิตี้ที่เขามาสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม
(10)ตํารวจ
งานดานตํารวจสวนใหญจะอยูภายใตอํานาจของซิตี้และเคานตี้ การควบคุมตํารวจจะอยู
ภายใตหวั หนาตํารวจของซิต้ี หรือรายงานไปยังหัวหนาฝายบริหาร
(11)การปองกันอัคคีภยั
ฝายการปองกันอัคคีภัยของซิตี้สวนมากอยูภายใตหัวหนาผูบริหารของซิตี้ สวนในพื้นที่
ชนบทและชานเมืองงานดานการปองกันอัคคีภัยจะดูแลโดยเคานตี้และเขตพิเศษ
(12)การพัฒนาเศรษฐกิจและการจางงานทองถิน่
เศรษฐกิจทองถิ่นไดรับการสนับสนุนเปนอยางมากโดยซิตี้ โดยอาศัยมาตรการตางๆ เชน
การลดภาษี และการอัดฉีดเม็ดเงิน เปนตน
(13)สาธารณูปโภค
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น รวมทั้ ง เขตพิ เ ศษมี ก ารให ค วามสํ า คั ญ ต อ การผู ก ขาด
สาธารณูปโภคทางธรรมชาติ ประมาณรอยละ 15 ของภาษีของมิวนิซิปอล ไดมาจากการผูกขาด
สาธารณูปโภคทางธรรมชาติ ซึ่งหลักๆ ไดแก การจัดสรรน้ํา, กาซ, ไฟฟา, การกําจัดสิ่งปฏิกูล, การ
ระบายน้ํา และสนามบิน ซึ่งการบริการเหลานี้อาจจะดําเนินการโดยมิวนิซิปอล, เขตพิเศษ หรือ
บริษัทเอกชนที่ดําเนินการภายใตขอกําหนดของมลรัฐ การจัดการดานสาธารณูปโภคอาจทําไดภายใต
ใบอนุญาตของมิวนิซิปอล และมีการคืนกําไรเปนเปอรเซ็นตใหกับมิวนิซิปอล 21ในบางกรณีซิตี้จะ
แบงองคกรเพือ่ ใหอสิ ระในการบริหารและการคลัง เชนองคกรการบิน
(14)การตลาด
บางครั้งการตลาดจะอยูภายใตการดูแลของคณะกรรมการของทองถิ่นตางๆ
(15)การฝงศพและการฌาปนกิจศพ
จะเปนหนาทีข่ องมิวนิซปิ อลหรืออาจจะดําเนินการโดยคณะกรรมการฌาปนกิจกึง่ อิสระ
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(16) การบริการอืน่ ๆ
- การลงโทษ เปนหนาที่ของเคานตี้ แมงานเรือนจําจะเปนหนาที่ของซิตี้ซึ่งอยูในแผนก
ตํารวจ
- การควบคุมมลพิษ มีผลกระทบหลายดาน ในนิวยอรคมีคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
ทางอากาศ ซึง่ มีอาํ นาจในการออกกฎขอบังคับ
- การรักษาและควบคุมทรัพยากรธรรมชาติ อยูภายใตเขตพิเศษซึ่งมีอยูประมาณ 6,500
เขต ซึ่ง 2 ใน 3 ของเขตดังกลาวนีเ้ ปนเขตทีม่ กี ารอนุรกั ษดนิ

