
 

 

บทที่ 1 

บทนํา 

 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

  การจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินของไทยในปจจุบันมีวิวัฒนาการมาจากการปฏิรูป
การปกครองคร้ังใหญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวท่ีไดทรงวางรากฐานการ
บริหารราชการแผนดินโดยการปฏิรูปการปกครองในสวนกลางและสวนภู มิภาคแลว 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปรับปรุงการปกครองในสวนของทองถ่ินดวย โดยมี
พระราชดําริใหมีการจัดต้ัง “สุขาภิบาล” ข้ึนเพื่อเปนหนวยงานท่ีจะทําหนาท่ีในการศึกษาระบบการ
ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงการจัดต้ังสุขาภิบาลในสมัยนี้ถือไดวาเปนแนวคิดใหมในการปกครองสวน
ทองถ่ิน แตอยางไรก็ดีสุขาภิบาลที่เกิดข้ึนในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชน้ีก็ยังไมใชองคกรปกครอง
ตนเองในระดับทองถ่ินเต็มรูปแบบตามหลักการกระจายอํานาจ 
 ตอมาหลังจากการเปล่ียนแปลงการปกครอง 2475 ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2475 เพื่อวางกรอบและกติกาในการบริหารราชการทางการเมืองและการ
ปกครอง ประกอบกับในปถัดมาไดมีพระราชบัญญัติวาดวยระเบียบราชการแหงราชอาณาจักรสยาม 
พ.ศ.2476 โดยวางโครงสรางการบริหารราชการแผนดินหลังจากท่ีมีการเปล่ียนแปลงระบอบการ
ปกครอง พ.ศ.2475 เพื่อใหสอดคลองและเขากับรูปแบบการปกครองตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ซ่ึงการจัดโครงสรางการบริหารราชการแผนดินไดจัดใหมีระเบียบการบริหาร
ราชการ ออกเปน 3 สวน ไดแก ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถ่ิน  
 ในปจจุบันการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินของไทยเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2550 กฎหมายดังกลาวได
ตราข้ึนเพื่อจัดแบงโครงสรางและวางหลักการบริหารราชการท่ีสําคัญ โดยไดจัดแบงสวนราชการ
ออกเปน 3 สวน คือ ราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค และราชการบริหารสวน
ทองถ่ิน อันถือเปนกฎหมายหลักท่ีวางรูปแบบการบริหารราชการแผนดิน เพื่อใหกฎหมายอ่ืนได
นํามาเปนแนวทางในการจัดทํากฎหมายท่ีวางระบบเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน โดยมี
หลักการและเหตุผลในการจัดระเบียบบริหารราชการเพื่อให เกิดความรวดเ ร็วในการ
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ตัดสินใจและการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเหมาะสมกับขอเท็จจริงหรือ
สภาพแวดลอมท่ีเกิดข้ึน  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเปนกฎหมายท่ีสําคัญสูงสุดในการปกครองรัฐและถือ
เปนกฎหมายแมบทท่ีใหอํานาจรัฐในการออกกฎหมายอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญสวน
ประเทศไทยเร่ิมมีบทบัญญัติรับรองเร่ืองการปกครองสวนทองถ่ินไวในรัฐธรรมนูญ และวาง
หลักการกระจายอํานาจการปกครองสวนทองถ่ินคร้ังแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2492 ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ีบัญญัติรองรับหลักการกระจายอํานาจการปกครอง
สวนทองถ่ิน และหลังรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวการปกครองสวนทองถ่ินไดมีวิวัฒนาการเร่ือยมาจน
กระท้ังถึงปจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ท่ีบัญญัติรองรับการ
ปกครองสวนทองถ่ิน ไวในหมวดท่ี 14 วาดวยการปกครองสวนทองถ่ิน ตามมาตรา 281–290 
บัญญัติใหรัฐตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลักแหงการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
หนวยงานในการจัดทําบริการสาธารณะ และมีสวนรวมในการตัดสินใจในการแกไขปญหาในพ้ืนท่ี 
โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) ใหกับประชาชนโดยตรง คือ การกระจายอํานาจ
ใหกับทองถ่ินมีอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลังและมีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับ
การพัฒนาของจังหวัดและประเทศโดยสวนรวม  
 รัฐธรรมนูญจึงถือเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการปกครองของรัฐ (เดชชาติ วงศโกมลเชษฐ, 
2516, หนา 196) เพราะเปนกฎเกณฑท่ีสําคัญในการจัดระเบียบการปกครองที่ทําใหรัฐ สามารถดํารงอยู
ไดดวยความสงบเรียบรอย รัฐทุกรัฐจึงตองมีรัฐธรรมนูญเพื่อกําหนดกลไกและเปนแนวทางในการ
ใชอํานาจอธิปไตยในการปกครอง การที่มีบทบัญญัติรับรองเรื่องการปกครองสวนทองถิ่นไว
ในรัฐธรรมนูญ นับเปนการยกระดับและใหความสําคัญตอการปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงถือเปนหลัก 
ประกันท่ีสําคัญของการปกครองสวนทองถ่ินวาการปกครองสวนทองถ่ินจะดํารงอยูและมีความม่ัน 
คงอยางตอเนื่องในการปกครองตนเองโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติใหมีกฎ 
หมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ เพื่อพัฒนาการกระจายอํานาจใหแกทองถ่ินโดย
กําหนดอํานาจและหนาท่ีใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําบริการสาธารณะระหวางรัฐกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเอง จึงไดมีการตรา
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2542 เพื่อวางหลักการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีองคประกอบที่สําคัญ 
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ไดแก การมีอิสระในการปกครองตนเองและการอยูภายใตการกํากับดูแลโดยรัฐ สวนการกระจาย
อํานาจสูการปกครองทองถ่ิน ถือเปนเคร่ืองมือการบริหารงานของรัฐในการปรับเปล่ียนโครงสราง
อํานาจรัฐในการบริหารราชการแผนดิน จากราชการบริหารสวนกลางท่ีมีอํานาจการปกครองและ
หนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะไดถายโอนภารกิจมาเปนอํานาจของราชการบริหารสวนทอง 
ถ่ินโดยราชการบริหารสวนกลางเพียงมีหนาท่ีกํากับดูแลเทานั้นไมไดมีอํานาจส่ังการแตอยางใด 
 ปจจุบันประเทศไทยไดมีการกระจายอํานาจสูทองถ่ินโดยกําหนดใหมีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอยู 2 ประเภท โดยแบงเปน 5 รูปแบบ ไดแก ประเภทการปกครองท่ัวไปมี 3 รูปแบบ 
คือ เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัดและองคการบริหารสวนตําบล ประเภทการปกครองพิเศษ 
2 รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 
 เทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหน่ึง ในปจจุบันกฎหมายท่ีใชบังคับกับ
เทศบาล คือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 เทศบาลใน
ประเทศไทยปจจุบันมีจํานวน 2,010 แหง แบงเปนประเภทของเทศบาลได 3 ประเภท คือ เทศบาล
นคร มีจํานวน 27 แหง เทศบาลเมือง มีจํานวน 145 แหง และเทศบาลตําบล มีจํานวน 1,838 แหง 
โดยเทศบาลแตละประเภทมีลักษณะ อํานาจหนาท่ี และองคประกอบการจัดต้ังท่ีมีความแตกตางกัน
ไป ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของกฎหมายเทศบาล สวนโครงสรางของเทศบาลทั้ง 3 ประเภทใน
ปจจุบันมีรูปแบบเดียว คือ รูปแบบนายกเทศมนตรี เทศบาลในรูปแบบนายกเทศมนตรีไดแบง
โครงสรางสําคัญเปน 2 ฝาย ไดแก ฝายบริหาร คือ นายกเทศมนตรี (หัวหนาฝายบริหาร) และฝายนิติ
บัญญัติ คือ สมาชิกสภาเทศบาล ซ่ึงท้ังสองฝายมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน และใน
ขณะเดียวกันนายกเทศมนตรีอาจแตงต้ัง “ผูชวย” ในการบริหารงานของเทศบาล เรียกวา “รอง
นายกเทศมนตรี” ซ่ึงมิใชสมาชิกสภาเทศบาลทําหนาท่ีเปนผูชวยเหลือในการบริหารงานของ
เทศบาล ตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายไดตามจํานวนในแตละประเภทของเทศบาล ดังนี้ เทศบาล
ตําบลใหแตงต้ังรองนายกเทศมนตรีได ไมเกิน 2 คน เทศบาลเมืองใหแตงต้ังรองนายกเทศมนตรีได
ไมเกิน 3 คน และเทศบาลนครใหแตงต้ังรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 4 คน  
 นอกจากนายกเทศมนตรีอาจแตงต้ังรองนายกเทศมนตรีเปนผูชวยในการบริหารงานของ
เทศบาลแลว กฎหมายเทศบาลยังใหอํานาจเฉพาะตัวแกนายกเทศมนตรีอาจแตงต้ังท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีซ่ึงมิใชสมาชิกสภาเทศบาลไดตามหลักเกณฑและ
จํานวนของแตละประเภทของเทศบาล ดังนี้เทศบาลตําบลใหแตงต้ังไดจํานวนรวมกันไมเกิน 2 คน 
เทศบาลเมืองใหแตงต้ังไดจํานวนรวมกันไมเกิน 3 คน และเทศบาลนครใหแตงต้ังไดจํานวนรวมกัน
ไมเกิน 5 คน กฎหมายเทศบาลกําหนดใหนายกเทศมนตรีซ่ึงเปนหัวหนาฝายบริหารมีอํานาจหนาท่ี
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ในการกําหนดนโยบาย ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารงานของเทศบาลและเปนผูบังคับบัญชา
สูงสุดของพนักงานเทศบาลและพนักงานจางเทศบาล ประกอบกับมีหนาท่ีหลักในการจัดทําบริการ
สาธารณะเพื่อสนองตอบความตองการของประชาชน อันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดของประชาชน
ในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดตามกฎหมายหลัก คือ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 โดยกฎหมายท้ังสองฉบับไดกําหนดอํานาจ
หนาท่ีของเทศบาลไวโดยแยกเปนอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร 
สามารถกลาวโดยสรุปถึงกิจการและอํานาจหนาท่ีใหญ ๆ ของเทศบาลแตละประเภท คือ การรักษา
ความสงบเรียบรอยของประชาชน การสาธารณะสุขและส่ิงแวดลอม การสาธารณูปการ การโยธา
สาธารณะ การศึกษาและวัฒนธรรมทองถ่ิน การสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย การทะเบียนราษฎร 
และการสงเสริมอาชีพในทองถ่ิน ซ่ึงอํานาจหนาท่ีดังกลาวถือเปนอํานาจของเทศบาลในการจัดทํา
บริการสาธารณะโดยเปนหนาท่ีหลักขององคกรปกครองทองถ่ินในรูปแบบเทศบาล 
 ส่ิงท่ีตองศึกษาและถือวาเปนตําแหนงท่ีเปนกลไกสําคัญในการบริหารราชการของ
เทศบาล อันจะเปนผูชวยนายกเทศมนตรีในการบริหารราชการของเทศบาล คือ ตําแหนงท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี ท่ีตองมีความรู ความสามารถ ความชํานาญ ความเช่ียวชาญ และมีทักษะในการ
บริหารรวมท้ังความเหมาะสมกับการเขาดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เพื่อเขาทําหนาท่ี
ศึกษา วิเคราะห และชวยเหลือนายกเทศมนตรี โดยการใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
บริหารราชการของเทศบาล ใหเปนไปตามนโยบาย และแผนงานท่ีไดใหไวกับประชาชน อันมุงสู
การพัฒนาและแกไขปญหาในทองถ่ิน เพื่อสนองตอบตอความตองการของประชาชนในการรับ
บริการสาธารณะจากเทศบาลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพื่อเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชนในทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอผลสัมฤทธ์ิในภารกิจภาครัฐ  
 จากการศึกษาพบวาพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.
2552 เกิดความไมชัดเจน และไมครอบคลุมในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแตงตั้งท่ีปรึกษาผูบริหาร
ทองถ่ินในรูปแบบเทศบาล จึงสมควรมีการศึกษา วิเคราะหและหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาว 
โดยในสวนของปญหาทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
13) พ.ศ.2552 ท่ีไดมีการบัญญัติในเร่ืองการแตงต้ังท่ีปรึกษาผูบริหารทองถ่ินในรูปแบบเทศบาลพบ
ปญหา ดังนี้  
 1. ปญหาดานรูปแบบการแตงต้ังและโครงสรางของท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ตามท่ี
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ไดใหอํานาจนายกเทศมนตรีอาจแตงต้ังท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
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และเลขานุการนายกเทศมนตรี ซ่ึงมิใชสมาชิกสภาเทศบาลได ตามจํานวนของแตละประเภท
เทศบาล อํานาจดังกลาวกอใหเกิดการผูกขาดและเบ็ดเสร็จในการใชอํานาจของนายกเทศมนตรี 
ประกอบกับขาดกระบวนการพิจารณาหรือกล่ันกรองบุคคลท่ีจะเขาสู ตําแหนงท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี เปนเหตุใหบุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังเปนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีสวนใหญมาจาก
พรรคพวก พวกพอง ผูมีอิทธิพลในพื้นท่ีบุคคลผูมีสวนชวยเหลือหรือมีผลประโยชนรวมเพื่อให
ตนเองไดรับการเลือกต้ังเปนนายกเทศมนตรี อันเปนการตอบแทนทางการเมืองเพ่ือใหบุคคล
ดังกลาวไดรับตําแหนงทางการเมืองเทานั้นโดยไมไดคํานึงถึงความรูความสามารถ หรือความ
ชํานาญ ซ่ึงการแตงต้ังดังกลาวเปนการ “แตงต้ังเพียงในนาม” โดยบุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังไมมี
บทบาททางการเมืองแตอยางใด 
 ดานโครงสรางของตําแหนงท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ท่ีกําหนดใหตําแหนงท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรีตองรวมกับตําแหนงเลขานุการนายกเทศมนตรี เปนเหตุใหเกิดปญหาดาน
โครงสรางท่ีไมชัดเจนและแนนอนในเร่ืองของจํานวนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีของแตละประเภท
ของเทศบาล ประกอบกับจํานวนโครงสรางของที่ปรึกษานายกเทศมนตรีในปจจุบันมีจํานวนนอย
เม่ือเทียบกับภารกิจและอํานาจหนาท่ีท่ีมีอยูอยางกวางขาง และครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดทําบริการ
สาธารณะแทบจะทุกดาน 
 2. ปญหาดานคุณสมบัติของท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ตามท่ีพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 ไดบัญญัติคุณสมบัติของท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเพียงตองไมกระทําการอยางหน่ึงอยางใด 
ดังนี้ ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน หรือรับเงินหรือประโยชนอ่ืนใด ๆ เปนพิเศษในสวน
ราชการ หนวยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือทางออมในสัญญา
ท่ีเทศบาลนั้นเปนคูสัญญาหรือในกิจการท่ีกระทําใหแกเทศบาลนั้น หรือท่ีเทศบาลจะกระทําเห็นได
วาคุณสมบัติของท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีดังกลาวมีความไมครอบคลุมและไมชัดเจนในเร่ือง
คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของบุคคลที่จะดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ซ่ึงเปน
ตําแหนงทางการเมืองท่ีตองมีความเหมาะสมท้ังในดานคุณวุฒิ วัยวุฒิและไมมีมลทินแตอยางใด 
 3. ปญหาดานบทบาทและอํานาจหนาท่ีของท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี จากการท่ี
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มิไดมีการบัญญัติในเร่ืองอํานาจหนาท่ีของท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี แตเม่ือวิเคราะหถึงเจตนารมณของกฎหมายเทศบาลแลวเห็นไดวากฎหมายมีเจตนา
มุงใหท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเปนผูชวยนายกเทศมนตรีในการบริหารราชการของเทศบาล แต
ในทางปฏิบัติกลับมิไดเปนเชนนั้น ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีกลับอาศัยชองวางของกฎหมายดังกลาว 
เพื่อหลีกเล่ียงการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายประกอบกับการแตงต้ังท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีใน
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ปจจุบันสวนใหญแตงต้ังเปนเพียงในนาม เพื่อใหครบองคประกอบของตําแหนงตามท่ีกฎหมาย
กําหนดใหมีเพียงเทานั้นจากปญหาดังกลาวสงผลใหท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีขาดบทบาททาง
การเมืองในการทําหนาท่ีของตนเอง  
 4. ปญหาวิธีการดําเนินงานของท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี การบริหารราชการของเทศบาล 
ตองอาศัย “วิธีการดําเนินงาน” และ “บทบาทและอํานาจหนาท่ี” ซ่ึงส่ิงดังกลาวมีความหมายที่
แตกตางกัน ดวยเหตุท่ีอํานาจหนาท่ีถือเปนตัวบงช้ีและเปนส่ิงท่ีตองกําหนดตามกฎหมายหรือตาม
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลท่ีมีตําแหนงหนาท่ีทางราชการหรือแมกระท่ังผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองก็ตาม สวนวิธีการดําเนินงานเปนการกระทําท่ีอยูภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมาย
กําหนดไว จากความหมายดังกลาวจึงจําเปนตองแยกประเด็นปญหาเพิ่มเติมจากบทบาทและอํานาจ
หนาท่ีของที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเพื่อใหการศึกษาและวิเคราะหเกิดความชัดเจนและเกิด
ประโยชนตอการปรับปรุงและแกไขกฎหมายเทศบาล จากการท่ีกฎหมายเทศบาลมิไดมีการบัญญัติ
ในเร่ืองวิธีการดําเนินงานของท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เชน การกําหนดใหมีการประชุมหรือการ
รายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีของท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเปนเหตุใหท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีขาด
บทบาททางการเมือง 
 5. ปญหาการขาดการบริหารงานราชการของเทศบาลแบบมีสวนรวมของท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี จากการที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มิไดมีการบัญญัติในเร่ืองบทบาทและ
อํานาจหนาท่ี ตลอดจนวิธีการดําเนินงานของท่ีปรึกษานายกเทศมตรีตามปญหาท่ีกลาวมาขางตนนั้น 
เปนเหตุใหท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีขาดบทบาทและการมีสวนรวมทางการเมืองในการรวมเขาทํา
หนาท่ีบริหารราชการของเทศบาลรวมกับนายกเทศมนตรี  
 6. ปญหาดานคุณธรรมและจริยธรรมกับการบริหารราชการเทศบาลของท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี ตามท่ีพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ไดใหอํานาจนายกเทศมนตรีโดยตรงและ
เปนการเฉพาะตัวในการแตงต้ังท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเห็นไดวาการดังกลาวเปนเหตุให
นายกเทศมนตรีแตงต้ังท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีจากพรรคพวกหรือพวกพองของตนเอง ประกอบ
กับการเมืองไทยในปจจุบันไมวาจะเปนระดับทองถ่ินหรือระดับชาติสวนใหญการเขาดํารงตําแหนง
บริหารราชการมาจากกลุมทางการเมืองเดียวกันโดยเฉพาะการเมืองทองถ่ินท้ังตําแหนง
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานากยกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ใน
ฐานะฝายบริหาร ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลในฐานะฝายนิติบัญญัติจะเปนกลุมทางการเมือง
เดียวกันส่ิงดังกลาวกอใหเกิดปญหาในการบริหารงานของเทศบาล เห็นไดจากในฐานะฝายนิติ
บัญญัติแทนท่ีจะตรวจสอบและถวงดุลการทํางานของฝายบริหารกลับไมเปนเชนนั้น เนื่องจากท้ัง 2 
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ฝายเปนกลุมการเมืองเดียวกันประกอบกับการทําหนาท่ีของท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีแทนท่ีจะให
คําปรึกษาและขอเสนอแนะนายกเทศมนตรีใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือประโยชนของทางราชการ 
แตในทางกลับกันท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีกลับมุงใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะท่ีมิชอบดวย
กฎหมาย โดยมุงแสวงหาผลประโยชนท่ีมิควรไดเพื่อใหตนเองและผูอื่นไดรับผลประโยชนรวมกัน
โดยอาศัยตําแหนงทางการเมืองโดยมิไดมองถึงประโยชนตอสวนรวมที่ตนเองมีหนาท่ี เนื่องจากท้ัง
ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติตางรวมลงทุนเพื่อใหไดมาซ่ึงตําแหนงทางการเมืองของตนเองโดยมี
หัวหนากลุม คือ บุคคลท่ีลงสมัครรับเลือกต้ังเปนนายกเทศมนตรีเปนเหตุใหนักการเมืองในทองถ่ิน
ขาดคุณธรรมและจริยธรรมทางการเมืองและขาดความซ่ือสัตยอันเปนปจจัยพื้นฐานในการ
บริหารงานของเทศบาล 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาความเปนมาและความสําคัญของปญหาเกี่ยวกับการแตงต้ังท่ีปรึกษาผูบริหาร
ทองถ่ินในรูปแบบเทศบาล 
 2. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถ่ินและการแตงต้ังท่ี
ปรึกษาผูบริหารสวนทองถ่ินในรูปแบบเทศบาล 
 3. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการแตงต้ังท่ีปรึกษาผูบริหารทองถ่ิน ใน
รูปแบบเทศบาลท้ังของประเทศไทยและตางประเทศ 
 4. เพื่อศึกษาและวิเคราะหปญหากฎหมายเกี่ยวกับรูปแบบการแตงต้ัง โครงสราง 
คุณสมบัติ บทบาทและอํานาจหนาท่ี และการดําเนินงานของท่ีปรึกษาผูบริหารทองถ่ินในรูปแบบ
เทศบาล 
 5. เพื่อศึกษาแนวทางและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการแตงต้ังท่ีปรึกษาผูบริหารทองถ่ินใน
รูปแบบเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 

