
การส่งเสริมประชาธิปไตย
ในการเมืองการปกครองทอ้งถ่ินญ่ีปุ่น
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มหาวิทยาลยัเทศบาลนครโอซากา

12021/8/3



วตัถุประสงคข์องการบรรยาย
1. สถานะ อปท.ญ่ีปุ่ น เป็นอยา่งไร ?

2. บทบาทหลกัของ อปท.ญ่ีปุ่ น คืออะไร ?

3. อปท. ญ่ีปุ่ นเก่ียวขอ้งกบัรฐับาลกลางอยา่งไร?

4. นกัการเมืองทอ้งถ่ินมาจากไหน?

5. ประชาธิปไตยของทอ้งถ่ินของญ่ีปุ่ นท างานอย่างไร?
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ขอ้มูลโดยสงัเขปเก่ียวกบัประเทศญ่ีปุ่น ①

• พืน้ท่ี：377,972km2 (ณ วนัท่ี 1 
ตลุาคม 2561)

• ประชากร：126,930,000 คน 
(จ านวนประชากรคาดประมาณ ณ 
วนัท่ี 1 ตลุาคม 2561)

• GDPตอ่หวั：38,440 USD 
(พ.ศ. 2560)

（เทียบกบั GDPตอ่หวัของไทย (ตวัเลข
ประมาณการณ)์: 6,590 USD (พ.ศ. 
２560))
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ขอ้มูลโดยสงัเขปเก่ียวกบัประเทศญ่ีปุ่น ②

• ระบอบการปกครอง： ระบอบเสรนีิยมประชาธิปไตย (ตัง้แต่พ.ศ. 
2490 เป็นตน้มา)

• ราชาธิปไตยภายใตร้ฐัธรรมนญู

• อยูภ่ายใตก้ารยกึครองของอเมรกิา (พ.ศ. 2488 – 2495)
– อ านาจอธิปไตยของปวงชน

– สถาปนารฐัธรรมนญูแหง่ประเทศญ่ีปุ่ น (ประกาศบงัคบัใช ้3 พฤษภาคม 
2490)

– บญัญตัิกฎหมายการปกครองสว่นทอ้งถ่ิน (ประกาศบงัคบัใช ้3 พฤษภาคม 
2490)： มีอเมรกิาเป็นตน้แบบ
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โครงสร้างรัฐบาลในญี่ปุ่น 
สว่นท่ี 1
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(1) รัฐธรรมนูญ

• สถาปนารฐัธรรมนญูแห่งประเทศญ่ีปุ่ น (ประกาศบงัคบัใช ้3 
พฤษภาคม 2490)
– อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน 

– หา้มท าสงคราม

– การแบ่งแยกอ านาจ 

– สิทธิเสรภีาพพืน้ฐาน  และ สิทธิทางสงัคมขัน้พืน้ฐาน 

– การปกครองทอ้งถ่ิน  (บทที่ 8) 

• รฐัธรรมนญูฉบบัปัจจบุนัไม่เคยถกูแกไ้ข และไดร้บัการสนบัสนนุจาก
ประชาชนอย่างจ านวนมาก
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(2) parliament democracy

• ระบบรฐัสภาและคณะรฐัมนตรี

• ระบบสองสภา： โดยใหอ้  านาจกบัสภาผูแ้ทนราษฎรมากกวา่

• พรรคการเมืองหลกั：
– พรรคเสรปีระชาธิปไตย (LDP), พรรครฐัธรรมนญูประชาธิปไตย (CDP), 
พรรคประชาธิปไตยเพ่ือประชาชน (DPP), พรรคโคเม (Komeito), 
พรรคคอมมิวนิสตญ่ี์ปุ่ น (JCP), พรรคนวตักรรมญ่ีปุ่ น (JRP) เป็นตน้

• พรรคเสรปีระชาธิปไตยสามารถครองเสียงขา้งมากในสภาไดย้าวนาน
(2498 – 2536, 2540 – 2552, 2555 จนถึงปัจจบุนั)
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(3) รัฐธรรมนูญญ่ีปุ่น และ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) 

8

• รฐัธรรมนญูญ่ีปุ่ น: ประกาศเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2489 และมีผลบงัคบั
ใชใ้นเดือนพฤษภาคม 2490
- ความเป็นอิสระของทอ้งถ่ิน: หมวด 8 มาตรา 92-95
- มาตรา 92 ในรฐัธรรมนญูโครงสรา้งและการบรหิารขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ินโดยอาศยัสาระส าคญัของการปกครองทอ้งถ่ิน
นัน้ใหก้ าหนดโดยกฎหมาย
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(４) รัฐธรรมนูญญ่ีปุ่น และ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (อปท.) 

