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ประวัติความเป็นมาของการปฏรูิปการกระจายอ านาจสู่ ท้องถิ่นของญ่ีปุ่น                   

ในระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา 
 

1.  บทบาทหน้าท่ีของรัฐบาลท้องถ่ินและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ิน                         

ของญ่ีปุ่น 

1.1 บทบาทหน้าท่ีของรัฐบาลท้องถ่ินญ่ีปุ่น  

ระบบการปกครองท้องถ่ินประเทศญ่ีปุ่ น แบ่งเป็น 2 ระดบัใหญ่ ๆ คือ จังหวดัและเทศบาล ในระดับ

จังหวดัมีทัง้หมด 47 แห่ง และเทศบาลประมาณ 1,800 แห่ง (ทัง้เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาล

ต าบล ซึง่ต่อไปนีเ้รียกรวมกันว่า “เทศบาล”) ทัง้นี ้จังหวดัจะบริหารจัดการภารกิจหลากหลายด้านในฐานะ

รัฐบาลท้องถ่ินที่ดูแลเขตพืน้ที่ของเทศบาลโดยรวม ขณะที่เทศบาลนัน้จะบริหารจัดการภารกิจในฐานะ

รัฐบาลท้องถ่ินที่อยู่ใกล้ชิดที่สดุกับประชาชนในพืน้ที่  

จากข้อมลูปี 2548 ยอดรายจ่ายสทุธิของรัฐบาลท้องถ่ิน (ยอดรวมของทัง้จังหวดัและเทศบาล) อยู่ที่ 

89 ล้าน 4 แสนล้านเยน ซึง่มากกว่าเป็นจ านวน 1.5 เท่าของยอดรายจ่ายของรัฐบาลกลางที่มีจ านวน 61 

ล้าน 2 แสนล้านเยน จึงกล่าวได้ว่ารัฐบาลท้องถ่ินเป็นผู้บริหารจัดการภารกิจในวงเงินถึงกว่า 60% ของยอด

รวมรายจ่ายของรัฐบาลญ่ีปุ่ นทัง้หมด 

หากมองในแง่ของประเภทของค่าใช้จ่าย นอกเหนือจากภารกิจในการป้องกันประเทศและระบบ

บ านาญ ส่วนใหญ่รัฐบาลท้องถ่ินต้องเป็นผู้ บริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายในส่วนของภารกิจที่เ ก่ียวข้องกับ

ชีวิตประจ าวนัของประชาชนโดยตรง  ซึง่รัฐบาลท้องถ่ินต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายถึง 94% ของค่าใช้จ่ายด้าน

งานอนามยั 85% ของค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา และ 79% ของค่าใช้จ่ายด้านตุลาการ กิจการต ารวจและ

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นอกจากนีรั้ฐบาลท้องถ่ินยังดูแลค่าใช้จ่ายด้านอ่ืนเป็นส่วนใหญ่อีก

ด้วย 

ส าหรับยอดรายจ่ายของจังหวดัและเทศบาลนัน้มีจ านวนใกล้เคียงกันมาก ซึง่ตามข้อมูลในปี 2548 

รายจ่ายของจังหวดัเป็นจ านวน 48 ล้านล้านเยน และรายจ่ายของเทศบาลเป็นจ านวน 49 ล้านล้านเยน 

จังหวดัจะมีหน้าที่ในการจัดตัง้และบริหารโรงเรียนมธัยมตอนปลายรวมทัง้การจ่ายเงินเดือนของครู

ในทัง้โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลในการ
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ด าเนินการ ซึง่ส่งผลให้จังหวัดเสียค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเป็นจ านวนมาก นอกจากนีจ้ังหวัดยังต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายด้านอตุสาหกรรมและการพาณิชย์ , ค่าใช้จ่ายด้านเกษตรกรรม ป่าไม้และการประมงในจ านวน

มากกว่าเทศบาล เพ่ือที่จะพฒันาด้านอตุสาหกรรม การพาณิชย์ เกษตรกรรม ป่าไม้และการประมง 

ทางเทศบาลเสียค่าใช้จ่ายด้านสวสัดิการในจ านวนมากกว่าเกือบ 3 เท่าของจังหวัด เน่ืองจากต้อง

ด าเนินการด้านสวสัดิการส าหรับผู้สงูอายุ สวัสดิการส าหรับเด็กและสวัสดิการค่าครองชีพ นอกจากนีก้าร

จัดเก็บและการก าจัดขยะก็เป็นภารกิจของเทศบาลซึ่งส่งผลให้เทศบาลเสียค่าใช้จ่ายด้านสุขอนามัยเป็น

จ านวนมาก 

จังหวดัเสียค่าใช้จ่ายด้านงานโยธาเพ่ือด าเนินงานด้านสาธารณูปโภค เช่น การตัดถนนในจังหวัด 

การบริหารดูแลแม่น า้ล าคลอง โครงการผังเมืองขนาดใหญ่ เป็นต้น ในขณะเดียวกันทางเทศบาลก็เสีย

ค่าใช้จ่ายงานโยธาเพ่ือด าเนินงานสาธารณูปโภคเช่นเดียวกัน (การตดัถนนเทศบาลและอ่ืน ๆ) แต่ค่าใช้จ่าย

ด้านงานโยธานีส้่วนใหญ่ถูกน าไปใช้กับโครงการผังเมือง  กรณีของญ่ีปุ่ น กิจการต ารวจเป็นภารกิจของ

จังหวดั ส่วนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัเป็นภารกิจของเทศบาล 

ทัง้นี ้จังหวดัจะให้บริการสาธารณะในส่วนที่เทศบาลด าเนินการไม่ได้ ส่วนเทศบาลจะให้บริการ

สาธารณะที่มีความเก่ียวข้องใกล้ชิดกับประชาชน จึงกล่าวได้ว่ารัฐบาลท้องถ่ินญ่ีปุ่ นบริหารจัดการภารกิจ

ในปริมาณมากกว่าประเทศอ่ืนและมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในส่วนที่เ ก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันของ

ประชาชน 

1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ิน 

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ินในประเทศมีหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นสิ่งที่

สะท้อนถึงประวติัศาสตร์และสภาพภมูิประเทศของประเทศนัน้ ๆ ความสมัพนัธ์นีส้ามารถจ าแนกออกเป็น 2 

รูปแบบ คือ แบบรวมอ านาจสู่ส่วนกลางซึ่งรัฐบาลกลางถือทัง้อ านาจใหญ่และงบประมาณจ านวนมาก     

และแบบกระจายอ านาจซึง่รัฐบาลท้องถ่ินได้รับถ่ายโอนทัง้อ านาจและการบริหารจัดการงบประมาณ  

ตวัชีว้ดัที่ใช้ในการประเมินรูปแบบความสัมพันธ์ที่กล่าวมานัน้ ปริมาณในการท างานของรัฐบาล

ท้องถ่ินเป็นส่วนหนึ่ง หมายความว่าเมื่อภารกิจของรัฐบาลท้องถ่ินมีปริมาณย่ิงมาก ระดับการกระจาย

อ านาจย่ิงสงู ในมมุมองจากปริมาณการท างานนี ้รัฐบาลท้องถ่ินญ่ีปุ่ นปฏิบัติงานในปริมาณมาก จึงกล่าว

ได้ว่าระบบการปกครองท้องถ่ินของญ่ีปุ่ นมีรูปแบบการกระจายอ านาจในระดบัสงู 
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ในขณะเดียวกันการประเมินโดยมองจากระดบัความเป็นอิสระจากรัฐบาลกลางในการปฏิบัติงาน

ของรัฐบาลท้องถ่ินก็มีความส าคญั แม้ว่ารัฐบาลท้องถ่ินจะบริหารจัดการภารกิจจ านวนมากแต่ถ้าหากไม่

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระจากรัฐบาลกลางได้ ก็ไม่อาจกล่าวได้ว่าการปกครองท้องถ่ินเป็นการ

กระจายอ านาจ โดยระดบัความเป็นอิสระของรัฐบาลท้องถ่ิน สามารถจ าแนกความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล

กลางและรัฐบาลท้องถ่ินออกเป็น “แบบแยกออกจากกัน” และ “แบบรวมเข้าด้วยกัน” ได้ 

ระบบการปกครองตนเองของท้องถ่ินแบบแยกออกจากกัน รัฐบาลกลางจะไม่แทรกแซงภารกิจของ

รัฐบาลท้องถ่ิน ซึง่จะท าให้ท้องถ่ินสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ และการจัดตัง้ส านักงานใน ท้องถ่ิน

เพ่ือด าเนินงานของตนนัน้ ประชาชนที่อยู่ในพืน้ที่ก็จะได้รับการบริการสาธารณะจากทัง้รัฐบาลกลางและ

รัฐบาลท้องถ่ิน 

กรณีแบบรวมเข้าด้วยกัน รัฐบาลท้องถ่ินได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการภารกิจโดยรวม จึง

สามารถปฏิบัติงานได้หลายด้าน แต่ในความเป็นจริงรัฐบาลกลางยังถืออ านาจในหลายด้านและให้ท้องถ่ิน

ด าเนินภารกิจของตนในฐานะหน่วยงานของรัฐบาลกลาง ในประเทศที่ใช้ระบบลักษณะนีรั้ฐบาลกลางจะ

ควบคุมและแทรกแซงการปฏิบัติงานของรัฐบาลท้องถ่ินได้  ส าหรับญ่ีปุ่ นแล้ว การที่น า “ระบบการ

มอบหมายภารกิจ” ที่จะกล่าวต่อไปในภายหลังมาใช้ก็เข้าข่ายลักษณะของความสัมพันธ์แบบรวมเข้า

ด้วยกัน 

ทัง้นี ้ระดบัการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินควรประเมินจากทัง้ขอบเขต(ปริมาณ)ของภารกิจและระดับ

