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บทคัดย่อ 

รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่
ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเกี่ยวพันกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครองท้องถ่ินของตนเอง ท าให้
เกิดความรับผิดชอบ และรู้สึกหวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีพึงได้ต่อท้องถ่ินท่ีตนอยู่อาศัย อันจะน ามาซึ่ง
ความเช่ือมั่นในระบอบการปกครองประชาธิปไตย โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกต้ังฝ่ายนิติบัญญั ติ        
ฝ่ายบริหาร การเลือกต้ังจะเป็นการฝึกฝน ให้ประชาชนใช้ดุลพินิจเลือกผู้แทนท่ีเหมาะสม ส าหรับผู้ท่ีได้รับ
เลือกต้ังเข้าไปบริหารกิจการ 

บทความน้ีว่าด้วยการปกครองท้องถ่ินมีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญในการให้บริการซึ่งบุคคลหรือเอกชน
ไม่สามารถจัดท าให้ได้หรือไม่อยู่ในฐานะท่ีจะจัดหาให้ได้ ในลักษณะเช่นน้ีรัฐบาลหรือหน่วยการปกครอง
ท้องถ่ินจะจัดบริการให้ เช่น ได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับสวัสดิการและ
ได้รับความสะดวกในการด าเนินชีวิต ปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง เน่ืองจากการด าเนินชีวิตของ
บุคคลอาจจะเกิดการขัดแย้งกันเพราะความคิดเห็น ผลประโยชน์แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะมีการอภิปราย
ถกเถียงกันอย่างมีเหตุผล  หรือมีการโต้แย้งกันอย่างรุนแรง หรืออาจมีการติดสินบนหรือการต่อสู้กัน        
กรณีเช่นน้ีรัฐบาลหรือหน่วยปกครองท้องถ่ินจะต้องเข้ามาแก้ปัญหา โดยการเป็นผู้วางกฎเกณฑ์ควบคุมการ
ขัดแย้ง เป็นผู้ประนีประนอมหรือแบ่งผลประโยชน์หรือเป็นผู้ตัดสินกรณีพิพาทซ่ึงท้ังสองฝ่ายจะต้องเช่ือฟัง
และยอมรับค าตัดสินน้ัน การแบ่งเบาภาระและการเป็นตัวแทนของแต่ละส่วนของประเทศการจัดต้ังหน่วย
การปกครองท้องถ่ินข้ึนด้วยวัตถุประสงค์ท่ีจะแบ่งเบาภาระของส่วนกลางให้ท้องถ่ินจัดปกครองตนเอง      
เพื่อเป็นการฝึกหัดการปกครองตนเองส าหรับประเทศท่ียังไม่พัฒนาแต่ส าหรับประเทศท่ีพัฒนาแล้วน้ัน ถือว่า
การปกครองท้องถ่ินจะเป็นตัวแทนของประเทศส่วนหน่ึงในการสร้างความเจริญให้แก่ประเทศ  อย่างเช่น   
ชาวอเมริกามีความเห็นว่าการปกครองท้องถ่ินจะเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างชีวิตท่ีเป็นประชาธิปไตย หรือแม้แต่
ในสาธารณะรัฐประชาชนจีนและรัสเซียก็คาดหวังไว้เช่นเดียวกันแต่อาจจะด าเนินการแตกต่างกันเท่าน้ัน 

ค าส าคญั: การปกครอง, ท้องถ่ินไทย 
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Abstract 
 The democracy system has the foundation of being an institute for training and 
educating the politics to people in order to increase people’s awareness of involvement 
and accountability in local government as well as being concern about the benefits. These 
lead to the confidence in democracy system. People have an opportunity to elect 
legislative and administrative parties. Through election, people can be practiced by use 
their discretion to select the appropriate representative for further administration. 
 In this paper, Thai local government system has the main objective of providing 
services that an individual or private sector cannot or are not able to provide the services. 
In this regard, the government or local government agency will provide services such as 
life and property insurance coverage, benefits and convenient living as well as will be 
responsible for managing the conflict because lifestyle of different people may conflict 
through disagreed opinions and interests. They may discuss reasonably or dispute 
disagreeably. There may be the case of bribery or fighting. In this case, the government or 
local government agency will come to resolve the dispute by determining rules and 
controlling the conflict, compromising, allocating benefits or being a judge in the dispute. 
Both parties shall comply with the judge. Local government agency alleviates burden of 
central government. Local government agency is established to manage its local 
administration to reduce the burden of central government as well as to practice self-
administration for underdeveloped countries. However, for developed countries, local 
government is a representative of the nation to build national prosperity. For example, 
Americans view that local government enhances democratic life. Even in People's Republic 
of China and Russia have similar expectations about democracy but the implementation 
may be different. 
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บทน า 
 การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยในปัจจุบัน มีวิวัฒนาการมาจากการปฏิรูปการบริหาร
ราชการแผ่นดินครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ท่ีได้ทรงวางรากฐานการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ท้ังใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในส่วนกลางได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารตามหน้าท่ี ( function ) ในรูป
กระทรวงแทนการจัดตามพื้นท่ีดังท่ีเป็นมาแต่โบราณ ในส่วนภูมิภาคได้ปรับปรุงกลไกการบริหารราชการ
ภูมิภาคใหม่ให้สามารถกระชับอ านาจการปกครองสู่ศูนย์กลางและแผ่ขยายพระราชอ านาจของส่วนกลาง
ครอบคลุมหัวเมืองและประเทศราชได้อย่างจริงจังโดยน าเอาระบบ  “เทศาภิบาล” มาใช้อันเป็นรากฐาน

ส าคัญของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในทุกวันน้ี มีการแต่งต้ังคนจากส่วนกลางไปด ารงต าแหน่งยัง     
หัวเมืองต่างๆ และจัดโครงสร้างการบริหารในรูป “มณฑล”  นอกจากน้ียังทรงได้ริเริ่มให้คนในท้องถ่ินได้ร่วม   
ในการบริหารงานท้องถ่ินในรูป “สุขาภิบาล” ข้ึนในเขตราชธานี (กรุงเทพฯ) ก่อนท่ีจะขยายไปยังหัวเมือง  
ท้ังได้ทรงจัดการ “การปกครองท้องท่ี” ใหม่ในระดับต าบล หมู่บ้าน1  
 การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติบริหารราชแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 
ส่วน คือ ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคและระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถ่ิน  โดยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  แบ่ งได้เป็น  2 ลักษณะ  คือ  ลักษณะพิ เศษ
กรุงเทพมหานครและพัทยา ลักษณะท่ัวไป คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ังการปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นการกระจายอ านาจ
ของรัฐให้ท้องถ่ินเป็นผู้ดูแลตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ของการกระจายอ านาจให้ท้องถ่ินเพื่อ แบ่งเบาภาระ
ของราชการส่วนกลาง หลักการแบ่งงานกันท า ประชาชนในท้องถ่ินได้เรียนรู้การปกครองตนเอง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในท้องถ่ิน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม            
ของประชาชนในทางปฏิบัติ โดยรัฐให้ความเป็นอิสระ ในการบริหารงบประมาณ การบริหารบุคลากร และ
พื้นท่ี โดยรัฐเพียงแต่ท าหน้าท่ีก ากับดูแลได้เท่าท่ีไม่ขัดต่อหลักการปกครองตนเอง  และเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถ่ินท้ังน้ีเพราะว่าท้องถ่ินมีความใกล้ชิดกับประชาชนสามารถรับทราบและรู้ถึงปัญหาความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วทันต่อความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี2 
 การปกครองท้องถ่ินเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  หากประเทศใดมีการ
ปกครองท้องถ่ินอย่างมั่นคงแล้ว ย่อมจะท าให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศน้ันมั่นคงด้วย 
เพราะการปกครองท้องถ่ินเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองเพื่อประโยชน์โดย
ส่วนรวมของท้องถ่ิน การปกครองท้องถ่ิน จึงเปรียบเสมือนสถาบันฝึกสอนประชาธิปไตยในทางปฏิบัติให้
ประชาชนมีประสบการณ์ความรู้และความเข้าใจกลไกในการบริหาร  งานของการปกครองตนเอง            
ในระดับพื้นฐาน การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ินของประเทศไทยในปัจจุบันจะประกอบไปด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล3 
 การปกครองท้องถ่ินตามหลักการกระจายอ านาจ ก็คือการท่ีรัฐมอบอ านาจปกครองบางส่วน ซึ่งมิใช่
อ านาจในทางนิติบัญญัติและมิใช่อ านาจในทางตุลาการ แต่เป็นอ านาจทางบริหารหรือจัดท าบริการสาธารณะ
ต่างๆ เฉพาะในส่วนท่ีไม่เกี่ยวกับกองก าลังในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของรัฐให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน
สรุปการปกครองท้องถ่ิน คือ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้เรื่องการปกครอง โดยการกระท าด้วย
ตนเอง โดยมีการจัดต้ังองค์กรท่ีเป็นตัวกลางในการให้บริการสาธารณะ ในการบริหารงานจะเป็นการให้บุคคล

                                                             
 1 ประธาน สุวรรณมงคล และคณะ, การก าหนดอ านาจหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน, (สถาบันด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2537) หน้า 21-22. 