• สาระส าคญัของการปกครองทอ้งถ่ิน
- “การปกครองดว้ยตนเองโดยองคก์ร”: องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินมี
สิทธิท่ีจะปกครองดว้ยตนเองในระดบัหนึ่งโดยมีอิสระตอ่รฐับาล
กลาง

-> ใหส้ภาทอ้งถ่ินมีอ านาจส ารวจและแถลงความคิดเห็น
- “การปกครองดว้ยตนเองโดยประชาชน”: ประชาชนมีสว่นรว่มตอ่
การปกครองทอ้งถ่ิน และปฏิบตัิตามสทิธิการปกครองดว้ยตนเอง 

-> การน าเอาระบบ การถอดถอน(Recall), การลงประชามติ
(Referendum) การเขา้ช่ือเพื่อเสนอกฎเทศบญัญัติ (Initiative)
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(５) การบริหารปกครอง 1

1. ประกอบดว้ย 2 สว่นคือการปกครองสว่นกลางและการปกครองสว่น
ทอ้งถ่ิน (ลกัษณะของ “การปกครองสว่นภมูิภาค” ของไทยไม่มีใน
ญ่ีปุ่ น)

2. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน: ประกอบดว้ย 2 ระดบั คือระดบัจงัหวดั 
(47) และระดบัเทศบาล (1,718)

3. ผูว้า่ราชการจงัหวดัหรอืนายกเทศมนตรแีละผูใ้หญ่บา้น รวมถึงสมาชิก
สภาทอ้งถ่ินลว้นมาจากการเลือกตัง้ของประชาชนโดยตรง โดยมีวาระ 
4 ปี

4. รฐับาลกลางมีหน่วยงานอยูใ่นตา่งจงัหวดัดว้ย แตไ่ม่มีทั่วไปอยา่งของ
ไทย และสว่นใหญ่เป็นหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีประสานงาน 102021/8/3



(6) เปรียบเทียบระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของ
ไทยและญ่ีปุ่น ②

ไทย ญ่ีปุ่น

โครงสร้าง 3 ส่วน 2 ส่วน (ไม่มีภมิูภาค)

จ านวนของ
อปท.

อบจ.: 76, เทศบาล: 2,440, 

อบต.: 5,335

กทม.: 1, พทัยา: 1

จงัหวดั: 47, เทศบาล: 1,718 

(790 City, 745 Town 
and 183 Village)

จ านวน อปท. 7,853 (2557)
1,774 (เม.ย. 2558)

cf. 3,232 (เม.ย. 2541 )

ประชากร 65 ลา้นคน 127 ลา้นคน (มิ.ย. 2559）
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(7) ขอ้สรุป

1. การปกครองทอ้งถ่ินอยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองจากรฐัธรรมนญูฉบบั
ปัจจบุนั 

2. การปกครองสว่นบนมีความมั่นคง  ขณะท่ีการปกครองสว่นลา่งมีการ
เปลี่ยนแปลง  โดยจ านวนเทศบาลลดลงอยา่งตอ่เน่ือง 

3. ผูว้า่ราชการจงัหวดั  นายกเทศมนตร ีสมาชิกสภาทอ้งถ่ินไดร้บัการ
เลือกตัง้โดยตรงจากประชาชนภายใตร้ฐัธรรมนญูฉบบัปัจจบุนั
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หน้าที่หลกัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในญี่ปุ่น
สว่นท่ี 2 
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(1)ค าถาม 

• คนญ่ีปุ่ นเห็นวา่รฐับาลของญ่ีปุ่ นเป็น “รฐั” ขนาดใหญ่ 

• แตถ่า้เปรยีบเทียบกบัรฐับาลในประเทศพฒันาแลว้ (OECD) จะเห็น
วา่รฐับาลของญ่ีปุ่ นไม่ไดมี้ขนาดใหญ่

• ค าถามคือ รฐับาลญ่ีปุ่ นใหก้ารบรกิารสาธารณะท่ีหลากหลายอย่างไร 
• ค าตอบ คือ การกระตุน้ใหอ้งคก์รปกครองทอ้งถ่ินของญ่ีปุ่ นท างานให้
มากท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได ้
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(2) รัฐบาลส่วนกลางขนาดเลก็

2021/8/3 15

(from left) Japan, US, Canada, Germany, 

Sweden, UK, France Italy and Korea 

(Source: MIC, 2014)

สดัสว่นของคา่ใชจ้่ายของรฐับาลทัง้หมดต่อ GDP 



(3)  ความส าคญัของอปท.

• สดัสว่นคา่ใชจ้่ายระหวา่ง รฐับาลกลาง และ  อปท. คือ 42 ตอ่ 58 

• บทบาทหนา้ท่ีอปท. 

– ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ และ การบรกิารจดัการขยะ : 99% 

– การใหก้ารศกึษา  ตัง้แตอ่นบุาล ถึง มธัยมศกึษาตอนปลาย : 88% 

– สวสัดิการสงัคม ( ส าหรบั ผูส้งูอาย,ุ เด็ก เป็นตน้) : 70% 

– ผงัเมือง  สาธารณปูโภค  และ การเคหะ เป็นตน้ : 75% 
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(4)  การแบ่งของเขตงาน

• หลกัการ: “เริ่มตน้ท่ีทอ้งถ่ิน (Principle of Subsidiarity)
• ลกัษณะพิเศษ: รฐับาลกลางและทอ้งถ่ินท างานโดยรว่มมือกนั
ในหลายสาขา
– แตด่า้นความมั่นคงแห่งชาติและการระหวา่งประเทศนัน้เป็นภารกิจ
ของรฐับาล

– ภารกิจดา้นอ่ืนๆนัน้ รฐับาลกลางและทอ้งถ่ินรว่มมือกนั
(MATCHING FUND)

• ในบางกรณีอาจมีการกระจายงานท่ีเป็นภารกิจขององคก์รระดบั
จงัหวดัไปสูอ่งคก์รระดบัเทศบาลไดเ้ช่นกนั
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(5)  การแบ่งขอบเขตงาน ①

รัฐบาลกลาง จังหวัด เทศบาล
ความ
ปลอดภยัขัน้
พืน้ฐาน

・ การศาล การทตู
เงินตรา
・ ปอ้งกนัประเทศ
・ ปอ้งกนัภยัพิบตัิ

・ ต ารวจ
・ ปอ้งกนัภยัพิบตัิ

・ดบัเพลงิ
・ปอ้งกนัภยัพิบติั

สภาพแวด
ลอ้มในการ
ด าเนินชีวิต ・ อนรุกัษ์

สิ่งแวดลอ้มโลก
・ปอ้งกนัมลพิษ
・ขยะอตุสาหกรรม

・ขึน้ทะเบียน
ประชาชน
・การประปา
・ปอ้งกนัมลพิษ
・ขยะทั่วไป
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(6) การแบ่งขอบเขตงาน ②

19

รัฐบาลกลาง จังหวัด เทศบาล

สขุภาพ
และ
สวสัดิการ

・ระบบประกนั
สขุภาพประชาชน/
ระบบบ านาญ
สาธารณสขุทอ้งถ่ิน
・แพทย/์ยารกัษา
โรค

・สวสัดิการเดก็ฯลฯ

・คุม้ครองคณุภาพชีวิต

・สาธารสขุทอ้งถ่ิน
・โรงพยาบาล/รา้นขาย
ยา

・ระบบประกนัการดแูล
ระยะยาว
・สวสัดิการเดก็ ผูพิ้การ 
ผูส้งูอายุ
・คุม้ครองคณุภาพชีวิต
・ระบบประกนัสขุภาพ
ประชาชน/ระบบบ านาญ
สาธารณสขุทอ้งถ่ิน
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(7)  การแบ่งขอบเขตงาน ③
รัฐบาลกลาง จังหวัด เทศบาล

การศกึษา ・มหาวิทยาลยั
เอกชน/มหาวิทยา
ลบัของรฐั (ใหก้าร
รบัรอง)
・มหาวิทยาลยั
แห่งชาติ
・ตรวจสอบอนมุตัิ
แบบเรยีน

・โรงเรยีนเอกชน
(ใหก้ารรบัรอง)
・โรงเรยีนมธัยม
ปลายประจ าจงัหวดั
ฯลฯ
・สง่บคุลากรใหก้บั
โรงเรยีนเทศบาล
ระดบัประถมและ
มธัยมตน้ฯลฯ

・โรงเรยีนประถม
และมธัยมตน้ระดบั
เทศบาลฯลฯ
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(8)  การแบ่งขอบเขตงาน ④
รัฐบาลกลาง จังหวัด เทศบาล

อตุสาห
กรรม
และ
แรงงาน

・มาตรการดา้นเศรษฐกิน
และการเงิน
・การคา้ ภาษีศลุกากร
・ฟ้ืนฟอูตุสาหกรรม ให้
ค าแนะน าเก่ียวกบัแวดวง
อตุสาหกรรม
・สนบัสนนุธรุกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
・แนะน าอาชีพ
・มาตรฐานแรงงาน
・พฒันาขีดความสามารถใน
การประกอบอาชีพ

・สนบัสนนุธรุกิจขนาด
กลางและขนาดย่อย่
・สง่เสรมิย่านการคา้ชมุชน
・แนะน าอาชีพ

・พฒันาขีดความสามารถ
ในการประกอบอาชีพ

・สนบัสนนุธรุกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อม
・สง่เสรมิย่านการคา้
ชมุชน
・แนะน าอาชีพ
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(9)  การแบ่งขอบเขตงาน ⑤
กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง รัฐบาลกลาง ทอ้งถิน่

กิจการ
ทัง้หมดของ
ต ารวจ

กฎหมายต ารวจ
ฯลฯ

รา่งและเสนอแผนงานเก่ียวกบั
ระบบต ารวจ จดัสรรเงินจาก
กระทรวงการคลงัเพ่ือเป็น
คา่ใชจ้่ายพืน้ฐานใหก้บัต ารวจ
จงัหวดั

