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หนวยการเรยีนรูที่

ก ารปกครองสวนทองถิ่นถือเปน
สิ่งสําคัญที่จะชวยพัฒนาการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขใหกาวหนา เพราะเปนการ
กระจายอํานาจการปกครองจากสวน
กลางใหครอบคลุมไปท่ัวทุกพื้นที่ ซึ่งการ
ปกครองทองถ่ินของไทยไดเริม่ดาํเนนิการ
มาตั้งแตอดีตและมีพัฒนาการอยางตอ
เนื่องจนถึงปจจุบัน

ññ

ประเด็นที่จะศึกษา

 ความเปนมาของการปกครองทองถิ่นของไทยจากอดีตถึงปจจุบัน

 หลักการปกครองทองถิ่นของไทยตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย

ผลการเรียนรู

 อธิบายความเปนมาและพัฒนาการของการ
ปกครองสวนทองถิ่นของไทยได

 บอกหลักการสําคัญของการปกครองสวนทองถิ่น
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยได

¤ÇÒÁÃÙŒàº×éÍ§µŒ¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº

¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§·ŒÍ§¶Ôè¹¢Í§ä·Â



ñ. ¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ¢Í§¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§·ŒÍ§¶Ôè¹¢Í§ä·Â¨Ò¡Í´Õµ
¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹

 การปกครองทองถิ่นถือเปนรากฐานสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะเปน

การปกครองทองถิ่นของไทยถือเปนหัวใจสําคัญในการ
พัฒนาประเทศเพื่อใหเกิดความเจริญไปทั่วทุกพื้นที่

การกระจายอํานาจการปกครองจากสวนกลาง

ไปสูทองถิ่น ซึ่งเปดโอกาสใหประชาชนใน

ทองถิน่สามารถเขามามีบทบาทในการปกครอง 

รวมถึงการมีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจ หรือ

ดาํเนนิกจิกรรมทางดานการปกครองในรปูแบบ

ตางๆ อันนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นของตนตาม

ความเหมาะสม ซึง่ในประเทศไทยทีม่กีารปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขนั้น ก็ไดมีการริเริ่มพัฒนา

การปกครองทองถิ่นมาเปนเวลานาน โดยมี

พฒันาการตามลําดับ ดังนี้

 ñ.ñ ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§·ŒÍ§¶Ôè¹¢Í§ä·Â¡‹Í¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ 
¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§ ¾.È. òô÷õ 

 แนวความคิดในเร่ืองการปกครองทองถิ่นของไทยนั้น เริ่มขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ หลังจากที่ทรงเสด็จขึ้นครองราชยใน พ.ศ. ๒๔๑๑ ทรงใช

เวลาศึกษางานและวางแผนการจัดระเบียบการปกครองแผนดินตลอดรัชกาลของพระองค โดยมี

เปาหมายเพ่ือการปฏิรูปการปกครองประเทศ สรางความเปนปกแผนและผนึกกําลังปองกัน

การลาอาณานิคมของชาติตะวันตกอันเปนปญหาสําคัญในเวลานั้น

 การจัดระเบียบการปกครองแผนดินในสมัยรัชกาลที่ ๕ นั้น ดําเนินมาอยางตอเนื่องโดยเริ่ม

มีการจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลางในรูปกระทรวงใน พ.ศ. ๒๔๓๕ และจัดระเบียบบริหาร

ราชการสวนภูมิภาคในรูปมณฑลเทศาภิบาลใน พ.ศ. ๒๔๓๗ ซึ่งในชวงเวลาเดียวกันนี้ แนวคิด

เกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการเพื่อสวนทองถิ่นไดเกิดขึ้นตามพระราชประสงค โดยเริ่มจัด

ตั้งสุขาภิบาล ถือเปนกาวแรกแหงการปกครองทองถิ่นของไทย สุขาภิบาลที่จัดตั้งขึ้นมีลําดับ ดังนี้

หมายเหตุ : ขอมูลการปกครองสวนทองถิ�น ณ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๒



พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงริเริ่มใหมี
การปกครองสวนทองถิ่นอยางเปนระบบครั้งแรกใน
ประเทศไทย

	 ๑)	สุขาภิบาลกรุงเทพฯ	 ถือเป็นการริเริ่มการปกครองท้องถ่ินครั้งแรกด้วยการตรา

พระราชก�าหนดทีเ่รยีกว่า พระราชก�าหนดสขุาภบิาลกรงุเทพฯ ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) เป็นหน้าที่

ของกรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาล ด�าเนินการบริหารจัดการดังพระราชปรารภแห่งพระราช-

ก�าหนด ตอนหนึ่งว่า

“…การสขุาภบิาลกรงุเทพพระมหานครนัน้ 

เปนการสมควรที่จะเตรียมการขึ้นไว…เพื่อได

ปองกันโรคภัยภยันตรายของมหาชน…สมควร

ที่จะตองตั้งเจาพนักงานสุขาภิบาลขึ้น…ลงมือ

จัดการรักษาความสะอาดบางอยางขึ้นในทันที 

เพื่อปองกันโรคภยันตรายในกรุงเทพฯ…”

 ทั้งนี้ ได้ก�าหนดให้สุขาภิบาลมีบทบาท

หน้าที่หลัก คือ ท�าลายขยะมูลฝอย ท�าส้วม 

ควบคุมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ

	 ๒)	สุขาภิบาลต�าบลท่าฉลอม	
ในป พ.ศ. ๒๔๔๘ พระบาทสมเด็จพระจุลจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปรารภให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งสุขาภิบาลตามหัวเมืองทั่วไป 

สืบเนื่องจากการที่พระองค์เสด็จประพาสเมืองนครเขื่อนขัณฑ์ (อ�าเภอพระประแดงในปัจจุบัน) 

รวมทั้งตลาดท่าจีน ต�าบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ทรงพบว่าบริเวณพื้นที่ตลาดท่าจีนนั้น

สกปรกมาก ไม่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย ควรจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น จึงเป็นที่มา

ของการประกาศพระบรมราชโองการจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอม พ.ศ. ๒๔๔๘ ซึ่งถือเป็นสุขาภิบาล

ในหัวเมืองแห่งแรก 

	 ๓)	สุขาภิบาลหัวเมือง	 เม่ือการจัดตั้งสุขาภิบาลต�าบลท่าฉลอมมีคุณประโยชน์และ

เป็นท่ียอมรับจากราษฎร จึงมีการขยายการจัดตั้งสุขาภิบาลไปยังท้องที่ต่างๆ จนแพร่หลายขึ้น 

โดยตราพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาล ร.ศ. ๑๒๗ (พ.ศ. ๒๔๕๑) แต่ไม่ได้ใช้บังคับทั่วประเทศ 

โดยให้ท้องถิ่นช่วยกันบริหารจัดการเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด การปองกันโรคภัยไข้เจ็บ 

การดูแลเส้นทางสัญจร และการศึกษาขั้นต้นของราษฎร

 ทั้งนี้ได้มีการแบ่งสุขาภิบาลออกเป็น ๒ ประเภท คือ สุขาภิบาลเมือง และสุขาภิบาล

ท้องที ่แต่จะจดัให้มสีขุาภิบาลประเภทใดในท้องทีน่ัน้ ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของข้าหลวงเทศาภบิาล

และต้องได้รับความเห็นชอบจากก�านัน ผู้ใหญ่บ้านเสียก่อน ถือเป็นการให้ท้องถิ่นได้ใช้ดุลยพินิจ

ด้วยตนเอง มิใช่อยู่ที่รัฐบาลกลางฝายเดียว

๓



 ในสมัยแรกเร่ิมนั้น กรรมการสุขาภิบาลล้วนแล้วแต่เป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ยังมิได้ใช้ระบบเลือกตั้ง เช่น ผู้ว่าราชการเมือง ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ�าต�าบล ฯลฯ เป็น

กรรมการสุขาภิบาล 

ในอดีตพระราชวังพญาไท เปนที่ตั้งของเมืองดุสิตธานี 
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงรับสั่งให
สรางขึ้น เพื่อทดลองการปกครองระบอบประชาธิปไตย

 สุขาภิบาลหัวเมืองได้มีการจัดตั้ง

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๑ ถึง ๒๔๗๔ มีจ�านวน

รวมทั้งสิ้น ๓๕ แห่ง (สุขาภิบาลเมือง ๒๙ แห่ง 

สุขาภิบาลท้องที่ ๖ แห่ง)

 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระองค์

ทรงสนพระทัยทดลองการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยโดยทรงสร้างเมืองดุสิตธานี 

ดสิุตธานเีป็นเมอืงจ�าลองทีมี่ลกัษณะ

การบริหารแบบนคราภิบาล (Municipality) 

