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การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่น

ในรูปแบบการปกครองตนเอง ปัญหาและอุปสรรคของการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในประเทศไทย และเพ่ือวิเคราะห์แนวทางในการกระจายอ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและ
รูปแบบการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในระดับจังหวัด โดยมีขอบเขตการศึกษา คือ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่นและร่าง
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องโดยวิเคราะห์โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ การก ากับดูแล การคลังและ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น ตาม
แนวคิดการปกครองตนเอง  

 จากการศึกษาพบว่าการปกครองท้องถิ่นไทยมีปัญหาด้านโครงสร้างที่ทับซ้อนกัน ปัญหาด้าน
อ านาจหน้าที่ของท้องถิ่นที่ยังไม่ชัดเจน ปัญหาด้านการก ากับดูแลที่ราชการส่วนภูมิภาคก ากับดูแล
ท้องถิ่นจนขาดอิสระ ปัญหาด้านการคลัง งบประมาณท่ีไม่เพียงพอและขาดการพัฒนา ปัญหาด้านการ
บริหารงานบุคคลซึ่งขาดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางสายอาชีพ และปัญหาด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ประชาชนไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นอย่างเพียงพอซึ่งข้อเสนอตาม
แนวคิดการปกครองตนเองมีดังนี้  เสนอให้ยุบราชการส่วนภูมิภาคให้รวมกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือแก้ปัญหาโครงสร้างโดยให้“จังหวัดปกครองตนเอง”เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นระดับจังหวัดมี
โครงสร้างภายใน 3 ฝ่ายมีสภาพลเมืองที่มาจากตัวแทนของประชาชนที่หลากหลาย ท าหน้าที่น าเสนอ
ข้อเรียกร้องและปัญหาของประชาชนและตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวางและเป็นการทั่วไป รัฐส่วนกลางมีอ านาจหน้าที่ในเรื่องหลักของ
ประเทศ คือ ด้านการป้องกันประเทศ ด้านการคลังของรัฐและระบบเงินตรา ด้านการศาลหรือการ
ยุติธรรม และด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเท่านั้น ให้ท้องถิ่นขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีและเป็น
การก ากับดูแลภายหลังการกระท าซึ่งให้อิสระแก่ท้องถิ่นมากขึ้น ก าหนดอัตราการแบ่งสัดส่วนภาษีให้
ท้องถิ่นเก็บไว้ร้อยละ 70 แบ่งให้รัฐส่วนกลางร้อยละ 30 ให้ท้องถิ่นมีอ านาจในการก าหนดฐานภาษี
ท้องถิ่นและจัดเก็บภาษีในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน ให้บุคลากรของท้องถิ่นมีระบบการพัฒนาทางสายงานที่
ชัดเจนและมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ และการมีส่วนร่วมของประชาชนมีการเสนอรูปแบบที่ชัดเจน
และเป็นเงื่อนไขในการด าเนินการหรือตัดสินใจของท้องถิ่น 
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 ผู้วิจัยเห็นสอดคล้องกับแนวคิดการปกครองตนเองในระดับจังหวัด ทั้งนี้มีข้อเสนอเพ่ิมเติมให้
มีกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเป็นกฎหมายแม่บท ส่วนรายละเอียดให้ออกเป็นพระราชกฤษฎีกา
เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและแนวทางการพัฒนาของแต่ละจังหวัด การปรับ
โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่นควรเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป  ให้สภาพลเมืองมีหน้าที่โดยตรง
ในการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรเพ่ือส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกครองท้องถิ่น 
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The objectives of this research are to study the concepts and theories of 
decentralization to local administrative agencies in the self- government format; to 
identify the problems and obstacles of decentralization to local administrative 
agencies and to analyze the directives of decentralization to local administrative 
agencies as well as a self- government based on the public will in the provincial 
level.  The scope of study is the provisions of the Constitution of Thailand B.E.2550 
(local administration) and draft laws. The main focus is to analyze the structure, 
authorities, duties, supervision, monitoring, budget, finance, human resource 
management and public participation in the local administration under the concept 
of self-autonomy. 

The results show that Thailand’s local administration faces a lot of problems; 
namely, overlap structure, unclear authorities and duties. Many local administrative 
agencies are subject to strict scrutiny of regional administrative agencies and 
therefore lack of actual autonomy. Additional problems include finance, budget 
insufficiency, inefficiency of human resource management, insufficient public 
participation. The main recommendation is to dissolve regional administrative 
agencies and merge them with local administrative agencies so as to solve the 
structure problem. In other words, to be established is a “self- government” 
province that will serve as a local administrative agency with three-party internal 
structure. There should be a civil council composed of representatives of people 
from different arenas. The main duty of civil council is to propose the requests and 
highlight the problems faced by local residents as well as to monitor the local 
administrative agencies. In such a case, the local administrative agencies should be 
entrusted with general authorities while the central government is in charge of 
important national tasks including defense, public finance and monetary system, 
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judicial or justice system and international relationship. The local administrative 
agencies are under the direct supervision of Prime Minister and the monitoring 
system should be on a postmortem basis. This is to ensure more freedom for local 
administrative agencies. The ratio of tax allocation between the central government 
and local administrative agencies should be 70: 30. Moreover, local administrative 
agencies should have more freedom to decide local tax base as well as to increase 
local tax according. Local administrative personnel should have a clearer career path, 
which should be directly in line with local contexts. The public participation should 
have a clearer procedure as well. In fact, public participation should be a requisite 
for important decisions of local administrative agencies. 

I agree with the concept of self-government administration in the provincial 
level. Additionally I wish to recommend that there should be an act that serves as a 
master statute while details should be included in a royal decree, depending on 
economic and social contexts as well as development directives of each province. 
Restructuring of local administrative agencies as well as adjustment of duties and 
authorities should be performed gradually. The civil council should be responsible 
for providing budget and personnel to support the public participation in local 
administration.  
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บทท่ี 1  

 

บทน ำ 
 
1.1  ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 ในอดีตประเทศไทยเน้นการปกครองแบบรวมศูนย์อ านาจมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ 5 ที่มีการรวมประเทศและเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ โดยการยกเลิกการปกครองแบบ
จตุสดมภ์ (เวียง วัง คลัง นา) เป็นการปกครองแบบรวมศูนย์อ านาจไว้ที่ส่วนกลาง สาเหตุส าคัญของ
การเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศครั้งใหญ่นั้นมาจากทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน ปัจจัย
ภายนอกคือ การคุกคามของลัทธิจักรวรรดินิยมของประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส การขาดเอกภาพ
ภายในประเทศซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเพ่ือต่อต้านการรุกรานของชาติมหาอ านาจ และปัจจัยภายใน
คือ การเปลี่ยนแปลงไปของบ้านเมืองและการได้รับการศึกษาเรื่องรูปแบบการปกครองจาก
ต่างประเทศด้วย1 การรวมศูนย์อ านาจการปกครองในช่วงนั้น คือการปกครองที่มีการรวบรวมหัวเมือง
ประเทศราชต่างๆให้ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง มีการส่งข้าหลวงจากส่วนกลางไปปกครองในพ้ืนที่ ท าให้การ
ปกครองเป็นแบบรวมศูนย์อ านาจการสั่งการ การตัดสินใจในเรื่องต่างๆรวมไว้ที่ส่วนกลาง ส่งผลให้
ประเทศมีความมั่นคงไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตก ระบบราชการไทยมีความเข้มแข็ ง และ
ประเทศมีการพัฒนาจนเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมา ต่อมาประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง
ครั้งใหญ่ จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยในปี พ .ศ. 2475 
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น เป็นการปกครองที่ให้สิทธิแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมใน
การปกครองตนเอง ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพมากขึ้น ดังนั้นการปกครองแบบรวมศูนย์อ านาจไว้ที่
ส่วนกลางจึงไม่อาจทันต่อสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมอีกต่อไป 

ปัจจุบันประเทศไทยปกครองระบอบประชาธิปไตย มีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
เป็นราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น โดยที่ราชการส่วนกลางใช้
หลักการรวมอ านาจการปกครองดังเช่นในอดีต ราชการส่วนภูมิภาคใช้หลักการแบ่งอ านาจการ
ปกครอง และราชการส่วนท้องถิ่นใช้หลักการกระจายอ านาจการปกครอง  

การกระจายอ านาจการปกครองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวคิดที่มี มานาน
นับตั้งแต่เริ่มมีรัฐธรรมนูญ โดยเป็นแนวคิดที่ถือเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ที่แท้จริง โดยต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองภายในท้องถิ่นของตน ทั้ง
เป็นแนวคิดที่เชื่อว่าจะสามารถลดความเหลื่อมล้ าในด้านต่างๆได้ การปกครองท้องถิ่นได้รับการ
บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญหลายฉบับแต่ที่ชัดเจนที่สุด คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

                                                           

 1โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีโดยกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น, วิวัฒนำกำรกำร
ปกครองท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพฯ: ส านักงานข้าราชการพลเรือน, 2543), หน้า 4-5.  
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พุทธศักราช 2540  ที่มีการบัญญัติไว้เป็นหมวดการปกครองท้องถิ่นที่ชัดเจน โดยวางหลักการว่า
ท้องถิ่นต้องมีความเป็นอิสระและสามารถปกครองตนเองได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ถูกจัดตั้ง
ขึ้นทั่วประเทศทั้งในรูปแบบทั่วไปและรูปแบบพิเศษ มีอ านาจหน้าที่และภารกิจมากมายตามที่
กฎหมายก าหนด กระทั่งปัจจุบันการกระจายอาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินมานาน
หลายสิบปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน
เรื่อยมา แต่สภาวการณ์ของการปกครองท้องถิ่นกลับมีแต่ปัญหาสะสมมากมาย จนกลายเป็นว่า ยิ่ง
นับวันการปกครองท้องถิ่นกลับไม่มีอิสระในการปกครองตนเอง ยิ่งนับวันท้องถิ่นกลับไม่สามารถ
ปกครองตนเองได้ ต้องพ่ึงพารัฐส่วนกลางมากขึ้น ประชาชนในท้องถิ่นไม่สามารถเข้าไปมีส่ วนร่วมใน
การปกครองตนเองได้ โดยสาเหตุของสภาวการณ์ของการปกครองท้องถิ่นเป็นเพราะปัญหาในหลาย
ด้าน กล่าวคือ 

1)  ปัญหาด้านรูปแบบและโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไประดับล่างคือเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

(อบต.) มีปัญหาว่าองค์การบริหารส่วนต าบลกับเทศบาลมีความแตกต่างกันในเรื่องของรูปแบบการ
ด าเนินงานและงบประมาณ ซึ่งส่งผลต่อการบริหารจัดการและคุณภาพในการจัดท าบริการสาธารณะ  

โครงสร้างภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป มีฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา
ท้องถิ่น ซึ่งมาจาการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีปัญหาเรื่องของการถ่วงดุลอ านาจระหว่างสภาที่
ไม่อาจท าได้จริง ฝ่ายนิติบัญญัติไม่อาจใช้อ านาจในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและในด้านการถ่วงดุล
อ านาจได้ ไม่เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลที่แท้จริง  

2)  ปัญหาด้านอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การก าหนดอ านาจหน้าที่ระหว่างรัฐกับท้องถิ่นยังไม่ชัดเจน มีการก าหนดทั้งในกฎหมายจัดตั้ง

และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ ให้ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในด้าน
ต่างๆ แต่ก็ยังมีหน่วยงานของทั้งรัฐส่วนกลางและภูมิภาคยังคงมีอ านาจหน้าที่ในเรื่องนั้นๆอยู่ 
โดยเฉพาะราชการส่วนภูมิภาคซึ่งมีหน่วยงานตั้งอยู่ในพ้ืนที่ อ านาจหน้าที่มีความคล้ายกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการทับซ้อนเชิงอ านาจ 

3)  ปัญหาด้านการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก าหนดให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าเท่าที่จ าเป็นและมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่รัฐส่วนกลาง
ก ากับดูแลท้องถิ่นมากเกินไป ทั้งทางตรงผ่านทางตัวแทนของรัฐคือราชการส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่และ
ทางอ้อมผ่านทางนโยบายประชานิยมต่างๆของรัฐบาล การควบคุมโดยระบบงบประมาณ เป็นต้น จน
กลายเป็นการครอบง าท้องถิ่น จนท้องถ่ินขาดความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง  

4)  ปัญหาด้านการคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับภารกิจที่ต้องจัดท าตามที่กฎหมายก าหนด  ซึ่ง

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาล
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ในไม่เกิน พ.ศ. 2549 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 โดยการเพ่ิมสัดส่วนอย่างเหมาะสมกับภารกิจที่ถ่ายโอน 
แต่เมื่อครบก าหนดรัฐบาลก็ออกกฎหมายมาก าหนดอัตรารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ 
ปัจจุบันรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังคงไม่ถึงตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้แต่แรก นอกจากนี้
ท้องถิ่นยังขาดการพัฒนาในเรื่องฐานภาษีท้องถิ่นหรือการหารายได้ ท าให้การเก็บภาษีในส่วนนี้ได้น้อย 
ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานในพ้ืนที่  

5)  ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความชัดเจน พระราชบัญญัติ

ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดให้มีคณะกรรมการไตรภาคีขึ้นมาเพ่ือ
ดูแลการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นในระดับต่างๆทั่วประเทศ มีบทบาทส าคัญในการบริหารงาน
บุคคลของท้องถิ่น แต่ก็ยังคงมีราชการส่วนกลางเข้ามาเป็นคณะกรรมการในสัดส่วนที่มีนัยส าคัญต่อ
การก าหนดแนวทางของการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น และในส่วนของการก าหนดอัตราต าแหน่งต่างๆ
ก็ยังคงเป็นการก าหนดโดยไม่ได้มีการน าเรื่องภารกิจของท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนที่มาพิจารณา ฯลฯ ท าให้
หลายท้องถิ่นได้บุคคลากรที่ไม่ตรงกับหน้าที่ของท้องถิ่นนั้นๆ นอกจากนี้การบริหารงานบุคคลของ
ท้องถิ่นยังเชื่อมโยงกับงบประมาณของท้องถิ่น ซึ่งไม่เอ้ือต่อการเติบโตในสายงานภายในท้องถิ่นของ
ตนได้ บุคลากรของท้องถิ่นขาดการพัฒนาเรื่องความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  

6)  ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น 
การมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นของประชาชนมีน้อยมาก มีเพียงการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้น ในกรณีที่ได้มีส่วนร่วมก็เป็นการมีส่วนร่วมตามแบบพิธี
เท่านั้น  เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีความชัดเจน ไม่มีงบประมาณและองค์กรภายใน
สนับสนุนการมีส่วนร่วม และทั้งจากประชาชนเองที่ยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเอง ยังไม่ตระหนักถึง
ความเป็นเจ้าของเงินภาษีของตนเองอย่างแท้จริง ซึ่งท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการสนใจc
และขาดพลังความร่วมมือจาก 

จากสภาพปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้กล่าวมานั้น เป็นปัญหาที่สะสมเรื่อยมา 
นับแต่อดีต ปัจจุบัน และอาจจะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคต หากไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ระบบเพราะปัญหาในแต่ละด้านนั้นเป็นปัญหาที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ซึ่งต้องพิจารณาร่วมกันอย่างรอบ
ด้านและบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วน ซึ่งการกระจายอ านาจตามแนวคิดจังหวัดปกครองตนเอง” 
มีสาระส าคัญทางความคิด คือ ปรับปรุงแก้ไขให้การปกครองท้องถิ่นของไทยบรรลุเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ ให้ท้องถิ่นมีอิสระและสามรถปกครองตนเองได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  
เป็นการตื่นตัวทางการเมืองการปกครอง โดยเรียกร้องให้มีการกระจายอ านาจที่แท้จริง ให้พ้ืนที่ระดับ
จังหวัดเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดใหญท่ี่มีอิสระอย่างแท้จริง  

ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาปัญหาการปกครองท้องถิ่นในปัจจุบัน เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุ
และแนวทางการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้โดยวิเคราะห์โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นตามแนวคิดการ
ปกครองตนเอง เพ่ือแสดงให้เห็นว่ารูปแบบดังกล่าวจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไร 
โดยเปรียบเทียบและวิเคราะห์แนวทางในการแก้ไขปัญหาการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยต่อไป 
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1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

1)  เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการกระจายอ านาจ การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบการปกครอง
ตนเอง 

2)  เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในประเทศไทย 

3)  เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่นและรูปแบบ
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในระดับจังหวัด 

 
1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

ศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550)2 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ.... ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการปัตตานีมหานคร 
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. .... โดยวิเคราะห์โครงสร้าง 
อ านาจหน้าที่ การก ากับดูแล การคลังและงบประมาณ การบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น ตามแนวคิดการปกครองตนเอง กรณีการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในระดับจังหวัด เปรียบเทียบการปกครองท้องถิ่นของ
ต่างประเทศคือ ประเทศญี่ปุ่นและประเทศฝรั่งเศส  
 
1.4  วิธีด ำเนินกำร 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักโดยศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล
จากหนังสือ ต ารา เอกสารวิชาการ งานวิชาการ งานวิจัยต่างๆทั้งของไทยและต่างประเทศ รายงาน
การประชุม รายงานการสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นตามแนวคิดการปกครองตนเองใน
ระดับจังหวัด 

 
1.5  สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
 

การปกครองท้องถิ่นที่มีปัญหาในปัจจุบัน เนื่องจากประชาชนในท้องถิ่นเห็นว่ารัฐส่วนกลาง
ไม่ได้กระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นปกครองอย่างแท้จริง ยังคงมีการรวมอ านาจในการตัดสินใจไว้ที่
ส่วนกลาง ทั้งปัญหางบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างรัฐส่วนกลางกับท้องถิ่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จาสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบัน 

                                                           
2การกล่าวถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้หากมิได้ระบุปี

พุทธศักราช ให้หมายถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
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การกระจายอ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวคิดการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในระดับจังหวัด เป็นแนวคิดใหม่ที่เกิดจากการถอดบทเรียนปัญหาที่ผ่านมากับความไม่
สอดคล้องกันของการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน จึงมีการจัดท าร่าง
กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองตนเองในระดับจังหวัดขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งที่เป็นรูปแบบ
กฎหมายที่ชัดเจนและเป็นธรรมนูญที่แสดงเจตนาร่วมกันของคนในจังหวัดนั้นๆ ซึ่งมีแนวคิดว่าท้องถิ่น
ต้องมีความอิสระอย่างแท้จริงในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของงประชาชนในจังหวัด โดยการ
ปกครองท้องถิ่นในรูปแบบนี้ เป็นรูปแบบที่สามรถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้หรือไม่ และ
เหมาะสมกับสังคมและบริบทของประเทศไทยหรือไม่ ด้วยเหตุนี้จึงควรที่จะมีการศึกษาวิเคราะห์
แนวคิดรูปแบบการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนี้ 
 
1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1)  ได้ทราบแนวคิด ทฤษฎีการกระจายอ านาจ การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบการ
ปกครองตนเอง 

2)  ได้ทราบปัญหาและอุปสรรคของการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นใน
ประเทศไทยและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

3)  ได้แนวทางการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่นและรูปแบบการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในระดับจังหวัดที่เหมาะสมกับประเทศไทยและน าเสนอต่อไป 



 
บทท่ี 2 

 
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 

 
การศึกษาในบทนี้เป็นการศึกษาเรื่องแนวคิดการกระจายอ านาจ บริบทและความเป็นมาของ

แนวคิดทฤษฎีการกระจายอ านาจทางปกครอง ในการศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาเลือกศึกษาเฉพาะที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นหลักการในการ
วิเคราะห์การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป  

 
2.1  ความหมายและแนวคิดทฤษฎีการกระจายอ านาจ 
 

รัฐมีหน้าที่ในการบริหารประเทศให้ประชาชนอยู่ดี มีสุขในการด ารงชีวิต มีความมั่นคง
ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในการที่จะบริหารประเทศให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นย่อมเป็นเรื่อง
ยาก เพราะประเทศมีพ้ืนที่กว้างขวาง ประชาชนมีจ านวนมากและแตกต่างหลากหลาย ซึ่งรัฐจะดูแล
และจัดท าบริการสาธารณะต่างๆให้กับประชาชาได้ทั่วทุกพ้ืนที่ ทุกชุมชนของประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น ย่อมเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก เนื่องจากอุปสรรคเรื่องของเวลา ความล่าช้า จ านวน
บุคลากรของรัฐ และจ านวนงบประมาณ ดังนั้นเพ่ือเป็นการลดภาระและแบ่งเบาหน้าที่ของรัฐการ
กระจายอ านาจการปกครองจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ3 

โดยที่หลักการกระจายอ านาจการปกครอง เป็นการกระจายอ านาจการปกครองให้แก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง อันถือเป็นรากรากฐานส าคัญของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและการกระจายอ านาจก็ มีความส าคัญในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากด้วย4 

 
2.1.1  ความหมายของการกระจายอ านาจ 
หลักการกระจายอ านาจเป็นแนวความคิดทั้งในทางการเมืองและทางกฎหมาย มีพ้ืนฐานมา

จากแนวความคิดของการปกครองตนเองของชุมชนท้องถิ่นภายในรัฐ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากประเทศ
อังกฤษ ซึ่งมีแนวคิดว่าท้องถิ่นมีการปกครองตนเองมาก่อนที่จะมีรัฐ เมื่อมีรัฐแล้วจึงเป็นการที่ชุมชน
ท้องถิ่นมอบอ านาจในการปกครองให้แก่รัฐ ส่วนในด้านของประเทศฝรั่งเศสมีแนวคิดว่า รัฐมีอ านาจ
และมอบอ านาจในการปกครองให้แก่ท้องถิ่น ซึ่งทั้ง 2 แนวคิดดังกล่าวล้วนเป็นการมองในมิติด้าน

                                                           
3ประธาน คงฤทธิศึกษากร, การปกครองท้องถิ่น, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: โครงการส่งเสริม

เอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2534), หน้า 6. 
4ลิขิต ธีรเวคิน, การกระจายอ านาจ และการมีส่วนรวมในการพัฒนาชนบท, รายงานเสนอ

ต่อสมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทยและมูลนิธิ Friend rich Ebert, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์, 2535), หน้า 3. 
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อ านาจรัฐทั้งสิ้น หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) ที่ใช้และกล่าวถึงกันในปัจจุบันนี้เป็น
หลักการที่มาจากแนวคิดเรื่องอ านาจรัฐของประเทศฝรั่งเศสและเป็นค าที่มาจากภาษาฝรั่งเศส มี
ความหมายว่า “การเอาอ านาจออกไปจากศูนย์กลาง”5 

 ดังนั้นในการที่จะศึกษาถึงความหมายของการกระจายอ านาจนั้นจึงต้องศึกษาถึง
ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของประเทศฝรั่งเศส เพ่ือให้เข้าใจถึงบริบทอันเป็นที่มาในการให้
ความหมายดังกล่าวด้วย 

ประวัติศาสตร์การปกครองประเทศฝรั่งเศสมีการรวมอ านาจไว้ที่ศูนย์กลาง 6 แต่เมื่อมีการ
ปฏิวัติส าเร็จในปี ค.ศ.1798 อ านาจรัฐในส่วนกลางได้ขยายออกไปครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ ท าให้
ประเทศมีความเป็นเอกภาพมาก ดังนั้นประเทศฝรั่งเศสจึงให้ความส าคัญกับความเป็นรัฐมาก โดยใน
กฎหมายปกครองของฝรั่งเศสมีข้อความคิดเกี่ยวกับรัฐและอ านาจรัฐที่ชัดเจนและเป็นระบบ ประเทศ
ฝรั่งเศสเห็นว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นการกระท าของรัฐ เป็นการที่รัฐยอมยกอ านาจบางส่วนของรัฐ
ในเรื่องการจัดท าบริการสาธารณะซึ่งเป็นเรื่องผลประโยชน์ของท้องถิ่นหรือผลประโยชน์พิเศษ
บางอย่าง ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนที่รัฐรับรอง โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคลทางกฎหมาย
มหาชนมีอ านาจในการด าเนินการอย่างอิสระ อยู่นอกเหนืออ านาจบังคับบัญชาของรัฐ แต่อยู่ภายใต้
การก ากับดูแลเท่านั้น ทั้งนี้เพ่ือรักษาประโยชน์ทั่วไปของชาติ7  

จากบริบททางประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั่ งเศสในการให้ความหมายของการกระจาย
อ านาจ จึงเป็นเรื่องของการ “การเอาอ านาจออกไปจากศูนย์กลาง” ซึ่งในความหมายนี้มีนักกฎหมาย
หลายท่านที่ให้ความหมายในไปในทิศทางเดียวกันอาทิ 

นักวิชาการ Cheema และ Rondinelli อธิบายการกระจายอ านาจว่า หมายถึง การถ่ายโอน
อ านาจที่รวมศูนย์อยู่ ณ ศูนย์รวมอ านาจหรือศูนย์กลางไปยังเขตรอบนอกที่ไม่มีอ านาจส าหรับการ
บริหารหรือการปกครอง ซึ่งเป็นการนิยามการกระจายอ านาจอย่างกว้างว่าเป็นการถ่ายโอนความ
รับผิดชอบ (Transfer of Responsibility) การตัดสินใจในการจัดหาและจัดสรรทรัพยากรในทางการ
ปกครอง จากส่วนกลางไปยังส่วนล่างซึ่งรับผิดชอบในระดับพ้ืนที่ ซึ่งก็คือระดับท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรของรัฐ องค์กรกึ่งอิสระ องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐบาล โดยมีความแตกต่างกันไปตามความ
เหมาะสม8  

                                                           
5โภคิน พลกุล, หลักเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการ, รัฐสภาสาร, 8 (สิงหาคม 2528): 4 

อ้างถึงใน วัจนาถ วังตาล, วิเคราะห์กฎหมายการปกครองท้องถิ่นไทยในรูปแบบสุขาภิบาล,
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536), หน้า 11. 

6สมคิด เลิศไพฑูรย์, การปกครองท้องถิ่นประเทศฝรั่งเศส, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พิมพ์อักษร, 
2543), หน้า 3. 

7วัจนาถ วังตาล, วิเคราะห์กฎหมายการปกครองท้องถิ่นไทยในรูปแบบสุขาภิบาล,
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536), หน้า 12. 

8อุดม ทุมโฆสิต, รายงานการวิจัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระจายอ านาจไปสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, (กรุงเทพฯ: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
2551), หน้า 7-13. 
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ประธาน คงฤทธิศึกษากร ได้อธิบายการกระจายอ านาจทางการปกครองออกเป็น 2 กรณี คือ 
กรณีแรกการแบ่งอ านาจการปกครอง (De Concentration) หมายถึงการมอบอ านาจหน้าที่ของ
รัฐบาลไปให้ราชการส่วนภูมิภาค ให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่รัฐบาลมอบหมายภายในพ้ืนที่ที่ก าหนด มี
อ านาจในการใช้ดุลพินิจ ตัดสินใจและริเริ่มด าเนินการได้ ภายในกรอบนโยบายที่รัฐบาลก าหนด9 กรณี
ที่สองการมอบอ านาจให้ท้องถิ่นปกครองตนเอง (Devolution) หมายถึง การมอบอ านาจให้ประชาชน
ในท้องถิ่นปกครองตนเองอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการมอบอ านาจทั้งในทางการเมืองและในทางการ
บริหาร โดยให้ท้องถิ่นมีอ านาจในการก าหนดนโยบายและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
นโยบายของท้องถิ่นตนเองได้10 

โกวิทย์ พวงงาม นิยามว่าการกระจายอ านาจการปกครอง คือ การที่มีองค์กรซึ่งมีอาณาเขต มี
ความเป็นอิสระในการปกครองและการบริหารตนเอง มีประชาชน  มีอ านาจหน้าที่ มีรายได้ตาม
กฎหมาย รวมทั้งมีอ านาจหน้าที่ให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน ซึ่งประชาชนในพ้ืนที่ มีส่วนร่วมใน
การบริหารและปกครองตนเอง สามารถร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาชุมชน ซึ่งอาจกระท าผ่านตัวแทน
ของประชาชน11  

หัวใจส าคัญของการปกครองท้องถิ่น คือการที่ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อิสระในการปกครองตนเองและกลไกที่ส าคัญเพ่ือเกิดความเป็นอิสระ ได้แก่ “การกระจายอ านาจ” 
คือการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น12 ในการกระจายอ านาจนั้นอ านาจที่ได้
กระจายออกไปนั้นจะต้องถึงมือประชาชนหรือองค์กรของประชาชนในท้องถิ่นจริงๆ  โดยประชาชน
จ าเป็นต้องมีอ านาจในการตัดสินใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากรภายใน
ท้องถิ่น โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปรียบเสมือนพื้นที่การรองรับอ านาจที่กระจายอออกไป 

ดังนั้นจากการให้ความหมายของการกระจายอ านาจทั้งของนักวิชาการต่างประเทศและ
นักวิชาการของไทยนั้น อาจสรุปนิยามความหมายของการกระจายอ านาจพอสังเขป คือ เป็นการ
อธิบายความหมายของการกระจายอ านาจในมิติของอ านาจรัฐเป็นหลัก เป็นการกระจายอ านาจทาง
ปกครองจากศูนย์กลางอ านาจคือรัฐหรือรัฐบาล โดยกระจายให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
หรือองค์กรอ่ืนที่อยู่นอกระบบราชการ ในเรื่องอ านาจการตัดสินใจและอ านาจในการบริหารงานใน
ระดับพ้ืนที่ปฏิบัติการ 

 
                                                           

9บูฆอรี ยีหมะ, การปกครองท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2550), หน้า 4. 

10Brain C. Smith, Field Administration, (London: Routledge and Regan Paul 
1967). pp. 22-23 อ้างถึงใน ประธาน คงฤทธิศึกษากร, การปกครองท้องถิ่น, (กรุงเทพฯ: โครงการ
ส่งเสริมเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2534), หน้า 7. 

11โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถิ่นไทย หลักการและมิติใหม่ในอนาคต (กรุงเทพฯ: 
วิญญูชน, 2554), หน้า 13.   

12วุฒิสาร ตันไชย และธีรพรรณ ใจมั่น, พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, ใน สารานุกรมการปกครองท้องถิ่นไทย 
สถาบันพระปกเกล้า, (นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2547), หน้า 4. 
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2.1.2  แนวคิดการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
แนวคิดเรื่องการกระจายอ านาจเป็นแนวความคิดเก่ียวกับการปกครองท้องถิ่น โดยเปิดโอกาส

ให้ประชาชนในพื้นท่ีได้ปกครองกันเอง สามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างอิสระ13 
การกระจายอ านาจการปกครองเป็นแนวคิดที่มีวิวัฒนาการมายาวนานและต่อเนื่องเรื่อยมา 

ซึ่งแนวคิดการกระจายอ านาจการปกครองนี้ เป็นผลพวงของการเมืองการปกครองของยุโรปในช่วง
ครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา โดยมีนักวิชาการ Cheema และ Rondinelli ได้แบ่งวิวัฒนาการของการ
กระจายอ านาจเป็น 3 ช่วงคือ14       

ช่วงที่ 1 วิวัฒนาการในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในช่วงนี้เป็นช่วงที่แนวคิดเรื่องการ
กระจายอ านาจมีจุดเน้นส าคัญอยู่ที่การแบ่งอ านาจ (De Concentration) คือการกระจายอ านาจใน
ระบบราชการ หรือเป็นการที่ราชการส่วนกลางแบ่งหรือมอบอ านาจของส่วนกลางบางส่วนให้แก่
หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ให้มีอ านาจในบางเรื่อง เพ่ือประโยชน์ในเรื่องความคล่องตัวในการ
บริหารงานและการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นท่ี 

ช่วงที่ 2 วิวัฒนาการในช่วงกลาง ค.ศ. 1980–1990 แนวคิดเรื่องการกระจายอ านาจ ในช่วงนี้
เน้นความส าคัญที่เรื่องการเมือง การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและระบบตลาดเสรี ซึ่งส่งผลให้
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจกว้างขวางมากยิ่งขึ้น15 

ช่วงที่ 3 คือนับตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 1990 จนถึงปัจจุบัน แนวคิดเรื่องการกระจายอ านาจให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น โดยเป็นการมีส่วนร่วมผ่านองค์กรภาคประชาชน
และกระบวนการในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเพ่ิมขึ้น โดยมีเป้าหมายคือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบประชาชนในท้องถิ่น ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกตรวจสอบได้โดยประชาชน16  

วิวัฒนาการของการกระจายอ านาจที่มีการแบ่งเป็น 3 ช่วงนี้แสดงให้เห็นถึงการให้
ความส าคัญต่อหลักการกระจายอ านาจที่ในช่วงแรกจะให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจในฐานะที่
เป็นเครื่องมือในการอ านวยความสะดวกให้แก่งานด้านการบริหารจนกระทั่งช่วงสุดท้ายการกระจาย
อ านาจถูกให้ความส าคัญในฐานะที่เป็นช่องทางในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของ
ประชาชน และด้วยเหตุนี้ท าให้หลักการกระจายอ านาจถูกนิยามความหมายที่แตกต่างหลากหลาย 
ตามแต่บริบทของสังคมประเทศในเวลาต่อไป 

 
 

                                                           
13นันทวัฒน์ บรมานันท์, การปกครองส่วนท้องถิ่น, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 

2552), หน้า 20. 
14ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล, การเมืองในกระบวนการกระจายอ านาจ: ศึกษาผ่านบทบาทของ

นักวิชาการ ข้าราชการ นักการเมืองและประชาชน, (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555),
หน้า 7-10. 

15เรื่องเดียวกัน, หน้า 7-10. 
16Anwar Shah and Sana Shah, The New Vision of Local Governance and the 

Evolving  Role of Local Government  In  Local Government in Developing 
Countries, Anwar Shah, ed. (Washington D.C.: The World Bank, 2006), pp. 22-24. 
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2.1.2.1  การกระจายอ านาจทางปกครอง 
การกระจายอ านาจทางปกครองเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ านาจในการจัดท าภารกิจภายใน

รัฐ ฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงการกระจายอ านาจทางปกครอง ก็คือการกระจายอ านาจในการจัดท าภารกิจ
ของรัฐ ซึ่งจะกระจายให้องค์กรใดมีอ านาจในการจัดท า ดังนั้นสิ่งที่ส าคัญคือต้องพิจารณาถึงหลักการ
และประเภทของภารกิจของรัฐรวมทั้งหลักการปกครองภายในรัฐประกอบด้วย17 

รัฐสมัยใหม่มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในเรื่องของภารกิจของรัฐที่รัฐมีหน้าที่ต้องจัดท า
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนภารกิจของรัฐที่ต้องจัดท าก็คือบริการสาธารณะนั่นเอง ซึ่ง
เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับการก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย โดยการจะ
แบ่งแยกอ านาจหน้าที่ระหว่างรัฐกับท้องถิ่น ว่าภารกิจใดรัฐควรจัดท าเองและภารกิจใดที่ควรให้
ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท านั้น เป็นเรื่องที่ส าคัญมาก เนื่องจากบริการสาธารณะนั้นเป็นสิ่งที่มี
พลวัตรอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1)  ภารกิจหลักของรัฐ (Primary Function of State) คือ บริการสาธารณะ
ที่เป็นเรื่องพ้ืนฐานที่มีความส าคัญต่อประเทศ เป็นภารกิจพ้ืนฐานดั้งเดิม ซึ่งรัฐแต่ละรัฐต้องด าเนินการ
จัดท า  เพราะเป็นเรื่องของการประกันความมั่นคงปลอดภัยขั้นพ้ืนฐานของรัฐ ซึ่งภารกิจพ้ืนฐานของ
รัฐนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมิในการรักษาความสงบ โดยอาจแบ่งเป็น 2 อย่าง คือ การ
ป้องกันภัยจากภายนอก เป็นเรื่องความมั่นคงทางทหาร เรื่องการต่างประเทศ และการรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายใน ซึ่งก็คือ การออกกฎเกณฑ์บังคับใช้ในสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย มิการ
ระงับข้อพิพาทท่ีเกิดข้ึนในสังคม18  

ภารกิจพ้ืนฐานของรัฐเป็นเรื่องที่จ าเป็นต่อความเป็นรัฐ ซึ่งมีผลต่อการมี
ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยของประชาชนภายในรัฐ อันเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนนั่นเอง 19ภารกิจ
พ้ืนฐานนี้เป็นเรื่องที่รัฐมีหน้าที่การด าเนินการให้แก่ประชาชน โดยไม่ต้องมีการเสียค่าบริการโดยตรง 
ทั้งนี้เพราะใช้งบประมาณจากเงินภาษีของประชนนั่นเอง โดยภารกิจพ้ืนฐานที่กล่าวมานี้รัฐจะไม่
มอบหมายให้แก่เอกชนหรือองค์กรอื่นจัดท าแต่ประการใด 

2)  ภารกิจรองของรัฐ (Secondary Function of State) คือ บริการ
สาธารณะที่เป็นเรื่องของการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนอยู่ดี มีสุข ซึ่งเป็น
ภากิจล าดับรอง  

มีการกล่าวว่า “อยู่ดี”คือ อยู่อย่างสงบปลอดภัยอันเป็นภารกิจพ้ืนฐานและ
เมื่อประชาชนอยู่อย่างสงบปลอดภัยแล้วล าดับต่อมาก็คือ “มีสุข”คือการท าให้ประชาชนมีความสุข 

                                                           
17โภคิน พลกุล และคณะ, รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, (กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 
2538), หน้า 101. 

18สุนทร มณีสวัสดิ์, เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายปกครองชั้นสูง 1 ภารกิจของรัฐ, 
(กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2555). 

19สมยศ เชื้อไทย, หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 
2555), หน้า 139. 
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ภารกิจล าดับรองนี้ คือ การให้ศึกษาแก่ประชาชน ด้านการคมนาคมที่สะดวก ด้านการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ด้านสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานต่างๆ เป็นต้น การบริการสาธารณะประเภทนี้รัฐ
สามารถมอบให้เอกชนหรือองค์กรอ่ืนจัดท าแทนรัฐได้ โดยบริการสาธารณะประเภทนี้จะมีการเก็บ
ค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมแก่ประชาชนที่ใช้บริการ แต่มิใช่เป็นการแสวงหาก าไรอย่างการท าธุรกิจ
ของเอกชน และในการมอบหมายให้เอกชนหรือองค์กรอ่ืนจัดท านั้น รัฐจะเป็นผู้ควบคุมดูแลให้การ
ด าเนินการเป็นตามมาตรฐานที่รัฐก าหนดเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนที่รับบริการ20 

ภารกิจล าดับรองของรัฐแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ภารกิจล าดับรองทาง
สังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ ภารกิจด้านการศึกษา สาธารณสุข ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านสังคม
สงเคราะห์ ด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม เป็นต้น และภารกิจล าดับรองด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ 
ภารกิจด้านอุตสาหกรรมและพานิชชยกรรม ด้านการสื่อสาร เป็นต้น21 

จากภารกิจของรัฐที่กล่าวมาเห็นได้ว่ารัฐมีภารกิจมากมายทั้งภารกิจพ้ืนฐาน
และภารกิจรอง โดยการที่รัฐจะด าเนินการเพื่อจัดท าภารกิจต่างๆให้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพได้นั้น 
จึงเป็นเรื่องยาก และไม่ทั่วถึงหรือเกิดความล่าช้า และข้อจ ากัดด้านอ่ืนๆ ดังนั้นรัฐจึ งต้องกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยการปกครองของรัฐที่สามารถจัดท าภารกิจล าดับ
รองของรัฐได้อย่างเหมาะสม  

2.1.2.2   หลักการบริหารราชการแผ่นดิน 
ระเบียบบริหารราชการถือเป็นเสมือนข้อตกลงในการก าหนดและแบ่งแยกหน่วยงาน 

เพ่ือรับผิดชอบการก าด าเนินการตามหน้าที่และก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ที่
รับผิดชอบ เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ เปรียบเสมือนการควบคุมเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ 
ซึ่งจะต้องมีระบบการท างาน วิธีปฏิบัติ และระเบียบที่รัดกุม เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
ระเบียบบริหารราชการมีที่มาจากประเพณีการปกครอง และได้มีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนกระทั่งมีการ
ตราเป็นกฎหมายเพ่ือใช้ในการบริหารประเทศ ส าหรับโครงสร้างการบริหารราชการโดยทั่วไปที่มีการ
ใช้อยู่ในประเทศต่างๆ มีอยู่ 3 หลักด้วยกันคือ หลักการรวมอ านาจทางปกครอง หลักการแบ่งอ านาจ
ทางปกครองและหลักการกระจายอ านาจทางปกครอง ซึ่งแต่ละประเทศย่อมเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
ระบอบการปกครองของตน22 ดังนี้ 

1)  หลักการรวมอ านาจปกครอง (Centralization) 
ในกระบวนการสร้ า งรั ฐ -ชาติ สมัย ใหม่  “การรวมศูนย์ อ านาจ” 

(Centralization) เป็นทั้งเงื่อนไขและความจ าเป็นในการจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ทางอ านาจภายใน
รัฐ การรวมอ านาจมีความจ าเป็นทั้งในแง่ของการปกครองภายในประเทศ และการป้องกันรักษาความ

                                                           
20อรทัย ก๊กผล, เคล็ดลับการจัดบริการสาธารณะท้องถิ่น:บทเรียนจากรางวัลพระปกเกล้า 

51, (กรงุเทพฯ: ส เจริญ การพิมพ์, 2552), หน้า 5-6. 
21สมยศ เชื้อไทย, เรื่องเดิม, หน้า 140. 
22กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, คู่มือศึกษาพื้นฐานวิชากฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร

ราชการแผ่นดิน (กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย), พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรงุเทพฯ: เสมาธรรม, 
2553), หน้า 15. 
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มั่นคงของประเทศจากภัยคุกคามภายนอก และในแง่ของการบริการสาธารณะซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ขั้น
พ้ืนฐานของรัฐสมัยใหม่  หลักการรวมอ านาจปกครอง คือ หลักการที่วางระเบียบการบริหารราชการ 
โดยรวมอ านาจทางปกครองทั้งหมดไว้ที่ส่วนกลางได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม ให้เป็นผู้ด าเนินการ
จัดท าบริการสาธารณะ โดยในการบริหารงานจะก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีล าดับขั้นของสายการบังคับ
บัญชาเป็นผู้ด าเนินการปกครองครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ ซึ่งมีลักษณะดังนี้23 

(1)  มีการรวมอ านาจการบังคับบัญชาไว้ที่ส่วนกลาง คือรวมอ านาจการ
บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร และต ารวจไว้ที่ส่วนกลางทั้งหมด  

(2)  มีการรวมอ านาจวินิจฉัยสั่งการไว้ที่ส่วนกลาง คือ ให้อ านาจวินิจฉัย
สั่งการขั้นสุดท้ายนั้นเป็นของราชการส่วนกลาง คือ กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของ
รัฐส่วนกลางที่ประจ าอยู่ในส่วนภูมิภาคด้วย โดยราชการส่วนกลางมีอ านาจในการวินิจฉัยสั่งการได้ทั่ว
ประเทศ 

(3)  มีล าดับชั้นการบังคับบัญชา คือ ล าดับความสัมพันธ์ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งล าดับชั้นของการบังคับบัญชานั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญมากในการรวมอ านาจการ
ปกครองไว้ที่ส่วนกลาง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ประจ าอยู่ในภูมิภาค ซึ่งล าดับชั้นในการบังคับบัญชานี้ 
ท าให้รัฐส่วนกลางมีอ านาจในการแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนกลาง รัฐส่วนกลางใช้
อ านาจบังคับบัญชาเพ่ือสั่งการ อนุมัติ ระงับ เพิกถอนหรือแก้ไขการกระท าต่างๆของเจ้าหน้าที่ได้  

2)  หลักการแบ่งอ านาจทางปกครอง (De Concentration) 
  หลักการแบ่งอ านาจทางปกครองเป็นหลักการปกครองที่มีการแบ่งอ านาจ

หรือมอบอ านาจวินิจฉัยสั่งการหรือตัดสินใจในกิจการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐ
ส่วนกลาง ซึ่งเจ้าหน้าที่ดังกล่าวคงมีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนกลางและอยู่ในอ านาจการบังคับ
บัญชาของราชการส่วนกลาง ซึ่งมิใช่ลักษณะของการกระจายอ านาจทางปกครอง24  

  หลักการแบ่งอ านาจทางปกครองเป็นหลักการที่ใช้เพ่ือแก้ปัญหาการรวม
อ านาจการปกครองไว้ที่ส่วนกลาง เพราะการบริหารราชการด้วยหลักการรวมอ านาจปกครองนั้น ไม่
สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ หรือแม้กระทั่งท าได้ก็เป็นไปอย่างล่าช้าและ
ไม่เต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนกลางจะต้องเสนอขอค าสั่งจากกระทรวง ทบวง 
กรม ในส่วนกลาง ซึ่งบางครั้งก็เนิ่นช้าจนไม่อาจทันต่อการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นเรื่องเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นท่ีส่วนภูมิภาค25  

  ดังนั้นเพื่อเป็นการลดปัญหาความล่าช้าจากกระบวนการในแบบรวมอ านาจ
ปกครอง รัฐส่วนกลางจะมีการมอบอ านาจวินิจฉัยสั่งการหรือตัดสินใจในกิจการบางส่วนให้แก่

                                                           
23ประยูร กาญจนดุล, การปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย, ใน ปาฐกถา เรื่องการปกครอง

ท้องถิ่นในประเทศไทย, วันที่ 24 สิงหาคม 2544, ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ, หน้า 7-9. 
24กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, เรื่องเดิม, หน้า 23. 
25ประยูร กาญจนดุล, เรื่องเดิม, หน้า 12-13. 
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เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐที่ไปปฏิบัติงานในท้องที่ต่างๆ เพ่ือสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนให้ตรงเป้าหมายยิ่งขึ้น ซึ่งหลักการกระจายอ านาจนั้นมีลักษณะดังนี้26 

(1)  มีการแบ่งอ านาจหน้าที่ที่ เป็นของราชการบริหารส่วนกลาง
บางส่วนให้แก่ราชการบริหารส่วนภูมิภาคในการตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการในกิจการบางอย่างตามที่
ได้รับมอบอ านาจ 

(2)  ราชการบริหารส่วนภูมิภาคยังคงอยู่ภายใต้การ “ควบคุมบังคับ
บัญชา” ของราชการบริหารส่วนกลาง โดยเจ้าหน้าที่ของราชการบริหารส่วนภูมิภาคจะได้รับการ
แต่งตั้งจากราชการบริหารส่วนกลางให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ เช่น จังหวัด หรืออ าเภอ เป็นต้น 

3)  หลักการกระจายอ านาจทางการปกครอง (Decentralization) 
  หลักการกระจายอ านาจทางการปกครอง คือการที่รัฐมอบอ านาจทาง

ปกครองบางส่วนให้แก่องค์กรอ่ืนนอกจากราชการบริหารส่วนกลาง เพ่ือจัดท าบริการสาธารณะ
บางอย่าง โดยมีความอิสระตามสมควร ไม่ตกอยู่ภายใต้อ านาจบังคับบัญชาของรัฐส่วนกลาง มีแต่เพียง
การก ากับดูแลเพ่ือให้ปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น โดยที่หน่วยงานนั้นมีหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะ มีงบประมาณ มีบุคลากรเพ่ือด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะด้วย27  

 
2.2  ลักษณะและประเภทของการกระจายอ านาจปกครอง 
 

2.2.1  ลักษณะของการกระจายอ านาจ 
การกระจายอ านาจการปกครองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเครื่องมือในการปรับ

โครงสร้างอ านาจรัฐ เป็นการปรับลดอ านาจของรัฐส่วนกลางลง และเพ่ิมอ านาจของท้องถิ่นและภาค
ประชาสังคม ให้อ านาจรัฐมีความสมดุล มีการจัดความสัมพันธ์ในเชิงอ านาจและบทบาทหน้าที่ให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน การกระจายอ านาจทางปกครอง เป็นการส่งเสริมให้ชุมชน
ท้องถิ่นมีอ านาจในการปกครองตนเองอย่างอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากรัฐหรือองค์กรใดๆ ซึ่งช่วยให้
การใช้อ านาจในท้องถิ่นเป็นไปเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มีความหลากหลายตาม
ระดับพัฒนาการของแต่ละท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ28  

 ลักษณะส าคัญของการกระจายอ านาจทางปกครองมีสาระส าคัญ 3 ประการ คือ 
การมีองค์กรที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล มีการเลือกตั้งท้องถิ่น และมีอ านาจอิสระ ดังนี้ 

 
                                                           

26ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล, สารานุกรมการปกครองท้องถิ่นไทย หมวดโครงสร้างภายนอก 
โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินกับการปกครองท้องถิ่น, (นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 
2547), หน้า 3. 

27ประยูร กาญจนดุล, เรื่องเดิม, หน้า 14-15. 
28วีระศักดิ์ เครือเทพ, นวัตกรรมสร้างสรรค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: หนังสือ

ส าหรับเสริมพลังความคิดและหลักวิชาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, (กรุงเทพฯ: ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548), หน้า 13. 
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2.2.1.1 มีองค์กรที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล   
การกระจายอ านาจทางปกครองนั้น ลักษณะส าคัญที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการกระจาย

อ านาจทางปกครอง คือ การที่ให้องค์กรนั้นมีสถานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งการมีสถานะเป็นนิติบุคคลจะท า
ให้องค์กรมีสิทธิและหน้าที่ได้ตามกฎหมาย มีการบริหารงาน มีงบประมาณของตนเอง มีความอิสระ
และสิทธิต่างๆ ตามกฎหมายก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ในนามตนเอง  
ไม่อยู่ภายใต้อ านาจบังคับบัญชาของส่วนกลาง ท าให้ท้องถิ่นมีความคล่องตัว สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการบริหารจัดการ ก าหนดนโยบายต่างๆ ได้เอง ส่วนกลางเพียงแต่
ควบคุมดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องเท่านั้น เป็นองค์กรที่เป็นพ้ืนที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปกครองตนเองได้29  

2.2.1.2  มีการเลือกตั้งท้องถิ่น  
การกระจายอ านาจทางพ้ืนที่ ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพ้ืนที่เป็นของตนเอง 

ในการบริหารภายในท้องถิ่นนั้น ผู้ที่จะเข้ามาบริหารและเข้าใจปัญหาท้องถิ่นได้ดีที่สุดนั้น คือผู้ที่อยู่ใน
ท้องถิ่นเอง ดังนั้นผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ งตามรูปแบบขอ งประชาธิปไตย 
(Democratically Elected Authorities) การเลือกตั้งเพ่ือให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการหรือตัวบุคคลที่
จะเข้ามาก าหนดนโยบายการบริหารท้องถิ่นถือเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะการแต่งตั้งบุคคลโดยความ
เห็นชอบของส่วนกลางโดยปราศจากความรู้เห็นหรือยอมรับจากประชาชนในท้องถิ่นนั้ น ย่อมขัดกับ
หลักการปกครองตนเองอย่างเด่นชัด30 

2.2.1.3  มีอ านาจอิสระ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีอ านาจอิสระ (Autonomy) ในการด าเนินงาน ซึ่ง

อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นไปตามกฎหมาย โดยมิได้มีการบังคับบัญชาหรือ
สั่งการจากรัฐส่วนกลาง ท้องถิ่นมีอ านาจในการตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการภายในขอบเขตอ านาจ
หน้าที่31 โดยรัฐส่วนกลางมีอ านาจในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายเท่านั้น โดยมีหลักกฎหมายทั่วไปในการปกครองตนเอง คือ “ไม่มีการ
ก ากับดูแลถ้าไม่มีกฎหมาย และไม่มีการก ากับดูแลเกินขอบเขตที่กฎหมายก าหนดไว้” ซึ่งได้มีการ
บัญญัติหลักการนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนด้วย32 

จากลักษณะส าคัญของการกระจายอ านาจการปกครอง เห็นได้ว่าเป็นหลักการที่
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองอย่างเต็มที ่
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยการปกครองที่สามารถจัดบริการสาธารณะให้สอดคล้อง

                                                           
29ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร, การบริหารจัดการงานท้องถิ่น, (กรุงเทพฯ: สมาคมรัฐศาสตร์แห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552), หน้า 11-12.   
30ประยูร กาญจนดุล, การปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544), หน้า 14-16. 
31สมคิด เลิศไพฑูรย์, กฎหมายปกครองท้องถิ่น, (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ

ราชกิจจานุเบกษา, 2549), หน้า 17-18. 
32มาตรา 283 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
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กับความต้องการของประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่ อีกทั้งมีอ านาจอิสระในการด าเนินการต่างๆ มี
องค์กรนิติบุคคลซึ่งจะท าให้ท้องถิ่นมีความสามารถทางกฎหมาย  มีผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นเอง มีงบประมาณ และมีทรัพยากรเป็นของท้องถิ่นเอง  

 
2.2.2  ประเภทของการกระจายอ านาจปกครอง 

2.2.2.1  การกระจายอ านาจทางพ้ืนที่ 
การกระจายอ านาจทางพ้ืนที่หรือการกระจายอ านาจทางเขตแดน คือการที่รัฐมอบ

อ านาจในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องจัดท าบริการสาธารณะภายในอาณาเขตหรือขอบเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเ รียกการจัด
ระเบียบการบริหารราชการดังกล่าวว่า “การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น”33 

2.2.2.2  การกระจายอ านาจทางภารกิจของรัฐ 
การกระจายอ านาจทางภารกิจของรัฐหรือการกระจายอ านาจทางบริการ คือ การที่

รัฐมอบอ านาจในการจัดท าบริการสาธารณะบางอย่างให้แก่องค์กร ซึ่งมิใช่องค์กรของรัฐส่วนกลางรับ
ไปด าเนินการด้วยงบประมาณและบุคคลากรขององค์กรนั้นเอง เช่น  กิจการขนส่งมวลชน กิจการ
โทรคมนาคม การไฟฟ้าและการประปา เป็นต้น ซึ่งเป็นการมอบอ านาจในการจัดท าบริการสาธารณะ
ซึ่งไม่เก่ียวกับการใช้อ านาจทางปกครอง และการกระจายอ านาจทางบริการไม่ค านึงเรื่องอาณาเขตใน
การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้กิจการที่มอบให้จัดท านี้ รัฐจะเป็นผู้ก าหนดโดยออกเป็น
กฎหมายท้องถิ่นหรือองค์กรจะก าหนดขึ้นมาเองไม่ได้34 

2.2.2.3  การกระจายอ านาจทางการคลัง (Fiscal Decentralization) 
การกระจายอ านาจทางการคลัง เป็นอีกหนึ่งลักษณะของการกระจายอ านาจ โดย

หน่วยงานในระดับบนหรือในส่วนกลางพยายามลดระดับการใช้อ านาจควบคุมจัดการงบประมาณและ
การตัดสินใจทางการคลังของหน่วยงานในระดับล่าง เช่น การจัดระบบการจัดสรรงบประมาณของ
หน่วยงานในลักษณะที่หน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลางหรือหน่วยงานระดับบน จัดสรรงบประมาณแก่
หน่วยงานในระดับพ้ืนที่หรือระดับต่ าลงมาในรูปงบประมาณก้อนเดียว เพ่ือให้อิสระแก่หน่วยงาน
ดังกล่าวในการตัดสินใจบริหารจัดการทางการคลังและจัดสรรงบประมาณดังกล่าวในรายละเอียด การ
กระจายอ านาจทางการคลังส่งผลให้หน่วยงานในส่วนกลางมีบทบาทเพียงก ากับทิศทางนโยบาย 
ในขณะที่หน่วยงานระดับปฏิบัติมีอ านาจหน้าที่มากขึ้นในการตัดสินใจในการบริหารภารกิจและ
งบประมาณของตนเอง35 

  

                                                           
33สมคิด เลิศไพฑูรย์, เรื่องเดิม, หน้า 18. 
34ประยูร กาญจนดุล, การปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544), หน้า 17-19. 
35นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ, ทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและ

ต่างประเทศเปรียบเทียบ, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2546), หน้า 20. 
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2.3  การปกครองท้องถิ่น 
 

การปกครองท้องถิ่น คือผลิตผลของการกระจายอ านาจทางปกครอง ซึ่งรัฐกระจายอ านาจ
การปกครองให้แก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ซึ่งไม่ใช่การกระจายอ านาจให้แก่
ปัจเจกชนแต่เป็นการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นหรือชุมชน ให้มีการปกครองตนเองซึ่งก็คือการ
ปกครองท้องถิ่น  

 
2.3.1  ความหมายของการปกครองท้องถิ่น 
“การปกครองท้องถิ่น” มีการให้ความหมายไว้มากมายแตกต่างกันไปในส่วนปลีกย่อย แต่ใน

สาระส าคัญแล้ว การปกครองย่อมมีความหมายเกี่ยวพันกับเรื่องของอ านาจ ฉะนั้นการปกครอง
ท้องถิ่นในความหมายกว้างๆ จึงหมายถึงการปกครองที่รัฐบาลกลางมอบอ านาจให้หรือกระจายอ านาจ
ไปให้หน่วยการปกครองที่เกิดขึ้นจากหลักการกระจายอ านาจ ได้มีอ านาจในการปกครองร่วม
รับผิดชอบทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วนในการบริหารภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่และอาณาเขตของ
ตน ที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย 

Daniel Wit กล่าวว่า รูปแบบการปกครองซึ่งเกิดจากการกระจายอ านาจการปกครองของ
รัฐบาลกลาง ให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น เพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น โดยมีองค์กรและประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ36 

William A. Robson กล่าวว่า หน่วยการปกครองที่รัฐได้จัดตั้งขึ้นและให้มีอ านาจในการ
ปกครองตนเอง (Autonomy) มีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) และมีองค์การที่จ าเป็นในการ
ปกครอง (Necessary Organization)37  

William V. Holloway กล่าวว่า “องค์การปกครองตนเองของท้องถิ่น คือ การปกครอง
ตนเองของชุมชนแห่งหนึ่งแห่งใดที่มีองค์การเกิดขึ้น ท าหน้าที่ในเขตพ้ืนที่ที่ก าหนด มีอ านาจในการ
บริหารการคลัง มีอ านาจในการวินิจฉัยตัดสินใจ และมีสภาท้องถิ่นเป็นองค์กรส าคัญ38 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น เราอาจแยกลักษณะขององค์การปกครองตนเองของท้องถิ่น
ที่เห็นอย่างเด่นชัด ซึ่งมีลักษณะส าคัญ 4 ประการ ดังนี้คือ 
                                                           

36Daniel Wit, A Comparative Survey of Local Government and 
Administration. (Bangkok: Kurusapha, 1967), p. 101-105, อ้างถึงใน วิชชุกร นาคธน, การ
ปกครองท้องถิ่นไทย, (พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2550), หน้า 2. 

37William A. Robson, “Local government” In Encyclopedia of Social Sciences 
Vol. x.  (New York: Macmillan, 1953), p. 574., อ้างถึงใน ประธาน คงฤทธิศึกษากร, การ
ปกครองท้องถิ่น, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2534), หน้า 10. 

38William V. Holloway, State and Local Government in the United State 
(New York: MC Graw-Hill, 1951), p. 398, อ้างถึงใน ประธาน คงฤทธิศึกษากร,การปกครอง
ท้องถิ่น, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ: โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, 2534), หน้า 10. 
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1) มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและก าหนดนโยบาย 
2) เป็นนิติบุคคล ตั้งขึ้นโดยกฎหมายแยกจากส่วนกลาง มีขอบเขตที่แน่นอน มี

งบประมาณ 
3) ด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน

ท้องถิ่น  
4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

การปกครองท้องถิ่นเป็นรูปแบบการปกครองที่ประเทศต่างๆน ามาใช้บริหารประเทศของตน 
โดยมีความแตกต่างกันไป ตามระบบและรูปแบบที่น ามาใช้เพ่ือให้เหมาะสมกับระบอบการปกครอง 
รูปของรัฐ และสภาพเศรษฐกิจ สังคม ของแต่ละประเทศ 

        
2.3.2  รูปแบบและโครงสร้างการปกครองท้องถิ่น 

2.3.2.1  รูปแบบการปกครองท้องถิ่น 
อ านาจในการปกครองนั้น มีแนวคิดที่แตกต่างกันในเรื่องที่มาของอ านาจรัฐ ทั้ง

แนวคิดที่ว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นผลผลิตของรัฐสมัยใหม่ (Modern State) ทั้งแนวคิดที่ว่าเชื่อว่า
การปกครองท้องถิ่นเป็นผลผลิตของการปกครองมาแต่โบราณ39 ซึ่งหากพิจารณาจากแนวความคิดทั้ง
สองนี้จะเห็นได้ว่า การปกครองท้องถิ่นนั้นมีสองรูปแบบ คือการปกครองท้องถิ่นแบบที่เป็นทางการ
และแบบที่ไม่เป็นทางการ 

1)  การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบที่เป็นทางการ  
การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบที่เป็นทางการ มีลักษณะที่ส าคัญ คือ เป็น

การปกครองท้องถิ่นที่รัฐให้การรับรองให้มีสถานะตามกฎหมาย  เป็นการรับรองโดยรัฐธรรมนูญของ
ประเทศ หรือโดยพระราชบัญญัติ ส่งผลให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล (Juristic 
Person) ซึ่งจะมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย มีการจัดองค์กร มีการบริหารงาน มีงบประมาณ มี
บุคลากรและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและการบริหารท้องถิ่นของตนได้ และรัฐจะคอยก ากับ
ดูแลตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น ซึ่งการกระจายอ านาจแบบเป็นทางการนี้เป็นการกระจายอ านาจ 3 
อ านาจด้วยกันคือ  

(1) การกระจายอ านาจทางการบริหาร (Administrative 
Decentralization)  

(2) การกระจายอ านาจทางการเมือง (Political Decentralization) 
เป็นการจัดตั้งองค์กรนิติบัญญัติขึ้นมาเพ่ือตรากฎหมาย และการให้มีการเลือกตั้งผู้น าสูงสุดขึ้นมา
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

                                                           
39แนวคิดเรื่องการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น, ค้นวันที่ 5 เมษายน 2555 จาก 

http://www.thailocalmeet.com /index.php?topic=6559.0;wap2  
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(3) การกระจายอ านาจทางการคลัง (Fiscal Decentralization) 
ท้องถิ่นสามารถมีรายได้เป็นของตนเอง เพ่ือประกันความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการตัดสินใจ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย40 

2)  การปกครองท้องถิ่นแบบไม่เป็นทางการ  
การปกครองท้องถิ่นแบบไม่เป็นทางการ (Informal Institution) เราอาจ

เรียกได้ว่าเป็นการปกครองตนเอง (Self Government) หรือการเมืองชุมชนแบบธรรมชาติ (Nature 
หรือ Community Politics) ซึ่งมีลักษณะส าคัญขึ้นกับโครงสร้างอ านาจทางการเมืองของชุมชนนั้นๆ 
ว่ามีสังคมและวัฒนธรรมของการรวมกลุ่ม มีการนับถือเครือญาติ มีการประกอบอาชีพการงาน มี
ระบบการกระจายความม่ังคั่ง มีโครงสร้างทางชนชั้น มีกลุ่มสถานภาพและมีลักษณะของผู้น า ฯลฯ ใน
ลักษณะใด เป็นการปกครองแบธรรมชาติที่ไม่มีการก าหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนแน่นอน  อาจมีลักษณะ
เป็นประชาธิปไตยหรือเผด็จการ41  

2.3.2.2   โครงสร้างการปกครองท้องถิ่น 
1)  การจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่น 
การปกครองท้องถิ่นคือรูปแบบการปกครองรูปแบบหนึ่งที่มีโครงสร้างการ

จัดรูปแบบขององค์กร ซึ่งในแต่ละประเทศย่อมมีรูปแบบโครงสร้างที่แตกต่างกันไป  ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว
มักพบโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นอยู่ 3 รูปแบบด้วยกัน คือ โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นแบบชั้น
เดียว โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นแบบสองชั้นและโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นแบบหลายชั้น 

(1)  โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นแบบชั้นเดียว   
โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นแบบชั้นเดียวเป็นการจัดโครงสร้างการ

ปกครองที่ง่ายที่สุดคือ มีรัฐบาลกลางเป็นโครงสร้างระดับบนและมีรัฐบาลท้องถิ่นเป็นโครงสร้างใน
ระดับล่างเพียงชั้นเดียวแบบอเนกประสงค์ การจัดโครงสร้างรูปแบบนี้เน้นการน าเป้าหมายโดยรวม
ทั้งหมดให้เข้ามาอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานเดียวกัน นโยบายต่างๆ สามารถน ามาบูรณา
การข้ึนเป็นหน่วยบริการแบบอเนกประสงค์ เพ่ือสนองความต้องการหรือบริการแก่ประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถจัดส าดับความส าคัญของนโยบายได้ง่าย มีความเป็นเอกภาพเชิงอ านาจ โดย
ประเทศที่จัดโครงสร้างการปกครองแบบชั้นเดียวได้แก่ ประเทศฟินแลนด์ ประเทศไอซ์ แลนด์และ
ประเทศลักเซมเบอร์ก โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นแบบชั้นเดียวเป็นโครงสร้างที่ใช้กับประเทศที่มี
ขนาดเล็ก ประชากรมีจ านวนไม่มาก เพราะหากเป็นประเทศขนาดใหญ่จ านวนประชากรมากแล้ว การ
ให้บริการแก่ประชาชนอาจไม่ทั่วถึงเพียงพอ และไม่สามารถจัดกิจกรรมใหญ่ๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ42 

                                                           
40นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น, ค้นวันที่ 5 เมษายน 2555 

จาก http://www.kpi.ac.th /wiki/index.php?title   
41แนวคิดเรื่องการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น, เรื่องเดิม. 
42อุดม ทุมโฆสิต, การปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่: บทเรียนจากประเทศพัฒนาแล้ว, 

(กรุงเทพฯ: โครงการเอกสารและต าราคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
ม.ป.ป.), หน้า 256-262. 
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(2)  โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นแบบสองชั้น 
เป็นการจัดโครงสร้างโดยมีรัฐบาลกลางเป็นโครงสร้างชั้นบนและ

รัฐบาลท้องถ่ินเป็นโครงสร้างชั้นล่างอีก 2 ระดับ โดยมีระดับกลางและระดับพ้ืนฐานโดยระดับพ้ืนฐาน
เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดมีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นท่ีมากที่สุด 

ประเทศที่เป็นรัฐเดี่ยวและจัดโครงสร้างการปกครอง 2 ระดับ ได้แก่
ราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น คือ ประเทศอังกฤษและประเทศญี่ปุ่น43 

(3)  โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นแบบหลายชั้น 
เป็นโครงสร้างที่มีรัฐบาลกลางเป็นโครงสร้างชั้นบนและมีรัฐบาลท้องถิ่น

เป็นโครงสร้างชั้นล่าง คือ มีท้องถิ่นระดับบน ท้องถิ่นระดับกลางและท้องถิ่นระดับล่าง โครงสร้างแบบ
นี้เป็นโครงสร้างที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศที่มีพ้ืนที่กว้างและมีจ านวนประชากรมาก 
โดยเป็นการจัดให้มีหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กที่สุดท าหน้าที่ครบทุกอย่าง เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับการบริการและเข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็วที่สุด  ส่วนหน่วยท้องถิ่นขนาดกลางเป็นการจัด
เขตพ้ืนที่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นซ้อนในพ้ืนที่ของหน่วยท้องถิ่นระดับล่าง เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมที่
ใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ44 

2.3.2.2  โครงสร้างภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างขององค์กรเป็นส่วนที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจของ

องค์กร เพราะโครงสร้างขององค์กรจะถูกสร้างและพัฒนาให้สอดรับกับเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ ภารกิจ 
รวมทั้งอ านาจหน้าที่ขององค์กร ส าหรับการจัดรูปแบบโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
แต่ละประเทศนั้นย่อมมีความแตกต่างกัน แต่ทั้งนี้สามารถจัดแบ่งรูปแบบได้เป็น 4 รูปแบบหลักๆ 
ได้แก่ 

1)  รูปแบบสภาฝ่ายบริหาร (Council – Executive Form) 
รูปแบบสภาฝ่ายบริหาร เป็นรูปแบบที่ยึดหลักการปกครองแบบรัฐสภา

(Parliamentary System) เป็นรูปแบบที่มีการแยกโครงสร้างออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายสภาท้องถิ่น 
และฝ่ายบริหาร โดยมีฝ่ายสภาท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ คือ การตรวจสอบ ควบคุมการท างานของฝ่าย
บริหารท าหน้าที่ออกกฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ เช่น ข้อบัญญัติ และมีฝ่ายบริหารท าหน้าที่ในการ
บริหารงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยังสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 2 รูปแบบย่อย ได้แก่ 

(1)  รูปแบบฝ่ายบริหารอ่อนแอ (Weak Executive)  
รูปแบบนี้จะไม่มีการแยกอ านาจกันอย่างเด็ดขาดระหว่างฝ่ายบริหาร

ฝ่าย และสภาท้องถิ่น โดยฝ่ายสภาท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ส่วนฝ่ายบริหาร
มาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่นมีอ านาจครอบคลุมที่องค์กรปกครองส่วน

                                                           
43สมคิด เลิศไพฑูรย์, เรื่องเดิม, หน้า 8. 
44อุดม ทุมโฆสิต, เรื่องเดิม, หน้า 256-262. 
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ท้องถิ่นต้องรับผิดชอบต่อประชาชน ในขณะที่ฝ่ายบริหารต้องบริหารงานภายใต้ความเห็นชอบของ
สภาท้องถิ่น45 

(2)  รูปแบบฝ่ายบริหารเข้มแข็ง (Strong Executive)  
มีการแยกอ านาจกันชัดเจนระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาท้องถิ่น 

ฝ่ายบริหารมีอ านาจในทางการบริหารและอ านาจในการออกข้อบัญญัติเพ่ิมขึ้น  มีอ านาจในการยับยั้ง 
“มติสภา”มีอ านาจในการตัดสินใจด าเนินงานในการบริหารงานได้อย่างเต็มที่ สามารถก าหนดและ
ปรับปรุงงบประมาณได้ มีอ านาจในการบริหารงานบุคคล46  

2)  รูปแบบคณะกรรมการ (Commission Form) 
รูปแบบคณะกรรมการนี้ เป็นอีกรูปแบบที่นิยม เป็นรูปแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน 

โครงสร้างไม่มีการแบ่งแยกฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร คณะบุคคลจะมีจ านวนประมาณ 5-7 คน
มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่น คณะกรรมการจะท าหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร  
ขณะเดียวกันก็จะท าหน้าที่เป็นผู้ออกข้อบัญญัติต่างๆ  โดยในการปฏิบัติงานจะมีการแบ่ง
คณะกรรมการออกเป็นด้านๆ และกรรมการแต่ละคนก็จะท าหน้าที่เป็นหัวหน้ากอง หรือ ฝ่ายในงาน
แต่ละด้าน ข้อดีของการจัดรูปแบบโครงสร้างในรูปแบบนี้ ได้แก่ ความรวดเร็วในการท างานและการ
ตัดสินใจ เนื่องจากสามารถใช้อ านาจบริหารและอ านาจในการออกกฎหมายสามารถจบได้ในองค์กร
เดียว แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบคณะกรรมการก็ยังมีข้อเสีย คือไม่มีการถ่วงดุลอ านาจ การตัดสินในอาจ
มีความผิดพลาดได้ หากมีความขัดแย้งเกิดข้ึนก็อาจส่งผลต่อการท างานได้47 

3)  รูปแบบสภาผู้จัดการเมือง (Council – Manager Form) 
รูปแบบสภาผู้จัดการเมือง มีแนวคิดในด้านบริหารธุรกิจซึ่งมีการแยกการ

จัดท านโยบายออกจากการบริหาร และมีความเชื่อความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน เรียกว่า 
“ผู้จัดการเมือง” (City Manager) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสภาท้องถิ่น ส่วนงานด้านการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ “สภาท้องถิ่น”จะท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้ดีและมีประสิทธิภาพ48  

4)  รูปแบบที่ประชุมเมือง (Town Meeting) 
 รูปแบบที่ประชุมเมือง ถือเป็นรูปแบบที่เก่าแก่ที่สุดรูปแบบหนึ่งของโลก 

เป็นรูปแบบที่ประชาชนในท้องถิ่นทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยการร่วมลงมติ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนาในเวทีการประชุม
ประจ าปีของเมือง อย่างไรก็ตามรูปแบบที่ประชุมเมืองนี้เหมาะสมกับพ้ืนที่หรือเมืองที่มีขนาดเล็กที่

                                                           
45สถาบันพระปกเกล้า, แนวทางพัฒนาความเข้มแข็งของสภาท้องถิ่น, (นนทบุรี: สถาบัน

พระปกเกล้า, 2551), หน้า 5-6. 
46เรื่องเดียวกัน, หน้า 6. 
47มรุต วันทนากร, การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงกับเทศบาลไทย: บทสรุปสู่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในภาพรวม, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: มิสเตอร์ก๊อปปี้, 2549), หน้า 19-21. 
48สถาบันพระปกเกล้า, เรื่องเดิม, หน้า 7. 
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สามารถจัดการและจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึง มีจ านวนประชากรไม่มาก
เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันรูปแบบดังกล่าวมีอยู่น้อยมาก ทั้งนี้เนื่องจากพ้ืนที่และประชากรที่มีจ านวนมากขึ้น49

 

 

2.3.3  ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการก าหนดภารกิจที่เป็นบริการสาธารณะนั้น เมื่อเข้าใจประเภทของบริการสาธารณะที่

เป็นภารกิจหลักและภารกิจรองของรัฐแล้ว ในการจะมอบหมายภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าบริการสาธารณะนั้น ต้อง
พิจารณาแนวคิดในการจัดภารกิจหน้าที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ทั้งนี้เพ่ือประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของบริการสาธารณะนั้น 

2.3.3.1  ภารกิจหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
ในการจัดภารกิจหน้าที่ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

หมายถึง  ภารกิจหน้าที่ของท้องถิ่นจะมีขอบเขตเพียงใด ครอบคลุมกิจการใดนั้น ต้องมีกฎหมาย
รองรับหรือมีกฎหมายให้อ านาจระบุว่าเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากไม่มีกฎหมาย
ให้อ านาจท้องถิ่นก็ไม่สามารถท าได้ หากกระท าก็เป็นการละเมิดต่อกฎหมายดังนั้น ภายใต้หลักการนี้
ภารกิจหน้าที่ของท้องถิ่นจึงถูกจ ากัดโดยกฎหมาย 

การก าหนดภารกิจของท้องถิ่นตามหลักการนี้ ความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการ
ปกครองตนเอง จะจ ากัดเพราะท้องถิ่นจะมีภารกิจหน้าที่เท่าที่กฎหมายระบุให้อ านาจไว้เท่ านั้น  ซึ่ง
ประเทศท่ีก าหนดภารกิจของท้องถิ่นตามบทบัญญัติของกฎหมายนี้ พบว่าเป็นประเทศที่มีพ้ืนฐานการ
พัฒนามาจากการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Monarchic - based) และกลุ่มประเทศแอง
โกล เช่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เป็นต้น ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยของเราด้วย50 

2.3.3.2  ภารกิจหน้าที่ตามหลักความสามารถท่ัวไป 
หลักความสามารถทั่วไป หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดท าภารกิจ

ได้อย่างกว้างขวาง เท่าที่ไม่เป็นการละเมิดบทบัญญัติของกฎหมายหรือกระทบต่ออ านาจของสถาบัน
ทางปกครองอ่ืนๆ ยึดหลักความจ าเป็นและความต้องการของท้องถิ่นเป็นส าคัญ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ ตามข้อเรียกร้องของท้องถิ่น เป็นการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นและทันต่อสภาวการณ์ด้วย กฎหมายจะให้อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การด าเนินการต่างๆโดยไม่ระบุเจาะจง ซึ่งการก าหนดเช่นนี้จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจหน้าที่ในภารกิจบริการสาธารณะที่มีอยู่และอาจมีขึ้นในอนาคตตามความจ าเป็นและความ
ต้องการของท้องถิ่นด้วย  

ประเทศที่ใช้หลักการก าหนดภารกิจของท้องถิ่นตามหลักความสามารถทั่วไป มักจะ
เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์การปกครองท้องถิ่นที่เข้มแข็ง มีพัฒนาการมาจากรัฐสมัยใหม่มาจาก
การรวมตัวกันของชุมชนท้องถิ่น (Community- based) เช่น ประเทศญี่ปุ่น และประเทศฝรั่งเศสที่มี
                                                           

49มรุต วันทนากร, เรื่องเดิม, หน้า 26. 
50นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, สารานุกรมการปกครองท้องถิ่นไทย หมวดที่ 4 องค์ประกอบของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ล าดับที่ 2 เรื่องภารกิจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, (นนทบุรี: 
สถาบันพระปกเกล้า, 2547), หน้า 6-7. 
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ความก้าวหน้าในด้านกฎหมายมหาชนก็ยึดถือหลักการนี้โดยเรียกหลักการนี้ว่า “หลักการบริหารโดย
อิสระ” (Free Administration) เป็นต้น51 

2.3.3.3  ภารกิจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย (Mandatory Delegated Function)  
หลักการจัดภารกิจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นหลักการที่ปรากฏในลักษณะของ

การทับซ้อนอยู่ใน 2 ระบบที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักมีการใช้สองระบบเท่านั้น  
โดยหลักการนี้หมายถึง การก าหนดภารกิจหน้าที่นี้เป็นภารกิจของรัฐ ซึ่งรัฐมีหน้าที่

ต้องจัดท า แต่รัฐได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแทน ซึ่งไม่ใช่ภารกิจของท้องถิ่น
โดยแท้ แต่ท้องถิ่นต้องจัดท าเพราะได้รับมอบหมายหรือได้รับมอบอ านาจให้ต้องจัดท า ซึ่งรัฐจะเป็นผู้
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามที่รัฐก าหนด  

แนวคิดในการมอบหมายภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ อาจมีเหตุผล คือ 
รัฐเห็นว่าภารกิจบางอย่างท้องถิ่นสามารถท าได้ดีกว่ารัฐจัดท าเอง เนื่องจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นและมีความคล่องตัวในการด าเนินการมากกว่าหรือรัฐ
อาจเห็นว่าภารกิจดังกล่าวเป็นภารกิจหลักท่ีรัฐต้องจัดท าแต่ในการที่รัฐลงไปด าเนินการจัดท าเอง อาจ
เป็นการขัดต่อหลักการปกครองตนเองของท้องถิ่น หรือขัดต่อจารีตประเพณีการปกครองที่เน้น
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีหน้าที่รับผิดชอบจัดท าบริการสาธารณะในท้องถิ่น
หรือชุมชน ดังนั้นรัฐจะก าหนดให้ภารกิจดังกล่าวเป็นภารกิจที่รัฐมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าแทน ภายใต้แบบแผนและมาตรการที่รัฐก าหนด52 

ตัวอย่างประเทศฝรั่งเศส แม้ประเทศฝรั่งเศสจะใช้หลักการบริหารอิสระหรือหลัก
ความ สามารถทั่วไป แต่การปกครองท้องถิ่นก็ยังมีส่วนที่แสดงให้เห็นถึงการมอบหมายภารกิจให้แก่
ท้องถิ่นจัดท าแทน คือการก าหนดให้นายกเทศมนตรีซึ่งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับ Commune (เทศบาลหรือชุมชน) มีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในเวลาเดียวกันด้วย 
โดยมีหน้าที่ในการดูแลและเคารพกฎหมาย เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ของชาติและมีภารกิจหน้าที่ที่
รัฐมอบหมายให้ต้องท า เช่น การทะเบียนราษฎร์ การรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นต้น 

ประเทศญี่ปุ่น เป็นอีกประเทศหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงหลักการมอบหมายภารกิจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ประเทศญี่ปุ่นจะให้อิสระแก่ท้องถิ่นในการปกครองตนเองเป็นอย่าง
มาก แต่ภารกิจจ านวนไม่น้อยที่ถูกก าหนดให้เป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ท้องถิ่นจัดท า โดยการ
ก าหนดเป็นข้อกฎหมายให้ผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเหมือนกับประเทศฝรั่งเศส
ด้วย ซึ่งหลักการนี้ถูกมองว่าเป็นหลักการที่ขัดกับหลักการกระจายอ านาจ เพราะการจัดท าภารกิจที่รัฐ
มอบหมายนี้ท้องถิ่นต้องจัดท าภายใต้แบบแผนและข้อก าหนดของรัฐ อันถือเป็นช่องทางในการ
แทรกแซงการจัดท าบริการสาธารณะของท้องถิ่น53 

 

                                                           
51เรื่องเดียวกัน, หน้า 8-9. 
52เรื่องเดียวกัน, หน้า 10-11. 
53เรื่องเดียวกัน, หน้า 10-11. 
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2.3.4  การปกครองตนเองของท้องถิ่น 
2.3.4.1  แนวคิดพ้ืนฐานการปกครองตนเองของท้องถิ่น 
การปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น ซึ่งอาจเรียกว่าเป็น การเมืองชุมชนแบบ

ธรรมชาติ มีมาตั้งแต่มนุษย์เริ่มรวมตัวกันเป็นชุมชนทางการเมือง ซึ่งแต่ละชุมชนย่อมมีความแตกต่าง
หลากหลายกันออกไป ซึ่งเรียกว่าการเมืองในชุมชน ซึ่งโดยสภาพจะมีโครงสร้างอ านาจทางการเมือง
ในชุมชนนั้นเอง ในชุมชนขนาดเล็ก เช่นสังคมเกษตรกรรม จะมีการรวมตัวกันเป็นระบบเครือญาติซึ่ง
จะมีการแบ่งปันทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดตั้งองค์กรทางสังคม ซึ่งเป็นการปกครองภายใน
ความสัมพันธ์ที่ครอบคลุม เป็นการปกครองตนเองของท้องถิ่น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เป็นรากฐานทาง
ประวัติศาสตร์ของสังคมหรือการปกครองตนเองของท้องถิ่นนั้น มีอยู่ก่อนที่จะมีรัฐสมัยใหม่ ซึ่งเป็น
การมีอยู่อย่างไม่เป็นทางการ ก่อนที่รัฐจะรับรอง 

การกระจายอ านาจการปกครอง คือการที่รัฐได้สละหรือมอบอ านาจการตัดสินใจทาง
ปกครองและการบริหารของส่วนกลางให้แก่องค์กรอ่ืนอย่างเป็นทางการ ซึ่งองค์กรที่รับมอบอ านาจ 
คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เพ่ือประโยชน์
ในการพัฒนาศักยภาพของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง และ
เป็นวิธีการในการกระจายภารกิจจากรัฐบาลกลางสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะมีระดับมากหรือน้อย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ภายในรัฐเดี่ยวก็ยังคงอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐบาลกลางเสมอ 
ซึ่งระดับในการก ากับดูแลนั้นจะแตกต่างกันไปตามระดับของการกระจายอ านาจ54  

2.3.4.2  ความส าคัญของการปกครองตนเอง 
การปกครองตนเองซึ่งออกมาในรูปของการปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามกระบวนการ

การกระจายอ านาจ  ส่วนใหญ่มักจะนึกถึงการใช้ทรัพยากรในการสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นด้วย
การแบ่งทรัพยากรและอ านาจจากรัฐบาลกลาง  หรือในกรณีที่มีส่วนภูมิภาคก็คือการลดอ านาจจาก
ส่วนภูมิภาคลง  จากนั้นก็มุ่งเน้นถึงการแบ่งเบาภาระเพ่ือให้ท้องถิ่นจัดการเรื่องของตนเอง  ที่ส าคัญ
ที่สุดคือเรื่องท่ีเกี่ยวกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การเก็บขยะ  การดูแลปัญหาเรื่องปัจจัยสี่  และ
การจัดเก็บภาษีโดยการออกบทบัญญัติท้องถิ่นซึ่งเป็นงานในความดูแลของท้องถิ่น นั่นคือประโยชน์
ของการกระจายอ านาจซึ่งน าไปสู่การปกครองตนเองในรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
นอกจากนี้การปกครองท้องถิ่นยังมีนัยที่ส าคัญต่อการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  
เป็นอย่างมากเพราะปกครองระบอบประชาธิปไตย55 

 
 
 

                                                           
54นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, สารานุกรมการปกครองท้องถิ่นไทย หมวดที่ 1 แนวคิดพื้นฐาน 

การกระจายอ านาจกับการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น, (นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2547), 
หน้า 22-26. 

55ลิขิต ธีรเวคิน, “ราชบัณฑิต”, สยามรัฐ (16 กันยายน 2552): 4-5. 
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หลักการส าคัญท่ีสนับสนุนการปกครองท้องถิ่น กล่าวคือ  
1)  รักษาความมั่นคงและปลอดภัย พัฒนาและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน การปรับโครงสร้างทางปกครองให้ประชาชนปกครองตนเองจะเป็นการกระจายความเจริญ
และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตให้แก่ประชาชน และท าให้สังคมและเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้รับการ
พัฒนาด้วย 

2)  สร้างความหลากหลายในด้านต่างๆ โดยที่การปกครองท้องถิ่นรองรับ
ความหลากหลายทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่  ความหลากหลายทาง
สภาพแวดล้อม สภาพพ้ืนที่ ของท้องถิ่นที่แตกต่างกัน การปกครองท้องถิ่น เป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบในการด าเนินชีวิตร่วมกันของชุมชนได้ ว่าท้องถิ่นของ
ตนต้องการเป็นท้องถิ่นแบบใด อาจจะต้องการเป็นเมืองท่องเที่ยว หรือต้องการเป็นเมืองแห่ง
อุตสาหกรรม เป็นต้น 

3)  สร้างความสมดุลระหว่างอ านาจรัฐกับการปกครองใน ระบอบ
ประชาธิปไตย โดยที่การปกครองท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการให้ประชาชนสามารถถ่วงดุลการใช้
อ านาจของรัฐไม่ให้มากเกินไป จนกระทั่งเป็นระบบเผด็จการได้ เป็นการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมี
ความเข้มแข็งด้วย 

4)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร โดยที่การ
ปกครองท้องถิ่นได้ส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารและการใช้ทรัพยากรของรัฐ การจัดท าบริการ
สาธารณะของท้องถิ่นจะท าให้ท้องถิ่นใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และการจัดท าบริการสาธารณะ
โดยท้องถิ่นนั้นจะท าให้ใช้ทรัพยากรได้อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากกว่า56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
56วีระศักดิ์ เครือเทพ, เรื่องเดิม, หน้า 14-17. 
 



 
บทท่ี 3 

  

การปกครองท้องถิ่นระดับจังหวัดต่างประเทศ 
 
การศึกษาในบทนี้เป็นการศึกษาการปกครองท้องถิ่นระดับจังหวัดของต่างประเทศ ซึ่งในการ

ศึกษาวิจัยนี้ได้เลือกศึกษาการปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นและประเทศฝรั่งเศส เพ่ือเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบกับการปกครองท้องถิ่นของไทย โดยเหตุผลในการเลือกท้ัง 2 ประเทศนี้กล่าวคือ  

ประเทศญี่ปุ่นเป็นรัฐเดี่ยวและปกครองระบอบประชาธิปไตยเหมือนกับประเทศไทย แต่
ประเทศญี่ปุ่นจัดระเบียบการบริหารราชการเป็น 2 ส่วนคือราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่น 
ไม่มีราชการส่วนภูมิภาคซึ่งแตกต่างจากประเทศไทย โดยการปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นมี
บัญญัติรับรองในรัฐธรรมนูญ มีกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายปกครองตนเอง (Autonomy of Law) 
กฎหมายนี้ท าให้การปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นมีความอิสระ  ส่งผลให้ประเทศมีความ
เจริญรุ่งเรืองกลายเป็นประเทศมหาอ านาจได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้จึงมีนักวิชาการหลายท่านที่มีการ
เสนอให้ประเทศไทยน าเอาหลักการปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นมาเป็นรูปแบบในการปรับปรุง
กฎหมายปกครองท้องถิ่นของไทย ดังนั้นจึงได้ศึกษากฎหมายปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นเพ่ือให้
ทราบถึงหลักกฎหมายปกครองท้องถิ่นและแนวทางในการพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
สังคมไทย  

ประเทศฝรั่งเศสเป็นรัฐเดี่ยว ที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การบริหาราชการ
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเหมือนกันกับ
ประเทศไทย โดยที่การปกครองท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศส เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์การ
ปกครองท้องถิ่นที่ยาวนานและมีเอกลักษณ์ คือ การปกครองท้องถิ่นที่เรียกว่าภาค และการปกครอง
ท้องถิ่นในระดับ Commune (เทศบาล) ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองในระดับพ้ืนที่ที่มีความเข้มแข็ง โดย
เป็นการปกครองท้องถิ่นที่มีราชการส่วนภูมิภาคที่สามารถผสานผลประโยชน์ระหว่างท้องถิ่นและ
ผลประโยชน์ระดับชาติได้อย่างลงตัว ดังนั้นการปกครองท้องถิ่นประเทศฝรั่งเศสจึงเป็นอีกประเทศ
หนึ่งที่ท าการศึกษา 

โดยในการศึกษาการปกครองท้องถิ่นของทั้ง 2 ประเทศดังกล่าวนี้  เ พ่ือน าข้อมูลมา
เปรียบเทียบกับการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย ทั้งนี้เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
จุดออ่น จุดแข็งเพ่ือน าเสนอในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของการปกครองท้องถิ่นไทยต่อไป 
 
3.1  การปกครองท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น 

 
ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุข โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การบริหารราชการส่วนกลาง 
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และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น57 การบริหารราชการในส่วนกลางใช้รูปแบบรัฐสภา มี
นายกรัฐมนตรีรับผิดชอบในการบริหารสูงสุด มาจากเสียงส่วนใหญ่ในสภา โดยนายกรัฐมนตรีจะ
บริหารงานของรัฐบาลผ่านกระทรวง (Ministries) หน่วยงาน (Agencies) และองค์กรบริหารต่างๆ 
(Administrative Bodies) ในปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นมีกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ เทียบเท่า
กระทรวงอยู่ทั้งสิ้น 11 กระทรวง และหน่วยงาน และองค์กรบริหารงานอ่ืนๆ อีกไม่น้อยกว่า 30 
หน่วยงาน 

การบริหารของญี่ปุ่นให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีอิสระที่จะ
ปกครองตนเองตามหลักการของระบอบประชาธิปไตย หลัก“ความเป็นอิสระของท้องถิ่น (Local 
Autonomy)” ปรากฏครั้งแรกในรัฐธรรมนูญฉบับที่ร่างโดยคณะยึดอ านาจสหรัฐแล้วยังมีการออก
กฎหมายส าคัญในการปกครองท้องถิ่น คือ กฎหมายปกครองตนเองของท้องถิ่น (Local Autonomy 
Law) กฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดโครงสร้างใหม่ของการบริหารส่วนท้องถิ่น และได้กระจายอ านาจของ
รัฐบาลกลางไปให้กับหน่วยการปกครองท้องถิ่นอย่างมาก พร้อมกันนั้นได้ยกเลิกกระทรวงมหาดไทย 
และเปลี่ยนไปเป็นกระทรวงกิจการภายในแทน ได้มีการกระจายภารกิจและกิจการต่างๆ ให้แก่ท้องถิ่น 
จัดตั้งเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น และปฏิรูประบบการคลังของท้องถิ่น รวมทั้งก าหนดความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐบาลกลางและท้องถิ่นตามหลักการว่าด้วยการปกครองตนเองของท้องถิ่น58  

การปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นมีความส าคัญมากต่อการพัฒนาประเทศโดย
พิจารณาได้จากข้อมูล 2 ประการคือ ประการแรกรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
ที่มีมากกว่ารายจ่ายของรัฐบาลกลางเพราะภารกิจของท้องถิ่นมีจ านวนมาก โดยท้องถิ่นแต่ละระดับจะ
มีการแบ่งภารกิจกันอย่างชัดเจน เทศบาลจะมีภารกิจที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดประชาชน ประการที่
สองจ านวนข้าราชการท้องถิ่นมีมากกว่าจ านวนข้าราชการของส่วนกลาง59 

     
3.1.1  รูปแบบและโครงสร้างการปกครองท้องถิ่น 
การปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นมี 2 รูปแบบคือรูปแบบทั่วไปและรูปแบบพิเศษ  

3.1.1.1  รูปแบบ การปกครองท้องถิ่น 
1)  รูปแบบทั่วไป  

  แบ่งออกเป็น 2 ระดับ60 ระดับบน คือองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เป็นจังหวัด 
มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางเชื่อมการติดต่อระหว่างรัฐบาลกลางกับเทศบาล เป็นตัวแทนของรัฐบาล
                                                           

57สถาบันพระปกเกล้า, ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบและ
ความเป็นไปได้, (นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2550), หน้า 29. 

58นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ, ทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยและต่างประเทศ
เปรียบเทียบ, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน), หน้า 149-153. 

59สุมามาลย์ ชาวนา (เรียบเรียง), กระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นญี่ปุ่น, ค้นวันที่ 1 
กรกฎาคม 2556 จาก http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php? 