กิจการของต ารวจ

ความ
ปลอดภยัใน
การด าเนิน
ชีวิต

กฎหมายเยาวชน 
กฎหมายควบคมุ
กิจการสถาน
เรงิรมยฯ์ลฯ

น าระบบกฎหมายไปใช้
ปฏิบตัิ เผยแพรค่วามรู ้
เก่ียวกบัการปอ้งกนั
อาชญากรรม

ต ารวจจราจร กฎหมายจราจรบน
ทอ้งถนนฯลฯ

ก าหนดมาตรฐาน ใหค้  าแนะน าและตรวจจบั
ผูฝ่้าฝืนกฎจราจร ระบบควบคมุ
การจราจร ใบขบัข่ี ความ
ปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน
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(10) ขา้ราชการทอ้งถ่ิน

2021/8/3 23

Kind and number of public servants in Japan

Central 

government

584,000 

Special post

299,000 

Minister, Vice Minister, Parliamentary 

Secretary, Ambassador, Minister etc.
400 

Judge, Court official 26,000 

Parliamentary Staff 4,000 

Ministry of Defense Staff 269,000 

Specified Incorporated Administrative Agency 
Officer

30 

General 

post

285,000 

Officials under the Act of remuneration 275,000 

Prosecutors 3,000 

Specified Incorporated Administrative Agency 
Officials

7,000 

Local

government

2,737,000 

Prefecture 1,500,000 

Designate City 235,000 

City, Town and Village 898,000 



(11) เปรียบเทียบระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของ
ไทยและญ่ีปุ่น ①

ญ่ีปุ่ น
– Comprehensive Delegation：ภารกิจ

ของทอ้งถ่ินตามท่ีกฎหมาย
ยกตวัอย่างไว้

– ขอ้ดี:  มีความยืดหยุ่น สามารถ
ตอบสนองตอ่สถานการณแ์ละความ
ตอ้งการในทอ้งถ่ินไดม้ากกวา่

– ขอ้เสีย: แบ่งอ านาจหนา้ท่ีระหวา่ง
รฐับาลกลางกบัทอ้งถ่ินอย่างไม่
ชดัเจน

ไทย

– Limited List：ภารกิจของทอ้งถ่ิน
ตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมาย (Ultra 
Vires)

– ขอ้ด:ี มีการก าหนดหนา้ท่ีและ
ขอ้จ ากดัขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถ่ินไวช้ดัเจน

– ขอ้เสีย: ขาดความยืดหยุ่น สามารถ
ตอบสนองสถานการณแ์ละความ
ตอ้งการในทอ้งถ่ินไดจ้  ากดั
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(11) เปรียบเทียบระหวา่งองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินของไทยและญ่ีปุ่น ②

ญี่ปุ่น ไทย
นายกเทศ
มนตรี

สภา
ทอ้งถ่ิน

นายกเทศ
มนตรี

สภา
ทอ้งถ่ิน

การเสนอรา่งเทศบญัญตัิ ☑ ☑ ☑ ☑

การยบุสภาทอ้งถ่ิน ☑

การลงมติไม่ไวว้างใจ 
(นายกเทศมนตร)ี

☑

การสอบสวน ☑
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ความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐบาลกลาง และ อปท. 
สว่นท่ี 3
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(1) เอกลกัษณ์พื้นฐานของระบบการเมืองการปกครองของญ่ีปุ่น
－spheres of local government in Japan－

• กฎขัน้พืน้ฐานบางประการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินในญ่ีปุ่ น
– วิธียกตวัอย่างโดยรวม： องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินสามารถปฏิบตัิภารกิจ
ไดท้กุชนิด ตราบเทา่ท่ีไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
⇔ Ultra vires (ลทัธิกระท านอกเหนืออ านาจตามกฎหมาย - องักฤษ)

– หลกัการ “เริ่มตน้ท่ีทอ้งถ่ิน (Principle of Subsidiarity)” ：
กิจการสาธารณะขัน้พืน้ฐานเป็นหนา้ท่ีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินพืน้ฐาน
ที่อยู่ใกลชิ้ดกบัพลเมืองในชมุชนทอ้งถ่ินมากท่ีสดุก่อน เวน้เสียแตอ่งคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ินพืน้ฐานไม่สามารถด าเนินกิจการดงักลา่วได้ จงึจะใหก้ลุม่
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินท่ีอยู่ในระดบัสงูขึน้ไปด าเนินกิจการแทน
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(２) เอกลกัษณ์พื้นฐานของระบบการเมืองการปกครองของญ่ีปุ่น
－ delegated functions－

• งานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน：ภารกิจทอ้งถ่ินและภารกิจท่ีไดร้บั
มอบหมายตามกฎหมาย
1. ภารกิจทอ้งถ่ินเป็นงานเฉพาะขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
2. ภารกิจที่ไดร้บัมอบหมายตามกฎหมายนัน้ อนัท่ีจรงิก็คืองานของรฐับาล