หรือเทศบาล โดยทรงตราธรรมนูญดุสิตธานีขึ้น

ใน พ.ศ. ๒๔๖๑ ที่มีลักษณะของการปกครอง

ท้องถิ่น ทรงสมมติให้ดุสิตธานีมีฐานะเป็นมณฑลหนึ่งในราชอาณาจักรสยามชื่อว่า มณฑลดุสิต 

จัดให้มีผู้ด�ารงต�าแหน่งสมุหเทศาภิบาล ท�าหน้าท่ีว่าราชการมณฑลซึ่งอาจเทียบได้กับต�าแหน่ง

ผู้ว่าราชการจงัหวดัในปัจจบุนั มกีารเลอืกตัง้และเสียภาษอีากรทกุเดือน โดยทรงก�าหนดให้นบัเวลา 

๑ เดือน ในดุสิตธานีเท่ากับ ๑ ป และทรงได้วางระบบบ�ารุงด้านสุขาภิบาลและการปองกันโรคภัย 

มีการจัดการเก็บภาษีท่ีดิน สนับสนุนให้มีการออกหนังสือพิมพ์ สนับสนุนการตั้งพรรคการเมือง 

รวมถึงการจัดต้ังธนาคารใช้ชื่อว่า ดุสิตธนาคาร ขึ้น จึงถือได้ว่า เมืองดุสิตธานีเปรียบเสมือน

ต้นแบบแห่งการปกครองท้องถิ่นของไทยตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย

 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ พระองค์มีพระราช-

ประสงค์ให้การปกครองท้องถิ่นไทยเป็นพื้นฐานที่เข้มแข็งส�าหรับการปกครองประเทศ พระองค์

จึงทรงจัดตั้งคณะกรรมการจัดการประชาภิบาล ใน พ.ศ. ๒๔๗๐ เพื่อพิจารณาจัดตั้งประชาภิบาล 

หรือเทศบาล และต่อมาทรงโปรดเกล้าฯ ให้ร่างพระราชบัญญัติเทศบาลขึ้น แต่ได้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร ใน พ.ศ. ๒๔๗๕ เสียก่อน ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว

จึงมิได้ออกมาบังคับใช้เป็นกฎหมายเทศบาลแต่อย่างใด
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พ.ศ. ๒๔๔๐ จัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพฯ
นบัเปนกาวแรกแหงการปกครองทองถิน่ของไทยอยางเปนทางการ เมือ่พระบาทสมเดจ็
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชปรารภใหจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ขึ้นเปน
แหงแรก เพือ่ใหดแูลความเปนระเบยีบเรยีบรอยและการรกัษาความสะอาดภายในเขต
กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๔๔๘ จัดตั้งสุขาภิบาลตําบลทาฉลอม
สืบเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงเสด็จประพาสตลาดทาจีน ตําบลทาฉลอม 
จังหวัดสมุทรสาคร ทรงทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณตลาดทาจีนมีความสกปรกไมถูกสุขลักษณะ ควรตองมี
การพัฒนาปรับปรุง เปนที่มาของการจัดตั้งสุขาภิบาล ตําบลทาฉลอม ซึ่งถือเปนสุขาภิบาลหัวเมืองแหงแรกของ
ประเทศไทย

พ.ศ. ๒๔๖๑ จัดตั้งเมืองดุสิตธานี
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลาเจาอยูหวั ทรงมคีวามสนพระทัยในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย จึงทรงสรางเมืองดุสิตธานีเพื่อเปนเมืองจําลอง ซึ่งระบบการปกครอง
ในเมืองดุสิตธานีมีลักษณะที่เปนการปกครองทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง

พ.ศ. ๒๔๕๑ จัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมือง
จากการจัดตั้งสุขาภิบาลทาฉลอม เกิดผลดีและเปนที่ยอมรับของประชาชน จึงไดมีการจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมือง
ไปยังทองถิ่นตางๆ เพื่อดูแลความสะอาด ปองกันโรคระบาด รวมถึงดูแลการศึกษาขั้นตนของราษฎร

พ.ศ. ๒๔๗๐ จัดตั้งคณะกรรมการประชาภิบาล
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงจัดตั้งคณะกรรมการประชาภิบาลขึ้น เพื่อ
มีหนาที่ในการพิจารณาจัดตั้งประชาภิบาลหรือเทศบาล และในเวลาตอมาไดมีการ
รางพระราชบญัญตัเิทศบาลขึน้ แตไดเกดิการเปลีย่นแปลงการปกครองใน พ.ศ. ๒๔๗๕ 
เสียกอน จึงไมไดมีการประกาศใช

