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ความรูเกี่ยวกับโครงสราง อํานาจหนาที่ และภารกิจของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นและกระทรวงมหาดไทย
ประวัติความเปนมากรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เปนสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหมใน สังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทภารกิจสําคัญใน
การสงเสริมสนับสนุนองคกร ปกครองสวนทองถิ่น โดยการพัฒนาและใหคําปรึกษา แนะนํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การบริหารงานบุคคล
การเงินการคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความเขมแข็ง
และมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ ทั้งนี้ อํานาจหนาที่และโครงสรางสวนราชการ ของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนไปตามกฏกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นกระทรวง มหาดไทย พ.ศ. 2545 ซึ่งกําหนดไวดังนี้

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

อํานาจหนาที่
ดําเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สงเสริมและสนับสนุนในการจัดทํา ประสานและบูรณาการแผนพัฒนาทองถิ่นและวางระบบ
ในการติดตามและประเมิน ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น
ดําเนินการจัดทํา แกไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา และกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาที่ของ
องคการปกครองสวนทองถิ่น
กําหนดแนวทางและจัดทํามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคกร ปกครอง
สวนทองถิ่น ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการบริการงานบุคคลสวนทองถิ่น
สงเสริม สนับสนุน และประสานการดําเนินงานดานการเงิน การคลัง การงบประมาณ การ
พัสดุการจัดเก็บรายได และการประกอบกิจการพาณิชยขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รวมทั้งวางระบบตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี และ การพัสดุขององคการ
ปกครองสวนทองถิ่น
สงเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
กําหนดแนวทาง วางระบบ และสรางตัวชีว้ ัดเพือ่ เปนมาตรฐานการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนกํากับดูแลใหเปนไปตามมาตรฐาน
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8. สงเสริมภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
9. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริการขององคการปกครองสวนทองถิ่น
10. พัฒนาบุคลากรขององคการปกครองสวนทองถิน่ และของกรม
11. ปฏิบัติการอืน่ ใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ตอมาในป พ.ศ.2551 ไดมีการประกาศใชกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551 โดยกําหนดใหมีราชการบริหารสวน
ภูมิภาค และจัดตั้งสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดขึ้นในกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น เพื่อทําหนาที่ประสานงานและปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของกรม ใน
ราชการสวนภูมิภาค เพื่อใหการดําเนินการกํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฎิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางคลองตัว
และมีประสิทธิภาพ และจัดตั้งกลุม
ตรวจสอบภายในและกลุ ม พั ฒ นาระบบบริ ห ารขึ้ น ในกรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทย เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานภายในสวนราชการ สนับสนุน
การปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และพัฒนาการบริหารของสวนราชการ
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุมคา
วิสัยทัศน (Vision)
วิสัยทัศนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (Vision)
“เปนองคกรหลักในการสงเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติ งาน
ตามอํานาจหนาที่ภายใตหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชนสุขของประชาชน”
“To be the main organization responsible for enhancing the efficiency of local
administrative organizations in performing their duties in accordance with the good
governance principle for the benefit of the people.”
คานิยม (Value)
“ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุงเนนบริการใหคําปรึกษา พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง”
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1.
2.
3.
4.

5.

