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การปกครองสวนทองถิ่น
  แนวความคิดเรื่องการปกครองสวนทองถิ่นนั้นเกี่ยวของกับ
การเปล่ียนแปลงทางสังคมและการปกครองของประเทศ

  ดังนั้นการศึกษาพัฒนาการของการปกครองสวนทองถิ่นใน
ประเทศใดตองศึกษาถึงมิติทางประวัติศาสตรพัฒนาการทาง
การเมืองการปกครองของประเทศนั้น 

 ดังนั้นรูปแบบของการปกครองสวนทองถิ่นในแตละประเทศจึง
อาจมีความแตกตางกันออกไป 

 การปกครองสวนทองถ่ินน้ันมีความสําคัญเพราะเก่ียวของกับการ
จัดสรรอํานาจและทรัพยากรในทองถ่ินหน่ึง ๆ ซึ่งรูปแบบดังกลาวมี
ผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในทองถ่ินน้ัน ๆ 

 นอกจากน้ีการพัฒนาการปกครองสวนทองถ่ินยังเปนปจจัยที่มี
ความสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใน
ระดับประเทศ เน่ืองจากการปกครองสวนทองถ่ินน้ันเปนรากฐาน
เบื้องตนของการปลูกฝงแนวคิดการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
การที่ประชาชนมีสวนรวมในการปกครองสวนทองถ่ินจะเปนพื้นฐานให
ประชาชนมีสํานึกทางการเมือง 
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 แนวความคิดที่ใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารตนเอง
น้ันมีความสัมพันธอยางมากกับแนวคิดในการกระจายอํานาจการ
ปกครอง (Decentralization) 

 แตเดิมน้ันการปกครองของไทยมีการรวมศูนยอํานาจอยางมากที่
สวนกลาง 

 ตอมาเมื่อประเทศมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมาก
ขึ้น สงผลใหรูปแบบการปกครองจากสวนกลางอยางเดียวไมสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังน้ันแนวคิดการกระจายอํานาจในการปกครองจาก
สวนกลางสูทองถ่ินจึงไดรับการพัฒนาขึ้น 

 การปกครองสวนทองถ่ิน เปนการปกครองตนเองอยางอิสระของ
ประชาชนในทองถ่ินน้ัน  

 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน น้ันมีโครงสรางที่สําคัญประกอบดวยสภา
ทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน และทําหนาที่เปนตัวแทนของประชาชน
ในทองถ่ิน 

 สมาชิกสภาทองถ่ินมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในทองถ่ิน
น้ันๆ สวนผูบริหารทองถ่ินอาจมาจากการเลือกตั้งโดยตรง หรือโดย
ออมก็ได (โดยออม เชน ประชาชนในทองถ่ินน้ันเลือกสมาชิกสภา
ทองถ่ินโดยตรง แลวสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูพิจารณาเลือกสรร
ผูบริหารทองถ่ินอีกตอหน่ึง)
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 องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถกําหนดนโยบายการปกครอง การ
บริหาร การบริหาร - งานบุคคล การเงิน การคลัง การบํารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถ่ิน การบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่อยูในเขตพื้นที ่หรือนอกเขต 
(ในกรณีที่อาจสงผลกระทบตอคนในพื้นที)่

 การจัดการศึกษาอบรมหรือฝกอาชีพตามความเหมาะสมและความ
ตองการของทองถ่ิน ตลอดจนสามารถเขาไปมีสวนรวมกับรัฐบาลใน
การจัดการศึกษาอบรม หรือรวมในการจัดระบบบริการสาธารณะ การ
จัดสัดสวนภาษีอากรระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกัน 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับป 2540 มีผลใหรัฐบาลออก 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
พ.ศ.2542 ขึ้น พรอมกับมีการจัดตั้ง สํานักงานคณะกรรมการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเปนหนวยงานที่ขึ้นกับ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 ปจจุบันรูปแบบการปกครองสวนทองถ่ินในขณะน้ีมีอยู 5 รูปแบบ คือ  
องคการบริหารสวนจังหวัด  (อบจ.) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 
เทศบาล กรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพัทยา  ทั้งน้ี กทม.และ
เมืองพัทยา เปนรูปแบบการปกครองสวนทองถ่ินพิเศษที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายเฉพาะ 
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บทสรุป หลักการพ้ืนฐานการปกครองสวนทองถิ่น

