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บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ีพระพุทธศักราช 2457 ไดบัญญัติใหมี กํานัน 
ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบาน มีอํานาจหนาท่ี เปนผูชวยเหลือ
นายอําเภอ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของราชการบริหารสวนภูมิภาค ในการนํานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ
ใหบรรลุวัตถุประสงคโดยท่ัวถึงกันทุกตําบล หมูบาน มีบทบาทอํานาจหนาท่ีในการเปนผู
ประสานงานระหวางราชการสวนภูมิภาคกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การรักษาความสงบ
เรียบรอย การปองกันและแกไขปญหากรณีตาง ๆ นอกจากนี้ยังทําหนาท่ีเปนประธานคณะกรรมการ
หมูบานในการประนีประนอมขอพิพาทในระดับหมูบานโดยมีขอบังคับกระกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการปฏิบัติงานประนีประนอมขอพิพาทของคณะกรรมการหมูบาน พ.ศ.2530 ใหอํานาจไว ท้ัง
คดีแพงทุกประเภท  และคดีอาญาประเภทความผิดอันยอมความกันได  ในการไกล เกล่ีย 
ประนีประนอมและจัดการระงับปญหาความขัดแยง ในทองท่ีหมูบาน และยังมีฐานะเปนตัวแทน
ของรัฐ ตัวแทนของราษฎรเก่ียวกับเร่ืองรองทุกข ความเดือดรอนของราษฎร เพื่อนําเสนอตอสวน
ราชการ  
 ปจจุบันสถานภาพของกํานัน ผูใหญบานถูกกระทบกระเทือนเปนอยางมาก ท้ังนี้เปนผล
เนื่องจากวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจ และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการแกไข
กฎหมายเก่ียวกับการกระจายอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชนการจัดต้ังองคการบริหาร
สวนตําบลตามพระราชบัญญัติ สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติ
เปล่ียนแปลงฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ.2542 ประกอบกับมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 ท่ีบัญญัติวา “เม่ือพนกําหนดหน่ึงปนับแตวันท่ีไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ยกฐานะทองถ่ินใดเปนเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร หามมิใหใชกฎหมายวาดวยลักษณะปกครอง
ทองท่ีในสวนท่ีบัญญัติถึงการแตงต้ังกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบลและ
สารวัตรกํานันในทองถ่ินนั้น และใหบรรดาบุคคลที่เปนกํานัน ผูใหญบานผูชวยผูใหญบาน แพทย
ประจําตําบลและสารวัตรกํานัน พนจากตําแหนงและหนาท่ีเฉพาะในเขตทองถ่ินนั้น 
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 ในเขตเทศบาลตําบลใด ท่ีหมดความจําเปนท่ีตองมีตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน ผูชวย
ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานัน ใหรัฐมนตรีประกาศยกเลิกตําแหนงดังกลาว ใน
ราชกิจจานุเบกษา”  
 แตเดิมมาในเขตเทศบาลตําบล หรือในเขตสุขาภิบาล ก็ยังคงมีกํานันและผูใหญบาน
ปฏิบัติหนาท่ีรวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาง ๆ ไดอยางไมมีปญหาใด ๆ แตคร้ันเม่ือมี
กฎหมายบัญญัติใหมีการยกฐานะเทศบาลตําบลใหเปนเทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร เหตุใดจึงได
กําหนดใหมีการยกเลิกไมใหมีการแตงต้ังตําแหนงกํานันหรือผูใหญบาน ซ่ึงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ .ศ .2496 ดังกลาวก็ มิไดระบุถึงสาเหตุไว ชัดแจง  ผูวิจัยพบเพียงแตว า มีบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 48 เตวีสติ วรรคแรก บัญญัติไววา เม่ือพนกําหนดเวลา
หนึ่งปนับแตวันท่ีไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะทองถ่ินใดเปนเทศบาลแลว ให
นายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาท่ีอยางเดียวกับอํานาจหนาท่ีของกํานันและผูใหญบาน บรรดาท่ีบัญญัติ
ไวกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ีหรือกฎหมายอ่ืน ท้ังนี้ตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง 
วรรคสองบัญญัติวาในกรณีท่ีเทศบาลตําบลใดมีท้ังนายกเทศมนตรี และกํานัน ผูใหญบาน ผูชวย
ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานัน ใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายวา
ดวยลักษณะปกครองทองท่ีหรือกฎหมายอ่ืนในเขตเทศบาลตําบลตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
 จากบทบัญญัติดังกลาวผูศึกษาเขาใจวาผูรางกฎหมายคงมีเจตนาจะใหนายกเทศมนตรีมา
ทําหนาท่ีทุกอยางแทนกํานันหรือผูใหญบานและใหมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกันกับกํานัน หรือ
ผูใหญบานทุกประการ แตมีเง่ือนไขคือจะตองกําหนดไวในกฎกระทรวงเสียกอนซ่ึงในปจจุบันไดมี
กฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2496) ออกตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 กําหนด
อํานาจหนาท่ีท่ีนายกเทศมนตรี และเทศมนตรีจะตองกระทําแทนกํานันและผูใหญบานไวแลว 
ประกอบดวย 2 ขอ คือ 
 (1) อํานาจหนาท่ีตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พระ
พุทธศักราช 2457 ซ่ึงไดแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2486 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ5 ขอ 6 ขอ 9 ขอ 10 
ขอ 11 ขอ 12 ขอ 13 ขอ 14 และขอ 15 
 แตปจจุบันไดมีพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ีพระพุทธศักราช 2457 (แกไข
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 11 พ.ศ.2551) ไดยกเลิกความในมาตรา 27 ในฉบับนี้แลว และใหใชมาตราท่ีแกไข
ใหมนี้แทน แตรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยยังมิไดมีกฎกระทรวง กําหนดขอบเขต อํานาจ
หนาท่ีใหนายกเทศมนตรีและเทศมนตรีปฏิบัติหนาท่ีอยางเดียวกับกํานันและผูใหญบานตาม
กฎหมายลักษณะปกครองทองท่ีตามมาตรา 27 ดังกลาวแตอยางใด 
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 (2) อํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับความอาญา ตามมาตรา 35 ขอ 1 คือ เม่ือทราบขาววามีการ
กระทําผิดกฎหมายเกิดข้ึน หรือสงสัยวาไดเกิดข้ึนในตําบลของตน ตองแจงความตอกรมการอําเภอ
ใหทราบ หนาท่ีตาม มาตรา 38 คือใหดูแลคนเดินทาง ซ่ึงไมมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเปนผูรายใหได
มีท่ีพักตามควร หนาท่ีตาม มาตรา 40 คือตองรวมมือและชวยเหลือนายอําเภอ ในการดูแลรักษาและ
คุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน และส่ิงซ่ึงเปนสาธารณประโยชนอ่ืน อัน
อยูในตําบลนั้น  
 จากกฎกระทรวงดังกลาวจะเห็นไดวาเม่ือมีการยกฐานะทองถ่ินใดขึ้นเปนเทศบาลเมือง
แลว ผูรางกฎหมายมีเจตนาจะให นายกเทศมนตรี และเทศมนตรี มีอํานาจหนาท่ี เชนเดียวกันกับ 
กํานัน ผูใหญบานโดยกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนผูกําหนด ในกฎกระทรวง 
แตเนื่องจากวา อํานาจหนาท่ี ของกํานัน ผูใหญบาน เปนอํานาจท่ีมีบัญญัติไวในกฎหมายหลาย ๆ 
ฉบับ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงไมอาจกําหนดใหมีอํานาจเชนเดียวกับกฎหมายอ่ืน ๆ 
ได ยกตัวอยางเชน อํานาจตามพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ท่ีกําหนดให
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจในการสืบสวนคดีอาญา ซ่ึงนายกเทศมนตรีและเทศมนตรี 
ไมมีสถานะเปนพนักงานฝายปกครองจึงไมอาจกําหนดใหมีอํานาจเชนเดียวกับ กํานัน ผูใหญบาน
ได  
 การยกเวนไมใหมีกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบลและสารวัตร
กํานัน ในเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ทําใหบทบาทกํานันและผูใหญบาน ฯลฯเปล่ียนแปลง
ไป ไมสามารถปฏิบัติงานภายใตอํานาจหนาท่ีท่ีมีกฎหมายบัญญัติไวได อีกท้ังอํานาจหนาท่ีของ
กํานันและผูใหญบานนั้นก็มิไดมีการบัญญัติใหเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครมีอํานาจเชนวานั้น
ครอบคลุมทุกดานเหมือนกํานันและผูใหญบาน ดังนั้นเม่ือมีการยุบเลิกตําแหนง กํานัน ผูใหญบาน 
ในเขตเทศบาลเมือง ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 จึงมีปญหาทางกฎหมาย
คือไมสามารถนํากฎหมายพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พระพุทธศักราช 2457 มาใช
บังคับในเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครได และหากอนาคตขางหนาเทศบาลตําบลทุกแหงมีการ