60กรมการปกครอง, บทสรุปส าหรับผู้บริหาร โครงการวิจัยร่วมกันระหว่างไทยและญี่ปุ่น 
เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, (กรุงเทพฯ: กรมการปกครอง, 
2545), หน้า 22. 
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กลาง มีหน้าที่ในการด าเนินกิจการที่ใหญ่เกินกว่าศักยภาพของเทศบาลที่สามารถจะกระท าได้ 
ด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่หน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับเทศบาลทั้งหมดที่อยู่ในพ้ืนที่ของจังหวัด 
ปัจจุบันจังหวัดในประเทศญี่ปุ่นมีทั้งสิ้น 47 จังหวัด โตเกียวจัดเป็นจังหวัดหนึ่งแต่มีสถานะเป็นเมือง
หลวงของประเทศจึงท าให้มีโครงสร้างที่แตกต่างจากจังหวัดอ่ืน ๆ โดยมีการจัดตั้งหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นท่ีเรียกว่า “เขตพิเศษ”   

ระดับล่าง ได้แก่ เทศบาล เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับล่างสุดมี
หน้าที่ให้บริการขั้นพ้ืนฐานทั่วไปแก่ประชาชน ปัจจุบันมีเทศบาลทั้งสิ้นจ านวน 3,218 แห่ง แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท คือ 

(1) เทศบาลนคร (Cities/Shi) 
(2) เทศบาลเมือง (Towns/Cho or Machi) 
(3) เทศบาลต าบล (Villages/Son or Maru) 

ในส่วนของเทศบาลนครก็ยังมีเทศบาลมหานคร (Designate Cities) ซึ่ง
เป็นเทศบาลนครขนาดใหญ่ มีจ านวนประชากรเกิน 600,000 คนขึ้นไป ขณะนี้มีเทศบาลมหานคร 12 
แห่ง ได้แก่ Osaka, Kyoto, Nagoya, Yokohama, Kobe, Kita-kyusyu, Sapporo, Kawasaki, 
Fukuoka, Hiroshima, Sendai, และ Chiba เทศบาลมหานครเหล่านี้มีอ านาจหน้าที่กว้างขวางเท่า
เทียมกับในระดับจังหวัด ขึ้นต่อรัฐบาลโดยตรงเช่นเดียวกันกับจังหวัด61 

2)  รูปแบบพิเศษ 
(1) เขตการปกครองพิเศษ (Special Wards/Ku) รูปแบบการปกครอง

แบบเขตพิเศษมีเฉพาะในโตเกียวเท่านั้น มีอ านาจหน้าที่ใกล้เคียงกับเทศบาลนครแต่ไม่ได้จัดตั้งตาม
กฎหมายเทศบาลและมีข้อยกเว้นเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่บางประการ62  

(2) สหการ (Cooperatives of Local Authorities/Jimu-Kumiai) 
เป็นการรวมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มีการตกลงกันก่อตั้งสหภาพท้องถิ่นโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี เพ่ือร่วมกันด าเนินกิจการที่เกิน
ศักยภาพของท้องถิ่นขนาดเล็กที่จะด าเนินการได้ ซึ่งรูปแบบสหภาพองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามกฎหมายก าหนดให้มี 4 ประเภท คือ 

1. สหภาพธุรการทั่วไป (Partial Cooperative/Ichibu-Jimukumiai) 
เป็นสหภาพที่ท้องถิ่นมอบหมายการจัดกิจการสาธารณะในพ้ืนที่พิเศษบางพ้ืนที่ให้สหภาพด าเนินการ
แทน เช่นเดียวกับกิจการก าจัดขยะ กิจการเกี่ยวกับอัคคีภัย และกิจการเกี่ยวการศึกษาภาคบังคับ 
สหภาพประเภทนี้นิยมจัดตั้งกันมากในท้องถิ่น 

2. สหภาพเขตกว้าง (Wide Area Union/Koiki-rengo) เป็น
สหภาพรูปแบบใหม่การด าเนินการในพ้ืนที่กว้างเท่านั้น แต่ยังด าเนินกานในกิจการบางอย่างที่รัฐบาล
กลางมอบหมายให้ด้วย 

                                                           
61สมคิด เลิศไพฑูรย์, เรื่องเดิม, หน้า 138. 
62เรื่องเดียวกัน, หน้า 141. 
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3. สหภาพธุรการรวม (Full Cooperative) เป็นสหภาพที่ท้องถิ่น
มอบหมายหน้าที่ท้ังหมดของตนให้กับหน่วยงานของสหภาพ สหภาพประเภทนี้ยังไม่มีการจัดตั้งขึ้น 

4. สหภาพธุรการราชการ (Join-Office Cooperative) เป็น
สหภาพท้องถิ่นท่ีรวมส านักงานบริหารไว้ด้วยกัน สหภาพประเภทนี้ยังไม่มีปรากฏ 

(3) เขตทรัพย์สิน (Property Wards) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเฟ่ือท า
หน้าที่บริหารและจัดการทรัพย์สินของหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นบางประการ เช่น คลอง
ชลประทานเป็นต้น บางครั้งเป็นการจัดตั้งขึ้นเพ่ือดูแลทรัพย์สินที่เกิดจากการรวมตัวกันของหน่วยการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(4) บรรษัทพัฒนาท้องถิ่น (Local Development Corporations) 
เกิดจากการร่วมกันด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่งขึ้นไปเพ่ือการจัดหาและเตรียม
สถานที่ส าหรับการก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาภูมิภาค63 

3.1.1.2  โครงสร้างภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น ตามกฎหมาย The Local Autonomy 

Law ได้ก าหนดให้โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น มีลักษณะเป็นโครงสร้างแบบสองชั้น 
(Two-tier System) อันประกอบไปด้วยจังหวัด (Prefecture) และเทศบาล (Municipality)64 หน่วย
การปกครองท้องถิ่นในระดับจังหวัดและระดับเทศบาล ประกอบด้วยสภาท้องถิ่นเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  
และผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารอ านาจหน้าที่ของแต่ละฝ่ายมี
ลักษณะดังนี้ 

1)  สภาท้องถิ่น 
เป็นองค์กรนิติบัญญัติ สมาชิกมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนมี

วาระ 4 ปีจ านวนสมาชิกท้องถิ่นจะแตกต่างกันตามขนาดของประชากร ดังนี้65 
(1) สภาจังหวัดจะมีจ านวนสมาชิกอยู่ระหว่าง 40-120 คน 
(2) สภาเทศบาลนครจะมีจ านวนสมาชิกอยู่ระหว่าง 30-100 คน 
(3) สภาเทศบาลเมืองและหมู่บ้านจะมีจ านวนสมาชิกอยู่ระหว่าง 12-

30 คน 
สภาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ คือ อ านาจในการตรา

กฎหมาย (ข้อบัญญัติ) ของท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกฎหมายและข้อบัญญัติต่างๆ อ านาจใน
การอนุมัติงบประมาณประจ าปี  อ านาจในการก าหนดหลักการเกี่ยวกับอัตราภาษีท้องถิ่น 
ค่าธรรมเนียม และขอบข่ายการกระท าสัญญาต่างๆ อ านาจในการอนุมัติจัดซื้อหรือยกเลิกทรัพย์สิน
สาธารณะ อ านาจในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจสอบบัญชีของเทศบาล อ านาจในการตั้งกระทู้ถาม

                                                           
63บูฆอรี ยีหมะ, เรื่องเดิม, หน้า 60-61. 
64สถาบันพระปกเกล้า, ระบบและรูปแบบการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณี

ประเทศญี่ปุ่น, (กรุงเทพฯ: จรัญสนิทวงศ์ การพิมพ์, 2548), หน้า 3. 
65สมคิด เลิศไพฑูรย์, เรื่องเดิม, หน้า 138-139. 
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เกี่ยวกับการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร รวมทั้งการลงมติไม่ไว้วางใจอันเป็นผลให้ฝ่ายบริหารต้องลาออก 
หรืออาจยุบสภา เป็นต้น 

2)  ฝ่ายบริหาร  
(1)  หัวหน้าฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเทศมนตรี 

มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนมีวาระ 4 ปี ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรีส่วน
ใหญ่เคยเป็นข้าราชการ ส.ส. พนักงานระดับสูงของท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือนักธุรกิจท้องถิ่น 
ส่วนสมาชิกสภาท้องถิ่นส่วนใหญ่มาจากองค์การที่เกี่ยวข้องกับเกษตร ป่าไม้ ประมง พาณิชกรรม 
อุตสาหกรรมรวมทั้งจากพรรคการเมืองหรือสหภาพการค้า หัวหน้าฝ่ายบริหารสามารถแต่งตั้งรองผู้ว่า
ราชการจังหวัด หรือรองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าฝ่ายบัญชีสมุห์บัญชี มาช่วยในการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบได้โดยความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น อ านาจของหัวหน้าฝ่ายบริหารตามที่
กฎหมายก าหนด คือ อ านาจในการบริหารงานตามท่ีบัญญัติว่าเป็นอ านาจหน้าที่ของจังหวัด อ านาจใน
การเสนอร่างกฎหมายให้สภาท้องถิ่นพิจารณา อ านาจในการจัดตรียมและบริหารงบประมาณรวมทั้ง
ควบคุมดูแลบัญชีการเงิน อ านาจในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ อ านาจในการแต่งตั้ งและ
ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น อ านาจในการอนุมัติสัญญา จัดตั้ง บริหารการสาธารณะ และธุรกิจ
สาธารณะ ตลอกจนการเข้าถือสิทธ์ จัดการ ย้าย โอนทรัพย์สินและการเก็บรักษาเอกสารสาธารณะ 
อ านาจในการเรียกประชุมอ านาจที่จะเสนอเรื่องหรือปัญหาต่างๆ ที่เห็นสมควรในสภาเทศบาลประชุม
พิจารณา อ านาจในการยับยั้งร่างกฎหมาย อ านาจในการยุบสภาท้องถิ่น เป็นต้น66 

(2)  คณะกรรมการบริหารด้านต่างๆ กฎหมายก าหนดขึ้นมาเพ่ือถ่วงดุล
อ านาจฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการเข้ามาช่วยในการบริหารงานและด าเนินกิจการพิเศษที่ต้องการ
ความเป็นกลางทางการเมืองและไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่ ที่มาของคณะกรรมการบริหารส่วนใหญ่
ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าฝ่ายบริหารภายใต้การอนุมัติของสภาท้องถิ่นจะมีก็เฉพาะคณะ
กรรมการบริหารการเลือกตั้งเท่านั้นที่อ านาจในการแต่งตั้งสมาชิกเป็นของสภาท้องถิ่นโดยการ
คัดเลือกมาจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพ้ืนที่อยู่ในวาระ 3-4 ปี การท างานของคณะกรรมบริหารจะท างาน
แบบไม่เต็มเวลาเว้นแต่กฎหมายก าหนดเป็นอย่างอ่ืน67 

 
3.1.2  อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กฎหมายปกครองตนเองของท้องถิ่น (Local Autonomy Law) ได้แบ่งแยกอ านาจหน้าที่

ระหว่างรัฐบาลกลางและท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจน  โดยท้องถิ่นจะต้องไม่แทรกแซงกิจกรรมที่รัฐเป็น
ผู้ด าเนินการต่อไปนี้ 

1) กิจการเกี่ยวกับตุลาการ 
2) กิจการเกี่ยวกับการลงโทษทางอาญา 
3) กิจการเกี่ยวกับการขนส่งและโทรคมนาคมระดับชาติ 

                                                           
66นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ, ทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยและต่างประเทศ

เปรียบเทียบ, หน้า 157.  
67เรื่องเดียวกัน, หน้า 158. 
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4) กิจการเกี่ยวกับการไปรษณีย ์
5) กิจการเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาและการวิจัยระดับชาติ 
6) กิจการเกี่ยวกับโรงพยาบาลและสถานอนามัยระดับชาติ 
7) กิจการเกี่ยวกับการเดินเรือ, อุตุนิยมวิทยา และอุทกศาสตร์ 
8) กิจการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดระดับชาติ 

หน้าที่หน้าที่ของท้องถิ่นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 
3.1.2.1  หน้าที่โดยตรงของท้องถิ่น  
เป็นหน้าที่ที่ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่กระท าได้ตามหลักการการปกครองตนเอง  ซึ่ง

ครอบคลุมกิจการต่างๆ อย่างกว้างขวาง ดังเช่น 
1)  สาธารณสุขและอนามัย (Health) 
เป็นบริการที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการดูแลและปรับปรุงสุขภาพของ

ผู้อยู่อาศัย ครอบคลุมด้านการสาธารณสุข การรักษาพยาบาล และเภสัชกรรม ท้องถิ่นในระดับจังหวัด
จะรับผิดชอบในการจัดบริการด้านการอนามัยและสาธารณสุขในพ้ืนที่ใหญ่ๆ ส่วนเทศบาลจะดูแลและ
ให้บริการเฉพาะผู้อยู่อาศัยในเขตพ้ืนที่ของตนเอง เช่น การฉีดวัคซีน การออกใบอนุญาตฌาปนกิจศพ 
การจัดการศูนย์อนามัยแม่และเด็ก และการให้บริการพยาบาล เป็นต้น68 

2)  สวัสดิการสังคม (Social Welfare) 
เป็นการให้บริการที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคมในท้องถิ่น บริการที่ส าคัญเช่น 

สวัสดิการเด็กโดยการจัดศูนย์ฟ้ืนฟูส าหรับเด็กพิการหรือเด็กที่มีปัญหาด้านการฟังการพูด  บ้านเด็ก 
การจัดศูนย์ดูแลเด็กช่วงกลางวัน ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุจัดให้ประโยชน์ต่อผู้สูงอายุที่อยู่บ้านตนเอง 
การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการส าหรับผู้สูงอายุ และการให้ค าแนะน าปรึกษา เป็นต้น69 

3)  โครงสร้างพื้นฐาน (Public Work)  
เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น และการส่งเสริมการปรับปรุงสิ่ง

อ านวยความสะดวกต่างๆ ดังเช่น การวางผังเมือง การดูแลถนน ล าน้ า ท่อระบายน้ า และที่พักอาศัย 
เป็นต้น70 

4)  ด้านการพาณิชย์และอุตสาหกรรม (Commerce & Industry)       
เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจของท้องถิ่น โดยท้องถิ่นมีบทบาทใน

การปรับปรุงวิธีการจัดการด้านพาณิชย์และอุตสาหกรรม สร้างศูนย์อุตสาหกรรมเพ่ือดึงดูดการลงทุน 
ท าวิจัยด้านการพาณิชย์และอุตสาหกรรม และก าหนดนโยบายปรับปรุงการบริโภคและการแจกจ่าย
ผลผลิต ซึ่งเทศบาลอาจจะมีหอการค้าและอุตสาหกรรมท้องถิ่น สมาคมการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
เพ่ือส่งเสริมความช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิก 

                                                           
68ปรัชญา เวชารัชช์, การปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น, (กรุงเทพฯ: โครงการส่งเสริม

การบริหารจัดการที่ดีโดยการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ส านักงาน ก.พ., 2542), หน้า 29-30. 
69เรื่องเดียวกัน, หน้า 28. 
70สมคิด เลิศไพฑูรย์, เรื่องเดิม, หน้า 138-139.  
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5)  ด้านเกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง (Agriculture, Forestry & 
Fisheries)  

เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร ป่าไม้ และประมง เพ่ือให้มี
การผลิตอาหารได้เพียงพอ โดยท้องถิ่นจะเน้นผลักดันให้มีการปลูกพืชในพ้ืนที่ที่เหมาะสม71 

6)  การศึกษา (Education)  
เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการศึกษาในโรงเรียนและในสังคม 

เทศบาลจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการศึกษาภาคบังคับในการจัดการโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนจังหวัดจะดูแลรับผิดชอบในการจัดการโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายและโรงเรียนพิเศษ เช่น โรงเรียนส าหรับเด็กพิการ72  

7)  สิ่งแวดล้อม (Environment Protection)  
เป็นกิจกรรมที่รัฐบาลกลางและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการส่งเสริมมาตรฐาน

การควบคุมมลภาวะ โดยท้องถิ่นมีหน้าที่สอดส่อง ควบคุมมลภาวะ และก าจัดมลภาวะ ซึ่งมลภาวะ
ดังกล่าวจะครอบคลุมทั้งในด้านอากาศ น้ า ดิน เสียง การสั่นสะเทือน และกากของเสีย73 

8)  ต ารวจ (Police)  
ในปัจจุบันกิจการด้านต ารวจทั้งหมดได้ถูกยกให้จังหวัดเป็นผู้ด าเนินการ 

โดยในแต่ละจังหวัดจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety Committee) 
ขึ้นมาดูแลและจัดการเกี่ยวกับกิจการต ารวจ 

9)  การป้องกันอัคคีภัย (Fire Fighting) 
เทศบาลได้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลกิจการในด้านการป้องกันอัคคีภัย นี้ส่วน

ใหญ่เป็นเรื่องการป้องกันและต่อสู้อัคคีภัย ควบคุมน้ าท่วม ให้บริการช่วยเหลือประชาชนระหว่างเกิด
พายุและให้บริการกู้ภัยในกรณีอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน การด าเนินการเหล่านี้เทศบาลอาจด าเนินการ
เองโดยล าพังหรือร่วมมือกับเทศบาลอื่น74 

10) วิสาหกิจและบรรษัทท้องถิ่น (Local Public Enterprises and 
Corporations)  

เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์ของท้องถิ่น และเป็นกิจการที่มีการ
จัดการที่พิเศษแตกต่างจากกิจการทั่วไป โดยท้องถิ่นสามารถเกี่ยวข้องกับกิจการประเภทนี้ได้ 2 ทาง 
คือ 

(1)  ทางตรงผ่านวิสาหกิจท้องถิ่น (Local Public Enterprises) ที่มี
การจัดการคล้ายกับบริษัทเอกชน โดยท้องถิ่นจะด าเนินการเองหรือร่วมกับท้องถิ่นอ่ืนในการ
ด าเนินการก็ได้ กิจการประเภทนี้ได้แก่ ระบบน้ าประปา การขนส่ง การก าจัดของเสีย และการไฟฟ้า
และก๊าซ เป็นต้น 
                                                           

71ปรัชญา เวชารัชช์, เรื่องเดิม, หน้า 30. 
72เรื่องเดียวกัน, หน้า 32. 
73เรื่องเดียวกัน, หน้า 30. 
74เรื่องเดียวกัน, หน้า 31. 
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(2)  บรรษัทท้องถิ่น (Local Public Corporations) เป็นลักษณะของ
การเข้าร่วมลงทุนกับเอกชนหรือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือมาด าเนินกิจการบางอย่าง  โดยบรรษัทท้องถิ่น
สามารถที่จะกู้ยืมเงินจากภาคเอกชน และมีการจัดการจากผู้ช านาญการ บรรษัทท้องถิ่นยังเป็นอิสระ
จากกฎเกณฑ์ของท้องถิ่น บรรษัทท้องถิ่นนี้โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายกเทศมนตรีเป็นประธาน และมีกรรมการและคณะท างานมาจากภาคเอกชน (จะเข้ามาในสัดส่วน
ที่มากท่ีสุด), เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกษียณแล้ว75 

11)  ด้านวิเทศสัมพันธ์  
เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์กับเมืองอ่ืนๆ ในต่างประเทศ 

โดยหลักการอิสระของท้องถิ่นท่ีรัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนนั้น เปิดทางให้แก่ท้องถิ่นต่างๆ ที่
จะด าเนินกิจกรรมด้านต่างประเทศได้ โดยไม่ต้องผ่านรัฐบาลกลาง76  

3.1.2.2  หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (Delegate Function)  
เป็นหน้าที่ที่รัฐบาลกลางหรือองค์กรอ่ืนๆ มอบหมายให้กับท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ

จัดท า ซึ่งสามารถแบ่งย่อยไปได้อีก 2 ประเภท คือ77 
1)   เป็นการมอบหมายหน้าที่ที่ท้องถิ่นมีอ านาจในการตัดสินใจด าเนินการ

ได้เอง (mandate function)  
มีการประกาศออกเป็นพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาโดยรัฐบาล

เพ่ือด าเนินการมอบหมายหน้าที่ให้ด าเนินการ เช่น การก่อสร้างโรงพยาบาลส าหรับผู้ป่วยที่เป็น
โรคติดต่อ และการก่อสร้างโรงเรียนในระดับประถมและมัธยม 

2)   เป็นการมอบหมายอ านาจหน้าที่ที่ท้องถิ่นเป็นตัวแทนของรัฐบาลกลาง 
(Agency Delegate Function)  

หน้าที่นี้มีลักษณะแตกต่างจากประเภทแรก คือรัฐบาลกลางไม่ได้มอบหมาย
หน้าที่ให้กับหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะองค์รวม แต่มอบหมายให้กับหัวหน้าฝ่ายบริหาร 
หรือหน่วยงานบริหารอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลกลาง ซึ่ง
จะต้องด าเนินการไปตามทิศทางและค าสั่งที่รับจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง คิดเป็น 70 – 80% ของ
กิจกรรมทั้งหมดของจังหวัด78  

 
                                                           

75นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, ทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยและต่างประเทศเปรียบเทียบ ,
(กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2546), หน้า 205. 

76เรื่องเดียวกัน, หน้า 206. 
77เรื่องเดียวกัน, หน้า 206. 
78“Japanese Decentralization Reform in the 1990s: Great Reform or status 

Quo,” In Comparative Studies of Public Administration Reforming Government: 
New Concept and Practices in Local Public Administration, (Japan: EROPA Local 
Government Center, 1998), p. 52, อ้างถึงใน นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, ทิศทางการปกครอง
ท้องถิ่นไทยและต่างประเทศเปรียบเทียบ, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2546), หน้า 207. 
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3.1.3  การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมเป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย 

ต่อมากระทรวงหมาดไทยได้ถูกยุบไปและมีกระทรวงกิจการภายในขึ้นท าหน้าที่ดูแลการปกครอง
ท้องถิ่นแทน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง การก ากับดูแลท้องถิ่นจึง
หันมาเน้นเรื่องการคลังและการจัดเก็บภาษี และพยายามให้ท้องถิ่นบริหารงานด้วยตนเอง นอกจากนี้
ยังได้มีการตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขึ้นเพ่ือด าเนินการเรื่องการกระจายอ านาจ
การปกครองท้องถิ่น ซึ่งได้มีการยกเลิกระบบมอบหมายงานจากส่วนกลาง และก าหนดหลักการทั่วไป
เกี่ยวกับการแทรกแซงท้องถิ่นของรัฐบาลกลาง ต้องมีองค์ประกอบส าคัญ 3 หลักการ คือ ต้องมี
กฎหมายรองรับ ต้องมีกฎระเบียบทั่วไป และเพ่ือความยุติธรรมและโปร่งใสในการบริหารงาน ซึ่งท าให้
การตรวจสอบและก ากับดูแลจากรัฐส่วนกลางลดลง ท้องถิ่นมีความอิสระมากขึ้น79 

3.1.3.1  การแทรกแซงโดยกฎหมาย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกก าหนดโดยกรอบของกฎหมายไม่ให้ออกกฎหมายและ

กฎระเบียบใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายแห่งชาติ ซึ่งลักษณะเช่นนี้ถือว่าท้องถิ่นมีอ านาจเท่าที่
กฎหมายให้อ านาจเท่านั้น80  

3.1.3.2  การแทรกแซงโดยฝ่ายบริหาร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะถูกก าหนดให้ด าเนินการต่างๆตามการชี้แนะเชิงบริหาร

ที่กฎหมายเขียนไว้อย่างกว้างขวาง เช่น แนะน า ให้ค าปรึกษา หารือ การอนุญาต เป็นต้น อันถือเป็น
การแทรกแซงความเป็นอิสระของท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแทรกแซงที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด นอกจากนี้
หน่วยงานในระดับชาติบางหน่วยงานก็มักจะลงไปจัดตั้งส านักงานสาขาของตนในพ้ืนที่81 

3.1.3.3  การแทรกแซงทางการคลัง 
รัฐบาลกลางจะเป็นผู้ตัดสินใจในการแบ่งสรรเงินอุดหนุน และอนุมัติการกู้ยืมต่างๆ

ของท้องถิ่น ซึ่งท าให้ท้องถิ่นไม่เป็นอิสระในการดูแลการใช้จ่ายของตนได้อย่างเต็มที่  บางครั้งการ
แทรกแซงเกิดขึ้นจากความต้องการของท้องถิ่นเองที่ต้องการขอความช่วยเหลือทางการเงิน ขอ
โครงการพัฒนาต่างๆและขอค าชี้แนะเชิงบริหาร จากกระทรวงและหน่วยงานระดับชาติต่างๆ เพ่ือมา
แก้ไขข้อจ ากัดทางการคลังที่เป็นอยู่ของท้องถิ่น มีการเรียกร้องผ่านพรรคการเมืองในเวทีระดับชาติ82 
                                                           

79มนัส สุวรรณ เอกมล สายจันทร์ และไพสิฐ พานิชย์กุล, รายงานวิจัยเรื่อง การตรวจสอบ
ขององค์กรภาคประชาชนในระบบการบริหารและกิจการสาธารณะของท้องถิ่น, (เชียงใหม่: คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546), หน้า 79. 

80นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, ทิศทางการปกครองท้องงถิ่นไทยและต่างประเทศเปรียบเทียบ, 
หน้า 218. 

81ปรัชญา เวชารัชช์, เรื่องเดิม, หน้า 21. 
82ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์, “การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและการเลือกตั้งท้องถิ่นในญี่ปุ่น” 

ใน ญี่ปุ่น: การเมืองและนโยบายต่างประเทศ รวมบทความทางวิชาการของ รศ.ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์, 
อ้างถึงใน นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, ทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยและต่างประเทศเปรียบเทียบ, 
(กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2546), หน้า 219. 
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3.1.4  ระบบการคลังและงบประมาณ 
การคลังท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ส าคัญมากส าหรับท้องถิ่นในการด าเนินงานตามภารกิจ เพราะหาก

ระบบการคลังมีประสิทธิภาพ การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนย่อมสามารถท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบการคลังยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระของท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถ
ปกครองตนเองได้อย่างแท้จริง  

องค์กรปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นมีแหล่งรายได้ที่ส าคัญได้แก่ ภาษีของท้องถิ่น ภาษี
อุดหนุนให้แก่ท้องถิ่น ภาษีท่ีรัฐโอนให้ท้องถิ่น เงินอุดหนุนของรัฐบาลกลาง เงินกู้ยืม และแหล่งรายได้
อ่ืน ๆ83 

3.1.4.1 รายได้จากภาษี  
เป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเป็นรายได้ที่ท้องถิ่นหา

มาได้เอง โดยท้องถิ่นมีอ านาจที่จะก าหนดประเภทและอัตราภาษีเองภายใต้กรอบก าหนดของ
กฎหมายภาษีท้องถิ่น ทั้งนี้ รายได้มาจากภาษีของจังหวัดมีประเภทหลักๆ เช่น ภาษีเพ่ือการรอยู่อาศัย 
ภาษีการค้า ภาษีบริโภคท้องถิ่น ภาษีรถยนต์ ภาษีค้าน้ ามันเบา ภาษีอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ส่วนของ
เทศบาลภาษีหลักๆ ที่จัดเก็บ เช่น ภาษีอสังหาริมทรัพย์ ภาษีเพ่ือการอยู่อาศัย ภาษีผังเมือง ภาษีบุหรี่
ท้องถิ่น เป็นต้น84 

3.1.4.2 รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง  
คือเงินรายได้ที่รัฐบาลกลางมอบหรือโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี

วัตถุประสงค์ให้ทุกท้องถิ่นสามารถที่จะมีงบประมาณเพียงพอในการรักษามาตรฐานในการให้บริการ
สาธารณะของตน โดยเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้85 

1)  เงินอุดหนุนแบบทั่วไป  
เป็นเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยไม่มี

เงื่อนไข ท้องถิ่นสามารถพิจารณาใช้งบประมาณในส่วนนี้ได้อย่างเต็มที่เงินอุดหนุนแบบทั่วไปยังแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ชนิดด้วยกัน คือ 

(1)  ภาษีอุดหนุนส่วนท้องถิ่น เป็นภาษีที่รัฐบาลกลางจัดเก็บแล้วจ่าย
กลับไปยังส่วนท้องถิ่นตามส่วนแบ่งที่ค านวณไว้  เงินอุดหนุนประเภทนี้เป็นเงินอุดหนุนที่รัฐบาล
น ามาใช้ในการสร้างความเท่าเทียมระหว่างท้องถิ่นต่างๆ โดยภาษีที่จ่ายกลับไปยังท้องถิ่น ได้แก่ ภาษี
รายได้ส่วนบุคคล ภาษีสุรา ภาษีนิติบุคคล ภาษีผู้บริโภค และภาษีบุหรี่ 

                                                           
83สถาบันพระปกเกล้า, ระบบและรูปแบบการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณี

ประเทศญี่ปุ่น, (กรุงเทพฯ: จรัญสนิทวงศ์ การพิมพ์, 2548), หน้า 7.  
84นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, ทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยและต่างประเทศเปรียบเทียบ, 

หน้า 209. 
85เรื่องเดียวกัน, หน้า 211. 
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(2)  ภาษีท่ีรัฐโอนให้ท้องถิ่น เป็นภาษีที่รัฐโอนให้กับท้องถิ่นเงินอุดหนุน
ประเภทนี้มีความส าคัญน้อยกว่าภาษีอุดหนุนส่วนท้องถิ่นมากเมื่อเทียบกับรายได้ที่ได้มาจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป86 

2)  เงินอุดหนุนพิเศษ  
 เป็นเงินที่รัฐบาลกลางจ่ายเพ่ือโครงการหรือกิจการตามนโยบายของรัฐ

ส่วนกลาง เงินอุดหนุนประเภทนี้ท้องถิ่นไม่สามารถพิจารณาการใช้จ่ายเงินได้มากนักท าให้ท้องถิ่นไม่มี
อิสระในการบริหารการคลังของตนเองได้อย่างเต็มที่87 

3.1.4.3 เงินกู้ยืม  
ท้องถิ่นอาจจ าเป็นต้องกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุน หรือรัฐบาลกลาง หรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน หรือออกพันธบัตรเงินกู้ ส าหรับการออกพันธบัตรเงินเงินกู้ของญี่ปุ่นผู้ที่
ท าหน้าที่ออกพันธบัตรคือหน่วยงานระดับชาติ88 

 
3.1.5  การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 
บุคคลในองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นทุกระดับของญี่ปุ่นประกอบไปด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 

พนักงานพิเศษ ได้แก่ พนักงานที่มาจากการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด,นายกเทศมนตรี 
และสมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ที่มาจากการแต่งตั้ง ไม่ว่าจะเป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัด, รอง
นายกเทศมนตรี, คณะกรรมการบริหารอ่ืน, คณะกรรมการการศึกษา และที่ปรึกษาชั่วคราวต่างๆ เป็นต้น 
พนักงานทั่วไป ได้แก่ พนักงานธุรการ การเลื่อนขั้นใช้ระบบสอบผลงานและการพิสูจน์ความสามารถ
ตามระบบคุณธรรม89 

แต่ก่อนเจ้าหน้าที่ประจ าส่วนใหญ่เป็นข้าราชการสังกัดส่วนกลาง แต่หลังจากได้มีการปฏิรูป
การประกอบอาชีพ (Occupation Reforms) ก็ได้มีการออกกฎหมาย “Local Public Service 
Law” ในปี ค.ศ.1950 เพ่ือแยกการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นออกจากส่วนกลาง โดยหลักใหญ่ๆ 
ในการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นจะถูกก าหนดให้จัดตามที่กฎหมายก าหนดเอาไว้เป็นมาตรฐาน 
เช่น หลักการเลือกสรรบุคคล การจ าแนกต าแหน่ง และการเลื่อนชั้น เลื่อนต าแหน่ง(โดยยึดวิธีการ
สอบแข่งขันและการพิสูจน์ความสามารถอ่ืนตามระบบคุณธรรม ) การก าหนดอัตราเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ โดยยึดวิธีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการครองชีพทั่วไป และเงินเดือนค่าจ้างภาค
ธุรกิจเอกชนด้วย การก าหนดสภาพและเงื่อนไขการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรด้วย ในประเทศญี่ปุ่นให้ความสนใจและส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสถาบันที่ท าหน้าที่พัฒนา
บุคลากรทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น ดังนั้นในแต่ละท้องถิ่นจึงมักจะมีสถาบันฝึกอบรมของตนเอง90 

                                                           
86นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, ทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยและต่างประเทศเปรียบเทียบ, 

หน้า 211. 
87เรื่องเดียวกัน, หน้า 213. 
88เรื่องเดียวกัน, หน้า 213. 
89ปรัชญา เวชารัชช์, เรื่องเดิม, หน้า 117-19. 
90นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ, ทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยและต่างประเทศ

เปรียบเทียบ, หน้า 174. 
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ประเทศญี่ปุ่นให้ท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารงานบุคคล โดยให้แต่ละท้องถิ่นเป็นอิสระต่อกัน
อย่างแท้จริง รัฐบาลมีหน้าที่เพียงก าหนดกฎเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคล91 
 

3.1.6  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
กฎหมายการปกครองตนเองได้ก าหนดให้ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถมี

บทบาทในการควบคุม ตรวจสอบ และมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ในหลายช่องทาง ได้แก่ การริเริ่มเสนอกฎหมาย การร้องขอให้มีการตรวจสอบ การตรวจสอบการ
ท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การร้องขอให้มีการลงคะแนนเสียงยุบสภาท้องถิ่น การถอด
ถอน และการลงประชามติ92 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

3.1.6.1  การตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเทศญี่ปุ่นได้มีการก าหนดสิทธิของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นที่จะน าไปสู่

การตรวจสอบการท างานขององค์กรท้องถิ่นไว้ในกฎหมายปกครองตนเองของท้องถิ่น  (Local 
Autonomy Law) โดยการตรวจสอบการท างานของท้องถิ่นนั้น ประชาชนอาจจะร้องขอตรวจสอบ
จ านวนรายได้และรายจ่ายของท้องถิ่น หรือตรวจสอบการบริหารงานของท้องถิ่นทั่วไป การตรวจสอบ
ลักษณะดังกล่าวมิใช่ว่าคณะกรรมการตรวจสอบจะมีอ านาจตรวจสอบได้เฉพาะกิจการที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของฝ่ายบริหารเท่านั้น แต่มีอ านาจตรวจสอบครอบคลุมไปถึงกิจการต่างๆที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารฝ่ายต่างๆ ด้วย93  

3.1.6.2  การเสนอกฎหมายโดยประชาชน 
ในกฎหมายการปกครองตนเองของท้องถิ่น ค.ศ. 1947 ได้ก าหนดไว้ว่า ประชาชนใน

เขตการปกครองท้องถิ่นนั้นๆ จ านวนร้อยละ 2 ของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้งหมดสามรถที่จะเข้า
ร่วมกันเข้าชื่อเพ่ือที่จะให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
โดยที่ข้อบัญญัติเหล่านั้นจะต้องมิใช่ข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับอัตราและการจัดเก็บภาษี ตลอดจน
ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ94 

 ส าหรับกระบวนการและขั้นตอนนั้น ในกฎหมายฉบับเดียวกันนี้ได้บัญญัติให้
ประชาชนตามจ านวนดังกล่าวข้างต้นร่วมกันลงชื่อในบันทึกของทางราชการ ซึ่งหลังจากนั้นจะต้องยื่น
บัญชีรายชื่อนั้นเพ่ือให้คณะกรรมการบริหารการเลือกตั้งของท้องถิ่นตรวจสอบว่าบรรดารายชื่อของ
ประชาชนเหล่านั้นเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการบริหารการเลือกตั้งได้จัดท าไว้
                                                           

91สมคิด เลิศไพฑูรย์, สรุปการบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทภาครัฐกับความเป็นอิสระใน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., ม.ป.ป.), หน้า 1-4. 

 92นิยม รัฐอมฤต, พรชัย เทพปัญญา และชาญชัย ลวิตรังสิมา, การปกครองท้องถิ่น
เปรียบเทียบ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สหภาพโซเวียต, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2520), หน้า 217-218. 

93นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, ทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยและต่างประเทศเปรียบเทียบ, 
หน้า 220-221. 

 94The Local Autonomy Law of 1947, article 74. 
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หรือไม่ภายใน 20 วัน โดยคณะกรรมการบริหารการเลือกตั้งจะต้องประกาศผลการตรวจสอบรายชื่อ 
เพ่ือให้ประชาชนที่สนใจได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อเป็นระยะเวลา 7 วัน95  

3.1.6.3  การลงประชามติ96 
การลงประชามติจะมีขึ้นก็ต่อเมื่อสภาท้องถิ่นได้มีการประกาศใช้ร่างข้อบัญญัติ

ท้องถิ่น แต่ฝ่ายบริหารมีความไม่แน่ใจว่าในมตินั้นว่าประชาชนจะมีความเห็นชอบด้วยหรือไม่ สภาฝ่า
บริหารก็อาจจะมีการน าเอาร่างข้อบัญญัติที่ผ่านสภาท้องถิ่นแล้วให้ประชาชนลงประชามติ 

3.1.6.4  การร้องขอให้ยุบสภาท้องถิ่น97 
การร้องขอให้มีการยุบสภาท้องถิ่นประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจ านวน 1 ใน 3 

ลงชื่อร้องขอต่อคณะกรรมการบริหารหารเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการบริหารการเลือกตั้งจะเสนอเรื่อง
ไปให้ประชาชนในท้องถิ่นออกเสียงอีกต่อหนึ่ง ถ้าผลของการออกเสียงปรากฏว่าเสียงข้างมากเห็นด้วย
กับการยุบสภาท้องถิ่น สภาท้องถิ่นก็เป็นอันยุบจากการออกเสียงนั้น แต่อย่างไรก็ตามการออกเสียงให้
มีการยุบสภาท้องถิ่นจะต้องปรากฏว่าสภาท้องถิ่นดังกล่าวได้รับการเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

3.1.6.5  การถอดถอน98 
การถอดถอนนั้นแบ่งออกเป็นการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น การถอดถอนหัวหน้า

ฝ่ายบริหาร การถอดถอนเจ้าหน้าที่บางคน การถอดถอนทั้ง 3 กรณีนั้นต้องมีเสียง 1 ใน 3 ของจ านวน
ผู้มีสิทธิออกเสียง แต่ความแตกต่างของการถอดถอนคือ การถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและการถอด
ถอนหัวหน้าฝ่ายบริหาร เป็นต าแหน่งที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จะกระท าได้ก็
ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวได้ด ารงต าแหน่งมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี หรือเคยผ่านการออกเสียงถอดถอน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ส่วนกรณีการถอดถอนเจ้าหน้าที่บางคนนั้น การร้องขอจะต้องร้องขอต่อ
หัวหน้าฝ่ายบริหารเนื่องจากเจ้าหน้าที่ดังกล่าวไม่ได้มีการเลือกตั้งจากประชาชนแต่ได้รับการแต่งตั้ง
โดยหัวหน้าฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารก็จะน าข้อเสนอเข้าสู่สภาท้องถิ่น 
 
3.2  การปกครองท้องถิ่นประเทศฝรั่งเศส 
 

การปฏิวัติฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1789 (French Revolution 1789) ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้น
พัฒนาการของระบบการปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ในประเทศฝรั่งเศส รากฐานความคิดในการจัดการ
ปกครองในยุคสมัยนั้นคือ การมุ่งขจัดความแตกต่าง (Political Entities) 99 ทั้งในเขตเมืองและเขต
ชนบท ให้อยู่ภายใต้รากฐานของกฎหมายอันเดียวกัน การมุ่งสร้างความเป็นแบบแผนอันเดียวกันและ
ความเสมอภาค (Standardization and Equalization) เพ่ือเป็นการลดช่องว่างระหว่างหน่วยการ
                                                           

 95The Local Autonomy Law of 1947, article 74. 
 96The Local Autonomy Law of 1947, article 75. 
97The Local Autonomy Law of 1947, article 76. 
 98The Local Autonomy Law of 1947, article 80-88. 
99นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, ทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยเปรียบเทียบต่างประเทศ, 

หน้า 104. 
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ปกครองท้องถิ่นระดับพ้ืนฐาน หน่วยหรือองค์กรทางการเมืองแบบเดิมในชุมชนต่างๆ จึงถูกเปลี่ ยน
ไปสู่รูปแบบเดียวกันทั่วทั้งประเทศเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้แก่ Commune หรือเทศบาล
หรือชุมชน มีการสร้างหน่วยการบริหารปกครองในรูปแบบใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่า“เดอปาร์ตมอง”หรือ
จังหวัด (Département) และ “แขวง” (District) ขึ้นมาเพ่ือเป็นองค์กรเชื่อมโยง (Intermediate) 
ระหว่างหน่วยการปกครองท้องถิ่นด้วยกันเองและระหว่างหน่วยการปกครองท้องถิ่นกับรัฐ ต่อมามี
การเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบ“ผู้ตรวจการ”(Commissioners) ซึ่งเป็นข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากส่วนกลาง  

ในสมัยการปกครองของนโปเลียน (Napoléon) ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากในระบบ
การบริหารปกครองของประเทศ ในระดับจังหวัดได้ยกเลิกระบบคณะผู้ตรวจการ (Commissioners) 
ไปสู่ระบบการบริหารปกครองแบบภูมิภาคภายใต้การดูแลของ “ผู้ว่าราชการจังหวัด” (Prefect) ส่วน
เขตการปกครองในรูปของ “แขวง” (District) ก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็น "อาร็องดิสเซอม็อง" หรืออ าเภอ 
(Arrondissement) จากแนวคิดทางการปกครองในสมัยนโปเลียนที่มุ่งสถาปนาระบบราชการ
ระดับชาติให้มีความแข็งแกร่งเพ่ือเป็นกลไกหลักทางการบริหารของประเทศ ส่งผลให้ความเป็นอิสระ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกจ ากัด ถูกแทนที่โดยระบบการบริหารที่เข้มแข็งของส่วนกลาง100 

ต่อมาการเข้าสู่ต าแหน่งประธานาธิบดีของนายฟรังซัวส์ มิตเตอร็อง (Francois Mitterrand) 
ได้ริเริ่มการปฏิรูประบบการปกครองท้องถิ่นโดยกฎหมายลงวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ.1982 เกี่ยวกับสิทธิ
และเสรีภาพของเทศบาล จังหวัด และภาค กลายเป็นเครื่องมือส าคัญในการผลักดันกระบวนการ
กระจายอ านาจ ซึ่งหลังกฎหมายฉบับนี้ก็ได้มีกฎหมายอ่ืนๆ ออกตามมาอีกจ านวนหนึ่งเพ่ือให้การ
ปฏิรูปเป็นไปโดยสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  

ปัจจุบันฝรั่งเศสมีการจัดโครงสร้างในแบบสามชั้น (Three - tierssystem) ซึ่งประกอบไป
ด้วย ภาค (Région), จังหวัด (Département), และเทศบาล (Commune) ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง
ประเทศ นอกจากนี้จะมีหน่วยการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ ซึ่งประกอบไปด้วย การ
บริหารงานในเขตนครปารีสและเขตเมืองใหญ่ (เมือง Lyon และเมือง Marseille) และการปกครอง
นอกแผ่นดินใหญ่ (Mainland) ประกอบด้วย เกาะ Cosica, จังหวัดโพ้นทะเล (DOM), และดินแดน
โพ้นทะเล (TOM)101 

ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีการปกครองทั้งสาธารณรัฐครอบคลุมพ้ืนที่ 4 เขต คือ ฝรั่งเศส, 
เกาะ Corsica, จังหวัดโพ้นทะเล (Les Département d' Outre-mer - DOM) และดินแดนโพ้น
ทะเล (Les Territoires d' Outre-mer - TOM) ประเทศฝรั่งเศสเป็นรัฐเดี่ยว  มีการปกครองที่มี
ลักษณะการเน้นหลักเรื่องการรวมอ านาจคล้ายคลึงกับการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยและมีการ

                                                           
100นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ,  ทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยเปรียบเทียบ

ต่างประเทศ, หน้า 18. 
101สมาน รังสิโยกฤษฏ์, การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศต่างๆ: สหราชอาณาจักร 

สวีเดน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ไทย, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2543), หน้า 15-20. 
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จัดระบบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย การบริหารราชการส่วนกลาง, 
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น102 

การบริหารราชการส่วนกลางประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
1)  ประธานาธิบดี มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีฐานะเป็นประมุข

สูงสุดและเป็นผู้น าในฝ่ายบริหารของประเทศ จะใช้อ านาจทางการบริหารร่วมกับนายกรัฐมนตรี 
2)  นายกรัฐมนตรี มาจากหัวหน้าพรรคการเมืองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร มี

ฐานะเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรีในการบริหารกิจการต่างๆ ของประเทศ 
3)  รัฐมนตรี มีฐานะเป็นสมาชิกของคณะรัฐมนตรีเพื่อร่วมบริหารกิจการของประเทศ

กับนายกรัฐมนตรี ขณะเดียวกันก็เป็นรัฐมนตรีประจ ากระทรวงและกรมต่างๆ เพ่ือดูแลงานเฉพาะด้าน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย103 

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ถือได้ว่าเป็นการปกครองท้องถิ่นโดยรัฐ (Local State 
Government) และเป็นวิธีการจัดระเบียบบริหารราชการที่ใช้มานานในประเทศฝรั่งเศส ส่วนภูมิภาค
เป็นการบริหารราชการที่ส่วนกลางได้มีการแบ่งอ านาจออกไป (de Concentration) เพ่ือให้ตัวแทน
ของรัฐเข้าไปดูแลและบริหารกิจการต่างๆ ในพ้ืนที่นอกศูนย์กลางในยุคทศวรรษที่ 1960 ได้มีการ
จัดตั้งเขตพ้ืนที่ทางปกครองในระดับภาค (Région) ขึ้น จึงได้ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจ า
จังหวัดที่เป็นเมืองของภาคท าหน้าที่เป็นผู้ว่าราชการภาคประจ าภาคไปพร้อมกัน เพ่ือท าหน้าที่
ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ของราชการส่วนกลางในระดับภาค รวมถึงเป็นหัวหน้าผู้บริหาร
หน่วยงานพิเศษอ่ืนๆ ที่รัฐจัดตั้งขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนา การบริหารราชการส่วนภูมิภาคนี้ 
มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ส่วน กล่าวคือ104 

1) ผู้ว่าราชการจังหวัด (Préfet) 
2) หน่วยงานของกระทรวงประจ าส่วนภูมิภาค 

ระบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศส ได้ถูกบัญญัติไว้ในรัฐบัญญัติ 
ก าหนดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสาธารณรัฐ ได้แก่ 
เทศบาล จังหวัด ภาค องค์กรส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโพ้นทะเล
ตามมาตรา 74 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนใดนอกจากนี้ อาจจัดตั้งขึ้นโดยรัฐบัญญัติเพ่ือแทนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”105   

 
3.2.1  รูปแบบและโครงสร้างการปกครองท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศฝรั่งเศสมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปที่ใช้กันอยู่ทั่วประเทศ อันได้แก่ ภาค (Région) จังหวัด (Départment)และ 
                                                           

102สมคิด เลิศไพฑูรย์, การปกครองท้องถิ่นประเทศฝรั่งเศส, หน้า 3. 
103นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, ทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยและต่างประเทศเปรียบเทียบ, 

หน้า 101-102.  
104เรื่องเดียวกัน, หน้า 103. 
105 The Constitution of France Article 72  
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เทศบาล (Commune) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่ใช้อยู่ในบางพ้ืนที่ที่ต้องมี
สถานะและการด าเนินงานเป็นพิเศษแตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป106 

3.2.1.1  รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป 

(1)  มณฑลหรือภาค (Région)  
เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นในโครงสร้างส่วนบน เพ่ือท าหน้าที่ด้าน

ยุทธศาสตร์และการวางแผนในระดับท้องถิ่น มีฐานะเป็น “องค์กรมหาชนอิสระ” และถูกจัดวาง
บทบาทในฐานะองค์กรพ่ีเลี้ยงเพ่ือท าหน้าที่วางกรอบ สนับสนุน และจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต่างๆ 
ให้กับจังหวัดและเทศบาลซึ่งถูกจัดวางให้เป็นองค์กรในระดับปฏิบัติการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดใน
เขตจังหวัดศูนย์กลางท าหน้าที่เป็นผู้ว่าราชการภาคเพ่ือคอยประสานงานหน่วยราชการต่างๆ ในระดับ
ภาค รวมถึงเป็นผู้ดูแลคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภาคชุดต่างๆ ซึ่งเป็นกลไกพิเศษที่รัฐ
จัดตั้งขึ้นเพ่ือผลด้านการพัฒนา (l'établissement Public) ท าหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีอยู่ในเขตภาค107 

(2)  จังหวัด (Département)  
เป็นหน่วยการปกครองซึ่งถูกก าหนดขึ้นโดยรัฐ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

เป็นองค์กรกลางในการเชื่อมประโยชน์ระหว่างท้องถิ่นกับรัฐส่วนกลาง มีผู้ว่าราชการเป็ นผู้บริหาร
จังหวัดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากส่วนกลาง108  

(3)  เทศบาล (Commune)  
เทศบาลส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นเมืองขนาดเล็กและอยู่ในพ้ืนที่ชนบท 

ซึ่งมีจ านวนประชากรต่ ากว่า 1,500 คน การปกครองท้องถิ่นรูปแบบนี้เป็นสถาบันการเมืองที่เก่าแก่ 
สถานะของเทศบาลในฐานะที่เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ คอมมูนหรือเทศบาล ถือได้ว่า
เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นในระดับรากฐานที่มีความเก่าแก่และมีขนาดเล็กที่สุดเมืองเทียบกับ
ประเทศอ่ืนๆ109 

โดยทั่วไปเทศบาลหรือคอมมูนจะถูกมองว่าเป็นหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กและขาดศักยภาพทางการบริหาร แต่ในอีกด้านหนึ่งประชาชนชาวฝรั่งเศสกลับมี
ความผูกพันและระบุตนเอง เข้ากับคอมมูนที่ตนอาศัยอยู่อย่างแนบแน่น เนื่องจากคอมมูนนั้น
เปรียบเสมือนกับสัญลักษณ์ของการแสดงตนเองในฐานะพลเมืองด้วยจ านวนที่มากและความ
                                                           

106นันทวัฒน์ บรมานันท์, การปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส, (กรุงเทพฯ: สถาบันนโยบายศึกษา, 
2544), หนา้ 45. 

107เรื่องเดียวกัน, หน้า 58.  
108นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, ทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยและต่างประเทศเปรียบเทียบ, 

หน้า 108-109. 
109Jacques Moreau. Admimistration Régionale, Départementable et 

Municipale, (Paris: Dalloz, 1985), p. 24. อ้างถึงใน สมคิด เลิศไพฑูรย์, การปกครองท้องถิ่น
ประเทศฝรั่งเศส, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พิมพ์อักษร, 2543), หน้า 8. 
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หลากหลายที่มีอยู่ ท าให้เป็นการยากที่จะอธิบายถึงลักษณะร่วมของหน่วยการปกครองท้องถิ่นใน
ระดับนี ้

2)  การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  
  จัดตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ในเขตเมืองใหญ่ที่มีจ านวนประชากรหนาแน่นและมี

สภาพความเป็นเมืองสูง ประกอบด้วย การปกครองท้องถิ่นในนครปารีส  (Ville – de – Paris) และ
การปกครองท้องถิ่นในเขตเมืองใหญ่อีก 2 แห่ง คือ Lyon และ Marseille110 

(1)  นครปารีส (Ville – de – Paris)  
เป็นเมืองหลวงของประเทศ การบริหารปกครองในเขตนครปารีสจะมี 

2 สถานะ คือ เป็นทั้งเทศบาลและจังหวัด นครปารีสมีหน่วยการปกครองท้องถิ่นทั้งหมด 3 รูปแบบ 
ซ้อนทับกันอยู่ภายใน111 

1.  เทศบาลนครปารีส  
มีโครงสร้างเช่นเดียวกับเทศบาลทั่วไป ประกอบด้วย สภานคร

ปารีส ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง ฝ่ายบริหารได้แก่ นายกเทศมนตรีนครปารีส มาจากการเลือกตั้ง
ทางอ้อมโดยเลือกจากบรรดาสมาชิกสภาด้วยกันเอง อ านาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีมีลักษณะ
เช่นเดียวกับนายกเทศมนตรีของเทศบาล เว้นแต่ได้มีการก าหนดภารกิจเกี่ยวกับกิจการต ารวจท้องถิ่น
เพ่ิมเติมเข้ามาให้นายกเทศมนตรีนครปารีสรับผิดชอบ112  

2.  จังหวัดปารีส  
หลังจากระบวนการกระจายอ านาจได้มีการถ่ายโอนอ านาจ โดยยก

เขตการบริหารในระดับจังหวัดเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่น จึงท าให้สภานครปารีส และ
นายกเทศมนตรีนครปารีส ท าหน้าที่เป็นสภาจังหวัด และประธานสภาจังหวัด ในเวลาเดียวกันแต่ในแง่
ของการบริหารงบประมาณแล้วจะมีระบบงบประมาณที่แยกขาดออกจากกันคือ สภานครปารีสจะมี
หน้าที่พิจารณางบประมาณรายจ่าย 3 ประเภท คือ งบประมาณของเทศบาลนคร งบประมาณของ
จังหวัดปารีส และงบประมาณส าหรับกิจการด้านต ารวจ ซึ่งจัดเตรียมและบริหารงานโดยหน่วยงาน
พิเศษที่ตั้งข้ึนมาดูแลกิจการด้านต ารวจโดยเฉพาะเรียกว่า “Préfet de Police”  

3.  เขต  
พ้ืนที่ของนครปารีสได้มีการจัดแบ่งออกเป็นเขตหรืออ านาจ 

(Arrondissements) แต่ละเขตจะมีสภาเขต และนายกเทศมนตรีเขตเป็นของตนเอง สภาเขตจะ
ประกอบไปด้วยสมาชิก 2 ประเภท ประเภทแรก ได้แก่ สมาชิกสภานครปารีสซึ่งได้รับเลือกตั้งในเขต
นั้นและประเภทที่สอง ได้แก่ สมาชิกสภาเขต มาจากการเลือกตั้งภายในเขตนั้นๆ สภาเขตมีอ านาจ
หน้าที่ด าเนินการกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเขต มีอ านาจในการตั้งกระทู้ถามต่อนายกเทศมนตรีนคร
ปารีสหรือสภานครปารีส มีหน้าที่เป็นองค์กรที่ปรึกษาต่อสภานครปารีสในเรื่องส าคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

                                                           
110นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 111. 
 

111นันทวัฒน์ บรมานันท์, การปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส, หน้า 64. 
112นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 111. 
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เขต มีอ านาจในการวางกฎเกณฑ์การใช้จ่ายเงินงบประมาณที่สภานครปารีสเป็นผู้จัดท าในส่วนที่
เกี่ยวกับกิจการด้านสถานดูแลเด็กก่อนวัยเรียน สวนสาธารณะ สนามกีฬา เป็นต้น113  

(2)  เมืองใหญ่ (Lyon และ Marseille)  
มีการบริหารในรูปของเทศบาล และภายในพ้ืนที่เทศบาลมีการแบ่ง

พ้ืนที่ออกเป็นเขตย่อยๆ โดยเมือง Lyon มี 9 เขต และเมือง Marseille มี 16 เขต และภายในเขต
ต่างๆ จะมีรูปแบบการบริหารงานโดยมีสภาเขตและนายกเทศมนตรีเขต เช่นเดียวกับการบริหารของ
นครปารีส114 

3.2.1.2  โครงสร้างภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยจารีตทางการปกครองแล้วการจัดโครงสร้างภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ของฝรั่งเศสมีแนวโน้มที่จะเน้นความเข้มแข็งของฝ่ายบริหาร เนื่องจากสภาท้องถิ่นไม่มีอ านาจถอด
ถอนผู้บริหาร และการท างานของฝ่ายสภาและฝ่ายบริหารจะมีความใกล้ชิดกันเป็นอย่างมากดังจะเห็น
ได้ว่า หัวหน้าฝ่ายบริหารจะมีต าแหน่งทั้งในฐานะผู้น าฝ่ายบริหารและประธานสภาท้องถิ่นไปพร้อมๆ
กัน โดยถือว่าผู้น าทางการบริหารของท้องถิ่นเปรียบเสมือนกับผู้น าขององค์กรและชุมชนท้องถิ่น  

1)  ภาคหรือมณฑล (Région) 
(1)  สภาภาค (Le Conseil Régional) 
สมาชิกสภาภาคมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยใช้เขต

จังหวัดที่อยู่ในภาคนั้นๆ เป็นเขตเลือกตั้ง ตามจ านวนที่กฎหมายก าหนดไว้ สมาชิกสภาภาคมีวาระ 6 
ปี มีอ านาจหน้าที่เช่นเหมือนกับสภาท้องถิ่น คือ มีอ านาจในการตราข้อบัญญัติ อนุมัติงบประมาณและ
รับรองบัญชีรายจ่ายของภาค มีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การสาธารณสุข
วัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์115  

(2)  คณะกรรมการเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมระดับภาค (Comité 
Economique Social et Environment) 

มีสมาชิกอยู่ระหว่าง 40 ถึง 110 คน มีองค์ประกอบของสมาชิกตาม
ที่มาอยู่ด้วยกัน 4 ประเภท คือ ตัวแทนของวิสาหกิจและผู้ประกอบอาชีพอิสระ, ตัวแทนของสหภาพ
แรงงาน, ตัวแทนขององค์กรที่มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของภาค, และผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมาย มีวาระ 6 ปี มีบทบาทหน้าที่เป็นองค์กรที่ปรึกษาของสภาภาคและประธานสภา
ภาคในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาระดับชาติ การจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายของภาค และจัดท า
รายงานแสดงความเห็นไปยังรัฐบาล นอกจากนี้ยังถูกก าหนดให้มีบทบาทในฐานะองค์กรที่ปรึกษาใน
โครงการพัฒนาต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม116 

 
 

                                                           
113เรื่องเดียวกัน, หน้า 112. 
114เรื่องเดียวกัน, หน้า 113. 
115เรื่องเดียวกัน, หน้า 118. 
116เรื่องเดียวกัน, หน้า 119. 
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(3)  ประธานสภาภาค (Le Président du Conseil Régional) 
มีสถานะเป็นฝ่ายบริหารของภาค มาจากการเลือกผ่านสภาภาค มี

อ านาจหน้าที่คล้ายคลึงกับประธานสภาจังหวัดคือเป็นผู้บริหารของภาค เป็นประธานในการประชุม 
ลงนามในสัญญาต่างๆ ก าหนดแนวทางในการบริหารกิจการสาธารณะในภาค เป็นต้น117 

2)  จังหวัด (Département) 
การจัดโครงสร้างองค์กรภายในจังหวัดก็มีลักษณะเช่นเดียวกับเทศบาล คือ 

สภาจังหวัดเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและประธานสภาจังหวัดเป็นฝ่ายบริหาร มี "คณะกรรมาธิการจังหวัด" 
(Departmental Bureau) ท าหน้าที่เป็นองค์กรระหว่างกลางเพ่ือคอยเชื่อมโยงการท างานของฝ่าย
สภาและฝ่ายบริหาร 

(1)  สภาจังหวัด (Conseil Général) 
สมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งภายในเขตจังหวัดนั้น สมาชิกสภา

จังหวัดมีวาระ 6 ปี แต่ทุกๆ 3 ปีสมาชิกสภาจังหวัดจ านวนกึ่งหนึ่งจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ส าหรับ
อ านาจหน้าที่ของสภาจังหวัด โดยทั่วไปก็คล้ายคลึงกับสภาเทศบาล เว้นแต่ในเรื่องอ านาจหน้าที่
บางอย่างที่ก าหนดไว้เพ่ิมเติมส าหรับจังหวัดโดยเฉพาะ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งให้อ านาจสภาจังหวัด
สามารถจัดตั้งองค์กรเพ่ือให้บริการทางด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  โดยได้รับการสนับสนุน
ทางการเงินจากสภาจังหวัด เป็นต้น กล่าวได้ว่า สภาจังหวัดมีอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวางตามหลัก 
"ความสามารถทั่วไป" (General Competence) ที่สามารถตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ทุก
เรื่องท่ีเห็นว่าเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของจังหวัด118 

(2)  ประธานสภาจังหวัด (Président du Conseil Général) 
มาจากการเลือกตั้งทางอ้อม และมีวาระ 3 ปี ประธานสภาจังหวัดด ารง

ต าแหน่งผู้น าทางการบริหารควบคู่ไปกับต าแหน่งประธานสภา ส าหรับบทบาทและอ านาจหน้าที่ใน
ฐานะผู้น าทางการบริหารก็มีลักษณะเช่นเดียว กันกับนายกเทศมนตรี119 

(3)  คณะกรรมาธิการจังหวัด 
มีสมาชิกอยู่ระหว่าง 10 - 15 คน โดยประกอบด้วยประธานสภา

จังหวัด, รองประธานสภาจังหวัด 4 - 10 คน, และสมาชิกสภาจังหวัดอีกจ านวนหนึ่ง มีอ านาจหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาจังหวัดในลักษณะที่เป็นส่วนขยายจากฝ่ายบริหาร  และเชื่อมโยงการ

                                                           
117ปราโมท ประจนปัจจนึก, “การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศฝรั่งเศส”, 

วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 32 (มกราคม-เมษายน 2549), หน้า 54. 
118Alan Norton, International Handbook of Local and Regional Government: A 

Comparative Analysis of Advanced Democracies, Birmingham: Edward Elgar, 1994.
pp.177-178, อ้างถึงใน นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, ทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยและต่างประเทศ
เปรียบเทียบ, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2546), หน้า 117. 

119นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, ทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยและต่างประเทศเปรียบเทียบ, 
หน้า 118. 
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ท างานของฝ่ายบริหารเข้ากับฝ่ายสภา มีบทบาทในการท าการต่างๆแทนสภาตามที่ได้รับมอบหมาย 
ยกเว้นแต่ในเรื่องการงบประมาณ120 

3)  เทศบาล (Commune) 
เทศบาลทุกแห่งจะมีการจัดโครงสร้างภายในแยกออกเป็นสองส่วน 

ประกอบด้วย สภาเทศบาล (Le Conseil Municipal) ท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ และนายกเทศมนตรี 
(Maire) ท าหน้าที่ด้านการบริหาร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1)  สภาเทศบาล (Le Conseil Municipal)121  
ประกอบไปด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและมีวาระ 

6 ปี จ านวนสมาชิกสภาจะแปรผันไปตามจ านวนประชาชนภายในเทศบาลแต่ละแห่งซึ่งก าหนดไว้
ตายตัวเป็นล าดับชั้น การประชุมสภาปกติจะต้องมีขึ้นอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน หรือมีการเรียกประชุม
โดยนายกเทศมนตรีในเรื่องที่เห็นว่ามีความส าคัญ นอกจากนี้หากตัวแทนของรัฐที่ประจ าอยู่ในเขต
จังหวัด หรือสมาชิกสภา สามารถร้องขอให้มีการประชุมสภาได้ ซึ่งการตัดสินใจของสภาจะยึดถือเสียง
ข้างมาก (Absolute Majority) โดยทั่วไป สภาเทศบาลมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. การจัดการเก่ียวกับทรัพย์สินของเทศบาล 
2. การจัดการด้านการคลังและการงบประมาณ 
3. การจัดการด้านการบริหารงานบุคคล 
4. การเข้าร่วมหรือลงทุนในองค์กรวิสาหกิจ 

สภาอาจมีบทบาทหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมาย มี
บทบาทในฐานะผู้ให้ความคิดเห็นและค าปรึกษาในกิจการทั้งหลายทั้งปวงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของ
สาธารณะหรือได้รับการร้องขอจากตัวแทนของรัฐ สภาเทศบาลยังอาจมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการ
สามัญ (Standing Committees FNE ) เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ อาจจัดตั้งคณะกรรมาธิการพิเศษแห่ง
คอมมูน (Extra - municipal Committees) โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนภายในท้องถิ่นเข้าร่วมเพ่ือ
พิจารณาประเด็นต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกิจการของชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน122 

(2)  นายกเทศมนตรี (Maire)  
มีฐานะเป็นผู้น าฝ่ายบริหารของเทศบาล มาจากการเลือกตั้งโดย

ทางอ้อม นายกเทศมนตรีมีหน้าที่คือ มีสถานะเป็นผู้บริหารของเทศบาล และกฎหมายก าหนดให้
นายกเทศมนตรีเป็นตัวแทนของรัฐในเวลาเดียวกันด้วย นายกเทศมนตรีไม่สามารถถูกเพิกถอนโดย
สภาเทศบาลได้ การเพิกถอนจะท าได้โดยพระราชกฤษฎีกาของคณะรัฐมนตรี  (Décret en 
Conseildés Ministres) นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง "คณะเทศมนตรี" (Adjoints) เพ่ือช่วยเหลือ
นายกเทศมนตรีในการบริหารงาน และท าการแทนในกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่อยู่หรือก าลังมีการ
เปลี่ยนแปลงตัวนายกเทศมนตรี นอกจากนี้ยังอาจมีการจัดตั้ง "เทศมนตรีพิเศษ" (Spécial Adjoints) 
เพ่ือรับผิดชอบงานอันเป็นกิจการของรัฐที่นายกเทศมนตรีได้รับมอบหมายในฐานะตัวแทนของรัฐ  
                                                           

120นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, เรื่องเดียวกัน, หน้า 118. 
121สมคิด เลิศไพฑูรย์, การปกครองท้องถิ่นประเทศฝรั่งเศส, หน้า 33. 
122เรื่องเดียวกัน, หน้า 33. 
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เทศมนตรีพิเศษนี้ไม่จ าเป็นต้องเป็นสมาชิกสภาเทศบาลบทบาทและอ านาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี
จะแยกออกเป็นสองด้าน คือ บทบาทในฐานะตัวแทนของรัฐส่วนกลาง และบทบาทในฐานะผู้บริหาร
ของเทศบาล ดังนี้ 

นายกเทศมนตรีในฐานะตัวแทนของรัฐมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในงาน
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน, การทะเบียนและการส ารวจส ามะโนประชากร, ดูแล
การเลือกตั้งและจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง, การเกณฑ์ทหาร, การออกใบอนุญาตล่าสัตว์ เป็นต้น 
นอกจากนี้กฎหมายยังก าหนดให้นายกเทศมนตรีและคณะเทศมนตรีมีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ด้านงาน
ต ารวจ (Officers of the Judicial Police) ซึ่งโดยทั่วไป หน้าที่ในฐานะตัวแทนของรัฐเหล่านี้จะถูก
ถ่ายโอนลงไปให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบ 

นายกเทศมนตรีในฐานะผู้บริหารของเทศบาล หน้าที่เรียกประชุมสภา 
ก าหนดวาระการประชุม จัดเตรียมมติเพ่ือเสนอให้สภาลงมติ และท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุม
สภาเทศบาลมีอ านาจในการตัดสินใจของสภาเทศบาล ในทางปฏิบัติแล้วจะกระท าผ่านนายกเทศมนตรี 
ดังนั้น อ านาจหน้าที่ในด้านการเงินการคลัง, การดูแลและใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล, การ
ท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เหล่านี้ผู้ที่ด าเนินการบริหารได้แก่นายกเทศมนตรี มีฐานะเป็นหัวหน้า
ส านักงานเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการประจ าส านักงานเทศบาล123 

   
3.2.2  อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศฝรั่งเศส การด าเนินกิจการ

ต่างๆ นั้น เป็นไปตาม “หลักความสามารถทั่วไป” (Général Compétence) หรือ "การบริหาร
ปกครองโดยอิสระ" ซึ่งเป็นแนวคิดทางกฎหมายที่ให้อ านาจกับท้องถิ่นในการกระท าการใดๆ ก็ได้เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่นของตนตราบเท่าที่ไม่ไปก้าวล่วงหรือกระทบต่ออ านาจ
หน้าที่ของหน่วยการปกครองอ่ืนๆ หน่วยการปกครองท้องถิ่นในฝรั่งเศสถูกก าหนดให้มีสถานะเป็นนิติ
บุคคลตามกฎหมายมหาชน จึงมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญในการบริหารปกครองตนเองโดยอิสระตาม
แนวคิดเรื่องเสรีภาพสาธารณะ การปกครองท้องถิ่นให้ความส าคัญที่ชุมชน13 ด้วยเหตุนี้ อ านาจ
หน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นจึงมีอยู่อย่างกว้างขวางและไม่ถูกจ ากัดโดยบทบัญญัติทาง
กฎหมาย ในทางปฏิบัติหน่วยการปกครองท้องถิ่นสามารถริเริ่มจัดท าบริการต่างๆได้โดยอิสระ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลและจังหวัด ส่วนภาคนั้นจะไม่มีบทบาทในฐานะผู้จัดท าบริการ แต่เป็น
หน่วยงานวางแผนและสนับสนุนการท างานของหน่วยการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กรอื่นๆ 

ข้อจ ากัดของหน่วยการปกครองท้องถิ่นมีในเรื่องของขนาดของเทศบาลที่มีขนาดเล็กมากๆ  
ท าให้มีศักยภาพทางการบริหารและทรัพยากรค่อนข้างจ ากัด ท าให้รัฐส่วนกลางต้องเข้าไปช่วยเหลือ
และแทรกแซงโดยการจัดตั้งศูนย์การบริหารในระดับท้องถิ่น เพ่ือระดมทรัพยากรจากท้องถิ่นเพ่ือ
ร่วมกันจัดท าบริการภายใต้กรอบที่ก าหนดโดยรัฐ ส าหรับกรณีของเทศบาลนายกเทศมนตรีของ
เทศบาลนอกจากจะเป็นผู้บริหารของท้องถิ่นในระดับเทศบาล  (Le Représentant de La 
                                                           

123นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, ทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยและต่างประเทศเปรียบเทียบ, 
หน้า 116. 
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Commune) แล้ว ยังมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐ (L'agent de L'Etat) อีกด้วย มีหน้าที่ดูแลให้มีการ
เคารพต่อกฎหมายทั้งในด้านของการกระท าและกฎเกณฑ์ต่างๆ  ที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือเป็นการดูแลรักษาประโยชน์ของประเทศชาติ และมีภารกิจหน้าที่ผูกพันที่ต้องจัดท าอยู่
หลายประการ124  

3.2.2.1  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดท าเอง  
เป็นการด าเนินการโดยอาศัยทรัพยากรทั้งทางด้านการเงินและบุคลากรของท้องถิ่นเอง 

โดยอาจจัดตั้งเป็นแผนกต่างๆ ภายในส านักงานท้องถิ่นเพ่ือรับผิดชอบกิจการ 
3.2.2.2  มอบให้องค์กรอื่นจัดท าแทน 
เป็นการมอบกิจการบางอย่างให้กับองค์กรอ่ืนเป็นผู้จัดท าแทนหน่วยการปกครอง

ท้องถิ่น โดยองค์กรดังกล่าวอาจจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ได้ซึ่งก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบ 
แต่โดยมากมักจะอยู่ในรูปขององค์กรความร่วมมือระหว่างหน่วยการปกครองท้องถิ่ น หรือไม่ก็เป็น
บริษัทจ ากัดท่ีท้องถิ่นเข้าไปถือหุ้นเพื่อด าเนินกิจการสาธารณะบางด้าน 

3.2.3.3  การมอบภารกิจโดยใช้สัญญา  
เป็นการมอบภารกิจให้องค์กรอ่ืนๆ ท าการแทนโดยอาศัยการท าข้อตกลงในรูปของ

สัญญา ซึ่งจะต่างจากประเภทที่สองตรงที่ท้องถิ่นมิได้เข้าไปเกี่ยวข้องใดๆ ภายในองค์กรผู้รับมอบ
หากแต่อาศัยสัญญาเป็นข้อผูกมัดในการจัดท ากิจการ เช่นการให้สัมปทาน, การใช้สัญญาว่าจ้าง
บริษัทเอกชนจัดท าบริการสาธารณะ เป็นต้น 

การบริหารกิจการในระดับท้องถิ่นของฝรั่งเศสส่วนใหญ่จะกระท าโดยอาศัยองค์กร
ความร่วมมือระหว่างหน่วยการปกครองท้องถิ่นต่างๆ จัดท าแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาล 
องค์กรความร่วมมือของหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะอยู่ใน 3 รูปแบบดังต่อไปนี้ 

1)  ประชาคมนคร (La Communauté Urbaines): เป็นการรวมกลุ่มของ
เทศบาลนครขนาดใหญ่กับเทศบาลข้างเคียง โดยมีประชากรรวมกัน 500,000 คนข้ึนไป 

2)  ประชาคมเมือง (La Communauté Agglomation): เป็นการรวมกลุ่ม
ของเทศบาลเมืองขนาดกลางกับเทศบาลเล็กๆ ข้างเคียง โดยมีประชากรรวมกัน 50,000 คนข้ึนไป 

3)  ประชาคมเทศบาล (La Communauté de Communes): เป็นการ
รวมกลุ่มของ เทศบาลขนาดเล็กในเขตชนบทหรือกึ่งชนบทองค์กรทั้งสามรูปแบบนี้จะมีการจัด
โครงสร้างการบริหารเช่นเดียวกันกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นกล่าวคือมีสภาและผู้บริหาร  โดย
สมาชิกจะมาจากหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่อยู่ในประชาคมนั้น  นอกจากนี้ยังมีอ านาจหน้าที่ 
งบประมาณ และอ านาจในการจัดเก็บภาษีเป็นของตนเอง125 
 
                                                           

124เรื่องเดียวกัน, หน้า 121. 
 

125Patrick Le Galès, "Searching for a Post Jacobin State: European Restructuring 
and  PressuresFrom Below", In The Council of European Studies: 2002 Conference 
of Europeanists,Chicago, March 2002, pp. 27-28. (Draft). อ้างถึงใน นครินทร์ เมฆไตรรัตน์,
ทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยเปรียบเทียบต่างประเทศ, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2546), หน้า 126. 
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3.2.3  การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศส เดิมตัวแทนของรัฐมีหน้าที่ใน

การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งก่อนและหลังการกระท า ระหว่างการกระท าและผลที่
เกิดจากการกระท า แต่นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1982  ได้มีการแก้กฎหมายปรับปรุงการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้อิสระท้องถิ่นในการบริหารงาน การยกเลิกอ านาจในการก ากับดูแลทาง
ปกครอง (La Tutelle Administrative) ที่ส่วนกลางมีเหนือหน่วยการปกครองท้องถิ่น ท าให้ท้องถิ่น
มีอิสระมากขึ้น126  

ผลจากการถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ ให้กับหน่วยการปกครองท้องถิ่นเ พ่ิมขึ้นภายหลัง
กระบวนการกระจายอ านาจ ท าให้ท้องถิ่นต้องพ่ึงพิงส่วนกลางมากขึ้น เนื่องจากหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นโดยส่วนใหญ่มักจะมีขนาดเล็กและขาดความพร้อมในหลายๆด้าน โดยเฉพาะในด้านบุคลากรที่
มีความเชี่ยวชาญ ระบบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นในฝรั่งเศสมี
ระบบความสัมพันธ์ในรูปของการใช้อิทธิพลอย่างไม่เป็นทางการด้วย เรียกว่า  "การควบต าแหน่ง" 
(Cumul des Mandats) ซึ่งเปิดโอกาสให้นักการเมืองสามารถควบต าแหน่งทางการเมือง 2 ต าแหน่ง
ได้ในเวลาเดียวกัน ระบบดังกล่าวจึงสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการที่เปิดโอกาสให้ 
นักการเมืองท้องถิ่นสามารถเข้าไปปกป้องผลประโยชน์ของท้องถิ่นและเจรจาต่อรองกับหน่วยงาน
ราชการส่วนกลางได้ นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นในระดับภูมิภาคก็มี
ลักษณะของระบบความสัมพันธ์ที่โดดเด่นมานาน คือ ความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนภายในศาลากลางจังหวัด 

จังหวัดนั้นเปรียบเสมือนกับเป็นจุดบรรจบของผลประโยชน์ในระดับท้องถิ่น  เพราะการ
ปกครองภายในพ้ืนที่ท้องถิ่นเป็นผลมาจากการเจรจาต่อรองอย่างไม่เป็นทางการ โดยกลุ่มที่มีบทบาท
ส าคัญจะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ซึ่งระบบเช่นนี้ท าให้ผลประโยชน์และความต้องการของทั้งฝ่าย
ท้องถิ่นและฝ่ายส่วนกลางสามารถมาบรรจบกันได้ เป็นระบบความสัมพันธ์ที่มีลักษณะที่เรียกว่า "การ
พ่ึงพิงกันในเชิงอ านาจ" (Power - Dépendance Model) โดยเหตุที่ต่างฝ่ายต่างก็มีทรัพยากรบางอย่าง
ที่อีกฝ่ายไม่มี ดังนั้นการพ่ึงพาซึ่งกันและกันภายใต้กระบวนการของการเจรจาต่อรองและการ
แลกเปลี่ยนจึงเกิดข้ึน127 

3.2.3.1  การก ากับดูแลเหนือองค์กรและตัวบุคคล 
การควบคุมสภาท้องถิ่นมีฐานแนวคิดจากหลักการว่าด้วยหลักความต่อเนื่อง  (Le 

Principe Décontinuité) ในการจัดท าบริการสาธารณะ ท าให้รัฐบาลหรือตัวแทนของรัฐสามารถเข้า
ไป “แทรกแซง” การด าเนินการของสภาท้องถิ่นได้หากมีการด าเนินการอย่างไม่เป็นปกติ โดยมี
อ านาจในการยุบสภาท้องถิ่น (La Dissolution) ซึ่งการจะใช้อ านาจดังกล่าวจะเป็นไปภายใต้เงื่อนไข
เดียวเท่านั้น นั่นคือ สภาท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการได้ตามปกติเพ่ือบริหารงานขององค์กรปกครอง

                                                           
126ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก, เรื่องเดิม, หน้า 57. 
127R. A. W. Rhodes, Control and Power in Central-Local Government 

Relations, (Farnborough: Gower, 1981). อ้างถึงใน นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ, ทิศ
ทางการปกครองท้องถิ่นไทยเปรียบเทียบต่างประเทศ, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2546), หน้า 100. 
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ส่วนท้องถิ่น128 ซึ่งสามารถท าได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาของคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้ จะต้อง
ประกอบไปด้วยค าอธิบายเหตุผลที่ต้องมีการยุบสภาและรัฐบาลต้องรีบรายงานต่อรัฐสภาทันที 

การควบคุมสมาชิกสภาท้องถิ่นโดยทั่วไปจะเป็นการควบคุม "คุณสมบัติ" ของสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย การปลดสมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภาภาคท าได้โดยการ
ออกประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนการปลดสมาชิกสภาจังหวัดสามารถท าได้โดยสภาจังหวัด 
นอกจากนี้หากสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดโดยไม่มีเหตุอันควร ก็
สามารถถูกตัดสินให้พ้นจากต าแหน่งได้โดยค าวินิจฉัยของศาลปกครอง (Le Tribunal Administratif) 

การควบคุมฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทั่วไปฝ่ายบริหารจะถูก
ควบคุมโดยสภาท้องถิ่นอยู่แล้ว แต่เนื่องจากนายกเทศมนตรีของเทศบาลมีสถานะเป็นตัวแทนของรัฐ
นอกเหนือจากการเป็นผู้บริหารของท้องถิ่น ดังนั้นกฎหมายจึงได้ให้อ านาจรัฐบาลในการพักงานและสั่ง
ปลดออกจากต าแหน่งได้และต้องแสดงเหตุผลของการสั่งพักงานไว้ด้วย  ส่วนการปลดออกจาก
ต าแหน่งสามารถกระท าได้โดยการตราพระราชกฤษฎีกาของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งต้องแสดงเหตุในการ
ปลดด้วยเช่นกัน 

3.2.3.2  การก ากับดูแลเหนือการตัดสินใจ  
มีลักษณะเป็นการตรวจสอบ "ภายหลัง" จากที่ได้มีการตัดสินใจไปแล้ว โดยภายหลัง

จากที่ท้องถิ่นมีมติ การตัดสิน หรือค าสั่งใดๆ แล้วก็ต้องส่งให้ตัวแทนของรัฐที่เกี่ยวข้องน าไปพิจารณา 
แต่ทั้งนี้ตัวแทนของรัฐไม่มีอ านาจในการสั่งเพิกถอนหรือระงับการตัดสินใจดังกล่าว โดยหากพิจารณา
แล้วเห็นว่าการตัดสินใจของท้องถิ่นไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ , กระท าการโดยผิดวิธี หรือขัดต่อกฎหมาย
หรือระเบียบข้อบังคับ ก็สามารถน าเรื่องส่งฟ้องร้องศาลปกครองต่อไป 

3.2.3.3  การก ากับดูแลทางการคลัง  
ศาลตรวจเงินแผ่นดินภาค เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่ในการควบคุม

งบประมาณและตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการควบคุมให้ถูกต้องหรือชอบด้วยกฎหมายทั้งในด้านระบบ
บัญชี ระบบงบประมาณและการบริหารงบประมาณ ขณะเดียวกันก็ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการ
คลังให้กับท้องถิ่นเพ่ือให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง129 

3.2.3.4  การก ากับดูแลโดยส่วนกลาง 
องค์กรในการควบคุมดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่ในการควบคุม

ความชอบด้วยกฎหมายของท้องถิ่น มีบทบาทในฐานะองค์กรกลางในการพิจารณาและตัดสินข้อ
ขัดแย้งทางปกครองระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยกันเอง หรือระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นกับ
องค์กรทางปกครองอ่ืนๆ และมีบทบาทในฐานะผู้ให้ค าปรึกษาหรือแนะแนวการปฏิบัติให้กับองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปโดยถูกต้อง ในปัจจุบันองค์กรที่มีบทบาทดังกล่าว มี
อยู่ด้วยกัน 3 องค์กร ดังต่อไปนี้ 

 
                                                           

128นันทวัฒน์ บรมานันท์, การปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส, หน้า 112. 
129ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก, เรื่องเดิม, หน้า 60. 
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1)  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีบทบาทส าคัญในการดูแลการปฏิบัติงานของท้องถิ่นให้

เป็นไปโดยเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะการใช้อ านาจในการส่งเรื่องฟ้องร้องต่อศาล
ปกครองหากเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงการจูงใจในรูปแบบ
ต่างๆ ให้ท้องถิ่นมีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีบทบาทในฐานะ "กรรมการ" ในการเจรจาไกล่
เกลี่ยข้อขัดแย้งต่างๆ ที่อาจมีขึ้น  

2)  ศาลปกครอง 
ศาลปกครองเป็นองค์กรในการควบคุมการประพฤติปฏิบัติขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และตามที่กฎหมายก าหนดไว้  ศาลปกครองมีฐานะ
เป็นหลักประกันว่า ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ในการกระท า
การเพ่ือประโยชน์ของชุมชนจะไม่ถูกบั่นทอนโดยอ านาจรัฐส่วนกลาง 

3)  ศาลตรวจเงินแผ่นดินภาค 
ศาลตรวจเงินแผ่นดินภาค คือกลไกควบคุมทางการคลังที่มีการสร้างขึ้นมา

ใหม่ โดยใช้ระบบการควบคุม "ความชอบด้วยกฎหมาย"เช่นเดียวกันกับประเด็นทางปกครองที่มีศาล
ปกครอง เพ่ือท าหน้าที่ควบคุมดูแลด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทดแทนอ านาจในการ
ควบคุมโดยตรงของรัฐบาลที่ถูกยกเลิกไป โดยศาลตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่ใน 3 ประการ 
ดังต่อไปนี้130 

(1)  การควบคุมบัญชี (Le Contrôle Comptable) ศาลตรวจเงิน
แผ่นดินมีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบบัญชีรายรับ-รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเป็นไป
โดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ โดยจะตรวจสอบเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายทุกชนิดของหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่น  

(2)  การควบคุมงบประมาณ (Le Contrôle Budgétaire) มีลักษณะ
เป็นการควบคุมระเบียบวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีการด าเนินการโดยถูกต้อง
หรือไม ่เป็นการท างานร่วมกันระหว่างตัวแทนของรัฐกับศาลตรวจเงินแผ่นดินภาค 

(3)  การควบคุมการบริหารงบประมาณ (Le Contrôle de Gestion) 
เป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้อง  

 
 3.2.4  การคลังและงบประมาณท้องถิ่น 

ระบบการคลังท้องถิ่นในฝรั่งเศส มีสัดส่วนการใช้จ่ายที่น้อยเมื่อเทียบกับระบบการคลังของ
ภาครัฐทั้งหมด แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีอิสระเป็นอย่างมากในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
ตน เนื่องจากมีการจัดตั้งศาลตรวจเงินแผ่นดินภาค (Les Chambres Régionales des Comptes) 
ในทุกๆ ภาคเพ่ือท าหน้าที่ควบคุมบัญชีและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นอกจากนี้

                                                           
130นันทวัฒน์ บรมานันท์, การปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส, หน้า 121-124. 
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ท้องถิ่นยังมีอิสระในการก าหนดอัตราภาษีภายในกรอบที่ก าหนดไว้ และมีอิสระในการใช้จ่ายตาม
ความจ าเป็นของตน 

เทศบาลจะมีสัดส่วนการใช้จ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดมากที่สุด  รองลงมาได้แก่
จังหวัดคิดและภาคจะมีสัดส่วนการใช้จ่ายน้อยที่สุด และองค์กรความร่วมมือระหว่างหน่วยการ
ปกครองทอ้งถิ่นรูปแบบต่างๆ  

3.2.4.1  รายไดข้องท้องถิ่น 
ความเป็นอิสระทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฝรั่งเศส ส่วนหนึ่งเป็น

ผลมาจากฐานรายได้ เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 60 จะมาจากภาษีอากร และค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที่ท้องถิ่นสามารถก าหนดอัตราการเรียกเก็บได้เอง ซึ่งสัดส่วนรายรับด้านนี้เพ่ิมขึ้นอย่างมาก
ภายหลังกระบวนการกระจายอ านาจ เงินอุดหนุนจากรัฐก็มีการเปลี่ยนแปลงจากเงินอุดหนุนที่ก าหนด
เงื่อนไขไปสู่ระบบเงินอุดหนุนทั่วไปที่ยืดหยุ่นและให้อิสระในการใช้จ่ายแก่ท้องถิ่นมากขึ้น  แหล่งที่มา
ของรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจัดแบ่งเป็น 3 ประเภทกว้างๆได้ดังต่อไปนี้ 

1)  ภาษีอากร 
รายได้จากภาษีอากรถือเป็นรายได้หลักขององค์กรปกครองท้องถิ่น และถือ

เป็นแหล่งรายได้ส าคัญที่จะเป็นหลักประกันความเป็นอิสระทางการคลังของท้องถิ่น  ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน
สองประเภท ดังต่อไปนี้ 

(1)  ภาษีอากรทางตรง  
รายได้จากภาษีทางตรงมีอยู่ด้วยกัน 4 ประเภท ซึ่งองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถก าหนดอัตราภาษีส่วนนี้ได้เอง แต่การจัดเก็บจะกระท าโดยส านักงาน
สรรพากรแห่งชาติจากนั้นจึงจะจัดสรรคืนให้ท้องถิ่นแต่ละแห่ง อันได้แก่ ภาษีเพ่ือการพักอาศัย (Taxe 
d'Habitation) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (Le Taxe Foncière des Propriétés Beties) ภาษีบ ารุง
ท้องที่ (Le Taxe Fooncière des Propriétés non Beties) ภาษีเพ่ือการประกอบอาชีพ (Le Taxe 
Professionnelle)131  

(2)  ภาษีอากรทางอ้อม 
หน่วยการปกครองท้องถิ่นแต่ละแห่งอาจเรียกเก็บค่าอากรและ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ เพ่ิมเติมได้ เช่น ค่าระวางขนส่ง, ค่าธรรมเนียมเพ่ือการลงทุน, ค่าธรรมเนียม
อาคารสูง, ภาษีป้าย, ค่าธรรมเนียมการต่อทะเบียนรถยนต์, ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังอาจเรียกเก็บในรูปของค่าบริการที่ท้องถิ่นหรือองค์กรความร่วมมือในรูปวิสาหกิจต่างๆ 
เป็นผู้จัดท าบริการ เช่น ค่าบริการก าจัดขยะและของเสีย, ค่าไฟฟ้า เป็นต้น132 

 
 
 

                                                           
131สมคิด เลิศไพฑูรย์, กฎหมายปกครองท้องถิ่น, หน้า 198.  
132นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ, ทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยเปรียบเทียบ

ต่างประเทศ, หน้า 95-96. 
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2)  เงินอุดหนุนจากรัฐ 
(1)  เงินอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงาน (La Donation Globale de 

Fonctionnement - DGF)  เงินอุดหนุนประเภทนี้มีลักษณะเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป มีเป้าหมายเพ่ือ
ชดเชยรายได้ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นในบัญชีงบประมาณเพ่ือการด าเนินงาน ซึ่งในแต่ละปีรัฐจะ
เป็นผู้ก าหนดสัดส่วนเงินอุดหนุนนี้ตามฐานการค านวณต่างๆ เช่น อัตราการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม, 
จ านวนผู้อยู่อาศัยและสภาพของชุมชน เป็นต้น  

(2)  เงินอุดหนุนเพ่ือการลงทุน (La Donation Globale de Equipement 
- DGE) 

เป็นลักษณะของการสนับสนุนทางการเงินในรายจ่ายที่อยู่ในระบบ
บัญชีเพ่ือการลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งฐานการจัดสรรเงินส่วนนี้จะแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะและรูปแบบของหน่วยการปกครองท้องถิ่น โดยพิจารณาจ านวนผู้ยากไร้ในจังหวัดนั้นๆ 
รวมถึงความจ าเป็นในการให้ความ 

(3)  เงินอุดหนุนเพ่ือการกระจายอ านาจ (La Donation Globale de 
Décentralisation - DGD) 

เงินอุดหนุนประเภทนี้ เพ่ือให้ท้องถิ่นมีเงินงบประมาณเพียงพอต่อการ
ด าเนินการตามอ านาจและภารกิจหน้าที่ใหม่ๆ ที่ได้รับการกระจายอ านาจมา โดยมากจะเป็นเงิน
อุดหนุนด้านการใช้จ่ายในภารกิจใหม่ๆ การฝึกอบรมบุคลากร และการลงทุนในด้านโรงเรียน โดย
จังหวัดถือเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นท่ีได้รับเงินอุดหนุนนี้มากที่สุด133 

3)  เงินกู้ยืม (Emprunts) 
ปัจจุบันท้องถิ่นสามารถด าเนินการกู้ยืมเงินได้อย่างอิสระตามเงื่อนไขที่

ปรากฏในท้องถิ่นทั่วๆไป โดยไม่จ าเป็นต้องขออนุมัติหรือถูกก าหนดวงเงินกู้ยืมจากส่วนกลาง โดย
แหล่งเงินทุนกู้ยืมที่ส าคัญจะมาจากองค์กรที่รัฐจัดตั้งขึ้น คือ กองทุนเพ่ือการออมทรัพย์และกู้ยืม (La 
Caisse des Dépots et Consignations) หรือ CDC โดยจะท างานในลักษณะของที่ปรึกษาทางการ
เงินให้กับท้องถิ่น และท างานประสานกับธนาคารออมทรัพย์และแหล่งทุนอ่ืนๆ ซึ่งที่ส าคัญได้แก่ 
กองทุนเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Caisse d'Aide à l'Équipement des 
Collectivités Locales - CAECL)134 

 
3.2.5  การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 
ในอดีตก่อนการกระจายอ านาจในปี ค.ศ.1982 บุคลากรในระดับท้องถิ่นจะอยู่ภายใต้การ

บริหารจัดการของท้องถิ่นแต่ละแห่ง อย่างไรก็ดีพนักงานในระดับนี้มักจะถูกมองว่าขาดความรู้ความ
ช านาญและมีศักดิ์ศรีน้อยเมื่อเทียบกับข้าราชการส่วนกลาง ดังนั้น ภายหลังการกระจายอ านาจซึ่งได้มี
การโอนอ านาจการบริหารไปสู่หน่วยการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบใหม่คือ  จังหวัดและภาค ซึ่ง
                                                           

133สมคิด เลิศไพฑูรย์, กฎหมายปกครองท้องถิ่น, หน้า 200. 
134นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ, ทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยเปรียบเทียบ

ต่างประเทศ, หน้า 97. 
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ท้องถิ่นเหล่านี้จ าเป็นจะต้องได้รับการโอนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปท างาน ดังนั้น 
รัฐบาลจึงได้สร้างกรอบก าลังพลระดับชาติในภาครัฐขึ้นมาใหม่นั่นคือ "ระบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น" 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าไปท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งความ
ตั้งใจเดิมของรัฐบาลคือ ต้องการที่จะสร้างระบบก าลังพลภาครัฐรวมโดยแยกออกเป็นสองสายคือสาย
ข้าราชการส่วนกลางและข้าราชการส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้การโยกย้ายถ่ายโอนก าลังพลเป็นไป
โดยสะดวก และท าให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามารถมีสถานะและได้รับผลประโยชน์ต่างๆ 
เช่นเดียวกับข้าราชการส่วนกลาง แต่กลับได้รับการทัดทานอย่างมากจากกลุ่มข้าราชการระดับสูงใน
ส่วนกลาง ซึ่งผลจากการออกกฎหมายในปี ค.ศ.1987 ท าให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจะอยู่ภายใต้ระบบ
ที่แยกขาดออกจากข้าราชการส่วนกลาง 

ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนมากและเป็น
ท้องถิ่นขนาดเล็ก จึงใช้ระบบองค์กรความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นขึ้น เพ่ือลดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย  ซึ่ง
ศูนย์ประสานงานจะท าหน้าที่ในการรับสมัครบุคคล มีศูนย์ฝึกอบรม ซึ่งการบริหารงานบุคคลของ
ประเทศฝรั่งเศสเป็นระบบเดียวกัน คือ ข้าราชการท้องถิ่น โดยมีฐานะเท่าข้าราชการส่วนกลาง135 

ในปัจจุบันข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีจ านวนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 26 ของก าลังพล
ในภาครัฐทั้งหมด โดยส่วนใหญ่จะเป็นก าลังพลที่ท างานอยู่ในเทศบาลคือประมาณร้อยละ 75
รองลงมาได้แก่จังหวัดและภาคตามล าดับ ซึ่งภาคจะมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนบุคลากรมากที่สุด
อย่างไรก็ดี แม้จะมีการสร้างระบบข้าราชการส่วนท้องถิ่นแต่ก็มิได้หมายความว่าข้าราชการท้องถิ่น
เป็นพนักงานในสังกัดอ่ืนที่แยกขาดออกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่จะมีลักษณะเป็นเพียงการ
จัดเข้ารวมเป็นกลุ่ม ("Cadres") เพ่ือก าหนดระดับชั้น (Grading) ของข้าราชการตามลักษณะงาน และ
จะได้รับการฝึกอบรมโดยสถาบันระดับชาติที่รัฐจัดตั้งขึ้น ทั้งนี ้อ านาจในฐานะผู้ว่าจ้างยังคงอยู่ที่หน่วย
การปกครองท้องถิ่นแต่ละแห่ง เช่น การสรรหาว่าจ้าง, การเลื่อนต าแหน่ง เป็นต้น การจัดระดับขั้น
ต าแหน่งจะคล้ายคลึงกับระบบข้าราชการส่วนกลาง ส่วนการก าหนดอัตราค่าตอบแทนจะถูกก าหนด
โดยค าสั่งของสภาแห่งรัฐ (Conseil E'tat) หลังจากผ่านกระบวนการปรึกษาหารือกับสภาสูงว่าด้วย
การบริการสาธารณะในท้องถิ่น (the National Joint Higher Councilfor Territorial Public 
Services) 

 
3.2.6  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
การให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นและบริหารกิจการของท้องถิ่น

นั้นมีอยู่ 2 รูปแบบ รูปแบบแรกจะเป็นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของท้องถิ่น 

                                                           
135สมคิด เลิศไพฑูรย์, บทบาทภาครัฐกับความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หน้า 2-4. 
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ส่วนรูปแบบที่สองเป็นการให้ประชาชนเข้าไปบริหารกิจการของท้องถิ่นซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหลายฉบับ รวมทั้งกฎหมายกลางที่เก่ียวกับการกระจายอ านาจ136 

 กฎหมายกลางเกี่ยวกับการกระจายอ านาจได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปกครองท้องถิ่นไว้หลายกรณีด้วยกัน แต่อย่างไรก็ตาม กรณีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลเพ่ือรับทราบกระบวนการด าเนินกิจการและการตัดสินใจ
ของผู้เข้ามาท าหน้าที่บริหารกิจการของท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมด้วยการเป็นคณะกรรมการต่างๆ
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น นับได้ว่าเป็นกรณีท่ีมีความส าคัญท่ีสุด 

3.2.6.1  การเข้าถึงข้อมูล 
การเข้าถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารกิจการของท้องถิ่นที่

กฎหมายกลางเกี่ยวกับการกระจายอ านาจก าหนดไว้มีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันได้แก่  
1)  การก าหนดให้มีการจัดพิมพ์และเผยแพร่รายงานการประชุมของสภา

ท้องถิ่น 
2)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนขอทราบมติต่างๆ ของสภาท้องถิ่น 
3)  การประกาศและเผยแพร่ค าสั่งต่างๆ ของสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่นให้ประชาชนทั่วไปทราบ 
นอกจากนี้ ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองยังมี การจัดท าจดหมายข่าวเพ่ือ

เผยแพร่ผลงานและค าสั่งต่างๆ ที่มีผลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตาม บรรดา “นัก
เลือกตั้ง” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะใช้จดหมายข่าวเป็น “เครื่องมือ” ในการหาเสียงให้กับ
ตนเอง ดังนั้นกฎหมายลงวันที่ 13 มกราคม ค.ศ. 1990 จึงได้มีบทบัญญัติห้ามการเผยแพร่ผลงานใน
ลักษณะเป็นการหาเสียงในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนมีการเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
ซึ่งกรณีดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยไว้ในค าวินิจฉัยคดี M. Fourcade ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 
ค.ศ. 1993 ด้วยว่า การเผยแพร่ผลงานในจดหมายข่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็น
การหาเสียงไม่สามารถท าได้ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น137  

3.2.6.2  คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมบางประเภทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นับเป็นรูปแบบส าคัญอีกประการหนึ่งของการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง
ท้องถิ่น 

 

                                                           

 136นันทวัฒน์ บรมานันท์, การปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส, หน้า 27. 
 137Dominique Turpin, Droit de la Décentralization, Gualino éditeur, Paris: 

Dalloz, 1988, p.153 อ้างถึงใน นันทวัฒน์ บรมานันท์, การปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส, (กรุงเทพฯ: 
สถาบันนโยบายการศึกษา, 2544), หน้า 28. 
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ประมวลกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Code Général des 
Collectivités Territoriales) ก าหนดให้สภาเทศบาลสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา โดยมี
สมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานกรรมการที่ปรึกษา ส่วนกรรมการประกอบด้วย
ประชาชนในเขตเทศบาล (Commune) ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลและตัวแทนของสมาคมใน
เทศบาลนั้น คณะกรรมการที่ปรึกษามีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรี และสามารถเสนอ
ข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของท้องถิ่นของตน คณะกรรมการที่ปรึกษาจะต้องจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อสภาเทศบาล 

นอกจากนี้ในเขตเทศบาล (Commune) ที่มีประชากรกว่า 3,500 คน ก็มีคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาผู้ ใช้บริการสาธารณะระดับท้องถิ่น โดยมีนายกเทศมนตรีท าหน้าที่ เป็นประธาน
คณะกรรมการที่ปรึกษา ส่วนกรรมการจะได้แก่ตัวแทนของผู้ใช้บริการสาธารณะระดับท้องถิ่นประเภท
ต่างๆ คณะกรรมการที่ปรึกษาชุดนี้มีหน้าที่ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 แห่งกฎหมายก าหนดแนวทาง
ของเมือง (La Loi d’Orientation Pour La Ville) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1991 คือ เสนอ
ข้อคิดเห็นต่อสภาเทศบาลเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตของคนในเทศบาลอันมีที่มา
จากการจัดท าหรือจะจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจการต่างๆในเทศบาล138 

3.2.6.3  การเข้าไปบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงในการบริหารกิจการต่างๆ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด้วยการสมัครรับเลือกตั้งเข้าไปเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
3.2.6.4  การออกเสียงประชามติ 
การออกเสียงประชามติในท้องถิ่นฝรั่งเศสนั้น ส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องของการ

ด าเนินงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น หากท้องถิ่นใดเห็นว่าการด าเนินการในเรื่องนั้นมีปัญหา
และสมควรที่จะได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ ท้องถิ่นอาจจัดให้มีการท าประชามติได้ 
โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ซึ่งอาจเป็นกรณีที่สภาท้องถิ่นนั้นเองเห็นว่ากรณีที่เป็นปัญหานั้น
สมควรที่จะได้จัดให้มีการลงประชามติ หรืออาจเป็นกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควรจัดให้มีการลง
ประชามติ โดยเสนอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ139 
 

                                                           

 138สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะ,รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัย
รูปแบบและแนวทางการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเปรียบเทียบแนวทาง
ของต่างประเทศ, (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), 
หน้า 123. 

