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ค ำน ำ 

 
 หนังสือน้ี รวบรวมและเรียบเรียงข้ึนเพื่อเป็นความรู้และความเข้าใจ
เก่ียวกบัการปกครองทอ้งถ่ินของประเทศไทย   ซ่ึงมีความส าคญัอยา่งมากในปัจจุบนั  
และจะยิ่งทวีความส าคญัมากยิ่งข้ึนในอนาคต เน่ืองจากคาดหมายไดว้่าการบริหาร
ราชการส่วนกลางและการบริหารราชการส่วนภูมิภาค จะลดบทบาทและความส าคญั
ลงจากฐานะผูป้ฏิบติัการ หรือหน่วยหลกัในการท าบริการสาธารณะมาเป็นผูก้  ากบั
ดูแลหรือผูช่้วยเหลือสนบัสนุนการปกครองทอ้งถ่ิน  ซ่ึงประกอบดว้ยองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบต่างๆอนัเป็นผลจากแนวคิดเร่ืองการกระจายอ านาจการบริหาร
ราชการแผ่นดินก็ดี หรือแนวความคิดเร่ืองสิทธิชุมชนก็ดี  ได้ถูกรับรองไวใ้น
กฎหมายรัฐธรรมนูญ      ซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ   ท าให้การ
ปกครองทอ้งถ่ินซ่ึงอยู่บนพื้นฐานดังกล่าวจะกา้วเข้ามาแทนท่ีในฐานะท่ีพึ่งของ
ประชาชนมากยิง่ข้ึน 
 หนงัสือน้ีมุ่งเนน้การสร้างความรู้พื้นฐานส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ศึกษาในการท า
ความเข้าใจระบบการปกครองท้องถ่ินของประเทศไทย     โดยรวบรวมจาก
แนวความคิดในระบบสากลเก่ียวกับการปกครองท้องถ่ิน เพื่อเป็นหลักในการ
วิเคราะห์และท าความเขา้ใจหลกัการของการปกครองทอ้งถ่ิน        นอกจากนั้นได้
อธิบายถึงรูปแบบและกฎหมายส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่
ละรูปแบบ  โดยรวบรวมจากขอ้มูลกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนประสบการณ์ใน
การสอนวชิาการปกครองทอ้งถ่ิน 
 หวงัว่าหนังสือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับนักศึกษาผูส้นใจ  หากมี
ขอ้เสนอแนะประการใดเก่ียวกบัหนงัสือเล่มน้ีกรุณาแจง้ให้ผูเ้ขียนทราบดว้ยจะเป็น
พระคุณอยา่งยิง่ 
 ผูเ้ขียนขอขอบคุณเจา้ของหนงัสือ  ต  ารา  ตลอดจนเอกสารต่างๆท่ีไดใ้ช้
ในการศึกษาคน้ควา้และอา้งอิงและขอขอบคุณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างสูง  ท่ีไดส้นับสนุนการท าผลงาน
วชิาการ  และใหโ้อกาสผูเ้ขียนไดใ้ชเ้วลากบัการศึกษาคน้ควา้อยา่งเตม็ท่ี 
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บทที่ 1 
หลกัการและแนวคดิเกีย่วกบัการปกครองท้องถิ่น 

 
 การศึกษาการปกครองทอ้งถ่ินอยา่งละเอียดลึกซ้ึงนั้นควรเร่ิมตน้จากการ
ท าความเข้าใจหลักการและแนวคิดเก่ียวกับการปกครองท้องถ่ินให้ชัดเจนว่า 
ความหมาย วัตถุประสงค์ หลักการแนวคิดพื้นฐาน ตลอดจนรูปแบบของการ
ปกครองทอ้งถ่ินเป็นอย่างไร ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจระบบการปกครอง
ท้องถ่ินในลักษณะท่ีเป็นสากลซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิ เคราะห์
องคป์ระกอบตลอดจนรูปแบบของการปกครองทอ้งถ่ินท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มของแต่ละทอ้งถ่ินรวมถึงแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาของ
ระบบการปกครองทอ้งถ่ินไดภ้ายใตห้ลกัเกณฑ์หรือแนวคิดท่ีเป็นระบบสากลซ่ึง
ยอมรับกนัไดโ้ดยทัว่ไป 
 นอกจากนั้นควรศึกษาท าความเข้าใจรูปแบบของการใช้อ  านาจทาง            
การบริหารราชการแผ่นดินตลอดจนความสัมพนัธ์กนัระหว่างระบบการปกครอง
ทอ้งถ่ินหรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัระบบการปกครองของประเทศว่ามี
ความสัมพนัธ์กนัอย่างไร อะไรคือส่ิงท่ีรัฐบาลกลางควรท า อะไรคือส่ิงท่ีองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจจดัท าเองไดร้วมถึงการควบคุมหรือก ากบัดูแลระบบการ
ปกครองทอ้งถ่ินในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของระบบการปกครองของประเทศมิใช่รัฐ
อิสระซ่ึงสามารถด าเนินการใด  ได ้โดยปราศจากขอบเขต 
 
ความหมายของการปกครองท้องถิ่น 
 การปกครองทอ้งถ่ิน (local administration)  หมายถึงการท่ีประชาชนใน
แต่ละทอ้งถ่ินสามารถใชอ้  านาจซ่ึงก าหนดใหโ้ดยกฎหมายด าเนินการบริหารจดัการ 
กบัวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และบริการสาธารณะท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต เศรษฐกิจ 
และความสงบเรียบร้อยภายในเขตทอ้งถ่ินของตนเองภายใตห้น่วยงาน ผูบ้ริหาร 
งบประมาณและบุคลากรของตนเอง แต่ยงัคงอยู่ภายใตค้วามควบคุมของรัฐบาล
ระดบัชาติมิไดแ้ยกตวัออกเป็นอิสระจากความเป็นรัฐชาติ (nation state) แต่อยา่งใด   
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  ในส่วนท่ี เ ก่ียวข้องกับความหมายของการปกครองท้องถ่ินน้ี มี
นกัวิชาการไดใ้หค้  าอธิบายเอาไวม้ากมายซ่ึงอาจยกตวัอยา่งไดด้งัน้ีเช่น หมายถึงการ
ปกครองของหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินซ่ึงมีการเลือกตั้งผูบ้ริหาร ตลอดจนสามารถ
จดัท าภารกิจของตนเองไดอ้ยา่งอิสระโดยไม่ถูกควบคุมจากรัฐบาลหรือภูมิภาคแต่ก็
อยู่ภายใตรั้ฐธรรมนูญหรือระบบการปกครองของรัฐบาลกลางมิใช่เป็นรัฐอิสระ 
(Montagu, 1984, p. 574) หรือหมายถึง รูปแบบการปกครองซ่ึงเกิดข้ึนจากการ
กระจายอ านาจของรัฐบาลกลางให้กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีตอบสนองกับความต้องการและผลประโยชน์ของท้องถ่ิน ภายใต้
องคก์ร ภารกิจและการตดัสินใจของประชาชนในทอ้งถ่ินเอง (Wit, 1967, pp. 101- 
105) 
 นอกจากนั้นยงัอาจหมายถึง การปกครองของพื้นท่ีส่วนหน่ึงของประเทศ 
ซ่ึงมีอ านาจอิสระ (autonomy) ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามสมควร อ านาจอิสระในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีจะตอ้งไม่มากจนมีผลกระทบกระเทือนต่ออ านาจประชาธิปไตยของรัฐ    
เพราะองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมิใช่ชุมชนท่ีมีอ านาจอธิปไตย องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งมีสิทธิตามกฎหมาย (legal right) และมีองค์กรซ่ึงมีโครงสร้าง
ตามความจ าเป็นในการปฏิบติังานของตนเอง (necessary organization) เพื่อ
ประโยชน์ ในการปฏิบติัหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นเอง (Robson, 
1966, อา้งถึงใน ประหยดั  หงส์ทองค า, 2526, หนา้ 10) 
 โดยสรุปแลว้การปกครองทอ้งถ่ินเป็นส่วนหน่ึงของการปกครองประเทศ 
โดยรัฐบาลกระจายอ านาจการบริหารจดัการเก่ียวกบัภารกิจการแกไ้ขปัญหาต่าง    
ของชุมชนทอ้งถ่ิน โดยมีกฎหมายให้อ  านาจให้สามารถด าเนินกิจกรรมและบริการ
สาธารณะบางอยา่งท่ีจ  าเป็น และเกิดประโยชนต่์อทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีภายใตห้ลกัของความ
ยดืหยุน่ คล่องตวัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน โดยมีองคก์รทางการ
บริหารของท้องถ่ินนั้ นเองเป็นผูด้  าเนินการมิใช่การบริหารจัดการโดยองค์กร 
เจา้หนา้ท่ีของรัฐบาลหรือตวัแทนรัฐบาลท่ีตั้งอยูใ่นส่วนภูมิภาค 
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ความส าคญัของการปกครองท้องถิ่น 
 ภายใตร้ะบบการปกครองของแต่ละประเทศส่วนใหญ่จะประกอบดว้ย
ความแตกต่างหลากหลายของสภาพภูมิประเทศ ดินฟ้าอากาศ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วฒันธรรม เช้ือชาติ ภาษาและสภาพปัญหาของพื้นท่ี ความแตกต่าง
หลากหลายน้ียอ่มน าไปสู่ความจ าเป็นและความตอ้งการบริหารจดัการวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีแตกต่างกันออกไป การจัดท าบริการสาธารณะโดยรัฐบาลซ่ึงตั้ งอยู่ท่ี
ส่วนกลางจึงมิอาจตอบสนองความตอ้งการซ่ึงแตกต่างหลากหลายกนันั้นไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและทนัท่วงทีกบัสภาพปัญหาของแต่ละทอ้งถ่ิน 
 นอกจากน้ี ในแง่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของแต่ละ
ท้องถ่ินซ่ึงเป็นผลของประวติัศาสตร์และการสะสมภูมิปัญญาอันยาวนานย่อม 
ก่อใหเ้กิดเอกลกัษณ์และความภาคภูมิใจของแต่ละทอ้งถ่ินในการท่ีจะด าเนินรอยตาม
หรืออนุรักษว์ิถีชีวิตเช่นนั้นเอาไว ้ซ่ึงการด าเนินการจ าเป็นตอ้ง อาศยัความรู้ความ
เข้าใจในเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถ่ินอย่างลึกซ้ึง ในแง่น้ีเป็นท่ียอมรับกันว่า
ประชาชนซ่ึงเกิดและอาศยัอยูใ่นทอ้งถ่ินนั้น   น่าจะเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความเขา้ใจวิถี
ชีวิตของชุมชนทอ้งถ่ินไดดี้กว่าคนจากท่ีอ่ืน ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงน าไปสู่แนวคิด
เร่ืองการปกครองตนเองโดยคนทอ้งถ่ินซ่ึงพฒันามาเป็นระบบการปกครองทอ้งถ่ิน
ภายใตรั้ฐชาติในภายหลงั  
 นกัวชิาการจ านวนหน่ึงมีความเห็นเพิ่มเติมอีกวา่การปกครองทอ้งถ่ินเป็น
พื้นฐานท่ีส าคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เน่ืองจากเปิดโอกาสให้
ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการจดัสรรทรัพยากร ตลอดจนการเรียนรู้ใน
เร่ืองของสิทธิและหน้าท่ี ตลอดจนการตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร ซ่ึง
ประชาชนเลือกไปท าหน้าท่ีบริหารจดัการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้เป็นไป
ตามความตอ้งการของคนส่วนใหญ่ของทอ้งถ่ิน 
 ดงันั้น เราจึงอาจจ าแนกความส าคญัของการปกครองทอ้งถ่ินออกเป็น 2 
ลกัษณะ คือ ความส าคญัต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทอ้งถ่ินและความ
เจริญกา้วหนา้ของทอ้งถ่ินกบัความส าคญัต่อการพฒันาประชาธิปไตยและการพฒันา
ประเทศ 



 4 

 

 1. ความส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นและความ
เจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น    

       เน่ืองจากความแตกต่างหลากหลายของทอ้งถ่ินดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้      
ดังนั้นการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของท้องถ่ินแต่ละ
ทอ้งถ่ินย่อมน ามาซ่ึงการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนให้หมดไปตลอดจนอนุรักษ์
และบ ารุงรักษาส่ิงท่ีดีอยูแ่ลว้ใหดี้ยิง่ข้ึนซ่ึงอาจพิจารณาในดา้นท่ีส าคญัดงัน้ี 

    1.1 ดา้นการส่งเสริมและอนุรักษท์รัพยากรของทอ้งถ่ิน 

    แนวคิดน้ีตั้งอยูบ่นฐานความเช่ือว่าคนทอ้งถ่ินยอมเป็นผูท่ี้ไดใ้ช้
ประโยชน์โดยตรงจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรของทอ้งถ่ิน ดงันั้นจึงยอ่มมี
ความหวงแหนและมีจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรของทอ้งถ่ินใหส้ามารถใชไ้ด้
อย่างย ัง่ยืนชัว่ลูกชัว่หลาน จิตส านึกเช่นน้ีน่าจะมีสูงกว่าคนจากทอ้งถ่ินอ่ืน หรือคน
ส่วนกลางส่งไปปฏิบติัหนา้ท่ีในทอ้งถ่ิน   ดงันั้นจึงควรให้ชุมชนหรือทอ้งถ่ินไดมี้
บทบาทหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจดัการกบัทรัพยากรของทอ้งถ่ินไม่ว่า
จะเป็นทรัพยากรในดิน น ้า ป่าไม ้หรือทรัพยากรดา้นการท่องเท่ียวอ่ืน    

  1.2 ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
    เช่นเดียวกนักบัการส่งเสริมและอนุรักษท์รัพยากรประชาชนใน
ท้องถ่ินย่อมมีความผูกพันกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมท้องถ่ิน 
เน่ืองจากส่ิงเหล่าน้ีคือวิถีชีวิตของคนทอ้งถ่ินซ่ึงสืบทอดกนัมาเป็นเวลานาน  ดงันั้น
จึงน่าจะมีความรัก ความหวงแหนในขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
ท่ีดีงามไดย้ิ่งกว่าคนจากทอ้งถ่ินอ่ืนจึงควรให้ทอ้งถ่ินไดมี้บทบาทตลอดจนมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการ  
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  1.3 ดา้นการบริหารจดัการสาธารณูปโภค ความจ าเป็นขั้นพื้นฐานและ
การพฒันาคุณภาพชีวติ 

    ความแตกต่างหลากหลายของสภาพทอ้งถ่ินน าไปสู่ความจ าเป็น
และความตอ้งการดา้นสาธารณูปโภค ความจ าเป็นพื้นฐานตลอดจนพฒันาคุณภาพ
ชีวิตท่ีแตกต่างกนั  เช่น ในท้องถ่ินภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ความตอ้งการด้าน
สาธารณูปโภค หรือโครงสร้างพื้นฐานอาจเน้นหนักไปท่ีแหล่งน ้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค การเกษตร ในขณะท่ีภาคกลางไม่มีปัญหาดา้นแหล่งน ้ า แต่มีปัญหาดา้นการ
คมนาคมและการพฒันาอุตสาหกรรมเพื่อรองรับกบัการจา้งงาน ตลอดจนระบบการ
จดัการกบัปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาอุตสาหกรรมนั้นเป็นตน้ 

  เม่ือความตอ้งการของแต่ละทอ้งถ่ินมีความแตกต่างหลากหลายกนั
เช่นน้ีการบริหารจดัการเพื่อตอบสนองกบัความตอ้งการจึงตอ้งแตกต่างกนัออกไป  
ดงันั้นการใหท้อ้งถ่ินมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการก าหนดความตอ้งการตลอดจน
มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการตนเองจึงมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ 

    2. ความส าคญัต่อการพฒันาประชาธิปไตยและการพฒันาประเทศ 

  2.1 ความส าคญัต่อการพฒันาประชาธิปไตย    

    ความส าคญัของการปกครองทอ้งถ่ินต่อความรู้และความเขา้ใจ
พื้นฐานและการพฒันาประชาธิปไตยนั้นเป็นท่ีเขา้ใจและยอมรับกนัมาชา้นานแลว้
ตวัอย่าง ดงัปรากฏในบนัทึกของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัวในเอกสาร 
Democracy in Siam ดงัมีขอ้ความตอนหน่ึงวา่ 

   “ถ้ามีการยอมรับกันว่าวนัใดวนัหน่ึงเราอาจจะต้องถูก
บงัคับให้มี ประชาธิปไตยแบบใดแบบหน่ึงในประเทศสยาม เรา
จะตอ้งเตรียมตวัของเราอย่างค่อยเป็นค่อยไป เราจะตอ้งเรียนรู้และ
ทดลองเพื่อจะไดรู้้วา่ระบบการปกครองแบบรัฐสภาจะด าเนินการไป
ได้อย่างไรในประเทศสยาม เราจะต้องพยายามให้การศึกษาแก่
ประชาชนเพื่อท่ีจะใหป้ระชาชนมีความส านึกทางการเมืองท่ีจะ 
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ตระหนักถึงผลประโยชน์ท่ีแท้จริงเหล่าน้ี (ของพวกเขา) เพื่อท่ี
ประชาชนจะได้ไม่ถูกชกัน าไปโดยพวกนกัปลุกระดม หรือพวกท่ี
ฝันหวานถึงพระศรีอาริย ์ ถ้าเราจะต้องมีรัฐสภา เราจะต้องสอน
ประชาชนวา่จะออกเสียงอยา่งไร และจะเลือกผูแ้ทนท่ีมีจิตใจฝักใฝ่
กบัผลประโยชน์ของพวกเขาอย่างแท้จริงอย่างไร มนัจะเป็นการ
ดีกว่าแน่นอนส าหรับประชาชนท่ีจะเร่ิมตน้ดว้ยการควบคุมกิจการ
ทอ้งถ่ินก่อนท่ีพวกเขาพยายามท่ีจะควบคุมกิจการของรัฐโดยผ่าน
ทางสภา ข้าพเจ้าเช่ืออย่างจริงใจว่าถ้าการปฏิรูปเหล่าน้ีได้เร่ิมใช้
อย่างค่อยเป็นค่อยไปเช่นวิธีน้ี  การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
สามารถจะน ามาใช้ได้โดยไม่มีผลเสียมากนัก  แต่กระบวนการน้ี
ตอ้งค่อยเป็นค่อยไปและมีการกระท าอยา่งระมดัระวงั ถา้การทดลอง
น้ีล้มเหลวลงในทุกขั้นตอนเม่ือนั้ นจึงจะเป็นไปได้ท่ีจะชักจูง
ประชาชนให้เช่ือว่าประชาธิปไตยเป็นไปไม่ได้ส าหรับประเทศ
สยามอนัตรายอยู่ท่ีความไม่อดทน” (อา้งถึงใน ประหยดั   หงส์ทอง
ค า, 2526, หนา้ 42) 

   นอกจากนั้ นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวย ังได้ทรง
พระราชทานสัมภาษณ์แก่หนงัสือพิมพ ์New York Times ฉบบัวนัท่ี 28 เมษายน 
พ.ศ. 2474 วา่ 

“ขา้พเจา้เห็นวา่สิทธิเลือกตั้งของประชาชนควรจะเร่ิมตน้ท่ีการ
ปกครองทอ้งถ่ินในรูปเทศบาล ขา้พเจา้เช่ือว่าประชาชนควรมี
สิทธ์ิมีเสียงในกิจการทอ้งถ่ิน เราก าลงัพยายามให้การศึกษาเร่ือง
น้ีแก่เขา ขา้พเจา้เห็นวา่จะเป็นการผิดพลาดถา้เรามีการปกครอง
ระบอบรัฐสภา ก่อนท่ีประชาชนมีโอกาส เ รียน รู้และ มี
ประสบการณ์อย่างดีเก่ียวกับการใช้สิทธิเลือกตั้ งในกิจการ
ปกครองทอ้งถ่ิน” (อา้งถึงในประหยดั หงส์ทองค า, 2526, หน้า 
42)        

    ดงันั้นจะเห็นไดว้่าการปกครองทอ้งถ่ินเป็นส่ิงพื้นฐานในการ
สร้างความรู้ และความเขา้ใจระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงมีหลกัการขั้นพื้นฐานแบบ 
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เดียวกัน เพียงแต่ประชาธิปไตยระดับชาตินั้ นมีความสลับซับซ้อนมากกว่า  
นอกจากนั้นการปกครองทอ้งถ่ินยงัเป็นแหล่งฝึกฝนและพฒันาบุคลากร เพื่อเขา้สู่
การเมืองระดับชาติ ในประเทศท่ีระบบพรรคการเมืองและการเลือกตั้ งมีความ
เข้มแข็ง  ผูน้  าประเทศหรือนักการเมืองระดับชาติมักเป็นผูท่ี้เร่ิมตน้บทบาททาง
การเมืองของคนจากการสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาระดบัทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหาร
ระดบัทอ้งถ่ินมาก่อนทั้งส้ิน ตวัอย่างเช่น ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา จ  านวน
มากพฒันาตนเองเขา้สู่การเมืองระดบัชาติดว้ยการกา้วมาจากการด ารงต าแหน่งผูว้่า
การมลรัฐมาก่อน แมก้ระทัง่ในประเทศไทยสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จ านวนมาก
พฒันาตนเองมาจากการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั (ส.จ.) หรือ
สมาชิกสภาเทศบาล 

  2.2 ความส าคญัต่อการพฒันาประเทศ 
    ความเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น
นอกเหนือจากนโยบายการพฒันาประเทศของรัฐบาล ทอ้งถ่ินต่าง ถือได้ว่าเป็น
ก าลงัส าคญัอยา่งยิง่เน่ืองจาก จากเป็นแหล่งทรัพยากร เป็นแหล่งวตัถุดิบ  เป็นแหล่ง
ผลิตตลอดจนเป็นตลาดท่ีส าคญัของประเทศ ดงันั้นการพฒันาทอ้งถ่ินให้มีความ
เจริญเติบโตและมีระบบบริหารจดัการท่ีดีจึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อการสร้างความเจริญ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ  กรณีของประเทศไทยการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมซ่ึง
ส่วนหน่ึงรัฐไดด้ าเนินนโยบายผ่านทางระบบบริหารราชการส่วนกลาง (กระทรวง 
ทบวง กรม)  และระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาค (จังหวัด อ า เภอ) แล้ว      
พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 ไดก้  าหนดให้รัฐบาลจดัสรรงบประมาณให้กบัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินไม่ต ่ากว่าร้อยละ 35 ของงบประมาณแผ่นดิน นบัว่าเป็นเมด็เงินจ านวน
มาก และเม่ือรวมกบัรายได้ท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัเก็บได้เองหรือจาก
ทรัพยสิ์น หรือเงินสะสมท่ีมีอยูก่เ็ป็นปริมาณท่ีเกือบเท่ากบัรายจ่ายของรัฐบาลทีเดียว    
     ดงันั้น ตอ้งถือว่าการปกครองทอ้งถ่ินเป็นพื้นฐานในการพฒันา
ประเทศทางดา้น  เศรษฐกิจและสังคมท่ีส าคญัในแง่ท่ีว่าเป็นแหล่งจา้งงานและเป็น
ท่ีมาของกิจกรรมดา้นเศรษฐกิจท่ีส าคญัแหล่งหน่ึงของประเทศ  นอกจากนั้นองคก์ร 
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ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบเทศบาล  กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยาเป็นองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีท าหนา้ท่ีในการจดัท าบริการสาธารณะในเขตท่ีมีความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและสังคมสูงและมีส่วนอย่างส าคญัในการสร้างความเจริญและการ
พฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภาพรวม 
  โดยสรุปแลว้ การปกครองส่วนทอ้งถ่ินนับว่ามีความส าคญัต่อการ
พฒันาประเทศทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งในเขตเมืองและชนบท การพฒันา
ประเทศทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมจะเจริญกา้วหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพียงใดย่อมข้ึนอยู่กบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปกครอง
ทอ้งถ่ินของประเทศนั้น   เป็นประการส าคญั 
 
หลกัการของการปกครองท้องถิ่น 

 หลกัการของการปกครองทอ้งถ่ิน หมายถึงลกัษณะและองค์ประกอบ
ส าคญั ท่ีขาดไม่ไดข้องการปกครองทอ้งถ่ินทุกระบบ หากขาดไปหรือมีองคป์ระกอบ
ต่าง   ไม่ครบถว้นหรือมีองค์ประกอบครบถว้นแต่ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่าง
สมบูรณ์กถื็อว่าการปกครองทอ้งถ่ินนั้นไม่สมบูรณ์ ขาดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  
และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการท าหนา้ท่ีตามหลกัการของการปกครองทอ้งถ่ิน
ตามแบบสากล    

 ลกัษณะและองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการปกครองทอ้งถ่ินมีอยา่งนอ้ย 3 
ประการคือ  

 1. ความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง (autonomy) ภายใต้ขอบเขต
แห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

   ความเ ป็นอิสระในการปกครองตนเองภายใต้ขอบเขตแห่ง
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย  เป็นหลกัการซ่ึงถือเป็นหัวใจของการปกครองทอ้งถ่ิน
ทัว่ไป นอกจากนั้นความเป็นอิสระในการปกครองตนเองยงัเช่ือมโยงอยู่กบัแนวคิด
ทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยาในเร่ือง สิทธิชุมชน (community right)   
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 ซ่ึงมีทศันะว่าชุมชนเป็นรากฐานดั้งเดิมของสังคมการเมืองของมนุษย์และด ารงอยู่

ก่อนความเป็นรัฐชาติ (nation state) ซ่ึงเกิดข้ึนภายหลงัชุมชนเป็นเวลานานมาก    
 แมว้่ารัฐชาติจะมีความจ าเป็นในสังคมยุคหลังในแง่ของการตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของโลกยุคหลงัการปฏิวติั
อุตสาหกรรมไดดี้กว่าระบบชุมชนหรือทอ้งถ่ินแบบดั้ งเดิม แต่ในแง่การปกครอง
หรือการจดัระเบียบสังคมภายใน  รัฐชาติกไ็ม่ควรละเมิดสิทธิความเป็นชุมชนซ่ึงเป็น
สิทธิดั้งเดิมและมีเหตุผลทางวฒันธรรมรองรับอยู ่ ดงันั้น การผสมผสานแนวคิดเร่ือง
สิทธิชุมชน กบัแนวคิดเร่ืองความเป็นรัฐชาติซ่ึงเป็นแนวคิดสมยัใหม่เขา้ดว้ยกนัจึง
เกิดข้ึนในลกัษณะของการผสมผสานและประนีประนอม คือ รัฐชาติยอมรับแนวคิด
และการด ารงอยูข่องสิทธิชุมชน ส่วนชุมชนกย็อมรับความส าคญัและความจ าเป็นใน
การอยูใ่ตโ้ครงสร้างของรัฐชาติในแง่ของความมัน่คงและนโยบายหลกัซ่ึงก าหนดใน
นามของรัฐชาติ  ยอมรับในความเป็นส่วนหน่ึงของการเป็นรัฐชาติเดียวกนั ยอมรับ  
บทบาทของรัฐชาติในเวทีโลก รวมถึงสัญลกัษณ์ท่ีถูกก าหนดข้ึนเพื่อแสดงถึงความ
เป็นรัฐชาติเดียวกนั เช่น ธงชาติ   ศาสนา หรือพระมหากษตัริยใ์นฐานะประมุขของ 
รัฐชาติซ่ึงถือเป็นศนูยร์วมทางจิตใจ แต่ในขณะเดียวกนัในส่วนท่ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินซ่ึงไม่กระทบกระเทือนต่อความ
เป็นเอกภาพและความมัน่คงของ รัฐชาติก็ยงัคงตอ้งมอบสิทธิในการด าเนินการนั้น
ให้กบัชุมชนหรือทอ้งถ่ิน ด าเนินวิถีชีวิตของตนไดอ้ย่างเป็นอิสระ ส่วนจะก าหนด
ความหมายและขอบเขตของความเป็นอิสระไวเ้พียงใดและอย่างไรนั้น ข้ึนอยู่กบั
ขอ้ตกลงของแต่ละประเทศว่าจะนิยามบทบาทและภารกิจของความเป็น รัฐชาติไว้
อย่างไร โดยขอ้ตกลงนั้นจะถูกก าหนดเอาไวใ้นรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศใน
หลกัทัว่ไปหรือแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐว่าอะไรคือบทบาทท่ีรัฐ (รัฐบาลกลาง)  
เป็นผูด้  าเนินการ และในส่วนใดท่ีจะมอบอ านาจให้ชุมชนหรือทอ้งถ่ินมีบทบาทใน
การปกครองตนเอง เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 ไดก้  าหนด
ความสัมพนัธ์ดังกล่าวไวใ้นหมวด 5 ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและใน
หมวด 14 วา่ดว้ยการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 
 
 



 10 

 
  ภายใตห้ลกัการแห่งความเป็นอิสระในการปกครองตนเองน้ี ทอ้งถ่ิน
อาจด าเนินการ ใด   อันน ามาซ่ึงความผาสุก ผลประโยชน์อันชอบธรรมของ
ส่วนรวม  คุณภาพชีวิต  และความสงบเรียบร้อยภายในทอ้งถ่ินของตน  แต่ทั้งน้ีการ
ด าเนินการดังกล่าวจะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัรัฐธรรมนูญ กฎหมายบา้นเมืองหรือ
นโยบายของรัฐชาติ  
   เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าภายใต้ความเป็นอิสระในการปกครอง
ตนเองมีขอบเขตเพียงใดจึงก าหนดอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไว้
ในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นกฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปกครองทอ้งถ่ินหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมีรูปแบบท่ีแตกต่างกนัในแต่ละ
ประเทศในส่วนท่ีเป็นรายละเอียด  
  การปกครองตนเองและการจดัท าบริการสาธารณะของประชาชนใน
ทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ด าเนินการโดยหน่วยงานหรือองค์กรทางการบริหารท่ีเรียกว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงโดยทัว่ไป องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสถานะเป็น
องคก์รของรัฐตามกฎหมาย  การจดัท าบริการสาธารณะตลอดจนวิธีการปฏิบติังาน 
อยู่ภายใตก้ฎหมายและระเบียบต่าง เช่นเดียวกนักบัองค์กรของรัฐบาลกลางแต่มี
ความแตกต่างกนัตรงท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัตั้งข้ึนเพื่อการจดัท าภารกิจ
ให้บริการสาธารณะเฉพาะภายในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบของตนเท่านั้น ไม่มี
อ านาจครอบคลุมไปทัว่ประเทศดงัเช่นองคก์รของรัฐบาลกลาง  นอกจากนั้นองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่ข้ึนตรงต่อองคก์รของรัฐบาลกลางในเชิงของสายการบงัคบั
บญัชาเหมือนหน่วยงานของรัฐบาลกลางท่ีอาจมีภารกิจหรืออาจมีหน่วยด าเนินการ
อยู่ในภูมิภาคหรือท้องถ่ิน (แต่อาจให้ความร่วมมือในเชิงนโยบาย) หากแต่เป็น
องค์กรทางการบริหารท่ีมีความเป็นอิสระทางการบริหารในตัวเองและองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งมีสถานะเสมอกนั เท่าเทียมกนั ไม่มีองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินใดมีอ านาจเหนือกว่ากนัเน่ืองจากถือว่าทอ้งถ่ินทุกทอ้งถ่ินไม่ว่าจะมี
ขนาดหรือความเจริญทางเศรษฐกิจมากนอ้ยต่างกนัเพียงใด  ยอ่มมีความเสมอกนัใน
หลกัการแห่งสิทธิชุมชน เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาหรือปัจเจกบุคคล  ไม่ว่าจะ
ร ่ารวยหรือยากดีมีจนอยา่งไรกมี็สถานะแห่งความเป็นพลเมืองของรัฐเท่าเทียมกนั 
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 2.  อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย (authority) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
  อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายเป็นเร่ืองส าคญัอีกประการหน่ึงของการ
ปกครองทอ้งถ่ิน  เน่ืองจากในการจดัท าบริการสาธารณะใด   เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น  กิจกรรมทางการบริหารส่วนใหญ่จ าเป็นตอ้งใช้อ  านาจ
ปกครองในการด าเนินการเช่นเดียวกบัการจดัท าบริการสาธารณะอ่ืน   ของรัฐบาล
กลางเช่นกนั   
  ภายใตห้ลกัการแห่งนิติรัฐ การด าเนินการของรัฐ หน่วยงานของรัฐ 
หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐในการใชอ้  านาจจดัท าบริการสาธารณะใด   จะตอ้งมีกฎหมาย
หรือกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายรองรับเสมอ มิฉะนั้นจะไม่สามารถด าเนินการใด  ได้
โดยชอบดว้ยกฎหมาย   
  การปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นระบบยอ่ยระบบหน่ึงของรัฐ (ระบบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน) ก็
จ  าเป็นตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัการน้ีเช่นกนั  ดงันั้นการด าเนินการจดัท าภารกิจในการ
ใหบ้ริการสาธารณะซ่ึงด าเนินการโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จึงมีความจ าเป็น
ท่ีจะต้องมีกฎหมายรองรับการใช้อ  านาจของตนเช่นเดียวกับหน่วยงานของรัฐ
โดยทัว่ไป 
  อ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
  2.1 อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายแห่งรัฐซ่ึงก าหนดให้เป็นอ านาจของ
ประชาชนหรือท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอืน่ซ่ึงมผีลบังคบัเป็นการทัว่ไป 
           การก าหนดอ านาจให้กบัทอ้งถ่ินในลกัษณะน้ีกฎหมายก าหนด
ไวเ้ป็นการทัว่ไป ครอบคลุมพื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ประเทศมิได้
ก  าหนดเฉพาะทอ้งถ่ินใดทอ้งถ่ินหน่ึง เช่นอ านาจว่าดว้ยสิทธิชุมชน อ านาจว่าดว้ย
การอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชนท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มฯลฯ  ซ่ึงก าหนดไว้
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน ( เช่นพระราชบญัญติัต่าง  ตลอดจนกฎเกณฑแ์ห่ง 
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กฎหมายหรือกฎหมายล าดบัรองต่าง ท่ีตราข้ึนโดยฝ่ายบริหาร เช่นพระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง เป็นตน้)  
    2.2 อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายซ่ึงก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบโดยเฉพาะ    
    กฎหมายลกัษณะน้ีได้ก  าหนดเอาไวเ้พื่อให้อ  านาจกบัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะท่ีเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของตนเองซ่ึงมีความแตกต่างกนัตามสภาพของแต่ละ
ทอ้งถ่ิน กฎหมายลกัษณะเช่นน้ีอาจเรียกวา่เป็น กฎหมายท้องถิ่น เน่ืองจากมีผลบงัคบั
ใช้เฉพาะภายในทอ้งถ่ินท่ีออกกฎหมายนั้นเท่านั้นไม่มีผลผูกพนัต่อทอ้งถ่ินอ่ืน 
ดงัเช่นกฎหมายแห่งรัฐ นอกจากนั้นกฎหมายประเภทน้ีถือเป็นกฎหมายล าดบัรองซ่ึง
มีศกัด์ิต  ่ากว่ากฎหมายแห่งรัฐ การตรากฎหมายท้องถ่ินจะตอ้งมีฐานอ านาจของ
กฎหมายในชั้นท่ีสูงกว่ารองรับหรืออีกนยัหน่ึงตอ้งอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายแห่งรัฐ  
   ในกรณีของประเทศไทย กฎหมายท้องถ่ินอาจเรียกโดยรวมว่า
ข้อบัญญัติ เช่น กฎหมายท้องถ่ินท่ีออกโดยองค์การบริหารส่วนจังหวดัเรียกว่า 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซ่ึงอาจตราข้ึนโดยอาศัยอ านาจของ
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวดัพ.ศ.2540 หรือพระราชบัญญัติอ่ืน 
กฎหมายท่ีตราโดยเทศบาลเรียกว่าเทศบญัญติั ซ่ึงอาจตราข้ึนโดยอาศยัอ านาจของ
พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 เป็นตน้ 
   ผลของการมีกฎหมายรองรับการใช้อ  านาจน้ี จึงท าให้ประชาชน
และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่าง   สามารถปฏิบติังานใด   เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
เจตนารมณ์และความตอ้งการของประชาชน ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาดา้นต่าง   
ของทอ้งถ่ินไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายและถูกตอ้งตามหลกันิติรัฐ 
 3.  การมส่ีวนร่วมและการควบคุมตรวจสอบของประชาชนในท้องถิ่น    
(participation)  
  การมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ิน หมายถึงการมีส่วนร่วมใน
การรับรู้ การคิด  การตดัสินใจ การลงมือกระท ากิจการบางอยา่ง ตลอดจนมีส่วนร่วม
ในการควบคุม ตรวจสอบ และการไดรั้บผลประโยชนร่์วมกนัในลกัษณะ 
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ผลประโยชน์สาธารณะหรือผลประโยชน์ส่วนรวมของทอ้งถ่ินหรือประชาชนส่วน
ใหญ่ของทอ้งถ่ิน 
  การมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ินถือเป็นหวัใจส าคญัของระบบ
การปกครองทอ้งถ่ิน เช่นเดียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งประเทศเป็นหวัใจ
ส าคญัของระบอบประชาธิปไตย ทั้ งน้ีเน่ืองจากจุดมุ่งหมายของการปกครองทุก
ระบบและทุกระดับย่อมตอ้งยึดถือเอาผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ การ
ปกครองทอ้งถ่ินกเ็ช่นเดียวกนัยอ่มตอ้งยดึถือหลกัการน้ีโดยเคร่งครัด 
       นักวิชาการส่วนหน่ึงมีความเห็นว่าการปกครองท้องถ่ินกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นเ ร่ืองเ ดียวกัน ทั้ ง น้ี เ น่ืองจากทั้ งระบอบ
ประชาธิปไตยและการปกครองทอ้งถ่ินต่างยึดถือประชาชนเป็นศูนยก์ลางและมี
หลกัการส าคญัอยูท่ี่การมีส่วนร่วมของประชาชนนัน่เอง   
  ส่วนประเด็นเร่ืองการควบคุม ตรวจสอบนบัเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญั
อยา่งยิ่ง  เน่ืองจากเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีแสดงถึงความเป็นเจา้ของอ านาจท่ีแทจ้ริง
ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยและเป็นเคร่ืองป้องกันมิให้ตัวแทนท่ี
ประชาชนเลือกเขา้มา ด าเนินการใด โดยไม่ฟังเสียงของประชาชน ซ่ึงหากเป็น
เช่นนั้ นก็นับว่า เป็นการบิดเบือนเจตนารมณ์ของระบอบประชาธิปไตยและ
เจตนารมณ์ของระบบการปกครองท้องถ่ินการตรวจสอบของประชาชนต่อ
ผูป้กครองนั้นจ าเป็นตอ้งมีวิธีการทั้งทางการเมืองและวิธีการตามกฎหมาย  วิธีการ
ทางการเมืองเช่น การเรียกร้อง การชุมนุม การกดดนัหรือการใชค้วามรุนแรง ส่วน
วิธีการตามกฎหมายหมายถึงการมีระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือกระบวนการตามท่ี
กฎหมายก าหนด หรืออาจเป็นการก าหนดโครงสร้างใหมี้การควบคุม ตรวจสอบหรือ
คานอ านาจระหวา่งส่วนต่าง ซ่ึงเป็นแนวคิดหน่ึงซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป      
  ดงันั้นในหลกัการสากลจึงมกัก าหนดให้ประชาชนมีบทบาท หรือมี
ส่วนร่วมในกระบวนการคดัเลือกผูบ้ริหารและตวัแทนของประชาชนในทอ้งถ่ินดว้ย
การให้ประชาชนเลือกตั้งผูบ้ริหารและตวัแทนไดโ้ดยตรง  ตลอดจนมีอ านาจหนา้ท่ี
ในการเขา้ช่ือเสนอกฎหมายของทอ้งถ่ินและถอดถอนผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและตวัแทน
ไดใ้นกรณีท่ีไม่กระท าหนา้ท่ีตามท่ีประชาชนตอ้งการ 
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  โดยสรุป เป้าหมายของการปกครองท้อง ถ่ินคือ การก าหนด
องค์ประกอบหรือวิธีการท่ีจะท าให้ทอ้งถ่ินและประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นไดมี้ชีวิต
ความเป็นอยูอ่ยา่งผาสุก  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีเกียรติและศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย ์
มีความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม  ตลอดจนมีความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์นอย่างดีท่ีสุด และหลกัเกณฑ์หรือองคป์ระกอบทั้ง 3 ประการดงักล่าว
ขา้งต้นได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครอง
ทอ้งถ่ิน 
  อย่างไรก็ตามหลกัการเหล่าน้ีเป็นเพียงแนวทางกวา้ง   ไม่ไดเ้จาะจง
ลงไปในรายละเอียดในวิธีการปฏิบติั ซ่ึงข้ึนอยู่กบับริบทของแต่ละประเทศหรือแต่
ละทอ้งถ่ินจะไปปรับประยุกต์หรือก าหนดรายละเอียดกันเองเช่น การออกแบบ
โครงสร้างขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินวา่ควรมีรูปแบบและโครงสร้างอยา่งไร มี
ฝ่ายอะไรบา้ง ท าหน้าท่ีอย่างไร ท่ีมาของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
ระบบการจดัเกบ็รายไดแ้ละการบริหารรายได ้รายจ่ายจะด าเนินการอย่างไรเป็นตน้ 
ซ่ึงในทางปฏิบัติแล้วแต่ละประเทศก็มีวิธีการในรายละเอียดแตกต่างกนัไปตาม
สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจและประวติัศาสตร์ของตน แม้ในประเทศ
เดียวกนัรูปแบบทางการบริหารขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็ยงัมีรายละเอียด
แตกต่างกนั ทั้งน้ีเป็นไปตามความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางการบริหารของแต่
ละทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ 
 
รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายถึง ลักษณะการจัด
โครงสร้างทางการบริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมีอยูอ่ยา่งหลากหลาย
ในประเทศต่าง   ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมของขนาดและความส าคญัของ
ทอ้งถ่ินนั้น ตวัอยา่งเช่น การบริหารทอ้งถ่ินในเขตนครหลวงของประเทศต่าง    ซ่ึง
ถือว่าเป็นเมืองหรือท้องถ่ินท่ีส าคัญท่ีสุดของประเทศมักจะใช้รูปแบบองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นรูปแบบพิเศษหรือแบบเฉพาะทั้งน้ีก็เน่ืองมาจากขนาด
จ านวนประชากร กิจกรรมของเมือง รวมทั้งสภาพปัญหาของเมืองท่ีมีความ 
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สลบัซบัซอ้นมากกวา่เมืองทัว่ไป  ปัจจยัต่าง  เหล่าน้ียอ่มมีผลโดยตรงต่อการก าหนด
รูปแบบโครงสร้างทางการบริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีจุดมุ่งหมาย
สูงสุดก็คือ  เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการบริหารท่ีมุ่งตอบสนองกบั
ความตอ้งการของประชาชนนัน่เอง 
 แมว้่ารูปแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของแต่ละประเทศจะมีความ
แตกต่างหลากหลายตามสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองและวฒันธรรม 
ดงัได้กล่าวขา้งตน้ แต่โดยหลกัพื้นฐานแลว้มีความคลา้ยคลึงกนัหรือใกลเ้คียงกนั 
เพียงอาจเรียกช่ือหรือมีรายละเอียดแตกต่างกนัเพียงเล็กน้อย หรืออาจมีลกัษณะ
ผสมผสานกนั   
 รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยทั่วไปมี 3 รูปแบบ คือ
 1. รูปแบบคณะกรรมการ (commission form) 
  รูปแบบคณะกรรมการ ประกอบด้วยองค์กรการบริหารในรูปของ
คณะกรรมการจ านวนหน่ึง ซ่ึงอาจมาจากการเลือกตั้ง การแต่งตั้งหรือการสรรหาก็
ตาม ท าหนา้ท่ีทั้งทางดา้นการออกกฎระเบียบ ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการด าเนินการ 
ตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงาน และท าหน้าท่ีทางการบริหารไปด้วยในเวลา
เดียวกนั  เช่นอาจแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบภายในองคก์รการบริหารออกเป็นฝ่าย
ต่าง  แต่ละฝ่ายมีกรรมการคนหน่ึงเป็นผู ้รับผิดชอบภายใต้การควบคุมหรือ
ประสานงานของประธานคณะกรรมการหรือประธานกรรมการบริหาร 
  รูปแบบคณะกรรมการมีขอ้ดี ตรงท่ีสามารถตดัสินใจในเร่ืองต่าง   
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ แต่มีขอ้เสียคือ มีโอกาสท่ีจะเป็นเผด็จการโดยบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลท่ีเรียกว่า คณาธิปไตย (oligarchy) สูงและประชาชนขาดการมีส่วน
ร่วมใน  ทางตรงกนัขา้ม หากคณะกรรมการมีปัญหาความขดัแยง้กนัในแง่ตวับุคคล
หรือผลประโยชน์อาจน ามาซ่ึงความคิดขดัแยง้ในการบริหารงานของส่วนรวมท าให้
เกิดความเสียหายข้ึนมาได ้
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  2.รู ป แ บ บ คณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ ผู้ บ ริ ห า ร  ( commission and 
administrative form)  
   รูปแบบคณะกรรมการและผูบ้ริหาร  เป็นรูปแบบท่ีพฒันามาจาก
รูปแบบคณะกรรมการ ประกอบดว้ยคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ
จะท าหน้าท่ีในดา้นการก าหนดนโยบาย และควบคุมการปฏิบติัตามนโยบาย ส่วน
ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ฏิบติั ท าหน้าท่ีน าเอานโยบายซ่ึงก าหนดโดยคณะกรรมการไป
ด าเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบติั และรายงานผลให้คณะกรรมการทราบ การ
บริหารในรูปแบบน้ี คณะกรรมการอาจมาจากการเลือกตั้ งของประชาชน หรือ
บางส่วนมาจากการเลือกตั้ง บางส่วนมาจากการแต่งตั้ง หรือเป็นคณะกรรมการโดย
ต าแหน่งก็ได ้ส่วนผูบ้ริหารอาจมาจากการท าสัญญาจา้งจากนกับริหารมืออาชีพท่ีมี
ประสบการณ์ดา้นการบริหารทอ้งถ่ินมาแลว้กไ็ด ้ ในประเทศไทย เคยน ารูปแบบของ
ผูบ้ริหารท่ีเรียกวา่ผูจ้ดัการเมือง (city manager) มาใชใ้นการบริหารเมืองพทัยา (ก่อน
พ.ศ.2542) ซ่ึงเป็นการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ เน่ืองจากเมืองพทัยาเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงทัว่โลกและเป็นแหล่งท่ีท ารายได้ให้กบัประเทศเป็นจ านวน
มหาศาลจึงจ าเป็นต้องใช้ผูบ้ริหารท่ีเป็นมืออาชีพเพื่อก่อให้เกิดการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ทอ้งถ่ิน 
 3. รูปแบบสภาและฝ่ายบริหาร (council and executive form) 
 รูปแบบคณะกรรมการและผูบ้ริหารเป็นรูปแบบการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในปัจจุบนัเน่ืองจากเป็นรูปแบบท่ีมี
ลักษณะเป็นประชาธิปไตยและประชาชนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด การบริหารงาน
รูปแบบสภาและฝ่ายบริหาร ประกอบดว้ยโครงสร้าง 2 ส่วน คือ สภาและฝ่ายบริหาร 
  3.1 สภา ประกอบดว้ยสมาชิกสภาซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน หรือการแต่งตั้ง หรือการเป็นสมาชิกสภาโดยต าแหน่งกไ็ด ้ท าหนา้ท่ีเป็น
ฝ่ายนิติบญัญติัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    
  3.2 ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยผูบ้ริหารคนหน่ึงหรือคณะผูบ้ริหาร 
ซ่ึงอาจมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน (direct election) หรือการเลือกตั้ง
โดยออ้ม (indirect election) ฝ่ายบริหารท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงหมายถึง  
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ผูบ้ริหารท่ีมาจากการลงคะแนนเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่ง
ผูบ้ริหารในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เน่ืองจากผูบ้ริหารท่ีเขา้สู่การด ารงต าแหน่ง
ในลักษณะน้ีเกิดจากการท่ีประชาชนเลือกตั้ งเพื่อเข้ามาท าหน้าท่ีในการบริหาร
โดยเฉพาะจึงถือวา่เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนโดยตรง ดงันั้นสภาจึงไม่
สามารถลงมติไม่ไวว้างใจหรือถอดถอนได ้เน่ืองจากถือเป็น “คนของประชาชน” 
ไม่ใช่ “คนของสภา” เหมือนกบัฝ่ายบริหารท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยออ้ม ดงันั้นการ
ถอดถอนจึงตอ้งกระท าโดยประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งซ่ึงถือว่าเป็นเจา้ของอ านาจ
โดยตรง ฝ่ายบริหารซ่ึงมาจากการเลือกตั้ งโดยตรงจึงถือว่าเป็นผู ้บริหารท่ีมี
เสถียรภาพ หรือมีความเขม้แขง็กว่าฝ่ายบริหารท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยออ้ม จึงเรียก
ฝ่ายบริหารท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงน้ีว่า ผูบ้ริหารแบบมีความเขม้แข็งหรือมี
เสถียรภาพ (strong executive)  
  ส่วนฝ่ายบริหารท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยออ้ม หมายถึงฝ่ายบริหาร
ท่ีมาจากการเลือกของสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน  ดงันั้นจึงอาจถูกถอดถอนโดยสมาชิกสภา
ท้องถ่ินได้เ ช่นเดียวกัน ฝ่ายบริหารลักษณะน้ีจึงต้องบริหารงานภายใต้การ
ประนีประนอมกบัสมาชิกกลุ่มต่าง ของสภาทอ้งถ่ินค่อนขา้งมาก ในหลายกรณีการ
บริหารงานขาดเสถียรภาพ จึงถือวา่เป็นฝ่ายบริหารท่ีไม่เขม้แขง็เหมือนแบบแรก 
   
ความสัมพนัธ์ระหว่างการปกครองท้องถิ่นกบัการปกครองประเทศ 
 ในการศึกษาการปกครองทอ้งถ่ินนั้น ค  าถามส าคญัซ่ึงมกัเกิดข้ึนเสมอก็
คือ ในเม่ือทอ้งถ่ินมีความเป็นอิสระในการบริหารจดัการกบัชีวิตและความเป็นอยู่
ตามหลกัของการปกครองตนเองแลว้ ถา้เช่นนั้นบทบาทของรัฐบาลกลางหรือรัฐบาล
ระดับชาติคืออะไร ใครมีความส าคัญกว่ากัน หากมีความเห็นขัดแยง้กันในเชิง
นโยบายเช่นรัฐบาลตอ้งการพลงังานไฟฟ้าส ารองของประเทศเพื่อรองรับกบัการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นนโยบายหลักทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาลแห่งชาติ  แต่การท าโครงการขนาดใหญ่น้ีมีผลกระทบต่อประชาชนใน
ทอ้งถ่ินท่ีเป็นท่ีตั้งของโครงการและประชาชนในทอ้งถ่ิน ท่ีไม่ตอ้งการใหมี้โครงการ
เช่นนั้นเกิดข้ึนในพื้นท่ีชุมชนทอ้งถ่ินของตนเน่ืองจากเห็นวา่จะกระทบกระเทือนต่อ 
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วิถีชีวิต  ความเป็นอยู่และวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ิน จึงรวมตวักนัคดัคา้นโดย
อ้าง สิทธิชุมชน  ซ่ึงรัฐธรรมนูญให้การรับรองในขณะท่ีรัฐบาลแห่งชาติอ้าง
ผลประโยชน์ของชาติ 
  หากกรณีเป็นความขดัแยง้กนัระหว่างรัฐบาลกบัทอ้งถ่ินเช่นน้ีเกิดข้ึน
บ่อย   ในโครงการท่ีเป็นเร่ืองส าคญัทางเศรษฐกิจของประเทศไม่ว่าจะเป็นกรณีการ
สร้างเข่ือนขนาดใหญ่  การวางท่อส่งก๊าชธรรมชาติหรือโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ 
ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนภายใตส้ถานการณ์วิกฤตของการใช้พลงังานน ้ ามนั อาจน าไปสู่
ความชะงกังนัในการพฒันาประเทศ ตลอดจนสร้างปัญหาความขดัแยง้หรือไม่ และ
การอา้งผลประโยชนข์องชาติจะมีความส าคญัอยูเ่หนือทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นการละเมิดสิทธิ
ชุมชนหรือไม่  ค  าว่าผลประโยชน์ของชาติมีขอบเขตแค่ไหนเพียงใดและในทาง
ตรงกนัขา้มสิทธิชุมชนซ่ึงเป็นหลกัส าคญัอีกประการหน่ึงของการปกครองทอ้งถ่ินมี
ขอบเขตแค่ไหน เพียงใด  
 จากค าถามส าคญัเหล่าน้ีจึงน าไปสู่การพิจารณาหาหลกัการท่ีจะก าหนด 
ความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมระหว่างระบบการบริหารทอ้งถ่ินกบัระบบการบริหาร
ประเทศเพื่อให้เกิดความชัดเจนและน าไปสู่การปฏิบติัอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม
ต่อไป 

 เพื่อท่ีจะพิจารณาความสัมพนัธ์ดังกล่าวให้ชัดเจนควรเร่ิมตน้จากการ
พิจารณาแนวคิดหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทและความส าคญัของรัฐ อ านาจ
ภายในรัฐและรูปแบบการใช้อ  านาจในระบบการบริหารราชการแผ่นดินซ่ึงเป็น
รากฐานของระบบความสัมพนัธ์ทางการปกครองของรัฐ 

 

บทบาทและความส าคญัของรัฐ 
 การศึกษาเก่ียวกบัการก าเนิด บทบาทและพฒันากรของรัฐในสังคมต่าง  
นับเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งในทางรัฐศาสตร์  ทฤษฎีและแนวคิดต่าง   
เก่ียวกบัรัฐ เป็นพื้นฐานส าคญัในการสร้างทฤษฎีและแนวคิดต่าง  ท่ีมีความส าคญั
ทางรัฐศาสตร์ การปกครอง กฎหมาย และรัฐประศาสนศาสตร์อยา่งมาก ไม่ว่าจะเป็น
การศึกษาเร่ืองเก่ียวกบัสถาบนัการเมือง พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชนห์รือ 
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ประชาสังคม (civil society)นโยบายสาธารณะ กฎหมายมหาชน และการปกครอง
ทอ้งถ่ิน ลว้นตอ้งอาศยัหลกัการและแนวคิดต่าง   จากการศึกษาเร่ืองรัฐเป็นพื้นฐาน
ทั้งส้ิน 
 บทบาทและความส าคญัของรัฐมีวิวฒันาการท่ียาวนานตั้งแต่ยคุกรีกและ
โรมนั แต่รัฐสมยัใหม่ไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนในยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 16 ภายใตก้าร
ขบัเคล่ือนของระบบทุนนิยม (Giddens, 1990, p. 62, อา้งถึงใน อนุสรณ์ ล่ิมมณี, 
2542, หนา้ 1) 
 บทบาทของรัฐมีความแตกต่างกันไปตามแต่เง่ือนไขทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศ  บางประเทศรัฐมีบทบาทในการควบคุม
สังคมสูงมาก บดบงับทบาทของสถาบนัทางการเมืองและสังคมอ่ืน  อยา่งส้ินเชิง แต่
ในสังคมท่ีกระแสแนวคิดของทุนนิยมเสรีไดรั้บการยอมรับสูง บทบาทของรัฐใน
สังคมนั้นกล็ดนอ้ยลง  นอกจากนั้นวิวฒันาการทางประวติัศาสตร์ของแต่ละประเทศ
ก็มีส่วนในการก าหนดบทบาทของรัฐดว้ยเช่นกนั  เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา         
ซ่ึงมีประวติัศาสตร์ของการก าเนิดรัฐชาติสมัยใหม่จากประชาสังคมซ่ึงมีความ
หลากหลายทั้งเช้ือชาติภาษา และวฒันธรรม จึงเป็นรากฐานท่ีมาของการปกครอง
ตนเองและไม่ยอมรับการครอบง าของรัฐบาลกลาง 
 แมว้่าทฤษฎีและแนวความคิดในการศึกษาบทบาทและความส าคญัของ
รัฐ จะมีความแตกต่างหลากหลายอย่างมากในทางทฤษฎีแต่อาจสรุปแนวคิดส าคญั
ไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือ 
   1. กลุ่มที่เน้นบทบาทและความส าคัญของระบบเศรษฐกจิการเมืองแบบ
เสรีนิยมหรือเสรีนิยมประชาธิปไตย (liberal democracy)   
  กลุ่มน้ีใหค้วามส าคญัอยูก่บัระบบเศรษฐกิจท่ีเป็นการแข่งขนักนัอยา่ง
เสรีภายใตร้ะบบกลไกตลาด (price mechanism) ตามแนวคิดของอาดมั สมิธ (Adam 
Smith)  ซ่ึงเช่ือว่าจะน าไปสู่การจดัสรรทรัพยากรทางสังคมท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด
ภายใตร้ะบบเศรษฐกิจเช่นน้ีรัฐควรเขา้มาแทรกแซงสังคมหรือระบบการเมืองใหน้อ้ย
ท่ีสุด ควรท าเฉพาะเร่ืองท่ีจ  าเป็น เช่น การป้องกนัประเทศ  การควบคุมและบงัคบัใช ้
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กฎหมายและการรักษาความสงบเรียบร้อย  ซ่ึงเป็นเง่ือนไขส าคญัของการน าไปสู่
กิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม 

 2. กลุ่ มที่ เน้นบทบาทและความส าคัญของรัฐหรือรัฐนิยม (statist 
model)     

 กลุ่มน้ีเห็นว่าบทบาทของรัฐต่อสังคมนั้นยงัคงมีความจ าเป็น เน่ืองจาก
ระบบเสรีนิยมประชาธิปไตยนั้น โดยเน้ือแทเ้ป็นการครอบง าของกลุ่มนายทุนโดย
อาศยัเง่ือนไขในการแสวงหาอ านาจและการควบคุมทางสังคมเพื่อผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและการเมืองซ่ึงผ่านการรับรองโดยกติกาทางการเมืองให้เกิดความชอบ
ธรรมเชิงอ านาจเท่านั้น  ดงันั้นรัฐจึงเป็นเสมือนกรรมการหรือผูค้วบคุมมิใหมี้การใช้
อ  านาจไปโดยมิชอบและยังเป็นหลักประกันความยุติธรรมทางสังคมให้กับ
ประชาชนส่วนใหญ่อีกดว้ย   นอกจากนั้นยงัมีนกัวิชาการส่วนน่ึงยอมรับว่าสถานะ
และบทบาทของรัฐสมยัใหม่ในฐานะเป็นผูมี้อ  านาจอธิปไตยหรืออ านาจสูงสุดใน
ดินแดนของตนและเป็นผูมี้สิทธิอ านาจเหนือสุดในการบงัคบัใช้กฎหมายทั้งปวง 
(Dunlevy, & O’Leary, 1987, pp. 1-4, อา้งถึงใน อนุสรณ์ ล่ิมมณี, 2542, หนา้ 30) 
 หลกัการและแนวคิดในเร่ืองการยอมรับบทบาทของรัฐในลกัษณะน้ีเอง
ท าใหส้ถานะของรัฐหรือรัฐบาลในฐานะตวัแทนอนัชอบธรรมและสูงสุดของ “ชาติ” 
จึงมีสถานะเหนือกวา่อ านาจอ่ืน    

 

อ านาจภายในรัฐ 

 อ านาจภายในรัฐหรืออ านาจอธิปไตย แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ อ านาจฝ่าย
นิติบญัญติั  อ  านาจฝ่ายบริหาร และอ านาจฝ่ายตุลาการ 

 1. อ านาจฝ่ายนิติบัญญัติ  

  คือ อ านาจในการตรากฎหมาย และตรวจสอบการปฏิบติังานของฝ่าย
บริหาร รัฐสภาเป็นผูใ้ช้อ  านาจน้ี นอกจากนั้นยงัครอบคลุมไปถึงสภาทอ้งถ่ินซ่ึงมี
อ านาจในการตรากฎหมายทอ้งถ่ินเพื่อใชใ้นการจดัท าบริการสาธารณะในเขตพื้นท่ี
ของตนภายใตข้อบเขตของกฎหมาย 
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 2. อ านาจฝ่ายบริหาร 

   คืออ านาจท่ีใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ผู ้ใช้อ  านาจน้ี คือ 
รัฐบาลซ่ึงจะกระท าโดยผ่านกลไกหรือเค ร่ืองมืออันได้แก่  ระบบราชการ 
(bureaucracy)  นัน่เอง นอกจากนั้นยงัหมายรวมถึงอ านาจทางการบริหารขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามท่ีกฎหมายก าหนดดว้ย  

 ระบบราชการในแต่ละประเทศมีการจดัรูปแบบและโครงสร้างท่ีแตกต่าง
กนัออกไป ตามสภาพแวดลอ้มทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม แต่
โดยทัว่ไปแลว้อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ลกัษณะ คือระบบริหารราชการส่วนกลาง    
ระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาคและระบบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

 ระบบบริหารราชการส่วนกลาง หมายถึงโครงสร้างในส่วนท่ีเป็น
ศนูยก์ลางของการบริหารราชการแผน่ดิน มีหนา้ท่ีก าหนดนโยบายและรวมถึงการรับ
นโยบายจากรัฐบาลและสั่งการไปยงัหน่วยปฏิบติัการต่าง  ตามสายการบงัคบับญัชา  
รวมถึงการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานท่ีอยู่ในความ
ควบคุมดว้ย  โดยทัว่ไประบบบริหารราชการส่วนกลางไดแ้ก่ กระทรวง  ทบวง และ
กรม  ตลอดจนหน่วยงานอิสระต่าง   ท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมาย 

 ระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาค หมายถึง โครงสร้างส่วนท่ีเป็นผู ้
ปฏิบติัตามแนวทาง นโยบายหรือตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก  าหนดไวใ้นกฎหมาย ระบบ
บริหารราชการส่วนภูมิภาคจะเป็นผูน้  าเอาบริการสาธารณะต่าง   ไปปฏิบติัให้ถึง
ประชาชน โดยทัว่ไปหน่วยงานส่วนภูมิภาคจะอยูภ่ายใตส้ังกดัหรือการควบคุมของ
หน่วยงานส่วนกลาง 

 ระบบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หมายถึงโครงสร้างในส่วนท่ีเป็น
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงได้จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายเพื่อจดัท าภารกิจในการ
ใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน ตามหลกัการของการปกครองตนเอง มี
อ านาจหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด ผูบ้ริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชน มี
พนกังาน เจา้หนา้ท่ี วสัดุอุปกรณ์ และบุคลากรเป็นของตนเอง 
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 การจัดแบ่งระบบบริหารราชการออกเป็น 3 ลักษณะดังกล่าว แต่ละ
ประเทศมีความแตกต่างกนัออกไป เช่น บางประเทศมีการจดัระบบราชการครบทั้ง 3 
ลกัษณะ คือ มีระบบบริหารราชการส่วนกลาง ระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาค และ
ระบบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน เช่น ประเทศไทย ประเทศฝร่ังเศส เป็นตน้ ส่วน
ในบางประเทศมีเพียง 2 ลกัษณะ คือ ระบบบริหารราชการส่วนกลางและระบบ
บริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน เช่น ประเทศองักฤษ ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศเกาหลี  และ
สหรัฐอเมริกา เป็นตน้ 

 ความแตกต่างของการจดัระบบบริหารราชการของแต่ละประเทศอยู่ท่ี
การมีหรือไม่มีระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาค บางประเทศมีความเห็นว่าการมี
ตัวแทนของรัฐบาลกลางในการท าหน้าท่ีประสานงานกับองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน หรือจดัท าภารกิจบางประเภท ซ่ึงรัฐบาลไม่ไดม้อบให้ทอ้งถ่ินด าเนินการ  
เช่น ภารกิจด้านความมัน่คง และภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือ
ภารกิจท่ีตอ้งใชง้บประมาณและเทคโนโลยรีะดบัสูง แต่บางประเทศกลบัคิดว่าระบบ
บริหารราชการส่วนภูมิภาคไม่มีความจ าเป็น เน่ืองจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
ศกัยภาพเพียงพอท่ีจะสามารถด าเนินการจดัท าภารกิจทั้งหลายได้ด้วยตนเองไม่
จ าเป็นตอ้งมีระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาคใหเ้กิดความซ ้ าซอ้นอีก   

 ส่วนเร่ืองการก ากับดูแล รัฐบาลกลางก็เพียงก าหนดแนวทางหรือ
หลกัเกณฑท์ัว่ไปไม่ลงไปควบคุมในรายละเอียด  กรณีท่ีมีปัญหาในทางปฏิบติัก็จะ
ใช้องค์กรฝ่ายตุลาการเป็นผูว้ินิจฉัยช้ีขาดแทนหน่วยงานส่วนกลางหรือภูมิภาค  
รัฐบาลในระบบเช่นน้ี ได้มอบหมายงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนิน
กิจกรรมท่ีเป็นบริการสาธารณะเกือบทั้งหมด ส่วนรัฐบาลกลางคงไวเ้ฉพาะภารกิจท่ี
ส าคญั เช่น ดา้นความมัน่คงของประเทศและการทหาร  ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการทูต 
และดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศท่ีส าคญัเท่านั้น 

 3. อ านาจฝ่ายตุลาการ คือ อ านาจในการพิจารณาและตดัสินคดีต่าง   
ผูใ้ชอ้  านาจน้ีคือ ศาลซ่ึงมีความเป็นอิสระไม่อยูภ่ายใตอ้  านาจของฝ่ายนิติบญัญติัหรือ
ฝ่ายบริหารเพื่อป้องกนัมิใหมี้การใชอ้  านาจแทรกแซงการใชดุ้ลพินิจของฝ่ายตุลาการ 
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เพื่อให้เกิดระบบการคานอ านาจ (check and balance) และเกิดความยุติธรรมกบั
ประชาชน 

 

รูปแบบการใช้อ านาจในระบบการบริหารราชการแผ่นดิน  

  ในกระบวนการใช้อ  านาจในการบริหารราชการแผ่นดินในประเทศ
ต่าง  มกัปรากฏการใชอ้  านาจอยู่ 3 ลกัษณะ คือ การรวมอ านาจ การแบ่งอ านาจและ
การกระจายอ านาจ ซ่ึงการใช้อ  านาจทางการบริหารทั้ ง 3 ลักษณะมีหลักการท่ี
แตกต่างกนั รวมถึงเง่ือนไขความเหมาะสมในการใชอ้  านาจท่ีแตกต่างกนัออกไปดว้ย   

 การใช้อ  านาจทั้ง  3 ลกัษณะ มีขอ้ดีและขอ้เสียในการใชแ้ตกต่างกนัไป
ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของภารกิจและความพร้อมของทั้งผูท่ี้จะใชอ้  านาจ ตลอดจนความ
ตอ้งการของประชาชนเป็นประการส าคญั 

 1. การรวมอ านาจ (centralization)  

  หมายถึงการก าหนดใหอ้  านาจในการตดัสินใจทางการบริหารในเร่ือง
ส าคญัทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมด รวมศูนยอ์ยู่กบัผูมี้อ  านาจสูงสุดเพียงคนเดียว หรือ
หน่วยงานเดียว ตวัอย่างของระบบการบริหารราชการแผ่นดินแบบรวมศูนยอ์  านาจ
ไดแ้ก่ ระบบการบริหารงานของกระทรวง หรือกรม ซ่ึงเป็นระบบบริหารราชการ
ส่วนกลาง หน่วยงานในระดบัปฏิบติัจะตอ้งขออนุญาต อนุมติั หรือรายงานตรงต่อผู ้
มีอ  านาจ ตามสายการบงัคบับัญชาจนถึงผูบ้ริหารระดบัสูงสุดเพื่อทราบหรือวินิจฉัย
สั่งการ 

  ขอ้ดีของการใชอ้  านาจในลกัษณะน้ีกคื็อ  มีความเป็นเอกภาพทางการ
บริหาร รวมถึงรวดเร็วในการตดัสินใจในบางกรณี แต่ขอ้เสียกคื็อค่อนขา้งมีลกัษณะ
เผด็จการรวมถึงอาจไม่มีความรอบคอบเพียงพออาจน าไปสู่การวินิจฉัยสั่งการท่ี
ผิดพลาดและไม่สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา นอกจากนั้นอาจก่อใหเ้กิดการทุจริตเชิง
นโยบายไดโ้ดยง่าย อย่างไรก็ตามการรวมอ านาจมีความจ าเป็นในบางภารกิจหรือ
บางสถานการณ์ เช่น ในภารกิจดา้นความมัน่คงของประเทศหรือการแกปั้ญหา 
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บางอย่างในสถานการณ์ฉุกเฉิน  การรวมอ านาจอาจท าให้สามารถแกไ้ขปัญหาได้
อยา่งมีเอกภาพ  รวดเร็วทนัเหตุการณ์ในระดบัชาติ การรวมอ านาจบางอย่างเอาไวมี้
ผลต่อความรู้สึกถึงความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน เช่น อ านาจอธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  อ  านาจทางทหาร ซ่ึงควรจะตอ้งรวมศนูยเ์พื่อใหเ้กิด
ความมีเอกภาพและบูรณภาพเหนือดินแดน 
  โดยสรุปการรวมอ านาจเหมาะสมกบัการใช้ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความมั่นคง หรือการรวมศูนย์จิตใจของคนในชาติ แต่ไม่ควรใช้กับเร่ืองท่ีเป็น
รายละเอียดหรือเร่ืองท่ีในทางปฏิบัติต้องใช้ความยืดหยุ่นหรือมีลักษณะเฉพาะ
ค่อนขา้งสูง เช่นการแกปั้ญหาของชุมชนแต่ละแห่ง  การรวมอ านาจจะก่อให้เกิด
ความล่าชา้และขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการตดัสินใจ 
 2. การแบ่งอ านาจ (deconcentration)  
  หมายถึง การแบ่งอ านาจหน้าท่ีทางการบริหารบางส่วนให้กับ
หน่วยงานหรือเจา้หน้าท่ีท่ีอยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของตนเพื่อให้สามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีของตนไดส้ะดวก รวดเร็วเพื่อใหก้ารบริการประชาชนมีความคล่องตวัข้ึนแต่
ยงัอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของหน่วยงานตน้สังกดั 
 3. การกระจายอ านาจ (decentralization)  
  หมายถึง การมอบหมายให้หน่วยงานในระดบัรองลงไปมีอ านาจใน
การตดัสินใจหรือด าเนินการใด   ไดด้ว้ยตนเองตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 
โดยไม่ต้องรอการอนุมัติหรือตัดสินใจจากหน่วยเหนือตลอดจนมีอิสระในการ
ด าเนินการใด  ไดด้ว้ยตนเอง แต่ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งมีความรับผิดชอบในผลขั้น
สุดทา้ยของการตดัสินใจหรือด าเนินการนั้น 
 การกระจายอ านาจมีความส าคญัและความจ าเป็นในการบริหารงานทุก
ระดบั เน่ืองจากก่อให้เกิดความคล่องตวัในการตดัสินใจแกปั้ญหาต่าง   ได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว ในขณะเดียวกนัเปิดโอกาสให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 การกระจายอ านาจในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้เกิดความ
คล่องตวัในการจดัท าบริการสาธารณะใหก้บัประชาชนสามารถแกไ้ขปัญหาต่าง    
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ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนริเร่ิมแผนงาน โครงการต่าง  ได้ตรงกบัความ
จ าเป็นและความตอ้งการของผูรั้บบริการตลอดจนเปิดโอกาสใหทุ้กส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจและกระบวนการทางการบริหารและประการ
ส าคญัคือแสดงถึงความเป็นประชาธิปไตย  
  ในบริบทของการปกครองทอ้งถ่ินนั้นการกระจายอ านาจการปกครอง
มีความหมายถึงความเป็นอิสระของสายการบงัคบับญัชาไม่ข้ึนตรงต่อหน่วยงาน
ส่วนกลางและภูมิภาคโดยผูบ้ริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชน  ในการศึกษา
การปกครองทอ้งถ่ินนั้น แนวความคิดเร่ืองการกระจายอ านาจนับว่าเป็นเร่ืองท่ีมี
ความส าคญัอย่างยิ่งและถือเป็นหลกัการส าคญัในการบริหารองคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ินโดยทั่วไป การกระจายอ านาจทางการบริหารมีความเก่ียวโยงและมี
ความหมายใกลเ้คียงกนักบัการปกครองตนเองอยา่งมาก 
 การกระจายอ านาจ แมว้า่จะเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นในระบบการปกครอง
ทอ้งถ่ินอย่างมากก็ตาม แต่การด าเนินการก็ตอ้งเป็นไปอย่างมีหลกัเกณฑ์ท่ีดีและ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ของแต่ละท้องถ่ินจึงจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน  หากการกระจายอ านาจไม่อยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีเหมาะสม
แล้วการบริหารจัดการอาจประสบความล้มเหลวไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชน  
  3.1 หลกัเกณฑท์ัว่ไปของการกระจายอ านาจการปกครองทอ้งถ่ินมี
ดงัน้ี 
    3.1.1 ความตอ้งการของผูท่ี้จะรับมอบอ านาจตลอดจนความ
จ าเป็นในการรับมอบอ านาจ 
    3.1.2 ความพร้อมของผูรั้บมอบอ านาจและขีดความสามารถ
ในการบริหารจดัการ 
    3.1.3 ความคุม้ค่าของการด าเนินการ 
    3.1.4 ผลกระทบอ่ืน   เช่น ความขดัแยง้ในเชิงผลประโยชน์ 
    จากหลักเกณฑ์ของการกระจายอ านาจดังท่ีได้น าเสนอไป
ขา้งตน้ จะเห็นว่าการกระจายอ านาจในการปกครองทอ้งถ่ินท่ีถูกตอ้งไม่จ าเป็นตอ้ง
เป็นไปในลกัษณะเดียวกนั หากแต่ควรตอ้งมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีเหมาะสมกบัแต่ 



 26 

 
ละทอ้งถ่ินในการรับการกระจายอ านาจ ทั้งน้ีเน่ืองจากว่าภารกิจบางอย่างทอ้งถ่ิน
หน่ึงอาจมีปัญหา ความจ าเป็นหรือมีความตอ้งการอยา่งหน่ึงในขณะท่ีบางทอ้งถ่ินไม่
มีปัญหาเช่นนั้น จึงไม่มีความจ าเป็นและไม่มีความตอ้งการ  
  ส่วนประเด็นท่ีมีการกล่าวถึงกนัมากในเร่ืองของการกระจายอ านาจ 
คือ เร่ืองความพร้อมของผูรั้บมอบอ านาจ ซ่ึงนบัวา่เป็นเร่ืองส าคญั การกระจายอ านาจ
ไปโดยท่ีผูรั้บมอบอ านาจไม่มีความพร้อมในการท่ีจะประสบความลม้เหลวมีอยู่สูง
มากซ่ึงไม่ก่อใหเ้กิดผลดีทั้งต่อประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวม ความพร้อม
ในการรับมอบอ านาจ ประกอบดว้ยปัจจยัหลายประการ  เช่น ความรู้ ความเขา้ใจของ
ประชาชน งบประมาณ บุคลากรและผูบ้ริหาร เป็นตน้ 
  นอกจากนั้นเร่ืองความคุม้ค่าของการจดัท าภารกิจก็เป็นเร่ืองส าคญั
อย่างมากเน่ืองจากในหลกัการบริการสาธารณะโดยทัว่ไปแลว้ การคิดตน้ทุนต่อ
หน่วยในการจดัท าบริการสาธารณะนบัเป็นเร่ืองจ าเป็นในการพิจารณาตดัสินใจเชิง
นโยบาย  ส่วนผลกระทบอ่ืน   ตอ้งพิจารณาเป็นกรณี  ไป  เม่ือพิจารณาในแง่การ
ปกครองทอ้งถ่ินในเร่ืองการกระจายอ านาจแลว้  ควรกล่าวถึงลกัษณะของภารกิจ 
หรือบริการสาธารณะท่ีควรกระจายอ านาจใหก้บัทอ้งถ่ินเป็นผูด้  าเนินการภายใตห้ลกั
ของความเป็นอิสระและการปกครองตนเอง 
  3.2 ประเภทของภารกิจท่ีควรกระจายอ านาจใหก้บัทอ้งถ่ิน 
    แนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาน้ีควรพิจารณาควบคู่กบัการ
พิจารณาเร่ืองการรวมอ านาจ กิจการท่ีจ  าเป็นตอ้งรวมอ านาจเท่านั้นท่ีควรสงวนไวใ้ห้
เป็นภารกิจของรัฐบาลกลาง นอกเหนือจากส่ิงเหล่าน้ีแล้วควรกระจายไปให้กับ
ทอ้งถ่ินท่ีมีความพร้อมเป็นผูด้  าเนินการทั้งส้ิน เราอาจพิจารณาประเภทของภารกิจท่ี
ควรกระจายอ านาจใหก้บัทอ้งถ่ินท่ีมีความพร้อมด าเนินการไดใ้น 7 ลกัษณะดว้ยกนั 
คือ  (รสสุคนธ์  รัตนเสริมพงศ,์ 2546, หนา้ 53 – 54) 
    3.2.1 การบริการสาธารณะท่ีเป็นการสนองความจ าเป็น
พื้นฐานในการด ารงชีวติของประชาชน เช่น ประปา ตลาด ท่าเรือ สถานีขนส่ง ฯลฯ 
    3.2.2 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัภายใน
ทอ้งถ่ิน 
    3.2.3 การจดัสวสัดิการสังคมและการประชาสงเคราะห์ 
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    3.2.4 การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
    3.2.5 การส่งเสริมและอนุรักษศิ์ลปะ วฒันธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
    3.2.6 การอ านวยความสะดวกและบริการประชาชน 
    3.2.7 การพฒันาทอ้งถ่ิน 
    การกระจายอ านาจในการจดัท าภารกิจทั้ง 7 ลกัษณะ ตอ้งอยู่
ภายใต้หลักเกณฑ์ของการกระจายอ านาจท่ีเหมาะสมดังท่ีได้กล่าวมาแล้วจึงจะ
ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่ทอ้งถ่ิน 
     
การก ากบัดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แมว้า่ความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะเนน้ไป
ในลกัษณะของการกระจายอ านาจเป็นดา้นหลกักต็าม  แต่เน่ืองจากระบบการบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ินยงัคงอยู่ภายใตร้ะบบของความเป็นรัฐชาติซ่ึงมีสาระส าคญัใน
เร่ืองของความเป็นเอกภาพและบูรณภาพแห่งดินแดน   ดงันั้นการควบคุมหรือก ากบั
ดูแลการปกครองทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นระบบย่อยของรัฐชาติจึงยงัคงเป็นความจ าเป็นอยา่ง
ยิง่ 
 ใน ปัจ จุบัน น้ี ว งวิ ช าการ นิยมใช้ค  า ว่ า  “ก ากับ ดูแล ”แทนค า ว่ า 
“ควบคุมดูแล” ซ่ึงความหมายท่ีแทจ้ริงกคื็อ รัฐจะตอ้งปล่อยให้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินด าเนินไปอยา่งเป็นอิสระ หนา้ท่ีของรัฐกคื็อดูแลอยา่ใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินละเมิดกฎหมายหรือสร้างความเดือดร้อนใหก้บัประชาชน หรือประเทศชาติ
โดยส่วนรวมเท่านั้น  อุปมาดัง่กรรมการตดัสินการแข่งขนัฟุตบอลกรรมการไม่มี
สิทธ์ิเข้าไปก้าวก่ายการวางแผน หรือการเล่นของนักฟุตบอลและต้องปล่อยให้
เป็นไปอย่างอิสระตราบเท่าท่ียงัไม่มีการละเมิดกติกาการแข่งขัน แต่เม่ือใดนัก
ฟุตบอลละเมิดกติกากรรมการจะต้องปฏิบัติตามกฎกล่าวคือให้เตะลูกโทษ ให้
ใบเหลือง หรือใบแดง  ตามแต่ความร้ายแรงของการละเมิดกติกานั้น 
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หนา้ท่ีหลกัของรัฐต่อระบบการการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินอีกประการหน่ึงกคื็อ 
การสนบัสนุนและใหค้วามช่วยเหลือให้สามารถปฏิบติัภารกิจเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนให้ดี ท่ีสุดเท่า ท่ีจะเป็นไปได้ไม่ว่าจะในรูปแบบของ
งบประมาณ เงินอุดหนุน หรือความรู้ทางวิชาการท่ีจ  าเป็นแก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
 
แนวคดิการจัดการปกครองท้องถิ่นของต่างประเทศ 
 จากหลักการและแนวคิดเก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถ่ินดังกล่าว
ขา้งตน้ เพื่อใหเ้ห็นแนวทางการด าเนินการท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน ควรไดศึ้กษาแนวคิดในการ
จัดระบบการปกครองส่วนท้องถ่ินของประเทศต่าง ท่ีส าคัญเพื่อให้เห็นว่าจาก
หลักการและแนวความคิดท่ีได้รับการยอมรับร่วมกันนั้น ในขั้นของการปฏิบัติ 
ประเทศต่าง ได้น าหลกัการและแนวคิดไปใช้กบัการจดัระบบการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ตลอดจนการออกแบบโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายใต้
บริบทท่ีแตกต่างกนัของแต่ละประเทศอยา่งไร ทั้งน้ีจะพิจารณาเป็นกรณีศึกษาเพียง 4 
ประเทศคือ สหรัฐอเมริกาฝร่ังเศส ญ่ีปุ่นและเกาหลีใตเ้ท่านั้น 
 1.ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นประเทศท่ีเป็นผูน้  า
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยประเทศหน่ึง นอกจากนั้นยงัมีหลกัการ
ปกครองท่ีให้สิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนในทุกระดบั ในส่วนของการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินนั้น ไดมี้การจดัรูปแบบท่ีแตกต่างหลากตามสภาพแวดลอ้มและท่ีส าคญั
คือเป็นไปตามความตอ้งการของประชาชนและทอ้งถ่ินรัฐบาลระดบัต่าง เพียงตรา
กฎหมายรับรองสิทธิขององคก์รท่ีจดัตั้งตามความตอ้งการของประชาชนและทอ้งถ่ิน
เท่านั้น แสดงใหเ้ห็นถึงหลกัการของความเป็นอิสระและการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง 
  
