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การเลอืกต ัง้ทอ้งถิน่ 
ในปี 1837  ประเทศนอร์เวยไ์ดจ้ดัใหมี้การปกครองแบบทอ้งถ่ินและสภาเทศบาล และมีมติวา่ 

พลเมืองในพื้นท่ีจะแกปั้ญหาส่วนรวมร่วมกนั โดยการเลือกตวัแทน เขา้ไปนัง่บริหารในสภาเทศบาล   

 

รัฐธรรมนูญ(Grunnloven)ของนอร์เวยบ์ญัญติัขึ้นมาตามแนวคิดท่ีวา่ อ านาจสูงสุดในการปกครอง 

ประเทศเป็นของประชาชน  (Folkesuverenitet) ซ่ึงก็หมายความวา่อ านาจในการปกครองประเทศท่ีอยูท่ี่ 

ประชาชน โดยจะเลือกตวัแทนเขา้ไปนัง่ในสภาเพื่อท าหนา้ท่ีแทนตน 

 

หลงัจากปี 1814 คณะกรรมการกลุ่มหน่ึงไดร่้างกฎหมายใหม่ขึ้นมา  โดยใหเ้ทศบาลมีกฎหมาย 

บริหารและไดป้กครองตนเอง กฎหมายใหม่น้ีมีกบตัริยเ์ป็นผูล้งนามในปี 1837 ซ่ึงกฎหมายระบุ ไวว้า่ 

ประเทศนอร์เวยแ์บ่งการปกครองออกเป็นเขตเทศบาล และใหมี้การเลือกตั้งสภาเทศบาลเป็นผูบ้ริหาร  

 

ค าวา่ “Kommune” แปลวา่ “felles” เทศบาล คือ พื้นท่ีหน่ึงท่ีมีประชากรแกปั้ญหาส่วนรวมร่วมกนั 

แนวความคิดในการมีเทศบาล คือประชาชนในทอ้งถ่ินไดรู้้จกัและเขา้ใจทอ้งถ่ินของตนเองเป็นอยา่งดี 

และเป็นการดีท่ีสุดท่ีประชาชนในทอ้งถ่ินไดป้กครองตนเอง 

 

การเลือกตง้ทอ้งถ่ินมีขึ้นทุก 4 ปี โดยประชาชนจะเลือกตวัแทนเขา้ไปนั่่งในสภาเทศบาล  ส่วนเทศบาล 

เมือง(bykommune) มีเทศบาลเมือง(bystyre) เป็นหน่วยงานสูงสุด  

 

ในการเลือกตั้ง ผูล้งคะแนนเสียงจะเลือกผูล้งสมคัรท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือผูล้งสมคัรเลือกตั้ง(valgliste)ท่ีเป็น 

ตวัแทนจากพรรคการเมืองต่างๆ ตวัแทนของพรรคเป็นผูท่ี้ไดรั้บเลือกจากการจากประชุมเลือกตวัแทน 

(nominasjonsmøter) โดยปกติแลว้ผูท่ี้ถูกเลือกจากการประชุมเลือกตวัแทน ในการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน จะให้

ความส าคญัในตวับุคคลท่ีเลือกมากกวา่พรรคในการหาเสียง เพราะประชาชนจะรู้จกัผูส้มคัรดีกวา่ 

ในการลงคะแนนผูเ้ลือกตั้งสามารถขีดฆ่่าผูส้มคัรท่ีตนไม่ตอ้งการออกได ้แลว้เขียนช่ือตวัแทนของพรรคท่ี 

ไม่ไดรั้บเลือกลงแทนได ้ ผูเ้ลือกตั้งสามารถลงคะแนนสองคร้ังใหผู้ส้มคัรได ้ ซ่ึงเรียกวา่ “Kumulere”  

นอกจากน้ีผูเ้ลือกตั้งยงัสามารถเพิ่มช่ือผูส้มคัรจากพรรคอ่ืนในบตัรเลือกตั้งของตนไดด้ว้ย ซ่ึงเรียกวา่ 

“slenger-stemme”  
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ผูมี้สิทธ์ิในการเลือกตั้ง 

• เป็นพลเมืองนอร์เวยท่ี์มีอาย ุ18 ขึ้นไป (18 ปีบริบูรณ์ ในปีเลือกตั้ง)  