9.2.3 แหลงที่มาของรายไดและระบบการคลัง22
9.2.3.1 ภาษีและรายจายของรัฐและทองถิ่น
เนื่องจากภาระหนาที่และความรับผิดชอบของมลรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
เพิ่มขึ้น ทํา ใหงบประมาณรายจา ยเพิ่มขึ้นกวาป ค.ศ.1972 ถึง 4 เทา งบประมาณรายจา ย
(expenditure) มีเพิ่มขึ้นอยางมากเนื่องจากปจจัยหลายประการ มลรัฐมีการเพิ่มขึ้นอยางมากของ
สวนแบงดานเงินทุน แกโครงการตาง ๆ เชน ดานการศึกษา สวัสดิการ ซึ่งกอนหนานี้จะถูกให
เงินทุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น การเจริญเติบโตของประชากรและ Urbanization ถูกวาง
ใหเปนการบริการเพิ่มเติม การเพิ่มคาแรง (inflation {เงินเฟอ}) และการวางแผนการขยาย เงิน
บําเหน็จบํานาญ ทั้งหมดที่กลาวมาเปนแรงกดดันตอรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหหาทาง
เพิ่มรายได
มลรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในชวงป ค.ศ.1990 ซึ่งเปนชวงกลางของวิกฤติ
เศรษฐกิจ มีการลดการเพิ่มเงินชวยเหลือจากรัฐบาลกลาง การถดถอยของเศรษฐกิจ เกิดความไม
พอใจในการเก็บภาษีเพิ่มขึ้น และความกดดันในการใชจายเพิ่มขึ้นในดานสุขภาพ อาชญากรรม
การศึกษา และการออกกฎขอบังคับของรัฐบาลกลางก็ยังเปนการเพิ่มใหเกิดวิกฤต รวมถึงการแกไข
กฎหมายภาษีของรัฐบาลกลางของป ค.ศ.1986 ไดตัดภาษีของมลรัฐที่ตองคืนใหแกรัฐบาลกลาง ทํา
ใหเปนการยากแกหลายๆมลรัฐที่จะทําการประมาณการรายได ซิตี้มีภาระมากกวามลรัฐในเรื่อง
ปญหาสังคมและการทําตามคําสั่งของรัฐบาลกลางและของมลรัฐ มลรัฐมีการใชจายเพิ่มมากขึ้นใน
ดานหองขังและยารักษาโรคในชวงป ค.ศ.1970 และ ค.ศ.1980 และมีการลดรายจายในเรื่องการ
ดําเนินการดานโรงเรียนและสถาบันดานจิตเวช และในชวงป ค.ศ.1990 ไดมีการเพิ่มภาษี มีการเลิก
จางงาน และตัดงบประมาณ
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9.2.3.2 ขอจํากัดของความสามารถในการหาเงิน (Raise money) ในความพยายามที่จะเพิ่ม
รายได มลรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นถูกจํากัดโดยปจจัยตาง ๆ ไดแก ระดับรายไดของ
ประชาชนในเขตที่รับผิดชอบ อยางไรก็ตามเมื่อมลรัฐและซิตี้ทําการเพิ่มภาษีก็จะมีความเสี่ยงใน
ธุรกิจ อุตสาห-กรรมเพราะจะทําใหประชาชนระดับกลาง ออกไปอยูในพื้นที่ที่มีการเก็บภาษีนอย
กวา
9.2.3.3 ประเภทของรายได (Types of Revenue) ในชวงป ค.ศ.1990 เมื่อประสบปญหาการ
เพิ่มขึ้นของรายจายดานการบริการสาธารณะ รัฐบาลทุกระดับไดพยายามเก็บภาษีเพิ่มขึ้นมี 13 มล
รัฐ ไดจัดใหมีภาษีรายได และ 11 มลรัฐ เริ่มมีการเก็บภาษีการขายทั่วไป ทําใหมลรัฐมีความ
สมดุลของภาษีมากกวาในอดีต และมีการเก็บเงินไดมากกวาซิตี้ ซึ่งในป ค.ศ.1963 มลรัฐและซิตี้มี
การเก็บเงินไดเพิ่มขึ้นเทากัน แตปจจุบันมลรัฐเก็บไดมากกวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 50%
ความแตกตางนี้เกิดจากมีการใชสวนที่มากกวาของภาษีรายไดของมลรัฐ ซึ่งมีผลตอการพัฒนา
ทางดานเศรษฐกิจ ซิตี้ไดมีการเพิ่มการใชภาษีรายไดสวนบุคคลเพิ่มขึ้น และทั้งซิต้ีและเคานต้ีไดมี
การใชภาษีการขายเพื่อเพิ่มรายไดใหแกซิตี้และเคานตี้ มลรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเก็บ
ภาษีไดเปน 1 ใน 3 ในอเมริกา
(1) ภาษีทรัพยสินทั่วไป (General Property Tax) สําหรับองคกรทองถิ่น ภาษีทรัพยสิน
ทั่ ว ไปยั ง คงเป น รายได ห ลั ก ภาษี ท รั พ ย สิ น เป น แหล ง รายได ห ลั ก ของรั ฐ ตั้ ง แต ป ค.ศ.1920
กระบวนการทําโดยการตีคาทรัพยสิน, ประมาณอัตราภาษี (millage) คํานวณภาษีและเก็บภาษี ซึ่ง
ภาษีทรัพยสินไดถูกวิพากษวิจารณอยางมาก
การบริหารดานภาษีทรัพยสินนั้นไมมีประสิทธิภาพเนื่องจากผูประเมินมักไดรับการฝกฝน
นอย มีความลําบากที่จะประเมินคาของทรัพยสิน ยิ่งไปกวานั้นผูประเมินมักอยูภายใตแรงกดดัน
เมื่อทําการประเมินคาทรัพยสินของผูมีอํานาจและมีความแตกตางกันอยางมากในการประเมินอัตรา
ภาษีระหวางซิตี้ในมลรัฐเดียวกัน ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเทาเทียมกันของ
ภาษี
(2) ภาษีการขายทั่วไป (General Sales Tax) ปจจุบัน มีเพียง 5 มลรัฐ ที่ไมมีภาษีการขาย
คื อ อลาสก า เดลาแวร มอนตาน า นิ วแฮมเชี ย ร และโอเรกอน ทุ ก มลรั ฐมี ภาษี บุ ห รี่ เครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล และน้ํามัน ภาษีการขายนั้นเริ่มมีที่มลรัฐมิสซิสซิปป ในป ค.ศ.1932 และอีก 22 มลรัฐ
ประกาศเปนกฎหมายภาษีการขายในชวงตกต่ําทางเศรษฐกิจ ปจจุบันภาษีการขายเปนหนึ่งในแหลง
ขายไดหลักที่มีมูลคาสูงของมลรัฐ
ภาษีการขายนั้นเปนที่พอใจแกมลรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเนื่องจากมีการจัดการ
ไดงายและเปนเงินจํานวนมาก แตผูบริโภคมักมองวาภาษีเปนสวนหนึ่งของราคาขายของการซื้อ
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ยิ่งไปกวานั้น รัฐบาลพบวาเปนการงายที่จะขึ้นอัตราภาษีโดยการเพิ่มเปอรเซนตโดยไมทําใหผูเสีย
ภาษีเกิดความไมพอใจ
( 3 ) ภาษีรายได (Income Tax) 43 มลรัฐ ใชภาษีกับรายไดที่ไดมา และอีก 45 มลรัฐ มีการ
เก็บภาษีรายไดดวยโดยมลรัฐวิสคอนซินเปนมลรัฐแรกที่มีการเก็บภาษีรายไดในป ค.ศ.1911 ซิตี้และ
เคานตใ้ี น 14 มลรัฐ มีการใชภาษีรายได แตมีเพียงบางซิตี้ในบางรัฐที่มีการใชภาษีที่ซึ่งมีซิตี้เปนรอย
ซิตี้ในโอไฮโอและเพ็นซิลเลเนีย มีการใชภาษีรายได เปนเวลาหลายปมาแลวที่รัฐบาลกลาง มีภาษี
บุคคลที่สูงมากทําใหเผชิญกับปญหาทางดานการเงินเปนอยางมาก ในชวงป ค.ศ.1950 หลายรัฐและ
ซิตี้เริ่มมีการเก็บภาษีรายไดคลายกับรัฐบาลกลาง อัตราภาษีรายไดของรัฐจะต่ํากวาอัตราของรัฐบาล
กลาง ภาษีรายไดหรือผลกําไรจากการผลิตมีมากเปน 1 ใน 3 ของรายไดของรัฐ ดังเชน ภาษีรายได
ส ว นบุ ค คล อย า งไรก็ ต ามการใช ภ าษี เ หล า นี้ ใ ช กั น อย า งมากเพี ย งบางรั ฐ เช น แคลิ ฟ อร เ นี ย
แมสซาชูเซท นิวยอรค เพนซิลเวเนีย และวิสคอนซิน
( 4 ) ภาษีอากรและภาษีแยกเก็บ (Excise and Severance Tax) รัฐทุกรัฐไดมีการใชภาษี
อากรกับบุหรี่ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล และน้ํามัน อัตราภาษีของบุหรี่อยูที่ชวง 0.02 เซ็นต ตอ
หอในแคลิฟอรเนี ยเหนือ ถึง 41 เซ็นตตอหอ ในเท็กซั ส รัฐยังมีการเก็บคาธรรมเนียมจาก
ใบอนุญาตขับขีแ่ ละจากใบอนุญาตการขายเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล
ความหลากหลายของการเก็บภาษี ในการอนุญาตกิ จกรรมทางดานความบันเทิงการรั บ
มรดก การโอนยายเงิน ของขวัญในรัฐที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีคา เชน ถานหิน น้ํามัน กาซ
ธรรมชาติ ไมสัก ภาษีแยกเก็บมีการนํามาใช
( 5 ) แหลงรายไดอื่น (Other Revenue Sources) มลรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นยัง
ไดรับเงินจากบริ การพิเศษ เช น ในแคลิ ฟอร เนีย ไดรับเงินมากกว า 50,000,000 เหรี ยญ จาก
คาธรรมเนียมการลาสัตว คาธรรมเนียมจากการขอใบอนุญาตอืน่ ๆ เงินจากศาล คาปรับ และจากการ
จอดรถ ยังเปนตัวเพิ่มรายไดใหแกเมืองดวย ในบางมลรัฐมีการดําเนินการดานสาธารณูปโภคเอง
(กาซและไฟฟา) ซึ่งใหผลกําไรดี และมลรัฐยังมีรายไดมาจากการออกล็อตเตอรี่
9.2.3.4 นโยบายการขอยืมและหนี้สิน (Borrowing and Debt Policies) เมื่อรายไดภาษีไม
เพี ย งพอต อ ค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น งานทั่ ว ไป เมื่ อ รั ฐ และองค ก รท อ งถิ่ น ต อ งการที่ จ ะให ก าร
สนับสนุนดานเงินทุนตอโครงการหลัก เชน ทางหลวงหรือโรงเรียน ทําใหตองมีการยืมเงินขึ้น
แมวาการยืมเงินมาเพื่อใหเพียงพอตอรายจายไมเปนที่พึงปรารถนานัก แตก็มีกรรมวิธีการยืมเงิน
ระยะยาวเพื่อการปรับปรุงที่ถาวร เนื่องจากการจัดการดานการเงินที่ไมประสบผลในชวงศตวรรษที่
19 สถาบันของรัฐวางข อจํา กัดที่แคบมากในการยื มเงิ น มีการวางขอจํา กัดในจํานวนหนี้สินที่
สามารถเกิดขึ้น
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ตารางที่ 9.4