 
 
 



 29 

  
  1.การจดัระบบการปกครอง 
  ประเทศสหรัฐอเมริกามีรูปแบบการปกครองแบบสหพนัธรัฐ( federal 
state) ประกอบด้วยมลรัฐต่าง จ านวน 50 มลรัฐและจัดการปกครองออกเป็น 3 
ระดบัคือ 
   1.1 การปกครองส่วนกลางหรือรัฐบาลกลาง (federal government)  
    ประกอบด้วยโครงสร้าง  3 ส่วนได้แ ก่ ฝ่ ายบริหาร ซ่ึง มี
ประธานาธิบดีซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเป็นผูมี้อ  านาจสูงสุด มี
อ านาจหนา้ท่ีบริหารประเทศตามท่ีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของรัฐบาล
กลางเช่นในเร่ืองเก่ียวกบัการทหารหรือความมัน่คงของประเทศ เร่ืองเศรษฐกิจหรือ
เร่ืองเก่ียวกบัการต่างประเทศ เป็นตน้  
     ฝ่ายนิติบญัญติัไดแ้ก่รัฐสภาซ่ึงประกอบดว้ยวุฒิสภา (House of 
Senate) จ  านวน 100 คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนมลรัฐละ2 คน และ
สภาผูแ้ทนราษฎร (House of Common) ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
จากแต่ละมลรัฐจ านวนเท่าใดข้ึนอยู่กบัจ  านวนประชากรของมลรัฐนั้น  ฝ่ายนิติ
บญัญติัมีหนา้ท่ีออกกฎหมายและตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร 
    ฝ่ายตุลาการไดแ้ก่ศาลสูง (Supreme Court) หัวหนา้ศาลสูงมา
จากการแต่งตั้งของประธานาธิบดีท าหนา้ท่ีตดัสินคดีท่ีมาจากศาลอุทธรณ์หรือตดัสิน
กรณีความขดัแยง้เก่ียวกบัการใชอ้  านาจระหวา่งรัฐต่าง หรือรัฐต่าง กบัรัฐบาลกลาง 
   1.2 การปกครองระดบัมลรัฐ (state government) 
    การปกครองระดับมลรัฐเป็นการปกครองระดับท้องถ่ินซ่ึงมี
อิสระในการปกครองตนเองค่อนขา้งมาก แต่ละมลรัฐจะมีรัฐธรรมนูญของตนเองซ่ึง
มีความแตกต่างหลากหลายกนัออกไปข้ึนอยู่กบัว่าแต่ละมลรัฐตอ้งการจะก าหนด
รูปแบบและความสัมพนัธ์ทางการปกครองในมลรัฐของตนอยา่งไร 
          การปกครองระดบัมลรัฐแบ่งอ านาจออกเป็น 3 ส่วนคืออ านาจ
ฝ่ายบริหาร อ านาจฝ่ายนิติบญัญติัแลอ านาจฝ่ายตุลาการเช่นเดียวกบัรัฐบาลกลาง 
หวัหนา้ฝ่ายบริหารคือผูว้า่การมลรัฐมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขต
มลรัฐนั้น เช่นเดียวกบัฝ่ายนิติบญัญติัและฝ่ายตุลาการซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนเช่นเดียวกนั 
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      1.3.การปกครองระดบัทอ้งถ่ิน (local government) 
   การปกครองระดบัทอ้งถ่ินเป็นการปกครองท่ีเป็นส่วนย่อยของมล
รัฐซ่ึงมีรูปแบบท่ีแตกต่างหลากหลายกนัออกไปในแต่ละมลรัฐ รูปแบบการปกครอง
ท้องถ่ินแต่ละรูปแบบข้ึนอยู่กับความเหมาะสมกับสภาพของท้องถ่ินและความ
ตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น  รัฐบาลระดบัมลรัฐจะท าหนา้ท่ีออกกฎหมาย
รับรองสถานภาพของรูปแบบการปกครองนั้น เพื่อให้มีผลทางกฎหมายในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามความตอ้งการของประชาชน 
  รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นส่วนย่อยของมลรัฐ
ไดแ้ก่  
     1.3.1 ซิต้ีหรือมิวนิซิปอล (city or municipal) 
     เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นหน่วยยอ่ยของมลรัฐซ่ึง
มีแหล่งท่ีมาในฐานะชุมชนดั้ งเดิม มีหน้าท่ีในการจัดบริการสาธารณะท่ีจ าเป็น
ส าหรับประชาชนในเขตพื้นท่ีนั้นในรูปแบบคลา้ยกบัเทศบาล โครงสร้างและอ านาจ
หนา้ท่ีก าหนดไวต้ามกฎหมายซ่ึงออกโดยมลรัฐทั้งน้ีเป็นไปตามความตอ้งการของ
ประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น  มลรัฐเพียงตรากฎหมายท่ีเรียกว่า”กฎบตัร” (charter) เพื่อ
รับรองสถานะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อให้สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดโ้ดย
ชอบดว้ยกฎหมายเท่านั้น ซิต้ีหรือมิวนิซิปอลแต่ละแห่งจะมี”กฎบตัร” เฉพาะท่ีจะ
ก าหนดโครงสร้างและอ านาจหนา้ท่ีของตนเอง 
     การบริหารงานของซิต้ีหรือมิวนิซิปอลนิยมใช้รูปแบบ
นายกเทศมนตรี-สภามากท่ีสุด (ร้อยละ53)  รองลงมาคือรูปแบบสภา - ผูจ้ดัการ (ร้อย
ละ38) นอกนั้นเป็นแบบอ่ืน   เช่นคณะกรรมการหรือท่ีประชุมเมือง  เป็นตน้ 
     1.3.2 เคานต้ี์ (county)   
     เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นหน่วยยอ่ยของมลรัฐซ่ึง
มีแหล่งท่ีมาจากความตอ้งการของมลรัฐเพื่อให้ปฏิบติัหนา้ท่ีในกิจการต่าง ของมล
รัฐหรือนยัหน่ึงเป็นสาขายอ่ยของมลรัฐนัน่เอง ดงันั้นจึงมีวตัถุประสงคห์รือการก่อตั้ง
แตกต่างจากซิต้ีหรือมิวนิซิปอลตรงท่ีอาจไม่ไดเ้กิดข้ึนจากการริเร่ิมของประชาชน 
แต่ก็มีหนา้ท่ีในการให้บริการสาธารณะท่ีคลา้ยคลึงกนัจดัตั้งไดท้ั้งในเขตเมืองและ
ชนบท 
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   เคานต้ี์ มีขนาดและประชากรไม่แน่นอนอาจมีขนาดเลก็มีประชากร
น้อยหรืออาจเป็นชุมชนขนาดใหญ่ก็ได้ เช่น เคาน์ต้ีเลิฟวิ่ง (Loving county) ใน
รัฐเท็กซสั มีประชากรเพียง 67 คนในขณะท่ีเคาน์ต้ี ลอส แองเจลีส (Los Angales 
county) ในรัฐแคลิฟอร์เนียมีประชากรอยู่อาศยักว่า 9,519,338 คน (นครินทร์ เมฆ
ไตรรัตน,์ 2546 หนา้ 321) 
   การบริหารเคาน์ต้ี โดยทัว่ไปประกอบดว้ยคณะกรรมการ 3-5 คน 
มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมีวาระคราวละ 4 ปี นอกจากนั้นประชาชนในเคาน์
ต้ียงัเลือกตั้งต  าแหน่งอ่ืน เช่นผูต้รวจสอบบญัชี ทนายความ เจา้หนา้ท่ีการคลงั เป็น
ตน้ ในการบริหารงาน คณะกรรมการเคาน์ต้ีอาจแต่งตั้งหรือว่าจา้งผูบ้ริหารหรือ
ผูจ้ดัการแลเจา้หนา้ท่ีแผนกต่าง มาด าเนินการเก่ียวกบังานประจ าหรือภารกิจต่าง 
ของเคานต้ี์กไ็ด ้
   1.3.3 ทาวนแ์ละทาวนชิ์พ (town and township) 
   เป็นหน่วยยอ่ยของเคาน์ต้ีซ่ึงถือเป็นหน่วยการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เล็ก เดิมการปกครองแบบน้ีเป็นประชาธิปไตยทางตรงคือสมาชิกของเมืองจะมา
ประชุมปรึกษาหารือกนัและด าเนินการในกิจการต่าง ของเมืองท่ีเรียกว่าการประชุม
เมือง (town meeting) ต่อมาเมืองได้ขยายตวัข้ึนจึงปรับปรุงรูปแบบเป็นการให้
ประชาชนเลือกคณะกรรมการ หรือคณะท างานจ านวน 3-7 คนแลว้ใหท้ าหนา้ท่ีใน
การวา่จา้งและควบคุมผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีซ่ึงมาจากการแต่งตั้งหรือวา่จา้ง 
   1.3.4 เขตพิเศษ (special district) 
   เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงตั้งข้ึนเพื่อท าหนา้ท่ีเฉพาะอยา่ง
ใดอย่างหน่ึงซ่ึงหน่วยงานอ่ืน ไม่มีความช านาญหรือท าไม่ไดห้รือไม่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงเช่นเขตเฝ้าระวงัภยัพิบติัจากพายุประจ า
ถ่ิน เขตอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม เขตควบคุมไฟป่าเป็นตน้ 
   การบริหารเขตพิเศษเร่ิมจากประชาชนลงประชามติจดัตั้งแลว้ใหม้ล
รัฐด า เ นินการประกาศรับรองและออกกฎบัตร  การบริหารอาจมีการจ้าง
คณะกรรมการและบุคลากรข้ึนมาบริหารจดัการโดยประชาชนในเขตนั้นตอ้งเสีย
ภาษีส าหรับบริการของเขตพิเศษดงักล่าวดว้ย 
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    1.3.5 เขตโรงเรียน (school district) 
    ถือเป็นเขตพิเศษประเภทหน่ึงซ่ึงมีหนา้ท่ีหลกัเก่ียวกบัเร่ืองการ
จดัการศึกษาเช่นเร่ืองหลักสูตร การเรียนการสอน การก าหนดอัตราค่าเล่าเรียน 
จ านวนครูเป็นตน้ เขตโรงเรียนบริหารโดยคณะกรรมการซ่ึงประชาชนเลือกจ านวน
5-7 คนท าหนา้ท่ีในดา้นการก าหนดนโยบายและควบคุมหวัหนา้ส านกังานการศึกษา
หรือโรงเรียนในเขตใหป้ฏิบติัตามนโยบายของคณะกรรมการ 
   2.อ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ข้ึนอยู่กบัประเภท
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น  ตลอดจนความจ าเป็นของแต่ละทอ้งถ่ิน กรณี
เป็นทอ้งถ่ินท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจสูง มีลักษณะความเป็นเมืองซ่ึงมีปัญหา
ซบัซอ้นกใ็ชรู้ปแบบขององคก์รและก าหนดอ านาจหนา้ท่ีใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบั
ความจ าเป็น เช่นอาจใชรู้ปแบบเคาน์ต้ี ซ่ึงอาจแบ่งเป็นเคาน์ต้ีในเขตเมืองและเคาน์ต้ี
ในเขตชนบทซ่ึงอาจมีอ านาจหนา้ท่ีแตกต่างกนัตามความจ าเป็นของทอ้งถ่ิน หรืออาจ
ใช้รูปแบบของซิต้ีซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีอ านาจหน้าท่ีหลายอย่าง
(general purpose) และมีอ านาจหน้าท่ีกวา้งขวางกว่าเคาน์ต้ี ในทางตรงกนัขา้ม
ประชาชนในแต่ละทอ้งถ่ินอาจเลือกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบเขตพิเศษ
เพื่อท าหน้าท่ีเฉพาะเพียงอย่างเดียวท่ีประชาชนเห็นว่ามีความส าคญัสูงสุดต่อชีวิต
และความเป็นอยูเ่ช่นดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นตน้ 
    ดังนั้ นอาจสรุปได้ว่าอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในสหรัฐอเมริกามีความหลากหลายตามความต้องการของประชาชน
ตลอดจนอาจเปล่ียนแปลงรูปแบบและอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ไดต้ามความจ าเป็นเม่ือสภาพความจ าเป็นของทอ้งถ่ินเปล่ียนแปลงไป 
   3. ความเป็นอิสระขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   การปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความเป็น
อิสระกบัประชาชนในทอ้งถ่ินและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอย่างมาก รัฐบาล
กลางใหค้วามเป็นอิสระกบัมลรัฐต่าง ปกครองตนเองอยา่งเตม็ท่ีเช่นใหอ้  านาจแต่ละ
มลรัฐมีรัฐธรรมนูญของมลรัฐ ซ่ึงท าให้สามารถก าหนดหลกัการและโครงสร้าง
ทางการปกครองของตนเองไดไ้ม่ถูกจ ากดัและควบคุมโดยรัฐบาลกลางมากเกินไป 
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เพียงแต่ต้องไม่ขัดหรือแยง้กับรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ ในขณะเดียวกันระบบการ
ปกครองภายในมลรัฐก็ให้อิสระกับประชาชนในแต่ละท้องถ่ินสามารถก าหนด
หลักการและรูปแบบการปกครองตนเองได้อย่างอิสระโดยไม่ขัดหรือแยง้กับ
รัฐธรรมนูญแห่งมลรัฐภายใตก้ฎหมายแห่งรัฐท่ีเรียกว่า The Home Rule Charter 
ซ่ึงมีสาระส าคญัคือให้สิทธิแก่ประชาชนในมลรัฐต่าง เลือกรูปแบบและวิธีการ
บริหารทอ้งถ่ินของตนเองได ้
   ในระดบัมลรัฐมีกฎหมายกลางท่ีเรียกว่า General Charters ซ่ึงเป็น
กฎหมายท่ีวางหลกัการและหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการปกครองตนเองของทอ้งถ่ินต่าง 
ภายในมลรัฐซ่ึงเป็นการก าหนดมาตรฐานกลาง ส่วนในรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัตั้ง
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นเร่ืองของประชาชนในแต่ละทอ้งถ่ินท่ีจะตกลง
กนัเอง โดยมลรัฐจะเป็นผูอ้อกกฎบัติ(Charter) รับรองสถานะตามกฎหมาย ตลอดจน
ใหก้ารสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นต่อไป 
 
 2. ประเทศฝร่ังเศส 
   ประเทศฝร่ังเศสเป็นประเทศหน่ึงซ่ึงนับว่ามีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและระบบกฎหมายท่ีมีความกา้วหนา้และถือเป็นประเทศตน้แบบได้
ประเทศหน่ึง การปกครองส่วนท้องถ่ินของประเทศฝร่ังเศสให้ความส าคัญกับ
หลกัการใหค้วามเป็นอิสระกบัทอ้งถ่ินและการมีส่วนร่วมของประชาชนอยา่งมาก 
   1. การจดัระบบการปกครอง 
    ประเทศฝร่ังเศสแบ่งระบบการปกครองออกเป็น 3 ส่วนคือ การ
ปกครองส่วนกลางซ่ึงประกอบดว้ยกระทรวงและหน่วยงานต่าง ท่ีเป็นหน่วยงาน
ส่วนกลาง การปกครองส่วนภูมิภาคไดแ้ก่ภาคและจงัหวดั และการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินได้แก่เทศบาล (commune) และการปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษซ่ึง
ไดแ้ก่นครปารีส ลียงส์ (Lyon) และมาร์เซย ์(Marseille) 
    1.1 การปกครองส่วนกลาง 
         ประกอบด้วยประธานาธิบดีซ่ึงมาจากการเลือกตั้ งของ
ประชาชนท าหนา้ท่ีเป็นประมุขของรัฐและแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีใน 
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ฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง ตามค าแนะน าของ
นายกรัฐมนตรี 
    1.2 การปกครองส่วนภูมิภาค 
           ประกอบดว้ย ภาค ซ่ึงมีผูว้่าราชการภาคและจังหวัด ซ่ึงมี
ผู ้ว่ า ร าชการจังหวัดแ ต่ งตั้ ง จ าก รัฐบาลกลางและ เ ป็นข้า ร าชการสั งกัด
กระทรวงมหาดไทยท าหนา้ท่ีในการประสานงานและบงัคบับญัชาส่วนราชการต่าง 
ท่ีรัฐบาลกลางส่งไปปฏิบติัราชการในจงัหวดัต่าง ทัว่ประเทศตลอดจนก ากบัดูแล
การปฏิบติังานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้บริหารงานตามอ านาจหน้าท่ี
ตามท่ีกฎหมายก าหนดโดยยดึผลประโยชนข์องประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นส าคญั กรณี
เห็นว่าการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการไม่ถูกต้องให้
ด าเนินการส่งเร่ืองให้ศาลปกครองวินิจฉัย ส่วนผูว้่าราชการภาคก็คือผูว้่าราชการ
จงัหวดัท่ีเป็นท่ีตั้งของภาคท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงานดา้นการพฒันา การประสาน
แผน การศึกษาและวจิยัท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ 
    1.3 การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
          แบ่งออกเป็น 4 ลกัษณะคือ 
      1.3.1 เทศบาล (commune) 
        เทศบาลเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีขนาด
เลก็และมีจ านวนมากท่ีสุดถึง 36,580 แห่ง และอีก183 แห่งในจงัหวดัโพน้ทะเล 
(ปี พ.ศ. 2546) ในจ านวนน้ีกว่าร้อยละ 90 เป็นเทศบาลขนาดเลก็ในเขตพื้นท่ีชนบท
ซ่ึงมีประชากรต ่ากว่า1,500 คน (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2546.หน้า 107)  แมว้่า
เทศบาลส่วนใหญ่จะประสบปัญหาประสิทธิภาพทางการบริหารและไม่สามารถ
พึ่งตนเองไดใ้นเชิงงบประมาณซ่ึงส่งผลต่อการใหบ้ริการสาธารณะกต็าม แต่เทศบาล
ถือไดว้า่เป็นรากฐานของการปกครองทอ้งถ่ินและมีผลดา้นความรู้สึกและวฒันธรรม
ของประชาชนอยา่งมาก 
             1.3.2 จงัหวดั (Departement) 
           ในยุคหลงัการปฏิวติัฝร่ังเศสจงัหวดัเป็นหน่วยการ
ปกครองส่วนภูมิภาคท่ีมีวตัถุประสงค์จะให้เป็นหน่วยควบคุมทอ้งถ่ินเพื่อเป็นการ
รวมอ านาจการปกครองเขา้สู่ส่วนกลาง ต่อมาหลงัปี ค.ศ.1980 พื้นท่ีจงัหวดัไดถู้ก 
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ก าหนดให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ้อนไปกบัจงัหวดัท่ีเป็นการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาคเดิมและไดมี้การปฏิรูปการปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยการถ่าย
โอนอ านาจของผูว้่าราชการจงัหวดัให้กบัสภาจงัหวดัซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีตั้งข้ึนใหม่ ดงันั้นอ านาจหนา้ท่ีในการจดัท าบริการสาธารณะในเขตจงัหวดั
จึงอยูก่บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินคือสภาจงัหวดัซ่ึงประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมาจาก
การเลือกตั้งตามเขตท่ีเรียกว่ากงัต็อง (canton) เขตละ 1 คน สภาจงัหวดัก าหนด
นโยบายและแนวทางการบริหารจงัหวดัหรือหน้าท่ีอ่ืนท่ีเห็นว่ามีความจ าเป็นต่อ
ผลประโยชน์ของจงัหวดัโดยมีประธานสภาจงัหวดัซ่ึงเลือกจากสมาชิกสภาจงัหวดั
คนหน่ึงท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารของจงัหวดั  ส่วนผูว้่าราชการจงัหวดัท า
หนา้ท่ีเพียงการก ากบัดูแลสภาจงัหวดัใหบ้ริหารงานตามอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดเท่านั้น 
     1.3.3 ภาค (Region) 
              ภาคเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเกิดข้ึนจาก
แนวคิดท่ีตอ้งการจดัตั้งเขตการปกครองขนาดใหญ่เพื่อให้การพฒันาเศรษฐกิจใน
ภาพรวมด าเนินการไดอ้ย่างเป็นระบบและประสานงานกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
มากข้ึนภายใตแ้ผนพฒันาระดบัภาคของรัฐบาล 
      ภาคประกอบดว้ยโครงสร้าง 3 ส่วนดว้ยกนัคือ 
       1.3.3.1 สภาภาค  
      ประกอบดว้ยสมาชิกสภาภาคซ่ึงมาจากการเลือกตั้งจาก
จงัหวดัต่าง ท่ีอยูใ่นเขตการปกครองของภาคนั้น มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 
6 ปี มีหนา้ท่ีดา้นการก าหนดยทุธศาสตร์และการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ระดับภาคให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชาติโดย
กระบวนการท่ีเน้นการมีส่วนร่วมและการประสานแผนกบัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินต่าง ในภาคนั้น นอกจากนั้นยงัมีหนา้ท่ีเลือกสมาชิกวุฒิสภาในส่วนของภาค
ดว้ย ในขณะเดียวกนัภาคเป็นหน่วยทางการบริหารโดยมีประธานสภาภาคเป็น
หวัหนา้ฝ่ายบริหาร 
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       1.3.3.2 คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม 
        ประกอบดว้ยสมาชิก 40-110 คนประกอบดว้ยสมาชิก 
4 กลุ่มคือตวัแทนของวิสาหกิจและผูป้ระกอบอาชีพอิสระ ตวัแทนสหภาพแรงงาน 
ตวัแทนองค์กรท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของภาคและผูท้รงคุณวุฒิต่าง 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมท าหน้าท่ีเป็นองค์กรท่ี
ปรึกษาของสภาภาคในดา้นการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.3.3.3 องคก์รฝ่ายบริหารภาค 
        เป็นหน่วยทางการบริหารขนาดใหญ่ซ่ึงมีประธานสภา
ภาคท่ีมาจากการเลือกของสมาชิกสภาภาคเป็นหัวหนา้ฝ่ายบริหารมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 6 ปี ลกัษณะงานส่วนใหญ่จะเนน้หนกัดา้นดา้นการบริหารจดัการ
ดา้นการวางแผนและการประสานแผนกบัหน่วยงานตลอดจนองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินต่าง  ในเขตความรับผดิชอบของภาค 
  2. ความเป็นอิสระและการก ากบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  ประเทศฝร่ังเศสให้อิสระกับประชาชนและองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินค่อนขา้งมาก โดยจะเห็นไดว้่าประชาชนมีอิสระในการปกครองตนเองทุก
ระดบัตั้งแต่ระดบัฐานรากคือเทศบาล ระดบัจงัหวดั ระดบัภาคและระดบัประเทศ 
แม้ว่ารัฐบาลจะมีระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาคคือผูว้่าราชการภาคและผูว้่า
ราชการจงัหวดัซ่ึงเป็นขา้ราชการสังกดักระทรวงมหาดไทยเป็นผูก้  ากบัดูแล แต่กเ็ป็น
เพียงการก ากับดูแลภายหลัง (posteriori) ซ่ึงเป็นเร่ืองของการควบคุมความชอบดว้ย
กฎหมายและประโยชนข์องทอ้งถ่ินโดยกลไกศาลปกครอง มิใช่เป็นการควบคุมหรือ
แทรกแซงกระบวนการคิดหรือการตดัสินใจขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่
อยา่งใด 
 3. ประเทศญี่ปุ่ น 
  ประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศหน่ึงของเอเชียท่ีไดมี้การพฒันาระบบการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามหลกัสากล แมว้า่จุดเร่ิมตน้ของการปฏิรูปการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจะด าเนินการโดยสหรัฐอเมริกาในฐานะผูช้นะสงครามและก าหนดใหญ่ี้ปุ่น
ตอ้งปกครองประเทศตามรัฐธรรมนูญท่ีร่างโดยคณะยดึครองในปี ค.ศ.1947 กต็าม 
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รัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ.1947 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของญ่ีปุ่นท่ีมีการก าหนด
หลกัการท่ีว่าดว้ย ความเป็นอิสระของทอ้งถ่ินโดยก าหนดไวใ้นมาตรา 92 ถึงมาตรา 
95 นอกจากนั้นยงัมีกฎหมายท่ีส าคญัอีกฉบบัหน่ึงคือ กฎหมายปกครองตนเองของ
ท้องถิ่น (Local Autonomy Law) ซ่ึงไดว้างแนวทางเก่ียวกบัการกระจายอ านาจ
ให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งในแง่ภารกิจ งบประมาณและการบริหารงาน
บุคคลตลอดจนก าหนดรูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างทอ้งถ่ินกบัรัฐบาลกลางให้มี
ความเหมาะสมตามหลกัการปกครองตนเองของทอ้งถ่ินมากยิง่ข้ึน 
  1. การจดัระบบการปกครอง 
  ญ่ีปุ่นเป็นรัฐเด่ียวซ่ึงปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตยจดัระเบียบ
บริหารราชการแผน่ดินออกเป็น 2 ส่วนคือ 
    1.1 การปกครองส่วนกลาง  
         ประกอบดว้ยส่วนราชการอนัไดแ้ก่กระทรวงและหน่วยงาน
ต่าง ซ่ึงจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายเพื่อจดัท าบริการสาธารณะ 
    1.2 การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
         แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
      1.2.1 รูปแบบทัว่ไป ไดแ้ก่จงัหวดัและเทศบาล 
      1.2.2 รูปแบบพิเศษ แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบคือ 
        1.2.2.1 เขตพิเศษ (special ward/Ku) 
        1.2.2.2 สหภาพองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
        (cooperative of local authorities/Jimu –Kumiai) 
        1.2.2.3 เขตทรัพยสิ์น (property wards) 
        1.2.2.4 บรรษทัพฒันาทอ้งถ่ิน (local development 
         cooperation) 
   2.โครงสร้างทางการบริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   โครงสร้างทางการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ประกอบดว้ย สภา กบัฝ่ายบริหาร สภาประกอบดว้ยสมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง 
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โดยตรงของประชาชน ซ่ึงมีจ  านวนแตกต่างกนัตามประเภทของสภาและขนาดของ
ทอ้งถ่ินดงัน้ี 
    1) สภาจงัหวดัจะมีจ านวนสมาชิกระหวา่ง 40 -120 คน 
    2) สภาเทศบาลนครจะมีจ านวนสมาชิกระหวา่ง 30 -100 คน 
    3) สภาเทศบาลเมืองและสภาเทศบาลหมู่บา้นจะมีจ านวน 
       สมาชิกระหวา่ง 12 – 30 คน 
       ส่วนฝ่ายบริหารในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัจงัหวดั
เรียกวา่ผูว้า่ราชการจงัหวดั ในระดบัเทศบาลเรียกว่านายกเทศมนตรี ทั้งสองระดบัมา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ผูบ้ริหารแต่ละระดับอาจแต่งตั้งรองผูว้่า
ราชการจงัหวดัหรือรองนายกเทศมนตรีมาช่วยปฏิบติังานได ้   
   3. อ  านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
    องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจหนา้ท่ีในการจดัท าบริการ
สาธารณะอย่างกวา้งขวางครอบคลุมกิจกรรมต่าง ท่ีเป็นความจ าเป็นของทอ้งถ่ิน
ตลอดจนด าเนินการจดัท าภารกิจเชิงนโยบายซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากรัฐบาลอีกดว้ย 
  4. ความเป็นอิสระและการก ากบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
    ความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินของญ่ีปุ่นถือได้ว่าเป็นไปตามหลกัการสากล กล่าวคือให้อิสระกบัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินค่อนขา้งมาก ก ากบัดูแลเท่าท่ีจ  าเป็นภายใตก้รอบของกฎหมาย
ซ่ึงถือเป็นเร่ืองปกติของการปกครองในระบบรัฐเด่ียว  ความสัมพนัธ์ดา้นหลกัคือการ
ให้การสนับสนุนดา้นงบประมาณหรือค าแนะน าทางดา้นวิชาการหรือเทคนิคหรือ
การมอบหมายนโยบายท่ีเป็นภาพรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ อีกประการหน่ึงการควบคุมการกระท าทางปกครองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินโดยองค์กรอิสระท่ีมีอ านาจหน้าท่ีเฉพาะเช่นศาล เป็นหลักการท่ี
เหมาะสมและเป็นท่ียอมรับมากกวา่ในยคุปัจจุบนั 
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  3.สาธารณรัฐเกาหล ี(เกาหลใีต้) 
  สาธารณรัฐเกาหลีเป็นประเทศในเอเชียท่ีมีการปฏิรูปการปกครอง
ทอ้งถ่ินมาไม่นานนักใกลเ้คียงกบัประเทศไทย แมว้่ารัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐ
เกาหลีจะมีบทบญัญติัรับรองเก่ียวกบัการปกครองเก่ียวกบัการปกครองทอ้งถ่ินตั้งแต่
ปี ค.ศ.1949 แต่เน่ืองจากสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศไม่ราบร่ืนอนั
เน่ืองจากการท าสงครามแบ่งแยกเป็นสาธารณรัฐเกาหลีเหนือ –ใต ้ตลอดจนการ
ปกครองประเทศแบบเผด็จการสมัยประธานาธิบดี ปาค จุง ฮี ซ่ึงเน้นการสร้าง
เสถียรภาพทางการปกครองดว้ยการรวมอ านาจและการพฒันาเศรษฐกิจ แนวคิดเร่ือง
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและการปกครองตนเองของ
ทอ้งถ่ินจึงไม่ไดใ้ห้ความส าคญัมากนัก จนกระทัง่ถึงปีค.ศ.1995 จึงไดมี้การแกไ้ข
ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบัการปกครองทอ้งถ่ิน (Local Autonomy Act) คร้ังส าคญัให้
มีเน้ือหาท่ีเป็นประชาธิปไตยและสอดคลอ้งกบัหลกัการปกครองทอ้งถ่ินท่ีเป็นสากล
โดยเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชนและความป็นอิสระขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมากข้ึน 
  1. การจดัระบบการปกครอง 
  สาธารณรัฐ เกาหลี เ ป็นประ เทศท่ีมีการปกครองโดยระบอบ
ประชาธิปไตยแบบรัฐเด่ียวไม่มีการบริหารราชการส่วนภูมิภาคแบ่งการบริหาร
ราชการแผน่ดินออกเป็น 2 ระดบัคือ 
    1.1 การปกครองส่วนกลาง 
    มีประธานาธิบดีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร กระทรวง ทบวง 
หน่วยงานและองค์กรอิสระต่าง  ท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายในส่วนท่ีเป็น
นโยบายของชาติ ตลอดจนควบคุม ก ากบัดูแลการปฏิบติังานของหน่วยงานระดบั
ทอ้งถ่ินตามท่ีกฎหมายก าหนดท านองเดียวกบัประเทศอ่ืน โดยทัว่ไป 
    1.2 การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
     การปกครองท้องถ่ินของสาธารณรัฐเกาหลีแบ่งออกเป็น 2 
รูปแบบคือ รูปแบบทัว่ไป และรูปแบบพิเศษ 
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       1.2.1 รูปแบบทัว่ไปอาจแบ่งออกเป็น 2 ระดบัคือ  
        1.2.1.1ระดบับน 
        ได้แ ก่ จังหวัด  ( province/Do)  แ ละมหานคร 
(metropolitan) ระดับจังหวัด มี  9 จังหวัด  ได้แ ก่  จังหวัดKyonggi,Kangwon, 
Chungchogbuk,Chungchongnam,Chollabuk,Chollanam,Kyongsangbuk,Kyongsang
namc และจงัหวดั Cheju  ส่วนมหานครมี 6 แห่งไดแ้ก่ Pusan, Taegu, Inchon, 
Kwangju, Taejon และ Ulsan 
        1.2.1.2 ระดบัล่าง 
        ไดแ้ก่เมือง (city) และKun (county)  
        เมืองและKun มีสาขาย่อยคือ Dong (หมู่บา้นใน
เขตเมือง) และ Eup (หมู่บา้นในเขตชนบท) 
      1.2.2 รูปแบบพิเศษ 
        เป็นการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ มีเพียงแห่ง
เดียวคือกรุงโซล (Seoul Special Metropolitan) ซ่ึงเป็นการปกครองทอ้งถ่ินในเขต
นครหลวงท านองเดียวกนักบักรุงเทพมหานครในประเทศไทย ภายในเขตกรุงโซล
แบ่งการปกครองออกเป็น 2 ระดบั คือ กรุงโซลและเขตการปกครองต่าง  (Ku) 
จ  านวน 25 เขต (คลา้ยกบัเขตซ่ึงเป็นหน่วยยอ่ยของกรุงเทพมหานคร) 
  2.โครงสร้างทางการบริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  โครงสร้างทางการบริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชรู้ปแบบ
สภาและฝ่ายบริหาร ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หวัหนา้ฝ่ายบริหาร
มีช่ือเรียกแตกต่างกนัไปตามรูปแบบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละประเภท
เช่นหัวหน้าฝ่ายบริหารระดับจังหวัดและมหานครเรียกว่าผู ้ว่าราชการจังหวัด
(Governer) หวัหนา้ฝ่ายบริหารระดบัเมืองเรียกวา่นายกเทศมนตรี (Mayer) 
  อ านาจหนา้ท่ีของสภาคือการท าหนา้ท่ีเป็นฝ่ายนิติบญัญติั ตรวจสอบ
การท างานของฝ่ายบริหาร และเป็นตวัแทนของประชาชนในการเสนอแนะต่าง ท่ี
เป็นปัญหาและขอ้เรียกร้องของประชาชน ส่วนอ านาจหนา้ท่ีของฝ่ายบริหารมีหนา้ท่ี
บริหารกิจการการจดับริการสาธารณะในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี 
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รับผิดชอบตามท่ีกฎหมายบญัญติัและเป็นตวัแทนของรัฐบาลกลางในการปฏิบติั
นโยบายท่ีรัฐบาลมอบหมายและมีผลกระทบต่อทอ้งถ่ิน 
   3. ภารกิจขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   กฎหมายท่ีก าหนดภารกิจหรืออ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินไดแ้ก่กฎหมาย Local Autonomy ค.ศ.1949 แกไ้ขเพิ่มเติมถึงค.ศ.1995 
ซ่ึงสรุปสาระส าคญัคือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละระดบัอาจท าภารกิจไดต้าม
ความจ าเป็นและขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น  ภายใต้
ขอบเขตท่ีกฎหมายใหอ้  านาจซ่ึงแต่ละระดบัท าหนา้ท่ีไดแ้ตกต่างกนั 
   4. ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและการก ากบั
ดูแล 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอิสระในการบริหารงานภายใต้
ขอบเขตและอ านาจหนา้ท่ีของตนแต่ในขณะเดียวกนัรัฐบาลกลางกย็งัคงมีอ านาจใน
การก ากบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีเพื่อมิใหด้ าเนินการใด ท่ีมิชอบดว้ย
กฎหมายและเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กบัประชาชน ดงันั้นรัฐบาลกลางจึงมี
การก ากบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดงัน้ี 
     4.1 การให้ค  าปรึกษาแนะน าและให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณตามความจ าเป็นตลอดจนการสนบัสนุนแนะน าดา้นเทคนิค 
     4.2 การตรวจสอบการท างานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3ลกัษณะคือ 
      4.2.1 การตรวจสอบโดยรัฐสภา เช่นการตั้งกระทูถ้าม
การปฏิบติัหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อ ประธานาธิบดี หรือรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวข้องกับกิจกรรมท่ีด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือการตั้ ง
กรรมาธิการเพื่อสืบสวน สอบสวนการกระท าซ่ึงมิชอบดว้ยกฎหมายหรือสร้างความ
เดือดร้อนใหก้บัประชาชนในทอ้งถ่ิน การตดังบประมาณสนบัสนุนองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 
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      4.2.2 การตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารหรือรัฐบาล 
กระทรวงท่ีมีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยเฉพาะไดแ้ก่
กระทรวงบริหารกจิการของรัฐและกิจการภายใน (คลา้ยกบักระทรวงมหาดไทย) มี
อ านาจหนา้ท่ีก ากบัดูแลความถูกตอ้งและความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีอ านาจยบัย ั้ง สั่งให้แก้ไข หรือสั่งเพิกถอนการ
ด าเนินการใด ท่ีเห็นว่ามิชอบดว้ยกฎหมายหรืออาจสร้างปัญหาแก่ประชาชนและ
ทอ้งถ่ินทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว 
       4.2.3 การตรวจสอบโดยฝ่ายตุลาการ 
       หมายถึงการตรวจสอบโดยศาล ซ่ึงมีอ านาจวินิจฉัย 
ตดัสินคดีความท่ีมีผูฟ้้องต่อศาล เพื่อสั่งด าเนินการระงบั ยกเลิกหรือเพิกถอนหรือจ่าย
ค่าชดเชยความเสียหายหรือเดือดร้อนจากการกระท าขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน   
 
สรุป 
 ในการศึกษาการปกครองทอ้งถ่ินนั้น การท าความเขา้ใจวตัถุประสงค์
และหลักการของการปกครองท้องถ่ินให้ชัดเจนนับว่าเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่ง        
เน่ืองจากจะท าใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึง และสามารถวเิคราะห์ปัญหาต่าง   ไดอ้ยา่ง
ถูกต้อง  สาระส าคัญท่ีพึงจะต้องท าความเข้าใจให้ชัดเจนก็คือ ความหมาย  
วตัถุประสงค์ รูปแบบขององค์กรการบริหารตลอดจนความสัมพนัธ์ระหว่างการ
ปกครองทอ้งถ่ินกบัการปกครองประเทศซ่ึงมีทั้งลกัษณะของการรวมอ านาจและการ
กระจายอ านาจ ในส่วนของการกระจายอ านาจนับว่า เ ป็นสาระส าคัญของ
ความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  การกระจาย
อ านาจท่ีถูกตอ้งจะตอ้งยึดหลกัเกณฑท่ี์เหมาะสมกบับริบทขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินแต่ละท่ีซ่ึงมกัมีเง่ือนไขท่ีแตกต่างกนัออกไป และเน่ืองจากการปกครอง
ทอ้งถ่ินเป็นระบบยอ่ยระบบหน่ึงของรัฐชาติ  การก ากบัดูแลจากรัฐจึงยงัคงเป็นส่ิงท่ี
มีความจ าเป็น แต่การก ากบัดูแลตอ้งกระท าภายใตห้ลกัการแห่งการไม่แทรกแซงและ
ช่วยเหลือใหส้ามารถท าหนา้ท่ีเพื่อประชาชนและทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งสมบูรณ์ท่ีสุด 



 43 

  
การศึกษาการปกครองทอ้งถ่ินของต่างประเทศ ท าใหเ้ห็นตวัอยา่งท่ีเป็นรูปธรรมถึง
การน าเอาหลกัการของการปกครองทอ้งถ่ินท่ีเป็นสากลมาใชใ้นการก าหนดรูปแบบ 
โครงสร้าง อ านาจหน้าท่ี การให้อิสระและการมีส่วนร่วมของประชาชนซ่ึงแต่ละ
ประเทศจะมีรูปแบบและโครงสร้างท่ีแตกต่างกนัไปตามความเหมาะสมกบับริบท
ในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมตลอดจนประวติัศาสตร์ของประเทศนั้น  
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ค าถามท้ายบท 

 
จงตอบค าถามต่อไปนีพ้อสังเขป 
1.  การปกครองทอ้งถ่ินท่ีเป็นสากล มีความหมายอยา่งไร 
2. จงอธิบายถึงบทบาทและความส าคัญของการปกครองท้องถ่ินในระบอบ                 
ประชาธิปไตย 
3.  การปกครองทอ้งถ่ิน มีหลกัการอยา่งไร 
4.  ความเป็นอิสระขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีความหมายอยา่งไร 
5.  จงอธิบายถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ินกบัการ 
บริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
7. โครงสร้างโดยทัว่ไปขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แบ่งออกเป็นก่ีส่วน  
อะไรบา้ง 
   
 



 
 

บทที่ 2 
ววิฒันาการของการปกครองท้องถิ่นไทย 

 
 วิวฒันาการของการปกครองท้องถ่ินของประเทศไทยในยุคเร่ิมต้น
ไดรั้บอิทธิพลทางความคิดจากประเทศตะวนัตกและชนชั้นสูงท่ีเป็นผูมี้อ  านาจใน
การปกครองประเทศมิไดเ้กิดข้ึนจากขอ้เรียกร้องและความตอ้งการของประชาชน
ภายในท้องถ่ิน การศึกษาบริบททางประวติัศาสตร์และสังคมของการปกครอง
ทอ้งถ่ินไทยในระยะเวลาต่อมา ท าให้ทราบว่าสถาบนัระบบราชการหรือผูบ้ริหาร
ประเทศในแต่ละยุคสมัยได้มีบทบาทในการก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และ
วิ ธี ก า ร ในการปกครอ งท้อ ง ถ่ินโดยผ่ านกา รควบ คุมของ รั ฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยมาโดยตลอด มิไดเ้กิดข้ึนจากความคิดริเร่ิมหรือการผลกัดนัจาก
ประชาชนในทอ้งถ่ินแต่อยา่งใด  จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2530 กระแสแนวความคิดเร่ือง
การกระจายอ านาจและการปกครองตนเองของท้องถ่ินเร่ิมเป็นท่ียอมรับอย่าง
กวา้งขวางมากข้ึนซ่ึงต่อมาน าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัท่ีสุดจากการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540  ท่ีไดก้  าหนดหลกัการและวิธีการใน
การปกครองทอ้งถ่ินเอาไวอ้ย่างละเอียดและชดัเจนกว่ารัฐธรรมนูญท่ีเคยมีมาใน
อดีตอนัน าไปสู่การเปล่ียนแปลงรูปแบบ โครงสร้างและการบริหารจดัการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปัจจุบนั 
  
ววิฒันาการของการปกครองท้องถิ่นไทยก่อนการเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ.  
  2475 
  การปกครองทอ้งถ่ินของไทยในรูปแบบองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน          
เร่ิมก าเนิดข้ึนในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัซ่ึงไดท้รงให้มีการ
จัดตั้ งสุขาภิบาลกรุงเทพข้ึนในปี พ.ศ. 2440 ภายใต้กฎหมายซ่ึงอาจถือว่าเป็น
กฎหมายเก่ียวกบัการปกครองส่วนทอ้งถ่ินฉบบัแรกคือพระราชก าหนดสุขาภิบาล
กรุงเทพ ฯ ร.ศ. 116  เพื่อท าหนา้ท่ีในการรักษาความสะอาด 
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และป้องกนัโรคในเขตพระนคร ตลอดจนด าเนินการจดัเกบ็และก าจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงโสโครกต่าง ๆ สุขาภิบาลกรุงเทพ  บริหารงานในรูปของคณะกรรมการ 
ประกอบดว้ยเสนาบดี  กระทรวงนครบาลเป็นประธานคณะกรรมการ  เจา้พนกังาน
แพทยสุ์ขาภิบาลและเจา้พนกังานช่างใหญ่สุขาภิบาลเป็นคณะกรรมการ มีอ านาจใน
การตดัสินใจในกิจการต่าง ๆ ของสุขาภิบาล  โดยมีเจา้หน้าท่ีของสุขาภิบาลเป็น
ผูป้ฏิบติังาน  
  แม้ว่าการจัดตั้ งสุขาภิบาลกรุงเทพไม่เป็นไปตามหลักการของการ
ปกครองทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะตอ้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกผูบ้ริหาร
องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน  แต่ในสภาพสังคมซ่ึงประชาชนยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจ
ในการปกครองทอ้งถ่ินมากนกัก็ถือไดว้่าเป็นจุดเร่ิมตน้ของการกระจายอ านาจใน
การบริหารจดัการแก่ทอ้งถ่ินในระดบัหน่ึง 
  ต่อมาในปี พ.ศ. 2448  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวได้
กล่าวต าหนิในท่ีประชุมเสนาบดีวา่ตลาดท่าจีน ต าบลท่าฉลอม เมืองสมุทรสาครไม่
มีความเป็นระเบียบและสกปรกมาก สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยจึงไดก้ล่าวต าหนิ ไปยงัขา้ราชการเมืองสมุทรสาครท าให้เกิด
การปรับปรุงพฒันาดีข้ึน ขา้ราชการพ่อค้าและประชาชนในต าบลท่าฉลอมได้
ร่วมมือกนัจดัระเบียบและปรับปรุงความสะอาด ในเขตพื้นท่ีของตนโดยเร่ียไรกนั
จดัสร้างถนน ซ่อมแซมบ ารุงส่ิงก่อสร้างและมีการจุดโคมไฟใหค้วามสว่างในเวลา
กลางคืน  รวมทั้งมีระบบการจดัเก็บขยะและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ชุมชน ซ่ึงถือเป็นการร่วมมือกนัของประชาชนในทอ้งถ่ินเพื่อจดัการดูแลชีวิตความ
เป็นอยู่ของตนเองโดยจัดท าในรูปของคณะกรรมการ  พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงพอพระราชหฤทยัและเห็นวา่การบริหารจดัการลกัษณะน้ี
สอดคลอ้งกบัระบบการบริหารท่ีใช้กนัอยู่ในแหลมมลายู ซ่ึงได้รับอิทธิพลจาก
ประเทศองักฤษ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวจึงทรงประกาศแกไ้ข
กฎหมายภาษีโรงร้านและจดัตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอม เมืองสมุทรสาครเม่ือวนัท่ี 18 
มีนาคม พ.ศ. 2449 และเร่ิมด าเนินกิจการเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2449  
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   คณะกรรมการสุขาภิบาลคณะแรกประกอบดว้ย  
    1)  หลวงพฒันการภกัดี (จีนหร่ัง) ก านนัต าบลท่าฉลอม 

   2)  ขนุพิจิตรนรการ (จีนเบียน) กรมการเมืองสมุทรสาคร 
   3)  ขนุพิจารณ์นรกิจ (จีนเอง) กรรมการ 
   4)  ขนุพิจิตรนรการ (จีนแดง)   ผูใ้หญ่บา้นในต าบลตลาดท่าฉลอม 
  คณะกรรมการชุดน้ีท าหนา้ท่ีในการประชุมและตดัสินใจด าเนินกิจการ
ของสุขาภิบาลร่วมกบัขา้ราชการเมืองซ่ึงส่วนกลางแต่งตั้ง 

 การด าเนินการของสุขาภิบาลท่าฉลอมไดผ้ลดี เป็นท่ีพอพระราชหฤทยั
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว จึงด าริท่ีจะให้มีการน าการบริหาร
จดัการชุมชนเช่นเดียวกบัสุขาภิบาลท่าฉลอมไปใชก้บัทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ ดว้ย แต่สมเด็จ
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ได้ทว้งติงว่า ควรจะ
ปล่อยให้เป็นความประสงค์ของราษฎรในทอ้งถ่ินไม่ควรเกิดข้ึนจากการก าหนด
หรือการบงัคบัจากรัฐบาล หากจะด าเนินการจดัตั้งสุขาภิบาลข้ึนในหวัเมืองต่าง ๆ ก็
อาจจะตราเป็นกฎหมายซ่ึงก าหนดรูปแบบ วิธีการด าเนินการ รวมถึงหลกัเกณฑ์
ของชุมชนท่ีเหมาะสมจะจัดตั้งสุขาภิบาลข้ึนในหัวเมืองต่าง ๆ ในลกัษณะของ
หลกัเกณฑท์ัว่ไป  ทอ้งถ่ินใดเขา้ตามหลกัเกณฑ์และประสงคจ์ะจดัตั้งสุขาภิบาลก็
ใหเ้สนอกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงเห็น
ดว้ยกบัความคิดน้ี 

 หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัตั้งสุขาภิบาลในหัวเมืองอ่ืน ๆ ไดก้  าหนดข้ึน
โดยการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัจดัการสุขาภิบาลตามหัวเมือง ร.ศ. 127 โดยมี
สาระส าคญัว่า  เม่ือขา้หลวงเทศาภิบาลเห็นสมควรจดัการให้มีสุขาภิบาลข้ึนใน
ทอ้งท่ีใดก็ได้ให้ปรึกษาหารือกับก านัน ผูใ้หญ่บ้าน หากเห็นชอบด้วยกันจึงขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดตั้ งสุขาภิบาลข้ึนในท้องท่ีนั้นทั้ งน้ีภายใต้
หลกัเกณฑค์วามเหมาะสมดา้นเศรษฐกิจและสังคมแห่งทอ้งท่ีนั้น 
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สุขาภิบาลตามพระราชบัญญัติน้ีแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ สุขาภิบาล

ส าหรับเมือง  ซ่ึงจดัตั้งในทอ้งท่ีท่ีมีความเจริญมากและมีราษฎรตั้งบา้นเรือนอยู่
หนาแน่น มีสภาพทางเศรษฐกิจดีและสุขาภิบาลส าหรับต าบลซ่ึงจดัตั้งข้ึนส าหรับ
ทอ้งท่ีในต าบลซ่ึงมีความเจริญพอสมควร 
  หน้าท่ีหลักของสุขาภิบาลคือการรักษาความสะอาด การป้องกัน
โรคติดต่อหรือโรคระบาด การบ ารุงรักษาเส้นทางการสัญจรและการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยใชง้บประมาณในการบริหารจดัการภาษีบางลกัษณะท่ีเกบ็ไดใ้นทอ้งท่ี
นั้น  
 โครงสร้างทางการบริหารสุขาภิบาลส าหรับเมืองประกอบด้วย
คณะกรรมการ 9 คน ไดแ้ก่ 
    1)  ผูว้า่ราชการเมืองเป็นประธาน 
    2)  นายอ าเภอแห่งทอ้งท่ีเป็นกรรมการ   
    3)  นายแพทยสุ์ขาภิบาลเป็นกรรมการ 
    4)  นายช่างสุขาภิบาลเป็นกรรมการ 
    5)  หวัหนา้พนกังานการศึกษาเป็นกรรมการ 
    6)  ก านนัในทอ้งท่ีจ  านวน 4 คน เป็นกรรมการ 
   หากมีไม่ครบให้ขา้หลวงเทศาภิบาลเป็นผูค้ดัเลือกจากบุคคลในทอ้งท่ี          
ท่ีเสียภาษีใหก้บัรัฐ 
  สุขาภิบาลส าหรับต าบลประกอบดว้ยคณะกรรมการดงัน้ี 
   1)   ก  านนันายต าบลเป็นประธาน 
   2)   ผูใ้หญ่บา้นในเขตสุขาภิบาลเป็นกรรมการ 
       (จ  านวนผูใ้หญ่บา้นข้ึนอยูก่บัจ  านวนหมู่บา้นในเขตสุขาภิบาล) 

  การปกครองรูปแบบสุขาภิบาลใช้มาจนถึงสมยัพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัว  ก็ได้ทรงปรับปรุงแกไ้ขการบริหารงานของสุขาภิบาลให้
เหมาะสมยิ่งข้ึนโดยเพิ่มเติมอ านาจหน้าท่ี  ยกเลิกสุขาภิบาลต าบลและจัดตั้ ง
สุขาภิบาลท้องท่ีซ่ึงอาจเกิดจากหลายต าบลรวมกันโดยมีนายอ าเภอท้องท่ีเป็น
ประธานสุขาภิบาลและมีปลดัอ าเภอทอ้งท่ีเป็นกรรมการ   
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ต่อมาในสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงมีด าริท่ีจะปรับปรุงระบบ
การปกครองทอ้งถ่ินของไทย  ใหมี้ลกัษณะเป็นประชาธิปไตยและมีความเป็นสากล
มากยิ่งข้ึน  โดยพระองค์ทรงเห็นว่าการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบเทศบาล น่าจะมี
ความเหมาะสมนอกจากนั้ นยงัเป็นการให้ความรู้ทางการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยกบัประชาชนดว้ยดงันั้น เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470 ไดท้รง
จดัตั้งคณะกรรมการคณะหน่ึงข้ึนเพื่อศึกษาความเหมาะสม ในการจดัการปกครอง
รูปแบบ  municipality (ซ่ึงสมยันั้นเรียกว่าประชาภิบาล)ประกอบดว้ยนายอาร์.ดี.
เครก (R.D.Craig) ท่ีปรึกษากระทรวงเกษตราธิการเป็นประธาน  อ ามาตยเ์อกพระ
กฤษณามรพนัธ์  ผูช้  านาญการบญัชีกระทรวงพระคลงัมหาสมบติั  พระยาจินดา
รักษ์  ผูว้่าราชการจังหวดันครปฐม และนายเชย  ปิตรชาติ  เป็นคณะกรรมการ 
ต่อมาไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาอีกชุดหน่ึงซ่ึงมีหม่อมเจา้สกลวรรณากร 
วรวรรณ เป็นประธานท าหน้าท่ียกร่างพระราชบญัญติัเทศบาลตามขอ้เสนอแนะ
ของคณะกรรมการการศึกษาความเหมาะสม เม่ือ พ.ศ. 2473  แต่กฎหมายฉบบัน้ีก็
ไม่ไดป้ระกาศใชจ้นกระทัง่มีการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  
  แม้ว่าในช่วงก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จะไม่มี
ระบบการปกครองท้องถ่ินในประเทศไทยอย่างชัดเจนมากนัก  แต่การจัดตั้ ง
สุขาภิบาลท่าฉลอมและการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัสุขาภิบาลตามหวัเมือง ร.ศ. 
127 หรือความพยายามให้มีพระราชบัญญัติเทศบาลในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยู่หัว   แสดงให้เห็นไดช้ดัเจนถึงการพยายามปรับปรุงระบบการ
ปกครองทอ้งถ่ินตลอดจนมีแนวคิดเก่ียวกบัการกระจายอ านาจการปกครองจาก
ส่วนกลางสู่ทอ้งถ่ินมาเป็นเวลานานแลว้ 
  ภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 การปรับปรุง
เปล่ียนแปลงระบบการปกครองทอ้งถ่ินของไทยเป็นไปอย่างรวดเร็วและชัดเจน
ตามหลกัสากลมากข้ึนซ่ึงจะไดก้ล่าวถึงพฒันาการของการปกครองทอ้งถ่ินแต่ละ
รูปแบบโดยสังเขปต่อไป 
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ววิฒันาการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาล 
 หลงัจากการจดัตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพ สุขาภิบาลท่าฉลอมตลอดมาจนถึง
การจดัตั้งสุขาภิบาลตามหัวเมืองและสุขาภิบาลทอ้งท่ีตามล าดบั  ต่อมาหลงัจากท่ี
พยายามปรับเปล่ียนรูปแบบของการปกครองทอ้งถ่ินมาเป็นรูปแบบเทศบาล  การ
จดัการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบสุขาภิบาลกล็ดบทบาทและความส าคญัลงไป   
 ใน พ.ศ. 2495 รัฐบาลเห็นว่าการพยายามจดัตั้งเทศบาลให้เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินหลักของประเทศและให้มีเทศบาลทุกต าบลไม่ประสบ
ผลส าเร็จ จึงร้ือฟ้ืนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบสุขาภิบาลข้ึนมาใหม่  ทั้งน้ี
เน่ืองจากพิจารณาเห็นว่าการจดัตั้งสุขาภิบาลนั้นท าไดง่้าย และใชง้บประมาณไม่
มากนกั อีกทั้งมีความคล่องตวัทางการบริหารตามสมควร อีกประการหน่ึงไม่ค่อยมี
ปัญหาความขดัแยง้ระหว่างการบริหารงานของสุขาภิบาลกบัราชการส่วนภูมิภาค  
ทั้งน้ีเน่ืองจากมีขา้ราชการส่วนภูมิภาคเป็นผูบ้ริหารและคณะกรรมการในสุขาภิบาล
อยูแ่ลว้   ดงันั้นใน พ.ศ. 2495  จึงไดมี้การประกาศใช้  พระราชบัญญัติสุขาภิบาล 
พ.ศ. 2495   ซ่ึงมีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  
 1)   กรรมการโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ นายอ าเภอ แห่งทอ้งท่ีซ่ึงเป็นท่ีตั้ง
ของสุขาภิบาล เป็นประธานกรรมการ หวัหนา้สถานีต ารวจภูธร สาธารณสุขอ าเภอ 
และสมุห์บญัชีอ าเภอท่ีสุขาภิบาลนั้นตั้งอยู ่
 2)   ก  านันและผูใ้หญ่บ้านของต าบลและหมู่บ้านท่ีตั้ งอยู่ในเขต
สุขาภิบาล   

                 3)  กรรมการซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตสุขาภิบาล
จ านวน 4   คน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 5 ปี 

  พระราชบญัญติัสุขาภิบาลฉบบั พ.ศ. 2495 มีผลใชบ้งัคบัเป็นเวลานาน
ถึง 33 ปี จนกระทัง่ถึงปี พ.ศ. 2528 ซ่ึงขณะนั้นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศไดเ้ปล่ียนแปลงไปพอสมควร จึงไดมี้การพิจารณาทบทวนหลกัการ
และความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของ 
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พระราชบญัญติัสุขาภิบาล พ.ศ.2495 ใหม่เน่ืองจากเห็นว่าขา้ราชการมีบทบาทใน
การช้ีน าการบริหารมากเกินไป ไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยและการ
ปกครองทอ้งถ่ินมากนกั ในท่ีสุดไดมี้การแกไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญติัสุขาภิบาล 
พ.ศ.2495 และประกาศใชพ้ระราชบญัญติัสุขาภิบาล   พ.ศ. 2528 แทน ในส่วนท่ี
แกไ้ขปรับปรุงมีประเดน็ส าคญัดงัน้ี 

  1.  สุขาภิบาลทีม่รีายได้ไม่เกนิ 5 ล้านบาท 
  กรรมการโดยต าแหน่งของสุขาภิบาลได้แก่นายอ า เภอ หรือ

ปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหัวหน้าประจ าก่ิงอ าเภอท่ีสุขาภิบาลตั้งอยู่เป็นประธาน  ก านัน
ต าบลท่ีอยู่ในเขตสุขาภิบาล และปลดัอ าเภอท่ีผูว้่าราชการจงัหวดัแต่งตั้งคนหน่ึง
เป็นกรรมการโดยการแต่งตั้ง และมีคณะกรรมการสุขาภิบาลซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง
จ  านวน 9 คน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี ซ่ึงในจ านวน 9 คนน้ีให้ท่ี
ประชุมคณะกรรมการเลือกสมาชิกคนหน่ึงท าหน้าท่ีเป็นรองประธานมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี 

 2.  สุขาภิบาลทีม่รีายได้เกนิ 5 ล้านบาท   
              พระราชบัญญัติสุขาภิบาลฉบับน้ียงัได้ระบุว่าเม่ือสุขาภิบาลใดมี

ฐานะทางการคลังเพียงพอท่ีจะบริหารงานของตนได้  โดยมีรายได้ไม่รวมเงิน
อุดหนุน ไม่ต ่ากวา่ 5 ลา้นบาท ใหก้ระทรวงมหาดไทยประกาศรายช่ือสุขาภิบาลนั้น
ในราชกิจจานุเบกษา ใหน้ายอ าเภอพน้จากต าแหน่งประธานกรรมการสุขาภิบาลไป
ท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาและใหเ้ลือกกรรมการท่ีมาจากการเลือกตั้งคนหน่ึงท าหนา้ท่ี
เ ป็ น ป ร ะ ธ า น สุ ข า ภิ บ า ล  ก ร ณี ดั ง ก ล่ า ว นั บ ว่ า เ ป็ น กฎหม า ย ท่ี ท า ใ ห้
กระทรวงมหาดไทยสูญเสียอ านาจในการควบคุมทอ้งถ่ินไปมาก   
  การเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัของการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบ
สุขาภิบาลเกิดข้ึนเม่ือมีการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 
2540 โดยในมาตรา285 ก าหนดวา่องคก์รปกครองทอ้งถ่ินตอ้งมีสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ส่วนผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือคณะผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินใหม้าจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของ
สภาทอ้งถ่ิน  
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 จากขอ้บญัญติัในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพ.ศ.2540 จะเห็น
ไดว้่าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบสุขาภิบาลเป็นการบริหารงานในรูปแบบ
ของคณะกรรมการ มิใช่สภากบัฝ่ายบริหาร ดงันั้นจึงขดัหรือแยง้กบัรัฐธรรมนูญ
จ าเป็นตอ้งมีการแกไ้ขหรือยกเลิกพระราชบญัญติัสุขาภิบาล พ.ศ. 2528 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมทุกฉบบั และเปล่ียนแปลงไปใช้รูปแบบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อันท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ซ่ึงในท่ีสุดก็ได้มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ต าบล 
พ.ศ. 2542 ซ่ึงประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2542 โดยใหเ้หตุผลวา่ 

  “โดยท่ีปัจจุบนัการปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบสุขาภิบาลมีโครงสร้างไม่
  สอดคลอ้งกบับทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ประกอบ

  กบั ปัจจุบนัการปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบดังกล่าวไม่เหมาะสมท่ีจะ
 รองรับการกระจายอ านาจท่ีเพิ่ม ข้ึนได้อย่าง มีประสิทธิภาพสมควร
 เปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลท่ีมีอยูเ่ดิมเป็นเทศบาลต าบลและยกเลิกการ
 ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบสุขาภิบาล จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติั
 น้ี”  

   ด้วยผลของพระราชบัญญัติฯ ให้มีการโอนบรรดาทรัพยสิ์นและ
หน้ีสินตลอดจน พนักงานและลูกจ้างของสุขาภิบาลไปเป็นของเทศบาล ส่วน
กรรมการสุขาภิบาลซ่ึงด ารงต าแหน่งก่อนวนัท่ีพระราชบัญญัติมีผลบังคับใช ้
เปล่ียนสถานะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบลจนครบวาระแห่งการด ารงต าแหน่ง
และใหส้มาชิกสภาเทศบาลเลือกสมาชิกคนหน่ึงท าหนา้ท่ีเป็นนายกเทศมนตรีและ
เลือกสมาชิกสภาเทศบาลอีก 2 คน ท าหน้าท่ีเป็นรองนายกเทศมนตรี ส่วนก านัน
และผูใ้หญ่บา้นท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี อยู่ก่อนท่ีจะมีการประกาศใช้พระราชบญัญติัน้ีให้
ปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป  จนครบวาระแต่ไม่เกิน 5 ปี     
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ววิฒันาการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล 
 ก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.  2475พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงมีความคิดว่าประเทศไทยควรไดมี้การกระจายอ านาจให้
ประชาชนปกครองตนเองเช่นเดียวกับในประเทศท่ีพฒันาแล้วซ่ึงมีระบบการ
ปกครองทอ้งถ่ินแบบ  municipality ซ่ึงหมายถึงการให้ประชาชนเลือกตั้งบุคคล
หรือคณะบุคคลข้ึนมาบริหารกิจการของประชาชนในทอ้งถ่ินในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความจ าเป็นขั้นพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ   
 เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470 จึงไดต้ั้งคณะท างานข้ึนศึกษาความ
เหมาะสมของการใชร้ะบบการปกครองรูปแบบ municipality หรือประชาภิบาล   
คณะท างานชุดน้ีได้เดินทางไปศึกษาดูงาน  ในประเทศท่ีมีการจดัการปกครอง
ทอ้งถ่ิน  ในรูปแบบน้ี  ในประเทศเพื่อนบา้นใกลเ้คียง  เช่น  สิงคโปร์  ชวา ฮ่องกง
และฟิลิปปินส์  ซ่ึงผลการศึกษาไดข้อ้เสนอวา่ 
  (1)   จดัตั้งเทศบาลนั้นท าไดง่้าย  เพราะราษฎรตอ้งการ
ความกา้วหนา้อยูแ่ลว้แต่การจะแกไ้ขใหเ้ทศบาล พน้จากการควบคุมเสียเลยนั้นไม่
สมควร 
  (2)   ควรแกไ้ขการควบคุมการเงินใหส้มุห์บญัชีอยูใ่นความควบคุม
และเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐบาลเช่นเดียวกบัในประเทศฟิลิปปินส์ ของไทยก็ควรอยู่
ในความควบคุมดูแลและตรวจตราของคลงัมณฑล 
  (3) ควรจะจดัตั้งกรมควบคุมเทศบาล ใหอ้ยูใ่นสังกดั
กระทรวงมหาดไทย ไม่ควรใหอ้ยูใ่นการควบคุมของกรมสาธารณสุข 
  (4) ควรให้กรมท่ีควบคุมเทศบาล  ติดต่อกบัเทศบาลอย่างใกลชิ้ด
ตรวจดูความเป็นไปของเทศบาลเสมอ ๆ และเม่ือไดรั้บมอบหนา้ท่ีตามบญัชีให้กบั
รัฐบาลแลว้  กไ็ม่จ  าเป็นตอ้งอยูใ่นกรมน้ี 
  (5) ให้รัฐบาลเขา้ควบคุม  โดยให้เทศบญัญติัและงบประมาณตอ้ง
ไดรั้บการอนุมติั  จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนกรมตอ้งแนะน าการ
สาธารณูปโภคและผงัเมืองโดยด่วน 
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  (6) ควรแบ่งเทศบาลออกเป็น  3 ชั้นโดยอาศยัหลกัรายไดแ้ละ 

จ านวนของราษฎรใหมี้บทบญัญติัยกฐานะหรือลดฐานะของเทศบาลไดใ้นเม่ือ
รายไดแ้ละราษฎรของเทศบาลนั้นมากข้ึนหรือลดลง 
  (7) ควรใหมี้การเลือกตั้งสมาชิกท่ีไม่ไดเ้ป็นขา้ราชการก าหนด
คุณสมบติัส าหรับผูท่ี้มีสิทธิออกเสียง  โดยจะตอ้งอยูใ่นเขตเทศบาลไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 
และเสียภาษีถึงจ านวนท่ีก าหนดไว ้
  (8)  ประเภทของเทศบาล แบ่งเป็น 3ชั้นคือ 
   เทศบาลช้ันที ่1  ตอ้งมีรายได ้ 30,000 บาทข้ึนไป และมี
ราษฎร 8,000 คน 

   เทศบาลช้ันที ่2  ตอ้งมีรายได ้ 15,000 บาทข้ึนไป และมีราษฎร 
4,000 คน 

      เทศบาลช้ันที ่3  ต้องมีรายได้  5,000 บาทข้ึนไป และมี
ราษฎร 2,000 คนส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีรายไดน้อ้ยกว่า 5,000 บาท เห็นสมควรให้การ
บริหารส่วนทอ้งถ่ินอยูภ่ายใตก้ารบริหารของราชการเช่นเดิม 

   (9)   ใหส้ภาเทศบาลประกอบดว้ยผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นประธาน 
ปลดัจงัหวดั สาธารณสุขจงัหวดั นายอ าเภอและสมาชิกอีก  4 คนซ่ึงเลือกตั้งข้ึนเป็น
กรรมการ เทศบาลชั้น 2 และ 3 ใหมี้สมาชิกเลือกตั้งร่วมดว้ยเพียง  1-2 คน    

  จากขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ ไดน้ าไปสู่
การร่างพระราชบัญญัติเทศบาลซ่ึงมีหม่อมเจ้าสกลวรรณากร  วรวรรณ  เป็น
ประธานซ่ึงท่ีประชุมเสนาบดีไดใ้หค้วามเห็นชอบเม่ือวนัท่ี  19 มกราคม พ.ศ. 2473  
หลังจากนั้ นได้ส่งไปให้กรมร่างกฎหมายพิจารณาอีกคร้ังหน่ึงแต่ย ังไม่ได้
ประกาศใชก้เ็กิดการปฏิวติั พ.ศ. 2475  โดยคณะราษฎรเสียก่อน  

  หลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 คณะราษฎรมีนโยบาย
กระจายอ านาจการปกครองไปสู่ประชาชน และเห็นว่าการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบ
เทศบาลมีความเหมาะสมและเป็นรูปแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีนิยมกนั
โดยแพร่หลายในยโุรป   และประเทศท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ในตะวนัตก  
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จึงไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาลพุทธศักราช 2476ซ่ึงเป็น
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพียงรูปแบบเดียวท่ีปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติว่า
ด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พทุธศักราช 2476 

 พระราชบญัญติัจดัระเบียบเทศบาลพุทธศกัราช 2476 ไดก้  าหนดให้มี
เทศบาล 3 ประเภทคือ เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร  โดย
เรียงล าดบัจากทอ้งท่ีท่ีมีความเจริญนอ้ย ไปสู่ทอ้งท่ีท่ีมีความเจริญมากข้ึนตามล าดบั  
โดยก าหนดให้เทศบาลทุกประเภทมีฐานะเป็นนิติบุคคล และรัฐบาลมีนโยบาย
เบ้ืองตน้ท่ีจะจดัตั้งเทศบาลให้ครบทุกต าบลในราชอาณาจกัรซ่ึงมีอยู่ 4,800 ต าบล
แต่ในท่ีสุดก็ไม่สามารถด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย  คงมีทอ้งท่ีต่าง ๆ ท่ีไดรั้บการ
จดัตั้งเป็นเทศบาลไม่มากนกั  กล่าวคือช่วงปี พ.ศ.  2478-2480  จดัตั้งไดเ้พียง 95 
แห่งเท่านั้น  สาเหตุเน่ืองมาจากเทศบาลแต่ละแห่งมีสภาพสังคม เศรษฐกิจแตกต่าง
กนัอยา่งมากบางเทศบาลมีรายไดน้อ้ยมากไม่พอกบัการบริหารกิจการของเทศบาล
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นประชาชนไม่มีความรู้ความเขา้ใจอยา่งเพียงพอ  
จึงท าใหก้ารบริหารงานปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบเทศบาลไม่บรรลุวตัถุประสงค์
ตามท่ีได้คาดหมายไว้ต่อมาใน พ.ศ. 2481 และ พ.ศ. 2486 ได้มีการยกเลิก
พระราชบญัญติัจดัระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 และพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 
2481 ตามล าดบั 

  เม่ือจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีไดมี้การประกาศใช้
พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 ซ่ึงเป็นพระราชบญัญติัเทศบาลท่ียงัคงใช้มา
จนถึงปัจจุบนัแต่กไ็ดมี้การปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมใหมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์บา้นเมืองท่ีเปล่ียนแปลงจ านวน 16 คร้ัง ดงัน้ี 

  1) พระราชบญัญติัจดัระเบียบเทศบาล พุทธศกัราช  2476 
  2) พระราชบญัญติัจดัระเบียบเทศบาล (ฉบบัท่ี 2 )  

  พุทธศกัราช  2479 
  3) พระราชบญัญติัเทศบาล พุทธศกัราช  2481 
  4) พระราชบญัญติัเทศบาล พุทธศกัราช  2486 
  5) พระราชบญัญติัเทศบาล พุทธศกัราช  2496 
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  6)    พระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี 2 )  พุทธศกัราช 2498 
  7)    พระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี 3 )  พุทธศกัราช 2499 
   8)   พระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี 4 )  พุทธศกัราช  2505 
   9)   พระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี 5 )  พุทธศกัราช 2510 

 10)  พระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี 6)   พุทธศกัราช   2511 
  11)  พระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี 7 )  พุทธศกัราช  2512 
  12)  พระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี 8 )  พุทธศกัราช  2519 

   13)  พระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี 9 )  พุทธศกัราช  2523 
   14)  พระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี 10 )พุทธศกัราช  2542 
   15)  พระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี 11 )พุทธศกัราช  2543 
   16)  พระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี 12 )พุทธศกัราช  2546 

   การเปล่ียนแปลงคร้ังส าคัญของเทศบาลคือในพ.ศ. 2542 ได้มี
พระราชบญัญติัเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบล พ.ศ. 2542 ซ่ึงมี
ผลท าให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบเทศบาลท่ีมีอยู่เดิม 149 แห่งเพิ่มข้ึน
เป็น1,162 แห่งในขณะน้ี (พ.ศ.2550) (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน) 
   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบเทศบาลนบัวา่มีความส าคญัมาก
เน่ืองจากครอบคลุมพื้นท่ีท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ (เขตเมือง) เป็น
ส่วนใหญ่ ดงันั้นการปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบเทศบาลจึงควรไดรั้บการพฒันา
ประสิทธิภาพทางการบริหารเพื่อใหส้ามารถตอบสนองกบัการพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศและระบบการบริหารจัดการเมืองต่าง ๆ ให้น่าอยู่เช่นเดียวกับนานา
อารยประเทศ 
 
ววิฒันาการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวดั  
       จุดก าเนิดของการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
เร่ิมต้นจากส่วนท่ีเรียกว่า สภาจังหวัด ซ่ึงได้ก  าหนดไวใ้นพระราชบัญญัติจัด
ระเบียบเทศบาล พุทธศกัราช 2476 ประกอบดว้ยสมาชิกสภาจงัหวดัซ่ึงมาจากการ 
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เลือกตั้งของราษฎรในเขตจงัหวดัมีอ านาจในการท าหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาแก่รัฐบาล
แบ่งสรรเงินอุดหนุนใหแ้ก่เทศบาลในเขตจงัหวดั รวมถึงตรวจสอบการท างานของ
เทศบาลในเขตจงัหวดัตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาของผูว้่าราชการจงัหวดัในกิจการ
เก่ียวกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  แต่ไม่ไดมี้ฐานะเป็นองค์กรบริหารหรือนิติ
บุคคลแต่อย่างใด  ต่อมาใน พ.ศ. 2481ไดมี้การตรา พระราชบัญญัติสภาจังหวัด 
พ.ศ. 2481 ข้ึนเพื่อแยกสภาจงัหวดัออกจากเทศบาลสมาชิกสภาจงัหวดัมาจากการ
เลือกตั้ งของประชาชนในเขตจังหวดัท าหน้าท่ีเป็นสภาท่ีปรึกษาคณะกรมการ
จงัหวดั ซ่ึงต่อมาเม่ือ พ.ศ. 2495 ไดโ้อนอ านาจของคณะกรมการจงัหวดัเป็นของผูว้า่
ราชการจงัหวดั   สภาจงัหวดัจึงท าหนา้ท่ีเป็นสภาท่ีปรึกษาของผูว้่าราชการจงัหวดั
แต่กมิ็ไดมี้ฐานะเป็นนิติบุคคล  
 ใน พ.ศ. 2498  เม่ือจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น
ไดเ้ดินทางกลบัจากการเยอืนต่างประเทศในยโุรปและสหรัฐอเมริกา  มีความเห็นว่า
การปกครองทอ้งถ่ินในต่างประเทศด าเนินการได้ผลดีและควรตอ้งมีการขยาย
ขอบเขตของการปกครองท้องถ่ินในประเทศไทยออกไปให้กวา้งขวางมากข้ึน
เน่ืองจากในเวลาดังกล่าวการปกครองท้องถ่ินจ ากัดอยู่เฉพาะเขตในเมืองและ
ทอ้งถ่ินท่ีมีความเจริญเท่านั้น ควรขยายขอบเขตของการปกครองทอ้งถ่ินออกไปให้
กวา้งขวาง  ดงันั้นจึงไดป้ระกาศใช้ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2498   ซ่ึงมีสาระส าคญัคือได้มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเป็น
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีงบประมาณ บุคลากร และ
สามารถตรากฎหมายของทอ้งถ่ินข้ึนบงัคบัใชภ้ายในทอ้งถ่ินของตนตามท่ีกฎหมาย
ให้อ  านาจไว ้ตลอดจนรับผิดชอบดูแลพื้นท่ีนอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาลภายใน
จงัหวดัหน่ึงๆ โดยมีโครงสร้างประกอบดว้ย 2 ส่วนคือสภาจงัหวดัและฝ่ายบริหาร
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

  1. สภาจังหวดั  
   ประกอบดว้ยสมาชิกสภาจงัหวดั (ส.จ.) ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของ

ประชาชน มีจ านวน 18 - 36 คน ข้ึนอยูก่บัจ  านวนประชากรในจงัหวดันั้น มี 
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 วาระด ารงต าแหน่งคราวละ 5  ปี  ท าหนา้ท่ีในการออกกฎหมายท่ีอยูใ่นเขตอ านาจ

หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  นอกจากนั้ นท าหน้าท่ีควบคุมและ
ตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารโดยการตั้งกระทูถ้าม  การเป็นกรรมการสภา
จงัหวดัชุดต่าง ๆ เป็นตน้ 

  2. ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวดั     
    ซ่ึงมีผูว้่าราชการจงัหวดัท าหน้าท่ีเสมือนเป็นนายกองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดั ปลดัจงัหวดัท าหนา้ท่ีเสมือนเป็นปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัโดย
ต าแหน่ง นายอ าเภอทุกอ าเภอท าหนา้เสมือนเป็นท่ีเป็นหัวหน้าส่วนอ าเภอ และมี
ผูป้ฏิบติังานประจ าเรียกวา่“ขา้ราชการส่วนจงัหวดั” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 1    โครงสร้างองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตามพระราชบญัญติัองคก์าร
   บริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2498  
 
  
  
 

ส่วนอ าเภอ 
(นายอ าเภอ) 

ส่วนอ าเภอ 
(นายอ าเภอ) 

นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(ผูว้า่ราชการจงัหวดั) 

ปลดัองคก์ารบริหาร ส่วนจงัหวดั        
(ปลดัจงัหวดั) 

ฝ่าย/กอง ฝ่าย/กอง ฝ่าย/กอง 
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เป็นท่ีน่าสังเกตว่า แมว้่าจะมีแนวคิดเก่ียวกบัการกระจายอ านาจทางการปกครอง
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามแบบประเทศตะวนัตก แต่ต าแหน่งส าคญั
ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดักลบัมิไดม้าจากการเลือกตั้งของประชาชนตาม
หลกัการปกครองทอ้งถ่ินแบบสากล แต่มาจากการแต่งตั้งหรือเป็นโดยต าแหน่ง  
เช่น  ผูว้่าราชการจงัหวดัท าหน้าท่ีเสมือนเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  
ปลดัจงัหวดัท าหนา้ท่ีเสมือนเป็นปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและนายอ าเภอทุก
อ าเภอท าหนา้ท่ีเสมือนเป็นหัวหนา้ส่วนอ าเภอ ซ่ึงเท่ากบัขา้ราชการส่วนภูมิภาคท่ี
เป็นตวัแทนของรัฐบาลท าหน้าท่ี “สวมหมวก 2 ใบ” คือ เป็นทั้งขา้ราชการส่วน
ภูมิภาค (ตวัแทนรัฐบาล) และพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน (ตวัแทนของทอ้งถ่ิน) ในเวลา
เดียวกันดังนั้นจึงถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เป็นไปตามหลกัการของการปกครอง
ทอ้งถ่ินอย่างแทจ้ริงและในทางปฏิบติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัก็แสดงบทบาท
เช่นเดียวกบัส่วนราชการภูมิภาคทัว่ ๆ ไป เน่ืองจากผูบ้ริหารทุกระดบัขององคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัเป็นขา้ราชการส่วนภูมิภาคนัน่เอง 
   ใน พ.ศ. 2537 ไดมี้การประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  ซ่ึงก าหนดใหมี้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
รูปแบบสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีเป็นนิติบุคคลมีอ านาจในการ
จัดท าภารกิจในเขตพื้นท่ีของตน ผลของกฎหมายน้ีท าให้องค์การบริหารส่วน
จังหวดัไม่มีพื้นท่ีเป็นของตนเองอีกต่อไปเน่ืองจากพื้นท่ีการบริหารอยู่ในเขต
องคก์ารบริหารส่วนต าบลและเทศบาลทั้งหมด แต่ก็ยงัมีงบประมาณและบุคลากร
ปฏิบติังานในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอยู่ แมว้่าจะมีภารกิจในการจดัให้บริการ
นอ้ยลง 
   ในปีพ.ศ. 2540 ไดมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัคร้ังส าคญั  ส่วนหน่ึงเป็นผลกระทบจากการท่ีองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัไม่มีพื้นท่ีด าเนินการเน่ืองจากมีการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบลและอีกส่วนหน่ึงมาจากกระแสประชาธิปไตยท่ี
เรียกร้องใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองทอ้งถ่ิน 
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และให้รัฐบาลเร่งให้มีการกระจายอ านาจมากข้ึนซ่ึงพรรคการเมืองเกือบทุกพรรค
ใช้เป็นจุดหลกัในการแถลงนโยบายเร่ืองการกระจายอ านาจให้องค์การปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในการรณรงคก์ารเลือกตั้ง  ดงันั้นเม่ือวนัท่ี  12  ตุลาคม พ.ศ. 2540 จึง
ไดมี้การยกเลิกพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2498  และ
ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมทั้งหมดและประกาศใช ้พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 โดยใหเ้หตุผลวา่  
 “โดยท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัท่ีจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัระเบียบ
 บริหาราชการส่วนจงัหวดั พ.ศ.2498 เป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
 รับผิดชอบในพื้นท่ีทั้งจงัหวดัท่ีอยู่นอกเขตสุขาภิบาลและเขตเทศบาลเม่ือ
 ไดมี้พระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
 ออกใช้บงัคบัเพื่อกระจายอ านาจการปกครองให้แก่องค์การบริหารส่วน
 ต าบลในการน้ีสมควรปรับปรุงบทบาทและอ านาจหน้าท่ีขององค์การ
 บริหารส่วนจงัหวดัให้สอดคลอ้งกนัและปรับปรุงโครงสร้างขององคก์าร
 บริหารส่วนจงัหวดัใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน”  

   

  สรุปสาระส าคญัของการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหารของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีดงัน้ี 

  1. จ  านวนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแต่ละจงัหวดั
ข้ึนอยูก่บัจ  านวนประชากรในเขตจงัหวดันั้นซ่ึงมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 

  (1) ราษฎรไม่เกิน  500,000 คน  มีจ  านวนสมาชิกได ้ 24 คน 
  (2) ราษฎรเกิน  500,000 คน  แต่ไม่เกิน 1,000,000 มีสมาชิกได ้       

        30 คน 
  (3) ราษฎรเกิน  1,000,000 คน  แต่ไม่เกิน 1,500,000 มีสมาชิก 

        ได ้ 36 คน 
  (4) ราษฎรเกิน  1,500,000 คน  แต่ไม่เกิน 2,000,000 มีสมาชิก 

         ได ้ 42 คน 
  (5) ราษฎรเกิน  2,000,000 คน  มีสมาชิกได ้ 48 คน 
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 2.  สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีวาระ 4 ปี นบัจากวนัเลือกตั้ง  
 3.  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัมาจากสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดั (สจ.) คนหน่ึงซ่ึงสภาเลือกให้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั 

 4. ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัพน้จากต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ปลัดจังหวัดพ้นจากต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
นายอ าเภอพน้จากต าแหน่งหัวหนา้ส่วนอ าเภอ รวมตลอดถึงขา้ราชการส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคทุกต าแหน่งใหพ้น้จากหนา้ท่ีในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

 พระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ.  2540 ไดมี้การแกไ้ข
เพิ่มเติมอีก  2 คร้ังคือ พระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 แกไ้ข
เพิ่มเติม ( ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542 ซ่ึงใหเ้หตุผลวา่ 

 “ โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยได้ก าหนดหลกัการใน
การจดัระเบียบการปกครองส่วนทอ้งถ่ินข้ึนใหม่เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถ่ินจึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัในส่วนของการส้ินสุดสมาชิกภาพของสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั นายกและรองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัการยุบ
สภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัรวมทั้งอ านาจหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัให้สอดคล้องกบับทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ
ดงักล่าวจึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี.”  