ความเป็นอิสระในการบริหารจัดการภารกิจ (งาน) ของรัฐบาลท้องถ่ินไปพร้อม ๆ กัน 

1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ินของญ่ีปุ่น 

ช่วงหลงัจากการปฏิวติัเมจิ รัฐบาลญ่ีปุ่ นให้ความส าคญักับการสร้างประเทศในแบบยุคใหม่ ระบบ

การปกครองตนเองของท้องถ่ิน (การปกครองท้องถ่ิน) ก็ได้รับการจัดตัง้ขึน้ให้มีความเข้มแข็ง โดยมีการ

จัดตัง้ระบบเทศบาลนคร เทศบาลเมืองและเทศบาลต าบลในปี 2431 และระบบจังหวัดในปี 2433 ภายใต้

กรอบรัฐธรรมนูญฉบับเมจิ จังหวัดมีสถานภาพ 2 ด้านคือ เป็นรัฐบาลท้องถ่ินและหน่วยงานของรัฐบาล

กลาง ซึง่มีการแต่งตัง้ข้าราชการจากรัฐบาลกลางให้ด ารงต าแหน่งผู้ ว่าราชการจังหวัด ในสมัยนัน้มีระบบ

การมอบหมายภารกิจ ซึ่งรัฐบาลกลางจะมอบหมายภารกิจของตนให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติการแทนใน

ฐานะหน่วยงานของรัฐบาลกลาง ภายใต้ระบบนีรั้ฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ ว่าราชการจังหวัด

จะก ากับและควบคมุจังหวดัและเทศบาล สภาของจังหวัดและเทศบาลก็มีอ านาจหน้าที่ จ ากัด ซึ่งสามารถ
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สรุปได้ว่าระบบการปกครองตนเองของท้องถ่ินภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญเมจิมีลักษณะการรวมอ านาจสู่

ส่วนกลาง 

ระบบการปกครองตนเองของท้องถ่ินของญ่ีปุ่ นเช่นนีไ้ด้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากการปฏิวัติที่

มุ่งสู่การจัดตัง้ระบบเชิงการกระจายอ านาจและประชาธิปไตย ประเด็นที่เปลี่ยนแปลงมีดงัต่อไปนี ้

1. เพ่ิมเติมข้อบัญญัติเก่ียวกับการปกครองตนเองของท้องถ่ินขึน้ใหม่ในรัฐธรรมนูญแห่งญ่ีปุ่ น 

บทบัญญัติ 8 รองรับการปกครองตนเองของท้องถ่ิน ซึง่อยู่ในตัง้แต่มาตรา 92 ถึง 95 

2. เปลี่ยนจากระบบการแต่งตัง้ผู้ ว่าราชการจังหวัดไปเป็นระบบการเลือกตั ง้โดยตรงจาก

ประชาชน การเลือกตัง้ผู้บริหารรัฐบาลท้องถ่ินบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนญู มาตรา 93 

3. เปลี่ยนฐานะของข้าราชการในจังหวดัจากข้าราชการที่สงักัดส่วนกลางให้สงักัดท้องถ่ิน (มีกรณี

ยกเว้น เช่น เจ้าหน้าที่ระดบับริหารของกิจการต ารวจ เป็นต้น) 

4. เปลี่ยนสถานภาพของจังหวดัจากหน่วยงานของรัฐบาลกลางประจ าท้องถ่ินแบบสมัยช่วงก่อน

สงครามโลกครัง้ที่ 2 ให้เป็น “องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแบบสมบูรณ์” ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับ

ใหม่รองรับความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานโดยการเปลี่ยนแปลงที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น      

(ข้อ 2 และ 3) 

5. ปรับเปลี่ยนการเลือกตัง้นายกเทศมนตรีทางอ้อมโดยสภาเทศบาล  ให้เป็นการเลือกตัง้โดยตรง

จากประชาชน รวมทัง้ยกเลิกหรือลดอ านาจก ากับดูแลเทศบาลของผู้ ว่าราชการจังหวัด เช่น 

การควบคมุงบประมาณ และ การยุบสภา เป็นต้น 

6. ทบทวนการบริหารต ารวจแบบรวมอ านาจสู่ส่วนกลางแล้วจัดตัง้กิจการต ารวจขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน (เทศบาล) (ต่อมากิจการต ารวจกลายเป็นภารกิจของจังหวัด) นอกจากนี ้

ยังมีการปฏิวัติอีกหลายด้าน เช่น การจัดตัง้ระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ

เทศบาล การปฏิรูประบบการศึกษาให้มีประชาธิปไตยและมีการกระจายอ านาจมากขึน้                 

เป็นต้น 

    การปฏิรูปใหญ่เช่นนีไ้ด้เปลี่ยนระบบการปกครองตนเองของท้องถ่ินให้มีการกระจายอ านาจมากขึน้ 

แต่ก็ยังมีระบบแบบรวมอ านาจที่สืบทอดมาจากช่วงก่อนสงครามโลกบางส่วนหลงเหลืออยู่  ซึ่งท าให้

ความสมัพนัธ์ระว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ินยังไม่เท่าเทียมกัน 
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ลกัษณะที่ยังคงหลงเหลืออยู่ของการปกครองตนเองของท้องถ่ินญ่ีปุ่ นที่มีลักษณะการรวมอ านาจสู่

ส่วนกลาง ได้แก่ 

1. มีการน าระบบการมอบหมายภารกิจมาใช้กับจังหวดัซึง่เป็นระบบที่เคยใช้กับเทศบาล ถึงแม้ว่า

ช่วงหลงัสงครามโลกจังหวัดได้รับฐานะเป็น“องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแบบสมบูรณ์” และ

ผู้ ว่าราชการจังหวดัก็ไม่ใช่ข้าราชการที่สงักัดในรัฐบาลกลางแล้ว แต่ก็ยังคงมีการน าระบบนีม้า

ใช้กับจังหวดัอยู่ 

2. แม้ว่าอ านาจในการก ากับและควบคมุรัฐบาลท้องถ่ินของรัฐบาลกลางจะลดลงแล้ว แต่รัฐบาล

กลางก็ยังควบคุมและแทรกแซงการบริหารจัดการภารกิจของรัฐบาลท้องถ่ินโดยการใช้

กฎหมายและหนังสือสัง่งานจากกระทรวง 

3. รัฐบาลกลางควบคุมและแทรกแซงทางการบริหารจัดการภารกิจของรัฐบาลท้องถ่ินโดยการ

จัดสรรเงิน โดยเฉพาะเงินอดุหนนุ 

4. ความสัมพันธ์แบบเจ้านายและลูกน้องระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถ่ินและระหว่าง

จังหวัดกับเทศบาลยังคงหลงเหลืออยู่  เน่ืองจากยังมีระบบการมอบหมายภารกิ จและการ

ควบคมุหรือแทรกแซงจากรัฐบาลกลาง 

5. การที่ รัฐบาลท้องถ่ินอาศัยความช่วยเหลือทางระบบการเงินการคลัง โดยฟังค าชีแ้นะหรือ

ค าแนะน าจากรัฐบาลกลางก็เป็นปัจจัยที่ท าให้ลกัษณะความสัมพันธ์ยังคงเป็นดังในรูปแบบที่

ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

2.  การออกประมวลกฎหมายการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน – ภูมิหลังการปฏิรูปการกระจาย

อ านาจสู่ท้องถ่ิน 

2.1  ประเด็นปัญหาของระบบการปกครองตนเองของท้องถ่ินญ่ี ปุ่น – ระบบการ

มอบหมายภารกิจและเงินอุดหนุน 

แม้ว่าได้มีการปฏิรูประบบครัง้ใหญ่ช่วงหลงัสงครามโลกไปแล้ว แต่การปกครองตนเองของท้องถ่ิน

ญ่ีปุ่ นก็ยังคงเป็นลักษณะการรวมอ านาจสู่ส่วนกลางอยู่  ในการที่จะจัดตัง้ระบบการปกครองตนเองของ

ท้องถ่ินให้เข้มแข็งนัน้ การถ่ายโอนอ านาจไปสู่รัฐบาลท้องถ่ิน การยกเลิกหรือผ่อนคลายการควบคุมและ

แทรกแซงของรัฐบาลกลางนัน้เป็นประเด็นส าคัญ  ต่อไปจะขอกล่าวถึงระบบการมอบหมายภารกิจ                

และเงินอดุหนนุ 

 



  6 

 

ส าหรับภารกิจของรัฐบาลที่รัฐบาลท้องถ่ินด าเนินการแทนมีการจ ากัดอ านาจของรัฐบาลท้องถ่ิน เช่น  

1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงและผู้ ว่าราชการจังหวัดถืออ านาจก ากับดูแลผู้ ว่าราชการจังหวัดและ

นายกเทศมนตรี  

2) รัฐบาลท้องถ่ินไม่สามารถออกข้อบัญญัติท้องถ่ินด้านงานนีไ้ด้และสภาท้องถ่ินก็ไม่สามารถ

ตรวจสอบการท างานได้  

สมยันัน้กล่าวกันว่างานของจังหวดัร้อยละ 70 ถึง 80 และงานของเทศบาลร้อยละ 30 ถึง 40 เป็น

ภารกิจที่รัฐบาลกลางมอบหมายให้ท้องถ่ินด าเนินการแทน 

นอกจากนีไ้ด้มีการวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกับระบบการมอบหมายภารกิจว่า  

1. ท าให้รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ินมีความสมัพนัธ์แบบเจ้านายและลกูน้อง  

2. ท้องถ่ินต้องปฏิบัติงานตามค าชีแ้นะอย่างละเอียดจากรัฐบาลกลาง จึงท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินงานได้ สอดคล้องตามความต้องการของประชาชนในพืน้ที่  

3. มีหลายกระทรวงให้ค าชีแ้นะเฉพาะเก่ียวกับงานที่ตนดูแล ดังนัน้รัฐบาลท้องถ่ินจึงไม่สามารถ