การคลังของมลรัฐและทองถิ่น23

United States State & Local Government Finances
by Level of Government: 1998-99
(Dollar amounts are in thousands.
Description
State & local
State
Government
Government
amount
amount
Population (FY 1999, in
272,691
272,172
thousands)
Personal Income (Calendar
7,383,687
7,364,022
year 1998, in millions)
1,794,121,442
1,152,869,754
Revenue
General revenue
1,434,028,929
906,076,110
Intergovernmental revenue
270,627,892
253,691,979
From Federal Government
270,627,892
238,940,986
From State government
0
0
From local governments
0
14,750,993
General revenue from own
1,163,401,037
652,384,131
sources
Taxes
815,341,479
499,943,213
Property
239,671,604
11,654,233
Sales and gross receipts
290,992,942
239,367,273
General sales
200,626,752
164,378,016
Selective sales
90,366,190
74,989,257
Motor fuel
30,094,424
29,168,939
Alcoholic beverage
4,191,279
3,899,541
Tobacco products
8,374,871
8,170,192
Public utilities
17,170,336
8,888,953
Other selective sales
30,535,280
24,861,632
Individual income
189,308,854
172,764,266
Corporate income
33,922,371
30,765,625
Motor vehicle license
15,342,018
14,083,281
Other taxes
46,103,690
31,308,535
Charges and miscellaneous
348,059,558
152,440,918

Local
Government
amount
272,691
7,383,687
952,330,313
839,031,444
328,014,559
31,686,906
296,327,653
0
511,016,885
315,398,266
228,017,371
51,625,669
36,248,736
15,376,933
925,485
291,738
204,679
8,281,383
5,673,648
16,544,588
3,156,746
1,258,737
14,795,155
195,618,619
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general revenue
Current charges
Education
Institutions of higher
education
School lunch sales (gross)
Hospitals
Highways
Air transportation (airports)
Parking facilities
Sea and inland port
facilities
Natural resources
Parks and recreation
Housing and community
development
Sewerage
Solid waste management
Other charges
Miscellaneous general
revenue
Interest earnings
Special assessments
Sale of property
Other general revenue
Utility revenue
Water supply
Electric power
Gas supply
Transit
Liquor store revenue
Insurance trust revenue
Unemployment
compensation
Employee retirement
Workers' compensation

210,885,236
60,405,532
50,666,406

79,308,034
45,470,587
44,925,243

131,577,181
14,934,924
5,741,163

5,072,605
51,610,383
6,804,060
10,216,941
1,355,459
2,355,006

15,916
17,043,859
4,319,427
745,394
0
651,093

5,056,689
34,566,524
2,484,633
9,471,547
1,355,459
1,703,913

2,900,713
5,957,952
4,026,376

1,791,437
1,077,672
433,514

1,109,276
4,880,280
3,592,862

23,672,204
9,962,296
31,618,314
137,174,322

27,588
368,117
7,379,346
73,132,884

23,644,616
9,594,179
24,238,968
64,041,438

65,889,854
3,627,660
1,557,838
66,098,970
81,880,089
29,038,740
40,889,925
4,243,683
7,707,741
4,244,671
273,967,753
22,234,066

32,064,060
78,458
390,584
40,599,782
4,356,364
121,786
2,823,047
7,323
1,404,208
3,599,377
238,837,903
22,131,040

33,825,794
3,549,202
1,167,254
25,499,188
77,523,725
28,916,954
38,066,878
4,236,360
6,303,533
645,294
35,129,850
103,026

236,526,711
12,915,229

201,499,887
12,915,229

35,026,824
0
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Other insurance trust
revenue
Expenditure
By character and object:
Intergovernmental
expenditure
Direct expenditure
Current operations
Capital outlay
Construction
Other capital outlay
Assistance and subsidies
Interest on debt
Insurance benefits and
repayments
Exhibit: salaries & wages
Direct expenditure by
function
Direct expenditure
Direct general expenditure
Capital outlay
Other direct general
expenditure
Education services:
Education
Capital outlay
Higher education
Capital outlay
Elementary & secondary
education
Capital outlay
Other education
Libraries
Social services and income
maintenance:

2,291,747

2,291,747

0

1,625,938,534

998,365,117

938,641,229

3,835,890

304,933,250

9,970,492

1,622,102,644
1,199,493,906
198,482,956
147,180,999
51,301,957
31,494,268
77,459,333
115,172,181

693,431,867
476,968,246
68,508,917
53,856,968
14,651,949
22,228,734
28,582,170
97,143,800

928,670,737
722,525,660
129,973,999
93,324,031
36,649,968
9,265,534
48,877,163
18,028,381