 สาระส าคญัของการแกไ้ขปรับปรุงมี 6 ประเดน็ดงัน้ี 

   1) เพิ่มเติมเหตุแห่งการส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (สจ.) กรณีราษฎรลงคะแนนเสียงใหพ้น้จากต าแหน่ง 
   2) เพิ่มเติมเหตุแห่งการพน้จากต าแหน่งของนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กรณีราษฎร
ลงคะแนนเสียงใหพ้น้จากต าแหน่ง 
   3) เพิ่มเติมอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใน
การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
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 4) เพิ่มเติมให้ราษฎรมีสิทธิร่วมกันเข้าช่ือเสนอต่อ
ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ให้มีการออกขอ้บญัญติัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัได ้
            5) กรณีมีเหตุผลเพื่อความจ าเป็นในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยของทอ้งถ่ินและประเทศชาติ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยมี
อ านาจยบุสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัได ้
     6) อ  านาจหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามมาตรา 17 แห่ง
พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 

 เป็นท่ีน่าสังเกตว่าพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวดั พ.ศ. 
2540    แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542 มีเน้ือความซ่ึงจ าเป็นตอ้งแกไ้ขโดย
ผลของรัฐธรรมนูญหลายประการ เช่น การเขา้ช่ือถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ตลอดจนการใหร้าษฎรเขา้ช่ือกนัเสนอร่างขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินเป็น
ตน้ซ่ึงเป็นตามหลกัการของการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
นัน่เอง 
 ในปี พ.ศ. 2546 ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัเป็นคร้ังท่ี 3 (พระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพ.ศ. 2540)  
แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2546 ซ่ึงมีประเดน็ส าคญัสรุปได ้ดงัน้ี 

  1)ให้นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมาจากการเลือกตั้ง โดยตรง  

โดยใหเ้ขตจงัหวดัเป็นเขตเลือกตั้ง 
      2) ผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั

ตอ้งส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเวน้แต่เคยเป็นสมาชิกสภา
จงัหวดั  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั  หรือผูบ้ริการทอ้งถ่ินมาแล้ว  
ดงันั้นจึงถือไดว้่าการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 
2540 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมทั้ ง 2 ฉบับ นับได้ว่าเป็นการน าเอาหลักการของการ
ปกครองท้องถ่ินและหลักการกระจายอ านาจมาใช้มากข้ึน อันเป็นผลจากการ
เปล่ียนแปลงสาระส าคัญเก่ียวกับการปกครองท้องถ่ินของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 นัน่เอง 
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ววิฒันาการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล 
   แนวความคิดในการจัดระบบการปกครองท้องถ่ินในระดับต าบล 

หมู่บา้น  ซ่ึงถือวา่เป็นฐานรากของการปกครองประเทศอยา่งแทจ้ริง แมจ้ะไดมี้การ
จดัระบบการปกครองทอ้งท่ีในระดบัต าบล หมู่บา้น ข้ึนในสมยัพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวและไดป้รับปรุงให้เหมาะสมยิ่งข้ึนในสมยัพระบาทสมเด็จ
พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั โดยตราพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ. 2457  
ซ่ึงท าใหก้ารจดัระบบการปกครองในชนบทเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพตลอดมาก็
ตาม แต่การปกครองท้องท่ีในลักษณะการปรึกษาหารือในรูปของสภาทอ้งถ่ิน    
ไม่ใช่ตดัสินใจโดยคนเดียว  ในขณะเดียวกนัมีองค์กรการบริหารซ่ึงมีความเป็น
อิสระ (autonomy) ในการด าเนินกิจการของทอ้งถ่ินมิใช่รับค าสั่งในฐานะเป็นส่วน
หน่ึงของการปกครองส่วนภูมิภาคดังเช่นระบบก านันและผู ้ใหญ่บ้าน ตาม
พระราชบญัญติัลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ.2457 ก็ยงัไม่เกิดข้ึนอย่างสมบูรณ์ 
ดังนั้ นการพยายามจัดรูปแบบการปกครองท้องถ่ินท่ีเหมาะสมกับชนบทจึง
ด าเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง  ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการจดัตั้งเทศบาลต าบลใหค้รบทุก
ต าบลหรือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัก็ดี แต่เม่ือศึกษาในภาพรวมแลว้ทั้งรูปแบบ
เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนจังหวดั  ก็ยงัมิใช่รูปแบบการปกครอง
ทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสมกบัชนบทระดบัต าบลและหมู่บา้นอยา่งแทจ้ริง 

 ในปี พ.ศ. 2499 หลงัจากกลบัจากการศึกษาดูงานในยโุรปของ จอมพล 
ป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น  จึงมีแนวความคิดว่าควรจดัระบบการ
ปกครองทอ้งถ่ินในระดบัต าบลและหมู่บา้นใหเ้หมาะสมดงัเช่นในต่างประเทศ 

 การพัฒนาระบบปกครองท้องถ่ินระดับต าบลและหมู่บ้านมีการ
เปล่ียนแปลงตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. การจัดระบบการบริหารต าบลตามค าส่ังกระทรวงมหาดไทยที ่
222/2499  ให้ทุกต าบลจัดตั้งสภาต าบลและคณะกรรมการต าบลขึน้ 

   1.1 สภาต าบลประกอบดว้ยสมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของราษฎร 
หมู่บา้นละ 2 คน หรือจากการคดัเลือกของนายอ าเภอโดยการปรึกษากรรมการ
หมู่บา้นหรือกรรมการต าบล โดยมีนายอ าเภอทอ้งท่ีหรือผูท่ี้นายอ าเภอมอบหมาย 
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 ท าหนา้ท่ีเป็นประธานสภาต าบลและใหค้ดัเลือกครูประชาบาลหรือราษฎรคนหน่ึง

ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการสภาต าบล 
   1.2 คณะกรรมการต าบลประกอบดว้ย ก านนัทอ้งท่ี แพทยป์ระจ า

ต าบล ครูประชาบาลในต าบล 1 คน ราษฎรผูท้รงคุณวุฒิในต าบลไม่นอ้ยกว่า 2 คน        
ซ่ึงนายอ าเภอคดัเลือกครูใหญ่ทุกโรงเรียนท่ีตั้งอยู่ในอ าเภอ หัวหน้าหน่วยงานท่ี
ตั้งอยูใ่นต าบลและผูใ้หญ่บา้นทุกคน 

 ต่อมารัฐบาลพิจารณาเห็นว่าต าบลบางต าบลท่ีมีความเจริญทาง
เศรษฐกิจ สังคมค่อนขา้งสูงแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะตั้งเป็นสุขาภิบาลหรือเทศบาลต าบล
ได้  ควรจะได้มีรูปแบบซ่ึงสามารถด าเนินการบริหารท้องถ่ินได้คล่องตัวกว่า
รูปแบบของสภาต าบล  จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบญัญัติระเบียบบริหาร
ราชการส่วนต าบล พ.ศ. 2499 

 2. การจัดระบบการบริหารต าบลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการส่วนต าบล พ.ศ. 2499  

   สาระส าคญัของพระราชบญัญติัคือให้มีการจดัตั้ งองค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีรายไดแ้ละรายจ่ายตลอดจนบุคลากรเป็นของ
ตนเองมีความคล่องตวัทางการบริหารตามสมควร  อยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแลให้มี
การปฏิบติัตามกฎหมายของนายอ าเภอ 
   องค์ก า รบ ริห า ร ส่ วนต า บลประกอบด้ว ยสภ าต า บลและ
คณะกรรมการต าบลเช่นเดียวกบัสภาต าบลแต่มีความแตกต่างกนัในรูปแบบของ
บุคคลท่ีเป็นกรรมการ  ดงัน้ี 

     2.1 สภาต าบล ประกอบดว้ยก านนัและผูใ้หญ่บา้นทุกคน ในต าบล
เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และสมาชิกสภาต าบลหมู่บ้านละ1 คนซ่ึงราษฎร
เลือกตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 5 ปี 

    2.2 คณะกรรมการต าบล ประกอบด้วย ก านันทอ้งท่ีเป็นประธาน  
แพทยป์ระจ าต าบล ผูใ้หญ่บา้นทุกคนในต าบล และกรรมการซ่ึงนายอ าเภอแต่งตั้ง
จากครูใหญ่ของโรงเรียน หรือผูท้รงคุณวฒิุ อีกไม่เกิน 5 คน    
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 เป็นท่ีน่าสังเกตว่า องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลน้ี   แมว้่าจะมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น 2 ส่วน คือ สภา  
และฝ่ายบริหาร ( คณะกรรมการต าบล) เม่ือพิจารณาจากตวับุคคลแลว้กลบัพบว่า
เป็นคนกลุ่มเดียวกนัเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือก านนัและผูใ้หญ่บา้นเป็นสมาชิกสภา
ต าบลโดยต าแหน่ง ซ่ึงโดยหลกัการอาจถือเป็นฝ่ายนิติบัญญติั ในเวลาเดียวกัน
ก านันก็เป็นประธานกรรมการโดยต าแหน่งโดยหลักถือว่าเป็นฝ่ายบริหาร  
นอกจากนั้นผูใ้หญ่บา้นก็เป็นสมาชิสภาต าบล  และเป็นคณะกรรมการต าบลดว้ย
เช่นเดียวกนัดงันั้นในทางปฏิบติัจึงไม่อาจตรวจสอบการใชอ้  านาจทางการบริหาร
ซ่ึงกนัและกนัได ้
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 ได้มีการแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัฉบบัน้ี
เล็กน้อยเพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการท างานยิ่งข้ึน และในปี พ.ศ. 2515 ได้มี
ประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี  326/2515 ลงวนัท่ี 13 ธันวาคม 2515  สั่งให้ยกเลิก
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการส่วนต าบลแบบ สภาต าบล ซ่ึงมีการปรับ
โครงสร้างใหม่  โดยมีเพียงส่วนการบริหารเรียกว่า คณะกรรมการสภาต าบล ซ่ึง
ประกอบดว้ย 
  1) ก านนั เป็น ประธานคณะกรรมการสภาต าบลโดยต าแหน่ง 
  2) ผูใ้หญ่บา้นทุกหมู่บา้นในต าบล เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
  3) แพทยป์ระจ าต าบล เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
  4) กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ   ซ่ึงเลือกจากราษฎรหมู่บา้นละ 1 คน เป็น
กรรมการโดยการเลือกตั้ง 
  5) ปลดัอ าเภอหรือพฒันากร  เป็นท่ีปรึกษา 
  6) ครูประชาบาลท่ีไดรั้บการคดัเลือก เป็น เลขานุการ 

   สภาต าบล ตามโครงสร้างน้ีไดป้ระกาศใชทุ้กต าบลทัว่ประเทศและ
ใช้ต่อมาจนถึงปี พ.ศ. 2537 ก่อนท่ีจะมีการประกาศใช้พระราชบญัญติัสภาต าบล
และองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
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  3.  การจัดระบบการบริหารต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537   

  หลงัปี พ.ศ. 2530  เป็นตน้มา  กระแสแนวความคิดเร่ืองการกระจาย
อ านาจเป็นประเด็นท่ีได้รับการกล่าวถึงกันอย่างกวา้งขวางทั้ งในวงวิชาการ  
ส่ือมวลชนและพรรคการเมืองในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรเม่ือปี พ.ศ. 2535  เกือบทุกพรรคการเมืองท่ีรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ งใน
ขณะนั้นต่างน าเสนอประเด็นในเร่ืองของการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ินตลอดจนการ
เลือกตั้งผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นนโยบายส าคญัของพรรคท่ามกลางเสียงคดัคา้นจาก
ขา้ราชการระดบัสูงบางส่วนในกระทรวงมหาดไทย ต่อประเด็นการเลือกตั้งผูว้่า
ราชการจงัหวดั 
   เม่ือพรรคประชาธิปัตยซ่ึ์งมีนายชวน หลีกภยัเป็นหัวหนา้พรรค ได้
เป็นรัฐบาล ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเม่ือวนัท่ี 21  ตุลาคม 2535 ไดก้ล่าวถึง
ประเด็นท่ีจะมีการกระจายอ านาจการปกครองสู่ทอ้งถ่ินอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
และมีการจดัตั้งคณะกรรมการศึกษาและปรับปรุง การปกครองทอ้งถ่ินในวนัท่ี 28 
ตุลาคม 2535  เพื่อน าไปสู่การยกร่างพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล 
   ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2536 ไดมี้การเสนอร่างพระราชบญัญติั
เก่ียวกับการจดัระบบการบริหารราชการส่วนต าบลเข้าสู่การพิจารณาของสภา
ผูแ้ทนราษฎรจ านวน 8 ฉบับ (ตระกูล มีชัย, 2537, หน้า 131) ซ่ึงมีหลักการท่ี
คลา้ยคลึงกนัในสาระส าคญัคือตอ้งการกระจายอ านาจการปกครองและการบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามแบบท่ีเป็นสากล 
   วนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2537  ไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  ซ่ึงก าหนดให้สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและมีฐานะเป็นนิติ
บุคคล             โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 

   3.1  สภาต าบล หมายถึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีฐานะเป็น
นิติบุคคลซ่ึงจดัตั้งข้ึนส าหรับทุกต าบลท่ีมีรายไดทุ้กประเภทโดยไม่รวมเงินอุดหนุน 
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โดยเฉล่ียในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมาไม่ถึง 150,000 บาท บริหารงานในรูปแบบของ
คณะกรรมการสภาต าบล ประกอบดว้ย 

    3.1.1 สมาชิกสภาต าบลโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ 
     1)   ก  านนัเป็นประธานสภาต าบล 
     2)   ผูใ้หญ่บา้นทุกหมู่บา้นในต าบลเป็นกรรมการ 
     3)   แพทยป์ระจ าต าบล เป็นกรรมการ 

 3.1.2 สมาชิกสภาต าบลจากการเลือกตั้งของราษฎรใน
หมู่บา้นหมู่บา้นละ 1 คน เป็นกรรมการ 

  3.2 องค์การบริหารส่วนต าบล หมายถึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคลซ่ึงจดัตั้งข้ึนเพื่อต าบลท่ีมีรายไดทุ้กประเภทโดยไม่รวมเงิน
อุดหนุน โดยเฉล่ียในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมาเกิน 150,000 บาท ข้ึนไป บริหารงานในรูป
ของสภาและฝ่ายบริหาร 

  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของราษฎรในต าบลหมู่บา้นละ 2 คน ส่วน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งในเขตต าบลนั้น  

  ตั้ งแต่เร่ิมต้นประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  จนถึงปัจจุบนัพระราชบญัญติัฉบบัน้ีไดมี้การแกไ้ข
เพิ่มเติมเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พ.ศ. 2540  จ  านวน 5 คร้ังดงัน้ี 

   1)   พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 
   2)   พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2538 
   3)   พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2542 
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 4)   พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2546 
         5)   พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2546 
 

ววิฒันาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพเิศษ 
 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ หมายถึง องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินท่ีจดัตั้งข้ึนเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมายเฉพาะของตนเองซ่ึงในปัจจุบนั
น้ีประเทศไทยมีการจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษอยู ่2 รูปแบบ
ดว้ยกนัคือ กรุงเทพมหานครและเมืองพทัยา 

 1. กรุงเทพมหานคร 

  1.1 ววิฒันาการของกรุงเทพมหานคร   

  การปกครองส่วนทอ้งถ่ินของกรุงเทพมหานครอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 
3 ช่วง คือ การปกครองแบบราชการส่วนภูมิภาคและทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2476-2514) 
การยบุรวมจงัหวดัพระนครและจงัหวดัธนบุรี (พ.ศ. 2514-2518) และการปกครอง
แบบทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ (พ.ศ. 2518-ปัจจุบนั) 

         1.1.1 การปกครองแบบราชการส่วนภูมิภาคและทอ้งถ่ิน  
       หลังจากการเปล่ียนแปลงการปกครองเม่ือ พ.ศ.2475 
และรัฐบาลไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญติัว่าดว้ยระเบียบบริหารแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พ.ศ. 2476   ซ่ึงเป็นกฎหมายหลกัในการก าหนดรูปแบบโครงสร้างการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ในกฎหมายดังกล่าวได้แบ่งระบบบริหารราชการแผ่นดินของ
ประเทศออกเป็น 3 ส่วน  คือ ราชการบริหารส่วนกลาง ซ่ึงไดแ้ก่ กระทรวง และ
กรมต่าง ๆ ส่วนภูมิภาคไดแ้ก่ จงัหวดัและอ าเภอทัว่ประเทศ  ส่วนท้องถิ่น ไดแ้ก่  
เทศบาลและสุขาภิบาลต่าง ๆ ทัว่ประเทศ 
      ตามกฎหมายน้ีกรุงเทพซ่ึงในขณะนั้นเรียกว่าจังหวดัพระ
นครก็ถือเป็นจงัหวดัหน่ึงในฐานะท่ีเป็นการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ซ่ึงจัด
โครงสร้างทางการบริหารอยูใ่นรูปแบบของจงัหวดัและอ าเภอเช่นเดียวกบัจงัหวดั 
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ธนบุรีแต่พิเศษกว่าจงัหวดัอ่ืนตรงท่ีมีการจัดแบ่งอ าเภอเป็นอ าเภอช้ันนอกและ
อ าเภอช้ันใน 
     อ าเภอชั้นในของจงัหวดัพระนครไดแ้ก่ อ  าเภอพระนครป้อม
ปราบศตัรูพ่าย สัมพนัธวงศ์ บางรัก ปทุมวนั และดุสิต นอกจากนั้นเป็นอ าเภอ
ชั้นนอก (ทองต่อ  กลว้ยไม ้ณ อยธุยา, 2546, หนา้ 237) 
     ในเขตพื้น ท่ีตั้ งของศาลากลางจังหวัดและอ า เภอต่าง ๆ 
นอกจากจะมีผูว้่าราชการจังหวดัและนายอ าเภอเป็นผูรั้บผิดชอบในฐานะการ
ปกครองส่วนภูมิภาคแลว้ ยงัมีการจดัตั้ งเทศบาลตามพระราชบญัญติัจดัระเบียบ
เทศบาลพุทธศกัราช  2476 อยู่ในพื้นท่ีของภูมิภาคด้วย เช่นเดียวกบัจงัหวดัอ่ืน
ทั่วไป  จังหวดัธนบุรีก็เช่นเดียวกันเขตอ าเภอชั้นใน  ได้แก่ ธนบุรี คลองสาน
บางกอกนอ้ยและบางกอกใหญ่ (ทองต่อ  กลว้ยไม ้ณ อยธุยา, 2546, หนา้ 237) 

     ต่อมา เ ม่ือ ปีพ .ศ .  2498  หลังจากได้มีการประกาศใช้
พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวดั พ.ศ. 2498  ซ่ึงก าหนดให้
จังหวดัต่าง ๆ มีการจัดตั้ งองค์การบริหารส่วนจังหวดัข้ึนในฐานะเป็นองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินดูแลรับผิดชอบเขตพื้นท่ีนอกจากเขตเทศบาลและสุขาภิบาล  
ในส่วนของจังหวดัพระนครและจังหวดัธนบุรีก็ได้จัดตั้ งองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัพระนครและองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัธนบุรีข้ึนตามกฎหมายน้ี   ดงันั้น
การปกครองจงัหวดัพระนครและธนบุรีจึงประกอบดว้ยระบบการบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาค(จงัหวดั อ  าเภอ) ซ่ึงเป็นระบบหลกัและระบบการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(เทศบาล สุขาภิบาล และองค์การบริหารส่วนจงัหวดั)ในฐานะการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

   1.1.2 การยบุรวมจงัหวดัพระนครและจงัหวดัธนบุรี  
              ในปีพ.ศ. 2514 จอมพลถนอม กิตติขจร ไดท้  ารัฐประหาร
ยึดอ านาจการปกครองประเทศ และมีความเห็นว่าจงัหวดัพระนครและจังหวดั
ธนบุรีควรไดมี้การยบุรวมเป็นจงัหวดัเดียวกนัเพื่อใหเ้ป็นรูปแบบเฉพาะส าหรับการ
บริหารเมืองหลวงอีกทั้งก่อให้เกิดความประหยดัและสะดวกต่อประชาชนในการ
รับบริการมากยิง่ข้ึนจึงมีประกาศคณะปฏิวติัท่ี 24 ลงวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2514  ให ้
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รวมจงัหวดัพระนครกบัจงัหวดัธนบุรีและเรียกว่า นครหลวงกรุงเทพธนบุรี และ
รวมองค์การบริหารส่วนจงัหวดัพระนครและจังหวดัธนบุรีเข้าด้วยกันเรียกว่า
องค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ในวนัต่อมาก็ได้มีประกาศคณะปฏิวติั
ฉบบัท่ี 25 ลงวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2514  ใหร้วมเทศบาลนครกรุงเทพกบัเทศบาลนคร
ธนบุรีเขา้ดว้ยกนัเรียกวา่ เทศบาลนครหลวง 

 ในส่วนการบริหารใหมี้ผูด้  ารงต าแหน่งในองคก์รต่างๆ ดงัน้ี 

    1)  ให้มีผูว้่าราชการนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เป็น
ขา้ราชการสังกดักระทรวงมหาดไทย 

     2)   ให้ผูว้่าราชการนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เป็น
นายกองคก์ารบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี 

    3)  ให้ผูว้่าราชการนครหลวงกรุงเทพธนบุรี  เป็น
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหลวง 

    4)   อ  าเภอต่างๆ ท่ีอยู่นอกเขตเทศบาลนครหลวง ใน
ส่วนท่ีเป็นราชการภูมิภาค ให้นายอ าเภอเป็นผูดู้แล รวมถึงเป็นประธานสุขาภิบาล  
มีก านันและผู ้ใหญ่บ้านปฏิบัติหน้า ท่ีในส่วนของการปกครองท้อง ท่ีตาม
พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ. 2457 เช่นเดียวกบัจงัหวดัอ่ืน ๆ  ส่วน
ในเขตเทศบาลให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496  ต่อมาในปี พ.ศ. 
2515 ไดมี้ประกาศคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 335 ปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารราชการ
ของนครหลวงกรุงเทพธนบุรีอีกคร้ังโดยการรวมเอาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค  
คือ  นครหลวงกรุงเทพธนบุรี องค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และ
เทศบาลนครหลวงตลอดจนสุขาภิบาลทุกแห่งเข้าด้วยกัน และจัดรูปแบบการ
บริหารราชการใหม่ เรียกวา่ กรุงเทพมหานคร  ข้ึนเม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2515 
และมีฐานะเป็น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพเิศษ ซ่ึงมีโครงสร้างทางการ
บริหารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นฝ่ายบริหาร
และสภากรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นองคก์รฝ่ายนิติบญัญติั 
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   ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นขา้ราชการการเมืองมาจาก
การแต่งตั้งของคณะรัฐมนตรี และข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

      สภากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยสมาชิก 2 ประเภท คือ 
สมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของราษฎรเขตละ 1 คนกับสมาชิกซ่ึงมาจากการ
แต่งตั้งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีจ านวนเท่ากบัสมาชิกซ่ึงมาจาก
การเลือกตั้ง สมาชิกทั้ง 2 ประเภทมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี (แต่ในช่วง 
4 ปีแรกใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
โดยไม่ตอ้งมีการเลือกตั้ง) 
 การจัดการปกครอง  ยกเลิกรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินแบบ
ภูมิภาคคือจงัหวดัและอ าเภอ ตลอดจนการปกครองทอ้งท่ี คือ ต าบลและหมู่บา้น
และแบ่งพื้นท่ีออกเป็นเขตจ านวน 24 เขต แต่ละเขตมีส านกังานเขตเป็นหน่วยการ
บริหารภายใตก้ารบงัคบับญัชาของผูอ้  านวยการเขตโดยแต่ละเขตแบ่งพื้นท่ีออกเป็น
แขวงโดยมีหวัหนา้แขวงเป็นผูดู้แลรับผดิชอบ 

    ก รุ ง เทพมหานครอยู่ ภ า ยใต้ก า รควบ คุมของ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยและมีอ านาจยบุสภากรุงเทพมหานครได ้

    ประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 335 นบัว่าเป็นจุดเร่ิมตน้
ของการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษกรุงเทพมหานครและใกลเ้คียงกบัระบบการ
ปกครองท้องถ่ินสากลมากแต่ก็ย ังไม่สมบูรณ์ทีเดียว เน่ืองจากผู ้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครยงัคงมาจากการแต่งตั้ งของรัฐบาลรวมทั้ งยงัมีสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครประเภทแต่งตั้งอยู ่ กรุงเทพมหานครใชก้ารปกครองแบบน้ีจนถึง
ปี พ.ศ. 2518 

   1.1.3 การปกครองแบบทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษกรุงเทพมหานคร  

        เหตุการณ์การลุกฮือของประชาชนในวนัท่ี 14 ตุลาคม 
2516 ได้น าไปสู่การเปล่ียนแปลงทางการเมืองและการปกครองคร้ังส าคญัของ
ประเทศไทย  กระแสการเรียกร้องประชาธิปไตยและการกระจายอ านาจ  ตลอดจน
การลดบทบาทการควบคุมของส่วนกลางโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยซ่ึงมี 
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บทบาทส าคญักบัการควบคุมการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเป็นระยะเวลายาวนาน   
        ในปี พ.ศ. 2517ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2517 ซ่ึงถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญท่ีมีความเป็นประชาธิปไตย
มากท่ีสุด นบัจากการเปล่ียนแปลงการปกครองประเทศเป็นระบอบประชาธิปไตย 
เม่ือปี พ.ศ. 2475 และเป็นรัฐธรรมนูญฉบบัแรกท่ีมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการปกครอง
ทอ้งถ่ินอย่างชัดเจน  มาตราท่ีส าคญัคือมาตรา  216  ซ่ึงบัญญติัว่าการปกครอง
ท้องถ่ินทุกระดับ รวมทั้งนครหลวง ให้มีสภาท้องถ่ินและผูบ้ริหารหรือคณะ
ผูบ้ริหารการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มาจากการเลือกตั้งของประชาชน (  ทองต่อ 
กลว้ยไม ้ณ อยธุยา, 2546 , หนา้ 241) 
            ขอ้บัญญติัแห่งรัฐธรรมนูญในมาตรา 216 น้ี  ส่งผลให้
ตอ้งมีการแกไ้ขกฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระเบียบการบริหารราชการ
ของกรุงเทพมหานคร  ตามประกาศของคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 335  และด าเนินการยก
ร่างกฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารราชการกรุงเทพมหานครข้ึนใหม่           
ใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาของรัฐธรรมนูญ 
              ในปี พ.ศ. 2518  ไดมี้การประกาศใช้ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ซ่ึงมีสาระส าคัญ คือ ให้
กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษในเขตนครหลวง
และมีผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มี
สถานะเป็นนิติบุคคล  มีงบประมาณและบุคลากรเป็นของตนเอง  การบริหารงาน
ใช้รูปแบบสภากรุงเทพมหานครและผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร  รวมถึงให้
ประชาชนมีอ านาจเขา้ช่ือถอดถอนผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครได ้

        พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ร ะ เ บี ย บ บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518  นบัว่าเป็นจุดเร่ิมตน้ของการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบ
พิเศษท่ีสมบูรณ์เน่ืองจากมีการเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินโดยประชาชน มิใช่การ
แต่งตั้งเหมือนท่ีผา่นมา   พระราชบญัญติัฉบบัน้ีใชม้าจนถึง พ.ศ. 2528  (ยกเวน้ช่วง 
พ.ศ. 2519-2521ไดมี้การรัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดิน  ไดมี้การ 
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ออกค าสั่งใหผู้ว้า่ราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพน้จาก
ต าแหน่งและแต่งตั้งผูบ้ริหารและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขา้ไปแทน) 

   ใ นพ . ศ . 2 5 2 8  จึ ง ไ ด้ มี ก า ร ย ก เ ลิ ก พ ร ะ ร า ช บัญญั ติ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 และประกาศใชพ้ระราชบญัญติักรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2528  ซ่ึงเป็นฉบบัปัจจุบนัโดยหลกัการทัว่ไปกย็งัคงคลา้ยคลึงกบัฉบบั พ.ศ. 2518  
แต่มีการปรับปรุงส่วนท่ีเป็นรายละเอียดต่างๆให้มีความสมบูรณ์และสะดวก
คล่องตวัข้ึน 

    พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2528  จนถึงปัจจุบนัน้ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม (คร้ังท่ี 2 ) เม่ือปีพ.ศ. 2534 แกไ้ข
เพิ่มเติม (คร้ังท่ี 3) เม่ือปี พ.ศ. 2539 แกไ้ขเพิ่มเติม (คร้ังท่ี 4)เม่ือปีพ.ศ. 2542 ซ่ึงเป็น
การแก้ไขคร้ังล่าสุดเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 

 2. เมอืงพทัยา 
 เมืองพทัยาเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีก าหนดข้ึนหลงัสุดใน
บรรดาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบต่าง ๆ ในประเทศไทยโดยมีจุดก าเนิด
มาจากหมู่บา้นชาวประมงเล็ก ๆ แห่งหน่ึงในต าบลหนองปรือ  อ  าเภอบางละมุง  
จงัหวดัชลบุรี  การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและเมืองหลวงในช่วงปี พ.ศ. 
2510- 2520 ได้มีส่วนท าให้พทัยามีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว  
เน่ืองจากความสวยงามของภูมิประเทศเมืองชายทะเลและระยะทางท่ีไม่ไกลจาก
กรุงเทพ ท าให้ชนชั้นกลางซ่ึงมีรายไดสู้งพากนัหลัง่ไหลไปพกัผ่อนท่องเท่ียวท่ี
พทัยาเป็นจ านวนมากส่งผลใหเ้ศรษฐกิจของพทัยาเจริญเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็วจาก
ธุรกิจการท่องเท่ียว  ในระยะหลงัจึงมีนักธุรกิจเขา้ไปลงทุนมากข้ึนยิ่งเป็นปัจจยั
ส่งเสริมใหเ้ศรษฐกิจของพทัยาขยายตวัอยา่งรวดเร็ว  ประกอบกบัช่วงเวลาดงักล่าว
ไดเ้กิดสงครามเวียดนามซ่ึงมีการส่งทหารอเมริกนัเขา้มาประจ าการอยูใ่นเวียดนาม
และฐานทพัต่าง ๆ ในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก  เช่น ฐานทพัตาคลี ฐานทพั
อุดรธานี ฐานทพัอุบลราชธานี ฐานทพันครราชสีมาเป็นตน้ ในยามวา่งจากการสู้รบ 
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กองทพัสหรัฐอเมริกาจึงมีความประสงค์จะให้ก าลงัพลไดผ้่อนคลายความเครียด
จากการสู้รบจึงใชพ้ทัยาเป็นแหล่งพกัผอ่นส าหรับทหารอเมริกนั ส่ิงท่ีตามมาคือการ
ใชจ่้ายเป็นจ านวนมหาศาลไปกบัการท่องเท่ียวพกัผ่อนของทหารอเมริกนัเหล่านั้น 
ธุรกิจดา้นบนัเทิงจ านวนมากขยายตวัข้ึนอย่างรวดเร็ว มีนกัลงทุนทั้งชาวไทยและ
ต่างชาวประเทศหลัง่ไหลเขา้มายงัพทัยา ท าใหส้ภาพเศรษฐกิจและสังคมของพทัยา
เปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก รวมถึงเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาเช่น ปัญหาน ้ าเสีย ปัญหา
การขาดแคลนสาธารณูปโภค ปัญหาขยะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาอาชญากรรม  
และอ่ืน ๆ ซ่ึงการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบเดิม คือ สุขาภิบาลนาเกลือไม่สามารถ
รองรับกบัความเปล่ียนแปลงและปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

   ดงันั้นกระทรวงมหาดไทยจึงไดจ้ดัตั้งคณะท างานข้ึนมาศึกษาสภาพ
ของเมืองพทัยาเพื่อหารูปแบบการบริหารจดัการการเมืองท่ีเหมาะสมกบัสภาพของ
เ มื อ งพัท ย า    ใ น ท่ า ม กล า ง แนว คิ ด ต่ า ง  ๆ  อันหล า กหล า ย  ใ น ท่ี สุ ด
กระทรวงมหาดไทยใด้เลือกรูปแบบการบริหารจัดการแบบ ผู้จัดการเมือง (city 
manager) ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีใชค้ร้ังแรกท่ีเมืองสตอนตนั (Staunton) มลรัฐเวอร์จิเนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงน าเอาแนวคิดของผูจ้ดัการจากภาคธุรกิจซ่ึงบริหารงาน
แบบนักบริหารมืออาชีพมาบริหารงานในรูปแบบเทศบาล ทั้ งน้ี เพื่อให้การ
บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลกัการบริหารและแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้ระหว่างสภากบันายกเทศมนตรี โดยการว่าจา้งนกับริหารมืออาชีพท่ีมีความ
เป็นกลางมาท าหนา้ท่ีบริหารภายใตส้ัญญาวา่จา้ง 

   เม่ือ พ.ศ. 2521  กระทรวงมหาดไทยไดเ้สนอร่างพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยาและรัฐสภาไดอ้นุมติัร่างพระราชบญัญติัดงักล่าว
ในปีเดียวกนั  สาระส าคญัของพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา 
พ.ศ. 2521 สรุปไดด้งัน้ี 

  1)   ใหเ้มืองพทัยาเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ
ภายใตแ้นวคิดแบบผูจ้ดัการเมือง และมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีทรัพยสิ์นและบุคลากร
เป็นของตนเอง 
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  2)   โครงสร้างทางการบริหารประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ สภาเมือง
พทัยา และฝ่ายบริหาร 
   2.1) สภาเมืองพทัยา ประกอบด้วยสมาชิก 2 ประเภทคือ
ประเภทมาจากการเลือกตั้งของประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพทัยาจ านวน 
9 คน และสมาชิกประเภทแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยอีกจ านวน 
8 คน สมาชิกสภาเมืองพทัยาทั้ง 2 กลุ่มมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี 

    2.2) ฝ่ายบริหาร ไดแ้ก่ ปลดัเมืองพทัยาซ่ึงเขา้มาบริหารกิจการ
ของเมืองพทัยาโดยการท าสัญญาว่าจา้งของนายกเมืองพทัยาภายใตค้วามยินยอม
ของสภาเมืองพัทยา มีอายุสัญญาจ้างคราวละ 4 ปี โดยบริหารงานภายใต้การ
ควบคุมดูแลของสภาเมืองพทัยา 

   ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ของการบริหารงานภายใต้รูปแบบ
ผูจ้ดัการเมือง   เมืองพทัยาประสบปัญหาความยุ่งยากทั้งทางดา้นการเมืองและการ
บริหารค่อนข้างมาก  อันเน่ืองมาจากปัญหาความขดัแยง้ระหว่างฝ่ายการเมือง 
(สมาชิกสภาเมืองพทัยาและนายกเมืองพทัยา) กบัปลดัเมืองพทัยา  ดงัจะเห็นไดว้่า
ในช่วงตั้ งแต่จัดตั้ ง เมืองพัทยาเ ม่ือปี พ.ศ.  2521 จนถึงปี พ.ศ.  2542 มีการ
เปล่ียนแปลงปลดัเมืองพทัยามากกว่า 10 คน อายกุารปฏิบติังานเฉล่ียเพียงคนละปี
เศษเท่านั้น   นอกจากนั้นก็มีปัญหาอ่ืน ๆ เช่นปัญหาดา้นงบประมาณไม่เพียงพอ 
ปัญหาการควบคุมจากส่วนกลาง ปัญหาระเบียบกฎหมายในการบริหารท่ียงัขาด
ความคล่องตวั ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยกไ็ดมี้การศึกษาวิจยัเพื่อปรับปรุงแกไ้ขระบบ
การบริหารงานของเมืองพทัยามาโดยตลอด  เช่น เร่ืองการกระจายอ านาจให้เมือง
พทัยามากข้ึน การปรับปรุงระบบภาษีอากรและรายไดข้องเมืองพทัยา การปรับปรุง
ระบบการบริหารงานบุคคล ตลอดจนอ านาจหนา้ท่ีของเมืองพทัยา  เป็นตน้ อยา่งไร
ก็ตามตั้งแต่ พ.ศ. 2521-2542   ก็ไม่ไดมี้การแกไ้ขพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 จนกระทั่งมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ท าใหก้ฎหมายเดิมมีหลายประเด็นซ่ึงขดัหรือแยง้กบั
รัฐธรรมนูญ  จึงไดย้กเลิกกฎหมายฉบบัเดิมและประกาศใชก้ฎหมายฉบบัใหม่ คือ 
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา พ.ศ. 2542   ซ่ึงมีสาระส าคญัโดย
สรุปดงัน้ี   คือ 
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    1 )    ป รับป รุงโครงส ร้ า งทางการบ ริหารจาก เ ดิม ซ่ึ ง

ประกอบด้วยสภาเมืองพทัยาและปลดัเมืองพทัยา เป็นสภาเมืองพทัยาและนายก
เมืองพทัยา 

    2)   สมาชิกสภาเมืองพทัยามีจ านวน 24 คน (เท่ากบัเทศบาล
นคร) มาจากการเลือกตั้งของราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพทัยามีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี 

   3)   นายกเมืองพทัยา มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎร ผู ้
มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพทัยา มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี 

    4)   ปลัดเมืองพทัยาเป็นขา้ราชการประจ าท าหน้าท่ีบริหาร
จดัการภารกิจประจ าหรืองานนโยบายของเมืองพทัยา 

   5)   ราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้งสามารถเขา้ช่ือกนัเสนอขอ้บญัญติั
เมืองพทัยา ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัว่าดว้ยการ
เขา้ช่ือเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 

    6)   ราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้งสามารถเขา้ช่ือกนัเพื่อถอดถอน
สมาชิกสภาเมืองพทัยาหรือนายกเมืองพทัยาตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการเขา้ช่ือ
ถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
 
สรุป 
   ววิฒันาการของการปกครองทอ้งถ่ินของไทยมีประวติัความเป็นมาท่ี
ยาวนาน  รูปแบบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตลอดจนวิธีการในการบริหาร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละรูปแบบ แต่ละยคุแต่ละสมยั  มีความแตกต่างกนั 
ข้ึนอยู่กบับริบทหรือสภาวะแวดลอ้มทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ  รูปแบบการปกครองทอ้งถ่ินท่ีดีตอ้งมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
บริบททางสังคมดว้ย 
 การปกครองท้องถ่ินของประเทศไทย  มีวิวฒันาการสู่การกระจาย
อ านาจให้กบัทอ้งถ่ินและประชาชนไดบ้ริหารจดัการชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน
ท้องถ่ินมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ซ่ึงไดก้  าหนดแนวทางเก่ียวกบัการ 
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ปกครองทอ้งถ่ินเอาไวอ้ย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด จากรัฐธรรมนูญท่ีมีมา
ทั้งหมด สาระส าคญัของรัฐธรรมนูญต่อการปกครองในทอ้งถ่ิน คือ การกระจาย
อ านาจ การมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนความเป็นอิสระขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินตามหลกัสากล  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 น าไปสู่
การยกเลิกหรือการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกครองทอ้งถ่ินแต่ละ
รูปแบบ สอดคลอ้งกบับทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลงั พ.ศ. 
2542  ซ่ึงบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญส้ินสุดลง  จะพบว่ารูปแบบและกฎหมาย
เก่ียวกบัการปกครองทอ้งถ่ินไดเ้ปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ดงันั้นนกัวิชาการหลาย
ท่านจึงถือว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 คือตน้ก าเนิดของการ
ปฏิรูปการปกครองทอ้งถ่ินไทยยคุปัจจุบนัอยา่งแทจ้ริง 
 แมว้่าในปัจจุบนัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 จะถูก
ยกเลิกไปแล้วโดยการรัฐประหารเม่ือวนัท่ี 19 กันยายน พ.ศ.2550 และมีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 แต่หลกัการส าคญัของ
การปกครองทอ้งถ่ินกไ็ม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ.2540 แต่อยา่งใด 
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ค าถามท้ายบท 

 
จงตอบค าถามต่อไปนีพ้อสังเขป 
1.   จงอธิบายถึง จุดก าเนิดของการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบสุขาภิบาล 
2.   พระราชบญัญติัจดัการสุขาภิบาลตามหวัเมือง ร.ศ. 127 ก าหนดโครงสร้าง 
ทางการบริหารของสุขาภิบาลส าหรับเมือง และต าบลไวอ้ยา่งไร 
3.   จงอธิบายถึง เหตุผลและวธีิการเตรียมการใหมี้การจดัตั้งองคก์ารปกครองส่วน  
ทอ้งถ่ินรูปแบบ  municipality ในรัชสมยัพระราชสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 
4.  เหตุใดจึงมีความจ าเป็นตอ้งยกเลิกการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบสุขาภิบาล 

5. การเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัของการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบเทศบาลคืออะไร           
และมีสาเหตุจากอะไร 

6. การปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษมีอะไรบา้ง จดัตั้งข้ึนโดยกฎหมายอะไร 
   
 
 
 
 

 



บทที่ 3 
การปกครองท้องถิ่นไทยตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540  เป็นจุดเร่ิมตน้
ส าคญัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงหลกัการ แนวคิดของการปกครองทอ้งถ่ิน
ไทยตลอดจนรูปแบบ โครงสร้างและบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอยา่งมากโดยไดก้  าหนดหลกัการเร่ืองสิทธิชุมชน (community right) 
การมีส่วนร่วม (participation) ของประชาชนในทอ้งถ่ินและการให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีความเป็นอิสระ(autonomy) ซ่ึงถือว่าเป็นหลักการ
ส าคญัของการปกครองทอ้งถ่ินท่ีเป็นสากล 
 แมว้่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพ.ศ.2540 จะถูกยกเลิก
ไปแลว้ดว้ยการรัฐประหารเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ.2550 แต่หลกัการและ
สาระส าคัญของการปกครองท้องถ่ินท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2540 ยังคงต่อเน่ืองมาถึงรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยพ.ศ.2550    
 
แนวคิดเกีย่วกบัการปกครองท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2550    
 เพื่อเป็นพื้นฐานความเขา้ใจสาระส าคญัแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ในส่วนของการปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้ชัดเจนยิ่งข้ึน  ควรท าความเขา้ใจ
รากฐานของความคิดอนัเป็นท่ีมาของรัฐธรรมนูญในประการส าคญัดงัน้ี 
 1. แนวความคดิเร่ืองสิทธิชุมชน  
 การพิจารณาประเดน็ในเร่ืองสิทธิชุมชนมาจากแนวทางการศึกษา
ของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาซ่ึงให้ความส าคญักบัการศึกษาเร่ือง
เก่ียวกบัชุมชนในดา้นต่างๆและไดมี้การเสนอทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกบัสิทธิ 
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ชุมชนซ่ึงใช้เป็นฐานทางความคิดส าคัญประการหน่ึงในการศึกษาการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

  สิทธิ  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นค านาม
แปลวา่ อ านาจอนัชอบธรรม  ค  าว่าสิทธินบัเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัยิง่ในทาง
ปรัชญาการเมือง การปกครองและกฎหมายเน่ืองจากสิทธิ เป็นตัวก าหนด
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจของบุคคลและสถาบันต่าง ๆ ในทางสังคมและ
การเมือง 
  แนวคิดเร่ืองสิทธิในยุคแรก ๆ นั้นเร่ิมตน้ข้ึนจากแนวคิดของ
นกัปรัชญาการเมืองคนส าคญั 2 คน คือ จอห์น ลอ้ค (John Locke) และโธมสั 
ฮอบส์ (Thomas Hobbes) ไดก้ล่าวว่า สิทธิตามธรรมชาติ (natural rights)   
อนัเป็นสิทธิท่ีมีอยู่คู่กบัมนุษยม์าตั้งแต่ก าเนิดตั้งแต่คร้ังท่ียงัคงด ารงอยู่ใน
สภาวะธรรมชาติในความหมายของลอ้ค และฮอบส์ คือสิทธิในการรักษาชีวิต
ของตนใหอ้ยูร่อดปลอดภยัในสภาวะธรรมชาติดว้ยวิธีการใด ๆ กต็ามโดยไม่
มีขอ้จ ากดั 
  ภายหลงัเม่ือสังคมมนุษย ์วิวฒันาการข้ึนไดมี้การจดัระเบียบ
การอยู่ร่วมกันของมนุษยข้ึ์นด้วยการยอมจ ากัด สิทธิตามธรรมชาติ  บาง
ประการออกไปและหันมาท าสัญญาต่อกนัในอนัท่ีจะกระท าหรือไม่กระท า
การใด ๆ เพื่อใหเ้กิดกติกาแห่งการอยูร่วมกนัอยา่งสันติ 
  กติกาหรือขอ้ตกลงเช่นนั้นเรียกว่า “สัญญาประชาคม” (social  
contract) ซ่ึงทุกคนมีพนัธะสัญญาต่อกนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามกติกานั้น ในแง่น้ี
สัญญาประชาคมกคื็อรูปแบบของการจดัระเบียบทางสังคมเพื่อใหเ้กิดการอยู่
ร่วมกนัอย่างผาสุกนั่นเอง  สัญญาประชาคมในทรรศนะของลอ้คได้ขยาย
แนวคิดเพิ่มเติมไปจาก ฮอบส์ โดยเห็นว่า  สัญญาประชาคมซ่ึงท าไวน้ั้ น
จะตอ้งมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกต่อประชาชน และบนพื้นฐานแห่ง
ความชอบธรรมจากความยนิยอมพร้อมใจของประชาชนหากสัญญาดงักล่าว
ถูกละเมิดจากผูป้กครองประชาชนกส็ามารถจะบอกเลิกสัญญานั้นได ้ ในแง่น้ี 
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สัญญาประชาคมในทรรศนะของล้อคจึงเป็นระบบท่ีค ้ าประกันสิทธิของ
ความเป็นพลเมือง ( civil  right) ดว้ย 
  พื้นฐานแนวความคิดของลอ้ค ได้รับการยกย่องและใช้เป็น
พื้นฐานความคิดในการร่างรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมา
รวมถึงเป็นสาระส าคญัของการปกครองระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตย ดว้ย 
แนวความคิดเร่ืองสิทธิของความเป็นพลเมืองน้ีได้รับการขยายขอบเขต
ออกไปมากมายไม่ว่าจะเป็นสิทธิในทรัพยสิ์น (property right) สิทธิทาง
การเมือง (political right) เป็นตน้ 
  แนวความคิดในเร่ืองสิทธิชุมชน (community right)นั้นเกิด
จากการศึกษาของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพื่อศึกษาการจัดการ
องคก์รทางสังคมและวถีิชีวติของชุมชนตลอดจนสิทธิในการใชท่ี้ดินในแง่มุม
ต่าง ๆ โดยเฉพาะในประเด็นท่ีเรียกว่า สิทธิตามจารีตประเพณี (customary 
right) และ สิทธิทางศีลธรรม (moral right) ซ่ึงหมายถึงแนวปฏิบติัท่ีถือปฏิบติั
กนัมาเป็นเวลาชา้นานในสังคมหรือชุมชนแต่ละแห่งจนถือเป็นจารีตประเพณี
แห่งทอ้งถ่ินนั้น ก่อนท่ีชุมชนหรือทอ้งถ่ินจะถูกผนวกรวมกนัเขา้เป็นรัฐชาติ
ในระยะต่อมา (อานนัท ์กาญจนพนัธ์ุ, 2544) 
  ระบบรัฐชาติก่อให้เกิดสิทธิอีกประการหน่ึงซ่ึงมุ่งก่อให้เกิด
สภาพบงัคบัแก่ทุกคนภายในรัฐนั้น โดยอา้งฐานอ านาจความจ าเป็นและความ
มัน่คงของรัฐชาตินั้นสิทธินั้นคือสิทธิตามกฎหมาย อนัเกิดจากกระบวนการ
จดัระเบียบทางการปกครองในระบบรัฐชาตินั่นเอง  ในหลายกรณีการอา้ง
สิทธิบนพื้นฐานของท่ีมาและแนวคิดท่ีแตกต่างกนัน้ีก่อให้เกิดความขดัแยง้
ระหว่างรัฐกบัชุมชนข้ึน เช่นในประเทศไทย  กรณีของชาวบา้นท่ีอยูอ่าศยัใน
เขตพื้นท่ีป่าสงวน ฝ่ายชาวบา้นอา้งสิทธิชุมชนตามระบบจารีตประเพณีซ่ึง
โดยอาศยัและท ากินในพื้นท่ีมาตั้ งแต่บรรพบุรุษ (ancestral right) ส่วน
พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 เพิ่งออกมาในภายหลงัส่วนรัฐ
อา้งความจ าเป็นในการอนุรักษพ์ื้นท่ีตน้น ้ าและการดูแลทรัพยสิ์น “ของชาติ” 
ซ่ึงเป็นเร่ืองของส่วนรวมของคนทั้งประเทศ 
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ประเด็นท่ีน่าสนใจในงานวิจยัของ อานันท์  กาญจนพนัธ์  ประเด็นหน่ึงคือ
ประเด็นท่ีกล่าวถึง สิทธิในความเป็นเจ้าของ (right of ownership)  และสิทธิ
การใช้ (usufruct right) ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีเปิดโอกาสให้มีการประนีประนอม
กนัระหว่างรัฐกบัชุมชนมากข้ึน  รัฐอาจอา้งหลกัของบูรณภาพแห่งดินแดน
และอา้งกรรมสิทธ์ิการเป็นเจา้ของเหนือดินแดนทั้งหมดภายในรัฐแต่สิทธิ
การใช้ประโยชน์ตลอดจนการบริหารจดัการดูแลทรัพยากรอย่างย ัง่ยืนอาจ
มอบให้กบัชุมชน        ดงัเช่นกรณีของ กฎหมายป่าชุมชน ก็ได ้(ฉลาดชาย 
รมิตานนท,์ อานนัท ์กาญจนพนัธ์,และสัณฐิตา กาญจนพนัธ์, 2536)  
  ประเดน็ต่อมา คือ การกล่าวถึง สิทธิเชิงเดี่ยวและสิทธิเชิงซ้อน 
แนวคิดเร่ืองสิทธิเชิงเด่ียวหรือสิทธิผูกขาด (exclusive right) และสิทธิ
เชิงซ้อน (complexity of right) ซ่ึงเป็นการศึกษาของนักสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา  นับเป็นการแสวงหาทางออกหรือการประนีประนอมกัน
ระหวา่งรัฐกบัทอ้งถ่ินในเร่ืองของสิทธิเหนือพื้นท่ีท ากิน 
  สิทธิเชิงเดี่ยวหมายถึง สิทธิซ่ึงถูกอ้างเพื่อเข้าครอบครอง 
ด าเนินการเป็นเจา้ของโดยเด็ดขาดแต่เพียงผูเ้ดียว/กลุ่มเดียวผูอ่ื้นไม่มีสิทธิเขา้
ไปใช้ประโยชน์ใน “แดนแห่งกรรมสิทธ์ิ” นั้นได้ ในขณะท่ีสิทธิเชิงซ้อน
หมายถึงสิทธิในการเขา้ถึงหรือสิทธิในการเขา้ใชป้ระโยชน์ในลกัษณะท่ีเป็น
พื้นท่ีของส่วนรวมไม่มีความเป็นเจา้ของและสูญเสียสิทธิในการใชป้ระโยชน์
นั้นไปเม่ือเลิกใชพ้ื้นท่ีนั้นแลว้ (อานนัท ์กาญจนพนัธ์, 2544 , หนา้ 122-123)  
  แนวคิดในเร่ืองสิทธิเชิงเ ด่ียว -เ ชิงซ้อนน้ี ท าให้เ กิดการ
ประนีประนอมในการใชท้รัพยากรร่วมกนัระหว่างรัฐกบัประชาชนในพื้นท่ี
ท ากินรัฐอาจอ้างการเป็นเจ้าของตามกฎหมาย  แต่ก็ให้สิทธิเชิงซ้อนกับ
ประชาชนในการท ากินหรือใชป้ระโยชน์ในท่ีดินท ากินโดยไม่มีกรรมสิทธ์ิ
และจะหมดสิทธิในการใชท่ี้ดินนั้นเม่ือเลิกใชห้รือหมดความจ าเป็น   ตวัอยา่ง
ในประเทศไทยก็คือ  การพฒันาจากการบงัคบัใช้ พระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติพ.ศ.2507 ซ่ึงบงัคบัให้ประชาชนตอ้งอพยพออกจากพื้นท่ีป่าสงวน
ไปอยูท่ี่อ่ืนซ่ึงไดส้ร้างความขดัแยง้เกิดข้ึนระหวา่งรัฐและประชาชนเป็น 
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จ านวนมากในอดีต  มาสู่แนวคิดท่ีประนีประนอมบนพื้นฐานของแนวคิด
สิทธิเชิงซอ้นหรือการจดัการเชิงซ้อน ในกรณีของกฎหมายป่าชุมชน ซ่ึงเนน้
หลกัการในเร่ือง “คนกบัป่าอยู่ดว้ยกนั” คนมีสิทธิท่ีจะใช้ประโยชน์และ
จดัการกบัป่านั้นไดโ้ดยไม่มีกรรมสิทธ์ิครอบครองและหมดสิทธิการใช้ เม่ือ
หมดความจ าเป็นหรือสละสิทธิการใช้นั้ น  ตามแนวความคิดเร่ือง สิทธิ
ธรรมชาติ และความเช่ือในคริสตศ์าสนาท่ีว่า เม่ือพระเจา้ทรงสร้างโลกนั้น 
พระองคไ์ดม้อบส่ิงต่างๆในธรรมชาติใหเ้ป็นสมบติัร่วมกนัส าหรับใหม้นุษย์
ทุกคนไดกิ้นไดใ้ชเ้สมอหนา้กนั (สมภาร พรมทา, 2539, หนา้  45)  
  แนวคิดเร่ืองสิทธิธรรมชาติอาจมีส่วนพอ้งกนักับค าอธิบาย
เร่ืองสิทธิการใช้และสิทธิเชิงซ้อนอยู่บา้ง แต่อย่างไรก็ตามการพิจารณาใน
ประเด็นเร่ืองสิทธิน้ีจะตอ้งไม่ลืมหลกัการพื้นฐานประการหน่ึงว่าสิทธิใด ๆ 
ย่อมเกิดข้ึนจากขอ้ตกลงและยอมรับขอ้ตกลงร่วมกนัในสังคมหน่ึง ๆ และ
สิทธิยอ่มเกิดข้ึนไดเ้ฉพาะในสังคมการเมืองหรือภายในชุมชนหรือรัฐเท่านั้น 
ในแง่น้ีสิทธิย่อมสะท้อนให้เห็นลักษณะของความสัมพนัธ์เชิงอ านาจใน
สังคมหน่ึง ๆ ซ่ึงความสัมพนัธ์เชิงอ านาจน้ีจะเปล่ียนแปลงไปตามสภาวะทาง
สังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมนั้น ๆ 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550ได้ก  าหนด
กรอบแนวคิดในเร่ืองสิทธิชุมชนเอาไวค่้อนข้างชัดเจนและกวา้งขวางใน
หลาย ๆ ด้านด้วยกันซ่ึงสอดคล้องกับค าอธิบายทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาในเร่ืองสิทธิและการจดัการเชิงซ้อนมากกว่าท่ีจะเป็นสิทธิและ
การจดัการเชิงเด่ียวดงัเช่นเคยเป็นมาในอดีตท่ีให้บทเรียนของความขดัแยง้
ระหว่างรัฐกับประชาชนรวมทั้ งความล้มเหลวในด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของรัฐไดเ้ป็นอย่างดี  นอกจากน้ียงัไดใ้ห้การยอมรับใน สิทธิตาม
จารีตประเพณี ว่าเป็นสิทธิของชุมชนด้วยดังปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  มาตรา 66  ดงัน้ี 
 “บุคคลซ่ึงรวมกนัเป็นชุมชน ชุมชนทอ้งถ่ินหรือชุมชนทอ้งถ่ิน 
    ดั้งเดิมยอ่มมีสิทธิอนุรักษห์รือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญา 
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 ทอ้งถ่ิน ศิลปวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินและของชาติ และมี 
 ส่วนร่วมในการจดัการ การบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชน์ 
 จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งความหลากหลาย 
 ทางชีวภาพอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื”  

 มาตรา 66  มีประเด็นส าคญัท่ีควรพิจารณาอยู่หลายประการ คือ 
ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม  ย่อมหมายถึงชุมชนท่ีสืบทอดการตั้งถ่ินฐาน วิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีของทอ้งถ่ิน  เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
คือ  ต้องการให้ เ ป็นการประกันสิทธิของชุมชนรวมถึงการอนุ รักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของทอ้งถ่ินซ่ึงถือว่าเป็นจิตวิญญาณแห่ง
การด ารงอยู่ของชุมชน ท้องถ่ิน เพื่อให้ชุมชน ท้องถ่ินมีความเข้มแข็ง  
สามารถตา้นทานจากกระแสภายนอกซ่ึงพยายามกวาดเอาชุมชน ทอ้งถ่ินให้
เข้าสู่กระแสของทุนนิยมและโลกาภิวัตน์อย่างเต็มท่ี นอกจากนั้ นการ
ก าหนดใหชุ้มชนทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการ การบ ารุงรักษาและการ
ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างสมดุลและยัง่ยืน  
 ข้อบัญญัติน้ีค่อนข้างจะเห็นได้ชัดเจนว่ายืนอยู่บนหลักการ
แนวคิดท่ีต้องการให้ท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมในการจัดการ การดูแล การ
บ ารุงรักษา ตลอดจนสิทธิการใชแ้ละสิทธิการจดัการเชิงซอ้นนัน่เอง 
 การท่ีกฎหมายก าหนดเช่นน้ีอาจเน่ืองจากประสบการณ์ในการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยในรอบหลายทศวรรษท่ี
ผ่านมาพบว่า การใหรั้ฐแต่เพียงฝ่ายเดียวเป็นผูบ้ริหารจดัการในลกัษณะสิทธิ
เชิงเด่ียวนั้นนอกจากไม่สามารถปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เอาไวไ้ดแ้ลว้ยงัก่อใหเ้กิดผลเสียหายและปัญหาความขดัแยง้ตามมาซ่ึงไม่เป็น
ผลดีกับรัฐในเชิงนโยบาย คร้ันให้เอกชนด าเนินการ ผลท่ีออกมาก็เป็น
ลกัษณะเดียวกนั ดงันั้นดูเหมือนว่าการใหชุ้มชนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมใน
กระบวนการอนุรักษแ์ละบริหารจดัการรวมถึงใชป้ระโยชน์ร่วมกบัรัฐน่าจะ
เป็นทางออกท่ีดีส าหรับทุกฝ่าย 
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นอกจากนั้นในมาตรา 67 วรรค 2 ยงัไดก้  าหนดวา่ 
 “การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบอยา่ง

รุนแรงทั้งทางดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้มทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพจะกระท ามิไดเ้วน้แต่จะไดศึ้กษาและประเมินผลกระทบต่อ
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจดัใหมี้
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนได้
เสียก่อนรวมทั้งไดใ้ห้ องคก์รอิสระซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนองคก์าร
เอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพและผูแ้ทนสถาบนัอุดมศึกษาท่ี
จดัการศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดา้น
สุขภาพ ใหค้วามเห็นประกอบก่อนมีการด าเนินการดงักล่าว 

 สิทธิของชุมชนท่ีจะฟ้องหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ
ราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือองคก์รอ่ืนของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลเพื่อให้
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบญัญติัน้ียอ่มไดรั้บการคุม้ครอง” 

 
 2. แนวความคิดเร่ืองความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการและการกระจายอ านาจทางการบริหาร 
 ภายใตห้ลกัการท่ีต่อเน่ืองกบัเร่ืองสิทธิชุมชน ซ่ึงมีสาระส าคญัอยู่
ท่ีการยอมรับในความส าคญัและการด ารงอยูข่องชุมชนต่อการท่ีจะด ารงชีวิต
และจารีตประเพณีของตน ผนวกกบั เร่ือง การปกครองท้องถิ่นท่ีมุ่งเนน้การมี
องค์กรของชุมชนหรือท้องถ่ินเพื่อท าหน้าท่ีในการบริหารจัดการหรือ
ด าเนินการใด ๆ ด้วยตนเอง ภายใต้การขับเคล่ือนจากความต้องการของ
ประโยชน์ส่วนรวมของชุมชนหรือท้องถ่ินนั้ นให้เกิดความผาสุกหรือ
ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมภายใตข้อบเขตของกฎหมายหรือไม่ขดัแยง้กบั
กฎหมายแห่งรัฐ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 ก าหนดแนวทาง
เก่ียวกบัความเป็นอิสระขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไวใ้นมาตรา 281 ซ่ึง
ก าหนดวา่ 
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 “ภายใตบ้งัคบัแห่งมาตรา ๑ รัฐจะตอ้งให้ความเป็นอิสระแก่
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามหลกัแห่งการปกครองตนเอง
 ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ินและส่งเสริมให้
 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัท า
 บริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหา
 ในพื้นท่ีทอ้งถ่ินใดมีลกัษณะท่ีจะปกครองตนเองไดย้อ่มมีสิทธิ
 จดัตั้งเป็นองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบญัญติั” 

  
 การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้หลักการข้างต้นต้องอาศัย
เง่ือนไขส าคญัคือ ความเป็นอิสระ ในการด าเนินการใด ๆ ค าว่า อิสระ ตาม
พจนานุกรม มีความหมายว่า  ความเป็นใหญ่ ความเป็นไทแก่ตัว ปกครอง
ตนเอง 
  แต่ความเป็นอิสระในท่ีน้ีมิไดห้มายถึงความเป็นเอกราชหรือรัฐ
อิสระท่ีจะด าเนินการใด ๆ ตามความพอใจ  แต่หมายถึงความเป็นอิสระ
ภายใตก้ฎหมายแห่งรัฐซ่ึงไดก้  าหนดหลกัการและสาระส าคญัเพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติขององค์การต่าง ๆ ของรัฐนั้นและเม่ือได้ก  าหนด
หลกัการและกรอบแนวทางในการปฏิบติัแลว้ วิธีการต่าง  ๆ ท่ีจะด าเนินการ
ตามหลกัการและแนวทางปฏิบติันั้นรัฐไดใ้หค้วามเป็นอิสระในวิธีการต่าง ๆ 
ท่ีจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายนั้น 
 โดยสรุปก็คือ ความเป็นอิสระตามหลักการปกครองท้องถ่ิน 
หมายถึง ความเป็นอิสระในการคิดและการปฏิบัติภายใต้ส่ิงท่ีกฎหมาย
ก าหนดนั่น เองความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน มี
องคป์ระกอบ 4 ประการ คือ   

   2.1 มีอ านาจและหน้าท่ีตามกฎหมายอย่างชัดเจน  
หมายความวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งมีกฎหมายระบุหนา้ท่ีเอาไว้
ให้ชดัเจนว่าสามารถจะท ากิจกรรมหรือภารกิจอะไรไดบ้า้ง หนา้ท่ีท่ีก  าหนด
ไวต้ามกฎหมายจะตอ้งครอบคลุมภารกิจต่างๆท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวติอยู ่



 87 

 

อย่างมีความสุขของประชาชนในเขตขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 
รวมทั้ งมีอ  านาจตามกฎหมายอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้
สามารถด าเนินการใด ๆ ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องประชาชนในทอ้งถ่ิน
นั้นได ้ แต่อย่างไรก็ตามอ านาจและหน้าท่ีน้ีจะตอ้งมีอยู่เท่าท่ีจ  าเป็นไม่นอ้ย
เกินไปจนไม่สามารถบังคับการใด ๆ ให้ เ ป็นไปตามหน้า ท่ีของตน  
ขณะเดียวกนักต็อ้งไม่มากจนเกินขอบเขตและกระทบหรือซ ้ าซอ้นกบัอ านาจ
ของรัฐบาลกลางจนกระทั่งเกิดความสับสนในการใช้อ  านาจหน้าท่ีต่อ
ประชาชนและอาจกระทบกระเทือนต่อหลกัการแห่งบูรณภาพแห่งดินแดน
ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญัต่อการด ารงอยูแ่ละบทบาทของรัฐ  

   2.2  มีผู ้น าและบุคลากรของตนเอง  หมายความว่า  
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นอิสระอย่างแทจ้ริงนั้น ผูน้  าซ่ึงถือเป็นส่วน
ส าคญัของการบริหารขบัเคล่ือนองคก์รปกครองปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จะตอ้ง
มาจากประชาชนในท้องถ่ินเองหรือคนซ่ึงประชาชนในท้องถ่ินให้ความ
ไวว้างใจให้ท าหน้าท่ีเป็นผูน้  าทอ้งถ่ินนั้นและตอ้งมิใช่บุคคลซ่ึงได้รับการ
แต่งตั้งจากรัฐบาล ซ่ึงอาจไม่ใช่คนท่ีทอ้งถ่ินตอ้งการ รวมถึงไม่มีความรู้ความ
เข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ินมากพอ  อีกทั้งอาจไม่ฟังเสียงหรือความตอ้งการของ
ประชาชนท้องถ่ินเน่ืองจากจะต้องปฏิบัติตามค าสั่งผูบ้ ังคบับัญชาซ่ึงอาจ
สังกดัอยู่กบัภูมิภาคหรือส่วนกลาง นอกจากนั้นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อาจมีความจ าเป็นท่ีตอ้งใช้เจา้หน้าท่ีหรือบุคคลากรจากทอ้งถ่ิน หรืออย่าง
น้อยท่ีสุดผู ้บริหารท้องถ่ินต้องสามารถสั่งการบังคับบัญชาเจ้าหน้า ท่ี
ผูป้ฏิบติังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหด้ าเนินการตามความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ินได ้มิใช่เจา้หน้าท่ีสังกดัส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ซ่ึงโดยสาย
การบงัคบับญัชาแลว้จะตอ้งรับฟังค าสั่งจากตน้สังกดัของตนเป็นประการ
ส าคญั 
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   2.3  มีงบประมาณและรายได้เป็นของตนเองการมี
งบประมาณและรายได้เป็นของตนเองนับเป็นหัวใจส าคญัของการปฏิบติั
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและนบัเป็นหัวใจของหลกัการแห่ง
ความเป็นอิสระเน่ืองจากงบประมาณและรายไดข้องทอ้งถ่ิน คือจุดเร่ิมตน้
ของกิจกรรมทางการบริหารทุกชนิด  หากทอ้งถ่ินใดมีงบประมาณและรายได้
น้อยอาจไม่เพียงพอหรืออาจไม่สามารถด าเนินกิจกรรมให้ตอบสนองกับ
ความตอ้งการของประชาชนในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นได ้ เม่ือ
เป็นเช่นน้ีถือไดว้า่ไม่สามารถด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัของการปกครอง
ตนเองซ่ึงเป็นเจตนารมณ์แห่งการปกครองทอ้งถ่ินได ้
   แม้รัฐบาลจะมีงบประมาณสนับสนุนในรูปของเงิน
อุดหนุนต่าง ๆ ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกต็าม  แต่ส่วนใหญ่จะเป็น
ในรูปของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจซ่ึงรัฐบาลจะเป็นผูก้  าหนดวตัถุประสงค์
เป้าหมาย ตลอดจนวิธีการด าเนินการรวมถึงการควบคุมตรวจสอบท าให้
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นๆ ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นความ
ตอ้งการอนัแทจ้ริงของประชาชนในทอ้งถ่ินได ้ ท าให้ขาดลกัษณะ “ความ
เป็นตวัของตวัเอง” ซ่ึงไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปกครองทอ้งถ่ินท่ี
แทจ้ริง   ดงันั้นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีอิสระโดยการมีงบประมาณ
และรายไดเ้ป็นของตนเอง 

   2.4   มีสถานะเป็นนิติบุคคล  การมีสถานะเป็นนิติบุคคล
หมายถึงการท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีสถานะหรือมีอ านาจเป็นบุคคล
ตามกฎหมาย ในการท่ีจะท านิติกรรมใด ๆ ไดด้้วยตนเองโดยไม่ตอ้งอาศยั
หน่วยงานอ่ืน หรือบุคคลอ่ืนเป็นผูด้  าเนินการให้ ทั้งน้ีเน่ืองจากในการปฏิบติั
หนา้ท่ีในการใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จ าเป็นตอ้งมีกิจกรรมต่าง ๆ ในลกัษณะท่ีตอ้งท านิติกรรมกบับุคคล ซ่ึงเป็น
หน่วยงานภายนอกเช่น การซ้ือ การขาย การเป็นคู่สัญญา การจ้าง การ
ฟ้องร้องด าเนินคดี หรือถูกฟ้องร้องด าเนินคดีในทางแพ่ง เป็นตน้ 
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การมีสถานะเป็นนิติบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเปรียบเทียบการ
บรรลุนิติภาวะเขา้สู่ความเป็นผูใ้หญ่ท่ีสมบูรณ์  สามารถด าเนินการใด ๆ ได้
ดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งพึ่งผูใ้หญ่หรือบุคคลอ่ืนท านิติกรรมให้ ดงันั้นการมี
สถานะเป็นนิติบุคคลจึงเป็นสาระส าคญัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอีก
ประการหน่ึง 
   นอกจากนั้น แนวคิดเร่ืองเก่ียวกบัการกระจายอ านาจเป็น
เร่ืองส าคญัอยา่งยิง่ในการศึกษาการปกครองทอ้งถ่ิน เน่ืองจากเป็นประเด็นท่ี
มีการกล่าวถึงกนัอยู่ตลอดเวลา  ในขณะเดียวกนัเป็นประเด็นท่ีมีขอ้ถกเถียง
และขดัแยง้กนัในเร่ืองของการให้ความหมาย การตีความตลอดจนถึงวิธีการ
ในการปฏิบติั  ดงันั้นแนวคิดเก่ียวกบัเร่ืองการกระจายอ านาจจึงเป็นประเด็น
ส าคญัเก่ียวกบัการปกครองทอ้งถ่ินของไทยประเดน็หน่ึง     
   การกระจายอ านาจเป็นสาระส าคญัอนัเป็นท่ีมาของการ
จัดตั้ งองค์กรปกครองท้องถ่ินรูปแบบต่าง ๆ การก าหนดอ านาจหน้าท่ี
ตลอดจนการก าหนดวิธีการทางการบริหารเพื่อจดัท าบริการสาธารณะให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น ค  าถามส าคญัก็คือ 
อ านาจอะไรบ้างท่ีเป็นสาระส าคัญของการบริหารองค์กรปกครอง ส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีรัฐพึงตอ้งกระจายให้ เพื่อให้การด าเนินการขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบต่าง ๆ สามารถน าไปสู่การปฏิบติัให้บรรลุเจตนารมณ์
ของประชาชนในทอ้งถ่ินได ้
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพ.ศ.2550 ก าหนด
แนวทางเก่ียวกบัการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
มาตรา 283 วรรค3 ดงัน้ี 
 “ใหมี้กฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจเพื่อ
 ก าหนดและแบ่งอ านาจหน้าท่ีและจัดสรรรายได้ระหว่าง
 ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคกบัองคก์รปกครอง
 ส่วนทอ้งถ่ินและระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนั
 เองโดยค านึงถึงการ ก ร ะ จ า ย อ า น า จ เ พิ่ ม ข้ึ น ต า ม ร ะ ดับ
 ความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละรูปแบบ  
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 รวมทั้งก าหนดระบบตรวจสอบ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล โ ด ย มี
 คณะกรรมการประกอบด้ว ยผู ้แทนหน่วยราชก าร ท่ี
 เก่ียวขอ้ง  ผู ้ แ ท น อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถ่ิ น แ ล ะ
 ผูท้รงคุณวฒิุโดยมีจ านวนเท่ากนัเป็น ผู้ด าเนินการให้เป็นไป
 ตามกฎหมาย” 

     
 แนวคิดทัว่ไปเก่ียวกบัสาระส าคญัหรือขอบเขตของการกระจาย
อ านาจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินไดแ้ก่ประเดน็เก่ียวกบั การบริหารงานบุคคล  การบริหารการเงินและ
การคลงั และอ านาจหนา้ท่ีในการจดัท าบริการสาธารณะหรือท่ีเรียกว่า  “คน 
เงิน งาน” ซ่ึงอาจอธิบายในรายละเอียดดงัน้ี 
   คน หมายถึง  การบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน   
   จากหลกัการท่ีว่า การปกครองทอ้งถ่ินเป็นการปกครอง
ตนเองของคนในทอ้งถ่ิน  ดงันั้นควรตอ้งมีทรัพยากรทางการบริหารท่ีจ  าเป็น
ของตนเอง  คนเป็นทรัพยากรทางการบริหารท่ีความส าคญั  จึงควรใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอิสระในการบริหารจดัการเก่ียวกบัผูป้ฏิบติังานของ
ตนเอง หรือท่ีเ รียกว่า  พนักงานส่วนท้องถ่ินซ่ึงมีสถานภาพคล้ายกับ
ขา้ราชการพลเรือนทัว่ไป 
   กระบวนการบริหารงานบุคคลท่ีส าคญัไดแ้ก่ การสรรหา 
การบรรจุแต่งตั้ ง การพฒันาศกัยภาพ การพิจารณาความดีความชอบ การ
ด าเนินการทางวนิยั การแต่งตั้ง การโอน สิทธิประโยชนแ์ละความกา้วหนา้ใน
อาชีพ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อให้ได้บุคลากรท่ีตรงกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน
อยา่งแทจ้ริง 
    เพื่อให้หลักการแนวคิดน้ีปรากฏผลในทางปฏิบัติ  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 จึงได้วางหลกัการเก่ียวกบั 
“คน” หรือการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินทั้งหลายให้มี
ความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลในเร่ืองท่ีส าคญั ๆ เช่น การบรรจุ 
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แต่งตั้ง การพน้จากต าแหน่ง การโอน การโยกยา้ย การเล่ือนต าแหน่ง การ
เล่ือนเงินเดือน  การลงโทษ ใหก้  าหนดหลกัเกณฑเ์ป็นกฎหมาย โดยมีจุดเนน้
ท่ี  ความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น ซ่ึงเป็นหลกัการท่ี
แตกต่างไปจากเดิม ท่ีกระบวนการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินถูกก าหนดและควบคุมโดยราชการส่วนกลาง คือกระทรวงมหาดไทย  
แต่อยา่งไรกต็ามมิไดห้มายความวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะด าเนินการ
ใดๆไดโ้ดยพลการเพราะอาจน าไปสู่ความไม่เป็นธรรมหรือไม่เป็นไปตาม
หลกั คุณธรรม  (merit system)  ซ่ึงเป็นหลกัการส าคญัในการบริหารงาน
บุคคลของบุคลากรภาครัฐทั้งระบบ  จึงก าหนดใหมี้คณะกรรมการคณะหน่ึง
ซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนของส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ผูแ้ทนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินและผูท้รงคุณวุฒิ  ข้ึนเพื่อให้ก  าหนดหลกัเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์
รวมถึงวธีิปฏิบติัตลอดจนการวินิจฉยัตีความปัญหาต่างๆ ดา้นการบริหารงาน
บุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีอาจเกิดข้ึนเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ
และความยติุธรรมแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
   กฎหมายหลักท่ีเ ก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกรูปแบบคือ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
   เงิน  หมายถึง  การกระจายอ านาจดา้นการเงินและการ
คลงัใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นเร่ืองของการก าหนดหลกัเกณฑ์
และวิธีการด าเนินการเก่ียวกับการเงินและการคลัง ท่ีมาของรายได้ การ
ก าหนดสัดส่วนของภาษีและอากรประเภทต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  เงินกู ้ เงินบริจาคท่ีมีผูอุ้ทิศให้  ตลอดจนรายจ่ายประเภทต่าง ๆ เป็น
ตน้ 
   เ ร่ืองการเงินและการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินน้ีถือเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งเน่ืองจากจะเป็นตวัท่ีก าหนด
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี บทบาทตลอดจนภารกิจขององคก์รปกครองส่วน 
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ท้องถ่ินทั้ งหมด  ซ่ึงโดยหลักการทางการบริหารแล้วเงินเป็นทรัพยากร
ทางการบริหารท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดอยา่งหน่ึง 
   ประเด็นท่ีส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองการกระจายอ านาจด้าน
การเงินและการคลงัให้กบัองค์กรปกครองทอ้งถ่ินคือประเด็นท่ีว่า ควรจะ
ก าหนดแหล่งท่ีมาของรายได้ขององค์กรปกครองท้องถ่ินอย่างไร จึงจะ
สามารถด าเนินการตามภารกิจได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงจะ
ก าหนดสัดส่วนของภาษีและอากรอยา่งไรระหว่างองคก์รปกครองทอ้งถ่ินกบั
รัฐบาล หรือระหว่างองค์กรปกครองท้องถ่ินกับองค์กรปกครองท้องถ่ิน
ดว้ยกนัเอง จะบริหารงานด้านการเงินและการคลงัอย่างไรจึงจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด รวมถึงจะควบคุมการบริหารหรือการใช้จ่าย
งบประมาณ/การคลังอย่างไร จึงจะโปร่งใส ชัดเจน มีประสิทธิภาพและ
ก่อใหเ้กิดประโยชนก์บัประชาชนในทอ้งถ่ินสูงสุด เป็นตน้ 
   การศึกษาท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการเงินการคลงั
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนับว่าเป็นเร่ืองท่ียุ่งยากสลบัซับซ้อนเร่ือง
หน่ึง เน่ืองจากจะต้องเก่ียวข้องกับองค์ความรู้หลายด้านเช่น กฎหมาย 
เศรษฐศาสตร์ และบญัชี ตลอดจนรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึง
อาจตอ้งใช้ประสบการณ์การท างานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งมาพอสมควรจึงจะ
สามารถเขา้ใจไดก้ระจ่าง 
   กฎหมายส าคัญท่ีได้ก  าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์
เ ก่ี ย วกับก า ร เ งิน  ก า รคลัง ขององค์ก รปกครอง ส่ วนท้อ ง ถ่ิน  คื อ 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซ่ึงก าหนดเร่ืองการจดัสรรสัดส่วนภาษีและ
อากรไวใ้นหมวด 3   นอกจากนั้นยงัก าหนดไวใ้นกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอีกเป็นจ านวนมาก เช่น กฎหมาย
ประมวลรัษฎากร กฎหมายสรรพสามิต  กฎหมายว่าด้วยภาษีธุรกิจเฉพาะ  
เป็นตน้ 
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   งาน   หมายถึงอ านาจหน้า ท่ี ในการจัดท าบริการ
สาธารณะหรือภารกิจท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไป
ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายส่วนท่ีว่าดว้ยอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินแต่ละรูปแบบ  โดยทัว่ไปแลว้ งานหรืออ านาจหนา้ท่ีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายมกัจะก าหนดไวอ้ยา่งกวา้งขวาง
เพื่อให้ครอบคลุมทุกภารกิจท่ีจ  าเป็นต่อการให้บริการประชาชนในทอ้งถ่ิน
นั้น ๆ  อย่างไรก็ตามองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละรูปแบบ กฎหมาย
ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีเอาไวไ้ม่เท่ากนัข้ึนอยูก่บัขนาดขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินนั้น ๆ องค์กรปกครองทอ้งถ่ินขนาดเล็กเช่น องค์กรปกครองส่วน
ต าบล ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตทอ้งถ่ิน
ชนบท ซ่ึงมีประชากร ความหนาแน่นและความเจริญทางเศรษฐกิจไม่สูง   
ปัญหาไม่สลับซับซ้อนก็ให้มีอ  านาจหน้าท่ีน้อยกว่า เทศบาลต าบลหรือ
เทศบาลเมือง ซ่ึงเป็นชุมชนขนาดใหญ่กว่า  ในขณะเดียวกนัเทศบาลนคร ซ่ึง
เป็นองคก์รปกครองทอ้งส่วนถ่ินส าหรับเมืองขนาดใหญ่มาก  ความตอ้งการ
และปัญหาของประชาชนก็ย่อมมีมากข้ึนตามไปดว้ย  ก็ก  าหนดให้มีอ  านาจ
หนา้ท่ีครอบคลุมกวา้งขวางมากกว่าเทศบาลเมือง เทศบาลต าบลหรือองคก์ร
บริหารส่วนต าบล  เป็นตน้  อีกประการหน่ึงงานหรืออ านาจหนา้ท่ียอ่มตอ้ง
สัมพนัธ์กับจ านวนรายได้ท่ีมีอยู่ หากเป็นหน่วยการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ขนาดเลก็ มีรายไดน้อ้ยการท่ีกฎหมายจะก าหนดใหท้ าภารกิจมากและยุง่ยาก
ซบัซอ้นยอ่มเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้และไม่สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง 
   ข้อพิจารณาอีกประเด็นหน่ึงคือ  อ  านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่ควรมีความซ ้ าซ้อนกนักบัการปฏิบติัหน้าท่ี
ของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ดว้ยกนัเองเน่ืองจากอาจเกิดความสับสนในการปฏิบติัภารกิจทั้งในฐานะผู ้
ก  าหนดแผนงาน  ผูป้ฏิบติั หรือประชาชนว่า หน่วยงานใดคือผูรั้บผิดชอบท่ี
แท้จริง รวมทั้ งอาจท าให้เสียงบประมาณของชาติโดยไม่จ าเป็น ดังนั้ น
กฎหมายควรก าหนดขอบเขตของงาน หรืออ านาจหนา้ท่ีของหน่วยงาน 
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รับผิดชอบในการจดัท าภารกิจให้ชดัเจนว่า หน่วยงานใดมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ
ภารกิจใด อยา่งไร ในขอบเขตเพียงใด 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ได้วาง
แนวทางในเร่ืองการแบ่งงาน หรืออ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินแต่ละรูปแบบ   ตลอดจนหน่วยงานส่วนภูมิภาคเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจน ซ่ึงก าหนดว่า ให้มีการ ก าหนดอ านาจและหน้าท่ีในการจดัระบบ
บริการสาธารณะระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัเองไวใ้นมาตรา 
283 วรรค 3 
   นอกจากนั้นยงัก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ี
ขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินเอาไวใ้นพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   พ.ศ. 2542 ซ่ึงไดว้าง
หลกัการท่ีส าคญั เก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดย
เน้นการกระจายอ านาจแก่ท้องถ่ินเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง หากภารกิจใดท่ี
ปฏิบัติงานซ ้ าซ้อนกันอยู่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
ภารกิจนั้นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถปฏิบติัได ้ กใ็หด้ าเนินการถ่าย
โอนภารกิจนั้นใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  
  3. แนวคิดเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมขององคก์รปกครอง
ทอ้งถ่ินนับว่าเป็นหัวใจส าคัญ หรือเป็นหลักการอันเป็นสาระส าคัญของ
ระบบการปกครองทอ้งถ่ิน และอาจเป็นเหตุผลส าคญัท่ีอธิบายว่า เหตุใดจึง
ตอ้งมีระบบการปกครองทอ้งถ่ินคู่ขนานไปกบัระบบการปกครองส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ซ่ึงเป็นเหตุผลส าคญัท่ีรัฐจะตอ้งมีการ กระจายอ านาจใหแ้ก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550  
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ก าหนดแนวทางเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในมาตรา 287 ดงัน้ี 
 “ประชาชนในทอ้งถ่ินมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้ง
จดัใหมี้วธีิการมีส่วนร่วมดงักล่าวไดด้ว้ย 

