
บทที ่5 

ระบบบรหิารราชการสวนทองถิน่ 

 ระบบบริหารราชการสวนทองถิ่นใชหลักการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ ่นเปนผู จัดทําบริการสาธารณะ ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นสามารถ

บริหารงานไดโดยอิสระสามารถจัดทําบริการสาธารณะบางลักษณะบางประเภทตามที่กฎหมาย

กําหนดใหสามารถตอบสนองเจตนารมณของประชาชนในพื้นท่ี ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี 

4 รูปแบบ ไดแกองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษหรือระบบพิเศษ ซึ่งในปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ 2 

ชนิด ไดแกกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 

 ในบทนี้ผู เขียนจะไดอธิบายในหัวขอแนวประกอบดวย คิดทั่วไปของการปกครองสวน

ทองถ่ิน ความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับระบบบริหารราชการสวนกลางและสวน

ภูมิภาค และการจัดระเบียบองคการบริหารราชการสวนทองถ่ิน มีรายละเอียดแตละหัวขอ ดังนี้ 

1. แนวคิดทัว่ไปของการปกครองสวนทองถิน่ 

 แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่นเปนการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ

กระจายอํานาจ ซึ่งมีบทบาทในการจัดทําบริการสาธารณะแกประชาชนในพื้นท่ี เชน ระบบโครงสราง

พื้นฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนตน 

 1.1 ความหมายของการปกครองสวนทองถิน่ 

 การปกครองสวนทองถิ่น (Local Government) มีนักวิชาการใหคําจํากัดความหรือ

ความหมายไวมากแตก็มีสาระความหมายคลายคลึงกันจะตางกันก็เฉพาะถอยคําหรือสํานวนในการใช

เทานั้น 

 ในหนังสือชื ่อ การปกครองทองถิ่นไทยที่เขียนโดย โกวิทย พวงงาม (2555 : 22-23) ได

นําเสนอความหมายของคําวาการปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเขียนโดยผูทรงวุฒิหลายทานจึงขอนําคํา

นิยามหรือจํากัดความมาแสดงใหเห็นดังนี้ 

 Holloway (1959 : 101-103) ไดใหคํานิยามวา การปกครองทองถ่ิน หมายถึง องคการท่ีมี

อาณาเขตแนนอน มีประชากรตามหลักท่ีกําหนดไว มีอํานาจปกครองตนเอง มีการบริหารการคลังของ

ตนเองและมีสภาทองถ่ินท่ีสมาชิกไดรับการเลือกต้ังจากประชาชน 

 Witt (1967 : 101-103) อาจารยผู สอนวิชาการบริหารและการปกครองในสหรัฐอเมริกา 

ไดใหความหมายวา การปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลกลาง ใหอํานาจหรือ

กระจายอํานาจไปใหหนวยการปกครองรวมทั้งหมด หรือเพียงบางสวนในการบริหารทองถิ่นตาม
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หลักการท่ีวาอํานาจการปกครองมาจากประชาชนในทองถ่ินแลว รัฐบาลทองถ่ินก็ยอมเปนรัฐบาลของ

ประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน ดังนั้นการปกครองทองถิ่น จึงจําเปนตองมีองคกรของ

ตนเอง อันเกิดจากการกระจายอํานาจของรัฐบาลกลาง โดยใหองคกรอันมิไดเปนสวนหนึ่งของรัฐบาล

กลางมีอํานาจในการตัดสินใจและบริหารงานภายในทองถ่ินในเขตอํานาจตน 

 อุทัย หิรัญโต (2523 : 2) ไดนิยามวา การปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง การปกครองที่

รัฐบาลมอบอํานาจใหประชาชนในทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่งจัดการปกครองและดําเนินกิจการบางอยาง 

โดยดําเนินการกันเองเพื่อบริหารความตองการของตน การบริหารงานของทองถิ่นมีการจัดเปน

องคการมีเจาหนาที่ซึ ่งประชาชนเลือกตั้งขึ้นมาทั้งหมด หรือบางสวน ทั้งนี้มีความเปนอิสระในการ

บริหารงาน แตรัฐบาลตองควบคุมดวยวิธีการตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

 เพ็ญศรี มีสมนัย (2559 : 101) ไดใหความหมายของการปกครองสวนทองถิ่นวา หมายถึง 

การปกครองรูปแบบหนึ่งที่รัฐบาลสวนกลางจัดตั้งตามหลักการกระจายอํานาจทางการปกครองขึ้น 

เพื่อดําเนินการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถิ่นที่ดําเนินการโดยองคการท่ีจัดตั้งอยางเปน

ทางการตามกฎหมายและประกาศของทางราชการมีองคประกอบที่เปนองคการฝายบริหารและฝาย

นิติบัญญัติท่ีไดรับเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน มีอิสระในการบริหารตามกฎหมาย 

 จากนิยามความหมายตาง ๆ ขางตน สามารถสรุปไดวา การปกครองทองถิ่นหมายถึง การ

ปกครองซึ่งรัฐไดกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่งหรือหลาย ๆ ทองถิ่นเปนผูดําเนินการ

ภายในขอบเขตกิจกรรมท่ีรัฐมอบหมายใหกระทําไดภายใตกฎหมายท่ีกําหนดไว มีฝายบริหารและฝาย

นิติบัญญัติท่ีมาจากการเลือกต้ังจากประชาชนในพื้นท่ี 

 1.2 ลักษณะการปกครองสวนทองถิน่กบัการเสรมิสรางประชาธปิไตย 

 ลักษณะของการปกครองทองถิ่นเปนลักษณะการสงเสริมและพัฒนาระบอบประชาธิปไตย

โดยเนนกระบวนการการกระจายอํานาจไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งทําใหเกิดการพัฒนา

ประชาธิปไตยโดยมีลักษณะดังท่ี ประยูร กาญจนดุล (2538 : 183-184) และโกวิทย พวงงาม (2542 : 

15-17) ไดอธิบายไวเปนประเด็นตาง ๆ ผูเขียนไดสรุปเปนประเด็นตาง ๆ ได ดังนี้  

  1.2.1 องคกรปกครองทองถิ ่นซึ ่งเป นสถาบันการศึกษาของการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยแกประชาชนคือองคกรปกครองทองถิ่นเปนภาพจําลองของระบบการเมืองของชาติมี

กิจกรรมทางการเมืองโดยเฉพาะการเลือกตั้งเปนการชักนําใหคนในทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการ

ปกครองตนเองเปนการฝกหัดการตัดสินใจทางการเมือง 

  1.2.2 การสรางประชาธิปไตยที่มั่นคงจะตองเริ่มจากการสรางประชาธิปไตยในระดับ

ทองถิ่นกอนเพราะการพัฒนาทางการเมืองในวงกวางจะนําไปสูความเขาใจการเมืองในระดับชาติ

โดยงาย 
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  1.2.3 การปกครองทองถิ่นซึ่งจะตองเริ่มทําใหประชาชนเกิดความรอบรูแจมแจงทาง

การเมือง (Political Maturity) กลาวคือประชาชนจะรู ถึงการเลือกตั ้งการตัดสินใจการบริหาร

การเมืองทองถ่ินการตอสูแขงขันกันตามวิถีทางการเมืองในท่ีสุด 

  1.2.4 การปกครองทองถ่ินอาจจะตองทําใหเกิดการเขาสูวิถีการเมืองของประชาชนดวย

เหตุท่ีการเมืองทองถ่ินมีผลกระทบตอประชาชนโดยตรงและใกลตัวและเกี่ยวพันตอการเมืองระดับชาติ

หากมีกิจกรรมทางการเมืองเกิดขึ ้นอยูเสมอก็จะสงผลทําใหเกิดความคึกคักและมีชีวิตชีวาตอการ

ปกครองทองถ่ินประชาชนในทองถ่ินจะมีความเกี่ยวพันและเขาสูระบบการเมืองตลอดเวลา 

 1.2.5 การเมืองทองถิ่นเปนเวทีสรางนักการเมืองระดับชาตินักการเมืองทองถิ่นผานการ

เรียนรูทางการเมืองในทองถิ่นทําใหคุณภาพของนักการเมืองระดับสูงขึ้นดวยเหตุที่ไดรับความนิยม

ศรัทธาจากประชาชนจึงทําใหไดรับเลือกต้ังในระดับสูงข้ึน 

 ดังนั ้นการปกครองทองถิ ่นถือวาเปนหัวใจและรากฐานของการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารทองถิ่นของตนเองอยางเปน

อิสระและเปนวิถีทางประชาธิปไตย เปนการยอมรับคุณคาในศักด์ิศรีและความสําคัญของประชาชนท่ี

ตองการมีสวนรวมในการปกครองตนเอง 

 1.3 ความสาํคญัของการปกครองทองถิน่ 

 การปกครองสวนทองถิ่นมีความสําคัญ พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป (2543 : 95) และกิตติพงษ 

เกียรติวัชรชัย (2559 : 61) ไดอธิบายสอดคลองกันสรุปได ดังนี้ 

  1.3.1 การปกครองทองถิ่นจะชวยในการแกปญหาการปกครองสัมฤทธิ์ผลอยางแทจริง

เพราะประชาชนรูปญหาและเปนผูแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ินและการแกปญหานั้นยอมไดผลเพราะ

ประชาชนรูปญหาดีกวาบุคคลอื่นเนื่องจากใกลชิดเหตุการณ 

  1.3.2 การท่ีประชาชนมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ินของตนเองเทากับเปนการฝกฝน

รูจักการเรียนรูการปกครองระดับชาติไปในตัวกลาวอีกนัยหนึ่งการปกครองทองถิ่นจะเปนสถาบัน

ฝกสอนใหประชาชนเรียนรูการปกครองระดับชาติซึ่งอํานวยในการพัฒนาการทางการเมืองไปในตัว 

  1.3.3 การปกครองทองถิ่นเปนการแบงเบาภาระทางดานการเงินและกําลังเจาหนาที่

ของรัฐบาลไปไดสวนหนึ่ง 

  1.3.4 การปกครองทองถ่ินท่ีเขมแข็งและบริหารงานมีประสิทธิภาพจะทําใหประชาชนมี

ความรูสึกเช่ือมั่นและศรัทธาตอทองถิ่นประชาชนมีความรูสึกวามีความผูกพันและมีสวนไดเสียความ

สํานึกเชนนี้จะสรางสรรคพลเมืองท่ีรับผิดชอบใหแกประเทศชาติเปนสวนรวม 

  1.3.5 การปกครองเปนรากแกวของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครอง

ตนเอง 

 สร ุปการปกครองทองถ ิ ่นม ีความสําคัญคือเปนรากฐานการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยเพราะเปนเสมือนสถาบันที่ฝกสอนประชาชนใหรูสึกวามีสวนเกี่ยวของมีสวนไดเสียใน
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การบริหารจัดการทองถิ่นทําใหเกิดความรับผิดชอบและหวงแหนตอประโยชนอันพึงมีตอทองถิ่น

ตนเองการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองและควบคุมการปกครองสวนทองถ่ินถือวาเปนวิธีท่ี

ดีท่ีสุดในการพัฒนาการเมืองความสําคัญนี้จึงเปนส่ิงสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอไป 

 1.4 องคประกอบของการปกครองทองถิน่ 

 องคการปกครองทองถิ่นถือวาเปนรูปแบบหนึ่งของการบริการสาธารณะแกประชาชนที่มา

จากหลักการกระจายอํานาจภายใตการกํากับดูแลของรัฐซึ่งการท่ีทองถ่ินสามารถปกครองตนเองไดนั้น

ตองมีองคประกอบซึ่ง ปรัชญา เวสารัชช (2541 : 429) ไดอธิบายองคประกอบของการปกครอง

ทองถ่ินไววา การปกครองทองถ่ินจําเปนตองมีองคประกอบดังตอไปนี้ 

  1.4.1 มีขอบเขตพื้นที่จํากัด เขตการปกครองทองถิ่นนั้นเปนเขตพื้นที่ยอยของการ

ปกครองของรัฐ มีอาณาบริเวณแคบกวารัฐ จํานวนประชากรในพื้นที่จํากัด มีความหลากหลายของ

ประชากรนอยกวาประชากรของประเทศ มีความสอดคลองในแงวัฒนธรรม ลักษณะประชากรและ

ความตองการสูงกวาประชากรในระดับชาติ 

  1.4.2 มีขอบเขตกิจกรรมจํากัด กิจกรรมของหนวยการปกครองสวนทองถิ่น เปน

กิจกรรมท่ีรัฐมอบหมายใหทองถ่ินดําเนินการ สวนใหญแลวมักเปนความตองการใกลตัวเฉพาะถ่ินและ

เปนบริการที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนสาธารณูปการที่จําเปน เชน การ

คมนาคม การอุปโภคบริโภค การอนามัย เปนตน 

  1.4.3 มีรูปแบบการดําเนินงานที่เปนอิสระ หมายความวา กิจกรรมของหนวยการ

ปกครองทองถิ่นไมจําเปนตองผานกระบวนการยุงยาก เพียงแตผานขอบัญญัติของทองถิ่นนั้น ๆ ก็

สามารถสงผลตอการดําเนินการของทองถ่ินนั้น ๆ ได 

  1.4.4 มีฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติทําหนาที่ในการถวงดุลและมีการตรวจสอบการ

บริหารงานในทองถ่ินนั้น ๆ และท้ังสองฝายมาจากการเลือกต้ังจากประชาชนในพื้นท่ี 

 นอกจากนี ้ อรทัย กกผล (2544 : 187) ได อธิบายว าองคกรปกครองทองถิ ่นตองมี

องคประกอบอยางนอย 4 ประการคือ 

  1) มีการกําหนดพื้นท่ีหรือชุมชนท่ีอยูในเขตความรับผิดชอบใหชัดเจน 

  2) มีหนวยการปกครองทองถิ่นที่มาจากประชาชนโดยมีอํานาจในการตัดสินใจและ

บริหารในเขตความรับผิดชอบ 

  3) การมีสวนรวมของประชาชนซึ่งถือวาเปนหัวใจของการปกครองตนเองของการ

ปกครองทองถ่ิน 

  4) มีการโอนอํานาจหนาที่หลากหลายและยืดหยุนเพื่อใหหนวยการปกครองทองถิ่น

สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 

  5) มีความอิสระในการบริหารโดยมีฐานะทางกฎหมายมีอํานาจในการหารายไดการ

จัดทํางบประมาณรายจายมีแหลงรายไดและบุคลากร 
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 สรุปองคประกอบของการปกครองทองถิ่นเปนองคกรอิสระในแนวทางการปกครองมี

อํานาจในการตัดสินใจในเขตรับผิดชอบของตนเองมีการกําหนดขอบเขตพื้นพื้นที่รับผิดชอบไดตาม

กฎหมายมีท่ีอํานาจหนาท่ีในการบริหารทองถ่ินนั้น ๆ 

 1.5 วัตถปุระสงคของการปกครองสวนทองถิน่ 

 การปกครองทองถ่ินหรือการบริหารราชการสวนทองถ่ินนั้นเปนการจัดรูปแบบการปกครอง

ในลักษณะการกระจายอํานาจการปกครองโดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญซึ่ง ปรัชญา เวสารัชช (2541 : 

