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แผนผงัแนวคิดหน่วยท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัการเมอืงการปกครอง
ท้องถิ่น 

ตอนที ่4.1 ความหมายและ
ความส าคญัของการปกครอง
ท้องถิ่น 

ตอนที ่4.2 หลกัการส าคญัของ
การปกครองท้องถิน่ 

4.1.1 ความหมายของการปกครองทอ้งถ่ิน 

4.1.2 ความส าคญัของการปกครองทอ้งถ่ิน 

4.2.1 หลกัการปกครองตนเอง 

4.2.2 หลกัการกระจายอ านาจ 

4.2.3 หลกัความเป็นหน่ึงเดียวของรัฐ 

4.2.5 หลกัการก ากบัดูแลของรัฐ 

4.2.4 หลกัการมีส่วนร่วม 
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หน่วยที ่4  
หลกัการเมอืงการปกครองท้องถิ่น 
 
เค้าโครงเนือ้หา 
 ตอนท่ี 4.1  ความหมาย ขอบเขต และความส าคญัของการปกครองทอ้งถ่ิน 
  เร่ืองท่ี 4.1.1  ความหมาย และขอบเขตของการปกครองทอ้งถ่ิน  
  เร่ืองท่ี 4.1.2  ความส าคญัของการปกครองทอ้งถ่ิน  
 ตอนท่ี 4.2. หลกัส าคญัของการปกครองทอ้งถ่ิน 
  เร่ืองท่ี 4.2.1 หลกัการปกครองตนเอง 
  เร่ืองท่ี 4.2.2 หลกัการกระจายอ านาจ 
  เร่ืองท่ี 4.2.3 หลกัความเป็นหน่ึงเดียวของรัฐ 
  เร่ืองท่ี 4.2.4 หลกัการมีส่วนร่วม 
  เร่ืองท่ี 4.2.5 หลกัการก ากบัดูแลของรัฐ 
   
แนวคิด 
 1. การปกครองทอ้งถ่ินเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชนอย่างอิสระ
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
 2.    หลกัส าคญัของการปกครองทอ้งถ่ินไดแ้ก่ หลกัการปกครองตนเอง หลกัการกระจายอ านาจ 
หลกัความเป็นหน่ึงเดียวของรัฐ หลกัการมีส่วนร่วม และหลกัการก ากบัดูแลของรัฐ 
   
วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 4 จบแลว้  นกัศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายความหมาย ความส าคญัและหลกัการเมืองการปกครองทอ้งถ่ินได ้
 2.  อธิบายหลกัส าคญัของการเมืองการปกครองทอ้งถ่ินได ้
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กจิกรรม 
 1.  กิจกรรมการเรียน 
      1)  ศึกษาแผนผงัแนวคิดของหน่วยท่ี 4       
      2)  อ่านแผนการสอนประจ าหน่วยท่ี 4       
      3)  ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 4     
      4)  ศึกษาเน้ือหาสาระ ดงัน้ี        
  ก.  หนงัสือและบทความเพิ่มเติม       
  ข.  ส่ือโสตทศัน์และอ่ืนๆ        
      5)  ปฏิบติักิจกรรมในแต่ละเร่ือง       
      6)  ตรวจสอบกิจกรรมจากแนวตอบ       
     7)  ท าแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนหน่วยท่ี 4 
 2.  งานท่ีก าหนดใหท้ า         
     1)  คน้ควา้ศึกษาเพิ่มเติมจากต าราทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ   
     2)  สรุปประเด็นส าคญัจากการศึกษาเพิ่มเติม โดยอาจใช้เน้ือหาเพิ่มเติมดงักล่าวประกอบการ 
                     ตอบค าถามหรือกิจกรรมอ่ืนๆท่ีก าหนดส าหรับชุดวชิาน้ี 
 3.  การสัมมนาเสริม                                               

     เขา้รับการสัมมนาเสริมตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
แหล่งวทิยาการ 
 1.  ส่ือการศึกษา          
      1)  แนวการศึกษาหน่วยท่ี 4         
      2)  เอกสารอา้งอิงในบรรณานุกรม 
 2.  หนงัสือในหอ้งสมุดต่างๆและศูนยว์ทิยบริการ 
การประเมินผลการเรียน 
 1.  ประเมินจากการสัมมนาเสริม และงานท่ีก าหนดใหท้ าในแผนกิจกรรม   

2.  ประเมินจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 

วัตถุประสงค์  เพื่อประเมินความรู้เดิมในการเรียนรู้ของนักศึกษาเก่ียวกับเร่ือง “หลักการเมืองการ 
                       ปกครองทอ้งถ่ิน” 

ค าแนะน า    อ่านค าถามแลว้เขียนค าตอบลงในช่องว่างท่ีก าหนดให้ นกัศึกษามีเวลาท าแบบประเมินชุดน้ี 
          30 นาที 

1.  นกัศึกษามีความเขา้ใจเก่ียวกบัการเมืองการปกครองทอ้งถ่ินอยา่งไร 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________ 
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ตอนที ่4.1  
ความหมาย ขอบเขต และความส าคญัของการเมอืงการปกครองท้องถิ่น  
 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี 4.1 แลว้จึงศึกษาเน้ือหาสาระ พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแต่ละเร่ือง 
 
หัวเร่ือง 
 เร่ืองท่ี 4.1.1  ความหมายและขอบเขตของการเมืองการปกครองทอ้งถ่ิน 

เร่ืองท่ี 4.1.2  ความส าคญัของการเมืองการปกครองทอ้งถ่ิน 
 

แนวคิด 
 1. การเมืองการปกครองทอ้งถ่ินหมายถึง การปกครองของคนในทอ้งถ่ิน โดยคนในทอ้งถ่ิน และ
เพื่อคนในทอ้งถ่ินโดยรัฐได้กระจายอ านาจให้คนในทอ้งถ่ินได้ปกครองตนเองโดยมีการก ากบัดูแลอย่าง
เหมาะสมจากรัฐ และมีขอบเขตเก่ียวขอ้งกบัการเมืองระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ และสถาบนัทางการเมือง 
 2. การปกครองท้องถ่ินมีความส าคญัต่อระบอบประชาธิปไตย ประเทศชาติ ชุมชน และปัจเจก
บุคคล 
   
วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 4.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมาย และขอบเขตของการปกครองทอ้งถ่ินได ้
 2. อธิบายความส าคญัของการปกครองทอ้งถ่ินได ้
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เร่ืองที ่4.1.1 ความหมาย และขอบเขตของการเมอืงการปกครองท้องถิ่น 
 
สาระสังเขป 
 
ความหมายของการเมืองการปกครองท้องถิ่น 
 การเมืองการปกครองทอ้งถ่ินในท่ีน้ีเป็นค าท่ีพิจารณาในความหมายท่ีกวา้งท่ีครอบคลุมทั้งมิติทาง
การเมืองและการปกครองควบคู่กนั เน่ืองจากในแง่มุมหน่ึง การเมืองการปกครองทอ้งถ่ินเป็นส่ิงท่ีรัฐจดัให้มี
ข้ึนโดยเฉพาะในระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยรัฐกระจายอ านาจให้ประชาชนได้
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ินนั้ นโดยผ่านระบบตัวแทนและการให้ภาค
ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมโดยทางตรงอีกทางหน่ึง 
 อยา่งไรก็ดี การเมืองการปกครองทอ้งถ่ินไดถู้กนิยามไวห้ลากหลาย และเพื่่อให้เกิดความเขา้ใจใน
เร่ืองน้ีมากข้ึน จึงขอน าค านิยามการเมืองการปกครองทอ้งถ่ินมาเสนอไวด้งัน้ี 
 การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น คือหน่วยงานทางการเมืองการปกครองท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัประชาชน
มากท่ีสุดรูปแบบหน่ึง โดยปกติการเมืองการปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตทอ้งถ่ิน
นั้นๆ เลือกตั้งผูแ้ทนของตนเขา้ไปท าหน้าท่ีเป็นผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินเพื่อเลือก
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินอีกทีหน่ึง (เรียกวา่การเลือกตั้งโดยตรงหรือโดยออ้มตามล าดบั) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จะมีอ านาจอิสระ (autonomy) ในการบริหารจากรัฐไดใ้นระดบัหน่ึงตามขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด1   

วลิเล่ียม ว.ี ฮอลโลเวย ์(William V. Holloway) นิยามวา่ การเมืองการปกครองทอ้งถ่ินเป็นองคก์ารท่ี
อาณาเขตแน่นอน มีประชากรตามหลกัท่ีกาหนดไว ้มีอานาจการปกครองตนเอง รวมไปถึงมีการบริหาร
งบประมาณการคลงัของตนเอง และมีสภาทอ้งถ่ินท่ีสมาชิกไดรั้บการเลือกตั้งจากประชาชน2 

วิลเล่ียม เอ. ร๊อบสัน (William A. Robson) นิยามว่า การเมืองการปกครองทอ้งถ่ินเป็นหน่วยการ
ปกครองท่ีรัฐไดจ้ดัตั้งข้ึนและให้มีอ านาจปกครองตนเอง (Autonomy) มีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) 
และมีองคก์ารท่ีจ าเป็นในการปกครอง (Necessary Organization)3 
 พี สโตน (P. Stone) ให้ความหมายวา่ การเมืองการปกครองทอ้งถ่ินเป็นส่วนหน่ึงของการปกครอง
ของประเทศท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัประชาชนในทอ้งถ่ินหน่ึงเป็นการเฉพาะ4   
                                                 
1 https://th.wikipedia.org/wiki 
2 William V.Holloway 1951. State and Local government in the United States. Mc Graw-Hill, New York 

3 William A. Robson (1954) The development of local government London : Allen & Unwin,    
4 P. Stone P. Stone,(1963) “Local Government for Students”, London, MC Donald and Evons 
 Ltd., , p. 1. 
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 ว ีแวนคาทา โรว ์(V. Vankata Rao) ช้ีใหเ้ห็นวา่ การเมืองการปกครองทอ้งถ่ินเป็นส่วนหน่ึงของการ
ปกครองของประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการของทอ้งถ่ินเป็นส่วนใหญ่ และบริหารงานโดยผูท่ี้อยู่ภายใตก้าร
ก ากบัดูแลของรัฐบาลมลรัฐ แต่มาจากการเลือกตั้งอย่างอิสระจากมลรัฐและมีคุณสมบติัเป็นพลเมืองของ
ทอ้งถ่ินนั้น5  
 ในท่ีน้ี การเมืองการปกครองทอ้งถ่ินหมายถึง การมีปฏิสัมพนัธ์ของภาคส่วนต่าง ๆ ในทอ้งถ่ินโดย
คนในทอ้งถ่ิน และเพื่อคนในทอ้งถ่ินในบริบทท่ีรัฐกระจายอ านาจให้คนในทอ้งถ่ินไดป้กครองตนเองอย่าง
อิสระภายใตก้ารก ากบัดูแลอยา่งเหมาะสมจากรัฐ  
 