•

•

•

•

•

พันธกิจกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (Mission)
พัฒนากรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี ความทันสมัย มี
ขีดสมรรถนะสูง และพัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ
นํานวัตกรรมมาใชและพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการ ของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ใหคําแนะนําปรึกษา (Consult) ประสานและสนับสนุน (Facilitate) การบริหารจัดการและ
การใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิ บาล
พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และ นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)
ปจจุบันกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดปฏิบัติภารกิจตามประเด็นยุทธศาสตร 5 ประเด็น
ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : ยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมี
สมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหตอบสนองความตองการของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหมีอิสระและพึ่งพาตนเองได
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการพัฒนาประเทศ
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ความรูดานวิชาการเมือง การปกครองและการบริหารราชการ
ความรูการเมืองการปกครอง
การเมือง (Politics) หมายถึง เรื่องเกี่ยวกับการแขงขันเพื่อแสวงหาอํานาจ หรือ
เรื่องเกี่ยวกับการแสวงหาอํานาจ ซึง่ สงผลกระทบตอสังคมทัง้ สังคมหรือสวนใหญของสังคม
การปกครอง (Government) หมายถึง เรื่องเกี่ยวกับการบริหารวางระเบียบ
กฎเกณฑสําหรับสังคม เพื่อใหสังคมมีความสงบสุข หรือเพื่อใหเกิดการบําบัดทุกขบํารุงสุข
การเมืองและการปกครอง มีความหมายในทางรัฐศาสตรดังนี้ “การเมือง” คือ
กิจกรรมทางสังคมที่มีจดุ มุงหมายเพื่อเขาไปกําหนดทิศทางการปกครองหรือทิศทางการ
ทํางานของรัฐ สวน “การปกครอง” คือ การใชอํานาจของรัฐที่กระทําตอสังคมหรือการใช
อํานาจรัฐเหนือสังคม หรือเปนการใชอํานาจรัฐเพื่อจัดระเบียบและควบคุมสังคม
การเมืองและการปกครองจะมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกัน เพราะการปกครอง
จําเปนจะตองอาศัยอํานาจ คือการเมืองจึงจะสามารถดําเนินการไดสําเร็จ ดังนั้นการศึกษา
เรื่องการเมืองการปกครองจึงหมายถึง
การศึกษาเกี่ยวกับองคกรทีใ่ ชอํานาจและระเบียบ
กฎเกณฑการบริหาร
อํานาจอธิปไตย (Sovereignty) หมายถึง อํานาจเด็ดขาดและเต็มที่ที่จะบัญญัติ
บังคับ และตัดสินกฎหมายสําหรับประชาชนภายในอาณาเขตของรัฐ เปนอํานาจสูงสุดในการ
ปกครองประเทศ ประเทศที่เปนเอกราชจะตองมีอธิปไตยเปนของตนเอง คือ สามารถที่จะ
ดําเนินกิจการภายในหรือภายนอกประเทศไดโดยอิสระไมถูกบังคับควบคุม หรือแทรกแซง
โดยประเทศอื่น
อํานาจอธิปไตยมี 3 ประการ คือ
1.อํานาจนิตบิ ัญญัติ คือ อํานาจในการออกกฎหมาย
2.อํานาจบริหาร คือ อํานาจในการนํากฎหมายไปบังคับใช
3.อํานาจตุลาการ คือ อํานาจในการตัดสินคดีตามกฎหมาย
รูปแบบการปกครอง
เพลโต Plato) และอริสโตเติล (Aristotle) ปรมาจารยทางทฤษฎีการเมือง
ชาวกรีก ไดแบงรูปแบบการปกครองโดยพิจารณาจากจํานวนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยได
ดังนี้
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1.การปกครองโดยคน ๆ เดียว หรือ “เผด็จการ” หมายถึง ระบบการ
ปกครองที่คนๆ เดียวมีอํานาจอธิปไตยหรืออํานาจสูงสุดเหนือบุคคลทั้งหลายโดยเด็ดขาด
ซึ่งประชาชนไมสามารถควบคุมและถอดถอนผูปกครองได โดยในระยะแรกมักมีรูปการ
ปกครองเปนแบบราชาธิปไตย (Monarchy) ที่มีจุดมุงหมายเพื่อประชาชน แตตอมามักจะ
แปรเปลี่ยนเปน ทุชนาธิปไตย หรือ ทรราช (Tyranny) ที่มีจุดมุงหมายเพื่อผูปกครอง
2.การปกครองโดยคณะบุคคล
หรือ “เผด็จการโดยคณะบุคคล”
หมายถึง ระบบการปกครองที่บุคคลคณะหนึ่งสามารถวางหรือกําหนดกฎเกณฑการบริหาร
ประเทศไดตามที่กลุมของตนปรารถนา ซึ่งหากมีจุดมุงหมายเพื่อบําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับ
ราษฎรก็จะเปนรูปการปกครองแแบอภิชนาธิปไตย (Aristocracy) แตหากมีจุดมุงหมายเพื่อ
ประโยชนสุขของพรรคพวกก็จะเปนรูปการปกครองแบบคณาธิปไตย (Oligrachy)
3.การปกครองโดยคนทั้งหมดหรือเสียงสวนใหญ หมายถึง ระบบการ
ปกครองที่ ป ระชาชนเป น เจ า ของอํ า นาจอธิ ป ไตย ได แ ก รู ป แบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย (Democracy)
ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อประชาชนแตหากมีจุดมุงหมายเพื่อ
ผูปกครอง รูปแบบการปกครองก็จะแปรเปลี่ยนเปนการปกครองโดยฝูงชน (Mob–rule) ซึ่งมี
สภาพใกลเคียงกับอนาอธิปไตย (Anarchy) คือ สภาพแหงการไมมีรัฐบาลหรือไมมีกฎหมาย
และสังคมมีแตความระส่ําระสาย ไมมีความสงบสุข
ลักษณะการใชอํานาจ
โดยทัว่ ไปอาจแบงลักษณะการใชอํานาจออกเปน 3 ระดับ คือ
1.เบ็ดเสร็จหรือควบคุมถวนทั่ว (Totalitarianism) คือ การที่รัฐบาลหรือ
ผูปกครองใชอํานาจควบคุมประชาชนอยางเครงครัดในทุกดาน ทั้งเสรีภาพทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม เชน รัฐบาลฟาสซิสตและคอมมิวนิสต
2.อํานาจนิยม (Authoritarianism) คือ การที่รัฐบาลใหเสรีภาพแกประชาชน
พอสมควรโดยเฉพาะเสรีภาพทางดานเศรษฐกิจและสังคม แตจะไมยอมใหเสรีภาพทางการ
เมือง เชน รัฐบาลทหารของไทยในอดีต เปนตน
3. อิสระนิยมหรือเสรีนิยม (Liberalism) คือ การที่รัฐบาลพยายามใชอํานาจ
ในการปกครองนอยที่สุด ปลอยใหประชาชนมีเสรีภาพอยางกวางขวาง โดยรัฐบาลจะเขา
ควบคุ ม หรื อ รั ก ษากฎเกณฑ เ ฉพาะส ว นที่ จํ า เป น เท า นั้ น เช น รั ฐ บาลของประเทศเสรี
ประชาธิปไตยตาง ๆ
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นอกจากนี้ แ ล ว ยั ง มี ลั ก ษณะการใช อํ า นาจแบบอื่ น ๆ อี ก เช น รั ฐ บาล
สมบูรณาญาสิทธิราชยจะมีลักษณะการใชอํานาจแบบนายปกครองบาวหรือเจาปกครองขา,
รัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชยในสมัยสุโขทัยมีลักษณะการใชอํานาจแบบบิดาปกครองบุตร
เปนตน
ลัทธิหรืออุดมการณ
ลัทธิหรืออุดมการณ หมายถึง ความเชื่อถือหรือจุดมุงหมายในการ
ปกครอง
ลัทธิสําคัญ ๆ ที่เปนเปาหมายหรืออุดมการณในการปกครอง มีดังนี้
1.ลัทธิฟาสซิสตและคอมมิวนิสต มักบันดาลใหรูปการปกครองเปนแบบ
เผด็จการโดยคณะบุคคล และมีลักษณะการใชอํานาจเปนแบบเบ็ดเสร็จ
ลัทธิคอมมิวนิสต เปนลัทธิที่เคยทําใหเกิดสงครามประชาชนในประเทศไทย
ในชวงระหวางป พ.ศ. 2507–2526 โดยพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย ไดจัดตั้งกอง
กําลังติดอาวุธขึ้น และเรียกตัวเองวากองทัพปลดแอกประชาชนแหงประเทศไทย ทําการ
ตอสูกับฝายรัฐบาล
2.ลิทธิสังคมนิยม เปนลัทธิทางเศรษฐกิจที่รัฐเขาควบคุมเศรษฐกิจหลักของ
ประเทศ โดยรูปการปกครองอาจจะเปนประชาธิปไตยหรือเผด็จการก็ได
3.ลัทธิเสรีนิยม จะมีรูปการปกครองเปนแบบประชาธิปไตย และมีลักษณะ
การใชอํานาจแบบอิสระนิยม
4.ลัทธิเทวสิทธิ์ เปนลัทธิที่เปนรากฐานการปกครองของไทยในอดีตกอนการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ซึ่งความเชื่อในลัทธินี้เปนผลใหประชาชนยอมอยู
ภายใตอํานาจเด็ดขาดของกษัตริยยอมรับวากษัตริยเปนเสมือนสมมุติเทพ ไดรับมอบอํานาจ
