
บทที ่6 

ระบบบรหิารราชการสวนทองถิน่ (ตอ) 

 จากรูปแบบการปกครองสวนทองถ่ินในบทท่ี 5 ซึ่งผูเขียนไดอธิบายถึงรูปแบบการปกครอง

สวนทองถิ่นใน 3 รูปแบบประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวน

ตําบล ในบทนี้ผูเขียนจะไดนําเสนอระบบบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ

ประกอบดวย ระบบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และระบบบริหารราชการเมืองพัทยา มี

รายละเอียด ดังนี้ 

1. ระบบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

 กรุงเทพมหานครเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ เปนเมืองที่มีความสําคัญ

มากของประเทศไทย เปนท้ังเมืองหลวงและเมืองทาท่ีสําคัญ เปนท่ีตั้งของสถาบันพระมหากษัตริย ที่

ทําการกระทรวง กรม และหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐบาล เปนศูนยกลางเศรษฐกิจ ธุรกิจทางการเงิน 

อุตสาหกรรม และพาณิชย กรรม ยิ่งกวานั้นยังเปนศูนยกลางของการศึกษา การคมนาคม และการ

ขนสงของประเทศ การใชระบบเทคโนโลยีและอื่น ๆ จึงกลาวไดวากรุงเทพมหานคร เปนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสําคัญเปนพิเศษของประเทศไทย 

 1.1 ประวัติความเปนมา 

 อุดร ตันติสุนทร และเจริญศุข ศิลาพันธ (2551 : 156) ไดกลาวถึงความเปนมาของ

กรุงเทพมหานครไววา ความเปนมาของกรุงเทพมหานครอาจจะกลาวยอนไปถึงรัชสมัยของพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระปยมหาราช ผูทรงปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน ในป พ.ศ. 

2435 จากระบบเดิมที่เปนระบบเวียง วัง คลัง นา มาเปนระบบใหมซึ่งเปนการจัดรูปการบริหาร

ราชการออกเปนกระทรวง ทบวง กรม และตอมาในป พ.ศ. 2437 มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงภายใน

อีก โดยใหมีการจัดรูปการปกครองเปนแบบมณฑลเทศาภิบาล ใหมณฑลกรุงเทพข้ึนกับกระทรวงนคร

บาล  โดยมีเสนาบดีกระทรวงนครบาลเปนผู ปกครองบังคับบัญชา สวนมณฑลอื ่นใหขึ ้นกับ

กระทรวงมหาดไทย ตอมาในสมัยสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ในป พ.ศ. 2465 ไดมีการปรับปรุง

อีกครั้งหนึ่ง โดยใหกระทรวงนครบาลมารวมกับกระทรวงมหาดไทย และใหสมุหนครบาลเปนหัวหนา

รับผิดชอบการบริหารงานในกรุงเทพฯ และดําเนินเรื่อยมาจนถึงสมัยเปล่ียนแปลงการปกครองเมื่อป 

พ.ศ. 2475 

 พ.ศ. 2476 มีการประกาศใชกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลขึ้นครั้งแรก คือพระราชบัญญัติจัด

ระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 และโดยออกกฎหมายนี้ไดมีการจัดตั้งเทศบาลนครกรุงเทพ ในจังหวัด

พระนคร รวมท้ังจัดต้ังเทศบาลนครธนบุรี จังหวัดธนบุรี ในเวลาตอมา 
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 พ.ศ. 2515 ในชวงระยะเวลาที่ประเทศไทยอยูภายใตสถานการณที่มีการบริหารประเทศ

โดยคณะปฏิวัติมีการรวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเขาเปนจังหวัดเดียวกัน เรียกวา “จังหวัด

นครหลวงกรุงเทพธนบุรี” ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 24 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2514 

โดยมีผูวาราชการจังหวัด เรียกวา “ผูวาราชการจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี” มีรองผูวาราชการ

จังหวัด 2 คน และรวมองคการบริหารสวนจังหวัด 2 องคการเขาดวยกันเปนองคการบริหารนครหลวง

กรุงเทพธนบุรี มีสภาจังหวัด เรียกวา สภานครหลวงกรุงเทพธนบุรี และรวมเทศบาลท้ังสองเขาดวยกัน

เปนเทศบาลนครหลวง มีการบริหารงานประกอบดวย “สภาเทศบาลนครหลวง” และ “คณะ

เทศมนตร”ี มีผูวาราชการนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เปนนายกเทศมนตรีนครหลวงโดยตําแหนง 

 พ.ศ. 2515 มีการจัดการปกครองจังหว ัดนครหลวงกร ุงเทพธนบุร ีใหม ตั ้งข ึ ้นเปน 

“กรุงเทพมหานคร” ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 เปน

การรวมราชการบริหารสวนภูมิภาค คือ จังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ราชการบริหารสวนทองถิ่น 

คือ เทศบาลนครหลวง องคการบริหารสวนนครหลวงกรุงเทพธนบุรี สุขาภิบาลในเขตนครหลวง

กรุงเทพธนบุรี รวมเปนองคการปกครองเดียวกัน คือ กรุงเทพมหานคร เปนจุดเริ่มตนท่ีมีการเรียกวา 

กรุงเทพมหานคร โดยมีสาระสําคัญ คือ 

  1) กรุงเทพมหานครยังมีฐานะเปนจังหวัดตามระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

  2) ผูวาราชการกรุงเทพมหานครและรองผูวากรุงเทพมหานครเปนขาราชการการเมืองมี

สิทธิเขารวมประชุมคณะรัฐมนตรี 

  3) มีสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสมาชิกมาจากการเลือกตั้งของราษฎร เขตละ 1 คน 

สมาชิกผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงต้ังมีจํานวนเทากับจํานวนเขต 

  4) แบงเขตการปกครองออกเปนเขตและแขวง 

  5) มีปลัดกรุงเทพมหานครรับผิดชอบราชการประจําของกรุงเทพมหานคร 

  6) ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 218 ใน

สวนท่ีวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด กฎหมายเทศบาล กฎสุขาภิบาล และกฎหมายอื่น ๆ 

ท่ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัด 

 นอกจากนี้ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา (2554 : 9-10) ไดอธิบายวาการจัดองคการปกครอง

กรุงเทพมหานคร ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 ไดกอใหเกิดความสับสนในฐานะของ

กรุงเทพมหานคร กลาวคือ การกําหนดใหกรุงเทพมหานครมีฐานะเปนจังหวัดและเปนนิติบุคคล

เชนเดียวกับจังหวัดอื ่นตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ทําใหกรุงเทพมหานครมีฐานะเปน

ราชการบริหารสวนภูมิภาค แตการกําหนดใหผูบริหารคือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และรองผูวา

ราชการกรุงเทพมหานครเปนขาราชการการเมือง ใหกรุงเทพมีรายไดเปนของตนเอง มีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ทําใหกรุงเทพมหานครมีลักษณะกึ่งราชการสวนภูมิภาคกึ่งราชการสวน

ทองถ่ิน 
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 ตอมาในป พ.ศ. 2518 ไดมีการตราพระราชบัญญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2518 กําหนดฐานะกรุงเทพมหานคร เปนราชการสวนทองถ่ิน มีเขตการปกครองทองถ่ินเดิม คือ 

พื้นที่กรุงเทพมหานคร คณะผูบริหาร ประกอบดวย ผู วาราชการกรุงเทพมหานคร และรองผูวา

ราชการกร ุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั ้งโดยตรงจากประชาชนในเขตกร ุงเทพมหานคร

เชนเดียวกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร การบริหารกรุงเทพมหานครตาม พระราชบัญญัติฉบับนี้  มี

ปญหาเก ี ่ยวกับการขัดแยงระหวางผู บริหาร จึงมีการตราพระราชบัญญัต ิฉบับใหมข ึ ้น คือ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดยยกเลิกพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการ พ.ศ. 2518 ซึ ่งทําใหกร ุงเทพมหานครมีอิสระในการบริหารมากขึ ้น 

สาระสําคัญท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามพระราชบัญญัติฉบับใหม มี 9 ขอ ดังนี้ 

  1) ใหเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครและใหผูที่ไดรับเลือกตั้งเปนผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครไปพิจารณาแตงตั้งรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครได 4 คน แทนการเลือกตั้งผูวา

ราชการกรงุเทพมหานครและรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนคณะ เพื่อแกปญหาความขัดแยงใน

คณะผูบริหารดังเชนท่ีเคยเกิดข้ึนมาแลว 

  2) ไมมีการใชวิธีการประชามติใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครพนจากตําแหนง 

  3) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจยุบสภากรุงเทพมหานครได เมื่อผูวา

ราชการกรุงเทพมหานครยื่นขอเสนอพรอมเหตุผลใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยยุบสภา 

  4) ในกรณีที่มีการยุบสภากรุงเทพมหานคร ผูวาราชการกรุงเทพมหานครตองพนจาก

ตําแหนง 

  5) กําหนดใหมีสภาเขตทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาผูอํานวยการเขต 

  6) กรุงเทพมหานครมีอํานาจออกขอบัญญัติเกี่ยวกับการคลังและการรักษาทรัพยสินของ

กรุงเทพมหานครแทนการใชระเบียบของกระทรวงมหาดไทย รวมถึงการมีอํานาจสั่งยึดและสั่งขาย

ทอดตลาดทรัพยสินของผูที่คางชําระภาษีไมตองขอใหศาลออกหมายยึดหรือสั่ง ซึ่งถือไดวาเปนการ

เปล่ียนแปลงท่ีสําคัญอีกข้ันหนึ่ง เปนตน 

  7) ใหขาราชการกรุงเทพมหานครบางตําแหนง และขาราชการที ่ผ ู ว าราชการ

กรุงเทพมหานครแตงตั ้งเปนพนักงานเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร มีฐานะเปนเจาพนักงานฝาย

ปกครองหรอืตํารวจตามความหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  8) กําหนดใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่เพิ่มข้ึน เชน การทะเบียนตามที่กฎหมาย

กําหนด การผังเมือง การขนสง การควบคุมอาคาร การควบคุมความปลอดภัย ความเปนระเบียบ

เรียบรอย และอนามัยในสาธารณสถานอื่น ๆ เปนตน 

  9) สามารถตั้งสหการเพื่อดําเนินกิจการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื ่นตาม

อํานาจหนาท่ีได  
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 จะเห็นไดวากรุงเทพมหานครมีพัฒนาการมาหลายระยะดวยกันจากการเปนรูปแบบการ

ปกครองสวนภูมิภาค การรวมจังหวัดธนบุรีและจังหวัดพระนคร มาเปน “จังหวัดนครหลวงกรุงเทพ

ธนบุร ี” ตามประกาศของคณะปฏิว ัต ิ จนมาถ ึง การปกครองทองถิ ่นร ูปแบบพ ิเศษภายใต

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน 

 1.2 โครงสรางและอํานาจหนาที่ 

 อุดร ตันติสุนทร และเจริญศุข ศิลาพันธุ (2551 : 160) ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา (2554 : 

16-18) เพ็ญศรี มีสมนัย (2559 : 48-50) ไดอธิบายถึง โครงสรางกรุงเทพมหานครที่ประกอบดวย 

สภากรุงเทพมหานคร ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เขตและสภาเขต และอํานาจหนาท่ีของแตละฝาย 

โดยอางถึงพระราชบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ในเนื้อหาคลายกัน ผูเขียนสรุปได ดังนี้  

 โครงสรางของกรุงเทพมหานครเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 68 และมาตรา 71 รวมกัน ซึ่งประกอบดวย 

  1) สภากรุงเทพมหานคร 

  2) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

  3) เขตและสภาเขต 

 มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

กําหนดใหกรุงเทพมหานครเปนนิติบุคคลและเปนราชการสวนทองถ่ิน 

 มาตรา 7 กําหนดใหแบงพื้นท่ีการบริหารกรุงเทพมหานครออกเปนเขตและแขวง 

 มาตรา 9 กําหนดใหการบริหารกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 

  1) สภากรุงเทพมหานคร 

  2) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

 มาตรา 68 กําหนดวา ใหเขตมีสํานักงานเขต เปนสวนราชการบริหารของกรุงเทพมหา นคร 

แตเขตมีลักษณะพิเศษ คือ กฎหมายกําหนดใหมีสภาเขต ประกอบดวยสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ง

จากประชาชนจํานวนอยางนอยเขตละ 7 คน เปนสภาท่ีปรึกษาของผูอํานวยการเขต ตามมาตรา 71 

ดวยเหตุนี้ จึงจัดใหเขตและสภาเขตรวมอยูในโครงสรางองคการของกรุงเทพมหานคร กลาวอีกนัยหนึ่ง 

โครงสรางการบริหารองคการของกรุงเทพมหานครแบงเปน 2 ระดับ กลาวคือ ระดับบนในสวนกลาง 

(ท่ีศาลาวาการกรุงเทพมหานคร) และระดับลางในระดับพื้นท่ี คือ เขต เราเรียกโครงสรางในลักษณะนี้

วาระบบโครงสรางสองระดับทางการบริหาร (Two-Tiers Administration System) โครงสราง

องคการของกรุงเทพมหานคร สามารถอธิบายไดดังภาพแผนภูมิท่ี 6.1 
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ภาพที่ 6.1โครงสรางองคการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 

ที่มา อุดร ตันติสุนทรและเจริญศุข ศิลาพันธุ, 2551 : 160 

  1.2.1 สภากรุงเทพมหานคร เปนฝายนิติบัญญัติ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) มี

จํานวน 61 คน เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในเขตตาง ๆ ที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครตามมาตรา 

10 และตามเกณฑที ่ก ําหนดในมาตรา 11 มีวาระอยู ในตําแหนง 4 ป ตามมาตรา 17 สภา

กรุงเทพมหานครมีประธานสภา 1 คน และรองประธานสภาฯ อีกไมเกิน 2 คน ซึ่งสมาชิกสภาฯ เลือก

จากสมาชิกสภาฯ โดยใหดํารงตําแหนงวาระละ 2 ป ตามมาตรา 25 ปจจุบัน (พ.ศ.2546) สภา

กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย สมาชิกจํานวน 61 คน 

  สภากรุงเทพมหานคร มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

   1) ตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

   2) ควบคุมการบริหารของกรุงเทพมหานคร ที่มีผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปน

ผูรับผิดชอบ 

สภา กทม. 

- สมาชิก  61  คน 

- เลือกโดยประชาชน 

(ทําหนาท่ีเปนฝายนิติบัญญัติ) 

ประธานสภา กทม. 1 คน              

รองประธาน2 คน                          

เลือกโดยสมาชิกสภาฯ 

อยูในวาระไมเกิน 2 วาระ 

สํานักงานเลขานุการ               

สภา กทม. 