139เรื่องเดียวกัน, หน้า 121-122. 
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หลักกฎหมายปกครองท้องถิ่นไทย 

 
การศึกษาในบทนี้เป็นการศึกษากฎหมายปกครองท้องถิ่นไทย โดยศึกษาถึงพัฒนาการของ

การปกครองท้องถิ่นของไทย กฎหมายปกครองท้องถิ่นตามหลักการกระจายอ านาจทั้งที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและตามกฎหมายที่จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ รวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรคของการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย ทั้งนี้เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาและ
รูปแบบการปกครองท้องถิ่นท่ีได้มีการน าเสนอต่อไป 
 
4.1  วิวัฒนาการการปกครองท้องถิ่นไทย 
 

ในรัชสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเล็งเห็นปัญหาการขาดเอกภาพและความ
มั่นคงของประเทศ จึงได้ทรงปฏิรูปการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือน าประเทศตามแบบ
ประเทศตะวันตกที่ก าลังแผ่อิทธิพลล่าอาณานิคมอยู่ในขณะนั้น โดยพระองค์ได้ทรงจัดระเบียบการ
ปกครองแบบรวมศูนย์อ านาจ มีการยกเลิกระบบจตุสดมภ์ จัดตั้งเป็นกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ โดย
ถือเอางานที่จะปฏิบัติเป็นหลัก ในส่วนภูมิภาคมีการส่งตัวแทนของส่วนกลางควบคุมการบริหาร
ราชการต่าง ๆ ในหัวเมือง ซึ่งในแต่ละหัวเมืองยังคงมีการแบ่งเขตการปกครองเป็นหมู่บ้าน ต าบล และ
อ าเภอ ให้มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ปกครองหมู่บ้าน ก านันเป็นผู้ปกครองต าบล  และกรมการอ าเภอเป็น
ผู้ปกครองอ าเภอ แต่ต าแหน่งก านันและผู้ใหญ่บ้านนั้น มิได้เป็นผู้ที่เจ้าเมืองแต่งตั้งดังเช่นสมัยก่อน141 

การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศครั้งใหญ่ ได้วางรากฐานการบริหารราชการ
แผ่นดินใหม่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  น าเอาระบบ“เทศาภิบาล”มาใช้อันเป็นรากฐานส าคัญ
ของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีการแต่งตั้งคนจากส่วนกลางไปด ารงต าแหน่งยังหัวเมืองต่าง ๆ  
และจัดโครงสร้างการบริหารในรูป  “มณฑล” โดยมีกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบการปกครองส่วน
ภูมิภาค นอกจากนี้ยังทรงเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเอง โดยถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองท้องถิ่น นั่นคือการจัดตั้ง “สุขาภิบาล”  ขึ้นครั้ง
แรกในกรุงเทพฯ และขยายไปยังหัวเมืองต่าง ๆ ต่อไป142   

 

                                           
141นันทวัฒน์ บรมานันท์, การปกครองส่วนท้องถิ่น, หน้า 27-28. 
 

142โกวิทย์  พวงงาม, เรื่องเดิม, หน้า 124. 
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4.1.1  การปกครองท้องถิ่นไทยก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 
4.1.1.1  การจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพ ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) จุดเริ่มต้นของการ

ปกครองแบบกระจายอ านาจ 
สุขาภิบาลกรุงเทพจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2440 (รศ.116)ภายใต้กฎหมายซึ่งอาจถือว่า

เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับแรกคือพระราชก าหนดสุขาภิบาลกรุงเทพ ฯ ร.ศ. 
116 เพ่ือท าหน้าที่ในการรักษาความสะอาดและป้องกันโรคในเขตพระนคร  ตลอดจนด าเนินการ
จัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งโสโครกต่าง ๆ สุขาภิบาลกรุงเทพ บริหารงานในรูปของคณะกรรมการ
ประกอบด้วยเสนาบดี กระทรวงนครบาลเป็นประธานคณะกรรมการ เจ้าพนักงานแพทย์สุขาภิบาล
และเจ้าพนักงานช่างใหญ่สุขาภิบาลเป็นคณะกรรมการ มีอ านาจในการตัดสินใจในกิจการต่าง ๆ ของ
สุขาภิบาล โดยมีเจ้าหน้าที่ของสุขาภิบาลเป็นผู้ปฏิบัติงาน143 

หลังจากที่ได้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงมีความคิดริเริ่มในการกระจายอ านาจการตัดสินใจด าเนินการ  จัดท าบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องที่ต่าง ๆ ทรงให้ยกเขตต าบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาล มีการตรา
พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลท่าฉลอม ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) ขึ้น ก าหนดให้ก านันและผู้ใหญ่บ้าน
ที่อยู่ในเขตจัดการสุขาภิบาลร่วมเป็นกรรมการด้วย ให้สุขาภิบาลมีหน้าที่ด าเนินการซ่อมแซมถนน
หนทาง จุดโคมไฟ การรักษาความสะอาดและกิจการอ่ืนอันเป็นประโยชน์แก่ราษฎรในท้องถิ่น  การ
ออกกฎข้อบังคับคณะกรรมการก็จะต้องเสนอความเห็นไปยังกระทรวงมหาดไทยผ่านผู้ว่าราชการเมือง
จนถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แล้ว เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
จึงออกกฎเสนาบดีขึ้นใช้บังคับในเขตสุขาภิบาลได้144  

ในปี พ.ศ. 2469 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด าริ
ที่จะให้ประชาชนชาวไทยได้ปกครองตนเองอย่างจริงจัง  ตามรูปแบบการปกครองตนเองใน
ต่างประเทศ จึงได้ทรงตราพระราชบัญญัติการจัดการบ ารุงสถานที่ชายทะเลทิศตะวันตกขึ้นใช้บังคับ
ในเขตต าบลบ้านชะอ าไปจนถึงหัวหิน การจัดการบ ารุงสถานที่ชายทะเลตะวันตกนี้ถือได้ว่าเป็นการ
ทดลองการปกครองในรูปแบบของเทศบาลเป็นครั้งแรก แต่การด าเนินงานไม่ได้ผลมากนักต่อมาจึงได้
ล้มเลิกไป145 

ต่อมาในปีพ.ศ.2470 ได้มีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการจัดการประชาภิบาล” มีหน้าที่
ศึกษาการด าเนินกิจการท้องถิ่นในประเทศต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาพิจารณาจัดตั้งเทศบาลขึ้นใน

                                           
143วิชชุกร นาคธน, การปกครองท้องถิ่นไทย, (พระนครศรีอยุธยา: คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2550), หน้า 45. 
144พรชัย รัศมีแพทย์, หลักกฎหมายการปกครองท้องถิ่นไทย, (นนทบุรี: ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535), หน้า 3. 
145สุขสมาน วงศ์สวรรค์, ประวัติศาสตร์การปกครองของไทย, (กรุงเทพฯ: บ ารุงสาส์น, 

2527), หน้า 400. 
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ประเทศไทย ซึ่งปรากฏผลการศึกษาในสาระส าคัญ คือ ควรตั้งกรมเทศบาลอยู่ในกระทรวงมหาดไทย 
การตราข้อบัญญัติและการท างบประมาณต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
ควรแบ่งเทศบาลออกเป็น 3 ชั้น โดยอาศัยหลักรายได้และจ านวนราษฎร ให้มีบทบัญญัติยกฐานะของ
เทศบาลได ้เมื่อรายได้และจ านวนราษฎรในเทศบาลเพ่ิมขึ้นหรือลดลง  ควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกที่
ไม่ได้เป็นข้าราชการ ก าหนดคุณสมบัติให้ผู้ที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งต้องเป็นผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลไม่
น้อยกว่า 1 ปี และเสียภาษีถึงจ านวนที่ก าหนด  ให้สภาเทศบาลมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
ปลัดจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด นายอ าเภอ ก านัน และสมาชิกอีก 4 คน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นเป็น
กรรมการ146 

ผลจากการศึกษาของคณะกรรมการการจัดการประชาภิบาลดังกล่าวมีผลให้ในปี 
พ.ศ. 2473 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงแต่งตั้ง“คณะกรรมการร่างพระราชบัญญัติ
เทศบาล” แต่การด าเนินการไม่ทันแล้วเสร็จก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 
เสียก่อน การด าเนินการจัดตั้งเทศบาลในครั้งนั้นจึงถูกยกเลิกไป147 

1)  การปกครองท้องถิ่นไทยช่วงการพัฒนาก่อน ปี พ.ศ. 2535 ในช่วงก่อน
ปี พ.ศ. 2535 ระบบการเมืองไทยมีลักษณะเป็นการเมืองแบบ“อ ามาตยาธิไตย” (Bureaucratic 
Polity) ดังในทัศนะของ Fred W. Riggs ที่มองว่าเมื่อพิจารณาถึงการเมืองไทยแล้วจะเห็นว่าระบบ
การเมืองไทยมีลักษณะปิดโดยกลุ่มพลังที่มีบทบาทส าคัญในระบบการเมืองได้แก่ กลุ่มข้าราชการ
ประจ า รวมถึงกองทัพ กลุ่มบุคคลเหล่านี้สามารถเข้าสู่อ านาจได้โดยผ่านการท ารัฐประหาร การที่
ระบบการเมืองถูกครอบง าโดยพลังจากระบบราชการ  ท าให้การปกครองท้องถิ่นไม่ได้รับความส าคัญ
และถูกครอบง าโดยข้าราชการประจ า ส่งผลให้ราชการส่วนกลางและภูมิภาคจะเป็นกลไกหลักส าคัญที่
รับหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะที่จ าเป็นและมีความส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับผิดชอบแต่เพียงบริการสาธารณะขั้นมูลฐานเท่านั้น148 

หลังจากการเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ส่งผลให้สภาพ
ทางเศรษฐกจิและสังคม ของไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิด
ปัญหาต่างๆเป็นจ านวนมาก แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลับไม่มีการปรับตัว ทั้งโครงสร้างและ
บทบาทในการท างานเพ่ือให้เป็นองค์กรที่สามารถจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้  โครงสร้างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยไม่มีความหลากหลายในเชิงรูปแบบ 

2)  การปกครองท้องถิ่นไทยในช่วงหลัง ปี พ.ศ. 2535 
การปกครองท้องถิ่นไทยในช่วงหลังปี พ.ศ. 2535 มีการเรียกร้องให้ปฏิรูป

การเมือง โดยการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเรียกร้องให้มีการเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด ซ่ึงได้ท าให้แนวคิดเรื่องการกระจายอ านาจเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น จนกระทั่ง

                                           
146พรชัย รัศมีแพทย์, เรื่องเดิม, หน้า 6. 
147นันทวัฒน์ บรมานันท์, การปกครองส่วนท้องถิ่น, หน้า 31. 
148ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, การปฏิรปูการกระจายอ านาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น,

(กรุงเทพฯ: เป็นไท, 2555), หน้า 9. 
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ได้มีการจัดตั้งสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ขึ้น ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นระดับพ้ืนที่ของประเทศไทย ต่อมาแนวคิดเรื่องการกระจายอ านาจการปกครองให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ปรากฏชัดเจนขึ้น โดยการก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 

 
4.1.2  การปกครองท้องถิ่นหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540               
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 นับได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ให้ความส าคัญกับ

การปกครองส่วนท้องถิ่นมากท่ีสุดนับตั้งแต่ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมา 16 ฉบับ149 รัฐธรรมนูญฉบับ
นี้จึงเป็นจุดเริ่มที่บังคับให้รัฐต้องด าเนินการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านการ
ก าหนดกฎกติกาซึ่งกลายเป็นบทบัญญัติส าคัญในสองหมวดคือ หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 
และหมวด 9 การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1.2.1  ก าหนดให้รัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่น 
หมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมาตรา 78150 บัญญัติว่า “รัฐต้องกระจายอ านาจให้

ท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่ว
ประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดย
ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนจังหวัดนั้นการก าหนดดังกล่าว” ถือได้ว่าเป็นกติกาส าคัญที่เปิด
โอกาสให้รัฐท าการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1.2.2  ก าหนดให้การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหมวดในรัฐธรรมนูญ 
ก าหนดให้การปกครองท้องถิ่นเป็นหมวดการปกครองส่วนท้องถิ่น ในมาตราที่ 282-

290 ซึ่งมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
1)  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีอิสระตามหลักแห่งการ

ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  
มาตรา 282151 บัญญัติไว้ว่า รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตาม

หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยไม่กระทบต่อมาตรา 1 ที่
ระบุไว้ว่า ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้ ส่วนในมาตรา 283152 วรรค 
2ระบุว่าการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องท าเท่าที่จ าเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่ต้อง
เป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น หรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม 
ทั้งนี้จะกระทบถึงสาระส าคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  

                                           
149โกวิทย์ พวงงาม, เรื่องเดิม, หน้า 335. 
150มาตรา 78 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
151มาตรา 282 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
152มาตรา 283 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
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หรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้มิได้ และสุดท้ายในมาตรา 284153 ได้ระบุไว้ว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร
การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ 

2)  ก าหนดให้การกระจายอ านาจต้องมีความต่อเนื่อง  
เนื่องจากรัฐปฏิเสธการกระจายอ านาจมาตลอด ท าให้ขาดกระบวนการ 

ขั้นตอนและความต่อเนื่องของการกระจายอ านาจ ดังนั้น ในมาตรา 284 วรรค 3 จึงได้บังคับไว้ว่า 
เพ่ือพัฒนาการกระจายอ านาจเพ่ิมขึ้นให้แก่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  ให้มีกฎหมายก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้154 

(1) การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

(2) การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยค านึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองเป็นส าคัญ 

(3) จัดให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งท าหน้าที่ตาม (1) และ
ประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยมีจ านวนเท่ากัน 

3)  ผู้บริหารท้องถิน่ต้องมาจากการเลือกตั้ง  
เดิมโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะประกอบไปด้วยผู้บริหารที่

มิได้มาจากการเลือกตั้ง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก านัน ผู้ใหญ่บ้านใน
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นต้น รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2540 (มาตรา 285)155 จึงก าหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น
ซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 

4)  ก าหนดหลักการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  
เดิมระบบการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่นไม่เ อ้ือต่อการไหลเวียนของ

ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง และในขณะเดียวกันคณะกรรมการต่างๆ ที่ดูแลการ
บริหารบุคคล มักจะประกอบไปด้วยคนของข้าราชการส่วนกลางทั้งหมดเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว
มาตรา 288156 จึงระบุว่า การแต่งตั้งและการให้พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ้นจากต าแหน่ง ต้องเป็นไปตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น และต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดย

                                           
153มาตรา 284 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
154อภิชาต สถิตนิรามัย, รัฐธรรมนูญ: การกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน, 

(เชียงใหม่: สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิยาลัยเชียงใหม่, 2555), หน้า 14-18.  
155มาตรา 285 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
156มาตรา 288 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
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คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจะต้องประกอบด้วย ผู้แทนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยมีจ านวน
เท่ากัน 

5)  ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มาตรา 289157 ก าหนดให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่บ ารุงรักษาศิลปะ 

จารีต ประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมี
สิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและตามความต้องการภายใน
ท้องถิ่นและเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ส่วนมาตรา 290158 ระบุว่า เพ่ือส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ซึ่งกฎหมายนี้ต้องมีสาระส าคัญอย่างน้อย 3 ประการคือ  

1)  การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพ้ืนที่  

2)  การเข้าไปมีส่วนในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่นอกเขตพ้ืนที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่
ของตน 

3)  การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพ่ือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใด
นอกเขตพ้ืนที่ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นท่ี 

6)  ก าหนดหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ก่อนรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 จะบังคับใช้ นอกจากการเลือกตั้งสมาชิก

สภาท้องถิ่นแล้ว ประชาชนแทบจะไม่มีช่องทางในการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 
286159 ก าหนดว่าราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้ใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ส่วนมาตรา 287160 ก าหนดให้ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพ่ือให้สภาท้องถิ่น
พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้โดยสรุป บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2540 บังคับให้รัฐส่วนกลางต้องกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ท้องถิ่นมี
อิสระมากขึ้น ทั้งในด้านการด าเนินนโยบาย การบริหารงานบุคคล การจัดการศึกษาและการจัดการ
ทรัพยากร และก าหนดให้รัฐต้องมีแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง

                                           
157มาตรา 289 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
158มาตรา 290 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
159มาตรา 286 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
160มาตรา 287 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
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ชัดเจน รวมทั้งให้ลดการก ากับของรัฐส่วนกลางต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน จึงกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 เป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอ านาจ
อย่างแท้จริง 

 
4.2  หลักกฎหมายปกครองท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
      พุทธศักราช 2550 

 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและการปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอยู่ในสองหมวดส าคัญคือ หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และหมวด14 ว่าด้วยการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเมื่อพิจารณาบทบัญญัติต่างๆเทียบเคียงกับรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 จะ
พบว่าฉบับ พ.ศ. 2550 ส่งเสริมให้มีการกระจายอ านาจเพิ่มขึ้นดังนี้161 

1)  สร้างแนวนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
บทบัญญัติในมาตรา 78 (2) ระบุว่ารัฐต้องจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วน

ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การ
พัฒนาประเทศ และสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณเพ่ือพัฒนาจังหวัด เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในพื้นท่ี  

2)  ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น  
มาตรา 80 (4) ระบุไว้ว่า รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจเพ่ือให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่า
เทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  

3) เพ่ิมความเป็นอิสระให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มาตรา 281 ก าหนดว่า รัฐจะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักใน

การจัดท าบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพ้ืนที่ และในมาตรา 282 วรรค 2 
ที่ก าหนดว่า ในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการก าหนดมาตรฐานกลางเพ่ือเป็น
แนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกไปปฏิบัติเองได้ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความ
แตกต่างในระดับของการพัฒนาและประสิทธิภาพในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่
ละรูปแบบ โดยไม่กระทบต่อความสามารถในการตัดสินใจด าเนินงานตามความต้องการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งจัดให้มีกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานโดยประชาชนเป็นหลัก 

4)  สร้างความชัดเจนในการจัดสรรและจัดเก็บรายได้  
โดยบังคับให้กฎหมายกระจายอ านาจ ต้องก าหนดการจัดสรรรายได้ระหว่างราชการ

ส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยค านึงถึงการกระจายอ านาจเพ่ิมขึ้นตามล าดับความสามารถขององค์กร

                                           
161อภิชาต สถิตนิรามัย,รัฐธรรมนูญ: การกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน, 

(เชียงใหม่: สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555), หน้า 19-22. 
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ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ162 และก าหนดให้มีกฎหมายรายได้ท้องถิ่น เพ่ือก าหนดอ านาจ
หน้าที่ในการจัดเก็บภาษีและรายได้อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม
ตามลักษณะของภาษีแต่ละชนิด การจัดสรรทรัพยากรในภาครัฐ การมีรายได้ที่เพียงพอกับรายจ่าย
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยค านึงถึงระดับขั้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่น สถานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความยั่งยืนทางการคลังของ
รัฐ163 โดยให้มีการทบทวนกฎหมายรายได้ท้องถิ่นทุกระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี164  

5)  ยกระดับการบริหารงานบุคคล  
โดยก าหนดให้การบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีมาตรฐานที่สอดคล้อง

กันและอาจได้รับการการพัฒนาร่วมกัน หรือสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยกันได้ นอกจากนั้น ในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังก าหนดให้มี
องค์กรพิทักษ์คุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างระบบคุ้มครองคุณธรรมและจริยธรรมใน
การบริหารงานบุคคล165 

6)  สร้างความโปร่งใสให้แก่การด าเนินงานของสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่น  โดยการ
ก าหนดให้น าบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการกระท าที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์มาบังคับใช้กับสมาชิก
สภาและผู้บริหารท้องถิ่น166 

7)  เพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน  
เห็นได้จากก าหนดให้มีกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย

ประชาชนเป็นหลัก167ก าหนดให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและ
ในกรณีที่การกระท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ในท้องถิ่นในสาระส าคัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดให้ประชาชนทราบ
ก่อนกระท าการเป็นเวลาพอสมควร และในกรณีที่เห็นสมควร หรือได้รับการร้องขอจากประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อนการกระท านั้น 
หรืออาจจัดให้ประชาชนออกเสียงประชามติเพ่ือตัดสินใจก็ได้  พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานในรอบปีให้ประชาชนได้รับทราบ เพ่ือประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับ
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น168  

                                           
162มาตรา 283 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550   
163มาตรา 283 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550   
164มาตรา 283 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550   
165มาตรา 288 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550   
166มาตรา 284 วรรคสิบ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
167มาตรา 282 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550   
168มาตรา 287 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550    
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีทิศทางในการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น โดยการเพ่ิมอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดอ านาจ
ส่วนกลางยกระดับการบริหารงานบุคคล สร้างความโปร่งใสและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
4.3  การบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทย 

 
ปัจจุบันประเทศไทยจัดระเบียบการปกครองหรือการบริหารราชการแผ่นดินตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 โดยมาตรา 4 ได้ก าหนดให้จัดระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ การบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

 
4.3.1  การบริหารราชการส่วนกลาง 
การบริหารราชการส่วนกลาง หมายถึง การบริหารราชการของส านักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า โดยมีนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีทั้งหลาย
เป็นผู้รับผิดชอบก ากับดูแลทางด้านนโยบาย โดยมีปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง 
และอธิบดีกรมต่างๆ ท าหน้าที่น านโยบายของข้าราชการการเมืองดังกล่าวไปปฏิบัติ ซึ่งการบริหาร
ราชการในส่วนกลางนี้เป็นการบริหารงานตามหลักการรวมอ านาจ (Centralization) คือ รวมอ านาจ
การตัดสินใจ การสั่งการ การวินิจฉัยต่างๆในขั้นสุดท้ายไว้ที่ศูนย์กลางซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ 
หรือที่ท าการของรัฐบาลในส่วนกลาง ส าหรับหน่วยงานในระดับกระทรวงของไทยตามโครงสร้างใหม่
ของการปฏิรูประบบราชการ มีดังนี้169 

1)  ส านักนายกรัฐมนตรี 
2)  กระทรวงกลาโหม 
3)  กระทรวงการคลัง 
4)  กระทรวงการต่างประเทศ 
5)  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
6)  กระทรวงศึกษาธิการ 
7)  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
8)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
9)  กระทรวงคมนาคม 
10)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
11)  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
12)  กระทรวงพลังงาน 
13)  กระทรวงพาณิชย์ 

                                           
169มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545   
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14)  กระทรวงมหาดไทย 
15)  กระทรวงยุติธรรม 
16)  กระทรวงแรงงาน 
17)  กระทรวงวัฒนธรรม 
18)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
19)  กระทรวงสาธารณสุข 
20)  กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
4.3.2  การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคในปัจจุบันนั้น  พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534  บัญญัติไว้ว่า  ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคดังนี้170  
4.3.2.1 จังหวัด 
จังหวัด  มีฐานะเป็นนิติบุคคล ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับนโยบายและค าสั่งจาก

นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล  คณะรัฐมนตรี  กระทรวง  ทบวง  กรม  มาปฏิบัติการให้
เหมาะสมกับท้องที่และประชาชน  และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหารซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด  และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอ าเภอ  ผู้ว่า
ราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด  และผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด  สังกัดกระทรวงมหาดไทย ใน
จังหวัดมีปลัดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด  ซึ่งกระทรวง  ทบวง  กรมต่าง ๆ  ส่งมา
ประจ า  ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดและมีอ านาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหาร
ส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง  ทบวง  กรมนั้นในจังหวัดนั้น   ในจังหวัดหนึ่งให้มีคณะกรรมการ
จังหวัดท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการจังหวัดนั้น  และให้ความ
เห็นชอบในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดกับปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรี
ก าหนด 

คณะกรมการจังหวัด ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  

4.3.2.2  อ าเภอ 
การจัดระเบียบราชการของอ าเภอที่ส าคัญ ๆ  มีดังนี้171 

1) นายอ าเภอคนหนึ่งเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการ
ในอ าเภอและรับผิดชอบงานบริหารราชการของอ าเภอนายอ าเภอสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

2) ปลัดอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอซึ่งกระทรวง  ทบวง  
กรมต่าง ๆ  ส่งมาประจ าให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอ  และมีอ านาจบังคับบัญชา
ข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง  ทบวง  กรม  นั้นในอ าเภอ   

                                           
170มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
171มาตรา 62 - 63 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534   



 
65 

 

3) ให้แบ่งส่วนราชการของอ าเภอดังนี้172 
(1) ส านักงานอ าเภอมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของอ าเภอนั้น ๆ  มี

นายอ าเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบ 
(2) ส่วนต่าง ๆ  ซึ่งกระทรวง  ทบวง  กรม  ได้ตั้งขึ้นในอ าเภอนั้น ๆ  

มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง  ทบวง  กรมนั้น ๆ  มีหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอนั้น ๆ    
เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ 

นอกจากการปกครองส่วนภูมิภาคจะมีจังหวัดและอ าเภอ ตามที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534 แล้ว ยังมีการจัดการปกครองอ าเภอ
ตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องที่ด้วย ดังนี้173 

4.3.2.3  ต าบลและหมู่บ้าน 
1)  ต าบล การจัดตั้งต าบลตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระ

พุทธศักราช 2457174 ระบุไว้ว่าหลายหมู่บ้านรวมกันราว  20  หมู่บ้าน  ให้จัดตั้งเป็นต าบลหนึ่ง  ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาจัดตั้งต าบลและก าหนดเขตต าบล  แล้วรายงานไปยังกระทรวงมหาดไทย  
เพ่ือให้ความเห็นชอบก็ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งต าบล175 

การจัดระเบียบปกครองต าบล 
(1) ก านัน มีอ านาจหน้าที่ปกครองราษฎรที่อยู่ในเขตต าบลนั้น  ก านัน

มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย  แต่ไม่มีฐานะเป็นข้าราชการ  ก านันมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการ
รักษาความสงบเรียบร้อยในต าบล  คดีอาญา  ตรวจตราดูแลและรักษาสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ 

(2) แพทย์ประจ าต าบล มีอ านาจหน้าที่ร่วมประชุมกับก านันผู้ใหญ่บ้าน  
ร่วมมือในการจัดการรักษาความสงบเรียบร้อยในต าบล  และตรวจตราความไข้เจ็บที่เกิดขึ้นแก่ราษฎร
ในต าบลนั้น 

(3) สารวัตรก านัน เป็นผู้ช่วยก านัน  2  คน  โดยก านันเป็นผู้คัดเลือก
ด้วยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด 

2)  หมู่บ้าน 
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  พระพุทธศักราช 2457176  ได้

บัญญัติหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่ว่าบ้านหลายบ้านที่อยู่ในท้องที่หนึ่งซึ่งควรอยู่ในความ
ปกครองอันเดียวกันได้  ให้จัดเป็นหมู่บ้านหนึ่งโดยถือเอาจ านวนราษฎรประมาณ  200 คน  หรือ
จ านวนบ้านไม่ต่ ากว่า  5  บ้าน  ถ้าเป็นท้องที่ที่มีราษฎรตั้งบ้านเรือนกระจายอยู่ห่างไกลกันถึงจ านวน
จะน้อย 

                                           
172มาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534   
173มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534   
174ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 31 กรกฎาคม 2457 หน้า 229/17 
175มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 
176มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 
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การจัดระเบียบการปกครองหมู่บ้าน 
(1) ผู้ใหญ่บ้าน มีอ านาจหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบ

เรียบร้อยของราษฎรตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ 
(2) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2  คน   
(3) คณะกรรมการหมู่บ้าน  มีหน้าที่เสนอข้อแนะน าและให้ค าปรึกษา

ต่อผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับกิจการที่ผู้ใหญ่บ้านจะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 
 

4.3.3  การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยมี 2 รูปแบบ คือรูปแบบทั่วไปและรูปแบบพิเศษ ซึ่ง

รูปแบบทั่วไป คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล รูปแบบพิเศษ 
คือ กรุงเทพมหานครและพัทยา  

4.3.3.1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งซึ่งได้รับการ

จัดตั้งและพัฒนามาเป็นระยะเวลาอันยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษจัดเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาด
ใหญ่มีพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด มีงบประมาณและบุคลากร จ านวนมากองค์การบริหารส่วนจังหวัดใน
ปัจจุบันจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540177 ซึ่งก าหนดให้ทุก
จังหวัดมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง ยกเว้นกรุงเทพฯ ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528178 ก าหนดให้เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
เรียกว่า กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด  

1)  โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น 2 ส่วน คือ สภาจังหวัด เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ 

และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร 
(1)  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฝ่ายนิติบัญญัติ)  
ในจังหวัดหนึ่งให้มีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอันประกอบ ด้วย

สมาชิกซึ่งราษฎร เลือกตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดส าหรับจ านวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ถือเกณฑ์ตามจ านวนราษฎร แต่ละจังหวัดตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง ดังนี้179 

 

                                           
177ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 

2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2552.  ค้นวันที่ 20 สิงหาคม 2557 จาก 
http://www.slideshare.net/valrom/2540-4-2552-30829086  

  

178ราชกิจานุเบกษา 115/1 31 สิงหาคม 2528 
179มาตรา 9 แหง่พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  
 



 
67 

 

1. จังหวัดใดมีราษฎรไม่เกิน 500,000 คน มีสมาชิกสภาจังหวัดได้ 
24 คน 

2. จังหวัดใดมีราษฎรเกินกว่า 500,000 คน แต่ไม่เกิน 1,000,000 
คน มีสมาชิกได้ 30 คน 

3. จังหวัดใดมีราษฎรเกินกว่า 1,000,000 คน แต่ไม่เกิน 1,500,000 
คน มีสมาชิกได้ 36 คน 

4. จังหวัดใดมีราษฎรเกินกว่า 1,500,000 คน แต่ไม่เกิน 2,000,000 
คน มีสมาชิกได้ 42 คน 

5. จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 2,000,000 คนข้ึนไป มีสมาชิกได้ 48 คน  
ในอ าเภอหนึ่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ได้หนึ่งคนเมื่อรวมจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากแต่ละอ าเภอแล้ว จ านวนสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังไม่เป็นไป ตามเกณฑ์ตามวรรคสาม ให้ด าเนินการดังนี้ เอาจ านวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดจะพึงมีได้ไปหารจ านวนราษฎร
ทั้งจังหวัด ได้ผลลัพธ์เท่าใดให้ถือเป็นเกณฑ์ส าหรับค านวณสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพ่ิมขึ้น โดยอ าเภอใดมีจ านวนราษฎรมากที่สุดให้อ าเภอนั้นมีสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด
เพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งคน แล้วให้เอาผลลัพธ์ดังกล่าวหักออกจากจ านวนราษฎรของอ าเภอนั้น เหลือ เท่าใดให้
ถือเป็นจ านวนราษฎรของอ าเภอนั้น ในการพิจารณาเพ่ิมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ยัง
ขาด จ านวนอยู่และให้กระท าดังนี้ต่อๆ ไปจนได้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครบจ านวน 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่ในต าแหน่งได้คราวละ 4 ปี  

(2)  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฝ่ายบริหาร)  
มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในจังหวัด180และนายก อบจ.มีอ านาจ

แต่งตั้งรองนายก อบจ. ตามกฎหมายก าหนด ส าหรับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มาจาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้181 

1. ในกรณีมีสมาชิก 48 คน ให้มีรองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดได้ 4 คน 

2. ในกรณีมีสมาชิก 36-42 คน ให้มีรองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดได้ 3 คน 

3. ในกรณีมีสมาชิก 24-30 คน ให้มีรองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดได้ 2 คน 

 (3)  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ก าหนดไว้ในหมวด 4 แห่ง

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 
ดังนี้182 

                                           
180มาตรา 35 แหง่พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
181มาตรา 35/3 แหง่พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
182มาตรา 45 แหง่พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

(1)  ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
(2)  จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการ

จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
(3)  สนับสนุนสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนา

ท้องถิ่น 
(4)  ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบล

และราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(5)  แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและ

ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(6)  อ านาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 เฉพาะภายในเขตสภาต าบล 
(7)  คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(7 ทวิ) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(8)  จัดท ากิจการใดๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน

ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน
ร่วมกันด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(9)  จัดท ากิจการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

บรรดาอ านาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วน
ภูมิภาค อาจมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

นอกจากนั้นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยังได้ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542183 ซ่ึงก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดดังนี้ 

(1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

(2)  การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
(3)  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
 

                                           
183มาตรา 17 แหง่พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รก.2542/114ก/48/17 พฤศจิกายน 2542 
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(4)  การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

(5)  การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

(6)  การจัดการศึกษา 
(7)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน 
(8)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(9)  การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
(10)  การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
(11)  การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
(12)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
(13)  การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า 
(14)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(15)  การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการท ากิจการไม่ว่าจะ

ด าเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 
(16)  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(17)  การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
(18)  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของ

ท้องถิ่น 
(19)  การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกัน

และควบคุมโรคติดต่อ 
(20)  การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
(21)  การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
(22)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(23)  การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
(24)  จัดท ากิจการใดอันเป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขต และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกัน
ด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า ทั้งนี ้ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

(25)  สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 

(26)  การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

(27)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
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(28)  จัดท ากิจการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(29)  กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

4.3.3.2  เทศบาล 
เทศบาลถือได้ว่าเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยที่เก่าแก่ที่สุด  คือ เริ่มใช้

มาตั้งแต่ พ.ศ.2476184 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นในเขตชุมชนที่มีความเจริญและใช้
ในการบริหารเมืองเป็นหลัก  

1)  ประเภทของเทศบาล 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496185 ได้ก าหนดให้เทศบาลใน

ประเทศไทยมีทั้งหมด 3 ประเภท อันได้แก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล ซึ่ง
เทศบาลแต่ละประเภทก็มีลักษณะและองค์ประกอบที่แตกต่างกันออกไปดังมีรายละเอียดดังนี้ 

(1)  เทศบาลนคร   
เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป 

ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลนคร การจัดตั้งเทศบาลนครจะกระท าได้โดย
การประกาศกระทรวงมหาดไทยโดยยกฐานะเป็นเทศบาลนคร186  

เทศบาลนครประกอบไปด้วยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี แล้วแต่
กรณี โดยที่สภาเทศบาลมีสมาชิกสภาเทศบาลได้ 24 คน187 โดยมีรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 4 
คน188นอกจากนีก้ฎหมายยังก าหนดให้เทศบาลนครมีหน้าที่แตกต่างไปจากเทศบาลเมืองและเทศบาล
ต าบลอีกด้วย  

(2)  เทศบาลเมือง  
เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหรือท้องถิ่น

ชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล
เมือง การจัดตั้งเทศบาลเมืองจะกระท าได้โดยการประกาศกระทรวงมหาดไทยโดยยกฐานะเป็น
เทศบาลเมือง189เทศบาลเมืองประกอบไปด้วยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยที่สภาเทศบาลมี
สมาชิกสภาเทศบาลได้ 18 คน190 และมีรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 3 คน191  

 
                                           

184มารุต วันทนากร และดรุณี หมั่นสมัคร, ประวัติความเป็นมาของเทศบาล, ค้นวันที่ 30 
เมษายน 2557 จาก http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php  

185ราชกิจารนุเบกษา 2496/14/222/17 กุมภาพันธ์ 2496 
186มาตรา 11 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที ่12) พ.ศ. 2546 
187มาตรา 15 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที ่12) พ.ศ. 2546 
188มาตรา 48 อัฏฐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2546 
189มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2546 
190มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2546 
191มาตรา 48 อัฏฐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2546 

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2496&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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(3)  เทศบาลต าบล  
เทศบาลต าบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะ

ขึ้นเป็นเทศบาลต าบล192 เทศบาลต าบลประกอบไปด้วยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยที่สภา
เทศบาลมีสมาชิกสภาเทศบาลได้ 12 คน193 โดยมีรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 2 คน194  

เดิมก่อนปี พ.ศ. 2543 เทศบาลในประเทศไทยมีเพียงรูปแบบเดียว คือ 
เทศบาลในรูปแบบคณะเทศมนตรี แต่ในปัจจุบันภายหลังปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา กฎหมายได้เปิด
โอกาสให้เทศบาลมีรูปแบบเพ่ิมขึ้นได้อีกรูปแบบหนึ่งก็คือ เทศบาลในรูปแบบนายกเทศมนตรี ซึ่ง
เทศบาลใดจะใช้รูปแบบคณะเทศมนตรี หรือ เทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรีให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในเทศบาล  

อย่างไรก็ตาม ในปลายปี พ.ศ. 2546 มีการแก้ไขกฎหมายเทศบาลอีก
ครั้ง เป็นผลให้เทศบาลคงเหลือเพียงรูปแบบเดียว คือ เทศบาลในรูปแบบนายกเทศมนตรี หรือ 
นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง และเป็นจุดสิ้นสุดเทศบาลในรูปแบบคณะเทศมนตรี 

ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่ง
ด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันที่จัดตั้งเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ปลัดเทศบาล  และให้ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเท่าที่จ าเป็นได้เป็นการชั่วคราว จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี195 

2)  โครงสร้างภายในของเทศบาล 
ส าหรับการจัดโครงสร้างองค์กรของเทศบาลได้ใช้รูปแบบของระบบรัฐสภา

เป็นหลัก โดยแบ่งโครงสร้างออกเป็น 2 ส่วน คือ สภาเทศบาลเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ และนายกเทศมนตรี
เป็นฝ่ายบริหาร 

(1)  สภาเทศบาล 
เป็นฝ่ายที่คอยควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหารตามหลักการถ่วงดุล

อ านาจของระบบรัฐสภา สภาเทศบาลนี้จะประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชน ซึ่งอยู่ในวาระคราวละ 4 ปี โดยจ านวนของสมาชิกสภาเทศบาลนี้จะขึ้นอยู่กับประเภทของ
เทศบาล คือ196 

1. สภาเทศบาลต าบล มีสมาชิกทั้งหมด 12 คน 
2. สภาเทศบาลเมือง มีสมาชิกทั้งหมด 18 คน 
3. สภาเทศบาลนคร มีสมาชิกทั้งหมด 24 คน 

สภาเทศบาลจะมีประธานสภาหนึ่งคน และรองประธานสภาหนึ่งคน 
โดยจะเลือกมาจากสมาชิกตามมติสภาเทศบาล ประธานสภามีหน้าที่ด าเนินกิจการของสภาเทศบาลให้

                                           
192มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2546 
193มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2546 
194มาตรา 48 อัฏฐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2546 
195มาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2546 
196มาตรา 15 แหง่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2546) 

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
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เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมเทศบาล และควบคุมบังคับบัญชารักษาความสงบ รวมทั้งเป็น
ตัวแทนของสภาเทศบาลในกิจการภายนอก 

(2)  นายกเทศมนตรี 
ให้เทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น197 อยู่ในต าแหน่ง
คราวละ 4 ปี แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ในกรณีที่นายกเทศมนตรีด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่า
เป็นหนึ่งวาระและเมื่อได้ด ารงต าแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่งไม่อีกเมื่อพ้นระยะเวลา
สี่ปี 

นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภา
เทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได้ตาม
เกณฑท์ี่กฎหมายก าหนด198 

2)  อ านาจหน้าที่ 
(1)  เทศบาลต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้199 

1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
2. ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ 

รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
8. บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม

อันดีของท้องถิ่น 
9. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 

                                           
197มาตรา 48 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2546 
198มาตรา 48 อัฏฐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2546 
199มาตรา 50 แก้ไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่336 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 
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(2)  เทศบาลเมือง มีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้200 
1. กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50 
2. ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
3. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
4. ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 
5. ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
6. ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 
7. ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
8. ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 

(3)  เทศบาลนคร มีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้201 
1. กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 53 
2. ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
3. กิจการอย่างอ่ืนซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
4. การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจ าหน่ายอาหาร โรง

มหรสพ และสถานบริการอ่ืน 
5. จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 
6. จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
7. การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 
8. การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว 

4.3.3.3  องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับการยกฐานะมาจาก

สภาต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 มีฐานะเป็นนิติ
บุคคลและราชการส่วนท้องถิ่น202 องค์การบริหารส่วนต าบล มีความส าคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก 
เพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กที่สุดใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะ
ประชาชนในพ้ืนที่ชนบทเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนระดับ
ต าบลและหมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 

1)  โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล 
(1)  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประกอบด้วยสมาชิกหมู่บ้านละ 2 คน องค์การบริหารส่วนต าบลใดมี 1 

หมู่บ้าน ให้มีสมาชิก 6 คน และองค์การบริหารส่วนต าบลใดมี 2 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ 3 คน 

                                           
200มาตรา 53 แหง่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2546 
 201มาตรา 56 แหง่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2546 
202มาตรา 43 แหง่พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
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มีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี203 (เดิมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งหมู่บ้านละ 2 คน แต่อย่างไรก็ดีใน 4 ปีนับตั้งแต่กฎหมาย
ฉบับนี้บังคับใช้ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สามารถสมัครเป็นสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้โดยไม่ต้องลาออกจากต าแหน่ง แต่เมื่อได้รับเลือกตั้งแล้วให้พ้นจาก
ต าแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติ) 

นอกจากนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยังมีประธานสภาและรอง
ประธานสภาหนึ่งคนซึ่งเลือกมาจากสมาชิกสภาตามมติของสภา มีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระ
สภา204  

(2)  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล205  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท าหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารของ

องค์การบริหารส่วนต าบล มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถแต่งตั้งผู้ช่วยด าเนินการได้ โดยสามารถแต่งตั้งบุคคลที่ไม่ใช่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ 2 คน และเป็น
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ 1 คน  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี และ
สามารถด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ จะด ารงต าแหน่งได้อีกครั้งเมื่อพ้นระยะเวลา 4 ปีนับ
แต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง แม้ด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลา 4 ปีก็ให้นับเป็น 1 วาระ206 

2)  อ านาจหน้าที่ 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล แบ่งได้เป็น 2 คืออ านาจหน้าที่

ตามกฎหมายที่จัดตั้ง กับอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจ 

(1)  อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จัดตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม207 
องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบล ดังต่อไปนี้208 
 
 

                                           
203มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
204มาตรา 48-49 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
205มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
206มาตรา 58/2 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
207มาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
208มาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
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1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ าทางเดิน และท่ีสาธารณะ

รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
7. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
8. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรร

งบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร 
(2)  อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอ านาจ 
ให้องค์กาบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ

บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้209 
1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
2. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
5. การสาธารณูปการ 
6. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
9. การจัดการศึกษา 
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
11. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่

อาศัย 
 

                                           
209มาตรา 16 แหง่พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 
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13. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
14. การส่งเสริมกีฬา 
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน 
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง 
18. การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ

การอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ 
24. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ 

ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
25. การผังเมือง 
26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
28. การควบคุมอาคาร 
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการ

ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
31. กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่

คณะกรรมการประกาศก าหนด 
การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) และ

เมืองพัทยา ซึ่งตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้ กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาด
ใหญ่มีอ านาจหน้าที่เทียบเท่ากับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในขณะที่เมืองพัทยามีฐานะเป็นหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กที่มีพ้ืนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยา
จึงเทียบเท่ากับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
4.3.4  การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองท้องถิ่นอยู่ที่การก ากับดูแลซึ่งเป็นองค์ประกอบที่

ส าคัญประการหนึ่งของการกระจายอ านาจ  การกระจายอ านาจโดยปราศจากการก ากับดูแลย่อมท า
ให้รัฐเดี่ยวไม่สามารถด ารงอยู่ได้ ลักษณะส าคัญของการก ากับดูแล คือ ต้องเป็นการก ากับดูแลจาก
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ส่วนกลาง เพ่ือความเป็นเอกภาพและปกป้องประโยชน์ส่วนรวมของรัฐ การก ากับดูแลจะกระท าได้
ต่อเมื่อกฎหมายให้อ านาจอย่างชัดแจ้งและต้องใช้เท่าที่จ าเป็น เพ่ือตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น210 

การก ากับดูแลนั้นแบ่งออกได้เป็น  2  ประเภทใหญ่ ๆ  คือ  การก ากับดูแลโดยตรงและการก ากับ
ดุแลโดยอ้อม 

4.3.4.1  การก ากับดูแลโดยตรง 
การก ากับดูแลโดยตรงยังแยกออกเป็น  2  กรณีด้วยกัน  คือ 

1) การก ากับดูแลตัวบุคคลหรือองค์กร   
การก ากับดูแลตัวบุคคลหรือองค์กรเป็นการควบคุมทางสถานภาพทาง

กฎหมายของคณะบุคคลหรือบุคคลคนเดียวที่อยู่ในรูปของคณะบุคคล  อย่างเช่นกรณีที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเห็นว่าผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่หรือมีความประพฤติในทางที่จะ
น ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดจะด าเนินการสอบสวนก็ได้ ถ้าหากผล
การสอบสวนปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มี
พฤติการณ์เช่นนั้นจริง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอให้รัฐมนตรีใช้ดุลพินิจสั่งให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่ง ค าสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด211 

2) การก ากับดูแลการกระท า   
การกระท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างมาก 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกออกจากรัฐส่วนกลาง แต่องค์กรปกครองท้องถิ่น
ก็ยังอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ  ซึ่งมีสองลักษณะคือ  อ านาจในการให้ความเห็นชอบ  อ านาจใน
การสั่งเพิกถอนหรือสั่งให้ระงับการกระท า โดยรัฐใช้อ านาจดังกล่าวผ่านทางนายอ าเภอและผู้ว่า
ราชการจังหวัดซึ่งเป็นราชการส่วนภูมิภาคนั่นเอง212 

4.3.4.2  การก ากับดูแลโดยอ้อม 
การก ากับดูแลโดยอ้อมแยกออกเป็น  2  กรณีด้วยกัน  คือ 

1)  การให้เงินอุดหนุน การให้เงินอุดหนุนเป็นมาตรการในการก ากับดูแล
โดยทางอ้อมประการหนึ่ง ทุกปีรัฐจะจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งหมด 3 
ประเภท คือ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข213 

                                           
210นันทวัฒน์ บรมานันท์, การปกครองส่วนท้องถิ่น, หน้า 189. 
211มาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
212สมคิด เลิศไพฑูรย์, กฎหมายการปกครองท้องถิ่น, หน้า 597-599. 
213อาวุธ วิเชียรฉาย, “การควบคุมของศาลปกครองเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของ

การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), หน้า 22. 
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2)  การใช้สัญญามาตรฐาน การจัดท าสัญญาต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนดว่าจะต้องท าตามแบบที่อยู่ในส่วนที่แนบท้ายระเบียบ และการเปลี่ยนแปลงสัญญาจะกระท าได้
ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอัยการจังหวัด214 

 
4.4  ปัญหาของการปกครองท้องถิ่นไทย 
 

4.4.1  ปัญหาด้านรูปแบบและโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.4.1.1  รูปแบบ 
ปัจจุบันการปกครองท้องถิ่นของไทย มี 2 รูปแบบด้วยกัน คือรูปแบบทั่วไป ได้แก่ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล รูปแบบพิเศษได้แก่ กรุงเทพและ
พัทยา ในการก าหนดรูปแบบของการปกครองท้องถิ่นนั้น เพ่ือให้เหมาะสมแก่สภาพของพ้ืนที่ในการ
ปกครอง เช่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีฐานะเป็นเมืองหลวงซึ่งจะต้องมีการปกครองที่เหมาะสมแก่การ
เป็นศูนย์กลางของประเทศ เป็นต้น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปของไทย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล นอกจากนี้เทศบาลยังแยกได้เป็นเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง 
และเทศบาลนคร ซึ่งถือว่ามีความหลากหลายเป็นอย่างมาก ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
เป็นหน่วยการปกครองที่มีจ านวนมากที่สุด ในการจัดตั้งได้จัดตั้งโดยการยกฐานะของสภาต าบลและใช้
เกณฑ์ด้านรายได้และประชากรเป็นหลัก215 โดยในปัจจุบันการพัฒนาที่ลักลั่นกันระหว่างเทศบาลกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลท าให้ มีความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนหรือยกฐานะจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นเทศบาลเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้เพราะปัจจัยด้านงบประมาณ ด้านความสามารถและด้านของ
สิทธิประโยชน์ของประชาชนในการได้รับบริการสาธารณะที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ระหว่าง
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล อันเป็นปัญหาที่มีการเรียกร้องทั้งจากพ้ืนที่และเป็นปัญหาที่มี
การศึกษากันอยู่ในปัจจุบันถึงรูปแบบการปกครองท้องถิ่นระดับล่างททที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย
นั้น ควรมีทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล หรือมีเพียงเทศบาลเท่านั้น 

4.4.1.2  โครงสร้าง 
ปัญหาโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น  
ระดับจังหวัด ในจังหวัดหนึ่ง ให้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วยสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและมีอ านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน216 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นนิติบุคคลและเป็น
ราชการส่วนท้องถิ่นเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แก่ เขตจังหวัด217 

                                           
214สมคิด  เลิศไพฑูรย์, กฎหมายการปกครองท้องถิ่น, หน้า 63. 
215มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
216มาตรา 7 แหง่พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  
217มาตรา 8 แหง่พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540   
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จังหวัด  มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้รับนโยบายและ
ค าสั่งจากส่วนกลางมาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับท้องที่และประชาชน   

ในจังหวัดหนึ่งนอกจากจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว  ให้มีปลัดจังหวัดและหัวหน้าส่วน
ราชการประจ าจังหวัดซึ่งกระทรวง  ทบวง  กรมต่าง ๆ  ส่งมาประจ าท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่า
ราชการจังหวัดและมีอ านาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง  ทบวง  
กรม  นั้น  ในจังหวัดนั้น  ในจังหวัดหนึ่งให้มีคณะกรรมการจังหวัดท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่า
ราชการจังหวัดในการบริหารราชการจังหวัดนั้น  และให้ความเห็นชอบในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด
กับปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก าหนด218 

กรณีดังกล่าวเห็นได้ว่า การปกครองระดับจังหวัดนั้น มีการทับซ้อนกันอยู่ใน 2  คือ 
เป็นทั้งราชการส่วนท้องถิ่น เป็นทั้งราชการส่วนภูมิภาค ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่
จัดตั้งขึ้นมาตามหลักการกระจายอ านาจ มีอ านาจหน้าที่จัดท าบริการสาธารณะในพ้ืนที่ แต่ในพ้ืนที่
เดียวกันนี้ก็ยังคงมีหน่วยงานที่เป็นราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นตัวแทนของกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ
ประจ าอยู่ในพ้ืนที่เช่นเดียวกัน219 ซึ่งเป็นการทับซ้อนกันในเชิงอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ในส่วนของ
โครงสร้างภายในแต่ละท้องถิ่นก็มีผู้บริหาร 2 ประเภทด ารงอยู่ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท าหน้าที่บริหารงานในพ้ืนที่เดียวกัน นายอ าเภอและนายกเทศมนตรีของ
เทศบาล ท าหน้าที่บริหารงานในพ้ืนที่ที่ทับซ้อนกัน เป็นต้น 

ปัญหาโครงสร้างภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การที่ผู้บริหารมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนั้นเป็นรูปแบบการบริหารที่ส่งผลให้ผู้บริหารมีอ านาจมาก ไม่ว่าจะเป็น
อ านาจในการก าหนดนโยบาย และการบริหารงานท้องถิ่นอ านาจในการจัดท างบประมาณอ านาจใน
การบริหารงานบุคคล อ านาจในการยับยั้งข้อบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่งการที่
ผู้บริหารมีอ านาจมากเช่นนี้ท าให้การตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจของผู้บริหาร หรือการตรวจสอบ
ถ่วงดุลกันเป็นเรื่องที่ท าได้ยาก220 ส่วนสภาท้องถิ่นเองก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
เช่นกัน ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและถ่วงดุลอ านาจบริหาร แต่ในความเป็นจริง
การถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกันกลับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยากมาก จึงเป็นปัญหาว่าสภาสองฝ่ายไม่เกิด
การตรวจสอบถ่วงดุลกันได้ และนอกนี้การก าหนดโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็น
โครงสร้างแบบเดียวกันทั้งหมด เป็นการเลียนแบบสภาระดับชาติ ซึ่งเป็นปัญหาทั้งนี้เพราะแต่ละ
ท้องถิ่นนั้นต่างมีความแตกต่างหลากหลาย  การน าโครงสร้างแบบเดียวทาบลงไปยังพ้ืนที่ที่
หลากหลายนั้น ย่อมไม่อาจจะกล่าวได้ว่าถูกต้องและเหมาะสมแล้วได้ 

 

                                           
218มาตรา 60 แหง่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534   
219มาตรา 60 แหง่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534   
220นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ, ทิศทางการปกครองท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศ

เปรียบเทียบ, หน้า 103-104. 
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4.4.2  ปัญหาด้านอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รัฐธรรมนูญก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและ

จัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และมีอ านาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย221 

จากบทบัญญัติของรฐัธรรมนูญ ท าให้เห็นได้ว่าหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
คือการจัดท าบริการสาธารณะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือกระจายอ านาจให้แก่
ประชาชนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง และให้เป็นหน่วยในการจัดท าบริการ
สาธารณะ ทั้งนี้เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยการปกครองที่อยู่ในท้องถิ่น ดังนั้นย่อม
เป็นหน่วยที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ย่อมจะรู้และสามารถแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้ดี
ที่สุด ซึ่งท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจต่างๆ จากกระทรวง ทบวง กรม เรื่อยมานับตั้งแต่มีการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เส้นทางของการถ่ายโอนภารกิจนั้นใช้เวลายาวนาน
และมีปัญหาตลอดเส้นทาง ทั้งการถ่ายโอนมาแต่ภารกิจไม่ถ่ายโอนอ านาจ ไม่ถ่ายโอนงบประมาณ ทั้ง
การถ่ายโอนมาโดยที่ท้องถิ่นยังไม่พร้อม ทั้งการถ่ายโอนภารกิจที่เป็นเรื่องเฉพาะด้าน โดยที่ท้องถิ่นไม่
มีความรู้เรื่องนั้นเลยและไม่มีการเตรียมความพร้อมแก่ท้องถิ่น ตลอดเส้นทางการโอนภารกิจเรื่อยมา 
และปัจจุบันการโอนภารกิจก็ยังคงด าเนินอยู่ตามที่กฎหมายแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ
ก าหนด แต่การที่รัฐมิได้มีการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจเหล่านั้นให้มี
บทบัญญัติที่สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้หลังจากที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนภารกิจเหล่านั้นมาแล้วก็ยังคงไม่มีอ านาจอย่างเต็มที่ในการจัดภารกิจ
เหล่านั้น  

นอกจากนี้ศักยภาพหรือขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะรองรับและ
ด าเนินการในภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนให้มีคุณภาพก็เป็นเรื่องที่ยังเป็นปัญหาอยู่ เห็นได้จากจ านวน
บุคลากรและการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ “อบจ.” เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ครอบคลุมทั้งจังหวัด แต่มีขีดความสามารถของ
องค์กร บุคลากร งบประมาณ และการบริหารจัดการที่จ ากัด ในขณะเดียวกันจังหวัดหนึ่งๆยังมีหน่วย
ราชการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนกลางปฏิบัติหน้าที่ในนามของรัฐบาลระดับชาติมีผู้ว่าราชการ
จังหวัด มีหน่วยราชการส่วนภูมิภาคประจ าจังหวัดที่งบประมาณของกรมต่างๆ มาใช้จ่ายในจังหวัดอีก
ส่วนหนึ่งเช่น ศึกษาธิการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ฯลฯ เป็นต้น และยังมีหน่วยราชการส่วนกลาง 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ ศาล อัยการ หน่วยจัดเก็บภาษี สถานีวิจัย สถาบันอุดมการณ์ศึกษา อยู่ใน
จังหวัดอีกเป็นจ านวนมากยังคงซ้ าซ้อนกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐยังไม่มีความชัดเจนว่า
ภารกิจใดเป็นของรัฐโดยแท้และภารกิจใดควรเป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น222 

 

                                           
221มาตรา 283 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550   
222จรัส สุวรรณมาลา, จังหวัดจัดการตัวเอง (Self-governing Province), ค้นวันที่ 19 

เมษายน 2557 จาก http://v-reform.org/wp-content/uploads/2012/0....A3.pdf  
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4.4.3  ปัญหาด้านการก ากับดูแล 
หลักการส าคัญของการกปกครองท้องถิ่นที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ คือ ท้องถิ่นต้องมีความ

อิสระ รัฐก ากับดูแลท้องถิ่นได้เท่าที่กฎหมายก าหนด และต้องไม่กระทบต่อสาระส าคัญของการ
ปกครองตนเอตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้นระดับการก ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นได้ว่าท้องถิ่นมีอิสระในการปกครองตนเองหรือไม่เพียงใด  

กระบวนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย เป็นกระบวนการที่ประสบ
กับปัญหาส าคัญหลายประการอย่างเช่น การที่มีกฎหมายและระเบียบจ านวนมากที่ออกโดยกระทรวง
หมาดไทยเกี่ยวข้องกับกระบวนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องด าเนินการหลายขั้นตอนทั้งในเรื่อง การขออนุมัติ อนุญาต ทั้งนี้กระทั่งมีการส่งเรื่อง
ฟ้องร้องไปยังศาลปกครองให้มีการวินิจฉัย223 

ปัญหาของผลประโยชน์ทับซ้อนก็ยังคงเป็นอีกประเด็นปัญหาหนึ่งกล่าวคือ โดยปกติอ านาจใน
การก ากับดูแลจะเป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอเป็นส าคัญ แต่เนื่องจากการที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดและนายอ าเภอมักขาดแคลนงบประมาณในการบริหารงาน ดังนั้นจึงต้องขอรับการ
สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเมื่อหน่วยงานของภูมิภาคได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากทอ้งถิ่นเช่นนี้แล้วก็ย่อมเป็นการยากที่กลไกของราชการส่วนภูมิภาคจะท าหน้าที่ก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างตรงไปตรงมาและการขาดบทบาทที่เข้มแข็งจาก สภาท้องถิ่นและภาค
ประชาชนในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็อาจนับเป็นปัญหาของการก ากับดูแลด้วย
เช่นกัน224 

สมคิด เลิศไพฑูรย์และคณะ225 ได้พยายามศึกษาเปรียบเทียบโดยพิจารณาถึงระบบ หรือ
กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของรัฐในประเทศต่าง ๆ อันได้แก่ สหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส และ ญี่ปุ่น ซึ่งผลจากการศึกษาถึงปัญหาของกระบวนการก ากับดูแลใน 
ประเทศไทยและการศึกษากรณีตัวแบบการก ากับดูแลในประเทศต่างๆ ท าให้ได้ข้อสรุปว่า ส าหรับ 
ประเทศไทยแล้วรัฐจะต้องพยายามลดระดับของการก ากับดูแลลง โดยต้องยกเลิกบรรดามาตรการ 
ของการก ากับดูแลที่ไม่ใช่เป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายและต้องตระหนักว่าการก ากับดูแลองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรกระท าเท่าที่มีความจ าเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ในอนาคตอาจจ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดมาตรฐานกลางขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือของรัฐในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงเน้นกระบวนการก ากับดูแลภายหลังการกระท าโดยอาจให้ศาลปกครองเป็นกลไกที่มีอ านาจใน
การเพิกถอนการกระท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่

                                           
223ประกาศส านักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ,  

ราชกิจจานุเบกษา 123, 72 ก (13 กรกฎาคม 2549), หน้า 23. 
224ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, การปฏิรปูการกระจายอ านาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น,  

หน้า 52. 
 225สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะ, รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัย

รูปแบบและแนวทางการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาเปรียบเทียบแนวทาง
ของต่างประเทศ, (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), 
หน้า 14-20. 
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ด าเนินการในเรื่องต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายและที่ส าคัญที่สุดก็ควรจะต้องเน้นบทบาทของภาค
ประชาชนในกระบวนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากข้ึนด้วย  

 
4.4.4  ปัญหาด้านการคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การคลังท้องถิ่นถือเป็นปัจจัยส าคัญทางการบริหาร การกระจายอ านาจทางการคลังนับเป็น

ส่วนหนึ่งที่ส าคัญของการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น  เพราะหากไม่มีการกระจาย
อ านาจด้านการคลังหรือละเลยต่อการให้ความส าคัญในมิติทางการคลังแล้ว  ก็เป็นการยากที่จะกล่าว
ได้ว่ามีการกระจายอ านาจอย่างแท้จริง ดังนั้นการคลังท้องถิ่นที่เป็นอิสระจึงมีความส าคัญและ
สอดคล้องกับการจัดการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  อันเป็นปรัชญา
พ้ืนฐานของการปกครองท้องถิ่น ซึ่งการคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหา
ดังนี้ 

4.4.4.1  สัดส่วนรายได้ระหว่างรัฐกับท้องถิ่น 
เนื่องจากนโยบายกากระจายอ านาจ ได้กระจายบทบาทภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภารกิจที่เป็นเรื่องส าคัญกับการด าเนินชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในท้องถิ่นในขั้นพ้ืนฐานหลากหลายภารกิจ ที่มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก
แต่กลับพบว่าท้องถิ่นจ านวนมากมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การบริหารจัดการ  อีกทั้งแหล่งรายได้ของ
ท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนที่ยังมีข้อจ ากัด เพราะแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกันทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม 
วัฒนธรรมและการเมืองท้องถิ่น ดังนั้นเมื่อรายได้ของท้องถิ่นไม่เพียงพอ ประชาชนก็จะไม่ได้รับบริการ
ที่มีประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็น ซึ่งเมื่อท้องถิ่นมีรายได้ไม่เพียงพอแล้ว ก็ต้องพ่ึงพารายได้จากรัฐ
ส่วนกลางเป็นหลัก 

นอกจากนี้งบประมาณที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นการให้เงินอุดหนุน
แบบมีเงื่อนไข โดยมีการควบคุมเงินงบประมาณดังกล่าวให้ใช้ตามที่รัฐส่วนกลางก าหนดเท่านั้น ซึ่ง
ตามพ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลในไม่เกิน 
พ.ศ.2549 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 โดยการเพ่ิมสัดส่วนอย่างเหมาะสมกับภารกิจที่ถ่ายโอน แต่ปัจจุบัน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังคงไม่ถึงตามท่ีกฎหมายก าหนดได ้

4.4.4.2  ปัญหาด้านฐานภาษีท้องถิ่น 
รายได้จากภาษีท้องถิ่นตามกฎหมายก าหนดให้ท้องถิ่นมีรายได้จากภาษีซึ่งรัฐจัดเก็บ

และจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของฐานภาษีที่ท้องถิ่นมีอ านาจในการจัดเก็บเองนั้น
ได้แก่ ฐานทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่น และฐานการบริโภค ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงฐานภาษีของท้องถิ่นแล้ว 
จะพบว่าเป็นฐานรายได้ที่จ ากัดและไม่มีแนวโน้มการพัฒนา ท าให้ท้องถิ่นต้องพ่ึงพิงรายได้ที่รัฐจัดสรร
ให้เป็นหลัก ซึ่งสภาวการณ์เช่นนี้จะท าให้ท้องถิ่นไม่มีความเป็นอิสระ ไม่มีงบประมาณเพียงพอต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
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4.4.4.3  ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ 
ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ 

การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินที่ไม่ชัดเจนที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น226 
 
4.4.5  ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น แม้รัฐธรรมนูญจะได้มีการบัญญัติยกระดับการบริหารงาน

บุคคลให้ดีขึ้น แต่ก็ยังคงมีปัญหาอยู่ ในด้านองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลมีหลายองค์กรไม่มี
ความเป็นเอกภาพ ประชาชนในท้องถิ่นไม่ได้มีส่วนร่วมในการการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น 
บุคลากรของท้องถิ่นยังไม่มีช่องทางในการเจริญเติบโตในสายงาน บุคลากรของท้องถิ่นไม่ได้รับการ
สนับสนุนในด้านความรู้ความสามารถเท่าที่ควร นอกจากนี้บุคลากรของท้องถิ่นยังมีระบบที่ด้อยกว่า
ระบบข้าราชการพลเรือน สิทธิและสวัสดิการต่างๆ ก็ยังคงด้อยกว่าข้าราชการ ซึ่งประเด็นนี้ท าให้
บุคคลากรของท้องถิ่นขาดความภาคภูมิใจท้องถิ่นของตน  

ปัญหาเรื่องอิทธิพลและระบบอุปถัมภ์ก็เป็นปัญหาของการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น ซึ่ง
ท าให้การคัดเลือกบุคคลเข้าท างานในท้องถิ่นไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ทั้งยังเป็นช่องทางในการทุจริต
คอรัปชั่นด้วย 

 
4.4.6  ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  
หัวใจหลักของการปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือ เป็นการปกครองตนเองของประชาชนโดย

ประชาชน และเพ่ือประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ แต่ในทางปฏิบัติจะพบว่าการมีส่วนร่วมในการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของประชาชน มีค่อนข้างน้อย คงมีเพียงแต่การไปใช้สิทธิเลือกตั้งสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น หลังจากนั้นประชาชนจึงไม่ค่อยมีส่วนร่วม
อย่างอ่ืน ซึ่งท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดพลัง ขาดความร่วมมือ ขาดความสนใจ จาก
ประชาชน อันเป็นผลให้การปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นการปกครองของคนในท้องถิ่นเอง ไม่ค่อยประสบ
ความส าเร็จเท่าที่ควร  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจมีบทบัญญัติที่ไม่เอ้ือต่อการ
ด าเนินการในทางปฏิบัติอาท ิในกรณีของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติของท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ที่ได้มีการบัญญัติให้ในการริเริ่มเสนอการออกข้อบัญญัติของท้องถิ่นนั้น ประชาชนจะต้อง
มีการเตรียมร่างข้อบัญญัติประกอบไปด้วยรวมไปถึงต้องมีการแสดงส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นต้น227 ซ่ึงเง่ือนไขเหลา่นีล้ว้นมีความยุ่งยากในทางปฏบัิติ  

                                           
226อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี, “ปัญหาการคลังท้องถิ่นไทย: บทสะท้อนจากมุมมองของผู้บริหาร

เทศบาล”, วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน, 19 (มกราคม-มิถุนายน 2555): หน้า 1-28. 
227ฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น: จาก

รัฐธรรมนูญ’50 สู่ร่างพระราชบัญญัติ, ค้นวันที่ 19 เมษายน 2557 จาก 
http://www.kpi.ac.th/kpith/pdf 
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การใช้สิทธิถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น แต่กลับพบว่าประชาชนกระบวนการดังกล่าวมีเกิดขึ้น
น้อยมาก ทั้งท่ีเป็นการมีส่วนร่วมโดยตรงของประชาชน 

จากปัญหาของการปกครองท้องถิ่นของไทยที่ได้มีการกล่าวถึงในเบื้องต้นนี้ แสดงให้เห็นว่า
การปกครองท้องถิ่นของไทยที่ได้เกิดขึ้นและด าเนินมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบันนั้น เป็นการ
ปกครองท้องถิ่นท่ียังมีปัญหาอยู่มากที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข โดยอาศัยประสบการณ์ ความส าเร็จ 
ความล้มเหลวที่ผ่านมาทั้งของไทยและต่างประเทศ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นและก าลังจะเกิดข้ึนในอนาคต ทั้งนี้เพราะการปกครองท้องถิ่นนั้นเป็นเรื่องที่มีพลวัติอยู่
เสมอ  

ดังนั้นแนวคิดการกระจายอ านาจในรูปแบบการปกครองตนเอง เป็นแนวคิดที่เกิดจากการ
ตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในท้องถิ่นในระดับจังหวัด ซึ่งประสบกับปัญหาในการปกครอง
ท้องถิ่นในปัจจุบัน และมองสะท้อนปัญหาจนเกิดเป็นแนวคิด การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชน โดยเป็นแนวคิดที่ถูกรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยมีหลักคิดว่า การปกครองท้องถิ่นใน
ปัจจุบันต้องยึดท่ีความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลัก ภารกิจโดยประชาชน เพ่ือประชาชน 
โดยพื้นที่ท่ีเหมาะสมแก่การปกครอง คือ ระดับจังหวัดซึ่งมีรากฐานการปกครองมายาวนานและมั่นคง 
โดยยึดพ้ืนที่จังหวัดเป็นหลัก สอดคล้องกับเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่แต่ละจังหวัดนั้นมีความ
แตกต่างหลากหลาย เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีอิสระอย่างแท้จริง การพัฒนาจะเริ่มแต่ละ
จังหวัด ปัญหาจะถูกแก้ที่ระดับจังหวัด โดยรัฐส่วนกลางมีอ านาจหน้าที่ในเรื่องที่เป็นเรื่องส าคัญ
ระดับชาติและสนับสนุนส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ด าเนินการได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลัก แนวคิดนี้เป็นแนวคิดใหม่ โดยเสนอว่ารูปแบบการปกครองเช่นนี้จะ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาการปกครองท้องถิ่นท่ีถึงปลายทางแล้วและจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง  

 
4.5  ความเป็นมาของแนวคิดการปกครองตนเองในระดับจังหวัด 

 
4.5.1  พัฒนาการของจังหวัดจัดการตนเอง 
แนวความคิดและข้อเสนอเรื่องจังหวัดจัดการตนเองไม่ได้เกิดขึ้นมาในช่วงเวลา 4-5 ปี ที่ผ่าน

มานี้ หากพิจารณาพิเคราะห์ให้ถึงที่สุดแล้วข้อเสนอเรื่องจังหวัดจัดการตนเองก็คือ  “การปกครอง
ตนเองของคนในท้องถิ่นภายใต้ระบบรัฐเดี่ยว” ที่มีแนวคิดมายาวนาน เช่น กรณีของปัตตานี  

บรรดาผู้น ามุสลิมในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เสนอต่อรัฐบาลของหลวงธ ารงนาวาสวัสดิ์  
ได้แก่  

1)  ขอให้มีการปกครองใน 4 จังหวัดปัตตานี สตูล ยะลา นราธิวาสโดยมีผู้ด ารง
ต าแหน่งอย่างสูง ให้มีอ านาจในการศาสนาอิสลามและมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการใน 4 จังหวัดโดย
สมบูรณ์ และให้ออกโดยเหตุประการต่าง ๆ ผู้ที่จะด ารงต าแหน่งสูงนี้ต้องเป็นมุสลิมใน 4 จังหวัดนี้ 
และเป็นผู้ที่ได้รับเลือกจากปวงชนมุสลิมภาคนี้ โดยจะให้มีก าหนดเวลาด ารงต าแหน่งตามทางราชการ
ก็ได้  
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2)  ข้าราชการแต่ละแผนกใน 4 จังหวัดนี้ให้มีอิสลาม 80 เปอร์เซ็นต์ประกอบอยู่ด้วย  
3)  การใช้หนังสือในราชการให้ใช้ภาษามลายูและให้ควบกับภาษาไทยด้วย  เช่น

แบบฟอร์ม หรือใบเสร็จต่าง ๆ จะต้องให้มีภาษามลายูใช้ด้วย  
4)  การศึกษาโรงเรียนชั้นประถมให้มีการศึกษาภาษามลายูตลอดประถมบริบูรณ์ 
5)  ขอให้มีศาลรับพิจารณาตามกฎหมายอิสลามแยกออกจากศาลจังหวัดที่มีแล้ว  มี

โต๊ะกาลีพอสมควรและมีเสรีในการพิพากษาชี้ขาดความโดยจะฟังเสียงผู้ใดไม่ได้  นอกจากผิดหลัก
กฎหมาย  

6)  ผลประโยชน์รายได้ต่าง ๆ จะต้องใช้จ่ายในภาค 4 จังหวัดนี้ โดยไม่แบ่งจ่ายให้แก่
ที่อ่ืนเลย  

7)  ให้คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดนี้มีเอกสิทธิ์ออกระเบียบเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติศาสนาอิสลามโดยเห็นชอบผู้มีอ านาจสูง  

นอกจากนี้เมื่อประมาณปี 2534-2535 มีการเสนอและผลักดันเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
จังหวัด แต่กลับได้องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) มาแทน228 

ต่อมาในช่วงปลายปี พ.ศ. 2552 สถาบันการจัดการทางสังคม (สจส.) ร่วมกับคณะกรรมการ 
ประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ (กป.อพช) ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยน ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดย
ได้มีการน าเสนอแนวความคิดการจัดการตนเอง ได้มีการอภิปรายถึงปัญหาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือ
น าเสนอผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดังกล่าวคือ เมื่อผู้ว่าราชการหมด
วาระหรือถูกโยกย้ายไปด ารงต าแหน่งที่จังหวัดอ่ืน  แผนพัฒนาเหล่านั้นก็ไม่ได้รับการสานต่อ 
กระบวนการพัฒนาจึงไม่มีความต่อเนื่อง ประกอบกับมีการน าเอาแนวคิดน าการบริหารจัดการท้องถิ่น
จากประเทศต่างๆ เช่น เกาหลีใต ้ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ฝรั่งเศสและอังกฤษ มาเป็นกรอบคิดใน
หารูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่เหมาะสม ซึ่งมีความต้องการรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่สามารถแก้ไข ปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จในระดับจังหวัด เป็นการแก้ไขปัญหาในเชิงพ้ืนที่ ผู้เข้าร่วมเวที
นั้นจึงมีความคิดเห็นตรงกันว่าท้องถิ่นควรจะขยายอ านาจให้ใหญ่ขึ้นไปสู่ระดับจังหวัด  

ในขณะเดียวกันคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้ร่วมกับสถาบันการจัดการ
ทางสังคมและเครือข่ายเคลื่อนไหวจังหวัดจัดการตนเอง หารือแลกเปลี่ยนกันในประเด็น“พ้ืนที่จัดการ
ตนเองเพ่ือสังคมสุขภาวะ” หลังจากนั้นแนวคิดการจัดการตนเองก็เริ่มเป็นที่รู้จักของท้องถิ่นในวงกว้าง
มากขึ้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายแนวความคิดไปทั่วประเทศ  รวมทั้งการสนับสนุนด้าน
งบประมาณกิจกรรมจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ (สสส.)  

ต่อมาในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2554 ได้น าเอาแนวความคิดเรื่องจังหวัดจัดการตนเองมาเป็น 
ประเด็นในการปฏิรูปประเทศไทย ผ่านการท างานของคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) และคณะกรรมการ
สมัชชาปฏิรูป (คสป.) ในประเด็นข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างอ านาจเพ่ือการเสริมอ านาจในการ

                                           
228สภาพัฒนาการเมือง, จังหวัดจัดการตนเอง (Self-governing Province) แนวคิดเรื่อง

จังหวัดจัดการตนเอง การกระจายอ านาจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, (กรุงเทพฯ: ส านักงานสภา
พัฒนาการเมือง, 2555), หน้า 11-12.   
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จัดการตนเองของท้องถิ่น ซึ่งมีผลท าให้เริ่มมีกลุ่มประชาชนและเครือข่ายที่เห็นด้วยกับแนวคิดจังหวัด
จัดการตนเอง ได้น าไปประยุกต์แลกเปลี่ยนในรูปแบบต่างๆ229 

 
4.5.2  สาระส าคัญของการกระจายอ านาจในรูปแบบจังหวัดปกครองตนเอง 

4.5.2.1  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ. .... 
1)  หลักการส าคัญร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารเชียงใหม่มหานคร 
หลักการส าคัญ คือ การยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค ให้เหลือเพียงราชการ

ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น เสนอให้ท้องถิ่นมีพ้ืนที่จัดการตนเอง ปรับความสัมพันธ์ทางอ านาจระหว่าง
รฐัส่วนกลางและท้องถิ่นระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่นด้วยกันเอง เพ่ือเอ้ือให้ท้องถิ่นสามารถจัดการ
ตนเอง ใน 2 เรื่องใหญ่คือ 

(1)  ให้ท้องถิ่นจัดการตนเองได้อย่างเบ็ดเสร็จ โดยให้ส่วนกลางท า
หน้าที่ก าหนดมาตรฐานกลางและตรวจสอบ 

(2)  การกระจายอ านาจทางการคลังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)  โครงสร้างเชียงใหม่มหานคร 
แบ่งโครงสร้างเชียงใหม่มหานคร เป็น 3 ส่วน คือ ฝ่ายบริหาร (ผู้ว่าราชการ

เชียงใหม่มหานคร) ฝ่ายนิติบัญญัติ (ฝ่ายสภา) และฝ่ายตรวจสอบ (สภาพลเมือง)สภาพลเมือง ซึ่งมา
จาก 2 ส่วนคือ พ้ืนที่ และกลุ่มคน ท าหน้าที่พัฒนาข้อเสนอประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน – จังหวัด 
เพ่ือเสนอให้กับฝ่ายบริหารฝ่ายสภาเชียงใหม่มหานครการตรวจสอบ เน้นกระบวนการทางสังคม เช่น 
ประชาพิจารณ์ไต่สวนสาธารณะส่งเสริมบทบาทพลเมือง และการสร้างความเข้มแข็งภาคพลเมือง 

3)  อ านาจหน้าที่ 
ให้เชียงใหม่มหานครมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการในเขตเชียงใหม่มหานคร

ในเรื่องดังต่อไปนี้230 
(1)  กิจการต ารวจ และการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ทั้งนี้ ตามข้อบัญญัติเชียงใหม่มหานคร และตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
เชียงใหม่มหานคร 

(2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดท า
แผนพัฒนาเชียงใหม่จัดการตนเองตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

(3)  การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
(4)  การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร-

ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ 

                                           
229พลศักดิ์ ชัยศรี, จังหวัดจัดการตนเอง ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ สู่การ

ปฏิรูปประเทศไทย, ค้นวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 จาก http://prachatai. com/journal/2012/ 
02/39042 

230มาตรา 98 แห่งร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารเชียงใหม่มหานคร พ.ศ. .... 
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(5)  การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

(6)  การจัดการศึกษาอบรม และการฝึกอาชีพ 
(7)  การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
(8)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ 

ของประชาชน 
(9)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(10)  การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
(11)  การแบ่งสนัเงิน ซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(12)  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(13)  การบริหารจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า 
(14)  การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการท ากิจการ ไม่ว่าจะ 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 
(15)  การบริหารการสร้างและการบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
(16)  การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกัน

และควบคุมโรคติดต่อ 
(17)  การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
(18)  หน้าที่อ่ืนๆ ตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ว่า

ราชการจังหวัด นายอ าเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือ
ที่กฎหมายระบุเป็นหน้าที่ของเชียงใหม่มหานคร 

บรรดาอ านาจหน้าที่ใดซึ่งเป็น ของราชการส่วน กลางจะมอบให้ชียงใหม่
มหานครปฏิบัติก็ได้ โดยให้ท าเป็นพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับหรือประกาศ แล้วแต่กรณี 
ในกรณีที่ท าเป็นข้อบังคับหรือประกาศต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี 

การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเชียงใหม่มหานคร ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและธรรมาภิบาล โดยให้ค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเชียงใหม่มหานคร การจัดท างบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งนี้ให้
เป็นไปตามข้อบัญญัติเชียงใหม่มหานคร 

4)  การก ากบัดูแล 
รัฐยังคงมีอ านาจในการก ากับดูแลให้เชียงใหม่มหานครกระท าการภายใต้

ขอบเขตที่กฎหมายก าหนด231 

                                           
231มาตรา 18 แห่งร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ. .... 
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5)  ระบบการคลังและงบประมาณของเชียงใหม่มหานคร 
งบประมาณและรายได้ที่เกิดจากภาษีอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่

เกิดข้ึนในพื้นท่ีเชียงใหม่มหานคร จะมีการจัดเก็บไว้ใช้ในการบริหารราชการเชียงใหม่มหานครร้อยละ 
70 และจัดส่งกระทรวงการคลังร้อยละ 30232 ภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บได้ให้จัดเก็บไว้ใช้ในการบริหาร
ราชการเชียงใหม่มหานครทั้งหมด233 เชียงใหม่มหานครมีอ านาจในการก าหนดประเภทภาษี และการ
จัดเก็บภาษีเองได้234 

6)  การบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น 
ให้มีส านักงานเลขานุการสภาพลเมืองเป็นหน่วยงานอิสระในการบริหารงาน

บุคคล งานงบประมาณ และการด าเนินการอ่ืน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ
สภาพลเมือง รวมทั้งเป็นหน่วยงานธุรการและงานวิชาการภายใต้การควบคุมดูแลของประธานสภา
พลเมือง235 

7)  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาข้อเสนอจากพ้ืนที่รับรู้ 

ปรับปรุง ข้อบัญญัติ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมการเผยแพร่ข้อมูลทางวิทยุสื่อท้องถิ่นการ
เปิดเผยข้อมูล และการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิ
บาลมีกลไกทั้งกรรมาธิการ จากสภาพลเมืองที่เป็นกลไกการเชื่อมประสานกับหน่วยงานท้องถิ่น 
รวมทั้งการกลไกส านักเลขาธิการสภาพลเมือง ท าหน้าที่ผลักดันให้การท างานเป็นไปตามนโยบายของ
สภาพลเมือง 

4.5.2.2  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการปัตตานีมหานคร พ.ศ. .... 
1)  หลักการส าคัญร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการปัตตานีมหา

นคร 
(1)  การปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องอยู่ภายใต้กรอบของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามบังคับแห่งมาตรา 1 ที่ก าหนดให้ “ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักร
อันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้” 

(2)  ต้องเป็นการปกครองที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมทางการเมืองใน
ลักษณะที่ทุกฝ่ายเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีที่ยืนและเป็นส่วนหนึ่งในสังคมไทย(Inclusiveness) รับฟัง
เสียงส่วนใหญ่โดยไม่ละเลยเสียงส่วนน้อย ค านึงถึงอัตลักษณ์ที่แตกต่างรวมทั้งมีหลักประกันสิทธิ
เสรีภาพที่เป็นรูปธรรมแก่คนไทยพุทธซึ่งเป็นคนส่วนน้อยในพ้ืนที่ 

                                           
232มาตรา 119 แห่งร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ. .... 
233มาตรา 120, 121 แห่งร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร  

พ.ศ. .... 
234หมวด 9 ว่าด้วย งบประมาณ การคลัง และทรัพย์สินของเชียงใหม่มหานคร แห่งร่าง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ. .... 
235มาตรา 74 แห่งร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ. .... 
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(3)  ต้องมีผู้บริหารที่มีอ านาจสูงสุดทางการปกครองเป็นคนในพ้ืนที่ 
และมีจ านวนข้าราชการไทยพุทธและไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูในสัดส่วนที่สอดคล้องกับจ านวน
ประชากร  

(4)  ต้องมีกลไกที่เ อ้ือต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการริเริ่ม 
เสนอแนะ และตัดสินใจในเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกิจการของท้องถิ่น รวมทั้งก า กับติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้ตาม“หลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น” 

(5)  ต้องมีระบบการกลั่นกรองผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหาร
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  

(6)  ต้องใช้สองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษามลายูควบคู่กันไปบน
สถานที่และป้ายต่างๆของทางราชการ 

(7)  ต้องมีระบบการศึกษาที่อยู่ในมาตรฐานและต้องสอดคล้องกับ
ความต้องการและอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยโดยใช้หลักสูตรการศึกษาที่บูรณาการระหว่างสายสามัญและ
สายศาสนา รวมทั้งมีการเรียนการสอนวิชาภาษามลายูในโรงเรียนของรัฐ  

(8)  ต้องมีการบังคับใช้ระบบกฎหมายอิสลามกับคนมุสลิมในพ้ืนที่ทั้งใน
แง่ของบทบัญญัติ การวินิจฉัยตัดสิน และการมีสภาพบังคับ โดยมุ่งให้ความส าคัญกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับครอบครัว มรดก และการควบคุมศีลธรรมจริยธรรมของชาวมุสลิมอันมีความเกี่ยวพันกับ
วิถีชีวิตโดยตรงมากท่ีสุดก่อนในอันดับแรก 

2)  โครงสร้างปัตตานีมหานคร 
การบริหารปัตตานีมหานคร ประกอบด้วย236 

(1)  สภาปัตตานีมหานคร มาจากการเลือกตั้งตามเขตพ้ืนที่ 25 คนและ
กลุ่มผู้นับถือศาสนาพุทธ 3 คน ศาสนาอื่น 1 คน สตรี 1 คน และผู้พิการ 1 คน 

(2)  ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่ง (Absolute Majority) และมีรองผู้ว่าฯเป็นคนไทยพุทธไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 สภา
ประชาชนท าหน้าที่ในการกลั่นกรอง และแนะน ารายชื่อผู้ที่สภาฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมจะลงสมัคร
รับเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยกระบวนการปรึกษาหารือ  

พ้ืนที่ของ เขต มาจากพ้ืนที่ของอ าเภอต่างๆใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เดิม โดยยังคงต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ไว้เช่นเดิมและอาจให้ขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย
เช่นเดิม237 

 
 

                                           
236มาตรา 9 แหง่ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารปัตตานีมหานคร พ.ศ. .... 
237คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, การประชุมเครือข่ายด้านการกระจายอ านาจและการมี

ส่วนร่วมของประชาชน, (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2556), หน้า 1-4. 



 
90 

 

3)  อ านาจหน้าที่238 
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอ่ืน ให้ปัตตานีมหานครมีอ านาจหน้าที่ ด าเนิน

กิจการในเขตปัตตานีมหานครในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1)  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทั้งนี้ตามข้อบัญญัติ

ปัตตานีมหานครและตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของปัตตานีมหานคร 
(2)  การทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนด 
(3)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(4)  การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง 
(5)  การผังเมือง 
(6)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
(7)  การวิศวกรรมจราจร 
(8)  การขนส่ง 
(9)  การให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ 
(10)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(11)  การควบคุมอาคาร 
(12)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(13)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(14)  การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(15)  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(16)  การสาธารณูปโภค 
(17)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(18)  การจัดให้มแีละควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(19)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(20)  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(21)  การควบคุมความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการ

อนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ 
(22)  การจัดการศึกษา 
(23)  การสาธารณูปการ 
(24)  การสังคมสงเคราะห ์
(25)  การส่งเสริมการกีฬา 
(26)  การส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

                                           
238มาตรา 98 แหง่ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารปัตตานีมหานคร พ.ศ. .... 
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(27)  การพาณิชย์ของปัตตานีมหานคร 
(28)  หน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าการ

จังหวัดนายอ าเภอ เทศบาลนคร หรือตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีหรือที่กฎหมายระบุเป็น
หน้าที่ของปัตตานีมหานคร 

บรรดาอ านาจหน้าที่ใด ซึ่งเป็นของราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วน
ภูมิภาคจะมอบให้ปัตตานีมหานครปฏิบัติก็ได้โดยให้ท าเป็นพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง ข้อบังคับ 
หรือประกาศแล้วแต่กรณี ในกรณีที่ท าเป็นข้อบังคับ หรือประกาศ ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านัก
นายกรัฐมนตรี 

(29)  การจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ 
4)  การก ากับดูแล 
ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจและหน้าที่ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ

ปัตตานีมหานครเพ่ือการนี้ นายกรัฐมนตรีมีอ านาจ สั่งสอบสวนข้อเท็จจริง หรือสั่งให้ผู้ว่าการปัตตานี
มหานคร ชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของปัตตานีมหานคร  ในกรณีที่
นายกรัฐมนตรีเห็นว่า การปฏิบัติใดๆ ของผู้ว่าการปัตตานีมหานครขัดต่อกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี 
หรือเป็นไปในทางที่อาจท าให้เสียประโยชน์ของปัตตานีมหานคร ส านักนายกรัฐมนตรีจะยับยั้ง หรือสั่ง
การตามทีเ่ห็นสมควรก็ได้239 

5)  การคลังและงบประมาณ240 
ภาษแีละผลประโยชน์อื่นที่จัดเก็บได้ในเขตปัตตานีมหานครให้เป็นรายได้

ของปัตตานีมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นปัตตานีมหานครมีอ านาจออกข้อบัญญัติเพ่ือเก็บภาษี
อากร และค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นได้ไม่เกินร้อยละสิบของภาษีและค่าธรรมเนียม 

6)  การบริหารงานบุคคล 
บุคคลการของปัตตานีมหานครและข้าราชการมาประจ าปัตตานีมหานครที่

กระทรวง ทบวง กรม ส่งมาเพ่ือปฏิบัติราชการในหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม นั้นๆ ตามความตก
ลงกับปัตตานีมหานคร241 

7)  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
สภาประชาชน242มีอ านาจหน้า ดังนี้ 

(1)  เสนอแนะ ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของผู้ว่าการ
ปัตตานีมหานครและสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร พร้อมจัดท ารายงานประจ าปี 

                                           
239มาตรา 133 แหง่ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารปัตตานีมหานคร พ.ศ. .... 
240หมวด 7 การคลังและทรัพย์สินของปัตตานีมหานคร แหง่ร่างพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารปัตตานีมหานคร พ.ศ. .... 
241มาตรา 131 แหง่ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. …. 
242มาตรา 68 แหง่ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. …. 
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(2)  เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิต่อสภาปัตตานีมหานคร เพ่ือเป็นกรรมการ
ด้านต่างๆ ในการพิจารณาด าเนินงานของสภาปัตตานีมหานคร 

(3)  แนะน ารายชื่อผู้ที่สภาประชาชนเห็นว่ามีความเหมาะสมจะลง
สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าการปัตตานีมหานคร ด้วยกระบวนการปรึกษาหารือ 

(4)  ให้ค าปรึกษาตามท่ีผู้ว่าการปัตตานีมหานครร้องขอ 
(5)  หน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ก าหนดในกฎหมาย หรือที่สภาปัตตานีมหานคร

มอบหมาย 
4.5.2.3  ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. ….243 
พระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. …. มีลักษณะเป็นกฎหมาย

กลาง คือ เมื่อประชาชนในจังหวัดใดมีความพร้อมตามเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัด มีสิทธิ
แสดงเจตนารมณ์เพ่ือจัดตั้งจังหวัดปกครองตนเองการแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนเพ่ือจัดตั้ง
จังหวัดปกครองตนเองนั้นให้กระท าโดยการออกเสียงประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ โดยการจัดตั้งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  

1)  หลักการพื้นฐานของการปกครองส่วนท้องถิ่น244 
จังหวัดปกครองตนเอง คือ จังหวัดปกครองตนเองมีความเป็นอิสระในการ

ก าหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลังและ
การงบประมาณ รวมทั้งมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพที่อยู่ในเขตพ้ืนที่อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน  

หลักการทั่วไปของจังหวัดปกครองตนเอง ก าหนดให้การปกครองส่วน
ท้องถิ่นภายในจังหวัดปกครองตนเองมีสองระดับ คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบน ได้แก่ 
จังหวัดปกครองตนเองมีเขตพ้ืนที่การปกครองครอบคลุมทั้งจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับล่าง ได้แก่ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลมีเขตพ้ืนที่การปกครองบางส่วนของจังหวัด 
นอกจากนี้ยังก าหนดให้จัดตั้งสภาพลเมืองขึ้นภายในจังหวัดปกครองตนเอง  เทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล245 ก าหนดให้ม ี“คณะกรรมการประสานแผนและทิศทางการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” เพ่ือท าหน้าที่ประสานอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานแผน
และทิศทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการจัดสรรงบประมาณระหว่างจังหวัด
ปกครองตนเอง เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลและสภาพลเมือง  

2)  โครงสร้าง 
โครงสร้างจังหวัดปกครองตนเอง ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ  

                                           
243คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  
244มาตรา 10 และมาตรา 11  แห่งร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง 

พ.ศ. …. 
245มาตรา 12 แห่งร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. …. 



