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 การปกครองในระบอบแบบประชาธิปไตย	 ถือว่า	 อำานาจอธิปไตย 
คืออำานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ	ได้แก่	อำานาจบริหาร	นิติบัญญัติ	และ 
ตุลาการ	อำานาจทั้งสามนี้เป็นของประชาชน	แต่เมื่อประชาชนมีจำานวนมากขึ้น
ไม่อาจใช้อำานาจอธิปไตยได้โดยตรง	 จึงจำาเป็นที่จะต้องมอบอำานาจอธิปไตย  
ให้ผู้แทนไปใช้อำานาจอธิปไตยแทนผ่านองค์กรต่าง	ๆ 	ได้แก่	คณะรัฐมนตร	ีรัฐสภา	
และศาลโดยผ่านกระบวนการเลือกตั้ง	 ส.ส.	 ,	 ส.ว.	 สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหาร
ท้องถิ่น

หลักการปกครอง ๓ รูปแบบ

  ๑) การปกครองแบบรวมอำานาจ (Centralization)	 คือ 
การจัดระเบียบปกครองท่ีรวมอำานาจการปกครองไว้ท่ีส่วนกลาง	พนักงาน	/	เจ้าหน้าท่ี 
ได้รับการแต่งตั้ง	 ถอดถอนและบังคับบัญชาจากส่วนกลาง	 เพื่อดำาเนินการ  
ให้เป็นไปตามนโยบายที่ส่วนกลางกำาหนด	คือ	กระทรวง	ทบวง	กรม	เป็นต้น													
  ๒) การปกครองแบบแบ่งอำานาจ (Deconcentration) คือ 
การจัดระเบียบการปกครองที่เกิดจากข้อจำากัด	ของการรวมอำานาจในเร่ืองของ 
ความล่าช้าและไม่ทั่วถึงทุกท้องที่พร้อม	 ๆ	 กัน	 ราชการส่วนกลางจึงแบ่งมอบ 
อำานาจการตัดสินใจ	ทางการบริหารในบางเรื่องให้เจ้าหน้าที่ของราชการส่วนกลาง 
ที่ส่งไปประจำาปฏิบัติหน้าที่ในภูมิภาค	คือ	จังหวัดและอำาเภอ

การบริหารราชการแผ่นดินของไทย
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  ๓) การปกครองแบบกระจายอำานาจ (Decentralization) 
คือ	การปกครองที่ใช้วิธีการยกฐานะท้องถิ่นขึ้นเป็นนิติบุคคล	แล้วให้ท้องถิ่น 
ดำาเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระ	(Autonomy)	โดยส่วนกลางจะไม่เข้ามา 
แทรกแซงการบังคับบัญชาใด	ๆ	นอกจากการกำากับดูแลให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงคภ์ายในขอบเขตของกฎหมายการจัดตั้งท้องถิ่นเท่านั้น	 เช่น	
การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบของเทศบาล	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนตำาบลกรุงเทพมหานคร	เมืองพัทยา	เป็นต้น	พระราชบัญญัต ิ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน	
ออกเป็น	๓	ส่วน	ประกอบด้วย	

การบริหารราชการแผ่นดินของไทย
๑. การบริหารราชการส่วนกลาง

	 เป็นการดำาเนินการโดยส่วนกลางมีอำานาจในการบริหารเพื่อสนอง 
ความต้องการของประชาชนมีลักษณะการปกครองแบบรวบอำานาจในการ
สั่งการ	กำาหนดนโยบายการวางแผน	การควบคุมตรวจสอบ	และการบริหาร
ราชการสำาคัญ	ๆ 	ไว้ที่	นายกรัฐมนตรี	รัฐมนตรี	ระเบียบบริหารราชการส่วน
กลางจัดออกได้เป็นกระทรวง	ทบวง	กรมหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
มีฐานะเป็นกรม	ในปัจจุบันพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม

๒. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค
	 เป็นการที่หน่วยงานของกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 ได้แบ่งแยกออกไป
ดำาเนินการตามเขตการปกครอง	 โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางราชการส่วนกลาง	
ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง	 ออกไปประจำาตามเขตปกครองต่าง	 ๆ	 ในส่วนภูมิภาค
เพื่อบริหารราชการภายใต้การบังคับบัญชา	ของราชการส่วนกลาง	ถือเป็น
เพียงการแบ่งอำานาจการปกครองออกมาจาก	ส่วนกลาง	ได้แก่
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จังหวัดและอำาเภอ	ลักษณะการแบ่งอำานาจ	หมายถึง	การมอบอำานาจใน
การตัดสินใจ	วินิจฉัยสั่งการให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ไปประจำา	ปฏิบัติงาน	ในส่วน
ภูมิภาค	และส่วนกลางสามารถเรียกอำานาจกลับคืนได้ 