สมมติฐานของการศึกษา 

 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 มิไดมีกฎหมาย
บัญญัติไวอยางชัดเจนถึงการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการแตงต้ัง โครงสราง คุณสมบัติ 
บทบาทและอํานาจหนาท่ี และวิธีการดําเนินงานของที่ปรึกษานายกเทศมนตรี กอใหเกิดชองวาง 
ของกฎหมาย อันเปนสาเหตุใหนายกเทศมนตรีแตงต้ังท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี โดยขาดความรู
ความสามารถ  และขาดบทบาททางการเมืองในการให คําปรึกษาหรือขอเสนอแนะแก   
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นายกเทศมนตรีในการบริหารราชการเทศบาล 
 
 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

 ศึกษาวิเคราะหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ในเร่ืองการแตงต้ังท่ี
ปรึกษาผูบริหารทองถ่ินในรูปแบบเทศบาล โดยศึกษาถึงสภาพปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับรูปแบบการ
แตงต้ัง โครงสราง คุณสมบัติ บทบาทและอํานาจหนาท่ี และวิธีการดําเนินการตาง ๆ ในปญหาดาน
กฎหมาย โดยนําไปศึกษาเปรียบเทียบกับทฤษฎี แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการปกครองสวน
ทองถ่ินและการแตงต้ังท่ีปรึกษาผูบริหารทองถ่ินในรูปแบบเทศบาล และกฎหมายของตางประเทศ
อันไดแก ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญ่ีปุนเพื่อนําสวนท่ี
เหมาะสมของประเทศดังกลาวมาเปนแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายไทยตอไป 

วิธีดําเนินการศึกษา 

วิทยานิพนธนี้ศึกษาวิจัยทางเอกสาร (Documentary research) โดยใชวิธีการศึกษาเชิง
วิเคราะหทางนิติศาสตร (Legal Aanlsis)โดยศึกษาเอกสาร ตํารา บทความการวิจัยหรือวิทยานิพนธท่ี
เกี่ยวของ ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติวาดวยการเลือกต้ังสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 และกฎหมายตางประเทศ อันไดแก ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญ่ีปุน 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ทําใหทราบถึงความเปนมาและความสําคัญของการแตงต้ังท่ีปรึกษาผูบริหารทองถ่ินใน
รูปแบบเทศบาล 
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 2. ทําใหทราบถึง แนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถ่ินและการ
แตงต้ังท่ีปรึกษาผูบริหารทองถ่ินในรูปแบบเทศบาล 
 3. ทําใหทราบถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการแตงต้ังท่ีปรึกษาผูบริหาร
ทองถ่ินในรูปแบบเทศบาลท้ังของประเทศไทยและตางประเทศ 
 4. ทําใหทราบถึงการวิเคราะหปญหากฎหมายเกี่ยวกับรูปแบบการแตงต้ังโครงสราง 
คุณสมบัติ บทบาทและอํานาจหนาท่ีและการดําเนินงานของท่ีปรึกษาผูบริหารทองถ่ิน  
ในรูปแบบเทศบาล 
 5. ทําใหทราบถึงแนวทาง และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการแตงต้ังท่ีปรึกษาผูบริหารทองถ่ิน
ในรูปแบบเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 

นิยามศัพท 

 การปกครองสวนทองถ่ิน หมายความวา การปกครองท่ีรัฐมอบอํานาจการปกครองจาก
สวนกลางไปสูทองถ่ิน โดยใหประชาชนในทองถ่ินมีอิสระในการปกครองและดูแลกันเองตามภารกิจ 
และเขตพื้นท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดแตตองอยูภายใตการกํากับดูแลโดยรัฐ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมาย
จัดต้ัง 
 เทศบาล  หมายความวา  หนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีจัด ต้ัง ข้ึนตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
 ผูบริหารทองถ่ิน หมายความวา นายกเทศมนตรี 
 รองนายกเทศมนตรี  หมายความวา  บุคคลท่ีนายกเทศมนตรีอาจแตงต้ังเปนรอง
นายกเทศมนตรี ซ่ึงมิใชสมาชิกสภาเทศบาล และไมเปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
เทศบาล 
 เลขานุการ  หมายความวา  บุคคลที่นายกเทศมนตรีอาจแตง ต้ัง เปนเลขานุการ
นายกเทศมนตรี ซ่ึงมิใชสมาชิกสภาเทศบาล และไมเปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
เทศบาล 
 ท่ีปรึกษา หมายความวา บุคคลท่ีนายกเทศมนตรีอาจแตงต้ังเปนท่ีปรึกษาซ่ึงมิใชสมาชิก
สภาเทศบาล และไมเปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเทศบาล 