430-431) โกวิทย พวงงาม (2542 : 8) และสมบูรณ สุขสําราญ (2545 : 342-361) ไดอธิบายไวใน

เนื้อหาท่ีคลายกัน ผูเขียนไดสังเคราะหและสรุปได ดังนี้  

  1.5.1 ชวยแบงเบาภาระของรัฐบาลเปนสิ่งที่เห็นไดชัดวาในการบริหารประเทศจะตอง

อาศัยเงินงบประมาณเปนหลักหากเงินงบประมาณจํากัดภารกิจที่จะตองบริการใหกับชุมชนตาง ๆ 

อาจไมเพียงพอดังนั้นหากจัดใหมีการปกครองทองถิ่นหนวยการปกครองทองถิ่นนั้น ๆ ก็สามารถมี

รายไดมีงบประมาณของตนเองเพียงพอที่จะดําเนินการสรางสรรคความเจริญใหกับทองถ่ินไดจึงเปน

การแบงเบาภารกิจของรัฐบาลไดเปนอยางมากการแบงเบานี้เปนการแบงเบาทั้งในดานการเงินตัว

บุคคลตลอดจนเวลาท่ีใชในการดําเนินการ 

  1.5.2 เพื่อสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริงเนื่องจาก

ประเทศมีขนาดกวางใหญความตองการของประชาชนในแตละทองที่ยอมมีความแตกตางการรอรับ

การบริการจากรัฐบาลแตอยางเดียวอาจไมตรงตามความตองการที่แทจริงและลาชาหนวยการ

ปกครองทองถ่ินท่ีมีประชาชนในทองถ่ินเปนผูบริหารเทานั้นจึงจะสามารถตอบสนองความตองการได 

  1.5.3 เพื่อความประหยัดโดยที่ทองถ่ินแตละแหงมีความแตกตางกันสภาพความเปนอยู

ของประชาชนก็ตางไปดวยการจัดตั้งหนวยปกครองทองถิ่นขึ้นจึงมีความจําเปนโดยใหอํานาจหนวย

การปกครองทองถิ่นจัดเก็บภาษีอากรซึ่งเปนวิธีการหารายไดใหกับทองถิ่นเพื่อนําไปใชในการบริหาร

กิจการของทองถ่ินทําใหประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาลท่ีจะตองจายใหกับทองถ่ินท่ัวประเทศเปน

อันมากและแมจะมีการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปใหบางแตก็มีเงื่อนไขที่กําหนดไวอยาง

รอบคอบ 

  1.5.4 เพื่อใหหนวยการปกครองทองถิ่นเปนสถาบันที่ใหการศึกษาการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยแกประชาชนจากการที่การปกครองทองถิ่นเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ

ปกครองตนเองไมวาจะโดยการสมัครรับเลือกต้ังเพื่อใหประชาชนในทองถ่ินเลือกเขาไปทําหนาท่ีฝาย

บริหารหรือฝายนิติบัญญัติของหนวยการปกครองทองถ่ินก็ตามการปฏิบัติหนาท่ีแตกตางกันนี้มีสวนใน

การสงเสริมการเรียนรูถึงกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติไดเปนอยางดี 

 สรุปไดวาวัตถุประสงคของการปกครองสวนทองถ่ินหมายถึงการกระจายอํานาจในทองถิ่น

เพื่อใหมีบทบาทในการปกครองตนเองเพื่อแบงเบาภาระของรัฐบาลเพื่อเปนการตอบสนองความ

ตองการของบุคคลในทองถ่ินนั้นชวยกันบริหารทองถ่ินของตนเองรวมไปถึงเปนองคกรเพื่อการเรียนรู
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ในระบอบประชาธิปไตยแกประชาชนในทองถิ่นนั้นๆเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ

ปกครองตนเอง 

 1.6 อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 โกวิทย พวงงาม (2552 : 69-71, 2555 : 27-28) ไดอธิบายถึงอํานาจหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดทําบริการสาธารณะในลักษณะงานประเภทตาง ๆ โดยสรุปดังนี้ 

  1.6.1 เปนงานท่ีเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของทองถ่ินและงานท่ีเกี่ยวกับการอํานวยความ

สะดวกในชีวิตความเปนอยูของชุมชน ไดแกการทําถนน สะพาน สวนหยอม สวนสาธารณะ การกําจัด

ขยะมูลฝอย เปนตน 

  1.6.2 เปนงานท่ีเกี่ยวกับการปองกันภัย การรักษาความปลอดภัย เชนงานดับเพลิง เปน

ตน 

  1.6.3 เปนงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม งานประเภทนี้มีความสําคัญตอประชาชนใน

ทองถ่ิน เชน การจัดใหมีหนวยบริการทางสาธารณสุข จัดใหมีสถานสงเคราะหเด็กและคนชรา เปนตน 

  1.6.4 เปนงานที่เกี ่ยวกับการพาณิชยของทองถิ่น เปนงานที่หากปลอยใหประชาชน

ดําเนินการเองอาจไมไดรับผลดีเทาที่ควรจะเปน จัดใหมีโรงรับจํานํา การจัดตลาดและงานตางๆ ที่มี

รายได โดยสามารถเรียกเก็บคาบริการจากประชาชน 

 สําหรับประเทศไทยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับ พ.ศ. 2550 ไดบัญญัติถึง

อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไวหลายประการในหมวด 14 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

(รสคนธ รัตนเสริมพงษ, 2551 : 51-54) 

  1) อํานาจหนาท่ีโดยท่ัวไป เปนไปตามมาตรา 283 กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ยอมมีอํานาจหนาที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนใน

ทองถิ่นและยอมเปนความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหารการจัดบริการสาธารณะ การ

บริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยตองคํานึงถึง

ความสอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเปนสวนรวมดวย 

  เพื่อใหการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวขางตนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพองคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีอํานาจหนาท่ีในลักษณะดังนี้ 

   1.1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหมีความ

เขมแข็งในการบริหารงานโดยอิสระและตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลังทองถิ่นใหจัดทําบริการสาธารณะไดโดยครบถวนตาม

อํานาจหนาท่ี จัดต้ัง หรือรวมกันจัดต้ังองคการเพื่อการจัดทําบริการสาธารณะตามอํานาจหนาท่ีเพือ่ให

เกิดความคุมคา เปนประโยชน และใหบริการประชาชนอยางท่ัวถึง 

   1.2) ใหมีกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจเพื่อกําหนดการแบง

อํานาจหนาที่และสรรรายไดระหวางราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคกับองคกรปกครอง
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สวนทองถิ่นและระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจ

เพิ่มขึ้นตามระดับความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบรวมทั้งกําหนดระบบ

ตรวจสอบและประเมินโดยมีคณะกรรมการประกอบดวยผูแทนหนวยราชการที่เกี ่ยวของ ผู แทน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูทรงคุณวุฒิโดยมีจํานวนเทากัน เปนผูดําเนินการใหเปนไปตาม

กฎหมาย 

   1.3) ใหมีกฎหมายรายไดทองถิ่นเพื่อกําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดเก็บภาษีและ

รายไดอื่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยมีหลักเกณฑท่ีเหมาะสมตามลักษณะของภาษีแตละชนิด 

การจัดสรรทรัพยากรในภาครัฐ การมีรายไดที ่เพียงพอกับรายจายตามอํานาจหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น โดยคํานึงถึงระดับขั้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจของทองถิ่นสถานะทางการคลัง

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และความมั่นคงทางการคลังของรัฐ 

   1.4) ในกรณีท่ีมีการกําหนดอํานาจหนาท่ีและการจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นแลว คณะกรรมการตามขอ 1.2 จะตองนําเรื่องดังกลาวมาพิจารณาทบทวนใหม ทุก

ระยะเวลาไมเกินหาป เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกําหนดอํานาจหนาที่และการจัดสรร

รายไดท่ีไดกระทําไปแลว โดยตองคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มข้ึนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  2) อํานาจหนาท่ีเฉพาะดาน กฎหมายกําหนดไว 2 กรณีดวยกันคือ  

   2.1) หนาท่ีและสิทธิในการจัดการทองถ่ิน เปนไปตามมาตรา 289 แหงรัฐธรรมนูญท่ี

กําหนดใหองคกรปกครองทองถิ่นมีอํานาจหนาที่บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น

และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพ ตามความเหมาะสม

และความตองการภายในทองถิ่นนั้นและเขาไปมีสวนรวมในการจัดศึกษาอบรมของรัฐโดยคํานึงถึง

ความสอดคลองกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติโดยการจัดการศึกษาอบรมภายในทองถิ่น

ดังกลาว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองคํานึงถึงการบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปญญา

ทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของหนาท่ีและการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมเปนไปตามมาตรา 

290 แหงรัฐธรรมนูญท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีสงเสริมและรักษาคุณภาพ

ทองถ่ินดวย 

   2.2) อํานาจและหนาที่ในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนไปตาม

มาตรา290 แหงรัฐธรรมนูญท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาท่ีสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอม ตามที ่กฎหมายบัญญัติโดยกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองมีสาระสําคัญ

ดังตอไปนี้ คือ การจัดการการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ท่ีอยูในเขตพื้นที่ การเขาไปมีสวนรวมในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีอยูนอก

เขตพื้นท่ีเฉพาะในกรณีท่ีอาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีของตนการมีสวนรวม

ในการพิจารณาเพื่อริเริ ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ซ ึ ่งอาจมีผลกระทบตอคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นท่ีและการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน 
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2. ความสมัพนัธระหวางองคกรปกครองสวนทองถิน่กบัระบบบรหิารราชการสวนกลาง

และสวนภูมภิาค 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินแมจะมีความเปนอิสระในการบริหารงานท้ังในดานการกําหนด

นโยบาย ดานการงบประมาณ รวมถึงการบริหารงานบุคคล แตในดานเหลานี้ยังมีกฎหมายท่ีไดกําหนด

ความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับระบบบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค 

โดยมีลักษณะความสัมพันธ ดังนี้ 

 2.1 ความสมัพนัธระหวางองคกรปกครองสวนทองถิน่กบัราชการบรหิารสวนกลาง 

 ความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ ่นกับราชการบริหารสวนกลางตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2544 มีสาระสําคัญ ดังนี้ (รสคนธ      รัตน

เสริมพงศ, 2554 : 52-55) 

  2.1.1 การจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การบริหารราชการสวนทองถ่ิน มีฐานะรอง

จากการบริหารราชการสวนกลางซึ่งเปนการบริหาระดับประเทศ การจัดตั้งองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจึงเปนอํานาจของสวนกลาง การจัดต้ังองคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และเมือง

พัทยา เกิดขึ้นโดยการริเริ่มของราชการบริหารสวนกลาง และไดรับความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติ 

ตราเปนพระราชบัญญัติ 

  การจัดต้ังเทศบาล กระทําโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา อันหมายถึง การจัดต้ังเทศบาล

จะตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยและคณะรัฐมนตรี สวนการจัดตั้งองคการบริหาร

สวนตําบลกระทําโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามเกณฑรายไดของทองถิ่น ซึ่งกฎหมายยังไดให

อ ํ านาจกระทรวงมหาดไทยในการเปล ี ่ยนแปลงเกณฑรายได  เหล าน ี ้ด วย นอกจากน ั ้น 

กระทรวงมหาดไทยยังมีอํานาจยุบรวมองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีขนาดเล็กและไมมีประสิทธิภาพใน

การบริหารงานเขากับองคกรอื่นได 

  2.1.2 การกําหนดโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นของไทยไมมีอํานาจในการกําหนดโครงสรางการจัดองคการของตนเอง โครงสรางขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินต้ังแตสมัยเริ่มแรก ถูกกําหนดโดยสวนกลางตามแตสวนกลางจะพิจารณาเห็นวา

เหมาะสม ภายหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โครงสราง

หลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบถูกกําหนดโดยกรอบแหงรัฐธรรมนูญ ตามบทบัญญัติ

มาตรา 285 คือตองแยกเปนสภาทองถิ่นและคณะผูบริหารหรือ สมาชิกสภาตองมาจากการเลือกตั้ง

โดยตรง สวนฝายบริหารก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเชนเดียวกัน และใหทั้ง 2 ฝายมีวาระการดํารง

ตําแหนง คราวละ 4 ป จากนั้นจึงมีการตราและแกไขกฎหมายอื่น ๆ ใหสอดคลองกับบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญ 
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  2.1.3 การกําหนดอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อํานาจหนาที่ของ

ทองถิ่นเกิดจากการกระจายอํานาจของราชการสวนกลางซึ่งเปนผูรับผิดชอบการบริหารราชการ

แผนดิน องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีอํานาจหนาที่ภายในขอบเขตที่ราชการบริหารสวนกลาง

กําหนด ทั้งนี ้ จะมีการบัญญัติไวในกฎหมายที่เกี ่ยวของ กรุงเทพมหานครและองคการบริหารสวน

จังหวัดมีอํานาจหนาท่ีท่ีตองจัดทําตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ สวนเทศบาลและองคการบริหาร

สวนตําบล รวมทั้งเมืองพัทยาซึ่งกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับเทศบาลนครดวยนั้น 

กฎหมายกําหนดเรื่องอํานาจหนาที่ไว 2 ลักษณะ คือ อํานาจหนาที่ที่ตองทําและกิจการที่อาจจัดทํา 

ทําใหองคกรเหลานี้สามารถเลือกจ่ีจะทําหรือไมทํากิจการในลักษณะหลังนี้ได 

  2.1.4 การกําหนดรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ความสัมพันธระหวางราชการ

บริหารสวนกลางกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในสวนนี้มีคอนขางมาก เนื่องจากสวนกลางเปนผู

กําหนดสวนแบงรายไดตาง ๆ ใหทองถ่ิน และแมวาจะไดมีการกําหนดรายไดเปนท่ีเรียบรอยแลว แต

ทองถ่ินสวนใหญก็ยังไมสามารถดําเนินกิจการของตนไดโดยอาศัยเฉพาะสวนแบงรายไดเทานั้น จําเปน

ที่จะตองอาศัยเงินอุดหนุนจากสวนกลางจึงจะสามารถบริหารงานทองถิ่นได ระบบเงินอุดหนุนซึ่ง

สวนกลางจะพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกทองถ่ินเปนราบป (หรือบางปมีเพิ่มเติมกลางปดวย) ทํา

ใหทองถ่ินไมสามารถเปนอิสระจากสวนกลาง และทําใหฐานะการเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จํานวนมากตองข้ึนอยูกับการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนของสวนกลาง  

  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหมีการจัดสรรสัดสวนภาษีอากรระหวางรัฐและองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินใหมใหเปนธรรมมากขึ้น โดยมีเปาหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้นคิดเปน