๓.  การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
 หมายถึง	 กิจกรรมบางอย่างซึ่งรัฐบาล	 ให้ท้องถิ่นจัดทำากันเอง 
เพื่อสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้น	 ๆ	 โดยมีเจ้าหน้าที่
ที่ประชาชนในท้องถิ่นเลือกตั้งข้ึนมาเป็นผู้ดำาเนินงานโดยตรงและมีอิสระ 
ในการบริหารงาน	 กล่าวได้ว่าการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นไป 
ตามหลักการกระจายอำานาจ	 คือเป็นการมอบอำานาจให้ประชาชนปกครอง
กันเอง	 เพื่อให้ประชาชนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และรู้จักร่วมมือกัน 
ในการแก้ไขปัญหา	ตามหลักการ	“ร่วมคิดร่วมทำา	ร่วมแก้ปัญหา”  
เป็นการแบ่งเบาภาระของส่วนกลางและยังประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่ได้มากกว่า	 เพราะประชาชนในท้องถิ่นย่อมรู ้ปัญหาและ 
ความต้องการดีกว่าผู้อื ่น	 การจัดระเบียบการปกครองท้องถิ่นปัจจุบัน 
มีรูปแบบ	ดังนี้	 	ท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป	 ได้แก่	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	
(อบจ.)	 เทศบาล	 (เทศบาลนคร	 เทศบาลเมือง	 เทศบาลตำาบล)	และองค์การ
บริหารส่วนตำาบล	(อบต.)	และท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ	ได้แก่	กรุงเทพมหานคร
และเมืองพัทยา
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 ความสำาคัญของการปกครองส่วนท้องถ่่ิน
	 จากเหตุผลและความจำาเป็นที่ต้องกระจายอำานาจลงไปสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ	 และพระราชบัญญัติ	
กำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามที่กล่าวอ้างข้างต้นการปกครองท้องถิ่น	จึงมีความสำาคัญยิ่ง	ดังนี้	
 1.	 การปกครองท้องถิ่น	 คือ	 รากฐานของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทำาหน้าท่ีเหมือนกับโรงเรียนฝึกหัด
ประชาธิปไตย		เพราะผู้ซ่ึงเป็นนักการเมืองระดับท้องถ่ินจะต้องมีการรณรงค์
หาเสียง	 จะต้องมีการเสนอนโยบาย	 จะต้องมีการอภิปรายถกเถียงกัน 
ในสภาท้องถิ่นโดยมีลักษณะใกล้เคียงกับสภาระดับชาติ		เป็นแต่ขอบข่าย 
เล็กกว่า		เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นสถานที่ฝึกความรู้และฝึกทักษะทางการเมือง 
ไปในตัว	 ซึ่งถ้าคนจำานวนไม่น้อยได้มีโอกาสทำาการฝึกหัดด้วยการปฏิบัติ 
ดังกล่าว	 ก็เหมือนกับเป็นการพัฒนานักการเมืองเพื่อการเตรียมพร้อม 
ต่อการรับผิดชอบในระดับชาติต่อไป

 2. การปกครองท้องถ่ินทำาให้ประชาชนรู้จักท้องถ่ินการปกครองตนเอง 

(Self		Government)		หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย	ประการ

หน่ึงก็คือ	การปกครองตนเองมิใช่เป็นการปกครองอันเกิดจากคำาสั่งเบื้องบน 

โดยเป็นการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง	 ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น 

นอกจากจะได้รับเลือกต้ังมาเพ่ือรับผิดชอบบริหารท้องถ่ินโดยอาศัยความร่วมมือ

ร่วมใจจากประชาชนแล้ว	 ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องฟังเสียงประชาชนด้วย 

