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บทคัดย่อ 
   

  การเขียนบทความฉบับนี้มิได้มุ่งเน้นไปที่การบริหารและก ากับดูแลของกรุงเทพมหานครกับ
พัทยาที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ เพราะเห็นว่าเป็นองค์กรที่ใช้รูปแบบพิเศษจึง
น่าสนใจมิใช่น้อยว่าในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐแต่สามารถบริหารจัดการท้องถิ่นได้อย่างเป็นอิสระซึ่ง
แม้ว่าจะถูกควบคุมจากหน่วยงานกลางแต่ก็มีสิทธิ์พิเศษกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปเพราะเป็น
แบบพิเศษซึ่งจะมีความเหมือน  ได้แก่ ส านักงานใช้ค าว่า ศาลาว่าการ ก ากับดูแลโดยตรงจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และข้อแตกต่างกัน ได้แก่ ขนาดพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานครจะใหญ่
กว่าพัทยา ส่วนเมืองพัทยาสามารถจัดจ้างนักบริหารมืออาชีพมาบริหารองค์กรได้ และการก ากับดูแล
ของเมืองพัทยาจะต้องขึ้นกับรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและยังจะต้องขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัด
ชลบุรี 

ค าส าคัญ: การเปรียบเทียบ, การบริหารและก ากับดูแล, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 
 

Abstracts 
 

  This article focuses on the management and supervision of Bangkok 
Metropolitan Administration (BMA) and The City of Pattaya. It indicates a special form 
of those local governments. Both local organizations use special formats that are 
interesting, as an agency of the state. Nonetheless, the local government can 
administrate freely in their regions even if there are exclusive rights over corporate 
governance. It is local’s specialty, which will be used as offices, including City Hall, 
which is dominated by the Minister of the Interior. Moreover, there are some 
differences between BMA and Pattaya city in terms of size. Even though Bangkok is 
bigger than Pattaya, Pattaya can hire a professional management and organization. 
Additionally, oversight of the city will be up to both the Home Secretary and the 
Governor of Chonburi. 
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บทน า 
 การบริหารและก ากับดูแลของกรุงเทพมหานครกับพัทยาในประเทศไทยที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอ าเภอก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามล าดับชั้นลงไป นอกจากนี้การก ากับดูแลด้านหลักกฎหมายปกครอง ยังเป็นการควบคุมที่กระท า
โดยนิติบุคคล มหาชนต่อนิติบุคคลมหาชนที่อยู่ ในระดับที่ต่ ากว่า ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
ก าหนด ส่วนใหญ่แล้วการก ากับดูแลจะใช้ในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยการก ากับดูแลอาจมีได้ทั้งการก ากับดูแลเหนือตัวบุคคล เช่น สั่ง  พักงานนายกเทศมนตรี  การ
ก ากับดูแลเหนือองค์กร สั่งยุบสภา เป็นต้น กรณีการก ากับดูแลองค์การมหาชน องค์การมหาชนเป็น
หน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งรัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะโดยมีฐานะเป็น
หน่วยงานบริหารที่แตกต่างไปจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือให้องค์การมหาชน
เป็นองค์กรของรัฐฝ่ายบริหารประเภทที่สาม หรือเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนอีกประเภทหนึ่ง
นั่นเอง กรณีการศึกษา ให้กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม และก ากับดูแล
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือ
การศึกษา รวมทั้งการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอ่ืนตามที่มี
กฎหมายก าหนดให้ เป็นอ านาจหน้ าที่ ของกระทรวงศึกษาธิการหรือส่ วนราชการที่ สั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ รัฐมนตรีตามที่กฎหมายก าหนดเป็นผู้ก ากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ ตัวอย่างเช่น กรณีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นต้น และกรณีการ
ก ากับดูแลองค์การมหาชน องค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งรัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพ่ือ
จัดท าบริการสาธารณะโดยมีฐานะเป็นหน่วยงานบริหารที่แตกต่างไปจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
หรืออีกนัยหนึ่งก็คือให้องค์การมหาชนเป็นองค์กรของรัฐฝ่ายบริหารประเภทที่สาม หรือเป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมายมหาชนอีกประเภทหนึ่งนั่นเอง1  การก ากับดูแลกิจการ ยังเป็นแนวคิดและกระบวนการ
หรือข้อพึงปฏิบัติขององค์กร ซึ่งไม่มีรูปแบบเดียวเป็นมาตรฐานตายตัว มักอิงอยู่กับสามัญส านึกและ
ดุลพินิจเป็นหลักใหญ่  โดยยึดหลัก สาระมีความส าคัญเหนือรูปแบบ 2เกียรติศักดิ์  จีรเธียรนาถ 

