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 เขตพื้นท่ีและการจัดต้ัง
เปนรูปแบบพิเศษ  มีแหงเดียวในประเทศไทย  ไดแก
พื้นท่ีท้ังหมดของกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร ฯ

 เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 335 ลงวันท่ี 13 
ธันวาคม 2515

 มีสาระในการจัดรูปแบบการปกครองเทพ ธนบุรี จากเดิมท่ีแยกกันอยูเปน นคร
หลวง กรุงธนบุรี และเทศบาลนครหลวง  องคการบริหารนครหลวง กรุงเทพ 
ธนบุรี เทศบาลนครหลวง ละสุขาภิบาลซึ่งอยูในเขตนครหลวง นํามารวมกันเปน  
กรุงเทพมหานคร 

 จัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม ใหมีลักษณะผสมระหวางราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น แตใหมีฐานะเปนจังหวัด มี ผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูบริหารซึ่งมีฐานะเปนขาราชการการเมือง มาจาก
การแตงต้ัง 
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 ตอมาเกิดการเปล่ียนแปลงครั้งใหญทางการเมืองในป 2516 มีการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับป 2517 รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวมี
บทบัญญัติในมาตรา 16 ท่ีระบุใหมีการปกครองสวนทองถ่ินในทุก
ระดับรวมถึงนครหลวง  โดยใหประชาชนในทองถ่ินไดเลือกตั้งคณะ
ผูบริหารในระดับทองถ่ิน รวมถึงสภาทองถ่ิน 

 บทบัญญัติดังกลาวสงผลกระทบตอการปกครองสวนทองถ่ินรวมถึง
กรุงเทพมหานคร   ในวันท่ี 20 กุมภาพันธ  2518 สภาผูแทนราษฎร
ไดผานกฎหมายท่ีสําคัญ คือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 การออกกฎหมายดังกลาวเปนการยกเลิก
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 335 ลง 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 
มาตรา 6 นั้นบัญญัติให  กรุงเทพมหานครเปนทบวงการเมืองมีฐานะ
เปนสวนราชการบริหารสวนทองถ่ินนครหลวง มีผูวาราชการ และ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ท่ีมาจากการเลือกตั้ง 

 มีการกําหนดใหมีการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิก
สภากรุงเทพ ฯ เปนครั้งแรกในวันท่ี 10 สิงหาคม 2518 ในดานการ
บริหารนั้นมีการแบงพ้ืนท่ีในกรุงเทพมหานคร ออกเปน เขต และแขวง 

 การเปล่ียนแปลงทางการเมืองในป 2519 สงผลตอการบริหาราชการ
กรุงเทพมหานครอีกครั้ง เม่ือเกิดปญหาความขัดแยงดานการบริหาร
ระหวางผูวาราชการกรุงเทพมหานครกับสภากรุงเทพมหานคร 
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 ในวันท่ี 29 เมษายน 2520 นายธานินทร กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น
ไดอาศัยอํานาจตาม มาตรา 21 แหงรัฐธรรมนูญ ฉบับป 2519 ประกาศยกเลิก
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 สงผลใหผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร และสภากรุงเทพมหานคร ตองพนจากตําแหนงไป  
รัฐบาลเปนผูแตงต้ังผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

 ตอมารัฐบาลเผด็จการพลเรือนไดพนจากตําแหนงไปพรอมกับมีรัฐธรรมนูญฉบับป 
2521 ซึ่งมีบทบัญญัติตาง ๆ ท่ีถือเปนการผอนคลายบรรยากาศทางการเมืองแบบ
เผด็จการลง 

 ในวันท่ี 18 กรกฎาคม 2528 สภาผูแทนราษฎรไดผานกฎหมายการบริหารงาน
กรุงเทพมหานคร คือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.2528 ตามกฎหมายดังกลาวนั้น ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และสภา
กรุงเทพมหานครมาจากากรเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  
การเลือกต้ังถูกกําหนดใหมีข้ึนในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2528

อํานาจหนาท่ี
1. รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
2.  รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
3.  จัดการดานผังเมือง
4. บํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า
5.  จัดการดานขนสง
6.  ปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด
7.  จัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
8.  พัฒนาและอนุรักษส่ิงแวดลอม
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อํานาจหนาท่ี
9.  บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
10.  จัดการสาธารณูปโภค
11.  จัดการสาธารณสุขและการอนามัยครอบครัว
12.  จัดการศึกษา

อํานาจหนาท่ี

13.  ดําเนินการสังคมสงเคราะห
14.  สงเสริมการกีฬา
15. อํานาจอื่นๆตามที่กฎหมายกําหนด
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เมืองพัทยา

 เขตพื้นท่ีและการจัดต้ังเปนรูปแบบพิเศษ ประชาชนเปน
 ผูเลือกท้ังฝายนิติบัญญัติ (สมาชิกสภาเมืองพัทยา)
 และฝายบริหาร (นายกเมืองพัทยา)
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เมืองพัทยา

 รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน(พ.ศ.2540) กําหนดใหสมาชิกสภาทองถ่ินตอง
มาจากการเลือกตั้งและคณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินใหมา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของ
สภาทองถ่ิน

 แตเนื่องจากการปกครองทองถ่ินในรูปแบบเมืองพัทยาท่ีใชกันอยูมีปลัด
เมืองพัทยาทําหนาท่ีบริหารกิจการเมืองพัทยาโดยสัญญาจางและสภา
เมืองพัทยาท่ีมีบางสวนมาจากการแตงตั้งยังไมสอดคลองและเปนไปตาม
บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญดังกลาว

 ดังนั้นจึงมีการยกเลิกพรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542

โครงสรางของเมืองพัทยา

 เมืองพัทยาเปนนิติบุคคล ประกอบดวยสภาเมืองพัทยาและนายกเมือง
พัทยา

 สภาเมืองพัทยา ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 24 คน ซ่ึงไดรับเลือกตั้ง
จากประชาชน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป

 หนาท่ีของสภาเมืองพัทยา คือ ตราขอบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ
สมาชิก ขอบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฎิบัตหินาท่ีของ
ประธานสภาเมืองพัทยา การเสนอและพิจารณารางขอบัญญัต ิการเสนอ
ญัตติ การปรึกษา อภิปราย การลงมต ิเปนตน
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(ตอ)

 นายกเมืองพัทยา ใหเมืองพัทยามีนายกเมืองพัทยาคนหนึ่ง ซ่ึงไดรับการ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน

 มีวาระในการดํารงตําแหนง 4 ป แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน 2 
วาระไมได

 อํานาจหนาท่ี คือ กําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการ
ของเมืองพัทยาใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบัญญัติและนโยบาย ส่ัง
อนุมัติและอนุญาตเกี่ยวกับราชการเมืองพัทยา และวางระเบียบเพ่ือให
เมืองพัทยาเปนไปดวยความเรียบรอย เปนตน

อํานาจหนาท่ี

1.   รักษาความสงบเรียบรอย
2.   รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
3.   ดูแลสาธารณสมบัติ
4.  วางผังเมือง
5.   จัดการเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย ปรับปรุงแหลงเส่ือมโทรม
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อํานาจหนาท่ี

6.   กําจัดขยะมูลฝอยและบําบัดนํ้าเสีย
7.   จัดการประปา 
8.   ควบคุมอนามัย
9.   ควบคุมและสงเสริมการทองเท่ียว
10.  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ี ภูมิปญญา
ทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
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สรุป
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทสําคัญในการ

พัฒนาทองถ่ินมากย่ิงขึ้น

โดยรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณใหมาก
ถึงรอยละ 35 ภายในป 2549

คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นพ.ศ.2545

 1. มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติ
ไทยมาแลวไมนอยกวาหาป

 2. มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณในวันท่ี ๑ มกราคมของปท่ีมีการเลือกต้ัง
 3. มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกต้ังมาแลว เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา

หนึ่งปนับถึงวันเลือกต้ัง และ
 4. คุณสมบัติอื่นท่ีกฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
 ในกรณีท่ีมีการยายทะเบียนบานออกจากเขตเลือกต้ังหนึ่ง ไปยังอีก

เขตเลือกต้ังหนึ่งภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเดียวกัน อันทําใหบุคคลมีช่ือ
อยูในทะเบียนบาน ในเขตเลือกต้ังเปนเวลาติดตอกันนอยกวาหนึ่งป นับถึงวัน
เลือกต้ัง ใหบุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง ในเขตเลือกต้ังท่ีตนมีช่ือ
อยูในทะเบียนบานครั้งสุดทาย เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งป
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คุณสมบัติตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ัง (ม.34) มีดังน้ี คือ 

 1. วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
 2. เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
 3. ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมาย
 4. อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
 5. มีลักษณะอ่ืนตามท่ีกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินกําหนด

การเขาช่ือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น

 ตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 นั้น ไดใหอํานาจประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในทองถ่ินสามารถยื่นคํารองขอใหมีการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอด
ถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินได 

 รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มาตรา 286 ไดกําหนดใหประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวนไมนอยกวาสามในส่ีของ
จํานวนจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนในเลือกตั้งผูบริหารหรอื
สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลวแตกรณ ี (บทบัญญัติ
ดังกลาวไดมีการรับรองในรัฐธรรมนูญฉบับป 2550 มาตรา 285 )
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 ท้ังนี้ประชาชนผูเปนบุคคลผูท่ีมีสิทธิเขาช่ือเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินนั้นตองเปนผูท่ีไปใชสิทธิในการเลือกตั้ง
ผูบริหารหรือสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลวแตกรณีท่ี
บุคคลนั้นเขาช่ือถอดถอน   ความตามมาตรา 286 ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับ 2540 นั้น (บทบัญญัติดังกลาวไดมีการรับรองในรัฐธรรมนูญฉบับ
ป 2550 มาตรา 285 )

 เปนไปเพ่ือท่ีจะใหประชาชนสามารถควบคุม ตรวจสอบการทํางานของ
สมาชิกสภาทองถ่ินรวมถึงผูบริหาร โดยตลอดแมจะผานการเลือกตั้งใน
ระดับทองถ่ินมาแลวก็ตาม

 เพื่อท่ีใหเปนไปตามมาตรา 286 แหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 รัฐสภาไดมีการ
ออกกฎหมายลูกท่ีสําคัญ คือ พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอด
ถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2542 ข้ึน โดยมีข้ันตอนดังนี้    
ข้ันตอนท่ี 1 บุคคลผูมีสิทธิเขาลงช่ือเพื่อจัดทําคํารองขอใหมีการถอดถอน โดย
ระบุช่ือ ท่ีอยู พรอมหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและท่ีหมดอายุก็ใชได 
และลงลายมือช่ือ
ข้ันตอนท่ี 2 ยื่นคํารองตอผูวาราชการจังหวัด หรือรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย (เฉพาะกรุงเทพมหานคร) โดยมีรายละเอียดและพฤติการณท่ี
แสดงใหเห็นวาสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นปฏิบัติหนาท่ี หรือมีความ
ประพฤติเสื่อมเสียจนเปนเหตุไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป
ข้ันตอนท่ี 3 ผูวาราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รับคํา
รองและสงขอกลาวหาไปยังผูถูกกลาวหาเพื่อใหสงคําช้ีแจงกลับมา จากนั้นจะสง
คํารองพรอมคําช้ีแจงของผูท่ีถูกกลาวหาไปยังคณะกรรมการการเลือกต้ัง เพื่อ
ประกาศวันและจัดใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอน
ข้ันตอนท่ี 4 ประชาชนท่ีมีสิทธิลงคะแนนไปลงคะแนนเสียงถอดถอน 
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ผลของการลงคะแนนเสียงถอดถอน 

 - ประชาชนลงคะแนนเสียงไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิลงคะแนน
เสียง เปนผลใหบุคคลนั้นยังอยูในตําแหนง 

 - ประชาชนลงคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิลงคะแนน
เสียง และไดคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูท่ีมาลงคะแนน
เสียง มีผลใหบุคคลนั้นพนจากตําแหนงนับแตวันลงคะแนนเสียง

วิธีการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถิ่นของผูมีสิทธิออกสียงใน
ทองถิ่น

 ในมาตรา 287 โดยมีนัยวา ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น สามารถเขาช่ือรองขอตอ
ประธานสภาทองถ่ิน เพ่ือใหพิจารณาขอบัญญัติทองถ่ิน ท้ังนี้ผูยื่นคํา
รองตองจัดทํารางขอบัญญัติมาดวย 

 เพ่ือท่ีจะใหเปนไปตามมาตรา 287 แหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 
รัฐสภาไดออกกฎหมายลูกประกอบรัฐธรรมนูญท่ีสําคัญ คือ  
พระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ.2542
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กฎหมายดังกลาวมีสาระสําคัญดังน้ี

 - บุคคลผูมีสิทธิเขาช่ือเสนอขอบัญญัติองคกรปกครองสวนทองถิ่นนัน้ตองเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น และตองมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ย่ืรคําขอพรอมรางขอบัญญัติทองถิ่นตอประธานสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

 - คํารองขอตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือ ที่อยู ผูรองขอ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 และที่หมดอายุก็ใชได และลงลายมือช่ือ
 - การย่ืนคํารองตองมีรางขอบัญญัติทองถิ่น มีรายละเอียดชัดเจนและเปนเร่ืองที่อยูใน
 อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 - ประธานสภาทองถิ่นพิจารณาและนําเสนอที่ประชุมสภาทองถิ่นเพ่ือพิจารณาออกเปน
 ขอบัญญัติทองถิ่น


