
บทท่ี 2 
  

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วที่สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับประเทศกัมพูชา
เป็นการเสนอแนวคิด ทฤษฎี และงานที่เกี่ยวข้องกับ แบ่งออกเป็น 5 ตอน คือ 

1. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1  แนวคิดเกี่ยวกับหลักการจัดระเบียบการปกครองประเทศ 
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการกระจายอ านาจ 
1.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 
1.4 การปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.5 รูปแบบการบริหารจัดการท้องถิ่นของประเทศไทย 

2. ศักยภาพการบริหารจัดการ 
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
4. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  

 
1. แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

    1.1 แนวคิดเก่ียวกับหลักการจัดระเบียบการปกครองประเทศ 
     แนวคิดเกี่ยวกับหลักการจัดระเบียบการปกครองประเทศหรือหลักการจัดระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน โดยทั่วไปที่ทั่วโลกนิยมใช้แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ (บูฆอรี ยีหมะ, 2550: 1-2) 
คือ 

ลักษณะแรก ประเทศที่มีรูปแบบของรัฐเป็นแบบรัฐเดี่ยวหรือเอกรัฐ (Unitary State) ซึ่ง
เป็นรัฐที่มีศูนย์กลางในทางการเมืองการปกครองแห่งเดียวกัน การใช้อ านาจอธิปไตยทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศเป็นศูนย์แห่งเดียวกัน และประชาชนทุกคนอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของอ านาจ
แห่งเดียวกัน เพื่อความเป็นเอกภาพและความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน เช่น ไทย ฝรั่งเศส เป็นต้น รัฐ
ในรูปแบบน้ีมักใช้หลักการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 3 หลัก คือ (1) หลักการรวม
อ านาจปกครอง (Centralization) (2) หลักการแบ่งอ านาจปกครอง  (Deconcentration) และ (3) 
หลักการกระจายอ านาจปกครอง (Decentralization) โดยจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 
3 ระดับ สอดคล้องกับหลักการข้างต้นตามล าดับ คือ (1) การบริหารราชการส่วนกลาง (2) การ
บริหารราชการส่วนภูมิภาค และ (3) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม มีบางประเทศ
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แม้จะมีรูปแบบเป็นรัฐเดี่ยวหรือเอกรัฐ แต่จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเป็น 2 ระดับเท่าน้ัน คือ 
การบริหารราชการส่วนกลาง และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ไม่มีการบริหารร าชการส่วน
ภูมิภาค) เช่น อังกฤษ ญี่ปุ่น เป็นต้น 

ลักษณะที่สอง ประเทศที่มีรูปแบบของรัฐเป็นแบบรัฐรวม (Compound State) ซึ่งมี
รูปแบบรัฐต้ังแต่ 2 รัฐขึ้นไปรวมตัวกันแล้วจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาเป็นระดับชาติหรือระดับรัฐบาลกลาง 
แล้วใช้อ านาจอธิปไตยที่ได้รับ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของรัฐที่มารวมตัวกัน กับระดับท้องถิ่น
หรือรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งแต่ละรัฐมีความอิสระหรือเป็นเอกเทศในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ภายในรัฐ
ของตนที่อาจแตกต่างจากรัฐอื่น ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา  รัฐในรูปแบบน้ีมักใช้หลักการจัดระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 2 หลัก คื อหลักการรวมอ านาจปกครอง (Centralization) และ
หลักการกระจายอ านาจปกครอง (Decentralization) 

 

                1.2 แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีการกระจายอ านาจ 
     แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการกระจายอ านาจ (Dispersing Power) มาจากแนวคิดเกี่ยวกับ

ลักษณะทางสังคมที่เป็นพหุสังคม (Plural Society) ซึ่งเป็นลักษณะของสังคมตามความเช่ือของ
หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ สังคมที่จะมีลักษณะเช่นน้ีได้ อ านาจจะต้อง
กระจายตัวไปทั่วสังคมอย่างกว้างขวาง ไม่กระจุกอยู่ที่ใดที่หน่ึงหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกลุ่ม
ใดกลุ่มหน่ึงเท่าน้ัน ดังน้ัน การปกครองส่วนท้องถิ่นจะช่วยส่งเสริมให้เกิดสังคมลักษณะน้ีขึ้นได้ 
(บูฆอรี ยีหมะ, 2550: 17)   

ส าหรับแนวคิดและทัศนะต่อการกระจายอ านาจการปกครองของ ธเนศวร์ เจริญเมือง 
(2540: 60-61) ที่เขียนไว้ในบทความเรื่อง “การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น” มีสาระที่ส าคัญ ดังน้ี 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นได้ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาในชุมชน
ของตนเอง ในเชิงปรัชญาก็เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับหลักการของแนวคิดที่เรียกว่าบริบทของสังคม 
(Social context) ที่มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขา คนที่อยู่ห่างไกลจาก
ท้องถิ่นหน่ึงย่อมไม่สามารถเข้าใจท้องถิ่นอื่นได้ดีเท่ากับคนในท้องถิ่นเองน้ัน ๆ ดังน้ัน การผลักดัน
ให้คนในท้องถิ่นของตนเองสนใจ รับรู้ปัญหาของตน รู้สึกรับผิดชอบ ห่วงใย และหวงแหนท้องถิ่น
ของตน ย่อมเป็นเงื่อนไขส าคัญยิ่งที่จะท าให้ท้องถิ่นน้ันมีคนดูแลรักษาตลอดไป 

การกระจายอ านาจปกครอง (Decentralization) หมายถึง ระบบการบริหารประเทศที่เปิด
โอกาสให้ท้องถิ่นต่าง ๆ มีอ านาจในการจัดการดูแลกิจการหลาย ๆ ด้านของตนเอง โดยไม่ปล่อยให้
รัฐบาลกลางรวมศูนย์อ านาจในการจัดการกิจการแทบทุกอย่างของท้องถิ่น กิจการที่ท้องถิ่นมีสิทธิ
จัดการดูแล ได้แก่ ระบบสาธารณูปโภค การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม การดูแลชีวิตทรัพย์สิน และ
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ส่วนกิจการใหญ่ ๆ ที่รัฐบาลกลางควรควบคุมไว้อย่างเด็ดขาดมี 2 อย่าง 
คือ การทหารและการต่างประเทศ 
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ขอบเขตของการดูแลในท้องถิ่นแต่ละประเทศต่างกันในรายละเอียดตามลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละประเทศ แต่ส่วนที่เหมือนกันและมีความส าคัญอย่างยิ่งก็คือรัฐบาลกลางไม่ได้รวมศูนย์
อ านาจการดูแลจัดการทุกอย่างไว้ที่ตัวเอง แต่ปล่อยให้องค์กรส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจใน
การก าหนดลักษณะต่าง ๆ ในท้องถิ่นของตน ในแง่ของการจัดการบริหารประเทศดังกล่าว นับว่า
เป็นสิ่งที่มีเหตุผล ทั้งน้ีเพราะประเทศหน่ึง ๆ มีชุมชนมากมายรวมกัน มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ มี
ประชากรจ านวนมาก และแต่ละชุมชนก็มีปัญหาต่าง ๆ มากมายแตกต่างกัน ยากนักที่คนในท้องถิ่น
อื่นจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถจัดการดูแลแก้ไขปัญหาเหล่าน้ันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การกระจายอ านาจตามหลักรัฐศาสตร์ หมายถึง การที่รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติ
กระจายอ านาจบริหารให้แก่หน่วยการบริหารท้องถิ่นให้มีอ านาจด าเนินกิจการภายในอาณาเขตของ
ตนโดยปราศจากการแทรกแซง หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง คือ มีอ านาจอิสระที่จะด าเนินกิจการ  ดังน้ัน
กระจายอ านาจจึงเป็นเรื่องของรัฐบาลที่มอบความรับผิดชอบบางส่วนให้แก่หน่วยการบริหารส่วน
ท้องถิ่น (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2541: 46-47) 

ส าหรับหลักการกระจายอ านาจปกครอง (Decentralization) โกวิทย์ พวงงาม (2552: 37) 
กล่าวว่า คือ การโอนกิจการสาธารณะบางเรื่องจากรัฐหรือองค์การปกครองส่วนกลางไปให้ชุมชน
ซึ่งตั้งอยู่ในท้องถิ่นต่าง ๆ  ของประเทศหรือหน่วยงานบางหน่วยงานรับผิดชอบจัดท าอย่างเป็นอิสระ
จากองค์การส่วนกลาง การกระจายอ านาจมี 2 รูปแบบ คือ  

1. การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นหรือการกระจายอ านาจตาม 
อาณาเขต หมายถึง การมอบอ านาจให้ท้องถิ่นจัดท ากิจการหรือบริการสาธารณะบางเรื่องภายในเขต
ของแต่ละท้องถิ่น และท้องถิ่นมีอิสระในการปกครองตนเองพอสมควร 

2. การกระจายอ านาจตามบริการ หมายถึง การโอนกิจการสาธารณะบางกิจการจากรัฐ
หรือองค์การปกครองส่วนกลางไปให้หน่วยงานบางหน่วยงานรับผิดชอบจัดแยกต่างหากและเป็น
อิสระ 

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การกระจายอ านาจน้ันมาจากแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางสังคม
ที่เป็นพหุสังคม (Plural Society) ซึ่งเป็นลักษณะของสังคมตามความเช่ือของหลักการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ที่อ านาจจะต้องกระจายตัวไปทั่วสังคมอย่างกว้างขวาง  ซึ่งสอดคล้องเชิง
ปรัชญากับหลักการของแนวคิดที่เรียกว่าบริบทของสังคม (Social context) ที่มองเห็นความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขา การกระจายอ านาจเป็นรูปแบบการบริหารประเทศอย่างหน่ึง
และเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของสังคมประชาธิปไตย สาระส าคัญของรูปแบบการบริหารดังกล่าว
อยู่ที่การเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นได้ใช้อ านาจในการจัดการดูแลท้องถิ่นของตนเอง 
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          1.3 ทฤษฎี เก่ียวกับการปกครองท้องถิ่น 

          การปกครองท้องถิ่นนับว่ามีบทบาทส าคัญยิ่ งต่อการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับการเมืองการปกครองในระดับชาติ  ก่อให้เกิดการ
พัฒนาประชาธิปไตยระดับชุมชนและระดับประเทศ ในประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตกมีแนวคิดที่
แตกต่างกัน 3 ส านัก (ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2540 อ้างใน โกวิทย์ พวงงาม, 2552: 40-43) คือ 

ส านักแรก เป็นแนวความคิดของฝ่ายคัดค้านการปกครองตนเองของท้องถิ่น โดยเห็นว่า
การปกครองท้องถิ่นน้ันเป็นหลักการที่ขัดขวางระบอบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งอย่างสิ้นเชิง 
และไม่อนุญาตให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นได้ ผลที่ตามมาก็คือท าให้ระบบการบริหาร
ประเทศบนพื้นฐานของแนวคิดดังกล่าวเป็นระบบศูนย์รวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลาง ไม่มีการปกครอง
ตนเองในท้องถิ่นต่าง ๆ 

ส านักที่สอง เห็นว่าหลักการประชาธิปไตย  ได้แก่ การปกครองโดยเสียงข้างมาก 
(Majority rule) และความเสมอภาค (Equality) ไม่อาจตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของการปกครอง
ท้องถิ่นได้ เพราะการปกครองท้องถิ่นมีลักษณะคับแคบ (Parochial) โดยเห็นแก่ท้องถิ่นตนเป็นหลัก 
อีกทั้งมีลักษณะหลากหลาย (Diverse) มีแนวโน้มจะเป็นคณาธิปไตย (Potentially oligarchic) และมี
ลักษณะฉ้อฉลอ านาจ (Corrupt) ส านักน้ีมีความเห็นว่า สามารถให้มีการปกครองท้องถิ่นได้แต่ต้องมี
การควบคุมจากรัฐบาลกลางอย่างมาก เพราะหัวใจของการบริหารประเทศอยู่ที่ส่วนกลาง ต้องฟัง
ความเห็นของคนส่วนใหญ่ในประเทศ จึงก าหนดให้การปกครองท้องถิ่นทุกระดับมีฐานะ 
โครงสร้างการบริหารและโครงสร้างอ านาจหน้าที่เหมือนกัน  ผู้ที่มีทัศนะดังกล่าวกล่าวว่าระบบ
การเมืองแบบประชาธิปไตยน้ันไม่จ าเป็นต้องมีการปกครองท้องถิ่นก็ได้ เพราะการปกครองท้องถิ่น
เป็นเพียงกลไกการบริหารด้านเทคนิค และก็ไม่จ าเป็นว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นจะยอมรับค่านิยม
แบบประชาธิปไตย เน่ืองจากองค์กรเหล่าน้ันอาจแตกแยกกัน ไม่นิยมความเสมอภาค และขัดแย้งกับ
เจตนารมณ์ของส่วนรวม นอกจากน้ียังกล่าวว่า บางท้องถิ่นอาจคิดถึงการแบ่งแยกดินแดนออกไป
เป็นรัฐอิสระอีกด้วย  ทัศนะเช่นน้ีมีผลต่อระบบการบริหารจัดการปกครองท้องถิ่นของฝรั่งเศส
ก่อนที่จะมีการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 1982  

ส่วน ลีโอ มูแลง (Moulin, 1954) นักคิดชาวเบลเยียม มีความเห็นว่าการมีส่วนร่วมใน
การปกครองท้องถิ่นของประชาชนน้ัน ในทางปฏิบัติถือว่าต้องมีข้อจ ากัดมาก เขากล่าวว่า “การ
ปกครองท้องถิ่นน้ันเป็นเพียงแหล่งฝึกอบรมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนท้องถิ่นที่
คับแคและมองข้ามผลประโยชน์ที่สูงกว่าในระดับชาติ” ในขณะที่การบริหารระดับชาติมีขนาดใหญ่
แตกต่างจากระดับท้องถิ่นมาก ตลอดจนประสบการณ์และความรู้ในการจัดการท้องถิ่นน้ันไม่อาจ
น าไปใช้กับกิจการระดับชาติได้ นอกจากน้ัน ผลประโยชน์ระดับท้องถิ่นและความเป็นไปได้ที่
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อาจจะเกิดการหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองก็ไม่เหมาะกับระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่ ความคิด
ดังกล่าวได้ก่ออิทธิพลต่อการจัดการปกครองท้องถิ่นในประเทศเบลเยียมเช่นกัน 

ส านักที่สาม  มีความเห็นว่า การปกครองท้องถิ่นมีความจ าเป็นในระบอบประชาธิปไตย 
เพราะช่วยให้คนในท้องถิ่นต่าง ๆ ได้เสนอปัญหาและหาทางแก้ไข ซึ่งงานเช่นน้ีไม่อาจให้รัฐบาล
กลางท าได้ จอห์น สจ๊วต มิลล์  (Mill, 2001) ให้ความเห็นว่า การปกครองท้องถิ่นเป็นการศึกษาทาง
การเมือง และเป็นแหล่งสร้างความสามัคคีในท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่นจึงเป็นปัจจัยอันดับต้น ๆ 
ของประชาธิปไตย ส่วนในทัศนะของ แพนเทอร์-บริก (Panter-Brick, 1953) เห็นว่า การปกครอง
ท้องถิ่นเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับประชาธิปไตยระดับชาติ (A necessary condition of national 
democracy) เพราะมันเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ออกความเห็น (Creating a democratic climate of 
opinion) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชนของเขาเอง 

จากการศึกษาของวิควอร์  (Wickwar, 1958) พบว่า การปกครองท้องถิ่นเกิดขึ้นก่อนรัฐ-
ชาติด้วยซ้ า เพราะ “การปกครองท้องถิ่นน้ันเป็นลูกหลานของชุมชนโบราณ และมันสะท้อน
ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของมนุษย์ยิ่งกว่าส่วนใด ๆ ของอารยธรรมสมัยใหม่” ฉะน้ัน การปกครอง
ท้องถิ่นจึงมิใช่เขตการปกครองที่รัฐแบ่งออกเป็นส่วน ๆ เพียงเพื่อความสะดวกในการบริหารหรือ
การจัดการด้านการศึกษา แต่มันเป็นส่วนของรัฐบาลของชาติที่ท้องถิ่นไม่เคยยอมยกให้แก่รัฐ แต่
ชุมชนซึ่งเป็นผู้ให้ก าเนิดการปกครองท้องถิ่นได้รักษาไว้ตลอดมา 

