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โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาล 

ประเภทของเทศบาล 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้ก าหนดให้เทศบาลในประเทศไทยมีทั้งหมด 3 ประเภท อันได้แก่ เทศบาล
นคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล ซึ่งเทศบาลแต่ละประเภทก็มีลักษณะและองค์ประกอบที่แตกต่างกันออกไปดังมี
รายละเอียดดังนี้ 

เทศบาลนคร 

เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนข้ึนไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล
นคร (ซึ่งจะได้อธิบายต่อไป) การจัดตั้งเทศบาลนครจะกระท าได้โดยการประกาศกระทรวงมหาดไทยโดยยกฐานะเป็นเทศบาลนคร 

เทศบาลนครประกอบไปด้วยสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี (หรือนายกเทศมนตรี) แล้วแต่กรณี โดยที่สภาเทศบาลมีสมาชิกสภา
เทศบาลได้ 24 คน โดยมีรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 4 คน นอกจากนี้กฎหมายยังก าหนดให้เทศบาลนครมีหน้าที่แตกต่างไปจาก
เทศบาลเมืองและเทศบาลต าบลอีกด้วย 

เทศบาลเมือง 

เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนข้ึนไป ทั้งมีรายได้
พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลเมือง การจัดตั้งเทศบาลเมืองจะกระท าได้โดยการประกาศกระทรวงมหาดไทยโดยยก
ฐานะเป็นเทศบาลเมือง  

เทศบาลเมืองประกอบไปด้วยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยที่สภาเทศบาลมีสมาชิกสภาเทศบาลได้ 18 คน และมีรอง
นายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 3 คน  

เทศบาลต าบล 

เทศบาลต าบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลต าบล (เทศบาลต าบลไม่ได้ก าหนดจ านวน
ราษฎรในพ้ืนที่ไว้อย่างชัดเจนเหมือนกับเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร) เทศบาลต าบลประกอบไปด้วยสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี โดยที่สภาเทศบาลมีสมาชิกสภาเทศบาลได้ 12 คน โดยมีรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 2 คน 
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โครงสร้างของเทศบาลในรูปแบบคณะเทศมนตรี 

เดิมก่อนปี พ.ศ. 2543 เทศบาลในประเทศไทยมีเพียงรูปแบบเดียว คือ เทศบาลในรูปแบบคณะเทศมนตรี แต่ในปัจจุบันภายหลังปี 
พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา กฎหมายได้เปิดโอกาสให้เทศบาลมีรูปแบบเพิ่มขึ้นได้อีกรูปแบบหนึ่งก็คือ เทศบาลในรูปแบบ
นายกเทศมนตรี ซึ่งเทศบาลใดจะใช้รูปแบบคณะเทศมนตรี หรือ เทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรีให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในเทศบาล อย่างไรก็ตาม ในปลายปี พ.ศ. 2546 มีการแก้ไขกฎหมายเทศบาลอีกครั้ง เป็นผลให้เทศบาลคงเหลือเพียง
รูปแบบเดียว คือ เทศบาลในรูปแบบนายกเทศมนตรี หรือ นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง และเป็นจุดสิ้นสุดเทศบาล
ในรูปแบบคณะเทศมนตรี 

ส าหรับเทศบาลในรูปแบบคณะเทศมนตรี มีรายละเอียดดังนี้ 

รูปแบบคณะเทศมนตรี คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโครงสร้างในรูปแบบสภา กับ ฝ่ายบริหาร กล่าวคือ มีการแยกฝ่าย
บริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติออกจากกัน แต่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด กล่าวคือ ฝ่ายบริหาร(ในที่นี้หมายถึงนายกเทศมนตรีและ
เทศมนตรี) มาจากการเลือกของสภาเทศบาล และสภาเทศบาลยังมีอ านาจในการควบคุมการท างานของฝ่ายบริหารได้อย่างใกล้ชิด 
และในบางกรณีอาจก าหนดการด ารงอยู่ของฝ่ายบริหารได้ 

มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2543 ก าหนดไว้ว่า “ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลเป็นนายกเทศมนตรีและเทศมนตรี ด้วยความเห็นชอบของสภาเทศบาล” ขณะเดียวกันก็ก าหนดสถานะของ
นายกเทศมนตรีให้เป็นหัวหน้าในการบริหารงานของเทศบาล โดยมีเทศมนตรีเป็นผู้ช่วย 

กฎหมายยังได้ก าหนดผู้ที่มีคุณสมบัติของนายกเทศมนตรีและเทศมนตรีไว้ด้วยว่าต้องเป็นสมาชิกสภาเทศบาล นั้นก็หมายถึง 
นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีจะท าหน้าที่ในสองสถานะ คือ สถานะของฝ่ายบริหารและสถานะของสมาชิกสภาเทศบาล ดังนั้น 
ความเกี่ยวพันกันของฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภาจึงมีอยู่อย่างใกล้ชิด โดยสรุป โครงสร้างและรูปแบบความสัมพันธ์ของคณะเทศมนตรี
กับสภาเทศบาล มีดังรูปข้างล่างดังนี้ 

แผนภาพที่ 1: แสดงโครงสร้างของเทศบาลในรูปแบบคณะเทศมนตรี กับ สภาเทศบาล

 

จากแผนภาพข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เทศบาลในรูปแบบคณะเทศมนตรีมีองค์ประกอบส าคัญอยู่ที่ “สภาเทศบาล” เพราะสภา
เทศบาลท าหน้าที่ในการเลือกฝ่ายบริหาร และในขณะเดียวกันก็ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารด้วย 
นอกจากนี้การด ารงอยู่ของฝ่ายบริหารก็ข้ึนอยู่กับฝ่ายสภาด้วยเช่นกัน 
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โครงสร้างของเทศบาลในรูปแบบนายกเทศมนตรี 

ส าหรับโครงสร้างของเทศบาลในรูปแบบนายกเทศมนตรีนั้น มีโครงสร้างหลักท่ีคล้ายกับเทศบาลในรูปแบบคณะเทศมนตรี แต่
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารของเทศบาลกับฝ่ายสภาเทศบาลเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ เทศบาลในรูปแบบ
นายกเทศมนตรี หัวหน้าฝ่ายบริหาร(นายกเทศมนตรี) และสมาชิกสภาเทศบาล มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงทั้งคู่ และ
ในขณะเดียวกัน นายกเทศมนตรีสามารถมี “ผู้ช่วย” ได้เช่นกัน แต่ผู้ช่วยของนายกเทศมนตรีในรูปแบบนี้จะไม่เรียกว่า 
“เทศมนตรี” แต่จะเรียกว่า “รองนายกเทศมนตรี” ซึ่งจ านวนของรองนายกเทศมนตรีจะมีได้เท่าใดข้ึนอยู่กับขนาดของเทศบาล
ตามท่ีได้อธิบายไปแล้วข้างต้น 

ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภาเทศบาล เป็นไปด้วยความห่างเหินเมื่อเปรียบเทียบกับเทศบาลในรูปแบบคณะ
เทศมนตรี กล่าว คือ ความสัมพันธ์มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

(1) นายกเทศมนตรีจะต้องไม่เป็นสมาชิกสภาเทศบาล 

(2) รองนายกเทศมนตรีมาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรี 

(3) รองนายกเทศมนตรีจะต้องไม่เป็นสมาชิกสภาเทศบาล 

จากความสัมพันธ์ทั้ง 3 ด้านดังกล่าว ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างสภาเทศบาลกับฝ่ายบริหารห่างเหินกัน มีการแบ่งแยกฝ่ายบริหาร
และฝ่ายสภาออกจากกันอย่างชัดเจน และต่างมีสถานะเพียงสถานะเดียวคือถ้าไม่เป็นฝ่ายบริหารก็ต้องเป็นฝ่ายสภาเทศบาล ซึ่งผิด
กับเทศบาลในรูปแบบคณะเทศมนตรีที่นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีจะมีสถานะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลด้วยเช่นกัน 