 ในกรณีท่ีการกระท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมี
ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถ่ินใน
สาระส าคัญองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินต้องแจ้งข้อมูล
รายละเอียดให้ประชาชนทราบก่อนกระท าการเป็นเวลา
พอสมควรและในกรณีท่ีเห็นสมควรหรือได้รับการร้องขอจาก
ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งจดั
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อนการกระท านั้น หรืออาจจดัให้
ประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อตัดสินใจก็ได้ ทั้ งน้ีตามท่ี
กฎหมายบญัญติั 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องรายงานการด าเนินงานต่อ
ประชาชนในเร่ืองการจดัท างบประมาณ การใช้จ่ายและผลการ
ด าเนินงานในรอบปีเพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และก ากบัการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 ในการจดัท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตาม
วรรคสามให้น าบทบญัญติัมาตรา 168 วรรค 6มาใช้บงัคบัโดย
อนุโลม” 

   

 การมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถ่ินหรือ
ระดบัชาติกต็าม อาจแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ การมีส่วนร่วมโดยตรง และการ
มีส่วนร่วมโดยผ่านตัวแทน  การมีส่วนร่วมโดยตรงก็คือการท่ีประชาชน
สามารถเข้าร่วมคิด ตัดสินใจหรือกระท าการใด ๆในทางการเมืองหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนรวมตามสิทธิท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย  ส่วนการมี
ส่วนร่วมโดยผ่านตวัแทนหรืออาจเรียกกนัโดยทัว่ไปว่า การมีส่วนร่วมโดย
ทางออ้มคือการใชสิ้ทธิใด ๆโดยผ่านผูแ้ทนซ่ึงไดรั้บมอบหมายในลกัษณะ
ฉนัทานุมติั ดว้ยวธีิการต่าง ๆ กนัเช่นลงมติ หรือเลือกตั้ง เพื่อใหเ้ป็นตวัแทน 
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ไปกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงในนามของประชาชน ทั้ งน้ีเน่ืองจากไม่
สะดวกท่ีจะใหป้ระชาชนจ านวนมากมาประชุมหรือตดัสินใจร่วมกนัและอาจ
เป็นไปไม่ไดใ้นโลกของความจริง อย่างไรก็ตามขอ้เสียของการมีส่วนร่วม
โดยผา่นตวัแทนในทางการเมืองซ่ึงกระบวนการตดัสินใจเกือบทุกเร่ืองมกัมีผู ้
ไดป้ระโยชน์และเสียประโยชน์อยู่เสมอดงันั้นทุกฝ่ายจึงพยายามใชก้ลยุทธ์
ต่าง ๆเพื่อใหผ้ลของการตดัสินใจเชิงนโยบายนั้นเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ฝ่าย
ตนโดยไม่ค านึงถึงความถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

  ไคลน ์(Klein, 2544 อา้งในวนัชยั วฒันศพัท,์2544 ,หนา้ค าน า) 

สนับสนุนแนวคิดน้ีโดยแสดงความเห็นว่าประชาธิปไตย (การมีส่วนร่วม) 
แบบตวัแทน ซ่ึงกระท าผ่านระบบการเลือกตั้งเป็นส่วนใหญ่นั้น บ่อยคร้ัง
ทีเดียวมกัจะมีการโกง  เพราะฉะนั้นประชาชนจึงไม่สามารถตดัสินให้เขา
สอบตกจากการเลือกตั้ง ในบรรดาคนท่ีเขาไม่ตอ้งการเลือกเขา้มาใหม่ 
  ในประเดน็ท่ี ไคลน ์ ยกข้ึนมาน้ี ช้ีใหเ้ห็นวา่การเลือกตั้งซ่ึงเป็น
กรรมวิธีให้ไดม้าซ่ึงความเป็นตวัแทนนั้น ในบางกรณีไม่สามารถกระท าให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ท่ีแท้จริงของประชาชนส่วนใหญ่ได้ เน่ืองจาก
กระบวนการเลือกตั้งมีการโกงกนัไดใ้นหลายรูปแบบ ดงันั้นตวัแทนท่ีไดจ้าก
การเลือกตั้งท่ีไม่บริสุทธ์ิ  ยุติธรรม จึงไม่ใช่ตวัแทนท่ีแทจ้ริง นอกจากนั้นได้
ตั้งขอ้สังเกตต่อไปอีกว่า หลงัจากท่ีไดรั้บการเลือกตั้งไปแลว้ผูแ้ทนมีโอกาส
ถูกโน้มน้าวโดยภาคธุรกิจและกลุ่มผลประโยชน์ซ่ึงพยายามท่ีจะให้มีการ
ตดัสินใจเพื่อผลประโยชน์ของเขา  หลายคร้ังทีเดียวผลประโยชน์ดังกล่าว
ขดัแยง้กบัความตอ้งการของชุมชนในทอ้งถ่ินหรือประชาชนส่วนใหญ่  
  การมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองนั้นอยู่ในความ
สนใจของนักรัฐศาสตร์  นักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มาเป็นเวลานาน
แลว้  ในยุคแรกๆ นกัรัฐศาสตร์เช่น ลูเซียน  ดบัเบ้ิลย.ู พาย และซิดนีย ์เวอร์
บา (Pye, & Verba , 1965) ไดศึ้กษาเร่ืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดย
ศึกษาจากวัฒนธรรมทางการเมือง  (political culture)  และอธิบายว่า
วฒันธรรมทางการเมืองของแต่ละสังคมแต่ละประเทศเป็นองค์ประกอบ
ส าคญัท่ีมีผลต่อรูปแบบ   พฤติกรรมของการมีส่วนร่วมทางการ 
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เมืองของประชาชนในสังคมหรือประเทศนั้นรวมถึงพยายามสร้างตวัแบบ 
(model) เพื่ออธิบายว่าระบบวฒันธรรมทางการเมืองและการหล่อหลอมทาง
การเมือง (political socialization)  อย่างไรจึงจะเป็นรูปแบบอนัพึงประสงค์
ในการท่ีจะพฒันาระบบการปกครองท่ีเป็นประชาธิปไตย ในระยะต่อมา
แนวคิดเร่ืองการมีส่วนร่วมไดถู้กพฒันาและขยายขอบเขตใหก้วา้งขวางข้ึนได้
มีการศึกษา เร่ือง ประชาสังคม (civil society) และขบวนการประชาสังคม  
(civil society movement)  ซ่ึงมีจุดสนใจอยูท่ี่ การสร้างความเขม้แขง็และการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมืองของภาคประชาชน
หรือ ส่วนรวมที่มิใช่รัฐ   จากการส ารวจพรมแดนความรู้เก่ียวกบั ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่และปัจจัยเชิงทฤษฎี  ของไชยรัตน์  เจริญ
สินโอฬาร (2542) ซ่ึงเป็นการส ารวจงานทางวิชาการในเชิงทฤษฎีดา้นการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนของต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ  มีประเด็นท่ีน่า
พิจารณาในทางวิชาการ เช่น สิทธิในการไม่เช่ือฟังรัฐ (civil disobedience) 
และการสร้างวาทกรรม (discourse)  รูปแบบต่าง ๆ   
  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อเร่ืองนโยบายเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง หรืออีกนยัหน่ึงประเด็นเร่ืองนโยบายสาธารณะมีความเก่ียว
โยงสัมพนัธ์อยู่กบัเร่ืองขอ้มูลข่าวสาร (information) ทุกชนิดท่ีเก่ียวขอ้งใน
เร่ืองนั้น  การตดัสินใจท่ีดีหรือการมีส่วนร่วมอยา่งมีคุณภาพของประชาชนคง
เกิดข้ึนไม่ไดห้ากไม่มีระบบขอ้มูลข่าวสารสาธารณะท่ีดีและครอบคลุมใน
ประเดน็ท่ีตอ้งการตดัสินใจ   
 เจมส์  แอล. เครตนั (James L.Creighton, อา้งถึงในวนัชยั วฒัน
ศพัท ์,2544, หนา้ 3) ไดเ้สนอแนวคิดเร่ืองการตดัสินใจท่ี “มีคุณค่า” โดยเสนอ
แนวคิดซ่ึงสรุปเป็นแผนภูมิไดด้งัน้ี 
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แผนภูมิท่ี 2 แนวคิดเร่ืองการตดัสินใจท่ี “มีคุณค่า” ของ James L.Creighton 
 
 เครตนั อธิบายเพิ่มเติมว่าการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน มี
ประโยชนต่์อกระบวนการด าเนินนโยบายสาธารณะในประเดน็ต่าง ๆ ดงัน้ี  
 1)  เพิ่มคุณภาพของการตดัสินใจ 
 2)  ลดค่าใชจ่้ายและการสูญเสียเวลา 
 3)  เป็นการสร้างฉนัทามติ  
 4)  เพิ่มความง่ายต่อการน าไปปฏิบติั 
 5)  หลีกเล่ียงการเผชิญหนา้ใน “กรณีร้ายแรงท่ีสุด” (เช่น การใช้
ความรุนแรง) 
 6)  การด ารงไวซ่ึ้งความน่าเช่ือถือและความชอบธรรม 
 7)  การคาดคะเนความห่วงกงัวลของประชาชนและค่านิยมของ
สาธารณชน (การรับรู้ถึงความเขา้ใจและความรู้สึกของประชาชนต่อเร่ืองท่ี
เป็นประเดน็สาธารณะ) 
 8)  การพัฒนาความเช่ียวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของ
สาธารณชน 
 แนวคิดท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนลกัษณะ
หน่ึง คือแนวคิดซ่ึงเสนอโดยบวรศกัด์ิ อุวรรณโณ (2542, หนา้ 61)  
 
 

การใหข้อ้มูล
สาธารณะ 

การมีส่วนร่วม
อยา่งเป็นทางการ 

การสร้าง 
ฉนัทามติ 

การปรึกษาหารือ 

  ไดรั้บค าบอกเล่า 
  เก่ียวกบัการตดัสินใจ 

    ไดรั้บรู้ก่อนการ 

        ตดัสินใจ 

  มีบทบาทตอ่   
  การตดัสินใจ 

 เห็นชอบดว้ย 

 ในการตดัสินใจ 
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ซ่ึงพูดถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใตห้ลกัการแห่งรัฐธรรมนูญว่า
ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมไดใ้น 5 ลกัษณะ 
 1)  มีส่วนร่วมในการรับรู้ (ความเป็นไปของการบริหารราชการ
แผน่ดินทั้งฝ่ายนิติบญัญติั บริการ และตุลาการมากข้ึน)  

 2)  มีส่วนร่วมในการคิด (ร่วมกบัองค์กรทั้งหลายท่ีรัฐธรรมนูญ
ตั้งข้ึน) 
 3)  มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
 4)  มีส่วนร่วมในการกระท าการบางอยา่ง (ร่วมกบัรัฐหรือองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) 
 5)  มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  (องคก์รท่ีใชอ้  านาจรัฐ  ไม่ว่าจะ
เป็นฝ่ายทางการเมืองหรือขา้ราชการประจ า) 
 
สรุป   
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซ่ึงถือเป็น
กฎหมายสูงสุดของประเทศไดก้  าหนดหลกัการและแนวทางของการปกครอง
ทอ้งถ่ินไทยในประเดน็ส าคญั 3 ประการ คือ สิทธิชุมชน ความเป็นอิสระของ
และการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 หลกัการและแนวทางดงักล่าวเป็นผลสืบเน่ืองจากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 ซ่ึงนับว่าเป็นการเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญั
ของการปกครองทอ้งถ่ินในประเทศไทย นอกจากนั้นยงัมีกฎหมายอ่ืนเช่น 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542    พระราชบญัญติัว่าดว้ยการเขา้ช่ือเสนอ
ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และพระราชบญัญติัว่าดว้ยการลงคะแนนเสียง
เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงเป็น
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 เป็นตน้  
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แมว้่าจะไดมี้การยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 และ
ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 ในขณะน้ีกต็ามแต่
หลกัการและสาระส าคญัในส่วนของการปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็ไม่ไดมี้การ
เปล่ียนแปลงไปแต่อยา่งใด 
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ค าถามท้ายบท 

 

จงตอบค าถามต่อไปนีพ้อสังเขป 
1.  แนวคิดเร่ือง สิทธิชุมชนในทางสังคมวทิยามีสาระส าคญั อยา่งไร 
2.  “สิทธิเชิงเด่ียว” และ “สิทธิเชิงซอ้น” มีความหมายอยา่งไร 
3 .จงอธิบายถึงแนวคิดเก่ียวกบั “ความเป็นอิสระขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการชุมชนทอ้งถ่ินของตนเอง” 
4.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ระบุสาระส าคญัเก่ียวกบั
ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไวอ้ย่างไร อธิบายพร้อม
ยกตวัอยา่งมาตราประกอบ 
5.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ระบุสาระส าคญัเก่ียวกบั 
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการกระจายอ านาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อยา่งไร
จงอธิบายพร้อมยกตวัอยา่งมาตราหรือสาระส าคญัประกอบ 
6. จงอธิบายถึงความหมายและความส าคญัของ “การมีส่วนร่วม  
(participation) ในทางรัฐศาสตร์”  
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บทที ่ 4 
การกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกจิให้แก่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 การกระจายอ านาจเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัต่อการปกครองทอ้งถ่ินและ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยา่งมาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540
ได้ก  าหนดให้มีกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจในฐานะ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ โดยก าหนดขั้นตอนส าคญัเก่ียวกบัการกระจายอ านาจ
และการถ่ายโอนภารกิจให้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นตวัผลกัดนัให้มี
การปฏิรูประบบการบริหารจัดการด้านการปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีชัดเจน และ
ก าหนดให้ด าเนินการจดัการท ากฎหมายดงักล่าวให้แลว้เสร็จภายในเวลา 2 ปี    ผล
ของกฎมายรัฐธรรมนูญน ามาซ่ึงการออกกฎหมายส าคญัเก่ียวกบัการกระจายอ านาจ 
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือพระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซ่ึงก าหนดหลกัเกณฑ์
และวิธีการเก่ียวกบัการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยละเอียด
กฎหมายฉบับน้ีนับว่ามีความส าคัญต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอยา่งยิง่ 
  ในเวลาต่อมาแมว้่าจะไดมี้การยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. 2540 แต่ไม่ได้ยกเลิกพระราชบัญญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 แต่อยา่งใด 
 
สาระส าคญัของพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
 เหตุผลในการออกกฎหมายปรากฏอยู่ในหมายเหตุทา้ยพระราชบญัญติั 
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
2542   ดงัน้ี 
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 “โดยท่ีมาตรา 284 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ไดบ้ญัญติัให้มี
 กฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ เพื่อพัฒนาการ
 กระจายอ านาจใหแ้ก่ทอ้งถ่ินเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองโดยมีสาระส าคญัเก่ียวกบั
 การก าหนดอ านาจหน้าท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะและการ
 จดัสรรสัดส่วนภาษี และอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และให้มี
 คณะกรรมการประกอบดว้ยผูแ้ทนของหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ผูแ้ทนของ
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และผูท้รงคุณวฒิุมีจ านวนฝ่ายละเท่ากนัเพื่อท า
 หนา้ท่ีดงักล่าว จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี” 

  

 เหตุผลในการออกพระราชบญัญติัฉบบัน้ีคือเพื่อให้เป็นไปตามท่ีบญัญติั
ไวใ้นรัฐธรรมนูญมาตรา 284 ซ่ึงก าหนดให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อ
ด าเนินการในรายละเอียดใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ ซ่ึงตอ้งการให้
พัฒนาระบบการปกครองท้อง ถ่ินของไทยให้ เข้มแข็ง  เ ช่นเดียวกับนานา
อารยประเทศ  รวมถึงตอ้งการใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถเป็นท่ีพึ่งและ
สนองความต้องการของประชาชนในเขตการปกครองของตนได้อย่างแท้จริง
กฎหมายฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 4 หมวดและบทเฉพาะกาลคือ 

  หมวดท่ี 1 ว่าด้วยคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร        
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  หมวดท่ี 2 วา่ดว้ยเร่ืองการก าหนดอ านาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบ 

การบริการสาธารณะ 
  หมวด 3 การจดัสรรสัดส่วนภาษีและอากร 
  หมวด 4 แผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     
  
1. คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น   
 คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ประกอบด้วย ฝ่ายการเมืองและขา้ราชการประจ า จ  านวน 12 คน  ผูแ้ทนองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวน12 คนและผูแ้ทนจากผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 12 คน ซ่ึงมี
ลกัษณะท่ีเรียกวา่ไตรภาคี ดงัน้ี    
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  1.1 ฝ่ายการเมอืงและข้าราชการประจ า 
         จ  านวน 12 คน ประกอบดว้ย 
   1)    นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรี          

    มอบหมาย 
   2)   รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
           3)  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
   4)   ปลดักระทรวงมหาดไทย 
   5)   ปลดักระทรวงการคลงั 
   6)  ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
   7)   ปลดักระทรวงสาธารณสุข 
   8)   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   9)   เลขาธิการ ก.พ. 
   10) เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม  

      แห่งชาติ 
   11)   ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ 

   12)   อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 1.2 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    จ  านวน 12 คน ประกอบดว้ย 
             1)  ผูแ้ทนผูบ้ริหาร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 2คน 

             2)  ผูแ้ทนผูบ้ริหาร เทศบาล 3 คน 

             3)  ผูแ้ทนผูบ้ริหาร องคก์ารบริหารส่วนต าบล 5 คน 

             4)  ผูแ้ทนผูบ้ริหารกรุงเทพมหานคร ผูแ้ทนผูบ้ริหารเมืองพทัยา
และผูแ้ทนผูบ้ริหารจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 2 คน 

   ผูแ้ทนจาก องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละประเภทมาจาก
การคดัเลือกกนัเอง ตามวธีิการท่ีนายกรัฐมนตรีก าหนด 
 1.3 ผู้แทนจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ  านวน 12 คนสรรหาจากผูมี้ความเช่ียวชาญ
ในดา้นการบริหารราชการแผน่ดิน ดา้นการพฒันาทอ้งถ่ินดา้นเศรษฐศาสตร์ 
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 ดา้นการปกครองส่วนทอ้งถ่ินในสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ และดา้น
กฎหมาย ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหาผูท้รงคุณวฒิุตามท่ีนายกรัฐมนตรีก าหนด  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี  3  โครงสร้างคณะกรรมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 
  ส่วนทอ้งถ่ิน 

  

คณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (36 คน) 

ฝ่ายการเมืองและขา้ราชการ
ประจ า (12 ) 

ผูแ้ทนองคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน (12 คน) 

ผูแ้ทนจากผูท้รงคุณวฒิุ 

(12 คน) 

- นรม.(หรือรองฯ) 
- รมว.มท 

-รมว.กค. 
-ปลดักระทรวงมหาดไทย 
-ปลดักระทรวงการคลงั 
-ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
-ปลดักระทรวงสาธารณสุข   
- ผอ.ส านกังบประมาณ 

-เลขาธิการกฤษฎีกา 
-เลขาธิการ ศสช 

.-เลขาธิการ ก.พ. 
-อ ธิบ ดี ก รม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ปกครองทอ้งถ่ิน 
 

 

 

- อธิบดีกรมส่งเสริมการ 
 

 

 

ปกครอง 
 

 

 

- ผูแ้ทน อบจ. 2 คน 

- ผูแ้ทนเทศบาล 3 คน 

- ผูแ้ทน อบต. 5 คน 

- ผูแ้ทน กทม และเมืองพทัยา 
หรือทอ้งถ่ินอ่ืน 2 คน 

 
 

- ดา้นการบริหารราชการ      
แผน่ดิน 
- ดา้นการพฒันาทอ้งถ่ิน 

-  ดา้นการปกครองทอ้งถ่ิน 

- ดา้นเศรษฐศาสตร์ 
- ดา้นรัฐศาสตร์ 
- ดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ 
- ดา้นกฎหมาย 
 
 

ส านกังานคณะกรรมการการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 



 107 

 
ในการปฏิบติังานของคณะกรรมการดงักล่าวจ าเป็นตอ้งมีหน่วยงานรับผิดชอบใน
ฐานะผูป้ฏิบติัใหมี้ส านกังานคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานระดบักองสังกดัอยูใ่นส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี
ท าหน้า ท่ี รับผิดชอบงานด้านธุรการ งานรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ  ตาม ท่ี
คณะกรรมการตอ้งการ ติดตามประสานงานระหว่างคณะกรรมการกบัหน่วยงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง จดัการประชุม แจง้ผลการประชุม หรืองานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการ
มอบหมาย                            
 

อ านาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่น 

   คณะกรรมการชุดน้ีอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆข้ึนเพื่อช่วย
ปฏิบัติภารกิจด้านต่าง ๆหรือเป็นหน่วยงาน ในขอบเขตของอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการได ้ซ่ึงขณะน้ี (พ.ศ.2550) ไดมี้การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจ านวน 3 
ชุดคือ คณะอนุกรรมการจัดท าและก ากับแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และแผนปฏิบติัการ คณะอนุกรรมการดา้นการเงิน การคลงั
และงบประมาณและคณะอนุกรรมการก าหนดหลกัเกณฑก์ารจดัสรรเงินอุดหนุนเพื่อ
ใช้เป็นรางวลัส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นอกจากน้ีอาจมีการแต่งตั้ ง
คณะท างานดา้นต่างๆ ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 

 คณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ถือ
ว่าเป็นองคก์รท่ีมีความส าคญัต่อการปฏิรูประบบการปกครองส่วนทอ้งถ่ินในขณะน้ี
อย่างยิ่ง วตัถุประสงคห์ลกัในการจดัตั้งคณะกรรมการชุดน้ีข้ึนมาเพื่อตอ้งการให้มี
องค์กรหลกัหรือ “เจา้ภาพ”ท่ีท าหน้าท่ีผลกัดันภารกิจเก่ียวกบัการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินและการกระจายอ านาจสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยา่งจริงจงัต่อเน่ืองซ่ึง
สามารถท าใหร้ะบบการปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขม้แขง็ข้ึนในระยะเวลาอนัรวดเร็ว   
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 อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการกระจายอ านาจให้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน อาจแบ่งออกเป็น 4  ดา้น ดงัน้ี 

 1. ดา้นการจดัท าแผนการกระจายอ านาจให ้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 2. ดา้นการก าหนด และจดัระเบียบ ไดแ้ก่การก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละรูปแบบ ก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการ      
ถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรการดา้นการเงิน การคลงั การงบประมาณ และ
การรักษาวนิยัทางการคลงัตลอดจนก าหนดสัดส่วนและการจดัสรรส่วนแบ่งภาษีและ
อากรประเภทต่าง ๆ ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละรูปแบบ 

 3. ดา้นระเบียบกฎหมายไดแ้ก่การเสนอแนะใหมี้การตราพระราชบญัญติั 
พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ รวมถึง
ค าสั่งท่ีจ  าเป็นเก่ียวกบัการปกครองทอ้งถ่ินและการกระจายอ านาจใหอ้งคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
 4. ดา้นการถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรไดแ้ก่การท าหนา้ท่ีประสานการ
ถ่ า ยโอนข้า ร าชการ  ข้า ร าชการ ส่ วนท้อ ง ถ่ินและพนักง าน รัฐวิส าห กิ จ              
ระหวา่งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตลอดจนพนกังานส่วนทอ้งถ่ินใหเ้หมาะสมกบั
ภารกิจและงบประมาณ 

  
การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น     
 มีวตัถุประสงค์เพื่อการก าหนดอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินแต่ละรูปแบบใหมี้ความชดัเจนและลดปัญหาความซ ้ าซอ้นของการท าภารกิจ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด้วยกนัเองรวมไปถึงให้เกิดความชัดเจนว่า
ภารกิจอะไรท่ีทอ้งถ่ินด าเนินการได ้ ภารกิจอะไรท่ียงัคงเป็นของรัฐบาล การจดัแบ่ง
ภารกิจและอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มดงัน้ี 
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  กลุ่มที ่1   เทศบาล เมอืงพทัยา และองค์การบริหารส่วนต าบล         
  มีอ านาจหน้าท่ีจดัท าภารกิจการให้บริการสาธารณะ 31 อย่าง ตาม   
พระราชบญัญติั ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 รายละเอียดจะไดก้ล่าวถึงในส่วนของการปกครอง
ทอ้งถ่ินรูปแบบเทศบาล เมืองพทัยา และองคก์ารบริหารส่วนต าบลในบทต่อไป 
 กลุ่มที ่2 องค์การบริหารส่วนจังหวดั     
  มีอ านาจหน้าท่ีจดัท าภารกิจการให้บริการสาธารณะ 29 อย่างตาม 
พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 17  รายละเอียดจะกล่าวถึงในเร่ืองการปกครอง
ทอ้งถ่ินรูปแบบองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 กลุ่มที ่3 กรุงเทพมหานคร   
 มีอ านาจหนา้ท่ีจดัท าบริการสาธารณะตาม พระราชบญัญติั ก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 
17 รายละเอียดจะไดก้ล่าวถึงในเร่ืองการปกครองกรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มที่ 4  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายก าหนดให้จัดตั้งขึ้น
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพเิศษไม่เต็มพืน้ทีจ่ังหวดั 

  มีอ  านาจการจดัท าบริการสาธารณะตามพระราชบญัญติั ก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  มาตรา 
17 (เช่นเดียวกบัเทศบาลเมืองพทัยา และองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
 กลุ่มที ่5 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายก าหนดใหจ้ดัตั้งข้ึน
เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษเตม็พื้นท่ีจงัหวดัใหมี้อ านาจการจดัท า
บริการสาธารณะตามพระราชบญัญติั ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แ ก่องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  พ .ศ .  2542มาตรา  17  ( เ ช่น เ ดี ยวกับ
กรุงเทพมหานคร) 
  การปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษตามขอ้ 2.4 และขอ้ 2.5 นั้น  ขณะน้ี
ยงัไม่มีการจดัตั้งเพิ่มข้ึนคงมีเพียง 2 รูปแบบคือกรุงเทพมหานครและเมืองพทัยาแต่
กฎหมายไดก้  าหนดไว ้หากในอนาคตมีพื้นท่ีทอ้งถ่ินใดมีความพร้อมกอ็าจด าเนินการ 
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จดัตั้งเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษแบบไม่เตม็หรือเตม็พื้นท่ีจงัหวดั
กไ็ด ้และหากมีการจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษดงักล่าวข้ึนกใ็หมี้
อ านาจหนา้ท่ีตามมาตรา 16 หรือมาตรา 16 และ 17 แลว้แต่กรณี กรณีท่ีกฎหมายให้
อ  านาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท าหน้าท่ีอย่างเดียวกัน เช่นการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มตามมาตรา 16(24) และมาตรา 17(12)     การส่งเสริมการท่องเท่ียวตาม
มาตรา 16(8) และมาตรา 17(14) ให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดมีอ านาจ
หนา้ท่ีในส่วนใดของเร่ืองนั้น ๆ  นอกจากนั้น กฎหมายยงัใหอ้  านาจรัฐบาลท่ีจะมอบ
อ านาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรับมอบงานท่ีเป็นงานของส่วนกลางหรือส่วน
ภูมิภาคบางอยา่งไดต้ามความจ าเป็นและความเหมาะสม รวมถึงการใหเ้อกชนเขา้มา
ด าเนินการในกิจการบางส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามหลักเกณฑ ์
วธีิการ  และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวงกไ็ด ้ 

 

การจัดสรรสัดส่วนภาษแีละอากร 
 ในการด าเนินการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน เร่ืองท่ีมีความส าคญัอยา่ง
ยิง่ท่ีจะเป็นตวัก าหนดบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเร่ืองการใหบ้ริการ
สารธารณะแก่ประชาชนได้มากหรือน้อยก็คือรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินแต่ละประเภทแต่ละแห่ง 
 ในอดีตมกัมีการกล่าวว่า การท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้รับการ
ยอมรับจากประชาชนนอ้ยกวา่หน่วยงานกลางและส่วนภูมิภาคกเ็น่ืองจากปัญหาดา้น
รายไดห้รืองบประมาณท่ีมีจ านวนนอ้ยไม่ไดส้ัดส่วนกบัภารกิจท่ีตอ้งกระท าตามท่ี
กฎหมายก าหนด  ดงันั้นจึงเกิดช่องว่างในทางปฏิบติัระหว่างหนา้ท่ีตามกฎหมายกบั
หนา้ท่ีท่ีปฏิบติัไดจ้ริงซ่ึงท าไดอ้ยา่งจ ากดั  เม่ือเป็นเช่นนั้นประชาชนในทอ้งถ่ินจึงไม่
ยอมรับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่กลับยอมรับบทบาทของ
หน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคมากกว่า ตวัอยา่งเช่น  เม่ือมีปัญหาดา้นการขาด
แคลนสาธารณูปโภคใด ๆ ในเขตเทศบาล  ประชาชนกจ็ะไปเรียกร้องใหผู้ว้่าราชการ
จงัหวดัแกไ้ขปัญหาแทนท่ีจะไปเรียกร้องกบันายกเทศมนตรี เป็นตน้ 
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 ดงันั้นเพื่อเป็นการเพิ่มบทบาทในการจดัท าภารกิจขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินใหส้มบูรณ์ข้ึนตามกฎหมายและเจตนารมณ์ของการปกครองตนเองของ
ประชาชนในทอ้งถ่ินจึงไดมี้การก าหนดการจดัสรรสัดส่วนของภาษีและอากรให้
เหมาะสมยิง่ข้ึนคือ  
 1. เทศบาล เมืองพทัยาและองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีรายไดจ้ากภาษี
อากร ค่าธรรมเนียมและเงินรายได ้20 ประเภทตามมาตรา23 แห่งพระราชบญัญติั
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.
2542 มาตรา 17 ซ่ึงรายละเอียดจะไดก้ล่าวถึงในส่วนรายไดข้องเทศบาล  รายไดข้อง
เมืองพทัยาและรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนต าบล   

2. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีรายไดจ้ากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและ
เงินรายไดต้าม พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  มาตรา 17 รายละเอียดจะอธิบายในส่วน
รายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

3. กรุงเทพมหานคร มีรายไดจ้ากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและเงินรายได้
ตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติั ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 23 และ24 รายละเอียดจะ
อธิบายในส่วนรายไดข้องกรุงเทพมหานคร  

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีกฎหมายก าหนดให้เป็นองค์กร    
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษไม่เตม็พื้นท่ีจงัหวดั  มีรายไดจ้ากภาษี อากร และ
เงินรายได ้ตามพระราชบญัญติั ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 23 เช่นเดียวกบัเทศบาลเมืองพทัยา
และองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีกฎหมายก าหนดให้เป็นองค์กร   
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษเต็มพื้นท่ีจงัหวดัมีรายไดจ้ากภาษีอากรและเงิน
รายไดอ่ื้นตามมาตรา 23 และ 24 แห่งพระราชบญัญติั ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 เช่นเดียวกับ
กรุงเทพมหานคร 
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 การก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับรายได้อย่างไรให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนด    
 

แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

 การก าหนดเร่ืองแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ถือเป็นส่วนท่ีมีความส าคัญท่ีสุดของพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  เป็นส่วนท่ีว่า
ดว้ยการปฏิรูประบบการปกครองทอ้งถ่ินอย่างแทจ้ริงเน่ืองจากไดก้  าหนดให้มีการ
กระจายอ านาจทั้งในส่วนของภารกิจ (งาน) บุคลากร (คน) และงบประมาณ (เงิน) 
ใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายใตเ้ง่ือนไขระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
 ผลของการด าเนินการตามแผนการกระจายอ านาจน้ีท าให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปัจจุบนัน้ีมีอ  านาจหนา้ท่ี บุคลากรและงบประมาณเพิ่มข้ึน
มากในขณะเดียวกันหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเร่ิมลดบทบาทและ
ความส าคญั ในการบริหารงานภาครัฐลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภูมิภาค 
ทั้ งน้ีเน่ืองจากกฎหมายก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจท่ีส าคัญ ๆให้กับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไปเป็นจ านวนมากรวมทั้งงบประมาณกถู็กตดัทอนลงเพื่อโอน
ไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงเป็นผูรั้บท าภารกิจนั้ นตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 
  แผนการกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นการ
ก าหนดกรอบแนวทางในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจเท่านั้ นไม่ได้ลง
รายละเอียดในการด าเนินการโดยก าหนดกรอบหรือหลกัเกณฑใ์นการจดัท าแบบการ
กระจ ายอ านา จ ให้แ ก่ อ งค์ก รปกครอง ส่ วนท้อ ง ถ่ินต ามมาตรา 30 แ ห่ ง   
พระราชบญัญติั ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2540   โดยแบ่งออกเป็น   4 ส่วน   ดงัน้ี 
 1. แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครอง ส่วนทอ้งถ่ิน 
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 2. การจดัสรรสัดส่วนภาษีและอากร ตามมาตรา 32 (2) 
 3. การแก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมายท่ีจ า เป็นและเหมาะสมกับการ
ด าเนินการตามแผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 4. การจดัระบบการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 พระราชบัญญัติ ก  าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  ก าหนดให้ด าเนินการถ่ายโอนภารกิจ
ใหบ้ริการสาธารณะท่ีรัฐด าเนินการอยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัใชบ้งัคบั ใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายในเวลา 4 ปี  ไดแ้ก่  
 1.  ภารกิจท่ีเป็นการด าเนินการซ ้ าซ้อนระหว่างรัฐและองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินหรือภารกิจท่ีรัฐจดัใหบ้ริการในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 2. ภารกิจท่ีรัฐจดัใหบ้ริการในเขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
กระทบถึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 3. ภารกิจท่ีเป็นการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐ 
 ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการจดัท าบริการสาธารณะของรัฐ
และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัเอง 
ในระยะแรกใหพ้ิจารณาดูความพร้อมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละรูปแบบ
แต่ละแห่งในเชิงงบประมาณ บุคลากร จ านวนประชากร ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
ตลอดจนคุณภาพของบริการท่ีประชาชนจะไดรั้บแต่ตอ้งด าเนินการถ่ายโอนภารกิจ
ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 10 ปี  ก  าหนดแนวทางและหลกัเกณฑ์ให้รัฐท าหนา้ท่ี
ประสานร่วมมือและช่วยเหลือการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้มี
ประสิทธิภาพตลอดจนก าหนดการจดัสรรภาษีและอากร   เงินอุดหนุน  และรายได้
อ่ืนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

 1 .ในระยะเวลาไม่เกิน พ.ศ. 2544ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
รายไดคิ้ดเป็นสัดส่วนต่อรายไดข้องรัฐบาลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 
 2. ในระยะเวลาไม่เกิน พ.ศ. 2549ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
รายไดคิ้ดเป็นสัดส่วนต่อรายไดข้องรัฐบาลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 35 
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 การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้รัฐจดัสรรเงินอุดหนุนในส่วนท่ี
เก่ียวกบัการจดัท าบริการสาธารณะในเขตองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามความ
จ าเป็นและแนวความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

 การด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ถา้มี
กฎหมายใดบญัญติัไวใ้นลกัษณะท่ีท าให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละรูปแบบ
ไม่สามารถด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีของตนไดห้รือเป็นการซ ้ าซอ้นกนัระหว่างรัฐ
กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด้วยกนัเองและ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ินพิจารณา
เห็นสมควรใหมี้การแกไ้ขกฎหมายนั้น   ใหเ้สนอรัฐมนตรีด าเนินการใหมี้การแกไ้ข
กฎหมายดงักล่าวต่อไปและใหด้ าเนินการเชิงรูปธรรมดงัน้ี 

 1. ใหค้ณะกรรมการการกระจายอ านาจจดัท าแผนปฏิบติัการ เพื่อก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจภายใตก้รอบหลกัเกณฑด์งัน้ี  

1.1 ก าหนดรายละเอียดของหน้าท่ีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่
ละรูปแบบจะตอ้งท า 

1.2 ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีด าเนินการในการจดัสรรสัดส่วนภาษี
และอากรใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  1.3 จดัท ารายละเอียดเก่ียวกบัการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายท่ีจ าเป็นเพื่อ
การด าเนินการตามแผนการกระจายอ านาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  1.4 จดัระบบการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
โดยก าหนดนโยบายและมาตรการกระจายบุคลากรจากราชการส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคไปสู่ส่วนทอ้งถ่ินโดยการสร้างระบบการถ่ายเทก าลงัคนสู่ทอ้งถ่ินและสร้าง
ความกา้วหนา้ตามสายอาชีพท่ีเหมาะสม 

  แผนปฏิบติัการน้ีจะตอ้งก าหนดรายละเอียด วธีิการปฏิบติัและก าหนด
หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบรวมทั้งระยะเวลาด าเนินการใหช้ดัเจน 

 2. เม่ือคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ด าเนินการตามขอ้ 1) แลว้ให้เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแลว้รายงานต่อ
รัฐสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
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 3. ให้แผนปฏิบติัการเพื่อก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจมีผลผกูพนั
หน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้งทุกหน่วยราชการ 
 4. ให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีหน้าท่ีติดตามผลการปฏิบติั และรายงานสภาพปัญหาอุปสรรคของการ
ด าเนินการใหรั้ฐมนตรีทราบทุกปีพร้อมแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
 5. ให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุง
แผนปฏิบติัภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ในดา้นของหลกัเกณฑ์การก าหนดอ านาจ
หนา้ท่ี 

 
แผนปฏบิัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยใหก้ าหนดรายละเอียดของอ านาจหนา้ท่ีท่ีองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินแต่ละรูปแบบจะต้องกระท าในแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายในระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัท่ี
คณะกรรมการเร่ิมปฏิบติัหน้าท่ี โดยจดัท ารายละเอียดเก่ียวกบัการถ่ายโอนภารกิจ
ของหน่วยงานของรัฐให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 
ดา้น ตามมาตรา 32    แห่งพระราชบญัญติัก าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542   ซ่ึงได้แก่ภารกิจท่ีจะถ่ายโอนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและการจดัระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงอาจพิจารณารายละเอียดของแต่ละส่วนโดยสังเขปดงัน้ี 

 1. ภารกจิทีรั่ฐต้องถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 
32(1) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
  1.1 ภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการผลิตบริการ
สาธารณะเอง  
  1.2 ภารกิจท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการร่วมกบัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 
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  1.3 ภารกิจท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ้ือบริการจากภาคเอกชน 
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 
  ภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการร่วมกบัรัฐหมายถึง
ภารกิจท่ีรัฐยงัคงด าเนินการอยูแ่ต่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถด าเนินการได ้
  ภารกิจท่ีรัฐจะถ่ายโอนขา้งตน้น้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจ เลอืก
ท า หรือ ต้องท า ภารกิจท่ีอาจเลือกท านั้นหมายถึง ภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอาจเลือกท่ีจะท าหรือไม่ท าก็ไดข้ึ้นอยู่กบัความจ าเป็นและความพร้อมของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละประเภทหรือแต่ละแห่งซ่ึงคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเห็นว่าไม่ควรบงัคบัแต่ควรให้
อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งท่ีจะพิจารณาความเหมาะสมเอง 
ส่วนภารกิจท่ีต้องท านั้น เป็นเร่ืองของการมอบอ านาจและการใช้อ  านาจตามท่ี
กฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ก าหนดไวเ้ป็นหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินโดยเฉพาะซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีโดยกฎหมายถือว่ามิอาจปฏิเสธความรับผิดชอบ
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้กับงานท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจ าว ันหรือเป็นงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความจ าเป็นพื้นฐานของประชาชนในเขตทอ้งถ่ินอนัเป็นท่ีตั้งขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ๆ 

 2. ภารกจิทีถ่่ายโอน 
  ภารกิจต่าง ๆ ท่ีถ่ายโอนแบ่งออกเป็น  6 ดา้นรวม 245 เร่ือง เป็นงานท่ี
อยูใ่นความรับผดิชอบของกระทรวงต่าง ๆ 11 กระทรวง  (50 กรม) ดงัน้ี 

  2.1 ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  
   มีภารกิจท่ีจะถ่ายโอนจ านวน 87 เร่ืองมีส่วนราชการท่ีถ่ายโอน
ภารกิจ 17 กรม ใน 7 กระทรวงแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ภารกิจยอ่ย คือ 
   2.1.1 การคมนาคมและการขนส่ง   
            คือการขนส่งทางบก และทางน ้า 
   2.1.2 สาธารณูปโภค 
    2.1.2.1 แหล่งน ้า 
    2.1.2.2 ประปาชนบท 
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   2.1.3 สาธารณูปการและการจดัใหมี้และควบคุมตลาด 
   2.1.4 การผงัเมือง 
   2.1.5 การควบคุมอาคาร 

  2.2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวติ  

   มีภารกิจถ่ายโอนจ านวน 103 เร่ือง มีส่วนราชการท่ีถ่ายโอน
ภารกิจจ านวน 26 กรม ใน 7 กระทรวงแบ่งเป็นกลุ่มภารกิจต่างๆ  6  กลุ่มภารกิจ คือ 
   2.2.1 การส่งเสริมอาชีพ 

   2.2.2 งานสวสัดิการสังคมได้แก่ การสังคมสงเคราะห์พฒันา
คุณภาพชีวติ เดก็ สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 

   2.2.3 นนัทนาการ 
    2.2.3.1 การส่งเสริมกีฬา 
    2.2.3.2 การจดัใหมี้สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
   2.2.4 การศึกษา 
    2.2.4.1 การจดัการศึกษาในระบบ 

    2.2.4.2 การจดัการศึกษานอกระบบ 

   2.2.5 การสาธารณสุข การรักษาพยาบาลและการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ 
   2.2.6 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจดัการเก่ียวกบัท่ี
อยูอ่าศยั 

  2.3 ดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย     
   มีภารกิจถ่ายโอนจ านวน 17 เร่ืองมีส่วนราชการท่ีถ่ายโอน 
ภารกิจจ านวน 9 กรมใน 6 กระทรวงแบ่งเป็นกลุ่มภารกิจต่าง ๆ ดงัน้ี 

   2.3.1 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ
ของประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

   2.3.2 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
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   2.3.3 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น 

  2.4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเท่ียว  
    มีภารกิจถ่ายโอนจ านวน 19 เร่ือง มีส่วนราชการท่ีถ่ายโอนภารกิจ
จ านวน 6 กรม ใน 5 กระทรวงแบ่งเป็นกลุ่มภารกิจต่าง ๆ คือ  
   2.4.1 การวางแผน 

   2.4.2 การพฒันาเทคโนโลย ี
   2.4.3 การส่งเสริมการลงทุน 

   2.4.4 การพาณิชยกรรม 

   2.4.5 การพฒันาอุตสาหกรรม 

   2.4.6 การท่องเท่ียว 
  2.5 ดา้นการบริหารจดัการและการอนุรักษธ์รรมชาติส่ิงแวดลอ้ม 

   มีภารกิจถ่ายโอน 17 เร่ือง มีส่วนราชการท่ีถ่ายโอนภารกิจ 
จ านวน 9 กรม ใน 4 กระทรวง แบ่งเป็นกลุ่มภารกิจต่างๆ คือ 
   2.5.1 การอนุรักษธ์รรมชาติ การคุม้ครองและการบ ารุงรักษาป่า  
   2.5.2 การจดัการส่ิงแวดลอ้มและมลพิษต่าง ๆ  
   2.5.3 การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
  2.6 ดา้นศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
   มีภารกิจถ่ายโอน 2 เร่ือง มีส่วนราชการท่ีถ่ายโอนภารกิจจ านวน 
1กรม ใน1กระทรวง ในกลุ่มภารกิจการปกครอง คุม้ครอง ควบคุมดูแลโบราณสถาน 
โบราณวตัถุและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 
  ภารกิจต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ของรัฐ (หน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค) จะลดหรือยุติบทบาทในฐานะผูด้  าเนินการเปล่ียนไปให้องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูด้  าเนินการแทนโดยรัฐจะถ่ายโอนงาน งบประมาณและบุคลากร
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามความจ าเป็นและความเหมาะสมและให้
หน่วยงาน 
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ของรัฐท่ีด าเนินการถ่ายโอนภารกิจและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีรับโอนภารกิจ 
ประชาสัมพนัธ์ให้ทราบว่าภารกิจใดท่ีมีการถ่ายโอนให้กบัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินด าเนินการแลว้ 
  กรณีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดยงัไม่มีความพร้อมรับการถ่าย
โอนภารกิจหรือไม่สามารถด าเนินการตามแนวปฏิบติัการถ่ายโอนภารกิจได ้องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นจะตอ้งร้องขอหรือขอสนบัสนุนความช่วยเหลือจากองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนและให้ถือเป็นหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
ไดรั้บการร้องขอและส่วนราชการท่ีจะด าเนินการถ่ายโอนภารกิจจะตอ้งสนบัสนุน
ใหก้ารช่วยเหลืออยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ 
   กรณีเร่ืองการอนุมติัหรืออนุญาตต่าง ๆ ในบางกรณีไดมี้การก าหนด
เร่ืองการอุทธรณ์ไวก้็ให้ด าเนินการตามกฎหมายนั้น ส่วนกรณีท่ียงัไม่มีกฎหมาย
ก าหนดไวใ้หห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดใหมี้การอุทธรณ์ใหช้ดัเจน 

   เง่ือนไขเวลาและการก าหนดภารกิจในแผนปฏิบติัการ อาจยดืหยุน่ได้
ตามสมควร กรณีหน่วยงานท่ีด าเนินการถ่ายโอนและหน่วยงานท่ีรับโอนไม่สามารถ
ปฏิบติัไดห้รือในระยะเวลาท่ีก าหนด  อาจน าเสนอคณะกรรมการจดัท าและก ากบั
แผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพิจารณาทบทวนและขยาย
เวลาใหค้ณะรัฐมนตรีอนุมติัปรับแผนได ้

  

การจัดสรรสัดส่วนภาษแีละอากรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การถ่ายโอนภารกิจในการจดับริการสาธารณะแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีรับโอนภารกิจมีรายจ่ายเพิ่มข้ึน  ดังนั้ นรัฐบาลจึงต้องจัดสรรรายได ้
งบประมาณรวมถึงการจัดแบ่งสัดส่วนภาษีอากรตลอดจนระบบเงินอุดหนุนให้
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัภารกิจ  ในขณะเดียวกนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเองก็
ตอ้งพฒันาศกัยภาพด้านการคลงัและงบประมาณของตนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน เช่น การจดัหารายได ้ ประสิทธิภาพในการจดัเกบ็ภาษีอากรต่าง ๆ จนสามารถ
พึ่ งตนเองได้อย่างสมบูรณ์ในอนาคตรวมถึงรัฐต้องควบคุมมาตรฐานของการ
จดับริการสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บบริการท่ี
มีคุณภาพดว้ยเช่นกนั 
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วิธีการในการจดัสรรสัดส่วนภาษีและอากรตลอดจนมาตรการกระจายอ านาจและ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ทางการคลงัให้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจสรุปได้
ดงัน้ี 

 1. ศึกษา วิเคราะห์ ฐานะทางการคลงัและภารกิจท่ีตอ้งด าเนินการเพื่อ
ประกอบการพิจารณาจดัสรรเงินอุดหนุนต่อไป 

 2. ปรับปรุงรายได้ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดหาเองโดยการ
เสริมสร้างรายได้ และปรับโครงสร้างภาษีเช่นการขยายฐานภาษีอากร การเพิ่ม
ประเภทภาษ ีหรือรายไดใ้หม่ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  การเพิ่มประสิทธิภาพ
การจดัเกบ็ภาษีโดยท่ีไม่เป็นการผลกัภาระใหก้บัประชาชนในทอ้งถ่ินเกินสมควร 
 3. ปรับปรุงสัดส่วนภาษีอากรระหวา่งรัฐกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ใหม่ใหช้ดัเจนและเป็นธรรมยิง่ข้ึน 

 4. ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนโดยให้ความส าคัญกับ
ภารกิจท่ีไดรั้บการถ่ายโอนจากรัฐ ลดช่องว่างทางการคลงัระหว่างองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีฐานะทางการคลงัแตกต่างกนั 

 5. ทบทวนการจดัสรรรายไดแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยก าหนด
ขั้นตอนและเวลาท่ีชดัเจน 

 6. ก าหนดมาตรฐานการเพื่อเสริมสร้างวินยัทางการเงินและการคลงัของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการประหยดัค่าใชจ่้ายในการด าเนินการตลอดจนลด
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็นลง 
   
การแก้ไข หรือจัดให้มกีฎหมายทีจ่ าเป็นและเหมาะสมกบัการด าเนินการตามแผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 การถ่ายโอนภารกิจการจดัท าบริการสาธารณะกบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ เก่ียวกับเร่ืองของอ านาจ  
หนา้ท่ี วธีิการปฏิบติั การอนุมติั  อนุญาต การอุทธรณ์ ฐานะของการเป็นเจา้พนกังาน 
ตลอดจนกฎหมายบางฉบบัท่ีไม่มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  
เช่น กรณีการสร้างขั้นตอนท่ีมากมายเกินความจ าเป็นหรือเกิดความไม่ชดัเจนในทาง
ปฏิบติั   ดงันั้นการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ใหเ้หมาะสมกบัการถ่ายโอน 
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อ านาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในการใหบ้ริการอยา่ง
มีประสิทธิภาพจึงเป็นเร่ืองส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง จากการส ารวจใน
เบ้ืองตน้คณะกรรมการกระจายอ านาจให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเห็นว่า จะตอ้ง
แกไ้ขหรือจดัใหมี้กฎหมายต่าง ๆ ดงัน้ี  
 1. ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 13 ฉบบั 

 2. ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ จ  านวน 7 ฉบบั 

 3. ดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย    
จ  านวน 32 ฉบบั 

 4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเท่ียว จ  านวน 6 ฉบบั 
 5. ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 5 ฉบบั 
 6. ดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จ านวน 1 
ฉบบั 
 แนวทางปฏิบัติคือให้หน่วยงานท่ีถ่ายโอนภารกิจตลอดจนองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีรับโอนภารกิจ พิจารณากฎหมายต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัอ านาจ
หนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัและน าเสนอคณะอนุกรรมการดา้นการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันา
กฎหมายและคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เป็นผูพ้ิจารณา  กรณีตอ้งมีการแกไ้ขกฎหมายหลายฉบบัและมีหลายหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ก็ให้ประสานการปฏิบติังานตลอดจนจดัประชุมหารือเพื่อหาแนวทางใน
การปรับปรุงแกไ้ขร่วมกนั หากไม่สามารถหาขอ้ยติุได ้ใหค้ณะกรรมการการกระจาย
อ านาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูว้นิิจฉยั 
 
การจัดระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การถ่ายโอนภารกิจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยอ่มท าใหภ้ารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพิ่มมากข้ึน ขณะเดียวกันภารกิจของรัฐในระดับ
กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนภูมิภาคท่ีไดถ่้ายโอนไปมีนอ้ยลงหรือบางหน่วยงาน
ท่ีกระจายภารกิจไปทั้งหมดกอ็าจไม่มีภารกิจเหลืออยู ่ ดงันั้นเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
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และประสิทธิผลต่อการบริหารราชการแผ่นดิน จึงควรตอ้งมีการถ่ายโอนบุคลากร
ตามไปกบัภารกิจตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยมีการปรับลดหรือเพิ่ม
บุคลากรในระบบราชการท่ีเรียกวา่ “เกล่ีย” อตัราก าลงัขา้ราชการนัน่เอง 
 อยา่งไรกต็ามการถ่ายโอนหรือจดัระบบการบริหารงานบุคคลเป็นเร่ืองท่ี
มีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนและละเอียดอ่อนกว่าการถ่ายโอนภารกิจและ
งบประมาณเน่ืองจากระบบการบริหารงานบุคคลเก่ียวขอ้งกบั “คน”ซ่ึงมีอารมณ์ 
ความรู้สึก ความพอใจและความไม่พอใจ หากมีการจดัระบบท่ีไม่ดีพออาจก่อใหเ้กิด
ปัญหาดา้นขวญัและก าลงัใจต่อขา้ราชการ ซ่ึงจะส่งผลให้การปฏิบติัภารกิจท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควรอาจน าไปสู่ความลม้เหลวของการปฏิรูประบบการปกครอง
ทอ้งถ่ินในระยะยาวดงันั้นจึงตอ้งพิจารณาหลกัการและเหตุผลตลอดจนวิธีด าเนินการ
อยา่งรอบคอบโดยก าหนดหลกัการ  คือ 
 1. ขา้ราชการท่ีถ่ายโอนไปปฏิบติังานในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะ
ไดรั้บสิทธิประโยชนไ์ม่ต ่ากวา่ท่ีเคยเป็นอยูเ่ดิม 

 2. ขา้ราชการท่ีตอ้งการออกจากราชการในกรณีท่ีมีการยุบเลิกต าแหน่ง
ให้รัฐบาลให้สิทธิประโยชน์ชดเชยตามความเหมาะสมโดยให้องค์กรต่างๆจดัท า
หนา้ท่ีวางระบบและก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล ดงัน้ี 

   2.1 คณะอนุกรรมการดา้นการเงิน การคลงั งบประมาณ และ
บุคลากร 
        ท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลการถ่ายโอนบุคลากร ตลอดจนวิเคราะห์
สัดส่วนอัตราก าลังและภารกิจให้เหมาะสมโดยมีผูแ้ทนของคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจ  ผูแ้ทนของส่วนราชการท่ีจะต้องถ่ายโอนและผูท้รงคุณวุฒิร่วม
พิจารณา 
   2.2 ศนูยพ์ฒันาและถ่ายโอนบุคลากรภาครัฐ  
         ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ท า
หนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาแนะน าการถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนต่าง ๆ รวมถึงบริการจดัหา
ต าแหน่งงานในส่วนราชการอ่ืน ๆ  กรณีมีการยุบเลิกต าแหน่งและไม่สมคัรใจไป
ปฏิบัติหน้าท่ีในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึงเป็นศูนยก์ลางในการพฒันา
ทกัษะขา้ราชการก่อนการไปปฏิบติังานในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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   2.3 คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน  
          ท าหน้าท่ีจดัท ามาตรฐานการก าหนดต าแหน่งรวมถึงการ
วางระบบการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้อยู่ในมาตรฐาน
เดียวกนักบัการบริหารงานบุคคลขององคก์รของรัฐอ่ืน ๆ  
   2.4 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

          ท าหน้าท่ีในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบติัการพฒันา
บุคลากรรวมถึงการก ากบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามท่ีกฎหมายก าหนด 
   2.5  ส านกังานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   
          ท าหนา้ท่ีเป็นศนูยก์ลางในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการกระจาย
อ านาจและประสานความร่วมมือกบัส่วนราชการและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
มีการถ่ายโอนภารกิจและรับโอนภารกิจ 
  2.6 ส่วนราชการท่ีจะมีการถ่ายโอนภารกิจ   
            มีหนา้ท่ีจดัท าแผนการถ่ายโอนบุคลากร โดยก าหนดภารกิจท่ี
ขา้ราชการตอ้งถ่ายโอนไปพร้อมกบัภารกิจนั้น ภารกิจท่ีถ่ายโอนแลว้บุคลากรไม่ตอ้ง
ติดตามไปและภารกิจท่ีตอ้งท าร่วมกนักบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยการจดัตั้ง
ศนูยบ์ริหารการถ่ายโอนบุคลากร 
  2.7  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
   มีหนา้ท่ี วิเคราะห์ความตอ้งการอตัราก าลงัขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน จดัท าแผนอตัราก าลงัและจดัท าโครงสร้างเพื่อรองรับการถ่ายโอน
บุคลากร รวมถึงการสร้างหลกัประกนัความกา้วหนา้ใหก้บับุคลากรท่ีถ่ายโอนมา 
  2.8  รัฐบาล  
    มีหนา้ท่ีสนบัสนุนงบประมาณตามความจ าเป็นเพื่อใหข้า้ราชการ
ท่ีถ่ายโอนไปปฏิบติังานในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บสิทธิประโยชน์ไม่ต ่า
กวา่ท่ีเคยไดรั้บอยูเ่ดิม ในช่วงระยะเวลา 5 ปีแรก ท่ีมีการปฏิบติังาน 
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ปัญหาการบังคบัใช้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้ นนับเป็นการ
เปล่ียนแปลงระบบการบริหารราชการแผ่นดินคร้ังส าคญัของประเทศ และจดัว่าเป็น
เร่ืองท่ีมีความเก่ียวโยงกบัการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางการบริหารราชการแผ่นดิน
ในส่วนอ่ืน อนัได้แก่ การบริหารราชการส่วนกลางและการบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคอยา่งมาก  ทั้งน้ีเน่ืองจาก การกระจายอ านาจในดา้นภารกิจ งบประมาณ และ
บุคลากร ให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ย่อมท าให้ระบบการบริหารราชการ
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคลดบทบาทและหน้าท่ีลง รวมถึงลดงบประมาณและ
บุคลากรลงอย่างมากด้วย การเปล่ียนแปลงน้ีจึงกระทบต่อผลประโยชน์และ
วฒันธรรมองคก์ารของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซ่ึงอาจมองว่าเป็นการ
สูญเสียอ านาจไป  จึงอาจก่อให้เกิดความไม่เห็นดว้ยหรือกลายเป็นความขดัแยง้ได ้    
นอกจากนั้นการไม่ใหค้วามร่วมมือของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในดา้น
ต่าง ๆ อาจน ามาซ่ึงความล่าชา้และความไม่มีประสิทธิภาพในการด าเนินการถ่ายโอน
อ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   
 ในขณะเดียวกนัความไม่พร้อมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเองไม่ว่า
จะในแง่ของผู ้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
วฒันธรรมชุมชนท่ีเป็นสภาพแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเองกอ็าจเป็น
ปัญหาท่ีท าใหเ้กิดความไม่มีประสิทธิภาพในการรับโอนและการถ่ายโอนอ านาจและ
ภารกิจบางประการ           
 ปัญหาต่าง ๆ ในการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีประเดน็ส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 

 1. ปัญหาด้านกฎหมาย 
  พระราชบัญญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 
2542 ในเร่ืองอ านาจหนา้ท่ีและเร่ืองภาษีอากรท่ีจะตอ้งเกบ็และจดัแบ่งใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินนั้ นในทางปฏิบัติก็มีกฎหมายอ่ืนก าหนดเอาไว้แล้วเช่น 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวดั พ.ศ. 2540 ประมวลรัษฎากรหรือ
พระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิตเป็นตน้  ซ่ึงในทางปฏิบติักเ็กิดปัญหาแก่ผูด้  าเนินการ 
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ว่าจะตอ้งใชก้ฎหมายฉบบัใดเป็นหลกัเพราะกฎหมายอ่ืนก็มีศกัด์ิของกฎหมายเป็น
พระราชบญัญติัเช่นเดียวกนั การแกไ้ขเพิ่มเติมหรือยกเลิกยอ่มตอ้งกระท าโดยรัฐสภา
เท่านั้น ซ่ึงการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายระดับพระราชบญัญติัท่ียงัคงมีเน้ือหาและ
วิธีการปฏิบัติท่ีขัดแยง้กับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  มีอยู่ดว้ยกนัหลายฉบบัและการ
แกไ้ขอาจใชเ้วลานาน ท าใหก้ระบวนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีความล่าชา้กวา่ท่ีก าหนดไวใ้นแผนค่อนขา้งมาก 
 2. ปัญหาหน่วยงานทีต้่องถ่ายโอนภารกจิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  หน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนภูมิภาคซ่ึงเดิมเคยมีอ านาจ
หน้าท่ี บุคลากรและงบประมาณอยู่เป็นจ านวนมาก เม่ือมีการถ่ายโอนภารกิจ   
งบประมาณและบุคลากรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท าให้หน่วยงานมี
ภารกิจลดนอ้ยลง บางหน่วยงานตอ้งยกเลิกภารกิจ รวมทั้งงบประมาณและบุคลากรก็
ลดลงเช่นเดียวกนั เกิดความรู้สึกสูญเสียอ านาจและผลประโยชน์หรือสิทธิประโยชน์
ท่ีเคยไดรั้บ หลายหน่วยงานเกิดความไม่เตม็ใจท่ีจะใหมี้การด าเนินการถ่ายโอน โดย
อาจยกปัญหาดา้นกฎหมาย  ตลอดจนความไม่พร้อมในเร่ืองต่าง ๆ เพื่อจะเป็นเหตุผล
ในการไม่ถ่ายโอนหรือชะลอการถ่ายโอนอ านาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 3. ปัญหาด้านบุคลากรทีจ่ะต้องถ่ายโอนไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  เม่ือมีการยุบภารกิจของหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วน
ภูมิภาคและด าเนินการถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรไปให้กบัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินตามแผนปฏิบัติการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ขา้ราชการบางกลุ่มท่ีคุน้เคยกบัการปฏิบติัหน้าท่ีในหน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคอาจไม่ตอ้งการไปปฏิบติังานกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยเหตุผล
หลายประการ เช่น ความไม่มัน่ใจในความกา้วหนา้ของวิชาชีพ สิทธิประโยชน์และ
ผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ ไม่ตอ้งการโยกยา้ยถ่ินท่ีอยู่ซ่ึงอาจส่งผลกระทบกบัความ
เป็นอยูข่องครอบครัว  ค่านิยมท่ีเห็นวา่พนกังานส่วนทอ้งถ่ินมีเกียรติและศกัด์ิศรีดอ้ย
กว่าการเป็นขา้ราชการในสังกดัส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนความไม่มัน่ใจ
ในวฒันธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงผูบ้ริหารมาจากการ
เลือกตั้ง ในหลายพื้นท่ีมีปัญหาเร่ืองผูมี้อิทธิพลและผลประโยชนท์บัซอ้นรวมอยูด่ว้ย 
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ปัญหาการถ่ายโอนบุคลากรเป็นเร่ืองส าคญัและละเอียดอ่อนท่ีสุดในบรรดาปัญหา
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งจะตอ้งวางหลกัเกณฑ์ท่ีมีความเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อสร้างความ
เช่ือมัน่และแรงจูงใจท่ีดีใหก้บัขา้ราชการท่ีจะตอ้งถ่ายโอน 

 4. ปัญหาเกีย่วกบัผู้รับผดิชอบในการด าเนินการด้านการกระจายอ านาจ 
  คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มคนจาก 3 ส่วนไดแ้ก่ ส่วนราชการส่วนกลาง  ส่วนของผูแ้ทน
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและส่วนของผูท้รงคุณวุฒิ  ซ่ึงมีจ  านวน 36 คน นับว่า
เป็นคณะกรรมการท่ีมีขนาดใหญ่  ในทางปฏิบัติมีปัญหาในเร่ืองการติดต่อ
ประสานงาน ตลอดจนการประชุมมีข้อถกเถียงและใช้เวลาในการหาข้อยุติ
ค่อนขา้งมาก        กรรมการบางท่านท างานในรูปของอาสาสมคัรไม่เต็มเวลาซ่ึงการ
ปฏิบติัภารกิจเก่ียวกบัการกระจายอ านาจเป็นเร่ืองท่ีมีรายละเอียดในการปฏิบติังานสูง
มาก  จ  าเป็นต้องใช้การทุ่มเทเวลาอย่างมาก นอกจากนั้นมุมมองหรือจุดยืนของ
ขา้ราชการกบัผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจแตกต่างกนัค่อนขา้งมากท าให้
ในหลายกรณียากท่ีจะหาข้อยุติท่ีดีและสอดคล้องกับหลักการแห่งการปกครอง
ทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสมได ้   
  ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นหน่วยธุรการหรือเป็นผูป้ฏิบติั มีขอ้จ ากดัในการปฏิบติังานอยู่
หลายประการ  เช่น เป็นเพียงหน่วยงานระดับกองในสังกัดส านักปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีซ่ึงจดัว่าเล็กมากเม่ือเปรียบเทียบกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีจะตอ้ง
ปฏิบติัในฐานะเป็นนโยบายส าคัญของประเทศอีกทั้งเป็นหน่วยงานท่ีจัดตั้ งใหม่ 
งบประมาณและบุคลากรนอ้ย  บุคลากรส่วนใหญ่ยงัขาดประสบการณ์ และความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติังานการกระจายอ านาจและการปกครองทอ้งถ่ิน  การ
ท างานจึงเป็นลักษณะการท าตามค าสั่ง  การริเร่ิมงานท าได้ไม่มากนัก ท าให้ไม่
สามารถปฏิบติังานสนบัสนุน การท างานของคณะกรรมการการกระจายอ านาจได้
อยา่งเตม็ท่ี 
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 5. ปัญหาด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในฐานะเป็นผู ้รับโอนภารกิจ งบประมาณและบุคลากร องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวนมากมีความไม่พร้อม โดยพิจารณาใน 4 ลกัษณะ คือ 
  5.1 ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ในหลายพื้นท่ีผูบ้ริหารยงัมีระดบัการศึกษาและ
ประสบการณ์ทางการบริหารหน่วยงานของรัฐน้อย ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้ความ
เขา้ใจระบบการบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูบ้ริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนมากท่ียงัมีวุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี แต่
อยา่งไรกต็ามขณะน้ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินไดจ้ดัท าโครงการความร่วมมือ
ทางการศึกษากบัสถาบนัอุดมศึกษาในทอ้งถ่ินเปิดสอนวชิารัฐประศาสนศาสตร์สาขา
การปกครองทอ้งถ่ินโดยให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนับสนุนงบประมาณให้
บุคลากรของทอ้งถ่ินเรียนในหลกัสูตรน้ีซ่ึงไดรั้บความสนใจมากพอสมควร 
  5.2 บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีไม่เพียงพอและ
รวมถึงยงัขาดประสบการณ์ ความรู้ความเขา้ใจในภารกิจท่ีจะรับโอน อาจตอ้งมีการ
พฒันาบุคลากร เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการจดัท าภารกิจท่ีรับโอนมาอีก
ระยะหน่ึง 
    5.3 ปัจจยัทางการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น 
ส านกังาน วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ยงัไม่มีความพร้อมเท่าท่ีควร 
     5.4    การบริหารงานภายในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนมากยงั
เป็นระบบอุปถมัภไ์ม่ยดึหลกัระบบคุณธรรม 

 

สรุป 

 การกระจายอ านาจและถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะแก่  
ประชาชนในทอ้งถ่ิน เพื่อใหท้อ้งถ่ินสามารถพึ่งตนเองไดน้ั้นนบัเป็นหวัใจส าคญัของ
การปกครองทอ้งถ่ินตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 
2540  ซ่ึงก าหนดใหมี้การออกพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ มีความส าคญัต่อ
การกระจายอ านาจและถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอย่างยิ่ง    
ได้แก่ พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  ซ่ึงไดว้างกรอบแนวคิดในการกระจายอ านาจ และ 
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ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและกระจายอ านาจและถ่ายโอน
ภารกิจ การก าหนดอ านาจหนา้ท่ีในการจดัท าบริการสาธารณะขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินแต่ละรูปแบบ ตลอดจนการก าหนดหลกัการท าภารกิจระหว่างรัฐบาล
กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การจดัสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกบั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัใหเ้กิด
ความชดัเจน  เป็นธรรม และสามารถจดัท าภารกิจไดอ้ย่างสมบูรณ์ และสุดทา้ย คือ 
แผนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการ
ก าหนดขอบเขตของการปฏิบติัภารกิจ งบประมาณและบุคลากร ดงัท่ีเรียกกนัสั้น ว่า 
“คน เงิน งาน” 
 แผนการกระจายอ านาจ เป็นท่ีมาของแผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงจะเป็นตวัก าหนดว่าจะโอน
ภารกิจด้านใดบ้างให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภารกิจดังกล่าวนั้ นอยู่ใน
กระทรวง หรือกรมหรือหน่วยงานใดบ้าง ระยะเวลาในการถ่ายโอนจะต้อง
ด าเนินการอย่างไร  เม่ือใดตลอดจนการจดัสรรสัดส่วนภาษีและอากร อย่างเป็น
รูปธรรม  การปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายเพื่อใหก้ารถ่ายโอนภารกิจเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง
ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การจดัระบบการถ่ายโอนบุคลากรและการ
บริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จะตอ้งด าเนินการอย่างไร  และ
ประการสุดทา้ย  คือ ปัญหาเก่ียวกบั การกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกิจใหแ้ก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงอาจพิจารณาได ้5 ประเด็น คือ ปัญหาดา้นกฎหมาย      
ปัญหาหน่วยงานท่ีตอ้งถ่ายโอนภารกิจ ปัญหาดา้นบุคลากรท่ีจะตอ้งถ่ายโอนไปอยู่
กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ปัญหาเก่ียวกบัผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการดา้น
การกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกิจและปัญหาด้านองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน     

 แมว้่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 จะถูกยกเลิกไป
แลว้แต่ไม่ไดมี้การยกเลิกพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ดังนั้นแนวทางการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงยงัคงด าเนินการต่อไป 
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ค าถามท้ายบท 

 

จงตอบค าถามต่อไปนีพ้อสังเขป 

1.  เหตุผลและสาระส าคญัของพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มีอยา่งไรบา้ง 
2.  โครงสร้างหรือส่วนประกอบของคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ยใครบา้ง 
3.   จงอธิบายถึง อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินพอสังเขป 

4.  สาระส าคัญของแผนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มี
อะไรบา้ง 
5. ปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน มีอยา่งไรบา้ง 
6.  จงกล่าวถึงแนวทางในการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการถ่ายโอนบุคลากรให้องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินพอสังเขป 

  

    
 
 

 
 
 



 

บทที่  5 
องค์การบริหารส่วนจังหวดั  

 

 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบ
หน่ึงซ่ึงได้รับการจดัตั้ งและพฒันามาเป็นระยะเวลาอนัยาวนานกว่าคร่ึงศตวรรษ 
จัดเป็นหน่วยการปกครองท้องถ่ินขนาดใหญ่มีพื้นท่ีครอบคลุมทั้ งจังหวัด มี
งบประมาณและบุคลากร จ านวนมาก   
 องค์การบริหารส่วนจังหวดัในปัจจุบันจัดตั้ งข้ึนตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 ซ่ึงก าหนดให้ทุกจงัหวดัมีองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั จงัหวดัละ 1 แห่ง ยกเวน้กรุงเทพมหานครซ่ึงพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.2528 ก าหนดให้เป็นการปกครองทอ้งถ่ิน
รูปแบบพิเศษเรียกวา่กรุงเทพมหานครครอบคลุมพื้นท่ีทั้งจงัหวดั ดงันั้นประเทศไทย
จึงมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจ านวน 75 แห่ง 
 โดยหลกัการแลว้  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจดัท าภารกิจท่ีเป็นบริการ
สาธารณะภายในจงัหวดัเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
รูปแบบอ่ืนไม่สามารถด าเนินการไดเ้น่ืองจากใชง้บประมาณหรือเทคโนโลยีชั้นสูง  
หรือกรณีท่ีโครงการมีความเก่ียวขอ้งกบัหลายพื้นท่ีซ่ึงอยูใ่นเขตขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินต่างกนั หรือด าเนินการประสานงานจดัท าแผนงาน โครงการระหว่าง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัภายในจงัหวดัหน่ึง ๆ  
 

การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวดั 

 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 7   
ก  าหนดวา่ 
 “ในจงัหวดัหน่ึง ใหมี้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัประกอบดว้ยสภาองคก์าร 
 บริหารส่วนจงัหวดั และนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและมีอ านาจหนา้ท่ีตาม
 ท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน” 
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 มาตรา 8   
  “ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนทอ้งถ่ิน   
  เขตขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดแ้ก่ เขตจงัหวดั” 

 ข้อพึงสังเกตก็คือ ข้อก าหนดในมาตรา 8 ท่ีว่า องค์การบริหารส่วน
จงัหวดั เป็นราชการส่วนทอ้งถ่ิน และเขตขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดแ้ก่ เขต
จงัหวดั ซ่ึงหมายความว่า เขตพื้นท่ีความรับผิดชอบทางการบริหารขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัในฐานะหน่วยการปกครองทอ้งถ่ิน ครอบคลุมพื้นท่ีทัว่ทั้งจงัหวดั 
 ปัญหากคื็อ เขตพื้นท่ีความรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จะ
ไปทบัซ้อนกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบอ่ืนคือ เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือไม่ หากทบัซอ้นกบัพื้นท่ีของเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล  ปัญหาท่ีตามมาคือ จะแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในการด าเนินงานกัน
อย่างไร เน่ืองจากทุกตารางเมตรของจังหวดัจะต้องเป็นพื้นท่ีของเทศบาลหรือ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือเมืองพทัยา (เฉพาะจงัหวดัชลบุรี) อยา่งใดอย่างหน่ึง
ทั้งส้ินหรืออีกนัยหน่ึงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไม่มีพื้นท่ีของตนเองแต่เป็นเขต
อ านาจท่ีทบัซ้อนกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนและกฎหมายก าหนดให้การ
ด าเนินกิจการใด ๆ ตามอ านาจหนา้ท่ี ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจะตอ้งไดรั้บ
ความยินยอมจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นเจา้ของพื้นท่ีท่ีจะมีการด าเนิน
โครงการเสียก่อน   กรณีเช่นน้ีจะถือเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีซ ้ าซ้อนกนัหรือไม่ขณะน้ี
ยงัไม่มีค  าตอบท่ีชัดเจน แต่โดยหลักการแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดควร
ด าเนินการเฉพาะโครงการใหญ่ ๆ หรือเป็นผูป้ระสานงานระหว่างองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัเท่านั้น 
 

อ านาจหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนจังหวดั 

 อ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ก าหนดไวใ้นหมวด 4 แห่ง
พระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540  แกไ้ขเพิ่มเติม ถึง (ฉบบัท่ี 3)  
พ.ศ. 2546  ดงัน้ี 
  มาตรา 45  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีอ านาจหนา้ท่ีด าเนินกิจการ
ภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัดงัต่อไปน้ี 



 133 
    

   (1)   ตราขอ้บญัญติัโดยไม่ขดัหรือแยง้ต่อกฎหมาย 
   (2)   จดัท าแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และประสาน
การจดัท าแผนพฒันาจงัหวดั  ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
   (3)   สนบัสนุนสภาต าบล และราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ในการ
พฒันาทอ้งถ่ิน 

   (4)   ประสานและใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีของสภา
ต าบลและราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

   (5)   แบ่งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตอ้งแบ่งให้แก่สภาต าบล
และราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 
   (6)   อ  านาจหน้าท่ีของจงัหวดั ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ
บริหารราชการส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2498  เฉพาะภายในเขตสภาต าบล 
   (7)   คุม้ครอง  ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  
   (7  ทวิ)   บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน  

   (8)   จดัท ากิจการใด ๆ อนัเป็นอ านาจหน้าท่ีของราชการส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืน ท่ีอยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้
ส่วนราชการส่วนทอ้งถ่ินร่วมกนัด าเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
จดัท า  ทั้งน้ีตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย 
   (9)   จดัท ากิจการอ่ืนใด  ตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 
หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 บรรดาอ านาจหน้าท่ีใด ซ่ึงเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วน
ภูมิภาค อาจมอบให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปฏิบติัได ้ทั้งน้ีตามท่ีก าหนดไวใ้น
กฎกระทรวง 
 นอกจากนั้นอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัยงัไดก้  าหนด
ไวใ้นพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ในมาตรา 17 ซ่ึงแยกแยะอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละรูปแบบใหช้ดัเจนและไม่ใหซ้ ้ าซอ้นกนัดงัน้ี 
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   (1)   การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเองและประสานการ
จดัท าแผนพฒันาจงัหวดั ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด (เดิม อ านาจหน้าท่ีใน
การจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัเป็นของส านัก งานจงัหวดั  ซ่ึงเป็นหน่วยงานสังกดั
ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย) 
   (2)   การจดัการศึกษา 
   (3)   การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน 

   (4)   การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนา
ทอ้งถ่ิน 

   (5)   การส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

   (6)   การจดัตั้งและดูและระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 

   (7)   การจ ากดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูรวม 

   (8)   การจดัการส่ิงแวดลอ้มและมลพิษต่าง ๆ 

   (9)   การจดัการและดูแลสถานีขนส่งทางน ้า 
   (10)  การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
   (11)  การพาณิชย ์การส่งเสริมการลงทุน และการท ากิจการ ไม่
วา่จะด าเนินการเองหรือร่วมกบับุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 
   (12)   การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน ้ า ท่ีเช่ือมต่อ
ระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

   (13)   การจดัตั้งและดูแลตลาดกลาง 
   (14)   การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวฒันธรรมอนัดี
งามของทอ้งถ่ิน 

   (15)   การจดัให้มีโรงพยาบาลจงัหวดั การรักษาพยาบาล การ
ป้องกนัควบคุมโรคติดต่อ 
   (16)   การจดัใหมี้พิพิธภณัฑแ์ละหอจดหมายเหตุ 

   (17)   การขนส่งมวลชนและการวศิวกรรมจราจร 
   (18)   การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
   (19)   การจดัใหมี้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจงัหวดั 
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   (20)   จัดท ากิจการใดอันเป็นอ านาจและหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนท่ีอยู่ในเขตและกิจการนั้ นเป็นการสมควรให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินร่วมกนัด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดัจดัท า 
ทั้งน้ีตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
   (21)  การสังคมสงเคราะห์และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 

   (22)    กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน
ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
 เม่ือพิจารณาขอ้กฎหมายจะเห็นว่าไดก้  าหนดอ านาจหนา้ท่ีขององคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัเอาไวก้วา้งขวางมาก  ครอบคลุมภารกิจทุกประเภทท่ีเป็นบริการ
สาธารณะ  แต่ปัญหาก็คือ อ านาจหน้าท่ีหลายประการขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดัยงัคงซ ้ าซ้อนกบัอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล     
ประเด็นน้ีเป็นท่ีถกเถียงกนัมาก และมีขอ้เสนอว่าควรแบ่งแยกอ านาจหนา้ท่ีระหว่าง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละประเภทใหมี้ความชดัเจนกวา่น้ี  เพื่อมิใหเ้กิดความ
สับสน  อนัเน่ืองจากความซ ้ าซอ้นของภารกิจ   ซ่ึงปัญหาท่ีตามมา คือ ประสิทธิภาพ
ในการจดัสรรและการบริหารงบประมาณแผน่ดิน  
 ภารกิจบางประเภทกฎหมายก าหนดไวก้วา้งเกินไปซ่ึงมีอยูห่ลายประเภท
ดว้ยกนั เช่นในขอ้ (2)  ซ่ึงจะมีค าถามวา่เป็นการซ ้ าซอ้นกบักระทรวงศึกษาธิการ และ
เทศบาลหรือไม่ ขอ้ (3) และ (4) มีลกัษณะกวา้งเกินไป ขอ้ (5)  ในทางปฏิบติัจะ
ด าเนินการอย่างไรซ ้ าซ้อนกบักระทรวงวิทยาศาสตร์และส่ิงแวดลอ้มหรือไม่  ขอ้ 
(11) (13 และ14)  ซ ้ าซ้อนกบัเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจท าภารกิจ
เช่นนั้นไดเ้ช่นเดียวกนั  ขอ้ (15)  ควรเป็นอ านาจหนา้ท่ีของโรงพยาบาลจงัหวดั ซ่ึง
สังกดักระทรวงสาธารณสุขหรือไม่   ขอ้ (16)  ควรอยูใ่นความดูแลของกรมศิลปากร 
หรือสถาบันอุดมศึกษาของท้องถ่ินหรือไม่ ข้อ (18)  ควรเป็นของเทศบาลและ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ซ่ึงก็ไดด้  าเนินการอยูแ่ลว้  ขอ้ (19)  เป็นอ านาจของคณะ
กรมการจงัหวดัและคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยประจ าจงัหวดั    ขอ้ (20)  
ควรใหอ้งคก์ารปกครองทอ้งถ่ินด าเนินการเพื่อไม่ใหเ้กิดความซ ้ าซอ้น 
  



 136 
 

ส าหรับภารกิจท่ีชัดเจน ได้แก่ ภารกิจในเร่ืองของการจัดท าแผนและประสาน
แผนพฒันาจงัหวดัตลอดจนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ตามขอ้ (1) ขอ้ (6)  (7) และ (12) 
เน่ืองจากเป็นบริการสาธารณะท่ีมีการบริหารจัดการท่ีซับซ้อนยุ่งยากและความ
เก่ียวกบัหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินหลายหน่วยดว้ยกนั เช่น กรณี  ขอ้ (6) หากให้
เทศบาลใดเทศบาลหน่ึงท าอาจไม่ส าเร็จเพราะไม่ได้รับความร่วมมือจากเทศบาล
ใกลเ้คียง  หรืออาจมีปัญหาความขดัแยง้ในสาระส าคญั กรณีมีผลประโยชน์จ  านวน
มาก หากให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดัเป็นผูด้  าเนินการอาจมีภาพท่ีดูเป็นกลาง
มากกวา่ ซ่ึงอาจตกลงกนัไดง่้ายข้ึน 
 

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวดั 

 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จดัโครงสร้างแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  สภา
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  

 1. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั 

   1.1โครงสร้างของสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
         ท าหนา้ท่ีเป็นฝ่ายนิติบญัญติัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
คล้ายกับสภานิติบัญญัติในระดับชาติ ท าหน้าท่ีในกระบวนการตราข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่าด้วย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวดัว่าด้วย
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ตลอดจนควบคุมและตรวจสอบการท าหน้าของฝ่าย
บริหาร 
  สภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั(ส.จ.)  มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั  ซ่ึงจะมีจ านวนเท่าใดข้ึนอยู่กบัจ  านวนประชากรในจงัหวดันั้น
เป็นเกณฑ์ โดยถือเอาสถิติจ านวนประชากรจากหลกัฐานการทะเบียนราษฎรของ
กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยท่ีประกาศในปีสุดทา้ยก่อนมีท่ีมีการเลือกตั้ง 
(ประกาศ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของทุกปี) และก าหนดให้มีจ  านวนสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัดงัน้ี 
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   1) ประชากรไม่เกินหา้แสนคน ใหมี้สมาชิกสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัยีสิ่บส่ีคน 
   2) ประชากรเกินหา้แสนคนแต่ไม่เกินหน่ึงลา้นคน ใหมี้สมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดส้ามสิบคน   

   3) ประชากรเกินหน่ึงลา้นคน แต่ไม่เกินหน่ึงลา้นหา้แสนคน ให้
มีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดส้ามสิบหกคน 

   4) ประชากรเกินหน่ึงลา้นห้าแสนคนแต่ไม่เกินสองลา้นคน ให้
มีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดส่ี้สิบสองคน 

    5) ประชากรเกินสองลา้นคนข้ึนไปให้มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัไดส่ี้สิบแปดคน 

 
จ านวนประชากร จ านวนสมาชิกสภาจงัหวดั (สจ.) 