การปกครองท้องถิ่นยังสร้างค่านิยมแบบประชาธิปไตยที่ส าคัญ 2 อย่าง คือ ความชอบธรรม
ของเหตุผลของแต่ละคน และความจ าเป็นที่จะต้องคัดเลือกเหตุผลเหล่าน้ันว่าอันไหนมีความ
เหมาะสมมากที่สุด ความเห็นเหล่าน้ีเป็นพื้นฐานส าคัญของระบบการปกครองท้องถิ่นในอังกฤษ ซึ่ง
ได้ท าให้เกิดประเพณีการปกครองท้องถิ่นแบบประชาธิปไตยที่มั่นคงในประเทศดังกล่าว  

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างอย่างส าคัญในทวีปยุโรปเกี่ยวกับฐานะและ
บทบาทของการปกครองท้องถิ่นและความสัมพันธ์กับรัฐบาลกลาง และความแตกต่างทางความคิด
ก็ได้ส่งผลให้รูปแบบการปกครองท้องถิ่นในแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน 

ทัศนะที่ต่างกันไม่เพียงแต่ปรากฏในยุโรปในช่วงศตวรรษแรกของการสถาปนาประเทศ
สหรัฐอเมริกา ความเห็นที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับเรื่องน้ีก็ได้กลายเป็นประเด็นส าคัญในดินแดนโลกใหม่
เช่นกัน คนอเมริกันกลุ่มหน่ึงไม่เพียงแต่ได้ต่อสู้เพื่อเอกราชจากอังกฤษ หากยังได้รณรงค์เพื่อสิทธิ
ในการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นอีกด้วย หลังจากที่ได้ยอมรับระบบการเมืองการปกครอง
ระดับชาติได้แล้ว 

อย่างไรก็ตาม มีความคิดเห็นแตกออกเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่ายนิยมรัฐบาลกลางหรือฝ่ายนิยม
ระบบรวมศูนย์ (Federalists หรือ Centralists) และฝ่ายนิยมให้อ านาจอยู่ที่ประชาชนหรือเรียกร้อง
ให้มีการกระจายอ านาจ (Decentralists) แต่ในความเป็นจริง ตั้งแต่แรกก่อตั้งสหรัฐอเมริกา ระบบ
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สหพันธรัฐ (Federal system) ก็มีเจตนารมณ์ตั้งแต่แรกเริ่มอยู่แล้วว่าให้มีทั้งรัฐบาลกลาง รัฐบาลมลรัฐ 
และรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งก็คือยอมรับระบบการปกครองแบบกระจายอ านาจโดยพื้นฐาน ปัญหามีอยู่
เพียงว่าจะจัดแบ่งอ านาจระหว่างรัฐบาลกลาง รัฐบาลระดับรัฐ และท้องถิ่นอย่างไรให้ลงตัวเท่าน้ันเอง 
และด้วยเหตุน้ี ช่วง 1 ศตวรรษแรกของการสถาปนาประเทศน้ีจึงเต็มไปด้วยการค้นหาและขัดแย้งกัน
เพื่อจัดระบบการแบ่งสรรอ านาจดังกล่าว 

 

          1.4  การปกครองส่วนท้องถิ่น 
       การปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Government) เป็นส่วนหน่ึงของการปกครองของ

นานาอารยประเทศในปัจจุบัน ที่นอกจากจะมีรัฐบาลในการบริหารประเทศแล้ว ยังมีหน่วยการ
ปกครองประจ าอยู่ในท้องถิ่นต่าง ๆ ด้วย การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ใช่ของใหม่แต่มีวิวัฒนาการมา
อย่างยาวนานที่เกิดจากแนวคิด จารีตประเพณี วัฒนธรรม และกฎหมายจากคนในท้องถิ่นในอดีต
ของประเทศน้ัน ๆ อุดม ทุมโฆษิต (2551: 245) กล่าวว่า นักวิชาการหลายท่าน เช่น Norton (1994), 
Denter & Rose (2005), และ Shah (2006) ได้พยายามศึกษาวิเคราะห์โดยการส ารวจและจัดตัวแบบ
การปกครองท้องถิ่นของประเทศที่พัฒนาแล้วในปัจจุบัน พบว่า แต่ละประเทศต่างก็มีรูปแบบอัน
เป็นลักษณะเฉพาะของตัวเองด้วยกันทั้งสิ้น 

ประเทศในซีกโลกตะวันตกมีพัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นมาอย่างยาวนานหลาย
ร้อยปีมาแล้ว (ธเนศวร์ เจริญเมือง , 2540) ประเทศที่มีการปกครองส่วนท้องถิ่นมายาวนานได้แก่ 
ประเทศฝรั่งเศสและประเทศอังกฤษ (สหราชอาณาจักร) เป็นต้น ทั้งสองประเทศน้ีเริ่มมีการ
ปกครองท้องถิ่นในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน แต่มีที่มาของระบบการปกครองท้องถิ่นไม่เหมือนกัน 
กล่าวคือ ประเทศอังกฤษ เริ่มมีการปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Government) มาตั้งแต่สมัยแซกซอน 
(Saxon Times) คือ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 แต่การปกครองท้องถิ่นในระบบของสภาท้องถิ่น (Local 
Council) อย่างแท้จริงเหมือนอย่างในปัจจุบันน้ีน้ันได้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในศตวรรษที่ 19 และได้มี
การปฏิรูปเป็นระยะ ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป (สมาน รังสิโยกฤษฏ์, 
2543: 3) ส่วน ในสมัยกลางของประเทศฝรั่งเศสในราวศตวรรษที่ 12 ประชาชนในประเทศฝรั่งเศส 
ได้มีการรวมกลุ่มกันในลักษณะที่เป็นชุมชน “คอมมูน (Commune)” หรือเทศบาลในปัจจุบัน โดยมี
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ  การรวมกลุ่มใน
ลักษณะน้ีได้ก่อให้เกิดความผูกพันทางสังคมและความต้องการที่จะปกครองตนเองอย่างอิสระขึ้น 
จึงมีความเคลื่อนไหวที่จะแยกตัวออกจากเจ้าผู้ครองนครมาโดยตลอด และในเวลาใกล้เคียงกันน้ัน
ได้มีการรวมกลุ่มของประชาชนในขอบเขตที่กว้างขวางกว่าคอมมูน ซึ ่งในขณะนั้นเรียกว่า 
“โปรวินซ์” (Province) ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็น “เดพาร์เตมองต์” (Departement) หรือจังหวัดใน
ปัจจุบัน (สมาน รังสิโยกฤษฏ์, 2543: 25) 
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ฝรั่ง เศสมีการจัดระบบบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 3 ระดับ คือการบริหาร
ส่วนกลาง การบริหารส่วนภูมิภาค และการบริหารส่วนท้องถิ่น ในขณะที่อังกฤษมีการจัดระบบการ
บริหารราชการแผ่นดินเพียง 2 ระดับเท่าน้ัน คือ การบริหารราชการส่วนกลาง และการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น (โดยไม่มีการบริหารราชการส่วนภูมิภาค) ตามหลักการปกครองท้องถิ่นใน
ระบบแองโกล-แซกซอน (Anglo-Saxon System) (บูฆอรี ยีหมะ, 2550: 38) 

 การปกครองท้องถิ่นถูกก าหนดขึ้นบนพื้นฐานของหลักการจัดระเบียบการปกครอง
ประเทศ ทฤษฎีการกระจายอ านาจ (โกวิทย์ พวงงาม, 2552: 32) และอุดมการณ์ประชาธิปไตย   
(บูฆอรี ยีหมะ, 2550: 14) ซึ่งมุ่งเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ทางการเมืองและกิจกรรมการปกครองตนเองในระดับหน่ึง ซึ่งจะเห็นได้จากลักษณะของการ
ปกครองท้องถิ่นที่เน้นการมีอ านาจอิสระในการปกครองตนเอง มีการเลือกตั้ง  มี องค์การหรือ
สถาบันที่จ าเป็นในการปกครองตนเอง และให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครอง
ตนเองอย่างกว้างขวาง  

 

ความหมายของการปกครองท้องถิ่น  
ความหมายของการปกครองท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

ได้ก าหนดไว้ในหมวด 18 มาตรา 281 มาตรา 282 และมาตรา 283  (โกวิทย์ พวงงาม, 2552: 17) ดังน้ี  
มาตรา 281  ภายใต้บังคับมาตรา 1 รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่ง

การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่ ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิจัดตั้งเป็นองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 282 การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าเท่าที่จ าเป็น  และมี
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทั้งน้ีตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม และจะกระทบถึงสาระส าคัญแห่งหลักการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น หรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้
มิได้ 

มาตรา 283 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีย่อมมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปใน
การดูแลและจัดท าบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็น
อิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงิน
และการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับการ
พัฒนาของจังหวัดและประทศเป็นส่วนรวมด้วย 
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ส่วนความหมายของการปกครองท้องถิ่นน้ันมีผู้ให้ความหมายหรือค านิยามไว้แตกต่างกัน 
แต่ส่วนใหญ่แล้วค านิยามเหล่าน้ันต่างมีหลักการส าคัญที่คล้ายคลึงกัน จะต่างกันที่ส านวนและ
รายละเอียดปลีกย่อยเท่าน้ัน ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังน้ี 

ฮอลโลเวย์ (Holloway, 1951: 101-103) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง องค์การ
ที่มีอาณาเขตแน่นอน มีประชากรตามที่รัฐก าหนดไว้ มีอ านาจการปกครองตนเอง มีการบริหารการ
คลังของตนเอง และมีสภาท้องถิ่นที่สมาชิกได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน  

รอบสัน (Robson, 1953: 574) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง หน่วยการปกครอง
ซึ่งรัฐได้จัดตั้งขึ้นและให้มีอ านาจปกครองตนเอง (Autonomy) มีสิทธิตามกฎหมาย (Legal rights) 
และต้องมีองค์กรที่จ าเป็นต่อการปกครอง (Necessary organization) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้สมความ
มุ่งหมายของการปกครองท้องถิ่นน้ัน ๆ  

คลาร์ก (Clarke, 1957: 87-89) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง หน่วยการปกครอง
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่หน่ึงพื้นที่ใดโดยเฉพาะ และ
หน่วยการปกครองดังกล่าวน้ีจัดตั้งอยู่ในความดูแลของรัฐบาลกลาง  

วิท (Wit, 1967: 14-21) ให้ค านิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง เรื่องที่รัฐบาลกลาง
ให้อ านาจหรือกระจายอ านาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่น
ได้มีอ านาจในการปกครองร่วมกันทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารท้องถิ่น ตามหลักการที่ว่าถ้า
อ านาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ่นแล้วรัฐบาลท้องถิ่นก็ย่อมเป็นรัฐบาลของประชาชน 
โดยประชาชน และเพื่อประชาชน  

มองตากู (Montagu, 1984: 574) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองซึ่ง
หน่วยการปกครองท้องถิ่นได้มีการเลือกตั้งโดยอิสระ เพื่อเลือกผู้ที่มีหน้าที่บริหารการปกครอง
ท้องถิ่น มีอ านาจอิสระพร้อมความรับผิดชอบซึ่งตนสามารถที่จะใช้ได้โดยปราศจากการควบคุม
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค แต่ทั้งน้ีหน่วยการปกครองท้องถิ่นยังต้อง
อยู่ภายใต้บทบังคับว่าด้วยอ านาจสูงสุดของประเทศ ไม่ได้กลายเป็นรัฐอิสระแต่อย่างใด  

วิลสัน และเกม (Wilson & Game 2002: 24-26) มีความเห็นว่าโลกของการปกครอง
ท้องถิ่นในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากอดีตเป็นอันมาก ดังน้ัน การปกครองในท้องถิ่นความหมายเดิมไม่
เพียงพอที่จะน ามาใช้อธิบายความเข้าใจในโลกสมัยใหม่ได้ การปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ จึง
จ าเป็นต้องขยายออกไปให้ครอบคลุมพื้นฐานความเข้าใจในมิติต่าง ๆ เช่น (1) การปกครองท้องถิ่น
ไม่ใช่เป็นเรื่องการบริหารท้องถิ่นดังเช่นในอดีต ซึ่งหมายความว่านอกจากท้องถิ่นมีสิทธิในการ
ปกครองตัวเองตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว ท้องถิ่นต้องจัดระบบการปกครองของตัวเองโดยค านึงถึง
หลักการจัดการปกครองสมัยใหม่ซึ่งค านึงถึงประชาชนในเขตปกครองเป็นศูนย์กลาง การปกครอง
ท้องถิ่นต้องไม่ท าหน้าที่บริหารงานตามกฎหมายเพียงอย่างเดียวอย่างเช่นสมัยก่อน การปกครอง
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ท้องถิ่นสมัยใหม่ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนภายในท้องถิ่น หมายความว่าอ านาจ
อธิปไตยของท้องถิ่นอยู่ที่ปวงชน การปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่จึงต้องได้รับอาณัติมาจากประชาชน
ในท้องถิ่นโดยวิธีการเลือกตั้งโดยตรง ไม่ใช่โดยมาจากการแต่งตั้งจากรัฐบาลกลางหรือการแต่งตั้ง
ของทางราชการ  

อุทัย หิรัญโต (2543: 2) อธิบายว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองที่รัฐบาล
มอบอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหน่ึงจัดการปกครองและด าเนินกิจการบางอย่างโดย
ด าเนินการกันเองเพื่อบ าบัดความต้องการของคนในท้องถิ่น การบริหารงานของท้องถิ่นมีการ
จัดเป็นองค์การ มีเจ้าหน้าที่ซึ่งประชาชนเลือกตั้งขึ้นมาทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งน้ีมีความอิสระใน
การบริหารงาน แต่รัฐบาลต้องควบคุมด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม จะปราศจากการ
ควบคุมของรัฐหาได้ไม่ 

โกวิทย์ พวงงาม (2550: 13) อธิบายว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การที่องค์กรหน่ึงมี
พื้นที่อาณาเขตของตนเอง มีประชากร มีรายได้ตามที่หลักเกณฑ์ก าหนด โดยมีอ านาจและมีอิสระใน
การปกครองตนเอง มีการบริหารการคลังของตน รวมทั้งมีหน้าที่ให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชน โดย
ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวมีส่วนร่วมในการบริหารและปกครองตนเอง 

 

ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น  (แก้ตาม  ดร. หควณ) 
การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการกระจายอ านาจการปกครองจากรัฐบาลกลางลงไปสู่

ท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนมีอ านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการต่าง ๆ ที่เป็นสาธารณะของท้องถิ่น
ด้วยตนเอง โดยผ่านองค์กรปกครองท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ ตามภารกิจหน้าที่ที่ระบุให้ด าเนินการ
อย่างชัดเจน มีผู้บริหารที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นน้ัน ๆ  หรือได้รับความ
รับผิดชอบจากสภาท้องถิ่น เพื่อท าหน้าที่แทนรัฐบาลกลาง และมอบอ านาจให้แก่ท้องถิ่นในการ
ปกครองตนเองภายใต้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของคนในท้องถิ่นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนความต้องการทางด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและการเพิ่มสวัสดิการให้แก่คนท้องถิ่น  หควณ ชูเพ็ญ (2556: 4) ได้กล่าวถึง 
เหตุผลและข้อสนับสนุนการกระจายอ านาจและความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นไว้ 2 ด้าน ดังน้ี  

1.  ความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจ     
(1) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรบริการสาธารณะบางอย่างและช่วย

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ดี เพราะองค์กรท้องถิ่นย่อมทราบความ
ต้องการของประชาชนได้ดีกว่ารัฐบาลกลาง อีกทั้งยังมีการตรวจสอบจากประชาชนในท้องถิ่นได้
อย่างใกล้ชิดกว่าการตรวจสอบจากรัฐบาลกลาง 

(2)  ช่วยให้ประชาชนมีจิตส านึกในการเสียภาษีโดยสมัครใจมากขึ้น เพราะการ
กระจายอ านาจเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและการบริหาร
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ทรัพยากรของท้องถิ่น ท าให้ประชาชนรู้สึกเป็นเจ้าของและรับรู้ว่าภาษีของตนที่เสียไปถูกน าไป ใช้
ท าอะไรบ้าง และส่งผลประโยชน์กลับมายังตนอย่างไร 

 (3)  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี นอกจากน้ียังท าให้ธุรกิจและ
ประชาชนในท้องถิ่นเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดเก็บภาษีได้
ดีกว่ารัฐบาลกลาง เพราะมีข้อมูลและความใกล้ชิดกับธุรกิจและประชาชนในท้องถิ่นมากกว่า 