2 สมาน รังสิโยกฤษฎ์, ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล, พิมพ์ครั้งที่ 18, (กรุงเทพมหานคร : 
น่ ากังการพิมพ์, 2540) หน้า 25-32. 
 3 กระทรวงมหาดไทย, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดการท าแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงมหาดไทย, 2548) หน้า 13. 
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ส าคัญของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในทุกวันน้ี มีการแต่งต้ังคนจากส่วนกลางไปด ารงต าแหน่งยัง     
หัวเมืองต่างๆ และจัดโครงสร้างการบริหารในรูป “มณฑล”  นอกจากน้ียังทรงได้ริเริ่มให้คนในท้องถ่ินได้ร่วม   
ในการบริหารงานท้องถ่ินในรูป “สุขาภิบาล” ข้ึนในเขตราชธานี (กรุงเทพฯ) ก่อนท่ีจะขยายไปยังหัวเมือง  
ท้ังได้ทรงจัดการ “การปกครองท้องท่ี” ใหม่ในระดับต าบล หมู่บ้าน1  
 การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติบริหารราชแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 
ส่วน คือ ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคและระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถ่ิน  โดยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  แบ่ งได้เป็น  2 ลักษณะ  คือ  ลักษณะพิ เศษ
กรุงเทพมหานครและพัทยา ลักษณะท่ัวไป คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ังการปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นการกระจายอ านาจ
ของรัฐให้ท้องถ่ินเป็นผู้ดูแลตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ของการกระจายอ านาจให้ท้องถ่ินเพื่อ แบ่งเบาภาระ
ของราชการส่วนกลาง หลักการแบ่งงานกันท า ประชาชนในท้องถ่ินได้เรียนรู้การปกครองตนเอง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในท้องถ่ิน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม            
ของประชาชนในทางปฏิบัติ โดยรัฐให้ความเป็นอิสระ ในการบริหารงบประมาณ การบริหารบุคลากร และ
พื้นท่ี โดยรัฐเพียงแต่ท าหน้าท่ีก ากับดูแลได้เท่าท่ีไม่ขัดต่อหลักการปกครองตนเอง  และเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถ่ินท้ังน้ีเพราะว่าท้องถ่ินมีความใกล้ชิดกับประชาชนสามารถรับทราบและรู้ถึงปัญหาความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วทันต่อความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี2 
 การปกครองท้องถ่ินเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  หากประเทศใดมีการ
ปกครองท้องถ่ินอย่างมั่นคงแล้ว ย่อมจะท าให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศน้ันมั่นคงด้วย 
เพราะการปกครองท้องถ่ินเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองเพื่อประโยชน์โดย
ส่วนรวมของท้องถ่ิน การปกครองท้องถ่ิน จึงเปรียบเสมือนสถาบันฝึกสอนประชาธิปไตยในทางปฏิบัติให้
ประชาชนมีประสบการณ์ความรู้และความเข้าใจกลไกในการบริหาร  งานของการปกครองตนเอง            
ในระดับพื้นฐาน การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ินของประเทศไทยในปัจจุบันจะประกอบไปด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล3 
 การปกครองท้องถ่ินตามหลักการกระจายอ านาจ ก็คือการท่ีรัฐมอบอ านาจปกครองบางส่วน ซึ่งมิใช่
อ านาจในทางนิติบัญญัติและมิใช่อ านาจในทางตุลาการ แต่เป็นอ านาจทางบริหารหรือจัดท าบริการสาธารณะ
ต่างๆ เฉพาะในส่วนท่ีไม่เกี่ยวกับกองก าลังในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของรัฐให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน
สรุปการปกครองท้องถ่ิน คือ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้เรื่องการปกครอง โดยการกระท าด้วย
ตนเอง โดยมีการจัดต้ังองค์กรท่ีเป็นตัวกลางในการให้บริการสาธารณะ ในการบริหารงานจะเป็นการให้บุคคล

                                                             
 1 ประธาน สุวรรณมงคล และคณะ, การก าหนดอ านาจหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน, (สถาบันด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2537) หน้า 21-22. 

2 สมาน รังสิโยกฤษฎ์, ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล, พิมพ์ครั้งที่ 18, (กรุงเทพมหานคร : 
น่ ากังการพิมพ์, 2540) หน้า 25-32. 
 3 กระทรวงมหาดไทย, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดการท าแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงมหาดไทย, 2548) หน้า 13. 
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ภายในท้องถ่ินเลือกตัวแทนภายในท้องถ่ินเข้ามาบริหารตามระบอบประชาธิปไตย4 ซึ่งเป็นการปกครอง    
โดยวิธีการซึ่งหน่วยการปกครองในท้องถ่ินได้มีการเลือกต้ังผู้ท าหน้าท่ีปกครองโดยอิสระและได้รับอ านาจ    
โดยอิสระ โดยความรับผิดชอบซึ่งตนสามารถท่ีจะใช้ได้โดยปราศจากการควบคุมของหน่วยการปกครองส่วน
ภูมิภาคและส่วนกลาง แต่การปกครองท้องถ่ินยังอยู่ภายใต้บทบังคับว่าด้วยอ านาจสูงสุดของประเทศ5 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือเป็นหน่วยงานหลักท่ีจะต้องดูแลและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถ่ิน ให้ได้รับการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วม        
ในกระบวนการก าหนดรูปแบบการปกครองของตนเองอย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการ     
ของท้องถ่ินน้ันๆ เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ต้องการปฏิรูปการเมืองโดย
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถ่ิน
และตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐเพิ่มเติมข้ึน ตลอดท้ังการปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองในท้องถ่ินให้     
มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ในอดีตการเมืองในท้องถ่ินน้ันยังเน้นประเด็นไปท่ีนักการเมืองท้องถ่ิน
หรือเฉพาะชุดปฏิบัติงานของสภาเทศบาล  ประชาชนผู้ ท่ี เป็นเจ้าของประเทศซึ่งเป็นผู้เลือกต้ังคณะ
ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล  ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในด้านงบประมาณเลย  เป็นการเมือง          
ของนักการเมืองท้องถ่ินท่ีมีอ านาจผูกขาดแต่เพียงผู้ เดียวดังน้ันเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญต้องการ
เปลี่ยนแปลงการเมืองของนักการเมืองท้องถ่ินให้เป็นการเมืองของพลเมือง โดยการเพิ่มสิทธิเสรีภาพ        
ให้พลเมืองและปรับประชาธิปไตยแบบมีนักการเมืองท้องถ่ินเป็นประชาธิปไตย โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปกครองและเข้าไปมีบทบาทในการควบคุมการปฏิบัติหน้าท่ีและยังมีบทบัญญัติหลายมาตรา  ท่ีให้
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมต่างๆ โดยมีเป้าหมายท่ีจะปฏิรูปการเมืองท้องถ่ิน
ไปสู่การเป็นประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน6  
 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยสิ่งส าคัญก็คือ  “ประชาชน” และความสมบูรณ์แบบของ
ระบอบประชาธิปไตยก็คือ การท่ีประชาชนสามารถเข้ามามีสิทธิมีเสียงในการปกครองตนเองมากท่ีสุดเท่าท่ี
จะมากได้ แต่เน่ืองจากความจ ากัดในหลายๆ ด้าน เช่น จ านวนประชากรท่ีมีมากเกินกว่าท่ีจะเข้ามาด าเนิน
กิจกรรมทางการเมืองท้องถ่ินได้โดยตรง จึงท าให้มีระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยอาศัยตัวแทน
เข้ามามีส่วนร่วม ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองส่วนท้องถ่ิน โดยผ่านกระบวนการเลือกต้ังหาผู้ท่ี
จะมาท าหน้าท่ีแทนตนเอง ท้ังในด้านนิติบัญญัติ และการบริหาร เพราะความส าเร็จของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอยู่ท่ีการเลือกต้ังต้องตระหนักถึงความปรารถนาของประชาชนท่ีไปลงคะแนนเสียง
เลือกต้ัง กระบวนการเลือกต้ังน ามาซึ่งการจัดต้ังคณะผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในเทศบาลต าบล และจ ากัดการกระท า
ของรัฐบาล นอกจากน้ีการเลือกต้ังยังเป็น “กลไกเช่ือมโยง” ทัศนคติกิจกรรมสาธารณะของประชาชนเข้ากับ