                                                        
  1วิพล นาคพันธ,์ การควบคุม การก ากับ การก ากับติดตาม การก ากับดูแลและการก ากับดูแลสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา, [ออนไลน์], แหล่งข้อมลู : http://www.secondary. 
obec.go.th/obec_scd/download/1/concept.htm [20 มกราคม 2559]. 
 2นวพร เรืองสกุล, บรรษัทภิบาล เร่ืองท่ีนักลงทุนและกรรมการต้องรู้, (กรุงเทพมหานคร : มาสเตอร์คยี์, 
2545), หน้า 3.   
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Corporate Governance หรือการก ากับดูแลกิจการ หมายถึง  ระบบการบริหารงานและการ
ด าเนินงานที่เป็นดวยความเอ้ืออาทรมองเห็นคุณ คาและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนของผูมีส่วนเกี่ยวของ
ในกลุ่มตาง ๆ เพ่ือที่จะให้ทั้งตนเองและสังคมแวดล้อมต่างๆ ไดประโยชนด ารงอยู่อย่างผาสุก และมี
ดุลยภาพ นอกจากนี้ แนวคิดการก ากับดู ว่ากิจการเป็นเรื่องส าคัญซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจาก
สาธารณชน หน่วยงาน ไว้ 3 ประการ ได้แก่ 
  1) ก ากับดูแล และผู้บริหารขององค์กร การก ากับดูแลกิจการจะท าให้กิจการมีระบบการบริหาร
และการจัดการที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส และมีผลการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐาน เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน และเพ่ิมมูลค่าแก่กิจการ ซึ่งจะ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
  2) การก ากับดูแลกิจการเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร ซึ่ง
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ เจ้าของและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน การก ากับดูแล
กิจการยังช่วยให้เกิดโครงสร้างที่ส าคัญ ซึ่งเป็นกลไกในการก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจการ และการ
ก าหนดวิธีที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น รวมถึงการสอดส่องดูแลผลการปฏิบัติงานของกิจการ 
  3) การก ากับดูแลกิจการมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การก ากับ การติดตาม การควบคุม และการ
ดูแล ผู้ที่ได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ไปท าหน้าที่ทางการบริหาร เพ่ือให้ทรัพยากรขององค์กรได้
น าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรงตามเป้าหมาย อย่างคุ้มค่า ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดตอบแทนกลับไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กล่าวโดยสรุป การก ากับดูแลกิจการช่วย 
สร้างมูลค่าของกิจการ3 
 ในปี พ.ศ. 2553 มีการด าเนินการที่ส าคัญๆ ดังนี้ 1) ก าหนดเป็นตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ มิติที่ 4 มิติ คือ ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2) ด้าน
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (3) ด้านองค์การ และ (4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน โดยการจัดเวทีปัญญา
สัมมนาวาที เรื่อง “แบ่งบันประสบการณ์การน านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีในส่วนราชการไปสู่
การปฏิบัติ”และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เกี่ยวกับนโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดี ในปี พ.ศ. 2554 ก าหนดลักษณะการก ากบดูแลคล้ายๆกัน กล่าวได้ว่า การก ากับดูแล
เป็นการควบคุมจากหน่วยงานระดับสูงซึ่งเกี่ยวกับกฎหมายที่จะต้องบังคับใช้ให้เกิดการปฏิบัติใน
ลักษณะของการบริหารจัดการอย่างทีประสิทธิภาพทุกระดับไม่ว่าจะเป็นองค์ปกครองส่วนท้อ งถิ่น 
องค์กรทางการศึกษา องค์กรทางรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน องค์การมหาชน และองค์กรอ่ืนๆ ที่รัฐบาล
หรือคณะผู้บริหาร องค์กรอิสระต่างๆ เช่น ปปง. ปปส. กกต. สตง. เป็นต้น องค์กรเหล่าจะช่วยกันใน
การก ากับดูแลในการด าเนินกิจกกรม รวมทั้งภาคนักวิชาการที่ต้องให้ความรู้เพ่ิมเกี่ยวกับองค์ความรู้ใน