บทบาทหน้าที่ของสภาเทศบาล และคณะเทศมนตรี/นายกเทศมนตรี 

1) หน้าที่ของสภาเทศบาล 

ส าหรับหน้าที่ของสภาเทศบาลโดยหลักการแล้ว มีส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 

(1) หน้าที่ในการเลือกฝ่ายบริหาร 

(2) หน้าที่ในการสะท้อนความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล 

(3) หน้าที่ในการออกเทศบัญญัติ และ 

(4) หน้าที่ในการตรวจสอบและถ่วงดุลฝ่ายบริหาร 
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ส าหรับหน้าที่แรก คือ หน้าที่ในการเลือกตั้งฝ่ายบริหารนั้น สภาเทศบาลจะท าหน้าที่ในการเลือกนายกเทศมนตรี และเทศมนตรี
ด้วยเสียงข้างมากของสภาเทศบาล ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวนี้จะไม่มีในเทศบาลที่ใช้รูปแบบนายกเทศมนตรี เพราะหน้าที่ดังกล่าวนี้จะถูก
กระท าโดยประชาชนในเขตเทศบาลแทน 

หน้าที่ในประการที่สอง คือ หน้าที่ในการสะท้อนความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่นั้น เป็นหน้าที่โดยทั่วไปของผู้แทนประชาชน
อยู่แล้ว เช่น รับฟังปัญหา ความต้องการ ความเดือดร้อน ตลอดจนข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของประชาชนในเทศบาล แล้วน าข้อ
เรียกร้องเหล่านั้นเสนอต่อฝ่ายบริหารให้ฝ่ายบริหารด าเนินการแก้ไขให้ หรือในบางเรื่องที่สมาชิกสภาเทศบาลสามารถกระท าได้เอง 
สมาชิกสภาเทศบาลก็จะด าเนินการแก้ไขได้เลย หรือหากในบางเรื่องอยู่เกินขอบเขตอ านาจที่เทศบาลจะด าเนินการได้ สมาชิกสภา
เทศบาลก็จะท าหน้าที่ในการประสานไปยังหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการต่อไป การด าเนินการเพ่ือให้ฝ่ายบริหาร
กระท าตามข้อเรียกร้องของตนนั้น อาจกระท าได้ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ เช่น การท าหนังสือยื่นแสดงปัญหาของประชาชนใน
เทศบาลผ่านไปยังนายกเทศมนตรี เป็นต้น และรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น การใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวของตนกับผู้มีอ านาจ ร้อง
ขอให้ผู้มีอ านาจด าเนินการให้ เป็นต้น 

หน้าที่ในประการที่สาม คือ หน้าที่ในการออกกฎหมายหรือเทศบัญญัติ หน้าที่นี้เป็นหน้าที่ที่ชัดเจนที่สุดในการท างานของสภา
เทศบาล กล่าวคือ สภาเทศบาลท าหน้าที่เป็นองค์กรทางนิติบัญญัติในเทศบาล ท าหน้าที่ในการพิจารณา กลั่นกรอง และอนุมัติ
กฎหมายต่าง ๆ ว่าควรบังคับใช้ในเขตเทศบาลหรือไม่ อย่างไร และเม่ือพิจารณากันอย่างรอบคอบแล้ว สมาชิกสภาเทศบาลจึงจะมี
มติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในร่างเทศบัญญัติเพ่ือบังคับใช้เป็นเทศบัญญัติต่อไปหรือไม่ หน้าที่ในประการนี้ถูกก าหนดไว้ในมาตรา 
60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2543 ที่ก าหนดว่า “เทศบาลมีอ านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัด
หรือแย้งต่อบทกฎหมาย…” 

และหน้าที่ในประการสุดท้าย คือ หน้าที่ในการตรวจสอบและถ่วงดุลการท างานของฝ่ายบริหารนั้น สภาเทศบาลมีวิธีการในการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างน้อย 3 วิธีได้แก่ 

1.1) การตั้งกระทู้ถามฝ่ายบริหาร 

เพ่ือให้ฝ่ายบริหารตอบกระทู้ที่ตนเห็นว่าเป็นปัญหาและให้ฝ่ายบริหารชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแนวทางเพ่ือด าเนินการแก้ไขต่อไป ดัง
มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2546 

