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หัวขอวิทยานพินธ ปญหาความซ้าํซอนในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวดักับ 
                              องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 
ชื่อผูเขียน  พงษศักดิ์  กวนีันทชัย 
อาจารยท่ีปรึกษา อาจารย ดร.พลัลภ  สิงหเสนี 
อาจารยท่ีปรึกษารวม ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรชัย  เล่ือนฉว ี
สาขาวิชา  นิติศาสตร 
ปการศึกษา  2548 

บทคัดยอ 

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 8 บัญญัติ ไววา               
“ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนนิติบุคคลและเปนราชการสวนทองถ่ิน เขตขององคการบริหาร
สวนจังหวัดไดแกเขตจังหวัด ”  จากบทบัญญัติดังกลาว เมื่อกฎหมายกําหนดใหเขตองคการบริหาร
สวนจังหวัดคือ  เขตจังหวัด จึงทําใหพื้นที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดไปทับซอนกับเขตพื้นที่
ของเทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล และเมืองพัทยา ซ่ึงมีพื้นที่อยูในเขตจังหวัด ประกอบกับ
กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจหนาที่ในการ
บริการสาธารณะซ้ําซอนกับเทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและเมืองพัทยา จึงเปนเหตุใหเกิด
ปญหาความขัดแยงในการบริหารงานระหวางองคการบริหารสวนจังหวัด กับ เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบลและเมืองพัทยา ทั้งนี้ เนื่องจากมีอํานาจหนาที่คลายคลึงกัน พื้นที่การใหบริการเปน
พื้นที่เดียวกันและประชาชนผูรับบริการเปนกลุมเปาหมายเดียวกัน 

วัตถุประสงคในการศึกษานี้ก็เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีและกฎหมายเกี่ยวกับการ     
ปกครองทองถ่ิน และเปรียบเทียบอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในตางประเทศกับ
ประเทศไทยเพื่อนํามากําหนดอํานาจหนาที่ในการบริการสาธารณะที่เหมาะสมขององคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและเมืองพัทยา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการ   
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นโดยเสนอปรับปรุง แกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและเมืองพัทยา 

ผลการศึกษาพบวาการจัดบริการสาธารณะตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
จังหวัด ยังมีปญหาหลายประการ ดังนี้ 
 ประการแรก อํานาจหนาที่ในการบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดกับ
เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีความซ้ําซอนกันทั้งในเรื่องพื้นที่ในการ 
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ปฏิบัติงานและขอบเขตอํานาจหนาที่  สงผลใหไมสามารถระบุอํานาจหนาที่ลงไปใหชัดเจนไดวา 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดเปนผูรับผิดชอบดําเนินการในสวนใด  
 ประการที่สอง กฎหมายที่เกี ่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล บัญญัติไวในกฎหมายคนละฉบับ สงผลให
การกําหนดบทบาทหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดกับเทศบาล เมืองพัทยาและองคการ
บริหารสวนตําบลไมสัมพันธกัน   
 ประการที่สาม การกําหนดอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล ไมคํานึงถึงขีดความสามารถการบริหารการจัดการ      
ในดานงบประมาณ บุคลากร และเครื่องมือเคร่ืองใชในการปฏิบัติงานตลอดจนการมีสวนรวมของ
ประชาชนและชุมชน สงผลใหแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่ที่ระบุไวในกฎหมาย และทําใหประชาชนขาดความเชื่อมั่นตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
 ประการสุดทาย อํานาจหนาทีใ่นการบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด  
เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีบัญญัติไวทั้งในกฎหมายจัดตั้งและกฎหมาย
กลาง คือกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดความสับสนวาจะถือปฏิบัติตามกฎหมายใด  
 จากปญหาดังกลาว ผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาขางตน ดังนี้ 
 1. แบงอํานาจหนาที่ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัด กับ องคการบริหารสวนตําบล 
เทศบาล และเมืองพัทยา ใหชัดเจน  โดยใชหลักผลประโยชนสาธารณะ (Public Interest) หลักความ
รับผิดชอบ (Accountability) หลักประสิทธิภาพในการจัดการ (Management Efficiency) และหลัก
ความสามารถของทองถ่ิน (Local Capability) เปนหลักในการกําหนดอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดังกลาว  
 2. กําหนดอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไวในกฎหมายฉบับเดียว 
(กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) โดยยกเลิกบทบัญญัติที่กําหนดอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งนี้ เพื่อปองกันการสับสนในการปฏิบัติภารกิจตามกฎหมาย 
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ABSTRACT 
 

 Article 8 of the Provincial Administrative Organization Act B.E. 2540 provides that 
“Provincial Administrative Organizations (PAOs) are legal person and subject to local 
administration system.  The jurisdiction of a provincial administrative organization extends over 
all provinces.”    As such, the jurisdiction of PAO overlaps the jurisdiction of Sub-district 
Administrative Organizations (SAOs) and Municipalities situated in the province.  Furthermore, 
all local government laws and Decentralization Act B.E. 2542 granted the powers to PAO in a 
manner that overlap the powers and duties of Sub-district Administrative Organizations, 
Municipalities and Pattaya City.  This generates conflicts in administration between these 
organizations as they share similar competences, same jurisdiction and same target groups of 
service delivery.  
  The purpose of this research is to study legal theories on local government and make 
comparative studies between Thai and foreign cases in order to make  
suggestion on appropriate levels and domains of competences for PAOs, Municipalities, SAOs and 
Pattaya city. It is also to make suggestions on amendment of local government laws relating to the 
competences of PAO, Municipalities, SAO and Pattaya city. 
 The results of this thesis points out that there exist some problems concerning PAO 
competence as follows:  
  First, the competences of PAOs, Municipalities, SAOs and Pattaya city overlap with 
one another in terms of jurisdiction and scope of duties, and thus there exists no clear-cut line of 
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responsibilities.   
  Second, there exist separate laws stipulating competencies of each type of local 
government units. This generates fragmentation of role and responsibilities for local governments.     
  Third, in terms of granting responsibilities the government does not paying attention 
to capacity of local government, e.g. budget, personnel, facilities and equipment as well as the 
degree of public participation.  As a result, local governments fail to live up to the responsibilities 
stipulated by law and thus they lose public credibility.   
  Last, both particular type of local government laws and decentralization law stipulates 
the types of local responsibilities. This confuse local government units as to which one should 
they follow.  
  As a result of the above analysis, this study shows the approach to solve the problems 
as follows.  
  First, competences of each type of local government (PAO, Municipalities,  
SAO and Pattaya city) should be clearly identified based on the following principles: public 
interests, accountability, management efficiency, local capabilities.  
 Second, Stipulate powers and duties of all local administrative organizations in the 
same statute (Local Government Establishment Act) and repeal the provisions, which stipulate 
powers and duties of local government in the Decentralization Act 1999. This is to prevent 
confusion in carrying out their duties in accordance with the law.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความสําคัญของปญหา 

การปกครองสวนทองถ่ินเปนการปกครองที่รัฐกระจายอํานาจการปกครองบางสวนให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดทําบริการสาธารณะบางอยางโดยใหมีอิสระในการกําหนด
นโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลังและมีอํานาจหนาที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะ แตไมไดกระจายอํานาจทางนิติบัญญัติและอํานาจตุลาการไปดวย โดยรัฐเปนเพียง
ผูทําหนาที่ในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินเทาที่จําเปนภายใตกรอบของกฎหมาย ทั้งนี้ 
เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินมีอํานาจในการปกครองตนเองและเปนการแบงเบาภาระของราชการ
บริหารสวนกลางในกิจการของทองถ่ินนั้น ๆ   

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันไดบัญญัติเร่ืองการปกครองสวน
ทองถ่ินไวในหมวด 5 ไว 1 มาตรา คือ มาตรา 78 และในหมวด 9 ตั้งแตมาตรา 282 ถึงมาตรา290 ซ่ึง
แสดงใหเห็นวาประเทศไทยใหความสําคัญในเรื่องของการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอันเปนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยต้ังอยูบนพื้นฐานของหลัก
ความเปนเอกภาพของรัฐ 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกําหนดหลักความเปนเอกภาพของรัฐ 1 ไวใน
มาตรา 1 ซ่ึงบัญญัติไววา “ ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกไมได ” และ
ในมาตรา 282 บัญญัติวา “ ภายใตบังคับมาตรา 1 รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกทองถ่ินตามหลักแหง
การปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน ” จากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
ดังกลาว แสดงใหเห็นวารัฐธรรมนูญตองการใหประชาชนในทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการ
ปกครองตนเอง แตการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปกครองตนเองนั้นตองอยูภายใตบังคับ
ของมาตรา 1 กลาวคือตองไมกระทบถึงความเปนเอกภาพของรัฐและไมทําใหประเทศไทยแยกออกไป
เปนหลายดินแดน ดังนั้น รัฐจึงมีความจําเปนตองเขาไปกํากับดูแลราชการบริหารสวนทองถ่ิน โดย
อาจใหราชการบริหารสวนภูมิภาคทําหนาที่กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินแทนสวนกลางได 

                                          

1 เกรียงไกร  เจริญธนาวัฒน.  (2544, กรกฎาคม).  หลักความเปนเอกภาพของรัฐและหลักการกระจาย
อํานาจในการปกครองทองถิ่นไทย.  สืบคนเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2547,  จาก  http://www.pub – law.net/  

1

DPU



 2 

เพราะถาองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนอิสระโดยไมมีการกํากับดูแลแลวจะทําใหหลักความเปน
เอกภาพของรัฐเสียไป 

 องคการบริหารสวนจังหวัดเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งซ่ึงใชอยูใน
ปจจุบัน ไดมีการปรับปรุงรูปแบบโครงสรางและอํานาจหนาที่มาตามลําดับ โดยในป พ.ศ.2476 เกิด
สภาจังหวัดขึ้นเปนครั้งแรกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476   สภาจังหวัดตาม
พระราชบัญญัตินี้มีฐานะเปนองคกรที่ทําหนาที่ใหคําปรึกษาหรือแนะนําแกกรมการจังหวัด ยัง
ไมไดมีฐานะเปนนิติบุคคลที่แยกตางหากจากราชการบริหารสวนภูมิภาค ตอมาในป พ.ศ. 2481 ไดมี
การตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 2481 ขึ ้น โดยแยกกฎหมายในสวนที่เกี ่ยวกับสภา
จังหวัดไวโดยเฉพาะ  แตสภาจังหวัดยังทําหนาที ่เปนที ่ปรึกษาของกรมการจังหวัดเชนเดิม 
จนกระทั่งไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2495 ซ่ึงกาํหนดให
ผูวาราชการจังหวัดเปนหัวหนาปกครองบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบบริหารราชการใน
จังหวัดของกระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ ผลของกฎหมายฉบับนี้ทําใหสภาจังหวัด มีฐานะเปนที่
ปรึกษาของผูวาราชการจังหวัดดวย  ตอมาไดเกิดแนวความคิดที่จะปรับปรุงบทบาทของสภาจังหวัด 
ใหมีประสิทธิภาพและใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปกครองตนเองยิ่งขึ้น สงผลใหเกิด  “ 
องคการบริหารสวนจังหวัด ” ขึ้น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 
ซ่ึงไดกําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัด มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการบริหารสวน
ทองถ่ิน แยกจากจังหวัดซึ่งเปนราชการบริหารสวนภูมิภาค โครงสรางขององคการบริหารสวน
จังหวัดประกอบดวย ฝายบริหารซึ่งมีผูวาราชการจังหวัดเปนหัวหนาและฝายสภาจังหวัด รวมกันทํา
กิจการสวนจังหวัดตามมติของสภาจังหวัดและตามที่กฎหมายบัญญัติ สําหรับอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนจังหวัด โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 
มาตรา 31 ไดกําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการบริการสาธารณะ
ภายในเขตจังหวัดซึ่งอยูนอกเขตเทศบาล สุขาภิบาลและราชการบริหารสวนทองถ่ินอื่นหลาย
ประการ 2

 แรงผลักดันทีก่อใหเกิดการยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวดั 
พ.ศ. 2498 จนกระทั่งมีพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ออกมาใชแทนนั้น 
เกิดจากการที่รัฐบาลประกาศใช พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 
2537 ที่ยกฐานะสภาตําบลเปนนิติบุคคลและยกฐานะสภาตาํบลที่มรีายไดโดยไมรวมเงนิอุดหนนุ
ติดตอกันสามปเฉลี่ยปละหนึ่งแสนหาหมืน่บาท อีกจาํนวนหนึ่งเปนองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 

                                          

2 ชูวงศ  ฉายะบุตร. (2539). การปกครองทองถิ่นไทย. หนา 74-75. 
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จึงสงผลกระทบอยางรุนแรงตอองคการบริหารสวนจังหวดั ทั้งนี้ เพราะอํานาจหนาทีท่ี่องคการบริหาร
สวนจังหวัดเคยมีมาแตเดิมในดานการดําเนินกิจการในพื้นที่สภาตําบล และการจัดเก็บภาษีอากร 
คาธรรมเนียมที่องคการบริหารสวนจังหวัด เคยมแีตเดมิ กลับตกไปเปนอํานาจหนาที่และรายไดของ
องคการบริหารสวนตําบลไป อันถือเปนจดุที่เกิดของปญหาและความยุงยากระหวางองคการบริหาร
สวนจังหวัดกบัองคการบริหารสวนตําบล ในความซ้ําซอนทั้งแงพื้นที่ดําเนินกิจการและแงของรายได 
ซ่ึงในเวลาตอมาทําใหเกิดการรวมตัวของสมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.) เพื่อผลักดันใหรัฐบาลออก
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ดังกลาว เพื่อใหมีการจัดความสัมพันธ
ระหวางองคการบริหารสวนจงัหวัดกับองคการบริหารสวนตําบลใหชัดเจน รวมทั้งเรยีกรองใหกระจาย 
อํานาจในการบริหารงานแกองคการบริหารสวนจังหวัดมากขึ้น3

 มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 บัญญัติ ไววา        
“ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนนิติบุคคลและเปนราชการสวนทองถ่ิน เขตขององคการบริหาร
สวนจังหวัดไดแกเขตจังหวัด ” จากบทบัญญัติดังกลาว เมื่อกฎหมายกาํหนดใหเขตองคการบรหิารสวน
จังหวัดคือเขตจังหวัด จึงทําใหพื้นที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดไปทับซอนกับเขตพื้นที่ของ
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และเมืองพัทยา ซ่ึงมีพื้นที่อยูในเขตจังหวัด ประกอบกับ
กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจหนาที่ในการ
บริการสาธารณะซ้ําซอนกับเทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและเมืองพัทยา รวมทั้งผูมีสิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบริหารของเทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและเมืองพัทยา เปนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดดวย ทําใหสมาชิกสภาและผูบริหาร
องคการบริหารสวนจังหวัด มีความจําเปนตองรักษาฐานคะแนนเสียงของตนเอาไว โดยจัดสรร
งบประมาณเพื่อการบริการสาธารณะในพื้นที่ของเทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและ   เมืองพัทยา 
จึงเปนเหตุใหเกิดปญหาความขัดแยงในการบริหารงานระหวางองคการบริหารสวนจังหวัด กับ 
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและเมืองพัทยา ทั้งนี้ เนื่องจากมีอํานาจหนาที่คลายคลึงกัน พื้นที่
การใหบริการเปนพื้นที่เดียวกันและประชาชนผูรับบริการเปนกลุมเปาหมายเดียวกัน 

ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 21 ปที่ 3 คร้ังที่ 16 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)         
วันพุธที่ 24 กันยายน 2546 ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรไดลงมติเห็นชอบดวยกับขอสังเกตของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
โดยมีขอสังเกตในการพิจารณารางพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่..) พ.ศ. .... วา 

                                          

3 โกวิทย  พวงงาม. (2548). การปกครองทองถิ่นไทย. หนา 393. 
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ปจจุบันอํานาจหนาที ่ขององคการบริหารสวนจังหวัดมีหลายประการที่ ซํ้าซอนกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอื่น เชน เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลและมีพื้นที่ทับซอนกันภายใน
จังหวัด อําเภอหรือตําบลเดียวกัน ดังนั้น เพื่อใหการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จึงเห็นควรใหมีการแกไข
กฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดบทบาท ขอบเขต อํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
ใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น มิใหซํ้าซอนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น 

 จากปญหาที่เกดิขึ้นดังกลาวขางตน จึงเหน็ควรทําการศกึษาปญหาการบริหารงานตาม
อํานาจหนาที่ในการบริการสาธารณะที่ซํ้าซอนกัน ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัด กับเทศบาล 
องคการบริหารสวนตําบล และเมืองพัทยา และศึกษาปญหาขอบกพรองทางกฎหมาย รวมทั้งแนวทาง
ในการแกไขปญหาที่เกิดขึน้ เพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัด กับ เทศบาล 
องคการบริหารสวนตําบลและเมืองพัทยาเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพและประสานสอดคลองกัน  
 
1.2  วัตถุประสงคในการศึกษา 
        1.2.1  เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีและกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองทองถ่ิน 
        1.2.2  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในตางประเทศกับ
ประเทศไทย 
        1.2.3  เพื่อศึกษาอํานาจหนาที่ในการบริการสาธารณะที่เหมาะสมขององคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและเมืองพัทยาและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
        1.2.4  เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและเมืองพัทยา 
 
1.3  สมมุติฐานของการศึกษา 
 กฎหมายที่เกี่ยวของกับเขตพื้นที่รับผิดชอบและอํานาจหนาที่ระหวางองคการบริหาร
สวนจังหวัด กับเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และเมืองพัทยา ซํ้าซอนกัน ทําใหเปนปญหาวา 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดจะรับผิดชอบภารกิจในสวนใด จึงควรกําหนดอํานาจหนาที่การ
บริการสาธารณะใหแตละทองถ่ินรับผิดชอบอยางชัดเจน โดยใชหลักผลประโยชนสาธารณะ 
(Public Interest) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) หลักประสิทธิภาพในการจัดการ 
(Management Efficiency) และหลักความสามารถของทองถ่ิน (Local Capability) เปนหลัก   ในการ
กําหนดอํานาจหนาที่ 
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1.4  ขอบเขตการศึกษา 
      1.4.1  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการกระจายอํานาจและการปกครองสวนทองถ่ินของ
ตางประเทศ 
      1.4.2  ศึกษาแนวคิดการแบงอํานาจหนาที่การบริการสาธาณะใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแตละรูปแบบของไทยและตางประเทศ 
      1.4.3  วิเคราะหกฎหมายที่เกี่ยวกับอํานาจหนาทีก่ารบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไทย (องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและเมืองพัทยา) และ
ขอเท็จจริงที่เกดิขึ้น 
 
1.5  วิธีการศึกษา 
 ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการศึกษาเอกสาร (Documentary 
Research) เปนสําคัญ ซ่ึงรวบรวมขอมูลเอกสาร ตํารา กฎหมาย บทความและเอกสารหลักฐานตางๆ 
ที่เกี่ยวของ เชน รายงานการประชุมของสภาผูแทนราษฎร ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด เปนตน แลวนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหเปรียบเทียบดวยวิธี
พรรณนา 
 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
      1.6.1  ทําใหทราบถึงปญหาอุปสรรคในการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและเมืองพัทยา ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากอํานาจหนาที่การบริการ
สาธารณะซ้ําซอนกันในกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน 
      1.6.2  ทําใหทราบถึงแนวคิดทฤษฎีการกระจายอํานาจและการปกครองสวนทองถ่ินรวมทั้ง
แนวทางในการแบงอํานาจหนาที่การบริการสาธารณะระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ 
รูปแบบของการปกครองสวนทองถ่ินตางประเทศ 
      1.6.3  ทาํใหทราบถึงการกําหนดอํานาจหนาที่ที่เหมาะสมระหวางองคการบริหารสวนจังหวดั กับ
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและเมืองพัทยา 
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บทที่  2 
หลักการและทฤษฎีวาดวยการจัดระเบียบการปกครอง 

 
2.1  หลักการรวมอํานาจปกครอง 4

       2.1.1  ความหมายของหลักการรวมอํานาจปกครอง 
                 หลักการรวมอํานาจปกครองเปนหลักที่วางระเบียบบริหารราชการ โดยมอบอํานาจใน
การปกครองใหแกราชการบริหารสวนกลาง อันไดแก  กระทรวง ทบวง กรมของรัฐ และมีเจาหนาที่
ของราชการบริหารสวนกลาง ซ่ึงขึ้นตอกันตามลําดับชั้นการบังคับบัญชาเปนผูดําเนินการปกครอง
ตลอดทั้งอาณาเขตของประเทศ กลาวคือ มีการรวมอํานาจปกครองทั้งหมดไวในสวนกลางและการ
ใชอํานาจปกครองกระทําโดยเจาหนาที่ของราชการบริหารสวนกลางทั้งส้ิน 
       2.1.2  ลักษณะสําคัญของหลักการรวมอํานาจปกครอง 
                 หลักการรวมอํานาจปกครองประกอบดวยลักษณะสําคัญดังตอไปนี้ 
                 2.1.2.1  มกีารรวมกําลังในการบังคับตางๆ คือกําลังทหารและกําลังตํารวจใหขึ้นตอสวนกลาง 

         ประเทศที่จัดระเบียบราชการบริหารโดยถือหลักการรวมอํานาจปกครอง ยอมไม
ปลอยใหกําลังทหารสวนหนึ่งสวนใดเปนอิสระ ไมขึ้นตอราชการบริหารสวนกลาง  แมแตกําลัง
ตํารวจซึ่งเปนกําลังฝายพลเรือนก็ขึ้นอยูในอํานาจของราชการบริหารสวนกลางเชนเดียวกัน ทั้งนี้ 
เพื่อจะใชกําลังเหลานั้นบังคับไดอยางเด็ดขาดและทันทวงที ในกรณีที่จําเปนตองใชกําลังบังคับให
เปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนและความมั่นคงของประเทศ 
                 2.1.2.2  มีการรวมอํานาจในการวินิจฉัยส่ังการไวที่สวนกลาง 

         ลักษณะที่สําคัญอีกประการหนึ่งของหลักการรวมอํานาจก็คือ การมอบอํานาจ
วินิจฉัยส่ังการขั้นสุดทายใหราชการบริหารสวนกลาง กลาวคือใหองคการของราชการบริหาร
สวนกลาง  ซ่ึงไดแก กระทรวง  ทบวง กรม ตาง ๆ มีอํานาจสั่งการไดทั่วทั้งอาณาเขตของประเทศ
อํานาจวินิจฉัยส่ังการนี้ยอมมีอยูทั้งในสวนกลางและในสวนภูมิภาค เจาหนาที่ของกระทรวง ทบวง
กรม ตาง ๆ  ทั้งที่ประจําอยูในสวนกลาง และที่สงไปประจําในสวนภูมิภาค ตองปฏิบัติตามคําสั่ง
ของราชการบริหารสวนกลาง 

                                          

4 ประยูร  กาญจนดุล. (2538). คําอธิบายกฎหมายปกครอง. หนา 174. 
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                 2.1.2.3  มีการลําดับขั้นการบังคับบัญชาเจาหนาที่ (Hierarchy)   
         ลักษณะที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของหลักการรวมอํานาจ  ก็คือ การติดตอสัมพันธอยาง

ใกลชิดระหวางเจาหนาที่ผูดําเนินการปกครองตาง ๆ ตามลําดับชั้นการบังคับบัญชา 
         ลําดับชั้นการบังคับบัญชา หมายความวา ขีดขั้นแหงอํานาจหนาที่ของ  เจาหนาที่

ตําแหนงตาง ๆ ซ่ึงขึ้นตอกันตามลําดับ กลาวคือ เจาหนาที่ผูมีตําแหนงสูงมีอํานาจบังคับบัญชา สั่ง
การเจาหนาที่ซึ่งมีตําแหนงต่ํากวาในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชาและตองรับผิดชอบ ในกิจการที่ผู
อยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติไปในหนาที่หรือตามคําสั่งของตน สวนเจาหนาที่ผูอยูใตบังคับบัญชา ก็
ตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาโดยมีวินัยเปนเครื่องบังคับ 

 
2.2  หลักการแบงอํานาจปกครอง 5

        2.2.1  ความหมายของหลักการแบงอํานาจปกครอง (Deconcentration) 
                   หลักการแบงอํานาจปกครอง เปนหลักการที่ราชการสวนกลางมอบอํานาจวินิจฉัยส่ังการ
บางสวนใหแกเจาหนาที่ผูแทนของราชการบริหารสวนกลางซึ่งสงไปประจําปฏิบัติราชการตามเขต
การปกครองตาง ๆ ของประเทศ แตเจาหนาที่เหลานั้นยังคงเปนผูที่ราชการบริหารสวนกลางแตงตั้ง
ทั้งส้ิน และอยูในบังคับบัญชาของราชการบริหารสวนกลาง หลักการแบงอํานาจปกครองนี้เปนสวน
หนึ่งของหลักการรวมอํานาจปกครอง มิใชเปนการกระจายอํานาจ 
        2.2.2  ลักษณะสําคัญของหลักการแบงอํานาจปกครอง  
                  2.2.2.1  ตองมีรัฐบาลซึ่งเปนการบริหารราชการสวนกลาง ซ่ึงเปนผูใชอํานาจปกครองทั่วทั้ง
ประเทศ ถือวาการแบงอํานาจใหแกสวนภูมิภาคเปนกระบวนการหนึ่งของการรวมอํานาจปกครอง 
                  2.2.2.2  มีเจาหนาที่ซ่ึงเปนตัวแทนของสวนกลางสงออกไปปฏิบัติหนาที่ ซ่ึงใหประจําอยู
ตามเขตการปกครองทองที่ในสวนภูมิภาคทุกแหง เชน จังหวัด อําเภอ กิ่งอําเภอ เปนตน ซ่ึงสวนกลาง
เปนผูแตงตั้งถอดถอน และบังคับบัญชา 
                  2.2.2.3  สวนกลางแบงอํานาจในการบริหารงานบางสวนบางเรื่องโดยแบงอํานาจไปให
เจาหนาที่ซึ่งเปนตัวแทนของสวนกลาง ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ประจําอยูตามเขตการปกครองทองที่ตาง ๆ   
มิไดตัดอํานาจจากสวนกลางอยางเด็ดขาด แตสวนกลางตองรับผิดชอบตอการกระทําของเจาหนาที่ใน
สวนภูมิภาคดวย 
 
 

                                          

5 แหลงเดิม. หนา 179. 
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2.3.  หลักการกระจายอํานาจปกครอง 
        2.3.1  ความหมายของหลักการกระจายอํานาจปกครอง 
                   หลักการกระจายอํานาจปกครอง เปนวิธีที่รัฐมอบอํานาจปกครองบางสวนใหองคการอื่น
นอกจากองคการของราชการบริหารสวนกลาง จัดทําบริการสาธารณะบางอยางโดยมีความอิสระตาม
สมควร ไมตองขึ้นอยูในความบังคับบัญชาของราชการบริหารสวนกลาง เพียงแตขึ้นอยูในการกํากับ
ดูแลเทานั้น กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ รัฐมอบอํานาจหนาที่บางอยางในการจัดทําบริการสาธารณะซึ่ง
เจาหนาที่ของราชการบริหารสวนกลางเปนผูดําเนินงานอยูในทองถ่ินใหทองถ่ินอันมิไดเปนสวน
หนึ่งขององคการในราชการบริหารสวนกลางรับไปดําเนินการดวยงบประมาณและ      เจาหนาที่
ของทองถ่ินนั้นเอง โดยราชการบริหารสวนกลางเพียงแตกํากับดูแลเทานั้น ไมไดเขาไปบังคับบัญชา
ส่ังการ 
        2.3.2  ลักษณะสําคัญของหลักการกระจายอํานาจปกครอง 6

                   การกระจายอํานาจปกครองมีลักษณะสําคัญสามประการ ดังนี้ 
                   2.3.2.1  มีการแยกหนวยงานออกไปเปนองคการนิติบุคคลอิสระจากองคการของ
ราชการบริหารสวนกลาง เชน องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา และองคการ
บริหารสวนตําบล ยิ่งมีนิติบุคคลแยกออกไปมากขึ้นเทาใดก็นับวามีการกระจายอํานาจมากขึ้น
เทานั้น นิติบุคคลเหลานี้เปนนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนที่มีงบประมาณและเจาหนาที่ของ
ตนเอง มีความอิสระในการจัดทําบริการสาธารณะที่ไดรับมอบหมาย โดยมิตองรับคําสั่งจาก
ราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนกลางเพียงแตคอยกํากับดูแลใหปฏิบัติหนาที่โดย
ถูกตองตามกฎหมายเทานั้น มิไดเขาไปบังคับบัญชาสั่งการหรืออํานวยการ 
                  2.3.2.2  มีการเลือกตั้งองคกรของราชการบริหารสวนทองถ่ินประกอบดวยเจาหนาที่ซ่ึง
ไดรับเลือกตั้งจากราษฎรในทองถ่ินทั้งหมดหรือบางสวน โดยเฉพาะองคกรสําหรับเปนที่ประชุม
ปรึกษากิจการ เชน สภาเทศบาล สภาองคการบริหารสวนจังหวั

                                         

ด ที่ประกอบดวยสมาชิกซ่ึงราษฎร
เลือกตั้ง ทั้งนี้ เพื่อใหราษฎรในทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในการปกครองทองถ่ิน ถาไมมีการ
เลือกตั้งเลยก็ไมนับวามีการกระจายอํานาจปกครองใหทองถ่ินอยางแทจริง ดวยเหตุนี้หลักการ
กระจายอํานาจปกครองจึงมีหลักการตรงกันขามกับหลักการรวมอํานาจปกครอง ซ่ึงถือการแตงตั้ง
เปนสาระสําคัญ เจาหนาที่ตําแหนงตาง ๆ ผูดําเนินการปกครองไดรับแตงตั้งจากราชการบริหาร
สวนกลาง  มิใชเปนผูไดรับเลือกตั้งจากราษฎรเหมือนกับการกระจายอํานาจใหแกทองถ่ิน  

 

6 แหลงเดิม. หนา 183. 
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การเลือกตั้งถือวาเปนหลักการสําคัญของหลักการกระจายอํานาจปกครอง ถามีการเลือกตั้งทั้ง
องคกรที่ประชุมและองคกรที่มีหนาที่บริหาร ก็นับวามีการกระจายอํานาจอยางสมบูรณ  
                  2.3.2.3  องคการตามหลักการกระจายอํานาจปกครองมีอิสระ (Autonomy) กลาวคือ มี
อํานาจที่จะดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ไดเองโดยไมตองรับคําสั่งหรืออยู ใตบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นของราชการบริหารสวนกลาง มีอํานาจวินิจฉัยสั่งการและดําเนิน กิจการไดดวย
งบประมาณ  และเจาหนาที ่ของตนเอง ซึ่งไมใชเจาหนาที ่ของราชการบริหารสวนกลาง ถา
องคการใดไมมีความอิสระเชนวานี้ หรือมีแตเพียงหนาที่เสนอขอแนะนําและใหคําปรึกษาแก
ราชการบริหารสวนกลางหรือราชการบริหารสวนภูมิภาคเทานั้น ก็ไมถือวาเปนการกระจาย
อํานาจปกครองอยางแทจริง 
        2.3.3  ประเภทของการกระจายอํานาจปกครอง 7

                   การกระจายอํานาจปกครอง สามารถแยกไดเปน 2 เภท คือ 
                   2.3.3.1  การกระจายอํานาจทางเขตแดนหรือทางพื้นที่ 

           การกระจายอํานาจทางเขตแดน มีจุดเริ่มตนมาจากแนวความคิดทางการเมือง ซ่ึง
เนนถึงความสําคัญของการเลือกตั้งและมีความเห็นเกี่ยวกับการกระจายอํานาจวาเปนการใชอํานาจ
โดยตรงของประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยในการปกครองหากเจาหนาที่ของ    ทองถ่ิน
ยังคงไดรับการแตงตั้งจากสวนกลางอยูแลว ก็จะเปนการรวมอํานาจมิใชการกระจายอํานาจ ดังนั้น 
การกระจายอํานาจในความหมายนี้จึงตองมีองคกรปกครองทางเขตแดน (collectivites territoriales) 
เชน องคกรปกครองทองถ่ิน มีการเลือกตั้งผูบริหาร มีเจาหนาที่ทองถ่ินเปนอิสระจากสวนกลาง ไมอยู
ภายใตบังคับบัญชาแตอยูภายใตอํานาจการกํากับดูแลของสวนกลาง ตอมาเมื่อสังคมพัฒนาไปสู
ระบบการแขงขัน การใหบริการ และความตองการที่มีความหลากหลายและสลับซับซอนมากขึ้น 
ความเขาใจและยึดมั่นในแนวความคิดทางการเมือง ซ่ึงเนนถึงความจําเปนที่จะตองแยกแยะภารกิจ
ของสังคมออกเปนภารกิจหรือกิจการของชาติ และภารกิจหรือกิจการของ   ทองถ่ิน ทั้งนี้ เพื่อให
สามารถจัดระบบบริหารที่ เหมาะสมในการตอบสนองตอภารกิจสองลักษณะดังกลาว ใหมี
ประสิทธิภาพสอดคลองและสงเสริมซ่ึงกันและกัน ดังนั้น ความหมายของการกระจายอํานาจในแง
นี้ก็คือ การยอมรับของรัฐวาสามารถมีกิจการของทองถ่ินที่มีระบบบริหารของตนเองไดภายใตการ
กํากับดูแลของรัฐ รัฐจึงสรางองคกรปกครองทองถ่ินขึ้นเพื่อดําเนินการโดยมีสภาพเปนนิติบุคคล 

 
 

                                          

7 ชาญชัย  แสวงศักดิ์. (2542). คําอธิบายกฎหมายปกครอง. หนา 99-101. 
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                  2.3.3.2  การกระจายอํานาจทางบริการหรือกิจการ 
          ในรัฐสมัยใหมซ่ึงมีกิจการของรัฐที่จะตองจัดทําเพิ่มมากขึ้นและสลับซับซอนขึ้น

กวาแตกอน ทําใหรัฐตองเขาไปจัดทํากิจการดังกลาวในรูปขององคกรกระจายอํานาจทางบริการ ไม
วาจะในทางเศรษฐกิจ สังคม กีฬา วัฒนธรรม ฯลฯ โดยใหกิจการนั้นๆ เปนนิติบุคคลแยกตางหาก
ออกจากรัฐ มีทรัพยสินของตนเอง มีผูบริหารตนเอง ซ่ึงจะมีที่มาอยางไรยอมขึ้นอยูกับลักษณะของ
องคกรนั้นๆ การเลือกตั้งผูบริหารไมไดเปนเงื่อนไขในการจัดตั้งองคกร ซ่ึงตางจากองคกรกระจาย
อํานาจทางเขตแดน ที่ผูบริหารจะมาจากการเลือกตั้งของราษฎรในทองถ่ิน อยางไรก็ตาม นิติบุคคล
กระจายอํานาจทางบริการก็ตองอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐเชนกัน 
        2.3.4   ความแตกตางระหวางการบังคับบัญชากับการกํากับดูแล 8

                    2.3.4.1  อํานาจบังคับบัญชา คือ อํานาจที่ผูบังคับบัญชาใชกับผูใตบังคับบัญชา เชน
รัฐมนตรีใชอํานาจบังคับบัญชาเหนือขาราชการทั้งหมดในกระทรวงของตน อํานาจบังคับบัญชาจึง
เปนอํานาจที่ไมมีเงื่อนไข อยางไรก็ตามอํานาจนี้จะตองไมบังคับหรือกอใหเกิดความไมชอบดวย
กฎหมายขึ้น ผูบังคับบัญชาที่สูงกวามีสิทธิที่จะสั่งใหผูใตบังคับบัญชากระทําการในสิ่งที่เขาเห็นควร
และมีอํานาจเปลี่ยนแปลง แกไข หรือยกเลิกคําวินิจฉัยของผูใตบังคับบัญชาไดเสมอ เวนแตจะมี
กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ บัญญัติไวเปนประการอื่น  
                   2.3.4.2  อํานาจกํากับดูแล คือ อํานาจควบคุมที่มีอยูอยางจํากัดตามที่กฎหมายกําหนด 
หรืออาจกลาวไดวา อํานาจในการควบคุมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินกระทําการภายในขอบเขต
และตามวัตถุประสงคที่กฎหมายกําหนด ซ่ึงผูกํากับดูแลไมอาจเพิกถอน แกไขเปลี่ยนแปลง หรือเขาไป
แทรกแซงการใชดุลพินิจการตัดสินใจกระทําการอยางใดอยางหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ที่กระทําอยูภายในกรอบที่กฎหมายกําหนดได 

           อํานาจกํากับดูแลเปนอํานาจที่เกิดขึ้นตามหลักการกระจายอํานาจ ซ่ึงกอให เกิด
ความสัมพันธระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การที่รัฐตองมีอํานาจกํากับดูแลก็เพื่อ
ความเปนเอกภาพแหงรัฐ แตก็เปนอํานาจที่มีเงื่อนไขจํากัด ทั้งนี้  เพื่อมิใหกระทบตอความเปนอิสระ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

           การกํากับดูแลเปนความสัมพันธที่แตกตางจากความสัมพันธแบบการบังคับบัญชา 
เพราะมิใชความสัมพันธภายในองคกรเพียงองคกรเดียว แตเปนความสัมพันธระหวาง  สององคกร
ซ่ึงตางก็มีฐานะเปนนิติบุคคล มีภารกิจของตนเองที่จะตองจัดทํา แตเนื่องจากภารกิจของรัฐเปน

                                          

8 สมเกียรติ  พงศเปนสุข.  (2545).  ปญหาทางกฎหมายในการใชอํานาจกํากับดูแลการกระทําขององคการ
บริหารสวนตําบล.  หนา 19-25. 
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ผลประโยชนที่สูงกวาผลประโยชนของทองถ่ิน รัฐจึงตองเขาไปกํากับดูแลเพื่อใหนโยบายที่สําคัญ
ของรัฐเปนไปอยางมีเอกภาพทั่วถึงทั้งประเทศ นอกจากนี้การกํากับดูแลยังมี  วัตถุประสงคที่สําคัญ
อีกประการหนึ่งคือ เพื่อปกปองคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน จากการกระทําของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

           การจัดโครงสรางในการบริหารงานของรัฐจึงมีความจําเปนตองผสมผสานหลักการ
รวมอํานาจและการกระจายอํานาจเขาดวยกัน เพื่อปฏิบัติภารกิจในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งนี้ 
เพราะจะใหรัฐแตเพียงลําพังจัดทําบริการสาธารณะยอมเปนไปไมได ดังนั้น การกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองทองถ่ินจึงเปนสิ่งจําเปนและไมอาจหลีกเล่ียงได ในรัฐสมัยใหม  ที่ภาระหนาที่
ในการจัดทําบริการสาธารณะมีความหลากหลายและซับซอน ในขณะเดียวกันระบบการเมืองการ
ปกครองของรัฐตางๆ ในสังคมโลกก็มีแนวโนมไปในทางที่เปนประชาธิปไตย บนพื้นฐานของระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมมากขึ้น การกระจายอํานาจจึงเปนวิธีการที่สําคัญในการตอบสนองทั้งตอการ
บริหารภารกิจตางๆ ของรัฐสมัยใหมใหมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองตอความตองการและ
ความผาสุกของประชาชน 
        2.3.5  การกระจายอํานาจปกครองในประเทศไทย 
                  การกระจายอํานาจที่แทจริง คือ การกระจายอํานาจในการตัดสินใจในระดับนโยบายของ
ชุมชนตามทองถ่ินตางๆ ทั่วประเทศตามความตั้งใจหรือเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ินเอง9

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กําหนดไวเปนแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐวา
รัฐตองกระจายอํานาจใหทองถ่ินพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการทองถ่ินไดเอง พัฒนาเศรษฐกิจ
ทองถ่ิน และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐาน สารสนเทศ ใน
ทองถ่ินใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น (มาตรา 78) 
นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงเรื่องการปกครองสวนทองถ่ินไวในมาตรา 282-290 ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังนี้ 10

                  2.3.5.1  หลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน  
            รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กําหนดไวในมาตรา 282 วา รัฐจะตองให
ความเปนอิสระแกทองถ่ินตามหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน แต
ทั้งนี้จะตองไมกระทบตอการเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันของรัฐไทย 

                                          

9 สถาบันนโยบายศึกษา.  (2539).  เทศบาลในบริบทการกระจายอํานาจแหงยุคสมัย.  หนา 12. 
10 มานิตย  จุมปา.  (2546).  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540).  หนา 537-549. 
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           หลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน หมายถึง11

          (1)  ทองถ่ินใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองไดตามที่กฎหมายบัญญัติไวยอมมี
สิทธิปกครองตนเอง 

          (2)  ทองถ่ินมีองคกรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในทองถ่ิน 
          (3)  ทองถ่ินมีอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครองทองถ่ินของตน 
          (4)  ทองถ่ินมีอิสระในการที่จะวินิจฉัยปญหาตางๆ ของทองถ่ินดวยตนเอง 
          (5)  ทองถ่ินมีอิสระในทางการภาษีอากรและการเงินแหงทองถ่ิน 

                  2.3.5.2   การกํากับดูแลการปกครองสวนทองถ่ิน 
            องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมวาจะเปนองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองคการบริหารสวนตําบล กฎหมายตางกําหนดใหมีฐานะเปนนิติ
บุคคล มีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ ซ่ึงเปนไปตามหลักความเปนอิสระขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่จะตองมีความเปนอิสระพอควร แตความเปนอิสระนั้นจะตองไมมากจนกระทบกระเทือน
ตออํานาจอธิปไตยของการปกครองสวนกลาง ทั้งนี้ เพราะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมิใชเปน
สถาบันการเมืองที่ใชอํานาจอธิปไตย ฉะนั้น โดยหลักแลวการปกครองสวนกลาง คือ รัฐบาลจึง
ยังคงมีอํานาจที่จะกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินเทาที่จําเปน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของ
ทองถ่ินและเพื่อความสงบเรียบรอยและสวัสดิภาพของประชาชนในทองถ่ินเปนสําคัญ 
            รัฐธรรมนูญใหมกําหนดเปนหลักการไววา การกํากับดูแลองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองทําเทาที่จําเปนตามที่กฎหมายบัญญัติ แตตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ิน หรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม ทั้งนี้ จะกระทบถึงสาระสําคัญแหง
หลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน หรือนอกเหนือจากที่กฎหมาย
บัญญัติไวมิได (มาตรา 283) 
            โดยหลักการกํากับองคการปกครองทองถ่ินแลว รัฐบาลกลางจะกํากับดูแลไมให
องคกรปกครองทองถ่ินกระทําการใดที่เปนการขัดตอกฎหมาย แตจะไมเขาไปดูถึงความเหมาะสม
ของการดําเนินงาน มาตรการใดทั่วไปที่รัฐบาลกลางมีอํานาจตามกฎหมายในการกํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน อาจจําแนกไดเปน 3 ลักษณะ คือ 
             (1)  การกํากับดานการปกครองและตัวบุคคล  การกํากับในดานการปกครอง 
หมายถึง การที่รัฐบาลกลางมีอํานาจในการยุบสภาทองถ่ิน หรือการสั่งใหฝายบริหารของทองถ่ินพน
จากตําแหนงไปเมื่อพิจารณาเห็นวาสมาชิกสภาทองถ่ินก็ดี ฝายบริหารก็ดี มีความประพฤติเส่ือมเสีย

                                          

11 สมคิด  เลิศไพฑูรย.  (2539).  รวมบทความกฎหมายปกครองทองถิ่น.  หนา 19. 
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หรือปฏิบัติหนาที่บกพรองทําใหเกิดความเสียหายแกทองถ่ินหรือแกทางราชการ สวน การควบคุม
ดานตัวบุคคล หมายถึง การควบคุมเกี่ยวกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหแกองคกรปกครองทองถ่ิน หรือที่
เรียกวาขาราชการสวนทองถ่ิน โดยรัฐธรรมนูญใหมกําหนดใหการแตงตั้งและการใหพนักงานและ
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพนจากตําแหนงตองเปนไปตามความตองการและความ
เหมาะสมของแตละทองถ่ิน และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ิน
กอน โดยคณะกรรมการนี้ประกอบไปดวย ผูแทนของหนวยราชการที่เกี่ยวของ ผูแทนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยมีจํานวนเทากัน 
             (2)  การกํากับดานการเงิน โดยรัฐบาลกลางไดวางหลักเกณฑในการกํากับไว
อยางเขมงวดกวดขัน ไมวาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับรายไดและทรัพยสิน เร่ืองงบประมาณ เร่ืองการเก็บ
รักษาเงิน เร่ืองเบิกจาย เร่ืองการตรวจสอบบัญชี เปนตน 
             (3)  การกํากับดานกิจการ คือ การกํากับดูแลตรวจสอบการบริหารกิจการของ
ฝายบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามกฎหมาย รวมถึงการอนุมัติการตราขอบัญญัติ
ทองถ่ินตางๆ ดวย 
            การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยรัฐบาลกลางก็เพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติหนาที่ภายใตกรอบของกฎหมาย แตรัฐบาลกลางจะไมกาวลวงเขาไปสั่ง
การในเรื่องที่อยูในอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มิฉะนั้น จะขัดกับหลักความเปนอิสระ
ของทองถ่ิน 
                  2.3.5.3  ความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
            องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการ     
ปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ 
            อนึ่ง เพื่อพัฒนาการกระจายอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐธรรมนูญฯ 
มาตรา 284 วรรคสาม กําหนดใหมีกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ โดยมี
สาระสําคัญในเรื่องตอไปนี้ 
             (1) การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะระหวาง
รัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเอง 
             (2) การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเอง โดยคํานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เปนสําคัญ 
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             (3)  การจัดใหมีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง  ทําหนาที่ตาม  (1) และ  (2) 
ประกอบดวยผูแทนของหนวยราชการที่เกี่ยวของ ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ      
ผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยมีจํานวนเทากัน 
                  2.3.5.4  การจัดองคกรในการปกครองสวนทองถ่ิน 

           องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีสภาทองถ่ิน และคณะผูบริหารทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน 

           สมาชิกทองถ่ินตองมาจากการเลือกตั้ง สําหรับคณะผูบริหารทองถ่ินหรือ 
ผูบริหารทองถ่ินมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือมากจากความเห็นชอบชองสภาทองถ่ิน
ก็ได 

           การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและคณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน
ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ใชวิธีการออกเสียงคะแนนโดยตรงและลับ 

           สมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินมีวาระ การดํารง
ตําแหนงคราวละ 4 ป (มาตรา 285) 

           อนึ่ง เพื่อสงเสริมใหการปกครองสวนทองถ่ินมีความเปนอิสระมากยิ่งขึ้น
รัฐธรรมนูญจึงกําหนดให การแตงตั้งและการใหพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พนจากตําแหนง ตองเปนไปตามความตองการและความเหมาะสมของแตละทองถ่ินและตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินกอน โดยคณะกรรมการนี้ประกอบดวย
ผูแทนของหนวยราชการที่เกี่ยวของ ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยมีจํานวนเทากัน (มาตรา 288) 
                  2.3.5.5  การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถ่ินโดยการเขาชื่อเสนอ
ขอบัญญัติทองถ่ิน 

           นอกจากประชาชนในทองถ่ินจะมีสวนรวมในการปกครองสวนทองถ่ิน โดยการ
ออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินแลว รัฐธรรมนูญยังเปดโอกาสใหราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกร  
ปกครองสวนทองถ่ินนั้น มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานสภาทองถ่ินเพื่อใหสภาทองถ่ินพิจารณา
ออกขอบัญญัติทองถ่ินได แตตองจัดทํารางขอบัญญัติทองถ่ินเสนอมาดวย (มาตรา 287) ซ่ึงเปนสิทธิ
ทํานองเดียวกันกับที่รัฐธรรมนูญใหสิทธิแกประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคน 
เขาชื่อกันเสนอกฎหมาย (มาตรา 170) 
                  2.3.5.6  การตรวจสอบการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยประชาชน
ลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
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          รัฐธรรมนูญใหสิทธิราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวน
ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนที่จะถอดถอนเมื่อเห็นวาสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินผูใดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นไมสมควรดํารงตําแหนง
ตอไป ใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินผูนั้นพนจากตําแหนง  (มาตรา 286) 
                  2.3.5.7  อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

           องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถ่ินหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน นอกจากนี้ ยังมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและการฝก
อาชีพตามความเหมาะสมและความตองการภายในทองถ่ินนั้น ตลอดจนเขาไปมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาอบรมของรัฐ (มาตรา 289) 
            อนึ่ง เพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มี
อํานาจตามกฎหมายในการ (มาตรา  290) 
            (1) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ที่อยูในเขตพื้นที่ 
            (2) การเขาไปมีสวนรวมการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยู
นอกเขตพื้นที่เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 
            (3) การมีสวนรวมในการพิจารณาเพื่อริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมใด นอกเขต
พื้นที่ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ 
            นอกเหนือจากภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กํ าหนดไวใน
รัฐธรรมนูญแลว กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินและพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดมีการกําหนดอํานาจ
และหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดระบบการบริการสาธารณะไวอีกหลาย
ประการ นอกจากนี้ยังมีการกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการจัดทําบริการสาธารณะของรัฐ
และของ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินและระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเองตาม
อํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายใหชัดเจน โดยในระยะแรกอาจกําหนดภารกิจขององคกร
ปกครองสวน ทองถ่ินใหแตกตางกันได โดยใหเปนไปตามความพรอมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแตละแหง ซ่ึงตองไมเกินระยะเวลา 10 ป   อยางไรก็ตาม จะเห็นไดวาไมวาจะมีการปรับปรุง
ภารกิจตางๆ เพื่อลดความซ้ําซอน หรือเพื่อแบงภารกิจใหม ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ก็มีมากขึ้นกวาเดิมและภารกิจบางประเภทก็มีลักษณะทาทางที่ไมเหมาะสมกับขนาด ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ เชน การกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลทําหนาที่การพาณิชยและ
การสงเสริมการลงทุน การผังเมือง การขนสง และวิศวกรรมจราจร ซ่ึงภารกิจเหลานี้แมจะเปนสิ่งที่
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จําเปนและควรจะอยูในอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะดําเนินการ แตปญหาเรื่อง
บุคลากรที่มีความสามารถก็ยังเปนสิ่งสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินขาดแคลน ดังนั้น การ
กําหนดภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีความสามารถ
ที่จะปฏิบัติภารกิจดังกลาวได จึงไมเหมาะสม 12

                  2.3.5.8  พนักงานสวนทองถ่ิน 
            องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะดําเนินกิจกรรมตามภาระหนาที่ไดนั้น ตองมี
บุคคลหรือเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตางๆ อันถือวาเปนเครื่องมือหรือกลไกที่สําคัญของทุกหนวยงานใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นประกอบดวยตัวบุคคล 2 ประเภทที่
สําคัญ คือ  

           ประเภทแรก ทําหนาที่ฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร ไดแก สมาชิกสภาทองถ่ิน 
และผูบริหารทองถ่ิน ซ่ึงไดแกตําแหนงนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือนายก
องคการบริหารสวนตําบล เปนตน ประเภทนี้ถื

                                         

อไดวาเปนฝายการเมืองไดตําแหนงมาโดยการ
เลือกตั้ง 
            ประเภทสอง พนักงานสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนเจาหนาที่หรือเจาพนักงาน ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เชน ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล เปนตน 
 
2.4.  ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับการปกครองทองถิ่น 
        2.4.1  ความหมายของการปกครองทองถ่ิน 
                  ความหมายของการปกครองทองถ่ินนั้นไดมีผูใหความหมายหรือคํานิยามไวมากมาย ซ่ึง
สามารถสรุปหลักการปกครองทองถ่ินไดในสาระสําคัญ ดังนี้ 13 

                  2.4.1.1  การปกครองของชุมชนหนึ่งซึ่งชุมชนเหลานั้นอาจมีความแตกตางกันใน
ดานความเจริญ จํานวนประชากรหรือขนาดของพื้นที่ 
                  2.4.1.2  หนวยการปกครองทองถ่ินจะตองมีอํานาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติ
หนาที่ตามความเหมาะสม กลาวคือ อํานาจของหนวยการปกครองทองถ่ินจะตองมีขอบเขตพอควร
เพื่อใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของหนวยการปกครองทองถ่ินอยางแทจริง หากมีอํานาจ

 

12 นันทวัฒน  บรมานันท.  (2545).  การปกครองสวนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2540.  หนา 246 – 247 

13 ชูวงศ  ฉายะบุตร.  (2539).  การปกครองทองถิ่นไทย.  หนา 12. 
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มากเกินไปไมมีขอบเขต หนวยการปกครองทองถ่ินนั้นก็จะกลายสภาพเปนรัฐอธิปไตยเอง เปนผลเสีย
ตอความมั่นคงของรัฐบาล อํานาจของหนวยการปกครองทองถ่ินนี้มีขอบเขตที่แตกตางกันออกไปตาม
ลักษณะความเจริญและความสามารถของประชาชนในทองถ่ินนั้นเปนสําคัญ  รวมทั้งนโยบายของ
รัฐบาลในการพิจารณาการกระจายอํานาจใหหนวยการปกครองทองถ่ินระดับใดจึงจะเหมาะสม 
                 2.4.1.3  หนวยการปกครองทองถ่ินจะตองมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) ที่จะ
ดําเนินการปกครองตนเอง สิทธิตามกฎหมายแบงไดเปน 2 ประเภทคือ 

   (1) หนวยการปกครองทองถ่ินมีสิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบ  ขอบังคับ
ตาง ๆ ขององคการปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อประโยชนในการบริหารตามหนาที่และเพื่อใชบังคับ
ประชาชนในทองถ่ินนั้น ๆ  

   (2) สิทธิที่เปนหลักในการดําเนินการบริหารทองถ่ิน คือ อํานาจในการ 
กําหนดงบประมาณ เพื่อบริหารกิจการตามอํานาจหนาที่ของหนวยการปกครองทองถ่ินนั้น ๆ 
                   2.4.1.4  มีองคกรที่จําเปนในการบริหารและการปกครองตนเอง องคกรที่จําเปนของทองถ่ิน
จัดแบงเปนสองฝาย คือ องคกรฝายบริหาร และองคกรฝายนิติบัญญัติ 
                   2.4.1.5  ประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น จากแนวความคิด
ที่วาประชาชนในทองถ่ินเทานั้นที่จะรูปญหาและวิธีการแกไขของตนเองอยางแทจริง หนวยการ
ปกครองทองถิ่นจึงจําเปนตองมีคนในทองถิ่นมาบริหารงาน เพื่อใหสมเจตนารมณและความ
ตองการของชุมชนและอยูภายใตการควบคุมของประชาชนในทองถ่ิน นอกจากนั้นยังเปนการฝกให
ประชาชนในทองถ่ินเขาใจในระบบและกลไกของประชาธิปไตยอยางแทจริงอีกดวย 
        2.4.2  วัตถุประสงคของการปกครองทองถ่ิน 
                  วัตถุประสงคของการปกครองทองถ่ินนั้นสามารถสรุปไดดังนี้ 14

                  2.4.2.1 ชวยแบงเบาภาระของรัฐบาล  เปนสิ่งที่เห็นไดชัดวาในการบริหารประเทศ
จะตองอาศัยเงินงบประมาณเปนหลักหากเงินงบประมาณจํากัดภารกิจที่จะตองบริการใหกับชุมชน
ตาง ๆ อาจไมเพียงพอ ดังนั้น หากจัดใหมีการปกครองทองถ่ิน หนวยการปกครองทองถ่ินนั้น ๆ ก็
สามารถมีรายได มีเงินงบประมาณของตนเองเพียงพอที่จะดําเนินการสรางสรรคความเจริญ ใหกับ
ทองถ่ินได จึงเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลไดเปนอยางมาก การแบงเบานี้เปนการแบงเบาทั้งในดาน
การเงิน ตัวบุคคล ตลอดจนเวลาที่ใชในการดําเนินการ 
                  2.4.2.2  เพื่อสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง เนื่องจาก
ประเทศมีขนาดกวางใหญ ความตองการของประชาชนในแตละทองถ่ินยอมมีความแตกตางกัน การ
                                          