                                                        
  3ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, วารสารบริหารธุรกิจ : หลักส าคัญของการก ากับดูแลกิจการ, ปีที่ 35, ฉบับที่ 133, 
มกราคม-มีนาคม 2555, หน้า 1. 
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สิ่งที่เกี่ยวข้อง นอกจากแนวทางการก ากับดูแลที่ส านักงาน กพร.ก็จัดท าคู่มือเพ่ือตรวจสอบระบบการ
ท างานดังกล่าวในทุกๆ ปี 
 
การก ากับดูแลของกรุงเทพมหานคร 
  กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ดีมีการปกครองรูปแบบพิเศษเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระ
เหมือนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ แต่กระนั้น ภารกิจ และหน่วยงานที่จะต้องก ากับดูแลนั้น
มากมายกว่าองค์กรอ่ืนๆเพราะเขตการบริหารย่อยมีถึง มี 6 กลุ่ม 50 เขตซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศ
ไทย นอกจากผู้ว่าการกรุงเทพมหานครจะมีการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพ
คนปัจจุบัน คือ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ในการบริหารงานและก ากับดูแลในส่วนของสภาว่าการ
กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน 
  การก ากับดูแลกรุงเทพมหานคร ถือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น เป็น
ความสัมพันธ์ในลักษณะการก ากับดูแลกรุงเทพมหานคร หรือเรียกว่า ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ภายในกรุงเทพมหานครและระหว่างกรุงเทพมหานครกับ ส่วนกลางมี 2 ลักษณะ ได้แก่ การก ากับดูแล
การกระท าของกรุงเทพมหานคร และ การก ากับดูแลองค์กรและบุคคล ดังนี้ 
  1) การก ากับดูแลภายในกรุงเทพมหานคร เป็นการก ากับดูแลผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดย
สภากรุงเทพมหานคร ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ได้
ก าหนดมาตรการต่างๆ ดังนี้ 
  1) การตั้งกระทู้ถาม เพ่ือก ากับดูแลให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกระท าการใด ๆ ด้วยเหตุผล 
และอยู่ในกรอบของกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบข้อบังคับซึ่งออกภายใต้บังคับของกฎหมาย โดยให้สิทธิ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครตั้งกระทู้ถามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร แต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีสิทธิที่จะไม่ตอบ เมื่อเห็นว่าเรื่องนั้น ๆ ยังไม่
ควรเปิดเผย เพราะเก่ียวกับประโยชน์ส าคัญของกรุงเทพมหานคร 
  2) การเปิดอภิปรายทั่วไป เพ่ือก ากับดูแลให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงข้อเท็จจริง หรือ
แสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร การเปิดอภิปรายทั่วไปกระท า
ได้โดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 5 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดมีสิทธิเข้าชื่อ
เสนอญัตติขอให้เปิดอภิปรายทั่วไป ซึ่งเป็นการเปิดอภิปรายโดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ 
  3) การให้ความเห็นชอบ เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดให้สภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ
ในการตราข้อบัญญัติ เพ่ือก ากับดูแลการด าเนินการพาณิชย์ การคลัง การงบประมาณ การเงิน การ
ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้าง และการพัสดุ โดยไม่ต้องใช้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยดังเช่นท้องถิ่นรูปแบบอ่ืน 
  4) การก ากับดูแลโดยองค์กรภายนอกกรุงเทพมหานคร เป็นการก ากับดูแลกรุงเทพมหานครโดย
องค์กรส่วนกลาง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คณะรัฐมนตรี และองค์กรส่วนกลางอ่ืน ๆ 

