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บทที ่ 2 
ประเทศไทย 

 
 
 ในทศวรรษ 2540 น้ีถือไดวาทศวรรษสําคัญของการปฏิรูปการปกครองทองถิ่นของไทย 
เริ่มตนดวยการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมในป พ.ศ.2540 ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับน้ีเนนในเร่ือง
ของการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่นมากกวารัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผานมา โดยในจํานวน 336 
มาตรา รัฐธรรมนูญบัญญัติใหมีเร่ืองที่เกี่ยวของกับการปกครองทองถิ่นถึง 10 มาตรา คือ มาตรา 78 
ซึ่งอยูในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และมาตรา 282 – 290 ซึ่งอยูในหมวดการปกครองสวน
ทองถิ่น  

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาวไดกอใหเกิดผลกระทบอยางมากมายตอการปกครอง
ทองถิ่นของไทย ดังจะเห็นไดจากในระยะปตอมา ไดมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจาย
อํานาจไปสูทองถิ่นเพื่ออนุวัตตามรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง ซึ่งสวนหนึ่งเปนการแกไข
เพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ เชน 
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติเทศบาล 
(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542 และ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ.2542 อีกสวนหน่ึงเปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การกระจายอํานาจไปสูทองถิ่น เชน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอด
ถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอ
ขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
เปนตน  
 กฎหมายทั้ง 11 ฉบับดังกลาว ตางก็มีเน้ือหาสาระแตกตางกันออกไป แตก็มีสวนทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงและปฏิรูประบบราชการอยางขนานใหญ โดยการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปนี้จะ
ทําใหราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคมีขนาดเล็กลง ในขณะที่ราชการสวนทองถิ่นจะ
ขยายใหญขึ้น ซึ่งถือไดวาการปฏิรูปน้ีเปนการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญของการปกครองทองถิ่นของ
ไทยนับต้ังแตการออกพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล ในป พ.ศ.2476 
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2.1 โครงสรางและรูปแบบของการปกครองสวนทองถ่ิน 
  
2.1.1   โครงสรางการบริหารราชการแผนดิน 
 

เมื่อพิจารณาถึงการจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยน้ัน โดย
ภาพรวมจะเห็นไดวาตามระเบียบบริหารราชการแผนดิน (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.2534) สามารถแบงออกไดเปน 3 สวน คือ การบริหารราชการสวนกลาง การบริหาร
ราชการสวนภูมิภาค และการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
 
แผนภาพท่ี 2.1 โครงสรางการจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารราชการสวนกลาง

การบริหารราชการสวนภูมิภาค

การบริหารราชการสวนทองถิ่น 

รูปแบบทัว่ไป รูปแบบพิเศษ

องคการบรหิารสวนจังหวดั 

องคการบริหารสวนตําบลเทศบาล 

เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร

สํานกันายกรัฐมนตร ี

กระทรวง 

ทบวง 

จังหวัด 

อําเภอ 

ตําบล 

หมูบาน 
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2.1.1.1 การบริหารราชการสวนกลาง  
หมายถึง การบริหารราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม รวมทั้ง

หนวยงานที่มีฐานะเทียบเทา โดยมีนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีทั้งหลายเปนผูรับผิดชอบกํากับดูแล
ทางดานนโยบาย โดยมีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง และอธิบดีกรมตางๆ 
ทําหนาที่นํานโยบายของขาราชการการเมืองดังกลาวไปปฏิบัต ิซึง่การบริหารราชการในสวนกลางน้ี
เปนการบริหารงานตามหลักการรวมอํานาจ (Centralization) คือ รวมอํานาจไวที่ศูนยกลางซึ่งเปน
เมืองหลวงของประเทศ หรือท่ีทําการของรัฐบาลในสวนกลาง สําหรับหนวยงานในระดับกระทรวง
ของไทยตามโครงสรางใหมของการปฏิรูประบบราชการ มีดังน้ี1 

1. สํานักนายกรัฐมนตรี 
2. กระทรวงกลาโหม 
3. กระทรวงการคลัง 
4. กระทรวงการตางประเทศ 
5. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
6. กระทรวงศึกษาธิการ 
7. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
9. กระทรวงคมนาคม 
10. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
11. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
12. กระทรวงพลังงาน 
13. กระทรวงพาณิชย 
14. กระทรวงมหาดไทย 
15. กระทรวงยุติธรรม 
16. กระทรวงแรงงาน 
17. กระทรวงวัฒนธรรม 
18. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
19. กระทรวงสาธารณสุข 
20. กระทรวงอุตสาหกรรม 
21. สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
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2.1.1.2 การบริหารราชการสวนภูมิภาค  
หมายถึง การที่ราชการสวนกลาง โดยกระทรวง ทบวง กรมตางๆ จะแบงอํานาจในการ

บริหารบางสวนใหขาราชการในสวนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานอยูในพื้นที่ไดมีอํานาจในการใชดุลยพินิจ
ตัดสินใจ แกไขปญหา ตลอดจนริเร่ิมนโยบายตางๆ ภายใตกรอบและอํานาจที่ไดรับมอบไปจาก
สวนกลาง ซึ่งการบริหารงานราชการในสวนภูมิภาคน้ีเปนไปตามหลักการแบงอํานาจหรือมอบ
อํานาจ (Deconcentration) 

สําหรับการจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาคของไทยในปจจุบัน พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 ไดจัดแบงการบริหารออกเปนจังหวัดและอําเภอ โดย
จังหวัดเปนหนวยการปกครองสวนภูมิภาคที่ใหญที่สุด ประกอบดวยอําเภอหลายๆ อําเภอ มีฐานะ
เปนนิติบุคคล และมีผูวาราชการจังหวัดซึ่งเปนหัวหนาบังคับบัญชาขาราชการสวนภูมิภาคในเขต
จังหวัด เปนผูรับนโยบายและคําสั่งจากนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี หรือกระทรวง ทบวง กรม
ตางๆ มาปฏิบัติใหเหมาะสมกับทองที่และประชาชน สวนอําเภอเปนหนวยราชการท่ีรองจากจังหวัด 
แตไมมีฐานะเปนนิติบุคคลเชนเดียวกับจังหวัด มีนายอําเภอเปนหัวหนาบังคับบัญชา      ขาราชการ
ในอําเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอําเภอ  

นอกจากหนวยการปกครองในระดับจังหวัดและอําเภอแลว ในพระราชบัญญัติลักษณะการ
ปกครองทองที่ พ.ศ.2457 และฉบับแกไขเพิ่มเติม ยังกําหนดใหมีหนวยการปกครองในระดับตําบล
และหมูบาน ซึ่งเปนหนวยการปกครองยอยที่อยูภายใตการควบคุมดูแลของนายอําเภอ หนวยการ
ปกครองในระดับตําบลและหมูบานนี้จะมีกํานันและผูใหญบานทําหนาที่เปนหัวหนาของประชาชน
ในพื้นที ่โดยกํานันและผูใหญบานนี้จะไมใชขาราชการของรัฐ แตเปนเจาพนักงานที่ไดรับเงินเดือน
ประจําเปนคาตอบแทน  
  

2.1.1.3 การบริหารราชการสวนทองถิน่  
หมายถึง การบริหารราชการที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยการปกครองทองถิ่น

รูปแบบตางๆ โดยรัฐบาลในสวนกลางจะกระจายอํานาจบางสวนใหแกประชาชนหรือหนวยการ
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหประชาชนมีอํานาจในการบริหารและตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการ
สาธารณะตางๆ ไดดวยตนเองตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายมอบให ซึ่งการบริหารราชการในสวน
ทองถิ่นนี ้เปนไปตามหลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 

ในปจจุบันกฎหมายไดกําหนดใหหนวยการปกครองสวนทองถิ่นมีอยู 2 ประเภทใหญๆ  คือ 
 
(1) รูปแบบทั่วไป ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองคการบริหาร

สวนตําบล (อบต.) ซึ่งตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
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ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ไดบัญญัติใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนหนวยการปกครอง
ทองถิ่นขนาดใหญที่มีพื้นที่ครอบคลุม เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล โดยองคการบริหาร
สวนจังหวัดน้ีจะมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ประสานงาน ใหความรวมมือและ
สนับสนุนหนวยการปกครองทองถิ่นขนาดเล็ก ตลอดทั้งดําเนินการในกิจการที่หนวยการปกครอง
ทองถิ่นขนาดเล็กไมสามารถทําได เพราะกิจการดังกลาวเปนกิจการที่ครอบคลุมพื้นที่กวาง เปน  
กิจการที่ตองการความเปนเอกภาพ และเปนเร่ืองที่เกินขีดความสามารถของหนวยการปกครอง
ทองถิ่นขนาดเล็กจะกระทําได2 ในสวนของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งเปนหนวย
การปกครองทองถิ่นขนาดเล็ก ก็มีอํานาจหนาที่ในการใหบริการสาธารณะตางๆ ภายในพื้นที่
รับผิดชอบของตนเอง  

(2) รูปแบบพิเศษ ไดแก กรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพัทยา ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ไดบัญญัติ
ให กรุงเทพมหานครมีฐานะเปนหนวยการปกครองทองถิ่นขนาดใหญมีอํานาจหนาที่เทียบเทากับ
องคการบริหารสวนจังหวัด ในขณะที่เมืองพัทยามีฐานะเปนหนวยการปกครองทองถิ่นขนาดเล็กที่
มีพื้นที่อยูในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด อํานาจหนาที่ของเมืองพัทยาจึงเทียบเทากับเทศบาล
และองคการบริหารสวนตําบล3  
 
2.1.2 โครงสรางภายในของหนวยการปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 ตามที่รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันกําหนดใหสมาชิกสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกต้ัง
โดยตรงของประชาชน สวนคณะผูบริหารทองถิ่นจะมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนหรือ
มาจากความเห็นชอบของสภาทองถิ่นก็ได4 สงผลใหเกิดการแกไขกฎหมายปรับปรุงโครงสราง
ภายในของหนวยการปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบใหไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมุงจะใหการ
ปกครองสวนทองถิ่นเปนการปกครอง “โดย” ประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง โดยที่ราชการ
บริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนภูมิภาคไมสามารถแตงต้ังบุคคลเขามาดํารงตําแหนงใน
หนวยการ ปกครองทองถิ่นรูปแบบตางๆ ไดอีกตอไป ในสวนของรายละเอียดของการจัดองคกร
ภายในของหนวยการปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบมีดังนี ้ 
 

2.1.2.1 องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 
 การจัดโครงสรางภายในขององคการบริหารสวนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2542 (ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชอยู
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ในปจจุบัน) ไดจัดแบงการบริหารงานออกเปน 2 สวน คือ สภาจังหวัด เปนฝายนิติบัญญัติ และนายก
องคการบริหารสวนจังหวัด เปนหัวหนาฝายบริหาร 
 

(1) สภาองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 
ประกอบดวยสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากราษฎรตามกฎหมายวาดวยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด และมีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป สําหรับจํานวนสมาชิกสภา
จังหวัดใหถือเกณฑจํานวนราษฎรแตละจังหวัดตามหลักฐานทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทาย
กอนปที่มีการเลือกตั้ง ดังน้ี5 

- จังหวัดใดมีราษฎรไมเกิน 500,000 คน มีสมาชิกสภาจังหวัดได 24 คน 
- จังหวัดใดมีราษฎรเกินกวา 500,000 คน แตไมเกิน 1,000,000 คน มีสมาชิกสภาจังหวัด
ได 30 คน 

- จังหวัดใดมีราษฎรเกินกวา 1,000,000 คน แตไมเกิน 1,500,000 คน มีสมาชิกสภา
จังหวัดได 36 คน 

- จังหวัดใดมีราษฎรเกินกวา 1,500,000 คน แตไมเกิน 2,000,000 คน มีสมาชิกสภา
จังหวัดได 42 คน 

- จังหวัดใดมีราษฎรเกินกวา 2,000,000 คน มีสมาชิกสภาจังหวัดได 48 คน 
 ในการประชุมสภาทองถิ่นคร้ังแรกน้ัน จะมีการเลือกต้ังสมาชิกดวยกันเองขึ้นมาเปน
ประธานสภาและรองประธานสภา ทําหนาที่ดําเนินกิจการของสภาจังหวัด และดําเนินการประชุม
ใหเปนไปตามระเบียบของสภา และเรียกประชุมสภาสมัยสามัญและสมัยวิสามัญ การประชุมสามัญ
โดยทั่วไปแลวจะม ี2 สมัยตอป สวนระยะเวลาในการประชุมแตละสมัยน้ันเปนอํานาจของสภาที่จะ
กําหนดขึ้น สําหรับการเรียกประชุมสมัยวิสามัญน้ันโดยทั่วไปแลวจะมีขึ้นไดก็ตอเมื่อมีเหตุ
จําเปนตองเปดประชุมสภา และการรองขอของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือสมาชิกจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสาม6 
 นอกจากน้ีสภาจังหวัดยังมีอํานาจในการแตงต้ังสมาชิกสภาจังหวัดเปนคณะกรรมการ
สามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลซึ่งไมไดเปนสมาชิกสภาจังหวัดรวมเปนคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อ
กระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเร่ืองใดๆ อันอยูในวงงานของสภาจังหวัด 

(2) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด   
 ในสวนของหัวหนาฝายบริหารน้ี เดิมผูวาราชการจังหวัดเปนผูดํารงตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด แตเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 แยก  
ขาราชการสวนภูมิภาคออกจากฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อํานาจในการเลือก
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดก็ตกมาเปนของสภาจังหวัด โดยสภาจังหวัดเลือกสมาชิกสภา
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จังหวัดหน่ึงคนขึ้นมาเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และนายกองคการบริหารสวนจังหวัดก็
จะตั้งรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจากสมาชิกสภาจังหวัด ตามเกณฑ ดังตอไปน้ี7 

- ในกรณีมีสมาชิก 48 คน ใหมีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดได 4 คน 
- ในกรณีมีสมาชิก 36 – 42 คน ใหมีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดได 3 คน 
- ในกรณีมีสมาชิก 24 – 30 คน ใหมีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดได 2 คน 
นอกจากในสวนของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และรองนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดแลว ในฝายบริหารก็ยังประกอบไปดวยเจาหนาที่อ่ืน อันไดแก ขาราชการสวนจังหวัดที่รับ
เงินเดือนจากงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัด โดยขาราชการสวนจังหวัดน้ีมีนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และมีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกับ
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูบังคับบัญชารองลงมา 

ในสวนของการบริหารงานจะแบงออกเปนสวนตางๆ คือ สวนอํานวยการดูแลกิจการทั่วไป
ขององคการบริหารสวนจังหวัด สวนแผนและงบประมาณรับผิดชอบเรื่องแผนและงบประมาณของ
องคการบริหารสวนจังหวัด  สวนชางรับผิดชอบดานงานชางและการกอสรางโครงการ
สาธารณูปโภค สวนการคลังดูแลดานการเงิน การคลังและการเบิกจายเงิน และสวนกิจการสภา
รับผิดชอบงานของสภาจังหวัด8 
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องคการบริหารสวนจังหวัด

สภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด 

นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด 

ประธาน 
สภา อบจ. 

รองนายก 
อบจ. 

รองประธาน 
สภา อบจ. 

ปลัด
อบจ. 

รองปลัด อบจ. เลขานุการ อบจ. 