มาจากสวรรค ประชาชนไมมีสิทธิตอตานหรือโตแยงตองยอมรับความเปน “ไพรฟาขา
แผนดิน” ชีวิตความเปนอยูของประชาชนขึ้นอยูกับการกําหนดของผูปกครอง
5.ลัทธิชาตินิยม ซึ่งเนนในเรื่องความมั่นคงของชาติ เปนอุดมการณหรือเปน
ลัทธิที่ครอบงําบรรยากาศการเมืองไทยในระยะแรก ๆ หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ. 2475 โดยจะเห็นไดจากการปฎิวัติรัฐประหารที่เกิดขึ้นแตละครั้งมักจะอางสาเหตุ
ประการหนึ่งวา มีภัยคุกคามความสงบเรียบรอยของบานเมืองหรือมีภัยคุกคามความมั่นคง
ของชาติ สงผลใหรูปการปกครองเปนแบบเผด็จการ และมีลักษณะการใชอํานาจเปนแบบ
อํานาจนิยม
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อุดมการณประชาธิปไตย
อุดมการณประชาธิปไตยจะเนนในเรือ่ งสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคควบคูกนั
ไป
สิทธิเสรีภาพ
สิทธิ หมายถึง อํานาจอันชอบธรรมหรือความสามารถที่จะกระทําการใด ๆ ได
โดยชอบธรรม โดยอํานาจอื่นแมกระทั่งอํานาจของรัฐจะกาวกายในสิทธิของบุคคลไมได
เสรีภาพ หมายถึง ความมีอิสระในการกระทําการใด ๆ ไดตามปรารถนา แตมี
ขอบเขตจํากัดวา การกระทํานั้น ๆ จะตองไมละเมิดกฎหมายหรือไมละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
สิทธิและเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยจําแนกไดดังนี้
1.เสรีภาพในการพูด การพิมพ และการโฆษณา โดยรัฐประชาธิปไตยจะ
อนุญาตใหมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แตตองไมหยาบคายลามก หมิ่นประมาท หรือ
ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนี้มีคาสูงมาก เพราะเชื่อวา หากยอมใหทุกฝาย
ไดแสดงความคิดเห็นอยางเสรีแลว การขัดแยงกันอยางรุนแรงจะไมเกิดขึ้น
2.เสรีภาพในการนับถือศาสนา คนทุกคนยอมมีสิทธิโดยสมบูรณที่จะเลือกนับ
ถือหรือศรัทธาในศาสนาใดศาสนาหนึ่ง แตบุคคลก็ไมสามารถที่จะปฏิเสธกฎหมายของรัฐซึ่ง
ขัดแยงกับหลักการทางศาสนาของเขา
แต ในบางประเทศที่เคารพเสรีภ าพสูงมาก เชน สหรั ฐอเมริก า การหลีกเลี่ ยง
กฎหมายของประเทศเพราะขัดกับหลักการทางศาสนา ไดรับการยอมรับวาเปนการกระทําที่
ไมผิดกฎหมาย จึงไมตองรับโทษแตประการใด
3.เสรีภาพในการสมาคมหรือรวมกลุม โดยตองอยูภายใตกฎเกณฑแหง
กฎหมาย และไมเปนอันตรายหรือไมเปนอุปสรรคตอผลประโยชนของสังคมโดยสวนรวม
ตราบเทาที่การกระทํานั้นเปนไปอยางสันติและไมเกินเลยขอบเขตแหงกฎหมาย
4.สิทธิในทรัพยสิน
คนทุกคนมีสิทธิที่จะมีทรัพยสมบัติเปนของตนเอง รัฐ
จะตองทําหนาที่ปองกันภัยอันอาจจะเกิดตอทรัพยสินของประชาชนภายในรัฐ
5.สิทธิที่จะไดรับการคุมครองตามกฎหมาย บุคคลจะตองไมถูกลงโทษถึงแก
ชี วิ ต เสี ย อิ ส รภาพ หรื อ เสี ย ทรั พ ย สิ น โดยปราศจากการพิ จ ารณาตามกระบวนการแห ง
กฎหมาย
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6.สิทธิสวนบุคคล สิทธิมูลฐานที่ถือเปนสิทธิสวนบุคคล เชน เสรีภาพในรางกาย
การเลือกประกอบอาชีพ การสมรส การหยาราง ฯลฯ โดยบุคคลทุกคนยอมมีเสรีภาพตราบ
เทาที่ไมขัดตอกฎหมาย
ความเสมอภาค
ความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตยจําแนกออกได 5 ประการ คือ
1.ความเสมอภาคทางการเมือง ไดแก การที่บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะเขารวมใน
กิจกรรม การเมืองเทา ๆ กัน เชน การออกเสียงเลือกตั้งเมื่ออายุถึงเกณฑ เสียงของแตละคน
นับคาเทากัน เปนตน
2.ความเสมอภาคตอการปฏิบัติของกฎหมาย หมายถึง บุคคลจะไดรับการ
คุมครองจากกฎหมายโดยเทาเทียมกัน การกระทําความผิด การลงโทษ และการไดรับเหตุ
อันควรปราณีจะตองใชกฎหมายเดียวกัน
3.ความเสมอภาคในโอกาส คนทุกคนจะตองไดรับโอกาสที่จะใชความสามารถ
ของเขาในการศึกษา การประกอบธุรกิจการงาน และการแสวงหาความเจริญกาวหนาหรือ
เลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมโดยทัดเทียมกัน
4.ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ มิไดหมายถึงการที่คนทุกคนจะตองมีรายได
เทาเทียมกันแตหมายถึงสภาพความใกลเคียงกันในฐานะทางเศรษฐกิจ โดยจะตอง
1) มีการกระจายรายไดที่เปนธรรม เพื่อมิใหเกิดชองวางระหวางชน
ชั้นมากนัก เชน การเก็บภาษีในอัตรากาวหนา เปนตน
2) บุ ค คลควรมี ค วามมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ พอสมควร คื อ มี ร ายได
เพียงพอในการดํารงชีพ เชน การกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา การใหสิทธิคนยากจนรับการ
รักษาพยาบาลฟรี หรือนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค และสวัสดิการตาง ๆ เปนตน
5. ความเสมอภาคทางสังคม คนทุกคนจะตองไดรับการเคารพวา ความ
เปนคนนั้นมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน ในฐานะของความเปนมนุษยเหมือนกัน
การปกครองแบบประชาธิปไตย
ระบอบประชาธิปไตย (Democracy) หมายถึง ระบบการปกครองที่ประชาชน
เป นใหญ ดัง นั้น การปกครองที่เ ปน ประชาธิ ป ไตย คือ รู ป การปกครองที่ยึ ดถื อ อํ า นาจ
อธิปไตยเปนของปวงชน
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ประเทศที่เปนประชาธิปไตยนั้นจําเปนตองมีรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญเปน
กฎหมายหลักหรือเปนกติกาที่กําหนดแนวทางสําหรับการที่รัฐจะใชอํานาจปกครองประชาชน
แตรัฐธรรมนูญก็ไมใชเครื่องหมายแสดงความเปนประชาธิปไตย เพราะประเทศที่ปกครอง
ด ว ยระบอบเผด็ จ การก็ มี รั ฐ ธรรมนู ญ เช น เดี ย วกั น การที่ จ ะพิ จ ารณาว า ประเทศใดเป น
ประชาธิปไตยหรือไม จึงตองดูวารัฐธรรมนูญของประเทศนั้นใหประชาชนเปนเจาของอํานาจ
อธิปไตยหรือไม
ลั ก ษณะสํ า คั ญ ของการปกครองแบบประชาธิ ป ไตยสามารถพิ จ ารณาได จ าก
รัฐบาล การเลือกตั้งและการปกครองโดยเสียงขางมาก
รัฐบาล
ลั ก ษณะของรั ฐ บาลที่ เ ป น ประชาธิ ป ไตย คื อ “รั ฐ บาลของประชาชน โดย
ประชาชน และเพื่อประชาชน” ซึ่งเปนวาทะของอับราฮัม ลินคอลน (Abraham Lincoln) อดีต
ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ
การที่รัฐบาลใดจะไดรับการยอมรับวาเปนประชาธิปไตยนั้นจะตองมีลักษณะครบ
ทั้ง 3 ประการ คือ
รัฐบาลของประชาชน หมายถึง รัฐบาลตองมาจากการเลือกตั้งของประชาชน
และประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงผูปกครองไดดวยการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
รัฐบาลโดยประชาชน หมายถึง ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะเปนผูปกครองได
ถาหากไดรับเสียงสนับสนุนจากประชาชนสวนใหญของประเทศ
รัฐบาลเพื่อประชาชน หมายถึง รัฐบาลจะตองมีจุดประสงคเพื่อความผาสุขของ
ประชาชน และจะตองมีการกําหนดวาระในการดํารงตําแหนง เชน ทุก 4 ป หรือทุก 6 ป เปน
ตน
การเลือกตั้ง
ประเทศประชาธิปไตยจําเปนตองมีการเลือกตั้ง เพื่อเปดโอกาสใหบุคคลสามารถ
เสนอตัวเขารับใชสวนรวมโดยการสมัครรับเลือกตั้ง และเปดโอกาสใหพลเมืองใชสิทธิใน
การที่จะเลือกบุคคลที่ตนตองการใหเปนผูปกครอง หรือเปนผูใชสิทธิเปนปากเปนเสียงแทน
ตนในสภา
ในระบอบประชาธิปไตย การมีสิทธิเลือกตั้งเพียงอยางเดียวยังไมเปนการเพียงพอ
ตองมีหลักประกันในการใชสิทธินั้นดวยวา สามารถใชไดอยางเสรีเต็มที่ และมีโอกาสเลือกสรร
ตัวบุคคลจริง ๆ คือ ตองมีการลงคะแนนแบบลับ (Secret Ballot)
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การปกครองโดยเสียงขางมาก