2. ความส าคัญทางด้านการเมือง     
    (1) เป็นรากฐานในระบอบประชาธิปไตย เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองและการคลัง บริหารทรัพยากรของท้องถิ่น เช่น การเลือกผู้แทน
เข้าไปบริหารและปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารสามารถรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนได้ง่าย เป็น
การแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลางในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น ช่วยให้รัฐบาลกลางสามารถทุ่มเท
ศักยภาพและเวลาในการแก้ปัญหาระดับชาติได้มากขึ้น 

    (2) เป็นรากฐานในการฝึกผู้น าทางการเมืองของประเทศ เน่ืองจากวิธีการกระจาย
อ านาจการปกครองและการคลัง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจการเมืองและต้องการรับใช้
สังคม สามารถฝึกฝนตนเองให้มีประสบการณ์ในระดับย่อย ๆ ก่อนที่จะพัฒนาไปสู่นักการเมือง
ระดับชาติ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้น าในระดับประเทศที่มีประสบการณ์อย่างแท้จริงได้ 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 16  

มาตรา 17 และมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  อย่างครอบคลุม หควณ ชูเพ็ญ (2556: 11-14) ได้วิเคราะห์
หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ภาระหน้าที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็น
การบริการ (Services) ประชาชนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตหรือความอยู่ดีกินดี แต่ก็เป็นการมอบ
ภารกิจให้องค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างรวม ๆ อาจจะท าให้ท้องถิ่นแต่ละประเภทขาดแนวคิดที่จะ
พัฒนาตนเอง โดยมีความเห็นว่าภารกิจและหน้าที่ทางด้านเศรษฐกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นน้ันยังมีงานส าคัญส าหรับการพัฒนาโดยตรง และได้ให้ความเห็นเชิงเสนอแนะให้มีการ
เพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายให้องค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละประเภทมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจ
และด้านบริการให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ีจะเสนอข้อเสนอแนะสรุปพอเป็นสังเขป ดังน้ี 

1. ด้านบริการสาธารณะทั่วไป ควรมีภารกิจที่ท้องถิ่นควรท าอย่างยิ่ง ซึ่งได้แก่การ
ควบคุมอาคารและการก่อสร้าง มิใช่เพียงแต่ควบคุมการก่อสร้างตามพระราชบัญญัติเดิมเท่าน้ัน การ
ควบคุมอาคารและการก่อสร้างน้ีควรเป็นบทบาททั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล 
นอกจากน้ียังมีภารกิจที่ควรท าอีก 2 ภารกิจ คือ ภารกิจแรก ควรจัดให้มีที่จอดรถและมีการ
บ ารุงรักษาที่จอดรถเป็นภารกิจเพิ่มเติมจากที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาลและองค์การ
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บริหารส่วนต าบลกับเทศบาลควรด าเนินการในเรื่องน้ี ภารกิจที่สอง ควรจัดให้มีสุสานและฌาปณสถาน
โดยเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ด าเนินการหรือบางกรณีอาจจะให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดด าเนินการด้วย 

2. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  ภารกิจน้ีเป็น
ภารกิจที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรท าอย่างยิง ซึ่งมี 4 ภารกิจ คือ 1) ส่งเสริมประชาธิปไตย 
ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทาง
การเมืองและการพัฒนาท้องถิ่น 3) การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และ  4) การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

3. ด้านเศรษฐกิจ เป็นภารกิจที่มิได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติกระจาย
อ านาจฯ พ.ศ. 2542 ซึ่งได้แก่งานด้านควบคุมราคาสินค้า การก ากับบัญชีธุรกิจ การก ากับกิจการ
เช้ือเพลิง และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น
ผู้รับผิดชอบด้านควบคุมและแก้ไขสิ่งแวดล้อม 

การจัดหาหรือการให้บริการกระแสไฟฟ้าเป็นภารกิจที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
เทศบาลเดิมเท่าน้ัน ดังน้ัน เมื่อมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทควบคุมทั้งจังหวัด คือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ัน จึงเป็นการสมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดรับผิดชอบภารกิจน้ี 
ซึ่งจะมีข้อดีข้อหน่ึงก็คือช่วยให้เกิดการประหยัดต่อขนาดทางเศรษฐกิจ (Economy of scale) ในการ
ด าเนินการด้วย  

ส่วนภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดท า ซึ่งมีความจ าเป็นที่แตกต่างกันใน
แต่ละพื้นที่ ภารกิจดังกล่าวน้ีคือ การจัดให้มีบริการจัดหางาน การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ เช่น การจัดให้มีตลาด จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมธุรกิจต่าง ๆ  

4. ด้านการควบคุมและแก้ไขสิ่งแวดล้อม  ภารกิจน้ีควรเป็นหน้าที่ของเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ภารกิจพื้นฐานคือการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การคุ้มครองดูแล
สิ่งแวดล้อม การจัดการและบ าบัดน้ าเสีย และการรักษาระบบนิเวศรวมทั้งภูมิทัศน์ของท้องถิ่น และ
เน่ืองจากภารกิจเหล่าน้ีเป็นสิ่งส าคัญและต้องใช้เงินทุนมากในการแก้ไขปัญหาให้เป็นระบบ ดังน้ัน 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ควรร่วมกันจัดท าแผนให้มีการ
ด าเนินการแบบรวมศูนย์  

5. ด้านการเคหะและชุมชน แต่เดิมภารกิจด้านน้ีได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
เทศบาล และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ. 2542 แต่มิได้ระบุ
ให้ชัดเจนในเรื่ององค์กรรับผิดชอบ จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะให้ปัญหาเรื่องน้ีได้รับการจัดล าดับ
ความส าคัญโดยถือเป็นภารกิจที่ควรท าอย่างยิ่ง ซึ่งได้แก่ การจัดและพัฒนาแหล่งชุมและที่อยู่อาศัย 
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การจัดให้มีน้ าเพื่ออุปโภคและบริโภค การจัดให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น และ
องค์กรที่ควรเป็นผู้ด าเนินการคือเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

6. ด้านการสาธารณสุข มีทั้งภารกิจที่ควรท าอย่างยิ่งและที่ควรจัดท า โดยภารกิจที่ควร
ท าอย่างยิ่ง ได้แก่ การจัดให้บริการสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้ง
การควบคุมและการป้องกันโรคติดต่อ ส่วนภารกิจที่ควรจัดท า ได้แก่ ภารกิจแรกการจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์
และควบคุมการฆ่าสัตว์ โดยให้เป็นภารกิจของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล และภารกิจที่
สองได้แก่การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด ซึ่งเป็นภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เน่ืองจาก
ต้องใช้ต้นทุนในการจัดการให้มีขึ้นและการบริหารค่อนข้างสูง นอกจากน้ัน ผู้ เข้ารับบริการก็จะมา
จากคนกลุ่มใหญ่ซึ่งควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้จัดท า  

7. ด้านวัฒนธรรม ศาสนา และนันทนาการ เป็นภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรท าอย่างยิ่ง เช่น การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม การบูรณะดูแลรักษาและพัฒนาศาสนสถาน 
การปรับปรุงและการจัดประโยชน์จากสาธารณสมบัติ การบ ารุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน ภูมิปัญญา 
และวัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์หรือห้องสมุดท้องถิ่น การส่งเสริมและการบ ารุงการ
กีฬา และการจัดให้มีรวมทั้งบ ารุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งภารกิจเหล่าน้ีควรจัดให้เทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้จัดท า  

8. ด้านการศึกษา  มีภารกิจที่ควรท าอย่างยิ่งได้แก่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการ
จัดการศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียน ส่วนภารกิจที่ควรท า คือ การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ รวมทั้งการ
จัดการศึกษานอกโรงเรียน โดยทั้งหมดน้ีควรก าหนดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ผู้จัดท า นอกจากน้ี ภารกิจที่ควรจัดท าส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็คือการจัดการศึกษา
สงเคราะห์และการศึกษาพิเศษที่อาจจะมี  ส่วนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาน้ันควรเป็นการ
สนับสนุนและร่วมมือกับรัฐบาลเน่ืองจากเป็นการสร้างคุณภาพของสังคม 

9. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม ภารกิจด้านน้ีที่ควรท าอย่างยิ่ง
ส าหรับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล คือ การจัดให้มีสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ รวมทั้งส่งเสริม
อุตสาหกรรมในครอบครัว 

10. ด้านเกษตรกรรม เป็นภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งหรือส่วนใหญ่
ของประเทศสมควรจัดท า โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่ง
ควรจะรับผิดชอบส่งเสริมการเกษตรกรรม โดยการป้องกันและก าจัดศัตรูพืช จัดหาและบ ารุงรักษา
แหล่งน้ าเพื่อการเกษตรกรรม ส่งเสริมให้มีกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ รวมทั้งรักษาคุณภาพ
ที่ดินและแหล่งน้ า  
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11. ด้านอุตสาหกรรม  เป็นภารกิจที่นอกเหนือจากภารกิจทั่วไปในเชิงบริการ
สาธารณะและเป็นภารกิจที่สามารถก่อให้เกิดเป้าหมายเชิงพาณิชย์ได้ ในกรณีที่มีความพร้อม 
ท้องถิ่นน้ัน ๆ ก็ควรจัดท าอย่างยิ่ง ในเรื่องการตรวจสอบมาตรฐานการผลิต ซึ่งองค์การบริหารส่วน
จังหวัดควรเป็นผู้ด าเนินการรับผิดชอบ ส่วนภารกิจที่ควรจัดท า ก็คือ ส่งเสริมและให้ข้อมูลทาง
วิชาการด้านอุตสาหกรรมและควรเป็นภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย 

12. ด้านการคมนาคมการขนส่งและด้านการสื่อสาร  ถือเป็นภารกิจที่ส าคัญและ
ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นไปจนถึงระดับชาติ แต่ในกรณีของท้องถิ่นน้ันภารกิจที่
ควรมีควรท าอย่างยิ่ง ได้แก่ การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน ที่สาธารณะต่าง ๆ 
อ านาจหน้าที่ดังกล่าวน้ี แต่เดิมได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล แต่ปัจจุบันควรจะให้ทั้ง
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้จัดท าภารกิจน้ี  นอกจากน้ีก็ยังมีการจดทะเบียนเรือซึ่งมี
มากมายในหลายท้องถิ่นทั่วประเทศ ภารกิจน้ีควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ จัดท า  

 

แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การบริหารงานภาครัฐ คือ การบริหารงานสาธารณะ โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์หลักที่

ส าคัญ 2 ประการ คือ การท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี  (Well-Being) และการท าให้
ประเทศชาติบ้านเมืองมีความปลอดภัย (National Security) ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข การบริหารส่วนท้องถิ่นก็เป็นการบริการสาธารณะที่มีวัตถุประสงค์หลักเช่นเดียวกัน 
เพราะเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารภาครัฐ แต่มีรายละเอียดแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ทั้งน้ี
อาจเน่ืองมาจากคนในแต่ละท้องถิ่นอาจมีปัญหา ความต้องการ ทัศนคติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม และค่านิยมแตกต่างกัน การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทั่วไป จะ
เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยขั้นตอน หรือกิจกรรมต่าง ๆ หลายกิจกรรม แต่ละกิจกรรมจะมี
ความสัมพันธ์กันหรือต่อเน่ืองกันและส่งผลซึ่งกันและกัน กระบวนการดังกล่าวจะประกอบด้วย
กิจกรรมหลักที่ครอบคลุมภารกิจอันเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ประการ (รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์, 2551: 62-75) ได้แก่ 

1) การก าหนดนโยบายและแผนการบริหารท้องถิ่น นับเป็นสิ่งส าคัญในการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน่ืองจากนโยบายและแผนเป็นเครื่องก าหนดทิศทางในการบริหาร
ท้องถิ่น เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นจุดหมายปลายทางในการด าเนินกิจการท้องถิ่น 

2) การจัดองค์การและการจัดทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงาน และบุคลากรขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกลไกส าคัญในการด าเนินกิจการของท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายและแผนการ
บริหารท้องถิ่น 
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3) การบริหารการคลังท้องถิ่น เน่ืองจากฐานะทางการเงินการคลังท้องถิ่นเป็นปัจจัย
ส าคัญในการด าเนินกิจการของท้องถิ่น การจัดบริการสาธารณะเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการด าเ นินงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
บริหารจัดการด้านการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ จัดหารายได้ให้เพียงพอที่จะน ามาใช้ในการด าเนิน
ภารกิจของท้องถิ่น รายได้ของท้องถิ่นส่วนใหญ่มาจากภาษีของประชาชน  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบคอบตามล าดับความส าคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาคมท้องถิ่น 

4) การควบคุมตรวจสอบการด าเนินกิจการท้องถิ่น เพื่อให้การด าเนินกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของนโยบายและแผนการบริหารท้องถิ่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดระบบการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของท้องถิ่น ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น จัดระบบการควบคุมตรวจสอบจาก
ภายนอกองค์กร เช่น การตรวจสอบบัญชี เป็นต้น นอกจากน้ันควรเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมตรวจสอบการด าเนินงานด้วย 

กล่าวโดยสรุป การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการบริการสาธารณะที่ครอบคลุมถึงการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ภารกิจที่เป็นหน้าที่
และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน ได้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

แนวคิดเก่ียวกับการบริการสาธารณะ      
การบริการสาธารณะจัดเป็นภารกิจที่อยู่ในความอ านวยการหรือความควบคุมของ

รัฐบาล ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่ได้รับการกระจายอ านาจมาจากรัฐบาลจึงมีหน้าที่
หลักที่ส าคัญ คือ การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น ลักษณะที่ส าคัญของการ
ให้บริการสาธารณะ คือ ต้องเป็นกิจการที่รัฐหรือท้องถิ่นจัดท าขึ้นเพื่อสนองตอบความต้องการ
ส่วนรวมของประชาชน ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญที่รัฐหรือท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติ และจะละเลยไม่ได้
เพราะบริการสาธารณะเป็นเสมือนหลักประกันทางสังคมที่อ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิต
รวมถึงการสร้างความมั่นคงปลอดภัยขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชน เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการศึกษาครั้งน้ี จะน าเสนอเกี่ยวกับความหมายและ
การจัดท าบริการสาธารณะของส่วนราชการพอเป็นสังเขป ดังน้ี  

 

ความหมายของการบริการสาธารณะ 
มีผู้ให้ความหมายของการบริการสาธารณะทั้งนักวิชาการต่างประเทศและนักวิชาการ

ของไทยไว้ดังน้ี 
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จีซ (Jeze, 1928: 16) ได้กล่าวว่า บริการสาธารณะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีความต้องการ
ของส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะที่จะต้องด าเนินการและผู้ปกครองของประเทศน้ันได้
ตัดสินใจด าเนินการในขณะน้ันโดยวิธีการสาธารณะ 

ชาปุส  (Chapus, 2000) ได้ให้ค าจ ากัดความการบริการสาธารณะว่า กิจกรรมอย่างใด
อย่างหน่ึงจะเป็นบริการสาธารณะ ก็ต่อเมื่อนิติบุคคลมหาชนเป็นผู้ด าเนินการหรือดูแลกิจกรรมน้ัน
เพื่อสาธารณประโยชน์ 

นันทวัฒน์ บรมานันท์ (2543) ได้อธิบายว่า บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมของฝ่าย
ปกครองที่จัดท าเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยประกอบด้วยการเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล
มหาชนเป็นผู้ประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง และกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์
สาธารณะและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ประยูร กาญจนดุล (2547: 108) ได้ให้ความหมายของบริการสาธารณะว่า หมายถึง
กิจการที่ฝ่ายปกครองจัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน
และเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ตอบแทนมากที่สุด รวมถึงประชาชนทุกคนต้องได้รับโอกาส
ในการรับบริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน   
 

การจัดท าบริการสาธารณะของส่วนราชการ 
บริการสาธารณะที่จัดท าโดยระบบราชการหรือในรูปแบบส่วนราชการน้ัน เป็นบริการ

สาธารณะที่รัฐหรือฝ่ายปกครองเป็นผู้จัดท าเอง โดยใช้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐเป็นผู้จัดท าและเป็นผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ ซึ่งค าว่า “ส่วนราชการ” น้ัน หมายถึง 
หน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีระบบการท างานที่มีแบบแผน มีการจัดล าดับขั้นบังคับ
บัญชากันตามความช านาญเพื่อความเหมาะสม มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน โดยมีวินัยควบคุมความประพฤติของราชการเป็นต้น โดยภารกิจหลักที่เป็นหน้าที่ของส่วน
ราชการ คือ บริการสาธารณะที่ต้องด าเนินไปตามกรอบที่กฎหมายก าหนด ส าหรับประเทศไทย มี
การจัดแบ่งการจัดท าบริการสาธารณะในระบบหรือรูปแบบส่วนราชการเป็น 3 ประเภท (อรทัย ก๊กผล 
และคณะ, 2549: 17-20) คือ 