กลางท่ีไดม้อบหมายใหอ้งคก์ารปกครองสว่นทอ้งถ่ินเป็นผูด้  าเนินการ
3. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินของญ่ีปุ่ นมีสดัสว่นของงานท่ีเป็นภารกิจที่ไดร้บั

มอบหมายตามกฎหมายสงูมาก
4. อย่างไรก็ดี แมว้า่จะเป็นภารกิจที่ไดร้บัมอบหมายตามกฎหมาย แต่ก็มี

จ านวนไม่นอ้ยที่ทางองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินสามารถใชด้ลุยพินิจในการ
ท างานไดเ้อง
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（3） delegated functions

• อตัรางานท่ี อปท. ไดร้บั
มอบหมายจากสว่นกลาง (ก่อน
ปี 2543)
- ระดบัจงัหวดั: 70% 
- ระดบัเทศบาล: 40%

→ การกระจายอ านาจไปสู่
ทอ้งถ่ิน (ยบุงานท่ีมอบหมาย

2021/8/3 29

City, Town 

and Village

Prefecture

Change of delegated 

functions 



(4) ขอ้ดีของการ “มอบหมายงาน” (Delegation) 
ใหก้บั อปท. 

1. เม่ือก่อนรฐับาลสว่นกลางไม่ไวว้างใจ อปท. มากนกั 
2. แทนท่ีจะกระจายอ านาจ รฐับาลสว่นกลางกลบัเลือกที่จะมอบหมายงานใหก้บั 

อปท. โดยหาก อปท.ท าไม่ได ้ รฐับาลสว่นกลางจะท างานนัน้ดว้ยตวัเอง ฯ

3. งานท่ีไดร้บัมอบหมายจากรฐับาลสว่นกลาง  จะช่วยใหอ้ปท.ขยายขีด
ความสามารถในการท างาน 
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(5) ความสมัพนัธ์ระหวา่งอปท. กบัรัฐบาลส่วนกลาง

• ดา้นการคลงั (ปี 2556)
- ภาษีรฐั: 51.2 ลา้น ฯ yen ; ภาษีทอ้งถ่ิน: 34.7 ลา้นฯ
yen
- รายจ่ายรฐั: 69.1 ลา้น ฯ yen ; รายจ่ายทอ้งถ่ิน: 96.6 
ลา้นฯ yen

- ชดเชยการเงินรฐับาลกลาง： พนัธบตัรรฐับาลสว่นกลาง
- ชดเชยการเงินทอ้งถ่ิน： พนัธบตัรรฐับาลทอ้งถ่ิน เงินภาษีท่ี
จดัสรรใหก้บัรฐับาลทอ้งถ่ิน เงินจากรฐับาลกลาง
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（6） การแลกเปล่ียนบุคคลากรระหวา่งส่วนกลาง
กบัทอ้งถ่ิน 1

• ขา้ราชการ “Shukko” คือ ขา้ราชการท่ีมาจากสว่นกลาง ท่ีไดร้บั
เชิญจาก อปท. ใหม้าด ารงต าแหน่งระดบัสงูของ อปท. โดยภายใน
เวลา 2-3 ปี ขา้ราชการเหลา่นีส้ามารถกลบัเขา้สูห่น่วยงานตน้สงักดั
เดิมได ้

• จ านวนขา้ราชการ “ Shukko” ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2558  มีจ านวน 
1,752 คน (Police 456, MLIT 483, MIC 264, 

MAFF 169, MHLW 125, etc. )
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(7)  การแลกเปล่ียนบุคคลากรระหวา่งส่วนกลางกบั
ทอ้งถ่ิน 2

• ท าไมขา้ราชการสว่นกลางท่ีมีความรูค้วามสามารถท างานใหก้ับ 
อปท.? 

– โดยทั่วไปขา้ราชการสว่นกลาง ไดร้บัค  าแนะน าวา่ควรมีประสบการณใ์นหลาย
สาขา รวมถึง อปท. 

– ขา้ราชการสว่นกลางท่ีท างานใน อปท. จะมีโอกาสขยายขีดความสามารถใน
การท างานบรหิาร 

– อปท. จะสามารถเขา้ถึงทรพัยากรของรฐับาลสว่นกลางไดง้่ายขึน้ และ ขา้ราข
การ “Shukko” จะเป็นแกนน าในการปฏิรูปและน านโยบายใหม่ๆไปปฏิบตัิ 
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(8)  ความสมัพนัธ์ระหวา่งอปท. กบัรัฐบาลส่วนกลาง 
งานบริหารบุคคล ในญ่ีปุ่น②

• ลกัษณะพิเศษของงานบรหิารบคุคลในญ่ีปุ่ น:
– ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาบคุลากรที่เป็น generalist มากกวา่การ
พฒันาผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง

– ไม่คอ่ยมีแนวคิดในเรื่องของการจ่ายเงินเดือนตามเนือ้หาของงาน
• การแลกเปลี่ยนบคุลากรระหวา่ง อปท.กบัรฐับาลสว่นกลาง

(“Shukko”)
– รฐับาลสว่นกลางสง่ขา้ราชการใหก้บัอปท. หรอือปท.สง่ใหร้ฐับาลส่วนกลาง
– ด าเนินการอยู่บนพืน้ฐานของธรรมเนียมปฏิบตัิ ไม่มีเหตผุลรองรบัทาง
กฎหมาย

– ลาออกจากหน่วยงานเดิมไปเป็นเจา้หนา้ที่ในหน่วยงานใหม่เป็นเวลา 2-3 ปี 
เงินเดือนจงึเปลี่ยนไป ในบางกรณีก็อาจท างานอยู่ที่หน่วยงานใหม่ไปตลอด
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(9) ความสมัพนัธ์ระหวา่งอปท. กบัรัฐบาลส่วนกลาง
งานบริหารบุคคล ในญ่ีปุ่น③

• เหตผุลและประโยชนข์องการสง่บคุลากรสูท่อ้งถ่ิน
– สมัผสัประสบการณ ์ณ สถานท่ีปฏิบตัิงานจรงิ
– รฐับาลกลางไดศ้กึษามาตรการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะ
กา้วหนา้

– ในกรณีที่ภารกิจมีความยากล าบากและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินไม่มี
ความรูค้วามสามารถเพียงพอ รฐับาลกลางจะสง่ผูเ้ช่ียวชาญไป

• เคสการสง่ตวัอยา่งบคุลากรสูท่อ้งถ่ิน
– ไมมี่ขอ้มลูทางสถิติท่ีชดัเจน แตมี่จ านวนมากพอสมควร
– จากสว่นกลางถึงจงัหวดั

35

ปี 2529 2535 2540 2543

จ านวน 563 571 543 520
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นักการเมืองท้องถิ่น คือใคร มาจากไหน?
สว่นท่ี 4
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(1)  ผูว้า่ฯ/นายกเทศมนตรี ในญ่ีปุ่น
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นายกเทศมนตรี
จ านวนคร้ัง number rate（％）

10 1 0.0 

9 3 0.1 

8 8 0.4 

7 13 0.6 

6 65 2.9 

5 182 8.1 
4 352 15.6 
3 628 27.8 

2 576 25.5 

1 432 19.7 

sum 2,260 100 



(2) อาชีพเดิม ผูว้า่ราชการจงัหวดั
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1. ขา้ราชการ
สว่นกลาง

2. สส.
3. อ่ืนๆ
4. นายกเทศมนตรี
5. เจา้หนา้ท่ีใน

จงัหวดั
6. สจ.



(3)  อาชีพเดิม นายกเทศมนตรี
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1. สท.

2 สส.
3. ขา้ราชการเทศบาล
4. เจา้หนา้ที่ของจงัหวดั
5. นายกเทศมนตร ี
6. อ่ืนๆ
7. สท.

8. สจ.



(4)  อาชีพ สมาชิกสภาจงัหวดั
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สจ. 50.2 
เกษตรกร/ ป่าไม/้ประมง 9.4 
การก่อสรา้ง 4.5 
อตุสาหกรรม 5.0 
คา้ขาย 5.1 
อสงัหารมิทรพัย ์ 2.4 
นกัวิชาการ/นกัวิจยั 2.0 
ธุรกิจการบรกิาร 8.5 
การศกึษา, การฝึกอบรม 4.1 
การแพทย/์ สวสัดิการสงัคม 0.4 
อ่ืนๆ 6.5 
（Source) National Association of Chairpersons of the Prefectural 
Assembly (as of July 2013)



(5)  อาชีพ  สมาชิกสภาเทศบาลและสภาเขต

สมาชิกสภาเทศบาลและสภาเขต 41.0 
เกษตรกร/ ป่าไม/้ประมง 14.0 
การก่อสรา้ง 4.0 
อตุสาหกรรม 4.0 
คา้ขาย 6.0 
อสงัหารมิทรพัย ์ 2.0 
นกัวิชาการ/นกัวิจยั 2.0 
ธรุกิจการบรกิาร 8.0 
การศกึษา, การฝึกอบรม 1.0 
การแพทย/์ สวสัดิการสงัคม 2.0 
อ่ืนๆ 17.0 
（Source）National Association of Chairpersons of the City 
Council (as of August 2015) 
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(6)  ช่วงอายขุองสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 
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จงัหวดั เมือง กบั เขต Town and Village

- 30 0.2 0.5 0.1 
30 – 40 6.8 5.1 1.9 
40  - 50 18.5 11.9 5.4 
50  - 60 29.4 27.3 21.1 
60  - 70 35.8 43.9 53.5 
70  - 80 9.0 11.0 17.4 
80- 0.3 0.3 0.6 
（Source）National Assembly of Prefectural Assembly(July 1, 2013)、National 
Association of Chairpersons of the City Council (as of August 2015)、