1.2) การตรวจสอบการท างานโดยคณะกรรมการสามัญและคณะกรรมกาวิสามัญของสภาเทศบาล คณะกรรมการสามัญและ
วิสามัญของสภาเทศบาล มีหน้าที่หลักในการกระท ากิจการใดๆ ตามท่ีสภามอบหมายให้ด าเนินการ เช่น สืบสวน สอบสวน
ข้อเท็จจริง ศึกษาถึงความเป็นไปได้ หรือลงไปเก็บข้อมูลในพ้ืนที่เทศบาล เป็นต้น และเมื่อได้ด าเนินการไปเช่นไร กรรมการดังกล่าว
ต้องรายงานผลการด าเนินงานนั้นให้สภาเทศบาลรับทราบด้วย 

การด าเนินงานของคณะกรรมการในลักษณะเช่นนี้ ก็คือ การตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารในลักษณะหนึ่งด้วยเช่นกัน 
ตัวอย่างเช่น หากสภาเทศบาลไม่เห็นด้วยกับการท างานของฝ่ายบริหาร สภาเทศบาลอาจจะตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพ่ือศึกษา
และพิจารณาว่าในประเด็นดังกล่าว ควรมีแนวทางในการตัดสินใจหรือด าเนินการอย่างไร ตลอดจนสามารถเรียกให้ฝ่ายบริหารมา
ชี้แจงว่าเหตุใดฝ่ายบริหารจึงตัดสินใจเช่นนั้น ซึ่งหากฝ่ายบริหารไม่สามารถชี้แจงให้คณะกรรมการดังกล่าวเข้าใจหรือไม่สามารถ
ตอบค าถามได้อย่างกระจ่างชัดแล้ว ผลเสียย่อมเกิดแก่ตัวผู้บริหารเอง และอาจมีผลในการเลือกตั้งครั้งต่อไป มาตรา 32 วรรค 1 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2543 ซึ่งกฎหมายได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิเข้ามา
ช่วยฝ่ายบริหารตัดสินใจในประเด็นที่ส าคัญต่อเทศบาลได้ง่ายขึ้น ซึ่งการให้ความเห็นของประชาชนนี้จะสามารถกระท าได้ก็ต้อง
ได้รับการเสนอจากสมาชิกสภาเทศบาลเสียก่อน 
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• การรับฟังการแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติ และ ผลการด าเนินงานของนายกเทศมนตรี 

การตรวจสอบและถ่วงดุลการท างานของฝ่ายบริหารวิธีการหนึ่งก็คือ การฟังการแถลงนโยบายและผลการด าเนินงานของ
นายกเทศมนตรี ซึ่งวิธีการดังกล่าวแม้จะไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของฝ่ายบริหารมากนัก แต่ก็เป็นวิธีการหนึ่ง
ที่แสดงให้เห็นได้ว่าฝ่ายบริหารต้องท างานอยู่ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบของสภาเทศบาลซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในเขต
เทศบาล 

ตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2546  

 
2) หน้าที่ของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามกฎหมายได้ก าหนดหน้าที่ของนายกเทศมนตรีดังนี้ [14] 

(1) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ เทศบัญญัติและนโยบาย 

(2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล 

(3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี 

(4) วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(5) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 

(6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 

ลักษณะการใช้อ านาจของนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงนี้แตกต่างจากการใช้อ านาจของนายกเทศมนตรีในรูปแบบ
คณะเทศมนตรีในสมัยก่อน กล่าวคือ นายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงมีลักษณะการใช้อ านาจที่เด็ดขาดกว่า และเป็น
ผู้ใช้อ านาจแต่เพียงคนเดียว ไม่จ าเป็นต้องใช้อ านาจร่วมกับรองนายกเทศมนตรี ซึ่งสามารถสร้าง “ภาวะผู้น า” ให้แก่
นายกเทศมนตรีได้มากกว่านายกเทศมนตรีในรูปแบบคณะเทศมนตรี ที่นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกของสภาเทศบาล 
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โครงสร้างภายในของเทศบาล 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543  ได้ก าหนดเรื่องโครงสร้างภายในของเทศบาลไว้อย่าง
กว้าง ๆ ดังนี้ 
(1) ส านักงานปลัดเทศบาล 
(2) ส่วนราชการอ่ืนตามที่นายกเทศมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 
การก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักปลัดเทศบาลและส่วนราชการอ่ืนในข้างต้น ให้เป็นไปตามท่ีนายกเทศมนตรีประกาศก าหนดโดย
ความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยคณะกรรมการกลางเทศบาล (ก.ท.) ยังได้ประกาศ 
 