ด าเนินนโยบายที่ครอบคลมุทกุด้านโดยรวมได้  

4. รัฐบาลท้องถ่ินไม่สามารถด าเนินงานให้เหมาะสมกับลกัษณะของพืน้ที่ของตนเองได้ 

ด้านการเงินการคลงั ก็มีวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกับระบบเงินอุดหนุนเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นการจ ากัด

ความเป็นเอกเทศของรัฐบาลกลางในการจัดท านโยบายและการด าเนินงาน 

เงินอดุหนนุมีประโยชน์ในด้านการด าเนินการนโยบายที่จ าเป็นในระดับประเทศ ขณะเดียวกันมี

ปัญหาด้วย ได้แก่  

1. การใช้เง่ือนไขเดียวกันกับทกุกรณีในการจัดสรรเงินอุดหนุน ท าให้ประสิทธิภาพในการด าเนิน

โครงการลดลง  

2. มีการด าเนินโครงการตามความต้องการของประชาชนน้อย  

3. กระบวนการจัดสรรเงินอุดหนุนซับ ซ้อนมาก ส่งผลให้ต้องเสีย ค่าใช้จ่ายด้านธุรกรรม                 

จ านวนมาก  
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4. ขัดขวางการบริหารงานและการคลงัที่เหมาะสมกับพืน้ที่ จึงต้องปรับปรุงระบบเงินอุดหนุนให้มี

ประสิทธิภาพ 

นอกจากเร่ืองเงินอุดหนุน ระบบภาษีท้องถ่ินก็เป็นประเด็นปัญหาใหญ่ ยอดรายจ่ายของรัฐบาล

ท้องถ่ินมีอัตราส่วน 60% ของยอดรวมรายจ่ายของรัฐบาลทัง้หมด แต่รายได้จากภาษีท้องถ่ินมีเพียง

ประมาณ 1 ใน 3 ของยอดรายได้ของท้องถ่ินเท่านัน้ เพราะฉะนัน้จึงมีผู้ แสดงความคิดเห็นว่ารัฐบาลกลาง

ควรถ่ายโอนภาษีให้แก่รัฐบาลท้องถ่ินและเพ่ิมรายได้จากภาษีเพ่ือที่จะท าให้รัฐบาลท้องถ่ินสามารถบริหาร

ระบบการเงินการคลงัของตนเองได้อย่างเป็นเอกเทศ 

2.2 การออกกฎหมายส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน 

นับตัง้แต่ 2492 หลงัจากได้รับค าแนะน าจากผู้บังคบับัญชาของกองทหารมิตร นาย Shoup ได้ระบุ

ถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูปเพ่ือที่จะแก้ไขประเด็นปัญหาทางการปกครองตนเองของท้องถ่ิน โดย

นาย Shoup ได้แนะน าให้ท้องถ่ินมีงบประมาณเพ่ิมขึน้ และยกเลิกหรือปรับปรุงระบบเงินอุดหนุนให้มีความ

เหมาะสมมากขึน้ ซึง่จากการประชุมวิจัยศกึษาการปกครองเฉพาะกิจครัง้ที่ 2 และคณะกรรมการวิจัยศึกษา

ระบบท้องถ่ินได้ให้ค าแนะน าแนวทางการปรับปรุงระบบการมอบหมายภารกิจในช่วงปี 2523 

    จากค าแนะน าดงักล่าวได้มีการออกกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงระบบการมอบหมายภารกิจเมื่อ 

2529 โดยต่อมาในปี 2534 ได้ยกเลิกระบบการฟ้องร้องซึ่งสามารถถอดถอนผู้ ว่าราชการจังหวัดหรือ

นายกเทศมนตรีที่ไม่ด าเนินการภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลกลาง ขณะเดียวกันได้มีการปฏิรูป

ระบบการเงินการคลงัด้วย เช่น ลดจ านวนเงินอดุหนนุ ในขณะเดียวกันก็เพ่ิมงบประมาณทั่วไปของท้องถ่ิน

ในรูปแบบภาษีท้องถ่ินหรือเงินภาษีรัฐจัดสรรให้ท้องถ่ิน ฯลฯ แทน นอกจากนีย้ังมีการปรับปรุงทัง้เง่ือนไข

และกระบวนการในการจัดสรรการช่วยเหลือให้สะดวกมากขึน้  เป็นต้น 

    แต่การปฏิรูปดงักล่าวไม่ได้เกิดผลส าเร็จพอสมควรต่อระบบการปกครองตนเองของท้องถ่ินโดยรวม 

หลังสงครามโลกครัง้ที่ 2 ผู้ ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการปกครองตนเองของท้องถ่ินยังคงเรียกร้องให้มีการ

ส่งเสริมการกระจายอ านาจอยู่เสมอ แต่การจัดตัง้ระบบการปกครองแบบกระจายอ านาจด าเนินการได้อย่าง

ยากล าบาก 

    ช่วงปี 2533 การส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินได้รับความสนใจมากและกลายเป็นประเด็น

ส าคญัในนโยบายญ่ีปุ่ น ความคิดที่ต้องการจะส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินพร้อมด้วยการปฏิรูป

การเมืองและการผ่อนคลายข้อบังคับตามการปฏิรูปการปกครองได้กระจายไปในประเทศโดยการตัง้ค า
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ขวญั “จากข้าราชการสู่ประชาชน” “จากรัฐบาลกลางสู่ท้องถ่ิน” จากสถานการณ์ดังกล่าวการส่งเสริมการ

กระจายอ านาจจึงได้รับความเห็นชอบจากบุคคลหลายฝ่ายซึ่งได้แก่ ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับการปกครอง

ตนเองของท้องถ่ิน นักการเมือง วงการธุรกิจ และสื่อมวลชน ซึ่งได้ส่งผลให้เกิดการปฏิรูปการกระจาย

อ านาจสู่ท้องถ่ินครัง้ใหญ่ 

    ในเดือนมิถุนายน 2536 รัฐสภาได้ “ลงมติการส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน” โดยทัง้สภา

ผู้แทนราษฎรและวฒุิสภาลงมติเร่ืองการกระจายอ านาจตรงกันเป็นครัง้แรก ซึง่มีความส าคัญในการส่งเสริม

การปฏิรูปการกระจายอ านาจ ต่อมาในเดือนตลุาคม 2536 ได้มีการประชุมหารือเร่ืองการส่งเสริมการปฏิรูป

การปกครองของรัฐบาล ซึ่งได้มีการออกค าแนะน าด้านการส่งเสริมการกระจายอ านาจ และเมื่อเดือน

ธันวาคม 2537 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการลงมติเห็นชอบ “แนวทางการกระจายอ านาจ” และได้

เสนอแนวทางการออกกฎหมายเก่ียวกับการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน 

ตามผลการลงมตินีไ้ด้เร่ิมบังคับใช้ “กฎหมายการส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน” ณ เดือน

กรกฎาคม 2538 กฎหมายฉบับนีไ้ด้มีการบัญญัติแนวคิดและแนวทางพืน้ฐานในการส่งเสริมการกระจาย

อ านาจสู่ท้องถ่ิน รวมถึงแผนการส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินและการจัดตัง้คณะกรรมการส่งเสริม

การกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน 

2.3 การบัญญัติประมวลกฎหมายการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน 

    เมื่อเดือนกรกฎาคม 2538 ได้มีการจัดตัง้คณะกรรมการส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินซึ่ง

ประกอบด้วยกรรมการ 7 คน ตามข้อบัญญัติของกฎหมายการส่งเสริมกระจายอ านาจสู่ ท้องถ่ิน 

คณะกรรมการนีไ้ด้ศึกษาวิจัยและประชุมหารือกันเร่ืองการส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินแล้วได้

รายงานในขัน้กลางในเดือนมีนาคม 2539 และส่งค าแนะน าทัง้หมด 4 ครัง้ รวมถึงการแนะน าให้ยกเลิก

ระบบการมอบหมายภารกิจต่อนายกรัฐมนตรีในช่วงตัง้แต่เดือนธันวาคม 2539 จนถึงเดือนตลุาคม 2540 

    สาเหตทุี่ญ่ีปุ่ นจ าเป็นต้องกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน คณะกรรมการระบุถึงสาเหตใุนรายงานขัน้กลาง

ดงัต่อไปนี ้

1. ระบบการปกครองประเทศแบบรวมอ านาจสู่ส่วนกลางที่ให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน

แบบเดียวกันทัว่ทัง้ประเทศเพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพซึง่มีประโยชน์ในสมัยก่อน  ไม่

เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันอีกต่อไป 
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2. การที่จะปรับตวัให้เข้ากับสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเร่ือย ๆ ต้องมีการส่งเสริมการกระจาย

อ านาจและให้รัฐบาลกลางปฏิบัติหน้าที่เฉพาะของตนเท่านัน้ 

3. เพ่ือที่จะเปลี่ยนแปลงการรวมศนูย์อยู่กรุงโตเกียวเพียงแห่งเดียวและเพ่ือที่จะสร้างประเทศใน

ลกัษณะที่มีการกระจายไปสู่เมืองที่เป็นจุดส าคญั จ าเป็นต้องมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน 

4. เพ่ือที่จะสร้างพืน้ที่สังคมที่มีอัตลักษณ์ ควรมีการขยายอ านาจการตัดสินใจด้วยตนเองของ

สงัคมท้องถ่ินโดยการส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน 

5. เพ่ือที่จะด าเนินงานให้สอดคล้องกับลกัษณะสงัคมที่มีผู้สงูอายุจ านวนมากและเด็กจ านวนน้อย 

ความคิดสร้างสรรค์ของเทศบาลมีความส าคัญ จึงมีความจ าเ ป็นที่จะต้องการส่งเสริมการ

กระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินพร้อมด้วยการร่วมกันท างานระหว่างรัฐบาลและประชาชน 