1) การจัดท าบริการสาธารณะโดยราชการส่วนกลาง เป็นการบริหารที่ยึดหลักการรวม
อ านาจทางการบริหารและการตัดสินใจด าเนินงานขั้นสุดท้ายไว้ที่ส่วนกลาง (Centralization) โดย
องค์การในราชการส่วนกลาง คือ กระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มี
ฐานะเป็นกรม บริการสาธารณะที่จัดท าโดยราชการส่วนกลาง ส่วนใหญ่จะเป็นกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ การป้องกันสาธารณภัย การป้องกันประเทศ การศึกษา การสาธารณสุข 
และการคลัง เป็นต้น 
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2) การจัดท าบริการสาธารณะโดยราชการบริหารส่วนภูมิภาค ซึ่งหมายถึงหน่วยงาน
ภายใต้สังกัดของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ที่ได้แบ่งแยกออกไปด าเนินการปกครองประเทศตาม
หลักการแบ่งและมอบอ านาจการปกครองเพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนในเขตการ
ปกครองน้ันๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนกลางซึ่งได้รับการแต่งตั้งออกไปประจ าตามเขตการ
ปกครองต่างๆ ในส่วนภูมิภาค เพื่อบริหารราชการภายใต้การบังคับบัญชาของราชการส่วนกลางที่
ได้รับการแบ่งอ านาจให้ไปด าเนินการแทน การบริหารราชการส่วนภูมิภาคน้ีแบ่งออกเป็นหลาย
ระดับ ได้แก่ จังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน 

3) การจัดท าบริการสาธารณะโดยราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการบริหารงาน
ตามลักษณะของการกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) โดยเป็นการบริหารงานที่
ส่วนกลางได้กระจายอ านาจอย่างใดอย่างหน่ึงให้แก่ประชาชนท้องถิ่นได้ปกครองกันเอง โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรูปแบบเป็นนิติบุคคลเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนรวมของ
ประชาชนในเขตท้องถิ่นน้ัน ๆ อย่างแท้จริง ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบทั่วไป ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล กับรูปแบบพิเศษซึ่งใช้เฉพาะ
ท้องถิ่นบางแห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ส าหรับริการสาธารณะที่ จัดท าโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน ได้แก่ บริการสาธารณะบางประเภทที่รัฐบาลได้มอบหมายให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดท าเอง เช่น การดูแลรักษาความสะอาด การจัดให้มีน้ าประปา การจัด
ให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น ทั้งน้ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการ
ได้โดยอิสระ โดยส่วนกลางเพียงเข้าไปควบคุมดูแลเท่าน้ัน 

การจัดท าบริการสาธารณะท้องถิ่นคือกิจการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชนเฉพาะท้องถิ่นที่แยกห่างจากกิจกรรมของรัฐ 
บริการสาธารณะท้องถิ่นถือเป็นภารกิจส าคัญที่มีความหลากหลาย แต่เน่ืองจากมีข้อจ ากัดเรื่องขีด
ความสามารถและจ านวนประชากรที่แตกต่างกัน รวมไปถึงเพื่อประสิทธิภาพในการจัดท าบริการ
สาธารณะ ท าให้ในบางกรณีท้องถิ่นไม่อาจลงมือจัดท าบริการสาธารณะได้เองทั้งหมด จึงอาจมีการ
โอนอ านาจบางอย่างให้แก่องค์กรอื่นร่วมด าเนินการแทน หรือมอบหมายให้องค์กรอื่นด าเนินการ
ให้ ด้วยเหตุดังกล่าว การด าเนินกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันย่อม
สามารถกระท าได้ในหลายรูปแบบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 วิธีการใหญ่ ๆ ดังน้ี (1) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการเอง (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการร่วมกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 
(3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งองค์การมหาชน (ท้องถิ่น) หรือรัฐวิสาหกิจขึ้นมาด าเนินการ  
(4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบให้เอกชนด าเนินการหรือซื้อบริการจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรฐั และ (5) การปกครองส่วนท้องถิ่นมอบให้ชุมชนหรือประชาชน
ด าเนินการกันเอง 
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วิธีการจัดท าบริการสาธารณะท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าขึ้นสามารถ
สรุปเป็นแผนภูมิได้ ดังแสดงในภาพที่ 2.1 

 

 
 

ภาพที่ 2.1วิธีการจัดท าบริการสาธารณะท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มา: อรทัย ก๊กผล และคณะ (2549: 17)  
            

1.5   รูปแบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยในอดีต จะใช้รูปแบบสภา -

นายกเทศมนตรี (The Council-Mayor Form) หรือรูปแบบสภา (Parliamentary System) ซึ่งเป็น
รูปแบบเดียวกับการเมืองการปกครองระดับชาติ ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 ซึ่งฝ่ายสภามาจากการเลือกตั้งของประชาชน แต่ฝ่ายบริหารมีหัวหน้า
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดโดยต าแหน่ง ท าให้นายกเทศมนตรีจะมีอ านาจจ ากัด คือไม่มีอ านาจเหนือ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารโดยตรง การบริหารรปูแบบน้ีจัดเป็นการบริหารรูปแบบนายกเทศมนตรีอ่อนแอ 
(The Weak-Mayor Form) ต่อมาพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มีการแก้ไข
ให้หัวหน้าฝ่ายบริหาร คือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาฯ 
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ไม่ใช่ผู้ว่าราชการอีกต่อไป หลังจากน้ัน ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 โดยเปลี่ยนมาใช้รูปแบบ
นายกเทศมนตรีเข้มแข็ง (The Strong-Mayor Form) (บูฆอรี ยีหมะ, 2550: 111)  นายกเทศมนตรี
เข้มแข็ง คือ นายกเทศมนตรีมีอ านาจแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ และสามารถถอดถอนออกจาก
ต าแหน่ง และยับยั้งมติของสภารวมได้ นอกจากน้ัน ยังสามารถก าหนดและปรับปรุงงบประมาณได้ 
หควณ ชูเพ็ญ (2556: 16) 

การปกครองท้องถิ่นไทยในปัจจุบันนับว่ามีลักษณะสอดคล้องกบัการปกครองตนเองของ
ท้องถิ่น (Local Self Government) เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2540 ซึ่งถือเป็น
กฎหมายแม่บทส าหรับการกระจายอ านาจการปกครองจากส่วนกลางไปสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพราะมีกฎหมายอีกหลายฉบับเกิดขึ้นตามมาเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับน้ี
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กรปกครองท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง จะเห็นได้จาก 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2540 มาตรา 284 วรรคสาม บัญญัติว่า “เพื่อพัฒนาการกระจาย
อ านาจเพิ่มขึ้นให้แก่ท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง ให้มีกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ”
จากบทบัญญัติมาตราดังกล่าว มีผลท าให้มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542” เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 
ซึ่งเป็นที่มาของของการจัดประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 4 ได้บัญญัติไว้ว่า 
“องค์กรส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง”  แม้ว่าต่อมาจะได้
มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2550 ก็ตาม แต่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่น้ี ในหมวดที่ 14 ว่า
ด้วยการปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่มาตรา 281 จนถึง 290 รายละเอียด  ต่าง ๆ ยังคงหลักการเดิมไม่
แตกต่างจากรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2540 ดังน้ัน สามารถกล่าวได้ว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ท้องถิ่นในปัจจุบันมีผลมาจากรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2540 (บูฆอรี ยีหมะ, 2550: 79)       

ส าหรับในประเทศไทยในปัจจุบันได้มีกฎหมายก าหนดให้หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น 
มี 2 รูปแบบ คือ (1) รูปแบบทั่วไป ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.) ซึ่งตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้ อบจ. เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่
ที่มีพื้นที่ครอบคลุมเทศบาล และ อบต. และ (2) รูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) และ
เมืองพัทยา ซึ่งตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้ กทม. มีฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่เทียบเท่า
กับ อบจ. รวมกับเทศบาล ขณะที่เมืองพัทยามีอ านาจหน้าที่เทียบเท่ากับเทศบาล และ อบต.  
(นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ, 2546: 41; โกวิทย์ พวงงาม, 2552: 133) ผู้วิจัยได้สรุปรูปแบบ
หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยเป็นแผนผัง ดังแสดงในภาพที่ 2.2 
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ภาพที่ 2.2 รูปแบบหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย 
ที่มา: ผู้วิจัยสรุปมาจาก โกวิทย์ พวงงาม (2552: 133) 

 

1.  รูปแบบทั่วไป  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  

เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ซึ่งแต่ละรูปแบบมีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเรียกช่ือย่อว่า "อบจ.” เป็นการปกครองท้องถิ่น

รูปแบบหน่ึงของไทยที่ใช้ในปัจจุบัน เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นในทุกจังหวัดของ
ประเทศไทย โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 มีฐานะเป็นนิติบุคคล
และครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดที่อยู่นอกเขตเทศบาล สุขาภิบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล เมือง
พัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นองค์กรที่รับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ ร้อยละ 90 ของประเทศ โดยมีประชาชนในความรับผิดชอบเกือบ 40 ล้านคนที่
อยู่ในชนบทซึ่งเป็นเป้าหมายในการพัฒนาของรัฐบาล (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539: 102) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดของไทย ได้มีการปรับปรุงแก้ไขและวิวัฒนาการมาตามล าดับ  
(ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539: 102-103; นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ, 2546:  42-43; บูฆอรี ยีหมะ, 
2550: 102-105; และโกวิทย์ พวงงาม (2552: 146-147) โดยเริ่มจากการจัดให้มีสภาจังหวัดขึ้นเป็น
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ครั้งแรก ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ซึ่งนับเป็นจุดก าเนิดและรากฐานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต่อมา ได้มีการตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 2481 ขึ้นใช้ โดยมี
ความประสงค์ที่จะแยกกฎหมายที่เกี่ยวกับสภาจังหวัดไว้โดยเฉพาะ ส าหรับสาระส าคัญของบัญญัติ
น้ันยังมิได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะและบทบาทของสภาจังหวัดไปจากเดิม กล่าวคือ สภาจังหวัด
ยังคงท าหน้าที่เป็นสภาที่ปรึกษาของคณะกรมการจังหวัดเท่าน้ัน  

จนกระทั่งได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2495 ซึ่งก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าการปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและ
รับผิดชอบการบริหารราชการในส่วนจังหวัดของกระทรวง ทบวงกรมต่าง  ๆ โดยตรงแทนคณะ
กรมการจังหวัดเดิม โดยผลแห่ง พ.ร.บ. น้ี ท าให้สภาจังหวัดมีฐานะเป็นสภาที่ปรึกษาของผู้ว่า
ราชการจังหวัด  

ได้มีการจัดตั้งสภาจังหวัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2496 ตามความในพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2496 ฐานะของสภาจังหวัดขณะน้ัน มีลักษณะเป็นองค์กรตัวแทน
ประชาชนท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาหารือแนะน าแก่คณะกรมการจังหวัด และยังมิได้มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ที่แยกต่างหากจากราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นตามกฎหมาย   

ในปี พ.ศ. 2498 ได้มีการจัดตั้ง "องค์การบริหารส่วนจังหวัด" ขึ้นตามภูมิภาคและได้มี
การประกาศคณะปฏวัิติ ฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทว่าด้วยการจัด
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบหน่ึงเมื่อสภาจังหวัดแปรสภาพมาเป็นสภาการปกครองท้องถิ่น จึงมี
บทบาทและอ านาจหน้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก 

วิวัฒนาการของอ านาจหน้าที่และบทบาทของสภาจังหวัดจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
สามารถแบ่งออกได้เป็น  3 ช่วง ดังน้ี 
 

ช่วงปี พ.ศ. 2496-2498:  ปี พ.ศ. 2496  ได้มีการจัดตั้งสภาจังหวัดขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ซึ่งนับเป็นจุดก าเนิดและรากฐานของการพัฒนาที่ท าให้มีหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นในรูปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นจนถึงปี พ.ศ. 2498 จังหวัดในขณะน้ันยัง
มิได้มีฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นและเป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหากจากราชการบริหารส่วน
ภูมิภาคตามกฎหมาย เป็นเพียงองค์กรตัวแทนประชาชนรูปแบบหน่ึงที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
แนะน าจังหวัด ซึ่งพระราชบัญญัติบริหารราชการแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2476  ก าหนดให้
จังหวัดเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคมีอ านาจในการบริหารงานในจังหวัดอยู่ภายใต้การ
ด าเนินงานของคณะกรมการจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน สภาจังหวัดจึงมีบทบาท
เป็นเพียงที่ปรึกษาเกี่ยวกับกิจการของสภาจังหวัดแก่คณะกรมการจังหวัด และคณะกรมการจังหวัด
ไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติตามเสมอไป กระทั่งในปี พ.ศ. 2495 ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบ
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บริหารราชการแผ่นดินก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าปกครองทั้งจังหวัด สภาจังหวัดจึง
เปลี่ยนบทบาทจากสภาที่ปรึกษาของคณะกรมการจังหวัดมาเป็นสภาที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด 

ช่วงปี พ.ศ. 2498-2540:  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 
ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล และประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 
218 ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหน่ึง ดังน้ัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงเป็นหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

ช่วงปี พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน: ในปี พ.ศ. 2540 ได้มีการตราพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ขึ้นมาใช้บังคับแทนพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 
การมีพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  เกิดจากแรงกดดันจากการรวมตัวของ
สหพันธ์ อบจ. ทั่วประเทศ และผลกระทบจากพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 ที่มีการประกาศยกฐานะสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ซึ่งท าให้
พื้นที่ด าเนินงานของ อบจ. ทับซ้อนกับ อบต. รวมทั้งการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้
ของ อบจ. เป็นต้น 

นอกจากน้ัน พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ได้แยกข้าราชการ
ส่วนภูมิภาคออกจากฝ่ายบริหารของ อบจ. (ซึ่งเดิมผู้ว่าราชการจังหวัดเคยด ารงต าแหน่งนายก อบจ.)   
มาให้สภาจังหวัดเป็นผู้เลือกนายก อบจ.ขึ้นท าหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร 

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ได้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114  ตอนที่ 62 ก ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2540 โดยใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 1  พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นมา พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมายที่กล่าวถึงระเบียบ
วิธีการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
แทนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการจังหวัด  พ.ศ. 2498  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีโครงสร้างเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

1. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฝ่ายนิติบัญญัติ) ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้แทน
ของปวงชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ัน มีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น การเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ถือเกณฑ์จ านวนราษฎรแต่ละจังหวัดตามหลักฐานการทะเบียน
ราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกดังน้ี 

- จ านวนราษฎรไม่เกินห้าแสนคน เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 24 คน 
- จ านวนราษฎรเกินห้าแสนคนแต่ไม่เกินหน่ึงล้านคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 30 คน 
- จ านวนราษฎรเกินหน่ึงล้านคนแต่ไม่เกินหน่ึงล้านห้าแสนคน ให้มีการเลือกตั้ง
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สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 36 คน 

- จ านวนราษฎรเกินหน่ึงล้านห้าแสนคนแต่ไม่ เกินสองล้านคน ให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 42 คน 

- จ านวนราษฎรเกินสองล้านคนขึ้นไป ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดได้ 48 คน  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่ในต าแหน่งได้คราวละ 4 ปี และให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 1 คน และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 คน 

2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฝ่ายบริหาร) มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และมีวาระอยู่
ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี ซึ่งสามารถแต่ตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมิใช่สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย โดยมีหลักเกณฑ์ดังน้ี 

- กรณีที่มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 48 คน แต่งตั้งรองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกิน 4 คน 

- กรณีที่มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 42 คน แต่งตั้งรองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกิน 3 คน 

- กรณีที่มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 24 คน หรือ 30 คน แต่งตั้งรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกิน 2 คน 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่ วน
จังหวัดและที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดได้จ านวนรวมกันไม่เกิน 5 คน 

 

อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2542 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการ
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปน้ี 

1. ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย 
2. จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและประสานการจัดท าแผนพัฒนา

จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
3. สนับสนุนสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 
4. ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและราชการส่วน
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ท้องถิ่นอื่น 

5. แบ่งสรรเงิน ซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 
6. อ านาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 