สัดสวนตอรายไดของรัฐบาลในอัตราไมนอยกวารอยละ 35 ใน พ.ศ. 2549 แตก็ปรากฏวาในทาง

ปฏิบัติไมเปนไปตามเปาหมาย จนตองแกไขพระราชบัญญัติผอนผันใหลดอัตราลงเหลือเพียงไมต่ํากวา

รอยละ 25 ทําใหทองถิ่นจํานวนมากมีรายไดไมเพียงพอ และยังคงพึ่งพาเงินอุดหนุนจากสวนกลาง

เชนเดิม 

  2.1.5 การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนไปตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ระบบบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ประกอบดวยคณะกรรมการ 3 ระดับ ไดแก 

   1) คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีหลักใน

การกําหนดมาตรฐานกลางในการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

   2) คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่นองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ

รูปแบบ ไดแกคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงาน

เทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล มีอํานาจหนาที่หลักในการกําหนดมาตรฐาน

ท่ัวไปในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ 
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   3) คณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ

ในแตละจังหวัด ไดแก คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการกลาง

พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล และคณะกรรมการพนักงานเมือง

พัทยา มีอํานาจหนาที่หลักในการกําหนดหลักเกณฑและระเบียบในการบริหารงานบุคคลขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ ในแตละจังหวัด 

  คณะกรรมการในทุกระดับประกอบดวย ผู แทนหนวยราชการ ผูแทนองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นและผูทรงคุณวุฒิในสัดสวนท่ีเทากัน ทําใหราชการบริหารสวนกลางและทองถ่ินมีบทบาท

หนาท่ีรวมกันในการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน นอกจากนี้ราชการบริหารสวนกลางยังมีบทบาทใน

การพัฒนาบุคลากรของทองถ่ิน โดยการจัดหลักสูตรอบรมบุคลากรของทองถ่ินในดานตางๆ ทั้งระยะ

ส้ันและระยะยาว การจัดโครงการประชุม สัมมนา แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางบุคลากร ตลอดจน

การจัดทําเอกสารเผยแพรความรูและคูมือในการปฏิบัติงาน 

  2.1.6 การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการดําเนินกิจการตามอํานาจ

หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดําเนินการภายใตกรอบของกฎหมาย ระเบียบและ

ข อบ ังค ับ ท ี ่ ราชการบร ิหารส วนกลางเป นผ ู ก ําหนด ซ ึ ่ ง โดยส วนใหญ เป นระเบ ียบของ

กระทรวงมหาดไทย เชนระเบียบวาดวยวิธีการวางแผนพัฒนา ระเบียบวาดวยการประชุม ระเบียบวา

ดวยการคลัง ระเบียบวาดวยวิธีการงบประมาณ ระเบียบวาดวยการพัสดุ เปนตน 

  นอกจากนั้น กฎหมายยังไดกําหนดใหราชการบริหารสวนกลางมีอํานาจกํากับดูแล 

ควบคุมตรวจสอบ ตลอดจนแทรกแซงกิจการของทองถิ่นไดในหลายกรณี ซึ่งสวนใหญกําหนดใหเปน

อํานาจของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย อาทิ การตราพระราชกฤษฎีกา

กําหนดใหเทศบาลใดเทศบาลหนึ่งอยูในการควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทยโดยตรง การสั่งยุบ

สภากรุงเทพมหานคร สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล สภาเมืองพัทยา สั่งใหนายก

องคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือนายกเมืองพัทยาพนจากตําแหนง การส่ังใหราชการ

สวนกลางหรือสวนภูมิภาคเขามาทํากิจการท่ีเปนหนาท่ีของทองถ่ินแตทองถ่ินทําไมได การยับยั้งการ

ปฏิบัติงานของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

 ดังนั ้นจากบทบัญญัติเหลานี ้แสดงใหเห็นเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที ่จะปรับปรุง

ความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับราชการบริหารสวนกลางไปในทิศทางท่ีสวนกลาง

จะตองยินยอมใหทองถ่ินมีความเปนอิสระมากขึ้นและใหทองถิ่นเขามามีบทบาทรวมกับสวนกลางใน

การกําหนดหลักเกณฑตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับทองถ่ิน 

 2.2 ความสมัพนัธระหวางองคกรปกครองสวนทองถิน่กบัราชการบรหิารสวนภมูภิาค 

 หนวยราชการบริหารสวนภูมิภาค คือ จังหวัดและอําเภอ ในฐานะท่ีเปนตัวแทนของราชการ

บริหารสวนกลางไดรับมอบหมายใหมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบการบริหารราชการแผนดินในภูมิภาค

ตาง ๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งการทําหนาที่แทนสวนกลางในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยมีความสัมพันธในลักษณะ ดังนี้ (รสคนธ รัตนเสริมพงศ, 

2554 : 55-56) 

  2.2.1 ความสัมพันธระหวางผูวาราชการจังหวัดกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 กําหนดใหผู วาราชการ

จังหวัดมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในจังหวัด จึงเปนอํานาจหนาที่ของ

ผูวาราชการจังหวัดที่จะควบคุมดูแลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบที่อยูในเขตพื้นที่ของ

จังหวัด ไดแกองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล รวมท้ังเมืองพัทยาซึ่งอยู

ในเขตพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี ก็อยูภายใตกฎหมายการควบคุมดูแลของผูวาราชการจังหวัดชลบุรีตาม

กฎหมายนี้ดวย นอกจากนี้พระราชบัญญัติท่ีจัดระเบียบองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาง ๆ ก็ไดกาํหนด

หนาที ่ของผูว าราชการจังหวัดที ่ม ีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ ไวอีกหลายประการ มี

สาระสําคัญพอสรุปได ดังนี้ 

   1) ผูวาราชการจังหวัดมีบทบาทอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลฝายนิติบัญญัติของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาทิ การยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล การรายงานเสนอความเห็น

ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล หรือสภา

เมืองพัทยา การเพิกถอนมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เปนตน 

   2) ผูวาราชการจังหวัดมีบทบาทอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลฝายบริหารของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาทิ การยับยั้งหรือระงับการปฏิบัติหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวน

จังหวัด นายกเทศมนตรี และนายกเมืองพัทยา การรายงานเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยเพื่อสั่งใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดและนายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง 

การส่ังใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนง เปนตน 

   3) ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติทองถิ ่น 

ไดแก รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด รางเทศบัญญัติ รางขอบัญญัติเมืองพัทยา และราง

ขอบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล 

   4) ผู ว าราชการจังหวัดมีอํานาจหนาที ่ควบคุมดูแลองคการบริหารสวนจังหวัด 

เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเมืองพัทยา ใหปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ีโดยถูกตองตามกฎหมาย

และระเบียบขอบังคับของทางราชการ มีอํานาจหนาที่ชี ้แจง ตักเตือน ตรวจสอบกิจการ เรียก

เอกสารรายงานมาตรวจสอบหรือเรียกบุคลากรของทองถ่ินมาช้ีแจงหรือสอบสวนได 

  2.2.2 ความสัมพันธระหวางนายอําเภอกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 กําหนดใหนายอําเภอมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลการ

บริหารราชการสวนทองถิ่นในอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ ่งอยู ภายใตการกํากับดูแลของ

นายอําเภอโดยตรง คือ องคการบริหารสวนตําบล นอกจากนั้นนายอําเภอยังมีหนาท่ีชวยผูวาราชการ
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จังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลตําบลท่ีอยูในพื้นท่ีอําเภอดวย บทบาทอํานาจหนาท่ีของนายอําเภอในการ

กํากับดูแลองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลตําบล มีสาระสําคัญพอสรุปได ดังนี้ 

   1) นายอําเภอมีหนาที่กํากับดูแลฝายนิติบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบล อาทิ 

การเสนอรายงานตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อสั ่งยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล การวินิจฉัยการ

ส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เปนตน 

   2) นายอําเภอมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลฝายบริหารขององคการบริหารสวนตําบล 

และเทศบาลตําบล อาทิ การเสนอรายงานตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อส่ังใหนายกองคการบริหารสวน

ตําบลพนจากตําแหนง การส่ังเพิกถอนหรือระงับการปฏิบัติงานของในเทศบาลตําบล เปนตน 

   3) นายอําเภอมีอํานาจพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติขององคการบริหาร

สวนตําบล และมีอํานาจอนุมัติรางขอบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล 

   4) นายอําเภอมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล

และชวยผูวาราชการจังหวัดควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลใหเปนไปตามกฎหมายและ

ระเบียบขอบังคับของทางราชการ มีอํานาจหนาที ่ชี ้แจง ตักเตือน ตรวจสอบกิจการ เรียก

เอกสารรายงานมาตรวจสอบหรือเรียกบุคลากรของทองถ่ินมาช้ีแจงหรือสอบสวนได 

  เมื่อพิจารณาจากความสัมพันธระหวางผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแลวจะเห็นวาหัวหนาของหนวยราชการสวนภูมิภาค ซึ่งมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ

การบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดและอําเภอตามระเบียบบริหารราชการแผนดิน ไดแก ผูวาราชการ

จังหวัดและนายอําเภอ ซึ่งไดรับมอบหมายใหมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี

อยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบดวย ผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอจึงเปนขาราชการสวนภูมิภาคที่

สําคัญ มีบทบาทเกี่ยวของสัมพันธกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยตรง 

3. การจัดระเบยีบองคการบรหิารราชการสวนทองถิน่ 

 องคการบริหารราชการสวนทองถ่ินในปจจุบันมี 4 ประเภทคือ องคการบริหารสวนจังหวัด 

เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษอีก 2 แหง คือ

กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ในบทนี้ผูเขียนจะไดนําเสนอองคประปกครองสวนทองถิ่นใน 3 

ประเภทแรก สวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษอีก 2 แหงผูเขียนจะไดนําเสนอในบทตอไป 

มีสาระสําคัญ ดังนี้ 

 3.1 องคการบรหิารสวนจงัหวดั 

 องคการบริหารสวนจังหวัด เปนองคกรการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งของประเทศ

ไทย ซึ่งจัดต้ังข้ึนครั้งแรกต้ังแต พ.ศ. 2498 โดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 

ซึ่งเปนกฎหมายฉบับแรกเกี่ยวกับการจัดต้ังองคการบริหารสวนจังหวัดมีฐานะเปนนติิบุคคลมีขอบเขต

พื้นท่ีรับผิดชอบครอบคลุมเต็มพื้นท่ีท้ังจังหวัด 
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  3.1.1 ความเปนมา 

  อุดร ตันติสุนทร และเจริญสุข ศิลาพันธุ  (2551 : 108) ไดอธิบายความเปนมาของ

องคการบริหารสวนจังหวัดเกี่ยวกับ ที่มาของความคิดในการจัดใหมีการปกครองสวนทองถิ่นในรูป

องคการบริหารสวนจังหวัดนี้ ก็คือ หลังจากจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นไดกลับ

จากดูงานดานการปกครองจากประเทศตะวันตกบางประเทศ แลวไดเห็นวาในประเทศที่ไดไปเยือน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีบทบาทมากในการพัฒนาทองถ่ิน และการจัดบริการใหประชาชนใน

พื้นที่ เกือบจะกลาวไดวา ทุกพื้นที่จะถูกจัดอยูในเขตการปกครองสวนทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่ง เชน 

ประเทศอังกฤษ นอกจากจะมีการปกครองระดับมหานครลอนดอน (City of London) แลว จะมี

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบที่เรียกวา County ก็มีแบบ Borough ก็มี หรือแบบเทศบาล 

(City) ก็มี แมแตระดับตําบลก็มีหนวยการปกครองทองถ่ินที่เรียกวา Parish หรือในประเทศฝรั่งเศสก็

มี Commune หรือเทศบาลเต็มไปหมด ขนาดของ Commune แตละ Commune ก็มีทั้งขนาดเล็ก

และขนาดใหญ 

  จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดพิจารณาเห็นวาประเทศไทยนับตั้งแตเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เปนตนมา รัฐบาลไดมีการกระจายอํานาจทางปกครองไป

ใหทองถิ่น โดยจัดตั้งทองถิ่นที่มีความเจริญพอสมควรขึ้นเปนเทศบาล ยังมีจํานวน 118 เทศบาล ซึ่ง

นับวายังนอยมาก สวนหนึ่งเปนการยกฐานะสุขาภิบาลที่มีอยูในขณะนั้นขึ้นเปนเทศบาลตําบล เพื่อ

แสดงใหเห็นวาประเทศไทยยังมีการสนับสนุนการกระจายอํานาจไปใหทองถ่ิน และประชาชนมีความรู

ความเขาใจในเรื่องการปกครองทองถ่ินตนเองดีข้ึนในระดับหนึ่งแลว จึงดําริใหมีการต้ังองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในระดับจังหวัดเรียกวา องคการบริหารสวนจังหวัด (ตามดวยชื่อจังหวัด) เรียกโดยยอวา 

“อบจ.” ในป พ.ศ. 2498 (หลังจากมีการตราพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495) โดยตั้งขึ้นทุก

จังหวัดพรอมกัน และใหผูวาราชการจังหวัดเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งเปนฝายบริหาร

และใหมีสภาจังหวัดซึ่งสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูไดรับเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนใน

เขตจังหวัด สมาชิกมีระหวาง 18-36 คน ตามจํานวนราษฎรของแตละจังหวัดในขณะนั้น หัวหนาฝาย

บริหารองคการบริหารสวนจังหวัดเรียกวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ผูวาราชการจังหวัดได

ดํารงตําแหนงนี้โดยตําแหนง และปลัดจังหวัดเปนปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด นอกจากนี้ยังมีการ

แตงต้ังหัวหนาสวนราชการหรือขาราชการบางตําแหนงเขาทําหนาท่ีในตําแหนงสําคัญอื่น ๆ อีก 

  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 ไดมีการปรับปรุงแกไข

เกี่ยวกับบทบาทอํานาจหนาท่ีใหสอดคลองกับสถานการณมาเปนลําดับ รวม 10 ครั้ง 

  จนกระท่ังตอมาหลังจากไดมีประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 แลว จึงไดแนวคิดในการปรับปรุงใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด

สอดคลองกับหลักการกระจายอํานาจตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดังกลาว 

จึงไดมีการแกไขปรับปรุงระเบียบการบริหารราชการสวนจังหวัดเสียใหม โดยใหยกเลิกพระราชบัญญัติ
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ระเบียบบริหารราชการสวนจังหว ัด พ.ศ. 2498 และฉบับแกไขเพ ิ ่มเติมอ ีก 10 ฉบับ ดวย

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ซึ่งตอมาไดมีการแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) ใน 

ป พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ในป พ.ศ. 2546 

  3.1.2 โครงสราง 

  พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ไดกําหนดโครงสรางของ

องคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย 2 ฝาย ดังนี้ (เฉลิมพงศ มีสมนัย, 2551 : 41-44) 

