
 
 
 

 การปกครองสวนทองถิ่นของไทยแบงออกไดเปน ๔ รูปแบบ คือ องคกรบริหาร 
สวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล เทศบาลและ การปกครองพิเศษ คือ 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
 ๑.๑.๑ องคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย ฝายนิติบัญญัติ 
และฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ เรยีกวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
ฝายบริหาร เรียกวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับสมาชิกสภาจังหวัด 
จะมีจํานวนแตกตางกันไปตามจํานวนของประชากรในแตละเขตเลือกตั้ง 
 บทบาทหนาที่และวิธีการเขาดํารงตําแหนงของนายกองคการบริหาร 
สวนจังหวัด 
 นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ทําหนาที่ในการบริหารงานตามอํานาจ 
หนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อใหเปนไปตามความตองการของประชาชน 
ในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด เชน 

 
 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 
อยูในตําแหนงไดคราวละ ๔ ป นบัจากวันเลือกตั้ง 

 
 
 

๑. การปกครองสวนทองถิ่น อํานาจหนาที่และความสําคัญ 
    ของการปกครองสวนทองถิ่น 

๑.๑ โครงสรางการปกครองสวนทองถิ่น 

   จัดทําระบบบําบัดน้ําเสีย การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น    

  และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น 
   สงเสริมการทองเที่ยว และการลงทุนในทองถิ่น 
   ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัด 



 ๑.๑.๒ องคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย ฝายนิติบัญญัติ เรียกวา 
สภาองคการบริหารสวนตําบล และฝายบริหาร เรียกวา 
นายกองคการบริหารสวนตําบล 
 สภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย สมาชิกสภาองคการบริหาร 
สวนตําบล จํานวนหมูบานละ ๒ คน ซึ่งเลอืกตั้งขึ้นโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
ในแตละหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลนั้น ในกรณีที่เขตองคการบริหาร 
สวนตําบลใดมีเพียงหนึ่งหมูบาน สภาองคการบริหารสวนตําบลนั้นจะมีสมาชิก 
สภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวน ๖ คน และในกรณีที่เขตองคการบริหาร 
สวนตําบลใดมเีพียงสองหมูบาน สภาองคการบริหารสวนตําบลนั้นจะมีสมาชิก 
สภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหมูบานละ ๓ คน 
 บทบาทหนาที่ และวิธีการเขาดํารงตําแหนงของนายกองคการบริหาร 
สวนตําบล 
 นายกองคการบริหารสวนตําบล ทําหนาที่ในการบริหารงานตามอํานาจ 
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหเปนไปตามความตองการของประชาชน 
ในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลแตละแหง เชน 

 
 นายกองคการบริหารสวนตําบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 
อยูในตําแหนงไดคราวละ ๔ ป นับจากวันเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

   รักษาความสะอาดของถนนหนทาง และกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   ปองกันและระงับโรคติดตอ 
   ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
   คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 



 ๑.๑.๓ เทศบาล เทศบาลมี ๓ ประเภท ไดแก เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 
และเทศบาลตําบล เทศบาลทั้ง ๓ ประเภท ประกอบดวย ฝายนิติบัญญตัิ 
และฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ เรียกวา สภาเทศบาล และฝายบริหาร เรียกวา 
นายกเทศมนตร ี
 สมาชิกเทศบาลจะมีจํานวนแตกตางกันไปในแตละประเภทของเทศบาล ดังนี ้

ฝายบริหารประกอบดวยนายกเทสมนตรี ๑ คน และเทศมนตรีตามประเภท 
ของเทศบาล ดังนี ้

บทบาทหนาที่และวิธีการเขาดํารงตําแหนงของนายกเทศมนตรี 
นายกเทศมนตร ีทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและบริหารงานใหเปนไป 

ตามความตองการของประชาชนในเขตเทศบาล เชน 

 
นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน อยูในตําแหนงได 

คราวละ ๔ ป นับจากวันเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 

   เทศบาลนคร มีสมาชิกสภาเทศบาลจํานวน ๒๔ คน 
   เทศบาลเมือง มีสมาชิกสภาเทศบาลจํานวน ๑๘ คน 
   เทสบาลตำบล มีสมาชิกสภาเทศบาลจํานวน ๑๒ คน 

   เทศบาลนคร มีเทศมนตรีไมเกิน ๔ คน 
   เทศบาลเมือง มีเทศมนตรีไมเกิน ๓ คน 
   เทสบาลตำบล มีเทศมนตรีไมเกิน ๒ คน 

   กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   ปองกันและระงับโรคติดตอ 
   รักษาความสะอาดของถนนหนทาง และที่สาธารณะ 
   ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   จัดการศึกษาอบรม 
   บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดี  

  ของทองถิ่น 



 ๑.๑.๔ การปกครองพิเศษ 
  ๑) กรุงเทพมหานคร การบริหารกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 
ฝายนิติบัญญัติ เรียกวา สภากรุงเทพมหานคร และฝายบริหาร เรียกวา 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 สภากรุงเทพมหานคร ประกอบดวย สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งของ 
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานครมีประธานสภา 
กรุงเทพมหานคร ๑ คน และรองประธานสภากรุงเทพมหานครไมเกิน ๒ คน 
ซึ่งมาจากการเลือกของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
 สําหรับการบริหารในกรุงเทพมหานคร จะแบงพื้นที่ออกเปนเขตในแตละเขต 
จะมีสํานักงานเขตใหบริการแกประชาชนในพื้นที่ของเขต โดยมีผูอํานวยการเขต 
เปนผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานภายในเขตนั้น นิกจากนี้ในเขตแตละเขตจะมีสภาเขต 
ซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน มาชวยดูแลปญหาของ 
ประชาชน สมาชิกสภาเขตมีจํานวนอยางนอยเขตละ ๗ คน และอยูในตําแหนงได 
คราวละ ๔ ป นับจากวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ในแตละสภาเขตจะมีประธาน 
สภาเขต ๑ คน ซึ่งมาจากการเลือกของสมาชิกสภาเขต 
 บทบาทหนาที่และวิธีการเขาดํารงตําแหนงของผูวาราชการกรุงเทพ-
มหานคร 
 ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและ 
บริหารงานใหเปนไปตามความตองการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เชน 

 ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 
อยูในตําแหนงไดคราวละ ๔ ป นับจากวันเลือกตั้ง 

   รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
   ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ควบคุมอาคารและผังเมือง 
   รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย 
   ปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 
   จัดใหมีการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และรักษาพยาบาล  

  และสาธารณูปโภคตางๆ 
   พัฒนาและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
   สงเสริมการประกอบอาชีพและการพาณิชย 
   บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรม  

  อันดีของทองถิ่น 



   ๒) เมืองพัทยา การบริหารเมืองพัทยา ประกอบดวย ฝายนิติบัญญัติ 
เรียกวา สภาเมืองพัทยา และฝายบริหาร เรียกวา นายกเมืองพัทยา 

สภาเมืองพัทยา ประกอบดวย สมาชิกจํานวน ๒๔ คน มาจากการเลือกตั้งของ 
ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา สภาเมืองพัทยามีประธานสภาเมืองพัทยา  
๑ คน และรองประธานสภาเมืองพัทยา ๒ คน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของ 
สมาชิกสภาเมืองพทัยา 
 บทบาทหนาที่และวิธีการเขาดํารงตําแหนงของนายกเมืองพัทยา 
 นายกเมืองพัทยา ทําหนาที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ 
ของเมืองพัทยา เชน 

   

 
นายกเมืองพัทยามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน อยูในตําแหนงได 

คราวละ ๔ ป นับจากวันเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   รักษาความสงบเรียบรอย 
   สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
   วางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง 
   จัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม 
   ควบคุมและสงเสริมกิจการทองเที่ยว 
   รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย 
   กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และบําบัดน้ําเสีย 
   การจัดใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
   การจัดใหมีการควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ และที่จอดรถ 



 
 

 ๑.๒.๑ อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ๑. บํารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณ ีภูมิปญญาทองถิ่นหรือวัฒนธรรม 
อันดีงามของทองถิ่น 
  ๒. จัดการศึกษาอบรมใหแกประชาชนในทองถิ่น 
  ๓. จัดการฝกอาชีพใหแกประชาชนตามความเหมาะสม 
และตามความตองการของทองถิ่น 
  ๔. รักษาความสะอาดเรียบรอย 
  ๕. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถิ่น 
  ๖. ปองกันและระงับโรคติดตอในทองถิ่น 
  ๗. สงเสริมและรักษาคุณภาพของสิ่งแวดลอม ดังนี ้
   ๗.๑ จัดการบํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมที่อยูในเขตพื้นที ่
   ๗.๒ เขาไปมีสวนรวมในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมที่อยูนอกเขตพื้นที่เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของ 
ประชาชนในพื้นที ่
   ๗.๓ มีสวนรวมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรม 
ที่อยูนอกเขตพื้นที่ ซึ่งโครงการหรือกิจกรรมนั้นอาจจะมีผลกระทบตอคุณภาพ 
สิ่งแวดลอม หรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที ่
  ๑.๒.๒ ความสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ๑. แบงเบาภาระหนาที่และความรับผิดชอบของรัฐบาล 
  ๒. ตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดมากกวา 
รัฐบาล เพราะองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูใกลชิดกับประชาชนมากกวารัฐบาล 
จึงยอมสามารถที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในแตละทองถิ่นไดทันเหตุการณ และตรง 
กับความเปนจริง 
  ๓. ประชาชนไดรับบริการที่รวดเร็วขึ้น โดยไมตองเดินทางไปไกล 
และเสียคาใชจายที่มากขึ้น 
  ๔. เปนแหลงฝกฝนการเรียนรูดานประชาธิปไตยใหแกประชาชน 
ในทองถิ่น 
  ๕. ประชาชนสามารถเขาไปมีสวนรวมในการบริหารงานเพื่อพัฒนา 
ทองถิ่น ซึ่งจะสงผลใหทองถิ่นเจริญเติบโตและมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว 
  ๖. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นหรือ 
วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น เปนไปอยางถกูตอง 

๑.๒ อํานาจหนาที่และความสําคัญของการปกครองสวนทองถิ่น 



 องคกรปกครงสวนทองถิ่น นอกจากจะดูแลความเปนอยูของประชาชนใน 
ทองถิ่นแลว ยังตองจัดบริการสาธารณประโยชนเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ 
คนในชุมชนดวย เชน 

 
 

 เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนา ตลอดจน 
การเรียนรูอยางเหมาะสม เพราะเด็กจะเปนผูที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนา 
ประเทศในอนาคต ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีหนาที่ที่จะตองดูแล 
และพัฒนาเด็กใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงจะมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กของตนเอง 
โดยแตละศูนยมีกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการของเด็กหลายประการ ดังนี ้
 ๒.๑.๑ สงเสริมความคิดสรางสรรค เชน การวาดภาพ การประดิษฐเศษวัสดุ 
เหลือใช 
 ๒.๑.๒ สงเสริมคานิยมที่ดีงาม เชน ความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร 
เคารพผูอาวุโส กตัญูกตเวที รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
 ๒.๑.๓ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาไทย เชน 
การเลนขี่มากานกลวย การทําเครื่องจักรสาร 
 ๒.๑.๔ สงเสริมประชาธิปไตย เชน ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี 
ความเอื้อเฟอเผื่อแผ 
 ๒.๑.๕ สงเสริมสุขภาพ เชน กายบริหาร กิจกรรมเขาจังหวะ 
การเลนตามอัธยาศยัในสนามเด็กเลน 
 เพื่อสงเสริมการทํากิจกรรมใหไดผลดี องคกรปกครองสวนทองถิ่นได 
ดําเนินการหลายประการ เชน จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู และสงเสริม 
ประสบการณชีวิตของผูเรียน มีการใหบริการที่สงเสริมสุขภาพอนามัย 
และความปลอดภัยของผูเรียน จัดหองเรยีนพื้นที่สีเขียว และสนามเด็กเลน 
 
 
 
 
 
 

๒. องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับบริการสาธารณประโยชน  
    ในชุมชน 

๒.๑ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 



 
 

 เปนหนวยงานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งขึ้นเพื่อใหเปนแหลง 
การเรียนรูเกี่ยวกับอาชีพ การสรางอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดใหประชาชน 
การสรางงานใหแกประชาชน การฝกทักษะเกี่ยวกับอาชีพ 
 เปาหมายสําคัญของศูนยฝกอาชีพ คือ เพื่อใหประชาชนที่ผานการฝกอบรม 
จากศูนย มีอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม มีรายไดสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได 
และเปนพลเมืองดีของสังคม 

 
 
 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบริการตาง ๆ ที่กอใหเกิดประโยชนแกทองถิ่น 
เชน การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การสรางหองสมุดชุมชนเพื่อใหคนในทองถิ่น 
เขามาใชบริการ การสรางสวนสาธารณะและสนามกีฬาในชุมชน 

 
 

๒.๒ ศูนยฝกอาชีพ  

๒.๓ บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น 

สรุป 
 การปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการบริหารงานภายในทองถิ่น 
เพื่อใหเปนไปตามความตองการของประชาชนในพื้นที่ การกระจายอํานาจ 
การปกครองจากสวนกลางไปสูทองถิ่น ชวยใหทองถิ่นเกิดความเจริญกาวหนา 
และพัฒนาไปอยางรวดเร็ว 