สํานัก ฯลฯ สํานัก สํานัก สํานัก 

จํานวน 50 เขต 

สภาเขต                           

จํานวนอยางนอย 7 คน       

 เลือกต้ังจากประชาชนใน  

ผูอํานวยการเขต            

แตงต้ังโดย ปลัด กทม. 

กรงุเทพมหานคร (กทม.) 

ผูวา กทม. 

เลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน 

รองผูวา กทม. 4 คน แตงต้ังโดย 

ผูวา กทม. อยูในตําแหนงวาระ 4 ป       

และไมเกิน 2 วาระ 

เขตและสํานักงานเขต 

ปลัด กทม. 
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    (1) การตั้งกระทูถามผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ในเรื ่องที่เกี ่ยวกับงานใน

หนาท่ีของกรุงเทพมหานคร (ตามมาตรา 36) 

    (2) สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจํานวนไมนอยกวา 2 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกฯ 

ทั้งหมดสามารถเสนอเขาชื ่อกันเพื่อเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร แถลง

ขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในปญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ตามมาตรา 

37) 

   3) ตราขอบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

   4) ตราขอบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาท่ีของประธานสภา

ฯ และรองประธานสภากรุงเทพมหานคร การตั้งกรรมการสามัญและคณะกรรมการวิสามัญของสภา

กรุงเทพมหานคร วิธีการประชุมการเสนอและพิจารณาขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกิจการอื่นอัน

เปนหนาท่ีของสภากรุงเทพมหานคร (ตามมาตรา 38) 

  1.2.2 ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนฝายบริหาร โดยไดรับการเลือกตั้งโดยตรงมา

จากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป นับแตวันเลือกต้ัง ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 44 และมาตรา 47 

  การเลือกตั้งผู วาราชการกรุงเทพมหานครในปจจุบันเปนไปตามพระราชบัญญัติการ

เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผูวาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2531 ซึ่งมีขั้นตอนการ

ปฏิบัติคลายกับการเลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เวนแต 

   1) ถือวาพื้นท่ีกรุงเทพมหานครท้ังหมดเปนเขตเลือกต้ังเดียว 

   2) กรณีท่ีผูสมัครไดรับคะแนนเทากันใหจับสลากตอหนาปลัดกรุงเทพมหานคร 

  ผูวาราชการกรุงเทพมหานครพนจากตําแหนงตามวาระ ตองจัดการเลือกตั้งขึ ้นใหม

ภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นสุดวาระ แตถาตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานครวางลงโดยเหตุอื่น 

ตองทําการเลือกตั้งใหมภายใน 90 วัน และผูไดรับการเลือกตั้งอยูในตําแหนงโดยเริ่มนับวาระใหม

ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 47 

  อํานาจหนาที่ของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ตามที่กําหนดไวในมาตรา 49 แหง 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มีดังนี้ 

   1) เรงกําหนดนโยบายและบริหารราชการเขตกรุงเทพมหานครใหเปนไปตาม

กฎหมาย 

   2) ส่ัง อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับราชการของกรุงเทพมหานคร 

   3) แตงตั ้งและถอดถอนรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งตามมาตรา 55 ได

กําหนดใหมีรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครไมเกิน 4 คน ตามลําดับท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

จัดไว ทําหนาที่ชวยผูวาราชการกรุงเทพมหานครในการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ตามที่ผูวา
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ราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย คําสั่งแตงตั้งรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ตองประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา 

  นอกจากรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครแลว ผู วาราชการกรุงเทพมหานคร ยังมี

อํานาจแตงตั้งและถอดถอนเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูชวยเลขานุการ ผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร และแตงตั ้งถอดถอนผูทรงคุณวุฒิเปนประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่

ปรึกษาของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือเปนคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใด ๆ ไดอีกดวย 

   4) บริหารราชการตามที ่คณะรัฐมนตร ี นายกร ัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว าการ

กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 

   5) วางระเบียบเพื่อปรับปรุงงานของกรุงเทพมหานคร ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

   6) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติของกรุงเทพมหานคร 

   7) อํานาจหนาที่อื ่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และกฎหมายอื่น ๆ 

   8) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร และมีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายอื่นไดกําหนดใหเปนอํานาจ

หนาที่ของผูวาราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี แลวแตกรณีโดยอนุโลม ท้ังนี้เวน

แตพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครจะไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น 

  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผูวาราชการ

กร ุงเทพมหานคร ผู ช วยเลขานุการผู ว าราชการกร ุงเทพมหานคร เลขานุการประธานสภา

กรุงเทพมหานคร เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษาเปน

ขาราชการการเมืองตามกฎหมาย วาดวยระเบียบขาราชการการเมือง และตองนํากฎหมายวาดวย

ระเบียบขาราชการการเมืองมาใชบังคับแกผูดํารงตําแหนงดังกลาวขางตนดวยเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

  สวนเจาหนาที่ฝายประจําของกรุงเทพมหานคร ไดแก ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัด

กรุงเทพมหานครขาราชการสามัญ รวมท้ังลูกจางกรุงเทพมหานคร มีปลัดกรุงเทพมหานครเปนหัวหนา

รับผิดชอบควบคุมดูแลและดําเนินงานราชการประจําของกรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามที่กฎหมาย

กําหนด และตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร กํากับเรงรัด ติดตามผลการปฏิบัติราชการของสวน

ราชการในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และลูกจางของกรุงเทพมหานคร 

รองจากผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

  ในการบริหารงานของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ไดกําหนดใหมีการแบงสวนราชการ

บริหารของกรุงเทพมหานครตามกฎหมาย ดังนี ้

   1) สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

   2) สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
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   3) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร 

   4) สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 

   5) สํานักหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งมีฐานะเปนสํานัก ปจจุบัน สํานัก มี

ดังนี้ 

    5.1) สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร 

    5.2) สํานักการคลัง 

    5.3) สํานักการโยธา 

    5.4) สํานักการจราจรและการขนสง 

    5.5) สํานักผังเมือ 

    5.6) สํานักการระบายนํ้า 

    5.7) สํานักรักษาความสะอาด 

    5.8) สํานักเทศกิจ 

    5.9) สํานักพัฒนาชุมชน 

    5.10) สํานักสวัสดิการสังคม 

    5.11) สํานักการศึกษา 

    5.12) สํานักการแพทย 

    5.13) สํานักอนามัย 

  1.2.3 เขตและสภาเขต เขตเปนสวนราชการบริหารของกรุงเทพมหานครในระดับพื้นที่ 

ตามหลักการแบงสวนราชการท่ีเรียกวาแบงตามพื้นท่ี ตามมาตรา 68 และมาตรา 71 พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เขต ประกอบดวย 1) สํานักงานเขต และ 2) 

สภาเขต ปจจุบัน (พ.ศ. 2546) กรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 50 เขตดังนี้ 