สวนชาง
สวนการ
คลัง 

สวน
กิจการ

สวน 
อํานวยการ 

สวนแผน
และ

งบประมาณ 

คณะกรรมการสามัญ 
ประจําสภา 

 
สมาชิกไมนอยกวาสาม
คนแตไมเกินเจด็คน 

คณะกรรมการวิสามัญ
 

สมาชิกหรือไมเปน
สมาชิกไมนอยกวา 
สามคนแตไมเกินเจ็ดคน 

แผนภาพท่ี 2.2 โครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัด 
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2.1.2.2 เทศบาล 
 เทศบาลถือไดวาเปนหนวยการปกครองสวนทองถิ่นของไทยที่เกาแกที่สุด คือ เร่ิมใชมา
ต้ังแต พ.ศ.2476 เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดต้ังขึ้นในเขตชุมชนที่มีความเจริญและใชใน
การบริหารเมืองเปนหลัก เทศบาลของไทยแบงออกเปน 3 ประเภทคือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 
และเทศบาลตําบล ตามเกณฑรายไดและประชากรในพื้นที่9 สําหรับการจัดโครงสรางองคกรของ
เทศบาลไดใชรูปแบบของระบบรัฐสภาเปนหลัก โดยแบงโครงสรางออกเปน 2 สวน คือ สภา
เทศบาลเปนฝายนิติบัญญัติ และคณะเทศมนตรีเปนฝายบริหาร 

(1) สภาเทศบาล 
 เปนฝายที่คอยควบคุมและตรวจสอบฝายบริหารตามหลักการถวงดุลอํานาจของระบบ   
รัฐสภา สภาเทศบาลนี้จะประกอบดวยสมาชิกที่มาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน ซึ่งอยูใน
วาระคราวละ 4 ป โดยจํานวนของสมาชิกสภาเทศบาลนี้จะขึ้นอยูกับประเภทของเทศบาล คือ 

- สภาเทศบาลตําบล มีสมาชิกทั้งหมด 12 คน 
- สภาเทศบาลเมือง มีสมาชิกทั้งหมด 18 คน 
- สภาเทศบาลนคร มีสมาชิกทั้งหมด 24 คน 
สภาเทศบาลจะมีประธานสภาหน่ึงคน และรองประธานสภาหน่ึงคน โดยจะเลือกมาจาก

สมาชิกตามมติสภาเทศบาล ประธานสภามีหนาที่ดําเนินกิจการของสภาเทศบาลใหเปนไปตาม
ระเบียบขอบังคับการประชุมเทศบาล และควบคุมบังคับบัญชารักษาความสงบ รวมทั้งเปนตัวแทน
ของสภาเทศบาลในกิจการภายนอก 

(2) คณะเทศมนตรี 
สําหรับคณะเทศมนตรีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติม

จนถึง พ.ศ.2542) ไดกําหนดใหคณะเทศมนตรีประกอบดวย นายกเทศมนตรี 1 คน มาจากสมาชิก
สภาเทศบาลตามความเห็นชอบของสภาเทศบาล และเทศมนตรีอ่ืนๆ ตามจํานวนที่กฎหมายระบ ุ
ดังน้ี10 

- เทศบาลตําบล มีเทศมนตรี จํานวน  2 คน  
- เทศบาลเมือง มีเทศมนตรี จํานวน 2 คน แตในกรณีที่เทศบาลเมืองแหงใดมีรายได
จัดเก็บต้ังแต 20 ลานขึ้นไปใหมีเทศมนตรีไดอีก 1 คน 

- เทศบาลนคร มีเทศมนตรี จํานวน 4 คน 
เทศมนตรีเหลาน้ีมาจากสมาชิกสภาตามความเห็นชอบของสภาเทศบาลเชนกัน และคณะ

เทศมนตรีน้ีจะอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป  
นอกจากคณะเทศมนตรีแลว ในฝายบริหารก็ยังมีพนักงานเทศบาลเปนเจาหนาที่ทองถิ่น

ของเทศบาลที่ปฏิบัติงานอันเปนภารกิจประจําสํานักงาน หรืออาจจะนอกสํานักงานก็ได ซึ่งมีความ
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เกี่ยวพันกับชีวิตความเปนอยูของประชาชนอยางใกลชิด โดยมีปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาใน
เบ้ืองตน  
 สําหรับพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543 ซึ่งเปนกฎหมายฉบับใหมไดมีการ
กําหนดโครงสรางเทศบาลใหมีองคประกอบใหมดังนี ้
 1. สําหรับเทศบาลเมืองและเทศบาลนครใหเปลี่ยนมาใชรูปแบบนายกเทศมนตรี คือ ให
เทศบาลน้ันมีนายกเทศมนตรีหน่ึงคน ซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนอยูในตําแหนง
คราวละ 4 ป  และจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได นอกจากน้ีนายกเทศมนตรียังมี
อํานาจในการแตงต้ังรองนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใชสมาชิกสภาเทศบาลเปนผูชวยเหลือในการบริหาร
ราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายให โดยจํานวนของรองนายกเทศมนตรีจะมีได
ดังน้ี 

- เทศบาลตําบล ใหมีรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 2 คน 
- เทศบาลเมือง ใหมีรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 3 คน 
- เทศบาลนคร ใหมีรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 4 คน 
อยางไรก็ดีการเปลี่ยนมาใชรูปแบบนายกเทศมนตรีน้ัน ประชาชนในเขตเทศบาลตองออก

เสียงแสดงมติใหการบริหารในเขตเทศบาลใชรูปแบบนายกเทศมนตรีดวย  
2. สําหรับเทศบาลตําบล ใหมีทางเลือกวา เทศบาลตําบลแหงใดจะมีการบริหารในรูปแบบ

คณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี ใหเปนไปตามเสียงแสดงมติของประชาชนในเขตเทศบาลน้ันๆ 
โดยในรูปแบบคณะเทศมนตรีก็ยังคงตามโครงสรางเดิมที่สมาชิกสภาเทศบาลเปนผูเลือกคณะ
เทศมนตรี ซึ่งประกอบดวย นายกเทศมนตรี 1 คน และเทศมนตรี ตามจํานวน ดังน้ี 

- เทศบาลตําบล ใหมีรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 2 คน 
- เทศบาลเมือง ใหมีรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 3 คน 
- เทศบาลนคร ใหมีรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 4 คน 
อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติเทศบาลฉบับน้ีไดระบุวา วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เปนตน

ไป เทศบาลทุกแหงจะตองเปลี่ยนมาใชโครงสรางตามรูปแบบนายกเทศมนตรี หรือถาจะคง
โครงสรางตามรูปแบบคณะเทศมนตรี ก็ใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนโดยการแสดง
ประชามติ ซึ่งในปจจุบันมีเทศบาลที่เปลี่ยนมาใชรูปแบบนายกเทศมนตรีแลว จํานวน 14 แหง จาก
ทั้งหมด 1,129 แหง11 
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เทศบาลนคร
ประชากร 50,000 คนขึ้นไป

เทศบาลเมือง 
ประชากร 10,000 คนขึ้นไป 

เทศบาลตําบล
มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะ 

สภาเทศบาล รูปแบบ
คณะเทศมนตรี 

รูปแบบ 
นายกเทศมนตร ี

นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตร ี

ท่ีปรึกษา 

เลขานุการ 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
งานธุรการ 

งานการ
เจาหนาที่ 

งานควบคุม
เทศพาณิชย 

งานพัฒนาและ
สงเสริมการ
ทองเท่ียว 

งานทะเบียน
ราษฎร 

งานปองกนั
และบรรเทา
สาธารณภัย 

งานรักษา
ความสงบ
เรียบรอย 

งานออกแบบ
และกอสราง 

แผนภาพท่ี 2.3 โครงสรางเทศบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                         นายกฯ เลือกจากสมาชิก          นายกฯ มาจากการเลือกต้ังโดยตรง 
 
 
                                                     เลือกจากสมาชิก                                  นายกฯ แตงตั้ง 
                                                                                                                          รองนายกฯ/                                                      
                                                                                                                           ที่ปรึกษา/เลขาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองนายกฯ (ตําบล) ไมเกิน 2  
รองนายกฯ (เมือง) ไมเกิน 3 
รองนายก (นคร) ไมเกิน 4 

รองนายกฯ (ตําบล) ไมเกิน 2 
รองนายกฯ (เมือง) ไมเกิน 3 
รองนายก (นคร) ไมเกิน 4 

สมาชิกเทศบาลตําบล 12  
สมาชิกเทศบาลเมือง 18 
สมาชิกเทศบาลนคร 24                    
 
ประธานสภา และรองประธานสภา 
เลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลตาม
มติขอสภาเทศบาล 
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 2.1.2.3 องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 
 องคการบริหารสวนตําบล เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการยกฐานะมาจากสภา
ตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแต
วันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 
 สําหรับโครงสรางองคการบริหารสวนตําบลที่ใชกันอยูในปจจุบันน้ี เกิดจากการแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ในป พ.ศ.2543 เพื่อใหสอดคลอง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับใหม ซึ่งโครงสรางองคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายใหม
น้ีมีลักษณะคลายกับเทศบาลที่มีทั้งฝายนิติบัญญัติ คือ สภาองคการบริหารสวนตําบล และ ฝาย
บริหาร คือ คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
 

(1) สภาองคการบริหารสวนตําบล 
 ประกอบดวยสมาชิกหมูบานละ 2 คน องคการบริหารสวนตําบลใดมี 1 หมูบาน ใหมี
สมาชิก 6 คน และองคการบริหารสวนตําบลใดมี 2 หมูบาน ใหมีสมาชิกหมูบานละ 3 คน มีวาระใน
การดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป (เดิมสภาองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยกํานัน ผูใหญบาน 
และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกต้ังหมูบานละ 2 คน แตอยางไรก็ดีใน 4 ปนับต้ังแตกฎหมายฉบับน้ี
บังคับใช กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สามารถสมัครเปนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลไดโดยไมตองลาออกจากตําแหนง แตเมื่อไดรับเลือกต้ังแลวใหพนจาก
ตําแหนงเดิมโดยอัตโนมัติ) 
 นอกจากน้ีสภาองคการบริหารสวนตําบลยังมีประธานสภาและรองประธานสภาหน่ึงคน 
ซึ่งเลือกมาจากสมาชิกสภาตามมติของสภา มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป ประธานสภาน้ีมี
หนาที่ในการดําเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีดังน้ี 

- ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบลเพื่อเปนแนวทางในการบริหารกิจการขององคการ
บริหารสวนตําบล 

- พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบังคับตําบล รางขอบังคับงบประมาณรายจาย
ประจําป และรางขอบังคับรายจายเพิ่มเติม 

- ควบคุมการปฏิบั ติงานของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายและ
แผนพัฒนาตําบล และกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 
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องคการบริหารสวนตําบล

สภา อบต. 
องคประกอบ 

 
สมาชิกสภา อบต. มาจากการเลือกต้ัง 
1. สมาชิกหมูบานละ 2 คน 
2. อบต.ใดม ี2 หมูบาน ใหมีสมาชิก 
หมูบานละ 3 คน 
3. อบต.ใดม ี1 หมูบาน ใหมีสมาชิก 
หมูบานละ 6 คน 

คณะกรรมการบริหาร อบต. 
สภา อบต.เลือกจากสมาชิก  

สภา อบต. เสนอใหนายอําเภอแตงต้ัง 
 
1. ประธานกรรมการบริหาร 1 คน 
2. กรรมการบริหาร 2 คน 

ปลัด อบต. เปนเลขานุการ 
กรรมการบริหาร อบต. 

สํานักงานปลัด อบต.  
และสวนตางๆ ของ อบต. 

ประธานสภา อบต. 

รองประธานสภา อบต. 

เลขานุการสภา อบต. 

แผนภาพท่ี 2.4 โครงสรางองคการบริหารสวนตําบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
 ประกอบดวยประธานกรรมการบริหาร 1 คน และกรรมการบริหาร 2 คน โดยสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเปนผูเลือกจากสมาชิกสภาแลวเสนอใหนายอําเภอแตงต้ัง โดยมีปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร (เดิมประกอบดวย กํานัน ผูใหญบานไมเกิน 
2 คน และสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งไมเกิน 4 คน) 
 คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาท่ีตอไปน้ี 

- บริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามมติขอบังคับและ
แผนพัฒนาตําบล และรับผิดชอบการบริหารกิจการองคการบริหารสวนตําบลตอสภา
องคการบริหารสวนตําบล 

- จัดทําแผนพัฒนาตําบลและงบประมาณรายจายประจําป เพื่อเสนอใหสภาองคการ
บริหารสวนตําบลพิจารณาความเห็นชอบ 
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- รายงานผลปฏิบัติงานและการใชจายใหสภาองคการบริหารสวนตําบลทราบอยางนอย
ปละสองครั้ง 

- ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามที่ทางราชการมอบหมาย 
 
2.1.2.4 กรุงเทพมหานคร 

 กรุงเทพมหานครเปนหนวยการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ  จัดต้ังขึ้นโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 กําหนดฐานะกรุงเทพมหานคร
เปนราชการสวนทองถิ่นนครหลวง ตอมาไดมีการออกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครฉบับใหม พ.ศ.2528 เพื่อปรับปรุงการบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหมีอิสระ
จากสวนกลางมากยิ่งขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังคงใชมาจนถึงปจจุบัน  

สําหรับโครงสรางภายในของกรุงเทพมหานครไดแบงการจัดองคกรออกเปน 2 สวน
ดวยกัน คือ สภากรุงเทพมหานคร และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

 
(1) สภากรุงเทพมหานคร  
เปนฝายนิติบัญญัติ ประกอบดวยสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนและ

อยูในตําแหนงคราวละ 4 ป สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) สามารถเลอืกประธานสภาได 1 คน 
และรองประธานสภาอีกไมเกิน 2 คน ซึ่งสภาจะเลือกมาจากสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ใหดํารง
ตําแหนงคราวละ 2 ป 

อํานาจหนาที่ของสภากรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 
- ใหความเห็นชอบในการออกขอบัญญัติของกรุงเทพมหานคร 
- ใหความเห็นชอบในเร่ืองที่เปนกิจการของกรุงเทพมหานคร เชน การใหเอกชนเขาทํา
กิจการใดๆ หรือการไปทํากิจการใดๆ ของกรุงเทพมหานครนอกพ้ืนท่ี 

- ใหความเห็นชอบขอกําหนดตางๆ 
- ตั้งคณะกรรมการสามัญชุดตางๆ 
- ตราขอบังคับของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและขอบังคับเกี่ยวกับการประชุม 
- มีมติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครพน
ตําแหนง 

(2) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนหัวหนาฝายบริหาร ที่มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ

ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในตําแหนงคราวละ 4 ป มีรองผูวาราชการ
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กรุงเทพมหานครไมเกิน 4 คน และยังมีปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานคร
เปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานคร  

อํานาจหนาท่ีของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 
- กําหนดนโยบายและบริหารราชการของกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามกฎหมาย 
- สั่ง อนุญาต อนุมัติเก่ียวกับราชการของกรุงเทพมหานคร 
- แตงต้ังและถอดถอนรองผูวากรุงเทพมหานคร เลขานุการผูวากรุงเทพมหานคร 
ผูชวยเลขานุการผูวากรุงเทพมหานคร และแตงต้ังและถอดถอนผูทรงคุณวุฒิเปน
ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาของผูวา หรือเปนคณะที่ปรึกษาของผูวา
กรุงเทพมหานคร หรือเปนคณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติราชการใดๆ 

- บริหารราชการตามที่ คณะ รัฐมนต รี  นายกรัฐมนตรี  หรือ รัฐมนตรีว าการ
กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 

- วางระเบียบเพ่ือใหงานของกรุงเทพมหานครเปนไปโดยเรียบรอย 
- รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
- อํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติในพระราชบัญญัติ และกฎหมายอื่น 
นอกจากการบริหารในระดับบนแลว กรุงเทพมหานครก็ยังแบงการปกครองออกเปนเขต

ยอยอีก 50 เขต ซึ่งทั้ง 50 เขตน้ีจะมีฐานะคลายกับการปกครองระดับอําเภอ และในแตละเขตจะ
จัดแบงองคกรภายในออกเปน 2 สวน ประกอบดวย สํานักงานเขต และสภาเขต 

(2.1) สภาเขต เปนองคกรที่ประชุมของเขต ประกอบดวยสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) ซึ่งมาจาก
การเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน อยูในตําแหนงคราวละ 4 ป โดยในแตละเขตจะมีจํานวนสมาชิก
สภาเขตอยางนอยเขตละ 7 คน ถาเขตใดมีราษฎรเกิน 100,000 คน ก็มีสมาชิกสภาเขตในเขตนั้น
เพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงคนตอจํานวนราษฎรทุกๆ 100,000 คน เศษของหน่ึงแสนถาถึงหาหมื่นหรือกวาน้ันก็
ใหนับเปนหนึ่งแสน  

(2.2) สํานักงานเขต เปนหนวยงานที่รับนโยบายมาปฏิบัติใหเกิดผลโดยตรงตอประชาชน
ของกรุงเทพมหานครในดานงานบริการ โดยแบงสวนการปกครองออกเปน งานพัฒนาชุมชน งาน
สงเสริมอาชีพ งานทะเบียน งานโยธา งานรักษาความสะอาด งานอนามัย งานการศึกษาภาคบังคับ 
เปนตน12 สํานักงานเขตน้ีจะมีผูอํานวยการเขต เปนหัวหนาปกครอง และมีผูชวยผูอํานวยการเขต 
เปนผูชวย ซึ่งจะมีลักษณะคลายกับตําแหนงปลัดอําเภอในการปกครองระดับอําเภอ ซึ่งผูอํานวยการ
เขตน้ีจะอยูภายใตการบังคับบัญชาของปลัดกรุงเทพมหานคร ภายใตการกํากับควบคุมของผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร 
 
 



                                                                                                                                     ประเทศไทย
   

26

แผนภาพท่ี 2.5 โครงสรางของกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

2.1.2.5 เมืองพัทยา 
 เมืองพัทยาเปนหนวยการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ.2521 ซึ่งเมืองพัทยาน้ีเปนหนวยการปกครองสวนทองถิ่นเพียงแหง
เดียวที่เคยนําเอาการจัดการปกครองแบบผูจัดการเมือง (City Manager) อยางหลายๆ เมืองใน
สหรัฐอเมริกามาใช ซึ่งรูปแบบน้ีผูบริหารมาจากการวาจาง เพื่อที่จะไดผูบริหารมืออาชีพและปลอด
จากการเมือง  

สําหรับการจัดโครงสรางภายในของเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี แบงออกเปน 2 
สวน คือ สภาเมืองพัทยาและปลัดเมืองพัทยา  

กรุงเทพมหานคร

สภากรุงเทพฯ 
สมาชิกสภากรุงเทพฯ

ผูวาราชการกรุงเทพฯ 
มาจากการเลือกต้ังโดยตรง 

 
รองผูวาราชการกรุงเทพฯ 

ไมเกิน 4 คน 

สํานักปลัด
กรุงเทพฯ 

สํานักงาน 
คณะกรรมการ 
ขาราชการ
กรุงเทพฯ

สํานักงาน 
เลขานุการ 
ผูวาราชการ
กรุงเทพฯ

สํานักงาน 
เลขานุการ 
สภากรุงเทพฯ 

สํานักหรือสวนราชการท่ี
เรียกช่ืออยางอ่ืนซ่ึงมีฐานะ

เปนสํานัก 

สํานกังานเขต 
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สภาเมืองพัทยา เปนฝายนิติบัญญัติมีสมาชิก 2 ประเภท ไดแก กลุมแรกเปนสมาชิกที่มาจาก
การเลือกต้ังของประชาชน จํานวน 9 คน สวนกลุมที่สองเปนผูทรงคุณวุฒิที่มาจากการแตงต้ังโดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จํานวน 8 คน สมาชิกทั้งสองกลุมจะอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป 
โดยสภาเมืองพัทยาทําหนาที่วางนโยบายและอนุมัติแผนการบริหารเมือง พิจารณาและอนุมัติราง
ขอบัญญัติเมืองตางๆ แตงตั้งบุคคลเปนกรรมการสามัญและวิสามัญเพื่อชวยงาน รวมทั้งควบคุมการ
ทํางานของปลัดเมืองพัทยา 