                                                             
 4 สมคิด เลิศไพฑูรย์, กฎหมายการปกครองท้องถ่ิน, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมกมลการพิมพ์ , 2550)    
หน้า 30. 

5 ลิขิต ธีระเวคิน, ขอบข่ายและวิธีการศึกษารัฐศาสตร์ , (กรุงเทพมหานคร: สามศาสตร์, 2540)        
หน้า 386. 
 6 กรมการปกครอง, การจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบล, (กรุงเทพมหานคร: กรมการปกครอง, 2547) 
หน้า 34. 

นโยบายของรัฐบาล ความส าคัญยิ่งอีกอย่างหน่ึง ในระบอบประชาธิปไตยก็คือ การกระท าของรัฐบาลต้อง
สอดคล้องกับความปรารถนาของประชาชน ซึ่งการเลือกต้ังจะสร้างกลไกเช่ืองโยงส่วนส าคัญของส่วนน้ันเข้า
ด้วยกัน  
 การมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิทางการเมืองของประชาชน นอกจากการไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกต้ังท้ัง
ในระดับชาติและระดับท้องถ่ินแล้ว การมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิทางการเมืองของประชาชนสามารถเกิดได้ 
ในหลายระดับ เช่น การมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิระดับสูง ได้แก่การลงสมัครรับเลือกต้ังเพื่อชิงต าแหน่งทาง
การเมือง การเป็นผู้มีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับสูงได้แก่ การลงสมัครรับเลือกต้ังเพื่อชิงต าแหน่งทาง
การเมือง การเป็นผู้มีส่วนร่วมก่อต้ังพรรคหรือกลุ่มทางการเมืองเป็นต้น  การมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิ
ระดับกลาง เช่น การเป็นสมาชิกของพรรค การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพรรค การบริจาคเงินหรือช่วย
พรรคและผู้สมัครในการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง เป็นต้น ส่วนการมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิระดับล่าง ได้แก่ 
การไปใช้สิทธิเลือกต้ัง การชักจูงให้ผู้อื่นเห็นด้วยกับจุดยืนทางการเมืองของตน และการติดตามข่าวสาร
การเมือง เป็นต้น การมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิท้ัง 3 ประเภทดังกล่าว เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบ
ประเพณีนิยม ในระยะหลังมีการมีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีถูกเรียกรวมๆ กันว่า “การเมืองใหม่” หรือการมี
ส่วนร่วมในการใช้สิทธิแบบใหม่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติในอดีต (Unconventional) เช่น การประท้วง 
การต่อต้าน และการไม่ให้ความร่วมมือกับนโยบายหรือการด าเนินการทางเมืองของรัฐบาลด้วยวิธีการต่างๆ 
ท้ังน้ีถูกต้องตามกฎหมายหรือแม้กระทั่งผิดกฎหมาย  จึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจว่าประชาชนได้เข้าไปมีในการ
ใช้สิทธิในลักษณะต่างๆ เหล่าน้ีอย่างไร7  ด้วยความส าคัญของการปกครองท้องถ่ินท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิทางการเมืองท้องถ่ิน  การมีส่วนร่วมในการบริหารและปกครองตนเอง 
ประกอบกับการพัฒนาทางการเมืองท่ีจะต้องสร้างอุดมการณ์ประชาธิปไตยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้
สิทธิทางการเมืองท้องถ่ินในทุกข้ันตอน ทุกระดับ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจการบริหารงานของท้องถ่ิน 
ดังน้ัน การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถ่ิน 
สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ท้องถ่ินมากน้อยเพียงใดย่อมข้ึนอยู่กับ “การมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิทาง
การเมืองท้องถ่ิน” เป็นส าคัญ  
 
วัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถ่ิน 
             การปกครองท้องถ่ินมีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ8                    
  1) เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีให้บริการซึ่งบุคคลหรือเอกชนไม่สามารถจัดท าให้ได้หรือไม่อยู่ในฐานะท่ีจะ
จัดหาให้ได้ ในลักษณะเช่นน้ีรัฐบาลหรือหน่วยการปกครองท้องถ่ินจะจัดบริการให้ เช่น ได้รับความคุ้มครอง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับสวัสดิการและได้รับความสะดวกในการด าเนินชีวิต 

                                                             
 7 กรมการปกครอง, การจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบล, (กรุงเทพมหานคร: กรมการปกครอง , 2547) 
หน้า 35. 
 8 พรชัย เทพปัญญา และคณะ, การปกครองท้องถ่ินเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร: ป.สัมพันธ์พาณิชย์, 
2537) หน้า 5-7. 
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นโยบายของรัฐบาล ความส าคัญยิ่งอีกอย่างหน่ึง ในระบอบประชาธิปไตยก็คือ การกระท าของรัฐบาลต้อง
สอดคล้องกับความปรารถนาของประชาชน ซึ่งการเลือกต้ังจะสร้างกลไกเช่ืองโยงส่วนส าคัญของส่วนน้ันเข้า
ด้วยกัน  
 การมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิทางการเมืองของประชาชน นอกจากการไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกต้ังท้ัง
ในระดับชาติและระดับท้องถ่ินแล้ว การมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิทางการเมืองของประชาชนสามารถเกิดได้ 
ในหลายระดับ เช่น การมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิระดับสูง ได้แก่การลงสมัครรับเลือกต้ังเพื่อชิงต าแหน่งทาง
การเมือง การเป็นผู้มีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับสูงได้แก่ การลงสมัครรับเลือกต้ังเพื่อชิงต าแหน่งทาง
การเมือง การเป็นผู้มีส่วนร่วมก่อต้ังพรรคหรือกลุ่มทางการเมืองเป็นต้น  การมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิ
ระดับกลาง เช่น การเป็นสมาชิกของพรรค การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพรรค การบริจาคเงินหรือช่วย
พรรคและผู้สมัครในการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง เป็นต้น ส่วนการมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิระดับล่าง ได้แก่ 
การไปใช้สิทธิเลือกต้ัง การชักจูงให้ผู้อื่นเห็นด้วยกับจุดยืนทางการเมืองของตน และการติดตามข่าวสาร
การเมือง เป็นต้น การมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิท้ัง 3 ประเภทดังกล่าว เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบ
ประเพณีนิยม ในระยะหลังมีการมีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีถูกเรียกรวมๆ กันว่า “การเมืองใหม่” หรือการมี
ส่วนร่วมในการใช้สิทธิแบบใหม่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติในอดีต (Unconventional) เช่น การประท้วง 
การต่อต้าน และการไม่ให้ความร่วมมือกับนโยบายหรือการด าเนินการทางเมืองของรัฐบาลด้วยวิธีการต่างๆ 
ท้ังน้ีถูกต้องตามกฎหมายหรือแม้กระทั่งผิดกฎหมาย  จึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจว่าประชาชนได้เข้าไปมีในการ
ใช้สิทธิในลักษณะต่างๆ เหล่าน้ีอย่างไร7  ด้วยความส าคัญของการปกครองท้องถ่ินท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิทางการเมืองท้องถ่ิน  การมีส่วนร่วมในการบริหารและปกครองตนเอง 
ประกอบกับการพัฒนาทางการเมืองท่ีจะต้องสร้างอุดมการณ์ประชาธิปไตยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้
สิทธิทางการเมืองท้องถ่ินในทุกข้ันตอน ทุกระดับ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจการบริหารงานของท้องถ่ิน 
ดังน้ัน การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถ่ิน 
สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ท้องถ่ินมากน้อยเพียงใดย่อมข้ึนอยู่กับ “การมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิทาง
การเมืองท้องถ่ิน” เป็นส าคัญ  
 
วัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถ่ิน 
             การปกครองท้องถ่ินมีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ8                    
  1) เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีให้บริการซึ่งบุคคลหรือเอกชนไม่สามารถจัดท าให้ได้หรือไม่อยู่ในฐานะท่ีจะ
จัดหาให้ได้ ในลักษณะเช่นน้ีรัฐบาลหรือหน่วยการปกครองท้องถ่ินจะจัดบริการให้ เช่น ได้รับความคุ้มครอง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับสวัสดิการและได้รับความสะดวกในการด าเนินชีวิต 

                                                             
 7 กรมการปกครอง, การจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบล, (กรุงเทพมหานคร: กรมการปกครอง , 2547) 
หน้า 35. 
 8 พรชัย เทพปัญญา และคณะ, การปกครองท้องถ่ินเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร: ป.สัมพันธ์พาณิชย์, 
2537) หน้า 5-7. 
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 2) เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง เน่ืองจากการด าเนินชีวิตของบุคคลอาจจะเกิดการ
ขัดแย้งกันเพราะความคิดเห็น ผลประโยชน์แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะมีการอภิปรายถกเถียงกันอย่างมีเหตุผล 
หรือมีการโต้แย้งกันอย่างรุนแรง หรืออาจมีการติดสินบนหรือการต่อสู้กัน กรณีเช่นน้ีรัฐบาลหรือหน่วย
ปกครองท้องถ่ินจะต้องเข้ามาแก้ปัญหา โดยการเป็นผู้วางกฎเกณฑ์ควบคุมการขัดแย้ง เป็นผู้ประนีประนอม
หรือแบ่งผลประโยชน์หรือเป็นผู้ตัดสินกรณีพิพาทซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องเช่ือฟังและยอมรับค าตัดสินน้ัน 
 3) เพื่อการแบ่งเบาภาระและการเป็นตัวแทนของแต่ละส่วนของประเทศการจัดต้ังหน่วยการ
ปกครองท้องถ่ินข้ึนด้วยวัตถุประสงค์ท่ีจะแบ่งเบาภาระของส่วนกลางให้ท้องถ่ินจัดปกครองตนเอง เพื่อเป็น
การฝึกหัดการปกครองตนเองส าหรับประเทศท่ียังไม่พัฒนาแต่ส าหรับประเทศท่ีพัฒนาแล้วน้ัน  ถือว่าการ
ปกครองท้องถ่ินจะเป็นตัวแทนของประเทศส่วนหน่ึงในการสร้างความเจริญให้แก่ประเทศ อย่างเช่น       
ชาวอเมริกามีความเห็นว่าการปกครองท้องถ่ินจะเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างชีวิตท่ีเป็นประชาธิปไตย หรือแม้แต่
ในสาธารณะรัฐประชาชนจีนและรัสเซียก็คาดหวังไว้เช่นเดียวกันแต่อาจจะด าเนินการแตกต่างกันเท่าน้ัน 
 
ความส าคัญของการปกครองท้องถ่ิน 
 การปกครองท้องถ่ินท าให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยเน่ือง9  
 1 องค์กรปกครองท้องถ่ินเป็นสถาบันให้การศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน 
กล่าวคือ องค์กรปกครองท้องถ่ินเป็นภาพจ าลองของระบบการเมืองของชาติ  มีกิจกรรมทางการเมือง
โดยเฉพาะการเลือกต้ังเป็นการชักน าให้คนในท้องถ่ินได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองเป็นการฝึกหัด
การตัดสินใจทางการเมือง 
 2 การสร้างประชาธิปไตยท่ีมั่นคง จะต้องเริ่มจากการสร้างประชาธิปไตยในระดับท้องถ่ินก่อน 
เพราะการพัฒนาทางการเมืองในวงกว้างจะน าไปสู่ความเข้าใจการเมืองในระดับชาติโดยง่าย 
 3 การปกครองท้องถ่ิน จะท าให้ประชาชนเกิดความรอบรู้แจ่มแจ้งทางการเมือง (Political 
Maturity) กล่าวคือ ประชาชนจะรู้ถึงวิธีการเลือกต้ัง การตัดสินใจ การบริหารการเมืองท้องถ่ิน การต่อสู้
แข่งขันกันตามวิธีทางการเมือง ท าให้เกิดการรวมกลุ่มทางการเมืองในท่ีสุด 
 4 การปกครองท้องถ่ินท าให้เกิดการเข้าสู่วิถีการเมืองของประชาชน ด้วยเหตุท่ีการเมืองท้องถ่ินมี
ผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงและใกล้ตัว และเกี่ยวพันต่อการเมืองระดับชาติหากมีกิจกรรมทางการเมือง
เกิดข้ึนอยู่เสมอ ก็จะมีผลท าให้เกิดความคึกคัก และมีชีวิตชีวาต่อการปกครองท้องถ่ิน ประชาชนในท้องถ่ิน
จะมีความเกี่ยวพันและเข้าสู่ระบบการเมืองตลอดเวลา 
 5 การเมืองท้องถ่ินเป็นเวทีสร้างนักการเมืองระดับชาติ นักการเมืองท้องถ่ินผ่านการเรียนรู้ทาง
การเมืองในท้องถ่ิน ท าให้คุณภาพของนักการเมืองระดับชาติสูงข้ึน ด้วยเหตุท่ีได้รับความนิยมศรัทธาจาก
ประชาชนจึงท าให้ได้รับเลือกต้ังในระดับสูงข้ึน 

                                                             
9 สถาบันด ารงราชานุภาพ, ปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล , (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง, 2539) หน้า 16-17. 

 รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่
ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเกี่ยวพันกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครองท้องถ่ินของตนเอง ท าให้
เกิดความรับผิดชอบ และรู้สึกหวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีพึงได้ต่อท้องถ่ินท่ีตนอยู่อาศัย อันจะน ามาซึ่ง
ความเช่ือมั่นในระบอบการปกครองประชาธิปไตย โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกต้ังฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่าย
บริหาร การเลือกต้ังจะเป็นการฝึกฝน ให้ประชาชนใช้ดุลพินิจเลือกผู้แทนท่ีเหมาะสม  ส าหรับผู้ท่ีได้รับ
เลือกต้ังเข้าไปบริหารกิจการ ของท้องถ่ิน นับได้ว่าเป็นผู้น าในท้องถ่ินจะได้ใช้ความรู้ความสามารถบริหารงาน
ท้องถ่ิน เกิดความคุ้นเคยมีความช านิช านาญในการใช้สิทธิและหน้าท่ีของพลเมือง ซึ่งจะน าไปสู่การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในระดับชาติต่อไป 
 