ก าหนดการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการในเทศบาล ให้เทศบาลมีการแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี้ 
(1) ส านักปลัดเทศบาล 
 
(2) กองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ซึ่งประกอบด้วย 
(2.1) ส่วนราชการที่เป็นส านักหรือกอง 
- การคลัง   – การช่าง   - การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- การศึกษา – วิชาการและแผนงาน   - สวัสดิการสังคม 
(2.2) หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
       นอกจากนี้ในประกาศดังกล่าว ยังได้ก าหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการแบ่งส่วนราชการไว้เพ่ิมเติม ดังนี้ 
ก. เทศบาลอาจเปลี่ยนแปลงส่วนราชการต่าง ๆ (ที่เป็นส านักหรือกอง) ได้ตามความ จ าเป็นและเหมาะสมของเทศบาล ทั้งนี้ต้อง 
    ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะกรรมการกลาง เทศบาล 
    ก าหนด (ก.กลาง เทศบาล) 
ข. ส านักปลัดเทศบาลมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส านัก  
    กอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ 
ค. ส านัก กอง หรือ ส่วนราชการให้มีหน้าที่ตามที่เทศบาลก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  
    (ก.ท.จ.) 
ง. การแบ่งส่วนราชการภายใน ส านักปลัด ส านัก กอง หรือส่วนราชการให้ก าหนดเป็นประกาศเทศบาล โดยได้รับความเห็นชอบ 
   จากคณะกรรมการเทศบาล (ก.ท.จ.) 
จ. การจัดตั้ง การปรับปรุง การรวมหรือยุบส่วนราชการ ให้เทศบาลพิจารณาเสนอความเห็นและพิจารณาอัตราก าลัง การจัดสรร    
    งบประมาณให้สอดคล้องกันแล้วเสนอต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1


 

เอกสารอ่านเพิ่มเติม 

1. ธเนศวร์ เจริญเมือง. เทศบาลในทศวรรษหน้า เลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง. เชียงใหม่: โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น 
คณะสังคมศาสตร์, 2542. 

2. สมคิด เลิศไพฑูรย์. การกระจายอ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543. 

3. สมคิด เลิศไพฑูรย์ และ มรุต วันทนากร. แนวคิดว่าด้วยฝ่ายบริหารเข้มแข็งกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงใน
ประเทศ. กรุงเทพฯ : มิสเตอร์ก๊อปปี๊ 2546. 

4. จรัส สุวรรณมาลา. แนวทางการประกอบการพาณิชย์ของราชการส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. 

5. สุโขทัยธรรมาธิราช. การบริหารการปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : สุโขทัยธรรมาธิราช, มปท. 

6. เอนก เหล่าธรรมทัศน์. เหตุอยู่ที่ท้องถิ่น ปัญหาการเมืองการปกครองที่ระดับชาติอันสืบเนื่องมาจากการปกครองท้องถิ่น 
    ที่ไม่เพียงพอ. กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการปกครองท้องถิ่น, 2543. 
 
7. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น เปรียบเทรียบ : อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น 
    และ    ไทย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2541. 

8. กรมการปกครอง (บรรณาธิการ). รวมบทความทางวิชาการเก่ียวกับ “เทศบาล”. กรุงเทพฯ : กรมการปกครอง, 2526. 

9. อมร รักษาสัตว์. เทศบาลเพ่ือการพัฒนา. พระนคร : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, พ.ศ. 2509. 