  (1) เขตคลองเตย   (18) เขตบางเขน     (35) เขตยานนาวา 

  (2) เขตคลองสาน  (19) เขตบางคอแหลม   (36) เขตราชเทวี 

  (3) เขตคลองสามวา  (20) เขตบางแค     (37) เขตราษฎรบูรณะ 

  (4) เขตคันนายาว  (21) เขตบางซื่อ     (38) เขตลาดกระบัง 

  (5) เขตจตุจักร   (22) เขตบางนา     (39) เขตลาดพราว 

  (6) เขตจอมทอง   (23) เขตบางบอน    (40) เขตวังทองหลาง 

  (7) เขตดอนเมือง   (24) เขตบางพลัด    (41) เขตวัฒนา 

  (8) เขตดินแดง   (25) เขตบางรัก     (42) เขตสวนหลวง 

  (9) เขตดุสิต    (26) เขตบึงกุม     (43) เขตสะพานสูง 

  (10) เขตตล่ิงชัน   (27) เขตปทุมวัน     (44) เขตสัมพันธวงศ 

  (11) เขตทวีวัฒนา  (28) เขตประเวศ     (45) เขตสาทร 
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  (12) เขตทุงคร ุ   (29) เขตปอมปราบศัตรูพาย (46) เขตสายไหม 

  (13) เขตธนบุร ี   (30) เขตพญาไท     (47) เขตหนองแขม 

  (14) เขตบางกอกนอย (31) เขตพระโขนง    (48) เขตหนองจอก 

  (15) เขตบางกอกใหญ (32) เขตพระนคร    (49) เขตหลักส่ี 

  (16) เขตบางกะป  (33) เขตภาษีเจริญ    (50) เขตหวยขวาง 

  (17) เขตบางขุนเทียน (34) เขตมีนบุรี 

   1) สํานักงานเขต เปนสวนบริหารของกรุงเทพมหานคร ท่ีขอบเขตการปฏิบัติงานอยู

ในระดับพื้นที่มีผู อํานายการเขตซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานคร เปนหัวหนาบริหารรับผิดชอบ  

เปนขาราชการกรุงเทพมหานคร (ระดับ 8) ปลัดกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร เปนผูแตงตั้ง งานสวนใหญของกรุงเทพมหานคร เปนงานที่ถูกปฏิบัติในระดับเขต

เกือบท้ังส้ินโดยเฉพาะงานการใหบริการประชาชน 

   ตามมาตรา 69 แหง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 

2528 ผูอํานวยการเขต มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

    (1) อํานาจหนาที่ตามกฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ เวน

แต พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไวเปนอยางอื่น 

    (2) อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของผูอํานวยการเขต 

    (3) อํานาจหนาที่ซึ ่งผู วาราชการกรุงเทพมหานคร หรือปลัดกรุงเทพมหานคร 

มอบหมาย 

   2) สภาเขต (สข.) เปนสภาที่ประกอบดวย สมาชิกสภาที่ไดรับการเลือกตั้งมาจาก

ประชาชนในเขตทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของผูอํานวยการเขต สภาเขตจึงมิใชสภาที่ทําหนาที่ฝายนิติ

บัญญัติในระดับเขต เหมือนกับสภากรุงเทพมหานคร (สก.) 

   สภาเขต ประกอบดวย สมาชิกสภาเขตอยางนอยเขตละ 7 คน แตถาเขตใดมีราษฎร

เกินหนึ่งแสนคนใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเขตในเขตนั้นเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งคนตอจํานวนราษฎรทุกหนึ่ง

แสนคน เศษของหนึ่งแสนถาถึงหาหมื่นคนหรือกวานั้นใหนับเปนแสนคน ตามที่กําหนดไวในมาตรา 

71 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

   สมาชิกภาพของสภาเขต มีกําหนดคราวละ 4 ป นับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต 

(มาตรา 73) สมาชิกสภาเขตจะเลือกประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาเขตคนหนึ่ง โดยจะอยู

ในวาระคราวละ 1 ป (มาตรา 74) 

   ตามมาตรา 79 แหง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 

2528 สภาเขตมีอํานาจหนาท่ีดังนี ้

    (1) ใหขอคิดเห็นและขอสังเกตเกี่ยวกับแผนพัฒนาเขตตอผูอํานวยการเขตและ

สภา กรุงเทพมหานคร 
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    (2) จัดสรรงบประมาณเพื ่อการพัฒนาเขต ทั้งนี ้ ตามกําหนดในขอบัญญัติ

กรุงเทพมหานครวาดวยวิธีการงบประมาณหรืองบประมาณรายจาย 

    (3) สอดสองและติดตามดูแลการดําเนินการของสํานักงานเขต เพื ่อใหเกิด

ประโยชนแกราษฎร 

    (4) ใหคําแนะนําและขอสังเกตตอผูอํานวยการเขตเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือ

แกไขการบริการประชาชนในเขต 

    (5) ใหคําปรึกษาตามท่ีผูอํานวยการเขตรองขอ 

    (6) แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษา

เรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับงานของสภาเขต ท้ังนี้ ตามกําหนดในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยการนั้น 

    (7) หนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีกําหนดในกฎหมายหรือท่ีสภากรุงเทพมหานครมอบหมาย 

  เพื่อการนี้ กฎหมายยังกําหนดใหกรุงเทพมหานครจัดใหมีงบประมาณเพื่อการพัฒนา

ตามความเหมาะสมดวย 

  ดังนั้นจะเห็นไดวาพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

ไดยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวกับกรุงเทมหานครทุกฉบับ และกําหนดรูปแบบหรือการจัดระเบียบบริหาร

ราชการกรุงเทมหานคร โดยใหกรุงเทพมหานครมีฐานเปนนิติบุคคลและเปนราชการบริหารสวน

ทองถ่ิน มีสภาซึ่งเปนฝายนิติบัญญัติและผูวาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเปนฝายบริหารโดยมีท่ีมาจาก

การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนนอกจากนี้ยังมีเขตมีผู อํานวยการเขตทําหนาที่บริหารซึ่งเปน

ขาราชการกรุงเทพมหานครและสภาเขตทําหนาท่ีคลายฝายนิติบัญญัติทําหนาท่ีอนุมัติกําหนดนโยบาย

การบริหารภายในเขตโดยมีท่ีมาจากการเลือกต้ังจากประชาชนในพื้นท่ี 

 1.3 อํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร 

 กรุงเทพมหานคร มีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานครตามที่บัญญัติไวใน

พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 89 ดังนี้ (อุดร ตันติ

สุนทรและเจริญศุข ศิลาพันธุ, 2551: 164-165) 

  1) การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 

  2) การทะเบียนตามท่ีกฎหมายกําหนด 

  3) การปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

  4) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

  5) การผังเมือง 

  6) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก หรือทางนํ้า และทางระบายนํ้า 

  7) การวิศวกรรมจราจร 

  8) การขนสง 

  9) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขามและท่ีจอดรถ 
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  10) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

  11) การควบคุมอาคาร 

  12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย 

  13) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

  14) การพัฒนาและอนุรักษส่ิงแวดลอม 

  15) การสาธารณูปโภค 

  16) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

  17) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

  18) การควบคุมการเล้ียงสัตว 

  19) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 

  20) การควบคุมความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัยในโรง

มหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ 

  21) การจัดการศึกษา 

  22) การสาธารณูปการ 

  23) การสังคมสงเคราะห 

  24) การสงเสริมการกีฬา 

  25) การสงเสริมการประกอบอาชีพ 

  26) การพาณิชยของกรุงเทพมหานคร 

  27)  หนาที่อื ่น ๆ ตามที่กฎหมายระบุใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด 

อําเภอ  เทศบาลนครหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

มอบหมายหรือท่ีกฎหมายระบุใหเปนหนาท่ีของกรุงเทพมหานคร 

  บรรดาอํานาจหนาที่ใดซึ่งเปนของราชการบริหารสวนกลาง หรือราชการบริหารสวน

ภูมิภาค จะมอบใหกรุงเทพมหานครปฏิบัติก็ได โดยใหทําเปนพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง  