ยกฐานะข้ึนเปนเทศบาลเมืองท้ังหมดพรอมกันท่ัวประเทศ ก็จะไมมีตําแหนง กํานัน ผูใหญบาน 
ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบลและสารวัตรกํานัน ปฏิบัติหนาท่ี เทากับเปนการยกเลิก
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ีพระพุทธศักราช 2457 ทันที ท้ังท่ีพระราชบัญญัตินี้ไดมีการ
ตราข้ึนมากอนพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เปนเวลาถึง 39 ป  
 อนึ่งมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 นี้มีผลใหไมมีคณะกรรมการ
หมูบานท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีประนีประนอมขอพิพาทตามขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
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ปฏิบัติงานประนีประนอมขอพิพาทของคณะกรรมการหมูบาน พ.ศ.2530 จึงไมสามารถนําขอบังคับ
นี้มาใชในเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครได คลายกับเปนการยกเลิกขอบังคับนี้ไปโดยปริยาย 
 ปจจุบันมีการประกาศใชกฎหมายหลายฉบับท่ีเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถ่ิน เชน 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2542 มีการถายโอนภารกิจเพื่อกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยิ่งทําใหดู
เหมือนวา บทบาทของกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานัน 
ซํ้าซอนกับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎร ซ่ึงหาก
พิจารณาใหถองแทแลวนั้นอํานาจหนาท่ีระหวางกํานันและผูใหญบาน กับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้นมิไดซํ้าซอนกันเลย ยกตัวอยางเชน พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พระ
พุทธศักราช 2457 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 11 พ.ศ.2551) มาตรา 27 บัญญัติวา “ผูใหญบานทําหนาท่ี
ชวยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติหนาท่ีและเปนหัวหนาราษฎรในหมูบานของตน และมีอํานาจ
หนาท่ีดังตอไปนี้ดวย 
 (1) อํานวยความเปนธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบรอยและปลอดภัยใหแกราษฎร
ในหมูบานนั้น”  
 หรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 17 บัญญัติวา “พนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจมีอํานาจในการสืบสวนคดีอาญาได” 
 แตพระราชบัญญัติ เทศบาล  พ .ศ .2496  มิได มีบทบัญญัติใด ท่ีให เทศบาลหรือ
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนพนักงานเทศบาลมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับความอาญา
เลย  
 สําหรับเทศบาล เปนการปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีใชในประเทศไทยปจจุบัน 
การปกครองรูปแบบเทศบาล เปนไปตามหลักการกระจายอํานาจการปกครองใหแกทองถ่ิน
ดําเนินการปกครองตนเอง เพื่อการจัดทําบริการสาธารณะ ต้ังข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 โดยเร่ิมตนจากการจัดต้ังสุขาภิบาลกรุงเทพ ร.ศ.116 (พ.ศ.2440) 
โดยมีพระราชกําหนดสุขาภิบาลกรุงเทพ ร.ศ.116 ในสวนภูมิภาค มีการตราพระราชบัญญัติจัดการ
สุขาภิบาลทาฉลอม ร.ศ.124 (พ.ศ.2448) ข้ึน มีวิวัฒนาการเรื่อยมา จนถึงป พ.ศ.2475 ไดมีการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง ไดมีการกระจายอํานาจการปกครองท่ีสมบูรณแบบยิ่งข้ึน โดยมีการจัดต้ัง
เทศบาลข้ึนในป พ.ศ.2476 โดยมีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 มีการยก
ฐานะสุขาภิบาลข้ึนเปนเทศบาลหลายแหง ตอมาไดมีการแกไขเปล่ียนแปลงยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับ
เทศบาลหลายคร้ัง จนในท่ีสุดไดมีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ยกเลิกพระราชบัญญัติ
เดิมท้ังหมด 
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 หนาท่ีของเทศบาลไดระบุไวใน มาตรา 50 กลาวคือ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาล
ตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปน้ีคือ รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ใหมี