จากเหตผุลดงักล่าว คณะกรรมการระบุถึงความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง

จากแบบรวมอ านาจไปเป็นแบบกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน นอกจากนีค้ณะกรรมการยังได้แนะน าให้ส่ง เสริม

การกระจายอ านาจ รวมทัง้เปลี่ยนรูปแบบความสมัพนัธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ินจาก “แบบ

เจ้านายและลกูน้อง” ให้เป็น “แบบเท่าเทียมกันและร่วมมือกัน” อีกด้วย 

รัฐบาลกลางได้ลงมติเห็นชอบแผนการส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินในการประชุม

คณะรัฐมนตรี ณ เดือนพฤษภาคม 2541 และเสนอร่าง “กฎหมายว่าด้วยการจัดเตรียมการออกกฎหมาย

ด้านการส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน” (ประมวลกฎหมายการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน) ต่อรัฐสภา

ตามค าแนะน าที่กล่าวมาข้างต้น ณ เดือนมีนาคม 2542 

ประมวลกฎหมายการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินออกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2542 และมีผลบังคับใช้

ตัง้แต่วนัที่ 1 เดือนเมษายน 2543 โดยการบังคบัใช้ประมวลกฎหมายการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินได้ปฏิรูป

โดยมุ่งยกระดบัความเป็นเอกเทศของรัฐบาลท้องถ่ินครัง้ใหญ่ ซึง่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในประเด็นดงัต่อไปนี  ้

1) การยกเลิกระบบการมอบหมายภารกิจ 

2) การพิจารณาการควบคมุและการแทรกแซงรัฐบาลท้องถ่ินในการปฏิบัติงานของรัฐบาลกลาง  

3) การแบ่งภารกิจหน้าที่ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ินอย่างชัดเจน 

4) การถ่ายโอนอ านาจของรัฐบาลกลางไปสู่รัฐบาลท้องถ่ิน 

5) การพิจารณาในเร่ืองการบังคบัให้ท้องถ่ินจัดตัง้หน่วยงานที่รัฐบาลกลางก าหนด 
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3. การปฏิรูปการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินครัง้ท่ี 1 

ประมวลกฎหมายการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินเป็นผลจากการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายกว่า 450 

ฉบับ จุดส าคญัในการปรับปรุงมีดงัต่อไปนี ้

3.1 การยกเลิกระบบการมอบหมายภารกิจ 

    ขัน้ที่ 1 ได้ยกเลิกระบบการมอบหมายภารกิจ เน่ืองจากระบบการมอบหมายภารกิจท าให้การแบ่ง

ภารกิจระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ินไม่ชัดเจน และจ ากัดความเป็นอิสระทัง้ในการวางและการ

ด าเนินการนโยบายของรัฐบาลท้องถ่ิน 

ในขัน้ตอนการยกเลิกระบบการมอบหมายภารกิจนีไ้ด้มีการแก้ไขกฎหมายกว่า 350 ฉบับและ ได้มี

การจ าแนกภารกิจออกเป็น 3 ประเภท คือ ภารกิจที่ยกเลิกไปเลยทันที  ภารกิจที่ให้รัฐบาลกลางบริหาร

จัดการด้วยตนเอง และภารกิจที่ให้รัฐบาลท้องถ่ินบริหารจัดการเหมือนเดิม ในส่วนของภารกิจเดิมส่วนใหญ่

ที่ให้ท้องถ่ินจัดการ ซึ่งถูกจ าแนกออกไปอีกเป็นภารกิจด้านการปกครองตนเองและภารกิจที่ได้รับ

มอบหมายให้จัดการตามกฎหมาย  ภารกิจทัง้ 2 ประเภทนีม้ีความแตกต่างในการแทรกแซง (ควบคุม) จาก

รัฐบาลกลาง ยกตัวอย่างเช่น กรณีของภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้จัดการตามกฎหมายบางส่วนรัฐบาล

กลางสามารถด าเนินการแทนได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตามภารกิจทัง้ 2 ประเภทนีเ้ป็นภารกิจของท้องถ่ิน ซึ่ง

รัฐบาลท้องถ่ินสามารถออกข้อบัญญัติท้องถ่ินที่เก่ียวข้องกับภารกิจได้และมีการยกเลิกอ านาจก ากับดูแล

ของรัฐบาลกลาง ซึง่ยกระดบัความเป็นเอกเทศของรัฐบาลท้องถ่ินให้สงูขึน้เป็นอย่างมาก 

3.2 การพิจารณาการควบคุมและแทรกแซงจากรัฐบาลกลาง 

ขัน้ที่ 2 ได้มีการพิจารณาใหม่เก่ียวกับการแทรกแซง (ควบคุม) จากรัฐบาลกลาง ได้มีการยกเลิก

อ านาจของรัฐบาลกลางในการก ากับดูแลการด าเนินงานของท้องถ่ินโดยรวมตามการยกเลิกระบบการ

มอบหมายภารกิจ นอกจากนีย้ังมีการเพ่ิมข้อบัญญัติใหม่ในกฎหมายว่าด้วยการปกครองตนเองของท้องถ่ิน 

ดงัต่อไปนี ้

1) หลกัเกณฑ์ในการให้รัฐบาลกลางแทรกแซงในเฉพาะกรณีจ าเป็นเท่านัน้ 

2) ข้อบัญญัติเก่ียวกับกระบวนการแทรกแซง เช่น การออกหนังสือ มาตรฐานทัง้ในด้านการ

พิจารณาการอนุมัติและระยะเวลาในการจัดการ เป็นต้น เพ่ือให้การแทรกแซงเป็นไปอย่าง

ยุติธรรมและโปร่งใส 
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3) การจัดตัง้คณะกรรมการในการจัดการข้อพิพาททางการควบคุมระหว่างรัฐบาลกลางและ

รัฐบาลท้องถ่ินขึน้ ซึง่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปกครองตนเองของท้องถ่ิน 

ได้มีการยกเลิกหรือลดหย่อนการแทรกแซง (ควบคมุ) จากรัฐบาลกลางโดยการแก้ไขกฎหมายกว่า 

100 ฉบับตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปกครองตนเองขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ยกตัวอย่างเ ช่น ยกเลิกระบบการแต่งตัง้ผู้ อ านวยการส านักคณะกรรมการการศึกษาโดย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือการที่ท้องถ่ินสามารถออกพันธบัตรท้องถ่ินได้แม้ว่าจะไม่ได้รับ

อนมุติัจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายใน เป็นต้น นอกจากนีเ้มื่อรัฐบาลท้องถ่ินจัดตัง้ภาษีนอก

กฎหมายก็ไม่ต้องได้รับการอนมุติัจากรัฐบาลกลางแต่เพียงแค่ได้รับความยินยอมเท่านัน้ซึ่งเรียกว่าระบบ

การประชุมหารือเท่านัน้ 

3.3 การแบ่งภารกิจหน้าท่ีให้ชัดเจน 

ขัน้ที่ 3 ได้เพ่ิมข้อบัญญัติเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลท้องถ่ินขึน้ใหม่ในกฎหมายว่าด้วยการ

ปกครองตนเองของท้องถ่ิน (มาตรา 1 ข้อ 2) ซึง่แบ่งภารกิจระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ินไว้อย่าง

ชัดเจน โดยข้อบัญญัตินี ้ให้รัฐบาลท้องถ่ิน “ถือบทบาทการปกครองพืน้ที่โดยรวมอย่างเป็นอิสระ” ส่วน

รัฐบาลกลางให้ “แบ่งภารกิจกันกับรัฐบาลท้องถ่ินให้เหมาะสม” และ “ให้รัฐบาลท้องถ่ินบริหารจัดการ

ภารกิจโดยมีความเป็นเอกเทศ” นอกจากนีย้ังมีการเพ่ิมเติมข้อบัญญัติเก่ียวกับ “หลักเกณฑ์ในการออก

กฎหมาย” และ “หลกัเกณฑ์ในการตีความและบังคบัใช้กฎหมาย” ของรัฐบาลกลางอีกด้วย (มาตรา 2) ซึ่ง

คาดกันว่าจะมีการออกกฎหมายและมีการตีความกฎระเบียบเชิงการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินตาม

ข้อบัญญัติที่เพ่ิมเติมออกมา ซึง่จะยกระดบัความเป็นอิสระในการออกข้อบัญญัติของท้องถ่ินต่อไป  

3.4 การถ่ายโอนอ านาจแก่รัฐบาลท้องถ่ิน 

ขัน้ที่ 4 ได้ส่งเสริมการถ่ายโอนอ านาจให้แก่จังหวดัและเทศบาล ประเด็นส าคัญของการปฏิรูปการ

กระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินครัง้ที่ 1 เป็นการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาล

ท้องถ่ินแบบเจ้านายและลูกน้องให้เป็นความสัมพันธ์เท่าเทียมกันโดยการยกเลิกระบบการมอบหมาย

ภารกิจและทบทวนการแทรกแซงของรัฐบาลกลาง 

ในมมุมองด้านการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน การถ่ายโอนอ านาจแก่รัฐบาลท้องถ่ินก็เป็นประเด็น

ส าคัญ จึงถ่ายโอนอ านาจโดยการแก้ไขกฎหมายทัง้หมด 35 ฉบับตามประมวลกฎหมายการกระจาย

อ านาจสู่ท้องถ่ิน ได้แก่การแก้ไขกฎหมายป่าไม้ ซึ่งมีการถ่ายโอนอ านาจจากรัฐบาลกลาง ในการก าหนด
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หรือยกเลิกป่าไม้อนรัุกษ์ในป่าไม้เอกชนให้แก่จังหวดั และมีการแก้ไขกฎหมายการให้เงินสงเคราะห์แก่เด็ก 