ในสวนของปลัดเมืองพัทยาเปนฝายบริหาร เขามาบริหารงานดวยการวาจางของสภาเมือง
พัทยา อายุในการจางคราวละ 4 ป และตองเคยเปนขาราชการไมต่ํากวาระดับ 6 มากอน หรือเปนนัก
บริหารเทียบเทาระดับ 6 ในรัฐวิสาหกิจหรือในบริษัทที่มีทุนชําระไมนอยกวา 10 ลานบาท เปนตน13 

อยางไรก็ดี ในป พ.ศ.2542 ไดมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง       
พัทยาฉบับใหม ซึ่งเปนการปรับเปลี่ยนกฎหมายเมืองพัทยาไปตามกรอบกติกาของรัฐธรรมนูญ  
พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 ไดกําหนดรูปแบบ
โครงสรางแตกตางไปจากเดิมหลายประการ โดยโครงสรางภายในของเมืองพัทยารูปแบบใหมจะ
ประกอบดวย  

 
(1) สภาเมืองพัทยา 
ประกอบดวยสมาชิกที่มาจากการเลือกต้ังโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเมืองพัทยา 

จํานวน 24 คน อยูในวาระคราวละ 4 ป และใหสภาเมืองพัทยาเลือกสมาชิกเปนประธานสภา 1 คน 
และรองประธานสภา 2 คน มีหนาที่ดําเนินการประชุมและดําเนินกิจการอื่นใหเปนไปตามขอบังคับ
เมืองพัทยา14 นอกจากน้ียังใหมีปลัดเมืองพัทยาใหทําหนาที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา มีหนาที่
รับผิดชอบงานธุรการ และการจัดประชุมและงานอื่นใดตามที่สภาเมืองพัทยามอบหมาย 

(2) นายกเมืองพัทยา 
 สําหรับผูบริหารเมืองพัทยาไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งใชรูปแบบผูจัดการเมืองกลายมา
เปนรูปแบบใหมที่คลายคลึงกับผูวาราชการกรุงเทพมหานคร กลาวคือ นายกเมืองพัทยาจะมาจาก
การเลือกต้ังโดยตรงของราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเมืองพัทยา ดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป และ
สามารถแตงตั้งรองนายกเมืองพัทยา จํานวนไมเกิน 4 คน  
 นายกเมืองพัทยามีอํานาจหนาที่ดังนี้15 

- กําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเมืองพัทยาใหเปนไปตาม
กฎหมายขอบัญญัติและนโยบาย 

- สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเมืองพัทยา 
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เมืองพัทยา

สภาเมืองพัทยา 
สมาชิกเมืองพัทยา 

24 คน 

นายกเมืองพัทยา 
รองนายกเมืองพัทยา 
ไมเกิน 4 คน 

ประธานสภา 
1 คน 
วาระ 4 ป 

บริหารกิจการ 
เมืองพัทยา 

ปลัดเมืองพัทยา 
เลขานุการ 
เมืองพัทยา 

สํานักปลัดเมืองพัทยา 
สํานักราชการอ่ืน 

 
ปลัดเมืองพัทยา 

และพนักงานเมืองพัทยา 

รองประธานสภา 
2 คน 

- แตงต้ังและถอดถอนรองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผูชวยเลขานุการ
นายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษา 

- วางระเบียบเพ่ือใหงานของเมืองพัทยาเปนไปดวยความเรียบรอย 
- ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผูวาราชการจังหวัด
มอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของนายกเมืองพัทยาหรือ
นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี 

ในสวนของฝายบริหารนี้ก็ยังมีการจัดแบงสวนราชการของเมืองพัทยาออกเปน16  
(2.1) สํานักปลัดเมืองพัทยา ซึ่งมีปลัดเมืองพัทยาเปนหัวหนา ทําหนาที่เปนผูบังคับบัญชา

พนักงานเมืองพัทยาและลูกจางเมืองพัทยาจากนายกเมืองพัทยา และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการ
ประจําของเมืองพัทยาใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดหรือ
ตามที่นายกเมืองพัทยามอบหมาย 

(2.2) สวนราชการอ่ืน ตามที่นายกเมืองพัทยาประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงมหาดไทย 
 
แผนภาพท่ี 2.6 โครงสรางเมืองพัทยา 
 
 
 
     
                                                             นายกฯ มาจากการเลือกต้ังโดยตรง 
                                                                                           นายกฯ เปนผูแตงตั้ง 
                                                                                    รองนายกฯ และที่ปรึกษา                                                                                    

                                          
                 วาระดํารง    ตําแหนง 4 ป 
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ตารางท่ี 2.1   ประเภทและจํานวนของหนวยการบริหารงานสวนภูมิภาคและหนวยการปกครอง 
สวนทองถิ่น 

 
ประเภท จํานวน 

หนวยการบริหารงานสวนภูมิภาค 
� จังหวัด 
� อําเภอ 
� ก่ิงอําเภอ 
� ตําบล 
� หมูบาน 

 
75 
795 
81 

7,255 
71,864 

หนวยการปกครองสวนทองถิ่น 
รูปแบบทั่วไป 
� องคการบริหารสวนจังหวัด 
� เทศบาล 

- เทศบาลนคร 
       - เทศบาลเมือง 
       - เทศบาลตําบล  
� องคการบริหารสวนตําบล 

- อบต. ช้ัน 1 
- อบต. ช้ัน 2 
- อบต. ช้ัน 3 
- อบต. ช้ัน 4 
- อบต. ช้ัน 5 

รูปแบบพิเศษ 
� กรุงเทพมหานคร 
� เมืองพัทยา 
รวม 

 
 

75 
1,129 

20 
84 
1,025 
6,744 

74 
78 
205 
843 

5,544 
 
1 
1 

7,950 
ท่ีมา:     ขอมูลทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ (สํานักบริหารราชการสวนทองถ่ิน กรมการ         
    ปกครอง กระทรวงมหาดไทย). 
หมายเหตุ:  จากจํานวนหนวยการปกครองสวนทองถ่ินทั้งหมด 7,950 แหง ยังคงเหลือสภาตําบลที่ยังไมไดยก

ฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลอีกจํานวน 214 แหง. 
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2.2   องคประกอบของระบบการปกครองทองถิ่น 
  
2.2.1 เกณฑในการจัดตั้งและการยกฐานะ 
 
 ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบัน ไดบัญญัติถึง
องคประกอบท่ีจะพิจารณาในการจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินไว ดังน้ี  

(1) ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ในมาตรา 283 ไดกําหนดใหทองถิ่นใดมีลักษณะที่จะ  
ปกครองตนเองได ยอมมีสิทธิไดรับจัดต้ังเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 

(2) ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 ไดกําหนดใหจังหวัดหน่ึงมี
องคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย สภาองคการบริหารสวนจังหวัด และนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด และมีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในกฎหมาย 

(3) ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ พ.ศ.2543 ไดกําหนดใหจัดต้ังทองถิ่นใดขึ้น
เปนเทศบาลได 3 ประเภท คือ 

- เทศบาลตําบล ไดแก ทองถิ่นซึ่งมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเปนเทศบาลตําบล 
- เทศบาลเมือง ไดแก ทองถิ่นอันเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือทองถิ่นชุมนุมชนที่มี
ราษฎรตั้งแต 10,000 คนขึ้นไป ทั้งมีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติกิจการตางๆ ตาม
กฎหมาย สําหรับการยกฐานะทองถิ่นใดขึ้นเปนเทศบาลเมืองใหประกาศเปนพระราช
กฤษฎีกา 

- เทศบาลนคร ไดแก ทองถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรต้ังแต 50,000 คนขึ้นไป ทั้งมีรายได
พอควรแกการที่จะปฏิบัติกิจการตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนด สําหรับการยกฐานะ
ทองถิ่นใดขึ้นเปนเทศบาลนครใหประกาศเปนพระราชกฤษฎีกา 

นอกจากหลักเกณฑขางตนแลว ในป พ.ศ.2542 ไดมีการออกพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง
ฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาล ทําใหสุขาภิบาลที่เคยมีอยูเดิมจํานวน 980 แหง17 (กอนวันที่ 25 
พฤษภาคม 2542) ยกฐานะขึ้นเปนเทศบาลตําบลโดยปริยาย 

(4) ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 (และที่แกไข
เพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2542) ไดกําหนดใหสภาตําบลที่มีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนใน
ปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกันสามปเฉลี่ยไมตํ่ากวาปละ 150,000 บาท ใหต้ังเปนองคการบริหาร
สวนตําบลได โดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทยและใหประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา 
ซึ่งในปจจุบันไดมีการประกาศจัดต้ังองคการบริหารสวนตําบลรวมแลวทั้งสิ้น 6,744 แหง และยัง
เหลือสภาตําบลอีก 214 แหง  
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จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติเทศบาลเปน
กฎหมายฉบับเดียวที่กําหนดใหมีการพิจารณาองคประกอบในเร่ืองของชุมชน รายได และการ
กําหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบเทศบาล18 สวนองคการ
บริหารสวนจังหวัดและองคการบริหารสวนตําบลน้ัน กฎหมายใหจัดต้ังตามเขตพื้นที่การปกครอง
ในสวนภูมิภาค คือ จังหวัดและตําบล โดยไมไดคํานึงถึงความเหมาะสมในเรื่องขนาดและปจจัยอื่น 

ลักษณะเชนน้ีสงผลใหองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
ขนาดเล็กและมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะที่ต่ํากวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบ
อ่ืน มีการจัดต้ังขึ้นเปนจํานวนมากถึง 6,744 แหง  ในจํานวนมีเพียง 772 แหง เทาน้ันที่สามารถ
จัดเก็บรายไดสูงกวารายจาย19 ปญหาของการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขนาดที่ไมเหมาะสม 
ทําใหมีตนทุนในการจัดบริการสาธารณะตอประชากรในอัตราที่สูง ซึ่งก็เปนภาระของรัฐบาลใน
การจัดสรรงบประมาณลงไปใหทองถิ่นเหลาน้ีใหมีรายไดเพียงพอที่จะบริหารงานและจัดบริการ
สาธารณะแกประชาชนได  

สําหรับวิถีทางการแกปญหาในเร่ืองขนาดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รัฐบาลกําลัง
พิจารณาอยูในขณะนี้ก็คือ การพยายามยุบรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขาดวยกัน โดยใชอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ที่ไดกําหนดใหสภาตําบล
หรือองคการบริหารสวนตําบลอาจรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหรือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกันได และองคการบริหารสวนตําบลใดที่มีประชากร
ตํ่ากวา 2,000 คน ทั้งไมสามารถดําเนินการบริหารงานในพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพได ให
กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบองคการบริหารสวนตําบลดังกลาว โดยใหรวมกับองคการบริหาร
สวนตําบลอ่ืนที่มีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกัน หรือใหตราพระราชกฤษฎีกายุบรวมพื้นที่
เขากับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีเขตติดตอกัน แตอยางไรก็ดีกระบวนการยุบรวมที่กลาวมา
ขางตนตองเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนในเขตตําบลน้ันๆ ดวย  
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แผนภาพท่ี 2.7  การยบุรวมสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
1) การเปลี่ยนสถานภาพของสภาตําบล 

               มีรายไดเฉล่ียไมรวมเงินอุดหนุน 3 ปยอนหลัง 
               150,000 บาท/ป (ปจจุบันมีจํานวนสภาตําบล 
                 ทีเ่ขาหลักเกณฑ 187 แหง) 
                  เปลี่ยนฐานะเปน               
                 ในตําบลหน่ึงใหมีสภาตําบลสภาหน่ึง 

               สภาตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคล แตไมเปน 
           องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 
       
      - ตองเปนไปตามเจตนารมณของประชาชน  - ตองเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนใน 
         ในเขตตําบล       ในเขตตําบล 
      - จัดทําเปนพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขต - จัดทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
        องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น (ดําเนินการไปแลว   (ดําเนินการไปแลว 5 แหง อยูระหวางดําเนินการ     
        1 แหง อยูระหวางดําเนินการ 23 แหง)   1 แหง)  

2) การเปลีย่นสถานภาพองคการบริหารสวนตําบล 
 
 
 
 
 
 
     - เปนไปตามเจตนารมณของประชาชนและจัดทําเปน  - เปนไปตามเจตนารมณของประชาชนและ   
         พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขต                    จัดทําเปนประกาศกระทรวงมหาดไทยยุบ 
       - กรณีมีประชากรไมถึง 2,000 คน และมีปญหาการบริหาร   รวม 
        งาน ไมมีประสิทธิภาพใหจัดทําพระราชกฤษฎีกายุบรวม - กรณีมีประชากรไมถึง 2,000 คน และมี 
         ตามเจตนารมณของประชาชน      เหตุใหทําใหไมสามารถบริหารงานไดอยาง 
         (ดําเนินการไปแลว 2 แหง อยูระหวางดําเนินการ 1 แหง)   มีประสิทธิภาพ ใหกระทรวงมหาดไทย 

  ประกาศยุบรวมกับองคการบริหารสวน       
  ตําบลตามเจตนารมณของประชาชน 
  (ดําเนินการไปแลว 1 แหง อยูระหวาง   
  ดําเนินการ 10 แหง) 

องคการบริหารสวนตําบล

สภาตําบล 

องคการบริหารสวนตําบล องคกรปกครองสวนทองถิน่อื่น 

องคการบริหารสวนตําบล

องคการบริหารสวนตําบล องคกรปกครองสวนทองถิน่
่
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2.2.2 ภารกิจและอํานาจหนาที่ 
 
 เน่ืองดวยการปกครองสวนทองถิ่นของไทยในปจจุบันอยูในระยะการเปลี่ยนแปลงคร้ัง
สําคัญ มีรูปแบบและมีขนาดที่แตกตางกันอยูมาก อีกทั้งไมมีกฎหมายการปกครองทองถิ่นฉบับเดียว
ที่มีเน้ือหาครอบคลุมหนวยการปกครองสวนทองถิ่นไดในทุกประเภท และกฎหมายที่กําหนด
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไวก็มีลักษณะที่หลากหลาย ในท่ีน้ีจึงไดทําการแบง
การศึกษาภารกิจและอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นออกเปน 2 ลักษณะใหญๆ 
ดวยกัน คือ การศึกษาภารกิจและอํานาจหนาที่ตามกฎหมายเฉพาะ และการศึกษาภารกิจและอํานาจ
หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 
 
  2.2.2.1 ภารกิจและอํานาจหนาที่ตามกฎหมายเฉพาะ 
 กฎหมายเฉพาะที่วาดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยังมีผลบังคับใชในปจจุบันไดแก  

- พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 ซึ่งมีการแกไขเพิ่มเติมจนถึงป 
พ.ศ.2542 

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งมีการแกไขเพิ่มเติมจนถึงป พ.ศ.2543 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ซึ่งมีการแกไข
เพิ่มเติมอีกหลายครั้ง 

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2542 

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 
สําหรับลักษณะของกฎหมายเฉพาะฉบับตางๆ ที่กลาวมาขางตน โดยเฉพาะในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบทั่วไป เปนที่นาสังเกตวาจะมีแนวคิดของการจัดแบงอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นออกเปน 2 ลักษณะดวยกัน คือ หนาที่ที่ตองกระทําประการหน่ึง และ
หนาที่ที่อาจกระทําอีกประการหน่ึง (ดังตัวอยางในตารางที่ 2.2) ทั้งน้ีเน่ืองจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแตละแหงมีสภาพแวดลอมและความพรอมแตกตางกัน จึงควรกําหนดหนาที่ที่ตองกระทํา
บางประการไวเปนการประกันมาตรฐานในการใหบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ประชาชนใน
ทองถิ่นควรจะไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นของตนเองกอน สวนหนาที่ที่อาจกระทําก็เปน
การกําหนดกรอบของอํานาจหนาที่ไวอยางกวางๆ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดที่มี
ศักยภาพสามารถเลือกขอบขายของการดําเนินภารกิจหนาที่ที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวก็ได ซึ่ง
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แนวคิดดังกลาวน้ีถือไดวาเปนแนวคิดที่ใชในการบริหารราชการสวนทองถิ่นของไทยมาชานาน
ต้ังแตเร่ิมมีการจัดการปกครองสวนทองถ่ินในสมัยแรก (พ.ศ.2476)  

ยกเวนองคการบริหารสวนจังหวัด ที่มีการกําหนดภารกิจหนาที่ในลักษณะที่แตกตางจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน ทั้งน้ีเปนผลมาจากการที่รัฐบาลประกาศยกฐานะสภาตําบลขึ้นเปน
องคการบริหารสวนตําบล ซึ่งทําใหอํานาจในการดําเนินกิจการดานการบริหารและการพัฒนาพื้นที่
ในจังหวัดท่ีอยูนอกเขตเทศบาล สุขาภิบาล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนขององคการบริหาร
สวนจังหวัดแตเดิมซอนทับกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลที่จัดต้ังขึ้นใหม ดังน้ันใน
ป พ.ศ.2542 จึงไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบภารกิจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดไปจากเดิม 
โดยจะมีหนาที่เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับจังหวัด ซึ่งเนนการประสานงานและการ
พัฒนาระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนในระดับที่ตํ่ากวาภายในจังหวัด (ดูตารางที่ 2.2 
ประกอบ) เพื่อไมใหบทบาทอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในจังหวัดเกิดความ
ซ้ําซอนกัน 

สําหรับเมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร การกําหนดภารกิจหนาที่ก็จะมีลักษณะเฉพาะตาม
ขนาดและศักยภาพขององคกรของตนเองอยูแลว จึงไมจําเปนตองมีการแบงขอบเขตของภารกิจ
หนาท่ีออกเปนหนาท่ีท่ีตองกระทํา และหนาที่ที่อาจกระทํา 
 
ตารางท่ี 2.2  ภารกิจและอํานาจหนาที่ตามกฎหมายเฉพาะ 
 

ภารกิจและอํานาจหนาที ่ อบจ. เทศบาล อบต. กทม. พัทยา 
  ตําบล เมือง นคร    

1. รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
2. ใหมีและบํารุงทางน้ําและบก 
3. ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 
4. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและ
ที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 

5. ปองกันและระงับโรคติดตอ 
6. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7. ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 
8. ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
9. ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ 
10. ใหมีโรงฆาสัตว  
11. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 
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12. ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 
13. ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคน
เจ็บไข 

14. ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก 
15. จัดทํากิจการซ่ึงจําเปนเพ่ือการสาธารณสุข 
16. ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธี
อ่ืน 

17. ใหมีการสาธารณูปการ 
18. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผู
พิการ 

19. บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 
และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 

20. คุ ม ค ร อ ง  ดู แ ล  แ ล ะ บํ า รุ ง รั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

21. การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดนิ 

22. ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 
23. จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
24. การจดัการศกึษา 
25. สงเสริมการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
26. ใหมีและบํารุงสถานท่ีสําหรับการกีฬาและพล
ศึกษา 

27. ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว และ
สถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

28. ปรับปรุงแหลงเส่ือมโทรม และรักษาความ
สะอาดเรียบรอยของทองถิ่น 

29. การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในราน
จําหนายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการ
อ่ืน 

30. การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง 
31. การสงเสริมการทองเที่ยว 
32. บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
33. ให มี น้ํ า เ พ่ื อ ก า ร อุป โภค  บ ริ โภค  และ
การเกษตร 

34. ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรและกิจการ 
สหกรณ 
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35. สงเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัว 
36. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของ
ราษฎร 

37. การจัดการจราจร 
38. การวิศวกรรมการจราจร 
39. การขนสง 
40. การทะเบียนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
41. ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถาน
สินเช่ือทองถ่ิน 

42. กิจการเก่ียวกับการพาณิชย 
43. หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบล 
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44. จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

45. สนบัสนนุสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ิน
ในการพัฒนาทองถ่ิน 

46. ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติ
หนาท่ีของสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ิน
อ่ืน 

47. แบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแก
สภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอ่ืน 

48. จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของ
ราชการสวนทองถ่ินอ่ืนที่อยูในเขตองคการ
บริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นสมควรให
ราชการสวนทองถ่ินอ่ืนดําเนินการหรือให
องคการบริหารสวนจังหวัดทํา ทั้งนี้ตามที่
กําหนดในกระทรวง 

/ 
 
 
/ 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 
 
 
 
 
 

      

ท่ีมา:   รวบรวมจาก พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540, พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2542, 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2542, พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528. 

หมายเหตุ:      /  หมายถึง   หนาที่ที่กฎหมายระบุวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองทํา 
        //  หมายถึง   หนาที่ที่กฎหมายระบุวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจทํา 
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2.2.2.2  ภารกิจและอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.2542 

 การกําหนดภารกิจและอํานาจหนาที่ของทองถิ่นตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
มาตราที่ 16 และ 17 ไดแสดงใหเห็นถึงเจตนาที่จะจัดแบงขนาดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ออกเปน 2 ขนาดอยางชัดเจน ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็ก คือ เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล และเมืองพัทยา ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินกิจการสาธารณะทั้งหมด 31 เรื่อง 
(ตามมาตรา 16) กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ คือ องคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งมี
พื้นที่ซอนทับกับเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และเมืองพัทยา  

อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด จึงเปนเร่ืองการจัดทําแผน การประสานงาน
ใหความรวมมือ และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็ก นอกจากน้ียังทําหนาที่
จัดบริการสาธารณะในกิจการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็กไมอาจกระทําได ทั้งนี้
เน่ืองจาก   กิจการดังกลาวเปนกิจการที่ครอบคลุมพื้นที่หลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนเรื่อง
ที่ตองการความรวมมือจากหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนเร่ืองที่ตองการความเปนเอกภาพ 
และเปนเรื่องที่เกินขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็ก โดยกฎหมายฉบับน้ี
ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินกิจการสาธารณะ
ทั้งหมด 29 เร่ืองดวยกัน (ตามมาตรา 17)  

นอกจากองคกรปกครองสวนทองถิน่ตางๆ ที่กลาวมาขางตนแลว ยังมีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรูปแบบพิเศษอีก คือ กรุงเทพมหานคร กฎหมายกําหนดใหมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับ  
องคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็กและองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญรวมกัน  
 สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต หากองคกรนั้น
มีพื้นที่ไมเต็มจังหวัด (ดังเชน เมืองพัทยา) องคกรน้ันจะมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นขนาดเล็ก แตถาองคกรดังกลาวมีพื้นที่เต็มพื้นที่จังหวัดและไมมีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นขนาดเล็กซอนอยูเชนเดียวกับกรุงเทพมหานคร กฎหมายกําหนดใหองคกรน้ันมีอํานาจ
หนาที่เชนเดียวกับกรุงเทพมหานคร 
 ภารกิจและอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบตางๆ ที่กลาวมาแลว
ขางตนสามารถแสดงไดดวยตารางดังตอไปนี ้
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ตารางท่ี 2.3   ภารกิจและอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 

 
กรุงเทพมหานคร (ตามมาตรา 16 และ 17) 

เทศบาล องคการบริหารสวนตาํบล เมืองพัทยา 
(ตามมาตรา 16) 

มีฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็ก 

องคการบริหารสวนจังหวัด 
(ตามมาตรา 17) 

มีฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ 
1. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 

2. การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทาง
ระบายน้ํา 

3. การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม 
และที่จอดรถ 

4. การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ 
5. การสาธารณูปการ 
6. การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ 
7. การพาณิชย และการสงเสริมการลงทนุ 
8. การสงเสริมการทองเที่ยว 
9. การจดัการศกึษา 
10. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 

11. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 

12. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการ
เก่ียวกับท่ีอยูอาศัย 

13. การจัดใหมีและบํารุงสถานที่พักผอนหยอนใจ 
14. การสงเสริมกีฬา 
15. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน 

16. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนา
ทองถิ่น 

17. การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง 

18. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย 
 

1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง และ
ประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบ
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

2. การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนใน
การพัฒนาทองถ่ิน 

3. การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

4. การแบงสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตองแบงใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

5. การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปาไม ที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

6. การจดัการศกึษา 
7. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน 

8. การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการ
พัฒนาทองถ่ิน 

9. การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
10. การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
11. การกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวม 
12. การจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตางๆ  
13. การจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและ
ทางน้ํา 

14. การสงเสริมการทองเที่ยว 
15. การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํา
กิจการไมวาจะดําเนินการเองหรือรวมกับบุคคล
อ่ืนหรือจากสหการ 

16. การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่
เชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 
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กรุงเทพมหานคร (ตามมาตรา 16 และ 17) 

เทศบาล องคการบริหารสวนตาํบล เมืองพัทยา 
(ตามมาตรา 16) 

มีฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็ก 

องคการบริหารสวนจังหวัด 
(ตามมาตรา 17) 

มีฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ 
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการ
รักษาพยาบาล 

20. การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
21. การควบคุมการเล้ียงสัตว 
22. การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
23. การรักษาความปลอดภัย  ความเปนระเบียบ
เรียบรอย  และการอนามัย  โรงมหรสพ  และ
สาธารณสถานอ่ืนๆ  

24. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชน
จ ากป า ไม  ที่ ดิ นท รัพ ย ากรธรรมชาติ แ ล ะ
ส่ิงแวดลอม 

25. การผังเมือง 
26. การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
27. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
28. การควบคุมอาคาร 
29. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและ
สนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

31. กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนใน
ทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 

17. การจัดต้ังและดูแลตลาดกลาง 
18. การส ง เส ริมการ กีฬา  จา รีตประ เพณี  และ
วัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 

19. การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล 
การปองกันและควบคุมโรคติดตอ 

20. การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ 
21. การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
22. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
23. การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยใน
จังหวัด 

24. จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนที่อยูในเขตและ
กิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอ่ืนรวมกันดําเนินการหรือใหองคการ
บ ริ ห า ร ส ว น จั ง ห วั ด จั ด ทํ า  ทั้ ง นี้  ต า ม ที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

25. สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการ หรือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน 

26. การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่น 

27. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 

28. จั ด ทํ า กิ จ ก า ร อ่ื น ใ ด ต า มที่ กํ า ห น ด ไ ว ใ น
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 

29. กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนใน
ทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
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จากตาราง จะเห็นไดวาอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตางๆ ไมไดมีการแยก
จากกันอยางเด็ดขาด ในบางกรณีกฎหมายกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจและ
หนาที่เกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกัน โดยเฉพาะระหวางองคการ
บริหารสวนจังหวัดกับ เทศบาล, องคการบริหารสวนตําบล และเมืองพัทยา ซึ่งพื้นที่ในการ
ใหบริการซอนทับกัน ในลักษณะเชนน้ีกฎหมายไดแกปญหาดวยการใหคณะกรรมการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจกําหนดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดควรจะมี
อํานาจและหนาที่รับผิดชอบในสวนใด ดังเชน ในเร่ืองของการศึกษา ซึ่งทั้งองคการบริหารสวน
จังหวัด (มาตรา 17) เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และเมืองพัทยา (มาตรา 16) ตางก็มีอํานาจ
ในเร่ืองดังกลาว เมื่อเปนเชนนั้นคณะกรรมการฯ อาจกําหนดให เทศบาล เมืองพัทยา และองคการ
บริหารสวนตําบลรับผิดชอบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ในขณะที่องคการบริหารสวนจังหวัด
รับผิดชอบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เปนตน20 
 นอกจากน้ีบรรดาอํานาจและหนาที่ที่อยูในความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมาย รัฐอาจ
มอบอํานาจและหนาที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการแทน และในการดําเนินงานตาม
อํานาจและหนาที่ที่ระบุไว องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อ่ืนดําเนินการ หรืออาจรองขอใหรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนดําเนินการแทนให แลวแต
กรณี หรือมอบใหเอกชนดําเนินการแทน ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง21 
 จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา แนวคิดในการกําหนดขอบเขตของภารกิจและอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายทั้งสองสวนซึ่งยังมีผลบังคับดวยกันทั้งคูน้ัน มี
ลักษณะแตกตางกันในบางลักษณะ โดยในสวนของกฎหมายเฉพาะการกําหนดขอบเขตภารกิจ
หนาที่ของแตละหนวยการปกครองสวนทองถิ่นจะมีความชัดเจนและไมมีความซ้ําซอนกันมากนัก 
โดยเฉพาะในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการทับซอนกันของพื้นที่ ในขณะที่กฎหมายกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯน้ัน จะกําหนดกรอบของภารกิจหนาที่ของทองถิ่นไวอยาง
กวางขวางและซ้ําซอนกัน ซึ่งก็ทําใหบทบาทในการใหการบริการสาธารณะของแตละองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินขาดความชัดเจน และอาจเกิดความขัดแยงกันในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะในพื้นท่ี
ที่มีการทับซอนกันของหนวยการปกครองสวนทองถิ่น แตอยางไรก็ดีปญหาน้ีกฎหมายก็ได
กําหนดใหมีคณะกรรมการฯ เปนผูกําหนดแบงแยกความรับผิดชอบไปตามระดับขนาดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 อยางไรก็ตาม การกําหนดภารกิจหนาที่อยางกวางขวางตามที่บัญญัติไวในกฎหมายกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ  ในสวนหน่ึงก็เปนเพราะความตองการที่จะใหทองถิ่นมี
อํานาจหนาที่ในการปกครองตนเองเพิ่มขึ้น โดยการพยายามถายโอนภารกิจหนาที่หลายประการที่
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รัฐดําเนินการอยูไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังน้ันเมื่อเปรียบกับภารกิจหนาที่ที่ระบุใน
กฎหมายเฉพาะแลว ภารกิจหนาที่ตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจฯจึงมี
ปริมาณและขอบขายที่กวางขวางกวามาก (ดูเปรียบเทียบภารกิจหนาที่จากตารางที่ 2.2 และ ตารางที ่
2.3) 

 
2.2.3 การคลังทองถ่ิน 
 
 ในที่น้ีจะแยกพิจารณาออกเปน 2 ดาน คือ รายได และรายจาย สําหรับรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นของไทยมีหลายประเภทดวยกัน แตเราสามารถจําแนกออกเปนประเภทใหญๆ 
ได 2 ประเภท คือ รายไดจากภาษ ีและรายไดอื่นๆ นอกเหนือจากภาษ ี
 

2.2.3.1 รายได 
(1) รายไดจากภาษ ี 
แบงออกเปน 2 สวน คือ ภาษีอากรที่ทองถิ่นเปนผูจัดเก็บเอง และภาษีอากรที่รัฐบาลกลาง

จัดเก็บให 
(1.1) ภาษีอากรที่ทองถ่ินเปนผูจัดเก็บเอง (Local Levied Taxes) เปนภาษีที่ทองถิ่นเปนผู

จัดเก็บเองจากผูเสียภาษีในพื้นที่ โดยหลักการทั่วไปภาษีประเภทน้ีทองถิ่นจะเปนผูกําหนดประเภท
และอัตราของภาษีที่จะจัดเก็บเอง แตในกรณีของไทยรัฐบาลกลางเปนผูกําหนดประเภทและอัตรา
ภาษี และจะบังคับใชกับทองถิ่นทุกประเภทและทุกขนาดพื้นที่ ซึ่งภาษีที่ทองถิ่นมีอํานาจจัดเก็บได
เองมีดังน้ี 

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เปนภาษีที่เรียกเก็บจากผูเปนเจาของโรงเรือนและที่ดินที่เปน
สวนหน่ึงของโรงเรือน โดยคํานวณจากคาเชารายปที่เจาของโรงเรือนจะไดรับ สําหรับ
โรงเรือนท่ีเจาของอยูเองจะไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษีประเภทน้ี 

- ภาษีบํารุงทองที่ เปนภาษีที่เรียกเก็บจากผูเปนเจาของหรือครอบครองที่ดินสวนที่ไมได
เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยคํานวณจากราคาที่ดินในอัตราตางๆ สุดแลวแตมูลคา
ของท่ีดิน  

- ภาษีปาย เปนภาษีที่เรียกเก็บจากปายที่เปนรายชื่อของธุรกิจ เคร่ืองหมายการคาหรือรูป
สินคาตางๆ  ทั้งที่ใชเพื่อประโยชนในการแจงความหรือในการโฆษณา โดยผูเปน
เจาของปายเปนผูที่มีหนาที่เสียภาษีอัตราภาษีที่แตกตางกันไปสุดแลวแตขนาดของปาย
และภาษีที่ใช 
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- อากรฆาสัตว อากรฆาสัตวเปนภาษีเรียกเก็บในอัตราตางๆ จากผูนําโค กระบือ แพะ 
หมู และสัตวอ่ืนๆ ตามที่ระบุไวในประกาศกระทรวงไปฆาในเขตการปกครองของ
ทองถิ่น 

(1.2) ภาษีอากรที่รัฐบาลจัดเก็บให แบงออกเปน 2 ประเภท คือ  
(1.2.1) ภาษีเสริม (Surcharge Taxes) เปนภาษีที่รัฐบาลกลางเปนผูจัดเก็บให โดยทองถิ่น

เรียกเก็บรวมในอัตรารอยละ 10 ของภาษีที่รัฐบาลกลางเก็บไดในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินน้ันๆ ประกอบไปดวยภาษีดังตอไปนี้ 

- ภาษีการคา เปนภาษีที่เรียกเก็บจากยอดรายรับรายเดือนของหนวยธุรกิจที่ประกอบ    
กิจกรรมซื้อขายหรือประกอบการผลิตสินคาเกือบทุกประเภทที่เกิดขึ้นในประเทศใน
อัตราตางๆ กันสุดแลวแตประเภท โดยทองถิ่นจะไดรับการจัดสรรภาษีตามสัดสวน
ของจํานวนภาษีการคาที่เก็บได 

- ภาษีเครื่องดื่ม เปนภาษีรูปแบบหน่ึงที่เรียกเก็บจากกิจกรรมบันเทิงที่ไมมีแอลกอฮอล
เจือปน โดยผูผลิตเคร่ืองด่ืมเหลาน้ีเปนผูมีหนาที่เสียภาษี รัฐบาลกลางจัดสรรใหแก
ทองถิ่นโดยใชจํานวนประชากรเปนเกณฑ 

- อากรมหรสพ เปนภาษีที่เรียกเก็บจากกิจกรรมบันเทิงที่มีการเรียกเก็บคาเขาชม เชน 
การแสดงการละเลนตางๆ (ละคร หรือรองเพลง ฯลฯ) ภาพยนตร การแขงขันกีฬา เปน
ตน การเสียภาษีมาในรูปของการติดอากรแสตมปในมูลคาที่กฎหมายกําหนด ทองถิ่น
จะไดรับการจัดสรรตามจํานวนภาษีท่ีเก็บไดในทองถ่ินน้ันๆ 

- ภาษีนํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามัน เปนภาษีที่เรียกเก็บจากนํ้ามันเชื้อเพลิง น้ํามันเตา 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันหลอลื่น กาซ และผลิตภัณฑอื่นๆ จากน้ํามันปโตรเลียม โดยผูผลิต
เปนผูเสียภาษ ีการจัดสรรใหแกทองถ่ินใชจํานวนประชากรเปนเกณฑ 