วิถีทางประชาธิปไตย	ซึ่งจะทำาให้ประชาชนเกิดความสำานึกมองเห็นความสำาคัญ

ของตนเองต่อท้องถิ่นและมีส่วนรับรู้ถึงปัญหาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นของตน
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 3.	 การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ซึ่งเป็น 
หลักสำาคัญของการกระจายอำานาจ	 เนื่องจากภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่าง 
กว้างขวางนับวันจะขยายเพิ่มขึ้น	 ขณะที่แต่ละท้องถิ่นย่อมมีปัญหาและ
ความต้องการท่ีแตกต่างกัน	 ประชาชนจึงเป็นผู้มีความเหมาะสมท่ีจะแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นมากที่สุด	 และกิจการบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะ 
ท้องถิ่น	 ไม่เกี่ยวกับท้องถิ่นอื่น	ๆ	และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประเทศ 
โดยส่วนรวม	 จึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชนท้องถิ่นดำาเนินการ 
ดังกล่าวเอง	 ทั้งนี้การแบ่งเบาภาระดังกล่าวทำาให้รัฐบาลมีเวลาที่จะดำาเนินการ 
ในเรื ่องที่สำาคัญ	 ๆ	 หรือกิจการใหญ่	 ๆ	 ระดับชาติอันเป็นประโยชน์ 
ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม	 และมีความคล่องตัวในการดำาเนินงานของรัฐบาล
จะมีมากขึ้น
 4.	การปกครองท้องถ่ินสามารถสนองตอบความต้องการของท้องถ่ิน 
ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ	 เนื่องจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน	 
ไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์	ทรัพยากร	ประชาชน	ความต้องการ	และปัญหา 
ย่อมต่างกันออกไป	ผู้ที่ให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดและสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชน	 ได้เป็นอย่างดีก็คือ	 องค์กรปกครองท้องถ่ิน 
 5.การปกครองท้องถ่ินจะเป็นแหล่งสร้างผู้นำาทางการเมืองและ 
การบริหารของประเทศในอนาคต	 ผู้นำาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินย่อมเรียนรู้ 
ประสบการณ์ทางการเมือง	 การเลือกต้ัง	 การสนับสนุนจากประชาชนในท้องถ่ิน
ย่อมเป็นพื้นฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตน	 และยังฝึกฝนทักษะ
ทางการบริหารงานในท้องถิ่นอีกด้วย



ส�ระน่�รู้เกี่ยวกับก�รเลือกตั้งท้องถิ่น 

6

  	6.	การปกครองท้องถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอำานาจ	ทำาให้เกิด
การพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเองทั้งทางการเมือง	เศรษฐกิจ	และสังคม
               	กล่าวโดยสรุป	ความสำาคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น	สามารถ
แบ่งออกเป็นสองด้าน	คือ	ด้านการเมืองการปกครอง	และด้านการบริหาร	
กล่าวคือ	 ในด้านการเมืองการปกครองนั้น	 เป็นการปูพื้นฐานการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและเรียนรู้การปกครองตนเอง	 ส่วนด้านการบริหารน้ัน  
เป็นการแบ่งเบาภาระรัฐบาลและประชาชนในท้องถิ่นได้หาทางสนอง 
แก้ปัญหาด้วยตนเอง	ด้วยกลไกการบริหารต่าง	ๆ	ทั้งในแง่ของการบริหารงาน 
บุคคล	 การงบประมาณและการจัดการ	 เป็นต้น	 การปกครองตนเอง 
ในรูปแบบของการปกครองส่วนท้องถิ่นในกรอบของการกระจายอำานาจ		
ย่อมจะนำาไปสู่การพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย	 
ซึ่งจะเป็นฐานสำาคัญของการเมืองระดับชาติโดยรวม		ถ้าหน่วยการปกครอง
ส่วนท้องถ่ินครอบคลุมท่ัวประเทศสามารถทำาหน้าท่ีได้อย่างสัมฤทธ์ิผลจนเกิด
การพัฒนาการเมืองแบบประชาธิปไตย	 ย่อมจะช่วยสร้างความเข้าใจและ
ความรู้ให้แก่ประชาชนในระดับรากหญ้า	 พร้อมทั้งการฝึกทักษะกับผู้ซึ่ง
เป็นผู้บริหารและผู้ทำางานในสภานิติบัญญัติของท้องถิ่น		ก็หมายความว่า
ความรู้ทางการเมือง		ทักษะทางการเมือง		และประสบการณ์ในการทำางาน
ภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ย่อมจะหลอมกลายเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้น
ท่ัวประเทศ		และน่ีคือตัวแปรท่ีสำาคัญอย่างย่ิงเก่ียวกับการปกครองตนเอง
และยังเป็นการสร้างความเป็นประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนผ่านเรียนรู้โดยการฝึก
การลงมือกระทำาด้วยตัวเอง.
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       การปกครองส่วนท้องถิ่น		คือ	การที่รัฐกระจายอำานาจให้ประชาชน
ในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง		โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน 
ในท้องถิ่นนั้น	ๆ	ตัดสินใจเลือกผู้แทนของตนเข้าไปทำาหน้าที่เป็นผู้บริหาร 
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น	 และมีอิสระในการบริหาร	 การจัดทำาบริการ
สาธารณะ	 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา	 การเงินและการคลัง	 
ภายใต้	 การกำากับดูแลของรัฐและบทบัญญัติของกฎหมายปัจจุบันประเทศไทย 
มีการปกครองส่วนท้องถิ่น	2	รูปแบบ		คือ
 1.  รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไป มี 3 รูปแบบ	ได้แก่
  1.1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด		(อบจ.)		มีโครงสร้างการบริหาร 
ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ทำาหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ	 และ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ทำาหน้าท่ีฝ่ายบริหาร	 เป็นองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด		มีจังหวัดละ	1	แห่ง		(ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)		
มีเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัดซึ่งทับซ้อนกับพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	ๆ 	ที่อยู่ในเขตจังหวัด	เช่น		เทศบาล	องค์การบริหาร
ส่วนตำาบล		
       1.2  เทศบาล	มีโครงสร้างการบริหารประกอบด้วย	สภาเทศบาล 
ทำาหน้าท่ีฝ่ายนิติบัญญัติ	 และนายกเทศมนตรี	 ทำาหน้าท่ีฝ่ายบริหาร	 เป็นองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ในเขตชุมชนเมือง	 แบ่งออกเป็น	 3	 ประเภท	 ได้แก่		
เทศบาลนคร	(ทน.)	เทศบาลเมือง	(ทม.)	และ	เทศบาลตำาบล		(ทต.)		ทั้งนี้		
ขึ้นอยู่กับจำานวนและความหนาแน่นของประชากร	 ความเจริญทางเศรษฐกิจ		
หรือรายได้ของท้องถิ่น
  
