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ชุดวิชา         การเมืองการปกครองท้องถ่ิน 

 

หน่วยท่ี 5     รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไทย 

 

ตอนท่ี  

5.1 พฒันาการของการปกครองทอ้งถิน่ไทย 

5.2 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไทยรปูแบบทัว่ไป 

5.3 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไทยรปูแบบพเิศษ 

 

แนวคิด 

1. พฒันาการของการปกครองทอ้งถิน่ไทยสามารถจดัแบ่งไดเ้ป็นหลายลกัษณะ แต่หากจดัแบ่ง

ตามพฒันาการของการเปลีย่นแปลงรปูแบบและโครงสรา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แลว้นัน้ อาจ

กล่าวได้ว่าพฒันาการของการปกครองท้องถิน่ไทยสามารถจดัแบ่งได้เป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงที่

หนึ่ง: การปกครองทอ้งถิน่ไทยในสมยัสมบูรณาญาสทิธริาชย ์ช่วงทีส่อง: การปกครองทอ้งถิน่ไทย พ.ศ. 

2475-2539 และช่วงทีส่าม: การปกครองทอ้งถิน่ไทย พ.ศ. 2540-2557 

2.  การปกครองท้องถิน่ไทยรูปแบบทัว่ไปมลีกัษณะเป็นการปกครองท้องถิน่แบบ 2 ชัน้ (Two-

Tier System) กล่าวคอื องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเป็นการปกครองทอ้งถิน่ระดบับน โดยมเีทศบาลและ

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเป็นการปกครองทอ้งถิน่ระดบัล่าง ซึง่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่รปูแบบทัว่ไป

มพีฒันาการด้านโครงสร้างและรูปแบบการปกครองด้วยการมอบหมายให้ขา้ราชการประจ ามบีทบาท

ส าคญัในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หากแต่ในปจัจุบนัไดม้กีารปรบัเปลีย่นใหส้ภาทอ้งถิน่และผูบ้รหิาร

ทอ้งถิน่มาจากการเลอืกตัง้โดยตรง 

3. การปกครองทอ้งถิน่ไทยรปูแบบพเิศษจดัตัง้ขึน้ในพืน้ทีซ่ึง่มลีกัษณะเฉพาะหรอืมคีวามพเิศษ

แตกจากไปจากพืน้ทีท่ ัว่ไป โดยในส่วนการปกครองทอ้งถิน่ของไทยนัน้ได้มกีารจดัตัง้กรุงเทพมหานคร

และเมอืงพทัยาขึน้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่รูปแบบพเิศษ เนื่องด้วยกรุงเทพมหานครเป็นเมอืง

หลวง ท าใหม้ลีกัษณะสงัคม เศรษฐกจิ และสภาพปญัหาแตกต่างจากพืน้ทีอ่ื่น ในขณะทีเ่มอืงพทัยาเป็น

พืน้ทีซ่ึง่มกีารเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็และเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมอย่างมากจากทัง้ชาว

ไทยและชาวต่างประเทศ จงึไดม้กีารน าการปกครองทอ้งถิน่รปูแบบพเิศษมาใชใ้นสองพืน้ทีด่งักล่าว 

 



 

 

วตัถปุระสงค ์

เมือ่ศกึษาหน่วยที ่5 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 

1. อธบิายพฒันาการของการปกครองทอ้งถิน่ไทยได ้

2. อธบิายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไทยในรปูแบบทัว่ไปได ้

3. อธบิายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไทยในรปูแบบพเิศษได ้

 

กิจกรรมระหว่างเรียน 

         1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนหน่วยที ่5 

         2. ศกึษาเอกสารการสอนตอนที ่5 

         3. ปฏบิตักิจิกรรมตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละตอน 

         4. ฟงัรายการวทิยกุระจายเสยีงและชมรายการวทิยโุทรทศัน์ (ถา้ม)ี 

         5. เขา้รบับรกิารสอนเสรมิ ณ ศูนยบ์รกิารการศกึษา  

         6. ท าแบบประเมนิตนเองหลงัเรยีน 

 

ส่ือการสอน 

         1. เอกสารการสอน 

         2. แบบฝึกปฏบิตั ิ

         3. การสอนเสรมิ  

 

การประเมินผล 

         1. ประเมนิผลจากแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

         2. ประเมนิผลจากกจิกรรมและการเขา้รบัการสอนเสรมิ 

         3. ประเมนิผลจากการสอบประจ าภาคการศกึษา 

 

เมือ่อ่านแผนการสอนแลว้ขอใหท้ าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีน 

หน่วยที ่5 ในแบบฝึกปฏบิตั ิแลว้จงึศกึษาเอกสารการสอนต่อไป 



 

 

ตอนท่ี 5.1 

พฒันาการของการปกครองท้องถ่ินไทย 

 

โปรดอ่านหวัเรือ่ง แนวคดิ และวตัถุประสงคข์องตอนที่ 5.1 แลว้จงึศกึษารายละเอยีดต่อไป

หวัเร่ือง      

5.1.1 การปกครองทอ้งถิน่ไทยในสมยัสมบรูณาญาสทิธริาชย์ 

5.1.2 การปกครองทอ้งถิน่ไทย พ.ศ. 2475-2539 

5.1.3 การปกครองทอ้งถิน่ไทย พ.ศ. 2540-2557 

 

แนวคิด 

 1. การปกครองทอ้งถิน่ไทยถอืก าเนิดขึน้ภายหลงัจากการปฏริปูระบบบรหิารราชการแผ่นดนิใน

ปี พ.ศ. 2435 ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั โดยพระองคไ์ดท้รงวางหมดุหมาย

ส าคญัของการปกครองทอ้งถิน่ไทยดว้ยการจดัตัง้สุขาภบิาลกรงุเทพฯ ขึน้ในปี พ.ศ. 2440 หากแต่การ

ปกครองทอ้งถิน่ดงักล่าวยงัมไิดเ้ป็นการปกครองตนเองในระดบัทอ้งถิน่ตามหลกัประชาธปิไตย 

จนกระทัง่ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัไดม้กีารร่างพระราชบญัญตัเิทศบาลขึน้ 

หากแต่ยงัไมไ่ดม้กีารบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมาย 

 2. ภายหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชยส์ู่ระบอบ

ประชาธปิไตยเมือ่วนัที ่24 มถุินายน พ.ศ. 2475 ส่งผลใหแ้นวคดิเกีย่วกบัการกระจายอ านาจไปสู่

ประชาชนกลายเป็นประหน่ึงซึง่คณะราษฎรตอ้งการน ามาใชเ้พื่อเป็นกลไกในการเผยแพรป่ระชาธปิไตย

อยา่งแทจ้รงิ ดว้ยการใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนรว่มกบัการปกครองทอ้งถิน่ หากแต่แนวคดิเกีย่วกบัการ

กระจายอ านาจกลบัไมป่รากฏใหเ้หน็เป็นรปูธรรม จนกระทัง่มกีารเรยีกรอ้งใหม้กีารปฏริปูการปกครอง

ทอ้งถิน่ในปี พ.ศ. 2535 และน ามาซีง่การปฏริปูทอ้งถิน่ไทยอนัเป็นผลมาจากรฐัธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540  

 3. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ต่อ

การปกครองทอ้งถิน่ไทย เนื่องจากบทบญัญตัใินรฐัธรรมนูญไดก้ าหนดใหป้รบัเปลีย่นรปูแบบและ

โครงสรา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่หลายประการ เพื่อใหม้คีวามสอดคลอ้งในการรองรบัการ

กระจายอ านาจทีเ่พิม่ขึน้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ส่งผลใหเ้กดิการแกไ้ขกฎหมายเกีย่วกบัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ทัง้ในรปูแบบองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

กรงุเทพมหานคร และเมอืงพทัยา  



 

 

วตัถปุระสงค ์

 เมือ่ศกึษาตอนที ่5.1 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 

1. อธบิายการปกครองทอ้งถิน่ไทยในสมยัสมบูรณาญาสทิธริาชยไ์ด้ 

2. อธบิายการปกครองทอ้งถิน่ไทย พ.ศ. 2475-2539 ได ้

3. อธบิายการปกครองทอ้งถิน่ไทย พ.ศ. 2540-2557 ได ้
 



 

 

เร่ืองท่ี 5.1.1  

การปกครองท้องถ่ินไทยในสมยัสมบรูณาญาสิทธิราชย ์

 

 การปกครองทอ้งถิน่ไทยถอืก าเนิดขึน้ภายหลงัการปฏริูประบบบรหิารราชการแผ่นดนิครัง้ใหญ่

ในปี พ.ศ. 2435 ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั จนกระทัง่ในปจัจุบนัการปกครอง

ทอ้งถิน่ไทยไดม้พีฒันาการอนัเกดิจาการปรบัปรงุ เปลีย่นแปลง และแกไ้ขสาระส าคญัในดา้นต่างๆ หลาย

ประการ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่าง

เป็นพลวตั ดงันัน้การน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกบัรปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไทยในหน่วยที ่5 นี้ จงึ

ต้องการแสดงใหเ้หน็พฒันาการของการปกครองทอ้งถิน่ไทยในรปูแบบต่างๆ เพื่อเป็นพืน้ฐานในการท า

ความเขา้ใจสาเหตุและเงื่อนไขที่ส่งผลให้รูปแบบองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ไทยมกีารเปลีย่นแปลงไป

อย่างต่อเน่ืองจนถงึปจัจุบนั โดยเน้ือหาในตอนที่ 5.1 จะแสดงให้เหน็ภาพรวมของพฒันาการของการ

ปกครองทอ้งถิน่ไทยเป็นส าคญั จากนัน้จงึไปน าเสนอรายละเอยีดของพฒันาการของการปกครองทอ้งถิน่

ไทยในทุกรปูแบบในตอนที ่5.2 และ 5.3 เพื่อแสดงใหเ้หน็รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไทยตัง้แต่

อดตีจนถงึปจัจบุนั 

 นอกจากนัน้ การจดัแบ่งเนื้อหาการปกครองทอ้งถิน่ไทยออกเป็น 3 ช่วง กว็างอยูบ่นพืน้ฐานของ

การใหค้วามส าคญัต่อการเปลีย่นแปลงรปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นหลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึ

พฒันาการในดา้นการปรบัเปลีย่นรูปแบบและโครงสรา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดอ้ย่างชดัเจน 

ซึง่การจดัแบ่งพฒันาการของการปกครองทอ้งถิน่ไทยออกเป็น 3 ช่วงนัน้ ประกอบดว้ย ช่วงทีห่นึ่ง: การ

ปกครองท้องถิน่ไทยในสมยัสมบูรณาญาสทิธริาชย ์ช่วงที่สอง : การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2475-

2539 และช่วงทีส่าม: การปกครองทอ้งถิน่ไทย พ.ศ. 2540-2557  

 ทัง้นี้ ได้ใช้ร ัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นจุดเริ่มต้นของสมัย

สมบรูณาญาสทิธริาชย ์ตามหลกัฐานทีป่รากฏในกฎหมายตราสามดวงทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าการปกครองของ

รฐัไทยโบราณหรอืการปกครองก่อนรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวันัน้ มลีกัษณะ

กระจายอ านาจ ทัง้ในดา้นการกระจายอ านาจระหว่างต าแหน่งต่างๆ ตัง้แต่พระมหากษตัรยิล์งมาและการ

กระจายพืน้ทีป่กครองอกีดว้ย การปกครองของรฐัไทยโบราณจงึมลีกัษณะกระจายอ านาจสงู ดงัจะเหน็ได้

ว่าหวัเมอืงต่างๆ ไม่ต้องด าเนินการทุกอย่างตามที่ปฏบิตักินัในส่วนกลาง ดว้ยเหตุดงักล่าวจงึท าให้การ



 

 

ปกครองระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชยท์ีแ่ทจ้รงิเพิง่จะเริม่ต้นในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้า

เจา้อยู1่ มไิดเ้กดิขึน้มาอยา่งยาวนานกว่านัน้แต่อยา่งใด 

 

การปกครองท้องถ่ินไทยก่อนรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 

 รฐัโบราณ (Pre-modern State) หรอืรฐัในยคุก่อนการก าเนิดแนวคดิเกี่ยวกบัรฐัตามสนธสิญัญา

เวสต์ฟาเลยีนัน้ มลีกัษณะเฉพาะบางอย่างทีแ่ตกต่างไปจากรฐัสมยัใหม่อย่างสิ้นเชงิ โดยเฉพาะแนวคดิ

เกี่ยวกบัเขตแดน (boundary) พรมแดน หรอือาณาเขต ซึง่ยงัมไิดถู้กค านึงถงึว่าเป็นประเดน็ส าคญั เหตุ

เพราะรฐัโบราณใหค้วามส าคญักบัการคุมก าลงัคนมากกว่าการครอบครองดนิแดน ดงันัน้แนวความคดิ

เกี่ยวกบัรฐัจงึไม่จ ากดักรอบอยู่กบัเรื่องดนิแดนทีม่อีาณาเขตแน่นอน แต่จะใหค้วามส าคญักบัเมอืงหลวง

ซึ่งมอี านาจและการควบคุมแผ่ออกไปปกครองดินแดนรอบๆ ซึ่งอ านาจจะลดน้อยลงตามระยะทาง 

หมายความว่า ยิง่ห่างไกลจากเมอืงหลวงกย็ิง่ท าให้อ านาจปกครองอ่อนลงตามไปพรอ้มกนั ดงันัน้จงึท า

ให้ดนิแดนชายอาณาเขตของรฐัต่างๆ จงึมกัจะขึน้อยู่กบัหลายๆ อ านาจ (เจา้หลายฝ่าย) พรอ้มๆ กนั2 

จากสภาวการณ์ดงักล่าวจงึส่งผลใหอ้ านาจการปกครองของรฐัมไิดจ้ ากดั แน่นอน และตายตวัอยู่กบัเสน้

เขตแดนรฐัแต่อยา่งใด    

เสกสรรค ์ประเสรฐิกุล ใหค้วามเหน็ว่าลกัษณะเด่นของรฐัโบราณ รฐัจารตี หรอืรฐัก่อนสมยัใหม่ 

ตัง้แต่ครัง้กรงุศรอียธุยาเป็นราชธานีมาจนถงึสมยักรุงรตันโกสนิทรต์ลอดรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอม

เกลา้เจา้อยูห่วั มลีกัษณะส าคญัต่างจากรฐัสมยัใหมด่งันี้    

 1) ไมม่พีรมแดนชดัเจนและไมไ่ดถ้อืหลกัอธปิไตยเหนือดนิแดน  

 2) รฐัและสงัคมด ารงอยูท่าบซอ้นกนั โดยผ่านการจดัตัง้สงัคมตามระบบไพร่/ขนุนาง  ท า

ใหส้มาชกิของสงัคมเป็นคนของรฐัไปโดยปรยิาย ทุกคนมนีาย และรฐักไ็ม่มกีลไกการปกครองทีแ่ยกจาก

การควบคุมก าลงั    

 3) ประกอบดว้ยศูนยอ์ านาจใหญ่เลก็ แต่อ านาจไมร่วมศูนย ์หวัเมอืงใหญ่มฐีานะกึง่อสิระ   

และประเทศราชปกครองตนเอง (Semi-autonomy) โดยพืน้ฐาน    

                                                           

 1 เสกสรรค ์ประเสรฐิกุล, รฐัไทยในกฎหมายตราสามดวง (ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต ิ

(สวช.), กฎหมายตราสามดวงกบัสงัคมไทย เอกสาร สวช., 2533), 75-76. อา้งถงึใน ธเนศวร ์เจรญิเมอืง, การ

ปกครองท้องถิน่ไทย พ.ศ. 2440-2540 (กรุงเทพฯ: โครงการจดัพมิพค์บไฟ, 2540), 72-73. 

  2 เบนจามนิ เอ. บทัสนั, อวสานสมบูรณาญาสิทธิราชยใ์นสยาม. กาญจนี ละอองศร,ี ยพุา ชมุจนัทร ์และ

คณะ (แปล) (กรุงเทพฯ : มลูนิธโิครงการต าราสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร,์ 2543), 14-15. 

 



 

 

 4) ไม่รงัเกยีจชาตพินัธุ์ในความหมายทางการปกครอง กล่าวคอื ไม่ได้คดัคนออกเป็น

นอกในตามความแตกต่างทางชาตพินัธุ์ และไม่มแีนวคดิเรื่องชาตใินความหมายสมยัใหม่ นอกจากนี้ผู้

กุมอ านาจยงัยอมรบัความหลากหลายทางวฒันธรรม แมแ้ต่ขนุนางกม็าจากหลายชาตพินัธุ ์และแสดงอตั

ลกัษณ์ทางวฒันธรรมไดอ้ยา่งเตม็ที ่

 5) รฐัมบีทบาทจ ากดัแค่ปกป้องคุ้มครองไม่ใหข้า้ศกึศตัรูมารุกรานและรกัษาความสงบ

ภายใน ศูนยอ์ านาจไมว่่าใหญ่หรอืเลก็ไมถ่อืว่าตนมบีทบาทหน้าทีใ่นการพฒันาเศรษฐกจิและการศกึษา3  

ดงัปรากฏหลกัฐานอ้างอิงจากพงศาวดารว่าการปกครองสมยัก่อนกรุงสุโขทยัมลีกัษณะการ

รวมกลุ่มเป็นหมู่เหล่าหรือชุมชน มีหัวหน้าเป็นผู้ปกครองดูแลรบัผิดชอบให้ความคุ้มครองป้องกัน

ภยนัตรายแก่ผูอ้ยู่ใต้ปกครอง เป็นการปกครองแบบหวัหน้าปกครองลูกน้อง (Master and Slave)4 การ

ปกครองของรฐัไทยโบราณจงึมลีกัษณะเป็นระบอบศกัดนิาดัง้เดิม ซึ่งขุนนางแต่ละคนมอี านาจเป็น

ผู้ปกครองดูแลไพร่ที่อยู่ในสังกัดของตนเกือบจะเรียกได้ว่าโดยเด็ดขาด  ต่อมาเมื่อมีการสถาปนา

อาณาจกัรสุโขทัยขึ้น ก็ยงัคงใช้ระบบการปกครองของไทยแต่เดิม โดยมีการแบ่งเขตการปกครอง

ออกเป็นชัน้ๆ ได้แก่ เมอืงราชธานี หวัเมอืงชัน้ใน หวัเมอืงชัน้นอก และหวัเมอืงประเทศราช เมอืงราช

ธานีคอืเมอืงทีเ่ป็นเขตทีต่ ัง้ของกรุงสุโขทยัซึง่เป็นนครหลวง มหีวัเมอืงชัน้ในเรยีกว่า “เมอืงลูกหลวงหรอื

เมอืงหน้าด่าน” ซึง่พระมหากษตัรยิม์อบใหร้าชโอรสหรอืราชนดัดาปกครองดแูล ตัง้ลอ้มรอบราชธานีทัง้สี่

ทศิโดยยดึหลกัว่าจะต้องเป็นเมอืงที่อยู่ในระยะไม่เกินที่จะเดนิติดต่อกนัได้ภายใน 2 วนั ได้แก่ เมอืง

ศรสีชันาลยั (สวรรคโลก) เมอืงสองแคว (พษิณุโลก) เมอืงสระหลวง (พจิติร) และเมอืงก าแพงเพชร ถดั

จากเมอืงลกูหลวงเป็นหวัเมอืงชัน้นอก เรยีกว่า “เมอืงพระยามหานคร” มเีจา้เมอืงทีค่รองเมอืงนัน้อยู่เดมิ

เป็นขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่ทีพ่ระมหากษตัรยิไ์วว้างใจเป็นผูป้กครองดูแล ส าหรบัหวัเมอืงประเทศราชหรอื

เมอืงขึ้นนัน้เป็นเมอืงที่กรุงสุโขทยัยกทพัไปตีได้และอยู่ในอ านาจปกครองของกรุงสุโขทยั เช่น เมอืง

เวียงจนัทน์ เมอืงทะวาย เป็นต้น ซึ่งการจดัเขตการปกครองเช่นนี้เป็นการจดัเพื่อประโยชน์ในทาง

ยุทธศาสตร์สมยันัน้เป็นส าคญั ในปี พ.ศ. 1893 อาณาจกัรสุโขทยัเสื่อมอ านาจลง พระเจ้าอู่ทองจงึได้

ประกาศอสิรภาพและสถาปนาอาณาจกัรกรงุศรอียธุยาขึน้ ทรงพระนามว่าสมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่1 

การจดัระบบการปกครองสมยัอยุธยามลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัสมยัสุโขทยั กล่าวคอื ยงัคงมเีมอืง

ราชธานี เมอืงลกูหลวง เมอืงชัน้นอก และเมอืงประเทศราช มผีูป้กครองเมอืงต่างๆ ตามแบบสุโขทยั เวน้

แต่การปกครองเมอืงราชธานีได้ปรบัปรุงเป็นแบบจตุสดมภโ์ดยพระมหากษตัรยิจ์ะแต่งตัง้ขุนเมอืง  (ขุน

                                                           
3 เสกสรรค ์ ประเสรฐิกุล. “รฐัชาต ิชาตพินัธุ ์และความทนัสมยั” ใน รฐัศาสตรส์าร (ฉบบัพเิศษ ธรรมศาสตร ์

60 ปี รฐัศาสตรส์าร 30 ปี, เล่ม 1, 2552), 7.  

 4 ชวูงศ ์ฉายะบุตร, การปกครองท้องถิน่ไทย (กรุงเทพฯ : โรงพมิพส์ว่นทอ้งถิน่, 2539), หน้า 26. อา้งถงึใน 

นนัทวฒัน์ บรมานนัท,์ การปกครองส่วนท้องถิน่, พมิพค์รัง้ที ่5 แกไ้ขเพิม่เตมิ (กรุงเทพฯ : วญิญชูน, 2552), 25. 



 

 

เวยีง) ขุนวงั ขุนคลงั และขุนนา ท าหน้าที่ช่วยพระองค์อ านวยการบรหิารงานในราชธานีด้านต่าง ๆ 

จนกระทัง่ในรชัสมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ ได้มกีารปรบัปรุงรูปแบบการจดัระเบยีบการปกครอง

ใหมโ่ดยขยายราชธานีออกไป ยกเลกิเมอืงลกูหลวงทัง้สีด่า้น จดัใหเ้ป็นหวัเมอืงจตัวาทัง้หมด รวมอ านาจ

การปกครองไว้ที่ส่วนกลางให้มากที่สุด โดยพระมหากษัตรยิ์ทรงอ านาจการปกครองราชธานีด้วย

พระองค์เอง และมเีสนาบดเีป็นผู้ช่วยปกครองบรหิารราชธานี ส่วนหวัเมอืงชัน้ในหรอืเมอืงจตัวามกีาร

จดัแบ่งเขตการปกครองเป็นแขวง แขวงแบ่งเป็นต าบล และต าบลแบ่งเป็นหมู่บ้าน 5 ส าหรบัหวัเมอืง

ชัน้นอกหรอืเมอืงพระยามหานครเดมินัน้ ไดม้กีารจดัแบ่งเขตปกครองเป็นเมอืงชัน้เอก โท ตร ีจตัวา ตาม

ขนาดและความส าคญัของเมอืง โดยแต่ละเมอืงจดัแบ่งเขตการปกครองออกเป็นแขวง ต าบล และหมูบ่า้น 

เช่นเดยีวกบัหวัเมอืงชัน้ใน ซึง่การปรบัปรุงรปูแบบการปกครองในรชัสมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถนี้

นับเป็นการปฏริูปการปกครองครัง้ส าคญัครัง้หนึ่งของประเทศไทย โดยไดย้ดึถอืเ ป็นแบบฉบบัของการ

ปกครองในสมยัต่อๆ มา แมจ้ะมกีารเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็แต่เพยีงรายละเอยีดเท่านัน้ แต่โครงสรา้งที่

ก าหนดขึน้ในรชัสมยัน้ียงัคงใชต่้อมาจนถงึรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั6 

การปกครองสมยักรุงธนบุรมีกีารจดัระเบยีบการปกครองตามแบบสมยักรุงศรอียุธยา เนื่องจาก

นับตัง้แต่พระเจา้ตากสนิทรงปราบดาภเิษกขึน้เป็นกษตัรยิ ์เหตุการณ์บา้นเมอืงในช่วงเวลาดงักล่าวไดม้ี

การท าศกึสงครามอยู่เสมอ จงึไม่มโีอกาสปรบัปรุงการจดัระเบยีบการปกครอง7 แมว้่าในปี พ.ศ. 2325 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ทรงสถาปนาราชวงศ์จกัรขีึ้นและได้ย้ายราชธานีมาอยู่ที่

กรุงเทพมหานคร หากแต่การจดัระเบยีบการปกครองในสมยักรุงรตันโกสนิทร์ตอนต้นกย็งัคงยดึการ

ปกครองตามแบบกรุงศรอียุธยาที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงวางรูปแบบไว้ จนกระทัง่รชัสมยั

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ประเทศไทยจงึเริม่มแีนวคดิในการปรบัปรุงประเทศตามแบบ

ประเทศตะวนัตกในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นรากฐานให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้ทรง

ด าเนินการปฏริูปประเทศในเวลาต่อมา8 และสามารถท าใหส้ยามสามารถเปลี่ยนจากลกัษณะของความ

เป็นรฐัโบราณสู่ความเป็นรฐัสมยัใหมไ่ดอ้ยา่งสมบูรณ์  

กล่าวโดยสรุป การปกครองก่อนรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เป็นการ

ปกครองทีไ่มม่รีปูแบบการปกครองตนเองในระดบัทอ้งถิน่ เนื่องดว้ยหวัหน้าระดบัทอ้งถิน่ลว้นมาจากการ

                                                           

 5 ด ารงราชานุภาพ, สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา, พงศาวดารสยาม เล่ม 1 (พระนคร : โรงพมิพ์

บ ารุงนุกลูกจิ, 2468), 15. อา้งถงึใน เรื่องเดยีวกนั, 26-27. 

 6 เรื่องเดยีวกนั, 27. 

 7 เรื่องเดยีวกนั, 27. 

 8 เรื่องเดยีวกนั, 27. 