 (1.2.2) ภาษีแบงสวนรายได (Shared Taxes) เปนภาษีที่รัฐบาลกลางจัดเก็บใหทั้งจํานวน
แลวจัดแบงรายไดใหแกทองถิ่น ประกอบดวยภาษีตอไปน้ี 

- ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน รวมท้ังเงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวย
รถยนต ภาษีรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเลื่อนตาม
กฎหมายวาดวยลอเล่ือน 

- ภาษีการพนัน 
  

(2) รายไดอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากภาษีอากร  
ประกอบดวยรายไดที่มาจากแหลงตางๆ ตอไปน้ี 
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(2.1) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ เปนรายไดที่จัดเก็บจากบริการและการ
อนุญาต ที่ทองถิ่นใหแกประชาชนในทองถิ่นโดยอาศัยฐานอํานาจในการจัดเก็บจากกฎหมายตางๆ 
เชน พระราชบัญญัติสาธารณสุข และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เปนตน รายไดที่มาจากแหลงน้ี
ดังเชน คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตเลนการพนัน 
คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร เปนตน 

(2.2) รายไดจากทรัพยสินและการประกอบกิจการของทองถ่ิน เปนรายไดที่เกิดจากการให
เชาทรัพยสินและดอกเบี้ยจากเงินสะสมในธนาคาร หรือในกรณีที่ทองถิ่นประกอบกิจการ          เทศ
พาณิชย ทองถิ่นก็จะมีรายไดจากกิจการเหลานี้ 

(2.3) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง เปนเงินโอนอีกสวนหน่ึงที่รัฐบาลจัดสรรจาก
งบประมาณรายจ ายผ านกระทรวงมหาดไทย  โดยรัฐบาลจะจัดสรรตามหลัก เกณฑที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนดขึ้น เงินอุดหนุนมี 2 ประเภทดวยกัน คือ 

- เงินอุดหนุนท่ัวไป สวนใหญมีลักษณะเปนเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลกลางตั้งจายจาก
งบประมาณแผนดิน เพื่อชวยพยุงฐานะรายไดของทองถ่ินใหพอเพียงตอการใหบริการ
สาธารณะขั้นพื้นฐาน 

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เปนเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรใหแกทองถ่ิน โดยมีเงื่อนไขเก่ียวกับ
วัตถุประสงคและวิธีการใชจายเงินไวแนนอนตายตัวและชัดเจน ทองถิ่นจึงไมสามารถ
ใชดุลพินิจในการใชจายเงินอุดหนุนประเภทนี้ไดมากนัก การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจมักเปนโครงการลงทุน ซึ่งมักเกิดขึ้นเปนครั้งคราวมิใชกิจกรรมประเภทที่ดําเนินการ
ตอเน่ือง  

(2.4) เงินกูยืมและการใชเงินสะสม ในกรณีที่ทองถิ่นมีความจําเปนตองใชเงินเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น ก็สามารถขอกูยืมเงินจากกองทุนที่กระทรวงมหาดไทย คือกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 
กองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งมีรายรับจากการฝากเงินสะสมจํานวนหน่ึง
จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 
 จากแหลงรายไดของทองถิ่นขางตน จะเห็นไดวารัฐบาลกลางเปนฝายควบคุมอํานาจในการ
จัดเก็บและกําหนดประเภทและอัตราภาษีเกือบทั้งหมดของทองถิ่นเอาไว โดยที่ทองถิ่นแตละแหง
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษีหรือคาธรรมเนียมตางๆ ใหเหมาะสมกับลักษณะของ
ทองถิ่น ทําใหทองถิ่นขาดความคลองตัวในการหารายไดเพื่อมาทํานุบํารุงทองถิ่นของตน  

ในปจจุบันรายไดของทองถิ่นเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐบาลกลางแลวมีสัดสวนที่แตกตางกัน
มาก คือ รัฐบาลกลางมีรายไดรวมมากกวารอยละ 80 ในขณะที่ทองถิ่นมีรายไดรวมไมถึงรอยละ 15 
(ในป พ.ศ.2543 ดูตารางที่ 2.4) และในรอยละ 15 น้ีก็มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพียงไมกี่แหง
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เทาน้ันที่มีรายไดสูงกวารายจายประจํา จากขอมูลรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในป 
พ.ศ.2544 ปรากฏวาในจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด 7,950 แหง มีเพียง 819 แหง
เทาน้ัน ที่มีรายไดสูงกวารายจายประจํา โดยในจํานวนน้ีแยกเปน22 

- องคการบริหารสวนจังหวัด 12 แหง (จํานวนท้ังหมด 75 แหง) 
- เทศบาล 35 แหง (จํานวนท้ังหมด 1,129 แหง) 
- องคการบริหารสวนตําบล 772 แหง (จํานวนท้ังหมด 6,744 แหง)  

ตารางท่ี 2.4 ประมาณการรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับปงบประมาณ  
                     พ.ศ.2542 - 2544 

ประเภทรายได 2542 2543 2544 
 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

1. รายไดจากภาษี 
ภาษีที่ทองถิ่นจัดเก็บเอง 
-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
-ภาษีบํารุงทองที ่
-ภาษีปาย 
-อากรฆาสัตว 

 
 

7,656.2 
928.0 
858.6 
174.7 

 
 

79.6 
9.6 
8.9 
1.8 

 
 

7,993.1 
959.3 
896.4 
182.4 

 
 

79.7 
9.6 
8.9 
1.8 

 
 

8,352.8 
991.5 
936.7 
190.6 

 
 

79.8 
9.5 
8.9 
1.8 

                                      รวม 9,617.5 100 10,031.2 100 10,471.6 100 
ภาษีที่รัฐบาลกลางจัดเก็บให 
-ภาษีการคา 
-ภาษีมูลคาเ พ่ิมและภาษี ธุรกิจ
เฉพาะ 
-ภาษีสุราและเบียร 
-ภาษีสรรพสามิต 
-ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต
และลอเล่ือน 
-คาธรรมเนียมจดอสังหาริมทรัพย 
-ภาษีการพนัน 
-คาภาคหลวงแร 
-คาภาคหลวงปโตรเลียม 
-อื่นๆ 
                                     รวม 

 
- 

19,861.0 
 

4,540.0 
8,482.0 
9,837.0 

 
2,791.0 

 
250.0 
356.0 
385.0 
931.1 

47,433.1 

 
- 

41.9 
 

9.6 
17.9 
20.7 

 
5.9 

 
0.5 
0.8 
0.8 
2.0 
100 

 
- 

21,100.0 
 

3,563.0 
9,550.0 
10,410.0 

 
3,644.0 

 
250.0 
356.0 
365.0 
1,400.0 

50,638.0 

 
- 

41.7 
 

7.0 
18.9 
20.6 

 
7.2 

 
0.5 
0.7 
0.7 
2.8 
100 

 
- 

25,412.0 
 

4,040.0 
11,392.0 
11,138.0 

 
4,008.0 

 
250.0 
356.0 
365.0 

2,093.6 
59,054.6 

 
- 

43.0 
 

6.8 
19.3 
18.9 

 
6.8 

 
0.4 
0.6 
0.6 
3.5 
100 

2.รายไดท่ีไมใชภาษีอากร 
-ค าธรรม เนี ยม  ค าปรั บ  และ
ใบอนุญาต 

 
1,376.4 

 

 
15.4 

 

 
1,450.6 

 

 
15.4 

 

 
1,547.5 

 

 
15.2 
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-รายไดจากทรัพยสิน 
-รายไดจากสาธารณูปโภค 
-รายไดเบ็ดเตล็ด 
                                      รวม 

5,965.7 
250.7 
1,348.5 
8,941.3 

66.7 
2.8 
15.1 
100 

6,303.3 
263.4 
1,426.8 
9,444.1 

66.7 
2.8 
15.1 
100 

6,783.8 
278.2 
1,542.8 
10,152.3 

66.8 
2.7 
15.2 
100 

3. รวมของรายไดทองถิ่นเบื้องตน 
(1 + 2) 

65,991.9 - 70,113.3 - 79,678.5 - 

       
ประเภทรายได 2542  2543  2544  

 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
4. รายไดที่รัฐบาลจัดสรรเพ่ิมให 
(รวมเงินอุดหนุน) 

28,900.0 - 34,800.0 - 81,321.5 - 

5. รวมรายไดของทองถ่ิน (3 + 4) 94,891.9 - 104,913.3 - 161,000.0 - 
6. รายไดของรัฐบาล 708,826.0 - 743,030.0 - 805,000.0 - 
สัดสวนรายไดของทองถ่ินตอ 
รัฐบาลคิดเปน 

13.39 : 86.61 14.12 : 85.88 20.00 : 80.00 

ท่ีมา:   สํานักงานพัฒนารายไดทองถ่ิน กรมการปกครอง และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง อาง
ถึงใน สกนธ วรัญูวัฒนา, “ความทาทายการกระจายอํานาจการคลังสูทองถ่ินของไทย” ใน นรนิติ เศรษฐ
บุตร: 60 ป กีรตยาจารย เลมหนึ่ง ความสัมพันธระหวางประเทศ และการปกครองทองถิ่น (กรุงเทพฯ: โรง
พิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544), หนา 145. 

 
 จะเห็นไดวายังมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นอีกจํานวนมากที่มีปญหาในเรื่องของการจัดหา
รายไดใหเพียงพอตอรายจาย ซึ่งก็ทําใหทองถิ่นตองพึ่งรายไดจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลอยางมาก 
การพึ่งเงินอุดหนุนของรัฐนี้ในแงหนึ่งแลวก็ทําใหความเปนอิสระในการบริหารการคลังของทองถิ่น
ลดลง จึงจําเปนที่รัฐบาลตองจัดสรรสัดสวนภาษีอากรระหวางรัฐและทองถิ่นใหม เพื่อใหทองถิ่นมี
รายไดเพ่ิมข้ึนตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  
 โดยพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 ซึ่งเปน
กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอํานาจที่สําคัญที่สุดในขณะน้ี ไดกําหนดการจัดสรรภาษีอากรที่
องคกรปกครองสวนทองถิน่ควรไดรับ ดังน้ี 
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ตารางท่ี 2.5 การจัดสรรภาษีตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 

 
                                  องคกรปกครองสวน 
                                                      ทองถิ่น            
ประเภทภาษ ี

 
เทศบาล เมืองพัทยา อบต. 

(ทองถิน่ขนาดเลก็) 

 
อบจ. 

(ทองถิน่ขนาดใหญ) 
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
2. ภาษีบํารุงทองที ่
3. ภาษีปาย 
4. ภาษีสรรพสามิต 
5. ภาษีสุรา 
6. คาแสตมปยาสูบ 
7. ภาษีการพนัน 
8. อากรฆาสัตว 
9. คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ       นิติ
กรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย 

10. คาธรรมเนียมสนามบิน 
11. คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา 
12. คาธรรมเนียมใบอนุญาตเลนการพนัน 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
 
/ 
/ 
/ 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

X 
X 
X 

1. ภาษีนํ้ามัน 
2. ภาษียาสูบ 
3. ภาษีโรงแรม 

X 
X 
X 

/ 
/ 
/ 

1. ภาษีมูลคาเพ่ิม 
2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
3. ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 
4. ภาษีเพ่ือการศึกษา 
5. อากรรังนกอีแอน 
6. คาภาคหลวงแร 
7. คาภาคหลวงปโตเลียม 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

ท่ีมา:   สมคิด เลิศไพฑูรย, การกระจายอํานาจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 (กรุงเทพฯ: ศูนยศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2543), หนา 21 – 22. 

 
 นอกจากการจัดสรรภาษีใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมแลว กฎหมายยังกําหนด
ประเภทภาษีใหมท่ีทองถิ่นจะไดรับเปนคร้ังแรก23 คือ ภาษีเพื่อการศึกษา คาธรรมเนียมสนามบิน 
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และคาใชนํ้าบาดาล  และยังไดเพิ่มสัดสวนการแบงรายไดใหแกทองถิ่นมากขึ้น  เชน  กรณี
ภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งแตเดิมองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งประเทศไดรับเพียงรอยละ 0.7 จากที่เก็บ
จากประชาชนรอยละ 7 แตกฎหมายฉบับนี้จะเพิ่มเปนรอยละ 2.1 เปนตน24 
 สําหรับการปรับปรุงสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ในกฎหมายฉบับน้ี
ไดกําหนดใหภายในไมเกินป พ.ศ.2544 รัฐบาลจะตองดําเนินการใหทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้นคิดเปน
สัดสวนตอรายไดของรัฐบาลไมนอยกวารอยละ 20 และภายในป พ.ศ.2549 ตองไมนอยกวารอยละ 
35 ซึ่งในป พ.ศ.2544 (ดูตาราง 2.4) รัฐบาลไดทําการปรับปรุงสัดสวนรายไดของทองถิ่นเปนรอยละ 
20 แลว แตอยางไรก็ดีจะเห็นไดวาการเพิ่มขึ้นของสัดสวนดังกลาวน้ัน รัฐบาลดําเนินการดวยการ
เพิ่มเงินอุดหนุนใหแกทองถิ่นเกือบรอยละ 50 ซึ่งลักษณะเชนน้ีก็ยังทําใหการคลังทองถิ่นยังอยู
ภายใตการควบคุมจากรัฐบาลอยูมาก แมวาจะมีความพยายามในการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่น
แลวก็ตาม 
 

2.2.3.2 รายจาย 
 สําหรับโครงสรางของรายจายงบประมาณรายจายประจําปของทองถิ่นประกอบดวย 2 สวน 
คือ 

(1) งบประมาณทั่วไป  
คือ งบประมาณที่จัดทําขึ้นเพื่อกําหนดวงเงินที่ใชในการบริหารงานดานตางๆ ของทองถิ่น 

โดยแตละหนวยงานที่สังกัดอยูในองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเปนผูดําเนินการ 
(2) งบประมาณเฉพาะการ  
คือ งบประมาณที่จัดทําขึ้นเพื่อกําหนดวงเงินที่ใชในการปฏิบัติงานเฉพาะอยางเปนพิเศษ 

แตกตางออกไปจากการบริหารงานท่ัวไปของทองถ่ิน เชน งบประมาณของเทศพาณิชย เปนตน 
 นอกจากนี้ในงบประมาณแตละสวนขางตนยังแบงรายจายออกเปน 2 ประเภท คือ  

งบประมาณรายจายประจํา ซึ่งเปนรายจายที่จายจากรายไดของทองถิ่นเอง รวมทั้งเงิน
อุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาลดวย โดยในงบประมาณรายจายประจํานี้ยังแบงออกเปน  

- รายจายงบกลาง ซึ่งเปนรายจายที่จะนําไปใชจายในสวนของ คาชําระหน้ีเงินกู รายจาย
ตามขอผูกพัน และเงินชวยเหลืองบเฉพาะการในเรื่องตางๆ เปนตน  

- รายจายของหนวยงาน ซึ่งจะเปนรายจายในเร่ืองของเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา
ใชสอย คาวัสดุ คาคุรุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง และคาสาธารณูปโภคตางๆ เปนตน  

งบประมาณรายจายพิเศษ เปนงบรายจายที่กําหนดขึ้นเพื่อกิจการเฉพาะอยางเปนกรณีพิเศษ
ในแตละป โดยต้ังจายจากเงินสะสม เงินกู และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรือจากเงินประเภทอ่ืนที่
ไมไดรับเปนประจํา 
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การจําแนกงบประมาณรายจายออกเปน 2 สวน และแบงออกเปน 2 ประเภท ขางตน ทําให
การแยกประเภทของงบประมาณของทองถิ่นแตกตางจากการแยกประเภทของงบประมาณแผนดิน
ของรัฐบาล ซึ่งไมมีการแยกดังกลาว นอกจากน้ีการจัดทํางบประมาณของทองถิ่นยังถูกกําหนดให
จัดต้ังงบประมาณแบบเกินดุล (ซึ่งจะแตกตางจากงบประมาณแผนดินที่สามารถตั้งงบประมาณแบบ
ขาดดุลได) โดยทองถิ่นจะตองต้ังงบประมาณเกินดุลใหรายไดสูงกวารายจายประจําไมนอยกวารอย
ละ 3 ท้ังน้ีเพ่ือปองกันไมใหเปนปญหาตอการเบิกจายเงินงบประมาณ  
 
2.2.4 การบริหารงานบุคคล 
 
 ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันที่ตองการใหมีการปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล
ของทองถิ่น ซึ่งแตเดิมแยกจากกันเด็ดขาดอยูภายใตการดูแลของ ก.ท.  ก.ก.  ก.จ. หรือ ก.สภ. 
แลวแตกรณี มาเปนระบบการบริหารงานบุคคลที่มีจุดเชื่อมโยงกันโดยมี ก.ถ. หรือ คณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เปนจุดศูนยกลางที่จะมากํากับดูแลการบริหารงาน
บุคคลในองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบ โดย ก.ถ.น้ี จะเปนระบบกรรมการ “ไตรภาคี” ที่
ประกอบดวยคนของรัฐบาล คนของทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิที่เปนกลางจํานวนฝายละเทากัน25 
สงผลใหระบบการบริหารงานบุคคลที่ราชการสวนกลางเปนผูควบคุมแตเพียงฝายเดียวสิ้นสุดลง 
และเปดโอกาสใหทองถิ่นมีความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความตองการและความ
เหมาะสมของ ทองถิ่น  
 สําหรับการบริหารงานบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทน้ัน ก็ไดมีการ
ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลใหม ใหเปนระบบกรรมการ “ไตรภาคี” เชนเดียวกับ ก.ถ. โดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ไดกําหนดใหในระดับจังหวัด 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ มีคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ของตนเองรวมกัน เพื่อทําหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นของ
ตนเองโดยตรง และในระดับประเทศยังกําหนดใหมีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่นขึ้นมาอีกคณะหนึ่ง เพ่ือทําหนาท่ีในการกําหนดมาตรฐานของการบริหารงานบุคคลของ
ทองถิ่นในระดับจังหวัดใหมีความสอดคลองกัน  
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แผนภาพท่ี 2.8 โครงสรางระบบการบริหารงานบุคคลของทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสรางและอํานาจหนาที่ในการบริหารงานบุคคลสวน   
ทองถิ่นในแตละรูปแบบ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มี
ดังน้ี 

 
2.2.4.1 คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ (ก.ถ.)  
ประกอบดวยกรรมการท่ีมาจากบุคคล 3 ฝาย คือ26  
(1) กรรมการโดยตําแหนงจํานวน 6 คน ไดแก เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง 

(2) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูซึ่งมีความรูความ
เชี่ยวชาญในดานการบริหารงานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานบริหาร
และการจัดการหรือดานกฎหมาย ซึ่งมีผลงานทางวิชาการหรือมีความรูเปนที่ยอมรับ 

(3) กรรมการจากผูแทนคณะกรรมการกลางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 5 รูปแบบ27 
จํานวน 5 คน  

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินมีดังน้ี28 
- กําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลโดยเฉพาะในเร่ืองการแตงต้ังและการใหพนจากตําแหนงของ
พนักงานสวนทองถิ่น รวมตลอดถึงอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืนใหมี
สัดสวนที่เหมาะสมแกรายไดและการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ การกําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางจะตองไมมี

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ (ก.ถ.) 