14 ประหยัด  หงษทองคํา.  (2526).  การปกครองทองถิ่นไทย.  หนา 13. 
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รอรับการบริการจากรัฐบาลแตอยางเดียวอาจไมตรงตามความตองการที่แทจริงและลาชา หนวย
การปกครองทองถ่ินที่มีประชาชนในทองถ่ินเปนผูบริหารเทานั้น จึงจะสามารถตอบสนองความ
ตองการนั้นได 
                  2.4.2.3  เพื่อความประหยัด  โดยที่ทองถ่ินแตละแหงมีความแตกตางกัน สภาพความ
เปนอยูของประชาชนก็ตางไปดวย การจัดตั้งหนวยการปกครองทองถ่ินขึ้นจึงจําเปนตองใหอํานาจ
หนวยการปกครองทองถ่ินในการจัดเก็บภาษีอากร ซ่ึงเปนวิธีการหารายไดใหกับทองถ่ินเพื่อ
นําไปใชในการบริหารกิจการของทองถ่ิน ทําใหประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาลที่จะตองจาย
ใหกับทองถ่ินทั่วประเทศเปนอันมาก และแมจะมีการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปใหบาง
แตก็มีเงื่อนไขที่กําหนดไวอยางรอบคอบ 
                  2.4.2.4  เพื่อใหหนวยการปกครองทองถ่ินเปนสถาบันที่ใหการศึกษาการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยแกประชาชน จากการที่การปกครองทองถ่ินเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน
รวมในการปกครองตนเอง ไมวาจะโดยการสมัครรับเลือกตั้งเพื่อใหประชาชนในทองถ่ินเลือกเขา
ไปทําหนาที่ฝายบริหาร หรือฝายนิติบัญญัติของหนวยการปกครองทองถ่ินก็ตาม การปฏิบัติหนาที่ที่
แตกตางกันนี้มีสวนในการสงเสริมการเรียนรูถึงกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน
ระดับชาติไดเปนอยางด ี

        2.4.3  องคประกอบการปกครองทองถ่ิน 
                  ระบบการปกครองทองถ่ินจะตองประกอบดวย  องคประกอบ 8 ประการคือ 15

                  2.4.3.1  มีสถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความวา หากประเทศใดกําหนด
เร่ืองการปกครองทองถ่ินไวในรัฐธรรมนูญของประเทศ การปกครองทองถ่ินในประเทศนั้นจะมี
ความเขมแข็งกวาการปกครองทองถ่ินที่จัดตั้งโดยกฎหมายอื่น เพราะขอความที่กําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญนั้นเปนการแสดงใหเห็นวา ประเทศนั้นมีนโยบายที่จะกระจายอํานาจอยางแทจริง 
                  2.4.3.2  มีพื้นที่และระดับ (Area and Level) ปจจัยที่มีความสําคัญตอการกําหนดพื้นที่
และระดับของหนวยการปกครองทองถ่ิน มีหลายประการ เชน ปจจัยทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตร 
เชื้อชาติ และความสํานึกในการปกครองตนเองของประชาชน จึงไดมีกฎเกณฑที่จะกําหนดพื้นที่
และระดับของหนวยการปกครองทองถ่ินออกเปน 2 ระดับ คือ หนวยการปกครองทองถ่ินขนาดเล็ก
และขนาดใหญ สําหรับขนาดของพื้นที่จากการศึกษาขององคการสหประชาชาติ โดยองคการอาหาร
และเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม (UNESCO)  
องคการอนามัยโลก (WHO) และสํานักกิจการสังคม (Bureau of Social Affair) ไดใหความเห็นวา 

                                          

15 อุทัย  หิรัญโต.  (2523).  การปกครองทองถิ่น.  หนา 22. 
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หนวยการปกครองทองถ่ินที่สามารถใหบริการและบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพได ควรมีประชากร
ประมาณหาหมื่นคน แตก็ยังมีปจจัยอ่ืนที่จะตองพิจารณาดวย เชน ประสิทธิภาพ ในการบริหาร 
รายได และบุคลากรเปนตน 
                  2.4.3.3  มีการกระจายอํานาจและหนาที่  การที่จะกําหนดใหทองถ่ินมีอํานาจหนาที่มาก
นอยเพียงใดขึ้นอยูกับนโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเปนสําคัญ 
                  2.4.3.4  มีองคการนิติบุคคล  จัดตั้งขึ้นโดยผลแหงกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลาง หรือ
รัฐบาลแหงชาติ มีขอบเขตการปกครองที่แนนอน มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย ออกกฎ ขอบังคับ 
ควบคุมใหมีการปฏิบัติตามนโยบายนั้น ๆ 
                  2.4.3.5  มีการเลือกตั้งสมาชิกองคการหรือคณะผูบริหารจะตองไดรับเลือกตั้งจาก
ประชาชนในทองถ่ินนั้น ๆ ทั้งหมดหรือบางสวน เพื่อแสดงถึงการเขามีสวนรวมทางการเมืองการ
ปกครองของประชาชน โดยเลือกผูบริหารทองถ่ินของตนเอง 
                  2.4.3.6  มีอิสระในการปกครองตนเอง สามารถใชดุลพินิจของตนเองในการปฏิบัติ    
กิจการภายในขอบเขตของกฎหมายโดยไมตองขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง และไมอยูในสายการ
บังคับบัญชาของหนวยงานของทางราชการ 
                  2.4.3.7  มีงบประมาณของตนเอง มีอํานาจในการจัดเก็บรายได การจัดเก็บภาษีตาม
ขอบเขตที่กฎหมายใหอํานาจในการจัดเก็บ เพื่อใหทองถ่ินมีรายไดเพียงพอที่จะทํานุบํารุงทองถ่ินให
เจริญกาวหนาตอไป 
                  2.4.3.8  มีการกํากับดูแลของรัฐ  เมื่อไดรับการจัดตั้งขึ้นแลวยังคงอยูในการกํากับดูแล
จากรัฐ เพื่อประโยชนและความมั่นคงของรัฐและประชาชนโดยสวนรวม โดยการมีอิสระในการ
ดําเนินงานของหนวยการปกครองทองถ่ินนั้น ทั้งนี้  มิไดหมายความวามีอิสระเต็มที่ทีเดียวคงหมายถึง
เฉพาะอิสระในการดําเนินการเทานั้น เพราะมิฉะนั้นแลวทองถ่ินจะกลายเปนรัฐอธิปไตยไป รัฐจึง
ตองสงวนอํานาจในการกํากับดูแลอยู 
        2.4.4  หนาที่รับผิดชอบของหนวยการปกครองทองถ่ิน 
                  2.4.4.1  หลักการแบงแยกอํานาจหนาที่ระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
           การจัดทําบริการสาธารณะเปนกิจกรรมซึ่งถือไดวาเปนอํานาจหนาที่หลัก ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และกิจกรรมเดียวกันนี้ก็ยังเปนภารกิจที่สําคัญประการหนึ่งของรัฐดวย
เชนเดียวกัน ดวยเหตุนี้จึงตองแบงแยกอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะระหวางรัฐกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความชัดเจนและเหมาะสม เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนในการ
ปฏิบัติหนาที่ 
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          (1)  แนวคิดในการแบงแยกอํานาจหนาที่ระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 16

                      แนวคิดในเรื่องอํานาจหนาที่ของรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น อาจ
แบงออกไดเปน 2 กลุมดวยกัน กลาวคือ 

                      กลุมแรก  มองวาอํานาจหนาที่ทั้งหลายซึ่งรวมถึงการจัดทําบริการสาธารณะ
ใหกับประชาชนในทองถ่ินนั้น เปนของรัฐแตเพียงผูเดียว อํานาจหนาที่ที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีอยูนั้นไมไดเปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยูแตเดิม หากแตมีขึ้นเนื่องจากรัฐได
มอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไปดําเนินการแทนรัฐ ดังนั้น อํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจึงมีเทาที่รัฐไดมอบหมายไปเทานั้น และเมื่อเปนอํานาจหนาที่ของรัฐ รัฐจึง
สามารถเขาแทรกแซงและกํากับดูแลการดําเนินงาน รวมทั้งเรียกคืนอํานาจหนาที่ที่ไดมอบหมายไป
นั้นจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 

                      กลุมที่สอง  มองวาอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะในทองถ่ินเปน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางแทจริง เพียงแตวาในขณะนั้นทองถ่ินยังไมมีความพรอมที่จะ
จัดการได รัฐซึ่งมีความพรอมมากกวาจึงตองเขามาชวยเหลือและดําเนินการจัดทําไปกอน   ดังนั้น 
เมื่อทองถ่ินมีความพรอมที่จะดําเนินการจัดทําไดเองแลว รัฐจึงควรวางมือจากอํานาจหนาที่นั้นและ
ลดบทบาทเปนผูชวยเหลือใหคําแนะนําแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
          (2)  หลักเกณฑในการแบงแยกอํานาจหนาที่ระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
                         รัฐธรรมนูญของประเทศตาง ๆ มักกําหนดใหรัฐจะตองกระจายอํานาจใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตการวินิจฉัยวาอํานาจหนาที่ใดควรเปนของรัฐหรือขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินกลับไมปรากฏหลักเกณฑที่แนชัด การศึกษาเรื่องหลักเกณฑการแบงแยก
อํานาจหนาที่ จึงตองอาศัยพิจารณาจากการกําหนดอํานาจหนาที่ระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในประเทศตางๆ ซ่ึงพอสรุปไดวา มีหลักเกณฑที่ใชในการแบงแยก 9 ประการ ดังนี้  17

                         (2.1)  หลักผลประโยชนมหาชน (Public Interest) แบงออกไดเปน 2 ลักษณะ
ไดแก 

                                          

16 สมคิด  เลิศไพฑูรย.  (2547).  กฎหมายการปกครองทองถิ่น.  หนา 34 – 39. 
17 วุฒิสาร  ตันไชย.   (2544).  การกระจายภารกิจหนาที่ไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นยุคใหม.   ใน  

นรนิติ  เศรษฐบุตร : 60 ป กีรตยาจารย เลมหนึ่ง ความสัมพันธระหวางประเทศและการปกครองทองถิ่น.  หนา 
161- 166. 
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      (2.1.1)  ผลประโยชนมหาชนของรัฐ คือการพิจารณาประโยชนที่ไดจาก
การบริการสาธารณะนั้นเปนสวนไดเสียโดยตรงของพลเมืองกลุมใหญที่สุดของรัฐ เปนเรื่องที่มี
ลักษณะที่เปนประโยชนของคนทั่วประเทศ มีความสําคัญตอความเปนเอกภาพของรัฐ จึงจําเปน ตองมี
องคกรสวนกลางเปนผูปฏิบัติหนาที่ หรือหากรัฐมอบใหทองถ่ินดําเนินการ รัฐจะตองเปน ผูควบคุม
นโยบายใหทองถ่ินดําเนินการ โดยนโยบายนั้นตองเปนไปเพื่อผลประโยชนของรัฐหรือความเปน
เอกภาพของรัฐ เชน การปองกันประเทศ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และ
ความสัมพันธกับตางประเทศ เปนตน 

       (2.1.2)  ประโยชนมหาชนทองถ่ิน ไดแก ประโยชนซ่ึงเปนสวน  ไดเสีย
โดยตรงของพลเมืองที่อาศัยอยูในทองถ่ินโดยเฉพาะ 

                  (2.2)  หลักประสิทธิภาพในการจัดการ  เปนการพิจารณาในเรื่องคุณภาพของ
การใหบริการสาธารณะที่จัดทําขึ้น กลาวคือ การจัดทําบริการสาธารณะอยางหนึ่งควรจะตอง
กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนมากที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากภารกิจในการจัดบริการสาธารณะ
บางอยางจําเปนตองใชเทคโนโลยีระดับสูง เปนกิจการขนาดใหญหรือเปนกิจการที่จําเปนตองมีการ
ประสานงานระหวางองคกรตาง ๆ หลายหนวยงาน แตภารกิจในการจัดทําบริการสาธารณะ    
บางอยางเปนกิจการที่ไมสลับซับซอน หรือมีเทคนิคมากนัก จึงตองมีองคกรที่เหมาะสมทั้งทางดาน
การเงิน บุคลากร และความสามารถดานอื่น ๆ ที่จะจัดทําบริการสาธารณะใหเกิดประสิทธิภาพมาก
ที่สุด 
                  (2.3)  หลักความรับผิดชอบในการจัดบริการ (Accountability)  กิจกรรมที่
ตอบสนองตอความตองการของหนวยชุมชนระดับใด ควรมอบใหหนวยการปกครองระดับนั้นเปน
เจาของและเปนผูดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมนั้น ๆ สนองตอบตอความตองการของ
ประชาชนในชุมชนไดดีที่สุด อยูภายใตการควบคุมตรวจสอบของชุมชนนั้น ๆ แตหากเปนกิจกรรม
ที่ตองสนองตอบความตองการของหนวยชุมชนที่สูงขึ้นไป หรือเปนกิจกรรม  
ที่มุงสนองตอบปญหาความตองการของผูคนทั้งประเทศหรือปญหาของชาติโดยรวมก็ควรมอบให
เปนหนาที่ของรัฐบาลระดับที่สูงขึ้นไปตามความเหมาะสม 
                  (2.4)  หลักความสามารถของทองถ่ิน (Local Capability) เกิดจากพื้นฐาน
แนวคิดวาการดําเนินกิจกรรมสาธารณะทั้งมวลเปนหนาที่ของหนวยการปกครองทองถ่ิน ในระดับ
ลางสุดเสมอ หนวยการปกครองทองถ่ินในระดับสูงขึ้นไปจะเลือกดําเนินกิจกรรมสาธารณะใด ๆ ก็
ตอเมื่อทองถ่ินระดับลางไมมีศักยภาพที่จะดําเนินการได หรือหากดําเนินการได ก็อาจเกิดปญหา
กระทบกับทองถ่ินอื่น ๆ หรือเปนผลเสียหายตอประเทศชาติโดยสวนรวม 
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                  (2.5)  หลักการกําหนดระดับของหนวยจัดการบริการที่มีความรับผิดชอบ
สูงสุด (Optimal Accountability) หนวยจัดบริการที่มีความรับผิดชอบสูงสุดในที่นี้ หมายถึง หนวย
จัดบริการระดับใดๆ ก็ตามที่มีคุณสมบัติ 2 ประการ ดังตอไปนี้ ประกอบกันมากที่สุด 
         (2.5.1) เปนหนวยจัดบริการระดับลางสุด มีความใกลชิดกับผูใชบริการ
มากที่สุด ที่มีความสามารถในการวางแผน จัดการผลิต และหารายไดมาใชจายในการจัดบริการได
อยางสมบูรณ 

        (2.5.2) เปนหนวยจัดบริการที่มีพื้นที่การใหบริการครอบคลุม  
ประชากรหรือพื้นที่ไดรับประโยชน และผลกระทบจากการใหบริการโดยสมบูรณ และประชาชน  
ผูมีสวนไดรับผลประโยชนและผลกระทบจากการจัดบริการสาธารณะทั้งหมด สามารถเขาไปมี 
สวนรวมในการวางแผนการผลิต และควบคุมตรวจสอบผลการดําเนินงานของหนวยจัดบริการ  นั้น 
ๆ ไดโดยตรงมากที่สุด 
                   (2.6)  หลักการกําหนดขนาดของการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  
(Optimal Efficiency of Scale) ขนาดของการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในที่นี้หมายถึงขนาดของ
ชุมชน (จํานวนประชากรในชุมชน) ในระดับใดๆ ก็ตามที่เอ้ืออํานวยใหสามารถจัดบริการประเภทนั้น 
ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดหรืออีกนัยหนึ่งเปนจํานวนประชากรที่เอ้ืออํานวยใหมีตนทุนการ
จัดการบริการที่ต่ําที่สุดนั่นเอง โดยการกําหนดหนวยการจัดบริการโดยคํานึงถึงขนาดของการ
จัดบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนี้มาจากหลักประสิทธิภาพ (The Principle of Management 
Efficiency) ในการจัดบริการสาธารณะ ที่วาการจัดการสาธารณะใด ๆ ควรตองประหยัด ถาสามารถ
ใชเงินจํานวนนอยที่สุดเพื่อใหเกิดประโยชนแก ผูคนจํานวนมากไดก็นับวาเปนทางเลือกที่ดีที่สุด 
                   (2.7)  หลักการจําแนกหนวยกําหนดนโยบายและหนวยจัดบริการออกจาก
กัน (Separation of Policy Units) เปนการนําหลักเกณฑการกําหนดระดับของหนวยจัดบริการที่มี
ความรับผิดชอบสูงสุด (Optimal Accountability) และหลักเกณฑการกําหนดขนาดของการ
จัดบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (Optimal Efficiency of Scale) มาพิจารณารวมกันวิเคราะหบริการ
สาธารณะแตละประเภทและจัดสรรบริการลงไปในชุมชนระดับตาง ๆ ซ่ึงอาจเกิดกรณีที่หนวย
จัดบริการที่นาจะมีความสามารถและมีความรับผิดชอบตอผูไดรับประโยชนสูงสุดไมสามารถ
จัดบริการใหมีตนทุนต่ําที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากหนวยจัดบริการหรือ
หนวยการปกครองที่ใกลชิดกับผูใชบริการมากที่สุดและสามารถหารายไดมาใชจายในการ
จัดบริการไดนั้น มักจะมีจํานวนประชากรนอยเกินไป โดยจํานวนที่จะสามารถจัดบริการใหมีตนทุน
ต่ําที่สุดก็อาจเปนประชากรของหลายๆ ตําบล หรือหลายๆ อําเภอประกอบกัน ซ่ึงทางเลือกที่นาจะ
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เหมาะสม คือ การใหมีหนวยกําหนดนโยบายและจัดบริการที่มีความรับผิดชอบสูงสุด และใหหนวย
จัดบริการที่มีตนทุนต่ําที่สุด โดยหนวยงานทั้งสองอาจเปนหนวยงานเดียวกันหรือคนละหนวยงานก็ได 
                   (2.8)  หลักการกําหนดอํานาจหนาที่จัดทําบริการสาธารณะตามขนาดของ
กิจการบริการสาธารณะ สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ 

         (2.8.1)  บริการสาธารณะที่เปนกิจการขนาดใหญ หมายถึง กิจการที่
ตองใชเทคโนโลยี เงินทุน และบุคลากรที่มีความสามารถระดับสูง ดังนั้น ผูจะมีอํานาจตัดสินใจ
จัดทํากิจการดังกลาว จึงตองเปนองคกรขนาดใหญที่มีขีดความสามารถพรอมที่จะดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน การศึกษาระดับสูง การคมนาคมทางอากาศ การชลประทานหลวง การขุดเจาะ
น้ํามันเชื้อเพลิงและทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษาวิจัย การวิเคราะหประเมินผลเปนตน 

          (2.8.2)  บริการสาธารณะที่เปนกิจการไมสลับซับซอนหรือมีเทคนิค
มากนัก และมักเปนกิจการที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของประชาชน ซ่ึงหากไดพนักงานทองถ่ิน 
ที่รูถึงสภาพทองถ่ินนั้น ๆ เปนผูจัดทํา จึงจะมีประสิทธิภาพมากกวาใหรัฐซึ่งเปนผูวางนโยบาย
ดําเนินการในภาพรวม เปนผูจัดทํา นอกจากนี้การจัดทําบริการประเภทนี้ยังเปนการดําเนินการที่ใช
งบประมาณไมมากนัก เชน การจัดใหมีสุสานและณาปนสถาน การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด การ
ขนสงสาธารณะในเขตทองถ่ิน การจัดใหมีสถานสินเชื่อทองถ่ิน การดูแลชายหาดในเขตทองถ่ิน 
การจัดใหมีโคมไฟตามถนนหนทาง เปนตน 
                   (2.9)  หลักการแบงตามประเภทขององคกรในการเปนผูใหบริการสาธารณะ 

          (2.9.1)  บริการสาธารณะที่อยูในอํานาจของรัฐ ซ่ึงตองพิจารณาถึง
ลักษณะสําคัญ 2 ประการ ไดแก 

                       (2.9.1.1) เปนภารกิจที่ประชาชนทั้งประเทศมีสวนไดเสีย
เหมือน ๆ กัน จึงตองอาศัยองคกรกลางเปนผูปฏิบัติหนาที่ใหสอดคลองกันทั่วประเทศ 

                       ( 2 . 9 . 1 . 2 )   เปนภารกิ จที่ รั ฐสามารถจัดทํ าได อย า งมี
ประสิทธิภาพมากกวา ซ่ึงพอที่จะสรุปเปนภารกิจขั้นพื้นฐานของรัฐออกเปน 4 ประเภท คือ 

    - หนาที่ดานการปองกันประเทศ 
    - หนาที่ในการรักษาความสงบเรียบรอยภายใน 
    - หนาทีใ่นการรักษาความมัน่คง หรือเสถียรภาพ 

ในทางเศรษฐกิจ 
    - หน าที่ ของ รัฐ ในการ เปนตั วแทนในด าน

ความสัมพันธระหวางประเทศ 
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          (2.9.2)  บริการสาธารณะที่อยูในอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เปนกิจการที่เกี่ยวกับทองถ่ินโดยเฉพาะ และเปนไปเพื่อสนองความตองการของคนในทองถ่ิน โดย
มีลักษณะ คือ 

                     (2.9.2.1)  เปนกิจการที่เปนไปเพื่อสนองความตองการของคน
ในทองถ่ินนั้นที่สามารถแยกออก หรือมีลักษณะที่แตกตางจากทองถ่ินอื่นได 

                     (2.9.2.2)  เปนกิจการที่ใกลชิดกับคนในทองถ่ินเกี่ยวกับ
ชีวิตประจําวันของคนในทองถ่ิน  ดังที่กลาวไปแลว จึงพอจะจําแนกประเภทของบริการสาธารณะที่
อยูในอํานาจของทองถ่ินไดเปน 

-  เร่ืองที่เกี่ยวกับสวัสดิการของทองถ่ินโดยตรง 
    -  เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมและการ

อํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตของคนในทองถ่ิน 
                     (2.9.2.3)  การจัดทําบริการสาธารณะที่รัฐและทองถ่ินในรูป
องคกรรวม ในการจัดทําบริการสาธารณะทองถ่ินนั้น ทองถ่ินอาจโอนหนาที่บางอยางของตนใหแก
องคกรรวมดําเนินการได  เชน การจัดใหมีสหการ หรือการจัดตั้งบริษัทจํากัดของ ทองถ่ินตาง ๆ 
เปนตน การโอนอํานาจหนาที่บางอยางเชนนี้ ทําใหทองถ่ินที่ เขารวมนั้นสามารถ  ตัดทอน
ภาระหนาที่โอนใหแกองคกรรวมรับผิดชอบได 
                     (2.9.2.4)  บริการสาธารณะที่ รัฐและทองถ่ินรวมกันดูแล 
เนื่องจากมีบริการสาธารณะบางประเภท เปนเรื่องที่กระทบตอผลประโยชนสวนรวมทั้งระดับชาติ
และระดับทองถ่ิน โดยไมอาจแยกประโยชนของมหาชนทั้งสองใหออกจากกันได อยางเด็ดขาด การ
จัดทําบริการสาธารณะที่รัฐและทองถ่ินรวมกันดูแลนี้อาจแบงแยกไดเปนลําดับชั้นของกิจการ โดย
อาศัยหลักเกณฑเชนเดียวกันกับการแบงแยกการจัดทําบริการสาธารณะระหวางรัฐกับทองถ่ิน โดย
อาศัยหลักทั่วไป คือ หลักประโยชนมหาชนและหลักประสิทธิภาพ ซ่ึงบริการเหลานี้เปนภารกิจลําดับ
รองท่ีทั้งรัฐและทองถ่ินตองแบงหนาที่กันรับผิดชอบดําเนินการ เชน การจัดการศึกษา ความ
ตองการบริการดานการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนความตองการของสวนรวมของคนทั้งประเทศ โดย
กําหนดนโยบายและวางแผนการศึกษาไวเปนหลักเกณฑทั่วไป ซ่ึงเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการศึกษา
ขั้นตอไป  และการวัดมาตรฐานทางการศึกษาซึ่งตองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งระบบ  ใน
ขณะเดียวกันการศึกษาในขั้นประถมศึกษา ซ่ึงเปนความตองการของคนในทองถ่ินแตละแหงมคีวาม
แตกตางกันไปดวย เชน การสรางโรงเรียน การจัดการศึกษาเสริมที่สอดคลองกับสภาพของชุมชน
ในแตละทองถ่ิน จึงเปนหนาที่ของทองถ่ินที่จะจัดทําในสวนนี้ สวนการจัดการศึกษาระดับสูงจึงเปน
หนาที่ของรัฐในการจัดทํา สําหรับการจัดการศึกษานอกโรงเรียน เปนการ  จัดการศึกษาเพื่อสงเสริม
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ทักษะและฝกฝนฝมือ เพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพของคนในทองถ่ินซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวกับ
ผลประโยชนมหาชนทองถ่ิน จึงเปนหนาที่ของทองถ่ินในการดําเนินกิจการ หรือหนาที่ในการ
สงเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมซึ่งรัฐและทองถ่ินตองใหการดูแลรวมกัน 
           (2.9.3)  ความหลากหลายในการแบงแยกอํานาจหนาที่ในทางปฏิบัติ 
                      แมจะไดมีการวางหลักเกณฑในเรื่องการแบงแยกอํานาจ
ระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวในหลายประการดวยกัน แตในทางปฏิบัติเราไมสามารถ
นําหลักเกณฑเพียงขอใดขอหนึ่งมาใชได ดังจะเห็นไดจากการที่ประเทศตางๆ มักนําหลักเกณฑ
หลายขอมาผสมผสานกันและปรับใชใหเขากับสภาพการปกครองภายในประเทศของตน ดวยเหตุนี้
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไมไดมีอํานาจหนาที่เหมือนกันทุกประเทศ อยางไรก็ดี หากพิจารณา
อํานาจหนาที่ของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยทั่วไปจะพบวาสวนมากมักมีอํานาจหนาที่
ที่คลายคลึงกัน ความแตกตางจะมีในสวนที่เปนรายละเอียดเทานั้น กลาวคือ รัฐจะมีอํานาจหนาที่ที่มี
ผลกระทบตอประชาชนสวนใหญของประเทศ เชน มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการปองกันประเทศ การ
ทูต การเศรษฐกิจ สวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีอํานาจหนาที่ที่มีผลกระทบเพียงประชาชนกลุม
ใดกลุมหนึ่งเทานั้น หรือเปนกิจการที่ไมมีความซับซอนหรืองบประมาณมากนัก เปนตน ดวยเหตุนี้จึง
อาจกลาวไดวา การแบงแยกอํานาจหนาที่ระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักมีการคํานึงถึง
จํานวนของผูไดรับผลประโยชนจากการบริการและศักยภาพขององคกรที่จะจัดทําประกอบอยูดวย
เสมอ 
                  2.4.4.2  หลักการกําหนดอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

             เมื่อรัฐไดกระจายอํานาจใหหนวยการปกครองทองถ่ินแลว  องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้นก็มีหนาที่รับผิดชอบในการใหบริการแกประชาชนและทองถ่ิน ทั้งนี้หลักการที่จะ
กําหนดวาหนาที่ใดควรใหหนวยการปกครองทองถ่ินรับผิดชอบดําเนินการควรคํานึงถึงหลักการ    
ดังตอไปนี้ 18           
             (1)  การพิจารณาถึงกําลังงบประมาณ เพราะในทองถ่ินหลายแหงยังประสบกับ
ปญหาการขาดแคลนงบประมาณ ไมสามารถดําเนินงานตามหนาที่รับผิดชอบที่กวางขวางเกิน
กําลังของตนได  

                                          

18 ประทาน  คงฤทธิศึกษากร.  (2535).  การปกครองทองถิ่น.  หนา 64. 
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             งบประมาณหรือรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินของไทยมีที่มาหลาย
ประเภทดวยกัน แตเราสามารถจําแนกออกเปนประเภทใหญๆ ได 2 ประเภท คือ รายไดจากภาษี 
และรายไดอ่ืนๆ นอกเหนือจากภาษี 19

                   (1.1)  รายไดจากภาษี 
          แบงออกเปน 2 สวน คือ ภาษีอากรที่ทองถ่ินเปนผูจัดเก็บเอง และภาษี
อากรที่รัฐบาลกลางจัดเก็บให 
           (1.1.1)  ภาษีอากรที่ทองถ่ินเปนผูจัดเก็บเอง (Local Levied Taxes) 
เปนภาษีที่ทองถ่ินเปนผูจัดเก็บเองจากผูเสียภาษีในพื้นที่ โดยหลักการทั่วไปภาษีประเภทนี้ทองถ่ิน
จะเปนผูกําหนดประเภทและอัตราของภาษีที่จะจัดเก็บเอง แตในกรณีของไทยรัฐบาลกลางเปนผู
กําหนดประเภทและอัตราภาษี และจะบังคับใชกับทองถ่ินทุกประเภทและทุกขนาดพื้นที่ ซ่ึงภาษีที่
ทองถ่ินมีอํานาจจัดเก็บไดเองมี  ดังนี้ 
     (1.1.1.1)  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เปนภาษีที่เรียกเก็บจากผู
เปนเจาของโรงเรือนและที่ดินที่เปนสวนหนึ่งของโรงเรือน โดยคํานวณจากคาเชารายปที่เจาของ
โรงเรือนจะไดรับ สําหรับโรงเรือนที่เจาของอยูเองจะไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษีประเภทนี้ 
      (1.1.1.2)  ภาษีบํารุงทองที่ เปนภาษีที่เรียกเก็บจากผูเปนเจาของ
หรือครอบครองที่ดินสวนที่ไมไดเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยคํานวณจากราคาที่ดินในอัตราตาง ๆ 
สุดแลวแตมูลคาของที่ดิน 
      (1.1.1.3)  ภาษีปาย เปนภาษีที่เรียกเก็บจากปายที่เปนรายชื่อ
ของธุรกิจ เครื่องหมายการคาหรือรูปสินคาตางๆ ทั้งที่ใชเพื่อประโยชนในการแจงความหรือในการ
โฆษณา โดยผูเปนเจาของปายเปนผูที่มีหนาที่เสียภาษีอัตราภาษีที่แตกตางกันไปสุดแลวแตขนาด
ของปายและภาษีที่ใช 
      (1.1.1.4)  อากรฆาสัตว อากรฆาสัตวเปนภาษีเรียกเก็บใน
อัตราตางๆ จากผูนําโค กระบือ แพะ หมู และสัตวอ่ืนๆ ตามที่ระบุไวในประกาศกระทรวงไปฆาใน
เขตการปกครองของทองถ่ิน 
            (1.1.2)  ภาษีอากรที่รัฐบาลจัดเก็บให แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

                                          

19 นครินทร  เมฆไตรรัตน. (2546).  ทิศทางการปกครองทองถิ่นไทยและตางประเทศเปรียบเทียบ.  หนา 
41-47. 
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      (1.1.2.1)  ภาษีเสริม (Surcharge Taxes) เปนภาษีที่รัฐบาล
กลางเปนผูจัดเก็บให โดยทองถ่ินเรียกเก็บรวมในอัตรารอยละ 10 ของภาษีที่รัฐบาลกลางเก็บไดใน
เขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ ประกอบไปดวยภาษีดังตอไปนี้ 
    -  ภาษีการคา เปนภาษีที่เรียกเก็บจากยอดรายรับ
รายเดือนของหนวยธุรกิจที่ประกอบกิจกรรมซื้อขายหรือประกอบการผลิตสินคาเกือบทุกประเภทที่
เกิดขึ้นในประเทศในอัตราตางๆ กันสุดแลวแตประเภท โดยทองถ่ินจะไดรับการจัดสรรภาษีตาม
สัดสวนของจํานวนภาษีการคาที่เก็บได 
    -  ภาษีเครื่องดื่ม เปนภาษีรูปแบบหนึ่งที่เรียกเก็บ
จากกิจกรรมบันเทิงที่ไมมีแอลกฮอลเจือปน โดยผูผลิตเครื่องดื่มเหลานี้เปนผูมีหนาที่เสียภาษี 
รัฐบาลกลางจัดสรรใหแกทองถ่ินโดยใชจํานวนประชากรเปนเกณฑ 
    -  อากรมหรสพ เปนภาษีที่เรียกเก็บจากกิจกรรม
บันเทิงที่มีการเรียกเก็บคาเขาชม เชน การแสดงการละเลนตางๆ (ละคร หรือรองเพลง ฯลฯ) 
ภาพยนตร การแขงขันกีฬา เปนตน การเสียภาษีมาในรูปของการติดอากรแสตมปในมูลคาที่
กฎหมายกําหนด ทองถ่ินจะไดรับการจัดสรรตามจํานวนภาษีที่เก็บไดในทองถ่ินนั้นๆ 
    -  ภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน เปนภาษีที่เรียก
เก็บจากน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเตา น้ํามันเบนซิน น้ํามันหลอล่ืน กาซ และผลิตภัณฑอ่ืนๆ จากน้ํามัน
ปโตรเลียม โดยผูผลิตเปนผูเสียภาษี การจัดสรรใหแกทองถ่ินใชจํานวนประชากรเปนเกณฑ 
      (1.1.2.2)  ภาษีแบงสวนรายได (Shared Taxes) เปนภาษีที่
รัฐบาลกลางจัดเก็บใหทั้งจํานวนแลวจัดแบงรายไดใหแกทองถ่ิน ประกอบดวยภาษีตอไปนี้ 
    -  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน 
รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยรถยนต ภาษีรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และ
คาธรรมเนียมลอเล่ือนตามกฎหมายวาดวยลอเล่ือน 
    -  ภาษีการพนัน 
                   (1.2)  รายไดอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากภาษีอากร 
          ประกอบดวยรายไดที่มาจากแหลงตางๆ ตอไปนี้ 
          (1.2.1)  คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ เปนรายไดที่จัดเก็บ
จากบริการและการอนุญาต ที่ทองถ่ินใหแกประชาชนในทองถ่ินโดยอาศัยฐานอํานาจในการจัดเก็บ
จากกฎหมายตางๆ เชน พระราชบัญญัติสาธารณสุข และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เปนตน 
รายไดที่มาจากแหลงนี้ดังเชน คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา คาธรรมเนียมเกี่ยวกับ
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ใบอนุญาตเลนการพนัน คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม
อาคาร เปนตน 
          (1.2.2)  รายไดจากทรัพยสินและการประกอบกิจการของทองถ่ิน เปน
รายไดที่เกิดจากการใหเชาทรัพยสินและดอกเบี้ยจากเงินสะสมในธนาคาร หรือในกรณีที่ทองถ่ิน
ประกอบกิจการ เทศพาณิชย ทองถ่ินก็จะมีรายไดจากกิจการเหลานี้ 
          (1.2.3)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง เปนเงินโอนอีกสวนหนึ่งที่
รัฐบาลจัดสรรจากงบประมาณรายจายผานกระทรวงมหาดไทย โดยรัฐบาลจะจัดสรรตามหลักเกณฑ
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดขึ้น เงินอุดหนุนมี 2 ประเภทดวยกัน คือ 
      (1.2.3.1)  เงินอุดหนุนทั่วไป สวนใหญมีลักษณะเปนเงิน
อุดหนุนที่รัฐบาลกลางตั้งจายจากงบประมาณแผนดิน เพื่อชวยพยุงฐานะรายไดของทองถ่ินให
พอเพียงตอการใหบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน 
       (1.2.3.2)  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เปนเงินอุดหนุนที่จัดสรร
ใหแกทองถ่ิน โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับวัตถุประสงคและวิธีการใชจายเงินไวแนนอนตายตวัและชดัเจน 
ทองถ่ินจึงไมสามารถใชดุลพินิจในการใชจายเงินอุดหนุนประเภทนี้ไดมากนัก การจัดสรรเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจมักเปนโครงการลงทุน ซ่ึงมักเกิดขึ้นเปนครั้งคราวมิใชกิจกรรมประเภทที่
ดําเนินการตอเนื่อง 
          (1.2.4)  เงินกูยืมและการใชเงินสะสม ในกรณีที่ทองถ่ินมีความ
จําเปนตองใชเงินเพื่อพัฒนาทองถ่ิน ก็สามารถขอกูยืมเงินจากกองทุนที่กระทรวงมหาดไทย คือ
กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล กองทุนสงเสริมกิจการองคกาบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงมีรายรับจาก
การฝากเงินสะสมจํานวนหนึ่งจาก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                   จากแหลงรายไดของทองถ่ินขางตน จะเห็นไดวารัฐบาลกลางเปนฝาย
ควบคุมอํานาจในการจัดเก็บและกําหนดประเภทและอัตราภาษีเกือบทั้งหมดของทองถ่ินเอาไว โดย
ที่ทองถ่ินแตละแหงไมสามารถเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษีหรือคาธรรมเนียมตางๆ ใหเหมาะสมกับ
ลักษณะของทองถ่ิน ทําใหทองถ่ินขาดความคลองตัวในการหารายไดเพื่อมาพัฒนาทองถ่ินของตน  
                   สําหรับการปรับปรุงสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ใน
กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดใหภายในไมเกินป พ.ศ. 2544 รัฐบาลจะตองดําเนินการใหทองถ่ินมี
รายไดเพิ่มขึ้นคิดเปนสัดสวนตอรายไดของรัฐบาลไมนอยกวารอยละ 20 และภายในป พ.ศ. 2549 
ตองไมนอยกวารอยละ 35 ซ่ึงในป พ.ศ. 2548 รัฐบาลไดทําการปรับปรุงสัดสวนรายไดของทองถ่ิน
เปนรอยละ 23.50 แลว แตอยางไรก็ดีจะเห็นไดวาการเพิ่มขึ้นของสัดสวนดังกลาวนั้น รัฐบาล
ดําเนินการดวยการเพิ่มเงินอุดหนุนใหแกทองถ่ินเกือบรอยละ 50 ซ่ึงลักษณะเชนนี้ทําใหการคลัง
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ทองถ่ินยังอยูภายใตการควบคุมจากรัฐบาลอยูมาก แมวาจะมีความพยายามในการกระจายอํานาจ
ใหแกทองถ่ินแลวก็ตาม 
                   ในปจจุบันรายไดของทองถ่ินเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐบาลกลางแลวมีสัดสวน
ที่ แตกตางกันมาก คือ รัฐบาลกลางมีรายไดรวมมากกวารอยละ 75 ในขณะที่ทองถ่ินมีรายไดรวมไม
ถึงรอยละ 25 (ในป พ.ศ. 2548) รายละเอียด ตามตารางที่  2.1 
 
ตารางที่  2.1  สัดสวนรายไดระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับรัฐบาล 
 

รายได 
ปงบประมาณ 

รายไดทองถิ่น 
(ลานบาท) 

รายไดรัฐบาล 
(ลานบาท) 

สัดสวนรายได 
(รอยละ) 

2544 156,531 772,574 20.57 

2545 176,155 803,651 21.99 

2546 184,066 829,496 22.19 

2547 241,947 1,063,600 22.75 

2548 282,000 1,200,000 23.50 

 
ท่ีมา : สวนสงเสริมการกระจายอํานาจ  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย 
 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดการ
จัดสรรภาษีอากรที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรไดรับ ดังนี้ (โปรดดูตารางที่ 2.1) 

(1) องคการบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ ไดรับ    
จัดสรรภาษี ประเภทภาษีน้ํามัน ภาษียาสูบ ภาษี โรงแรม ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีและ
คาธรรมเนียมรถยนต ภาษีเพื่อการศึกษา อากรรังนกอีแอน คาภาคหลวงแร และคาภาคหลวง ปโต
เลียม  

(2) เทศบาล เมืองพัทยาและองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ขนาดเล็ก ไดรับการจัดสรรภาษีประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย ภาษี
สรรพสามิต ภาษีสุรา คาแสตมปยาสูบ ภาษีการพนัน อากรฆาสัตว คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
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และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา คาธรรมเนียมใบอนุญาต
เลนการพนัน ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต ภาษีเพื่อการศึกษา 
อากรรังนกอีแอน คาภาคหลวงแร และคาภาคหลวงปโตเลียม 

ในปจจุบันการจัดสรรเงินใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คณะกรรมการการกระจาย
อํานาจฯไดจัดสรรเงินใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนกอนตามรูปแบบขององคกร   ปกครอง
สวนทองถ่ิน ทําใหองคการบริหารสวนจังหวัดแตละแหงมีรายไดมากกวาเทศบาลและ องคการ
บริหารสวนตําบล และเทศบาลมีรายไดมากกวาองคการบริหารสวนตําบล เนื่องจากองคการบริหาร
สวนตําบลมีจํานวนมากที่สุด ทําใหมีตัวหารมากตามไปดวย (โปรดดูภาคผนวก 1) 
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ตารางที่  2.2  การจัดสรรภาษีตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ 
 
 

  เทศบาล เมืองพัทยา อบต. 
(ทองถิ่นขนาดเล็ก) 

อบจ. 
(ทองถิ่นขนาดใหญ) 

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
2. ภาษีบํารุงทองที่ 
3. ภาษีปาย 
4. ภาษีสรรพสามิต 
5. ภาษีสุรา 
6. คาแสตมปยาสูบ 
7. ภาษีการพนัน 
8. อากรฆาสัตว 
9. คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ  
    นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย 
10. คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา 
12. คาธรรมเนียมใบอนุญาตเลน 
      การพนัน 

⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
 

⁄ 
⁄ 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

X 
X 

1. ภาษีน้ํามัน 
2. ภาษียาสูบ 
3. ภาษีโรงแรม 

X 
X 
X 

⁄ 
⁄ 
⁄ 

1. ภาษีมูลคาเพิ่ม 
2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
3. ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 
4. ภาษีเพื่อการศึกษา 
5. อากรรังนกอีแอน 
6. คาภาคหลวงแร 
7. คาภาคหลวงปโตเลียม 

⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 

⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 

   องคกรปกครอง 

       สวนทองถิ่น 

          

ประเภทภาษี 

 

ท่ีมา : สมคิด  เลิศไพฑูรย. (2543). การกระจายอํานาจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน 
           การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542.  หนา 21 – 22. 
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                   (2)  การพิจารณาถึงกําลังคน กําลังความสามารถของอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช 
เพราะกําลังคนและเครื่องมือใชเปนปจจัยที่สําคัญในการดําเนินการบริหารทองถ่ินใหไดทั่วถึง การ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไทยนั้น ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติ ระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงตราขึ้นใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ   
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 288 ดังนี้ 

    (2.1)  โครงสรางและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ิน     
           พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ิน 3 ระดับ ดังนี ้
                (2.1.1)   คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  

                       คณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
หรือเรียกโดยยอวา “  ก.ถ. ”  มีจํานวน 18 คน มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดมาตรฐานกลางและ
แนวทางในการรักษาระบบคณุธรรมเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนทองถ่ิน รวมตลอด
ถึงการกําหนดโครงสรางอัตราเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่นใหมีสัดสวนที่เหมาะสมแกรายได 
และการพัฒนาทองถ่ินและกํากับดูแลการบรหิารงานบุคคลของพนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ทุกรูปแบบใหมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนแกประชาชนในทองถ่ิน และประโยชนของประเทศเปน 
สวนรวมและสามารถรองรบัการกระจายอํานาจใหแกทองถ่ินไดก.ถ.เปนไตรภาคีประกอบดวย 
                             (2.1.1.1)  กรรมการโดยตําแหนงจํานวนหกคน ไดแก เลขาธิการ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรม 

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
                             (2.1.1.2)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรี 
แตงตั้งจากผูซ่ึงมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการบริหารงานทองถ่ิน ดานการบริหารงานบุคคล 
ดานระบบราชการดานบริหารและการจัดการหรือดานกฎหมาย ซ่ึงมีผลงานทางวิชาการ หรือมีความรู 
เปนที่ยอมรับ มีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป 
                            (2.1.1.3)  ผูแทนคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดจํานวนหนึ่งคน ผูแทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจํานวนหนึ่งคน ผูแทน
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลจํานวนหนึ่งคน ผูแทนคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพ 
มหานครจํานวนหนึ่งคน ผูแทนคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาจํานวนหนึ่งคน และในกรณีที่มี
กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น ใหมีผูแทนคณะกรรมการพนักงานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอื่นซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นนั้นคัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน   
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                            สําหรับ ประธาน ก.ถ.  ไดรับการคัดเลือกโดยกรรมการตาม
ขอ 1 –  3 จากผูมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการบรหิารงานทองถ่ิน ดานการบรหิารงานบุคคล 
ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการจัดการ หรือดานกฎหมาย ซ่ึงมีผลงานทางวิชาการหรือมี
ความรูเปนที่ยอมรับ และไมเปนกรรมการในคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินคณะใด ไมเปน 
ขาราชการ พนกังานของรัฐหรือพนักงานสวนทองถ่ิน มวีาระการดํารงตาํแหนง 6 ป 
              (2.1.2)   คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนกังานสวนทองถ่ิน 
                              คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ิน ม ี 3 คณะ คือ 
 คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.) คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ในแตละคณะจะมีกรรมการ จาํนวน 18 คน  

                                           องคประกอบของคณะกรรมการทั้งสามคณะเปนไตรภาคี
จากผูแทนสวนราชการ 6 คน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 6 คน และผูทรงคุณวุฒิ 6 คน ดังนี้ 
                            (2.1.2.1)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงมหาดไทยซึ่งไดรับมอบหมาย เปนประธาน  
                            (2.1.2.2)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการ 
ขาราชการพลเรือน ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมสงเสริม 
การปกครองทองถ่ิน  
                            (2.1.2.3)  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
          -  กรณี ก.จ.  มีผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัด 
(อบจ.) 6 คน ซ่ึงคัดเลือกจากนายกองคการบริหารสวนจงัหวัด 3 คน และปลัดองคการบริหารสวน 
จังหวดั 3 คน  
          -  กรณี ก.ท. มีผูแทนเทศบาล 6 คน ซ่ึงคัดเลือกจาก
นายกเทศมนตรี 3 คน และปลัดเทศบาล 3 คน 
           -  กรณี ก.อบต. มีผูแทนองคการบริหารสวนตําบล 
(อบต.) 6 คน ซ่ึงคัดเลือกจากนายกองคการบริหารสวนตําบล 3 คน และปลัดองคการบริหารสวน 
ตําบล 3 คน  
    -  ผูทรงคุณวุฒิ 6 คน ซ่ึงคัดเลือกจากบคุคลซึ่งมี
ความรูความเชีย่วชาญในดานการบริหารงานทองถ่ิน ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ  
ดานการบริหารและการจัดการหรือดานอื่นที่จะเปนประโยชนแกการบรหิารงานบุคคล  
              คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ินทั้ง 3 คณะ มีอํานาจหนาที่
เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัคุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตน อัตราตําแหนง
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และมาตรฐานของตําแหนง อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงนิเดอืนและประโยชนตอบแทนอืน่ 
หลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อน
ระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดอืน วินยั การอุทธรณและการรองทุกข การกําหนดโครงสรางการแบง
สวนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบตัิงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน กํากับดแูล  
แนะนําและชีแ้จง สงเสริมและพัฒนาความรูแกพนกังานสวนทองถ่ิน  
              (2.1.3)  คณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ิน 
       คณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ิน มีอํานาจหนาที่กําหนด
หลักเกณฑและดําเนินการเกีย่วกับการบริหารงานบุคคล ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท
ในจังหวดันั้น ๆ หรือในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนัน้ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการกําหนดคณุสมบัติ
และลักษณะตองหามสําหรับพนักงานสวนทองถ่ิน การกําหนดจํานวนและอัตราตาํแหนง อัตรา
เงินเดือนและวธีิการจายเงินเดอืนและประโยชนตอบแทนอืน่ การกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขใน
การคัดเลือก การบรรจแุละแตงตั้ง การยาย การโอน การรบัโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขัน้เงนิเดือน 
การสอบสวน การลงโทษทางวินยั การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข การ
กําหนดระเบยีบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถ่ิน และการกํากับ  
ดูแล ตรวจสอบ แนะนําและชี้แจง สงเสริมและพัฒนาความรูแกพนกังานสวนทองถ่ิน 
        (2.1.3.1)  โครงสรางของคณะกรรมการขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด 
    องคการบรหิารสวนจังหวัด (อบจ. ) แตละแหง มี
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.จ.) คณะหนึ่งจาํนวน 12 คน ประกอบดวย (1) 
ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน (2)  หัวหนาสวนราชการประจําจังหวดั 3 คน (3)  ผูแทนองคการ
บริหารสวนจังหวัด 4 คน ประกอบดวย นายกนายกองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด 1 คน ปลัดองคการบริหารสวนจังหวดั และผูแทนขาราชการ องคการบริหารสวน 
จังหวดั 1 คน และ(4) ผูทรงคุณวุฒิ 4 คน  
        (2.1.3.2)  โครงสรางของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
    เทศบาลที่อยูในเขตจังหวัดหนึ่ง มีคณะกรรมการ 
พนักงานเทศบาลรวมกันคณะหนึ่ง จํานวน 18 คน ทําหนาที่บริหารงานบุคคลสําหรับเทศบาล      
ทุกแหงที่อยูในเขตจังหวัดนัน้ ประกอบดวย (1) ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน (2) หัวหนาสวน
ราชการประจาํจังหวดั 5 คน (3)  ผูแทนเทศบาล 6 คน (แยกเปน ประธานสภาเทศบาล 2 คน  
นายกเทศมนตรี 2 คน และปลัดเทศบาล 2 คน) และ (4) ผูทรงคุณวุฒิ 6 คน  
        (2.1.3.3)  โครงสรางของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
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    องคการบริหารสวนตําบล (อบต. )  ที่อยูในเขต
จังหวดัหนึ่ง มีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลรวมกนั คณะหนึ่ง จํานวน 27 คน ทําหนาที่
บริหารงานบุคคลสําหรับองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงที่อยูในเขตจังหวดันั้น ประกอบดวย (1) 
ผูวาราชการจังหวัด หรือรองผูวาราชการจังหวัดซึ่งไดรับมอบหมายเปนประธาน (2) นายอําเภอหรือ
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวดั จํานวน 8 คน (3)  ผูแทนองคการบริหารสวนตําบล 9 คน  
(ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 3 คน นายกองคการบริหารสวนตําบล 3 คน  ปลัดองคการ 
บริหารสวนตําบล 3 คน) (4) ผูทรงคุณวุฒิ 9 คน  
        (2.1.3.4)  โครงสรางของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา 
     เมืองพัทยา มีคณะกรรมการพนักงานเมอืงพัทยา
คณะหนึ่งจํานวน 12 คน  ทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑและดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานเมือง  พัทยา ประกอบดวย (1) ผูวาราชการจังหวดัชลบุรีเปนประธาน (2) นายอําเภอ
หรือหัวหนาสวนราชการในจังหวดัชลบุรี 3 คน  (3) ผูแทนเมืองพัทยา 4 คน (ประกอบดวย นายก
เมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา 1 คน ปลัดเมืองพัทยา และผูแทนพนักงานเมืองพทัยา 1 คน) และ  
(4) ผูทรงคุณวุฒิ 4 คน  
        (2.1.3.5)  โครงสราง  และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ขาราชการกรุงเทพมหานคร 

    พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 27 กําหนดวา  “ การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร ใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการ กรุงเทพมหานคร ”  และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2526 มาตรา 15 กําหนดใหมีคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพ มหานคร ทํา
หนาที่กําหนดหลักเกณฑและดําเนินการเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการกรุงเทพ มหา
นคร โดยมีองคประกอบ คือ (1) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีชวยฯ ซ่ึงไดรับ
มอบหมายเปนประธานกรรมการ (2)  กรรมการโดยตําแหนง ประกอบดวย ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เลขาธิการ ก.พ.  และอธิบดีกรมบัญชีกลาง (3)  กรรมการซึ่งเปนผูแทนกรุงเทพมหานคร 4 คน 
(ประกอบดวย ผูวาราชการกรงุเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร  ผูแทนขาราชการกรงุเทพมหานคร
สามัญ 2 คน และผูแทนขาราชการครูกรุงเทพมหานคร 1 คน) และ (4) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 5 คน  
              (2.1.4)  ความสัมพนัธระหวาง ก.ถ.  คณะกรรมการกลางพนกังาน
สวนทองถ่ิน คณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พระราชบัญญัต ิ 
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดกําหนดความสัมพนัธ ดังนี้  
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        (2.1.4.1)  ใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด
มาตรฐานทั่วไปใหเหมาะสมกับลักษณะการบริหาร และอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
แตตองอยูภายใตมาตรฐานกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ ก.ถ. กําหนด 
        (2.1.4.2)  เมื่อคณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ินได
กําหนดมาตรฐานทั่วไปแลว มาตรฐานทั่วไปนัน้จะใชเปนหลักเกณฑกลางสําหรับคณะกรรมการ 
พนักงานสวนทองถ่ินแตละแหงนําไปกําหนดเปนหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินในแตละจังหวดั  
        (2.1.4.3)  ใหคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ิน กําหนด
หลักเกณฑและดําเนินการเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลใหสอดคลองกับความตองการ และความ
เหมาะสมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดนัน้ แตตองอยูภายใตกรอบมาตรฐานทั่วไปและ 
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ิน 
        (2.1.4.4)  การออกคําส่ังเกี่ยวกับการบรรจุและแตงตั้ง การ
ยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อน ขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินยั 
การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ใหเปนอํานาจของผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด แตสําหรับการออกคําส่ังแตงตั้ง และการใหพนกังาน
สวนทองถ่ินพนจากตําแหนงตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินกอน 
        (2.1.4.5)  ในกรณีที่คณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินแหงใด 
กําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลหรือมีมติใดๆ ขัดแยงกับมาตรฐานทั่วไป ใหคณะกรรมการ 
กลางพนักงานสวนทองถ่ินแจงใหคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินแหงนั้น ดําเนนิการแกไขให
ถูกตองหรือกรณีการดําเนินการของคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินจะกอใหเกิดความเสียหาย
อยางรายแรงใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหระงับการใชหลักเกณฑการ 
บริหารงานบุคคลหรือเพิกถอนมตินั้นได 
        (2.1.4.6)  ในกรณีที่ ก.ถ. เห็นวา การกําหนดมาตรฐานทั่วไป
ของคณะกรรมการกลางพนกังานสวนทองถ่ินขัดแยงกบัมาตรฐานกลางที่ ก.ถ.  กําหนด หรือมี
ปญหาขอโตแยงในการกําหนดหลักเกณฑระหวางระหวางคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินกับ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ิน ให ก.ถ. แจงใหคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินหรือ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ิน แลวแตกรณ ีดาํเนินการใหถูกตองตามมาตรฐานกลาง แต
ถามิไดดําเนนิการภายในเวลาอันสมควร หรือการดําเนนิการของคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ิน
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หรือคณะกรรมการกลางพนกังานสวนทองถ่ิน จะเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอการบริหารเปน
สวนรวมหรือไมเปนธรรมแกพนักงานสวนทองถ่ินให ก.ถ.  มีอํานาจสั่งระงับการใชหลักเกณฑการ 
บริหารงานบุคคลนั้น 

     (2.2)  อัตรากําลังของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
                  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
มาตรา 35 บัญญัติไววา “ ในการจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และเงินคาจางของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถ่ิน และลูกจาง ที่นํามาจากเงินรายไดที่ไมรวมเงินอุดหนุนและเงินกูหรือเงิน
อ่ืนใดนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงจะกําหนดสูงกวารอยละสี่สิบของเงินงบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นไมได  ” ดังนั้น จํานวนขาราชการการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ินจึงตองมีความสัมพันธกันกับรายได กลาวคือ ถาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใด
มีรายไดมาก ก็สามารถกําหนดจํานวนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินไดมาก หากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใดมีรายไดนอย ก็กําหนดจํานวนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินไดนอย 
สวนการกําหนดกรอบอัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงสามารถกําหนดกรอบ
อัตรากําลังไดเองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการองคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับจังหวัด 
โดยคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ไดกําหนดมาตรฐานทั่วไปในการ
กําหนดตําแหนงและกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการเอาไวเปนแนวทาง  
(โปรดดูผนวก 2) 
             (3)  หนาที่รับผิดชอบของทองถ่ิน 