• ผูมี้สัญชาติอ่ืนท่ีมีอาย ุ18 ขึ้นไป(18 ปีบริบูรณ์ ในปีเลือกตั้ง) และอาศยัอยูใ่นประเทศนอร์เวยค์รบ 

สามปีติดต่อกนัก่อนวนัเลือกตั้ง และตอ้งเป็นผูท่ี้มีช่ืออยูใ่นส านกัทะเบียนประชาชน 

ทุกเทศบาลจะมีบญัชีรายช่ือของผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ง ซ่ึงเรียกวา่ “manntallet” เพื่อใหป้ระชาชนมีเวลา ใน

ตรวจสอบวา่ตนมีสิทธ์ิในการเลือกตั้งหรือไม่ก่อนวนัเลือกตั้ง ส่วนผูท่ี้ยา้ยไปเทศบาลอ่ืนจะตอ้งติดตาม 

วา่ตนมีช่ือในเทศบาลใหม่หรือไม่ 

 

 

 
Foto: ifriday/ AdobeStock 

 

https://stock.adobe.com/no/contributor/204984544/ifriday?load_type=author&prev_url=detail
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ขั้นตอนการเลือกตั้ง 

• ผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งจะท าการเลือกตั้งท่ีสถานท่ีเลือกตั้งของชุมชน ปกติจะเป็นโรงเรียนหรือสถานท่ี 

ประชุมของชุมชน 

• เจา้หนา้ท่ีในสถานท่ีเลือกตั้งจะขีดกากบาทผูท่ี้มาใชสิ้ทธ์ิในบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ง ก่อนท่ี ผู ้

เลือกตั้งจะไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ไปในคูหาเลือกตั้ง(avlukke) 

• ภายในคูหาเลือกตั้งจะมีบตัรเลือกตั้ง(stemmesedler) ท่ีมีรายช่ือผูส้มคัรอยูใ่หผู้เ้ลือกตั้งไดล้ง 

คะแนนเสียง 

• เม่ือผูเ้ลือกตั้งลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแลว้ จะตอ้งน าบตัรลงคะแนนออกมาและหยอ่นลงใน หีบ

บตัรลงคะแนน(valgurnen) ซ่ึงเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการเลือกตั้ง 

 

 

สภาเทศบาล และกรรมการบริหาร  

กฎหมายเทศบาลบญัญติัไวว้่าสภาเทศบาลตอ้งมีสมาชิกไม่ต ่ากวา่ 11 คน ทั้งน้ีการค านวณขึ้นอยูก่บั

จ านวน 

ของประชากรของเทศบาลนั้นๆ 

 

ในการประชุมคร้ังแรกของสภาเทศบาลใหม่ท่ีถูกเลือกเขา้มา จะมีการเลือกนายกเทศมนตรี

(ordfører) รองนายกเทศมนตรี(varaordfører) และสมาชิกเขา้เป็นคณะกรรมการถาวรและการ

คดัเลือกต่างๆ 

สภาเทศบาลเป็นผูก้  าหนดวา่จะเลือกการเมืองแบบไหนในการบริหารเทศบาลของตน เช่นมติในการ

บริหาร 

เงินของเทศบาล สภาเทศบาลจะเป็นผูเ้ลือก กรรมการฝ่ายบริหาร(formannskap) ในวาระ 4 ปี เพื่อ

ช่วยเหลือ งานต่างๆ และเป็นท่ีปรึกษาในการตดัสินต่างๆ ของสภาเทศบาล  

กรรมการบริหารจะเป็นผูท่ี้รายงานเก่ียวกบัแผนงานดา้นเศรษฐกิจ งบประมาณประจ าปี และ

งบประมาณ 

ภาษี  และสามารถเปล่ียนแปลงงานหรือมติของสภาเทศบาลได ้

 



Tekst, oppgaver og ordliste på thai om kommunevalg, kommunestyret og formannskap. 