 ท่ีจะมีไดต้ามกฎหมาย 
ไม่เกิน 500,000 24 
500,001 –   1,000,000   30 
1,000,001 – 1,500,000 36 
1,500,001 –  2,000,000 42 
2,000,001  ข้ึนไป 48 

  

ตารางท่ี  1 แสดงจ านวนประชากรของจงัหวดัต่อจ านวนสมาชิสภาองคก์ารบริหาร 
 ส่วนจงัหวดั 
   

 สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจะแบ่งเป็นรายอ าเภออย่างนอ้ย
อ าเภอละหน่ึงคน แต่ละอ าเภอจะมีจ านวนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไม่
เท่ากนัข้ึนอยู่กบัจ  านวนประชากรของอ าเภอนั้น ๆ อ าเภอใดมีประชากรมากก็จะมี
จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัมาก  อ าเภอใดมีจ านวนประชากร
นอ้ยกจ็ะมีจ านวนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันอ้ยลงเป็นสัดส่วนกนั       
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ผูส้มคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง(ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 2546 ซ่ึงสมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีวาระการด ารงต าแหน่งส่ีปีนับจากวนัเลอืกตั้ง  

  ให้สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเลือกสมาชิกสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนจังหวัดคนหน่ึงเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั อีกสองคน  ประธานสภาจงัหวดัมีหนา้ท่ี
ด าเนินกิจการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั และด าเนินการประชุมสภา
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใหเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบั การประชุมสภาองคก์าร
บริหารส่วนจึงหวดั โดยมีรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัท าหนา้ท่ีเป็น
ผูช่้วยเหลือประธานสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั หรือในกรณีท่ีประธานไม่อยู่
หรืออยูแ่ต่ไม่อาจปฏิบติังานได ้
  1.2 การประชุมของสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
    ในปีหน่ึง ๆ ให้สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจดัให้มี
การประชุมสมยัสามญัสองสมยัแต่ละสมยัมีก าหนดส่ีสิบห้าวนั  แต่ในกรณีจ าเป็น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัอาจสั่งให้มีการขยายสมยัประชุมสามญั
ออกไปอีกคร้ังละไม่เกินสิบหา้วนั  นอกจากนั้นกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือกรณี
ฉุกเฉิน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัอาจเรียกประชุมเป็นสมัยการ
ประชุมวสิามญักไ็ด ้หรือสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 
หน่ึงในสามของสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ท  าค  าร้องขอให้ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัเรียกประชุมสมยัวิสามญัก็ได ้หรืออาจเป็นกรณีท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัท าค  าร้องถึงประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใหเ้ปิดการประชุมสมยั
วสิามญัภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องกไ็ด ้
    การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัให้เป็นไป
ตามขอ้บงัคบัการประชุมซ่ึงกระทรวงมหาดไทยก าหนดและตอ้งมีจ านวนสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเท่าท่ีมีอยู ่  เร่ืองท่ีจะน าเขา้สู่วาระการประชุม
จะตอ้งเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเท่านั้น   หาก 
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ในการประชุมท่ีมีการลงมติจะใช้เสียงขา้งมากเป็นเกณฑ์  กรณีลงมติดว้ยคะแนน
เสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
   การประชุมโดยปกติเป็นการประชุมโดยเปิดเผย เวน้แต่กรณีท่ี
นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัร้องขอให้เป็นการประชุมลบั หรือสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัรวมกนัมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัเท่าท่ีมีอยู่ร้องขอต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั กส็ามารถจดัใหมี้การประชุมลบัโดยไม่ตอ้งขอมติกไ็ด ้
   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีสิทธิตั้งกระทูถ้ามใน
เร่ืองเก่ียวกบัการบริหารขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเร่ืองใด ๆต่อนายกองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัได้ แต่นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจขอไม่ตอบ          
ในกรณีเห็นว่าเร่ืองนั้นยงัไม่ควรเปิดเผยเพราะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความปลอดภยัหรือ
ประโยชนข์ององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
   นอกจากนั้น สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอาจขอให้
ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแจง้ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัหรือหวัหนา้ส่วน
ราชการประจ าจงัหวดัช้ีแจงเก่ียวกบังานในหน้าท่ีหรือขอ้เท็จจริงใด ๆอนัเก่ียวกบั
งานในหนา้ท่ีซ่ึงอาจเป็นการช้ีแจงดว้ยวาจาหรือท าเป็นหนงัสือช้ีแจงต่อประธานสภา
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ภายในเวลาอนัสมควรกไ็ด ้
   อย่างไรก็ตาม  ผูว้่าราชการจงัหวดัหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ประจ าจงัหวดัอาจใชสิ้ทธิไม่ตอบในกรณีเห็นว่าเร่ืองนั้นยงัไม่ควรเปิดเผย หรือเป็น
เร่ืองเก่ียวกบัความมัน่คงของชาติหรือเก่ียวกบันโยบายการบริหารส่วนกลางซ่ึงยงัไม่
ควรเปิดเผย 
   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจ านวนไม่นอ้ยกว่าหน่ึง
ในสามของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเท่าท่ีมีอยูส่ามารถเขา้ช่ือกนัเสนอ
ต่อประธานสภาองคารบริหารส่วนจงัหวดัให้จดัให้มีการเปิดอภิปรายทัว่ไปเพื่อให้
นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแถลงขอ้เทจ็จริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหา
อนัเก่ียวกบัการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (คลา้ยกบัการเปิด 
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อภิปรายไม่ไวว้างใจนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล)  กไ็ด ้แต่ไม่มี
การลงมติ     
   การยืน่ญตัติขอเปิดอภิปรายทัว่ไปดงักล่าวเม่ือประธานไดรั้บค า
ร้องจะตอ้งแจง้ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัทราบเพื่อเตรียมตวัช้ีแจง  การจดั
วาระให้มีการอภิปรายทัว่ไปจะตอ้งไม่เร็วกว่าห้าวนันับจากวนัท่ีไดรั้บค าร้องจาก
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และไม่เกินสิบหา้วนั การขอเปิดอภิปรายใน
ลกัษณะน้ีในสมยัประชุมหน่ึงสามารถกระท าไดเ้พียงคร้ังเดียว 
  1.3 ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
   การท าหน้าท่ีท่ีส าคัญประการหน่ึงของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดักคื็อ การท าหนา้ท่ีฝ่ายนิติบญัญติั หรือการตรากฎหมาย ข้ึนบงัคบั
ใชใ้นเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเรียกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ซ่ึงตราข้ึนเพื่อให้การปฏิบติัหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เพื่อประโยชน์
ของประชาชนสามารถด าเนินการได้โดยชอบด้วยกฎหมาย หรืออีกนัยหน่ึง  มี
กฎหมายรองรับการด าเนินการหรือการบริหารงานใด ๆ ท่ีสภาองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั หรือนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเห็นว่ามีความจ าเป็น  ก็ตราข้ึนเป็น
ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ซ่ึงส่วนมากจะเป็นความจ าเป็นเฉพาะทอ้งถ่ิน
นั้น ๆ  หรือเป็นกรณีเฉพาะทอ้งถ่ินนั้น ๆ ต่างไปจากกรณีทัว่ไปท่ีมีกฎหมายอ่ืน ๆ 
ซ่ึงออกโดยรัฐสภาหรือหน่วยงานในส่วนกลาง เช่นพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืน ๆ รองรับอยูแ่ลว้ 
   ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัท่ีส าคญัมี 2 ลกัษณะ คือ  
ขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัทัว่ไปและขอ้บญัญัติองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัวา่ดว้ยงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
วา่ดว้ยงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

   1.3.1 การตราข้อบัญญัติ อ งค์กา รบ ริหาร ส่วนจังหวัด   
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวดัว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ 
ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัวา่ดว้ยงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
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กระบวนการตราขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัก าหนดไวใ้นมาตรา 52 ถึง
มาตรา 54 แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 แกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2546 ซ่ึงมีสาระส าคญัโดยสรุปดงัน้ี  (มาตรา 53) 
     ผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีเสนอร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ได้แก่นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 
หรือราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้ งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด   กรณีเป็นร่าง
ขอ้บญัญติัเก่ียวกบัการเงินตอ้งมีค ารับรองของนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัดว้ย 
     หากสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัให้ความเห็นชอบกบัร่าง
ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใดใหป้ระธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ส่งร่างขอ้บญัญติันั้นให้ผูว้่าราชการจงัหวดัพิจารณา ภายใน 7 วนั แต่หากสภาไม่
เห็นชอบใหร่้างขอ้บญัญติันั้นตกไป 
     เม่ือผูว้า่ราชการจงัหวดัไดรั้บร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั  จากประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จะตอ้งพิจารณาให้แลว้เสร็จ
ภายในสิบห้าวนัหากไม่เสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวถือว่าผูว้่าราชการจงัหวดั
เห็นชอบกบัร่างขอ้บญัญติันั้น 

      การพิจารณาร่างขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ของผูว้า่ราชการจงัหวดัมี 2 กรณี  คือ กรณีเห็นชอบ และกรณีไม่เห็นชอบ 

   1)   กรณีเห็นชอบ   เ ม่ือผู ้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้ว
เห็นชอบกับร่างใด  ก็ให้ส่งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลงนามเพื่อ
ประกาศใชเ้ป็นขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัต่อไป 
   2)  กรณีไม่เห็นชอบ กรณีท่ีผูว้่าราชการจงัหวดัไม่เห็นชอบกบั
ร่างข้อบญัญติัองค์การบริหารส่วนจังหวดัท่ีผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัให้ส่งร่างขอ้บญัญติันั้นพร้อมเหตุผลไปยงัสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัเพื่อพิจารณาใหม่ ถา้สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัยงัมีมติยืนยนัดว้ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
เท่าท่ีมีอยู่ ก็ให้ส่งร่างขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดันั้นให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัลงนาม และประกาศใชพ้ร้อมทั้งแจง้ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัทราบ 
แต่หากหลงัจากไดรั้บคืนร่างขอ้บญัญติัพร้อมเหตุผลจากผูว้า่ราชการจงัหวดัแลว้ 
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สภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัไม่ยืนยนัมติภายในสามสิบวนัหรือยืนยนัมติดว้ย
คะแนนเสียงไม่ถึงสองในสาม  กใ็หร่้างขอ้บญัญติันั้น ตกไป 

    กรณีตามมาตรา  53  ท่ีกล่าวไปแลว้นั้น เป็นกรณีปกติ
ทัว่ไปซ่ึงในทางปฏิบติัจะไม่ค่อยมีปัญหาจนกระทัง่ผูว้่าราชการจงัหวดัไม่เห็นชอบ
เน่ืองจากได้ผ่านการกลั่นกรองจากสภามาถึง 3 วาระ และปัจจุบันน้ีคุณภาพ 
ตลอดจนความรู้ ความสามารถของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัดีข้ึนส่วน
ใหญ่จบการศึกษาในระดบัไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
    ส่วนผู ้ว่ าราชการจังหวัดหากไม่เป็นกรณีของร่าง
ขอ้บัญญัติ ท่ีขัดหรือแยง้กับกฎหมายอ่ืน หรืออาจส่งผลเสียหายต่อทอ้งถ่ินอย่าง
รุนแรง  ก็มีแนวโนม้จะให้ความเห็นชอบเป็นส่วนใหญ่  กรณีไม่ให้ความเห็นชอบ
เช่นขดัหรือแยง้ต่อกฎหมายอ่ืนในชั้นท่ีสูงกว่าหรือขดัต่อนโยบายรัฐบาล  ก็ไม่มี
ประโยชนท่ี์สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจะยนืยนัมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า
สองในสามเพื่อจะใหข้อ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั้นประกาศใชเ้พราะอาจ
สร้างปัญหาเกิดข้ึนกรณีเป็นขอ้บญัญติัท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายอาจท าใหถู้กฟ้องร้องคดี
ต่าง ๆ  ตามมาได ้
    กรณีร่างขอ้บญัญติัท่ีมีปัญหายุ่งยากยิ่งข้ึน คือกรณีของ
ร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารจงัหวดัตาม มาตรา 54 ซ่ึงเป็นร่างขอ้บญัญติัท่ีผา่นความ
เห็นชอบของสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแต่นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไม่
เห็นชอบ มีขั้นตอนด าเนินการดงัน้ี 
       1) เ ม่ือร่างข้อบัญญัติใดท่ีสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัให้ความเห็นชอบแลว้ให้ส่งร่างขอ้บญัญติันั้นให้นายกองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัลงนาม เพื่อส่งใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัพิจารณา หากนายกองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัไม่เห็นชอบดว้ยกบัร่างดงักล่าว (ไม่ลงนาม) ให้ประธานสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัส่งร่างนั้นใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัภายในเจด็วนัเพื่อวินิจฉยัช้ีขาด เม่ือผูว้่า
ราชการจงัหวดัไดรั้บร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัดงักล่าวใหด้ าเนินการ
วนิิจฉยั ซ่ึงแยกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

    2)  กรณีผูว้่าราชการจังหวดัเห็นด้วยกับสภา ให้ผูว้่า
ราชการจงัหวดัส่งร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั้นไปยงันายกองคก์าร 
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บริหารส่วนจงัหวดัลงนามในร่างขอ้บญัญติันั้นภายในเจ็ดวนันบัจากวนัท่ีไดรั้บร่าง
ขอ้บญัญติัคืนจากผูว้่าราชการจงัหวดัและประกาศใชข้อ้บญัญติัฉบบันั้นต่อไป  หาก
นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไม่ลงนามในร่างขอ้บญัญติัท่ีผูว้่าราชการจงัหวดัส่ง
ใหภ้ายในเจด็วนัใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัลงนามและประกาศใชเ้ป็นขอ้บญัญติัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั 
   3)  กรณีผูว้่าราชการจงัหวดัไม่เห็นดว้ยกบัสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั   (เห็นดว้ยกบันายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดั
ส่งร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใหส้ภาพิจารณาใหม่ ภายในสามสิบวนั
นบัจากไดรั้บร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ถา้สภายืนยนัดว้ยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั  ก็ให้
ด าเนินการประกาศใช้ร่างขอ้บญัญติันั้นเป็นขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ต่อไป  แต่หากสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัไม่พิจารณาภายในสามสิบวนัหรือ
ยนืยนัดว้ยคะแนนเสียงไม่ถึงสองในสามของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
เท่าท่ีมีอยู่  ให้ร่างขอ้บญัญติันั้นตกไป  กรณีเช่นน้ีนับว่าเป็นความยุ่งยากทางการ
บริหารขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั  เพราะแสดงให้เห็นว่าเกิดความขดัแยง้
เกิดข้ึนระหว่างสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักบันายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
การบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัคงจะด าเนินต่อไปอย่างไม่ราบร่ืน
เน่ืองจากมีแนวโน้มท่ีร่างขอ้บญัญัติใด ๆ ท่ีเสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหรือฝ่ายบริหารอาจไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั ท าให้ร่างขอ้บญัญติันั้นตกไป  กรณีเช่นน้ีนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
หรือฝ่ายบริหารยอ่มไม่สามารถด าเนินการบริหารต่อไปตามนโยบายท่ีไดแ้ถลงไวต่้อ
สภาหรือต่อประชาชนได้ ในท านองเดียวกนัร่างขอ้บัญญัติองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัท่ีเสนอโดยฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัก็มีแนวโนม้ประสบปัญหา
ความยุ่งยากจากการไม่ลงนามของนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัท าให้เกิดความ
ล่าชา้และความตึงเครียดข้ึนได ้
   ผูว้่าราชการจงัหวดัแมจ้ะเป็นผูมี้อ  านาจตามกฎหมายในการ
วินิจฉัย ในฐานะผูแ้ทนรัฐบาลกลาง ซ่ึงถือว่าอยู่ฝ่ายเป็นกลางเม่ือเกิดกรณีความ
ขดัแยง้ข้ึนกย็อ่มล าบากใจในการท่ีจะใชดุ้ลยพินิจ   เน่ืองจากหากวนิิจฉยัในแนวทาง 
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ท่ี เห็นด้วยกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็อาจขัดแย้งกับฝ่ายสภา ท่ี
ประกอบดว้ยสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัท่ี เป็นตวัแทนจากอ าเภอต่าง ๆ    
แต่หากวินิจฉัยในแนวทางเห็นด้วยกบัสภาก็อาจเกิดปัญหาความขดัแยง้กบันายก
องค์การบริหารส่วนจังหวดัซ่ึงถือว่าเป็นก าลังส าคัญในการให้ความร่วมมือกับ
จงัหวดัในการด าเนินการบริหารราชการแผ่นดิน ตามนโยบายของรัฐบาลได ้ดงันั้น
ผูว้่าราชการจงัหวดัท่ีมีประสบการณ์สูงมกัจะใชว้ิธีการไกล่เกล่ียประนีประนอมกนั
ระหวา่งสองฝ่ายเพื่อลดปัญหาความขดัแยง้และสามารถท างานร่วมกนัต่อไป  
 กรณีความขัดแยง้ทางการบริหารระหว่างสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวดักบันายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัซ่ึงน่าจะถือไดว้่ามีความยุง่ยากอยา่งท่ีสุด  
คือ กรณีตามมาตรา 55 ซ่ึงได้แก่  กรณีท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัไม่รับ
หลกัการหรือไม่ให้ความเห็นชอบกบัร่างขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัว่า
ดว้ยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ซ่ึง
จะมีผลท าใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัประสบกบัปัญหาอยา่งยิง่เน่ืองจากไม่
สามารถด าเนินการใด ๆ ในแผนงาน  โครงการตลอดจนการจดัซ้ือจดัจา้งในปีต่อไป
หรือท าใหก้ระบวนการบริหารประสบปัญหาความล่าชา้ชะงกังนั 

   4) กรณีสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไม่รับหลกัการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม จะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนดงัน้ี 

      4.1) เม่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัมีมติไม่รับ
หลกัการแห่งร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัส่งร่างขอ้บญัญติัดงักล่าวให้ผูว้่า
ราชการจงัหวดั 
    4.2) ผู ้ว่าราชการจังหวัดตั้ งคณะกรรมการคณะหน่ึง
ประกอบดว้ย กรรมการจ านวนสิบหา้คน เพื่อพิจารณาหาขอ้ยติุความขดัแยง้โดยการ
แกไ้ข ปรับปรุงหรือยนืยนัสาระส าคญัของร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายหรือร่าง
ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมทั้งน้ีโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
และ ผลประโยชนแ์ห่งประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นส าคญั  
         คณะกรรมการชุดน้ีประกอบดว้ยสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน 
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จงัหวดั ซ่ึงสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแต่งตั้งจ  านวนเจด็คน และบุคคลซ่ึงเป็น
หรือมิเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัซ่ึงนายกองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั เสนอจ านวนเจด็คน โดยใหด้ าเนินการแต่งตั้งใหแ้ลว้เสร็จภายในเจ็ดวนันบั
จากท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 
      4.3) ให้คณะกรรมการทั้ง 2 ส่วนปรึกษาหารือกนัเพื่อ
เสนอช่ือบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงมิได้เป็นฝ่ายบริหารและมิได้เป็นสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหน่ึงคนท าหนา้ท่ีเป็นประธานกรรมการดงักล่าวภายใน
เจ็ดวนั นับแต่วนัท่ีมีกรรมการพิจารณาครบสิบส่ีคน กรณีไม่สามารถตกลงกนัได ้
หรือไม่สามารถหาเสนอบุคคลท่ีจะเป็นกรรมการหรือประธานกรรมการไดภ้ายใน
ก าหนดระยะเวลาตามกฎหมาย  ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัแต่งตั้งคณะกรรมการจาก
บุคคลซ่ึงมิไดเ้ป็นนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  รองนายกองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  รองนายกองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั  เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ท่ีปรึกษานายกองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั หรือสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใหค้รบทั้งสิบหา้คน 
       4.4) ใหค้ณะกรรมการดงักล่าวพิจารณาร่างขอ้บญัญติัให้
แลว้เสร็จภายในสิบห้าวนันบัตั้งแต่วนัท่ีไดต้ั้งประธานกรรมการ เม่ือพิจารณาเสร็จ
แลว้ให้รายงานต่อผูว้่าราชการจงัหวดั ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่สามารถพิจารณา
ให้แลว้เสร็จไดภ้ายในสิบห้าวนั ให้ประธานคณะกรรมการรวบรวมผลและช้ีขาด
โดยเร็วแลว้รายงานต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 
      4.5)  เม่ือผูว้่าราชการจงัหวดัไดรั้บเร่ืองจากผลของการ
วินิจฉัยข้ีขาดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมแลว้ใหส่้งร่างนั้นใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัโดยเร็ว    

    4.6) เม่ือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัได้รับร่าง
ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายจากผูว้า่ราชการจงัหวดั ใหเ้สนอร่างนั้นต่อสภา 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัภายในเจด็วนั หากไม่เสนอภายในเจด็วนัใหผู้ว้่าราชการ
จงัหวดัรายงานต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเพื่อสั่งใหน้ายกองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัพน้จากต าแหน่ง 
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    4.7) เม่ือประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดรั้บ
ร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมใหบ้รรจุเขา้วาระและแจง้สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพิจารณา
ร่างดงักล่าวให้แลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัจากไดรั้บร่างขอ้บญัญติังบประมาณ
รายจ่ายหรือร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หากพิจารณาไม่แลว้เสร็จหรือ
มีมติไม่เห็นชอบกบัร่างดังกล่าวให้ร่างขอ้บญัญติันั้นตกไป และให้ใช้ขอ้บญัญัติ
งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณท่ีแลว้ไปพลางก่อน 

    4.8)  ผู ้ว่ า ร าชกา รจังหวัด เสนอ รัฐมนต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงมหาดไทย มีค  าสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดันั้นและให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัภายในหกสิบวนัและอยูใ่นต าแหน่ง
เพียงวาระเท่าท่ีเหลืออยู ่
    กรณีของความขดัแยง้ในเร่ืองการเสนอร่างขอ้บญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หรือร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมน้ีถือเป็น
ความขดัแยง้ท่ีรุนแรงท่ีสุดหากเกิดกรณีเช่นน้ีข้ึนในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแห่ง
ใดเป็นสัญญาณวา่ การท างานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแห่งนั้นไม่ราบร่ืน  
    กรณีดงักล่าวเช่นน้ีอาจมีทางแกไ้ขอยู ่2 แนวทางดว้ยกนั  
คือแนวทางแรก จะต้องมีคนกลางซ่ึงเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย ท าหน้าท่ีเป็นผู ้
ประสานความขัดแยง้ให้แต่ละฝ่ายท างานร่วมกันโดยเห็นแก่ประโยชน์สุขของ
ประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นท่ีตั้ง ช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั ประนีประนอมกนัมาก
ข้ึน แนวทางที่สอง  หากได้พยายามอย่างถึงท่ีสุดแลว้สถานการณ์ยงัไม่ดีข้ึนหาก
ปล่อยไวเ้หตุการณ์ความขดัแยง้ยงัคงคุกรุ่นอยูเ่ช่นน้ีผลเสียหายกจ็ะเกิดกบัประชาชน
และทอ้งถ่ินผูว้่าราชการจงัหวดัอาจ เสนอใหรั้ฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซ่ึง
เป็นผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี สั่งยบุสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัท่ีมีความ
ขดัแยง้รุนแรงนั้น แลว้ด าเนินการใหเ้ลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ใหม่ภายใน 60 วนั 
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 2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดั 

  นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเป็นต าแหน่งท่ีมีความส าคัญต่อ
ทอ้งถ่ินอยา่งยิ่งเน่ืองจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นหน่วยการปกครองทอ้งถ่ิน
ขนาดใหญ่ มีอ านาจหนา้ท่ีในการใหบ้ริการสาธารณะอยา่งกวา้งขวาง และมีพื้นท่ีการ
ด าเนินงานครอบคลุมพื้นท่ีทั้งจงัหวดั  มีงบประมาณจ านวนมากนับร้อยลา้นบาท  
รวมทั้งมีบุคลากรและเคร่ืองจกัรกลอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลอีกเป็นจ านวนมาก  จึง
นบัเป็นต าแหน่งท่ีมีบทบาทและมีผลกระทบต่อความเจริญกา้วหนา้หรือความลา้หลงั
ของจังหวดัค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงควรให้ความสนใจและความส าคัญกับผูด้  ารง
ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัให้มากโดยพิจารณาเลือกผูมี้ความรู้
ความสามารถมีวิสัยทศัน์  มีความประพฤติและภูมิหลงัท่ีเป็นท่ียอมรับในคุณความดี
เป็นท่ีประจกัษต่์อคนทัว่ไปรวมถึงเป็นผูเ้สียสละและโปร่งใส 

  2.1 คุณสมบติัของนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
   ผูส้มัครรับเลือกตั้ งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัต้องมี
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกทอ้งถ่ิน
หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545  แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2546 ดงัน้ี 
   2.1.1 อายไุม่ต ่ากวา่สามสิบปีบริบูรณ์ ในวนัเลือกตั้ง 
   2.1.2 ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือ
เคยเป็นสมาชิกสภาจงัหวดั สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
หรือสมาชิกรัฐสภา 
   2.1.3 ไม่เป็นผู ้ท่ีพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถ่ิน คณะ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินรองผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เลขานุการ หรือท่ีปรึกษา
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพราะเหตุมีส่วนไดส่้วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มในสัญญา
หรือกิจการท่ีกระท ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัไม่ถึงหา้ปีนบัถึงวนัสมคัรรับ
เลือกตั้ง 
   นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัอยู่ในต าแหน่งวาระละ 4 ปี 
และสามารถด ารงต าแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน (การด ารงต าแหน่งนายก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันบัจากวนัเลือกตั้ง)  
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   ก่อนท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัจะเข้ารับหน้าท่ี ให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัเพื่อใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดแ้ถลงนโยบายต่อสภาโดยไม่มีการ
ลงมติ  แต่การแถลงนโยบายน้ีอาจแจง้เป็นเอกสารแก่สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัทุกคนกไ็ด ้และถือวา่เป็นการแถลงนโยบายแลว้     
   การแถลงนโยบายน้ีใหก้ระท าทุกปี และใหปิ้ดประกาศนโยบาย
พร้อมผลการปฏิบติังานไว ้ในท่ีเปิดเผยใหป้ระชาชนเขา้ตรวจสอบได ้

  2.2 อ  านาจหนา้ท่ีของนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

   2.2.1 ก าหนดนโยบายการบริหารขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดั 
   2.2.2 สั่งราชการ อนุมติั อนุญาต เก่ียวกบัราชการตามอ านาจ
หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
   2.2.3 แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั 
   2.2.4 วางระเบียบต่าง ๆ ในการท างาน เพื่อให้การบริหาร
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
   2.2.5 รักษาการตามขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
   2.2.6  ปฏิบัติหน้า ท่ีตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ี
ก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
   2.2.7 เป็นผูบ้ังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการและลูกจ้างใน
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
   2.2.7 แต่งตั้งรองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

  เน่ืองจากหนา้ท่ีและความรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมี
อยู่เป็นจ านวนมาก  นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัอาจแต่งตั้งบุคคลต่าง ๆ ท่ีมี
ความรู้ความสามารถเหมาะสม มีคุณสมบติัไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายและมิใช่ 
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บุคคลท่ีเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัมาช่วยเหลือในการปฏิบัติ
ราชการได้ตามท่ีกฎหมายให้อ  านาจในการแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั โดยถือเอาจ านวนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นเกณฑ ์ ดงัน้ี 

   2.2.7.1 จงัหวดัท่ีมีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ยี่สิบ
ส่ีคน หรือสามสิบคน ใหแ้ต่งตั้งรองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัได ้ไม่เกนิสอง
คน  
   2.2.7.2 จงัหวดัท่ีมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
สามสิบหกหรือส่ีสิบสองคน ให้แต่งตั้งรองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดไ้ม่
เกนิสามคน   
   2.2.7.3 จงัหวดัท่ีมีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ส่ีสิบ
แปดคน แต่งตั้งรองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัได ้ไม่เกนิส่ีคน 
   รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีนายก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมอบหมาย  โดยปกตินายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
จะมีค าสั่งแบ่งงานใหร้องนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแต่ละคนอยา่งชดัเจน เช่น 
รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัคนท่ี 1 ท าหนา้ท่ีดูแลงานดา้นการบริหารงาน
ทัว่ไปขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   หน่วยงานต่าง ๆ จะตอ้งเสนองานท่ีเป็นงาน
ดา้นการบริหาร เช่น งานธุรการ  งานบริการ งานบุคคล จดัซ้ือ ฯลฯ  ผ่านรองนายก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเพื่อสั่งการ  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัคนท่ี 2 
ท าหนา้ท่ีดูแลงานดา้นการจดัท าแผนงานและประสานแผนงานการพฒันาทอ้งถ่ินกบั
หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ   หน่วยงานในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
ซ่ึงท าหน้าท่ีด้านน้ีจะต้องเสนองาน (แฟ้ม)  ผ่านรองฯท่านน้ีเพื่อสั่งการหรือ
กลัน่กรองก่อนน าเสนอนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
   รองนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัคนท่ี 3  อาจมอบหมาย
งานดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล มีหนา้ท่ีคอยกลัน่กรองงานหรือวินิจฉัยสั่งการ
งานใด ๆ ท่ีอยูใ่นขอบเขตดงักล่าว เป็นตน้ 
   นอกจากนั้นยงัอาจแต่งตั้งใหรั้กษาราชการแทน ในกรณีท่ีนายก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไม่อยู่  หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้รียงตามล าดบั  
เช่น นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไม่อยูใ่หร้องนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 



 150 
 

คนท่ี 1 รักษาราชการแทน   หากรองนายกองคก์ารบริหารส่วนราชการคนท่ี 1 ไม่อยู ่
ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัคนท่ี 2 รักษาราชการแทน  หากนายก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัคนท่ี 2 ไม่อยู ่ ให้รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
คนท่ี 3 รักษาราชการแทน เป็นตน้  ซ่ึงผูรั้กษาราชการแทนยอ่มมีอ านาจเช่นเดียวกบั
ผูท่ี้ตนรักษาราชการแทนทุกประการ 
   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัอาจมอบหมายงานให้รอง
นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นคร้ังคราว หรือเป็นเฉพาะเร่ือง เช่น มอบใหไ้ป
เป็นประธานในการเปิดงาน หรือมอบให้ไปแจกส่ิงของแก่ประชาชน หรือมอบให้
เดินทางไปประชุมแทน ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของรองนายกองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัคนนั้นรับผดิชอบอยู ่เป็นตน้ 

   ความหมายของค าว่าสั่งราชการ อนุมัติ อนุญาต เก่ียวกับ
ราชการตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  หมายความว่า  การสั่งการ 
การอนุมติั หรือการอนุญาต ในเร่ืองเก่ียวกบัราชการ ซ่ึงมีกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง 
ประกาศ ให้อ  านาจในการปฏิบติัราชการเช่นนั้นได ้หรือหากกฎหมายมีการอนุญาต
ใหมี้การใชดุ้ลพินิจกอ็าจใชดุ้ลยพินิจไดใ้นขอบเขตท่ีกฎหมายใหอ้  านาจไว ้
   ความหมายของค าว่า รักษาการตามขอ้บญัญติัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั หมายความวา่เป็นผูบ้งัคบัการใหมี้การด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนด
ตลอดจน เป็นผู ้วินิจฉัย กรณีเกิดปัญหาท่ีต้องช้ีขาดการปฏิบัติงาน หรือการ
ด าเนินการใด ๆใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติันั้น  
   การปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดบ้ญัญติัไวใ้นกฎหมายอ่ืน หมายความ
ว่า นอกเหนือจากอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540  แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2546 แลว้ ยงัมีกฎหมาย
อ่ืนให้อ  านาจนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอีก  เช่น พระราชบญัญติัเก่ียวกบัการ
ควบคุมอาคาร   พระราชบญัญติัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  พระราชบญัญติัเก่ียวกบัการ
สาธารณสุข  เป็นตน้ กรณีท่ีมีการใหอ้  านาจในฐานะเป็นเจา้พนกังาน ในกฎหมายอ่ืน
เช่นน้ีก็ให้นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีอ านาจในการวินิจฉัย  สั่งการ  อนุมติั  
อนุญาตใหเ้ป็นไปตาม กฎหมายนั้น ๆ ดว้ย 
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  2.3 การพน้จากต าแหน่งของนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
  การพน้จากต าแหน่งของนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นไปตาม
มาตรา 36 แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 แกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2546 ดงัน้ี 

   2.3.1 ถึงคราวออกตามวาระ (4 ปี นบัจากวนัเลือกตั้ง)  
   2.3.2 ตาย 
   2.3.3 ลาออก โดยยืน่หนงัสือลาออกต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 

   2.3.4 ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม ตามมาตรา 35/1  
   2.3.5 กระท าการฝ่าฝืน มาตรา 44/3 (1) หรือ (2)   
   2.3.6 รัฐมนตรีสั่งใหพ้น้จากต าแหน่งตามมาตรา 44/3 (3)  
             มาตรา 55 วรรคหา้ หรือมาตรา 79 
   2.3.7 ถูกจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก 

   2.3.8 ราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียงเห็นว่านายก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัพ้นจากต าแหน่งเม่ือนายก
องค์การบริหารหมดวาระหรือพน้จากต าแหน่งในกรณีใดๆตามท่ีกฎหมายบญัญติั  
นอกจากนั้นอาจมีกรณีอ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 37  เช่น  กรณีนายกองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัสั่งใหพ้น้จากต าแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้
พน้จากต าแหน่ง เน่ืองจากมีส่วนไดเ้สียในสัญญาใด ๆ  ท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
เป็นคู่สัญญา หรือถูกศาลพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เป็นตน้ 

 

การคลงัและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวดั 

                  การคลงัและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจงัหวดันับเป็นเร่ือง
ส าคญัอย่างยิ่ง ในการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั การงบประมาณ
และการคลงัอาจสรุปไดส้ั้น ๆ วา่เป็นเร่ืองของ รายได ้รายจ่าย  การจดัท างบประมาณ 
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รายจ่ายประจ าปี และการตรวจสอบและกิจกรรมทางบญัชี ขององคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั 

 1. รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวดั 

    องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอาจมีรายไดจ้ากแหล่งต่าง ๆ ตามท่ี
ก าหนดไวใ้นมาตรา 73 แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฯ ดงัน้ี  

   1.1 ภาษีอากรตามท่ีมีกฎหมายบญัญติัไว ้
   1.2 ค่าธรรมเนียม  ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ ตามท่ีมีกฎหมายบญัญติัไว ้
   1.3 รายไดจ้ากทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
    1.4 รายไดจ้ากสาธารณูปโภคขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

   1.5 รายไดจ้ากการพาณิชยข์ององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

   1.6 พนัธบตัรหรือเงินกูต้ามท่ีมีกฎหมายบญัญติัไว ้
    1.7 เงินกูจ้ากกระทรวง ทบวง กรม องคก์าร หรือนิติบุคคลต่าง ๆ ซ่ึง 
          ไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 
   1.8 เงินอุดหนุนหรือรายไดอ่ื้นตามท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ 
          จดัสรรให ้

   1.9 เงินและทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนท่ีมีผูอุ้ทิศให ้

   1.10 รายไดอ่ื้นตามท่ีมีกฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นขององคก์ารบริหาร 
   ส่วนจงัหวดั 
  รายไดท่ี้ส าคญัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดแ้ก่รายไดต้าม 1.1 
และ  1.2  

 2.  รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวดั 

   รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัเป็นไปตามมาตรา 74 แห่ง
พระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2440 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ. 2546  ดงัน้ี 

   2.1 เงินเดือน 

   2.2 ค่าจา้ง 
   2.3 เงินตอบแทนอ่ืน ๆ  
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  2.4 ค่าใชส้อย 
  2.5 ค่าวสัดุ 
  2.6 ค่าครุภณัฑ ์

  2.7 ค่าท่ีดิน ส่ิงก่อสร้างและทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ  
   2.8 เงินอุดหนุน 

  2.9 รายจ่ายอ่ืนใดตามท่ีมีขอ้ผกูพนั หรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว ้
  3. การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วน
จังหวดั 

   การจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ต้องท าเป็นกฎหมาย เช่นเดียวกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีระดับประเทศ    
เน่ืองจากถือว่าเงินขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักคื็อเงินของประชาชน การจะใช้
จ่ายเงินน้ีต้องได้รับความเห็นชอบและความยินยอมจากประชาชน ดังนั้ น  จึง
ก าหนดให้การใชจ่้ายงบประมาณประจ าปีของฝ่ายบริหารตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
และยนิยอมจากประชาชน ในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั้น ๆ ซ่ึงมีตวัแทนของ
ตนอยูใ่นสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ดงันั้น การใชจ่้ายเงินงบประมาณประจ าปี 
จึงตอ้งผ่านความเห็นชอบและความยินยอมของสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  
โดยให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีจึงจะสามารถ
ด าเนินกิจกรรมทางการบริหารใด ๆ ท่ีผูกพนักบัการใช้จ่ายงบประมาณได ้ ซ่ึงใน
เร่ืองน้ีได้กล่าวไปแล้วในส่วนของการเสนอร่างข้อองค์การบริหารส่วนบัญญัติ
จงัหวดั 
  ร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี จดัท าโดยฝ่ายบริหาร 
จะตอ้งจดัท าแผนงานโครงการท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณท่ีจะถึงอยา่งละเอียด  
พร้อมทั้งระบุค่าใช้จ่ายแยกไวเ้ป็นหมวดหมู่ ให้ชัดเจน  การใช้งบประมาณจะตอ้ง
เป็นไปตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายท่ีไดรั้บความเห็นชอบอย่างเคร่งครัดไม่
สามารถโยกยา้ยถ่ายโอนงบประมาณขา้มหมวดงบประมาณได ้
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  4. การตรวจสอบและกิจกรรมทางบัญชีขององค์การบริหารส่วน
จังหวดั 

    การตรวจสอบและกิจกรรมทางบัญชีขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดั เป็นเร่ืองส าคญัของเร่ืองการงบประมาณและการคลงั  เน่ืองจากกระบวนการ
ใช้จ่ายเงินของราชการทุกประเภทจะตอ้งมีหลกัฐานการใช้จ่ายและการใช้จ่ายนั้น
จะตอ้งมีกฎหมายรองรับ หรืออนุญาตให้จ่ายไดต้ามประเภทและจ านวนซ่ึงก าหนด
ไวใ้นกฎหมาย  นอกจากนั้นการใช้จ่ายตอ้งด าเนินการให้ถูกตอ้งตามวิธีการและ
ขั้นตอนท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่น ในเร่ืองของแบบฟอร์มการรับ
เงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การส่งเงิน ตลอดจนการพสัดุต่าง ๆ  ทั้งน้ีเพื่อให้
เกิดความโปร่งใสและรักษาผลประโยชน์จากเงินภาษีอากรของประชาชนให้มาก
ท่ีสุด 
 

การก ากบัดูแลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวดั 

 เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนจังหวดัแม้จะเป็นองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน แต่กถื็อเป็นส่วนราชการตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
ซ่ึงโดยหลกัการมิได้เป็นอิสระจากรัฐบาลกลางอย่างสมบูรณ์  แต่จดัตั้งข้ึนภายใต้
หลกัการของการกระจายอ านาจทางการบริหารและการตดัสินใจบางส่วนให้กบั
ทอ้งถ่ิน  เพื่อความสะดวก  คล่องตวั  และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินใน
การท่ีจะปกครองตนเอง แต่มิไดห้มายความว่าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใด ๆจะ
สามารถด าเนินการอะไรก็ได ้หรืออย่างไรกไ็ด ้หากแต่ตอ้งอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแล
ของรัฐบาลกลางในระดบัหน่ึง ทั้งน้ีภายใตก้รอบขอ้บงัคบัแห่งกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมายระดบัพระราชบญัญติั หรือกฎหมายท่ีออกโดยฝ่าย
บริหาร เช่น กฎกระทรวง ระเบียบ ค าสั่ง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่
ประเทศปฏิบัติราชการอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันและยึดถือประโยชน์ของ
ประชาชนในทอ้งถ่ินและผลประโยชนข์องชาติเป็นเป้าหมายสูงสุด 
 อย่างไรก็ตามการก ากับดูแลโดยหลักการแห่งรัฐธรรมนูญแล้ว ต้อง
กระท าเท่าท่ีจ  าเป็นเฉพาะในส่วนท่ีกฎหมายก าหนดใหก้ระท าเท่านั้น  ผูมี้อ  านาจใน 
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การก ากับดูแลตอ้งระมดัระวงัมิให้กา้วล่วงเขา้ไปในเร่ืองของความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ินหรือดุลยพินิจอ่ืน ๆขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงกระท าการโดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย ซ่ึงกลายเป็นการควบคุม สั่งการ จนหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินขาด
ความเป็นอิสระทางการบริหาร ซ่ึงถือเป็นส่ิงท่ีขดัแยง้กบัหลกัการแบ่งการปกครอง
ทอ้งถ่ินและเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 
  ในเร่ืองของการก ากบัดูแลองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัน้ี กฎหมายให้
อ  านาจผูว้่าราชการจงัหวดัในฐานะเป็นตวัแทนของรัฐบาล ในส่วนภูมิภาคเป็นผูท้  า
หน้าท่ีแทนรัฐบาล ทั้งน้ีโดยก าหนดอ านาจหน้าท่ีของผูว้่าราชการจงัหวดัในการ
ก ากบัดูแลองค์การบริหารส่วนจงัหวดัไวต้ามพระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั มาตรา 77, 78, 79 และ 80 ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 1.ก ากบัดูแลการปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของทางราชการ 
 2. มีอ  านาจสั่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวดัช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือ
สอบสวนขอ้เทจ็จริงใดๆ อนัเก่ียวกบังานในหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 3. ยบัย ั้งการปฏิบติังานใด  ๆ ขอองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไวเ้ป็นการ
ชั่วคราวเม่ือเห็นว่าการปฏิบติังานขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมาย หรือระเบียบขอ้บงัคบัของทางราชการและอาจน ามาซ่ึงความเสียหายต่อ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและประชาชนในทอ้งถ่ิน และรายงานใหรั้ฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยใหส้ั่งการเพิกถอนการกระท านั้น 

 4.  ด าเนินการสอบสวน กรณีนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  รอง
นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหรือรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ละเลยไม่ปฏิบติัตามอ านาจหน้าท่ี หรือ
ปฏิบติัตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความ
สงบเรียบร้อย หรือมีความประพฤติในทางจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียแก่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเป็น
คู่สัญญา  หากผลของการสอบสวนปรากฏว่ามีพฤติการณ์เช่นนั้นจริง ใหผู้ว้่าราชการ
จงัหวดัเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใชดุ้ลพินิจสั่งให้บุคคลดงักล่าว
พน้จากต าแหน่งและค าสั่งของรัฐมนตรีใหเ้ป็นท่ีสุด 
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  5.  เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วน
จังหวดั หรือประโยชน์ของประเทศชาติ ผูว้่าราชการจังหวดัอาจรายงานเสนอ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย เพื่อยบุสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักไ็ด ้
 

สรุป 

 องค์การบริหารส่วนจังหวดันับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมี
ความส าคญัมากในปัจจุบนั เน่ืองจากเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีขนาดใหญ่    
มีงบประมาณและบุคลากรเป็นจ านวนมาก หากด าเนินการจดัท าภารกิจตามท่ีก าหนด
ไวใ้นกฎหมายอย่างสมบูรณ์ ก็จะสามารถส่งเสริมการท างานขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบอ่ืน ๆ ไม่วา่จะเป็นเทศบาลระดบัต่าง ๆหรือองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลก็ตามให้สามารถปฏิบติัภารกิจตอบสนองกบัความตอ้งการของประชาชนใน
ทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดีสมดงัเจตนารมณ์   แต่หากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไม่มีการ
ก าหนดแผนงานโครงการในการพัฒนาจังหวัดให้ชัดเจน ไม่มีเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินของจงัหวดันั้น ๆ กไ็ม่อาจเป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 อย่างไรก็ตาม  กรณีมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอแนะการให้
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและการควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานเป็นส่ิงท่ีตอ้ง
กระท าอย่างจริงจงัและต่อเน่ืองเพื่อให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อ
ทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง 
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ค าถามท้ายบท 
จงตอบค าถามต่อไปนีพ้อสังเขป 
1.   การจดัตั้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีขั้นตอนอยา่งไร 
2.   องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  มีอ  านาจหนา้ท่ีอยา่งไรบา้ง 
3.  จงอธิบายถึงโครงสร้างขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

4.  จงอธิบายถึงความหมายของ ขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  ขอ้บญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

5. นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีอ  านาจหนา้ท่ีอยา่งไร 
6.  ผูว้า่ราชการจงัหวดั มีอ  านาจหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
อยา่งไรบา้ง 
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 6 
เทศบาล 

 

 การปกครองท้องถ่ินรูปแบบเทศบาลมีวัตถุประสงค์ให้เป็นองค์กร
ปกครองส าหรับท้องถ่ินท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจพอสมควรและมีความเป็น
ชุมชนเมืองคือ มีความหนาแน่นของประชากร มีรายไดเ้พียงพอแก่การบริหารจดัการ
ปกครองตนเอง กล่าวอีกนยัหน่ึง เทศบาลคือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของชุมชน
ท่ีเป็นเมืองนัน่เอง 
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบเทศบาลนั้นนบัว่ามีความส าคญัมาก
ข้ึนในปัจจุบนั เน่ืองจากกระบวนการพฒันาท าใหร้ะบบเศรษฐกิจและสังคมขยายตวั
ข้ึนอย่างรวดเร็ว การเปล่ียนแปลงน้ีส่งผลกระทบให้ชุมชนท่ีเป็นเมืองอยู่แล้ว 
ขยายตวัมากข้ึน มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีซับซอ้นข้ึน มีการลงทุนมากข้ึนมีปริมาณ
การหมุนเวียนของเงิน การจา้งงานและสถาบนัการศึกษาเพิ่มข้ึน ในขณะเดียวกนัมี
ปัญหาในดา้นการจดัใหบ้ริการสาธารณะมากข้ึนเช่น การจดัการกบัปัญหาการเติบโต
ของเมือง ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ท่ีอยูอ่าศยั การจราจร การพกัผ่อนหย่อนใจของคนใน
เมืองเป็นต้น ในท่ามกลางการเปล่ียนแปลงไปสู่ความเป็นเมืองเพิ่มมากข้ึนใน
สังคมไทย บทบาทของราชการส่วนภูมิภาคกลับลดน้อยลงด้วยข้อจ ากัดของ
งบประมาณและบุคลากร การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีเป็นตวักระตุน้ให้องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบ เทศบาล มีความจ าเป็นและส าคญัต่อประชาชนอยา่งมาก  
 
การจัดตั้งเทศบาล 
 ท้อง ถ่ิน ใดจะจัดตั้ ง เ ป็น เทศบาลนั้ น ให้อ าศัยหลัก เกณฑ์ต า ม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ในส่วนท่ีว่าด้วยการจัดตั้ งเทศบาล ซ่ึงมี
สาระส าคญัโดยสรุป คือ ต้องเป็นท่ีท่ีมีความเจริญพอสมควรโดยให้พิจารณาจาก
ความเหมาะสมในเร่ืองท่ีตั้ง จ  านวน ความหนาแน่นของประชากร และความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจะท าให้ทอ้งถ่ินนั้นมีรายได้จากภาษีเพียงพอในการเล้ียงตนเอง      
และสามารถจดัท าภารกิจตามหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนดไดโ้ดยสมบูรณ์      
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ประเภทของเทศบาล 
 เทศบาลมี 3 ประเภท   ได้แก่   เทศบาลต าบล   เทศบาลเมือง และ
เทศบาลนคร 

  1.  เทศบาลต าบล  

  เทศบาลต าบล ไดแ้ก่ ทอ้งถ่ินซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยจดัตั้ง
เป็นเทศบาลต าบลและมีหลกัเกณฑใ์นการจดัตั้งเทศบาลต าบลวา่ 
  1.1 มีรายไดโ้ดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีผา่นมาไม่นอ้ย 
         กวา่ 12 ลา้นบาท 
  1.2 มีประชากรในเขตเทศบาลไม่นอ้ยกวา่ 7,000 คน ข้ึนไป 
  1.3ไดรั้บความเห็นชอบจากราษฎรในทอ้งถ่ินท่ีจะจดัตั้งเป็นเทศบาล 
        นั้น  

 2. เทศบาลเมอืง  

  ไดแ้ก่ทอ้งถ่ินอนัเป็นท่ีตั้งศาลากลางจงัหวดัหรือทอ้งถ่ินชุมนุมชน ท่ีมี
ราษฎรตั้งแต่หน่ึงหม่ืนคนข้ึนไป  มีรายไดพ้อควรแก่การปฏิบติัหนา้ท่ีอนัตอ้งท าตาม
พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็น
เทศบาลเมือง โดยระบุช่ือและเขตของเทศบาลไวด้ว้ย และกระทรวงมหาดไทยได้
ก  าหนดหลกัเกณฑใ์นการจดัตั้งเพิ่มเติม ดงัน้ี 
  2.1 กรณีเป็นท่ีตั้งศาลากลางจงัหวดัทุกแห่งใหย้กฐานะทอ้งท่ีนั้น 
   เป็นเทศบาลเมืองโดยไม่ตอ้งพิจารณาหลกัเกณฑอ่ื์น 
  2.2 กรณีมิไดเ้ป็นท่ีตั้งศาลากลาง ใหพ้ิจารณาหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
     2.2.1 มีประชากรในเขตท่ีจะจดัตั้งเป็นเทศบาลเมืองไม่นอ้ย 
      กวา่ 10,000 คน และมีความหนาแน่นไม่นอ้ยกวา่ 3,000  
      คน / ตารางกิโลเมตร 
     2.2.2 มีรายไดเ้พียงพอแก่การปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมาย 
      ก าหนด 
     2.2.3 มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจดัตั้งเป็นเทศบาลเมือง  
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 3. เทศบาลนคร  
  ไดแ้ก่ทอ้งถ่ินชุมนุมชนท่ีมีราษฎรตั้งแต่หา้หม่ืนคนข้ึนไป ทั้งมีรายได้
พอควรแก่การท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีอันต้องท าตามพระราชบัญญัติเทศบาลและมี
ประกาศกระทรวงมหาดไทยจดัตั้งเป็นเทศบาลนคร โดยระบุช่ือและเขตของเทศบาล
ไวด้ว้ย และกระทรวงมหาดไทยไดก้  าหนดหลกัเกณฑใ์นการจดัตั้งเพิ่มเติม ดงัน้ี 
  3.1 เป็นทอ้งท่ีท่ีมีพลเมืองตั้งแต่ 50,000 คนข้ึนไป    และมีความ 
   หนาแน่นไม่ต ่ากวา่ 3,000 คน / ตารางกิโลเมตร 
  3.2 มีรายไดพ้อแก่การปฏิบติัหนา้ท่ีอนัตอ้งท าตามท่ีกฎหมาย 
   ก าหนด 
  จะเห็นไดว้่า การก าหนดระดบัของเทศบาลเป็น 3 ระดบั คือเทศบาล
ต าบล  เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร นั้น กเ็พื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมของแต่ละทอ้งถ่ิน  ทอ้งถ่ินท่ียงัมีความเจริญและมีประชากรไม่มากนกัก็
ให้มีรูปแบบการปกครองขนาดเล็ก คือ เทศบาลต าบลเน่ืองจากเทศบาลระดบัน้ีท า
ภารกิจไม่มากนกั งบประมาณและค่าใชจ่้ายไม่สูงมากเหมาะสมกบัรายไดท่ี้มีอยูข่อง
ทอ้งถ่ินขนาดเลก็ 
  ในขณะท่ีทอ้งถ่ินซ่ึงมีระดบัความเจริญมากข้ึน สภาพเศรษฐกิจและ
สังคมมีความเจริญ มีประชากรมากข้ึน ภารกิจของเทศบาลในสังคมเมืองเช่นนั้นยอ่ม
มีมากข้ึนจ าเป็นตอ้งมีหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน บุคลากรและ
เคร่ืองมือทางการบริหารมากข้ึน ในขณะเดียวกันก็ใช้งบประมาณเพิ่มข้ึนด้วย  
ทอ้งถ่ินท่ีเป็นเทศบาลเมืองจึงตอ้งมีรายไดเ้พียงพอท่ีจะท าภารกิจในการให้บริการ
ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
  ทอ้งถ่ินซ่ึงมีระดบัความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมอยา่งมาก เช่นในเขต
ท่ีตั้ งของศาลหรือศาลากลางจังหวัด มีประชากรจ านวนมากและหนาแน่นเช่น 
จงัหวดัเชียงใหม่  จงัหวดันครราชสีมา หรือแมจ้ะไม่ไดเ้ป็นท่ีตั้งของศาลากลางแต่
เป็นทอ้งท่ีท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจสูงมากเช่น อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  
สามารถจดัตั้งเป็นเทศบาลนคร ซ่ึงถือว่าเป็นเทศบาลท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีมีโครงสร้าง
ทางการบริหารท่ีสลบัซบัซอ้น มีงบประมาณตลอดจนบุคลากรจ านวนมาก ทั้งน้ี 
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เพื่อใหส้ามารถท าภารกิจในการใหบ้ริการแก่ประชาชนจ านวนมากและแกไ้ขปัญหา
ของเมืองขนาดใหญ่ได ้ซ่ึงรายละเอียดในเร่ืองน้ีจะสามารถพิจารณาไดจ้ากมาตรา  
50 – 59 แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 ซ่ึงได้ก  าหนดอ านาจหน้าท่ีของ
เทศบาลแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน 
 
อ านาจหน้าทีข่องเทศบาล 
 เน่ืองจากวตัถุประสงค์ในการจดัให้มีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
รูปแบบเทศบาล คือ ตอ้งการให้ประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นไดบ้ริหารจดัการกบัปัญหา
ของทอ้งถ่ินตามความตอ้งการและความจ าเป็นของทอ้งถ่ินด้วยตนเอง  ซ่ึงแต่ละ
ท้องถ่ินจะมีสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนแตกต่างกันไป ไม่
เหมาะสมท่ีรัฐบาลซ่ึงอยู่ในส่วนกลางห่างไกลจากสภาพปัญหาของทอ้งถ่ินแต่ละ
ทอ้งถ่ินจะเขา้ไปคิดตดัสินใจรวมถึงแกปั้ญหาแทนคนในทอ้งถ่ินซ่ึงคุน้เคยกบัสภาพ
ของทอ้งถ่ิน และเขา้ใจปัญหาและความตอ้งการของคนในทอ้งถ่ินดีท่ีสุด 
 อย่างไรก็ตามเน่ืองจากเทศบาลเป็นรูปแบบขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ส าหรับชุมชนเมืองซ่ึงมีประชากรมาก และมีกลุ่มอาชีพท่ีหลากหลายกว่า
ชนบทรวมถึงมีสภาพปัญหาของเมืองหรือชุมชนท่ีสลบัซบัซอ้นและมีความตอ้งการ
ใชบ้ริการจากหน่วยงานของรัฐค่อนขา้งมาก  ดงันั้นหนา้ท่ีของเทศบาลจึงค่อนขา้งจะ
มีมากมายและสลบัซับซ้อนตามระดับความเจริญของชมชุนในเขตเทศบาลนั้นไป
ดว้ย  ความสลบัซับซ้อนในหน้าท่ีของเทศบาลจะเพิ่มมากข้ึนตามขนาดและระดบั
ของเทศบาล เร่ิมจากเทศบาลต าบล  เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ซ่ึงถือเป็น
เทศบาลท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและมีหนา้ท่ีในการให้บริการแก่ทอ้งถ่ินท่ีซบัซ้อนท่ีสุด
ซ่ึงจะกล่าวถึงหนา้ท่ีของเทศบาลแต่ละระดบัโดยละเอียดต่อไป 
 1.  อ านาจหน้าทีข่องเทศบาลต าบล 
  มาตรา 50 แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496  ก าหนดหนา้ท่ีของ
เทศบาลต าบลไวด้งัน้ี 
    (1)  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
    (2)  ใหมี้และบ ารุงทางบกและทางน ้า 



 163 
     
    (3)  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดิน และท่ีสาธารณะ         
รวมทั้งการก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 
    (4)  ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ 
    (5)  ใหมี้เคร่ืองใชใ้นการดบัเพลิง 
    (6)  ใหร้าษฎรไดรั้บการศึกษา อบรม 
    (7)  ส่งเสริมการพฒันาสตรี  เดก็ เยาวชน ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 
    (8 )   บ า รุง ศิลปะ จา รีตประเพณี  ภู มิ ปัญญาท้อง ถ่ินและ
วฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
    (9) หน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติัให้เป็นหนา้ท่ีของเทศบาล  
(เช่นกฎหมายควบคุมอาคาร  กฎหมายสาธารณสุข  กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม  เป็นตน้) 
 นอกจากหนา้ท่ีของเทศบาลต าบลซ่ึงก าหนดไวต้ามแห่งพระราชบญัญติั
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 ซ่ึงเทศบาลต าบลทุกเทศบาล ต้องท าแลว้ยงัก าหนด
หน้าท่ีเพิ่มเติมซ่ึงเทศบาลต าบลอาจท าตามความจ าเป็นหรือความเหมาะสม โดย
ก าหนดไวใ้นมาตรา 51 ดงัน้ี 
   (1)  ใหมี้น ้าสะอาดหรือการประปา 
   (2)  ใหมี้โรงฆ่าสัตว ์
   (3)  ใหมี้ตลาด  ท่าเทียบเรือ  และท่าขา้ม 
   (4)  ใหมี้สุสาน และฌาปนสถาน 
   (5)  บ ารุงส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
   (6)  ใหมี้และบ ารุง สถานท่ีท าการพิทกัษรั์กษาคนเจบ็ไข ้
   (7)  ใหมี้และบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งดว้ยวธีิอ่ืน 
   (8)  ใหมี้และบ ารุงทางระบายน ้า 
    (9)  เทศพาณิชย ์ ซ่ึงไดแ้ก่กิจการท่ีเทศบาลสามารถด าเนินการ
ในฐานะผูป้ระกอบการ  ผูใ้ห้บริการหรือธุรกิจในลักษณะแสวงหาก าไรตามท่ี
กฎหมายก าหนด 
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จะเห็นได้ว่า  กฎหมายได้ให้อ  านาจแก่เทศบาลในการท าหน้าท่ีต่าง ๆ เพื่อสนอง
ความตอ้งการขั้นพื้นฐานของประชาชนในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งสมบูรณ์ในเกือบทุกดา้น  
เวน้แต่กิจการบางอย่างซ่ึงเป็นเร่ืองความมัน่คงของประเทศหรือระบบเศรษฐกิจใน
ภาพรวมของประเทศ  หรือเร่ืองเก่ียวกบัการต่างประเทศซ่ึงไม่สามารถมอบหมายให้
เทศบาลด าเนินการได ้   
  
  2. อ านาจหน้าทีข่องเทศบาลเมอืง 
  หน้าท่ีของเทศบาลเมือง ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ.
2496 มาตรา 53 ซ่ึงโดยสรุปแลว้เหมือนกบัเทศบาลต าบลทุกประการ แต่มีส่วนท่ี
เพิ่มเติมคือในส่วนท่ี ต้องท า โดยก าหนดใหเ้ทศบาลเมืองต้องมีการด าเนินกจิการโรง
รับจ าน า หรือสถานสินเช่ือท้องถิ่น ตามมาตรา 53 (8) 
  ส าหรับส่วนท่ี อาจท า  ก  าหนดไว้ใน มาตรา 54   ก็คล้ายคลึงกับ
เทศบาลต าบลเช่นเดียวกนั แต่ส่วนท่ีเพิ่มเติม คือ 
    (1)  ใหมี้และบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเดก็ 
    (2)  ใหมี้และบ ารุงโรงพยาบาล 
    (3)  ใหมี้สาธารณูปการ 
    (4)  จดัท ากิจการซ่ึงจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
    (5)  จดัตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
    (6)  ใหมี้และบ ารุงสถานท่ีส าหรับการกีฬาและพลศึกษา 
    (7)  ใหมี้และบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตวแ์ละสถานท่ีพกัผ่อน
           หยอ่นใจ 
    (8)  ปรับปรุงแหล่งเส่ือมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อย 
           ของทอ้งถ่ิน 

  จะเห็นไดช้ดัว่า อ  านาจหนา้ท่ีของเทศบาลเมืองในเร่ืองพื้นฐานทัว่ไป
ซ่ึงก าหนดไวใ้นหนา้ท่ีท่ี ตอ้งท านั้นเหมือนกบัเทศบาลต าบลเกือบทุกประการแต่จะ
แตกต่างออกไปในหนา้ท่ีท่ีอาจท าซ่ึงก าหนดใหมี้ความแตกต่างและสลบัซบัซอ้นข้ึน 
ทั้งน้ีเน่ืองจากวา่ เทศบาลเมืองนั้นโดยทัว่ไปจะเป็นชุมชนเมืองท่ีมีขนาดใหญ่   มี 
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ความเจริญมาก  มีรายไดม้าก มีประชากรมาก  และในขณะเดียวกนักมี็ปัญหาอนัเกิด
จากความเจริญและความซับซ้อนของเมืองมาก  ดังนั้นเทศบาลจึงตอ้งมีภารกิจท่ี
จะตอ้งท าเพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินไดรั้บความสะดวกสบายมากข้ึนตามไปดว้ย 
   
  3.อ านาจหน้าทีข่องเทศบาลนคร 
     อ  านาจหนา้ท่ีของเทศบาลนคร ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัเทศบาล 
พ.ศ. 2496 มาตรา  56 และ 57  ซ่ึงโดยสรุปแลว้เหมือนกบัเทศบาลต าบลและเทศบาล
เมืองทุกประการ  แต่ท่ีเพิ่มเติมข้ึน กคื็อ หนา้ท่ีตามมาตรา 56 (4)-(8) ดงัน้ี 
    มาตรา  56 (4)  การควบคุมสุขลกัษณะและอนามยัในร้าน 
    จ าหน่ายอาหาร  โรงมหรสพ  และสถานบริการอ่ืน 
    มาตรา  56 (5)  จดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยัและการปรับปรุงแหล่ง 
    เส่ือมโทรม 
    มาตรา  56 (6)  จดัใหมี้การควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม   
    และท่ีจอดรถ 
    มาตรา  56 (7) การวางผงัเมืองและควบคุมการก่อสร้าง 
    มาตรา  56 (8)  การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  จะ เ ห็นได้ว่ าหน้า ท่ีของ เทศบาลนครนั้ น มีความหลากหลาย  
สลบัซับซ้อนจนอาจกล่าวไดว้่า ครอบคลุมภารกิจการให้บริการสาธารณะเกือบทุก
ประเภทท่ีมีความจ าเป็นในชีวิตของคนเมืองอย่างแทจ้ริง ดงันั้น ผูบ้ริหารเทศบาล
นครจึงตอ้งมีขีดความสามารถในการบริหารจดัการอย่างมืออาชีพจึงจะสามารถ
ปฏิบติัภารกิจใหค้รอบคลุมตามท่ีกฎหมายก าหนดได ้
 
ปัญหาในการปฏบิัติภารกจิของเทศบาล 
 แม้ว่ากฎหมายได้ก  าหนดหน้าท่ีของเทศบาลแต่ละระดับไว้อย่าง
กวา้งขวาง ครอบคลุม  แต่โดยขอ้เท็จจริงแลว้ เทศบาลแต่ละระดบัหรือแต่ละแห่ง   
ไม่ไดท้  าภารกิจดงักล่าวไดอ้ยา่งครบถว้น มีเพียงเทศบาลไม่ก่ีแห่งเท่านั้นท่ีสามารถ 
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ท าภารกิจต่าง ๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ตามกฎหมาย ทั้ งน้ี เ น่ืองจากปัญหาต่าง ๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

 1.  ความจ าเป็นของเทศบาลในการท าภารกจิ 
  บางคร้ังเทศบาลกไ็ม่มีความจ าเป็นตอ้งท าภารกิจนั้น เช่น การจดัใหมี้
ท่าเทียบเรือ  ท่าขา้ม หากไม่ใช่เทศบาลท่ีมีพื้นท่ีติดแม่น ้ าล  าคลองท่ีราษฎรส่วนใหญ่
ใช้เป็นทางสัญจรหรือขนส่งสินคา้ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งท าหรือกรณีของสุสาน ฌาปน
สถาน  ปัจจุบนัวดัหรือมูลนิธิของเอกชนด าเนินการอยู่แลว้ เทศบาลก็ไม่มีความ
จ าเป็นตอ้งท าอีก หรือกรณีตลาดสด หากมีตลาดสดของเอกชนซ่ึงสามารถรองรับ
ความตอ้งการของประชาชนไดอ้ย่างเพียงพออยู่แลว้ เทศบาลก็ไม่จ  าเป็นตอ้งจดัท า
อีก เป็นตน้ 
 2.  ขดีความสามารถของฝ่ายบริหารเทศบาล 
   ขีดความสามารถของฝ่ายบริหารเทศบาล ไดแ้ก่ ความรู้ความสามารถ
ของนายกเทศมนตรี คณะเทศมนตรี ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงาน
เทศบาล ซ่ึงนบัเป็นตวัแปรส าคญัในการสร้างความเจริญกา้วหนา้ให้กบัเทศบาลนั้น
เ ป็นอย่างมากหากปราศจากผู ้บ ริหารและสมาชิกสภาเทศบาลท่ีมีความ รู้
ความสามารถ มีวิสัยทศัน์ และความซ่ือสัตยสุ์จริต ยึดถือผลประโยชน์ของทอ้งถ่ิน
เป็นท่ีตั้งแลว้การท าภารกิจของเทศบาลก็คงไม่บรรลุวตัถุประสงค์ตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น 

 3.  ข้อจ ากดัด้านทรัพยากรทางการบริหาร 
  ขอ้จ ากดัดา้นทรัพยากรทางการบริหาร นบัเป็นตวัแปรท่ีส าคญัอยา่งยิง่ 
เน่ืองจากหากมีไม่เพียงพอก็จะเป็นอุปสรรคกับการท าหน้าท่ีในการให้บริการ
สาธารณะแก่ทอ้งถ่ินอยา่งยิง่ ซ่ึงไดแ้ก่ 
  3.1 เงิน  ซ่ึงหมายถึงรายไดแ้ละเงินอุดหนุนของเทศบาลในการจดัท า
โครงการต่าง ๆหากมีนอ้ยเกินไปก็ไม่สามารถผลกัดนัโครงการท่ีเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนได ้
  3.2  วสัดุ  อุปกรณ์  ตอ้งมีเพียงพอในการปฏิบติัภารกิจท่ีจ  าเป็นตามท่ี
กฎหมายก าหนด เช่น อาคารสถานท่ี  เคร่ืองมือต่าง ๆ รถดบัเพลิง  เป็นตน้ 



 167 
   
  3.3  บุคลากร  ต้องมีเพียงพอกับภารกิจและต้องเป็นบุคลากรท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ เสียสละและซ่ือสัตยสุ์จริต 
  3.4   ความรู้ด้านการบริหารจัดการ  นับเป็นเร่ืองจ าเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับการบริหารงานภาครัฐสมยัใหม่ ซ่ึงสภาพสังคมเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 
ท าให้ปัญหาต่าง ๆ ทวีความสลบัซับซ้อนมากข้ึน หากผูป้ฏิบติัขาดความรู้ดา้นการ
บริหารหรือทกัษะท่ีจ าเป็นทางการบริหารกย็ากท่ีจะแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนให้
ประชาชนได ้
 
โครงสร้างทางการบริหารของเทศบาล 
 เทศบาลประกอบด้วยโครงสร้าง  2  ส่วน คือ สภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี 