คณะกรรมการกลาง 
ขาราชการ อบจ. 

คณะกรรมการ 
ขาราชการ อบจ. 

คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล

คณะกรรมการ 
พนักงานเทศบาล 

คณะกรรมการกลาง 
พนักงานสวนตําบล 

คณะกรรมการ 
พนักงานสวนตําบล 

คณะกรรมการ 
ขาราชการ กทม. 

คณะกรรมการ 
พนักงานเมืองพัทยา
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ลักษณะเปนการกําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงที่ทําให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถบริหารงานบุคคลตามความตองการและความ
เหมาะสมของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นได 

- กําหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นเพื่อรองรับการกระจาย
อํานาจการปกครองสวนทองถ่ิน 

- กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในแต
ละประเภทและผูทรงคุณวุฒิเขามาเปนคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น 

- สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
- ใหคําปรึกษา คําแนะนํา และพิจารณาปญหาเกี่ยวกับการบริหารบุคคลสวนทองถิ่นแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่ 

- ประสานงานกับคณะรัฐมนตรี  หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
คณะกรรมการขาราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทตางๆ 
คณะกรรมการกลาง  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น และคณะกรรมการ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมใหการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
มีประสิทธิภาพ 

- ปฏิบัติการตามที่กําหนดไวในกฎหมายอื่น 
 
2.2.4.2 คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นในระดับประเทศ 
ในแตละรูปแบบ ไมวาจะเปนองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหาร

สวนตําบล จะมีจํานวนกรรมการรวมท้ังสิน้ 18 คน ประกอบดวย 
 (1) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง เปนประธาน 

(2)ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมการปกครอง 

(3) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 6 คน  
(3.1) โดยในสวนขององคการบริหารสวนจังหวัด คัดเลือกจากนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดจํานวน 3 คน และปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวน 3 คน 
(3.2) ในสวนของเทศบาล คัดเลือกจากนายกเทศมนตรี จํานวน 3 คน และ

ปลัดเทศบาล จํานวน 3 คน 
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(3.3) ในสวนขององคการบริหารสวนตําบล คัดเลือกจากประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 3 คน และปลัดองคการบริหารสวนตําบล 3 
คน 

(4) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน 
กรรมการซ่ึงมาจากผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและผูทรงคุณวุฒิ มีวาระอยู

ในตําแหนงคราวละ 4 ป สําหรับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่น มีดังน้ี 

- กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกผูแทนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
และผูทรงคุณวุฒิใหกับคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นในระดับ
จังหวัด 

- กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง 
- กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอ่ืน 

- กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขในการคัดเลือก การบรรจุและ
แตงต้ัง การยาย การโอน การรับโอน การเล่ือนระดับ และการเล่ือนข้ันเงินเดือน 

- กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย 
- กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ 
- กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิอุทธรณ การพจิารณาอุทธรณ และการรองทุกข 
- กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ วิธีการบริหาร และ
การปฏิบัติงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น และกิจการอันเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

- ใหขอคิดเห็นหรือใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น 

- กํากับดูแล แนะนํา และชี้แจง สงเสริมและพัฒนาความรูแกขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น 

- ปฏิบัติการตามที่กฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาที ่
อํานาจตางๆ ของคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นดังกลาวน้ี ตอง

อยูภายใตมาตรฐานกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที ่ก.ถ. กําหนด 
 
2.2.4.3 คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินในระดับจังหวัด 
ในแตละประเภทจะประกอบดวยบุคคลตางๆ ดังน้ี 
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(1) คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  มีจํานวนกรรมการรวมทั้งสิ้น 12 
คน ประกอบดวย 

- ผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน 
- หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด จํานวน 3 คน  
- ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 4 คน ไดแก  
1) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  
2) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคัดเลือก
จํานวน 1 คน  

3) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  
4) ผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงคัดเลือกกันเอง จํานวน 1 คน 

- ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 4 คน  
 (2) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ในแตละจังหวัดจะมีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
รวมกันคณะหน่ึง มีจํานวนกรรมการรวมท้ังสิน้ 18 คน ประกอบดวย 

- ผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน 
- หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด จํานวน 5 คน 
- ผูแทนเทศบาล จํานวน 6 คน ไดแก  
1) ประธานสภาเทศบาล ซึ่งประธานสภาเทศบาลในเขตจังหวัดน้ันคัดเลือกกันเอง 
จํานวน 2 คน  

2) นายกเทศมนตรี ซ่ึงนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดน้ันเลือกกันเอง จํานวน 2 คน 
3) ผูแทนพนักงานเทศบาล ซึ่งปลัดเทศบาลในเขตจังหวัดน้ันคัดเลือกกันเอง จํานวน 

2 คน 
- ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน 
(3) คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ในแตละจังหวัดจะมีคณะกรรมการพนักงานสวน

ตําบลรวมกันคณะหนึ่ง มีจํานวนกรรมการรวมท้ังสิน้ 27 คน ประกอบดวย 
- ผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัด ซึ่งไดรับมอบหมาย เปนประธาน 
- นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดน้ัน จํานวน 8 คน 
- ผูแทนองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 9 คน ไดแก 
1) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
ในเขตจังหวัดน้ันคัดเลือกกันเอง จํานวน 3 คน 

2) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดน้ัน คัดเลือกกันเอง จํานวน 3 คน 
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3) ผูแทนพนักงานสวนตําบล ซึ่งปลัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดน้ัน
คัดเลือกกันเอง จํานวน 3 คน 

- ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน 
(4) คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) เปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการกรุงเทพมหานคร 
 
(5) คณะกรรมการพนักงานเมืองพทัยา มีจํานวนกรรมการรวมท้ังสิน้ 12 คน ประกอบดวย 
- ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี เปนประธาน 
- นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการในจังหวัดชลบุรี จํานวน 3 คน  
- ผูแทนเมืองพัทยา จํานวน 4 คน ไดแก  
1) นายกเมืองพัทยา  
2) สมาชิกสภาเมืองพัทยา ซึ่งสภาเมืองพัทยาคัดเลือก จํานวน 1 คน  
3) ปลัดเมืองพัทยา  
4) ผูแทนพนักงานเมืองพัทยา ซ่ึงคัดเลือกกันเองจํานวน 1 คน 

- ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 คน 
กรรมการซึ่งมาจากผูแทนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นและผูทรงคุณวุฒิ มีวาระอยู

ในตําแหนงคราวละ 4 ป 
คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่กําหนดหลักเกณฑและ

ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังน้ี29 
- กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามที่มีความจําเปนเฉพาะสําหรับขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่นนั้น 

- กําหนดจํานวนและอัตราตําแหนง อัตราเงินเดือน และวิธีจายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอ่ืน สําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

- กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการคัดเลือก การบรรจุและแตงต้ัง การยาย การโอน การ
รับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให
ออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข 

- กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานของขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่น 

- กํากับดูแล ตรวจสอบ แนะนําและชี้แจง สงเสริมและพัฒนาความรูแกขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น 
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การดําเนินการตามอํานาจหนาที่ดังกลาวขางตน ตองอยูภายใตกรอบมาตรฐานทั่วไปที่
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นกําหนดไว โดยหัวหนาฝายบริหารของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเปนผูออกคําสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแตงต้ัง การยาย การโอน การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน การลงโทษทางวินัย และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล แตสําหรับคําสั่ง
แตงต้ังและการใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นพนจากตําแหนงตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกอน 

จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 
ที่กําหนดให คณะกรรมการกระจายอํานาจฯ จัดทําแผนปฏิบัติการ เพื่อเปนแนวทางสําหรับการ
ดําเนินการถายโอนภารกิจและงบประมาณสูทองถิ่น สงผลให ก.ถ. ตองเตรียมวาง    กลไกในการ
ถายโอนบุคลากรสูทองถิ่นดวยเชนกัน เพื่อใหทองถิ่นมีกําลังคนไวรองรับการกระจายอํานาจที่จะ
เกิดขึ้น ซึ่งสภาพของการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นในปจจุบันมีขาราชการและพนักงานสวน
ทองถิ่นในปริมาณที่นอยมากเมื่อเทียบกับขาราชการในสวนกลางและสวนภูมิภาค คือ ทองถิ่นมี
ขาราชการและพนักงานทั้งสิ้นประมาณ 93,192 (ไมนับรวมลูกจางทองถิ่นอีกกวา 116,392 คน) 
ในขณะที่สวนกลางและสวนภูมิภาคมีขาราชการรวมทั้งสิ้น 1,800,000 คน30 

 
ตารางท่ี 2.6  จํานวนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นแตละประเภท 
 

ประเภท ขาราชการ/
พนักงาน
สามัญ 

ขาราชการ/
พนักงานครู 

(คน) 

 
ลูกจาง (คน) 

 
รวมทั้งหมด 

(คน) 
 (คน)  ประจํา ช่ัวคราว รวม  
องคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล 
องคการบริหารสวนตําบล 
กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา 
                                 รวม 

4,971 
17,475 
20,873 
18,509 
190 

62,018 

- 
15,542 

- 
15,632 

- 
31,174 

2,583 
13,208 
2,617 

25,235 
215 

43,868 

315 
30,031 
11,693 
30,045 

404 
72,524 

2,944 
43,239 
14,310 
55,280 

619 
116,392 

7,915 
76,256 
35,183 
89,421 

890 
209,584 

ท่ีมา: www.local.moi.go.th/menu4.htm.   
 

ดังน้ัน ก.ถ.จึงเร่ิมดําเนินการปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นใหมีมาตรฐาน
ใกลเคียงกับระบบการบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่ของรัฐอ่ืนๆ เพื่อจูงใจใหขาราชการถายโอน
ไปทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ียังไดกําหนดมาตรการใหมๆ ซึ่ง
เปนมาตรการจูงใจใหบุคลากรสนใจไปทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น อาท ิ
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- การกําหนดใหมีการจัดประโยชนตอบแทนอ่ืนแกพนักงานสวนทองถิ่นเปนพิเศษ เพื่อ
เปนการเสริมสรางความมั่งคงใหแกพนักงาน 

- การกําหนดหลักเกณฑใหพนักงานสวนทองถิ่นแตละแหงมีโอกาสโอนไปปฏิบัติ
หนาที่ในระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันได  

- การปรับปรุงมาตรฐานของตําแหนงและอัตราตําแหนง เพื่อเพิ่มสายทางกาวหนาของ
พนักงานสวนทองถิ่นใหมีระดับที่สูงขึ้น 

นอกจากน้ี ก.ถ. และคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น กําลัง
พิจารณาวางระบบบรรจุแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหขาราชการสวนกลางหรือบุคคลภายนอกที่มี
ความรูความสามารถสูง มาบรรจุแตงต้ังเปนพนักงานหรือขาราชการของทองถิ่นในระดับสูงได
ทันท ีและในสวนของการวางระบบแลกเปลี่ยนบุคคลก็เชนเดียวกัน ก.ถ.และคณะกรรมการกลางฯ 
ก็กําลังพิจารณาพัฒนาการจัดวางระบบแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางสวนกลางและสวนทองถิ่น ใหมี
ความสะดวก รวดเร็ว และจูงใจใหขาราชการพลเรือนถายโอนไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นให
มากยิ่งขึ้น เพื่อใหทองถิ่นพรอมรับกับภารกิจที่จะถายโอนจากสวนกลางและสวนภูมิภาค ตอไป31 
 
2.2.5 ความสัมพันธระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน 
 
 สําหรับการศึกษาในเร่ืองระบบความสัมพันธระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวน
ทองถิ่นของไทยนั้น ประเด็นหลักอันหนึ่งที่ควรคํานึกถึงอยางมากคือ การรวบอํานาจเขาสูสวนกลาง
ของไทยมีมากนอยและกวางขวางเพียงใด ซึ่งสําหรับประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่ผานมาอํานาจ
ในการบริหารประเทศ และการจัดบริการสาธารณะที่มีความสําคัญน้ันถูกรวมศูนยไวที่ราชการ
สวนกลางและกลไกการบริหารในสวนภูมิภาคเปนหลัก โดยภารกิจหรืองานที่ตกเปนของทองถิ่น
น้ันก็จะเปนงานที่งายๆ และไมมีความยุงยากซับซอนในการดําเนินการมากนัก ดังเชน งานในดาน
สุขอนามัยขั้นมูลฐาน งานดานการรักษาความสะอาด งานซอมและบํารุงทางบางประเภท เปนตน 
ทั้งๆที่หากเปรียบเทียบกับตางประเทศแลวจะเห็นวา งานที่ทองถิ่นรับผิดชอบน้ันมีขอบเขตและ
ลักษณะที่กวางขวางกวาน้ันมาก เชน ทองถิ่นอาจจะรับผิดชอบในการสรางและบริหารสนามบิน
นานาชาติ ทองถ่ินอาจจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษาต้ังแตข้ันพ้ืนฐานจนถึงข้ันมหาวิทยาลัย หรือ
ทองถิ่นอาจจะรับผิดชอบในการสรางและบริหารระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ เปนตน 
 หากพิจารณาถึงตัวเลขสถิติตางๆ แลว จะยิ่งเห็นไดชัดวาการบริหารราชการแผนดินของ
ไทยมีลักษณะการบริหารงานที่รวมศูนยอํานาจเปนอยางยิ่ง กลาวคือ ในชวงปงบประมาณ พ.ศ.2535 
เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนงบประมาณของสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นแลวจะพบวา 
งบประมาณของสวนกลางและสวนภูมิภาคเมื่อรวมกันแลวคิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 94.5 ของ
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งบประมาณทั้งหมดของรัฐ ในขณะที่เงินงบประมาณของสวนทองถิ่นทั้งหมดคิดเปนสัดสวนเพียง
รอยละ 5.5 ของงบประมาณทั้งหมด32 

นอกจากในสวนของเงินงบประมาณแลว ในสวนของทรัพยากรบุคคลก็สะทอนใหเห็นการ
รวมศูนยของราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคดวยเชนกัน กลาวคือ ในชวงป พ.ศ.2538 
ขาราชการที่สังกัดสวนกลางและสวนภูมิภาคมีมากถึง 974,536 คน ในขณะที่พนักงานของทองถิ่น
ซึ่งไมนับรวมพนักงานประจําขององคการบริหารสวนจังหวัด และองคการบริหารสวนตําบลที่ยังมี
จํานวนไมมากนักในชวงเวลาน้ัน มีอยูทั้งหมดเพียง 57,115 คน และในจํานวนน้ีก็เปนพนักงานของ
กรุงเทพมหานครถึง 30,063 คน33 

ลักษณะของการรวมศูนยเชนน้ี ในสวนหน่ึงเปนผลมาจากการจัดองคกรของรัฐไทย
โดยรวม ที่มุงใหราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคซอนทับและทาบอยูเหนือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นประเภทตางๆ กลาวคือ ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละจังหวัด (โดยเฉพาะ
ในเขตเมือง) จะมีองคกรของสวนกลางและสวนภูมิภาคเขาไปต้ังสํานักงานอยูใน “พื้นที่” เดียวกัน34 
โดยองคกรตางๆ เหลาน้ีก็ไมไดทําหนาที่เฉพาะดานการอํานวยการ หรือการควบคุมใหทองถิ่น
ปฏิบัติงานเทาน้ัน หากแตลงไปปฏิบัติหนาที่ในดานให “บริการ” แกประชาชนในทองที่ หรือใน
ทองถิ่นโดยตรง ตัวอยางเชน การดําเนินงานเรงรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ก็เปนไปเพื่อเสริมสราง
องคการบริหารสวนจังหวัดและสภาตําบลเปนสําคัญ หรือกรมอ่ืนๆ เชน กรมโยธาธิการ เปนตน ซึ่ง
ลักษณะเชนน้ียอมสงผลกระทบทั้งในทางตรงและทางออมตอการดําเนินงาน “ใหบริการ” ใน
ลักษณะเดียวกันของหนวยการปกครองทองถิ่นโดยประชาชน ไมวาจะเปนเร่ืองของความซ้ําซอน 
การแยงงบประมาณ แยงบุคลากร การทําใหหนวยปกครองทองถิ่นไมมีความเปนอิสระ และ
กลายเปนองคกรที่พิกลพิการ คือ มีหนาที่แตเฉพาะในคําประกาศ หรือในทางกฎหมายมากกวาจะ
เปนหนาท่ีท่ีปฏิบัติไดจริง 
 นอกจากสวนทองถิ่นจะเปนหนวยการปกครองที่มีความสําคัญในระดับที่รองลงไปจาก
สวนกลางและสวนภูมิภาคดังที่ไดพยายามชี้ใหเห็นขางตนแลว หากพิจารณาในระดับความสัมพันธ
ระหวางราชการสวนภูมิภาคกับราชการสวนทองถิ่น จะเห็นไดวาสวนทองถิ่นถูกครอบงําและ
บริหารงานโดยขาราชการของภูมิภาคตลอดมา ดังจะเห็นไดจากโครงสรางการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนจังหวัดและสุขาภิบาล ที่มีผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอทําหนาที่เปน   
หัวหนาฝายบริหารขององคกรทั้งสองตามลําดับ (ในความเปนจริงการบริหารงานของราชการสวน
ทองถิ่นยังคงมีขาราชการของภูมิภาคเขาไปรวมบริหารงานในตําแหนงอ่ืนๆ อีกดวย เชน ปลัด
จังหวัดยังคงทําหนาที่เปนปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และกรรมการของสุขาภิบาลใน
ขณะเดียวกัน) 
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 เทาที่ไดกลาวมาน้ี ยอมสะทอนใหเห็นวาในอดีตที่ผานมาน้ัน ประชาชนในทองถิ่นมิไดมี
บทบาทในการเขาไปมีสวนรวมในการบริหารงานของทองถิ่นมากนัก บทบาทสวนใหญจะเปนของ
ขาราชการในสวนภูมิภาคมากกวา  หรืออาจกลาวไดในอีกนัยหน่ึงวาในความเปนจริงแลว 
ขาราชการสวนภูมิภาคมีบทบาทเปนผูบังคับบัญชาของทองถิ่นโดยตรงน่ันเอง ดังน้ันสภาพของ
ราชการสวนทองถิ่นของไทยในอดีตจึงมีลักษณะเปนการปกครองทองถิ่นโดยรัฐ (Local state 
government) มากกวาที่จะมีลักษณะเปนการปกครองทองถิ่นโดยประชาชน (Local self 
government) เหมือนดังเชนความเขาใจเร่ืองการปกครองทองถ่ินของคนตะวันตก 

แตอยางไรก็ดี ในชวงต้ังแตป พ.ศ.2540 ไดเกิดกระบวนการในการปฏิรูปการบริหาร
ราชการแผนดินคร้ังสําคัญ กลาวคือ หลังจากการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2540 ไดทําใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดปรับเปลี่ยนรูปแบบไป โดย
ในมาตรา 285 ของรัฐธรรมนูญไดบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในทุกรูปแบบตองมี
ผูบริหารของทองถิ่นมาจากการเลือกต้ังของประชาชน ซึ่งผลจากบทบัญญัติน้ีเองที่ทําใหขาราชการ
สวน  ภูมิภาคท่ีแตเดิมเคยเปนผูบริหารของทองถ่ินตองพนออกจากตําแหนง  
 นอกจากน้ันบทบัญญัติในมาตรา 284 ยังบัญญัติถึงการกระจายอํานาจสูองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยผลจากขอบัญญัติดังกลาวไดทําใหเกิดการออกพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 รวมถึงมีคณะกรรมการขึ้น
ชุดหน่ึงเพื่อทําหนาที่รับผิดชอบการกําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดระบบการใหบริการสาธารณะ
ของทองถิ่น รวมถึงการถายโอนภารกิจหนาที่และรายไดตางๆ จากสวนกลางไปสูทองถิ่น ซึ่งจะทํา
ใหทองถิ่นมีบทบาทและอํานาจหนาที่ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 เพราะฉะน้ันอาจกลาวไดโดยสรุปวาในชวงหลังของป พ.ศ.2540 ระบบความสัมพันธ
ระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางชัดเจน กลาวคือ 
 ในอันดับแรก บทบาทของราชการสวนภูมิภาคที่เคยเปนเสมือนผูบังคับบัญชาของราชการ
สวนทองถิ่นจะตองเปลี่ยนแปลงไป โดยบทบาทใหมของราชการสวนภูมิภาคจะเนนหนักไปใน
ทางดานของการกํากับดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นมากกวา ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติใน  
พระราชบัญญัติวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบตางๆ ที่กลาวมาแลวในหัวขอที ่2.1 
 ในอันดับตอมา ในชวงหลังจากการผานพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แลว ภารกิจตางๆ ในการจัดบริการ
สาธารณะที่เคยเปนหนาที่ของราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคน้ันตองถายโอนใหแก
ทองถิ่น ซึ่งนั่นยอมหมายรวมถึงทรัพยากร เงินทุน และบุคลากรดวย หรืออาจกลาวไดอีกนัยหน่ึงวา
นับแตน้ีไปราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคจะตองปรับตัวใหมีขนาดเล็กลง ในขณะที่
ราชการสวนทองถ่ินจะตองขยายใหมีขนาดใหญข้ึนน้ันเอง 
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2.2.6 การกํากับดูแลโดยสวนกลาง 
 
 ในเร่ืองของการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับ
ปจจุบันไดกําหนดเกี่ยวกับการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นไวในมาตรา 283 ความวา  
 

“ทองถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได ยอมมีสิทธิไดรับจัดต้ังเปน
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ทั้งนี ้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองทําเทาที่จําเปนตามที่
กฎหมายบัญญัติ แตตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนใน
ทองถิ่น หรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม ทั้งนี้ จะกระทบถึงสาระสําคัญ
นอกเหนือจากท่ีกฎหมายบัญญัติไวมิได” 

  
นอกจากน้ีเพื่อมิให “การกํากับดูแล” กลายเปน “การบังคับบัญชา” รัฐธรรมนูญไดเพิ่มเติม

เง่ือนไขในสวนของการกํากับดูจากเดิมท่ีรัฐธรรมนูญป พ.ศ.2534 บัญญัติไวเปน 4 ประการ ไดแก 
(1) การกํากับดูแลตองทําเทาที่จําเปน เฉพาะตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายในที่น้ีไมได

หมายถึงกฎหมายของฝายบริหาร แตหมายถึงกฎหมายของฝายนิติบัญญัติ ซึ่งก็คือพระราชบัญญัติ
ทั้งหลายนั่นเอง  
 (2) วัตถุประสงคของการกํากับดูแลคือ 

- เพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน หรือ 
- เพ่ือการคุมครองประโยชนของประเทศเปนสวนรวม 
(3) การกํากับดูแลจะกระทบถึงสาระสําคัญแหงหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ

ของประชาชนในทองถิ่นไมได 
 (4) การกํากับดูแลจะกระทํานอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไวมิได 
 สําหรับกฎหมายเฉพาะที่มุงแกไขปญหาเร่ืองการกํากับดูแลใหเปนไปตามที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติไวน้ันยังไมไดมีการตราข้ึนแตประการใด แตในสวนของกฎหมายเฉพาะก็ไดมีความพยายาม
ในการบัญญัติเร่ืองของการกํากับดูแลไวดวย ซึ่งอาจจะไมแตกตางไปจากที่เคยบัญญัติไวแตเดิม
เทาใดนัก  

สําหรับอํานาจในการกํากับดูแลองคกรปกครองทองถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติไวน้ันก็เปน
อํานาจของคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ผูวาราชการจังหวัด และนายอําเภอ 
แลวแตกรณีและระดับของหนวยการปกครองสวนทองถิ่นน้ันๆ ซึ่งในที่น้ีผูเขียนไดสรุปอํานาจ
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สวนกลางในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบทั่วไปตามที่บัญญัติไวในกฎหมาย
เฉพาะวาดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ มาดังนี ้
 
ตารางท่ี 2.7   แสดงการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบทั่วไปตามกฎหมายใน 

          ปจจุบัน 
                                   องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อํานาจกํากับดูแล 

อบจ. เทศบาล อบต. 

ส่ังสอบสวนขอเท็จจริง ม.77 ว.1 ม.71 ว.1 ม.90 
(อํานาจ 
นายอําเภอ) 

แนะนําตักเตือน - ม.71 ว.1 - 
ส่ังใหช้ีแจงแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการ 

ม.77 ว.1 ม.71 ว.1 ม.90 
(อํานาจ 
นายอําเภอ) 

ตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือ
สถิติใดๆ มาตรวจ 

- ม.71 ว.1 ม.90 
(อํานาจ 
นายอําเภอ) 

ยับยั้งการปฏิบัติการของผูบริหารทองถิ่น ม.77 ว.2 ม.72 - 
เพิกถอนมติสภาทองถ่ินท่ีมิใชขอบัญญัติ ม.78 - - 
สั่งพักผูบริหารทองถิ่นและใหพนจากตําแหนง ม.79 

(อํานาจ รมต.) 
ม.73 และ 
ม.34-35 

(อํานาจ รมต.) 

ม.92 

ยุบสภาทองถิ่น ม.80 
(อํานาจ รมต.) 

ม.74 
(อํานาจ รมต.) 

ม.91 

ใหสมาชิกสภาทองถ่ินพนจากตําแหนงกรณีขาด
คุณสมบัติ 

ม.11 (4) ม.19 (4) และ 
ม.19 ว.2 

ม.47 ตร ี
(อํานาจ 
นายอําเภอ) 

ใหสมาชิกสภาทองถ่ินพนจากตําแหนงกรณีขาด
ประชุมติดตอกัน 

- ม.19 (5) และ 
ม.19 ว.2 

ม.47 ตร ี
(อํานาจ 
นายอําเภอ) 

ใหสมาชิกสภาทองถ่ินพนจากตําแหนงเพราะมี
สวนไดเสีย 

ม.11 (5) 
(อํานาจ รมต.) 

ม.18 ทวิ และ 
ม.19 ว.2 

ม.47 ตร ี
(อํานาจ 
นายอําเภอ) 

ใหผูบริหารทองถ่ินพนจากตําแหนง  กรณีขาด
คุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหาม 

- ม.48 ปญจทศ ว.3 - 
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ใหผูบริหารทองถ่ินพนจากตําแหนง เพราะมีสวน
ไดเสีย 

- ม.48 ปญจทศ ว.3 - 

อนุมัติขอบัญญัติทองถิ่น ม.53 ม.62 ม.71 
 

                                   องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อํานาจกํากับดูแล 

อบจ. เทศบาล อบต. 

อนุมัติใหออกขอบัญญัติทองถิ่นชั่วคราว - ม.64 - 
อนุมัติสัมปทานทองถิ่น ม.49 - - 
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูในความควบคุม
โดยตรง 

- ม.75 - 

อนุมัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทํากิจการ
นอกเขต 

- ม.75 ทวิ 
(อํานาจ รมต.) 

- 

อนุมัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตั้งบริษัท
หรือถือหุนในบริษัท 

- ม.75 ตร ี
(อํานาจ รมต.) 

- 

เรียกประชุม เปดและปดประชุมสภาทองถ่ิน กรณี
ไมมีประธานสภาหรือประธานสภาไมเรียกประชุม 

ม.24 ม.25 ว.2 และ 
ม.48 ทศ ว.4 

ม.54 ว.2 

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ินเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ม.26 ม.23 ม.52 

แตงตั้งผูบริหารทองถ่ินเพ่ือดําเนินกิจการช่ัวคราว 
กรณีท่ีมีการยุบสภาทองถ่ิน 

ม.36 - ม.64 

การขอยืมตัวขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของ
หนวยงานอ่ืน ใหเสนอเร่ืองตอผูวาราชการจังหวัด 

ม.43 - ม.72 

ราชการสวนภูมิภาคเขาทาํแทน ม.47 
(อํานาจ รมต. และ 

ครม.) 

- - 

ก า ร พ า ณิ ช ย เ ป น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย 

ม.50 - - 

การคลัง การงบประมาณ การรักษาทรัพยสิน การ
จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน การจัดหาพัสด ุ
การจัดจางและการสวัสดิการเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 

ม.76 ม.69 ม.88 

อนุมัติใหมีการขยายเวลาการประชุมสภาทองถ่ิน - ม.24 ว.3 ม.53 ว.3 
(อํานาจ 
นายอําเภอ) 

อนุมัติใหเปดประชุมสภาทองถ่ินสมัยวิสามัญ - ม.26 ม.55 
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(อํานาจ 
นายอําเภอ) 

การมอบอํานาจของผูบริหารทองถ่ินใหแกหัวหนา
แผนก 

- ม.34 ว.3 
(อํานาจ รมต.) 

- 
 
 

                                   องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อํานาจกํากับดูแล 

อบจ. เทศบาล อบต. 

อนุมัติใหผูบริหารทองถ่ิน ขาราชการ พนักงานมี
อํานาจเปรียบเทียบปรับ 

- ม.40 และ ม.48 
ทวาวีสต ิ

(อํานาจ รมต.) 

- 

อนุมัติใหจายเงินอุดหนุนหรือจายเงินเพ่ือการ
ลงทุน 

- ม.67 ทวิ - 

หมายเหตุ: ชองใดที่ไมไดวงเล็บวาเปนอํานาจของใครใหเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัดทั้งหมด 
 
2.3 แนวโนมการปกครองทองถ่ินในอนาคต 
 
 ประเทศไทยไดใชรัฐธรรมนูญมาแลวทั้งหมด 16 ฉบับ  โดยมีเพียง 6 ฉบับเทาน้ันที่บัญญัติ
ถึงเร่ืองการปกครองทองถ่ิน และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ฉบับปจจุบันน้ีก็เปน
รัฐธรรมนูญทีบ่ญัญัติถงึเร่ืองการปกครองทองถิ่นไวมากที่สุด โดยไดบัญญัติใหรัฐตองสงเสริมใหมี
การกระจายอํานาจไวในมาตราท่ี 78 และยังไดแยกหมวดที่วาดวยการปกครองทองถิ่นโดยเฉพาะไว
อีกหมวดหน่ึงจํานวน 9 มาตรา  แสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญและความเทาเทียมในเร่ืองการ
ปกครองทองถิ่นไมนอยกวาหมวดอ่ืนๆ  และบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันน้ีไดสงผลให
การปกครองทองถิ่นไทยมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ดานหลังจากบังคับใชมา 5 ป  และยังจะ
สงผลตอไปในอนาคตในหลายประเด็นดังนี้ 
 
2.3.1 รูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  

 กอนการบังคับใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540  ประเทศไทยมีการปกครองทองถิ่นทั้งสิ้น 6 
รูปแบบ  คือ  เทศบาล  สุขาภิบาล  องคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนตําบล  
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา  ผลของมาตรา 285 วรรคหน่ึง แหงรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ซึ่ง
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีสภาทองถิ่นและคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น  ซึ่งหมายความวาองคกรปกครองทองถิ่นตองมีการแบงแยกอํานาจออกเปนฝายสภาเพื่อทํา
หนาที่นิติบัญญัติกับฝายบริหาร แตดวยสุขาภิบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่โครงสราง
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ภายในใชรูปแบบคณะกรรมการซึ่งไมมีการแบงแยกอํานาจกันระหวางนิติบัญญติและบริหาร ดังน้ัน
รัฐสภาจึงไดออกกฎหมายยกฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาลตําบลเมื่อ พ.ศ.2542 เพื่อใหสอดคลองกับ
ขอบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  จึงสงผลใหประเทศไทยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยู 5 รูปแบบ
นับแตป พ.ศ. 2542 
 
2.3.2 โครงสรางภายในขององคกรปกครองทองถ่ิน 
 

มาตรา 285 แหงรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 นอกจากจะกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองประกอบดวยสภาทองถิ่นและคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นแลว ในสาระสําคัญยัง
กําหนดใหสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง  คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นใหมาจาก
การเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนหรือมาจากมติของสภาทองถิ่น และใหสภาทองถิ่น คณะ
ผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นมีวาระ 4 ป ขอกําหนดของรัฐธรรมนูญมาตราน้ีไดสงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางภายในและที่มาของสภาทองถิ่นและคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่นในหลายประการคือ 
 (1) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงสรางองคการบริหารสวนตําบล  โครงสรางของ
องคกรบริหารสวนตําบลกอนการบังคับใชรัฐธรรมนูญป พ.ศ.2540 น้ันไดแบงเปนฝายสภาและ
คณะผูบริหารอยูแลวแตที่มาของฝายสภาและคณะผูบริหารบางสวนน้ันไมไดมาจากการเลือกต้ัง 
โดยมีกํานันและผูใหญบานเปนโดยตําแหนง ดังน้ันจึงไดมีการแกไขพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญดังที่อธิบายไวขางตน 
นอกจากน้ีการที่รัฐธรรมนูญเปดโอกาสใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถเลือกคณะผูบริหาร
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นโดยตรงไดน้ัน จึงไดมีการเคลื่อนไหวจากหลายฝายเพื่อผลักดันใหมี
การแกไขกฎหมายที่กําหนดใหฝายบริหารขององคการบริหารสวนตําบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
จากประชาชน 
 (2) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัด  การเคลื่อนไหว
เพื่อใหมีการเลือกต้ังฝายบริหารโดยตรงจากประชาชนนอกจากจะมีการเคลื่อนไหวจากฝายของ     
องคการบริหารสวนตําบลแลว ยังมีการเคลื่อนไหวในสวนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชนกัน 
ซึ่งองคกรสําคัญที่ผลักดันเรื่องนี้คือสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย โดยขณะน้ี
รางกฎหมายที่กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ไดเขาสูรัฐสภาแลว  หากรัฐสภาผานกฎหมายฉบับน้ีก็จะสงผลใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
มาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนเชนกัน 
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 (3) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงสรางเทศบาล  เทศบาลนอกจากจะมีจํานวนหนวย
เพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดดจาก 149 แหงเปน 1,129 แหงเพราะการยกฐานะของสุขาภิบาลขึ้นเปน
เทศบาลตําบลแลว  ยังมีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองที่มาของฝายบริหารอีกดวย กลาวคือไดมีการ
ผลัก ดันจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยใหมีการแกไขกฎหมายเพื่ อให
นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน และในที่สุดรัฐสภาไดผานกฎหมาย
ดังกลาวในป พ.ศ.2543 โดยกําหนดใหเทศบาลแตละแหงหากตองการจะเปลี่ยนแปลงที่มาของฝาย
บริหารใหมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน เทศบาลน้ันตองทําประชามติสอบถามความ
ตองการของประชาชน 1 ปกอนที่เทศบาลจะหมดวาระโดยบทบัญญัติน้ีใหมีผลต้ังแตวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ.2550  แตในบทเฉพาะกาลของกฎหมายเทศบาลแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543 ดังกลาวได
กําหนดใหเทศบาลนครและเทศบาลเมืองใดที่หมดวาระหลังการประกาศใชกฎหมายน้ีสามารถทํา
การเลือกต้ังนายกเทศมนตรีโดยตรงจากประชาชนไดเลยโดยไมตองทําประชามติ และขณะน้ีไดมี   
เทศบาลที่หมดวาระและเลือกต้ังนายกเทศมนตรีโดยตรงจากประชาชนแลว 14 แหง ดังน้ันขณะน้ี
เทศบาลจึงมีที่มาของฝายบริหาร 2 ประเภทคือ หน่ึงมาจากมติของสภาเทศบาลและสองมาจากการ
เลอืกต้ังโดยตรงจากประชาชนในเขตเทศบาล 