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2528
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
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http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นต้น ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2528 ก าหนดให้ใช้มาตรการก ากับดูแลกรุงเทพมหานคร  
 ความสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครกับรัฐบาล  จึงเป็นไปโดยตรงไม่ต้องมีส่วนภูมิภาค ท าการ
ก ากับดูแลแทนเช่นหน่วยการปกครองท้องถิ่นอ่ืนๆ ทั้งนี้ราชการบริหารส่วนกลางที่มีหน้าที่ก ากับดูแล
การท างานของกรุงเทพมหานคร คือ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ ในการก ากับดูแล
กรุงเทพมหานคร  ดังนี้ 
  (1)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติราชการของ
กรุงเทพมหานคร  ซึ่งในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงหรือ
สั่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ  ราชการของ
กรุงเทพมหานคร ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นว่าการปฏิบัติการใดๆ ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขัดต่อ
กฎหมาย มติของคณะรัฐมนตรี หรือเป็นไปในทางที่จะท าให้เสียประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะยับยั้งหรือสั่งการตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
  (2)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมติคณะรัฐมนตรี  มีอ านาจสั่งให้ ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครพ้นจากต าแหน่ง  เมื่อมีกรณีแสดงให้เห็นว่าได้กระท าการอันเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์
ของต าแหน่ง หรือปฏิบัติการหรือละเลยไม่ปฏิบัติการอันควรปฏิบัติในลักษณะที่เห็นได้ว่าจะเป็นเหตุให้
เสียหายอย่างร้ายแรงแก่กรุงเทพมหานครหรือราชการโดยส่วนรวม  หรือแก่การรักษาความสงบ
เรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน  
  (3)  ในกรณีที่การด าเนินงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานครขัดแย้ง
กันจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร  หรือแก่ราชการโดยส่วนรวม ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครอาจยื่นข้อเสนอพร้อมด้วยเหตุผลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ยุบสภา
กรุงเทพมหานครได้ ในกรณีนี้   หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ประกาศยุบสภา
กรุงเทพมหานครภายใน 15 วัน  นับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอ  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจยื่น 
ข้อเสนอให้ทบทวนใหม่อีกครั้งภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับ
ข้อเสนอข้อแรก  ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเห็นสมควรให้ยุบสภากรุงเทพมหานคร
ตามข้อเสนอทบทวนหรือไม่ก็ได้  แต่ต้องพิจารณาให้เสร็จใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอทบทวน
ดังกล่าว ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่สั่งให้ยุบสภากรุงเทพมหานคร  ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครจะยื่นข้อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยุบสภากรุงเทพมหานครใน
เหตุการณ์เดียวกันอีกได้  ก็ต่อเมื่อพ้นก าหนด 90 วัน นับแต่วันที่พ้นก าหนด 30 วันที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยได้รับข้อเสนอทบทวนดังกล่าวข้างต้น 
  (4)  นอกจากการสั่งยุบสภากรุงเทพมหานครตามข้อเสนอของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้ว 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีอาจสั่งยุบสภากรุงเทพมหานครได้  เมื่อ
ปรากฏว่าการด าเนินงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานครขัดแย้งกัน  หรือ

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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เป็นไปในทางที่ไม่ถูกต้องจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานครหรือแก่ราชการโดย
ส่วนรวม  และการแก้ไขปัญหานั้นไม่อาจท าได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมวิธีอ่ืน  นอกจากการยุบสภา
กรุงเทพมหานคร การยุบสภากรุงเทพมหานครตามมาตรา 18 หรือ มาตรา 19 และการที่รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงมหาดไทยไม่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอทบทวนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต้องท าเป็น
ประกาศกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับแสดงเหตุผล  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
  (5)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการที่กรุงเทพมหานครจะท า
กิจการร่วมกับบุคคลอ่ืนโดยก่อตั้งบริษัท หรือถือหุ้นในบริษัท 
  (6)  การมอบให้เอกชนกระท ากิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องแทนกรุงเทพมหานคร  จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  รวมทั้งการออกระเบียบกรุงเทพมหานคร
ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขให้เอกชนท ากิจการดังกล่าวด้วย 
  (7)  การออกข้อก าหนดของกรุงเทพมหานคร  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะออกข้อก าหนด
ได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  (8)  การออกข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้หรือผู้ได้ประโยชน์
จากบริการสาธารณะที่กรุงเทพมหานครจัดให้มีขึ้น  จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
  (9)  การหารายได้จากการจ าหน่ายพันธบัตร  จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
  (10) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจที่จะออกระเบียบเกี่ยวกับเงินอุดหนุนที่รัฐบาล
ให้แก่กรุงเทพมหานคร 
  (11) ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ซึ่งเป็นหน่วยราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง  เป็นผู้
ตรวจสอบ การรับเงิน การจ่ายเงิน การบัญชี การเงินและทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร4  
  แนวคิดการก ากับดูแลกรุงเทพมหานครซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยจาก
ประชาชนให้เข้ามาท างาน 4 ปี เพ่ือพัฒนาระบบ กลไกต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้
รูปแบบการปกครองและการบริหารของกรุงเทพมหานครยังเป็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐบาลกลางในที่นี้ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะเป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินการ
บริหารของกรุงเทพมหานครโดยตรงซึ่งไม่เหมือนองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลที่มีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นก ากับดูแลและองค์การบริหารส่วนต าบลจะมีนายอ าเภอเป็นผู้ก ากับดูแล ดังนั้น 
กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองพิเศษที่มีความเป็นอิสระสูงในการบริหาร การพัฒนารวมทั้งด้าน