องค์ประกอบของการปกครองท้องถ่ิน 
 องค์ประกอบของการปกครองท้องถ่ิน10 เพื่อให้เห็นภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือหน่วย
การปกครองท้องถ่ินมากยิ่งข้ึนจึงขอเสนอแนวคิดของ  ประทาน  คงฤทธิศึกษากร  ซึ่งได้ช้ีให้เห็นถึง
องค์ประกอบท่ีส าคัญๆ ของการปกครองท้องถ่ินไว้ ดังน้ี 
  1) หน่วยการปกครองท้องถ่ินจะได้รับการจัดต้ังข้ึนโดยผลแห่งกฎหมายและหน่วยการ
ปกครองท้องถ่ินน้ันๆ จะมีสภาพเป็นนิติบุคคล 
  2) หน่วยการปกครองท้องถ่ินท่ีได้รับการจัดต้ังข้ึน  จะต้องไม่อยู่ในการบังคับบัญชา 
(Hierarchy) ของหน่วยงานทางราชการ  เพ ราะจะต้องเป็นหน่วยงานท่ีมีอ านาจปกครองตนเอง 
(Autonomy) 
  3) หน่วยการปกครองท้องถ่ินท่ีจัดต้ังข้ึน ต้องมีองค์กรท่ีมาจากการเลือกต้ัง (Election)           
โดยประชาชนในท้องถ่ิน เพื่อแสดงถึงการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน (Political 
Participation) 
  4) หน่วยการปกครองท้องถ่ินน้ัน จะต้องมีอ านาจในการจัดเก็บรายได้ (Revenue) โดย
การอนุญาตจากรัฐเพื่อให้ท้องถ่ินมีรายได้น ามาท านุบ ารุงท้องถ่ินให้เจริญก้าวหน้า 
  5) หน่วยการปกครองท้องถ่ินน้ัน ควรมีอ านาจในการก าหนดนโยบายและมีการควบคุมให้
มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของตน ตามครรลองของการปกครองท่ีประชาชนมีส่วนร่วมทางการ
ปกครองอย่างแท้จริง 
  6) หน่วยการปกครองท้องถ่ินน้ันๆ ควรมีอ านาจในการออกกฎข้อบังคับเพื่อก ากับให้มีการ
ปฏิบัติไปตามนโยบายหรือความต้องการแห่งท้องถ่ินได้ แต่ท้ังน้ีกฎข้อบังคับท้ังปวงย่อมไม่ขัดต่อกฎหมาย
หรือข้อบังคับอื่นใดของรัฐ 

                                                             
10 สถาบันด ารงราชานุภาพ, ปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล , (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง, 2539) หน้า 15-16. 
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 รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่
ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเกี่ยวพันกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครองท้องถ่ินของตนเอง ท าให้
เกิดความรับผิดชอบ และรู้สึกหวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีพึงได้ต่อท้องถ่ินท่ีตนอยู่อาศัย อันจะน ามาซึ่ง
ความเช่ือมั่นในระบอบการปกครองประชาธิปไตย โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกต้ังฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่าย
บริหาร การเลือกต้ังจะเป็นการฝึกฝน ให้ประชาชนใช้ดุลพินิจเลือกผู้แทนท่ีเหมาะสม  ส าหรับผู้ท่ีได้รับ
เลือกต้ังเข้าไปบริหารกิจการ ของท้องถ่ิน นับได้ว่าเป็นผู้น าในท้องถ่ินจะได้ใช้ความรู้ความสามารถบริหารงาน
ท้องถ่ิน เกิดความคุ้นเคยมีความช านิช านาญในการใช้สิทธิและหน้าท่ีของพลเมือง ซึ่งจะน าไปสู่การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในระดับชาติต่อไป 
 
องค์ประกอบของการปกครองท้องถ่ิน 
 องค์ประกอบของการปกครองท้องถ่ิน10 เพื่อให้เห็นภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือหน่วย
การปกครองท้องถ่ินมากยิ่งข้ึนจึงขอเสนอแนวคิดของ  ประทาน  คงฤทธิศึกษากร  ซึ่งได้ช้ีให้เห็นถึง
องค์ประกอบท่ีส าคัญๆ ของการปกครองท้องถ่ินไว้ ดังน้ี 
  1) หน่วยการปกครองท้องถ่ินจะได้รับการจัดต้ังข้ึนโดยผลแห่งกฎหมายและหน่วยการ
ปกครองท้องถ่ินน้ันๆ จะมีสภาพเป็นนิติบุคคล 
  2) หน่วยการปกครองท้องถ่ินท่ีได้รับการจัดต้ังข้ึน  จะต้องไม่อยู่ในการบังคับบัญชา 
(Hierarchy) ของหน่วยงานทางราชการ  เพ ราะจะต้องเป็นหน่วยงานท่ีมีอ านาจปกครองตนเอง 
(Autonomy) 
  3) หน่วยการปกครองท้องถ่ินท่ีจัดต้ังข้ึน ต้องมีองค์กรท่ีมาจากการเลือกต้ัง (Election)           
โดยประชาชนในท้องถ่ิน เพื่อแสดงถึงการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน (Political 
Participation) 
  4) หน่วยการปกครองท้องถ่ินน้ัน จะต้องมีอ านาจในการจัดเก็บรายได้ (Revenue) โดย
การอนุญาตจากรัฐเพื่อให้ท้องถ่ินมีรายได้น ามาท านุบ ารุงท้องถ่ินให้เจริญก้าวหน้า 
  5) หน่วยการปกครองท้องถ่ินน้ัน ควรมีอ านาจในการก าหนดนโยบายและมีการควบคุมให้
มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของตน ตามครรลองของการปกครองท่ีประชาชนมีส่วนร่วมทางการ
ปกครองอย่างแท้จริง 
  6) หน่วยการปกครองท้องถ่ินน้ันๆ ควรมีอ านาจในการออกกฎข้อบังคับเพื่อก ากับให้มีการ
ปฏิบัติไปตามนโยบายหรือความต้องการแห่งท้องถ่ินได้ แต่ท้ังน้ีกฎข้อบังคับท้ังปวงย่อมไม่ขัดต่อกฎหมาย
หรือข้อบังคับอื่นใดของรัฐ 

                                                             
10 สถาบันด ารงราชานุภาพ, ปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล , (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง, 2539) หน้า 15-16. 
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 7) หน่วยการปกครองท้องถ่ินเมื่อได้รับการจัดต้ังข้ึนแล้ว ยังคงอยู่ในความรับผิดชอบและอยู่ในการ
ก ากับดูแลจากรัฐ เพื่อประโยชน์และความมั่นคงแห่งรัฐและประชาชนในส่วนรวม การปกครองท้องถ่ินน้ัน 
หากเกิดข้ึนจากพื้นฐานทางทฤษฎีการกระจายอ านาจและอุดมการณ์ของประชาธิปไตยโดยการเปิดโอกาส
และสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองในระดับ ท้องถ่ินของตนเอง เช่น    
การรับสมัครเข้าไปเป็นตัวแทนของประชาชนในการบริหารงานในท้องถ่ินของตนท่ีอาศัยอยู่  การไปใช้สิทธิ
เลือกต้ังเลือกผู้แทนในท้องถ่ินของตนเอง ท้ังน้ีสิ่งท่ีส าคัญที่สุดจะท าให้การปกครองท้องถ่ินมีความพร้อมมาก
ข้ึน ก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนน่ันเอง ซึ่งจะเป็นสิ่งผลักดันให้เกิดอ านาจอธิปไตยและการปกครองโดย
ประชาชน เพื่อประชาชน ในระดับท้องถ่ินอย่างแท้จริง 
 