ใชหลักการกระจายอํานาจ
ใหประชาชนเลือกตัวแทนขึ้นมาใชอํานาจแทน
ใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง

ความหมาย
 ทองถิ่น  หมายถึง  ทองท่ีใดทองท่ีหนึ่งโดยเฉพาะ
 การปกครอง  หมายถึง  การควบคุม ดูแล บริหารจัดการ
 การปกครองทองถิ่น หมายถึง การควบคุม ดูแล บริหาร
จัดการอาณาเขตท่ีอยูภายใตองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน
ระดับตําบล  ไดแก องคกรบริหารสวนตําบล
ระดับชุมชนหนาแนน ไดแก เทศบาล
ระดับจังหวัด ไดแก องคกรบริหารสวนจังหวัด
พื้นท่ีพิเศษ ไดแก กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
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การปกครองทองถ่ิน

อบต.

อบจ.

เทศบาล

กทม. เมืองพัทยา

เขตพื้นท่ีและการจัดตั้ง

ทุกจังหวัด  

ยกเวนกรุงเทพมหานคร

อํานาจหนาท่ี

• ตราขอบัญญัติ อบจ.
 จัดทําแผนพัฒนา อบจ.และประสานการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัด

• สนับสนุน / ประสาน / แบงสรรเงิน

• คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

• บํารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และ  
วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน

• อํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ
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องคการบริหารราชการสวนจังหวัด

 มีวิวัฒนาการการปรับปรุงแกไขตลอดมาตามลําดับความเปนต้ังแต  ป พ.ศ. 2476
 มีการตรา พระราชบัญญัติวาดวยระเบียบบริหารแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.

2476 ซึ่งกําหนดใหจังหวัดเปนหนวยงานบริหารสวนภูมิภาค โดยอํานาจการ
บริหารงานในจังหวัดอยูภายใตการดําเนินงานของกรมการจังหวัด ซึ่งมีขาหลวง
ประจําจังหวัดเปนประธาน

 ในป พ.ศ.2476 ยังมีการจัดต้ัง สภาจังหวัด ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
เทศบาล พ.ศ. 2476 เพื่อใหมีบทบาทหนาท่ีใหคําปรึกษาแนะนําแกคณะกรมการ
จังหวัด โดยฐานะของสภาจังหวัดยังมิไดเปนนิติบุคคลท่ีแยกตางหากจากราชการ
ภูมิภาค 

 ในป พ.ศ. 2481 ไดมีการตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 2481 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแยกกฎหมายสภาจังหวัดไวโดยเฉพาะ แตสภา
จังหวัดยังมีลักษณะคงเดิม กลาวคือทําหนาท่ีเปนสภาท่ีปรึกษาของ
กรมการจังหวัด 

 ป พ.ศ. 2485 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน  กําหนดใหผูวา- ราชการจังหวัดเปนหัวหนาปกครอง
บังคับบัญชาขาราชการและความรับผิดชอบบริหารราชการในจังหวัด
ของกระทรวง ทบวง กรม ตางๆ ทําใหอํานาจของกรมการจังหวัดเปน
อํานาจของผูวาราชการจังหวัด ดังนั้นโดยผลของกฎหมายฉบับนี้ทําให
สภาจังหวัดจึงมีฐานะเปนสภาท่ีปรึกษาผูวาราชการจังหวัดดวย 
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 ในป พ.ศ. 2498 จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น 
ใหความสําคัญกับการปกครองสวนทองถ่ิน โดยพยายามปรับเพ่ิม 
บทบาทของ สภาจังหวัด ใหมีประสิทธิภาพ และใหประชาชนมีสวน
รวมในการปกครองตนเองมากยิ่งขึ้น  แนวคิดดังกลาวนําไปสูการจัดตั้ง 
“องคการบริหารสวนจังหวัด”  หรือ อบจ. ขึ้นตาม พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498

 โดย อบจ. มีฐานะเปนนิติบุคคลและแยกจากจังหวัด ซ่ึงเปนราชการ
สวนภูมิภาค  พระราชบัญญัติ ฯ ดังกลาวไดกําหนดโครงสรางและ
องคประกอบของ อบจ. ซ่ึงไดถูกใชชมาจนถึง พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติ ฯ ดังกลาวกําหนดให อบจ.มีอํานาจหนาท่ีดําเนิน
กิจการสวนจังหวัดภายในเขตจังหวัดซ่ึงอยูนอกเขตเทศบาล สุขาภิบาล 
และหนวยการปกครองทองถ่ินรูปแบบอ่ืนในขณะนั้น