                                                        
  4 สถาบันด ารงราชานุภาพ, การตรวจสอบขององค์ภาคประชาชนในระบบการบริหารงานและกิจกรรม
สาธารณะของท้องถิ่น, หน้า -35-37, (เอกสารเย็บเล่ม). 
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อ่ืนๆ ซึ่งแน่นอนว่า หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีการก ากับดูแลที่ดีและเป็นอิสระในการท า
หน้าที่ องค์กรนั้นก็จะพัฒนาไปได้เร็วอย่างกรุงเทพมหานคร 
 
การก ากับดูแลของเมืองพัทยา 
  การบริหารและการปกครองของเมืองพัทยาเป็นรูปแบบพิเศษซึ่งมีความคล้ายคลึงการปกครอง
ของกรุงเทพมหานครที่ข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ส่วนเมืองพัทยานั้นนอกจากจะข้ึน
ต่อกระทรวงมหาดไทยแล้วยังจะต้องถูกก ากับดูแลอย่างใกล้จากผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีซึ่งจะมีความ
เหมือนกับการปกครองในรูปของเทศบาลทั่วไป ซึ่งการยกฐานทางการบริหารจากสุขาภิบาลนา
เกลือ มาจัดตั้งเป็นเมืองพัทยา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑ กลายเป็นการปกครองท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ  เมืองพัทยาในปัจจุบันจะเป็นที่รู้จักของชาวไทยและเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติที่
หลั่งไหลมาสู่เมืองพัทยาเพราะความสวยงามทางธรรมชาติและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับ
โลกของโลกในส่วนของการบริหารจะไม่มีความแตกต่างจากรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนๆ กล่าว คือ ผู้บริหารและคณะมาจากการเลือกตั้งด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี ส่วนสภาเมืองพัทยา
ท าหน้าที่ในการตรวจสอบฝ่ายบริหาร จะเห็นได้เมืองพัทยากับกรุงเทพมหานครจะมีคล้ายอยู่มาก 
 เมืองพัทยาเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปพิเศษตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง
พัทยา พ.ศ. 2521  ต่อมาได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (2540)  
และให้เหมาะสมกับสภาวการณ์  โดยมีลักษณะการปกครองเช่นเดียวกับการปกครองท้องถิ่นรูป
เทศบาล  ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 25425 โดยสาระส าคัญใน
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ซึ่งแม้ว่าเมืองพัทยามีอิสระในการก าหนดนโยบาย  การ
ปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง แต่รัฐบาลยังคงต้องก ากับดูแลเมือง
พัทยาโดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับเมืองพัทยาดังนี้ 
   1)  การออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศต่าง ๆ รัฐบาลโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มีอ านาจ เช่น การออกระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนให้แก่เมืองพัทยา  
   2)  การจัดตั้งเมืองพัทยาจะกระท าโดยการตราเป็นพระราชบัญญัติ  ส่วนการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เขตเมืองพัทยาและการจัดตั้งสหการให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
   3)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  มีอ านาจยุบสภาเมืองพัทยาในกรณีต าแหน่งสมาชิกว่าง
ลงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก หรือเพ่ิมคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเมืองพัทยาหรือ
ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม  

                                                        
  5ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ, 2542), หน้า 24-25. 
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   4)  การก าหนดเงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเมือง
พัทยา  รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานที่
ปรึกษาหรือที่ปรึกษาต้องเป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  
   5)  กระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้ก าหนดมาตรฐานกลางของเมืองพัทยาในการตราข้อบัญญัติ
เกี่ยวกับการคลัง  การงบประมาณ  การเงิน  ทรัพย์สิน  การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  การจ้าง
และการพัสดุและระเบียบการจ่ายเงินสะสมและการตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินสะสม 
   6)  การด าเนินการของเมืองพัทยาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย ได้แก่การ
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดเมืองพัทยาและส่วนราชการอ่ืนหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบที่นายกเมืองพัทยาก าหนดรายได้จากการจ าหน่ายพันธบัตร 
(โดยความเห็นชอบร่วมกับกระทรวงการคลัง และตราเป็นข้อบัญญัติแล้ว)เงินกู้ และตราเป็นข้อบัญญัติ
แล้วเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศในกรณีที่เงิน
ช่วยเหลือดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือข้อผูกพันใด ๆ  (โดยความเห็นชอบร่วมกับกระทรวงการคลัง) 
   7)  การด าเนินการของเมืองพัทยาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยก่อน คือ 
การมอบให้บุคคลอ่ืนหรือเข้าร่วมกับบุคคลอ่ืนกระท ากิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยาโดย
เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าตอบแทนที่เก่ียวข้องกับกิจการนั้นแทนเมืองพัทยา 
   นอกจากก ากับดูแลจากรัฐบาลกลางแล้วยังมีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับเมือง
พัทยาในเชิงปกครองอีกด้วย ดังนี้ 
  ความสัมพันธ์ของผู้วา่ราชการจงัหวัดกับเมืองพัทยาอยู่ในรูปทีผู่้ว่าราชการจังหวัดท าหน้าที่ก ากับ
ดูแลให้เมืองพัทยาปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 
2542  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  1)  ร่างข้อบัญญัติใดที่สภาเมืองพัทยามีมติเห็นชอบ  ให้ประธานสภาเมืองพัทยาส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา  
  2)  มีอ านาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงหรือสั่งให้นายกเมืองพัทยาชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาได้  
  3) เป็นผู้ท าความเห็นเสนอรัฐมนตรีหรือกระทรวง ทบวง กรม แล้วแต่กรณี  เพ่ือประกอบการ
พิจารณาในบรรดาเรื่องที่เมืองพัทยาต้องเสนอไปยังรัฐมนตรีหรือกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งนายกเมือง
พัทยาต้องรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ  
  4) ในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นรีบด่วน  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจออกค าสั่งระงับการปฏิบัติ
ราชการของนายกเมืองพัทยา  ในกรณีที่เห็นว่านายกเมืองพัทยาปฏิบัติการในทางท่ีอาจน ามาซึ่งความ
เสียหายแก่เมืองพัทยา  หรือกระท าการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติ และได้
ชี้แจงแนะน าหรือตักเตือนแล้ว  แต่นายกเมืองพัทยาไม่ปฏิบัติตาม  
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  5)  มีอ านาจออกค าสั่งระงับการด าเนินกิจการของเมืองพัทยาในกรณีที่กิจการนั้นด าเนินการ
นอกเขตเมืองพัทยาและกิจการนั้นมีลักษณะที่อาจน ามาซึ่งความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนในเขต
เมืองพัทยาหรืออาจกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อย  หรือความปลอดภัยของประชาชนในเขต
เมืองพัทยาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน (ดูมาตรา 97) 
  6)  เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณาสั่งยุบสภาเมืองพัทยา  
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเมืองพัทยาหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม6  
  กล่าวได้ว่า การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเมืองพัทยาจะไม่มีความแตกต่างมากนักกับ
การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบอ่ืนๆ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันของการปกครองก็ การได้มาซึ่งตัว
ผู้บริหารและคณะผู้บริหาร ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในเขตพ้ืนที่เมืองพัฒนา 
นอกจากนี้ชื่อของศาลาว่าการเมืองพัทยาก็เป็นอย่างหนึ่งที่มีความเหมือนระหว่างเมืองพัทยากับ
กรุงเทพมหานคร และการว่าจ้างผู้บริหารมืออาชีพจากภาคเอกชนมาท าหน้าที่ในการบริหารก็ได้ ส่วน
ประเด็นอ่ืนๆยังหาความแตกต่างได้ยากเพราะพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
แนวคิดและระบุไว้ค่อนข้างคล้ายกัน 
 
ความเหมือนที่ความแตกต่างระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยา 
  กรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยาต่างก็เป็นเขตการปกครองรูปแบบพิเศษซึ่งผู้เขียนตั้งค าถามว่า
ท าไมต้องแตกต่าง และท าไมต้องพิเศษ จึงขอสรุปไว้ดังนี้ 
  1) ประเด็นการได้มาซึ่งผู้บริหารทั้งสองรูปแบบจะมาจากการเลือกตั้งซึ่งอาจะแตกต่างกันจ านวน
เพราะกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าหลายเท่าตัว นอกจากส่วนวิธีการได้มา
ซึ่งสภาว่าก็มีความเหมือนกันโดยผู้บริหารสมาชิกคัดเลือก 
  2) ประเด็นการบัญญัติตั้งชื่อ จะมีความเหมือนกันคือจะใช้ค าว่า “ศาลาว่าการ” ทั้ง 2 รูปแบบ 
  3) รูปแบบการปกครองท้องถิ่นแบบกรุงเทพมหานครผู้บริหารไม่สามารถจ้างผู้บริหารมืออาชีพ
จากภายนอกได้ในขณะที่รูปแบบการปกครองท้องถิ่นแบบเมืองพัทยาสามารถที่จะว่าจ้างผู้บริหารมือ
อาชีพจากภายนอกได้ 
  4) การบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร จะแบ่งออกเป็นหลายเขต แต่ละเขตจะเป็นอิสระแก่
ตัวเองซึ่งเทียบเท่ากับเทศบาลทั่วไปในขณะที่การปกครองแบบพิเศษเมืองพัทยาเหมือนกับเขตหนึ่งของ
กรุงเทพมหานครเท่านั้น 
  5) การก ากับดูแลของกรุงเทพมหานครมาจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยโดยตรงในขณะที่การ
ปกครองรูปแบบเมืองพัทยาจะต้องขึ้นกับรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและยังจะต้องขึ้นอยู่กับผู้ว่า
ราชการจังหวัดชลบุรีอีกด้วย 

                                                        
  6สถาบันด ารงราชานุภาพ, อ้างแล้ว, หน้า 37-39,  
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ปัญหา ทางออก และโอกาส ส าหรับการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเขตการปกครองแบบ
พิเศษในจังหวัดอื่นๆ 
  แนวคิดเรื่องการปกครองรูปแบบพิเศษในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาค่อยข้างจะมีข่าวอยู่บ่อยไม่ว่าจะ
เป็น ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตอ าเภอแม่สอด จังหวัดภูเก็ต หรือแม้กระทั่งเกาะสมุยก็ตามและ
อีกหลายพ้ืนที่ก็มีแนวโน้นที่จะขอยกตัวสู่การบริหารจัดการแบบการปกครองพิเศษซึ่งจากวิวัฒนาการ
การจัดตั้ งองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น รูปแบบพิ เศษของประเทศไทยทั้ ง  2 รูปแบบ  คื อ 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา และตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 แล้ว เห็นว่าการที่จะจัดตั้งท้องถิ่นใด
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ สามารถจัดตั้งได้ โดยมีปัจจัยส าคัญที่ควรพิจารณา ดังนี้  
   1) การมีความชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ในสถานการณ์ที่จะท าให้ท้องถิ่นนั้นมีความเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็วต่อเนื่องและมีปัญหาสลับซับซ้อน จนไม่อาจใช้การปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันเข้าไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นนั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ก่อนที่จะมีการจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ประเด็นนี้น่าจะเป็นปัจจัยหลักที่จะท าให้สามารถจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของท้องถิ่นนั้นได้ 
  2) ประชาชนไทยท้องถิ่นมีความต้องการอย่างแท้จริงที่จะจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษในท้องถิ่นของตน และมีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบโครงสร้างการบริหาร อ านาจ
หน้าที่และการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่อย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน 
รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จะก าหนดขึ้นส าหรับท้องถิ่นนั้นเป็นปัจจัย
ส าคัญอีกประการหนึ่ง ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยทั้ง 5รูปแบบมีโครงสร้าง
การบริหารเหมือนกันทุกรูปแบบ ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 285 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ส่วน
โครงสร้างการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 บัญญัติไว้ในมาตรา 
284 และที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอยู่ในวรรคเก้าของมาตรานี้ ดังได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น ซึ่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ไม่มีบทบัญญัตินี้ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่อาจมีโครงสร้างการบริหารแตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันนี้ได้  
  3) การก าหนดรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่จ า เป็น
ต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบเพ่ือให้ได้รูปแบบที่เหมาะสม สามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนา
ท้องถิ่นนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ปัจจุบัน เรามี
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยาเป็นแบบอย่างอยู่แล้ว ส่วนในต่างประเทศก็มีรูปแบบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เยอรมันนี และฝรั่งเศส 
เป็นต้น เราสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้นๆ ได้ 
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  4) จะต้องส ารวจว่ามีสถิติข้อมูลอย่างชัดเจนหรือไม่ว่าท้องถิ่นนั้นมีลักษณะที่จะปกครองตนเอง
ตามรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จะก าหนดขึ้นใหม่ได้เป็นอย่างดี เช่น มี
จ านวนประชากร จ านวนพ้ืนที่มากพอสมควร มีรายได้พอเพียงที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตาม
กฎหมายที่ก าหนดขึ้น7 
  จะเห็นได้ว่าเหตุผลที่ชัดเจนว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ 
สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดีกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูป
แบบเดิมที่ค่อนข้างจะรวบอ านาจอยู่กับฝ่ายบริหารเพียงอย่างเดียวนอกจากยังมีผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นที่
สามารถจะเข้าไปเป็นผู้บริหารองค์ได้อย่างง่ายดายและต่อเนื่องอยู่เสมอๆ หากแม้ว่า การจัดตั้งรูปแบบ
การปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษนอกจากตัวบทก าหมายแล้วยังจะต้องอาศัยประชาชนที่ในท้องถิ่นใน
การแสดงความคิดเห็นและนักวิชาการควรที่จะให้ความรู้ถึงข้อดีข้อเสียในแต่ละพ้ืนที่นั้นๆ เพราะหาก
ไม่มีการศึกษาถึงผลกระทบดังกล่าวก็เชื่อแน่ว่า ถึงแม้ว่าจะมีเขตการปกครองแบบพิเศษเกิดขึ้นแต่
บุคคลเก่า อ านาจเก่า วิธีการเก่าจะกลับมาสู่ภายใต้ชื่อใหม่เสมอ 
 
บทสรุปวิเคราะห์ 
 การบริหารและก ากับดูแลของกรุงเทพมหานครกับพัทยาที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
รูปแบบพิเศษในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐแต่สามารถบริหารจัดการท้องถิ่นได้อย่างเป็นอิสระซึ่งแม้ว่า
จะถูกควบคุมจากหน่วยงานกลางแต่ก็มีสิทธิ์พิเศษกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปเพราะเป็นแบบ
พิเศษซึ่งจะมีความเหมือน ประเด็นการได้มาซึ่งผู้บริหารทั้งสองรูปแบบจะมาจากการเลือกตั้งซึ่งอาจะ
แตกต่างกันจ านวนเพราะกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าหลายเท่าตัว 
ประเด็นการบัญญัติตั้งชื่อ จะมีความเหมือนกันคือจะใช้ค าว่า “ศาลาว่าการ” ทั้ง 2 รูปแบบ 
กรุงเทพมหานครผู้บริหารไม่สามารถจ้างผู้บริหารมืออาชีพจากภายนอกได้แต่เมืองพัทยาสามารถที่จะ
ว่าจ้างผู้บริหารมืออาชีพจากภายนอกได้ การบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครแต่ละเขตจะเป็นอิสระ
แก่ตัวเอง การก ากับดูแลของกรุงเทพมหานครมาจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยโดยตรงในขณะที่การ
ปกครองรูปแบบเมืองพัทยาจะต้องขึ้นกับรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและยังจะต้องขึ้นอยู่กับผู้ว่า
ราชการจังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 

                                                        
  7จิรวุฒิ  ประเสริฐสุข, มุมมองการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : http://mpa-
phuket.blogspot.com/2011/02/3_8352.html [20 มกราคม 2559]. 

http://mpa-phuket.blogspot.com/2011/02/3_8352.html
http://mpa-phuket.blogspot.com/2011/02/3_8352.html
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