   1) ฝายสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

   2) ฝายบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด 

  ตามมาตรา 7 แหง พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ซึ่งไดบัญญัติ

ไวดังนี้ 

  “มาตรา 7 ในจังหวัดหนึ่งใหมีองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย สภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด” 

  สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนฝายนิติบัญญัติและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

เปนฝายบริหาร นอกจากนี้ ตามมาตรา 8 ยังกําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนนิติบุคคลและ

ใหถือเขตจังหวัดเปนเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 

   1) ฝายสภาองคการบริหารสวนจังหวัด องคประกอบของสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดมีกลาวไวในมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ซึ ่งมี

สาระสําคัญวาใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

ซึ ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดใน

ปจจุบันมีจํานวนต้ังแต 24 คน เปนอยางต่ํา จนถึง 48 คนเปนอยางสูง ตามเกณฑจํานวนราษฎรตาม

หลักฐานทะเบียนราษฎรของแตละจังหวัดที่ประกาศในปสุดทายกอนที่มีการเลือกตั้ง โดยถือเกณฑ

ดังนี้ 

   จังหวัดใดมีราษฎรไมเกิน 500,000 คน ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกองคการบริหารสวน

จังหวัดได 24 คน 

   จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 500,000 คน แตไมเกิน 1,000,000 คน ใหมีการเลือกตั้ง

สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดได 30 คน 

   จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,000,000 แตไมเกิน 1,500,000 คน ใหมีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดได 36 คน 

   จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,500,000 แตไมเกิน 2,000,000 คน ใหมีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดได 42 คน และถามีราษฎรเกิน 2,000,000 คน ใหมีการ

เลือกต้ังสมาชิกองคการได 48 คน 
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   อายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด มีกําหนดวาระ 4 ป นับแตวันเลือกต้ัง และ

ใหสมาชิกภาพของสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดเริ่มแตวันเลือกต้ัง ตามท่ีมีบัญญัติไวในมาตรา 10 

ของพระราชบัญญัติดังกลาว 

   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจะเปนผูเลือกกันเองเปนประธานสภา1 คน 

และรองประธานอีก 2 คน ตามมาตรา 17 เพื่อทําหนาที่เปนประธานในการประชุม ควบคุมการ

ประชุมใหเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนผูรับผิดชอบในการงานกิจการของสภา ตามที่กฎหมาย

กําหนดไวตามมาตรา 20 และการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจะตองเปนไปตามระเบียบ

ขอบังคับการประชุมท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

   รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีหนาท่ีชวยประธานสภา องคการ

บริหารสวนจังหวัด และปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีประธานสภามอบหมาย และเปนผูปฏิบัติหนาท่ีแทน

ประธานในกรณีท่ีประธานไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ท้ังนี้ เปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา 

20 แหง พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวดั พ.ศ. 2540 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 

   อํานาจหนาท่ีของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีดังนี ้(อภิวัตน พลสยม, 2554 : 

9) 

    1) หนาที่ในทางนิติบัญญัติ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีหนาที่พิจารณาราง

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เชนขอบัญญัติงบประมาณประจําป ขอบัญญัติงบประมาณ

เพิ่มเติม และขอบัญญัติชั ่วคราวขององคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อบังคับใชในการบริหารของ

องคการบริหารสวนจังหวัด 

    2) หนาที่ควบคุมและตรวจสอบฝายบริหาร สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมี

หนาท่ีควบคุมและตรวจสอบฝายบริหาร ดังนี้ 

     ก. การตั้งกระทูถาม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด มีสิทธิตั้งกระทู

ถามนายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ในเรื่องอันกับงานใน

หนาท่ี 

     ข. การเสนอขอสอบถาม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สามารถ

เสนอขอสอบถามตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อใหผูวาราชการจังหวัดและหัวหนา

สวนราชการตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน ซึ ่งปฏิบัติหนาที ่ในเขตจังหวัดชี ้แจง

ขอเท็จจริงใด ๆ อันเกี่ยวกับงานในหนาท่ี 

     ค. การพิจารณาสอบสวน สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สามารถตั ้ง 

“คณะกรรมการสามัญ” จากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และ “คณะกรรมการวิสามัญ” 

จากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และบุคคลซึ่งมิไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัด เพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องตางๆ ในอํานาจหนาที่ของสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัด แลวรายงานตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
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   2) ฝายบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด 

   อภิวัตน พลสยม (2554 : 9) ไดอธิบายถึงลักษณะของฝายบริหารขององคการ

บริหารสวนจังหวัดประกอบดวยนายกองคการบริหารสวนจังหวัดและปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

ไว ดังนี้ 

    2.1) นายกองคองคการบริหารสวนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองคการบริหาร

สวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2546 มาตรา 35 กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งเปนหัวหนาฝายบริหารของ

องคการบริหารสวนจังหวัดไดรับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนของจังหวัดตามกฎหมายวาดวยการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถ่ินมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป นับแตวันเลือกตั้ง 

และจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน 2 วาระไมได (มาตรา 35/2) เวนแตเมื่อไดดํารงตําแหนง 2 วาระ

ติดตอ กันแลวจะดํารงตําแหนงไดอีกเมื่อพน 4 ป นับแตวันพนจากตําแหนงของวาระที่ 2 และตาม

มาตรา 35/3 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจแตงตั้งผูที่มิไดเปนสมาชิกสภาจังหวัดใหเปน

รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตามจํานวนท่ีกําหนด ดังนี้ 

    ในกรณีมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 48 คน ใหมีรองนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดได 4 คน ในกรณีท่ีมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 36 คน หรือ 42 คน ให

มีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดในกรณีท่ีมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 24 คน หรือ 

30 คน ใหมีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดได 2 คน 

    นอกจากนี้ ในมาตราเดียวกันนี้ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ยังมีอํานาจ

แตงตั้งเลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดได

จํานวนรวมกันไมเกิน 5 คน 

    ตามมาตรา 35/4 กอนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจะเขารับหนาที่นายก

องคการบริหารสวนจังหวัดจะตองแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดโดยไมมีการลงมติ

ภายใน 30 วัน นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดจะตองทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงเปนประจําทุกป คํา

แถลงนโยบายและรายงานการแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ใหกระทําไวโดยเปดเผย ณ ที่ทํา

การองคการบริหารสวนจังหวดั 

    นอกจากจะมีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนหัวหนาสูงสุดฝายบริหารและ

มีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนผูชวยเหลือนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแลว ยังมี

ขาราชการสวนจังหวัด ซึ่งรับเงินเดือนจากงบประมาณองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูปฏิบัติหนาที่

ขึ ้นตรงตอนายกและรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอีกดวย โดยมีปลัดองคการบริหารสวน

จังหวัดเปนหัวหนาฝายขาราชการประจําสวนจังหวัด จํานวนขาราชการสวนจังหวัดแตละแหงจะมีมาก

นอยเทาใดข้ึนอยูกับขนาดขององคการบริหารสวนจังหวัดดังกลาวขางตน 
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    นอกจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจะทําหนาที่เปนฝายบริหารและเปน

ผูนําองคการแลว ยังมีอํานาจหนาที่กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการ

บริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับขอบัญญัติ

และนโยบาย สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด รวมทั้งวาง

ระเบียบเพื่อใหงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเปนไปดวยความเรียบรอย การทําหนาท่ีดังกลาวนี้

เปนการทําหนาท่ีของฝายบริหารของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

    2.2) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด เปนขาราชการการประจํามีฐานะเปน

ผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางองคการบริหารสวนจังหวัด รองจากนายกองคการบริหารสวน

จังหวัด และรับผิดชอบควบคุมดูแลขาราชการประจําขององคการบริหารสวนจังหวัด และมีอํานาจ

หนาท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมาย 

    การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด เปนไปตามพระราชบัญญัติ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

    การแบงสวนราชการบริหารภายในขององคการบริหารสวนจังหวัด จะตอง

คํานึงถ ึงภาระงานและเง ินรายไดซึ ่งไมรวมเง ินอ ุดหนุน ตามที ่บัญญัติไว ในมาตรา 42 แหง

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดโดยมีโครงสราง ดังนี้ 

    โครงสรางขององคการบริหารสวนจังหวัดในปจจุบันตามพระราชบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2546 ซึ่งอธิบายไดดังภาพท่ี 5.1 
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ภาพที่ 5.1 โครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัดตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับ

ท่ี 3) พ.ศ. 2546 

ที่มา โกวิทย พวงงาม, 2555 : 159 

  3.1.3 อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 

  โกวิทย พวงงาม (2555 : 160-161) ไดอธิบายถึงอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน

จังหวัดท่ีอางอิงไวตามกฎหมายไว ดังนี้ 

  อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดมีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 เขตอํานาจขององคการบริหารสวนจังหวัด คือ เขต

จังหวัดท้ังจังหวัด 

องคการบรหิารสวนจงัหวดั 

เลขานุการนายกฯ     

และท่ีปรึกษานายกฯ

รวมไมเกิน 5 คน 

สํานักงาน

ปลัด อบจ. 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

(ฝายบริหาร                      

เลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน) 

กองอ่ืน ๆ กองชาง 

สภาองคการบริหารสวนจังหวัด

(ฝายนิติบัญญัติ                

เลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน) 

รองนายก อบจ. (2 - 4 คน)          

(แตงต้ังจากผูท่ีมิได                 

เปนสมาชิกสภาฯโดยนายกฯ) 

สมาชิก อบจ. (24 - 48 คน)

ประชาชนเลือกต้ัง 

ประธานสภา อบจ. ปลัด อบจ. 

รองปลัด อบจ. 
รองประธานสภา อบจ. 2 คน 

เลขานุการสภา อบจ. 

กองคลัง กองแผนและ

งบประมาณ

  

กองวิชาการ

สภา อบจ. 
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  มาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดได 

ดังนี้ 

   1) ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย 

   2) จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนา

จังหวัดตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

   3) สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอื่นในการพัฒนาทองถ่ิน 

   4) ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของสภาตําบลและราชการสวน

ทองถ่ินอื่น 

   5) แบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่น

อื่น 

   6) อํานาจหนาท่ีของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด 

พ.ศ. 2498 เฉพาะภายในเขตสภาตําบล 

   7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

   8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ทองถ่ิน 

   9) จัดทํากิจการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นอื่นที่อยูในเขต

องคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหขาราชการสวนทองถิ่นอื ่นรวมกัน

ดําเนินการหรือใหองคการบรหิารสวนจังหวัดจัดทํา ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

   10) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่ก ําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้ หรือกฎหมายอื่น 

กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 

  นอกจากนี้ บรรดาอํานาจหนาที่ใดซึ ่งเปนของราชการสวนกลาง หรือราชการสวน

ภูมิภาค อาจมอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดปฏิบัติได ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  นอกจากนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดอาจจัดทํากิจกรรมใด ๆ อันเปนอํานาจหนาท่ีของ

ราชการสวนทองถ่ินหรือองคการบริหารสวนจังหวัดอื่นท่ีอยูนอกเขตจังหวัดได เมื่อไดรับความยินยอม

จากราชการสวนทองถิ่นนั้น ๆ ทั้งนี้ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื ่อนไขที่กําหนดใน

กฎกระทรวงมหาดไทย อํานาจดังกลาวนี้ไดมีบัญญัติไวตามมาตรา 46 แหง พระราชบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

  ในการดําเนินการใหบริการแกประชาชน สวนราชการหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

หรือสวนราชการอื่น กฎหมายไดใหอํานาจองคการบริหารสวนจังหวัดเรียกคาบริการไดโดยใหมาตรา

เปนขอบัญญัติจังหวัด ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 48 แหงกฎหมายดังกลาว และในเรื่องเดียวกันนี้ หาก

องคการบริหารสวนจังหวัดไมทํา ก็อาจมอบใหเอกชนกระทําได แตตองเปนกิจการหรือบริการซึ่งอยูใน
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อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด โดยใหเรียกคาธรรมเนียม คาบริการหรือคาตอบแทน 

แทนองคการบริหารสวนจังหวัด แตการกระทําดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดและผูวาราชการจังหวัด หลักเกณฑ วิธีการและเงื ่อนไขในการกระทําดังกลาว

จะตองเปนไปตามกฎกระทรวงมหาดไทยตามท่ีมีกําหนดไวในมาตรา 49 แหง พระราชบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

  นอกจากนี้ อุดร ตันติสุนทร และ เจริญสุข ศิลาพันธุ, 2551 : 113) ยังไดอธิบายอีกวา 

อํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ การดําเนินกิจการท่ีมีลักษณะเปนเชิงพาณิชยหรือวิสาหกิจ

องคการบริหารสวนจังหวัด สามารถดําเนินการไดตามกฎหมายที ่บัญญัติไวในมาตรา 50 แหง 

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

  สวน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคการปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดในการ

จัดระบบบริการสาธารณะไว 29 ประการ ซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดจะตองถือปฏิบัติมีดังนี ้

   1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองและประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด

ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

   2) การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนาทองถ่ิน 

   3) การประสานงานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

   4) การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   5) การคุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

   6) การจัดการศึกษา 

   7) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

   8) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพฒันาทองถ่ิน 

   9) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

   10) การจัดต้ังและดูแลระบบบําบัดนํ้าเสีย 

   11) การกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวม 

   12) การจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตาง ๆ 

   13) การจัดการและดูแลสถานีขนสงท้ังทางบกและทางนํ้า 

   14) การสงเสริมการทองเท่ียว 

   15) การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการเอง

หรือรวมกับบุคคลอื่นหรือการสหการ 

   16) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางนํ้าท่ีเช่ือมตอระหวางองคการปกครอง

สวนทองถ่ินอื่น 
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   17) การจัดต้ังและดูแลตลาดกลาง 

   18) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอนัดีงามของทองถ่ิน 

   19) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุม

โรคติดตอ 

   20) การจัดใหพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ 

   21) การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 

   22) การปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

   23) การจัดใหมีระบบการรักษาความสงบเรียบรอยภายในจังหวัด 

   24) จัดทํากิจการใดเปนอํานาจและหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นท่ีอยูใน

เขตและกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นรวมกันดําเนินการหรือใหองคการ

บริหารสวนจังหวัดจัดทํา ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

   25) สนับสนุนหรือชวยเหลือชวยราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ

พัฒนาทองถ่ิน 

   26) การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอื่น 

   27) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีว ิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผูดอยโอกาส 

   28) จัดทํากิจการอื่นใดตามที ่ก ําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้หรือกฎหมายอื ่น

กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 

   29) กิจการอื่นใดที่เปนประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนด 

  จะเห็นวาอํานาจและหนาที ่ขององคการบริหารสวนจังหวัด ดังกลาวนี้ มีลักษณะ

กวางขวางมากและคลายคลึงกับอํานาจและหนาที่ของเทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งจะ