522,527,772

148,235,651

374,292,121

1,622,102,644
1,398,532,869
176,610,417
1,221,922,452

693,431,867
584,541,975
65,466,217
519,075,758

928,670,737
813,990,854
111,144,160
702,846,694

483,259,476
54,417,695
122,716,369
13,114,109
339,871,170

126,184,809
12,293,889
102,587,541
11,150,219
2,925,331

357,074,667
42,123,806
20,128,828
1,963,890
336,945,839

40,767,663
20,671,937
6,840,982

607,747
20,671,937
315,864

40,159,916
0
6,525,118
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Public welfare
Cash assistance payments
Vendor payments
Other public welfare
Hospitals
Capital outlay
Health
Social insurance
administration
Veterans' services
Transportation:
Highways
Capital outlay
Air transportation (airports)
Parking facilities
Sea and inland port
facilities
Transit subsidies
Public safety:
Police protection
Fire protection
Correction
Capital outlay
Protective inspection and
regulation
Environment and housing:
Natural resources
Capital outlay
Parks and recreation
Capital outlay
Housing and community
development
Sewerage
Capital outlay
Solid waste management
Capital outlay

215,189,660
21,410,391
141,948,581
51,830,688
71,733,493
4,116,276
47,627,722
4,130,347

182,237,969
12,144,857
139,357,724
30,735,388
29,534,749
1,394,012
24,856,646
4,124,893

32,951,691
9,265,534
2,590,857
21,095,300
42,198,744
2,722,264
22,771,076
5,454

283,242

283,242

0

93,017,989
51,906,231
12,632,131
1,013,960
3,070,378

56,242,282
37,986,175
1,013,429
0
797,600

36,775,707
13,920,056
11,618,702
1,013,960
2,272,778

428,080

172,007

256,073

53,366,526
21,262,103
45,598,065
3,806,729
8,515,847

7,809,838
0
30,769,786
2,515,194
5,391,172

45,556,688
21,262,103
14,828,279
1,291,535
3,124,675

18,232,206
3,359,221
23,416,842
6,486,424
25,233,673

13,601,300
2,348,946
3,843,304
1,023,189
2,385,457

4,630,866
1,010,235
19,573,538
5,463,235
22,848,216

26,979,635
9,717,685
16,067,204
1,366,207

1,127,745
626,511
1,957,528
171,038

25,851,890
9,091,174
14,109,676
1,195,169
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Governmental
administration:
Financial administration
Judicial and legal
General public buildings
Other governmental
administration
Interest on general debt
General expenditure, n.e.c.
Miscellaneous commercial
activities
Other and unallocable
Utility expenditure
Capital outlay
Water supply
Electric power
Gas supply
Transit
Liquor store expenditure
Insurance trust expenditure
Unemployment
compensation
Employee retirement
Workers' compensation
Other insurance trust
Debt outstanding
Short-term
Long-term
Full faith and credit
Nonguaranteed
Long-term debt by purpose
Public debt for private
purposes
Education

27,593,383
25,316,294
8,853,275
14,936,281

15,372,466
11,385,299
2,345,899
3,454,125

12,220,917
13,930,995
6,507,376
11,482,156

67,293,670

27,785,488

39,508,182

340,967

282,123

58,844

76,299,438
104,851,065
21,861,090
34,088,571
38,132,340
4,107,827
28,522,327
3,546,529
115,172,181
19,223,156

31,266,955
8,778,912
3,034,305
164,420
2,520,841
4,395
6,089,256
2,967,180
97,143,800
19,159,588

45,032,483
96,072,153
18,826,785
33,924,151
35,611,499
4,103,432
22,433,071
579,349
18,028,381
63,568

85,317,945
8,168,080
2,463,000
1,369,252,692
17,844,326
1,351,408,366
488,868,207
862,540,159

67,353,132
8,168,080
2,463,000
510,485,730
2,666,909
507,818,821
129,325,703
378,493,118

17,964,813
0
0
858,766,962
15,177,417
843,589,545
359,542,504
484,047,041

351,072,203

213,893,086

137,179,117

245,271,641

76,167,574

169,104,067
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Utilities
194,930,125
16,651,507
178,278,618
Other
560,134,397
201,106,654
359,027,743
Long-term debt issued
229,373,899
83,203,147
146,170,752
Long-term debt retired
153,100,434
55,636,284
97,464,150
3,168,481,310
2,265,944,792
902,536,518
Cash and security
holdings
Insurance trust funds
1,973,505,947
1,656,956,317
316,549,630
Unemployment
48,495,945
48,287,202
208,743
compensation
Employee retirement
1,867,112,352
1,550,771,465
316,340,887
Workers' compensation
56,549,761
56,549,761
0
Miscellaneous
1,347,889
1,347,889
0
Other than insurance trust
funds
By purpose
1,194,975,363
608,988,475
585,986,888
Offsets to debt
444,107,811
258,387,296
185,720,515
Bond funds
127,571,918
31,392,329
96,179,589
Other
623,295,634
319,208,850
304,086,784
1 Duplicative intergovernmental transactions are excluded.
Population source: Internet table. Population Estimates Program, released December 31, 1999.
Personal income source: Survey of Current Business (October 2000) BEA, released September 12,
2000.

9.2.4 ระบบการบริหารงานบุคคล
ในทศวรรษแรกๆ ลูกจางสาธารณะ (Public Employee) หลักมักจะมาจากผูมีการศึกษาและ
มีฐานะเปนชนชั้นสูง ในชวงสมัยของประธานาธิบดีแอนดรูว แจ็คสัน (ค.ศ.1829 - 1837) มีการ
เปดกวางดานงานราชการของชาติในทุกๆ แขนง ระบบอุปถัมปไดถูกนํามาใชในการหาบุคคลมา
ทํ า งานในหลายๆ ตํ า แหน ง การจ า งงานมั ก ใช ค วามสั ม พั น ธ ส ว นบุ ค คลมากกว า การพิ จ ารณา
คุณสมบัติ ระบบอุปถัมภยังมีการใชแพรหลายในหลายๆ รัฐและซิต้ี ตอมาระบบอุปถัมปทําให
การเมืองและการบริหารงานเสียหาย ดังนั้นแนวคิดเรื่องการบริหารงานโดยระบบคุณธรรมจึงไดถูก
นํามาใช
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แนวคิดของระบบคุณธรรมเริ่มตนจากกฎเพนเดิลตัน ในป ค.ศ.1883 (Pendleton Act of
1883) กฎเพนเดิลตันมีกําหนดใหมีการเลือกสรรดวยความยุติธรรมในการหาคนเขาทํางาน ซึ่งระบบ
คุณธรรมนี้มีการปรับปรุงโดยนํา Civil Service Reform Act ของป ค.ศ.1978 มาใชเพื่อใหใชงานได
ดีขน้ึ นิวยอรคเปนเมืองแรกที่มีการประกาศรับรองระบบคุณธรรมในป ค.ศ.1883 และไดรับความ
นิยมเพิ่มขึ้นในมลรัฐและทองถิ่นตางๆ ระบบงานบุคคลของรัฐและทองถิ่นไดยึดระบบคุณธรรม
เปนสําคัญในการบริหารงานบุคคล และไดมีการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลไปในทางที่ดีขึ้นใน
เวลาตอมา ไดมีการทําการทดลองของแผนการจายคาจางดานคุณธรรมและระบบอื่นๆ ที่จูงใจ เชน
การเปลี่ยนแปลง การตอรองราคา การใชกระบวนการการตีราคาแบบใหม ระบบผูบริหารอาวุโส
หลักสูตรการฝกงาน การกระจายงานดานบุคคลจากศูนยกลาง และอื่น ๆ24
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ตารางที่ 9.5 จํานวนบุคลากรของรัฐบาลกลางแยกตามหนาที่
FEDERAL GOVERNMENT CIVILIAN EMPLOYMENT BY FUNCTION DATA: MARCH 200125
Total
Employees