 ตอมาในป พ.ศ. 2540 มีการตรา พระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ. 2540 ขึ้น เพ่ือใชบังคับแทน พ.ร.บ.องคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ. 2498

 พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 นั้นเกิดจาก
แรงกดดันจากการรวมตัวของสหพันธ อบจ. ท่ัวประเทศ  และเกิดจาก
ผลกระทบจากการ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 ซ่ึงมีสาระท่ีใหมีการประกาศยกฐานะสภาตําบล 
เปนองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)

 ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 นั้นทําให
พ้ืนท่ีดําเนินงานของ อบจ.นั้นซอนทับกับ อบต.
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 นอกจากนี้ยังกําหนดให อบจ.สามารถขยายฐานพ้ืนท่ีการจัดเก็บภาษี
อากร คาธรรมเนียม และรายไดของ อบจ. ใหเปนเขตจังหวัด   
นอกจากนี้ พ.ร.บ.องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ยังไดแยก
ขาราชการสวนภูมิภาค      ออกจากฝายบริหารของ อบจ. (ซ่ึงเดิม
ผูวาราชการจังหวัดเคยดํารงตําแหนงนายก อบจ.) มาโดยให สภา
จังหวัด นั้นเปนผูเลือก นายก อบจ. เพ่ือทําหนาท่ีเปนฝายบริหาร

โครงสราง อบจ. ตาม พ.ร.บ.องคการบริหารสวนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

 โครสรางและองคประกอบของ อบจ. ประกอบดวย สภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด (ฝาย นิติบัญญัต)ิ และนายกองคการบริหารสวน
จังหวัด (ฝายบริหาร)

 สภาองคการบริหารสวนจังหวัดในจังหวัดหนึ่งนั้นใหมีสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดอันประกอบดวยสมาชิกซ่ึงราษฎร   เลือกตั้งขึ้นตาม
กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด 
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 สําหรับจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดใหถือเกณฑตาม
จํานวนราษฎร แตละจังหวัดตามหลักฐานทะเบียนราษฎรท่ีประกาศในป
สุดทายกอนปท่ีมีการเลือกตั้ง ดังนี้ (มาตรา 3)

 - จังหวัดใดมีราษฎรไมเกิน 500,000 คน มีสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดได 24 คน

 - จังหวัดใดมีราษฎรเกินกวา 500,000 คน แตไมเกิน 1,000,000 คน 
มีสมาชิก ฯ ได  30 คน

 - จังหวัดใดมีราษฎรเกินกวา 1,000,000 คน แตไมเกิน 1,500,000 คน 
มีสมาชิก ฯ ได 36 คน

 - จังหวัดใดมีราษฎรเกินกวา 1,500,000 คน แตไมเกิน 2,000,000 คน 
มีสมาชิก ฯ ได 42 คน

 - จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 2,000,000 คนขึ้นไป มีสมาชิก ฯ ได 48 คน

 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอยูในตําแหนงไดคราวละ 4 ป ใหสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดเลือกต้ังสมาชิกสภาเปนประธานสภา 1 คน และ
เปน รองประธานสภา 2 คน

 นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นั้นมาจากการเลือกต้ังทางตรงของผูมีสิทธิ
ออกเสียงในจังหวัด โดยตองไมมีคุณสมบัติตองมีคุณสมบัติและคุณสมบัติ
ตองหามดังตอไปนี้ (มาตรา 35/1) คือ 
1.มีอายุไมตํ่ากวา 30 ปบริบูรณในวันเลือกต้ัง
2.สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิกสภา
จังหวัด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ผ็บริหารทองถิ่น หรือสมาชิก
รัฐสภา
3.ไมเปนผูท่ีพนตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น หรือรองผูบริหารทองถิ่น   เลขานุการหรือท่ีปรึกษาผูบริหาร
ทองถิ่น เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการ
ท่ีกระทํากับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังไมถึงหาปนับถึงวันสมัครรับ
เลือกต้ัง
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 นอกจากนี้ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดไมสามารถดํารงตําแหนง
ติดตอกันเกินสองวาระไมได  จะเปนไดตอเม่ือพนวาระท่ีสองแลวส่ีป
ไป (มาตรา 35/2)