 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 
 

สภาเทศบาล เป็นหน่วยงานท่ีสูงท่ีสุดของเทศบาล มีหนา้ท่ีในการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆของทอ้งถ่ิน

ของ ตนเอง เช่น โรงเรียนระดบัอนุบาล โรงเรียนการศึกษาภาคบงัคบั สวสัดิการเด็ก สุขภาพและ

การบริการดา้นสาธารณสุข การส่งเสริมดา้นวฒันธรรม จดัการแผนงานและปัญหาของพื้นท่ีใน 

ในทอ้งถ่ิน และการสุขาภิบาล 

 

 

รายรับของเทศบาล 

ทุกๆเทศบาลจะมีทั้งรายรับและรายจ่าย รายรับของเทศบาลไดม้าจาก 

• รายไดจ้ากภาษีของเทศบาล(ไม่ใช่ของรัฐ) 

• ค่าไฟฟ้า ค่าเก็บขยะ ค่าน ้า และค่าบ าบดัน ้า 

• เงินสนบัสนุนจากรัฐบาล เช่น ดา้นการเรียนการสอน และการบริการดา้นสุขภาพ 

 

Oslo และ Bergen เป็นสองเทศบาลเท่านั้นท่ีมี สมาชิกสภาเมือง(byråd/kommuneråd) ซ่ึงถูกเลือก

จากสภา เมือง(bystyre)  

 

สภาเทศบาลมีนายกเทศมนตรีเป็นผูน้ า ซ่ึงตามกฎแลว้เป็นผูท่ี้เลือกจากพรรคท่ีชนะการเลือกตั้ง แต่

ถา้หลาย พรรคก็สามารถเลือกนายกเทศมนตรีร่วมได ้ถึงแมน้ายกเทศมนตรีไม่สามารถตดัสินทุก

อยา่งในงาน เทศบาลไดด้ว้ยตนเอง แต่หนา้ท่ีหลายอยา่งของนายกเทศมนตรีไดถู้กก าหนดไวใ้น

กฎหมาย เช่นนายกเทศมนตรีตอ้งเตรียมความพร้อมและเป็นผูน้ าการประชุมฝ่ายบริหารและสภา

เทศบาล เซ็นตอ์นุมติั 

เอกสารส าคญัในนามของเทศบาล นอกจากน้ีนายกเทศเทศมนตรีถือวา่เป็นหนา้ตาของเทศบาล และ

เป็นผูท่ี้ 

แนะน าเทศบาลของตนในโอกาศส าคญัต่างๆ 
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ค าศัพท์เร่ือง/ordliste 

avlukket คูหาเลือกตั้ง 

folkeregisteret ส านักทะเบียน 

formannskap กรรมการบริหาร 

forsamlingshus สถานท่ีประชุมท้องถิ่น 

kommunestyre สภาเทศบาล 

manntallet รายช่ือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

nominasjonsmøte การประชุมเลือกตัวแทนพรรค 

ordfører นายกเทศมนตรี 

på vegne av ในนามของ ตัวแทนของ 

selv styre ปกครองตนเอง 

statsborger พลเมือง 

stemmeseddel บัตรลงคะแนน 

suverenitet อ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ 

valgurne หีบบัตรลงคะแนน 

valgåret ปีเลือกตั้ง 

varaordfører รองนายกเทศมนตรี 
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แบบฝึกหัดเร่ือง 1 /Oppgave 1 

1. ประเทศนอร์เวย์มีระบบการปกครองแบบท้องถิ่นและสภาเทศบาลเม่ือไหร่ 

2. ค าว่า “kommune” มีความหมายว่าอย่างไร 

3. การเลือกตั้งท้องถิ่นมีบ่อยแค่ไหน 

4. เขตเทศบาลใดบ้างที่เป็นเทศบาลเมืองและมีสภาเทศบาลเมืองเป็นฝ่ายบริหาร 

5. ใครบ้างมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งท้องถิ่น(สภาเทศบาล) 

 

แบบฝึกหัดเร่ือง 2/ Oppgave 2-Utfordring (bruk internett-

hjelpemidler) 

1. ปัจจุบันประเทศนอร์เวย์มีเขตเทศบาลกีเ่ขต 

2. พรรคการเมืองในประเทศนอร์เวย์มีกีพ่รรค 

3. งานกลุ่ม:แต่ละกลุ่มจะเลือก (จับฉลาก)พรรคการเมืองหนึ่งพรรคจากเทศบาลของตนเพ่ือ

ท างานร่วมกนั ทุกคนในกลุ่มจะมีส่วนร่วมในการน าเสนอ (Presenterer) 

การน าเสนอ:ช่ือพรรคการเมือง โลโก้ของพรรค หัวหน้าพรรค สมาชิกพรรค นโยบายพรรค และ

รูปภาพ 

 