ไดกลาวตอไปในสวนท่ีเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ อยางไรก็ตาม อํานาจหนาท่ีท้ังหมดแบงเปนกลุมภารกิจได

ดังนี้ 

   1) ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

   2) ดานการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนในเขตพื้นท่ี (เชน การศึกษา 

การสาธารณสุข การสงเสริมอาชีพ การปรับปรุงชุมชนแออัด และการนันทนาการ) 

   3) การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย (เชน การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การสงเสริมประชาธิปไตยและการ

มีสวนรวมของประชาชน) 

   4) ดานการวางแผน การทําวิสาหกิจและพาณิชยกรรม การทองเท่ียว 
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   5) ดานการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

   6) ดานการสังคมสงเคราะหประชาชนและชุมชนและการอํานวยความสะดวกในการ

ใหบริการ 

   7) ดานการสงเสริม อนุรักษ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

 

  เมื่อกลาวโดยสรุปแลวจะเห็นวา องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เปนองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นที่มีภารกิจความรับผิดชอบในการจัดทําบริการสาธารณะครอบคลุมพื้นที่ทั ้งจังหวัด มี

อํานาจหนาที่และมีรายไดของตนเองโดยเฉพาะ มีโครงสรางประกอบดวยสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดทําหนาที่ฝายนิติบัญญัติและนายกองคการบริหารสวนจังหวัดทําหนาที่ฝายบริหารใหเปนไป

ตามนโยบายภายใตกรอบของกฎหมายที่กําหนดไว ทั ้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและ

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีที่จากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมี

ขาราชการสวนจังหวัดเปนขาราชการประจําทําหนาที่บริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดให

เปนไปตามนโยบายและแผนงานตางๆ นอกจากจะบริหารกิจการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่แลว 

องคการบริหารสวนจังหวัดยังสนับสนุนและใหความชวยเหลือแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื ่น

ภายในจังหวัดดวย 

 3.2 เทศบาล 

 เทศบาลเปนการปกครองสวนทองถิ่นที่มีวิวัฒนาการมายาวนานเปนหนวยงานที่เปน

รูปแบบของการปกครองโดยประชาชนโดยตรง เปนหนวยงานภาครัฐระดับทองถิ่น มีนโยบาย 

งบประมาณ และการบริหารท่ีเปนอิสระภายใตระเบียบกฎหมายท่ีกําหนด 

  3.2.1 ความเปนมาและแนวคดิในการออกพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และ

ฉบบัที่แกไขเพิม่เตมิ 

  อุดร ตันติสุนทร และ เจริญสุข ศิลาพันธุ (2551 : 122) ไดอธิบายวา เทศบาลเปนหนวย

การปกครองสวนทองถ่ินอีกรูปหนึ่งของไทย ซึ่งจัดต้ังข้ึนในเขตชุมชนท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจและ

สังคมดีพอสมควร เชนเดียวกับที่หลายประเทศที่มีความเจริญไดจัดใหมีการปกครองสวนทองถิ่นใน

รูปแบบเทศบาล แตอาจจะเรียกชื่อตางกันตามความเหมาะสม เชน อังกฤษ เรียกวา Municipality 

ฝรั่งเศส เรียกวา Commune เยอรมัน เรียกวา KreisfreieStadte ญี่ปุน เรียกวา ชิโชว หรือซอน ตาม

ประเภทของเทศบาล 

  ในประเทศไทย การปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบเทศบาลเกิดข้ึนโดยกฎหมายเกี่ยวกับ

เทศบาลตั้งแตมีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ขึ้น ซึ่งถือวาเปนกฎหมาย

ฉบับแรกวาดวยการจัดตั้งเทศบาลขึ้นในประเทศไทย โดยผลของกฎหมายฉบับนี้จึงไดมีการจัดตั้ง

เทศบาลขึ้นเปนครั้งแรก ในป พ.ศ. 2478 โดยยกฐานะสุขาภิบาลที่มีอยูเดิม 35 แหง ในขณะนั้นขึ้น



 138 

เปนเทศบาล พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ไดมีการแกไขใหเหมาะสมเกี่ยวกับ

โครงสรางอํานาจหนาท่ีในขณะนั้นอยู 2 ครั้ง 

  มีขอท่ีนาสังเกตวาในระหวางป พ.ศ. 2495-2498 มีการเคล่ือนไหวเกี่ยวกับการปรับปรุง

การบริหารราชการสวนภูมิภาคและทองถ่ินตลอดมา เพื่อประโยชนของทองถ่ินตามหลักการกระจาย

อํานาจใหมากยิ่งข้ึน เชน ไดมีการปรับปรุงกฎหมายวาดวยเทศบาล โดยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

2496 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ไดใชตลอดมาจนถึงปจจุบันเปนเวลานานกวา 50 ป และ

ไดมีการแกไขเพิ ่มเติมถึง 10 ครั ้ง ตามความเหมาะสมและตามความจําเปนของสถานการณ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง 2 ครั้งสุดทาย ซึ่งถือวาเปนการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับโครงสรางและอํานาจ

หนาท่ีครั้งสําคัญของเทศบาล คือ (เสรี ทองเทศ, 2554 : 5-7) 

   1) การแกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่10) เมือ่ พ.ศ. 2542 

   เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกระจายอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(พ.ศ. 2540) มาตรา 78 และต้ังแตมาตรา 282 ถึงมาตรา 290 เชน แกไขวาระการดํารงตําแหนงของ

สมาชิกสภาเทศบาลจาก 5 ป เปน 4 ป เพิ่มเติมกรณีคณะเทศมนตรีท้ังคณะออกจากตําแหนงใหผูวา

ราชการจังหวัดแตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลดวยความเห็นชอบของสภาเปนคณะเทศมนตรีชั่วคราวได 

เพิ่มอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบํารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นแก

เทศบาล และการเพิ่มอํานาจราษฎรในการถอดถอนผูบริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลโดยใหราษฎรมี

สิทธิลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนงได 

   2) การแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) เมื่อ พ.ศ. 2543 มีสาระสําคัญ ดังนี ้

    2.1) ตั้งแตบัดนี้จนถึงกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 ใหปรับโครงสรางการ

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเปนการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง 

ภายหลังท่ีสมาชิกสภาเทศบาลนครหรือเทศบาลเมืองครบวาระหรือมีเหตุตองยุบสภา 

    สําหรับเทศบาลตําบล ใหมีทางเลือกวาจะมีการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีแบบเดิม

หรือเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน 

    2.2) ตั ้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เปนตนไป จะจัดใหมีการเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีโดยตรงทุกแหงหรือจะใชโครงสรางแบบเดิม ก็ใหเปนไปตามเจตนารมณของ

ประชาชนในทองถ่ิน 

   สรุปแลว หลังจากการแกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 11) เมื่อ พ.ศ. 

2543 การบริหารเทศบาลจะมีอยู 2 ระบบ คือ ระบบคณะเทศมนตรี กับ ระบบนายกเทศมนตรีเวน

เทศบาลตําบลจะใหเปนเทศบาลแบบใด ใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชน 

   3) การแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 มีสาระสําคัญ ดังนี ้

    3.1) กําหนดใหนายกเทศมนตรีของเทศบาลตําบล เทศบาลเมืองและเทศบาล

นคร มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนในเขตเทศบาลตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิก
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สภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2545 มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป แตจะดํารงตําแหนง

ติดตอกันเกิน 2 ป ไมได เวนแตเมื่อดํารงตําแหนงติดตอกัน 2 วาระแลวจะดํารงตําแหนงไดอีกเมื่อพน 

4 ป นับแตวันพนจากตําแหนงของวาระท่ี 2 

    3.2) นายกเทศมนตรีมีอํานาจแตงตั ้งรองนายกเทศมนตรี ที ่ปรึกษา และ

เลขานุการนายกเทศมนตรีไดไมเกินจํานวนตามท่ีกฎหมายกําหนด 

    3.3) ปรับปรุงอํานาจหนาท่ีของสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีใหเหมาะสม 

    3.4) เมื่อพนกําหนดหนึ่งป นับแตวันที่ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะ

ทองถ่ินใดเปนเทศบาลเมืองและเทศบาลนครแลว ใหกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจํา

ตําบล สารวัตรกํานันในทองถ่ินนั้นพนจากตําแหนงและหนาท่ีเฉพาะในเขตทองถ่ินนั้นเวนแตเทศบาล

ตําบลใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนผูประกาศยกเลิกตําแหนงดังกลาว หากเห็นวาหมด

ความจําเปนซึ่งเปนการเปล่ียนไปจากหลักการเดิม 

   นอกจากนี้ เพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(พ.ศ. 2540) ในป พ.ศ. 2542 ไดมีการตรากฎหมายเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลที่มีอยูขณะนั้น มี

ลักษณะไปขัดแยงกับรัฐธรรมนูญที่กําหนดไวในมาตรา 285 ที่วา “องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมี

สภาทองถิ่นและคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้งเทานั้น แตปรากฏ

วาคณะผูบริหารสุขาภิบาลมีกรรมการสุขาภิบาลสวนหนึ่งมาจากการแตงตั้ง (Appointment) และ

จากการเปนกรรมการโดยตําแหนง (Ex-Officio) ซึ่งไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ จึงไดมีการตรากฎหมาย

เรียกวา พระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใชวันที่ 

25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ทําใหสุขาภิบาลในขณะนั้นเปล่ียนสภาพเปนเทศบาลทันที 

  จะเห็นไดวา แนวคิดและหลักการในการมีและใชกฎหมายที่เกี่ยวกับเทศบาล นับจาก

ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เปนตนมา ตองการใหเทศบาลเปนหนวย

การปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีโครงสรางประกอบดวยสภาและฝายบริหารท่ีแยกการใชอํานาจจากกัน มี

อํานาจท่ีเปนประโยชนตอทองถ่ินโดยตรง มีความเปนอิสระในการตัดสินใจและในการบริหารท่ีชัดเจน

ต้ังแตนั้นเปนตนมา 

  3.2.2 การจัดตั้งเทศบาล 

  อุดร ตันติสุนทร และเจริญสุข ศิลาพันธุ (2551 : 125) และโกวิทย พวงงาม (2555 : 

197-198) ไดอธิบายการจัดตั้งเทศบาลตําบล เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร มีประเด็นสาระที่

คลายกันสามารถสรุปไดว า การจัดตั ้งเทศบาลประเภทตาง ๆ โดยเปนไปตามบทบัญญัติของ

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 7 มาตรา 9 มาตรา 10 และ

มาตรา 11 ดังนี้ 
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  มาตรา 7 ซึ่งเปนมาตราทั่วไปของการยกฐานะทองถิ่นข้ึนเปนเทศบาลไดบัญญัติไวดังนี้

  “มาตรา 7 เมื่อทองถิ่นใดมีสภาพอันควรยกฐานะเปนเทศบาล ใหจัดตั้งทองถิ่นนั้น ๆ 

เปนเทศบาลตําบล เทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัตินี”้ 

   1) เทศบาลตําบล การจะยกฐานะทองถิ่นใดขึ้นเปนเทศบาลตําบลจะตองขึ้นอยูกับ

เงื่อนไขตามมาตรา 9 ซึ่งไดบัญญัติวา “ไดแก ทองถ่ินซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะข้ึนเปน

เทศบาลตําบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหระบุช่ือและเขตของเทศบาลไวดวย” ดังนั้น การยก

ฐานะทองถ่ินข้ึนเปนเทศบาลจึงตองออกเปนประกาศกระทรวงมหาดไทย 

   สําหรับเทศบาลตําบล กระทรวงมหาดไทยไดเคยกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณา

จัดต้ังเทศบาลตําบลไวดังนี้  

    1.1) มีรายไดจร ิงโดยไมรวมเง ินอุดหนุนในปงบประมาณที ่ผ านมาตั ้งแต 

12,000,000 บาท ข้ึนไป 

    1.2) มีประชากรต้ังแต 7,000 คน ข้ึนไป 

    1.3) ความหนาแนนของประชากรต้ังแต 1,500 คน ตอตารางกิโลเมตร ข้ึนไป 

    1.4) ไดรับความเห็นชอบจากราษฎรในทองถ่ินนั้น 

   2) เทศบาลเมือง ตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ไดบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งเทศบาล

เมืองไวดังนี้ 

    2.1) ทองถ่ินท่ีเปนท่ีต้ังศาลากลางจังหวัดหรือทองถิ่นชุมนุมชน ที่มีราษฎรต้ังแต

หนึ่งหมื่นคนข้ึนไป ท้ังมีรายไดพอควรแกการท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอันตองทําตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่ง

มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเปนเทศบาลเมือง ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหระบุชื่อ

และเขตเทศบาลไวดวย 

    2.2) ทองถ่ินท่ีมิใชเปนท่ีต้ังศาลากลางจังหวัด (ทองถ่ินชุมนุมชน) จะยกฐานะเปน

เทศบาลเมืองได กระทรวงมหาดไทยไดเคยกําหนดหลักเกณฑการจัดตั้งใหสอดคลองกับกฎหมายไว 

ดังนี้ 

     ก. เปนทองท่ีท่ีมีราษฎรต้ังแต 10,000 คน ข้ึนไป 

     ข. มีราษฎรอยูกันหนาแนนเฉล่ียไมต่ํากวา 3,000 คน ตอตารางกิโลเมตร 

     ค. มีรายไดพอแกการปฏิบัติหนาท่ีอันตองทําตามกฎหมายกําหนดไว 

    2.3) เทศบาลนคร ทองถ่ินใดจะจัดต้ังเปนเทศบาลนครไดตองเขาตามหลักเกณฑ

มาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งไดแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติเทศบาล 

(ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2546 

     ก. เปนทองท่ีท่ีมีราษฎรต้ังแต 50,000 คน ข้ึนไป 

     ข. มีรายไดพอแกการปฏิบัติหนาท่ีอันตองทําตามกฎหมายกําหนดไว 
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     ค. มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะข้ึนเปนเทศบาลนคร 

   เมื่อเทศบาล (ตําบล เมือง และนคร) จัดต้ังข้ึนโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย การ

เปล่ียนแปลงฐานะหรือยุบเลิกก็ตองกระทําโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยเชนเดียวกัน 

   อนึ่ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 12 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 7 

แหง พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ไดบัญญัติไววา ใหบรรดา กํานัน ผูใหญบาน 

แพทยประจําตําบล ผูชวยผูใหญบาน และสารวัตรกํานันในทองถิ่นท่ีไดเปลี่ยนแปลงเขตเปนเทศบาล

เมืองหรือเทศบาลนครหมดอํานาจหนาท่ีเฉพาะในเขตที่ไดเปลี่ยนแปลงนั้นเมื่อพน 1 ป นับแตวันที่มี

ประกาศกระทรวงมหาดไทยเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลใชบังคับตอไป 