การปกครองโดยเสียงขางมาก หมายถึง บุคคลที่ประกอบกันขึ้นเปนรัฐบาลนั้น
แตถาหากไมไดรับเลือกตั้งจากราษฎรโดยตรงแลว ก็ตองเปนคณะบุคคลที่ไดรับการยอมรับ
จากเสียงขางมากของผูแทนที่ไดรับเลือกตั้งเขามา โดยการออกกฎหมาย การวินิจฉัยปญหา
หรือการตัดสินใจในนโยบายตาง ๆ ตองเปนไปตามความเห็นชอบของเสียงขางมากของ
ผูแทนในสภา
ในระบอบประชาธิปไตยมิไดหมายความเพียงการยึดหลักเสียงขางมากเทานั้น
โดยตองมีหลักประกันสําหรับเสียงขางนอยดวย นั่นคือ สิทธิขั้นพื้นฐานของเสียงขางนอย
จะตองไดรับการเคารพ เสียงขางมากจะละเมิดหรือกาวกายสิทธิของเสียงขางนอยไมได การ
ละเมิดสิทธิของเสียงขางนอยจึงเปนการใช “กฎหมู”
นอกจากนี้ความเห็นหรือทัศนะของเสียงขางนอยจะตองไดรับการรับฟง เพราะใน
ระบอบประชาธิปไตยนั้นตองเปดโอกาสใหทุกฝายหรือผูที่มีความคิดเห็นแตกตางไดเผยแพร
ทัศนะหรือแนวความคิดของเขา
ทัศนะหรือความคิดเห็นที่ปราชัยตอเสียงขางมากหรือตกเปนเสียงขางนอยนั้น
ไมไดหมายความวาจะตองสูญหายไปโดยสิ้นเชิง แตอาจกลับมาเปนทัศนะที่ไดรับการยอมรับ
หรือเปนเสียงขางมากในโอกาสตอไปได
วิถีชีวิตประชาธิปไตย
ลักษณะของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย อาจจําแนกไดดังนี้
1.เคารพเหตุผลมากกวาบุคคล โดยไมศรัทธาบุคคลใดถึงขั้นปูชนียบุคคล (แตก็
ตองกตัญูตอญาติผูใหญและผูมีพระคุณ) จะตองไมเครงครัดเรื่องระบบอาวุโส (แตก็ตองให
ความเคารพผูอาวุโส)
ประชาธิปไตยจะดําเนินไปไดดวยดีก็ตอเมื่อมีการรับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย
เพื่ อ ค น หาเหตุ ผ ลและความถู ก ต อ งที่ แ ท จ ริ ง เพราะเหตุ ผ ลเท า นั้ น ที่ จ ะจรรโลงให
ประชาธิปไตยดําเนินไปได และประชาธิปไตยเชื่อวามนุษยเปนสัตวที่มีเหตุผล
2.รูจักการประนีประนอม ตองรูจ ักยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น ไมยึดมั่นหรือ
ดึงดันแตความคิดเห็นของตนเองโดยไมยอมผอนปรนแกไข และตองยอมเปลี่ยนแปลงแกไข
ความคิดเห็นของตนเองเมื่อมีผูอื่นมีความคิดเห็นที่ดีกวา
ปรัชญาประชาธิปไตยโดยพื้นฐานไมปรารถนาใหมีการใชกําลังและการลมลาง
ดวยวิธีการรุนแรง เพราะถามีการใชกําลังและความรุนแรงแลว ก็แสดงใหเห็นวามนุษยไมมี
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สภาพแวดลอม และสภาพการณปจจุบัน
สูประชาคมอาเซียน : บริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางไรใหยั่งยืน
ในป 2558 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในภูมิภาค คือ การเปดประชาคมอาเซียน
(ASEAN
Community)
ซึ่งจะเปนทั้งปจจัยเสี่ยงและความทาทายของการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของภูมิภาค
ทั้งนี้ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ประกอบไปดวย 3 เสาหลัก ไดแก
1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security
Community- ASC) มีเปาหมายเพื่อใหประเทศในภูมิภาคอยูรวมกันอยางสันติสุข มีความ
ปลอดภัยและมั่นคง
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community- AEC) มีเปาหมาย
เพื่อใหเกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจและการอํานวยความสะดวกในการติดตอคาขาย
ระหวางกัน และเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community–
ASCC) มีเปาหมายเพื่อใหเกิดการอยูรวมกันภายใตแนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร มีความมั่นคง
ทางสังคม อยูดีกินดีมีสิ่งแวดลอมที่ดี ภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปดเสรีทาง
เศรษฐกิจเพื่อใหภูมิภาคอาเซียนกลายเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน จะกระตุนใหมีการ
เคลื่อนยายปจจัยการผลิตตางๆ ระหวางประเทศสมาชิกและการเติบโตของภาคการผลิตใน
อัตราที่เพิ่มขึ้น อันจะเรงใหเกิดการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ภูมิภาค เชน การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไมเพื่อนํามาใชในการเกษตร การทําการประมง
ชายฝงในพื้นที่ปาชายเลน การเรงสํารวจและขุดเจาะปโตรเลียม และการปลอยมลพิษของ
ภาคอุตสาหกรรม เปนตน นอกจากนี้ ดวยความแตกตางของระดับการพัฒนาและระบอบการ
ปกครองของประเทศในอาเซียน ทําใหในบางพื้นที่อาจมีการประกอบการที่ขาดจริยธรรมและ
การรับผิดชอบตอผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอม
แมที่ผานมา อาเซียนจะมีการพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอม อาทิ การลงนามใน
ความตกลงอาเซียนวาดวยมลพิษจากหมอกควันขามแดน ในป 2545 เพื่อที่จะจํากัดขอบเขต
ของมลภาวะฟาหลัวในเขตพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต แตทวาความพยายามดังกลาวก็ยัง
ไมสามารถจัดการปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยในป 2548 ไดเกิดปญหาฟาหลัวใน
ประเทศมาเลเซีย จากนั้นในป 2549 ปญหาฟาหลัวไดขยายไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ดังนั้น การเพิ่มประสิทธิภาพของความรวมมือ กลไก และมาตรการที่เหมาะสม เพื่อ
จัดการกับปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของภูมิภาค จึงเปนประเด็นที่อาเซียน
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ไมอาจละเลยได โดยเฉพาะปญหาความสมดุลของการใชที่ดินเพื่อการเกษตรกับการรักษา
พื้นที่ปาไม การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการน้ําสําหรับการเกษตร
เพื่ออาหารและพลังงาน มลพิษขามแดนรวมถึงการลดปริมาณกาซเรือนกระจกและมลภาวะ
ทางอากาศ เปนตน
ในมุมมองทางเศรษฐกิจของประเทศไทย การเขาสูประชาคมอาเซียนจะทําใหประเทศ
ไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น จากปจจัยตางๆ เชน
(1) การไหลเขาของเงินลงทุนโดยตรงจากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะการ
ลงทุนในธุรกิจบริการที่อนุญาตใหตางชาติเขามาถือหุนไดสูงถึงรอยละ 70 เนื่องจาก
ภูมิศาสตรของไทยเหมาะแกการลงทุนเปนฐานการผลิตเพื่อสงไปยังประเทศอื่นในภูมิภาค
(2) การเพิ่มจํานวนของนักทองเที่ยวจากประเทศในอาเซียน
(3)
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมระหวางประเทศ
ทั้ง นี้
ภาคอุตสาหกรรมที่คาดวาจะไดรับประโยชน ไดแก อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูง(เชน
ยานยนต อิเล็กทรอนิกส) อุตสาหกรรมที่มีมูลคาเพิ่มจากการออกแบบ (เชน แฟชั่น
เฟอรนิเจอร) และ อุตสาหกรรมการผลิตสินคาจําเปน (เชน แปรรูปผลิตภัณฑเกษตร อุปโภค
บริโภค วัสดุกอสราง) สวนภาคบริการที่จะไดประโยชน คือ การทองเที่ยว บริการสุขภาพ
และความงาม บริการธุรกิจ และการกอสรางและออกแบบ
อยางไรก็ตาม
การแขงขั นภายในภูมิภาคที่รุนแรงขึ้นจะผลักดั นให เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางของเศรษฐกิจ โดยภาคเศรษฐกิจที่คาดวาจะไดรับผลกระทบ คือ
สินคาเกษตร เชน ขาว น้ํามันปาลม ถั่วเหลือง โคเนื้อ โคนม ชา กาแฟ หอม กระเทียม ไหม
ดิบ สินคาประมง และอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขนรวมทั้งอาจสูญเสียสวนแบงการตลาด
ในภาคบริการ เชน การเงิน ธนาคาร ประกันภัย โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร คาปลีก-คา