 

 

แต่งตัง้โดยเจา้เมอืง9 อกีทัง้สงัคมไทยในสมยัดงักล่าวยงัมลีกัษณะของสงัคมศกัดนิาจงึไม่มแีนวคดิที่ว่า

ต้องการให้ไพร่ทาสในพื้นที่ต่างๆ ได้ปกครองตนเอง เฉกเช่นแนวคดิของการจดัรูปแบบการปกครอง

ทอ้งถิน่ในปจัจบุนั 

 

การปกครองท้องถ่ินไทยก่อนรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 

การเปลี่ยนแปลงจากรฐัโบราณสู่ความเป็น “รฐัสมยัใหม่” ในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ดา้นหนึ่งนัน้เกดิขึน้จากการก าหนดเสน้เขตแดนของไทยใหเ้ป็นไปตามแบบอย่าง

หรอืความตอ้งการของชาตมิหาอ านาจอย่างองักฤษและฝรัง่เศส ซึง่ตอ้งการความชดัเจนในอาณาบรเิวณ

หรอืเขตแดนระหว่างไทยกบัมาเลเซยี ลาว กมัพูชา และพม่า เพื่อประโยชน์ในทางการปกครองดนิแดน

ดงักล่าวนัน่เอง10 การแผ่ขยายของลทัธจิกัรวรรดนิิยมจงึท าใหพ้ระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั

เลง็เหน็ถงึความส าคญัของการปรบัปรุงหรอืปฏริปูโครงสรา้งและระบบต่างๆ ใหม้คีวามทนัสมยั เพื่อให้

รฐัสยามในเวลานัน้สามารถก้าวเขา้สู่ความเป็นรฐัสมยัใหม่ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยในส่วนของการ

ปกครองและการบรหิารราชการนัน้ พระองคไ์ดย้กเลกิการปกครองแบบจตุสดมภแ์ละจดัตัง้กระทรวงขึน้

ใหม่ 12 กระทรวง เมื่อวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 ซึ่งถอืได้ว่าเป็นการปฏริูประบบราชการครัง้ส าคญั

ของไทย   

นอกจากนัน้ พระองค์ยงัทรงวางหมุดหมายส าคญัของการปกครองท้องถิ่นไทยด้วยการจดัตัง้

สุขาภบิาลกรุงเทพฯ ขึน้ในปี พ.ศ. 2440 ตามพระราชก าหนดสุขาภบิาลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116 หากแต่การ

ปกครองทอ้งถิน่ดงักล่าวยงัมไิดเ้ป็นแบบการปกครองตนเองในระดบัทอ้งถิน่ (Local Self Government) 

เฉกเช่นในประเทศตะวนัตกที่สมาชกิสภาและฝ่ายบรหิารมาจากการเลอืกตัง้โดยประชาชน เนื่องด้วย

สุขาภบิาลกรุงเทพฯ มลีกัษณะเป็นการปกครองท้องถิน่โดยขา้ราชการประจ า (Local Government by 

Government Officials) ดงัจะเหน็ไดว้่าผูบ้รหิารสุขาภบิาลกรงุเทพฯ ในสมยัแรกตัง้เป็นขา้ราชการประจ า

ทัง้สิน้ การปกครองทอ้งถิน่ในลกัษณะดงักล่าวจงึมุ่งเน้นการสัง่งานและการควบคุมการบรหิารงานโดย

รฐับาลกลางและมไิด้มจีุดประสงค์เพื่อการพฒันาประชาธปิไตยในระดบัท้องถิน่ แต่เป็นการสรา้งความ

เป็นเอกภาพในการบงัคบับญัชาและด าเนินงานตามนโยบายของรฐับาลกลางเป็นหลกัส าคญั11 ดงันัน้จงึ

กล่าวได้ว่าการปกครองท้องถิน่ไทยที่เริม่ต้นในปี พ.ศ. 2440 มไิด้ด าเนินไปเพื่อก่อให้เกดิการกระจาย

อ านาจสู่ทอ้งถิน่แต่อยา่งใด 

                                                           

 9 ธเนศวร ์ เจรญิเมอืง, การปกครองทอ้งถิน่ไทย พ.ศ. 2440-2540, 84. 

 10 เบนจามนิ เอ. บทัสนั, อวสานสมบรูณาญาสทิธริาชยใ์นสยาม, 15. 

 11 ดรูายละเอยีดใน ธเนศวร ์เจรญิเมอืง, การปกครองทอ้งถิน่ไทย พ.ศ. 2440-2540, 89-90. 



 

 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2448 ไดท้รงจดัตัง้สุขาภบิาลท่าฉลอมขึน้เมือ่วนัที ่18 มนีาคม พ.ศ. 2448 (ร.ศ. 

124) จงึนับไดว้่ากจิการสุขาภบิาลไดก้ าเนิดขึน้ในหวัเมอืงแห่งแรกทีท่่าฉลอม เมอืงสมุทรสาคร12 โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อให้มกีารท านุบ ารุงทอ้งที ่3 ประการ คอื ซ่อมแซมและบ ารุงถนนหนทาง จุดโคมไฟให้

ความสว่างเวลาค ่าคนื และจดัหาคนงานเกบ็กวาดขยะมลูฝอย ผลของการจดัสุขาภบิาลในหวัเมอืงแห่ง

แรกนี้ ไดร้บัความส าเรจ็เป็นทีน่่าพอใจ ไดป้ระโยชน์แก่ทางราชการ และเป็นทีน่ิยมของประชาชน ส่งผล

ให้ข้าหลวงเทศาภิบาลและเจ้าเมืองอื่นๆ มีความสนใจและเรียกร้องให้พิจารณาด าเนินการจัดตัง้

สุขาภบิาลตามหวัเมอืงต่างๆ จนกระทัง่สมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานุภาพ เสนาบดกีระทรวงมหาดไทย 

ต้องชีแ้จงท าความเขา้ใจถงึหลกัการและวธิกีารทีถู่กตอ้งของการสุขาภบิาลว่า จะต้องเกดิจากความนิยม

ชมชอบของราษฎรเป็นส าคญั มฉิะนัน้แลว้จะไม่ไดร้บัความร่วมมอืจากประชาชน ซึง่รฐับาลยนิดจีะตรา

กฎหมายจดัการสุขาภิบาลขึ้น แต่ท้องที่ใดที่ต้องการจดัการปกครองแบบสุขาภิบาล ขอให้ข้าหลวง

เทศาภิบาลท าความเข้าใจ ชี้แจงให้ราษฎรเห็นถึงคุณค่าของสุขาภิบาลก่อน เมื่อราษฎรเห็นถึง

คุณประโยชน์และเรยีกรอ้งให้จดัการสุขาภิบาลในท้องที่ใดแล้ว จงึค่อยด าเนินการตามบทบญัญตัิของ

กฎหมายต่อไป13 

จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2450 (ร.ศ. 126) กระทรวงมหาดไทยได้ร่างกฎหมายเกี่ยวกบัการสุขาภบิาล

และได้น ามาปรกึษาหารอืเพื่อแก้ไขในที่ประชุมประจ าปีของขา้หลวงเทศาภบิาล เมื่อทุกฝ่ายเหน็พ้อง

ต้องกนัแลว้ จงึไดป้ระกาศใชเ้ป็นทางการ มชีื่อว่า “พระราชบญัญตัจิดัการสุขาภบิาล ร.ศ. 127” ประกาศ 

ณ วนัที ่27 ธนัวาคม พ.ศ. 2451 เพื่อใหม้กีารจดัตัง้สุขาภบิาลในหวัเมอืงต่างๆ ทัว่ประเทศ หากแต่การ

บรหิารสุขาภบิาลกย็งัคงใชก้รรมการซึง่เป็นขา้ราชการประจ าทัง้สิน้ โดยพระราชบญัญตัสิุขาภบิาล ร.ศ. 

127 ไดแ้บ่งสุขาภบิาลออกเป็น 2 ประเภท คอื สุขาภบิาลเมอืงและสุขาภบิาลต าบล ก าหนดใหสุ้ขาภบิาล

เมอืงมกีรรมการ 11 คน และสุขาภบิาลต าบลมกีรรมการ 5 คน ซึง่กรรมการทัง้หมดลว้นเป็นขา้ราชการ

ส่วนภูมิภาคท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการสุขาภิบาลซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการเมือง ปลัดเมือง 

นายอ าเภอ ครู และก านันผู้ใหญ่บ้าน โดยคณะกรรมการสุขาภิบาลท าหน้าที่ทัง้ด้านนิติบญัญัติและ

บรหิาร มหีน้าทีส่ าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ การรกัษาความสะอาดในทอ้งที ่การป้องกนัและรกัษาความเจบ็

ไข ้บ ารุงรกัษาถนน และจดัการศกึษาขัน้ต้นของประชาชนดว้ยการสนับสนุนจากรฐั ส่งผลใหใ้นรชัสมยั

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัมกีารจดัตัง้สุขาภบิาลตามหวัเมอืงต่างๆ รวม 35 แห่ง 

                                                           

 12 ประหยดั หงษท์องค า และพรศกัดิ ์ผ่องแผว้, ปัญหาและแนวทางปรบัปรงุประสิทธิภาพของการบริหาร

เทศบาลไทย (กรุงเทพฯ: เจา้พระยาการพมิพ,์ 2529), 14-15. 

 13 ดรูายละเอยีดใน สนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย, ประวติัการจดัตัง้เทศบาลและเมอืงพทัยา 

(กรุงเทพฯ: โรงพมิพส์ว่นทอ้งถิน่, 2527)  



 

 

ต่อมาในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั แนวคดิการพฒันารปูแบบการปกครอง

ระบอบประชาธปิไตยจงึเริม่ปรากฏขึ้น ด้วยการการทดลองจดัตัง้เมอืงจ าลองที่มกีารปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยที่เรยีกว่า “ดุสติธานี” ขึ้นเมื่อวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2461 หากแต่ในส่วนของการ

ปกครองรปูแบบสุขาภบิาลนัน้มไิดม้กีารพฒันาต่อเนื่องแต่อย่างใด ส่งผลใหสุ้ขาภบิาลทัว่ประเทศยงัคงมี

จ านวน 35 แห่งเท่าเดมิ นอกจากนี้ ก็มไิด้มกีารด าเนินการใดๆ เพื่อปรบัปรุงหรอืจดัตัง้การปกครอง

ทอ้งถิน่รปูแบบอื่นๆ จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2470 ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจา้อยู่หวัได้ทรง

ตัง้ “คณะกรรมการจดัการประชาภบิาล” เพื่อศกึษาบทเรยีนจากประเทศเพื่อนบา้น โดยมรีชิารด์ ด.ี เครก 

(Richard D. Craig) เป็นที่ปรกึษาชาวต่างประเทศ ผลการศึกษาพบว่าควรจดัตัง้การปกครองรูปแบบ

เทศบาล โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูหวัทรงพระราชทานสัมภาษณ์ว่า “ข้าพเจ้าเชือ่ว่า 

ประชาชนควรจะมสีทิธมิเีสยีงในกจิการทอ้งถิน่...ขา้พเจา้เหน็ว่าเป็นการผดิพลาดถ้าเราจะมกีารปกครอง

ระบอบรฐัสภาก่อนทีป่ระชาชนจะมโีอกาสเรยีนรูแ้ละมปีระสบการณ์อยา่งดเีกีย่วกบัการใชส้ทิธเิลอืกตัง้ใน

กจิการปกครองทอ้งถิน่14 จากนัน้จงึไดม้กีารรา่งพระราชบญัญตัเิทศบาลขึน้ ซึง่ไดร้บัการพจิารณาในสภา

เสนาบดแีละได้รบัการเห็นชอบในหลกัการเมื่อวนัที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2473 หากแต่ก็ยงัไม่มกีารน า

ออกมาบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมาย จนกระทัง่เกดิเหตุการณ์การปฏวิตัเิปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ

สมบรูณาญาสทิธริาชยเ์ป็นระบอบประชาธปิไตยเมือ่วนัที ่24 มถุินายน พ.ศ. 2475  

 

กิจกรรม  5.1.1 

          อธบิายลกัษณะการปกครองทอ้งถิน่ก่อนรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัมาพอ

สงัเขป 

 

แนวตอบกิจกรรม  5.1.1 

 การปกครองก่อนรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เป็นการปกครองที่ไม่มี

รปูแบบการปกครองตนเองในระดบัทอ้งถิน่ เนื่องดว้ยหวัหน้าระดบัทอ้งถิน่ลว้นมาจากการแต่งตัง้โดยเจา้

เมอืง อกีทัง้สงัคมไทยในสมยัดงักล่าวยงัลกัษณะของสงัคมศกัดนิา จงึไม่มแีนวคดิที่ว่าต้องการให้ไพร่

ทาสในพืน้ทีต่่างๆ ไดป้กครองตนเอง เฉกเช่นแนวคดิของการจดัรปูแบบการปกครองทอ้งถิน่ในปจัจบุนั 

                                                           

 14 พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัทรงพระราชทานสมัภาษณ์ปรากฏในหนงัสอื Democracy in Siam 

อา้งถงึใน ประหยดั หงษ์ทองค า และพรศกัดิ ์ผ่องแผว้, ปญัหาและแนวทางปรบัปรุงประสทิธภิาพของการบรหิาร

เทศบาลไทย, 1. 



 

 

เร่ืองท่ี 5.1.2  

การปกครองท้องถ่ินไทย พ.ศ. 2475-2539 

 

ภายหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชยส์ู่ระบอบประชาธปิไตย 

เมื่อวนัที่ 24 มถุินายน พ.ศ. 2475 ความคดิในการกระจายอ านาจไปสู่ประชาชนเป็นประเด็นหนึ่งซึ่ง

คณะราษฎรให้ความส าคญัอย่างมาก เพราะนอกจากจะสอดคล้องกบัอุดมคติของการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยที่ว่าพลเมอืงต้องมสี่วนร่วมในการปกครองแล้วนัน้ คณะราษฎรยงัมุ่งประสงค์ที่จะใช้

หลกัการปกครองแบบกระจายอ านาจเป็นเครื่องมอืในการเผยแพร่ประชาธปิไตยอย่างแท้จรงิอีกด้วย 

ดงันัน้ จงึไดต้รากฎหมายจดัระเบยีบการบรหิารประเทศขึน้ โดยก าหนดใหม้กีารจดัระเบยีบราชการส่วน

ท้องถิ่น และตรากฎหมายจดัตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลขึ้นเป็นครัง้แรก เรยีกว่า 

พระราชบญัญตัจิดัระเบยีบเทศบาล พ.ศ. 247615 ดงันัน้เนื้อหาในส่วนนี้จงึไดจ้ดัแบ่งพฒันาการของการ

ปกครองท้องถิ่นไทยนับตัง้แต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองปี พ.ศ. 2475 จนกระทัง่ถึงปี พ.ศ. 2539 

ออกเป็น 4 ช่วง ดงันี้   

ช่วงท่ีหน่ึง เป็นช่วงที่คณะราษฎรพยายามจดัตัง้การปกครองตนเองในระดบัท้องถิ่น (พ.ศ. 

2476) ดงัจะเห็นได้ว่ารฐับาลของคณะราษฎรมนีโยบายชดัเจนที่จะกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นด้วยการ

สถาปนาหน่วยการปกครองตนเองในระดบัทอ้งถิน่เช่นในประเทศตะวนัตก ดว้ยการจดัใหม้กีารปกครอง

ท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล 3 แบบ คอื เทศบาลนคร เทศบาลเมอืง และเทศบาลต าบล รวมทัง้ยกฐานะ

สุขาภบิาล 35 แห่งที่มอียู่ขึ้นเป็นเทศบาล เนื่องด้วยรฐับาลของคณะราษฎรมุ่งหมายที่จะพฒันาการ

ปกครองทอ้งถิน่เพยีงรปูแบบเดยีว คอื เทศบาล โดยการปกครองของเทศบาลประกอบดว้ยสภาเทศบาล

และคณะเทศมนตร ี 

สภาเทศบาลท าหน้าทีด่า้นนิตบิญัญตั ิโดยมสีมาชกิสภาเทศบาล (สท.) มาจากการเลอืกตัง้ของ

ประชาชนในเขตเทศบาลนัน้ เทศบาลนครมสีมาชกิสภาเทศบาลจ านวน 24 คน เทศบาลเมอืงมสีมาชกิ

สภาเทศบาลจ านวน 18 คน และเทศบาลต าบลมสีมาชกิสภาเทศบาลจ านวน 12 คน ในอกีดา้นหนึ่งคอื

คณะเทศมนตรีท าหน้าที่ด้านบรหิาร ประกอบด้วยสมาชิกที่แต่งตัง้มาจากสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่ง

เทศบาลนครมนีายกเทศมนตรจี านวน 1 คน และเทศมนตรจี านวน 4 คน เทศบาลเมอืงและเทศบาล

ต าบลมนีายกเทศมนตรจี านวน 1 คน และเทศมนตรจี านวน 2 คน โดยสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรมีี

วาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 5 ปี  

                                                           

 15 ดรูายละเอยีดใน เรื่องเดยีวกนั, 20. 



 

 

นอกจากนี้ยงัก าหนดให้เทศบาลมฐีานะเป็นนิติบุคคล กล่าวคอื เป็นองค์การที่มงีบประมาณ 

ทรพัยส์นิ และเจา้หน้าทีข่องตนเอง รวมทัง้มอี านาจอสิระในการปฏบิตังิานในเขตเทศบาลตามกฎหมาย

ซึ่งได้มกีารก าหนดอ านาจหน้าที่ของเทศบาล (โดยเฉพาะของเทศบาลเมอืงและเทศบาลนคร) ไว้อย่าง

กวา้งขวางมาก เช่น รกัษาความสงบเรยีบรอ้ย จดัสรา้งและบ ารงุทางบกทางน ้า รกัษาความสะอาด ก าจดั

ขยะ ป้องกนัและระงบัโรคตดิต่อ จดัการดบัเพลงิ จดัการศกึษาขัน้ต้น จดัท าท่าเทยีบเรอื ท่าขา้ม สุสาน 

บ ารุงการหาเลี้ยงชพีของประชาชน จดัการไฟฟ้า เทศพาณิชย ์จดัการประปา โรงฆ่าสตัว์ จดัการเรื่อง

ตลาด โรงพยาบาล จดัท าและบ ารุงการกีฬา จดัท าและบ ารุงสวนสาธารณะและสวนสตัว์ เป็นต้น 16 

 หากแต่นับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2476-2495 ปรากฏว่าสามารถจดัตัง้เทศบาลทัว่ประเทศไดเ้พยีง 117 

แห่ง และเทศบาลอนัดบัที ่117 ก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2488 หลงัจากนัน้กไ็มม่กีารก่อตัง้เทศบาลขึน้อกี เหตุผล

ส าคญัที่เทศบาลมบีทบาทจ ากดัและขยายตวัช้า คอื งบประมาณจ ากดั อ านาจจ ากดั และการปกครอง

ท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลอาจจะไม่เหมาะสมกับสงัคมที่ประชาชนขาดความรู้และความสนใจเรื่องการ

ปกครองทอ้งถิน่17  

ช่วงท่ีสอง เป็นช่วงของการสถาปนาการปกครองท้องถิ่นโดยข้าราชการประจ า (พ.ศ. 2495-

2499) กล่าวคือ ภายหลงัจากที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม เดินทางไปดูงานในประเทศตะวนัตกและ

มองเหน็บทบาทของการปกครองท้องถิน่ในประเทศเหล่านัน้ จงึเหน็ว่าหน่วยการปกครองท้องถิน่ของ

ไทยมน้ีอยเกนิไปและจ ากดัอยู่แต่เพยีงเขตชุมชนเมอืง สมควรทีจ่ะสถาปนาการปกครองทอ้งถิน่ในเขต

นอกเมอืง จงึตดัสนิใจน าการปกครองทอ้งถิน่รูปแบบสุขาภบิาลมาใชอ้กีครัง้ โดยตัง้ความหวงัไวว้่าการ

จดัตัง้สุขาภบิาลขึน้ใหม่จะเป็นตวัเรง่ในการพฒันาทอ้งถิน่ เพื่อยกฐานะทอ้งถิน่ทีเ่จรญิใหเ้ป็นเทศบาลให้

มากขึน้ จงึมกีารจดัตัง้สุขาภบิาลขึ้นอกีครัง้ในปี พ.ศ. 2495 แต่แทนที่จะมกีารปรบัปรุงโครงสร้างของ

สุขาภบิาลใหเ้ป็นแบบการปกครองตนเองในระดบัทอ้งถิน่ตามแบบของเทศบาล รฐับาลจอมพล ป. พบิูล

สงคราม กลบัน ารปูแบบการปกครองสุขาภบิาลแบบรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัมา

ใชแ้ละแต่งตัง้ใหข้า้ราชการประจ าไปปกครอง18 จงึท าใหก้ารปกครองรปูแบบสุขาภบิาลมไิดส้อดคลอ้งกบั

หลักการประชาธิปไตยที่ต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตัง้บุคคลที่จะเข้าไป

บรหิารงานในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 จอมพล ป. พบิูลสงคราม เหน็ว่าการปกครองท้องถิ่นไทยมอียู่เพยีงใน

เขตเมอืงและกึ่งเมอืง (เทศบาลและสุขาภบิาล) ส่งผลใหป้ระชาชนที่อยู่นอกเขตเทศบาลและสุขาภบิาล

                                                           

 16 เรื่องเดยีวกนั, 135-138. 

 17 ดรูายละเอยีดใน ธเนศวร ์เจรญิเมอืง, การปกครองทอ้งถิน่ไทย พ.ศ. 2440-2540, 93. 

 18 เรื่องเดยีวกนั, 93. 



 

 

ไม่ได้รบัการดูแลอย่างทัว่ถงึ จงึได้ออกพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2498 

เพื่อจดัตัง้องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั (อบจ.) มฐีานะเป็นนิตบิุคคล แยกต่างหากจากจงัหวดัซึง่เป็นหน่วย

การปกครองส่วนภูมภิาค19 เพื่อด าเนินการปกครองท้องถิน่นอกเขตเทศบาลและสุขาภบิาล แต่ก็ยงัคง

แต่งตัง้ขา้ราชการประจ าไปควบคุมการปกครองในองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเช่นเดยีวกบัสุขาภบิาล 

ช่วงท่ีสาม นโยบายพฒันาเศรษฐกจิแบบเสรแีละภาวะชะงกังนัของการปกครองทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2504-2535) ในช่วงนี้รฐับาลเร่งรดัพฒันาเศรษฐกจิตามนโยบายส่งเสรมิการลงทุนจากต่างประเทศ ดว้ย

การพฒันาเศรษฐกจิแบบเสรแีละน าเศรษฐกจิเขา้ผูกพนักบัระบบเศรษฐกจิโลกอย่างแน่นแฟ้น เริม่ตัง้แต่

ปี พ.ศ. 2504 ที่มกีารใช้แผนพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาต ิฉบบัที่ 1 พรอ้มกบัการพฒันาอุตสาหกรรมเพื่อ

การส่งออกในทศวรรษที่ 2520 ในขณะที่การปกครองท้องถิน่ส่วนใหญ่ยงัคงอยู่ภายใต้การควบคุมของ

ขา้ราชการประจ ากลบัมสีภาพคงเดมิ ไม่มกีารปรบัปรุงรปูแบบและโครงสรา้งใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันา

ทางเศรษฐกจิ ส่วนระบบการเมอืงระดบัชาตกิ็ขาดเสถียรภาพ มกีารปกครองแบบเผดจ็การทหารและ

ระบบรฐัสภาสลบักนัเป็นระยะๆ  

จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2509 รฐับาลจอมพลถนอม กติตขิจร ไดป้รบัปรุงการบรหิารส่วนต าบลเสยี

ใหม่ ด้วยการยุบสภาต าบลและคณะกรรมการต าบล และจดัตัง้คณะกรรมการสภาต าบลขึ้นแทน โดย

คณะกรรมการชุดนี้ประกอบดว้ย กรรมการโดยต าแหน่ง (คอื ก านนั ผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ าต าบล และ

ครูซึ่งนายอ าเภอแต่งตัง้ ) และกรรมการโดยการเลือกตัง้ (หมู่บ้านละ 1 คน) ประเด็นส าคัญคือ

คณะกรรมการสภาต าบลในช่วงนี้ไมม่ฐีานะนิตบิุคคล เป็นแต่เพยีงองคก์รทีท่ างานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

และเห็นชอบโครงการพัฒนาต าบล คณะกรรมการสภาต าบลจึงกลายเป็นรูปลักษณ์หนึ่งของการ

บรหิารงานส่วนภมูภิาค20  

พฒันาการของการปกครองทอ้งถิน่ไทยทีส่ าคญัในช่วงนี้คอื ในปี พ.ศ. 2515 ไดม้ปีระกาศคณะ

ปฏวิตัฉิบบัที ่335 ใหร้วมเทศบาลกรงุเทพฯ เทศบาลธนบุร ีและองคก์รปกครองทอ้งถิน่รปูแบบอื่นๆ เขา้

ดว้ยกนักลายเป็นกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหผู้ว้่าราชการกรุงเทพมหานครมาจากการแต่งตัง้ในระยะ

เริม่ต้น และมกีารเลอืกตัง้ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยตรงจากประชาชนครัง้แรกในปี พ.ศ. 2528 

โดยโครงสร้างการบริหารกรุงเทพมหานครประกอบด้วยสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร  โดยสภากรุงเทพมหานครท าหน้าที่ฝ่ายนิติบญัญตัิ สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 

(สก.) มาจากการเลอืกตัง้เขตละ 1 คน ในขณะทีผู่ว้่าราชการกรงุเทพมหานครท าหน้าทีฝ่า่ยบรหิาร21  

                                                           

 19 ดรูายละเอยีดใน เรื่องเดยีวกนั, 94. 

 20 ค าสัง่กระทรวงมหาดไทยที ่275/2509 อา้งถงึใน เรื่องเดยีวกนั, 96. 

 21 ประทาน คงฤทธิศ์กึษากร, การปกครองท้องถิน่, พมิพค์รัง้ที ่2 (กรุงเทพฯ: สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร

ศาสตร,์ 2534), 125. อา้งถงึใน เรื่องเดยีวกนั, 96. 



 

 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้มกีารตราพระราชบญัญตัิระเบียบบรหิารราชการเมอืงพทัยา พ.ศ. 