National Municipal Assembly Chairman's Meeting (as of July 1, 2015)



(7) พรรคการเมืองท่ีสงักดั  (สมาชิกสภาจงัหวดั)
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พรรคเสรปีระชาธิปไตย (LDP) 50.0 
พรรคประชาธิปไตย (DPJ) 12.0 
พรรคโคเม (Komeito) 8.0 
พรรคคอมมิวนิสตญ่ี์ปุ่ น (JCP) 6.0 
พรรคนวตักรรมญ่ีปุ่ น (JRP) 1.0 
อ่ืนๆ 5.0 
ไม่สงักดัพรรค 19.0 



(8) พรรคการเมืองท่ีสงักดั 
(สมาชิกสภาเทศบาล และ สภาเขต) 

พรรคเสรปีระชาธิปไตย (LDP) 10.0 
พรรครฐัธรรมนญูประชาธิปไตย (CDP) 4.0 
พรรคโคเม (Komeito) 12.0 
พรรคคอมมิวนิสตญ่ี์ปุ่ น (JCP) 10.0 
พรรคนวตักรรมญ่ีปุ่ น (JRP) 1.0 
อ่ืนๆ 3.0 
ไมส่งักดัพรรค 61.0 
（Source）MIC, as of Dec 31, 2015.
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(9)  เงินเดือนโดยเฉล่ีย (ผูว้า่ราชการจงัหวดั)
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(10) เงินเดือนโดยเฉล่ีย (นายกเทศมนตรี ยกเวน้ เมืองพิเศษ)
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(11) เงินเดือนโดยเฉล่ีย (สมาชิกสภาจงัหวดั) 
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(12) เงินเดือนโดยเฉล่ีย (เมือง กบั เขต)

Average monthly salary (yen) Number ratio（％）

～ 400,000 55 6.8 

300,000 ～ 400,000 47 5.8 

250,000 ～ 300,000 30 3.7 

200,000 ～ 250,000 74 9.1 

150,000 ～ 200,000 137 16.9 

100,000 ～ 150,000 283 34.8 

100,000 ～ 187 23.0 

Sum 813 100
（Source）MIC
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(13) ประเด็นอ่ืนๆ

1. อปท. สามารถก าหนดอตัราเงินเดือนกบัจ านวนสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน

2. เงินเดือนของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินระดบั Town และ Village ไม่สงู
มากนกั ท าใหใ้นบางกรณี ไม่มีผูส้มคัรลงเลือกตัง้ 

3. เรื่องอาย ุและ เพศ  ซึง่มีแต่ผูส้งูอายแุละเป็นเพศชายเป็นหลกั
4. ผูว้า่ราชการจงัหวดัในจงัหวดัท่ีรวย และ นายกเทศมนตรใีนเมืองใหญ่ 

มีแนวโนม้วา่จะไดร้บัเงินเดือนนอ้ย เพื่อใหไ้ดร้บัการสนบัสนนุจาก
ประชาชน 
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ภาคประชาสังคม และ อปท.ของญี่ปุ่น 
สว่นท่ี 5
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(1)  Model ภาคประชาสงัคม

รฐับาล

ขอบเขต
ใกลชิ้ด

ประชา
สงัคม

ตลาด
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(2)  Model  ภาคประชาสงัคม

52

รฐับาล

ตลาด
ขอบเขต
ใกลชิ้ด

รฐับาล

ไม่ใช่รฐับาล

แสวงหา
ผลก าไร

ไม่แสวงหา
ผลก าไร

สาธาร
ณะ

ไม่ใช่
สาธารณะ

ประชาสงัคม
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(3)  ความส าคญัของภาคประชาสงัคมในญ่ีปุ่น

• เหตผุลท่ีประชาสงัคมไดร้บัความส าคญัในญ่ีปุ่ น
– เป็นการเสรมิสรา้งประชาธิปไตย

– แนวคิดเก่ียวกบั “รฐับาลเลก็” หรอืการบรหิารกิจการสาธารณะแนวใหม่
(NPM / New Public Management) → การมอบหมาย
งานใหภ้าคสว่นที่ 3 เช่นองคก์รประชาสงัคมเป็นผูด้  าเนินการ

• การมอบหมายงานใหอ้งคก์รประชาสงัคมเป็นผูด้  าเนินการนัไ้ดร้บัการ
ประเมินทัง้ในแง่บวกและแง่ลบ
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(4)  จ านวนนิติบุคคลหลกัๆ ท่ีไม่แสวงหาผลก าไร

ประเภทนิตบุิคคล จ านวน วันทีท่ าการส ารวจ
นิติบคุคลทั่วไป (เวน้ผูใ้หบ้รกิาร
สาธารณะ) 46,212 ตลุาคม 2559