ถ่ายโอนอ านาจของจังหวดัในการอนญุาตให้ได้รับเงินสงเคราะห์เด็กให้แก่เทศบาล ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีทัง้การ

ถ่ายโอนอ านาจจากรัฐบาลกลางให้แก่จังหวดั และการถ่ายโอนจากจังหวดัให้แก่เทศบาล 

3.5 การทบทวนการบังคับให้ท้องถ่ินจัดตัง้หน่วยงานท่ีรัฐบาลกลางก าหนด 

ขัน้ที่ 5 ได้ทบทวนกฎหมายบังคบัให้ท้องถ่ินจัดตัง้ต าแหน่งและหน่วยงาน กฎหมายนีม้ีข้อดีในด้าน

การรักษาระดบัการบริการสาธารณะใหเป็นลกัษณะเดียวกันทัว่ทัง้ประเทศ แต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อเสียใน

การละเมิดอ านาจของรัฐบาลท้องถ่ินในการสร้างโครงสร้างหน่วยงานของตนและส่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพและเอกภาพในการปกครองพืน้ที่  ได้มีการแก้ไขกฎหมายทัง้หมด 38 ฉบับในประมวล

กฎหมายการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน ซึ่งได้ยกเลิกหรือผ่อนคลายข้อบังคับให้ท้องถ่ินจัดตัง้ต าแหน่งหรือ

หน่วยงาน รวมถึงการตัง้ช่ือและคุณวุฒิของต าแหน่ง ยกตัวอย่างเช่น การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายด้าน

คณะกรรมการการเกษตรซึง่ได้มีการยกเลิกข้อบังคบัให้แต่งตัง้ผู้ที่ด ารงต าแน่งในคณะกรรมการที่ก าหนดไว้ 

3.6 การปรับปรุงหรือจัดตัง้ระบบการปกครองให้ม่ันคง และอื่น ๆ 

ได้มีการแก้ไขกฎหมายเพ่ือที่จะปรับปรุงหรือจัดตัง้ระบบการปกครองของรัฐบาลท้องถ่ินให้สมบูรณ์ 

โดยประมวลกฎหมายการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินได้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายในกรณีพิเศษส าหรับเทศบาล

ที่ควบรวมเข้าด้วยกัน เพ่ือส่งเสริมการควบรวมโดยความสมคัรใจของเทศบาล เช่น การพัฒนาระบบการย่ืน

ญัตติให้สมบูรณ์ การพฒันาระบบการสนับสนนุทางการเงินให้สมบูรณ์ ฯลฯ ด้านสภาท้องถ่ินก็ได้มีการผ่อน

คลายเง่ือนไขในการย่ืนญัตติพร้อมด้วยการพิจารณาทบทวนจ านวนสมาชิกสภา ซึ่งส่งผลให้รัฐบาลท้องถ่ิน

สามารถก าหนดจ านวนสมาชิกสภาได้ตามข้อบัญญัติท้องถ่ินภายใต้กรอบกฎหมาย ทัง้นี  ้นอกจากเทศบาล

นครใหญ่ (Designated City) และเทศบาลนครศูนย์กลาง (Core City) เดิมยังมีการจัดตัง้ระบบเทศบาล

นครพิเศษ (Special City) ขึน้มาใหม่ โดยเลื่อนฐานะเทศบาลนครที่มีประชากรตัง้แต่ 2 แสนคนขึน้ไปเป็น

เทศบาลนครพิเศษและให้มีอ านาจหน้าที่มากกว่าเทศบาลทัว่ไป 

    ระหว่างจังหวดัและเทศบาลก็ได้มีการแบ่งภารกิจให้เหมาะสมกับความสามารถ และพยายามสร้าง

ความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันและร่วมมือกัน เช่น การจัดตัง้ระบบขึน้ใหม่ที่ท าให้เทศบาลบริหารจัดการ

ภารกิจของจังหวดับางส่วนเพ่ือที่จะท าให้ทัง้ภารกิจและอ านาจของเทศบาลครบถ้วน 
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4. ผลจากการปฏิรูปการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินครัง้ท่ี 1 และประเด็นท่ียังคงเป็นปัญหาอยู่ 

4.1 ผลการด าเนินการและผลการประเมินการปฏิรูป 

4.1.1 ผลการประเมินการปฏิรูป 

การปฏิรูปการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินครัง้ที่ 1 ได้รับการประเมินออกมาดี เพราะ

ได้ท าให้การกระจายอ านาจก้าวหน้าเป็นอย่างมาก โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่

เท่าเทียมกันระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ิน เหตผุลที่ได้รับประเมินผลที่ดี คือ 

1) การปฏิรูปครัง้นีไ้ด้ยกเลิกระบบการมอบหมายภารกิจ ภารกิจของรัฐบาลกลางที่ เคย

มอบหมายให้แก่รัฐบาลท้องถ่ินด าเนินการแทนส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนเป็นภารกิจของ

รัฐบาลท้องถ่ินเอง และท้องถ่ินสามารถออกข้อบัญญัติท้องถ่ินในภารกิจนัน้  ๆ ได้ ซึ่ง

ท าให้อ านาจของรัฐบาลท้องถ่ินขยายมากขึน้ 

2) ได้มีการแบ่งภารกิจระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ินอย่างชัดเจน ซึ่ งท าให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ปฏิบัติงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน นอกจากนีก้ารเพ่ิม

ข้อบัญญัติเก่ียวกับ“หลกัเกณฑ์ในการออกกฎหมาย” และ “หลักเกณฑ์ในการตีความ

และบังคบัใช้กฎหมาย” ของรัฐบาลกลางในกฎหมายว่าด้วยการปกครองตนเองของ

ท้องถ่ินก็ได้รับการช่ืนชมเน่ืองจากการยกระดับความเป็นอิสระในการออกข้อบัญญัติ

ของรัฐบาลท้องถ่ิน 

3) การควบคมุการแทรกแซงของรัฐบาลกลางและการขยายขอบเขตงานที่รัฐบาลท้องถ่ิน

สามารถตดัสินใจได้ด้วยตนเอง โดยการบัญญัติหลกัเกณฑ์ทางการแทรกแซงซึ่งอยู่ใน

กฎหมายว่าด้วยการปกครองตนเองของท้องถ่ิน โดยเฉพาะการรักษาความยุ ติธรรม

และโปร่งใสในการแทรกแซงจากรัฐบาลกลางโดยการปรับปรุงกระบวนการก็ได้รับการ

ช่ืนชมเป็นอย่างสงูด้วยเช่นกัน 

4.1.2 ผลการปฏิรูป (ผลส าเร็จ) 

จากการส่งเสริมปฏิรูปการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน วิธีการบริหารงานและจัดท า

นโยบายของรัฐบาลท้องถ่ินได้เปลี่ยนแปลงดงันี  ้

รัฐบาลท้องถ่ินหลายแห่งพยายามพัฒนานิติกรรมของตนให้ดีขึน้ตามการขยาย

เป้าหมาย  โดยการออกข้อบัญญัติท้องถ่ิน อีกทัง้ยังมีการส่งเสริมการจัดตัง้ระบบการ
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สนับสนนุนิติกรรมโดยหน่วยงานที่เทศบาลหลายแห่งร่วมกันจัดตัง้ ทัง้นี  ้ท่ามกลางภาวะ

กาเงินการคลงัที่ไม่ดี รัฐบาลท้องถ่ินได้ด าเนินการปฏิรูปการบริหารงานและการเงินการ

คลงั โดยได้จัดท าหรือทบทวนมาตรการที่เหมาะสมกับลกัษณะพืน้ที่อย่างกระตือรือร้น 

ระบบที่ประยุกต์ใช้อ านาจการจัดตัง้ภาษีด้วยตนเองของรัฐบาลท้องถ่ิน ได้แก่ 

ระบบที่ท้องถ่ินจัดตัง้ภาษีนอกขอบเขตกฎหมายภาษีท้องถ่ิน  โดยการออกข้อบัญญัติ

ท้องถ่ินก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างย่ิง 

แม้ว่าได้มีการปฏิรูปการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินครัง้ที่ 1 แล้วแต่รัฐบาลท้องถ่ิน

ยังขึน้อยู่กับรัฐบาลกลางบางส่วน ส่วนทางรัฐบาลก็ยังบริหารจัดการเหมือนท้องถ่ินเป็น

ลูกน้องของตนในบางส่วน แต่อย่างไรก็ตามเห็นว่าการปฏิรูปที่ เ กิด ขึ น้ ได้ท าให้

ความสมัพนัธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ินมีลกัษณะที่เท่าเทียมกันมากขึน้ 

ในขณะนีย้ังคงมีการพิจารณาทบทวนระบบการปกครองตนเองของท้องถ่ิน 

ภายหลงัจากการออกประมวลกฎหมายการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินใน 1999 ก็ได้มีการ

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปกครองตนเองของท้องถ่ินเกือบทกุปี การปรับปรุงดังกล่าวนี ้

เช่น การแก้ไขปรับปรุงระบบการฟ้องร้องจากประชาชน การยกเลิกระบบสมุห์บัญชีหรือ

เหรัญญิก ได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานและการเงินการคลังของรัฐบาลท้องถ่ินเป็น

อย่างมาก นอกเหนือไปจากนัน้ประเด็นการควบรวมจังหวัดก็กลายเป็นประเด็นพิจารณา 

หลงัจากที่มีการส่งเสริมให้มีการควบรวมของเทศบาล 

ทัง้นี ้อาจกล่าวได้ว่าการส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินเป็นโอกาสที่ท าให้

เราทบทวนระบบการปกครองตนเองของท้องถ่ินของญ่ีปุ่ นทัง้หมดโดยผ่านกระบวนการ

ปฏิรูประบบในช่วงระยะเวลา 50 ปีหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 