2521 ซึ่งก าหนดให้เมอืงพทัยามฐีานะเป็นนิตบิุคคล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่รูปแบบพเิศษทีม่ ี

รปูแบบคลา้ยกบัระบบผูจ้ดัการเมอืงในสหรฐัอเมรกิา การบรหิารเมอืงพทัยาประกอบดว้ยสภาเมอืงพทัยา

และฝา่ยบรหิาร สภาเมอืงพทัยามสีมาชกิ 2 ประเภท คอื ประเภททีม่าจากการเลอืกตัง้จ านวน 9 คน และ

ประเภทที่มาจากการแต่งตัง้จ านวน 8 คน ประธานสภาเมอืงพทัยา เรยีกว่า นายกเมอืงพทัยา มาจาก

การเลอืกตัง้ของสมาชกิสภาฯ ส่วนฝ่ายบรหิาร คอื ปลดัเมอืงพทัยามาจากการแต่งตัง้โดยสภาเมอืง

พทัยา22  

ช่วงท่ีส่ี เป็นช่วงทีม่ขีอ้เสนอและการเรยีกรอ้งให้มกีารปฏริูปการปกครองทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2535-

2539) ดงัจะเหน็ว่าในการเลอืกตัง้ทัว่ไปเมื่อเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2535 ได้เกดิปรากฏการณ์ใหม่ คอื มี

พรรคการเมอืงถงึ 5 พรรค เสนอนโยบายหาเสยีงว่าจะกระจายอ านาจไปสู่ทอ้งถิน่ และมพีรรคการเมอืง 

4 พรรค ทีเ่สนอนโยบายเลอืกตัง้ผูว้่าราชการจงัหวดั จนกระทัง่ท าใหส้งัคมไทยเกดิการตื่นตวัในนโยบาย

การปฏริปูการปกครองทอ้งถิน่อย่างไม่เคยมมีาก่อน เหตุเพราะในการเลอืกตัง้ทุกครัง้ก่อนปี พ.ศ. 2535  

พรรคการเมอืงต่างๆ จะเสนอนโยบายแต่เพยีงว่าจะสนับสนุนการปกครองทอ้งถิน่เท่านัน้ และไม่เคยมี

การพูดถึงหรอืถกเถียงเกี่ยวกบันโยบายเหล่านัน้อย่างจรงิจงั แต่ถึงกระนัน้นโยบายการเลอืกตัง้ผู้ว่า

ราชการจงัหวดักม็ไิดถู้กน ามาปฏบิตัโิดยรฐับาลทีม่าจากการเลอืกตัง้ในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2535 ซึง่ได้

เสนอนโยบายดงักล่าวไวใ้นการหาเสยีงแต่อยา่งใด  

การเปลีย่นแปลงดา้นการปกครองทอ้งถิน่ในช่วงนี้เริม่ตน้ขึน้ในปี พ.ศ. 2537 โดยรฐับาลไดม้กีาร

ออกพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งมสีาระส าคญัด้านรูปแบบ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คอื มกีารแบ่งต าบลออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คอื สภาต าบลทีม่อียู่

ในทุกต าบล ประกอบดว้ยสมาชกิคอื ก านัน ผูใ้หญ่บา้นทุกหมู่บา้น แพทยป์ระจ าต าบล และสมาชกิทีม่า

จากการเลอืกตัง้หมูบ่า้นละ 1 คน โดยมขีา้ราชการทีแ่ต่งตัง้โดยนายอ าเภอเป็นเลขานุการ ส่วนประเภทที่

สอง คอื สภาต าบลทีม่รีายไดโ้ดยรวมเงนิอุดหนุนในปีงบประมาณทีล่่วงมาตดิต่อกนั 3 ปี เฉลีย่ไมต่ ่ากว่า

ปีละ 1.5 แสนบาท ก็ให้ตัง้เป็นองค์การบรหิารส่วนต าบล โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลมกีรรมการซึ่ง

ประกอบไปด้วยก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล และสมาชกิที่มาจากการเลือกตัง้

หมู่บา้นละ 2 คน ส่วนฝ่ายบรหิารเรยีกว่าคณะกรรมการบรหิารองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ประกอบด้วย 

ก านัน ผูใ้หญ่บา้น 2 คน และสมาชกิองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 4 คน ซึง่ทัง้ 6 คนนี้มาจากการเลอืกของ

สภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล23 
                                                           

 22 เรื่องเดยีวกนั, 96. 

 23 คณิน บุญสวุรรณ, คู่มือสภาต าบล องคก์ารบริหารส่วนต าบล (กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพว์ญิญชูน, 2538) 

อา้งถงึใน เรื่องเดยีวกนั, 98. 



 

 

พฒันาการการปกครองทอ้งถิน่ไทยทีส่ าคญัในช่วง พ.ศ. 2440-2539 สามารถสรปุไดด้งันี้ 

ประการแรก การจดัตัง้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่รปูแบบต่างๆ เกดิขึน้โดยความคดิรเิริม่ของ

ชนชัน้น าในสงัคมไทยทุกครัง้ ไม่ปรากฏว่ามอีงคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่รปูแบบใดทีป่ระชาชนในชุมชน

เรยีกร้องให้เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงของการปกครองท้องถิ่นไทยจงึเกิดขึ้นจากเบื้องบนสู่เบื้องล่าง 

(Top-down approach) โดยเบือ้งล่างเป็นผูร้บัค าสัง่และคอยปฏบิตัติามมาโดยตลอด  

ประการท่ีสอง การจดัรูปและพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุคสมยัเป็นไปตาม

ความมุ่งหมายและทศันะของชนชัน้น า เช่น ในบางสมยัชนชัน้น าใหค้วามส าคญักบัการปกครองท้องถิน่

รปูแบบสุขาภบิาล หากแต่ในบางสมยัสุขาภบิาลกลบัถูกละเลยและหนัมาใหค้วามส าคญักบัการปกครอง

ทอ้งถิน่รปูแบบเทศบาล เป็นตน้ จนท าใหก้ารปกครองทอ้งถิน่รปูแบบต่างๆ มไิดถู้กพฒันาอย่างต่อเนื่อง

และนโยบายดา้นการปกครองทอ้งถิน่จงึขึน้อยูก่บัทรรศนะของผูน้ าในแต่ละยคุสมยั 

ประการท่ีสาม การปกครองท้องถิ่นที่เกิดจากความต้องการของชนชัน้น าและมอบหมายให้

ขา้ราชการประจ ามามบีทบาทส าคญัในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้การปกครองท้องถิ่นไทย

มไิดเ้ป็นกลไกในการฝึกฝนใหค้นในทอ้งถิน่เรยีนรูก้ารดแูลทอ้งถิน่ของตนเอง  

ประการท่ีส่ี หากพิจารณาจากโครงสร้างรายได้ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมภิาคจะเหน็ได้ชดัเจนว่าในช่วง พ.ศ. 2440-2539 องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่มงีบประมาณที่จ ากดัมาก กล่าวคอื จากจ านวนรายได้ที่จดัเก็บได้ในทัว่ประเทศ รฐับาลกลาง

ไดร้บัรายไดค้ดิเป็นสดัส่วนถงึ 93% แต่องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ทัง้ประเทศใน 70 กว่าจงัหวดัได้รบั

เพียง 7% ซึ่งนับได้ว่าเป็นสัดส่วนที่มคีวามเหลื่อมล ้ากันอย่างมาก ในขณะที่ประเทศที่มีระบบการ

ปกครองท้องถิ่นที่เข้มแข็ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รบังบประมาณระหว่าง 40-75%24 จาก

สดัส่วนรายได ้

ประการท่ีห้า นบัตัง้แต่แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตเิริม่ประกาศใชเ้มือ่ปี พ.ศ. 2504 

ส่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงและเกดิปญัหาทางเศรษฐกจิและสงัคมอย่างมาก เช่น เกษตรกรไม่มทีี่ดนิ

ท ากนิ ป่าไมถู้กท าลาย พชืผลถูกกดราคา เกษตรกรมรีายไดต้ ่า โรงเรยีนในชนบทหลายแห่งถูกยุบ คน

หนุ่มสาวต้องอพยพเข้าไปหางานทัง้ในเมอืงและต่างประเทศ สงัคมเมอืงมปีญัหาจราจรติดขดั ขาด

สวนสาธารณะ ทางเทา้ถูกยดึครองโดยสนิคา้หาบเร่ ปญัหามลพษิ ปญัหาขยะ การวางผงัเมอืงขาดการ

น าไปปฏบิตัอิย่างจรงิจงั และปญัหาข้าราชการทุจรติคอรปัชัน่ เป็นต้น ในขณะที่องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ทีม่อียู่ทัว่ประเทศกลบัมกีารเปลีย่นแปลงน้อยมาก ไมว่่าจะเป็นดา้นโครงสรา้งหรอืบทบาทในการ

                                                           

 24 วรพทิย ์มมีาก, ปัญหาการคลงัระดบัท้องถิน่ (เอกสารทางวชิาการอนัดบัที ่2 โครงการศกึษาการปกครอง

ทอ้งถิน่ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 2536) 



 

 

ท างาน25 ส่งผลใหร้ปูแบบและโครงสรา้งการบรหิารงานไม่สอดรบักบัการเปลีย่นแปลงในมติต่ิางๆ อย่าง

เป็นพลวตั 

ประการท่ีหก แมจ้ะมกีระแสการเรยีกรอ้งให้มกีารกระจายอ านาจในช่วงปี พ.ศ. 2535 เป็นต้น

มา หากแต่รฐับาลและกระทรวงมหาดไทยกลบัใหค้วามส าคญักบัแกไ้ขการปกครองทอ้งถิน่ในเขตชนบท 

คอื สภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล โดยทีก่ระทรวงมหาดไทยยงัคงใชก้ านันและผูใ้หญ่บ้านซึ่ง

เป็นคนของตนเขา้ไปมบีทบาทควบคุมการปกครองทอ้งถิน่ต่อไป จงึท าใหก้ารเปลีย่นแปลงดงักล่าวไม่ได้

ก่อใหเ้กดิการกระจายอ านาจใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อย่างแทจ้รงิ 

 

กิจกรรม  5.1.2 

          อธบิายแนวคดิในการก่อตัง้เทศบาลของคณะราษฎรภายมาพอสงัเขป 

 

แนวตอบกิจกรรม  5.1.2 

 คณะราษฎรพยายามจดัตัง้การปกครองตนเองระดบัท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการกระจายอ านาจสู่

ทอ้งถิน่ จงึไดม้กีารสถาปนาหน่วยการปกครองตนเองในระดบัทอ้งถิน่เช่นเดยีวกบัในประเทศตะวนัตก 

ด้วยการจดัให้มกีารปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล 3 แบบ ได้แก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมอืง และ

เทศบาลต าบล รวมทัง้ยกฐานะสุขาภบิาลจ านวน 35 แห่ง ที่มอียู่ขึน้เป็นเทศบาล เนื่องด้วยรฐับาลของ

คณะราษฎรมุ่งหมายที่จะพฒันาการปกครองท้องถิน่เพยีงรูปแบบเดยีว คอื เทศบาล โดยการปกครอง

ของเทศบาลประกอบดว้ยสภาเทศบาลและคณะเทศมนตร ี

                                                           

 25 ดรูายละเอยีดใน ธเนศวร ์เจรญิเมอืง, บรรณาธกิาร, เลือกตัง้ผูว้่าฯ (เชยีงใหม่: โครงการศกึษาการ

ปกครองทอ้งถิน่, คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 2536) 



 

 

เร่ืองท่ี 5.1.3  

การปกครองท้องถ่ินไทย พ.ศ. 2540-2557 

  

 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ก่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ต่อ

การปกครองท้องถิ่นไทย เนื่องจากบทบัญญัติในรฐัธรรมนูญได้ก าหนดให้ปรบัเปลี่ยนรูปแบบและ

โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายประการ ด้วยเหตุดงักล่าวจงึส่งผลให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องต้องแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ

รฐัธรรมนูญฯ ดงันัน้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทัง้ในรูปแบบขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบล กรงุเทพมหานคร และเมอืงพทัยา จงึมกีารบญัญตักิฎหมายขึน้ใหมเ่พื่อใชเ้ป็น

กลไกในการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 ในส่วนของการปกครองทอ้งถิน่ในรปูแบบสุขาภบิาลนัน้ ถูกพจิารณาว่ามโีครงสรา้งไมส่อดคลอ้ง

กบับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 และไมเ่หมาะสมทีจ่ะรองรบัการ

กระจายอ านาจที่เพิม่ขึน้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ จงึได้มกีารตราพระราชบญัญตัเิปลี่ยนแปลงฐานะของ

สุขาภบิาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ขึน้เพื่อเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภบิาลที่มอียู่เดมิให้เป็นเทศบาล

ต าบล พร้อมทัง้ยกเลิกการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาลเมื่อวนัที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 

254226 ดงันัน้รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2540 – 2557 จงึประกอบไป

ด้วยองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล องค์การบรหิารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมอืงพทัยา 

(เนื้อหาในเรื่องที ่5.1.3 จะกล่าวถงึเพยีงพฒันาการของการปกครองส่วนทอ้งถิน่ในภาพรวมเท่านัน้ โดย

ในส่วนของรายละเอยีดรูปแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไทยในแต่ละรปูแบบจะไปน าเสนอในเนื้อหา

ตอนที ่5.2 และ 5.3) ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

 

 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) 

 การปกครองทอ้งถิน่ไทยในรปูแบบองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ที่

จดัตัง้ขึ้นทุกจงัหวดัตามพระราชบญัญัติองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 โดยกฎหมายฉบับ

ดังกล่าวได้ยกเลิกระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 นอกจากนัน้ยังได้มีการแก้ไข

พระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 ในปี พ.ศ. 2542 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัรฐัธรรมนูญ

ในประเดน็ทีเ่กี่ยวกบัการสิน้สุดสมาชกิภาพของสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัและการพน้จากต าแหน่ง

ของประธานและรองประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  นายกและรองนายกองค์การบรหิารส่วน

                                                           

 26 ดรูายละเอยีดใน นนัทวฒัน์ บรมานนัท,์ การปกครองสว่นทอ้งถิน่, 123-124. 



 

 

จงัหวดั การยบุสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั รวมทัง้อ านาจหน้าทีบ่างประการขององคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดั และไดม้กีารแกไ้ขอกีครัง้ในปี พ.ศ. 2546 เพื่อก าหนดใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมาจาก

การเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชน27 องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัตามพระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดั พ.ศ. 2540 จงึมฐีานะเป็นนิติบุคคลและด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ซึ่งแยกจากการบรหิาร

ราชการส่วนกลางและส่วนภมูภิาคในเขตพืน้ทีจ่งัหวดั 

  

 เทศบาล 

 โครงสรา้งของเทศบาลตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 ก าหนดใหเ้ทศบาลมฐีานะเป็น

ทบวงการเมอืงและเป็นนิติบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วยสภาเทศบาลและคณะเทศมนตร ีจนกระทัง่ในปี 

พ.ศ. 2543 จงึไดม้กีารแก้ไขพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 โดยเพิม่รปูแบบของผู้บรหิารเทศบาล

เขา้มาอกี 1 รปูแบบ คอื นายกเทศมนตร ีโดยไดม้กีารก าหนดว่าเทศบาลแห่งใดจะมกีารบรหิารรูปแบบ

คณะเทศมนตรหีรอืนายกเทศมนตร ีให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาลแต่ละแห่ง

โดยมวีธิกีารดงันี้ คอื ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาลในเขตเทศบาลใดจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 

ของจ านวนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาลในเขตเทศบาลนัน้ มสีทิธเิขา้ชื่อรอ้งขอต่อคณะกรรมการ

การเลอืกตัง้เพื่อใหจ้ดัท าประชามตใินเขตเทศบาลนัน้ว่าจะก าหนดใหก้ารบรหิารเทศบาลใชร้ปูแบบคณะ

เทศมนตรหีรอืนายกเทศมนตร ีจนกระทัง่ไดม้กีารแก้ไขพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 อกีครัง้ในปี 

พ.ศ. 2546 ซึง่ก าหนดใหฝ้่ายบรหิารหรอืนายกเทศมนตรตี้องมาจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชน

ในเขตเทศบาล28  

 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

พ.ศ. 2537 ซึ่งได้บญัญตัถิงึหลกัเกณฑใ์นการจดัตัง้องค์การบรหิารส่วนต าบลไว้ในมาตรา 40 ว่า สภา

ต าบลที่มรีายได้โดยไม่รวมเงนิอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกนัสามปี เฉลี่ยไม่ต ่ากว่าปีละ 

150,000 บาท หรอืตามเกณฑร์ายไดเ้ฉลีย่ของสภาต าบลทีไ่ดม้ปีระกาศของกระทรวงมหาดไทยก าหนด

ไว้ อาจจดัตัง้เป็นองค์การบรหิารส่วนต าบลได้ โดยก าหนดให้องค์การบรหิารส่วนต าบลมฐีานะเป็นนิติ

บุคคลและเป็นราชการบรหิารส่วนทอ้งถิน่ ซึง่โครงสรา้งขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล ประกอบดว้ย สภา

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลและนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

                                                           

 27 เรื่องเดยีวกนั, 124. 

 28 เรื่องเดยีวกนั, 137. 



 

 

 หากแต่โครงสรา้งของสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์าร

บรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ประกอบด้วยสมาชกิสองประเภทคอื สมาชกิโดยต าแหน่ง ได้แก่ ก านัน 

ผูใ้หญ่บา้นของทุกหมูบ่า้นในต าบล และแพทยป์ระจ าต าบล กบัสมาชกิทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้ ไดแ้ก่ สมาชกิ

ทีร่าษฎรในแต่ละหมูบ่า้นในต าบลนัน้เลอืกตัง้หมู่บา้น 2 คน จนกระทัง่เมือ่รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พุทธศกัราช 2540 ถูกบงัคบัใช ้จงึไดม้ตีราพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

(ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2542 เพื่อแก้ไขโครงสร้างของสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลใหม่ให้สอดคล้องกบั

บทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญทีก่ าหนดใหส้มาชกิสภาทอ้งถิน่ตอ้งมาจากการเลอืกตัง้   

ในส่วนของนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล เดมิพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิาร

ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ก าหนดให้ “คณะกรรมการบรหิารองคก์ารบรหิารส่วนต าบล” เป็นฝ่ายบรหิารของ

องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย ก านันและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งเป็น

ผู้ใหญ่บ้านไม่เกิน 2 คน และจากสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลซึ่งได้รบัเลอืกตัง้ไม่เกิน 4 คน 

หากแต่พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2542 ไดป้รบัเปลีย่นให้

คณะกรรมการบรหิารองค์การบรหิารส่วนต าบล ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบรหิารจ านวน 1 

คน และกรรมการบรหิารจ านวน 2 คน ซึ่งสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลเลอืกจากสมาชกิสภาองค์การ

บรหิารส่วนต าบล แล้วเสนอให้นายอ าเภอเป็นผู้แต่งตัง้ แต่อย่างไรก็ดใีนปี พ.ศ. 2546 ได้มกีารออก

พระราชบญัญตัิสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล (ฉบบัที่ 6) พ.ศ. 2546 เพื่อปรบัเปลี่ยนชื่อ

ต าแหน่งและทีม่าของฝ่ายบรหิารขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลเสยีใหม่เป็น “นายกองคก์ารบรหิารส่วน

ต าบล” และใหม้ทีีม่าจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชนตามพระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิสภา

ทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ พ.ศ. 2545  

 

 กรงุเทพมหานคร 

 กรงุเทพมหานครเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่รปูแบบพเิศษ จดัตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตัิ

ระเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มฐีานะเป็นนิตบิุคคล โดยในส่วนของโครงสรา้งของ

กรุงเทพมหานครไม่ได้รบัผลกระทบจากการรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2540 

เท่าใดนัก เพราะทัง้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชกิสภากรุงเทพมหานครต่างก็มาจากการ

เลือกตัง้โดยตรงของประชาชนซึ่งสอดคล้องกับหลกัการของรฐัธรรมนูญฯ ที่ก าหนดให้สมาชิกสภา

ทอ้งถิน่ตอ้งมาจากการเลอืกตัง้และผูบ้รหิารทอ้งถิน่ตอ้งมาจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชนหรอืมา

จากความเหน็ชอบของสภาทอ้งถิน่ 

  

  



 

 

 เมืองพทัยา 

 เนื่องด้วยรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2540 ก าหนดให้สมาชิกสภา

ทอ้งถิน่และผูบ้รหิารทอ้งถิน่ตอ้งมาจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชนหรอืมาจากความเหน็ชอบของ

สภาท้องถิ่น หากแต่การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเมอืงพทัยาตามพระราชบญัญัติระเบียบบรหิาร

ราชการเมอืงพทัยา พ.ศ. 2521 มปีลดัเมอืงพทัยาท าหน้าทีบ่รหิารกจิการเมอืงพทัยาโดยสญัญาจา้งและ

สภาเมอืงพทัยาทีม่บีางส่วนมาจากการแต่งตัง้ยงัไม่สอดคลอ้งและเป็นไปตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 จงึไดม้กีารยกเลกิพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการเมอืง

พทัยา พ.ศ. 2521 และตราพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา พ.ศ. 2542 ขึน้แทน โดย

ไดบ้ญัญตัใิห้เมอืงพทัยาเป็นนิตบิุคคลประกอบดว้ยสภาเมอืงพทัยาและนายกเมอืงพทัยา ซึง่ทัง้สมาชกิ

สภาเมอืงพทัยาและนายกเมอืงพทัยาต้องมาจากการเลอืกตัง้โดยประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในเขตเมอืง

พทัยา  

 รปูแบบและโครงสรา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไทยดงักล่าวขา้งต้นทัง้ 5 รปูแบบ ถูก

ใชม้าอย่างต่อเน่ืองจนถงึปจัจุบนั เพราะแมว้่ารฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 จะ

ถูกประกาศยกเลกิไปภายหลงัการรฐัประหารเมื่อวนัที่ 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 และได้มกีารบญัญตัิ

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ขึน้มาใช้แทนนัน้ หากแต่ก็มไิด้มผีลเกี่ยวเนื่อง

ส าคญัต่อรปูแบบและโครงสรา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไทยแต่อย่างใด เพยีงแต่มกีารเพิม่เติม

รายละเอยีดบางประการเขา้ไปใหม้คีวามสมบูรณ์ขึน้เท่านัน้ จนกระทัง่รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศกัราช 2550 ถูกประกาศยกเลกิไปภายหลงัการรฐัประหารเมื่อวนัที ่22 พฤษภาค พ.ศ. 2557 โดย

คณะรกัษาความรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.)  

 ในส่วนของการปกครองท้องถิ่นนัน้ หวัหน้าคณะรกัษาความรกัษาความสงบแห่งชาติได้

ประกาศนโยบายในการบรหิารราชการในส่วนของการปฏิรูปการเมอืง ด้วยการปฏริูปโครงสร้างเชิง

อ านาจ ระบบการเมอืง และการบรหิารจดัการภาครฐัในทุกระดบั ทัง้ในระดบัประเทศ ภูมภิาค ดงันัน้ 

สภานิตบิญัญตัแิห่งชาตจิงึไดม้มีตเิมื่อการประชุมครัง้ที ่14/2557 ในวนัพฤหสับดทีี ่9 ตุลาคม พ.ศ.2557 

ใหต้ัง้คณะกรรมาธกิารการปกครองทอ้งถิน่ เป็นคณะกรรมาธกิารสามญัประจ าสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิมี

อ านาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญหรอืพระราชบญัญัติ กระท ากิจกา ร 

พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น การพัฒนาและส่งเสริม

ประสทิธภิาพการบรหิารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ การก ากบัดูแล การส่งเสรมิ และการถ่าย

โอนภารกจิตามกฎหมายก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยตอ้งค านึงถงึความสอดคลอ้งและการพฒันาจงัหวดัและประเทศโดยส่วนรวม  



 

 

 คณะกรรมาธกิารการปกครองทอ้งถิน่ สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิไดพ้จิารณาศกึษาปญัหาของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และไดจ้ดัท าขอ้เสนอแนะว่า 

  1. เปลีย่นแปลงฐานะขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลทุกแห่งใหเ้ป็นเทศบาลและก าหนด

สดัส่วนสมาชกิใหเ้หมาะสม 

  2. ยบุรวมเทศบาลทีม่จี านวนประชากรไมถ่งึสองพนัคนเขา้กบัเทศบาลทีม่พีืน้ทีต่ดิต่อกนั

ภายในเขตอ าเภอเดยีวกนั 

  3. กรณยีุบหรอืไม่ยบุองคก์รบรหิารส่วนจงัหวดั 

   3.1 กรณยีบุองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

  ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัเป็นผู้ด าเนินโครงการที่มขีนาดใหญ่เกินศกัยภาพของ

เทศบาล กจิกรรมทีเ่ป็นภาพรวมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัมุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่น

หรอืประชาชนเป็นส่วนรวม และแผนงานหรอืโครงการในลกัษณะที่มคีวามคาบเกี่ยวต่อเนื่องหรอืมผีู้

ไดร้บัประโยชน์ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มากกว่าหนึ่งแห่งขึน้ไป แทนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

ซึ่งอาจจะต้องมหีน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งท าหน้าที่ช่วยเหลอืผู้ว่าราชการจงัหวดัในการด าเนินการ

ดงักล่าว    

  3.2 กรณทีีไ่มย่บุองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

   ควรก าหนดใหม้กีารแบ่งอ านาจหน้าทีร่ะหว่างองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักบัเทศบาลให้

มคีวามชดัเจน โดยก าหนดใหเ้ทศบาล ซึง่มคีวามใกลช้ดิกบัประชาชนมากทีสุ่ด มอี านาจหน้าทีจ่ดับรกิาร

สาธารณะขัน้พืน้ฐานใหก้บัประชาชนในพืน้ทีข่องตนเองในทุกดา้น ส่วนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ซึง่ไม่

มหีน้าทีใ่นการใหบ้รกิารประชาชนโดยตรงควรก าหนดใหม้หีน้าทีท่างเทคนิค วชิาการ สนับสนุน รวมทัง้

จดัท าโครงการทีม่ขีนาดใหญ่เกนิศกัยภาพของเทศบาล โครงการทีม่ลีกัษณะคาบเกี่ยวต่อเนื่องกนัหลาย

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

  อย่างไรกต็าม การจะยุบองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดหรอืหากไม่สามารถยุบองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัได ้ใหก้ าหนดใหม้สีมาชกิโดยต าแหน่ง โดยเลอืกจากผูบ้รหิารทอ้งถิน่ในจงัหวดันัน้ในสดัส่วน

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชกิทัง้หมด และใหแ้บ่งอ านาจหน้าที่ระหว่างองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดักบัเทศบาลใหช้ดัเจน โดยก าหนดไวใ้นกฎหมาย 

  4. ก าหนดใหม้ทีอ้งถิน่อ าเภอเป็นส่วนหนึ่งของราชการส่วนภูมภิาคเพื่อท าหน้าทีช่่วยเหลอื

นายอ าเภอและผูว้่าราชการจงัหวดัในการก ากบัดแูลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

  5. จดัให้ภาคประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในขัน้ตอนการบรหิารงาน เริม่ตัง้แต่กระบวนการ

จดัท าแผน การจดัท างบประมาณด าเนินการตามโครงการ การจดัซื้อจดัจ้างและการประเมนิผลการ



 

 

ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะท าให้แก้ไขปญัหา อ านวยความเป็นธรรม และลดความ

เหลื่อมล ้าลงได ้ 

 ข้อเสนอแนะดงักล่าวสอดคล้องกบัข้อเสนอของคณะกรรมาธการปฏริูปการปกครองส่วน

ท้องถิน่ สภาปฏริูปแห่งชาต ิ(สปช.) ที่เสนอให้ยกฐานะองค์การบรหิารส่วนต าบลทัง้หมดเป็นเทศบาล 

โดยเสนอให้ควบรวมเทศบาลต าบลกบัองค์การบรหิารส่วนต าบลในพื้นที่เดยีวกนั องค์การบรหิารส่วน

ต าบลกบัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลทีม่ขีนาดเลก็ดว้ยกนั เทศบาลต าบลกบัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลซึง่มี

ขนาดเลก็แต่อยู่คนละต าบลกนั รวมทัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่กบัองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ขนาดเลก็กว่า เพื่อประโยชน์ในการเพิม่พืน้ทีแ่ละศกัยภาพทีเ่หมาะสมกว่าเดมิ29  

 หากแต่ข้อเสนอดงักล่าวข้างต้นก็ยงัไม่ได้ถูกน ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรม ดงันัน้จงึส่งผลให้

รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยยงัคงใช้รูปแบบและโครงสร้างที่มกีารปรบัเปลี่ยนไป

ในช่วงของการบงัคบัรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 มาจนถึงปจัจุบนั (เดอืน

กนัยายน พ.ศ. 2561) 

 

กิจกรรม  5.1.3 

          อธบิายว่ารฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ส่งผลต่อรูปแบบการปกครอง

ทอ้งถิน่ไทยอยา่งไร 

 

แนวตอบกิจกรรม  5.1.3 

 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 มุง่เน้นใหเ้กดิการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถิน่

อย่างแทจ้รงิ จงึมกีารพจิารณาว่าการปกครองทอ้งถิน่ในรูปแบบสุขาภบิาลนัน้ มโีครงสรา้งไม่สอดคลอ้ง 

และไม่เหมาะสมที่จะรองรบัการกระจายอ านาจที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง ได้มีการตรา

พระราชบญัญตัเิปลีย่นแปลงฐานะของสุขาภบิาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ขึน้เพื่อเปลีย่นแปลงฐานะของ

สุขาภบิาลทีม่อียูเ่ดมิใหเ้ป็นเทศบาลต าบล พรอ้มทัง้ยกเลกิการปกครองส่วนทอ้งถิน่ในรปูแบบสุขาภบิาล

เมื่อวนัที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ดงันัน้รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 จงึ

ส่งผลใหก้ารปกครองทอ้งถิน่ไทยจงึประกอบไปดว้ยองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบล กรงุเทพมหานคร และเมอืงพทัยา 

                                                           

 29 คณะกรรมาธกิารการปกครองทอ้งถิน่ สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต,ิ รายงานผลการพิจารณาศึกษาระบบการ

บริหารงาน ระบบบริหารงบประมาณ ระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ และระบบการจดัการขององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิน่ (กรุงเทพมหานคร: ส านกัการพมิพ ์ส านกังาน เลขาธกิารวฺฒสิภา, ม.ป.ป.), 5-6. 