Total
Full-Time
Employees

Total
March 2001
Payroll

TOTAL - ALL FUNCTIONS

2,697,602

2,411,630

11,369,841,107

Financial Administration

137,065

125,853

565,345,893

Other Government Administration

21,667

20,878

94,183,321

Function

Judicial and Legal

57,953

54,813

317,590,143

Police

106,337

103,491

580,677,607

Correction

32,973

32,839

137,012,250

Highways

2,788

2,727

17,315,714

Air Transportation

48,988

48,386

393,024,643

Water Transport & Terminals

5,003

4,744

13,783,571

Public Welfare

9,122

8,809

49,532,536

Health

133,018

122,999

673,696,429

Hospitals

148,171

131,949

652,825,893

Social Insurance Administration

65,528

62,349

300,378,929

Parks and Recreation

25,171

23,554

97,074,286

Housing & Community Development 16,726

16,418

84,827,071

Natural Resources

175,111

838,325,250

184,651

Nat Defense/International Relat

681,787

662,093

2,542,384,786

Postal Service

860,086

666,976

3,106,997,143

Space Research & Technology

18,909

18,554

119,568,107

Other Education

11,014

10,399

53,824,857

Libraries

4,284

3,983

22,026,607

Other and Unallocable

126,361

114,705

709,446,071
*** Payroll in whole dollars.
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ตารางที่ 9.6 จํานวนบุคลากรของมลรัฐแยกตามหนาที่
STATE GOVERNMENT EMPLOYMENT BY FUNCTION DATA: MARCH 200126
Full-Time
Equivalent
Employment

Payroll
March
2001

Total

Total
Employees
(Full-time +
Part-time)
4,984,614

4,173,400

14,136,252,478

Financial Administration

171,977

166,119

551,737,334

Central Administration

62,192

56,177

195,745,808

Judicial & Legal

162,982

158,794

638,783,086

Police Total

104,657

103,141

406,577,196

- with Power of Arrest

63,072

62,856

273,751,562

- Other

41,585

40,285

132,825,634

Corrections

473,368

468,405

1,467,651,331

Streets & Highways

254,110

249,896

838,209,038

Airports

3,264

3,155

12,597,661

Water Transportation

4,634

4,568

17,425,975

Public Welfare

242,464

238,930

708,166,430

Health

178,770

172,414

571,837,188

Hospitals

433,417

Social Insurance Admin
Solid Waste Mgmt

410,469
89,376

1,881

1,276,005,151
86,843

1,843

288,589,305
7,950,814

Sewage Disposal

1,482

1,466

5,934,518

Parks & Recreation

42,029

36,051

94,315,196

Natural Resources

169,192

153,023

487,160,748

Water Supply

870

852

3,277,036

Electric Power

3,787

3,769

19,569,892

Transit

29,663

28,990

132,745,037

Elem & Sec Total

58,034

47,114

154,958,453

- Instructional

41,841

35,381

127,342,768
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- Other
Higher Educ. Total

16,193
2,156,218

11,733
1,464,846

27,615,685
5,124,761,540

- Instructional

699,989

485,778

2,394,562,582

- Other

1,456,229

979,068

2,730,198,958

Other Education

114,798

102,732

340,957,960

Libraries

712

588

1,320,916

State Liquor Stores
Other & Unallocable

8,807

7,182
215,930

17,668,946
206,033

772,305,919
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ตารางที่ 9.7

จํานวนบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิน่ แยกตามหนาที่

LOCAL GOVERNMENT EMPLOYMENT BY FUNCTION DATA : MARCH 200127
Full-time
Equivalent
Employment

Total
March
Payroll
($)

Full-time
Equivalent
Employment
per 10,000
Population

TOTAL

11,205,524

35,126,123,762

398.18

FINANCIAL ADMIN

212,958

665,705,527

7.57

CENTRAL ADMIN

214,841

705,137,594

7.63

JUDICIAL-LEGAL

243,548

841,377,248

8.65

POLICE-ARREST

598,652

2,497,103,205

21.27

POLICE-OTHER

182,878

519,471,765

6.50

FIREFIGHTERS

276,250

1,155,553,469

9.82

OTHER

23,436

79,948,641

0.83

CORRECTION

232,329

744,137,080

8.26

STREETS & HWYS

301,810

887,058,178

10.72

AIRPORTS

39,329

144,011,996

1.40

WATER TRANSPORT

7,893

31,980,195

0.28

PUBLIC WELFARE

280,188

791,225,112

9.96

Function

HEALTH

251,399

739,260,644

8.93

HOSPITALS

511,851

1,567,777,449

18.19

SOLID WASTE MGMT

111,331

328,879,750

3.96

SEWERAGE

124,264

420,726,859

4.42

PARKS & RECREATION

217,562

546,573,051

7.73

HOUSING & COMM DEV

116,596

376,121,569

4.14

NATURAL RESOURCES

37,857

109,749,763

1.35

WATER SUPPLY

158,676

517,480,137

5.64

ELECTRIC POWER

73,776

320,792,228

2.62
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GAS SUPPLY

11,847

34,884,805

0.42

TRANSIT

188,695

704,279,146

6.71

ELEM&SEC INSTRUCT

4,270,760

14,364,239,879

151.76

ELEM&SEC OTHER-TOT

1,826,212

3,908,992,272

64.89

HIGHER ED INSTRUCT

128,115

552,658,943

4.55

HIGHER ED OTHER

176,916

478,123,964

6.29

LOCAL LIBRARIES

124,353

302,565,988

4.42

OTHER & UNALLOCABLE

261,202

790,307,305

9.28

ตารางที่ 9.8

การเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรขององคกรปกครองแตละระดับ

องคกรปกครอง
ระดับตางๆ

จํานวนบุคลากร

คิดเปนรอยละ
คิดเปนอัตราสวนบุคลากร 1
ของจํานวนบุคลากร
คนตอจํานวนประชากร
ทัง้ หมด
ระดับรัฐบาลกลาง
2,697,602
14.28
1 : 104
ระดับมลรัฐ
4,984,614
26.39
1 : 56
ระดับทองถิ่น
11,205,524
59.33
1 : 25
รวมทั้งหมด
18,887,740
100
1 : 14
หมายเหตุ: ประชากรทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ค.ศ. 2000 มีจํานวน 281,421,906 คน

จากตารางที่ 9.8 จะเห็นวาทองถิ่นมีจํานวนบุคลากรเปน 4 เทาของรัฐบาลกลาง และเปน
เปน 2 เทาของจํานวนบุคลากรในมลรัฐ
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9.2.5 ความสัมพันธระหวางรัฐบาลกลาง มลรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น28
รัฐบาลกลาง มลรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถแยกจากกันอยางเด็ดขาด
ได ความเขาใจที่วาการแบงชั้นการปกครองนั้นเหมือนกับเคกที่เปนชั้น (Layer cake) แตจริงๆ แลว
การปกครองมีลักษณะในการจัดโครงสรางแบบเคกหินออน (Marble cake) กลาวคืออํานาจไมไดมี
การแบ งชั้ นกั นอย า งเด็ดขาดหรื อชัดเจน แต มีลั ก ษณะการใชอํา นาจร ว มกั น ในระดั บต างๆ และ
นั บ วั น ความร ว มมื อ กั น ระหว า งรั ฐบาลกลาง มลรั ฐและท อ งถิ่ น ก็ มี ค วามจํ า เป น เพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ
โครงสร างดัง กล าวที่มี ทั้ง รัฐบาลกลาง มลรั ฐและทองถิ่นที่หลากหลายทํางานรวมกัน จะทํา ให
ประชาชนคนหนึ่งๆ อยูในพื้นที่การปกครองและตองเสียภาษีใหองคกรปกครองตางๆนับสิบหนวย
9.2.5.1 การใหเงินอุดหนุน
ความสัมพันธขององคกรปกครองตางๆในสหรัฐอเมริกาสวนหนึ่งเกิดขึ้นในรูปแบบการให
เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลกลาง (Federal grant-in-aid) คนอเมริกั น ชื่ น ชอบการกระจายอํ า นาจ
ขณะเดียวกันก็ตองการใหปญหาตางๆ ไดรับการแกไข ดังนั้นทางออกของความรูสึกดังกลาวจึง
ออกมาในรูปของการใหเงินอุดหนุน โครงการตางๆ ไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง แตการ
ปฏิบัติงานหรือการจัดทําภารกิจตางๆ เปนหนาที่ของมลรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึง
องค ก รเอกชนอื่ น ๆ ด วย ความสั ม พั น ธ ดัง กล า วส ง ผลให รัฐ บาลกลางสามารถกํ า หนดนโยบาย
สาธารณะของมลรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิน่ ไดดว ย
ความสัมพันธระหวางองคกรปกครองในอเมริกามีความเปนพลวัตอยูตลอดเวลา รัฐบาล
กลางขยายอํานาจเขาไปในสวนตางๆ มากขึ้นในชวง 200 ปที่ผานมา ขณะเดียวกันมลรัฐก็มีการ
ขยายตัวและในที่สุดก็มีการซอนทับกันหรือคาบเกี่ยวกันดังแผนภาพที่ 9.12
แผนภาพที่ 9.12 ความสัมพันธขององคกรปกครองตางๆ29
รัฐบาล
กลาง