4.2 ประเด็นท่ียังคงเป็นปัญหาอยู่ 

4.2.1 การพัฒนาการปกครองตนเองโดยประชาชนในพืน้ท่ี 

การปฏิรูปการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินครัง้ที่ 1 ได้รับการประเมินผลที่ดีในด้าน

การพฒันาการปกครองตนเองของรัฐบาลท้องถ่ิน (ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างรัฐบาลกลาง

และรัฐบาลท้องถ่ิน) แต่ในด้านการปกครองท้องถ่ินโดยประชาชนซึ่งมีความส าคัญในการ
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ปกครองตนเองของท้องถ่ินอีกด้านหนึ่งกลับได้รับการประเมินที่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร 

เทศบาลของญ่ีปุ่ นได้ขยายขนาดใหญ่ที่เกิดขึน้จากการควบรวมครัง้ใหญ่ในสมัยเมจิและ

สมยัโชวะ และจากภาวะการเงินการคลังที่ไม่ดี ต่างก็ส่งผลให้การบริหารพืน้ที่โดยการมี

ส่วนร่วมจากประชาชนมีความส าคญัมากขึน้ 

การรักษาและรองรับการเข้าร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถ่ินเป็น

ประเด็นส าคญั แต่เน่ืองจากการยกเว้นการจัดตัง้ระบบการย่ืนญัตติจากประชาชนจากการ

แก้ไขกฎหมายในกรณีพิเศษส าหรับเทศบาลที่ควบรวมเข้าด้วยกัน ซึ่งส่งผลให้การ

พฒันาการปกครองท้องถ่ินโดยประชาชนไม่เกิดผลส าเร็จภายหลังการปฏิรูปการกระจาย

อ านาจสู่ท้องถ่ินครัง้ที่ 1 

ตัง้แต่ช่วงคร่ึงหลงัของช่วงปี 2533 ได้มีการส่งเสริมการควบรวมเทศบาลครัง้ใหญ่

สมัยเฮเซ ซึ่งได้ลดจ านวนของเทศบาลลงจากประมาณ 3,230 แห่ง ณ ปี 2538 เหลือ

ประมาณ 1,800 แห่ง ณ ปี    2550 โดยเทศบาลมีประชากรประมาณ 7 หมื่นคนโดยเฉลี่ย

ซึง่มีจ านวนมากกว่าเทศบาลอ่ืนในประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดความจ าเป็นในการส่งเสริมการ

ปกครองตนเองของประชาชนให้สมบูรณ์ 

จากความจ าเป็นดังกล่าวนีไ้ด้มีการจัดตัง้ “เขตการปกครองพืน้ที่ตนเอง” และ 

“เขตพิเศษจากการควบรวมเทศบาล” ขึน้ใหม่ซึง่เป็นหน่วยงานปกครองตนเองที่อยู่ใกล้ชิด

กับประชาชน ซึ่งได้จัดตัง้ขึน้ตามการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปกครองตนเองของ

ท้องถ่ินและการออกกฎหมายในกรณีพิเศษส าหรับเทศบาลที่ควบรวมเข้าด้วยกัน ณ  ปี 

2547 แต่การพัฒนาการบริหารพืน้ที่โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวคือ การ

พฒันาการปกครองพืน้ที่โดยประชาชนให้มีความเข้มแข็งยังคงเป็นประเด็นปัญหาในการ

ปกครองตนเองของท้องถ่ินญ่ีปุ่ น 

4.2.2 การกระจายอ านาจทางระบบการเงินการคลัง 

การปฏิรูปด้านระบบการเงินการคลังก็ไม่ได้รับผลประเมินที่ดี ในกระบวนการ

ปฏิรูปการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินครัง้ที่ 1 นอกจากทบทวนระบบอนุมัติให้ออกพันธบัตร

ท้องถ่ินแล้ว ยังมีการจัดตัง้ภาษีเฉพาะกิจนอกกฎหมายภาษีท้องถ่ินขึน้ใหม่และผ่อนคลาย

ข้อบังคบัด้านระบบการอนุมัติให้จัดตัง้ภาษีสามัญนอกกฎหมายภาษีท้องถ่ินอีกด้วย ซึ่ง
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เกิดผลส าเร็จในระดับหนึ่ง แต่กล่าวกันว่าระบบเงินอุดหนุนซึ่งเป็นประเด็นปัญหาใหญ่

ที่สดุของการปฏิรูประบบการเงินการคลงัยังไม่ได้รับแก้ไข 

มีวิพากษ์วิจารณ์กันว่าระบบเงินอุดหนุนนัน้เป็นตัวขัดขวางความเป็นอิสระของ

รัฐบาลท้องถ่ินและลดทัง้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารพืน้ที่  จึงได้มีการ

พิจารณาถึงระบบนีใ้นการปฏิรูปการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินครัง้ที่ 1 แต่ก็ยังไม่เพียง

พอที่จะรักษาความเป็นเอกเทศของรัฐบาลท้องถ่ินซึง่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างถอน

รากถอนโคน 

การเพ่ิมรายได้จากภาษีก็เป็นประเด็นปัญหาใหญ่ รายจ่ายของรัฐบาลท้องถ่ินมี

จ านวนมากแต่รายได้จากภาษีท้องถ่ินกลับไม่เพียงพอ จึงมีความต้องการถ่ายโอนรายได้

จากภาษีของรัฐบาลกลางให้แก่รัฐบาลท้องถ่ินแล้วเพ่ิมรายได้ของท้องถ่ินจากเงินภาษี

ท้องถ่ินให้มากขึน้ 

สาเหตทุี่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านระบบเงินอดุหนนุได้ เพราะมีข้อจ ากัดในการ

ปฏิรูป ซึ่งการปฏิรูปการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินครัง้ที่  1 ไม่ได้ท าให้ระบบการเมือง

เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด และการปรับปรุงระบบต้องได้รับการเห็นชอบจากทุก

กระทรวงภายใต้กฎเกณฑ์ที่ ต้องได้รับลงมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุม

คณะรัฐมนตรี การปฏิรูปการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินครัง้ที่ 1 ได้ให้ความส าคัญแก่ความ

เป็นไปได้ในการปฏิบัติงานจริง จึงสามารถจัดตัง้พืน้ฐานในการปฏิรูปการกระจายอ านาจสู่

ท้องถ่ินในครัง้ต่อไป แต่ผลการด าเนินการกลบัมีข้อจ ากัดทัง้ทางด้านขนาดและขอบเขต 

5. การปฏิรูปการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินหลังการปฏิรูปครัง้ท่ี 1 

5.1 การปฏิรูปการเงินการคลังอย่างถอนรากถอนโคน (การปฏิรูป 3 ด้านพร้อมกัน) 

5.1.1 ประวัติความเป็นมาของการปฏิรูป 

ท่ามกลางความเช่ือที่ ว่าการปฏิรูปการเงินการคลังเป็น “ประเด็นที่ยังคงเป็น

ปัญหาอยู่” ของการส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน จึงได้มีการด าเนินการปฏิรูป 3 

ด้านพร้อมกัน 
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ในเดือนมิถุนายน 2544 คณะรัฐมนตรีของอดีตนายกรัฐมนตรีอดีต นาย Koizumi 

ได้ตัดสินที่จะ “ปรับปรุงระบบเงินอุดหนุนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้มีการ

ทบทวนระบบภาษีท้องถ่ินและทบทวนพิจารณาการแบ่งสรรรายได้จากภาษีระหว่าง

รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ิน รวมถึงการโอนรายได้จากภาษี” ใน “แนวทางพืน้ฐานด้าน

การปฏิรูปการบริหารเศรษฐกิจ การเงินการคลงั และโครงสร้างสงัคมและเศรษฐกิจ” 

เมื่อเ ดือนพฤษภาคม 2002 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายใน นาย 

Katayama (รัฐมนตรีในขณะนัน้) ได้ปรับปรุงระบบเงินอุดหนุนให้แก่ท้องถ่ินในจ านวน

ทัง้หมด 5 ล้าน 5 แสนล้านเยน ซึ่งรัฐบาลกลางได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้และ

ปรับเปลี่ยนภาษีรัฐบาลบางส่วนให้เป็นภาษีท้องถ่ิน นอกจากนีน้าย Katayama ยังเสนอ

การปรับปรุงอตัราเปรียบเทียบระหว่างภาษีรัฐและภาษีท้องถ่ินให้เป็น 1:1 โดยเปลี่ยนให้

ภาษีที่รัฐจัดสรรให้แก่ท้องถ่ินเป็นภาษีท้องถ่ินแทน เพ่ือที่จะท าให้ภาวะการเงินการคลัง

ของท้องถ่ินดีขึน้ 

ต่อมา ในเดือนมิถุนายน 2545 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบ “แนวทาง

พืน้ฐานการปฏิรูปการบริหารเศรษฐกิจ การเงินการคลังและโครงสร้างประจ าปี 2545” ซึ่ง

แสดงให้เห็นว่าได้มีการ “พิจารณาระบบ 3 ด้าน ได้แก่ เงินอุดหนุน ภาษีที่รัฐจัดสรรให้แก่

ท้องถ่ินและการโอนรายได้จากภาษีในช่วงเวลาเดียวกัน และได้มีการจัดท าร่างการปฏิรูป

และกระบวนการภายในหนึ่งปี”  

หลงัจากนัน้รัฐบาลกลางได้เสนอแนวทาง “การปฏิรูป 3 ด้านพร้อมกัน” ทุกเดือน

มิถุนายน ในกรณีที่มีเร่ืองส าคัญที่อาจจะสร้างความขัดแย้งระหว่างกระทรวง เช่น การ

ยกเลิกเงินอดุหนนุส าหรับค่าใช้จ่ายด้านการศกึษาภาคบังคบั ซึ่งได้หารือกันโดยทางพรรค