 

 

ตอนท่ี 5.2 

องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินไทยในรปูแบบทัว่ไป 

 

โปรดอ่านหวัเรือ่ง แนวคดิ และวตัถุประสงคข์องตอนที่ 5.2 แลว้จงึศกึษารายละเอยีดต่อไป

หวัเร่ือง      

5.2.1 องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

5.2.2 เทศบาล 

5.2.3 องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

 

แนวคิด 

 1. องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมพีฒันาการมาจากสภาจงัหวดัตามพระราชบญัญตัจิดัระเบยีบ

เทศบาล พ.ศ. 2476 ซึง่เป็นตวัแทนของประชาชนทีเ่ขา้มาควบคุมและใหข้อ้เสนอแนะแก่ฝา่ยบรหิาร

รฐับาลและจงัหวดัในกจิการอนัเกีย่วกบัจงัหวดัและเทศบาล ต่อมาจงึมกีารตราพระราชบญัญตัริะเบยีบ

บรหิารราชการส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2498 ทีย่งัคงมลีกัษณะเป็นองคก์รปกครองทอ้งถิน่โดยรฐัมากกว่าทีจ่ะ

เป็นการปกครองตนเองของทอ้งถิน่ จนกระทัง่มกีารตราพระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 

2540 จงึส่งผลใหส้มาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมาจากการเลอืกตัง้ของประชาชน และพฒันาสู่

การทีป่ระชาชนสามารถเลอืกตัง้นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัโดยตรงตามพระราชบญัญตัอิงคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2546 

 2. เทศบาลถอืก าเนิดขึน้ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบเทศบาล พ.ศ. 2476 ในสมยัรฐับาล

คณะราษฎร จงึมลีกัษณะเดยีวกนักบัโครงสรา้งระบบรฐัสภาทีใ่หป้ระชาชนเลอืกสมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎร เพื่อใหเ้ทศบาลเป็นกลไกในการฝึกฝนและเรยีนรูร้ะบบรฐัสภาในระดบัทอ้งถิน่ โดยการแบ่ง

เทศบาลออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมอืง และเทศบาลต าบล ซึง่ในปจัจบุนัสมาชกิ

สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรมีาจากการเลอืกตัง้โดยตรง 

 3. สถานะของต าบลและหมู่บา้นตามพระราชบญัญตัลิกัษณะการปกครองทอ้งที ่พ.ศ. 2457 ถูก

จดัว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบรหิารราชการส่วนภูมภิาค ไมใ่ช่การบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่แต่อยา่งใด 

จนกระทัง่มกีารตราพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 จงึท าใหอ้งคก์าร

บรหิารส่วนต าบลมสีถานะเป็นนิตบิุคคลและเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตามกฎหมาย โดยในปจัจบุนั

สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลและนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลมาจากการเลอืกตัง้โดยตรง 
 



 

 

วตัถปุระสงค ์

 เมือ่ศกึษาตอนที ่5.2 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 

1. อธบิายรปูแบบและโครงสรา้งองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัได ้

2. อธบิายรปูแบบและโครงสรา้งเทศบาลได ้

3. อธบิายรปูแบบและโครงสรา้งองคก์ารบรหิารส่วนต าบลได้ 
 



 

 

เร่ืองท่ี 5.2.1  

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

 

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ของไทยรปูแบบหนึ่งซึง่มวีวิฒันาการ

อย่างต่อเนื่องยาวนาน ด้วยการพฒันาขึ้นมาจากสภาจงัหวดัตามพระราชบญัญตัจิดัระเบยีบเทศบาล 

พ.ศ. 2476 ซึ่งเป็นตวัแทนของประชาชนที่เขา้มาควบคุมและให้ขอ้เสนอแนะแก่ฝ่ายบรหิารรฐับาลและ

จงัหวดัในกิจการอันเกี่ยวกับจงัหวดัและเทศบาล ต่อมาจงึมกีารตราพระราชบญัญัติระเบียบบรหิาร

ราชการส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2498 ทีย่งัคงมลีกัษณะเป็นองคก์รปกครองทอ้งถิน่โดยรฐัมากกว่าทีจ่ะเป็นการ

ปกครองตนเองของทอ้งถิน่ เนื่องจากยงัคงใหอ้ านาจแก่ขา้ราชการส่วนภูมภิาคด ารงต าแหน่งต่างๆ ใน

องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั จนกระทัง่มกีารตราพระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 

จงึส่งผลใหส้มาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมาจากการเลอืกตัง้ของประชาชน และพฒันาสู่การที่

ประชาชนสามารถเลอืกตัง้นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัโดยตรงตามพระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2546  

 

พฒันาการขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระยะที ่1 (พ.ศ. 2476-2497) 

ดงัที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธปิไตยในปี 

พ.ศ. 2475 คณะราษฎรไดม้กีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตัจิดัระเบยีบเทศบาล พ.ศ. 2476 ดว้ยมุง่หวงัที่

จะใหม้กีารจดัการปกครองทอ้งถิน่ในรปูแบบเทศบาลขึน้ทัว่ประเทศ แต่ในขณะเดยีวกนัพระราชบญัญตัิ

ฉบบันี้ได้ก่อให้เกดิองค์กรซึ่งเป็นตวัแทนของประชาชนในระดบัจงัหวดัขึน้องค์กรหนึ่งด้วยนัน่คอื สภา

จงัหวดั ประกอบดว้ยสมาชกิทีม่าจากการเลอืกตัง้ของประชาชนในเขตจงัหวดั มอี านาจหน้าทีใ่นการให้

ค าปรกึษาแก่กรมการจงัหวดั การแบ่งสรรเงนิอุดหนุนให้แก่เทศบาลภายในจงัหวดั และการตรวจสอบ

การปฏบิตังิานของหน่วยราชการทอ้งถิน่ภายในจงัหวดั หากแต่สภาจงัหวดัตามพระราชบญัญตัฯิ ฉบบันี้

มไิด้มฐีานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหากจากระบบการบริหาร

ราชการส่วนภมูภิาค แต่เป็นเพยีงองคก์รตวัแทนประชาชนรปูแบบหนึ่งทีท่ าหน้าทีใ่นการใหค้ าปรกึษาแก่

จงัหวดั 

ต่อมาจงึได้มกีารตราพระราชบญัญัติสภาจงัหวดั พ.ศ. 2481 เพื่อให้มกีฎหมายว่าด้วยสภา

จงัหวดัเป็นการเฉพาะ แยกออกมาต่างหากจากกฎหมายว่าด้วยเทศบาล โดยสมาชกิสภามาจากการ

เลอืกตัง้ของประชาชนในเขตจงัหวดัเช่นเดยีวกบัก่อนหน้านี้  มอี านาจหน้าที่เป็นที่ปรกึษาของกรมการ

จงัหวดั และมขีา้หลวงประจ าจงัหวดัเป็นประธาน จากนัน้จงึได้มกีารประกาศใช้พระราชบญัญตัริะเบยีบ

บรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2495 ที่ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัเป็นหวัหน้าปกครองบงัคบับญัชา



 

 

ขา้ราชการ และรบัผดิชอบการบรหิารราชการในจงัหวดัของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ แทนทีก่รมการ

จงัหวดัซึง่ถูกยกเลกิไป ส่งผลสภาจงัหวดัเปลีย่นฐานะเป็นทีป่รกึษาของผูว้่าราชการจงัหวดัแทน30 ดงันัน้

พฒันาการในช่วงนี้จงึท าใหส้ภาจงัหวดัมไิดม้ลีกัษณะเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่อยา่งใด 

 

พฒันาการขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระยะที ่2 (พ.ศ. 2498-2539) 

 จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2498 ภายหลงัจากทีร่ฐับาลจอมพล ป. พบิลูสงคราม ไดม้โีอกาสเดนิทางไป

เยอืนประเทศสหรฐัอเมรกิาและยุโรป จงึพจิารณาเหน็ว่าการปกครองท้องถิน่ของไทยมอียู่เพยีงในเขต

เมอืง คอื เขตเทศบาล ดงันัน้รฐับาลจงึได้ตราพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการส่วนจงัหวดั พ.ศ. 

2498 ขึน้โดยมเีจตนารมณ์ที่ส าคญั คือ เร่งรดัการปกครองท้องถิน่ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน

พื้นที่นอกเขตเทศบาลและสุขาภบิาล จงึได้ก าหนดให้พื้นที่ที่อยู่นอกเขตเทศบาลและสุขาภบิาลอยู่ใน

ความรบัผดิชอบขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ซึง่มฐีานะเป็นหน่วยการปกครองทอ้งถิน่หน่วยหนึ่งซึง่มี

ฐานะเป็นนิตบิุคคล31 

 อย่างไรก็ตาม แมว้่าพฒันาการขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัในระยะที่  2 นี้จะมสีถานะเป็น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นนิติบุคคล แต่ก็ยงัมลีกัษณะเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นโดยรฐั 

(Local State Government) มากกว่าทีจ่ะเป็นการปกครองตนเองของทอ้งถิน่ (Local Self Government) 

เนื่องจากโครงสร้างขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัยงัคงให้อ านาจแก่ข้าราชการส่วนภูมภิาคด ารง

ต าแหน่งต่างๆ หลายต าแหน่ง แทนทีจ่ะมาจากการเลอืกตัง้ของประชาชนไม่ว่าจะโดยตรงหรอืโดยอ้อม

ตามเจตจ านงทีแ่ทจ้รงิของการปกครองทอ้งถิน่ 

 โครงสรา้งขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการส่วนจงัหวดั 

พ.ศ. 2498 มรีายละเอยีด ดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 30 ดรูายละเอยีดใน วงศ ์ฉายะบุตร, การปกครองทอ้งถิน่ไทย, 74-75. 

 31 โกวทิย ์พวงงาม, การปกครองท้องถิน่ไทย : หลกัการและมิติใหม่ในอนาคต, พมิพค์รัง้ที ่3 

(กรุงเทพฯ: วญิญชูน, 2544), 99-100. 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร 

สภาจังหวัด 

18 – 36 คน 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

(หัวหน้า) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 โครงสรา้งขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ

ส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2489 

ทีม่า: บฆูอร ี ยหีมะ, การปกครองท้องถ่ินไทย (กรงุเทพฯ: โรงพมิพแ์ห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

2550), 106. 

 

  ฝา่ยนิตบิญัญตั ิคอื สภาจงัหวดั ประกอบดว้ยสมาชกิสภาจงัหวดั ซึง่มาจากการเลอืกตัง้

ของประชาชนในแต่ละอ าเภอ อยู่ในวาระคราวละ 5 ปี สมาชกิสภาจงัหวดัจะเลอืกประธานสภาจงัหวดั

และรองประธานสภาจงัหวดัต าแหน่งละ 1 คน โดยมผีู้ตรวจการท้องถิน่ของจงัหวดัเป็นเลขานุการสภา

จงัหวดั โดยแต่ละจงัหวัดมจี านวนสมาชกิสภาจงัหวดัไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กบัจ านวนประชากรในแต่ละ

จงัหวดัเป็นเกณฑ ์ดงันี้ 

(1) จ านวนประชากรไมเ่กนิ 200,000 คน  มสีมาชกิสภาจงัหวดัได ้18 คน 

(2) จ านวนประชากร 200,001 – 500,000 คน มสีมาชกิสภาจงัหวดัได ้24 คน 

(3) จ านวนประชากร 500,001 – 1,000,000 คน มสีมาชกิสภาจงัหวดัได ้30 คน 

(4) จ านวนประชากรเกนิ 1,000,000 คน มสีมาชกิสภาจงัหวดัได ้36 คน 

 

 



 

 

 อ านาจหน้าทีข่องสภาจงัหวดัมดีงันี้ 

(1) อ านาจหน้าทีใ่นทางนิตบิญัญตั ิไดแ้ก่ การพจิารณาอนุมตัริ่างงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี การเสนอและพจิารณาร่างขอ้บญัญตัจิงัหวดั และการอนุมตัขิอ้บญัญตัจิงัหวดัชัว่คราวเพื่อใชใ้น

การปฏบิตัหิน้าทีใ่นเขตพืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันัน้ 

(2) อ านาจหน้าทีใ่นการควบคุมฝ่ายบรหิาร ไดแ้ก่ อ านาจในการควบคุมฝ่ายบรหิารให้

ด าเนินกจิการส่วนจงัหวดัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบทีก่ าหนดไว ้ดว้ยวธิกีารดงันี้ 

 (2.1) การตัง้กระทู้ถาม สมาชกิสภาจงัหวดัมสีทิธติัง้กระทู้ถามผู้ว่าราชการจงัหวดั

ในฐานะหวัหน้าฝ่ายบรหิารขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เกีย่วกบังานในหน้าทีข่องราชการบรหิารส่วน

ท้องถิน่ แต่ไม่สามารถตัง้กระทู้ถามเกี่ยวกบังานในอ านาจหน้าที่ของราชการบรหิารส่วนภูมภิาคหรอื

ส่วนกลาง 

 (2.2) การสอบถามข้อเท็จจรงิ สมาชกิสภาจงัหวดัมสีทิธสิอบถามข้อเท็จต่อผู้ว่า

ราชการจงัหวดัเกี่ยวกบังานในอ านาจหน้าที่ของราชการบรหิารส่วนภูมภิาคอีกด้วย แต่ผู้ว่าราชการ

จงัหวดัย่อมมสีทิธทิีจ่ะไม่ตอบเมื่อพจิารณาเหน็ว่าขอ้ความเหล่านัน้ยงัไม่ควรจะเปิดเผย เพราะเกี่ยวกบั

ความปลอดภยั หรอืประโยชน์ส าคญัของจงัหวดั หรอืเกีย่วกบันโยบายราชการบรหิารส่วนกลาง  

  ฝา่ยบรหิาร ประกอบดว้ยขา้ราชการจากราชการส่วนภูมภิาค ไดแ้ก่ ผูว้่าราชการจงัหวดั

ด ารงต าแหน่งหวัหน้าฝ่ายบรหิารขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ปลดัจงัหวดัด ารงต าแหน่งเป็นปลดั

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และมีนายอ าเภอและปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอเป็น

ผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการส่วนจงัหวดัและบรหิารกจิการส่วนจงัหวดัในเขตอ าเภอหรอืกิง่อ าเภอ 

ผู้ว่าราชการจงัหวดัในฐานะหวัหน้าฝ่ายบรหิารขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั มอี านาจหน้าที่

ดงันี้ 

(1) อ านาจหน้าที่บรหิารกิจการส่วนจงัหวดั ผู้ว่าราชการจงัหวดัมอี านาจหน้าที่ด าเนินกิจการ

ส่วนจงัหวดัรว่มกบัสภาจงัหวดั โดยมหีน้าทีน่ ามตขิองสภาจงัหวดัไปปฏบิตัแิละดแูลด าเนินการใหเ้ป็นไป

ตามขอ้บญัญตัจิงัหวดั 

(2) บงัคบับญัชาขา้ราชการส่วนจงัหวัด ซึ่งเป็นผู้ปฏบิตังิานประจ าองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 

โดยมอี านาจบรรจ ุแต่งตัง้ ลงโทษ ตลอดจนการใหบ้ าเหน็จความชอบ 

(3) เสนอร่างข้อบญัญตัิจงัหวดั ผู้ว่าราชการจงัหวดัมอี านาจเสนอร่างข้อบญัญตัิจงัหวดั ร่าง

ขอ้บญัญตังิบประมาณขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัต่อสภาจงัหวดั 

(4) อ านาจหน้าทีใ่นการตอบกระทูถ้ามหรอืขอ้สอบถามของสมาชกิสภาจงัหวดั 

(5) อ านาจในการเรยีกประชุมสภาจงัหวดัตามสมยัประจ า และอ านาจในการเรยีกประชุมสภา

จงัหวดัสมยัวสิามญัในกรณจี าเป็น 



 

 

ดงันัน้แม้ว่าองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัจะมฐีานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และเป็นนิติ

บุคคลแล้วนัน้ หากแต่อ านาจในการบรหิารงานยงัคงถูกมอบไว้ให้กับข้าราชส่วนภูมภิาค จงึท าให้

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัในระยะนี้มไิดม้ลีกัษณะเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตามหลกัการปกครอง

ตนเองของประชาชนในทอ้งถิน่อยา่งแทจ้รงิ   

 

 องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัในปจัจบุนั 

 พระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 ไดก่้อใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงส าคญัต่อ

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัในหลายประการ ทัง้ในด้านเขตพื้นที่ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวัดที่

ก าหนดให้องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมพีื้นที่ครอบคลุมทัง้จงัหวดั ดงันัน้ พื้นที่ขององค์การบรหิารส่วน

จงัหวดัจงึทบัซอ้นพืน้ทีข่องเทศบาล องคก์ารบรหิารส่วนต าบล และสุขาภบิาล (ในขณะนัน้) รวมถงึเมอืง

พทัยาในกรณีขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัชลบุร ี ส่งผลให้นับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา การ

ปกครองท้องถิน่ของไทยจงึพฒันามาไปสู่การปกครองท้องถิน่แบบ 2 ชัน้ (Two-Tier System) (ยกเว้น

กรงุเทพมหานครซึง่เป็นการปกครองทอ้งถิน่แบบชัน้เดยีว) กล่าวคอื องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเป็นการ

ปกครองท้องถิ่นระดบับน และเทศบาล องค์การบรหิารส่วนต าบล และเมอืงพัทยาเป็นการปกครอง

ทอ้งถิน่ระดบัล่าง 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 2 : แสดงการจดัชัน้ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ของไทยนับตัง้แต่ พ.ศ. 2540-ปจัจบุนั 

ทีม่า: วทิยาลยัการปกครองทอ้งถิน่ สถาบนัพระปกเกลา้. เวทีท้องถิน่ : การเลือกตัง้นายก อบจ. 

ทางตรง นัยต่ออนาคตท้องถิน่ไทย (กรงุเทพฯ: บรษิทั จรลัสนิทวงศก์ารพมิพ ์จ ากดั, 2547), 15. 

 

 ในส่วนของโครงสร้างขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัก็ยงัคงประกอบด้วย ฝ่ายสภาและฝ่าย

บรหิารเหมอืนเดิม หากแต่มกีารปรบัเปลี่ยนจ านวนสมาชิกสภาองค์การบรหิารจงัหวดั จากเดิมที่มี

จ านวนระหว่าง 18-36 คน ในขณะทีพ่ระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 ก าหนดใหม้ี

จ านวนระหว่าง 24-48 คน มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี ที่ส าคญัคอืฝ่ายบรหิารที่จากเดมิผูว้่า

ราชการจงัหวดัเป็นหวัหน้าฝ่ายบรหิารโดยต าแหน่ง หากแต่พระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

พ.ศ. 2540 ก็ก าหนดให้หวัหน้าฝ่ายบรหิารมาจากสภาองค์การบรหิารจงัหวดัเลอืกสมาชกิสภาคนหนึ่ง

 

กรุงเทพมหานคร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา 

ท้องถิ่นระดับชั้นบน (Upper Tier) 

ท้องถิ่นระดับชั้นล่าง (Lower Tier) 



 

 

เป็นนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั จงึท าใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมหีวัหน้าฝ่ายบรหิารที่มาจาก

การเลอืกตัง้เป็นครัง้แรกนับตัง้แต่มอีงค์การบรหิารส่วนจงัหวดัในปี พ.ศ. 2498 ต่อจากนัน้ ในปี พ.ศ. 

2546 จงึไดม้กีารตราพระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2546 เพื่อก าหนดให้

นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมาจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชน  

 โครงสรา้งขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัตามพระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั (ฉบบั

ที่ 3) พ.ศ. 2546 จงึประกอบด้วยสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัท าหน้าที่ในทางนิตบิญัญตัิและนายก

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัท าหน้าทีห่วัหน้าฝ่ายบรหิาร ดงัปรากฏตามโครงสรา้งดงันี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 3 : แสดงโครงสรา้งขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ตามพระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดั พ.ศ. 2540 แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2546 

ท่ีมา: วทิยาลยัการปกครองทอ้งถิน่ สถาบนัพระปกเกลา้. เวทีท้องถิน่ : การเลือกตัง้นายก อบจ. 

ทางตรง นัยต่ออนาคตท้องถิน่ไทย (กรงุเทพฯ: บรษิทั จรลัสนิทวงศก์ารพมิพ ์จ ากดั, 2547), 17. 

 สภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ประกอบดว้ยสมาชกิซึง่มาจากการเลอืกตัง้ตามพระราชบญัญตัิ

การเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ที่ก าหนดให้ถือเขตอ าเภอเป็นเขต

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดั 

ประธานสภา อบจ. 

รองประธานสภา อบจ. 

2 คน 

ปลัด อบจ. เลขานุการสภา อบจ. 

รองนายก อบจ. 

(2-4 คน) 

ส่วนการคลัง ส่วนกิจการ  

สภา อบจ. 

ส่วนแผนและ

งบประมาณ 

ส่วนอ านวยการ ส่วนช่าง 



 

 

เลอืกตัง้ ในกรณทีีอ่ าเภอใดมสีมาชกิไดเ้กนิกว่าหนึ่งคน ใหแ้บ่งเขตอ าเภอเป็นเขตเลอืกตัง้เท่ากบัจ านวน

สมาชกิที่พงึจะมใีนอ าเภอนัน้32 กล่าวโดยสรุปก็คอืระบบการเลอืกตัง้สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วน

จงัหวดัเป็นแบบเขตละคนหรอืเขตเดียวเบอร์เดียว โดยจ านวนของสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วน

จงัหวดัขึน้อยูก่บัจ านวนของราษฎรในจงัหวดันัน้ๆ โดย 

 จงัหวดัทีม่จี านวนประชากรไมเ่กนิ 500,000 คน   ใหม้สีมาชกิสภาได ้24 คน 

 จงัหวดัทีม่จี านวนประชากร 500,001 – 1,000,000 คน  ใหม้สีมาชกิสภาได ้30 คน 

 จงัหวดัทีม่จี านวนประชากร 1,000,001 – 1,500,000 คน  ใหม้สีมาชกิสภาได ้36 คน 

 จงัหวดัทีม่จี านวนประชากร 1,500,001 – 2,000,000 คน  ใหม้สีมาชกิสภาได ้42 คน 

 จงัหวดัทีม่จี านวนประชากรเกนิ 2,000,001 คน   ใหม้สีมาชกิสภาได ้48 คน 

 สภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมวีาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี โดยมอี านาจหน้าที ่ดงันี้ 

  1) อ านาจในการเลอืกประธานสภาและรองประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

 2) อ านาจในการตัง้กระทู้ถามนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัหรอืรองนายกองค์การ

บรหิารส่วนจงัหวดัในเรือ่งใด ๆ อนัเกีย่วกบังานในหน้าที ่

 3) อ านาจในการเสนอข้อสอบถามต่อประธานสภาเพื่อให้ผู้ว่าราชการจงัหวัดหรอื

หวัหน้าส่วนราชการในจงัหวดัมาชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิใด ๆ อนัเกีย่วกบัอ านาจหน้าทีข่องราชการส่วนภูมภิาค

ได ้

 4) อ านาจในการเลอืกสมาชกิสภาเป็นกรรมการสามญั และเลอืกบุคลากรที่ไม่ได้เป็น

สมาชกิสภาเป็นกรรมการวสิามญั เพื่อกระท ากจิการหรอืพิจารณาสอบสวนเรื่องใดอนัอยู่ในวงงานของ

สภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั แลว้รายงานต่อสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

 5) อ านาจในการตัง้คณะกรรมการสามญัประจ าสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เพื่อมี

หน้าทีใ่นการใหค้วามเหน็ชอบในการออกขอ้บญัญตัชิัว่คราว ในกรณีทีน่ายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

จ าเป็นต้องประกาศใชข้อ้บญัญตัขิององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั แต่ไม่สามารถเรยีกประชุมสภาองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดัไดใ้นขณะนัน้ 

 6) อ านาจในการเสนอรา่งขอ้บญัญตั ิ

 7) อ านาจในการพจิารณาร่างขอ้บญัญตั ิ

                                                           

 32 มาตรา 13 (2) ตามพระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ พ.ศ. 2545 



 

 

 ในขณะที่นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมวีาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วนั

เลอืกตัง้ แต่จะด ารงต าแหน่งตดิต่อกนัเกนิ 2 วาระไม่ได ้โดยนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมอี านาจ

หน้าทีต่่างๆ เช่น33  

  1) อ านาจในการแต่งตัง้บุคคลที่มใิช่สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเป็นรอง

นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั โดยจ านวนรองนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัขึ้นอยู่กบัจ านวน

สมาชกิขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั (ส.อบจ.) นัน้ๆ กล่าวคอื 

   ในกรณทีีม่ ีส.อบจ. 24 หรอื 30 คน  แต่งตัง้รองนายกฯ ไดไ้มเ่กนิ 2 คน 

   ในกรณทีีม่ ีส.อบจ. 36 หรอื 42 คน  แต่งตัง้รองนายกฯ ไดไ้มเ่กนิ 3 คน 

   ในกรณทีีม่ ีส.อบจ. 48 คน   แต่งตัง้รองนายกฯ ไดไ้มเ่กนิ 4 คน 

  2) อ านาจในการแต่งตัง้บุคคลที่มใิช่สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเป็นเลขานุ

การและทีป่รกึษานายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัไดร้วม ไมเ่กนิ 5 คน 

  3) อ านาจในการสัง่ให้รองนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เลขานุการนายกองค์การ

บรหิารส่วนจงัหวดัและทีป่รกึษานายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัพน้จากต าแหน่ง และ 

  4) อ านาจในการท าค ารอ้งยื่นต่อประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เพื่อขอใหเ้ปิด

การประชุมสภาสมยัวสิามญัเมือ่มคีวามจ าเป็น เพื่อประโยชน์แห่งองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เป็นตน้  

 ปจัจุบนัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัจงึเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มพีื้นที่รบัผดิชอบ

ครอบคลุมทัง้จงัหวัดและเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบน ซึ่งมีวิว ัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

ยาวนาน หากแต่ในช่วงแรกกลบัมีลกัษณะเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นโดยรฐัมากกว่าที่จะเป็นการ

ปกครองตนเองของทอ้งถิน่ เนื่องจากยงัคงใหอ้ านาจแก่ขา้ราชการส่วนภูมภิาคด ารงต าแหน่งต่างๆ ใน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั จนกระทัง่ปจัจุบนัไดพ้ฒันาสู่การทีป่ระชาชนสามารถเลอืกตัง้นายกองค์การ

บรหิารส่วนจงัหวดัโดยตรงตามพระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2546 

 

กิจกรรม  5.2.1 

          อธบิายว่าพระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 ส่งผลต่อเขตพืน้ทีข่ององคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดัในลกัษณะใด 

 

แนวตอบกิจกรรม  5.2.1 

                                                           

 33 วทิยาลยัการปกครองทอ้งถิน่ สถาบนัพระปกเกลา้. เวทีท้องถิน่ : การเลือกตัง้นายก อบจ. ทางตรง นัย

ต่ออนาคตท้องถิน่ไทย (กรุงเทพฯ: บรษิทั จรลัสนิทวงศก์ารพมิพ ์จ ากดั, 2547), 20-23. 