  

 รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น



ส�ระน่�รู้เกี่ยวกับก�รเลือกตั้งท้องถิ่น 

8

     1.3 องค์การบริหารส่วนตำาบล	(อบต.)	มีโครงสร้างการบริหาร
ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล		ทำาหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ		และ
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล	 ทำาหน้าที่ฝ่ายบริหาร	 เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด	ตั้งขึ้นเพื่อดูแลทุกข์สุขและให้บริการ
ประชาชนในหมู่บ้านและตำาบลแทนรัฐหรือส่วนกลาง	ที่ไม่สามารถจัดบริการ
สาธารณะ		หรือดูแลประชาชนทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึง	
 2.  รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น  รูปแบบพิเศษ มี	2	รูปแบบ		คือ		
  2.1 กรุงเทพมหานคร	มีโครงสร้างการบริหารประกอบด้วย 
สภากรุงเทพมหานคร	ทำาหน้าท่ีฝ่ายนิติบัญญัติ	และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ทำาหน้าที่ฝ่ายบริหาร	 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีขนาด
ใหญ่มาก	 เป็นเมืองหลวงของประเทศที่เป็นศูนย์กลางความเจริญทุกด้าน 
ทั้งการเมือง	การปกครอง	เศรษฐกิจ	สังคม	และการทหาร	แบ่งการปกครอง 
ออกเป็นเขตต่างๆ	 จำานวน	 50	 เขต	 มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เป็นผู้บริหารสูงสุด		มีปลัดกรุงเทพมหานคร	เป็นหัวหน้าข้าราชการประจำาของ
กรุงเทพมหานคร	
  2.2 เมืองพัทยา	มีโครงสร้างการบริหารประกอบด้วยสภาเมือง 
พัทยา	ทำาหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ	และนายกเมืองพัทยา	ทำาหน้าที่ฝ่ายบริหาร 
เป็นองค์กรปกครอง	ส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ	ท่ีมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	
การเพิ่มขึ้นของจำานวนและความหนาแน่นของประชากร	 รวมทั้งการขยายตัว
ของชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว	 มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญคือหาดพัทยาและ
เกาะล้าน		และมีผลประโยชน์ที่กระทบต่อการดำารงชีวิต	การประกอบอาชีพ
และความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น	 รวมทั้งผลประโยชน์ของประเทศ
อย่างชัดเจน		จึงได้มีการจัดต้ังเมืองพัทยาข้ึนในเขตจังหวัดชลบุรี		เพ่ือให้การบริหาร 
การจัดทำากิจการสาธารณะ		มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว
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 การจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น	 	 เป็นไปตามหลักแห่งการปกครอง
ตนเอง	 ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นภายใต้การกำากับดูแลของ 
รัฐเท่าที่จำาเป็นตามกฎหมาย	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำานาจหน้าที่ดูแล 
และจัดทำาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ	 รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุน 
การจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น		ทั้งนี้		กฎหมายกำาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องทำาและหน้าที่ที ่อาจจัดทำากิจการใด	ๆ   
ในเขตท้องถิ่นนั้น	 ๆ	 ตามความสามารถในการปกครองตนเองในด้าน 
รายได้จำานวนและความหนาแน่นของประชากรและพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบ	 
ความเหมาะสมและความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ละรูปแบบ	เช่น
	 (1)		รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
	 (2)	 จัดให้มีน้ำาเพื่อการอุปโภค	 บริโภค	 และการเกษตร 
												 (3)		 จัดให้มีและบำารุงรักษาทางน้ำาและทางบก
		 (4)		การรักษาความสะอาดของถนน	ทางเดิน	ทางน้ำา	และ
ที่สาธารณะ	รวมทั้งการกำาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	
		 (5)	 คุ้มครอง	 ดูแล	 และบำารุงรักษา	ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	
		 (6)		บำารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
		 (7)	 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี	 เด็ก	 เยาวชน	 ผู้สูงอายุ	 และ 
ผู้พิการ	
		 (8)		การศึกษาอบรมและสุขอนามัยของประชาชน	
		 (9)	 บำารุงศิลปะ	 จารีตประเพณี	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น	

    อำานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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		 นอกจากนี้	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่หรือรูปแบบ
พิเศษอาจจัดทำากิจการใด	ๆ	ได้ตามที่กฎหมายบัญญัติ	 เช่น	องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดซึ่งมีพื้นที่ทับซ้อน	กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	กฎหมาย
ก็กำาหนดให้สามารถจัดทำากิจการอันเป็นอำานาจหน้าที่ของราชการส่วนท้อง
ถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้	 หรืออาจร่วมกันดำาเนินการ
ได้หรือกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
ขนาดใหญ่	เป็นมหานครที่มีความเจริญเติบโตสูง	มีสภาพสังคมและเศรษฐกิจ
สลับซับซ้อน	 และความหนาแน่นของประชากร	 	 ก็มีหน้าที่ที่ต้องดำาเนินการ
มากมายหลายประการ	เช่น	การทะเบียน	ตามที่กฎหมายกำาหนด		การป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย	การผังเมือง	การวิศวกรรมจราจร	การขนส่ง	การจัดให้มี
และควบคุมตลาด	ท่าเทียบเรือ	ท่าข้ามและที่จอดรถ	การสาธารณสุขการ
อนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล	ฯลฯ	เป็นต้น
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		 สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	 	 ซึ่งมีที่มาและเรียกชื่อแตกต่างกัน
ตามรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ		คือ		สภา	อบจ.	
นายก	อบจ.	สภา	อบต.	นายก	อบต.		สภาเทศบาล		นายกเทศมนตรี		สภา	
กทม.		ผู้ว่าราชการ	กทม.		สภาเมืองพัทยา		นายกเมืองพัทยา
  สภาท้องถิ่น	ประกอบด้วย	สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชน	มีหน้าที่สำาคัญ	ดังนี้
  1. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น	 (ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย)	 เช่น		
การใช้น้ำาประปาหมู่บ้าน		การกำาจัดขยะมูลฝอย	ฯลฯ
		 2.		ตรวจสอบและควบคมุการทำางานของฝา่ยบรหิาร	เช่น 
	 ตรวจสอบการรับและใช้จ่ายงบประมาณของท้องถ่ินว่าตรงตามวัตถุประสงค์ 
ของแผนงาน/โครงการที่กำาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการใชจ้่าย
งบประมาณประจำาปีหรือไม่	 การตั้งกระทู้ถาม	 หรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ	 
เป็นต้น
		 3.		ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำาปี
		 4.		ให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำาปี
  ผู้บริหารท้องถิ่น		มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน		
มีหน้าที่สำาคัญ		ดังนี้
  1. บริหารกิจการของท้องถิ่นให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น		
		 2.	จัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่น	และงบประมาณรายจ่าย
ประจำาปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมเสนอสภาท้องถ่ิน	เพ่ือให้ความเห็นชอบ
  3.	 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินต่อสภา
ท้องถิ่น		 

โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบ่งออกเป็น  2  ส่วน
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เมืองพัทย�

สภาเมืองพัทยามาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน 

จำานวน 24 คน

น�ยกเมืองพัทย�
ม�จ�กก�รเลือกตั้งโดยตรง

ประธานสภา									1	คน
รองประธานสภา				2	คน
เลขานุการสภา
เลขานุการประธานสภา 
คณะกรรมการสามัญ

		นายกเมืองพัทยา	แต่งตั้งบุคคล
		*	รองนายกฯ	ไม่เกิน	4	คน
		*	เลขานุการนายกฯและผู้ช่วยเลขาฯ		
					ไม่เกินจำานวน		รองนายกฯ
		*	ประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษา		
					ไม่เกิน	5	คน

      * รองปลัดเมืองพัทยา

      * สำานักงานปลัด

      * ส่วนราชการอื่น

ปลัดเมืองพัทยา
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เทศบ�ล

สภาเทศบาล
สมาชิกมาจากการเลือกตั้งโดยตรง

ทน.		จำานวน		24		คน
ทม.		จำานวน		18		คน
ทต.		จำานวน		12		คน

น�ยกเมืองพัทย�
ม�จ�กก�รเลือกตั้งโดยตรง

	ประธานสภา								1	คน
	รองประธานสภา				1	คน
	คณะกรรมการสามัญ

  นายกเทศมนตรีแต่งตั้งบุคคล
รองนายกเทศมนตรี
ทน.	ไม่เกิน		4		คน
ทม.		ไม่เกิน		3		คน
ทต.		ไม่เกิน		2		คน