10. ชุบ การญจนประกร. นายกเทศมนตรี พ่อบ้าน. พระนคร : คณะรัฐประศาสนศาสตร์, มปท. 

11. สกลวรรณากร วรวรรณ และ สุนทรพิพิธ. สากลเทศบาล. พระนคร : กระทรวงมหาดไทย, 2478. 

12. วรเดช จันทรศร. วิวัฒนาการของการปรับปรุงและปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินของไทย. กรุงเทพฯ :  
      คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2536. 

13. Ronald L.Krannich. Mayors and Managers in Thailand : The Struggle for Political Life in Administrative 
Settings. Ohio : Ohio University, 1978. 

14. Donald C. Rowat(editor). International Handbook on Local Government Reorganization. London : Aldwych 
Press, 1980. 

15. Juan J. Linz and Arturo Valenzuela (ed.). The Failure of President Democracy Volume 1 Comparative 
Perspectives. Baltimore : The John Hopkins University Press, 2001. 

16. Sue Goss. Making Local Government Work. London : Palgrave, 1988. 

17. Bernard H. Ross, Myron A. Levine, Murray S. Stedman. Urban Politics Power in Metropolitan 
America. Illinos : Peacock, 1991. 



 



โครงสรางการแบงสวนราชการเทศบาลตำบลหลักเมือง 
อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุร ี

 
นายกเทศมนตรีตำบหลักเมือง   

ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) 

หนวยตรวจสอบภายใน 

รองปลัดเทศบาล (นักบรหิารงานทองถ่ิน ระดับตน) รองปลัดเทศบาล (นักบรหิารงานทองถ่ิน  ระดับกลาง) 

สำนักปลัดเทศบาล 
บริหารงานทั่วไป 

ระดับกลาง 

กองการศึกษา 

บริหารงานทั่วไป 

ระดับกลาง 

กองสาธารณสขุและ
สิ่งแวดลอม 

บริหารงานทั่วไป ระดับกลาง 

กองชาง 

บริหารงานทั่วไป 

ระดับกลาง 

กองคลัง 

บริหารงานทั่วไป 

ระดับกลาง 

ฝายอำนวยการ 
-  งานการเจาหนาที่ 
- งานวิเคราะหนโยบาย 

   และแผน 

- งานประชาสัมพันธ 
- งานนิติการ 

- งานพัฒนาชุมชน 

- งานสังคมสงเคราะห 
ฝายปกครอง 

- งานทะเบียนราษฎร 

  และบัตรฯ 

- งานปองกันและบรรเทา 

  สาธารณภัย 

- งานรักษาความสงบ 

งานธุรการ 

 

ฝายบริหารงานคลัง 
-  งานการเงินและบัญชี 

-  งานพัสดุและทรัพยสิน 

ฝายพัฒนารายได 
- งานผลประโยชนและ   
  กิจการพาณิชย 
- งานพัฒนารายได 
- งานจดทะเบียนพาณิชย 

ฝายแผนท่ีภาษี 
และทะเบียนทรัพยสิน 

- งานแผนที่ภาษีและ 

   ทะเบียนทรัพยสิน 

งานธุรการ 

 

ฝายแบบแผนและกอสราง 
-  งานวิศวกรรม 

ฝายการโยธา 

- งานสาธารณูปโภค 

- งานสวนสาธารณะ 

- งานจัดสถานที่และไฟฟา 

  สาธารณะ 

งานธุรการ 

 

ฝายบริหารงานสาธารณสุข 
-  งานสุขาภิบาลอนามัย 

    และส่ิงแวดลอม 

- งานรักษาความสะอาด 

ฝายบริการสาธารณสุข 

- งานสงเสริมสุขภาพ 

- งานปองกันและควบคุม
โรคติดตอ 

งานธุรการ 

ฝายบริหารการศึกษา 
-  งานการศึกษาปฐมวัย 

-  งานโรงเรียน 

ฝายสงเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

- งานกีฬาและนันทนาการ 

- งานสงเสริมประเพณี 

   ศิลปวัฒนธรรม 

งานธุรการ 

 