รัฐบาลมีส่วนร่วม รัฐบาลกลางและพรรครัฐบาลได้ตกลงกันในเร่ือง “การปฏิรูป 3 ด้าน

พร้อมกัน” ในเดือนพฤศจิกายน 2548 

การปฏิรูป 3 ด้านพร้อมกันนีแ้ละการวางงบประมาณทุกปีในช่วงตัง้แต่ 2546 ถึง 

2549 นัน้ได้ด าเนินการตาม “แนวทางพืน้ฐาน” ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นและข้อตกลงระหว่าง

รัฐบาลกลางและพรรครัฐบาล 

 



  18 

 

5.1.2 ผลจากการปฏิรูป (ผลส าเร็จ) 

ผลจากการด าเนินการปฏิรูปทางการเงินการคลังของท้องถ่ิน (การปฏิรูป 3 ด้าน

พร้อมกัน) จนถึงปีงบประมาณ 2549 สามารถสรุปได้ดงัต่อไปนี ้

ด้านเงินอุดหนุน ได้ยกเลิกเงินอุดหนุนในจ านวน 4 ล้าน 7 แสนล้านเยนในช่วง

ระหว่างปีงบประมาณ 2547 และปี 2549 แล้วเปลี่ยนเป็นระบบภาษีที่รัฐจัดสรรให้แก่

ท้องถ่ินแทน ยอดรวมเงินอดุหนนุในการปฏิรูปช่วงนีแ้ละปีงบประมาณ 2546 มีทัง้หมด 5 

ล้าน 2 แสนล้านเยนซึง่คิดเป็น 40% ของยอดเงินช่วยเหลือทัง้หมด 12 ล้าน 3 แสนเยนใน

ปีงบประมาณ 2546 (ตามแผนการคลังของท้องถ่ินเป็นข้อมูลพืน้ฐาน) ยอดรายได้จาก

ภาษีที่โอนจากรัฐบาลกลางให้แก่รัฐบาลท้องถ่ินมีทัง้หมดประมาณ 3 ล้านล้านเยน 

ภาษีที่รัฐจัดสรรให้แก่ท้องถ่ินลดลงจาก 23 ล้าน 9 แสนเยนในปีงบประมาณ 

2546 ซึง่เป็นปีที่เร่ิมมีการปฏิรูป 3 ด้านพร้อมกัน ได้ลดลงเหลือ 18 ล้าน 8 แสนเยน ใน

ปีงบประมาณ 2549 การลดจ านวนลงไปมากขนาดนีเ้กิดขึน้จากการเพ่ิมรายได้ภาษี

ท้องถ่ิน แต่สาเหตสุ าคญัคือการลดจ านวนรายรับรายจ่ายในแผนการคลังของท้องถ่ินโดย

มุ่งเน้นไปที่การลดจ านวนรายจ่ายของรัฐบาลท้องถ่ิน เพ่ือปรับปรุงระบบการเงินการคลัง

ให้มีความแข็งแรงขึ น้  (จ านวนภาษีที่ รัฐจัดสรรให้แ ก่ ท้อง ถ่ินตามแผนการคลัง

ปีงบประมาณ 2549 มี 83 ล้าน 2 แสนเยนซึง่ลดจ านวนลง 3 ล้านเยนจากปีงบประมาณ 

2546 และลดจ านวนลง 6 ล้าน 1แสนเยนจากปีงบประมาณ 2544) 

ภาษีที่รัฐจัดสรรให้แก่ท้องถ่ิน นอกจากยอดจ านวนที่จัดสรรยังได้มีการปรับปรุงใน

อีกหลายประเด็น เช่น ปรับปรุงวิธีการค านวณเงินจัดสรรให้ง่ายขึน้ เพ่ิมจ านวนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินที่ไม่จัดสรรมากขึน้ และทบทวนวิธีการค านวณเงินภาษีที่รัฐจัดสรร

ให้แก่ท้องถ่ินโดยมุ่งกระตุ้นให้เกิดการปฏิรูป 

5.1.3 ผลประเมินการปฏิรูป 

มีความคิดเห็นที่ประเมินผลดีต่อการปฏิรูปทางการเงินการคลังของท้องถ่ิน (การ

ปฏิรูป 3 ด้านพร้อมกัน) เน่ืองจากบรรลุถึงเป้าหมายในการโอนรายได้จากภาษีให้แก่

ท้องถ่ินในจ านวน 3 ล้านล้านเยน และได้สร้างเวทีให้รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ินได้

หารือร่วมกัน 
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ในขณะเดียวกันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าการปฏิรูปเงินอดุหนนุนัน้ไม่ได้ยกระดับ

ความเป็นอิสระของรัฐบาลท้องถ่ินอย่างเต็มที่ เน่ืองจากรัฐบาลกลางไม่ค านึงถึงร่างการ

ปฏิรูปที่สมาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 6 แห่ง (ประกอบด้วย สมาคมผู้ ว่าราชการ

จังหวัดแห่งประเทศ, สมาคมนายกเทศมนตรีของเทศบาลนครแห่งประเทศ , สมาคม

นายกเทศมนตรีของเทศบาลเมืองและเทศบาลต าบลแห่งประเทศ , สมาคมประธานสภา

จังหวัดแห่งประเทศ , สมาคมประธานสภาเทศบาลนครแห่งประเทศและสมาคม

ประธานสภาเทศบาลเมืองและเทศบาลต าบลแห่งประเทศ) ได้จัดท าขึน้เพ่ือตอบค าขอร้อง

จากรัฐบาลกลาง ซึง่เสนอให้มีการลดจ านวนเงินอดุหนนุโดยการลดอัตราการช่วยเหลือให้

ต ่าลง เช่นกรณีการลดเงินอุดหนุนให้แก่การศึกษาภาคบังคับ แต่ไม่ยกระดับความเป็น

อิสระในการจัดการ และการด าเนินนโยบายของรัฐบาลท้องถ่ิน  ซึง่กลบักลายเป็นการเพ่ิม

รายจ่ายของรัฐบาลท้องถ่ินในด าเนินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง ซึ่ง

อาจจะส่งผลกระทบต่อความเป็นเอกเทศของท้องถ่ิน 

จากการด าเนินการปฏิรูป 3 ด้านพร้อมกัน ขนาดแผนการคลังของท้องถ่ินได้มี

ขนาดเล็กลงติดต่อกันในระยะเวลา 5 ปีตัง้แต่ปีงบประมาณ 2544 ซึ่งเป็นปีที่แผนการคลัง

ของท้องถ่ินมีขนาดใหญ่ที่สดุและมีการลดจ านวนเงินภาษีที่รัฐจัดสรรให้แก่ท้องถ่ินด้วย ซึ่ง

ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันว่า  

1) รัฐบาลท้องถ่ินบริหารงานและระบบการเงินการคลัง และด าเนินงานตามนโยบาย

ล าบากขึน้  

2) มีข้อสงสยัว่ารัฐบาลกลางให้ความส าคญัแก่การฟืน้ฟูระบบการเงินการคลังมากกว่า

การกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน เพราะฉะนัน้ผลประเมินการปฏิรูป 3 ด้านพร้อมกันโดย

ผู้ที่เก่ียวข้องกับรัฐบาลท้องถ่ินปรากฏออกมาไม่ค่อยดีมากนัก 

5.2 การปฏิรูปการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินช่วงหลังการปฏิรูป 3 ด้านพร้อมกัน 

5.2.1 การออกกฎหมายว่าด้วยการส่งเสิรมการปฏิรูปการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน 

การประชุมหารือที่นาย Takenaka อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายใน 

ได้จัดตัง้เมื่อเดือนกรกฎาคม    2549 นัน้ได้มีการเสนอแนะให้ย่ืน “ร่างประมวลกฎหมาย

ว่าด้วยการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินฉบับใหม่” เพ่ือที่จะทบทวนอ านาจหน้าที่และความ
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รับผิดชอบของรัฐบาลกลางต่อรัฐสภาภายในระยะเวลา 3 ปี ทางสมาคมด้านองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 6 แห่งก็ได้เรียกร้องให้มีการออก “กฎหมายว่าด้วยการกระจาย

อ านาจสู่ท้องถ่ินฉบับใหม่” ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินให้มากขึน้ ใน

เวลาเดียวกันก็ได้มีการย่ืน “กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน” ซึ่ง

บัญญัติแนวคิดพืน้ฐานของการปฏิรูปและการจัดตัง้คณะกรรมการการกระจายอ านาจสู่

ท้องถ่ิน” ต่อรัฐสภาเมื่อเดือนตุลาคม    2549 และมีการออกกฎหมายฉบับนัน้ ในเดือน

ธันวาคมในปีเดียวกัน 

กฎหมายฉบับนีร้ะบุถึงแนวคิดพืน้ฐานด้านการส่งเสริมการปฏิรูปการกระจาย

อ านาจสู่ท้องถ่ินดงัต่อไปนี ้

1) การถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ให้แก่รัฐบาลท้องถ่ิน 

2) การแก้ไขการก าหนดหน้าที่ในการบริหารจัดการภารกิจของรัฐบาลท้องถ่ิน

และปรับเปลี่ยนการแทรกแซงจากรัฐบาลกลางให้มีความเหมาะสม 

3) การพิจารณามาตรการทางการคลัง เช่น เงินอุดหนุน ภาษีที่รัฐจัดสรรให้แก่

ท้องถ่ิน การแบ่งสรรรายได้จากภาษีระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ิน 

เป็นต้น 

4) การพฒันาระบบการปกครองในพืน้ที่ของรัฐบาลท้องถ่ินให้มีความเข้มแข็ง 

เช่น การพฒันาการปกครองพืน้ที่โดยประชาชน เป็นต้น 

ประเด็นทัง้สี่ข้างต้นนีล้้วนเป็นประเด็นที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่หลังจากการปฏิรูป