ผูใ้หบ้รกิารสาธารณะ 9,470 ตลุาคม 2559

องคก์รเพ่ือกิจกรรมไม่แสวงหาผลก
ไรที่ก  าหนด 51,477 ตลุาคม 2559

ผูใ้หบ้รกิารสวสัดิการสงัคม 20,303 มีนาคม 2558

โรงเรยีน 7,898 เมษายน 2559

องคก์รศาสนา 181,810 ธนัวาคม 2557

องคก์รทางการแพทย์ 51,958 มีนาคม 2559

องคก์รฟ้ืนฟผููก้ระท าความผิด 164 ธนัวาคม 2557
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(5)  ประเด็นอ่ืนๆ

1. หลงัจากท่ีเกิดเหตกุารณแ์ผน่ดินไหว ท่ีเมือง โกเบ ในปี 2538 
บทบาทของอาสาสมคัรในประชาสงัคม ไดร้บัความสนใจมากขึน้ 

2. แตถ่า้เปรยีบเทียบกบัสหรฐัอเมรกิา และ ยโุรป จะพบวา่   ความอิสระ
ดา้นงบประมาณ และ ความเช่ียวชาญดา้นองคก์รของอาสาสมคัร จะ
ออ่นแอมากในญ่ีปุ่ น 

3. กลุม่อาสาสมคัรจ านวนไม่นอ้ยไดร้บัการสนบัสนนุงบประมาณจาก
รฐับาลสว่นกลาง และ อปท. โดยท างานในดา้นตา่งๆ เช่น การดแูล
ผูส้งูอาย ุเป็นตน้ 
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ประชาธิปไตยของท้องถ่ินของญี่ปุ่นท างานอย่างไร?
สว่นท่ี ６
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(1) สรุป –ลกัษณะการปกครองทอ้งถ่ินญ่ีปุ่น

1. คนญ่ีปุ่ นสนบัสนนุประชาธิปไตยทอ้งถ่ินภายใตร้ฐัธรรมนญูฉบบัปัจจบุนั 
2. เพ่ือที่จะตอบสนองความตอ้งการของการบรกิารสาธารณะ รฐับาลสว่นกลางได้

เพ่ิม delegated function อย่างตอ่เน่ือง  ควบคูไ่ปกบั Local
allocation tax และงบอดุหนนุ

3. จ านวนจงัหวดัแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง  แตเ่ทศบาลไดเ้พ่ิมบทบาทและ
หนา้ท่ีอย่างตอ่เน่ือง  โดยมีการยบุรวมและความรว่มมือระหว่างทอ้งถ่ิน 
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(2) มุมมองของญ่ีปุ่นต่อการปกครองทอ้งถ่ินไทย 

• ตอ้งมีการเลือก ( Trade-off) ระหวา่ง ประสทิธิภาพการบรกิาร 
หรอื คณุภาพประชาธิปไตยทอ้งถ่ิน
– มี อปท. ขนาดเลก็มากมายในประเทศไทย ซึ่งเป็นผลดีต่อการสรา้ง
ประชาธิปไตยในทอ้งถ่ิน  เพราะรฐับาลทอ้งถ่ินมีความใกลชิ้ดกบัประชาชน 
ยกเวน้ในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ 

– อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบรกิารสาธารณะใหก้บั
ประชาชนยงัไม่ดีมากนกั  

– การยบุรวมองคก์รและการรว่มมือระหว่างทอ้งถ่ินยงัไม่มากนกั 
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(3) มุมมองของญ่ีปุ่นต่อการปกครองทอ้งถ่ินไทย 

• การกระจายอ านาจน่าจะดีส  าหรบัประเทศไทย แตต่อ้งมีเง่ือนไข
ดงัตอ่ไปนี ้
– อปท. ตอ้งเพ่ิมขีดความสามารถในการบรหิาร เม่ือไดร้บัอ านาจหนา้ท่ี โดย
ผ่านความรว่มมือระหว่างทอ้งถ่ินหรอืการยบุรวม

– การบรหิารสว่นภมิูภาค ควรลดขนาดและบทบาทหนา้ท่ี เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
ซ า้ซอ้นกนัระหวา่งภมิูภาคและทอ้งถ่ิน

– Delegated functions ควรจะมีการศกึษาอย่างเตม็ท่ีและรอบดา้น
ก่อนท่ีจะมีการกระจายอ านาจอย่างเตม็รูปแบบ
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(4) มุมมองของญ่ีปุ่นต่อการปกครองทอ้งถ่ินไทย 

• บทบาทของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินไม่ชดัเจน 
– จ านวนของสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะ อบต.มีจ านวนมากเกินไป 

• อปท.ตอ้งมีธรรมาภิบาล  เช่น การเปิดเผยค่าใชจ้่ายตา่งๆ ใหมี้ความ
โปรง่ใส ตรวจสอบไดม้ากขึน้ 
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