                  หนาที่รับผิดชอบของทองถ่ินควรเปนเรื่องที่เปนประโยชนตอทองถ่ินอยาง
แทจริง หากกิจการนั้นเกินกวาภาระหรือเปนนโยบายซึ่งรัฐบาลตองการความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันทั้งประเทศก็ไมควรมอบใหทองถ่ินดําเนินการ เชน การศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรืองาน
ทะเบียนที่ดิน ที่สาธารณะ เปนตน 
                   การกําหนดหนาที่รับผิดชอบใหหนวยการปกครองทองถ่ินดําเนินการที่
เปนอยู ในบางประเทศ มีขอพิจารณาดังนี้  
                   (3.1)  เปนงานที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมของทองถ่ินและงานที่เกี่ยวกับการ
อํานวยความสะดวกในชีวิตความเปนอยูของชุมชน (Environmental Service and Convenience of 
Communical Service) เชน พิพิธภัณฑทองถิ่น โบราณสถานของทองถิ่น ตลอดจนทรัพยากร 
ธรรมชาติและทรัพยากรอื่น ๆ นอกจากนั้นในดานการอํานวยความสะดวกในวิถีชิวิตความเปนอยู ของ
คนในทองถ่ินหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ ไดแก การจัดทําถนน สะพาน คนเดินขาม สวนสาธารณะ 
สวนหยอม  การกําจ ัดขยะมูลฝอย  เป นตน  งานเหลานี ้เป นงานที ่เกี ่ยวพันกับการดํา เน ิน
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ชีวิตประจําวันของคนทองถ่ินที่จะมารับบริการ จึงควรที่จะเปนหนาที่ของหนวยการปกครองทองถ่ิน
ดําเนินการ 
                   (3.2)  งานที่เกี่ยวกับการปองกันภัย รักษาความปลอดภัย (Protective Service) 
ไดแก งานตํารวจ งานดับเพลิง เปนตน 
                   (3.3)  งานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม (Social Welfare Service) งานดานนี้เปน
งานที่มีความสําคัญสําหรับคนในทองถ่ินเปนอันมาก ดังนั้นจึงเปนหนาที่ขององคการปกครอง
ทองถ่ินตองจัดใหมีขึ้น หรือตองรับผิดชอบรวมมือกับรัฐบาลเพื่อแกปญหา เชน การจัดใหมีหนวย
บริการทางสาธารณสุขในทองถ่ินเพื่อการบริการประชาชน การจัดใหมีศูนยเยาวชน การจัดใหมี
สถานสงเคราะหเด็กและคนชรา คนพิการ รวมทั้งงานที่ใหความบันเทิงกับประชาชนในชุมชน เชน 
การจัดสาธารณะ สําหรับประชาชนหรือการจัดหองสมุดสําหรับประชาชนในทองถ่ิน เปนตน 
                   (3.4)  งานที่เกี่ยวกับการพาณิชยของทองถิ่น (The Trading or Commercial 
Service) งานประเภทนี้ถือเปนกิจการที่บริการใหประชาชน ซ่ึงหากปลอยใหเอกชนเขาดาํเนนิการ อาจ
ไมไดรับผลดีเทาที่ควร หนวยการปกครองทองถ่ินจึงตองรับมาดําเนินการเอง กิจการเหลานี้ ไดแก 
การจัดตั้งสถานธนานุบาล หรือโรงรับจํานํา การจัดตลาด การจัดบริการเดินรถ เปนตน และงานตาง 
ๆ นี้เปนงานที่มีรายได โดยสามารถเรียกคาบริการจากประชาชนได 

                  ลักษณะการกําหนดหนาที่รับผิดชอบใหหนวยการปกครองทองถิ่นรับไป
ดําเนินการนั้น กระทําไดใน 2 ลักษณะคือ  
                   ลักษณะที่หนึ่ง  บัญญัติไวในกฎหมายหรือพระราชบัญญัติอันเปนการทั่วไป 
ทั้งนี้ ก็เพื่อตองการความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันหรือความคลายคลึงกัน เชน การบัญญัติหนาที่ของ
เทศบาลในพระราชบัญญัติเทศบาลที่กําหนดใหเทศบาลทุกเทศบาลมีหนาที่ซ่ึงแบงออกเปนหนาที่
บังคับใหกระทําและหนาที่ใหเลือกกระทําได 
                   ลักษณะที่สอง  บัญญัติไวในกฎหมายเปนการเฉพาะเจาะจง แตละหนวยการ
ปกครองทองถ่ิน ในลักษณะนี้รัฐบาลจะตรากฎหมายหรือพระราชบัญญัติจัดตั้งหนวยการปกครอง
ทองถ่ิน พรอมทั้งกําหนดหนาที่รับผิดชอบขึ้นมาพรอม ๆ กับกฎหมายนั้น  
                     2.4.4.3  หลักการสําคัญที่ใชในการกําหนดอํานาจหนาที่การบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละระดับ 

               องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรที ่ร ัฐจัดตั ้งขึ ้นเพื ่อจัดทําบริการ
สาธารณะใหกับประชาชนในทองถิ่น ซึ ่งประเทศตาง ๆ มักจะกําหนดรูปแบบขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไวหลายรูปแบบและหลายลําดับชั้น ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนไดรับการดูแล
อยางทั่วถึงและเพียงพอ  เชน ในประเทศฝรั่งเศส มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามลําดับชั้น 
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ไดแกเทศบาล จังหวัด และภาค ประเทศญี่ปุน มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นสองลําดับชั้น ไดแก
เทศบาล และจังหวัด  การมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายรูปแบบและหลายลําดับชั้นจึงมี
ความจําเปนตองกําหนดบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบไวใหชัดเจน แต
เนื่องจากในตางประเทศไมปรากฏหลักในการแบงอํานาจหนาที่ระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไวชัดเจน จึงตองพิจารณาจากอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละระดับ
ในประเทศตาง ๆ ซึ่งพอสรุปไดวา มีหลักเกณฑที่สําคัญในการแบงแยกอํานาจหนาที่ระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเองอยู 4 ประการคือ หลักผลประโยชนสาธารณะ (Public 
Interest) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) หลักประสิทธิภาพในการจัดการ (Management 
Efficiency) และหลักความสามารถของทองถ่ิน (Local Capability) 20

               (1)  หลักผลประโยชนสาธารณะ (Public Interest)  คือ กิจกรรมใดที่
เกี่ยวของกับผลประโยชนภายในทองถ่ินแหงใดแหงหนึ่งโดยเฉพาะไมมีผลกระทบตอคนในทองถ่ิน
อ่ืน ๆ ก็ใหถือวากิจกรรมนั้นเปนหนาที่ของรัฐบาลทองถ่ิน  แตถากิจกรรมใดที่เกี่ยวของกับ
ผลประโยชนของชาติโดยสวนรวมหรือเปนกิจกรรมที่กระทบตอผลประโยชนของผูคนหลายพื้นที่ 
(หลายทองถ่ิน) ก็ใหถือเปนกิจกรรมของรัฐบาลระดับที่สูงขึ้นไปกวาชุมชนยอย ๆ เพราะรัฐบาล
ระดับชุมชนยอย ๆ ไมสามารถทํากิจกรรมเหลานี้ได หรือถึงแมจะทําไดก็อาจจะกอปญหาการขัดแยง
ในผลประโยชนระหวางชุมชนตาง ๆ ที่เกี่ยวของได การประสานประโยชนและรักษาความเปนธรรม
ในสังคมเปนหนาที่ของรัฐบาลระดับชาติโดยตรง 

               (2)  หลักความรับผิดชอบในการจัดบริการตอสาธารณชน (Accountability) 
หลักการนี้สนับสนุนหลักการเรื่อง “ ผลประโยชนสาธารณะ ” ขางตน กลาวคือ กิจกรรมใดที่ตอง
สนองตอบความตองการของชุมชนระดับใดควรมอบใหหนวยการปกครองระดับนั้นเปนเจาของและ
เปนผูดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมนั้น ๆ สนองตอบความตองการของประชาชน
ในชุมชนไดดีที่สุด เชน การจัดบริการดานการศึกษาพื้นฐานในชุมชน การ  สาธารณสุขและสขุาภิบาล
พื้นฐานของชุมชน การสงเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และเอกลักษณของชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในชุมชน ฯลฯ เหลานี้เปนตน ควรมอบใหหนวยการ         ปกครองทองถ่ินระดับชุมชน
เปนเจาของกิจกรรม เปนผูจัดการและอยูภายใตการควบคุม     ตรวจสอบของประชาชนในชุมชน
นั้น ๆ แตถาเปนกิจกรรมที่ตองสนองตอบความตองการของชุมชนที่สูงขึ้นไป เชน โครงการ
พัฒนาภูมิภาค (หลายๆ จังหวัดรวมกัน) หรือเปนกิจกรรม ที่มุงสนองตอบปญหาและความ

                                          

20 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปรับปรุงโครงสรางองคกรปกครองสวนทองถิ่นสภาผูแทนราษฎร.  
(2546).  รายงานผลการพิจารณาศึกษา เร่ือง  การปรับปรุงโครงสรางองคกรปกครองสวนทองถิ่น.  หนา 195-197. 
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ตองการของผูคนทั้งประเทศ หรือปญหาของชาติโดย    สวนรวม ก็สมควรมอบใหเปนหนาที่
ของรัฐบาลระดับที่สูงขึ้นไปตามความเหมาะสม ดังนี้เปนตน 

               (3)  หลักประสิทธิภาพ (Management Efficiency) หมายความวา การจัดทํา
กิจกรรมใด ๆ ควรตองประหยัด ถาสามารถใชเงินจํานวนนอยที่สุดเพื่อทําใหเกิดประโยชนแกผูคนได
จํานวนมากที่สุดก็นับวาเปนการดี ลักษณะพิเศษของบริการสาธารณะหรือที่เรียกกันวา “Public 
goods” นั้น มักจะมีลักษณะโครงสรางตนทุนและการใหบริการที่มีตนทุนคงที่ และมีหลายกรณีที่มี
ตนทุนเพิ่มขึ้นเปนชวงขั้นบันได เปนตน ฉะนั้น การจัดบริการสาธารณะบางประเภทจะตองมีจํานวน
ผูใชบริการมากๆ หรือเปนชุมชนขนาดใหญพอควรจึงจะประหยัดตนทุน ถาเปนชุมชนเล็ก ๆ    ก็
อาจจะตองจัดทําบริการรวมกัน เพื่อใหเกิดการประหยัดและสามารถใชประโยชนจากบริการ    
เหลานั้นไดเต็มที่ กิจการสาธารณูปโภคบางประเภท เชน ไฟฟา โทรศัพท ตองจัดบริการใหคน  ทั้ง
ประเทศใช  บริการจึงจะประหยัดและคุมคากับการลงทุน ในกรณีเชนนี้ควรใหมีหนวยงานใน
ระดับชาติทําการผลิตและใหบริการแกทุกชุมชน 

               (4)  หลักความสามารถของทองถ่ิน (Local Capability) หลักการนี้มี
ความสําคัญทั้งในเชิงทฤษฎีการปกครองทองถ่ินและในหลักการจัดโครงสรางการบริหารองคการ
โดยทั่วไป กลาวคือ ตามแนวความคิดเกี่ยวกับการปกครองทองถ่ินประการหนึ่งที่นิยมปฏิบัติกันใน
นานาประเทศนั้น ถือวาการดําเนินกิจกรรมสาธารณะทั้งมวลเปนหนาที่ของหนวยปกครอง  ทองถ่ิน
ระดับลางสุดเสมอ หนวยการปกครองในระดับสูงขึ้นไปจะเลือกดําเนินกิจกรรมสาธารณะใด ๆ ก็
ตอเมื่อทองถ่ินระดับลางไมมีศักยภาพที่จะเนินการได หรือถึงแมจะดําเนินการไดก็อาจจะเกิดปญหา
กระทบกับทองถ่ินอื่นๆ หรืออาจเปนผลเสียหายตอประเทศชาติและสังคมโดยรวม   เทานั้น สําหรับ
ทฤษฎีการบริหารนั้น ถือวาการกระจายอํานาจจะประสบความสําเร็จได (ในที่นี้หมายถึงการสงเสริม
ใหเกิดความคิดริเริ่มการใหหนวยงานระดับลางมีความคลองตัวและสามารถสนองตอบตอ
สถานการณภายนอกและลูกคาไดอยางรวดเร็ว) ก็ตอเมื่อหนวยงานระดับลางมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับ
การกระจายอํานาจจากหนวยงานระดับสูงลงมาเทานั้น การกระจายอํานาจที่ปราศจากความพรอม
ของหนวยงานรับการกระจายอํานาจยอมนํามาซึ่งความลมเหลว 
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บทที่ 3 
อํานาจหนาที่การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไทย 

และตางประเทศ 

 
 การที่รัฐจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินขึ้น ก็เพื่อเปนการแบงเบาภาระของรัฐในการ
จัดบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ิน โดยมุงหวังใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถ
สนองตอบความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริงและมีความรวดเร็ว แตเนื่องจาก
การบริการสาธารณะมีหลายประเภทและหลายระดับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบมี
ศักยภาพไมเทาเทียมกัน รัฐจึงมีความจําเปนตองกําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะ ให
เหมาะสมกับศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ 
 
3.1.  การบริการสาธารณะ 21

การเกิดขึ้นของบริการสาธารณะนั้น มีวิวัฒนาการมาจากคําวินิจฉัยขององคกรที่ทํา
หนาที่วินิจฉัยช้ีขาดคดีปกครองที่ไดสรางหลักเกณฑ ใหเหตุผลอธิบาย ขยายความและสรางทฤษฎี
ขึ้นมาจากการวินิจฉัยคดีปกครองที่เกี่ยวกับบริการสาธารณะ ซ่ึงเปนที่มาที่สําคัญประการหนึ่งของ
ทฤษฎีวาดวยบริการสาธารณะ (Theorie de service public) รวมทั้งไดมีนักวิชาการนําหลักที่ศาล
ปกครองหรือศาลคดีขัดกัน ไดวางไปวิเคราะหขยายความเขียนตําราหรือบทความตางๆ ทําใหทฤษฎี
บริการสาธารณะเปนที่สนใจและตอมาก็ไดเปนทฤษฎีที่สําคัญทฤษฎีหนึ่ง 
 ศาสตราจารย Duguit มีความเห็นวา บริการสาธารณะเปนเสมือนหนึ่งรากฐานของ
ทฤษฎีวาดวยรัฐบริการสาธารณะถือเปนการรับรองความมีอยูของรัฐและเปนระบบการผลิตงาน
ในรัฐ โดยทานไดใหความเห็นถึงสิ่งที่เรียกวา “บริการสาธารณะ” วาบริการสาธารณะ คือ กิจกรรม
ทุกกิจกรรมซึ่งหากจะดําเนินการใหเปนผลสําเร็จจะตองไดรับการจัดทําการจัดการหรือการควบคุม
โดยฝายปกครอง ทั้งนี้ เพราะการจัดทํากิจกรรมตางๆ เหลานี้เปนสิ่งจําเปนสําหรับการพัฒนาสังคม 

                                          

21 นันทวัฒน  บรมานันท.  (2543).  หลักการปกครองเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ.  หนา 17-25. 
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       ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง Louis Rolland นักกฎหมายคนหนึ่งของสํานักความคิด
ทางกฎหมาย Ecole de Bordeaux ไดสรางหลักเกณฑสําคัญ 3 ประการ ของบริการสาธารณะ 
(Service public) ไววา 
        (1) บริการสาธารณะเปนงานที่อยูในความรับผิดชอบของฝายปกครอง โดยฝายปกครอง
ระดับสูงจะเปนผูวางกฎเกณฑในการจัดตั้ง เลือกวิธีการจัดตั้ง เลือกวิธีดําเนินการและควบคุมการ
ดําเนินการ สวนฝายปกครองระดับปฏิบัติงาน จะเปนผูดําเนินการจัดทําบริการ 
สาธารณะตามหลักเกณฑที่ฝายปกครองระดับสูงไดวางไว 
       (2) บริการสาธารณะจะตองตอบสนองความตองการของสวนรวม 
       (3) บริการสาธารณะจะตองเปนสวนเสริมขอบกพรองหรือความไมเพียงพอของ
เอกชน    
     3.1.1  ความหมายของบริการสาธารณะ 

บริการสาธารณะ ไดแก กิจกรรมที่ฝายปกครองจัดทําและเปนหนาที่ของฝายปกครอง 
โดยทั่วไปแลวกิจกรรม (Activate) หรืองานในหนาที่ของฝายปกครองที่จัดทําขึ้นเพื่อประโยชน
สาธารณะ แยกออกไดสองประเภท คือ ตํารวจทางปกครอง (police administrative) และบริการ
สาธารณะ (service public) ซ่ึงกิจกรรมทั้งสองประเภทมีวัตถุประสงคที่ตางกันกลาวคือ ตํารวจทาง
ปกครอง ไดแก กิจกรรมที่ฝายปกครองจัดใหมีเพื่อปองกันไมใหเกิดความ  ไมสงบเรียบรอยขึ้นใน
สังคม การปองกันดังกลาวสามารถทําไดในรูปแบบของการออกกฎ คําส่ัง มาใชบังคับลวงหนา ผูใช
อํานาจดังกลาวอาจเปนตํารวจทางปกครองหรือไมก็ได สวนบริการสาธารณะนั้นเปนกิจกรรมอีก
ประเภทหนึ่งซึ่งรัฐมีหนาที่ตองจัดทําขึ้นเพื่อสนองความตองการของประชนชนโดยสวนรวม ซ่ึง
ประกอบดวยเงื่อนไขสําคัญ 2 ประการ  ดังนี้ 
 (1)  เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับนิติบุคคลมหาชน ซ่ึงหมายถึง กรณีที่นิติบุคคลมหาชน
เปนผูประกอบกิจกรรมดวยตนเอง อันไดแก กิจกรรมที่รัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ
รัฐวิสาหกิจเปนผูดําเนินการ รวมถึงกรณีที่รัฐมอบกิจกรรมของรัฐบางประเภทใหเอกชนเปน
ผูดําเนินการดวย 
 (2)  กิจกรรมในขอ (1) จะตองเปนกิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนสาธารณะ
และตอบสนองความตองการของประชาชน 

     3.1.2  ประเภทของบริการสาธารณะ 
 ในทางทฤษฎีนั้น บริการสาธารณะแบงไดสองประเภทใหญๆ คือ บริการสาธารณะที่มี
ลักษณะทางปกครอง  (services publics administratifs) และบริการสาธารณะที่มีลักษณะทาง
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (services publics industriels et commerciaux)  
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             3.1.2.1  บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครอง ไดแก กิจกรรมที่โดยสภาพแลวเปนงาน
ในหนาที่ของฝายปกครองที่จะตองจัดทําเพื่อสนองตอบความตองการของประชาชน     สวนใหญ
จะเปนเรื่องการดูแลความปลอดภัยและความสงบสุขของชุมชน โดยฝายปกครองตองอาศัยอํานาจ
พิเศษตามกฎหมายมหาชนในการจัดทําบริการสาธารณะทางปกครอง สวนใหญจะเปนกิจกรรมที่รัฐ
จัดทําใหประชาชนโดยไมตองเสียคาตอบแทน และเนื่องจากการบริการสาธารณะ   ทางปกครองจะ
เปนเรื่องที่เปนหนาที่เฉพาะของฝายปกครองที่ตองอาศัยเทคนิคพิเศษในการจัดทํารวมทั้งอํานาจพิเศษ
ในการจัดทําบริการสาธารณะดวย ดังนั้น บริการสาธารณะประเภทนี้          ฝายปกครองจึงไม
สามารถมอบใหองคกรอื่นหรือเอกชนเขามาดําเนินการแทนได  บริการสาธารณะทางปกครอง
ประเภทนี้ ไดแก กิจการที่เกี่ยวของกับการรักษาความสงบภายในการปองกันประเทศ และการคลัง 
เปนตน 
             3.1.2.2  บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ไดแกกิจกรรมที่มี
ลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมซึ่งจัดทําโดยนิติบุคคลมหาชนจะตองอยูภายใตระบบ
กฎหมายมหาชน แตในสวนที่เกี่ยวกับสัญญาที่ทําขึ้นระหวางผูใหบริการกับผูใชบริการนั้นจะอยู
ภายใตระบบกฎหมายเอกชน ซ่ึงหมายความวาบริการสาธารณะประเภทนี้อยูภายใตหลักกฎหมาย
มหาชนและหลักกฎหมายเอกชน กลาวคือ ในสวนของการจัดตั้งองคกรและการดําเนินการจะอยู
ภายใตระบบกฎหมายมหาชน สวนความสัมพันธระหวางผูใหบริการกับผูใชบริการจะอยูภายใต
ระบบกฎหมายเอกชน  
 การที่จะพิจารณาวาบริการสาธารณะใดเปนบริการสาธารณะที่มี ลักษณะทาง
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม นั้นพิจารณาจากบริการสาธารณะนั้นคลายคลึงกับวิสาหกิจเอกชน
ทั้งในดานวัตถุแหงบริการ แหลงที่มาของเงินทุน และวิธีปฏิบัติงาน หรือไมหากบริการสาธารณะ
นั้นแตกตางไปจากวิสาหกิจเอกชนไมวาในดานหนึ่งดานใดแตเพียงดานเดียว ถือวาบริการ
สาธารณะนั้นเปนบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครอง ซ่ึงจะเห็นไดวาขอแตกตางระหวาง
บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครองกับบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรมนั้นมีอยู 3 ประการ คือ 
 (1)  วัตถุแหงบริการ  บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครองจะมีวัตถุแหงบริการ 
คือ เพื่อสนองความตองการของประชาชนเพียงอยางเดียว สวนบริการสาธารณะที่มีลักษณะทาง
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมนั้น มีวัตถุแหงบริการทางดานเศรษฐกิจเหมือนกับวิสาหกิจเอกชน 
คือ เนนทางดานการผลิต การจําหนาย การใหบริการ และมีการแบงปนผลประโยชนที่ไดรับ
เชนเดียวกับกิจการของเอกชน 
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 (2)  วิธีปฏิบัติงาน บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครองจะมีวิธีปฏิบัติงานที่รัฐสราง
ขึ้นมาเปนแบบเดียวกัน มีระบบบังคับบัญชาซึ่งใชกับผูปฏิบัติงานทุกคน ในขณะที่บริการสาธารณะ
ที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจะมีวิธีปฏิบัติงานที่สรางขึ้นมาเอง แตกตางไปจาก
บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครอง ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินการ 
 (3)  แหลงที่มาของเงินทุน บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครองจะมีแหลงที่มา
ของเงินทุนจากรัฐเพียงอยางเดียว โดยรัฐจะเปนผูรับผิดชอบเงินทุนทั้งหมดที่นํามาใชจายในการ
ดําเนินการ สวนบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมนั้นแหลงรายได
สวนใหญจะมาจากคาตอบแทนการบริการของผูใชบริการ 
 นอกจากลักษณะสําคัญทั้งสามประการที่ใชเปนตัวแยกประเภทของบริการสาธารณะที่
มีลักษณะทางปกครองออกจากบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมแลว 
ผูใชบริการของบริการสาธารณะทั้งสองประเภทยังมีสถานภาพที่แตกตาง กันกลาวคือ ผูใชบริการ
สาธารณะที่มีลักษณะทางปกครองนั้น สถานภาพของผูใชบริการจะถูกกําหนดโดยกฎ ขอบังคับ 
ตั้งแตการจัดองคกรและการปฏิบัติงาน การใชบริการสาธารณะประเภทนี้ความสัมพันธระหวาง
ผูใชบริการกับผูใหบริการจะมีลักษณะเปนนิติกรรมที่มีเงื่อนไข (actecondition)  ในขณะที่
ความสัมพันธระหวางผูใหบริการกับผูใหบริการของบริการสาธารณะประเภทอตุสาหกรรมและพาณชิ
ยกรรมจะมีลักษณะเปนสัญญาตามกฎหมายเอกชน 
 นอกเหนือจากบริการสาธารณะทางปกครองและบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรมดังกลาวแลว ยังมีประเภทของบริการสาธารณะอีกหลายประการซึ่งแบงตาม
วัตถุประสงคของบริการสาธารณะ กลาวคือ 

(1)  บริการสาธารณะทางสังคม (services publics sociaux)   
        กิจกรรมของรัฐที่จัดไดวาเปนบริการสาธารณะทางสังคม ไดแก กิจกรรมทุก
ประเภทที่จัดใหมีขึ้นเพื่อใหความชวยเหลือสังคม  ซ่ึงบริการสาธารณะประเภทนี้จะเปนบริการ
สาธารณะที่ทํากันจนกลายเปนประเพณีนิยม (traditional) และจะพบบริการสาธารณะประเภทนีม้าก
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ 
        (1.1) เทศบาล (commune) ตั้งแตป ค.ศ.1983 เปนตนมา สํานักงานใหความ
ชวยเหลือสังคม (bureau d aide social) ซ่ึงมีอยูในทุกเทศบาลไดเปลี่ยนชื่อเปนศูนยใหความ
ชวยเหลือทางสังคมประจําเทศบาล (centre communaux d action sociale หรือ CCAS) มีหนาที่
รับผิดชอบเรื่องโรงเรียน โรงอาหาร สถานเลี้ยงเด็กแรกเกิด รวมทั้งสถานธนานุบาล (Monts du 
Piete) ในเขตเทศบาลนั้นๆ 
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         (1.2)  จังหวัด (department) มีการจัดทําบริการสาธารณะทางสังคมมากโดย
ครึ่งหนึ่งของงบประมาณรายจายประจําปของแตละจังหวัดจะใชไปเพื่อการจัดทําบริการสาธารณะทาง
สังคมมาตั้งแตป ค.ศ. 1950 แลว และในปจจุบันภายหลังกฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอํานาจการ
ปกครองใชบังคับในป ค.ศ.1983 บริการสาธารณะทางสังคมสวนใหญก็ยังคงดําเนินการจัดการและ
ควบคุมโดยจังหวัดอยู แตอยางไรก็ตาม ไดมีการนําระบบใหมที่เรียกวา “บริการสาธารณะซึ่งดําเนินการ
โดยเอกชน” มาใชในกิจกรรมทางสังคมของรัฐหลายๆ อยาง   

(2)  บริการสาธารณะทางสุขภาพ (services publics de sante)  
       ไดแกกิจกรรมที่รัฐจัดใหมีขึ้นเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ รณรงคการ

รักษาสุขภาพ หรือรณรงคในการตอตานโรคภัยไขเจ็บบางประเภท รวมทั้งการจัดตั้งองคกรหรือ
สถาบันพิเศษขึ้นมาเพื่อรักษาโรคบางประเภท ตอมา ไดมีการสรางแนวความคิดเกี่ยวกับบริการ
สาธารณะทางการพยาบาล (service public hospitalier) ขึ้นโดยเปดโอกาสใหเอกชนเขามาจัดทํา
บริการสาธารณะประเภทนี้ได ทั้งๆ ที่แตเดิมเปนหนาที่ของรัฐ 
        ตอมาไดมีการใหเอกชนเขามารวมจัดทําบริการสาธารณะทางการพยาบาล โดย
สถานพยาบาลเอกชนที่ไมมีวัตถุประสงคเพื ่อหากําไรสามารถเขารวมจัดทําบริการสาธารณะ
ทางการพยาบาลไดภายใตเงื่อนไขบางประการ คือ งบประมาณและการจะตัดสินใจที่มีผลเปนการ
แกไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของสถานพยาบาลเอกชนที่รวมจัดทําบริการสาธารณะทางการ
พยาบาลกับรัฐจะตองเสนอตอตัวแทนของรัฐ (representant de Etat) เพื่อขอความเห็นชอบกอน 

(3)  บริการสาธารณะทางวัฒนธรรม (services publics culturels) 
        บริการสาธารณะทางวัฒนธรรมอาจมีลักษณะแตกตางกันไป ซ่ึงอาจหมายถึง โรง
ละคร ศูนยสงเสริมเยาวชน พิพิธภัณฑ และสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรตางๆ ก็ได  นอกจากนี้ 
บริการสาธารณะทางวัฒนธรรมนี้รัฐอาจมอบใหเอกชนเปนผูดําเนินการก็ได 

(4)  บริการสาธารณะทางดานการกีฬา (services public du sport)  
        บริการสาธารณะทางดานการกีฬาเปนบริการสาธารณะทางปกครองที่รัฐมีหนาที่
ตองจัดทํา เชน การจัดทําสระวายน้ําโดยเทศบาล การสรางกระเชาเพื่อขึ้นไปยังสถานีเลนสกีบน
ภูเขา เปนตน 
        ตอมาในระยะหลัง เมื่อมีการมอบใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดสมาคมกีฬา
และจัดใหมีสถานที่เลนกีฬา รวมทั้งฝกนักกีฬาใหเปนนักกีฬาระดับชาติ สภาพของบริการสาธารณะ
ทางกีฬาที่เปนบริการสาธารณะทางปกครอง จึงเปลี่ยนเปนบริการสาธารณะประเภทใหมที่สามารถ
ใหเอกชนเขามารวมมือได 
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     3.1.3  หลักเกณฑในการจัดทําบริการสาธารณะ 

                 จากการที่บริการสาธารณะมีความแตกตางจากกิจกรรมที่เอกชนเปนผูจัดทําจึงตองมี
หลักกฎหมายเฉพาะที่สรางขึ้นมาสําหรับใชกับบริการสาธารณะ หลักกฎหมายที่สําคัญไดแก หลัก
ความตอเนื่องของบริการสาธารณะ หลักความเปลี่ยนแปลงไดของบริการสาธารณะใหทันตอความ
ตองการของประชาชนอยูเสมอ และหลักความเสมอภาคที่มีตอบริการสาธารณะ   
                3.1.3.1  หลักความตอเนื่องของบริการสาธารณะ 
          หลักความตอเนื่องของบริการสาธารณะ หมายความวา บริการสาธารณะตอง
กระทําตอเนื่องอยูตลอดเวลา เพราะความตองการของประชาชนนั้นมีอยูตลอดเวลา หากมีการหยุดชงัก
ของบริการสาธารณะยอมกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน  เชนการใหบริการรถโดยสารประจํา
ทาง  หากมีการหยุดประชาชนยอมมีปญหาติดขัดในการสัญจรไปมา หรือการใหบริการไฟฟา หาก
มีการหยุดจายกระแสไฟฟายอมสงผลเสียตอระบบเศรษฐกิจเปนจํานวนมาก 

               3.1.3.2  หลักความเปลี่ยนแปลงไดของบริการสาธารณะใหทันตอความตองการของประชาชน
อยูเสมอ 
          หลักความเปลี่ยนแปลงไดของบริการสาธารณะใหทันตอความตองการของ
ประชาชนอยูเสมอ หมายความวา บริการสาธารณะที่ฝายปกครองรับผิดชอบนั้นจะตอง
เปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนในสังคมที่เปลี่ยนไป เพราะความตองการ
ของประชาชนในสังคมที่เปลี่ยนไปตามสภาพความเจริญของสังคม 

                3.1.3.3  หลักความเสมอภาคที่มีตอบริการสาธารณะ   
          หลักความเสมอภาคที่มีตอบริการสาธารณะ หมายความวา บุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของ
กับบริการสาธารณะตองไดรับปฏิบัติอยางเสมอภาคกัน จะเลือกปฏิบัติไมได ความเสมอภาคนี้
ครอบคลุมทั้งความเสมอภาคของประชาชนในการไดรับบริการสาธารณะ ความเสมอภาคของ
ประชาชนในการสมัครเขาทํางานในหนวยงานของรัฐ และความเสมอภาคของประชาชนในการ   
เขาเปนคูสัญญาในสัญญาทางปกครอง  

     3.1.4  องคกรผูจัดทําบรกิารสาธารณะ 22

 บริการสาธารณะที่อยูในความรับผิดชอบของฝายปกครองนัน้ ฝายปกครองอาจดําเนนิการเอง 
หรือมอบใหเอกชนเปนผูจดัทําบริการสาธารณะภายใตการกํากับดแูลของฝายปกครองก็ได ดังนัน้ 
องคกรผูจัดทําบริการสาธารณะ จึงอาจแบงไดเปน 2 องคกรใหญ คือ ฝายปกครอง และเอกชน 
                                          

22 มานิตย  จุมปา. (2546). คูมือศึกษาวิชากฎหมายปกครอง. หนา 88-90. 
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 บริการสาธารณะที่ฝายปกครองเปนผูจัดทํา อาจกระทําผานองคกรตางๆ ที่เปนหนวยงาน
ของรัฐทั้งที่เปนราชการและไมใชราชการ โดยอาจจาํแนกองคกรของฝายปกครองที่จัดทําบริการ
สาธารณะได 4 องคกร คือ สวนราชการ รัฐวิสาหกจิ หนวยงานอื่นของรัฐ และองคการมหาชน ใน 
ที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะบริการสาธารณะที่จัดทําโดยสวนราชการเทานั้น 
 บริการสาธารณะทีจ่ัดทําโดยสวนราชการนี้ ฝายปกครองจะเปนผูดาํเนินการเอง โดย
เจาหนาที่ของฝายปกครอง การดําเนินการนี้อาศัยอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายมอบหมายให ซ่ึงมี
ลักษณะเปนอํานาจพิเศษสามารถสั่งการไดฝายเดยีว โดยไมตองไดรับการยินยอมจากเอกชนผูรับคําส่ัง 
การดําเนนิการนี้ฝายปกครองมีงบประมาณและทรัพยสินตางๆ ของตนในการใชจัดทําบริการสาธารณะ 
โดยทรัพยสินเหลานี้ไดรับความคุมครองเปนพิเศษตางไปจากทรัพยสินของเอกชน ทั้งนี ้ฝายปกครองมี
การแบงสวนราชการในการจดัทําบริการสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการแผนดนิ 
พ.ศ. 2534 และพระราชบญัญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ออกเปน 3 สวน โดย 
กําหนดใหแตละสวนมีเขตอาํนาจในการจดัทําบริการสาธารณะในพื้นที่ของตนเอง 
                3.1.4.1  บริการสาธารณะที่จัดทาํโดยราชการบริหารสวนกลาง 
           ราชการบริหารสวนกลาง ซ่ึงไดแก กระทรวง ทบวง กรม ตางๆ มีหนาทีใ่นการ
จัดทําบริการสาธารณะที่เปนประโยชนแกสวนรวมของประเทศ เชน การปองกันประเทศ การรักษา 
ความสงบภายในประเทศ การปองกันภยัพบิัติ การชลประทาน เปนตน 
                3.1.4.2  บริการสาธารณะที่จัดทาํโดยราชการบริหารสวนภมูิภาค 
           ราชการบริหารสวนภมูิภาค ไดแก จังหวดั อําเภอ ตําบล หมูบาน มีหนาที่ในการ
จัดทําบริการสาธารณะตามเขตปกครองตางๆ ที่อยูในพืน้ที่รับผิดชอบ ตามที่ราชการสวนกลางแบง
อํานาจหนาที่มาให เชน สํานักงานทีด่ินจังหวัด มีอํานาจหนาที่ในการจดัทําบริการสาธารณะเกีย่วกบั
การรักษาดแูลที่ดิน และการออกเอกสารสิทธิในที่ดินในเขตจังหวัดทีสํ่านักงานที่ดนิจังหวัดตั้งอยู  
เปนตน 
                3.1.4.3  บริการสาธารณะที่จัดทาํโดยราชการบริหารสวนทองถ่ิน 
           ราชการบริหารสวนทองถ่ิน ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล  องคการ
บริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร และพัทยา มีหนาที่ในการจดัทําบริการสาธารณะที่ตอบสนอง
ความตองการของคนในทองถ่ิน โดยพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดกําหนดบริการสาธารณะที่อยูในอํานาจของแตละ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไว  เชน เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจ
และหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง 
ในการจดัใหมแีละบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้าํ การจัดใหมีและบํารุงรักษาตลาด  
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ทาเทียบเรือ ทาขาม และทีจ่อดรถ การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ การสาธารณูปการ การ
สงเสริมการฝกอาชีพ และประกอบอาชพี การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน การสงเสริมการ 
ทองเที่ยว การจัดการศึกษา เปนตน 
 บริการสาธารณะทีจ่ัดทําโดยสวนราชการนี้มีลักษณะพเิศษอยู 4 ประการ คือ 
 ประการแรก  เจาหนาที่ของราชการนั้นมฐีานะเปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐหรือ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมีความสัมพันธกบัสวนราชการตามกฎหมาย ไมใชสัญญา
เหมือนลูกจางของเอกชน ขาราชการตองผูกพันกับกฎหมายและระเบียบที่ใชบังคบัสําหรับตําแหนง
หนาที่ของตน ไมวาระเบียบนั้นจะออกมากอนหรือหลังเขารับราชการ และระเบียบนี้ยังใชกับ 
ขาราชการอยางเทาเทียมกนัดวย 
 ประการที่สอง  ทรัพยสินที่ใชในราชการมีลักษณะเปนทรัพยสินของแผนดินทีไ่มอยู
ภายใตบังคับแหงกฎหมายเอกชนเหมือนทรัพยสินของเอกชน หากแตมีกฎหมายคุมครองทรัพยสิน
ไวเปนพิเศษ คือ จะยึดทรัพยสินของแผนดินไมได หรือจะยกอายุความไดสิทธิ ขึ้นเปนขอตอสูกับ
แผนดินในเรื่องทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินไมได หรือการโอนทรัพยสินอันเปน 
สาธารณสมบัติของแผนดิน จะทําโดยวิธีการเดียวกันกับการโอนทรัพยสินของเอกชนไมได การโอน 
ตองอาศัยอํานาจแหงบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา 
 ประการที่สาม  การกระทําและการปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏบิัติราชการนั้น ฝายปกครองมี
อํานาจตามกฎหมายในการสัง่การฝายเดยีว (อํานาจเหนอื)โดยไมจําเปนตองไดรับความยนิยอมจาก 
ผูรับคําส่ังกอน 
 ประการที่สี ่  โดยทัว่ไปราชการจะจัดทําบรกิารสาธารณะที่มีความจําเปนสําหรับประชาชน 
และเปนบรกิารที่ใหเปลา มไิดเรียกเก็บคาบริการเหมือนกับการบริการของเอกชน เชน บริการรักษา
ความปลอดภยัโดยตํารวจ ประชาชนไมตองจายคาบริการ ไมเหมือนกับกรณีที่มีการจางบริษัทรักษา
ความปลอดภยัของเอกชน ที่ตองมีการจายคาจาง และหากบริการสาธารณะที่รัฐ จัดทํานี้จะเรียกเกบ็
คาธรรมเนียมบาง ก็เฉพาะกรณีที่รัฐพิจารณาแลวเห็นวาบริการนั้น ผูรับบริการไดรับบริการเปน
พิเศษ มิไดเปนไปเพื่อประโยชนของสวนรวมทั้งหมด เชน กรณีที่มกีารเรียกเก็บคาธรรมเนียมใน
การจดทะเบียนที่ดิน เปนการเรียกเก็บเพยีงเล็กนอย เพราะประชาชนไดจายคาบรกิารเหลานั้นผาน 
การจัดเก็บภาษีอากรใหรัฐอยูแลว 
 
3.2.  อํานาจหนาท่ีการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิน่ไทย 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ไดบัญญัติถึงอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไว ดังนี้  
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 (1)  หนาที่และสิทธิในการจดัการทองถ่ิน (มาตรา 289)  
        รัฐธรรมนูญกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําหนาที่ในการบํารุงรักษา
ศิลปะจารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน นอกจากนี้ยัง
กําหนดให องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถจัดการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพตามความ
เหมาะสม    กับความตองการภายในทองถ่ิน รวมทั้งยังสามารถเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
อบรม  ของรัฐไดอีกดวย 
 (2)  อํานาจหนาที่เพื่อสงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอม (มาตรา 290)   
        เพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจ
หนาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมตามที่กฎหมายบัญญัติ ซ่ึงจะไดแก การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติที่อยูนอกเขตพื้นที่เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่และอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการ
หรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในพื้นที่ 
        บรรดากฎหมายการปกครองทองถ่ินทุกฉบับที่ระบุอํานาจหนาที่ไวขัดกับ
รัฐธรรมนูญเปนตองทําการแกไขปรับปรุงแกไข หรือตองยกเลิกไป 
        ในปจจุบันการปกครองทองถ่ินในประเทศไทยมี  5 รูปแบบ ไดแก องคการบริหาร
สวนจังหวัด 75 แหง เทศบาล 1,156 แหง องคการบริหารสวนตําบล 6,622 แหง กรุงเทพมหานคร 1 
แหง และเมืองพัทยา 1 แหง  รวมจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งส้ิน 7,855 แหง แตละ
รูปแบบกฎหมายกําหนดโครงสรางและอํานาจหนาที่ในการบริการสาธารณะเอาไวแยกจากกัน   
รูปแบบละ 1 ฉบับ และยังมีกฎหมายกลางที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่และรายไดอีก 1 ฉบับ ตาม
รายละเอียดที่จะกลาวตอไป 
 
      3.2.1  องคการบริหารสวนจังหวัด (ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2546) 
                  3.2.1.1  โครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัด 
            ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา 8 
กําหนดแตเพียงวาในจังหวัดหนึ่งใหมีองคการบริหารสวนจังหวัด  โดยใหเปนนิติบุคคลและมีเขต 
พื้นที่เดียวกับจังหวัดตามราชการบริหารสวนภูมิภาค 
           องคการบริหารสวนจังหวัดประกอบดวยสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
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        สภาจังหวัดประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึงมาจากการ
เลือกตั้ง โดยคํานวณจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามเกณฑจํานวนราษฎร ในเขต
จังหวัด ดังนี้ 
        (1)  จํานวนราษฎรไมเกนิ  500,000 คน ใหมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ได 24 คน 
        (2)  จํานวนราษฎรเกนิ 500,000 คน แตไมเกิน 1,000,000 คน ใหมีสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดได 30 คน 
        (3)  จํานวนราษฎรเกิน 1,000,000 คน แตไมเกิน 1,500,000 คน ใหมีสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดได 36 คน 
        (4)  จํานวนราษฎรเกิน 1, 500,000 คน แตไมเกิน 2,000,000 คน ใหมีสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดได 42 คน 
        (5)  จํานวนราษฎรเกิน 2, 000,000 คน ขึ้นไป ใหมีสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดได 48 คน 
        ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและรองประธานสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดมาจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเลือกกันเอง โดยเลือกประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด จํานวน 1 คน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 2 คน 
        นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขต
จังหวัด และนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอาจแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดได     
ไมเกินจํานวน ดังนี้ 
        (1)  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 24, 30 คน แตงตั้งรองนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดไดไมเกิน 2 คน 
        (2)  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 36, 42 คน แตงตั้งรองนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดไดไมเกิน 3 คน 
        (3)  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 48 คน แตงตั้งรองนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดไดไมเกิน 4 คน 
        นอกจากแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแลว นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดยังมีอํานาจแตงตั้งเลขานุการและที่ปรึกษาได รวมกันไมเกิน 5 คน 
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องคการบริหารสวนจังหวัด 

  
 
 

รองนายก อบจ. 2 – 4 คน   
เลขา+ที่ปรึกษา ไมเกิน 5 คน 

นายกองคการบริหาร 
สวนจังหวัด 

ประธานสภา อบจ. 

สมาชิกสภา อบจ.  
(24 – 48 คน) 

สภาองคการ 
บริหารสวนจังหวัด 

 
 
 

 
 
 
 

รองปลัด อบจ. 

ปลัด อบจ. 
 
 

รองประธานสภา 
อบจ. 2 คน  

 
 

 
        

       

เลขานุการสภา อบจ. 
สภาเลือกจากสมาชิก

หรือขาราชการ 
1 คน 

สวนราชการ สวนราชการ 

 
 
 

 

ภาพที่  3.1  โครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  
                    พ.ศ. 2540  [แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546] 
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                 3.2.1.2  อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
           องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

          (1)  การดําเนินกิจการภายในเขตพืน้ที่ตนเอง 
                  พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แกไขเพิ่มเติม

ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546 มาตรา 45 บัญญัติใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดําเนิน
กิจการภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้ 

                  (1)  ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย 
                  (2)  จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และประสานการจัดทํา

แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
                  (3)  สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน 
                  (4)  ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของสภาตําบลและ

ราชการสวนทองถ่ินอื่น 
                  (5)  แบงสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและราชการ

สวนทองถ่ินอื่น 
                  (6)  อํานาจหนาที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

สวนจังหวัด พ.ศ. 2498 เฉพาะภายในเขตสภาตําบล 
                  (7)  คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
                  (7 ทวิ)  บํารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรม

อันดีของทองถ่ิน 
                  (8)  จัดทํากิจการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถ่ินอื่นที่อยู

ในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด  และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถ่ินอื่น
รวมกันดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําทั้งนี้  ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

                  (9)  จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 

                  บรรดาอํานาจหนาที่ใดซึ่งเปนของราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาค  
อาจมอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดปฏิบัติได ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

                  กิจการดังตอไปนี้ เปนกิจการที่ราชการสวนทองถ่ินอื่นสมควรใหองคการ
บริหารสวนจังหวัด รวมดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําตามกฎกระทรวง   
(พ.ศ. 2541) ลงวันที่ 15 กันยายน 2541 คือ 

                (1)  จัดใหมีน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
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                  (2)  กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
                  (3)  บําบัดน้ําเสีย 
                  (4)  บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
                     (5)  วางผังเมือง 
                  (6)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ซ่ึงอยางนอยตองเปนทางหลวงตาม

กฎหมายวาดวยทางหลวง 
                  (7)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ํา 
                  (8)  จัดใหมีทาเทยีบเรือ ทาขาม ที่จอดรถ และตลาด 
                  (9)  ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
                  (10)  รักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
                    (11)  จัดการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา และบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี   

ภูมิปญญาทองถ่ิน หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
                  (12)  จัดใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกฬีา สถานพักผอนหยอนใจ 
                  (13)  สวนสาธารณะและสวนสัตว ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมสําหรับ

ราษฎร 
                  (14)  จัดใหมีการสังคมสงเคราะหและการสาธารณูปการ 
                  (15)  ปองกันและบําบัดรักษาโรค 
                  (16)  จัดตั้งและบํารุงสถานพยาบาล 
                  (17)  สงเสริมการทองเที่ยว 
                  (18)  สงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพ 
                  (19) กิจการที่ไดมีการกําหนดไวในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัด 
                 นอกจากอํานาจหนาที่ตามกฎหมายจัดตั้งดังกลาวแลว พระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ยัง
ไดกําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังตอไปนี้ 

                  (1)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง และประสานการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

                  (2)  การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในการพัฒนาทองถ่ิน 
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                  (3)  การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอื่น 

                  (4)  การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

                  (5)  การคุมครองดูแล และบํารุงรักษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอม 

                 (6)  การจัดการศกึษา 
                  (7)  การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน 
                 (8)  การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
                 (9)  การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
                 (10)  การจัดตั้งและดูแลระบบบาํบัดน้ําเสียรวม 
                 (11)  การกําจดัมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
                 (12)  การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 
                 (13)  การจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา 
                    (14)  การสงเสริมการทองเที่ยว 
                   (15)  การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวาจะ

ดําเนินการเองหรือรวมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ 
                  (16)  การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น 
                 (17)  การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
                 (18)  การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาน   ของ

ทองถ่ิน 
                 (19)  การจัดใหมโีรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุม

โรคติดตอ 
                 (20)  การจัดใหมีพิพธิภัณฑและหอจดหมายเหตุ 
                 (21)  การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
                 (22)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                 (23)  การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด 
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                 (24)  จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครอง   สวน
ทองถ่ินอ่ืนที่อยูในเขตและกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนรวม
ดําเนินการหรือใหองคกรปกครองสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

                 (25)  สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น
ในการพัฒนาทองถ่ิน 

                 (26)  การใหบริการแกเอกชน สวนราชการหนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ
หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น 

                 (27)  การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส 

                 (28)  จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมาย
อ่ืนกําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 

                 (29)  กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

          (2)  การดําเนินกิจการนอกเขตพื้นที่ตนเอง 
                  พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546 มาตรา 46 บัญญัติใหองคการบริหารสวนจังหวัดอาจจัดทํากิจการใด ๆ อัน
เปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถ่ินอ่ืนหรือองคการบริหารสวนจังหวัดอ่ืนที่อยูนอกเขต
จังหวัดได เมื่อไดรับความยินยอมจากราชการสวนทองถ่ินอ่ืนหรือองคการบริหารสวนจังหวัดอื่นที่
เกี่ยวของ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
           (3)  การดําเนินกิจการแทนราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค 
                 อํานาจหนาทีใ่ดซึ่งเปนของราชการบริหารสวนกลาง หรือราชการบริหาร
สวนภูมภิาค  อาจมอบใหองคการบริหารสวนจังหวดัปฏิบัติได  ตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 
           (4)  การใหบริการแกหนวยงานอื่น ๆ 
                  องคการบริหารสวนจังหวัดอาจใหบริการแกเอกชน  สวนราชการ หนวยงาน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินอื่น  โดยเรียกคาบริการไดโดยตราเปนขอบัญญัติ 
           (5)  การใหสวนราชการหรือเอกชนกระทํากิจการแทน 
                  (5.1)  กิจการใดเปนกิจการที่องคการบริหารสวนจังหวัดพึงจัดทําตาม
อํานาจหนาที่ ถาองคการบริหารสวนจังหวัดไมจัดทํา รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
อาจมีคําส่ังใหราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคจัดทํากิจการนั้นได โดยใหคิดคาใชจายและ
คาภาระตาง ๆ ตามความเปนจริงไดตามอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสม 
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                  (5.2)  องคการบริหารสวนจังหวัดอาจมอบใหเอกชนกระทํากิจการซึ่งอยูใน
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดและเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบริการหรือคาตอบแทนที่
เกี่ยวของแทนองคการบริหารสวนจังหวัดได แตตองไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดและผูวาราชการจังหวัดเสียกอน โดยใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

      3.2.2  เทศบาล (ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 12) 
พ.ศ. 2546) 

   3.2.2.1  โครงสราง 
             การจัดตั ้งเปลี่ยนแปลงเขตหรือยุบเลิกเทศบาล  ตองกระทําโดยประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  การจัดตั้งเทศบาลกฎหมายกําหนดหลักเกณฑไวดังนี้ 

            (1)  เทศบาลตําบล  กฎหมายกําหนดไวแตเพียงวาเทศบาลตําบล ไดแก ทองถ่ินซึง่
มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเปนเทศบาล แตในทางปฏิบัติกระทรวงมหาดไทยได
กําหนดหลักเกณฑการจัดตั้งเทศบาล ดังนี้ 

                 (1.1)  มีรายไดจริงโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่แลวมาตั้งแต  
12 ลานบาทขึ้นไป 

                    (1.2)  ประชากรตั้งแต 7,000 คนขึ้นไป 
            (2)  เทศบาลเมือง  การจัดตั้งเทศบาลเมืองกฎหมายกําหนดไว 2 ลักษณะคือ 

                    (2.1)  ทองถ่ินอันเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัด 
                    (2.2)  ทองถ่ินชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต 10,000 คนขึ้น และมี รายได
พอสมควรที่จะปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย 
             (3)  เทศบาลนคร ไดแกทองถ่ินชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต 50,000 คน ขึ้นไป 
และมีรายไดพอสมควรที่จะปฏิบัติหนาที่ 

            (4)  สหการ  เทศบาลตั้งแต 2 แหงขึ้นไปอาจรวมกันจัดตั้งเปนองคการขึ้นเรียกวา 
“สหการ” มีสภาพเปนทบวงการเมือง เพื่อดําเนินกิจการอันอยูภายในอํานาจหนาที่ของ เทศบาลใหเกิด
ประโยชนยิ่ง มีคณะกรรมการบริหารประกอบดวยผูแทนของเทศบาลที่เกี่ยวของ การจัดตั้งหรือยุบ
เลิกสหการใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
                    องคการเทศบาลประกอบดวยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
                    สภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้ง  โดยมี
จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลตามเกณฑ ดังนี้ 
                   (1)  เทศบาลตําบล มีจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลได 12 คน 

                   (2)  เทศบาลเมือง มีจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลได 18 คน 
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                     (3)  เทศบาลนคร  มีจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลได 24 คน 
                   ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลมาจากสมาชิกสภา 

เทศบาลเลือกกันเอง โดยเลือกประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 คน รองประธานสภาเทศบาล 1 คน 
                       นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตเทศบาล 
และนายกเทศมนตรีอาจแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินจํานวน ดังนี้ 
                     (1)  เทศบาลตําบลแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกนิ 2 คน 
                     (2)  เทศบาลเมอืงแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกนิ 3 คน 
                     (3)  เทศบาลนครแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกนิ 4 คน 
                    นอกจากแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีแลว นายกเทศมนตรียังมีอํานาจแตงตั้ง
เลขานุการและที่ปรึกษาได รวมกันไมเกินจํานวน ดังนี้ 
                     (1) เทศบาลตําบลแตงตั้งไดรวมกันไมเกนิ 2 คน 
                     (2) เทศบาลเมืองแตงตั้งไดรวมกันไมเกิน 3 คน 
                     (3) เทศบาลนครแตงตั้งไดรวมกันไมเกิน 5 คน 
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เทศบาลนคร 
ราษฎร 50,000 คน ขึ้นไปไป 

เทศบาลเมือง 
ราษฎร 10,000 คนขึ้นไป 

เทศบาลตําบล 
มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง 

 
 
 

ประธานสภา และรองประธาน 
สภาเทศบาล เลือกจาก 
สมาชิกสภาเทศบาล 
ตําแหนงละ  1  คน 

สมาชิกเทศบาลตําบล 12 คน 
สมาชิกเทศบาลเมือง  18  คน 
สมาชิกเทศบาลนคร  24  คน 

สภาเทศบาล นายกเทศมนตรี 
มาจากการเลือกตั้ง

โดยตรงของประชาชน 

 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรีอาจแตงตั้ง 
รองนายกฯ (ตําบล) ไมเกิน 2 
รองนายกฯ (เมือง)  ไมเกนิ 3 
รองนายกฯ (นคร)   ไมเกิน 4 
เลขา+ทีป่รึกษา (ตําบล) ไมเกิน 2 คน 
เลขา+ทีป่รึกษา (เมือง)  ไมเกิน 3 คน 
เลขา+ทีป่รึกษา (นคร)   ไมเกิน 5 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล 
เลือกจากพนักงานเทศบาล
หรือสมาชิกสภา 1 คน 

 
 

สวนราชการตาง ๆ   
 

ภาพที่  3.2  โครงสรางเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
                    [แกไขเพิม่เติมถึง  (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546] 
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   3.2.2.2  หนาที่ของเทศบาล 
                  เทศบาลมีหนาที่ 2 ประเภท คือ หนาที่ตองทําและหนาที่อาจจัดทําในเขต
เทศบาล ซ่ึงแตกตางกันไปตามประเภทของเทศบาล   
                  (1)  หนาที่ตองทํา 

  ก.  เทศบาลตําบล  มีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้ 
          (1)  รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
          (2)  ใหมแีละบํารุงทางบกและทางน้ํา 
          (3)  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้ง
การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
          (4)  ปองกันและระงับโรคติดตอ 
          (5)  ใหมเีครื่องใชในการดับเพลิง 
          (6)  ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 
          (7)  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ 
            (8)  บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดี
ของทองถ่ิน  

        (9)  หนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล 
  ข.  เทศบาลเมือง  มีหนาที่ตองทําเชนเดียวกับเทศบาลตําบล ตามขอ 1 – 9  

และมีหนาที่เพิ่มเติมอีกดังนี้ 
         (1)  ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
         (2)  ใหมีโรงฆาสัตว 
         (3)  ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ และรักษาคนเจ็บไข 
               (4)  ใหมแีละบํารุงทางระบายน้ํา 
               (5)  ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ 
         (6)  ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
               (7)  ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถ่ิน 

  ค.  เทศบาลนคร  มีหนาที่ตองทําเชนเดียวกันกับเทศบาลตําบลตามขอ  
1-9 และเทศบาลเมือง ตามขอ 1 - 7 และมีหนาที่เพิ่มเติมอีก ดังนี้ 
         (1)  ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก 
         (2)  กิจการอยางอื่นซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข 
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    (3)  การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพ
และสถานบริการอื่น 
    (4)  จัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม 
    (5)  จัดใหมีและควบคุมตลาดทาเทียบเรื่อ ทาขามและที่จอดรถ 
    (6)  การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง 

  (7)  การสงเสริมกิจการการทองเที่ยว 
                  (2)  หนาที่อาจจัดทํา 

    ก.  เทศบาลตําบล  เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล  
ดังตอไปนี้
          (1)  ใหมนี้ําสะอาดหรือการประปา
          (2)  ใหมโีรงฆาสัตว
          (3)  ใหมตีลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
          (4)  ใหมสุีสานและฌาปนสถาน
          (5)  บํารุงและสงเสริมการทํามาหากนิของราษฎร
          (6)  ใหมแีละบํารุงสถานที่ทําการพิทกัษรักษาคนเจบ็ไข
          (7)  ใหมแีละบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน
          (8)  ใหมแีละบํารุงทางระบายน้ํา
          (9)  เทศพาณิชย 
     ข.  เทศบาลเมือง  เทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล 
ดังตอไปนี้
          (1)  ใหมตีลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
          (2)  ใหมสุีสานและฌาปนสถาน
          (3)  บํารุงและสงเสริมการทํามาหากนิของราษฎร
          (4)  ใหมแีละบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก
          (5)  ใหมแีละบํารุงโรงพยาบาล
          (6)  ใหมกีารสาธารณูปการ
          (7)  จัดทาํกิจการซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข
          (8)  จัดตัง้และบํารุงโรงเรียนอาชีวศกึษา
          (9)  ใหมแีละบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา
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          (10)  ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว และสถานที่พักผอน 
หยอนใจ
          (11) ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบรอย 
ของทองถ่ิน
          (12) เทศพาณิชย 
     ค.  เทศบาลนคร  เทศบาลนครอาจจัดทํากิจการอื่น ๆ ไดเชนเดยีวกับ
เทศบาลเมือง 

 นอกจากอํานาจหนาที่ตามกฎหมายจัดตั้งดังกลาวแลว พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ยังไดกําหนดให
เทศบาลมีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของ
ตนเอง ดังตอไปนี้ 
 (1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
 (2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
 (3) การจัดใหมแีละควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 
 (4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ 
 (5) การสาธารณูปการ 
 (6) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ 
 (7) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 
 (8) การสงเสริมการทองเที่ยว 
 (9) การจัดการศึกษา 
 (10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
 (11)  การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถ่ิน 
 (12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 
 (13) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
 (14) การสงเสริมกีฬา 
 (15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 (16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
 (17) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
 (18) การกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ําเสีย 
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 (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
 (20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
 (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
 (22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
 (23) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่น ๆ 
 (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดินทรัพยากร  
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 (25) การผังเมือง 
 (26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
 (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
 (28) การควบคุมอาคาร 
 (29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 (31) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

      3.2.3  องคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาํบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 

   3.2.3.1  โครงสราง 
                  องคการบริหารสวนตําบลจัดตั้งจากสภาตําบลที่มีรายไดไมรวมเงินอุดหนุน ใน

ปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกัน 3 ป เฉล่ียไมต่ํากวาปละ 150,000 บาท หรือตามเกณฑรายไดเฉลี่ยที่
มีการเปลี่ยนแปลง  

                 องคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนราชการบริหารสวน
ทองถ่ิน 

                 องคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายก
องคการบริหารสวนตําบล 

                 สภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลจํานวนหมูบานละสองคน ซ่ึงเลือกตั้งมาจากราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละหมูบานในเขต
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องคการบริหารสวนตําบลนั้น ในกรณีที่เขตองคการบริหารสวนตําบลมีเพียงหนึ่งหมูบาน  ใหเลือก
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหกคน และในกรณีที่เขตองคการบริหารสวนตําบล มีสอง  
หมูบานใหเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูบานละสามคน อายุของสภาองคการบริหาร
สวนตําบลมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง 

                  นายกองคการบริหารสวนตําบล  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระการดํารงตําแหนงส่ีปนับแตวันเลือกตั้ง แตจะดํารงตําแหนง
ติดตอกันเกินสองวาระไมได 

                  นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ซ่ึงมิใชสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการไดไมเกินสองคน 
และอาจแตงตั้งเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลไดหนึ่งคน 
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องคการบริหารสวนตําบล 

 

สภา อบต. 
1.  สมาชิกหมูบานละ 2 คน 
2.  อบต. ใดมี 2 หมูบาน 
    ใหมสีมาชิกหมูบานละ 3 คน 
3.  อบต. ใดมี 1 หมูบาน 
    ใหม ี 6 คน 

นายก อบต. 
มาจากการเลือกตั้งโดยตรง 

ของประชาชน 
นายกอาจแตงตั้ง 

1.  รองนายกไมเกิน  2  คน 
2.  เลขานุการนายก  1  คน 

 
 
 
 
 
 
 

ปลัด อบต.  