   ที่ปรึกษานายก/เลขานุการนายกฯ
ทน.	ไม่เกิน		5		คน
ทม.	ไม่เกิน		3		คน

											ทต.	ไม่เกิน		2		คน	

ปลัดเมืองพัทยา

   * รองปลัดเทศบาล
   * สำานักงานปลัดเทศบาล
   * ส่วนราชการอื่นตามที่นายก
     ประกาศกำาหนดโดยความ 

     เห็นชอบของ มท.
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องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรง

ของประชาชน
จำานวน  24 – 48  คน  

(ตามจำานวนราษฎร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชน

	ประธานสภา								1	คน
	รองประธานสภา				2	คน

	คณะกรรมการสามัญ

 นายก	อบจ.	แต่งตั้งบุคคล
รองนายก	อบจ.	2	–	4	คน

เลขานุการนายก
ที่ปรึกษานายก

จำานวนรวมกันไม่เกิน	5	คน

ปลัด อบจ.

      * รองปลัด อบจ.
      * หน่วยตรวจสอบภายใน
      * สำานักงานปลัด
      * สำานัก/กอง ต่างๆ 
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โครงสร้�งองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล

สภาองค์การบริหารส่วนตำาบล
สมาชิกสภามาจากการเลือกตั้ง

โดยตรงของประชาชน
เขตเลือกตั้ง	(หมู่ละ)	2		คน

นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชน

ประธานสภา					1		คน
รองประธาน					1		คน
เลขานุการสภา		1		คน

นายก	อบต.	แต่งตั้งบุคคล
				1.	รองนายก		2	คน

2.	เลขานุการนายก	1	คน

พนักงานส่วนตำาบล

ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำาบล

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล

พนักงานส่วนต่างๆ

ตาม พ.ร.บ.สภาตำาบลและองค์การบริหารส่วนตำาบล  พ.ศ.2537



สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

16

โครงสร้�งกรุงเทพมห�นคร 

คณะที่ปรึกษา 
ผว.กทม.

สำานัก

สมาชิกสภา
-	เขตละ	1	คน	(เพิ่ม	1	คนทุก	1.5	แสน) 
-	(เศษ	1	แสนถ้าเกิน	7.5	หมื่น	เพ่ิม	1	คน)
-	วาระ	4	ปี	(ม.15) 

ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร

สภา 
กรุงเทพมหานคร

ปลัดกรุงเทพมหานคร

สำานักงานเขต สภาเขต
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         ในการที่เราจะเข้าใจในความเป็นประชาธิปไตยของประเทศใด
ประเทศหนึ่งหรือสังคมใดสังคมหนึ่งมิใช่เพียงเพราะการศึกษาสถาบัน
ทางการเมืองหรือพฤติกรรมทางการเมืองของประเทศหรือสังคมน้ันๆ	
เท่านั้น	 เพราะการสร้างประชาธิปไตยต้องคำานึงถึงปัจจัยด้านวัฒนธรรม 
ทางการเมืองซึ่งมีส่วนสำาคัญที่จะทำาให้ประชาธิปไตยในประเทศนั้นประสบ
ความสำาเร็จหรือล้มเหลว		วัฒนธรรมทางการเมืองจึงหมายถึงแบบแผนของ
ทัศนคติและความเชื่อของบุคคล	 ที่มีต่อระบบการเมืองของกลุ่มสมาชิกของ
ระบบการเมืองหนึ่ง	 โดยวัฒนธรรมทางการเมืองในแต่ละชุมชนก็จะมีความ
เป็นตัวของตัวเองซึ่งถูกกำาหนดขึ้นหรือได้รับอิทธิพลจากสภาวะแวดล้อม	
เช่น	ประวัติศาสตร์	ขนบธรรมเนียมประเพณี	ศาสนา	โดยผ่านกระบวนการ
ขัดเกลาทางการเมือง	 (political	 socialization)	 โดยสถาบันต่าง	 ๆ	 เช่น	
ครอบครัว	 เพื่อน	 โรงเรียน	 กลุ่มสังคมและสื่อมวลชน	 เพื่อที่จะถ่ายทอด
วัฒนธรรมทางการเมืองจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งอย่างต่อเนื่อง	และมีลักษณะ
ที่เปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมต่าง	ๆ	อยู่เสมอ
 แกเบรียล	 อัลมอนด์	 (Gabriel	 Abraham	 Almond)	 กล่าวว่า 
การเมืองโดยรวมน้ัน	สามารถจะพัฒนาได้หากสมาชิกในสังคมมี	“สำานึกพลเมือง 
(civic	virtue)”	หรือ	“วัฒนธรรมพลเมือง	(civic	culture)”	ในการเข้าร่วม 
ทางการเมืองอย่างแข็งขัน	แต่หากสมาชิกในสังคมการเมืองไม่สนใจการเมือง 
รับรู้แต่ไม่เข้าร่วมทางการเมือง	การเมืองน้ันก็จะด้อยพัฒนา		อัลมอนด์กำาหนด
วัฒนธรรมทางการเมืองไว้	3	รูปแบบ	ดังนี้

วัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture)
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       			1.	วัฒนธรรมทางการเมืองช่วยสร้างความชอบธรรม	(legitimi-
zation)	ให้กับระบอบการปกครอง	เพราะวัฒนธรรมทางการเมืองทำาให้
ประชาชนยอมรับระบอบการปกครองนั้น	ๆ	เช่น	วัฒนธรรมทางการเมือง
แบบไพร่ฟ้า 
ก็จะยอมรับระบอบเผด็จการ	หลาย	ๆ	ประเทศตระหนักถึงความสำาคัญ
ของการปลูกฝังวัฒนธรรมทางการเมือง	จึงได้มีการผลิตซ้ำาวัฒนธรรมทางการ
เมืองที่สนับสนุนระบอบการปกครองอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ	เช่น	จีนหลังการ
ปฏิวัต	ิค.ศ.1949	ก็สร้างวัฒนธรรมทางการเมืองให้เหมาะกับระบอบการ
ปกครองแบบคอมมิวนิสต์	หรือกรณีของจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	อดีต
นายกรัฐมนตรีก็ปลูกฝังวัฒนธรรมทางการเมืองในเรื่อง	“เชื่อผู้นำา	ชาติพ้น
ภัย”	เป็นต้น
        2. วัฒนธรรมทางการเมืองช่วยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ทางการเมืองตัวอย่าง	 เช่น	 กรณีอาหรับสปริง	 ส่วนของไทยก็คือกรณี 
การเปล่ียนแปลงการปกครอง	 2475	 ที่คณะราษฎรเป็นผู้นำาในการเปลี่ยนแปลง 
ล้วนแล้วแต่เป็นผู ้ได้รับการศึกษาจากต่างประเทศ	 โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง
คือยุโรปและส่วนใหญ่จากฝรั่งเศส	 จึงได้รับวัฒนธรรมทางการเมืองที่เน้น
สิทธิเสรีภาพของประชาชนและนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในที่สุด

ความสำาคัญของวัฒนธรรมทางการเมือง
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           ในอดีตที่ผ่านมา	คนไทยเรามีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า 
มากกว่าแบบมีส่วนร่วม	 จึงทำาให้เกิดผลคือการเมืองไทยถูกครอบงำา 
ด้วยข้าราชการติดต่อกันมา	แต่จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในช่วงหลัง
ปี	2500	เป็นต้นมา	ทำาให้เกิดคนกลุ่มใหม่ในสังคมไทย	ซึ่งคนกลุ่มใหม่นี้เป็น 
ผู้ไดรั้บการศึกษาในแบบตะวันตก	 เป็นกลุ่มคนที่เติบโตมากับระบบเศรษฐกิจ 
แบบทุนนิยม	 มีความมั่นใจในตัวเอง	 การติดต่อกับชาติที่เป็นประชาธิปไตย 
อีกทั้งอิทธิพลจากสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ที่ทำาให้ได้รับรู้รับทราบ 
ถึงความเป็นไปในโลก	 ส่งผลทำาให้ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมือง
มากขึ้น	 ประกอบกับการเปลี่ยนของชุมชนชนบทไทยได้มีการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมาก	 อาชีพชาวนาถูกแปรสภาพไปเป็นผู้รับจ้างทำานาหรือเป็น 
ผู้ประกอบการรายย่อยที่ทำานาผ่านโทรศัพท์มือถือ	 วัฒนธรรมทางการเมือง
ของชนบทได้เปล่ียนแปลงไปตามการขยายตัวของเมืองใหญ่	 การติดต่อส่ือสาร	
การเข้ามาทำางานในเมืองของคนจากชนบทและกลับไปรับใช้สังคมบ้านเกิด	ทำาให้
วัฒนธรรมทางการเมืองในชนบทเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น	 มีการสำานึกใน
การปกครองท้องถิ่นท่ีเช่ือว่าไม่มีใครรู้ปัญหาของท้องถิ่นดีกว่าคนท้องถิ่นเอง	 
จึงมีการรณรงค์ให้มีการกระจายอำานาจกันอย่างแพร่หลายไปทั่วประเทศ	
 อาจกล่าวได้ว่า	 ปัจจุบันวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยกำาลังเคล่ือน 
จากวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า	 ไปสู่วัฒนธรรมทางการเมือง 
แบบมีส่วนร่วม	แน่นอนว่า	ในช่วงระยะของการเปลี่ยนผ่านจากวัฒนธรรม
ทางการเมืองหนึ่งไป	 สู ่อีกวัฒนธรรมทางการเมืองหนึ่ง	 ย่อมเผชิญกับ 
แรงเสียดทานของกลุ่มวัฒนธรรมทางการเมืองเดิม	 จนอาจมีการสะดุด 
ในบางครั้ง	 แต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเดินหน้าไปสู่ความเป็น
ประชาธิปไตยตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ดี