ขอบเขตการเมืองการปกครองท้องถิ่น 
 เม่ือพิจารณาถึงขอบเขต (scope) ของการเมืองการปกครองทอ้งถ่ินแลว้ สามารถกล่าวไดว้า่ การเมือง
การปกครองทอ้งถ่ินมีขอบเขตท่ีส าคญัดงัน้ี 
 1. การเมืองการปกครองทอ้งถ่ินมีขอบเขตเก่ียวขอ้งกบัการเมืองการปกครองระดบัทอ้งถ่ิน ในฐานะ
ท่ีการเมืองการปกครองทอ้งถ่ินเป็นระบบการเมืองในระดบัทอ้งถ่ินท่ีรัฐกระจายอ านาจให้ประชาชนใน
ชุมชนทอ้งถ่ินไดป้กครองตนเองอยา่งอิสระตามเจตนารมณ์ของประชาชน 
 2. การเมืองการปกครองทอ้งถ่ินมีขอบเขตเก่ียวขอ้งกบัการเมืองภาคตวัแทนระดบัทอ้งถ่ิน ในท่ีน้ี
ไดแ้ก่ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในฐานะท่ีเป็นองค์กรท่ีรัฐจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้
ปกครองตนเองผ่านตวัแทนท่ีประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งไดเ้ลือกเขา้ท าหน้าท่ีแทนในองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในฐานะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 
 3. การเมืองการปกครองทอ้งถ่ินมีขอบเขตเก่ียวขอ้งกบัการเมืองภาคพลเมือง ในฐานะท่ีการเมืองการ
ปกครองทอ้งถ่ินเป็นการเมืองการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ท าใหก้ารมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนมีความส าคญัไม่น้อยไปกว่าการเมืองภาคตวัแทน โดยประชาชนเขา้มีส่วนร่วมในการ
รับรู้ การแสดงความคิดเห็น การร่วมตดัสินใจ การร่วมปฏิบติั การก ากบัตรวจสอบ 
 4. การเมืองการปกครองทอ้งถ่ินมีขอบเขตเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทอ้งถ่ิน โดยองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินมีบทบาทส าคญัในการอ านวยบริการสาธารณะพื้นฐานท่ีจ าเป็นแก่ประชาชน เช่น โครงสร้าง
พื้นฐานดา้นถนน สาธารณสุข การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นตน้ และการแกไ้ขปัญหาตลอดจน
พฒันาทอ้งถ่ินใหเ้จริญกา้วหนา้ 
 5. การเมืองการปกครองท้องถ่ินมีขอบเขตเก่ียวข้องกับการเมืองการปกครองระดับชาติ โดย
การเมืองการปกครองทอ้งถ่ินถือเป็นส่วนยอ่ยของระบบการเมืองการปกครองของประเทศ และมีส่วนส าคญั
ในการพฒันาทางการเมืองของประเทศเน่ืองจากการปกครองทอ้งถ่ินเป็นฐานราก (grass root) ของการเมือง
การปกครองระดบัชาติ 

                                                 
5 2 V. Venkata Rao (1965) “A hundred year of Local Self- Government in Assam, Calcutta, Beni Parkash, Mander, , p. 1 
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 กล่าวโดยสรุป การเมืองการปกครองทอ้งถ่ินเป็นส่วนยอ่ยของระบอบประชาธิปไตยท่ีมีความส าคญั
ต่อการพฒันาทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตยใหมี้ความมัน่คงและย ัง่ยืนต่อไป ในขณะเดียวกนัก็เป็น
ระบอบการปกครองท่ีใหป้ระขาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง 
 
 (โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอียดในหนังสือ/ต ารา เร่ือง การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน.เขียนโดย  
สิวาพร สุขเอียด  http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, การปกครองทอ้งถ่ินไทย
ในปัจจุบนั โดย ส านกังาน ก.ถ. www.local.moi.go.th/sak.ppt สภาปฏิรูปแห่งชาติ การปกครองทอ้งถ่ินไทย. 
www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament.../article_20120807100611.pdf, การเมืองการปกครอง
ทอ้งถ่ิน โดย ปธาน สุวรรณมงคล จากชุดวชิา สถาบนัและกระบวนการทางการเมืองไทย สาขาวชิารัฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ) 
 
กจิกรรมที ่4.1.1   
 การเมืองการปกครองทอ้งถ่ินหมายถึงอะไร 
 
บันทกึค าตอบกจิกรรม 4.1.1 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 4 ตอนท่ี 4.1 กิจกรรม 4.1.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament.../article_20120807100611.pdf


10 

 

เร่ืองที ่4.1.2 ความส าคญัของการเมอืงการปกครองท้องถิ่น 
 

สาระสังเขป 

 การเมืองการปกครองทอ้งถ่ินมีความส าคญัดงัน้ี 
1) ความส าคญัต่อระบอบประชาธิปไตย การเมืองการปกครองทอ้งถ่ินมีความส าคญัต่อระบอบ

ประชาธิปไตยในฐานะท่ีเป็นส่วนย่อยของระบอบประชาธิปไตยซ่ึงเป็นระบอบการเมืองการ
ปกครองท่ีอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน และเม่ือระบอบประชาธิปไตยได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมทางการเมืองอย่างต่อเน่ืองก็เป็นการสร้างการเรียนรู้ทางการเมืองแก่
ประขาชนท าใหร้ะบอบประชาธิปไตยไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองมาม 

2) ความส าคัญต่อประเทศชาติ. ในฐานะท่ีการเมืองการการปกครองท้องถ่ินอยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนในทอ้งถ่ินมากท่ีสุดท าให้สามารถรู้และเขา้ใจปัญหา ความตอ้งการตลอดจนอ านวย
บริการแก่ประชาชนไดอ้ย่างรวดเร็วกว่ารัฐบาลและหน่วยงานของรัฐจึงเป็นการแบ่งเบาภาระ
ของรัฐในการดูแลประชาชนไดอี้กทางหน่ึงท าให้ประชาชนไดรั้บการดูแลอยา่งทัว่ถึงผา่นทาง
การเมืองการปกครองทอ้งถ่ินในรูปขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

3) ความส าคญัต่อชุมชน  การเมืองการการปกครองทอ้งถ่ินมีความส าคญัต่อชุมชนในฐานะท่ีรัฐ
กระจายอ านาจให้ชุมชนไดมี้ส่วนในการปกครองตนเองอยา่งอิสระภายใตก้ารก ากบัดูแลอย่าง
เหมาะสมของรัฐส่งผลให้ชุมชนสามารถตอบสนองปัญหาและความตอ้งการของประชาชนได้
อยา่งเหมาะสม 

4) ความส าคัญต่อปัจเจกบุคคล การเมืองการปกครองท้องถ่ินนับเป็นช่องทางส าคัญให้กับ
ประชาชนในทอ้งถ่ินในการแสดงออกถึงความคิดเห็น การเรียกร้อง เสนอความตอ้งการของตน
ต่อตวัแทนในองค์กรปกครอง หรือต่อภาคส่วนอ่ืนเก่ียวขอ้งเช่น หน่วยงานราชการ องค์กร
เอกชน เป็นตน้ และเป็นช่องทางให้ประชาชนไดจ้ดัการตนเองบนพื้นฐานของการพึ่งตนเป็น
ส าคญั 

 

 กล่าวโดยสรุป การเมืองการปกครองทอ้งถ่ินเป็นส่วนยอ่ยของระบอบประชาธิปไตยท่ีมีความส าคญั
ต่อการพฒันาทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตยใหมี้ความมัน่คงและย ัง่ยืนต่อไป ในขณะเดียวกนัก็เป็น
ระบอบการปกครองท่ีใหป้ระขาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตน 
 