 

 

 พระราชบญัญตัอิงค์การบรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 ได้ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงเขตพืน้ที่

ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั โดยการก าหนดให้องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมพีื้นที่ครอบคลุมทัง้

จงัหวดั ดงันัน้ พื้นที่ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัจงึทบัซ้อนพื้นที่ของเทศบาล องค์การบรหิารส่วน

ต าบล และสุขาภบิาล (ในขณะนัน้) รวมถงึเมอืงพทัยาในกรณขีององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัชลบุร ีส่งผล

ใหน้ับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา การปกครองทอ้งถิน่ของไทยจงึพฒันามาไปสู่การปกครองท้องถิน่

แบบ 2 ชัน้ (Two-Tier System) (ยกเว้นกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการปกครองท้องถิ่นแบบชัน้เดยีว) 

กล่าวคอื องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเป็นการปกครองทอ้งถิน่ระดบับน และเทศบาล องคก์ารบรหิารส่วน

ต าบล และเมอืงพทัยาเป็นการปกครองทอ้งถิน่ระดบัล่าง 

 



 

 

เร่ืองท่ี 5.2.2  

เทศบาล 

 

 การปกครองท้องถิ่นไทยในรูปแบบเทศบาลก าเนิดขึ้นตามพระประสงค์ของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัที่ต้องการให้เทศบาลเป็นพื้นที่ให้ประชาชนได้ฝึกฝนและเรยีนรู้เกี่ยวกับการ

ปกครองในระบอบประชาธปิไตย ดงัทีพ่ระองคไ์ดพ้ระราชทานสมัภาษณ์แก่หนังสอืพมิพน์ิวยอรค์ ไทมส ์

ซึง่ตพีมิพเ์มือ่วนัที ่28 เมษายน พ.ศ. 2474 มคีวามตอนหน่ึงว่า 

  “เราก าลงัเตรยีมการออกพระราชบญัญัติเทศบาลขึ้นใหม่ เพือ่ทดลองเกีย่วกับสิทธิ

 เลอืกตัง้ ภายใต้บทบญัญตัแิห่งกฎหมายนี้  ประชาชนจะมสีทิธเิลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาล...

 ข้าพเจ้าเห็นว่าสิทธิเลือกตัง้ของประชาชนควรจะเริม่ต้นทีก่ารปกครองท้องถิน่ในรูปแบบ

 เทศบาล ข้าพเจ้าเชือ่ว่าประชาชนควรมีสิทธิมีเสียงในกิจการท้องถิน่ก่อน เราพยายามให้

 การศึกษาเรือ่งนี้แก่เขา ข้าพเจ้าเห็นว่าจะเป็นการผิดพลาด ถ้าเราจะมกีารปกครองระบอบ

 รฐัสภาก่อน ก่อนทีป่ระชาชนจะมโีอกาสเรยีนรู ้และมปีระสบการณ์อย่างดเีกีย่วกบัสทิธเิลอืกตัง้

 ในกจิการปกครองทอ้งถิน่”34 

  “บรรดาสถาบนัการเมอืงการปกครองท้องถิน่ดงักล่าวนี้  นับว่าเทศบาลเป็นสถาบนัทีม่ ี

 ความส าคญัอย่างยิง่ โดยเฉพาะเป็นหน่วยการปกครองทีจ่ดัตัง้ขึ้นในชุมชนทีม่คีวามเจรญิ นานา

 ประเทศต่างประสบความส าเร็จในการใช้เทศบาลเป็น “เครือ่งมอื” ทีส่ าคญัในการปกครอง

 ประเทศให้บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าวขา้งต้นได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เทศบาลมคีวามส าคญัใน

 ฐานะสถาบนัทีม่ ี “ความจ าเป็น” ส าหรบัการปกครองประเทศของบรรดาประเทศทีพ่ฒันาทัง้

 หลาย”35 

 ดว้ยเหตุดงักล่าวพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัจงึทรงทดลองจดัตัง้องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่รปูแบบใหม ่เรยีกว่า “สภาจดับ ารงุสถานทีช่ายทะเลตะวนัตก” ในพืน้ทีแ่ถบชายทะเลตัง้แต่ต าบล

ชะอ าลงไปถึงต าบลหวัหนิ มฐีานะเป็นนิติบุคคล มอี านาจหน้าที่ในการบ ารุงถนนหนทาง การประปา 

ไฟฟ้า การวางผงัเมอืง และการสาธารณสุข โดยงบประมาณในการด าเนินงานมาจากเงนิจงักอบทีเ่กบ็

จากที่ดนิและโรงเรอืนในเขตชายทะเลตะวนัตก การจดัตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่นี้ 

พระองคท์รงประสงคท์ีจ่ะใหแ้ทนทีร่ปูแบบสุขาภบิาลซึง่เกดิขึน้ค่อนขา้งชา้ และโครงสรา้งของสุขาภบิาล 

                                                           

 34 ประหยดั หงษท์องค า, การปกครองท้องถิน่ไทย (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2523), 43. 

 35 ประหยดั หงษท์องค า, การปกครองท้องถิน่ไทย, พมิพค์รัง้ที ่2 (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2526), 

178. 



 

 

ประชาชนยงัมบีทบาทน้อยมาก เพราะเจ้าหน้าที่ของสุขาภบิาลส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ นอกจากนัน้ 

อ านาจหน้าที่ของสุขาภบิาลยงัมจี ากดั แต่ในที่สุดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่นี้ก็ประสบ

ความลม้เหลว ไมไ่ดผ้ลลพัธท์ีด่มีากไปกว่ารปูแบบสุขาภบิาลจงึยกเลกิไป36 

 ในปี พ.ศ. 2470 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัจงึทรงแต่งตัง้ “คณะกรรมการจดัการ

ประชาภบิาล” มนีายอาร.์ ด.ี เครก (R.D. Craig) ที่ปรกึษากระทรวงเกษตราธกิาร เป็นประธานเพื่อท า

หน้าที่ศกึษาดูงานการปกครองท้องถิ่นในประเทศต่างๆ แล้วเสนอรายงานแก่รฐับาลเพื่อประกอบการ

พจิารณาจดัตัง้เทศบาล คณะกรรมการชุดน้ีไดเ้สนอรายงานต่อรฐับาลมสีาระส าคญั ดงันี้37 

1. การเปิดเทศบาลนัน้ท าไดง้่าย เพราะราษฎรต้องการก้าวหน้าอยู่แลว้ แต่การจะแก้ไขให้

เทศบาลพน้จากการควบคุมของราชการเสยีทเีดยีวนัน้ ไมส่มควร 

2. ควรแก้ไขการควบคุมการเงนิให้สมุห์บญัชอียู่ในความควบคุมและเป็นเจ้าหน้าที่ของ

รฐับาล 

3. ไม่ควรตัง้อยู่ในความควบคุมของกรมสาธารณสุข ควรจะตัง้กรมควบคุมเทศบาลอยู่ใน

สงักดักระทรวงมหาดไทย 

4. ควรใหก้รมนี้ตดิต่อกบัเทศบาลอยา่งใกลช้ดิ ตรวจดคูวามเป็นไปของเทศบาลบ่อย ๆ  

5. ใหร้ฐับาลเขา้ควบคุมโดยใหเ้ทศบญัญตัต่ิางๆ ซึง่ตราขึน้ ตลอดจนงบประมาณตอ้งได้รบั

อนุมตัจิากรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยเสยีก่อน 

6. ควรแบ่งเทศบาลออกเป็น 3 ชัน้ โดยอาศยัหลกัรายไดแ้ละจ านวนราษฎร ใหม้บีทบญัญตัิ

ยกฐานะหรอืลดฐานะของเทศบาลได ้ในเมือ่รายไดแ้ละราษฎรของเทศบาลนัน้ๆ มากขึน้หรอืลดลง 

7. ควรให้มกีารเลอืกตัง้สมาชกิที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ ก าหนดคุณสมบตัิส าหรบัผู้มสีทิธิ

ออกเสยีง โดยจะตอ้งอยูใ่นเขตเทศบาลไมน้่อยกว่า 1 ปี และเสยีภาษถีงึจ านวนทีก่ าหนดไว ้

8. ประเภทของเทศบาล 

  ชัน้ที ่1 ตอ้งมรีายได ้30,000 บาทขึน้ไป และมรีาษฎร 8,000 คน 

  ชัน้ที ่2 ตอ้งมรีายได ้10,000 บาทขึน้ไป และมรีาษฎร 4,000 คน 

  ชัน้ที ่3 ตอ้งมรีายได ้5,000 บาทขึน้ไป และมรีาษฎร 2,000 คน 

9. ใหส้ภาเทศบาล ประกอบดว้ย ผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นประธาน ปลดัจงัหวดั สาธารณสุข

จงัหวดั นายอ าเภอ ก านนั และสมาชกิอกี 4 คน ซึง่เลอืกตัง้ขึน้เป็นกรรมการ แต่หากเป็นเทศบาลชัน้ที ่2 

และ 3 ใหม้สีมาชกิทีม่าจากการเลอืกตัง้เพยีง 1-2 คน 

                                                           

 36 ดรูายละเอยีดใน บฆูอร ียหีมะ, การปกครองท้องถิน่ไทย (กรุงเทพฯ: บรษิทัเคลด็ไทย จ ากดั, 2551), 

132.  

 37 ดรูายละเอยีดใน เรื่องเดยีวกนั, 132. 



 

 

เมื่อคณะกรรมการชุดดงักล่าวรายงานผลการศึกษาต่อรฐับาล พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัวทรงแต่งตัง้คณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการร่างพระราชบัญญัติ

เทศบาล” โดยมหีม่อมเจ้าสกลวรรณากร วรวรรณ เป็นประธาน เพื่อท าหน้าที่ยกร่างพระราชบญัญตัิ

เทศบาล ตามข้อเสนอของคณะกรรมการจดัการประชาภิบาล หลังจากคณะกรรมการชุดนี้ยกร่าง

พระราชบญัญตัเิทศบาลเสรจ็สิ้นแล้ว ก็ได้เขา้สู่การพจิารณาในที่ประชุมสมุหเทศาภบิาลและที่ประชุม

เสนาบด ีจากนัน้จงึถูกส่งต่อไปยงักรมร่างกฎหมาย แต่ยงัไม่ทนัที่จะมกีารประกาศใชก้ฎหมายฉบบันี้ก็

เกดิเหตุการณ์ปฏวิตัเิปลีย่นแปลงการปกครอง เมือ่วนัที ่24 มถุินายน พ.ศ. 2475 เสยีก่อน38 

ด้วยเหตุดังกล่าวจึงท าให้การปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลมิได้ก่อตัง้ขึ้นในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หากแต่ก่อตัง้ขึ้นครัง้แรกในปี พ.ศ. 2476 ภายหลังจากที่

คณะราษฎรไดเ้ปลีย่นแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธปิไตยในปี พ.ศ. 2475 เพยีงหน่ึงปี  

 

  การจดัตัง้เทศบาลหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

เทศบาลถอืก าเนิดขึน้ครัง้แรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2476 ตามพระราชบญัญตัิจดัระเบยีบ

เทศบาล พ.ศ. 2476 ดว้ยการน ารปูแบบแบบสภา-นายกเทศมนตร ี(Council-Mayor Form) มาใชใ้นการ

ก าหนดรปูแบบและโครงสรา้งของเทศบาล โดยสาระส าคญัของการปกครองทอ้งถิน่รปูแบบดงักล่าวกค็อื 

การให้ประชาชนในเขตเทศบาลเป็นผู้เลือกสมาชิกสภาเทศบาล ต่อจากนัน้สมาชิกสภาเทศบาลซึ่ง

รวมกนัเป็นสภาเทศบาลกใ็ชเ้สยีงขา้งมากเลอืกนายกเทศมนตรแีละเทศมนตร ีท าใหร้ปูแบบการปกครอง

ทอ้งถิน่ในลกัษณะน้ีมผีูบ้รหิารทีม่าจากการเลอืกตัง้โดยออ้ม 

การปกครองท้องถิน่รูปแบบเทศบาลที่เกดิขึน้โดยรฐับาลคณะราษฎร จงึมลีกัษณะเดยีวกนักบั

โครงสรา้งระบบรฐัสภาที่ให้ประชาชนเลอืกสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร จากนัน้จงึให้สมาชกิสภาผู้แทน

ราษฎรประชุมกนัเพื่อเลอืกนายกรฐัมนตร ีดงันัน้การเลอืกรูปแบบสภา-นายกเทศมนตรมีาใช้ในเป็น

กลไกในการปกครองท้องถิ่นก็เพื่อให้ประชาชนฝึกฝนและเรยีนรู้ระบบรฐัสภาในระดบัท้องถิ่น อนัจะ

น ามาซึ่งการส่งเสริมความมัน่คงให้แก่ระบบรฐัสภาในระดับชาตินัน่เอง 39 ภายหลงัการประกาศใช้

พระราชบญัญตัจิดัระเบยีบเทศบาล พ.ศ. 2476 จงึได้มกีารจดัตัง้เทศบาลเป็นครัง้แรกในปี พ.ศ. 2478 

โดยได้ยกฐานะสุขาภบิาลที่มอียู่เดมิ 35 แห่ง ซึ่งเป็นสุขาภบิาลเมอืง 29 แห่ง และสุขาภบิาลท้องที่ 6 

แห่ง ขึ้นเป็นเทศบาล40 เนื่องด้วยรฐับาลคณะราษฎรมเีป้าหมายที่จะจดัตัง้เทศบาลในทุกต าบลทัว่

                                                           

 38 ดรูายละเอยีดใน เรื่องเดยีวกนั, 133. 

 39 ชยัอนนัต ์สมุทวณิช และปารชิาต โชตยิะ, เทศบาลในบริบทการกระจายอ านาจแห่งยุคสมยั 

(กรุงเทพฯ: บรษิทั สขุมุและบุตร จ ากดั, 2538), 18.  

  40 ดรูายละเอยีดใน บฆูอร ียหีมะ, การปกครองทอ้งถิน่ไทย, 134. 



 

 

ประเทศซึง่มอียูป่ระมาณ 4,800 ต าบล ใหม้เีทศบาล 3 แบบ คอื เทศบาลนคร เทศบาลเมอืง และเทศบาล

ต าบล เนื่องดว้ยแต่ละพืน้ทีม่รีะดบัความเจรญิทางเศรษฐกจิและจ านวนประชากรแตกต่างกนั แต่ปรากฏ

ว่าสามารถจดัตัง้ไดเ้พยีง 35 แห่งเท่านัน้ในระยะเริม่แรก  

 

เทศบาลในปจัจบุนั 

 เทศบาลในปจัจบุนัยงัคงจดัตัง้และด าเนินงานภายใตพ้ระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 หากแต่

มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครัง้ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรฐัธรรมนูญในแต่ละฉบับ  โดย

หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาจดัตัง้ทอ้งถิน่ใดขึน้เป็นเทศบาลม ีดงันี้41 

1. จ านวนและความหนาแน่นของประชากรในทอ้งถิน่นัน้ 

2. ความเจรญิทางเศรษฐกจิของทอ้งถิน่โดยพจิารณาจากการจดัเกบ็รายไดต้ามทีก่ฎหมาย

ก าหนด และงบประมาณรายจา่ยในการด าเนินกจิการของทอ้งถิน่ 

3. ความส าคญัทางการเมอืงของท้องถิ่น โดยพจิารณาถึงศกัยภาพของท้องถิ่นนัน้ว่าจะ

สามารถพฒันาความเจรญิไดร้วดเรว็มากน้อยเพยีงใด 

 โดยพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2546 ไดแ้บ่งประเภทของเทศบาล

ออกเป็น 3 ประเภท คอื 

 1. เทศบาลต าบล มหีลกัเกณฑก์ารจดัตัง้ ดงันี้ 

(1) มรีายไดจ้รงิโดยไมร่วมเงนิอุดหนุนในปีงบประมาณทีผ่่านมา ตัง้แต่ 12,000,000 

บาท ขึน้ไป 

(2) มปีระชากรตัง้แต่ 7,000 คนขึน้ไป 

(3) ความหนาแน่นของประชากรตัง้แต่ 1,500 คน ต่อตารางกโิลเมตรขึน้ไป 

(4) มพีระราชกฤษฎกีายกฐานะเป็นเทศบาลต าบล 

2. เทศบาลเมอืง มหีลกัเกณฑก์ารจดัตัง้ ดงันี้ 

(1) ทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ ัง้ศาลากลางจงัหวดัทุกแห่ง ไดย้กฐานะเป็นเทศบาลเมอืง โดย

ไมต่อ้งพจิารณาถงึหลกัเกณฑอ์ื่นๆ ประกอบ 

(2) ส่วนทอ้งถิน่ทีไ่ม่ใช่เป็นทีต่ ัง้ศาลากลางจงัหวดัจะยกฐานะเป็นเทศบาลเมอืงตอ้ง

ประกอบดว้ยหลกัเกณฑด์งันี้ 

(2.1) มปีระชากรตัง้แต่ 10,000 คน ขึน้ไป 

(2.2) ความหนาแน่นของประชากรไมต่ ่ากว่า 3,000 คน ต่อตารางกโิลเมตร 

                                                           
41 ดรูายละเอยีดใน เรื่องเดยีวกนั, 135. 



 

 

(2.3) มรีายไดพ้อแก่การปฏบิตัหิน้าทีอ่นัตอ้งท าตามทีก่ฎหมายก าหนดไว ้

(2.4) มพีระราชกฤษฎกีายกฐานะเป็นเทศบาลเมอืง 

 3. เทศบาลนคร มหีลกัเกณฑใ์นการจดัตัง้ ดงันี้ 

  (1) มปีระชากรตัง้แต่ 50,000 คน ขึน้ไป 

 (2) ความหนาแน่นของประชากรไมต่ ่ากว่า 3,000 คน ต่อตารางกโิลเมตร 

 (3) มรีายไดพ้อแก่การปฏบิตัหิน้าทีอ่นัตอ้งท าตามทีก่ฎหมายก าหนดไว้ 

 (4) มพีระราชกฤษฎกีายกฐานะเป็นเทศบาลนคร 

 

 โครงสรา้งของเทศบาลในปจัจบุนั ประกอบดว้ยฝา่ยนิตบิญัญตัหิรอืสภาเทศบาล และฝา่ยบรหิาร

หรอืนายกเทศมนตร ีซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 4: โครงสรา้งเทศบาล ตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2546 

ท่ีมา: บฆูอร ี ยหีมะ, การปกครองท้องถิน่ไทย (กรงุเทพฯ: บรษิทัเคลด็ไทย จ ากดั, 2551), 137. 

 สภาเทศบาล ประกอบดว้ย สมาชกิสภาเทศบาลที่มาจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชน มี

วาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับตัง้แต่วนัเลอืกตัง้ มจี านวนสมาชกิแตกต่างกนัตามประเภท

ของเทศบาล ดงันี้ 

เทศบาล 

นายกเทศมนตรี สภาเทศบาล 

สมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 

เทศบาลนคร   มีสมาชิกสภา 24 คน 

เทศบาลเมือง   มีสมาชิกสภา 18 คน 

เทศบาลต าบล  มีสมาชิกสภา 12 คน 

ประธานสภาเทศบาล 1 คน 

รองประธานสภาเทศบาล 1 คน 

นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งบุคคล ประกอบด้วย 

1. รองนายกเทศมนตรี 

   - เทศบาลนคร  แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ได้ 4 คน 

   - เทศบาลเมือง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรไีด้ 3 คน 

   - เทศบาลต าบล แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ 2 คน 

2. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานกุาร

นายกเทศมนตรี 

   - เทศบาลนคร แต่งตั้งรวมกันได้ 5 คน 

   - เทศบาลเมือง แต่งตั้งรวมกันได้ 3 คน 



 

 

(1) สภาเทศบาลต าบล ประกอบด้วย สมาชกิสภา จ านวน 12 คน โดยแบ่งเขตเทศบาล

ออกเป็นเขตเลอืกตัง้ 2 เขต และมจี านวนสมาชกิสภาไดเ้ขตละ 6 คน 

(2) สภาเทศบาลเมอืง ประกอบด้วย สมาชิกสภา จ านวน 18 คน โดยแบ่งเขตเทศบาล

ออกเป็นเขตเลอืกตัง้ 3 เขต และมจี านวนสมาชกิสภาเทศบาลไดเ้ขตละ 6 คน 

(3) สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วย สมาชิกสภา จ านวน 24 คน โดยแบ่งเขตเทศบาล

ออกเป็นเขตเลอืกตัง้ 4 เขต และมจี านวนสมาชกิสภาไดเ้ขตละ 6 คน 

สมาชกิสภาเทศบาลตอ้งประชุมกนัเพื่อเลอืกสมาชกิ 1 คน ด ารงต าแหน่งประธานสภา และเลอืก

สมาชกิอกี 1 คน ด ารงต าแหน่งรองประธานสภา ประธานสภาเทศบาลมอี านาจหน้าทีด่ าเนินกจิการของ

สภาเทศบาลใหเ้ป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัการประชุมสภาเทศบาล เป็นผูเ้รยีกประชุมสภาเทศบาลตาม

สมยัประชุม และเป็นผู้เปิดหรอืปิดประชุม โดยก าหนดให้ในปีหนึ่งๆ มสีมยัประชุมสามญั 4 สมยั และ

สมยัประชุมสามญัสมยัหนึ่งๆ ให้มกี าหนดไม่เกิน 30 วนั แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รบั

อนุญาตจากผูว้่าราชการจงัหวดั ทัง้นี้สมยัประชุมสามญัครัง้แรกและวนัเริม่ประชุมสมยัสามญัประจ าปีให้

สภาเทศบาลก าหนด 

การประชุมสภาเทศบาลครัง้แรก ผู้ว่าราชการจงัหวดัต้องก าหนดให้สมาชกิสภาเทศบาลได้มา

ประชุมภายใน 15 วนั นบัแต่วนัประกาศผลการเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาลครบตามจ านวนแลว้ และให้

ทีป่ระชุมเลอืกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล กรณีทีส่ภาเทศบาลไม่อาจจดัใหม้กีาร

ประชุมครัง้แรกไดต้ามก าหนดเวลา ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัประกาศผลการเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาล

ครบตามจ านวนแลว้ หรอืมกีารประชุมสภาเทศบาล แต่ไมอ่าจเลอืกประธานสภาเทศบาลได ้ผูว้่าราชการ

จงัหวดัอาจเสนอรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยใหม้คี าสัง่ยุบสภาเทศบาล 

อ านาจหน้าทีข่องสภาเทศบาล มดีงันี้ 

(1) เลือกประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาเทศบาล หรอืมมีติให้ประธานสภา

เทศบาล หรอืรองประธานสภาเทศบาลพน้จากต าแหน่ง หากเหน็ว่ามคีวามประพฤตใินทางทีจ่ะน ามาซึง่

ความเสื่อมเสยีแก่ศกัดิต์ าแหน่งหรอืสภาเทศบาล ปฏบิตักิารฝา่ฝืนต่อความสงบเรยีบรอ้ย หรอืสวสัดภิาพ

ของประชาชน หรอืละเลยไมป่ฏบิตักิารหรอืปฏบิตักิารไมช่อบดว้ยอ านาจหน้าที ่  

(2) เลอืกสมาชกิสภาเทศบาลตัง้เป็นคณะกรรมการสามญัของสภาเทศบาล เลอืกบุคคลผู้

เป็นหรอืไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิสภาเทศบาลตัง้เป็นคณะกรรมการวสิามญัของสภาเทศบาล 

(3) รบัทราบนโยบายทีน่ายกเทศมนตรตีอ้งแถลงต่อสภาเทศบาล ก่อนเขา้รบัหน้าทีโ่ดยไม่มี

การลงมต ิ

(4) ให้ความเห็นชอบร่างข้อบญัญตัิเทศบาล ร่างข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

และรา่งขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิของเทศบาล 



 

 

(5) อนุมตัริา่งแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาและแผนพฒันา 3 ปีของเทศบาล 