แตการเปดโอกาสใหเทศบาลสามารถเลือกผูบริหารโดยตรงจากประชาชนไดน้ัน ขณะน้ีได
เกิดปญหาข้ึนแลวอยางนอย 2 เทศบาล แหงแรกคือเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง  โดยฝาย
นายกเทศมนตรีและฝายสภาเทศบาล ไดรับการเลือกต้ังมาจากประชาชนเปนคนละทีมกัน  และดวย
ชองวางทางกฎหมายทําใหฝายสภาเทศบาลไมยอมประชุมสภาทําใหฝายนายกเทศมนตรีไมสามารถ
แถลงนโยบายกอนเขารับตําแหนงได สงผลใหนายกเทศมนตรีไมสามารถเขาบริหารงานได 
สภาพการณเชนนี้ดําเนินอยูเกือบหน่ึงปและในที่สุดกระทรวงมหาดไทยจึงประกาศยุบสภาเทศบาล
ดังกลาว  มีผลใหนายกเทศมนตรีและสภาเทศบาลตองพนจากตําแหนงดวยกันและตองมีการ
เลือกต้ังกันใหม ขณะเดียวกันสภาพการณที่ฝายสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีมาจากคนละทีม
และสภาเทศบาลไมยอมประชุมเพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายน้ีกําลังเกิดขึ้นที่เทศบาลเมือง
บานพรุ จังหวังสงขลาอีกดวย  สาเหตุของปญหาดังกลาวเกิดจากชองโหวทางกฎหมายที่ไมมี
มาตรการบังคับสมาชิกสภาใหมาประชุมครบองคหรือไมไดใหอํานาจนายกเทศมนตรีสามารถเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยยุบสภาเทศบาลกรณีใดก็ไดหากเห็นวาไมไดรับความรวมมือ
จากสภาเทศบาล ไมจําเปนตองเสนอยุบสภาเทศบาลไดเฉพาะกรณีที่รางงบประมาณไมผานสภา
เทศบาล  ปญหาดังกลาวน้ีควรท่ีจะตองมีการแกไขตอไปในอนาคต 
 (4) การเปลี่ยนแปลงในเมืองพัทยา  เมืองพัทยากอนมีการบังคับใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 มี
โครงสรางภายในแบบ สภา – ผูจัดการ  โดยสภาเมืองพัทยามีสมาชิก 17 คน เปนสมาชิกที่มาจาก
การเลือกต้ังของประชาชนในเขตเมืองพัทยา 8 คนและมาจากการแตงต้ังโดยรัฐมนตรีวาการ
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กระทรวงมหาดไทยอีก 7 คน และมีผูจัดการซึ่งเรียกวาปลัดเมืองพัทยามาจากการทําสัญญาวาจาง
โดยสภาเมืองพัทยาเพื่อมาทําหนาที่บริหารเมืองพัทยาตามนโยบายของสภาเมืองพัทยา  จะเห็นวา
โครงสรางของเมืองพัทยาขัดรัฐธรรมนูญอยูหลายประเด็น ทั้งไมมีการแบงแยกอํานาจเปนสภาและ
ฝายบริหาร  สมาชิกสภาบางสวนไมไดมาจากการเลือกต้ัง  ผูบริหารก็ไมไดมาจากการเลือกต้ัง  
ดังน้ันรัฐสภาจึงแกกฎหมายเมืองพัทยาใหมีโครงสรางที่สอดคลองกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ  
คือใหมีสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่มาจากการเลือกต้ัง 24 คน และมีนายกเมืองพัทยาที่มาจากการ
เลอืกต้ังโดยตรงจากประชาชน 
 
2.3.3.  ภารกิจหนาท่ีและรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   
 ในสวนของภารกิจหนาที่น้ัน รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ไดบัญญัติสาระที่เกี่ยวของไวใน
มาตรา 284 โดยไดกําหนดใหมีพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯซึ่ง
สาระสําคัญของพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหมีคณะกรรมการไตรภาคีคณะหนึ่งมีหนาที่สําคัญในการ
แบงหรือจัดสรรอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะและรายไดระหวางรัฐกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง  ซึ่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกลาวไดตราขึ้นและประกาศใชในป พ.ศ.2542 ซึ่งกฎหมายน้ีไดบัญญัติอํานาจหนาที่
ของทองถิ่นไวอยางกวางขวาง  โดยกําหนดให เทศบาล อบต.และเมืองพัทยามีอํานาจหนาที่ถึง 31 
อยาง  และกําหนดให อบจ. มีอํานาจหนาที่ถึง 29 อยาง  นอกจากน้ีพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ยังกําหนดใหจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพื่อกําหนดกรอบของงานและระยะเวลาที่ชัดเจนในการถายโอนงานจากรัฐไปสู
องคกรปกครองสวนทองถิน่ และแผนปฏิบัติการน้ีไดจัดทําเสร็จเรียบรอยและรายงานตอรัฐสภาไป
เมื่อปลายป พ.ศ.2544 โดยแผนปฏิบัติการน้ีไดจัดแบงภารกิจที่รัฐตองถายโอนใหทองถิ่นออกเปน 6 
ดาน จํานวน 245 เร่ือง  เปนภารกิจที่ถายโอนจากสวนราชการ 50 กรมใน 11 กระทรวง  ซึ่งตองถาย
โอนใหแลวเสร็จภายใน 4 ป  แตสําหรับ  องคกรปกครองสวนทองถิน่ใดยังไมพรอมที่จะรับการถาย
โอนภายใน 4 ป ใหดําเนินการถายโอนใหเสร็จภายใน 10 ป 
 นอกจากการจัดสรรภารกิจหนาที่แลว  พระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ ยังกําหนดใหรัฐตองจัดสรรรายไดหรือภาษีและอากรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรอย
ละ 20 ภายในป พ.ศ.2544  และเปนรอยละ 35 ภายในป พ.ศ.2549 
 ขอบัญญัติในมาตรา 284 ในรัฐธรรมนูญสงผลใหภารกิจและรายไดขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นกลายเปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญ
มากขึ้นในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต 
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2.3.4. การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ไดบัญญัติถึงการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
วาตองคํานึงถึงความตองการและความเหมาะสมของแตละทองถิ่น  โดยใหมีคณะกรรมการ
พนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีผูแทนจากหลายฝายเปนผูกํากับดูแล  และเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ  รัฐสภาไดตรากฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ.ศ.2542 ขึ้น  กฎหมายน้ี
กอใหเกิดคณะกรรมการเพื่อดูแลการโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือนและการลงโทษ
พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 3 ระดับคือ หน่ึงระดับชาติซึ่งมีหนาที่กําหนด
มาตรฐานกลางของทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่น สองคณะกรรมการกลางซึ่งดูแลบุคลากรแตละ
ประเภททองถิ่น และสามคณะกรรมการจังหวัดเพื่อดูแลบุคลากรในจังหวัด  จะเห็นวาเร่ืองการ
บริหารงานบุคคลทองถิ่นไดมีการต้ังหนวยงานขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะจากเดิมที่งานบุคลากรทองถิ่น
เปนงานฝากอยางหน่ึงของกรมการปกครอง และอาจกลาวไดวาบุคลากรประจําทั้งหมดของทองถิ่น
เปนคนของกรมการปกครอง  การกําหนดตําแหนง  การจัดการสอบคัดเลือก  การเลื่อนขั้นเลื่อน
เงินเดือนอยูภายใตการควบคุมของกรมการปกครอง บุคลากรทองถิ่นสามารถโยกยายไปอยูทองถิ่น
ใดก็ไดขึ้นอยูกับกรมการปกครอง  ซึ่งขัดกับหลักการของบุคลากรของทองถิ่นที่วาเกิดที่ไหนตายที่
น่ัน  ซึ่งเปนหลักที่ทําใหพนักงานทองถิ่นรักและทุมเทใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนเอง
สังกัดอยางเต็มที่  ซ่ึงตางจากระบบในอดีตที่พนักงานทองถิ่นสามารถยายไปที่ไหนก็ไดเพื่อให
ตนเองมีตําแหนงสูงขึ้น  ดังน้ันบางทองถิ่นจึงอาจเปนเพียงทางผานเพื่อมากินตําแหนงที่สูงขึ้น
เทาน้ัน 
 จะเห็นวาในอนาคตระบบการบริหารงานบุคคลทองถิ่นจะมีอิสระจากกรมการปกครองมาก
ขึ้น  ทองถิ่นสามารถกําหนดและคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะกับทองถิ่นเองไดมากขึ้นซึ่งสอดคลองกับ
หลักกการบริหารงานบุคคลทองถิ่น 
 
2.3.5. การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 
 
 รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ไดบัญญัติถึงการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการ   
ปกครองทองถิ่นถึง 2 มาตรา คือ 

(1) มาตรา 286 ที่เปดชองใหประชาชนสามในสี่ของจํานวนประชาชนที่มาลงคะแนนที่มา
ใชสิทธิสามารถลงมติเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นที่ประชาชนเห็นวาไม
สมควรที่จะดํารงตําแหนง แมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการถอดถอนดังกลาวจะ
ประกาศใชมากวา 3 ปแลวต้ังแต พ.ศ.2542  แตก็ยังไมเคยมีทองถิ่นใดไดทําการถอดถอนสมาชิก
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สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเลย จุดน้ีนักวิเคราะหหลายคนต้ังขอสังเกตวาหลักเกณฑในการ
ถอดถอนน้ันปฏิบัติไดยากเพราะกฎหมายกําหนดใหประชาชนตองมาใชสิทธิลงมติมากกวากึ่งหรือ
มากกวารอยละหาสิบของผูมีสิทธิเลือกตั้ง  และสามในสี่ของรอยละหาสิบดังกลาวจึงจะถอดถอนได 
หากไมมีการแกไขกฎหมายในประเด็นน้ีแนวโนมที่จะใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมือง
วาดวยการถอดถอนคงเกิดขึ้นไดยาก 
 (2) มาตรา 287 เปนมาตราที่เปดโอกาสใหประชาชนจํานวนกึ่งหน่ึงของผูมีสิทธิเลือกต้ังใน
ทองถ่ินสามารถเขาช่ือเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ินตอประธานสภาทองถ่ิน ในประเด็นนี้นักวิเคราะห
หลายคนก็ต้ังขอสังเกตเชนเดียวกับมาตรา 286  คือการต้ังเกณฑของจํานวนประชาชนเพื่อริเร่ิม
กิจกรรมของทองถิน่เชนการเสนอรางกฎหมายท่ีสูงมากเชนน้ี  ทําใหเปนการยากที่ประชาชนจะเขามา
มีสวนรวมทางการเมืองได ปญหาดังกลาวน้ีจําเปนตองมีการแกไขรัฐธรรมนูญ ดังน้ันหากรัฐสภาไม
เห็นถึงความสําคัญและความจําเปนของการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการเสนอราง
ขอบัญญัติทองถิ่นจริงๆ ก็คงเปนการยากและคงอีกนานกวาที่จะมีการแกไขรัฐธรรมนูญในมาตรา 
287 น้ี 
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เชิงอรรถ 
                                                           

1 ดูเพ่ิมเติมจากเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ที่  http://www.ocsc.go.th  
2 สมคิด เลิศไพฑูรย, การกระจายอํานาจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ .ศ .2542 (กรุงเทพฯ : ศูนยศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2543), หนา 15. 

3 เรื่องเดียวกัน.  
4 ดูรายละเอียดใน มาตรา 285 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540. 
5 มาตรา 9 ใน พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2542. 
6 มาตรา 22 – 25 เรื่องเดียวกัน. 
7 มาตรา 35 เรื่องเดียวกัน. 
8 โกวิทย พวงงาม, การปกครองทองถิ่นไทย หลักการและมิติใหมในอนาคต (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวิญู

ชน จํากัด, 2544), หนา 104.  
9 กลาวถึงตอไปในหัวขอท่ี 2.2.1 เกณฑในการจัดต้ังและการยกฐานะ  
10 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงป พ.ศ.2542). 
11 ศูนยขอมูลสวนทองถิ่น กรมการปกครอง.  
12 อรรถ แพทยังกุล, “ปญหาและอุปสรรคของการบริหารกรุงเทพมหานคร” ใน การบริหารเมือง: 

กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: โครงการปริญญาโทสําหรับผูบริหาร สาขาบริหารรัฐกิจ (EPA) คณะรัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2543), หนา 27.  

13 ธเนศวร เจริญเมือง, 100 ป การปกครองทองถิ่นไทย พ.ศ.2440 – 2540 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคบไฟ, 
2540), หนา 196 – 197.  

14 มาตรา 26 และ 27 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542. 
15 มาตรา 48 เรื่องเดียวกัน. 
16 มาตรา 54 – 56 เรื่องเดียวกัน. 
17 เดิมมีสุขาภิบาลอยูทั่วประเทศ 981 แหง แตตองทําการยกเลิกไป 1 แหง คือ สุขาภิบาลชัยบาดาล   จ.

ลพบุรี เนื่องจากพ้ืนที่ถูกน้ําทวม ทําใหเหลือสุขาภิบาล 980 แหง เทานั้นที่ยกฐานะขึ้นเปนเทศบาลตําบล ใน     
โกวิทย พวงงาม, การปกครองทองถิ่นไทย หลักการและมิติใหมในอนาคต, หนา 165. 

18 ยกเวนการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ซ่ึง
ไดพิจารณาองคประกอบในเรื่องของชุมชน รายได และการกําหนดเขตพื้นที่ที่เหมาะสมดวยเชนกัน แตหลักเกณฑ
ในการพิจารณาเร่ืองตางๆ เหลานี้ก็เปนหลักเกณฑเฉพาะที่มีพ้ืนฐานมาจากพัฒนาการทางประวัติศาสตรของ
ตนเองเทานั้น. 

19 ศูนยขอมูลสวนทองถิ่น,กระทรวงมหาดไทย. 
20สมคิด เลิศไพฑูรย, การกระจายอํานาจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542, หนา 19.  
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21 สมคิด เลิศไพฑูรย, “การปฏิรูปการปกครองทองถ่ินภายใตรัฐธรรมนูญ 2540” ใน นรนิติ เศรษฐบุตร: 

60 ป กีรตยาจารย เลมหนึ่ง ความสัมพันธระหวางประเทศและการปกครองทองถิ่น (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544), หนา 95. 

22 ศูนยขอมูลสวนทองถิ่น,กระทรวงมหาดไทย. 
23 หมวด 3 การจัดสรรภาษีและอากร ใน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542. 
24 มาตรา 23 (4) และ 24 (3) เรื่องเดียวกัน.  
25 มาตรา 288 รัฐธรรนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540. 
26 มาตรา 30 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542. 
27ไดแก ผูแทนจากคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล 

พนักงานสวนตําบล ขาราชการกรุงเทพมหานคร และพนักงานเมืองพัทยา 
28 มาตรา 33  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542. 
29 มาตรา 13, 14 และ 15 เรื่องเดียวกัน. 
30ขอมูลของสวนกลางและสวนภูมิภาคมาจากสํานักงาน  ก .พ . และสวนทอง ถ่ินมาจาก 

www.local.moi.go.th/menu4.htm. 
31ดูรายละเอียดไดใน “การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจ” 

www.local.moi.go.th.  
32เอนก เหลาธรรมทัศน, เหตุอยูท่ีทองถิ่น ปญหาการเมืองการปกครองระดับชาติท่ีมีสาเหตุมาจากการ

ปกครองทองถิ่นที่ไมพอเพียง (กรุงเทพฯ: ศูนยศึกษาและพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2543), หนา 7. 
33 เรื่องเดียวกัน, หนา 8.  
34 นครินทร เมฆไตรรัตน, “การเมืองการปกครองทองถิ่นของเทศบาลไทย: วิเคราะหโครงสรางภายนอก 

และปญหาแวดลอมบางประการ” ใน วารสารธรรมศาสตร  25: 3 (กันยายน – ธันวาคม, 2542), หนา 51 – 82. 