ต่าง ๆ ที่ได้เกิดขึน้ แม้ว่าการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินจะมีความคืบหน้าแล้ว แต่กฎหมาย

หรือค าสั่งจากคณะรัฐมนตรีก็ยังมีการจ ากัดวิธีบริหารจัดภารกิจของท้องถ่ิน ซึ่งเป็น

อปุสรรคในการเป็นอิสระของรัฐบาลท้องถ่ิน ฉะนัน้จึงจ าเป็นต้องแก้ไขการควบคุมรัฐบาล

ท้องถ่ินโดยการใช้กฎหมายหรือค าสั่งจากคณะรัฐมนตรีให้มีความเหมาะสม ท่ามกลาง

สภาพที่ยังไม่บรรลถุึงการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินอย่างสมบูรณ์นัน้ การพิจารณาสภาวะ

ปัจจุบันทางการคลังของท้องถ่ินก็มีความส าคัญมากในการที่จะสร้างระบบการเงินการ

คลงัที่รัฐบาลท้องถ่ินสามารถด าเนินการได้อย่างเป็นเอกเทศอย่างเต็มที่ ส าหรับเร่ืองภาษี

ที่รัฐจัดสรรให้แก่ท้องถ่ินก็ต้องพิจารณาให้ถ่ีถ้วนโดยต้องค านึงถึง “ความเท่าเทียมกัน” 

และ “ความยุติธรรม” ของมาตรการที่แต่ละท้องถ่ินใช้ นอกเหนือไปจาก “การแข่งขันกัน
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ระหว่างท้องถ่ิน” เน่ืองด้วยมีความเหลื่อมล า้ทางความสามารถด้านการเงินการคลังของ

รัฐบาลท้องถ่ินในแต่ละแห่ง 

การปฏิรูปจนถึงปัจจุบันยังไม่ค่อยมีการส่งเสริมการพัฒนาการปกครองพืน้ที่โดย

ประชาชน การส่งเสริมให้ชุมชนมีความกระตือรือร้น การมีส่วนร่วมของประชาชนและการ

ร่วมกันท างานกับประชาชนมีความส าคญัในการที่จะท าให้การปกครองตนเองของท้องถ่ิน

มีความสมบูรณ์และเป็นการส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินอย่างแท้จริง 

เราจึงควรพิจารณาถึงรูปแบบการส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินและการ

ขยายความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอนาคตต่อไป 

5.2.2 การส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินและความเหล่ือมล า้ระหว่างท้องถ่ิน 

ในช่วงวิกฤติการณ์ทางการเงินการคลงั การปรับปรุงการคลงัให้เข้มแข็งกลายเป็น

ประเด็นส าคญัของทัง้รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ิน ได้มีการแสดงความเห็นกันว่าการ

ฟืน้ฟรูะบบการเงินการคลังมีความส าคัญที่สุด ขณะเดียวกันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า

การปฏิรูป 3 ด้านพร้อมกันให้ความส าคญัแก่การฟืน้ฟูระบบการเงินการคลังมากกว่าการ

กระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน 

เพ่ือการใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพซึง่ประชาชนต้องการโดยการค านึงถึงสภาพ

พืน้ที่ การบริหารจัดการภารกิจและการบริหารการคลงัของรัฐบาลท้องถ่ินต้องมีความเป็น

เอกเทศอย่างเด็ดขาด อีกทัง้การส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินทัง้ด้านระบบการ

ปกครองท้องถ่ินและระบบการคลงัท้องถ่ินก็มีความส าคญัในการด าเนินงานโดยมีส่วนร่วม

จากประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ควรจะพิจารณาประเด็นปัญหาที่ระบุไว้ใน

แนวทางพืน้ฐานของกฎหมายการส่งเสริมการปฏิรูปการกระจ่ายอ านาจสู่ท้องถ่ิน 

หลงัจากด าเนินงานตามที่กล่าวมาข้างต้น จะต้องมีการระบุถึงความรับผิดชอบใน

การบริหารจัดการภารกิจของรัฐบาลท้องถ่ินเองพร้อมกันกับการพัฒนาความเป็นอิสระ

ของรัฐบาลท้องถ่ิน เพราะการเปิดเผยข้อมูลทางการคลังจากรัฐบาลท้องถ่ินให้แ ก่

ประชาชนมีความส าคัญ ฉะนัน้กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงระบบการเงินการคลังของ

ท้องถ่ินให้เข้มแข็ง (ออกเมื่อมิถุนายน    2007) ซึง่ได้มีการบัญญัติการจัดตัง้ดัชนีการคลัง

และการเปิดเผยข้อมลูทางการคลงั 
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แต่หากจะให้รัฐบาลท้องถ่ินรับผิดชอบเอง บริหารจัดการเองแต่เพียงผู้ เดียวก็

ก่อให้เกิดปัญหาเช่นกัน เน่ืองจากความสามารถทางเศรษฐกิจและการคลังของแต่ละ

ท้องถ่ินมีความแตกต่างกันมาก รายได้จากภาษีต่อประชาชน 1 คนของจังหวัดมีความ

แตกต่างกันถึง 3 เท่า ดงันัน้การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มี

งบประมาณน้อยจึงเป็นประเด็นใหญ่ 

ลักษณะของระบบภาษีที่รัฐจัดสรรให้แก่ท้องถ่ินในปัจจุบันอาจจะกลายเป็น

ประเด็นส าคัญประเด็นหนึ่ งต่อไปในอนาคต ดังนั น้  กระทรวงการคลังจึงได้เสนอ              

ความเห็นว่า  

1) ควรลดยอดจ านวนเงินภาษีที่รัฐจัดสรรให้แก่ท้องถ่ิน  

2) ควรพิจารณาการจัดสรรเงินภาษีให้แก่ท้องถ่ิน  

แต่ผู้ที่ท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อต้านความคิดเห็นนัน้โดยระบุสาเหตวุ่า  

1) ถึงแม้ว่ารัฐบาลท้องถ่ินจะลดรายจ่ายลงไปเป็นจ านวนมากแต่ก็ไม่มีงบประมาณ

เพียงพอ  

2) แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในด้านความสามารถทางการคลังของแต่ละท้องถ่ิน แต่

ก็ยังคง ต้องมีก ารรักษารายไ ด้ที่จ าเ ป็นในการให้บ ริการสาธารณะ แม้ว่า

ความสามารถทางการคลงัของแต่ละท้องถ่ินจะแตกต่างกันแต่ก็ต้องมีการส่งเสริม

การกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินโดยการรักษางบประมาณที่จ าเป็ นของทุกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึง่จะกลายเป็นประเด็นใหญ่ต่อไป 

สุดท้ายนี ้

รัฐบาลท้องถ่ินจ าเป็นต้องบริหารภารกิจและระบบการเงินการคลงั และส่งเสริมการกระจายอ านาจ

โดยค านึงถึงประเด็นดงัต่อไปนี ้

1) รัฐบาลท้องถ่ินควรน าผลจากการปฏิรูปการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินมาปรับใช้อย่ างดีที่สุด ส่วน

การพัฒนาบุคลากรก็มีความส าคัญ แท้จริงแล้วได้มีการระบุถึงความส าคัญของการพัฒนา

บุคลากร แต่ยอดเงินงบประมาณด้านการอบรมลดลงและเน่ืองจากมีงบประมาณที่ไม่เพียงพอ นับ
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จากนีไ้ปเราจึงควรพิจารณาการบริหารจัดการภารกิจและระบบการเงินการคลังของรัฐบาลท้องถ่ิน

ในระยะยาวและมุ่งเน้นการพฒันาบุคลากร 

2) การกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินต้องได้รับความยินยอมจากประชาชน  จึงควรมีการอธิบายถึงผลการ

กระจายอ านาจให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย และการได้รับความสนับสนุนจากประชาชนเป็น

สิ่งที่ส าคญัย่ิง ในการที่จะได้รับความเช่ือถือจากประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรเปิดเผย

และเผยแพร่ข้อมูลทางการคลังให้แก่ประชาชนด้วยความตัง้ใจ และควรรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและร่วมกันท างานกับประชาชนจึงจะเรียกได้ว่า

เป็นการพฒันาการปกครองพืน้ที่โดยประชาชน 

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ินมีหลายรูปแบบซึ่งขึน้อยู่กับลักษณะทาง

ประวติัศาสตร์ สงัคม เศรษฐกิจและภมูิประเทศของแต่ละประเทศ จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าการกระจายอ านาจ

สู่ท้องถ่ินเหมาะสมกับทกุประเทศ การขยายอ านาจหน้าที่และงบประมาณของรัฐบาลท้องถ่ินมากเกินไป

อาจขัดขวางการบริหารประเทศโดยรวมและอาจก่อให้เกิดความเหลื่อมล า้ระหว่างท้องถ่ินได้ 

ความเป็นเอกเทศจากรัฐบาลกลางของรัฐบาลท้องถ่ินในญ่ีปุ่ นได้ขยายขึน้ตามการปฏิรูปการ

กระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินครัง้ที่ 1 แต่การปฏิรูปทางการปกครองพืน้ที่โดยประชาชนยังไม่เพียงพอ นอกจากนี ้

ยังมีปัญหาในการที่กฎหมายหรือค าสัง่จากคณะรัฐมนตรีควบคมุการบริหารภารกิจและการคลังของรัฐบาล

ท้องถ่ินมากเกินสมควร และการปฏิรูประบบการเงินการคลงัของท้องถ่ินจนถึงปัจจุบันยังไม่ส่งผลให้รัฐบาล

ท้องถ่ินมีความเป็นเอกเทศได้อย่างเต็มที่ ดงันัน้ญ่ีปุ่ นจึงควรเสริมสร้างระบบการปกครองตนเองของท้องถ่ิน

ให้มีการกระจายอ านาจมากย่ิงขึน้ต่อไป 
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