(6) สทิธใินการตัง้กระทู้ถามนายกเทศมนตร ีหรอืรองนายกเทศมนตร ีหรอืเสนอญตัตเิปิด

อภปิรายทัว่ไป เพื่อให้นายกเทศมนตรแีถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืแสดงความเหน็ในปญัหาอนัเกี่ยวกับการ

บรหิารราชการเทศบาลโดยไม่มกีารลงมต ิ

 นายกเทศมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตัง้โดยตรงของประชาชน ด ารง

ต าแหน่งคราวละ 4 ปี และด ารงต าแหน่งตดิต่อกนัไดไ้ม่เกนิ 2 วาระ โดยนายกเทศมนตรอีาจแต่งตัง้รอง

นายกเทศมนตร ีซึ่งไม่ใช่สมาชกิสภาเพื่อให้เป็นผู้ช่วยเหลอืในการบรหิารราชการของเทศบาลตามที่

นายกเทศมนตรมีอบหมาย โดยมหีลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

(1) เทศบาลต าบล  ใหแ้ต่งตัง้รองนายกเทศมนตรไีดไ้มเ่กนิ 2 คน 

(2) เทศบาลเมอืง  ใหแ้ต่งตัง้รองนายกเทศมนตรไีดไ้มเ่กนิ 3 คน 

(3) เทศบาลนคร  ใหแ้ต่งตัง้รองนายกเทศมนตรไีดไ้มเ่กนิ 4 คน 

 นายกเทศมนตรอีาจแต่งตัง้ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ีและเลขานุการนายกเทศมนตร ีซึ่งไม่ใช่

สมาชกิสภาเทศบาลได้ โดยในกรณีเทศบาลต าบล ให้แต่งตัง้ได้จ านวนรวมกนัไม่เกิน 2 คน ในกรณี

เทศบาลเมอืง ให้แต่งตัง้ได้จ านวนรวมกนัไม่เกิน 3 คน และในกรณีเทศบาลนคร ให้แต่งตัง้ได้จ านวน

รวมกนัไมเ่กนิ 5 คน 

 อ านาจหน้าทีข่องนายกเทศมนตร ีมดีงันี้ 

(1) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย และรบัผิดชอบในการบริหารราชการของ

เทศบาลใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั เทศบญัญตั ิและนโยบาย 

(2) สัง่ อนุญาต และอนุมตัเิกีย่วกบัราชการของเทศบาล 

(3) แต่งตัง้และถอดถอนรองนายกเทศมนตร ีที่ปรกึษานายกเทศมนตร ีและเลขานุการ

นายกเทศมนตร ี

(4) วางระเบยีบเพื่อใหง้านของเทศบาลเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

(5) รกัษาการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญตั ิ

(6) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีก่ฎหมายบญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตันิี้และกฎหมายอื่น 

  (6.1) เสนอรา่งเทศบญัญตั ิ

 (6.2) ควบคุมและรบัผดิชอบในการบรหิารกิจการของเทศบาลและเป็นผู้บงัคบับญัชา

พนกังานเทศบาลและลกูจา้งเทศบาล 

  (6.3) เป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 การปกครองทอ้งถิน่ไทยในรปูแบบเทศบาลจงึเป็นการปกครองทอ้งถิน่ทีย่งัคงอยู่จนถงึปจัจุบนัที่

มพีฒันาการยาวนานทีสุ่ด โดยเริม่จดัตัง้ขึน้ภายหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ดว้ย



 

 

การตราตามพระราชบญัญตัจิดัระเบยีบเทศบาล พ.ศ. 2476 ดว้ยมุง่หมายใหเ้ป็นกลไกหนึ่งในการพฒันา

ประชาธปิไตย จนกระทัง่การปกครองรปูแบบเทศบาลพฒันาไปสู่การทีน่ายกเทศมนตรแีละสภาเทศบาล

มาจากการเลอืกตัง้โดยตรงในปจัจุบนั 

 

กิจกรรม  5.2.2 

          อธบิายแนวคดิในการจดัตัง้เทศบาลมาพอสงัเขป 

 

แนวตอบกิจกรรม  5.2.2 

เทศบาลถอืก าเนิดขึน้ครัง้แรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2476 ตามพระราชบญัญตัิจดัระเบยีบ

เทศบาล พ.ศ. 2476 ดว้ยการน ารปูแบบแบบสภา-นายกเทศมนตร ี(Council-Mayor Form) มาใชใ้นการ

ก าหนดรปูแบบและโครงสรา้งของเทศบาล โดยสาระส าคญัของการปกครองทอ้งถิน่รปูแบบดงักล่าวกค็อื 

การให้ประชาชนในเขตเทศบาลเป็นผู้เลือกสมาชิกสภาเทศบาล ต่อจากนัน้สมาชิกสภาเทศบาลซึ่ง

รวมกนัเป็นสภาเทศบาลกใ็ชเ้สยีงขา้งมากเลอืกนายกเทศมนตรแีละเทศมนตร ีท าใหร้ปูแบบการปกครอง

ทอ้งถิน่ในลกัษณะน้ีมผีูบ้รหิารทีม่าจากการเลอืกตัง้โดยออ้ม 

 



 

 

เร่ืองท่ี 5.2.3  

องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

  

 พฒันาการขององค์การบรหิารส่วนต าบลเป็นผลสบืเนื่องมาจากการปฏริูประบบราชการในปี 

พ.ศ. 2435 ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ดว้ยการใชก้ลไกการปกครองทอ้งทีใ่นระดบั

ต าบลและหมู่บ้านให้เป็นส่วนหนึ่งของการบรหิารบรหิารราชการส่วนภูมภิาค จนกระทัง่มกีารพฒันาสู่

การเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในรปูแบบสภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบลในทา้ยทีสุ่ด  

 ภายหลงัจากที่พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวัได้ทรงสถาปนากระทรวง ทบวง กรม

ขึ้นในปี พ.ศ. 2435 และในปีเดยีวกนันี้ กระทรวงมหาดไทยได้ทดลองจดัให้ชาวบ้านเกาะบางปะอิน 

อยุธยา เลอืกตัง้ผู้ใหญ่บ้านและก านันเพื่อใหท้ าหน้าที่ 3 ประการ คอื ดูแลรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยใน

ทอ้งที ่ป้องกนัโจรผูร้า้ย และตดัสนิเรื่องทะเลาะววิาทเลก็ๆ น้อยๆ ซึง่จากการทดลงนี้เป็นผลใหใ้นเวลา

อกี 5 ปีต่อมา รฐับาลไดต้ราพระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) ซึง่ก าหนดให้

ประชาชนเลอืกตัง้ก านันและผูใ้หญ่บา้นในแต่ละต าบลและหมู่บา้น จงึถอืไดว้่าพระราชบญัญตัฉิบบันี้เป็น

กฎหมายแมบ่ทของการจดัระเบยีบการปกครองต าบลและหมูบ่า้นของไทย ต่อมากฎหมายฉบบันี้ก็มกีาร

ปรบัปรุงแก้ไขเป็นพระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่พ.ศ. 2457 ซึง่ยงัคงเป็นกฎหมายหลกัในการ

ปกครองต าบลและหมูบ่า้นจนกระทัง่ถงึปจัจบุนั42  

 อย่างไรกต็าม ภายใต้พระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่พ.ศ. 2457 สถานะของต าบลและ

หมู่บา้นถูกจดัว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบรหิารราชการส่วนภูมภิาค ไม่ใช่การบรหิารราชการส่วนท้องถิน่

แต่อยา่งใด แมว้่าพระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่พ.ศ. 2457 แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2486 

ไดก้ าหนดใหม้คีณะกรรมการต าบลขึน้คณะหนึ่งกต็าม  

 จนกระทัง่ภายหลงัเหตุการณ์พฤษภาทมฬิในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 จงึได้เกิดกระแส

เรยีกร้องให้มกีารปฏริูปการเมอืง ซึ่งรวมถึงการเรยีกร้องให้มกีารปฏริูปการปกครองท้องถิน่ด้วยการ

กระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองท้องถิ่นในระดับต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล43 

เนื่องจากการที่สภาต าบลไม่มฐีานะเป็นนิตบุิคคล ท าให้เกดิปญัหาประสทิธภิาพในการด าเนินการ ไม่

สามารถบรรลุเป้าหมายตามทีต่้องการได ้เน่ืองจากไม่อาจก่อนิตสิมัพนัธก์บับุคคลภายนอกได ้เช่น การ

จดัซือ้จดัจา้ง การท าสญัญา หรอืการเป็นเจา้ของทรพัย ์จากขอ้จ ากดัดงักล่าวนี้ท าใหส้ภาต าบลมขีอบเขต

                                                           

 42 ดรูายละเอยีดใน ธเนศวร ์เจรญิเมอืง, การปกครองทอ้งถิน่ไทย พ.ศ. 2440-2540, 161. และตระกลู มชียั, 

สภาต าบล (กรุงเทพฯ: บรษิทัสขุมุและบุตร จ ากดั, 2537), 75-76 อา้งถงึใน เรื่องเดยีวกนั, 157. 

 43 ดรูายละเอยีดใน ตระกลู มชียั, สภาต าบล, 131. และบฆูอร ียหีมะ, การปกครองทอ้งถิน่ไทย, 161. 



 

 

อ านาจหน้าที่และการด าเนินกจิการต่างๆ ไม่ชดัเจน ไม่มอีสิระเท่าทีค่วร ต้องพึง่พาหน่วยงานอื่นๆ อยู่

เสมอ นอกจากนี้ สภาต าบลยงัมรีายไดแ้ละงบประมาณทีจ่ ากดั รายไดแ้ละงบประมาณส่วนใหญ่มาจาก

การจดัสรรขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัและเงนิอุดหนุนจากรฐับาลเป็นหลกั44 จงึน ามาสู่การตรา

กฎหมายเพื่อปรบัเปลีย่นโครงสรา้งและรปูแบบสภาต าบล 

 

สภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบลตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วน

ต าบล พ.ศ. 2537 

 จากกระแสเรยีกรอ้งให้มกีารปฏริูปการเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ดงักล่าวขา้งต้น จงึน ามาสู่

การตราพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 โดยก าหนดใหแ้ต่ละต าบลมี

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลใน 2 รปูแบบ ไดแ้ก่ รปูแบบสภาต าบลซึง่มฐีานะเป็นนิตบิุคคล แต่มไิด้มฐีานะ

เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบบรหิารราชการส่วนท้องถิน่ และรูปแบบ

องค์การบรหิารส่วนต าบลซึ่งมฐีานะเป็นนิติบุคคลและเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย 

หากแต่การจะจดัตัง้เป็นองค์การบรหิารส่วนต าบลนัน้จะกระท าได้ต่อเมื่อสภาต าบลมคีวามพรอ้มที่จะ

บรหิารกจิการทอ้งถิน่ของตนเองตามเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด 

 สาเหตุที่สภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบลมฐีานะทางกฎหมายแตกต่างกนั เนื่องจากมี

องคป์ระกอบต่างๆ ทีแ่ตกต่างกนั ดงันี้45 

สภาต าบลประกอบดว้ยสมาชกิสภาต าบล 2 ประเภท คอื 1) สมาชกิโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ ก านัน 

ซึง่ด ารงต าแหน่งประธานสภาต าบลโดยต าแหน่ง แพทยป์ระจ าต าบล และผูใ้หญ่บา้นทุกหมูบ่า้นในต าบล 

และ 2) สมาชกิที่มาจากการเลอืกตัง้ โดยราษฎรเลอืกตวัแทนในแต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน ด ารง

ต าแหน่งคราวละ 4 ปี โดยนายอ าเภอจะเป็นผูแ้ต่งตัง้รองประธานสภาต าบล 1 คน จากสมาชกิสภาต าบล 

ตามมตขิองสภาต าบล และแต่งตัง้เลขานุการสภาต าบล 1 คน จากขา้ราชการทีป่ฏบิตังิานในต าบล หรอื

บุคคลอื่นทีม่คีุณสมบตัติามมตขิองสภาต าบล 

ในขณะทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลแตกต่างจากสภาต าบลตรงทีม่ฐีานะเป็นทัง้นิตบิุคคลและเป็น

ราชการบรหิารส่วนทอ้งถิน่ โดยต าบลทีจ่ะจดัตัง้องคก์ารบรหิารส่วนต าบลนัน้จะต้องมรีายไดไ้ม่รวมเงนิ

อุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมา ติดต่อกนั 3 ปี เฉลี่ยไม่ต ่าว่าปีละ 150,000 บาท หรอืมรีายได้ตาม

เกณฑท์ีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด และการจดัตัง้กระท าโดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย และให้

                                                           

 44 ชวูงศ ์ฉายะบุตร, การปกครองท้องถิน่ไทย (กรุงเทพฯ: โรงพมิพส์ว่นทอ้งถิน่, 2539), 153-154. อา้งถงึใน 

บฆูอร ียหีมะ, การปกครองทอ้งถิน่ไทย, 161. 

 45 ดรูายละเอยีดใน เรื่องเดยีวกนั, 162-165. 



 

 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในส่วนของโครงสร้างขององค์การบรหิารส่วนต าบล ประกอบด้วยสภา

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลและคณะกรรมการบรหิารองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ซึง่รายละเอยีด ดงันี้ 

  สภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล มสีมาชกิ 2 ประเภท คอื 1) สมาชกิโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ 

ก านนั ผูใ้หญ่บา้นในต าบล และแพทยป์ระจ าต าบล และ 2) สมาชกิทีม่าจากการเลอืกตัง้โดยราษฎรในแต่

ละหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 คน จากนัน้สมาชกิจะเลอืกสมาชิกด้วยกันเองเป็นประธานสภา 1 คน รอง

ประธานสภา 1 คน ซึง่บุคคลเหล่านี้จะตอ้งไมเ่ป็นคณะกรรมการบรหิารองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

  คณะกรรมการบรหิารองค์การบรหิารส่วนต าบล  มทีัง้หมด 7 คน ประกอบด้วย ก านัน 

เป็นประธานโดยต าแหน่งในช่วง 4 ปีแรกของการจดัตัง้ ทีเ่หลอืมาจากการเลอืกของสมาชกิสภาองคก์าร

บรหิารส่วนต าบล ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้นไมเ่กนิ 2 คน และสมาชกิซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้ไมเ่กนิ 4 คน 

 รูปแบบและโครงสรา้งมกีารปรบัเปลีย่นอกีครัง้เพื่อใหส้อดคล้องรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งก าหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตัง้และคณะผู้บรหิาร

ท้องถิน่ หรอืผู้บรหิารท้องถิน่ต้องมาจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชนหรอืมาจากความเห็นชอบ

ของสภาท้องถิน่ โดยได้มกีารตราพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 

และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2542 โดยก าหนดใหส้มาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลทัง้หมดมา

จากการเลอืกตัง้ของประชาชน และคณะกรรมการบรหิารองคก์ารบรหิารส่วนต าบลมาจากความเหน็ชอบ

ของสภา 

 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลในปจัจบุนั 

 องค์การบรหิารส่วนต าบลในปจัจุบนัด าเนินการตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การ

บรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2546 ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมในครัง้นี้มี

สาระส าคญัประการหนึ่งก็คอื การปรบัเปลี่ยนที่มาของคณะผู้บรหิารหรอืผู้บรหิารองค์การบรหิารส่วน

ต าบล จากเดิมที่มาจากมติของสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล เป็นมาจากการเลือกตัง้โดยตรงของ

ประชาชน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ประเภทอื่นๆ ส่งผลให้องคก์รปกครองส่วน

ท้องถิน่ทุกรูปแบบของไทยในปจัจุบนั ล้วนแล้วแต่มผีู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่มาจากการ

เลอืกตัง้โดยตรงของประชาชนทัง้สิน้ 

 นอกจากนัน้ยงัมกีารปรบัเปลีย่นเกณฑก์ารจดัแบ่งองคก์ารบรหิารส่วนต าบลทัว่ประเทศทีม่ขีนาด

ทีแ่ตกต่างกนั โดยใชเ้กณฑร์ายไดเ้ป็นหลกัในการพจิารณา ซึง่แต่เดมิกระทรวงมหาดไทยแบ่งองค์การ

บรหิารส่วนต าบลออกเป็น 5 ชัน้ ตามระดบัของรายได ้คอื  

(1) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลชัน้ที ่1 มรีายไดต้ัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป 

(2) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลชัน้ที ่2 มรีายไดร้ะหว่าง 12-20 ลา้นบาท 



 

 

(3) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลชัน้ที ่3 มรีายไดร้ะหว่าง 6-12 ลา้นบาท 

(4) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลชัน้ที ่4 มรีายไดไ้มเ่กนิ 6 ลา้นบาท 

(5) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลชัน้ที ่5 มรีายไดไ้มเ่กนิ 3 ลา้นบาท 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 กระทรวงมหาดไทยไดม้ปีระกาศยุบองคก์ารบรหิารส่วนต าบลทีม่จี านวน

ประชากรไม่ถึง 2,000 คน และไม่สามารถด าเนินงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยให้ควบรวมเข้ากบั

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลอื่นที่มเีขตตดิต่อกนั ภายในอ าเภอเดยีวกนั และมกีารยกฐานะของสภาต าบล

หลายแห่งให้เป็นองค์การบรหิารส่วนต าบล ในขณะเดียวกันก็ได้มกีารยกเลิกเกณฑ์ในการแบ่งชัน้

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลแบบเดมิดงักล่าวขา้งต้น โดยปจัจุบนัหลกัเกณฑแ์ละขนาดขององคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบลแบ่งออกเป็น ดงันี้ 

(1) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลขนาดใหญ่ เป็นองคก์ารบรหิารส่วนต าบลทีม่รีายไดไ้มร่วมเงนิ

อุดหนุน 20 ลา้นบาทขึน้ไป 

(2) องค์การบรหิารส่วนต าบลขนาดกลาง เป็นองค์การบรหิารส่วนต าบลที่มรีายได้ไม่รวม

เงนิอุดหนุน 6-20 ลา้นบาท 

(3) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลขนาดเลก็ เป็นองคก์ารบรหิารส่วนต าบลทีม่รีายไดไ้ม่รวมเงนิ

อุดหนุนต ่ากว่า 6 ลา้นบาท 

 โครงสรา้งองคก์ารบรหิารส่วนต าบลตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2546 มรีายละเอยีด ดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบล 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภามาจากการเลือกตั้ง 

โดยตรงของประชาชน 

- ประธานสภาฯ 1 คน 

- รองประธานสภาฯ 1 คน 

- เลขานุการสภาฯ 1 คน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
มาจากการเลือกตั้งโดยตรง 

ของประชาชน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจแต่งตั้ง

บุคคลประกอบด้วย 

1. รองนายกฯ 2 คน 

2. เลขานุการนายกฯ 1 คน 

พนักงานส่วนต าบล 

ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

ส่วนต่าง ๆ  



 

 

แผนภาพท่ี 5 : โครงสรา้งองคก์ารบรหิารส่วนต าบลตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2546 

ท่ีมา: บฆูอร ียหีมะ, การปกครองท้องถิน่ไทย (กรงุเทพฯ: บรษิทัเคลด็ไทย จ ากดั, 2551), 167. 

 

 สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท าหน้าที่ด้านนิติบญัญตัิ โดยสมาชิกสภามาจากการเลือกตัง้

โดยตรงของประชาชนในแต่ละหมู่บา้น หมู่บา้นละ 2 คน ในกรณีทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลใดมเีพยีง 1 

หมู่บา้น ใหม้สีมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล หมู่บา้นละ 6 คน และในกรณีทีอ่งค์การบรหิารส่วน

ต าบลใดมเีพยีง 2 หมู่บ้าน ให้มสีมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 3 คนอายุของสภา

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลมกี าหนดคราวละ 4 ปี นบัแต่วนัเลอืกตัง้ 

 สภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลมปีระธานสภา 1คน และรองประธานสภาอกี 1 คน เป็นผูช้่วย มา

จากการเลอืกตัง้ของสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล เพื่อท าหน้าที่ด าเนินการประชุมและด าเนิน

กจิการอื่นใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัการประชุมทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด โดยในปีหนึ่งใหม้สีมยัประชุม

สามญั 2 สมยั หรอืหลายสมยัแลว้แต่สภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ตอ้งไมเ่กนิ 4 สมยั โดย

สมยัประชุมสามญัสมยัหนึ่ง ๆ ให้มกี าหนดไม่เกิน 15 วนั และเริม่สมยัประชุมสามญัประจ าปีให้สภา

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลก าหนดเช่นเดยีวกนั 

 นายอ าเภอต้องก าหนดใหส้มาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลด าเนินการประชุมสภาองค์การ

บรหิารส่วนต าบลครัง้แรกภายใน 15 วนั นับแต่วนัประกาศผลการเลอืกตัง้ กรณีที่สภาองค์การบรหิาร

ส่วนต าบลไม่อาจจดัให้มกีารประชุมครัง้แรกได้ตามก าหนด หรอืสามารถจดัประชุมได้ แต่ไม่สามารถ

เลอืกประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลได้ นายอ าเภออาจเสนอผู้ว่าราชการจงัหวดัให้มคี าสัง่ยุบ

สภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

 นอกจากการประชุมสมยัสามญัแลว้ เมื่อเหน็ว่าเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์ขององคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลหรอืสมาชิกสภา

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลมจี านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล

ทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ อาจท าค ารอ้งยื่นต่อนายอ าเภอขอเปิดประชุมวสิามญั หากนายอ าเภอเหน็สมควรให้

นายอ าเภอเรยีกประชุมวสิามญัได้ สมยัประชุมวสิามญัให้ก าหนดไม่เกิน 15 วนั แต่ถ้าจะขยายเวลา

ออกไปอกีจะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากนายอ าเภอ 

 สภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล มอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

(1) ให้ความเห็นชอบในแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนต าบล เพื่อเป็นแนวทางในการ

บรหิารกจิการขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล 



 

 

(2) พจิารณาและให้ความเหน็ชอบร่างขอ้บญัญตัอิงค์การบรหิารส่วนต าบล ร่างขอ้บญัญตัิ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และรา่งขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ 

(3) ควบคุมการปฏิบตัิงานของนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย 

นโยบาย แผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ขอ้บญัญตั ิระเบยีบ และขอ้บงัคบัของทางราชการ 

(4) รบัทราบนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งจ าเป็นต้องแถลงต่อสภา

องค์การบรหิารส่วนต าบลก่อนเขา้รบัหน้าที่โดยไม่มกีารลงมตจิากสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล และ

รบัทราบรายงานแสดงผลการปฏบิตังิานตามนโยบายที่นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลได้แถลงไว้ต่อ

สภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเกีย่วกบังานในหน้าที ่

(5) การตัง้กระทูถ้ามต่อนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล หรอืรองนายกองคก์ารบรหิารส่วน

ต าบลเกีย่วกบังานในหน้าที ่

(6) การเสนอญตัตขิอเปิดอภปิรายทัว่ไปในทีป่ระชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล เพื่อให้

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลแถลงขอ้เท็จจรงิหรอืแสดงความคดิเห็นในปญัหาเกี่ยวกบัการบรหิาร

องคก์ารบรหิารส่วนต าบล โดยไมม่กีารลงมต ิ

ในส่วนของนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนัน้ เป็นหวัหน้าฝ่ายบรหิารขององคก์ารบรหิารส่วน

ต าบล มาจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชนเช่นเดยีวกนั มวีาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี

นับแต่วนัเลอืกตัง้ และสามารถด ารงต าแหน่งตดิต่อกนัได้ไม่เกนิ 2 วาระ แต่จะด ารงต าแหน่งไดอ้กีครัง้

เมือ่พน้ระยะเวลา 4 ปี นบัแต่วนัทีพ่น้จากต าแหน่ง 

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลอาจแต่งตัง้รองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล เพื่อเป็นผู้

ช่วยเหลอืในการบรหิารงานไดไ้มเ่กนิ 2 คน และอาจแต่งตัง้เลขานุการนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 1 

คน ซึ่งบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งทัง้สองต าแหน่งดงักล่าวขา้งต้นต้องไม่เป็นสมาชกิสภาองค์การบรหิาร

ส่วนต าบล 

นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล มอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย และรบัผิดชอบในการบริหารราชการของ

องค์การบรหิารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ขอ้บญัญตั ิระเบยีบ และขอ้บงัคบัของทางราชการ 

(2) สัง่ อนุญาต และอนุมตัเิกีย่วกบัราชการขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

(3) แต่งตัง้และถอดถอนรองนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล และเลขานุการนายกองค์การ

บรหิารส่วนต าบล 

(4) วางระเบยีบเพื่อใหง้านขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 



 

 

(5) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่ วนต าบล ตาม

กฎหมาย และเป็นผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานส่วนต าบลและลกูจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล โดยมี

ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนักงานและลูกจา้งองคก์ารบรหิารส่วนต าบลรองจาก

นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล และรบัผดิชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและมอี านาจอื่นตามทีก่ฎหมายก าหนด หรอืตามทีน่ายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล

มอบหมาย 

(6) เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล และมสีทิธแิถลงข้อเท็จจรงิ ตลอดจน

แสดงความคดิเหน็เกีย่วกบังานในหน้าทีข่องตนต่อทีป่ระชุม แต่ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(7) รกัษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญตัขิององคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

(8) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตันิี้และกฎหมายอื่น 

 องค์การบรหิารส่วนต าบลจงึมพีฒันาการมาจากคณะกรรมการต าบลและสภาต าบลตามค าสัง่
กระทรวงมหาดไทยที่ 222/2499 ที่ให้คณะกรรมการต าบลซึ่งประกอบไปด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุก
หมู่บ้าน แพทยป์ระจ าต าบล ครูประชาบาลในต าบล และราษฎรในต าบล ท าหน้าที่เป็นฝ่ายบรหิาร ซึ่ง
ส่งผลใหส้ภาต าบลไม่มลีกัษณะเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ จนกระทัง่ได้มกีารตราพระราชบญัญตัิ
สภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ที่ก าหนดให้สภาต าบลที่มรีายได้โดยไม่รวมเงิน
อุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาตดิต่อกนัสามปีเฉลี่ยไม่ต ากว่าปีละ 150,000 บาท สามารถจดัตัง้เป็น
องค์การบรหิารส่วนต าบลได้ ซึ่งส่งผลให้องค์การบรหิารส่วนต าบลมสีถานะเป็นองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ โดยในปจัจุบนัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลมรีูปแบบและโครงสรา้งตามพระราชบญัญตัสิภาต าบล
และองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เตมิฉบบัที ่4 พ.ศ. 2546 ซึง่มนีายกองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลท าหน้าทีเ่ป็นฝา่ยบรหิารทีม่าจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชน  

 

กิจกรรม  5.2.3 

          อธบิายทีม่าของสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์าร

บรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2546 มาพอสงัเขป 

 

แนวตอบกิจกรรม  5.2.3 

 สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลมาจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชนในแต่ละหมู่บา้น 