 (โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอียดในหนังสือ/ต ารา เร่ือง การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน.เขียนโดย  
สิวาพร สุขเอียด  http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส านกังาน ก.ถ การปกครอง
ท้องถ่ินไทยในปัจจุบัน www.local.moi.go.th/sak.ppt สภาปฏิรูปแห่งชาติ การปกครองท้องถ่ินไทย . 
www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament.../article_20120807100611.pdf ปธ าน  สุ ว ร รณม งคล 
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การเมืองการปกครองท้องถ่ิน สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย  สาขาวิชารัฐศาสตร์  
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ) 
 
 

กจิกรรมที ่4.1.2   
 การเมืองการปกครองทอ้งถ่ินมีความส าคญัต่อระบอบประชาธิปไตยอยา่งไร 
 
บันทกึค าตอบกจิกรรม 4.1.2 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 4 ตอนท่ี 4.1 กิจกรรม 4.1.2) 
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ตอนที ่4.2  
หลกัการส าคญัของการเมอืงการปกครองท้องถิ่น 
 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี 4.2 แลว้จึงศึกษาเน้ือหาสาระ พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแต่ละเร่ือง 
 
หัวเร่ือง 
 เร่ืองท่ี 4.2.1  หลกัการปกครองตนเอง 
 เร่ืองท่ี 4.2.2  หลกัการกระจายอ านาจ 
 เรื่ืองท่ี 4.2.3   หลกัความเป็นหน่ึงเดียวของรัฐ 
 เร่ื่องท่ี 4.2.4  หลกัการมีส่วนร่วม 
 เร่ืองท่ี 4.2.5  หลกัการก ากบัดูแลของรัฐ 
  
    
แนวคิด 
 1.  หลกัการปกครองตนเอง เป็นหลกัการส าคญัของการเมืองการปกครองทอ้งถ่ินท่ีมุ่งให้ประชาชน
ในทอ้งถ่ินไดป้กครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น 
 2.  หลกัการกระจายอ านาจ เป็นการท่ีรัฐไดถ่้ายโอนอ านาจใหท้อ้งถินไดป้กครองตนเอง 
 3.  หลกัความเป็นหน่ึงเดียวของรัฐ เป็นหลกัสากลท่ีท าใหรั้ฐด ารงความเป็นรัฐไดโ้ดยไม่แตกแยก 
 4. หลกัการมีส่วนร่วม เป็นหลกัการท่ีให้พลเมืองไดเ้ขา้มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองทั้งโดย
ทางตรงและทางออ้ม 
 5.  หลักการก ากับดูแลของรัฐ เป็นหลักการท่ีรัฐเข้าไปก ากบัดูแลการใช้อ านาจท่ีรัฐกระจายให้
ทอ้งถ่ินไปด าเนินการตามหลกัการปกครองตนเอง 
   
วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 4.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
 1.  เขา้ใจและอธิบายหลกัการปกครองตนเองได ้
 2.  เขา้ใจและอธิบายหลกัการกระจายอ านาจได ้
 3.  เขา้ใจและอธิบายหลกัความเป็นหน่ึงเดียวของรัฐได ้
 4.  เขา้ใจและอธิบายหลกัการมีส่วนร่วมได ้
 5.  เขา้ใจและอธิบายหลกัการก ากบัดูแลของรัฐได ้
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เร่ืองที ่ 4.2.1  หลกัการปกครองตนเอง 
  
สาระสังเขป 
 หลกัการปกครองตนเองหรือ Principal of Self-Government เป็นค าท่ีมีความส าคญัต่อการเมืองการ
ปกครองท้องถ่ินมากเน่ืองจากว่า หลักการปกครองตนเองมีนัยถึงการท่ีประชาชนในท้องถ่ินสามารถ
ตดัสินใจในกิจการของทอ้งถ่ินไดด้ว้ยตนเองบนพื้นฐานของหลกัอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน (Popular 
Sovereignty) กล่าวอีกนัยหน่ึง การปกครองตนเองเป็นการท่ีประชาชนมีอ านาจท่ีจะก าหนดวิถีชีวิตของ
ตนเองไดต้ามเจตนารมณ์ของประชาชนแทนท่ีจะใหรั้ฐซ่ึงอยูห่่างไกลเป็นผูต้ดัสินใจใหเ้กือบทุกเร่ือง 
 หลกัการปกครองตนเองท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
 1. หลกัการปกครองท่ีใกล้ชิดกบัประชาชนมากท่ีสุด หมายความว่า การปกครองท่ีประชาชนมี
อ านาจในการตดัสินใจในประเด็นท่ีเก่ียวกบัวิถีชีวิตของคนในชุมชนโดยคนในชุมชน เพื่อคนในชุมชนเอง 
เน่ืองจากประชาชนในชุมชนมีความรู้ ความเขา้ใจในปัญหาหรือความตอ้งการของตนเองไดดี้กว่าคนนอก
ชุมชน และสามารถตอบสนองปัญหา ความตอ้งการของประชาชนไดร้วดเร็ว 
 2. หลกัการให้ผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งมีความตระหนกัรู้ เป็นการท าให้ผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
สามารถตระหนกัรู้ถึงความส าคญัของสิทธิของตนและการไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งเพื่อควบคุมอนาคตของชุมชน
ของตนเองผา่นตวัแทนท่ีเลือกเขา้ไปท าหนา้ท่ีแทนตน โดยท่ีประชาชนยงัสามารถควบคุมตวัแทนของตนเอง
ผา่นการเลือกตั้งแต่ละคร้ังโดยการเลือกหรือไม่เลือกผูส้มคัรท่ีเสนอตวัเขา้มาให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งเลือก หรือ
การถอดถอนตวัแทนในทอ้งถ่ินออกจากต าแหน่งหากมีความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมต่อการด ารงต าแหน่ง 
 3. หลกัความเสมอภาคตามแนวราบ หมายถึงวา่ เป็นความเท่าเทียมกนัระหวา่งประชาชนในชุมชน
ในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนท่ีรับผดิชอบต่อชุมชนของตนเอง และความเท่าเทียมกนัในการรับบริการ
สาธารณะจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยท่ีไม่มีการความแตกต่างกนัอนัเน่ืองจากประเด็นทางเพศ 
ศาสนา ฐานะทางสังคม 
 4. หลกัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์เป็นอีกหลกัการปกครองตนเองหน่ึงท่ีให้ความส าคญักบัประเด็น
ของความเป็นมนุษยท่ี์ตอ้งมีความเสมอภาค เท่าเทียมกนัตามท่ีกล่าวมาในหลกัอ านาจอธิปไตยของปวงชน 
หลกัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยย์อมรับความส าคญัท่ีให้มนุษยป์กครองตนเองได ้ไม่ใช่ให้ผูอ่ื้นมาใช้อ านาจ
ปกครองโดยคนในสังคมหรือชุมชนไม่ยนิยอมหรือไม่มีส่วนร่วม 
 
 หลกัการปกครองตนเองดงักล่าวนบัเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัพื้นฐานของการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
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(โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอียดในหนังสือ/ต ารา American Principles of Self-Government เขียนโดย 
Michael Reber จาก  docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1462&context=eandc สืบคน้เม่ือวนัท่ี 
11 กรกฏาคม  2560,  The Great Principle of Self-Government Popular Sovereignty and Bleeding Kansas 
เขียนโดย Nicole Etcheson จาก https://kshs.org/publicat/history/2004spring_etcheson.pdf สืบคน้เม่ือวนัท่ี 
11 กรกฏาคม 2560 

 
กจิกรรมที ่4.2.1   
  จงอธิบายหลกัการปกครองตนเองโดยสังเขป 
 
บนัทึกค าตอบกิจกรรม 4.2.1 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 4 ตอนท่ี 4.2.1 กิจกรรม 4.2.1) 
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เร่ืองที ่4.2.2 หลกัการกระจายอ านาจ  
 
สาระสังเขป 
 การกระจายอ านาจเป็นหลกัการท่ีต่อเน่ืองจากหลกัการปกครองตนเองเน่ืองจากการกระจายอ านาจ
เป็นการถ่ายโอนอ านาจจากรัฐมาสู่ประชาชนในทอ้งถ่ินไดป้กครองตนเอง ทั้งน้ี ประเทศท่ีมีระบอบการเมือง
การปกครองแบบประชาธิปไตย การกระจายอ านาจถือเป็นหลกัการส าคญัหลกัการหน่ึงในการให้ประชาชน
ไดมี้อ านาจและบทบาทในการปกครองตนเอง 
 หลกัการกระจายอ านาจท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชนจ าเป็นตอ้งเป็นการกระจาย
อ านาจท่ีดีดงัน้ี 
 1. การกระจายอ านาจท่ีดีตอ้งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการปกครองตนเองของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
 2. การกระจายอ านาจท่ีดีส่งเสริมให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมทางการเมืองในกิจการสาธารณะของ
ทอ้งถ่ินอยา่งกวา้งขวาง 
 3.  การกระจายอ านาจท่ีดีส่งเสริมให้ประชาชนไดรั้บการดูแลอย่างเสมอภาค เท่าเทียมจากองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 4.   การกระจายอ านาจท่ีดีส่งเสริมให้ประชาชนไดรั้บบริการสาธารณะท่ีดี มีมาตรฐานจากองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 5. การกระจายอ านาจท่ีดีส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
 6.  การกระจายอ านาจท่ีดีส่งเสริมให้เกิดความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชนและสร้างความเป็น
พลเมืองใหเ้กิดข้ึนแก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน 
 7.  การกระจายอ านาจท่ีดีเป็นการวางรากฐานท่ีเขม้แข็งให้กบัการเมืองการปกครองระดบัทอ้งถ่ิน
และระดบัชาติ 
 
 สรุป การกระจายอ านาจท าให้ประชาชนสามารถปกครองตนเองและจดัการกบัปัญหาของทอ้งถ่ิน
รวมถึงตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็วและตรงกบัความตอ้งการของ
ประชาชนมากท่ีสุด และวางรากฐานทางการเมืองการปกครองท่ีเขม้แขง็ใหก้บัระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ 
 
(โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอียดในหนังสือ/ต ารา. การเมืองท้องถ่ิน ของใคร โดยใคร เพื่อใคร โดย  
รองศาสตราจาย ์ดร.ปธาน สุวรรณมงคล) 
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กจิกรรมที ่4.2.2   
จงอธิบายหลกัการกระจายอ านาจโดยสังเขป 
 
บนัทึกค าตอบกิจกรรม 4.2.2 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 4 ตอนท่ี 4.2.2 กิจกรรม 4.2.2) 
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เร่ืองที ่4.2.3   หลกัความเป็นหน่ึงเดียวของรัฐ 
 
สาระสังเขป 
 หลกัความเป็นหน่ึงเดียวของรัฐเป็นหลกัการส าคญัประการหน่ึงของการเมืองการปกครองทอ้งถ่ิน
ควบคู่กบัหลกัการกระจายอ านาจ ทั้งน้ี หลกัความเป็นหน่ึงเดียวของรัฐเป็นหลกัสากลของทุกรัฐท่ีเป็นนิติรัฐ
ทั้งหลาย กล่าวอีกนยัหน่ึง รัฐท่ีมีการกระจายอ านาจมากนอ้ยอยา่งไรก็ตามก็ตอ้งไม่กระทบต่อหลกัความเป็น
หน่ึงเดียวของรัฐเพราะถือวา่ ความเป็นรัฐเป็นหน่ึงเดียวท่ีแบ่งแยกไม่ได ้
 ความเป็นรัฐมีองคป์ระกอบส าคญัอยา่งนอ้ย 4 ประการคือ  
 ประการแรก อ านาจอธิปไตยของรัฐ  
 ประการท่ีสอง รัฐบาล  
 ประการท่ีสาม อาณาเขตดินแดน   และ 
 ประการท่ีส่ี ประชากร 
  