 
93 

 

สภาจังหวัดปกครองตนเอง มีหน้าที่ คือ การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
จังหวัดและร่างข้อบัญญัติ การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ว่าการจังหวัดปกครองตนเอง และการ
ส่งเสริมสนับสนุน และให้ความร่วมมือกับสภาพลเมือง มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  

ผู้ว่าการจังหวัด มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยใช้เขต
จังหวัดปกครองตนเองเป็นเขตเลือกตั้ง มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี แต่จะด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกินกว่าสองวาระไม่ได้ โดยก าหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าการจังหวัดต้องเ สนอชื่อ
บุคคลที่จะด ารงต าแหน่งรองผู้ว่าการจังหวัดด้วย 

สภาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเอง สมาชิกสภาพลเมืองประกอบด้วย
บุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากองค์กร ภาคชุมชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาชีพ 
ภาควิชาการ โดยที่สมาชิกสภาพลเมืองมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี ซึ่งเป็นการออกแบบ
โครงสร้างที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยสภาพลเมือง
จังหวัดปกครองตนเอง มีอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในด้านต่าง ๆ การตัดสินใจทางการเมือง การจัดท าบริการสาธารณะ จัดประชุมสมั ชชา
พลเมือง ตลอดจนการตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการเสนอชื่อบุคคล
เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยก าหนดให้สภาพลเมืองสามารถมีหนังสือให้ผู้ว่าการจังหวัด 
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลใด ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณา
ของสภาพลเมืองได้246  

3)  อ านาจหน้าที่ของจังหวัดปกครองตนเอง 
จังหวัดปกครองตนเองมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะและ

ภารกิจอ่ืนเฉพาะในส่วนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งพ้ืนที่การปกครองครอบคลุมทั้งจังหวัด  
หรือภารกิจที่จังหวัดปกครองตนเองเป็นผู้จัดท าจะก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดและการลงทุนซึ่ง
เทศบาลไม่สามารถด าเนนิการได้เอง หรือหากเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการจะไม่
ก่อให้เกิดผลประโยชน์คุ้มค่าเมื่อเทียบกับการให้จังหวัดปกครองตนเองเป็นผู้จัดท าหรือให้การ
สนับสนุนภารกิจของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลตามที่มีการร้องขอ หรืออาจจัดท าบริการ
สาธารณะอ่ืนตามความตกลงร่วมกันกับเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัตินี้และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง ส่วนรายละเอียดอ านาจหน้าที่ของจังหวัดปกครอง
ตนเองนั้น ก าหนดไว้ในหมวดว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของจังหวัดปกครองตนเอง247  

อ านาจหน้าที่ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีอ านาจหน้าที่
ในการจัดท าบริการสาธารณะและภารกิจอื่น เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในเขตพ้ืนที่ และมีอ านาจ

                                           
246มาตรา 44 – 46 แห่งร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. …. 
247มาตรา 12 แห่งร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. …. 
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ขอให้จังหวัดปกครองตนเองสนับสนุนการจัดท าบริการสาธารณะหรือภารกิจอ่ืนที่จ าเป็น  หรืออาจ
จัดท าบริการสาธารณะอ่ืนตามความตกลงร่วมกันกับจังหวัดปกครองตนเอง248  

4)  การก ากับดูแล 
ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติราชการตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย กล่าวคือ 
นายกรัฐมนตรีมีอ านาจก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายฉบับนี้ทั้งสามรูปแบบ คือ 
จังหวัดปกครองตนเองเทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล  

การก าหนดให้มี “คณะกรรมการตรวจสอบ” ขึ้นในจังหวัดปกครองตนเอง 
มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการตรวจสอบการด าเนินงานภายในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเรื่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การใช้จ่ายเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง
ประสิทธิภาพการบริหารงาน การตรวจสอบภายในอ่ืน พิจารณาข้อร้องเรียนจากประชาชนในท้องถิ่น
และสภาพลเมืองเกี่ยวกับการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้ง นอกจากนี้ยังได้ก าหนดหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอรายงานการตรวจสอบ
ต่อผู้ว่าการจังหวัดและสภาจังหวัดปกครองตนเองอย่างน้อยปีงบประมาณละสองครั้ง249 

5)  การคลังและงบประมาณ 
การก าหนดหน้าที่ของรัฐต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการคลังและ

รายได้ก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องให้การสนับสนุนการจัดท าบริการสาธารณะของจังหวัดปกครองตนเอง 
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล โดยค านึงถึงหลักการจัดท าบริการสาธารณะขั้นต่ าอย่างเท่า
เทียมกันและต้องให้การอุดหนุนงบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสามารถในการ
จัดเก็บรายได้น้อย เพ่ือให้สามารถมีรายได้เพียงพอต่อการจัดท าบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่250  

ก าหนดให้มี “คณะกรรมการบริหารภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”มีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้  

(1)  จัดท าแผนการจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อ่ืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(2)  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อ่ืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(3)  ก ากับการจัดแบ่งภาษีอากร และรายได้อ่ืนระหว่างรัฐกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  

(4)  ปรับปรุงสัดส่วนภาษีอากรและรายได้อ่ืนระหว่างรัฐกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

                                           
248มาตรา 15 แห่งร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. …. 
249มาตรา 115 แหง่ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. …. 
250มาตรา 86 แหง่ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. …. 
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(5)  เสนอแนะหรือก าหนดหลักเกณฑ์การจัดแบ่งรายได้ระหว่างจังหวัด
ปกครองตนเองกับเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล แก่คณะกรรมการประสานแผน  

(6)  เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร 
การงบประมาณ และการรักษาวินัยทางการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

(7)  เสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการการเพ่ิมรายได้ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่อนายกรัฐมนตรี  

(8)  เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยค านึงถึงหลักการจัดท าบริการสาธารณะขั้นต่ าอย่างเท่าเทียมกัน 

ก าหนดหลักการให้อ านาจจังหวัดปกครองตนเองมีอ านาจหน้าที่หลักในการ
จัดเก็บภาษีอากรและรายได้อ่ืน ๆ โดยให้จังหวัดปกครองตนเองมีอ านาจในการจัดเก็บภาษีและรายได้
ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งมีการแบ่งอ านาจการจัดเก็บรายได้ออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ 
ภาษีที่ใช้ฐานร่วมระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาษีอ่ืนที่มิใช่ภาษีท้องถิ่น โดยเมื่อ
จัดเก็บแล้วให้เก็บไว้เป็นรายได้ของจังหวัดปกครองตนเองไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของรายได้ทั้งหมด 
และให้น าส่งรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบเป็นรายได้ของแผ่นดินแต่อย่างไรก็ดีภาษีท้องถิ่นตามที่
ก าหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัตินี้และตามที่มีกฎหมายก าหนด เมื่อจัดเก็บแล้วให้เก็บไว้เป็นรายได้ของ
จังหวัดปกครองตนเองทั้งหมด นอกจากนี้รายได้ของจังหวัดปกครองตนเองตามร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ รวมทั้งเบี้ยปรับที่เกิดจากการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของจังหวัดปกครองตนเองไม่เป็น
รายได้ที่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ และก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบอ านาจให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
ท าหน้าที่จัดเก็บภาษีและรายได้ตามหมวดนี้ก็ได้ โดยหักค่าใช้จ่ายร้อยละหนึ่งของเงินภาษีที่จัดเก็บได้
หรือตามท่ีมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้251  

โครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(1)  รายได้ประเภทภาษีอากร เช่น ภาษีท้องถิ่น และภาษีที่ใช้ฐานร่วม

ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  
(2)  รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร เช่น รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐ  ส่วน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต 
ค่าปรับ หรือ รายได้จากทรัพย์สิน ตลอดจนรายได้จากการพาณิชย์หรือวิสาหกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น252  

6)  การบริหารงานบุคคล 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริมการ

บริหารจังหวัดปกครองตนเอง” มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้253 

                                           
251มาตรา 96 แหง่ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. …. 
252มาตรา 97 แหง่ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. …. 
253มาตรา 122 แหง่ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. …. 
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(1) เสนอการจัดโครงสร้าง องค์กร การแบ่งส่วนงาน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้  

(2) เสนอการจัดระบบบริหารงานบุคคลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  

(3) เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ 
ระเบียบ และค าสั่งที่บังคับใช้อยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะรัฐมนตรี  

(4) ก าหนดหลักเกณฑ์อันเป็นมาตรฐานกลางเพ่ือเป็นแนวทางให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ ในการออกกฎ ระเบียบข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศ
บัญญัติ หรือประกาศ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ในเรื่องต่าง ๆ ข้อบังคับเพ่ือประโยชน์แก่การด า เนินงาน
ของสภาท้องถิ่น การจัดท าบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ การบริหารงานทั่วไป การบริหารงาน
บุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน การตรวจสอบภายใน การสรรหาหัวหน้าส านักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน การก าหนดอัตราเงินเดือน 
ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อย่างอ่ืนของหัวหน้าส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ  

(5) อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด  
7)  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ก าหนดหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัด

ปกครองตนเองเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล ในเรื่องต่าง ๆ เช่น สิทธิลงคะแนนเสียงถอด
ถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง สิทธิในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น สิทธิการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิทธิในการได้รับ
ทราบข้อมูลรายละเอียดในกรณีที่การกระท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นในสาระส าคัญ ตลอดจนก าหนดสิทธิให้ประชาชนในท้องถิ่นออก
เสียงประชามติเพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับการกระท าของรัฐในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตลอดจนการกระท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อาจมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในท้องถิ่นในสาระส าคัญ และสิทธิในการได้รับทราบข้อมูลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น254 
 

                                           
254มาตรา 105-110 แหง่ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. …. 
 



 
บทท่ี 5 

  
วิเคราะห์ปัญหาการปกครองตนเองในระดับจังหวัด 

 
 การปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาภายหลัง
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน การ
ปกครองท้องถิ่นได้มีสภาพปัญหา อุปสรรคหลายประการอันมีผลท าให้การปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
หลักการกระจายอ านาจนั้น ยังไม่สามารถประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้าน
โครงสร้างอ านาจหน้าที่ที่ทับซ้อนกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันที่ยังคงไม่ชัดเจน ปัญหาการถ่ายโอนภารกิจขนาดใหญ่
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขาดความพร้อม ปัญหาด้านการบริหารงานที่ยังขาดความเป็น
อิสระอย่างเพียงพอเพราะบางเรื่องยังต้องอยู่ในการก ากับดูแลของราชการส่วนภูมิภาค ปัญหาด้าน
การบริหารการเงินการคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาการบริหารบุคคล
ของท้องถิ่นที่ไม่มีความก้าวหน้ายึดหยุ่นรวมทั้งปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง
ท้องถิ่นซึ่งเป็นปัญหาที่เป็นหัวใจส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 รัฐบาลหลายยุคหลายสมัยที่เข้ามาบริหารประเทศพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวอยู่บ้าง แต่ก็
ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆอยู่เรื่อยมา จากปัญหาที่เกิดขึ้นและสะสมมาเนิ่นนานนี้เองเป็นที่มา
ของแนวคิดการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ คือ “จังหวัดจัดการตนเอง” หรือ “การปกครอง
ตนเองในระดับจังหวัด” ที่มีข้อเสนอให้ลดบทบาทของรัฐส่วนกลางลงแล้วเพ่ิมอ านาจให้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่นมากขึ้น ให้อ านาจลงไปสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด เสนอให้ยุบราชการส่วนภูมิภาคเพ่ือน าไปรวม
กับการปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด คงเหลือไว้แต่เพียงการบริหารราชการส่วนกลางกับการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่
มหานคร พ.ศ. ... หรือร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการปัตตานีมหานคร พ.ศ. ... เป็นต้น  
 ดังนั้นการศึกษาในบทนี้จึงเป็นการวิเคราะห์ให้เห็นถึงหลักการแนวคิดและข้อเสนอของ
แนวคิดการปกครองตนเองในระดับจังหวัด โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อเสนอของร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ. ... ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการปัตตานี
มหานคร พ.ศ. ...กับร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง  พ.ศ. ….ซึ่งเป็นร่างที่
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้มีการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในทุกภูมิภาคทั่ว
ประเทศ แล้วได้มีการยกร่างเป็นกฎหมายกลางขึ้นมาและมีการเผยแพร่ในปัจจุบัน ซึ่งร่างกฎหมายที่
ได้น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ เป็นแนวคิดที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ตลอดจนวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
การปกครองท้องถิ่นของต่างประเทศ คือประเทศญี่ปุ่นและประเทศฝรั่งเศส เพ่ือให้เห็นถึงความ
สอดคล้องและความแตกต่างของแนวความคิดที่มีการเสนอต่อไป  
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5.1  การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน 
 
5.1.1  หลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน 

 หลักการปกครองตนเอง คือ หลักการของการกระจายอ านาจการปกครองให้แก่ประชาชน
หรือหลักของการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประชาชนในพ้ืนที่มีอ านาจในการปกครองตนเองได้ตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ อันเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง“การปกครองส่วนท้องถิ่น” หรือ “Local Administration” กลักการและ
สาระส าคัญดังนี้ 

1)  การปกครองส่วนท้องถิ่น   เป็นการจัดการปกครองท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นนั้นๆ 
การจัดการดังกล่าวกระท าโดยการเลือกบุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามาด าเนินการปกครอง ซึ่งท้องถิ่นแต่
ละท้องถิ่นอาจจะมีความแตกต่างกันทั้งในด้านพ้ืนที่ จารีตประเพณี วัฒนธรรม จ านวนประชากร และ
ความเจริญทางเศรษฐกิจ ท าให้แต่ละท้องถิ่นมีลักษณะการปกครองที่มีลักษณะเฉพาะ  

2)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีอ านาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามความเหมาะสม กล่าวคือ อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องมีขอบเขต ทั้งนี้ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง  โดยที่รัฐ
ส่วนกลางมีอ านาจในการก ากับดูแลเท่าที่จ าเป็น และต้องไม่กระทบต่อสาระส าคัญของหลักการ
ปกครองตนเอง 

3)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่จะด าเนินการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น กล่าวคือ มีสิทธิที่จะตราข้อบัญญัติต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นข้ึนใช้บังคับ ภายในท้องถิ่นของตนและมีสิทธิที่จะก าหนดนโยบายการบริหาร ทิศทางการ
พัฒนาท้องถิ่น ก าหนดอัตลักษณ์ของท้องถิ่นตนเอง ก าหนดงบประมาณเพ่ือบริหารกิจการตามอ านาจ
หน้าที่ของท้องถิ่นได้ 

4)  มีองค์กรและมีสถานะทางกฎหมายในการบริหารและการปกครองตนเอง คือ มี
องค์กรที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลมหาชน มีองค์กรภายในในการด าเนินการต่างๆ  

5)  ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นของตน ตามหลักการที่ว่า
ประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้ที่รู้ปัญหาของตนเองดีที่สุด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีคน
ในท้องถิ่นมาบริหารงาน และมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมภายในท้องถิ่น เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองเพ่ือพัฒนาการกระจายอ านาจตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยด้วย 
 ในการหยั่งทราบเจตนารมณ์ของประชาชนในระดับจังหวัดนั้น ร่างพระราชบัญญัติการบริหาร
จังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. .... มาตรา  6 ก าหนดให้ “เมื่อประชาชนในจังหวัดใดมีความพร้อมตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น มีสิทธิจัดตั้งจังหวัดปกครองตนเอง โดยตราเป็นพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ 
 การแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนเพ่ือจัดตั้งจังหวัดปกครองตนเอง ให้กระท าโดยการออก
เสียงประชามติประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งภายในจังหวัดจ านวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน มีสิทธิเข้าชื่อ
เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการจัดท าประชามติจัดตั้งจังหวัดปกครองตนเอง  ทั้งนี้ การออกเสียง
ประชามติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 
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 การออกเสียงประชามติต้องมีผู้มาออกเสียงเกินกึ่งหนึ่ งของผู้มีสิทธิออกเสียงในจังหวัดนั้น 
และต้องมีผลคะแนนออกเสียงประชามติจ านวนสามในห้าของผู้มาออกเสียงเห็นชอบให้จัดตั้งจังหวัด
ปกครองตนเอง เมื่อประชาชนในจังหวัดลงประชามติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งจังหวัดปกครองตนเอง
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ด าเนินการออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่ได้ประกาศผลการออกเสียงประชามติ” 
 การก าหนดดังกล่าวจะท าให้ทราบถึงเจตนารมณ์ของประชาชนได้ว่าต้องการให้จังหวัดของ
ตนจัดตั้งเป็นจังหวัดปกครองตนเองหรือไม่ อันเป็นการด าเนินการสอดคล้องกับหลักการซึ่ง
รัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้ในมาตรา 281 ซึ่งหากไม่มีการแสดงเจตนาหรือมีการจัดท าประชามติแล้ว
ประชาชนไม่เห็นชอบ จังหวัดนั้นๆก็ยังคงการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเดิมอยู่ 
   

5.1.2  การกระจายอ านาจการปกครองกับความเป็นรัฐเดี่ยวของไทย 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา  1 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ประเทศ
ไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้”จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้ก าหนดรูป
ของรัฐว่า ประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยวจะแบ่งแยกไม่ได้ ดังนั้นในการพิจารณาแนวคิดการปกครองตนเอง
ในระดับจังหวัดจึงต้องพิจารณาถึงหลักการของการเป็นรัฐเดี่ยวของประเทศไทยด้วย 
 ลักษณะของรัฐเดี่ยว คือมีรัฐสภา มีฝ่ายบริหาร และมีฝ่ายตุลาการเดียวเป็นศูนย์กลางของ
อ านาจอธิปไตย ราษฎรอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายเดียวกัน และอยู่ภายใต้อ านาจบริหารของรัฐบาลชุด
เดียวกัน เป็นต้น ลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะของการเป็นรัฐเดี่ยว ซึ่งจะต้องมี เอกภาพในด้านนิติ
บัญญัติ บริหารและตุลาการ นอกจากนี้การจัดระเบียบริหารราชการในรัฐเดี่ยวนั้น มีการจัดทั้งแบบ
สองชั้นที่ไม่มีราชการส่วนภูมิภาค เช่นประเทศญี่ปุ่น และทั้งแบบสามชั้นที่มีราชการส่วนภูมิภาค เช่น
ประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย ซึ่งแม้จะมีการจัดระเบียบบริหารราชการที่แตกต่างกันแต่ก็ยังคง
สถานะของความเป็นรัฐเดี่ยวเหมือนกัน ทั้งนี้รูปแบบในการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนั้น 
ขึ้นอยู่กับระดับของการกระจายอ านาจด้วย 
 พิจารณาหลักการปกครองตนเองตามรัฐธรรมนูญแห่งราอาณาจักไทย มีหลักการที่เกี่ยวข้อง
กับการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนดังนี้ 

5.1.2.1  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
หลักการปกครองตนเองได้มีการบัญญัติรับรองไว้ใน แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 3 

แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 78 (3) “รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้าน
การบริหารราชการแผ่นดิน โดยกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจ
ในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการตาม
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนา
จังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่  โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในจังหวัดนั้น” 

ในแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐได้ก าหนดให้รัฐต้องกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง พัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็น
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น หลักการ
ดังกล่าวเป็นหลักการที่ถูกก าหนดไว้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี 2540 จนกระทั่งฉบับปัจจุบันก็ยังคงหลักการ
นี้อยู ่

5.1.2.2  การปกครองท้องถิ่น 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ก าหนดให้การปกครองท้องถิ่นเป็นหมวด 

หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ก าหนดหลักการของการปกครองตนเองไว้ใน มาตรา 281 
ระบุว่า “ภายใต้บังคับมาตรา1 รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลัก
แห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริม ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ในพ้ืนที ่  

ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ”      

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทั้ง 2 มาตราแสดงให้เห็นชัดแจ้งถึงการรับรองหลักการ
ปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งท้องถิ่นสามารถพัฒนาเป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่ได้  โดยทั้งนี้ 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 78 (3) เป็นการวางหลักการเรื่องแนวนโยบายด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดินในเรื่องการกระจายอ านาจและพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อม ให้เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ทั้งนีโ้ดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้นด้วย โดยอาจพิจารณา
หลักเกณฑ์ที่เป็นสาระส าคัญได้ 2 ประการ คือ ประการแรก ศักยภาพของท้องถิ่น ประการที่สอง 
เจตนารมณ์ของประชาชนท้องถิ่นในจังหวัดนั้นๆ ท้องถิ่นในระดับจังหวัด ซึ่งท้องถิ่นในระดับจังหวัดถือ
ว่ามีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ทั้งนี้เพราะจังหวัดเป็น
เขตการปกครองที่มีมายาวนานและมีความชัดเจนแน่นอน มีรายได้ มีงบประมาณ มีทรัพยากรถือว่ามี
ศักยภาพเพียงพอในการที่จะพัฒนาเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญมาตรา 78 (3) ประกอบมาตรา 281 

การกระจายอ านาจการปกครองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นการ
กระจายอ านาจในการจัดท าภารกิจล าดับรองของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน ซึ่งภารกิจหลักรัฐก็ยังคงมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการอยู่ ซึ่งการที่ท้องถิ่นจะสามารถจัดท า
ภารกิจรองหรือบริการสาธารณะได้นั้น จะต้องให้ท้องถิ่นได้มีอิสระเพียงพอในการก าหนดนโยบาย 
การบริหารงาน มีงบประมาณ มีองค์กร เพ่ือด าเนินงานในการจัดท าบริการสาธารณะ ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังคงเป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่ได้อยู่ภายใต้อ านาจบังคับบัญชาดังเช่นราชการ
การส่วนกลาง แต่ก็ยังคงอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐส่วนกลางอยู่นั่นเอง ดังนั้นประเด็นส าคัญที่
ต้องพิจารณาในการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือไม่ให้กระทบต่อสถานะ
ความเป็นรัฐเดี่ยวของไทยนั้น คือ  

1)  สถานะองค์กร คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะเป็นโครงสร้าง
ส่วนหนึ่งในการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือไม่ 

2)  อ านาจหน้าที่ คือ การกระจายอ านาจหน้าที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น เป็นการกระจายในเรื่องภารกิจหลักหรือไม่ กล่าวคือ ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบใน
เรื่องท่ีเกี่ยวกับภารกิจพ้ืนฐานของประเทศหรือไม่  
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3)  การก ากับดูแล คือ การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็น
ส่วนส าคัญที่เชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นและรัฐส่วนกลาง ซึ่งหากปราศจากการก ากับดูแลแล้วก็อาจจะ
กระทบต่อสถานะความเป็นรัฐเดี่ยวได้ 
 

5.1.3  แนวคิดการปกครองตนเองในระดับจังหวัด 
5.1.3.1  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ. ... 

1)  สถานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากการศึกษาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร 

พ.ศ. .... ก าหนดให้การตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ. .... ต้อง
กระท าตามกระบวนการนิติบัญญัติโดยความยินยอมของรัฐสภา ซึ่งเป็นกระบวนการนิติบัญญัติของ
ไทย และกระบวนการตรากฎหมายก็กระท าโดยรัฐสภา ซึ่งเป็นกระบวนการปกติในการตรากฎหมาย
จัดตั้ง ซึ่งในหมวดที ่3 การจัดระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร ก าหนดให้เชียงใหม่มหานครมี
ฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีระเบียบการบริหารตามพระราชบัญญัติฯ 
และมีอาณาเขตท้องที่ตามที่เชียงใหม่มหานครมีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอาณาเขตท้องที่เชียงใหม่มหานครให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ255 

จากหลักการในหมวดที่ 3 ได้ก าหนดชัดเจนให้เชียงใหม่มหานครมีฐานะ
เป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของ
ไทย 

2)  อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานราชการส่วนกลาง และราชการ

ส่วนท้องถิ่น คือ ราชการส่วนกลาง มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) รับผิดชอบการด าเนินงานในด้านความมั่นคง การทหาร  
(2) การต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
(3) การเงินการคลังของประเทศ 
(4) กิจการยุติธรรม 

ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่อ่ืนๆ นอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ของ
ราชการส่วนกลาง 

3)  การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เสนอให้มีการยุบราชการส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นผู้มีอ านาจในการก ากับดูแล

ท้องถิ่น และก่อให้เกิดปัญหา แล้วให้ราชการส่วนภูมิภาคนั้นรวมกับราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนการ
ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังคงมีอยู่ แต่ให้ท้องถิ่นระดับจังหวัดขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
เป็นผู้ก ากับดูแลท้องถิ่นโดยตรง 

 
 

                                                           
255มาตรา 20 แหง่ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ. .... 
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5.1.3.2  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการปัตตานีมหานคร พ.ศ. ....  
1)  สถานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   จากการศึกษาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการปัตตานีมหานคร 
พ.ศ. ... พบว่าในการจัดตั้งก็ได้มีการก าหนดให้ต้องตราเป็นพระราชบัญญัติตามกระบวนการนิติ
บัญญัติของไทย ซึ่งพระราชบัญญัติจะต้องผ่านรัฐสภา ซึ่งเป็นตัวแทนของอ านาจอธิปไตยไทย และ
นอกจากนี้การจัดระเบียบบริหารราชการปัตตานีมหานคร ได้ก าหนดให้ปัตตานีมหานคร  มีฐานะเป็น
นิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีระเบียบการบริหาร ตามพระราชบัญญัตินี้ และมี
อาณาเขตพ้ืนที่ตามที่ปัตตานีมหานครมีอยู่ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ การเปลี่ยนแปลงอาณา
เขตท้องที่ปัตตานีมหานครให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ256 

2)  อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ราชการส่วน

ภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น คือ 
ราชการส่วนกลาง มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1)  รับผิดชอบการด าเนินงานในด้านการทหาร การต่างประเทศ และ
การเงินการคลังของประเทศ 

(2)  ก าหนดมาตรฐานในการด าเนินงานด้านอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือจากข้อ
อ านาจหน้าที่ของปัตตานีมหานคร 

(3)  ด าเนินการหรือสนับสนุนช่วยเหลือการด าเนินงานในกรณีที่เกิด
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติร้ายแรงอันเกินกว่าศักยภาพของปัตตานีมหานครจะควบคุมดูแล 

ราชการส่วนภูมิภาค มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ก ากับการด าเนินงานของปัตตานีมหานครให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ที่ส่วนกลางก าหนด 
(2) ให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานและสนับสนุนช่วยเหลือทางวิชาการ

ตามท่ีปัตตานีมหานครร้องขอ 
ปัตตานีมหานครมีอ านาจหน้าที่ อ่ืนๆที่ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของราชการ

ส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค อันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบริการสาธารณะในพ้ืนที่ เช่น
การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด การส่งเสริมในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน การรักษาความสงบ
เรียบร้อยในพื้นท่ี การบ ารุงรักษาและการจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น 

3)  การก ากับดูแล 
เสนอควรก าหนดความสัมพันธ์เชิงอ านาจ บทบาท และหน้าที่ระหว่างการ

บริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนมากขึ้น ตลอดจนพิจารณาดู
ในทางปฏิบัติว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่ท้องถิ่นเห็นสมควรที่จะด าเนินการเองและบริหารงานได้มี
ประสิทธิภาพกว่าหน่วยงานส่วนภูมิภาค ส่วนราชการส่วนภูมิภาคท าหน้าที่เป็นหน่วยงานก ากับดูแล

                                                           
256มาตรา 6 แหง่ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการปัตตานีมหานคร พ.ศ. ... 
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ท้องถิ่นอยู่เช่นเดิม แต่เปลี่ยนบทบาทให้เป็นการก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ส่วนกลางก าหนด
และให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานและสนับสนุนช่วยเหลือทางวิชาการตามที่ปัตตานีมหานครร้องขอ 

5.1.3.3  ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. …. 
1)  สถานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากการศึกษาร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. 

…. ได้มีการนิยาม“จังหวัดปกครองตนเอง” หมายความว่า จังหวัดที่มีความพร้อมโดยประชาชนใน
จังหวัดได้แสดงเจตนารมณ์เพ่ือจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ทั้งจังหวัดตามหลัก
แห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ให้การรับรอง257 และในการจัดตั้งได้ก าหนดว่า เมื่อประชาชนในจังหวัดใดมีความพร้อมตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น มีสิทธิจัดตั้งจังหวัดปกครองตนเอง โดยตราเป็นพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งตามพระราชบัญญัตินี้258 ส่วนสถานะของจังหวัดปกครองตนเองก็ได้มีการก าหนด
ดังเช่นร่างทั้ง 2 ฉบับที่กล่าวมา คือ ก าหนดให้จังหวัดปกครองตนเองมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ให้จังหวัดปกครอง
ตนเองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้มีอาณาเขตท้องที่ตามที่จังหวัดนั้นมีอยู่เดิมตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งจังหวัด259 

2)  อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานราชการส่วนกลาง และราชการ

ส่วนท้องถิ่น คือ ราชการส่วนกลาง มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) รับผิดชอบการด าเนินงานในด้านความมั่นคง การทหาร  
(2) การต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
(3) การเงินการคลังของประเทศ 
(4) กิจการยุติธรรม 

ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่อ่ืนๆ นอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ของ
ราชการส่วนกลาง 

3)  การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เสนอให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติราชการตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย กล่า วคือ 
นายกรัฐมนตรีมีอ านาจก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายฉบับนี้ทั้งสามรูปแบบ คือ 
จังหวัดปกครองตนเองเทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล  

จากการพิจาณาหลักการของร่างก าหมายจังหวัดปกครองตนเองทั้ง 3 ฉบับ มี
หลักการในการจัดตั้งคือต้องมีการตราเป็นพรระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามกระบวนการนิติ

                                                           
257มาตรา 3 แหง่ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. …. 
258มาตรา 6 แหง่ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. …. 
259มาตรา 9 แหง่ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. …. 
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บัญญัติต้องผ่านรัฐสภาและสถานะของจังหวัดปกครองตนเองก็ถูกก าหนดให้เป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าภารกิจล าดับ
รองของรัฐซึ่งไม่มีอ านาจหน้าที่ในด้านความมั่นคง การทหาร การต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ การเงินการคลังของประเทศ กิจการยุติธรรม ตลอดจนอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐบาล  

การปกครองท้องถิ่นรูปแบบจังหวัดปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ระดับจังหวัดนี้ ร่างกฎหมายทั้ง 3 ฉบับเป็นการก าหนดโครงสร้างองค์กรและนิติสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐส่วนกลางและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ซึ่ง
ไม่ได้เป็นการจัดรูปแบบของรัฐ ไม่ได้เป็นการแปลงสถานะของรัฐให้กลายเป็นรัฐรวมแต่ประการใด 
โดยทั้งนี้ไม่ได้กล่าวถึงรูปแบบของรัฐ แต่ก าหนดเฉพาะรูปแบบการใช้อ านาจทางปกครองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 
   

5.1.4  การปกครองตนเองกับโครงสร้างระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทย  
5.1.4.1  โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งการปกครองเป็น 3 ส่วน คือ 

ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักการดังนี้  
ราชการส่วนกลาง จัดตามหลักการรวมศูนย์อ านาจ (Centralization of Power)  

การรวมศูนย์อ านาจในทางการปกครอง เป็นการจัดโครงสร้างของรัฐในเรื่องกลไกการบริหารงานของ
ภาครัฐ เป็นการรวมศูนย์อ านาจในการตัดสินใจของรัฐบาลซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐเพ่ือก าหนดทิศทาง
เชิงนโยบายในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรต่างๆภายในประเทศ เป็นการสั่งการแบบโครงสร้างการ
บริหารแนวดิ่ง คือ จากบนลงล่าง เป็นการใช้อ านาจตัดสินใจในเรื่องการบริการสาธารณะแก่ประชาชน
ทั่วประเทศ โดยเป็นการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด 

ราชการส่วนภูมิภาคจัดตามหลักการแบ่งอ านาจทางปกครอง (De Concentration 
of Power) มีการแบ่งอ านาจการตัดสินใจในกิจการบางอย่างเพ่ือลดปัญหาความล่าช้าจาก
กระบวนการในแบบรวมศูนย์อ านาจ โดยจะมีการมอบอ านาจการตัดสินใจบางส่วนไปให้แก่ตัวแทน
ของราชการบริหารส่วนกลางที่ไปปฏิบัติงานในท้องที่ต่างๆ เพ่ือสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนให้ตรงเป้าหมายยิ่งขึ้น มีลักษณะส าคัญคือ มีการแบ่งอ านาจหน้าที่ที่เป็นของราชการบริหาร
ส่วนกลางบางส่วนให้แก่ราชการบริหารส่วนภูมิภาคในการตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการในกิจการบางอย่าง
ตามที่ได้รับมอบอ านาจ ราชการบริหารส่วนภูมิภาคยังคงอยู่ภายใต้การ “ควบคุมบังคับบัญชา” ของ
ราชการบริหารส่วนกลาง โดยเจ้าหน้าที่ของราชการบริหารส่วนภูมิภาคจะได้รับการแต่งตั้งจาก
ราชการบริหารส่วนกลางให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ เช่น จังหวัด หรืออ าเภอ เป็นต้น 

ราชการส ่วนท ้องถิ ่น  จ ัดตามหล ักการกระจายอ านาจทางการปกครอง 
(Decentralization of Power) คือ การที่รัฐมอบอ านาจทางปกครองจากราชการบริหารส่วนกลางไป
ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองโดยการเลือก
ตัวแทนของตนเข้ามาท าหน้าที่ในการบริหารงานในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการที่รัฐได้มอบอ านาจทางปกครอง
บางอย่างได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือบริการแก่ประชาชน อัน
เป็นการกระจายความรับผิดชอบของรัฐในการจัดท าบริการสาธารณะแก่ประชาชนไปยังองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือริเริ่มการพัฒนาที่ดีขึ้น (Decentralization with Better Governance and 
Management) 

โครงสร้างการบริหารราชการของประเทศไทย ตามพรระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน ได้แบ่งราชการออกเป็น 3 ส่วนคือ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และ
ราชการส่วนท้องถิ่น โดยโครงสร้างการบริหารในระบบราชการตามลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง
ความซ้ าซ้อนกันระหว่างอ านาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานราชการในแต่ละส่วน  โดยเฉพาะใน
ราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งราชการส่วนภูมิภาคเป็นส่วนราชการที่มีมายาวนาน 
แต่ราชการส่วนท้องถิ่นเองพ่ึงได้รับการจัดตั้งมาเมื่อไม่นาน ดังนั้นปัญหาเชิงอ านาจเหนือพ้ืนที่จะต้องมี
ขึ้นโดยไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ระดับต่างๆ ซึ่งจังหวัดมีฐานะเป็นราชการส่วนภูมิภาคในความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับปฏิบัติการ ย่อมมีการครอบง าเชิงอ านาจหรือมีอ านาจที่เหนือกว่า ซึ่งโดยหลักการแล้ว 
ราชการสาวนภูมิภาคไม่ได้มีอ านาจเหนือกว่าในลักษณะการบังคับบัญชาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่อย่างใด แต่ทั้งนี้ก็มีปัญหาดักล่าวอยู่เรื่อยมา จากปัญหาที่กล่าวมานั้นน าไปสู่ความไม่สามารถ
ก าหนดทิศทางของท้องถิ่นได้เอง เพราะท้องถิ่นจะถูกครอบง าโดยราชการส่วนกลาง อ านาจที่ถูก
ส่งผ่านจากส่วนกลางจะถูกบิดเบือนไป ไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นอ านาจโดยการกระจายอ านาจอย่าง
แท้จริง แต่ถูกบินเบือนให้เป็นอ านาจที่ถูกพร่องถ่ายมาจากราชการส่วนภูมิภาคมากกว่า  จนท าให้
ท้องถิ่นขาดความเป็นอิสระตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติและขาดอ านาจในการที่จะด าเนินการเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการต่างๆที่เป็นเรื่องเฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของตนเองได ้ 

ข้อจ ากัดของโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมีอิสระ
และการก ากับดูแลการปกครองท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุว่าการกระจายอ านาจที่ถูกส่งออกมา
จากส่วนกลางไปยังท้องถิ่น จะไม่สามารถใช้เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการที่มีลักษณะเฉพาะในแต่
ละพ้ืนที่ได้จริง เพราะอ านาจจะถูกก ากับ คัดกรองและแบ่งแยกโดยโครงสร้างเชิงสถาบันต่างๆ ที่ถูก
ก าหนดไว้ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ตัวอย่างที่ชัดเจนของปัญหาดังกล่าวคือ การจัดเก็บภาษี
และสัดส่วนของงบประมาณ ซึ่งปัญหาเรื่องอ านาจและอัตราการแบ่งภาษีระหว่างส่วนกลาง  ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ยังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมาก อาทิ ประเด็นที่ถกเถียงว่ากิจกรรมเกิดขึ้นที่
ท้องถิ่น แต่ภาษีต้องจัดเก็บเข้าสู่ส่วนกลาง แล้วจึงแบ่งภาษีออกไปยังท้องถิ่นอีกที รวมถึงปัญหาการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ส่วนกลางมักสร้างการพัฒนาแต่พ้ืนที่มักไม่ยอมรับการพัฒนา  จน
กลายเป็นความขัดแย้งที่ปรากฏออกมาให้เห็นในรูปแบบของการประท้วง และการไม่ยอมรับอ านาจ
การสั่งการจากส่วนกลาง ปัญหาในเชิงโครงสร้างการบริหารดังกล่าวจึงน าไปสู่ข้อเสนอในรูปแบบของ
จังหวัดจัดการตนเองที่พยายามจะประสานส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นเข้าด้วยกัน 

5.1.4.2  โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินตามแนวคิดการปกครองตนเอง 
แนวคิดการปกครองท้องถิ่นรูปแบบ จังหวัดปกครองตนเอง คือการปกครองท้องถิ่น

ในระดับจังหวัดที่เป็นรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นการน าเสนอแนวคิดที่เป็นการถอดบทเรียนจากปัญหาของ
การปกครองท้องถิ่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งได้น าเสนอเป็นร่างกฎหมาย โดยทั้ง 3 ฉบับมีหลักการ
ส าคัญดังนี้ 
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หลักการทั่วไปของการปกครองตนเองในระดับจังหวัด คือ การจัดตั้งจังหวัดปกครอง
ตนเองนั้นให้จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเป็นรายจังหวัด โดยพิจารณาจากจังหวัดที่มีความพร้อมและความ
ต้องการของประชาชนในจังหวัดนั้น ให้จังหวัดปกครองตนเองมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
มหาชน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินของไทย ให้ยุบราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดที่มีการจัดตั้งเป็นจังหวัดปกครอง
ตนเองแล้ว และให้ราชการส่วนภูมิภาคที่ถูกยุบนั้นรวมกับจังหวัดปกครองตนเอง  ผู้บริหารจังหวัด
ปกครองตนเองมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในจังหวัดนั้น จังหวัดปกครองตนเองมีอิสระในการ
ก าหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การจัดท าบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและ
การคลัง อ านาจหน้าที่ในการดูแลและจัดการเกี่ยวกับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นระดับจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ในการบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาของท้องถิ่น การกับดูแลท าเท่าที่จ าเป็นตามหลักแห่งรัฐธรรมนูญและเป็นการก ากับ
ดูแลที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีของไทย การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับจังหวัดมีมากข้ึน  

จากทฤษฎีการจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของไทย แสดงให้เห็นว่าการ
ปกครองตนเองระดับจังหวัด  แม้จะมีการยุบราชการส่วนภูมิภาคแต่ก็ยังคงอยู่ภายใต้การจัดระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินของไทย ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างให้การปกครองในระดับจังหวัดที่เดิมเป็น
โครงสร้างการปกครองส่วนภูมิภาค ที่ใช้หลักการแบ่งอ านาจการปกครองมาเป็นโครงสร้างราชการ
ส่วนท้องถิ่นใช้หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ซึ่งยังคงหลักการของการเป็นรัฐเดี่ยว และยังคง
เป็นส่วนราชการในโครงสร้างระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทย ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ 

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานครและร่างพระราชบัญญัติ
การบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. .... เสนอให้มีการยุบรวมราชการส่วนภูมิภาคเข้ากับจังหวัด
ปกครองตนเอง ซึ่งมีสถานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น โดยส่งผลให้ในจังหวัดปกครองตนเองจะมีแต่
ราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น ส่วนอ านาจในการก ากับดูแลเดิมซึ่งเคยเป็นอ านาจของราชการส่วน
ภูมิภาคผ่านนายอ าเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด ถูกก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีหรือ
ตัวแทนนายกรัฐมนตรีโดยตรง 

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารปัตตานีมหานคร เสนอให้ปรับบทบาทหน้าที่ของ
ราชการส่วนภูมิภาคใหม่ มาตรา 131 เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอ่ืนนอกเหนือจากที่
พระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของปัตตานีมหานคร ถ้ากระทรวง 
ทบวง กรม ใด เห็นสมควรส่งข้าราชการมาประจ าปัตตานีมหานคร เพ่ือปฏิบัติราชการในหน้าที่ของ
กระทรวง ทบวง กรม นั้นๆ ก็ย่อมกระท าได้โดยท าความตกลงกับปัตตานีมหานคร 

โครงสร้างการบริหารราชการระดับประเทศกรณีที่ไม่มีราชการส่วนภูมิภาค คือ จะมี
การจัดโครงสร้างการปกครองเป็น 2 ชั้น คือ ราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่น โดย
โครงสร้างการปกครองส่วนภูมิภาค คือ จังหวัดและอ าเภอ จะมีการปรับโครงสร้างเป็นราชการส่วน
ท้องถิ่นและการปกครองในระดับจังหวัดจะมีโครงสร้างการปกครองเพียงโครงสร้างเดียว คือจะยุบรวม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกับราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด เป็นการปกครองท้องถิ่นระดับจังหวัด 
หรือจังหวัดจัดการตนเอง ซึ่งจังหวัดปกครองตนเอง จะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของราชการส่วนกลาง
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โดยตรงหรืออาจมีการจัดตั้งหน่วยงานในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดังจังหวัดขึ้น
เป็นการเฉพาะ เพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแทนราชการส่วน
ภูมิภาค ซึ่งอ านาจหน้าที่ งบประมาณ ทรัพย์สินและบุคลากร ซึ่งเป็นของจังหวัดซึ่งเป็นราชการส่วน
ภูมิภาคจะถูกโอนย้ายมาสังกัดการปกครองท้องถิ่นระดับจังหวัดทั้งหมด ดังนั้นอ านาจหน้าที่ที่เคยเป็น
ของราชการส่วนภูมิภาคก็จะเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดด าเนินการ
ต่อไป  

กรณีของรัฐเดี่ยวที่จัดโครงสร้างการปกครองโดยไม่มีราชการส่วนภูมิภาค โดยมีเพียง
ราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเท่านั้นคือประเทศญี่ปุ่น  โดยจังหวัดจะมี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะที่เป็นเรื่องใกล้ชิดกับประชาชนมีความเป็นอิสระทั้งด้าน
การบริหารงานและงบประมาณ จังหวัดจะถูกก ากับดูแลโดยตรงจากรัฐส่วนกลาง และจะมีกระทรวง
กิจการภายในท าหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ของท้องถิ่นและประสานประโยชน์ระหว่างท้องถิ่น
กับรัฐส่วนกลาง ซึ่งไม่ต้องมีราชการส่วนภูมิภาค ส่วนกรณีประเทศฝรั่งเศสมีโครงสร้างการปกครอง 
คือ มีราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่น แม้ประเทศฝรั่งเศสจะมี
โครงสร้างราชการส่วนภูมิภาค คือจังหวัดเป็นส่วนภูมิภาค แต่ราชการส่วนภูมิภาคของประเทศฝรั่งเศส
ถูกก าหนดให้เป็นการปกครองท้องถิ่นโดยรัฐ หรือก็คือเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นอย่างหนึ่ง
นั่นเอง และโดยเฉพาะราชการส่วนภูมิภาคของฝรั่งเศสในระดับจังหวัดก็มีลักษณะเฉพาะที่การ
ปกครองระดับจังหวัดเป็นพื้นที่ในการต่อรองผลประโยชน์เพ่ือท้องถิ่น ทั้งยังมีระบบอุปถัมภ์เชิงอ านาจ 
ที่เรียกกันว่าระบบควบต าแหน่งที่ท าให้โครงสร้างการปกครองของประเทศฝรั่งเศสไม่มีการทับซ้อนเชิง
อ านาจกัน 

ดังนั้นจากการพิจารณาโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในระดับจังหวัดที่ไม่มีราชการ
ส่วนภูมิภาคตามแนวคิดการปกครองตนเองในระดับจังหวัด การปกครองการปกครองท้องถิ่นที่มี
โครงสร้าง 2 ชั้นโดยไม่มีราชการส่วนภูมิภาคนี้เป็นโครงสร้างที่ช่วยแก้ปัญหาความทับซ้อนเชิงอ านาจ
ระหว่างการปกครองส่วนท้องถิ่นและการปกครองส่วนภูมิภาค แก้ปัญหาการครอบง าโดยราชการ
ส่วนกลางผ่านราชการส่วนภูมิภาค ช่วยแก้ปัญหาการรวมศูนย์อ านาจการปกครองให้กระจายอ านาจ
การปกครองสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชนและประชาชนผู้
ที่เป็นเจ้าของอ านาจที่แท้จริงได้ 

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเห็นสอดคล้องกับข้อเสนอให้มีการยุบรวมราชการส่วนภูมิภาคเข้ากับ
การปกครองในรูปแบบจังหวัดจัดการตนเอง โดยให้โครงสร้างการปกครองมีราชการส่วนกลางและ
ราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น โดยมีเหตุผลสนับสนุนดังนี้ 

1)  การยุบราชการส่วนภูมิภาคไม่กระทบต่อหลักสถานการณ์เป็นรัฐเดี่ยว
ของไทย 

2)  การปกครองราชการส่วนภูมิภาค มีลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ต้องการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปกครองท้องถิ่น 

3)  โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่ไม่มีราชการส่วนภูมิภาคนั้น ใน
ต่างประเทศก็มีโครงสร้างดังกล่าวเช่นกัน เช่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีสถานะเป็นรัฐเดี่ยว การกระจาย
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อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นก็ท าให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว  

4)  ราชการส่วนภูมิภาค โดยอ านาจหน้าที่มีความทับซ้อนกับราชการส่วน
ท้องถิ่น ดังนั้นหากยุบรวมราชการส่วนภูมิภาคเข้ากับราชการส่วนท้องถิ่น ย่อมส่งผลดีต่อการจัดท า
บริการสาธารณะ 

5)  การยุบราชการส่วนภูมิภาคเป็นการเอ้ือประโยชน์แก่ท้องถิ่นโดยตรง 
เพ่ือให้อ านาจได้ถูกกระจายให้ถึงมือประชาชนได้โดยตรง และเพ่ือเป็นการปฏิรูประบบราชการที่มี
ความลักลั่นและทับซ้อนกันในเชิงอ านาจให้กลายเป็นการบริหารงานแนวราบ เพ่ือการท างานเป็น
ลักษณะการประสานประโยชน์กันมากกว่าการเป็นการครอบง าเชิงอ านาจ อีกทั้งให้ท้องถิ่นมีความ
อิสระในการก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองตามความต้องการของคนท้องถิ่น และเพ่ือให้
การจัดท าบริการสาธารณะของท้องถิ่นเป็นไปเพ่ือตอบสนองความต้องการของคนในท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง   
     
5.2  รูปแบบและโครงสร้างการปกครองท้องถิ่น  
 

5.2.1  รูปแบบและโครงสร้างการปกครองท้องถิ่น 
 พิจารณาโครงสร้างภายในของการปกครองท้องถิ่นท่ีมีการใช้กันในปัจจุบันคือ  

1)  รูปแบบสภา – ฝ่ายบริหาร (Council – Executive Form) 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบย่อย ได้แก่ รูปแบบฝ่ายบริหารอ่อนแอ (Weak 

Executive) และรูปแบบฝ่ายบริหารเข้มแข็ง (Strong Executive)  
2)  รูปแบบคณะกรรมการ (Commission Form) 
3)  รูปแบบสภา – ผู้จัดการเมือง (Council – Manager Form) 
4)  รูปแบบที่ประชุมเมือง (Town Meeting) 

การปกครองท้องถิ่นของไทยได้เคยมีการจัดรูปแบบโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ประเทศไทยนั้น ได้ทดลองใช้ทุกรูปแบบแล้ว ยกเว้นรูปแบบ “ที่ประชุมเมือง” โดยรูปแบบ
คณะกรรมการ (Commission Form) ถูกน ามาใช้ในส่วนของการจัดโครงสร้างของสุขาภิบาล ส าหรับ
รูปแบบสภา – ผู้จัดการเมืองนั้นถูกน ามาทดลองใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอย่าง
เมืองพัทยา รูปแบบสภา – ฝ่ายบริหาร ในแบบผู้บริหารอ่อนแอโดยถูกน ามาทดลองใช้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหลายรูปแบบ ในหลายช่วงเวลา แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศ
ไทยจะมีการจัดแบ่งโครงสร้างแบบสภาท้องถิ่น – ผู้บริหารท้องถิ่น แต่ยังคงเป็นแบบผู้บริหารอ่อนแอ
เนื่องจากสภาท้องถิ่นมีอ านาจในการควบคุมฝ่ายผู้บริหาร เกิดการต่อรองกันทางการเมืองเพ่ือต าแหน่ง 
“ผู้บริหาร” เกิดปัญหาเรื่องเสถียรภาพในการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น เกิดการกลั่นแกล้ง
ทางการเมืองในการบริหาร เรียกได้ว่า เป็นช่วงที่ผู้บริหารท้องถิ่นเกิดความอ่อนแออย่างมาก ดังนั้น จึง
ก่อให้เกิดการทบทวนหลักการของการจัดแบ่งโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมุ่งเน้น
ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ จึงเปลี่ยนจากแบบที่เรียกว่า “ผู้บริหารอ่อนแอ” มาสู่ยุค
“ผู้บริหารเข้มแข็ง” พร้อมทั้งมีการก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
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ประชาชน แต่ก็ยังคงขาดเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนยังเป็นส่วนส าคัญอย่างมากที่ท าให้เกิดการ
ปกครองแบบธรรมาภิบาล ดังนั้นจึงเห็นว่าการปกครองตนเองในระดับจังหวัดจึงต้องมีการก าหนด
โครงสร้างภายในซึ่งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง ซึ่งก็คือโครงสร้างภายในของการ
ปกครองตนเองในระดับจังหวัดที่มี สภาท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร และสภาพลเมือง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็น
การประสานระหว่าง รูปแบบสภา – ฝ่ายบริหารเข้มแข็ง (Council –(Strong Executive Form) กับ
รูปแบบที่ประชุมเมือง (Town Meeting) เข้าด้วยกัน โดยรูปแบบที่ประชุมเมืองนับเป็นรูปแบบของ
ระบอบประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) ซึ่งน าเอาเจตนารมณ์ของรูปแบบที่ประชุมเมือง
มาใช้แต่ปรับวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมให้เหมาะสมกับสภาพของสังคมไทย ณ ปัจจุบันที่วิถีชีวิตและ
จ านวนประชากรมีมากกว่าในอดีต  

ปัจจุบันโครงสร้างภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ัง 3 รูปแบบใช้โครงสร้างเหมือนกัน คือ  
รูปแบบสภา – ฝ่ายบริหาร (Council – Executive Form) ดังนี้ 

สภาท้องถิ่น มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชน ท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ คือออก
ข้อบัญญัติเพ่ือบังคับใช้ในท้องถิ่นและท าหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการท างานของผู้บริหารท้องถิ่น มี
วาระในการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 

ผู้บริหารท้องถิ่น มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร
ในการบริหารงานท้องถิ่นในด้านต่างๆ มีวาระในการด ารงต าแหน่ง 4 ปี แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 
  

5.2.2  รูปแบบและโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นตามแนวคิดการปกครองตนเอง 
5.2.2.1 รูปแบบการปกครองท้องถิ่นตามแนวคิดการปกครองตนเอง 
รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ทั้ง 3 ร่างแนวคิดมีการ

ก าหนดให้การปกครองตนเองในระดับจังหวัดมี 2 ระดับ ระดับบนคือจังหวัดปกครองตนเองมีเขตพ้ืนที่
การปกครองครอบคลุมทั้งจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง จะมีความแตกต่างกันที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง ซึ่งแนวคิดเชียงใหม่มหานคร ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับล่างมีเพียงเทศบาล ส่วนแนวคิดของปัตตานีมหานครก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับล่างมีเขตและแขวง ส่วนแนวคิดของกฎหมายกลางนั้น ก าหนดให้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่างมีเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลเหมือนเดิม 

พิจารณาจากรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 แนวคิดเห็นได้ว่าแนวคิดใน
การก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 2 ระดับเหมือนกัน ซึ่งเหมือนเดิมกับปัจจุบัน ส่วนท้องถิ่น
ระดับล่างนั้นแนวคิดของปัตตานีมหานครและแนวคิดของกฎหมายกลางยังคงก าหนดให้มี 2 หน่วย
เหมือนเดิม ส่วนแนวคิดของเชียงใหม่แตกต่าง คือ ระดับล่างให้มีเฉพาะเทศบาลเท่านั้น ซึ่งผู้ศึกษาเห็น
ว่าแนวคิดของเชียงใหม่มหานครนี้เป็นแนวคิดท่ีสอดรับกับข้อเรียกร้องที่ให้มีการปรับฐานะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่างให้เป็นเทศบาลอีกทั้งจากการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ต่างประเทศ ทั้งประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสแล้ว เห็นได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่างมีเพียง
เทศบาลเท่านั้น ซึ่งเทศบาลเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่เป็นสากล มีโครงสร้างที่เหมาะสมแก่การ
เข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนมากกว่าองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเห็นด้วยกับแนวคิด
ของการก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่างมีเฉพาะเทศบาลเท่านั้น  
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5.2.2.2  โครงสร้างภายในของแนวการปกครองตนเอง 
โครงสร้างภายในของการปกครองตนเองในระดับจังหวัดที่มี สภาท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร 

และสภาพลเมือง มีหลักการดังนี้ 
1)  สภาท้องถิ่น มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนท าหน้าที่เป็น

ฝ่ายนิติบัญญัติ และควรมีความหลากหลาย จากกลุ่มอาชีพ กลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มประชาสังคม หรือกลุ่ม
เกษตรกรที่มีการรวมตัวกันในจังหวัดหรือท้องถิ่น เป็นต้น  

2)  ฝ่ายบริหาร มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ซึ่งในระดับ
จังหวัดอาจจะเรียกว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้บริหารจังหวัด ซึ่งท าหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารและท า
หน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดเดิมด้วย และควรเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เช่น พิจารณาจาก
ข้อเท็จจริง ผลงานและประสบการณ์   โดยก าหนดให้มีการกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้สมัครว่ามี
คุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ จากนั้นจึงให้ประชาชนลงคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการ
ผูกขาดอ านาจของผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือตวัแทนของนักการเมืองระดับชาติด้วย 

 ซึ่งประเทศญี่ปุ่นผู้ว่าราชการก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง 
และท าหน้าที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่นเช่นกัน โดยที่จังหวัดของท้องถิ่นนั้นเป็นราชการส่วนท้องถิ่น 

3)  สภาพลเมือง มาจากตัวแทนของกลุ่มสหอาชีพต่างๆที่หลากหลาย
อาจจะมาจากการสรรหาหรือการคัดเลือกจากตัวแทนกลุ่มต่างๆ ในพ้ืนที่โดยมีทั้งระดับจังหวัดและ
เทศบาล ท าหน้าที่เป็นสภาที่ปกป้องผลประโยชน์ของท้องถิ่น เป็นที่ปรึกษาแก่สภาท้องถิ่นในการออ
กฎหมายต่างๆเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆในพ้ืนที่ ท าหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย โดย
สภาท้องถิ่นนี้สภาเป็นแนวความคิดใหม่ ที่มีเจตนารมณ์ต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การเมืองการปกครองอย่างแท้จริง ซึ่งร่างพระราชบัญญัติบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ. .... 
แนวคิดของร่างกฎหมายกลาง เป็นตัวอย่างหนึ่งที่มีการน าเสนอแนวคิด เรื่องสภาพลเมืองอย่างชัดเจน 
คือ  เสนอให้มีการเพ่ิมสภาฝ่ายที่ 3 ขึ้นมา คือสภาพลเมือง ที่เป็นสภาในการตรวจสอบถ่วงดุล และ
เป็นช่องทางในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นของประชาชนด้วย 
โครงสร้างภายในของจังหวัดจัดการตนเองประกอบด้วย  

(1)  สภาท้องถิ่น   ให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  โดย
จ านวนของสมาขิกสภาท้องถิ่นให้ค านวณจากจ านวนประชากรในพ้ืนที่นั้นๆ  โดยมีวาระคราวละ 4 ปี 

(2)  ผู้บริหารจังหวัดปกครองตนเอง 260 มาจากการเลือกตั้ งของ
ประชาชนในจังหวัด เป็นการได้มาซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นตามหลักการของรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งไม่แตกต่างจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นในปัจจุบัน เพียงแต่เพ่ิมอ านาจหน้าที่
ของผู้บริหารท้องถิ่นให้มีอ านาจหน้าที่ที่เป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งจากส่วนกลาง
และเป็นหัวหน้าหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัด หรือกล่าวโดยสรุปคือ ผู้ว่าราชการของ
จังหวัดจัดการตนเองมีสถานะเป็นผู้บริหารท้องถิ่น มาจากการเลือกตั้งอยู่ตามวาระ และประชาชนมี
สิทธิถอดถอนออกจากต าแหน่งได้ มีอ านาจหน้าที่เบ็ดเสร็จในจังหวัดปกครองตนเอง  ขึ้นตรงต่อส านัก

                                                           

 260เชียงใหม่มหานคร ใช้ค าว่า ผู้ว่าราชการ ส่วนปัตตานีมหานครและร่างจังหวัดปกครอง
ตนเอง ใช้ค าว่า ผู้ว่าการ 
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นายกรัฐมนตรี คล้ายกับผู้ว่าราชการจังหวัดของประเทศญี่ปุ่น คือ ผู้ว่าราชการของจังหวัดจัดการ
ตนเองมีสถานะเป็นผู้บริหารท้องถิ่น มาจากการเลือกตั้งอยู่ตามวาระ และประชาชนมีสิทธิถอดถอน
ออกจากต าแหน่งได้ มีอ านาจหน้าที่เบ็ดเสร็จในจังหวัดปกครองตนเองเช่นกัน โดยเห็นได้ว่าไม่เป็นการ
ขัดต่อหลักการการเป็นรัฐเดี่ยวของไทย นอกจากนี้ยังเห็นว่าการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มีสถานะเป็น
ผู้บริหารท้องถิ่นและมาจากการเลือกตั้งเป็นหลักการที่สอดคล้องกับหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และผู้ว่าราชการที่มาจากการเลือกตั้งก็จะเป็นผู้ที่มาจากท้องถิ่น ย่อมรู้และเข้าใจปัญหา
ของท้องถิ่นได้ดีกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้งจากส่วนกลาง ซึ่งมาจากที่อ่ืนไม่ใช่คนใน
ท้องถิ่น และยังอยู่ภายใต้อ านาจบังคับบัญชาจากส่วนกลาง ดังนั้นในการท างานย่อมต้องสนองต่อ
นโยบายของรัฐส่วนกลางมากกว่าท้องถิ่นและนอกจากนี้ยังมีการโยกย้ายอยู่เป็นประจ า ไม่มีโอกาสใน
การพัฒนาจังหวัดได้เท่าท่ีควร 

พิจารณาการปกครองท้องถิ่นระดับจังหวัดของประเทศญี่ปุ่น ผู้ว่า
ราชการจังหวัดซึ่งมีสถานะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเช่นกัน 

(3)  สภาพลเมือง   สภาพลเมืองประกอบด้วยบุคคลจากองค์กรต่างๆ 
เช่น ภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ ภาคเกษตร ภาคแรงงานและภาคอ่ืนๆที่เป็น
ประโยชน์ในการด าเนินงานของสภาพลเมือง มีจ านวนสมาชิกสภาพลเมืองเท่าที่จะพึงมีตามที่ก าหนด
ในข้อบัญญัติ โดยให้ค านึงถึงองค์ประกอบจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ชาติพันธุ์ 
และต้องค านึงถึงสัดส่วนความเท่าเทียมระหว่างเพศ รวมทั้งการให้โอกาสกับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ด้วย  ทั้งนี้คุณสมบัติ จ านวน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการได้มาของสมาชิกสภาพลเมืองให้
เป็นไปตามข้อบัญญัติ 

อ านาจหน้าที่ของสภาพลเมือง  สภาพลเมืองมีอ านาจหน้าที่ 3 ลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

1. ปรึกษาหารือ ให้ค าปรึกษา เสนอแนะร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2. ตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3. เป็นตัวแทนของประชาชน 

ซึ่งอ านาจหน้าที่ของสภาพลเมืองนี้ แนวคิดของร่าง พระราชบัญญัติ 
เชียงใหม่มหานคร จะมีความเข้มข้นมากที่สุด คือก าหนดให้สภาพลเมืองมีอ านาจในการไต่ส่วน
สาธารณะ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่และจากการศึกษาต่างประเทศเปรียบเทียบแล้วก็ไม่ปรากฏหลักการในเรื่อง
ดังกล่าว เช่น ประเทศฝรั่งเศสจะให้มีองค์กรตรวจสอบ(ศาล)มาท าหน้าทีในการตรวจสอบการท างาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทน 

แนวคิดของร่างพระราชบัญญัติปัตตานีมหานครมีความแตกต่างจาก
แนวคิดของทั้ง 2 ร่าง คือ จะมีการเพ่ิมคุณสมบัติในเรื่องความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนาเข้ามา
เพ่ิมเติม ทั้งนี้เพ่ือให้เหมาะสมแก่สภาพของพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างหลายหลาย โดยก าหนดโครงสร้าง
ภายในเป็น 2 เช่นเดิม และมีสภาประชาชน ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจากการเสนอชื่อจากกลุ่ม
อาชีพ วัฒนธรรมและองค์กรภาคประชาชนเหมือนกันกับแนวคิดทั้ง 2 ร่างที่กล่าวมา โดยเข้ามามี
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บทบาทคล้ายกับสภาพลเมือง แต่ไม่มีสถานะเป็นโครงสร้างภายในหรือไม่มีสถานะเท่ากับสภาท้องถิ่น
แต่ประการใด261  

จากการพิจารณาโครงสร้างภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
แนวคิดของการปกครองตนเองนั้น มีความเหมือนกันในหลักการส าคัญ 2 ประการ คือ  

1.  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน 

2.  ก าหนดให้มีสภาพลเมือง ซึ่งเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นโดยตรง ซึ่งสภานี้เป็นสภาที่มีความหลากหลาย เพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการ สะท้อนปัญหาของประชาชนได้อย่างรอบด้าน เป็นสภาของประชาชนที่มีอ านาจหน้าที่
เป็นฝ่ายที่สนับสนุนการท างานนของท้องถิ่นและตรวจสอบการท างานของท้องถิ่นไปพร้อมกัน ซึ่งเป็น
การแก้ปัญหาเรื่องการถ่วงดุลอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมได้ 

ทั้งนี้ผู้ศึกษาเห็นด้วยกับแนวทางในการก าหนดให้มีสภาฝ่ายที่ 3 เพ่ือ
ท าหน้าที่เป็นสภาประชาชนเป็นช่องทางในการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นด้วย 
 
5.3  อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

5.3.1  การแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ระหว่างรัฐกับท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดขึ้นเพ่ือที่รัฐจะได้กระจายอ านาจไปให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรที่มีสิทธิ พ้ืนที่ และประชากรของตนเองรวมทั้งมีอ านาจอิสระ (Autonomy) ใน
การบริหารจัดการและสามารถเข้าถึงประชาชนได้เร็วกว่ารัฐ เพ่ือแบ่งเบาภาระหน้าที่ของราชการ
บริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้น้อยลง และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานในพ้ืนที่ได้อย่างอิสระและมีความรวดเร็วมากขึ้ น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขึ้นตามหลักการปกครองแบบกระจายอ านาจการปกครองให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง 

ปัจจุบันปัญหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงปัญหาอ่ืนๆอันไม่
อาจจะหลีกเลี่ยงได้ คือปัญหาอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีปัญหาว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีอ านาจหน้าที่เพียงใด โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอน
ภารกิจอ านาจ หน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ และกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจก็ได้ก าหนดรายละเอียดว่ารัฐต้องถ่ายโอนภารกิจ อ านาจหน้าที่ในเรื่องใดให้กับท้องถิ่น
บ้าง โดยในการก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องพิจารณาหลักการในเรื่อง
ดังนี้ 

ประเภทของบริการสาธารณะ ในการก าหนดประเภทของบริการสาธารณะ ก าหนดโดยใช้
หลักการเรื่องภารกิจของรัฐเป็นหลัก เพราะรัฐสมัยใหม่มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในเรื่องของภารกิจของ

                                                           

 261ส่วนที่ 3  มาตรา 61-69 แห่งร่างพระราชบัญญัติปัตตานี พ.ศ. .... 
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รัฐที่รัฐมีหน้าที่ต้องจัดท าเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในชาติ ซึ่งภารกิจของรัฐที่ต้อง
จัดท าก็คือบริการสาธารณะนั่นเอง โดยบริการสาธารณะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือบริการสาธารณะที่
เป็นภารกิจพ้ืนฐานของรัฐ (Primary Function of State) และบริการสาธารณะที่เป็นภารกิจรองของ
รัฐ (Secondary Function of State)  
 ดังนั้นอาจสรุปได้ว่าในการก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยใน
ปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับหลักการในการก าหนดประเภทบริการสาธารณะ เพราะปัจจุบันบริการ
สาธารณะที่เป็นภารกิจล าดับรองของรัฐ รัฐก็ยังคงหวงกันเอาไว้เพ่ือจัดท าอยู่ทั้งที่ไม่สอดคล้องกับหลัก
พ้ืนฐานประโยชน์ส าคัญของรัฐ คือเพ่ือแบ่งเบาภาระของรัฐบาลหรือราชการบริหารส่วนกลาง เพ่ือ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นนั้น เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสแสดงความสามารถและพัฒนาบทบาทของตนใน
การพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเมืองในระดับท้องถิ่นซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งแก่ชุมชน ซึ่งจะท าให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพและมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนของตน  นอกจากนี้ในการจะ
มอบหมายภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดท าบริการสาธารณะนั้น ต้องพิจารณาแนวคิดในการจัดภารกิจหน้าที่ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ทั้งนี้เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบริการสาธารณะนั้น   โดยที่
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าภารกิจหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายและภารกิจหน้าที่
ตามท่ีได้รับมอบหมายเท่านั้น ซึ่งมีข้อจ ากัดอยู่มาก เช่น การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท า แต่ไม่ได้ถ่ายโอนงบประมาณในการจัดท ามาให้เพียงพอ หรือการที่รัฐส่วนกลางไม่ได้
ส่งเสริมในเรื่องของบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวมาให้ท้องถิ่น แต่กลับให้ท้องถิ่น
ด าเนินการไปโดยที่อาจจะยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ก่อให้เกิดความ
เสียหายตามมาในภายหลัง  หรือแม้กระทั้งกิจการที่เป็นบริการสาธารณะบางอย่างซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่า
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เช่น ถนนในพ้ืนที่ชนบท รัฐกลับไม่ให้ท้องถิ่น
รับผิดชอบทั้งที่ท้องถิ่นอยู่ใกล้ชิดกับปัญหามากกว่า ในการแก้ปัญหาย่อมสะดวกรวดเร็วมากว่าที่
จะต้องรอการแก้ปัญหาจากรัฐส่วนกลางซึ่งต้องใช้เวลาในการด าเนินการนานกว่า 
 จากปัญหาในเรื่องอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน จึงได้ มี
ข้อเสนอในเรื่องอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเป็นข้อเสนอในแนวคิดของการ
ปกครองตนเอง ซึ่งในที่นี้จะได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อเสนอเรื่องอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของแนวคิดร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานครและร่าง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารปัตตานีมหานคร ซึ่งทั้ง 2 ร่างนี้มีการน าเสนอหลักการในเรื่องการ
ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีชัดเจนดังนี้ 

5.3.1.1  แนวคิดร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร  
ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานราชการส่วนกลาง และราชการส่วน

ท้องถิ่น คือ ราชการส่วนกลาง มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1) รับผิดชอบการด าเนินงานในด้านความมั่นคง การทหาร  
2) การต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
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3) การเงินการคลังของประเทศ 
4) กิจการยุติธรรม 

ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่อ่ืนๆ นอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ของราชการ
ส่วนกลาง และทั้งนี้ข้อเสนอของแนวคิดร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร  
ได้เสนอให้ยุบราชการส่วนภูมิภาคแล้วรวมเข้ากับราชการส่วนท้องถิ่นดังนั้นจึงไม่มีการก าหนดอ านาจ
หน้าที่ของราชการส่วนภูมิภาคไว้  

5.3.1.2  แนวคิดร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการปัตตานีมหานคร 
ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค 

และราชการส่วนท้องถิ่น คือ 
ราชการส่วนกลาง มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1)  รับผิดชอบการด าเนินงานในด้านการทหาร การต่างประเทศ และ
การเงินการคลังของประเทศ 

2)  ก าหนดมาตรฐานในการด าเนินงานด้านอ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือจากข้อ
อ านาจหน้าที่ของปัตตานีมหานคร 

3)   ด าเนินการหรือสนับสนุนช่วยเหลือการด าเนินงานในกรณีที่ เกิด
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติร้ายแรงอันเกินกว่าศักยภาพของปัตตานีมหานครจะควบคุมดูแล 

ราชการส่วนภูมิภาค มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1)  ก ากับการด าเนินงานของปัตตานีมหานครให้เป็นไปตามมาตรฐานที่

ส่วนกลางก าหนด 
2)  ให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานและสนับสนุนช่วยเหลือทางวิชาการ

ตามท่ีปัตตานีมหานครร้องขอ 
ปัตตานีมหานครมีอ านาจหน้าที่อ่ืนๆที่ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของราชการส่วนกลางและ

ราชการส่วนภูมิภาค อันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบริการสาธารณะในพ้ืนที่ เช่นการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัด การส่งเสริมในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อยใน
พ้ืนที่ การบ ารุงรักษาและการจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น 

จากข้อเสนอของทั้งสองร่างมีความสอดคล้องกันในเรื่องการก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ให้จังหวัดจัดการตนเองมีอ านาจหน้าที่เป็นการทั่วไป โดยให้มีอ านาจ
หน้าที่ทั้งปวงในการดูแลและจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นและการ
ด าเนินการด้านการพาณิชย์หรือการหาประโยชน์จากทรัพย์สินและทรัพยากรในพ้ืนที่ รวมทั้งมีอ านาจ
ในการออกข้อบัญญัติ เ พ่ือประโยชน์ในการดังกล่าว ตามหลักการก าหนดภารกิจตามหลัก
ความสามารถทั่วไปของท้องถิ่นนั่นเอง โดยจ ากัดอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนกลางให้มีอ านาจหน้าที่
ซึ่งเป็นภารกิจหลักของรัฐ นั่นคือ ภารกิจด้านความมั่นคงของรัฐ ภารกิจด้านการต่างประเทศ เงินตรา
และกิจการยุติธรรม  

เมื่อก าหนดอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่นแล้วต้องพิจารณาอ านาจหนาที่หรือภารกิจของ
รัฐด้วย ซึ่งการก าหนดอ านาจหน้าที่ของรัฐนั้นก าหนดให้สอดคล้องกับบริการสาธารณะที่เป็นภารกิจ
พ้ืนฐานของรัฐ (Primary Function of State) คือ บริการสาธารณะที่เป็นเรื่องพ้ืนฐานที่มีความส าคัญ
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ต่อประเทศ ซึ่งรัฐแต่ละรัฐต้องด าเนินการจัดท า  เพราะเป็นเรื่องของการประกันความมั่นคงปลอดภัย
ขั้นพ้ืนฐานของรัฐ ซึ่งภารกิจพ้ืนฐานของรัฐนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมิให้เกิดข้อพิพาทและ
การยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้น เป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงปลอดภัยโดยรวมของ
ประเทศ เช่น กิจการทหาร การยุติธรรม เงินตรา การต่างประเทศ และรวมทั้งเรื่องความมั่นคง
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจโดยรวมด้วย ซึ่งกิจการสาธารณะที่เป็นภารกิจพ้ืนฐานนี้เป็นเรื่องที่รัฐมีหน้าที่
การด าเนินการให้แก่ประชาชน โดยไม่ต้องมีการเสียค่าบริการโดยตรง ทั้งนี้เพราะใช้งบประมาณจาก
เงินภาษีของประชนนั่นเอง โดยภารกิจพ้ืนฐานที่กล่าวมานี้รัฐจะไม่มอบหมายให้แก่เอกชนหรือองค์กร
อ่ืนจัดท าแต่ประการใด 

ดังนั้นอ านาจหน้าที่ของจังหวัดจัดการตนเอง จึงไม่รวมถึงกิจการดังต่อไปนี้ 
1) ด้านการป้องกันประเทศ 
2) ด้านการคลังของรัฐและระบบเงินตรา 
3) ด้านการศาล 
4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

  “การปกครองตนเองระดับจังหวัดหรือจังหวัดจัดการตนเอง”มีอ านาจในการร่วมมือ
กับรัฐบาล หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าบริการสาธารณะ นอกจากนี้
ยังมีอ านาจในการร่วมประกอบกิจการพาณิชย์หรือกิจการทางการค้าหาก าไรของหน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดจัดการตนเองนั้นๆด้วยมีการบัญญัติ
ภาระหน้าที่หลักของเทศบาล ส่วนภาระหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะอ่ืนๆให้”จังหวัดจัดการ
ตนเอง”ตกลงร่วมกับเทศบาลในการจัดท าบริการสาธารณะในเขตเทศบาล  
ข้อบัญญัติของจังหวัดจัดการตนเองตราขึ้นโดยความเห็นชอบของสภาจังหวัดจัดการตนเอง ในกรณี
ต่อไปนี้   

1) เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของจังหวัดจัดการ
ตนเอง   

2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของจังหวัดจัดการ
ตนเอง  

3) การด าเนินการพาณิชย์ของจังหวัดจัดการตนเอง   
4) การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพย์สิน การจ้าง การพัสดุและ

การจัดหาประโยชน์  
ทั้งนี้จากการศึกษาอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของต่างประเทศ

เปรียบเทียบ แล้วพบว่า ประเทศญี่ปุ่นกฎหมายปกครองตนเองของท้องถิ่น (Local Autonomy Law)
ได้แบ่งแยกอ านาจหน้าที่ระหว่างรัฐบาลกลางและท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจน โดยท้องถิ่นจะต้องไม่
แทรกแซงกิจกรรมที่รัฐเป็นผู้ด าเนินการต่อไปนี้ 

1) กิจการเกี่ยวกับตุลาการ 
2) กิจการเกี่ยวกับการลงโทษทางอาญา 
3) กิจการเกี่ยวกับการขนส่งและโทรคมนาคมระดับชาติ 
4) กิจการเกี่ยวกับการไปรษณีย์ 
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5) กิจการเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาและการวิจัยระดับชาติ 
6) กิจการเกี่ยวกับโรงพยาบาลและสถานอนามัยระดับชาติ 
7) กิจการเกี่ยวกับการเดินเรือ, อุตุนิยมวิทยา และอุทกศาสตร์ 
8) กิจการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดระดับชาติ 

ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ที่กระท าได้ตามหลักการการปกครองตนเอง ซึ่งครอบคลุม
กิจการต่างๆ อย่างกว้างขวาง  

ประเทศฝรั่งเศส ก าหนดภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตาม “หลักความสามารถทั่วไป” (General Competence) หรือ "การบริหารปกครองโดย
อิสระ" (Free Administration) ซึ่งเป็นแนวคิดทางกฎหมายที่ให้อ านาจกับท้องถิ่นในการกระท าการ
ใดๆ ก็ได้เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่นของตนตราบเท่าที่ไม่ไปก้าวล่วงหรือ
กระทบต่ออ านาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองอ่ืนๆ หน่วยการปกครองท้องถิ่นในฝรั่งเศสถูก
ก าหนดให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน จึงมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญในการบริหารปกครอง
ตนเองโดยอิสระตามแนวคิดเรื่องเสรีภาพสาธารณะ การปกครองท้องถิ่นให้ความส าคัญที่ชุมชน13 
ด้วยเหตุนี้ อ านาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นจึงมีอยู่อย่างกว้างขวางและไม่ถูกจ ากัดโดย
บทบัญญัติทางกฎหมาย ในทางปฏิบัติหน่วยการปกครองท้องถิ่นสามารถริเริ่มจัดท าบริการต่างๆได้
โดยอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลและจังหวัด ส่วนภาคนั้นจะไม่มีบทบาทในฐานะผู้จัดท าบริการ 
แตเ่ป็นหน่วยงานวางแผนและสนับสนุนการท างานของหน่วยการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กรอื่นๆ 

จากการพิจารณาประเภทของบริการสาธารณะและการก าหนดภารกิจของรัฐและ
ตัวอย่างการน าเสนอแนวคิดของร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับรวมทั้งการก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
ต่างประเทศแล้ว  

เห็นได้ว่าปัจจุบันการก าหนดอ านาจหน้าที่ของรัฐส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังไม่สอดคล้องกับหลักการ เนื่องจากแนวคิดการก าหนดอ านาจหน้าที่ของรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพิจารณาเรื่องภารกิจของรัฐด้วย ซึ่งรัฐควรมีอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการ
สาธารณะเฉพาะกรณีที่เป็นภารกิจหลักของรัฐโดยแท้ ส่วนภารกิจอันดังรองนั้น ควรจะเป็นอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรตามหลักการกระจายอ านาจ มีพ้ืนที่ และมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ดังนั้นย่อมท าให้ทราบความต้องการและปัญหาของพ้ืนที่
มากกว่ารัฐส่วนกลาง ซึ่งจะท าให้การจัดท าบริการสาธารณะมีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และยืดหยุ่นได้ตามสภาพของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งจะสัมพันธ์
รับกับหลักการเรื่องการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ด้วย  

นอกจากนี้การก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด 
ควรพิจารณาก าหนดตามหลักความสามารถทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย 
กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดท าภารกิจได้อย่างกว้างขวาง เท่าที่ไม่เป็นการละเมิด
บทบัญญัติของกฎหมายหรือกระทบต่ออ านาจของสถาบันทางปกครองอ่ืนๆ เป็นกลักการที่ยึดถือ
ความจ าเป็นและความต้องการของท้องถิ่นเป็นส าคัญ หากท้องถิ่นต้องการอะไรหรือมีข้อเรียกร้อง
อย่างไร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นและทันต่อสภาวการณ์ด้วย ซึ่งในทางกฎหมายจะไม่ระบุภารกิจหรือกิจกรรมเป็น
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การเฉพาะ แต่จะเป็นการให้อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการต่างๆแทน ซึ่งการ
ก าหนดเช่นนี้จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้มีหน้าที่ในการจัดท าภารกิจบริการสาธารณะใน
ปัจจุบันที่ท าอยู่เท่านั้น แต่ยังมีอ านาจหน้าที่ในภารกิจบริการสาธารณะที่อาจมีขึ้นในอนาคตตามความ
จ าเป็นและความต้องการของท้องถิ่นด้วย ซึ่งประเทศที่ใช้หลักการก าหนดภารกิจของท้องถิ่นตามหลัก
ความสามารถทั่วไป ดังเช่น ประเทศญี่ปุ่นและประเทศฝรั่งเศส 
 

5.3.2  การแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ระหว่างท้องถิ่นด้วยกันเอง 
การปกครองตนเอในระดับจังหวัด ได้แบ่งโครงสร้างท้องถิ่นเป็นจังหวัดและเทศบาล ในการ

ก าหนดอ านาหน้าที่ระหว่างจังหวัดกับเทศบาลจึงต้องมีการแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจน ซึ่งในการ
แบ่งแยกอ านาจหน้าที่ระหว่างกันนั้นควรใช้หลักความสามารถในการจัดท าบริการสาธารณะเป็นเกณฑ์ 
โดยที่ท้องถิ่นระดับจังหวัดมีงบประมาณและทรัพยากรที่มากว่า ดังนั้นย่อมมีความสามารถในการ
จัดท าบริการสาธารณะที่มีขนาดใหญ่และเป็นบริการสาธารณะเพ่ือประชาชนทั้งจังหวัดได้ ส่วน
เทศบาลซึ่งเป็นท้องถิ่นระดับพ้ืนที่ ให้มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะที่เป็นเรื่องใกล้ ชิด
กับประชาชนมากที่สุดตามหลักความสามารถของเทศบาลนั้นๆ ซึ่งการแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ระหว่าง
จังหวัดกับเทศบาลของประเทศญี่ปุ่น เป็นตัวอย่างที่การปกครองตนเองในระดับจังหวัดควรพิจาณา
ศึกษาเพ่ือน ามาปรับใช้ เช่น ในเรื่องการศึกษาในส่วนของการศึกษาภาคบังคับเทศบาลจะเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบในการจัดการโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ส่วนจังหวัด
จะดูแลรับผิดชอบในการจัดการโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และโรงเรียนพิเศษ และ
จังหวัดรับผิดชอบในเรื่องเงินเดือนของครู เป็นต้น   
 การแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ระหว่างท้องถิ่นภายในจังหวัดจัดการตนเอง โดยที่ท้องถิ่นระดับ
จังหวัดและเทศบาลมีฐานะเท่าเทียมกัน การแบ่งแยกอ านาจหน้าที่จึงเป็นการประสานประโยชน์
ร่วมกัน ซึ่งก าหนดให้มีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการประสานแผนและทิศทางการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่”262ขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่ประสานอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประสานแผนและทิศทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณ
ระหว่างจังหวัดปกครองตนเอง เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลและสภาพลเมือง การก าหนด
โครงการ แผนงานและทิศทางการพัฒนาในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด จะต้องเป็นไปเพ่ือ
การคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นส าคัญ 
 การแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ระหว่างท้องถิ่นระดับจังหวัดกับเทศบาลโดยการออกเป็น
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งพิจารณาตามหลักความสามารถทั่วไปในการจัดท าบริการสาธารณะด้วย ซึ่งการ
ก าหนดเช่นนี้จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพ้ืนที่คือ เทศบาล แต่ละจังหวัดจะมีอ านาจ
หน้าที่ที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ตามแต่สถานการณ์และความเหมาะสมบริบทของสังคม และพ้ืนที่ ทั้งนี้
เพราะแต่ละท้องถิ่นย่อมมีความแตกต่างกันดังนั้นการก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะแตกต่างกันจึงเป็นเรื่องที่เหมาะสม และเป็นการแก้ปัญหาเรื่องอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีอยู่ในปัจจุบันให้ท้องถิ่นระดับจังหวัด เป็นพ้ืนที่ในการเจรจา ร่วมมือ และเป็น
พ้ืนที่ในการแก้ปัญหาระดับจังหวัดได้อย่างสมบูรณ์   
                                                           

 262มาตรา 13 แหง่ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. .... 
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 ผู้ศึกษาเห็นด้วยกับหลักการการก าหนดอ านาจหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ว่ารัฐควรมีอ านาจหน้าที่เฉพาะภารกิจที่เป็นภารกิจหลักของรัฐ คือ ด้านการป้องกันประเทศ 
ด้านการคลังของรัฐและระบบเงินตรา ด้านการศาลหรือการยุติธรรม และด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ส่วนเรื่องอ่ืนๆ ควรเป็นอ านาจหน้าที่ของจังหวัดปกครองตนเอง และในการแบ่งแยกอ านาจ
หน้าที่ระหว่างท้องถิ่นภายในจังหวัด ควรออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น เพ่ือแบ่งแยกอ านาจหน้าที่และ
ควรแบ่งแยกอ านาจหนี้ที่กันตามหลักความสามารถท่ัวไปด้วย จังหวัดกับเทศบาลมีสถานะเท่ากัน การ
แบ่งแยกเป็นการประสาน จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่ในการประสาน
และแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด  
 
5.4  การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

5.4.1  การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ปัจจุบันการก ากับดูแลท้องถิ่นของรัฐส่วนกลาง มีปัญหาเป็นอย่างมาก ทั้งที่สะท้อนออกมา
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองและสะท้อนออกมาจากผลของการด าเนินงานหรือการจัดท า
บริการสาธารณะของท้องถิ่น ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นการด าเนินการตามนโยบายของรัฐส่วนกลางหรือเป็น
การตอบสนองความต้องการที่ไม่ใช่ของประชาชนในพ้ืนที่ ปัญหาที่สะท้อนอย่างชัดเจน คือการก ากับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเข้มงวด จนกลายเป็นการบังคับบัญชาหรือการครอบง าเชิง
อ านาจเหนือท้องถิ่น กล่าวคือ ปัจจุบัน แม้ว่าประชาชนจะสามารถเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นของตนเอง
ซึ่งเป็นคนในพ้ืนที่ได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นายกเทศบาล หรือ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ซึ่งท าให้ท้องถิ่นสามารถมีอิสระในการบริหารจัดการกิจการ
ของท้องถิ่นตนเองได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่มีอิสระและอ านาจเพียงพอจากการปกครองของส่วน
ภูมิภาคในระดับที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นได้จริงตามหลักการปกครอง
ตนเองดังที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ทุกอย่างต้องรอให้รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรมในส่วนกลางเป็นผู้
พิจารณา ซึ่งล่าช้าไม่ทันกาล ท าให้ปัญหาสะสมมากขึ้น ส่วนท้องถิ่นถูกก ากับดูแลโดยกลไกที่มาจาก
ส่วนกลางของรัฐอย่างใกล้ชิด ผ่านการอนุมัติตัดสินใจของนายอ าเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด การ
ด าเนินโครงการบางอย่างหรือการอนุมัติแผนงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ต้องเข้าไปหารือกับ
ผู้ว่าฯก่อนและในกรณีขององค์การบริหารส่วนต าบล การตัดสินใจสุดท้ายในเรื่องที่มาจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้นจะอยู่ในอ านาจอนุมัติของนายอ าเภอ การจัดท าข้อบัญญัติในแต่ละปีจะต้องให้
นายอ าเภอเป็นผู้ลงนามอนุมัติ หรือแม้กระทั่งการเปิดประชุมสภาขององค์การบริหารส่วนต าบลก็ยัง
ต้องขออนุญาตจากนายอ าเภอจากสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้นั้น สะท้อนให้เห็นว่าท้องถิ่นคิดเองท าเองแทบ
จะไม่มี ทุกอย่างทุกโครงการเป็นหนังสือสั่งการให้ท้องถิ่นท าเช่นโครงการยาเสพติดบางท้องถิ่นไม่มี
ปัญหายาเสพติด แต่บอกให้ท้องถิ่นต้องท า เป็นต้น 
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 หลักการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ คือ263   
 รฐัต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 
 ให้รัฐก ากับดูแลท้องถิ่นได้เท่าที่จ าเป็นตามที่กฎหมายก าหนด และจะกระทบถึงสาระส าคัญ
แห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น หรือนอกเหนือจากที่กฎหมาย
บัญญัติไว้มิได้264 
จากหลักการที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าความเป็นอิสระของท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ส าคัญ เป็น
สาระส าคัญของหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของงประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งสิ่งที่จะสะท้อน
ให้เห็นว่าท้องถิ่นมีความเป็นอิสระตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น คือ การก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ผกผันกันกับความเป็นอิสระในการปกครองท้องถิ่นนั่นเอง 
 

5.4.2  การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวคิดการปกครองตนเอง 
 ร่างกฎหมายที่มีข้อเสนอเกี่ยวกับการก ากับดูแลจังหวัดปกครองตนเอง ดังนี้ 

5.4.2.1  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารเชียงใหม่มหานคร  
เสนอให้มีการยุบราชการส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นผู้มีอ านาจในการก ากับดูแลท้องถิ่น และ

ก่อให้เกิดปัญหา แล้วให้ราชการส่วนภูมิภาคนั้นรวมกับราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังคงมีอยู่ แต่ให้ท้องถิ่นระดับจังหวัดขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ก ากับดูแล
ท้องถิ่นโดยตรง 

 

                                                           

 263มาตรา 281 “ภายใต้บังคับมาตรา 1 รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  และส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 
ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้ 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 
 264มาตรา 282 การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท า เท่าที่จ าเป็นและมี
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม และจะกระทบถึงสาระส าคัญแห่งหลักการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น หรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้มิได้ 
ในการก ากับดูแลตามวรรคหนึ่ง ให้มีการก าหนดมาตรฐานกลางเพ่ือเป็นแนวทางให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเลือกไปปฏิบัติได้เอง โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างในระดับของการ
พัฒนาและประสิทธิภาพในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบโดยไม่กระทบ
ต่อความสามารถในการตัดสินใจด าเนินงานตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้ง
จัดให้มีกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานโดยประชาชนเป็นหลัก 
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5.4.2.2  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารปัตตานีมหานคร  
เสนอควรก าหนดความสัมพันธ์เชิงอ านาจ บทบาท และหน้าที่ระหว่างการบริหาร

ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนมากขึ้น ตลอดจนพิจารณาดูในทาง
ปฏิบัติว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่ท้องถิ่นเห็นสมควรที่จะด าเนินการเองและบริหารงานได้มีประสิทธิภาพ
กว่าหน่วยงานส่วนภูมิภาค ส่วนราชการส่วนภูมิภาคท าหน้าที่เป็นหน่วยงานก ากับดูแลท้องถิ่นอยู่
เช่นเดิม แต่เปลี่ยนบทบาทให้เป็นการก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ส่วนกลางก าหนดและให้
ค าปรึกษาในการด าเนินงานและสนับสนุนช่วยเหลือทางวิชาการตามที่ปัตตานีมหานครร้องขอ 

5.4.2.3  ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. .... 
เสนอให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย กล่าวคือ นายกรัฐมนตรีมี
อ านาจก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายฉบับนี้ทั้งสามรูปแบบ คือ จังหวัดปกครอง
ตนเองเทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล  

พิจาณาจากแนวคิดท้ัง 3 ฉบับเห็นได้ว่า แนวคิดของร่างพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหา
นครและคิดร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง  มีหลักการส าคัญที่เหมือนกัน คือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ัง 2 ระดับอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของนายกรัฐมนตรีโดยตรง ส่วน  

แนวคิดของร่างพระราชบัญญัติปัตตานีฯนั้น เนื่องจากไม่ได้มีการเสนอให้ตัด
โครงสร้างราชการส่วนภูมิภาคออก จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของราชการส่วนภูมิภาคเช่นเดิม แต่ทั้งนี้ได้ปรับความส าพันธ์เชิงอ านาจให้มีลักษณะของการก ากับ
ดูแลเปลี่ยนบทบาทให้เป็นการก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ส่วนกลางก าหนดและให้ค าปรึกษา
ในการด าเนินงานและสนับสนุนช่วยเหลือทางวิชาการตามที่ปัตตานีมหานครร้องขอ  

ผู้ศึกษาเห็นว่าควรให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่ของท้องถิ่นระดับจังหวัด โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทาง
ราชการ นายกรัฐมนตรีอาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงหรือสั่งให้ผู้บริหารจังหวัดจัดการตนเองชี้แจง แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของจังหวัดจัดการตนเองได้  ซึ่งในการก ากับดูแลของ
นายกรัฐมนตรีนั้น เห็นว่าควรมีการแต่งตั้งตัวแทนเพ่ือท าหน้าที่ในการก ากับดูแลท้องถิ่นหรืออาจจะมี
การก าหนดหน่วยงานในการรับผิดชอบก ากับดูแลท้องถิ่นอย่างเช่น กรณีประเทศญี่ปุ่น ที่มีกระทรวง
กิจการภายในมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลท้องถิ่น ซึ่งการก ากับดูแลท้องถิ่นจังหวัดปกครองตนเอง
นี้ ควรเป็นการก ากับดูแลในมิติใหม่ซึ่งไม่เป็นการขัดขวางการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น 
ซึ่งก็คือ การก ากับดูแลภายหลังการกระท า ซึ่งผู้ก ากับดูแลหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลไม่มีอ านาจใน
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตหรือ ยกเลิกเพิกถอนการกระท า แต่มีอ านาจในการส่งเรื่องที่ เห็นว่าเป็น
การกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือสร้างความเสียหายแก่ท้องถิ่นหรือรัฐให้แก่หน่วยงานที่มีอ านาจ
หน้าที่ตรวจสอบ ดังเช่นกรณีของประเทศฝรั่งเศสที่การควบคุมเหนือการตัดสินใจ มีลักษณะเป็นการ
ตรวจสอบ "ภายหลัง" จากที่ได้มีการตัดสินใจไปแล้ว โดยภายหลังจากที่ท้องถิ่นมีมติ การตัดสิน หรือ
ค าสั่งใดๆ แล้วก็ต้องส่งให้ตัวแทนของรัฐที่เกี่ยวข้องน าไปพิจารณา แต่ทั้งนี้ตัวแทนของรัฐไม่มีอ านาจ
ในการสั่งเพิกถอนหรือระงับการตัดสินใจดังกล่าว โดยหากพิจารณาแล้วเห็นว่าการตัดสินใจของ
ท้องถิ่นไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่, กระท าการโดยผิดวิธี หรือขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ ก็
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สามารถน าเรื่องส่งฟ้องร้องศาลปกครองต่อไป และมีศาลตรวจเงินแผ่นดินภาค เป็นกลไกควบคุม
ทางการคลังที่โดยใช้ระบบการควบคุม “ความชอบด้วยกฎหมาย” ซึ่งวิธีการเช่นนี้เป็นหลักการและ
วิธีการที่ใช้ในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งก ากับดูแลท้องถิ่นโดยมีลักษณะเป็นการตรวจสอบ "ภายหลัง" จากที่
ได้มีการตัดสินใจไปแล้ว โดยภายหลังจากที่ท้องถิ่นมีมติ การตัดสิน หรือค าสั่งใดๆ แล้วก็ต้องส่งให้
ตัวแทนของรัฐที่เกี่ยวข้องน าไปพิจารณา แต่ทั้งนี้ตัวแทนของรัฐไม่มีอ านาจในการสั่งเพิกถอนหรือ
ระงับการตัดสินใจดังกล่าว โดยหากพิจารณาแล้วเห็นว่าการตัดสินใจของท้องถิ่นไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่
กระท าการโดยผิดวิธี หรือขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ ก็สามารถน าเรื่องส่งฟ้องร้องศาล
ปกครองต่อไป 
 