หมู่บ้านละ 2 คน ในกรณีที่องค์การบรหิารส่วนต าบลใดมเีพยีง 1 หมู่บ้าน ให้มสีมาชิกสภาองค์การ

บรหิารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 6 คน และในกรณีที่องค์การบรหิารส่วนต าบลใดมเีพยีง 2 หมู่บ้าน ให้มี

สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล หมู่บา้นละ 3 คนอายุของสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลมกี าหนด

คราวละ 4 ปี นบัแต่วนัเลอืกตัง้ 



 

 

ตอนท่ี 5.3  

องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินไทยในรปูแบบพิเศษ 

 

โปรดอ่านหวัเรือ่ง แนวคดิ และวตัถุประสงคข์องตอนที่ 5.3 แลว้จงึศกึษารายละเอยีดต่อไป

หวัเร่ือง      

5.3.1 กรงุเทพมหานคร 

5.3.2 เมอืงพทัยา 

 

แนวคิด 

 1. กรงุเทพมหานครเป็นการปกครองทอ้งถิน่รปูแบบพเิศษรปูแบบหนึ่งของไทยซึง่ถูกก าหนดให้

มกีารน ามาใชใ้นการบรหิารเมอืงหลวง เนื่องดว้ยพืน้ทีด่งักล่าวมคีวามลกัษณะเฉพาะในดา้นเศรษฐกจิ

และสงัคม โดยในส่วนของพฒันาการของการบรหิารกรงุเทพมหานครสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ช่วง คอื 

การบรหิารกรงุเทพมหานครในยคุสมบูรณาญาสทิธริาชย ์การบรหิารกรุงเทพมหานครหลงัการ

เปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และการบรหิารกรุงเทพมหานครในปจัจุบนั 

2. เมอืงพทัยาเป็นการปกครองทอ้งถิน่รปูแบบพเิศษเพยีงแห่งเดยีวของไทยทีเ่คยน าการจดัการ

ปกครองแบบผูจ้ดัการเมอืง (City Manager) มาประยกุตใ์ชใ้นการบรหิาร เพื่อตอ้งการใหไ้ดผู้บ้รหิารแบบ

มอือาชพีและปลอดจากการเมอืง เนื่องด้วยเมอืงพทัยาเป็นพื้นที่ๆ มลีกัษณะพเิศษซึ่งมคีวามโดดเด่น

ด้านการเป็นเมอืงท่องเที่ยวของประเทศไทย ท าให้เกิดปญัหาต่างๆ อนัส่งผลกระทบต่อวถิีชวีิตของ

ประชาชนในเมอืงพทัยา ตลอดจนปญัหาการบรหิารงานของเมอืงพทัยา จนน ามาซึง่การก าหนดใหพ้ื้นที่

ดงักล่าวมกีารปกครองทอ้งถิน่รปูแบบพเิศษ 

 

วตัถปุระสงค ์

 เมือ่ศกึษาตอนที ่5.3 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 

1. อธบิายรปูแบบและโครงสรา้งกรงุเทพมหานครได ้

2. อธบิายรปูแบบและโครงสรา้งเมอืงพทัยาได ้
 



 

 

เร่ืองท่ี 5.3.1  

กรงุเทพมหานคร 

 

กรุงเทพมหานครเป็นการปกครองทอ้งถิน่รูปแบบพเิศษรูปแบบหนึ่งของไทยซึ่งถูกก าหนดให้มี

การน ามาใช้ในการบรหิารเมอืงหลวง แต่กว่าจะพฒันาสู่การปกครองในรูปแบบพเิศษนี้ การปกครอง

ท้องถิ่นในเขตกรุงเทพมหานครก็เคยมลีกัษณะเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบทัว่ไปมาก่อน ดงันัน้

เนื้อหาในส่วนนี้จงึจดัแบ่งวิวฒันาการการบรหิารกรุงเทพมหานครออกเป็น 3 ช่วง คือ การบรหิาร

กรุงเทพมหานครในยุคสมบูรณาญาสทิธิราชย ์การบรหิารกรุงเทพมหานครหลงัการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง พ.ศ. 2475 และการบรหิารกรงุเทพมหานครในปจัจบุนั 

 

การบรหิารกรงุเทพมหานครในยคุสมบูรณาญาสทิธริาชย ์

กรุงเทพมหานครได้รบัการสถาปนาใหเ้ป็นราชธานีหรอืเมอืงหลวงแห่งใหม่แทนกรุงธนบุร ีเมื่อ

วนัที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 ในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมกษัตรยิ์แห่ง

ราชวงศ์จกัร ีต่อมาในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้มกีารปฏริูประเบียบบรหิาร

ราชการแผ่นดนิครัง้ใหญ่เพื่อให้มคีวามทนัสมยัเฉกเช่นประเทศตะวนัตก ด้วยการจดัระเบยีบบรหิาร

ราชการแผ่นดนิเป็นราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมภิาคขึ้นเป็นครัง้แรกในปี พ.ศ. 2435 โดย

ราชการส่วนกลางประกอบด้วยกระทรวงต่าง ๆ 12 กระทรวง และราชการส่วนภูมภิาคประกอบด้วย

มณฑลต่างๆ 18 มณฑล ซึง่หนึ่งในนัน้คอื “มณฑลกรงุเทพมหานคร”  

มณฑลกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย จงัหวดัพระนคร ธนบุร ีนนทบุร ีปทุมธานี นครพระ

ประแดง (นครเขื่อนขนัธ์) สมุทรปราการ ธัญบุรี และมีนบุรี หลังจากนัน้ เมื่อพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวัทรงเสดจ็ประพาสยุโรปและประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นเมอืงขึน้ขององักฤษ และได้

ทรงทอดพระเนตรบทบาทของหน่วยงานทอ้งถิน่ในการดูแลทอ้งถิน่ของตนเองในประเทศเหล่านัน้ จงึได้

ทรงมีพระราชด าริให้ทดลองจัดตัง้หน่วยการปกครองในระดับท้องถิ่นที่มีชื่อเรียกว่า “สุขาภิบาล

กรงุเทพฯ” ในปี พ.ศ. 2440 ภายใต ้“พระราชก าหนดสุขาภบิาลกรงุเทพฯ ร.ศ. 116” ซึง่ถอืเป็นกฎหมาย

ว่าดว้ยการจดักจิการทอ้งถิน่ฉบบัแรก เพื่อท าหน้าที่หลกัในดา้นการรกัษาความสะอาดและป้องกนัโรคใน

แขวงพระนคร โดยรบัผดิชอบจดัด าเนินการท าลายขยะมลูฝอย จดัสถานทีถ่่ายอุจจาระ ปสัสาวะส าหรบั

ราษฎรทัว่ไป หา้มการปลกูสรา้งหรอืซ่อมแซมโรงเรอืนทีจ่ะเป็นเหตุใหเ้กดิโรคและขนยา้ยสิง่โสโครกทีท่ า

ความร าคาญให้กบัราษฎรไปทิ้ง การที่พระองค์ทรงรเิริม่จดัตัง้สุขาภบิาลกรุงเทพฯ จงึนับว่าเป็นการ

ทดลองการปกครองทอ้งถิน่เป็นครัง้แรก อกีทัง้ยงัมพีระราชด ารทิีจ่ะขยายกจิการสุขาภบิาลใหแ้พร่หลาย

ไปยงัหวัเมอืงต่างๆ โดยเฉพาะหลงัจากทีป่ระชาชนชาวท่าฉลอม เมอืงสมุทรสาคร ไดร้วมตวักนัพฒันา



 

 

ความสะอาดเรยีบรอ้ยในต าบล จนน าไปสู่การจดัตัง้ “สุขาภบิาลท่าฉลอม” ซึง่เป็นสุขาภบิาลแห่งแรกใน

หวัเมอืง เมือ่วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 249946  

 

การบรหิารกรงุเทพมหานครหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ

ประชาธปิไตยในปี พ.ศ. 2475 แลว้ รฐับาลไดป้ระกาศใช้พระราชบญัญตัจิดัระเบยีบราชการบรหิารแห่ง

ราชอาญาจกัรสยาม พ.ศ. 2476 และยุบเลกิมณฑลเทศาภบิาล โดยก าหนดให้จงัหวดัเป็นหน่วยการ

ปกครองส่วนภูมภิาคที่ใหญ่ที่สุด รองลงมา คอื อ าเภอ ส่งผลท าให้มณฑลกรุงเทพมหานครเดิมต้อง

เปลี่ยนแปลงไปเป็น “จงัหวดัพระนคร” และ “จงัหวดัธนบุร”ี แยกออกจากกนั มฐีานะเป็นหน่วยการ

ปกครองส่วนภูมภิาคมผีู้ว่าราชการจงัหวดัเป็นผู้รบัผดิชอบในการบรหิารงานของจงัหวดัร่วมกบัผู้แทน

ส่วนราชการ กระทรวง ทบวง และกรมต่าง ๆ ทีส่่งมาประจ า ณ ทีต่ ัง้จงัหวดั และมนีายอ าเภอรบัผดิชอบ

ในการบรหิารงานของอ าเภอ ร่วมกบัผู้แทนส่วนราชการกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ที่ส่งมาประจ า ณ 

ทีต่ ัง้อ าเภอนัน้47 ในขณะเดยีวกนั หลงัจากทีร่ฐับาลประกาศใชพ้ระราชบญัญตัจิดัระเบยีบเทศบาล พ.ศ. 

2476 ดว้ยปรารถนาที่จะใหเ้ทศบาลเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่รูปแบบเดยีวทัว่ประเทศ เป็นผลให้

การบรหิารเมอืงหลวงเกดิการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกนั โดยในปี พ.ศ. 2480 รฐับาลได้จดัตัง้ “เทศบาล

นครกรงุเทพ” ในจงัหวดัพระนครแทนทีสุ่ขาภบิาลกรงุเทพฯ และไดจ้ดัตัง้เทศบาลนครธนบุรขี ึน้ในจงัหวดั

ธนบุรดีว้ยเช่นกนั  

เทศบาลนครกรุงเทพมพีื้นที่ประกอบดว้ยอ าเภอชัน้ในเดมิ ไดแ้ก่ พระนคร ป้อมปราบศตัรูพ่าย 

สมัพนัธวงศ์ บางรกั ปทุมวนัและดุสติ มคีณะเทศมนตรเีป็นผู้รบัผดิชอบ ส่วนพื้นที่นอกจากนี้เป็นเขต

ชัน้นอก มนีายอ าเภอเป็นหวัหน้าราชการส่วนภูมภิาค แบ่งพืน้ทีอ่อกเป็นต าบลและหมู่บา้น มกี านันและ

ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งได้รบัการเลอืกตัง้จากประชาชนตามกฎหมายลกัษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 เป็น

ผู้รบัผิดชอบ ต่อมาในปี พ.ศ. 2495 รฐับาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้รื้อฟ้ืนสุขาภิบาลขึ้นมาใหม่

หลงัจากที่ไม่สามารถขยายการปกครองท้องถิน่ในรูปแบบเทศบาลตามความตัง้ใจได้ ท าให้ทุกอ าเภอ

ชัน้นอกของกรงุเทพมหานครเกดิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในรปูแบบสุขาภบิาลขึน้อกีครัง้ 

จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2497 รฐับาลประกาศใชพ้ระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการส่วนจงัหวดั 

โดยมอีงค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมฐีานะเป็นนิตบิุคคล รบัผดิชอบพื้นที่นอกเขตเทศบาลและสุขาภบิาล

ภายในจังหวัด เป็นผลให้พื้นที่เมืองหลวงได้เกิดองค์การบริหารส่วนจงัหวัดพระนครด้วย ดังนัน้ 

                                                           

 46 ดรูายละเอยีดใน เรื่องเดยีวกนั, 185-186. 

 47 ดรูายละเอยีดใน โกวทิย ์พวงงาม, การปกครองท้องถิน่ไทย (กรุงเทพฯ: วญิญชูน, 2550), 200. 



 

 

กรุงเทพมหานครจงึเป็นพืน้ทีท่ีม่ที ัง้จงัหวดัและอ าเภอ ในฐานะราชการบรหิารส่วนภูมภิาค และองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และสุขาภบิาล ในฐานะราชการบรหิารส่วนทอ้งถิน่ 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 ได้เกิดการรฐัประหารยดึอ านาจการปกครองจากรฐับาลเดมิ โดยคณะ

ปฏวิตัไิดม้ ี“ประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่24” ใหม้กีารรวมจงัหวดัพระนครกบัจงัหวดัธนบุรใีห้เป็นจงัหวดั

เดยีวกนั กลายเป็น “จงัหวดันครหลวงกรงุเทพธนบุร”ี มฐีานะเป็นราชการบรหิารส่วนภมูภิาค โดยในส่วน

ราชการบรหิารส่วนทอ้งถิน่นัน้ กใ็หม้กีารรวมองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัทัง้ 2 แห่งเขา้ดว้ยกนั กลายเป็น 

“องค์การบรหิารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี” นอกจากนัน้ในส่วนของเทศบาลกใ็ห้มกีารรวมเทศบาลนคร

กรุงเทพเขา้กบัเทศบาลนครธนบุร ีกลายเป็น “เทศบาลนครหลวง” โดยให้เหตุผลว่า การปกครองนคร

หลวงควรมเีทศบาลส าหรบันครหลวงโดยเฉพาะ และเป็นการปกครองทอ้งถิน่ในลกัษณะพเิศษ เพื่อให้

สามารถบรหิารงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและสอดคลอ้งกบันโยบายของราชการบรหิารส่วนกลางมาก

ยิง่ขึน้48 

หากแต่ต่อมอีีกเพียงหนึ่งปีก็ม ี “ประกาศคณะปฏวิตัิ ฉบบัที่ 335” พ.ศ. 2515 ให้รวมองค์กร

ปกครองทุกประเภททีอ่ยูใ่นจงัหวดันครหลวงกรงุเทพธนบุร ีคอื จงัหวดันครหลวงกรงุเทพธนบุร ีองคก์าร

บรหิารนครหลวงกรงุเทพธนบุร ีเทศบาลนครหลวง และสุขาภบิาลเขา้เป็นองคก์รเดยีวกนัแลว้เรยีกชื่อว่า 

“กรุงเทพมหานคร” ซึ่งมฐีานะเป็นทัง้จังหวดัในราชการบรหิารส่วนภูมภิาคและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในราชการบรหิารส่วนท้องถิ่น เนื่องจากให้มผีู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครเป็นข้าราชการการเมือง แต่งตัง้และถอดถอนโดยคณะรัฐมนตรีและขึ้นตรงต่อ

กระทรวงมหาดไทย มสีภากรุงเทพมหานครประกอบด้วยสมาชกิซึ่งมาจากการเลอืกตัง้ของประชาชน

เขตละ 1 คน และผูท้รงคุณวุฒซิึง่รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตัง้มจี านวนเท่ากบัจ านวนเขต 

และมปีลดักรงุเทพมหานครรบัผดิชอบราชการประจ าของกรงุเทพมหานคร 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 จงึไดม้กีารปรบัเปลีย่นรปูแบบและโครงสรา้งการบรหิารกรงุเทพมหานคร

อีกครัง้ โดยประกาศใช้ “พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518” ซึ่ง

ก าหนดใหก้รุงเทพมหานครมฐีานะเป็นราชการบรหิารส่วนทอ้งถิน่นครหลวงและเป็นนิตบิุคคล ไม่มกีาร

จดัระเบียบราชการบรหิารส่วนภูมภิาคเป็นจงัหวดัซ้อนอยู่ด้วยอีกต่อไป โดยโครงสร้างองค์กรตาม

พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ประกอบดว้ย สภากรงุเทพมหานคร

ท าหน้าทีด่า้นนิตบิญัญตั ิและผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครและรองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร อกี 4 

คน ท าหน้าที่ด้านบรหิาร โดยทัง้สภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรองผู้ว่า

                                                           

 48 ดรูายละเอยีดใน วริชั วริชันิภาวรรณ. (2545). การบรหิารเมอืงหลวงและการบรหิารทอ้งถิน่ : สหรฐัอเมรกิา 

องักฤษ ฝรัง่เศส ญีปุ่น่ และไทย (กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพโ์ฟรเ์พซ, 2545), 215-216. 



 

 

ราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลอืกตัง้ของประชาชน ต่างกนัตรงที่ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร

และรองผูว้่าราชการกรงุเทพมหานครมาจากการเลอืกตัง้เป็นคณะ49 

 

การบรหิารกรงุเทพมหานครในยคุปจัจบุนั 

การบรหิารกรุงเทพมหานครในปจัจุบนัอาศยัอ านาจตาม “พระราชบญัญตัริะเบยีบรหิารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528” ซึง่ก าหนดใหก้รุงเทพมหานครเป็นนิตบิุคคลและเป็นราชการบรหิารส่วน

ทอ้งถิน่ แบ่งพืน้ทีอ่อกเป็นเขต ซึง่ในปจัจบุนัมทีัง้หมด 50 เขต มฐีานะคลา้ยกบัการปกครองระดบัอ าเภอ 

และแต่ละเขตยงัแบ่งออกเป็นแขวงมฐีานะคล้ายกับต าบล พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการ

กรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ซึง่ต่อมาไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิเพื่อใหส้อดรบักบัการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ ที่

เกดิขึน้ในแต่ละยคุสมยั ไดแ้ก่ พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2528 แกไ้ข

เพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2534 พระราชบญัญตัิระเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2539 และพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 

2528 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 ตามบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ ได้ก าหนด

สาระส าคญัในการบรหิารงานกรงุเทพมหานคร ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 49 บฆูอร ียหีมะ, การปกครองทอ้งถิน่ไทย, 186-188. 

 50 เรื่องเดยีวกนั, 189. 

กรุงเทพมหานคร 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

(วาระ 4 ปี) 

สภากรุงเทพมหานคร  

(วาระ 4 ปี) 

รองผู้ว่าราชการจังหวัด (4 คน) 

ปลัดกรุงเทพมหานคร 

รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

    ส านักต่างๆ   ส านักงานเขต 

จ านวน 50 เขต 

 สภาเขต 



 

 

โครงสร้างกรุงเทพมหานครปจัจุบันเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2528 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2542 ประกอบดว้ยฝา่ยนิตบิญัญตัหิรอืสภา

กรงุเทพมหานคร และฝา่ยบรหิาร คอื ผูว้่าราชการกรงุเทพมหานคร และการด าเนินงานของเขตและสภา

เขต ซึง่มรีายละเอยีดการบรหิารงานดงันี้51 

1. สภากรงุเทพมหานคร 

2. ผูว้่าราชการกรงุเทพมหานคร 

3. เขตและสภาเขต 

สภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ สมาชิกมาจากการเลือกตัง้โดยตรงของ

ประชาชนในเขตเลอืกตัง้เขตละ 1 คน มวีาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับตัง้แต่วนัเลอืกตัง้ 

สมาชกิสภากรุงเทพมหานครจะเป็นผู้เลอืกสมาชกิด้วยกนัเอง 1 คน เพื่อด ารงต าแหน่งประธานสภา

กรุงเทพมหานคร และรองประธานสภากรุงเทพมหานคร อกีไม่เกนิ 2 คน มวีาระในการด ารงต าแหน่ง

คราวละ  2 ปี ประธานสภากรุงเทพมหานคร สามารถแต่งตัง้เลขานุการประธานสภาฯ 1 คน และ

เลขานุการรองประธานสภาฯ ไมเ่กนิจ านวนของรองประธานสภาฯ การประชุมสภากรงุเทพมหานครในปี

หนึ่งใหม้สีมยัประชุมสามญัไม่น้อยกว่า 2 สมยั แต่ต้องไม่เกนิ 4 สมยั โดยสมยัประชุมสามญัสมยัหนึ่ง ๆ 

ให้มกี าหนดเวลา 30 วนั แต่ถ้ามกีรณีจ าเป็นให้ประธานสภาฯ สัง่ขยายสมยัประชุมสามญัออกไปอกีได้

ตามความจ าเป็นครัง้ละไมเ่กนิ 15 วนั 

 อ านาจหน้าทีข่องสภากรงุเทพมหานคร (ส.ก.) มดีงันี้ 

(1) การตราขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานคร 

(2) ควบคุมการบรหิารงานกรงุเทพมหานคร โดย 

2.1) การตัง้กระทู้ถามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเรื่องใด ๆ อนัเกี่ยวกบังานใน

หน้าทีข่องกรงุเทพมหานคร 

2.2) สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 5 ของจ านวนสมาชิก

ทัง้หมดสามารถเขา้ชื่อกนัเพื่อเสนอญตัตขิองอภปิรายทัว่ไป เพื่อใหผู้ว้่าราชการกรุงเทพมหานครแถลง

ขอ้เทจ็จรงิ หรอืแสดงความเหน็ในปญัหาอนัเกีย่วกบัการบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร 

(3) ตราขอ้บงัคบัเกีย่วกบัจรรยาบรรณของสมาชกิสภากรงุเทพมหานคร 

(4) ตราข้อบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภา

กรุงเทพมหานคร รองประธานสภาฯ การตัง้คณะกรรมการสามญัและกรรมการวิสามญัของสภา

                                                           

 51 โกวทิย ์พวงงาม. การปกครองท้องถิน่ไทย : หลกัการและมิติใหม่ในอนาคต (กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพ์

วญิญชูนจ ากดั, 2559), 318-323. 



 

 

กรุงเทพมหานคร วธิกีารประชุม การเสนอและการพจิารณาขอ้บญัญตั ิเป็นต้น และกจิการอื่นอนัเป็น

อ านาจหน้าทีข่องสภากรงุเทพมหานคร 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร ซึ่งมาจากการเลือกตัง้โดยตรงของ

ประชาชน มวีาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี โดยการเลอืกตัง้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใน

ปจัจุบันเป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตัง้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2531 ซึง่มขี ัน้ตอนการปฏบิตัคิลา้ยกบัการเลอืกตัง้สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 

แตกต่างกนัตรงทีก่ารเลอืกตัง้ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครให้ถอืว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครทัง้หมดเป็น

เขตเลอืกตัง้เดยีว และในกรณทีีผู่ส้มคัรไดร้บัคะแนนเท่ากนัใหจ้บัสลากต่อหน้าปลดักรงุเทพมหานคร 

อ านาจหน้าทีข่องผูว้่าราชการกรงุเทพมหานคร 

(1) เรง่ก าหนดนโยบาย และบรหิารราชการเขตกรงุเทพมหานครใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

(2) สัง่ อนุญาต อนุมตัเิกีย่วกบัราชการของกรงุเทพมหานคร 

(3) แต่งตัง้และถอดถอนรองผูว้่าราชการกรงุเทพมหานคร ซึง่ตามมาตรา 55 ไดก้ าหนดใหม้ี

รองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครไมเ่กนิ 4 คน ตามล าดบัทีผู่ว้่าราชการกรงุเทพมหานครจดัไว ้ท าหน้าที่

ช่วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการบริหารราชการกรุงเทพมหานครตามที่ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครมอบหมาย ค าสัง่แต่งตัง้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา  

(4) บริหารราชการตามที่คณะรฐัมนตรี นายกรฐัมนตรี หรือรฐัมนตรีว่าการกระทรวง 

มหาดไทยมอบหมาย 

(5) วางระเบยีบเพื่อปรบัปรงุงานของกรงุเทพมหานครใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

(6) รกัษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญตัขิองกรงุเทพมหานคร 

(7) อ านาจหน้าที่อื่ นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระ เบียบบริหารราชการ

กรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และกฎหมายอื่น ๆ  

(8) เป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการและลูกจา้งกรุงเทพมหานคร และรบัผดิชอบในการปฏบิตัิ

ราชการของกรุงเทพมหานคร และมอี านาจหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายอื่นไดก้ าหนดใหเ้ป็นอ านาจหน้าที่ของ

ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม ทัง้นี้  เว้นแต่

พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานครจะไดบ้ญัญตัไิวเ้ป็นอย่างอื่น 

เขตและสภาเขต กรุงเทพมหานครแบ่งการปกครองออกเป็นเขต มฐีานะคล้ายกบัการปกครอง

ระดบัอ าเภอ ซึง่แต่ละเขต ประกอบดว้ย ส านกังานเขต และสภาเขต 

ส านักงานเขตเป็นองค์การบรหิารของเขต มอี านาจหน้าที่เกี่ยวกับงานปกครอง  การ

พฒันาชุมชน การส่งเสรมิอาชพี การทะเบยีน การโยธา การรกัษาที่สาธารณะ การสาธารณสุข การ



 

 

จดัเก็บรายได้ การรกัษาความสะอาด การด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา การควบคุมดูแลโรงเรยีน

ประถมศึกษา การดูแลและรกัษาการให้เป็นไปตามข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร หรอืที่กฎหมายอื่น

ก าหนด ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครตามที่ได้รบัมอบหมาย โดยแบ่งพื้นที่การปกครอง

ออกเป็น 50 เขต  

ส านกังานเขตมผีูอ้ านวยการเขตเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการและลกูจา้งกรงุเทพมหานคร

รบัผดิชอบการปฏบิตัริาชการภายในเขต และจดัใหม้ผีูช้่วยผูอ้ านวยการเขตคนหนึ่งหรอืหลายคนส าหรบั

ช่วยสัง่หรอืปฏบิตัริาชการแทนผูอ้ านวยการเขตกไ็ด ้โดยผูอ้ านวยการเขตมอี านาจหน้าที ่ดงันี้ 

1) อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบญัญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอใน

พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2528 จะบญัญตัไิวเ้ป็นอยา่งอื่น 

2) อ านาจหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดใหเ้ป็นหน้าทีข่องผูอ้ านวยการเขต 

3) อ านาจหน้าที่ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือปลัดกรุงเทพมหานคร

มอบหมาย 

ในกรณีที่เป็นการสมควร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจสัง่ใหส้ านักงานเขตใด

ปฏิบัติหน้าที่แทนส านักงานเขตอื่นทัง้หมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะให้ผู้อ า นวยการเขตใดเป็น

ผูร้บัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีน่ัน้กไ็ด ้แต่ตอ้งประกาศสัง่การดงักล่าวในราชกจิจานุเบกษา 

 สภาเขต ในเขตหนึ่ง ๆ มสีภาเขตเป็นองคก์รทีป่ระชุมของเขต ประกอบดว้ยสมาชกิสภา

เขตซึง่มาจากการเลอืกตัง้มจี านวนอย่างน้อยเขตละ 7 คน ถา้เขตใดมรีาษฎรเกนิหนึ่งแสนคน กม็สีมาชกิ

สภาเขตในเขตนัน้เพิม่ขึน้อกีหนึ่งคนต่อจ านวนราษฎรทุกๆ หนึ่งแสนคน เศษของหนึ่งแสนถ้าถงึห้าหมื่น