  3.2.3 โครงสรางองคการของเทศบาล 

  เสรี ทองเทศ (2554 : 10-12) ไดอธิบายโครงสรางท่ีปรากฏตามพระราชบัญญัติเทศบาล

วา โครงสรางองคการของเทศบาลไมว าจะเปนเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร 

ประกอบดวย 1) สภาเทศบาล และ 2) นายกเทศมนตรี 

  ตามที่ก ําหนดไวในมาตรา 14 แหง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ ่งแกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2546 มาตรา 9 

   1) สภาเทศบาล ทําหนาที่เปนฝายนิติบัญญัติมีหนาท่ีคอยควบคุมตรวจสอบการทํา

หนาที่ของฝายบริหารเพื่อเปนการถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกันตามมาตรา 15 สมาชิกสภาเทศบาล 

ประกอบดวย สมาชิกท่ีไดรับการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนในทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน จํานวน

สมาชิกของเทศบาลแตละประเภทแตกตางกันไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 15 

ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2546 

    เทศบาลตําบล มีสมาชิกจํานวน 12 คน 

    เทศบาลเมือง มีสมาชิกจํานวน 18 คน 

    เทศบาลนคร มีสมาชิกจํานวน 24 คน 

   สมาชิกสภาเทศบาลอยูในตําแหนงไดคราวละ 4 ป ถาตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาล

วางลงเพราะเหตุอื ่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระใหเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นมาใหม

ภายใน 45 วัน นับแตวันที่ตําแหนงวางลง เวนแตวาระของสมาชิกสภาเทศบาลนั้นจะเหลืออยูไมถึง 

180 วัน อยางไรก็ตาม สมาชิกสภาเทศบาลผูเขามาแทนจะอยูในตําแหนงไดเทาวาระของผูซึ่งตนแทน

เทานั้น (มาตรา 16) 

   สภาเทศบาลมีประธานสภา 1 คน และรองประธานสภาคนหนึ่ง โดยผูวาราชการ

จังหวัดแตงต้ังจากผูท่ีไดรับการสนับสนุนโดยเสียงสวนใหญจากสมาชิกของสภาเทศบาล ประธานสภา

มีหนาที่เปนประธานการประชุมสภาเทศบาล และดําเนินกิจการของสภาเทศบาลใหเปนไปตาม

ระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล ซึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา 21 มาตรา 22 

และมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 การประชุมสภาเทศบาลทุกครั ้งจะตองมี



 142 

สมาชิกมาประชุมไมตํ่ากวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกอยูในตําแหนง เชน เทศบาลเมืองมีสมาชิก 18 

คน องคประชุมของ 18 คน คือ 9 ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญ 4 สมัย ๆ ละไมเกิน 30 วนั หากมี

ความจําเปนเพื่อประโยชนของเทศบาล  เทศบาลขอเปดประชุมวิสามัญได มีกําหนดไมเกิน 15 วัน 

   สมาชิกสภาเทศบาลตําบล มีอํานาจหนาท่ีดังนี ้

    1) อํานาจในการออกเทศบัญญัติ (หมายถึง กฎ ขอบังคับของทองถ่ิน) 

    2) อํานาจในการควบคุมและตรวจสอบฝายบริหารอยางนอยมี 4 ประการ คือ 

     ก. การต้ังกระทูถาม (มาตรา 31) 

     ข. เสนอใหมีการออกเสียงประชามติ (มาตรา 32 ทวิ) 

     ค. การอนุมัติงบประมาณประจําปและเพิ่มเติม 

     ง. ใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาเทศบาล รางเทศบัญญัติ 

   2) นายกเทศมนตรี ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และฉบับที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2546 ไดกําหนดใหฝายบริหารของเทศบาล คือ นายกเทศมนตรีมาจากการ

เลือกต้ังโดยตรงของประชาชน 

   แบบนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนี้ ทําใหสภาเทศบาล 

ซึ่งเปนฝายนิติบัญญัติแยกออกจากฝายบริหาร คือ นายกเทศมนตรีอยางชัดเจน ทําใหฝายบริหารมี

ลักษณะเปนฝายบริหารที่เขมแข็ง (Strong Executive) ซึ่งฝายบริหารสามารถใชอํานาจบริหารได

อยางเต็มที่ภายในกรอบที่กฎหมายกําหนด แตก็ยังอยูภายใตการตรวจสอบของสภาเทศบาลตามหลัก

ท่ีเรียกวา ตรวจสอบและทําใหสมดุล (Check and Balance)  

   นายกเทศมนตรีมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป และจะอยูในตําแหนงไดมีเกิน 2 

วาระติดตอกัน เวนแต เมื่อไดดํารงตําแหนงสองวาระติดตอกันแลว จะดํารงตําแหนงไดอีกเมื่อพน

ระยะเวลาส่ีปนับแตวันพนจากตําแหนงของวาระท่ี 2 ตามมาตรา 48 สัตต นายกเทศมนตรี มีอํานาจ

แตงตั ้งบุคคลอื่นที ่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดและมิไดเปนสมาชิกสภาเทศบาล ใหดํารง

ตําแหนงรองนายกเทศมนตรีไดตามจํานวนที่กําหนดไวในกฎหมาย ซึ่งแยกตามประเภทของเทศบาล 

ดังนี้ 

    เทศบาลตําบล ใหมีรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 2 คน 

    เทศบาลเมือง  ใหมีรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 3 คน 

    เทศบาลนคร  ใหมีรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 4 คน 

   หนาที ่ชวยนายกเทศมนตรีทํางานตามที ่นายกเทศมนตรีจะมอบหมายให แต

นายกเทศมนตรียังเปนผูมีความรับผิดชอบอยู (มาตรา 48 อัฎฐ) 

   ท่ีนาสังเกตก็คือวา กฎหมายกําหนดใหนายกเทศมนตรีจะตองแถลงนโยบายตอสภา

เทศบาลโดยไมมีการลงมติความไววางใจภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีเขาดํารงตําแหนง (มาตรา 48 ทศ) 
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และสมาชิกสภาเทศบาลไมอาจเสนอญัตติอภิปรายไมไววางใจนายกเทศมนตรีได ความสัมพันธ

ระหวางสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเปนไปตามท่ีกฎหมายวาดวยเทศบาลกําหนด 

   นายกเทศมนตรีจะตองทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไว

ตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการ

ปฏิบัติงาน จะตองประกาศโดยเปดเผย ณ ท่ีสํานักงานเทศบาลดวย 

   นอกจากนี้ โกวิทย พวงงาม (2555 : 200-202) ไดอธิบายถึงโครงสรางเทศบาลและ

อํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรีไววา ภายใตการบริหารงานของนายกเทศมนตรีที ่มาจากการ

เลือกตั้งโดยตรงนี้ การแบงสวนราชการภายในของเทศบาลก็เหมือนกับเทศบาลโดยทั่วไป ซึ่งอธิบาย

ไดดังภาพแผนภูมิท่ี ภาพแผนภูมิท่ี 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.2 โครงสรางและการแบงสวนการบริหารของเทศบาลแบบนายกเทศมนตรี เลือกตั้งจาก

ประชาชนโดยตรง 

ที่มา โกวิทย พวงงาม, 2555 : 201 

 

 

เทศบาล 

สภาเทศบาล                          

สมาชิก 12 - 18 - 24 คน          

ตามประเภทของเทศบาล      

ไดรับเลือกต้ังโดยตรงจาก

ประชาชน                             

(ทําหนาท่ีนิติบัญญัติ) 

หนวยตรวจสอบภายใน 

นายกเทศมนตรี 1 คน           

ไดรับเลือกต้ังโดยตรง                

จากประชาชน                           

รองนายกเทศมนตรี 2 - 4 คน   

ตามประเภทของเทศบาลแตงต้ัง

โดยนายกเทศมนตรี                  

(ทําหนาท่ีฝายบริหาร) 

    เลขานุการและ  

ท่ีปรึกษารวมไมเกิน 2 

- 3 หรือ 5 คน     

ตามประเภท            

ของเทศบาล 

สํานักงาน

ปลัดเทศบาล 

กอง/ฝาย      

คลัง 

กอง/ฝาย     

สาธารณสุข       

กอง/ฝาย   

ชาง      

กอง/ฝาย      

การประปา 

ฝายอ่ืน ๆ 

ปลดัเทศบาล 
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  ตามมาตรา 48 เตรส นายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

   (1) กําหนดนโยบายไมขัดตอกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ

เทศบาลใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เทศบัญญัติและนโยบาย 

   (2) ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล 

   (3) แตงตั ้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที ่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ

เลขานุการนายกเทศมนตร ี

   (4) วางระเบียบเพื่อใหงานของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย 

   (5) รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ 

   (6) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 

  ในการบริหารเทศบาลของนายกเทศมนตรีในฐานะไดรับเลือกตั้งมาจากประชาชน

โดยตรง นายกเทศมนตรีจึงตองมีความรับผิดชอบตอประชาชนโดยตรงดวย ดวยเหตุผลดังกลาว

กฎหมายจึงกําหนดวาในกรณีที ่ราษฎรในทองถิ่นเห็นวานายกเทศมนตรีไมสมควรอยูปฏิบัติหนาที่

ตอไปตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น

ราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเทศบาลมีจํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาลง 

คะแนน ขอใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนนายกเทศมนตรีได (มาตรา 48 ปญจทศ) ขอ 8 กฎหมาย

กําหนดใหเทศบาลสามารถแบงสวนราชการออกเปนสํานักปลัดเทศบาลและสวนราชการอื่น ๆ ที่

นายก เทศมนตรีประกาศกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย (มาตรา 48 อัฎฐา

รส) 

  3.2.4 อํานาจหนาที่ของเทศบาล 

  กฎหมายวาดวยเทศบาล ไดกําหนดใหเทศบาลแตละประเภทมีหนาที่แตกตางกัน ดังนี้ 

(เพ็ญศรี มีสมนัย, 2559 : 34-36) 

   1) เทศบาลตําบล มาตรา 50 แหง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแกไข

เพิ่มเติม โดยขอ 2 แหง ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 336 พ.ศ. 2515 ไดบัญญัติใหเทศบาลตําบลมี

อํานาจหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล 9 ประการ และหนาที่ท่ีอาจจัดทําตามมาตรา 51 อีก 9 ประการ 

ดังตอไปนี้ 

    1.1) รักษาความสงบเรียบรอย 

    1.2) ใหมีและบํารุงทางบกและทางนํ้า 

    1.3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัด

มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

    1.4) ปองกันและระงับโรคติดตอ 

    1.5) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 

    1.6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 
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    1.7) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 

    1.8) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 

    1.9) หนาท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล 

   หนาท่ีท่ีอาจจัดทําได 

    1) ใหมีนํ้าสะอาดหรือการประปา 

    2) ใหมีโรงฆาสัตว 

    3) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 

    4) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 

    5) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 

    6) ใหมีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข 

    7) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 

    8) ใหมีและบํารุงทางระบายนํ้า 

    9) เทศพาณิชย 

   2) เทศบาลเมือง มาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแกไข

เพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2517 ไดบัญญัติหนาท่ีท่ีเทศบาล

เมืองจะตองทําในเขตเทศบาลเมืองและมาตรา 54 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติ

เทศบาล (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2511 ไดบัญญัติหนาท่ีท่ีอาจจัดทําไวดังตอไปนี้ 

    2.1) กิจการตามท่ีระบุไวในมาตรา 50 (หนาท่ีท่ีเทศบาลตําบลตองทํา) 

    2.2) ใหมีนํ้าสะอาดหรือการประปา 

    2.3) ใหมีโรงฆาสัตว 

    2.4) ใหมีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข 

    2.5) ใหมีและบํารุงทางระบายนํ้า 

    2.6) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 

    2.7) ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเช่ือทองถ่ิน 

  หนาท่ีท่ีอาจจัดทําได 

    1) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 

    2) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 

    3) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 

    4) ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก 

    5) ใหมีการบํารุงโรงพยาบาล 

    6) ใหมีการสาธารณูปการ 

    7) จัดทํากิจการซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข 
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    8) จัดต้ังและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 

    9) ใหมีและบํารุงสถานท่ีสําหรับการกีฬาและพลศึกษา 

    10) ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว และสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

    11) ปรับปรุงแหลงเส่ือมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบรอยของทองถ่ิน 

    12) เทศพาณิชย 

   3) เทศบาลนคร มาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ไดกําหนด

หนาท่ีท่ีเทศบาลนครจะตองทําในเขตเทศบาลนครไว ดังนี้ 

    3.1) กิจการตามท่ีระบุไวในมาตรา 53 (หนาท่ีท่ีเทศบาลเมืองตองทํา) 

    3.2) ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก 

    3.3) กิจการอื่นซึ่งอาจเปนเพื่อการสาธารณสุข 

    3.4) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพ และ

สถานบริการอื่น 

    3.5) จัดการเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเส่ือมโทรม 

    3.6) จัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขามเรือและทาจอดเรือ 

    3.7) การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง 

    3.8) การสงเสริมกิจการทองเท่ียว 

   เทศบาลนคร ยังมีหนาที่ที ่อาจจัดทําไดอีกเหมือนกับหนาที ่ที ่อาจจัดทําไดของ

เทศบาลเมืองท่ีกลาวมาแลวขางตน 

   นอกจากเทศบาลจะมีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยเทศบาลแลว 

เทศบาลทุกประเภทยังมีอํานาจหนาที ่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื ่อประโยชนของ

ประชาชนในทองถ่ินตามท่ีมีกําหนดไวในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ดังตอไปนี้อีกดวย 

    1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตนเอง 

    2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า 

    3) การจัดใหมีควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ 

    4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ  

    5) การสาธารณูปการ 

    6) การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ 

    7) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 

    8) การสงเสริมการทองเท่ียว 

    9) การจัดการศึกษา 
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    10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอย 

โอกาส 

    11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดี

ของทองถ่ิน 

    12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย 

    13) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

    14) การสงเสริมกีฬา 

    15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

    16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 

    17) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

    18) การกําจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และนํ้าเสีย 

    19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

    20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

    21) การควบคุมการเล้ียงสัตว 

    22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 

    23) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัยโรง

มหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ 

    24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน ทรัพยากร 

ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

    25) การผังเมือง 

    26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 

    27) การดูแลรักษาสาธารณะ 

    28) การควบคุมอาคาร 

    29) การปองกนัและบรรเทาสาธารณะ 

    30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและ

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

    31) ก ิจการอ ื ่นใดท ี ่ เป นผลประโยชน ของประชาชนในทองถ ิ ่นตามที่

คณะกรรมการประกาศกําหนด 

   โดยปกติ เทศบาลไมวาเปนเทศบาลตําบล เทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ยอมมี

อํานาจหนาที่จัดทํากิจการที่เปนของเทศบาลไดเฉพาะในเขตพื้นที่ของตนเองเทานั ้น และจะตอง