ประโยชน์ของการปกครองท้องถ่ิน 
 ประโยชน์ของการปกครองท้องถ่ินโดยท่ัวไปน้ันมีมากแต่อาจสรุปได้ 2 ประการ คือ 
 1. ประโยชน์ในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย การปกครองท้องถ่ินมีส่วนช่วยท าให้เกิดการ
พัฒนาการทางการเมืองในชาติข้ึนได้ โดยการท่ีการปกครองท้องถ่ินเป็นฐานทางการเมืองและเป็นสนามแห่ง
แรกของการท่ีจะให้ประชาชนเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเบื้องต้น ตลอดจนเป็นสนามแห่งแรก
ของการท่ีจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง อันเป็นจุดส าคัญในการพัฒนาการเมือง ถ้าการ
ปกครองท้องถ่ินประสบความล้มเหลวแล้ว  ย่อมมีผลกระทบไปถึงการพัฒนาการเมืองด้วย  ดังน้ัน            
การปกครองท้องถ่ินและการพัฒนาการทางการเมืองจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น และเมื่อการเมือง
ของประเทศเป็นแบบประชาธิปไตย การปกครองท้องถ่ินก็จะมีส่วนพัฒนาการเมืองระบอบประชาธิปไตยด้วย 
เพราะการปกครองท้องถ่ินท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบอบการเมือง  และประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการปกครองตนเองดังได้กล่าวมาแล้ว 
 2. ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคมจะต้องกระท าท้ังสามด้าน คือ ด้านสังคม 
เศรษฐกิจและด้านการเมือง การปกครองท้องถ่ินมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมมาก ในด้านการเมืองตามท่ีได้กล่าว
มาแล้ว ส่วนด้านสังคมและเศรษฐกิจน้ัน การปกครองท้องถ่ิน เป็นการปกครองท่ีสนองตอบต่อความต้องการ
ของประชาชนในท้องถ่ิน ประชาชนในท้องถ่ินต้องการอะไร กจ็ะท าโครงการพัฒนาข้ึนไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม 
เช่น การบริการสังคมหรือด้านเศรษฐกิจ เช่น การจัดตลาดในชุมชน เป็นต้น โดยคนในท้องถ่ินได้ร่วมกัน
เสียสละเอ้ือเฟื้อต่อสังคมภายใต้การช้ีแนะและการให้ความช่วยเหลือจากส่วนกลาง ก็จะท าให้มาตรฐานการ
ด ารงชีวิตของคนในท้องถ่ินดีข้ึน อีกท้ังบ้านเมืองก็เจริญก้าวหน้าตามไปด้วย11 
 การปกครองท้องถ่ินเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  โดยรัฐบาลกระจายอ านาจไปให้
หน่วยงานปกครองท้องถ่ินได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถ่ินได้มีอ านาจในการปกครองร่วมกันบางส่วน

                                                             
 11 ลิขิต ธีระเวคิน, ขอบข่ายและวิธีการศึกษารัฐศาสตร์ , (กรุงเทพมหานคร : สามศาสตร์ , 2540)        
หน้า103. 
 

หรือท้ังหมด โดยมีภาครัฐของท้องถ่ินซึ่งเกิดจากประชาชน มีอ านาจในการตัดสินใจในการให้บริการ
สาธารณะตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ินอย่างเป็นอิสระภายใต้กรอบของกฎหมายท่ีก าหนดไว้ 
 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นการปกครองท้องถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันได้มีการปรับปรุง
แก้ไขและวิวัฒนาการมาตามล าดับ โดยจัดให้มีสภาจังหวัดข้ึนเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2476        ตามความ
ในพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ฐานะของสภาจังหวัดในขณะน้ัน มีลักษณะเป็นองค์กร
แทนประชาชนท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาหารือแนะน าแก่คณะกรรมการจังหวัด ยังมิได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลท่ี
แยกต่างหากจากราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือเป็นหน่วยการปกครองท้องถ่ินตามกฎหมาย  ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2481 ได้มีการตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 2481 ข้ึนโดยมีความประสงค์ท่ีจะแยกกฎหมายท่ี
เกี่ยวกับสภาจังหวัดไว้โดยเฉพาะส าหรับ สาระส าคัญ ของ พระราชบัญญัติฯ น้ัน ยังมิได้มีการเปลี่ยนแปลง
ฐานะและบทบาทของสภาจังหวัดไปจากเดิม  กล่าวคือ สภาจังหวัดยังคงท าหน้าท่ีเป็นสภาท่ีปรึกษาของ
คณะกรรมการจังหวัดเท่าน้ันจนกระท้ังได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิ น 
พ.ศ. 2495 ซึ่งก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ  และรับผิดชอบ 
บริหารราชการในส่วนจังหวัด ของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆโดยตรง แต่เน่ืองจากบทบาทและการ
ด าเนินงานของสภาจังหวัดในฐานะท่ีปรึกษา ซึ่งคอยให้ค าแนะน าและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของจังหวัด 
ไม่สู้จะได้ผลตามความมุ่งหมายเท่าใดนักจึงท าให้เกิดแนวคิดท่ีจะปรับปรุงบทบาทของสภาจังหวัด    ให้มี
ประสิทธิภาพโดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนในการปกครองตนเองยิ่งข้ึน ในป ีพ.ศ. 2498 อันมี        ผลให้
เกิด “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” ข้ึนตามภูมิภาค ต่อมาได้มีการประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 218    ลงวันท่ี 
29 กันยายน 2515 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด มีฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถ่ินรูปหน่ึงเมื่อสภาจังหวัดแปรสภาพมาเป็นสภาการ
ปกครองท้องถ่ิน ท าให้มีบทบาทและอ านาจหน้าท่ีเพิ่มข้ึนอย่างมาก 
 นับต้ังแต่ปี พ .ศ.2476 ท่ีได้มีการจัดต้ังสภาจังหวัดข้ึน ตามพระราชบัญญั ติระเบียบเทศบาล 
พ.ศ.2476 ซึ่งนับเป็นจุดก าเนิด และรากฐานของการพัฒนาท่ีท าให้มีหน่วยปกครองท้องถ่ินในรูปองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดข้ึน จนถึงปี พ.ศ. 2498 
 การจัดต้ังและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในยุคน้ี เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลและ
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี218 ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยปกครองท้องถ่ินท่ีมี
ฐานะเป็นนิติบุคคล และในพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวได้ก าหนด อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดไว้ เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน การศึกษา การท านุบ ารุง
ศาสนา การส่งเสริมวัฒนธรรมการสาธารณูปการ การป้องกันโรค การบ าบัดโรคและการจัดต้ังและบ ารุง
สถานพยาบาล ฯลฯเป็นต้น นอกจากน้ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังอาจท ากิจการซึ่งอยู่นอกเขตเมื่อกิจการ
น้ันจ าเป็นต้องท าและเป็นการเกี่ยวเน่ืองกับกิจกรรมท่ีด าเนินตามอ านาจหน้าท่ีอยู่ภายในเขตของตนโดยได้รับ



การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0

Research and Innovation for Sustainable Mental and Social Development in Thailand 4.0 33