ประชาชน

มลรัฐ

รัฐบาลกลาง

ประชาชน

ทองถิ่
น

ทองถิ่
น
มลรัฐ

(ก) ความสัมพันธขององคกรใน ค.ศ.1788

(ข) ความสัมพันธขององคกรในป ค.ศ.1994
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แมในรัฐธรรมนูญของสหพันธจะมิไดมีการบัญญัติถึงการปกครองทองถิ่นและเปนที่เขาใจ
กันวาการปกครองทองถิ่นนั้นเปนเรื่องของแตละมลรัฐจัดการกันเอง การณเชนนี้ทําใหเขาใจวา
รัฐบาลกลางและทองถิ่นไมมีความสัมพั นธกัน แตในทางปฏิ บัติแล วรัฐบาลกลางและท องถิ่นมี
ความสัมพันธกันอยางยิ่งเมื่อพิจารณาในเรื่องของเงินอุดหนุน โดยเฉพาะในทศวรรษที่ 1950 และ
1960 เมือ่ ปญหาตางๆ ที่ตองมีการแกไขมีจํานวนมากขึ้น และมลรัฐไมสามารถใหการชวยเหลือหรือ
การสนับสนุนแกทองถิ่นได ดังนั้นทองถิ่นจึงหันไปขอความชวยเหลือจากสภาคองเกรส (Congress)
ซึ่งเปนผูที่มีอํานาจในการพิจารณาเรื่องงบประมาณ และสภาคองเกรซก็ตอบสนอง ขอเรียกรอง
ดังกลาวโดยการใหเงินอุดหนุนจํานวนมาก เงินอุดหนุนมี 2 ประเภทไดแก Catagorial grant เปนเงิน
อุดหนุนสําหรับวัตถุประสงคพิเศษ เชน เพื่อการอบรม, ทางหลวง, ความปลอดภัย เปนตน เงิน
อุ ดหนุ นประเภทนี้ ผูรับการสนั บสนุ น ไม มี โอกาสได เลือกวา จะเอาเงิ น ไปใช ทํ าอะไรเพราะได
กําหนดไวแลว และเงินอุดหนุนประเภทนี้คิดเปนรอยละ 80 ของเงินอุดหนุนทั้งหมด สวนเงิน
อุดหนุนอีกประเภทหนึ่งคือ Block grant เงินอุดหนุนประเภทนี้ผูรับการสนับสนุนมีทางเลือกที่
นําไปใชมากกวาประเภทแรก
9.2.5.2 คําสั่ง (Mandate) และ Preemption
การมอบอํ า นาจของส วนกลางเป น กฎหมายที่ อ อกโดยสภาคองเกรซหรื อ องค ท างฝ า ย
บริหารทีต่ อ งการใหมลรัฐหรือทองถิน่ มีกจิ กรรมหรือจัดทําบริการตางๆ เงื่อนไขที่มากับเงินอุดหนุน
นั้นทางมลรัฐและทองถิ่นสามารถเลี่ยงไดโดยการไมของบดังกลาว แตคําสั่งจากสวนกลางนั้นทาง
มลรัฐและทองถิ่นไมสามารถเลี่ยงไดเพราะสวนกลางสามารถใชกลไกทางศาลบีบใหปฏิบัติตาม
และนับวันคําสั่งจากสวนกลางก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ ตัวอยางคําสั่งดังกลาว เชน การที่สภาคองเกรสหาม
ไมใหไลลูกจางออกดวยสาเหตุที่มีอายุมาก คําสั่งดังกลาวทําใหตนทุนของมลรัฐและทองถิ่นสูงขึ้น
เพราะไมสามารถจางคนที่อายุนอยซึ่งคาจางถูกกวามาแทนลูกจางที่มีอายุมากทํางานมานานและ
คาจางสูงได ซึ่งการออกคําสั่งจากรัฐบาลกลางนั้นอาจกลาวไดวาเปนการแทรกแซงในกิจการของ
มลรัฐและทองถิ่น แมเงินอุดหนุนจากสวนกลางจะลดลงอยางมากในหลายปที่ผานมา แตตรงขาม
สวนกลางกลับแทรกแซงกิจการของมลรัฐและทองถิ่นมากขึ้นโดยอาศัยคําสั่งตางๆ
9.2.5.3 ความสัมพันธระหวางมลรัฐและทองถิ่น
ความสัมพันธระหวางมลรัฐและทองถิ่นแตกตางจากความสัมพันธระหวางสวนกลางกับ
ทองถิ่น กลาวคือมลรัฐสามารถบังคับใหทองถิ่นปฏิบัติตามนโยบายที่มลรัฐตองการ มีการใชอํานาจ
ในลักษณะที่เด็ดขาดกวา ความชวยเหลือจากมลรัฐตอทองถิ่นมีหลายระดับและหลายแบบขึ้นอยูกับ
วัฒนธรรมของการรวบอํานาจหรือกระจายอํานาจของแตละมลรัฐ เชน ฮาวายจะรวมอํานาจการ
บริหารและการคลังในการจัดการศึกษาชั้นประถมและมัธยมไวทั้งหมด ในขณะที่นิวแฮมเชียจะ
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มอบอํานาจในการจัดการศึกษาทั้งหมดใหอยูในความรับผิดชอบของทองถิ่น บางมลรัฐจะใหเงิน
อุดหนุนทองถิ่น 1,000 เหรียญตอประชากร 1 คนตอป บางมลรัฐให 500 เหรียญ แตฮาวายซึ่งมี
ลักษณะของการกระจายอํานาจคอนขางนอยและรับผิดชอบภารกิจจํานวนมากโดยมลรัฐเอง ดังนั้น
ฮาวายจึงใหเงินอุดหนุนทองถิน่ เพียง 110 เหรียญตอหัวตอป
เชนเดียวกับความสัมพันธระหวางสวนกลางกับมลรัฐ มลรัฐตางๆ ใหเงินชวยเหลือทองถิ่น
พรอมกับคําสั่งและ Preemption ซึ่งก็มีการตอตานคําสั่งดังกลาวจากทองถิ่นเชนกัน เพราะคําสั่ง
บางสวนมีผลกระทบตอแผนงานของทองถิ่นและทําใหเกิดขอจํากัดในการบริหารจัดการรวมถึงทํา
ใหตนทุนสูงขึ้น
9.2.7 การควบคุมของมลรัฐตอองคกรปกครองทองถิน่ 30
(1) การควบคุมโดยสภานิติบัญญัติของมลรัฐ สภานิติบัญัติของมลรัฐมีสวนเขามาควบคุม
เกี่ ย วกั บ การกํ าหนดอัตราภาษี ของทองถิ่ น การออกกฎหมายของท องถิ่ นและเป น ที่ป รึ ก ษาการ
ทํางานตางๆ ของทองถิ่น
(2) การควบคุมโดยฝายตุลาการของมลรัฐ ฝายตุลาการของมลรัฐเปนผูตัดสินขอขัดแยงใน
ปญหาระหวางทองถิ่นกับมลรัฐ ทองถิ่นกับเอกชนหรือทองถิ่นดวยกันเอง นอกจากนี้ตุลาการ ยังมี
หนาทีต่ รวจสอบทองถิน่ วาใชอาํ นาจหนาทีเ่ กินกวาอํานาจทีก่ ฎหมายกําหนดหรือไม
(3) การควบคุมโดยเจาหนาที่ของมลรัฐ การควบคุมโดยเจาหนาที่ของมลรัฐเปนไปใน
ลักษณะที่หนวยงานของมลรัฐแตละหนวยงานจะเปนผูดูแลเรื่องเฉพาะที่เกี่ยวกับหนวยงานของ
ตนเอง เชน หนวยการศึก ษาของมลรั ฐ จะเปน ผู ดูแ ลเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาของท องถิ่ น เชนกํ าหนด
มาตรฐานครู มาตรฐานหนังสือ หรือหลักสูตรเปนตน
(4) การควบคุมทางดานการเงิน รัฐบาลมลรัฐจะเปนผูใหการสนับสนุนหรือชวยเหลือ
การเงิ นแก ทองถิ่นเป นไปในลักษณะที่เรี ยกวา State grant-in-aid ซึ่ งจะนํา ไปใชจ ายเกี่ย วกั บ
การศึกษา, สาธารณสุข, การประชาสงเคราะห และการสรางถนนหนทางตางๆ นอกจากนี้เงินจาก
รัฐบาลกลางบางประเภทที่อุดหนุนทองถิ่นจะตองไดรับคําปรึกษาจากมลรัฐกอน เชน การสราง
สนามบิน และการสรางที่อยูอาศัย เปนตน
(5) การควบคุมโดยรัฐธรรมนูญของมลรัฐ รัฐธรรมนูญของมลรัฐจะกําหนดโครงสราง
ตลอดจนอํ า นาจหน า ที่ ต า งๆ ของท อ งถิ่ น นอกจากนี้ ก ฎหมายของท อ งถิ่ น จะต อ งไม ขั ด กั บ
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายของมลรัฐ
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9.3

แนวโนมการพัฒนาองคกรปกครองทองถิ่นในอนาคต

ตารางที่ 9.9 การเพิ่มขึ้นและลดลงของหนวยการปกครองทองถิ่นตั้งแต ค.ศ.1952 – 2002
ประเภทของหนวยการปกครอง
จํานวนหนวยการปกครองทั้งหมด
รัฐบาลกลาง
รัฐบาลมลรัฐ
รัฐบาลทองถิน่
- เคานตี้
- มิวนิซปิ อล
- ทาวนและทาวนชพิ
- เขตพิเศษ
- เขตโรงเรียน