 1.  สภาเทศบาล 
  สภาเทศบาลท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของประชาชนในเขตเทศบาลนั้น ๆ   
ในการเสนอแนะความเห็น  ความตอ้งการของประชาชนต่อฝ่ายบริหาร รวมถึงท า
หน้าท่ีฝ่ายนิติบัญญัติโดยการตราเทศบัญญัติ ซ่ึงเป็นกฎหมายของเทศบาล  เทศ
บญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและเทศบัญญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม       
ตลอดจนตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามกฎหมายและความ
ตอ้งการของประชาชนในเขตเทศบาลนั้น ๆ 
 สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) ซ่ึงมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตเทศบาลตามจ านวนซ่ึงก าหนดไวใ้นกฎหมาย 
ดงัน้ี 
  1.1 จ านวนสมาชิก 
    1.1 สภาเทศบาลต าบล ประกอบดว้ยสมาชิก จ านวน 12 คน 
แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็นสองเขต ๆ ละ 6 คน 
    1.2 สภาเทศบาลเมือง ประกอบดว้ยสมาชิก จ านวน 18 คนแบ่ง
เขตการเลือกตั้งเป็นสามเขต ๆ ละ 6 คน 
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    1.3 สภาเทศบาลนคร ประกอบดว้ยสมาชิก จ านวน24 คน แบ่ง
เขตการเลือกตั้งเป็นส่ีเขต ๆ ละ 6 คน 
   1.2 ท่ีมาและคุณสมบติัของสมาชิกสภาเทศบาล 
   สมาชิกสภาเทศบาลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผู ้
มีสิทธิเลือกตั้ ง ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 ซ่ึงมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบัผูส้มคัรสมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัทุกประการ  สมาชิกสภาเทศบาลถือเป็นตวัแทนของประชาชน
ทุกคนในเขตเทศบาล และมีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี 
  1.3 การพน้จากต าแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาล 
    สมาชิกสภาเทศบาลอาจพน้ต าแหน่งหรือส้ินสุดสมาชิกภาพลง
ไดใ้นหลายกรณี ดงัน้ี 
    1.3.1 ออกตามวาระ (4 ปี) หรือมีการยบุสภาเทศบาล 
    1.3.2 ตาย 
    1.3.3 ลาออก โดยยืน่หนงัสือลาออกต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 
    1.3.4 ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 15            
วรรคสอง 
    1.3.5 ขาดประชุมสภาเทศบาลรวมสามคร้ังติดต่อกนัโดยไม่มี          
เหตุผลอนัสมควร 
    1.3.6 กระท าการตอ้งห้ามตาม มาตรา 18 ทวิ (เป็นผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียโดยทางตรงหรือทางออ้มในสัญญาท่ีเทศบาลนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการ
ท่ีกระท าใหแ้ก่เทศบาล หรือท่ีเทศบาลนั้นจะกระท า) 
    1.3.7 สภาเทศบาลมีมติให้พน้จากต าแหน่ง โดยเห็นว่ามีความ
ประพฤติในทางท่ีจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่
เทศบาล หรือกระท าการอนัเส่ือมเสียประโยชน์ของสภาเทศบาล โดยมีสมาชิกสภา
เทศบาลจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าท่ี
มีอยู่   เขา้ช่ือเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา และมติดงักล่าวตอ้งมีคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ ทั้งน้ีใหส้มาชิก
ภาพส้ินสุดลงนบัแต่วนัท่ีสภาเทศบาลมีมติ 
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   1.3.8 ราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลจ านวนไม่นอ้ยกว่า
สามในส่ีของจ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียงเห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาล
ผูใ้ดไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าดว้ยการลงคะแนนเสียง เพื่อถอด
ถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
        การพน้จากต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล กรณีตาม (1.3.8) เป็น
กรณีท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษ ทั้งน้ีเน่ืองจากกฎหมายมีเจตนาท่ีจะใหป้ระชาชนผู ้ซ่ึงเป็น
เจา้ของอ านาจท่ีแทจ้ริงสามารถควบคุมตวัแทนของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน
โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้หมดวาระ และเป็นการยืนยนัถึงความเป็นเจา้ของอ านาจท่ี
แทจ้ริงของประชาชน ซ่ึงจะท าให้ตวัแทนของประชาชนตอ้งตระหนักในบทบาท
หนา้ท่ีและพนัธะสัญญาของตนท่ีมีต่อประชาชน 
   1.4  ประธานสภาเทศบาล 
     สภาเทศบาลหน่ึง ๆ ให้มีประธานสภาเทศบาลและรอง
ประธานสภาเทศบาลอยา่งละหน่ึงคน ซ่ึงผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูแ้ต่งตั้งจากสมาชิก
สภาเทศบาล ตามมติของสภาเทศบาล  ประธานสภาเทศบาลมีหนา้ท่ีในการด าเนิน
กิจการของสภาเทศบาลตามระเบียบว่าดว้ยการประชุมสภาเทศบาลหรือกิจการอ่ืน ๆ 
อนัเป็นหนา้ท่ีของสภาเทศบาล ซ่ึงไดแ้ก่ 
   1.4.1 การปรึกษาหารือในกิจการซ่ึงเป็นอ านาจหน้าท่ีของ
เทศบาล 
   1.4.2 การเสนอร่างเทศบญัญติั 
   1.4.3 การตั้งกระทูถ้ามนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี
ในกิจการใด ๆ อนัเป็นอ านาจหนา้ท่ีของเทศบาล 
   1.4.4 การตั้งคณะกรรมการสามญั หรือคณะกรรมการวสิามญั  
เพื่อกระท ากิจการ หรือสอบสวน หรือศึกษา เร่ืองใด ๆ อนัอยู่ในอ านาจหนา้ท่ีของ
เทศบาล แลว้รายงานต่อสภาเทศบาล 
   1.4.5 เสนอใหมี้การออกเสียงประชามติ ในกิจการต่าง ๆ ท่ีอาจ
กระทบถึงผลประโยชนข์องเทศบาล หรือประชาชนในทอ้งถ่ิน 
   1.4.6  เ ปิ ด อ ภิปร า ยทั่ ว ไปโดยไ ม่ มี ก า รลงม ติ  เ พื่ อ ให ้        
นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีช้ีแจง        
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            ในปีหน่ึง ๆ สภาเทศบาลมีสมยัประชุมส่ีสมยั โดยสมัย
ประชุมสมัยหน่ึงมีก าหนดไม่เกิน 30 วนั แต่อาจขยายเวลาต่อไปอีกได้ โดยการ
อนุญาตของผูว้่าราชการจงัหวดั นอกจากน้ีในกรณีมีความจ าเป็นหรือเพื่อประโยชน์
ของเทศบาล ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลไม่นอ้ย
กว่าก่ึงหน่ึง ของสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ อาจขออนุญาตผูว้่าราชการจงัหวดัให้มีการเปิด
ประชุมสมยัวสิามญัได ้โดยมีสมยัประชุมวสิามญัไม่เกินสิบหา้วนั เวน้แต่กรณีจ าเป็น
กอ็าจขออนุญาตขยายเวลาต่อผูว้่าราชการจงัหวดัได ้ การประชุมสภาเทศบาล ตอ้งมี
สมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ จึงจะถือว่า
ครบองคป์ระชุม  การลงคะแนนเสียงในการประชุม ให้ใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์
กรณีมีเสียงเท่ากนัให้ประชาชนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มไดอี้กหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ี
ขาดมติท่ีประชุม   การประชุมสภาเทศบาลให้เป็นการ เปิดเผย เว ้นแต่กรณี
นายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาลรวมกนัไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ านวน
สมาชิกท่ีมาประชุมร้องขอใหป้ระชุมลบั ประธานสภาเทศบาลกอ็าจจดัใหป้ระชุมลบั
ไดโ้ดยไม่ตอ้งขอมติของสภาเทศบาล 
 2. นายกเทศมนตรี 
  นายกเทศมนตรี เป็นผูบ้ริหารสูงสุดของเทศบาล มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนตามพระราชบญัญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 มีหน้าท่ีด าเนินการบริหารกิจการซ่ึงเป็นอ านาจหนา้ท่ี
ของเทศบาลให้ส าเร็จเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาล และ
ถูกต้องตามกฎหมายทั้ งปวงท่ีเทศบาลต้องถือปฏิบัติ นายกเทศมนตรี ถือเป็น
ต าแหน่งท่ีมีความส าคญัต่อความเจริญกา้วหนา้ของเทศบาลอยา่งยิง่  หากเทศบาลใด
ไดน้ายกเทศมนตรีซ่ึงมีความรู้ความสามารถ มีความซ่ือสัตยสุ์จริต เห็นประโยชน์
ของทอ้งถ่ินเป็นท่ีตั้ง กย็อ่มน าพาเทศบาลนั้นใหเ้จริญรุ่งเรือง เป็นท่ีพึ่งของประชาชน
ในทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอย่างดีในทางตรงกนัขา้มหากได้นายกเทศมนตรีซ่ึงขาดความรู้
ความสามารถและไม่ซ่ือสัตยสุ์จริตเห็นแก่ประโยชนข์องตนและพวกพอ้งเป็นหลกั ก ็
จะท าให้เทศบาลนั้น ๆ ไม่พฒันา ไม่สามารถแกปั้ญหาของประชาชนให้ลุล่วงตาม
เจตนารมณ์ของทอ้งถ่ินได ้
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  2.1  คุณสมบติัของนายกเทศมนตรี 
    เทศบาลแต่ละแห่ง มีนายกเทศมนตรีคนหน่ึงซ่ึงมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 ซ่ึงมีคุณสมบติัท่ีส าคญั ดงัน้ี 
    2.1.1 อายไุม่ต ่ากวา่ 30 ปีบริบูรณ์ ในวนัเลือกตั้ง 
    2.1.2 ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือ
เคยเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา 
    2.1.3 ไม่เป็นผู ้ท่ีพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถ่ิน คณะ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารท้องถ่ิน รองผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือท่ีปรึกษา หรือ
เลขานุการของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเพราะเหตุมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 
ในสัญญาท่ีกระท ากบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัไม่ถึงห้าปีนับถึงวนัรับสมคัร
เลือกตั้ง 
    2.1.4 เคยเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินซ่ึงถูกให้
พน้จากต าแหน่ง เน่ืองจากกระท าการทุจริต ประประพฤติมิชอบ 
    นายกเทศมนตรีด ารงต าแหน่งมีวาระ 4 ปี นบัตั้งแต่วนัเลือกตั้ง 
และจะด ารงต าแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน หากจะสมัครรับเลือกตั้ ง
นายกเทศมนตรีใหม่ ตอ้งรอใหพ้น้ระยะเวลา 4 ปีจากการพน้ต าแหน่งสมยัท่ีสอง 
    ก่อนท่ีนายกเทศมนตรีจะเขา้รับหนา้ท่ีจะตอ้งแถลงนโยบายต่อ
สภาเทศบาลภายในสามสิบวันนับจากวันท่ีได้มีการประกาศผลการเลือกตั้ ง
นายกเทศมนตรี การแถลงนโยบายน้ีจะต้องกระท าโดยเปิดเผยโดยมีเอกสาร
ประกอบการแถลงนโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรแจกใหก้บัสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเขา้
ประชุมทุกคนด้วย  การแถลงนโยบายน้ีจะไม่มีการลงมติรับหลกัการหรือไม่รับ
หลกัการโดยสภาเทศบาลแต่อยา่งใด  หากนายกเทศมนตรีไม่สามารถแถลงนโยบาย
ต่อสภาได ้ผูว้่าราชการจงัหวดัอาจท าหนังสือให้นายกจดัท านโยบายเป็นหนังสือ 
แจกใหก้บัสมาชิกสภากไ็ด ้กรณีเช่นน้ีถือวา่นายกเทศมนตรีไดแ้ถลงนโยบายต่อสภา 
แลว้  การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี จะตอ้งกระท าปีละหน่ึงคร้ัง และตอ้งปิด
ประกาศไวโ้ดยเปิดเผยท่ีส านกังานเทศบาลดว้ย    
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  2.2  อ านาจหนา้ท่ีของนายกเทศมนตรี 
    มาตรา 48  แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 ก าหนดให้
นายกเทศมนตรี มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
    2.2.1 ก าหนดนโยบายโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย และรับผิดชอบใน
การบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั เทศ
บญัญติั และนโยบายของรัฐบาล 
    2.2.2 สั่ง อนุญาต อนุมติั เก่ียวกบัราชการของเทศบาล 
    2.2.3 แต่งตั้ งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้ ง
บุคคลภายนอกซ่ึงมิใช่สมาชิกสภาเทศบาล และมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(หากจะแต่งตั้ งสมาชิกสภาเทศบาลคนใด สมาชิกผูน้ั้ นต้องลาออกจากการเป็น
สมาชิกสภาเทศบาลเสียก่อน) เป็นรองนายกเทศมนตรีเพื่อช่วยเหลือนายกเทศมนตรี
ในการบริหารกิจการของเทศบาลไดต้ามขนาดของเทศบาล ดงัน้ี 
    เทศบาลต าบล  แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไ้ม่เกิน 2 คน 
    เทศบาลเมือง  แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไ้ม่เกิน 3 คน 
    เทศบาลนคร  แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไ้ม่เกิน 4 คน 
    นอกจากนั้นอาจแต่งตั้งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการ
นายกเทศมนตรี ซ่ึงมิใช่สมาชิกสภาเทศบาล ดงัน้ี 
    เทศบาลต าบล  แต่งตั้งไดร้วมกนัไม่เกินสองคน 
    เทศบาลเมือง  แต่งตั้งไดร้วมกนัไม่เกินสามคน 
    เทศบาลนคร  แต่งตั้งรวมกนัไม่เกินหา้คน 
    2.2.4 วางระเบียบ เพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
    2.2.5 รักษาการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติั 
    2.2.6 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติั ใหเ้ป็นอ านาจและ
หน้าท่ีของนายกเทศมนตรี (เช่น พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พระราชบญัญัติ
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้) 
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    นอกจากน้ีนายกเทศมนตรียงัเป็นผูค้วบคุมดูแลรับผิดชอบใน
การบริหารกิจการเทศบาลและเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนกังานเทศบาลและลูกจา้งของ
เทศบาลด้วย ส่วนรองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี และท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี ให้เป็นไปตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายงานโดยท าเป็นหนงัสือ
มอบอ านาจนอกจากนั้ นเทศบาลหน่ึง ๆ ให้มีปลัดเทศบาลเป็นผู ้บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี รับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายและกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานนั้น ๆ หรืองานท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย 
    2.2.7 เสนอร่างเทศบัญญัติและร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี รวมถึงร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อขออนุมติัต่อ
สภาเทศบาล 
   จะเห็นไดว้่านายกเทศมนตรีมีอ านาจหนา้ท่ีทางการบริหารต่อ
เทศบาลค่อนขา้งมาก คลา้ยกบัเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศเลก็ ๆ มีอ านาจหนา้ท่ี
ทั้ งในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับนโยบาย และเก่ียวข้องกับงานประจ าตามกฎหมาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ  านาจหน้าท่ีในเร่ืองการก าหนดนโยบายท่ีไม่ขดัหรือแยง้ต่อ
กฎหมาย 
   นายกเทศมนตรีควรต้องเป็นผูท่ี้มีวิสัยทศัน์ นอกจากจะต้อง
เขา้ใจสภาพปัญหาของทอ้งถ่ินของตนเองเป็นอยา่งดี  ยงัจะตอ้งเขา้ใจสภาพแวดลอ้ม
ทางการบริหารอ่ืน ๆ  เช่นทิศทางการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ หรือ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  แผนพฒันาจงัหวดั 
หรือยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัหรือแมก้ระทัง่แผนพฒันาอ าเภอหรือแผนพฒันา
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใกลเ้คียง  นายกเทศมนตรีท่ีดีจะตอ้งสามารถบูรณาการ
ยทุธศาสตร์ทุกระดบัเขา้ดว้ยกนัและสามารถก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาเทศบาล
ของตนให้เหมาะสมสอดคลอ้งกนัหรือไปในทิศทางเดียวกนั รวมทั้งตอ้งเป็นผูม้อง
การณ์ไกลวา่ในอนาคตอีก 5 ปี  10 ปี  หรือ 20 ปี ขา้งหนา้  ทิศทางของประเทศหรือ 
ของจงัหวดัจะไปในทิศทางใด และเทศบาลจะเตรียมการณ์หรือความพร้อมเพื่อ
รองรับการเปล่ียนแปลงนั้นภายใตจุ้ดแขง็และขอ้จ ากดัท่ีมีอยูอ่ยา่งไร  จึงจะท าใหก้าร 
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จัดท านโยบายหรือแผนงานโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลด า เนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและจะส่งผลใหป้ระชาชนในเขตเทศบาลนั้นไดรั้บประโยชน์สูงสุด ซ่ึง
ถือเป็นเป้าหมายส าคญัของการปกครองทอ้งถ่ิน 
   นอกจากนั้ น นายกเทศมนตรีควรจะต้องมีความเป็นนัก
ประชาธิปไตย กล่าวคือ ตอ้งพยายามสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนในทอ้งถ่ิน
ใหม้ากท่ีสุด เน่ืองจากเจตนารมณ์ของการปกครองทอ้งถ่ิน คือ ตอ้งการใหป้ระชาชน
ในแต่ละทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดความตอ้งการของตนเองซ่ึงส าคญัอยู่ท่ี
การมีส่วนร่วมของประชาชนนัน่เอง   
   นายกเทศมนตรีท่ีดีควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจการของเทศบาลใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้โดยใชห้ลกั 6 ร่วม   ดงัน้ี 
   ร่วมรับรู้  ขอ้มูลข่าวสารทั้งหมดของเทศบาลตอ้งโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้เ ป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้นเช่น ข้อมูลโครงการส าคัญ ๆ  
งบประมาณต่าง ๆ 
   ร่วมคิด  เปิดโอกาสหรือมีเวที ให้คนในทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วม
ในการคิด เช่น ก่อนจะจดัท าแผนพฒันาเทศบาล ควรมีการร่วมปรึกษาหารือกับ
ประชาชนในลกัษณะเวทีสาธารณะ หรือจดัประชาพิจารณ์โครงการส าคญั ๆ ของ
เทศบาล ซ่ึงกระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชนค่อนขา้งมาก 
   ร่วมตัดสินใจ  เปิดโอกาสใหป้ระชาชนร่วมตดัสินใจ ว่าควรจะ
ท าหรือไม่ควรท า โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ หรือโครงการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  
สุขภาพอนามยั  เป็นตน้ 
   ร่วมท า   การด า เนินการของเทศบาล ควรเปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้มาร่วมท า เช่น การรณรงค์เร่ืองยาเสพติด กีฬา  การท่องเท่ียว จราจร  
อาชญากรรม เป็นตน้ 
   ร่วมตรวจสอบ  ความโปร่งใสเป็นหัวใจส าคญัของการบริหาร
จดัการท่ีดี  ทุกโครงการควรใหมี้ตวัแทนประชาชนเขา้ร่วมตรวจสอบการท างานได้
ทุกขั้นตอน 
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   ร่วมรับประโยชน์  โครงการใด ๆ ของเทศบาล ประชาชนใน
ทอ้งถ่ินควรเป็นผูร่้วมรับผลประโยชน์โดยทัว่ถึงกนัมิใช่ให้ผลประโยชน์ตกอยู่กบั
กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง และเป็นลกัษณะผกูขาดอยูเ่ฉพาะกลุ่มนั้น 
   นายกเทศมนตรี ควรเป็นนกับริหาร เน่ืองจากกิจกรรมทางการ
บริหารของเทศบาลค่อนข้างมีความสลับซับซ้อนมากข้ึนทุกขณะ ตามความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  ตั้งแต่ปี 2549 งบประมาณแผ่นดินไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 35 จะตอ้งถูกถ่ายโอนให้กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงจะท าให้มี
เมด็เงินจ านวนมากถูกจดัสรรใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และเทศบาลน่าจะ
เป็นหน่วยงานการปกครองทอ้งถ่ินล าดบัแรก ๆ ท่ีจะไดส่้วนแบ่งของงบประมาณ
ทั้งน้ีเน่ืองจาก สภาพความซบัซอ้นและปัญหาของเมืองซ่ึงตอ้งใช้เงินจ านวนมากใน
การแกปั้ญหานัน่เอง  ในส่วนน้ีหากนายกเทศมนตรีขาดความรู้ความสามารถทางการ
บริหาร  ไม่ว่าจะเป็นความรู้เร่ืองนโยบาย แผนงาน งบประมาณ การประเมินผล
โครงการรวมทั้งการบริหารงานบุคคลแลว้เทศบาลนั้นจะขาดประสิทธิภาพ ยากท่ีจะ
สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนท่ีวางไว ้
   นายกเทศมนตรี ควรเป็นผูมี้ความรู้ในดา้น กฎหมาย เน่ืองจาก
เทศบาลถือเป็นหน่วยงานของรัฐ  ซ่ึงระบบการปฏิบติังานยงัตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมาย 
เช่นเดียวกับหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค  กฎหมายหลายฉบับก าหนดให้
นายกเทศมนตรีเป็นเจา้พนกังาน เช่น  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมาย
ท่ีมีลักษณะเป็นกฎหมายปกครองต่าง ๆ ซ่ึงก าหนดอ านาจทางปกครองให้กับ
นายกเทศมนตรีในการ อนุมติั อนุญาต ระงบั เปล่ียนแปลง เพิกถอน อนัมีลกัษณะ
เป็นค าสั่งทางปกครองซ่ึงตอ้งเก่ียวขอ้งกบัประชาชนตลอดเวลา  หากนายกเทศมนตรี
ไม่มีความรู้ทางดา้นกฎหมาย  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กฎหมายปกครองแลว้ โอกาสท่ีจะ
เกิดความผดิพลาดน าไปสู่การร้องเรียนหรือฟ้องคดีทางปกครอง  ยอ่มมีโอกาส 
เป็นไปไดสู้งมาก ในท่ีสุดอาจเกิดผลเสียหายต่อเทศบาลหรือตวันายกเทศมนตรีอยา่ง
มาก 
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การคลงัและงบประมาณของเทศบาล 
 การคลงัของเทศบาล หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหารายได ้การ
ใชจ่้ายเงินและการบริหารสินทรัพยข์องเทศบาลใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด  การคลงัของ
เทศบาลนบัเป็นหัวใจส าคญัของการบริหารงานของเทศบาลให้บรรลุเป้าหมายตาม
นโยบายและแผนงานของเทศบาล นอกจากนั้ นยงัเป็นตัวก าหนดบทบาทของ
เทศบาลดว้ย   
 1. รายได้ของเทศบาล 
  มาตรา  66  แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบบัท่ี 12) พ.ศ. 2546 ก าหนดวา่ เทศบาลอาจมีรายไดด้งัต่อไปน้ี 
  1.1 ภาษีอากร ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
  1.2 ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
        ไว ้
  1.3 รายไดจ้ากทรัพยสิ์นของเทศบาล 
  1.4 รายไดจ้ากการสาธารณูปโภค และเทศพาณิชย ์
  1.5 พนัธบตัรหรือเงินกู ้ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
  1.6 เงินกูจ้ากกระทรวง ทบวง กรม องคก์าร หรือนิติบุคคลต่าง ๆ 
  1.7 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
  1.8 เงินและทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนท่ีมีผูอุ้ทิศให ้
  1.9 รายไดอ่ื้นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
  การกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การหรือนิติบุคคลต่าง ๆ
เทศบาลจะกระท าไดต่้อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและไดรั้บอนุมติั
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว ส่วนรายได้ท่ีเป็นรายได้หลักของ
เทศบาล ได้แก่ รายได้จากภาษีอากร ตามท่ีกฎหมายก าหนดและรายได้จากเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนจงัหวดั รายได้จากภาษีอากร ตามท่ี
กฎหมายก าหนดให ้แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ  
    1) รายได้ท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง เช่นภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษี    
โรงเรือน ภาษีป้าย เป็นตน้ 
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    2)  รายไดท่ี้ส่วนราชการอ่ืนจดัเกบ็และแบ่งใหเ้ทศบาล เช่น       
ภาษีการคา้ (VAT) ภาษีสรรพสามิต ภาษีลอ้เล่ือน เป็นตน้ 
        รายได้ท่ีส าคัญอีกประการหน่ึง นอกจากภาษีอากรแล้ว 
ไดแ้ก่รายไดจ้ากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรืองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ซ่ึงจะจดัสรร
ใหก้บัเทศบาลโดยคิดจากจ านวนรายหวัของประชากรในเขตเทศบาลนั้น 
   รายไดอ่ื้น ๆ ของเทศบาลนอกเหนือจากน้ีเป็นรายไดเ้ล็กน้อย
และไม่แน่นอน เวน้แต่เทศบาลบางแห่งซ่ึงมีระบบการบริหารจดัการท่ีดี อาจมีรายได้
ประจ าจากทรัพยสิ์นของเทศบาล และรายไดจ้ากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์
เช่น รายไดจ้ากตลาดสด  หรือการเกบ็ค่าเช่าอาคารพาณิชย ์โรงแรม หอประชุม หรือ
การใหเ้ช่าท่ีดินเพื่อการพาณิชย ์ เป็นตน้ 
 2. รายจ่ายของเทศบาล 
  มาตรา  67 แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบบัท่ี 12) พ.ศ. 2546 ก าหนดวา่  เทศบาลอาจมีรายจ่ายดงัต่อไปน้ี 
  2.1 เงินเดือน 
  2.2  ค่าจา้ง 
  2.3 เงินตอบแทนอ่ืน ๆ 
  2.4 ค่าใชส้อย 
  2.5 ค่าวสัดุ 
  2.6 ค่าครุภณัฑ ์
  2.7 ค่าท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง และทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ 
  2.8 เงินอุดหนุน 
  2.9 รายจ่ายอ่ืนใด ตามขอ้ผูกพนั หรือตามท่ีมีกฎหมาย หรือระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว ้
  การใช้จ่ายเงินของเทศบาลจะต้องจัดท าเป็นกฎหมายเรียกว่า เทศ
บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี และกรณีมีความจ าเป็นในการใชจ่้ายงบประมาณ
เพิ่มเติมอาจจดัท าเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปี ซ่ึงนายกเทศมนตรี 
ตอ้งน าเสนอร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หรือร่างเทศบญัญติั 
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งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีให้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
ส่งให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา หากผู ้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ ก็สั่งให้
นายกเทศมนตรีลงนามประกาศใชต่้อไป 
  ขั้นตอนการเสนอร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็น
ขั้นตอนท่ีมีความส าคญัในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีค่อนขา้งมาก เน่ืองจาก 
จะตอ้งมีการช้ีแจงรายละเอียดการจดัท าแผนงานและงบประมาณของปีท่ีจะมีการ
น าเสนองบประมาณนั้น ต่อสภาเทศบาลอยา่งละเอียด  หากสภาเทศบาลไม่เห็นชอบ
ในหลกัการแห่งร่างเทศบญัญติังบประมาณนั้น ความยุ่งยากทางการบริหารก็จะเกิด
ข้ึนกบัเทศบาลและนายกเทศมนตรีได้เช่นเดียวกบักรณีขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดั เน่ืองจากจะตอ้งมีขั้นตอนท่ียุ่งยากหลายประการตามมาและอาจส่งผลถึง
ความล่าชา้ของการด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวก้เ็ป็นได ้
   แม้ว่านายกเทศมนตรีจะมาจากการเลือกตั้ งโดยตรง ซ่ึงถือเป็น
รูปแบบท่ีฝ่ายบริหารมีอ านาจมาก แต่สภาเทศบาลก็มีบทบาทในการคานอ านาจกบั
ฝ่ายบริหารอยู่พอสมควรซ่ึงกระบวนการในการเสนอร่างเทศบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เป็นไปตามมาตรา  62 ตรี และ
มาตรา 62 จตัวา แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 
12) พ.ศ. 2545  
  ในประเด็นของการบริหารและจดัการทรัพยสิ์นของเทศบาล เพื่อให้
เกิดรายไดแ้ก่เทศบาล ก็อาจด าเนินการได ้โดยการตราเป็นเทศบญัญติัเรียกว่าเทศ
พาณิชย์  ซ่ึงอาจด าเนินการในเชิงพาณิชยภ์ายในเขตเทศบาลหรือนอกเทศบาลก็ได ้
ทั้งน้ีโดยไดรั้บความยนิยอมจากสภาเทศบาลและไดรั้บอนุมติัจากรัฐมนตรีมหาดไทย 
  นอกจากนั้นเทศบาลอาจท ากิจการร่วมกบับุคคลอ่ืนได้ โดยก่อตั้ ง
บริษัทจ ากัด หรือ ถือหุ้นในบริษัทจ ากัด ซ่ึงจัดตั้ งข้ึนเพื่อกิจการค้าขายอันเป็น
สาธารณูปโภค โดยเทศบาลตอ้งถือหุน้เกินกว่าร้อยละหา้สิบ ของทุนท่ีบริษทันั้นจด
ทะเบียนไว ้และไดรั้บอนุมติัจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
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การควบคุมเทศบาล 
 แม้ว่าเทศบาลจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงตามหลักการ
กระจายอ านาจแลว้รัฐธรรมนูญจะใหอิ้สระในการบริหารกต็ามเหตุผลท่ีจ าเป็นตอ้งมี
การควบคุมเทศบาล เน่ืองจากประเทศไทยปกครองในระบบรัฐเด่ียว การปกครองทุก
รูปแบบยงัคงอยู่ภายใตก้ารควบคุมของรัฐบาลกลาง  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เป็นเพียงการกระจายอ านาจทางการบริหารบางส่วน เพื่อให้เกิดความคล่องตวัและ
เขา้ถึงปัญหาของประชาชนในทอ้งถ่ินดีข้ึนเท่านั้น กฎหมายอนุญาตให้ท าภารกิจได้
ภายใตก้รอบของกฎหมายและแนวนโยบายแห่งรัฐเท่านั้น ดงันั้น ค  าวา่การควบคุมจึง
มีความหมายเพียงการควบคุมองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้อยู่ภายใตก้ฎหมาย
เท่านั้น มิได้หมายความถึงการควบคุม บังคบับญัชาซ่ึงเป็นลักษณะของการรวม
อ านาจ ทั้งน้ีเพื่อใหป้ระชาชนไดมี้หลกัประกนัวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้ง
บริหารงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนยก์ลาง ไม่สามารถกระท าการในลกัษณะเป็น
การละเมิดสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนได้ ซ่ึงก็คือเจตนารมณ์ของกฎหมาย
นัน่เองซ่ึงหลกัการส าคญัของการควบคุมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือควบคุมให้
การด าเนินการเป็นไปตามกฎหมาย  ควบคุมเท่าท่ีจ  าเป็นและเน้นประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นประการส าคญั 
 ในส่วนของการควบคุมเทศบาลนั้น กฎหมายไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา  
71 - 75 แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 12) พ.ศ. 
2545 ซ่ึงมีสาระส าคญัโดยสรุปได ้ดงัน้ี 
   1. ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัท่ีเทศบาลตั้งอยูค่วบคุมดูแลเทศบาลใน
จงัหวดันั้น ใหป้ฏิบติัการตามอ านาจหนา้ท่ีโดยถูกตอ้งตามกฎหมายรวมถึงใหแ้นะน า  
ตักเตือนและตรวจสอบการด าเนินกิจการใดๆของเทศบาลอันจะน ามาซ่ึงความ
เสียหายแก่เทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลนั้น 
   2.  ให้นายอ าเภอท่ีเทศบาลตั้งอยู่ เป็นผูช่้วยเหลือผูว้่าราชการ
จงัหวดั ในการควบคุมดูแลเทศบาลในเขตอ าเภอ ให้ปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมาย 
พร้อมทั้งแนะน า ตกัเตือน  ตรวจสอบการด าเนินกิจการของเทศบาลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 
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   3. นายอ าเภอหรือผูว้่าราชการจงัหวดั มีอ  านาจสั่งให้มีการเพิก
ถอนหรือระงบัการด าเนินการใด ๆ ของเทศบาล ซ่ึงเห็นว่าไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
หรือสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน หรือเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนต่อความสงบ
เรียบร้อย  หรือสวสัดิภาพของประชาชน  นอกจากนั้นกรณีสมาชิกสภาเทศบาลหรือ
ผูบ้ริหารเทศบาล มีความประพฤติในการจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียแก่ศกัด์ิศรี
ต าแหน่งแก่เทศบาลหรือแก่ราชการหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีและเสนอความเห็น
ต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย ใหส้มาชิกสภาเทศบาล หรือผูบ้ริหารพน้จาก
ต าแหน่งไดห้รือเสนอใหมี้การยบุสภาเทศบาล แลว้ใหมี้การเลือกตั้งใหม่ภายในส่ีสิบ
ห้าวนัก็ได ้กรณีน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รวมถึงผูว้่าราชการจงัหวดั
และนายอ าเภอ ถือเป็นตวัแทนของรัฐบาลกลางท าหนา้ท่ีในการควบคุมตรวจสอบ
การด าเนินการของเทศบาล 
 
สรุป 
 เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการพฒันาการมายาวนาน 
ในประเทศไทย เน่ืองจากเป็นรูปแบบการปกครองทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการ
ปกครองตนเองค่อนขา้งมาก เทศบาลมีหนา้ท่ีและการจดัโครงสร้างท่ีค่อนขา้งชดัเจน  
หากมีผูบ้ริหารท่ีมีคุณภาพกน่็าจะเป็นหน่วยงานท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ในการจดัการทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี 
 เทศบาลเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสมกบัชุมชนท่ีมีขนาด
ค่อนขา้งใหญ่ มีความเจริญทางเศรษฐกิจอยูใ่นเกณฑท่ี์จะเล้ียงตนเองไดก้ล่าวอีกนยั
หน่ึงเทศบาลเป็นรูปแบบการปกครองทอ้งถ่ินของเมืองนัน่เอง 
 ปัจจุบนัประเทศไทยไดมี้การเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมไป
เป็นเมืองมากข้ึน  อนัเป็นผลจากกระบวนการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย ใน
รอบ  40 ปีท่ีผา่นมา   ดงันั้นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปพร้อมกนัคือ การปกครองทอ้งถ่ิน 
ในรูปแบบเทศบาล ซ่ึงนับวันจะมีความส าคัญยิ่งข้ึนดังนั้ นจึงเป็นรูปแบบการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีควรไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งยิง่ 
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ค าถามท้ายบท 
จงตอบค าถามต่อไปนีพ้อสังเขป 
1.  เทศบาลมีความส าคญัอยา่งไร 
2.  การจดัตั้งเทศบาลมีขั้นตอนอยา่งไร 
3.  จงอธิบายถึงโครงสร้างของเทศบาล 
4.  จงอธิบายถึง ท่ีมาและอ านาจหนา้ท่ีของนายกเทศมนตรี 
5.  จงอธิบายถึง ความหมายและรูปแบบของเทศบญัญติั 
6.  รายไดแ้ละรายจ่ายของเทศบาลมีท่ีมาอยา่งไร 
7.  จงกล่าวถึงปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการปกครองทอ้งถ่ิน 
ในรูปแบบเทศบาล  
    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 7 
 สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในบรรดาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปัจจุบนัโดย มี
วตัถุประสงคท่ี์จะใชก้บัทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะเป็นชนบท มีรายได ้ ความหนาแน่นของ
ประชากร  และความเจริญทางเศรษฐกิจไม่มากนกั 
 การจดัองคก์รและระบบการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับเทศบาลต าบลค่อนข้างมาก ทั้ งน้ีเน่ืองจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งสองรูปแบบน้ีมีความใกลเ้คียงกนั 
อยา่งไรกต็าม องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีความส าคญัในระบบการปกครองทอ้งถ่ิน
ไทยอยา่งยิง่ เน่ืองจากเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีจ  านวนมากและครอบคลุม
พื้นท่ีกวา้งขวางรวมถึงอยู่ใกลชิ้ดประชาชนในชนบทมากท่ีสุดถือเป็นหน่วยการ
ปกครองทอ้งถ่ินท่ีเป็นรากฐานของสังคมไทยอยา่งแทจ้ริง 
 

สภาต าบล 
 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดจัดตั้งข้ึนในพื้นท่ี
ชนบทซ่ึงมีรายไดแ้ละประชากรไม่มากนักระบบการบริหารงานไม่ซับซ้อน จดัตั้ง
ข้ึนตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537 ซ่ึง
โครงสร้างของสภาต าบลประกอบดว้ย 
 1. ก านนัของต าบลนั้น 
 2. ผูใ้หญ่บา้นทุกหมู่บา้นในต าบลนั้น 
 3. แพทยป์ระจ าต าบลของต าบลนั้น 
 4. สมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกตั้งหมู่บา้นละ 1 คน ทุกหมู่บา้นในต าบล
นั้นสมาชิกสภาต าบลมีวาระ 4 ปี นบัจากวนัเลือกตั้งและให้นายอ าเภอแต่งตั้งเลขา
สภาต าบลคนหน่ึงจากขา้ราชการท่ีปฏิบติังานในอ าเภอนั้น หรือจากบุคคลอ่ืนท่ีมี
คุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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  1. อ านาจหน้าทีข่องสภาต าบล 
  สภาต าบลมีอ านาจหนา้ท่ีในการพฒันาต าบลตามแผนงาน โครงการ 
และงบประมาณของสภาต าบล รวมทั้งเสนอแนะและร่วมมือกบัส่วนราชการต่าง ๆ 
ในการพฒันาต าบล ท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการต าบลตามกฎหมายว่าดว้ยลกัษณะ
การปกครองทอ้งท่ี และหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดซ่ึงในกระบวนการของ
การบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ยงัมีกฎหมายอีกเป็นจ านวนมากท่ีอาจ
ใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไปทั้งประเทศ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นส่วนหน่ึงของ
ประเทศตามรัฐธรรมนูญจึงตอ้งอยู่ภายใตบ้ทบงัคบันั้นดว้ย อ านาจหน้าท่ีของสภา
ต าบล มีดงัน้ี  
  1.1 จดัใหมี้น ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
  1.2 จดัใหมี้การบ ารุงรักษาทางน ้าและทางบก 
  1.3 จัดให้มีการรักษาทางระบายน ้ า รักษาความสะอาดของถนน 
ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 
  1.4 คุ ้มครองดูแลและบ า รุง รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้ม 
  1.5 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
  1.6 ส่งเสริมการพฒันาสตรี เดก็ เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ 
     อ านาจหน้าท่ีของสภาต าบลก็เช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ เกือบทุกประเภทตามท่ีกฎหมายก าหนดไวค้รอบคลุมภารกิจต่าง ๆ 
อย่างกวา้งขวาง จนแยกแทบไม่ออกระหว่างอ านาจหน้าท่ีของหน่วยการปกครอง
ทอ้งถ่ินแต่ละรูปแบบ แต่ในความเป็นจริงแลว้เหตุท่ีตอ้งก าหนดอ านาจหน้าท่ีไว้
อยา่งกวา้ง ๆ กเ็พื่อใหห้น่วยการปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแต่ละรูปแบบแต่ละพื้นท่ีได้
สามารถปรับประยุกต์ท าภารกิจต่างๆ ให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาอนั
แตกต่างหลากหลายของแต่ละพื้นท่ีโดยไม่ขัดต่อกฎหมายนั่นเอง แต่การจะท า
โครงการอะไร      อยา่งไรกต็อ้งพิจารณาองคป์ระกอบอ่ืน ๆ เช่น ปัญหาความจ าเป็น
ของพื้นท่ี  งบประมาณตลอดจนล าดับความส าคัญหรือความจ าเป็นเร่งด่วนของ
ปัญหา เป็นตน้ 
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 2. รายได้และรายจ่ายของสภาต าบล 
  2.1 รายได้ 
   2.1.1 ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย อากรฆ่า
สัตว ์และผลประโยชนอ่ื์นท่ีเกิดจากการฆ่าสัตวท่ี์จดัเกบ็ไดใ้นต าบลนั้น 
   2.1.2 ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาตและค่าปรับตามท่ีจะมี
กฎหมายก าหนดไวท่ี้จดัเกบ็ไดใ้นต าบลนั้น 
   2.1.3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนนัตามกฎหมายว่าดว้ยการ
พนนั ท่ีเกบ็เพิ่มข้ึนตามขอ้บญัญติัจงัหวดัในเขตต าบลนั้น 
   2.1.4 ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะท่ีองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัไดรั้บจดัสรร 
   2.1.5 ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตท่ีองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัไดรั้บจดัสรร 
   2.1.6 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือนท่ีองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัไดรั้บจดัสรร 
   2.1.7 รายไดจ้ากทรัพยสิ์นของสภาต าบล 
   2.1.8 รายไดจ้ากสาธารณูปโภคของสภาต าบล 
   2.1.9 รายไดจ้ากทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมีผูอุ้ทิศให ้
   2.1.10 เงินอุดหนุนและรายไดอ่ื้นตามท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงาน
ของรัฐจดัสรรให ้
   2.1.11 รายไดอ่ื้นตามท่ีจะมีกฎหมายก าหนดให้เป็นรายไดข้อง
สภาต าบล 
  2.2 รายจ่าย 
   2.2.1 เงินเดือน 
   2.2.2 ค่าจา้ง 
   2.2.3 เงินค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
   2.2.4 ค่าใชส้อย 
   2.2.5 ค่าวสัดุ 
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   2.2.6 ค่าครุภณัฑ ์
   2.2.7 ค่าท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง และทรัพยสิ์นอ่ืนๆ 
   2.2.8 ค่าสาธารณูปโภค 
   2.2.9 เงินอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน 
   2.2.10 เงินรายจ่ายอ่ืนใดตามขอ้ผูกพนั หรือตามท่ีมีกฎหมาย
หรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว ้
 การจดัท างบประมาณรายจ่ายหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของสภา
ต าบลใหจ้ดัท าเป็นขอ้บงัคบัสภาต าบล 

  3. การก ากบัดูแลสภาต าบล 
      การก ากับดูแลสภาต าบล เป็นไปเพื่อให้สภาต าบลแต่ละแห่ง
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและแบบแผนท่ีถูกต้องเพื่อให้เกิด
ประโยชนแ์ก่ประชาชนในทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง  
  การก ากบัดูแลสภาต าบล มี 2 ระดบั คือระดบัอ าเภอและระดบัจงัหวดั 
     3.1 ระดบัอ าเภอ 
   นายอ าเภอเป็นผูมี้อ  านาจในการก ากบัดูแลการปฏิบติัหน้าท่ีของ
สภาต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของทางราชการ  
กรณีซ่ึงการด าเนินการของสภาต าบลเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรืออาจ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ประชาชน  นายอ าเภอมีอ านาจในการยบัย ั้งการด าเนินการ
ดงักล่าวไวช้ัว่คราวแลว้รายงานไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดัวนิิจฉยั 
  3.2 ระดบัจงัหวดั 
   หากผูว้่าราชการจงัหวดัเห็นว่าการด าเนินการของสภาต าบลไม่
ชอบดว้ยกฎหมายหรืออาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย อาจมีค าสั่งใหส้ภาต าบลระงบัการ
ด าเนินการดังกล่าวตามมาตรา 38 และอาจสั่งยุบสภาต าบลตามมาตรา 39แห่ง
พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537 แต่หากเห็นวา่การ
ด าเนินการของสภาต าบลเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมายแลว้ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัสั่ง
เพิกถอนการยบัย ั้งของนายอ าเภอ 
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กรณีนายอ าเภอยบัย ั้งการด าเนินการของสภาต าบลแต่ไม่รายงานผูว้่าราชการจงัหวดั
ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ียบัย ั้งใหถื้อวา่การยบัย ั้งนั้นส้ินสุดลง 
   กรณีท่ีนายอ าเภอรายงานให้ผูว้่าราชการจงัหวดัทราบ และวินิจฉัย
แลว้  แต่ผูว้่าราชการจงัหวดัไม่ด าเนินการให้เสร็จส้ินลงภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บเร่ือง ใหก้ารยบัย ั้งของนายอ าเภอและผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นอนัส้ินสุดลง นบั
แต่วนัท่ีครบก าหนด 30 วนันั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 4    การก ากบัดูแลสภาต าบล 
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การก ากบัดูแลสภาต าบล ตอ้งค านึงถึงหลกัความเป็นอิสระของท้องถ่ิน เป็นประการ
ส าคญั  กล่าวคือ การก ากบัดูแลทอ้งถ่ินตอ้งท าเท่าท่ีจ  าเป็นและยึดผลประโยชน์ของ
ประชาชน ทอ้งถ่ินอาจด าเนินการใด ๆไดต้ราบเท่าท่ีไม่ผดิกฎหมายหรือไม่ก่อใหเ้กิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ ประเทศชาติ หรือประชาชน 
 ปัจจุบนัสภาต าบลไดล้ดจ านวนลงไปมาก  เน่ืองจากแมจ้ะมีฐานะเป็นนิติ
บุคคลแต่การแกปั้ญหาต่าง ๆของประชาชนในทอ้งถ่ินไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
รัฐบาลจึงมีนโยบายให้สภาต าบลรวมตวักนั แลว้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบล หรือเทศบาลต าบล เน่ืองจากปัญหาเร่ืองงบประมาณ และบุคลากร  ซ่ึงเป็น
ปัจจยัส าคญัของหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินทุกรูปแบบ 
 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดเล็ก
จัดตั้ งข้ึนเพื่อจัดท าบริการสาธารณะส าหรับท้องถ่ินชนบทซ่ึงมีความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคมไม่มากนกั จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์าร
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีจ  านวนมากท่ีสุด
ในปัจจุบนั (พ.ศ.2550) คือ 6,616 แห่ง (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน) 
  1.การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล 
  มาตรา 40 แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 ก าหนดวา่ 
            “สภาต าบลท่ีมีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ี

ล่วงมาติดต่อกนั 3 ปี เฉล่ียไม่ต ่ากวา่ปีละหน่ึงแสนห้าหม่ืนบาท หรือตาม
เกณฑ์รายไดเ้ฉล่ียในวรรคสอง อาจจดัตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
ได ้โดยท าเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย และให้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ในประกาศนั้นใหร้ะบุ ช่ือและเขตขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ไวด้ว้ย การเปล่ียนแปลงเกณฑ์รายได้เฉล่ียของสภาต าบลตามวรรคหน่ึง
ให้ท าเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
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จากมาตรา 40 ขา้งตน้ อาจพิจารณาหลกัเกณฑใ์นการจดัตั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ดงัน้ี 
    1.1 เป็นสภาต าบล (หรือต าบล) ท่ีมีรายไดข้องตนเอง เช่น ภาษี
บ ารุงทอ้งท่ี ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาตต่าง ๆ หรือ 
จากทรัพยสิ์นในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา (ก่อนท่ีจะจดัตั้ง) เฉล่ียไม่นอ้ยกว่าปีละ 150,000 
บาท (หรือตามหลกัเกณฑ์ท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา) ทั้งน้ีตอ้งไม่รวมเงินอุดหนุนท่ีไดรั้บการจดัสรรมาจากแหล่งอ่ืน ๆเช่น 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั กระทรวง กรม หรือจากรัฐบาล        
   เหตุผลในการก าหนดหลักเกณฑ์เร่ืองรายได้ ก็เพื่อต้องการให้
องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีจดัตั้งข้ึนมีความเขม้แขง็และสามารถจดัท าภารกิจในการ
ให้บริการแก่ประชาชนตามท่ีกฎหมายก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก
รายได้เป็นตัวก าหนดงบประมาณ และงบประมาณก็จะเป็นตวัก าหนดแผนงาน  
โครงการท่ีจะลงถึงมือประชาชน  หากงบประมาณมีนอ้ยเกินไป กไ็ม่อาจท าแผนงาน 
โครงการท่ีจะใหบ้ริการประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  การจดัตั้งองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลกจ็ะไม่บรรลุวตัถุประสงค ์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  แมว้่าหน่วยงาน
อ่ืนจะให้เงินอุดหนุนแก่องค์การบริหารส่วนต าบลได้  แต่เงินอุดหนุนเหล่านั้ น
ส่วนมากจะเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจซ่ึงผูรั้บจะตอ้งด าเนินการในแผนงาน/โครงการ  
ตามท่ีแหล่งเงินระบุ  บางคร้ังอาจไม่ตรงกบัวตัถุประสงค์และความตอ้งการของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลก็ได ้ ลกัษณะเช่นนั้นท าให้ขาดความเป็นอิสระทางการ
บริหาร  อุปมาดัง่คนมีครอบครัวแมจ้ะแยกบา้นจากบิดามารดาไปแลว้ แต่ยงัตอ้งขอ
เงินบิดามารดาใช้อยู่ทุกเดือน จะเรียกว่าเป็นผูใ้หญ่ท่ีบรรลุนิติภาวะอย่างแทจ้ริงคง
ไม่ได ้ ดงันั้นกฎหมายจึงให้ความส าคญักบัรายไดท่ี้เพียงพอจะสามารถเล้ียงตนเอง
ได้   เพียงพอท่ีจะท าภารกิจตามกฎหมายได้เป็นหลกัเกณฑ์ท่ีส าคญัประการหน่ึง 
อย่างไรก็ตามมีการวิเคราะห์กนัว่ารายไดข้ั้นต ่าตามกฎหมาย คือ 150,000 บาทนั้น 
นอ้ยเกินไปท าใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดเลก็ไม่สามารถท าภารกิจใหบ้ริการ
สาธารณะได ้ควรมีการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายน้ีต่อไป 
    1.2 จดัท าเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศในราช
กิจจานุเบกษาโดยระบุช่ือและเขตพื้นท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดว้ย   
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พระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 43
ก าหนดวา่   เม่ือสภาต าบลแห่งใดเขา้หลกัเกณฑท่ี์จะจดัตั้งหรือยกฐานะเป็นองคก์าร 
บริหารส่วนต าบลได ้กระทรวงมหาดไทยกจ็ะประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
เช่น ส านักงบประมาณ  ส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หากได้รับความเห็นชอบ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย กจ็ะลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย เพื่อจดัตั้งองคก์าร
บริหารส่วนต าบล และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  การจดัตั้งองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลนั้น ๆ ก็มีผลโดยสมบูรณ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและ
เป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  

 2. โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   องค์การบริหารส่วนต าบลประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลและนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
  2.1  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ท าหนา้ท่ีเป็นฝ่ายนิติบญัญติัของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลรวมถึงให้ความเห็นชอบขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วน
ต าบล   ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีและขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ตลอดจนควบคุมและตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร  ประกอบดว้ย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของราษฎรผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งหมู่บา้นละ 2 คน และใหส้มาชิกทั้งหมดเลือกสมาชิกคนหน่ึงท าหนา้ท่ีเป็น
ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล และรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล อีก 1 คน แลว้ส่งให้นายอ าเภอเป็นผูล้งนามแต่งตั้งประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหนา้ท่ีด าเนินการประชุมและด าเนินกิจการอ่ืนให้
เป็นไปตามขอ้บงัคบัการประชุม ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยก าหนดเป็นผูเ้รียกประชุม
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ตามสมยัประชุมรวมถึงเป็นผูเ้ปิดและปิดการประชุม
ตลอดจนท าค าร้องถึงนายอ าเภอ ขอเปิดการประชุมวิสามญั เม่ือเห็นว่ามีเหตุจ าเป็น 
หรือเพื่อประโยชนข์ององคก์ารบริหารส่วนต าบล  
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ส่วนเลขานุการองคก์ารบริหารส่วนต าบล เลือกจากปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
หรือสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลคนใดคนหน่ึง มีหนา้ท่ีรับผดิชอบงานดา้น
ธุรการ การจดัการประชุม  หรืองานอ่ืนตามท่ีประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล
มอบหมาย  
  สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี  
   1) ใหค้วามเห็นชอบ แผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล เพื่อ
เป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีและขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม 
   3) ควบคุมการปฏิบติังานของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบและขอ้บงัคบัของทางราชการ 
   2.2 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล คือ ผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล   
   2.2.1 คุณสมบติัของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
           คุณสมบัติของผูส้มัครนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
ส่วนใหญ่จะคลา้ยคลึงกบัผูส้มคัรรับเลือกตั้งทัว่ ๆ ไป แต่มีคุณสมบติัเฉพาะท่ีควร
พิจารณาคือ ตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 30 ปีบริบูรณ์ ในวนัเลือกตั้งและส าเร็จการศึกษาไม่
ต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาต าบล สมาชิก
สภาทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา 
          ประเด็นเร่ืองอาย ุนั้น เจตนารมณ์ของกฎหมายตอ้งการให้
ผูส้มคัรเป็นผูท่ี้มีวุฒิภาวะตามสมควรเน่ืองจากเป็นต าแหน่งท่ีมีความส าคญัและตอ้ง
ประสานงานกบัประชาชน  ตลอดจนส่วนราชการต่าง ๆ  หากก าหนดอายุไวน้้อย
เกินไปอาจเกิดปัญหาได ้โดยเฉพาะในวฒันธรรมแบบไทยยงัยอมรับระบบอาวุโส
ค่อนขา้งมาก ส่วนเร่ืองวุฒิการศึกษาไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมข้ึนตามพระราชบญัญติัสภา
ต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 
2546   เพื่อใหผู้ด้  ารงต าแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดมี้ความรู้  
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ความสามารถและคุณวุฒิสูงพอสมควร (ในขณะน้ีต าแหน่งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ 
ก าหนดคุณวฒิุปริญญาตรี) 
    2.2.2 อ านาจหนา้ท่ี   
         2.2.2.1 ก  าหนดนโยบาย การบริหารงานขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล โดยไม่ขดัต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพฒันาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ขอ้บญัญติัระเบียบและขอ้บงัคบัของทางราชการ 
         2.2.2.2    สั่ง อนุญาต อนุมติั เก่ียวกบัราชาการของ 
           องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
          2.2.2.3    แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองคก์าร 
           บริหารส่วนต าบล 
          2.2.2.4    วางระเบียบเพื่อใหง้านขององคก์ารบริหาร 
        ส่วนต าบล เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
           2.2.2.5   รักษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติัองคก์าร 
          บริหารส่วนต าบล 
           2.2.2.6    ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้น  
              พระราชบญัญติัน้ี และกฎหมายอ่ืน 
   เม่ือพิจารณาจากขอ้กฎหมาย จะเห็นว่า นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการพฒันาต าบลให้เจริญกา้วหน้าอย่างมาก 
เน่ืองจากกฎหมายไดใ้หอ้  านาจไวอ้ยา่งกวา้งขวาง เช่น ตามมาตรา 59 (1)  หากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผูท่ี้มีความรู้  ความสามารถ มีวิสัยทศัน์ท่ีดี มีความ
ซ่ือสัตยสุ์จริตเห็นแก่ประโยชนข์องส่วนรวมเป็นส าคญักย็อ่มท าใหทิ้ศทางการพฒันา
ของต าบลนั้ นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายและ
ประชาชนท่ีมีสิทธ์ิเลือกตั้ง      ในทางตรงกนัขา้ม หากนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นผูไ้ม่มีความรู้  ความสามารถ ไม่มีวิสัยทศัน์  ไม่มีความซ่ือสัตยสุ์จริตแลว้ 
การพัฒนาต าบลย่อมล้าหลัง และไม่เป็นไปตามความประสงค์ของประชาชน  
อย่างไรก็ตาม กฎหมายได้ก  าหนดบรรทัดฐานในการก าหนดนโยบายหรือการ
บริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลไวเ้พื่อเป็นหลกัประกนัสิทธิ และเสรีภาพ  
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ตลอดจนผลประโยชน์ของประชาชน  ซ่ึงผูใ้ดก็ตามท่ีข้ึนมารับต าแหน่งหนา้ท่ีนั้น
จะตอ้งยึดถือปฏิบติัตามในกรอบท่ีกฎหมายไดก้  าหนดไว ้ไม่ว่าจะเป็นในรูปของ
นโยบายรัฐบาล  กฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บังคบัต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืน
บรรทดัฐานท่ีไดว้างไว ้อาจท าใหก้ารกระท านั้น ๆ ถูกยกเลิก เพิกถอนและไดรั้บโทษ
ตามกฎหมายได ้
   นอกเหนือจากอ านาจตามมาตรา 59 (1) แลว้ อ านาจการสั่งการ
อนุญาต และการอนุมติั ซ่ึงใหอ้  านาจในการออกค าสั่งใหผู้เ้ก่ียวขอ้งปฏิบติัตาม   การ
อนุญาตใหผู้เ้ก่ียวขอ้งด าเนินการตามท่ีร้องขอ หรือการอนุมติัใหด้ าเนินการใหเ้ร่ือง
ใด ๆ ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลซ่ึงเป็นอ านาจทาง
ปกครอง  
   อ านาจท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง คือการให้อ  านาจในฐานะเจา้
พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งหน่ึงอย่างใดตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด ซ่ึงนอกเหนือจากพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537   แลว้ยงัมีกฎหมายอ่ืน ๆ อีกเป็นจ านวนมากท่ีใหอ้  านาจนายกองคก์าร
บริหารส่วนต าบลในฐานะเจา้พนักงานไว ้เช่นกฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายว่า
ด้วยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน กฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องท่ี กฎหมายเก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นตน้ 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจในการแต่งตั้ง รอง
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดจ้  านวนไม่เกิน 2 คน และเลขานุการนายกองคก์าร
บริหารส่วนต าบลอีก 1 คนซ่ึงนบัว่าเป็นเร่ืองส าคญัทางการบริหารอีกประการหน่ึงท่ี
จะท าใหก้ารบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
        2.2.3 การไดม้าซ่ึงนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
             พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 มาตรา 58 ก  าหนดใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลมีนายกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลคนหน่ึงซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามพระราชบญัญติั
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพ.ศ.2545  การเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชน หมายความว่าให้ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งไดห้ย่อนบตัรลงคะแนน
เสียงเพื่อเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งตอ้ง 
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จดัใหมี้การด าเนินการตามกระบวนการของการเลือกตั้ง ตามกฎหมาย  
  ก่อนปี พ.ศ.2545 ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเรียกว่า ประธาน
กรรมการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงเลือกจากสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลคนหน่ึง ซ่ึงเรียกกันว่า “การเลือกตั้งโดยอ้อม” กล่าวคือให้
ประชาชนเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและเม่ือไดส้มาชิกครบถว้น
แล้วก็ให้สมาชิกเลือกกันเองเพื่อไปด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร  ต่อมาเม่ือวนัท่ี  11 
ตุลาคม 2545  ไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 
หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 และไดแ้กไ้ขพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์าร
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2546 ก าหนดใหก้าร
เลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นการเลือกตั้งโดยตรงและลบั      
   ค าว่าสภาทอ้งถ่ินหมายถึงสภาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ไดแ้ก่ สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สภาเทศบาลสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
สภาเทศบาล  สภากรุงเทพมหานครและสภาเมืองพทัยา ส่วนผูบ้ริหารท้องถ่ิน
หมายถึงผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดแ้ก่ นายกองคก์ารบริหารส่วน
จังหวัด  นายก เทศมนตรี  นายกองค์การบ ริหารส่วนต าบล  ผู ้ว่ า ร าชการ
กรุงเทพมหานคร และนายกเมืองพทัยา 
   ดงันั้น การไดม้าซ่ึงนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลจึงเป็นการ
เลือกตั้งโดยตรงและลบัของประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้น  ส่วนคุณสมบติัของผูส้มคัร  คุณสมบติัของผูมี้สิทธิเลือกตั้ง วิธีการจดัใหมี้
การเลือกตั้งและวิธีการเลือกตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกรูปแบบใชก้ฎหมาย
ฉบับเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2546  
   เ ม่ือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเ ลือกตั้ งจาก
ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแล้วมีอ านาจในการ
แต่งตั้งรองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลจ านวนไม่เกิน 2 คนเพื่อช่วยท าหนา้ท่ี
บริหาร 
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  2.2.4 อ านาจหนา้ท่ีและการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหนา้ท่ีในการพฒันาต าบลทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมซ่ึงแบ่งออกเป็นหน้า ท่ี ต้องท าตาม
พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67และ
หนา้ท่ีอาจท า ตามมาตรา 68 ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี  2  อ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

อ านาจหน้าที ่ ต้องท า (มาตรา 67) อาจท า (มาตรา 68) 
1. ดา้นเศรษฐกิจ 1. จดัใหมี้การบ ารุงรักษาทางน ้ า 1. ใหมี้น ้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
      และทางบก      และการเกษตร 
 2. รักษาความสะอาดของถนน 2. ใหมี้การบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่ง 
     ทางน ้ าและท่ีสาธารณะ รวมทั้ง     โดยวธีิอ่ืน 
     ก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 3. ใหมี้และบ ารุงรักษาทางระบายน ้ า 
 3. คุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรักษา 4. ใหมี้และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร     
     ทรัพยากรธรรมชาติและ      และกิจการสหกรณ์ 
    ส่ิงแวดลอ้ม 5. ส่งเสริมใหมี้อุตสาหกรรมในครอบครัว 
  6. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
      ของราษฎร 
  7. จดัการผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น 
       ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
  8. ใหมี้ตลาด ท่าเทียบเรือและท่าขา้ม 
  9. กิจการเก่ียวกบัพาณิชย ์
  10. การท่องเท่ียว 
2. ดา้นสงัคม 1. ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ 1. ใหมี้และบ ารุงสถานท่ีประชุม กีฬา 
 2. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั      การพกัผอ่นหยอ่นใจ 
 3. ส่งเสริมพฒันาทางสตรี เด็กและ      และสวนสาธารณะ 
      เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ 2. การผงัเมือง 
3. ดา้นวฒันธรรม 1. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  
     และวฒันธรรม  
 2. บ ารุง รักษา จารีตประเพณี  
     ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และ  
     วฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน  
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นอกจากนั้นมาตรา 69/1 ไดว้างแนวทางการปฏิบติัหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 และใหค้  านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท า
งบประมาณ การจดัซ้ือจดัจา้ง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบติังานและการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยยึดถือระเบียบข้อบังคับ ว่าด้วยการนั้ นๆ รวมถึง
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
  แมว้่าองค์การบริหารส่วนต าบลจะมีอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบติังาน
ตามมาตรา 67 และ 68  ซ่ึงค่อนขา้งครอบคลุมภารกิจในการใหบ้ริการประชาชนใน
เขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลอยู่แลว้ก็ตามแต่กฎหมายก็ยงัให้อ  านาจกบักระทรวง 
ทบวง กรม องคก์าร หรือหน่วยงานของรัฐในอนัท่ีจะด าเนินกิจการใด ๆ ตามอ านาจ
หนา้ท่ีของหน่วยงาน  เพื่อประโยชน์ของประชาชนในต าบล  แต่ตอ้งแจง้ใหอ้งคก์าร
บริหารส่วนต าบลทราบล่วงหน้าตามสมควร  ในการน้ีหากองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินกิจการดงักล่าวใหก้ระทรวง ทบวง กรม องคก์าร
หรือหน่วยงานของรัฐ น าความเห็นขององคก์ารบริหารส่วนต าบลไปประกอบการ
พิจารณาด าเนินกิจการนั้นดว้ย  
 3.  การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  โครงสร้างและการจัดองค์การขององค์การบริหารส่วนต าบลซ่ึง
ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผูค้วบคุมและรับผิดชอบในการ
บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลและเป็นผูบ้งัคบับญัชาของพนกังาน
ส่วนต าบลและลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลซ่ึงมีรองนายกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลเป็นผูช่้วยปฏิบติัราชการตามท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลมอบหมาย  
โดยท าเป็นหนังสือมอบให้ปฏิบัติราชการแทนหรือรักษาราชการแทนและท าเป็น
ค าสั่ง  ประกาศใหป้ระชาชนทราบกไ็ดน้อกจากนั้นมีปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล   
เป็นพนกังานส่วนต าบล (ขา้ราชการประจ า) เป็นผูบ้งัคบับญัชาพนกังานส่วนต าบล
และลูกจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล     
และมีหนา้ท่ีในการควบคุมดูแลการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลให ้
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เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัของทางราชการหรือปฏิบติัหนา้ท่ี
อ่ืน ๆ ตามท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 
  4. การคลงัและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  การคลังและงบประมาณหมายถึงรายได้และรายจ่ายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัต่อการบริหารงานและการจดัท าภารกิจใน
ฐานะองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอย่างยิ่ง โดยหลกัการแลว้องค์การบริหารส่วน
ต าบลจะตอ้งมีรายไดแ้ละรายจ่ายท่ีสมดุลกนั หรือรายไดม้ากกวา่รายจ่าย   
  ในส่วนของรายได้นั้นจะตอ้งมีเพียงพอกบัการจดัการบริหารงานท่ี
เป็นรายจ่ายประจ าและในส่วนท่ีตอ้งท าภารกิจใหบ้ริการประชาชนตามอ านาจหนา้ท่ี
ตามท่ีกฎหมายก าหนดซ่ึงจะได้พิจารณาในส่วนท่ีมาของรายได้และส่วนท่ีเป็น
รายจ่ายขององคก์ารบริหารส่วนต าบล   
  กฎหมายส าคัญท่ีก าหนดไวใ้นส่วนของรายได้และรายจ่ายได้แก่ 
พระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (ส่วนท่ี 4)      
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร        
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 (หมวด 3) ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
   4.1  รายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนต าบล  
   ประเภทของรายไดแ้บ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ 
   4.1.1 ภาษี แบ่งออกเป็น 
        4.1.1.1 ภาษีท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัเกบ็เอง 
    4.1.1.2 ภาษีท่ีรัฐบาลจดัเกบ็และแบ่งให ้
   4.1.2 อากรประเภทต่างๆ 
   4.1.3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
   4.1.4 ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
   4.1.5 ค่าภาคหลวง 
   4.1.6 อ่ืน ๆ  
   การเก็บภาษีและอากรรวมทั้ งค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตและค่าภาคหลวงต่าง ๆ นั้น อาจด าเนินการไดใ้น 3 ลกัษณะคือองคก์าร
บริหารส่วนต าบลจดัเกบ็เอง มอบอ านาจใหห้น่วยงานของรัฐด าเนินการแทนและหกั 
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ค่าใชจ่้ายตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง และจดัเก็บโดยหน่วยงานอ่ืนของรัฐแลว้
จดัสรรแบ่งใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล   
   4.2 รายจ่ายขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
    รายจ่ายขององคก์ารบริหารส่วนต าบล กเ็ป็นเช่นเดียวกบัรายจ่าย
ของหน่วยราชการทั่วไป รวมทั้ งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบอ่ืนๆแต่
เน่ืองจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นราชการส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นนิติบุคคลจึงตอ้ง
มีกฎหมายเฉพาะของตนเองแยกจากการบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
พระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 74
ก าหนดใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลมีรายจ่ายดงัต่อไปน้ี  

   4.2.1 เงินเดือน  
   4.2.2 ค่าจา้ง 
   4.2.3 ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 
   4.2.4 ค่าใชส้อย  
   4.2.5 ค่าวสัดุ 
   4.2.6 ค่าครุภณัฑ ์
   4.2.7 ค่าท่ีดิน ส่ิงก่อสร้างและทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ  
   4.2.8 ค่าสาธารณูปโภค 
   4.2.9 เงินอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน 
   4.2.10 รายจ่ายอ่ืนใดตามข้อผูกพันหรือตามท่ีมีระ เบียบ
กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว ้

 5.  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

  ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นกฎหมายขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเช่นเดียวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบัญญัติ 
ขอ้บญัญติักรุงเทพมหานครและขอ้บญัญติัเมืองพทัยา   ซ่ึงเป็นหลกัการทัว่ไปวา่การ 

บริหารงานของหน่วยงานของรัฐจะตอ้งมีกฎหมายรองรับตามหลกันิติรัฐเพื่อเป็น
การจ ากดัอ านาจของฝ่ายบริหารมิใหส้ร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินความ 
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จ าเป็น  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็น หน่วยงานของรัฐ ยอ่มอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑ์
เช่นเดียวกบัรัฐบาล  หรือกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานในส่วนภูมิภาคอ่ืน  ๆ 
ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลออกเป็น  2 ลกัษณะ คือ  
  5.1 ข้อบัญญัติทัว่ไป  
    หมายถึงขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีประกาศบงัคบั
ใช้กับราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลในเร่ืองทั่ว ๆไป ภายในขอบเขต
อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายโดยไม่ขัดหรือแยง้กบักฎหมายอ่ืน ๆในล าดับชั้นทาง
กฎหมายท่ีสูงกว่า  มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือฝ่ายบริหาร 
สามารถด าเนินการใด ๆใหเ้ป็นไปตามอ านาจหนา้ท่ี พนัธกิจหรือภารกิจของตน  ใน
การออกขอ้บญัญติัน้ีจะก าหนดให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับดว้ยก็ได ้
เช่นขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลว่าดว้ยการรักษาความสะอาดและก าจดัส่ิง
ปฏิกูลในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล กรณีเช่นน้ีองค์การบริหารส่วนต าบลจะ
ก าหนดใหร้าษฎรช าระค่าธรรมเนียมการรักษาความสะอาดตามท่ีก าหนดไว ้ และอาจ
ก าหนดใหมี้โทษปรับส าหรับผูฝ่้าฝืนไม่เกิน1,000 บาทกไ็ด ้    
  5.2  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ได้แก่ข้อบัญญัติท่ีเ ก่ียวกับงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายและ
ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนต าบลในแต่ละปี
เช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน ๆและหน่วยงานของรัฐทั่วไป 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัต่อกระบวนการ
บริหารงานเป็นอย่างยิ่ง ดงันั้นในบรรดาขอ้บญัญติัทั้งหลายขอ้บญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีจึงนบัวา่เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัท่ีสุด 
  5.3  การเสนอข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ผูมี้อ  านาจในการเสนอร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ไดแ้ก่นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลและ 
ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอ
ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
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   5.3.1  ขอ้บญัญติัทัว่ไป 
    กระบวนการจัดท าข้อบัญญัติทั่วไปส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบล พระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 มาตรา 71 ก าหนดไวด้งัน้ี  
    5.3.1.1 เม่ือผูมี้สิทธิในการเสนอข้อบญัญติัองค์การ
บริหารส่วนต าบลไดเ้สนอร่างขอ้บญัญติัใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณา
ให้ความเห็นชอบหากสภาไม่ให้ความเห็นชอบร่างนั้นก็ตกไปแต่หากสภาให้ความ
เห็นชอบเกินก่ึงหน่ึงของสมาชิกสภาก็ให้ส่งร่างนั้นให้นายอ าเภอพิจารณาให้ความ
เห็นชอบเม่ือนายอ าเภอให้ความเห็นชอบแลว้จึงส่งให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลลงนามและประกาศใชต่้อไป 
    5.3.1.2 กรณีร่างขอ้บญัญติัผ่านความเห็นชอบของสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแลว้ แต่นายอ าเภอไม่เห็นชอบ ให้ส่งคืนให้สภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบลพิจารณาทบทวนภายใน 15 วนั หากไม่ส่งใหส้ภาทบทวนภายใน 
15 วนัใหถื้อวา่ใหค้วามเห็นชอบ 
    5.3.1.3 เม่ือสภาไดท้บทวนร่างขอ้บญัญติัท่ีนายอ าเภอ
ส่งคืนแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่ถึง 2 ใน 3 ของสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่หรือสภาไม่มี
การทบทวนภายใน 30 วนัให้ถือว่าร่างขอ้บญัญติันั้นตกไปแต่หากสภายืนยนัดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกเท่าท่ีมีอยูใ่หน้ายกองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลลงนามและประกาศใชโ้ดยไม่ตอ้งขอความเห็นชอบจากนายอ าเภอ 
   5.3.2  ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    กระบวนการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ส าหรับองคก์ารบริหารส่วนต าบล พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์าร
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87/1 ก าหนดไวด้งัน้ี  
    5.3.2.1 เม่ือไดรั้บแจง้วงเงินรายได้ต่างๆหรือประมาณ
การรายไดใ้นปีงบประมาณท่ีผา่นมาพร้อมทั้งรายไดจ้ากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจดัสรร
ให้แก่องคก์ารบริหารส่วนต าบล นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะตอ้งด าเนินการ
จดัเตรียมแผนงาน โครงการท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป พร้อมจดัท าร่าง
ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประขององคก์ารบริหารส่วนต าบลประจ าปีหรือร่าง 
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ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อ
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ เม่ือสภาให้ความเห็นชอบแลว้ใหน้ าเสนอนายอ าเภอเพื่อ
ขออนุมติั และใหน้ายอ าเภอพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บร่าง
ขอ้บญัญติั 
    5.3.2.2 กรณีนายอ าเภออนุมติัร่างขอ้บญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีให้ส่งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงนามและประกาศใช้
ต่อไป 
    5.3.2.3 กรณีท่ีนายอ าเภอไม่อนุมติัตอ้งแจง้เหตุผลและ
ส่งคืนให้สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพื่อพิจารณาทบทวนร่างขอ้บญัญติันั้นใหม่
ภายใน 15 วนั หากพน้ก าหนดน้ีถือวา่อนุมติั 
    5.3.2.4 เม่ือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับร่าง
ข้อบัญญัติคืนจากนายอ าเภอแล้วหากสภายืนย ันมติเดิมให้นายอ าเภอส่งร่าง
ขอ้บญัญติันั้นไปยงัผูว้่าราชการจงัหวดัเพื่อพิจารณาภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแจง้มติยนืยนั 
    5.3.2.5 ผูว้่าราชการจงัหวดัตอ้งพิจารณาร่างขอ้บญัญติั 
ให้แลว้เสร็จภายใน 15 วนั หากผูว้่าราชการจงัหวดัเห็นชอบดว้ยกบัร่างนั้นให้ผูว้่า
ราชการจงัหวดัส่งไปยงันายอ าเภอเพื่ออนุมติั หากผูว้่าราชการจงัหวดัไม่เห็นชอบ
ดว้ยกบัร่างนั้นใหร่้างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลนั้นตกไป   กรณีผูว้่าราชการจงัหวดัพิจารณาไม่แลว้เสร็จภายใน 15 วนัถือว่า
ผูว้า่ราชการจงัหวดัเห็นชอบกบัร่างนั้น 
  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือร่าง
ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลตอ้งพิจารณา
ให้แลว้เสร็จภายใน 60 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บร่างดงักล่าว หากพิจารณาไม่เสร็จตาม
ก าหนดให้ถือว่าสภาให้ความเห็นชอบตามท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสนอ   
ใหส่้งใหน้ายอ าเภอพิจารณาอนุมติัต่อไป 
  กรณีปีใดจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่ทัน
ปีงบประมาณใหม่ ใหใ้ชข้อ้บญัญติังบประมาณของปีเก่าไปพลางก่อน หมายความวา่  
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จะสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะส่วนท่ีเป็นรายจ่ายประจ าเท่านั้น  ส่วนการด าเนินการใชจ่้าย
ก่อหน้ีผกูพนัตามแผนงานโครงการอ่ืน ๆ ยงักระท ามิได ้  
           ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายหรือ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมห้ามมิให้แปรญตัติเพิ่มรายการหรือจ านวนในรายการ
หรือวงเงิน  แต่อาจแปรญตัติปรับลดหรือตดัทอนรายจ่ายลงไดต้ามความเหมาะสม
เวน้แต่รายจ่ายในส่วนของการส่งใชต้น้เงินกู ้ดอกเบ้ียเงินกู ้หรือเงินอ่ืน ๆ ซ่ึงตอ้งจ่าย 
ตามกฎหมาย และหา้มมิใหส้มาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีส่วนไดเ้สียไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางออ้มกบังบประมาณรายจ่ายขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   กรณีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่รับหลกัการหรือไม่ให้
ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  นบัเป็นปัญหาส าคญัซ่ึงนบัว่าเป็นความยุง่ยาก ทางการ
บริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลอยา่งยิง่และอาจกลายเป็นความขดัแยง้ภายใน
อย่างรุนแรงประการหน่ึง อาจเกิดจากกรณีท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่รับ
หลกัการ หรือไม่ให้ความเห็นชอบร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือ
ร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ซ่ึงเป็นสาเหตุของการน าไปสู่การพน้จาก
ต าแหน่งของฝ่ายบริหาร หรือการยบุสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลได ้  
   ใหด้ าเนินการตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87/1 ดงัน้ี  
   1) นายอ าเภอตั้งคณะกรรมการคณะหน่ึงประกอบดว้ยกรรมการ
จ านวน 7 คนเพื่อพิจารณาหาขอ้ยุติความขดัแยง้โดยแกไ้ขปรับปรุงหรือยืนยนั
สาระส าคญัท่ีบญัญติัไว ้ในร่างขอ้บญัญติันั้น ทั้งน้ีโดยยดึถือหลกัเกณฑต์ามกฎหมาย 
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนประโยชนข์องทอ้งถ่ิน และประชาชนเป็นส าคญั 
   ให้แต่งตั้ งคณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลซ่ึงสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสนอจ านวน 3 คนและบุคคลซ่ึง
มิไดเ้ป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลซ่ึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เสนอจ านวน 3 คนและใหน้ายอ าเภอแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งสองประเภท ภายใน 7 
วนันบัแต่วนัท่ีสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีมติไม่รับหลกัการ 
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   2) ให้กรรมการทีไดรั้บแต่งตั้งร่วมปรึกษากนัและเสนอบุคคล
ซ่ึงมิไดเ้ป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลคนหน่ึงท าหนา้ท่ีเป็นประธานคณะกรรมการดงักล่าวภายใน 7 วนั นบัจากวนัท่ี
มีกรรมการตามขอ้ 1) ครบ 
  ในกรณีไม่สามารถแต่งตั้ งบุคคลเป็นประธานคณะกรรมการหรือ
กรรมการ ตามก าหนดเวลา หรือกรรมการในส่วนใด ๆ ไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีหรือไม่อาจ
ปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้นายอ าเภอแต่งตั้งบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการองค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล แทนให้ครบตามจ านวนท่ีกฎหมาย
ก าหนด 
   3) ใหค้ณะกรรมการพิจารณาร่างขอ้บญัญติัใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
15 วนันบัจากวนัแต่งตั้งประธานคณะกรรมการคราวแรกแลว้รายงานต่อนายอ าเภอ 
กรณีพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนด ให้ประธานกรรมการรวบรวมผลการ
พิจารณาและวนิิจฉยัช้ีขาดโดยเร็วและเสนอผลการวนิิจฉยัช้ีขาดนั้นต่อนายอ าเภอ  
   4) ให้นายอ าเภอส่งร่างข้อบัญญัติท่ีผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการหรือประธานกรรมการแลว้แต่กรณีใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล
โดยเร็ว  
   5) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอร่างข้อบัญญัติ
ดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภายใน 7 วนันับจากวนัท่ีได้รับร่าง
ข้อบัญญัติจากนายอ าเภอ กรณีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่เสนอร่างนั้ น
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้นายอ าเภอรายงานต่อผูว้่าราชการจงัหวดัเพื่อสั่งให้
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลพน้จากต าแหน่ง 
   6) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วนันบัจากวนัรับร่างขอ้บญัญติัจากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล หากพิจารณาไม่แล้วเสร็จตามก าหนดหรือมีมติไม่
เห็นชอบกบัขอ้บญัญติันั้นใหร่้างขอ้บญัญติันั้นตกไปและใหใ้ชข้อ้บญัญติั 
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งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีท่ีแล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นน้ีให้
นายอ าเภอเสนอผูว้า่ราชการจงัหวดัใหมี้ค าสั่งยบุสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 6.  การก ากบัดูแลองค์การบริหารส่วนต าบล 
    องค์การบริหารส่วนต าบลจ าเป็นตอ้งมีการก ากบัดูแลเช่นเดียวกับ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบอ่ืน ๆภายใตห้ลกัการแห่งความเป็นรัฐเด่ียวตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 และหลกัการแห่งนิติรัฐซ่ึงกฎหมาย
ก าหนดใหผู้มี้อ  านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลเชิงนโยบายและกฎหมาย
เพื่อใหห้น่วยการปกครองทอ้งถ่ินถือปฏิบติัเป็นบรรทดัฐานเดียวกนัทัว่ประเทศและ
เป็นหลกัประกนัสิทธิของประชาชน ไดแ้ก่นายอ าเภอและผูว้า่ราชการจงัหวดั 
  นายอ าเภอ มีอ  านาจก ากบัดูแลการปฏิบติัหนา้ท่ีของ องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัของทางราชการ มีอ านาจใน
การเรียกสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล       
พนกังานส่วนต าบลและลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลมาช้ีแจงหรือสอบสวน      
ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใด ๆ จากองคก์ารบริหารส่วนต าบลมาตรวจสอบก็
ได ้
  นายอ าเภออาจช้ีแจง แนะน า หรือตกัเตือน การปฏิบติัหนา้ท่ี กรณีเห็น
ว่าไม่ปฏิบติัตาม หรือในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะรอชา้มิได ้นายอ าเภอมี
อ านาจออกค าสั่งระงบัการปฏิบติัราชการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้
ตามท่ีเห็นสมควรแลว้รายงานผูว้า่ราชการจงัวดัภายใน 15 วนัเพื่อใหว้นิิจฉยัสั่งการ 
  กรณีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือรองประธานสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล กระท าการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวสัดิภาพของประชาชน  
หรือละเลยไม่ปฏิบติัตามหรือปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ  ให้นายอ าเภอด าเนินการ
สอบสวนโดยเร็ว ในกรณีพบว่ามีความผิดจริง ให้นายอ าเภอรายงานผูว้่าราชการ
จงัหวดั เพื่อสั่งให้บุคคลดงักล่าวพน้จากต าแหน่ง  กรณีน้ีผูว้่าราชการจงัหวดัอาจ
ด าเนินการสอบสวนเพิ่มเติมกไ็ด ้และค าสั่งของผูว้า่ราชการจงัหวดัใหเ้ป็นท่ีสุด 
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เพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนหรือผลประโยชน์ของชาติโดย
ส่วนรวม นายอ าเภออาจเสนอความคิดเห็นต่อผูว้่าราชการจงัหวดัเพื่อสั่งยุบสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยแสดงเหตุผลไวใ้นค าสั่งผูว้า่ราชการจงัหวดั  
         
สรุป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินของสังคม
ชนบทซ่ึงถือว่าเป็นรากฐานของประเทศไทย ความส าคญัของการปกครองทอ้งถ่ิน
รูปแบบน้ีก็คือ  การมีจ านวนและครอบคลุมพื้นท่ีการปกครองมากท่ีสุด รวมถึงเป็น
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดเลก็  ซ่ึงอยูใ่กลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสุด ดงันั้นจึง
นบัเป็นหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินท่ีมีความส าคญัเชิงนโยบายต่อรัฐบาลเป็นอยา่งยิง่
ในการแกไ้ขปัญหาส าคญั ๆ ของประเทศ 
 แมว้า่ในทางปฏิบติั  องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะมีปัญหาอยูม่ากมาย ไม่
ว่าดา้นปัญหาดา้นงบประมาณ บุคลากร  ความรู้  ความสามารถ ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตลอดจนความรู้  ความเขา้ใจ  และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
กต็าม  แต่ปัญหาต่าง ๆ อาจแกไ้ขใหดี้ข้ึนได ้ ดว้ยการศึกษาท าความเขา้ใจกบัสภาพ
ปัญหาในทางปฏิบติั   การให้ความรู้ความเขา้ใจกบัประชาชน  ตลอดจนการศึกษา
วจิยัสภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ข  อนัจะน าไปสู่การก าหนดมาตรการเชิงกฎหมาย
และนโยบาย   เพื่อการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลให้เป็นท่ีพึ่งของคนชนบท
อยา่งแทจ้ริงต่อไป  
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        ค าถามท้ายบท 
 
จงตอบค าถามต่อไปนีพ้อสังเขป  
1.  องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีบทบาทและความส าคญัอยา่งไร 
2.  จงอธิบายถึงโครงสร้างและหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
3.   การจดัตั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการอยา่งไร 
4.  จงอธิบายถึงท่ีมาและอ านาจหนา้ท่ีของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
5.  กระบวนการจดัท าร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล   มีขั้นตอนอยา่งไร 
6.  จงอธิบายถึง หลกัการและวธีิการในการก ากบัดูแลองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



 

บทที่ 8 
 กรุงเทพมหานคร 

    

 กรุงเทพมหานครมีความส าคัญในฐานะเป็นเมืองหลวงและเป็น
ศูนยก์ลางของการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศ มีความเจริญทางเศรษฐกิจ 
และสังคมสูง และมีประชากรอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมากอีกทั้งเป็นแนวคิดท่ีไดรั้บการ
ยอมรับกนัโดยทัว่ไปในประเทศพฒันาแลว้ว่า การปกครองในเขตพื้นท่ีเมืองหลวง
ของประเทศนั้นจ าเป็นตอ้งมีรูปแบบการปกครองท่ีแตกต่างจากเมืองอ่ืน ๆทัว่ไป 
(วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ,  2545) ในต่างประเทศ เช่นประเทศองักฤษใช้รูปแบบนคร
ลอนดอน (City of London) สหรัฐอเมริกาใช้รูปแบบนครวอชิงตนั (City of 
Washington) ฝร่ังเศสใชรู้ปแบบนครปารีส (City of Paris) ญ่ีปุ่นใชรู้ปแบบนคร
โตเกียว (City of Tokyo) เป็นตน้ ดงันั้นประเทศไทยจึงจดัรูปแบบการปกครองเมือง
หลวงของประเทศให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นการปกครองท้องถ่ิน
รูปแบบพิเศษเรียกว่ากรุงเทพมหานคร โดยไดต้ราพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  ข้ึนก าหนดฐานะเป็นราชการส่วนทอ้งถ่ินนคร
หลวงมีเขตการปกครองเต็มพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและมีการเลือกตั้ งผูบ้ริหาร
โดยตรงคือผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
 
โครงสร้างทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
 กรุงเทพมหานคร เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
โดยแบ่งพื้นท่ีการบริหารออกเป็นเขต และแขวง การจัดตั้ งหรือการยุบ หรือ
เปล่ียนแปลงพื้นท่ีของเขตและแขวง ให้ท าเป็นประกาศของกรุงเทพมหานคร และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
 โครงสร้างการบริหารของกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
สภากรุงเทพมหานคร และผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร  
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 1. สภากรุงเทพมหานคร  
  ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ซ่ึงราษฎรเลือกตั้ งมี
จ  านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้น มาตรา 11 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.2528 ดงัน้ี 
 “การก าหนดเขตเลือกตั้ง ใหถื้อเกณฑร์าษฎรหน่ึงแสนคนเป็นประมาณ โดย

พยายามจดัให้แต่ละเขตเลือกตั้ งมีจ  านวนราษฎรใกล้เคียงกันเท่าท่ีจะ
เป็นไปได ้แต่ตอ้งไม่เป็นการน าเอาพื้นท่ีของเขตหน่ึงไปรวมกบัเขตอ่ืน
หรือน าเอาพื้นท่ีเพียงบางส่วนของแขวงหน่ึงไปรวมกบัแขวงอ่ืน”  

  
 นอกจากนั้น การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครยงัก าหนดไวใ้น  
มาตรา 13  แห่งพระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2545  แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2546 ดงัน้ี 
 “การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้ถือ เขต เป็นเขตเลือกตั้งถา้

เขตใดมีจ านวนราษฎร ตามหลกัฐานการทะเบียนราษฎรท่ีประกาศในปี
สุดทา้ย ก่อนปีท่ีมีการเลือกตั้งเกินหน่ึงแสนคน ให้แบ่งเขตนั้นออกเป็น
เขตเลือกตั้งโดยถือเกณฑจ์ านวนราษฎรหน่ึงแสนคน เศษของหน่ึงแสนถา้
เกินหา้หม่ืนใหเ้พิ่มเขตเลือกตั้งในเขตนั้นไดอี้กหน่ึงเขตเลือกตั้ง ”  

   
 จากกฎหมายดังกล่าวขา้งตน้อาจสรุปหลักเกณฑ์เก่ียวกบัการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ไดด้งัน้ี 
 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้ใชพ้ื้นท่ี เขต ซ่ึงขณะน้ี
(พ.ศ.2550) มีอยูท่ ั้งส้ินจ านวน 50 เขต เป็น เขตเลอืกตั้ง การแบ่งพื้นท่ีเขตเลือกตั้งให้
พยายามแบ่งใหแ้ต่ละเขตมีจ านวนราษฎรใกลเ้คียงกนัและหา้มมิใหน้ าเอาราษฎรจาก
เขตหน่ึงหรือแขวงหน่ึงไปรวมกบัอีกเขตหน่ึงหรือแขวงหน่ึง 
 2. ในแต่ละเขต (50 เขต) อาจแบ่งเป็นหลายเขตเลือกตั้งไดต้ามจ านวน
ราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ซ่ึงใชห้ลกัเกณฑ ์100,000 คนต่อ 1 เขตเลือกตั้งและแต่ละเขต
เลือกตั้งกจ็ะมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได ้1 คน เขตขนาดเลก็อาจมีเพียง 1  
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เขตเลือกตั้ งในขณะท่ีบางเขตมีขนาดใหญ่อาจมี 2 เขตเลือกตั้ ง ซ่ึงโดยรวมแล้ว
กรุงเทพมหานครมี 50 เขต  61 เขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 61 คน 
  3. จ  านวนราษฎรท่ีใชเ้ป็นฐานในการคิดค านวณจ านวนเขตเลือกตั้ง
และจ านวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหใ้ชต้วัเลขของส านกังานทะเบียนราษฎร  
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคมของปีก่อนจะมีการ
เลือกตั้งเป็นเกณฑ ์
  4. คุณสมบติัของผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นไปตามมาตรา14 มาตรา 15 
และมาตรา 16 ซ่ึงก าหนดไวเ้ป็นมาตรฐานเดียวกันกับการเลือกตั้ งสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ิน และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน อ่ืน ๆ 
    