สง และโลจิสติกส ใหกับสิงคโปรที่มีศักยภาพในดานบริการสูงที่สุดในอาเซียน (เจริญวงศ
ศักดิ์, 2556)
ในแงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจะยิ่งทําใหปญหาของประเทศไทย เชน ความไมเพียงพอของปจจัยการผลิต ทั้งที่ดิน
และทรัพยากรน้ํา รวมทั้งปญหามลพิษในพื้นที่เมืองและเขตอุตสาหกรรม ทวีความรุนแรงขึ้น
การเตรียมความพรอมในดานการจัดการเพื่อปองกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และเพื่อให
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในประเทศมีความยั่งยืนตอไปในอนาคต จึงเปน
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สรุป พรบ.เทศบาล 2496
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
การจัดตั้งเทศบาล
เมื่ อ มี ก ารจั ด ตั้ ง เทศบาลขึ้ น จะต อ งมี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีภายใน45 วันนับแตวันจัดตั้งเทศบาล ในระหวางที่ยังไมมีนายกเทศมนตรี ให
“ปลัดองคการบริหารสวนตําบล”ทําหนาที่“ปลัดเทศบาล” ทําหนาที่เทาที่จําเปนเปนการ
ชั่วคราว
เทศบาลเมือง ไดแก ทองถิ่นอันเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัด ที่มีราษฎรตั้งแต 10,000
คนขึ้นไป
เทศบาลนคร ไดแก ทองถิ่นที่มีราษฎรตั้งแต 50,000 บาท
องคการเทศบาล จะประกอบดวย
1. สภาเทศบาล
2. นายกเทศมนตรี
สภาเทศบาล
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ซึ่งประกอบดวย
1. สภาเทศบาลตําบล สมาชิก 12 คน
2. สภาเทศบาลเมือง สมาชิก 18 คน
3. สภาเทศบาลนคร สมาชิก 24 คน
สมาชิกสภาเทศบาลมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป และจะสิ้นสุดสมาชิกภาพเมื่อ
1. ออกตามวาระ หรือยุบสภาเทศบาล
2. ตาย
3. ลาออก โดยยื่นหนังสือลาอออกตอผูวาราชการจังหวัด
4. ขาดคุณสมบัติ
5. ขาดประชุมสภาเทศบาล 3 ครั้งติดตอกัน
6. สมาชิกสภาลงเสียงไมนอยกวา 1 ใน 3 ใหลาออก
7. ราษฎรที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลจํานวนไมนอยกวา 3 ใน 4 ลงคะแนนเสียง
ใหลาออก
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สภาเทศบาลจะประกอบดวยประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งพน
จากตําแหนงเมื่อ
1. ลาออก สงหนังสือตอผูวาราชการจังหวัด
2. สิ้นสุดสมาชิกภาพ
3. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหพนจากตําแหนง
4. สภาเทศบาลมีมติใหพนจากตําแหนง
ใน 1 ป มีสมัยประชุมสามัญ 4 สมัยและในครั้งแรกของสมัยประชุม สภาเทศบาลจะ
เปนผูกําหนดและจะตองประชุมภายใน 15 วัน นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง หากสภา
เทศบาลไมอาจจัดประชุมได หรือไมอาจเลือกประธานสภาเทศบาลได ผูวาราชการจังหวัด
อาจเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหมีคําสั่ง “ยุบเทศบาล” และในสมัยประชุม
หนึ่งๆ นั้น ใหมีกําหนดไมเกิน 30 วัน อาจขยายเวลาไดแตตองไดรับความเห็นชอบจาก
“ผูวาราชการจังหวัด”
ในสมัยประชุมวิสามัญนั้นมีกําหนดไมเกิน 15 วัน และในการประชุมจะตองมีจํานวน
สมาชิ ก ไม นอ ยกวา กึ่ ง หนึ่ ง ในการประชุ ม ในการประชุ ม แต ละครั้ ง นั้ น จะต อ งทํ า เป น การ
เปดเผยยกเวนขอใหทําการประชุมลับ โดยลงคะแนนเสียงไมนอยกวา 1 ใน 3
คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรี
1. อายุไมต่ํากวา 30 ป
2. จบไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
3. พนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
เพราะมีเหตุสวนไดเสียในสัญญาทองถิ่น ยังไมถึง 5 ปนับแตวันสมัคร
4. พนจากตําแหนงเพราะทุจริต
นายกเทศมนตรีมีวาระอยูในตําแหนง 4 ปนับแตวันเลือกตั้ง และนายกรัฐมนตรีอาจ
แตงตั้งรองนายกเทศมนตรีเปนผูชวยเหลือ ดังนี้
1. เทศบาลตําบล แตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไมเกิน 2 คน
2. เทศบาลเมือง แตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไมเกิน 3 คน
3. เทศบาลนคร แตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไมเกิน 4 คน
กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาที่ประธานสภาเทศมนตรี จะเรียกประชุมสภาเทศบาล
เพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลภายใน 30 วัน หากไมมาแถลงนโยบาย
ผูวาราชการจังหวัดตองแจงใหนายกเทศมนตรีจัดทํานโยบายแจงเปนหนังสือแกสมาชิกสภา
เทศบาลทุกคนทราบภายใน 7 วัน
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นายกเทศมนตรีจะตองจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตอสภาเทศบาลเปน
ประจําทุกป และสมาชิก 1 ใน 3 มีสิทธิเขาเสนอญัตติขออภิปรายใหนายกเทศบาลแถลง
ขอเท็จจริงหรือปญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการและเมื่อไดญัตติแลว ไมเร็วกวา 5 วัน
และไมชากวา 10 วัน ตองกําหนดวันอภิปราย
อํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรี
1. กําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาล
2. สั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล
3. แตงตั้ง/ถอดถอน รองนายกเทศมนตรี
4. วางระเบียบงานเทศบาล
5. รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ
6. ปฏิบัติตามกฎหมายบัญญัติ
เทศบาลแบงสวนราชการดังนี้
1. สํานักปลัดเทศบาล
2. ส ว นราชการอื่ น ตามที่ น ายกเทศมนตรี ป ระกาศโดยความเห็ น ชอบของ
กระทรวงมหาดไทย
เมื่อพนระยะเวลา 1 ปหลังจากยกฐานเปนเทศบาลแลว นายกเทศมนตรีมีอํานาจ
หนาที่อยางเดียวกับกํานันและผูใหญบาน
เทศบาลอาจทําการรวมกับบุคคลอื่นไดโดย
1. มีวัตถุประสงคเพื่อกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภค
2. เทศบาลถือหุนเกินกวารอยละ 50
3. ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
หากกิจการใดอยูภายในอํานาจหนาที่ของเทศบาลตั้งแต 2 แหงขึ้นไป รวมกันทํา
เพื่อใหเกิดประโยชนอยางยิ่ง ก็ใหจัดตั้งเปนองคการขึ้นเรียกวา “สหการ” มีสภาพเปนทบวง
การเมือง
เทศบัญญัติ
เทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมายได และจะสามารถ
กําหนดโทษเทศบัญญัติไดแตหามเกินกวา 1,000 บาท ซึ่งรางเทศบัญญัติจะเสนอไดโดย
1. นายกเทศมนตรี
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สรุป พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
พร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ฉบับที่ใชในปจจุบันเปน
ฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มีผลบังคับใชถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ซึ่งในฉบับแกไขฉบับที่ 6 นี้ มีเหตุผลในการประกาศใช พ.ร.บ.นี้คือ โดยที่ พ.ร.บ.
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลมีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาวะใน
ป จ จุ บั น เป น การกํ า จั ด สิ ท ธิ ข องประชาชนทั้ ง สิ ท ธิ ข องผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง และสิ ท ธิ ข อง
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง สมควรเปดกวางใหเปนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ฉบับแกไข
เพิ่มเติมฉบับนี้ มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนผูรักษาการและนายกอภิสิทธิ์ เวช
ชาชีวะ เปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ

สภาตําบล
สภาตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคล ประกอบดวยสมาชิก ไดแก กํานัน ผูใหญบาน และ
แพทยประจําตําบล และสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งจากราษฎร หมูบานละหนึ่งคน
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
1. มีชื่อในทะเบียนบานที่สมัครไมนอยกวา 1 ป
2. ไมมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือเปนผูที่ถูกพนจากตําแหนงเพราะมีสวนไดเสียใน
สัญญาหรือกิจการที่กระทํากับตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังไมถึง 5 ป นับถึงวัน
สมัคร
นายอําเภอจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบล ซึ่งสมาชิกจะมีวาระอยูในตําแหนง
คราวละ 4 ป
สมาชิกสภาตําบลพนจากตําแหนงเมื่อ
1. ตาย
2. ลาออก
3. ยุบสภา
4. มีสวนไดเสียทางตรงและทางออมในสัญญากับสภาตําบลที่ตนอยู
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5. มีมติใหพนจากตําแหนงดวยคะแนนเสียง 2 ใน 3
6. นายอําเภอสั่งใหพนจากตําแหนงเมื่อมิไดประจําอยูในหมูบานเกิน 6 เดือนหรือขาด
การประชุมสภาตําบลติดตอกันเกินกวา 3 ครั้ง โดยไมมีเหตุอันควร
7. ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหพนจากตําแหนง หากมีความประพฤติบกพรอง
หากตําแหนงสมาชิกสภาวางลงเพราะครบวาระใหมีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน และ
หากวางลงดวยเหตุอื่นใหเลือกตั้งภายใน 60 วัน เวนแตวาระการดํารงตําแหนงไมถึง 180 วัน
อาจมีหรือไมก็ได
สภาตําบลมีกํานันเปนประธานสภาตําบล และมีรองประธานสภาตําบล 1 คน ซึ่งมี
นายอําเภอแตงตั้งจากมติสภาตําบล ประธานสภาตําบลจะเปนผูเรียกประชุมและดําเนินการ
ประชุมใหเปนไปตามขอบังคับ และรองประธานทําหนาที่แทนเมื่อประธานไมอยู หากไมอยู
ทั้งคูใหที่ประชุมเลือกประธานชั่วคราวกันเองและในการประชุมสภาตําบลนั้นประชุมไมนอย
กวาเดือนละ 1ครั้งและสมาชิกสภาที่มาประชุมมีไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ในการออกเสียงนั้น
ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มเปนเสียงชี้ขาด