 จากความเป็นรัฐท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าใหเ้ห็นไดว้า่ องคป์ระกอบความเป็นรัฐทั้งส่ีประการไม่สามารถ
แยกออกจากกนัไดเ้พราะเป็นส่วนควบท่ีตอ้งด ารงอยูด่ว้ยกนัตราบเท่าท่ียงัเป็นรัฐอยู ่
 ความเป็นหน่ึงเดียวของรัฐท่ีมีต่อการเมืองการปกครองทอ้งถ่ินเป็นหลกัการส าคญัท่ีท าให้รัฐไม่ว่า 
เป็นเอกรัฐ หรือสหพนัธ์รัฐด ารงอยูไ่ดใ้นบริบทของการกระจายอ านาจให้ชุมชนทอ้งถ่ินหรือมลรัฐทั้งหลาย
ไดป้กครองตนเองโดยท่ีชุมชนทอ้งถ่ินหรือมลรัฐต่างก็ยงัรวมกนัเป็นส่วนหน่ึงของรัฐ มิไดมี้อิสระไปอยา่ง
เด็ดขาดจากรัฐแต่อยา่งใด 
 ความส าคญัในเร่ืองของความเป็นหน่ึงเดียวของรัฐจึงเป็นหลกัการท่ีรัฐทุกรัฐตอ้งยึดถือเป็นบรรทดั
ฐานเช่น รัฐธรรมนูญของรัฐไทยทุกฉบบั ไดบ้ญัญติัในมาตรา 1 วา่ ประเทศไทยเป็นราชอาณาจกัรหน่ึงเดียว 
แบ่งแยกไมได ้และโดยเฉพาะหลกัความเป็นหน่ึงเดียวของรัฐมีความเก่ียวขอ้งอยา่งใกลชิ้ดกบัรัฐท่ีมีระบอบ
การเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ียดึหลกัอีกสองประการคือ หลกัการปกครองตนเอง และหลกัการ
กระจายอ านาจ 
 การเมืองการปกครองทอ้งถ่ินจึงพฒันาการบนพื้นฐานของความเป็นหน่ึงเดียวของรัฐดว้ย ซ่ึงท าให้
ความเป็นอิสระในการปกครองตนเองของทอ้งถ่ินมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ โดยรัฐท่ีมุ่งเน้น
ความเป็นหน่ึงเดียวของรัฐมากเกินไปจนท าให้รัฐไม่กระจายอ านาจให้ทอ้งถ่ินมากเพียงพอในการท าหน้าท่ี
ทางการเมืองและการบริหารในการจดับริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  
 ในขณะท่ีบางรัฐแม้ยงัคงหลักการความเป็นหน่ึงเดียวของรัฐไว้ แต่ก็มีการกระจายอ านาจลงสู่
ทอ้งถ่ินให้ประชาชนไดป้กครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิ่นเช่น รัฐในกลุ่มสแกนดิเวยี 
สาธารณรัฐเยอรมนั สหพนัธ์สวติ เป็นตน้ 
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 สรุป หลกัความเป็นหน่ึงเดียวของรัฐเป็นหลกัสากลท่ีส าคญัของทุกรัฐหรือประเทศต้องยึดเป็น
หลกัการพื้นฐานและมีผลต่อความเป็นอิสระในการปกครองตนเองและการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ิน 
 
 
(โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอียดในหนงัสือ/ต ารา การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดย สิวาพร สุขเอียด จาก 
http://wiki.kpi.ac.th/index.php สืบคน้เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560, การเมืองทอ้งถ่ิน ของใคร โดยใคร เพื่อ
ใคร โดย รองศาสตราาจารย ์ดร.ปธาน สุวรรณมงคล) 
 
กจิกรรมที ่4.2.3 
จงอธิบายหลกัความเป็นหน่ึงเดียวของรัฐโดยสังเขป  
 
บนัทึกค าตอบกิจกรรม 4.2.3 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 4 ตอนท่ี 4.2.3กิจกรรม 4.2.3) 
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เร่ืองที ่4.2.4 หลกัการมส่ีวนร่วม 
 
สาระสังเขป 
 หลกัการมีส่วนร่วมเป็นอีกหลกัหน่ึงท่ีส าคญัในการเมืองการปกครองทอ้งถ่ิน การมีส่วนร่วมในท่ีน้ี 
เป็นการมีส่วนร่วมอยา่งมีคุณภาพซ่ึงประกอบดว้ยหลกัการส าคญัไดแ้ก่ 
 1. หลกัความเป็นพลเมืองท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนกัถึงความส าคญัของการมีส่วน
ร่วมในกิจการสาธารณะของชุมชนทอ้งถ่ินหรือของสังคมประเทศ 
 2. หลกัความเสมอภาค เท่าเทียมกนัระหว่างผูเ้ขา้ร่วมโดยไม่ค  านึงถึงความแตกต่างด้านกายภาพ  
ความเช่ือ และฐานะทางสังคม  
 3. หลกัความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนเองว่า สามารถท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปสู่เป้าหมายท่ี
ตอ้งการได ้
 4. หลักผลประโยชน์ร่วมกันของชุมชนหรือของประเทศ  การมีส่วนร่วมต้องมีเป้าหมายเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะของชุมชนทอ้งถ่ินหรือสังคมประเทศเป็นส าคญั 
 5. หลกัส านึกรับผดิชอบ ในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนหรือสังคมประเทศ พลเมืองควรมีความ
ส านึกรับผดิชอบร่วมกนัต่อชุมชนทอ้งถ่ินหรือสังคมประเทศโดยรวม 
 6. หลกัความโปร่งใส การมีส่วนร่วมตอ้งมีลกัษณะท่ีเปิดเผย ไม่ซ้่อนเร้น โดยเปิดเผยถึงเป้าหมาย 
และวธีิการมีส่วนร่วมต่อสาธารณะ 
 