รองประธานสภา อบต. 
เลือกจากสมาชิกสภา  1  คน 

ประธานสภา  อบต. 
เลือกจากสมาชิกสภา  1  คน 

 
 
 

สวนราชการตาง ๆ  
 
 
 
 
 

 

 

เลขานุการสภา อบต. 
เลือกจากปลัด อบต.หรือ 

สมาชิกสภา 1 คน 

ภาพที่  3.3  โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ  
                   บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 [แกไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2546] 
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   3.2.3.2  อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
            องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมายดังนี้ 

                 ก.  อํานาจหนาที่ทั่วไป 
                      พัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
                ข.  หนาที่ทีก่ฎหมายบังคับใหทํา 
                      (1)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
                      (2)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัด

มูลฝอย และส่ิงปฏิกูล 
                      (3)  ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
                      (4)  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                      (5)  สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                      (6)  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ 
                      (7)  คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
                      (8)  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดี

ของทองถ่ิน 
                      (9)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ 

หรือบุคลากรใหตามความจาํเปนและสมควร 

               ค.  กิจการที่องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทาํ 
                      (1)  ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
                      (2)  ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
                      (3)  ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
                   (4)  ใหมแีละบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและ    

สวนสาธารณะ 
                      (5)  ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
                      (6)  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
                      (7)  บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
                      (8)  การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
                      (9)  หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
                      (10)  ใหมตีลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
                      (11)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย 
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                      (12)  การทองเที่ยว 
                      (13)  การผังเมือง 

นอกจากอํานาจหนาที่ตามกฎหมายจดัตั้งดงักลาวแลว พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ยังไดกําหนดให
องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ินของตนเอง เชนเดียวกับเทศบาล 
 
      3.2.4  เมืองพัทยา  ตามพระราชบัญญัติเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 

  3.2.4.1  โครงสราง 
           เมืองพัทยาประกอบดวยสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาเปนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ จัดตั้งขึ้นเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในเมืองที่เปนแหลงทองเที่ยว
ที่สําคัญของประเทศ และมีฐานะเปนเปนนิติบุคคล  

           สภาเมืองพัทยา ประกอบดวยสมาชิกสภาเมืองพัทยาจํานวนยี่สิบส่ีคนซึ่งเลือกตั้ง
มาจากราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา อายุของสภาเมืองพัทยามีกําหนดคราวละสี่ปนับแต
วันเลือกตั้ง 

           นายกเมืองพัทยา  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 
กําหนดใหนายกเมืองพัทยา มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

           นายกเมืองพัทยาอาจแตงตั้งรองนายกเมืองพัทยาซึ่งมิใชสมาชิกสภาเมืองพัทยา 
เปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการไดไมเกินสี่คน และอาจแตงตั้งเลขานุการนายกเมืองพัทยาและ
ผูชวยเลขานุการนายกเมืองพัทยาไดไมเกินจํานวนรองนายกเมืองพัทยา รวมท้ังอาจแตงตั้ง
ผูทรงคุณวุฒิเปนประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษาไดไมเกินหาคน บุคคลซึ่งนายกเมืองพัทยาแตงตั้ง
เปนเลขานุการ ผูชวยเลขานุการ ประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาตองแตงตั้งจากผูซ่ึง
มิใชสมาชิกสภาเมืองพัทยา 
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เมืองพัทยา 

 
 

         

นายกเมืองพัทยา 
มาจาการเลือกตั้งโดยตรง 

ของประชาชน 

- ประธานสภา 1  คน 
   เลือกจากสมาชิกสภา 
- ประธานสภาอาจแตงตั้ง 
   เลขานุการประธานสภา  
   และผูชวยเลขานุการไม  
   เกินจํานวนรองประธาน   

สภาเมืองพัทยา 
สมาชิกเมืองพทัยา 

24  คน 

 

 นายกเมืองพทัยาอาจแตงตัง้  
- รองนายกเมอืงพัทยา 
   ไมเกิน  4  คน 
- เลขานุการและผูชวยเลขา  
   นุการนายกไมเกินจํานวน  
   รองนายก 
- ที่ปรึกษาไมเกิน 5 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

รองประธานสภา 2  คน 
   เลือกจากสมาชิกสภา 

 
ปลัดเมืองพัทยา 

 
 

สวนราชการตาง ๆ  
 
 

ปลัดเมืองพัทยา 
ทําหนาที่เลขานุการสภา 

 
ภาพที่  3.4   โครงสรางมืองพัทยา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 
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        3.2.4.2  อํานาจหนาที่ของเมืองพัทยา 
                 เมืองพัทยามีอํานาจหนาที่ดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้ 

                 ก.  การดําเนินการกิจการภายในเขตพื้นที่ตนเอง 
 (1)  การรักษาความสงบเรียบรอย 
 (2)  การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 (3)  การคุมครองและดูแลรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของ 

แผนดิน 
 (4)  การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง 
 (5)  การจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม 

   (6)  การจัดการจราจร 
  (7)  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

   (8)  การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและการบําบัดน้ําเสีย 
   (9)  การจัดใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
   (10)  การจัดใหมีการควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ และที่จอดรถ 
   (11)  การควบคุมอนามัยและความปลอดภัยในรานจําหนายอาหาร  

โรงมหรสพและสถานบริการอื่น 
   (12)  การควบคุมและสงเสริมกิจการทองเที่ยว 
   (13)  การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอัน

ดีของทองถ่ิน 
   (14)  อํานาจหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนของเทศบาลนครหรือ

ของเมืองพัทยา 
 นอกจากอํานาจหนาที่ตามกฎหมายจัดตั้งดังกลาวแลว พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ยังได
กําหนดใหเมืองพัทยามีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชน
ในทองถ่ินของตนเอง เชนเดียวกับเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล 

                 ข.  การดําเนินกิจการนอกเขตพื้นที่ตนเอง 
    เมืองพัทยาอาจดําเนินกิจการนอกเขตเมืองพัทยา  เมื่อการนั้นจําเปนตองทํา
และเปนการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่อยูภายในเขตเมืองพัทยาหรือเปน
ประโยชนแกเมืองพัทยา 
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                 ค.  การใหบริการแกหนวยงานอื่น ๆ 
                       เมืองพัทยาอาจใหบริการแกบุคคล  หนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีคาตอบแทนไดเมื่อบริการนั้นโดยปกติเปนบริการที่
มีคาตอบแทน 

                 ง.  การใหสวนราชการหรือเอกชนกระทํากิจการแทน 
   กรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการใหบริการแกประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
และลดภาระทางการเงินของเมืองพัทยา เมืองพัทยาโดยความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยาและ
รัฐมนตรีอาจมอบใหบุคคลอื่นหรือเขาเขารวมกับบุคคลอื่นกระทํากิจการที่อยูในอํานาจหนาที่ของ
เมืองพัทยาได  โดยใหผูกระทํามีสิทธิเรียกเก็บคาธรรมเนียม  คาบริการหรือคาตอบแทนไดตาม
อัตราที่ไดทําความตกลงกับเมืองพัทยา 

                 จ.  สหการ 
   เมืองพัทยาอาจรวมกับหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกจิหรือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนจัดตั้ง สหการ มีฐานะเปนนิติบุคคลเพื่อทํากิจการใดอนัอยูภายใต
อํานาจหนาทีข่องเมืองพัทยาได 
 
3.3.  อํานาจหนาท่ีการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในตางประเทศ 

         3.3.1.  ประเทศฝรั่งเศส 

      3.3.1.1  กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปกครองสวนทองถ่ิน 23

               ประเทศฝรั่งเศส มกีฎหมายที่เกีย่วของกับการปกครองทองถ่ินหลายฉบับ แตกม็ี
ความชดัเจนอยูในตวัของกฎหมายเองไมซํ้าซอนกนั  ดังนี ้ 
               (1)  รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส ฉบับลงวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1958 จะ
บัญญัติหลักทั่วไปและรูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเอาไว  
               (2)  กฎหมายกลางเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 
1982 จะบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและความเปนอิสระของเทศบาล จังหวัด และภาค เอาไว 
               (3)  กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการปกครองทองถ่ิน เชน 
  -  กฎหมายลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 1982 เกี่ยวกับการเลอืกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล 

                                          

23 นันทวัฒน  บรมานันท. (2544).  การปกครองทองถิ่นฝร่ังเศส.  หนา 31-33. 
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  -  กฎหมายลงวันที่ 7 มกราคม และ 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 เกี่ยวกับการ
แบงอํานาจหนาที่ระหวางเทศบาล จังหวัด ภาคและรัฐ 
  -  กฎหมายลงวันที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 และ 26 มกราคม ค.ศ. 1982 
เกี่ยวกับสถานะของขาราชการสวนทองถ่ิน 

ในปจจุบนัประเทศฝรั่งเศสไดมีการจัดทําประมวลกฎหมาย โดยวิธีการรวบรวมตัวบท
กฎหมายตาง ๆ ในเรื่องเดยีวกันและไมมกีารเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ซ่ึงเรียกกันในระบบกฎหมายของ
ฝร่ังเศสวา “ la codification à droit constant ” ซ่ึงตามมาตรา 3 แหงรัฐบัญญัติ ฉบับที่ 2000 – 2003 
ลงวันที่ 12 เมษายน ค.ศ. 2000 ไดใหความหมายไววา “ ...การนําบัญญัติของกฎหมายทั้งหมดทีใ่ช
บังคับอยูในขณะทีจ่ัดทําประมวลกฎหมายมารวบรวม และเรียบเรียงไวในประมวลกฎหมายตามเนื้อหา
ของเรื่อง การจัดทําประมวลกฎหมายดังกลาว เปนการรวบรวมบทบัญญัติของกฎหมายที่ใชบังคับ
อยูแลว เวนแตมีเหตจุําเปนตองแกไขเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงใหบทบัญญัติที่นํามารวบรวมมีความ
สอดคลองกัน เพื่อจัดลําดับศักดิ์ของบทบญัญัติสวนตาง ๆ ใหถูกตองและเพื่อใหระบบกฎหมายมี
เอกภาพ ” การจัดทําประมวลกฎหมายดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหประชาชนสามารถศึกษา
คนควาขอมูลทางกฎหมายไดโดยสะดวกและเขาใจกฎหมายในเรื่องหนึ่งในภาพรวม รวมทั้งทําให
ประชาชนรูถึงสิทธิและหนาที่ของตนอยางชัดแจง ขณะนี้ประเทศฝรั่งเศสไดมีประมวลกฎหมายที่
ประกาศใชแลว จํานวน 56 เร่ือง ซ่ึงรวมถึงประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย 24   

      3.3.1.2  รูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 25

  ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินในประเทศฝรั่งเศสมีอยูสองรูปแบบ 
คือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบทั่วไป ไดแก เทศบาล (Commune) จังหวัด (départment) และ
ภาค (région) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษที่ใชอยูในบางพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ
แตกตางจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบทั่วไป 

 
 
 

                                          

24  ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดทําประมวลกฎหมายเพื่อความสะดวกของประชาชนในการ
คนควากฎหมาย.  การจัดทําประมวลกฎหมาย โดยวิธีการรวบรวมตัวบทกฎหมายตาง ๆ ในเรื่องเดียวกันและไมมี
การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา (la codification a' droit constant) ของฝรั่งเศส.  สืบคนเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2548,  
จาก www.lawreform.go.th. 

25  นันทวัฒน  บรมานันท.  (2544).  การปกครองทองถิ่นฝรั่งเศส.  หนา 45-62. 
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ก.  องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบทั่วไป 
        องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบทั่วไปมีอยู 3 ประเภท คือ เทศบาล 
จังหวัด และภาค ซ่ึงกระจายอยูทั่วประเทศ 

      (1)  เทศบาล (commune) เทศบาลนับไดวาเปนองคกรกระจายอํานาจที่
เกาแกที่สุดของประเทศฝรั่งเศส โดยในสมัยศตวรรษที่ 12 มีการรวมกลุมของประชาชน เรียกวา 
commune ขึ้นเพื่อปกปองผลประโยชนของตนเองและชุมชน ตอมาเมื่อมีการปฏิวัติครั้งใหญ ในป 
ค.ศ. 1789 ก็เกิดกระแสการกระจายอํานาจขึ้น มีการออกกฎหมายลงวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1789 เกี่ยวกับ
การใหเทศบาล (commune) เปนองคกรกระจายอํานาจ จากนั้นก็ไดมีการพัฒนาการกระจายอํานาจ
ใหแกเทศบาลเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน 
        ปจจุบนัประเทศฝรั่งเศสจะมีเทศบาลจํานวนกวา 36,000 แหง 26โครงสราง
ของเทศบาลประกอบดวยฝายนิติบัญญัติ คือ สภาเทศบาล (conseil municipal) และฝายบริหารคือ 
นายกเทศมนตรี (maire)  
        (2) จังหวัด (départment) จังหวัดเกิดขึ้นอยางเปนทางการภายหลังการ
ปฏิวัติครั้งใหญในป ค.ศ.1789 โดยกฎหมายลงวันที่ 8 มกราคม ค.ศ.1790 ตอมาไดมีกฎหมายลง
วันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ.1838 จัดระบบจังหวัดใหมโดยใหมีฐานะเปนนิติบุคคล อํานาจหนาที่ของ
จังหวัดถูกกําหนดในกฎหมายลงวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ.1871 ซ่ึงกําหนด ใหมีผูวาราชการจังหวัด 
(préfet) ซ่ึงเปนขารัฐการจากสวนกลางทําหนาที่เปนฝายบริหารของจังหวัด ตอมาไดมีกฎหมายลง
วันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 1982  โอนอํานาจดังกลาว ไปเปนของประธานสภาจังหวัด (président du conseil 
général) ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
        ปจจุบันประเทศฝรั่งเศสมีจังหวัดอยู 100 จังหวัด27 โครงสรางของจังหวัด
ประกอบดวยฝายนิติบัญญัติ คือ สภาจังหวัด (conseil général) ประธานสภาจังหวัด (président du 
conseil général) ทําหนาที่เปนฝายบริหาร และสํานักงานจังหวัด (bureau)  
        (3)  ภาค (région) นับตั้งแตป ค.ศ. 1960 เปนตนมา ฝายบริหารของ
ประเทศฝรั ่งเศสพยายามที่จะจัดตั ้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นที ่มีขนาดใหญกวาจังหวัด 
(départment) ขึ้นมาเพื่อแบงเบาภาระของสวนกลางในการจัดทําบริการสาธารณะ โดยใน ป ค.ศ. 
1969 นายพลเดอโกลล  (le Général Charles de Gaulle) ไดขอใหประชาชนออกเสียงแสดงประชามติ
เกี่ยวกับการจัดตั้ง “ภาค” ขึ้นมาเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตปรากฏวาประชาชนสวนใหญ

                                          

26
  Paul Bernard Paris.  (2001).  Introduction In Local Government in France.  p. 7.   

27  Ibid. 
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ออกเสียงไมเห็นดวย ตอมาในป ค.ศ. 1972 รัฐบัญญัติลงวันที่ 5 กรกฎาคม ไดจัดตั้ง “ภาค” ขึ้นมา
โดยไมใหมีสถานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตใหมีสถานะเปนองคการมหาชนอิสระ 
(établissement public) มีหนาที่พัฒนาการดานเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่อยูภายในเขตภาค ดังนั้น จึงทําใหเกิดความสัมพันธระหวางภาคกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอื่นๆ จนกระทั่งในป ค.ศ. 1982  รัฐบัญญัติลงวันที่ 2 มีนาคม จึงไดจัดตั้งภาคใหเปนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และเนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศสบัญญัติไวในมาตรา 72 วา 
“… องคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งหลายมีอํานาจที่จะบริหารงานของตนเองไดอยางอิสระ โดยมี
สภาทองถ่ินที่มาจากการเลือกตั้งภายใตเงื่อนไขที่บัญญัติโดยกฎหมาย” ดังนั้น ภาคจึงตองมีสภาภาค
ที่มาจากการเลือกตั้ง 
        ปจจุบนัฝรัง่เศสประกอบดวย 22 ภาค 28 แตละภาคประกอบ ดวยองคกร 
3 องคกร คือ สภาภาค (conseil régional) ทําหนาที่ฝายสภา ประธานสภาภาค (président du conseil 
régional) ทําหนาที่ฝายบริหาร และคณะกรรมการเศรษฐกจิและสังคม (comité économique et social) 
ทําหนาที่เปนองคกรที่ปรึกษา  

ข.  องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพเิศษ 
       นอกเหนือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบทั่วไป 3 รูปแบบที่
กําหนดไวในกฎหมายกลางเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ ลงวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 1982 แลวใน
ประเทศฝรั่งเศสยังมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น ซ่ึงเกิดขึ้นมาดวยเหตุผลหลายประการไมวาจะ
เปนเหตุผลทางประวัติศาสตร การเมือง หรือภูมิศาสตร องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ 
ไดแกเมืองขนาดใหญ (les grandes villes) คือ เมือง Paris เมือง Lyon เมือง Marseille เกาะ Corse 
จังหวัดโพนทะเล (départements d’ outre-mer หรือ DOM) และดินแดนโพนทะเล (teritoires d’ 
outre-mer หรือ TOM) 

      3.3.1.3  อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 29

  ภายหลังจากที่กฎหมายกลางเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ ลงวันที่ 2 มีนาคม 
ค.ศ. 1982 ออกใชบังคับ ไดมีการจัดทํากฎหมายอื่น ๆ ตามออกมาอีกหลายฉบับเพื่อใหการกระจาย
อํานาจเกิดขึ้นเต็มตามรูปแบบที่กฎหมายกลางกําหนด รัฐบัญญัติที่ 83-8 ลงวันที่ 7 มกราคม ค.ศ. 
1983 และรัฐบัญญัติที่ 83-623 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 นับไดวาเปนกฎหมายที่เกิดขึ้นเพื่อ
ถายโอน (transferts) อํานาจหนาที่จากรัฐไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                                          

28  Ibid. 
29  นันทวัฒน  บรมานันท.  (2544).  การปกครองทองถิ่นฝร่ังเศส.  หนา 71-91. 
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       การถายโอนอํานาจหนาที่ของรัฐไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น หาก
พิจารณาถึงกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีมากอนป ค.ศ. 1982 กอนที่กฎหมายกลาง
เกี่ยวกับการกระจายอํานาจจะใชบังคับ จะเห็นไดวา มีการกําหนดถึง “ภารกิจ” ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไวแลว เชน กฎหมายจัดตั้งเทศบาลในป ค.ศ. 1884 ไดกลาวถึงอํานาจหนาที่ของสภา
เทศบาลไววา สามารถวางกฎเกณฑในการบริหารกิจการทั่วไปของเทศบาล (les affaires de la 
commune) ได ซ่ึงคําวากิจการของเทศบาลนั้นเปนคําที่กวางมากและรวมถึง  ภารกิจหลาย ๆ ดานที่
พัฒนาขึ้นตามระยะเวลาที่ผานมา ดังนั้น เมื่อมีการปฏิรูปการปกครอง   ทองถ่ินในป ค.ศ. 1982 
กฎหมายลงวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 1982 จึงไดบัญญัติไวในมาตรา 1 วรรคสอง วา ใหมีรัฐบัญญัติเพื่อ
วางหลักเกณฑเกี่ยวกับการถายโอนอํานาจจากรัฐไปยังองคกร  ปกครองสวนทองถ่ินอยางเปนระบบ 
       อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม แบงออกเปน 3 ดาน
ใหญ ๆ คือ ดานเศรษฐกิจ ดานการศึกษาและดานอื่น ๆ นอกจากนี้ยังจะกลาวถึงความรวมมือ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยเนื่องจากเปนการใชอํานาจหนาที่รวมกันในการดําเนิน
กิจการบางประการ 

(1)  อํานาจหนาที่ในดานเศรษฐกิจ 
         โดยหลักแลวองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกรูปแบบมีอํานาจหนาที่ที่ 
เกี่ยวของกับการดําเนินการทางเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ของตน โดยสามารถแยกพิจารณาได                 
2 ประการ คือ 
         (1.1) การใหความชวยเหลือวิสาหกิจที่ประสบปญหา องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินสามารถใหความชวยเหลือวิสาหกิจ (enterprise) ที่ประสบปญหาทางเศรษฐกิจไดใน   รูปแบบ
ตาง ๆ เชน ใหยืมเงินโดยมีดอกเบี้ยต่ําหรือไมมีดอกเบี้ย ซ้ืออาคารหรือท่ีดินจากเจาของกิจการแลว
นํากลับมาใหเชาตอ หรือใหความชวยเหลือดานอื่น ๆ ที่จําเปนแกวิสาหกิจที่ประสบปญหา รวมถึง
การเปนผูค้ําประกันการกูยืมเงินของวิสาหกิจตาง ๆ ดวย 

       มาตรา 5 แหงกฎหมายกลางเกี่ยวกับการกระจายอํานาจลงวันที่ 2 
มีนาคม ค.ศ. 1982 ไดวางหลักเกณฑในเรื่องการใหความชวยเหลือวิสาหกิจไววา ในกรณีเพื่อปกปอง
ผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประชากรในเขตเทศบาล เทศบาลสามารถใหความ
ชวยเหลือโดยทางตรงหรือทางออมตอวิสาหกิจที่ประสบปญหาเพื่อใหวิสาหกิจนั้น เปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นได โดยการทําเปนขอตกลงรวมกัน หลักดังกลาวนี้นํามาใชกับจังหวัดและภาคดวย 
ตอมาไดมีกฎหมาย ลงวันที่ 5 มกราคม ค.ศ. 1988 หามเทศบาลเขาไปดําเนินการดังกลาว เวนแตเพื่อ
ใหบริการสาธารณะดํารงอยูตอไปได หากวิสาหกิจที่ตั้งอยูในเทศบาลประสบปญหาเศรษฐกิจ 
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จังหวัดหรือภาคสามารถเขาไปใหความชวยเหลือไดโดยจะตองปรึกษาหารือกับสภาเทศบาลที่
วิสาหกิจนั้นตั้งอยูกอน 

       สําหรับรูปแบบในการเขาไปใหความชวยเหลือนั้น กฎหมายมิไดกําหนด
เอาไววาจะตองดําเนินการอยางไร ในบางกรณีอาจทําเปนขอตกลง (Convention) หรือทําเปนสัญญา
ทางปกครอง (contrat administratif) ก็ได แตการเขาไปใหความชวยเหลือดังกลาวตองเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวในมาตรา 5 แหงกฎหมายลงวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 1982 รวม 2 ประการ คือ 
ในประการแรก เพื่อปกปองประโยชนทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประชากรในจังหวัดและภาค 
และประการที่สอง คือ เพื่อใหวิสาหกิจที่ประสบปญหานั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 
         (1.2)  การใหความชวยเหลือเพื่อพัฒนาดานเศรษฐกิจ กฎหมายกลาง
เกี่ยวกับการกระจายอํานาจลงวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 1982 ไดวางหลักเกณฑของการที่องคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินจะเขาไปใหความชวยเหลือภาคเอกชนทางดานเศรษฐกิจไว โดยในสวนของ 
เทศบาลบัญญัติไวในมาตรา 5 และในสวนของจังหวัดและภาคนั้นบัญญัติไวในมาตรา 4 แหง
กฎหมายลงวันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1972 ซ่ึงไดแกไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายลงวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 
1982 

                  หลักในการใหความชวยเหลือเอกชนทางดานเศรษฐกิจนั้นบัญญัติ
ไวในมาตรา 5 แหงกฎหมายลงวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 1982 คือ “…ในกรณีที่การแทรกแซง (intervention) 
จะทําใหเกิดการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ เทศบาลสามารถทําขอตกลงกับภาคเอกชนเพื่อใหความ
ชวยเหลือทางตรงและทางออมได ” สําหรับในสวนของจังหวัดและภาคก็อาศัยหลักเกี่ยวกับเทศบาล
โดยจะตองปรึกษาหารือกับสภาเทศบาลหรือสภาจังหวัดที่เกี่ยวของกอน 

                 การใหความชวยเหลือภาคเอกชนทางดานเศรษฐกิจมีสองวิธีการ 
ดวยกัน คือการใหความชวยเหลือทางตรงและการใหความชวยเหลือทางออม 
                    (1.2.1) การใหความชวยเหลือทางตรง (les aides directes)  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถใหความชวยเหลือในการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชนไดหลาย
กรณี เชน สภาภาค (conseil régional) สามารถยกเวนการเก็บคาธรรมเนียมในการกอตั้งกิจการ (les 
primes à la création d’ entreprise) บางประเภทภายใตเงื่อนไขบางประการ โดยกิจการดังกลาวตอง
มีการจางงานจํานวนมากพอควร เปนตน หรืออาจเปนการใหความชวยเหลือทางตรงในรูปแบบอื่น 
เชน การใหยืมเงิน (prête) การออกเงินลวงหนา (avance) เชน การปรับปรุงอัตราดอกเบี้ย (benifications 
d’ intérêts) เปนตน ส่ิงตางๆ เหลานี้ลวนเปนการใหความชวยเหลือทางตรงแกภาคเอกชนโดย
องคการปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหระบบเศรษฐกิจในเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไป
ในทางที่ดีขึ้น 
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                   (1.2.2) การใหความชวยเหลือทางออม (les aides indirectes) องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถใหความชวยเหลือทางออมแกภาคเอกชนในการดําเนินธุรกิจได
หลายกรณี โดยอาจเปนการใหความชวยเหลือเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย เชน ใหเชาอสังหาริมทรัพย
เพื่อทําอุตสาหกรรม (les bâtiments industriels) ในราคาถูก การยกเวนภาษีประกอบวิชาชีพ (taxe 
professionnelle) เปนระยะเวลาไมเกิน 5 ป ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวในมาตรา 1465 แหงประมวล
กฎหมายภาษีอากร (code général des impôts) หรือการเขาไปเปน 
ผูค้ําประกันการกูยืมเงินของภาคเอกชน เปนตน 

(2)  อํานาจหนาที่ในดานการศึกษา 
           กฎหมายลงวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 และวันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 
1985 เปนกฎหมายหลักที่กลาวถึงระบบการจัดการศึกษาทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน นอกจาก
กฎหมายทั้งสองฉบับนี้แลวก็ยังมีบางสวนของกฎหมายลงวันที่ 9 มกราคม และ 16 สิงหาคม ค.ศ. 
1986 รัฐกฤษฎีกาตาง ๆ กฎกระทรวง หนังสือเวียน รวมทั้งคําพิพากษาศาลปกครองใน 
บางกรณีก็นับไดวาเปนสวนสําคัญในการจัดระบบการศึกษาของฝรั่งเศส 
          ในสวนนี้จะกลาวถึงการแบงอํานาจหนาที่ในการจัดการศึกษาและการ
จัดการศึกษาสาขาวิชาชีพตาง ๆ 
           (2.1)  การแบงอํานาจหนาที่ในการจัดการศึกษา (la répartition des 
compétences en matière d’ enseignement) ผูมีสวนเกี่ยวของกับการศึกษามีอยูดวยกัน 4 ระดับ คือ 
รัฐ เทศบาล จังหวัด และภาค 
   (2.1.1)  บทบาทของรัฐในการจัดการศึกษา สามารถแยก
พิจารณาได 3 ประการดวยกัน คือ 
                     (2.1.1.1)  ภารกิจที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวใน       
อารัมภบท (préambule) ของรัฐธรรมนูญฉบับกอนฉบับปจจุบัน คือ ฉบับป ค.ศ. 1946 ซ่ึง     
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดใหการยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ได
กลาวถึงหนาที่ของรัฐในการจัดการศึกษาไววา “…ชาติขอใหหลักประกันแกเด็กและผูใหญอยาง
เสมอภาคกันในการเขารับการศึกษาอบรม วิชาชีพและวัฒนธรรม การจัดการศึกษาแกประชาชน
ทั่วไปโดยไมเกี่ยวกับการศึกษาทางศาสนาและเปนการศึกษาแบบใหเปลาทุกระดับเปนหนาที่ของรัฐ…” 
      แมอารัมภบทของรัฐธรรมนูญจะ
กําหนดใหการจัดการศึกษาทุกระดับเปนหนาที่ของรัฐ แตตอมาไดมีการกระจายอํานาจในการจัด
การศึกษาไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับ โดยรัฐยังรับผิดชอบในหลาย ๆ เร่ืองอยู เชน 
การจัดโครงสรางสถานศึกษา การฝกหัดผูสอน การจายคาตอบแทนผูสอนทั้งในสวนเงินเดือนและ
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บําเหน็จบํานาญ คาใชจายบางประการที่เกิดจากเทคนิคใหม ๆ ดังที่ปรากฏในรัฐกฤษฎีกาลงวันที่ 25 
กุมภาพันธ ค.ศ. 1985 เชน การแนะนําเทคนิคใหม ๆ การซื้ออุปกรณในการสอนแบบใหม เปนตน 
สวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินก็จะรับผิดชอบในกิจกรรมตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน 
การกีฬา การสันทนาการตาง ๆ ซ่ึงจัดโดยสถานศึกษาที่อยูในความรับผิดชอบดูแลขององคการ
ปกครองสวนทองถ่ินแตละแหง 
                     (2.1.1.2)  การศึกษาขั้นสูง รัฐมีหนาที่รับผิดชอบใน
การจัดการศึกษาระดับสูง (l’ enseignement supérieur) และการคนควาวิจัย (la recherche) ดังที่
บัญญัติไวในกฎหมาย ลงวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 ซ่ึงตอมามีการแกไขโดยเพิ่มบทบาทของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เปนที่ตั้งของสถาบันการศึกษาระดับสูงกวา รัฐจะตองปรึกษาหารือ
ทางดานผังเมืองและสิ ่งแวดลอมกับองคกรปกครองสวนทองถิ ่นที ่ร ัฐจะใชเปนที ่ตั ้งของ
สถานศึกษาระดับสูงกอน นอกจากนี้รัฐยังรับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับสูงของหนวยงาน
ตาง ๆ เชน กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรมหรือกระทรวงการตางประเทศ เปนตน 
                 ตั้งแตป ค.ศ. 1991 เปนตนมา ไดมีการ
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ คือ ภาค (région) เขามามีบทบาทรวมกับรัฐใน
การจัดการศึกษาระดับสูง โครงการ U3M ซ่ึงเปนโครงการรวมกันระหวางรัฐกับภาคเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาระดับสูงในชวงป ค.ศ. 2000-2006 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับภาระ
ทางดานการเงินรวมกับรัฐในการจัดการศึกษาระดับสูงดวย 
                     (2.1.1.3)  การวิจัย (la recherche) เดิมในสวนที่
เกี่ยวกับการคนควา วิจัยนั้น รัฐจะเปนผูดําเนินการโดยมีองคกรรับผิดชอบ คือ สภาวิจัยแหงชาติ 
(CNRS) แตตอมาเมื่อกฎหมายกลางเกี่ยวกับการกระจายอํานาจใชบังคับเมื่อวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 
1982 มาตรา 59-2 ไดถายโอนอํานาจหนาที่บางอยางไปยังภาค ซ่ึงเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รับผิดชอบการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม พัฒนาเทคโนโลยีตาง ๆ ตอมากฎหมายลงวันที่ 23 ธันวาคม 
ค.ศ. 1985 เกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีก็ไดกําหนดใหภาครับผิดชอบในการจัดใหมี
การพัฒนาและเพิ่มพูนเทคโนโลยีตาง ๆ ดวยการวิจัย 
   (2.1.2)  บทบาทของเทศบาลในการจัดการศึกษา เทศบาล 
(commune) มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับตน (primaire) อันไดแก 
การศึกษาระดับอนุบาล (écoles maternelles) และระดับชั้นประถมศึกษา (écoles élémentaires) โดย
เทศบาลสามารถจัดตั้งโรงเรียนไดโดยไดรับความเห็นชอบจากตัวแทนรัฐ (représentant de l’ Etat) ที่
ประจําอยูในเขตจังหวัด นอกจากนี้เทศบาลยังมีบทบาทในการจัดการศึกษารวมกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอื่น ๆ อีกดวยตามที่ไดตกลงกันเปนกรณี ๆ ไป 
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   (2.1.3)  บทบาทของจังหวัดในการจัดการศึกษา  จังหวัด 
(département) รับผิดชอบในการกอสราง ซอมแซม จัดหาวัสดุอุปกรณและบริหารโรงเรียนมัธยมตน 
(collège) ภายใตแผนงานที่จัดทําโดยสภาภาค นอกจากนี้แลวจังหวัดยังรับผิดชอบการจัดใหมีรถ
รับสงนักเรียน (transport scolaire) รวมทั้งใหความชวยเหลือในดานการลงทุนแกสถานศึกษาเอกชน
ระดับปลาย (secondaires) ซ่ึงแตกตางจากกรณีเทศบาลที่ไมสามารถใหความชวยเหลือในดานการ
ลงทุนแกสถานศึกษาเอกชนได 
   (2.1.4)  บทบาทของภาคในการจัดการศึกษา ภาค (région)    
รับผิดชอบในการกอสราง ซอมแซม จัดหาวัสดุอุปกรณและบริหารโรงเรียนมัธยมปลาย (lycée) 
และสถานศึกษาพิเศษ (établissements d’ éducation spéciale) ตาง ๆ เชน โรงเรียนเกษตร (lycée 
agricole) ยกเวนคาใชจายบุคลากรและคาใชจายของผูสอนซึ่งอยูในความรับผิดชอบของรัฐ 
                    ในสวนของโรงเรียนมัธยมปลายเอกชนนั้น ภาค
สามารถใหความชวยเหลือคาใชจายในการดําเนินงานของโรงเรียนมัธยมปลายเอกชนไดภายใต
ขอตกลงที่ทําไวรวมกัน 

          (2.2) บทบาทของภาคในสถานศึกษาสายวิชาชีพ เดิมรัฐเปนผูรับผิดชอบ 
ในการฝกฝนวชิาชีพใหแกบคุคลประเภทตางๆ เชน นักโทษ ผูอพยพ คนพิการ  โดยใชงบประมาณ 
ของรัฐและดําเนินการภายใตหนวยงานตาง ๆ ของรัฐที่รับผิดชอบ ตอมากฎหมายลงวันที่ 7 มกราคม 
ค.ศ. 1983 ไดมอบหมายหนาที่ในการจัดใหมีสถานศึกษาพิเศษเพื่อฝกอาชีพ (formantion 
professionnelle et d’ apprentissage) ใหแกภาค (région) ดังที่บัญญัติไวใน มาตรา 82 - 1 และมาตรา 
83 แหงกฎหมายดังกลาว โดยรัฐจะรับภาระคาใชจายบางสวนโดยใชงบประมาณของประเทศ 

  (3)  อํานาจหนาที่ในดานอื่น ๆ  
         นอกจากอํานาจหนาที่หลักทั้งสองประการ คือ อํานาจหนาที่ในดาน
เศรษฐกิจ และการศึกษา แลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมีอํานาจหนาที่อ่ืนอีกหลายประการ 
ดังตอไปนี้  
         (3.1)  อํานาจหนาที่ในดานสิ่งแวดลอม เดิมส่ิงแวดลอมเปนภารกิจของ
รัฐที่จะตองรับผิดชอบในการดูแลรักษา โดยกฎหมายลงวันที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1976 ไดบัญญัติไว
ในมาตราแรกวา การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถือเปนหนาที่ของรัฐและ
ประชาชนทุกคน ตอมากฎหมายลงวันที่ 7 มกราคม ค.ศ. 1983 ไดรับรองไวอีกวา การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนวัตถุประสงคหลักในการดําเนินงานของเทศบาล จังหวัด และ
ภาคที่จะตองรวมมือกับรัฐในการดําเนินการ ในขณะที่มาตรา 110 แหงประมวลกฎหมายผังเมือง (code 
de l’ urbanisme) ไดบัญญัติไววา แผนดินฝร่ังเศสเปนทรัพยสมบัติรวมกันของคนในชาติ องคกร
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ปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงมีหนาที่รับผิดชอบบํารุงรักษา นอกจากนั้นยังมีกฎหมายเฉพาะแตละ
เรื่องออกมาเพื่อวางหลักเกณฑในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมบางประเภท เชน 
กฎหมายลงวันที่ 3 มกราคม ค.ศ. 1992 เกี่ยวกับน้ํา กฎหมายลงวันที่ 9 มกราคม ค.ศ. 1995 เกี่ยวกับ
ภูเขา กฎหมายเกี่ยวกับชายฝงทะเล อากาศ การสรางอางเก็บน้ํา สวนสาธารณะ หรือกฎหมาย
ควบคุมการลาสัตว เปนตน 
        ในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นนับวามีบทบาทสําคัญใน
การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนอยางมาก ซ่ึงสามารถแยกพิจารณาไดดังนี้  

           (3.1.1)  เทศบาล เทศบาลมีหนาที่จัดใหมีน้ําประปาและการรักษา    
ความสะอาด (assainissement) การเก็บขยะมูลฝอย และดูแลรักษาที่สาธารณะในเขตเทศบาล  
นอกจากนั้นเทศบาลยังไดรับมอบอํานาจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอื่นอีกหลายประการ จากกฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจ  เชน กฎหมายลง
วันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดหรือการ
ปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดในสวนที่เกี่ยวกับการเดินทางทองเที่ยวภายในเขตจังหวัด  (des plans 
départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée) เปนตน 

           (3.1.2)  จังหวัด  กฎหมายลงวันที่ 7 มกราคม ค.ศ. 1983 ได
บัญญัติไวในมาตรา 31 ใหจังหวัดรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําแผนใหความชวยเหลือทางดานวัสดุ
อุปกรณ แกพื้นที่ชนบท (espace rural)  ซ่ึงจังหวัดจะตองรวมมือกับเทศบาลในการดําเนินการ
ปรับปรุงพื้นที่เหลานั้นใหสามารถนํามาทําประโยชนได นอกจากหนาที่ดังกลาวแลว จังหวัดยัง
รับผิดชอบในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอีกหลายกรณี เชน ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ของตน ปองกันและดูแลรักษาสถานที่ธรรมชาติตาง ๆ ที่เปน
สถานที่ทองเที่ยว จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดในสวนที่เกี่ยวกับการเดินทางทองเที่ยวภายในเขตจังหวัด 
ดับเพลิงและใหความชวยเหลือดานอื่น ๆ เชน  วาตภัย อุทกภัย เปนตน 

           (3.1.3)  ภาค   ภาคนับไดวาเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
รับผิดชอบเรื่องการดูแลรักษาทรัพยการธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทีใ่กลชิดกับรัฐมากที่สุด เนื่องจาก 
ทุกภาคจะตองทําแผนพัฒนาภาครวมกับรัฐอยูแลว และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอมก็เปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของแผนพัฒนาภาค 

                   ภาคสามารถจัดตั้งอุทยาน (Parcs naturels) ไดดังที่บัญญัติ
ไวในมาตรา 29 - 4 แหงกฎหมายลงวันที่ 7 มกราคม ค.ศ. 1983 นอกจากนี้ก็ยังมีหนาที่รักษาและ
ปรับปรุงส่ิงแวดลอมใหดีขึ้น รวมทั้งการตอตานมลพิษทางอากาศและทางเสียงดวย 
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         (3.2)  อํานาจหนาที่ในดานการผังเมือง ที่พักอาศัย และทางสัญจร 
สามารถแยกพิจารณาได ดังนี้ 

                     (3.2.1) เทศบาล มาตรา 122 – 1 - 1 แหงประมวลกฎหมาย     
ผังเมือง (code de l’ urbanisme) ไดกําหนดใหเทศบาลมีหนาที่จัดทําแผนแมบทดานการผังเมือง    
(les schemas directeurs) สําหรับแตละเทศบาล แผนแมบทดังกลาวเมื่อไดผานการปรึกษาหารือกับ
สภาจังหวัด สภาภาค และดําเนินการตาง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดไวแลว สามารถประกาศใชได
โดยผูวาการจังหวัด (préfet) เปนผูลงนามประกาศใช และนอกจากนี้ เทศบาลยังมีอํานาจในการ
จัดทําแผนการถือครองที่ดิน (plan d’ occupation des sols หรือ POS) อีกดวย ดังที่บัญญัติไวใน
มาตรา 123-3 แหงประมวลกฎหมายผังเมือง 

         สวนอํานาจหนาที่เกี่ยวกับทางสัญจร (voirie) นั้น เปนหนาที่ของ
บุคคลหลายคน กลาวคือผูวาราชการจังหวัดมีหนาที่ดูแลรักษาทางหลวงแผนดิน (les routes 
nationales) ประธานสภาจังหวัดมีหนาที่ดูแลรักษาทางหลวงจังหวัด (les routes départementales) 
นายกเทศมนตรี มีหนาที่ดูแลรักษาทางหลวงในเขตเทศบาล (les voies communales) และในทางเขต
ชนบท (les chemins ruraux) โดยกฎหมายลงวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 และรัฐกฤษฎีกาวันที่ 27 
พฤศจิกายน ค.ศ. 1985 ไดวางหลักเกณฑเกี่ยวกับความรวมมือของบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในการ
ดูแลทางสัญจรตางๆ ที่กลาวมานี้ไว สวนอํานาจหนาที่ในการจัดการจราจร (criculation) นั้น 
นายกเทศมนตรีจะเปนผูรับผิดชอบการจราจรในเขตชุมชน (à l’ intérieur des agglomérations) ของ
เทศบาล ยกเวนในเขตจราจรหนาแนน (à grande circulation) ที่อยูในอํานาจของผูวาราชการจังหวัด 
(préfet) สวนประธานสภาภาคจะรับผิดชอบดูแลการจราจรในเขตจังหวัดที่อยูนอกเขตชุมชน (hors 
agglomérations)   

        ในเรื่องที่พักอาศัย (logement) นั้น มาตรา 76 แหงกฎหมาย ลงวันที่ 
7 มกราคม ค.ศ. 1983 กําหนดใหเทศบาล จังหวัด และภาค จัดทําแผนพัฒนาที่พักอาศัย (programme 
local de l’ habitat) รวมกับวิสาหกิจอื่น (établissements) เพื่อเปนธุระดูแลและจัดใหคนในเขตพื้นที่
ของตนไดมีที่พักอาศัย โดยเทศบาลสามารถใหวิสาหกิจนั้นกูยืมเงินเพื่อจัดสรางที่พักอาศัยได 
(3.2.2) จังหวัด  นับแตป ค.ศ. 1972 เปนตนมา การกอสรางและการดูแลรักษาถนน (voirie) ในเขต
จังหวัดอยูในอํานาจหนาที่ของสภาจังหวัดที่จะดําเนินการ เชนเดียวกับที่สภาจังหวัดมีอํานาจ
ดําเนินการในเรื่องการจัดใหมีที่พักอาศัย (habitat) โดยจะตองปรึกษาหารือกับเทศบาลและภาคที่
เขตจังหวัดนั้นตั้งอยูดวย ในสวนที่เกี่ยวกับการผังเมืองนั้น จังหวัดสามารถเขาไปรวมในการจัดทํา
แผนการใชที่ดิน (POS) และแผนแมบทดานการผังเมืองของเทศบาลได นอกจากนี้ มาตรา 142-1 
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แหงประมวลกฎหมายผังเมืองยังไดมอบอํานาจหนาที่ในการดูแลพื้นที่สีเขียว (espaces verts) ไดแก
จังหวัดดวย 

                    (3.2.3)  ภาค  ภาครับผิดชอบในเรื่องใหญรวมกับรัฐ เชน การ
พัฒนาชุมชน วัสดุกอสรางอาคาร หรือการพลังงาน เปนตน สามารถใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนการใชที่ดิน (POS) และแผนแมบทดานการผังเมืองของเทศบาล รวมทั้งดูแลส่ิงแวดลอมและ 
สาธารณสมบัติของแผนดินในเขตพื้นที่ของตนดวย 
        (3.3)  อํานาจหนาที่ในดานการขนสง  มีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวของ
กับการขนสง (transports) เชน กฎหมายลงวันที่ 30 ธันวาคม ค.ศ. 1982 กําหนดใหรัฐทําความตกลงกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดทํานโยบายดานการขนสงรวมกันหรือกฎหมายกลาง เกี่ยวกับ
การกระจายอํานาจกําหนดใหจังหวัดเปนผูรับผิดชอบการขนสงนักเรียนในเขตจังหวัด เปนตน ซ่ึง
จะกลาวถึงการขนสงแตละประเภท ดังนี้  
                   (3.3.1)  การขนสงทางบก ไดแก การขนสงทางบกในเขตเมือง 
นอกเขตเมือง และการขนสงนักเรียน 