5.5  ระบบการคลังและงบประมาณของท้องถิ่นปกครองตนเองระดับจังหวัด 
 
 ระบบการคลังและงบประมาณเป็นเรื่องส าคัญที่สะท้อนถึงความเป็นอิสระของท้องถิ่นและ
ประสิทธิภาพในการจัดท าบริการสาธารณะ ดังนั้นเพ่ือให้ท้องถิ่นมีอิสระในการปกครองตนเองและเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะระดับท้องถิ่นระบบการคลังและงบประมาณของท้องถิ่น
ควรมีหลักการดังนี้ 
 ท้องถิ่นต้องมีอิสระทางการคลังโดยอ านาจในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นได้เองตามความสามารถ
ของท้องถิ่นนั้นๆ และหากประเภทภาษีใดที่เกินความสามารถของท้องถิ่น ก็ให้รัฐมีหน้าที่ในการ
จัดเก็บแทนให้ โดยค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บให้ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งก็คือรัฐเป็นตัวแทนในการ
จัดเก็บภาษีให้แก่ท้องถิ่น การจัดแบ่งประเภทภาษีที่เป็นของรัฐส่วนกลางและภาษีที่เป็นของท้องถิ่น 
ให้มีความชัดเจน โดยยึดพ้ืนที่เป็นส าคัญดังนั้นภาษีที่ได้จากการใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่จังหวัดใด ควร
เป็นภาษีท้องถิ่นของจังหวัดนั้น 
 กรณงีบประมาณของท้องถิ่นปกครองตนเองระดับจังหวัด มีตัวอย่างข้อเสนอดังนี้ 

1)  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ. .... 
  จังหวัดจัดการตนเองมีอ านาจในการจัดเก็บรายได้ที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดทั้งหมด 
โดยเก็บไว้ใช้เองภายในจังหวัดร้อยละ 70 และส่งเป็นรายได้ส่วนกลางร้อยละ 30 หรือเก็บไว้ใช้ใน
จังหวัดร้อยละ 50 – 75 
  จังหวัดจัดการตนเองควรมีอ านาจในการจัดเก็บภาษีและรายได้จากแหล่งรายได้ต่าง ๆ 
ภายในจังหวัด เช่น ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีสรรพสามิตสุรา เป็นต้น  จังหวัดจัดการตนเอง
ควรมีรายได้จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  จังหวัดจัดการตนเองควรมีอ านาจในการ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตราก้าวหน้า  จังหวัดจัดการตนเองควรมีอ านาจในการ
จัดเก็บรายได้จากทรัพยากรของท้องถิ่น, วิถีวัฒนาธรรม การท่องเที่ยว ตลอดจนรายได้ที่เกิดจากการ
สัมปทานหรือการลงทุนขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ของจังหวัดจัดการตนเอง  จังหวัดจัดการตนเอง
จะต้องจัดสรรรายได้ให้ภาคประชาสังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรม 
  จากข้อเสนอแนวคิดของเชียงใหม่มหานครศึกษาเปรียบเทียบกับระบบการคลังและ
งบประมาณของประเทศญี่ปุ่น ดังนี้ รายได้ของท้องถิ่นมาจาก รายได้จากภาษีเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญ
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ของการปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเป็นรายได้ที่ท้องถิ่นหามาได้เอง โดยท้องถิ่นมีอ านาจที่จะก าหนด
ประเภทและอัตราภาษีเองภายใต้กรอบก าหนดของกฎหมายภาษีท้องถิ่น ทั้งนี้ รายได้มาจากภาษีของ
จังหวัดมีประเภทหลักๆ เช่น ภาษีเพ่ือการรอยู่อาศัย ภาษีการค้า ภาษีบริโภคท้องถิ่น ภาษีรถยนต์ 
ภาษีค้าน้ ามันเบา ภาษีอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ส่วนของเทศบาลภาษีหลักๆ ที่จัดเก็บ เช่น ภาษี
อสังหาริมทรัพย์ ภาษีเพ่ือการอยู่อาศัย ภาษีผังเมือง ภาษีบุหรี่ท้องถิ่น เป็นต้น  และรายได้จากเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลกลางเป็นเงินรายได้ที่รัฐบาลกลางมอบหรือโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกท้องถิ่นสามารถที่จะมีงบประมาณเพียงพอในการรักษามาตรฐานในการ
ให้บริการสาธารณะของตน การคลังท้องถิ่นของญี่ปุ่นมีลักษณะเด่นที่ควรพิจารณาน ามาปรับใช้ คือ 
ในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนไปให้ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นนั้น รัฐจะมีการก าหนดสูตรในการค านวณ
เพ่ือให้รายรับและรายจ่ายสอดคล้องกันและเพ่ือให้การจัดสรรเงินอุดหนุนบรรลุวัตถุประสงค์ คือสร้าง
ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ าและเพ่ือให้คุณภาพในการจัดท าบริการสาธารณะในแต่ละท้องถิ่น
ใกล้เคียงกัน โดยประเทศญี่ปุ่นมีกระทรวงกิจการภายใน เป็นกลไกเชิงสถาบันในการคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของท้องถิ่นด้วย 

2)  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารปัตตานีมหานคร พ.ศ. .... 
  มีข้อเสนอเรื่องระบบการคลังและงบประมาณ265 คือภาษีและผลประโยชน์อ่ืนที่
จัดเก็บได้ในเขตปัตตานีมหานครให้เป็นรายได้ของปัตตานีมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
ปัตตานีมหานครมีอ านาจออกข้อบัญญัติเพ่ือเก็บภาษีอากร และค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ
สิบของภาษีและค่าธรรมเนียม โดยไม่ได้มีการก าหนดหลักการใหม่ที่ชัดเจน 

3)  ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. …. 
  เสนอหลักการให้อ านาจจังหวัดปกครองตนเองมีอ านาจหน้าที่หลักในการจัดเก็บภาษี
อากรและรายได้อ่ืน ๆ โดยให้จังหวัดปกครองตนเองมีอ านาจในการจัดเก็บภาษีและรายได้ตามร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งมีการแบ่งอ านาจการจัดเก็บรายได้ออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ ภาษีที่ใช้
ฐานร่วมระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาษีอ่ืนที่มิใช่ภาษีท้องถิ่น โดยเมื่อจัดเก็บแล้ว
ให้เก็บไว้เป็นรายได้ของจังหวัดปกครองตนเองไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของรายได้ทั้งหมด และให้
น าส่งรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบเป็นรายได้ของแผ่นดินแต่อย่างไรก็ดีภาษีท้องถิ่นตามที่ก าหนด
ไว้ในร่างพระราชบัญญัตินี้และตามที่มีกฎหมายก าหนด เมื่อจัดเก็บแล้วให้เก็บไว้เป็นรายได้ของจังหวัด
ปกครองตนเองทั้งหมด 
  ดังนั้นเพ่ือให้การปกครองท้องถิ่นระดับจังหวัดมีอิสระทางการคลังและงบประมาณ
รวมทั้งมีความสามารถในการหารายได้ควรมีการก าหนดหลักการส าคัญทางการคลังและงบประมาณ
ของท้องถิ่นดังนี้ 

1)  รัฐต้องให้การสนับสนุนการจัดท าบริการสาธารณะของท้องถิ่น โดยค านึงถึง
หลักการจัดท าบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ าและเพ่ือให้คุณภาพในการ
จัดท าบริการสาธารณะในแต่ละท้องถิ่นใกล้เคียงกัน และต้องให้การอุดหนุนงบประมาณแก่ท้องถิ่นที่มี

                                                           

 265หมวด 7 การคลังและทรัพย์สินของปัตตานีมหานคร แหง่ร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารปัตตานีมหานคร พ.ศ. .... 
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ความสามารถในการจัดเก็บรายได้น้อย เพื่อให้สามารถมีรายได้เพียงพอต่อการจัดท าบริการสาธารณะ
ตามอ านาจหน้าที ่

2)  ก าหนดหลักการให้อ านาจจังหวัดปกครองตนเองมีอ านาจหน้าที่หลักในการ
จัดเก็บภาษีอากรและรายได้อ่ืน ๆ โดยให้มีอ านาจในการจัดเก็บภาษีและรายได้ตามกฎหมาย โดยเมื่อ
จัดเก็บแล้วให้เก็บไว้เป็นรายได้ของจังหวัดปกครองตนเองไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของรายได้ทั้งหมด 
และให้น าส่งรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบเป็นรายได้ของแผ่นดิน นอกจากนี้ให้จังหวัดจัดการ
ตนเองมีอ านาจจัดเก็บค่าธรรมเนียมกิจการหรือบริการที่จังหวัดจัดการตนเองหรือเทศบาลได้จัดท า
หรือจัดให้มีขึ้นจากผู้ใช้บริการโดยตราเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น 

3)  ภาษีท้องถิ่นเมื่อจัดเก็บแล้วให้เก็บไว้เป็นรายได้ของจังหวัดปกครองตนเอง
ทั้งหมด และก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบอ านาจให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ท า
หน้าที่จัดเก็บภาษีและรายได้ก็ได้  
 
5.6  การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 
 
 ปัจจุบันเรื่องของบุคคลากรและระบบการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นยังไม่มีความชัดเจนใน
เรื่องของสายงานแตกต่างจากราชการ บุคลากรของท้องถิ่นจึงมีปัญหาเรื่องความก้าวหน้าในสายงาน 
บุคลากรของท้องถิ่นขาดการพัฒนาเรื่องความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บุคคลากรของท้องถิ่นขาดความ
ส านึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นของตนปัญหานี้เป็นปัญหาด้านสังคมวิทยาที่เป็นเรื่องของความรู้สึก
จิตส านึกของประชาชนท้องถิ่นนั้นๆ อีกทั้งปัญหางบประมาณในการจ้างบุคคลากรของท้องถิ่นที่
กฎหมายท้องถิ่นก าหนดอัตราจ ากัดไว้ และแต่ละท้องถิ่นจะมีงบประมาณเป็นของท้องถิ่นเอง ส่งผลให้
มีปัญหาของการไม่สามารถโอนย้ายได้อย่างยืดหยุ่นและคล่องตัว  ติดขัดเรื่องงบประมาณ รวมทั้ง
สวัสดิการอื่นๆ ที่แยกเป็นของแต่ละท้องถิ่นและก าหนดอัตราจ ากัด  
 จากการศึกษาการบริหารงานบุคคลของต่างประเทศเปรียบเทียบ คือการบริหารงานบุคคล
ของประเทศญี่ปุ่นและประเทศฝรั่งเศส  
 ผู้ศึกษามีความเห็นว่า การปกครองท้องถิ่นของไทย ปัจจุบันมีจ านวนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ านวนมากทั่วประเทศ ซึ่งโดยหลักการจะต้องมีบุคลากรของท้องถิ่นจ านวนมากตามจ านวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเช่นกันจึงจะสมดุลและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังเช่นบุคลากร
ท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีจ านวนมากว่าบุคลากรส่วนกลาง นั่นเพราะราชการส่วนท้องถิ่นมี
จ านวนมากทั่วประเทศ เป็นต้น และนอกจากนี้ต้องก าหนดระบบการบริหารงานบุคคลเพ่ือให้
บุคคลากรของท้องถิ่นมีการพัฒนาทางด้านสายงานที่ชัดเจนและเหมาะสมกับสภาพความแตกต่างของ
แต่ละท้องถิ่นด้วย โดยระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองท้องถิ่นแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม 
กล่าวคือ กลุ่มที่หนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนใหญ่จะใช้ระบบพนักงานของท้องถิ่นที่องค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละ
แห่งมีอ านาจการบริหารบุคลากรของตนเอง และกลุ่มที่สอง ได้แก่ ระบบพนักงานท้องถิ่นแห่งชาติ ซึ่ง
จะถือว่าพนักงานท้องถิ่นในองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่งเป็นบุคลากรภาครัฐที่อยู่ภายใต้โครงสร้าง
อันเดียวกัน จะบริหารโดยคณะกรรมการกลางในระดับชาติ หรือบริหารโดยคณะกรรมการในระดับ
อ่ืนๆ 
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 ผู้ศึกษาเห็นว่าระบบการบริหารงานบุคคลของจังหวัดปกครองตนเอง ควรใช้ระบบที่องค์กร
ปกครองท้องถิ่นแต่ละแห่งมีอ านาจการบริหารบุคลากรของตนเองในระดับจังหวัด แยกจากองค์กร
หรือคณะกรรมการของส่วนกลาง และก าหนดเรื่องของการเจริญเติบโตในสายงานให้ชัดเจน ซึ่งจะท า
ให้บุคลากรไม่ต้องมีการโยกย้ายเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง แต่จะเป็นการเจริญเติบโตได้ในท้องถิ่นของตนเอง 
และจะต้องมีการก าหนดเรื่องของงบประมาณการจ้างบุคลากรตามภารกิจของท้องถิ่น เพ่ือให้
สอดคล้องกัน และเป็นการยืดหยุ่นให้เหมาะกับสภาพพ้ืนที่ในแต่ละท้องถิ่นด้วย ส่วนการสรรหา 
ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ เห็นว่าควรให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการดังกล่าวด้วย โดยจะต้องมีการศึกษาในรายละเอียดของรูปแบบและระบบที่เหมาะสม
ต่อไป 
 
5.7  การมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการปกครองตนเองในระดับจังหวัด 
 
 การปกครองระบอบประชาธิปไตยหัวใจส าคัญอยู่ที่การปกครองที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปกครอง มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเพ่ือเข้าไปท าหน้าที่บริหารประเทศ แต่การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนนั้นไม่ได้หมายความเพียงการใช้สิทธิเลือกตั้งเท่านั้น แต่หมายความรวมถึงการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองการปกครองในทุกกระบวนการจึงจะถือเป็นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
 การปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มี
ส่วนร่วมในการปกครองตนเองมากที่สุด เนื่องจากเป็นการปกครองในระดับท้องถิ่นที่ใกล้ชิดต่อ
ประชาชน การปกครองเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิด ดังนั้นการ
ปกครองท้องถิ่นจึงเป็นจุดมุ่งหวังที่จะเป็นพื้นที่ท่ีให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองมากที่สุด 
แต่ปัจจุบันการปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้เป็นไปตามที่มีการมุ่งหวังไว้ในเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 285-287 มีเจตนารมณ์
ชัดเจนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น กล่าวคือ ไม่ได้หยุดอยู่
เพียงการไปใช้ สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สิทธิการเข้าชื่อเพ่ือเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและสิทธิในการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เท่านั้น แต่ได้บัญญัติเพ่ิมเติมขยายประเภทการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในเรื่องการแจ้งข้อมูล การรับฟังความคิดเห็น การออกเสียงประชามติ การมีส่วนร่วมใน
การบริหารและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้การบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนและประชาชนสามารถเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ตามมาตรา 287266  

                                                           

 266มาตรา 287 ประชาชนในท้องถิ่นมิสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าวได้ด้วย  
 ในกรณีที่การกระท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในท้องถิ่นในสาระส าคัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดให้
ประชาชนทราบก่อนกระท าการเป็นเวลาพอสมควร และในกรณีที่เห็นสมควรหรือได้รับการร้องขอ
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 ปัจจุบันการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นนั้นมีปัญหาเป็นอย่างมาก 
กล่าวคือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นน้อยมาก กรณีที่เข้าไปมีส่วนร่วมก็เป็นการเข้าไป
มีส่วนร่วมในเชิงรูปแบบเท่านั้น โดยที่กระบวนการการมีส่วนร่วมอ่ืนๆประชาชนไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม
เท่าที่ควร อันส่งผลต่อกระบวนการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
ประชาชน ส่งผลต่อความรู้สึกของประชาชนในการเป็นเจ้าของท้องถิ่นและส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ทั้งกระบวนการ ทั้งนี้จากที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้นว่าการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นของประชาชน
นั้นมีความส าคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้นเมื่อประชาชนขาดการมีส่วนร่วมแล้ว ย่อมส่งผลเสียต่อการ
ปกครองท้องถิ่นท้ังระบบ 
 จากปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนดังกล่าว แนวคิดการปกครองตนเองของประชาชนใน
ระดับจังหวัดหรือจังหวัดจัดการตนเอง จึงมีข้อเสนอในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกครองท้องถิ่นเพ่ือเป็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีการเสนอแนวคิด “สภาพลเมือง” 
และเสนอแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นท่ีหลากหลายกล่าวคือ  
 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานครก าหนดให้มีสภาพลเมืองหรือ
สภาประชาชนขึ้น โดยมีที่มาจากเครือข่ายพลเมืองและภาคประชาสังคมที่มีความหลากหลาย โดย
สภาดังกล่าวมีหน้าที่ประการส าคัญคือ การเป็นกลไกในการตรวจสอบการท าหน้าที่และเสนอ
ความเห็นต่อคณะผู้บริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีลักษณะเป็นโครงสร้าง
เพ่ือสร้างการถ่วงดุล เป็นโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อให้ภาคสังคมสามารถถ่วงดุลอ านาจทางการเมืองได้ 
การสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นทั้งระดับชุมชน และจังหวัดสามารถใช้อ านาจประชาชนโดยตรง
ในการก าหนดทิศทางการพัฒนา ตรวจสอบการท างานหน่วยงานและผู้บริหารชุมชน และเข้าถึงการใช้
งบประมาณ ผ่านกระบวนการ กลไกต่างๆ เช่นสภาพลเมือง การไต่สวนสาธารณะ กรรมาธิการเรื่อง
ต่างๆ เช่นการศึกษา เกษตร ซึ่งมีการรับรองการใช้อ านาจ มีงบประมาณสนับสนุนกระบวนการ
ดังกล่าว  โดยก าหนดเป็นหมวดเรื่องการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 
 จากข้อเสนอแนวคิดการปกครองตนเองของประชาชนในระดับจังหวัดเปรียบเทียบกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น คือ กฎหมายการปกครองตนเองของ
ญี่ปุ่นได้บัญญัติเอาไว้ให้ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถมีบทบาทในการควบคุม 
ตรวจสอบ และมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้หลายช่องทาง ได้แก่ 

                                                                                                                                                                      

จากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อน
การกระท านั้น หรืออาจจัดให้ประชาชนออกเสียงประชามติเพ่ือตัดสินใจก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่ายและผลการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และก ากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ในการจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคสาม ให้น าบทบัญญัติ 
มาตรา 168 วรรคหกมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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การตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การริเริ่มเสนอกฎหมาย การร้องขอให้มีการ
ตรวจสอบ การร้องขอให้มีการลงคะแนนเสียงยุบสภาท้องถิ่น การถอดถอน และการลงประชามติ  
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส คือการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นและบริหารกิจการของท้องถิ่นนั้นมีอยู่ 2 รูปแบบ รูปแบบแรกจะเป็น
การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของท้องถิ่น ส่วนรูปแบบที่สองเป็นการให้ประชาชน
เข้าไปบริหารกิจการของท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหลาย
ฉบับ รวมทั้งกฎหมายกลางที่เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ  กฎหมายกลางเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ
ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นไว้หลายกรณีด้วยกัน แต่
อย่างไรก็ตาม กรณีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลเพ่ือรับทราบ
กระบวนการด าเนินกิจการและการตัดสินใจของผู้เข้ามาท าหน้าที่บริหารกิจการของท้องถิ่นและการมี
ส่วนร่วมด้วยการเป็นคณะกรรมการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับได้ว่าเป็นกรณีที่มี
ความส าคัญที่สุด 
 จากข้อเสนอของแนวคิดการปกครองตนเองในระดับจังหวัดและการมีส่วนร่วมในการ
ปกครองท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นผู้ศึกษามีความเห็นว่าการปกครองท้องถิ่นของไทยนั้น โดย
หลักการต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นมากกว่านี้ โดยเฉพาะ
บทบาทในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะหากประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองท้องถิ่นแล้ว ปัญหาเรื่องการทุจริตก็จะลดลง
ส่งผลต่อบริการสาธารณะที่ประชาชนจะได้รับก็จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้การร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
การปกครองท้องถิ่น จะท าให้ประชาชนรู้สึกส านึกรักในท้องถิ่นของตน เมื่อเป็นเช่นนี้บุคลากรที่มี
ความสามารถก็จะไม่ออกจากท้องถิ่นท้องถิ่น และส่งผลให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่น
ของตนให้เจริญต่อไป  
 



 
บทท่ี 6  

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1  บทสรุป 
  
 การกระจายอ านาจการปกครองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวคิดที่มีมานานเป็น
แนวคิดที่ถือเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง โดยต้องการให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองภายในท้องถิ่นของตน ทั้งเป็นแนวคิดที่เชื่อว่าจะสามารถลด
ความเหลื่อมล้ าของคนในสงคมในด้านต่างๆ ได้ การปกครองท้องถิ่นได้รับการบัญญัติรับรองไว้ใน
รัฐธรรมนูญหลายฉบับแต่ที่ชัดเจนที่สุด คือรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ที่มีการบัญญัติไว้เป็นหมวดการ
ปกครองท้องถิ่นท่ีชัดเจน โดยวางหลักการว่าท้องถิ่นต้องมีความเป็นอิสระและสามารถปกครองตนเอง
ได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถูกจัดตั้งขึ้นทั่วประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่
และภารกิจมากมายตามที่กฎหมายก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่
และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนเรื่อยมาหลายสิบปี แต่สภาวการณ์ของการปกครองท้องถิ่นกลับมีแต่
ปัญหาสะสมมากมาย จนกลายเป็นว่ายิ่งนับวันการปกครองท้องถิ่นยิ่งไม่มีอิสระ ไม่สามารถปกครอง
ตนเองได้ ต้องพ่ึงพารัฐส่วนกลางมากขึ้น ประชาชนในท้องถิ่นไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเองได้  โดยสาเหตุของสภาวการณ์ปัญหาของการปกครองท้องถิ่น มีที่มาจากปัญหาหลาย
ประการกล่าวคือ   
 ปัญหาด้านรูปแบบ โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด 
คือมีฝ่ายสภาท้องถิ่น (ฝ่ายนิติบัญญัติ) และผู้บริหารท้องถิ่น (ฝ่ายบริหาร) ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายล้วนแต่มาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในท้องถิ่น เป็นรูปแบบผู้บริหารเข้มแข็ง ไม่มีความยืดหยุ่นให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่ที่แต่ละทั้งถ่ินมีความแตกต่างกันทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จึงเป็นการ
น าโครงสร้างมาทับลงในพ้ืนที่ เกิดปัญหาการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของของแต่ละฝ่าย  
โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นปัญหาด้านการถ่วงดุลอ านาจ การก าหนดให้
โครงสร้างองค์กร 2 ฝ่ายไม่เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลที่แท้จริง 
 จากการศึกษาถึงรูปแบบและโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น พบว่าการ
ปกครองท้องถิ่นของไทยมีรูปแบบการปกครอง 2 รูปแบบ คือรูปแบบทั่วไป คือ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล รูปแบบพิเศษ คือ กรุงเทพมหานคร และพัทยา ซึ่ง
ต่างประเทศก็มีการปกครองท้องถิ่นทั้งรูปแบบทั่วไปและรูปแบบพิเศษเช่นกัน เนื่องจากในพ้ืนที่ของ
ประเทศนั้นมีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ซึ่งการก าหนด
รูปแบบการปกครองก็เพ่ือให้เหมาะสมกับการปกครองในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นหัวใจส าคัญในการ
พัฒนาท้องถิ่นนั้นๆ เช่น การก าหนดให้กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงเป็นศูนย์กลางความเจริญ 
เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีความแตกต่างออกไปจากการปกครองรูปแบบทั่วไป ก็เพ่ือให้
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การปกครองท้องถิ่นกรุงเทพมหานครมีความคล่องตัว เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ สงคม วัฒนธรรม
นั่นเอง ซึ่งหากพ้ืนที่ใดมีความแตกต่าง หลากหลาย หรือมีเหตุผลความจ าเป็นในการก าหนดรูปแบบ
การปกครองให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ก็ย่อมจะสามารถท าได้ ได้แก่ เชียงใหม่ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความพร้อม
ทั้งทางด้านพ้ืนที่ ทรัพยากร เป็นเมืองที่มีความหลากหลาย มีลักษณะโดดเด่นโดยเป็นเมืองแห่งการ
ท่องเที่ยวที่สวยงาม ดังนั้นหากก าหนดให้เชียงใหม่เป็นการปกครองครองรูปแบบ จังหวัดปกครอง
ตนเอง ก็จะเป็นการปกครองที่คล่องตัว เหมาะสมและเอ้ือต่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความ
เจริญ เหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของคนในจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี
ต่อไป  
 กรณีของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างหลากหลายประชาชนมีวิถี
ชีวิต มีสังคม มีเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่มีความพิเศษแตกต่างจากพ้ืนที่ทั่วไป และนอกจากนี้ยังมีการ
แสดงเจตนารมณ์ในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบที่แตกต่างออกไปให้เหมาะสมกับท้องถิ่นของตนมา
เป็นเวลานานแล้ว ดังนั้นการที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และบางอ าเภอจะใช้รูปแบบการปกครอง
ท้องถิ่น จังหวัดปกครองตนเองก็ย่อมเป็นการปกครองที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ และทั้งนี้ก็ย่อมเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
 ส่วนในเรื่องโครงสร้างของการปกครองท้องถิ่นนั้น จากการศึกษาพบว่าโครงสร้างที่มีการใช้
โดยทั่วไปทั่วโลก มีดังนี้ คือ 
 โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นแบบชั้นเดียวเป็นการจัดโครงสร้างการปกครองที่ง่ายที่สุดคือ มี
รัฐบาลกลางเป็นโครงสร้างระดับบนและมีรัฐบาลท้องถิ่นเป็นโครงสร้างในระดับล่างเพียงชั้นเดียวแบบ
อเนกประสงค์ เป็นโครงสร้างที่ใช้กับประเทศท่ีมีขนาดเล็ก ประชากรมีจ านวนไม่มาก   
 โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นแบบสองชั้น เป็นการจัดโครงสร้างโดยมีรัฐบาลกลางเป็น
โครงสร้างชั้นบนและรัฐบาลท้องถิ่นเป็นโครงสร้างชั้นล่างอีก 2 ระดับ โดยมีระดับกลางและ
ระดับพ้ืนฐานโดยระดับพ้ืนฐานเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กที่สุดมีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนในพื้นท่ีมากที่สุด  
 โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นแบบหลายชั้นเป็นโครงสร้างที่มีรัฐบาลกลางเป็นโครงสร้างชั้น
บนและมีรัฐบาลท้องถิ่นเป็นโครงสร้างชั้นล่าง คือ มีท้องถิ่นระดับบน ท้องถิ่นระดับกลางและท้องถิ่น
ระดับล่าง โครงสร้างแบบนี้เป็นโครงสร้างที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศที่มีพ้ืนที่กว้าง
และมีจ านวนประชากรมาก โดยเป็นการจัดให้มีหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กที่สุดท าหน้าที่
ครบทุกอย่าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการและเข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็วที่สุด  ส่วนหน่วย
ท้องถิ่นขนาดกลางเป็นการจัดเขตพ้ืนที่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นซ้อนในพ้ืนที่ของหน่วยท้องถิ่นระดับล่าง 
เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมที่ใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยมีการจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นเป็นแบบสองชั้น เป็น
การจัดโครงสร้างโดยมีรัฐบาลกลางเป็นโครงสร้างชั้นบนและรัฐบาลท้องถิ่นเป็นโครงสร้างชั้นล่างอีก 2 
ระดับ คือระดับกลางเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดและระดับพ้ืนฐานคือ เทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยการปกครองครองท้องถิ่นที่เหมาะสมกับประเทศไทยและเพ่ือประโยชน์ในการ
จัดท าบริการสาธารณะนั้น การจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีอย่างน้อย 2 ชั้นทับซ้อนกัน
เพ่ือให้เกิดการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดโครงสร้างในส่วนชั้นล่างระดับพ้ืนฐาน
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พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีข้อจ ากัดหลายประการทั้ง พ้ืนที่ 
งบประมาณและทรัพยากร ซึ่งปัจจุบันมีการเรียกร้องให้มีการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
เทศบาลทั้งหมดทั่วประเทศ ซึ่งเทศบาลเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบที่เป็นสากลและมีความ
ทันสมัยเหมาะแก่การปกครองท้องถิ่นของไทยในระดับพ้ืนฐาน และจะต้องมีการยุบรวมในบางพ้ืนที่
เข้าด้วยกันด้วย ซึ่งจะเป็นการสอดคล้องกับต่างประเทศเช่น ประเทศญี่ปุ่น ที่ได้ทยอยปรับจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีจ านวนน้อยลงโดยการยุบรวม ทั้งนี้เพ่ือประหยัดงบประมาณและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานและบทบาทหน้าที่ในการบริการสาธารณะให้มากขึ้น 
 กรณีโครงสร้างภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการศึกษาพบว่ามีการจัดแบ่ง
รูปแบบได้เป็น 4 รูปแบบหลักๆ ได้แก่ 

1)  รูปแบบสภา – ฝ่ายบริหาร (Council – Executive Form) แบ่งออกได้เป็น 2 
รูปแบบย่อย ได้แก่ รูปแบบฝ่ายบริหารอ่อนแอ (Weak Executive) และรูปแบบฝ่ายบริหารเข้มแข็ง 
(Strong Executive)  

2)  รูปแบบคณะกรรมการ (Commission Form) 
3)  รูปแบบสภา – ผู้จัดการเมือง (Council – Manager Form) 
4)  รูปแบบที่ประชุมเมือง (Town Meeting) 

ปัจจุบันโครงสร้างภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย ใช้รูปแบบสภาเข้มแข็ง คือ 
ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารล้วนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และพบว่าประเทศ
ไทยได้ทดลองใช้ทุกรูปแบบแล้วยกเว้นรูปแบบ “ที่ประชุมเมือง” โดยรูปแบบคณะกรรมการ 
(Commission Form) ถูกน ามาใช้ในส่วนของการจัดโครงสร้างของสุขาภิบาล ส าหรับรูปแบบสภา – 
ผู้จัดการเมืองนั้นถูกน ามาทดลองใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอย่างเมืองพัทยา ทั้งนี้
เพ่ือให้สอดรับกับลักษณะเฉพาะของเมืองพัทยา ซึ่งมุ่งเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเน้นการท่องเที่ยว
เป็นส าคัญ  ส าหรับรูปแบบที่เรียกว่ารูปแบบสภา – ฝ่ายบริหาร ในแบบผู้บริหารอ่อนแอโดยถูกน ามา
ทดลองใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายรูปแบบ เช่นกรณีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิม 
พ.ศ. 2498 จากนั้นจนมาถึง พ.ศ. 2542 ได้มีการก าหนดให้เรียกฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ว่า “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด” และมาจากความเห็นชอบของสภาจังหวัด นอกจากนี้
กรณีขององค์การบริหารส่วนต าบลเอง เดิมเมื่อแรกจัดตั้งในปี พ.ศ. 2537 ก็ก าหนดให้ก านันท าหน้าที่
เป็นประธานกรรมการบริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางส่วนมาจากต าแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน และบางส่วนมาจากการเลือกตั้งของประชาชน เป็นต้น 

จากการศึกษาข้อเสนอของ จังหวัดปกครองตนเอง มีการเสนอรูปแบบโครงสร้างภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารมาจากการเลือกตั้งเหมือนเดิม แต่ได้
เพ่ิมสภาฝ่ายที่ 3 ขึ้นมา เรียกว่าสภาพลเมือง มาจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จาก
องค์กร ภาคชุมชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาชีพ ภาควิชาการ โดยที่สมาชิกสภาพลเมืองมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี เป็นการออกแบบโครงสร้างที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในด้านต่าง ๆ การตัดสินใจทางการเมือง การจัดท าบริการสาธารณะ จัดประชุมสมัชชาพลเมือง 
ตลอดจนการตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ต่อไป 
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ปัญหาด้านอ านาจหน้าที่ การแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยังไม่มีความชัดเจนพียงพอ จึงเกิดปัญหาการทับซ้อนกันในเชิงอ านาจหน้าที่ โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวแทนของรัฐส่วนกลางเป็นการ
ปกครองแบบแบ่งอ านาจ และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ซึ่งจากการศึกษา การ
แบ่งแยกอ านาจหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น แบ่งตามประเภทของบริการ
สาธารณะโดยใช้หลักการเรื่องภารกิจของรัฐเป็นหลัก เพราะรัฐมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในเรื่องของ
ภารกิจของรัฐที่รัฐมีหน้าที่ต้องจัดท าเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งภารกิจของรัฐที่
ต้องจัดท าก็คือบริการสาธารณะ แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือบริการสาธารณะที่เป็นภารกิจพ้ืนฐานของรัฐ 
(Primary Function of State) บริการสาธารณะที่เป็นภารกิจพ้ืนฐานของรัฐ (Primary Function of 
State) คือ บริการสาธารณะที่เป็นเรื่องพ้ืนฐานที่มีความส าคัญต่อประเทศ ซึ่งรัฐแต่ละรัฐต้อง
ด าเนินการจัดท า  เพราะเป็นเรื่องของการประกันความมั่นคงปลอดภัยขั้นพ้ืนฐานของรัฐ ซึ่งภารกิจ
พ้ืนฐานของรัฐนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมิให้เกิดข้อพิพาทและการยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้น 
เป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงปลอดภัยโดยรวมของประเทศ เช่น กิจการทหาร 
การยุติธรรม เงินตรา การต่างประเทศ และรวมทั้งเรื่องความมั่นคงทางด้านสังคม เศรษฐกิจโดยรวม
ด้วย  

บริการสาธารณะที่เป็นภารกิจรองของรัฐ (Secondary Function of State) คือ บริการ
สาธารณะที่เป็นเรื่องของการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนอยู่ดี มีสุข ซึ่งเป็น
ภากิจล าดับรอง จากการศึกษาพบว่า การแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองท้องถิ่น
นั้น ยังไม่สอดคล้องกับภารกิจหลักของรัฐ ซึ่งก็คือบริการสาธารณะที่รัฐมีหน้าที่ต้องจัดท า โดย
ข้อเสนอของจังหวัดปกครองตนเองเสนอให้รัฐมีอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะที่เป็นภารกิจ
หลักของรัฐ ส่วนภารกิจล าดับรองนั้นให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่สอดคล้องกับหลักการ 

 ราชการส่วนกลางควรต้องรับผิดชอบภารกิจที่มีลักษณะภารกิจมหภาคที่เป็นเรื่องส่วนรวม
ของ ประเทศ การส่งเสริมสนับสนุนงานด้านวิชาการ การก าหนดมาตรฐานกลางและการสร้าง
หลักประกันในการจัด บริการสาธารณะที่ดีแก่ประชาชน การเพ่ิมขีดความสามารถให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปัญหาด้านการก ากับดูแล 
การปกครองท้องถิ่นเป็นการปกครองแบบกระจายอ านาจ ดังนั้นจึงไม่อยู่ภายใต้การบังคับ

บัญชาของรัฐส่วนกลาง โดยหลักการของการปกครองท้องถิ่น คือ รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเอง การก ากับดูแลเป็นเรื่องที่ส าคัญส าหรับ
การปกครองท้องถิ่น เนื่องจากท้องถิ่นต้องมีความอิสระในการปกครอง แต่ก็ต้องมีการก ากับดูแลที่
เหมาะสม เพ่ือให้การด าเนินการต่างๆเป็นไปตามกฎหมายและเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประเทศ
โดยรวมซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องมีความสมดุลกัน  โดยที่การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท า
เท่าที่จ าเป็นและมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการศึกษาพบว่าการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย 
เป็นการก ากับดูแล  2  ประเภท คือ  การควบคุมก ากับโดยตรงและการควบคุมก ากับโดยอ้อม 
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การควบคุมก ากับโดยตรงแยกออกเป็น  2  กรณีด้วยกัน  คือการควบคุมก ากับตัวบุคคลหรือ
องค์กร  เป็นการควบคุมทางสถานภาพทางกฎหมาย 

การควบคุมก ากับการกระท า  เป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างมากรัฐส่วนกลาง มีอ านาจในการก ากับ
ดูแลท้องถิ่นได้สองลักษณะคือ  อ านาจในการให้ความเห็นชอบและอ านาจในการสั่งเพิกถอนหรือสั่งให้
ระงับการกระท า ซึ่งเป็นการก ากับดูแลก่อนการกระท า โดยรัฐใช้อ านาจดังกล่าวผ่านทางนายอ าเภอ
และผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นราชการส่วนภูมิภาคนั่นเอง 

การควบคุมก ากับโดยอ้อมแยกออกเป็น  2  กรณีด้วยกัน  คือการให้เงินอุดหนุน  คือ เงินอุดหนุน
ทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขและการใช้สัญญามาตรฐาน 

เรื่องการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ ข้อเสนอของ จังหวัดปกครองตนเอง มี
ข้อเสนอคือ การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงมีอยู่ โดยให้จังหวัดปกครองตนเองขึ้นตรง
ต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือแก้ปัญหาการก ากับดูแลโดยราชการส่วนภูมิภาค ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และให้
เป็นการก ากับดูแล ภายหลังการกระท า คือรัฐส่วนกลางไม่มีอ านาจในการอนุมัติเห็นชอบหรือส่งเพิก
ถอนการกระท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ท้องถิ่นมีอิสระในการด าเนินงาน แต่มีอ านาจ
ในการตรวจสอบมีลักษณะเป็นการตรวจสอบ "ภายหลัง" จากที่ได้มีการตัดสินใจไปแล้ว โดยหากเห็น
ว่าการตัดสินใจของท้องถิ่นไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ , กระท าการโดยผิดวิธี หรือขัดต่อกฎหมายหรือ
ระเบียบข้อบังคับ ก็สามารถน าเรื่องส่งฟ้องร้องศาลปกครองต่อไป ซึ่งจะท าให้ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระ
ในการด าเนินงานเพ่ือท้องถิ่น นอกจากนี้มีการเสนอในเรื่องรายได้และงบประมาณของท้องถิ่นใหม่ ซึ่ง
จะท าให้การก ากับดูแลท้องถิ่นโดยอ้อม ซึ่งผ่านงบอุดหนุนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดย 

การคลังและงบประมาณท้องถิ่น ในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่ามีปัญหาเรื่อง 
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปัญหาเรื่องข้อจ ากัดใน
การหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ตามพ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้
เพ่ิมขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลในไม่เกิน พ.ศ.2549 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 โดยการเพ่ิม
สัดส่วนอย่างเหมาะสมกับภารกิจที่ถ่ายโอน แต่เมื่อครบก าหนดรัฐบาลก็ออกกฎหมายมาก าหนดอัตรา
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใหม่ให้น้อยลง  

ข้อเสนอของจังหวัดปกครองตนเองเสนอให้รายได้ในท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่น คือ ก าหนด
หลักการให้จังหวัดปกครองตนเองมีอ านาจหน้าที่หลักในการจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อ่ืน  ๆ มีการ
แบ่งอ านาจการจัดเก็บรายได้ออกเป็น ๒ ประเภทหลัก ๆ คือ ภาษีที่ใช้ฐานร่วมระหว่างรัฐกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาษีอ่ืนที่มิใช่ภาษีท้องถิ่น โดยเมื่อจัดเก็บแล้วให้เก็บไว้เป็นรายได้ของจังหวัด
ปกครองตนเองไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของรายได้ทั้งหมด และให้น าส่งรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
สามสิบเป็นรายได้ของแผ่นดิน และภาษีท้องถิ่น ให้เก็บไว้เป็นรายได้ของจังหวัดปกครองตนเอง
ทั้งหมด เพ่ือใช้จ่ายในการพัฒนาท้องถิ่นและเป็นหลักการที่สอดรับการข้อเสนอที่ให้ท้องถิ่นมีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะที่เป็นภารกิจล าดับรองของรัฐทั้งหมด 

ปัญหาด้านบุคลากร การบริหารงานบุคคล จากการศึกษาพบว่าเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับปัญหา
ต่างๆ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทย มีปัญหาเรื่องบุคลากรของท้องถิ่น ที่ยังขาดความชัดเจนในสายงานและ
การพัฒนาบุลากรของท้องถิ่นให้มีความเชี่ยวชาญในสายงาน ก็เนื่องมาจากปัญหาที่ท้องถิ่นยังขาด
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ความเป็นอิสระ ปัญหาเรื่องงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ทั้งยังมีกฎหมายก าหนดเรื่องงบประมาณในการ
จ้างบุคลากรท้องถิ่นด้วย ซึ่งเป็นเรื่องเรื่องที่เชื่อมโยงกัน ดังนั้นหารปัญหาเรื่องความเป็นอิสระและ
ปัญหางบประมาณได้รับการแก้ไขหรือเป็นไปตามรูปแบบ จังหวัดปกครองตนเองแล้ว ปัญหาเรื่อง
บุคลากรและการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นก็จะผ่อนคลายลงได้  

ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
พิจารณาบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 กับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในส่วนของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนนั้นจะพบว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีเจตนารมณ์
ชัดเจนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น  ได้ขยายประเภทการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องการแจ้งข้อมูล การรับฟังความคิดเห็น การออกเสียงประชามติ การมี
ส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนและประชาชน
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น  ดังปรากฏ
ข้อความตามมาตรา 287 แต่อย่างไรก็ดีการด าเนินการก็ยังคงเป็นเรื่องที่ประสบความส าเร็จยาก หรือ
แม้กระท่ังเป็นการมีส่วนร่วมในเชิงรูปแบบพิธีการเท่านั้น  

ข้อเสนอของจังหวัดปกครองตนเองในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ ก าหนดหลักการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดปกครองตนเองในเรื่องต่าง ๆ เช่น สิทธิ
ลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง สิทธิในการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น สิทธิการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในกรณีที่การกระท าขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะมี
ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นในสาระส าคัญ ตลอดจนก าหนดสิทธิให้
ประชาชนในท้องถิ่นออกเสียงประชามติเพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับการกระท าของรัฐในเขตพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการกระท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อาจมีผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นในสาระส าคัญ และสิทธิในการได้รับทราบข้อมูลการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมผ่า สภาพลเมือง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการปกครองท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  
 
6.2  ข้อเสนอแนะ 
 

6.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงโครงสร้าง  
6.2.1.1  โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน 
เสนอให้มีการปรับโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของไทยใหม่ โดยให้ยุบ

ราชการส่วนภูมิภาครวมเข้ากับราชการส่วนท้องถิ่น และให้พ้ืนที่จังหวัดตามราชการส่วนภูมิภาคเดิม 
เปลี่ยนเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือจังหวัดปกครองตนเองมีสถานะเป็นราชการ
ส่วนท้องถิ่น   
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การบริหารราชการแผ่นดินจะมีโครงสร้าง  2 ส่วนดังนี้ 
โดยในการด าเนินการเป็นไปในลักษณะของการค่อยเป็นค่อยไป คือ ด าเนินการ

เฉพาะในจังหวัดที่พร้อมและประชาชนในจังหวัดนั้นมีเจตนารมณ์ต้องการให้จังหวัดของตนเป็นจังหวัด
ปกครองตนเอง การแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนนั้นให้จัดการลงประชามติต้องการหรือไม่ต้องการ 

ข้อเสนอแนะดังกล่าวนี้สอดคล้องกับแนวคิดของร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเชียงใหม่มหานครและร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารจังหวัดปกครองตนเอง ซึ่งเสนอให้มี
การยุบราชการส่วนภูมิภาคให้รวมเข้ากับราชการส่วนท้องถิ่น และปรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิม
ให้เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือจังหวัดปกครองตนเอง โดยใช้เขตพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเดิม ส่วนจังหวัดซึ่งมีสถานะเป็นราชการส่วนภูมิภาคจะถูกยุบไป อ านาจหน้าที่ 
งบประมาณ บุคลากรต่างๆจะถูกโอนมายังจังหวัดปกครองตนเอง ส่วนหน่วยงานที่เป็นตัวแทนของ
กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ในจังหวัดนั้น จะโอนมายังจังหวัดปกครองตนเองหรือจะ
กลับไปยังสังกัดเดิมก็ได้ โดยในการยุบรวมราชการส่วนภูมิภาคเข้ากับท้องถิ่นจะท าให้การก าหนด
อ านาจหน้าที่และการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่นมีความชัดเจนขึ้น การกระจายอ านาจ
จะมาถึงท้องถิ่นโดยไม่มีราชดารส่วนภูมิภาคมาพร่องถ่ายไป จะสามารถแก้ปัญหาการทับซ้ อนเชิง
อ านาจในพ้ืนที่ลงได้ จะท าให้ระบบราชการที่แข็งมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เพราะลด
ขั้นตอนในส่วนภูมิภาคลง โดยเรื่องที่เป็นภารกิจของรัฐก็เป็นอ านาจหน้าที่ของรัฐส่วนกลางตัดสินใจ
ด าเนินการ ส่วนเรื่องท่ีเป็นภารกิจของท้องถิ่นก็ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่นซึ่งมีหน่วยงานตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่แล้ว 

เสนอให้มีการปรับฐานะขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาล ให้การปกครอง
ท้องถิ่นระดับพ้ืนที่มีฐานะเป็นเทศบาลเท่าเทียมกันทั้งหมด ทั้งนี้เพราะ เทศบาล เป็นหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นท่ีเป็นสากล และยังสัมพันธ์กับอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่เหมาะสมกับการจัดท า
บริการสาธารณะมากกว่าองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่ก็ได้
มีการเรียกร้องให้มีการยกฐานะเป็นเทศบาลด้วย  

6.2.1.2  โครงสร้างภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เสนอให้มีการเพ่ิมโครงสร้างภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเพ่ิมสภา

พลเมืองเข้าไปเป็นโครงสร้างฝ่ายที่ 3 มาจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากองค์กร 
ภาคชุมชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาชีพ ภาควิชาการ โดยที่สมาชิกสภาพลเมืองมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสี่ปี เป็นการออกแบบโครงสร้างที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในด้านต่าง ๆ การตัดสินใจทางการเมือง การจัดท าบริการสาธารณะ จัดประชุมสมัชชาพลเมือง 
ตลอดจนการตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้มีสภาพลเมืองในองค์กร
ปกครองท้องถิ่นทุกระดับ ดังนี้ 

ให้การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดมีสองระดับ คือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับบน ได้แก่ จังหวัดปกครองตนเองมีเขตพ้ืนที่การปกครองครอบคลุมทั้งจังหวัด  และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง ได้แก่ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลมีเขตพ้ืนที่การ
ปกครองบางส่วนของจังหวัด 
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จังหวัดปกครองตนเอง ประกอบด้วย 
1) สภาจังหวัดปกครองตนเอง เป็นฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของ

ประชาชนโดยตรง  
2) ผู้ว่าการจังหวัดปกครองตนเอง เป็นฝ่ายบริหาร มาจากการเลือกตั้งของ

ประชาชนโดยตรง 
3) สภาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเอง มาจากตัวแทนของประชาชน 

ตัวแทนกลุ่มสหอาชีพต่างๆ จากตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ในพ้ืนที่ โดยวิธีการสรรหา มีอ านาจหน้าที่
หน้าที่ดังนี้ 

(1)  ก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เช่น 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านอ่ืน 
ร่วมกับผู้ว่าการจังหวัดและสภาจังหวัดปกครองตนเอง 

(2) ติดตามตรวจสอบการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นไปตามทิศทางและแผนการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  เสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
(4)  ประสานการด าเนินงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตาม

แนวนโยบายและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(5)  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง

และการท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การติดตามตรวจสอบการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้หรือการศึกษาประชาธิปไตย 

(6)  จัดประชุมสมัชชาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเอง อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

(7)  หน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดในข้อบัญญัติในการปฏิบัติหน้าที่ของสภา
พลเมืองตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สภาพลเมืองมีหนังสือให้ผู้ว่าการจังหวัด นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือ
บุคคลใด ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาของสภาพลเมืองได้ 

ข้อเสนอนี้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าวนี้สอดคล้องกับแนวคิดของร่าง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารจังหวัดปกครองตนเอง โดยเห็นว่าโครงสร้างนี้จะเป็นรูปแบบที่สามรถ
ท าให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง และจะท าให้ท้องถิ่นมีพลังใน
การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาต่างๆ ส่งผลดีต่อการพัฒนาในระดับประเทศด้วย 

6.2.1.3  การก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เสนอให้การก าหนดอ านาจหน้าที่ของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตาม

หลักการภารกิจของรัฐ ซึ่งให้รัฐมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าภารกิจซึ่งเป็นภารกิจหลักของรัฐเท่านั้น 
คือ    

1)  ด้านการป้องกันประเทศ  
2)  ด้านการคลังของรัฐและระบบเงินตรา  
3)  ด้านการศาล 
4)  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
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ส่วนอ านาจหน้าที่อื่นๆนั้นให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ด าเนินการทั้งสิ้น ซึ่งในการแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันนั้น ให้
เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในท้องถิ่นเป็นผู้ก าหนด โดยการออกเป็น
ข้อบัญญัติท้องถิ่น เพ่ือให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นนั้นๆ และเพ่ือให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ต่อไป 

ข้อเสนอแนะดังกล่าวนี้สอดคล้องกับแนวคิดของร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
จังหวัดปกครองตนเองเป็นหลัก แนวคิดและข้อเสนอนี้จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งได้อย่างแท้จริง ท าให้การแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ระหว่างรัฐกับท้องถิ่นชัดเจน 
การพัฒนาท้องถิ่นจะสามารถท าได ้

6.2.1.4  สัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองท้องถิ่นและภาษีท้องถิ่น 
เสนอให้ก าหนดสัดส่วนรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ให้รายได้

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
1)  รายได้ประเภทภาษีอากร 

(1) ภาษีท้องถิ่น 
(2) ภาษีท่ีใช้ฐานร่วมระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3) ภาษีท่ีรัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(4) ภาษีอ่ืนๆ ตามท่ีมีกฎหมายก าหนด 

2)  รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร 
(1) รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ

มหาชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(2)  ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ 
(3)  รายได้จากทรัพย์สิน 
(4)  รายได้จากการพาณิชย์หรือวิสาหกิจขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
(5)  ค่าตอบแทนหรือค่าบริการ 
(6)  เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรืออุทิศให้ 
(7)  เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การ

ระหว่างประเทศ 
(8)  รายได้จากทรัพย์สินของแผ่นดินหรือรายได้จากทรัพย์สินของ

รัฐวิสาหกิจที่ด าเนินการเพื่อมุ่งหาก าไรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(9)  รายได้จากเงินกู้ เงินลงทุน หรือการจ าหน่ายพันธบัตรโดยค านึงถึง

หลักวินัยทางการเงินการคลังตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 
(10)  รายได้อ่ืนๆ ตามท่ีมีกฎหมายก าหนด 
เสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี

อากรเป็นหลักดังนี้ 
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ภาษีท่ีใช้ฐานร่วมระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาษีอ่ืน
ที่มิใช่ภาษีท้องถิ่น เมื่อจัดเก็บแล้วให้เก็บไว้เป็นรายได้ของจังหวัดปกครองตนเองไม่น้อยกว่าร้อยละ
เจ็ดสิบของรายได้ทั้งหมด และให้น าส่งรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบเป็นรายได้ของแผ่นดิน ซึ่ง
งบประมาณส่วนนี้จะเป็นส่วนที่รัฐใช้ในการจัดท าบริการสาธารณะที่เป็นภารกิจหลัก และเป็นส่วนที่
จะจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังพ่ึงพาตนเองไม่ได้ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านรายได้
ระหว่าง 

ภาษีท้องถิ่น เมื่อจัดเก็บแล้วให้เก็บไว้เป็นรายได้ของจังหวัดปกครอง
ตนเองทัง้หมด 

โดยในการด าเนินการจัดเก็บภาษีนั้นหากท้องถิ่นยังไม่มีความสามารถ
ในการจัดเก็บภาษีให้รัฐด าเนินการจัดเก็บให้ โดยที่ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บนั้นให้ท้องถิ่นรับผิดชอบ ซึ่ง
รัฐจะท าหน้าที่ในการเป็นตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษี และกรณีภาษีที่เป็น
ภาษีจากการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นต้องให้เป็นรายได้ของท้องถิ่นนั้นๆทั้งหมด การเพ่ิมสัดส่วนรายได้
ดังกล่าวจะต้องอยู่บนหลักเกณฑ์ในการขยายฐานรายได้ขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้วย 

ข้อเสนอแนะดังกล่าวนี้สอดคล้องกับแนวคิดของร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานครและร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารจังหวัดปกครอง
ตนเอง ข้อเสนอดังกล่าวจะเป็นการแก้ปัญหางบประมาณที่ไม่เพียงพอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้ท้องถิ่นมีงบประมาณและมีรายได้เพียงพอต่อการจัดท าบริการสาธารณะให้กับประชาชนในท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้องถิ่นสามารถพ่ึงพาตนเองได้ สามารถบริหารจัดการภายในท้องถิ่นได้ 
แก้ปัญหาการทุจริตระดับชาติได้ เพราะงบประมาณจะถูกกระจายมายังท้องถิ่น จะท าให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานของท้องถิ่นมากขึ้น เพราะประชาชนจะรู้สึกว่าเงินภาษี
ของประชาชนนั้นอยู่ที่ท้องถิ่น และท้องถิ่นมีหน้าที่ในการบริหาร จะท าให้ท้องถิ่นสามารถปกครอง
ตนเองได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง   

 
6.2.2  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

6.2.2.1  การจัดตั้งจังหวัดปกครองตนเอง 
เสนอให้มีกฎหมายกลางในระดับพระราชบัญญัติเป็นกฎหมายแม่บทในการจัดตั้ง

จังหวัดปกครองตนเอง โดยก าหนดหลักการที่ส าคัญไว้ ซึ่งจังหวัดที่มีความพร้อม ประชาชนในระดับ
จังหวัดนั้นแสดงเจตนาต้องการจัดตั้งเป็นจังหวัดปกครองตนเอง และมีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่
พระราชบัญญัติก าหนด  ก็ให้ออกเป็นพระราชกฤษฎีเป็นรายจังหวัด ซึ่งรายละเอียดให้ก าหนดใน
ระดับพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและแนวทางการพัฒนาของ
แต่ละจังหวัด  

6.2.2.2  การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอให้มีการก ากับดูแลอย่างเหมาะสม 

ซึ่งเห็นด้วยกับแนวคิดการปกครองตนเอง ที่ให้นายกรัฐมนตรีก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยตรง โดยเสนอให้นายกรัฐมนตรีตั้งตัวแทนเพ่ือท าหน้าที่ในการก ากับดูแลได้ ซึ่งจะแก้ปัญหาการถูก
ก ากับดูแลอย่างเคร่งครัดโดยราชการส่วนภูมิภาคได้ และนอกจากนี้การก ากับดูแลควรมีการก ากับ
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ดูแลอย่างเหมาะสม ให้ผู้ก ากับดูแลมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลความชอบด้วยกฎหมาย และมี
อ านาจก ากับดูแลหลังการกระท า คือไม่มีอ านาจในการอนุมัติ อนุญาต ให้มีอ านาจในการพิจารณาว่า
การกระท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หากผู้ก ากับดูแลเห็นว่าการ
กระท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้มีอ านาจในการส่งเรื่องให้แก่ศาล
ปกครองหรือองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบต่อไป  

6.2.2.3  อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
เสนอให้มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ระหว่างรัฐกับท้องถิ่นให้ชัดเจน โดยอาจก าหนดไว้

ในระดับรัฐธรรมนูญว่ารัฐมีอ านาจหน้าที่ในเรื่องใดบ้าง และอ านาจหน้าที่นอกเหนือจากนั้นให้เป็น
อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องอ านาจหน้าที่ระหว่างรัฐกับ
ท้องถิ่นท่ีมีการทับซ้อนกันและไม่มีความชัดเจน  

ซ่ึงการก าหนดอ านาจหน้าที่ระหว่างท้องถิ่นด้วยกันนั้น เสนอให้มีการก าหนดหลักการ
เบื้องต้นไว้ และให้เป็นการด าเนินการเป็นขั้นตอน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ท้องถิ่นใน
ระดับล่าง ในการรองรับอ านาจหน้าที่ต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นอ านาจหน้าที่ที่ท้องถิ่นไม่เคยท า หรือไม่มี
บุคลากรที่มีความรู้ ให้ได้เตรียมพร้อมในด้านต่างๆ ก่อน เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องความพร้อมของท้องถิ่น 

6.2.2.4  อ านาจหน้าที่ของสภาพลเมือง 
เสนอให้เพ่ิมอ านาจหน้าที่ของสภาพลเมือง ให้มีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นด้วย โดยจะต้องสนับสนุนทั้งงบประมาณและ
บุคลากร ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา โดยที่เปนการสมควรใหตรากฎหมายระเบียบ
บริหารราชการเชียงใหมมหานคร 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคำแนะนำ
และยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......” 

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา 3 ใหยกเลิก……………….. พ.ศ. ....... 
มาตรา 4 บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบหรือคำส่ัง

อืน่ใดอางถงึจงัหวัดเชยีงใหม อำเภอ ตำบล องคการบรหิารสวนจังหวดั เทศบาล 
ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งนั้น อางถึง
เชียงใหมมหานครและเทศบาลตามพระราชบญัญตันิี ้แลวแตกรณี เทาทีไ่มขดั
หรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี ้

บรรดากฎหมาย กฎ ระเบยีบ และขอบงัคบัอ่ืน ในสวนท่ีบญัญตัไิวแลว
ในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ใหใช
พระราชบัญญัตินี้แทน 

มาตรา 5 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

(ราง) พระราชบัญญัติ (ราง) พระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....... ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....... 

................................................ 

4 (ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......



หมวดท่ี 1 
ความสัมพันธภายในเชียงใหมมหานคร 

มาตรา 6 เชียงใหมมหานครจัดการบริหารราชการภายใตหลักความ
เปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและตามหลักแหงการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณของประชาชนชาวเชียงใหม  

มาตรา 7 องคกรปกครองสวนทองถิน่ในเชยีงใหมมหานคร มสีองระดับ 
ไดแก องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับบน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ระดับลาง  

องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับบนคือ เชียงใหมมหานคร มีอำนาจ
และหนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะภารกิจที่กอใหเกิดประโยชน
หรือผลกระทบตอประชาชนทั้งพื้นที่เชียงใหมมหานคร หรือภารกิจท่ีหากให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับบนเปนผูจัดทำจะกอใหเกิดการประหยัด 
ตอขนาดและการลงทุน ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับลางไมสามารถ
ดำเนินการไดเอง หรือหากดำเนินการจะไมกอใหเกิดผลประโยชนเทากับการ
จัดทำโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับบน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับลางคือ เทศบาล มีอำนาจและหนาท่ี 
ในการจัดทำบริการสาธารณะสำหรับภารกิจที่ไมยุงยากหรือสลับซับซอน และ
ไมตองใชงบประมาณในการดำเนินการมากนัก หรือเปนภารกิจท่ีเกี่ยวของกับ
ชีวิตประจำวันของประชาชนซึ่งอาจแตกตางกันไดตามพื้นที่ 

การแบงเขต และการกำหนดอำนาจหนาท่ีของเทศบาลใหคำนึงถึง
สภาพความเปนอยูของประชาชน ความเปนเมือง ความเปนชนบท ศักยภาพ 
ทั้งนี้ ตามที่ขอบัญญัติเชียงใหมมหานครกำหนด 

5(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......



มาตรา 8 เทศบาลต้ังแตสองแหงขึ้นไปสามารถตกลงรวมมือกัน 
โดยสมัครใจ เพื่อจัดทำบริการสาธารณะอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพท่ีมีความหลากหลายและครอบคลุม
พื้นท่ีมากที่สุด ความสัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในเชียงใหม 
มหานครมีลักษณะการแบงงานกันทำ มีอิสระในการบริหารงานตอกัน ไมมี
ลักษณะการข้ึนตอสายบังคับบัญชากัน โดยมีการกำหนดทิศทางการพัฒนา
บทบาท ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบท่ีเชื่อมโยง มีความสอดคลองกัน  
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 9 อำนาจหนาที่ของเชียงใหมมหานครท่ีมีตอเทศบาล มีดังนี้  
1) สนบัสนุนใหเกดิเครอืขายองคการบริหารสวนทองถ่ิน ระดบัเทศบาล 

เพ่ือการทำงานรวมกันของทองถิ่น ทั้งหนวยงานภาครัฐ องคกรประชาสังคม 
ประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2) การพัฒนาโครงการลงทุนพื้นฐานระหวางเชียงใหมมหานครและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับเทศบาล และประชาชน โดยความยินยอม
และความรวมมือของทองถ่ิน และคำนึงถึงความคุมคาในโครงสรางพื้นฐาน  

3) กำหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอำนาจและหนาท่ี
ระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดวยกันเอง 

4) กำหนดนโยบาย และแผนการดำเนินงาน บุคลากรท่ีมีความ
เช่ียวชาญใหความชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับเทศบาล  
เพื่อพัฒนาความชำนาญเฉพาะทาง ในการปฏิบัติภารกิจท่ีมีการถายโอน  

มาตรา 10 ใหมเีทศบาล ประกอบไปดวย สภาเทศบาล ผูบรหิารเทศบาล
และสภาพลเมือง โดยสภาเทศบาลและผูบริหารเทศบาลใหมาจากการเลือกต้ัง
โดยตรงของประชาชน และท่ีมาของสภาพลเมืองใหนำหลักเกณฑและวิธีการ
ตามมาตรา 71 มาบังคับใชโดยอนุโลม 

6 (ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......



การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผูบริหารเทศบาล ที่มาจาก 
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 

สมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหารเทศบาล มีวาระการดำรงตำแหนง 
คราวละสี่ป 

ผูบริหารเทศบาล จะเปนขาราชการซ่ึงมีตำแหนงหรือเงินเดือนประจำ 
พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานราชการ หนวยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือของราชการสวนทองถ่ิน และจะมีผลประโยชนขัดกันกับการดำรงตำแหนง
มิได 

 
หมวดท่ี 2 

ความสัมพันธภายนอกเชียงใหมมหานคร 

มาตรา 11 ราชการสวนกลางในพื้นที่มีอำนาจหนาที่ในการจัดทำ
บริการสาธารณะ ซ่ึงเปนภารกิจท่ีเก่ียวกับความม่ันคง เศรษฐกิจระดับประเทศ 
หรือเปนภารกิจในระดับมหภาคซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนมหาชนระดับประเทศ 

มาตรา 12 ราชการสวนทองถ่ินมีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการ
สาธารณะ ซึง่เปนภารกจิทีใ่กลชดิกบัประชาชน หรอืเก่ียวของกับชวีติประจำวัน 
หรือเปนภารกจิทีเ่ปนประโยชนโดยตรงตอประชาชนท่ีอาศยัอยูในทองถ่ินหนึง่
ซึ่งแตกตางกันไดในแตละพื้นที่ 

มาตรา 13 ราชการสวนกลางตองกระจายอำนาจใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นภายในเชียงใหมมหานครพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของ
เชยีงใหมมหานครไดเอง สงเสรมิใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในเชยีงใหม
มหานครมีสวนรวมในการดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ พัฒนา
เศรษฐกิจของเชียงใหมมหานคร และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศภายในเชียงใหมมหานครใหทั่วถึงและ
เทาเทยีมกนั  

 

7(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......



มาตรา 14 เพือ่ใหการถายโอนอำนาจ ภารกจิ หนาท่ีจากราชการสวนกลาง
และราชการสวนภมูภิาคแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ภายในเชยีงใหมมหานคร
เกิดความชัดเจน และสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงในพ้ืนท่ี จึงใหตั้ง 
คณะกรรมการชุดหนึง่เรยีกวา “คณะกรรมการเชียงใหมมหานคร” ประกอบดวย 

1) นายกรฐัมนตร ีหรอืรองนายกรัฐมนตร ีซึง่นายกรัฐมนตรมีอบหมาย
เปนประธาน 

2) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในเชียงใหมมหานครจำนวน
หาคน ประกอบดวย ผูบรหิารเชยีงใหมมหานครหน่ึงคน ผูบรหิารเทศบาลสองคน 
ผูบริหารองคกรบริหารสวนตำบลสองคน ทั้งนี้โดยใหผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินแตละประเภทเลือกกันเองตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีนายกรัฐมนตรี
กำหนด  

3) ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบดวย นักวิชาการจำนวนหน่ึงคน ผูแทน
องคกรพัฒนาเอกชนจำนวนหน่ึงคน ผูแทนองคกรชุมชนหนึ่งคน ทั้งนี้ 
การสรรหานักวิชาการ ผูแทนองคกรพัฒนาเอกชน ผูแทนองคกรชุมชน 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกำหนด  

4) ใหหัวหนาสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนเลขานุการคณะกรรมการ และ
ใหประธานคณะกรรมการประสานองคกรพัฒนาเอกชนภาคเหนือเปน 
ผูชวยเลขานุการ 

ทั้งนี้ใหคณะกรรมการดำเนินการตามจำนวนที่มีอยู โดยไมตองรอ 
ใหครบตามจำนวน 

มาตรา 15 คณะกรรมการเชียงใหมมหานครใหมีอำนาจหนาที่ดังนี้ 
1) กำหนดหลักเกณฑ ขั้นตอน และแผนการถายโอนภารกิจ  

ใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในเชียงใหมมหานคร 
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2) จัดต้ังอนุกรรมการแตละดาน เพื่อพิจารณาการแบงอำนาจ 
บทบาท ภารกิจ ที่เหมาะสมใหกับเชียงใหมมหานครและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในระดับลาง 

3) กำหนดวิธีการ ขั้นตอน กระบวนการ มาตรการสนับสนุน 
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การเตรียมความพรอมขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินภายในเชียงใหมมหานครใหมีความสามารถรองรับภารกิจที่จะมี
การถายโอน 

4) สนับสนุนใหเกิดการถายโอนอำนาจและภารกิจใหแลวเสร็จ 
ภายในสองป  

5) ประสานการถายโอนขาราชการ ขาราชการสวนทองถ่ิน และ
พนักงานรัฐวิสาหกิจระหวางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกับคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพื่อใหสอดคลองกับการกำหนดอำนาจและหนาที่การจัดสรรภาษีและอากร 
เงินอุดหนุน เงินงบประมาณที่ราชการสวนกลางโอนใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และการถายโอนภารกิจ 

มาตรา 16 ใหมีการถายโอนขาราชการซ่ึงเคยสังกัดราชการสวนภูมิภาค
ในพ้ืนท่ีเชียงใหมมหานครมาสังกัดราชการสวนทองถิ่น หากขาราชการผูใด 
ไมประสงคโอนมาสังกัดราชการสวนทองถิ่น ใหกลับไปสังกัดกระทรวง  
ทบวง กรมเดิม โดยการสังกัดมาราชการสวนทองถ่ิน ขาราชการจะไดรับ 
สิทธิประโยชนไมต่ำกวาเดิม  

ใหโอนทรัพยสิน อำนาจ ภาระหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงาน
ราชการสวนภูมิภาคท่ีอยูในพ้ืนท่ีเชียงใหมมหานคร ยกเวนหนวยงานวิชาการ 
หนวยประสานงานระหวางรฐัสวนกลาง และเชยีงใหมมหานคร และหนวยงาน
รัฐสวนกลางท่ีทำหนาที่แทนรัฐสวนกลางอยูในพื้นที่ ใหโอนมาอยูที่เชียงใหม
มหานคร 
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มาตรา 17 หนวยงานจากรฐัสวนกลางทีจ่ะอยูในพ้ืนท่ี ใหประสานงาน 
และทำขอตกลงในการประสานงานรวมกัน  

โครงการ หรือแนวนโยบายใดๆ ที่ราชการสวนกลางจะทำกับพื้นท่ี  
ใหเปนลักษณะทำขอตกลงรวมกัน รวมท้ังกิจการใดๆ ที่ตองมีการลงทุน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถรวมลงทุนกับรัฐได  

มาตรา 18 การกระจายอำนาจใหแกเชียงใหมมหานครตามกฎหมายนี้ 
มี 2 รูปแบบ ดังนี้ 

(1) การกระจายอำนาจภายใตหลักการโอนอำนาจ ซึ่งรัฐถายโอน
อำนาจการตัดสินใจไปยังเชียงใหมใหมนคร เพ่ือทำหนาที่ในการบริหารงาน 
การตัดสินใจ การกำหนดนโยบาย และการจัดทำบริการสาธารณะประเภท
ตางๆ ไดอยางอิสระ รวมท้ังมีอำนาจในการตรากฎหมาย ระเบียบ และ 
ขอบัญญัติ เพื่อใชบังคับภายในพ้ืนที่เชียงใหมมหานคร โดยรัฐไมสามารถ
แทรกแซงการดำเนินงานดังกลาวได เวนแตจะเปนเรื่องท่ีเกี่ยวกับการทหาร 
การตางประเทศ เงินตรา และศาล เทานั้น  

(2) การกระจายอำนาจภายใตหลักการมอบอำนาจ ซึ่งรัฐมอบอำนาจ
ใหแกเชียงใหมมหานคร เพื่อจัดทำภารกิจที่มีการกำหนดไวอยางชัดเจน  
โดยเชียงใหมมหานครมีอิสระในการตัดสินใจ แตรัฐยังคงมีอำนาจในการ
กำกับดูแลใหเชียงใหมมหานครกระทำการภายใตขอบเขตที่กฎหมายกำหนด  

มาตรา 19 ในการกระจายอำนาจตามมาตรา 18 ใหสวนราชการหรือ
หนวยงานของรัฐยุติการจัดทำบริการสาธารณะ ซึ่งไดถายโอนไปยังเชียงใหม
มหานคร แตยังคงมีอำนาจและหนาท่ีใหการสนับสนุนทางวิชาการ เทคโนโลยี 
งบประมาณ และบุคลากรแกเชียงใหมมหานคร ตลอดจนกำกับดูแลเชียงใหม
มหานครใหดำเนินการตามกฎหมายและหลักเกณฑที่กำหนด 
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หมวดท่ี 3 
การจัดระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร 

มาตรา 20 ใหเชียงใหมมหานครมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการ
บริหารสวนทองถ่ิน มีระเบียบการบริหารตามพระราชบัญญัติน้ี และมีอาณาเขต
ทองที่ตามที่ เชียงใหมมหานครมีอยู ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับ  
การแกไขเปล่ียนแปลงอาณาเขตทองท่ีเชียงใหมมหานครใหตราเปน 
พระราชบัญญัติ 

มาตรา 21 ใหแบงพืน้ทีก่ารบริหารเชียงใหมมหานคร เพือ่การประสานงาน
เปนเขต ตามพื้นที่อำเภอท่ีมีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

การต้ัง ยุบ หรือเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีเขตใหกระทำโดยประกาศของเชียงใหม
มหานคร  

ในเขตหน่ึงถาเห็นสมควรอาจแบงพื้นที่การบริหารออกเปนแขวงก็ได 
การต้ัง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงใหทำเปนประกาศของเชียงใหม 
มหานคร 

มาตรา 22 บทบัญญัติแหงกฎหมายใดอางถึงเขตทองที่จังหวัดให 
หมายถึงเชียงใหมมหานคร อางถึงเขตทองที่อำเภอใหหมายถึงเขต  
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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หมวดที่ 4 
การบริหารเชียงใหมมหานคร 

มาตรา 23 การบริหารเชียงใหมมหานคร ประกอบดวย  
(1) สภาเชียงใหมมหานคร 
(2) ผูวาราชการเชียงใหมมหานคร 
(3) สภาพลเมือง 

สวนที่ 1 
สภาเชียงใหมมหานคร 

มาตรา 24 สภาเชียงใหมมหานครประกอบดวย สมาชิกซ่ึงราษฎร
เลือกตั้ง ตามเกณฑที่กำหนดไวในมาตรา 25 

มาตรา 25 การเลือกตั้งสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครจะกระทำได 
เม่ือมีพระราชกฤษฎีกากำหนดใหมีการเลือกตั้งแลว ในพระราชกฤษฎีกานั้น
ใหระบุวันเลือกตั้งและระยะเวลารับสมัครเลือกตั้ง 

การกำหนดเขตเลือกตั้ง ใหถือเกณฑราษฎรสามหม่ืนคนเปนประมาณ 
โดยพยายามจัดใหแตละเขตเลือกตั้งมีจำนวนราษฎรใกลเคียงกันเทาที่จะเปน
ไปได แตตองไมเปนการนำเอาพื้นที่ของเขตหน่ึงไปรวมกับเขตอื่น 

ในเขตเลือกตั้งหนึ่งใหมีสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครไดหนึ่งคน  
ถาเขตใดมีจำนวนราษฎรไมพอท่ีจะจัดใหเปนหน่ึงเขตเลือกต้ัง ก็ใหมี 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครในเขตนั้นหนึ่งคน และใหถือเปน
หนึ่งเขตเลือกตั้ง 

การกำหนดเขตเลือกต้ังใหคำนวณตามเกณฑจำนวนราษฎรตามหลักฐาน
การทะเบียนราษฎรท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศคร้ังสุดทาย กอนวันประกาศ
พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเชียงใหมมหานคร 
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หลักเกณฑและวิธีการของการกำหนดเขตเลือกตั้ง จำนวนแตกตางของ
ราษฎรในแตละเขตเลือกต้ัง และวิธีการเลือกต้ังใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเชียงใหมมหานคร และผูวาราชการเชียงใหมมหานคร 

มาตรา 26 บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
(1) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ  

ตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป 
(2) มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ 1 มกราคมของปที่มี 

การเลือกตั้ง และ 
(3) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันจนถึง 

วันเลือกตั้งไมนอยกวาเกาสิบวัน 
มาตรา 27 บุคคลผูมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้ง

เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเชียงใหมมหานคร คือ 
(1) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(2) ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(3) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือคำสั่งท่ีชอบดวยกฎหมาย 
(4) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 
มาตรา 28 ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเชียงใหมมหานคร

ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(2) อายุไมต่ำกวายี่สิบหาปบรบิูรณในวันเลือกตั้ง และ 
(3) มชีือ่อยูในทะเบียนบานในเขตเชียงใหมมหานครเปนเวลาติดตอกนั

จนถึงวันสมัครไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน หรือมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
ในเขตเชียงใหมมหานคร และไดเสียภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน หรือตามกฎหมายวาดวยภาษีบำรุงทองท่ีใหเชียงใหมมหานคร 
ในปที่สมัครหรือปกอนที่สมัครหนึ่งป 
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มาตรา 29 บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใช
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเชียงใหมมหานคร คือ 

(1) ติดยาเสพติดใหโทษ 
(2) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี 
(3) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 27  

(1) (3) 
(4) ตองคำพิพากษาใหจำคุก และถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 
(5) เคยตองคำพิพากษาใหจำคุกตั้งแตสองปขึ้นไป โดยไดพนโทษมา 

ยังไมถึงหาปในวันเลือกต้ัง เวนแตความผิดอันไดกระทำโดยประมาท 
(6) เปนสมาชิกสภาซ่ึงมีหนาท่ีในทางนิติบัญญัติ สมาชิกสภาทองถ่ิน 

คณะผูบริหารทองถิ่น หรือผูบริหารทองถ่ิน 
(7) เปนผูสมคัรรบัเลอืกต้ังเปนสมาชิกสภา ซึง่มหีนาทีใ่นทางนิตบิญัญตัิ 

สมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถิ่น 
(8) เปนขาราชการซึ่งมีตำแหนงหรือเงินเดือนประจำ 
(9) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

หรือของราชการสวนทองถ่ิน 
(10) เปนบคุคลซ่ึงทางราชการหรือรฐัวสิาหกิจไลออก ปลดออก ใหออก 

หรือเลิกจาง เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทำการทุจริต และประพฤติ
มิชอบในวงราชการ 

(11) เปนผูถูกถอดถอนใหออกจากตำแหนงผูวาราชการเชียงใหม 
มหานคร ถึงวันสมัครรับเลือกต้ังยังไมครบสี่ป 

(12) เปนผูถูกใหออกจากตำแหนงสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครตาม
มาตรา 35 (8) ถึงวันสมัครรับเลือกตั้งยังไมครบสี่ป 

(13) เคยตองคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของ
แผนดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
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มาตรา 30 อายุของสภาเชียงใหมมหานครมีกำหนดคราวละส่ีป  
นับแตวันเลือกตั้ง สมาชิกสภาเชียงใหมมหานคร 

เมื่ออายุของสภาเชียงใหมมหานครสิ้นสุดลง ใหจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเชียงใหมมหานครข้ึนใหมเปนการเลือกต้ังท่ัวไป ซ่ึงตองกำหนดวันเลือกต้ัง
ภายในส่ีสิบหาวัน นับแตวันท่ีอายุของสภาเชียงใหมมหานครส้ินสุดลง และ
วันเลือกตั้งนั้นตองกำหนดวันเดียวกันทั่วเชียงใหมมหานคร 

มาตรา 31 ในกรณีที่การดำเนินงานของผูวาราชการเชียงใหมมหานคร 
และสภาเชียงใหมมหานครขัดแยงกัน จนอาจกอใหเกิดความเสียหายแก
เชยีงใหมมหานคร หรอืแกราชการโดยสวนรวม ผูวาราชการเชยีงใหมมหานคร
อาจย่ืนขอเสนอพรอมดวยเหตผุลตอนายกรัฐมนตรใีหยบุสภาเชยีงใหมมหานคร 
เพื่อใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครใหมได 

ถานายกรัฐมนตรีไมประกาศยุบสภาเชียงใหมมหานครภายในสิบหาวัน 
นับแตวันที่ไดรับขอเสนอใหยุบสภาเชียงใหมมหานคร ผูวาราชการเชียงใหม
มหานครอาจย่ืนขอเสนอทบทวนใหพิจารณาใหมไดอีกคร้ังหน่ึงภายในสามสิบวัน 
นับแตวันท่ีนายกรัฐมนตรีไดรับขอเสนอตามวรรคหน่ึง ในการน้ีนายกรัฐมนตรี 
จะเห็นควรใหยุบสภาเชียงใหมมหานครตามขอเสนอทบทวนหรือไมก็ได  
แตตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับขอเสนอทบทวน 
ดังกลาว 

ในกรณีที่ผูวาราชการเชียงใหมมหานครจะเสนอนายกรัฐมนตรีใหสั่ง
ยุบสภาเชียงใหมมหานครในเหตุการณเดียวกันอีก ใหกระทำไดเม่ือพนกำหนด
เกาสิบวันนับแตวันที่ครบกำหนดสามสิบวันที่นายกรัฐมนตรีไดรับขอเสนอ
ทบทวนตามวรรคสอง 

มาตรา 32 การยุบสภาเชียงใหมมหานครตามมาตรา 31 และการที่
นายกรัฐมนตรีไมเห็นชอบดวยกับขอเสนอทบทวนของผูวาราชการเชียงใหม
มหานครตามมาตรา 31 วรรคสาม ใหทำเปนประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
พรอมกับแสดงเหตุผล  
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มาตรา 33 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครเร่ิมตั้งแต 
วันเลือกตั้งและอยูในตำแหนงตามอายุของสภาเชียงใหมมหานคร 

เม่ือตำแหนงสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครวางลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจาก
ถึงคราวออกตามอายุของสภาเชียงใหมมหานคร หรือมีการยุบสภาเชียงใหม
มหานคร ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครภายในกำหนดเวลา 
หกสบิวนั เวนแตอายขุองสภาเชียงใหมมหานครจะเหลือไมถงึหนึง่รอยแปดสิบวนั  

สมาชิกสภาเชียงใหมมหานครผูเขามาแทนน้ันใหอยูในตำแหนงได
เพียงเทาอายุของสภาเชียงใหมมหานครที่เหลืออยู 

มาตรา 34 สมาชิกสภาเชียงใหมมหานครตองไมดำรงตำแหนงหรือ
ปฏิบัติหนาที่อื่นใดในสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
การพาณิชยของเชียงใหมมหานคร หรือบริษัท ซึ่งเชียงใหมมหานครถือหุน 
หรือตำแหนงผูบริหารทองถ่ินหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

มาตรา 35 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครสิ้นสุดลง
ดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปน้ี 

(1) ถงึคราวออกตามอายขุองสภาเชยีงใหมมหานคร หรอืมกีารยบุสภา
เชียงใหมมหานคร 

(2) ตาย 
(3) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกตอประธานสภาเชียงใหมมหานคร

และใหมีผล นับแตวันถัดจากวันยื่นหนังสอืลาออก 
(4) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 26 หรือมีลักษณะตองหามตาม 

มาตรา 27 เวนแตกรณี ตามมาตรา 29 (4) 
(5) กระทำการอันตองหาม ตามมาตรา 29 
(6) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตความผิดอันได

กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(7) ขาดการประชุมสภาเชียงใหมมหานครเกินสามคร้ังติดตอกัน  

โดยไมไดรับอนุญาตจากประธานสภาเชียงใหมมหานคร 
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(8) สภาเชียงใหมมหานครวินิจฉัยใหออกเพราะเห็นวาไดกระทำการ
อนัเปนการเสือ่มเสยีแกเกยีรตศิกัดิข์องตำแหนง มตขิองสภาเชยีงใหมมหานคร
ในขอนี้ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
ของสภาเชียงใหมมหานคร ทัง้นีใ้หมผีลตัง้แตวนัทีส่ภาเชยีงใหมมหานครลงมติ 

(9) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเชียงใหมมหานครไดลงคะแนนเสียง
ใหพนจากตำแหนงตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียง เพ่ือถอดถอน
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น และถาสมาชิกภาพของสมาชิกสภา
เชียงใหมมหานครส้ินสุดลงพรอมกันทั้งหมดเพราะเหตุดังกลาว ใหถือวา
เปนการยุบสภาเชียงใหมมหานคร 

ในกรณีตาม (8) ใหกระทำเมื่อนายกรัฐมนตรีรองขอ หรือเมื่อสมาชิก
สภาเชียงใหมมหานครไมนอยกวาหน่ึงในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
เขาช่ือเสนอเปนญัตติใหสภาเชียงใหมมหานครพิจารณา 

มาตรา 36 ในกรณีที่มีขอกลาวหาวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภา 
เชียงใหมมหานครส้ินสุดลงเพราะเหตุอยางใดอยางหน่ึงตามมาตรา 29 (4)  
(5) หรอื (7) ดำเนนิการสอบสวน ถาประธานสภาเชียงใหมมหานครรายงานวา
สมาชิกภาพของสมาชิกคนน้ันส้ินสุดลงตามขอกลาวหาน้ัน และนายกรัฐมนตรี
เห็นชอบดวย ใหนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งใหพนจากตำแหนง 

การพนจากตำแหนงตามมาตราน้ี ใหนำมาตรา 54 มาใชบังคับ 
โดยอนุโลม 

มาตรา 37 ใหสภาเชียงใหมมหานครเลือกสมาชิกสภาเชยีงใหมมหานคร
เปนประธานสภาเชียงใหมมหานครคนหน่ึง และรองประธานสภาเชียงใหม
มหานครไมเกินสองคน โดยใหดำรงตำแหนงทนัทีที่ไดรับเลือก 

ใหนายกรัฐมนตรีประกาศช่ือประธานสภาและรองประธานสภาเชียงใหม
มหานครผูไดรับเลือกในราชกิจจานุเบกษา 

ประธานสภาและรองประธานสภาเชียงใหมมหานครดำรงตำแหนง
ตามวาระคราวละสี่ป 
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มาตรา 38 ประธานสภาหรือรองประธานสภาเชียงใหมมหานคร 
พนจากตำแหนงกอนถึงวาระดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้  

(1) ขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเชียงใหมมหานคร  
(2) ลาออกจากตำแหนงโดยย่ืนหนังสือลาออกตอนายกรัฐมนตรี 

และใหมีผล นับแตวันถัดจากวันที่ยื่นหนังสือลาออก  
(3) เมื่อสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครไมนอยกวาหนึ่งในสามของ

จำนวนสมาชิกท้ังหมดเขาช่ือเสนอญัตติใหสภาเชียงใหมมหานครมีการเลือกต้ัง
ประธานสภาหรือรองประธานสภาเชียงใหมมหานครใหม และสภาเชียงใหม
มหานครมีมติตามน้ันดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจำนวนสมาชิก
ทั้งหมด โดยใหพนจากตำแหนงเม่ือไดมีการเลือกตั้งประธานสภาหรือ 
รองประธานสภาเชียงใหมมหานคร แลวแตกรณี 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหสภาเชียงใหมมหานครเลือกประธานสภา
หรือรองประธานสภาเชียงใหมมหานครคนใหมขึ้นแทน แลวแตกรณี และให 
ผูไดรับเลือกนั้นอยูในตำแหนงตามวาระของผูซึ่งตนแทน 

มาตรา 39 ประธานสภาเชียงใหมมหานครมีอำนาจหนาท่ีดำเนินกิจการ
ของสภาเชียงใหมมหานครใหเปนไปตามขอบังคับของสภาเชียงใหมมหานคร  

รองประธานสภาเชียงใหมมหานครมีอำนาจหนาที่กระทำกิจการแทน
ประธานสภาเชียงใหมมหานคร เม่ือประธานสภาเชียงใหมมหานครไมอยูหรือ
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือตามท่ีประธานสภาเชียงใหมมหานครมอบหมาย 

เมื่อประธานสภาและรองประธานสภาเชียงใหมมหานครไมอยูใน 
ที่ประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหสมาชิกสภาเชียงใหมมหานคร 
เลือกสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครคนหนึ่ง ทำหนาที่ประธานเฉพาะใน 
การประชุมคราวนั้น 

มาตรา 40 ใหมีเลขานุการประธานสภาเชียงใหมมหานครหนึ่งคน 
และเลขานุการรองประธานสภาเชียงใหมมหานครไมเกินจำนวนรองประธาน
สภาเชียงใหมมหานคร โดยประธานสภาเชียงใหมมหานครเปนผูแตงตั้ง 
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มาตรา 41 สภาเชียงใหมมหานครมีอำนาจตราขอบังคับเก่ียวกับ
จรรยาบรรณของสมาชิกสภาเชียงใหมมหานคร ขอบังคับการประชุมเกี่ยวกับ
การเลือกและการปฏิบัติหนาท่ีของประธานสภาเชียงใหมมหานคร รองประธาน
สภาเชียงใหมมหานคร และคณะกรรมการสามัญหรือวิสามัญของสภาเชียงใหม
มหานคร วธิกีารประชมุ การเสนอและพจิารณารางขอบญัญตั ิการเสนอญตัต ิ
การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การตั้งกระทูถาม การเปดอภิปรายทั่วไป 
การรักษาระเบียบ และความเรียบรอยของกิจการอื่นอันเปนหนาที่ของ 
สภาเชียงใหมมหานคร 

มาตรา 42 ภายในสิบหาวันนับแตวันเลือกต้ังสมาชิกสภาเชียงใหม
มหานครอันเปนการเลือกต้ังท่ัวไป ใหนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมสภาเชียงใหม
มหานคร เพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก 

ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญของสภาเชียงใหมมหานครไมนอยกวา
สองสมัย แตตองไมเกินสี่สมัย จำนวนสมัยประชุมสามัญ และวันเร่ิม 
สมัยประชุมสามัญประจำปแตละสมัย ใหสภาเชียงใหมมหานครกำหนด 

สมัยประชุมสามัญของสภาเชียงใหมมหานครสมัยหนึ่งๆ ใหมีกำหนด
เวลาสามสิบวนั แตถามีกรณีจำเปน ใหประธานสภาเชยีงใหมมหานครสัง่ขยาย
สมัยประชุมสามัญออกไปอีกไดตามความจำเปนครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

การปดสมัยประชุมสามัญกอนครบกำหนดเวลาสามสิบวันจะกระทำได 
แตโดยความเห็นชอบของสภาเชียงใหมมหานคร 

ใหประธานสภาเชียงใหมมหานครเปนผูเรียกประชุมสภาเชียงใหม 
มหานครตามสมัยประชุม และเปนผูเปดหรือปดการประชุม 
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มาตรา 43 นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เมื่อมีกรณีเปนการจำเปน
เพื่อประโยชนของเชียงใหมมหานคร ผูวาราชการเชียงใหมมหานครหรือ
สมาชิกสภาเชียงใหมมหานครมีจำนวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของจำนวน
สมาชกิทัง้หมด อาจทำคำรองยืน่ตอประธานสภาเชียงใหมมหานคร ขอใหเรยีก
ประชุมสภาเชียงใหมมหานครเปนการประชุมสมัยวิสามัญได ใหประธาน 
สภาเชียงใหมมหานครเรียกประชุม โดยกำหนดวันประชุมภายในสิบหาวัน 
นับแตวันไดรับคำรอง 

สมัยประชุมวิสามัญใหมีกำหนดเวลาสามสิบวัน แตถามีกรณีจำเปน 
ใหประธานสภาเชียงใหมมหานครส่ังขยายสมัยประชุมวิสามัญออกไปอีกได
ตามความจำเปนครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

การปดสมัยประชมุวสิามัญกอนครบกำหนดเวลาสามสบิวนัจะกระทำได 
แตโดยความเห็นชอบของสภาเชียงใหมมหานคร 

มาตรา 44 การประชุมสภาเชียงใหมมหานครทุกคราวตองมีสมาชิก 
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ผูวาราชการเชียงใหมมหานคร รองผูวาราชการเชียงใหมมหานคร และ
หรือผูท่ีผูวาราชการเชียงใหมมหานครมอบหมายมีสิทธิเขาประชุมสภาเชียงใหม
มหานคร และมีสิทธิแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน 
ในหนาที่ตอที่ประชุม แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ทั้งนี้ ในการประชุมฯ แตละคราวตองเปดใหมีการถายทอดสดผานส่ือ
ตางๆ เวนเสียแตเปนการประชุมลับ 

มาตรา 45 การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ 
เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอ่ืนในพระราชบัญญัตินี้ หรือในขอบังคับ 
การประชุมสภาเชียงใหมมหานคร 

สมาชิกสภาเชียงใหมมหานครคนหน่ึงใหมีเสียงหนึ่งในการออกเสียง 
ลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
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มาตรา 46 การประชุมของสภาเชียงใหมมหานครยอมเปนการเปดเผย
ตามลกัษณะทีก่ำหนดในขอบงัคับการประชมุสภาเชยีงใหมมหานคร แตถาหาก
ผูวาราชการเชียงใหมมหานคร หรือสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครมีจำนวน 
ไมนอยกวาสามในหาของจำนวนสมาชิกทั้งหมดรองขอใหประชุมลับ หาก 
ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหน่ึงของผูเขาประชุมก็ใหดำเนิน
การประชุมลับ 

มาตรา 47 ในที่ประชุมสภาเชียงใหมมหานคร สมาชิกยอมมีสิทธิ 
ตัง้กระทูถามผูวาราชการเชยีงใหมมหานครในเรือ่งใดๆ อนัเก่ียวกบังานในหนาที่
ของเชียงใหมมหานคร แตผูวาราชการเชียงใหมมหานครยอมมสีทิธทิีจ่ะไมตอบ
เมื่อเห็นวาเร่ืองน้ันๆ ยังไมควรเปดเผย เพราะเก่ียวกับประโยชนสำคัญ 
ของเชียงใหมมหานคร 

มาตรา 48 สมาชกิสภาเชียงใหมมหานครจำนวนไมนอยกวาสองในหา
ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดมีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอใหเปดอภิปรายท่ัวไป 
เพื่อใหผูวาราชการเชียงใหมมหานครแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น
ในปญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการเชียงใหมมหานคร  

ญัตติดังกลาวในวรรคหน่ึงใหยื่นตอประธานสภาเชียงใหมมหานคร 
และใหประธานสภาเชียงใหมมหานครแจงไปยังผูวาราชการเชียงใหมมหานคร 
เพื่อกำหนดวันเวลาสำหรับการเปดอภิปรายท่ัวไป ซึ่งตองไมชากวาสิบหาวัน
นับแตวันที่ผูวาราชการเชียงใหมมหานครไดรับแจง 

การเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้สภาเชียงใหมมหานครจะลงมติ 
ในปญหาที่อภิปรายมิได 

มาตรา 49 สภาเชียงใหมมหานครมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาเชียงใหม
มหานครต้ังเปนคณะกรรมการสามัญของสภาเชียงใหมมหานคร และมีอำนาจ
เลือกบุคคลผูเปนสมาชิกสภาเชียงใหมมหานคร หรือมิไดเปนสมาชิกสภา
เชียงใหมมหานครต้ังเปนคณะกรรมการวิสามัญของสภาเชียงใหมมหานคร 
เพ่ือกระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเร่ืองใดๆ อันอยูในอำนาจ
หนาที่ของเชียงใหมมหานคร แลวรายงานตอสภาเชียงใหมมหานคร 
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ผูวาราชการเชยีงใหมมหานครมสีทิธิเสนอชือ่สมาชกิสภาเชยีงใหมมหานคร
หรือบุคคลผูมิไดเปนสมาชิกสภาเชียงใหมมหานคร ใหสภาเชียงใหมมหานคร
ตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญได จำนวนกรรมการท่ีผูวาราชการ
เชียงใหมมหานครมีสิทธิเสนอนั้นใหเปนไปตามที่กำหนดในขอบังคับของ 
สภาเชียงใหมมหานคร 

มาตรา 50 คณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ 
ใหมีกรรมการจำนวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของจำนวนสมาชิกท้ังหมดของ
สภาเชียงใหมมหานคร และผูวาราชการเชียงใหมมหานครมีสิทธิเสนอช่ือ
บุคคลผูที่เปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภาเชียงใหมมหานคร ใหสภาเชียงใหม
มหานครตั้งเปนกรรมการไดไมเกินหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งคณะ 

มาตรา 51 การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา 49 และมาตรา 50 
ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการท้ังหมด 
จึงจะเปนองคประชุม และใหใชขอบังคับการประชุมสภาเชียงใหมมหานคร 
โดยอนุโลม 

มาตรา 52 คณะกรรมการของสภาเชียงใหมมหานครมีอำนาจเรียก
เจาหนาที่ของเชียงใหมมหานครมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น 
ในกิจการท่ีกระทำหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูนั้นได ทั้งนี้ 
จะกระทำการนอกสมัยประชุมของเชียงใหมมหานครก็ได และถามคีวามจำเปน
คณะกรรมการแตละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นพิจารณารายละเอียด
ในเร่ืองทีเ่ปนหนาทีข่องคณะกรรมการ แลวเสนอรายงานตอคณะกรรมการก็ได 

มาตรา 53 คณะกรรมการสามัญของสภาเชียงใหมมหานครใหมีวาระ
การปฏิบัติหนาที่คราวละสองป 

คณะกรรมการวิสามัญตามมาตรา 49 และมาตรา 50 ใหสิ้นสภาพไป
หลังจากท่ีไดปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายและเสนอรายงานตอสภาเชียงใหม
มหานครเรียบรอยแลว 
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มาตรา 54 ใหประธานสภาเชียงใหมมหานคร รองประธานสภาเชียงใหม
มหานคร และสมาชิกสภาเชียงใหมมหานคร รวมท้ังคณะกรรมการท่ีสภา
เชียงใหมมหานครตั้งขึ้น หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการตั้งขึ้นไดรับ
เงินประจำตำแหนง เงินคาเบ้ียประชุม และเงินตอบแทนอ่ืนตามท่ีกำหนด
โดยพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของเชียงใหมมหานคร 

 
สวนที่ 2 

ผูวาราชการเชียงใหมมหานคร 

มาตรา 55 ใหเชยีงใหมมหานครมีผูวาราชการเชียงใหมมหานครคนหน่ึง 
ซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้น โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 

การเลือกตั้งผูวาราชการเชียงใหมมหานครจะกระทำได เมื่อไดมี 
พระราชกฤษฎีกากำหนดใหมีการเลือกต้ังแลว ในพระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุ
วันเลือกตั้ง และระยะเวลารับสมัครเลือกตั้ง 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ังผูวาราชการเชียงใหมมหานครใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครและผูวาราชการ
เชียงใหมมหานคร  

มาตรา 56 ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูวาราชการเชียงใหมมหานครตองมี
คุณสมบัติตามมาตรา 26 และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 27 

มาตรา 57 ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนผูวาราชการเชียงใหม 
มหานครตองเปนผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 28 และไมมีลักษณะตองหาม 
ตามมาตรา 29 

มาตรา 58 ผูวาราชการเชียงใหมมหานครมีวาระอยูในตำแหนงคราวละ
สีป่ นบัแตวนัเลอืกตัง้ และไมสามารถดำรงตำแหนงเกินกวาสองวาระติดตอกนั 
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เมื่อผูวาราชการเชียงใหมมหานครพนจากตำแหนงตามวาระใหจัด 
การเลือกตั้งขึ้นใหมภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นสุดวาระ แตถาตำแหนง 
ผูวาราชการเชียงใหมมหานครวางลงโดยเหตุอื่น ใหทำการเลือกตั้งขึ้นใหม
ภายในเกาสบิวัน และใหผูไดรบัการเลือกตัง้อยูในตำแหนงโดยเร่ิมนบัวาระใหม 

มาตรา 59 ใหผูวาราชการเชียงใหมมหานครดำรงตำแหนงนับแตวัน
เลือกต้ังใหมีการมอบหมายงานในหนาท่ีผูวาราชการเชียงใหมมหานครภายใน 
เจ็ดวันนับแตวันเลือกตั้ง 

มาตรา 60 ผูวาราชการเชียงใหมมหานครมีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(1) กำหนดนโยบายและการบริหารราชการของเชียงใหมมหานคร 

ใหเปนไปตามกฎหมาย 
(2) สั่ง อนุญาต อนุมัตเิกี่ยวกับราชการของเชียงใหมมหานคร 
(3) แตงตั้งและถอดถอนรองผูวาราชการเชียงใหมมหานคร เลขานุการ

ผูวาราชการเชยีงใหมมหานคร ผูชวยเลขานกุารผูวาราชการเชยีงใหมมหานคร 
และแตงตั้งและถอดถอนผูทรงคุณวุฒิเปนประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาหรือ
คณะที่ปรึกษาของผูวาราชการเชียงใหมมหานคร หรือเปนคณะกรรมการ 
เพื่อปฏิบัติราชการใดๆ 

(4) บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
(5) วางระเบียบเพื่อใหงานของเชียงใหมมหานครเปนไปโดยเรียบรอย 
(6) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติเชียงใหมมหานคร 
(7) ยุบสภาเชียงใหมมหานครในกรณีที่ขอบัญญัติงบประมาณประจำป

ไมผานการพิจารณาของสภาฯ 
(8) ประสานงานและรวมมอืกบัขาราชการทหาร ขาราชการฝายตลุาการ 

ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการ 
ในสำนักงานตรวจเงินแผนดิน ในการพัฒนาเชียงใหมมหานครหรือปองปด
ภัยพิบัติสาธารณะ 
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(9) เขารวมประชุมสภาพลเมอืงเพือ่รบัฟงหรอืชีแ้จงขอมลูตอสภาพลเมือง 
เมื่อไดรับแจงอยางเปนทางการจากสภาพลเมือง 

(10) อำนาจหนาที่อื่นตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และ
กฎหมายอื่น 

มาตรา 61 ใหผูวาราชการเชียงใหมมหานครเปนผูบงัคบับญัชาขาราชการ
เชียงใหมมหานครและลูกจางเชียงใหมมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเชียงใหมมหานคร และใหมีอำนาจหนาที่ตามที่กฎหมายอื่นได
กำหนดใหเปนอำนาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือ
คณะเทศมนตรี แลวแตกรณี โดยอนุโลม ทั้งนี้ เวนแตพระราชบัญญัตินี้ 
จะไดบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 

มาตรา 62 ผูวาราชการเชียงใหมมหานคร 
(1) ตองไมดำรงตำแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีอื่นใดในสวนราชการหรือ

หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของเชียงใหมมหานคร
หรือบริษัท ซึ่งเชียงใหมมหานครถือหุนหรือตำแหนงผูบริหารทองถ่ิน หรือ
พนักงานสวนทองถ่ิน เวนแตตำแหนงท่ีตองดำรงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

(2) ตองไมรับเงินหรือประโยชนใดๆ เปนพิเศษจากสวนราชการหรือ
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของเชียงใหมมหานคร
หรือบริษัท ซึ่งเชียงใหมมหานครถือหุนนอกเหนือไปจากท่ีสวนราชการหรือ
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย หรือบริษัทปฏิบัติ 
กับบุคคลอื่นในธุรกิจการงานตามปกติ 

(3) ตองไมเปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทำกับเชียงใหม
มหานคร หรือการพาณิชยของเชียงใหมมหานครหรือบริษัท ซึ่งเชียงใหม 
มหานครถือหุน เวนแตกรณีที่ผูวาราชการเชียงใหมมหานครไดเปนคูสัญญา
หรือเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาอยูกอนไดรับการเลือกตั้ง 
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บทบัญญัติตามมาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีที่ผูวาราชการเชียงใหม
มหานครรับเบีย้หวัดบำเหน็จบำนาญหรือเงินปพระบรมวงศานุวงศ หรอืเงนิอืน่ใด
ในลักษณะเดียวกัน และมิใหใชบังคับในกรณีที่ผูวาราชการเชียงใหมมหานคร
รับเงินตอบแทน เงินคาเบ้ียประชุม หรือเงินอ่ืนใด เน่ืองจากการดำรงตำแหนง
กรรมาธิการของรัฐสภาหรือวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎร หรือสภาเชียงใหม
มหานคร หรือสภาทองถ่ินอื่น หรือกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งในฐานะผูทรง
คุณวุฒิตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติ 
ใหเปนโดยตำแหนง 

มาตรา 63 ผูวาราชการเชียงใหมมหานครพนจากตำแหนงดวยเหตุใด
เหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายกรัฐมนตรี และใหมีผล

ตั้งแตวันที่ยื่นหนังสือลาออก 
(4) ขาดคณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะตองหามตามท่ีบญัญตัไิวในมาตรา 29  
(5) กระทำการอันตองหามตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 62 
(6) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตในความผิดอันได

กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(7) นายกรัฐมนตรีโดยมติคณะรัฐมนตรีสั่งใหออกจากตำแหนง เมื่อมี

กรณีแสดงใหเห็นวาไดกระทำการอันเสื่อมเสียแกเกียรติศักดิ์ของตำแหนง 
หรือปฏิบัติการหรือละเลยไมปฏิบัติการอันควรปฏิบัติ ในลักษณะท่ีเห็นไดวา
จะเปนเหตุใหเสียหายอยางรายแรงแกเชียงใหมมหานครหรือแกราชการ 
โดยสวนรวม หรอืแกการรกัษาความสงบเรียบรอย หรอืสวสัดภิาพของประชาชน 

(8) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเชียงใหมมหานครไดลงคะแนนเสียง
ใหพนจากตำแหนงตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียง เพ่ือถอดถอน
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถ่ิน 
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ในกรณีมีพฤติการณดังที่ระบุไวตาม (7) สภาเชียงใหมมหานครจะมีมติ
ขอใหนายกรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก็ได มติของสภาเชียงใหม
มหานครในขอนี้ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจำนวนสมาชิก
ทัง้หมดของสภาเชียงใหมมหานคร ในการน้ีนายกรัฐมนตรีตองนำเร่ืองเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีตนไดรับแจงมติของสภาเชียงใหม
มหานคร 

มาตรา 64 เมือ่ปรากฏกรณีตามมาตรา 63 (4) หรอื (5) ใหนายกรัฐมนตรี 
สั่งใหมีการสอบสวนกอนมีคำสั่งใหพนจากตำแหนง 

มาตรา 65 ใหผูวาราชการเชียงใหมมหานครซ่ึงพนจากตำแหนงตาม
มาตรา 63 (1) คงอยูในตำแหนงตอไปจนกวาผูวาราชการเชียงใหมมหานคร 
ซึ่งไดรับเลือกต้ังใหมเขารับหนาที่ แตในกรณีพนจากตำแหนงดวยเหตุอื่นใด
นอกจากการออกตามวาระ ใหปลัดเชียงใหมมหานครเปนผูปฏิบัติหนาท่ี 
ในตำแหนงผูวาราชการเชียงใหมมหานคร ถาไมมีปลัดเชียงใหมมหานครหรือ 
มแีตไมอาจปฏิบตัริาชการได ใหนายกรัฐมนตรีแตงตัง้รองปลัดเชียงใหมมหานคร 
หรือขาราชการเชียงใหมมหานครผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการเปนผูปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงผูวาราชการเชียงใหมมหานคร 

มาตรา 66 ใหมีรองผูวาราชการเชียงใหมมหานครจำนวนไมเกินสี่คน 
ตามลำดับที่ผูวาราชการเชียงใหมมหานครจัดไวชวยผูวาราชการเชียงใหม 
มหานครในการบริหารราชการของเชียงใหมมหานครตามที่ผูวาราชการ
เชียงใหมมหานครมีคำสั่งมอบหมาย   

มาตรา 67 ใหมีเลขานุการผูวาราชการเชียงใหมมหานครหนึ่งคน และ
ผูชวยเลขานุการผูวาราชการเชียงใหมมหานครไมเกินจำนวนรองผูวาราชการ
เชียงใหมมหานคร 

มาตรา 68 ในกรณีมีการแตงต้ังประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และคณะ
ทีป่รกึษาของผูวาราชการเชียงใหมมหานคร ตามมาตรา 60 (3) ตำแหนงดงักลาว
จะมีจำนวนรวมกันทั้งหมดเกินเกาคนไมได 
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มาตรา 69 ใหผูวาราชการเชียงใหมมหานคร รองผูวาราชการเชียงใหม
มหานคร เลขานุการผูวาราชการเชียงใหมมหานคร ผูชวยเลขานุการ 
ผูวาราชการเชียงใหมมหานคร เลขานุการประธานสภาเชียงใหมมหานคร 
เลขานุการรองประธานสภาเชียงใหมมหานคร ประธานท่ีปรึกษา และท่ีปรึกษา
เปนขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง 

ใหนำกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมืองมาใชบังคับ 
แกผูดำรงตำแหนงตามวรรคหน่ึง เทาที่ ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ 
แหงพระราชบัญญัตินี้ และใหผูวาราชการเชียงใหมมหานคร หรือประธาน
สภาเชียงใหมมหานคร แลวแตกรณี มีอำนาจแตงตั้งขาราชการการเมือง 
ตำแหนงรองผูวาราชการเชียงใหมมหานคร เลขานุการผูวาราชการเชียงใหม
มหานคร ผูชวยเลขานุการผูวาราชการเชียงใหมมหานคร เลขานุการประธาน
สภาเชียงใหมมหานคร เลขานุการรองประธานสภาเชียงใหมมหานคร ประธาน 
ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา จากบุคคลซึ่งผูวาราชการเชียงใหมมหานคร หรือประธาน
สภาเชียงใหมมหานคร แลวแตกรณี พิจารณาเห็นสมควร และจะตองเปน 
ผูมีคุณสมบัติท่ีจะเปนขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
การเมือง 

เมือ่ผูวาราชการเชียงใหมมหานคร หรอืประธานสภาเชียงใหมมหานคร 
ผูแตงต้ังขาราชการการเมือง แลวแตกรณี พนจากตำแหนง ใหผูไดรับแตงตั้ง
เปนขาราชการการเมืองตามวรรคสองพนจากตำแหนงดวย นอกจากการพน
จากตำแหนงดังกลาว บคุคลดงักลาวตองพนจากตำแหนงตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการการเมือง หรือถูกสั่งใหออกตามคำสั่งของผูวาราชการ
เชียงใหมมหานคร หรือประธานสภาเชียงใหมมหานครไมวาจะเปนไปโดย 
มีความผิดหรือไมมีความผิดก็ตาม 

มาตรา 70 ใหขาราชการการเมืองตามมาตรา 69 และคณะกรรมการ
ท่ีผูวาราชการเชียงใหมมหานครแตงต้ัง ไดรับเงินเดือน เงินเพ่ิม เงินคาเบ้ียประชุม 
และเงินตอบแทนอื่น สำหรับตำแหนงตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา 
จากงบประมาณของเชียงใหมมหานคร 
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สวนที่ 3 
สภาพลเมือง 

มาตรา 71 ใหมีการจัดตั้งสภาพลเมืองจำนวนไมนอยกวา 200 คน  
มฐีานะเทาเทียมกับผูวาราชการเชียงใหมมหานคร และสภาเชียงใหมมหานคร
โดยมีที่มา ดังนี้ 

(1) มาจากสภาพลเมืองในเขตปกครองทองถิ่นระดับลาง 3 เขตพื้นท่ี 
ในสัดสวนเทากัน จำนวนไมนอยกวารอยละ 25  

(2) มาจากองคกรสาธารณประโยชนไมนอยกวารอยละ 25  
(3) ตัวแทนกลุมวิชาชีพและกลุมผลประโยชนตางๆ ไมนอยกวา 

รอยละ 25  
(4) มาจากผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวารอยละ 10  
(5) ผูสมัครมาจากการขึ้นทะเบียนองคกร และเลือกกันเอง 
ผูที่ไดรับการเลือกใหเปนสมาชิกสภาพลเมืองมีวาระการดำรงตำแหนง

ไดเพียง 1 วาระ วาระละ 4 ป และกอนเขาสูตำแหนงใหมีการประกาศรายช่ือ
เพื่อใหประชาชนตรวจสอบและคัดคาน  

ทัง้นี ้จำนวน หลกัเกณฑ วธิกีารเปนไปตามขอบญัญตัเิชยีงใหมมหานคร
กำหนด 

มาตรา 72 สภาพลเมืองมีหนาที่ คือ 
(1) ดูแลนโยบายการพัฒนา ทำหนาท่ีใหขอเสนอแนะตอทิศทาง 

นโยบาย และเปนที่ปรึกษาในระดับเชียงใหมมหานคร 
(2) ฝายตรวจสอบทำหนาท่ีเปดเวทีประชาพิจารณ โครงการขนาดใหญ

ที่มีผลกระทบตอชุมชน คดีที่เกี่ยวของกับบริการสาธารณะสิ่งแวดลอม  
โดยสามารถเปดเวทีไตสวนสาธารณะ มีอำนาจในการหามูล ตรวจสอบการทำงาน
นักการเมืองทองถ่ิน และขาราชการประจำ แลวนำคดีข้ึนสูศาลในฐานะผูเสียหาย 
และยังมีอำนาจย่ืนขอเสนอเพื่อถอดถอนสภาเชียงใหมมหานคร 
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(3) สงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกองคกรพลเมืองอนุรักษหรือฟนฟู
จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของชุมชนและ
ของชาติ 

(4) สงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกองคกรพลเมืองรวมมือกับเชยีงใหม
มหานคร องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานของรัฐในการจัดการ  
การบำรุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีจะเปนประโยชน
ตอชุมชนและประเทศชาติอยางยั่งยืน 

(5) เผยแพรและใหความรูความเขาใจแกสมาชิกองคกรพลเมือง  
รวมตลอดทั้งการรวมมือกันในการคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางสมดุล
และยั่งยืน 

(6) เสนอแนะปญหาและแนวทางแกไขและการพัฒนาตอเชียงใหม
มหานคร และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อนำไปประกอบการพิจารณา
ในการจัดทำแผนพัฒนาเชียงใหมมหานคร และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(7) เสนอแนะปญหาและแนวทางแกไข หรอืความตองการของประชาชน
อนัเกีย่วกบัการจัดทำบรกิารสาธารณะของหนวยงานของรัฐ เชยีงใหมมหานคร 
หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(8) จัดใหมี เวทีการปรึกษาหารือกันของประชาชนเพื่อสงเสริม 
การมีสวนรวมของประชาชนในการใหความคิดเห็นตอการดำเนินโครงการ
หรือกิจกรรมของเชียงใหมมหานคร หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ
หนวยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีมีผลหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชุมชน ทั้งนี้เชียงใหมมหานคร องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงาน
ของรัฐ ซึ่งเปนผูดำเนินการหรือเปนผูอนุญาตใหภาคเอกชนดำเนินการ 
ตองนำความเห็นดังกลาวมาประกอบการพิจารณาดวย 

(9) สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรพลเมืองในเชียงใหมมหานคร  
เกิดความเขมแข็ง รวมตลอดท้ังประชาชนทั่วไปในเชียงใหมมหานคร สามารถ
พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน 
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(10) ประสานและรวมมือกับสภาพลเมืองอ่ืน 
(11) รายงานปญหาและผลท่ีเกดิขึน้ในเชียงใหมมหานคร อนัเนือ่งจาก

การดำเนินงานใดๆ ของเชียงใหมมหานคร องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ
หนวยงานของรัฐ โดยรายงานตอเชียงใหมมหานคร องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 

(12) วางกติกาในการดำเนินกิจการของสภาพลเมือง 
(13) จัดทำรายงานประจำปของสภาพลเมือง รวมถึงสถานการณ 

ดานตางๆ ที่เกิดขึ้นในเชียงใหมมหานคร เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ 
ใหประชาชนท่ัวไปทราบ 

(14) จัดใหมีการไตสวนสาธารณะ กรณีที่มีการรองเรียนวามีการทุจริต
เกิดขึน้ ตามหลกัเกณฑ และวธิกีารทีบ่ญัญตัไิวในขอบญัญตัเิชยีงใหมมหานคร  

ทั้งนี้ การดำเนินการเพื่อใหมาซึ่งมติของท่ีประชุมขางตนใหเปนไป 
โดยฉันทามติตามหลักของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ 

มาตรา 73 ใหจัดตั้งกองทุนข้ึนหน่ึงกองทุน เรียกวา “กองทุนพัฒนา
พลเมือง” ในสภาพลเมือง โดยมีวัตถุประสงคในการสนับสนุนการดำเนินงาน
ตามอำนาจหนาที่ของสภาพลเมือง  

กองทุนพัฒนาพลเมือง ประกอบไปดวย เงินและทรัพยสินที่หักจาก
รายไดของเชียงใหมมหานคร ตามลำดับดังนี้ ใน 2 ปแรก ใหหักจากรายได
รอยละศูนยจุดหา ในปที่ 3 ถึงปที่ 5 ใหหักจากรายไดรอยละหน่ึง ตั้งแตปที่ 5 
เปนตนไป ใหหักจากรายไดรอยละสอง 

มาตรา 74 ใหมีสำนักงานเลขานุการสภาพลเมืองเปนหนวยงานอิสระ
ในการบริหารงานบุคคล งานงบประมาณ และการดำเนินการอ่ืน เพ่ือสนับสนุน
การดำเนินกิจการตามอำนาจหนาที่ของสภาพลเมือง รวมทั้งเปนหนวยงาน
ธุรการและงานวิชาการภายใตการควบคุมดูแลของประธานสภาพลเมือง 

มาตรา 75 ใหสำนักงานเลขานุการสภาพลเมืองมีอำนาจหนาท่ี  
ดังตอไปนี้ 

31(ราง) พระราชบัญญัติ
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(1) รับผิดชอบงานธุรการของสภาพลเมือง 
(2) จัดทำบัญชีรายชื่อและรับจดแจงการจัดต้ังองคกรพลเมืองเชียงใหม

มหานคร 
(3) เปนหนวยงานวิชาการใหแกสภาพลเมือง 
(4) ปฏิบัติการอื่นตามที่ประธานสภาพลเมืองมอบหมาย 
มาตรา 76 งบประมาณการดำเนินงานประจำของสภาพลเมืองให 

ใชจายจากงบประมาณจังหวัดที่ไดรับการจัดสรรตามขอบัญญัติจังหวัด  
มาตรา 77 ใหมีการจัดต้ังคณะกรรมาธิการเมืองโดยมีที่มาจากสัดสวน

จากประชาชนที่เปนกลุมเปาหมาย หรือคนทำงานภาคประชาชนที่เกี่ยวของ 
ในประเด็นที่จะตองหาประชามติรวมกัน 

มาตรา 78 คณะกรรมาธิการเมืองมีหนาที่ 
1) เขารวมปฏิบัติหนาที่กับหนวยงานราชการสวนทองถิ่น ในฐานะ

เครือขายประชาชน ประชาชนสามารถเขาถึงงบประมาณของทองถิ่น 
โดยกลไกนี้ 

2) พัฒนาแผน/โครงการการทำงานรวมกันระหวางหนวยงานราชการ
ทองถิ่น 

3) กำกับเร่ืองการศึกษา สุขภาพ สวัสดิการ สิ่งแวดลอมทองถิ่น 
กับประชาชน  

ทั้งนี้ ตามที่ขอบัญญัติเชียงใหมมหานครบัญญัติไว 
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หมวดท่ี 5 
การจัดระเบียบราชการของเชียงใหมมหานคร 

สวนที่ 1 
สวนราชการของเชียงใหมมหานคร 

มาตรา 79 ใหจัดระเบียบราชการเชียงใหมมหานคร ดังนี้ 
(1) สำนักงานเลขานุการสภาเชียงใหมมหานคร 
(2) สำนักงานเลขานุการผูวาราชการเชียงใหมมหานคร 
(3) สำนักงานคณะกรรมการขาราชการเชียงใหมมหานคร 
(4) สำนักปลัดเชียงใหมมหานคร 
(5) สำนักหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งมีฐานะเปนสำนัก 
(6) ศูนยประสานงานเขต 
การต้ัง ยุบ หรือเปล่ียนแปลงสำนัก หรือการแบงสวนราชการภายใน

หนวยงานตามวรรคหน่ึง จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ขาราชการเชียงใหมมหานคร โดยทำเปนประกาศของเชียงใหมมหานคร  

มาตรา 80 สำนักงานเลขานุการสภาเชียงใหมมหานครมีอำนาจหนาที่
เกี่ยวกับราชการประจำของสภาเชียงใหมมหานคร มีเลขานุการสภาเชียงใหม
มหานคร ซ่ึงเปนขาราชการเชียงใหมมหานครสามัญเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ
เชียงใหมมหานคร และลูกจางเชียงใหมมหานครข้ึนตอปลัดเชียงใหมมหานคร 
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขานุการสภาเชียงใหม
มหานครขึ้นตอประธานสภาเชียงใหมมหานคร และมีผูชวยเลขานุการสภา
เชียงใหมมหานคร ซึ่งเปนขาราชการเชียงใหมมหานครสามัญเปนผูชวยส่ัง
หรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการสภาเชียงใหมมหานคร 
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มาตรา 81 สำนักงานเลขานุการผูวาราชการเชียงใหมมหานครมีอำนาจ
หนาท่ีเก่ียวกับราชการและงานของผูวาราชการเชียงใหมมหานคร มีเลขานุการ 
ผูวาราชการเชียงใหมมหานคร ซึ่งเปนขาราชการการเมืองเปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการเชียงใหมมหานคร และลูกจางเชียงใหมมหานครรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขานุการผูวาราชการเชียงใหมมหานคร  
ข้ึนตอผูวาราชการเชียงใหมมหานคร และมีผูชวยเลขานุการผูวาราชการเชียงใหม
มหานคร ซึ่งเปนขาราชการการเมือง เปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการผูวาราชการเชียงใหมมหานคร และมีหัวหนาสำนักงานเลขานุการ 
ผูวาราชการเชียงใหมมหานคร ซึ่งเปนขาราชการเชียงใหมมหานครสามัญ 
เปนผูชวยของเลขานุการผูวาราชการเชียงใหมมหานคร และของผูชวยเลขานุการ
ผูวาราชการเชียงใหมมหานคร ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขานุการ
ผูวาราชการเชียงใหมมหานคร และในการบังคับบัญชาขาราชการเชียงใหม
มหานคร และลูกจางเชยีงใหมมหานครข้ึนตอเลขานุการผูวาราชการเชียงใหม
มหานคร ปลดัเชียงใหมมหานคร และผูวาราชการเชียงใหมมหานครตามลำดับ 

มาตรา 82 สำนักงานคณะกรรมการขาราชการเชียงใหมมหานคร 
มีอำนาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจำของคณะกรรมการขาราชการเชียงใหม
มหานคร มีหัวหนาสำนักงานคณะกรรมการขาราชการเชียงใหมมหานคร  
ซ่ึงเปนขาราชการเชียงใหมมหานครสามัญเปนผูบังคับบัญชาขาราชการเชียงใหม
มหานคร และลูกจางเชียงใหมมหานครขึ้นตอปลัดเชียงใหมมหานคร และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการขาราชการเชียงใหม
มหานครขึ้นตอประธานคณะกรรมการขาราชการเชียงใหมมหานคร และ 
จะใหมีผูชวยหัวหนาสำนักงานคณะกรรมการขาราชการเชียงใหมมหานคร  
ซึ่งเปนขาราชการเชียงใหมมหานครสามัญคนหนึ่ง หรือหลายคนเปนผูชวยสั่ง
หรือปฏิบัติราชการแทนหัวหนาสำนักงานคณะกรรมการขาราชการเชียงใหม
มหานครก็ได 
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มาตรา 83 สำนักปลดัเชยีงใหมมหานครมีอำนาจหนาทีเ่กีย่วกบัราชการ
ประจำทั่วไปของเชียงใหมมหานคร และราชการที่มิไดกำหนดใหเปนหนาท่ี
ของสวนราชการใดโดยเฉพาะ มีปลัดเชียงใหมมหานครซึ่งเปนขาราชการ
เชียงใหมมหานครสามัญ เปนผูบังคับบัญชาขาราชการเชียงใหมมหานคร 
และลูกจางเชียงใหมมหานครรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัด
เชียงใหมมหานคร และจะใหมีรองปลัดเชียงใหมมหานคร ซึ่งเปนขาราชการ
เชียงใหมมหานครสามัญคนหน่ึงหรือหลายคนเปนผูชวยส่ังหรือปฏิบัติราชการ
แทนปลัดเชียงใหมมหานครก็ได 

มาตรา 84 นอกจากอำนาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 83  
ใหปลัดเชยีงใหมมหานครมอีำนาจหนาทีต่ามท่ีมกีฎหมายกำหนดและตามคำส่ัง
ของผูวาราชการเชียงใหมมหานคร และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำ
ของเชียงใหมมหานครใหเปนไปตามนโยบายของเชียงใหมมหานคร กำกับ 
เรงรัด ติดตามผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในเชียงใหมมหานคร 
รวมทั้งเปนผูบังคับบัญชาขาราชการเชียงใหมมหานคร และลูกจางเชียงใหม
มหานคร รองจากผูวาราชการเชียงใหมมหานคร 

มาตรา 85 สำนักตามมาตรา 79 (5) มีอำนาจหนาที่เกี่ยวกับราชการ
ตามที่กำหนดไวในประกาศเชียงใหมมหานคร โดยมีผูอำนวยการสำนักซึ่งเปน
ขาราชการเชียงใหมมหานครสามัญ เปนผูบังคับบัญชาขาราชการเชียงใหม
มหานคร และลูกจางเชียงใหมมหานคร รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
ของสำนัก และจะใหมีรองผูอำนวยการสำนัก ซึ่งเปนขาราชการเชียงใหม 
มหานครสามัญคนหนึ่งหรือหลายคน เปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทน 
ผูอำนวยการสำนักก็ได 

มาตรา 86 นอกจากอำนาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 85 ให 
ผูอำนวยการสำนกัมอีำนาจหนาทีต่ามทีม่กีฎหมายกำหนด และตามคำสัง่ของ
ผูวาราชการเชียงใหมมหานคร และปลัดเชียงใหมมหานครรับผิดชอบควบคุม
ดูแลราชการประจำของสำนักท่ีรับผิดชอบใหเปนไปตามนโยบายของเชียงใหม
มหานคร กำกับ เรงรัด ติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักที่รับผิดชอบ 

 

35(ราง) พระราชบัญญัติ
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สวนที่ 2 
ศูนยประสานงานเขต 

มาตรา 87 ศูนยประสานงานเขตมีหัวหนาศูนยประสานงานเขต
รับผิดชอบการประสานการปฏิบัติราชการภายในเขต และจะใหมีผูชวยหัวหนา
ศูนยประสานงานเขตคนหน่ึงหรือหลายคนเปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติราชการ
แทนหัวหนาศูนยประสานงานเขตก็ได 

มาตรา 88 ใหหัวหนาศูนยประสานงานเขตมีอำนาจหนาที่ ดังนี้ 
(1) อำนาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจหนาท่ีของหัวหนา

ศูนยประสานงานเขต 
(2) อำนาจหนาที่ซึ่งผูวาราชการเชียงใหมมหานคร หรือปลัดเชียงใหม

มหานครมอบหมาย 
มาตรา 89 ในกรณีที่เปนการสมควร ผูวาราชการเชียงใหมมหานคร

อาจสัง่ใหศนูยประสานงานเขตใดปฏบิตัหินาทีใ่ดแทนศนูยประสานงานเขตอืน่
ทัง้หมดหรือบางสวนได และจะใหหวัหนาศนูยประสานงานเขตใดเปนผูรบัผดิชอบ
ในการปฏิบัติหนาที่นั้นก็ได 

36 (ราง) พระราชบัญญัติ
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หมวดท่ี 6 
การรักษาราชการแทน และการปฏิบัติราชการแทน 

มาตรา 90 อำนาจหนาที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ 
รองผูวาราชการเชียงใหมมหานครใหเปนไปตามที่ผูวาราชการเชียงใหม 
มหานครมีคำสั่งมอบหมาย 

ในกรณีที่ผูวาราชการเชียงใหมมหานครไมอาจปฏิบัติราชการได  
ใหรองผูวาราชการเชยีงใหมมหานครตามลำดบัทีผู่วาราชการเชยีงใหมมหานคร
จัดไวตามมาตรา 69 เปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรองผูวาราชการเชียงใหม
มหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดเชียงใหมมหานคร 
เปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีปลัดเชียงใหมมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติ
ราชการได ใหนำบทบัญญัติมาตรา 91 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

อำนาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ 
ที่ผูวาราชการเชียงใหมมหานครจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย  
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี 
ในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคำสั่งนั้น หรือ
มติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกำหนดในเรื่องการมอบอำนาจไวเปน
อยางอื่น ผูวาราชการเชียงใหมมหานครจะมอบอำนาจโดยทำเปนหนังสือให
รองผูวาราชการเชียงใหมมหานครเปนผูปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการเชียงใหม
มหานครก็ได แตถาจะมอบใหปลัดเชียงใหมมหานคร รองปลัดเชียงใหม 
มหานคร ผูอำนวยการสำนัก หัวหนาสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน 
ซึ่งมีฐานะเปนสำนัก หรือหัวหนาศูนยประสานงานเขตปฏิบัติราชการแทน  
ใหทำเปนคำสั่ง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 91 ในกรณีที่มีรองปลัดเชียงใหมมหานคร การส่ังหรือ 
การปฏิบัติราชการของรองปลัดเชียงใหมมหานคร ใหเปนไปตามท่ีปลัดเชียงใหม 
มหานครมีคำสั่งมอบหมาย 

37(ราง) พระราชบัญญัติ
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ในกรณีที่ไมมีผูดำรงตำแหนงปลัดเชียงใหมมหานครหรือมีแตไมอาจ
ปฏบิตัริาชการได ใหรองปลดัเชยีงใหมมหานครเปนผูรกัษาราชการแทน ถามรีองปลดั
เชยีงใหมมหานครหลายคน ใหรองปลดัเชยีงใหมมหานคร ผูมอีาวโุสตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดำรงตำแหนง 
รองปลัดเชียงใหมมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหผูวาราชการ
เชียงใหมมหานครแตงตัง้ผูอำนวยการสำนักหรือหวัหนาสวนราชการท่ีเรยีกช่ือ
อยางอื่นซึ่งมีฐานะเปนสำนักคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน 

อำนาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ 
ท่ีปลัดเชียงใหมมหานครจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคำส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด  
ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคำส่ังน้ัน หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้นมิไดบัญญัติในเรื่องการมอบอำนาจไวเปนอยางอื่น 
ปลัดเชียงใหมมหานครจะมอบอำนาจโดยทำเปนหนังสือใหรองปลัดเชียงใหม
มหานครเปนผูปฏิบัติราชการแทนปลัดเชียงใหมมหานครก็ได แตถาจะมอบ
ใหผูอำนวยการสำนักหรือหัวหนาสวนราชการ ที่เรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งมีฐานะ
เปนสำนัก หัวหนาศูนยประสานงานเขต ผูอำนวยการกอง หัวหนากอง หรือ 
ผูดำรงตำแหนงเทียบเทาปฏิบัติราชการแทนในนามปลัดเชียงใหมมหานคร 
ใหทำเปนคำสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 92 ในกรณีทีม่รีองผูอำนวยการสำนัก การสัง่หรอืการปฏบิตัริาชการ
ของรองผูอำนวยการสำนักใหเปนไปตามท่ีผูอำนวยการสำนักมีคำส่ังมอบหมาย 

ในกรณีท่ีไมมีผูดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักหรือมีแตไมอาจปฏิบัติ
ราชการได ใหรองผูอำนวยการสำนกัเปนผูรกัษาราชการแทน ถามรีองผูอำนวยการ
สำนักหลายคน ใหรองผูอำนวยการสำนัก ผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรองผูอำนวยการสำนักหรือ 
มแีตไมอาจปฏบิตัริาชการได ใหปลดัเชียงใหมมหานครแตงตัง้ ผูอำนวยการกอง 
หัวหนากอง หรือผูดำรงตำแหนงเทียบเทาของสำนักนั้นคนใดคนหน่ึง 
เปนผูรักษาราชการแทน 

38 (ราง) พระราชบัญญัติ
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อำนาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ 
ที่ผูอำนวยการสำนักจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคำส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด  
ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคำส่ังนั้น หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องน้ันมิไดกำหนดในเรื่องการมอบอำนาจไวเปนอยางอื่น 

ผูอำนวยการสำนกัจะมอบอำนาจโดยทำเปนหนงัสอืใหรองผูอำนวยการ
สำนักเปนผูปฏิบัติราชการแทนผูอำนวยการสำนักก็ได แตถาจะมอบใหหัวหนา
ศูนยประสานงานเขต ผูอำนวยการกอง หัวหนากอง หรือผูดำรงตำแหนง
เทียบเทาของสำนักนั้น ปฏิบัติราชการแทนในนามผูอำนวยการสำนัก  
ใหทำเปนคำสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 93 ในกรณีที่มีผูชวยหัวหนาศูนยประสานงานเขต การสั่งหรือ
การปฏิบัติราชการของผูชวยหัวหนาศูนยประสานงานเขตใหเปนไปตามที่
หัวหนาศูนยประสานงานเขตมีคำสั่งมอบหมาย 

ในกรณีที่ไมมีผูดำรงตำแหนงหัวหนาศูนยประสานงานเขตหรือ 
มีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหผูชวยหัวหนาศูนยประสานงานเขตเปน 
ผูรักษาราชการแทน ถามีผูชวยหัวหนาศูนยประสานงานเขตหลายคน  
ใหผูชวยหัวหนาศูนยประสานงานเขต ผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการเปนผูรกัษาราชการแทน ถาไมมผีูชวยหวัหนาศนูยประสานงานเขต 
หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดเชียงใหมมหานครแตงตั้ ง  
ผูอำนวยการกอง หัวหนากอง หรือผูดำรงตำแหนงเทียบเทาคนใดคนหน่ึง
เปนผูรักษาราชการแทน 

อำนาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ 
ที่หัวหนาศนูยประสานงานเขต จะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบงัคบั ขอบญัญตั ิหรอืคำสัง่ใด หรอืมตขิองคณะรัฐมนตรใีนเรือ่งใด 
ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคำส่ังน้ัน หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องน้ันมิไดกำหนดในเรื่องการมอบอำนาจไวเปนอยางอื่น 
หัวหนาศูนยประสานงานเขตจะมอบอำนาจโดยทำเปนหนังสือใหผูชวยหัวหนา

39(ราง) พระราชบัญญัติ
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ศูนยประสานงานเขต หรือหัวหนาสวนราชการของศูนยประสานงานเขต
ปฏิบัติราชการแทนหัวหนาศูนยประสานงานเขตก็ได 

มาตรา 94 การส่ังหรือการปฏิบัติราชการของผูชวยเลขานุการสภา
เชียงใหมมหานคร ใหเปนไปตามที่เลขานุการสภาเชียงใหมมหานครมีคำสั่ง
มอบหมาย 

ในกรณีที่ไมมีผูดำรงตำแหนงเลขานุการสภาเชียงใหมมหานครหรือ 
มีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหผูชวยเลขานุการสภาเชียงใหมมหานครเปน 
ผูรักษาราชการแทน ถามีผูชวยเลขานุการสภาเชียงใหมมหานครหลายคน  
ใหประธานสภาเชียงใหมมหานครมีคำสั่งมอบหมายใหผูชวยเลขานุการสภา
เชียงใหมมหานครคนใดคนหน่ึงเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูชวยเลขานุการ
สภาเชียงใหมมหานคร หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหประธานสภา
เชยีงใหมมหานครแตงต้ังขาราชการในสำนกังานเลขานกุารสภาเชยีงใหมมหานคร 
ผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน 

มาตรา 95 การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของผูชวยเลขานุการ 
ผูวาราชการเชียงใหมมหานคร ใหเปนไปตามท่ีเลขานุการผูวาราชการเชียงใหม
มหานครมีคำสั่งมอบหมาย  

ในกรณีที่ไมมีผูดำรงตำแหนงเลขานุการผูวาราชการเชียงใหมมหานคร 
หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหผูชวยเลขานุการผูวาราชการเชียงใหม
มหานครเปนผูรักษาราชการแทน ถามีผูชวยเลขานุการผูวาราชการเชียงใหม
มหานครหลายคน ใหผูวาราชการเชียงใหมมหานครมีคำส่ังมอบหมายให 
ผูชวยเลขานุการผูวาราชการเชียงใหมมหานครคนใดคนหน่ึงเปนผูรกัษาราชการแทน 
ถาไมมีผูชวยเลขานุการผูวาราชการเชียงใหมมหานคร หรือมีแตไมอาจปฏิบัติ
ราชการได ใหผูวาราชการเชียงใหมมหานครแตงต้ังขาราชการในสำนักงาน
เลขานุการผูวาราชการเชียงใหมมหานคร ผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน 
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มาตรา 96 ในกรณีท่ีมีผูชวยหัวหนาสำนักงานคณะกรรมการขาราชการ
เชียงใหมมหานคร การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของผูชวยหัวหนาสำนักงาน
คณะกรรมการขาราชการเชียงใหมมหานครใหเปนไปตามท่ีหัวหนาสำนักงาน
คณะกรรมการขาราชการเชียงใหมมหานครมีคำสั่งมอบหมาย 

ในกรณีท่ีไมมีผูดำรงตำแหนงหัวหนาสำนักงานคณะกรรมการขาราชการ
เชียงใหมมหานคร หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหผูชวยหัวหนาสำนักงาน
คณะกรรมการขาราชการเชียงใหมมหานครเปนผูรักษาราชการแทน  
ถามผีูชวยหัวหนาสำนักงานคณะกรรมการขาราชการเชียงใหมมหานครหลายคน 
ใหประธานคณะกรรมการขาราชการเชียงใหมมหานครแตงตั้งผูชวยหัวหนา
สำนักงานคณะกรรมการขาราชการเชียงใหมมหานครคนใดคนหน่ึงเปน 
ผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูชวยหัวหนาสำนักงานคณะกรรมการขาราชการ
เชียงใหมมหานคร หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหประธานคณะกรรมการ
ขาราชการเชียงใหมมหานครแตงต้ังขาราชการในสำนักงานคณะกรรมการ
ขาราชการเชียงใหมมหานคร ผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
เปนผูรักษาราชการแทน 

มาตรา 97 ใหผูรักษาราชการแทนตามทีก่ำหนดไวในพระราชบญัญตันิี ้
มีอำนาจหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่ผูดำรงตำแหนงใดหรือผูรักษาราชการแทนผูดำรงตำแหนงนั้น
มอบหมายหรือมอบอำนาจใหผูดำรงตำแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทน  
ใหผูปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งมอบหมายหรือ 
มอบอำนาจ 

ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแตงต้ังใหผูดำรงตำแหนงใดเปนกรรมการหรือ
ใหมีอำนาจหนาที่อยางใด ใหผูรักษาราชการแทนหรือผูปฏิบัติราชการแทน
ทำหนาที่กรรมการหรือมีอำนาจหนาที่เชนเดียวกับผูดำรงตำแหนงนั้น 
ในระหวางที่รักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนดวย แลวแตกรณี 
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หมวดที่ 7 
อำนาจหนาที่ของเชียงใหมมหานคร 

มาตรา 98 ภายใตขอบังคับแหงกฎหมายอื่น ใหเชียงใหมมหานคร 
มีอำนาจหนาที่ดำเนินกิจการในเขตเชียงใหมมหานครในเรื่องดังตอไปนี้ 

(1) กิจการตำรวจ และการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
ทั้งนี้ ตามขอบัญญัติเชียงใหมมหานคร และตามกฎหมายอื่นที่กำหนดใหเปน
อำนาจหนาที่ของเชียงใหมมหานคร 

(2) การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง และประสานการจัดทำ
แผนพัฒนาเชียงใหมจัดการตนเองตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 

(3) การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในการพัฒนาทองถิ่น 
(4) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากร-

ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมท่ีอยูในเขตพื้นที่ 
(5) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และ

วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
(6) การจัดการศึกษาอบรม และการฝกอาชีพ 
(7) การบริหารจัดการการทองเท่ียว  
(8) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ 

ของประชาชน 
(9) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 
(10) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
(11) การแบงสันเงิน ซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอื่น 
(12) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอื่น 
(13) การบริหารจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้ำ 
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(14) การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทำกิจการ ไมวาจะ
ดำเนินการเองหรือรวมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 

(15) การบริหารการสรางและการบำรุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

(16) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกัน 
และควบคุมโรคติดตอ 

(17) การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
(18) หนาที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายระบุให เปนอำนาจหนาท่ีของ 

ผูวาราชการจังหวัด นายอำเภอ องคการบริหารสวนจังหวัด หรือตามท่ี 
คณะรฐัมนตร ีนายกรฐัมนตรี หรอืทีก่ฎหมายระบุเปนหนาทีข่องเชียงใหมมหานคร 

บรรดาอำนาจหนาท่ีใดซ่ึงเปนของราชการสวนกลางจะมอบใหเชียงใหม
มหานครปฏิบัติก็ได โดยใหทำเปนพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ขอบังคับ 
หรือประกาศ แลวแตกรณี ในกรณีที่ทำเปนขอบังคับหรือประกาศตองไดรับ
ความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี 

การปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ีของเชียงใหมมหานคร ตองเปนไป 
เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและ
ธรรมาภิบาล โดยใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำ 
แผนพัฒนาเชียงใหมมหานคร การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง  
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
ทั้งนี้ใหเปนไปตามขอบัญญัติเชียงใหมมหานคร 

มาตรา 99 ในการปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา 98 ใหผูวาราชการเชียงใหม
มหานคร รองผูวาราชการเชียงใหมมหานคร ปลัดเชียงใหมมหานคร รองปลัด
เชียงใหมมหานคร หัวหนาสวนราชการท่ีเปนสำนักหรือเทียบเทาสำนัก หัวหนา
ศูนยประสานงานเขต ผูชวยหัวหนาศูนยประสานงานเขต และขาราชการ
เชียงใหมมหานครท่ีผูวาราชการเชียงใหมมหานครแตงต้ังเปนพนักงานเจาหนาท่ี
สำหรับปฏิบัติหนาที่ดังกลาว และใหมีฐานะเปนพนักงานฝายปกครองหรือ
ตำรวจ ตามความหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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มาตรา 100 ในการปฏิบัติหนาที่ ใหผูวาราชการเชียงใหมมหานคร 
รองผูวาราชการเชียงใหมมหานคร เลขานุการผูวาราชการเชียงใหมมหานคร 
ผูชวยเลขานุการผูวาราชการเชียงใหมมหานคร เลขานุการประธานสภาเชียงใหม
มหานคร เลขานุการรองประธานสภาเชียงใหมมหานคร ประธานท่ีปรึกษา  
ที่ปรึกษา และขาราชการเชียงใหมมหานครเปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

มาตรา 101 ใหกำนัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจำตำบล 
และสารวตัรกำนนัเปนเจาพนกังานตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 
ทำหนาที่หัวหนาผูรักษาความสงบเรียบรอยในเขตพื้นที่ของตน โดยขึ้น 
การบังคับบัญชากับผูวาราชการเชียงใหมมหานคร 

มาตรา 102 เชียงใหมมหานครอาจใหบริการแกเอกชน สวนราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น โดยเรียกคาบริการได
โดยตราเปนขอบัญญัติเชียงใหมมหานคร 

มาตรา 103 เชียงใหมมหานครอาจดำเนินกิจการนอกเขตเชียงใหม
มหานครได เมื่อ 

(1) การน้ันจำเปนตองกระทำและเปนการท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจการ 
ท่ีดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีท่ีอยูในเขตเชียงใหมมหานคร หรือเปนประโยชน
แกประชาชนในเชียงใหมมหานคร และ 

(2) ไดรับความเห็นชอบจากสภาเชียงใหมมหานคร และ 
(3) ไดรับความยินยอมจากผูวาราชการจังหวัด ราชการสวนทองถิ่น 

หรือสวนราชการที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี 
มาตรา 104 เชียงใหมมหานครอาจทำกิจการรวมกับบุคคลอ่ืน 

โดยกอตั้งบริษัท หรือถือหุนในบริษัทได เม่ือ 
(1) บริษัทนั้นมีวัตถุประสงคเฉพาะกิจการเปนสาธารณูปโภค แตทั้งนี้

ไมกระทบกระเทือนถึงกิจการท่ีเชียงใหมมหานครไดกระทำอยูแลว กอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และ 
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(2) เชียงใหมมหานครตองถือหุนเปนมูลคาเกินรอยละหาสิบของทุน 
ที่บริษัทนั้นจดทะเบียนไว ในกรณีที่มีเชียงใหมมหานคร สวนราชการ  
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นถือหุนอยูในบริษัท
เดียวกันใหนับหุนที่ถือนั้นรวมกัน และ 

(3) สภาเชียงใหมมหานครมีมติใหความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงเกิน
กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครทั้งหมด และ 

(4) ไดรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี 
การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุนที่เชียงใหมมหานครถืออยูตองไดรับอนุมัติ

จากสภาเชียงใหมมหานคร 
มาตรา 105 ถากจิการใดอยูภายใตอำนาจหนาทีข่องเชยีงใหมมหานคร 

เชียงใหมมหานครอาจดำเนินการนั้นรวมกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นได โดยจัดตั้งเปนองคการเรียกวา 
สหการ มีฐานะเปนนิติบุคคล และมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย  
ผูแทนของเชียงใหมมหานคร สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
ราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี 

การจัดตั้งสหการจะกระทำไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา ในพระราช
กฤษฎีกานั้นใหกำหนดชื่อ อำนาจหนาที่ และวิธีดำเนินงาน เมื่อจะยุบเลิก
สหการใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา และใหระบุวิธีจัดการทรัพยสินไวดวย 

มาตรา 106 ในกรณีจำเปน เชียงใหมมหานครอาจมอบใหเอกชน
กระทำกิจการ ซึ่งอยูในอำนาจหนาท่ีของเชียงใหมมหานคร และเรียกเก็บ
คาธรรมเนยีม คาบรกิาร หรอืคาตอบแทนท่ีเกีย่วของแทนเชียงใหมมหานครได 
แตตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเชียงใหมมหานคร และนายกรัฐมนตรี
เสียกอน 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการใหกระทำกิจการตามวรรคหน่ึง 
ใหเปนไปตามระเบียบเชียงใหมมหานคร ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก 
สภาเชียงใหมมหานคร และนายกรัฐมนตรี 

สทิธใินการกระทำกิจการตามวรรคหน่ึง เปนสิทธเิฉพาะตัวจะโอนไปมิได 
 

45(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......



หมวดที่ 8 
ขอบัญญัติ 

มาตรา 107 ขอบญัญตัเิชยีงใหมมหานครจะตราข้ึนไดโดยความเห็นชอบ
ของสภาเชียงใหมมหานคร ในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามอำนาจหนาที่ของเชียงใหมมหานคร 
(2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหเชียงใหมมหานครมีอำนาจตราเปน 

ขอบัญญัติเชียงใหมมหานคร 
(3) การดำเนินการพาณิชยของเชียงใหมมหานคร 
(4) การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพยสิน การจัดหา 

ผลประโยชนจากทรัพยสิน การจาง และการพัสดุ 
ในขอบัญญตัเิชยีงใหมมหานครจะกำหนดโทษผูละเมดิขอบญัญตัไิวดวย

ก็ได แตมิใหกำหนดโทษจำคุกเกินหกเดือน และหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท 
มาตรา 108 รางขอบัญญัติเชียงใหมมหานครจะเสนอได โดยผูวา

ราชการเชียงใหมมหานคร สมาชิกสภาเชียงใหมมหานคร สภาพลเมืองหรือ
ราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเชียงใหมมหานครจำนวน 500 คน ในกรณี
สมาชิกสภาเชียงใหมมหานครเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาเชียงใหมมหานคร
ลงนามรับรองไมนอยกวาหน่ึงในหาของจำนวนสมาชิกสภาเชียงใหมมหานคร
ทั้งหมด 

รางขอบัญญัติเชียงใหมมหานครท่ีเก่ียวดวยการเงิน สมาชิกสภาเชียงใหม
มหานครจะเสนอไดก็ตอเม่ือมีคำรับรองของผูวาราชการเชียงใหมมหานคร 

กรณีรางขอบัญญัติเชียงใหมมหานครที่เสนอโดยราษฎร หากไมไดรับ
การพิจารณาภายใน 4 ป นับตั้งแตการเสนอราง หรือสภาเชียงใหมมหานคร
หมดวาระลง หรือไมผานการพิจารณาของสภาเชียงใหมมหานคร ใหนำราง
ขอบัญญัติดังกลาวเขาสูการเปดเวทีสาธารณะ เพื่อทำประชามติโดยผูมีสิทธิ์
เลือกต้ังในเชียงใหมมหานคร เม่ือผลการทำประชามติมีผลเชนใด ใหราง 
ขอบัญญัติเชียงใหมมหานครมีผลบังคับตามนั้น  
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มาตรา 109 รางขอบัญญัติเชียงใหมมหานครท่ีเกี่ยวดวยการเงิน 
หมายความถึงรางขอบัญญัติเชียงใหมมหานคร วาดวยขอความตอไปน้ีท้ังหมด 
หรือขอใดขอหนึ่ง 

(1) การต้ังขึ้นหรือยกเลิก หรือลด หรือเปล่ียนแปลงแกไข หรือผอน 
หรือวางระเบียบการบังคับอนัเกี่ยวกับภาษีอากร 

(2) การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินของเชียงใหมมหานคร หรือการ
โอนงบประมาณรายจายของเชียงใหมมหานคร  

(3) การกูเงิน การค้ำประกัน หรือการใชเงินกู  
(4) การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพยสิน การจัดหา 

ผลประโยชน จากทรัพยสิน การจาง และการพัสดุ  
(5) การพาณิชยของเชียงใหมมหานคร  
(6) การออกพันธบัตรของเชียงใหมมหานคร  
ในกรณเีปนทีส่งสยัวารางขอบญัญตัใิดเปนรางขอบญัญตัเิกีย่วดวยการเงิน

ที่จะตองมีคำรับรองของผูวาราชการเชียงใหมมหานครหรือไม ใหประธาน
สภาเชียงใหมมหานครเปนผูวินิจฉัย 

มาตรา 110 เมื่อสภาเชียงใหมมหานครไดพิจารณารางขอบัญญัติ
เชียงใหมมหานคร และลงมติเห็นชอบแลว ใหประธานสภาเชียงใหมมหานคร
สงใหผูวาราชการเชียงใหมมหานครภายในเจ็ดวัน นับแตวันท่ีสภาเชียงใหม
มหานครมีมติเห็นชอบ และใหผูวาราชการเชียงใหมมหานครลงนามในราง 
ขอบัญญัติเชียงใหมมหานครที่ผานความเห็นชอบของสภาเชียงใหมมหานคร 
แลวประกาศใชบังคับเปนกฎหมายภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีไดรับราง 
ขอบัญญัติจากประธานสภาเชียงใหมมหานคร 

มาตรา 111 ในกรณีที่ผูวาราชการเชียงใหมมหานครไมเห็นชอบดวย
กบัสภาเชียงใหมมหานคร ใหผูวาราชการเชียงใหมมหานครสงรางขอบญัญตันิัน้
พรอมดวยเหตผุลทีไ่มเหน็ชอบดวยใหสภาเชยีงใหมมหานครภายในสามสบิวนั 
นับแตวันที่ผูวาราชการเชียงใหมมหานครไดรับรางขอบัญญัติจากประธาน
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สภาเชยีงใหมมหานคร เพือ่ใหสภาเชยีงใหมมหานครพิจารณาใหม ถาผูวาราชการ
เชียงใหมมหานครไมสงใหสภาเชียงใหมมหานครภายในเวลาดังกลาว  
ใหถือวาผูวาราชการเชียงใหมมหานครเห็นชอบดวย และใหประธานสภาเชียงใหม
มหานครลงนามในรางขอบัญญัตินั้นแทนผูวาราชการเชียงใหมมหานคร  
แลวประกาศใชบังคับเปนกฎหมาย 

ในกรณีที่ผูวาราชการเชียงใหมมหานครไมเห็นชอบดวย และสงให 
สภาเชียงใหมมหานครพิจารณาใหม สภาเชียงใหมมหานครจะยกขึ้นพิจารณา
ใหมได ตอเมื่อเวลาไดลวงพนไปสามสิบวัน นับแตวันที่ผูวาราชการเชียงใหม
มหานครสงกลับใหสภาเชียงใหมมหานคร นอกจากรางขอบัญญัติเชียงใหม
มหานครท่ีเก่ียวดวยการเงิน สภาเชียงใหมมหานครอาจยกข้ึนพิจารณาใหม
ไดทันที ในกรณีที่สภาเชียงใหมมหานครมีมติยืนยันรางเดิมดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสามในส่ีของจำนวนสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครท้ังหมด  
ใหประธานสภาเชียงใหมมหานครสงรางขอบัญญัติดังกลาวใหผูวาราชการ
เชียงใหมมหานคร ซึ่งผูวาราชการเชียงใหมมหานครตองดำเนินการตอไปตาม
มาตรา 98 ถาผูวาราชการเชียงใหมมหานครไมดำเนินการตามกำหนด  
ใหประธานสภาเชียงใหมมหานครลงนามในรางขอบัญญัติน้ันแทนผูวาราชการ
เชียงใหมมหานคร แลวประกาศเพ่ือใชบังคับเปนกฎหมาย 

มาตรา 112 รางขอบัญญัติเชียงใหมมหานครท่ีสภาเชียงใหมมหานคร
ไมเห็นชอบดวย ใหเปนอันตกไป ยกเวนรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

รางขอบัญญัติที่ตกไปตามวรรคหนึ่ง ผูวาราชการเชียงใหมมหานคร
หรือสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครจะเสนอใหมไดเม่ือพนหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
นับแตวันที่สภาเชียงใหมมหานครไมเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัตินั้น 

มาตรา 113 งบประมาณรายจายของเชียงใหมมหานครใหทำเปน 
ขอบัญญัติเชียงใหมมหานคร ซึ่งผูวาราชการเชียงใหมมหานครเปนผูเสนอ  
ถาขอบญัญตังิบประมาณรายจายประจำปงบประมาณออกไมทนัปงบประมาณใหม 
ใหใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายในปงบประมาณที่แลวนั้นไปพลางกอน 
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ถาปใดจำนวนเงิน ซึ่งไดกำหนดไวตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณไมพอสำหรับการใชจายประจำปก็ดี หรือมีความจำเปน
ที่จะตองต้ังงบประมาณรายจายขึ้นใหมในระหวางปก็ดี ใหทำเปนขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

มาตรา 114 ภายใตบงัคบัมาตรา 113 ในกรณทีีส่ภาเชยีงใหมมหานคร
เห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ใหสภาเชียงใหมมหานคร
เลอืกคณะกรรมการวิสามัญ เพือ่พจิารณารางขอบญัญตังิบประมาณรายจายน้ัน
ตามขอบงัคบัของสภาเชียงใหมมหานคร และใหผูวาราชการเชียงใหมมหานคร
ลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบังคับ 

มาตรา 115 ภายใตบงัคบัมาตรา 113 ในกรณทีีส่ภาเชยีงใหมมหานคร
ไมเห็นดวยกับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ใหสภาเชียงใหมมหานคร
ตั้งสมาชิกสภาเชียงใหมมหานคร จำนวนแปดคน และผูวาราชการเชียงใหม
มหานครต้ังบุคคล ซึ่งมิไดเปนสมาชิกสภาเชียงใหมมหานคร จำนวนเจ็ดคน 
ประกอบเปนคณะกรรมการรวมเพื่อพิจารณาหาขอยุติความขัดแยงในสาระ
สำคัญที่บัญญัติไวในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย แลวรายงานผลการ
พิจารณาตอสภาเชียงใหมมหานครภายในสิบวัน นับแตวันที่สภาเชียงใหม
มหานครต้ังคณะกรรมการรวม 

ถาสภาเชียงใหมมหานครยังไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรวม ดวยคะแนนเสียงไมต่ำกวาสามในส่ีของจำนวนสมาชิก
สภาเชียงใหมมหานครทั้งหมด ใหรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
เปนอนัตกไป และใหใชขอบญัญตังิบประมาณรายจายในปงบประมาณท่ีแลวนัน้
ไปพลางกอน ในกรณีเชนวานี้ ใหนายกรัฐมนตรีสั่งยุบสภาเชียงใหมมหานคร 
ถามีขอเสนอของผูวาราชการเชียงใหมมหานคร 

มาตรา 116 รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ
และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม สภาเชียงใหมมหานคร 
จะตองพิจารณาใหเสร็จภายในส่ีสิบหาวัน นับแตวันที่สภาเชียงใหมมหานคร
ไดพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้นเปนครั้งแรก 
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ถาสภาเชียงใหมมหานครพิจารณารางขอบญัญตังิบประมาณรายจายน้ัน
ไมเสรจ็ภายในเวลาทีก่ำหนดดังกลาวในวรรคหนึง่ ใหถอืวาสภาเชยีงใหมมหานคร
ไดใหความเหน็ชอบในรางขอบญัญัตงิบประมาณรายจายนัน้ และใหผูวาราชการ
เชียงใหมมหานครลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือใชบังคับ 

มาตรา 117 ในกรณีทีส่ภาเชยีงใหมมหานครส้ินอาย ุหรอืมกีารยบุสภา
เชียงใหมมหานคร บรรดารางขอบัญญัติเชียงใหมมหานครท่ีสภาเชียงใหม
มหานครยังมไิดใหความเห็นชอบ หรอืทีส่ภาเชียงใหมมหานครใหความเห็นชอบ
แลว แตผูวาราชการเชียงใหมมหานครยังมิไดลงนาม และประกาศใชเปน
กฎหมายภายในสามสิบวัน นับแตวันรับรางขอบัญญัติจากประธานสภาเชียงใหม
มหานครใหเปนอันตกไป 

มาตรา 118 ในระหวางท่ีไมมีสภาเชียงใหมมหานคร หรือในกรณีฉุกเฉิน 
ที่มีความจำเปนรีบดวนในอันจะรักษาความปลอดภัยสาธารณะหรือปองปด
ภัยพิบัติสาธารณะ และจะเรียกประชุมสภาเชียงใหมมหานครใหทันทวงทีมิได 
ผูวาราชการเชียงใหมมหานครจะออกขอกำหนดเชียงใหมมหานครใหใชบังคับ
ดังเชนขอบัญญัติ และเมื่อประกาศแลว ใหใชบังคับได 

ในการประชุมสภาเชียงใหมมหานครคราวตอไป ใหนำขอกำหนดเชียงใหม
มหานครน้ันเสนอตอสภาเชียงใหมมหานครเพ่ืออนุมัติ ถาสภาเชียงใหม 
มหานครอนุมัติแลว ใหขอกำหนดเชียงใหมมหานครน้ันใชบังคับเปนขอบัญญัติ
เชียงใหมมหานครตอไป ถาสภาเชียงใหมมหานครไมอนุมัติใหขอกำหนด
เชียงใหมมหานครน้ันเปนอันตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงกิจการ 
ที่ไดกระทำไประหวางที่ใชขอกำหนดเชียงใหมมหานครนั้น 

การอนุมัติหรือไมอนุมัติขอกำหนดเชียงใหมมหานครใหผูวาราชการ
เชียงใหมมหานครประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติใหมีผล
ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
 

50 (ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......



หมวดท่ี 9 
งบประมาณ การคลัง และทรัพยสินของเชียงใหมมหานคร 

มาตรา 119 บรรดารายไดอันเกิดจากภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา ภาษีนิติบุคคล ภาษีมรดก และคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
เชียงใหมมหานคร ใหเชียงใหมมหานครมีอำนาจในการจัดเก็บและสงคืน
กระทรวงการคลังรอยละสามสิบ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียมตาม
วรรคหนึ่ง และการจัดการเงินรายไดจากภาษีตามวรรคหนึ่ง ใหออกเปน 
ขอบัญญัติเชียงใหมมหานคร โดยตองจัดแบงใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในระดับลางไมนอยกวาที่เคยไดรับ 

มาตรา 120 ภาษีบำรุงทองท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปายอากร
การฆาสัตว และผลประโยชนอื่นอันเนื่องในการฆาสัตวในพ้ืนท่ีเขตเชียงใหม
มหานครท่ีอยูนอกเขตราชการสวนทองถ่ินอื่น ใหเชียงใหมมหานครจัดเก็บ
เปนรายไดของเชียงใหมมหานครตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

มาตรา 121 ภาษีและคาธรรมเนียมรถ หรือรถยนต ภาษีทะเบียน
รถยนต หรือจักรยานยนต หรือลอเลื่อนที่จัดเก็บไดในเขตเชียงใหมมหานคร
ใหเปนรายไดของเชียงใหมมหานครตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

มาตรา 122 ใหเชียงใหมมหานครมีอำนาจออกขอบัญญัติจัดเก็บภาษี
และคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

(1) ภาษีมลพิษทางน้ำ 
(2) ภาษีมลพิษทางอากาศ 
(3) ภาษีคารบอนไดออกไซดจากรถยนต 
(4) คาธรรมเนียมการจัดการของเสียอันตราย 
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม และ

การจัดการเงินรายไดจากภาษีตามวรรคหนึ่ง ใหออกเปนขอบัญญัติเชียงใหม
มหานคร 

51(ราง) พระราชบัญญัติ
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มาตรา 123 ใหเชียงใหมมหานครมีอำนาจออกขอบัญญัติเก็บภาษี
บำรงุเชยีงใหมมหานคร สำหรบันำ้มันเบนซนิและนำ้มนัท่ีคลายกนั นำ้มนัดเีซล
และน้ำมันท่ีคลายกัน และกาซปโตรเลียม ซ่ึงสถานการคาปลีกในเขตเชียงใหม
มหานครเปนผูจำหนายไดไมเกินลิตรละหาสตางค ราคาขายปลีกที่สูงเพ่ิมขึ้น
ไมเกินจำนวนภาษีที่เรียกเก็บตามมาตราน้ีไมถือวาเปนการตองหามตาม
กฎหมายวาดวยการกำหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด 

มาตรา 124 เชียงใหมมหานครมีอำนาจออกขอบัญญัติเพ่ือเก็บภาษี
อากรและคาธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนไดไมเกินรอยละสิบของภาษี และคาธรรมเนียม
ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือทุกประเภท ดังตอไปน้ี  

(1) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร  
(2) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา  
(3) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวย

การพนนั ในการเสยีภาษอีากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี ้ เศษของหนึง่บาท
ใหตัดทิ้ง ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตราน้ี ใหถือเปนภาษีอากรและ
คาธรรมเนียม ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

มาตรา 125 เชียงใหมมหานครมีอำนาจออกขอบัญญัติเก็บภาษี 
มลูคาเพ่ิม โดยใหกำหนดเปนอตัราภาษีมลูคาเพ่ิม เพิม่ขึน้จากอัตราท่ีเรยีกเก็บ
ตามประมวลรัษฎากร ดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรา 
รอยละศูนย ใหเชียงใหมมหานครเก็บในอัตรารอยละศูนย 

(2) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราอ่ืน  
ใหเชียงใหมมหานครเก็บหนึ่งในเกาของอัตราภาษีมูลคาเพิ่มท่ีเรียกเก็บ 
ตามประมวลรัษฎากร 

ภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตราน้ี ใหถือเปนภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวล 
รัษฎากร 

52 (ราง) พระราชบัญญัติ
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มาตรา 126 กิจการใดที่กฎหมายมอบหนาที่ใหเทศบาลเปนเจาหนาที่
ดำเนินการ ถากิจการน้ันอยูในเขตเชียงใหมมหานคร ใหเชียงใหมมหานคร
เปนเจาหนาที่ดำเนินการตามกฎหมายนั้น และบรรดาคาธรรมเนียม  
คาใบอนุญาต และคาปรับเน่ืองในกิจการเชนวาน้ัน ใหเปนรายไดของเชียงใหม
มหานคร 

มาตรา 127 เชียงใหมมหานครอาจออกขอบัญญัติ เรียกเก็บ 
คาธรรมเนียมใดๆ จากผูซ่ึงใชหรือไดประโยชนจากบริการสาธารณะท่ีเชียงใหม
มหานครจัดใหมีขึ้นได เมื่อไดรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตร ี

มาตรา 128 ในการจัดเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมตาม 
พระราชบัญญัตินี้ ใหผูวาราชการเชียงใหมมหานคร รองผูวาราชการเชียงใหม
มหานคร ปลดัเชียงใหมมหานคร รองปลัดเชียงใหมมหานคร ผูอำนวยการสำนัก 
หัวหนาสวนราชการที่ เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งมีฐานะเปนสำนัก หัวหนา 
ศูนยประสานงานเขต ผูอำนวยการกอง หัวหนากอง หรือผูดำรงตำแหนง
เทียบเทาท่ีผูวาราชการเชียงใหมมหานครแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาท่ี 
มีอำนาจและหนาที่ปฏิบัตกิารตามกฎหมาย 

ในการบังคับเรียกเก็บภาษีอากรคางชำระ ใหปลัดเชียงใหมมหานคร 
หรือหัวหนาศูนยประสานงานเขต โดยความเห็นชอบของผูวาราชการเชียงใหม
มหานคร มีอำนาจสั่งยึด และสั่งขายทอดตลาดทรัพยสินของผูตองรับผิดชอบ
เสียภาษีอากรได โดยมิตองขอใหศาลออกหมายยึดหรือส่ัง  

วิธียึดและขายทอดตลาดทรัพยสินดังกลาวในวรรคสอง ใหปฏิบัติตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง โดยอนุโลม 

เงินท่ีไดจากการขายทอดตลาด เม่ือหักคาธรรมเนียมกับคาใชจาย 
ในการยึดและขาย และเงินภาษีอากรคางชำระออกแลว ถามีเงินเหลือใหคืน
แกเจาของทรัพยสิน 

 

53(ราง) พระราชบัญญัติ
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มาตรา 129 เชียงใหมมหานครอาจมีรายไดดังตอไปนี้ 
(1) รายไดจากทรัพยสินของเชียงใหมมหานคร 
(2) รายไดจากการสาธารณูปโภคของเชียงใหมมหานคร 
(3) รายไดจากการพาณชิยของเชยีงใหมมหานคร การทำกจิการรวมกบั

บุคคลอื่น หรือจากสหการ 
(4) ภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมตามท่ีจะมีกฎหมายบัญญัติไวใหเปน

ของเทศบาล หรือมีกฎหมายบัญญัติใหเปนของเชียงใหมมหานครโดยเฉพาะ 
(5) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับตามที่จะมีกฎหมาย

บัญญัติไว 
(6) รายไดจากการจำหนายพันธบัตร เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก 

สภาเชียงใหมมหานคร และตราเปนขอบัญญัติเชียงใหมมหานคร 
(7) เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบุคคลตางๆ  

ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสภาเชียงใหมมหานคร 
(8) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล สวนราชการ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่น

และเงินสมทบจากรัฐบาล 
(9) เงินชวยเหลือจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการ

ระหวางประเทศ 
(10) เงินกูจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวาง

ประเทศ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสภาเชียงใหมมหานคร 
(11) เงินและทรัพยสินอยางอ่ืนที่มีผูอุทิศให 
(12) เงินชวยเหลือหรือเงินคาตอบแทน 
(13) รายไดจากทรัพยสินของแผนดิน หรือรัฐวิสาหกิจท่ีดำเนินการ 

เพื่อมุงแสวงหากำไรในเชียงใหมมหานครตามท่ีจะมีกฎหมายกำหนด 
(14) รายไดจากการจัดเก็บภาษีทรัพยสินหรือคาธรรมเนียมพิเศษ 

ตามที่จะมีขอบัญญัติกำหนด 
(15) รายไดอื่นตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหเปนของเชียงใหมมหานคร 
 

54 (ราง) พระราชบัญญัติ
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มาตรา 130 เชียงใหมมหานครอาจมีรายจายดังตอไปนี้ 
(1) เงินเดือน 
(2) คาจางประจำ 
(3) คาจางชั่วคราว 
(4) คาตอบแทน 
(5) คาใชสอย 
(6) คาสาธารณูปโภค 
(7) คาวัสดุ 
(8) คาครุภัณฑ 
(9) คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
(10) เงินอุดหนุน 
(11) รายจายอื่นตามท่ีกฎหมายหรือระเบียบของเชียงใหมมหานคร

กำหนดไว 
(12) รายจายตามขอผูกพัน 
มาตรา 131 การจายเงินของเชียงใหมมหานครใหเปนไปตามท่ีได

อนุญาตไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป หรือขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม การจายเงินซึ่งมิไดอนุญาตไวในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกำหนดไวในกฎหมาย  
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรอืขอบัญญัติวาดวยการนั้น 

มาตรา 132 ใหสำนักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบการรับเงิน 
การจายเงิน การบัญชี การเงิน และทรัพยสินอื่นๆ ของเชียงใหมมหานคร 

เม่ือส้ินปงบประมาณใหผูวาราชการเชยีงใหมมหานครประกาศรายงาน
การรับจายเงินประจำปงบประมาณท่ีสิ้นสุดลงนั้นโดยมิชักชา 

รายงานการรับจายเงินประจำปตามวรรคสอง เมื่อสำนักงานตรวจเงิน
แผนดินไดตรวจสอบแลว ใหทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอผูวาราชการ
เชียงใหมมหานคร เพื่อเสนอสภาเชียงใหมมหานครและสภาพลเมือง  

55(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......



หมวดที่ 10 
การมีสวนรวมของภาคพลเมือง 

มาตรา 133 พลเมืองในทองถ่ินมีสิทธิ มีสวนรวมในการบริหารกิจการ
ของเชียงใหมมหานคร 

เชยีงใหมมหานครตองจดัใหมวีธิกีารทีใ่หพลเมอืงมสีวนรวมตามวรรคหนึง่ 
โดยทำเปนประกาศปดไว ณ ที่ทำการของเชียงใหมมหานคร และเผยแพร 
ในระบบสารสนเทศดวย 

มาตรา 134 เชียงใหมมหานครตองจัดใหพลเมืองมีสวนรวมตาม 
มาตรา 135 วรรคหนึ่ง อยางนอยเมื่อจะดำเนินการในเร่ืองดังตอไปนี้  

(1) การจัดทำแผนพัฒนาเชียงใหมมหานคร 
(2) การจัดทำงบประมาณรายจาย 
(3) การประชุมสภาเชียงใหมมหานคร 
(4) การกำหนดหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินภาษี 
มาตรา 135 วิธีการเขามีสวนรวมของพลเมืองในเชียงใหมมหานคร

ตามมาตรา 136 วรรคสอง กระทำไดดวยวิธีดังตอไปนี้ 
(1) การเปดเผยขอมูลใหพลเมืองทราบ 
(2) การแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ 
(3) การสอบถามความคิดเห็นของพลเมือง 
(4) การเขามีสวนรวมในฐานะเปนกรรมการ อนุกรรมการ กรรมาธิการ 

หรือคณะทำงาน 
(5) การจัดใหมีการลงประชามติ 
(6) การเขาฟงประชุมสภาเชียงใหมมหานคร 
(7) การมีสวนรวมในการจัดบริการสาธารณะ 
(8) วธิกีารอืน่ทีผู่วาราชการเชยีงใหมมหานครกำหนดโดยความเหน็ชอบ

ของสภาเชียงใหมมหานคร 

56 (ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......



การเขามีสวนรวมของพลเมืองในเร่ืองใด โดยวิธีการอยางใดใหเปนไป
ตามที่เชียงใหมมหานครประกาศกำหนดตามมาตรา 133 วรรคสอง 

มาตรา 136 การเปดเผยขอมูลใหพลเมืองทราบตามมาตรา 135 (1) 
ในเรื่องใดใหเปดเผยขอมูลทั้งปวงท่ีเกี่ยวกับเรื่องนั้น โดยจัดทำเปนรายงาน
สรุปใหพลเมืองไดทราบ และกรณีที่เปนเร่ืองเก่ียวกับผลการดำเนินงาน 
ของเชียงใหมมหานครอยางนอยตองมีขอมูลโดยสรุปในเรื่องดังตอไปนี้ 

(1) งบประมาณรายจายประจำป ซึง่ตองมรีายการเปรยีบเทยีบระหวาง
ประมาณการรายรับกับรายจายจริง และประมาณการรายจายกับรายจายจริง
ของแตละรายการ รวมทัง้ผลการจัดซือ้จดัจาง ราคากลาง และผูไดจดัซือ้จัดจาง 
รวมทั้งเงินสะสมและเงินกู 

(2) รายงานผลการดำเนินการในสวนที่เกี่ยวกับบริหารสาธารณะ  
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินท่ีใช ที่มาของเงินดังกลาว และผลที่
พลเมืองไดรับ 

(3) ผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน องคกร 
ตรวจสอบ หรือองคกรอิสระอ่ืนๆ ในกรณีที่มีการทักทวงจากหนวยงาน 
ดังกลาวในเร่ืองใด ตองเปดเผยคำทักทวงนั้นดวย 

รายงานตามวรรคหน่ึงใหปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ ท่ีทำการเชียงใหม
มหานครและใหเผยแพรในระบบสารสนเทศดวย ทั้งนี้ การจัดทำและเปดเผย
รายงานดังกลาวไมเปนการตัดสิทธิพลเมืองที่จะขอตรวจสอบขอมูลอ่ืนใด 
ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

มาตรา 137 การแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะตามมาตรา 135 (2) 
เชียงใหมมหานครอาจกระทำไดโดยวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) การจัดใหมีการประชุมพลเมืองเพื่อรับฟงความคิดเห็นในเรื่อง 
ที่เห็นสมควร 

(2) การจัดใหมีและเผยแพรใหพลเมืองทราบถึงชองทางท่ีพลเมือง 
จะสามารถมีหนังสือเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่หรือการจัดบริการ
สาธารณะของเชียงใหมมหานคร 

57(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......



(3) การช้ีแจงขอสอบถามหรือขอสงสัยของประชาชนท่ีสอบถาม 
เปนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องที่อยูในอำนาจหนาที่ของเชียงใหมมหานคร 

มาตรา 138 การจัดใหมีการสอบถามความคิดเห็นของพลเมืองตาม
มาตรา 137 (3) เชยีงใหมมหานครอาจกระทำไดตามทีเ่ห็นสมควร แตอยางนอย
ตองจัดใหมีการสอบถามความคิดเห็นของพลเมืองในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) เชียงใหมมหานครจะดำเนินการใดที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
พลเมืองอยางรุนแรงดานคุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสุขภาพ
หรือกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของพลเมืองในสาระสำคัญ 

(2) เมื่อพลเมืองจำนวนไมนอยกวาหาพันคนเขาช่ือกันรองขอให
เชียงใหมมหานครดำเนินการสอบถามความคิดเห็นของพลเมืองในเร่ืองท่ี
เกีย่วกบัการใหบรกิารสาธารณะหรือการกำหนดนโยบายของเชียงใหมมหานคร 

ในการดำเนินการสอบถามความคิดเห็นของพลเมืองตามวรรคหนึ่ง  
ใหเชยีงใหมมหานครเปดเผยขอมลู คำช้ีแจง เหตุผลความจำเปน และผลกระทบ
ของการดำเนินงาน ผลดีและผลเสียที่อาจเกิดขึ้น มาตรการปองกัน แกไข 
และเยียวยา ตลอดจนรายละเอียดอื่นใดที่จะทำใหพลเมืองทราบถึงลักษณะ
การดำเนินงานของเชียงใหมมหานครอยางเพียงพอ 

มาตรา 139 เม่ือไดดำเนินการสอบถามความคิดเห็นของพลเมืองตาม
มาตรา 138 แลว ใหเชียงใหมมหานครนำผลการสอบถามความคิดเห็นมาใช
ประกอบในกระบวนการตัดสินใจดวย 

มาตรา 140 การจัดใหพลเมืองเขารวมเปนกรรมการ อนุกรรมการ 
กรรมาธิการ หรือคณะทำงานตามมาตรา 135 (4) จะแตงตั้งใหพลเมืองเปน
กรรมการ อนกุรรมการ กรรมาธกิาร หรอืคณะทำงานท่ีมหีนาทีเ่กีย่วกบัการพัสดุ
หรือหนาที่อื่นใดที่จะทำใหตองรับผิดทางแพงหรือทางอาญาโดยตรงไมได 

มาตรา 141 กรณีทีเ่ชยีงใหมมหานครจะดำเนนิการใดท่ีจะมผีลกระทบ
ตอพลเมืองอยางกวางขวาง และพลเมืองมีขอโตแยงหรือมคีวามเห็นขดัแยงกนั
อยางรุนแรง ผูวาราชการเชียงใหมมหานครโดยความเห็นชอบของสภาเชียงใหม
มหานครจะจัดใหมีการลงประชามติของพลเมืองก็ได 

58 (ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......



การลงประชามติตามวรรคหน่ึง ตองมใิชการใหความเห็นหรือไมเห็นชอบ
ในเร่ืองตวับคุคล เชือ้ชาต ิศาสนา หรอืเรือ่งทีม่ผีลกระทบตอความม่ังคงของรัฐ 

มาตรา 142 เมื่อจะจัดใหมีการลงประชามติ ใหผูวาราชการเชียงใหม
มหานครกำหนดวันลงประชามติ ซึ่งตองเปนวันเดียวกันในทุกทองท่ี 

มาตรา 143 กอนถึงกำหนดวันลงประชามติไมนอยกวาสามสิบวัน  
ใหผูวาราชการเชียงใหมมหานครประกาศใหพลเมืองทราบกำหนดวันลง
ประชามติ พรอมทั้งรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(1) เรื่องท่ีจะใหลงประชามติ ซึ่งตองมีเนื้อหาชัดเจน ครอบคลุม 
ผลประโยชน ผลกระทบ และผูทีเ่กีย่วของในเรือ่งนัน้ๆ และเพยีงพอท่ีจะทำให
ผูมีสิทธิออกเสียงลงประชามติเห็นชอบหรือไมเห็นชอบได 

(2) วนั เวลา และสถานที่ที่จะลงประชามติ 
(3) กำหนดเวลาและสถานที่ที่ยื่นคำรองขอเพ่ิมชื่อหรือใหถอนชื่อ 
ประกาศตามวรรคหนึ่งใหประกาศไว ณ ที่ทำการเชียงใหมมหานคร 

และสถานที่อื่นที่พลเมืองสามารถรับทราบไดโดยสะดวกและทั่วถึง 
มาตรา 144 ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายนี้ เปนผูมีสิทธิออกเสียง

ลงประชามติ 
การออกเสียงประชามติใหใชวิธีลงคะแนนโดยตรงและลับ  
ในกรณีท่ีเสียงขางมากของผูท่ีมาออกเสียงมีมติไปในทางใด ใหเชียงใหม

มหานครดำเนนิการใหเปนไปตามมตนิัน้ ถาผลออกเสยีงมคีะแนนเสยีงเทากนั 
ใหเชียงใหมมหานครดำเนินการไปตามที่เห็นสมควร 

หลกัเกณฑและวิธกีารการลงประชามติ การนับคะแนน การประกาศผล 
และการอ่ืนที่จำเปนเกี่ยวกับการลงประชามติใหเปนไปตามระเบียบท่ี 
ผูวาราชการเชียงใหมมหานครกำหนด 

มาตรา 145 ใหเชียงใหมมหานครมีอำนาจออกขอบัญญัติทองถิ่น 
เพ่ือรกัษาความสงบเรียบรอยในการออกเสียงประชามติของพลเมือง โดยไมขดั
หรือแยงตอพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน 

 

59(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......



มาตรา 146 พลเมืองสามารถมีสวนรวมในกระบวนการนิติบัญญัติได
ดังนี้ 

(1) กอนการนำรางขอบัญญัติดังกลาวเขาสภาเชียงใหมมหานคร 
ไมนอยกวาสิบหาวัน ตองจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
ในระดับเทศบาลและระดับเชียงใหมมหานครอยางนอยย่ีสิบหาเทศบาล  
โดยตองมีการประชาสัมพันธและเผยแพรรางขอบัญญัติการจัดประชุมดวย 
สือ่ทองถิน่ และปายประกาศในท่ีสาธารณะ ขนาดใหญ เห็นไดชดั ไมนอยกวา
สิบวันกอนการประชุม 

(2) มีการเผยแพรขอบัญญัติดังกลาวใหประชาชนในเชียงใหมมหานคร
รับทราบอยางนอยหนึ่งเดือนดวยการประกาศในเว็บไซต ลงโฆษณาใน
หนังสอืพมิพทองถิน่อยางนอยสามวนั ตดิประกาศในทีส่าธารณะ และพมิพแจก
เปนเอกสารเผยแพรทั่วไป 

(3) มีการประกาศและประชาสัมพันธวัน เวลา สถานที่ กำหนดการ
ประชุมสภาเชียงใหมมหานครเพ่ือพิจารณาขอบัญญัติใหประชาชนทราบทาง
เวบ็ไซตขององคการบริหารสวนจังหวัด หนงัสอืพมิพทองถ่ิน อยางนอยสองฉบับ
กอนการประชุมไมนอยกวาสิบวัน  

(4) ประชาชนมีสิทธ์ิเขารับฟงการเสนอขอบัญญัติ ในการประชุมสภา
เชียงใหมมหานคร 

(5) เมื่อครบส้ินปงบประมาณตองมีการเปดแถลงผลสัมฤทธ์ิการ
ดำเนินงานแตละโครงการ โดยสภาเชียงใหมมหานคร 

(6) หนวยงานทีท่ำหนาทีต่รวจสอบภายใน ตองสงรายงานการตรวจสอบ
ใหสภาเชียงใหมมหานคร และเผยแพรตอสาธารณะ 

 

60 (ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......



การเปดประชุมสภาเชียงใหมมหานครตองมีการติดประกาศ
ประชาสัมพันธใหประชาชนเขารวมรับฟงทางวิทยุชุมชน หนังสือพิมพทองถิ่น
อยางนอยสองฉบับ กอนการเปดประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน มีการถายทอด
เสียงการประชุมสภาดวยกรมประชาสัมพันธจังหวัด มีการเผยแพรรายงาน
การประชุมสภาในเว็บไซต มีการทำแหลงเก็บเอกสารท่ีรวบรวมมติการประชุม 
วาระการประชุม ผูเขารวมประชุม ผูลงมติการประชุม โครงการการใชจายเงิน 
โครงการการจัดซื้อจัดจาง รายงานการจัดซื้อจัดจาง ผูจัดซื้อจัดจาง พรอมทั้ง
ใหแจงไวในเว็บไซตซึ่งถือเปนหนาที่ 

มาตรา 147 การถอดถอนสมาชิกสภาเชียงใหมมหานคร ผูวาราชการ
เชียงใหมมหานคร ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเชียงใหมมหานครมีจำนวน 
ไมนอยกวาหาพันคน เห็นวาสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครผูใดไมสมควร
ดำรงตำแหนงสามารถเขาชื่อเพื่อเสนอใหมีการถอดถอนไดตามกฎหมายวา
ดวยการลงคะแนนเสียง เพื่อถอดถอนสภาเชียงใหมมหานครและผูวาราชการ
เชียงใหมมหานคร 

มาตรา 148 ผูวาราชการเชียงใหมมหานคร สมาชกิสภาเชยีงใหมมหานคร
มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงทรัพยสิน แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน  
คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะตอคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติทุกครั้งที่เขารับตำแหนง หรือพนจากตำแหนง 

บัญชีตามวรรคหน่ึง ใหย่ืนพรอมเอกสารประกอบ ซ่ึงเปนสำเนาหลักฐาน
ที่พิสูจนความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินดังกลาว รวมท้ังสำเนา 
แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในรอบปภาษีที่ผานมา 

การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินตามวรรคหน่ึงและ 
วรรคสองใหรวมถึงทรัพยสินของผูวาราชการเชียงใหมมหานคร สมาชิก 
สภาเชียงใหมมหานครที่มอบหมายใหอยูในความครอบครองหรือดูแลของ
บุคคลอื่นไมวาทางตรงหรือทางออม  
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บทเฉพาะกาล 

มาตรา 149 ในระหวางท่ียังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง 
ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคำสั่ง เพ่ือปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัตินี้ ใหนำพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ 
ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคำส่ังท่ีใชบังคับอยูในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษามาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 150 ใหดำเนินการใหมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเชียงใหมมหานคร และผูวาราชการเชียงใหมมหานครภายในสองป  
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา 151 ใหเชียงใหมมหานครจัดใหมีสวนราชการตามมาตรา 79 
ภายใน 90 วัน นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา 152 ใหดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเชียงใหมมหานคร  
ผูวาราชการเชียงใหมมหานครใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา 153 ในระหวางท่ียังไมมีกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิก
สภาเชียงใหมมหานครและผูวาราชการเชียงใหมมหานคร ใหนำบทบัญญัติ
แหงกฎหมายเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาใชบังคับโดยอนุโลม และ 
ใหอำนาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดตามกฎหมายนั้นเปนอำนาจหนาท่ี
ของปลัดเชียงใหมมหานคร และใหนายกรัฐมนตรีประกาศจำนวนสมาชิกสภา
เชียงใหมมหานครท่ีจะทำการเลือกต้ังในแตละเขตน้ัน  

จำนวนสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครท่ีแตละเขตจะพึงมี ใหคำนวณ
ตามเกณฑจำนวนราษฎรแตละเขต ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรท่ีกระทรวง
มหาดไทยประกาศคร้ังสุดทาย กอนวันประกาศพระราชกฤษฎีกา ใหมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครในราชกิจจานุเบกษา โดยถือเกณฑ
สามหม่ืนคนตอสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครหน่ึงคน เขตใดมีราษฎรไมถึง
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สามหมืน่คน ใหมกีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาเชยีงใหมมหานครในเขตน้ันไดหนึง่คน 
ถาเขตใดมีราษฎรเกินสามหมื่นคนก็ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเชียงใหม 
มหานครในเขตน้ันเพิม่ขึน้อีกหน่ึงคนตอจำนวนราษฎรทุกสามหมืน่คน เศษของ
สามหมืน่คน ถาถงึหนึง่หม่ืนหาพนัคน หรอืมากกวานัน้ใหนบัเปนสามหมืน่คน 

มาตรา 154 ในระหวางท่ียังไมมีพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 55  
ใหนำบัญชีอัตราเงินเดือนของผูวาราชการเชียงใหมมหานคร รองผูวาราชการ
เชียงใหมมหานคร เลขานุการผูวาราชการเชียงใหมมหานคร และผูชวยเลขานุการ
ผูวาราชการเชียงใหมมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และฉบับแกไขเพิ่มเติมมาใชบังคับ 

มาตรา 155 นับตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจนถึงวันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเชียงใหมมหานครตามมาตรา 25 ใหสมาชิกสภาองคการบริหาร 
สวนจังหวัดเชียงใหม ซึ่งดำรงตำแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาคงมีวาระอยูในตำแหนงตอไป และทำหนาท่ีสมาชิก 
สภาเชียงใหมมหานครไปพลางกอน ในระหวางระยะเวลาดังกลาว เมื่อมีเหตุ
อนัสมควร ใหนายกรัฐมนตรโีดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรมีอีำนาจส่ังให
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมทั้งคณะ หรือแตละบุคคล 
พนจากตำแหนง และจะแตงต้ังบุคคลที่เห็นสมควรดำรงตำแหนงแทนก็ได 

ในกรณีที่สมาชิกสภาเชียงใหมมหานครวางลงในระหวางระยะเวลา
ตามวรรคหน่ึง นายกรฐัมนตรจีะแตงตัง้บคุคลทีเ่หน็สมควรดำรงตำแหนงแทนกไ็ด 

มาตรา 156 ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม และรอง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ซึ่งดำรงตำแหนงอยูในวันท่ี 
พระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงอยูในตำแหนงตอไป จนกวา 
ผูวาราชการเชียงใหมมหานคร ซึง่ไดรบัเลอืกตัง้ตามมาตรา 55 จะเขารบัหนาที ่
ในระหวางระยะเวลาดังกลาว เมื่อมีเหตุอันสมควร ใหนายกรัฐมนตรีมีอำนาจ
ส่ังใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม และรองนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหมพนจากตำแหนง และจะแตงตั้งบุคคลท่ีเห็นสมควร 
ดำรงตำแหนงแทนก็ได 
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มาตรา 157 ใหบรรดาเทศบาล องคการบริหารสวนตำบลท้ังหลาย 
ยังคงอยูตอไปจนกวาจะยกฐานะเปนเทศบาลดวยกันเสียท้ังหมด ตามหลักเกณฑ
และวิธีตามขอบัญญัติเชียงใหมมหานคร และใหองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหมเปนอันถูกยุบเลิกไป เมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้งผูวาราชการ
เชียงใหมมหานคร และสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครอยางเปนทางการ  
และใหทรัพยสิน หนี้สิน และบุคลากรของจังหวัดเชียงใหม และองคการ 
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหมตกเปนของเชียงใหมมหานคร 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

นายกรัฐมนตรี 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  

เน่ืองจากการจัดรูปแบบการบริหารราชการจังหวัดเชียงใหมในรูปแบบ 
การบริหารราชการสวนภูมิภาคมีความไมเหมาะสมกับกาลสมัย ดังนั้น  
เพ่ือใหการบริหารราชการเชียงใหมมหานครมีความเหมาะสมและคลองตัว 
สามารถสนองตอบความตองการของประชาชนไดโดยสะดวก รวดเร็ว และ 
มปีระสทิธภิาพ และเพือ่ใหเปนไปตามหลักการปกครองสวนทองถ่ินท่ีกำหนดไว
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ภาคผนวก ข 
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการปัตตานีมหานคร พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(ร่าง ) 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 

ปัตตานีมหานคร พ.ศ. .... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย...เครือข่ายประชาชนเพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการปกครองในจังหวัดชายแดนใต้ 
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ 

สถาบันวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
คณะกรรมการประชาสังคม สภาพัฒนาการเมือง 

สนับสนุนงบประมาณ : สภาพัฒนาการเมือง 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ร่าง ) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

ปัตตานีมหานคร พ.ศ. ....

 มาตรา 1	 พระราชบญัญตันิีเ้รยีกวา่	“	พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการปตัตานมีหานคร	พ.ศ.	...”