2498 เฉพาะภายในเขตสภาต าบล 
7. คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบ ารุงศิลปะ

จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
8. จัดท ากิจกรรมใด ๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขต

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการน้ันเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกัน
ด าเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

9. จัดท ากิจการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2540 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบรรดาอ านาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาค
อาจมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งน้ีตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

เน่ืองจากในปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนมากและมีพื้นที่ซ้ าซ้อนกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงได้มีการก าหนดลักษณะอ านาจหน้าที่และรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขึ้น โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 11 (15) และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดในยุคปัจจุบัน 
จุดเริ่มต้นในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดในยุคปัจจุบันน้ี มีเหตุมาจากการยกฐานะของสภาต าบลให้เป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบล (อบต.) ตามที่ถูกก าหนดไว้ใน “พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537” ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 

ปัญหาที่เกิดขึ้นแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อมีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล
ก็คือความทับซ้อนของพื้นที่ระหว่างองค์กรปกครองทั้งสองหน่วยน้ี เน่ืองจากแต่เดิมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลรับผิดชอบพื้นที่รอบนอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาลทั้งหมด แต่เมื่อมี
การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใหม่น้ีก็ เข้ามา
รับผิดชอบดูแลพื้นที่ดังกล่าวแทนเกือบทั้งหมด มีผลท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแทบไม่มี
พื้นที่เหลือให้รับผิดชอบ และงบประมาณในการด าเนินงานก็เหลือน้อยตามไปด้วย ดังน้ัน รัฐบาล
จึงได้ประกาศใช้ “พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540” เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 
2540 แทนกฎหมายฉบับเดิมที่ใช้มานานกว่า 40 ปี 
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อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงในครั้งน้ีไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความทับซ้อน
ของพื้นที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์การบริหารส่วนต าบล (รวมถึงเมืองพัทยา ใน
กรณีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี) เพราะเขตอ านาจหรือพื้นที่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายใหม่น้ีครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัด รวมถึงพื้นที่ในเขต
เทศบาล ซึ่งตามกฎหมายเดิมไม่ใช่พื้นที่ในความรับผิดชอบด้วย เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงให้การ
ปกครองท้องถิ่นของไทยเป็นแบบสองช้ัน (Two-tier system) (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) แทนที่จะเป็น
เพียงช้ันเดียว (Single-tier system) อย่างในอดีต ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับช้ันบน (Upper tier) โดยมีเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลและ
เมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับช้ันล่าง (Lower-tier) (สถาบันพระปกเกล้า, 2547: 15) 

ในเวลาต่อมา พระราชบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มีการแก้ไขเพิ่มเติม
อีก 2 ครั้ง คือ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 กับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี พ.ศ. 2540 ผลจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว ท าให้โครงสร้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในส่วนของรูปแบบการปกครอง (Form of government) เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ที่ใช้รูปแบบสภา-นายกเทศมนตรี (The Council-Mayor Form) หรือรูปแบบรัฐสภา (Parliamentary 
system) เป็นรูปแบบเดียวกันกับการเมืองการปกครองในระดับชาติ ซึ่งมีฝ่ายสภาฯ มาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชน แต่ฝ่ายบริหารมีหัวหน้าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดโดยต าแหน่ง ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 ได้เปลี่ยนมาใช้รูปแบบนายกเทศมนตรีเข้มแข็ง (The 
Strong Mayor Form) หรือรูปแบบของการเมืองในระบบประธานาธิบดี (Presidential system) ให้
หัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกกันเองของสมาชิกสภาฯ 
(ไม่ใช่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เลือกอีกต่อไป) ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
2540 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 โดยมีโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546  (บูฆอรี ยีหมะ, 2550:110-111)  

หควณ ชูเพ็ญ (อ้างใน ชาญชัย ภิรมจิตร์,  2550: 1) ได้อธิบายว่า การปกครองท้องถิ่น
รูปแบบนายกเทศมนตรีเข้มแข็ง (The Strong Mayor Form) น้ี ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนและฝ่ายบริหารมีอ านาจในการก าหนดนโยบายและการบริหาร 
อีกทั้งมีอ านาจในการแต่งตั้งถอดถอนต าแหน่งบริหารหรือหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ได้ ท าให้สามารถ
ทุ่มเทในด้านการเป็นผู้น าทางการเมืองได้มากขึ้น 

เทศบาล 
เทศบาลถือว่าเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นในเขตชุมชนที่มีความเจริญและ

ใช้ในการบริหารเมืองเป็นหลัก ซึ่งหลายประเทศประสบความส าเร็จในการใช้ “เทศบาล” ในการ
ปกครองประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย ส าหรับประเทศไทย เทศบาลเป็น
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รูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตชุมชนเมืองที่ใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2476 จนถึงปัจจุบัน 
(พ.ศ. 2555) เป็นเวลา 79 ปีแล้ว 

ในปี พ.ศ. 2476 ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2476 ขึ้น และก าหนดให้เทศบาลเป็นองค์กรบริหารรูปหน่ึงของราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น และมีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายฉบับ
แรกว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารปกครองตนเองของเทศบาล 

พ.ศ. 2478 ได้มีการจัดตั้งเทศบาลเป็นครั้งแรกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล 
พ.ศ. 2476 โดยการยกฐานะสุขาภิบาลที่มีอยู่เดิม 35 แห่งขึ้นเป็น เทศบาล และได้มีการปรับปรุง
กฎหมายดังกล่าวอยู่เป็นระยะ เช่น ในปี พ.ศ. 2481 และ พ.ศ. 2483  

พ.ศ. 2496 ได้มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 ขึ้นใช้แทนกฎหมายเก่า
ทั้งหมด และได้มีการใช้กฎหมายพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 (โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมอยู่เป็น
ระยะ)  และได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับบทบัญญัติหมวดว่าด้วยการปกครอง
ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  

พ.ศ. 2542 ได้มีการปรับปรุงแก้ไข  พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 
เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542 

1. หลักเกณฑ์การจัดตั้งเทศบาล  
    พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดตั้ง

ท้องถิ่นใดขึ้นเป็นเทศบาลไว้ 3 ประการ (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539: 125-126) ได้แก่  
1) จ านวนและความหนาแน่นของประชากรในท้องถิ่นน้ัน 
2) ความเจริญทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยพิจารณาจากการจัดเก็บรายได้ตามที่

กฎหมายก าหนด และงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินกิจการของท้องถิ่น 
3) ความส าคัญทางการเมืองของท้องถิ่น โดยพิจารณาถึงศักยภาพของท้องถิ่นน้ัน ๆ 

ว่าจะสามารถพัฒนาความเจริญได้รวดเร็วมากน้อยเพียงใด 
     จากหลักเกณฑ์ข้างต้น กฎหมายบัญญัติให้จัดตั้งเทศบาลขึ้นได้ 3 ประเภท ดังน้ี 
     เทศบาลต าบล (Subdistrict Municipality) 

กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งเทศบาลต าบลไว้อย่างกว้าง ๆ 
ดังน้ี 

1) มีรายได้จริงโดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ผ่านมาตั้งแต่ 12,000,000 
บาทขึ้นไป 

2) มีประชากรตั้งแต่ 7,000 คนขึ้นไป 
3) มีความหนาแน่นของประชากรมากกว่า 1,500 คนต่อตารางกิโลเมตร 
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4) ได้รับความเห็นชอบจากราษฎรในท้องถิ่นน้ัน 
ในกรณีที่จ าเป็น เช่น เพื่อการควบคุมการก่อสร้างอาคาร การแก้ปัญหาชุมชนแออัด การ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาท้องถิ่น หรือการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในรูปเทศบาล 
กระทรวงมหาดไทยจะสั่งให้ด าเนินการยกฐานะสุขาภิบาลขึ้นเป็นเทศบาลต าบลเฉพาะแห่งได้ หรือ
ในกรณีที่จังหวัดเห็นว่าสุขาภิบาลใดมีความเหมาะสม สมควรยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลต าบลได้ ก็ให้
จังหวัดรายงานให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งให้ด าเนินการยกฐานะสุขาภิบาลน้ันขึ้นเป็น
เทศบาลต าบลได้ โดยให้จังหวัดช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็น พร้อมทั้งส่งข้อมูลความเหมาะสมไป
ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาด้วย 

    เทศบาลเมือง (Town Municipality) 
การจัดตั้งเทศบาลเมืองมีหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
1) ท้องที่ซึ่งเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดทุกแห่ง ให้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองได้

โดยไม่ต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์อื่น ๆ ประกอกบ 
2) ส าหรับท้องที่ที่ไม่ใช่ที่ตั้งศาลากลางจังหวัด จะยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองได้

ต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังน้ี 
(1) เป็นท้องที่ที่มีพลเมืองตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป 
(2) มีราษฎรอยู่กันหนาแน่นไม่ต่ ากว่า 3,000 คนต่อตารางกิโลเมตร 
(3) มรีายได้พอแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
(4) มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลเมือง        

     เทศบาลนคร (City Municipality) 
   การจัดตั้งเทศบาลนครมีหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

1) เป็นท้องที่ที่มีพลเมืองตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป 
2) มีราษฎรอยู่หนาแน่นไม่ต่ ากว่า 3,000 คนต่อตารางกิโลเมตร 
3) มีรายได้พอแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
4) มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลนคร    

2. โครงสร้างเทศบาล 
    พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้แบ่งโครงสร้างเทศบาลออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) 

สภาเทศบาล และ (2) คณะเทศมนตรี  
1.) สภาเทศบาล ท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งคอยควบคุมและตรวจสอบฝ่าย

บริหาร อันเป็นวิถีทางแห่งการถ่วงดุลอ านาจ ก าหนดให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับ
การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ซึ่งในปัจจุบันสมาชิกสภาเทศบาลน้ีอยู่ในต าแหน่งได้คราวละ 4 ปี  
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     2) คณะเทศมนตรี ท าหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารกิจการของเทศบาล โดยสมาชิกสภา
เทศบาลเป็นผู้ลงมติเลือกคณะเทศมนตรีมาจากสมาชิกสภาเทศบาล คณะเทศมนตรีจะประกอบด้วย
นายกเทศมนตรี 1 คนกับเทศมนตรีอีก 2-4 คน รวม เป็น 3-5 คนตามฐานะของเทศบาล คือ กรณีเป็น
เทศบาลต าบลและเทศบาลเมืองให้มีเทศมนตรีได้ 2 คน กรณีเป็นเทศบาลนครให้มีเทศมนตรีได้ 4 คน 
และกรณีเป็นเทศบาลเมืองที่มีรายได้จากการจัดเก็บตั้งแต่ปีละ 20 ล้านบาทขึ้นไปให้มีเทศมนตรีเพิ่ม
ได้อีก 1 คน  

ส าหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่อันเป็นภารกิจประจ าของเทศบาลจะมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของ
เทศบาลอีกส่วนหน่ึง  เรียกว่า พนักงานเทศบาล มีปลัดเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบในการบังคับบัญชา 

องค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.) 
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) นับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับพื้นฐาน มี

ฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความ
เจริญน้อยแต่มีความส าคัญต่อการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เน่ืองจาก
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจ านวนมากที่สุด แต่กว่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทน้ี
จะปรากฏรูปร่างเช่นในปัจจุบันน้ันนับว่ามีพัฒนาการที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 

ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ัน สรุปได้ดังน้ี 
ในปี พ.ศ. 2537 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้จัดระเบียบการบริหารงานในต าแหน่งแทนประกาศคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538 เป็นต้นมา 
ท าให้มีการปรับฐานะการบริหารงานในระดับต าบล โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมของสภาต าบล
ทั่วประเทศออกเป็น 2 รูปแบบ ดังน้ี  

1) รูปแบบ “สภาต าบล” ได้รับการยกฐานะเป็นนิติบุคคล ได้แก่สภาต าบลที่มีรายได้
โดยไม่รวมเงินอุดหนุนต่ ากว่า 150,000 บาท  

2) รปูแบบ “องค์การบริหารส่วนต าบล” (อบต.) ตั้งขึ้นจากสภาต าบลที่มีรายได้โดยไม่รวม
เงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ 150,000 บาท ได้รับการยกฐานะ
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น (มาตรา 43)  

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2542 รัฐบาลได้มีการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 เพื่อให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในประเด็นต่าง ๆ ทั้งโครงสร้างที่มาของสมาชิก 
อบต. อ านาจหน้าที่ของ อบต. เป็นต้น  
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ในปี พ.ศ. 2546 รัฐบาลได้เสนอขอปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 โดยเน้ือหาส่วนใหญ่แก้ไขช่ือเรียก
บุคคลและค าศัพท์กฎหมายให้สอดคล้องกับกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ 

การประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2546 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 120 ตอนที่ 124 ก วันที่ 22 ธันวาคม 
พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2546 มีผลท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง
มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งโดยประชาชน  

โครงสร้างองค์ประกอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (1) สภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล (สภา อบต.) และ (2) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (นายก อบต.)  
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล (สภา อบต.) 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล (สภา อบต.) ประกอบด้วยสมาชิกสภา อบต. ซึ่งมาจาก

การเลือกตั้งหมู่บ้านละ 2 คน ในกรณีที่เขต อบต. ใดมีเพียงหมู่บ้านเดียว ให้สภา อบต. น้ัน มีสมาชิกสภา
ได้ 6 คน และในกรณีที่ในเขต อบต. ใดมี 2 หมู่บ้าน ให้แต่ละหมู่บ้านเลือกตั้งสมาชิกสภาหมู่บ้านละ 
3 คน รวมเป็น 6 คน โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล ดังแสดงในภาพที่ 2.3 
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ภาพที่ 2.3 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร  
ส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 

 ที่มา: โกวิทย์ พวงงาม. (2552: 290)  
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (นายก อบต.) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (นายก อบต.) มีที่มา เขตเลือกตั้ง คุณสมบัติของผู้สมัคร

นายก อบต. และทีมบริหารของนายก อบต. ดังน้ี 
1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (นายก อบต.)  มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต อบต. มีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี และด ารงต าแหน่งติดต่อกัน
เกิน 2 วาระไม่ได้ (แม้ด ารงต าแหน่งไม่ครบ 4 ปีก็นับเป็น 1 วาระ) และจะด ารงต าแหน่งได้อีกครั้ง
หน่ึงเมื่อพ้นระยะเวลา 4 ปีไปแล้วนับแต่พ้นจากต าแหน่ง  

2) เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งของนายก อบต. คือเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลทัง้เขต  
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3) คุณสมบัติของผู้สมัครนายก อบต. ผู้สมัครนายก อบต. ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
 (1) มีอายุไม่ต่ ากว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
 (2) จบการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิก

สภาต าบล สมาชิกสภาท้องถิ่น นักบริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
 (3)ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต หรือพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบล 

สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
เลขานุการ หรือที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่ไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันสมัคร
รับเลือกตั้ง  

4) ทีมบริหารของนายก อบต. ประกอบด้วย 
(1)  รองนายก อบต. ให้อ านาจนายก อบต. แต่งตั้งบุคคลซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกสภา 

อบต. เป็นรองนายก อบต. เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารงานได้ไม่เกิน 2 คน คุณสมบัติของรอง
นายก อบต. กฎหมายก าหนดให้มีคุณสมบัติเหมือนนายก อบต. 