           การขนสงทางบกในเขตเมือง ( t r anspor t s  u rba ins  de 
voyageurs) นั้น กฎหมายเกีย่วกับการกําหนดแนวทางในการขนสงภายใน (la loi d’ orientation des 
transports intérieurs)  ลงวันที่ 30 ธันวาคม ค.ศ. 1982 และกฎหมายเกีย่วกับการกระจายอํานาจ     
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 กําหนดใหเปนอํานาจเทศบาลในการที่จะดําเนินการจัดใหมดีวยวิธี
สหการ โดยการจัดตั้งองคการขึ้นมาดําเนนิการ (régie) หรือโดยการใหสัมปทานบริการสาธารณะ 
(concession) สวนการขนสงทางบกนอกเขตเมือง (transports routiers non urbains de voyageurs) 
นั้น กฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดแนวทางในการขนสงภายใน ลงวันที ่ 30 ธันวาคม ค.ศ. 1982 ได
กําหนดไวในมาตรา 29 ใหจังหวัดเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบในการจดัใหมีและการดาํเนินการขนสง
ทางบกนอกเขตเมือง โดยจะตองไดรับความเหน็ชอบจากเทศบาลที่เกีย่วของดวย และในสวนที่
เกี่ยวกับการขนสงนักเรียนนั้น กฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ  ลงวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ.1983 
บัญญัติไวในมาตรา 29   ใหจงัหวัดเปนผูมีหนาที่ในการจัดใหมีและดําเนนิการกิจการรถรับสงนักเรียน 
                  (3.3.2)  การขนสงทางรถไฟ มาตรา 22-1 แหงกฎหมายเกี่ยวกับ   
การกําหนดแนวทางในการขนสงภายใน บัญญัติไววา เปนหนาที่ของสภาภาคที่จะดําเนินการจัดใหมี
การกําหนดโครงสรางและเคลื่อขายของการขนสงทางรถไฟที่ เปนประโยชนตอภาคไวใน         
แผนพัฒนาภาคดวยการขนสง (plan régional des transports) โดยจะตองปรึกษาหารือกับสภา
จังหวัดและเจาหนาที่ ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการขนสงในเขตภาค รวมทั้งจะตองทําสัญญากับรถไฟ
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แหงประเทศ (SNCF) ในการจัดใหมีการขนสงทางรถไฟในเขตภาคโดยภาคจะสนับสนุนการเงินใน
การกอสรางตาง ๆ  ไมวาจะเปนรางหรือสถานี 
                  (3.3.3)  การขนสงทางน้ํา มาตรา 5 - 1 แหงกฎหมายเกี่ยวกับการ
กระจายอํานาจ  ลงวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 กําหนดใหภาคมีหนาที่จัดใหมีคลอง (canaux) และ
ทาเรือขนาดเล็ก (port fluviaux) รวมทั้งจัดใหมีระบบการเดินเรือ (voies navigables) ภายในเขตคลอง
และทาเรือดังกลาวดวย สวนทาเรือทางทะเล (ports maritimes) นั้น กฎหมายลงวันที่ 22 กรกฎาคม 
ค.ศ. 1983 ไดถายโอนความรับผิดชอบของรัฐในเรื่องทาเรือไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย
กําหนดใหเทศบาลรับผิดชอบในทาเรือขนาดเล็ก (ports de plaisance) ที่ไมเกี่ยวกับธุรกิจ สวนจังหวัด
จะรับผิดชอบทาเรือพาณิชย (ports de commerce) และทาเรือหาปลา (ports de pêche) สวนทาเรือ
ขนาดใหญรวมทั้งทาเรือทางทะเลยังอยูในความรับผิดชอบของรัฐ ดังที่บัญญัติไวในรัฐกฤษฎีกา   
ลงวันที่ 23 ธันวาคม ค.ศ. 1983 
       (3.4)  อํานาจหนาที่ในดานสุขอนามัยและสังคม อํานาจหนาที่ดาน
สุขอนามัย (sanitaire) และการชวยเหลือทางสังคม (aide social) นั้น เปนหนาที่ของรัฐแตเพียงผูเดียว
ที่จะรับผิดชอบดําเนินการ ตัวอยางเชน การชวยเหลือผูพิการหรือการตอตานการดื่มสุรา เสพยาเสพติด 
หรือกําหนดเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะ (hygiène) ตางๆ แตอยางไรก็ตามเทศบาลและจังหวัดก็เขามา
มีบทบาทในเรื่องดังกลาวดวย สวนภาคนั้นไมมีบทบาทในเรื่องสุขอนามัยและการชวยเหลือสังคมเลย 
                    จังหวัดมีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องงบประมาณดานสุขอนามัย
และสังคม ซ่ึงโดยปกติแลวงบประมาณในเรื่องดังกลาวจะมีจํานวน 2 ใน 3 ของงบประมาณจังหวัด โดย
สภาจังหวัดจะเปนผูวางระเบียบเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือทางสังคม (le règlement 
départemental d’ aid sociale) รวมทั้งการจัดตั้งองคกรขึ้นมารับผิดชอบเรื่องสวัสดิการสังคม 
(services sociaux) และการแพทย (médico-sociaux) ดวย สวัสดิการตางๆ ที่จังหวัดรับผิดชอบ  
ไดแกสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล ณ ภูมิลําเนา (aide médicale à domicile)  สถานพยาบาล การ
ใหความชวยเหลือเด็ก ครอบครัว คนสูงอายุ คนพิการ สวนสุขอนามัยตาง ๆ ที่จังหวัดรับผิดชอบจะ
ไดแกการปองกันโรคตาง ๆ ทั้งที่เปนโรคติดตอและโรครายแรง เชน มะเร็ง เปนตน รวมทั้งการให
ความชวยเหลือคนจนหรือคนตกงานในเขตพื้นที่จังหวัดดวย สวนเทศบาลนั้น มาตรา 93 แหง
กฎหมายลงวันที่ 7 มกราคม ค.ศ. 1982 ไดถายโอนอํานาจบางประการจากรัฐไปยังเทศบาล โดย
กําหนดใหเทศบาลรับผิดชอบดานงบประมาณในดานสุขอนามัยและสังคมในเขตพื้นที่ของตนใน
สวนที่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนปองกันโรคติดตอ กําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะ (des règles d’ 
hygiène) จัดใหมีสถานดูแลเด็กเล็ก โรงอาหารนักเรียน รวมทั้งชวยเหลือคาเลาเรียนของโรงเรียนเทศบาล
ตางๆ สรางและดูแลสถานพักผอนหยอนใจตางๆ เปนตน 
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       (3.5)  อํานาจหนาที่ในดานวัฒนธรรม กฎหมายเกี่ยวกับการกระจาย
อํานาจ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 ไดถายโอนภารกิจทางดานวัฒนธรรมบางอยางที่รับผิดชอบ
โดยรัฐไปใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน 
                 (3.5.1)  หอจดหมายเหตุ มาตรา 66-1 และมาตรา 67 แหงกฎหมาย
เกี่ยวกับการกระจายอํานาจ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ทั้ง  3 รูปแบบ คือ ภาค จังหวัด และเทศบาล เขารับผิดชอบดูแลขอมูล (archives) ในเขตพื้นที่ของ
ตน ทั้งที่เปนขอมูลของรัฐที่มาจากสวนกลาง เชน งานทะเบียนตาง ๆ และขอมูลเฉพาะในเขตพื้นที่
ของตน 
                (3.5.2)  หองสมุด มาตรา 61 แหงกฎหมาย ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 
ค.ศ. 1983 และมาตรา 61 แหงรัฐกฤษฎีกา ลงวันที่ 12 มีนาคม ค.ศ. 1986 กําหนดใหเทศบาลจัดใหมี
หองสมุดเทศบาล (les bibliothèques municipales) และใหความสนับสนุนทางการเงิน 
                (3.5.3)  การสอนศิลปะ มาตรา 63 แหงกฎหมายเกี่ยวกับการ
กระจายอํานาจ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 บัญญัติใหสถานศึกษาสาธารณะดานดนตรีและ
นาฏศิลปอยูในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้ง 3 รูปแบบ คือ ภาค จังหวัด และ
เทศบาล โดยรัฐจะเขาไปมีสวนรวมรับผิดชอบในเรื่องการรับรองสถานศึกษา รับผิดชอบผูสอน และ
กํากับ ดูแลการดําเนินงานของสถานศึกษานั้น 
                (3.5.4)  พิพิธภัณฑ มาตรา 62-1 แหงกฎหมายเกี่ยวกับการกระจาย
อํานาจ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้ง 3 รูปแบบ 
สามารถจัดใหมีพิพิธภัณฑในเขตพื้นที่ของตนได โดยรัฐจะเขาไปควบคุมการจัดระบบ สวนผูดูแล
พิพิธภัณฑจะเปนคนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ๆ 
  (4)  ความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
           องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบตางก็มีความสัมพันธกันอยาง
ใกลชิดในหลาย ๆ กรณี เชน การใหความชวยเหลือทางดานเทคนิค วัสดุอุปกรณตางๆ การใหการ
สนับสนุนทางดานการเงิน ใหขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะตาง ๆ เปนตน 
          ในระดับเทศบาลมีการรวมมือกันในระหวางเทศบาลเพื่อดําเนินการ
จัดทําบริการสาธารณะบางอยาง โดยมีรูปแบบของความรวมมืออยู 4 รูปแบบ คือ สหการ (syndicats) 
แควน (district) ประชาคมเมือง (communauté urbaine) และประชาคมของเทศบาล (communauté de 
commune) 
           (4.1)  สหการ (syndicat)  สหการเปนการรวมกลุมกันของเทศบาล 
( c o m m u n e )  ตั้งแตสองเทศบาลขึ้นไปเพื่อดําเนนิการจัดทําบริการสาธารณะบางประการในเขต 
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องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่รวมกลุมกัน 
                    สหการมีประวัติความเปนมาอันยาวนาน กลาวคือ กฎหมาย
เกี่ยวกับ เทศบาล ค.ศ. 1890 ไดกําหนดใหเทศบาลสามารถรวมมือกัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดทํา
บริการสาธารณะบางอยาง เชน การเก็บขยะ การจายน้ํา การจัดตั้งและดําเนินงานสถานีบําบัดน้ําเสีย 
เปนตน สหการ มีสองรูปแบบ คือ สหการที่ตั้งขึ้นมาทําบริการสาธารณะเพียงอยางเดียว (syndicats 
intercom munaux  à vocation unique หรือ SIVU) และสหการที่ตั้งขึ้นมาทําบริการสาธารณะหลาย
อยาง (syndicats intercommunaux à vocation multiple หรือ SIVM) นอกจากสหการจะ
ประกอบดวยหลายเทศบาลไดแลว สหการยังอาจประกอบดวยสหการหลาย ๆ แหงรวมกัน หรือสหการ
ไปรวมกลุมกับจังหวัดหรือภาคก็ได ซ่ึงเรียกวา สหการผสม (syndicat mixte) ลักษณะสําคัญของ
โครงสรางการดําเนินงานของสหการ คือ ทุกเทศบาลที่เขารวมในสหการจะตองมีผูแทนอยูใน
คณะกรรมการบริหารสหการ (comité du syndicat de communes) ในจํานวนเทา ๆ กัน คือ เทศบาล
ละ 2 คน สหการจะประชุมกันอยางนอย 1 คร้ังตอ 3 เดือน ประธานสหการไดรับเลือกจากบรรดา
กรรมการบริหารสหการ คาใชจายในการดําเนินงานของสหการมาจากเทศบาลทุกแหงที่ เขารวม
เปนสหการ 
           (4.2)  แควน (district) จัดตั้งขึ้นโดยรัฐกําหนด ลงวันที่ 5 มกราคม ค.ศ. 
1989 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเทศบาลในเขตชุมชนเมือง (agglomération urbaine) ที่เจริญแลว
รวมตัวกับเทศบาลในเขตชนบท (zone rurale) 
                   แควนจัดตั้งโดยผูวาราชการจังหวัด (préfet du département) มี
ลักษณะสําคัญ ที่แตกตางจากสหการหลายประการ กลาวคือ แมแควนจะมีสภา (conseil du district)  
ที่ประกอบไปดวยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของเทศบาลที่รวมตัวกันเปนแควน แตจํานวนสมาชิก
ก็จะไมเทากัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของเทศบาล อํานาจหนาที่ของแควนสวนใหญแลวจะกําหนดไว
ในกฎหมายดังกลาวมาแลวขางตน โดยแควนจะไดรับมอบอํานาจใหดําเนินการในหลาย ๆ กิจกรรม 
เชน รับผิดชอบเกี่ยวกับที่พักอาศัย (logement) หรือระบบดับเพลิง เปนตน  
ขอแตกตางที่สําคัญ อีกประการหนึ่ง คือ แควนสามารถจัดเก็บภาษีไดเอง รวมทั้งสามารถเก็บ
คาบริการจากบริการสาธารณะที่แควนเปนผูจัดทําดวย 
           (4.3)  ประชาคมเมือง (communauté urbaine) กฎหมายลงวันที่ 31 
ธันวาคม ค.ศ. 1996 ไดจัดตั้งประชาคมเมืองขึ้นเพื่อจัดการกิจการของชุมชนขนาดใหญ 
(grandes agglomérations) ซ่ึงชุมชนเหลานั้นไมสามารถรวมกลุมกันเปนสหการหรือแควนได โดย
กฎหมายไดกําหนดใหเมืองใหญ ๆ 4 เมือง คือ Bordeaux, Lille, Lyon และ Strasbourg ตองรวมกลุม  
กับเทศบาลอื่น ๆ เปนประชาคมเมือง และนอกจากนี้ กฎหมายก็ยังเปดโอกาสใหเทศบาลอื่น ๆ  
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สามารถรวมตัวกันเปนประชาคมเมืองได ซ่ึงก็ทําใหเกิดประชาคมเมืองอีก 5 แหง คือ Cherbourg, 
Dunkerque, Le Mans, Montceau-Les-Mines และ Le Creusot et Brest ประชาคมเมืองมีอํานาจหนาที่
ไดรับมอบหมายโดยผลของกฎหมาย คือ การขนสงมวลชน น้ําประปา การกําจัดน้ําเสีย กําจัดขยะ
มูลฝอย การจัดระบบการศึกษา การศึกษาระดับมัธยมศึกษา อํานาจหนาที่ในดานผังเมืองเกี่ยวกับการ
กําหนดพื้นที่อุตสาหกรรม เปนตน นอกจากนี้ประชาคมเมืองยังอาจดําเนินกิจการอื่นตามที่เทศบาล
สมาชิกมอบหมายใหทําก็ได สําหรับการบริหารงานประชาคมเมืองนั้น ประชาคมเมืองบริหารงาน
โดยสภาและฝายบริหาร โดยสภา (conseil de communauté) ประกอบดวย ตัวแทนของเทศบาล มี
จํานวนระหวาง 50 ถึง 155 คน ขึ้นอยูกับจํานวนประชากรในเขตเทศบาล สวนประธานสภาไดรับ
เลือกโดยสภาจากบรรดาสมาชิกสภา 
          ประชาคมเมืองมีรายไดจากการเก็บภาษีจากประชาชนที่อยูในเขต
ประชาคมเมืองดังที่บัญญัติไวในกฎหมาย ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ ค.ศ. 1992 ที่ใหประชาคมเมือง
สามารถเรียกเก็บภาษีประกอบวิชาชีพ (le taxe professionnelle) แทนที่เทศบาลที่เปนสมาชิกของ
ประชาคมเมืองได และนอกจากนี้แลว ประชาคมเมืองยังมีรายไดจากภาษีโรงเรือนและที่ดินอีกดวย 
           (4.4)  ประชาคมของเทศบาล (communauté de commune) ประชาคม      
เทศบาลไดรับการจัดตั้งโดยกฎหมาย ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ ค.ศ. 1992 โดยกฎหมายกําหนดให
เทศบาลในเขตชนบท (rural) สามารถรวมตัวกันเปนประชาคมของเทศบาลได ประชาคมของ 
เทศบาลบริหารงานโดยสภา (conseil de communauté) และประธานสภา (président) โดย
สมาชิกสภามาจากสมาชิกสภาของเทศบาลที่เขารวมเปนประชาคมโดยมีจํานวนที่ขึ้นอยูกับจํานวน
ประชากรในแตละเทศบาล  ซ่ึงกฎหมายกําหนดไววาอยางนอยตองมีตัวแทนจากเทศบาลแหงละ     
1 คน ที่เขารวมเปนสมาชิกของประชาคมและหามเทศบาลแตละแหงมีตัวแทนเกินกวาครึ่งหนึ่งของ
สมาชิกสภา ประชาคม สวนประธานสภาจะทําหนาที่ฝายบริหารของประชาคม ประชาคมของ
เทศบาลมีหนาที่ ที่จะจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลที่เปนสมาชิกทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม  
นอกจากนี้ ยังมีหนาที่อ่ืนๆ อีก เชน ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมรับผิดชอบนโยบายดานที่พักอาศัยดูแล
รักษาและกอสรางทาง รวมทั้งกอสรางและดูรักษาสนามกีฬา สถานศึกษา ซ่ึงอํานาจดังกลาวจะเห็น
ไดวาเปนการใหอํานาจอยางกวางแกประชาคมเทศบาลที่จะมีอิสระในการดําเนินการจัดทําบริการ
สาธารณะไดหลายประเภท สวนรายไดของประชาคมของเทศบาลนั้นมาจากภาษีประกอบวิชาชีพ
ของประชากรในเขตเทศบาลทุกแหงที่รวมกันเปนประชาคมของเทศบาล 
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     3.3.1.4  การแบงอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

                    หนวยการปกครองสวนทองถ่ินของฝรั่งเศส  รูปแบบทั่วไปมี 3 ประเภท 
ไดแก เทศบาล จังหวัดและภาคหรือมณฑล เทศบาลเปนทองถ่ินที่เล็กที่สุดทําหนาที่ใหบริการขั้น
พื้นฐานในเขตพื้นที่ของตนเอง จังหวัดมีหนาที่รับผิดชอบดูแลและดําเนินการในภารกิจภาพรวม
ของจังหวัด และภารกิจซ่ึงเชื่อมตอระหวางหลายพื้นที่ สวนภาคหรือมณฑลเปนหนวยงานบริหาร
ทองถ่ินที่ใหญที่สุดของฝรั่งเศส มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในเรื่องการพัฒนา ซ่ึงเปนกิจการหรือ
โครงการขนาดใหญ ซ่ึงจังหวัดไมสามารถดําเนินการได (โปรดดูตารางที่ 3) 

                  ภารกิจและอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในประเทศ
ฝร่ังเศส มีลักษณะเปนไปตามแนวคิดที่เรียกวา “ หลักความสามารถทั่วไป ” (General Competence) 
หรือ “ การบริหารปกครองโดยอิสระ ” ( Free Administration ) ซ่ึงเปนกรอบแนวคิดทางกฎหมายที่
ใหอํานาจกับทองถ่ินในการบริหารจัดการสาธารณะเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนใน
เขตของตนเอง 30  โดยไดใหความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งในความเปนอิสระ
จากรัฐบาลกลาง และความเปนอิสระในความสัมพันธกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเอง  ซ่ึงมี
นัยสําคัญสองประการ คือ ประการแรกในกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหอํานาจหนาที่หนึ่ง อํานาจหนาที่
ใด เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินหนึ่งทองถ่ินใดแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนจะเขาไป
แทรกแซงในอํานาจหนาที่นั้นไมไดเลย ประการที่สอง   ไมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมี
ขนาดเล็กหรือใหญแตกตางกันก็หามมิใหมีการกํากับดูแลระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดวยกันเอง 31  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          

30  นครินทร  เมฆไตรรัตน.  (2546).  ทิศทางการปกครองทองถิ่นไทยและตางประเทศเปรียบเทียบ.   
หนา 121. 

31  สมคิด  เลิศไพฑูรย.  (2539).  รวมบทความกฎหมายการปกครองทองถิ่น.  หนา 168. 
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ตารางที่  3.1  การแบงอํานาจหนาที่ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินประเภทตางๆ 
 

เทศบาล จังหวัด ภาค 

สวัสดิการสังคม 
- จัดทําแฟมประวัติดาน
สวัสดิการสังคมภายในชุมชน 
เพื่อเสนอตอหนวยงาน ของรฐั 
- ทําความตกลงกับหนวยงานของ
รัฐ เพื่อจัดทําภารกิจบางดานแทน 

- เปนหนวยงานหลักดานการ
สงเสริมสวัสดกิารสังคม เชน 
ใหความชวยเหลือดานการรักษา 
พยาบาล, งานบริการสังคมแก
เยาวชน, ครอบครัว, คนพิการ 
และผูสูงอาย ุ

(ไมมีอํานาจหนาท่ีโดยตรงใน
ภารกิจดานนี้) 

การสาธารณสุข 
- จัดตั้งและสนับสนุนทางการเงิน
แกหนวยงานดานสุขอนามัยและ
ปองกันโรคติดตอ 

- สงเสริมสุขภาพของเยาวชน
และครอบครัว 
- สนับสนุนงานปองกันและ
รักษาโรครายแรง 

(ไมมีอํานาจหนาท่ีโดยตรงใน
ภารกิจดานนี้) 

การเคหะ 
- ปกปองผูยากไรในดานที่อยู
อาศัย 
- วางแผนและดําเนินการดานการ
เคหะภายในชุมชน 

- ใหคําปรึกษาและสนับสนุน
ทางการเงิน 
- จัดตั้งคณะกรรมการดานการ
เคหะเพื่อดูแลงานดานนี้ โดย
รวมมอืกับหนวยงานอื่นๆ 

- วางแผนและจัดลําดับ
ความสําคัญในการสงเสริมงาน
ดานนี้รวมกับจงัหวัด 
- รวมมือกับหนวยงาน
สวนกลางเพื่อพัฒนาที่อยูอาศัย
และสงเสริมคุณภาพชีวิต 

การศึกษา 
- การศึกษาระดับอนุบาลและ
ประถม ศึกษา (สถานที่, 
สนับสนุน การเงิน,กอสรางอาคาร
, อุปกรณการเรยีน และการ
บํารุงรักษา) 
- การปรับชั่วโมงเรียน และ
เพิ่มเติมกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร 
 

- การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน 
- เพิ่มเติมกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร 
- จัดตั้งองคกรเพื่อสงเสริมการ
เรียนการสอนดานศิลปะ, การ
เตนรํา,ดนตรี,การละคร 

- การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
- จัดตั้งองคกรเพื่อสงเสริมการ
เรียนการสอนดานศิลปะ, การ
เตนรํา, ดนตรี, การละคร 
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ตารางที่  3.1   (ตอ) 
 

เทศบาล จังหวัด ภาค 
- จัดตั้งองคกรเพื่อสงเสริมการ
เรียนการสอนดานศิลปะ, การ
เตนรํา,ดนตรี,การละคร   

การศึกษาสายวิชาชีพ 
(ไมมีอํานาจหนาท่ีโดย ตรงใน
ภารกิจดานนี้) 

- ใหคําปรึกษาผาน
คณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพ
ของจังหวัด 

- เปนองคกรหลักในการจัด
การศึกษาสายวิชาชีพพิเศษ
ตางๆ และการฝกฝนอาชีพ 

การวัฒนธรรม 
- จัดตั้งและสนับสนุนหองสมดุ
และพิพิธภัณฑชุมชน 
- จัดเก็บและดูแลงานทะเบียน
และหอจดหมายเหตุ 

- จัดตั้งและสนับสนุน
พิพิธภัณฑของจังหวัด 
- จัดเก็บและดูแลงานทะเบียน
และหอจดหมายเหตุ 

- จัดตั้งและสนับสนุน
พิพิธภัณฑของภาค 
- จัดเก็บและดูแลงานทะเบียน
และหอจดหมายเหตุ 

การวางแผน 
- รวมจัดทํา และพิจารณากฎบัตร
ขององคกรความรวมมอื 

- ใหคําแนะนําแกภาคดานการ
วางแผนระดับภาค 

- มีสวนรวมในการกําหนด และ
นําเอานโยบายระดับชาติไป
ปฏิบัติ 

เทศบาล จังหวัด ภาค 
ระหวางเทศบาล 
(intercommunual charters) 

- ชวยเหลือและสนับสนุน การ
พัฒนาพื้นที่ชนบท 

- วางแผนในระดับภาค 
- รับผิดชอบดานการทองเที่ยว 

การพัฒนาและการวางผังในเขตชุมชน 
- มีอํานาจจัดทําแผนการถือครอง
ท่ีดิน (POS) 
- ควบคุมและออกใบอนุญาตดาน
การกอสรางอาคาร 
- จัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ความรวมมือระหวางเทศบาล 

- เขารวมและใหคําปรึกษาดาน
การผังเมืองและแผนการ  ถือ
ครองที่ดินของ เทศบาล 

- พิจารณาและใหความเห็น
เกี่ยวกับแผนการถือครองที่ดิน, 
แผนแมบทดานการ   ผังเมือง
ของเทศบาล, และแผนพัฒนา
ขององคกรความรวมมอื
ระหวางเทศบาล 

การขนสง 
- ใหคําปรึกษาการจัดทํา
แผนพัฒนาดานการขนสงของ 

- ใหคําปรึกษาการจัดทํา
แผนพัฒนาดานการขนสง 

- จัดทําแผนพัฒนาดานการ
ขนสงของภาค 
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ตารางที่  3.1   (ตอ) 
 

เทศบาล จังหวัด ภาค 
ภาค และของจังหวัด 
- จัดสรางและบํารุงรักษาถนน
ของเทศบาลและในเขตชนบท 
- ดําเนินการดานรถโรงเรียน 

ของภาค 
- จัดทําแผนการขนสงระดับ
จังหวัด 
- รับผิดชอบการขนสงทางบก
นอกเขตเมือง และบํารุงรักษา
ถนนของจังหวดั 
- จัดตั้งและสนับสนุนโครงขาย
ระบบรถโรงเรยีน 
- กําหนดโครงขายรวมกับการ
รถไฟแหงประเทศ 

- จัดสรางสนามบิน 
- กําหนดโครงสรางและ
เครือขายการขนสงทางรถไฟ
รวมกับรถไฟแหงประเทศ 
(SNCF) 

การทาเรือและการขนสงทางน้ํา 
- ดูแลทาเรือขนาดเล็กและตํารวจ
น้ํา 

- ดูแลทาเรือขนสงทางทะเล, 
ทาเรือเพื่อการพาณิชย และ
ทาเรือเพื่อการประมง 
- ชวยเหลือดานการอนุรักษ
วัฒนธรรมแถบชายฝงทะเล 

- จัดใหมีคูคลองและทาเทียบ
เรือในแมน้ํา 
- ชวยเหลืออุตสาหกรรม การ
ประมงและวัฒนธรรมชายฝง 

สิ่งแวดลอมและการอนุรักษ 
- เสนอและรวมทําขอตกลงเพื่อ
กําหนดเขต (zones) อนุรักษ
สถาปตยกรรมและโบราณสถาน 
- ใหคําปรึกษาดานแผนการ
ทองเที่ยวทางเทาของจังหวัด 

- กําหนดแผนและเสนทางการ
ทองเที่ยวทางเทา (walking 
tours) 
 

- รวมสนับสนุนการดูแลและ
อนุรักษโบราณสถาน 
- กําหนดเขตเพื่อการอนรุักษ
สภาวะทางนิเวศน 
(preservation sites) 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 
- สนับสนุนงานของภาคในการ
จัดสรรเงินอุดหนุนทางตรงแก
วิสาหกิจ 
- จัดสรรเงินอุดหนุนและใหการ
ชวยเหลือทางออมแกวิสาหกิจ
ตางๆ 

- สนับสนุนงานของภาคในการ
จัดสรรเงินอุดหนุนทางตรงแก
วิสาหกิจ 
- จัดสรรเงินอุดหนุนและให
การชวยเหลอืทางออมแก
วิสาหกิจตางๆ  

- สงเสริมธุรกิจในระดับ
ทองถิ่น และการสรางงาน 
- ชวยเหลือและจัดสรรเงิน
อุดหนุนทางตรงแกวิสาหกิจ
ตางๆ  
-จัดสรรเงินอุดหนุนทางออม 
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ตารางที่  3.1  (ตอ) 
 

เทศบาล จังหวัด ภาค 
- ใหความชวยเหลือธรุกิจภายใน
ทองถิ่นที่ประสบปญหา 

- ใหความชวยเหลือธรุกิจภายใน
ทองถิ่นที่ประสบปญหา  

 
ท่ีมา : นครินทร เมฆไตรรตัน.  (2546).  ทิศทางการปกครองทองถิน่ไทยและตางประเทศเปรียบเทียบ.   
          หนา 123-125. 

 
        3.3.2  ประเทศญี่ปุน 

                    3.3.2.1  กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปกครองทองถ่ิน 
              ในประเทศญี่ปุน กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถ่ิน และการกระจาย

อํานาจ จะบัญญัติเร่ืองที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวเปนเรื่อง ๆ ไป เพื่อใหเกิดความ
ชัดเจนไมซํ้าซอนกัน  ดังนี ้32

             (1)  รัฐธรรมนูญ ค.ศ.1946 จะพูดถึงหลักการทั่วไปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเอาไว เชน การออกระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับองคการและการดําเนินการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จะตองสอดคลองกับหลักการปกครองตนเองของทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน
และผูบริหารทองถ่ินตองมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในทองถ่ินนั้น ๆ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีอิสระในการจัดการทรัพยสิน การดําเนินกิจการและการบริหาร ตลอดจนออกกฎเกณฑ
ตาง ๆ ได 

             (2)  กฎหมายวาดวยการปกครองตนเองของทองถ่ิน (Local Autonomy Law) 
ค.ศ. 1947 จะพูดถึงการแบงประเภทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท และความสัมพันธระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

             (3)  กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการปกครองทองถ่ิน เชน 
             - กฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคล (Local public personnel Law) 
             - กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งตําแหนงสาธารณะ (Public Office Election 
Law) 

                                          

32 ปรัชญา  เวสารัชช.  (2542).  การปกครองทองถิ่นของประเทศญี่ปุน.  หนา 6-7. 
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             - กฎหมายวาดวยการคลังสาธารณะของทองถ่ิน (Local Public Finance 
Law) 
             - กฎหมายวาดวยภาษีทองถ่ิน (Local Tax Law) 
             - กฎหมายวาดวยการจดัสรรภาษีใหทองถิน่ (Local Allocation Tax Law) 
             - กฎหมายวาดวยวิสาหกจิของทองถ่ิน (Local Public Enterprise Law) 
                   3.3.2.2  รูปแบบการปกครองทองถ่ิน 33

             ประเทศญี่ปุนไมมีภูมิภาค การบริหารราชการแผนดินประกอบดวยสวนกลาง
และสวนทองถ่ิน 2 ช้ัน คือ ทองถ่ินที่เปนจังหวัด (Prefecture) ซ่ึงอาจมีช่ือเรียกตางๆ เชน To (1แหง) 
Do (1 แหง) Fu   (2 แหง) และ Ken (43 แหง) มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 47 จังหวัด34 เดิมผูวาราชการ
จังหวัดไดรับการแตงตั้งจากสวนกลางแตหลังจากการปฏิรูปครั้งที่สอง หลังสงครามโลกครั้งที่สอง 
ผูวาราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ไมมี
เงื่อนไขกําหนดวาจะดํารงตําแหนงไดกี่วาระ จังหวัดมีหนาที่ในเรื่องที่ครอบคลุมกิจการในภาพรวม
ของจังหวัดหรือกิจการที่ครอบคลุมพื้นที่หลายเทศบาล ขนาดของจังหวัดแตกตางกันไปทั้งในแง
จํานวนประชากรและพื้นที่ ในแงประชากร โตเกียวมีพื้นที่เล็กแตประชากรมากถึง 12 ลานคน 
จังหวัดที่มีประชากรรองลงไป ไดแก โอซากา (8 ลานคน) การคมนาคมจะมีรถไฟดวนจะวิ่งตามเสนทาง
ที่มีประชากรหนาแนน สําหรับจังหวัดเล็กๆ ทางภาคเหนืออาจมีพื้นที่กวางแตประชากรนอย คือ มี
ประชากรประมาณ 6-7 แสนคน ในแงพื้นที่ ฮอกไกโดมีพื้นที่มากกวา 80,000 ตารางกิโลเมตร 
ในขณะที่จังหวัดโอซากามีพื้นที่นอยกวา 2,000 ตารางกิโลเมตร เปนตน จํานวนจังหวัดไมมีการ
เปลี่ยนแปลงมาตั้งแตสมัยของเมจิ (ค.ศ. 1868 - 1912)  แตละจังหวัดมีเทศบาลครอบคลุมเต็มพื้นที่ 
เชน จังหวัดไซตามา มีประชากร   6 ลานคน มีเทศบาล 92 แหง บริเวณที่มีประชากรหนาแนน
เรียกวาเมืองใหญ รองลงไปเปนเมืองและหมูบาน  
            ทองถ่ินชั้นที่สองเรียกวา เทศบาล (Municipalities) มีจํานวนทั้งสิ้น 3,232 แหง 
แบงเปนสามประเภท เรียกวา เมืองใหญ (Cities หรือ Shi) มีทั้งส้ิน 669 แหง ที่เหลือเปนเมือง 
(Towns หรือ Cho) 1,993 แหง และหมูบาน (Village หรือ Son) 570 แหง35 ทั้งนี้ เฉพาะในเขตจังหวัด
โตเกียวมีหนวยทองถ่ินพิเศษเรียกวา Ku จํานวน 23 แหง Ku เปนบริเวณที่มีประชากรหนาแนนใน
โตเกียว (ประชากรใน Ku ทั้งส้ิน มีถึง 8 ลานคน) 

                                          

33
 แหลงเดิม.  หนา 11-13. 

34 Shuichi Kitazaki and Yasunori Ogawa.  (1997).  Local Government. In The local administration 
in Japan.  p. 8 

35 Ibid. 
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           เทศบาลเองก็มีความหลากหลายตางกันไป เมืองโยโกฮามามีประชากรกวา 3 ลาน
คน แตหมูบานอาโอกาซิมาซึ่งอยูในโตเกียวมีประชากรนอยกวา 200 คน เมืองอาโซโร มีพื้นที่ 1,400 
ตารางกิโลเมตร ในขณะที่เมืองทากาซิมา มีพื้นที่นอยกวา 1.5 ตารางกิโลเมตร สําหรับจํานวนเทศบาล
ที่ลดลงอยางตอเนื่องตั้งแตปลายสงครามโลกครั้งที่สอง ที่เปนเชนนี้เกิดจากความจําเปนในการ
ปรับปรุงความสามารถทางการคลังของทองถ่ิน ผลคือจํานวนเทศบาลลดลงกวา รอยละ 50 จากที่เคยมี
กวา 10,000 เทศบาล ซ่ึงเปนผลดีตอการปรับปรุงความสามารถในการบริหารและประสิทธิภาพดาน
การคลัง จึงทําใหมีการรวมเทศบาลอีกอยางตอเนื่องจนในเดือนมีนาคม 1997 มีเทศบาลเหลือ 3,232 แหง 
          นายกเทศมนตรีหรือหัวหนาหมูบานมาจากการเลือกตั้ง ดํารงตําแหนง 4 ป และมี
สภาเทศบาลซึ่งสมาชิกมาจากการเลือกตั้งอยูในตําแหนง 4 ป การบริหารงานของแตละทองถ่ิน
แบงออกเปนหนวยงานระดับตาง ๆ เชน ฝายหรือแผนก อาจมีหนวยงานพิเศษดูแลบางเรื่อง หรืออาจมี
หนวยงานอิสระที่มิไดอยูภายใตการบังคับบัญชาของนายกเทศมนตรี เชน คณะกรรมการเลือกตั้ง 
คณะกรรมการศึกษา คณะกรรมการดูแลความประพฤติของพนักงานเปนตน 
          ลักษณะการบริหารทองถ่ินของประเทศญี่ปุนอาจสรุปไดวาเปนการบริหาร ที่มี
ความอิสระพอควร สามารถพึ่งตนเองได แตการดําเนินการตาง ๆ ยังเปนไปในกรอบที่สวนกลางกําหนด 
ทองถ่ินมีระดับหนาที่ความรับผิดชอบสูง และมีรูปแบบการบริหารจัดการเดียวกัน 
          ทองถ่ินแตละระดับมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบชัดเจนตามที่กฎหมายกําหนด 
จังหวัดจะดูแลเรื่องที่ครอบคลุมหลายเทศบาลหรือเร่ืองที่คุมคามากกวาการดําเนินการเองของแตละ
เทศบาล เทศบาลแตละแหงดูแลเรื่องที่อยูในขอบเขตพื้นที่ของตน ทั้งนี้ สวนกลาง จะเขาสนับสนุน
ในดานการเงินดวย เชน การสรางตึก การบํารุงรักษาเปนเรื่องของเทศบาล แตสวนกลางใหการ
สนับสนุนทางการเงินและอาจเขาแทรกแซงได หรือในเรื่องการศึกษา สวนกลางดูแลมาตรฐาน 
หลักสูตร และกําหนดนโยบาย ครูไดรับเงินเดือนจากจังหวัด โดยจังหวัดมีอํานาจตัดสินใจเรื่องการเปด
เทอมหรือปดเทอม สวนเทศบาลสนับสนุนดานการบํารุงรักษาและคาใชจายตาง  ๆ
          การกํากับดูแลของสวนกลางกระทําในสองลักษณะคือ การสนับสนุนดาน
การเง ินและการกํากับดูแลโดยหนวยงานกลาง ตางจากชวงกอนสงครามโลกครั้งที่สองซึ่ง 
สวนกลางกํากับดูแลโดยตรงอยางมาก ปจจุบันสวนกลางยังแทรกแซงระดับจังหวัดและยังกํากับ 
ดูแลเทศบาลอยูบาง ทั้งนี้อํานาจในการวางแผนเรื่องสวนใหญยังอยูที่สวนกลาง 
          นอกจากทองถ่ินปกติดังกลาวขางตนแลว ยังมีทองถ่ินพิเศษอีก ไดแก  เขตพิเศษ 
(Ku ในกรุงโตเกียวมีจํานวน 23 แหง) สหกรณองคกรปกครองทองถ่ิน (Cooperatives of Local 
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Public Entities จํานวน 2,822 แหง) เขตทรัพยสิน (Property Ward ประมาณ 4,244 แหง)   และ
บรรษัทพัฒนาทองถ่ิน (Local Development Corporations 10 แหง) 36

                  3.3.2.3  หนาที่ความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน37

            องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่ใหบริการที่ครอบคลุมในพื้นที่ ซ่ึงตน
รับผิดชอบ โดยดูแลบริการพื้นฐานปกติประจําที่รัฐตองจัดใหแกประชาชน เปนตนวาการจด
ทะเบียนครอบครัวและผูอยูอาศัย การกอสรางและการจัดการศูนยดูแล (day-care center) โรงเรียน
อนุบาล โรงเรียนประถมและมัธยม อาคารสาธารณะและสิ่งปลูกสรางสาธารณะอื่นๆ การกอสราง 
การบํารุงรักษา การจัดการขยะและน้ําเสีย การประปาและระบายน้ํา การพัฒนาและปรับปรุงถนน
และสวนสาธารณะ การตํารวจและการปองกันและระงับอัคคีภัย ดังนั้นการปกครองทองถ่ินจึงมี
บทบาทตอความเจริญของสังคมโดยสวนรวม ทั้งยังมีบทบาทสําคัญตอเสถียรภาพและการปรับปรุง
ชีวิตประจําวันของประชาชนดวย ทั้งนี้ เพราะหนวยการปกครองทองถ่ินเปนหนวยที่อยูใกลชิด
ประชาชนมากที่สุด จึงไดรับภาระในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและตอบสนองความตองการของ
ประชาชนมากขึ้นทุกขณะ 

           หนาที่ความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีหลายประการ  ซ่ึงอาจ
แยกเปนรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

           (1)  การทะเบียน 
                   เปนบริการที่จัดทําโดยหนวยงานของทองถ่ิน แตเดิมประชาชนวิจารณความ
ไรประสิทธิภาพและบริการที่ไมนาพอใจ แตปจจุบัน ญี่ปุนไดปรับปรุงบริการในลักษณะตางๆ เชน 
ขยายเวลาทํางาน ใหบริการวันหยุดและใหบริการที่ครอบคลุมมีการสรางเครือขายขอมูลในทองถ่ิน 
(local area networks) ระบบตอเชื่อม (on line systems) โดยเฉพาะในเรื่องการ  ลงทะเบียนและภาษี
อาคาร มีการขยายระบบโทรคมนาคมในการจัดบริการ เชน ระบบโทรศัพทซ่ึงใหขอมูลท้ังตัวอักษร
และภาพระบบโทรทัศนผานเคเบิล เปนตน 

                 งานทะเบยีนสําคญัที่ทองถ่ินดูแลไดแก 
                  (1.1) งานทะเบียนผูอยูอาศัย (Residents Registration) ซ่ึงเก็บขอมูลแตละ

บุคคลอันเปนประโยชนในการประกันสุขภาพ  ภาษีอากร  การศึกษาภาคบังคับ การฉีดยา
ประชาชนแตละคนจะมีบัตรประชาชน (resident card) ซ่ึงเทศบาลเปนผูจัดทํา 

                                          

36 Ibid. 
37 ปรัชญา  เวสารัชช.  (2542).  การปกครองทองถิ่นของประเทศญี่ปุน.  หนา 26-32.  
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                 (1.2)  งานทะเบียนครอบครัวหรืองานทะเบียนราษฎร เปนการเก็บขอมูล
การเกิด การตาย ผูปกครองและเดก็ สามีภรรยา งานสวนนี้รัฐกระจายมาใหเทศบาลเปนผูดูแล โดยมี
หลักเกณฑและวิธีการที่รัฐกาํหนดเพื่อใหเปนมาตรฐานทั่วทั้งประเทศ 

                 (1.3)  งานทะเบียนคนตางดาว ซ่ึงจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคใหมีการปฏิบัติตอ
คนตางดาวอยางเปนธรรม และใหเกิดความชัดเจนในเรื่องของถิ่นที่อยูและสถานภาพ 

                 (1.4)  งานรับรองตราประทับ ในประเทศญี่ปุน ประชาชนสามารถใชตรา
ประทับประจําตัวแทนลายเซ็นไดในสัญญาหรือเอกสารทางราชการ เทศบาลจึงมีหนาที่ใหคํารับรอง
วาตราประทับเปนของจริง 

          (2)  บริการสังคม 
                  วัตถุประสงคของการบริการสังคมคือ การชวยเหลือประชาชนที่ดอยโอกาส
สามารถมีคุณภาพชีวิตไดเทาเทียมกับประชาชนอื่นๆ ในสังคม จึงจําเปนตองจัดบริการสําหรับผู
พิการทั้งทางกายและจิตใจ ครอบครัวที่มีผูปกครองเพียงคนเดียว เด็กและผูสูงอายุ บริการสังคมอาจ
แบงเปนการสนับสนุนสาธารณะ (public support) เชน การชวยเหลือทางการเงินและสวัสดิการ 
(welfare) เชน สวัสดิการสําหรับเด็ก การทําคลอด การดูแลผูสูงอายุและผูพิการโดยทั่วไปเปาหมาย
หลักคือ จัดส่ิงอํานวยความสะดวก จัดบริการดูแลและการสนับสนุนทางการเงิน บริการสังคมสําคัญ
ไดแก 
                 (2.1)  การใหความชวยเหลือทางการเงินสําหรับผูดวยโอกาส ในเรื่อง    การ
ดํารงชีวิตประจําวัน การศึกษา ที่พักอาศัย การดูแลสุขภาพ การคลอดเด็ก อาชีพ ฌาปนกิจ  ทั้งนี้ 
เมืองใหญ (city) ใหความชวยเหลือในเมืองใหญ สวนจังหวัดเปนผูใหความชวยเหลือในพืน้ทีเ่มอืงและ
หมูบาน 
                 (2.2)  สวัสดิการเด็ก การจัดศูนยฟนฟูสภาพสําหรับเด็กพิการหรือเด็กที่มี
ปญหาดานการฟงและการพูด การจัดศูนยดูแลชวงกลางวัน บานเด็ก นอกจากนี้รัฐบาลกลาง ยังจัดสรร
เงินใหแกครอบครัวที่มีฐานะยากจนสําหรับเด็กอายุต่ํากวาสามปดวย 
                 (2.3)  บริการสําหรับผูสูงอายุ  อายุขัยเฉลี่ยของคนญี่ปุนอยูประมาณ 80 ป 
และในทศวรรษที่ 21 ประชากรหนึ่งในสี่จะมีอายุกวา 65 ป ดังนั้น การดูแลผูสูงอายุจึงเปนเรื่อง
สําคัญโดยการใหประโยชนตอผูสูงอายุที่อยูบานตนเอง การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ
เฉพาะสําหรับผูสูงอายุ และการใหคําแนะนําปรึกษา 
                 (2.4)  บริการผูพิการและผูดอยโอกาส เพื่อใหบุคคลเหลานี้สามารถดํารงชีวิต
ไดดวยตนเองและมีสวนรวมในสังคม 
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        (3)  การประกันสังคม 
                การประกันสังคมมีส่ีประเภท ไดแก 
                   (3.1)  การประกันสุขภาพ (medical insurance) ระบบประกันสุขภาพของ
ญี่ปุนมีสามประเภท คือ การประกันสุขภาพสําหรับพนักงานภาคเอกชน การประกันสุขภาพ โดย
สมาคมรวมชวยเหลือ (mutual aid associations) ซ่ึงสวนใหญจัดใหสําหรับพนักงานภาครัฐ และการ
ประกันสุขภาพระดับชาติ (National Health Insurance) สําหรับผูที่ทํางานอิสระและผูทําการเกษตร การ
ประกันสุขภาพระดับชาตินี้ดําเนินการโดยเทศบาล ซ่ึงมีสมาชิกตามโครงการนี้ประมาณหนึ่งในสาม
ของโครงการประกันสุขภาพทั้งหมดของญี่ปุน 
                   (3.2)  การประกันบํานาญ (pension insurance) เปนระบบประกันที่มี   
วัตถุประสงคในการใหรายไดขั้นต่ําแกผูที่เกษียณจากงาน นอกจากระบบประกันระดับชาติแลว   ยัง
มีระบบประกันอ่ืนๆ อีก ไดแก  บํานาญ สวัสดิการสําหรับพนักงานภาคเอกชน บํานาญรวม       
ชวยเหลือสําหรับพนักงานภาครัฐ รัฐบาลกลางดูแลระบบประกันระดับชาติ โดยเทศบาลรับผิดชอบ       
การลงทะเบียนผูเอาประกัน 
                   (3.3)  การประกันวางงาน (unemployment insurance) ดําเนินการโดยรฐับาล
กลาง 
                    (3.4)  การประกันอุบัติเหตุของพนักงาน (employees accident insurance) 
ดําเนินการโดยรัฐบาลกลาง 

           (4)  บริการสาธารณสุขและอนามัย 
                   เปนบริการที่มีวัตถุประสงคในการสงเสริมการดูแลและปรับปรุงสุขภาพ
ของผูอยูอาศัย โดยครอบคลุมดานสาธารณสุข  ส่ิงแวดลอม รักษาพยาบาล และเภสัชกรรม ในขณะ
ที่รัฐบาลกลางดูแลการกักกัน และการออกใบอนุญาตตางๆ รัฐบาลทองถ่ินโดยเฉพาะระดับจงัหวดัมี
หนาที่ใหบริการประจําวัน บริการสวนใหญทําที่ศูนยสาธารณสุขจังหวัดและเทศบาล บางแหงจัด
ดําเนินการโรงพยาบาลและคลินิกของตนเอง โดยทั่วไปจังหวัดรับผิดชอบในการจัดบริการอนามัย
และสาธารณสุข สวนเทศบาลดูแลบริการใหแกผูอยูอาศัยในเขตพื้นที่ของตนโดยตรง เชน การฉีด
วัคซีน การออกใบอนุญาตฌาปนกิจ การจัดการศูนยอนามัยแมและเด็กและการใหบริการพยาบาล 

           (5)  การเก็บและทําลายขยะ 
                   ดําเนินการโดยจังหวัดและเทศบาลซึ่งอาจจางเอกชนรับชวงตอก็ได 
นอกจากนี้ จังหวัดและเทศบาลไดมีความรวมมือกันมากขึ้นเพื่อกําจัดขยะและนําขยะมาใช
ประโยชนอีก 
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           (6)  บริการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
                   ตามกฎหมายปองกันมลภาวะสิ่งแวดลอม (Environmental Pollution 
Prevention Law) รัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถ่ินมีสวนรวมในการสงเสริมมาตรการควบคุม     
มลภาวะ ทั้งนี้ ทองถ่ินมีหนาที่สอดสองดูแลและควบคุมมลภาวะ รวมทั้งกําจัดมลภาวะดังกลาว   ซ่ึง
ครอบคลุมมลภาวะดานอากาศ น้ํา ดิน เสียง การสั่นสะเทือน กากของเสีย 

          (7)  บริการดานเกษตรกรรม ปาไม และประมง 
                 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทในการสงเสริมการเกษตร ปาไมและ

ประมง เพื่อใหมีการผลิตอาหารไดเพียงพอ การดําเนินการจะเนนผลักดันใหมีการปลูกพืช              
ที่เหมาะสมในพื้นที่ที่เหมาะสม 

          (8)  บริการดานการพาณิชยและอุตสาหกรรม 
               ทองถ่ินอาจใหทุนกูยืมดอกเบี้ยต่ําแกธุรกิจขนาดยอม หรือสงเสริม 

อุตสาหกรรมทองถ่ินที่ใชทรัพยากรทองถ่ินและเพิ่มการจางงาน นอกจากนั้นหนวยการปกครอง
ทองถ่ินยังมีบทบาทในการปรับปรุงวิธีการจัดการดานพาณิชยและอุตสาหกรรม สรางศูนย
อุตสาหกรรมเพื่อดึงดูดการ ลงทุนทําการวิจัยดานการพาณิชยและอุตสาหกรรม สงเสริมการ
ทองเที่ยวและกําหนดนโยบายปรับปรุงการบริโภคและการแจกจายผลผลิต เทศบาลจะมีหอการคา
และอุตสาหกรรมทองถ่ิน สมาคมการพาณิชยและอุตสาหกรรม เพื่อสงเสริมความชวยเหลือและ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสมาชิก 

          (9)  การพัฒนาชุมชนเมือง 
                 โครงการพัฒนาชุมชนเมืองเนนพื้นที่เปนหลัก โดยมีการแบงเขตใหมและ

พัฒนาใหม เนนการวางผังเมืองตามกฎหมายผังเมือง ทั้งนี้ จังหวัดรับผิดชอบการกําหนดพื้นที่เมือง
ที่ตองการปรับปรุง พัฒนาและบํารุงรักษาและกําหนดพื้นที่เมืองที่ตองการพัฒนาอยางเปนระบบ 
โดยผูวาราชการจังหวัดเปนผูอนุญาตดําเนินการ สวนนายกเทศมนตรีรับผิดชอบการวางผังเมือง โดย
มีการประชาพิจารณและตรวจสอบ และมีคณะกรรมการผังเมืองชวยกล่ันกรองในระดับจังหวัด 

          (10)  โครงสรางพื้นฐานและการเคหะ 
        ทองถ่ินมีหนาที่จดัทําผังเมืองและโครงการพัฒนาเพือ่สงเสริมใหเกิดการ 

ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก ดูแลการพฒันาพื้นทีแ่ละการกอสราง โดยดแูลถนน ลําน้ํา ทอระบาย 
น้ําและที่พักอาศัย 

           (11)  บริการตํารวจ 
           หลังสงครามโลกครั้งที่สอง บริการตํารวจแทบทั้งหมดถูกยกใหจังหวดัเปน 
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ผูดําเนินการ แตละจังหวัดมีคณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะ และมีสํานักงานตํารวจของตน 
ในเดือนเมษายน 1996 มีผูทํางานดานบริการตํารวจทั่วประเทศ (รวมท้ังพลเรือนดวย) จํานวน 
255,000 คน 

          (12)  บริการดานอัคคีภัย 
            กอนสงครามโลกครั้งที่สอง งานดานอัคคภียั แผนดินไหว วาตภยั และ 

น้ําทวม เปนหนาที่ความรับผิดชอบของตํารวจ แตหลังสงครามรัฐไดมอบใหเทศบาลดูแลเร่ือง
เหลานี้แทนเปนสวนใหญ (ยกเวนมหานครโตเกียวซ่ึงยังใหบริการนี้อยู) งานสวนใหญเปนเรื่องการ
ปองกันและระงับอัคคีภัย การปองกันน้ําทวม การใหความชวยเหลือประชาชนระหวางเกิดพายุ และ
การชวยเหลือกูภัยในกรณีอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน การดําเนินการเหลานี้เทศบาลอาจดําเนินการเอง
โดยลําพังหรือรวมมือกับเทศบาลอื่นก็ได 

          (13)  การศึกษา 
    ตามกฎหมายการศึกษาพื้นฐานซึ่งเปนผลจากการปฏิรูปการศึกษาระบบ 

โรงเรียนของญี่ปุนประกอบดวยการศึกษาชั้นประถม 6 ป ช้ันมัธยมตน 3 ป และช้ันมัธยมปลาย 3 ป 
สวนการศึกษาระดับปริญญาตรีใชเวลาศึกษา 4 ป   โดยเปนการศึกษาภาคบังคับ 9 ป การศึกษาภาค
บังคับนี้เปนหนาที่ของเทศบาล สวนจังหวัดดูแลโรงเรียนมัธยมปลาย และโรงเรียนพิเศษ เชน 
โรงเรียนสําหรับเด็กพิการ 

         (14)  วิสาหกิจและบริษัทของทองถ่ิน 
          ทองถ่ินมักเกี่ยวของกับวิสาหกิจหลากหลาย เชน วิสาหกิจที่ดูแลเรื่องการ 

จัดหาน้ําประปา การระบายน้ํา การขนสง การดูแลสุขภาพ การไฟฟา กาซ ตลาดขายสง โรงฆาสัตว การ
พัฒนาทาเรือ การดูแลแหลงทองเที่ยว เปนตน กิจการเหลานี้ดําเนินการโดยวิสาหกิจของทองถ่ิน (local 
public enterprises) เพื่อใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ วิสาหกิจเหลานี้มีผูบริหารซึ่ง
เทียบเทาประธานบริษัทเอกชน มีระบบการเงินของตนเอง คาใชจายในการดําเนินการมาจากภาษีที่
จัดเก็บได และวิสาหกิจจะเก็บคาใชบริการจากผูใช ทั้งนี้ มีบรรษัทการเงินสําหรับวิสาหกิจเทศบาล
ญี่ปุน (Japan Finance Corporation for Municitpal Enterprises) เปนหนวยงานใหกูเงินแกวิสาหกิจ
ทองถ่ิน นอกจากนี้ ทองถ่ินอาจตั้งบริษัทมาดําเนินการก็ได 
                 3.3.2.1  การแบงหนาที่ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
          องคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้ง 2 ระดับของญี่ปุนคือ จังหวัดและเทศบาล   มี
บทบาทสําคัญในการรักษาเสถียรภาพของชาติและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน
ใหไดรับบริการขั้นพื้นฐานจากหนวยงานที่ใกลชิดประชาชนมากที่สุด โดยใหบริการสาธารณะ 
(public services) หลายประการ เชน ดานการศึกษา ดานงานสาธารณะ ดานสุขภาพและอนามัยการ
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รักษาสภาพสิ่งแวดลอม สวัสดิการสังคม การประกันสังคม การเกษตร ปาไม และการอุตสาหกรรม เปน
ตน  โดยจังหวัดจะดูแลพื้นที่ที่ครอบคลุมกวางขวางกวาเทศบาล และดูแลเรื่องที่ตองการความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด เชน ดานความมั่นคงของชาติ โครงสราง
พื้นฐานที่มีมาตรฐานเทาเทียมกัน เปนตน สวนระดับเทศบาลที่เปนหนวยการปกครองทองถ่ินระดับ
ลางสุดของญี่ปุน จะใหบริการขั้นพื้นฐานทั่วไป แกประชาชนในเขตพื้นที่ของตนเองเทานั้น  ดังนั้น 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีอํานาจหนาที่และภารกิจที่มีขอบเขตกวางขวางในกิจกรรมภายใน
พื้นที่ทั้งหมด ยกเวน การทูต ความมั่นคงของชาติ อํานาจศาล การลงโทษทางอาญา กิจการคมนาคม 
และการขนสงของชาติ กิจการไปรษณีย โรงพยาบาลและสถาบันสุขภาพของชาติ ซ่ึงถูกกําหนดให
เปนหนาที่ของรัฐบาลสวนกลาง  
         หนาที่เกือบทั้งหมดของจังหวัดและเทศบาลมีการซ้ําซอนกันอยู (Overlap) เชน 
การกอสรางและปรับปรุงถนน การวางผังเมือง สวนสาธารณะ และระบบกําจัดของเสีย เปนตน 
โครงการเหลานี้จะเปนหนาที่ของทั้งระดับจังหวัดและระดับเทศบาล ดังนั้น ความแตกตางในพื้นที่
และขนาดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงเปนเกณฑพื้นฐานในการกําหนดวาทองถ่ินระดับใด
ควรจะเปนผูดําเนินการใหบริการสาธารณะ (Public works) ในดานใด อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปจังหวัด
จะรับผิดชอบดําเนินการในโครงการที่มีขนาดใหญที่ครอบคลุมพื้นที่มากกวาหนึ่งเทศบาล ซ่ึงเกิน
ความสามารถของเทศบาลจะจัดการได เชน การเตรียมแผนพัฒนาภูมิภาคทั้งหมด การพัฒนาภูเขา และ
การพัฒนาแมน้ํา เปนตน ซ่ึงในแตละเทศบาลจะรับผิดชอบโครงการภายในเขตพื้นที่ของตนเอง
เทานั้น 
         กลาวโดยสรุปหนาที่ความรับผิดชอบของจังหวัดจึงครอบคลุมภารกิจ ดังตอไปนี้  38

    (1)  งานที่ตองดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ เชน การวางแผนแมบท
เพื่อพัฒนาทองถ่ิน (comprehensive local development plan) การอนุรักษปาไม และการปรับปรุง
แมน้ํา เปนตน 
    (2)  งานที่จําเปนตองดําเนินการในรูปแบบเดียวกันทั่วทั้งจังหวัด หรือทั่วพื้นที่
ประเทศ เชน การรักษามาตรฐานการศึกษาภาคบังคับ และการบริหารงานกิจการตํารวจ เปนตน 
    (3)   งานตดิตอส่ือสารระหวางรฐับาลกลางและเทศบาล หรือการใหคาํแนะนํา และ
แนวทางแกเทศบาล เชน ใหขอแนะนําเกี่ยวกับการปรบัปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานและการ 
จัดองคการ เปนตน 

                                          

38 โกวิทย  พวงงาม.  (2548).  การปกครองทองถิ่นไทย.  หนา 50-51. 
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    (4)  งานที่ขอบเขตดําเนินการที่ไมเหมาะสมที่จะอยูในความรับผิดชอบของ
เทศบาล เชน การจัดตั้งและการบริหารงานโรงพยาบาลและโรงเรียนมัธยมปลาย 
       สวนหนาที่ความรับผิดชอบของเทศบาลทั้ง 3 ระดับ คือ การบริหารงานที่เกี่ยวของ
กับความตองการพื้นฐานของประชาชน (Citizen’s basic needs) เพื่อใหบริการที่ดีที่สุดแกประชาชน 
ดังที่กลาววา “municipalities first’ principle” ในกิจกรรมตางๆ ดังนี้  
       (1)  ใหบริการที่เกี่ยวของกับธุรกิจประจําวัน เชน การจดทะเบียนครอบครัวและทํา
ทะเบียนผูอยูอาศัย  
       (2)  จัดบรกิารดานสาธารณสุขและความปลอดภัย การอนุรักษส่ิงแวดลอม เชน การ
ดับเพลิง สวสัดิการแกเด็กและผูสูงอาย ุ การจดัเก็บขยะมูลฝอยและจาํกดัสิ่งโสโครก การจดัใหม ี
น้ําประปา และสวนสาธารณะ 
       (3)  การดําเนินงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาเมือง เชน การวางผังเมือง การกอสรางและ
บํารุงรักษาถนนในทองถ่ิน และถนนทางหลวง รวมทั้งงานที่เกี่ยวกับแมน้ํา 
       (4)  การดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดตั้งส่ิงอํานวยความสะดวกดาน
ตางๆ เชน ศาลาประชาชน สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนประถมศึกษา และหองสมุด เปนตน 
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ตารางที่  3.2  การแบงหนาทีร่ะหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินของประเทศญี่ปุน 
 

ผูรับผิดชอบ 
ลักษณะงาน 

จังหวัด เทศบาล 

ความมั่นคง • กิจการตํารวจ • การปองกันอัคคีภัย 

• การทะเบียนราษฎร 

• การลงทะเบียนผูอยูอาศัย 

โครงสรางพื้นฐาน • ถนนระดับประเทศ (ในเขตที่
กําหนด)  

• แมน้ําช้ันหนึ่ง(เขตที่กําหนด) 

• แมน้ําช้ันสอง 

• ทาเรือ 

• การเคหะ 

• การวางผังเมือง 

• โครงการผังเมือง 

• ถนนเทศบาล 

• ลําน้ํา แมน้ํา (ท่ีกฎหมายกําหนด) 

• ทาเรือ 

• การเคหะ 

• การระบายน้ําและ 

• น้ําเสีย 

การศึกษา • วิทยาลัย โรงเรียนการศึกษา 
พิเศษ การจัดสรรเงินเดือนและ 
ก า ร บุ ค ค ล สํ า ห รั บ ค รู แ ล ะ
พนักงานโรงเรียนประถมและ
มัธยมตน 

• การใหความชวยเหลือแก 
โรง เรี ยนเอกชน (ตั้ งแตระดับ
อนุบาลถึงวิทยาลัย) 

• โรงเรียนประถม 

• โรงเรียนระดับมัธยมตน 

• โรงเรียนอนุบาล 

สวัสดิการ  
การอนามัย 
การประกันสังคม 

• การใหความชวยเหลือ 
สาธ า รณะ  (ระดั บ เมื องและ
หมูบาน)  

• สวัสดิการเด็ก 

• สุ ข ภ า พ แ ล ะ ก า ร สั ง ค ม
สงเคราะหสําหรับผูสูงอายุ 

• ศูนยอนามัย 

• การใหความชวยเหลือสาธารณะ 
(ระดับเมืองใหญ) 

• สวัสดิการเด็ก 

• สุขภาพและการสังคมสงเคราะห 
สําหรับผูสูงอายุ 

• การประกันสุขภาพระดับชาติ 
• น้ํา 
• การกําจัดขยะและน้ําเสีย 
• ศูนยอนามัย 
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ตารางที่  3.2  (ตอ) 
   

ผูรับผิดชอบ 
ลักษณะงาน 

จังหวัด เทศบาล 

อุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจ 

• การสงเสริมเศรษฐกิจภาค 

• การจางงานและการอบรม 
อาชีพ 

• การใหคําปรึกษาดานการ 
จัดการและการใหขอแนะนําแก 
อุตสาหกรรมระดับกลางและ
ระดับเล็ก 

• การสงเสริมเศรษฐกิจภาคการใช 
และปรับปรุงท่ีดินเพื่อการเกษตร 

 
ท่ีมา  :  ปรัชญา  เวสารัชช.  (2542).  การปกครองทองถิ่นของประเทศญี่ปุน.  หนา 23-25. 
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บทที่  4 
วิเคราะหปญหาความซ้ําซอนในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 

กับเทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและเมืองพัทยา 
 
 ปญหาความซ้ําซอนในอํานาจหนาที่หนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด กับเทศบาล 
องคการบริหารสวนตําบล และเมืองพัทยา มีสาเหตุมาจากการที่องคการบริหารสวนจังหวัดมีพื้นที่ทับ
ซอนกับเทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและเมืองพัทยา และกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจหนาที่อยาง
เดียวกัน ดังนั้น การวิเคราะหปญหาดังกลาว จึงตองวิเคราะหถึงปญหาเกี่ยวกับพื้นที่และอํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนจังหวัด เปรียบเทียบกับเทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและเมืองพัทยา 
รวมทั้งปญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ซ่ึ

                                         

งจะไดนําเสนอตามลําดับตอไป 
 
4.1  ปญหาเกี่ยวกับพื้นที่และอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด  
        4.1.1  ปญหาความซ้ําซอนในเรื่องพื้นที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
                   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Local Administration) เปนองคกรกระจายอํานาจทาง
พื้นที่ (Decentralization territorial) กลาวคือ เปนกรณีที่รัฐแบงพื้นที่ออกเปนพื้นที่ยอย ๆ และมอบ
อํานาจหนาที่หลายประการใหทองถิ่น เพื่อใหทองถ่ินดูแลรับผิดชอบในเขตพื้นที่ยอย ๆ นั้น หรืออีก
นัยหนึ่ง ทองถ่ินสามารถดําเนินการตาง ๆ ตามอํานาจหนาที่ของตนไดเฉพาะภายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของตนเทานั้น เมื่อใดที่ทองถ่ินดําเนินการนอกเขตพื้นที่ของตน โดยหลักแลวการ
ดําเนินการนั้นเปนการดําเนินการที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
 4.1.1.1  ระบบพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในตางประเทศ 39

                พื้นที่เปนสิ่งที่มารองรับการใชอํานาจของทองถ่ิน ทุกทองถ่ินจึงตองมีพื้นที่
เปนของตนเอง และพ้ืนที่นั้นเองจะเปนขอบจํากัดอํานาจของทองถ่ิน แตก็ไมจําเปนวาพื้นที่นั้น ๆ 
จะตองเปนพื้นที่ของทองถ่ินเพียงแหงเดียว กลาวคือ ในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดทองถ่ินที่มีอํานาจเหนือ
พื้นที่นั้นอาจมีหลายทองถ่ินก็ได ทั้งนี้เพราะการจัดการปกครองทองถ่ินนั้น สวนใหญมักจัดเปน
ทองถ่ินที่มีขนาดเล็กและทองถ่ินที่มีขนาดใหญซอนทับกันอยู เขตพื้นที่ของทองถ่ินขนาดเล็กจึงเปน

 

39 สมคิด  เลิศไพฑูรย.  (2547).  กฎหมายการปกครองทองถิ่น.  หนา 26 – 28. 