และบํารุงทางบกและทางน้ํา รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะรวมท้ังการ
กําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ปองกันและระงับโรคติดตอ ใหมีเคร่ืองใชในการดับเพลิงใหราษฎร
ไดรับการศึกษาอบรม หนาท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงมีคําส่ังกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายบัญญัติหนาท่ีของ
เทศบาล 
  หนาท่ีตามมาตรา 51 ท่ีเทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใด ๆ ไดในเขตเทศบาลคือ ใหมีน้ํา
สะอาดหรือการประปา ใหมีโรงฆาสัตว ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม ใหมีสุสานและฌาปน
สถาน บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎรใหมีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษรักษาคนเจ็บ
ไข ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืนใหมีและบํารุงทางระบายนํ้า เทศพาณิชย 
 แมวามาตรา 50 จะระบุวา มีหนาท่ีในการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนก็มิใชวา
จะมีหนาท่ีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 17 เชนเดียวกันกับ กํานันหรือ
ผูใหญบาน เม่ือพิจารณาอยางผิวเผินเหมือนกับวาเทศบาลจะมีอํานาจคลายกับกํานันและ ผูใหญบาน 
แตความจริงแลวไมเหมือนกัน เชน เม่ือนายกเทศมนตรีพบเห็นบุคคลกระทําความผิดอาญา ซ่ึงหนา 
ก็ไมสามารถจับกุมดวยตนเองได เพราะมิใชพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ตองทําการรองทุกข / กลาวโทษ ตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ซ่ึง
ตางจากกํานันและผูใหญบาน ซ่ึงมีอํานาจทําการจับกุมไดเลย เปนตน สวนเทศบาลก็มีหนาท่ี
บํารุงรักษา ทางบกทางน้ํา รักษาความสะอาด จัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภคตาง ๆ ปองกันและระงับ
โรคติดตอ ใหมีเคร่ืองใชในการดับเพลิงใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม บํารุงและสงเสริมการทํามา
หากินของราษฎร ซ่ึงมิไดซํ้ากับหนาท่ีของกํานันและผูใหญบานแตอยางใด  
 อนึ่งในดานการปกครองและการรักษาความสงบเรียบรอยในตําบลและในหมูบาน ทาง
ราชการจําเปนตองอาศัยกํานันและผูใหญบานชวยเปนหูเปนตาใหแกเจาหนาท่ีของบานเมืองอยู
เชนเดิม เชนการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนท่ี การปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ท่ีแพรระบาดลงสูตําบล หมูบาน เปนตน ท้ังนี้เนื่องจากกํานันและผูใหญบานเปนผูท่ีอยูในพื้นท่ี เปน
แหลงขาวอยางดีใหกับทางราชการ และใกลชิดกับราษฎรมากกวาราชการ พรอมกันนั้นยังมีบทบาท
สําคัญในดานการประสานการพัฒนาทองท่ีควบคูไปกับการพัฒนาทองถ่ินโดยการประสานขอมูล
ปญหาความตองการตาง ๆ ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน องคการบริหารสวน
ตําบล เทศบาลหรือองคการบริหารสวนจังหวัด โดยจะตองทําหนาท่ีในฐานะผูประสานการพัฒนา 
เพื่อสรางความเจริญเติบโตใหแกตําบลและหมูบานตอไป แมวาจะมีการยกฐานะเทศบาลตําบลให
เปนเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครก็ตาม 
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 จากท่ี กลาวมาขางตนนี้ เม่ือมีการยกเลิกตําแหนง กํานันและผูใหญบาน ฯลฯ ในเขต
เทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แลว จึงพอสรุป
เปนประเด็นปญหาโดยยอไดดังนี้คือ  
 1. มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ขัดกับการบังคับใชกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ีพระพุทธศักราช 2457 เนื่องจากไมมีบุคคลากรฝายปกครอง
คือ กํานันและ ผูใหญบาน ในการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย เชนการควบคุมดูแลราษฎรในหมูบาน
ใหปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ การอํานวยความเปนธรรม
และดูแลรักษาความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยใหแกราษฎรในหมูบาน การสรางความ
สมานฉันท และความสามัคคีใหเกิดข้ึนในหมูบาน การสงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีในทองท่ี 
การจัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมูบานเปนประจําอยางนอยเดือนละหน่ึงคร้ัง การปองกัน
รักษาท่ีดินอันเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน ซ่ึงท่ีกลาวมาท้ังหมดขางตนนี้เปนหนาท่ีของ
ผูใหญบานตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พระ
พุทธศักราช 2457 เม่ือไมมี กํานันและผูใหญบาน จึงเทากับเปนการยกเลิกกฎหมายพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่พระพุทธศักราช 2457 ไปโดยปริยาย และยังไมมีกฎหมายใดระบุใหอํานาจ
กับเทศบาลในการรักษาความสงบรอยเชนเดียวกันกับพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเปนท่ีมาของ
การเกิดปญหาความไมสงบเรียบรอยตาง ๆ เกิดปญหาอาชญากรรม ปญหาการแพรระบาดของยา
เสพติด ฯลฯ 
 2. มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ขัดกับขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการปฏิบัติงานประนีประนอมขอพิพาทของคณะกรรมการหมูบาน พ.ศ.2530 เนื่องจาก
ผูใหญบานเปนประธานคณะกรรมการหมูบานโดยตําแหนง ซ่ึงมีอํานาจในการประนีประนอมขอ
พิพาทในระดับหมูบาน โดยมีขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยการปฏิบัติงานประนีประนอมขอ
พิพาทของคณะกรรมการหมูบาน พ.ศ.2530 ใหอํานาจไวโดยมีอํานาจในการไกลเกล่ียคดีแพงทุก
ประเภท และความผิดคดีอาญาบางประเภทท่ียอมความกันไดท่ีซ่ึงคูกรณีท้ังสองฝายตกลงให
คณะกรรมการหมูบานประนีประนอมขอพิพาทและขอพิพาทดังกลาวเกิดข้ึนในหมูบานหรือคูกรณี
ฝายใดฝายหนึ่งมีภูมิลําเนาอยูในหมูบาน 
  เม่ือมีการยกฐานะเทศบาลตําบลใดเปนเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแลวตามมาตรา 4 
แหงพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 ไดบัญญัติหามมิใหใชกฎหมายวาดวยลักษณะปกครอง
ทองท่ีในสวนท่ีบัญญัติถึงการแตงต้ังกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบลและ
สารวัตรกํานันในทองถ่ินนั้นและใหบรรดาบุคคลท่ีเปนกํานันและผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน 
แพทยประจําตําบลและสารวัตรกํานัน พนจากตําแหนงและหนาท่ีเฉพาะในเขตทองถ่ินนั้น จึง
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เทากับวาในหมูบานนั้นไมมีคณะกรรมการหมูบานดวย ทําใหขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การปฏิบัติงานประนีประนอมขอพิพาทของคณะกรรมการหมูบาน พ.ศ.2530 ไมสามารถนํามาใช
บังคับตามเจตนารมณของกฎหมายได เม่ือเกิดปญหาขอพิพาท หรือขอขัดแยงในชุมชนก็จะสงผล
ใหมีคดีความมาสูศาลมากข้ึนแทนท่ีจะไดระงับหรือยุติคดีความหรือขอพิพาทดังกลาวต้ังแตในช้ัน
ของหมูบาน เพราะกฎหมายบัญญัติใหอํานาจแกคณะกรรมการหมูบานมีอํานาจในการไกลเกล่ีย
ประนีประนอมขอพิพาทท้ังความแพงและความอาญา เม่ือมีการยกฐานะเทศบาลตําบลเปนเทศบาล
เมืองแลวมิใหมีการแตงต้ังกํานันและผูใหญบาน ฯลฯ ในเขตเทศบาลเมืองทําใหไมมีคณะผูไกล
เกล่ีย ประนีประนอมขอพิพาทตอไปและเกี่ยวกับอํานาจในการประนอมขอพิพาทนี้ไมมีกฎหมายใด
ใหอํานาจแกเทศบาลในการดําเนินการดังกลาวแตอยางใด 
 3. มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 ขัดกับหลักการจัดระเบียบบริหาร
ราชการแผนดินโดยเฉพาะราชการสวนภูมิภาค ซ่ึงประกอบดวย จังหวัด อําเภอ ตําบลและหมูบาน 
เพราะในสวนของการบริหารราชการในระดับอําเภอ จะตองบริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี 
กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามท่ีนายกรัฐมนตรีส่ังการในฐานะหัวหนารัฐบาล ซ่ึงการ
บริหารงานในหนาท่ีของนายอําเภอดังกลาวยังมีสวนภูมิภาคขนาดเล็กรองลงมาประกอบดวย ตําบล 
และหมูบาน โดยมีกํานันและผูใหญบานเปนผูชวยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี
นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม ส่ังการใหสําเร็จลุลวงไปตามนโยบายหรือตาม
ขอส่ังการนั้น เม่ือมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ไดบัญญัติหามมิใหใชกฎหมายวา
ดวยลักษณะปกครองทองท่ีในสวนท่ีบัญญัติถึงการแตงต้ังกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน 
แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานันในทองถ่ินนั้นและใหบรรดาบุคคลท่ีเปนกํานัน ผูใหญบาน 
ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบลและสารวัตรกํานัน พนจากตําแหนงและหนาท่ีเฉพาะในเขต
ทองถ่ินนั้น จึงเทากับวาในหมูบานนั้นไมมีกํานันหรือผูใหญบาน ในการชวยเหลือนายอําเภอซ่ึงเปน
หัวหนาราชการบริหารสวนภูมิภาคในระดับอําเภอในการปฏิบัติหนาท่ี ตามที่นายกรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม ส่ังการใหสําเร็จลุลวงไปตามนโยบายหรือตามขอส่ังการนั้น 
เปนเหตุใหการบริหารราชการแผนดินโดยเฉพาะราชการสวนภูมิภาคขาดประสิทธิภาพไมสามารถ
สนองตอบตามนโยบายของรัฐบาลได 
 ดวยเหตุนี้ผูศึกษาจึงเห็นวามีความจําเปนอยางเรงดวนท่ีจะตองหยิบยกปญหากฎหมาย
เกี่ยวกับอํานาจและหนาท่ีของกํานันและผูใหญบานในเขตเทศบาลเมืองข้ึนมาเพื่อศึกษาโดยนําหลัก
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับอํานาจ หนาท่ีของกํานันและผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจํา
ตําบลและสารวัตรกํานันและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับอํานาจหนาท่ีของเทศบาลเมืองมาวิเคราะหเพื่อ
เปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี เพื่อปรับปรุงกฎหมายใหมีประสิทธิภาพใหท้ังฝายบริหาร
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ราชการสวนภูมิภาคคือ ฝายปกครองทองท่ีกับฝายองคกรปกครองของสวนทองถ่ินใหมีสวน
สนับสนุนและชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาท่ีรวมกันอยางใกลชิด เพื่อประโยชนตอสวนรวมตอ
หมูบาน / ชุมชน ตอไป 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาความเปนมาและความสําคัญของปญหาเกี่ยวกับอํานาจและหนาท่ีของกํานัน
และผูใหญบานในเขตเทศบาลเมือง 
 2. เพื่อศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับอํานาจและหนาท่ีของ
กํานัน ผูใหญบาน และเทศบาล 
  3. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมาย อํานาจและ หนาท่ีของกํานัน ผูใหญบานและเทศบาล 
ท้ังของไทย และของตางประเทศ 
 4. เพื่อศึกษาวิเคราะหปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับ อํานาจและหนาท่ีของ 
กํานันและผูใหญบานในเขตเทศบาลเมือง  
 5. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง แกไข กฎหมายเกี่ยวกับ อํานาจและหนาท่ีของ 
กํานันและผูใหญบานในเขตเทศบาลเมือง 

สมมติฐานของการศึกษา 

 ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ไดบัญญัติมิใหมีการใชกฎหมายวา
ดวยลักษณะปกครองทองท่ีในสวนท่ีบัญญัติถึงการแตงต้ังกํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ และใหบรรดา
บุคคลท่ีเปนกํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ พนจากตําแหนงและหนาท่ีภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีมีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยยกฐานะทองถ่ินใดเปนเทศบาลเมืองเปนปญหาทางกฎหมายคือไมสามารถ
บังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ีพระพุทธศักราช 2457 ได เพราะไมมี
บุคลากรของฝายปกครองในการปฏิบัติหนาท่ีตามอํานาจหนาท่ีท่ีบัญญัติไว เชน การอํานวยความ
เปนธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยใหแกราษฎรในหมูบาน การรับฟง
ปญหาและนําความเดือดรอน ทุกข สุข และความตองการท่ีจําเปนของราษฎรในหมูบานแจงตอ
สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหการแกไขหรือชวยเหลือ 
การควบคุมราษฎรในหมูบานใหปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ฯลฯ และขัดกับการ
บังคับใชขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยการปฏิบัติงานประนีประนอมขอพิพาทของ
คณะกรรมการหมูบาน พ.ศ.2530 เนื่องจากกํานันและผูใหญบานเปนประธานคณะกรรมการ
หมูบานโดยตําแหนง มีอํานาจท่ีจะไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในหมูบาน ดังนั้นเม่ือเกิดปญหาขอ
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พิพาทในหมูบานจึงไมมีคณะผูไกลเกล่ียขอพิพาทใหยุติลงในช้ันหมูบานตามขอบังคับดังกลาว ท้ัง
ยังขัดกับหลักการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน เพราะกํานันและผูใหญบานเปนผูชวยเหลือ
นายอําเภอในการบริหารราชการสวนภูมิภาค ในการนํานโยบายขอส่ังการของนายกรัฐมนตรี มติ
คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม ไปปฏิบัติใหบรรลุผลตามนโยบายหรือขอส่ังการนั้น เพื่อใหมี
การบังคับใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ีพระพุทธศักราช 2457 และมีการบังคับใช
ขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยการปฏิบัติงานประนีประนอมขอพิพาทของคณะกรรมการ
หมูบาน พ.ศ.2530 และการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินในสวนภูมิภาคเปนไปตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติไวและสามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูศึกษาเห็นวาควรจะมีการแกไขปรับปรุง
กฎหมายในสวนของมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองท่ีพระพุทธศักราช 2457 เพื่อใหท้ังกํานัน ผูใหญบาน และเทศบาลเมืองไดมีสวนรวม
และสนับสนุนซ่ึงกันและกันในการปฏิบัติงานรวมกันภายใตกรอบของกฎหมายท่ีบัญญัติไวไดอยาง
มีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในหมูบาน/ตําบลตอไป 

 ขอบเขตของการศึกษา 

 วิทยานิพนธนี้ผูศึกษาไดทําการศึกษาในประเด็นเฉพาะบทบาท อํานาจหนาท่ีของกํานัน
และ ผูใหญบาน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ีพระพุทธศักราช 2457 ขอบังคับ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการปฏิบัติงานประนีประนอมขอพิพาทของคณะกรรมการหมูบาน พ.ศ.
2530 ประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญาและอํานาจหนา ท่ีของเทศบาลเมืองตาม 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 แลวนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางอํานาจหนาท่ี
ของกํานันและผูใหญบาน กับ อํานาจหนาท่ีของเทศบาลเมือง เพ่ือกําหนดรูปแบบ หลักเกณฑท่ี
เหมาะสม นําไปสูการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย โดยเฉพาะมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 เพื่อให กํานัน ผูใหญบาน และเทศบาลเมืองสามารถปฏิบัติหนาท่ีรวมกันตามกฎหมายท่ี
บัญญัติไวใหเกิดประโยชนสูงสุดตอพี่นองประชาชน 

วิธีดําเนินการศึกษา 

 ในการศึกษานี้ผูศึกษาไดใชวิธี ทําการศึกษาคนควาจากเอกสารตาง ๆ (Documentary 
research) โดยจะศึกษาคนควาจากตัวบทกฎหมายท่ีเกี่ยวของ วิเคราะหขอมูลจากกฎหมายลักษณะ
ปกครองทองท่ีพระพุทธศักราช 2457 และท่ีแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน และกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการ
ปกครองสวนทองถ่ิน เชนพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
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ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 โดยศึกษาประวัติความ
เปนมา หลักการ และแนวคิด เกี่ยวกับการปกครองทองท่ี และการปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังของไทย
และของตางประเทศ เปนการรวบรวมขอมูลจากหนังสือ ตําราวิชาการ บทความขาวสารและ
วารสารตาง ๆ รวมท้ังการสืบคนขอมูลจากทางอินเทอรเน็ต 

 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ทําใหทราบความเปนมาและความสําคัญของปญหาเกี่ยวกับอํานาจและหนาท่ีของ
กํานันและผูใหญบานในเขตเทศบาลเมือง  
 2. ทําใหทราบประวัติ วิวัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับอํานาจและหนาท่ีของ
กํานัน ผูใหญบานและเทศบาลเมือง  
  3. ทําใหทราบมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับกํานัน ผูใหญบานและเทศบาล ท้ังของ
ไทย และของตางประเทศ 
  4. ทําใหทราบปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกับ อํานาจและหนาท่ีของ กํานันและ 
ผูใหญบานในเขตเทศบาลเมือง 
 5. ทําใหทราบแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุง แกไข กฎหมายเกี่ยวกับ อํานาจ
และหนาท่ีของกํานันและผูใหญบานในเขตเทศบาลเมือง 
 
 
 
 