 การมีส่วนร่วมตามหลกัการดงักล่าวมีระดบัการมีส่วนร่วมท่ีควรกล่าวถึงในท่ีน้ีดงัน้ี 
 ระดับแรก  การมีส่วนร่วมในการรับรู้ขอ้มูล ข่าวสารท่ีจ าเป็นหรือเก่ียวขอ้งจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ท่ีเช่ือถือได ้
 ระดับทีส่อง การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หลงัจากท่ีผูเ้ขา้ร่วมไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ี
เพียงพอแลว้ ก็สามารถร่วมในการแสดงความคิดเห็นในช่องทางต่าง ๆ ท่ีเปิดให้แสดงความคิดเห็นได้เช่น 
เวทีประชาคม การสัมมนา ส่ือสังคมออนไลน์ต่าง ๆ โดยท่ีผูมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต้อง
รับผดิชอบต่อความคิดเห็นของตนท่ีแสดงออกไปบนพื้นฐานของการไม่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพบุคคลอ่ืน 
 ระดับทีส่าม การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ เป็นการมีส่วนร่วมในการเข้าไปร่วมในการ
ด าเนินการในเร่ืองนั้น ๆ เช่น เป็นกรรมการ เป็นอาสาสมคัร เป็นผูส้นบัสนุน เป็นตน้  
 ระดับทีส่ี่ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เป็นการมีส่วนร่วมท่ีผูเ้ขา้ร่วมตอ้งมีขอ้มูลข่าวสาร
ท่ีเพียงพอในการประกอบการตัดสินใจในเร่ืองนั้น และเป็นการมีส่วนร่วมท่ีส าคัญและมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตจากการตดัสินใจน้ี 
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 ระดับทีห้่า การมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ โดยท่ีผูเ้ขา้ร่วมท าหน้าท่ีในการติดตาม 
ตรวจสอบผูที้ท าหน้าท่่ีแทนประชาชนในการติดสินใจและหรือด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีตดัสินใจว่า 
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมหรือไม่ อยา่งใด 
 การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองทอ้งถ่ินของพลเมืองสามารถกระท าไดท้ั้งโดยทางตรงและ
ทางออ้ม โดยการมีส่วนร่วมทางตรงเป็นการใชสิ้ทธิในฐานะท่ีเป็นพลเมืองในการเขา้มีส่วนร่วมในกิจการ
สาธารณะของทอ้งถ่ินเช่น การมีส่วนร่วมในประชาคมเพื่อปรึกษาหารือเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาของชุมชน
ทอ้งถ่ิน หรือการมีส่วนร่วมแบบจิตอาสาในการจดัระเบียบชุมชน เป็นตน้ หรือภาคพลเมืองอาจกระท าโดย
ผา่นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นองคก์รทางการเมืองท่ีรัฐจดัตั้งข้ึนมาเพื่อให้ประชาชนในทอ้งถ่ินได้
มีส่วนในการปกครองตนเองโดยประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งเลือกผูส้มคัรท่ีตวัแทนเห็นวา่ เหมาะสมเขา้ไปท า
หนา้ท่ีแทนประชาชนในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเท่ากบัเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง
ทอ้งถ่ินแบบทางออ้ม และภาคประชาชนมีหนา้ท่ีในการก ากบั ตรวจสอบตวัแทนวา่ ไดเ้ขา้ไปท าหนา้ท่ีโดย
ยดึประโยขน์ของประชาชนเป็นส าคญัหรือไม่ 
 สรุป การมีส่วนร่วมนบัเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัมากในการเมืองการปกครองทอ้งถ่ินเพราะการมีส่วน
ร่วมท่ีมีคุณภาพก่อใหเ้กิดรากฐานท่ีมัน่คง ย ัง่ยนืใหแ้ก่การเมืองการปกครองทอ้งถ่ิน 
 
 
(โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอียดในหนงัสือ/ต ารา. การมีส่วนร่วมของประชาชน โดย เรณุมาศ รักษาแกว้ 
จาก จาก. http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title= สืบค้นเม่ือวนัท่ี 10 กรกฏาคม 2560. Public Participation: 
Principles and Best Practices for British Columbia by Office of Auditor General of British Columbia 
https://www.bcauditor.com/sites/default/files/publications/2008/report11/report/public-participation-prin-
ciples-and-best-practices-british-columbia.pdf. สืบค้นเม่ือวนัท่ี 10 กรกฏาคม 2560, Building a Culture of 
Participation Handbook by Perpetua Kirby Claire Lanyon Kathleen Cronin & Ruth Sinclair จ า ก 
https://www.unicef.org/adolescence/cypguide/files/Building_a_culture_of_participation.pdf สื บ ค้ น เ ม่ื อ
วนัท่ี 10 กรกฏาคม 2560) 
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กจิกรรมที ่4.2.4 
จงอธิบายหลกัการมีส่วนร่วมโดยสังเขป  
 
บนัทึกค าตอบกิจกรรม 4.2.4 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 4 ตอนท่ี 4.2.4 กิจกรรม 4.2.4) 
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เร่ืองที ่4.2.5.  หลกัการก ากบัดูแลของรัฐ 
 
สาระสังเขป 
 ดงักล่าวมาเบ้ืองตน้ในหลกัความเป็นหน่ึงเดียวของรัฐวา่ การเมืองการปกครองทอ้งถ่ินเป็นส่วนย่อย
ของการเมืองการปกครองของระดบัประเทศ และการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ินมากเพียงใดก็ตามก็ยงัตอ้งเป็น
ส่วนหน่ึงของรัฐหรือประเทศไม่อาจแยกออกไปเป็นอิสระโดยสมบุรณ์ได ้ 
 นอกจากน้ี จากการท่ีรัฐไดก้ระจายอ านาจให้แก่ทอ้งถ่ินไดป้กครองตนเองท าให้รัฐมีหน้าท่ีในการ
ก ากบัดูแลทอ้งถ่ินโดยมีจุดมุ่งหมายส าคญัดงัน้ี 
 ประการแรก เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินปฏิบติัภารกิจและใชอ้ านาจท่ีรัฐมอบหมายมาได้
ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 ประการท่ีสอง เพื่อให้การปฏิบติัภารกิจขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความสอดคล้องกบั
นโยบายของรัฐบาล 
 ประการท่ีสาม เพื่อเป็นการลดความขดัแยง้และแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างรัฐกบัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัเอง 
 ประการท่ีส่ี เพื่อให้การปฏิบติัภารกิจขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของส่วนรวมและชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง 
  
 การก ากบัดูแลของรัฐต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถกระท าไดห้ลายรูปแบบดงัน้ี 
 1. การก ากบัดูแลเหนือองคก์รและตวับุคคล เช่น การสั่งยุบสภาทอ้งถ่ิน การสั่งให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินพน้จากต าแหน่ง เป็นตน้ 
 2. การก ากบัดูแลเหนือการกระท าขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น การอนุมติ้ การอนุญาต การ
ใหค้วามเห็นชอบ เป็นตน้ 
 3. การก ากบัดูแลทางออ้ม เช่น การออกกฎ ระเบียบเพื่อให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินปฏิบติั เป็น
ตน้ 
 