ขอบังคับ หรือประกาศแลวแตกรณี ในกรณีที่ทําเปนขอบังคับหรือประกาศตองไดรับความเห็นชอบ

จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้กรุงเทพมหานครอาจใหบริการแกเอกชน สวนราชการ

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่นโดยเรียกคาบริการไดโดยตราเปนขอบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครอาจดําเนินกิจการนอกเขตกรุงเทพมหานครและอํานาจกระทํา

กิจการรวมกับบุคคลอื่นได ดังนี้ ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา (2554:21) 

  1.3.1 อํานาจกระทําการนอกเขต 

  กิจการดังกลาวขางตนนี้ กรุงเทพมหานครตองจัดทําในเขตกรุงเทพมหานคร ถาจะ

จัดทําออกไปนอกเขตก็ตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว ตามมาตรา 93 กลาวคือ 
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   1) การนั้นจําเปนตองกระทําและเปนการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินการตาม

อํานาจหนาท่ีท่ีอยูในเขตกรุงเทพมหานคร หรือเปนประโยชนแกประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

   2) ตองไดรับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และ 

   3) ตองไดรับความยินยอมจากผูวาราชการจังหวัด ราชการบริหารสวนทองถ่ิน หรือ

สวนราชการท่ีเกี่ยวของแลวแตกรณี 

  1.3.2 อํานาจกระทํากิจการรวมกับบุคคลอื่น กรุงเทพมหานครอาจทํากิจการรวมกับ

บุคคลอื่นได โดยกอต้ังบริษัทหรือถือหุนในบริษัทไดตามมาตรา 92 โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

   1) บริษัทนั้นมีวัตถุประสงคเฉพาะกิจการอันเปนสาธารณูปโภค แตทั้งนี้ไมกระทบ 

กระเทือนถึงกิจการที่กรุงเทพมหานครไดกระทําอยูแลว กอนวันที่พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหาร

ราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ใชบังคับ 

   2) กรุงเทพมหานคร ตองถือหุนเปนมูลคาเกินกวารอยละ 50 ของทุนท่ีบริษัทนั้นจด

ทะเบียนไว ในกรณีท่ีมีกรุงเทพหานคร สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการบริหาร

สวนทองถ่ินถือหุนอยูในบริษัทเดียวกันใหนับหุนท่ีถือนั้นรวมกัน 

   3) สภากรุงเทพมหานคร มีมติใหความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครท้ังหมด และ 

   4) ไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 การเปลี ่ยนแปลงจํานวนห ุ นท ี ่กร ุงเทพมหานครถืออย ู ต องไดร ับอน ุม ัต ิจากสภา

กรุงเทพมหานคร 

  1.3.3 อํานาจกระทําการจัดตั้งสหการ กฎหมายวาดวยกรุงเทพมหานคร มาตรา 95 

ยังใหอํานาจกรุงเทพมหานคร รวมกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการบริหาร

สวนทองถิ่นอื่นได โดยตั้งเปนองคการเรียกวา “สหการ” มีฐานะเปนนิติบุคคล และมีคณะกรรมการ

บริหาร ประกอบดวย ผูแทนของกรุงเทพมหานคร สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

ราชการบริหารสวนทองถ่ินท่ีเกี่ยวของ แลวแตกรณี 

  นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครอาจใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ  

รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น โดยเรียกคาบริการไดตามมาตรา 92 

  อํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร มิใชมีเพียงเทานี้ ยังปรากฏมีอีกในพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 18  

(ซึ่งมาตรา 18 นี้ ไดอางถึง มาตรา 16 และ 17 ไวดวย) ดังตอไปนี ้

  มาตรา 18 ไดบัญญัติวา “ใหกรุงเทพหมานคร มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบ

บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ตามมาตรา 16 และ 17” 

  มาตรา 16 ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีไวดังนี้ 

   1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
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   2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า 

   3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขามและท่ีจอดรถ 

   4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ 

   5) การสาธารณูปโภค 

   6) การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ 

   7) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 

   8) การสงเสริมการทองเท่ียว 

   9) การจัดการศึกษา 

   10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีว ิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผูดอยโอกาส 

   11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ

ทองถ่ิน 

   12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย 

   13) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

   14) การสงเสริมกีฬา 

   15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

   16) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 

   17) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

   18) การกําจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และนํ้าเสีย 

   19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

   20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

   21) การควบคุมการเล้ียงสัตว 

   22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 

   23) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรง

มหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ 

   24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดินทรัพยากร และ

ส่ิงแวดลอม 

   25) การผังเมือง 

   26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 

   27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

   28) การควบคุมอาคาร 

   29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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   30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

   31) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนด 

  อํานาจหนาที่ตามมาตรา 17 ของกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอํานาจฯ มีดังนี้ ซึ่งหลายขอเหมือนกับอํานาจหนาท่ีตามมาตรา 16 ท่ีกลาวขางตน 

   1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองและประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด

ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

   2) การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนาทองถ่ิน 

   3) การประสานงานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอื่น 

   4) การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น 

   5) การคุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

   6) การจัดการศึกษา 

   7) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

   8) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 

   9) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

   10) การจัดต้ังและดูแลระบบบําบัดนํ้าเสีย 

   11) การกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวม 

   12) การจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตาง ๆ 

   13) การจัดการและดูแลสถานีขนสงท้ังทางบกและทางนํ้า 

   14) การสงเสริมการทองเท่ียว 

   15) การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการเอง

หรือรวมกับบุคคลอื่นหรือการสหการ 

   16) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางนํ้าท่ีเช่ือมตอระหวางองคการปกครอง

สวนทองถ่ินอื่น 

   17) การจัดต้ังและดูแลตลาดกลาง 

   18) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 

   19) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุม

โรคติดตอ 

   20) การจัดใหพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ 

   21) การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
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   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 

  จะเห็นไดวา กรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาท่ีตามที่กฎหมายกําหนดไวอยางกวางขวาง 

ทั้งงานในดานการจัดใหบริการแกประชาชน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม และการทํางานรวมกับองคกรอื่น ๆ แตอํานาจในการบริหารจัดการบางเรื ่องไมเปนอํานาจ

เบ็ดเสร็จ 

  อยางไรก็ตาม อํานาจหนาท่ีทั้งหมดนี้ เมื่อพิจารณาจากกฎหมายท่ีใหอํานาจดําเนินการ

จัดทําบริการสาธารณะแลวอาจจัดเปนกลุมภารกิจได 7 กลุมภารกิจ เชนเดียวกับองคการบริหารสวน

จังหวัด ดังนี้ 

   1) ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

   2) ดานการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนในเขตพื้นท่ี (เชน การศึกษา  

การสาธารณสุข การสงเสริมอาชีพ การปรับปรุงชุมชนแออัด และการนันทนาการ) 

   3) การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย (เชน การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การสงเสริมประชาธิปไตยและการ

มีสวนรวมของประชาชน) 

   4) ดานการวางแผน การทําวิสาหกิจและพาณิชยกรรม การทองเท่ียว 

   5) ดานการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

   6) ดานการสังคมสงเคราะหประชาชนและชุมชนและการอํานวยความสะดวกในการ

ใหบริการ 
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   7) ดานการสงเสริม อนุรักษ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 ดังนั้นจึงสรุปไดวา กรุงเทพมหานครเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ เปนไป

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มีฐานเปนนิติบุคคลมี

โครงสรางการบริหารที่ประกอบดวย สภากรุงเทพมหานคร ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เขตและ