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗

ทองถิ่นของไทยทองถิ่นของไทยการปกครองทองถิ่นของไทย
กอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕

พ.ศ.
๒๔๔๐

พ.ศ.
๒๔๖๑

พ.ศ.
๒๔๗๐

๕
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 เมื่อคณะราษฎรท�าการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

มาเป็นระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมุข การบรหิารราชการส่วนกลางซึง่

เทศบาลตําบลเปนการปกครองสวนทองถ่ินที่แสดงให
เห็นถึงการกระจายอํานาจการปกครองจากสวนกลาง
ไปสูทองถิ่น

ประกอบด้วยกระทรวงต่างๆ แต่เดิมนั้นก็ยังคง

ด�าเนินต่อไป ส่วนการปกครองส่วนภูมิภาคได้

ยกเลิกระบบมณฑลเทศาภิบาลและให้จังหวัด 

เป็นหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคที่ใหญ่ท่ีสุด 

รองลงมาคือ อ�าเภอ

 ส่วนการปกครองส่วนท้องถิน่ทีร่ชักาลที ่๕ 

ทรงวางรากฐานไว้ในรูปสุขาภิบาลนั้น ก็ยังคง

ด�าเนินต่อมา โดยมีก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งได้รับ

เลือกต้ังจากราษฎร (นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๕ 

เป็นต้นมา) เข้าเป็นกรรมการสุขาภบิาล ถอืเป็น

จุดเร่ิมต้นที่ท�าให้ประชาชนได้รู ้จักปกครอง

ตนเองในท้องถิ่น และจัดว่าเป็นกระบวนการ

พัฒนาการกระจายอ�านาจปกครองระดับท้องถิ่นในระยะต้นซึ่งน�าไปสู่การเมืองท้องถิ่น ส�าหรับ

การปกครองท้องถิ่นไทยในส่วนอื่นๆ มีลักษณะการพัฒนา ดังนี้

	 ๑)	 เทศบาล	 การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาลท่ีริเริ่มในสมัยรัชกาลที่ ๕ 

และแนวคิดเรื่องเทศบาลในสมัยรัชกาลที่ ๗ ได้รับการสานต่อจากรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย 

โดยมีการจัดตั้งเทศบาลเป็นคร้ังแรกใน พ.ศ. ๒๔๗๖ ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๗๖ ซึ่งก�าหนดแบ่งเทศบาลออกเป็น ๓ ประเภท คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และ

เทศบาลต�าบล มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดต้ังเทศบาลให้มากขึ้นและกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น ซึ่ง

เทศบาลทั้งสามประเภทนี้ ยังคงด�าเนินการสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

	 ๒)	สุขาภิบาล	จากความพยายามในการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล

ต้องประสบปัญหาหลายอย่างเพราะมเีงือ่นไขในการจดัต้ังทียุ่ง่ยาก รฐับาลจงึน�าการปกครองท้องถิน่

รูปแบบสุขาภิบาลกลับมาใช้ เพื่อหวังจะกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยได้ตราพระราช-

บัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ ในรูปคณะกรรมการ ประกอบด้วย ข้าราชการส่วนภูมิภาค และ

ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และเพิ่มกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งอีก ๔ คน แต่สุขาภิบาลก็ถูกยกเลิกไป

เมื่อมีการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

๖



เนื่องจากขัดต่อหลักการกระจายอ�านาจ ส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลไปเป็น

เทศบาลใน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในปัจจุบันนี้การปกครองท้องถิ่นไทยในรูปแบบสุขาภิบาลจึงหมดไป

	 ๓)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 เนื่องจากต�าบลที่อยู่ห่างไกลในชนบทไม่สามารถ

จัดตั้งสุขาภิบาลได้ เพราะข้าราชการภูมิภาคไม่อาจเดินทางไปท�าหน้าท่ีได้ รัฐบาลจึงแก้ปัญหา 

โดยการยกฐานะสภาจังหวัด เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่น และออกพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ เพื่อท�าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นนอกเขตเทศบาล และ

เขตสุขาภิบาลในรูปแบบที่เรียกว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางในการกระจาย 

อ�านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น และภายหลังได้มีการแก ้ไขปรับปรุง โดยออกพระราชบัญญัติองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และมีการแก้ ไขเพิ่มเติม จนมีพระราชบัญญัติองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒

	 ๔)	องค์การบริหารส่วนต�าบล	 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตาม 

พระราชบัญญัติจัดตั้งราชการบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๔๙๙ เพื่อให้ราษฎรในชนบทมีส่วนร่วมใน

การปกครองตนเองมากขึ้น มีฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่เป็นนิติบุคคลขนาดเล็กที่สุด 

แต่ได้ถูกยกเลิกไปโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ (พ.ศ. ๒๕๑๕) จนกระทั่งมีการรื้อฟื้น 

น�ารูปแบบการปกครองรูปแบบนี้กลับมาใช้ ใหม่ตามพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมีการแก้ ไขเพิ่มเติมเรื่อยมา จนมีพระราชบัญญัติสภาต�าบลและ 

องค์การบริหารส่วนต�าบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

	 ๕)	องค์กรปกครองท้องถิน่รปูแบบพเิศษ	เป็นการปกครองท้องถิน่ไทยอกีรปูแบบหนึง่ 

ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะท้องถิ่น มี ๒ รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 

	 ๕.๑)	 กรุงเทพมหานคร	 ในฐานะเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

วัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ จึงจ�าเป็นต้องมีการบริหารจัดการปกครองให้เหมาะสมเป็นพิเศษ

 หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ กรุงเทพมหานครได้รับการจัดต้ัง 

ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปเทศบาลนครกรุงเทพ (พ.ศ. ๒๔๘๐) และใน พ.ศ.  

๒๕๑๔ ทางราชการได้รวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเป็นจังหวัดเดียวชื่อว่า นครหลวง-

กรุงเทพธนบุรี และรวมเทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรีเป็นเทศบาลนครหลวง

 ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้เปลี่ยนชื่อนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เป ็นชื่อใหม่ว ่า  

กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นจังหวัดตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ (๒๙ กันยายน ๒๕๑๕) 

โดยมีผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารตามนโยบายรัฐบาล และ 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังมีฐานะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด และยังเป็นประธานองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด
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กรุงเทพมหานครมีฐานะเปนเมืองหลวง เปนศูนยกลางทางการเมือง เศรษฐกิจ จึงตองมีการบริหารจัดการ
อยางมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ จงึไดมกีารจดัการปกครองทองถิน่รูปแบบพเิศษเพือ่ใหการดาํเนนิการตางๆ มคีวามเหมาะสม

 ในส่วนของสภากรุงเทพมหานครใน ๔ ปแรก ให้สมาชิกสภามาจากการแต่งต้ัง

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คราวละ ๔ ป มีอ�านาจตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

และมกีารปรบัปรงุแก้ ไขด้วยพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘

แต่กถ็กูยกเลกิโดยประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๓๓๕ แม้ว่าจะมีลักษณะของความเจรญิก้าวหน้า

คอื ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร และรองผู้ว่าฯ จ�านวน ๔ คน ได้รบัเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน 

คราวละ ๔ ป มาท�าหน้าที่บริหารกรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนเช่นกัน ท�าหน้าท่ี

นิติบัญญัติ มีวาระ ๔ ป แต่ก็ถูกยกเลิกไปใน พ.ศ. ๒๕๑๙

 ส�าหรบัการบริหารกรงุเทพมหานครนัน้ ได้มคีวามพยายามทีจ่ะตราพระราชบญัญตัิ

ท่ีเก่ียวกับกรุงเทพมหานครหลายฉบับ โดยได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มีการแก้ไขเพิ่มเติมเรื่อยมา จนมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๖๒ ด�าเนินการบังคับใช้  โดยพระราชบัญญัตินี้

ก�าหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นทบวงการเมือง มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนครหลวง 

มผู้ีว่าราชการกรงุเทพมหานครทีม่าจากการเลอืกตัง้ของประชาชนทีอ่าศัยอยู ่ในเขตกรุงเทพมหานคร

เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงาน อยู่ในต�าแหน่งตามวาระคราวละ ๔ ป นับแต่วันเลือกตั้ง ซึ่งใน

ปัจจุบันพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น ๕๐ เขต และได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัย 

และยังถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส�าคัญแห่งหนึ่งที่ชาวต่างประเทศให้ความสนใจ

๘



เมืองพัทยามีรายไดและการพัฒนาดานตางๆ ในระดับสูง จึงมีการจัดตั้งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ

เมืองพัทยาเปนแหลงท องเที่ยวท่ีได  รับความนิยม 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดจัดใหมีการบํารุงรักษา
สภาพแวดลอมของชายหาดใหสะอาดอยูเสมอ

	 ๕.๒)	เมืองพัทยา	 สาเหตุส�าคัญในการจัดต้ังเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครอง

ท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ เนื่องจากพัทยาเป็นชุมชนหนึ่งในเขตสุขาภิบาลนาเกลือ อ�าเภอบางละมุง

จงัหวดัชลบรุ ีถอืเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีมี่นกัท่องเท่ียวจ�านวนมาก ซึง่ต้องมรีะบบการบรหิารจดัการ

ท่ีเหมาะสม เพือ่รกัษาสภาพแวดล้อมให้สมบรูณ์ 

อีกท้ังยังเป็นแหล่งที่ท�ารายได้ ให้แก่ประเทศ

อย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดปัญหาสังคม

ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการ

ก่อสร้าง ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพชุมชนท้องถิ่น

ทั้งนี้ รัฐบาลเล็งเห็นถึงความ

ส�าคัญของการปกครองตนเองโดยให้ประชาชน

มส่ีวนร่วม จงึตราพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร

ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ ขึ้นบังคับใช้ 

ต่อมาก็ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และมี

การแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา โดยการประกาศใน

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

๙



พ.ศ. ๒๔๗๕ 
คณะราษฎรทําการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง

คณะราษฎร

พ.ศ. ๒๔๗๖ จัดตั้งเทศบาล
ยังคงนําแนวทางการปกครองทองถิ่นที่ไดดําเนินมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๕ มีการจัดตั้งเทศบาลขึ้นเปนครั้งแรก
ใน พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยแบงเทศบาลออกเปน ๓ ประเภท ไดแก เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล

พ.ศ. ๒๔๙๕ นาํการปกครองทองถิน่รปูแบบสขุาภบิาลกลบัมาใช
จากการรเิริม่จดัตัง้เทศบาลใน พ.ศ. ๒๔๗๖ ไดเกดิความยุงยาก
และมีอุปสรรคตางๆ รัฐบาลจึงแกไขปญหาโดยนําสุขาภิบาล
กลับมาใช มีการตราพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ 
และไดมีการจัดตั้งสุขาภิบาลขึ้นอยางตอเนื่อง จนถึง พ.ศ. 
๒๕๔๒ จึงไดมีการเปลี่ยนฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาล

พ.ศ. ๒๔๙๙ ตราพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
สืบเนื่องจากการท่ีรัฐบาลมีเปาหมายใหประชาชนในทองถิ่น
เขามามีสวนรวมในการปกครองตนเองมากขึ้น จึงไดมีการ
ตราพระราชบัญญัตจัิดตัง้ราชการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ. ๒๔๙๙ 
และมีการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลขึ้น ซึ่งถือเปน
หนวยงานปกครองทองถิ่นนิติบุคคลที่เล็กที่สุด

พ.ศ. ๒๔๙๘ 
จัดตั้งองคการบริหารสวนจังหวัด
เนื่องจากตําบลในทองถิ่นที่หางไกลนั้น
ไมสามารถจัดตั้งสุขาภิบาล สงผลให
รฐับาลออกพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิาร
ราชการสวนจังหวัด พ.ศ.  ๒๔๙๘ เพื่อ
ปกครองทองถิ่นที่อยู นอกเขตเทศบาล 
ถือเปนการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่น
มากขึ้น

พ.ศ. ๒๕๒๑ ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
เนื่องจากเมืองพัทยาเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคััญจึงจําเปนจะตองมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม ดังนั้นจึงมี
การตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ ขึ้น และตอมาก็ไดมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีการประกาศใชพระราชบัญญัติบริหาร
ราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในปจจุบัน

พ.ศ. ๒๕๒๘ ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ กรุงเทพมหานครมีการเปลี่ยนรูปแบบเพื่อการพัฒนา
ทีเ่หมาะสมหลายคร้ัง จนมาถงึ พ.ศ. ๒๕๒๘ ไดมีการตราพระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานครขึน้
และมีการแก ไขเพิ่มเติมเร่ือยมา จนมีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๔๗๕

พ.ศ.
๒๕๒๘

ทองถิ่นของไทยทองถิ่นของไทยการปกครองทองถิ่นของไทย
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
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