 ในกรณีท่ีจังหวัดมีสมาชิก 48 คน ใหมีรองนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดได 4 คน ในกรณีมีสมาชิก 36-42 คน ใหมีรองนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดได 3 คน ในกรณีมีสมาชิก 24-30 คน ใหมีรอง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดได 2 คน (มาตรา 35/3)

 ขาราชการสวนจังหวัดนั้นไดแก ขาราชการสวนจังหวัด ซ่ึงรับเงินเดือน
จากงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัด  ขาราชการสวน
จังหวัดมีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูปกครองบังคับบัญชา
และมีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกับปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัดเปนผูปกครองบังคับบัญชารองจากนายกองคการบริหารสวน
จังหวัด 

 การบริหารงานจะแบงออกเปนสวนตางๆ ไดแก สวนอํานวยการดูแล
กิจการท่ัวไปของ อบจ. สวนแผนและงบประมาณรับผิดชอบเรื่องแผน
และงบประมาณของ อบจ. สวนโยธารับผิดชอบทางดานงานชางและ
การกอสรางโครงการสาธารณูปโภค สวนการคลังดูแลดานการเงิน การ
คลังและการเบิกจายเงิน สวน กิจการสภา อบจ. รับผิดชอบงานของ
สภา อบจ.

 อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด นับตั้งแตป 2540 อบจ. 
ไดปรับเปล่ียนรูปแบบอํานาจหนาท่ีไปจากเดิมโดยจะมีหนาท่ีเปนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในระดับจังหวัด ซ่ึงเนนการประสานงานการ
พัฒนาระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ในระดับต่ํากวาภายใน
จังหวัด  พ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45 
ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของ อบจ. ไวดังนี ้
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 ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด      ตามระเบียบท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนดสนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่นในการ
พัฒนาทองถิ่นประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของสภาตําบลและ
ราชการสวนทองถิ่นอื่น แบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบล
และราชการสวนทองถิ่น 

 อํานาจหนาท่ีของจังหวัดตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหาราาชการสวนจังหวัด พ.ศ.
2498 เฉพาะในเขตสภาตําบลคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาท่ีของราชการสวนทองถิ่นอื่น
ท่ีอยูในเขต อบจ. และ กิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอื่น
รวมกันดําเนินการหรือให อบจ. จัดทําตามท่ีกําหนดใน    กฎกระทรวงจัดทํา
กิจการอื่นๆ ท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ อบจ. เชน พ.ร.บ. 
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542

 นอกจากนี้ อบจ. อาจจัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาท่ีของ
ราชการสวนทองถ่ินอ่ืน หรือ อบจ. อ่ืนนอกเขตจังหวัดได เม่ือไดรับ
ความยินยอมจากองคกรนั้นๆ รวมท้ังอํานาจหนาท่ีของราชการ
สวนกลางหรือสวนภูมิภาคท่ีมอบให อบจ. ปฏิบัต ิท้ังนี้ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวงอํานาจหนาท่ีดังกลาว
ขางตน ฝายบริหารจะเปนผูดําเนินการโดยไดรับความเห็นชอบจากฝาย   
นิติบัญญัติ โดยการอนุมัติขอบัญญัติตางๆ เชน ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป เปนตน

 การบริหารการคลังของ อบจ. รายไดของ อบจ. มาจากภาษีชนิดตางๆ 
ท่ี อบจ. เปนผูจัดเก็บเอง ไดแก ภาษีบํารุงทองท่ี  ภาษี  โรงเรือนและ
ท่ีดิน ภาษีปายและคาธรรมเนียมตางๆ บางสวนมาจากภาษีบางชนิดท่ี
รัฐบาลเปนผูจัดเก็บเองแลวจัดสรรให อบจ. ตัวอยางของภาษีเหลานี้ท่ี
เรารูจักด ีไดแก ภาษีมูลคาเพ่ิม จัดเก็บโดยกรมสรรพากร ภาษีและ
คาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน จัดเก็บโดยกรมการขนสงทางบก 
คาภาคหลวงแรและคาภาคหลวง 
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 คาภาคหลวงปโตรเลียม โดยกรมทรัพยากรธรณี เปนตน และบางสวนมาจากเงิน
อุดหนุนของรัฐบาล นอกจากนี้ พ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ยังกําหนดให อบจ. มีอํานาจออก     ขอบัญญัติเพื่อเก็บภาษีบํารุง อบจ. จาก
สถานคาปลีกน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล และน้ํามันท่ีคลายกัน และ กาซ
ปโตรเลียมไมเกินลิตรละหาสตางค ยาสูบไมเกินมวนละหาสตางค  คาธรรมเนียม
บํารุง อบจ. จากผูพักในโรงแรม ตามหลักเกณฑและอัตราท่ีกําหนดใน             
กฎกระทรวงภาษีอากรและคาธรรมเนียมเพิ่มข้ึนจากภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวล
รัษฎากร คาธรรมเนียม ใบอนุญาตขายสุราและใบอนุญาตเลนการพนันไมเกินรอย
ละสิบ ภาษีมูลคาเพิ่ม เพิ่มข้ึนจากอัตราท่ีเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร กรณีท่ี
ประมวลรัษฎากรเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละศูนย ให อบจ. เก็บในอัตรา
รอยละศูนย กรณีท่ีประมวลรัษฎากรเก็บในอัตราอื่น ให อบจ. เก็บหนึ่งในเกา
ของอัตราภาษีมูลคาเพิ่มท่ีเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรคาธรรมเนียมใดๆ จาก
ผูใชหรือไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะท่ี อบจ. จัดใหมีข้ึนตามระเบียบท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด

 เม่ือ อบจ. มีรายไดก็จําเปนตองกําหนดแนวทางในการใชจาย ซ่ึงใน
ระดับประเทศ การบริหารงบประมาณแผนดินจะกระทําโดยราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ราง พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจายประจําปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากสภากอน รัฐบาลจึงจะ
นํางบประมาณไปใชจายในการบริหารประเทศได การบริหาร
งบประมาณของ  อบจ. ก็ใชหลักการเดียวกัน  กลาวคือ ฝายบริหาร
จะตองจัดทํารางขอบัญญัต ิ    งบประมาณรายจายประจําป  เพ่ือให
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบกอน ฝาย
บริหารคือ  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด จึงจะนําเงินงบประมาณ
ไปใชจายได
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เทศบาล
•มีราษฎร 50,000
คนข้ึนไป
•มีรายไดมาก
พอสมควร
•ขยับฐานะมาจาก
เทศบาลเมือง

•เปนที่ต้ังศาลากลาง
จังหวัด
•มีราษฎร10,000คน
ข้ึนไป
•มีรายไดมาก
พอสมควร
•ขยับฐานะมาจาก
เทศบาลตําบล

•เปนเขตชุมชน
•มีราษฎร7,000คน
•มีรายไดมาก
พอสมควร
•ขยับฐานะมาจาก
สุขาภิบาล

เทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตําบล

เขตพื้นท่ีและ
การจัดตั้ง

เทศบาล
 เทศบาลเกิดจากพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 

6 ปรากฏชัดเจนใน ธรรมนูญลักษณะปกครอง นคราภิบาล พ.ศ. 2461
 โดยกําหนดใหจัดรูปแบบการปกครองทองถิ่น "เทศบาล" ในเมืองจําลอง "ดุสิต

ธานี" บริเวณพระท่ีนั่งอัมพรสถาน ท้ังนี้เพื่อใชเปนเมืองทดลองการปกครอง
ตนเองในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยธรรมนูญลักษณะ 

 ตอมาในป  2470 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงจัดต้ัง 
คณะกรรมการท่ีเรียกวา "คณะกรรมการจัดการประชาภิบาล" ข้ึนเพื่อ ศึกษาดู
งาน สุขาภิบาลในหัวเมืองตางๆท่ัวราชอาณาจักรไทย และในประเทศสิงคโปร 
ชวา ฮองกง และฟลิปปนส และใดจัดทํารายงาน ประกอบการพิจารณาจัดต้ัง 
"ประชาภิบาลหรือเทศบาล" ข้ึนกราบบังคมทูล 
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 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครองในป 2475 คณะราษฎรมีความ
ประสงคท่ีจะกระจายอํานาจการปกครองจากสวนกลางไปสูทองถ่ินเพ่ือ
เปนการปลูกฝงใหระบอบประชาธิปไตยไดฝงรากไปในระดับทองถ่ิน 

 เทศบาลจึงเกิดขึ้นครั้งแรกในป 2476 เนื่องจากมีการออก 
พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 ตามกฎหมายดังกลาว
รูปแบบการบริหารเทศบาลจะเปน แบบสภา-นายเทศมนตร ี
(Council-Mayor Form) ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีไดรับอิทธิพลมา
จากอังกฤษ จําลองมาจากระบบรัฐสภา (Parliamentary 
System)

 พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 กําหนดใหมีเทศบาล 3 
ระดับ คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล 

 รัฐบาลในขณะนั้นหวังใหตําบลท้ังหมดท่ีมีอยูในขณะนั้นจํานวนกวา 
4,800 แหง ไดมีฐานะการปกครองทองถ่ินในรูปแบบเทศบาลเพ่ือให
เสริมสรางฐานในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

  แตเดิมโครงสรางการปกครองในรูปแบบเทศบาลมี 2 สวนท่ีสําคัญ 
คือ สภาเทศบาล และเทศมนตร ี

 ประชาชนในเขตเทศบาลเปนผูเลือกสมาชิกสภาเทศบาล  และสภา
เทศบาลก็จะเลือกคณะเทศมนตรีและเทศมนตร ี

 สภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีมีวาระ 5 ป 
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 การท่ีรัฐบาลในขณะนั้นมีความประสงคท่ีจะใหมีเทศบาลประจําอยูทุก
ตําบล แตเนื่องจากตําบลตาง ๆ ในประเทศไทยในขณะนั้นมีความ
แตกตางกันมากจํานวนเทศบาลจึงมีไมมากนัก ประกอบกับเทศบาล
จํานวนมากฝายบริหารหรือคณะเทศมนตรีไมมีเสถียรภาพ การขยายตัว
ของเทศบาลจึงเปนไปอยางชา 

 ตอมามีการออก พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2481 พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้มีการแกไขหลายครั้ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เปน
ฉบับท่ีมีอายุการบังคับใชนานท่ีสุด 

 ในปจจุบัน (ป 2547) เทศบาลท้ังประเทศอยูภายใตกฎหมายท่ีสําคัญ 
คือ  พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2543 ในป 2542 มี
การออกพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล 
พ.ศ.2542

 ซ่ึงมีผลใหการปกครองทองถ่ินในรูปแบบสุขาภิบาลจํานวนถึง 980 
แหง ถูกยกเลิกไปกลายเปนเทศบาลตําบล สงผลใหปจจุบันมีจํานวน
เทศบาลมากขึ้นจากเดิมท่ีมีเพียง 149 แหง 

 ในป 2540 เปน 1129 แหง ในป 2542 อนึ่งตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2543 ดังกลาวเกณฑการแบง
เทศบาลออกเปน 3 แบบ คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาล
ตําบล โดยใชเกณฑความเจริญทางเศรษฐกิจ จํานวนประชากร  
จํานวนประชากรตอหนวยพ้ืนท่ี และเจตนารมณหรือความสมัครใจ
ทางการเมืองของประชาชนในทองถ่ินนั้น 
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เกณฑในการแบงเทศบาลประเภทตางๆ

1. เทศบาลตําบล นั้นมีประชากรต้ังแต  7,000 คน ข้ึนไปความหนาแนนของ
ประชากรต้ังแต 1,500 คนตอ 1 ตารางกิโลเมตร มีรายไดจริงโดยไมรวมเงิน
อุดหนุนในปงบประมาณท่ีผานมาต้ังแต 12,000,000 บาท ข้ึนไป และไดรับ
ความเห็นชอบจากราษฎรในทองถิ่น 

2. เทศบาลเมือง การท่ีจะยกเปนเทศบาลตําบลข้ึนเปนเทศบาลเมืองได ทองท่ีนั้นท่ี
มิไดมีท่ีต้ังอยูท่ีศาลากลางจังหวัดจะตองมีประชากรต้ังแต  10,000 คนข้ึนไป 
ความหนาแนนของประชากรต้ังแต 3,000 คนตอ 1 ตารางกิโลเมตร มีรายได
จริงเพียงพอกับการปฏิบัติงาน มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเปนเทศบาลเมือง 

3.เทศบาลนคร มีประชากรตั้งแต  50,000 คน ขึ้นไปความหนาแนนของ
ประชากรตั้งแต 3,000 คนตอ 1 ตารางกิโลเมตร มีรายไดจริงเพียงพอ
กับการปฏิบัติงาน มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเปนเทศบาลนคร 

 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2543 นั้นเปนผลมาจาก การ
เปล่ียนแปลงในทางการเมืองระดับประเทศ โดยเฉพาะการขยายตัวของ
แนวคิดการกระจายการปกครองจากสวนกลางไปสูองคกรการปกครอง
สวนทองถ่ิน ท่ีระบไวในรัฐธรรมนูญ ฉบับป 2540 มาตรา 282 และ 
285

 โดยเฉพาะการออกพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542
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 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี11) พ.ศ.2543 นั้นใหประชาชนใน
ทองถ่ินมีสิทธิเลือกนายกเทศมนตรีในเขตเทศบาลไดโดยตรง ซ่ึงถือวา
เปนการเลือกผูบริหารเทศบาลโดยตรงครั้งแรกตางจากเดิมท่ีเปนการ
เลือกตั้งทางออม โดยตามมาตรา 21 นั้นระบุใหเทศบาลท่ีมีอยูเดิมเม่ือ
หมดวาระการดํารงตําแหนงลงจะตองจัดใหมีการเลือกนายกเทศมนตรี
โดยตรง 

 ปจจุบันกฎหมายท่ีสําคัญของเทศบาล คือ พระราชบัญญัติเทศบาล 
(ฉบับท่ี12) พ.ศ.2546 ตามกฎหมายดังกลาวกําหนดให องคการ
เทศบาลประกอบดวยสภาเทศบาล และนายกเทศมนตร ี (มาตรา 14)

 สภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินตามจํานวนดังตอไปนี ้(มาตรา 15)

(1) สภาเทศบาลตําบล ประกอบดวยสมาชิกจํานวนสิบสองคน
(2) สภาเทศบาลเมือง ประกอบดวยสมาชิกจํานวนสิบแปดคน
(3) สภาเทศบาลนคร ประกอบดวยสมาชิกจํานวนยี่สิบส่ีคน

-สมาชิกสภาเทศบาล มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป 



19

 ในสวนของนายกเทศมนตรีนั้น กําหนดใหผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปน
นายกเทศมนตรีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นและตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกต้ัง
(2) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิกสภา
ทองถิ่นผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
(3) ไมเปนผูพนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น หรือท่ีปรึกษาหรือเลขานุการของผูบริหาร
ทองถิ่น เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาท่ีกระทํากับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัครเลือกต้ัง
(4) เคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ซึ่งถูกใหพนจากตําแหนง
เนื่องจากกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ”

 นายกเทศมนตรีดํารงตําแหนงนับแตวันเลือกตั้งและมีระยะเวลาการดํารง
ตําแหนงคราวละส่ีปนับแตวันเลือกตั้ง แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน
สองวาระไมได 

 ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรีดํารงตําแหนงไมครบระยะเวลาส่ีปก็ใหถือวา
เปนหนึ่งวาระและเม่ือไดดํารงตําแหนงสองวาระติดตอกันแลวจะดํารง
ตําแหนงไดอีกเม่ือพนระยะเวลาส่ีปนับแตวันพนจากตําแหนง

 ในทางปฏิบัต ินายเทศมนตรีและเทศมนตรีไมมีอํานาจในการ
บริหารงานมากนัก  รัฐบาลยังคงมีบทบาทสําคัญในการควบคุมเทศบาล
ตาง ๆ โดยผานปลัดเทศบาล 
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 ปลัดเทศบาลมีอํานาจในการบริหารงานภายในเทศบาล  ปลัดเทศบาล
นั้นเปนขาราชการท่ีไดรับการแตงตั้ง และสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
การบริหารงานบุคคลของปลัดเทศบางท่ัวประเทศอยูภายใต
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ท.) ซ่ึง
กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทอยางมากในการกํากับควบคุมหนวยงาน
ดังกลาว 

 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2543 นั้น ช้ีถึงอํานาจหนาท่ี
ของเทศบาลวามีดังนี ้คือ (ดูในชีท)

อํานาจหนาท่ีของเทศบาล
 รักษาความสงบเรียบรอย
 จัดสาธารณูปโภคตาง ๆ
 จัดการศึกษา
 สงเสริมการทํามาหากิน
 บรรเทาสาธารณภัย
 ดําเนินกิจการเทศพาณิชย
 อํานาจหนาท่ีอ่ืนๆตามท่ีกฎหมายบัญญัติ
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24 คน

องคการบริหารสวนตําบล(อบต.)
เขตพื้นท่ีและการจัดต้ัง 
 ถา 3 ปติดตอกันมีรายไดเฉล่ียป
ละไมตํ่ากวา150,000 บาท 

 ไดรับการยกฐานะเปน อบต.
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องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
 องคการบริหารสวนตําบล(อบต.) เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ระดับตําบลท่ีอยูใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด 
 จัดตั้งขึ้นมาจากสภาตําบลท่ีมีรายไดตามเกณฑท่ีกําหนดไว จึงยกฐานะ