สภาเขตมีอํานาจหนาที ่ในการจัดทําบริการสาธารณะแกประชาชนตามขอบเขตที ่กําหนดไวใน

กฎหมายพระราชบัญญัติบริหารราชการกรุงเทพมหานครและพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน

การกระจายอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

2. ระบบบริหารราชการเมืองพัทยา 

 เมืองพัทยา เปนการปกครองทองถ่ินแบบพิเศษ แตเดิมเปนการปกครองทองถ่ินตามรูปแบบ

ที่เรียกวาผูจัดการเมือง โดยเล็งเห็นวา การปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบนี้จะเกิดประโยชนสุขตอ

ประชาชนในทองถิ่นอยางกวางขวางและอยางมีประสิทธิภาพ ตอมาไดมีการเปล่ียนแปลงใหเหมาสม

และเปนท่ีมาของแนวคิดในการออกพระราชบัญญัติระเบียบเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 

 2.1 ประวัติความเปนมา 

 เมืองพัทยา เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอีกรูปหนึ่งของประเทศไทย เริ่มจัดตั้งขึ้นเปน

ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2521 โดย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 ในการ

จัดต้ังขึ้นเปนครั้งแรกนั้น รัฐบาลมีความประสงคจะนํารูปแบบการปกครองทองถ่ินแบบผูจัดการเมือง 

(City Manager) มาทดลองใชในประเทศ ซึ่งรูปแบบนี้มีที่ใชกันอยูแพรหลายพอสมควรในประเทศ

สหรัฐอเมริกา จึงไดจัดใหเมืองพัทยาเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปพิเศษ ถึงแมองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในรูปแบบนี้จะยกเลิกไปแลว แตก็ควรจะไดรูเรื่องโครงสรางและการบริหารงานของเมือง

พัทยาในอดีตไวบาง 

 การบริหารเมืองพัทยาตั้งแตระยะเริ่มตนมามีการจัดโครงสรางเมืองพัทยาออกเปน 2 ฝาย 

คือ ฝายสภาเมืองพัทยา และฝายบริหาร ไดแก ปลัดเมืองพัทยา กลาวคือ (อุดร ตันติสุนทร และ

เจริญศุข ศิลาพันธุ, 2551 : 176-177) 

  1) สภาเมืองพัทยา เปนฝายนิติบัญญัติ ประกอบดวย สมาชิก 2 ประเภท คือ สมาชิก

ประเภทท่ีหนึ่ง มีจํานวน 9 คน เปนสมาชิกท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากราษฎรในเขตเมืองพัทยา 

สมาชิกประเภทท่ีสองมาจากการแตงต้ังจํานวน 8 คน 

  สภาเมืองพัทยาจะมีการเลือกตั้งประธานสภาขึ้น 1 คน จากบรรดาสมาชิกสภาเมือง

พัทยา  เพื่อทําหนาที่เปนประธานของที่ประชุม แตกฎหมายมิไดกําหนดใหเรียกชื่อตําแหนงวา

ประธานสภาเมืองพัทยา หากแตวาไดกําหนดใหเรียกช่ือตําแหนงเปนนายกเมืองพัทยา วาระการดํารง

ตําแหนงของนายกเมืองพัทยานี้อยูในตําแหนงคราวละ 2 ป แตอาจไดรับการเลือกตั้งใหมในคราว

ตอไปได  และนายกเมืองพัทยาอาจพนจากตําแหนงกอนกําหนดในวาระ 2 ป ก็ไดในกรณีที่สมาชิก
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สภาไมนอยกวา 6 คน ยื่นญัตติใหพนจากตําแหนง ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 11 เสียง หรือ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย อาจมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง เพราะประพฤติเสียหายซึ่งเกียรติ

ศักด์ิแหงหนาท่ีได 

  ตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 ไดกําหนดใหนายก

เมืองพัทยามีหนาท่ีดังนี้ 

   1) เปนประธานสภาเมืองพัทยา 

   2) เปนผูแทนและเปนผูนําของเมืองพัทยาในพิธีการตาง ๆ 

   3) เปนผูเสนอรายช่ือผูสมควรเปนปลัดเมืองพัทยาใหสภาเมืองพัทยาพิจารณา 

  จากอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไวในกฎหมายเชนนี้จึงเห็นไดวา นายกเมืองพัทยาจึงมิใชผูมี

หนาที่ในการบริหารเหมือนกับนายกเทศมนตรีในกรณีเทศบาลหรือนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ในกรณีองคการบริหารสวนจังหวัดหากแตเปนประธานสภาหรือเปนประธานในพิธีการตาง ๆ ของ

เมืองพัทยาเทานั้น 

  สมาชิกสภาเมืองพัทยา ซึ ่งเปนฝายนิติบัญญัติของเมืองพัทยา กฎหมายกําหนดใหมี

อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้คือ 

   1) วางนโยบายและอนุมัติแผนเพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการเมอืงพัทยา 

   2) พิจารณาและอนุมัติรางขอบัญญัติเมืองพัทยา รวมทั้งขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป 

   3) แตงตั้งสมาชิกสภาเปนกรรมการสามัญและแตงตั ้งบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปน

สมาชิกสภาเมืองพัทยาเปนคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อทํากิจการหรือเพื่อพิจารณาสอบสวนหรือศึกษา

เรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจและหนาท่ีของสภาเมืองพัทยา หรือปลัดเมืองพัทยาแลวแตกรณี 

   4) ควบคุมการปฏิบัติราชการของปลัดเมืองพัทยา (ถือเสมือนเปนผูจัดการเมือง) ให

เปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบัญญัติ ขอบังคับของกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนนโยบายของ

ทางราชการและเงื่อนไขการจาง 

  2) ปลัดเมืองพัทยา ทําหนาที่ฝายบริหารของเมืองพัทยา มีหนาที่รับผิดชอบในการ

บริหารงานของเมืองพัทยาซึ่งไดกลาวแลววาเมืองพัทยานี้จะตรงกับรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่น

ของสหรัฐอเมริกาที่เรียกวารูปแบบผูจัดการ ปลัดเมืองพัทยาไมใชชาราชการประจํา แตเขามาดํารง

ตําแหนงดวยการวาจางของสภาเมืองพัทยา กลาวคือ เปนฝายริหารโดยมีนายกเมืองพัทยาเปนผูเสนอ

ช่ือแตงต้ัง ซึ่งจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ คือ 

   2.1) มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย 

   2.2) อายุไมต่ํากวา 25 ปบริบูรณ 

   2.3) มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทา 
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   2.4) ตองเคยเปนขาราชการ หรือนักงานสวนทองถิ่นไมตํ่ากวาระดับ 6 มาแลว ไม

นอยกวา 3 ป ถาเปนพนักงานในองคการของรฐั หรือรัฐวิสาหกิจตองเคยดํารงตําแหนงเทียบเทาระดับ 

6 มาแลว ไมนอยกวา 5 ป หรือเคยเปนนักบริหารของหางหุนสวนหรือบริษัท ซึ่งเปนนิติบุคคลที่มี

พนักงานหรือลูกจางอยูในความรับผิดชอบไมนอยกวา 100 คน หรือมีทุนชําระแลวไมนอยกวา 10 

ลานบาทมาแลว หรือเงินทุนหมุนเวียนอยูในความรับผิดชอบไมนอยกวา 50 ลานบาทมาแลวไมนอย

กวา 5 ป 

  รองปลัดเมืองพัทยา กฎหมายกําหนดใหมีไดไมเกิน 2 คน และอยูในอํานาจและดุลพินิจ

ของปลัดเมืองพัทยาเปนผูพิจารณาการดํารงตําแหนง 

  ในการบริหารราชการเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยามีฐานะเปนผูบังคับบัญชาพนักงาน