101

DPU



 102 

สวนหนึ่งของทองถ่ินขนาดใหญนั่นเอง แตก็อาจมีบางประเทศหรือในบางพื้นที่ที่มีการจัด
โครงสรางของทองถ่ินเปนแบบระดับเดียว ซ่ึงทําใหเขตพื้นที่ของทองถ่ินไมซอนกัน ระบบพื้นที่
ของทองถ่ินจึงแบงออกไดเปนพื้นที่ซอนกันและพื้นที่ไมซอนกัน 
  (1)  ระบบพื้นที่ซอนกัน 
          ทองถ่ินที่มีเขตพื้นที่ซอนกันคือ กรณีที่ในเขตพื้นที่หนึ่งจะมีทองถ่ินที่
ดูแลรับผิดชอบการจัดทําบริการสาธารณะในพื้นที่นั้นมากกวาหนึ่งทองถ่ิน การมีพื้นที่ซอนกันนี้ 
อาจเปนการซอนกันสองชั้นหรือสามชั้นก็ได โดยทองถ่ินที่มีพื้นที่ซอนทับกันนี้จะเปนทองถ่ินที่ตาง
ระดับกัน เชน ประเทศญี่ปุนมีการปกครองทองถ่ิน 2 รูปแบบ คือองคการบริหารสวนจังหวัด 
(Prefecture) ซ่ึงเปนทองถ่ินระดับจังหวัด มีช่ือเรียกตาง ๆ กัน เชน To  Do  Fu  และ Ken และ
เทศบาล (Municipality) ที่มีอยู 3 ประเภท คือ เมืองนคร (City หรือ Shi) เมือง (Town หรือ Mashi) 
และหมูบาน (Village หรือ Mura) โดยองคการบริหารสวนจังหวัดแตละแหงจะมีเทศบาลตาง ๆ 
ครอบคลุมเต็มพื้นที่ กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ แตละเทศบาลตางก็มีเขตพื้นที่เปนของตนเองและพื้นที่
ของหลายเทศบาลรวมกันจะเปนเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด ทองถ่ินของญี่ปุนจึงมี
พื้นที่ซอนกันสองชั้น 
          สวนประเทศฝรั่ง เศส  เขตพื้นที่ของทองถ่ินจะซอนกันสามชั้น 
กลาวคือ ฝร่ังเศสมีการปกครองทองถ่ิน 3 รูปแบบ ไดแก ภาค (région) องคการบริหารสวนจังหวัด 
(départment) และเทศบาล (commune) ทองถ่ินทั้งสามรูปแบบจะมีพื้นที่เปนของตนเอง โดย
เทศบาลมีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุด พื้นที่ของหลายเทศบาลจะเปนพื้นที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
และพื้นที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดหลายแหงรวมกันจะเปนพื้นที่ของภาค 
          ในตางประเทศ สวนใหญมักใชระบบพื้นที่ซอนกัน เพราะตองการให
ประชาชนในพื้นที่ไดรับการดูแลอยางนอยสองทองถ่ิน การทํางานของหลายทองถ่ินในพื้นที่
เดียวกันจะสงผลใหประชาชนไดรับการดูแลอยางทั่วถึง และสนองความตองการของประชาชนได
ดีกวาการใหทองถ่ินเดียวรับผิดชอบจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งนี้เพราะทองถ่ินที่มีขนาดใหญกับ
ทองถ่ินขนาดเล็กจะมีศักยภาพในการจัดทําบริการสาธารณะไมเทากัน ทองถ่ินขนาดเล็ก ไดแก
เทศบาล อาจจัดทําบริการสาธารณะไดเพียงบริการขั้นพื้นฐาน อีกทั้งอาจเกิดความยุงยาก หากการ
ดําเนินการนั้นจําเปนตองกระทําตอเนื่องไปในหลายพื้นที่ การมีทองถ่ินที่มีขนาดใหญกวา เชน 
องคการบริหารสวนจังหวัด เขามาดําเนินการในเรื่องที่เปนกิจกรรมขนาดใหญ หรือเร่ืองที่คุมคากวา
การใหแตละเทศบาลดําเนินการเอง หรือครอบคลุมหลายพื้นที่ยอมเกิดความสะดวกและคลองตัวกวา 
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          อยางไรก็ดี ระบบที่ซอนกันอาจกอใหเกิดปญหาที่สําคัญสองประการ 
คือ ปญหาเรื่องอํานาจหนาที่ และปญหาเรื่องรายได ทั้งนี้ เพราะทองถ่ินแตละรูปแบบตางก็มีอํานาจ
หนาที่ มีระบบการคลังเปนของตนเอง 
          ในเรื่องอํานาจหนาที่นั้น เมื่อทองถ่ินตางมีหนาที่ในการจัดทําบริการ
สาธารณะและสามารถดําเนินการภายในพื้นที่เดียวกันได ก็อาจเกิดกรณีจัดทําบริการสาธารณะ
ซํ้าซอนกัน หรืออาจเพิกเฉยตอการจัดทําบริการสาธารณะที่ตองใชงบประมาณสูง โดยหวังใหอีก
ทองถ่ินหนึ่งเปนผูดําเนินการ ซ่ึงสงผลใหประชาชนในพื้นที่นั้นไมไดรับการดูแลอยางเพียงพอและ
ทั่วถึง ในสวนของรายไดก็จะเกิดปญหาเชนกัน กลาวคือ แตละทองถ่ินตางมีแหลงรายไดของตนเอง ซ่ึง
รายไดสวนหนึ่ง คือ การจัดเก็บภาษีประเภทตาง ๆ จากประชาชนที่อยูในพื้นที่ของทองถ่ินนั้นเอง เมื่อ
เขตพื้นที่ซอนกันจึงเก็บภาษีประเภทเดียวกันได ซ่ึงจะสรางภาระใหกับประชาชนมาก ดังนั้น ระบบ
พื้นที่ซอนกันยอมเกิดผลดี หากมีการจัดการกับปญหาดังกลาวใหหมดไป กลาวคือ จะตองมีการแยก
อํานาจหนาที่และการหารายไดของทองถ่ินตาง ๆ ที่อยูในพื้นที่นั้นไมใหซอนทับกัน เชน อาจ
กําหนดใหทองถ่ินขนาดใหญจัดทําและดูแลในเรื่องบริการสาธารณะที่เปนกิจกรรมขนาดใหญ หรือ
กิจกรรมที่ทองถ่ินขนาดเล็กไมมีศักยภาพที่จะจัดทําไดและมีอํานาจจัดเก็บภาษีคนละประเภทกับ
ทองถ่ินขนาดเล็ก เปนตน  
   (2)  ระบบพื้นที่ไมซอนกัน 
          ทองถ่ินที่มีเขตพื้นที่ไมซอนกัน คือ กรณีในเขตพื้นที่หนึ่งจะมีทองถ่ิน
เพียงทองถ่ินเดียวที่ดูแลรับผิดชอบการจัดทําบริการสาธารณะในพื้นที่นั้น หรือเรียกวา พื้นที่ช้ัน
เดียว กลาวคือ อาจมีการปกครองทองถ่ินหลายรูปแบบ แตทองถ่ินแตละรูปแบบนั้นจะมีพื้นที่ของ
ตนเองเปนเอกเทศแยกออกจากทองถ่ินอื่น ประเทศที่ใชระบบพื้นที่ช้ันเดียวนี้พบไมมากนัก เชน 
ประเทศออสเตรเลีย ที่มีทองถ่ินรูปแบบเดียวคือเทศบาล หรือประเทศไทยเคยใชระบบนี้ในชวงป 
พ.ศ.2476 – 2537  
         การปกครองทองถ่ินที่มีระบบพื้นที่ไมซอนกัน หรือระบบพื้นที่ช้ัน
เดียว ทําใหทองถ่ินมีอํานาจจัดทําบริการสาธารณะไดอยางเต็มที่ เกิดความเปนเอกภาพในการ
บริหารงาน ไมเกิดปญหาการซอนทับกันในเรื่องอํานาจหนาที่และรายได แตประชาชนในพื้นที่อาจ
ไดรับการดูแลไมเพียงพอและไมทั่วถึง ทั้งนี้เพราะการจัดทําบริการสาธารณะถูกผูกขาดอยูกับ
ทองถ่ินที่ดูแลพื้นที่นั้นเพียงทองถ่ินเดียว 
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   4.1.1.2  ระบบพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในประเทศไทย40

                ระบบพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในประเทศไทยนั้น ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงมาเปนลําดับ โดยอาจแบงชวงเวลาแหงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญๆ ไดเปน 3 ยุค ดังนี้ 
                (1)  ยุคที่ทองถ่ินมีพื้นที่ไมทับซอนกัน (พ.ศ. 2476 – 2537) 
   ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 โดยคณะราษฎรได
ยึดอํานาจและเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปนการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริยเปนประมุขภายใตรัฐธรรมนูญ ประเทศไทยก็ไดมีการ
จัดระเบียบการปกครองและการบริหารราชการแผนดินใหม โดยในป พ.ศ. 2476 ไดมีการตรา
พระราชบัญญัติวาดวยระเบียบบริหารแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 ขึ้น กําหนดใหมีการจัด
ระเบียบบริหารออกเปน 3 สวน คือ ราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค และ
ราชการบริหารสวนทองถ่ิน ซ่ึงการจัดระเบียบบริหารเชนนี้เปนการนําหลักการกระจายอํานาจ
ปกครองใหแกทองถ่ินมาใชอยางเปนทางการเปนครั้งแรก ตอมาจึงไดมีการจัดตั้งเทศบาล 
สุขาภิบาล และองคการบริหารราชการสวนจังหวัดขึ้นตามลําดับ 
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 7 บัญญัติวา เมื่อทองถ่ินใดมี
สภาพอันสมควรยกฐานะเปนเทศบาล ใหจัดตั้งทองถ่ินนั้นเปนเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง หรือ
เทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงมาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 10 แหงพระราช บัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 ไดกําหนดหลักเกณฑในการจัดตั้งเทศบาลทั้งสามประเภทไว โดยกําหนดวา ให
มีการจัดตั้งขึ้นโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา และในพระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุช่ือและเขตของ
เทศบาลไวดวย ดังนั้นเขตพื้นที่ของเทศบาลแตละแหงจึงเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาล
นั้น ๆ แตเดิมมาเทศบาลแตละแหงมีหนาที่ที่จัดทําไดภายในเขตเทศบาลของตนเทานั้น ตอมาได

                                         

มี
การแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในกฎหมายวาดวยเทศบาล โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับหนาที่ของ
เทศบาลเสียใหม โดยเปดโอกาสใหเทศบาลมีอํานาจจะทํากิจการนอกเขตเทศบาลโดยกิจการที่จะ
จัดทํานั้น จะตองเขาขายตามหลักเกณฑ 3 ประการ  ดังนี้ 
  1.  เมื่อการนั้นจําเปนตองทํา และเปนการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดําเนิน
ตามอํานาจหนาที่ที่อยูภายในเขตของตน 
  2.  เมื่อไดรับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภา
จังหวัด หรือสภาตําบลแหงทองถ่ินที่เกี่ยวของ และ 
  3.  เมื่อไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 

40 สมคิด  เลิศไพฑูรย.  (2547).  กฎหมายการปกครองทองถิ่น.  หนา 401-403.  
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  ในป พ.ศ. 2495 มีการตรากฎหมายจัดตั้งสุขาภิบาลขึ้นใชบังคับทั่วประเทศ
เพื่อรองรับการกระจายอํานาจ โดยกฎหมายฉบับดังกลาวไดยกเลิกพระราชบัญญัติจัดตั้งสุขาภิบาลตาม
หัวเมือง ร.ศ. 127 กฎหมายวาดวยสุขาภิบาลนี้ไดรับการแกไขเพิ่มเติม 2 ครั้ง คือในป พ.ศ. 2511 
และ ในป พ.ศ. 2528 และใชเรื่อยมาจนกระทั่งในป พ.ศ. 2542 ไดมีการตราพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 ขึ้นในชวงกอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
ฐานะของสุขาภิบาล พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 มาตรา 4 กําหนดวา เมื่อทองถ่ินใดมี
สภาพอันสมควรยกฐานะเปนสุขาภิบาล ใหจัดตั้งทองถ่ินนั้น ๆ เปนสุขาภิบาลตามพระราชบัญญัตินี้ 
และมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 ยังไดกําหนดวาการจัดตั้งสุขาภิบาลใหทํา
โดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยในประกาศนี้ใหระบุช่ือและเขตของสุขาภิบาลไวดวย ซ่ึง
ประกาศดังกลาวใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
  สุขาภิบาลตามกฎหมายป พ.ศ. 2495 นี้ นอกจากจะมีอํานาจดําเนินกิจการ
ภายในเขตสุขาภิบาลแลว มาตรา 25 ทวิ แหงพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2475 แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติสุขาภิบาล(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511 ยังกําหนดใหสุขาภิบาลสามารถทํากิจการนอก
เขตไดภายใตหลักเกณฑที่วา การนั้นจําเปนตองทําและเปนการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ที่อยูภายในเขตสุขาภิบาล และไดรับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการ
สุขาภิบาล หรือสภาจังหวัดแหงทองถ่ินที่เกี่ยวของและตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย 
  ในป พ.ศ . 2498 ไดมีการจัดตั้งองคการบริหารสวนจังหวัดขึ้น  ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 มาตรา 31 ไดกําหนดใหองคการ
บริหารสวนจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการสวนจังหวัดภายในเขตจังหวัดซึ่งอยูนอกเขต
เทศบาลและสุขาภิบาล ดังนั้น ในยุคนี้พื้นที่ของ เทศบาล สุขาภิบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด 
จึงไมทับซอนกัน และไมเกิดปญหาทั้งในเรื่องอํานาจหนาที่และรายได 
                (2)  ยุคที่ทองถ่ินมีพื้นที่ทับซอนกันบางสวน (พ.ศ. 2537 – 2540) 
  ในชวงเวลากอนป พ.ศ. 2537 เปนชวงที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
แหงมีพื้นที่รับผิดชอบเปนของตนเอง ไมทับซอนกัน แตเมื่อพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มีผลใชบังคับ ไดสงผลใหเกิดการทับซอนกัน ทางพื้นที่ขององคการ
บริหารสวนจังหวัด กับองคการบริหารสวนตําบลขึ้น กลาวคือ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร
ราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 มาตรา 31 กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินกิจการสวน
จังหวัดภายในเขตจังหวัดนอกเขตเทศบาล และสุขาภิบาล ดังนั้น เมื่อองคการบริหารสวนตําบล
เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2537 พื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลซึ่งมีพื้นที่อยูนอกเขตเทศบาลและ
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สุขาภิบาล จึงเกิดการทับซอนกับพื้นที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงทําใหเกิดปญหาทั้งใน
เร่ืองอํานาจหนาที่และรายไดตามมา 
                (3)  ยุคที่ทองถ่ินมีพื้นที่ทับซอนกันทั้งหมด (พ.ศ. 2540 - ปจจุบัน) 

                        เมื่อพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มี
ผลใชบังคับ ในบทบัญญัติ มาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว กําหนดใหสภาตําบลที่มีรายได
โดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกันสามปเฉลี่ยไมต่ํากวาปละหนึ่งแสนหา
หมื่นบาท อาจจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลได โดยทําเปนประกาศกระทรวงมหาดไทย ทํา
ใหมีสภาตําบลเปนจํานวนมากที่มีรายไดตามเกณฑที่กฎหมายกําหนดสามารถจัดตั้งเปนองคการ
บริหารสวนตําบล ซ่ึงเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตชนบทได โดยในป พ.ศ. 2538 
กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งสภาตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบล เปนครั้งแรก จํานวน  617 แหง 
ป 2539  จัดตั้งขึ้นอีก จํานวน 2,254  แหง สงผลใหพื้นที่การดําเนินการขององคการบริหารสวน
จังหวัดลดนอยลงอยางมาก กลาวคือ องคการบริหารสวนจังหวัดสามารถดําเนินการตามอํานาจหนาที่ได
เฉพาะในเขตสภาตําบลภายในจังหวัดเทานั้น ซ่ึงเหลืออยูไมกี่แหงเนื่องจากกฎหมายยังไมไดกําหนดให
สภาตําบลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และในอนาคตสภาตําบลก็จะถูกจัดตั้งเปนองคการบริหาร
สวนตําบลทั้งหมด ดังนั้น กอนที่องคการบริหารสวนจังหวัดจะไมมีพื้นที่ดําเนินกิจการตามอํานาจ
หนาที่ จึงมีการผลักดันใหรัฐบาลออกพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 เพื่อให
องคการบริหารสวนจังหวัดสามารถดําเนินกิจการการตามอํานาจหนาที่ในพื้นที่จังหวัดไดตอไป   

                        พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 8 บัญญัติไววา      
“ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนนิติบุคคลและเปนราชการสวนทองถ่ิน เขตขององคการบริหาร
สวนจังหวัดไดแกเขตจังหวัด ” ดังนั้น เมื่อกฎหมายกําหนดใหเขตองคการบริหารสวนจังหวัดคือเขต
จังหวัด จึงทําใหพื้นที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดไปทับซอนกับเขตพื้นที่ของเทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล และเมืองพัทยา ซ่ึงมีพื้นที่อยูในเขตจังหวัดอยางหลีกเลี่ยงไมได ซ่ึงเทากับวา
ประเทศไทยยอมรับที่จะใหมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินแบบสองชั้น โดยองคการบริหารสวนจังหวัด
เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินชั้นบน สวนเทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและเมืองพัทยาซึ่งเปน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็กที่อยูภายในเขตจังหวัดเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินชั้นลาง จึง
มีความจําเปนที่จะตองกําหนดใหมีการแบงอํานาจหนาที่ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัด กับ 
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และเมืองพัทยา ใหเกิดความชัดเจนไมใหเกิดความซ้ําซอนกันเพื่อให
การใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เกิดความคุมคาและประชาชนไดรับประโยชน
สูงสุด  
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        4.1.2  ปญหาความซ้ําซอนในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด กับเทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล และเมืองพัทยา 

    จากการตรวจสอบอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบลและเมืองพัทยา ที่บัญญัติไวในกฎหมายจัดตั้ง และกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปรากฏวามีความซ้ําซอนกันหลายประการ 
ดังนี้ 
 4.1.2.1  อํานาจหนาที่ตามกฎหมายจัดตั้ง 
               ก.  เทศบาลตําบล 
               อํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล ตามมาตรา 50 และมาตรา 51 แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 มี 18 ประการ ที่
ซํ้าซอนกับองคการบริหารสวนจังหวัดมี 14 ประการ ดังนี้   
              หนาที่ตองทํา (มาตรา 50) 
              (1)  รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
              (2)  ใหมแีละบํารุงทางบกและทางน้ํา  
              (3)  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัด 
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
              (4)  ปองกันและระงับโรคติดตอ 
              (5)  ใหมเีครื่องใชในการดับเพลิง 
              (6)  ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 
              (7)  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ  
              (8)  บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  
              กิจการที่อาจกระทํา (มาตรา 51) 
             (9)  ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา  
                  (10)  ใหมตีลาด ทาเทียบเรือและทาขาม  
            (11)  บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร  
            (12)  ใหมแีละบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข  
            (13)  ใหมแีละบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน  
            (14)  ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา  
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ตารางที่  4.1  ตารางเปรียบเทียบอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดกับเทศบาลตําบล 
 

กิจการที่ราชการสวนทองถิ่นอื่นสมควรให 
อบจ. รวมดําเนินการหรือให อบจ. จัดทํา  
ตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) 

หนาที่ของเทศบาลตําบล 

(1) จัดใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(2) กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(3) บําบัดน้ําเสีย 
(4) บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(5) วางผังเมือง 
(6) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ซึ่งอยางนอยตอง 
เปนทางหลวงชนบทตามกฎหมายวาดวยทางหลวง 
(7) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ํา 
(8) จัดใหมีทาเทียบเรือ ทาขาม ท่ีจอดรถ และตลาด 
(9) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(10) รักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 
(11) จัดการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา บํารุงรักษาศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดี 

หนาที่ตองทํา (มาตรา 50) 
(1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
(2) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
(3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและ 
ท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(4) ปองกันและระงับโรคติดตอ
(5) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง
(6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
(7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ 
และผูพิการ
(8) บํารุงศิลป จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและ   
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(9) หนาท่ีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของ 
เทศบาล 

ของทองถิ่น 
(12) จัดใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬา สถานที่
พักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะและสวนสัตว ตลอดจน
สถานที่ประชุมอบรมสําหรับราษฎร 
(13)จัดใหมีการสังคมสงเคราะหและการสาธารณูปการ 
(14) ปองกันและบําบัดรักษาโรค 
(15) จัดตั้งและบํารุงสถานพยาบาล 
(16) สงเสริมการทองเที่ยว 
(17) สงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพ 
(18) กิจการที่ไดมีการกําหนดไวในแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 

กิจการที่อาจกระทํา (มาตรา 51) 
(1) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
(2) ใหมีโรงฆาสัตว 
(3) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
(4) ใหมีสุสานและณาปนสถาน 
(5) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
(6) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนไข
(7) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
(8) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
(9) เทศพาณิชย 

 
หมายเหตุ      หมายถึงอํานาจหนาที่ที่ซํ้าซอนกัน 
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     ข.  เทศบาลเมือง 
          อํานาจหนาที่ของเทศบาลเมือง ตามมาตรา 53 และมาตรา 54 แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 มี 28 ประการ ที่
ซํ้าซอนกับองคการบริหารสวนจังหวัดมี 21 ประการ ดังนี้   
          หนาที่ตองทํา (มาตรา 53) 
          (1)  รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน       

                (2)  ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา  
          (3)  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้ง
การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

               (4)  ปองกันและระงับโรคติดตอ 
               (5)  ใหมเีครื่องใชในการดับเพลิง 
               (6)  ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 
              (7)  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ  
               (8)  บาํรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดี 

ของทองถ่ิน  
         (9)  ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา  
         (10)  ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษและรักษาคน เจ็บไข  
         (11)  ใหมแีละบํารุงทางระบายน้ํา  
         (12)  ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน  
         หนาที่อาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล (มาตรา 54) 
         (13)  ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 
         (14)  บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
         (15)  ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก 
         (16)  ใหมแีละบํารุงโรงพยาบาล 
         (17)  ใหมีการสาธารณูปการ 
        (18)  จัดทํากิจการซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข  
         (19)  ใหมแีละบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา  
         (20)  ใหมีและบํารุงสาธารณะ สวนสัตวและสถานที่พักผอนหยอนใจ  
         (21)  ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบรอยทองถ่ิน  
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ตารางที่  4.2  ตารางเปรียบเทียบอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด กับ เทศบาลเมือง 
 

กิจการที่ราชการสวนทองถิ่นอื่นสมควรให 
อบจ.รวมดําเนินการหรือให อบจ.จัดทํา  
ตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) 

หนาที่ของเทศบาลเมือง 

(1) จัดใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(2) กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(3) บําบัดน้ําเสีย 
(4) บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   (5) 
วางผังเมือง 
(6) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ซึ่งอยางนอยตองเปน
ทางหลวงชนบทตามกฎหมายวาดวยทางหลวง 
(7) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ํา 
(8) จัดใหมีทาเทียบเรือ ทาขาม ท่ีจอดรถ และตลาด 
(9) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(10) รักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 
(11)จัดการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา บํารุงรักษาศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่น 
(12) จัดใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬา สถานที่
พักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะและสวนสัตว ตลอดจน
สถานที่ประชุมอบรมสําหรับราษฎร 
(13) จัดใหมีการสังคมสงเคราะห และการสาธารณูปการ 
(14) ปองกันและบําบัดรักษาโรค 
(15) จัดตั้งและบํารุงสถานพยาบาล 
(16) สงเสริมการทองเที่ยว 

               หนาที่ตองทํา (มาตรา 53) 
(1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
(2) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
(3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและ 
ท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(4) ปองกันและระงับโรคติดตอ
(5) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง
(6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
(7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ 
และผูพิการ
(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและ   
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(9) หนาท่ีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของ 
เทศบาล 
(10) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา   
(11) ใหมีโรงฆาสัตว  
(12) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษและรักษาคน  เจ็บไข   
(13) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา   
(14) ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ  
(15) ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
(16) ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อ
ทองถิ่น 

(17) สงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพ 
(18) กิจการที่ไดมีการกําหนดไวในแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 

กิจการที่อาจทํา (มาตรา 54) 
(1) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
(2) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 
(3) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
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ตารางที่  4.2  (ตอ) 
 

กิจการที่ราชการสวนทองถิ่นอื่นสมควรให 
อบจ.รวมดําเนินการหรือให อบจ.จัดทํา  
ตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) 

หนาที่ของเทศบาลเมือง 

 (4) ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก
(5) ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล
(6) ใหมีการสาธารณูปการ
(7) จัดทํากิจการที่จําเปนเพื่อการสาธารณสุข
(8) จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
(9) ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา
(10) ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตวและสถานที่ 
พักผอนหยอนใจ
(11) ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม  และรักษาความสะอาด
เรียบรอยของทองถิ่น
(12) เทศพาณิชย 

 

หมายเหตุ      หมายถึงอํานาจหนาที่ที่ซํ้าซอนกัน 
 

     ค.  เทศบาลนคร 
          อํานาจหนาที่ของเทศบาลนคร ตามมาตรา 56 และมาตรา 57 แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 มี 31 ประการ ที่
ซํ้าซอนกับองคการบริหารสวนจังหวัดมี 24 ประการ ดังนี้   
          หนาที่ตองทํา (มาตรา 56) 
          (1)  รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
          (2)  ใหมแีละบํารุงทางบกและทางน้ํา 
          (3)  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้ง
การ กําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
          (4)  ปองกันและระงับโรคติดตอ 
          (5)  ใหมเีครื่องใชในการดับเพลิง 
          (6)  ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 
          (7)  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ 
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          (8)  บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดี  
ของทองถ่ิน 
          (9)  ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
          (10)  ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษและรักษาคน เจ็บไข 
          (11)  ใหมแีละบํารุงทางระบายน้ํา 
          (12)  ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
          (13)  ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก 
          (14)  กิจการอื่นซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข  
          (15)  การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในรานจําหนายอาหาร   
โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น  
          (16)  จัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม  
          (17)  จัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ   
          (18)  การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง  
          (19)  การสงเสริมกิจการการทองเที่ยว  
          หนาที่อาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาลนคร (มาตรา 57) 
          (20)  บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
          (21)  ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล 
          (22)  ใหมีการสาธารณูปการ 
          (23)  ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา 
         (24)  ใหมแีละบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตวและสถานที่พักผอน 
หยอนใจ 
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ตารางที่  4.3  ตารางเปรียบเทียบอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด กับ เทศบาลนคร 
 

กิจการที่ราชการสวนทองถิ่นอื่นสมควรให 
อบจ.รวมดําเนินการหรือให อบจ.จัดทํา  
ตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) 

หนาที่ของเทศบาลนคร 

(1) จัดใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(2) กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(3) บําบัดน้ําเสีย 
(4) บาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
(5) วางผังเมือง 
(6) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ซ่ึงอยางนอยตองเปน 
ทางหลวงชนบทตามกฎหมายวาดวยทางหลวง 
(7) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ํา 
(8) จัดใหมีทาเทียบเรือ ทาขาม ที่จอดรถ และตลาด 
(9) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หนาท่ีตองทํา (มาตรา 56) 
(1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
(2) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
(3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและ 
ที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(4) ปองกันและระงับโรคติดตอ
(5) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง
(6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
(7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ 
และผูพกิาร

(10) รักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ 
ประชาชน 
(11) จัดการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา บํารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน หรือวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถ่ิน 
(12) จัดใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬา สถานที่
พักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะและสวนสัตว ตลอดจน
สถานที่ประชุมอบรมสําหรับราษฎร 
(13) จัดใหมีการสังคมสงเคราะห และการสาธารณูปการ 
(14) ปองกันและบําบัดรักษาโรค 
(15) จัดตั้งและบํารุงสถานพยาบาล 
(16) สงเสริมการทองเที่ยว 
(17) สงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพ 
(18) กิจการที่ไดมีการกําหนดไวในแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
 

(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและ
วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน
(9) หนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ 
ของเทศบาล 
(10) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา   
(11) ใหมีโรงฆาสัตว  
(12) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษและรักษาคน
เจ็บไข   
(13) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา   
(14) ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ  
(15) ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน

  
(16) ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถาน
สินเชื่อทองถ่ิน 
(17) ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก
(18) กิจการอยางอื่นที่จําเปนเพื่อการสาธารณสุข
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ตารางที่  4.3  (ตอ) 
 

กิจการที่ราชการสวนทองถิ่นอื่นสมควรให 
อบจ.รวมดําเนินการหรือให อบจ.จัดทํา  
ตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) 

หนาที่ของเทศบาลนคร 

 (19) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในราน
จําหนายอาหาร โรงมหรสพ หรือสถานบริการอื่น
(20) จัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการปรับปรุง  
แหลงเสื่อมโทรม
(21) จัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม 
และที่จอดรถ
(22) การวางผังเมืองและควบคุมการกอสราง
(23) การสงเสริมกิจการการทองเที่ยว
กิจการที่อาจทํา (มาตรา 57) 
(1) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 
(2) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
(3) ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล

 (4) ใหมีการสาธารณูปการ
(5) จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
(6) ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพล
ศึกษา
(7) ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ  สวนสัตวและ
สถานที่พักผอนหยอนใจ
(8) เทศพาณิชย 

 

หมายเหตุ      หมายถึงอํานาจหนาที่ที่ซํ้าซอนกัน 
     ง.  องคการบริหารสวนตําบล 
          อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67 และมาตรา 
68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มี 22 ประการ ที่ซํ้าซอนกับองคการบริหารสวนจังหวัดมี 18 ประการ ดังนี้   
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          หนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (มาตรา 67) 
          (1)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก  
          (2)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ 
รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
          (3)  ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ  
          (4)  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
          (5)  สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
          (6)  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ  
          (7)  คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
          (8)  บาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรม         
อันดีของทองถ่ิน  
          หนาที่อาจจัดทํากิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบล (มาตรา 68) 
          (9)  ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
          (10)  ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน  
          (11)  ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา  
          (12)  ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจ 
และสวนสาธารณะ  
          (13)  ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ  
          (14)  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
          (15)  บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
          (16)  ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม  
          (17)  การทองเที่ยว  
          (18)  การผังเมือง  
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ตารางที่  4.4  เปรียบเทียบอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด กับ องคการบริหาร 
        สวนตําบล 

 
กิจการที่ราชการสวนทองถิ่นอื่นสมควรให 
อบจ. รวมดําเนินการหรือให อบจ. จัดทํา  
ตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) 

หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 

(1) จัดใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(2) กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(3) บําบัดน้ําเสีย 
(4) บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(5) วางผังเมือง 
(6) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ซึ่งอยางนอยตองเปน 
ทางหลวงชนบทตามกฎหมายวาดวยทางหลวง 
(7) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ํา 
(8) จัดใหมีทาเทียบเรือ ทาขาม ท่ีจอดรถ และตลาด 
(9) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(10) รักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ 
ประชาชน 
(11) จัดการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา บํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
 

อํานาจหนาที่ทั่วไป (มาตรา 66) 
        องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการ
พัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
หนาที่ตองทํา มาตรา 67 
(1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่
สาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
(4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ  
และผูพิการ
(7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
(8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น

(12) จัดใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬา สถานที่พักผอน
หยอนใจ  สวนสาธารณะและสวนสัตว ตลอดจนสถานที่
ประชุมอบรมสําหรับราษฎร 
(13) จัดใหมีการสังคมสงเคราะห และการสาธารณูปการ 
(14) ปองกันและบําบัดรักษาโรค 
(15) จัดตั้งและบํารุงสถานพยาบาล 
(16) สงเสริมการทองเที่ยว 
(17) สงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพ 
(18) กิจการที่ไดมีการกําหนดไวในแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 

(9) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดย
จัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตามความจําเปนและ
สมควร 
กิจการที่อาจทํา มาตรา 68 
(1) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(2) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
(3) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
(4) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอน
หยอนใจและสวนสาธารณะ
(5) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ
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                 ตารางที่  4.4  (ตอ)  
  

กิจการที่ราชการสวนทองถิ่นอื่นสมควรให 
อบจ. รวมดําเนินการหรือให อบจ. จัดทํา  
ตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) 

หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 

 (6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(8) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณ
สมบัติของแผนดิน 
(9) หาประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบล 
(10) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย 
(12) การทองเที่ยว
(13) การผังเมือง

 

หมายเหตุ      หมายถึงอํานาจหนาที่ที่ซํ้าซอนกัน 
     จ.  เมืองพัทยา  
          อํานาจหนาที่ของเมืองพัทยา ตามมาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 มี 14 ประการ ที่ซํ้าซอนกับองคการบริหารสวน
จังหวัดมี 10 ประการ ดังนี้   
          (1)  การรักษาความสงบเรียบรอย  
              (2)  การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากร ธรรมชาติ  
          (3)  การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง  
              (4)  การจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม 
               (5)  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
          (6)  การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการบําบัดน้ําเสีย  
          (7)  การจัดใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา  
          (8)  การจัดใหมีการควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ และที่จอดรถ  
          (9)  การควบคุมและสงเสริมกิจการทองเที่ยว  
          (10)  การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และ 
วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  
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ตารางที่  4.5  เปรียบเทียบอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด กับ เมืองพัทยา 
 

กิจการที่ราชการสวนทองถิ่นอื่นสมควรให 
อบจ. รวมดําเนินการหรือให อบจ. จัดทํา  
ตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) 

อํานาจหนาที่ของเมืองพัทยา (มาตรา 62) 

(1) จัดใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(2) กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(3) บําบัดน้ําเสีย 
(4) บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(5) วางผังเมือง 
(6) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ซึ่งอยางนอยตองเปน ทาง
หลวงชนบทตามกฎหมายวาดวยทางหลวง 
(7) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ํา 
(8) จัดใหมีทาเทียบเรือ ทาขาม ท่ีจอดรถ และตลาด 
(9) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(10) รักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 
(11) จัดการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา บํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
(12) จัดใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬา สถานที่ 

(1) การรักษาความสงบเรียบรอย
(2)  การสง เสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
(3) การคุมครองและดูแลรักษาทรัพยสินอันเปน 
สาธารณสมบัตขิองแผนดิน 
(4) การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง
(5) การจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการปรับปรุง   แหลง
เสื่อมโทรม
(6) การจัดการจราจร 
(7) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ 
เรียบรอยของบานเมือง
(8) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและการบําบัด   น้ําเสีย

(9) การจัดใหมีน้ําสะอาดและการประปา
(10) การจัดใหมีการควบคุมตลาด ทาเทียบเรือและ 
ท่ีจอดรถ

พักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะและสวนสัตว ตลอดจน
สถานที่ประชุมอบรมสําหรับราษฎร 
(13) จัดใหมีการสังคมสงเคราะหและการสาธารณูปการ 
(14) ปองกันและบําบัดรักษาโรค 
(15) จัดตั้งและบํารุงสถานพยาบาล 
(16) สงเสริมการทองเที่ยว 
(17) สงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพ 
(18) กิจการที่ไดมีการกําหนดไวในแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 

(11) การควบคุมอนามัยและความปลอดภัยในรานจําหนาย
อาหาร โรงมหรสพและสถานบริการอื่น 
(12) การควบคุมและสงเสริมกิจการทองเที่ยว
(13) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา 
ทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(14) อํานาจหนาท่ีอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนของ
เทศบาลนครหรือเมืองพัทยา 
 

 
หมายเหตุ      หมายถึงอํานาจหนาที่ที่ซํ้าซอนกัน 
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   4.1.2.2  อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

                       การกําหนดภารกิจและอํานาจหนาที่ของทองถ่ินตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะ
มาตรา 16 และ 17 ไดแสดงใหเห็นถึงเจตนาที่จะจัดแบงขนาดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินออกเปน  
2 ขนาด อยางชัดเจน ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็ก คือ เทศบาล องคการบริหารสวน
ตําบล และเมืองพัทยา กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ คือ องคการบริหารสวนจังหวัด 
ซ่ึงมีพื้นที่ซอนทับกับเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และเมืองพัทยา 
                 อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด จึงเปนเรื่องการจัดทําแผนการ
ประสานงานใหความรวมมือ และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังทํา 
หนาที่จัดบริการสาธารณะในกิจการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็กไมอาจกระทําได ทั้งนี้ 
เนื่องจาก กิจการดังกลาวเปนกิจการที่ครอบคลุมพื้นที่หลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปน
เรื่องที่ตองการความรวมมือจากหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนเรื่องที่ตองการความเปน
เอกภาพและ เปนเรื่องที่เกินขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็ก  
                 อํานาจหนาที่ของเทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและเมืองพัทยา ตาม
กฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ มีทั้งหมด 31 เรื่อง ที่ซํ้าซอนกับองคการ
บริหารสวนจังหวัดมี  13  เรื่อง ดังนี้ 
                 1.  การจัดทําใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

                       2.  การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขามและที่จอดรถ 
                       3.  การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 
                       4.  การสงเสริมการทองเที่ยว 
                       5.  การจัดการศึกษา 
                                  6.  การสังเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี คนชรา และ

ผูดอยโอกาส 
                      7.  การบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญหาทองถ่ิน และวัฒนาอันดี 

ของทองถ่ิน 
                     8.  การสงเสริมกีฬา 
                     9. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
                    10.  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
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                    11.  การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน       
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

                    12.  การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
                    13.  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ตารางที่  4.6  ตารางเปรียบเทียบอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด กับเทศบาล 
                        องคการบริหารสวนตําบลและเมืองพัทยาตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอน 
                        การกระจายอํานาจฯ 

องคการบริหารสวนจังหวัด  
(ตามมาตรา 17)  
มีฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ 

เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา 
(ตามมาตรา 16) 
มีฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็ก 

1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองและประสานการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด 
2. การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในการ
พัฒนาทองถ่ิน 
3. การประสานและใหความรูมอืในการปฏิบัติหนาที่ของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น 
4. การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแก 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น 
5. การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแก 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น 
6. การจัดการศึกษา
7. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิ 
เสรีภาพของประชาชน
8. การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนา 
ทองถ่ิน
9. การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
10. การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
11. การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
12. การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ 
13.การจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา
14. การสงเสริมการทองเที่ยว
 

1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
2. การจัดทําใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และ
ทางระบายน้ํา
3. การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ  
ทาขามและที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ 
5. การสาธารณูปการ 
6. การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ 
7. การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน
8. การสงเสริมการทองเที่ยว  

9. การจัดการศึกษา
10. การสังเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี 
คนชรา และผูดอยโอกาส
11. การบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญหา
ทองถ่ิน และวัฒนาอันดีของทองถ่ิน
12. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการ
เกี่ยวกับที่อยูอาศัย 
13. การจัดใหมีและบํารุงสถานที่พักผอนหยอนใจ 
14. การสงเสริมกีฬา
15. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค 
และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
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ตารางที่  4.6  (ตอ) 
  

องคการบริหารสวนจังหวัด  
(ตามมาตรา 17)  
มีฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ 

เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา 
(ตามมาตรา 16) 
มีฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็ก 

15. การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจกรรม
ไมวาจะดําเนินการเองหรือรวมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ
16. การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เช่ือมตอ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น 
17. การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
18. การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดี
งามของทองถ่ิน
19. การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล  
การปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
20. การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ 
21. การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
22. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
23. การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด24. 
การจัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาที่ของ 
องคปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนที่อยูในเขตและกิจการอื่นเปน
การสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นรวมกัน  
ดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
25. สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการ หรือองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินอื่นในการพัฒนาทองถ่ิน 
26. การใหบริการแกเอกชน สวนราชการหนวยงานของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น 
27. การสังเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี 
คนชรา และผูดอยโอกาส
 

16. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนา
ทองถ่ิน
17. การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง 
18. การกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ําเสีย 
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการ
รักษาพยาบาล 
20. การจัดใหมีการควบคุมสุสานและฌาปนาสถาน 
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
22. การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
23. การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบ 
เรียบรอยและการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถาน 
อ่ืน ๆ  
24. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชน
จากปาไม ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม
25. การผังเมือง 
26. การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
28. การควบคุมอาคาร 
29. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและ 
สนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน  
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                ตารางที่  4.6  (ตอ) 
 

 

องคการบริหารสวนจังหวัด 
(ตามมาตรา 17) 
มีฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ 

เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา 
(ตามมาตรา 16) 
มีฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็ก 

28. จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนจังหวัด 
29. กิจการอื่นใดที่เปนประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

31. กิจการอื่นใดที่เปนประโยชนของประชาชนใน
ทองถ่ินตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
หมายเหตุ      หมายถึงอํานาจหนาที่ที่ซํ้าซอนกัน 
 
        4.1.3  ปญหาการกําหนดอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยไมคํานึงถึงขีด
ความสามารถ 

    นอกจากปญหาความซ้ําซอนในพื้นที่และอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
กับ เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และเมืองพัทยา ดังกลาวแลว ยังมีปญหาอีกประการหนึ่งคือ
การกําหนดอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยไมคํานึงถึงขีดความสามารถ อันมี
สาเหตุมาจากการเกิดขึ้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ินของไทย โดยรัฐจะดําเนินการออก
กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยไมคํานึงถึงความพรอมของแตละทองถ่ิน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงสวนมากจะมีขนาดเล็ก ทําใหเกิดปญหาในการบริหารงาน
เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลสวนมากมี รายไดนอย (องคการบริหารสวนตําบลที่มีรายได
นอยที่สุด ประมาณ 3.5 ลานบาท/ป : โปรดดูภาคผนวก 1) ไมสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได รัฐตองให
เงินอุดหนุนเปนประจําทุกป จนในที่สุดรัฐจึงไดออกกฎหมายเพื่อยุบองคการบริหารสวนตําบลที่มี
ประชากรไมถึงสองพันคนเพื่อไปรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลที่มีพื้นที่ติดตอกัน
ภายในเขตอําเภอเดียวกัน สวนเทศบาลตําบลก็เชนเดียวกัน รัฐออกกฎหมายเปลี่ยนแปลงฐานะ
สุขาภิบาลทุกแหงเปนเทศบาลตําบล โดยไมคํานึงถึงผลที่จะตามมา กลาวคือเทศบาลตําบลสวนมาก
จะมีขนาดเล็ก มีรายไดนอย ( เทศบาลที่มีรายไดนอยที่สุด ประมาณ 10  ลานบาท/ป : โปรดดู
ภาคผนวก 1 ) ทําใหไมคุมคาตอการบริหารงานและในอนาคตรัฐก็คงจะตองออกกฎหมายเพื่อยุบ
รวมเทศบาลตําบลที่มีขนาดเล็กเชนเดียวกับองคการบริหารสวนตําบล  
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    นอกจากจะจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินขึ้นมาโดยที่ยังไมมีความพรอมแลว  รัฐก็
ยังกําหนดอํานาจหนาที่ใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยไมคํานึงถึงขีดความสามารถของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย เชน การกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงสวนมากจะมี
ขนาดเล็ก มีรายไดนอยไมสามารถเลี้ยงตัวเองได มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับงานที่ตองใชเทคนิคสูงและ
ความชํานาญเปนพิเศษ เชน การขนสงและการวิศวกรรมจราจร  การพาณิชยและการสงเสริมการ
ลงทุน การผังเมือง เปนตน ทําใหองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก ไมสามารถที่จะดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่ได เนื่องจากขาดงบประมาณ และบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
 
4.2  ปญหาทางดานกฎหมายเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในประเทศฝรั่งเศส กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปกครองทองถ่ินมีหลายฉบับดวยกัน แตก็มี
ความชัดเจนอยูในตัวของกฎหมายเองไมซํ้าซอนกัน  และปจจุบันไดมีการจัดทําประมวลกฎหมาย 
โดยวิธีการรวบรวมตัวบทกฎหมายตาง ๆ ในเรื่องเดียวกันและไมมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ซ่ึงเรียก
กันในระบบกฎหมายของฝรั่งเศสวา “ la codification à droit constant ” การจัดทําประมวลกฎหมาย
ดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหประชาชนสามารถศึกษาคนควาขอมูลทางกฎหมายได
โดยสะดวกและเขาใจกฎหมายในเรื่องหนึ่งในภาพรวม และทําใหประชาชนรูถึงสิทธิและหนาที่
ของตนอยางชัดแจง ขณะนี้ประเทศฝรั่งเศสไดมีประมวลกฎหมายที่ประกาศใชแลว จํานวน 56 เร่ือง 
ซ่ึงรวมถึงประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย41  สวนในประเทศญี่ปุน กฎหมาย
เกี่ยวกับการปกครองสวนทองถ่ิน และการกระจายอํานาจ จะบัญญัติเรื่องที่เกี่ยวของกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไวเปนเรื่องๆ ไป เพื่อใหเกิดความชัดเจนไมซํ้าซอนกัน42  ดังที่ไดกลาวไวแลว
ในบทที่ 3 

สําหรับในประเทศไทยกฎหมายที ่เกี ่ยวกับอํานาจหนาที ่ขององคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล บัญญัติไวในกฎหมายคนละฉบับ ซึ่ง
บัญญัติขึ้นในชวงเวลาที่แตกตางกันและคณะกรรมาธิการที่พิจารณากฎหมายดังกลาว ไมวาจะ
เปนในชั้นของสภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา สวนมากจะเปนคนละชุดกัน สงผลใหการกําหนด

                                          

41  ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดทําประมวลกฎหมายเพื่อความสะดวกของประชาชนในการ
คนควากฎหมาย.  การจัดทําประมวลกฎหมาย โดยวิธีการรวบรวมตัวบทกฎหมายตาง ๆ ในเรื่องเดียวกันและไมมี
การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา (la codification a' droit constant) ของฝรั่งเศส.  สืบคนเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2548, 
จาก www.lawreform.go.th. 

42  ปรัชญา  เวสารัชช.  (2542).  การปกครองทองถิ่นของประเทศญี่ปุน.  หนา 8. 
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บทบาทหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดกับเทศบาล เมืองพัทยาและองคการบริหารสวนตําบล
ไมสัมพันธกัน ประกอบกับอํานาจหนาที่ในการบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีบัญญัติไวทั้งในกฎหมายจัดตั้งและกฎหมาย
กลาง คือกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทํา
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดความสับสนวาจะถือปฏิบัติตามกฎหมายใด และประชาชนเกิด
ความสับสน ไมสามารถทําความเขาใจในกฎหมายแตละเรื่องในภาพรวมได 
 
4.3.  แนวทางการแกไขปญหาความซ้ําซอนในอํานาจหนาท่ีระหวางองคการบริหารสวนจังหวัด กับ
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและเมืองพัทยา 

จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาแนวคิดในการกําหนดขอบเขตของภารกิจและอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกฎหมาย
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งสองสวนซ่ึงยังมี
ผลบังคับดวยกันทั้งคูนั้นมีลักษณะแตกตางกันในบางลักษณะ โดยในสวนของกฎกระทรวง (พ.ศ.
2541) ซ่ึงออกตามกฎหมายจัดตั้งองคการบริหารสวนจังหวัด การกําหนดขอบเขตภารกิจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดมีความซ้ําซอนกับเทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและเมืองพัทยา 
เนื่องจากมีการทับซอนกันของพื้นที่ ในขณะที่กฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ฯ นั้น จะกําหนดกรอบของภารกิจหนาที่ของทองถ่ินไวอยางกวางขวางและซ้ําซอนกัน ซ่ึงก็ทําให
บทบาทในการใหการบริการสาธารณะของแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ินขาดความชัดเจน และ
อาจเกิดความขัดแยงกันในทางปฏิบัติ  

อยางไรก็ตามการกําหนดภารกิจหนาที่อยางกวางขวางตามที่บัญญัติไวในกฎหมายกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ ในสวนหนึ่งก็เปนเพราะความตองการที่จะใหทองถ่ิน  มีอํานาจ
หนาที่ในการปกครองตนเองเพิ่มขึ้น โดยการพยายามถายโอนภารกิจหนาที่หลายประการที่รัฐ
ดําเนินการอยูไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจหนาที่ที่ระบุในกฎหมาย
จัดตั้งแลว ภารกิจหนาที่ตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจฯ จึงมีปริมาณและ
ขอบขายที่กวางขวางกวามาก ดังนั้น การแบงอํานาจหนาที่ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัด กับ
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและเมืองพัทยา จึงควรที่จะเอาอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวใน
กฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปน
อํานาจหนาที่ที่รัฐจะถายโอนมาใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มาเปนฐานในการแบง สวนหลัก
ในการแบงอํานาจหนาที่ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเอง ในแตละประเทศใชหลักที่
ใกลเคียงกัน เชน ประเทศฝรั่งเศสจะใชหลักความสามารถทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแต

 

125

DPU



 126 

ละแหงเปนหลักสําคัญในการแบง สวนประเทศญี่ปุนไมปรากฏหลักการในการแบงไวอยางชัดเจน 
แตเมื่อวิเคราะหจากการกําหนดอํานาจหนาที่ของประเทศญี่ปุนแลวจะเห็นวาใชหลักความสามารถ
ทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบเปนหลักเชนเดียวกันแตเพื่อใหมีความละเอียด
มากขึ้น ผูศึกษาเห็นวาควรใชหลักผลประโยชนสาธารณะ หลักความรับผิดชอบตอสาธารณะ และ
หลักประสิทธิภาพ เพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักความสามารถของทองถิ่น มาเปนตัวกําหนด ดังที่จะ
แสดงตอไปในตารางที่ 4.7 
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ตารางที่  4.7  ตารางวิเคราะหการแบงอํานาจหนาที่ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดกับองคการ บริหารสวนตาํบล เทศบาลและเมืองพัทยา 

                                

หลักผลประโยชน หลักความรับผิดชอบ หลักประสิทธิภาพ หลักความสามารถทั่วไป 
อํานาจหนาที่ 

อบจ. อบต. เทศบาล พัทยา อบจ. อบต. เทศบาล พัทยา อบจ. อบต. เทศบาล พัทยา อบจ. อบต. เทศบาล พัทยา 

(1) การจัดใหมแีละบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ําและการ
กอสรางอื่นๆ 

--        -- -- -- -- -- -- -- -- 

(2) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําและการกอสรางอื่นๆ ที่
เชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

-- -- -- -- -- -- -- --  -- -- --  -- -- -- 

(3) การจัดใหมแีละควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ --        -- -- -- -- -- -- -- -- 

(4) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง -- -- -- -- -- -- -- --  -- -- --  -- -- -- 

(5) การจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา -- -- -- -- -- -- -- --  -- -- --  -- -- -- 

(6) การสาธารณูปโภค --        -- -- -- --  -- -- -- 

(7) การสาธารณูปการ --        -- -- -- --  -- -- -- 

(8) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ --        -- -- -- --  -- -- -- 

(9) กิจการโรงรบัจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถิ่น --        -- -- -- --  -- -- -- 

(10) การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการ
เองหรือรวมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ 

-- -- -- -- -- -- -- --  -- -- --  -- -- -- 
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ตารางที่  4.7  (ตอ) 

 

หลักผลประโยชน หลักความรับผิดชอบ หลักประสิทธิภาพ หลักความสามารถทั่วไป 
อํานาจหนาที่ 

อบจ. อบต. เทศบาล พัทยา อบจ. อบต. เทศบาล พัทยา อบจ. อบต. เทศบาล พัทยา อบจ. อบต. เทศบาล พัทยา 

(11) การสงเสรมิการทองเที่ยว --    --     -- -- --  -- -- -- 

(12) การจัดการศึกษา --    --     -- -- --   -- -- -- 

(13) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
และผูดอยโอกาส 

--    --    -- -- -- -- -- -- -- -- 

(14) การบํารุงรกัษาศิลปะ จารตีประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีของทองถิน่ 

--    --     -- -- --  -- -- -- 

(15) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจดัการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย -- -- -- -- -- -- -- --  -- -- --   -- -- -- 

(16) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ --    --     -- -- --   -- -- -- 

(17) การสงเสรมิกีฬา --    --     -- -- --   -- -- -- 

(18) การสงเสรมิประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน 

--    --     -- -- -- -- -- -- -- 

(19) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น --    --     -- -- -- -- -- -- -- 

(20) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง --    --     -- -- -- -- -- -- -- 

(21) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย --    --     -- -- --   -- -- -- 
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ตารางที่  4.7  (ตอ) 

 

หลักผลประโยชน หลักความรับผิดชอบ หลักประสิทธิภาพ หลักความสามารถทั่วไป 
อํานาจหนาที่ 

อบจ. อบต. เทศบาล พัทยา อบจ. อบต. เทศบาล พัทยา อบจ. อบต. เทศบาล พัทยา อบจ. อบต. เทศบาล พัทยา 

(22) การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม -- -- -- -- -- -- -- --  -- -- --   -- -- -- 

(23) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม -- -- -- -- -- -- -- --   -- -- --   -- -- -- 

(24) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ --        -- -- -- -- -- -- -- -- 

(25) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล     การ
ปองกันและควบคุมโรคติดตอ 

--        -- -- -- -- -- -- -- -- 

(26) การจัดใหมีโรงพยาบาลอําเภอและจังหวดั  -- -- -- -- -- -- -- --   -- -- --   -- -- -- 

(27) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน --        -- -- -- -- -- -- -- -- 

(28) การควบคุมการเลี้ยงสัตว --        -- -- -- -- -- -- -- -- 

(29) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว --        -- -- -- -- -- -- -- -- 

(30) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามัย 
ในโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ 

--        -- -- -- -- -- -- -- -- 

(31) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

--        -- -- -- -- -- -- -- -- 

(32) การดูแลรกัษาที่สาธารณะ --        -- -- -- -- -- -- -- -- 
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ตารางที่  4.7  (ตอ) 

 

หลักผลประโยชน หลักความรับผิดชอบ หลักประสิทธิภาพ หลักความสามารถทั่วไป 
อํานาจหนาที่ 

อบจ. อบต. เทศบาล พัทยา อบจ. อบต. เทศบาล พัทยา อบจ. อบต. เทศบาล พัทยา อบจ. อบต. เทศบาล พัทยา 

(33) การผังเมือง -- -- -- -- -- -- -- --   -- -- --   -- -- -- 

(34) การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร -- -- -- -- -- -- -- --   -- -- --   -- -- -- 

(35) การควบคุมอาคาร --         -- -- -- -- -- -- -- -- 

(36) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย --           -- -- --   -- -- -- 

(37) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสรมิและสนับสนุนการปองกัน
และรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน 

--        -- -- -- -- -- -- -- -- 

(38) การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

(39) การสงเสรมิการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม -- -- -- -- -- -- -- --   -- -- --   -- -- -- 

(40) การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ -- -- -- -- -- -- -- --   -- -- --   -- -- -- 

(41) สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอืน่ในเขตจังหวัดเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น 

-- -- -- -- -- -- -- --  -- -- --  -- -- -- 
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จากตารางวิเคราะหการแบงอํานาจหนาที่ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดกับ
องคการบริหารสวนตําบล เทศบาลและเมืองพัทยา ผูเขียนไดนําเอาอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล เทศบาลและเมืองพัทยา ที่มีอยูในกฎหมายจัดตั้งและ
กฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มาทําการ
วิเคราะหโดยใชหลักผลประโยชน หลักความรับผิดชอบ หลักประสิทธิภาพและหลักความสามารถ
ทั่วไป เปนหลักในการแบงอํานาจหนาที่ดังกลาว ซ่ึงจะไดวิเคราะหอํานาจหนาที่จากตารางดังกลาว
ตามลําดับ ดังนี้ 
 (1)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการกอสรางอื่น  
เปนอํานาจหนาที่ซ่ึงเปนผลประโยชนโดยตรงของประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินแต
ละแหง ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบล เทศบาลและเมืองพัทยา จึงตองเปนหนวยงานที่จะตอง
รับผิดชอบในเรื่องดังกลาวตอประชาชนเฉพาะในเขตของตัวเอง 
 (2)  การสรางและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และการกอสรางอื่น ที่เชื่อมตอระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยปกติแลวองคกรปกครองสวนทองถ่ินชั้นลาง ซ่ึงไดแก องคการ
บริหารสวนตําบล เทศบาลและเมืองพัทยา จะดําเนินการไดเฉพาะในเขตของตัวเองเทานั้นแตการ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ในขอนี้เปนการดําเนินการโครงการที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ซ่ึงประชาชนในหลายทองถ่ินใชประโยชนรวมกันและตองใชเทคนิคสูงรวมทั้งใช
งบประมาณเปนจํานวนมาก เมื่อพิจารณาตามหลักประสิทธิภาพและหลักความสามารถทั่วไปแลว ควร
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินชั้นบน คือองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูจัดทํา เนื่องจากองคการ
บริหารสวนจังหวัดมีบุคลากรที่มีความสามารถและงบประมาณเพียงพอในการดําเนินการ 
 (3)  การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ  เปนอํานาจหนาที่
ที่เปนผลประโยชนโดยตรงของประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหง ดังนั้น 
องคการบริหารสวนตําบล เทศบาลและเมืองพัทยา จึงตองเปนหนวยงานที่จะตองรับผิดชอบในเรื่อง
ดังกลาวตอประชาชนเฉพาะในเขตของตัวเอง 
 (4)  การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง  เปนการจัดตั้งตลาดกลางในระดับอําเภอหรือจังหวัด 
เพื่อใหประชาชนที่อยูในองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาง ๆ ในเขตอําเภอหรือเขตจังหวัด นําผลผลิต
ทางการเกษตร หรือผลิตภัณฑในดานตางๆ มาจําหนาย ซ่ึงตองกอสรางอาคารขนาดใหญไวรองรับ 
ใชงบประมาณในการกอสรางคอนขางสูง ลักษณะการดําเนินงานมิใชทําในทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่ง 
เมื่อพิจารณาตามหลักประสิทธิภาพและหลักความสามารถทั่วไปแลวควร ที่จะมอบใหองคการ
บริหารสวนจังหวัด  ซ่ึงมีความพรอมในดานงบประมาณและบุคลากร เปนผูจัดทํา 
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 (5)  การจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา  เปนการดําเนินการใน
ลักษณะที่เปนสถานีขนสงขนาดใหญ สําหรับใหประชาชนในเขตอําเภอ และจังหวัด ใชบริการ  
มิใชเปนผลประโยชนของประชาชนเฉพาะของทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่งเทานั้น หากใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินชั้นลางทําจะไมคุมกับการลงทุน ประกอบกับทองถ่ินชั้นลางมีงบประมาณไมเพียงพอ
ในการดําเนินการ เมื่อพิจารณาตามหลักประสิทธิภาพและหลักความสามารถทั่วไปแลวควร ที่จะ
มอบใหองคการบริหารสวนจังหวัด  ซ่ึงมีความพรอมในดานงบประมาณและบุคลากร เปนผูจัดทํา 
 (6)  การสาธารณูปโภค  หมายถึงบริการสาธารณะที่จัดทําเพื่ออํานวยประโยชนแก
ประชาชน ในสิ่งอุปโภคที่จําเปนตอการดําเนินชีวิต เชน การไฟฟา การประปา เปนตน ซ่ึงเปน
ผลประโยชนตอประชาชนในทองถ่ินนั้น ๆ โดยตรง ดังนั้น ควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ช้ันลางเปนผูรับผิดชอบจัดทํา 
 (7)  การสาธารณูปการ  หมายถึง กิจการเกี่ยวกับการสงเคราะหบุคคลที่ไมสามารถชวย
ตัวเองได เชน เด็ก คนชรา เปนตน ซ่ึงเปนผลประโยชนตอประชาชนในทองถ่ินนั้น ๆ โดยตรง 
ดังนั้น ควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินชั้นลางเปนผูรับผิดชอบจัดทํา 
 (8)  การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ  เปนการสงเสริมใหประชาชนในพื้นที่ของ
ทองถ่ินแตละแหง มีอาชีพเสริมอ่ืนนอกจากอาชีพหลัก ซ่ึงเปนผลประโยชนตอประชาชนในทองถ่ิน
นั้น ๆ โดยตรง ดังนั้น ควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินชั้นลางเปนผูรับผิดชอบจัดทํา 
 (9)  กิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถ่ิน  เปนการใหบริการทางดานการเงินแก
ประชาชนในพื้นที่ทองถ่ินโดยตรง ซ่ึงเปนผลประโยชนตอประชาชนในทองถ่ินนั้น ๆ โดยตรง 
ดังนั้น ควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินชั้นลางเปนผูรับผิดชอบจัดทํา 
 (10)  การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการเองหรือ
รวมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินชั้นลางมีหนาที่หลักในการจัดทํา
บริการสาธารณะใหแกประชาชนในเขตพื้นที่ตัวเอง งบประมาณที่มีอยูจึงไมเพียงพอ ที่จะไป
ดําเนินการในดานนี้ จึงควรใหองคการบริหารสวนจังหวัดที่มีงบประมาณเปนจํานวนมากเปน
ผูจัดทําตามหลักประสิทธิภาพและความสามารถทั่วไป 
 (11)  การสงเสริมการทองเที่ยว  โดยปกติแลวแหลงทองเที่ยวจะอยูในเขต  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินชั้นลาง การทําหนาที่ในดานนี้จะสงผลดีตอประชาชนในทองถ่ินนั้น ๆ 
โดยตรง กลาวคือ ทําใหประชาชนในพื้นที่ไดรับผลประโยชน มีรายไดเพิ่มมากขึ้นจากการใหบริการ
นักทองเที่ยว จึงควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินชั้นลางเปนผูจัดทํา แตถาเปนแหลงทองเที่ยว ที่
คาบเกี่ยวกันหลายทองถ่ิน การใหทองถ่ินแตละแหงทําหนาที่นี้ในเขตของตัวเอง จะทําใหไมมีความ
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เปนเอกภาพ และไมคุมคากับการลงทุน จึงควรที่จะกําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงมี
ความพรอมทั้งทางดานงบประมาณและบุคลากรเพียงองคกรเดียวเปนผูจัดทํา 
 (12)  การจัดการศึกษา  การจัดการศึกษาที่สมควรใหทองถ่ินจัดทําจะมีอยูสองระดับ คือ 
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ในระดับประถมศึกษานั้น โดยปกติจะใหบริการแก
ลูกหลานของประชาชนในพื้นที่ตําบล  หมูบาน  ซ่ึงอยูในเขตทองถ่ินนั้น  ๆ  เปนหลัก  เปน
ผลประโยชนโดยตรงของประชาชนในทองถ่ิน จึงควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินชั้นลางเปน
ผูรับผิดชอบจัดทํา สวนในระดับมัธยมศึกษา เปนการใหบริการแกนักเรียนในหลายทองถ่ิน เขามา
ศึกษารวมกัน การจัดหาวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ จึงควรใหองคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึงมีงบประมาณ
จํานวนมากเปนผูจัดทํา 
 (13)  การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอย 
โอกาส  หนาที่ในดานนี้เปนการจัดทําบริการสาธารณะเพื่อผลประโยชนของประชาชนในพื้นที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ินชั้นลางโดยตรงและใชงบประมาณไมมากนัก จึงควรใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินชั้นลางเปนผูรับผิดชอบจัดทํา 
 (14)  การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถ่ิน  หนาที่ดานนี้ในแตละทองถ่ินจะมีลักษณะแตกตางกันไปตามประวัติความเปนมาของ
ทองถ่ิน ซ่ึงไมเหมือนกัน เปนการแสดงถึงความเปนเอกลักษณชุมชน จึงควรใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินชั้นลางเปนผูรับผิดชอบจัดทํา เพราะเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินแตละแหง
สําหรับเปนส่ิงยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในทองถ่ิน แตถาเปนงานระดับอําเภอหรือจังหวัด 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินชั้นลางไมสามารถที่จะดําเนินการตามลําพังได เพราะตองใชงบประมาณ
เปนจํานวนมาก จึงควรใหองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งมีความพรอมทางดานงบประมาณและมี
บุคลากรทางดานนี้โดยเฉพาะเปนผูจัดทํา 
 (15)  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย  หนาที่ทางดาน
นี้โดยปกติแลวจะเกิดขึ้นเฉพาะในบริเวณที่มีชุมชนหนาแนนที่มีความเจรญิอยางมาก โดยเฉพาะในตวั
จังหวัดหรืออําเภอที่มีความเจริญ ซ่ึงอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินชั้นลาง แตการปรับปรุง
และการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก จึงควรใหองคการบริหารสวน
จังหวัดซึ่งมีความพรอมทางดานงบประมาณและบุคลากรเปนผูจัดทํา 
 (16)  การจัดใหมแีละบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ  ตามหลักแลวองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินชั้นลางทุกแหง จะตองรับผิดชอบจัดใหมีบริการในดานนี้ใหกับประชาชนในเขตของ
ตัวเองเพื่อประโยชนทางดานสุขภาพของประชาชน แตถาเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ ที่เปน    
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ศูนยรวมของคนทั้งอําเภอ หรือทั้งจังหวัด ซ่ึงตองใชกําลังคนและงบประมาณเปนจํานวนมากในการ
ดําเนินการ ควรเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูจัดทํา 
 (17)  การสงเสริมกีฬา  องคกรปกครองสวนทองถ่ินชั้นลางทุกแหง จะตองรับ ผิดชอบ
ในการสงเสริมกีฬา ในเขตของตัวเองเพื่อใหประชาชนมีรางกายแข็งแรง และมีความสามัคคีในหมู
คณะ แตถาเปนงานในลักษณะที่ตองจัดใหมีสนามกีฬากลางสําหรับใชในการแขงขันในระดับ
จังหวัด ควรใหองคการบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงมีความพรอมทางดานงบประมาณและบุคลากรเปน
ผูจัดทํา 
 (18)  การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของ ประชาชน  
หนาที่ในดานนี้เปนงานในลักษณะการใหความรูแกประชาชนในทองถ่ิน ไมไดใชเทคนิคพิเศษและ
ใชงบประมาณไมมากนัก ควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินชั้นลางเปนผูจัดทํา 
 (19)  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน  เปนงานที่เปน
ผลประโยชนโดยตรงของประชาชนในทองถ่ิน ซ่ึงถาใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้นเทาใดก็
จะทําใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความโปรงใส และพัฒนาไดอยางตรงจุด 
เพราะประชาชนสามารถนําปญหาความเดือดรอนของตัวเอง เสนอใหองคกรปกครอง สวนทองถ่ิน
ใชงบประมาณที่มีอยูแกไขปญหาไดโดยตรง จึงควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นชั้นลาง
รับผิดชอบจัดทํา 
 (20)  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  หนาที่ใน
ดานนี้เปนงานที่ตองทําอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีชุมชนอยูหนาแนน เปนผลประโยชน
โดยตรงของประชาชนในทองถ่ินแตละแหง ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินชั้นลาง ทุกแหง จึง
ตองรับผิดชอบจัดทําหนาที่ในดานนี้  
 (21)  การกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ําเสีย  หนาที่ในดานนี้เปนงานที่ตองทําอยาง
ตอเนื่อง หากปลอยทิ้งไวนานจะทําใหเกิดเปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีชุมชน
อยูหนาแนน ซ่ึงเปนผลประโยชนโดยตรงของประชาชนในทองถ่ินแตละแหงโดยตรง ดังนั้น 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินชั้นลาง ทุกแหง จึงตองรับผิดชอบจัดทําหนาที่ในดานนี้  
 (22)  การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม  หนาที่ในดานนี้มีความจําเปนที่จะตอง
ใชเทคนิคสูง ใชบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานและใชงบประมาณในการกอสรางเปน
จํานวนมาก รวมทั้งทําแลวประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายแหงไดรับประโยชน จึง
จะคุมคาและมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาถึงลักษณะงานแลว ควรใหองคการบริหารสวนจังหวัด ซ่ึง
มีความพรอมในดานงบประมาณและบุคลากร เปนผูจัดทํา 
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 (23)  การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  หนาที่ในดานนี้มีความจําเปนที่จะตองใช
เทคนิคสูง ใชบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานและใชงบประมาณในการกอสรางเปนจํานวน
มาก รวมทั้งทําแลวประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายแหงไดรับประโยชน จึงจะคุมคา
และมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาถึงลักษณะงานแลว ควรใหองคการบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงมีความ
พรอมในดานงบประมาณและบุคลากร เปนผูจัดทํา 
 (24)  การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ  งานในดานนี้เปนงานที่เปนผลประโยชน
ตอประชาชนในทองถ่ินแตละแหงโดยตรง หากสิ่งแวดลอมดีไมมีมลพิษ จะทําใหประชาชนใน
ทองถ่ินนั้น ๆ มีสุขภาพดีทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินชั้นลางจึงควร
เปนผูรับผิดชอบทําหนาที่นี้ 
 (25)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล การปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ  ในแตละทองถ่ินควรจะจัดใหมีบริการในดานนี้แกประชาชนในเขตของตัวเอง
เปนการดําเนินการในเบื้องตน ซ่ึงเปนผลประโยชนโดยตรงของประชาชนที่ควรจะไดรับ และการ
จัดทําบริการสาธารณะในดานนี้ใชงบประมาณไมมากนัก จึงควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินชั้น
ลางเปนผูรับผิดชอบจัดทํา 
 (26)  การจัดใหมีโรงพยาบาลอําเภอและจังหวัด  หนาที่ในดานนี้มีความจําเปนตองใช
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และใชงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชเปน
จํานวนมาก ซ่ึงปจจุบันรัฐเปนผูดําเนินการอยู แตถาจะถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ก็
ควรที่จะมอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งมีความพรอมในดานงบประมาณและบุคลากร  เปน
ผูจัดทํา 
 (27)  การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  หนาที่ในดานนี้เปนการดําเนินการ
เพื่อใหประชาชนในเขตของตัวเองมีสถานที่สําหรับจัดการศพตามประเพณีของแตละชุมชน จึงเปน
หนาที่เฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินชั้นลางที่จะตองจัดทํา 
 (28)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว  หนาที่ในดานนี้เปนการควบคุมไมใหประชาชน ที่มีอาชีพ
เล้ียงสัตวในพื้นที่ กระทําการในลักษณะที่เปนการรบกวนหรือกอใหเกิดความรําคาญ   แก
ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ๆ จึงเปนหนาที่เฉพาะขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินชั้นลางที่จะตองจัดทํา 
 (29)  การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว  หนาที่ในดานนี้เปนการจัดใหมีสถานที่
สําหรับฆาสัตวเพื่อการคาในพื้นที่ และควบคุมการฆาสัตว เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดบริโภค
เนื้อสัตวที่สะอาดและถูกหลักอนามัย จึงเปนผลประโยชนโดยตรงของประชาชนในเขต  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้น ๆ ดังนั้น จึงควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินชั้นลางที่จะตอง จัดทํา 
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 (30)  การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามัย ในโรง
มหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ  โดยปกติแลวโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ จะตั้งอยูใน
เขตพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินชั้นลาง ดังนั้น เพื่อผลประโยชนของประชาชน ในการเขา
ไปใชสถานที่ดังกลาวอยางปลอดภัย จึงควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินชั้นลางซึ่งมีความใกลชิด
กับประชาชนมากกวา เปนผูจัดทํา 
 (31)  การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  หนาที่ในดานนี้เปนการดําเนินการเพื่อผลประโยชนของประชาชนใน
พื้นที่โดยเฉพาะ ควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินชั้นลางเปนผูรับผิดชอบจัดทํา 
 (32)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ  หนาที่ในดานนี้เปนการดําเนินการเพื่อสงวน ที่
สาธารณะไวใชประโยชนรวมกันในอนาคต เปนผลประโยชนรวมกันของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะ 
จึงควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินชั้นลางเปนผูรับผิดชอบจัดทํา 
 (33)  การผังเมือง  หนาที่ในดานนี้เปนการวางผังเมืองในภาพรวม วาในพื้นที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงจะใหมีการใชประโยชนในที่ดินอยางไรบาง จึงมีความ
จําเปนตองใชบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และใชงบประมาณในการดําเนินการเปน
จํานวนมาก ซ่ึงปจจุบันรัฐ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เปนผูดําเนินการอยู 
แตถาจะถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ก็ควรที่จะมอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งมี
ความพรอมในดานงบประมาณและบุคลากร เปนผูจัดทํา 
 (34)  การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร  หนาที่ในดานนี้เปนงานที่ตองใช
เทคนิคสูง มีความจําเปนตองใชบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และใชงบประมาณเปน
จํานวนมากในการจัดหาเครื่องมือเคร่ืองใช ซ่ึงปจจุบันรัฐเปนผูดําเนินการอยู แตถาจะถายโอนให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ก็ควรที่จะมอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งมีความพรอมในดาน
งบประมาณและบุคลากร เปนผูจัดทํา 
 (35)  การควบคุมอาคาร  หนาที่ในดานนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหการดําเนินการกอสราง 
ดัดแปลง หรือร้ือถอน อาคารประเภทตาง ๆ ถูกตองตามหลักวิศวกรรม ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในดาน
ปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่และผูเขาไปใชอาคารนั้น ๆ ซ่ึงในปจจุบันการอนุมัติ อนุญาต 
เกี่ยวกับเรื่องอาคาร กฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจขององคกรปกครองสวน   ทองถ่ินชั้นลาง ที่มี
ความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน จึงควร
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินชั้นลางเปนผูรับผิดชอบจัดทํา 
 (36)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สาธารณภัยเปนภัยที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ 
หรือเกิดอาจเกิดจากน้ํามือของมนุษย ที่สงผลกระทบตอประชาชนโดยสวนรวม เชน  น้ําทวม พายุ 
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ไฟไหม ตึกถลม เปนตน ถาเกิดขึ้นเฉพาะในทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่งและไมรายแรงมากนักและใช
งบประมาณในการใหความชวยเหลือหรือฟนฟู ไมมากนักก็ควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินชั้น
ลางเปนผูจัดทํา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของประชาชนในการใหความชวยเหลือเปนไปอยางรวดเร็วและ
ทันตอเหตุการณ แตถาเปนสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินชั้นลาง 
หลายแหง ซ่ึงตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก และใชเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการให
ความชวยเหลือ รวมทั้งฟนฟูใหกลับสูสภาพเดิม ควรที่จะมอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึงมี
ความพรอมในดานงบประมาณและบุคลากร เปนผูจัดทํา 
 (37)  การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  หนาที่ในดานการรักษาความสงบเรียบรอยนั้น ถึงแมจะเปน
ผลประโยชนโดยตรงของประชาชน แตมีความจําเปนที่จะตองใชบุคลากรที่กฎหมายใหอํานาจ
หนาที่ไวโดยเฉพาะ ประกอบกับในปจจุบันรัฐยังไมไดใหอํานาจบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหมีหนาที่ทางดานนี้ จึงยังไมควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูจัดทํา สวนการ
สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ไมจําเปนตองใช
บุคลากรที่กฎหมายใหอํานาจหนาที่ไวโดยเฉพาะเชนเดียวกับการรักษาความสงบเรียบรอย เปนงานที่มี
ลักษณะปองกันเพื่อประโยชนของประชาชนในพื้นที่ใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ซ่ึง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินชั้นลาง ทุกแหง ควรรับผิดชอบจัดทํา 
 (38)  การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด  หนาที่ในดานนี้  ถึงแมจะ
เปนผลประโยชนโดยตรงของประชาชน แตมีความจําเปนที่จะตองใชบุคลากรที่กฎหมายใหอํานาจ
หนาที่ไวโดยเฉพาะ ประกอบกับในปจจุบันรัฐยังไมไดใหอํานาจบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหมีหนาที่ทางดานนี้ จึงยังไมควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูจัดทํา 
 (39)  การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  หนาที่ในดานนี้มีความจําเปนตอง
ใชบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และใชงบประมาณในการดําเนินการเปนจํานวนมากใน
การดําเนินการ ซ่ึงปจจุบันรัฐเปนผูดําเนินการอยู แตถาจะถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ก็
ควรที่จะมอบใหองคการบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงมีความพรอมในดานงบประมาณและบุคลากร เปน
ผูจัดทํา 
 (40)  การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ  หนาที่ในดานนี้เปนการ  รวบรวมเอา
ส่ิงของ เครื่องมือเครื่องใช หนังสือ หรือเอกสารเกาๆ มาจัดไวใหประชาชนไดศึกษา ถึงประวัติ
ความเปนมา ซ่ึงถาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินชั้นลางจัดทํา จะไมคุมคาตอการลงทุน เพราะใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินชั้นลางแตละแหง มีส่ิงของเหลานี้ไมมากนัก แตถานําเอามา
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รวมกันทั้งจังหวัด จะทําใหเห็นภาพรวมประวัติความเปนมาของแตละจังหวัดชัดเจนยิ่งขึ้น จงึควรทีจ่ะ
มอบใหองคการบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงมีความพรอมในดานงบประมาณและบุคลากรเปนผูจัดทํา 
 (41)  สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในเขตจังหวัดเพื่อพัฒนาทองถ่ิน หนาที่ใน
ดานนี้เปนการใหความชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นทั้งในดานงบประมาณ ดาน
บุคลากร ดานวิชาการ และดานอื่น ๆ ในการพัฒนาทองถ่ินในเขตจังหวัด ซ่ึงโดยปกติองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินชั้นลางไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากเปนการทํานอกเขต และไมมีศักยภาพ
เพียงพอ จึงควรใหองคการบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงมีความพรอมในดานงบประมาณและบุคลากร
เปนผูจัดทํา 
 จากผลการวิเคราะหอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินขางตน สามารถแยก
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินออกเปนสองประเภท คือ อํานาจหนาที่ที่องคการ
บริหารสวนจังหวัด ตองทํารวมกันกับ เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและเมืองพัทยา และ
อํานาจหนาที่ที่องคการบริหารสวนจังหวัด ตองแยกกันทํากับเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล
และเมืองพัทยา ดังนี้ 
 
      4.3.1  อํานาจหนาท่ีท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดตองทํารวมกันกับเทศบาลองคการบริหารสวน
ตําบล และเมืองพัทยา  มี  6  ประการ  ดังนี้ 
                (1)  การสงเสริมการทองเที่ยว  
                (2)  การจัดการศึกษา 
                (3)  การจัดใหมแีละบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
                (4)  การสงเสริมกีฬา 
                (5)  การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถ่ิน 
                (6)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                ในการรวมกันทําองคการบริหารสวนจังหวัดในฐานะที่เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ช้ันบน มีความพรอมทางดานงบประมาณและบุคลากร ดังนั้น งานที่ทําจึงตองมีลักษณะทิ่เกิน
ศักยภาพ หรือเกี่ยวเนื่องกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินชั้นลางหลายแหง สวนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินชั้นลางจะทําเฉพาะงานที่อยูในเขตของตัวเองเทานั้น 
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      4.3.2  อํานาจหนาท่ีท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด ตองแยกกันทํากับเทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบลและเมืองพัทยา 
                  4.3.2.1  อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล เทศบาลและเมืองพัทยา มี 21 ประการ 
ดังนี้ 
                            (1)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ําและการกอสราง
อื่นๆ 
                            (2)  การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 
                            (3)  การสาธารณูปโภค 
                            (4)  การสาธารณูปการ 
                            (5)  การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ 
                            (6)  กิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถ่ิน 
                            (7)  การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส 
                            (8)  การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
                            (9)  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
                            (10)  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
                            (11)  การกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ําเสีย 
                            (12)  การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 
                            (13)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล การปองกัน
และควบคุมโรคติดตอ 
                            (14)  การจัดใหมแีละควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
                            (15)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
                            (16)  การจัดใหมแีละควบคุมการฆาสัตว 
                            (17)  การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามัย ในโรง
มหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ 
                             (18)  การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
                            (19)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
                            (20)  การควบคุมอาคาร 
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                              (21)  การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัย ในชีวิต
และทรัพยสิน 
                  4.3.2.2  อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด  มี 12 ประการ ดังนี้ 
                                (1)  การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําและการกอสรางอื่นๆ ที่
เชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น 
                                (2)  การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
                                (3)  การจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา 
                                (4)  การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการ
เองหรือรวมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ 
                                (5)  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 
                                (6)  การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
                                (7)  การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
                                (8)  การจัดใหมีโรงพยาบาลอําเภอและจังหวัด 
                                (9)  การผังเมือง 
                               (10)  การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
                               (11)  การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
                               (12)  การจัดใหมีพิพธิภัณฑและหอจดหมายเหตุ  
                               (13)  สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในเขตจังหวัดเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 

 
4.4   สรุปผลการวิเคราะหกฎหมายที่เก่ียวของกับอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หลังจากพิจารณาขอเท็จจริงจากกฎหมายที่กําหนดอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินแตละรูปแบบแลวพบวา 
        4.4.1  อํานาจหนาที่ในการบริหารสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดกับเทศบาล 
องคการบริหารสวนตําบล และเมืองพัทยา มีความซ้ําซอนกัน ทั้งในเรื่องพื้นที่ในการปฏิบัติงาน 
และขอบเขตอํานาจหนาที่สงผลใหไมสามารถระบุอํานาจหนาที่ลงไปใหชัดเจนไดวาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใดเปนผูรับผิดชอบดําเนินการในสวนใด 
        4.4.2  อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติ องคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ. 2540 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542, อํานาจหนาที่ของเทศบาล ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 อํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลและสภาตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
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ตําบล พ.ศ. 2537 ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และอํานาจหนาที่ของเมืองพัทยา ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 กําหนดอํานาจหนาที่ไวโดยไม
คํานึงถึงขีดความสามารถการบริหารการจัดการ ในดานงบประมาณ บุคลากร และเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงาน สงผลใหแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่ที่ระบุไวในกฎหมาย และทําใหประชาชนขาดความเชื่อมั่นตอองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
        4.4.3  อํานาจหนาที่ในการบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล และเมืองพัทยา มีบัญญัติไวทั้งในกฎหมายจัดตั้งและกฎหมายกลาง คือกฎหมาย
วาดวยกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเกิดความสับสนวาจะถือปฏิบัติตามกฎหมายใด 
        4.4.4  กฎหมายที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล และเมืองพัทยา บัญญัติไวในกฎหมายคนละฉบับ ซึ่งบัญญัติขึ้นในชวงเวลาที่
แตกตางกันและคณะกรรมาธิการที่พิจารณากฎหมายดังกลาว ไมวาจะเปนในชั้นของสภา
ผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา สวนมากจะเปนคนละชุดกัน สงผลใหการกําหนดบทบาทหนาที่ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดกับเทศบาล เมืองพัทยาและองคการบริหารสวนตําบลไมสัมพันธกัน 
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บทที่  5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนองคกรที่รัฐกระจายอํานาจทางเขตแดนใหกับทองถ่ิน

เพื่อดําเนนิงานบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานใหกับประชาชนภายในเขตทองถ่ินนั้นๆ ซ่ึงในประเทศไทย 
มีการกําหนดรปูแบบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไวหลายรูปแบบ และหลายชัน้ ดังนี ้
 (1)  องคการบริหารสวนจังหวัด  จํานวน       75  แหง 
 (2)  เทศบาล   จํานวน 1,157  แหง 
        (2.1) เทศบาลนคร   จํานวน       22  แหง 
        (2.2) เทศบาลเมือง   จํานวน     117  แหง 
        (2.3) เทศบาลตําบล   จํานวน 1,018  แหง 
 (3)  องคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 6,621  แหง 
 (4)  เมืองพัทยา   จํานวน         1  แหง 
 (5)  กรุงเทพมหานคร   จํานวน         1  แหง 
        รวมทั้งส้ิน   จํานวน 7,855  แหง 

(ขอมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2549  สํานักพฒันาระบบ รูปแบบและโครงสราง  กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน) 

การกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหลายรูปแบบและหลายชัน้ ดังกลาว ก็เพื่อ 
ใหประชาชนไดรับการดูแลอยางทั่วถึงและเพียงพอ แตการมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินหลาย  
รูปแบบและหลายลําดับชัน้มคีวามจาํเปนตองแบงแยกอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แตละรูปแบบไวอยางชัดเจน ซ่ึงในปจจุบนักฎหมายทีบ่ัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ในการใหบริการ
สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมมีการแบงอํานาจหนาทีไ่วอยางชดัเจน ทําใหอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดบับน คือ องคการบริหารสวนจังหวัด ไปซ้ําซอนกันกบั
อํานาจหนาทีข่ององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับลาง คือ องคการบริหารสวนตําบล  เทศบาล
และเมืองพัทยา ซ่ึงมีพื้นที่อยูในเขตขององคการบริหารสวนจังหวดั 
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จากปญหาดังกลาว ผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะเพื่อแกไขปญหาขางตน ดงันี้ 
 
5.1  แบงอํานาจหนาท่ีระหวางองคการบริหารสวนจังหวัด กับ องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล 
และเมืองพัทยา ใหชัดเจน  โดยใชหลักผลประโยชนสาธารณะ (Public Interest) หลักความ
รับผิดชอบ (Accountability) หลักประสิทธิภาพในการจัดการ (Management Efficiency) และหลัก
ความสามารถของทองถ่ิน (Local Capability) เปนหลักในการกําหนดอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดังกลาว โดยใหเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และองคการ
บริหารสวนจังหวัด มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
 
      5.1.1  อํานาจหนาท่ีท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด ตองทํารวมกันกับ องคการบรหิารสวนตําบล 
เทศบาลและเมืองพัทยา มี 6 ประการ ดังนี ้

  (1) การสงเสริมการทองเที่ยว  
  (2) การจัดการศึกษา 
  (3) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
  (4) การสงเสริมกีฬา 
  (5) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของ

ทองถ่ิน 
  (6) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ในการรวมกนัทําองคการบริหารสวนจังหวัดในฐานะที่เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ช้ันบน มีความพรอมทางดานงบประมาณและบุคลากร ดังนั้น งานที่ทําจึงตองมีลักษณะที่เกิน
ศักยภาพ หรือเกี่ยวเนื่องกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินชัน้ลางหลายแหง สวนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินชั้นลางจะทําเฉพาะงานที่อยูในเขตของตัวเองเทานั้น 

 
      5.1.2  อํานาจหนาท่ีท่ีแยกกันทํา 

  5.1.2.1  อํานาจหนาที่ของเทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล และเมืองพัทยา   มี 21 ประการ 
ดังนี ้
                            (1) การจัดใหมแีละบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ําและการกอสราง
อ่ืนๆ 

 (2) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 
 (3) การสาธารณูปโภค 
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 (4) การสาธารณูปการ 
 (5) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชพี 
 (6) กิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถ่ิน 
 (7) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคณุภาพชวีิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผูดอยโอกาส 
 (8) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 (9) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
 (10) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรยีบรอยของบานเมอืง 
 (11) การกําจดัมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู และน้ําเสีย 
 (12) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 
 (13) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล    การปองกัน

และควบคุมโรคติดตอ 
 (14) การจัดใหมแีละควบคมุสุสานและฌาปนสถาน 
 (15) การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
 (16) การจัดใหมีและควบคมุการฆาสัตว 
 (17) การรักษาความปลอดภยั ความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามยั ในโรง

มหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ 
 (18) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 (19) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
 (20) การควบคุมอาคาร 
 (21) การสงเสริมและสนับสนุนการปองกนัและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 
  5.1.2.2  อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด มี 13 ประการ ดังนี้ 

 (1) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําและการกอสรางอื่นๆที่เชื่อมตอ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น 

 (2) การจัดตั้งและดแูลตลาดกลาง 
 (3) การจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้าํ 
 (4) การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากจิการไมวาจะดําเนนิการเอง

หรือรวมกับบคุคลอื่นหรือจากสหการ 
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 (5) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกีย่วกบัที่อยูอาศัย       
 (6) การจัดตั้งและดแูลระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
 (7) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
 (8) การจัดใหมีโรงพยาบาลอําเภอและจังหวัด 
 (9) การผังเมือง 
 (10) การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
 (11) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 
 (12) การจัดใหมีพิพิธภณัฑและหอจดหมายเหต ุ  
 (13) สนับสนนุองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในเขตจงัหวัดเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 

 
5.2.  การปรับปรุงแกไขกฎหมาย 

อํานาจหนาที่ในการบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา 
และองคการบริหารสวนตําบล มีบัญญัติไวทั้งในกฎหมายจัดตั้งและกฎหมายกลาง คอืกฎหมาย วา
ดวยกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเกิดความสับสนวาจะถือปฏิบัติตามกฎหมายใด จึงเห็นควรกําหนดอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไวในกฎหมายจดัตั้งเพยีงฉบับเดยีว เพื่อปองกนัการสับสนในการ  
ปฏิบัติ ซ่ึงจะตองปรับปรุงแกไขกฎหมาย รวม 5 ฉบับ ดังนี้ 

 
       5.2.1  พระราชบัญญัติสภาตาํบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2546 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่อยู 3 มาตรา คือ 

มาตรา  66  องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดาน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

มาตรา  67  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําในเขต
องคการบริหารสวนตําบล ดงัตอไปนี ้

(1) จัดใหมแีละบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัด มูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล 
(3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
(4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
(5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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(6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
(7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
(8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
(9) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร

ใหตามความจาํเปนและสมควร 
มาตรา  68  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการใน

เขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี ้
(1) ใหมีน้ําเพือ่การอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(2) ใหมีและบาํรุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
(3) จัดใหมแีละบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
(4) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
(5) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
(6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(8) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอนัเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
(9) หาผลประโยชนจากทรพัยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
(10) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
(11) กิจการเกีย่วกับการพาณิชย 
(12) การทองเที่ยว 
(13) การผังเมือง 

 ในบทบัญญัตท้ัิง 3 มาตรา ดงักลาว ควรยกเลิก มาตรา 66 มาตรา 68 และปรับปรุงแกไข 
มาตรา 67 ดังนี้ 

มาตรา  67  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่จัดทําบริการ
สาธารณะในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี ้

(1) การสงเสริมการทองเที่ยว  
(2) การจัดการศึกษา 
(3) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
(4) การสงเสริมกีฬา 
(5) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภมูิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของ

ทองถ่ิน 

146

DPU



 147 

(6) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(7) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ําและการกอสรางอื่นๆ 
(8) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 
(9) การสาธารณูปโภค 
(10) การสาธารณูปการ 
(11) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชพี 
(12) กิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถ่ิน 
(13) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคณุภาพชวีิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
(14) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(15) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
(16) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
(17) การกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ําเสยี 
(18) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล การปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอ 
(20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
(22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
(23) การรักษาความปลอดภยั ความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามยัในโรงมหรสพ 

และสาธารณสถานอื่นๆ 
(24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
(25) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(26) การควบคุมอาคาร 
(27) การสงเสริมและสนับสนุนการปองกนัและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 
 

       5.2.2  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2546 มี
บทบัญญัติที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่อยู 6 มาตรา คือ  

มาตรา  50  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขต เทศบาล 
ดังตอไปนี ้
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(1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
(2) ใหมีและบาํรุงทางบกและทางน้ํา 
(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล 
(4) ปองกนัและระงับโรคติดตอ 
(5) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 
(6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 
(7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
(8) บํารงุศิลปะ จารตีประเพณ ีภูมิปญญาทองถ่ิน และวฒันธรรมอันดีของทองถ่ิน 
(9) หนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล 
การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพือ่ประโยชนสุขของประชาชน

โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจดัทํา
แผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจดัซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวย 
การนั้น และหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

มาตรา 51 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใด ๆ ในเขต
เทศบาล ดังตอไปนี ้

(1) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
(2) ใหมโีรงฆาสัตว 
(3) ใหมตีลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 
(4) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 
(5) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
(6) ใหมีและบาํรุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข 
(7) ใหมีและบาํรุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
(8) ใหมแีละบาํรุงทางระบายน้ํา 
(9) เทศพาณิชย 
มาตรา 53 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทําในเขต เทศบาล 

ดังตอไปนี ้
(1) กจิการตามที่ระบุไวในมาตรา 50 
(2) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
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(3) ใหมีโรงฆาสัตว 
(4) ใหมีและบาํรุงสถานที่ทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข 
(5) ใหมีและบาํรุงทางระบายน้ํา 
(6) ใหมีและบาํรุงสวมสาธารณะ 
(7) ใหมีและบาํรุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
(8) ใหมีการดําเนินกจิการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถ่ิน 
มาตรา 54 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจดัทํากิจการใด ๆ ในเขต

เทศบาล ดังตอไปนี ้
(1) ใหมตีลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 
(2) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 
(3) บาํรุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
(4) ใหมีและบาํรุงการสงเคราะหมารดาและเดก็ 
(5) ใหมีและบาํรุงโรงพยาบาล 
(6) ใหมีการสาธารณูปการ 
(7) จัดทํากิจการซึ่งจําเปนเพือ่การสาธารณสุข 
(8) จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
(9) ใหมแีละบาํรุงสถานที่สําหรับการกฬีาและพลศึกษา 
(10) ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว และสถานทีพ่ักผอนหยอนใจ 
(11) ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบรอยของทองถ่ิน 
(12) เทศพาณชิย 
มาตรา 56 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมหีนาทีต่องทําในเขตเทศบาล

ดังตอไปนี ้
(1) กจิการตามที่ระบุไวในมาตรา 53 
(2) ใหมแีละบาํรุงการสงเคราะหมารดาและเดก็ 
(3) กจิการอื่นซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข 
(4) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพ และสถาน

บริการอื่น 
(5) จัดการเกีย่วกับที่อยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม 
(6) จัดใหมแีละควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และทีจ่อดรถ 
(7) การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง 
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(8) การสงเสริมกิจการการทองเที่ยว 
มาตรา 57 เทศบาลนครอาจจัดทํากิจการอื่น ๆ ตามมาตรา 54 ได 
ในบทบัญญัตท้ัิง 6 มาตรา ดงักลาว ควรยกเลิก มาตรา 51 มาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา 

56 มาตรา 57 และปรับปรุงแกไข มาตรา 50 ดังนี ้
มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลมีหนาที่จดัทําบริการสาธารณะในเขต

เทศบาล ดังตอไปนี ้
(1) การสงเสริมการทองเที่ยว  
(2) การจัดการศึกษา 
(3) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
(4) การสงเสริมกีฬา 
(5) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
(6) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(7) การจัดใหมแีละบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ําและการกอสรางอื่นๆ 
(8) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 
(9) การสาธารณูปโภค 
(10) การสาธารณูปการ 
(11) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชพี 
(12) กิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถ่ิน 
(13) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคณุภาพชวีิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
(14) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(15) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
(16) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
(17) การกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ําเสยี 
(18) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล การปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอ 
(20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
(22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
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(23) การรักษาความปลอดภยั ความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามยัในโรงมหรสพ 
และสาธารณสถานอื่นๆ 

(24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดินทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

(25) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(26) การควบคุมอาคาร 
(27) การสงเสริมและสนับสนุนการปองกนัและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 
การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบยีบ 
ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑและวิธีการทีก่ระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 

       5.2.3  พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 3) 
พ.ศ. 2546 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่อยู 1 มาตรา คือ 

มาตรา  45  องคการบริหารสวนจังหวดัมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขตองคการ
บริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้  

(1) ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย  
(2) จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจงัหวัด และประสานการจดัทาํแผนพัฒนา

จังหวดั ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  
(3) สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอื่นในการพัฒนาทองถ่ิน  
(4) ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของสภาตําบลและราชการสวน

ทองถ่ินอื่น  
(5) แบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอืน่  
(6) อํานาจหนาที่ของจังหวดัตามพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด 

พ.ศ. 2498 เฉพาะภายในเขตสภาตําบล  
(7) คุมครอง ดแูล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
(7 ทว)ิ บาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภมูิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ

ทองถ่ิน  
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(8) จัดทํากิจการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถ่ินอืน่ที่อยูในเขต
องคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถ่ินอื่นรวมกัน
ดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจดัทํา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

(9) จัดทํากิจการอื่นใดตามทีก่ําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดให
เปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจงัหวัด  

บรรดาอํานาจหนาที่ใดซึ่งเปนของราชการสวนกลางหรอืราชการสวนภูมิภาค อาจมอบ
ใหองคการบรหิารสวนจังหวัดปฏิบัติได ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
 จากบทบัญญัติมาตรา 45 ดังกลาว เห็นควรปรับปรงุแกไข ดังนี ้

มาตรา 45 องคการบริหารสวนจังหวดัมีอํานาจหนาที่จัดทําบริการสาธารณะในเขต
องคการบริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี ้ 

(1) การสงเสริมการทองเที่ยว  
(2) การจัดการศึกษา 
(3) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
(4) การสงเสริมกีฬา 
(5) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภมูิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของ

ทองถ่ิน 
(6) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(7) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําและการกอสรางอื่นๆที่เชื่อมตอระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 
(8) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
(9) การจัดการและดแูลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้าํ 
(10) การพาณชิย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการเองหรือ

รวมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ 
(11) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย  
(12) การจัดตั้งและดแูลระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
(13) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
(14) การจัดใหมีโรงพยาบาลอําเภอและจังหวัด 
(15) การผังเมือง 
(16) การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
(17) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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(18) การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหต ุ  
(19) สนับสนนุองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในเขตจงัหวัดเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 
อํานาจหนาทีต่าม (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) จะตองมีลักษณะทิ่เกนิศักยภาพขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอื่นในเขตจังหวดั หรือเกี่ยวเนื่องกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดั
หลายแหง  

 

       5.2.4  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกบั
อํานาจหนาที่อยู 1 มาตรา คือ 

มาตรา  62  ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติของกฎหมาย เมืองพัทยามีอํานาจหนาที่
ดําเนินการในเขตเมืองพัทยาในเรื่องดังตอไปนี ้

(1) การรักษาความสงบเรียบรอย 
(2) การสงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
(3) การคุมครองและดแูลรักษาทรัพยสินอนัเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
(4) การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง 
(5) การจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม 
(6) การจัดการจราจร 
(7) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
(8) การกําจัดมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล และการบําบัดน้ําเสีย 
(9) การจัดใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
(10) การจัดใหมีการควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ และที่จอดรถ 
(11) การควบคุมอนามัยและความปลอดภัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพและ

สถานบริการอื่น 
(12) การควบคุมและสงเสริมกิจการทองเที่ยว 
(13) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ

ทองถ่ิน 
(14) อํานาจหนาที่อ่ืนตามทีก่ฎหมายกําหนดใหเปนของเทศบาลนครหรือของเมือง

พัทยา 
จากบทบัญญัตมิาตรา 62 ดังกลาว เห็นควรปรับปรุงแกไข ดังนี ้
มาตรา  62  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เมืองพัทยามีหนาทีจ่ัดทําบริการสาธารณะในเขต

เมืองพัทยา ดังตอไปนี ้
(1) การสงเสริมการทองเที่ยว  
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(2) การจัดการศึกษา 
(3) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
(4) การสงเสริมกีฬา 
(5) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
(6) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(7) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ําและการกอสรางอื่นๆ 
(8) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 
(9) การสาธารณูปโภค 
(10) การสาธารณูปการ 
(11) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชพี 
(12) กิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถ่ิน 
(13) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชวีิตเดก็ สตรี คนชรา และ   

ผูดอยโอกาส 
(14) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(15) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
(16) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
(17) การกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ําเสยี 
(18) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล การปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอ 
(20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
(22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
(23) การรักษาความปลอดภยั ความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามยัในโรงมหรสพ 

และสาธารณสถานอื่นๆ 
(24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
(25) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(26) การควบคุมอาคาร 
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(27) การสงเสริมและสนับสนุนการปองกนัและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 

       5.2.5  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542     มีบทบัญญัติที่
เกี่ยวของกับอาํนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2 มาตรา คือ 

มาตรา  16  ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่
ในการจดัระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี ้

(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
(2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
(3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 
(4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ 
(5) การสาธารณูปการ 
(6) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชพี 
(7) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 
(8) การสงเสริมการทองเที่ยว 
(9) การจัดการศึกษา 
(10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชวีิตเดก็ สตรี คนชรา และ   

ผูดอยโอกาส 
(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรม  อันดีของ

ทองถ่ิน 
(12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 
(13) การจัดใหมแีละบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
(14) การสงเสริมกีฬา 
(15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
(17) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
(18) การกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ําเสยี 
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครวั และการรักษาพยาบาล 
(20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
(22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
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(23) การรักษาความปลอดภยั ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย   โรงมหรสพ 
และสาธารณสถานอื่นๆ 

(24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(25) การผังเมือง 
(26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(28) การควบคุมอาคาร 
(29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรกัษา

ความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสิน 
(31) กิจการอืน่ใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนด 
มาตรา 17  ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ใน

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี ้
(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด

ตามระเบียบทีค่ณะรัฐมนตรีกําหนด 
(2) การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในการพัฒนาทองถ่ิน 
(3) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอื่น 
(4) การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอืน่ 
(5) การคุมครอง ดูแล และบาํรุงรักษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
(6) การจัดการศึกษา 
(7) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(8) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
(9) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
(10) การจัดตั้งและดแูลระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
(11) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
(12) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 
(13) การจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้าํ 
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(14) การสงเสริมการทองเที่ยว 
(15) การพาณชิย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการเองหรือ

รวมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ 
(16) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอื่น 
(17) การจัดตั้งและดแูลตลาดกลาง 
(18) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
(19) การจัดใหมโีรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
(20) การจัดใหมีพิพธิภัณฑและหอจดหมายเหต ุ
(21) การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
(22) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(23) การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวดั 
(24) จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่อยู

ในเขต และกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอืน่รวมกนัดําเนนิการหรือให
องคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี ้ตามที่คณะกรรมการประกาศกาํหนด 

(25) สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในการ
พัฒนาทองถ่ิน 

(26) การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอื่น 

(27) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
(28) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

กําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวดั 
(29) กิจการอืน่ใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนด 
เนื่องจากกฎหมายจัดตัง้องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก พระราชบัญญัติองคการ

บริหารสวนจงัหวัด พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  พระราชบัญญัติสภาตาํบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 
2542 ไดบัญญัติเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิน่ไวแลว เพื่อปองกันไมใหเกิด 
ความสบัสนในการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงควรยกเลิกบทบัญญัติ 
มาตรา 16 และมาตรา  17 ดังกลาว และใหถือปฏิบัตติามกฎหมายจัดตัง้เพียงฉบับเดยีว 
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
กฎหมายที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา และ

องคการบริหารสวนตําบล บัญญัติไวในกฎหมายคนละฉบับ ซึ่งบัญญัติขึ้นในชวงเวลาที่แตกตาง
กันและคณะกรรมาธิการที่พิจารณากฎหมายดังกลาว ไมวาจะเปนในชั้นของสภา ผูแทนราษฎร 
หรือวุฒิสภา สวนมากจะเปนคนละชุดกัน สงผลใหการกําหนดบทบาทหนาที่ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดกับเทศบาล เมืองพัทยาและองคการบริหารสวนตําบลไมสัมพันธกัน ซ่ึงในประเทศ
ฝร่ังเศสโดยนําเอากฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกรูปแบบมารวมไวดวยกัน เพื่อ
ความสะดวกในการจัดความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง รวมทั้ง
แบงแยกอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่ทับซอนกันอยางชัดเจน สวน
ประเทศญี่ปุนมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูหลายฉบับ แตละฉบับ
จะไมมีการบัญญัติในลักษณะที่ซํ้าซอนกันเหมือนของประเทศไทย  จึงเห็นควรทําการศึกษา
การปรับปรุงกฎหมายที่เกี ่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นของประเทศฝรั่งเศสและ
ประเทศญี่ปุนเพื่อนํามาปรับปรุงกฎหมายของประเทศไทยใหมีความชัดเจนตอไป 
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ตารางภาคผนวกที่ 1 รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
รายไดองคการบริหารสวนจังหวัด ปงบประมาณ 2546 

     

ท่ี อบจ. 
 รายไดไมรวมเงิน

อุดหนุน  เงินอุดหนุน รวม 
1  ชลบุรี         808,237,056.62  353,134,056.78      1,161,371,113.40  
2  สมุทรปราการ         904,922,336.29       43,002,314.00         947,924,650.29  
3  นนทบุรี  655,347,622.57  38,351,060.00         693,698,682.57  
4  เชียงใหม    410,082,842.13  172,455,718.75  582,538,560.88  
5  พระนครศรีอยุธยา   473,616,365.39    54,050,774.88   527,667,140.27  
6 ปทุมธานี 470,017,418.74    34,556,183.00    504,573,601.74  
7  นครราชสีมา     374,542,540.24      94,232,487.00      468,775,027.24  
8  ระยอง    442,888,571.55  21,655,061.00      464,543,632.55  
9  สระบุรี         430,047,863.47       32,150,191.19        462,198,054.66  
10  สงขลา  315,728,792.13  82,640,038.00  398,368,830.13  
11  ขอนแกน  334,630,504.73   44,686,209.18   379,316,713.91  
12  ภูเก็ต   334,814,997.22    38,494,198.88  373,309,196.10  
13  สมุทรสาคร  257,265,812.54   65,792,271.99   323,058,084.53  
14  สุราษฎรธานี    283,443,950.78    36,602,927.83   320,046,878.61  
15  นครปฐม  280,750,693.06    30,023,037.00  310,773,730.06  
16  ราชบุรี   262,441,406.16  38,045,768.00  300,487,174.16  
17  ฉะเชิงเทรา  251,687,259.48  22,679,720.00  274,366,979.48  
18  พิษณุโลก   240,026,442.45   23,777,737.00   263,804,179.45  
19  สุพรรณบุรี    229,408,389.77     33,892,044.00   263,300,433.77  
20  ลําปาง  236,843,609.42  24,953,199.62     261,796,809.04  
21  สุโขทัย     202,659,178.80        59,124,233.00   261,783,411.80  
22  อุบลราชธานี  190,231,519.19   69,783,867.20  260,015,386.39  
23  นครสวรรค      221,551,846.05       32,379,096.91     253,930,942.96  
24  กําแพงเพชร       216,249,098.74        35,151,834.00   251,400,932.74  
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ตารางภาคผนวกที่ 1 (ตอ) 
 

ท่ี อบจ. 
รายไดไมรวม 
เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุน รวม 

25  นครศรีธรรมราช    214,122,564.52      36,649,529.00   250,772,093.52  
26  อุดรธานี      210,881,650.53       34,907,998.00     245,789,648.53  
27  เชียงราย       188,560,348.50     52,353,244.30  240,913,592.80  
28  ประจวบคีรีขนัธ         186,812,191.25       51,570,287.00    238,382,478.25  
29  ปราจีนบุรี      193,712,657.30  37,158,776.50  230,871,433.80  
30  นาน  91,412,864.80    137,636,738.84  229,049,603.64  
31  สุรินทร    149,317,328.88   70,019,150.05   219,336,478.93  
32  กาญจนบุรี     188,544,215.60   24,228,580.00   212,772,795.60  
33  เพชรบูรณ    137,141,968.78    45,395,441.95  182,537,410.73  
34  รอยเอ็ด     144,654,869.74   31,604,547.25  176,259,416.99  
35  ชัยภูม ิ       124,253,206.89   49,043,520.35   173,296,727.24  
36  ลพบุรี      140,033,457.73       32,403,830.00   172,437,287.73  
37  ตรัง       146,698,591.21      25,463,105.11    172,161,696.32  
38  จันทบุรี     143,332,184.65     25,262,113.46   168,594,298.11  
39  บุรีรัมย     148,107,736.73   16,952,714.00    165,060,450.73  
40  เพชรบุรี     140,957,490.06    22,973,123.00   163,930,613.06  
41  พังงา   135,846,571.20     27,731,267.74  163,577,838.94  
42  นครพนม   86,809,529.46   74,950,707.00  161,760,236.46  
43  ปตตาน ี   127,342,019.17   33,781,061.00   161,123,080.17  
44  ชุมพร   132,492,706.61     28,102,756.00     160,595,462.61  
45  ลําพูน     135,272,106.07      22,915,352.00    158,187,458.07  
46  กระบี ่        134,648,693.64   21,308,454.92  155,957,148.56  
47  สกลนคร         118,600,328.78        34,981,065.00     153,581,393.78  
48  ศรีสะเกษ         114,461,752.46     34,487,985.40     148,949,737.86  
49  พิจิตร         128,956,316.31   18,248,931.00     147,205,247.31  
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ตารางภาคผนวกที่ 1 (ตอ) 
 

ท่ี อบจ. 
รายไดไมรวม 
เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุน รวม 

50  สตูล       92,595,842.43     53,752,717.00      146,348,559.43  
51  ยะลา        124,599,952.08   21,238,998.00  145,838,950.08  
52  พัทลุง      110,239,068.05   32,803,861.14   143,042,929.19  
53 นราธิวาส      115,271,189.76     27,000,890.09      142,272,079.85  
54  หนองคาย         113,689,620.98      23,606,133.00    137,295,753.98  
55  สระแกว   109,783,127.45   25,607,662.93  135,390,790.38  
56  กาฬสินธุ   114,331,121.66   20,953,824.00   135,284,945.66  
57  ตาก    102,895,173.69   31,514,244.54   134,409,418.23  
58  ยโสธร   94,948,329.46   36,453,307.00    131,401,636.46  
59  แพร   109,579,502.42  17,661,507.81   127,241,010.23  
60  มหาสารคาม   87,434,923.57    38,271,452.84    125,706,376.41  
61  เลย      97,882,882.70    26,915,338.80   124,798,221.50  
62  อุตรดิตถ       107,663,651.73  17,080,881.00  124,744,532.73  
63  สิงหบุรี     101,481,458.77      20,892,147.15   122,373,605.92  
64  ชัยนาท    100,829,280.60    21,403,115.00    122,232,395.60  
65  นครนายก   93,212,299.41  24,081,236.00    117,293,535.41  
66  ระนอง     98,859,773.28  17,677,545.59     116,537,318.87  
67  อุทัยธาน ี 93,239,529.54  23,120,895.08  116,360,424.62  
68  อํานาจเจริญ   85,495,657.94     28,603,176.00    114,098,833.94  
69  สมุทรสงคราม         97,554,185.31      13,167,053.00      110,721,238.31  
70  อางทอง          90,709,302.65      17,289,175.00     107,998,477.65  
71  ตราด        91,294,118.03       16,520,587.74     107,814,705.77  
72  พะเยา         92,493,761.68        15,308,290.00       107,802,051.68  
73  มุกดาหาร          91,356,010.38  15,885,928.66    107,241,939.04  
74  แมฮองสอน           92,731,557.07     12,937,685.00  105,669,242.07  
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ตารางภาคผนวกที่ 1 (ตอ) 
 

ท่ี อบจ. 
รายไดไมรวม 
เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุน รวม 

75  หนองบัวลําภ ู         80,946,166.38        11,239,691.00   92,185,857.38  
 รวม    15,081,526,955.41   3,082,731,651.45  18,164,258,606.86  

ท่ีมา : สํานักบริหารการคลังทองถ่ิน  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
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 ตารางภาคผนวกที่ 2  รายไดเมืองพัทยาและเทศบาล ประจําปงบประมาณ 2546 (หาสบิอันดับจากมากไปหานอย) 
       

ที่  ชือ่ทองถิ่น   อําเภอ   จังหวัด   รายไดไมรวมเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน รวม 

1  เมืองพัทยา   บางละมุง   ชลบุรี  859,541,905.42    1,009,783,062.75  1,869,324,968.17  

2  เทศบาลนครหาดใหญ   หาดใหญ   สงขลา     790,275,644.99   328,301,431.46    1,118,577,076.45  

3  เทศบาลนครเชียงใหม   เมืองเชียงใหม   เชียงใหม    633,421,154.80  427,810,955.53   1,061,232,110.33  

4  เทศบาลนครนนทบุรี   เมืองนนทบุรี   นนทบุรี   607,057,799.81    205,544,110.09    812,601,909.90  

5  เทศบาลนครอุดรธานี   เมืองอุดรธานี   อุดรธานี  347,941,513.07  456,556,524.95    804,498,038.02  

6  เทศบาลนครนครราชสีมา   เมืองนครราชสีมา   นครราชสีมา   446,914,316.38   241,720,480.12   688,634,796.50  

7   เทศบาลนครภูเก็ต    เมืองภูเก็ต   ภูเก็ต     362,611,374.82  320,281,859.84   682,893,234.66  

8  เทศบาลนครยะลา   เมืองยะลา   ยะลา    417,275,881.55   233,970,046.81    651,245,928.36  

9  เทศบาลนครขอนแกน   เมืองขอนแกน   ขอนแกน    327,178,170.15     262,507,688.42   589,685,858.57  

10  เทศบาลนครตรัง   เมืองตรัง   ตรัง   338,950,976.12   237,604,945.71  576,555,921.83  

11  เทศบาลนครสงขลา   เมืองสงขลา   สงขลา       211,816,275.05  355,411,970.31     567,228,245.36  

12  เทศบาลนครลําปาง   เมืองลําปาง   ลาํปาง   266,728,321.90   291,577,863.39   558,306,185.29  

13  เทศบาลนครนครสวรรค   เมืองนครสวรรค   นครสวรรค     328,320,280.57     216,363,676.62     544,683,957.19  

14  เทศบาลนครเชียงราย   เมืองเชียงราย   เชียงราย     208,143,861.87     332,309,364.47  540,453,226.34  

15  เทศบาลนครพิษณุโลก   เมืองพิษณุโลก   พิษณุโลก  246,589,628.26   291,094,177.14   537,683,805.40  

16  เทศบาลเมืองมาบตาพุด   เมืองระยอง   ระยอง    287,408,858.49  222,667,203.34    510,076,061.83  

DPU



 

 

169 
ตารางภาคผนวกที่ 2   (ตอ) 
 

ที่  ชือ่ทองถิ่น   อําเภอ   จังหวัด   รายไดไมรวมเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน รวม 

17  เทศบาลนครปากเกร็ด   ปากเกร็ด   นนทบุรี    367,827,674.23   130,905,178.74   498,732,852.97  

18  เทศบาลตําบลแหลมฉบัง   ศรีราชา   ชลบุรี   317,897,044.40   152,131,424.57    470,028,468.97  

19  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   เมืองนครศรีธรรมราช   นครศรีธรรมราช   277,710,532.07      181,695,075.73      459,405,607.80  

20  เทศบาลเมืองนครพนม   เมืองนครพนม   นครพนม    103,661,777.11     353,542,552.38     457,204,329.49  

21  เทศบาลเมืองสุราษฎรธานี   เมืองสุราษฏรธานี   สุราษฎรธานี       308,646,980.12       130,298,056.95  438,945,037.07  

22  เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา   เมืองฉะเชิงเทรา   ฉะเชิงเทรา     130,225,446.73       277,594,121.09  407,819,567.82  

23  เทศบาลนครนครปฐม   เมืองนครปฐม   นครปฐม   258,565,281.09    137,130,366.11   395,695,647.20  

24  เทศบาลเมืองลําพูน   เมืองลําพูน   ลาํพูน      75,986,826.70    288,365,650.25   364,352,476.95  

25  เทศบาลเมืองแมสอด   แมสอด   ตาก   72,101,206.42   275,987,887.83   348,089,094.25  

26  เทศบาลตําบลเกาะสมุย   เกาะสมุย   สุราษฎรธานี      231,017,003.70    112,160,380.16   343,177,383.86  

27  เทศบาลตําบลมาบขา   บานคาย   ระยอง     330,711,044.84  11,307,907.37     342,018,952.21  

28  เทศบาลนครนครศรีอยุธยา   พระนครศรีอยุธยา   พระนครศรีอยุธยา    140,133,726.46     197,691,379.83  337,825,106.29  

29  เทศบาลเมืองศรีราชา   ศรีราชา   ชลบุรี    104,341,937.90      232,350,842.17      336,692,780.07  

30  เทศบาลเมืองทุงสง   ทุงสง   นครศรีธรรมราช       152,967,903.84     180,192,694.52   333,160,598.36  

31  เทศบาลเมืองชลบุรี   เมืองชลบุรี   ชลบุรี      163,111,358.96     158,815,178.43  321,926,537.39  

32  เทศบาลเมืองอํานาจเจริญ   เมืองอํานาจเจริญ   อํานาจเจริญ       53,790,485.74     258,742,951.92     312,533,437.66  

DPU



 

 

170 
ตารางภาคผนวกที่ 2   (ตอ) 
 

ที่  ชือ่ทองถิ่น   อําเภอ   จังหวัด   รายไดไมรวมเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน รวม 

33  เทศบาลนครอุบลราชธานี   เมืองอุบลราชธานี   อุบลราชธานี  245,555,336.40  66,866,072.80  312,421,409.20  

34  เทศบาลตําบลเจาพระยาสุรศักดิ์   ศรีราชา   ชลบุรี    217,157,084.18   90,463,979.36     307,621,063.54  

35  เทศบาลเมืองหัวหิน   หัวหิน   ประจวบคีรีขันธ  199,280,922.31   105,149,411.72   304,430,334.03  

36  เทศบาลเมืองนาน   เมืองนาน   นาน       73,235,993.58    227,267,786.66   300,503,780.24  

37  เทศบาลนครระยอง   เมืองระยอง   ระยอง     178,205,166.60      120,853,218.66    299,058,385.26  

38  เทศบาลตําบลบางปู   เมืองสมุทรปราการ   สมุทรปราการ    264,536,571.83    31,140,472.02    295,677,043.85  

39  เทศบาลเมืองยโสธร   เมืองยโสธร   ยโสธร  55,924,563.93   234,108,871.65   290,033,435.58  

40  เทศบาลเมืองปตตานี   เมืองปตตานี   ปตตานี   175,873,155.92  111,360,855.60  287,234,011.52  

41  เทศบาลเมืองอรัญประเทศ   อรัญประเทศ   สระแกว   66,265,010.02   216,626,344.76  282,891,354.78  

42  เทศบาลนครสมุทรสาคร   เมืองสมุทรสาคร   สมุทรสาคร   143,556,205.96   139,211,813.62  282,768,019.58  

43  เทศบาลเมืองเบตง   เบตง   ยะลา  182,640,108.96   96,194,804.72   278,834,913.68  

44  เทศบาลเมืองสกลนคร   เมืองสกลนคร   สกลนคร  128,743,883.29  149,173,491.86   277,917,375.15  

45  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   สุไหงโก-ลก   นราธิวาส      123,528,787.68    143,659,608.68    267,188,396.36  

46  เทศบาลเมืองบานบึง   บานบึง   ชลบุรี    72,008,693.29      192,391,930.60   264,400,623.89  

47  เทศบาลเมืองปราจีนบุรี   เมืองปราจีนบุรี   ปราจีนบุรี     65,371,682.83  189,379,811.67  254,751,494.50  

48  เทศบาลเมืองพะเยา   เมืองพะเยา   พะเยา   106,916,561.34     147,648,882.45  254,565,443.79  

DPU



 

 

171 
ตารางภาคผนวกที่ 2   (ตอ) 
 

ที่ ชื่อทองถิ่น อําเภอ จังหวัด รายไดไมรวมเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน รวม 

49  เทศบาลเมืองราชบุรี   เมืองราชบุรี   ราชบุรี      122,747,238.03    131,289,050.96   254,036,288.99  

50  เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี   เมืองสุโขทัย   สุโขทัย         74,420,002.65        176,809,446.13    251,229,448.78  

 
ที่มา :  สํานักบริหารการคลังทองถิ่น  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

 

172 
 ตารางภาคผนวกที่ 3   รายไดเมืองพัทยาและเทศบาล ประจําปงบประมาณ 2546 (หาสิบอันดับจากนอยไปหามาก) 
       

ที่  ชือ่ทองถิ่น   อําเภอ   จังหวัด   รายไดไมรวมเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน รวม 

1  เทศบาลตําบลอาจสามารถ   อาจสามารถ   รอยเอ็ด                 10,784,647.59   20,000.00  10,804,647.59 

2  เทศบาลตําบลมายอ   มายอ   ปตตานี                 10,115,604.82     1,339,920.00    11,455,524.82 

3  เทศบาลตําบลเมืองที   เมืองสุรินทร   สุรินทร                   9,293,456.19   2,668,465.00 11,961,921.19 

4  เทศบาลตําบลเมืองคง   คง   นครราชสีมา                   9,858,275.30   2,180,783.00        12,039,058.30 

5  เทศบาลตําบลบางนกแขวก   บางคนที   สมุทรสงคราม                   9,669,636.77      2,383,333.32     12,052,970.09 

6  เทศบาลตําบลหนองขาหยาง   หนองขาหยาง   อุทัยธานี                   6,794,319.80   6,154,619.11      12,948,938.91 

7  เทศบาลตําบลหนองฝาย   เลาขวัญ   กาญจนบุรี                   8,816,290.66    4,393,205.00    13,209,495.66 

8  เทศบาลตําบลนานอย   นานอย   นาน                   9,801,827.15  3,423,303.00    13,225,130.15 

9  เทศบาลตําบลกําเนิดนพคุณ   บางสะพาน   ประจวบคีรีขันธ                 11,348,350.55      2,036,939.32      13,385,289.87 

10  เทศบาลตําบลคลองวาฬ   เมืองประจวบคีรีขันธ   ประจวบคีรีขันธ                 13,093,488.12      375,657.36   13,469,145.48 

11  เทศบาลตําบลปรางคกู   ปรางคกู   ศรีสะเกษ                   9,728,636.62     3,806,528.51     13,535,165.13 

12  เทศบาลตําบลจุมพล   โพนพิสัย   หนองคาย                 11,448,989.28        2,133,764.99       13,582,754.27 

13  เทศบาลตําบลดานมะขามเตี้ย   ดานมะขาม   กาญจนบุรี                   8,656,547.82   5,075,293.00    13,731,840.82 

14  เทศบาลตําบลพบพระ   พบพระ   ตาก                 11,189,394.48      2,555,452.00       13,744,846.48 

15  เทศบาลตําบลตาลเลียน   กุดจับ   อุดรธานี                   9,222,899.11  4,794,653.59   14,017,552.70 

16  เทศบาลตําบลสุคิริน   สุคิริน   นราธิวาส                   9,480,239.43      4,856,085.36    14,336,324.79 

DPU



 

 

173 
ตารางภาคผนวกที่ 3  (ตอ)  
 

ที่  ชือ่ทองถิ่น   อําเภอ   จังหวัด   รายไดไมรวมเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน รวม 

17  เทศบาลตําบลดอนเจดีย   ดอนเจดีย   สุพรรณบุร ี                13,595,760.57     835,514.00   14,431,274.57 

18  เทศบาลตําบลบานตา   ขุนตาล   เชียงราย                 12,444,510.50      2,057,095.36     14,501,605.86 

19  เทศบาลตําบลมะคา   โนนสูง   นครราชสีมา                 11,284,390.54       3,294,966.01     14,579,356.55 

20  เทศบาลตําบลระแงง   ศรีขรภูมิ   สุรินทร                 13,172,089.90              1,415,700.00 14,587,789.90 

21  เทศบาลตําบลปากพะยูน   ปากพะยูน   พัทลุง                 11,852,647.23   2,819,302.00   14,671,949.23 

22  เทศบาลตําบลหัวสะพาน   เมืองเพชรบุรี   เพชรบุรี                 12,431,135.89      2,325,204.00    14,756,339.89 

23  เทศบาลตําบลบางซาย   บางซาย   พระนครศรีอยุธยา                 12,303,444.97           2,664,399.40      14,967,844.37 

24  เทศบาลตําบลบานดาน   โขงเจียม   อุบลราชธานี                   9,623,293.11      5,382,769.24    15,006,062.35 

25  เทศบาลตําบลทาตูม   ทาตูม   สุรินทร                 12,127,506.85      2,879,355.00     15,006,861.85 

26  เทศบาลตําบลบานแทน   บานแทน   ชัยภูมิ                 10,525,352.14       4,655,130.84        15,180,482.98 

27  เทศบาลตําบลนาโยงเหนือ   นาโยง   ตรัง                 11,693,928.86   3,488,662.00     15,182,590.86 

28  เทศบาลตําบลหนองหมู   วิหารแดง   สระบุร ี                  8,905,771.80  6,276,932.00     15,182,703.80 

29  เทศบาลตําบลปากตะโก   ตะโก   ชุมพร                   8,695,763.48     6,633,579.36    15,329,342.84 

30  เทศบาลตําบลศาลาแดง   บางน้ําเปรี้ยว   ฉะเชิงเทรา                   9,641,417.45   5,777,413.13  15,418,830.58 

31  เทศบาลตําบลปาแดง   ชาติตระการ   พิษณุโลก                 13,878,689.81      1,595,837.00   15,474,526.81 

32  เทศบาลตําบลสูงเมน   สูงเมน   แพร                 12,912,645.42       2,586,267.00     15,498,912.42 

DPU



 

 

174 
ตารางภาคผนวกที่ 3  (ตอ)  
 

ที่  ชือ่ทองถิ่น   อําเภอ   จังหวัด   รายไดไมรวมเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน รวม 

33  เทศบาลตําบลคอกชาง   ธารโต   ยะลา                   9,298,517.96  6,294,079.36     15,592,597.32 

34  เทศบาลตําบลบางไผ   บางมูลนาก   พิจิตร                   8,955,032.57       6,706,432.00      15,661,464.57 

35  เทศบาลตําบลแคนดง   กิ่ง อ.แคนดง   บุรีรัมย                 14,212,869.60      1,465,000.00     15,677,869.60 

36  เทศบาลตําบลนิคมสงเคราะห   เมืองอุดรธานี   อุดรธานี                   9,127,793.60            6,703,908.36       15,831,701.96 

37  เทศบาลตําบลสํานักขุนเณร   บางมูลนาก   พิจิตร                   9,608,359.60            6,238,316.00     15,846,675.60 

38  เทศบาลตําบลมหาราช   มหาราช   พระนครศรีอยุธยา                   9,054,013.45        6,832,432.00       15,886,445.45 

39  เทศบาลตําบลโนนสุวรรณ   โนนสุวรรณ   บุรีรัมย                   8,798,160.35    7,147,932.00     15,946,092.35 

40  เทศบาลตําบลละอุน   ละอุน   ระนอง                 10,200,653.45      5,750,079.36    15,950,732.81 

41  เทศบาลตําบลอํานาจ   ลืออํานาจ   อํานาจเจริญ                   9,139,682.07  6,817,218.96     15,956,901.03 

42  เทศบาลตําบลแมลาว   แมลาว   เชียงราย                   9,112,821.57    6,850,157.79       15,962,979.36 

43  เทศบาลตําบลเมืองคง   ราษีไศล   ศรีสะเกษ                 14,168,886.21        1,819,286.75    15,988,172.96 

44  เทศบาลตําบลแมตาน   ทาสองยาง   ตาก                   8,984,322.20     7,077,376.51    16,061,698.71 

45  เทศบาลตําบลควนกุน   สิเกา   ตรัง                   9,414,791.94 6,651,859.06      16,066,651.00 

46  เทศบาลตําบลโพสังโฆ   คายบางระจัน   สิงหบุร ี                  9,343,586.72   6,747,674.25       16,091,260.97 

47  เทศบาลตําบลบานยาง   เสาไห   สระบุร ี                10,037,613.72    6,054,932.00     16,092,545.72 

48  เทศบาลตําบลกะเปอร   กะเปอร   ระนอง                   9,937,731.28 6,176,932.00   16,114,663.28 

DPU



 

 

175 
ตารางภาคผนวกที่ 3  (ตอ)  
 

ที่  ชือ่ทองถิ่น   อําเภอ   จังหวัด   รายไดไมรวมเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน รวม 

49  เทศบาลตําบลทาแซะ   ทาแซะ   ชุมพร                 10,193,298.99  5,932,249.11  16,125,548.10 

50  เทศบาลตําบลทุงสะเดา   แปลงยาว   ฉะเชิงเทรา                   9,682,818.11         6,446,432.00     16,129,250.11 

 
ที่มา  : สํานักบริหารการคลังทองถิ่น  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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 ตารางภาคผนวกที่ 4  รายไดองคการบริหารสวนตําบล ประจําปงบประมาณ 2546 (หาสิบอันดับจากมากไปหานอย) 
       

ที่  ชื่อ  อบต.   อําเภอ   จังหวัด   รายไดไมรวมเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน รวม 

1  บางเสาธง   กิ่ง อ. บางเสาธง   สมุทรปราการ                 97,273,983.07          357,647.00     97,631,630.07  

2  บางพลีใหญ   บางพลี   สมุทรปราการ                 91,547,772.65       2,632,985.78     94,180,758.43  

3  วิชิต   เมืองภูเก็ต   ภูเก็ต                 52,955,681.98     40,434,030.00     93,389,711.98  

4  บางโฉลง   บางพลี   สมุทรปราการ                 87,959,579.77       3,516,003.09     91,475,582.86  

5  เชิงทะเล   ถลาง   ภูเก็ต                 64,942,132.16     17,428,165.17     82,370,297.33  

6  อาวนาง   เมืองกระบี่   กระบี่                 30,731,893.55     44,074,975.99     74,806,869.54  

7  บางแกว   บางพลี   สมุทรปราการ                 71,914,718.60          357,647.00     72,272,365.60  

8  รัษฎา   เมืองภูเก็ต   ภูเก็ต                 50,458,810.36     19,527,728.03     69,986,538.39  

9  บัวใหญ   บัวใหญ   นครราชสีมา                 23,555,458.64     43,762,960.47     67,318,419.11  

10  เกาะหมาก   ปากพะยูน   พัทลุง                 63,312,717.81       1,801,743.86     65,114,461.67  

11  บางเมือง   เมืองสมุทรปราการ   สมุทรปราการ                 64,454,049.37          372,228.00     64,826,277.37  

12  หนองปรือ   บางละมุง   ชลบุรี                 61,673,938.94       1,852,917.00     63,526,855.94  

13  ราชาเทวะ   บางพลี   สมุทรปราการ                 53,311,383.93       6,084,957.02     59,396,340.95  

14  ไมขาว   ถลาง   ภูเก็ต                 29,704,478.44     28,882,996.00     58,587,474.44  

15  แพรกษา   เมืองสมุทรปราการ   สมุทรปราการ                 51,673,764.02       5,886,368.12     57,560,132.14  

16  แมเมาะ   แมเมาะ   ลําปาง                 56,439,362.96          357,647.00     56,797,009.96  

DPU



 

 

177 
ตารางภาคผนวกที่ 4  (ตอ) 
 

ที่  ชื่อ  อบต.   อําเภอ   จังหวัด   รายไดไมรวมเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน รวม 

17  พะวง   เมืองสงขลา   สงขลา                 22,658,670.88     33,485,294.36     56,143,965.24  

18  นาดี   เมืองสมุทรสาคร   สมุทรสาคร                 49,579,562.30       3,931,315.22     53,510,877.52  

19  ในคลองบางปลากรด   พระสมุทรเจดีย   สมุทรปราการ                 52,297,884.40          357,647.00     52,655,531.40  

20  ทาทราย   เมืองสมุทรสาคร   สมุทรสาคร                 49,479,925.93       2,482,632.69     51,962,558.62  

21  ราไวย   เมืองภูเก็ต   ภูเก็ต                 30,603,631.99     20,338,622.00     50,942,253.99  

22  ไรขิง   สามพราน   นครปฐม                 44,624,876.04       4,695,608.59     49,320,484.63  

23  บานกลาง   เมืองลําพูน   ลําพูน                 42,072,522.56       6,583,094.84     48,655,617.40  

24  สํานักขาม   สะเดา   สงขลา                 16,052,684.69     32,002,484.20     48,055,168.89  

25  โคกขาม   เมืองสมุทรสาคร   สมุทรสาคร                 46,349,461.76          742,823.44     47,092,285.20  

26  เชิงเนิน   เมืองระยอง   ระยอง                 39,852,366.87       3,322,703.77     43,175,070.64  

27  ปลวกแดง   ปลวกแดง   ระยอง                 39,330,383.39       3,568,568.10     42,898,951.49  

28  บางบัวทอง   บางบัวทอง   นนทบุรี                 40,080,322.60       2,560,281.92     42,640,604.52  

29  เขารูปชาง   เมืองสงขลา   สงขลา                 41,660,051.97          650,801.28     42,310,853.25  

30  บางน้ําจืด   เมืองสมุทรสาคร   สมุทรสาคร                 38,322,548.25       3,751,416.64     42,073,964.89  

31  บางปลา   บางพลี   สมุทรปราการ                 39,591,723.36       2,344,755.29     41,936,478.65  

32  บึงยี่โถ   ธัญบุร ี  ปทุมธานี                 37,223,834.51       4,698,563.83     41,922,398.34  

DPU



 

 

178 
ตารางภาคผนวกที่ 4  (ตอ) 
 

ที่  ชื่อ  อบต.   อําเภอ   จังหวัด   รายไดไมรวมเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน รวม 

33  เนินพระ   เมืองระยอง   ระยอง                 28,167,656.19     13,744,614.16     41,912,270.35  

34  ดอนหัวฬอ   เมืองชลบุรี   ชลบุรี                 37,681,003.67       2,548,917.47     40,229,921.14  

35  บางพระ   ศรีราชา   ชลบุรี                 24,895,271.00     14,875,928.86     39,771,199.86  

36  ศิลา   เมืองขอนแกน   ขอนแกน                 35,208,236.92       3,280,038.36     38,488,275.28  

37  ทาไม   กระทุมแบน   สมุทรสาคร                 26,086,775.25     11,931,255.95     38,018,031.20  

38  คอกกระบือ   เมืองสมุทรสาคร   สมุทรสาคร                 32,761,711.57       5,002,316.92     37,764,028.49  

39  คลองมะเดื่อ   กระทุมแบน   สมุทรสาคร                 30,255,516.01       6,954,048.77     37,209,564.78  

40  ลาดสวาย   ลาํลูกกา   ปทุมธานี                 36,666,403.34          475,897.18     37,142,300.52  

41  สุเทพ   เมืองเชียงใหม   เชียงใหม                 31,642,844.03       5,379,604.99     37,022,449.02  

42  ปลายบาง   บางกรวย   นนทบุรี                 16,150,811.36     20,380,891.45     36,531,702.81  

43  จอหอ   เมืองนครราชสีมา   นครราชสีมา                 23,358,286.50     13,165,448.61     36,523,735.11  

44  สัตหีบ   สัตหีบ   ชลบุรี                 31,841,641.20       3,797,547.36     35,639,188.56  

45  ทาปลา   ทาปลา   อุตรดิตถ                   4,480,017.89     29,970,802.88     34,450,820.77  

46  หนองกุลา   บางระกํา   พิษณุโลก                 30,157,205.24       4,247,033.00     34,404,238.24  

47  บานดง   แมเมาะ   ลําปาง                 31,794,574.18       1,521,800.00     33,316,374.18  

48  บางรักพัฒนา   บางบัวทอง   นนทบุรี                 30,416,126.50       2,847,847.02     33,263,973.52  

DPU
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ตารางภาคผนวกที่ 4  (ตอ) 
 

ที่  ชื่อ  อบต.   อําเภอ   จังหวัด   รายไดไมรวมเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน รวม 

49  กุดน้ําใส   น้าํพอง   ขอนแกน                 29,580,787.68       3,633,951.99     33,214,739.67  

50  บางเพรียง   บางบอ   สมุทรปราการ                 30,690,529.41       2,145,416.93     32,835,946.34  

 
ที่มา : สํานักบริหารการคลังทองถิ่น  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
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180 
 ตารางภาคผนวกที่ 5  รายไดองคการบริหารสวนตําบล ประจําปงบประมาณ 2546 (หาสิบอันดับจากนอยไปหามาก) 
       

ที่  ชื่อ  อบต.   อําเภอ   จังหวัด   รายไดไมรวมเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน รวม 

1  ทาศาลา   ภูเรือ   เลย                   2,553,086.00         980,760.00      3,533,846.00 

2  บางยี่โท   บางไทร   พระนครศรีอยุธยา                   2,184,423.21      1,381,608.00      3,566,031.21 

3  บางกระเบา   นครชัยศรี   นครปฐม                   2,263,265.75      1,408,818.31      3,672,084.06 

4  พนมทวน   พนมทวน   กาญจนบุรี                   3,111,526.39         628,223.56      3,739,749.95 

5  บานกลาง   เชียรใหญ   นครศรีธรรมราช                   2,664,015.41      1,171,129.36      3,835,144.77 

6  ทาเทววงษ   เกาะสีชัง   ชลบุรี                   3,167,408.66         695,009.82      3,862,418.48 

7  กาลอ   รามัน   ยะลา                   2,504,586.10      1,365,730.77      3,870,316.87 

8  ปาสะแก   เดิมบางนางบวช   สุพรรณบุร ี                  3,015,859.09         863,205.73      3,879,064.82 

9  หนองแขม   หนองแค   สระบุร ี                  3,115,077.33         782,617.36      3,897,694.69 

10  เจ็ดเสมียน   โพธาราม   ราชบุรี                   2,387,768.26      1,516,330.06      3,904,098.32 

11  สี่รอย   วิเศษชัยชาญ   อางทอง                   2,801,154.74      1,104,278.34      3,905,433.08 

12  ปอน   ทุงชาง   นาน                   2,610,494.85      1,298,887.79      3,909,382.64 

13  บางกรูด   บานโพธิ์   ฉะเชิงเทรา                   2,437,285.85      1,475,703.53      3,912,989.38 

14  บานแปง   บางปะอิน   พระนครศรีอยุธยา                   2,496,974.85      1,416,033.00      3,913,007.85 

15  ดําเนินสะดวก   ดําเนินสะดวก   ราชบุรี                   2,882,915.63      1,057,612.44      3,940,528.07 

16  บางเตย   สามโคก   ปทุมธานี                   2,398,577.04      1,553,272.00      3,951,849.04 

DPU



 

 

181 
ตารางภาคผนวกที่ 5  (ตอ) 

 

ที่  ชื่อ  อบต.   อําเภอ   จังหวัด   รายไดไมรวมเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน รวม 

17  ทาพริก   เมืองตราด   ตราด                   2,719,832.86      1,235,351.00      3,955,183.86 

18  โคกสมบูรณ   กมลาไสย   กาฬสินธุ                   3,543,601.78         426,300.00      3,969,901.78 

19  บางซอน   บานโพธิ์   ฉะเชิงเทรา                   2,521,768.45      1,459,809.93      3,981,578.38 

20  วังโพธิ์   บานเหลื่อม   นครราชสีมา                   2,504,999.53      1,490,237.00      3,995,236.53 

21  วันดาว   ปากทอ   ราชบุรี                   2,748,474.97      1,248,257.00      3,996,731.97 

22  บางหัก   พานทอง   ชลบุรี                   2,610,863.60      1,396,427.36      4,007,290.96 

23  ขันเงิน   หลังสวน   ชุมพร                   2,494,334.11      1,514,603.48      4,008,937.59 

24  โคกใหญ   ทาลี่   เลย                   2,818,587.59      1,200,000.00      4,018,587.59 

25  คลองทราย   กิ่ง อ.สากเหล็ก   พิจิตร                   2,907,088.30      1,134,970.00      4,042,058.30 

26  ภูวง   หนองสูง   มุกดาหาร                   2,500,529.74      1,544,958.00      4,045,487.74 

27  ทาไม    ทามะกา   กาญจนบุรี                   2,692,658.37      1,365,550.00      4,058,208.37 

28  ลาํปาว   เมืองกาฬสินธุ   กาฬสินธุ                   2,559,781.41      1,500,427.00      4,060,208.41 

29  หาดสูง   โกรกพระ   นครสวรรค                   2,573,972.38      1,509,114.36      4,083,086.74 

30  ยะลา   เมืองยะลา   ยะลา                   2,593,835.81      1,501,331.00      4,095,166.81 

31  ทาสะอาด   เซกา   หนองคาย                   2,630,629.90      1,478,060.00      4,108,689.90 

32  นาคํา   คําเขื่อนแกว   ยโสธร                   2,587,282.26      1,525,788.00      4,113,070.26 

DPU
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ตารางภาคผนวกที่ 5  (ตอ) 

 

ที่  ชื่อ  อบต.   อําเภอ   จังหวัด   รายไดไมรวมเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน รวม 

33  นางพญา   ทาปลา   อุตรดิตถ                   2,728,214.60      1,388,233.00      4,116,447.60 

34  ลําหนองแสน   หนองกุงศรี   กาฬสินธุ                   3,062,500.06      1,055,649.00      4,118,149.06 

35  น้ําเชี่ยว   แหลมงอบ   ตราด                   2,645,695.62      1,479,075.55      4,124,771.17 

36  บางปลารา   บานสราง   ปราจีนบุรี                   2,585,970.76      1,540,833.00      4,126,803.76 

37  ศรีสุราษฎร   ดําเนินสะดวก   ราชบุรี                   2,421,281.09      1,709,344.68      4,130,625.77 

38  ศรีวิชัย   พุนพิน   สุราษฎรธานี                   2,724,295.23      1,408,000.00      4,132,295.23 

39  นาเกาะ   หลมเกา   เพชรบูรณ                   2,751,577.56      1,400,109.00      4,151,686.56 

40  บางเลา   กิ่ง อ. คลองเขื่อน   ฉะเชิงเทรา                   2,569,996.96      1,584,865.44      4,154,862.40 

41  ตะโละแมะนา   ทุงยางแดง   ปตตานี                   2,685,675.63      1,469,985.00      4,155,660.63 

42  ดอนทอง   เสนา   พระนครศรีอยุธยา                   2,578,888.30      1,582,607.20      4,161,495.50 

43  พลอยแหวน    ทาใหม   จันทบุร ี                  2,632,493.86      1,537,074.75      4,169,568.61 

44  วิหารขาว   ทาชาง   สิงหบุร ี                  2,771,463.44      1,398,443.00      4,169,906.44 

45  แกวฟา   บางซาย   พระนครศรีอยุธยา                   3,090,592.34      1,079,733.00      4,170,325.34 

46  บัวแดง   ปทุมรัตน   รอยเอ็ด                   2,682,286.96      1,489,642.00      4,171,928.96 

47  กระนวน   กิ่ง อ. ซําสูง   ขอนแกน                   3,242,504.30         933,164.19      4,175,668.49 

48  พืชอุดม   ลําลูกกา   ปทุมธานี                   2,979,030.43      1,200,644.00      4,179,674.43 

DPU
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ตารางภาคผนวกที่ 5  (ตอ) 

 

ที่  ชื่อ  อบต.   อําเภอ   จังหวัด   รายไดไมรวมเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน รวม 

49  ทาพลับ   บานโพธิ์   ฉะเชิงเทรา                   2,707,133.22      1,474,833.33      4,181,966.55 

50  ลําพะยา   เมืองยะลา   ยะลา                   3,676,881.11         508,875.29      4,185,756.40 

 
ที่มา : สํานักบริหารการคลังทองถิ่น  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

DPU
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ผนวก 2 
มาตรฐานกาํหนดตาํแหนงและโครงสรางการแบงสวนราชการ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
............................ 

 
มาตรฐานทั่วไปในการกําหนดตําแหนงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

 
สายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1,2 

 
  กลุมท่ี 1 กลุมงานปฏิบัติชวยบริหารจัดการ 
  1. เจาหนาที่ธุรการ 
  2. เจาพนกังานธุรการ 
  3. เจาหนาที่บนัทึกขอมูล 
  4. เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
  5. เจาพนกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
  กลุมท่ี 2 กลุมงานการเงินและการคลัง 
  1. เจาหนาทีก่ารเงินและบัญช ี

2. เจาพนกังานการเงินและบัญชี 
3. เจาหนาทีพ่สัดุ 
4. เจาพนกังานพัสด ุ
5. เจาหนาทีก่ารคลัง  
6. เจาพนกังานการคลัง 
7. เจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญช ี
กลุมท่ี 3  กลุมงานสาธารณสุข 
1. เจาหนาที่สุขาภิบาล 
2. ทันตสาธารณสุข 
3. เจาหนาที่สงเสรมิสุขภาพ 
4. ทันตานามัย 
5. ผดุงครรภสาธารณสุข 
6. เจาหนาทีพ่ยาบาล 
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7. เจาพนกังานสุขาภิบาล 
8. เจาพนกังานสงเสริมสุขภาพ 
9. รังสีเทคนิค 
10. การพยาบาลเทคนิค 
11. เจาหนาทีว่ทิยาศาสตรการแพทย 
12. เจาพนกังานวิทยาศาสตรการแพทย 
13. โภชนาการ 
14. เจาพนกังานสาธารณสุขชุมชน 
15. เจาพนกังานโภชนาการ 
กลุมท่ี 4  กลุมชาง 
1. ชางโยธา 
2. นายชางโยธา 
3. ชางไฟฟา 
4. นายชางไฟฟา 
5. ชางเขียนแบบ 
6. นายชางเขยีนแบบ 
7. ชางสํารวจ 
8. นายชางสํารวจ 
9. ชางผังเมือง 
10. นายชางผังเมือง 
11. ชางเครื่องกล 
12. นายชางเครื่องกล 
กลุมท่ี 5  กลุมงานเยาวชนและงานหองสมุด 
1. เจาหนาทีพ่ฒันาชุมชน 
2. เจาพนกังานพัฒนาชุมชน 
3. เจาหนาทีห่องสมุด 
4. เจาพนกังานหองสมุด 
กลุมท่ี 6  กลุมงานชวยเภสัชกร 
1. ชวยเภสัชกร 
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กลุมท่ี 7  กลุมงานสัตวแพทย 
1. สัตวแพทย 
กลุมท่ี 8  กลุมงานประชาสัมพันธ 
1. เจาหนาที่สงเสริมการทองเที่ยว 
2. เจาพนกังานสงเสริมการทองเที่ยว 
3. เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 
4. เจาพนกังานประชาสัมพนัธ 
 

สายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 
 

กลุมท่ี 1 
1. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
2. เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 
3. บุคลากร 
กลุมท่ี 2 
1. วิชาการพัสดุ 
2. วิชาการคลัง 
3. วิชาการเงินและบัญช ี
4. ตรวจสอบภายใน 
5. เจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญช ี
กลุมท่ี 3 
1. วิชาการพัฒนาการทองเทีย่ว 
2. วิชาการประชาสัมพันธ 
3. วิชาการสิ่งแวดลอม 
กลุมท่ี 4 
1. สังคมสงเคราะห 
2. นักพัฒนาชมุชน 
กลุมท่ี 5 
1. นิติกร 
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กลุมท่ี 6 
1. บรรณารักษ 
2. เจาหนาที่สันทนาการ 
3. สารวัตรนักเรียน 
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มาตรฐานทั่วไปในการกําหนดตําแหนงพนกังานเทศบาล 
 

ตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 และ ระดับ 2 
 

กลุมท่ี 1 กลุมงานปฏิบัติชวยบริหารจัดการ 
1. เจาหนาที่ธุรการ 
2. เจาพนกังานธุรการ 
3. เจาหนาที่บนัทึกขอมูล 
4. เจาหนาที่ทะเบียน 
5. เจาพนกังานทะเบยีน 
6. เจาหนาทีเ่ทศกิจ 
7. เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
8. เจาพนกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
กลุมท่ี 2 กลุมงานการเงินและการคลัง 
1. เจาหนาทีพ่สัดุ 
2. เจาพนกังานพัสด ุ
3. เจาหนาทีก่ารเงินและบัญช ี
4. เจาพนกังานการเงินและบัญชี 
5. เจาหนาทีจ่ดัเก็บรายได 
6. เจาพนกังานจัดเก็บรายได 
7. เจาหนาทีก่ารคลัง  
8. เจาพนกังานการคลัง 
กลุมท่ี 3 กลุมงานสาธารณสุข 
1. เจาพนกังานสาธารณสุขชุมชน 
2. เจาหนาที่สงเสริมสุขภาพ 
3. เจาพนกังานสงเสริมสุขภาพ 
4. เจาหนาที่สุขาภิบาล 
5. เจาพนกังานสุขาภิบาล 
6. พยาบาลเทคนิค 
7. ทันตสาธารณสุข 
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8. ทันตานามัย 
9. เจาหนาทีพ่ยาบาล 
10. ผดุงครรภสาธารณสุข 
11. เจาหนาที่โภชนาการ 
12. เจาพนกังานโภชนาการ 
13. เจาหนาทีว่ทิยาศาสตรการแพทย 
14. เจาพนกังานวิทยาศาสตรการแพทย 
15. เจาหนาทีว่ทิยาศาสตร 
16. เจาพนกังานวิทยาศาสตร 
17. เจาหนาที่รังสีการแพทย 
กลุมท่ี 4 กลุมงานชาง 
1. ชางโยธา 
2. นายชางโยธา 
3. ชางสํารวจ 
4. นายชางสาํรวจ 
5. ชางเขียนแบบ 
6. นายชางเขยีนแบบ 
7. ชางผังเมือง 
8. นายชางผังเมือง 
9. ชางเครื่องยนต 
10. นายชางเครื่องยนต 
11. ชางไฟฟา 
12. นายชางไฟฟา 
กลุมท่ี 5 กลุมงานเยาวชนและงานหองสมดุ 
1. เจาหนาทีห่องสมุด 
2. เจาพนกังานหองสมุด 
3. เจาหนาที่ศนูยเยาวชน 
4. เจาพนกังานศูนยเยาวชน 
5. เจาหนาทีพ่ฒันาชุมชน 
6. เจาพนกังานพัฒนาชุมชน 
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กลุมท่ี 6 กลุมงานเภสัชกร 
1. ผูชวยเภสัชกร 
กลุมท่ี 7 กลุมงานสัตวแพทย 
1. สัตวแพทย 
กลุมท่ี 8 กลุมงานประชาสัมพันธ 
1. เจาหนาที่สงเสริมการทองเที่ยว 
2. เจาพนกังานสงเสริมการทองเที่ยว 
3. เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 
4. เจาพนกังานประชาสัมพนัธ 
5. ชางภาพ 
6. นายชางภาพ 
7. ชางศิลป 
8. นายชางศิลป 
กลุมท่ี 9 กลุมสวนสาธารณะ 
1. เจาหนาที่สวนสาธารณะ 
2. เจาพนกังานสวนสาธารณะ 
กลุมท่ี 10 กลุมงานประปา 
1. เจาหนาทีก่ารประปา 
2. เจาพนกังานการประปา 
 

ตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 
กลุมท่ี 1 
1. บุคลากร 
2. เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 
3. เจาหนาที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 
4. เจาพนกังานเทศกิจ 
5. นักวจิัยการจราจร 
กลุมท่ี 2 
1. นักวิชาการคลัง 
2. นักวิชาการเงินและบัญช ี
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3. นักวิชาการจัดเก็บรายได 
4. เจาหนาทีต่รวจสอบภายใน 
5. นักวิชาการพัสดุ 
กลุมท่ี 3 
1. นักพัฒนาชมุชน 
2. นักสังคมสงเคราะห 
กลุมที่ 4 
1. เจาหนาทีพ่ฒันาการทองเที่ยว 
2. นักวิชาการประชาสัมพันธ 
กลุมท่ี 5 
1. นิติกร 
กลุมที่ 6 
1. บรรณารักษ 
2. เจาหนาที่สันทนาการ 
3. สารวัตรนักเรียน 
4. นักวิชาการศึกษา 
กลุมท่ี 7 
1. นักวชิาการสวนสาธารณะ 
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มาตรฐานทั่วไปในการกําหนดตําแหนงพนกังานสวนตําบล 
 

ตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 และระดับ 2 
 

กลุมท่ี 1 กลุมงานปฏิบัติชวยบริหารจัดการ 
1. เจาหนาที่ธุรการ 
2. เจาพนกังานธุรการ 
3. เจาหนาที่บนัทึกขอมูล 
4. เจาหนาที่ทะเบียน 
5. เจาพนกังานทะเบยีน 
6. เจาหนาทีเ่ทศกิจ 
7. เจาหนาที่ปองกันภยัฝายพลเรือน 
8. เจาพนกังานปองกันภัยฝายพลเรือน 
กลุมท่ี 2 กลุมงานเงินและการคลัง 
1. เจาหนาทีพ่สัดุ 
2. เจาพนกังานพัสด ุ
3. เจาหนาทีก่ารเงินและบัญช ี
4. เจาพนกังานการเงินและบัญชี 
5. เจาหนาทีจ่ดัเก็บรายได 
6. เจาพนกังานจัดเก็บรายได 
7. เจาหนาทีก่ารคลัง 
8. เจาพนกังานการคลัง 
กลุมท่ี 3 กลุมงานสาธารณสุข 
1. เจาพนกังานสาธารณสุขชุมชน 
2. เจาหนาที่สงเสริมสุขภาพ 
3. เจาพนกังานสงเสริมสุขภาพ 
4. เจาหนาที่สุขาภิบาล 
5. พยาบาลเทคนิค 
6. ทันตานามัย 
7. เจาหนาทีพ่ยาบาล 
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8. ผดุงครรภสาธารณสุข 
9. เจาหนาที่โภชนาการ 
10. เจาพนกังานโภชนาการ 
11. เจาหนาทีว่ทิยาศาสตรการแพทย 
12. เจาพนกังานวิทยาศาสตรการแพทย 
13. เจาหนาทีว่ทิยาศาสตร 
14. เจาพนกังานวิทยาศาสตร 
15. เจาหนาที่รังษีการแพทย 
16. รังสีเทคนิค 
กลุมท่ี 4 กลุมงานชาง 
1. ชางโยธา 
2. นายชางโยธา 
3. ชางสํารวจ 
4. นายชางสํารวจ 
5. ชางเขียนแบบ 
6. นายชางเขยีนแบบ 
7. ชางผังเมือง 
8. นายชางผังเมือง 
9. ชางเครื่องยนต 
10. นายชางเครือ่งยนต 
11. ชางไฟฟา 
12. ชางเครื่องกล 
13. นายชางเครือ่งกล 
กลุมท่ี 5 กลุมงานเยาชนและงานหองสมุด 
1. เจาหนาทีห่องสมุด 
2. เจาพนกังานหองสมุด 
3. เจาหนาที่ศนูยเยาวชน 
4. เจาพนกังานศูนยเยาวชน 
5. เจาหนาทีพ่ฒันาชุมชน 
6. เจาพนกังานพัฒนาชุมชน 
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กลุมท่ี 6 กลุมงานชวยเภสัช 
1. ผูชวยเภสัชกร 
กลุมท่ี 7 กลุมงานสัตวแพทย 
1. สัตวแพทย 
กลุมท่ี 8 กลุมงานประชาสัมพนัธ 
1. เจาหนาที่สงเสริมการทองเที่ยว 
2. เจาพนกังานสงเสริมการทองเที่ยว 
3. เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 
4. เจาพนกังานประชาสัมพันธ 
5. ชางภาพ 
6. นายชางภาพ 
7. ชางศิลป 
8. นายชางศิลป 
กลุมท่ี 9 กลุมสวนสาธารณะ 
1. เจาหนาที่สวนสาธารณะ 
2. เจาพนกังานสวนสาธารณะ 
กลุมท่ี 10 กลุมงานประปา 
1. เจาหนาทีก่ารประปา 
2. เจาพนกังานประปา 
 

ตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 
กลุมท่ี 1 
1. บุคลากร 
2. เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 
3. เจาหนาที่บริหารงานทะเบยีนและบัตร 
4. เจาพนกังานเทศกิจ 
5. นักวจิัยงานจราจร 
กลุมท่ี 2 
1. นักวิชาการคลัง 
2. นักวิชาการเงินและบัญช ี
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3. นักวิชาการจัดเก็บรายได 
4. เจาหนาทีต่รวจสอบภายใน 
5. นักวิชาการพัสดุ 
กลุมท่ี 3 
1. นักพัฒนาชมุชน 
2. นักสังคมสงเคราะห 
กลุมท่ี 4 
1. เจาหนาทีพ่ฒันาการทองเที่ยว 
2. นักวิชาการประชาสัมพันธ 
3. นักวิชาการสิ่งแวดลอม 
กลุมท่ี 5 
1. นิติกร 
กลุมท่ี 6 
1. บรรณารักษ 
2. เจาหนาที่สันทนาการ 
3. สารวัตรนักเรียน 
4. นักวิชาการศึกษา 
กลุมท่ี 7 
1. นักวิชาการสวนสาธารณะ 
2. นักวิชาการเกษตร 
กลุมท่ี 8 
1. วิศวกรโยธา 
กลุมท่ี 9 
1. สถาปนิก 
กลุมท่ี 10 
1. นักผังเมือง 
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มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับโครงสรางการแบงสวนราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
 

        คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวดั ในการประชุมครั้งที่ 
9/2544 เมื่อวนัที่ 29 ตุลาคม 2544 ไดมมีติประกาศกําหนดกองหรือสวนราชการทีเ่รียกชื่ออยางอืน่ 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดไว ดังตอไปนี้ 
         (1) สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
         (2) กองกจิการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
         (3) กองแผนและงบประมาณ 
         (4) กองคลัง 
          (5) กองชาง 
         (6) หนวยตรวจสอบภายใน 
         การจดัตั้งกองหรือสวนราชการที่เรียกชือ่อยางอื่นขึน้ใหม เพื่อรองรับภารกจิหนาที่ของ
องคการบริหารสวนจังหวัด หรือการปรับปรุงการกําหนดสวนราชการขององคการบริหารสวน
จังหวดั ซ่ึงมกีารจัดตั้งกอง หรือสวนราชการขึ้นใหม ใหองคการบริหารสวนจังหวัด เสนอเหตผุล
ความจําเปน และรางประกาศองคการบริหารสวนจังหวัด กําหนดกองหรือสวนราชการขึ้นใหม  
เพื่อให คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พิจารณาใหความเห็นชอบ 
         คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวดั ในการประชุม คร้ังที่ 
11/2545 เมื่อวนัที่ 25 พฤศจกิายน 2545 มีมติเห็นชอบแนวทางการกาํหนดกองหรอืสวนราชการที่ 
เรียกชื่ออยางอืน่ขององคการบริหารสวนจังหวัด ดังนี ้
         1. กองสาธารณสุข 
         2. กองกิจการพาณิชย 
         3. กองกิจการขนสง 
         4. กองสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 
         5. กองพัฒนาชนบท 
         6. กองสงเสริมคุณภาพชีวิต 
         7. กองปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
         8. กองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
         9. กองพัสดุและทรัพยสิน 
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         กรณีที่องคการบริหารสวนจังหวดัจะตัง้ชื่อกองหรือสวนราชการทีเ่รียกชื่อเปนอยาง
อ่ืนแตกตางจากตัวอยางชื่อ หรือสวนราชการที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวดักําหนดใหคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พิจารณาแลวเสนอให 
คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบ 
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มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับโครงสรางการแบงสวนราชการเทศบาล 
 

        คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลในการประชุมครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันที ่ 24 
สิงหาคม 2544 มีมตใิหประกาศมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับโครงสรางการแบงสวนราชการ ของเทศบาล
ไว  โดยกําหนดใหเทศบาลกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการเพื่อรองรับอํานาจหนาที่ตามที่
กําหนดในกฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกฎหมายอื่นทีก่าํหนดอํานาจหนาที่ใหแกเทศบาล  ทั้งนี้ ให
คํานึงถึงความตองการและความเหมาะสมของเทศบาล โดยใหมโีครงสรางการแบงสวนราชการ   
ดังตอไปนี ้
  (1) สํานักปลัดเทศบาล 
  (2) กองหรือสวนราชการที่เรยีกชื่ออยางอืน่ดังตอไปนี ้
        ก. สวนราชการที่เปนสํานักหรือกอง 
       (1) การคลัง 
       (2) การชาง 
       (3) การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
       (4) การศึกษา 
       (5) วิชาการและแผนงาน 
       (6) การประปา 
       (7) การแพทย 
       (8) การชางสุขาภิบาล 
       (9) สวัสดกิารสังคม 
        ข. หนวยงานตรวจสอบภายใน และแขวง 
          นอกจากนี้ เทศบาลอาจประกาศกําหนดกองหรือสวนราชการอื่นไดตามความเหมาะสม
และความจําเปนของเทศบาล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ทั้งนี้ตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด ซ่ึงคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการ
ประชุม คร้ังที่ 10/2545 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2545 มีมติเห็นชอบแนวทางการกําหนดกองหรือสวน 
ราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นของเทศบาล ดังนี ้

 1. กองสงเสริมวัฒนธรรม การทองเที่ยวและท่ีพัก 
 2. กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. กองนิติการ 
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 4. กองวิเทศสมัพันธ 
 5. กองปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 6. กองสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
 7. กองสงเสริมกิจการขนสง 
 8. กองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 9. กองสงเสริมกิจการพาณชิย 
 10. กองเทศกจิ 
 11. กองสงเสริมการเกษตร 
 12. กองผังเมือง 
 13. กองทะเบยีนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน 

        กรณีที่เทศบาลจะตั้งชื่อกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่อเปนอยางอืน่แตกตางจาก
ตัวอยางชื่อหรือสวนราชการ ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดใหคณะกรรมการพนักงาน  
เทศบาลพิจารณาแลวเสนอใหคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบ 
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มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับโครงสรางการแบงสวนราชการองคการบริหารสวนตําบล 
 
         คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2545 เมื่อวนัที่ 28 
มกราคม 2545 ไดมีมติใหกําหนดกองหรือสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลไวดงัตอไปนี ้
  1. การกําหนดกองหรือสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล ใหจัดแบงตาม
ความเหมาะสมกับภารกจิหนาที่ โดยอยางนอยตองมีสวนราชการ ดังนี้ 

     (1) สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
     (2) กองหรือสวนการคลัง 
     (3) กองชางหรือสวนโยธา 

  2. องคการบริหารสวนตําบลอาจกําหนดกองหรือสวนราชการไดตามความ เหมาะสม 
ดังนี ้

     (1) กองหรือสวนสงเสริมการเกษตร 
     (2) กองหรือสวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     (3) กองหรือสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

  3. นอกจากกองหรือสวนราชการตามขอ 2 องคการบริหารสวนตําบลอาจกําหนด
กองหรือสวนราชการที่เรียกชือ่เปนอยางอื่นไดตามความตองการและความเหมาะสม โดยใหสอดคลอง 
กับภารกจิ ความรับผิดชอบในการจดัการบริการสาธารณะใหกับประชาชนในทองถ่ิน 
         คณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล  ในการประชุม คร้ังที่ 10/2545 เมื่อวนัที่ 31 
ตุลาคม 2545 มีมติเห็นชอบแนวทางการกาํหนดกองหรอืสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นขององคการ 
บริหารสวนตําบล ดังนี้ 

 1. กองสวัสดิการสังคม 
 2. กองสงเสริมการเกษตร 
 3. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 5. กองนิติการ 
 6. กองสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
 7. กองเทศกิจ 
 8. กองผังเมือง 
 9. กองกิจการพาณิชย 
 10. กองปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
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         กรณีที่องคการบริหารสวนตําบลจะตั้งชื่อกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่อเปนอยางอื่น  
แตกตางจากตวัอยางชื่อ หรือสวนราชการที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนดให  
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล พิจารณาแลวเสนอใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
พิจารณาใหความเห็นชอบ 
         สําหรับเมืองพัทยากฎหมายกําหนดใหใชมาตรฐานทั่วไปในการกาํหนดตําแหนงและ
กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการ เชนเดียวกับเทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ได 
กําหนดเอาไว 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ – นามสกุล    นายพงษศักดิ์  กวีนนัทชัย   
ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จาก

มหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อปการศึกษา พ.ศ. 2530  
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบนั ปจจุบนัทํางานในตําแหนง นติิกร 7 ว  

สํานักพฒันาระบบ รูปแบบและโครงสราง  
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย  

ประสบการณ    -  ป 2533  บรรจุเขารับราชการในตําแหนงปลัดอําเภอ 
(เจาพนกังานปกครอง 3) อําเภอปรางคกู  จงัหวัด 
ศรีสะเกษ  สังกัดกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 
-  ป 2539  ดํารงตําแหนงปลัดอําเภอ 
(เจาพนักงานปกครอง 5) อําเภอเมืองจนัทร   
จังหวดัศรีสะเกษ  
- ป 2540 ดํารงตําแหนง ปลัดอําเภอ 
(เจาพนักงานปกครอง 6 ว) อําเภอศรีเมืองใหม  
จังหวดัอุบลราชธานี  
- ป 2544  หวัหนางานกฎหมาย กองราชการสวนตําบล 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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