วัฒนธรรมทางการเมืองของไทย



ส�ระน่�รู้เกี่ยวกับก�รเลือกตั้งท้องถิ่น 

20

         ในสังคมการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย	นั้น	การเข้าไป
มีส่วนร่วมทางการเมือง	 (Political	 Participation)	 เป็นสิ่งที่มีความสำาคัญ
อย่างมาก	 ยิ่งประชาชนตื่นรู้และมีความต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง 
มากขึ้นเท่าใด	 ความเข้มแข็ง	 ความยั่งยืนของระบอบประชาธิปไตยก็ยิ่งจะมี 
มากขึ้นเท่านั้น	 แต่การเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองแต่เพียงอย่างเดียว
คงไม่เพียงพอที่จะทำาให้หลักการพ้ืนฐานการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ฝังรากลึกลงไปในจิตใจได้	 แต่การรู้เท่าทันการเมือง	 (Political	 Literacy)	
หรือการรู้เท่าทันประชาธิปไตย	 (Democratic	 Literacy)	 จึงเป็นสิ่งที่ 
มีความสำาคัญมาก	ข้อเท็จจริงที่ผ่านมาประชาชนโดยทั่วไปมักจะคิดว่า	บทบาท
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของตนจะมีเฉพาะห้วงระยะเวลาของการเลือกตั้ง 
เช่น	 การไปร่วมประชาสัมพันธ์รณรงค์เลือกตั้ง	 การติดตามนโนยาบาย
ของพรรคการเมือง		การไปออกเสียงใช้สิทธิเลือกตั้ง	ฯลฯ	แต่เมื่อเสร็จสิ้น 
จากการเลือกตั้งแล้วกลับเพิกเฉยหรือเข้าใจว่าหมดภาระหน้าที่การเป็น
พลเมืองที่ดีแล้ว	 เป็นหน้าที่ของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองไปดำาเนินการ 
ตามนโยบายที่พรรคการเมืองกำาหนดไว้ในช่วงการหาเสียงการเลือกตั้ง 
หรือมีกลไกทางการเมืองที่จะทำาหน้าที่รับช่วงต่อทางการบริหารหรือ 
ในรัฐสภา	เพราะโดยข้อเท็จจริงแล้ว	หลังการเลือกตั้งยังเป็นหน้าที่สำาคัญของ
ประชาชนหรือแม้แต่สมาชิกพรรคการเมือง	 ต้องมีบทบาทในการรวบรวม 
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนหรือเขตเลือกต้ัง 
ให้พรรคการเมืองในการนำาไปอภิปรายหรือตั้งกระทู้สอบถามฝ่ายบริหาร 
ในสภาหรือการติดตามการทำางานของผู้แทนที่ประชาชนลงคะแนนเลือกตั้ง
เข้าไป	แต่บทบาทดังกล่าวจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อประชาชนมีจิตสำานึก

การรู้เท่าทันการเมือง (Political Literacy)
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ประชาธิปไตยและการเอาใจใส่การติดตามความก้าวหน้าในนโยบาย 
ที่พรรคการเมืองนำาเสนอในช่วงการหาเสียง
 ในขณะเดียวกัน	 พรรคการเมือง/นักการเมืองเองก็ต้องเปิดโอกาส
หรือสร้างช่องทางการส่ือสารกับประชาชนด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนได้
ติดตามสอดส่องดูแลการทำางานของตน	 รวมถึงการรายงานความก้าวหน้า 
ในนโยบายของพรรคการเมืองท่ีให้ไว้กับประชาชน	หากเกิดปัญหาและอุปสรรค
ในการดำาเนินนโยบายพรรคการเมืองก็ต้องย้อนกลับมารับฟังความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะของประชาชน	 เป็นการให้ความสำาคัญกับประชาชน  
เป็นการให้การศึกษาทางการเมืองและสร้างความรับผิดชอบทางการเมือง
แก่ประชาชนเพื่อให้รู้เท่าทันทางการเมือง	(Political	Literacy)	จึงจะทำาให้
ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม	
อันเป็นแนวทางของรัฐธรรมนูญที่มีเจตนารมณ์ในการให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการเมืองในฐานะเจ้าของอำานาจอธิปไตยที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยตรงอีกด้วย