เปนอบต. อบต. ตั้งขึ้นเพ่ือดูแลทุกขสุขและใหบริการ ประชาชนใน
หมูบาน และตําบลแทนรัฐสวนกลาง ท่ีไมสามารถดูแลประชาชนเจ็ด
หม่ืนกวา หมูบานท่ัวประเทศ อยางท่ัวถึง 

 เชน ในพ้ืนท่ีหางไกลเม่ือเกิดภัยธรรมชาต ิน้ําปา หรือภัยธรรมชาต ิ
น้ําปา หรือไฟปา อบต. สามารถชวยเหลือประชาชนไดรวดเร็ว และ
ปองกันภัยไดลวงหนา โดยการมีอุปกรณปองกันไฟ และชวยเหลือ
ผูประสบภัย น้ําทวมเบ้ืองตนได

 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล (สมาชิก สภา อบต.) เปนผู
กํากับดูแล อบต.ท่ีสําคัญ สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ี
ดังตอไปนี ้
(1) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเปน
แนวทางในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล
(2) พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบล  รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม
(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลให
เปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับ ของทางราชการ
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 หากคณะผูบริหารสวนตําบลทําหนาท่ีไมโปรงใสหรือสรางความ
เสียหายตอองคกร แลว นายอําเภอ สามารถเสนอความเห็นตอผูวา
ราชการจังหวัดเพ่ือส่ังใหผูนั้นออกจากตําแหนงได หรือประชาชน 
สามารถเขาช่ือเพ่ือถอดถอนออกจากตําแหนงไดเชนกัน

 สภา อบต. (มาตรา 45) ประกอบดวยสมาชิกสภา อบต. ซ่ึงราษฎร
เลือกตั้งโดยตรงหมูบานละ 2 คน ถา อบต. ใดมี 2 หมูบาน ๆ ละ 3 
คน : ถามี 1 หมูบาน 6 คน มีอายุคราวละ 4 ป   มีประธานสภา 
อบต. 1 คน รองประธานสภา อบต. 1 คน ซ่ึงสภาเลือกจากสมาชิกให
นายอําเภอแตงตั้ง 

 มีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป และมีเลขานุการสภา อบต. 1 คน 
ซ่ึงสภาเลือกจากสมาชิก 

 ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตอง
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(1) มีช่ือในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรใน
หมูบานของตําบลท่ีสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่ง
ปจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
(2) ไมเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตําแหนงสมาชิกสภา
ตําบล สมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
รองผูบริหารทองถ่ิน หรือท่ีปรึกษาหรือเลขานุการของผูบริหารทองถ่ิน 
เพราะเหตุท่ีมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือ
กิจการท่ีกระทํากับสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังไมถึง
หาปนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
(3) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามประการอ่ืนตามกฎหมายวา
ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน
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 นายกองคการบริหารสวนตําบล นั้น ตามมาตรา 58 กําหนดใหมี 
นายกองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน มีวาระในการดํารงตําแหนง 4 ป 

 บุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลตอง
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน และตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามดังตอไปนี้ดวย (มาตรา 58/1)

 (1) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
 (2) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาหรือ

เคยเปนสมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน หรือ
สมาชิกรัฐสภา

 (3) ไมเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตําแหนงสมาชิกสภา
ตําบล สมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
รองผูบริหารทองถ่ินหรือเลขานุการหรือท่ีปรึกษาของผูบริหารทองถ่ิน 
เพราะเหตุท่ีมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือ
กิจกรรมท่ีกระทํากับองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมถึงหาปนับถึงวนั
รับสมัครเลือกตั้ง
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 ท้ังนี้นายกองคการบริหารสวนตําบลดํารงตําแหนงนับแตวันเลือกตั้งและ
มีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีปนับแตวันเลือกตั้ง แตจะดํารงตําแหนง
ติดตอกันเกินสองวาระไมได

อํานาจหนาที ่
- จัดใหมีและบํารุงรักษาทางนํ้า ทางบก
- รักษาความสะอาด ปองกันโรค
- ปองกันสาธารณภัย
- สงเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
- สงเสริมการพัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผูสูงอาย ุและ
ผูพิการ
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อํานาจหนาที่
- คุมครองดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
- บํารุงรักษา ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น
- ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย


