
 

การพัฒนาดานกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสูอาเซียน 

 

บทนํา 

  ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกมิได บริหารราชการแผนดินตาม

หลักความรับผิดชอบรวมกันของคณะรัฐมนตรี (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑ มาตรา ๑๗๑) 

แบงสวนของการบริหารราชการออกเปน ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถ่ิน  

(พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน มาตรา ๔) ซ่ึงจะมีภารกิจอํานาจหนาท่ีแตกตางกันตามท่ี

กฎหมายกําหนด เชน กรณีอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัด และนายอําเภอ ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน มาตรา ๕๔ มาตรา ๖๒  เปนตน 

  กรณีขององคกรสวนทองถ่ิน เปนหนวยราชการท่ีมีรูปแบบเฉพาะตามกฎหมาย กลาวคือ 

นอกจากจะเปนสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ยังเปนหนวยราชการท่ีกฎหมายไดกําหนดแนวทางการบริหารราชการใหมีความเปนอิสระ (รัฐธรรมนูญ          

แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๘๑) และบริหารราชการตามหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดเปนการเฉพาะ ไดแก 

หนาท่ีท่ีปรากฏตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พระราชบัญญัติเทศบาล พระราชบัญญัติ     

สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ โดยกําหนดหนาท่ีหลักใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัต ิ

ไดแก การมีหนาท่ีในการจัดบริการสาธารณะแกประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงทองถ่ินในแต

ละรูปแบบจะมีหนาท่ีมากนอยแตกตางกัน ตามขนาดและปริมาณงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน          

แตละแหงและปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีพ้ืนท่ีในการบริหารราชการกระจายกันอยูครอบคลุม       

ทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน  

 สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน เปนองคกรท่ีกอตั้งข้ึนโดย        

มีวัตถุประสงคคือ การรวมมือกันทางดานการสงเสริมความรวมมือทางดานการเมืองการสังคม การสงเสริม

วัฒนธรรม การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ตลอดจนใชเปนเวทีแกไขปญหาความขัดแยงภายในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต มีสํานักงานใหญต้ังอยูท่ีกรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซียกอต้ังข้ึนตามปฏิญญา

กรุงเทพ เม่ือวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ มีสมาชิกแรกเริ่มกอตั้งจํานวน ๕ ประเทศ ไดแก อินโดนิเซีย มาเลเซีย 

ฟลิปปนส สิงคโปรและไทย ระยะเวลาตอมาไดมีสมาชิกเพ่ิมข้ึนตามลําดับ ไดแก บรูไน-ดารุสซาลาม กัมพูชา 

ลาว พมา และเวียดนาม รวมเปน ๑๐ ประเทศ และตามประกาศ ปฏิญญาวาดวยความรวมมือและความม่ันคง

อาเซียน ฉบับท่ี ๒ เม่ือเดือนตุลาคม ๒๕๔๖ กําหนดใหมีการสรางประชาคมอาเซียน ใหสมบูรณภายในป ๒๕๕๘ 

ประกอบดวยความรวมมือหลักสามดานคือ ดานการเมืองและความม่ันคงภายใน ดานเศรษฐกิจซ่ึงมีเปาหมาย  

ใหอาเซียนเปนตลาดเดียว มีการเคลื่อนยายทุน การลงทุน สินคา การบริการ และแรงงานอยางเสรี และ      

ดานสังคมและวัฒนธรรม 

 

/ ประเทศไทย … 



 

- ๒ - 

 

 ประเทศไทยเปนสมาชิกสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียนจึงตอง 

มีพันธะผูกพันท่ีจะตองถือปฏิบัติตามหลักการของสมาคมดังกลาว 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับอาเซียน 

  จากหนาท่ีหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีจัดบริการสาธารณะในเขตของตน เม่ือสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออก

เฉียงใตหรืออาเซียนเกิดข้ึนในป ๒๕๕๘ ท่ีจะมาถึง และเปาหมายของการเปนตลาดเดียว มีการเคลื่อนยายทุน 

การลงทุน สินคา การบริการ และแรงงานอยางเสรี ซ่ึงเปนหลักการของประชาคมฯ จะเกิดภาระอยางใหญ

หลวงแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการท่ีจะตองจัดบริการสาธารณะแกประชากรในเขตองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ใหครบถวนสมบูรณ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ไดเคยมีการตีความในประเด็นของคําวาหนาท่ีในการ

จัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวา ในกรณี      

การยกฐานะของเทศบาลนครแมสอดท่ีใหนับจํานวนบุคคลตางดาว ท่ีมีชื่อในทะเบียนบานในเขตเทศบาล      

เปนจํานวนประชากรท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีหนาท่ีในการจัดบริการสาธารณะใหดวย จะทําใหภาระ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเพ่ิมมากข้ึนอยางหลีกเลี่ยงไมได 

หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามท่ีกําหนดในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (มาตรา ๒๘๑)  

กําหนดไววา องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะในเขตของตน ซ่ึงกําหนด

รายละเอียดไวในกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก 

 -  พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดหนาท่ีไวในมาตรา ๔๕  

 -  พระราชบัญญัติบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดหนาท่ีไวในมาตรา ๖๒ 

  - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ กําหนดหนาท่ีไวในมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๖ 

 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กําหนดหนาท่ีไวใน  

   มาตรา ๖๗  

นอกจากนี้ยังมีหนาท่ีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย

อีกหลายฉบับ เชน พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง         

พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย      

พ.ศ. ๒๕๕๐ ตลอดจนการดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินท่ีประชาชน  

ใชประโยชนรวมกัน และสิ่งซ่ึงเปนสาธารณประโยชนอ่ืน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พ.ศ. 

๒๔๕๗ ฯลฯ 

 

/ จะเห็นไดวา … 

 



- ๓ - 

  จะเห็นไดวา หนาท่ีในการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินครอบคลุมถึง

ความเปนอยูของประชาชนในทุกดานเปนจํานวนมาก เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

บรรลุวัตถุประสงค องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงตองมีเครื่องมือในการใชปฏิบัติหนาท่ีไดแก ตองมีท้ังบุคลากร 

และอํานาจในการใหปฏิบัติงาน บางครั้งตองมีอํานาจลงโทษผูฝาฝน ขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีดวย 

ขอบัญญัติทองถิ่น 

ขอบัญญัติ เปนเครื่องมือท่ีสําคัญอยางหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการปฏิบัติ

หนาท่ี ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถตราขอบัญญัติของทองถ่ินเองไดตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดไว 

(เชน พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด มาตรา ๕๑ พระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา ๖๐ เปนตน)  

  ขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะเรียกแตกตางกันไป ไดแก ขอบัญญัติของ

องคการบริหารสวนจังหวัดเรียกวา ขอบัญญัติ ขอบัญญัติของเมืองพัทยาเรียกวา ขอบัญญัติเมืองพัทยา 

ขอบัญญัติของเทศบาลเรียกวา เทศบัญญัติ ขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลเรียกวา ขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนตําบล และบรรดาขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาว กฎหมายกําหนดให

สามารถตราข้ึนได เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุวัตถุประสงค เชน  

 -  ตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป เพ่ือใหสามารถใชจายเงินในการปฏิบัติหนาท่ี 

 -  ตราขอบัญญัติหามท้ิงขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในบางพ้ืนท่ีและสามารถกําหนดอัตราคา

จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในการรักษาความสะอาดเรียบรอยในเขตทองถ่ิน 

 -  ตราขอบัญญัติเก่ียวกับการหามจอดรถ การเดินรถในเขตทองถ่ิน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคใน

ดานความเปนระเบียบเรียบรอยดานการจราจร 

 -  ฯลฯ 

ในการตราขอบัญญัติทองถ่ินดังกลาว สามารถกําหนดอัตราโทษ (ตามท่ีกฎหมายกําหนด) ไวสําหรับ

ผูฝาฝนไดและกฎหมายจะใหอํานาจผูบริหารทองถ่ิน และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเปนเจาพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา ซ่ึงทําใหผูบริหารทองถ่ินและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ มีอํานาจในการดําเนินคดีผูท่ีฝาฝนขอบัญญัติ