และลูกจางเมืองพัทยา ท้ังนี้ ปลัดเมืองพัทยามีอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญดังนี้ 

   1) รางแผนในการปฏิบัติงานเพื่อเสนอตอสภาเมืองพัทยาใหความเห็นชอบ 

   2) บริหารกิจการตามนโยบายและแผนของสภาเมืองพัทยา 

   3) รางขอบังคับงบประมาณและขอบัญญัติอื ่น ๆ เพื่อเสนอตอสภาเมืองพัทยา

พิจารณา 

   4) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับของกระทรวงมหาดไทยและ

ขอบัญญัติ 

   5) รวบรวมปญหาในการบริหารราชการเมืองพัทยา พรอมดวยขอเสนอและเพื่อ

เสนอสภาเมืองพัทยา 

   6) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของเมืองพัทยาตอสภาเมืองพัทยา 

   7) ปฏิบัติงานอื่นเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

  ตามหนาท่ีที่กําหนดไวนี้ จะเห็นไดวาเจตนารมณของกฎหมายและแนวคิดการนําระบบ

ผูจัดการเมืองมาใช ประสงคท่ีจะใหปลัดเมืองพัทยามีอิสระและมีความรับผิดชอบในงานท่ีทําและการ

ตัดสินใจเพื่อจะปลอดจากเมืองไดคนดีมีความรูความสามารถเขามาทํางานเพื่อเปนหลักประกันให

เมืองพัทยาบริหารไดดวยดีมีประสิทธิภาพ 

  การใชระบบผูจัดการเมือง (City Manager) ในการบริหารเมืองพัทยา มาส้ินสุดลงเมื่อป 

พ.ศ. 2542 เมื ่อมีการยกเลิก พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 โดย 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 มีการกําหนดโครงสรางเมืองพัทยาใหม 

 2.2 โครงสรางเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 

2542 

 โครงสรางในปจจุบันของเมืองพัทยาเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมอืง

พัทยา พ.ศ. 2542 มาตรา 8 ประกอบดวย (1) สภาเมืองพัทยา และ (2) นายกเมืองพัทยา 
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  2.2.1 สภาเมืองพัทยา เปนฝายนิติบัญญัติ ประกอบดวย สมาชิกจํานวน 24 คน ตามท่ี

กําหนดไวในมาตรา 9 อยูในวาระคราวละ 4 ป ตามกําหนดไวในมาตรา 15 ซึ่งเลือกต้ังโดยราษฎรผูมี

สิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา สภาเมืองพัทยา มีประธานสภาเมืองพัทยา 1 คน รองประธานสภา

เมืองพัทยา 2 คน ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 22 เลือกจากระหวางสมาชิกสภาเมืองพัทยาดวยกัน แลว

เสนอผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง และใหมีหนาที่ดําเนินการประชุมและดําเนินกิจการอื่น ๆ ที่เปน

กิจการของสภาเมืองพัทยา 

  สภาเมืองพัทยามีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับฝายนิติบัญญัติขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอื่นๆ ไดแก (เพ็ญศรี มีสมนัย, 255953-54) 

   1) เสนอและพิจารณาใหความเห็นชอบในการตราขอบัญญัติเมืองพัทยา 

   2) พิจารณาและใหความเห็นชอบในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของ

เมืองพัทยา 

   3) ควบคุมการบริหารงานของฝายบริหาร โดยการตั้งกระทูถามนายกเมืองพัทยา

เกี่ยวกับงานในหนาท่ี การเสนอญัตติใหเมืองพัทยาดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งในงานท่ีอยูในอํานาจ

หนาทีของเมืองพัทยา การเปดอภิปรายท่ัวไปเพื่อใหนายกเมืองพัทยาแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความ

คิดเห็นในปญหาท่ีเกี่ยวกับการบริหารเมืองพัทยาได ฯลฯ 

   4) อํานาจในการอนุมัติขอกําหนดเมืองพัทยา 

   5) อํานาจในการวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิกสภาและการตีความขอบังคับ 

   6) รวมกับฝายบริหารเมืองพัทยาในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน

เมืองพัทยา 

  นอกจากนี้ตามมาตรา 39 แหงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ได

กําหนดอํานาจหนาที่โดยสรุปไว ไดแก (นนทวัฒน บรมนันท,2553: 231) การตราขอบังคับเกี่ยวกับ

จรรยาบรรณของสมาชิก ขอบังคับการประชุมเกี ่ยวกับการเลือกตั้ง แลการปฏิบัติหนาที ่ของ

ประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของสภา

เมืองพัทยา วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณารางขอบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา การ

อภิปราย การลงมติ การตั้งกระทูและตอบกระทูถาม การเปดอภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบและ

ความเรียบรอยและกิจการอื่นอันเปนหนาท่ีของสภาเมืองพัทยา  

  2.2.2 นายกเมืองพัทยา เปนฝายบริหาร มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนใน

เขตเมืองพัทยา ตามมาตรา 41 ของพระราชบัญญัติดังกลาว ดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป นับแตวัน

เลือกต้ัง แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได (มาตรา 14 และมาตรา 45) และตามมาตรา 

46 ไดบัญญัติใหอํานาจนายกเมืองพัทยาสามารถแตงตั้งรองนายกเมืองพัทยา จํานวนไมเกิน 4 คน 

จากผูท่ีมิใชเปนสมาชิกสภาเมืองพัทยา 
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  นายกเมืองพัทยา มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 48 ดังนี้ (อุดร ตันติสุนทร และเจริญศุข 

ศิลาพันธุ, 2551 : 180) 

   1) กําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเมืองพัทยาใหเปนไป

ตามกฎหมาย ขอบัญญัติ และนโยบาย 

   2) ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการเมืองพัทยา 

   3) แตงตั ้งและถอดถอนรองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา

ผูชวยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษาหรือคณะท่ีปรึกษา 

   4) วางระเบียบเพื่อใหงานของเมืองพัทยาเปนไปดวยความเรียบรอย 

   5) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผูวาราชการ

จังหวัดมอบหมายหรือตามที ่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที ่ของนายกเมืองพัทยา หรือ

นายกเทศมนตรีหรือคณะเทศมนตร ี

  สําหรับปลัดเมืองพัทยา จากท่ีเคยมีอํานาจบริหารสูงสุดในแบบเดิม ใหกลับมาทําหนาท่ี

เหมือนปลัดเทศบาลหรือปลัดกรุงเทพมหานคร ทําหนาที่เปนหัวหนาสํานักปลัดเมืองพัทยาเปน

ผูบังคับบัญชาพนักงานเมืองพัทยาและลูกจางเมืองพัทยา รองจากนายกเมืองพัทยาและทําหนาท่ีเปน

เลขานุการสภาเมืองพัทยา มีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการ และการจัดประชุม และงานอื่นตามที่สภา

เมืองพัทยามอบหมาย 

  การแบงสวนราชการเมืองพัทยา เมืองพัทยาแบงสวนราชการ ดังนี้ (โกวิทย พวงงาม, 

2555: 305)  

 

   1) สํานักปลัดเมืองพัทยา 

   2) สวนราชการอื่น ตามที่นายกเมืองพัทยาประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของ

กระทรวงมหาดไทย โครงสรางและการจัดแบงสวนราชการของเมืองพัทยาในปจจุบัน สามารถอธิบาย

ไดดังภาพท่ี 6.2 
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ภาพที่ 6.2 โครงสรางการบริหารเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 

พ.ศ. 2542 

ที่มา โกวิทย พวงงาม, 2555: 305 

 จะเห็นไดวาโครงสรางเมืองพัทยาไดเปลี่ยนมาเหมือนโครงสรางกรุงเทพมหานครหรือ

เทศบาลแบบท่ีนายกเทศมนตรีเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน 

 2.3 อํานาจหนาที่เมืองพัทยา 

 มาตรา 62 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 กําหนดใหเมือง

พัทยามีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ (ชาญชัย แสวงศักด์ิ, 2553 : 205) 

  1) การรักษาความสงบเรียบรอย 

  2) การสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

  3) การคุมครองและดูแลรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 

  4) การวางผังเมืองการควบคุมการกอสราง 

  5) การจัดการเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเส่ือมโทรม 

  6) การจัดการจราจร 

  7) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

  8) การกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลและการบําบัดนํ้าเสีย 

  9) การจัดใหมีนํ้าสะอาดหรือการประปา 

  10) การจัดใหมีการควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ และท่ีจอดรถ 

เมืองพทัยา 

สมาชิกเมืองพัทยา 24 คน                        

(ทําหนาท่ีฝายนิติบัญญัติ) 

สภาเมอืงพทัยา 

ประธานสภา 1 คนรอง

ประธานสภา 1 คน                         

เลือกโดยสมาชิกสภาฯ 

เลขานุการสภาเมืองพัทยา 

(ปลัดเมืองพัทยา) 

นายกเมืองพทัยาเลอืกตั้งโดยตรง

จากประชาชน 

รองนายกเมืองพัทยาไมเกิน 4 คน    

แตงต้ังโดยนายกเมืองพัทยา      

(ทําหนาท่ีฝายบริหาร) 

สํานักปลัดเมืองพัทยา               

และสวนราชการสวนตาง ๆ 
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  11) การควบคุมอนามัยและความปลอดภัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพ และ

สถานบริการอื่น 

  12) การควบคุมและสงเสริมการทองเท่ียว 

  13) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ทองถ่ิน 

  14) อํานาจหนาท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนของเทศบาลนครหรือของเมืองพัทยา 

 นอกจากนี้ เมืองพัทยายังมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ดังตอไปนี ้

 “มาตรา 16 บัญญัติวา ใหเทศบาล เมืองพัทยาและองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจ

หนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

(อุดร ตันติสุนทรและเจริญศุข ศิลาพันธุ, 2551 : 182) 

  1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 

  2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า 

  3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ 

  4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ 

  5) การสาธารณูปโภค 

  6) การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ 

  7) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 

  8) การสงเสริมการทองเท่ียว 

  9) การจัดการศึกษา 

  10) การสังคมสงเคราะห  และการพัฒนาคุณภาพชีว ิตเด็ก สตร ี คนชรา และ

ผูดอยโอกาส 

  11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ทองถ่ิน 

  12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย 

  13) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

  14) การสงเสริมกีฬา 

  15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

  16) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 

  17) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

  18) การกําจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และนํ้าเสีย 

  19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
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  20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

  21) การควบคุมการเล้ียงสัตว 

  22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 

  23) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ

และสาธารณสถานอื่น ๆ 

  24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดินทรัพยากร และ

ส่ิงแวดลอม 

  25) การผังเมือง 

  26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 

  27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

  28) การควบคุมอาคาร 

  29) การปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

  30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  31) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนด” 

 จะเห็นไดวา เมืองพัทยามีความรับผิดชอบเชนเดียวกับองคการบริหารสวนตําบล และ

เทศบาล และเมื่อรวมอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยเมืองพัทยาแลว จะเห็นวาเมืองพัทยามีอํานาจ

หนาที่กวางขวางมาก อยางไรก็ตาม เมื ่อจัดเปนกลุมภารกิจแลวอาจจัดไดเปน 7 กลุมภารกิจ 

เชนเดียวกับองคการบริหารสวนจังหวัด ดังนี้ 

  1) ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

  2) ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนในเขตพื้นที่ (เชน การศึกษา 

การสาธารณสุข การสงเสริมอาชีพ การปรับปรุงชุมชนแออัด และการนันทนาการ) 

  3) การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย (เชน การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การสงเสริมประชาธิปไตยและการ

มีสวนรวมของประชาชน) 

  4) ดานการวางแผน การทําวิสาหกิจและพาณิชยกรรม การทองเท่ียว 

  5) ดานการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  6) ดานการสังคมสงเคราะหประชาชนและชุมชนและการอํานวยความสะดวกในการ

ใหบริการ 

  7) ดานการสงเสริม อนุรักษ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
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 เมื่อกลาวโดยสรุปเกี ่ยวกับการบริหารราชการเมืองพัทยาแลว จะเห็นวาเมืองพัทยาเปน

รูปแบบการปกครองรูปแบบพิเศษ แตเดิมเปนการปกครองในรูปแบบผูจัดการเมือง เพื่อหวังวาจะเกิด

ประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน และระบบการบริหารจะมีประสิทธิภาพ ในเวลาตอมาจึงไดมีการ

เปล่ียนแปลงเพื่อใหมีความเหมาะสมและเปนที่มาของแนวคิดการบริหารงานใหมีความสอดคลองกับ

บริบทของประเทศไทย จึงไดมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 โดยมีโครงสราง

การบริหารงานท่ีประกอบดวยสภาเมืองพัทยา ซึ่งเปนฝายนิติบัญญัติ ยายกเมืองพัทยาเปนฝายบริหาร 

โดยทั้งสองฝายมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน สวนบทบาทหนาที่ของเมืองพัทยาเปนไป

ตามกฎหมายท่ีกําหนดและระเบียบท่ีเกี่ยวของใหดําเนินการ 

สรปุ 

 กรุงเทพมหานครเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ เปนไปตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดยไดบัญญัติใหกรุงเทพมหานครมีฐานะเปนนิติ

บุคคล ฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารมีที่มามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และกําหนด

โครงสรางการบริหารราชการกรุงเทพมหานครประกอบดวย สภากรุงเทพมหานครและผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร สําหรับอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานครเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 สวนเมืองพัทยาเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชการบริหารทองถิ่นรูปแบบผูจัดการ

เมืองในระยะเริ ่มแรก จนกระทั่งเปลี่ยนมาใชการบริหารทองถิ่นแบบสภาและนายกเทศมนตรีใน

ปจจุบัน โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 มีการจัดองคการบริหาร

ประกอบดวย สภาเมืองพัทยากับนายกเมืองพัทยา และตองมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน 

โดยมีอํานาจหนาท่ีเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542  

คําถามทายบท 

 1. กรุงเทพมหานครมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางกับองคกรปกครองทองถ่ินอื่น อยางไร 

 2. จงอธิบายโครงสรางของกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติการจัดระเบียบราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 พรอมท้ังอธิบายอํานาจหนาท่ี 

 3. จงอธิบายรูปแบบการบริหารแบบผูจัดการเมืองของเมืองพัทยาในระยะเริ่มตน 

 4. จงอธิบายโครงสรางของเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 พรอม

อธิบายบทบาทหนาท่ีของแตละสวนของโครงสราง 
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