ค.ศ.1952
116,805
1
48
116,756
3,052
16,807
17,202
12,340
67,355

ค.ศ.1967
81,299
1
50
81,248
3,049
18,048
17,105
21,264
21,782

ค.ศ.1987
83,237
1
50
83,186
3,042
19,200
16,691
29,532
14,721

ค.ศ.1997
87,504
1
50
87,453
3,043
19,372
16,629
34,683
13,683

ค.ศ.2002
87,900
1
50
87,849
3,034
19,431
16,506
35,356
13,522

แนวโนมของการปกครองทองถิ่นของอเมริกาในอนาคตเมื่อพิจารณาจากขอมูลทั้งหมดให
การศึกษานีเ้ ห็นเห็นภาพดังนี้
9.3.1. แนวโนมของจํานวนและรูปแบบ
ในเรื่องของจํานวนองคก รปกครองทองถิ่นเมื่อพิจารณาจากตารางที่ 9.9 จะเห็ นวาใน
ระยะเวลาหาสิบปตั้งแต ค.ศ.1952 ถึงปจจุบันนั้นจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยรวมไดลด
จํา นวนลง แต ไ มไ ด เ ป น การลดจํ านวนลงของทุก รูปแบบองคก รปกครองสว นทองถิ่ น องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ลดจํานวนลงนั้นคือ เคานตี้, ทาวน, ทาวนชิพ และเขตโรงเรียน การลดลง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเหลานี้สามารถอธิบายไดโดย
เคานตี้นั้นเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ริเริ่มใหมีโดยมลรัฐเพื่อทําหนาที่ในการแบง
เบาภาระหนาที่ของมลรัฐและเปนเหมือนแขนขาของมลรัฐในการบังคับใชกฎหมายและนํานโยบาย
บางอยางของมลรัฐมาปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรม การลดลงของจํานวนเคานตี้จึงนาจะเกิดจากการที่
ภารกิจหนาที่ของมลรัฐลดลง และภาระหนาที่บางอยางอาจมีการถายโอนไปใหกับซิตี้หรือเขตพิเศษ
การลดจํานวนลงของทาวนและทาวนชิพนั้นสืบเนื่องจากภารกิจหนาที่ของมลรัฐที่มอบให
เคานตี้ลดลง ดังนั้นงานของทาวนและทาวนชิพก็ลดลงดวยเพราะทาวนและทาวนชิพนั้นเปนองคกร
ทองถิน่ หนวยยอยของเคานต้ี นอกจากนี้การที่ทองถิ่นตางๆ มีความเจริญเติบโตมากขึ้น กลาวคือมี
ความเปนเมืองมากขึ้น ดังนั้นทาวนและทาวนชิพซึ่งลักษณะสวนใหญแลวจะเปนทองถิ่นที่ตั้งอยูใน
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เขตชนบทไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารมาเปนซิตี้มากยิ่งขึ้น เพราะซิตี้จะมีอํานาจและหนาที่ที่
กวางขวางมากกวา
การลดลงของเขตโรงเรียนสืบเนื่องจากเรื่องของประสิทธิภาพและตนทุนในการบริหาร
เพราะในอดีตนั้นแทบจะหนึ่งโรงเรียนเปนหนึ่งเขตโรงเรียน สภาพการณดังกลาวทําใหเกิดตนทุน
สูงมากในการบริหารจัดการ ดังนั้นหลายๆ ทองถิ่นจึงไดทําการยุบรวมเขตโรงเรียนเขาดวยกันเพื่อ
ลดตนทุนในการบริหารจัดการ
ในขณะที่เคานตี้ ทาวน, ทาวชิพ และเขตพิเศษลดจํานวนลง มิวนิซิปอลหรือซิตี้และเขต
พิ เศษกลั บมีจํา นวนเพิ่ มมากขึ้ นเพราะการที่ ท องถิ่ นไดพัฒ นาเปน เมืองมากขึ้น รู ป แบบองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เหมาะสมกับความเปนเมืองคือซิตี้จึงไดถูกนํามาใชมากขึ้น ขณะเดียวกัน
ความซับซอนของปญหาก็มีมากขึ้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีหลายภาระหนาที่ (General
Purpose) ไมสามารถรับมือกับจํานวนและความหลากหลายของปญหาได องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีหนาที่เฉพาะจัดการกับปญหาเปนอยางๆ จึงไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น จํานวนของเขต
พิเศษจึ ง เพิ่ ม มากขึ้ น เห็ น ว า ในอเมริ กานั้นการโครงสรางองคก รปกครองสว นทอ งถิ่ นจะมีก าร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป
9.3.2 แนวโนมของการปรับเปลีย่ นโครงสรางภายใน
นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องจํานวนและรูปแบบขององคกรปกครองทองถิ่นแลว
ในเรื่องของโครงสรางภายในก็ยังมีการปรับตัวใหเขากับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไปดวย ทองถิ่น
ที่มีความซับซอนขึ้นรูปแบบประชาธิปไตยทางตรงแบบที่ประชุมเมืองไมเหมาะสมก็มีการปรับไป
ใชรูปแบบที่ประชุ มเมืองแบบตัวแทน ทองถิ่นที่เป นเมืองมากขึ้นรูป แบบผูจัดการไมเหมาะสม
เพราะการบริหารงานตองการผูบริหารที่เด็ดขาดมีอํานาจในการตัดสินใจ ก็มีการปรับเปลี่ยนมาใช
โครงสรางภายในแบบนายกเทศมนตรีที่เขมแข็ง เปนตน ทองถิ่นอเมริกาจะมีการปรับเปลี่ยนในจุด
นีต้ ลอดเวลา
9.3.3 แนวโนมของความสัมพันธระหวางสวนกลาง มลรัฐและทองถิน่
สวนกลางไดเขามามีบทบาทในการปกครองทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น เพราะรัฐบาลกลางเปนผู
จัดสรรเงินอุดหนุนใหมลรัฐและทองถิน่ นับวันเงินอุดหนุนก็เพิม่ จํานวนมากขึ้นและเงินอุดหนุนนี้ก็
มักจะมาพรอมกับเงื่อนไข แมเงื่อนไขดังกลาวจะไมใชลักษณะของการบังคับควบคุมแตเปนเงื่อนไข
ที่วา หากจะขอเงิ นอุดหนุนก็ตองเป นการนํา ไปใชจา ยในเรื่องที่ส อดคลองกับความตองการของ
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รัฐบาลกลาง สภาพการณเชนนี้แมรัฐบาลกลางจะไมไดเขามาควบคุมทองถิ่นโดยตรง แตก็สงผลให
ทองถิ่นมีสภาพหรือลักษณะคลายๆ กับเปนแขนขาหรือหนวยงานของรัฐบาลกลางมากยิ่งขึ้น
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