 มาตรา 2		 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เป็นต้นไป

 มาตรา 3		 ปตัตานมีหานคร	หมายความถงึ	จงัหวดัปตัตาน	ีจงัหวดันราธวิาส	จงัหวดัยะลา	และอำาเภอ

จะนะ	อำาเภอสะบ้าย้อย	อำาเภอเทพา	อำาเภอนาทวี	ในจังหวัดสงขลา	

 มาตรา 4			 บทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 กฎ	 ข้อบังคับ	 ระเบียบ	 หรือคำาสั่งอื่นใดอ้างถึง	 จังหวัดปัตตานี	

จังหวัดนราธิวาส	จังหวัดยะลา	และอำาเภอจะนะ	อำาเภอสะบ้าย้อย	อำาเภอเทพา	อำาเภอนาทวี	ในจังหวัดสงขลา	

องค์การบริหารส่วนจังหวัด	เทศบาล	องค์การบริหารส่วนตำาบล	ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	กฎ	ข้อบังคับ	

ระเบียบหรือคำาสั่งนั้น	อ้างถึงปัตตานีมหานคร	เขต	หรือแขวงตามพระราชบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี	เท่าที่ไม่ขัดหรือ

แย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้

          มาตรา 5		 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด 1

การจัดระเบียบบริหารราชการปัตตานีมหานคร

 มาตรา 6		 ให้ปัตตานีมหานคร	มีฐานะเป็นนิติบุคคล	และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น	มีระเบียบ

การบริหาร	 ตามพระราชบัญญัตินี้	 และมีอาณาเขตพื้นที่ตามที่ปัตตานีมหานครมีอยู่	 ในวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใช้บังคับ	การเปลี่ยนแปลงอาณาเขตท้องที่ปัตตานีมหานครให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ

 มาตรา 7		 ใหแ้บง่พืน้ทีก่ารบรหิารปตัตานมีหานครเปน็เขต	และแขวง	ทีม่อียูใ่นวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้

ใช้บังคับ	การตั้ง	ยุบ	หรือเปลี่ยนแปลง	พื้นที่เขต	หรือแขวง	ให้กระทำาโดยประกาศของสำานักนายกรัฐมนตรี	และ

ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา 8		 บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดอ้างถึงเขตท้องที่จังหวัดให้หมายถึงปัตตานีมหานคร	อ้างถึงเขต

ท้องที่อำาเภอให้หมายถึงเขตอ้างถึงเขตท้องที่ตำาบลให้หมายถึงแขวง
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หมวด 2

การบริหารปัตตานีมหานคร

 มาตรา 9		 การบริหารปัตตานีมหานคร	ประกอบด้วย

	 	 	 (1)		สภาปัตตานีมหานคร

	 	 	 (2)		ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร

ส่วนที่ 1

สภาปัตตานีมหานคร

 มาตรา 10	 สภาปตัตานมีหานครประกอบดว้ย	สมาชกิซึง่ราษฎรเลอืกตัง้	มจีำานวนตามเกณฑท์ีก่ำาหนด

ไว้ในมาตรา	11

 มาตรา 11	 การเลือกตั้งสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร	 จะกระทำาได้เมื่อมีพระราชกฤษฎีกากำาหนด

ให้มีการเลือกตั้งแล้ว	 ในพระราชกฤษฎีกานั้นให้ระบุวันเลือกตั้ง	 และระยะเวลารับสมัครเลือกตั้ง	 การกำาหนด

เขตเลือกตั้ง	 ให้ถือเกณฑ์ราษฎรห้าหมื่นคนเป็นประมาณ	 โดยพยายามจัดให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีจำานวนราษฎร 

ใกลเ้คยีงกนัเทา่ทีจ่ะเปน็ไปได	้แตต่อ้งไมเ่ปน็การนำาเอาพืน้ทีข่องเขตหนึง่ไปรวมกบัเขตอืน่	หรอืนำาเอาพืน้ทีเ่พยีง

บางสว่นของแขวงหนึง่	ไปรวมกบัแขวงอืน่	ในเขตเลอืกตัง้หนึง่ใหม้สีมาชกิสภาปตัตานมีหานครไดห้นึง่คน	ถา้เขตใด 

มีจำานวนราษฎรไม่พอที่จะจัดให้เป็นหนึ่งเขตเลือกตั้ง	 ก็ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาปัตตานีมหานครในเขตนั้น

หนึง่คน	และใหถ้อืเปน็เขตเลอืกตัง้หนึง่	การกำาหนดเขตเลอืกตัง้ใหค้ำานวณตามเกณฑจ์ำานวนราษฎรตามหลกัฐาน

การทะเบยีนราษฎรทีก่ระทรวงมหาดไทยประกาศครัง้สดุทา้ยกอ่นวนัประกาศพระราชกฤษฎกีาใหม้กีารเลอืกตัง้

สมาชิกสภาปัตตานีมหานคร	และให้ทำาเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย	หลักเกณฑ์และวิธีการของการกำาหนด

เขตเลือกตั้ง	จำานวนแตกต่างของราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง	และวิธีการเลือกตั้ง	ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร	และผู้ว่าการปัตตานีมหานคร

 มาตรา 12	 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้	เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

	 	 	 (1)	 มีสัญชาติไทย	แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ	ต้องได้สัญชาติไทย 

มาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี

	 	 	 (2)	 มีอายุไม่ตำ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่	1	มกราคม	ของปีที่มีการเลือกตั้ง

	 	 	 (3)	 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันจนถึงวันเลือกตั้ง	 

ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน

 มาตรา 13	 บุคคลผู้มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง	 เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ

เลือกตั้งสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร	คือ

	 	 	 (1)	 วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
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	 	 	 (2)	 ภิกษุ	สามเณร	นักพรต	หรือนักบวช

	 	 	 (3)	 ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาล	หรือคำาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

	 	 	 (4)	 อยู่ในระหว่างเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง

 มาตรา 14	 ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาปัตตานีมหานครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

	 	 	 (1)	 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

	 	 	 (2)	 อายุไม่ตำ่ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง

	 	 	 (3)	 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตปัตตานีมหานครเป็นเวลาติดต่อกันจนถึงวันสมัคร	

ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน	 หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน	 หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและได้เสียภาษีตาม

กฎหมายวา่ดว้ยภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ	หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษบีำารงุทอ้งทีใ่หป้ตัตานมีหานครในปทีีส่มคัร	

หรือปีก่อนที่สมัครหนึ่งปี

 มาตรา 15	 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้	 เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก

ปัตตานีมหานคร	คือ

	 	 	 (1)	 ติดยาเสพติดให้โทษ

	 	 	 (2)	 เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากคดี

	 	 	 (3)	 เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา	13(1)	(3)	หรือ	(4)

	 	 	 (4)	 ต้องคำาพิพากษาให้จำาคุก	และถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล

	 	 	 (5)	 เคยต้องคำาพิพากษาให้จำาคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี 

ในวันเลือกตั้ง	เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำาโดยประมาท

	 	 	 (6)	 เป็นบุคคลหูหนวกและเป็นใบ้

	 	 	 (7)	 เปน็สมาชกิซึง่มหีนา้ทีใ่นทางนติบิญัญตั	ิสมาชกิสภาทอ้งถิน่	คณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่	

หรือผู้บริหารท้องถิ่น

	 	 	 (8)	 เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาซึ่งมีหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ	 สมาชิกสภา 

ท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่น	หรือผู้บริหารท้องถิ่น

	 	 	 (9)	 เป็นข้าราชการซึ่งมีตำาแหน่งหรือเงินเดือนประจำา

	 	 	 (10)	เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ	หรือรัฐวิสาหกิจ	หรือของราชการ

ส่วนท้องถิ่น

	 	 	 (11)	เปน็บคุคลซึง่ทางราชการหรอืรฐัวสิาหกจิไลอ่อก	ปลดออก	ใหอ้อก	เลกิจา้งเพราะ

ทุจริตต่อหน้าที่	หรือถือว่ากระทำาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

	 	 	 (12)	เป็นผู้ถูกถอดถอนให้ออกจากตำาแหน่งผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 ถึงวันสมัคร 

รับเลือกตั้งยังไม่ครบสี่ปี

	 	 	 (13)	เคยต้องคำาพิพากษา	 หรือคำาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	 เพราะ 

รำ่ารวยผิดปกติ	หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
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  มาตรา 16 อายุของสภาปัตตานีมหานครมีกำาหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาปัตตานี

มหานคร	 เมื่ออายุของสภาปัตตานีมหานครสิ้นสุดลง	 ให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาปัตตานีมหานครขึ้นใหม่

เป็นการเลือกตั้งทั่วไป	 ซึ่งต้องกำาหนดวันเลือกตั้งภายในหกสิบวัน	 นับแต่วันที่อายุของสภาปัตตานีมหานคร 

สิ้นสุดลง	และวันเลือกตั้งนั้นต้องกำาหนดวันเดียวกันทั่วปัตตานีมหานคร

 มาตรา 17	 ในกรณทีีก่ารดำาเนนิงานของผูว้า่การปตัตานมีหานคร	และสภาปตัตานมีหานครขดัแยง้กนั

จนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ปัตตานีมหานคร	 หรือแก่ราชการโดยส่วนรวม	 ผู้ว่าการปัตตานีมหานครอาจ 

ยื่นข้อเสนอพร้อมด้วยเหตุผลต่อนายกรัฐมนตรี	 ให้ยุบสภาปัตตานีมหานคร	 เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ปัตตานีมหานครใหม่ได้

	 	 ถ้านายกรัฐมนตรี	 ไม่ประกาศยุบสภาปัตตานีมหานครภายในสิบห้าวัน	 นับแต่วันที่ได้รับ 

ข้อเสนอให้ยุบสภาปัตตานีมหานคร	 ผู้ว่าการปัตตานีมหานครอาจยื่นข้อเสนอทบทวนให้พิจารณาใหม่ได้ 

อีกครั้งหนึ่ง	 ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายกรัฐมนตรีได้รับข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง	 ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี 

จะเห็นสมควรให้ยุบสภาปัตตานีมหานครตามข้อเสนอทบทวนหรือไม่ก็ได้	 แต่ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ 

ภายในสามสิบวัน	 นับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอดังกล่าว	 ในกรณีที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานครจะเสนอนายกรัฐมนตรี 

สั่งยุบสภาปัตตานีมหานครในเหตุการณ์เดียวกันอีก	 ให้กระทำาได้เมื่อพ้นกำาหนดเก้าสิบวัน	 นับแต่วันที่ 

ครบกำาหนดสามสิบวัน	ที่นายกรัฐมนตรีได้รับข้อเสนอทบทวนตามวรรคสอง

 มาตรา 18	 ถา้ปรากฏวา่การดำาเนนิงานของผูว้า่การปตัตานมีหานคร	และสภาปตัตานมีหานครขดัแยง้

กนั	หรอืการดำาเนนิงานของผูว้า่การปตัตานมีหานคร	หรอืสภาปตัตานมีหานครเปน็ไปในทางทีไ่มถ่กูตอ้ง	จนอาจ 

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ปัตตานีมหานคร	 หรือแก่ราชการโดยส่วนรวม	 และการแก้ไขสภาพเช่นนั้นไม่อาจ

กระทำาไดโ้ดยเหมาะสมดว้ยวธิกีารอืน่	นอกจากการยบุสภาปตัตานมีหานคร	นายกรฐัมนตรอีาจใหย้บุสภาปตัตานี

มหานคร	เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาปัตตานีมหานครใหม่ได้

 มาตรา 19	 การยบุสภาปตัตานมีหานครตามมาตรา	17	หรอืมาตรา	18	และการทีน่ายกรฐัมนตรไีมเ่หน็

ชอบดว้ยกบัขอ้เสนอทบทวนของผูว้า่การปตัตานมีหานครตามมาตรา	17	ใหท้ำาเปน็ประกาศสำานกันายกรฐัมนตร	ี

พร้อมกับแสดงเหตุผลโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

          มาตรา 20	 สภาปัตตานีมหานครมีสมาชิก	2	ประเภท	คือ

	 	 	 (1)	 สมาชกิสภาทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้จากประชาชนโดยตรงในเขตพืน้ทีป่ตัตานมีหานคร 

37	เขต	จำานวน	37	คน

	 	 	 (2)	 สมาชกิสภาทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้จากประชาชนในกลุม่ชนสว่นนอ้ยและผูข้าดโอกาส 

ในสังคมจำานวน	6	คน	ประกอบด้วย	ผู้แทนกลุ่มผู้นับถือศาสนาพุทธ	จำานวน	3	คน	ผู้แทนกลุ่มผู้นับถือศาสนา

อื่นที่มิใช่ศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ	จำานวน	1	คน	ผู้แทนกลุ่มสตรี	จำานวน	1	คน	และผู้แทนกลุ่มคนพิการ

จำานวน	1	คน	

 มาตรา 21	 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาปัตตานีมหานครเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง	 และอยู่ในตำาแหน่งตาม

อายุของสภาปัตตานีมหานคร	 เมื่อตำาแหน่งสมาชิกสภาปัตตานีมหานครว่างลงเพราะเหตุอื่น	 นอกจากถึงคราว

ออกตามอายุของสภาปัตตานีมหานคร	หรือมีการยุบสภาปัตตานีมหานคร	ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาปัตตานี
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มหานครภายในกำาหนดเวลาเก้าสิบวัน	 เว้นแต่อายุของสภาปัตตานีมหานคร	 จะเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน	

สมาชกิสภาปตัตานมีหานครผูเ้ขา้มาแทนนัน้	ใหอ้ยูใ่นตำาแหนง่ไดเ้พยีงเทา่อายขุองสภาปตัตานมีหานครทีเ่หลอือยู ่

 มาตรา 22	 สมาชิกสภาปัตตานีมหานคร	ต้องไม่ดำารงตำาแหน่ง	หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ	

หรือหน่วยงานของรัฐ	 หรือรัฐวิสาหกิจ	 หรือการพาณิชย์ของปัตตานีมหานคร	 หรือบริษัท	 ซึ่งปัตตานีมหานคร 

ถือหุ้น	หรือตำาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น	หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

          มาตรา 23	 	สมาชิกภาพของสมาชิกสภาปัตตานีมหานครสิ้นสุดลงด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

	 	 	 (1)	 ถงึคราวออกตามอายขุองสภาปตัตานมีหานคร	หรอืมกีารยบุสภาปตัตานมีหานคร

	 	 	 (2)		ตาย

	 	 	 (3)		ลาออกโดยยืน่หนงัสอืลาออกตอ่ประธานสภาปตัตานมีหานคร	และใหม้ผีลนบัแตว่นั 

ถัดจากวันยื่นหนังสือลาออก

	 	 	 (4)	 ขาดคุณสมบัติตามมาตรา	14	หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	15	เว้นแต่กรณี

ตามมาตรา	15	(4)

	 	 	 (5)	 กระทำาการอันต้องห้ามตามมาตรา	22

	 	 	 (6)	 ถกูจำาคกุโดยคำาพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ำาคกุ	เวน้แตค่วามผดิอนัไดก้ระทำาโดยประมาท	

หรือความผิดลหุโทษ

	 	 	 (7)	 ขาดการประชมุสภาปตัตานมีหานครตลอดสมยัประชมุทีม่กีำาหนดเวลาไมน่อ้ยกวา่ 

สามสิบวัน	โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาปัตตานีมหานคร

	 	 	 (8)	 สภาปตัตานมีหานครวนิจิฉยัใหอ้อกเพราะเหน็วา่	ไดก้ระทำาการอนัเปน็การเสือ่มเสยี 

แก่เกียรติศักดิ์ของตำาแหน่ง	 มติของสภาปัตตานีมหานครในข้อนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ

จำานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาปัตตานีมหานคร	ทั้งนี้	ให้มีผลตั้งแต่วันที่สภาปัตตานีมหานครลงมติ

	 	 	 (9)	 ราษฎรผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในเขตปตัตานมีหานครไดล้งคะแนนเสยีงใหพ้น้จากตำาแหนง่

ตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น	 หรือผู้บริหารท้องถิ่น	 และถ้าสมาชิก

ภาพของสมาชิกสภาปัตตานีมหานครสิ้นสุดลงพร้อมกันทั้งหมด	 เพราะเหตุดังกล่าว	 ให้ถือว่าเป็นการยุบสภา

ปัตตานีมหานคร	ในกรณีตาม	(8)	ให้กระทำาเมื่อสมาชิกสภาปัตตานีมหานครไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำานวน

สมาชิกทั้งหมดเข้าชื่อเสนอญัตติให้สภาปัตตานีมหานครพิจารณา

          มาตรา 24	 ในกรณทีีม่ขีอ้กลา่วหาวา่	สมาชกิภาพของสมาชกิสภาปตัตานมีหานครสิน้สดุลง	เพราะเหตุ

อย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา	23	(4)	(5)	(7)	ให้ประธานสภาปัตตานีมหานครดำาเนินการสอบสวน	ถ้าประธาน

สภาปัตตานีมหานครรายงานว่า	สมาชิกภาพของสมาชิกคนนั้นสิ้นสุดลงตามข้อกล่าวหานั้น	และนายกรัฐมนตรี

เห็นชอบด้วย		ให้นายกรัฐมนตรีมีคำาสั่งให้พ้นจากตำาแหน่ง	การพ้นจากตำาแหน่งตามมาตรานี้	ให้นำามาตรา	53	

มาใช้บังคับโดยอนุโลม

          มาตรา 25	 ใหส้ภาปตัตานมีหานครเลอืกสมาชกิสภาปตัตานมีหานครเปน็ประธานสภาปตัตานมีหานคร

คนหนึ่ง	และรองประธานสภาปัตตานีมหานครสองคน	โดยให้ดำารงตำาแหน่งทันทีที่ได้รับเลือก	ให้นายกรัฐมนตรี

ประกาศชื่อ	ประธานสภาและรองประธานสภาปัตตานีมหานครผู้ได้รับเลือกในราชกิจจานุเบกษา	ประธานสภา
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และรองประธานสภาปัตตานีมหานครดำารงตำาแหน่งตามวาระคราวละสี่ปี

 มาตรา 26	 ประธานสภา	หรอืรองประธานสภาปตัตานมีหานคร	พน้จากตำาแหนง่กอ่นถงึวาระดว้ยเหตใุด

เหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

	 	 	 (1)	 ขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร

	 	 	 (2)	 ลาออกจากตำาแหน่งโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกรัฐมนตรี	 และให้มีผล 

นับแต่วันถัดจากวันที่ยื่นหนังสือลาออก

	 	 	 (3)	 เมือ่สมาชกิสภาปตัตานมีหานครไมน่อ้ยกวา่หนึง่ในสามของจำานวนสมาชกิทัง้หมด

เข้าชื่อเสนอญัตติให้สภาปัตตานีมหานคร	 มีการเลือกตั้งประธานสภา	 หรือรองประธานสภาปัตตานีมหานคร

ใหม่	 และสภาปัตตานีมหานครมีมติตามนั้น	 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนสมาชิกทั้งหมด	

โดยให้พ้นจากตำาแหน่ง	 เมื่อได้มีการเลือกตั้งประธานสภา	 หรือรองประธานสภาปัตตานีมหานครแล้วแต่กรณ	ี 

	 	 	 	 ในกรณตีามวรรคหนึง่	ใหส้ภาปตัตานมีหานคร	เลอืกประธานสภา	หรอืรองประธาน

สภาปตัตานมีหานครคนใหมข่ึน้แทนแลว้แตก่รณ	ีและใหผู้ท้ีไ่ดร้บัเลอืกนัน้อยูใ่นตำาแหนง่ตามวาระของผูซ้ึง่ตนแทน 

 มาตรา 27	 ประธานสภาปัตตานีมหานครมีอำานาจหน้าที่	 ดำาเนินกิจการของสภาปัตตานีมหานครให้

เป็นไปตามข้อบังคับของสภาปัตตานีมหานคร	 รองประธานสภาปัตตานีมหานครมีอำานาจหน้าที่กระทำากิจการ

แทนประธานสภาปัตตานีมหานคร	 เมื่อประธานสภาปัตตานีมหานครไม่อยู่	 หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้	 หรือ

ตามที่ประธานสภาปัตตานีมหานครมอบหมาย	เมื่อประธานสภาและรองประธานสภาปัตตานีมหานครไม่อยู่ใน

ที่ประชุม	หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้	ให้สมาชิกสภาปัตตานีมหานคร	เลือกสมาชิกสภาปัตตานีมหานครคนหนึ่ง

ทำาหน้าที่ประธาน	เฉพาะในการประชุมคราวนั้น

          มาตรา 28	 ใหม้เีลขานกุารประธานสภาปตัตานมีหานครหนึง่คน	และเลขานกุารรองประธานสภาปตัตานี

มหานครหนึ่งคน	โดยประธานสภาปัตตานีมหานครเป็นผู้แต่งตั้ง

 มาตรา 29	 สภาปัตตานีมหานครมีอำานาจตราข้อบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของสมาชิกสภาปัตตานี

มหานคร	 ข้อบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภาปัตตานีมหานคร	 รอง

ประธานสภาปัตตานีมหานคร	และคณะกรรมการสามัญ	หรือวิสามัญของสภาปัตตานีมหานคร	วิธีการประชุม	

การเสนอและพจิารณารา่งขอ้บญัญตั	ิการเสนอญตัต	ิการปรกึษา	การอภปิราย	การลงมต	ิการตัง้กระทูถ้าม	การ

เปดิอภปิรายทัว่ไป	การรกัษาระเบยีบ	และความเรยีบรอ้ยของกจิการอืน่	อนัเปน็หนา้ทีข่องสภาปตัตานมีหานคร

 มาตรา 30	 ภายในสิบห้าวัน	นับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร	อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป	

ให้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมสภาปัตตานีมหานคร	 เพื่อให้สมาชิกมาประชุมเป็นครั้งแรก	 ในปีหนึ่งให้มีสมัย

ประชมุสามญัของสภาปตัตานมีหานครไมน่อ้ยกวา่สองสมยั	แตต่อ้งไมเ่กนิสีส่มยั	จำานวนสมยัประชมุสามญั	และ

วนัเริม่สมยัประชมุสามญัประจำาปแีตล่ะสมยั	ใหส้ภาปตัตานมีหานครกำาหนด	สมยัประชมุสามญัของสภาปตัตานี

มหานครสมยัหนึง่ๆ	ใหม้กีำาหนดเวลาสามสบิวนั	แตถ่า้มกีรณจีำาเปน็	ใหป้ระธารสภาปตัตานมีหานคร	สัง่ขยายเวลา 

สมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้ตามความจำาเป็น	 ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน	 การปิดสมัยประชุมสามัญก่อนครบ

กำาหนดเวลาสามสบิวนั	จะกระทำาไดโ้ดยความเหน็ชอบของสภาปตัตานมีหานคร	ใหป้ระธานสภาปตัตานมีหานคร	

เป็นผู้เรียกประชุมสภาปัตตานีมหานครตามสมัยประชุม	และเป็นผู้เปิด	หรือปิดการประชุม

6



 มาตรา 31	 นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว	 เมื่อมีกรณีจำาเป็น	 เพื่อประโยชน์ของปัตตานีมหานคร

ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	หรือสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร	มีจำานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำานวนสมาชิก

ทัง้หมด	อาจทำาคำารอ้งยืน่ตอ่ประธานสภาปตัตานมีหานคร	ขอใหเ้รยีกประชมุสภาปตัตานมีหานครเปน็การประชมุ

สมยัวสิามญัได้	ใหป้ระธานสภาปตัตานมีหานครเรยีกประชมุ	โดยกำาหนดวนัประชมุภายในสบิหา้วนั	นบัแตว่นัที่

ไดร้บัคำารอ้ง	สมยัประชมุวสิามญั	สมยัประชมุวสิามญัใหม้กีำาหนดเวลาสามสบิวนั	แตถ่า้มกีรณจีำาเปน็	ใหป้ระธาน

สภาปตัตานมีหานคร	สัง่ขยายเวลาสมยัประชมุวสิามญัออกไปอกีไดต้ามความจำาเปน็	ครัง้ละไมเ่กนิสบิหา้วนั	การ

ปดิประชมุสมยัวสิามญั	กอ่นครบกำาหนดเวลาสามสบิวนั	จะกระทำาไดโ้ดยความเหน็ชอบของสภาปตัตานมีหานคร

 มาตรา 32	 การประชุมสภาปัตตานีมหานครทุกคราว	ต้องมีสมาชิกมาประชุม	ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จำานวนสมาชิกทั้งหมด	จึงจะเป็นองค์ประชุม	ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	รองผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	และหรือ

ผู้ที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานครมอบหมาย	มีสิทธิเข้าประชุมสภาปัตตานีมหานคร	และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริง	หรือ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ต่อที่ประชุม	แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 มาตรา 33	 การลงมตวินิจิฉยัขอ้ปรกึษา	ใหถ้อืเสยีงขา้งมากเปน็เกณฑ	์เวน้แตท่ีม่บีญัญตัไิวเ้ปน็อยา่งอืน่

ในพระราชบัญญัตินี้	 หรือในข้อบังคับการประชุมสภาปัตตานีมหานคร	 สมาชิกสภาปัตตานีมหานครคนหนึ่งให้

มีหนึ่งเสียงในการออกเสียงลงคะแนน	ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน	ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง

เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

 มาตรา 34	 ห้ามมิให้สภาปัตตานีมหานคร	ประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออำานาจหน้าที่

 มาตรา 35	 การประชุมสภาปัตตานีมหานครย่อมเป็นการเปิดเผย	 ตามลักษณะที่กำาหนดไว้ในข้อ

บังคับการประชุมสภาปัตตานีมหานคร	แต่ถ้าหากผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	หรือสมาชิกสภาปัตตานีมหานครมี 

จำานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำานวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอให้ประชุมลับ	ก็ให้ประชุมลับ

 มาตรา 36	 ในทีป่ระชมุสภาปตัตานมีหานคร	สมาชกิยอ่มมสีทิธติัง้กระทูถ้าม	ผูว้า่การปตัตานมีหานคร

ในเรื่องใดๆ	อันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของปัตตานีมหานคร	แต่ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	ย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบ	

เมื่อเห็นว่าเรื่องนั้นๆ	ยังไม่ควรเปิดเผย	เพราะเกี่ยวกับประโยชน์สำาคัญของปัตตานีมหานคร

 มาตรา 37	 สมาชกิสภาปตัตานมีหานคร	จำานวนไมน่อ้ยกวา่สองในหา้ของจำานวนสมาชกิทัง้หมด	มสีทิธิ

เข้าชื่อเสนอญัตติขอให้เปิดอภิปรายทั่วไป	 เพื่อให้ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 แถลงข้อเท็จจริง	 หรือแสดงความ

คิดเห็น	 ในปัญหาอันเกี่ยวกับการบริหารของปัตตานีมหานคร	ญัตติดังกล่าวในวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อประธานสภา

ปัตตานีมหานคร	และให้ประธานสภาปัตตานีมหานคร	แจ้งไปยังผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	เพื่อกำาหนดวัน	เวลา	

สำาหรับการเปิดอภิปรายทั่วไป	ภายในสิบห้าวัน	นับแต่วันที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานครได้รับแจ้ง	การเปิดอภิปราย

ทั่วไปตามมาตรานี้	สภาปัตตานีมหานครจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้

 มาตรา 38	 สภาปัตตานีมหานครมีอำานาจเลือกสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร	 ตั้งเป็นคณะกรรมการ

สามญัของสภาปตัตานมีหานคร	และมอีำานาจเลอืกบคุคลผูเ้ปน็สมาชกิสภาปตัตานมีหานคร	หรอืมไิดเ้ปน็สมาชกิ

สภาปัตตานีมหานคร	ตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาปัตตานีมหานคร	เพื่อกระทำากิจการ	หรือพิจารณา

สอบสวน	หรือศึกษาเรื่องใดๆ	อันอยู่ในอำานาจหน้าที่ของปัตตานีมหานคร	แล้วรายงานต่อสภาปัตตานีมหานคร	

ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร	 หรือบุคคลผู้มิได้เป็นสมาชิกสภาปัตตานี
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มหานคร	ใหส้ภาปตัตานมีหานคร	ตัง้เปน็กรรมการในคณะกรรมการวสิามญัได	้จำานวนกรรมการทีผู่ว้า่การปตัตานี

มหานครมีสิทธิเสนอนั้น	ให้เป็นไปตามที่กำาหนดในข้อบังคับของสภาปัตตานีมหานคร

 มาตรา 39	 คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ	 ให้มีกรรมการจำานวนไม่น้อยกว่า

หนึ่งในสามของจำานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาปัตตานีมหานคร	 และผู้ว่าการปัตตานีมหานครมีสิทธิเสนอชื่อ

บุคคลผู้ที่เป็นสมาชิก	 หรือมิได้เป็นสมาชิกสภาปัตตานีมหานครให้สภาปัตตานีมหานครตั้งเป็นกรรมการได้ 

ไม่เกินหนึ่งในสามของจำานวนกรรมการทั้งคณะ

 มาตรา 40	 การประชมุคณะกรรมการตามมาตรา	38	และมาตรา	39	ตอ้งมกีรรมการมาประชมุไมน่อ้ยกวา่

กึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม	 และให้ใช้ข้อบังคับการประชุมสภาปัตตานีมหานคร

โดยอนุโลม

 มาตรา 41	 คณะกรรมการของสภาปัตตานีมหานครมีอำานาจเรียกเจ้าหน้าที่	หรือพนักงานของปัตตานี

มหานครมาแถลงข้อเท็จจริง	 หรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทำา	 หรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวน	 หรือ

ศึกษาอยู่นั้นได้	ทั้งนี้	จะกระทำานอกสมัยประชุมของปัตตานีมหานครก็ได้	และถ้ามีความจำาเป็นคณะกรรมการ

แต่ละคณะ	อาจตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นพิจารณารายละเอียดในเรื่องที่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ	แล้วเสนอ

รายงานต่อคณะกรรมการก็ได้

 มาตรา 42	 คณะกรรมการสามัญของสภาปัตตานีมหานคร	 ให้มีวาระการปฏิบัติหน้าที่คราวละสองปี	

คณะกรรมการวิสามัญตามมาตรา	38	และมาตรา	39	ให้สิ้นสภาพไป	หลังจากที่ได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย	

และเสนอรายงานต่อสภาปัตตานีมหานครเรียบร้อยแล้ว

 มาตรา 43	 ใหป้ระธานสภาปตัตานมีหานคร	รองประธานสภาปตัตานมีหานคร	และสมาชกิสภาปตัตานี

มหานคร	รวมทัง้คณะกรรมการทีส่ภาปตัตานมีหานครตัง้ขึน้	หรอืคณะอนกุรรมการทีค่ณะกรรมการตัง้ขึน้	ไดร้บั

เงนิประจำาตำาแหนง่	เงนิคา่เบีย้ประชมุ	และเงนิตอบแทนอืน่	ตามทีก่ำาหนดโดยพระราชกฤษฎกีาจากงบประมาณ

ของปัตตานีมหานคร

ส่วนที่ 2

ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร

 มาตรา 44	 ให้ปัตตานีมหานครมีผู้ว่าการปัตตานีมหานครคนหนึ่ง	 	 ซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้นโดยวิธีการ

ออกเสยีงลงคะแนนโดยตรงและลบั	การเลอืกตัง้ผูว้า่การปตัตานมีหานคร	จะกระทำาไดเ้มือ่ไดม้พีระราชกฤษฎกีา

กำาหนดให้มีการเลือกตั้งแล้ว	 ในพระราชกฤษฎีกานั้น	 ให้ระบุวันเลือกตั้ง	 และระยะเวลารับสมัครเลือกตั้ง 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ปัตตานีมหานคร	 และผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 ผลของการเลือกตั้งผู้ว่าการปัตตานีมหานครให้ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา 45	 ถ้าหากผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง
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ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง	ให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ภายในสิบห้าวัน	นับแต่วันเลือกตั้ง	

โดยให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งที่ได้คะแนนสูงสุด	 กับผู้สมัครที่ได้คะแนนลำาดับรองลงมา	 ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลง

คะแนนเลือกตั้งใหม่	ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด	เป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง		

 มาตรา 46	 ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ผูว้า่การปตัตานมีหานคร	ตอ้งมคีณุสมบตั	ิตามมาตรา	13	และไมม่ลีกัษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา	14

 มาตรา 47	 ผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เปน็ผูว้า่การปตัตานมีหานคร	ตอ้งเปน็ผูม้คีณุสมบตัติามมรตรา	14	

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	15

 มาตรา 48	 ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	มีวาระอยู่ในตำาแหน่งคราวละสี่ปี	นับแต่วันเลือกตั้ง	เมื่อผู้ว่าการ

ปัตตานีมหานครพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ	 ให้จัดการเลือกตั้งขึ้นใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดวาระ	แต่

ถ้าตำาแหน่งผู้ว่าการปัตตานีมหานครว่างลงโดยเหตุอื่น	 ให้จัดการเลือกตั้งขึ้นใหม่ภายในเก้าสิบวัน	 และให้ผู้ได้

รับการเลือกตั้งอยู่ในตำาแหน่งโดยเริ่มนับวาระใหม่

 มาตรา 49	 ใหผู้ว้า่การปตัตานมีหานคร	ดำารงตำาแหนง่นบัแตว่นัเลอืกตัง้	ใหม้กีารมอบหมายงานในหนา้ที่

ผู้ว่าการปัตตานีมหานครภายในเจ็ดวัน	นับแต่วันเลือกตั้ง

 มาตรา 50	 ผู้ว่าการปัตตานีมหานครมีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 	 	 (1)	 กำาหนดนโยบายและบริหารราชการของปัตตานีมหานครให้เป็นไปตามกฎหมาย

																													 (2)	 สั่ง	อนุญาต	อนุมัติ	เกี่ยวกับราชการของปัตตานีมหานคร

																													 (3)		แต่งตั้งและถอดถอนรองผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	เลขานุการรองผู้ว่าการปัตตานี

มหานคร	 ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 แต่งตั้งและถอดถอนผู้ทรงคุณวุฒิ	 เป็นประธานที่ปรึกษา 

ที่ปรึกษา	หรือคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	หรือเป็นคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใดๆ

																													 (4)	 บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี	นายกรัฐมนตรี	มอบหมาย

																													 (5)	 วางระเบียบเพื่อให้งานของปัตตานีมหานครเป็นไปโดยเรียบร้อย

																													 (6)	 รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติปัตตานีมหานคร

																													 (7)	 อำานาจหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้	และกฎหมายอื่น

 มาตรา 51	 ให้ผู้ว่าการปัตตานีมหานครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ	 และพนักงานปัตตานีมหานคร	

และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของปัตตานีมหานคร	 และให้มีอำานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายอื่นได้กำาหนด

ให้เป็นอำานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด	นายกเทศมนตรี	หรือคณะเทศมนตรีโดยอนุโลม	ทั้งนี้	 เว้นแต่พระ

ราชบัญญัตินี้จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

 มาตรา 52	 ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร

	 	 	 (1)	 ต้องไม่ดำารงตำาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ	 หรือหน่วยงานของ

รัฐ	หรือรัฐวิสาหกิจ	หรือการพาณิชย์ของปัตตานีมหานคร	หรือบริษัทซึ่งปัตตานีมหานครถือหุ้น	หรือตำาแหน่ง 

ผู้บริหารท้องถิ่น	หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	เว้นแต่ตำาแหน่งที่ต้องดำารงตามบทบัญญัติแห่งกฏหมาย

																													 (2)	 ต้องไม่รับเงิน	 หรือประโยชน์ใดๆ	 เป็นพิเศษ	 จากส่วนราชการ	 หรือหน่วยงาน

ของรัฐ	หรือรัฐวิสาหกิจ	หรือการพาณิชย์ของปัตตานีมหานคร	หรือบริษัทซึ่งปัตตานีมหานครถือหุ้น	นอกเหนือ
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ไปจากที่ส่วนราชการ	 หรือหน่วยงานของรัฐ	 หรือรัฐวิสาหกิจ	 หรือการพาณิชย์	 หรือบริษัทปฏิบัติกับบุคคลอื่น 

ในธุรกิจการงานตามปกติ

	 	 	 (3)	 ต้องไม่เป็นคู่สัญญา	หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำากับปัตตานีมหานคร	หรือการ

พาณิชย์ของปัตตานีมหานคร	 หรือบริษัทซึ่งปัตตานีมหานครถือหุ้น	 เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 ได้

เป็นคู่สัญญา	 หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาอยู่ก่อนได้รับการเลือกตั้ง	 บทบัญญัติตามมาตรานี้	 มิให้ใช้บังคับ

ในกรณีที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	รับเบี้ยหวัด	บำาเหน็จบำานาญหรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์	หรือเงินอื่นใดใน

ลกัษณะเดยีวกนั	และมใิหใ้ชบ้งัคบัในกรณทีีผู่ว้า่การปตัตานมีหานครรบัเงนิตอบแทน	เงนิคา่เบีย้ประชมุ	หรอืเงนิ

อื่นใด	เนื่องจากการดำารงตำาแหน่ง	กรรมาธิการของรัฐสภาหรือวุฒิสภา	หรือสภาผู้แทนราษฎร	หรือสภาปัตตานี

มหานคร	หรือสภาท้องถิ่น	หรือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ	ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	หรือ

กรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยตำาแหน่ง

 มาตรา 53	 ผู้ว่าการปัตตานีมหานครพ้นจากตำาแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง	ดังต่อไปนี้

	 	 	 (1)	 ถึงคราวออกตามวาระ

	 	 	 (2)	 ตาย

	 	 	 (3)		ลาออก	โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกรัฐมนตรี	และให้มีผลนับแต่วันถัดจากวัน

ที่ยื่นหนังสือลาออก

	 	 	 (4)	 ขาดคณุสมบตั	ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา	46	ยกเวน้ลกัษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา	15	(4)

	 	 	 (5)	 กระทำาการอันต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา	52

	 	 	 (6)	 ถูกจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก	 เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำา 

โดยประมาท	หรือความผิดลหุโทษ

	 	 	 (7)		มีการยุบสภาปัตตานีมหานคร

	 	 	 (8)		นายกรัฐมนตรี	โดยมติคณะรัฐมนตรี	สั่งให้ออกจากตำาแหน่ง	เมื่อมีกรณีแสดงให้

เห็นว่า	ได้กระทำาการอันเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของตำาแหน่ง	หรือปฏิบัติการ	หรือละเลยไม่ปฏิบัติการ	อันควร

ปฏบิตัใินลกัษณะทีเ่หน็ไดว้า่	จะเปน็เหตใุหเ้สยีหายอยา่งรา้ยแรง	แกป่ตัตานมีหานคร	หรอืแกร่าชการโดยสว่นรวม 

หรือแก่การรักษาความสงบเรียบร้อย	หรือสวัสดิภาพของประชาชน

	 	 	 (9)	 ราษฎรผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในเขตปตัตานมีหานครไดล้งคะแนนเสยีงใหพ้น้จากตำาแหนง่

ตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียง	 เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น	 หรือผู้บริหารท้องถิ่น	 ในกรณีที่มี

พฤติการณ์ดังที่ระบุไว้ตาม	 (8)	 สภาปัตตานีมหานคร	 จะมีมติขอให้นายกรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

ก็ได้	มติของปัตตานีมหานครในข้อนี้	 ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	สองในสามของจำานวนสมาชิกทั้งหมดของ

สภาปัตตานีมหานครในการนี้	 นายกรัฐมนตรีต้องนำาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีภายในสิบห้าวัน	 นับแต่วันที่ตนได้

รับแจ้งมติของสภาปัตตานีมหานคร

 มาตรา 54	 เมื่อปรากฏกรณีตามมาตรา	53	(4)	หรือ	(5)	ให้นายกรัฐมนตรี	สั่งให้มีการสอบสวน	ก่อน

มีคำาสั่งให้พ้นจากตำาแหน่ง	 แต่ผู้ถูกสั่งให้พ้นจากตำาแหน่งมีสิทธิยื่นฟ้องต่อศาล	 เพื่อขอให้เพิกถอนคำาสั่งภายใน 
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สิบห้าวัน	 นับแต่วันที่ได้รับคำาสั่งให้พ้นจากตำาแหน่ง	 ในระหว่างรอคำาพิพากษาของศาล	 ให้ผู้ถูกสั่งให้พ้นจาก

ตำาแหน่งพักการปฏิบัติหน้าที่	นับแต่วันที่ได้รับคำาสั่ง	จนกว่าศาลจะพิพากษา	ในกรณีผู้ถูกสั่งให้พ้นจากตำาแหน่ง

ไปยืน่ฟอ้งตอ่ศาล	หรอืศาลพพิากษาใหเ้ปน็ไปตามคำาสัง่	ใหผู้ถ้กูสัง่นัน้พน้จากตำาแหนง่	นบัแตว่นัทีน่ายกรฐัมนตรี

ออกคำาสั่ง	วันที่ได้รับคำาสั่งให้ออกจากตำาแหน่งให้หมายถึงวันที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	ได้รับคำาสั่งดังกล่าว

 มาตรา 55	 ใหผู้ว้า่การปตัตานมีหานคร	ซึง่พน้จากตำาแหนง่	ตามมาตรา	53	(1)	คงอยูใ่นตำาแหนง่ตอ่ไป	

จนกว่าผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 ซึ่งได้รับการเลือกตั้งใหม่เข้ารับหน้าที	่ แต่ในกรณีพ้นจากตำาแหน่งด้วยเหตุอื่น

ใด	นอกจากการออกตามวาระ	ให้ปลัดปัตตานีมหานคร	เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่งผู้ว่าการปัตตานีมหานคร 

ถา้ไมม่ปีลดัปตัตานมีหานคร	หรอืมแีตไ่มอ่าจปฏบิตัริาชการได	้ใหน้ายกรฐัมนตร	ีแตง่ตัง้รองปลดัปตัตานมีหานคร	

หรอืขา้ราชการปตัตานมีหานคร	ผูม้อีาวโุสตามระเบยีบแบบแผนของทางราชการเปน็ผูป้ฏบิตัหินา้ทีใ่นตำาแหนง่

ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร

 มาตรา 56	 ให้มีรองผู้ว่าการปัตตานีมหานครจำานวนไม่เกินสี่คน	 หนึ่งในสี่	 เป็นรองผู้ว่าการปัตตานี

มหานครทีม่ไิดน้บัถอืศาสนาอสิลาม	ตามลำาดบัทีผู่ว้า่การปตัตานมีหานครจดัไว	้ชว่ยผูว้า่ราชการปตัตานมีหานคร

ในการบริหารราชการของปัตตานีมหานคร	 ตามที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานครมีคำาสั่งมอบหมาย	 คำาสั่งแต่งตั้งรอง 

ผู้ว่าการปัตตานีมหานครให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา 57	 ให้มีเลขานุการผู้ว่าการปัตตานีมหานครหนึ่งคน	 และผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าการปัตตานี

มหานคร	ไม่เกินจำานวนรองผู้ว่าราชการปัตตานีมหานคร

 มาตรา 58	 ในกรณีมีการแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา	 ที่ปรึกษา	 และคณะที่ปรึกษา	 ของผู้ว่าการปัตตานี

มหานคร	ตามมาตรา	50	(3)	ตำาแหน่งดังกล่าวจะมีจำานวนรวมกันทั้งหมดเกินเก้าคนไม่ได้

 มาตรา 59	 ให้ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 รองผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 เลขานุการผู้ว่าการปัตตานี

มหานคร	 ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 เลขานุการ	 ประธานสภาปัตตานีมหานคร	 เลขานุการรอง

ประธานสภาปัตตานีมหานคร	 ประธานที่ปรึกษา	 และที่ปรึกษา	 เป็นข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วย	

ระเบียบข้าราชการการเมือง	

	 	 ให้นำากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้อราชการการเมืองมาใช้บังคับแก่ผู้ดำารงตำาแหน่งตาม

วรรคหนึ่ง	 เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้	 และให้ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 หรือ

ประธานสภาปัตตานีมหานครแล้วแต่กรณี	 มีอำานาจแต่งตั้งข้าราชการการเมือง	 ตำาแหน่งรองผู้ว่าการปัตตานี

มหานคร	 เลขานุการผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 ผู้ช่วยเลขานุการ	 ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 เลขานุการประธาน

สภาปัตตานีมหานคร	 เลขานุการรองประธานสภาปัตตานีมหานคร	ประธานที่ปรึกษา	ที่ปรึกษา	จากบุคคลซึ่ง 

ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	หรือประธานสภาปัตตานีมหานคร	แล้วแต่กรณี	พิจารณาเห็นสมควร	และจะต้องเป็น 

ผูม้คีณุสมบตัทิีจ่ะเปน็ขา้ราชการการเมอืง	ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบขา้ราชการการเมอืง	และใหน้ำาบทบญัญตั	ิ

มาตรา	52	มาใช้บังคับแก่บุคคลดังกล่าวด้วย	

	 	 เมื่อผู้ว่าราชการปัตตานีมหานคร	 หรือประธานสภาปัตตานีมหานคร	 ผู้แต่งตั้งข้าราชการ

การเมอืง	แลว้แตก่รณ	ีพน้จากตำาแหนง่	ใหผู้ไ้ดร้บัแตง่ตัง้เปน็ขา้ราชการการเมอืงตามวรรคสองพน้จากตำาแหนง่ดว้ย 

นอกจากการพน้จากตำาแหนง่ดงักลา่ว	บคุคลดงักลา่วตอ้งพน้จากตำาแหนง่ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบขา้ราชการ
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การเมอืง	หรอืเมือ่กระทำาการตอ้งหา้มตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา	52	หรอืถกูสัง่ใหอ้อกตามคำาสัง่ของผูว้า่ราชการ

ปัตตานีมหานคร	หรือประธานสภาปัตตานีมหานคร	ไม่ว่าจะเป็นไปโดยมีความผิด	หรือไม่มีความผิดก็ตาม

 มาตรา 60	 ใหข้า้ราชการการเมอืงตามมาตรา	59		และคณะกรรมการทีผู่ว้า่การปตัตานมีหานครแตง่ตัง้

ไดร้บัเงนิเดอืน	เงนิเพิม่	เงนิคา่เบีย้ประชมุ	และเงนิตอบแทนอืน่	สำาหรบัตำาแหนง่ตามทีก่ำาหนดในพระราชกฤษฎกีา

จากงบประมาณของปัตตานีมหานคร

ส่วนที่ 3

สภาประชาชน

 มาตรา 61	 ให้ปัตตานีมหานครมีสภาประชาชน	ประกอบด้วย	สมาชิก	ซึ่งมาจากการเสนอชื่อจากกลุ่ม

อาชพี	กลุม่วฒันธรรม	และองคก์รภาคประชาสงัคม	ทีล่งทะเบยีนจดแจง้กบัปตัตานมีหานคร	ใหแ้ตล่ะกลุม่เลอืกตัง้

ผูแ้ทนหนึง่คน	ใหค้ณะกรรมการสรรหาพจิารณาคดัเลอืกจำานวนหา้สบิคน	เสนอใหส้ภาปตัตานมีหานครพจิารณา

แต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาประชาชน	คำาสั่งแต่งตั้งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา 62	 ให้สภาปัตตานีมหานคร	 แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ	 ตามมาตรา	 39	 จำานวนเจ็ดคน

ทำาหน้าที่สรรหา	 สมาชิกสภาประชาชน	 หลังจากที่ได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย	 และเสนอรายงานต่อสภา

ปัตตานีมหานครแล้ว	ให้สิ้นสภาพไป

 มาตรา 63	 บคุคลผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เปน็สมาชกิสภาประชาชน	จะตอ้งมคีณุสมบตั	ิไมเ่ปน็บคุคล

ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ	ตามมาตรา	13	มาตรา	15		และต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา	14		

 มาตรา 64	 อายุของสภาประชาชนมีกำาหนดคราวละสี่ปี	 นับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาประชาชน

เมื่ออายุของสภาประชาชนสิ้นสุดลง	ให้จัดการสรรหาสมาชิกสภาประชาชนใหม่ภายใน	สามสิบวัน	นับแต่วันที่

อายุของสภาประชาชนสิ้นสุดลง

 มาตรา 65	 ให้สภาประชาชนเลือกสมาชิกสภาประชาชนคนหนึ่งเป็นประธาน	 และรองประธานสภา

ประชาชนสองคน	โดยให้ดำารงตำาแหน่งทันทีที่ได้รับเลือก	ให้ประธานสภาปัตตานีมหานครประกาศชื่อประธาน

สภาประชาชนและรองประธานสภาประชาชนในราชกิจจานุเบกษา	 ประธานสภาประชาชนและรองประธาน

สภาประชาชนดำารงตำาแหน่งตามวาระคราวละสี่ปี

 มาตรา 66	 เมื่อมีสมาชิกสภาประชาชนว่างลงถึงกึ่งจำานวนของสมาชิกสภาประชาชนทั้งหมด	 สมาชิก

ภาพของสมาชิกสภาประชาชนเป็นอันสิ้นสุดลง	 และให้มีการสรรหาสมาชิกสภาประชาชนขึ้นใหม่	 ภายใน 

เก้าสิบวัน	นับแต่มีกรณีดังกล่าว	

 มาตรา 67	 ภายในสิบห้าวัน	 นับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาประชาชน	 ให้ประธานสภาประชาชน

นัดประชุมสมาชิกสภาประชาชนให้มาประชุมเป็นครั้งแรก	 และให้สภาประชาชนกำาหนดให้มีการประชุมสภา

ประชาชนอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง	และจะประชุมในวัน	เวลาใด	ให้เป็นไปตามมติของสภาประชาชน

 มาตรา 68	 ให้สภาประชาชนมีอำานาจหน้า	ดังนี้
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	 	 	 (1)	 เสนอแนะ	ตรวจสอบ	และประเมนิผลการดำาเนนิงานของผูว้า่การปตัตานมีหานคร	

และสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร	พร้อมจัดทำารายงานประจำาปี

	 	 	 (2)	 เสนอชือ่ผูท้รงคณุวฒุติอ่สภาปตัตานมีหานคร	เพือ่เปน็กรรมการดา้นตา่งๆ	ในการ

พิจารณาดำาเนินงานของสภาปัตตานีมหานคร

			 	 	 (3)	 แนะนำารายชื่อผู้ที่สภาประชาชนเห็นว่ามีความเหมาะสมจะลงสมัครรับเลือกตั้ง

เป็นผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	ด้วยกระบวนการปรึกษาหารือ

	 	 	 (4)	 ให้คำาปรึกษาตามที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานครร้องขอ

	 	 	 (5)	 หน้าที่อื่นๆ	ตามที่กำาหนดในกฎหมาย	หรือที่สภาปัตตานีมหานครมอบหมาย

 มาตรา 69	 ให้ประธานสภาประชาชน	รองประธานสภาประชาชน	และสมาชิกสภาประชาชน	รวมทั้ง

คณะกรรมการ	อนกุรรมการ	ทีส่ภาประชาชนตัง้ขึน้	ไดร้บัเงนิประจำาตำาแหนง่	เงนิคา่เบีย้ประชมุ	และเงนิตอบแทนอืน่ 

ตามที่กำาหนดโดยพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของปัตตานีมหานคร

หมวด 3

การจัดระเบียบราชการปัตตานีมหานคร

ส่วนที่ 1

ส่วนราชการของปัตตานีมหานคร

 มาตรา 70	 ให้จัดระเบียบราชการปัตตานีมหานคร	ดังนี้

	 	 	 (1)	 สำานักงานเลขานุการสภาปัตตานีมหานคร

																													 (2)		สำานักงานเลขานุการผู้ว่าการปัตตานีมหานคร

																													 (3)		สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการปัตตานีมหานคร

																													 (4)		สำานักงานปลัดปัตตานีมหานคร

																													 (5)		สำานักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นสำานัก

																													 (6)		สำานักงานเขต

	 	 การตั้ง	 ยุบ	หรือเปลี่ยนแปลงสำานัก	หรือการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานตามวรรค

หนึง่	จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการขา้ราชการปตัตานมีหานคร	โดยทำาเปน็ประกาศของปตัตานี

มหานคร	และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา 71	 สำานักงานเลขานุการสภาปัตตานีมหานคร	มีอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำาของสภา

ปัตตานีมหานคร	มีเลขานุการสภาปัตตานีมหานครซึ่งเป็นข้าราชการปัตตานีมหานครสามัญ	เป็นผู้บังคับบัญชา

ข้าราชการปัตตานีมหานคร	 และลูกจ้างปัตตานีมหานคร	 ขึ้นต่อปลัดปัตตานีมหานคร	 และรับผิดชอบในการ
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ปฏิบัติราชการของสำานักงานเลขานุการสภาปัตตานีมหานคร	ขึ้นต่อประธานสภาปัตตานีมหานคร	และมีผู้ช่วย

เลขานกุารสภาปตัตานมีหานคร	ซึง่เปน็ขา้ราชการปตัตานมีหานครสามญั	เปน็ผูช้ว่ยสัง่	หรอืปฏบิตัริาชการแทน

เลขานุการสภาปัตตานีมหานคร

 มาตรา 72	 สำานักงานเลขานุการผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 มีอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการและงาน

ของผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 มีเลขานุการผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 ซึ่งเป็นข้าราชการการเมือง	 เป็นผู้บังคับ

บัญชาข้าราชการปัตตานีมหานคร	และลูกจ้างปัตตานีมหานคร	รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำานักงาน

เลขานุการผู้ว่าราชการปัตตานีมหานคร	ขึ้นต่อผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	และมีผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าการปัตตานี

มหานคร	ซึ่งเป็นข้าราชการการเมือง	เป็นผู้ช่วยสั่ง	หรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	

และมหีวัหนา้สำานกังานเลขานกุารผูว้า่การปตัตานมีหานคร	ซึง่เปน็ขา้ราชการปตัตานมีหานครสามญั	เปน็ผูช้ว่ย

ของเลขานกุารผูว้า่การปตัตานมีหานคร	ในการปฏบิตัริาชการของสำานกังานเลขานกุารผูว้า่การปตัตานมีหานคร	

และในการบงัคบับญัชาขา้ราชการปตัตานมีหานคร	และลกูจา้งปตัตานมีหานคร	ขึน้ตอ่เลขานกุารผูว้า่การปตัตานี

มหานคร	ปลัดปัตตานีมหานคร	และผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	ตามลำาดับ

 มาตรา 73	 สำานกังานคณะกรรมการขา้ราชการปตัตานมีหานคร	มอีำานาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัราชการประจำา

ของคณะกรรมการข้าราชการปัตตานีมหานคร	 มีหัวหน้าสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการปัตตานีมหานคร 

ซึ่งเป็นข้าราชการปัตตานีมหานครสามัญ	 เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการปัตตานีมหานคร	 และลูกจ้างปัตตานี

มหานคร	 ขึ้นต่อปลัดปัตตานีมหานคร	 และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำานักงานคณะกรรมการ

ขา้ราชการปตัตานมีหานคร	ขึน้ตอ่ประธานคณะกรรมการขา้ราชการปตัตานมีหานคร	และจะใหม้ผีูช้ว่ยหวัหนา้

สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการปัตตานีมหานคร	 ซึ่งเป็นข้าราชการปัตตานีมหานครสามัญคนหนึ่ง	 หรือ 

หลายคน	เปน็ผูช้ว่ยสัง่	หรอืปฏบิตัริาชการแทน	หวัหนา้สำานกังานคณะกรรมการขา้ราชการปตัตานมีหานาครกไ็ด้

 มาตรา 74	 สำานักปลัดปัตตานีมหานคร	 มีอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำาทั่วไปของปัตตานี

มหานคร	และราชการที่มิได้กำาหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ	มีปลัดปัตตานีมหานคร	ซึ่งเป็น

ข้าราชการปัตตานีมหานครสามัญ	 เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการปัตตานีมหานคร	 และลูกจ้างปัตตานีมหานคร	

และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ	 ของสำานักปลัดปัตตานีมหานคร	 และจะให้มีรองปลัดปัตตานีมหานคร	 

ซึง่เปน็ขา้ราชการปตัตานมีหานครสามญั	คนหนึง่หรอืหลายคนเปน็ผูช้ว่ยสัง่	หรอืปฏบิตัริาชการแทนปลดัปตัตานี

มหานครก็ได้

          มาตรา 75	 นอกจากอำานาจหนา้ทีต่ามทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา	72	ใหป้ลดัปตัตานมีหานครมอีำานาจหนา้ที่

ตามที่กฎหมายกำาหนด	และตามคำาสั่งของผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำา

ของปัตตานีมหานคร	 ให้เป็นไปตามนโยบายของปัตตานีมหานคร	 กำากับ	 เร่งรัด	 ติดตามผลการปฏิบัติราชการ

ของส่วนราชการในปัตตานีมหานคร	 รวมทั้งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการปัตตานีมหานคร	 และลูกจ้างปัตตานี

มหานคร	รองจากผู้ว่าการปัตตานีมหานคร

          มาตรา 76	 สำานกัตามมาตรา	68	(5)	มอีำานาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัราชการตามทีก่ำาหนดไวใ้นประกาศปตัตานี

มหานคร	โดยผูอ้ำานวยการสำานกั	ซึง่เปน็ขา้ราชการปตัตานมีหานครสามญั	เปน็ผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการปตัตานี

มหานคร	และลูกจ้างปัตตานีมหานคร	รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำานัก	และจะให้มีรองผู้อำานวยการ
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สำานัก	 ซึ่งเป็นข้าราชการปัตตานีมหานครสามัญ	 คนหนึ่งหรือหลายคน	 เป็นผู้ช่วยสั่ง	 หรือปฏิบัติราชการแทน 

ผู้อำานวยการสำานักก็ได้

 มาตรา 77	 นอกจากอำานาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา	76	ให้ผู้อำานวยการสำานัก	มีอำานาจหน้าที่

ตามที่กฎหมายกำาหนด	และตามคำาสั่งของผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	และปลัดปัตตานีมหานคร	และรับผิดชอบ

ควบคุมดูแลราชการประจำาของสำานักที่รับผิดชอบ	 ให้เป็นไปตามนโยบายของปัตตานีมหานคร	 กำากับ	 เร่งรัด	

ติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำานักที่รับผิดชอบ

ส่วนที่ 2

เขตและสภาเขต

 มาตรา 78	 สำานกังานเขต	มผีูอ้ำานวยการเขตเปน็ผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการปตัตานมีหานคร	และลกูจา้ง

ปัตตานีมหานคร	รับผิดชอบการปฏิบตัิราชการภายในเขต	และจะให้มีผูช้่วยผูอ้ำานวยการเขตคนหนึ่ง	หรอืหลาย

คน	เป็นผู้ช่วยสั่ง	หรือปฏิบัติราชการแทนผู้อำานวยการเขตก็ได้

 มาตรา 79	 ให้ผู้อำานวยการเขตมีอำานาจหน้าที่	ดังนี้

																													 (1)	 อำานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำานาจหน้าที่ของนายอำาเภอ	 เว้นแต่	

พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

																													 (2)	 อำานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที่ของผู้อำานวยการเขต

																													 (3)	 อำานาจหน้าที่ซึ่งผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	หรือปลัดปัตตานีมหานครมอบหมาย

 มาตรา 80	 ในกรณทีีเ่ปน็การสมควร	ผูว้า่การปตัตานมีหานคร	อาจสัง่ใหส้ำานกังานเขตใดปฏบิตัหินา้ทีใ่ด

แทนสำานกังานเขตอืน่ทัง้หมด	หรอืบางสว่นได	้และจะใหผู้อ้ำานวยการเขตใดเปน็ผูร้บัผดิชอบในการปฏบิตัหินา้ที่

นั้นก็ได้	แต่ต้องประกาศการสั่งการดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา 81	 ในเขตหนึ่งๆ	 ให้มีสภาเขต	 ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง	 มีจำานวนอย่างน้อย

เขตละเจ็ดคน	 ถ้าเขตใดมีราษฎรเกินหนึ่งหมื่นคน	 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตในเขตนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน	

ต่อจำานวนราษฎรทุกหนึ่งหมื่นคน	เศษของหนึ่งหมื่น	ถ้าถึงห้าพันหรือกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่งหมื่น	

	 	 จำานวนสมาชิกสภาเขต	ที่แต่ละเขตจะพึงมี	 ให้คำานวณตามเกณฑ์จำานวนราษฎรแต่ละเขต	

ตามหลักฐานตามทะเบียนราษฎรที่กระทรวงมหาดไทยประกาศครั้งสุดท้าย	 ก่อนวันประกาศให้มีการเลือกตั้ง

สมาชกิสภาเขต	และใหน้ายกรฐัมนตรปีระกาศจำานวนสมาชกิสภาเขต	ทีจ่ะทำาการเลอืกตัง้ในแตล่ะเขต	คณุสมบตัิ

และลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 และผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 สมาชิกสภาเขต	 ให้นำาบทบัญญัติมาตรา	12	

มาตรา	13	มาตรา	14	และมาตรา	15	มาใช้บังคับโดยอนุโลม	หลักเกณฑ์	และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต 

ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติปัตตานีมหานคร	 การประกาศตามวรรคสอง	 และผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต 

ให้กระทำาเป็นประกาศปัตตานีมหานคร	และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา 82	 อายุของสภาเขตมีกำาหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต	 เมื่ออายุของ

สภาเขตสิ้นสุดลง	 ให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตขึ้นใหม่	 เป็นการเลือกตั้งทั่วไป	 ซึ่งต้องกำาหนดวันเลือกตั้ง 
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ภายในหกสิบวัน	นับแต่วันที่อายุของสภาเขตสิ้นสุดลง	

 มาตรา 83	 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเขตเริ่มแต่วันเลือกตั้ง	 และอยู่ในตำาแหน่งตามอายุของสภา

เขต	 เมื่อตำาแหน่งสมาชิกสภาเขตในเขตใดว่างลงถึงกึ่งจำานวนของสมาชิกสภาเขต	ที่เขตนั้นจะมีได้ตามประกาศ

ในมาตรา	 79	 วรรคห้า	 สมาชิกภาพของสภาเขตแห่งนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง	 และให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต 

ขึ้นใหม่	ภายในเก้าสิบวันนับแต่มีกรณีดังกล่าว

 มาตรา 84	 ให้สภาเขตเลือกสมาชิกสภาเขตเป็นประธานสภาเขตคนหนึ่ง	 และรองประธานสภาเขต

คนหนึ่ง	 โดยให้ดำารงตำาแหน่งทันทีที่ได้รับเลือก	 ให้ผู้ว่าการปัตตานีมหานครประกาศชื่อประธานสภาเขต	 และ 

รองประธานสภาเขตผูไ้ดร้บัเลอืก	ประธานสภาเขต	และรองประธานสภาเขต	ดำารงตำาแหนง่ตามวาระคราวละหนึง่ป ี

 มาตรา 85	 ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต	 ให้ผู้อำานวยการเขต	 นัดประชุมสมาชิก

สภาเขต	 เพื่อให้สมาชิกได้มาประขุมเป็นครั้งแรก	 ให้สภาเขตกำาหนดให้มีการประชุมสภาเขตอย่างน้อยเดือนละ

หนึ่งครั้ง	และจะประชุมในวันใด	เวลาใด	ให้เป็นไปตามมติของสภาเขต

 มาตรา 86	 ผู้อำานวยการเขต	ผู้ช่วยผู้อำานวยการเขต	และหรือผู้ที่ผู้อำานวยการเขตมอบหมาย	มีหน้าที่	

เขา้ประชมุสภาเขต	และมสีทิธแิถลงขอ้เทจ็จรงิ	หรอืแสดงความคดิเหน็	เกีย่วกบังานในหนา้ทีต่อ่ทีป่ระชมุสภาเขต 

แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 มาตรา 87	 ให้ประธานสภาเขต	และสมาชิกสภาเขต	ได้รับเงินประจำาตำาแหน่ง	เงินค่าเบี้ยประชุม	และ

เงินตอบแทนอื่นตามที่กำาหนดในพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของปัตตานีมหานคร

 มาตรา 88	 ให้ผู้อำานวยการเขต	อำานวยความสะดวกเกี่ยวกับการประชุม	และกิจการอื่นที่อยู่ในอำานาจ

ของสภาเขต

 มาตรา 89	 ให้สภาเขตมีอำานาจหน้าที่	ดังนี้

	 	 	 (1)	 ให้ข้อคิดเห็นและข้อสังเกต	เกี่ยวกับแผนพัฒนาเขตต่อผู้อำานวยการเขต	และสภา

ปัตตานีมหานคร

	 	 	 (2)	 จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเขต	 ทั้งนี้	 ตามที่กำาหนดในข้อบัญญัติปัตตานี

มหานคร	ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ	หรืองบประมาณรายจ่าย

	 	 	 (3)	 สอดสอ่ง	และตดิตามดแูล	การดำาเนนิการของสำานกังานเขต	เพือ่ใหเ้กดิประโยชน ์

แก่ราษฎร

	 	 	 (4)	 ให้คำาแนะนำา	หรือข้อสังเกตต่อผู้อำานวยการเขต	เกี่ยวกับการปรับปรุง	หรือแก้ไข

การบริการประชาชนภายในเขต	หากผู้อำานวยการเขตไม่ดำาเนินการใดๆ	โดยไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบ	ให้สภาเขต

แจ้งให้ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	พิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 	 	 (5)	 ให้คำาปรึกษาตามที่ผู้อำานวยการเขตร้องขอ

	 	 	 (6)	 แตง่ตัง้คณะกรรมการ	เพือ่กระทำากจิการ	หรอืพจิารณาสอบสวน	หรอืศกึษาเรือ่งใดๆ 

อันเกี่ยวกับการงานของสภาเขต	ทั้งนี้	ตามที่กำาหนดในข้อบัญญัติปัตตานีมหานคร	ว่าด้วยการนั้น

	 	 	 (7)	 หน้าที่อื่นๆ	 ตามที่กำาหนดในกฎหมาย	 หรือที่สภาปัตตานีมหานครมอบหมายให้

ปัตตานีมหานคร	จัดให้มีงบประมาณ	เพื่อการพัฒนาเขตตามความเหมาะสม	ซึ่งการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว	

16



จะต้องได้รับการพิจารณาจัดสรรจากสภาเขตตาม	(2)

 มาตรา 90	 ให้นำาความในมาตรา	21	มาตรา	22	มาตรา	23	มาตรา	25	(1)	และ	(2)	โดยขอลาออก

ต่อสภาเขต	มาตรา	26	วรรคหนึ่ง	และวรรคสอง	มาตรา	31	วรรคหนึ่ง	มาตรา	32	มาตรา	33	และมาตรา	34	 

มาใช้บังคับแก่สภาเขต	สมาชิกสภาเขต	รองประธานสภาเขต	และประธานสภาเขตโดยอนุโลม

หมวด 4

การรักษาราชการแทน และการปฏิบัติราชการแทน

 มาตรา 91	 อำานาจหน้าที่ในการสั่ง	หรือการปฏิบัติราชการของรองผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	ให้เป็นไป

ตามที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานครมีคำาสั่งมอบหมาย	

	 	 ในกรณทีีผู่ว้า่การปตัตานมีหานคร	ไมอ่าจปฏบิตัริาชการได้	ใหร้องผูว้า่การปตัตานมีหานคร

ตามลำาดังที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานครจัดไว้ตามมาตรา	 56	 เป็นผู้รักษาราชการแทน	 ถ้าไม่มีรองผู้ว่าการปัตตานี

มหานคร	หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้	ให้นำาบทบัญญัติมาตรา	92	วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม	

	 	 อำานาจในการสัง่	การอนญุาต	การอนมุตั	ิหรอืการปฏบิตัริาชการทีผู่ว้า่การปตัตานมีหานคร

จะพึงปฏิบัติ	 หรือดำาเนินการตามกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ข้อบัญญัติ	 หรือคำาสั่งใด	 หรือมติของคณะ

รัฐมนตรีในเรื่องใด	 ถ้ากฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ข้อบัญญัติ	 หรือคำาสั่งนั้น	 หรือมติของคณะรัฐมนตรี

ในเรื่องนั้น	 มิได้กำาหนดในเรื่องการมอบอำานาจไว้เป็นอย่างอื่น	 ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 จะมอบอำานาจโดย 

ทำาเป็นหนังสือให้รองผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนก็ได้	 แต่ถ้าจะมอบให้ปลัดปัตตานี

มหานคร	 รองปลัดปัตตานีมหานคร	ผู้อำานวยการสำานัก	หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น	 ซึ่งมีฐานะเป็น

สำานัก	หรือผู้อำานวยการเขตปฏิบัติราชการแทน	ให้ทำาเป็นคำาสั่ง	และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา 92	 ในกรณีที่มีรองปลัดปัตตานีมหานคร	 การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองปลัดปัตตานี

มหานคร	ให้เป็นไปตามที่ปลัดปัตตานีมหานครมีคำาสั่งมอบหมาย	

	 	 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งปลัดปัตตานีมหานคร	 หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 

ให้รองปลัดปัตตานีมหานครเป็นผู้รักษาราชการแทน	 ถ้ามีรองปลัดปัตตานีมหานครหลายคน	 ให้รองปลัด 

ปตัตานมีหานครผูม้อีาวโุสตามระเบยีบแบบแผนของทางราชการเปน็ผูร้กัษาราชการแทน	ถา้ไมม่ผีูด้ำารงตำาแหนง่ 

รองปลัดปัตตานีมหานคร	 หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้	 ให้ผู้ว่าการปัตตานีมหานครแต่งตั้งผู้อำานวยการ

สำานัก	หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น	ซึ่งมีฐานะเป็นสำานักคนใดคนหนึ่ง	เป็นผู้รักษาราชการแทน	

	 	 อำานาจในการสัง่	การอนญุาต	การอนมุตั	ิหรอืการปฏบิตัริาชการทีป่ลดัปตัตานมีหานครจะ

พึงปฏิบัติ	หรือดำาเนินการตามกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ข้อบัญญัติ	หรือคำาสั่งใด	หรือมติคณะรัฐมนตรี

ในเรื่องใด	ถ้ากฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ข้อบัญญัติ	หรือคำาสั่งนั้น	หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น 

มิได้บัญญัติในเรื่องการมอบอำานาจไว้เป็นอย่างอื่น	 ปลัดปัตตานีมหานครจะมอบอำานาจ	 โดยทำาเป็นหนังสือให้
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รองปลดัปตัตานมีหานครเปน็ผูป้ฏบิตัริาชการแทนปลดัปตัตานมีหานครกไ็ด้	แตถ่า้จะมอบใหผู้อ้ำานวยการสำานกั	

หรอืหวัหนา้สว่นราชการทีเ่รยีกชือ่อยา่งอืน่	ซึง่มฐีานะเปน็สำานกั	ผูอ้ำานวยการเขต	ผูอ้ำานวยการกอง	หวัหนา้กอง	

หรือผู้ดำารงตำาแหน่งเทียบเท่า	ปฏิบัติราชการแทนในนามปลัดปัตตานีมหานคร	ให้ทำาเป็นคำาสั่ง	และประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา 93		 ในกรณทีีม่รีองผูอ้ำานวยการสำานกั	การสัง่	หรอืการปฏบิตัริาชการของรองผูอ้ำานวยการสำานกั	

ให้เป็นไปตามที่ผู้อำานวยการสำานักมีคำาสั่งมอบหมาย	

	 	 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานัก	 หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 

ให้รองผู้อำานวยการสำานักเป็นผู้รักษาราชการแทน	 ถ้ามีรองผู้อำานวยการสำานักหลายคน	 ให้รองผู้อำานวยการ 

สำานัก	 ผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ	 เป็นผู้รักษาราชการแทน	 ถ้าไม่มีรองผู้อำานวยการ 

สำานัก	 หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้	 ให้ปลัดปัตตานีมหานครแต่งตั้ง	 ผู้อำานวยการกอง	 หัวหน้ากอง	 หรือ 

ผู้ดำารงตำาแหน่งเทียบเท่าของสำานักนั้นคนใดคนหนึ่ง	เป็นผู้รักษาราชการแทน	

	 	 อำานาจในการสั่ง	 การอนุญาต	 การอนุมัติ	 หรือการปฏิบัติราชการที่ผู้อำานวยการสำานัก 

จะพึงมี	หรือดำาเนินการตามกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ข้อบัญญัติ	หรือคำาสั่งใด	หรือมติของคณะรัฐมนตรี

ในเรื่องใด	ถ้ากฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ข้อบัญญัติ	หรือคำาสั่งนั้น	หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น	

มิได้กำาหนดในเรื่องการมอบอำานาจไว้เป็นอย่างอื่น	 ผู้อำานวยสำานัก	 จะมอบอำานาจโดยทำาเป็นหนังสือ	 ให้รอง 

ผู้อำานวยการสำานักเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำานวยการสำานักก็ได้	 แต่ถ้าจะมอบให้ผู้อำานวยการเขต 

ผู้อำานวยการกอง	 หัวหน้ากอง	 หรือผู้ดำารงตำาแหน่งเทียบเท่าของสำานักนั้นปฏิบัติราชการแทนในนาม 

ผู้อำานวยการสำานัก	ให้ทำาเป็นคำาสั่ง	และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา 94	 ในกรณทีีม่ผีูช้ว่ยผูอ้ำานวยการกอง	การสัง่หรอืการปฏบิตัริาชการของผูช้ว่ยผูอ้ำานวยการเขต

ให้เป็นไปตามที่ผู้อำานวยการเขตมีคำาสั่งมอบหมาย	

	 	 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการเขต	 หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 

ใหผู้ช้ว่ยผูอ้ำานวยการเขตเปน็ผูร้กัษาราชการแทน	ถา้มผีูช้ว่ยผูอ้ำานวยการเขตหลายคน	ใหผู้ช้ว่ยผูอ้ำานวยการเขต 

ผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาการแทน	 ถ้าไม่มีผู้ช่วยผู้อำานวยการเขต	 หรือมีแต่

ไม่อาจปฏิบัติราชการได้	 ให้ปลัดปัตตานีมหานครแต่งตั้งผู้อำานวยการกอง	 หัวหน้ากอง	 หรือผู้ดำารงตำาแหน่ง 

เทียบเท่าคนใดคนหนึ่ง	เป็นผู้รักษาราชการแทน	

	 	 อำานาจในการสัง่	การอนญุาต	การอนมุตั	ิหรอืการปฏบิตัริาชการทีผู่อ้ำานวยการเขตจะพงึปฏบิตั ิ

หรือดำาเนินการตามกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ข้อบัญญัติ	 หรือคำาสั่งใด	 หรือมติของคณะรัฐมนตรี 

ในเรื่องใด	 ถ้ากฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ข้อบัญญัติ	 หรือคำาสั่งนั้น	 หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น 

มิได้กำาหนดในเรื่องการมอบอำานาจไว้เป็นอย่างอื่น	 ผู้อำานวยการเขตจะมอบอำานาจโดยทำาเป็นหนังสือให้ผู้ช่วย 

ผู้อำานวยเขต	หรือหัวหน้าส่วนราชการของสำานักงานเขตปฏิบัติราชการแทนก็ได้

 มาตรา 95	 การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของผู้ช่วยเลขานุการสภาปัตตานีมหานคร	 ให้เป็นไปตามที่

เลขานกุารสภาปตัตานมีหานครมคีำาสัง่มอบหมาย	ในกรณทีีไ่มม่ผีูด้ำารงตำาแหนง่เลขานกุารสภาปตัตานมีหานคร	

หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้	ให้ผู้ช่วยเลขานุการสภาปัตตานีมหานคร	เป็นผู้รักษาราชการแทน	ถ้ามีผู้ช่วย
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เลขานกุารสภาปตัตานมีหานครหลายคน	ใหป้ระธานสภาปตัตานมีหานครมคีำาสัง่มอบหมายใหผู้ช้ว่ยเลขานกุาร

สภาปัตตานีมหานครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน	 ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการสภาปัตตานีมหานคร	 หรือ

มีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้	 ให้ประธานสภาปัตตานีมหานคร	 แต่งตั้งข้าราชการในสำานักงานเลขานุการสภา

ปัตตานีมหานคร	ผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ	เป็นผู้รักษาราชการแทน

 มาตรา 96	 ในกรณีที่มีผู้ช่วยหัวหน้าสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการปัตตานีมหานคร	การสั่ง	หรือ

การปฏบิตัริาชการของผูช้ว่ยหวัหนา้สำานกังานคณะกรรมการขา้ราชการปตัตานมีหานคร	ใหเ้ปน็ไปตามที	่หวัหนา้

สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการปัตตานีมหานครมีคำาสั่งมอบหมาย	

	 	 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการปัตตานีมหานคร	

หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้	 ให้ผู้ช่วยหัวหน้าสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการปัตตานีมหานครเป็น 

ผูร้กัษาราชการแทน	ถา้มผีูช้ว่ยหวัหนา้สำานกังานคณะกรรมการขา้ราชการปตัตานมีหานครหลายคน	ใหป้ระธาน 

คณะกรรมการข้าราชการปัตตานีมหานคร	 แต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการปัตตานี

มหานคร	 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน	 ถ้าไม่มีผู้ช่วยหัวหน้าสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการ

ปัตตานีมหานคร	 หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้	 ให้ประธานคณะกรรมการข้าราชการปัตตานีมหานคร 

แต่งตั้งข้าราชการในสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการปัตตานีมหานคร	 ผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของ

ทางราชการ	เป็นผู้รักษาราชการแทน

 มาตรา 97	 ให้ผู้รักษาราชการแทนตามที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้	 มีอำานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ

ผูซ้ึง่ตนแทน	ในกรณทีีผู่ด้ำารงตำาแหนง่ใด	หรอืผูร้กัษาราชการแทนผูด้ำารงตำาแหนง่นัน้มอบหมาย	หรอืมอบอำานาจ

ให้ผู้ดำารงตำาแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน	 ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอำานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมาย 

หรือมอบอำานาจ	

	 	 ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดำารงตำาแหน่งใดเป็นกรรมการ	 หรือให้มีอำานาจหน้าที่

อย่างใด	ให้ผู้รักษาราชการแทน	หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน	ทำาหน้าที่กรรมการ	หรือมีอำานาจหน้าที่	เช่นเดียวกับ

ผู้ดำารงตำาแหน่งนั้น	ในระหว่างที่รักษาราชการแทน	หรือปฏิบัติราชการแทนด้วย	แล้วแต่กรณี

หมวด 5

อำานาจหน้าที่ของปัตตานีมหานคร

 มาตรา 98	 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น	 ให้ปัตตานีมหานครมีอำานาจหน้าที่	 ดำาเนินกิจการในเขต

ปัตตานีมหานครในเรื่องดังต่อไปนี้

	 	 	 (1)		การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน	ทั้งนี้ตามข้อบัญญัติปัตตานีมหานคร	

และตามกฎหมายอื่นที่กำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที่ของปัตตานีมหานคร

																														(2)		การทะเบียนตามที่กฎหมายกำาหนด
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																														(3)		การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

																														(4)		การรักษาความสะอาด	และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

																														(5)		การผังเมือง

																														(6)		การจัดให้มีและบำารุงรักษาทางบก	ทางนำ้า	และทางระบายนำ้า

																														(7)		การวิศวกรรมจราจร

																														(8)		การขนส่ง

																														(9)	 การให้มีและควบคุมตลาด	ท่าเทียบเรือ	ท่าข้ามและที่จอดรถ

																													 (10)	การดูแลรักษาที่สาธารณะ

	 	 	 (11)	การควบคุมอาคาร

																													 (12)	การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด	และจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

																													 (13)	การจัดให้มีและบำารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

																												 (14)	การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

																													 (15)	บำารงุรกัษาศลิปะ	จารตีประเพณ	ีภมูปิญัญาทอ้งถิน่	และวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่ 

																														(16)	การสาธารณูปโภค

																														(17)	การสาธารณสุข	การอนามัยครอบครัว	และการรักษาพยาบาล

																														(18)	การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

																														(19)	การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

																														(20)	การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

																														(21)	การควบคมุความปลอดภยั	ความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยและการอนามยัโรงมหรสพ	

และสาธารณสถานอื่นๆ

																														(22)	การจัดการศึกษา	

																														(23)	การสาธารณูปการ

																														(24)	การสังคมสงเคราะห์

																														(25)	การส่งเสริมการกีฬา

																														(26)	การส่งเสริมการประกอบอาชีพ

																														(27)	การพาณิชย์ของปัตตานีมหานคร

																														(28)	หนา้ทีอ่ืน่	ๆ 	ตามทีก่ฎหมายระบใุหเ้ปน็อำานาจหนา้ทีข่องผูว้า่การจงัหวดันายอำาเภอ	

เทศบาลนคร	หรือตามที่คณะรัฐมนตรี	นายกรัฐมนตรีหรือที่กฎหมายระบุเป็นหน้าที่ของปัตตานีมหานคร	

	 	 	 	 บรรดาอำานาจหน้าที่ใด	 ซึ่งเป็นของราชการส่วนกลาง	 หรือราชการส่วนภูมิภาค 

จะมอบให้ปัตตานีมหานครปฏิบัติก็ได้โดยให้ทำาเป็นพระราชกฤษฎีกา	 กฎกระทรวง	 ข้อบังคับ	 หรือประกาศ 

แล้วแต่กรณี	ในกรณีที่ทำาเป็นข้อบังคับ	หรือประกาศ	ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำานักนายกรัฐมนตรี

																 	 (29)	การจัดการที่ดิน	ทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ

 มาตรา 99	 ในการปฏบิตัหินา้ทีต่ามมาตรา	98	ใหผู้ว้า่การปตัตานมีหานคร	รองผูว้า่การปตัตานมีหานคร	
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ปลดัปตัตานมีหานคร	รองปลดัปตัตานมีหานคร	หวัหนา้สว่นราชการทีเ่ปน็สำานกั	หรอืเทยีบเทา่สำานกั	ผูอ้ำานวยการ 

เขต	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการเขต	 และข้าราชการปัตตานีมหานคร	 ที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานครแต่งตั้งเป็นพนักงาน 

เจ้าหน้าที่สำาหรับปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว	 และให้มีฐานะเป็นพนักงานผ่ายปกครอง	 หรือตำารวจ	 ตามความหมาย

ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	

	 	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง	 มีอำานาจเข้าไปในอาคาร	 หรือบริเวณที่ตั้งอาคาร

ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการผ่าผืน	 หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	 หรือข้อบัญญัติดังกล่าว	 ในเวลาระหว่าง

พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก	 หรือในเวลาทำาการของสถานที่นั้น	 และเพื่อการนี้	 ให้มีอำานาจสอบถาม

ข้อเท็จจริง	 หรือสั่งให้แสดงเอกสาร	 หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง	 จากบุคคลที่อยู่	 หรือทำางานในสถานที่ 

นั้น	 และให้มีอำานาจยึด	 หรืออายัดเอกสาร	 หลักฐาน	 ยานพาหนะ	 หรือสิ่งใดๆ	 ที่เกี่ยวกับการกระทำาความผิด	 

รวมทั้งให้มีอำานาจจับกุมผู้กระทำาความผิดได้ด้วย	

	 	 ในกรณีที่มีการจับกุม	 ผู้กระทำาความผิดตามวรรคสอง	 ถ้าผู้ว่าราชการปัตตานีมหานคร 

ปลัดปัตตานีมหานคร	 ผู้อำานวยการสำานัก	 หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น	 ซึ่งมีฐานะเป็นสำานัก 

ผู้อำานวยการเขต	 แล้วแต่กรณี	 เห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษจำาคุก	 ให้มีอำานาจเปรียบเทียบกำาหนด 

ค่าปรับได้	เมื่อผู้ต้องหาชำาระค่าปรับ	ตามจำานวนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวกำาหนดภายในสามสิบวัน	นับแต่ 

วันที่มีการเปรียบเทียบ	 ให้ถือว่าคดีเลิกกัน	 ถ้าผู้ต้องหาไม่ยอมตามที่ปรับ	 หรือยอมแล้วไม่ชำาระค่าปรับภายใน

กำาหนดเวลาดังกล่าว	 ให้ข้าราชการปัตตานีมหานครที่ผู้ว่าราชการปัตตานีมหานครแต่งตั้ง	 มีอำานาจในการ

สอบสวน	 และมีฐานะเป็นพนักงานสอบสวน	 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 เงินค่าปรับตาม

มาตรานี้ให้เป็นรายได้ของปัตตานีมหานคร

 มาตรา 100	ในการปฏิบัติหน้าที่	ให้ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	รองผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	เลขานุการ

ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 เลขานุการประธานสภาปัตตานีมหานคร	

เลขานกุารรองประธานสภาปตัตานมีหานคร	ประธานทีป่รกึษา	และขา้ราชการปตัตานมีหานคร	เปน็เจา้พนกังาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา

 มาตรา 101	ปัตตานีมหานครอาจให้บริการแก่เอกชน	ส่วนราชการ	หน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	หรือ

ราชการส่วนท้องถิ่น	โดยเรียกค่าบริการได้โดยตรง	เป็นข้อบัญญัติปัตตานีมหานคร

 มาตรา 102	ปัตตานีมหานครอาจดำาเนินกิจการนอกเขตปัตตานีมหานครได้เมื่อ

	 	 	 (1)	 การนั้นจำาเป็นต้องกระทำา	 และเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดำาเนินการ	 ตาม

อำานาจหน้าที่	ที่อยู่ในเขตปัตตานีมหานคร	หรือเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในปัตตานีมหานคร	และ

	 	 	 (2)	 ได้รับความเห็นชอบจากสภาปัตตานีมหานคร	และ

	 	 	 (3)	 ไดร้บัความยนิยอมจากผูว้า่การ		ราชการสว่นทอ้งถิน่	หรอืสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้ง	

แล้วแต่กรณี

 มาตรา 103	ปัตตานีมหานครทำากิจการร่วมกับบุคคลอื่นโดยก่อตั้งบริษัท	หรือถือหุ้นในบริษัทได้เมื่อ

	 	 	 (1)	 บริษัทนั้นมีวัตถุประสงค์เฉพาะกิจการเป็นสาธารณูปโภค	 แต่ทั้งนี้ไม่กระทบ

กระเทือนถึงกิจการที่ปัตตานีมหานครได้กระทำาอยู่แล้ว	ก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	และ
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	 	 	 (2)	 ปัตตานีมหานครต้องถือหุ้นเป็นมูลค่าเกินร้อยละห้าสิบ	 ของทุนที่บริษัทนั้น 

จดทะเบียนไว้	 ในกรณีที่ปัตตานีมหานคร	 ส่วนราชการ	 หน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นถือหุ้นอยู่ใน

บริษัทเดียวกัน	ให้นับหุ้นที่ถือนั้นรวมกัน	และ

	 	 	 (3)	 สภาปตัตานมีหานครมมีตใิหค้วามเหน็ชอบดว้ยคะแนนเสยีงเกนิกึง่หนึง่ของจำานวน

สมาชิกสภาปัตตานีมหานครทั้งหมด	และ

	 	 	 (4)	 ได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี	 การเปลี่ยนแปลงจำานวนหุ้นที่ปัตตานี

มหานครมีอยู่	ต้องได้รับอนุมัติจากสภาปัตตานีมหานคร

 มาตรา 104	ถา้กจิการใดอยูภ่ายใตอ้ำานาจหนา้ทีข่องปตัตานมีหานคร	ปตัตานมีหานครอาจดำาเนนิการนัน้

รว่มกบัสว่นราชการ	หนว่ยงานของรฐั	รฐัวสิาหกจิ	หรอืราชการสว่นทอ้งถิน่อืน่ได้	โดยจดัตัง้เปน็องคก์าร	เรยีกวา่	

สหการ	มฐีานะเปน็นติบิคุคล	และมคีณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยผูแ้ทนของปตัตานมีหานคร	สว่นราชการ	

หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 และราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	แล้วแต่กรณี	 การจัดตั้งสหการจะกระทำาได้

โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา	ในพระราชกฤษฎีกานั้น	ให้กำาหนดชื่อ	อำานาจหน้าที่	และวิธีดำาเนินงาน	เมื่อจะ

ยุบเลิกสหการ	ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา	และให้ระบุวิธีจัดการทรัพย์สินไว้ด้วย

 มาตรา 105	ในกรณีจำาเป็นปัตตานีมหานคร	 อาจมอบให้เอกชนกระทำากิจการ	 ซึ่งอยู่ในอำานาจหน้าที่

ของปัตตานีมหานคร	 และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม	 ค่าบริการ	 หรือค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องแทนปัตตานี

มหานครได้	 แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาปัตตานีมหานคร	 และนายกรัฐมนตรี	 สิทธิในการกระทำา 

กิจการตามวรรคหนึ่ง	เป็นสิทธิเฉพาะตัว	จะโอนไปมิได้

หมวด 6

ข้อบัญญัติ

 มาตรา 106	ข้อบัญญัติปัตตานีมหานคร	 จะตราขึ้นได้โดยความเห็นชอบของสภาปัตตานีมหานคร

ในกรณีดังต่อไปนี้

	 	 	 (1)	 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำานาจหน้าที่ของปัตตานีมหานคร

																														(2)	 เมือ่มกีฎหมายบญัญตัใิหป้ตัตานมีหานคร	มอีำานาจตราเปน็ขอ้บญัญตัปิตัตานมีหานคร 

	 	 	 (3)	 การดำาเนินการพาณิชย์ของปัตตานีมหานคร

	 	 	 (4)	 การคลงั	การงบประมาณ	การเงนิ	การทรพัยส์นิ	การจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยส์นิ 

การจ้าง	และการพัสดุ

	 	 	 (5)	 ความผิดเกี่ยวกับศีลธรรมและจริยธรรม		และมิให้กำาหนดโทษจำาคุกเกินหกเดือน

และหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท

	 	 	 	 ในข้อบัญญัติปัตตานีมหานคร	 จะกำาหนดโทษผู้ละเมิดข้อบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ 

แต่มิให้กำาหนดโทษจำาคุกเกินหกเดือน	และหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท
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 มาตรา 107	ร่างข้อบัญญัติปัตตานีมหานคร	 จะเสนอได้ก็แต่โดยผู้ว่าราชการปัตตานีมหานคร	 สมาชิก

สภาปัตตานีมหานคร	 หรือราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตปัตตานีมหานคร	 ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ

ข้อบัญญัติท้องถิ่น	 ในกรณีสมาชิกสภาปัตตานีมหานครเป็นผู้เสนอ	 ต้องมีสมาชิกสภาปัตตานีมหานครลงนาม

รับรอง	ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำานวนสมาชิกสภาปัตตานีมหานครทั้งหมด	ร่างข้อบัญญัติปัตตานีมหานครที่

เกีย่วดว้ยการเงนิ	สมาชกิสภาปตัตานมีหานคร	จะเสนอไดก้ต็อ่เมือ่	มคีำารบัรองของผูว้า่ราชการปตัตานมีหานคร

 มาตรา 108	ร่างข้อบัญญัติปัตตานีมหานครที่เกี่ยวด้วยการเงิน	 หมายความถึง	 ร่างข้อบัญญัติปัตตานี

มหานครว่าด้วยข้อความต่อไปนี้ทั้งหมด	หรือแต่ข้อใดข้อหนึ่ง

	 	 	 (1)	 การตั้งขึ้นหรือยกเลิก	หรือลด	หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข	หรือผ่อน	หรือวางระเบียบ

การบังคับอันเกี่ยวกับภาษีอากร

	 	 	 (2)	 การจัดสรร	รับ	รักษา	หรือจ่ายเงินของปัตตานีมหานคร	หรือการโอนงบประมาณ

รายจ่ายของปัตตานีมหานคร

	 	 	 (3)	 การกู้เงิน	การคำ้าประกัน	หรือการใช้เงินกู้

	 	 	 (4)		การคลงั	การงบประมาณ	การเงนิ	การทรพัยส์นิ	การจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยส์นิ 

การจ้าง	และการพัสดุ

	 	 	 (5)		การพาณิชย์ของปัตตานีมหานคร

	 	 	 (6)		การออกพนัธบตัรของปตัตานมีหานคร	ในกรณเีปน็ทีส่งสยัวา่รา่งขอ้บญัญตัใิดเปน็

ร่างข้อบัญญัติใด	 เป็นร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่จะมีคำารับรองของผู้ว่าราชการปัตตานีมหานครหรือไม่ 

ให้ประธานสภาปัตตานีมหานครเป็นผู้วินิจฉัย

 มาตรา 109	เมื่อสภาปัตตานีมหานครได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติปัตตานีมหานคร	 และลงมติเห็นชอบ

แล้ว	ให้ประธานสภาปัตตานีมหานคร	ส่งให้ผู้ว่าราชการปัตตานีมหานครภายในเจ็ดวัน	นับแต่วันที่สภาปัตตานี

มหานครมมีตเิหน็ชอบ	และใหผู้ว้า่ราชการปตัตานมีหานครลงนามในรา่งขอ้บญัญตัปิตัตานมีหานคร	ทีผ่า่นความ

เหน็ชอบจากสภาปตัตานมีหานคร	แลว้ประกาศในราชกจิจานเุบกษา	เพือ่ใชบ้งัคบัเปน็กฎหมายภายในสามสบิวนั 

นับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากประธานสภาปัตตานีมหานคร

 มาตรา 110	ในกรณีที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานครไม่เห็นชอบด้วยกับสภาปัตตานีมหานคร	 ให้ผู้ว่าการ

ปัตตานีมหานคร	 ส่งร่างข้อบัญญัตินั้น	 พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่เห็นชอบด้วย	 ให้สภาปัตตานีมหานครภายใน

สามสิบวัน	 นับแต่วันที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 ได้รับร่างข้อบัญญัติจากประธานสภาปัตตานีมหานคร 

เพือ่ใหส้ภาปตัตานมีหานครพจิารณาใหม่	ถา้ผูว้า่การปตัตานมีหานคร	ไมส่ง่ใหส้ภาปตัตานมีหานครภายในเวลา 

ดังกล่าว	 ให้ถือว่าผู้ว่าการปัตตานีมหานครเห็นชอบด้วย	 และให้ประธานสภาปัตตานีมหานครลงนามในร่าง

ข้อบัญญัตินั้นแทนผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมาย 

	 	 ในกรณีที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานครไม่เห็นชอบด้วย	 และส่งให้สภาปัตตานีมหานคร 

พิจารณาใหม่	 สภาปัตตานีมหานครจะยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ต่อเมื่อเวลาได้ล่วงพ้นไปสามสิบวันนับแต่วันที่ 

ผู้ว่าการปัตตานีมหานครส่งกลับให้สภาปัตตานีมหานคร	 นอกจากร่างข้อบัญญัติปัตตานีมหานครที่เกี่ยวด้วย 

การเงิน	สภาปัตตานีมหานครอาจยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที	
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	 	 ในกรณีที่สภาปัตตานีมหานครมีมติยืนยันร่างเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ 

ของจำานวนสมาชิกสภาปัตตานีมหานครทั้งหมด	 ให้ประธานสภาปัตตานีมหานคร	 ส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้

ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	ซึ่งผู้ว่าการปัตตานีมหานครต้องดำาเนินการต่อไปตามมาตรา	104	ถ้าผู้ว่าการปัตตานี

มหานคร	 ไม่ดำาเนินการตามกำาหนด	 ให้ประธานสภาปัตตานีมหานคร	ลงนามในร่างข้อบัญญัตินั้นแทนผู้ว่าการ

ปัตตานีมหานคร	แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมาย

 มาตรา 111	ร่างข้อบัญญัติปัตตานีมหานคร	 ที่สภาปัตตานีมหานครไม่เห็นชอบด้วย	 ให้เป็นอันตกไป	

ยกเว้นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	

	 	 ร่างข้อบัญญัติที่ตกไปตามวรรคหนึ่ง	 ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 หรือสมาชิกสภาปัตตานี 

มหานคร	 จะเสนอใหม่ได้เมื่อพ้นหนึ่งร้อยแปดสิบวัน	 นับแต่วันที่สภาปัตตานีมหานคร	 ไม่เห็นชอบด้วยกับ 

ร่างข้อบัญญัตินั้น

 มาตรา 112	งบประมาณรายจ่ายของปัตตานีมหานคร	 ให้ทำาเป็นข้อบัญญัติปัตตานีมหานคร

ซึ่งผู้ว่าการปัตตานีมหานครเป็นผู้เสนอ	 ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	 ออกไม่ทัน

ปีงบประมาณใหม่	ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่แล้วนั้นไปพลางก่อน	

	 	 ถา้ปใีดจำานวนเงนิ	ซึง่ไดก้ำาหนดไวต้ามขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจำาป	ีงบประมาณ

ไม่พอ	 สำาหรับการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปีก็ดี	 หรือมีความจำาเป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นใหม่ 

ในระหว่างปีก็ดี	ให้ทำาเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

 มาตรา 113	ภายใต้บังคับมาตรา	 113	 ในกรณีที่สภาปัตตานีมหานครเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย	 ให้สภาปัตตานีมหานครเลือกคณะกรรมการวิสามัญตามมาตรา	 38	 เมื่อพิจารณาร่าง 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้น	 ตามข้อบังคับของสภาปัตตานีมหานคร	 และให้ผู้ว่าการปัตตานีมหานครลง

นาม	และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับ

 มาตรา 114	ภายใต้บังคับมาตรา	 113	 ในกรณีที่สภาปัตตานีมหานครไม่เห็นด้วย	 กับร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย	 ให้สภาปัตตานีมหานครตั้งสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร	 จำานวนแปดคน	 และผู้ว่าการ

ปตัตานมีหานคร	ตัง้บคุคลซึง่มไิดเ้ปน็สมาชกิสภาปตัตานมีหานครจำานวนเจด็คน	ประกอบเปน็คณะกรรมการรว่ม	 

เพือ่พจิารณาหาขอ้ยตุคิวามขดัแยง้ในสาระสำาคญัทีบ่ญัญตัไิวใ้นรา่งขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ย	แลว้รายงาน

ผลการพจิารณาตอ่สภาปตัตานมีหานคร	ภายในสบิหา้วนันบัแตว่นัทีส่ภาปตัตานมีหานครตัง้คณะกรรมการรว่ม	 

ถ้าสภาปัตตานีมหานคร	 ยังไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการร่วม	 ด้วยคะแนนเสียงไม่ตำ่ากว่า 

สามในสี่ของจำานวนสมาชิกสภาปัตตานีมหานครทั้งหมด	 ให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นอันตกไป 

และให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	 ในปีงบประมาณปีที่แล้วนั้นไปพลางก่อน	 ในกรณีเช่นว่านี้ 

ให้นายกรัฐมนตรีสั่งยุบสภาปัตตานีมหานคร	ถ้ามีข้อเสนอของผู้ว่าการปัตตานีมหานคร

 มาตรา 115	ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	 และร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจา่ยเพิม่เตมิ	สภาปตัตานมีหานครจะตอ้งพจิารณาใหเ้สรจ็ภายในสีส่บิหา้วนั	นบัแตว่นัทีส่ภาปตัตานมีหานคร	

ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้นเป็นครั้งแรก	
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	 	 ถา้สภาปตัตานมีหานครพจิารณารา่งขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยนัน้ไมเ่สรจ็	ภายในเวลา

ที่กำาหนดดังกล่าวในวรรคหนึ่ง	 ให้ถือว่าสภาปัตตานีมหานคร	 ได้ให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายนั้น	และให้ผู้ว่าการปัตตานีมหานครลงนาม	และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับ

 มาตรา 116	ในกรณีที่สภาปัตตานีมหานครสิ้นอายุ	 หรือมีการยุบสภาปัตตานีมหานคร	 บรรดาร่าง

ข้อบัญญัติปัตตานีมหานครที่สภาปัตตานีมหานคร	 ยังมิได้ให้ความเห็นชอบ	 หรือที่สภาปัตตานีมหานคร	 ให้

ความเห็นชอบแล้ว	 แต่ผู้ว่าการปัตตานีมหานครยังมิได้ลงนาม	 และประกาศใช้เป็นกฎหมายภายในสามสิบวัน 

นับแต่วันรับร่างข้อบัญญัติจากประธานสภาปัตตานีมหานครให้เป็นอันตกไป

 มาตรา 117	ในระหวา่งทีไ่มม่สีภาปตัตานมีหานคร	หรอืในกรณฉีกุเฉนิ	ทีม่คีวามจำาเปน็รบีดว่น	ในอนัจะ

รักษาความปลอดภัยสาธารณะ	 หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ	 และจะเรียกประชุมสภาปัตตานีมหานครให้ 

ทันท่วงทีมิได้	ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	โดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีจะออกข้อกำาหนดปัตตานีมหานครให้ใช้บังคับ 

ดังเช่นข้อบัญญัติ	และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้	

	 	 ในการประชุมสภาปัตตานีมหานครคราวต่อไป	 ให้นำาข้อกำาหนดปัตตานีมหานครนั้น 

เสนอต่อสภาปัตตานีมหานครเพื่ออนุมัติ	 ถ้าสภาปัตตานีมหานครอนุมัติแล้ว	 ให้ข้อกำาหนดปัตตานีมหานครนั้น 

ใชบ้งัคบัเปน็ขอ้บญัญตัปิตัตานมีหานครตอ่ไป	ถา้สภาปตัตานมีหานครไมอ่นมุตั	ิใหข้อ้กำาหนดปตัตานมีหานครนัน้ 

เป็นอันตกไป	 แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงกิจการที่ได้กระทำาไประหว่างที่ใช้ข้อกำาหนดปัตตานีมหานคนั้น 

	 	 การอนมุตัหิรอืไมอ่นมุตัขิอ้กำาหนดปตัตานมีหานครใหผู้ว้า่การปตัตานมีหานครประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา	ในกรณีไม่อนุมัติ	ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมวด 7

การคลังและทรัพย์สินของปัตตานีมหานคร

 มาตรา 118	ภาษีบำารุงท้องที่	 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	 ภาษีป้าย	 อากรกรฆ่าสัตว์	 และผลประโยชน์อื่น	

อันเนื่องในการฆ่าสัตว์ในเขตปัตตานีมหานคร	 ให้ปัตตานีมหานครจัดเก็บ	 เป็นรายได้ของปัตตานีมหานครตาม

กฎหมายว่าด้วยการนั้น

 มาตรา 119	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถ	 หรือรถยนต์	 หรือล้อเลื่อนที่จัดเก็บได้ในเขตปัตตานีมหานคร	

ให้เป็นรายได้ของปัตตานีมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

 มาตรา 120	ให้ปัตตานีมหานครมีอำานาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีบำารุงปัตตานีมหานคร	 สำาหรับนำ้ามัน

เบนซิน	และนำ้ามันที่คล้ายกัน	นำ้ามันดีเซล	และนำ้ามันที่คล้ายกัน	และก๊าซปิโตรเลียม	ซึ่งสถานการค้าปลีกในเขต

ปัตตานีมหานครเป็นผู้จำาหน่าย	ได้ไม่เกินลิตรละห้าสตางค์	ราคาขายปลีกที่สูงเพิ่มขึ้นไม่เกินจำานวนภาษีที่เรียก

เก็บตามมาตรานี้	ไม่ถือว่าเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการกำาหนดราคาสินค้า	และป้องกันการผูกขาด

 มาตรา 121	ปตัตานมีหานครมอีำานาจออกขอ้บญัญตัเิพือ่เกบ็ภาษอีากร	และคา่ธรรมเนยีมเพิม่ขึน้ไดไ้ม่
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เกินร้อยละสิบของภาษี	และค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่ง	หรือทุกประเภทดังต่อไปนี้

										 	 (1)		ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร

																											 (2)		ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา

																												 (3)	 	 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 

ในการเสียภาษีอากร	 และค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้	 เศษของหนึ่งบาทให้ตัดทิ้ง	 ภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

ตามมาตรานี้	ให้ถือเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียม	ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

 มาตรา 122	ปัตตานีมหานครมีอำานาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม	 โดยให้กำาหนดเป็นอัตราภาษี

มูลค่าเพิ่ม	เพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร	ดังต่อไปนี้

																				 	 (1)		ในกรณทีีป่ระมวลรษัฎากร	เรยีกเกบ็ภาษมีลูคา่เพิม่ในอตัรารอ้ยละศนูย	์ใหป้ตัตานี

มหานคร	เก็บในอัตราร้อยละศูนย์

		 	 	 (2)		ในกรณทีีป่ระมวลรษัฎากร	เรยีกเกบ็ภาษมีลูคา่เพิม่ในอตัราอืน่	ใหป้ตัตานมีหานคร

เก็บหนึ่งในเก้าของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร	ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรานี้	ให้ถือเป็น

ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร

 มาตรา 123	กิจการใดที่กฎหมายมอบหน้าที่ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำาบลเป็นเจ้าหน้าที่

ดำาเนินการ	 ถ้ากิจการนั้นอยู่ในเขตปัตตานีมหานคร	 เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดำาเนินการตามกฎหมายนั้น	 และบรรดา 

ค่าธรรมเนียม	ค่าใบอนุญาต	และค่าปรับในกิจการเช่นว่านั้น	ให้ถือเป็นรายได้ของปัตตานีมหานคร

 มาตรา 124	ปตัตานมีหานครอาจออกขอ้บญัญตัเิรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมใดๆ	จากผูซ้ึง่ใช	้หรอืไดป้ระโยชน์

จากบริการสาธารณะที่ปัตตานีมหานครจัดให้มีขึ้นได้	เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำานักนายกรัฐมนตรี

 มาตรา 125	ในการจดัเกบ็ภาษอีากร	และคา่ธรรมเนยีมตามพระราชบญัญตันิี	้ใหผู้ว้า่การปตัตานมีหานคร	

รองผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	ปลัดปัตตานีมหานคร	รองปลัดปัตตานีมหานคร	ผู้อำานวยการสำานัก	หัวหน้าส่วน

ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น	 ซึ่งมีฐานะเป็นสำานัก	 ผู้อำานวยการเขต	 ผู้อำานวยการกอง	 หัวหน้ากอง	 หรือผู้ดำารง

ตำาแหน่งเทียบเท่า	 ที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานครแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำานาจ	 และหน้าที่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย	เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการนั้น	จะได้กำาหนดไว้เป็นอย่างอื่น	ในการบังคับเรียกเก็บภาษีอากรค้างชำาระ	

ให้ปลัดปัตตานีมหานคร	หรือ	ผู้อำานวยการเขต	โดยความเห็นชอบของผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	มีอำานาจสั่งยึด	

และสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดชอบเสียภาษีอากรได้	 โดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึด	 หรือ 

สัง่	วธิยีดึและขายทอดตลาดทรพัยส์นิดงักลา่วในวรรคสอง	ใหป้ฏบิตัติามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่

โดยอนโุลม	เงนิทีไ่ดจ้ากการขายทอดตลาด	เมือ่หกัคา่ธรรมเนยีม	และคา่ใชจ้า่ยในการยดึ	และขาย	และเงนิภาษี

อากรค้างชำาระออกแล้ว	ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สิน

 มาตรา 126	ปัตตานีมหานครจะมอบให้กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร	 หรือ

คา่ธรรมเนยีม	เรยีกเกบ็ภาษอีากร	หรอืคา่ธรรมเนยีม	เพือ่ปตัตานมีหานครกไ็ด	้ในกรณเีชน่นี	้เมือ่ไดห้กัคา่ใชจ้า่ย

ตามที่กำาหนดไว้ในกฎกระทรวงแล้ว	ให้กระทรวง	ทบวง	กรม	ส่งมอบให้แก่ปัตตานีมหานคร

 มาตรา 127	ปัตตานีมหานครอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้
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														 	 (1)	 รายได้จากทรัพย์สินของปัตตานีมหานคร

																	 	 (2)		รายได้จากการสาธารณูปโภคของปัตตานีมหานคร

																 	 (3)	 	 รายได้จากการพาณิชย์ของปัตตานีมหานคร	 การทำากิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่น 

หรือจากสหการ

					 	 	 (4)		ภาษอีากร	หรอืคา่ธรรมเนยีมตามทีจ่ะมกีฎหมายบญัญตัไิวใ้หเ้ปน็ของเทศบาลหรอื

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	หรือมีกฎหมายบัญญัติให้เป็นของปัตตานีมหานครโดยเฉพาะ

					 	 	 (5)		ค่าธรรมเนียม	ค่าใบอนุญาต	และค่าปรับตามที่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้

							 	 	 (6)		ค่าบริการตามมาตรา	98

							 	 	 (7)	 	 รายได้จากการจำาหน่ายพันธบัตร	 เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

และตราเป็นข้อบัญญัติปัตตานีมหานคร

				 	 	 (8)		เงนิกูจ้ากกระทรวง	ทบวง	กรม	องคก์าร	หรอืนติบิคุคลตา่งๆ	ซึง่ไดร้บัความเหน็ชอบ 

จากสภาปัตตานีมหานคร

														 	 (9)		เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	ส่วนราชการ	หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น	และเงินสมทบ

จากรัฐบาล

	 	 	 (10)	เงนิชว่ยเหลอืจากตา่งประเทศ	องคก์ารตา่งประเทศ	หรอืองคก์ารระหวา่งประเทศ

																		 	 (11)	เงินกู้จากต่างประเทศ	 องค์การต่างประเทศ	 หรือองค์การระหว่างประเทศ 

ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาปัตตานีมหานคร

											 	 (12)	เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผู้อุทิศให้

															 	 (13)	เงินช่วยเหลือหรือเงินค่าตอบแทน

																					 	 (14)	รายไดจ้ากทรพัยส์นิของแผน่ดนิ	หรอืรฐัวสิาหกจิทีด่ำาเนนิการเพือ่มุง่แสวงหากำาไร	

ในปัตตานีมหานครตามที่จะมีกฎหมายกำาหนด

											 	 (15)	รายไดจ้ากการจดัเกบ็ภาษทีรพัยส์นิ	หรอืคา่ธรรมเนยีมพเิศษ	ตามทีจ่ะมกีฎหมาย

กำาหนด

											 	 (16)	รายได้อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นของปัตตานีมหานคร

 มาตรา 128	ปัตตานีมหานครอาจมีรายจ่าย	ดังต่อไปนี้

															 	 (1)	 เงินเดือน

																	 	 (2)		ค่าจ้างประจำา

																					 	 (3)		ค่าจ้างชั่วคราว

																 	 (4)		ค่าตอบแทน

																							 	 (5)		ค่าใช้สอย

																	 	 (6)		ค่าสาธารณูปโภค

																					 	 (7)		ค่าวัสดุ

																		 	 (8)		ค่าครุภัณฑ์
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																										 (9)	 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

														 	 (10)	เงินอุดหนุน

																										 (11)	รายจ่ายอื่นตามที่กฎหมาย	หรือระเบียบของปัตตานีมหานครกำาหนดไว้

																								 	 (12)	รายจ่ายตามข้อผูกพัน

 มาตรา 129	การจ่ายเงินของปัตตานีมหานคร	 ให้เป็นไปตามที่ได้อนุญาตไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำาปี	 หรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม	 การจ่ายเงินซึ่งมิได้อนุญาตไว้ในข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	และวิธีการที่กำาหนดไว้ในกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	หรือ

ข้อบัญญัติว่าด้วยการนั้น

 มาตรา 130	ให้สำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน	เป็นผู้ตรวจสอบการรับเงิน	การจ่ายเงิน	การบัญชี	การเงิน	

และทรัพย์สินอื่น	 ๆ	 ของปัตตานีมหานคร	 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	 ให้ผู้ว่าการปัตตานีมหานครประกาศรายงาน 

การรับจ่าย	 เงินประจำาปีงบประมาณที่สิ้นสุดลงนั้นในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักช้า	 รายงานการรับจ่ายเงิน

ประจำาปีตามวรรคสอง	 เมื่อสำานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว	 ให้ทำารายงานผลการตรวจสอบ 

เสนอผู้ว่าการปัตตานีมหานคร

หมวด 8

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับปัตตานีมหานคร

 มาตรา 131	เพือ่ประโยชนใ์นการปฏบิตัหินา้ทีร่าชการอืน่นอกเหนอืจากทีพ่ระราชบญัญตันิี	้และกฎหมาย

อื่นกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที่ของปัตตานีมหานคร	 ถ้ากระทรวง	 ทบวง	 กรม	 ใด	 เห็นสมควรส่งข้าราชการ 

มาประจำาปัตตานีมหานคร	 เพื่อปฏิบัติราชการในหน้าที่ของกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 นั้นๆ	 ก็ย่อมกระทำาได้โดย

ทำาความตกลงกับปัตตานีมหานคร

 มาตรา 132	การตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนในปัตตานีมหานคร	 ให้รัฐบาลตั้งให้ปัตตานีมหานคร

โดยตรง	ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น	เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดให้แก่ปัตตานีมหานครนั้น	สำานักนายกรัฐมนตรี

จะออกระเบียบกำาหนดการใช้จ่ายเงินดังกล่าวก็ได้

 มาตรา 133	ให้นายกรัฐมนตรีมีอำานาจและหน้าที่ควบคุม	ดูแลการปฏิบัติราชการของปัตตานีมหานคร	

เพื่อการนี้	นายกรัฐมนตรีมีอำานาจ	สั่งสอบสวนข้อเท็จจริง	หรือสั่งให้ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	ชี้แจงแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของปัตตานีมหานคร	 ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเห็นว่า	 การปฏิบัติใดๆ	 ของ 

ผูว้า่การปตัตานมีหานครขดัตอ่กฎหมาย	มตคิณะรฐัมนตร	ีหรอืเปน็ไปในทางทีอ่าจทำาใหเ้สยีประโยชนข์องปตัตานี

มหานคร	สำานักนายกรัฐมนตรีจะยับยั้ง	หรือสั่งการตามที่เห็นสมควรก็ได้

28



บทเฉพาะกาล

 มาตรา 134	ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา	ออกกฎกระทรวง	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ข้อบัญญัติ	

ประกาศ	 หรือคำาสั่ง	 เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้นำาพระราชกฤษฎีกา	 กฎกระทรวง	 ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั	ขอ้บญัญตั	ิประกาศ	หรอืคำาสัง่	ทีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่นวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี	้ใหป้ระกาศในราชกจิจานเุบกษา	

มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา 135	ใหด้ำาเนนิการใหม้กีฎหมายวา่ดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาปตัตานมีหานคร	และผูว้า่ราชการ

ปัตตานีมหานคร	ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 มาตรา 136	ให้ปัตตานีมหานคร	 จัดให้มีส่วนราชการตามมาตรา	 68	 ภายในเก้าสิบวัน	 นับแต่วันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 มาตรา 137	ให้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร	 ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 และสมาชิก

สภาเขตให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวัน	นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 มาตรา 138	ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร	และผู้ว่าการ

ปัตตานีมหานคร	ให้นำาบทบัญญัติแห่งกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาใช้บังคับโดยอนุโลม	และให้

อำานาจหนา้ทีข่องผูว้า่ราชการจงัหวดัตามกฎหมายนัน้	เปน็อำานาจหนา้ทีข่องปลดัปตัตานมีหานครในการเลอืกตัง้ 

ตามวรรคหนึ่ง	 ให้ถือเขตแต่ละเขตเป็นเขตเลือกตั้ง	 และให้สำานักนายกรัฐมนตรี	 ประกาศจำานวนสมาชิกสภา

ปัตตานีมหานคร	 ที่จะทำาการเลือกตั้งในแต่ละเขตนั้น	 จำานวนสมาชิกสภาปัตตานีมหานครที่แต่ละเขตจะพึงมี 

ใหค้ำานวณตามเกณฑจ์ำานวนราษฎรแตล่ะเขต	ตามหลกัฐานการทะเบยีนราษฎร	ทีก่ระทรวงมหาดไทยประกาศเปน็ 

ครัง้สดุทา้ย	กอ่นวนัประกาศพระราชกฤษฎกีาใหม้กีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาปตัตานมีหานครในราชกจิจานเุบกษา	

โดยถอืเกณฑห์นึง่แสนคนตอ่สมาชกิสภาปตัตานมีหานครหนึง่คน	เขตใดมรีาษฎรไมถ่งึหนึง่แสนคน	ใหม้กีารเลอืกตัง้ 

สมาชิกสภาปัตตานีมหานครในเขตนั้นได้หนึ่งคน	 ถ้าเขตใดมีราษฎรเกินหนึ่งแสนคน	 ก็ให้มีการเลือกตั้งสมาชิก

สภาปัตตานีมหานครในเขตนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน	 ต่อจำานวนราษฎรทุกหนึ่งแสนคน	 เศษของหนึ่งแสนถ้าถึง 

หา้หมืน่	หรอืเกนิกวา่นัน้	ใหน้บัเปน็หนึง่แสน	การประกาศตามวรรคสอง	และผลการเลอืกตัง้สมาชกิสภาปตัตานี

มหานครให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา 139	นบัตัง้แตว่นัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ชบ้งัคบั	จนถงึวนัเลอืกตัง้สมาชกิสภาปตัตานมีหานครตาม

มาตรา	 135	 ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี	 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส	และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 เขตอำาเภอนาทวี	

อำาเภอสะบ้าย้อย	 อำาเภอเทพา	 และอำาเภอจะนะจังหวัดสงขลา	 ซึ่งดำารงตำาแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	คงมีวาระอยู่ในตำาแหน่งต่อไป

 มาตรา 140	ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน	ี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน	ี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	 นายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนราธิวาส	 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส	 ซึ่งดำารงตำาแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี ้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 คงอยู่ในตำาแหน่งต่อไป	 จนกว่าผู้ว่าการปัตตานีมหานครซึ่งได้รับเลือกตั้ง 
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ตามมาตรา	132	จะเข้ารับหน้าที่

 มาตรา 141	ให้ตำาแหน่งกำานัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำาตำาบล	 และสารวัตรกำานัน	

ในเขตปัตตานีมหานครที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ยังคงมีอยู่ต่อไป	 โดยขึ้นการบังคับบัญชากับ 

ผู้อำานวยการเขต	และผู้ว่าการปัตตานีมหานคร
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ภาคผนวก ค  
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. …. 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง  

พ.ศ.  …. 
 

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

หลักการ 
 

ใหมีกฎหมายวาดวยการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง 
  

เหตุผล 
    
  โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๘ (๓) กําหนดใหรัฐตองกระจายอํานาจให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถ่ินไดเอง สงเสริมใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีสวนรวมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของทองถ่ินและ
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดท้ังโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถ่ิน ใหท่ัวถึงและเทา
เทียมกันท่ัวประเทศ รวมท้ังพัฒนาจังหวัดท่ีมีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ โดย
คํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น แตเนื่องจากปจจุบันยังไมมีกฎหมายรองรับหลักการ
ดังกลาว อีกท้ังการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบปจจุบันตามท่ีกําหนดใน
กฎหมายตาง ๆ ยังไมสงเสริมใหเกิดการกระจายอํานาจไปสูทองถ่ินอยางแทจริง ดังนั้น เพื่อใหการปกครอง
สวนทองถ่ินบรรลุเจตนารมณของรัฐธรรมแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๘๑ ท่ีตองการใหความเปนอิสระ
แกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน
ภายใตหลักความเปนรัฐเดี่ยวตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตลอดจนเพ่ือแกไขปญหาอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนกับกลไกการปกครองสวนทองถ่ินในปจจุบัน อันจะนําไปสูการสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ และการมีสวนรวมในการตัดสินใจแกปญหาใน
พื้นท่ีเพื่อประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน ตลอดจนการพัฒนาจังหวัดท่ีมีความพรอมใหเปนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ  ตามเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 



 
                                                                                -๒-           

 
 
 
 
 
 
 
 

ราง 
 พระราชบัญญัติ 

การบริหารจังหวัดปกครองตนเอง  
พ.ศ. .... 

----------------------- 
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..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

............... 

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล     
ซ่ึงมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย 

……………………………………………………………………………………………
………………………………….. 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง 
พ.ศ. ....” 



 
                                                                                -๓-           

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“จังหวัดปกครองตนเอง” หมายความวา จังหวัดท่ีมีความพรอมโดยประชาชนในจังหวัดได
แสดงเจตนารมณเพ่ือจังต้ังเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญท้ังจังหวัดตามหลักแหงการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ินท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยใหการรับรอง 

“เทศบาล” หมายความวา เทศบาลตามพระราชบัญญัตินี้ 

“องคการบริหารสวนตําบล” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

“พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง” หมายความวา พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเอง 

“ผูวาการจังหวัด” หมายความวา ผูวาการจังหวัดปกครองตนเอง 

“จังหวัด” หมายความวา จังหวัดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา จังหวัดปกครองตนเอง เทศบาล และองคการ
บริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัตินี้ 

“สมัชชาพลเมือง” หมายความวา กระบวนการท่ีใหประชาชนภายในเขตองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดรวมกันถกแถลงแลกเปล่ียนองคความรู ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ขอเท็จจริง หรือสภาพ
ปญหา อยางสมานฉันท  เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเปนอยู สภาพเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม สภาพแวดลอม และ
สภาพการเมืองการปกครอง เพื่อนําไปสูขอเสนอแนะหรือแนวนโยบายพื้นฐานระยะยาวขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน โดยจัดใหมีการประชุมอยางเปนระบบและอยางมีสวนรวม 

“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตามพระราชบัญญัตินี้แลวแตกรณี 

“คณะกรรมการประสานแผน” หมายความวา คณะกรรมการประสานแผนและทิศทางการ
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน“ผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา ผูวาการจังหวัด นายกเทศมนตรี และ
นายกองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัตินี้ 

“สมาชิกสภาทองถ่ิน” หมายความวา สมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเอง สมาชิกสภาเทศาล
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

มาตรา ๔ บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําส่ังอ่ืนใดที่อางถึงจังหวัด 
อําเภอ ตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล ใหถือวาบทบัญญัติแหง
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มาตรา  ๕  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจออก
กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบนั้น เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับ
ได 

 
หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

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

มาตรา ๖ เม่ือประชาชนในจังหวัดใดมีความพรอมตามเจตนารมณของประชาชนในจังหวัด
นั้น มีสิทธิจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเอง โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังตามพระราชบัญญัตินี้   

การแสดงเจตนารมณของประชาชนเพ่ือจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเอง ใหกระทําโดยการ
ออกเสียงประชามติ 

ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังภายในจังหวัดจํานวนไมนอยกวาหาพันคน มีสิทธิเขาช่ือเสนอ
ตอนายกรัฐมนตรีเพื่อใหมีการจัดทําประชามติจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเอง ท้ังนี้ การออกเสียงประชามติให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการออกเสียงประชามติ 

การออกเสียงประชามติตองมีผูมาออกเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผูมีสิทธิออกเสียงในจังหวัดนั้น 
และตองมีผลคะแนนออกเสียงประชามติจํานวนสามในหาของผูมาออกเสียงเห็นชอบใหจัดตั้งจังหวัด
ปกครองตนเอง 

เม่ือประชาชนในจังหวัดลงประชามติเห็นชอบใหมีการจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเองตาม
วรรคหน่ึงแลว ใหดําเนินการออกพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันท่ีไดประกาศผลการออกเสียงประชามติ 

มาตรา ๗ ใหนําความในมาตรา ๖ มาใชบังคับกับการยุบรวม หรือการจัดต้ังจังหวัดปกครอง
ตนเองโดยอนุโลม 

มาตรา ๘ เม่ือมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเองในจังหวัดใด  
ใหถือวาพระราชบัญญัตินี้มีผลยกเลิกกฎหมายวาดวยการจัดต้ังจังหวัดนั้น  

มาตรา ๙ ใหจงัหวัดปกครองตนเองมีฐานะเปนนิติบุคคล 
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ใหจังหวัดปกครองตนเองเปนราชการบริหารสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน 

ใหจังหวัดปกครองตนเองท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้มีอาณาเขตทองท่ีตามท่ีจังหวัด
นั้นมีอยูเดิมตามพระราชบัญญัติจัดต้ังจังหวัด 

มาตรา ๑๐ ใหจังหวัดปกครองตนเอง เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลตาม
พระราชบัญญัตินี้  มีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การ
บริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และงบประมาณ รวมท้ังมีอํานาจหนาท่ีในการจัดการ การบํารุงรักษา และ
การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีอยูในเขตพื้นท่ีอยาง
สมดุลและยั่งยืน 

มาตรา ๑๑ การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองทําเทาท่ีจําเปนและมีหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีชัดเจนสอดคลองและเหมาะสมกับรูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยตอง
เปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ินหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม และจะ
กระทบถึงสาระสําคัญแหงหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน หรือ
นอกเหนือจากท่ีกฎหมายบัญญัติไวมิได 

 
 

หมวด ๒ 

จังหวัดปกครองตนเอง 

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

มาตรา ๑๒  ใหการปกครองสวนทองถ่ินภายในจังหวัดมีสองระดับ คือ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินระดับบน ไดแก จังหวัดปกครองตนเองมีเขตพ้ืนท่ีการปกครองครอบคลุมท้ังจังหวัด และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินระดับลาง ไดแก เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลมีเขตพ้ืนท่ีการปกครอง
บางสวนของจังหวัด 

ใหจัดต้ังสภาพลเมืองข้ึนภายในจังหวัดปกครองตนเองเทศบาลและองคการบริหารสวน
ตําบล 

มาตรา  ๑๓  ให มีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง ข้ึนในจังหวัดปกครองตนเอง  เ รียกวา 
“คณะกรรมการประสานแผนและทิศทางการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” ผูวาการจังหวัดปกครอง
ตนเอง ผูแทนสภาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเอง ผูแทนเทศบาลและผูแทนองคการบริหารสวนตําบล  เพ่ือ
ทําหนาท่ีประสานอํานาจหนาท่ีระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประสานแผนและทิศทางในการพัฒนา
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การกําหนดโครงการ แผนงานและทิศทางการพัฒนาในเขตพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใด จะตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในพื้นท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น
เปนสําคัญ 

มาตรา ๑๔ ใหจังหวัดปกครองตนเองมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะและ
ภารกิจอ่ืนเฉพาะในสวนท่ีกอใหเกิดประโยชนตอประชาชนท้ังพื้นท่ีการปกครองครอบคลุมท้ังจังหวัด  หรือ
ภารกิจท่ีจังหวัดปกครองตนเองเปนผูจัดทําจะกอใหเกิดการประหยัดตอขนาดและการลงทุนซ่ึงเทศบาลไม
สามารถดําเนินการไดเอง หรือหากเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการจะไมกอใหเกิด
ผลประโยชนคุมคาเม่ือเทียบกับการใหจังหวัดปกครองตนเองเปนผูจัดทํา หรือใหการสนับสนุนภารกิจของ
เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลตามท่ีมีการรองขอ หรืออาจจัดทําบริการสาธารณะอ่ืนตามความตก
ลงรวมกันกับเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้และพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้ง 

มาตรา ๑๕  ใหเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการ
สาธารณะและภารกิจอ่ืนเพื่อประโยชนสุขของประชาชนในเขตพื้นท่ี และมีอํานาจขอใหจังหวัดปกครอง
ตนเองสนับสนุนการจัดทําบริการสาธารณะหรือภารกิจอ่ืนท่ีจําเปน หรืออาจจัดทําบริการสาธารณะอ่ืนตาม
ความตกลงรวมกันกับจังหวัดปกครองตนเอง ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้และพระราชกฤษฎีกา
จัดต้ัง 
 
 

หมวด ๓ 

การบริหารจังหวัดปกครองตนเอง 

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

   
  มาตรา ๑๖  จังหวัดปกครองตนเอง ประกอบดวย 

(๑) สภาจังหวัดปกครองตนเอง 
(๒) ผูวาการจังหวดัปกครองตนเอง 
(๓) สภาพลเมืองจงัหวัดปกครองตนเอง 
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สวนท่ี  ๑ 

สภาจังหวัดปกครองตนเอง 

มาตรา ๑๗  สมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเอง มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 
ตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

มาตรา ๑๘  การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเองจะกระทําไดเม่ือไดมีประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  

มาตรา ๑๙  การกําหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเองใหคํานึงถึงเขตพ้ืนท่ี
และจํานวนประชาชนเปนเกณฑ โดยพยายามจัดใหแตละเขตเลือกต้ังมีจํานวนประชาชนใกลเคียงกันเทาท่ี
จะเปนไปได ท้ังนี้ การกําหนดเขตเลือกต้ังใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ังตาม
กฎหมายวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเอง ใหถือเกณฑจํานวนประชาชนแตละจังหวัด
ปกครองตนเอง ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรท่ีประกาศใน ปสุดทายกอนปท่ีมีการเลือกตั้ง โดยจังหวัด
ปกครองตนเองใดมีประชาชนไมเกินหาแสนคน ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเองได
สามสิบคน จังหวัดปกครองตนเองใดมีประชาชนเกินหาแสนคนแตไมเกินหนึ่งลานคน ใหมีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเองสามสิบหกคน จังหวัดปกครองตนเองใดมีประชาชนเกินหนึ่งลานคนแต
ไมเกินหนึ่งลานหาแสนคน ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเองไดส่ีสิบสองคน จังหวัด
ปกครองตนเองใดมีประชาชนเกินหนึ่งลานหาแสนคนแตไมเกินสองลานคน ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภา
จังหวัดปกครองตนเองไดส่ีสิบแปดคน จังหวัดปกครองตนเองใดมีประชาชนเกินสองลานคนข้ึนไป ใหมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเองไดหาสิบส่ีคน  

มาตรา  ๒๐  การเปล่ียนแปลงเขตเลือกต้ังของจังหวัดปกครองตนเองใหเปนไปตาม
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

มาตรา ๒๑ ผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเองตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน  

มาตรา ๒๒ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเองตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

(๑) มีช่ือในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรในเขตจังหวัดปกครอง
ตนเองท่ีลงสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 
                  (๒) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตตอหนาท่ี หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  
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(๓) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามประการอ่ืนกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

มาตรา ๒๓ อายุของสภาจังหวัดปกครองตนเองมีกําหนดคราวละส่ีปนับแตวันเลือกตั้ง 
  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเองเร่ิมแตวันเลือกตั้ง 

  มาตรา ๒๔ สมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเองตองไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือ
ทางออมในสัญญาท่ีจังหวัดปกครองตนเองเปนคูสัญญา หรือในกิจการท่ีกระทําใหแกจังหวัดปกครองตนเอง 
หรือท่ีจังหวัดปกครองตนเองกระทํา 

มาตรา ๒๕ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาจังหวัด
ปกครองตนเองส้ินสุดลงเม่ือ 

 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภา 
 (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๒ 
 (๔) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๔ 
 (๕) ขาดประชุมสภาจังหวัดปกครองตนเองสามคร้ังติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
 (๖) สภาจังหวัดปกครองตนเองมีมติใหพนจากตําแหนง เพราะมีความประพฤติในทางที่จะ

นํามาซ่ึงความเส่ือมเสีย หรือกระทําการอันเส่ือมเสียประโยชนของสภาจังหวัดปกครองตนเอง โดยมีสมาชิก
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกเทาท่ีมีอยูเขาช่ือเสนอใหสภาจังหวัดปกครองตนเองพิจารณา และ
มติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนสมาชิกเทาท่ีมีอยู ท้ังนี้ ใหสมาชิกภาพส้ินสุด
ลงนับแตวันท่ีสภาจังหวัดปกครองตนเองมีมติ  

(๗) ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตจังหวัดปกครองตนเองไดลงคะแนนเสียงใหพนจาก
ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  

มาตรา ๒๖ เม่ือมีกรณีสงสัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูใดส้ินสุดลงตามมาตรา ๒๕ ให
องคกรดังตอไปนี้มีอํานาจสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว 
(๑) กรณีมีเหตุสงสัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูใดส้ินสุดลงตาม มาตรา ๒๕ (๓) ใหเปนอํานาจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง(๒) กรณีมีเหตุสงสัยวาสมาชิกภาพ
ของสมาชิกผูใดส้ินสุดลงตาม มาตรา ๒๕ (๔) และ มาตรา ๒๕(๕) ใหเปนอํานาจของนายกรัฐมนตรี 

มาตรา ๒๗  ใหสภาจังหวัดปกครองตนเองเลือกสมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเองเปน
ประธานสภาจังหวัดปกครองตนเองคนหน่ึง และรองประธานสภาจังหวัดปกครองตนเองสองคน และให
เลือกสมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเองคนหน่ึงเปนเลขานุการสภาจังหวัดปกครองตนเอง และใหหัวหนา
สํานักงานกิจการสภาจังหวัดปกครองตนเองคนหนึ่งเปนผูชวยเลขานุการสภาจังหวัดปกครองตนเองและให
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ใหสภาจังหวัดปกครองตนเองมีอํานาจเลือกสมาชิกของสภาต้ังเปนคณะกรรมาธิการประจํา
สภา เพื่อกระทํากิจการพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ีของสภาแลวรายงาน
ตอสภา 

ใหสภาจังหวัดปกครองตนเองมีอํานาจในการออกขอบังคับเกี่ยวกับการเลือกและการ
ปฏิบัติหนาท่ีของประธานสภา รองประธานสภา เร่ืองหรือกิจการอันเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมาธิการ 
วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณาขอบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การ
บันทึกการลงมติ การเปดเผยการลงมติ การตั้งกระทูถาม การเปดอภิปรายท่ัวไป การรักษาระเบียบและความ
เรียบรอยของการประชุมสภาและการอ่ืนท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังมีอํานาจในการตราขอบังคับเกี่ยวกับประมวล
จริยธรรมของสมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเอง 

มาตรา ๒๘ ใหมีสํานักงานกิจการสภาจังหวัดปกครองตนเองทําหนาท่ีเปนฝายเลขานุการ
ของสภา และเปนหนวยงานท่ีเปนอิสระจากสํานักงานจังหวัดปกครองตนเองในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการอ่ืน ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง  

ใหสํานักงานกิจการสภาตามวรรคหนึ่ง ทําหนาท่ีธุรการของสภาและสงเสริมสนับสนุน
กิจการของสภา ท้ังนี้ อํานาจหนาท่ีของสํานักงานกิจการสภาใหเปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา
จัดต้ัง  

มาตรา ๒๙  ใหสภาจังหวัดปกครองตนเองมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 
(๑) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดปกครองตนเอง เพื่อเปนแนวทางในการบริหาร

กิจการของจังหวัดปกครองตนเอง 
(๒) พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติ รางขอบัญญัติวาดวยงบประมาณรายจาย

ประจําป และรางขอบัญญัติวาดวยงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของผูวาการจังหวัดปกครองตนเอง ใหเปนไปตามกฎหมาย 

นโยบาย และแผนพัฒนาจังหวัดปกครองตนเอง  
(๔) สงเสริม สนับสนุน และใหความรวมมือ รวมตลอดท้ังช้ีแจงทําความเขาใจแกสภา

พลเมือง 
(๕) อนุมัติงบประมาณอุดหนุนคาใชจายในการดําเนินการของสภาพลเมืองเปนเงิน

อุดหนุนท่ัวไปตามท่ีผูวาการจังหวัดปกครองตนเองเสนอ  
(๖) พิจารณาใหความเห็นชอบแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามท่ีสภาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเองเสนอ 
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน  
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มาตรา ๓๐ ใหประธาน รองประธานและสมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเอง ไดรับ
เงินเดือน เงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนหรือประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้ง  

  มาตรา ๓๑ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน ใหสมาชิกสภา
จังหวัดปกครองตนเองเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
 

สวนท่ี ๒ 

ผูวาการจังหวัด 
 

มาตรา ๓๒  ผูวาการจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  
การเลือกต้ังผูวาการจังหวัดใหใชวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยใชเขต

จังหวัดปกครองตนเองเปนเขตเลือกตั้ง 
   ในการลงสมัครรับเลือกต้ังเปนผูวาการจังหวัด ใหผูสมัครรับเลือกต้ังเสนอชื่อบุคคลท่ีจะ
ดํารงตําแหนงรองผูวาการจังหวัด โดยเสนอช่ือไดไมเกินตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด และตองมีหลักฐานท่ี
แสดงใหเห็นวาบุคคลดังกลาวพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ี และใหความยินยอมเปนลายลักษณอักษรท่ีจะปฏิบัติ
หนาท่ีโดยสงเอกสารหลักฐานดังกลาวในวันท่ีลงสมัครรับเลือกตั้ง 

มาตรา ๓๓  ผูวาการจังหวัดอาจแตงต้ังรองผูวาการจังหวัดจากผูซ่ึงมิใชสมาชิกสภาจังหวัด
ปกครองตนเองตามจํานวนดังตอไปน้ี 

(๑) ในกรณีท่ีสภาจังหวัดปกครองตนเองมีสมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเองสามสิบคน 
ใหแตงต้ังรองผูวาการจังหวัดไดไมเกินสามคน 

(๒) ในกรณีท่ีสภาจังหวัดปกครองตนเองมีสมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเองสามสิบหก
คนหรือส่ีสิบสองคน ใหแตงต้ังรองผูวาจังหวัดไดไมเกินส่ีคน 

(๓) ในกรณีท่ีสภาจังหวดัปกครองตนเองมีสมาชิกสภาจังหวดัปกครองตนเองส่ีสิบแปด
คนหรือหาสิบส่ี ใหแตงต้ังรองผูวาการจังหวัดไดไมเกินหาคน 
     ผูวาการจังหวดัอาจแตงต้ังเลขานุการผูวาการจังหวดั และที่ปรึกษาผูวาการจังหวดั จากผูท่ี
มิไดผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐและสมาชิกสภาพลเมือง เปนผูชวยเหลือใน
การบริหารงานของจังหวัดปกครองตนเองตามท่ีผูวาการจังหวดัมอบหมายไดตามเกณฑจํานวน ดังตอไปนี ้

ใหนําบทบัญญัติวาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูวาการตามพระราชบัญญัตินี้   
มาใชบังคับกบัรองผูวาการโดยอนุโลม 
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มาตรา ๓๔ คุณสมบัติและลักษณะตองหามผูมีสิทธิเลือกต้ัง ใหเปนไปตามมาตรา ๒๑ แหง
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๕  คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง ใหเปนไปตาม
มาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๖ ผูวาการจังหวัดมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีปนับแตวันเลือกตั้ง  
แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวาสองวาระมิได 

มาตรา ๓๗  ผูวาการจังหวัด รองผูวาการจังหวัด ตองไมกระทําการฝาฝนมาตรา ๒๔  

มาตรา ๓๘  ผูวาการจังหวัดจังหวัดพนจากตําแหนง เม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายกรัฐมนตรี 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๒ 
(๕) กระทําการฝาฝนมาตรา ๒๔   
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 
(๗) ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตจังหวัดปกครองตนเองมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน

มีสิทธิเขาช่ือเสนอตอนายกรัฐมนตรี เม่ือเห็นวาผูวาการจังหวัดไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป โดยตองระบุ
พฤติการณท่ีกลาวหาวาผูวาการจังหวัดกระทําผิดเปนขอ ๆ ใหชัดเจน 

เ ม่ือมีกรณีสงสัยเกี่ ยวกับความเปนผูว าการจังหวัดส้ินสุดลงตาม  (๔)  ให อํานาจ
คณะกรรมการการเลือกต้ังตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ังทําการสอบสวนและวินิจฉัย
โดยเร็วหรือส้ินสุดลงตาม (๕) ใหอํานาจนายกรัฐมนตรีทําการสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็วคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการดังกลาวหรือคําวินิจฉัยของนายกรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด  

ในระหวางท่ีไมมีผูวาการจังหวัด ใหหัวหนาสํานักงานจังหวัดปกครองตนเองปฏิบัติหนาท่ี
ของผูวาการจังหวัด เทาท่ีจําเปนไดเปนการช่ัวคราว จนถึงวันประกาศผลการเลือกต้ังผูวาการจังหวัด ท้ังนี้ 
ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง 

มาตรา ๓๙ รองผูวาการจังหวัดพนจากตําแหนง เม่ือ  
(๑) ผูวาการจังหวัดพนจากตําแหนง 
(๒) ผูวาการจังหวัดมีคําส่ังใหพนจากตําแหนง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาการจังหวัด 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๒ 
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(๖) กระทําการฝาฝนมาตรา ๒๔  
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 
กรณีมีเหตุแหงการพนจากตําแหนงตาม (๕) และ (๖) ใหนําความในวรรคสองของมาตรา 

๓๘ มาใชบังคับโดยอุโลม 
 เม่ือรองผูวาการจังหวัดพนจากตําแหนง ผูวาการจังหวัดอาจแตงต้ังบุคคลดํารงตําแหนง
แทนตําแหนงท่ีวางลง  

 มาตรา ๔๐ ใหผูวาการจังหวัด มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายและการบริหารจังหวัดปกครองตนเองโดยไมขัดตอกฎหมาย  
(๒) พิจารณาและออกประกาศของจังหวัดปกครองตนเองในกรณีท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือ

กฎหมายอ่ืนกําหนดใหกิจการใดตองเปนอํานาจหนาท่ีของจังหวัดปกครองตนเอง 
(๓) ประกาศใชแผนพัฒนาจังหวัดปกครองตนเอง ท่ีผานความเห็นชอบจากสภาจังหวัด

ปกครองตนเอง 
(๔) ส่ัง อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับกิจการของจังหวัดปกครองตนเอง 
(๕) ใหการสนับสนุน ใหคําปรึกษาและแนะนําการบริหารงานของเทศบาลและองคการ

บริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดปกครองตนเอง 
(๖) แตงต้ังและถอดถอนรองผูวาการจังหวัด เลขานุการผูวาการจังหวัด เลขานุการรองผูวา

ราชการจังหวัด ท่ีปรึกษาผูวาการจังหวัดและท่ีปรึกษารองผูวาราชการ  
(๗) บริหารงานตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
(๘) วางระเบียบเพื่อใหกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดเปนไปโดย

เรียบรอย 
(๙) วางระเบียบการเงิน การคลัง การงบประมาณ การทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชน

จากทรัพยสิน การจาง  การบริหารบุคคล และการพัสดุของจงัหวัดปกครองตนเอง  
(๑๐)  รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติ 
(๑๑)  พิจารณาอุดหนุนคาใชจายในการดําเนินการของสภาพลเมืองเปนเงินอุดหนุนท่ัวไป

ไมนอยกวารอยละหนึ่งของงบประมาณรายจายประจําป 
(๑๒) อํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง หรือตามท่ีกฎหมายอ่ืน

กําหนด 

มาตรา ๔๑  ใหผูวาการจังหวัดปกครองตนเองเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเจาหนาท่ีของ
จังหวัดปกครองตนเอง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของจังหวัดปกครองตนเอง และใหมีอํานาจ
หนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัด นายกองคการบริหารสวน
จังหวัด แลวแตกรณีโดยอนุโลม ท้ังนี้เวนแตพระราชบัญญัตินี้จะไดบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 
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มาตรา ๔๒  ใหผูวาการจังหวัดรองผูวาการจังหวัด เลขานุการผูวาการจังหวัด เลขานุการ
รองผูวาการจังหวัด ท่ีปรึกษาผูวาการจังหวัดและท่ีปรึกษารองผูวาการจังหวัด ไดรับเงินเดือน เงินประจํา
ตําแหนง เงินคาตอบแทนหรือประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 

มาตรา ๔๓  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน ใหผูวาการ
จังหวัด และรองผูวาการจังหวัด เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
สวนท่ี ๓ 

สภาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเอง 
 

มาตรา ๔๔  ใหมีสภาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเองมีวัตถุประสงคในการสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับ
ทองถ่ิน การมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคม รวมท้ังการจัดทําบริการสาธารณะ ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวยบุคคลผูมีความรูความสามารถและ
ประสบการณจากองคกร ภาคชุมชน  ภาคประชาสังคม ภาควิชาชีพ ภาควิชาการ และภาคสวนอ่ืนท่ีเปน
ประโยชนในการดําเนินงานของสภาพลเมือง มีจํานวนสมาชิกสภาพลเมืองเทาท่ีจะพึงมีตามที่กําหนดใน
ขอบัญญัติ โดยคํานึงถึงสัดสวนความเทาเทียมระหวางเพศ กลุมชาติพันธุ และผูดอยโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคมดวย ท้ังนี้ คุณสมบัติ จํานวน หลักเกณฑ วิธีการไดมาและการพนจากตําแหนงสมาชิกสภาพลเมือง ให
เปนไปตามท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 

ใหสมาชิกสภาพลเมืองไดรับเบ้ียประชุมและคาตอบแทนอยางอ่ืนตามท่ีกําหนดโดย
ขอบัญญัติจากงบประมาณของสภาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเอง 

สมาชิกสภาพลเมืองตองไมกระทําการฝาฝนมาตรา ๒๒ โดยอนุโลม 

มาตรา ๔๕  วาระของสมาชิกสภาพลเมืองมีกําหนดคราวละส่ีปนับแตวันท่ีไดรับแตงต้ัง 
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาพลเมืองเร่ิมต้ังแตวันท่ีไดรับการสรรหา 

มาตรา ๔๖  สภาพลเมืองมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 
(๑) กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในดานตาง ๆ เชน ดานเศรษฐกิจ ดาน

สังคม ดานวัฒนธรรม ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และดานอ่ืน รวมกับผูวาการจังหวัดและสภา
จังหวัดปกครองตนเอง 

(๒) ติดตามตรวจสอบการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตาม
ทิศทางและแผนการพัฒนาทองถ่ินตาม (๑)  
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(๓) เสนอช่ือบุคคลเปนคณะกรรมการตรวจสอบ 
(๔) ประสานการดําเนินงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามแนวนโยบายและ

แผนพัฒนาทองถ่ิน 
(๕) สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและการทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินตาม (๑) การติดตามตรวจสอบการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม (๒) 
รวมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรูหรือการศึกษาประชาธิปไตย  

(๖) จัดประชุมสมัชชาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเองเพ่ือวัตถุประสงคตาม (๑) และ (๒) 
อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

(๗) หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดในขอบัญญัติ 

ในการปฏิบัติหนาท่ีของสภาพลเมืองตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสภาพลเมืองมีหนังสือให
ผูวาการจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล สภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชน หรือบุคคลใด ช้ีแจงขอเท็จจริงหรือสงเอกสารที่ เกี่ยวของเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของสภาพลเมืองได 

มาตรา ๔๗ ใหมีสํานักงานสภาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเองรับผิดชอบงานธุรการของ
สภาพลเมือง ตลอดจนสํารวจ ศึกษาและวิเคราะหเร่ืองท่ีอยูในหนาท่ีของสภาพลเมือง พรอมท้ังจัดทํารายงาน
ประจําปเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงานของสภาพลเมืองเพื่อเสนอตอผูวาการจังหวัด สภา
จังหวัดปกครองตนเอง และสมัชชาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเอง 

 
 

หมวด ๔  

การบริหารเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล 

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

 
  มาตรา ๔๘  เทศบาลประกอบดวย 

(๑) สภาเทศบาล  
(๒) นายกเทศมนตรี 
(๓) สภาพลเมืองเทศบาล 

มาตรา ๔๙ องคการบริหารสวนตําบลประกอบดวย 
(๑) สภาองคการบริหารสวนตําบล 
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(๒) นายกองคการบริหารสวนตําบล 
                     (๓) สภาพลเมืององคการบริหารสวนตําบล 

มาตรา ๕๐  การกําหนดจํานวนและอาณาเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลหรือองคการ
บริหารสวนตําบลภายในเขตจังหวัดปกครองตนเองใด ใหพิจารณาถึงจํานวนและอาณาเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ
เดิมของเทศบาลตามกฎหมายวาดวยเทศบาลหรืออาณาเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบเดิมขององคการบริหารสวน
ตําบลตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ท่ีเคยประกาศใชบังคับในเขตจังหวัดเดิม 

จํานวนและอาณาเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลภายใน
เขตจังหวัดปกครองตนเอง ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 

มาตรา  ๕๑  เพื่อประโยชนแกการปกครองทองถ่ินและการจัดทําบริหารสาธารณะท่ีท่ัวถึง
แกประชาชนในทองถ่ิน การจัดต้ัง การเปล่ียนแปลงเขตพื้นท่ีหรือการเปล่ียนแปลงรูปแบบเทศบาลหรือ
องคการบริหารสวนตําบลข้ึนใหมในเขตจังหวัดปกครองตนเอง ใหกระทําไดโดยออกเปนประกาศจังหวัด
ปกครองตนเอง ท้ังนี้ เง่ือนไขและวิธีการใหมใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง 
 
 

สวนท่ี ๑ 

สภาเทศบาลหรือสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 

มาตรา ๕๒  สภาเทศบาลหรือสภาองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสมาชิกสภามา
จากการเลือกตัง้โดยตรงของประชาชนในเขตเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน
และผูบริหารทองถ่ิน 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลใหใชวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยใชเขตเทศบาลหรือสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนเขตเลือกตั้ง  

มาตรา ๕๓ การกําหนดเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลหรือสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

ในสภาเทศบาลใดหรือสภาองคการบริหารสวนตําบลใด ภายในเขตจังหวัดปกครองตนเอง 
จะพึงมีจํานวนสมาชิกเทาใดใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง 

มาตรา ๕๔ ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหาร
ทองถ่ิน 
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  มาตรา ๕๕  ใหนําความในมาตรา ๒๒ มาใชบังคับกับการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะ
ตองหามของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาเทศบาลหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
โดยอนุโลม 

  มาตรา ๕๖ อายุของสภาเทศบาลหรือสภาองคการบริหารสวนตําบลมีกําหนดคราวละส่ีป    
นับแตวันเลือกตั้ง 
  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลหรือสภาองคการบริหารสวนตําบลเร่ิมแตวันเลือกตั้ง 

มาตรา ๕๗ ใหนําความในมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ มาใชบังคับกับการพนจากตําแหนง
ของสมาชิกสภาเทศบาลหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโดยอนุโลม  

  มาตรา ๕๘  สมาชิกสภาเทศบาลหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจะตองไม
กระทําการฝาฝนมาตรา ๒๔ โดยอนุโลม 

มาตรา ๕๙  ใหสภาเทศบาลหรือสภาองคการบริหารสวนตําบลแลวแตกรณีเลือกสมาชิก
สภาเปนประธานสภาคนหน่ึง และรองประสภาสองคน และใหเลือกสมาชิกสภาอีกคนหนึ่งเปนเลขานุการ 
และใหเลือกพนักงานเจาหนาท่ีของสํานักงานกิจการสภาคนหนึ่งเปนผูชวยเลขานุการสภา 

มาตรา ๖๐  ใหมีสํานักงานกิจการสภาเทศบาลหรือสํานักงานกิจการสภาองคการบริหาร
สวนตําบลแลวแตกรณี ทําหนาท่ีเปนฝายเลขานุการของสภา และเปนหนวยงานท่ีเปนอิสระจากสํานักงาน
เทศบาลหรือสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการอ่ืน ท้ังนี้ 
ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง  

ใหสํานักงานกิจการสภาตามวรรคหนึ่ง ทําหนาท่ีธุรการของสภาและสงเสริมสนับสนุน
กิจการของสภา ท้ังนี้ อํานาจหนาท่ีของสํานักงานกิจการใหเปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 

มาตรา ๖๑ สภาเทศบาลหรือสภาองคการบริหารสวนตําบลแลวแตกรณี มีอํานาจหนาท่ี 
ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเปนแนวทางในการ
บริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

(๒) พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติ รางขอบัญญัติวาดวยงบประมาณรายจาย
ประจําป และรางขอบัญญัติวาดวยงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ใหเปนไปตาม
กฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาทองถ่ินองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอบัญญัติ กฎ ระเบียบ และขอบังคับของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  



 
                                                                                -๑๗-           

(๔) สงเสริม สนับสนุน และใหความรวมมือ รวมตลอดท้ังช้ีแจงทําความเขาใจแกสภา
พลเมืองเทศบาลหรือสภาพลเมืององคการบริหารสวนตําบล 

(๕) อนุมัติงบประมาณอุดหนุนคาใชจายในการดําเนินการของสภาพลเมืองเทศบาล หรือ
สภาพลเมืององคการบริหารสวนตําบลเปนเงินอุดหนุนท่ัวไปตามท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น
เสนอ  

(๖) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งและกฎหมายอ่ืน  
 

 

สวนท่ี ๒ 

นายกเทศมนตรีหรือนายกองคการบริหารสวนตําบล 

 

มาตรา ๖๒ นายกเทศมนตรีและนายกองคการบริหารสวนตําบลจากการเลือกต้ังโดยตรง
ของประชาชนในเขตเลือกตั้ง  

การเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและนายกองคการบริหารสวนตําบลใหใชวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยใชเขตเทศบาลหรือเขตองคการบริหารสวนตําบลแลวแตกรณีเปนเขตเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหรือนายกองคการบริหารสวนตําบลใหถือเขตองคองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้นเปนเขตเลือกตั้ง 

มาตรา  ๖๓  นายกเทศมนตรีและนายกองคการบริหารสวนตําบลอาจแตง ต้ังรอง
นายกเทศมนตรีหรือรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จากผูท่ีมิไดผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ 
เจาหนาท่ีของรัฐและสมาชิกสภาพลเมือง ตามจํานวนท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง  

ในการลงสมัครรับเลือกต้ังเปนนายกเทศมนตรีและนายกองคการบริหารสวนตําบล ให
ผูสมัครรับเลือกต้ังเสนอช่ือบุคคลท่ีจะดํารงตําแหนงรองนายกเทศมนตรีหรือรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลแลวแตกรณี โดยเสนอชื่อไดไมเกินตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด และตองมีหลักฐานท่ีแสดงใหเห็น
วาบุคคลดังกลาวพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ี และใหความยินยอมเปนลายลักษณอักษรท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีโดยสง
เอกสารหลักฐานดังกลาวในวันท่ีลงสมัครรับเลือกตั้ง 

 มาตรา ๖๔ ผูมีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและนายกองคการบริหารสวนตําบลตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน 

  มาตรา  ๖๕  ใหนําความในมาตรา ๒๒ มาใชบังคับกับการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะ
ตองหามของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีและนายกองคการบริหารสวนตําบล โดยอนุโลม 



 
                                                                                -๑๘-           

  มาตรา  ๖๖  นายกเทศมนตรีหรือนายกองคการบริหารสวนตําบลมีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละส่ีปนับแตวันเลือกตั้ง 
  แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวาสองวาระมิได  

มาตรา  ๖๗  นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบลจะตองไมกระทําการฝาฝน
มาตรา ๒๔ โดยอนุโลม 

มาตรา  ๖๘   ใหนําความในมาตรา  ๓๘  มาใช บังคับกับการพนจากตําแหนงของ
นายกเทศมนตรีและนายกองคการบริหารสวนตําบลโดยอนุโลม  

มาตรา ๖๙  ใหนําความในมาตรา ๓๙ มาใชบังคับกับการพนจากตําแหนงของรอง
นายกเทศมนตรีและรองนายกองคการบริหารสวนตําบลโดยอนุโลม 

มาตรา ๗๐  ใหนายกเทศมนตรีหรือนายกองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ี
ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดนโยบายและการบริหารเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลแลวแตกรณี 
โดยไมขัดตอกฎหมาย  

(๒) พิจารณาและออกประกาศของเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลแลวแตกรณี ใน
กรณีท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหกิจการใดตองเปนอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินนั้น 

(๓) ประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาลหรือแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ท่ีผานความ
เห็นชอบจากสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นแลวแตกรณี 

(๔) ส่ัง อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นแลวแตกรณี 
(๕) แตงต้ังและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

เลขานุการนายกเทศมนตรีหรือเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีหรือท่ี
ปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบลนั้นแลวแตกรณี  

(๖) บริหารงานตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
(๗) วางระเบียบเพื่อใหกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นใหเปนไปโดยเรียบรอย 
(๘) วางระเบียบการเงิน การคลัง การงบประมาณ การทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชน

จากทรัพยสิน การจาง  การบริหารบุคคล และการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 
(๙) รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติหรือขอบัญญัติ 
(๑๐)  พิจารณาอุดหนุนคาใชจายในการดําเนินการของสภาพลเมืองเทศบาลหรือสภา

พลเมืององคการบริหารสวนตําบลแลวแตกรณีเปนเงินอุดหนุนท่ัวไปไมนอยกวารอยละหนึ่งของ
งบประมาณรายจายประจําป 
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(๑๑)  อํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง หรือตามท่ีกฎหมายอ่ืน
กําหนด 
 

สวนท่ี ๓ 
สภาพลเมืองเทศบาลหรือสภาพลเมืององคการบริหารสวนตําบล 

 
  มาตรา ๗๑ ใหนําบทบัญญัติวาดวยสภาพลเมืองตามสวนท่ี ๓ หมวด ๓ แหงพระราชบัญญัติ
นี้ มาใชบังคับโดยอนุโลมกับสภาพลเมืองเทศบาลหรือสภาพลเมืององคการบริหารสวนตําบลแลวแตกรณี 

 
 
 

หมวด ๕ 
อํานาจหนาท่ีของจังหวัดปกครองตนเอง เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล 

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

 

สวนท่ี ๑ 

อํานาจหนาท่ีของจังหวัดปกครองตนเอง 
 

มาตรา ๗๒ จังหวัดปกครองตนเองมีอํานาจหนาท่ีท้ังปวงในการดูแลและจัดทําบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินและการพาณิชยหรือการหาประโยชนจากทรัพยสินและ
ทรัพยากรในเขตพื้นท่ี รวมท้ังมีอํานาจในการออกขอบัญญัติเพื่อประโยชนในการดังกลาว ตลอดจนสงเสริม 
สนับสนุนการจัดทําบริการสาธารณะ ในเขตพื้นท่ีจังหวัดปกครองตนเอง 

อํานาจหนาท่ีตามวรรคหน่ึง ใหหมายรวมถึงบรรดาอํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
อํานาจหนาท่ีของจังหวัดปกครองตนเองตามวรรคหน่ึง ไมรวมถึงกิจการดังตอไปนี้ 

 (๑) ดานการปองกันประเทศ  
 (๒) ดานการคลังของรัฐและระบบเงินตรา 

(๓) ดานการศาล 
(๔) ดานความสัมพันธระหวางประเทศ 
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มาตรา ๗๓ ใหจังหวัดปกครองตนเองมีอํานาจหนาท่ีบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  
ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

 จังหวัดปกครองตนเองยอมมีสิทธิท่ีจะจัดการศึกษาอบรม และการฝกอาชีพตามความ
เหมาะสมและความตองการภายในทองถ่ินนั้น และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ โดย
คํานึงถึงความสอดคลองกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ 

 การจัดการศึกษาอบรมภายในจังหวัดปกครองตนเองตามวรรคสอง ตองคํานึงถึงการ
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินดวย 

 มาตรา ๗๔ ใหจังหวัดปกครองตนเองมีอํานาจหนาท่ีสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
ดังนี้ 

(๑) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมท่ีอยูในเขตพื้นที่ 

(๒)  การเขาไปมีสวนรวมในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีอยู
นอกเขตพื้นท่ี เฉพาะในกรณีท่ีอาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีของตน 

(๓)  การมีสวนรวมในการพิจารณาเพ่ือริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพ้ืนท่ีซ่ึง
อาจมีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพ้ืนท่ี  

(๔)  การติดตามตรวจสอบและเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพส่ิงแวดลอมใน
ทองถ่ิน 

           การสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมตามวรรคหน่ึงตองใหประชาชนในทองถ่ินมีสวน
รวม 

 มาตรา ๗๕  จังหวัดปกครองตนเองมีอํานาจในการจัดทําบริการสาธารณะฝายเดียว หรือ
รวมกับกระทรวง ทบวง กรม หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการ
จัดทําบริการสาธารณะที่จัดทําข้ึนภายในเขตพื้นท่ีของจังหวัดปกครองตนเองนั้น หรือมีความเกี่ยวเนื่อง
จังหวัดปกครองตนเองนั้น หรือในกรณีจัดทําข้ึนนอกเขตพื้นท่ีแตเปนไปเพ่ือประโยชนแกจังหวัดปกครอง
ตนเองนั้น 

 มาตรา ๗๖  ใหจังหวัดปกครองตนเองมีอํานาจในการประกอบกิจการเองฝายเดียวหรือการ
รวมประกอบกิจการพาณิชยกับหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน ท่ีมีสถานท่ีตั้งอยูในเขต
จังหวัดปกครองตนเองนั้น ๆ  
 

สวนท่ี ๒ 

สํานักงานจังหวัดปกครองตนเอง 



 
                                                                                -๒๑-           

 
มาตรา ๗๗ ใหจังหวัดปกครองตนเองมีสํานักงานจังหวัดปกครองตนเองเปนหนวยธุรการ 

ทําหนาท่ีอํานวยการและสนับสนุนภารกิจท้ังปวงตามอํานาจหนาท่ีของจังหวัดปกครองตนเองข้ึนตรงตอผูวา
การจังหวัด 

สํานักงานจังหวัดปกรองตนเองมีหัวหนาสํานักงานจังหวัดปกครองตนเองทําหนาท่ีบังคับ
บัญชากิจการของสํานักงานจังหวัดปกครองตนเอง และเปนผูชวยผูวาการจังหวัดปกครองตนเองในการ
บังคับบัญชาพนักงานเจาหนาท่ีของสํานักงานจังหวัดปกครองตนเอง 

หัวหนาสํานักงานจังหวัดปกครองครองตนเองใหมาจากการสรรหาของผูวาการจังหวัด 
จากผูมีความรู ความซ่ือสัตยสุจริตและประสบการณเช่ียวชาญดานการบริหารองคกรเปนท่ีประจักษ 
ตลอดจนมีความเขาใจในดานการปกครองทองถ่ินเปนอยางดี การสรรหาหัวหนาสํานักงานจังหวัดปกครอง
ตนเองใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 

หัวหนาสํานักงานจังหวัดปกครองตนเองมีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละส่ีปและอาจ
ไดรับสรรหาใหมอีกได 

เงินคาตอบแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัดปกครองตนเองใหเปนตามท่ีผูวาการจังหวัด
กําหนด 

มาตรา ๗๘  การแบงสวนองคกรภายในสํานักงานจังหวัดปกครองตนเอง ใหเปนไปตามท่ี
กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังและขอบัญญัติ 
 

 
 

สวนท่ี ๓ 

อํานาจหนาท่ีของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล 
 

  มาตรา ๗๙  ใหเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลมีความเปนอิสระในการกําหนด
นโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลังและงบประมาณ 
รวมท้ังมีอํานาจหนาท่ีในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีอยูในเขตพื้นที่ อยางสมดุลและยั่งยืน  รวมท้ังมีอํานาจในการออก
เทศบัญญัติหรือขอบัญญัติเพื่อประโยชนในการดังกลาว 

มาตรา ๘๐  ภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ใหเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล
เปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยเทศบาลมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๓ 
มาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๖  และอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 



 
                                                                                -๒๒-           

อํานาจหนาท่ีอ่ืนท่ีนอกจากวรรคหน่ึงใหเปนไปตามความตกลงรวมกันระหวางจังหวัด
ปกครองตนเองกับเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลแลวแตกรณี 

มาตรา ๘๑  ใหเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลมีสํานักงานเทศบาลหรือสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลเปนหนวยธุรการ ทําหนาท่ีอํานวยการและสนับสนุนภารกิจท้ังปวงตามอํานาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ข้ึนตรงตอนายกเทศมนตรีหรือนายกองคการบริหารสวนตําบล
แลวแตกรณี 

ใหสํานักงานเทศบาลหรือสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลมีหัวหนาสํานักงานทําหนาท่ี
บังคับบัญชากิจการของสํานักงานเทศบาลหรือสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลและเปนผูชวย
นายกเทศมนตรีหรือนายกองคการบริหารสวนตําบลแลวแตกรณี ในการบังคับบัญชาพนักงานเจาหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

ใหหัวหนาสํานักงานเทศบาลหรือสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลใหมาจากการสรรหา
ของนายกเทศมนตรีหรือนายกองคการบริหารสวนตําบลแลวแตกรณี จากผูมีความรู ความซ่ือสัตยสุจริตและ
ประสบการณเช่ียวชาญดานการบริหารองคกรเปนท่ีประจักษ ตลอดจนมีความเขาใจในดานการปกครอง
ทองถ่ินเปนอยางดี การสรรหาหัวหนาสํานักงานเทศบาลหรือสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไป
ตามท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง 

ใหหัวหนาสํานักงานเทศบาลและหัวหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลมีวาระใน
การดํารงตําแหนงคราวละส่ีปและอาจไดรับการสรรหาใหมอีกได 

เงินคาตอบแทนหัวหนาสํานักงานเทศบาลและหัวหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
ใหเปนตามท่ีนายกเทศมนตรีหรือนายกองคการบริหารสวนตําบลแลวแตกรณีกําหนด 

 

 
หมวด ๖ 

ความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับจังหวัดปกครองตนเอง 
และจังหวัดปกครองตนเองกับเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล 

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

 
 

สวนท่ี ๑  

ความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



 
                                                                                -๒๓-           

 
  มาตรา  ๘๒  ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนไปตามกฎหมาย  
 

สวนท่ี ๒  

ความสัมพันธระหวางจังหวัดปกครองตนเองกับเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล 
 

   มาตรา ๘๓  เพื่อประโยชนแกการจัดทําบริการสาธารณะท่ีมีความเก่ียวเนื่องกันหลาย
ทองถ่ินหรือเพื่อความคุมคาในการจัดทําบริการสาธารณะในทองถ่ินนั้น ใหจังหวัดปกครองตนเองมีอํานาจ
ทําความตกลงรวมกับเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลที่เกี่ยวของในการจัดทําบริการสาธารณะภายใน
เขตพ้ืนท่ีเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประสานแผน 
  ใหจังหวัดปกครองตนเองชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน การจัดทําบริการสาธารณะของ
เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลตามท่ีไดมีการรองขอ 

  มาตรา ๘๔ ใหจังหวัดปกครองตนเองจัดสรรรายไดจากการจัดเก็บใหแกเทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบลอยางเพียงพอตอการจัดทําบริการสาธารณะและภารกิจตามอํานาจหนาท่ี โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประสานแผน 

การจัดสรรรายไดระหวางจังหวัดปกครองตนเองกับเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล
ใหคํานึงถึงการดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ จํานวน
ประชากรในทองถ่ิน และอํานาจในการจัดเก็บรายไดของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ท้ังนี้ 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขการกําหนดสัดสวนการจัดสรรใหเปนไปตามท่ีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังกําหนด  

  มาตรา ๘๕  ใหจังหวัดปกครองตนเองจัดสรรงบประมาณ เปนเงินอุดหนุนใหกับเทศบาล
และองคการบริหารสวนตําบลอยางเพียงพอตอการจัดทําบริการสาธารณะ โดยคํานึงถึงเขตพ้ืนท่ีและลักษณะ
ของพ้ืนท่ี จํานวนประชากร รายไดของทองถ่ินนั้นประกอบดวย 
  ท้ังนี้ การจัดสรรเงินอุดหนุนตามวรรคหน่ึงตองคํานึงถึงหลักความเสมอภาคและเปนธรรม 
 

 
 
 

หมวด ๗ 

การคลังและรายได 



 
                                                                                -๒๔-           

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

 
 

สวนท่ี ๑ 

หนาท่ีของรัฐตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

  มาตรา ๘๖  รัฐตองใหการสนับสนุนการจัดทําบริการสาธารณะของจังหวัดปกครองตนเอง 
เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล โดยคํานึงถึงหลักการจัดทําบริการสาธารณะข้ันตํ่าอยางเทาเทียมกัน 
และตองใหการอุดหนุนงบประมาณแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความสามารถในการจัดเก็บรายได
นอยเพื่อใหสามารถมีรายไดเพียงพอตอการจัดทําบริการสาธารณะตามอํานาจหนาท่ี 

 

สวนท่ี ๒ 

คณะกรรมการบริหารภาษีระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

  มาตรา ๘๗  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้เรียกวา “คณะกรรมการ
บริหารภาษีระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” ประกอบดวย 

(๑) รองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ  
(๒) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงการคลัง ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมสรรพสามิต และผูวาการจังหวัดทุกแหง 
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีความรูความสามารถและ

ประสบการณ ดานภาษีอากร ดานการคลังทองถ่ิน ดานนิติศาสตร และดานการปกครองสวนทองถ่ิน ดานละ
สองคน 

(๔) กรรมการผู แทนองคกรปกครองสวนทอง ถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้  ไดแก  
นายกเทศมนตรีจํานวนเกาคน และนายกองคการบริหารสวนตําบลจํานวนเจ็ดคน  ท้ังนี้  โดยใหผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทเลือกกันเองตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนด
เพื่อทําหนาท่ีบริหารจัดการการจัดเก็บภาษี กําหนดหลักเกณฑ วิธีการการจัดเก็บภาษีและจัดแบงภาษี
ระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามสัดสวนท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้  

ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําหนาท่ีเปนเลขานุการคณะกรรมการ และใหมีอํานาจแตงต้ัง
ขาราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูชวยเลขานุการจํานวนสามคน 



 
                                                                                -๒๕-           

มาตรา ๘๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้
(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ 
(๓) ไมเปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของหนวย

ราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เวนแต เปนผูสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

(๕) ไมเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

(๖) ไมเปนเจาหนาท่ีหรือผูมีตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมือง 

มาตรา ๘๙ กรรมการตามมาตรา ๘๗ (๔) พนจากตําแหนงเม่ือลาออก โดยยื่นหนังสือ
ลาออกตอประธานกรรมการหรือพนจากการเปนผูบริหารทองถ่ิน 

มาตรา ๙๐  กรรมการตามมาตรา ๘๗ (๓) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีป และอาจไดรับ
แตงต้ังเปนกรรมการอีกไดไมเกินสองวาระติดตอกัน 

ถากรรมการตามวรรคหน่ึงวางลง ใหแตงต้ังกรรมการแทน และใหผูซ่ึงไดรับการแตงต้ังอยูใน
ตําแหนงเทากับระยะเวลาที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

ในระหวางท่ียังมิไดแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางตามวรรคสอง และยังมีกรรมการ
เหลืออยูเกินกึ่งหนึ่ง ใหกรรมการท่ีเหลืออยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปได 

มาตรา ๙๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง 
เม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ 

(๓) เปนบุคคลลมละลาย 

(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘๘ 

(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 

มาตรา ๙๒ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ให
ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม 
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การวินิจฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

มาตรา ๙๓ ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนการจัดเก็บภาษีอากรและรายไดอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๒)  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บภาษีอากรและรายไดอ่ืนขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 
(๓)  กํากับการจัดแบงภาษีอากร และรายไดอ่ืนระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔)  ปรับปรุงสัดสวนภาษีอากรและรายไดอ่ืนระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
(๕)  เสนอแนะหรือกําหนดหลักเกณฑการจัดแบงรายไดระหวางจังหวัดปกครอง

ตนเองกับเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล แกคณะกรรมการประสานแผน 
(๖)  เสนอแนะมาตรการดานการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณ และการ

รักษาวินัยทางการเงิน การคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๗)  เสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการการเพ่ิมรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตอ

นายกรัฐมนตรี 
(๘)  เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดจัดเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดย

คํานึงถึงหลักการจัดทําบริการสาธารณะข้ันตํ่าอยางเทาเทียมกัน ตอคณะรัฐมนตรี 
(๙)  ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน 

มาตรา ๙๔ คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อการดําเนินการใด ๆ ตามท่ี
คณะกรรมการมอบหมาย 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๒ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

มาตรา ๙๕ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําส่ัง
เปนหนังสือเรียกใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเจาหนาท่ีของรัฐ สงขอมูลหรือเอกสาร
ใด ๆ ท่ีเกี่ยวของมาเพ่ือใชประกอบการพิจารณาได ในการนี้อาจเรียกบุคคลใด ๆ มาช้ีแจงดวยก็ได 

 

สวนท่ี ๓ 

ภาษีอากรและรายไดอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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  มาตรา ๙๖  ใหจังหวัดปกครองตนเองมีอํานาจในการจัดเก็บภาษีและรายไดตามหมวดน้ี   
ภาษีท่ีใชฐานรวมระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือภาษีอ่ืนท่ีมิใชภาษีทองถ่ิน 

เม่ือจัดเก็บแลวใหเก็บไวเปนรายไดของจังหวัดปกครองตนเองไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบของรายไดท้ังหมด 
และใหนําสงรายไดไมนอยกวารอยละสามสิบเปนรายไดของแผนดิน 

ภาษีทองถ่ินตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้และ ตามท่ีมีกฎหมายกําหนด เม่ือ
จัดเก็บแลวใหเก็บไวเปนรายไดของจังหวัดปกครองตนเองท้ังหมด 

รายไดของจังหวัดปกครองตนเองตามหมวดน้ี รวมท้ังเบ้ียปรับท่ีเกิดจากการดําเนินการตาม
วัตถุประสงคของจังหวัดปกครองตนเองไมเปนรายไดท่ีตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงิน
คงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ   

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบอํานาจใหหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ ทําหนาท่ี
จัดเก็บภาษีและรายไดตามหมวดนี้ก็ได โดยหักคาใชจายรอยละหนึ่งของเงินภาษีท่ีจัดเก็บไดหรือตามท่ีมี
กฎหมายเฉพาะบัญญัติไว 

มาตรา ๙๗  รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย 
(๑) รายไดประเภทภาษีอากร 
    (ก) ภาษีทองถ่ิน 
    (ข) ภาษีท่ีใชฐานรวมระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    (ค) ภาษีท่ีรัฐจดัสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    (ง) ภาษีอ่ืนๆ ตามท่ีมีกฎหมายกําหนด 
(๒) รายไดท่ีมิใชภาษีอากร 

    (ก) รายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนหรือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 
     (ข) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาปรับ 
     (ค) รายไดจากทรัพยสิน 
   (ง) รายไดจากการพาณิชยหรือวิสาหกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
      (จ) คาตอบแทนหรือคาบริการ 
      (ฉ) เงินและทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคหรืออุทิศให 
      (ช) เงินชวยเหลือจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวาง
ประเทศ 
       (ซ) รายไดจากทรัพยสินของแผนดินหรือรายไดจากทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจท่ี
ดําเนินการเพื่อมุงหากําไรในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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(ฌ) รายไดจากเงินกู  เงินลงทุน หรือการจาํหนายพันธบัตรโดยคํานึงถึงหลักวนิัย
ทางการเงินการคลัง ตามหลักเกณฑและวธีิการท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจดัต้ัง 
    (ญ) รายไดอ่ืนๆ ตามท่ีมีกฎหมายกําหนด 

           มาตรา ๙๘  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจจัดเก็บภาษีทองถ่ินดังนี้ 
  (๑) ภาษีรถยนต ตามกฎหมายวาดวยรถยนต และกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 
 (๒) ภาษีคาปลีกน้ํามันเบนซินและนํ้ามันท่ีคลายกัน น้ํามันดีเซลและน้ํามันท่ีคลายกัน กาซ

ปโตรเลียมท่ีใชเปนเช้ือเพลิงสําหรับรถยนตซ่ึงเก็บจากการคาปลีกในเขตจังหวัดปกครองตนเอง ตามท่ีมี
กฎหมายบัญญัติ 

 (๓) ภาษีคาปลีกยาสูบ ซ่ึงเกบ็จากการคาปลีกในเขตจังหวัดปกครองตนเอง ตามท่ีมี
กฎหมายบัญญัติ 

 (๔) ภาษกีารเขาพักโรงแรมตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติ 
 (๕) อากรรังนกอีแอนตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน 
 (๖) ภาษีส่ิงแวดลอมตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติ 
 (๗) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
 (๘) ภาษีโรงเรือนและท่ีดนิตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือน และท่ีดิน 
 (๙) ภาษีบํารุงทองท่ีตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองท่ี 
 (๑๐) ภาษีการโอนอสังหาริมทรัพยตามกฎหมายวาดวยภาษีการโอนอสังหาริมทรัพย 
 (๑๑) ภาษีปายตามกฎหมายวาดวยภาษีปาย 
 (๑๒) ภาษีการพนัน 
 (๑๓) อากรฆาสัตว ตามกฎหมายวาดวยการฆาสัตวและการจําหนายเนื้อสัตว 
 (๑๔) ภาษีอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

มาตรา ๙๙ เพือ่ประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ภาษีฐานรวม ไดแก 
(๑) ภาษีเงินไดสวนบุคคลธรรมดา 
(๒) ภาษีเงินไดนิตบุิคคล 
(๓) ภาษีมูลคาเพิ่ม 
(๔) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
(๕) ภาษีสรรพสามิต 
(๖) ภาษีสุรา 
(๗) ภาษยีาสูบ 
(๘) คาภาคหลวงปโตรเลียม 
(๙) คาภาคหลวงแร 
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(๑๐) ภาษีอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 

มาตรา ๑๐๐  กรณีท่ีรัฐเห็นสมควร รัฐจะจดัสรรภาษีอ่ืนๆ ของรัฐใหแกจังหวัดปกครอง
ตนเองก็ได ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวธีิการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๑๐๑  ในการกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจในการจัดเก็บภาษีและ
รายไดประเภทใหม ตองดําเนินการตามหลักการดังตอไปนี้ 

(๑) ตองมีกฎหมายกําหนดรายไดใดเปนรายไดของทองถ่ินแตละประเภทอยางชัดเจน 
(๒) ตองคํานึงถึงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน 
(๓) ตองคํานึงถึงผลกระทบตอสวนราชการสวนรวมของประเทศ 
(๔) ตองสามารถสะทอนตนทุนหรือภาระคาใชจายดวย 
(๕) รายไดประเภทใหมท่ีมิใชภาษีอาจมีอัตราที่แตกตางกันของแตละองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
(๖) การจัดเก็บภาษีไมเปนการสรางภาระใหกบัรัฐหรือทองถ่ินอ่ืน 

มาตรา ๑๐๒  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดประเภทอ่ืน โดยออกขอบัญญัติ
จัดเก็บเพิ่มข้ึนในอัตราไมเกินรอยละสิบของคาธรรมเนียมท่ีมีการจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้น
ดังตอไปนี้ 

(๑) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา 
(๒) คาธรรมเนียมใบอนุญาตเลนการพนนัตามกฎหมายวาดวยการพนัน 
(๓) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายยาสูบตามกฎหมายวาดวยยาสูบ 

มาตรา ๑๐๓ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดประเภทอ่ืนท่ีเปนฐานรวม โดยออก
ขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มข้ึนในอัตราไมเกินรอยละสิบของคาธรรมเนียมท่ีมีการจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการ
นั้นดังตอไปนี ้

(๑) คาธรรมเนียมการอนุญาตใหคนตางดาวทํางานในราชอาณาจักรไทยตามกฎหมาย 
วาดวยการทํางานของคนตางดาว   

(๒) คาธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายวาดวยการเดนิอากาศ 

มาตรา ๑๐๔  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจจัดเก็บคาธรรมเนียมกิจการหรือ
บริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดทําหรือจัดใหมีข้ึนจากผูใชบริการโดยตราเปนขอบัญญัติ 

 

หมวด ๘ 

การมีสวนรวมของประชาชน 
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-----------------------------------   

 

มาตรา ๑๐๕ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังในจังหวัดปกครองตนเอง เทศบาลหรือองคการ
บริหารสวนตําบลใดเห็นวาสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินผูใด ไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป ให
มีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินผูนั้นพนจากตําแหนง ท้ังนี้ จํานวน
ผูมีสิทธิเขาช่ือ หลักเกณฑและวิธีการเขาช่ือ การตรวจสอบรายชื่อ และการลงคะแนนเสียง ใหเปนไปตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๑๐๖ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีสิทธิเขาช่ือรองขอ
ตอประธานสภาทองถ่ินเพื่อใหสภาทองถ่ินพิจารณาออกขอบัญญัติทองถ่ินได 

จํานวนผูมีสิทธิเขาช่ือ หลักเกณฑและวิธีการเขาช่ือ รวมทั้งการตรวจสอบรายช่ือ ใหเปนไป
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  

มาตรา ๑๐๗  ประชาชนในทองถ่ินมีสิทธิมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจัดใหมีวิธีการที่ใหประชาชนมีสวนรวมดังกลาว
ไดดวย ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัติ 

มาตรา ๑๐๘ ในกรณีท่ีการกระทําขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีผลกระทบตอชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนในทองถ่ินในสาระสําคัญ องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแจงขอมูลรายละเอียด
ใหประชาชนทราบกอนกระทําการเปนเวลาพอสมควร และในกรณีท่ีเห็นสมควรหรือไดรับการรองขอจาก
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นกอนการ
กระทํานั้น  

หลักเกณฑและวิธีการรับฟงความคิดเห็นตามวรรคหน่ึงอาจกําหนดเปนขอบัญญัติก็ได 

มาตรา ๑๐๙ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใหประชาชนในทองถ่ินออกเสียงประชามติ 
เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการกระทําของรัฐในเขตพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนการกระทําของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอาจมีกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนในทองถ่ินในสาระสําคัญ 
ท้ังนี้ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในขอบัญญัติ 

มาตรา ๑๑๐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานการดําเนินงานตอสภาทองถ่ินและ
ประชาชนท่ัวไปในเร่ืองการจัดทํางบดุล งบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป เพื่อใหสภา
ทองถ่ินและประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
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หมวด ๙ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

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

  มาตรา  ๑๑๑  ให มีคณะกรรมการคณะหนึ่ งในจั งหวัดปกครองตนเอก  เ รี ยกว า 
“คณะกรรมการตรวจสอบ” ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอ่ืนอีกแปดคน ซ่ึงสภา
จังหวัดปกครองตนเองใหความเห็นชอบตามท่ีสภาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเองเสนอ โดยตองคํานึงถึง
สัดสวนความเทาเทียมระหวางเพศดวย 

ใหสภาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเองเสนอรายช่ือบุคคลผูมีความรูและประสบการณเปน
ท่ีประจักษในดานนิติศาสตร ดานเศรษฐศาสตร ดานสังคมศาสตร ดานการบริหารราชการแผนดิน ดาน
การเงินการคลังและงบประมาณ ดานการโยธาธิการและผังเมือง ดานการบัญชีและการตรวจสอบภายใน 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และดานอ่ืน อันเปนประโยชนแกการตรวจสอบกิจการของจังหวัด
ปกครองตนเองจากผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดนั้นดานละสองคน 

เม่ือสภาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเองเสนอรายช่ือบุคคลตามวรรคกอนแลว ใหสงรายช่ือ
บุคคลดังกลาวแกสภาจังหวัดปกครองตนเองเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหเหลือจํานวนเกาคนเพื่อแตงต้ังเปน
กรรมการตรวจสอบ 

มาตรา  ๑๑๒  คุณสมบัติ  ลักษณะตองหาม  การถอดถอน  การกําหนดคาตอบแทน 
รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และรายละเอียดวิธีการไดมาซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเปนไปตามพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 

มาตรา  ๑๑๓  คณะกรรมการตรวจสอบตองปฏิบัติหนาท่ีของตนอยางเปนอิสระและตอง
คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมของประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนสําคัญ 

คณะกรรมการตรวจสอบตองไมกระทําการฝาฝนมาตรา ๒๔ โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๑๔  คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระดํารงตําแหนงคราวละส่ีปนับแตวันแตงต้ัง
และโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินหนึ่งวาระไมได 

มาตรา ๑๑๕  ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบการ
ดําเนินงานภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเร่ืองเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การใชจายเงินงบประมาณ  
การจัดซ้ือจัดจางประสิทธิภาพการบริหารงาน การตรวจสอบภายในอ่ืน  พิจารณาขอรองเรียนจากประชาชน
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  ใหคณะกรรมการตรวจสอบเสนอรายงานการตรวจสอบตอผูวาการจังหวัดและสภาจังหวัด
ปกครองตนเองอยางนอยปงบประมาณละสองคร้ัง 
  ใหสํานักงานกิจการสภาจังหวัดปกครองตนเองทําหนาท่ี เปนฝายเลขานุการของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

หมวด ๑๐ 

คณะกรรมการสงเสริมการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง 
 

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

มาตรา ๑๑๖  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสงเสริมการบริหาร
จังหวัดปกครองตนเอง” ประกอบดวย 

(๑) ประธานกรรมการ ซ่ึงกรรมการเลือกกันเองจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปน
ประธาน 

(๒) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ.ร. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนแปดคน ไดแก บุคคลซ่ึงมีความรูความเช่ียวชาญในดาน
การบริหารราชการแผนดิน ดานการพัฒนาทองถ่ิน ดานเศรษฐศาสตร ดานการปกครองสวนทองถ่ินในสาขา
รัฐศาสตรหรือรัฐประศาสนศาสตร ดานกฎหมาย ดานการมีสวนรวมของประชาชน ดานภาษีอากร ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดานละหนึ่งคน  ท้ังนี้ การสรรหาผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนด 

ใหผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการบริหารจังหวัดปกครองตนเองเปน
กรรมการและเลขานุการ 

มาตรา ๑๑๗  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ 
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(๓) ไมเปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของหนวย
ราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เวนแต เปนผูสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(๕) ไมเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
(๖) ไมเปนเจาหนาท่ีหรือผูมีตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมือง 

มาตรา ๑๑๘  กรรมการตามมาตรา ๑๑๖ (๓) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีป และอาจ
ไดรับสรรหาเปนกรรมการอีกไดไมเกินสองวาระติดตอกัน 

ถากรรมการตามวรรคหนึ่งวางลง ใหสรรหากรรมการแทน และใหผูซ่ึงไดรับสรรหาอยูใน
ตําแหนงเทากับระยะเวลาที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

ในระหวางท่ียังมิไดสรรหากรรมการแทนตําแหนงท่ีวางตามวรรคสอง และยังมีกรรมการ
เหลืออยูเกินกึ่งหนึ่ง ใหกรรมการท่ีเหลืออยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปได 

มาตรา ๑๑๙  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง 
เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒๗ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 
  
มาตรา ๑๒๐  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ให

ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในท่ีประชุม 
การวินิจฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา

คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

มาตรา ๑๒๑ ใหกรรมการไดรับเบ้ียประชุมและคาใชจายอ่ืนในการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี
นายกรัฐมนตรีกําหนด 
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มาตรา ๑๒๒ คณะกรรมการสงเสริมการบริหารจังหวัดปกครองตนเองมีอํานาจหนาท่ี 
ดังตอไปนี้ 

(๑) สนับสนุนการดําเนินการจัดตั้งจังหวัดปกครองตนเองตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) สนับสนุนคณะรัฐมนตรีในการดําเนินการยกรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งจังหวัด

ปกครองตนเองตามมาตรา ๖ ของพระราชบัญญัตินี้ โดยตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใน
จังหวัดนั้นดวย 

(๓)  สนับสนุนการโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สินและเงินงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามมาตรา ๑๓๑ ของพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) เสนอการการจัดโครงสราง องคกร การแบงสวนงาน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) เสนอการจัดระบบบริหารหารงานบุคคลแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัตินี้  

(๖) เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ และคําส่ังท่ี
บังคับใชอยูในสวนท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัตินี้ตอคณะรัฐมนตรี 

(๗) กําหนดหลักเกณฑอันเปนมาตรฐานกลางเพื่อเปนแนวทางใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้ ในการออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือประกาศ ท่ีอยูใน
อํานาจหนาท่ีในเร่ืองตาง ๆ ขอบังคับเพื่อประโยชนแกการดําเนินงานของสภาทองถ่ิน การจัดทําบริการ
สาธารณะตามอํานาจหนาท่ี การบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและ
ทรัพยสิน การตรวจสอบภายใน การสรรหาหัวหนาสํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การรักษาการ
แทนและการปฏิบัติการแทน การกําหนดอัตราเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชนอยางอ่ืน
ของเลขาธิการ พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(๘) อํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด 

                    มาตรา ๑๒๓ ใหสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เปนสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการบริหารจังหวัดปกครองตนเองจนกวาจะมีการจัดต้ังสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการบริหารจังหวัดปกครองตนเองตามพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงตองดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  
 ใหผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินทําหนาท่ีผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการบริหารจังหวัดปกครองตนเองจนกวาจะมี
การแตงต้ังผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการบริหารจังหวัดปกครองตนเองพระราชบัญญัตินี้ 



 
                                                                                -๓๕-           

 มาตรา ๑๒๔  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง ใน
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 (๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 
 (๒) รวบรวมขอมูล ศึกษา และวิเคราะหเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองทองถ่ินทองถ่ิน
เพื่อประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้ และขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ 

 (๓) รวมมือและประสานงานกับราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 (๕) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการ
ปฏิรูปการปกครองทองถ่ิน หรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  
  

 
บทเฉพาะกาล 

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

  มาตรา ๑๒๕  ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด และสมาชิกองคการ
บริหารสวนจังหวัด ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูกอนวันท่ีมีการจัดต้ังเปนจังหวัดปกครองตนเอง เปนผูวาการจังหวัด 
รองผูวาการจังหวัด เลขานุการผูวาการจังหวัด ท่ีปรึกษาผูวาการจังหวัด และสมาชิกสภาจังหวัดปกครอง
ตนเองแลวแตกรณี จนกวาจะมีการเลือกต้ังผูวาการจังหวัดและสมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเองตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๒๖  เมื่อไดมีการยกเลิกกฎหมายวาดวยการตั้งจังหวัดดวยผลของมาตรา ๖ แหง
พระราชบัญญัตินี้ ใหขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติงานสังกัดราชการสวนภูมิภาคซ่ึงเคยปฏิบัติงาน
อยูในจังหวัดท่ีไดมีการจัดตั้งเปนจังหวัดปกครองตนเอง แสดงความจํานงวาจะโอนยายกลับไปสังกัด
หนวยงานเดิมท่ีตนสังกัดอยู หรือมีความประสงคจะโอนยายมาสังกัดเปนพนักงานเจาหนาท่ีของจังหวัด
ปกครองตนเอง 

  มาตรา ๑๒๗  ตําแหนงหนาท่ี เงินเดือน คาตอบแทนอยางอ่ืน หรือสิทธิประโยชนของ
เจาหนาท่ีของรัฐตามมาตรา ๑๑๖ ท่ีโอนยายมาสังกัดเปนพนักงานเจาหนาท่ีของจังหวัดปกครองตนเอง
จะตองไมนอยกวาสถานะเดิมของขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น 



 
                                                                                -๓๖-           

  มาตรา ๑๒๘ ในจังหวัดใดเม่ือมีการจัดต้ังเปนจังหวัดปกครองตนเอง โดยมีการประกาศใช
พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหกฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท้ังหลายในสวนท่ีพระราชบัญญัตินี้มิไดกําหนดใหนําบทบัญญัตินั้นมาใชบังคับภายในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเดิม 
ไมมีผลใชบังคับนับต้ังแตวันท่ีไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๒๙ เพ่ือประโยชนในการบริหารงานของจังหวัดปกครองตนเอง ผูวาการจังหวัด
อาจขอใหเจาหนาท่ีของรัฐมาปฏิบัติงานเปนพนักงานเจาหนาท่ีในสํานักงานจังหวัดปกครองตนเองเปนการ
ช่ัวคราวได ท้ังนี้เม่ือไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาของผูนั้น  
  หากมีความจําเปนกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานของรัฐอ่ืนใดอาจสงขาราชการหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐมาประจํายังจังหวัดปกครองตนเอง เพ่ือปฏิบัติราชการในหนาท่ีของกระทรวง ทบวง กรม 
หรือหนวยงานของรัฐ ก็ยอมกระทําได โดยความตกลงกับจังหวัดปกครองตนเอง 

  มาตรา ๑๓๐ ใหเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดท่ีไดจัดต้ังข้ึนกอนท่ีพระ
ราชกฤษฎีกาจัดต้ังตามพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ เปนเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยใหผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการผูบริหารทองถ่ิน ท่ีปรึกษา
ผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาของถ่ินแลวแตกรณี ดํารงตําแหนงเปนผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหาร
ทองถ่ิน เลขานุการผูบริหารทองถ่ิน ท่ีปรึกษาผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาของถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้
อยูตอไปจนกวาจะครบวาระ   

มาตรา ๑๓๑ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สินและเงินงบประมาณขององคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ท้ังหลายภายในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเดิม ไปเปนของ
จังหวัดปกครองตนเอง เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัตินี้แลวแตกรณี ท้ังนี้ ให
เปนไปตามท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 

  มาตรา ๑๓๒ ใหบรรดาขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท้ังหลายภายในเขตพื้นท่ีจังหวัดเดิม  โอนมาเปนพนักงานเจาหนาท่ีของจังหวัดปกครองตนเอง 
เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัตินี้แลวแตกรณี โดยตําแหนงหนาท่ี เงินเดือน 
คาตอบแทนอยางอ่ืนหรือสวัสดิการของบรรดาขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือเจาหนาท่ีท่ีโอนยายมาสังกัด
เปนพนักงานเจาหนาท่ีของจังหวัดปกครองตนเอง เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลจะตองไมนอยกวา
สถานะเดิมของผูนั้น  ท้ังนี้ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 

   มาตรา ๑๓๓  ในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้  ใหอํานาจหนาท่ี
ของนายอําเภอตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ีเปนอํานาจหนาท่ีของผูบริหารเทศบาล หรือ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลแลวแตกรณี และใหอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัดตามกฎหมาย
ดังกลาวเปนอํานาจหนาท่ีของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัด 



 
                                                                                -๓๗-           

   มาตรา ๑๓๔  ใหกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานันและผูชวยผูใหญบาน 
ตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ีในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้ดํารง
ตําแหนงอยูตอไปจนกวาจะครบวาระ และใหมีอํานาจหนาท่ีในการชวยเหลือผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินระดับจังหวัดผูบริหารเทศบาล หรือผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลแลวแตกรณี ในการปฏิบัติ
หนาท่ี 

  มาตรา ๑๓๕ ในวาระเร่ิมแรก ใหมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๗ (๓) จํานวนดาน
ละหาคน จนกวาจะมีการจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเองครบสิบแหง 
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