หรือท้ังหมด โดยมีภาครัฐของท้องถ่ินซึ่งเกิดจากประชาชน มีอ านาจในการตัดสินใจในการให้บริการ
สาธารณะตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ินอย่างเป็นอิสระภายใต้กรอบของกฎหมายท่ีก าหนดไว้ 
 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นการปกครองท้องถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันได้มีการปรับปรุง
แก้ไขและวิวัฒนาการมาตามล าดับ โดยจัดให้มีสภาจังหวัดข้ึนเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2476        ตามความ
ในพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ฐานะของสภาจังหวัดในขณะน้ัน มีลักษณะเป็นองค์กร
แทนประชาชนท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาหารือแนะน าแก่คณะกรรมการจังหวัด ยังมิได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลท่ี
แยกต่างหากจากราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือเป็นหน่วยการปกครองท้องถ่ินตามกฎหมาย  ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2481 ได้มีการตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 2481 ข้ึนโดยมีความประสงค์ท่ีจะแยกกฎหมายท่ี
เกี่ยวกับสภาจังหวัดไว้โดยเฉพาะส าหรับ สาระส าคัญ ของ พระราชบัญญัติฯ น้ัน ยังมิได้มีการเปลี่ยนแปลง
ฐานะและบทบาทของสภาจังหวัดไปจากเดิม  กล่าวคือ สภาจังหวัดยังคงท าหน้าท่ีเป็นสภาท่ีปรึกษาของ
คณะกรรมการจังหวัดเท่าน้ันจนกระท้ังได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิ น 
พ.ศ. 2495 ซึ่งก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ  และรับผิดชอบ 
บริหารราชการในส่วนจังหวัด ของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆโดยตรง แต่เน่ืองจากบทบาทและการ
ด าเนินงานของสภาจังหวัดในฐานะท่ีปรึกษา ซึ่งคอยให้ค าแนะน าและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของจังหวัด 
ไม่สู้จะได้ผลตามความมุ่งหมายเท่าใดนักจึงท าให้เกิดแนวคิดท่ีจะปรับปรุงบทบาทของสภาจังหวัด    ให้มี
ประสิทธิภาพโดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนในการปกครองตนเองยิ่งข้ึน ในป ีพ.ศ. 2498 อันมี        ผลให้
เกิด “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” ข้ึนตามภูมิภาค ต่อมาได้มีการประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 218    ลงวันท่ี 
29 กันยายน 2515 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด มีฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถ่ินรูปหน่ึงเมื่อสภาจังหวัดแปรสภาพมาเป็นสภาการ
ปกครองท้องถ่ิน ท าให้มีบทบาทและอ านาจหน้าท่ีเพิ่มข้ึนอย่างมาก 
 นับต้ังแต่ปี พ .ศ.2476 ท่ีได้มีการจัดต้ังสภาจังหวัดข้ึน ตามพระราชบัญญั ติระเบียบเทศบาล 
พ.ศ.2476 ซึ่งนับเป็นจุดก าเนิด และรากฐานของการพัฒนาท่ีท าให้มีหน่วยปกครองท้องถ่ินในรูปองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดข้ึน จนถึงปี พ.ศ. 2498 
 การจัดต้ังและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในยุคน้ี เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลและ
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี218 ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยปกครองท้องถ่ินท่ีมี
ฐานะเป็นนิติบุคคล และในพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวได้ก าหนด อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดไว้ เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน การศึกษา การท านุบ ารุง
ศาสนา การส่งเสริมวัฒนธรรมการสาธารณูปการ การป้องกันโรค การบ าบัดโรคและการจัดต้ังและบ ารุง
สถานพยาบาล ฯลฯเป็นต้น นอกจากน้ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังอาจท ากิจการซึ่งอยู่นอกเขตเมื่อกิจการ
น้ันจ าเป็นต้องท าและเป็นการเกี่ยวเน่ืองกับกิจกรรมท่ีด าเนินตามอ านาจหน้าท่ีอยู่ภายในเขตของตนโดยได้รับ
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ความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาลสภาจังหวัดหรือสภาต าบลท่ีเกี่ยวข้องน้ัน และได้รับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วด้วย 
 ต่อมา ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ซึ่งประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเล่ม 114 ตอนท่ี 62 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2540 โดยใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2540 
พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมายท่ีกล่าวถึงระเบียบวิธีการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด    
ว่าเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินแทนท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 ส าหรับเหตุผลของการใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ีอาจพิจารณาได้จาก
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติซึ่งระบุว่าโดยท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีรับผิดชอบในพื้นท่ีจังหวัดท่ี
อยู่นอกเขตสุขาภิบาลและเทศบาล และเมื่อได้มีพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
แล้ว สมควรปรับปรุงบทบาทและอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สอดคล้องกัน และปรับปรุง
โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เหมาะสมยิ่งข้ึน 
 ปัจจุบัน  พระราชบัญญั ติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ .ศ . 2540 ได้มีการแก้ ไขเพิ่ ม เติม 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 จนถึงพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2546) โดยมีการก าหนดภารกิจอ านาจและหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ไม่ให้ซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นนอกจากน้ันยังปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสมเพื่อให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  รวมท้ังให้
การได้มา ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาจากการเลือกต้ัง
โดยตรงของประชาชน ซึ่งจะสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร
ท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนอกจากจะมีอ านาจและหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ.2540 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ยังมีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ     
เพื่ อ ป ระ โยช น์ขอ งป ระชาชน ใน ท้ อง ถ่ิ นขอ งตน เองต ามม าตรา  12 (15) 17 แล ะม าตรา  20                    
แห่งพระราชบัญญั ติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน           
พ.ศ. 2542 อีกด้วย  
 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีรัฐบาลจัดต้ังข้ึนหลังสุดถือเป็น
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ซึ่งรัฐบาลได้กระจายอ านาจการบริหารให้แก่คนในท้องถ่ินให้สามารถมี
อิสระในการก าหนดนโยบาย การปกครองการบริหาร การบริหารงานบุคคลการเงินการคลัง และมีหน้าท่ี
อื่นๆ ตามท่ีมีกฎหมายก าหนด ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 
14 ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถ่ิน บัญญัติให้ท้องถ่ินมีอิสระในการบริหารงาน ตามหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ท้องถ่ินใดท่ีต้องการปกครองตนเองก็มีสิทธิได้รับการจัดต้ังเป็น
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน และก าหนดอ านาจหน้าท่ีระหว่างรัฐ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกัน ซึ่งมีกฎหมายก าหนด โดยจะต้องค านึงถึงหลักการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหลักส าคัญ ซึ่งมีล าดับข้ันตอน ดังน้ี 
  
 
 1) ประวัติความเป็นมา 
 กระทรวงมหาดไทยได้ออกค าสั่งท่ี 222/2499 เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2499 เรื่องระเบียบ
บริหารราชการส่วนต าบลและหมู่บ้าน โดยก าหนดให้มีการจัดต้ังสภาต าบลให้แล้วเสร็จภายในสามเดือน   
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสภาต าบลและช่วยสร้างความเจริญให้ท้องถ่ิน 
หลังจากน้ันรัฐบาลได้ประกาศพระราชบัญญัติระเบียบราชการส่วนต าบล พ.ศ. 2499 จัดต้ังองค์การบริหาร
ส่วนต าบลข้ึนเป็นหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถ่ินอย่างสมบูรณ์คือ  มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีรายได้และ
รายจ่ายของตนเอง สามารถด าเนินกิจการได้อย่างอิสระองค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดต้ังเพียง 59 แห่ง  
ต้องยุบเลิกไป เพราะการท างานไม่มีประสิทธิภาพ12  
 2) หลักเกณฑ์การจัดต้ัง        
 ในการจัดต้ัง องค์การบริหารส่วนต าบลน้ันได้มีการจัดต้ังตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 จ านวน 617 แห่ง ได้มีการจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลเพิ่มข้ึนเรื่อยจนถึง
ปัจจุบันมีจ านวนท้ังสิ้น 6,744 แห่ง และมีการแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2542 ก าหนดให้มีการยุบรวม
องค์การบริหารส่วนต าบล13  
  1) องค์การบริหารส่วนต าบลอาจรวมกับ  องค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีมีเขตติดต่อกัน
ภายในอ าเภอเดียวกันได้ ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตต าบลน้ัน 
  2) องค์การบริหารส่วนต าบลอาจรวมกับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินท่ีมีเขต
ติดต่อกันภายในอ าเภอเดียวกัน ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตต าบลน้ัน 
  3) องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีจ านวนประชากรท้ังหมดไม่ถึง 2,000 คนเป็นเหตุให้ไม่
สามารถบริหารงานพื้นท่ีน้ันให้มีประสิทธิภาพได้ ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบองค์การบริหารส่วน
ต าบลดังกล่าว โดยให้รวมพื้นท่ีเข้ากับองค์การบริหารส่วนต าบลอื่นท่ีมีเขตติดต่อกันภายในอ าเภอเดียวกัน  
หรือให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินท่ีมีเขตติดต่อกันภายในอ าเภอเดียวกัน ตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในเขตต าบลน้ัน 
 ต่อมาพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 5 
พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดเพิ่มเติมให้ สภาต าบลท่ีมีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกัน

                                                             
 12 สถาบันด ารงราชานุภาพ, ปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง, 2539). หน้า 45. 
 13 กรมการปกครอง, การจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบล, (กรุงเทพมหานคร : กรมการปกครอง, 2547) 
หน้า 19-20. 
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บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 จ านวน 617 แห่ง ได้มีการจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลเพิ่มข้ึนเรื่อยจนถึง
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เป็นเวลา 3 ปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ 150,000 บาท ก็อาจจัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลได้ท้ังน้ีเพื่อให้มี
ความสัมพันธ์กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2540 และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2542 ดังน้ันองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะสามารถจัดต้ังได้จะต้องมาจากสภาต าบลท่ีมีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ี
ล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ 150,000 บาท หรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
ต้องจัดท าเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา โดยในประกาศให้ระบุช่ือ 
และขอบเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไว้ด้วย 
 3) โครงสร้างอ านาจหน้าที่ 
  1) สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นฝ่ายนิติบัญญัติท่ีประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลซึ่งได้รับการเลือกต้ังจากประชาชนในหมู่บ้านในต าบลน้ันๆ  หมู่บ้านละ 2 คน ถ้าองค์การ
บริหารส่วนต าบลใดมี 2 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้หมู่บ้านละ  3 คน แต่ถ้า
องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียง 1 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้หมู่บ้านละ 6 คน 
ในสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ันจะประกอบด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน         
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน  1 คน และเลขาสภาองค์การบริหารส่วนต าบล           
จ านวน 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกจากสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีหน้าท่ีในการให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาต าบล พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับต าบล  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนพัฒนาต าบล กฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับของทางราชการ โดยมีวาระในการด ารงต าแหน่ง คราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกต้ัง 
  2) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน ท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกต้ังในเขตต าบล ซึ่งอาจแต่งต้ังรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ไม่เกิน 2 คนและเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน ซึ่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล มาจากการแต่งต้ังจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมี คุณสมบัติเช่นเดียวกับนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ในส่วนการด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ันมีวาระด ารงต าแหน่ง
คราวละ 4 ปี ไม่เกิน 2 สมัยติดต่อกัน มีหน้าท่ีในการบริหารพัฒนา บริหารงานท้ังหมด ท้ังบริหารพัฒนา
ต าบล บริหารงานบุคคล ก าหนดนโยบายวางแผนการพัฒนาต าบลจัดท างบประมาณรายจ่าย ต้องรายงานผล
การปฏิบัติงานตามท่ีให้นโยบายไว้ในทุกปี และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีทางราชการมอบหมาย14   
 4) การบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชา
สูงสุด มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการ มีพนักงานส่วนต าบลซึ่งเป็นราชการ
ประจ า และมีลูกจ้างตามจ านวนโครงสร้างตามกรอบอัตราก าลัง เป็นไปตามขนาดขององค์การบริหารส่วน

                                                             
 14 พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537, ราชกิจจานุเบกษา, (เล่มที่ 111. 
2 ธันวาคม, 2537) หน้า 25. 
 

ต าบลซึ่งก าหนดไว้ 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยมีกรอบพิจารณาจากรายได้ พื้นท่ี 
และประชากรในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเกณฑ์ในการพิจารณากรอบอัตราก าลัง  แบ่งการ
บริหารออกเป็นอย่างน้อย 6 ส่วน ดังน้ี 
  1) ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานบริหารท่ัวไป งาน
ธุรการ งานเจ้าหน้าท่ี งานสวัสดิการของพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง งานการประชุม งานนโยบายและ
แผน งานกฎหมายและคดี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกิจการสภาและงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย 
  2) ส่วนการคลัง มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเบิกเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน และอื่นๆ โดยมี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายงานบัญชี ฝ่ายงานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ และงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  3) ส่วนงานโยธา มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส ารวจ ออกแบบ ประมาณการราคา
ค่าใช้จ่ายในโครงการ งานควบคุมอาคาร โดยมีฝ่ายก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคารฝ่ายประสาน
สาธารณูปโภค และฝ่ายผังเมือง และงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย  
  4) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสาธารณสุขท้ังหมด 
โดยมีฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ฝ่ายรักษาความสะอาด ฝ่ายควบคุม
และจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฝ่ายควบคุมโรค และฝ่ายบริการสาธารณสุขและงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง      
หรือได้รับมอบหมาย 
  5) ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา คือฝ่าย
ส่งเสริมกิจการโรงเรียน และฝ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 
  6) ส่วนสวัสดิการสังคม มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริการด้านสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน การสังคมสังเคราะห์ และฝ่ายส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี และงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 
 
บทสรุป 
 การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยในปัจจุบัน มีวิวัฒนาการมาจากการปฏิรูปการบริหาร
ราชการแผ่นดินครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ท่ีได้ทรงวางรากฐานการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ท้ังใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  โดยในส่วนกลางได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารตามหน้าท่ี ในรูปของกระทรวง
แทนการจัดตามพื้นท่ีดังท่ีเป็นมาแต่โบราณ ในส่วนภูมิภาคได้ปรับปรุงกลไกการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ใหม่ให้สามารถกระชับอ านาจการปกครองเข้าสู่ส่วนกลางและแผ่ขยายพระราชอ านาจของส่วนกลาง
ครอบคลุมหัวเมืองและประเทศราชได้อย่างจริงจังโดยน าเอาระบบ “เทศาภิบาล” มาใช้อันเป็นรากฐาน
ส าคัญของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในทุกวันน้ี  มีการแต่งต้ังข้าราชการจากส่วนกลางไปด ารงต าแหน่ง
ยังหัวเมืองต่างๆ และจัดโครงสร้างการบริหารในรูป “มณฑล” นอกจากน้ียังทรงได้ริเร่ิมให้คนในท้องถ่ินได้มี
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ต าบลซึ่งก าหนดไว้ 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยมีกรอบพิจารณาจากรายได้ พื้นท่ี 
และประชากรในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเกณฑ์ในการพิจารณากรอบอัตราก าลัง  แบ่งการ
บริหารออกเป็นอย่างน้อย 6 ส่วน ดังน้ี 
  1) ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานบริหารท่ัวไป งาน
ธุรการ งานเจ้าหน้าท่ี งานสวัสดิการของพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง งานการประชุม งานนโยบายและ
แผน งานกฎหมายและคดี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกิจการสภาและงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย 
  2) ส่วนการคลัง มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเบิกเงิน การฝาก
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บทสรุป 
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ส่วนร่วมในการบริหารงานในรูปแบบ “สุขาภิบาล” ข้ึนในเขตราชธานี  (กรุงเทพมหานคร) ก่อนท่ีจะขยายไป
ยังหัวเมือง ท้ังได้ทรงจัดการ “การปกครองท้องท่ี” ใหม่ในระดับต าบล หมู่บ้าน 
 การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลท่ี 5 จึงเป็นไปอย่างท่ัวถึงทุกด้านท้ังในแง่
โครงสร้าง ระบบการบริหารงานในกิจการต่างๆ ของรัฐ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง  อ านาจ หน้าท่ี
และความสัมพันธ์ทางอ านาจการบริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่ และอาจกล่าวได้ว่าเป็นครั้งแรกและครั้ง
เดียว นับแต่รัชกาลท่ี 5 จนถึงปัจจุบัน ท้ังน้ีการปฏิรูปท่ีเกิดข้ึนก็เพื่อการรักษาเอกราชและความมั่นคง      
 การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ การกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินเพื่อให้ประชาชนมีอ านาจในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการต่างๆ ท่ีเป็นสาธารณะของท้องถ่ินด้วยตนเอง ตามภารกิจหน้าท่ีท่ีระบุให้ด าเนินการ
อย่างชัดเจน มีพื้นท่ีรับผิดชอบชัดเจน มีผู้บริหารท่ีได้รับเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนหรืออาจจะได้รับความ
เห็นชอบจากสภาท้องถ่ิน 
 การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน คือ การใช้หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  ให้กับ
ประชาชนโดยตรง 
 การกระจายอ านาจ เป็นการให้แก่ท้องถ่ิน ในฐานะผู้รับมอบอ านาจจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการ
ด าเนินการและการตัดสินใจของตนเอง 
 การจัดระเบียบราชการบริหารส่วนท้องถ่ินในปัจจุบันมีอยู่ 2 ระบบ คือ 
  (ก) ระบบท่ัวไปท่ีใช้แก่ท้องถ่ินท่ัวไป ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ 3 รูปแบบ คือ เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  (ข ) ระบบพิ เศษ ท่ี ใช้ เฉพาะท้องถ่ินบางแห่ งซึ่ งในปั จจุบั นมี อยู่  2  รูปแบบ คือ 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา   
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