ดําเนินการโดยตนเองเทานั้น หากจะตองทํารวมกับเทศบาลอื่นก็ดีหรือจะตองทํารวมกับบุคคลอื่นก็ดี 
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เชน การรวมกอต้ังบริษัทจํากัด หรือหุนกับบริษัทจํากัด เทศบาลไมอาจจะกระทําได เวนแตจะเปนไป

ตามบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยเทศบาล ดังนี ้ 

   1) การทํากิจการนอกเขต เทศบาลจะกระทําการนอกเขตไดก็ตอเมื่อการกระทํานั้น

เขาตามหลักเกณฑตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 57 ทวิ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแกไข

เพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2511 ดังตอไปนี ้

    ก. การนั้นจําเปนตองทํา และเปนการท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีดําเนินตามอํานาจ

หนาท่ีอยูภายในเขตของตน 

    ข. ไดรับความยินยอมจากสภาเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัดหรือองคการ

บริหารสวนตําบลแหงทองถ่ินท่ีเกี่ยวของ และ 

    ค. ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

   2) การกระทํากิจการรวมกับบุคคลอื่น เทศบาลอาจทํากิจการรวมกับคนอื่นได โดย

กอตั้งบริษัทจํากัดหรือถือหุนในบริษัทจํากัด ตามมาตรา 57 ตรี แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

2496 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แหง พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2511 โดยบัญญัติ

ไวดังนี้ 

   “มาตรา 57 เทศบาลอาจทําการรวมกับบุคคลอื่นโดยกอตั้งบริษัทจํากัดหรือถือหุน

ในบริษัทจํากัดเมื่อ 

    ก. บริษัทจํากัดนั้นมีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภค 

    ข. เทศบาลตองถือหุนเปนมูลคาเกินกวารอยละหาสิบของทุนที่บริษัทนั้นจด

ทะเบียนไว ในกรณีที่มีหลายเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบลหรือ

สุขาภิบาล ถือหุนอยูในบริษัทเดียวกัน ใหนับหุนท่ีถือนั้นรวมกัน และ 

    ค. ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

    การเปล่ียนแปลงจํานวนหุนที่เทศบาลถืออยูในบริษัทจํากัด ตองไดรับอนุมัติจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

    ความใน ก และ ข ของวรรคหนึ่ง ไมใชบังคับในกรณีท่ีบริษัทจํากัดท่ีเทศบาลรวม

กอต้ังหรือถือหุนนั้น ไมมีเอกชนถือหุนอยูดวย” 

   3) การจัดตั้งสหการ กิจการบางอยางไมอาจกระทําไดโดยเทศบาลแหงเดียว จําเปน

จะตองรวมกับเทศบาลอื่นในการจัดทําหรือดําเนินการ เชน การจัดทํากิจการประปาทองถิ่น กิจการ

ขนสง เปนตน กฎหมายสนับสนุนใหเทศบาลต้ังแต 2 แหง รวมมือกันดําเนินกิจการไดเพื่อประโยชน

ของทองถิ่น โดยใหจัดตั้งเปนองคกรขึ้นเรียกวา สหการ ซึ่งมีสภาพเปนทบวงการเมือง โดยเทศบาลที่

เกี่ยวของรวมกันแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 
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   การจัดตั้งสหการหรือการยกเลิกสหการใหกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

สามารถมีทรัพยสินของตนเองและอาจไดเง ินสนับสนุนจากรัฐบาลหรือมีอํานาจในการกูเงินมา

ดําเนินการได 

   ทั ้งน ี ้  เป นไปตามเง ื ่อนไขข อก ําหนดตามมาตรา 58 และมาตรา 59 แห ง 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท้ังหมดนี้ เปนการแสดงใหเห็นวาอํานาจหนาท่ีของเทศบาล

มีความหลากหลายมาก และหากจะแบงออกเปนภารกิจแลวก็อาจจะแบงไดเป น 7 ภารกิจ

เชนเดียวกับองคการบริหารสวนจังหวัด ดังนี้ 

    ก. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

    ข. ดานการพัฒนาคุณภาพชีว ิตของประชาชนและชุมชนในเขตพื ้นที่ (เชน 

การศึกษา การสาธารณสุข การสงเสริมอาชีพ การปรับปรุงชุมชนแออัด และการนันทนาการ) 

    ค. การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย (เชน การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การสงเสริมประชาธิปไตย และ

การมีสวนรวมของประชาชน) 

    ง. ดานการวางแผน การทําวิสาหกิจและพาณิชยกรรมการทองเท่ียว 

    จ. ดานการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

    ฉ. ดานการสังคมสงเคราะหประชาชนและชุมชนและการอํานวยความสะดวกใน

การใหบรกิาร 

    ช. ดานการสงเสริม อนุรักษ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

   ดังนั ้นสรุปไดวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบเทศบาล เปนองคการที่

รัฐบาลต้ังข้ึนเพื่อชวยแบงเบาภาระของรัฐบาลในการใหบริการสาธารณะเพื่อสนองความตองการของ

ประชาชนในเขตเทศบาล มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่การบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

เปนของตัวเอง เปนหนวยงานที่สรางพื้นฐานการเมืองการปกครองและการบริหารตามระบอบ

ประชาธิปไตย เทศบาลมี 3 ประเภทไดแกเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร มีโครงสราง

การบริหารที่ประกอบดวยสภาเทศบาลซึ่งเปนฝายนิติบัญญัติและนายกเทศมนตรีซึ่งเปนฝายบริหาร 

โดยทั้งสองฝายมีที ่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในเขตเทศบาลนั้นๆ นอกจากนี้ยังมี

พนักงานเทศบาลเปนเขาหนาที่ประจําทําหนาที่บริหารงานใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานตางๆ 

ใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย 

 3.3 องคการบรหิารสวนตาํบล 

 องคการบริหารสวนตําบล เปนองคการปกครองสวนทองถิ่น เปนหนวยงานของรัฐที่ทํา

หนาที่ใชอํานาจรัฐ ซึ ่งใหชุมชนเขามามีสวนรวมโดยตรง ตามหลักการกระจายอํานาจในระบอบ

ประชาธิปไตย ท้ังอํานาจการเมืองและการบริหารท่ีกระจายจากราชการสวนกลางใหทองถ่ินสามารถ
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กําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการที่ตรงกับความตองการของชุมชน และนําไปสูการปฏิบัติไดอยาง

เปนรูปธรรม  

  3.3.1 ประวตัคิวามเปนมา 

  สมคิด เลิศไพฑูรย (2547 : 554) ไดอธิบายความเปนมาขององคการบริหารสวนตําบล

วาองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปนหนวยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระดับปลายประเทศไทย 

มีบทบาทใกลชิดกับประชาชน ซึ่งเปนประชากรสวนใหญของประเทศ องคการบริหารสวนตําบลมี

พัฒนาการมาจากหนวยการปกครองทองที่ในระบบบริหารราชการสวนภูมิภาค ซึ่งจัดตั้งขึ้นในสมัย

รัชกาลที ่ 5 ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที ่  พ.ศ. 2457 โดยกําหนดใหตําบลมี

คณะกรรมการตําบล ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบานทุกหมูบาน แพทยประจําตําบล ครูประชาบาล

หนึ่งคน และกรรมการหมูบานละหนึ่งคน ทําหนาที่ใหความชวยเหลือและเปนที่ปรึกษาแกกํานันใน

การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี ตอมาหนวยการปกครองทองท่ีดังกลาว ไดถูกยกฐานะข้ึนเปนหนวย

การปกครองทองถิ่น โดยสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ไดมีการจัดตั้งสภาตําบลขึ้น ตามคําสั่ง

กระทรวงมหาดไทยท่ี 222/2499 และจัดต้ังองคการบริหารสวนตําบลข้ึน โดยการตราพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการสวนตําบล พ.ศ. 2499 สงผลใหตําบลมีฐานะเปนหนวยการปกครองสวน

ทองถ่ิน 

  อยางไรก็ตาม ตอมาในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ก็ไดทําการยกเลิกหนวยการ

ปกครองทองถ่ิน ระดับตําบลดังกลาว โดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 326 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 

2515 และจัดตั้งเปนสภาตําบล ซึ่งสงผลใหตําบลไมเปนราชการสวนทองถิ่นและไมมีฐานะนิติบุคคล

อีกตอไป จนกระทั่งวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2537 ในสมัยรัฐบาลนายชวน หลักภัย ไดประกาศใช

พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย

การกระจายอํานาจสูทองถ่ิน โดยสาระสําคัญของพระราชบัญญัติสภาตําบล มีฐานะเปนนิติบุคคลและ

กําหนดใหสภาตําบลท่ีมีรายได โดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณท่ีผานมาติดตอกันสามป เฉลี่ย

ไมตํ ่ากวาปละหนึ่งแสนหาหมื่นบาท หรือตามเกณฑรายไดตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย 

สามารถยกฐานะจากสภาตําบลจัดต้ังเปนองคการบริหารสวนตําบล (มาตรา 40) 

  อนึ่ง พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ไดมีการแกไข

เพิ่มเติมหลายฉบับ โดยมีสาระสําคัญของการแกไขเพิ่มเติม ดังตอไปนี้ (พิสิษฐ จอมบุญเรือง, 2553 : 

10) 

  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2538 มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดอายุของผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง และ

ของผูมีสิทธิ์รับสมัครเลือกต้ังสมาชิกสภาตําบล 

  ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542  มีสาระสําคัญเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลตองมาจากการเลือกต้ัง โดยราษฎรผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนตําบล หมูบานละ 
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2 คน และมีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป ในขณะที่คณะกรรมการบริหารขององคการ

บริหารสวนตําบลใหมาจากการเลือกต้ังของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

  ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2546 มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการเปล่ียนช่ือสวนตาง ๆ ในองคการบริหาร

สวนตําบล เชน คณะกรรมการบริหารเปนคณะผูบริหาร ประธานกรรมการบริหารเปนนายกองคการ

บริหารสวนตําบล เปนตน จากนั้นยังมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบล กรณีมีการจัดตั้งหมูบานใหม โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลการดํารงตําแหนงของ

ประธานและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการของคณะกรรมการการบริหาร 

การรักษาราชการแทนในฐานะเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และอํานาจเปรียบเทียบปรับ 

หากกําหนดลงโทษในขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลและการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายขององคการบริหารสวนตําบลของนายอําเภอและผูวาราชการจังหวัด 

  ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคการบริหาร

สวนตําบล ที่มาและคุณสมบัติของนายกองคการบริหารสวนตําบล โดยกําหนดใหนายกองคการ

บริหารสวนตําบลมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกต้ังในเขตองคการบริหารสวน

ตําบล 

  จะเห็นไดวาวิวัฒนาการขององคการบริหารสวนตําบลมีระยะเวลาของการเปล่ียนแปลง

มาโดยตลอด จากการบริหารที่มิลักษณะคลายกับการปกครองสวนภูมิภาคจนมาถึงการกําหนดให

สมาชิกสภาและฝายบริหารมาจากการเลือกต้ังโดยตรง ซึ่งนับไดวาเปนองคกรที่มีสถานะนิติบุคคล มี

การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การกําหนดนโยบาย รวมถึงการบริหารงานงบประมาณ ทําใหเห็น

พัฒนาการไปสูองคกรรูปแบบการกระจายอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเปนอยางดี 

  3.3.2 โครงสรางองคการบรหิารสวนตําบล 

  โกวิทย พวงงาม (2552 : 289) ไดอธิบายวาปจจุบัน ไดมีการกําหนดขนาดขององคการ

บริหารสวนตําบล จากเดิมท่ีแบงเปน 5 ช้ัน ใหเหลือ 3 ขนาดตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 

21 สิงหาคม พ.ศ. 2545 คือ ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยกําหนดใหองคการบริหารสวน

ตําบล ช้ัน 1 เดิม เปนองคการบริหารสวนตําบล ขนาดใหญ องคการบริหารสวนตําบล ช้ัน2 และ ช้ัน3 

เดิม เปนองคการบริหารสวนตําบล ขนาดกลาง และใหองคการบริหารสวนตําบล ชั้น 4 และ ชั้น 5 

เดิม เปนองคการบริหารสวนตําบล ขนาดเล็ก และมีโครงสรางองคประกอบขององคการบริหารสวน

ตําบล (อบต.) ประกอบดวย สภาองคการบริหารสวนตําบล (สภา อบต.) และนายกองคการบริหาร

สวนตําบล (นายก อบต.) 

  โครงสรางองคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหาร

สวนตําบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 มีโครงสรางตามภาพท่ี 5.3 
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ภาพที ่5.3 แสดงโครงสรางองคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537(แกไขเพิม่เติม ฉบับวันท่ี 5 พ.ศ. 2546) 

ที่มา โกวิทย พวงงาม, 2552 : 290 

  จากโครงสรางองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการ

บริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546จะเห็นวา โครงสรางองคกรจะประกอบดวยสวนของสภา

องคการบริหารสวนตําบล และคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล โดยแตละสวนมีบทบาทหนาท่ี

สําคัญ คือ (โกวิทย พวงงาม, 2552 : 291) 

   1) สภาองค การบร ิหารส วนตําบล ประกอบดวย ประธานสภา อบต. รอง

ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ซึ่งมีจํานวนตามท่ีกฎหมายกําหนด มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

    ก. ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

    ข. พิจารณาใหความเห็นชอบขอบัญญัติ อบต. รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป และรางขอบัญญติังบประมาณรายจายเพิ่มเติม  

สภา อบต. 

สมาชิกสภา อบต. มาจากการเลือกต้ัง โดยมาจาก

 
-  ประกอบดวยสมาชิก ซึ่งมาจากการเลือกต้ัง  

   หมูบานละ 2 คน 

-  กรณี อบต. ใดมี 1 หมูบานใหเลือกต้ังสมาชิก 

   สภา อบต. หมูบานน้ัน 6 คน 

-  กรณี อบต. ใด มี 2 หมูบาน ใหแตละหมูบานมี 

   สมาชิกสภา อบต. หมูบานละ 3 คน 

รองประธานสภา อบต. 1 คน 

สภา อบต. เลือกปลัด อบต.  

หรือสมาชิกสภา อบต. 1 คนเปนเลขานุการสภา อบต. 

นายก อบต. 

มาจากการเลือกต้ัง โดยมาจากประชาชน 

1)  รองนายก อบต. จํานวน 2 คน 

2)  เลขานุการ อบต. จํานวน 1 คน 

 

ปลัด อบต.                สวนอ่ืนๆ 

ประธานสภา อบต. 1 คน 

พนักงานสวนตําบล 

นายก อบต. อาจแตงต้ังบคุคล ประกอบดวย 
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    ค. ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร อบต. ใหเปนไปตามนโยบายและ

แผนพัฒนา อบต. ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 

    ง. ในที่ประชุมสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. มีสิทธิตั้งกระทูถามตอนายก อบต.