ตารางท่ี  3  แสดงจ านวนเขตเลือกตั้งของแต่ละเขตในกรุงเทพมหานคร 
เขตท่ีมี 1 เขตเลือกตั้ง เขตท่ีมี 2 เขตเลือกตั้ง 
1.  เขตคลองเตย 1.  เขตจตุจกัร 
2.  เขตคลองสาน 2.  เขตจอมทอง 
3.  เขตคลองสามวา 3.  เขตดอนเมือง 
4.  เขตคนันายาว 4.  เขตดินแดง 
5.  เขตตล่ิงชนั 5.  เขตดุสิต 
6.  เขตทวีวฒันา 6.  เขตธนบุรี 
7.  เขตทุ่งครุ 7.  เขตบางกอกนอ้ย 
8.  เขตบางกอกใหญ่ 8.  เขตบางเขน 
9.  เขตบางกะปิ 9.  เขตบางแค 
10.  เขตบางขนุเทียน 10.  เขตบางซ่ือ 
11.  เขตบางคอแหลม 11.  เขตสายไหม 
12.  เขตบางนา  
13.  เขตบางบอน  
14.  เขตบางพลดั  
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เขตท่ีมี 1 เขตเลือกตั้ง เขตท่ีมี 2 เขตเลือกตั้ง 
15.  เขตบางรัก  
16.  เขตบึงกุ่ม  
17.  เขตปทุมวนั  
18.  เขตประเวศ  
19.  เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย  
20.  เขตพญาไท  
21.  เขตพระโขนง  
22.  เขตพระนคร  
23.  เขตภาษีเจริญ  
24.  เขตมีนบุรี  
25.  เขตเขตยานนาวา  
26.  เขตราชเทวี  
27.  เขตราษฎร์บูรณะ  
28.  เขตลาดกระบงั  
29.  เขตลาดพร้าว  
30.  เขตวงัทองหลาง  
31.  เขตวฒันา  
32.  เขตสวนหลวง  
33.  เขตสะพานสูง  
34.  เขตสมัพนัธวงศ ์  
35.  เขตสาธร  
36.  เขตหนองแขม  
37.  เขตหนองจอก  
38.  เขตหลกัส่ี  
39.  เขตหว้ยขวาง  

 
ท่ีมา (กรุงเทพมหานคร, 2550) 
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สภากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยประธานสภากรุงเทพมหานคร ซ่ึงเลือกจาก
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครคนหน่ึงและด ารงต าแหน่งทนัทีท่ีไดรั้บการเลือก แลว้
ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยประกาศรายช่ือในราชกิจจานุเบกษา 
 ให้มีรองประธานสภาจ านวนไม่เกิน 2 คนทั้ งประธานสภาและรอง
ประธานสภากรุงเทพมหานครมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี นอกจากนั้นให้
มีเลขานุการประธานสภา และเลขานุการรองประธานสภาอีกต าแหน่งละ 1 คน  ซ่ึง
แต่งตั้งโดยประธานสภากรุงเทพมหานคร 
 สภาอาจแต่งตั้งคณะกรรมการสามญัคณะต่าง ๆคณะละ 5-9 คนท าหนา้ท่ี
ในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการ
วสิามญั ซ่ึงเลือกจากบุคคลท่ีมิไดเ้ป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพื่อกระท ากิจการ
หรือพิ จารณาสอบสวนหรือศึกษา เ ร่ืองใด  ๆ อันอยู่ ในอ านาจหน้า ท่ีของ
กรุงเทพมหานคร แลว้รายงานต่อสภากรุงเทพมหานคร 
 คณะกรรมการของสภากรุงเทพมหานครมีอ านาจเรียกเจา้หน้าท่ีของ
กรุงเทพมหานครมาแถลงขอ้เทจ็จริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการท่ีกระท าหรือ
ในเร่ืองท่ีพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูน่ั้นไดโ้ดยอาจกระท านอกสมยัประชุมของ
สภากรุงเทพมหานครกไ็ด ้ รวมถึงอาจตั้งคณะอนุกรรมการในเร่ืองท่ีเป็นรายละเอียด
ต่าง ๆ  ตามอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการก็ได ้คณะกรรมการสามญัมีวาระคราว
ละ 2 ปี  ในปัจจุบนั(พ.ศ.2550) คณะกรรมการสามญัของกรุงเทพมหานครมี 11 คณะ 
ไดแ้ก่ 
  1.คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงาน
การประชุมลบั 
  2.คณะกรรมการการศึกษาและวฒันธรรม 
  3.คณะกรรมการการโยธาและผงัเมือง 
  4.คณะกรรมการการสาธารณสุข 
  5.คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและส่ิงแวดลอ้ม 
  6.คณะกรรมการเศรษฐกิจ การเงิน การคลงัและติดตามงบประมาณ 
  7.คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 
  8.คณะกรรมการการพฒันาชุมชน และสวสัดิการสังคม 
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  9.คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร 
  10.คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน ้า 
  11.คณะกรรมการการท่องเท่ียว และการกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี  5   โครงสร้างของสภากรุงเทพมหานคร 
 

 
อ านาจหน้าทีข่องสภากรุงเทพมหานคร 
 สภากรุงเทพมหานครมีอ านาจหนา้ท่ีท่ีส าคญัตามพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 29  ดงัน้ี 
 1.ตราขอ้บงัคบัเก่ียวกบัจรรยาบรรณของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
 2.ข้อบังคับการประชุมเก่ียวกับการเลือกและการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภา และคณะกรรมการสามัญหรือ
วสิามญั 
 3.ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยวธีิการประชุม 
 4.การเสนอและพิจารณาร่างขอ้บญัญติั 
 5.การเสนอญตัติ 

 
 

 

คณะกรรมการการท่องเท่ียวฯ 

คณะกรรมการการปกครองฯ 
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 6. การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การตั้งกระทูถ้าม การปิดอภิปราย
ทัว่ไป 
 7. การรักษาระเบียบและความเรียบร้อยของการประชุม 
 8. กิจการอ่ืน ๆ  
 ประธานสภากรุงเทพมหานครมีอ านาจหนา้ท่ีด าเนินกิจการของสภาให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสภากรุงเทพมหานครโดยมีรองประธานสภาเป็นผู ้
ช่วยเหลือหรือปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีประธานสภามอบหมาย  
 การประชุมสภากรุงเทพมหานครคร้ังแรกให้มีข้ึนภายใน 15 วนันบัจาก
วันเลือกตั้ งทั่วไปของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  โดยให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เรียกประชุม  ในปีหน่ึงก าหนดให้มีสมยัประชุมไม่นอ้ยกว่า 2 
สมยั แต่ไม่เกิน 4 สมยั สมยัประชุมหน่ึงให้มีก าหนดเวลา 30 วนั แต่กรณีมีความ
จ าเป็นประธานสภาอาจขยายระยะเวลาออกไปได้ตามความจ าเป็นแต่ไม่เกินคร้ังละ  
15 วนัประธานสภาเป็นผูเ้ปิดและปิดสมยัประชุม  การปิดสมยัประชุมก่อนก าหนด
ระยะเวลากระท าไดเ้ฉพาะโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร      
 นอกจากสมยัประชุมสามญัแลว้กรณีมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของ
กรุงเทพมหานคร ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
จ านวนไม่น้อยกว่า1ใน3 ของจ านวนสมาชิกทั้ งหมด อาจท าค  า ร้องยื่นต่อ
ประธานสภากรุงเทพมหานครเพื่อเปิดประชุมสมยัวสิามญั 
 ภายใน 15 วนันับตั้งแต่รับค าร้องการประชุมสมยัวิสามญัมีก าหนด 30 
วนั  แต่กรณีมีความจ าเป็นประธานสภากรุงเทพมหานครอาจสั่งขยายเวลาออกไปได้
อีกคร้ังละไม่เกิน 15 วนั  
 การประชุมสภากรุงเทพมหานครทุกคราว ตอ้งมีสมาชิกมาประชุมไม่
น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมดซ่ึงจะเป็นองค์ประชุม ค  าว่าเป็นองค์
ประชุม หมายความว่าเป็นการประชุมซ่ึงสามารถลงมติใดๆและมีผลผูกพนัตาม
กฎหมาย  ขอ้ตกลง หรือนโยบาย  ส่วนกรณีท่ีมีสมาชิกไม่ถึงก่ึงหน่ึงถือวา่ไม่เป็นองค์
ประชุม การพิจารณาหรือมติใด ๆย่อมไม่มีผลผูกพันต่อการด าเนินการใด ๆ       
เสมือนหน่ึงไม่ไดมี้การประชุม แต่อาจมีลกัษณะเป็นการพดูคุยหรือปรึกษาหารือกนั 
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เท่านั้น  การลงมติในเร่ืองท่ีประชุมให้ใชเ้สียงข้างมากเป็นเกณฑต์ดัสิน กรณีมีเสียง
เท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
 การประชุมของสภากรุงเทพมหานคร  ตอ้งเป็นไปเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัอ านาจหนา้ท่ีของสภาเท่านั้นมิใหน้ าเอาเร่ืองอ่ืน ๆซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัอ านาจหนา้ท่ี
ตามกฎหมาย  การประชุมของสภากรุงเทพมหานครโดยทัว่ไปถือเป็นเร่ืองราชการท่ี
ตอ้งเปิดเผยเป็นการทัว่ไปตามลกัษณะท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัการประชุม แต่บางเร่ือง
อาจมีความจ าเป็นต้องประชุมโดยลับเช่นหากเปิดเผยไปอาจก่อให้เกิดความ
ไดเ้ปรียบเสียเปรียบของคู่กรณี หรืออาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกรุงเทพมหานคร 
หรือทางราชการ นอกจากนั้นหากสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 
ใน 4 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดขอใหมี้การประชุมลบักใ็หป้ระชุมลบั 

 สภากรุงเทพมหานครในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติมีอ านาจหน้าท่ีในการ
ควบคุมฝ่ายบริหารหรือผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครใน 2 ลกัษณะดว้ยกนั  คือ 
 1. ตั้งกระทูถ้ามผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ในเร่ืองใด ๆอนัเก่ียวกบั
งานในอ านาจหน้าท่ีของกรุงเทพมหานครก็ไดแ้ต่ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครมี
สิทธิท่ีจะไม่ตอบเม่ือเห็นว่าเร่ืองนั้น ๆ ยงัไม่ควรเปิดเผยเพราะเก่ียวกบัประโยชน์
ส าคญัของกรุงเทพมหานคร 
  ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร  รองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร   
ห รือผู ้ท่ี ผู ้ว่ า ร าชการก รุง เทพมหานครมอบหมายมี สิท ธ์ิ เข้าประ ชุมสภา
กรุงเทพมหานครและมีสิทธิแถลงขอ้เทจ็จริงหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบังานใน
หนา้ท่ีต่อท่ีประชุมแต่ไม่มีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน  
 2. การเสนอญตัติขอเปิดอภิปรายทัว่ไป  สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 5 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดมีสิทธิเขา้ช่ือเสนอญตัติขอเปิด
อภิปรายทัว่ไป เพื่อใหผู้ว้า่ราชการกรุงเทพมหานครแถลงขอ้เทจ็จริงหรือแสดงความ
คิดเห็นในปัญหาอันเก่ียวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  โดยยื่นญัตติ
ดังก ล่ า วผ่ านประธานสภาก รุ ง เทพมหานครให้แจ้ง ไปยัง ผู ้ว่ า ร าชกา ร
กรุงเทพมหานคร เพื่อก าหนดวนั เวลา ส าหรับการเปิดอภิปรายทัว่ไป  ซ่ึงตอ้งไม่ชา้
กวา่ 15 วนันบัแต่วนัท่ีผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ไดรั้บแจง้   การเปิดอภิปรายน้ีไม่ 
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มีการลงมติในปัญหาท่ีอภิปราย แตกต่างกบักรณีสภาผูแ้ทนราษฎรซ่ึงมีสิทธิในการ
ลงคะแนนเสียงไวว้างใจหรือไม่ไวว้างใจโดยยดึหลกัเสียงขา้งมากซ่ึงอาจมีผลท าให้
นายกรัฐมนตรีพน้จากต าแหน่ง ส่วนสภากรุงเทพมหานครไม่มีสิทธิในการลงมติ   
 ดว้ยเหตุน้ี จึงท าให้การควบคุมฝ่ายบริหารโดยสภาไม่มีความเขม้แข็ง
เท่าท่ีควร  สาเหตุท่ีกฎหมายก าหนดใวเ้ช่นน้ี  กเ็น่ืองจากหลกัการแนวคิดท่ีมุ่งเนน้ให้
ฝ่ายบริหารมีความเขม้แข็ง เน่ืองจากประชาชนเลือกตั้งมาโดยตรง ดงันั้นฝ่ายนิติ
บัญญัติจึงไม่มีอ านาจในการถอดถอนหรือเพิกถอนอ านาจนั้ นของประชาชน     
เจตนาของระบบน้ีก็เพื่อตอ้งการให้เกิดความต่อเน่ืองเชิงนโยบายและลดปัญหา
การเมืองหรือการกดดนัฝ่ายบริหารโดยสภานัน่เอง 
 

ความขดัแย้งกนัระหว่างสภากบัฝ่ายบริหาร 
 ในระบบการเมืองและการบริหารขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินขนาดใหญ่
ระดบักรุงเทพมหานครซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ี  บุคลากร และงบประมาณจ านวนมหาศาล   
ย่อมเป็นเ ร่ืองปกติธรรมดาท่ีจะต้องมีความขัดแย้งกันระหว่างผู ้ว่ าราชการ
กรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นฝ่ายบริหารกบัสมาชิกสภากรุงเทพมหานครบางกลุ่มในเร่ือง
ต่าง ๆ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองของการจัดสรรงบประมาณในโครงการ  
แผนงาน ต่าง ๆ อยา่งไม่ทัว่ถึงหรือไม่เป็นท่ีพอใจ 
  กรุงเทพมหานครเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดใหญ่ และเป็น
การปกครองเมืองหลวงซ่ึงถือว่ามีความส าคญัท่ีสุดของประเทศและเป็นฐานส าคญั
ในการด าเนินนโยบายทางการเมือง ดงันั้นพรรคการเมืองต่าง ๆ จึงพยายามต่อสู้ช่วง
ชิงพื้ น ท่ีก รุง เทพมหานครด้วยการส่งผู ้สมัครลงชิงต าแหน่งผู ้ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานครรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) และลงถึงระดบัสภาเขต 
(สข.)  เพื่อใหส้ามารถผลกัดนันโยบายต่าง ๆของพรรคการเมือง ซ่ึงจะสามารถส่งผล
ต่อความไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบในการเลือกตั้งระดบัชาติอยูพ่อสมควร  
 ในกรณีท่ีผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ส่วนใหญ่สังกดัพรรคการเมืองเดียวกนัปัญหาความขดัแยง้ระหว่างฝ่ายบริหารและ
สภากจ็ะมีนอ้ย แต่ในทางกลบักนัหากผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครกบัสมาชิกสภา 
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กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มาจากต่างพรรคการเมืองกนั  โอกาสท่ีจะเกิดปัญหาความ
ขดัแยง้กนักย็่อมมีสูงข้ึนเน่ืองจากอาจมีความแตกต่างในเชิงนโยบาย  แนวความคิด  
หรือการช่วงชิงผลประโยชน์ในทางการเมืองซ่ึงกนัและกนั  กรณีดงักล่าวกฎหมาย
ไดก้  าหนดแนวทางเพื่อแกไ้ขปัญหาไวด้งัน้ี 
 1. ในกรณีท่ีการด าเนินงานของผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครและสภา
กรุงเทพมหานครขัดแยง้กันจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร   
หรือแก่ราชการโดยส่วนรวม   ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครอาจยื่นขอ้เสนอพร้อม
เหตุผลต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  ใหย้บุสภากรุงเทพมหานคร เพื่อใหมี้
การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหม่ได ้
 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  มีสิทธิในการใช้ดุลพินิจท่ีจะ
ด าเนินการหรือไม่ด าเนินการตามขอ้เสนอของผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได ้  
หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นว่าความขดัแยง้ดงักล่าวอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อกรุงเทพมหานครหรือราชการโดยส่วนรวมและการแกไ้ขสภาพ
ปัญหาความขดัแยง้นั้นไม่อาจกระท าไดโ้ดยเหมาะสมดว้ยวิธีการอ่ืนนอกจากการยบุ
สภากรุงเทพมหานคร   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจน าเขา้สู่การพิจารณา
ขอ งคณะ รั ฐมนต รี  ห า กคณะ รั ฐ มนต รี มี ม ติ เ ห็ น ชอบ รั ฐมนต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงมหาดไทยอาจมีค าสั่งให้ยุบสภากรุงเทพมหานครเพื่อใหมี้การเลือกตั้งให้
ทัว่ไปได ้ 
 3. กรณีท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอให้
ยุบสภาของผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ท าเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย  
พร้อมกบัแสดงเหตุผลและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 มีขอ้น่าสังเกตว่าฝ่ายบริหารของกรุงเทพมหานครกบัรัฐบาล มีความ
จ าเป็นจะตอ้งประสานงานและร่วมมือกนัสูงมาก  หากมีความขดัแยง้หรือความไม่
ร่วมมือกันจะท าให้การบริหารงานของกรุงเทพมหานครเป็นไปโดยไม่ราบร่ืน
เท่าท่ีควร   ทั้งน้ีเน่ืองจากหลายกรณีการแกปั้ญหาต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครตอ้ง
ไดรั้บความร่วมมือจากรัฐบาลทั้งในแง่นโยบายและงบประมาณ  รวมทั้งในเชิงการ
บริหาร  ตัวอย่างเช่น ในเร่ืองความขัดแย้งระหว่างสภากับฝ่ายบริหาร  หาก
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยไม่เห็นดว้ยกบัผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครและ 
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เจตนาจะปล่อยใหมี้ปัญหาความขดัแยง้ด ารงอยูต่่อไปเพื่อเป็นการลดความน่าเช่ือถือ
ของผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครหรือพรรคการเมืองท่ีผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร
สังกดัอยูแ่ละเป็นพรรคการเมืองคู่แข่งกบัพรรคท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย
สังกดัอยู ่ หรืออีกนยัหน่ึงพรรครัฐบาลกจ็ะเป็นการสร้างปัญหาทางการบริหารใหก้บั
ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครอยา่งมาก 
 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
 ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎร  ผูมี้
สิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมี้การเลือกตั้ง
ทัว่ไป   หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการเลือกตั้งผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครใหเ้ป็นไป
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้ งสภากรุงเทพมหานครและผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานคร         
 ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครมีวาระการด ารงต าแหน่งคร้ังละ  4  ปี  นบั
จากวนัเลือกตั้งและเม่ือด ารงต าแหน่งครบวาระใหจ้ดัใหมี้การเลือกตั้งใหม่ภายใน  60  
ว ันนับแ ต่วัน ส้ินสุดวาระการด ารงต าแหน่งแต่ถ้า เ ป็นกรณี ท่ีผู ้ว่ าราชการ
กรุงเทพมหานครว่างลงเพราะเหตุอ่ืน ๆท่ีไม่ใช่การครบวาระการด ารงต าแหน่ง
ตามปกติให้จดัให้มีการเลือกตั้งข้ึนภายใน 90 วนั และให้ผูเ้ขา้ด ารงต าแหน่งใหม่มี
วาระการด ารงต าแหน่งอีก 4 ปี  ตามวาระปกติ 

 1. คุณสมบัติของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
  คุณสมบติัทัว่ไปของผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นเช่นเดียวกบั
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินรูปแบบอ่ืน ๆ (ยกเวน้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล) ทั้งน้ีเป็นไป
ตามพระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545    
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2546  ส่วนคุณสมบัติเฉพาะของผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานครมีดงัน้ี  
  1.1 ตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดในส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวสิาหกิจ หรือการพาณิชยข์องกรุงเทพมหานคร หรือบริษทั     
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ซ่ึงกรุงเทพมหานครถือหุ้น หรือด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือพนักงานส่วน
ทอ้งถ่ินเวน้แต่ต าแหน่งซ่ึงตอ้งด ารงตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
  1.2 ตอ้งไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆเป็นพิเศษจากส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือการพาณิชยข์องกรุงเทพมหานคร หรือบริษทั   
ซ่ึงกรุงเทพมหานครถือหุ้นนอกเหนือไปจากท่ีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  
หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือการพาณิชย ์ หรือบริษทัปฏิบติักบับุคคลอ่ืนในธุรกิจการงาน
ตามปกติ 
  1 .3  ต้องไ ม่ เ ป็น คู่สัญญาหรือมีส่วนได้เ สียในสัญญาท่ีท ากับ
กรุงเทพมหานคร หรือการพาณิชยข์องกรุงเทพมหานครซ่ึงกรุงเทพมหานครถือหุ้น    
เวน้แต่กรณีท่ีผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครไดเ้ป็นคู่สัญญาหรือเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียใน
สัญญาอยู่ก่อนไดรั้บการเลือกตั้ง  บทบญัญติัตามมาตราน้ีไม่ตดัสิทธิการไดรั้บสิทธิ
ประโยชน์ของผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครในกรณีเบ้ียหวดั บ าเหน็จบ านาญ หรือ
เงินปีพระบรมวงศานุวงศห์รือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัตลอดจนเงินตอบแทน  
เงินค่าเบ้ียประชุมหรือเงินอ่ืนใดจากการด ารงต าแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภาหรือ
วุฒิสภาหรือสภาผูแ้ทนราษฎร  หรือสภากรุงเทพมหานคร หรือสภาทอ้งถ่ินอ่ืน      
หรือกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งในฐานะผูท้รงคุณวุฒิ  หรือกรรมการท่ีกฎหมาย
ก าหนดใหเ้ป็นโดยต าแหน่ง 

 2. การพ้นจากต าแหน่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
  โดยทั่วไปผู ้ว่ าราชการกรุงเทพมหานครต้องพ้นจากต าแหน่ง
เช่นเดียวกนักบัผูบ้ริหารทอ้งถ่ินรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น ตาย ลาออก ขาดคุณสมบติัหรือมี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย หรือถูกจ าคุก เหล่าน้ีเป็นตน้ แต่ในส่วนน้ีจะกล่าวถึง
การพน้จากต าแหน่งของผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครในลกัษณะท่ีเป็นการเฉพาะ
ดงัน้ี 
  2.1 มีการยบุสภากรุงเทพมหานคร 
  2.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมติคณะรัฐมนตรีสั่งให้
ออกจากต าแหน่งเม่ือมีกรณีแสดงใหเ้ห็นว่าไดก้ระท าการอนัเส่ือมเสียแก่เกียรติศกัด์ิ  
ของต าแหน่งหรือปฏิบติัการ หรือละเลยไม่ปฏิบติัการอนัควรปฏิบติั ในลกัษณะท่ี 
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เห็นได้ว่าจะเป็นเหตุให้เสียหายร้ายแรงแก่กรุงเทพมหานคร หรือแก่ราชการโดย
ส่วนรวม หรือแก่การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสวสัดิภาพของประชาชน 
  หากปรากฏกรณี เ ช่น น้ี  สภากรุง เทพมหานครจะมีมติขอให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณากไ็ด ้แต่มติดงักล่าว
ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกทั้ งหมดของสภา
กรุงเทพมหานคร  เม่ือได้รับเร่ืองจากสภากรุงเทพมหานครแล้วรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยตอ้งน าเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีภายใน 15 วนั 
  ขอ้สังเกตของมาตราน้ีก็คือ เป็นเคร่ืองช้ีให้เห็นถึงความส าคญั และ
การถ่วงดุลอ านาจระหว่างสภากรุงเทพมหานครกบัผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครอีก
กรณีหน่ึง  แมว้า่จะใชห้ลกัผูบ้ริหารเขม้แขง็แต่หากผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครไม่มี
เสียงสนับสนุนจากสภากรุงเทพมหานครมากเพียงพอก็อาจน าไปสู่ความยุ่งยาก
ทางการบริหารและการผลักดันนโยบายได้มาก โดยเฉพาะหากผู ้ว่าราชการ
ก รุ ง เทพมหานครไ ม่ ได้สั ง กัดพรรคการ เ มือ ง เ ดี ย วกับ รัฐมนต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงมหาดไทยหรือพรรครัฐบาล 
  แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการเช่นนั้นก็ไม่ไดเ้กิดข้ึนง่ายนกัเน่ืองจาก
ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหากไม่ใช่
กรณีความผิดชัดแจง้อนัเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปอาจก่อให้เกิดกระแสความไม่
พอใจจากประชาชนและอาจท าให้กระแสความนิยมในตวัผูน้  ารัฐบาลหรือพรรค
รัฐบาลตกต ่าลงได ้ซ่ึงไม่เป็นผลมีต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการเลือกตั้งใน
คร้ังต่อไป 
  อีกกรณีหน่ึง กฎหมายก าหนดใหรั้ฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ตอ้งมีการสอบสวนใหค้วามเป็นธรรมก่อนมีค าสั่งใหพ้น้ต าแหน่ง กรณีเช่นน้ีผูถู้กสั่ง
ให้พน้จากต าแหน่งมีสิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองหรือศาลอ่ืนขอให้เพิกถอนค าสั่ง
ภายใน  15  วนันบัจากวนัไดรั้บค าสั่งใหพ้น้จากต าแหน่ง 

 3.  อ านาจหน้าทีแ่ละการบริหารงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
  พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.2528 
มาตรา49 ก าหนดใหผู้ว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี  
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  3.1 ก าหนดนโยบายและบริหารราชการของกรุงเทพมหานครให้
เป็นไปตามกฎหมาย 
  3.2 สั่ง อนุญาตหรืออนุมติัเก่ียวกบัราชการของกรุงเทพมหานครให้
เป็นไปตามกฎหมาย 
  3.3 แ ต่ งตั้ งและถอดถอนรองผู ้ว่ า ราชการกรุง เทพมหานคร         
เลขา นุการผู ้ว่ า ร าชการก รุ ง เทพมหานครผู ้ ช่ วย เลขา นุการผู ้ว่ า ร าชการ
กรุงเทพมหานครตลอดจนแต่งตั้งและถอดถอนผูท้รงคุณวุฒิ ประธานท่ีปรึกษา ท่ี
ปรึกษาหรือคณะท่ีปรึกษาของผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการ   
เพื่อปฏิบติัราชการใดๆ 
  3.4 บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี  นายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 
  3.5 วางระเบียบเพื่อใหง้านของกรุงเทพมหานครเป็นไปโดยเรียบร้อย 
  3.6 รักษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร 
  3.7 อ านาจหนา้ท่ีตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีและกฎหมาย
อ่ืน ๆ 
  อ านาจของผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครตามท่ีกล่าวถึง ผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานครอาจแต่งตั้งรองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครไดไ้ม่เกิน  4 คนและ
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา  รวมถึงอาจแต่งตั้ ง เลขานุการผู ้ว่ าราชการ
กรุงเทพมหานคร 1 คน  และผูช่้วยเลขานุการผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครไม่เกิน
จ านวนของรองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร นอกจากนั้นอาจแต่งตั้งประธานท่ี
ปรึกษาหรือคณะท่ีปรึกษาของผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครตามท่ีกฎหมายก าหนด 
เม่ือผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากต าแหน่งให้บุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้ ง
ทั้งหมดพน้จากต าแหน่งดว้ย     
  ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู ้บังคับบัญชาของข้าราชการ
กรุงเทพมหานครและลูกจา้งทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร รวมถึงรับผิดชอบในการ
ปฏิบติัราชการของกรุงเทพมหานครและให้มีอ  านาจตามกฎหมายอ่ืนท่ีก าหนดให้
เป็นอ านาจของผูว้่าราชการจงัหวดั นายกเทศมนตรีคณะเทศมนตรี แลว้แต่กรณีว่า
ดว้ยเก่ียวขอ้งกบัภารกิจอยา่งใด 
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อ านาจหน้าทีข่องกรุงเทพมหานคร 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ .ศ.2528 
ก  าหนดอ านาจหนา้ท่ีของกรุงเทพมหานครตามมาตรา 89 ดงัน้ี 
 1. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนทั้ งตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครและตามกฎหมายอ่ืนท่ีก าหนดให้เ ป็นอ านาจหน้า ท่ีของ
กรุงเทพมหานคร 
 2. การทะเบียนตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 3. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 4. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง  
 5. การผงัเมือง 
 6. การจดัใหมี้การบ ารุงรักษาทางบก  ทางน ้า และการระบายน ้า 
 7. การวศิวกรรมจราจร 
 8. การขนส่ง 
 9. การจดัใหมี้และควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้มและท่ีจอดรถ 
 10.  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
 11.  การควบคุมอาคาร 
 12.   การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 
 13.  การจดัใหมี้และบ ารุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
 14.การพฒันาและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 15. การสาธารณูปโภค 
 16. การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 
 17. การจดัใหมี้การควบคุมสุสานและฌาปณสถาน 
 18. การควบคุมการเล้ียงสัตว ์
 19. การจดัใหมี้และควบคุมการฆ่าสัตว ์
 20. การควบคุมความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการ
อนามยัในโรงมหรสพและสาธารณสถานอ่ืน ๆ  
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 21. การจดัการศึกษา 
 22. การสาธารณูปการ 
 23. การสังคมสงเคราะห์ 
 24. การส่งเสริมการกีฬา 
 25. การส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
 26. การพาณิชยข์องกรุงเทพมหานคร 
 27. หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายระบุใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของผูว้่าราชการ
จังหวดั นายอ าเภอ เทศบาลนครหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย หรือท่ีกฎหมายระบุเป็นหนา้ท่ีของกรุงเทพมหานคร  
 นอกจากนั้นหน่วยราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคอาจมอบหมาย
อ านาจหน้าท่ีใดให้กรุงเทพมหานครปฏิบติัตามท่ีเห็นสมควรก็ได ้โดยท าเป็นพระ
ราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบหรือขอ้บงัคบัแลว้แต่กรณี  
ตามความจ า เ ป็นโดยข้อบังคับหรือประกาศต้องได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
 
การบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร 
 การจดัระเบียบการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร หมายถึงการ
ก าหนดโครงสร้างเก่ียวกบัการบริหารงานของกรุงเทพมหานครเพื่อให้สามารถ
ด าเนินการหรือจัดท าภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อท่ีจะรองรับกับอ านาจหน้าท่ีท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมากนั้ น  
กรุงเทพมหานครจึงมีการก าหนดโครงสร้างและมีหน่วยงานต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบั
ภารกิจดังกล่าว  การจัดระเบียบการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครแบ่ง
ออกเป็น  2  ส่วนคือ  ส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร กบัเขตและสภาเขต 
 1. ส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร 
  ส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร หมายถึงโครงสร้างส่วนท่ีเป็นส่วน
ราชการรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามนโยบายของกรุงเทพมหานครและตามท่ี
กฎหมายก าหนดประกอบดว้ยส่วนราชการต่างๆ ดงัน้ี  
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  1.1 ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  
   มีอ  านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัราชการประจ าของสภากรุงเทพมหานคร  
มีเลขานุการสภากรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นขา้ราชการกรุงเทพมหานครสามญั ข้ึนตรง
ต่อปลดักรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการปฏิบติัราชการของส านกังานเลขานุการ
สภากรุงเทพมหานคร ข้ึนตรงต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร 

  1.2 ส านกังานเลขานุการผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
   มีอ  านาจหน้า ท่ีเ ก่ียวกับราชการและงานของผู ้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร  มีเลขานุการผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นข้าราชการ
การเมืองเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการและลูกจา้งของกรุงเทพมหานครซ่ึงปฏิบติังาน
ในส านกังานเลขานุการผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 

  1.3 ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานคร  
   มีหน้า ท่ี เ ก่ี ยวกับราชการประจ า ต่ าง  ๆ  ของส านักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานคร 
  1.4 ส านกัปลดักรุงเทพมหานคร  
   มีอ  านาจเก่ียวกบัราชการประจ าทั่วไปของกรุงเทพมหานคร 
และราชการท่ีมิได้ก  าหนดให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ มีปลัด
กรุงเทพมหานคร   ซ่ึง เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู ้บังคับบัญชา 
นอกจากนั้ นให้ มีหน้า ท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย  และค าสั่ งของผู ้ว่ า ร าชการ
กรุงเทพมหานครควบคุมดูแลราชการประจ าของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตาม
นโยบาย ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน
กรุงเทพมหานคร ปลดักรุงเทพมหานครเป็นผูบ้งัคบับญัชาบรรดาขา้ราชการและ
ลูกจา้งของกรุงเทพมหานครทั้งหมด รองจากผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
  1.5 ส านักหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนซ่ึงมีฐานะเป็นส านัก      
เป็นหน่วยงานซ่ึงจดัตั้งข้ึนเพื่อรับผิดชอบดูงานดา้นต่างๆท่ีอยู่ในอ านาจหนา้ท่ีของ
กรุงเทพมหานคร มีผูอ้  านวยการส านกัเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการในส านกันั้น ๆ 
ปัจจุบนัประกอบดว้ยส านกัต่าง ๆ จ านวน 16 ส านกั ดงัน้ี 
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   1.5.1 ส านกัปลดักรุงเทพมหานคร   

    1.5.2 ส านกันโยบายและแผน     
   1.5.3 ส านกัการแพทย ์    
   1.5.4 ส านกัอนามยั             

   1.5.5 ส านกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   
   1.5.6 ส านกัการศึกษา     
   1.5.7 ส านกัการโยธา     
   1.5.8 ส านกัการระบายน ้า 
    1.5.9 ส านกัรักษาความสะอาด 
   1.5.10 ส านกัสวสัดิการสังคม 
   1.5.11 ส านกัเทศกิจ 
   1.5.12 ส านกัการคลงั 
   1.5.13 ส านกัพฒันาชุมชน 
   1.5.14 ส านกัการจราจรและขนส่ง 
   1.5.15 ส านกัผงัเมือง 
   1.5.16 ส านกังบประมาณกรุงเทพมหานคร 
  1.6 ส านกังานเขตต่างๆ (50เขต) 
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แผนภูม ิ ส่วนราชการกรุงเทพมหานคร 
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 2. เขตและสภาเขต 
  2.1 เขต 
  เป็นหน่วยการบริหารซ่ึงเป็นส่วนยอ่ยของกรุงเทพมหานครเป็นระบบ
การบริหารรูปแบบพิเศษซ่ึงมีลกัษณะของการผสมผสานระหว่างรูปแบบของอ าเภอ
กับ เทศบาลเข้าด้วยกัน  โดยมีส านักงานเขตเ ป็นหน่วยราชการในสั งกัด
กรุงเทพมหานคร มีผูอ้  านวยการเขตเป็นผูบ้งัคบับญัชา ขา้ราชการและลูกจา้งของ
กรุงเทพมหานครท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในเขตนั้น ๆ พระราชบญัญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  มาตรา 71 ก าหนดใหเ้ขตมีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี  
   2.1.1 อ านาจหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายบญัญติัให้เป็นอ านาจหนา้ท่ี
ของนายอ าเภอ 
   2.1.2 อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายใด ๆท่ีก าหนดให้เป็นอ านาจ
หนา้ท่ีของผูอ้  านวยการเขตซ่ึงมีอยู่ในพระราชบญัญติัและกฎหมายล าดบัรองต่างๆ
เป็นจ านวนมาก ท่ีก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของผูอ้  านวยการเขต  
   2.1.3 อ  านาจหน้าท่ีซ่ึงผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครหรือปลดั
กรุงเทพมหานครมอบหมาย 
           โดยปกติท่ีว่าการเขตจะเป็นท่ีรวมของส่วนราชการแผนกต่าง ๆ
ซ่ึงมีหนา้ท่ีให้บริการประชาชน  เช่น งานดา้นการทะเบียน งานดา้นการขออนุญาต
ด าเนินกิจการต่าง ๆ งานป้องกนับรรเทาสาธารณภยั ตลอดจนงานดา้นการรักษา
ความสงบเรียบร้อย  และงานดา้นสาธารณูปโภค  เป็นตน้ 
  2.2  สภาเขต 
   ในแต่ละเขตนอกจากมีท่ีว่าการเขตแลว้พระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 71 ก าหนดให้มีสภาเขตซ่ึง
ประกอบดว้ยสมาชิกสภาเขต (สข.) อยา่งนอ้ยเขตละ 7 คนแต่ถา้เขตใดมีราษฎรเกิน1
แสนคน ใหมี้จ านวนสมาชิกสภาเขตเพิ่มข้ึนไดอี้ก 1 คนต่อจ านวนราษฎรทุกๆ1แสน
คน เศษของหน่ึงแสนถ้าถึง 5 หม่ืนคนให้นับเป็น1แสนคน การค านวณจ านวน
ประชากรให้ยึดจากจ านวนตวัเลขของส านกังานทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง      
กระทรวงมหาดไทย เป็นเกณฑเ์ช่นเดียวกบัการเลือกตั้งอ่ืน ๆ คุณสมบติัของสมาชิก 
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สภาเขตและวธีิการเลือกตั้งเป็นเช่นเดียวกบัการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  
    2.2.1 สมาชิกสภาเขต มีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปีนบัจากวนั
เลือกตั้งและผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งใหท้ าเป็นประกาศกรุงเทพมหานคร และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ใหส้มาชิกสภาเขตเลือกตั้งประธานสภาเขตและรองประธานสภา
เขตอย่างละหน่ึงคนและด ารงต าแหน่งทนัทีท่ีไดรั้บเลือก ประธานสภาเขตและรอง
ประธานสภาเขตมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี  
   สภาเขตเร่ิมประชุมตั้งแรกภายใน15 วนันบัจากวนัเลือกตั้ง โดย
ผูอ้  านวยการเขตจะเป็นผูน้ดัประชุมคร้ังแรกและใหมี้การประชุมทุกเดือนอย่างนอ้ย
เดือนละ  1 คร้ัง  
   ในการประชุมแต่ละคร้ัง ผูอ้  านวยการเขต ผูช่้วยผูอ้  านวยการ
เขตหรือผูท่ี้ผูอ้  านวยการเขตมอบหมาย มีหนา้ท่ีเขา้ประชุมสภาเขตและมีสิทธิแถลง
ขอ้เทจ็จริง     หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบังานในหนา้ท่ีต่อท่ีประชุมสภาเขตแต่
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมถึงมีหน้าท่ีอ  านวยความสะดวกเก่ียวกับการ
ประชุมและกิจการอ่ืน ๆ ตามหนา้ท่ีของสภาเขต  
   2.2.2 อ านาจหนา้ท่ีของสภาเขต 
    พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2528   มาตรา 79 ก าหนดใหส้ภาเขตมีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี  
    2.2.2.1 ให้ขอ้คิดเห็นและขอ้สังเกตเก่ียวกบัแผนพฒันา
เขตต่อผูอ้  านวยการเขตและสภากรุงเทพมหานคร 
    2.2.2.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเขต ทั้ งน้ี
ตามท่ีก าหนดในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิ ธีการงบประมาณหรือ
งบประมาณรายจ่าย  
    2.2.2.3 สอดส่องและติดตามดูแลการด าเนินการของ
ส านกังานเขตเพื่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ราษฎร 
    2.2.2.4 ใหค้  าแนะน าหรือขอ้สังเกตต่อผูอ้  านวยการเขต 
เก่ียวกบัการปรับปรุงหรือแกไ้ขการบริการประชาชนภายในเขต หากผูอ้  านวยการเขต
ไม่ด าเนินการใด ๆ โดยไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบ ให้สภาเขตแจ้งให้ผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานครพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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    2.2.2.5 ใหค้  าปรึกษาตามท่ีผูอ้  านวยการเขตร้องขอ   

    2.2.2.6 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระท ากิจการหรือ
พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเร่ืองใด ๆ อนัเก่ียวกบัการงานของสภาเขต ทั้งน้ีตามท่ี
ก าหนดในขอ้บญัญติักรุงเทพมหานครวา่ดว้ยการนั้น 
    2.2.2.7 หน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนดในกฎหมาย หรือท่ี
สภากรุงเทพมหานครมอบหมาย 
    ให้กรุงเทพมหานครจดัให้มีงบประมาณเพื่อการพฒันา
เขตตามความเหมาะสม  ซ่ึงการใชจ่้ายงบประมาณดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการพิจารณา
จดัสรรจากสภาเขต  จะเห็นไดว้่าอ  านาจหนา้ท่ีของสภาเขตมีลกัษณะคลา้ยกบัสภา
กรุงเทพมหานครในบางส่วนและในบางกรณีอาจมองเป็นส่วนหน่ึงของสภา
กรุงเทพมหานครก็ได้ เช่น สภากรุงเทพมหานครมอบหมายหน้าท่ีบางอย่างแต่มี
อ านาจหนา้ท่ีนอ้ยกว่า เน่ืองจากไม่สามารถตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจทางการบริหาร
กับผู ้อ  านวยการการเขตได้มากเหมือนสภากรุงเทพมหานครกับผู ้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร  อ านาจหนา้ท่ีของสภาเขตมีลกัษณะเป็นการแนะน าให้ค  าปรึกษา
แก่การปฏิบติังานของขา้ราชการประจ ามากกว่า  แต่อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกสภา
เขต เป็นบุคคลท่ีมีความรู้  ความสามารถ  และมีความซ่ือสัตยสุ์จริต  กอ็าจช่วยใหก้าร
ปฏิบติังานของขา้ราชการประจ าและการให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน  ท่ีส าคญัสภาเขตท าหนา้ท่ีเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามหลกั
ของการมีส่วนร่วม  ซ่ึงถือเป็นหวัใจส าคญัของระบบการปกครองทอ้งถ่ิน 
 
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
 ขอ้บญัญติักรุงเทพมหานครเป็นกฎหมายในระดบัทอ้งถ่ินซ่ึงกฎหมายได้
ให้อ  านาจในการตราข้ึนเพื่อด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีของกรุงเทพมหานครให้มี
ความเป็นอิสระและคล่องตวัทางการบริหารเพื่อประโยชน์ของประชาชนท่ีอยูภ่ายใต้
การปกครองของกรุงเทพมหานคร  
 หลกัการในการก าหนดและกระบวนการตราขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร
กเ็ป็นเช่นเดียวกนักบัขอ้บญัญติัขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ โดยทัว่ไป 
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ขอ้บญัญติักรุงเทพมหานครอาจแยกออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ขอ้บญัญติัทัว่ไป และ
ขอ้บญัญติัเก่ียวกบัการเงิน 
 1. ข้อบัญญัติทัว่ไป   
  ข้อบัญญัติทั่วไป หมายถึงข้อบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติหน้าท่ีตาม
กฎหมายของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่เก่ียวกบัเร่ืองการเงิน  
  1.1 การตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและเหตุผลในการตรา
ขอ้บญัญติักรุงเทพมหานครใหเ้ป็นไปเฉพาะกรณีดงัต่อไปน้ี  
   1.1 .1 เพื่ อปฏิบั ติ ก ารให้ เ ป็นไปตามอ านาจหน้า ท่ีของ
กรุงเทพมหานคร 
   1.1.2 เม่ือมีกฎหมายบญัญติัให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจตรา
เป็นขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร 
   ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร จะก าหนดโทษผู ้ละเมิด
ขอ้บญัญติัไวโ้ดยก าหนดโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1 หม่ืนบาทกไ็ด ้
   ผูมี้อ  านาจเสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครได้แก่ ผู ้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร  หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือประชาชนผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครตามท่ีกฎหมายก าหนด แต่ในกรณีท่ีเป็นการเสนอ
โดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตอ้งมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครลงนามรับรอง
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมดและหากเป็นร่าง
ขอ้บญัญติัท่ีเก่ียวดว้ยการเงิน สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะเสนอไดก้็ต่อเม่ือมีค  า
รับรองของผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
   เม่ือมีการเสนอร่างขอ้บญัญติักรุงเทพมหานครว่าดว้ยเร่ืองใด ๆ  
และประธานสภากรุงเทพมหานครได้บรรจุเขา้สู่วาระการพิจารณาแลว้  ให้สภา
กรุงเทพมหานครด าเนินการพิจารณาร่างขอ้บญัญติันั้น  หากสภากรุงเทพมหานครมี
มติไม่เห็นชอบ คือลงมติดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกสภา
ก รุ ง เทพมหานครทั้ งหมดก็ ให้ ร่ า งข้อบัญญั ตินั้ นตกไป  ในกร ณี ท่ีสภ า
กรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบกับร่างขอ้บัญญัติ คือลงมติด้วยคะแนนเสียง
มากกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมดให้ประธานสภา
กรุงเทพมหานครส่งร่างขอ้บญัญติัดงักล่าว ใหผู้ว้า่ราชการกรุงเทพมหานครลงนาม 
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ในร่างขอ้บญัญติันั้นแลว้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบงัคบัใชเ้ป็นขอ้บญัญติั
กรุง เทพมหานครภายใน 30  ว ันนับแต่วัน ท่ีได้ รับ ร่างข้อบัญญัติจากสภา
กรุงเทพมหานคร  
  1.2 การให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติทั่วไปโดยผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
  ขั้นตอนการพิจารณาร่างขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร โดยผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานครนั้นอาจพิจารณาไดเ้ป็น 2  กรณีคือ กรณีใหค้วามเห็นชอบและกรณี
ไม่ใหค้วามเห็นชอบ 
   1.2.1 กรณีให้ความเห็นชอบ ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครลง
นามในร่างขอ้บญัญติัและส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน 30 วนั ดงัได้
กล่าวแลว้ นับเป็นกรณีไม่มีปัญหา แต่กรณีท่ีเกิดปัญหาได ้คือ กรณีท่ีผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานครไม่ใหค้วามเห็นชอบ ซ่ึงจะมีขั้นตอนในการปฏิบติัดงัน้ี 
    1.2.1.1 กร ณีไ ม่ ให้คว าม เ ห็นชอบ   ผู ้ว่ า ร าชกา ร
กรุงเทพมหานครส่งร่างขอ้บญัญติันั้นพร้อมเหตุผลในการไม่ให้ความเห็นชอบให้
สภากรุงเทพมหานครภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครไดรั้บ
ขอ้บญัญติักรุงเทพมหานครท่ีผ่านความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครแลว้ หาก
ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครไม่ส่งร่างขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร ดงักล่าวคืนไปยงั
สภากรุงเทพมหานครภายในเวลาท่ีก าหนด ใหถื้อว่าผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครให้
คว าม เ ห็นชอบกับ ร่ า งข้อบัญญัติ ก รุ ง เทพมหานครนั้ น ให้ประธานสภา
กรุงเทพมหานครลงนามในร่างขอ้บญัญติัดงักล่าวและส่งไปประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
              1.2.1.2 กรณีท่ีผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่งร่าง
ขอ้บญัญติักรุงเทพมหานครกลบัคืนมาใน 30 วนัให้สภากรุงเทพมหานครยกข้ึน
พิจารณาใหม่ได ้เม่ือเวลาไดล่้วงพน้ 30 วนันบัแต่วนัท่ีผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร
ส่งร่างขอ้บญัญติักรุงเทพมหานครกลบัคืนใหแ้ก่สภากรุงเทพมหานครเวน้แต่เป็นร่าง
ขอ้บญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงิน ใหส้ภากรุงเทพมหานครพิจารณาใหม่ไดท้นัที 
    1.2.1.3 กรณีท่ีสภากรุงเทพมหานครมีมติยืนยนัร่างเดิม
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
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ทั้ งหมดให้ประธานสภากรุงเทพมหานครส่งร่างดังกล่าวไปให้ผู ้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษา หากผู ้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครไม่ลงนามให้ประธานสภากรุงเทพมหานครลงนามแล้วส่งไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  1.2.2 กรณีไ ม่ให้ความ เ ห็นชอบ หากเ ป็นกรณี ท่ีสมา ชิกสภา
กรุงเทพมหานครมีมติยืนย ันร่างเ ดิมไม่ ถึงจ านวน 3ใน4 ของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครทั้งหมดใหร่้างขอ้บญัญติักรุงเทพมหานครนั้นตกไปและห้ามมิให้
เสนอร่างขอ้บญัญติันั้นใหม่อีกภายใน 180 วนั 
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แผนภมิูท่ี  6  กระบวนการเสนอร่างขอ้บญัญติั (ทัว่ไป) กรุงเทพมหานคร  
                      กรณีผูว้า่ราชการจงัหวดัเห็นชอบ 
 
 
 
 

ผูว้า่ราชการ 
กรุงเทพมหานคร 

สมาชิกสภา 
กรุงเทพมหานคร 

ผูว้า่ราชการ 
กรุงเทพมหานครรับรอง 

(การเงิน) 

มีสมาชิกสภา 
กรุงเทพมหานครรับรอง 
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 

สภากรุงเทพมหานคร 

ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ 

ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
ลงนาม 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
              ภายใน 30 วนั 

บงัคบัใชเ้ป็นกฎหมาย 

ไม่ตก 
(งบประมาณรายจ่าย) 

ตกไป 

(ไม่เก่ียวกบัการเงิน) 

(ไม่เก่ียวกบัการเงิน) 
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แผนภูมิท่ี 7  กระบวนการเสนอร่างขอ้บญัญติั (ทัว่ไป) กรุงเทพมหานคร  

  กรณีผูว้า่ราชการจงัหวดัไม่ใหค้วามเห็นชอบ 

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
รับรอง 1 ใน 5 (ทัว่ไป) 

ผูว้า่ราชการ 
กรุงเทพมหานครรับรอง 

(การเงิน) 

สภากรุงเทพมหานคร 

เห็นชอบ 

ยนืยนัดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกวา่ 
 3 ใน 4 

ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 

ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
ไม่เห็นชอบ 

สภากรุงเทพมหานคร (พิจารณาไดเ้ม่ือ 
เลยระยะเวลา 30 วนั) 

ยนืยนัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 
3 ใน 4 

ลงนาม ไม่ลงนาม 

ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
ลงนาม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา บงัคบัใช ้บงัคบัใช ้

       ตกไป 
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 2. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเกีย่วกบัการเงิน  
   ขอ้บญัญติักรุงเทพมหานครท่ีเก่ียวกบัการเงินหมายถึงขอ้บญัญติัใน
เร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 
  1. การด าเนินการเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกบัภาษีไม่วา่จะเป็นการก าหนดใหมี้
การลด การเปล่ียนแปลงแกไ้ขหรือเร่ืองอ่ืน ๆ  
  2. เร่ืองเก่ียวกบัการเงินต่าง ๆ เช่นการจดัสรร การรับเงิน การเก็บ
รักษาเงิน การจ่ายเงิน หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร 
  3. การกูเ้งิน การใชเ้งินกูห้รือการค ้าประกนั 
  4. การคลัง การจัดการเร่ืองทรัพยสิ์น การจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพยสิ์น การจา้งและการพสัดุ การพาณิชย ์การออกพนัธบตัรของกรุงเทพมหานคร 
เป็นตน้ 
  หากมีกรณีใดเป็นท่ีสงสัยว่าจะเป็นร่างขอ้บญัญติัเก่ียวกบัการเงินหรือ
ไม่ใหป้ระธานสภากรุงเทพมหานครเป็นผูว้นิิจฉยั 
   2.1 การตราขอ้บญัญติัเก่ียวกบัการเงิน 
         ผูมี้อ  านาจเสนอร่างขอ้บญัญติักรุงเทพมหานครท่ีเก่ียวกบั
การเงิน ก็เป็นเช่นเดียวกนักบัการน าเสนอร่างขอ้บญัญติัอ่ืน ๆ แต่หากเสนอโดย
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จะตอ้งให้ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผูรั้บรอง
เสียก่อน ทั้งน้ีเหตุผลเน่ืองจาก การด าเนินการตามกฎหมายเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อ
สถานะทางการเงินและการบริหารของฝ่ายบริหารดว้ยและหลายกรณีฝ่ายบริหารตอ้ง
มีส่วนในการรับผิดชอบเร่ืองบางเร่ืองของกรุงเทพมหานครอาจไม่มีความพร้อม
เพียงพอในขณะนั้น 
   2.2 การใหค้วามเห็นชอบร่างขอ้บญัญติัเก่ียวกบัการเงินโดยสภา
กรุงเทพมหานครและผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร    
   การให้ความเห็นชอบร่างขอ้บญัญติัโดยสภากรุงเทพมหานคร
และผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครก็เป็นเช่นเดียวกบัร่างขอ้บญัญติัทัว่ไปยกเวน้ร่าง
ขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณและร่างงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมถือเป็น 
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ร่างขอ้บญัญติัเก่ียวกับการเงินท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุด ซ่ึงกฎหมายก าหนดให้มี
กระบวนการในการด าเนินการจดัท าเป็นพิเศษ แตกต่างออกไปจากร่างขอ้บญัญติั
ทัว่ไปและร่างขอ้บญัญติัท่ีเก่ียวกบัการเงินอ่ืน ๆ 
 3. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณและร่างงบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม 
   กระบวนการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณและร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  3.1 ผูมี้อ  านาจในการเสนอร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม คือ ผู ้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเท่านั้นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไม่มีสิทธิเสนอ  
  3.2 สภากรุงเทพมหานครจะตอ้งพิจารณาร่างขอ้บญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณหรือร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้เสร็จ
ภายใน 45 วนั นบัแต่วนัท่ีไดมี้การเร่ิมพิจารณาร่างขอ้บญัญติัดงักล่าวเป็นคร้ังแรก ถา้
ไม่เสร็จทันตามก าหนดถือว่าสภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบกับร่าง
ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายหรือร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนั้น และ
ใหผู้ว้า่ราชการกรุงเทพมหานครลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป    
  3.3 กรณีท่ีสภากรุงเทพมหานครไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณหรือร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ใหมี้การตั้งคณะกรมการร่วมเพื่อพิจารณาหาขอ้ยติุโดยสภากรุงเทพมหานคร
ตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 8 คน และผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครตั้งบุคคลซ่ึง
มิใช่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครอีก 7 คนเพื่อพิจารณาในสาระส าคญัและเสนอขอ้ยติุ
ปัญหาความขดัแยง้แลว้รายงานผลต่อสภากรุงเทพมหานครภายใน 10 วนันับจาก
วนัท่ีสภาแต่งตั้ง 

  3.4 หากสภายงัไม่เห็นดว้ยกบัผลการพิจารณาของคณะกรรมการร่วม
ด้วยคะแนนเสียงเกิน 3 ใน 4 ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้ งหมดให้ร่าง
ขอ้บญัญติังบประมาณหรือร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนั้นตกไป และ
ใหใ้ชข้อ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณท่ีแลว้ไปพลางก่อน 
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ในกรณีเช่นน้ีใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยสั่งยบุสภากรุงเทพมหานคร (ถา้
มีขอ้เสนอของผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร) และกรณีมีการยบุสภากรุงเทพมหานคร 
ใหผู้ว้า่ราชการกรุงเทพมหานครพน้จากต าแหน่งดว้ย  
  ในกรณีท่ีมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร บรรดาร่างข้อบัญญัติ
ทั้ งหลายท่ีผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครยงัมิได้ลงนามและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาใหเ้ป็นอนัตกไป และใหมี้การเลือกตั้ง ใหม่ภายใน 90 วนั ในระหว่างนั้นให้
ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนกวา่ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร
คนใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี  
  ในระหวา่งท่ีไม่มีสภากรุงเทพมหานคร ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร
อาจขออนุมติัต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  เพื่อขอใหมี้การออกขอ้ก าหนด
กรุงเทพมหานคร ใหใ้ชบ้งัคบัดงัเช่นเป็นขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร เม่ือประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลว้ก็ใช้บงัคบัไดจ้นกว่าจะถึงการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
คร้ังต่อไป   ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครน าขอ้ก าหนดกรุงเทพมหานครน าเสนอให้
สภากรุงเทพมหานครอนุมติั หากสภากรุงเทพมหานครอนุมติักใ็ห้ใชเ้ป็นขอ้บญัญติั
กรุงเทพมหานครต่อไป หากสภากรุงเทพมหานครไม่อนุมัติก็ให้ข้อก าหนด
กรุงเทพมหานครนั้นตกไปแต่ทั้งน้ีไม่กระทบต่อกิจการซ่ึงไดด้ าเนินการไประหว่างท่ี
ใชข้อ้ก าหนดนั้น 
 ส่วนร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ในกรณีท่ีมีการยุบสภากรุงเทพมหานครและผูว้่า
ราชการกรุงเทพมหานครพน้จากต าแหน่งให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณของปีท่ีแลว้ไปพลางก่อน จนกว่าผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร
คนใหม่จะเขา้รับต าแหน่งและมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครบถว้นสมบูรณ์ 
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การคลงัและงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
 การคลงัและงบประมาณของกรุงเทพมหานคร  หมายถึงรายไดแ้ละ
รายจ่ายของกรุงเทพมหานครตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 1. รายได้ของกรุงเทพมหานคร 
  กรุงเทพมหานครอาจมีรายได้จากภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  ค่า
ใบอนุญาต  ค่าปรับตามท่ีกฎหมายก าหนด ท านองเดียวกนักบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืนๆ  นอกจากนั้นอาจมีท่ีมาจาก  
  1.1 รายไดจ้ากทรัพยสิ์นของกรุงเทพมหานคร 
  1.2 รายไดจ้ากสาธารณูปโภคของกรุงเทพมหานคร 
  1.3 รายไดจ้ากพาณิชยข์องกรุงเทพมหานคร 
  1.4 รายได้จากการจ าหน่ายพนัธบตัร เม่ือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและตราเป็นขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร 
  1.5 เงินกูจ้ากกระทรวง ทบวง กรม องคก์าร หรือนิติบุคคลต่าง ๆ ซ่ึง
ไดรั้บความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร 
  1.6 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ส่วนราชการ หรือหน่วยการปกครอง
ทอ้งถ่ินอ่ืนและเงินสมทบจากรัฐบาล 
  1.7 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ 
  1.8 เงินช่วยเหลือหรือค่าตอบแทน 
  1.9 เงินจากทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศให ้
  1.10 รายไดจ้ากทรัพยสิ์นของแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจท่ีด าเนินการ
เพื่อมุ่งแสวงหาก าไร ในกรุงเทพมหานคร ตามท่ีจะมีกฎหมายก าหนด 
  1.11 เงินกูต่้างประเทศและองคก์ารระหวา่งประเทศ 
  1.12 รายไดต้ามท่ีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นรายไดข้องกรุงเทพมหานคร 
  2. รายจ่ายของกรุงเทพมหานคร  
  2.1 เงินเดือน 
  2.2 ค่าจา้งประจ า 
  2.3 ค่าจา้งชัว่คราว 
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  2.4 ค่าตอบแทน 
  2.5 ค่าใชส้อย 
  2.6 ค่าสาธารณูปโภค 
  2.7 ค่าวสัดุ 
  2.8 ค่าครุภณัฑ ์
  2.9 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
  2.10 เงินอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน 
  2.11 รายจ่ายอ่ืนตามท่ีกฎหมายหรือระเบียบของกรุงเทพมหานคร
ก าหนดไว ้
  2.12 รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั 
  การจ่ายเงินของกรุงเทพมหานครใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีหรือขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายเงินกรณีอ่ืน
นอกเหนือไปจากน้ี ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดเฉพาะการนั้น ๆ   การจ่ายเงิน 
การรับเงิน บญัชีและทรัพยสิ์นของกรุงเทพมหานคร อยู่ภายใตก้ารตรวจสอบของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  เม่ือไดต้รวจสอบแลว้ให้ท ารายงานผลการตรวจสอบ
เสนอผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อเสนอต่อสภากรุงเทพมหานครและเม่ือส้ิน
ปีงบประมาณ ให้ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศรายงานการรับ-จ่าย เงิน
ประจ าปีงบประมาณนั้นในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็ว  

 
ความสัมพนัธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกบัรัฐบาล 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกบัรัฐบาล สามารถพิจารณาได้
ใน 2 ประเดน็ คือ ความสัมพนัธ์ในเร่ืองการปฏิบติังานและความสัมพนัธ์ในเร่ืองเงิน
อุดหนุน 
 1. ความสัมพนัธ์ในเร่ืองการปฏบิัติงาน 
    กระทรวง  ทบวง  กรมต่างๆอาจสั่ งให้ข้าราชการมาประจ า
กรุงเทพมหานคร  เพื่อปฏิบติังานในหน้าท่ีความรับผิดชอบขอบกระทรวง  ทบวง  
กรม นั้น ๆ โดยท าความตกลงกบักรุงเทพมหานคร  
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 2. ความสัมพนัธ์ในเร่ืองเงินอดุหนุน 
   ให้รัฐบาลตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนกรุงเทพมหานครโดยตรง 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผูอ้อกระเบียบก าหนดการใช้จ่ายเงิน
ดงักล่าวกไ็ด ้ 
  
การก ากบัดูแลกรุงเทพมหานคร 
 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผูมี้อ  านาจในการก ากบัดูแล
การปฏิบติัราชการของกรุงเทพมหานครตามกฎหมายและประโยชน์ของประชาชน          
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจสั่งสอบสวนขอ้เท็จจริงหรือให้ผูว้่า
ราชการกรุงเทพมหานครมาช้ีแจง หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการ
ของกรุงเทพมหานคร  หรืออาจระงับยบัย ั้งการด าเนินการใดๆของผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานคร  รวมถึงอ านาจในการยบุสภากรุงเทพมหานครกรณีท่ีเห็นว่ามีความ
ขดัแยง้หรือด าเนินการอนัอาจส่งผลเสียหายต่อประชาชนจนไม่อาจแกไ้ขไดด้ว้ยวิธี
อ่ืน ๆ ตามมาตรา 123แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2528 
 
สรุป 
 การปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นการบริหารเมือง
หลวงของประเทศ  นับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน
บรรดาองค์กรปกครองท้องถ่ินด้วยกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นมหานครขนาดใหญ่ มี
จ  านวนประชากรมากและมีปัญหาในการจัดให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน     
ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีโครงสร้างทางการบริหารท่ีมีความใหญ่โตและสลบัซับซ้อน 
ตลอดจนมีงบประมาณและบุคลากรเป็นจ านวนมาก รวมทั้งเป็นสนามการเมืองท่ี
ส าคญัในเชิงนโยบายและการบริหารราชการแผน่ดินของรัฐบาล  ดงันั้นรัฐบาลจึงให้
ความส าคญักบักรุงเทพมหานครเป็นพิเศษ  แต่มีขอ้สังเกตว่าความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผู ้ว่ า ร าชการก รุ ง เทพมหานครกับ รั ฐบาล มีผลอย่ า งม าก ต่อกา รบ ริหา ร
กรุงเทพมหานคร หากมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนักจ็ะท าใหก้ารประสานงานและการ 
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บริหารของกรุงเทพมหานครเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกนัขา้มหากผูว้่า
ราชการกรุงเทพมหานครกบัรัฐบาลมีปัญหาความขดัแยง้กนั ก็จะส่งผลกระทบต่อ
การปฏิบติังานของผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อประชาชน
ในท่ีสุด   
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     ค าถามท้ายบท 
 
จงตอบค าถามต่อไปนีพ้อสังเขป 
1.  จงอธิบายถึงบทบาทและความส าคญัของกรุงเทพมหานคร 
2.  การปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ มีความหมายวา่อยา่งไร 
3.  จงอธิบายถึงโครงสร้างของกรุงเทพมหานคร 
4.  สภากรุงเทพมหานคร มีอ านาจหนา้ท่ีอยา่งไรบา้ง 
5. จงอธิบายถึง ท่ีมาและอ านาจหนา้ท่ีของผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
6.  จงอธิบายถึงโครงสร้างของเขตและอ านาจหนา้ท่ีของส านกังานเขต 
7.  จงอธิบายถึง โครงสร้างและอ านาจหนา้ท่ีของสภาเขต รวมถึงวธีิการไดม้า สมาชิก
สภาเขต (สข.) 
8.  จงอธิบายถึงการก ากบัดูแลกรุงเทพมหานคร มาพอสังเขป 
    
 



 

บทที่ 9 
 เมืองพทัยา 

 

 เมืองพทัยาเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษอีกรูปแบบ
หน่ึงซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2521 โดยน าเอารูปแบบการบริหารแบบ ผูจ้ดัการเมือง (city 
manager) ของสหรัฐอเมริกามาใช ้เน่ืองจากเห็นว่าพทัยา ซ่ึงในขณะนั้นมีความเจริญ
ทางเศรษฐกิจสูง และเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศ มีสภาพปัญหาและ
แนวทางการบริหารท่ีแตกต่างกันไปจากสุขาภิบาลหรือเทศบาลโดยทั่วไป การ
บริหารในรูปแบบสุขาภิบาลแบบเดิมไม่เหมาะสม การบริหารจดัการควรใชบุ้คคลซ่ึง
มีความเป็นมืออาชีพทางการบริหาร ดงันั้นจึงไดต้ราพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพทัยา พ.ศ.2521 ท าให้เมืองพทัยาเป็นองคก์รปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบ
พิเศษและใชรู้ปแบบน้ีจนถึงปี 2542 จึงไดมี้การตราพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพทัยา พ.ศ. 2542 ข้ึนเพื่อให้สอดคลอ้งกบับทบญัญติัตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 และสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไป  
 
โครงสร้างทางการบริหารของเมอืงพทัยา 
 เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 การเปล่ียนแปลง
ทางดา้นสังคมและกฎหมายการบริหารทอ้งถ่ินเมืองพทัยา มีความจ าเป็นตอ้งมีการ
ปรับปรุงโครงสร้างทางการบริหารให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
โดยเฉพาะการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ซ่ึงมีผลต่อ
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงได้มีการตรา
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา พ .ศ. 2542 โดยมีเหตุผลส าคญั
ดงัน้ี 
 “โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยก าหนดให้สมาชิกสภาท้องถ่ินต้อง
 มาจากการเลือกตั้ง และคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
 ประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาทอ้งถ่ิน แต่เน่ืองจากการปกครอง  
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 ทอ้งถ่ินในรูปแบบเมืองพทัยาปัจจุบนั มีปลดัเมืองพทัยาท าหน้าท่ีบริหารกิจการ
 เ มื อ งพัทย าโดยสัญญาจ้า ง ย ัง ไม่ สอดคล้อ งและ เ ป็นและ เ ป็นไปตาม
 บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญดงักล่าวประกอบกบัสมควรจดัระเบียบการปกครอง
 เมืองพทัยาใหม่ให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ และเพื่อให้เมืองพทัยามีความเป็น
 อิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล  
 การเงิน  และการคลัง สอดคล้องกับหลกัการท่ีก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่ง
 ราชอาณาจกัรไทย   จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี” 

  
 พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา พ .ศ.2542 ก าหนดให้
การบริหารเมืองพทัยาประกอบดว้ยโครงสร้าง 2 ส่วน คือ สภาเมืองพทัยา และนายก
เมืองพทัยา 

 1. สภาเมอืงพทัยา 
 สภาเมืองพทัยา เป็นโครงสร้างส่วนท่ีท าหน้าท่ีเป็นฝ่ายนิติบญัญติัของ
เมืองพทัยา ประกอบดว้ยสมาชิกจ านวน  24 คน ซ่ึงเลือกตั้งโดยราษฎรผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งในเขตเมืองพทัยา สภาเมืองพทัยามีวาระคราวละ 4 ปี นบัจากวนัเลือกตั้งและ
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเมืองพทัยาเร่ิมตั้งแต่วนัเลือกตั้ง   
 ในการประชุมสภาเมืองพทัยาคร้ังแรกให้สภาเลือกสมาชิกคนหน่ึงเป็น
ประธานสภาเมืองพทัยาและรองประธานสภาเมืองพทัยาอีก 2 คน แลว้เสนอใหผู้ว้่า
ราชการจงัหวดัชลบุรีเป็นผูแ้ต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาเมืองพทัยามี
วาระการด ารงต าแหน่งจนครบอายขุองสภาเมืองพทัยาหรือมีการยบุสภาเมืองพทัยา 
 ประธานสภาเมืองพทัยาอาจแต่งตั้งเลขานุการประธานสภาเมืองพทัยา
และผูช่้วยเลขานุการประธานสภาเมืองพทัยาไดไ้ม่เกินจ านวนรองประธานสภาเมือง
พทัยา 
  1.1 อ านาจหนา้ท่ีของสภาเมืองพทัยา 
   พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา พ.ศ.2542
ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของสภาเมืองพทัยาดงัน้ี    
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   1.1.1 ตราขอ้บงัคบัว่าดว้ยจรรยาบรรณของสมาชิกขอ้บงัคบั
การประชุมเก่ียวกบัการเลือกและการปฏิบติัหนา้ท่ีของประธานสภาเมืองพทัยา รอง
ประธานสภาเมืองพทัยา คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของสภาเมืองพทัยา  
วธีิการประชุม การเสนอและพิจารณาร่างขอ้บญัญติั  การเสนอญตัติ การปรึกษา การ
อภิปราย การลงมติ การตั้ งและตอบกระทูถ้าม การเปิดอภิปรายทัว่ไป การรักษา
ระเบียบและความเรียบร้อย  และกิจการอ่ืนอนัเป็นหนา้ท่ีของสภาเมืองพทัยา 
   1.1.2 เลือกสมาชิกเพื่อตั้ งเป็นคณะกรรมการสามญัของสภา
เมืองพทัยา โดยเลือกบุคคลผูเ้ป็นหรือมิไดเ้ป็นสมาชิก ตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามญั
ของสภาเมืองพทัยาเพื่อกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเร่ืองใด ๆ อนั
อยู่ในอ านาจหน้าท่ีของสภาเมืองพทัยา แลว้รายงานต่อสภาเมืองพทัยา กรณีเช่นน้ี
นายกเมืองพทัยามีสิทธิเสนอบุคคลผูเ้ป็นหรือมิไดเ้ป็นสมาชิกเพื่อใหส้ภาเมืองพทัยา
แต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามญัไดไ้ม่เกิน 1 ใน 4 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด  คณะกรรมการท่ีสภาเมืองพทัยาตั้งข้ึนจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกรรมการมอบหมายกไ็ด ้  
   1.1.3 ตราขอ้บญัญติัเมืองพทัยาท่ีอยู่ในอ านาจหนา้ท่ีของเมือง
พทัยาหรือเพื่อให้การด าเนินงานตามอ านาจหนา้ท่ีของเมืองพทัยาเป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
           1.1.4 ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร
โดยการตั้งกระทูถ้ามหรือเขา้ช่ือเสนอญตัติ ใหมี้การเปิดอภิปรายทัว่ไป เพื่อใหน้ายก
เมืองพทัยาแถลงขอ้เท็จจริง หรือแสดงความเห็นในปัญหาอนัเก่ียวกบัการบริหาร
ราชการเมืองพทัยา โดยไม่มีการลงมติ 
   1.1.5 ด าเนินการใด ๆ ซ่ึงกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ี
ของสภาเมืองพทัยา 
  1.2 การด าเนินงานของสภาเมืองพทัยา 
   ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัเลือกตั้งทัว่ไป ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดั
ชลบุรีเรียกประชุมสภาเมืองพทัยาคร้ังแรกและให้สภาเลือกสมาชิกคนหน่ึงเป็น
ประธานสภาเมืองพทัยาและรองประธานสภาเมืองพทัยาอีก 2 คนแลว้เสนอใหผู้ว้า่ 
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ราชการจงัหวดัชลบุรีเป็นผูแ้ต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาเมืองพทัยามี
วาระการด ารงต าแหน่งจนครบอายขุองสภาเมืองพทัยาหรือมีการยบุสภาเมืองพทัยา 
   ประธานสภาเมืองพทัยาอาจแต่งตั้งเลขานุการประธานสภาเมือง
พัทยาและผู ้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาได้ไม่ เ กินจ านวนรอง
ประธานสภาเมืองพทัยา 
   ในปีหน่ึงใหมี้สมยัประชุมสามญัของสภาเมืองพทัยาไม่นอ้ยกว่า 
2 สมยัแต่ไม่เกิน 4 สมยั สมยัการประชุมสามญัใหมี้ก าหนด 30 วนั แต่กรณีจ าเป็น
สมาชิกสภาเมืองพทัยาอาจมีมติให้ขยายระยะเวลาออกไปอีกไม่เกิน 30 วนัก็ได้
นอกจากนั้นสมาชิกสภาเมืองพทัยาจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของสมาชิกท่ีมีอยู ่อาจ
ยืน่ค  าร้องต่อประธานสภาเมืองพทัยา ขอใหเ้ปิดประชุมสมยัวิสามญัภายใน 7 วนั นบั
จากวนัยืน่ค  าร้องกไ็ดโ้ดยการประชุมวิสามญัมีก าหนด 15 วนั  ในการประชุมตอ้งมี
สมาชิกเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู ่จึงจะเป็นองค์
ประชุม การลงมติให้ใช้เสียงขา้งมากเป็นเกณฑ์และการประชุมตอ้งกระท าโดย
เปิดเผยตามลกัษณะท่ีไดก้  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัการประชุมเมืองพทัยา เวน้แต่กรณี
นายกเมืองพทัยา หรือสมาชิกสภาเมืองพทัยาจ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 4 ของสมาชิก
เท่าท่ีมีอยู ่ร้องขอใหป้ระชุมลบักใ็หป้ระชุมลบั   
 2. นายกเมอืงพทัยา    
  นายกเมืองพทัยาเป็นหัวหนา้ฝ่ายบริหาร มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
และลบัโดยราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพทัยาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสมคัรรับ
เลือกตั้ งเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2546    
   2.1 คุณสมบติัของนายกเมืองพทัยา 
   นายกเมืองพทัยาตอ้งเป็นผูมี้สัญชาติไทยโดยการเกิดมีอายไุม่ต ่า
กว่า  30 ปีบริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้นในเขตเมืองพทัยาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 1 ปี นบัถึงวนั
สมคัรรับเลือกตั้ง  
 
 



 247 

 
   นายกเมืองพทัยามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผูมี้
สิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพทัยา มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับจากวนั
เลือกตั้งและด ารงต าแหน่งไดไ้ม่เกิน 2 สมยัติดต่อกนั 
    นายกเมืองพทัยาอาจแต่งตั้งรองนายกเมืองพทัยาเพื่อช่วยใน
การบริหารราชการเมืองพทัยาจ านวนไม่เกิน 4 คน ซ่ึงแต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงมิไดเ้ป็น
สมาชิกสภาเมืองพทัยา นอกจากนั้นอาจแต่งตั้ งเลขานุการนายกเมืองพทัยาและ
ผูช่้วยเลขานุการนายกเมืองพทัยาจ านวนไม่เกินรองนายกเมืองพทัยา นอกจากนั้นอาจ
แต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิเป็นประธานท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษาจ านวนไม่เกิน 5 คนจาก
บุคคลซ่ึงมิไดเ้ป็นสมาชิกสภาเมืองพทัยากไ็ด ้ 
  2.2  อ านาจหนา้ท่ีของนายกเมืองพทัยา 
   พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา พ.ศ. 2542 
มาตรา 48 ก  าหนดอ านาจหนา้ท่ีของนายกเมืองพทัยาดงัน้ี 
   2.2.1 ก าหนดนโยบายและรับผดิชอบในการบริหาร  
    ราชการของเมืองพทัยาใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  
   2.2.2 สั่ง อนุญาต อนุมติั เก่ียวกบัราชการของเมืองพทัยา 
   2.2.3 แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเมืองพทัยา   
    เลขานุการนายกเมืองพทัยา ผูช่้วยเลขานุการนายก 
    เมืองพทัยา ประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษาหรือคณะ 
    ท่ีปรึกษา 
   2.2.4 วางระเบียบเพื่อใหง้านของเมืองพทัยาเป็นไปดว้ย 
    ความเรียบร้อย  
   2.2.5 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรี    
    นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผูว้า่ราชการจงัหวดั 
    มอบหมาย หรือตามท่ีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจ 
    หนา้ท่ีของนายกสภาเมืองพทัยาหรือนายกเทศมนตรี  
    หรือคณะเทศมนตรี  
 
 



 248 

 
  2.3  การพน้จากต าแหน่งของนายกเมืองพทัยา 
   การพน้จากต าแหน่งของนายกเมืองพทัยาอาจพิจารณาเป็น 2 
กรณีคือ กรณีปกติและกรณีพิเศษอ่ืน ๆ ดงัน้ี 
   2.3.1 กรณีปกติ  
     ไดแ้ก่ ออกตามวาระ ตาย ลาออก โดยยืน่หนงัสือ 
      ลาออกต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 
   2.3.2 กรณีพิเศษอ่ืน ๆ 
     ไดแ้ก่เม่ือมีการยุบสภาตามมาตรา76  ขาดคุณสมบติั
ตามมาตรา 43 หรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม ตามมาตรา 44 กระท าการฝ่าฝืนในลกัษณะท่ี
เป็นผูด้  ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดในการพาณิชยข์องเมืองพทัยา หรือ
บริษทัท่ีเมืองพทัยาถือหุ้น (เวน้แต่เป็นการด ารงต าแหน่งตามมติท่ีกฎหมายก าหนด) 
หรือเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มในสัญญาท่ีท ากบัเมืองพทัยา  
หรือการพาณิชย์ของเมืองพัทยา  หรือบริษัทท่ี เ มืองพัทยาถือหุ้น หรือกรณี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ออกจากต าแหน่ง หรือราษฎรผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งในเขตเมืองพทัยาลงคะแนนเสียงใหพ้น้จากต าแหน่ง    
    ในระหว่างท่ีไม่มีนายกเมืองพทัยาให้ปลดัเมืองพทัยา
ปฏิบติัหนา้ท่ีของนายกเมืองพทัยาเท่าท่ีจ  าเป็นไดเ้ป็นการชัว่คราว จนกว่านายกเมือง
พทัยาท่ีไดรั้บการเลือกตั้งใหม่จะเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ี 
 
อ านาจหน้าทีข่องเมอืงพทัยา 
 อ านาจหน้าท่ีของเมืองพัทยาก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการเมืองพทัยา พ.ศ. 2542 มาตรา 62 ดงัน้ี 
 1. การรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2. การส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
 3. การคุม้ครองและดูแลทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 
 4. การวางผงัเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 
 5. การจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยัและการปรับปรุงแหล่งเส่ือมโทรม 
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 6. การจดัการจราจร 
 7. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
 8. การก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 
 9. การจดัใหมี้น ้าสะอาดหรือการประปา 
 10. การจดัใหมี้การควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ และท่ีจอดรถ 
 11. การควบคุมอนามยัและความปลอดภยัในร้านจ าหน่ายอาหาร         
    โรงมหรสพและสถานบริการอ่ืน ๆ 
 12. การควบคุมและส่งเสริมกิจการท่องเท่ียว 
 13. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และ    
    วฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
 14. อ านาจหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นของเทศบาลหรือของ   
       เมืองพทัยา 
 นอกจากนั้ นย ังได้ก  าหนดอ านาจหน้า ท่ีของเมืองพัทยาเอาไว้ใน
พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 ซ่ึงมีลกัษณะภารกิจคลา้ยคลึงกนักบัพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา พ.ศ. 2542 ดว้ย ในการด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีขา้งตน้นั้นเมืองพทัยาอาจด าเนินการในลกัษณะการจดัให้บริการแก่บุคคล 
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ
โดยคิดค่าตอบแทนไดห้ากเป็นการประกอบการในเชิงพาณิชยใ์หต้ราเป็นขอ้บญัญติั
เมืองพทัยา   นอกจากนั้นกรณีท่ีมีความจ าเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งการบริหาร
ราชการของเมืองพทัยา  อาจให้มีการด าเนินกิจการใด ๆนอกเขตเมืองพทัยาได้โดย
ไดรั้บความเห็นชอบจากสภาเมืองพทัยาและไดรั้บความยินยอมจากองคก์รปกครอง
ทอ้งถ่ินท่ีจะเขา้ไปด าเนินการ 
 กรณีการด าเนินการซ่ึงเป็นความประสงค์ของเมืองพทัยาแต่ไม่ได้รับ
ความยนิยอมจากหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินท่ีจะเขา้ไปด าเนินการ และผูว้่าราชการ
จงัหวดัเห็นว่าการนั้นน่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมก็ให้ด าเนินการจดัให้นายก
เมืองพทัยาและผูแ้ทนหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินนั้นมาประชุมเพื่อหาขอ้ยติุร่วมกนั  
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กรณีเป็นการปฏิบัติงานซ่ึงท าให้การด าเนินงานของเมืองพัทยาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และลดภาระทางการเงินของเมืองพทัยา อาจมีการมอบให้บุคคลอ่ืน
หรือเขา้ร่วมกบับุคคลอ่ืนกระท ากิจการอนัอยู่ในอ านาจหนา้ท่ีของเมืองพทัยาโดยมี
สิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการหรือค่าตอบแทนในอตัราท่ีไดท้ าความ
ตกลงกบัเมืองพทัยา ก็ได ้ เช่น จดัท าตลาดสด ท่าเทียบเรือหรือท่ีจอดรถสาธารณะ 
เป็นตน้ แต่การด าเนินการในลกัษณะดงักล่าวตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสภาเมือง
พทัยา และตอ้งไม่เป็นเหตุใหป้ระชาชนผูใ้ชบ้ริการตอ้งเสียค่าใชจ่้ายหรือค่าบริการท่ี
สูงข้ึน  
 นอกจากนั้นเมืองพทัยามีอ านาจหนา้ท่ีในการท่ีจะร่วมกบัหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคก์รปกครองทอ้งถ่ินอ่ืนจดัตั้งองคก์รท่ีเรียกว่า 
สหการ ซ่ึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลเพื่อท ากิจการใด ๆ อนัอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของเมือง
พทัยาได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซ่ึงจะต้องระบุช่ือ อ านาจหน้าท่ี วิธีการ
ด าเนินการ วธีิการใหบ้ริการและหากจะยบุเลิกสหการกใ็หต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ยบุเลิก โดยระบุวธีิการจดัการทรัพยสิ์นเอาไวด้ว้ย การบริหารงานของเมืองพทัยา 
 
การบริหารงานของเมืองพทัยา 
  ในการบริหารงานตามอ านาจหนา้ท่ีของเมืองพทัยา อาจพิจารณาได้
เป็น 2 กรณีคือ การจดัองคก์รกบัอ านาจหนา้ท่ีและสายการบงัคบับญัชา 