ทองถ่ินไดทันที 

เตรียมการตอนรับอาเซียน 

  เปนท่ีคาดการณไดวา เม่ือการเกิดประชาคมอาเซียนสมบูรณภายในป ๒๕๕๘ สิ่งท่ีจะเกิดข้ึน

ตามมาอย างรวดเร็ ว  ได แก  การเคลื่ อนย ายทุน มีการลงทุน การแลกเปลี่ ยนสิ นค า  การบริการ  

และการเคลื่อนยายแรงงานอยางเสรี  

  สิ่ง ท่ีจะเกิดแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางชัดเจนไดแก ภาระอยางใหญหลวง 

ในการจัดบริการสาธารณะแกประชากรในใหสมบูรณ ซ่ึงหากทองถ่ินไมสามารถบริหารจัดการใหเปนระเบียบเรียบรอย 

จะเกิดปญหา ตามมาอยางใหญหลวง ไมวาจะเปนดานสาธารณสุข การปองกันโรคติดตอ ความเปนระเบียบ 

 

/ เรียบรอย … 



 

- ๔ – 

 

เรียบรอยดานท่ีอยูอาศัย ฯลฯ ดังนั้น การเตรียมการเพ่ือเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน ทองถ่ินจะตองมี   

ความเขมแข็งในการจัดการใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงจะตอง

อาศัยอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเองผานกระบวนการทางกฎหมายภายใตการกํากับดูแลของ    

สวนภูมิภาค ไดแก ผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอแลวแตกรณีตามกฎหมายกําหนด เพ่ือใหประชากร    

ในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ไดแก 

 - ทองถ่ินจะตองเรงสํารวจกฎหมายท่ีกําหนดหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตละ    

รูปแบบและศึกษาหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติใหถองแท เชน กฎหมายท่ีเก่ียวกับอาคารสถานท่ี กฎหมายท่ีเก่ียวกับ      

การสาธารณสุข กฎหมายท่ีเก่ียวกับการปองกันบรรเทาสาธารณภัย เปนตน กฎหมายตางๆเหลานี้ บางฉบับ    

ใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถใชบังคับไดทันที  บางฉบับกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตองตราเปนขอบัญญัติรองรับ บางฉบับตองตราเปนขอบัญญัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนด องคกรปกครอง         

สวนทองถ่ินตองศึกษาใหถองแท 

 -  ขอความรวมมือหนวยงานตางๆ ตั้งคณะกรรมการทุกภาคสวนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เรงสํารวจขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีอยูวา มีขอบัญญัติครบถวนตามหนาท่ีตามกฎหมาย 

ทันสมัยและเพียงพอท่ีจะสามารถรองรับการแกปญหาตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนไดหรือไม  ควรปรับปรุงแกไข ตราเพ่ิม

หรือยกเลิกในเรื่องใดหรือไม  

 -  พัฒนาบุคลากรดานกฎหมายขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ินให มีความสามารถ              

ในการวิเคราะหกฎหมาย สามารถตราขอบัญญัติไดถูกตองตามรูปแบบ และมีเนื้อความของขอบัญญัติสมบูรณ

ครบถวนตามแนวทางและกระบวนการตราขอบัญญัติ 

 -  พัฒนาบุคลากรของทองถ่ินใหมีความเขาใจบทบาทหนาท่ีท่ีชัดเจน สามารถปฏิบัติหนาท่ี 

ตามขอบัญญัติไดอยางเขมแข็ง เครงครัด ตลอดจนสามารถเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาได 

สามารถเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได  

 -  รณรงค ประชาสัมพันธใหประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ และเนนย้ํา 

ขอความรวมมือใหมีการปฏิบัติตามขอบัญญัติอยางเครงครัด  

สรุป 

  การเกิดของประชาคมอาเซียนภายในป ๒๕๕๘ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมีภาระ

เพ่ิมข้ึนอยางมากมายซ่ึงเปนหนาท่ีท่ีหลีกเลี่ยงไมได เพราะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีพ้ืนท่ีครอบคลุม 

ท้ังประเทศ การแกปญหาท่ีถาวรและมีประสิทธิภาพคือการจัดการใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในเขต

พ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยการปรับปรุงขอบัญญัติทองถ่ิน พัฒนาบุคลากรดานกฎหมาย 

ประสานงานกับทุกภาคสวน ตลอดจนรณรงคใหประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวม       

โดยการปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางเครงครัด  

 

 