หรอืกว่านัน้ให้นับเป็นหนึ่งแสน จ านวนสมาชกิสภาเขตที่แต่ละเขตพงึมีต้องค านวณตามเกณฑจ์ านวน

ราษฎรแต่ละเขตตามหลกัฐานการทะเบยีนราษฎรซึง่กระทรวงมหาดไทยประกาศครัง้สุดท้ายก่อนวนัที่

ประกาศให้มกีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาเขต และรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยต้องประกาศจ านวน

สมาชกิสภาเขตทีจ่ะท าการเลอืกตัง้ในแต่ละเขต อายสุภาเขตมกี าหนดคราวละ 4 ปี เริม่ตัง้แต่วนัเลอืกตัง้ 

สภาเขตหนึ่ง ๆ มปีระธานสภาเขตคนหนึ่ง และรองประธานสภาเขตคนหนึ่ง ซึ่งสภาเขตเป็นผูเ้ลอืกจาก

สมาชกิสภาเขต ด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี สภาเขตต้องมกีารประชุมอย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ ตามวนั

เวลาที่สภาเขตก าหนด ภายในสบิห้าวนันับแต่วนัเลอืกตัง้สมาชกิสภาเขต ผู้อ านวยการเขตต้องนัดให้

สมาชกิสภาเขตมาประชุมกนัเป็นครัง้แรก 

การประชุมสภาเขตต้องมสีมาชกิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชกิทัง้หมด 

จงึจะถอืเป็นองคป์ระชุม และในการประชุมสภาเขตจะพจิารณาเรือ่งอื่นทีอ่ยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ไม่ได้ 

ในการประชุมสภาเขต ผูอ้ านวยการเขต ผูช้่วยผูอ้ านวยการเขต และ/หรอืผูท้ีผู่อ้ านวยการเขตมอบหมาย



 

 

มหีน้าที่เขา้ร่วมประชุมสภาเขต และมสีทิธแิถลงขอ้เทจ็จรงิแสดงความเหน็เกี่ยวกบักจิการในหน้าทีไ่ด้ 

แต่ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยสภาเขตมอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

1) ใหข้อ้คดิเหน็และขอ้สงัเกตเกี่ยวกบัแผนพฒันาเขตต่อผูอ้ านวยการเขตและสภา

กรงุเทพมหานคร 

2) จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเขต ทัง้นี้ตามที่ก าหนดในข้อบัญญัติ

กรงุเทพมหานคร ว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณหรอืงบประมาณรายจา่ย 

3) สอดส่องดูแลตดิตามการด าเนินงานของส านักงานเขต เพื่อใหเ้กดิประโยชน์แก่

ราษฎร 

4) ใหค้ าแนะน าหรอืขอ้สงัเกตแก่ผูอ้ านวยการเขตเกี่ยวกบัการปรบัปรุงหรอืแก้ไข

การบรกิารประชาชนในเขต หากผู้อ านวยการเขตไม่ด าเนินการใด ๆ โดยไม่แจง้เหตุผลให้ทราบ สภา

เขตตอ้งแจง้ใหผู้ว้่าราชการกรงุเทพมหานครพจิารณาด าเนินการต่อไป 

5) ใหค้ าปรกึษาตามทีผู่อ้ านวยการเขตรอ้งขอ 

6) แต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อกระท ากจิการ หรอืพจิารณาสอบสวนหรอืศกึษาเรื่อง

ใด ๆ อนัเกีย่วขอ้งกบังานของสภาเขต ทัง้นี้ตามทีก่ าหนดในขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานครว่าดว้ยการนัน้ 

7) หน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีก่ าหนดในกฎหมายหรอืทีส่ภากรงุเทพมหานครมอบหมาย 

กรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ด าเนินภารกิจในเขตกรุงเทพมหานครตามที่บัญญัติไว้ใน

พระราชบญัญตัจิดัระเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 89 โดยต้องปฏบิตัติาม

กฎหมายอื่นทีว่่าดว้ยเรือ่งนัน้ ๆ ดว้ย คอื52 

1)  การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน 

2)  การทะเบยีนตามทีก่ฎหมายก าหนด 

3)  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

4) การรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง 

5) การผงัเมอืง 

6) การจดัใหม้แีละบ ารงุรกัษาทางบกหรอืทางน ้า และทางระบายน ้า 

7) การวศิวกรรมจราจร 

8) การขนส่ง 

9) การจดัใหม้แีละควบคุมตลาด ท่าเทยีบเรอื ท่าขา้มและทีจ่อดรถ 

10) การดแูลรกัษาทีส่าธารณะ 

                                                           

 52 เรื่องเดยีวกนั, 323-325. 



 

 

11) การควบคุมอาคาร 

12) การปรบัปรงุแหล่งชุมชนแออดัและการจดัการเกี่ยวกบัทีอ่ยูอ่าศยั 

13) การจดัใหม้แีละบ ารงุรกัษาสถานทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจ 

14) การพฒันาและอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

15) การสาธารณูปโภค 

16) การสาธารณสุข การอนามยัครอบครวั และการรกัษาพยาบาล 

17) การจดัใหม้แีละควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

18) การควบคุมการเลีย้งสตัว ์

19) การจดัใหม้แีละควบคุมการฆา่สตัว ์

20) การควบคุมความปลอดภยั ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและการอนามยัในโรงมหรสพ

และสาธารณสถานอื่น ๆ 

21) การจดัการศกึษา 

22) การสาธารณูปการ 

23) การสงัคมสงเคราะห ์

24) การส่งเสรมิการกฬีา 

25) การส่งเสรมิการประกอบอาชพี 

26) การพาณชิยข์องกรงุเทพมหานคร 

27) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจงัหวดั อ าเภอ 

เทศบาลนคร หรอืตามทีค่ณะรฐัมนตร ีนายกรฐัมนตร ีหรอืรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 

หรอืทีก่ฎหมายระบุใหเ้ป็นหน้าทีข่องกรงุเทพมหานคร 

 กรุงเทพมหานครจงึมสีถานะเป็นมหานครที่เป็นเมอืงหลวงของประเทศไทย ซึ่งมกีารน าการ

ปกครองทอ้งถิน่รปูพเิศษมาปรบัใชใ้นการบรหิารจดัการพืน้ทีเ่มอืงหลวงทีม่ลีกัษณะเศรษฐกจิและสงัคมที่

มลีกัษณะเฉพาะ นอกจากนัน้กรุงเทพมหานครยงัมคีวามพเิศษจากพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ เนื่องด้วย

กรุงเทพมหานครเป็นการปกครองทอ้งถิน่แบบชัน้เดยีว โดยมผีูว้่าราชการกรุงเทพมหานครมาจากการ

เลอืกตัง้โดยตรงของประชาชน  

 

กิจกรรม  5.3.1 

          อธิบายที่มาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2528 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2542 มาพอสงัเขป 

 



 

 

แนวตอบกิจกรรม  5.3.1 

พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) 

พ.ศ. 2542 ไดก้ าหนดให้สมาชกิมาจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชนในเขตเลอืกตัง้เขตละ 1 คน มี

วาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับตัง้แต่วนัเลอืกตัง้ สมาชกิสภากรุงเทพมหานครจะเป็นผูเ้ลอืก

สมาชิกด้วยกันเอง 1 คน เพื่อด ารงต าแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานคร และรองประธานสภา

กรุงเทพมหานคร อีกไม่เกิน 2 คน มีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ  2 ปี ประธานสภา

กรุงเทพมหานคร สามารถแต่งตัง้เลขานุการประธานสภาฯ 1 คน และเลขานุการรองประธานสภาฯ ไม่

เกนิจ านวนของรองประธานสภาฯ การประชุมสภากรุงเทพมหานครในปีหนึ่งให้มสีมยัประชุมสามญัไม่

น้อยกว่า 2 สมยั แต่ต้องไม่เกนิ 4 สมยั โดยสมยัประชุมสามญัสมยัหนึ่ง ๆ ใหม้กี าหนดเวลา 30 วนั แต่

ถา้มกีรณจี าเป็นใหป้ระธานสภาฯ สัง่ขยายสมยัประชุมสามญัออกไปอกีไดต้ามความจ าเป็นครัง้ละไม่เกนิ 

15 วนั 

 



 

 

เร่ืองท่ี 5.3.2  

เมืองพทัยา 

 

เมอืงพทัยาเป็นการปกครองทอ้งถิน่รปูแบบพเิศษ จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิาร

ราชการเมอืงพทัยา พ.ศ. 2521 มพีืน้ทีส่่วนหนึ่งในเขตจงัหวดัชลบุร ีเมอืงพทัยาเป็นหน่วยการปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเพยีงแห่งเดยีวที่เคยน าเอาการจดัการปกครองแบบผู้จดัการเมอืง (City Manager) อย่าง

หลาย ๆ เมอืงในสหรฐัอเมรกิามาใช ้ซึง่รปูแบบนี้ผูบ้รหิารมาจากการว่าจา้ง เพื่อจะไดผู้บ้รหิารแบบมอื

อาชพีและปลอดจากการเมอืง ต่อมาเมื่อรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มผีลบงัคบัใช้

และก าหนดให้ผู้บรหิารท้องถิ่นและสภาท้องถิน่มาจากการเลอืกตัง้ จงึได้มกีารยกเลกิพระราชบญัญตัิ

ระเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา พ.ศ. 2521 และตราพระราชบญัญตัิระเบยีบบรหิารราชการเมอืง

พทัยา พ.ศ. 2542 มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2542 เป็นตน้มา จากการทีเ่มอืงพทัยา

มลีกัษณะพเิศษและเป็นเมอืงท่องเที่ยวของประเทศไทย จงึท าให้ได้รบัความสนใจในการเดนิทางไป

ท่องเทีย่วจากทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจ านวนมาก ท าใหเ้กดิปญัหาต่าง ๆ อนัส่งผลกระทบ

ต่อวถิชีวีติของประชาชนในเมอืงพทัยา ตลอดจนปญัหาการบรหิารงานของเมอืงพทัยา 

 

เมอืงพทัยาตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา พ.ศ. 2521 

เมอืงพทัยาเป็นการปกครองทอ้งถิน่รปูแบบพเิศษ มพีืน้ทีส่่วนหนึ่งในเขตจงัหวดัชลบุร ีโดยก่อน

เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2521 พทัยามฐีานะเป็นสุขาภบิาลนาเกลอื ซึ่งตัง้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2499 มพีื้นที่

เฉพาะต าบลนาเกลอื ต่อมาไดข้ยายเขตเมอืงพทัยาใตเ้มื่อ พ.ศ. 2507 มพีืน้ทีก่ารปกครองดูแลประมาณ 

22.2 ตารางกโิลเมตร แต่เนื่องจากพทัยาได้เจรญิเตบิโตขึน้อย่างรวดเรว็ กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่

ไดร้บัความนิยมมากทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ท าใหห้น่วยการปกครองทีเ่ป็นสุขาภบิาลอยู่เดมิไม่

อาจจะบรหิารงานและให้บรกิารได้ทนักบัความเจรญิอย่างรวดเรว็ได้ รฐับาลจงึได้ตราพระราชบญัญตัิ

ระเบียบบรหิารราชการเมอืงพทัยา พ.ศ. 2521 เป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ คือ 

ผูจ้ดัการเมอืง (City Manager) และก าหนดให ้“เมอืงพทัยา” มฐีานะเทยีบเท่าเทศบาลนคร53  

สาระส าคญัของพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา พ.ศ.2521 สรปุไดด้งันี้ 

 1) ใหเ้มอืงพทัยาเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่รปูแบบพเิศษ ภายใตแ้นวคดิแบบผูจ้ดัการ

เมอืง มฐีานะเป็นนิตบิุคคล มทีรพัยส์นิและบุคลากรเป็นของตนเอง 
                                                           

 53 ดรูายละเอยีดใน ส านกัวชิาการ ส านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร, การปฏิรปูการปกครองท้องถิน่

รปูแบบพิเศษ: การปฏิรปูเมืองพทัยา (เอกสารวชาการอเิลก็ทรอนิกส ์ส านกัวชิาการ ส านกังานเลขาธกิารสภา

ผูแ้ทนราษฎร, 2559) 



 

 

 2) โครงสรา้งทางการบรหิารประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื สภาเมอืงพทัยาและฝา่ยบรหิาร 

  (1) สภาเมอืงพทัยา ประกอบด้วยสมาชกิ 2 ประเภท คอื สมาชกิที่มาจากการเลอืกตัง้

ของประชาชนผู้มสีิทธเิลอืกตัง้ในเขตเมอืงพทัยาจ านวน 9 คน และสมาชกิประเภทแต่งตัง้โดยคณะ

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยอกีจ านวน 8 คน สมาชกิสภาเมอืงพทัยาทัง้ 2 กลุ่ม มวีาระการด ารง

ต าแหน่งคราวละ 4 ปี 

  (2) ฝ่ายบรหิาร ไดแ้ก่ ปลดัเมอืงพทัยา ซึง่เขา้มาบรหิารกจิการของเมอืงพทัยาโดยการ

ท าสญัญาจา้งของนายกเมอืงพทัยาภายใต้ความยนิยอมของสภาเมอืงพทัยา มอีายุสญัญาจา้งคราวละ 4 

ปี โดยบรหิารงานภายใตก้ารควบคุมดแูลของสภาเมอืงพทัยา 

ตลอดระยะเวลา 20 ปี ของการบรหิารงานภายใต้รูปแบบผู้จดัการเมอืงพทัยาประสบปญัหา

ความยุ่งยากทัง้ทางด้านการเมอืงและการบรหิารค่อนข้างมาก อันเน่ืองมาจากปญัหาความขดัแย้ง

ระหว่างฝา่ยการเมอืง (สมาชกิสภาเมอืงพทัยาและนายกเมอืงพทัยา) กบัปลดัเมอืงพทัยา ดงัจะเหน็ไดว้่า

ตลอดระยะเวลาตัง้แต่การจดัตัง้เมอืงพทัยาในปี พ.ศ.2521 จนกระทัว่ถงึปีพ.ศ.2542 มกีารเปลีย่นแปลง

ปลดัเมอืงพทัยามากกว่า 10 คน อายุการปฏบิตัิงานเฉลี่ยเพียงคนละปีเศษเท่านัน้ นอกจากนัน้ยงัมี

ปญัหาอื่น ๆ เช่น ปญัหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอ ปญัหาการควบคุมจากส่วนกลาง และปญัหา

ระเบียบกฎหมายในการบริหารที่ยงัขาดความคล่องตัว เป็นต้น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการ

ศกึษาวจิยัเพื่อปรบัปรุงแก้ไขระบบการบรหิารงานของเมอืงพทัยามาโดยตลอด เช่น เรื่องการกระจาย

อ านาจใหเ้มอืงพทัยามากขึน้ การปรบัปรุงระบบภาษอีากรและรายไดเ้มอืงพทัยา และการปรบัปรุงระบบ

บรหิารงานบุคคล ตลอดจนอ านาจหน้าที่ของเมอืงพทัยา เป็นต้น อย่างไรก็ตามตัง้แต่ปี พ.ศ.2521 

จนกระทัง่มีการประกาศใช้รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 ท าให้มหีลายประเด็นใน

พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา พ.ศ.2521 ขดัหรอืแยง้กบัรฐัธรรมนูญและน าไปสู่การ

ยกเลิกพระราชบญัญัติฉบบัดงักล่าว จงึได้มกีารประกาศใช้กฎหมายฉบบัใหม่ คือ พระราชบญัญัติ

ระเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา พ.ศ. 2542 

ต่อมารฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มผีลบงัคบัใช้ ซึ่งก าหนดให้ผู้บริหาร

ท้องถิน่และสภาท้องถิน่ต้องมาจากการเลอืกตัง้ จงึยกเลกิพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการเมอืง

พทัยา พ.ศ. 2521 และตราพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา พ.ศ. 2542 มผีลบงัคบัใช้

เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2542 เป็นตน้มา 

 

  

 เมอืงพทัยาในปจัจบุนั 



 

 

ปจัจุบนัเมอืงพทัยาบรหิารราชการตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา พ.ศ. 

2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ซึ่งก าหนดให้โครงสร้างการบริหารเมืองพัทยา 

ประกอบดว้ย สภาเมอืงพทัยา และนายกเมอืงพทัยา ดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 : โครงสรา้งการบรหิารเมอืงพทัยารปูแบบนายกเทศมนตรเีขม้แขง็ ตามพระราชบญัญตัิ

ระเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา พ.ศ. 2542  

ท่ีมา: สมคดิ เลศิไพฑรูย,์ กฎหมายการปกครองทอ้งถิน่ (กรงุเทพฯ: ส านกัพมิพค์ณะรฐัมนตรแีละราช

กจิจานุเบกษา), 24.  

 

สภาเมอืงพทัยา ท าหน้าที่ฝ่ายนิตบิญัญตั ิประกอบด้วยสมาชกิเมอืงพทัยา จ านวน 24 คน มา

จากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในเขตเมอืงพทัยา สภาเมอืงพทัยาจะเลอืกสมาชกิ

สภา 1 คน เป็นประธานสภาเมอืงพทัยา และเลอืกอกี 2 คน เป็นรองประธานสภาเมอืงพทัยา แลว้เสนอ

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีแต่งตัง้ สมาชิกสภาเมืองพัทยามีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี 

ประธานสภาเมอืงพทัยามหีน้าทีด่ าเนินการประชุม และด าเนินกจิการอื่น ๆ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของ

เมอืงพทัยา นอกจากนี้ ยงัมปีลดัเมอืงพทัยาท าหน้าทีเ่ลขานุการสภาเมอืงพทัยา มหีน้าทีร่บัผดิชอบงาน

ธุรการ และจดัการประชุมและงานอื่นใดตามทีส่ภาเมอืงพทัยามอบหมาย 

การเปิดประชุมสภาเมอืงพทัยาครัง้แรก ให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัเรยีกประชุมสภาเมอืงพัทยา

ภายใน 15 วนั นับแต่วนัเลอืกตัง้สมาชกิสภาอนัเป็นการเลอืกตัง้ทัว่ไป และในปีปฏทินิหนึ่งให้มสีมยั

เมืองพัทยา 

สภาเมืองพัทยา 

สมาชิกสภา 24 คน 

ประธานสภา 1 คน 

รองประธานสภา 2 คน 

นายกเมืองพัทยา 

รองนายกเมืองพัทยา 

ไม่เกิน 4 คน 

ส านักงาน 

ปลัดเมืองพัทยา 

ปลัดเมืองพัทยา 

(เลขานุการสภา) 



 

 

ประชุมสามญัของเมอืงพทัยาไม่น้อยกว่า 2 สมยั แต่ตอ้งไมเ่กนิ 4 สมยั จ านวนสมยัประชุมสามญัและวนั

เริม่สมยัประชุมสามญัประจ าปีแต่ละสมยั ให้สภาเมอืงพทัยาก าหนด แต่สภาเมอืงพทัยาจะก าหนด

จ านวนสมยัประชุม และวนัเริม่สมยัประชุมส าหรบัปีแรกเป็นการเฉพาะก็ได้ สมยัประชุมสามญัให้มี

ก าหนด 30 วนั แต่ถา้มกีรณจี าเป็นสภาเมอืงพทัยาจะมมีตขิยายสมยัประชุมสามญัออกไปอกีกไ็ดแ้ต่ต้อง

ไมเ่กนิ 30 วนั เมือ่มกีรณจี าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งเมอืงพทัยา นายกเมอืงพทัยา หรอืสมาชกิสภาไม่น้อย

กว่า 1 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกสภาเท่าที่มอียู่ อาจยื่นค าร้องต่อประธานสภาเมอืงพทัยาขอให้เปิด

ประชุมสมยัวสิามญัได้ และให้ประธานสภาเมอืงพทัยาเรยีกประชุมสมยัวสิามญั โดยก าหนดวนัประชุม

ภายใน 7 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค ารอ้ง สมยัประชุมวสิามญัใหม้กี าหนด 15 วนั54 

อ านาจหน้าทีข่องสภาเมอืงพทัยา 

 สภาเมอืงพทัยา ในฐานะที่เป็นฝ่ายนิตบิญัญตั ิมอี านาจหน้าที่เช่นเดยีวกบัฝ่ายนิตบิญัญตัิของ

องคก์รปกครองทอ้งถิน่อื่น ๆ ไดแ้ก่  

1. เสนอและพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบในการตราขอ้บญัญตัขิองเมอืงพทัยา 

2. พจิารณาและให้ความเหน็ชอบในร่างขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเมอืง

พทัยา 

3. ควบคุมการบรหิารงานของฝ่ายบรหิารโดยการตัง้กระทู้ถามนายกเมอืงพทัยาเกี่ยวกบั

งานในหน้าที ่การเสนอญตัตใิหเ้มอืงพทัยาด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในงานทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าทีข่อง

เมอืงพทัยา การเปิดอภปิรายทัว่ไป เพื่อใหน้ายกเมอืงพทัยาแถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงความคดิเห็น ใน

ปญัหาทีเ่กีย่วกบัการบรหิารราชการเมอืงพทัยา เป็นตน้ 

4. อ านาจในการอนุมตัขิอ้ก าหนดของเมอืงพทัยา 

5. อ านาจในการวนิิจฉยัเกีย่วกบัคุณสมบตัขิองสมาชกิสภาและการตคีวามขอ้บงัคบั 

6. ร่วมกบัฝ่ายบรหิารเมอืงพทัยาในการแก้ไขปญัหาความเดอืนรอ้นของประชาชนเมอืง

พทัยา 

นายกเมอืงพทัยาท าหน้าทีฝ่า่ยบรหิาร มาจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้

ในเขตเมอืงพทัยา นายกเมอืงพทัยามวีาระด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี ในการบรหิารกิจการของเมอืง

พทัยา นายกเมอืงพทัยาสามารถจดัตัง้ทมีบรหิารเมอืงพทัยาไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม เช่น รอง

นายกเมอืงพทัยาได้ไม่เกิน 4 คน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการเมอืงพทัยา ประธานที่ปรกึษา หรอื

คณะทีป่รกึษาของเมอืงพทัยาได ้ 

                                                           

 54 บฆูอร ียหีมะ, การปกครองทอ้งถิน่ไทย, 218. 



 

 

นายกเมอืงพทัยามอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้55 

1. ก าหนดนโยบายและรบัผดิชอบในการบรหิารราชการเมอืงพทัยาใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ขอ้บญัญตัแิละนโยบาย 

2. สัง่ อนุญาต และอนุมตัเิกีย่วกบัราชการเมอืงพทัยา 

3. แต่งตัง้และถอดถอนรองนายกเมอืงพทัยา เลขานุการนายกเมอืงพทัยา ผูช้่วยเลขานุการ

นายกเมอืงพทัยา ประธานทีป่รกึษา ทีป่รกึษาและคณะทีป่รกึษา 

4. วางระเบยีบเพื่อใหง้านของเมอืงพทัยาเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

5. ปฏบิตัหิน้าที่อื่นตามที่คณะรฐัมนตร ีนายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีหรอืผู้ว่าราชการจงัหวดั

มอบหมายหรอืตามทีก่ฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหน้าทีข่องนายกเมอืงพทัยา 

 ตามพระราชบญัญตัิระเบียบบรหิารราชการเมอืงพทัยา พ.ศ. 2542 ก าหนดให้เมอืงพทัยามี

อ านาจหน้าที ่ดงันี้ 

1. รกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 

2. ส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิ

3. คุม้ครองและดแูลรกัษาทรพัยส์นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ 

4. วางผงัเมอืงและควบคุมการก่อสรา้ง 

5. จดัการเกีย่วกบัทีอ่ยูอ่าศยัและปรบัปรงุแหล่งเสื่อมโทรม 

6. จดัการจราจร 

7. รกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง 

8. ก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล และบ าบดัน ้าเสยี 

9. จดัใหม้นี ้าสะอาดหรอืประปา 

10. จดัใหม้กีารควบคุมตลาด ท่าเทยีบเรอื และทีจ่อดรถ 

11. ควบคุมอนามยัและความปลอดภยัในรา้นจ าหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบรกิาร

อื่น 

12. ควบคุมและส่งเสรมิกจิการท่องเทีย่ว 

13. บ ารงุรกัษาศลิปะ จารตีประเพณ ีภมูปิญัญาทอ้งถิน่ และวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่ 

14. อ านาจหน้าทีอ่ื่นตามทีก่ฎหมายก าหนดใหเ้ป็นของเทศบาลนครหรอืของเมอืงพทัยา 

 เมอืงพทัยาจงึเป็นการปกครองทอ้งถิน่รปูแบบพเิศษอกีรปูแบบหนึ่งของไทยทีม่คีวามน่าสนใจใน

ดา้นการน ารปูแบบผูจ้ดัการเมอืงมาใชก้บัการปกครองทอ้งถิน่ไทย โดยใหเ้มอืงพทัยาในฐานะขององคก์ร
                                                           

 55  ดรูายละเอยีดใน โกวทิย ์พวงงาม. การปกครองทอ้งถิน่ไทย : หลกัการและมติใิหมใ่นอนาคต, 318-323. 

 



 

 

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จดัหาและว่าจ้างผู้ที่มคีวามเหมาะสมมาท าหน้าที่เป็นผู้จดัการเมอืง ด้วย

ต้องการพฒันาใหร้ปูแบบการปกครองทอ้งถิน่มลีกัษณะสอดรบักบัลกัษณะพื้นที่ๆ  มคีวามพเิศษในด้าน

เศรษฐกจิและสงัคม หากแต่ในปจัจุบนัเมอืงพทัยาไดป้รบัรปูแบบและโครงสรา้งจงึท าใหร้ปูแบบดงักล่าว

ถูกยกเลกิไป โดยมกีารเปลีย่นใหผู้บ้รหิารเมอืงพทัยาคอืนายกเมอืงพทัยามาจากการเลอืกตัง้โดยตรง 

 

กิจกรรม  5.3.2 

          อธบิายที่มาของฝ่ายบรหิารเมอืงพทัยาตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา 

พ.ศ.2521 มาพอสงัเขป 

 

แนวตอบกิจกรรม  5.3.2 

พระราชบญัญตัิระเบียบบรหิารราชการเมอืงพทัยา พ.ศ.2521 ก าหนดให้ให้เมอืงพทัยาเป็น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพเิศษ ภายใต้แนวคดิแบบผู้จดัการเมอืง มฐีานะเป็นนิติบุคคล มี

ทรพัยส์นิและบุคลากรเป็นของตนเอง ดงันัน้ฝ่ายบรหิาร ไดแ้ก่ ปลดัเมอืงพทัยา จงึเขา้มาบรหิารกจิการ

ของเมอืงพทัยาโดยการท าสญัญาจา้งของนายกเมอืงพทัยาภายใต้ความยนิยอมของสภาเมอืงพทัยา มี

อายสุญัญาจา้งคราวละ 4 ปี โดยบรหิารงานภายใตก้ารควบคุมดแูลของสภาเมอืงพทัยา 
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