  1. การจัดองค์กร 
  การจัดองค์กร หมายถึงการก าหนดหรือการจัดแบ่งส่วนราชการ
ภายในของเมืองพทัยานั่นเองซ่ึงให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดโดยแบ่งส่วน
ราชการ ดงัน้ี 
  1.1 ส านกัปลดัเมืองพทัยา 
  1.2 ส่วนราชการอ่ืนตามท่ีนายกเมืองพทัยาประกาศก าหนดโดย
ความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย ทั้งน้ีรวมถึงการก าหนดอ านาจหน้าท่ีของ
ส่วนราชการท่ีจดัตั้งข้ึนนั้นดว้ย 
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 2.   อ านาจหน้าทีแ่ละสายการบังคบับัญชา 
  ในการบริหารราชการของเมืองพัทยาให้นายกเมืองพัทยาเป็นผู ้
ควบคุมรับผิดชอบและเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของเมืองพทัยา นอกจากนั้นให้มี
ปลดัเมืองพทัยาคนหน่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนกังานเมืองพทัยาและลูกจา้งเมืองพทัยา  
รองจากนายกเมืองพทัยาและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเมืองพทัยา 
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรือนโยบายท่ีรัฐบาลหรือผูบ้ริหารก าหนด นายกเมืองพทัยา
อาจมอบหมายการปฏิบติัราชการให้แก่รองนายกเมืองพทัยาในการสั่งการ อนุญาต  
อนุมติั หรือการปฏิบติัราชการอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยท าเป็นหนงัสือมอบ
อ านาจให้ปฏิบติัราชการแทนหรือรักษาราชการแทน นอกจากนั้นอาจมอบให้ปลดั
เมืองพทัยามีอ านาจในการปฏิบติัหน้าท่ีสั่งการ อนุญาต อนุมติั หรือปฏิบติัราชการ
อ่ืน ๆ ตามกฎหมาย โดยท าเป็นค าสั่ง และประกาศให้ประชาชนทราบทัว่กนัซ่ึงการ
ด าเนินการดงักล่าวอยูภ่ายใตก้รอบนโยบายและการก ากบัดูแลของนายกเมืองพทัยา  
  กรณีเป็นงานซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายซ่ึงอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของ
ปลดัเมืองพทัยาอาจมอบหมายให้รองปลดัเมืองพทัยาโดยท าเป็นหนังสือหรืออาจ
มอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนราชการ  หรือต าแหน่งเทียบเท่าปฏิบัติราชการแทน     
โดยท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทัว่ไปก็ได ้และในการปฏิบติั
ราชการตามอ านาจหน้าท่ี ให้นายกเมืองพทัยา รองนายกเมืองพทัยาและพนักงาน
เมืองพทัยาเป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา  
  ค าวา่พนกังานเมืองพทัยา หมายถึง เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานทั้งหมดของ
เมืองพทัยา ตั้งแต่ปลดัเมืองพทัยาลงไปจนถึงลูกจา้งทุกคน เป็นผูมี้อ  านาจด าเนินการ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือกรณีมีค าสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายจากผูมี้อ  านาจให้
ด าเนินการใด ๆ ตามอ านาจหนา้ท่ีของเมืองพทัยาและใหมี้ฐานะเป็นเจา้พนกังานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามท่ีกฎหมาย
บญัญติัให้อ  านาจหรือตามขอ้บญัญติัเมืองพทัยาโดยให้มีอ  านาจในการด าเนินการ
ดงัน้ี  
   
 



 252 

 
  2.1 เขา้ไปในอาคารหรือบริเวณท่ีตั้งอาคารท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยว่ามี
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย หรือขอ้บญัญติั ในเวลาระหว่างพระอาทิตยข้ึ์น
ถึงพระอาทิตยต์ก หรือในเวลาท าการของสถานท่ีนั้น ๆ  
  2.2 มีหนงัสือมอบอ านาจ หรือเรียกบุคคลใดมาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง หรือ
สั่งให้แสดงเอกสาร หรือหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าท่ีมีเหตุอนัควรสงสัย
วา่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายหรือขอ้บญัญติั 
  2.3 ยึด หรืออายดัเอกสาร หลกัฐาน ยานพาหนะหรือส่ิงใดๆเพื่อใช้
เป็นหลกัฐานในการด าเนินคดี 
  2.4 จับกุมผูก้ระท าผิดตามกฎหมาย หรือข้อบัญญัติ  เพื่อด าเนินคดี 
ทั้งน้ีวิธีการปฏิบติัใหน้ายกเมืองพทัยาก าหนดเป็นระเบียบ โดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  นอกจากนั้นยงัมีอ านาจเปรียบเทียบและเม่ือ
ผูก้ระท าความผดิช าระค่าปรับภายใน 30 วนัใหถื้อวา่คดีเลิกกนัตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา  แต่หากผูก้ระท าความผิดไม่ยอมเปรียบเทียบหรือยอมแต่ไม่
ช าระค่าปรับ  ให้พนักงานเมืองพทัยาท่ีนายกเมืองพทัยาแต่งตั้งมีอ  านาจสอบสวน
และมีฐานะเป็นพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา  เม่ือ
สอบสวนเสร็จใหส่้งรายงานการสอบสวนใหพ้นกังานอยัการส่งฟ้องศาลต่อไป 
 
ข้อบัญญัติเมอืงพทัยา    
   พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา พ .ศ. 2542 มาตรา 
70 ก  าหนดใหต้ราขอ้บญัญติัเมืองพทัยาข้ึนเพื่อใชใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  
  1.1 การปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามอ านาจหนา้ท่ีของเมืองพทัยา  
  1. 2 เม่ือมีกฎหมายบญัญติัใหเ้มืองพทัยามีอ านาจตราขอ้บญัญติัได ้
  1. 3 การใหบ้ริการโดยมีค่าตอบแทน ในกรณีใหบ้ริการแก่หน่วยงาน
ของรัฐ เอกชน หรือองคก์รปกครองทอ้งถ่ินอ่ืนในลกัษณะท่ีการใหบ้ริการนั้นอาจคิด
ค่าตอบแทนได ้
  1. 4 การพาณิชยข์องเมืองพทัยา 
  1. 5 การคลัง  การงบประมาณ การเ งินทรัพย์สิน การจัดหา
ผลประโยชนจ์ากทรัพยสิ์น การจา้ง และการพสัดุ 
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ในการตราขอ้บญัญติัเมืองพทัยานั้น จะก าหนดโทษจ าคุก หรือโทษปรับหรือทั้งจ  า
และปรับผูล้ะเมิดขอ้บญัญติัไวด้ว้ยกไ็ดแ้ต่จะก าหนดโทษปรับเกิน 1 หม่ืนบาทหรือ
โทษจ าคุกเกิน 6 เดือนมิได้ส าหรับขอ้บญัญติัเก่ียวกบัการคลงั การงบประมาณ 
การเงินและทรัพยสิ์นการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น การจา้ง    และการพสัดุ 
จะตราขอ้บญัญติัใหต้  ่ากวา่มาตรฐานกลางท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดมิได ้
  ขอ้บญัญติัเมืองพทัยาเป็นกฎหมายทอ้งถ่ินซ่ึงตราข้ึนเพื่อให้มีอ  านาจ
ด าเนินการหรือจดัท าภารกิจท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของเมืองพทัยาให้เป็นไปตาม
กฎหมายและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราษฎรในการปกครองของเมืองพัทยา
ขอ้บญัญติัเมืองพทัยา  อาจแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ขอ้บญัญติัทัว่ไปท่ีไม่เก่ียวกบั
การเงิน และขอ้บญัญติัท่ีเก่ียวกบัการเงิน โดยอาจแยกพิจารณาดงัน้ี 
  1. ขอ้บญัญติัทัว่ไปท่ีไม่เก่ียวกบัการเงิน เป็นขอ้บญัญติัท่ีตราข้ึนเพื่อ
ปฏิบติัภารกิจตามกฎหมายโดยไม่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเงินเช่นเดียวกบัขอ้บญัญติัของ
องคก์รปกครองทอ้งถ่ินอ่ืนๆ 
  2. ขอ้บญัญติัท่ีเก่ียวกบัการเงิน    ไดแ้ก่ ขอ้บญัญติัท่ีมีลกัษณะว่าดว้ย
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองดงัน้ี 
   2.1 การจดัเกบ็ ยกเลิก ลด เปล่ียนแปลง แกไ้ข ผ่อนผนั หรือวาง
ระเบียบ การบงัคบัอนัเก่ียวกบัภาษีอากร 
   2.2 การเกบ็รักษาเงิน การจ่ายเงิน หรือการโอนงบประมาณของ
เมืองพทัยา 
   2.3 การกูเ้งิน การค ้าประกนั หรือการใชเ้งินกู ้
   2.4 การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหา
ผลประโยชนจ์ากทรัพยสิ์น การจา้งและการพสัดุ 
 3. ผู้มอี านาจเสนอร่างข้อบัญญัติเมอืงพทัยา 
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา พ.ศ. 2542 มาตรา71ก าหนดว่าผูมี้
อ  านาจเสนอร่างขอ้บญัญติัเมืองพทัยาไดแ้ก่ 
  3.1   นายกเมืองพทัยา 
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   3.2   สมาชิกสภาเมืองพทัยา (ตอ้งมีสมาชิกสภาเมืองพทัยาลง
นามรับรองอยา่งนอ้ย 2 คน) กรณีเป็นร่างขอ้บญัญติัเก่ียวกบัการเงิน   ตอ้งมีค ารับรอง
ของนายกเมืองพทัยา 
    3.3   ราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้ งตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าช่ือ
เสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน 
 ร่างขอ้บญัญติัเมืองพทัยาจะตอ้งได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกสภา
เมืองพทัยา ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ หาก
ร่างข้อบัญญัติท่ีสมาชิกสภาเมืองพัทยาให้ความเห็นชอบน้อยกว่าก่ึงหน่ึง ร่าง
ข้อบัญญัตินั้ นเป็นอันตกไป และมิให้น าเสนอเพื่อพิจารณาใหม่จนกว่าจะพ้น
ระยะเวลา 180 วนั  
 4. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและร่างข้อบัญญัติ         
งบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม 
  เช่นเดียวกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ ในบรรดาขอ้บญัญติั
ทั้งหลาย  ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม   
นบัว่าเป็นขอ้บญัญติัท่ีมีความส าคญัและมีผลกระทบต่อการด าเนินงานรวมถึงการ
บริหารและสถานะของฝ่ายบริหารสูงท่ีสุด ดังนั้ นกฎหมายจึงก าหนดขั้นตอน
กระบวนการไวค่้อนขา้งละเอียดและซับซ้อนกว่ากระบวนการตราขอ้บญัญติัอ่ืน ๆ    
การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า ปีและงบประมาณเพิ่ม เ ติมมี
กระบวนการขั้นตอนดงัน้ี  
  4.1 นายกเมืองพทัยาเสนอร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี หรือร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
  4.2 สภาเมืองพทัยาพิจารณาให้แลว้เสร็จภายใน 45 วนั นับจาก
ไดรั้บร่างขอ้บญัญติัหากพิจารณาไม่แลว้เสร็จถือวา่ใหค้วามเห็นชอบ 
  4.3 กรณีท่ีสภาเมืองพทัยาเห็นชอบกบัร่างขอ้บญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี หรือร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมก็ให้ประธานสภา
เมืองพทัยาส่งใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัชลบุรีลงนามเพื่อประกาศใชต่้อไป 
   



 255 

   
  4.4 กรณีท่ีสภาเมืองพทัยาไม่เห็นชอบกบัร่างขอ้บญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีหรือร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ใหมี้การตั้งกรรมการ
คณะหน่ึง เพื่อพิจารณาหาขอ้ยุติความขดัแยง้กนัในสาระส าคญัท่ีบญัญติัไวใ้นร่าง
ขอ้บญัญติันั้น คณะกรรมการดงักล่าวมีจ านวน 15 คน ประกอบดว้ย 
   4.4.1  สมาชิกสภาเมืองพทัยาซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากสภาเมือง
พทัยาจ านวน 7 คน 
   4.4.2  บุคคลอ่ืนซ่ึงมิได้เป็นสมาชิกสภาเมืองพทัยาซ่ึงได้รับ
การแต่งตั้งจากนายกเมืองพทัยา จ  านวน 7 คน 
    4.4.3  ประธานคณะกรรมการจ านวน 1 คนซ่ึงคณะกรรมการ
ทั้ง 14 คน ได้ปรึกษาหารือร่วมกนั โดยประธานจะตอ้งมิได้เป็นกรรมการหรือ
สมาชิกสภาเมืองพทัยา กรณีไม่สามารถหาประธานได ้ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัชลบุรี
ตั้งบุคคลซ่ึงมิไดเ้ป็นกรรมการหรือสมาชิกสภาเมืองพทัยาข้ึนท าหนา้ท่ีเป็นประธาน
คณะกรรมการ 
  4.5 คณะกรรมการตอ้งพิจารณาและเสนอผลการพิจารณาต่อสภา
เมืองพทัยาภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีแต่งตั้งประธานกรรมการ กรณีท่ีด าเนินการไม่
แลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดใหป้ระธานรวบรวมผลการพิจารณาแลว้วินิจฉยั
ช้ีขาดและรายงานต่อสภาเมืองพทัยาโดยเร็ว  
  4.6 กรณีสภาเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการหรือ
ประธานคณะกรรมการแลว้แต่กรณี ใหป้ระธานสภาเมืองพทัยาส่งร่างขอ้บญัญติัให้
ผูว้า่ราชการจงัหวดัชลบุรีลงนามเพื่อประกาศใชต่้อไป 
  4.7 กรณีท่ีสภาไม่เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการหรือ
ประธานคณะกรรมการแลว้แต่กรณี ให้ร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี
หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมตกไปและให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยมีค าสั่งยุบสภาเมืองพัทยาและให้นายกเมืองพัทยาพ้นจาก
ต าแหน่งด้วย   ในระหว่างนั้นให้นายกเมืองพทัยารักษาการไปจนกว่านายกเมือง
พัทยาคนใหม่จะเข้ารับต าแหน่ง ส่วนการใช้จ่ายงบประมาณให้ใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณท่ีแลว้ไปพลางก่อน ขอ้บญัญติัเมืองพทัยาใด ๆ 
ท่ีสภาเมืองพทัยาใหค้วามเห็นชอบแลว้ใหป้ระธานสภาเมืองพทัยาส่งร่างขอ้บญัญติั 
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นั้นให้ผูว้่าราชการจงัหวดัชลบุรีพิจารณาภายใน 7 วนั ผูว้่าราชการจงัหวดัจะตอ้ง
พิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บร่างขอ้บญัญติันั้น หากพิจารณา
ไม่แลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใหถื้อวา่ผูว้า่ราชการจงัหวดัใหค้วามเห็นชอบ 
ให้ประธานสภาเมืองพทัยาส่งร่างขอ้บญัญัติดังกล่าวให้นายกเมืองพทัยาลงนาม
ประกาศใชต่้อไป 
   กรณีท่ีผูว้่าราชการจงัหวดัพิจารณาภายใน 15 วนัและให้ความ
เห็นชอบใหส่้งร่างนั้นใหน้ายกเมืองพทัยาลงนามประกาศใช ้แต่หากไม่ใหค้วามเห็น
ชอบให้ส่งร่างนั้นคืนไปยงัสภาเมืองพัทยาพร้อมเหตุผลเพื่อให้สภาเมืองพัทยา
พิจารณาใหม่  หากสภาเมืองพทัยามีมติยืนยนัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 
ของสมาชิกสภาเมืองพทัยาเท่าท่ีมีอยู่  ก็ให้ส่งร่างขอ้บญัญติัดงักล่าวให้นายกเมือง
พทัยาลงนามเพื่อประกาศใช้  แต่ถา้สมาชิกสภาเมืองพทัยาพิจารณาและยืนยนัดว้ย
คะแนนเสียงไม่ถึง 2 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกสภาเมืองพทัยาเท่าท่ีมีอยู่ ให้ร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตกไป เม่ือข้อบัญญัติใดท่ีนายกลงนามแล้วให้ติดประกาศใช้โดย
เปิดเผย ณ ศาลาว่าการเมืองพทัยา และหากประชาชนจะขอส าเนาให้ด าเนินการให้
โดยคิดค่าใชจ่้ายไม่เกินเท่าท่ีจ่ายจริงในการด าเนินการนั้น    
  4.8 ข้อบังคับท่ีได้ติดประกาศแล้วจะมีผลใช้บังคับได้ต้องมี
ระยะเวลาดงัน้ี  
   4.8.1 ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายใหมี้ผลตั้งแต่วนัถดัจาก
วนัประกาศเป็นตน้ไป หรือตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บญัญติันั้น 
   4.8.2 ขอ้บญัญติัอ่ืนใหมี้ผลบงัคบัใชเ้ม่ือพน้ระยะเวลา7 วนันบั
แต่วนัประกาศ เวน้แต่ขอ้บญัญติันั้นจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนแต่ตอ้งไม่เร็วกวา่วนั 
ถดัจากวนัประกาศ 
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แผนภูมิท่ี 8  กระบวนการตราขอ้บญัญติัเมืองพทัยา 
 
 

นายกเมืองพทัยา 

สมาชิกสภา 
เมืองพทัยา 

ราษฎรในเขตเมืองพทัยา 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด สภาเมืองพทัยา 

ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ 

ตกไป ส่ง ผวจ.พิจารณา 

มิใหเ้สนอเขา้สู่การ
พิจารณาอีกภายใน 

180 วนั 
ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ 

สภาเมืองพทัยา 
พิจารณาใหม่ 

ส่งใหน้ายกเมือง 
พทัยาลงนาม 

ประกาศใช ้

ยนืยนัไม่นอ้ยกวา่ 
2 ใน 3 

ยนืยนัไม่ถึง 
2 ใน 3 

นายกเมือง 
พทัยาลงนาม 

  ประกาศใช ้

ตกไป 
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แผนภูมิท่ี 9   กระบวนการตราขอ้บญัญติังบประมาณ 
   รายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

นายกเมืองพทัยา 

สภาเมืองพทัยา 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

ตั้งคณะกรรมการ 
15 คน พิจารณา 

ผวจ.ชลบุรี 
พิจารณา 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

นายกเมืองพทัยา
ลงนาม 

ด าเนินการ
เช่นเดียวกบัร่าง
ขอ้บญัญติัทัว่ไป 

ประกาศใช ้

ส่งใหผ้วจ. ไม่เห็นชอบ 

สภาพิจารณา รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทย 
สัง่ยบุสภาเมืองพทัยา 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

ส่งใหน้ายกเมือง 
เมืองพทัยาลงนาม 

สภาพิจารณา 
ใหม่ 

ประกาศใช ้
ยืนยนัไม่ถึง 

2 ใน 3 
ยนืยนัไม่นอ้ย
กวา่ 2 ใน 3 

ตกไป นายก 
ลงนาม 

ประกาศใช ้
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การคลงัและงบประมาณของเมอืงพทัยา 
 เช่นเดียวกนักบัองคก์รปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบอ่ืนๆ การบริหารงานคลงั
และงบประมาณ  เป็นเร่ืองส าคญัต่อกระบวนการบริหารจดัการเมืองพทัยาเน่ืองจาก
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้การให้บริการสาธารณะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ        
การคลงัและงบประมาณ  ไดแ้ก่  การด าเนินการเก่ียวกบัรายไดแ้ละรายจ่ายของเมือง
พทัยา 
 1. รายได้ของเมอืงพทัยา 
  เมืองพทัยามีรายไดต้ามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเมือง     
พทัยา พ.ศ. 2542 และพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 23  
  1.1 ภาษีอากรตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
     1.2 ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
  1.3 รายไดจ้ากทรัพยสิ์นของเมืองพทัยา 
  1.4 รายไดจ้ากการสาธารณูปโภค และการพาณิชย ์
  1.5 พนัธบตัรหรือเงินกูต้ามกฎหมาย 
  1.6 เงินกูจ้ากกระทรวง ทบวง กรม องคก์ร หรือนิติบุคคลต่าง ๆ 
  1.7 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 
  1.8 เงินและทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศใหแ้ละรายไดอ่ื้นตามท่ีกฎหมาย 
   ก าหนด 
 2. รายจ่ายของเมอืงพทัยา 
  เมืองพทัยามีรายจ่ายดงัน้ี  
  2.1 เงินเดือน 
  2.2 ค่าจา้ง 
  2.3 ค่าตอบแทน 
  2.4 ค่าใชส้อย 
  2.5 ค่าวสัดุ 
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  2.6 ค่าครุภณัฑ ์
  2.7 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
  2.8 เงินอุดหนุน 
  2.9 รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั 
  2.10 รายจ่ายอ่ืน ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือตามท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้บญัญติัเมืองพทัยา 
  การจ่ายเงินของเมืองพัทยาให้เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของเมืองพทัยาหรือขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเท่านั้น มิ
ใหจ่้ายเงินในกรณีท่ีไม่มีอยูใ่นขอ้บญัญติัหรือขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม     
เวน้แต่เป็นกรณีฉุกเฉินและจ าเป็น หรือการป้องกนัภยัพิบติัสาธารณะหรือการรักษา
ความสงบเรียบร้อย หรือเพื่อรักษาประโยชน์ของเมืองพทัยา กรณีเช่นน้ีนายกเมือง
พทัยาอาจสั่งจ่ายเงินจากเงินสะสมไปก่อนก็ได ้แต่ตอ้งรายงานให้สภาทราบในการ
ประชุมคร้ังแรกหลงัจากท่ีได้สั่งจ่ายเงินจากเงินสะสมนั้นและให้ตั้ งงบประมาณ
รายจ่ายชดใช้เงินสะสมตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดงบประมาณ
รายจ่ายท่ีตั้งไวเ้พื่อการใดจะโอนไปเพื่อใชจ่้ายเพื่อการอ่ืนมิไดเ้วน้แต่มีขอ้บญัญติัให้
โอนได ้ เม่ือส้ินปีงบประมาณใหน้ายกเมืองพทัยาประกาศรายรับรายจ่ายเงินประจ าปี
งบประมาณท่ีส้ินสุดลงพร้อมทั้งรายจ่ายผูกพนั ปิดประกาศไวใ้ห้ประชาชนทราบ 
ภายใน 30 วนันบัจากวนัส้ินสุดปีงบประมาณรวมทั้งให้ส านกังานตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นผูต้รวจสอบการรับเงินจ่ายเงินการบญัชีและทรัพยสิ์นอ่ืนของเมืองพทัยาและน า
รายงานเสนอนายกเมืองพทัยาเพื่อเสนอสภาเมืองพทัยาต่อไป  
 
การก ากบัดูแลเมืองพทัยา 
 พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา พ.ศ. 2542 มาตรา  
94-97 ก  าหนดอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัผูมี้หน้าท่ีก ากับดูแลการด าเนินการของเมือง
พทัยาคือ ผูว้า่ราชการจงัหวดัและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
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 1. ผู้ว่าราชการจังหวดั 
  ผูว้่าราชการจงัหวดัมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลการปฏิบติังาน
ของเมืองพทัยาเน่ืองจากกฎหมายไดใ้หอ้  านาจ ดงัน้ี 
  1.1 มีอ  านาจสั่งสอบสวนขอ้เท็จจริงหรือสั่งให้นายกเมืองพทัยาช้ีแจง 
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการของเมืองพทัยา  

  1.2 มีอ  านาจในการเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในเร่ือง
ต่าง ๆท่ีนายกเมืองพทัยาเสนอไปยงักระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ 
  1.3 มีอ  านาจในการสั่งระงบัการปฏิบติัราชการ หรือการด าเนินการ 
ใด ๆ ของนายกเมืองพทัยาท่ีเห็นว่าอาจน ามาซ่ึงความเสียหาย เส่ือมเสียหรือฝ่าฝืน
กฎหมาย โดยผูว้่าราชการจงัหวดัไดช้ี้แจง แนะน าหรือตกัเตือนแลว้แต่ถา้นายกเมือง
พทัยาไม่ปฏิบติัตามให้รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด าเนินการตามท่ี
เห็นสมควร การกระท าของนายกเมืองพทัยาท่ีฝ่าผืนค าสั่งของผูว้่าราชการจงัหวดั
หรือรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยไม่มีผลผกูพนัทางกฎหมายต่อเมืองพทัยา 
  1.4 มีอ  านาจระงบัการด าเนินกิจการของเมืองพทัยาท่ีไดก้ระท านอก
เขตเมืองพทัยาและกิจการนั้นสร้างความเดือดร้อน ร าคาญหรืออาจกระทบกระเทือน
ต่อความสงบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยของประชาชนหรือองค์กรปกครอง
ทอ้งถ่ินอ่ืนหรือหน่วยงานของรัฐ 
  1.5 มีอ  านาจรายงานหรือ เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทยให้ยุบสภาเมืองพัทยาเพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในเขตเมืองพทัยาหรือประเทศเป็นการส่วนรวม  

  2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอ านาจก ากบัดูแลเมืองพทัยา
ตามกฎหมาย ดงัน้ี 
  2.1 สั่งการ ระงบั ยบัย ั้งหรือเพิกถอนการด าเนินการใดๆของเมือง
พทัยา อนัอาจกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามค าแนะน า
ของผูว้า่ราชการจงัหวดั 
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   2.2 สั่งยุบสภาเมืองพทัยากรณีฝ่าผืนกฎหมายหรืออาจกระทบ
ต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือประเทศชาติโดยส่วนรวมตามค าแนะน า
ของผูว้า่ราชการจงัหวดั 
  
สรุป 
 การปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบเมืองพทัยาซ่ึงเป็นการปกครองรูปแบบพิเศษ 
ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกบัเง่ือนไขและสภาพแวดลอ้มของทอ้งถ่ินเมือง
พทัยาซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญัน ารายได้เข้าสู่ท้องถ่ินและประเทศชาติปีละ
จ านวนมาก  การบริหารจดัการเมืองท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตลอดจนมีความ
เป็นอิสระและคล่องตวัจึงจะสามารถจดัท าภารกิจตามอ านาจหนา้ท่ีและเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถ่ินได้ การปกครองท้องถ่ินรูปแบบพิเศษแบบเมืองพทัยา  
ก าลงัไดรั้บความสนใจท่ีจะน าไปใช้กบัแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศแหล่ง
อ่ืนๆ  เช่น ภูเก็ต เกาะสมุย และเกาะพงนั เป็นตน้ ปัจจุบนัแนวความคิดน้ีก าลงัอยู่
ระหวา่งการศึกษาวจิยัความเหมาะสม  ในอนาคตประเทศไทยอาจมีการจดัตั้งองคก์ร
ปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษเช่นเดียวกบัเมืองพทัยาข้ึนอีกหลายแห่ง 
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ค าถามท้ายบท 

 
จงตอบค าถามต่อไปนีพ้อสังเขป 
1.  การจดัตั้งเมืองพทัยา มีหลกัการและแนวคิดอยา่งไร 
2.  จงอธิบายโครงสร้างและอ านาจหนา้ท่ีของเมืองพทัยา 
3.  จงกล่าวถึงรายไดแ้ละรายจ่ายของเมืองพทัยามาพอสังเขป 
4.จงอธิบายถึงวธีิการก ากบัดูแลการบริหารของเมืองพทัยามาโดยสังเขป 
5. วธีิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานของเมืองพทัยา มี
อยา่งไรบา้ง 
6.  จงกล่าวถึง สภาพปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหาของเมืองพทัยามาพอสังเขป 
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ค ำถำมท้ำยบทที ่1 
 
จงตอบค ำถำมต่อไปนีพ้อสังเขป 
1.  การปกครองทอ้งถ่ินท่ีเป็นสากล มีความหมายอยา่งไร 
 แนวตอบ 
 การปกครองทอ้งถ่ิน (local  administration) หมายถึงการท่ีประชาชนใน
แต่ละทอ้งถ่ินสามารถใชอ้  านาจซ่ึงกฎหมายก าหนดใหด้ าเนินการบริหารจดัการ กบั
วถีิชีวติความเป็นอยู ่และบริการสาธารณะท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต เศรษฐกิจ และ
ความสงบเรียบร้อยภายในเขตท้องถ่ินของตนเองภายใต้หน่วยงาน ผู ้บริหาร 
งบประมาณและบุคลากรของตนเอง แต่ยงัคงอยู่ภายใตค้วามควบคุมของรัฐบาล
ระดบัชาติมิไดแ้ยกตวัออกเป็นอิสระจากความเป็นรัฐชาติ (nation state) แต่อยา่งใด   
 
2.  จงอธิบายถึง บทบาทและความส าคัญของการปกครองท้องถ่ินในระบอบ
ประชาธิปไตย 
  แนวตอบ 
  การปกครองทอ้งถ่ินเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกฝนประชาชนให้มีความ
เขา้ใจหลกัการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยในระดบัฐานราก ฝึกฝนการมีส่วน
ร่วมและสร้างผูน้  าทางการเมือง 
  
3.  การปกครองทอ้งถ่ินมีหลกัการอยา่งไร 
  แนวตอบ 
  หลกัการส าคญัของการปกครองทอ้งถ่ินคือ 
          1.ความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง ภายใตก้รอบของกฎหมายแห่งรัฐ 
          2.มีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย 
          3. ประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม 
  
 



 270 

 
4.  ความเป็นอิสระขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความหมายอยา่งไร 
 แนวตอบ 
 ทอ้งถ่ินอาจด าเนินการ ใด ๆ อนัน ามาซ่ึงความผาสุก ผลประโยชน์อนั
ชอบธรรมของส่วนรวม คุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยภายในทอ้งถ่ินของตน  
แต่ทั้ งน้ีการด าเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแยง้กับรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
บา้นเมืองหรือนโยบายของรัฐชาติ ในทางการบริหารความเป็นอิสระหมายถึงการมี
อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย มีสถานะเป็นนิติบุคคล มีงบประมาณและบุคลากร
ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นของตนเอง 
 
5.  จงอธิบายถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ินกบัการ 
บริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  แนวตอบ 
  การมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ิน หมายถึงการมีส่วนร่วมใน
การรับรู้ การคิด การตดัสินใจ การลงมือกระท ากิจการบางอยา่ง ตลอดจนมีส่วนร่วม
ในการควบคุม ตรวจสอบ และการได้รับผลประโยชน์ ร่วมกันในลักษณะ
ผลประโยชน์สาธารณะหรือผลประโยชน์ส่วนรวมของทอ้งถ่ินหรือประชาชนส่วน
ใหญ่ของทอ้งถ่ิน  นักวิชาการส่วนหน่ึงมีความเห็นว่าการปกครองทอ้งถ่ินกบัการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นเ ร่ืองเ ดียวกัน ทั้ ง น้ี เ น่ืองจากทั้ งระบอบ
ประชาธิปไตยและการปกครองทอ้งถ่ินต่างยึดถือประชาชนเป็นศูนยก์ลางและมี
หลกัการส าคญัอยูท่ี่การมีส่วนร่วมของประชาชนนัน่เอง   
 
6. โครงสร้างโดยทัว่ไปขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แบ่งออกเป็นก่ีส่วน  
อะไรบา้ง 
  แนวตอบ 
  โครงสร้างโดยทัว่ไปขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แบ่งออกเป็น2
ส่วนคือ สภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และผูบ้ริหารหรือคณะผูบ้ริหารองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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         ค ำถำมท้ำยบทที ่2 
 
จงตอบค ำถำมต่อไปนีพ้อสังเขป 
1.   จงอธิบายถึง จุดก าเนิดของการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบสุขาภิบาล 
   แนวตอบ 
    พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงให้มีการจัดตั้ ง
สุขาภิบาลกรุงเทพข้ึนในปี พ.ศ. 2440 ภายใตก้ฎหมายซ่ึงอาจถือว่าเป็นกฎหมาย
เก่ียวกบัการปกครองส่วนทอ้งถ่ินฉบบัแรกคือพระรำชก ำหนดสุขำภิบำลกรุงเทพ ฯ 
ร.ศ. 116 เพื่อท าหน้าท่ีในการรักษาความสะอาดและป้องกนัโรคในเขตพระนคร 
ตลอดจนด าเนินการจดัเกบ็และก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงโสโครกต่าง ๆ  
 
2.   พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมือง ร.ศ. 127 ก าหนดโครงสร้าง
ทางการบริหารของสุขาภิบาลส าหรับเมือง และต าบลไวอ้ยา่งไร 
  แนวตอบ 
 โครงสร้างทางการบริหารสุขาภิบาลส าหรับเมืองประกอบด้วย
คณะกรรมการ 9 คน ไดแ้ก่ 
    1)  ผูว้า่ราชการเมือง เป็นประธาน 
    2)  นายอ าเภอแห่งทอ้งท่ี  เป็นกรรมการ   
    3)  นายแพทยสุ์ขาภิบาล  เป็นกรรมการ 
    4)  นายช่างสุขาภิบาล  เป็นกรรมการ 
    5)  หวัหนา้พนกังานการศึกษา  เป็นกรรมการ 
    6)  ก านนัในทอ้งท่ีจ  านวน 4 คน เป็นกรรมการ 
   หากมีไม่ครบให้ขา้หลวงเทศาภิบาลเป็นผูค้ดัเลือกจากบุคคลในทอ้งท่ี          
ท่ีเสียภาษีใหก้บัรัฐ 
  สุขาภิบาลส าหรับต าบลประกอบดว้ยคณะกรรมการ  ดงัน้ี 
   1)   ก  านนันายต าบลเป็นประธาน 
   2)   ผูใ้หญ่บา้นในเขตสุขาภิบาล  เป็นกรรมการ 
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3.   จงอธิบายถึง เหตุผลและวธีิการเตรียมการใหมี้การจดัตั้งองคก์ารปกครองส่วน  
ทอ้งถ่ินรูปแบบ  municipality ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 
  แนวตอบ 
 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงมีความคิดว่าประเทศไทยควร
ไดมี้การกระจายอ านาจใหป้ระชาชนปกครองตนเองเช่นเดียวกบัในประเทศท่ีพฒันา
แลว้ซ่ึงมีระบบการปกครองส่วนทอ้งถ่ินแบบ  municipality ซ่ึงหมายถึงการให้
ประชาชนเลือกตั้ งบุคคลหรือคณะบุคคลข้ึนมาบริหารกิจการของประชาชนใน
ทอ้งถ่ินในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความจ าเป็นขั้นพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ  จึง
ได้ตั้งคณะท างานข้ึนศึกษาความเหมาะสมของการใช้ระบบการปกครองรูปแบบ 
municipality หรือประชาภิบาล คณะท างานชุดน้ีได้เดินทางไปศึกษาดูงานใน
ประเทศท่ีมีการจดัการปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบน้ี ในประเทศเพื่อนบ้าน
ใกลเ้คียง เช่น สิงคโปร์  ชวา ฮ่องกงและฟิลิปปินส์   
 

4.  เหตุใดจึงมีความจ าเป็นตอ้งยกเลิกการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบสุขาภิบาล 

 แนวตอบ 

 สุขาภิบาลเป็นการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ มิใช่สภากบั
ฝ่ายบริหาร ดงันั้นจึงขดัหรือแยง้กบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพ.ศ.2540
จ าเป็นตอ้งมีการแกไ้ขหรือยกเลิกพระราชบญัญติัสุขาภิบาล พ.ศ. 2528 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมทุกฉบบั และเปล่ียนแปลงไปใชรู้ปแบบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมี
ความเหมาะสมกบัสภาพสังคมและเศรษฐกิจ และสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญ ในท่ีสุด
ไดเ้ปล่ียนแปลงโดยการเปล่ียนฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบล 
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5. การเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัของการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบเทศบาลคืออะไร  
 และมีสาเหตุจากอะไร 

แนวตอบ 
การเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัของเทศบาลคือในพ.ศ. 2542 ไดมี้พระราชบญัญติั

เปล่ียนฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบล พ.ศ. 2542  ซ่ึงมีผลท าให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบเทศบาลท่ีมีอยูเ่ดิม 149 แห่ง  เพิ่มข้ึนเป็น 1,129 แห่ง  
 
6. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษมีอะไรบา้ง จดัตั้งข้ึนโดยกฎหมายอะไร 
  แนวตอบ 
   องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษในปัจจุบนัมี 2 รูปแบบคือ 
กรุงเทพมหานครซ่ึงจัดตั้ ง ข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  และเมืองพทัยาซ่ึงจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการเมืองพทัยา พ.ศ.2542 
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          ค ำถำมท้ำยบทที ่3 
 

จงตอบค ำถำมต่อไปนีพ้อสังเขป 
1.  ในทางสังคมวทิยามีแนวคิดเร่ือง สิทธิชุมชน อยา่งไร 
  แนวตอบ 
  แนวความคิดในเร่ืองสิทธิชุมชน (community right)นั้ นเกิดจาก
การศึกษาการจดัการองค์กรทางสังคมเก่ียวกบัสิทธิในการใช้ท่ีดินในแง่มุมต่าง ๆ 
โดยเฉพาะในประเดน็ท่ีเรียกว่า สิทธิตามจารีตประเพณี (customary right) และ สิทธิ
ทางศีลธรรม (moral right) ซ่ึงหมายถึงแนวปฏิบติัท่ีถือปฏิบติักนัมาเป็นเวลาชา้นาน
ในสังคมหรือชุมชนแต่ละแห่งจนถือเป็นจารีตประเพณีแห่งทอ้งถ่ินนั้น ก่อนท่ีชุมชน
หรือทอ้งถ่ินจะถูกผนวกรวมกนัเขา้เป็นรัฐชาติในระยะต่อมา ดงันั้นรัฐชาติไม่ควร
ละเมิดสิทธินั้น 
 
2.  “สิทธิเชิงเด่ียว” และ “สิทธิเชิงซอ้น” มีความหมายอยา่งไร 
  แนวตอบ 
   สิทธิเชิงเด่ียวหมายถึง สิทธิซ่ึงถูกอา้งเพื่อเขา้ครอบครอง ด าเนินการ
เป็นเจา้ของโดยเดด็ขาดแต่เพียงผูเ้ดียว/กลุ่มเดียวผูอ่ื้นไม่มีสิทธิเขา้ไปใชป้ระโยชน์ใน 
“แดนแห่งกรรมสิทธ์ิ” นั้นได ้ในขณะท่ีสิทธิเชิงซอ้นหมายถึงสิทธิในการเขา้ถึงหรือ
สิทธิในการเข้าใช้ประโยชน์ในลักษณะท่ีเป็นพื้นท่ีของส่วนรวมไม่มีความเป็น
เจา้ของและสูญเสียสิทธิในการใชป้ระโยชนน์ั้นไปเม่ือเลิกใชพ้ื้นท่ีนั้นแลว้  
 
3 .จงอธิบายถึงแนวคิดเก่ียวกบั   “ความเป็นอิสระขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ในการบริหารจดัการชุมชนทอ้งถ่ินของตนเอง” 
  แนวตอบ 
  ภายใตห้ลกัการท่ีต่อเน่ืองกบัเร่ืองสิทธิชุมชน ซ่ึงมีสาระส าคญัอยู่ท่ี
การยอมรับในความส าคญัและการด ารงอยูข่องชุมชนต่อการท่ีจะด ารงชีวติและจารีต 
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ประเพณีของตน ผนวกกับ เร่ือง กำรปกครองท้องถิ่นท่ีมุ่งเน้นการมีองค์กรของ
ชุมชนหรือทอ้งถ่ินท่ีเป็นนิติบุคคลเพื่อท าหนา้ท่ีในการบริหารจดัการหรือด าเนินการ
ใด ๆ ดว้ยตนเอง ภายใตก้ารขบัเคล่ือนจากความตอ้งการของประโยชน์ส่วนรวมของ
ชุมชนหรือทอ้งถ่ินนั้นให้เกิดความผาสุกหรือประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมภายใต้
ขอบเขตของกฎหมายหรือไม่ขดัแยง้กบักฎหมายแห่งรัฐ 
 
4.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ระบุสาระส าคญัเก่ียวกบัความเป็น
อิสระขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไวอ้ย่างไร อธิบายพร้อมยกตวัอย่างมาตรา
ประกอบ 
 แนวตอบ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพ.ศ.2550 ก าหนดแนวทางเก่ียวกบั
ความเป็นอิสระขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไวใ้นมาตรา 281 ซ่ึงก าหนดวา่ 

 1.รัฐจะตอ้งใหค้วามเป็นอิสระแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ตามหลกัแห่งการปกครองตนเองตาม เจตนารมณ์ของประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน 

 2.ส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานหลกั
ในการจดัท าบริการสาธารณะ 

 3.ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี 

 4. ทอ้งถ่ินใดมีลกัษณะท่ีจะปกครองตนเองไดย้อ่มมีสิทธิจดัตั้ง
เป็น  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  ความเป็นอิสระในท่ีน้ีมิไดห้มายถึงความเป็นเอกราชหรือรัฐอิสระท่ีจะ
ด าเนินการใด ๆ ตามชอบใจ  แต่หมายถึงความเป็นอิสระภายใตก้ฎหมายแห่งรัฐซ่ึง
ไดก้  าหนดหลกัการและสาระส าคญัเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบติัขององคก์าร  
ต่าง ๆ ของรัฐนั้น 
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5.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ระบุสาระส าคัญเก่ียวกับ 
หลกัเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อย่างไรจง
อธิบายพร้อมยกตวัอยา่งมาตราหรือสาระส าคญัประกอบ 
  แนวตอบ 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ก าหนดแนวทาง
เก่ียวกบัการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในมาตรา 283 วรรค3
ซ่ึงมีสาระส าคัญสรุปได้คือ ประเด็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
การเงินและการคลงัและการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีในการจดัท าบริการสาธารณะหรือ
ท่ีเรียกว่า “คน เงิน งาน” รายละเอียดในการด าเนินการก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติั
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.
2542 

   
 6.  จงอธิบายถึงความหมายและความส าคญัของ “การมีส่วนร่วม (participation) ใน  

ทางรัฐศาสตร์”  
  แนวตอบ 
  การมีส่วนร่วมทางการเมืองหมายถึงมีส่วนร่วมในการรับรู้ มีส่วนร่วม
ในการคิด มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ มีส่วนร่วมในการกระท าการบางอย่างและมี
ส่วนร่วมในการควบคุมตรวจสอบ   
  นกัรัฐศาสตร์เช่น ลูเซียน  ดบัเบ้ิลย ูพาย และซิดนีย ์เวอร์บา (Lucian 
W.Pye, & Sydney Verba , 1965) ไดศึ้กษาเร่ืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยศึกษา
จากวฒันธรรมทางการเมือง (political culture) และอธิบายวา่วฒันธรรมทางการเมือง
ของแต่ละสังคมแต่ละประเทศเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีมีผลต่อรูปแบบ พฤติกรรม
ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในสังคมหรือประเทศนั้นและการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองจะน าไปสู่การพฒันาทางการเมืองและความเขม้แขง็ของระบบ
การเมือง  
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        ค ำถำมท้ำยบทที ่4 
จงตอบค ำถำมต่อไปนีพ้อสังเขป 

1.  อะไรคือเหตุผลของการตราพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  

  แนวตอบ 

   เหตุผลส าคญัในการตราพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ. 2542 คือ ตอ้งการใหห้ลกัการ
ของรัฐธรรมนูญไดมี้การน าไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมและมีการปฏิรูประบบ
การปกครองทอ้งถ่ินอย่างแทจ้ริงโดยไดก้  าหนดให้มีการกระจายอ านาจทั้งในส่วน
ของภารกิจ (งาน) บุคลากร (คน) และงบประมาณ (เงิน) ให้กบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินภายใตเ้ง่ือนไขระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
 

 

2.  โครงสร้างหรือส่วนประกอบของคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ยใครบา้ง 

  แนวตอบ   
  คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ประกอบด้วย ฝ่ายการเมืองและขา้ราชการประจ า จ  านวน 12 คน  ผูแ้ทนองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวน12 คนและผูแ้ทนจากผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 12 คน  
 

3.   จงอธิบายถึงอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินพอสังเขป 

  แนวตอบ   
  อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน อาจแบ่งออกเป็น 4  ดา้น ดงัน้ี 

 1. ดา้นการจดัท าแผนการกระจายอ านาจให ้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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 2. ดา้นการก าหนด และจดัระเบียบ ไดแ้ก่การก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละรูปแบบ   
 3. ดา้นระเบียบกฎหมายไดแ้ก่การเสนอแนะใหมี้การตราพระราชบญัญติั 
พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ รวมถึง
ค าสั่งท่ีจ  าเป็นเก่ียวกับการปกครองทอ้งถ่ินและการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 4. ดา้นการถ่ายโอนภารกิจและบุคคลากรไดแ้ก่การท าหน้าท่ีประสาน
การถ่ายโอนขา้ราชการ ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินและพนกังานรัฐวสิาหกิจใหเ้หมาะสม
กบัภารกิจและงบประมาณ 

  
4.  สาระส าคัญของแผนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มี
อะไรบา้ง 
  แนวตอบ 

  แผนการกระจายอ านาจให้กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นการ
ก าหนดกรอบแนวทางในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจเท่านั้ นไม่ได้ลง
รายละเอียดในการด าเนินการโดยก าหนดกรอบหรือหลกัเกณฑใ์นการจดัท าแบบการ
กระจ ายอ านา จ ให้แ ก่ อ งค์ก รปกครอง ส่ วนท้อ ง ถ่ินตามมาตรา 30 แ ห่ ง   
พระราชบญัญติั ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

 1. แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครอง ส่วนทอ้งถ่ิน 
 2. การจดัสรรสัดส่วนภาษีและอากร  
 3. การแก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมายท่ีจ า เป็นและเหมาะสมกับการ
ด าเนินการตามแผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 4. การจดัระบบการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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5. ปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน มีอยา่งไรบา้ง 
 แนวตอบ 

 1.ปัญหาดา้นกฎหมาย 
 2.ปัญหาหน่วยงานท่ีตอ้งถ่ายโอนภารกิจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 3.ปัญหาดา้นบุคลากรท่ีจะตอ้งถ่ายโอนไปสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 4.ปัญหาเก่ียวกบัผูรั้บผดิชอบในการด าเนินการดา้นการกระจายอ านาจ 
 5.ปัญหาดา้นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  5.1 ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน   
  5.2 บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     

  5.3 ปัจจยัทางการบริหาร     

  5.4 ระบบอุปถมัภไ์ม่ยดึหลกัระบบคุณธรรม 

 

6.  จงกล่าวถึงแนวทางในการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการถ่ายโอนบุคลากรให้องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินพอสังเขป 

 แนวตอบ 

 1. ขา้ราชการท่ีถ่ายโอนไปปฏิบติังานในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะ
ไดรั้บสิทธิประโยชนไ์ม่ต ่ากวา่ท่ีเคยเป็นอยูเ่ดิม 

 2. ขา้ราชการท่ีตอ้งการออกจากราชการในกรณีท่ีมีการยุบเลิกต าแหน่ง
ให้รัฐบาลให้สิทธิประโยชน์ชดเชยตามความเหมาะสมโดยให้องค์กรต่างๆจดัท า
หนา้ท่ีวางระบบและก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล  
 3. รัฐบาล มีหน้าท่ีสนับสนุนงบประมาณตามความจ าเป็นเพื่อให้
ข้าราชการท่ีถ่ายโอนไปปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับสิทธิ
ประโยชน์ไม่ต ่ากว่าท่ีเคยได้รับอยู่เดิม ตลอดจนก าหนดแนวทางท่ีจะให้บุคลากร
สามารถมีความกา้วหนา้ในสายงานต่างๆ 

 4.มีระบบพิทักษ์คุณธรรมท่ีชัดเจนป้องกันระบบอุปถัมภ์และการ
แทรกแซงจากนกัการเมืองทอ้งถ่ิน 
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     ค ำถำมท้ำยบทที ่5 
จงตอบค ำถำมต่อไปนีพ้อสังเขป 
1.   การจดัตั้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีหลกัเกณฑอ์ยา่งไร   
  แนวตอบ 
  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัในปัจจุบนัจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 ซ่ึงก าหนดให้ทุกจงัหวดัมีองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั จงัหวดัละ 1 แห่ง ยกเวน้กรุงเทพมหานครซ่ึงพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ก าหนดให้เป็นการปกครองทอ้งถ่ิน
รูปแบบพิเศษเรียกวา่กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นท่ีทั้งจงัหวดั ดงันั้นประเทศไทย
จึงมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจ านวน 75 แห่ง 
 
2.   องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  มีอ  านาจหนา้ท่ีอยา่งไรบา้ง 
  แนวตอบ 
  อ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ก าหนดไวใ้น มาตรา 45   
แห่งพระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 และพระราชบญัญติั
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
2542 ในมาตรา 17 สรุปได ้คือ 
  จดัท าแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและประสานการจดัท า
แผนพฒันาจงัหวดัตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด คุม้ครองดูแล และบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน  

    
3.  จงอธิบายโครงสร้างขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
  แนวตอบ 
  องค์การบริหารส่วนจงัหวดั จดัโครงสร้างแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
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4.  จงอธิบายความหมายของ ขอ้บญัญัติองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  ขอ้บัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
  แนวตอบ 
 ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัคือกฎหมายซ่ึงตรา ข้ึนบงัคบัใชใ้น
เขตองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเพื่อให้การปฏิบติัหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสามารถด าเนินการไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย    ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วน
จังหวัดทั่วไปหมายถึงข้อบัญญัติท่ีไม่เ ก่ียวกับการเงินหรืองบประมาณ ส่วน
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวดัว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวดัว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเป็น
ขอ้บญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายจ่ายหรือรายจ่ายเพิ่มเติมในปีหน่ึงๆขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัแต่ละแห่ง 
 
5. นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีอ านาจหนา้ท่ีอยา่งไร 
  แนวตอบ 
  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

  1) ก าหนดนโยบายการบริหารขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
  2 ) สั่งราชการ อนุมติั อนุญาต เก่ียวกบัราชการตามอ านาจหนา้ท่ีของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
  3) แต่งตั้ งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั 
  4) วางระเบียบต่าง ๆ ในการท างาน เพื่อให้การบริหารเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
  5) รักษาการตามขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
  6) ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดให้เป็น
อ านาจหนา้ท่ีของนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
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 7) เป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของขา้ราชการและลูกจา้งในองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั 
 8) แต่งตั้งรองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

   
6. ผูว้่าราชการจงัหวดัมีอ านาจหน้าท่ีในการก ากบัดูแลองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
อยา่งไรบา้ง 
  แนวตอบ 
  1.ก ากบัดูแลการปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือขอ้บงัคบัของทางราชการ 
  2. สั่งให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดัช้ีแจงขอ้เท็จจริงหรือสอบสวน
ขอ้เทจ็จริงใดๆ อนัเก่ียวกบังานในหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
  3. ยบัย ั้งการปฏิบติังานใด  ๆ ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไวเ้ป็น
การชัว่คราวเม่ือเห็นว่าการปฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมาย หรือระเบียบขอ้บงัคบัของทางราชการและอาจน ามาซ่ึงความเสียหายต่อ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและประชาชนในทอ้งถ่ิน และรายงานใหรั้ฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยใหส้ั่งการเพิกถอนการกระท านั้น 

 4.  ด าเนินการสอบสวน กรณีนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  รอง
นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหรือรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ละเลยไม่ปฏิบติัตามอ านาจหน้าท่ี หรือ
ปฏิบติัตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความ
สงบเรียบร้อย  
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ค ำถำมท้ำยบทที ่6 

จงตอบค ำถำมต่อไปนีพ้อสังเขป 
1.  เทศบาลมีความส าคญัต่อการปกครองทอ้งถ่ินในปัจจุบนัอยา่งไร 
  แนวตอบ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบเทศบาลนั้นนบัว่ามีความส าคญั
มากในปัจจุบนั เน่ืองจากกระบวนการพฒันาท าใหร้ะบบเศรษฐกิจและสังคมขยายตวั
ข้ึนอย่างรวดเร็ว การเปล่ียนแปลงน้ีส่งผลกระทบให้ชนบทเปล่ียนแปลงเป็นเมือง
มากข้ึนในขณะท่ีชุมชนท่ีเป็นเมืองอยูแ่ลว้ ขยายตวัมากข้ึน มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ี
ซับซ้อนข้ึน มีการลงทุนมากข้ึน  มีปริมาณการหมุนเวียนของเงิน การจา้งงานและ
สถาบนัการศึกษาเพิ่มข้ึน ในขณะเดียวกนัมีปัญหาในดา้นการจดัใหบ้ริการสาธารณะ
มากข้ึนเช่น การจดัการกบัปัญหาการเติบโตของเมือง ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ท่ีอยู่อาศยั  
การจราจร  การพักผ่อนหย่อนใจของคนในเมืองเป็นตน้ ท าให้เทศบาลต้องเพิ่ม
บทบาทและภารกิจตามไปดว้ย     
 
2.  การจดัตั้งเทศบาลมีหลกัเกณฑอ์ยา่งไร 
  แนวตอบ 
 ท้อง ถ่ิน ใดจะจัดตั้ ง เ ป็น เทศบาลนั้ น ให้อ าศัยหลัก เกณฑ์ต าม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ในส่วนท่ีว่าด้วยการจัดตั้ งเทศบาล ซ่ึงมี
สาระส าคญัโดยสรุป คือ ตอ้งเป็นท่ีท่ีมีความเจริญพอสมควรโดยให้พิจารณาจาก
ความเหมาะสมในเร่ืองท่ีตั้ง จ  านวน ความหนาแน่นของประชากร และความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจะท าให้ทอ้งถ่ินนั้นมีรายได้จากภาษีเพียงพอในการเล้ียงตนเอง      
และสามารถจดัท าภารกิจตามหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนดไดโ้ดยสมบูรณ์      
 
3.  จงอธิบายถึงโครงสร้างของเทศบาล 
  แนวตอบ 
  เทศบาลประกอบด้วยโครงสร้าง 2 ส่วน คือ สภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี 
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4.  จงอธิบายถึงท่ีมาและอ านาจหนา้ท่ีของนายกเทศมนตรี 
  แนวตอบ 
 นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตเทศบาล
นั้นมีอ านาจหนา้ทีตามมาตรา 48  แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 สรุปได้
ดงัน้ี     
    1) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย และรับผิดชอบใน
การบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั เทศ
บญัญติั และนโยบายของรัฐบาล 
    2) สั่ง อนุญาต อนุมติั เก่ียวกบัราชการของเทศบาล 
    3)  แ ต่งตั้ งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี  ท่ีป รึกษา
นายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี 
    4) วางระเบียบ เพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
    5) รักษาการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติั 
    6) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติัให้เป็นอ านาจและ
หน้าท่ีของนายกเทศมนตรี (เช่น พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พระราชบญัญัติ
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้) 
 
5.  จงอธิบายถึง ความหมายและรูปแบบของเทศบญัญติั 
  แนวตอบ 
  เทศบญัญติัหมายถึงกฎหมายทอ้งถ่ินท่ีเทศบาลตราข้ึนเพื่อใช้ในการ
ปฏิบติัภารกิจตามอ านาจหนา้ท่ีของเทศบาล เทศบญัญติัมี 2 รูปแบบคือเทศบญัญติัท่ี
ไม่เกี่ยวกับกำรเงิน เช่นเทศบญัญติัเก่ียวกบัการรักษาความสะอาดและเทศบญัญติัท่ี
เกี่ยวกับกำรเงิน เช่นการใช้จ่ายเงินของเทศบาลซ่ึงจะตอ้งจัดท าเป็น เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และกรณีมีความจ าเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณ
เพิ่มเติมอาจจดัท าเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปี ซ่ึงนายกเทศมนตรี  
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ต้องน าเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีให้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
ส่งให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา หากผู ้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ ก็สั่งให้
นายกเทศมนตรีลงนามประกาศใชต่้อไป 
  
6.  รายไดแ้ละรายจ่ายของเทศบาลมีท่ีมาอยา่งไร 
   แนวตอบ 
 1. รำยได้ของเทศบำล 
  มาตรา  66  แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบบัท่ี 12) พ.ศ. 2546 ก าหนดวา่ เทศบาลอาจมีรายไดด้งัต่อไปน้ี 
  1.1 ภาษีอากร ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
  1.2 ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
        ไว ้
  1.3 รายไดจ้ากทรัพยสิ์นของเทศบาล 
  1.4 รายไดจ้ากการสาธารณูปโภค และเทศพาณิชย ์
  1.5 พนัธบตัรหรือเงินกู ้ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
  1.6 เงินกูจ้ากกระทรวง ทบวง กรม องคก์าร หรือนิติบุคคลต่าง ๆ 
  1.7 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
  1.8 เงินและทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนท่ีมีผูอุ้ทิศให ้
  1.9 รายไดอ่ื้นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
  2. รำยจ่ำยของเทศบำล 
  มาตรา  67 แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบบัท่ี 12) พ.ศ. 2546 ก าหนดวา่  เทศบาลอาจมีรายจ่ายดงัต่อไปน้ี 
  2.1 เงินเดือน 
  2.2  ค่าจา้ง 
  2.3 เงินตอบแทนอ่ืน ๆ 
  2.4 ค่าใชส้อย 
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  2.5 ค่าวสัดุ 
  2.6 ค่าครุภณัฑ ์
  2.7 ค่าท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง และทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ 
  2.8 เงินอุดหนุน 
  2.9 รายจ่ายอ่ืนใด ตามขอ้ผูกพนั หรือตามท่ีมีกฎหมาย หรือระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว ้
 
7.  จงกล่าวถึงปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการปกครองทอ้งถ่ิน 
ในรูปแบบเทศบาล  
   แนวตอบ 

 ปัญหาในการปฏิบติัภารกิจของเทศบาล 

 1.  ขอ้จ ากดัดา้นทรัพยากรทางการบริหาร 
   1.1 วสัดุอุปกรณ์ ตอ้งมีเพียงพอในการปฏิบติัภารกิจท่ีจ  าเป็น
ตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น อาคารสถานท่ี เคร่ืองมือต่าง ๆ รถดบัเพลิงเป็นตน้ 
   1.2 บุคลากร ตอ้งมีเพียงพอกบัภารกิจและตอ้งเป็นบุคลากรท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ เสียสละและซ่ือสัตยสุ์จริต 
   1.3 ความรู้ดา้นการบริหารจดัการ นบัเป็นเร่ืองจ าเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับการบริหารงานภาครัฐสมยัใหม่ ซ่ึงสภาพสังคมเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 
ท าให้ปัญหาต่าง ๆ ทวีความสลบัซับซ้อนมากข้ึน หากผูป้ฏิบติัขาดความรู้ดา้นการ
บริหารหรือทกัษะท่ีจ าเป็นทางการบริหารกย็ากท่ีจะแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนให้
ประชาชนได ้
 2.  ขีดความสามารถของฝ่ายบริหารเทศบาล 
   ขีดความสามารถของฝ่ายบริหารเทศบาล ไดแ้ก่ ความรู้ความสามารถ
ของนายกเทศมนตรี คณะเทศมนตรี ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงาน
เทศบาล ซ่ึงนบัเป็นตวัแปรส าคญัในการสร้างความเจริญกา้วหนา้ให้กบัเทศบาลนั้น
เ ป็นอย่างมากหากปราศจากผู ้บ ริหารและสมาชิกสภาเทศบาลท่ีมีความ รู้
ความสามารถ มีวสิัยทศัน ์และความซ่ือสัตยสุ์จริต ยดึถือผลประโยชนข์องทอ้งถ่ิน 
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เป็นท่ีตั้งแลว้การท าภารกิจของเทศบาลก็คงไม่บรรลุวตัถุประสงค์ตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น 
 3.การมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
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       ค ำถำมท้ำยบทที ่7 
จงตอบค ำถำมต่อไปนีพ้อสังเขป  
1.  องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีบทบาทและความส าคญัอยา่งไร 
   แนวตอบ 
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีความส าคญัในระบบการปกครองทอ้งถ่ิน
ไทยอยา่งยิง่ เน่ืองจากเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีจ  านวนมากและครอบคลุม
พื้นท่ีกว้างขวางรวมถึงอยู่ใกล้ชิดประชาชนในชนบทมากท่ีสุดถือเป็นองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นรากฐานของสังคมไทยอยา่งแทจ้ริง 
 

2.  จงอธิบายโครงสร้างและหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   แนวตอบ 
 โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วย สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคือการพฒันาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมซ่ึงแบ่ง
ออกเป็นหนา้ท่ี ต้องท ำ ตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 มาตรา 67และหนา้ท่ี อำจท ำ ตามมาตรา 68  
 

3.  การจดัตั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการอยา่งไร 
   แนวตอบ 
 1) เป็นสภาต าบล (หรือต าบล) ท่ีมีรายไดข้องตนเอง เช่น ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาตต่าง ๆ หรือ จากทรัพยสิ์น
ในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา (ก่อนท่ีจะจดัตั้ง) เฉล่ียไม่นอ้ยกว่าปีละ 150,000 บาท (หรือตาม
หลกัเกณฑท่ี์กระทรวงมหาดไทยก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา) ทั้งน้ีตอ้ง
ไม่รวมเงินอุดหนุนท่ีไดรั้บการจดัสรรมาจากแหล่งอ่ืน ๆเช่น องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั กระทรวง กรม หรือจากรัฐบาล        
 2) จดัท าเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาโดยระบุช่ือและเขตพื้นท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดว้ย   
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4.  จงอธิบายถึงท่ีมาและอ านาจหนา้ท่ีของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   แนวตอบ 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมาจากการเลือกตั้ งโดยตรงของ
ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้นมีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
  1)  ก  าหนดนโยบาย การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โดยไม่ขดัต่อกฎหมาย และรับผดิชอบในการบริหารราชการขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล     
ขอ้บญัญติัระเบียบและขอ้บงัคบัของทางราชการ 
  2) สั่ง อนุญาต อนุมติั เก่ียวกบัราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
  3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
  4) วางระเบียบเพื่อให้งานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อย 
  5) รักษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
  6) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี และกฎหมาย 
       อ่ืน 
 
5.  กระบวนการจดัท าร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล   มีขั้นตอนอยา่งไร 
   แนวตอบ 
 กระบวนการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส าหรับ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ก าหนดไวด้งัน้ี  
  1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจดัท าร่างขอ้บญัญติังบประมาณ
รายจ่ายขององคก์ารบริหารส่วนต าบลประจ าปีหรือร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมเสนอต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เม่ือ
สภาให้ความเห็นชอบแลว้ให้น าเสนอนายอ าเภอเพื่อขออนุมติั และให้นายอ า เภอ
พิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บร่างขอ้บญัญติั 
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   2) กรณีนายอ าเภออนุมติัร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีใหส่้งใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลลงนามและประกาศใชต่้อไป 
  3) กรณีท่ีนายอ าเภอไม่อนุมัติต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพื่อพิจารณาทบทวนร่างขอ้บญัญติันั้นใหม่ภายใน 15 วนั 
หากพน้ก าหนดน้ีถือวา่อนุมติั 
   3.1) เม่ือสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดรั้บร่างขอ้บญัญติัคืน
จากนายอ าเภอแลว้หากสภายนืยนัมติเดิมใหน้ายอ าเภอส่งร่างขอ้บญัญติันั้นไปยงัผูว้่า
ราชการจงัหวดัเพื่อพิจารณาภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล
แจง้มติยนืยนั 
   3.2) ผูว้า่ราชการจงัหวดัตอ้งพิจารณาร่างขอ้บญัญติั ใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 15 วนั หากผูว้า่ราชการจงัหวดัเห็นชอบดว้ยกบัร่างนั้นใหผู้ว้่าราชการจงัหวดั
ส่งไปยงันายอ าเภอเพื่ออนุมติั   หากผูว้า่ราชการจงัหวดัไม่เห็นชอบดว้ยกบัร่างนั้นให้
ร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้นตกไป   
กรณีผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณาไม่แลว้เสร็จภายใน 15 วนัถือว่าผูว้่าราชการจงัหวดั
เห็นชอบกบัร่างนั้น 
 
6.  จงอธิบายถึง หลกัการและวธีิการในการก ากบัดูแลองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   แนวตอบ 
  หลกัการในการก ากบัดูแลองคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้นควรให้ความเป็น
อิสระในการด าเนินการแต่ตอ้งอยู่ในกรอบของกฎหมายและยึดหลกัผลประโยชน์
ของทอ้งถ่ินและประชาชนเป็นส าคญั 
  วิธีการในการก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลนำยอ ำเภอ มี
อ  านาจก ากบัดูแลการปฏิบติัหน้าท่ีของ องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย นายอ าเภออาจช้ีแจง แนะน า หรือตกัเตือน การปฏิบติัหนา้ท่ี กรณีเห็นวา่ไม่ 
ปฏิบติัตาม หรือในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะรอชา้มิได ้นายอ าเภอมีอ านาจ
ออกค าสั่งระงบัการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไวต้ามท่ี
เห็นสมควรแลว้รายงานผูว้า่ราชการจงัวดัภายใน 15 วนัเพื่อใหว้นิิจฉยัสั่งการ  
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 กรณีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือรองประธานสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล กระท าการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวสัดิภาพของประชาชน  
หรือละเลยไม่ปฏิบติัตามหรือปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ  ให้นายอ าเภอด าเนินการ
สอบสวนโดยเร็ว ในกรณีพบว่ามีความผิดจริง ให้นายอ าเภอรายงานผูว้่าราชการ
จงัหวดั เพื่อสั่งให้บุคคลดงักล่าวพน้จากต าแหน่ง  กรณีน้ีผูว้่าราชการจงัหวดัอาจ
ด าเนินการสอบสวนเพิ่มเติมกไ็ด ้และค าสั่งของผูว้า่ราชการจงัหวดัใหเ้ป็นท่ีสุด 
  เพื่อเป็นการคุม้ครองประโยชน์ของประชาชนหรือผลประโยชน์ของ
ชาติโดยส่วนรวม   นายอ าเภออาจเสนอความคิดเห็นต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัเพื่อสั่งยบุ
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยแสดงเหตุผลไวใ้นค าสั่งผูว้า่ราชการจงัหวดั 
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     ค ำถำมท้ำยบทที ่8 
จงตอบค ำถำมต่อไปนีพ้อสังเขป 
1.  จงอธิบายถึงบทบาทและความส าคญัของกรุงเทพมหานคร 
   แนวตอบ 
 กรุงเทพมหานครมีความส าคัญในฐานะเป็นเมืองหลวงและเป็น
ศูนยก์ลางของการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศ มีความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคมสูง และมีประชากรอาศยัอยู่เป็นจ านวนมากอีกทั้งเป็นแนวคิดท่ีได้รับการ
ยอมรับกนัโดยทัว่ไปในประเทศพฒันาแลว้ว่า การปกครองในเขตพื้นท่ีเมืองหลวง
ของประเทศนั้นจ าเป็นตอ้งมีรูปแบบการปกครองท่ีแตกต่างจากเมืองอ่ืน ๆทัว่ไป ใน
ต่างประเทศ เช่นประเทศอังกฤษใช้รูปแบบนครลอนดอน (City of London)
สหรัฐอเมริกาใชรู้ปแบบนครวอชิงตนั (City of Washington) ฝร่ังเศสใชรู้ปแบบนคร
ปารีส (City of Paris) ญ่ีปุ่นใชรู้ปแบบนครโตเกียว (City of Tokyo) เป็นตน้ ดงันั้น
ประเทศไทยจึงจัดรูปแบบการปกครองเมืองหลวงของประเทศให้มีความเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัเป็นการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษเรียกว่ากรุงเทพมหานคร 
โดยไดต้ราพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  ข้ึน
ก าหนดฐานะเป็นราชการส่วนท้องถ่ินนครหลวงมีเขตการปกครองเต็มพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครและมีการเลือกตั้งผูบ้ริหารโดยตรงคือผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
 
2.   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ มีความหมายวา่อยา่งไร 
   แนวตอบ 
   องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ มีความหมายว่าเป็นองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีกฎหมายจดัตั้งข้ึนเป็นกรณีเฉพาะไม่ไดบ้งัคบัใชก้บัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆเป็นกรณีทัว่ไป 
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3.   จงอธิบายถึงโครงสร้างของกรุงเทพมหานคร 
   แนวตอบ 
   โครงสร้างของกรุงเทพมหานครประกอบดว้ยสภากรุงเทพมหานครและ
ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
 
4.   สภากรุงเทพมหานคร มีอ านาจหนา้ท่ีอยา่งไรบา้ง 
   แนวตอบ 
 สภากรุงเทพมหานครมีอ านาจหนา้ท่ีท่ีส าคญัตามพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 29  ดงัน้ี 
 1.ตราขอ้บงัคบัเก่ียวกบัจรรยาบรรณของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
 2.ตราข้อบังคับการประชุม  การเลือกและการปฏิบัติหน้า ท่ีของ
ประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภาและคณะกรรมการสามัญหรือ
วสิามญั 
 3.ตราขอ้บงัคบัวา่ดว้ยวธีิการประชุม 
 4.เสนอและพิจารณาร่างขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร 
 5.ให้ค  าปรึกษาแก่ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร อภิปราย ตั้งกระทูถ้าม
และการปิดอภิปรายทัว่ไปในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัอ านาจหนา้ท่ีของกรุงเทพมหานคร 
 6.กิจการอ่ืน ๆ  
 
5. จงอธิบายถึง ท่ีมาและอ านาจหนา้ท่ีของผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
   แนวตอบ 
 ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผู ้
มีสิทธิเลือกตั้ งในเขตกรุงเทพมหานคร พระราชบัญญติัระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครพ.ศ.2528 มาตรา 49 ก าหนดให้ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร มี
อ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี  
 1) ก าหนดนโยบายและบริหารราชการของกรุงเทพมหานครให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 
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  2) สั่ง อนุญาตหรืออนุมติัเก่ียวกบัราชการของกรุงเทพมหานครให้
เป็นไปตามกฎหมาย 
  3)  แ ต่ งตั้ งและถอดถอนรองผู ้ว่ า ร าชการก รุ ง เทพมหานคร         
เ ลขา นุการผู ้ว่ า ร าชการก รุ ง เทพมหานครผู ้ ช่ วย เลขา นุการผู ้ว่ า ร าชการ
กรุงเทพมหานครตลอดจนแต่งตั้งและถอดถอนผูท้รงคุณวุฒิ ประธานท่ีปรึกษา ท่ี
ปรึกษาหรือคณะท่ีปรึกษาของผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการ   
เพื่อปฏิบติัราชการใดๆ 
  4)  บ ริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี  นายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 
  5) วางระเบียบเพื่อใหง้านของกรุงเทพมหานครเป็นไปโดยเรียบร้อย 
  6) รักษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร 
  7) อ านาจหนา้ท่ีตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีและกฎหมายอ่ืน 
   
6.  จงอธิบายถึงโครงสร้างของเขตและอ านาจหนา้ท่ีของส านกังานเขต 
   แนวตอบ 
 เป็นหน่วยการบริหารซ่ึงเป็นส่วนย่อยของกรุงเทพมหานครเป็นระบบ
การบริหารรูปแบบพิเศษซ่ึงมีลกัษณะของการผสมผสานระหว่างรูปแบบของอ าเภอ
กับ เทศบาลเข้าด้วยกัน  โดยมีส านักงานเขตเ ป็นหน่วยราชการในสั งกัด
กรุงเทพมหานคร มีผูอ้  านวยการเขตเป็นผูบ้งัคบับญัชา ขา้ราชการและลูกจา้งของ
กรุงเทพมหานครท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในเขตนั้น ๆ พระราชบญัญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  มาตรา 71 ก าหนดใหเ้ขตมีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี  
  1) อ านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของ
นายอ าเภอ 
  2) อ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายใด ๆท่ีก าหนดให้เป็นอ านาจหนา้ท่ีของ
ผูอ้  านวยการเขตซ่ึงมีอยูใ่นพระราชบญัญติัต่าง ๆเป็นจ านวนมากรวมถึง  อ  านาจตาม
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของ
ผูอ้  านวยการเขต  
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   3) อ  านาจหน้าท่ีซ่ึงผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครหรือปลัด
กรุงเทพมหานครมอบหมาย 
   
7.  จงอธิบายถึง โครงสร้างและอ านาจหนา้ท่ีของสภาเขต รวมถึงวธีิการไดม้า สมาชิก
สภาเขต (สข.) 
   แนวตอบ  
 สภาเขตซ่ึงประกอบดว้ยสมาชิกสภาเขต (สข.) อยา่งนอ้ยเขตละ 7 คนแต่
ถา้เขตใดมีราษฎรเกิน1แสนคนให้มีจ  านวนสมาชิกสภาเขตเพิ่มข้ึนไดอี้ก 1 คนต่อ
จ านวนราษฎรทุกๆหน่ึงแสนคน วิธีการเลือกตั้งเป็นเช่นเดียวกบัการเลือกตั้งสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร   สมาชิกสภาเขต มีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี ใหส้มาชิกสภา
เขตเลือกตั้งประธานสภาเขตและรองประธานสภาเขตอย่างละหน่ึงคนมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี  
 สภาเขตมีอ านาจหน้าท่ีให้ขอ้คิดเห็นและขอ้สังเกตเก่ียวกบัแผนพฒันา
เขตต่อผูอ้  านวยการเขตและสภากรุงเทพมหานคร จดัสรรงบประมาณเพื่อการพฒันา
เขต ทั้งน้ีตามท่ีก าหนดในขอ้บญัญติักรุงเทพมหานครว่าดว้ยวิธีการงบประมาณหรือ
งบประมาณรายจ่าย  สอดส่องและติดตามดูแลการด าเนินการของส านักงานเขต
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ราษฎรตลอดจนใหค้  าแนะน าหรือขอ้สังเกตต่อผูอ้  านวยการ
เขต เ ก่ียวกับการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริการประชาชนภายในเขต หาก
ผูอ้  านวยการเขตไม่ด าเนินการใด ๆ โดยไม่แจง้เหตุผลให้ทราบ ให้สภาเขตแจง้ให้
ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาด าเนินการต่อไป 

     
8.  จงอธิบายถึงการก ากบัดูแลกรุงเทพมหานคร มาพอสังเขป 
   แนวตอบ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผูมี้อ  านาจในการก ากบัดูแลการ
ปฏิบติัราชการของกรุงเทพมหานครตามกฎหมายและประโยชน์ของประชาชน          
มีอ  านาจสั่งสอบสวนขอ้เท็จจริง หรือให้ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครมาช้ีแจง หรือ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการของกรุงเทพมหานคร หรืออาจระงบั 
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ยบัย ั้งการด าเนินการใดๆของผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร  รวมถึงอ านาจในการยุบ
สภากรุงเทพมหานครกรณีท่ีเห็นว่ามีความขัดแยง้หรือด าเนินการอันอาจส่งผล
เสียหายต่อประชาชนจนไม่อาจแก้ไขได้ด้วยวิ ธี อ่ืน ๆตามมาตรา 123 แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
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ค ำถำมท้ำยบทที ่9 

 
จงตอบค ำถำมต่อไปนีพ้อสังเขป 
1.  การจดัตั้งเมืองพทัยา มีหลกัการและแนวคิดอยา่งไร 
   แนวตอบ 
   เมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษซ่ึงน าเอา
รูปแบบการบริหารแบบ ผูจ้ดัการเมือง (city manager) ของสหรัฐอเมริกามาใช ้
เน่ืองจากเห็นว่าพทัยา ซ่ึงในขณะนั้นมีความเจริญทางเศรษฐกิจสูงและเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศ มีสภาพปัญหาและแนวทางการบริหารท่ีแตกต่างกนั
ไปจากสุขาภิบาลหรือเทศบาลโดยทัว่ไป การบริหารในรูปแบบสุขาภิบาลแบบเดิม
ไม่เหมาะสม การบริหารจดัการควรใชบุ้คคลซ่ึงมีความเป็นมืออาชีพทางการบริหาร 
ดงันั้นจึงไดต้ราพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา พ.ศ.2521 และใช้
รูปแบบน้ีจนถึงปี 2542 จึงไดมี้การตราพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเมือง
พทัยา พ.ศ. 2542 ข้ึนเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 ซ่ึงก าหนดโครงสร้างขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ให้มีสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมา
จากการเลือกตั้งของประชาชน 
 
2.  จงอธิบายโครงสร้างและอ านาจหนา้ท่ีของเมืองพทัยา 
   แนวตอบ 
 โครงสร้างของเมืองพทัยาประกอบดว้ยสภาเมืองพทัยาและนายกเมือง
พทัยา ส่วนอ านาจหนา้ท่ีของเมืองพทัยาก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพทัยา พ.ศ. 2542 มาตรา 62 ดงัน้ี 
 1. การรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2. การส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
 3. การคุม้ครองและดูแลทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 
 4. การวางผงัเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 
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 5. การจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยัและการปรับปรุงแหล่งเส่ือมโทรม 
 6. การจดัการจราจร 
 7. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
 8. การก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 
 9. การจดัใหมี้น ้าสะอาดหรือการประปา 
 10. การจดัใหมี้การควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ และท่ีจอดรถ 
 11. ควบคุมอนามยัและความปลอดภยัในร้านจ าหน่ายอาหาร        โรง
มหรสพและสถานบริการอ่ืน ๆ 
 12. ควบคุมและส่งเสริมกิจการท่องเท่ียว 
 13. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรม
อนัดีของทอ้งถ่ิน 
 14. อ านาจหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นของเทศบาลหรือของ
เมืองพทัยา 
  นอกจากนั้ นย ังได้ก  าหนดอ านาจหน้า ท่ีของ เ มืองพัทยา เอาไว้ใน
พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจพ.ศ.2542 มาตรา 16 ซ่ึงมี
ลกัษณะภารกิจคลา้ยคลึงกนักบัพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา 
  
3.  จงกล่าวถึงรายไดแ้ละรายจ่ายของเมืองพทัยามาพอสังเขป 
   แนวตอบ 
 1. รายไดข้องเมืองพทัยา 
 เมืองพทัยามีรายได้ตามพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการเมือง     
พทัยา พ.ศ. 2542 และพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 23  
  1.1 ภาษีอากรตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
  1.2 ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
            ไว ้
  1.3 รายไดจ้ากทรัพยสิ์นของเมืองพทัยา 
  1.4 รายไดจ้ากการสาธารณูปโภค และการพาณิชย ์
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  1.5 พนัธบตัรหรือเงินกูต้ามกฎหมาย 
  1.6 เงินกูจ้ากกระทรวง ทบวง กรม องคก์ร หรือนิติบุคคลต่าง ๆ 
  1.7 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  1.8 เงินและทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศใหแ้ละรายไดอ่ื้นตามท่ีกฎหมาย 
            ก  าหนด 
 2. รายจ่ายของเมืองพทัยา 
  เมืองพทัยามีรายจ่ายดงัน้ี  
  2.1 เงินเดือน 
  2.2 ค่าจา้ง 
  2.3 ค่าตอบแทน 
  2.4 ค่าใชส้อย 
  2.5 ค่าวสัดุ 
  2.6 ค่าครุภณัฑ ์
  2.7 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
  2.8 เงินอุดหนุน 
  2.9 รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั 
  2.10 รายจ่ายอ่ืน ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือตามท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้บญัญติัเมืองพทัยา 
 
4.  จงอธิบายถึงวธีิการก ากบัดูแลการบริหารงานของเมืองพทัยามาพอสังเขป 
   แนวตอบ 
 พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา พ .ศ. 2542 มาตรา 94
ถึงมาตรา 97 ก  าหนดอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัผูมี้หน้าท่ีก ากบัดูแลการด าเนินการของ
เมืองพทัยาคือ ผูว้า่ราชการจงัหวดัและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
 1. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวดั 
  ผูว้่าราชการจงัหวดัมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลการปฏิบติังาน
ของเมืองพทัยาโดย มีอ านาจสั่งสอบสวนขอ้เทจ็จริงหรือสั่งใหน้ายกเมืองพทัยาช้ีแจง  
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แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการของเมืองพทัยาและมีอ านาจในการสั่ง
ระงบัการปฏิบติัราชการ หรือการด าเนินการใด ๆ ของนายกเมืองพทัยาท่ีเห็นว่าอาจ
น ามาซ่ึงความเสียหาย เส่ือมเสียหรือฝ่าฝืนกฎหมาย โดยผูว้่าราชการจงัหวดัไดช้ี้แจง
ตลอดจนมีอ านาจรายงานหรือเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ใหย้บุสภาเมืองพทัยาเพื่อเป็นการคุม้ครองประโยชนข์องประชาชนในเขตเมืองพทัยา
หรือประเทศเป็นการส่วนรวม  

  2. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอ านาจก ากบัดูแลเมืองพทัยา
ตามกฎหมาย โดยสั่งการ ระงบั ยบัย ั้งหรือเพิกถอนการด าเนินการใดๆของเมือง
พทัยา อนัอาจกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามค าแนะน า
ของผูว้่าราชการจังหวดัและสั่งยุบสภาเมืองพัทยากรณีฝ่าผืนกฎหมายหรืออาจ
กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือประเทศชาติโดยส่วนรวมตาม
ค าแนะน าของผูว้า่ราชการจงัหวดั 
  
5. วธีิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานของเมืองพทัยา มี
อยา่งไรบา้ง 
 แนวตอบ 
 วธีิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานของ
เมืองพทัยาใชห้ลกั 5 ร่วมคือ ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมท าและร่วมควบคุม
ตรวจสอบการท างาน 
 
6.  จงกล่าวถึง สภาพปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหาของเมืองพทัยามาพอสังเขป 
   แนวตอบ 
   ปัญหาของเมืองพทัยาในปัจจุบนัได้แก่ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ปัญหา
อาชญากรรมและแรงงานต่างดา้ว ปัญหาการจราจร ปัญหาขยะ และปัญหาการขาด
แคลนสาธารณูปโภค 
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แนวทางการแกปั้ญหาจะตอ้งเนน้การมีส่วนร่วมจากทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนมี
มาตรการทางกฎหมายท่ีรัดกมุและไม่เลือกปฏิบติั 
 