(2)  เลขานุการนายก อบต. ให้อ านาจนายก อบต. แต่งตั้งบุคคลซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิก
สภา อบต. หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นเลขานุการนายก อบต. ได้ 1 คน เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหาร
ราชการ กฎหมายไม่ได้ระบุว่าเลขานุการนายก อบต. ต้องมีคุณสมบัติเช่นใด 

2. รูปแบบพิเศษ   
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) และ

เมืองพัทยา  ซึ่งแต่ละรูปแบบมีรายละเอียดสรุปได้ดังน้ี 
     กรุงเทพมหานคร 
     กรุงเทพมหานครเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่แต่เดิมจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2476 โดยแยกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่อยู่ในจังหวัดพระนคร เรียกว่า 
“เทศบาลนครกรุงเทพ”  กับส่วนที่อยู่ในจังหวัดธนบุรี เรียกว่า “เทศบาลนครธนบุรี” ต่อมา ในปี 
พ.ศ. 2514 ได้มีการรวมจังหวัดพระนครกับธนบุรีเข้าเป็นจังหวัดเดียวกัน ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับ
ที่ 24  เรียกว่า “จังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี” หลังจากน้ัน ในปี พ.ศ. 2515 ได้เปลี่ยนเป็น 
“กรุงเทพมหานคร” โดยยังคงมีฐานะเป็นจังหวัด ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 ลงวันที่ 13 
ธันวาคม 2515 ต่อมา พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ได้บัญญัติ
ให้กรุงเทพมหานครเป็นราชการส่วนท้องถิ่นนครหลวง มีการเลือกตั้งคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมกับมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร และในปี พ.ศ. 2528 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุง เทพมหานคร  พ.ศ. 2528 ซึ่ งยก เลิกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ



47 
 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ท าให้กรุงเทพมหานครมีอิสระในการบริหารมากขึ้น ที่ส าคัญคือให้
ประชาชนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยตรง แล้วให้ผู้ได้ รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครไปพิจารณาแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ 4 คน แทนการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นคณะ อีกทั้งให้ประชาชน
เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) และให้มีสภาเขตท าหน้าที่
เป็นที่ปรึกษาผู้อ านวยการเขตด้วย   

ในปัจจุบัน กรุง เทพมหานคร เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่ จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมี
ฐานะเป็นจังหวัดหน่ึงของประเทศไทย  โดยมาตรา 8 บัญญัติว่า ถ้ากฎหมายใดอ้างถึงเขตท้องที่
จังหวัดให้หมายถึงกรุงเทพมหานคร ถ้าอ้างถึงเขตท้องที่อ าเภอให้หมายถึงเขต อ้างถึงเขตท้องที่
ต าบลให้หมายถึงแขวง และถ้าอ้างถึงหัวหน้าเขตให้หมายถึงผู้อ านวยการเขต  

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานคร
ในปัจจุบันประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ส่วน คือ (1) สภากรุงเทพมหานคร (2) ผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และ (3) เขตและสภาเขต  

1. สภากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ที่มาจาก
การเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงและลับ แล้วให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเลือกสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครกันเองเป็นประธานสภากรุงเทพมหานคร 1 คน กับรองประธานสภา
กรุงเทพมหานครอีกไม่เกิน 2 คน ให้ด ารงต าแหน่งได้วาระละ 2 ปี สภากรุงเทพมหานครมีอ านาจ
หน้าที่ ดังน้ี 

1) ตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
2) ควบคุมการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร 
3) ตราข้อบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
4) ตราข้อบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภา

กรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร การตั้งคณะกรรมการสามัญและกรรมการ
วิสามัญของสภากรุงเทพมหานคร วิธีการประชุม การเสนอและการพิจารณาข้อญัตติ ฯลฯ และ
กิจการอื่นอันเป็นอ านาจหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานคร 

2. ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ประชาชนเลือกตั้งมา
โดยตรงและลับ 1 คน เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี
นับแต่วันเลือกตั้ง การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปัจจุบันเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2531 ที่ให้ถือว่า
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พื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดเป็นเขตเลือกตั้งเดียว หากผู้สมัครได้รับคะแนนเท่ากันให้จับสลากต่อหน้า
ปลัดกรุงเทพมหานคร ถ้าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นต าแหน่งตามวาระต้องจัดการเลือกตั้งขึ้นใหม่
ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นสุดวาระ ถ้าต าแหน่งว่างลงโดยเหตุอื่นต้องท าการเลือกตั้งใหม่ภายใน 90 วัน 
และให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งด ารงต าแหน่งโดยเริ่มนับวาระใหม่ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด ารง
ต าแหน่งนับแต่วันได้รับเลือกตั้ง และให้มีการมอบหมายงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2528 มาตรา 49 และมาตรา 50 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่โดยสรุป ดังต่อไปน้ี 

1) ก าหนดนโยบายและบริหารราชการของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมาย  
2) สั่ง อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับราชการของกรุงเทพมหานคร 
3) แต่งตั้งและถอดถอนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งและถอดถอน
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
หรือเป็นคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใด ๆ  

4) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 

5) วางระเบียบเพื่อให้งานของกรุงเทพมหานครเป็นไปโดยเรียบร้อย 
6) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
7) อ านาจหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และกฎหมายอื่น  
8) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และ

รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร และให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายอื่นได้
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี แล้วแต่
กรณีโดยอนุโลม ทั้งน้ีเว้นแต่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 จะ
ได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

3. เขตและสภาเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็นเขต ในปัจจุบัน (พ.ศ. 
2555) มี 50 เขต ซึ่งมีฐานะทางการปกครองคล้ายกับอ าเภอ แต่ละเขตประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
ส านักงานเขต และสภาเขต  

1) ส านักงานเขต แต่ละเขตมีส านักงานเขตเป็นองค์การบริหาร มีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวกับงานปกครองท้องที่ การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมอาชีพ การทะเบียน การโยธา การรักษาที่
สาธารณะ การสาธารณสุข  การจัดเก็บรายได้  การรักษาความสะอาด การด าเนินการเกี่ยวกับ
การศึกษา การควบคุมดูแลโรงเรียนประถมศึกษา การดูแลและรักษาการให้เป็นไปตามข้ อบัญญัติ
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กรุงเทพมหานครหรือที่กฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร หรือตามที่
ได้รับมอบหมาย ส านักงานเขตมีผู้อ านวยการเขตเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและ
ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในเขต และจะให้มีผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต
คนหน่ึงหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการเขตก็ได้  

2) สภาเขต ในเขตหน่ึง ๆ ให้มีสภาเขต ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งมี
จ านวนอย่างน้อยเขตละ 7 คน ถ้าเขตใดมีราษฎรเกินหน่ึงแสนคนให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตใน
เขตน้ันเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงคนต่อจ านวนราษฎรทุกหน่ึงแสนคน เศษของหน่ึงแสนถ้าถึงห้าหมื่นหรือ
กว่าน้ันให้นับเป็นหน่ึงแสน อายุของสภาเขตมีก าหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 79 บัญญัติให้สภาเขตมี
อ านาจหน้าที่ ดังน้ี 

(1) ให้ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับแผนพัฒนาเขตต่อผู้อ านวยการเขตและ
สภากรุงเทพมหานคร  

(2) จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเขต ทั้ง น้ี ตามที่ก าหนดในข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรืองบประมาณรายจ่าย 

(3) สอดส่องและติดตามดูแลการด าเนินการของส านักงานเขตเพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ราษฎร 

(4) ให้ค าแนะน าหรือข้อสังเกตต่อผู้อ านวยการเขตเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือ
แก้ไขการบริการประชาชนภายในเขต หากผู้อ านวยการเขตไม่ด าเนินการใด ๆ โดยไม่แจ้งเหตุผลให้
ทราบ ให้สภาเขตแจ้งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาด าเนินการต่อไป 

(5) ให้ค าปรึกษาตามที่ผู้อ านวยการเขตร้องขอ 
(6) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรือ่ง

ใด  ๆอันเกี่ยวกับการงานของสภาเขต ทั้งน้ี ตามที่ก าหนดในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการน้ัน  
(7) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ก าหนดในกฎหมายหรือที่สภากรุงเทพมหานครมอบหมาย  

เมืองพัทยา 
     เมืองพัทยาเป็นการปกครองท้องถิ่นของไทยอีกรูปแบบหน่ึง มีลักษณะเป็นการ

ทดลองใช้การจัดการปกครองแบบผู้จัดการเมือง (City Manager) เหมือนกับเมืองหลายเมืองของ
สหรัฐอเมริกาแต่เพียงแห่งเดียวของประเทศไทย โดยเมื่อแรกเริ่มน้ันเป็นการจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 ซึ่งต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริหารราชการเมืองพทัยาอีกหลายครัง้ โดยในปัจจุบันเป็นการปรับปรุงตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ทีม่าตรา 7 บัญญัติให้เมืองพัทยาเป็น



50 
 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2542 อันเป็นวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นมา   

การบริหารเมืองพัทยา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (1) สภาเมืองพัทยา และ (2) นายกเมืองพัทยา  

1) สภาเมืองพัทยา ประกอบด้วยสมาชิกสภาเมืองพัทยา 24 คนที่ได้รับการเลือกตั้ง
โดยตรงจากราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาให้เป็นผู้แทนของประชาชนในเขตเมืองพัทยา 
อายุของสภาเมืองพัทยามีก าหนดคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง  สภาเมืองพัทยาเลือกสมาชิกสภา
เมืองพัทยาเป็นประธานสภาเมืองพัทยา 1 คนกับรองประธานสภาเมืองพัทยาอีก 2 คน ประธานสภา
เมืองพัทยาอาจแต่งตั้งเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมือง
พัทยา เพื่อช่วยเหลือกิจการตามที่ได้รับมอบหมายได้ไมเ่กินจ านวนรองประธานสภาเมืองพัทยา และ
ให้ปลัดเมืองพัทยาท าหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยามีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัด
ประชุมและงานอื่นใดตามที่สภาเมืองพัทยามอบหมาย สภาเมืองพัทยามีอ านาจตราข้อบังคับเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของสมาชิก ข้อบังคับการประชุม วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การตั้งและตอบกระทู้ถาม การเปิดอภิปราย
ทั่วไป การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย และกิจการอื่นอันเป็นหน้าที่ของสภาเมืองพัทยา  

2) นายกเมืองพัทยา พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 
มาตรา 41 บัญญัติให้เมืองพัทยามีนายกเมืองพัทยาได้ 1 คน ซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยวิธีตรงและลับจาก
ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น มีวาระอยู่ในต าแหน่งได้คราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกัน
เกิน 2 วาระไม่ได้ โดยอาจแต่งตั้งรองนายกเมืองพัทยาเพื่อเป็นผู้ช่วยเหลืองานตามที่ได้รับมอบหมายได้
ไม่เกิน 4 คน นายกเมืองพัทยาและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเมืองพัทยาและลูกจ้างเมืองพัทยา มี
อ านาจหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารราชการของเมืองพัทยา คือ (1) ก าหนดนโยบายและ
รับผิดชอบในการบริหารราชการของเมืองพัทยาให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ และนโยบาย  (2) สั่ง 
อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเมืองพัทยา (3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเมืองพัทยา 
เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาหรือคณะ
ที่ปรึกษา (4) วางระเบียบเพื่อให้งานของเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย หรือตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของนายกเมืองพัทยาหรือนายกเทศมนตรีหรือคณะเทศมนตรี
เมืองพัทยาแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ส่วน คือ 
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1. ส านักปลัดเมืองพัทยา 
2. ส่วนราชการอื่นตามที่นายกเมืองพัทยาประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของ

กระทรวงมหาดไทย  
ส าหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่อันเป็นราชการประจ าของเมืองพัทยา ให้ปลัดเมือง

พัทยาท าหน้าที่เป็นหัวหน้าส านักปลัดเมืองพัทยา เป็นผู้รับผิดชอบบังคับบัญชาพนักงานเมืองพัทยา
และลูกจ้างเมืองพัทยารองจากนายกเมืองพัทยา และท าหน้าที่เป็นเลขานุการสภาเมืองพัทยาด้วย โดย
รับผิดชอบงานธุรการ การจัดประชุม และงานอื่นตามที่สภาเมืองพัทยามอบหมาย    

กล่าวโดยสรุป การปกครองท้องถิ่นเป็นการปกครองชุมชนใดชุมชนหน่ึง อาจมีรูปแบบ
หน่วยการปกครองหลายรูปแบบตามความแตกต่างกันในด้านความเจริญ จ านวนประชากรหรือ
ขนาดของพื้นที่ เช่น หน่วยการปกครองท้องถิ่นของไทย ได้แก่ เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เป็นต้น มีอ านาจอิสระใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม หน่วยการปกครองท้องถิ่นต้องมีสิทธิตามกฎหมายที่จะ
ด าเนินการปกครองตนเอง  มีองค์กรที่จ าเป็นในการบริหารและปกครองตนเอง คือ มีองค์กรฝ่ายบริหาร
และองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ และประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น 
 

2. ศักยภาพการบริหารจัดการ   
  

2.1 ที่มาและความหมายของศักยภาพ 
       ค าว่า ศักยภาพ (Potential หรือ  Potentiality) เป็นค าที่มาจากภาษาละตินว่า 
“Potentia” หมายถึง เป็นภาวะแฝง (Potential) เป็นภาวะที่เปลี่ยนแปลงได้ เป็นไปได้ และเกิดขึ้นได้ 
ซึ่งตรงกันข้ามกับภาวะจริง ((Actual หรือ Actuality) ซึ่งเป็นภาวะที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้  (เกษราพร   
ทิราวงศ์ และอ านวยพร ใหญ่ยิ่ง (2554: 13) ค าว่า ศักยภาพได้ถูกน าไปใช้ในความหมายที่แตกต่าง
กันไป แล้วแต่ว่าจะพูดถึงศักยภาพของสิ่งใดในเรื่องใด และในสาขาวิชาใด  
 ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 1095) ได้ให้ความหมายทั่วไปของค าว่า ศักยภาพไว้ว่า 
หมายถึง ภาวะ อ านาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยู่ในสิ่งต่าง ๆ อาจท าให้พัฒนาหรือท าให้ปรากฏเป็น
สิ่งที่ประจักษ์ได้ เช่น การมีศักยภาพในการท างานสูง น้ าตกขนาดใหญ่มีศักยภาพในการให้พลังงาน
ได้มาก เป็นต้น   

     เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย  (อ้างใน เกษราพร ทิราวงศ์ และอ านวยพร ใหญ่ยิ่ง, 2554: 17)   
ได้กล่าวถึง ศักยภาพของมนุษย์ ว่าเป็นพลังที่สร้างสมอยู่ในสมองของมนุษย์ เกิดขึ้นโดยการกระตุ้น
จากสิ่งแวดล้อม สะสมและพัฒนา เช่ือมโยงเส้นใยประสาทเป็นประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ 
ศักยภาพของมนุษย์จะแสดงออกในลักษณะของความสามารถ ซึ่งจะมีมากหรือน้อยเพียงไรขึ้นอยู่
กับการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ได้แก่ กระบวนการจัดการเรียนการสอน บทบาท
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ของผู้สอนและยุทธศาสตร์การสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  พัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพของผู้เรียนให้เต็มตามขีดความสามารถของผู้เรียนอย่างเป็นธรรมชาติ เป็นต้น  

ดนัย เทียนพุฒ (2511) ผู้ได้รับรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.
2552 ประเภทนักวิชาการและที่ปรกึษา กล่าว่า ค าว่า ศักยภาพ หรือ Potential สามารถจะมีความหมาย
ได้หลายอย่าง เช่น ทางธุรกิจ มองว่า เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวคน ที่สามารถสร้างหรือผลักดันให้เกิดพลัง
อันยิ่งใหญ่จะท าอะไรก็ได้ทั้งในเชิงบวกและลบ ยกตัวอย่างที่เคยพูด ๆ กัน เช่น เมื่อมีไฟไหม้คนเรา
สามารถมีพลังที่จะยกของหนัก ๆ ได้เป็นหลายเท่า ๆ 

ชาติชาย มณีกาญจน์ (อ้างใน เกษราพร ทิราวงศ์ และอ านวยพร ใหญ่ยิ่ง , 2554: 19) ได้
กล่าวถึงความหมายของศักยภาพของชุมชนว่า หมายถึง ขีดความสามารถในอันที่จะตอบสนอง
ความต้องการและแก้ไขปัญหาของคนส่วนใหญ่ในชุมชน รวมทั้งความสามารถในชุมชนในการ
ประสานความร่วมมือในการด าเนินการกับคนภายในชุมชน ขณะเดียวกันก็ด าเนินการแก้ไขปัญหา
ที่มาจากภายนอกชุมชน เพื่อความปกติสุขของการอยู่ร่วมกันในชุมชน องค์ประกอบที่ท าให้ชุมชนเกิด
ศักยภาพในการการด าเนินงานใด  ๆน้ัน ได้แก่ โครงสร้างของชุมชน ระบบครอบครัว ทรัพยากรธรรมชาติ 
ระบบนิเวศวิทยา อาชีพและระบบการผลิต ปัจจัยการผลิต และระบบความเช่ือ และที่ส าคัญที่สุด คือ 
โครงสร้างและระบบการปกครอง การพัฒนาศักยภาพของชุมชน จะต้องอยู่บนฐานความเข้าใจเรื่อง 
“ศักยภาพ” ของชุมชนที่มี “คน ความรู้ ทรัพยากร” คือการช่วยให้ชุมชนพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
(Community empowerment) โดยการเช่ือมโยงระหว่าง “คน ความรู้ ทรัพยากร” จนเกิดความสัมพันธ์ซึ่ง
เรียกว่า “กระบวนทัศน์การพัฒนา”  ที่ประกอบไปด้วย  “การเรียนรู้ การจัดการ และการพัฒนา” 
 