หรือรองนายก อบต. เกี่ยวกับงานในหนาที่ได เสนอขอเปดอภิปรายทั่วไป เพื่อใหนายก อบต. แถลง

ขอเท็จจริง หรือแสดงความเห็นในปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานใน อบต. โดยไมมีการลงมติ 

   2) คณะผูบริหาร อบต. ประกอบดวย นายก อบต. รองนายก อบต. ซึ ่งมีจํานวน

ตามท่ีกฎหมายกําหนด มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

    ก. บริหารกิจการองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามปกติ ขอบัญญัติ และ

แผนพัฒนาตําบล และรับผิดชอบการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลตอสภาองคการ

บริหารสวนตําบล  

    ข. จัดทําแผนพัฒนาตําบลและงบประมาณรายจายประจําป เพื่อเสนอใหสภา

องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาใหความเห็นชอบ  

    ค. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินใหสภาองคการบริหารสวนตําบล

ทราบอยางนอยปละสองครั้ง  

    ง. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีทางราชการมอบหมาย 

   3) พนักงานองคการบริหารสวนตําบล เปนฝายประจําที่เปนกลไกชวยบริหารและ

ดําเนินการซึ่งเปนขาราชการประจําขององคการบริหารสวนตําบล จัดเปนพนักงานสวนทองถ่ิน คลาย

กับพนักงานเทศบาล นอกจากนั้นจะเปนลูกจางองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีทั้งลูกจางประจําและ

ลูกจาช่ัวคราว ท้ังนี้ข้ึนอยูกับเงื่อนไขของระเบียบกระทรวงมหาดไทยในการมีลูกจาง 

   นอกจากนั้น เพื่อประโยชนการดําเนินกิจการองคการบริหารสวนตําบล อาจขอให

ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานการ

บริหารราชการสวนทองถิ่นไปดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติกิจการของ อบต. เปนการชั่วคราวไดโดยไม

ขาดจากตนสังกัดเดิม ท้ังนี้ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจอนุญาตไดตามความจําเปน 

   การแบงสวนราชการบริหารองคการบริหารสวนตําบล นั้น ขึ้นอยูกับระดับชั้นของ

องคการบริหารสวนตําบล ซึ่งกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดข้ึนเพื่อความเหมาะสม

กับภารกิจ โดยไดแบงสวนบริหารในองคการบริหารสวนตําบล อยางนอย 3 สวน คือ 

    1) สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งจะมีตําแหนงปลัดองคการบริหารสวน

ตําบล ทําหนาท่ีเปนหัวหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล 

    2) สวนการคลัง ซึ่งจะมีหนาท่ีสวนคลัง หรือเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 

    3) สวนโยธา ซึ่งจะมีหนาท่ีสวนโยธาหรือชางโยธา เปนตน 

   จะเห็นไดวาโครงสรางองคการบริหารสวนตําบลจะมี 3 สวนประกอบดวยฝายสภา

ซึ่งเปนฝายนิติบัญญัติทําหนาที่ใหการพิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาและรางขอบัญญัติของ
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องคการบริหารสวนตําบล และฝายนายกองคการบริการสวนตําบลทําหนาที่ในการบริหารงานของ

องคการบริหารสวนตําบลรวมท้ังกํากับดูแลพนักงานสวนตําบลดวย 

  3.3.3 อาํนาจหนาทีอ่งคการบรหิารสวนตาํบล 

  สําหรับบทบาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) นั้น กลาวคือ องคการบริหาร

สวนตําบลมีหนาที่ในการพัฒนาเขตพื้นที่ระดับตําบล ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

หนาท่ีดังกลาวสามารถแบงไดเปนลักษณะสําคัญ 2 ประเภท คือ หนาท่ีตามท่ีกฎหมายจัดต้ังซึ่ง ไดแก 

หนาท่ีท่ีตองปฏิบัติตาม ซึ่ง สมคิด เลิศไพฑูรย (2547 : 568 อางถึง พิสิษฐ จอมบุญเรือง, 2553 : 12-

16) และอุดร ตันติสุนทร และเจริญสุข ศิลาพันธุ (2551 : 146-148) และเพ็ญศรี มีสมนัย (2559 : 

41-43) ไดอางถึงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และหนาท่ีตาม

กฎหมายกําหนด แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

ท่ีไดกําหนดอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลไวดังนี้ 

  หนาท่ีตามกฎหมายจัดต้ัง สามารถแบงยอยออกเปน 2 ประเภท คือ 

   1) หนาท่ีท่ี อบต. ตองจัดทําเขตองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย  

    ก. จัดใหมีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก 

    ข. รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัด

มูลฝอยส่ิงปฏิกูล 

    ค. ปองกันโรคและระวังโรคติดตอ 

    ง. ปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

    จ. สงเสริมการรักษาศาสนาและวัฒนธรรม 

    ฉ. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 

    ช. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

    ซ. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีงาม

ของทองถ่ิน 

    ฌ. ปฏิบัติหนาที่อื ่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือ

บุคลากรตามความจําเปนและสมควร  

   2) หนาที่ที ่องคการบริหารสวนตําบล อาจจัดทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

ประกอบดวย 

    ก. จัดใหมีนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

    ข. ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น  

    ค. ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายนํ้า 

    ง. ใหม ีและบําร ุงสถานที ่ประชุม การกีฬา การพ ักผอนหย อนใจ และ

สวนสาธารณะ  
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    จ. ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ  

    ฉ. สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมครอบครัว 

    ช. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

    ซ. การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน 

    ฌ. หาผลประโยชนจากทรพัยสินขององคการบริหารสวนตําบล 

   (10) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ หรือทาขาม 

   (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย 

   (12) การทองเท่ียว 

   (13) การผังเมือง 

  หนาท่ีตามกฎหมายกําหนด แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจเปนหนาท่ีตามความใน

มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2542 หนาท่ีดังกลาวประกอบดวย 

   1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 

   2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า 

   3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ  

   4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ 

   5) การสาธารณูปการ 

   6) การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ 

   7) การพาณิชยและการสงเสริมการลงทุน 

   8) การสงเสริมการทองเท่ียว 

   9) การจัดการศึกษา 

   10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีว ิต เด็ก สตรี คนชรา และ

ผูดอยโอกาส 

   11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีงาม

ของทองถ่ิน 

   12) การปรับปรุงแหละชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย 

   13) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

   14) สงเสริมการกีฬา 

   15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

   16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 

   17) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

   18) การกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และนํ้าเสีย 
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   19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

   20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน 

   21) การควบคุมการเล้ียงสัตว 

   22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 

   23) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรง

มหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ 

   24)  การจ ัดการ การบ ําร ุงร ักษา และการใช ประโยชน จากป าไม   ท ี ่ ด ิน 

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

   25) การผังเมือง 

   26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 

   27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

   28) การควบคุมอาคาร 

   29) การปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

   30) การรักษาความเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและการรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

   31) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนดหนาท่ีหรือภารกิจท่ีปฏิบัติจริง 

  ภารกิจหรือหนาที ่ตามกรอบกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และหนาที่ตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ดังกลาวขางตนนั้น เมื่อนํามาจัดหมวดหมูโดยยึดหลักสภาพปญหาในการพัฒนาขององคการบริหาร

สวนตําบล และเปนภารกิจที่องคการบริหารสวนตําบล สวนใหญปฏิบัติจริง สามารถแบงเปน 7 ดาน 

(อุดม  ทุมโฆสิต, 2549 : 89-91) คือ 

  1) ดานโครงสรางพื้นฐาน มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

   ก. จัดใหมีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก (มาตรา 67 (1)) 

   ข. ใหมีนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1)) 

   ค. ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น (มาตรา 68 (2)) 

   ง. ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายนํ้า (มาตรา 68 (3)) 

   จ. การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ (มาตรา 16 (4)) 

   ฉ. การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5)) 

  2) ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

   ก. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (มาตรา 67 (6)) 

   ข. ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา 67 (3)) 
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   ค. ใหมี และบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจ และสวนสาธารณะ 

(มาตรา 68 (4)) 

   ง. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีว ิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผูดอยโอกาส (มาตรา 16 (10)) 

   จ. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(มาตรา 16 (5)) 

   ฉ. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19)) 

  3) ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจที่

เกี่ยวของดังนี้ 

   ก. การปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4)) 

   ข. การคุมครองดูแล และ รักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน (มาตรา 

68 (8)) 

   ค. การผังเมือง (มาตรา 68 (13)) 

   ง. การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (มาตรา 16 

(17)) 

   จ. การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 

  4) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว มีภารกิจท่ี

เกี่ยวของ ดังนี้ 

   ก. สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6)) 

   ข. ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ (มาตรา 68 (5)) 

   ค. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7)) 

   ง. ใหมีตลาด (มาตรา 68 (10)) 

   จ. การทองเท่ียว (มาตรา 68 (12)) 

   ฉ. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย (มาตรา 68 (11)) 

   ช. การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6)) 

   ซ. การพาณิชกรรมและการสงเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7)) 

  5) ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีภารกิจ

ท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

   ก. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (มาตรา 67 

(7)) 

   ข. รักษาทําความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูล

ฝอยและส่ิงปฏิกูล (มาตรา 67 (2)) 
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   ค. การจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตาง (มาตรา 17(12)) 

  6) ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจที่

เกี่ยวของ ดังนี้ 

   ก. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ทองถ่ิน (มาตรา 67(8)) 

   ข. สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5)) 

   ค. การจัดการการศึกษา (มาตรา 16 (9)) 

   ง. การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น (มาตรา 

17 (18)) 

  7) ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

   ก. สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น 

(มาตรา 45 (3)) 

   ข. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร

ใหตามความจําเปนและสมควร (มาตรา 67 (9)) 

   ค. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการมีมาตรการปองกัน (มาตรา 16 (16)) 

   ง. การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (มาตรา 17 (3)) 

   จ. การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางนํ้าที ่เชื ่อมตอระหวางองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินอื่น (มาตรา 17 (16)) 

  จะเห็นไดว าอํานาจหนาที ่ขององคการบริหารสวนตําบลจะเกี่ยวของกับงานดาน

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการซึ่งเปนอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดไว 2 ลักษณะคือหนาท่ีท่ีตอง

กระทําและหนาท่ีท่ีอาจกระทําได 

  กลาวโดยสรุป องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปนองคกรปกครองทองถิ่นระดับ

ปลายสุดของประเทศไทยที่มีความใกลชิดตอวิถีชีวิตของประชาชน เปนองคการที่มีรายไดเปนของ

ตนเองนอกจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล มีอิสระในการปกครองและบริหารกิจการของตนเอง มี

โครงสรางองคการท่ีประกอบดวย สภาองคการบริหารซึ่งเปนฝายนิติบัญญัติและนายกองคการบริหาร

สวนตําบล โดยสมาชิกสภาและนายกองคการบริหารสวนตําบลมีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาก

ประชาชนในเขตพื้นท่ี นอกจากนี้อบต.ยังมีหนาท่ีสําคัญคือ การพัฒนาพื้นท่ีรับผิดชอบท่ีครอบคลุมใน

ดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งกฎหมายไดกําหนดแบงภาระหนาที่ขององคการบริหารสวน

ตําบล เปน 2 ลักษณะ คือ หนาท่ีท่ีองคการบริหารสวนตําบล ตองทํา และหนาท่ีท่ีองคการบริหารสวน

ตําบล ควรทํา หากองคการบริหารสวนตําบล มีความพรอมหรือมีศักยภาพที่เพียงพอ หนาที่ทั ้ง 2 
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ลักษณะดังกลาว ครอบคลุมในเรื่องที่เกี่ยวกับดานโครงสรางพื้นฐาน คุณภาพชีวิตของประชาชน การ

จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอยดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน

พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การบริหารหรือ

จัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สรปุ 

 ตามแนวคิดดานการกระจายอํานาจ การบริหารราชการสวนทองถ่ิน มีความสําคัญอยางยิ่ง

ตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท้ังในระดับปจเจกบุคคล และระดับชุมชน

หรือทองถิ่น รวมทั้งมีความสําคัญตอการบริหารประเทศในทุก ๆ ดาน ทั้งในดานการจําทําบริการ

สาธารณะในระดับทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ ่งเปนองคกรของประชาชนในแตละ

ทองถิ่น ทั้งนี้เพื่อแกไขปญหา สนองความตองการของประชาชน รวมทั้งดําเนินการตามเจตนารมณ

ของประชาชนผูเปนเจาของทองถิ่นนั้น ๆ ปจจุบันมี 4 รูปแบบ ไดแกองคการบริหารสวนจังหวัด 

เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษหรือระบบพิเศษ ซึ่ง

ในปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ 2 ชนิด ไดแกกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 

 ลักษณะเฉพาะท่ีสําคัญขององคกรปกครองสวนถ่ินท่ีสําคัญของไทย ไดแก เปนองคกรท่ีเปน

นิติบุคคล สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือคณะผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

มาจากการเลือกตั ้งของประชาชนในทองถิ ่นนั้น ๆ องคกรปกครองสวนทองถิ ่นสามารถจัดทํา

งบประมาณในการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นของตนเองได สามารถจัดหารายไดตามที่

กฎหมายกําหนด และมีอํานาจในการบริหารและพัฒนาทองถ่ินของตนเอง มีอิสระในการออกระเบียบ

ภายใตกรอบของกฎหมายกําหนด มีระเบียบการบริหารบุคคลสวนทองถ่ินท่ีทําใหเกิดความคลองตัวให

การบริการมากยิ่งข้ึน 

 จากเน ื ้อหาการอธ ิบายดังกลาวมาขององคกรปกครองสวนทองถ ิ ่นทั ้ง 3 องคกร 

ประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งเปนองคกรดาน

การกระจายอํานาจ มีบทบาทในการจัดทําบริหารสาธารณะแกประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบตาม

กฎหมายที่กําหนดไว มีโครงสรางที่สําคัญประกอบดวยฝายนิติบัญญัติซึ ่งทําหนาที่ในดานการออก

ขอบัญญัติและการควบคุมตรวจสอบฝายบริหาร และฝายบริหารซึ่งไดแกนายกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินนั้นๆ มีบทบาทในการกําหนดนโยบายและการบริหารงานงานตามนโยบายที่ไดกําหนดไวและ

บทบาทอื่น ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

คําถามทายบท 

 1. จงอธิบายลักษณะขององคกรปกครองทองถ่ินกบัการเสริมสรางประชาธิปไตย 

 2. จงอธิบายองคประกอบและวัตถุประสงคขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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 3. จองอธิบายบาทอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะแกประชาชนในดานตาง ๆ 

 4. จงอธิบายความสัมพันธลักษณะการกํากับดูแลขององคการราชการสวนภูมิภาคกับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 5. จงอธิบายโครงสรางและอํานาจหนาที่ของสวนตางๆ ของโครงสรางองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินตอไปนี้ 

  ก. องคการบริหารสวนจังหวัด 

  ข. เทศบาล 

  ค. องคการบริหารสวนตําบล 
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