 ทั้งน้ี แมว้า่การก ากบัดูแลของรัฐต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะมีความจ าเป็นก็ตาม แต่การก ากบั
ดูแลน้ีจะขดัหลกัการปกครองตนเองอย่างอิสระมิได ้ดงันั้น การก ากบัดูแลของรัฐจึงตอ้งเป็นการส่งเสริม
หลกัการปกครองตนเองมากกวา่การควบคุมการปกครองตนเองของประชาชนในทอ้งถ่ิน  
 
 (โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอียดในหนังสือ /ต ารา. การเสริมสร้างระบบก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดย อนุชา ฮุนสวสัดิกุล จาก kpi.ac.th/media/pdf/M10_194.pdf.    สืบคน้เม่ือวนัท่ี 12 
กรกฏาคม 2560) 
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กจิกรรมที ่4.2.5 
จงอธิบายหลกัการก ากบัดูแลของรัฐต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมาโดยสังเขป  
 
บนัทึกค าตอบกิจกรรม 4.2.5 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 4 ตอนท่ี 4.2.5 กิจกรรม 4.2.5) 
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แนวตอบกจิกรรมหน่วยที่ 4 
หลกัและแนวทางการปกครองท้องถิ่น 
ตอนที ่4.1  ความหมาย ขอบเขต และความส าคัญของการเมืองการปกครองท้องถิ่น 
แนวตอบกจิกรรมที ่4.1.1 
 การเมืองการปกครองทอ้งถ่ินเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนใน
ทอ้งถ่ินนั้นอยา่งมีอิสระตามเจตนารมณ์ของประชาชน  
แนวตอบกจิกรรม 4.1.2 
 การเมืองการปกครองทอ้งถ่ินเป็นส่วนยอ่ยของระบอบประชาธิปไตยซ่ึงเป็นระบอบการเมืองการ
ปกครองท่ีอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน 
 
ตอนที ่4.2  หลกัการส าคัญของการเมืองการปกครองท้องถิ่น 
แนวตอบกจิกรรม 4.2.1  
 การปกครองตนเองเป็นการท่ีประชาชนมีอ านาจท่ีจะก าหนดวิถีชีวิตของตนเองไดต้ามเจตนารมณ์
ของประชาชนแทนท่ีจะให้รัฐซ่ึงอยูห่่างไกลเป็นผูต้ดัสินใจให้เกือบทุกเร่ือง ซ่ึงมีหลกัการอยูห่ลายขอ้ โดย
หน่ึงในนั้นคือ  หลกัการปกครองท่ีใกลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสุด หมายความวา่ การปกครองท่ีประชาชนมี
อ านาจในการตดัสินใจในประเด็นท่ีเก่ียวกบัวิถีชีวิตของคนในชุมชนโดยคนในชุมชน เพื่อคนในชุมชนเอง 
เน่ืองจากประชาชนในชุมชนมีความรู้ ความเขา้ใจในปัญหาหรือความตอ้งการของตนเองไดดี้กว่าคนนอก
ชุมชน และสามารถตอบสนองปัญหา ความตอ้งการของประชาชนไดร้วดเร็ว  
แนวตอบกจิกรรม 4.2.2  
  หลกัการกระจายอ านาจเป็นการท่่ีรัฐถ่ายโอนอ านาจบางส่วนให้แก่ทอ้งถ่ินไดป้กครองตนเองและ
สามารถจดัการชุมชนทอ้งถ่ินของตนเองดว้ยตนเอง  
แนวตอบกจิกรรม 4.2.3  
 หลกัความเป็นหน่ึงเดียวของรัฐเป็นหลกัท่ีแสดงถึงอ านาจอธิปไตยของรัฐท่ีไม่สามารถแบ่งแยกได้
ไม่วา่จะมีการกระจายอ านาจใหท้อ้งถ่ินไดมี้อิสระในการปกครองตนเองมาเพียงใดก็ตาม 
แนวตอบกจิกรรม 4.2.4  
 การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองทอ้งถ่ินของพลเมืองสามารถกระท าไดท้ั้งโดยทางตรงและ
ทางออ้ม  การมีส่วนร่วมนบัเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัมากในการเมืองการปกครองทอ้งถ่ินเพราะการมีส่วนร่วม
ท่ีมีคุณภาพก่อใหเ้กิดรากฐานท่ีมัน่คง ย ัง่ยนืใหแ้ก่การเมืองการปกครองทอ้งถ่ิน 
แนวตอบกจิกรรม 4.2.5   
 การก ากบัดูแลเของรัฐเหนือการกระท าขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัและ
จ าเป็นเพื่อให้อ านาจรัฐท่ีกระจายไปให้ทอ้งถ่ินถูกด าเนินการไปเพื่อประโยชน์ของส่วนร่วมและประโยชน์
สุขของประชาชนอยา่งแทจ้ริง 
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แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน 
วัตถุประสงค์  เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเก่ียวกับเร่ือง “หลักแนวทางการ 
                        ปกครองทอ้งถ่ิน” 
ค าแนะน า    อ่านค าถามแลว้เขียนค าตอบลงในช่องว่างท่ีก าหนดให้ นกัศึกษามีเวลาท าแบบประเมินชุดน้ี 
          30 นาที 
1.  การเมืองการปกครองทอ้งถ่ินมีบทบาทในการพฒันาการเมืองอยา่งไร 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยที ่1 
ก่อนเรียน 
  
 การเมืองการปกครองทอ้งถ่ินเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนใน
ชุมชนทอ้งถ่ินนั้น 
  
หลงัเรียน 

การเมืองการปกครองทอ้งถ่ินมีบทบาทส าคญัในการพฒันาการเมืองของประเทศในฐานะท่ีเป็น
ระบบย่อยของระบบการเมืองการปกครองของประเทศและเป็นฐานรากส าคญัของสังคมประเทศท่ีอยู่
ใกล้ชิดประชาชนมากท่ีสุด ดงันั้น หากฐานรากมีความเขม้แข็ง มัน่คง ระบบการเมืองการปกครองของ
ประเทศยอ่มมีความเขม้แขง็ มัง่คงตามไปดว้ย  
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