2.2 ทฤษฎีเก่ียวกับศักยภาพ และศักยภาพการพัฒนา 
       ทฤษฎีว่าด้วยศักยภาพและศักยภาพการพัฒนาของแต่ละสังคมเช่ือว่าการพัฒนาของ
แต่ละสังคมต้องเจริญก้าวหน้าตลอดไป เมื่อวิวัฒนาการถึงขีดสุดแล้วจะถึงจุดอิ่มตัวและมีการ
เสื่อมถอยลงไป สังคมที่ล้าหลังจะเจริญก้าวหน้าขึ้นมาแทนที่เสมอ ในการพัฒนาชุมชนจึงไม่จ าเป็น
ที่จะต้องน าตัวแบบของชุมชนที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาไปใช้ทั้งหมด แต่ควรแสวงหา
ตัวแบบการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ชุมชนของตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนต่อไป (สนทยา พลศรี, 2545:  162-164)  

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2542: 32-39) กล่าวถึง ทฤษฎีเกี่ยวกับศักยภาพและศักยภาพใน
การพัฒนาไว้ในทฤษฎีทางสังคมวิทยาว่า มีปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ปัจจัย คือ (1) ทรัพยากร
มนุษย์ (2) องค์ประกอบทางสังคม (3) ภาวะผู้น าในชุมชน (4) การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้าน
กับชาวบ้านด้วยกัน (5) ความสัมพันธ์ระหว่าชาวบ้านกับรัฐ และ (6) การศึกษาและการฝึกอบรม 
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 2.3 ศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่น  

      ศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น หมายถึง ภาวะ อ านาจ หรือคุณสมบัติในการ
บริหารจัดการที่มีแฝงอยู่ในองค์การบริหารจัดการท้องถิ่น อันจะท าให้องค์การน้ัน ๆ ด าเนินงาน
ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จากการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ. 2554-2556) พบว่า จังหวัด
สระแก้วยังต้องการการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นด้านต่าง ๆ อีกหลายด้าน เช่น 
ความเป็นผู้ด้อยโอกาสของประชากรวัยเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน การขาดแคลนแหล่งน้ าส าหรับ
ท าการเกษตร การค้าชายแดน การคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว บริการด้านพื้นฐาน การจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ (ส านักงานจังหวัดสระแก้ว, 2554: 35) 

ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นการศึกษาศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระแก้วที่สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศ
กัมพูชา เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นอกจากจะมีหน้าที่บริหารจัดการท้องถิ่น
ตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว ยังต้องบริหารจัดการเกี่ยวกับการค้าชายแดนกับประเทศกัมพูชา เพราะมี
ตลาดโรงเกลือซึ่งเป็นตลาดการค้าชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชา ที่มีขนาดใหญ่ สามารถน ารายได้
เข้าสู่ประเทศได้ปีละหลายหมื่นล้านบาท ซึ่งเ ป็นส่วนหน่ึงที่มาจากการบริหารจัดการทางด้าน
เศรษฐกิจและบริการ ของ อบจ. สระแก้ว ตามมาตรา 17 และ มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนองถิ่น พ.ศ. 2542  

อย่างไรก็ตาม การท าการค้าระหว่างไทย-กัมพูชายังมีปัญหาและอุปสรรคอีกมาก จาก
การปฏิบัติตามกฎหมายที่มีมาตรฐานแตกต่างกัน เน่ืองจากไทยและกัมพูชามีข้อกฎหมายแตกต่างกัน
ในบางเรื่อง ท าให้ผู้ที่เข้ามาท าการค้า มาซื้อสินค้า หรือเข้ามาท่องเที่ยว แม้แต่ผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชน
ของจังหวัดสระแก้ว ย่อมได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้วทั้งทางตรงและทางอ้อม สิ่งเหล่าน้ีท้าทายศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
อย่างมาก ดังน้ัน การประเมินศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้วจากผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จะสามารถบ่งบอกถึงขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วได้ดีกว่าการอ่านจากเอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้
จัดท าขึ้นในแต่ละปี  

 

3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สระแก้ว          
  

        ความเป็นมาของ อบจ. สระแก้ว  
จังหวัดสระแก้วเดิมมีฐานะเป็นต าบล จนถึงปี พ.ศ. 2452 ทางการจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็น

กิ่งอ าเภอช่ือว่า “กิ่งอ าเภอสระแก้ว” อยู่ในการปกครองของอ าเภอกบินทร์บุรี ต่อมาเมื่อวันที่ 23 
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กรกฎาคม 2501 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอ าเภอช่ือว่า “อ าเภอสระแก้ว” และได้มี
พระราชบัญญัติจัดตั้งเป็นจังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 (ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
สระแก้ว, 2553: 1) ดังน้ัน จึงได้มีการปรับเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นส่วนอ าเภอขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี มาเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (กองแผนและงบประมาณ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว, 2553: 33- 34) ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
หรือ อบจ. สระแก้ว สรุปได้ดังน้ี 

หลัง พ.ศ. 2536-2540 จังหวัดสระแก้วได้จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. จัดตั้งจังหวัดสระแก้วเมื่อ
วันที่  1 ธันวาคม 2536 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่ม 110 ตอนที่  125 วันที่ 2 
กันยายน 2536 เป็นผลท าให้เกิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วขึ้น โดยเป็นไปตาม พ.ร.บ. 
ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 มีส่วนราชการ 3 ส่วน คือ ส านักงานเลขานุการ
จังหวัด ส่วนการคลัง และส่วนโยธา มีข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เรียกว่า “ข้าราชการส่วนจังหวัด” 
ปลัดจังหวัดท าหน้าที่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ ว่าราชการจังหวัดท าหน้าที่นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยต าแหน่ง เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาจังหวัดครั้งแรกในจังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2538 มีสมาชิกสภาจังหวัด 24 คน 

ปลายปี พ.ศ. 2540-พ.ศ. 2547 จังหวัดสระแก้วได้ มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 
พฤศ จิกายน 2540 ท าให้มีการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนดเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2540 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
คนแรกได้แก่นายทรงยศ เทียนทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เขตอ าเภอ
วัฒนานคร  ต่อมาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541 และวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2543 สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้วได้มีมติเลือกนายทรงยศ เทียนทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
เขตอ าเภอวัฒนานคร ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตามล าดับ  

ปี พ.ศ. 2547-5551 จังหวัดสระแก้วได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดใหม่ ตามประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2546 ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดใหม่ 
จากเดิมที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เป็นก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนในจังหวัด รวมทั้งก าหนดอ านาจหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีความเหมาะสม สามารถบริหารงานตาม
นโยบายที่แถลงต่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารงานเพื่อประโยชน์แก่
ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น  
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ปี พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน (พ.ศ. 2555) ในปี พ.ศ. 2552 ได้มีการยกเลิกความในมาตรา 35/2 
แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ฉบับที่4)  พ.ศ. 2552 ให้ไว้ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2552 ให้ยกเลิกความในมาตรา 35/2 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ที่บัญญัติไว้ว่า  
“ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด ารงต าแหน่งนับแต่วันเลือกตั้งและมีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งแต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้” ให้ใช้ความต่อไปน้ี
แทน  “ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด ารงต าแหน่งนับแต่วันเลือกตั้งและมีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง” (ราชกิจจานุเบกษา, 2552: 11)  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้มีการจัดตั้งขึ้นตามตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีโครงสร้างตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่3) พ.ศ. 2546 ประกอบด้วย สภาบริหารองค์การส่วนจังหวัด และนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนในจังหวัด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด ารงต าแหน่งนับแต่วันเลือกตั้ง
และมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฉบับที่4) พ.ศ. 2552 สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีจ านวน 30 คน และสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีประธานสภา 1 คน และรองประธานสภา 2 คน ในส่วนของ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย เลขานุการนายกองค์การฯ ที่ปรึกษานายกองค์การฯ 
รองนายกองค์การฯ คนที่ 1 รองนายกองค์ การฯ คนที่ 2 ปลัดองค์การฯ รองปลัดองค์การฯ ส านัก
ปลัดฯ ส่วนราชการและกองต่าง ๆ 
 

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วปัจจุบัน 
จังหวัดสระแก้วได้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 

20 เมษายน พ.ศ.2551 ซึ่งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุดน้ี จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่4)  พ.ศ. 2552 โครงสร้างขององค์การบริหารจังหวัดสระแก้ว 
ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ดังน้ี ในส่วนที่เป็น สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ประกอบด้วย สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 
พ.ศ. 2551 จ านวน 30 คน และสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วจะเลือกสมาชิกด ารง
ต าแหน่งประธานสภา 1 คน และรองประธานสภา 2 คน ในส่วนของนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ประกอบด้วย เลขานุการนายกองค์การ ที่ปรึกษานายกองค์การ รองนายกองค์การฯ คนที่ 1 
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รองนายกองค์การฯ คนที่ 2 ปลัดองค์การฯ รองปลัดองค์การฯ ส านักปลัดฯ ส่วนราชการและกอง
ต่าง ๆ ดังแสดงในภาพที่ 2.4 

 

 
 
ภาพที่ 2.4 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  
ที่มา: กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว. (2553: 34).  
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นอกจากจะมีหน้าที่บริหารจัดการท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 แล้วยังต้องบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการค้าชายแดนอีกด้วย เพราะจังหวัดสระแก้วมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศกัมพูชา ซึ่งในอดีตชาวบ้านที่อยู่ชายแดนของทั้งสองประเทศได้มีการข้ามเขตไปมา
ติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน จนกระทั่งมีการปักปันเขตแดนไทย-กัมพูชา จึงได้มี
การจัดระเบียบการค้าที่เรียกว่า “การค้าชายแดน” อย่างเป็นระบบเหมือนในปัจจุบัน ซึ่งการค้า
ชายแดนระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาก็อยู่ในอ านาจหน้าที่การบริหารจัดการของ อบจ. สระแก้ว 
ในการศึกษาครั้งน้ีได้แยกเรื่องการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ไว้ในบทที่ 3 
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4. วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 

ศักกพล สุขปาน (2537) ท าการศึกษาเรื่อง การค้าตามแนวชายแดนกับความมั่นคงของ
ชาต ิด้านจังหวัดปราจีนบุรี มีจุดประสงค์ที่จะทราบว่า การเปิดจุดผ่อนปรนการค้า ตามแนวชายแดน
ไทย-กัมพูชาน้ัน มีปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ รวมทั้งต้องการศึกษาเพื่อให้ทราบว่า
ควรจะมีมาตรการที่เหมาะสมอย่างไรที่จะใช้กับการค้ าตามแนวชายแดน  เพื่อให้เกิดผลดีแก่
ประชาชนทั้ง ในด้านเศรษฐกิจและความปลอดภัย  

ผลการศึกษา พบว่า ถ้าการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อให้
การค้าตามแนวชายแดนเป็นไปโดยเสรี ชอบด้วยกฎหมายและปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแล
อย่างใกล้ชิด อันจะมีผลโดยตรงต่อการลดการค้าตามแนวชายแดนที่มิชอบด้วยกฎหมาย หรือที่เรียก
กันทั่วไปว่า "ตลาดมืด" ลง จนหมดไปในที่สุดอันจะเป็นผลดีแก่ราษฎรตามแนวชายแดนทั้งในด้าน
ความปลอดภัย อาชีพ รายได้  และเป็นผลดีแก่ประเทศโดยส่วนรวม ในด้านภาษี เศรษฐกิจ 
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ และสุดท้ายคือความมั่นคงของชาติ และการบิดเบือนนโยบาย
ในการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าตามแนวชายแดน พฤติกรรมอันมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ่อค้า 
และราษฎรตามแนวชายแดนมีผลต่อความมั่นคงของชาติ 

วาริน สุขเสมอ (2537) ท าการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาเทศบาลต าบลอรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์เพือ่ศกึษาทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและ ประชากรของชุมชน
เมืองอรัญประเทศ ศึกษาบทบาทและภาวะการค้าในตลาดการค้าชายแดน ภาวะปัญหาและบทบาท
ของชุมชนที่มีผลกระทบจากชุมชนการค้าชายแดนไทย -กัมพูชา เพื่อเสนอแนะแนวทางในการ
วางแผนพัฒนาเทศบาลต าบลอรัญประเทศ เพื่อให้มีศักยภาพเกื้อหนุนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตาม
แนวชายแดนได้ใช้ประกอบอาชีพ ได้มีสภาพที่อยู่ดีกินดี และน าไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน  

ผลการวิ จัย  พบว่า การค้าชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชามีการพัฒนาขึ้นมาก 
โดยเฉพาะตลาดโรงเกลือที่ตั้งอยู่ในอ าเภออรัญประเทศ นับเป็นตลาดการค้าชายแดนที่ส าคัญ
ระหว่างไทย-กัมพูชา นอกจากจะเป็นตลาดขายสินค้าแล้ว ยัง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกภาคของไทย เพราะมีกิจกรรมการซื้อขายสินค้าทั้งส่งและปลีก  รวมทั้งเป็น
แหล่งขายส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค ไปยังประเทศในแถบอินโดจีนอีกด้วย จากกิจกรรมของตลาด
ชายแดนเป็นผลท าให้ภาวะเศรษฐกิจของชุมชนเมืองอรัญประเทศดีขึ้นด้วย  และจากการที่มีการ
พัฒนาและขยายตัวในแนวราบอย่างรวดเร็วในพื้นที่ชุมชนเมืองอรัญประเทศ ท าให้เกิดปัญหาหลาย
ประการ เช่น มีการรุกล้ าที่สาธารณะ สภาพที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม ปัญหา
มลภาวะ ขาดโครงข่ายระบบคมนาคมสายรองที่จะเช่ือมกับถนนสายหลักขาดแคลนการบริการด้าน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  นอกจากน้ัน ยังมีปัญหาเรื่องบ่อน
การพนัน ยาเสพติด และปัญหาความไม่มีกฎระเบียบในการค้าชายแดนของกัมพูชาที่เป็นสากล 
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การวิจัยน้ีได้เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการพัฒนาส าหรับพื้นที่  ชุมชนเมือง
อรัญประเทศ ได้แก่ ให้มีการจัดกลไกเพื่อการพัฒนาที่ดินสาธารณประโยชน์  การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน โดยเสนอแนวถนนวงแหวนในบริเวณที่มีการขยายตัวด้านที่อยู่อาศัย  และด้าน
พาณิชยกรรม พัฒนาการคลังท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ  พัฒนาด้านการค้าและ
บริการเพื่อให้เป็นศูนย์กลางสินค้าอุปโภคบริโภคของตลาดอินโดจีนพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเพื่อ
การผลิตส าหรับส่งออก พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและแหล่งด้านการค้า
และอุตสาหกรรม พัฒนาด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของประเทศ  ส าหรับ
พื้นที่ตลาดการค้าชายแดนโรงเกลือ ได้เสนอแนะให้เป็นศูนย์กลางตลาดการค้าชายแดน  เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์ซื้อสินค้าต่างประเทศในราคาถูก  และเป็นแหล่ง
การค้าที่ก่อให้เกิดรายได้และเพิ่มอาชีพแก่ราษฎรในท้องถิ่น และควรมีการพัฒนาโครงข่ายเส้นทาง
คมนาคมระหว่างไทย-กัมพูชา เพื่ออ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางชายแดน 

ช านิ  เอี่ยมอ าพรวัฒน (2545) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการตลาดโรงเกลือ บ้านคลองลึก 
ต าบลป่าไร่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการตลาด
โรงเกลือ บ้านคลองลึก ต าบลป่าไร่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  

ผลการศึกษา พบว่า ในด้านการวางแผน มีประชุมการวางแผนให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งแผนระยะยาวระยะปานกลางและระยะสั้น เกี่ยวกับการ
จัดระเบียบและการด าเนินการค้าขาย วางแนวทางการบริหารจัดการตลาดโรงเกลือ การควบคุมดูแล
ผู้ประกอบการ การจราจร การรักษาความสงบเรียบร้อยในตลาดโรงเกลือ การรักษาความสะอาด 
และการควบคุมดูแลด้านสาธารณูปโภค ในด้านการจัดการองค์กร มีการจัดโครงสร้างการบริหาร
จัดการโดยแบ่งเป็น 4 ฝ่าย คือฝ่ายบริการจัดการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายอาคารสถานที่ และฝ่ายรักษาความ
ปลอดภัยและความสะอาด แต่ละฝ่ายมีการก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งจะอิงตาม
ระเบียบและข้อก าหนดของทางราชการเป็นส่วนใหญ่ ส่วนในด้านการจัดคนเข้าท างาน พิจารณาจาก
โครงสร้างองค์กร การจัดคนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในส่วนต่าง ๆ มีระเบียบรองรับ และใช้ดุลพินิจของ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยพิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสม 

วลัยลักษณ์ พฤกษาทร  (2545) ท าการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาเมืองชายแดน 
กรณีศึกษา เมืองมุกดาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพและบทบาทของเมืองมุกดาหาร และ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาเมืองให้รองรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ก าหนดเป้าหมายที่จะพัฒนา
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางในภูมิภาคน้ี โดยมุกดาหารเป็นเมืองเป้าหมายที่คาดว่าจะเป็นประตู
ส่งออกที่ส าคัญและเป็นช่องทางเช่ือมโยงการค้ากับกลุ่มประเทศอินโดจีนในอนาคต 

ผลการวิจัยพบว่า มุกดาหารเป็นเมืองชายแดนที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูง คือมุกดาหาร
ได้เปรียบในเชิงที่ตั้งเน่ืองจากอยู่ตรงข้ามกับแขวงสะหวันเขต  ซึ่งเป็นแขวงที่ใหญ่เป็นอันดับสอง
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รองจากเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบกับนโยบายความร่วมมือใน
กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ คือ ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า และประเทศจีนตอน
ใต้ (มณฑลยูนาน) ท าให้เกิดการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 2 ที่มุกดาหาร และการ
ปรับปรุงถนนหมายเลข 9 ซึ่งในอนาคตจะท าให้มุกดาหารเป็น “ศูนย์กลางด้านการคมนาคมระหว่าง
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” และยังจะเป็น “ประตูการค้าสู่อินโดจีน” เป็นเมืองหน้าด่าน
ด้านการค้าไปยังประเทศลาวและเวียดนาม ซึ่งเส้นทางน้ีจะเป็นการเช่ือมภาคตะวันออกและภาค
ตะวันตกเข้าด้วยกัน 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาครั้ง น้ี ได้แก่ แนวทางการพัฒนาเมืองมุกดาหาร 
ประกอบด้วยการพัฒนาด้านการค้าชายแดน การท่องเที่ยว การสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ 
การคมนาคม และการเสนอแผนพัฒนาเมืองระยะสั้น 5 ปี และระยะยาว 20 ปี เพื่อให้เมืองมุกดาหาร
สามารถพัฒนาเป็นเมืองการค้าชายแดนและเมืองท่องเที่ยวที่เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศอินโดจีนได้
ในอนาคต 

ชาติชาย เจตปิยะวัฒน์ (2546: 4-5) ท าการศึกษา เรื่องศักยภาพขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อศึกษาศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  ระดับช้ันที่ 1 และ 2 ในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งได้ท าการวิเคราะห์ทั้งตัวบุคลากรและองค์การ พื้นที่ในจังหวัด
ปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และนนทบุรี  

ผลการศึกษา พบว่า ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ระดับช้ันที่ 1 และ 2 
ในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยรวมยังอยู่ในระดับต่ า ซึ่ง
ปัจจัยทางด้านตัวบุคคลเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ระดับความรู้ และการมีส่วนร่วมทางด้าน
การศึกษาของประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาน้ันอยู่ในระดับปานกลาง และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการศึกษาตาม
ทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาน้ันพบว่ายังอยู่ในระดับต่ า ส่วนปัจจัยทางด้านองค์การน้ัน  พบว่า
ความพร้อมด้านงบประมาณที่น ามาใช้ในการศึกษา ด้านทรัพยากร และด้านประสบการณ์ในการจัด
การศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล ในทัศนะของประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล พบว่ายังมีความพร้อมอยู่ในระดับต่ า 

วัชรินทร์ ยงศิริ (2547: VI) ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ให้ท าการวิจัยเรื่อง การค้าชายแดนไทยกับกัมพูชา ปัญหาที่ประสบในปัจจุบันและแนวทางแก้ไข
ในอนาคต เป็นงานวิจัยเชิงนโยบาย เป็นส่วนหน่ึงของ “โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค (อบศ. 5)” 
เกี่ยวกับปัญหาชายแดนทั่วไปในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  ตลอดจนความสัมพันธ์
ไทย-เพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
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ชายแดนของไทย โดยได้หยิบยกประเด็นปัญหาขึ้นมาวิเคราะห์ความเช่ือมโยงสัมพันธ์ระหว่างไทย
กับกัมพูชา โดยใช้นโยบายเศรษฐกิจน านโยบายการเมืองเป็นแนวทางส าคัญหลังสิ้นสุดยุคสงคราม
อุดมการณ์ การค้าชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชาจึงเป็นผลจากการด าเนินนโยบายน้ี หลังจากเวลา
ผ่านล่วงเลยมาเกือบ 16 ปี พบว่า ได้มีการขยายตัวทางการค้าชายแดนทั้งปริมาณสินค้าและมูลค่า
การค้า แต่ทว่าปัญหาและอุปสรรคที่มีอยู่ในการค้าระหว่างกันยังคงเป็นรูปแบบเดิม จนกระทั่งเกิด
เหตุการณ์เมื่อวันที่ 29 มกราคม ค.ศ. 2003 ที่คนกัมพูชาในกรุงพนมเปญลุกฮือก่อการจลาจลต่อต้าน
ไทยจนขยายผลไปสู่ความรุนแรงถึงขั้นเผาสถานเอกอัครราชทูตไทย บริษัทและร้านค้าของคนไทย
ในกรุงพนมเปญ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ดีต่อกันโดยเฉพาะการค้าได้ชะลอ
ตัวลง และกลับมาสู่สภาพปกติเมื่อมีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศ
ในปลายเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2003 สาเหตุหน่ึงในหลาย ๆ สาเหตุที่คนกัมพูชาเกิดความไม่พอใจ
ไทย ไม่ชอบคนไทยและประเทศไทย คือ การค้าที่ได้เปรียบดุลการค้าเหนือกัมพูชา เพื่อแก้ไขสาเหตุ
ดังกล่าว การติดต่อการค้าขายด้วยวิธีแบบเดิมจึงควรเปลี่ยนแปลงเพื่อให้กัมพูชาเป็นคู่ค้าที่มีระดับ
การส่งออกและน าเข้าที่ใกล้เคียงกัน มีสินค้าที่น ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกับไทยเพื่อเป็นรายได้เข้า
ประเทศและเป็นการค้าที่ลื่นไหลไปมาทั้งสองทาง ไม่ใช่ไทยเป็นฝ่ายผูกขาดการส่งออกสินค้าไปยัง
กัมพูชาแต่เพียงฝ่ายเดียว จึงเป็นเรื่องส าคัญที่รัฐบาลทั้งสองประเทศต้องหันมาร่วมมือกันขบคิดและ
แก้ไขเพื่อที่จะสานความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจน้ีให้ยั่งยืน 

บูฆอรี ยีหมะ (2550: 24) เขียนต าราเกี่ยวกับเรื่องการปกครองท้องถิ่นไทย สรุปว่า การ
ปกครองท้องถิ่นไทย เป็นการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามหลักการกระจายอ านาจ
ปกครอง มีลักษณะที่ส าคัญ คือ มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นนิติบุคคล แยกออกจาก
การบริหารส่วนกลางท าให้มีสิทธิและอ านาจในการท านิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ  ตลอดจนเป็น
เจ้าของครอบครองสิทธิในทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยมีเจ้าหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณและรายได้ เป็นของท้องถิ่นเอง มีการเลือกตั้ง
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
ตนเอง ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยทุกประเภทมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข
ในสาระส าคัญต่าง ๆ หลายด้านไม่แตกต่างกับในอดีต ก่อนหน้าน้ี เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นผลมาจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 ถือเป็นกฎหมายที่ส าคัญส าหรับการด าเนินภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อนุพัทย์ หนองคู (2550) ท าการวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา
กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว” มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ตลอดจนปัจจัยที่เป็น
โอกาสและอุปสรรคต่อภาวะการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา โดยในการวิเคราะห์น้ันอาศัยหลักทฤษฎี
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ความได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบและการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์มาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การค้าชายแดนของจังหวัดสระแก้ว ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการ
เกื้อกูลผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ 

จากการศึกษา พบว่า การค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาโดยเฉพาะ
ตามแนวชายแดนจังหวัดสระแก้ว มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเน่ือง และฝ่ายไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบ
ดุลการค้ามาโดยตลอด สินค้าส่วนใหญ่ของไทยเป็นสินค้าอุตสาหกรรม ในขณะที่สินค้าน าเข้าของ
ไทยเป็นสินค้าเกษตรกรรม 

การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคที่มีต่อการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
กัมพูชาในเขตจังหวัดสระแก้ว พบว่าสินค้าไทยมีศักยภาพในการแข่งขันค่อนข้างมาก จะเห็นได้จาก
การขยายตัวอย่างต่อเน่ืองของมูลค่าส่งออก ความสามารถในการแข่งขันน้ันเป็นผลมาจาก
ความสามารถในการขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว และความนิยมสินค้าไทยของคนกัมพูชา ประกอบ
กับที่จังหวัดสระแก้วมีตลาดการค้าชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ท าให้สามารถกระจายสินค้า
น าเข้าจากประเทศกัมพูชาไปยังภาคต่าง ๆ ได้มาก 

การได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ พบว่า นอกจากความแตกต่างด้านการผลิตระหว่างไทยกับ
กัมพูชาแล้ว ยังพบว่าการที่ประเทศกัมพูชาได้รับสิทธิพิเศษ (GSP) จากประเทศที่พัฒนาแล้ว
ยังเป็นโอกาสให้ทั้งสองประเทศเกื้อกูลผลประโยชน์ร่วมกันในการจัดตั้งฐานการผลิตแบบ 
Co-Reproduction Area โดยประเทศไทยควรเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบ
ได้แก่ เงินทุน ผู้ประกอบการ เทคโนโลยี เพื่อตั้งฐานการผลิตในกัมพูชาที่มีความได้เปรียบในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และค่าจ้างแรงงานที่ค่อนข้างถูก 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ามูลค่าการค้าชายแดนจะขยายตัวอย่างต่อเน่ือง แต่ในความเป็นจริง
กลับ พบว่าการค้าชายแดนไทย-กัมพูชายังมีปัญหาอุปสรรคบางประการ ได้แก่ ปัญหาด้านการค้า
นอกระบบ ปัญหาด้านระเบียบพิธีการด้านศุลกากร ปัญหาด้านการปักปันเขตแดน ปัญหาข้อจ ากัด
ของพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ าเภออรัญประเทศ ตลอดจนปัญหาที่เกิดจากความ
แตกต่างของระดับการพัฒนาของไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งได้แก่ปัญหาอาชญากรรมและ
ปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน 

ธวัชชัย บุญมี และคณะ (2554: 8-10) ได้ประเมินศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจ
ชุมชน บ้านสันทรายต้นกอก ต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการรวบรวม
ข้อมูล จากสมาชิก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมบ้านสลีปิงจัยแก้วกว้าง และกลุ่มแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตร บ้านสันทรายต้นกอก โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม ผล
การศึกษาสรุปได้ดังน้ี 
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ผลการทบทวนการด าเนินการของกลุ่ม ส าหรับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูล  
อื่นๆ แก่สมาชิกอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการปรับปรุงแก้ไข พบว่า โดยรวมกลุ่มมีศักยภาพใน
ระดับดี ผลการประเมินด้านการตลาด พบว่า โดยรวมก่อนด าเนินโครงการ กลุ่มมีศักยภาพในระดับ
ปานกลาง และหลังด าเนินโครงการกลุ่มมีศักยภาพในระดับดี  

ผลการประเมินการบริหารจัดการของกลุ่ม ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผน พบว่า 
ก่อนด าเนินโครงการ กลุ่มมีศักยภาพในระดับปานกลาง และหลังด าเนินโครงการกลุ่มมีศักยภาพใน
ระดับดี โดยมีคะแนนหลังด าเนินการเพิ่มขึ้นในประเด็นเกี่ยวกับการจัดท าแผน การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในการก าหนดเป้าหมายและทิศทาง และการก าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับ 2) ด้านการ
ด าเนินงาน พบว่า โดยรวมมีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง และหลังด าเนินโครงการกลุ่มมีศักยภาพ
ในระดับดี โดยมีคะแนนหลังด าเนินโครงการเพิ่มขึ้นในประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนที่จัดท า
ไว้ การวบรวม การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับการจดบันทึกทางการเงิน/
บัญชี ผลการประเมินอยู่ในระดับควรปรับปรุง 3) ด้านการตรวจสอบ พบว่า โดยรวมมีศักยภาพอยู่
ในระดับดี และมีคะแนนหลังด าเนินโครงการเพิ่มขึ้นในประเด็นเกี่ยวกับ การทบทวนผลการ
ด าเนินงานของกลุ่ม การจัดสรรรายได้และผลประโยชน์ระหว่างสมาชิก และ 4) ด้านการปรับปรุง
แก้ไข พบว่า โดยรวมกลุ่มมีศักยภาพอยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนหลังด าเนินโครงการเพิ่มขึ้นในทุก
ประเด็น ได้แก่ การน าปัญหาในการด าเนินการไปแก้ไขปรับปรุง การแสวงหาความรู้ใหม่ และการ
ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ผลการประเมินด้านการตลาด พบว่า ก่อนด าเนินโครงการกลุ่มมีศักยภาพด้านการผลิต
อยู่ในระดับปานกลาง และหลังด าเนินโครงการกลุ่มมีศักยภาพด้านการผลิตอยู่ในระดับดี โดยมี
คะแนนหลังด าเนินการเพิ่มขึ้นในประเด็นเกี่ยวกับการก าหนดภาพลักษณ์ของสินค้า การแสวงหา
แหล่งจัดจ าหน่ายสินค้า การก าหนดแหล่งจ าหน่ายสินค้าและลูกค้าเป้าหมาย วิธีการตั้งราคาสินค้า 
ส าหรับการสร้างความแตกต่างของสินค้าและการติดตามข้อมูลความต้องการของลูกค้าและตลาด 
อยู่ในระดับปานกลาง 

ผลการประเมินด้านการผลิต พบว่า ก่อนด าเนินโครงการกลุ่มมีศักยภาพด้านการผลิตอยู่
ในระดับปานกลาง และหลังด าเนินโครงการกลุ่มมีศักยภาพด้านการผลิตอยู่ในระดับดี โดยมี
คะแนนหลังด าเนินการเพิ่มขึ้นในทุกประเด็น ได้แก่ กระบวนการผลิตสินค้า การควบคุมคุณภาพ
สินค้า การก าหนดมาตรฐานของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า และคุณภาพของสินค้า 

เกษราพร ทิราวงศ์ และอ านวยพร ใหญ่ยิ่ง (2554: 73-74) ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพชุมชนบ้านแม่แรม ต าบลเตาปูน อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ด้วยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่
ส าคัญที่มีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนบ้านแม่แรม โดยมีวัตถุประสงค์ 
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เพื่อส ารวจทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมที่ส าคัญและมีศักยภาพในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในชุมชนบ้านแม่แรม และจัดตั้งศูนย์บริการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นฐานข้อมูล
ชุมชน การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้กระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) เพื่อให้ประชาชนหรือสมาชิก
ของชุมชนกับผู้วิจัยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประเมินปัญหา และศึกษาแนวทางการ
แก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความมั่นใจในวิธีการและกระบวนการในการน าทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรมชุมชนมาเป็นฐานในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบ้านแม่แรม และเพื่อให้
เกิดความพร้อมของชุมชนในการมีส่วนร่มในกิจกรรมต่างๆ 

ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์และเลือกทรัพยากรที่มีศักยภาพของชุมชนบ้านแม่แรมของ
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ทรัพยากรที่มีศักยภาพที่สามารถใช้เป็นฐานในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ของชุมชนบ้านแม่แรมได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน คือ ทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  และ
ทรัพยากรท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ส่วนกิจกรรมที่มีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
หมู่บ้านแม่แรม ได้แก่  1) กิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 2) กิจกรรมด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3) กิจกรรมชมวิถีชีวิตด้านเกษตรกรรม 4) กิจกรรมด้านท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
และ 5) กิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมหรือกิจกรรมรวมกลุ่มในชุมชน 

 