อํานาจหนาที่ของสภาตําบล
สภาตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบล ตามแผนงานโครงการและงบประมาณ
ของสภาตําบล ซึ่งสภาตําบลอาจดําเนินกิจการภายในตําบลดังนี้
1. จัดใหมีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
2. จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
3. จัดใหมีและรักษาทางระบายน้ําและรักษาความสะอาดของคณะและขยะมูลฝอย
4. คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
6. สงเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ

รายไดและรายจายของสภาตําบล
สภาตําบลมีรายไดที่ อบจ. จัดสรรใหดังตอไปนี้
1. ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีปาย อากรการฆาสัตว
2. คาธรรมเนียม คาใบอนุญาตและคาปรับ
3. คาธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน
4. ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
5. ภาษีสุราและภาษีสรรพามิต
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สรุป พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล
องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง
คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการการกระจายอํ านาจให แก อ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
กฎหมายกํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก รปกครองส ว น
ท อ งถิ่ น มี ผ ลบั ง คั บ ใช ตั้ ง แต วั น ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา และมี น ายกรั ฐ มนตรี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ

คณะกรรมการ
คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย
1. นายกรัฐมนตรีเปนประธาน
2. รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง ปลั ด
กระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณและอธิบดีกรมการปกครอง
3. ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 12 คน ประกอบดวย
- ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด 2 คน
- ผูบริหารเทศบาล 3 คน
- ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 5 คน
- ผูบริหารกรุเทพมหานคร ผูบริหารเมืองพัทยาหรือผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 2 คน
4. ผูทรงคุณวุฒิ 12 คน
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คุณสมบัติของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไมต่ํากวา 35 ป
3. ไมเปนขาราชการของรัฐ ยกเวนเปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
4. ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
5. ไมเปนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
6. ไมเปนเจาหนาที่หรือผูมีตําแหนงใดๆ ในพรรคการเมือง
และกรรมการมีวาระอยูในตําแหนง 4 ป และอาจไดรับการสรรหาไมเกิน 2 วาระ
ติดตอกัน ในการประชุมสภานั้นตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ถาประธาน
กรรมการไมอยูในที่ประชุมใหเลือกกรรมการคนหนึ่งมาเปนประธานในที่ประชุม
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
1. จั ด ทํ า แผนให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบจาก
คณะรัฐมนตรี
2. กําหนดการจัดระบบบริการสาธารณะ
3. ปรับปรุงสัดสวนภาษีและอากร
4. กําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการถายโอนภารกิจ
5. เสนอแนะดานการเงิน การคลังตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
6. เสนอแนะการตรา พระราชบั ญ ญั ติ พระราชกฤษฎี ก า การออกกฎกระทรวง
ประกาศ ขอบังคับแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
7. เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรงบประมาณแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8. พิจารณาหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
9. เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น
10. เสนอความเห็นตอนายกเพื่อพิจารณาสั่งการกรณีสวนราชการไมดําเนินการตาม
แผนกระจายอํานาจ
11. เสนอรายงานเกี่ยวกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอ
คณะรัฐมนตรีอยางนอยปละ 1 ครั้ง

การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากร
เทศบาลเมืองพัทยาและองคการบริหารสวนตําบลมีรายได ดังนี้
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
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2. ภาษีบํารุงทองที่
3. ภาษีปาย
4. ภาษีมูลคาเพิ่มไมเกินรอยละ 30 ของภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บหักสวนที่ตองจายคืน
5. ภาษีธุรกิจ

แผนการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่น
ดําเนินการถายโอนภารกิจ ภายในกําหนดเวลา ภารกิจที่ดําเนินการซ้ําซอนระหวาง
รัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภารกิจที่รัฐใหบริการในองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
กระทบถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น และภารกิจที่เปนการดําเนินงานตามนโยบายของ
รัฐ ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 4 ป
คณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีสาระสําคัญดังนี้
1. กําหนดอํานาจหนาที่ในการใหบริการสาธารณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
กระทํา
2. กําหนดหลักเกณฑและวิธีดําเนินการในการจัดสรรสัดสวนภาษี
3. รายละเอียดของกฎหมายที่ตองแกไขแลวดําเนินการตามนโยบายการกระจาย
อํานาจ
4. จัดระบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
และในแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นตองกระทําให
เสร็จสิ้นภายใน 1 ป และนายกรัฐมนตรีจัดใหมีการเลือกผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และสรรหาผูทรงคุณวุฒิ ภายใน 60 วัน

เหตุผลในการประกาศใช
โดยที่มาตรา 284 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติใหมีกฎหมาย
กําหนดแผนและขั้นตนการกระจายอํานาจเพื่อพัฒนาการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ ดวยผูแทนของหนวยราชการที่เกี่ยวของ ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

~ 24 ~

ลักษณะของงบประมาณ
เงินรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหจัดทําเปนงบประมาณ
รายจายประจําป และใหมีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจายประจําปดวย
งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจําแนกเปน
งบประมาณรายจายทั่วไป และงบประมาณรายจายเฉพาะการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจจัดทํางบประมาณรายจายเฉพาะการไดโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาทองถิ่น
งบประมาณรายจายทั่วไป และงบประมาณรายจายเฉพาะการ อาจตั้งจายเงิน
ชวยเหลือระหวางกันได
งบประมาณรายจายทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย
รายจายงบกลาง และรายจายตามแผนงาน
รายจายตามแผนงาน จําแนกเปนสองลักษณะ คือ
(1) รายจายประจํา ประกอบดวย
(ก) หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
(ข) หมวดคาจางชั่วคราว
(ค) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(ง) หมวดคาสาธารณูปโภค
(จ) หมวดเงินอุดหนุน
(ฉ) หมวดรายจายอื่น
(2) รายจายเพื่อการลงทุน ประกอบดวย หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
รายละเอียดประเภทรายจายงบกลาง หมวดรายจายตางๆ และเงินอกงบประมาณใหเปนไป
ตามที่กรมการปกครองกําหนด
งบประมาณรายจายซึ่งตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หรือเงินประเภทอื่นที่ตองนํามา
ตั้งงบประมาณรายจาย และใหระบุประเภทของเงินนั้นในคําชี้แจงประมาณการรายรับ และ
งบประมาณรายจายดวย
การตั้ ง งบประมาณรายจายเพื่ อ เป น ค า ใช จ า ยขององค ก รปกครองสว นท อ งถิ่น ให
กระทําตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย
กําหนด
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ประมาณการรายรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวยรายไดซึ่งจําแนก
เปน
(1) หมวดภาษีอากร
(2) หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
(3) หมวดรายไดจากทรัพยสิน
(4) หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย
(5) หมวดเงินอุดหนุน
(6) หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
รายละเอียดประเภทรายได ใหเปนไปตามที่กรมการปกครองกําหนดการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามที่กรมการปกครองกําหนด
งบประมาณรายจายจะกําหนดใหมีเงินสํารองจาย เพื่อกรณีที่จําเปน
ไดตามความเหมาะสม สําหรับการอนุมัติใหใชเงินสํารองจาย ใหเปนอํานาจของคณะผูบริหาร
ทองถิ่น
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมใหตราเปนงบประมาณรายจายเชนเดียวกับงบประมาณ
รายจายประจําป
การตรางบประมาณรายจายเพิ่มเติม จะกระทําไดตอเมื่องบประมาณรายจายประจําป
ที่ไดรับอนุมัติแลวไมพอแกการใชจาย หรือมีความจําเปนตองตั้งรายจายขึ้นใหมทั้งนี้ ตอง
แสดงใหปรากฏในงบประมาณรายจายดังกลาวดวยวา จะจายจากเงินรายไดที่มิไดตั้งรับไวใน
ประมาณการรายรับ หรือจากเงินรายไดที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับประจําป

วิธีการจัดทํางบประมาณ
ให ใ ช แ ผนพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เป น แนวทางในการจั ด ทํ า
งบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงานจัดทํางบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจายและ
ใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติตางๆ ของทุกหนวยงานเพื่อใช
ประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาที่งบประมาณ
ใหเจาหนาที่งบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห และแกไขงบประมาณ
ในชั้นตน แลวใหเสนอตอคณะผูบริหารทองถิ่น
เมื่อคณะผูบริหารทองถิ่น
ไดพิจารณาอนุมัติใหตั้งเงินงบประมาณยอดใดเปน
งบประมาณประจําปแลว ใหเจาหนาที่งบประมาณรวบรวม และจัดทําเปนรางงบประมาณ
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รายจายเสนอตอคณะผูบริหารทองถิ่น อีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผูบริหารทองถิ่นไดนําเสนอตอ
สภาทองถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม
ในกรณีที่คณะผูบริหารทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวา ไมสามารถที่จะนํารางงบประมาณ
รายจายประจําปเสนอตอสภาทองถิ่นไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใหเสนอขออนุมัติตอ
สภาทองถิ่น แลวรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ สําหรับองคการบริหารสวนตําบลให
รายงานนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
สําหรับเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี หากนายกเทศมนตรีพิจารณาแลวเห็นวาจะ
ไมสามารถนํารางงบประมาณรายจายประจําป ถัดไปเสนอต อสภาเทศบาลใหพนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไวใหชี้แจงเหตุผลความจําเปนตอประธานสภาเทศบาลกอนวันที่ 15
สิงหาคม ของปงบประมาณปจจุบัน

การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
การโอนเงินงบประมาณรายจายตางๆ ใหเปนอํานาจอนุมัติของคณะผูบริหารทองถิ่น
การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติ
ของสภาทองถิ่น
การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจาย ใหเปน
อํานาจอนุมัติของคณะผูบริหารทองถิ่น
การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางให
เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายเงินประเภทอื่นที่ตอง
นํามาตั้งงบประมาณรายจายตามขอ 15 ใหเจาหนาที่งบประมาณมีอํานาจอนุมัติโอนหรือ
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายได เมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจแลว
การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ไดเบิกตัดปหรือขยาย
เวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิกตัดป หรือขยายเวลา
เบิกตัดป
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